Clintonlar’› alk›ﬂlayan eller,
iﬂbirlikçili¤in ve ihanetin
elleridir!

Tüm Vatanseverler,
Halk Cephesi’nin
Anti-Emper yalist Mücadele
Bayra¤› Alt›nda Birleﬂelim!
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizmden
Yana Olanlar›n Sesi

HALK GERÇE⁄‹
Haftal›k Dergi / Fiyat›: 1 TL (kdv dahil) / 15 Mart 2009

Emperyalist tekeller!
suyumuzdan,
do¤am›zdan, vatan›m›zdan
elinizi çekin!

Say›: 9

Suyumuzu, topra¤›m›z›,
gelece¤imizi
savunmak için birleﬂelim,
örgütlenelim!

Aç›k ve Kesin:
Susmayaca¤›z!
Dergimizin 8 Mart tarihli
8. say›s›na, ‹stanbul 14. A¤›r
Ceza Mahkemesi taraf›ndan
el koyulmuﬂtur. Ayr›ca dergimizin yay›n› 1 ay süreyle
durdurulmuﬂtur.
Yerel seçimler vesilesiyle
s›k s›k alanlarda hak, hukuk,
demokrasi nutuklar›n›n havalarda uçuﬂtu¤u ﬂu günlerde AKP demokrasisinin gayri meﬂru bir karar› daha karﬂ›m›za ç›kt›. ...
Emperyalizme ve Oligarﬂiye
Karﬂ› Yürüyüﬂ Dergisi’nin 8 Mart tarihli 8. say›s›na, ‹stanbul 14. A¤›r
Ceza Mahkemesi taraf›ndan el konuldu. Ayr›ca derginin yay›n› 1 ay
süreyle durduruldu.
Toplatma yay›n durdurma nedeni olarak derginin 10, 11, 12, 15,
22, 24, 28, 36, 37 sayfalar›nda yer
alan yaz›lar gösterildi.
Emperyalizme ve Oligarﬂiye
Karﬂ› Yürüyüﬂ Dergisi taraf›ndan 9
Mart günü yap›lan aç›klamada, uygulanan bu bask› ve yasaklarlar›n
kendilerini susturamayaca¤› belirtildi.
Aﬂa¤›da aç›klamay› sunuyoruz:
EMPERYAL‹ZME VE OL‹GARﬁ‹ YE KARﬁI YÜRÜYÜﬁ SUSTURULAMAZ!

Dergimiz
sayfalar›nda
toplatma ve kapatma gerekçesi olarak gösterilen yaz›larda, 1 6
Mar t 1 9 7 8 B e y a z › t k a t l i a m › n › n , 1 2
Mar t 1995’te Gazi katliam›n›n sorumlusu devlettir ve katilleri koruyan yine devlettir diyoruz. Belgelerle ortaya konulan gerçekleri yazd›k.
Katillerin kulland›klar› silahlar, isimleri net iken failler yarg›lanmad›, tersine katledilenler suçlu ilan edildi.
Engin Çeber’i iﬂkenceyle katleden polisi, askeri, gardiyan› koruyanda yine devlettir. Engin’in katilleri, yap›lan iﬂkenceler tüm delilleri
ile belgelenmiﬂken yine cezaland›r›lm›yorlar.
Kay›plar›n katliamlar›n sorumlular›n› gösterdi¤imiz ve bu sorumlular›n cezaland›r›lmas› gerekti¤ini
söyledi¤imiz için yarg›n›n siyasi karar› ile dergimiz toplat›l›p, kapat›l›yor.

Bursa’da Dergi Sat›ﬂ›
Bursa’da 09–10 Mart günleri, Teleferik ve Panay›r Mahalleleri’nde, Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› Yürüyüﬂ
Dergisi’nin 8. say›s›n›n sat›ﬂ› yap›ld›.
Yürüyüﬂ okurlar› taraf›ndan bu hafta
halka, Beyaz›t’tan Gazi’ye katledenin
devlet, failleri koruyan›n da devlet oldu¤u, AKP’nin hiçbir karanl›¤› ayd›nlatamayaca¤›, hiçbir katliam›n hesab›n› soramayaca¤› anlat›ld›..
Teleferik Mahallesi’nde dergi sat›ﬂ›

Burjuvazi "Kad›nlar Günü Kutlu
Olsun" diyerek kad›na acizleﬂmeyi,
metalaﬂmay› dayat›rken, biz sayfalar›m›zda emekçi kad›nlar›n kurtuluﬂunun mücadelede oldu¤unu anlatt›¤›m›z için sansür sald›r›s›na u¤ruyoruz. Hayatlar›n› ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm mücadelesinde
kaybedenlere " terörist " demedi¤imiz, oligarﬂinin demagojilerine ortak olmay›p, karﬂ› ç›kt›¤›m›z için
sansürleniyoruz.
14. ACM taraf›ndan verilen bu
karar iktidar›n gerçeklere, muhalif
düﬂüncelere tahammülsüzlü¤ünü
bir kez daha göstermiﬂtir.
Terör demagojilerinin sahibi olan
devlet ve AKP iktidar› meydanlarda
halk› kand›r›rken, bir taraftan da katilleri koruyor ve yeni katliamlar›n
da tohumlar›n› at›yor. Yaﬂanan hiç
bir katliam, bask› geçmiﬂte kalmad›, failleri hala devlet taraf›ndan korunuyor. Biz bu gerçekleri yazmaya
devam edece¤iz. Sorumlular yarg›lanmad›kça, halk›m›z›n adalet aray›ﬂ› sürdükçe susmam›z mümkün
de¤il.

YAﬁIYORLAR
20 M art-26 M art
1972 y›l›nda Trabzon’da do¤du. Aslen Gümüﬂhaneli’dir. 1990 y›l›nda Gazi Üniversitesi’ne girdi.
Devrimcilerle ilk olarak o y›l tan›ﬂt›. 1993 Ekim’inde Dev-Genç’li olarak mücadele etmeye baﬂlad›.
‘95 y›l›nda Ankara’da demokratik alanda sorumluluklar üstlendi. 19 Temmuz 1995’te gözalt›na al›nd› ve tutukland›. ‘96 y›l›ndaki Ölüm Orucu’nun
Cengiz SOYDAﬁ
ikinci ekibinde yer ald›.
19 Aral›k katliam sald›r›s›nda Bart›n’da Ölüm Orucu 1. ekibindeydi.
‹ﬂkencelerle Sincan F Tipi Hapishanesi’ne götürüldü. Direniﬂini burada sürdürdü. 21 Mart 2001’de, bir Newroz günü, büyük direniﬂin
F Tipi hapishanelerdeki ilk ﬂehidi olarak Sincan’da ﬂehit düﬂtü.
16 Ekim 1971’de ‹skenderun’da do¤du. Arap-Alevi
(Nusayri) bir ailenin çocu¤uydu. 1995’te Dicle
Üniversitesi ö¤rencisiyken gençlik örgütlenmesi
içinde mücadeleye kat›ld›. 1998 ortalar›nda illegal
alana geçti. Son olarak Akdeniz SPB’nin komutan›yd›. 2000 A¤ustos’unda tutsak düﬂtü ve Ceyhan
Hapishanesi’ne konuldu. Katliamdan sonra Sincan
Yusuf ARACI
F Tipi Hapishanesi’ne sevk edildi.
8. Ölüm Orucu Ekibindeydi. 1 May›s 2002’de baﬂlad›¤› ölüm orucunun 330 gününde Numune Hastanesi’nde, zorla müdahale iﬂkencesi
alt›nda ﬂehit düﬂtü.

1973 Sivas-Hafik do¤umludur. ‹stanbul'da mücadeleye kat›ld›. Gecekondu semtlerinde, bir parças›
oldu¤u yoksul halk› örgütlü bir güç haline getirmeye çal›ﬂt›. Mahallelerdeki çal›ﬂmalar›n›n ard›ndan
SDB üyesi olarak mücadelesini sürdürdü.
1992 Haziran’›nda tutsak düﬂtü. 20 Ekim 2003'te
Kand›ra F Tipi Hapishanesi’nde Ölüm Orucuna baﬂMuharrem
lad›.
O günden itibaren tek kiﬂilik bir hücreye al›naKARADEM‹R

rak fiziki-psikolojik bask›lara maruz kald›. 27 ﬁubat
2004’te zalimlere iﬂkencecilere boyun e¤meyerek ﬂehit düﬂtü.

Bask› ve yasaklarla,
EMPERYAL‹ZME VE OL‹GARﬁ‹YE
KARﬁI YÜRÜYÜﬁ SUSTURULAMAZ!
E m p er y a l i z m e
Karﬂ› YÜRÜYÜﬁ
09.03.2009

sonras›, Yürüyüﬂ okurlar›n›n yan›na
gelen üniformal› polisler “Zillere bas›yormuﬂsunuz. Zillere basmak suçtur.”
diyerek kimlik kontrolü yapt›. Camlardan bakan insanlar› tedirgin edece¤ini
sanan AKP polisi bir kez daha yan›ld›
ve mahalleden uzaklaﬂt›.
Panay›r Mahallesi’nde ise ya¤mur
ya¤›ﬂ› alt›nda yap›lan sat›ﬂta dergi
alan bir kiﬂi, “Alt› ayd›r iﬂsizim, kahvede çay içecek param bile yok” diyerek sorunlar›n› dile getirdi. Teleferik’te 31, Panay›r’da 19 olmak üzere
50 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

ve

Oligarﬂiye

3 Mart 1981’de ‹stanbul’da do¤du. 1998 sonlar›nda
gecekondu semtlerinde devrimci faaliyetlerde yer
ald›. 6 Kas›m 2001’de tutukland›.
Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde tek kiﬂilik hücresinde, tecrit iﬂkencesi alt›nda, bireysel bir kararla,
bedenini tutuﬂturarak tecrit alt›ndaki bu yaﬂam›
Orhan O⁄UR reddetti. 27 ﬁubat 2003’te ﬂehit düﬂtü. Örgütünün
iradi bir karar› olmasa da, ölümünü zulme karﬂ› bir
protestoya dönüﬂtürdü.

1972, Sivas Hafik
Emre Köyü do¤umludur. Devrimci hareketle
örgütlü iliﬂkileri
1989’da baﬂlad›.
‹stanbul OkmeyDo¤an
dan› bölgesinde
TOKMAK
sorumluluklar
üstlendi. Milis örgütlenmesinde yerald›. Bir çok kez
tutsakl›klar yaﬂad›.
19-22 Aral›k katliam› s›ras›nda Ümraniye Hapishanesi’ndeydi. Katliam
sald›r›s› sonras› Kand›ra F Tipi’ne
götürüldü. 3 Haziran 2001’e ölüm
orucuna baﬂlad›. 15 Mart 2002’de
ﬂehit düﬂtü.

Antakya’da devrimci mücadele
içinde yer
ald›.

Yaﬂar Devrim
MücadeAS LAN

lesini
farkl› bir
alana taﬂ›mak üzere Yaylada¤ ‹lçesi Yeﬂiltepe Köyü
yak›nlar›nda 21 Mart
1996’da s›n›rdan geçiﬂ yaparken katledildi.
Bir çok alanda görev alm›ﬂt›, ama as›l hayali da¤lard›.

Umudun bayra¤›n› da¤larda dalgaland›ran devrimcilerdi. 20 Mart 2002’de Ordu
Ünye ‹lçesi Yeﬂilkent Beldesi yak›nlar›nda jandarma özel timleri ile ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.
Gökçe ﬁAH‹N, 23 Aral›k 1976, Ankara
Gökçe ﬁAH‹N Turan ﬁAH‹N do¤umludur. Birli¤in komutan›yd›. Hacettepe Üniversitesi’nde ö¤renciyken DevGenç içinde yerald›. 95’te tutsak düﬂtü. Tahliye oldu¤unda tereddütsüz da¤lara koﬂtu.
ﬁengül GÜLSOY, 10 Ekim 1979’da Sivas ‹mranl› Baﬂl›ca(Arikan) Köyü’nde do¤du. Konfeksiyon atölyelerinde
çal›ﬂan yoksul bir genç k›zd›. Atölyelerde ö¤rendi s›n›f mücadelesini. Düﬂman› iﬂkencehanelerde tan›d›. 98’de gerillaya kat›ld›.
ﬁengül
Turan ﬁAH‹N, Tokat Almus ‹lçesi’nde, 10 Ekim 1980’de
GÜLSOY
do¤du. Gerillalar› küçük yaﬂta tan›d›, sevdi ve 1997 Ekim’inde onlardan biri oldu.

Farkl› alanlarda görevli olduklar› halde,
devrimci hareketin karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u
darbe ihanetini altetmek için ‹stanbul
Bahçelievler’de bir evde biraraya gelmiﬂlerdi. Kald›klar› ev 24 Mart 1993 gecesi kuﬂat›ld›. Katliamc›lar›n teslim ol
Recai D‹NÇEL Avni TURAN ça¤r›lar›na karﬂ› misyonlar›na yak›ﬂ›r
tarzda direniﬂ gelene¤ine yeni bir sayfa
ekleyerek ölümsüzleﬂtiler.
Recai D‹NÇEL, 1958 Sinop do¤umlu, emekçi bir ailenin
o¤luydu. Yüksek ö¤renime baﬂlad›¤›nda devrimci saflarda
yerini ald›. 1978’de Dev-Genç Aksaray Bölge Komitesi’nde
ve FTKSME’de yer ald›. 12 Eylül öncesi, tutsak düﬂtü.
1987’de Metris Hapishanesi Komitesi’nde yer ald›. ‘90’da
tahliye oldu. Karadeniz Bölgesi Sorumlulu¤u’na atand›.
‹brahim Yalç›n
‹brahim Yalç›n ARKAN, 1958 ‹stanbul do¤umluydu. 1976ARKAN
lardan itibaren lisede mücadeleye kat›ld›. 12 Eylül öncesi
Ege Bölge Komitesi’nde görev yapt›. ‘82’de tutsak düﬂtü. Mahkemede idam
karar› verildi. 1991’de Faz›l Özdemir yoldaﬂ›yla beraber Gaziantep Hapishanesi’nden firar etti. Sivas-Tokat da¤lar›nda bir gerilla birli¤ini komuta etti. Bir
süre sonra Ege da¤lar›nda bir gerilla birli¤ini örgütlemek görevini ald›.
Avni TURAN, 1954 Düzce do¤umluydu. 1975’lerde, ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde mücadeleye kat›ld›. Dev-Genç içerisinde görevler ald›. Bölge örgütlenmelerinde sorumluluklar üstlendi. 12 Eylül’den sonra tutsak düﬂtü.
1984 Ölüm Orucu’nda yer ald›. 1986’da tahliye oldu. ‘88’de Avrupa Komitesi’ne atand›. ‘90’da kamp çal›ﬂmas›nda görevlendirilenler aras›ndayd›. ‘91 yaz›nda Sivas-Tokat da¤lar›nda, gerilla birli¤inin komutan yard›mc›s›yd›.

Mart 1980’de
Kuﬂtepe’de jandarmalar taraf›ndan katledildi. Onu Liseli
DEV-GENÇ içeKadri GÜLDÜ risindeki fedakar çal›ﬂmalar›ndan tan›yoruz. Kadri herﬂeyiyle
mücadelenin içindeydi.

Adana’da 1 Nisan
1961’de do¤du.
Yurtd›ﬂ›nda devrimci mücadele
içinde hareketin
bir taraftar›yd›.
Cahit Ç‹FTEC‹ Arap halk›n›n yi¤it bir evlad›yd›.
25 Mart 1997'de beyninde oluﬂan rahats›zl›k sonucu aram›zdan ayr›ld›..

Manuel MARULANDA VELEZ
Kolombiya Silahl› Devrimci Güçleri FARC’›n kurucusu ve lideri Manuel Marulanda, 2 6 M a r t 2 0 0 8’de geçirdi¤i kalp krizi sonucu 78 yaﬂ›nda aram›zdan ayr›ld›.
Marulanda, sosyalizm hedefiyle silahl› mücadeleyi bu
kadar uzun süre kesintisiz sürdüren, dünyadaki say›s›z alt
üst oluﬂlar›, karﬂ›-devrimci rüzgarlara karﬂ›n, ne stratejisinden ne hedefinden vazgeçmeyen bir devrimci önder
olarak, dünya halklar›n›n kalbinde ölümsüzleﬂti.
1964’de FARC’›n kuruluﬂuna önderlik yapt›. O günden
son nefesini verinceye kadar bu tarihsel misyonunu sürdürdü. Marulanda, ﬂehit
düﬂtü¤ünde 78 yaﬂ›ndayd›. Kelimenin tam anlam›yla devrime adanm›ﬂ bir ömürdü onunki. Dünya halklar› onu unutmayacak.
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Suyun mülkiyeti
kimde olacak?
u, hayat›n kayna¤›d›r. ﬁimdi
o kayna¤›n üzerinde yeryüzü
üzerindeki en hoyrat ayaklar dolaﬂ›yor; emperyalist tekeller dünyan›n
suyuna el koymak için büyük bir seferberlik baﬂlatm›ﬂ durumdalar. Emperyalist tekellerin “sponsorlu¤unda”, AKP iktidar›n›n organizasyonuyla ‹stanbul’da düzenlenen 5.
Dünya Su Forumu da bu seferberli¤in bir parças›d›r. Zaman zaman gazetelerde okuyoruz: “Su savaﬂlar›
eﬂikte”! O savaﬂ çoktan baﬂlad› zaten. Fakat onlar›n dedikleri gibi henüz Ortado¤u’yu içine çeken, aç›k
olarak tanklarla, uçaklarla yürütülen
bir savaﬂ de¤il bu. Bu savaﬂ zenginlerle yoksullar, emperyalistlerle ezilen halklar aras›ndaki bir savaﬂ. Su
savaﬂ›n›n esas› da budur zaten.
u sorunu, kendi baﬂ›na, soyut
bir sorun de¤ildir. Su sorunu,
sadece bir “ ç e v re ve do¤a” sorunu
da de¤ildir. Suyu kirleten k a p i t alizm, halklar için ulaﬂ›lamaz hale
getiren e m p e r y a l i s t s ö m ü r g e c i lik’tir... Su sorunu, zaten esas olarak
halk›n sorunudur. Susuzluktan ölenler ve ölecek olanlar, su yoksullu¤unu yaﬂayacak olanlar, en yoksullard›r. Geçen 10 y›lda susuzluktan kaynaklanan ölümler, savaﬂlarda ölenlerin say›s›ndan daha fazla olmuﬂtur. Gerçek ﬂu ki, halklar›n susuz b›rak›lmas› da emperyalist sald›rganl›¤›n bir biçimidir.
nsan için su, olmazsa olmaz
bir ihtiyaçt›r. ‹nsan susuz yaﬂayamaz; bu kadar yal›n ve kesin. Öyleyse, su do¤al hak m› de¤il mi tart›ﬂmas› bile yersiz bir tart›ﬂmad›r.
Su, TARTIﬁILMAZ bir hakt›r. Bu
kadar da de¤il; su, tamamen ÜCRETS‹Z olarak karﬂ›lanmas› gereken bir hakt›r. Böyle bak›yoruz;
böyle bakmayanlar, kapitalizmin
penceresinden bak›yorlard›r. Su
böyle tart›ﬂ›lmaz bir hak oldu¤u
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S
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için, suyun ticarileﬂtirilmesi H‹ÇB‹R KOﬁULDA VE H‹ÇB‹R B‹Ç‹MDE kabul edilemez. Etmeyece¤iz. Suyun ticarileﬂtirilmesine karﬂ›
direnece¤iz.
u sorunu için mücadele, öncelikle emperyalist tekellerin
ve iﬂbirlikçilerinin suyumuza el
koymas›na karﬂ› direniﬂtir. Emperyalist politikalara direnmeden suyumuzu savunamay›z. Ama kendimizi
sadece sald›r›ya direnmekle s›n›rlamak da sorunu çözmeye yetmeyecek bir dar görüﬂlülük olur. Emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin ya¤ma
düzenine son vermeyi hedeflemeliyiz. Çünkü bu ya¤ma düzeni sürdü¤ü müddetçe; s u k i r l e n m e y e v e
aza l m ay a devam edecek. Do¤ay›
kapitalist emperyalist sistem katlediyor. Bu sistemi ülkelerimizden
kovmadan, do¤an›n kurtulmas›
mümkün de¤ildir; do¤an›n kurtuluﬂuyla insanl›¤›n kurtuluﬂu içiçedir
ve birbirinden ayr›lamaz.
irleﬂmiﬂ Milletler’in “Hükümetleraras› ‹klim De¤iﬂikli¤i Paneli” adl› organizasyonunun
2008’de yay›mlad›¤› “‹klim De¤iﬂikli¤i ve Su” raporuna göre, dünyada 2050’de 2 milyar, 2080’de de 3
mily ar i n s a n s u d a n m a h r u m k a l acak!.. O milyarlarca insan›n yoksullar olaca¤› aç›kt›r. En do¤al hakk›ndan, su’dan yoksun b›rak›lan 2 mily a r... 3 milyar... Bu rakamlar bize
ne söylüyor? Rakamlar bize elimizi
ç a b u k t u t m a m › z › söylüyor. Emperyalizm dünyay› tamamen yoketmeden bizim onu yoketmemiz gerekti¤ini söylüyor. Baﬂka deyiﬂle, onlar
dünyay› mahvetmeden biz onlar›
mahvetmeliyiz.
uyun ticarileﬂtirilmesine, emperyalist tekellere peﬂkeﬂ çekilmesine direnece¤iz. Fakat bu
noktada direniﬂimizden sonuç alabilmek için, direniﬂimizin do¤ru bir
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çizgide geliﬂebilmesi için, do¤ru bir
bak›ﬂ aç›s›na sahip olmal›y›z. Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri “özelleﬂtirme” konusunda “erteleme” ve
oyalama amaçl› geri ad›mlar atabilirler. Veya çeﬂitli ülkelerde suyun
özelleﬂtirilmesine karﬂ› direniﬂlerde
oldu¤u gibi, mesela suyu yöneten
kurullara halk› temsilen birkaç kiﬂinin kat›lmas› da kabul edilebilir.
Bunlar, demokratik kazan›mlard›r,
ama o kadar. Halklar bununla yetinemez. Yetindi¤i noktada, susuz
kalmaya daha fazla mahkum olacakt›r. Su için mücadelede bu tarz
çözümler önerenler, sorunu bütünüyle görmekten uzakt›rlar.
ünya Ticaret Örgütü, daha
1995’te “kendisinin kabul
etmedi¤i tüm kamu sa¤l›¤› ve çevre
yasalar›n› ticaretin önündeki en geller olarak gördü¤ünü” aç›kça
ilan etmiﬂti. Emperyalist tekellerin
bu cüretkar örgütü, ﬂunu da karar alt›na alm›ﬂt›: Sömürge ülke hükümetleri, “herhangi bir sa¤l›k, güvenlik ve çevre gerekçesiyle bir ürünü piyasalar›ndan ç›karamaz”!
mperyalist tekellerin dayatt›¤› Çok Tarafl› Yat›r›m Anlaﬂmas› (MA‹)’nin sömürge ülkelere
ﬂart koﬂtu¤u maddelerden biri de
ﬂöyle diyordu: “Do¤al kaynaklar›n
tüketiminde toplumsal ç›karlar›n
göze tilm es i ﬂ art› ka ld›r› lac ak .”
ekeller kendi s›n›rlar›n› oldukça net çizmiﬂlerdir burada. Halk sa¤l›¤›, çevre, güvenlik gerekçesi, toplumsal ç›karlar, gibi olgular›n emperyalist tekellerin umu-
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milyar insan temiz
su bulam›yor...
2050’de bu rak›m 2 milyara
yükselecek.. Bu rakamlar bize
ne söylüyor?.. Rakamlar bize
elimizi çabuk tutmam›z›
söylüyor. Emperyalizm
dünyay› tamamen yoketmeden
bizim onu yoketmemiz
gerekti¤ini söylüyor. Onlar
dünyay› mahvetmeden biz
onlar› mahvetmeliyiz.

1.1

runda olmad›¤› kararlara geçirilmiﬂtir. Sadece bir kaç örne¤ini aktard›¤›m›z bu kararlar ve politikalar,
dünyay› pençesine alan susuzlu¤un
do¤rudan emperyalist tekellerin politikalar› sonucunda ortaya ç›kt›¤›n›
oldukça aç›k bir biçimde göstermektedir. Toplumsal ç›kar yok, tekellerin ç›karlar› var! Sistem kendi
kural›n› böyle oluﬂturmuﬂ.
onuç olarak diyebiliriz ki;
susuzlu¤un, sudaki kirlili¤in,
havadaki kirlili¤in, topraklar›m›zdaki çölleﬂmenin, katliama dönüﬂen
afetlerin, k›sacas› tüm çevre-do¤a
sorunlar›n›n sorumlusu, mevcut kapitalist üretim biçimi ve iﬂbirlikçi
sömürücü yönetimlerdir. Sorunu bu
temel nedenden soyutlayarak ele almak, sorunun çözümünü –zaten sorunun yarat›c›s› olan– düzenin içinde görmek, kendini bu konuda baﬂtan çözümsüz kalmaya mahkum etmektir.
u sorununu yaratan bellidir.
Bu anlamda, susuzluk, ne s›radan yanl›ﬂ politikalara, ne ﬂu veya
bu hükümetin eksikliklerine, ne ﬂu
veya bu kapitalistin kiﬂisel tasarruflar›na ba¤l› olarak aç›klanamaz. Sistemin üretti¤i, emperyalist politikalar›n üretti¤i bir sonuçtur bugünkü
su sorunu. Bu nedenle de, suyun ticarileﬂtirilmesine karﬂ› mücadele
verirken, en do¤al hak olarak su
hakk›m›z› savunurken, hedefimizde
sistemin kendisi olmal›d›r. Sosyalizm, insanl›¤›n› kurtuluﬂunu vadeden tek çözümdür. Bunu tam olarak
ifade etmemiz gerekirse, insanl›¤›n
ve do¤an›n kurtuluﬂunu sa¤layacak
tek sistemdir. ‹nsanl›¤›n ve do¤an›n
kurtuluﬂu, emperyalist sistemde içiçe geçmiﬂtir. ‹nsan› da, do¤ay› da
kirleten, insan› da, do¤ay› da sömüren, içindeki tüm cevherleri al›p geriye posas›n› b›rakan, insanl›¤› ve
do¤ay› mahveden ayn› güçtür.
osyalizm, sihirli bir de¤nekle
yeryüzündeki tatl› su miktar›n› artt›rmayacak elbette. Keza, sellerle, depremlerle, kurakl›kla, ç›¤larla, volkanik olaylarla, ﬂu veya bu
ölçüde sosyalizmde karﬂ›laﬂaca¤›z;
ama birincisi, do¤al afetler sosyalizmde k a t l i a m a dönüﬂmeyecektir.
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evre düﬂmanl›¤›,
halk düﬂmanl›¤›d›r. Bu çok aç›k ve
nettir. Çevre ve en genel
anlamda do¤a üzerinde
yarat›lan her tahribat›n
faturas›n› k›sa veya uzun
vadede ödeyecek olan da
ac›s›n› çekecek olan da
halklard›r.

Ç

Çünkü bu do¤al afetleri bugün katliama dönüﬂtüren sistemin kendisidir. Kapitalist sistemin insan› esas
almayan karakteridir. Sosyalizm, ilk
depremde mezara dönüﬂecek evler
yapmayacakt›r. Halk› dere yataklar›nda kendine ev yapmak zorunda
b›rakmayacakt›r. Do¤al afetlerin ard›ndan kimse evsiz, aﬂs›z, doktorsuz, ilaçs›z kalmayacakt›r. Kimse aç
susuz kalmayacakt›r. Kimse temiz
su bulamad›¤› için hastalanmayacakt›r. Sosyalizm bunlar› hemen daha iﬂin baﬂ›nda derhal ve kesin olarak çözebilecek bir ideolojiye, böyle bir öncülü¤e ve bu çözümlerin
ekonomik temellerine sahiptir.
e v re d ü ﬂ m a n l › ¤ › , h a l k d ü ﬂ m a n l › ¤ › d › r. Bu çok aç›k ve
nettir. Çevre ve en genel anlamda
do¤a üzerinde yarat›lan her tahribat›n faturas›n› k›sa veya uzun vadede
ödeyecek olan da ac›s›n› çekecek
olan da halklard›r. Her il, her ilçe,
suyunu savunmak için örgütlenmelidir. Bu örgütlenmeler, Suyun Ticarileﬂtirilmesine Hay›r Platformu
bünyesinde veya bu mücadeleyi ülke çap›nda birleﬂtirecek bir anlay›ﬂla suyun ticarileﬂtirilmesinin karﬂ›s›na dikilmelidir.
orunu kiﬂiselleﬂtirme, kayna¤›ndan koparma, çözümü
“iyi niyetli” kapitalistlerin insaf›na
b›rakma, “çevreci” kapitalistlerin
kendini aklama ﬂovlar›na alet olma,
ne yaz›k ki, su için, çevre için, do¤a
için mücadele eden, etti¤ini sanan
çeﬂitli kesimlerin s›k s›k içine düﬂtü¤ü olumsuzluklard›r.
uyumuzu, topra¤›m›z› kirleten, yok edenlere karﬂ›
bugünden direnece¤iz. Bu mücadelede elde edece¤imiz kazan›mlar,
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iktidar perspektifli bir mücadelenin
ad›mlar› ve aﬂamalar› haline dönüﬂtürülmedikçe, sonuç al›c› olamaz.
Bu noktada, suyumuzu topra¤›m›z›
ne kadar militanca savunmuﬂ olursak olal›m, düzen kendini yeniden
üretir, suyumuzu ve topra¤›m›z›,
tüm do¤al zenginliklerimizi gasbetmeye devam eder.
ugün öncelikli sorun, s u
üzerindeki
emperyalist
mülkiyet ve denetimdir. Temiz su
miktar›, hiç artmaks›z›n, suyun yönetimi ve da¤›t›m›n›n de¤iﬂmesi, suyun metalaﬂt›r›lmas›na son verilmesi halinde, sorunun yans›t›ld›¤› kadar büyük olmad›¤› görülecek, sorun h›zla asgari ölçülerde çözülmüﬂ
olacakt›r. Su sorunu, bu yan›yla açl›k sorununa benzer; bugün kim yeryüzünde insanl›¤› doyuracak kadar
yiyecek olmad›¤›n› ve üretilemeyece¤ini iddia edebilir? Kimse iddia
edemez ama, milyarlarca insan aç.
Suda da durum benzerdir. ‹nsanl›¤›n
imkanlar›, tüm dünya nüfusuna temiz su sa¤layacak kadar geniﬂ ve
güçlüdür. Ama sorun bu imkanlar›
seferber edecek bir yönetim ve düzendir; olmayan bunlard›r. O halde
su sorununun çözümü için mücadelenin hedeflemesi gerekenler de
bunlard›r. Dolay›s›yla, su sorununun çözümünün bir yan›, su kay naklar›n›n korunmas›, yeni kayn a k l a r yarat›lmaya çal›ﬂ›lmas›
iken, di¤er ve daha öncelikli yan›,
suyun mülkiyeti ve yönetiminin
niteli¤ini de¤iﬂtirmektir. Çünkü ancak bu de¤iﬂim sa¤lanabilirse, mevcut kaynaklar korunabilir ve yeni
kaynaklar yarat›labilir. Özcesi, sorun iktidar›n ve sistemin niteli¤inden ba¤›ms›z olarak düﬂünülemez.
Su mücadelesi, suyun mülkiyetinin
ve suyu yönetme yetkisinin kimde
olaca¤›na cevap arand›¤› bir mücadeledir. Emperyalistlerin ve iﬂbirlikçi AKP’nin toplad›¤› Dünya Su Forumu, su emperyalist tekellerin tekelinde olacak diye dayat›yor. Biz
diyoruz ki, vermeyece¤iz. Su halk›nd›r. Ama bununla da yetinmeyece¤iz. Halk›n olan suyu, H A L K I N
‹KT‹DARININ YÖNET‹M‹NE
almak için mücadele edece¤iz.
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Sorumlu Sorumsuzlar

Dünyay›
susuz
b›rakan
tekellerden
baﬂkas›
de¤ildir

Do¤ay›
topra¤›
korumak
istiyorsan›z
yel
de¤irmenleriyle
de¤il
tekellerle
savaﬂ›n!
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"Sorumluluk ev han›m› Ayﬂe teyzeye düﬂüyor. Kamyon ﬂoförü Mehmet'e düﬂüyor.
Köylü Ali amcaya düﬂüyor. Yani herkesin sorumluluklar› var. "
Böyle demiﬂti Çevre ve Orman Bakan› Osman Pepe. Koçlar’›n, Sabanc›lar’›n, Cargiller’in, Shell’lerin sorumlulu¤u yoktu. Sorumluluk Ayﬂe teyzenin, köylü Ali amcan›nd›. Zaten suyu da onlar yok etmiﬂti, küresel ›s›nmaya yol açan da onlard›...
*
Ülkemizde ve dünyada do¤an›n dengesi
bozuluyor. Bir yanda kurakl›k ve çölleﬂme, di¤er yanda seller ve toprak kay›plar› yaﬂan›yor.
Dünyam›z var oldu¤undan bu yana ›s›nmakta ve so¤umaktad›r. Bu ›s›nma ve so¤umalar kendi do¤all›¤›nda ve çok uzun süreçler
içerisinde yaﬂanm›ﬂt›r. Bugün ise sanayileﬂme, azg›n tüketim, sera gazlar›, arazi kazanmak için gölleri kurutmak gibi çok çeﬂitli biçimlerde do ¤a l h a ya t , do¤a d›ﬂ› müdahale l e re maruz b›rak›lmaktad›r.
Bu müdahaleler kapitalizmin hüküm sürdü¤ü her yerde oluyor; keza ülkemizde de.
Bunun sonucunda ülkemizdeki su kaynaklar›
da azal›yor, kurakl›k, çölleﬂme yaﬂan›yor. Su
kaynaklar›n›n azalmas› tar›m› ve üretimin di¤er alanlar›n› etkiliyor. Ekinler geliﬂmiyor,
köylünün eli boﬂ kal›yor. “Taﬂ eksen biter”
denilen verimli arazilerin yerini çorak topraklar al›yor. “Üretici eskiden kendini ancak
dengeliyordu. ﬁimdi de zarar›na çal›ﬂ›yor”
diyor Çukurova köylüsü.
Do¤an›n dengesini bozmakta s›n›r tan›m›yor egemenler. Do¤u’da ormanlar yak›l›yor
“terörle mücadele” denilerek. Bat›’da ise villa yapmak için yokediliyor do¤an›n ci¤erleri.
Araﬂt›rmalar, önümüzdeki 50 ile 70 y›l
içinde Avrupa’da çöl olacak ilk ülkenin Türkiye olaca¤›n› söylüyor. Konya’da çölleﬂme
baﬂlam›ﬂ durumda. Tuz Gölü’nün sular› çekilmiﬂ, ›rmaklar kurumaya yüz tutmuﬂtur.
Temiz su kaynaklar› yok edilince, ba¤l›
olarak ya¤›ﬂlar›n da¤›l›m› bozuluyor; o da
topra¤›n verimlili¤ini de¤iﬂtiriyor. Belli bölgeler sular seller alt›nda kal›rken, ayn› günlerde baﬂka yerler, kurakl›k çekiyor. Belli bölgeler hiç ya¤›ﬂ alm›yor. Hayat›n dengesi bozuluyor. Ülkemizin do¤usunda sellerde insanlar›m›z› kaybederken, bat›s›nda barajlar›n kurumas›ndan bahsedilmesinin nedeni iﬂte bu bo-

zulmad›r.
Peki dünyan›n ve do¤an›n bu de¤iﬂiminin
sorumlusu kim? Kim bozuyor dengeyi, kurakl›¤› kim yarat›yor? Çevre ve Orman Bakan› sorumluyu bulmuﬂ! En büyük sorumlu halk›m›z, özelde de hal› y›kayan ev han›mlar›.
Birleﬂmiﬂ Milletler ‹klim Raporu’nda da
sorumlunun “ i n s a n ” oldu¤u geçiyor.
Evini temizleyen kad›n, diﬂini f›rçalayan,
elini y›kayan, banyo yapan, ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan herkes sorumlu susuzluktan! Bir tek
emperyalizm sorumlu de¤il!
Neden sorumlu olsun ki?!!
Sanayi ad›na, do¤ay› ya¤malayan, çevreyi
tahrip eden onlar de¤il ki!
Kâr ad›na, gözü dönmüﬂcesine do¤al dengeye müdahale eden onlar de¤il ki!
Emperyalist tahakküm için kimyasal silahlar atom bombalar› kullanan onlar de¤il ki!
Fabrikalar›n bacalar›ndan ç›kan kara zehirli dumanlar onlara ait de¤il ki!
Dünyay› ve ülkemizi çöp tenekeleri olarak
kullanan da onlar de¤il!
Irmaklara, denizlere at›klar›n› boca eden
de onlar de¤il!
*
‹stanbul Belediyesi, sokaklarda hal› y›kayan kad›nlara ceza kestirmekte son derece
hakl›d›r! Susuzlu¤a neden olan bu halk düﬂman› halk›n kökü kurutulmal›d›r. Sokakta hal› y›kayan bu kad›nlara, diﬂini f›rçalarken çeﬂmeyi aç›k b›rakana “Kabahatler Kanunu”na
göre kesilen cezalar asl›nda çok yetersiz! Daha fazlas› olmal›. “ Terörl e M üc a del e ” kapsam›na al›nmal› hepsi!..
Zengin semtlerde caddeler her gün y›kan›r
ama yoksullar›n çöpleri bile toplanmaz. Lüks
arabalar›n› her gün y›karlar, ama y›lda bir yap›lan hal› y›kama gözlerine batar.
Onlar dünyaya keyif sürmek için gelmiﬂlerdir! Ve dünya onlar›n çevresinde dönmelidir! Mesela golf oynarlar. Bir “spor”, ne var
bunda deyip geçmeyin. “Bir golf sahas› için
y›lda hektar baﬂ›na ortalama 10-15 bin metreküp su gerekiyor.”
Birleﬂmiﬂ Milletler’in verilerine göre, golf
sahalar› için bir günde tüketilen 660 bin tonu
aﬂk›n su, 4.7 milyar i n s a n › n g ü n l ü k a s g a r i
su gereksinimine eﬂit t i r. Yanisi ﬂu ki; Bir
avuç zenginin keyfi için milyonlarca insan›n

yaﬂam› zehir ediliyor.
*
Bir sömürü düzeninde bir felaket varsa, bilinmelidir ki, o asla “ddo¤al” bir felaket de¤ildir.
K a p i t a l i z m , h e r d o ¤ a l o l a y › , b i r felakete çe v i re n d ü z e n i n a d › d › r. Ve kapitalizm, kendisinin sorumlulu¤unu baﬂka “neden”lerin üstüne
y›kmakta da ustad›r.
Bakars›n›z orman yang›nlar›nda yüzlerce
hektar alan, yeﬂil alan olma özelli¤ini kaybeder.
‹nsanlar ölür. Nedeni, koskoca bir ülkede y a ng›n söndürme uça¤›n›n olmay›ﬂ›d› r. Orduya
her y›l onlarca yeni uçak, helikopter al›n›rken,
yang›n söndürme uça¤› problemi k›rk elli y›l
çözülmez. Ama sistem bu suçu da üstlenmez.
Amerika’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Asya’ya dünyam›z felaketlerin kuca¤›nda adeta.
Açl›k felaket, kurakl›k felaket, sel felaket...
Depremler bir baﬂka felaket. Ve kuﬂku yok ki,
her yerde felaketlerin en a¤›r bedelini en yoksullar ödüyor.
Türkiye’den Pakistan’a, Endonezya’dan
Guatemala’ya, ‹ran’a, her felaket binlerce, onbinlerce insan›n can›n› al›yor. Çürük binalar,
olmayan yard›m kurumlar›, ölüleri art›r›yor.
Depremde en çok hasar› “kamu binalar›”, yani
aç›kças›, devletin yapt›rd›¤› binalar görüyor.
Niye? Çünkü düzen bir soygun düzeni.
Bu soygun düzeninde göller kurumaz m›?
Kurutulan her göl, ya¤malanacak yeni araziler
demek iken, do¤an›n gözünün yaﬂ›na bakar m›
sömürücü?
Hat›rlanacakt›r; Güneydo¤u Asya’da 26
Aral›k 2004’de meydana gelen 9 büyüklü¤ündeki deprem ve ard›ndan gelen tsunamide 70
bin insan öldü, 70 bin! “E¤er uyar› sistemi olsayd›, tsunami dalgas›ndan halk önceden haberdar edilecek ve bölgenin bir ço¤unun boﬂalt›lm›ﬂ olmas› mümkün olacakt›.” diye yaz›ld›.
Uyar› sisteminin maliyeti, bir devlet için
“hhiç” derecesindeydi. Ama yoksullar›n de¤eri
daha da “hhiç”ti sömürücünün gözünde.
Santrallar, do¤ay› ﬂöyle mahvedermiﬂ, bölgedeki halka ﬂöyle zarar verirmiﬂ, sömürücünün umurunda m› olur? Neyin onlar›n umurunda oldu¤u bellidir: KÂR!
Küresel ›s›nmaya karﬂ› önlem al›nmal› diyor
herkes. Peki kim önlem alacak? ‹nsanl›¤a, do¤aya de¤er vermeyen, tek de¤eri, derdi K Â R
olan emperyalistler mi? Sorumsuz sorumlular
m›? Emperyalistler, yard›m oyunlar›yla, timsah
gözyaﬂlar› dökerek, ve sistemlerini de sürdürerek dünya halklar›n› açl›kla, kurakl›kla, susuzlukla, katletmeye devam ediyor.

Su Hakt›r
Sat›lamaz
16-22 Mart tarihlerinde ‹stanbul’da toplanacak
olan Dünya Su Forumu’na karﬂ› örgütlenen Suyun Ticarileﬂtirilmesine Hay›r Platformu 5 Mart’ta ‹stanbul Sar›yer’deki
Çevre ve Orman Müdürlü¤ü önünde bir eylem yapt›.
Platform ad›na ﬁenay Elhüseyni, su konusunda tek söz
sahibinin onu yaﬂamak için kullananlar oldu¤unu söyledi ve
ﬂu ifadelere yer verdi;
“Onlara izin vermeyece¤iz.
- Temel bir insan hakk› olan ve halk›n ortak mal› olan suyun, al›n›p sat›labilen, üzerinde borsa hesaplar›n›n yap›labilece¤i bir piyasa mal› olmas› gerekti¤ini söyleyenlere,
- Sulama kanallar›na, evlerimize, okullar›m›za, hastanelerimize kontörlü sayaç takmaya kalk›ﬂanlara,
- Sular›m›z›, havzalar›m›z› kirletenlere, ekosistemi bozanlara,
- Sanayi at›klar›yla zehirlenmiﬂ sular›n temiz oldu¤unu
söyleyerek, halk›n sa¤l›k hakk›n› yok sayanlara,
- Yoksul halk kesimlerini, eme¤i ile çal›ﬂ›p al›nteri ile geçinenleri, küresel ›s›nma ve su krizini bahane ederek, tasarrufa zorlarken, temiz suyu ﬂirketlere s›n›rs›zca kulland›ranlara,
- Su krizi bahanesi etraf›nda birleﬂen Dünya Su Formu,
hükümetler, yerel yönetimler, su, enerji, inﬂaat ve finans ﬂirketlerinin ekosistemi ve kültürel miraslar› yok sayarak yapt›¤› bütün politika, karar ve uygulamalar›na;
- Suyun üstün kamu yarar› özelli¤ini yok sayarak, suyun
bir meta ve kar amac› kavram›na dönüﬂmesinin arac› olan
Dünya Su Forumu’na karﬂ›y›z!”
Eyleme destek veren Ak›n Birdal; “Bir hakk›n ihlali meﬂru olamaz. Aﬂ›m›za el koyduklar› gibi ﬂimdi de suyumuza el
koyuyorlar” dedi. 40 kiﬂinin kat›ld›¤› ve eski milletvekili Yücel Erdener’in de destek verdi¤i eylem; “Su Hakt›r Sat›lamaz” sloganlar›yla sona erdi.

5. Dünya Su Forumu
Halk›n en temel hakk›na el koymak isteyenlerin bir araya
gelece¤i Dünya Su Formu’nun 5. si 16-22 Mart tarihleri aras›nda ‹stanbul’da yap›lacak.
1997’den beri her üç y›lda bir yap›lan Dünya Su Forumu’na bu y›l yaklaﬂ›k 200 ülkenin su ve çevre bakan›, 25
devlet baﬂkan› ve 20 ﬂehrin belediye baﬂkanlar› kat›lacak.
5. Dünya Su Formu suyun ticarileﬂtirilmesini amaçl›yor.
Suyun ticarileﬂtirilmesi demek, paras› olmayan›n suya eriﬂim
hakk›n›n ortadan kalkmas› demektir.
Forum için 8 bin 155 yabanc› ve 10 binin üzerinde Türk
kat›l›mc›n›n kayd›n› yapt›rd›¤› aç›kland›.
Dünya Su Konseyi 1996 y›l›nda 160'dan fazla üye taraf›ndan kuruldu.
Dünya Su Konseyi'nin 65 ülkeden 340 üyesi bulunuyor.
Konseyde Türkiye, 41 üye ile Japonya ve Fransa'dan sonra
en çok üyesi olan 3. ülke konumunda bulunuyor.
Say›: 9 / 15 Mart 2009
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HARAM‹LER TUTMUﬁ
SUYUN BAﬁINI!
Su
sorunu
TEKNiK
bir
sorun
de¤il,
POL‹T‹K
bir
sorundur
Çözümü
de
teknik
de¤il,
politik
olacakt›r!
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16-22 Mart tarihleri aras›nda ‹stanbul’da “5.
Dünya Su Forumu” toplant›lar› yap›lacak. Bu
forum, esas olarak emperyalistlerin kendileri
için çok karl› bir “meta”ya dönüﬂen dünya tatl›
su rezervlerini nas›l denetim alt›na alacaklar›n›n
ve bunun üzerinden nas›l kâr edeceklerinin tart›ﬂ›laca¤› bir platformdur. Ayn› zamanda su üzerinden bir p a z a r paylaﬂ›m›d›r. Gerçek buyken,
emperyalistler, bu forumu, dünya halklar›na
“azalan tatl› su sorununa çözüm bulmay› amaçlayan” bir toplant› olarak yans›tmaktad›rlar.
Dünyan›n dört bir yan›nda emperyalist ya¤ma azg›nlaﬂm›ﬂt›r. Halklar›n elinde ne varsa
onlar› ele geçirmek, bunu kar ve egemenlik
arac› olarak kullanmak isteyen emperyalizm,
halklar›n mücadelesi karﬂ›s›nda zaman zaman
geri ad›m atsa da a z a m i kâ r dürtüsü sonuçta
bask›n geliyor ve emperyalizm ya¤maya devam ediyor.
Sosyalist sistemin y›k›lmas›ndan bu yana,
emperyalist ya¤mac›l›¤›n en önemli biçimlerinden biri “özelleﬂtirme” ad› alt›nda sürdürülüyor. “Özelleﬂtirme” ad› alt›nda, önce kurulu
fabrikalar, tesisler, kurumlar, emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellere devredildi. Bunu yeralt› zenginliklerinin ve ard›ndan yerüstündeki ormanlar›n, limanlar›n, yollar›n özelleﬂtirilmesi izledi. Özelleﬂtirmenin son hedeflerinden biri de
SU oldu.
Bir zamanlar “hava bedava, su bedava” deyiminde yeralan su, bugün bedava olmas› bir
yana, b u l u n a m a y a n , b u l u n s a d a a l › n a m a y a n
bir nesne durumuna gelme yolunda.

Su nedir?
Suyun ne oldu¤unu herkes bilir elbette: Su
içilir ve insan için hayatidir. Öyleyse bu soru
gereksiz mi? Hay›r. Mesela, bir ülkenin kömür
yataklar›n›n özelleﬂtirilmesiyle suyun özelleﬂtirilmesi ayn› ﬂey midir? ‹ﬂte yukar›daki soruyu gerekli k›lan bu farkl›l›kt›r. O, herhangi bir
tüketim nesnesi de¤ildir.
Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurulu, 1977 y›l›nda suyun bir “ i n s a n h a k k › ” oldu¤una dair
karar alm›ﬂt›.
Temiz, içilebilir bir suya, temizli¤i için ge-

rekli suya sahip olmak, herkes için bir insan
hakk›d›r. Böyle tescil edilmiﬂti. Do¤rusu da
buydu.
Ancak ayn› BM Genel Kurulu, çok de¤il,
onbeﬂ y›l sonra, 1992 y›l›nda “ s uyu n a l › n› p
s a t› l a bi le n bi r m e t a ” oldu¤una dair karar alacakt›.
Bu iki karar, birbirine taban tabana z›tt›r.
Bu iki karar, asl›nda dünya koﬂullar›nda o günden bu yana yaﬂanan de¤iﬂikli¤in de bir ifadesi ve özetidir.
1970’li y›llarda, emperyalist sistemin karﬂ›s›nda, kimi sorunlar›, yetersizlikleri olsa da,
dünyan›n üçte birinde egemen olan sosyalist
sistem vard›r. Dünyan›n birçok bölgesinde de
halklar, emperyalizme karﬂ› ulusal ve sosyal
kurtuluﬂ mücadelesi vermektedir. Emperyalist
ülke halklar› da kendi burjuvalar›na karﬂ› ﬂu
veya bu oranda mücadele içerisindedir. Bütün
bu dünya tablosu, Birleﬂmiﬂ Milletler’e de
yans›maktad›r elbette.
Dahas›, sosyalist sistemin ve onun yo¤unlaﬂm›ﬂ bir ifadesi olarak halklar›n mücadelesi
karﬂ›s›nda, emperyalistler, sosyalist sistemle
rekabet edebilmek, emekçilerin sosyalizme yönelmesinin önünü kesebilmek için “sosyal
devlet” politikalar› uygulamak zorunda kalm›ﬂlard›r. Bu politika, halklar›n haklar›n›n tan›nmas›n› zorlamaktad›r. ‹ﬂte bu koﬂullarda
Birleﬂmiﬂ Milletler’den Su’ya iliﬂkin de böyle
bir karar ç›km›ﬂt›r.
Ancak emperyalist ya¤man›n pervas›zl›¤›
gelip suya dayand›¤›nda, BM de, bu dönemdeki her emperyalist sald›r›da oldu¤u gibi, emperyalist tekellerin önünü açan bir karar ald› ve
“suyun al›n›p sat›labilen bir meta” oldu¤unu
ilan etti. Su’yun ya¤malanmas›n› organize etmek üzere de 1996’da Dünya Su Konseyi oluﬂturuldu. Gelinen süreç itibariyle emperyalistler, suyun bir mal olarak ele geçirilmesi ve pazarlanmas› yönünde art›k önlerinde bir engel
görmemekteydiler.
Bugün suyu kontrol etmek, pazarlamak için
oluﬂturulmuﬂ birçok emperyalist ﬂirket ve kurum vard›r. Ve emperyalistler önümüzdeki
yüzy›lda “ su savaﬂlar› ” ç›kaca¤›na dair kehanetlerde bulunuyorlar. Asl›nda onlar›nki keha-

net de¤il, o savaﬂ› kendileri haz›rl›yorlar. Bu savaﬂ, belki devletler aras›nda çeﬂitli biçimlere bürünebilir, ama
temelinde su savaﬂlar› da, yine emperyalizm ve halklar
aras›nda bir savaﬂt›r.
Emperyalistlerin su forumu için topland›¤› bugünlerde ezilen halklar da kendi altarnatiflerini ortaya koymaktad›r. Ülkemizde ve dünyan›n pekçok ülkesinde
yoksul halklar, temel ve vazgeçilmez bir ihtiyaç olan suyun bir h a k olmas› için mücadele yürütmektedir. Çünkü su sorunu, gelinen aﬂama itibariyle halklar›n gelece¤i aç›s›ndan önemli bir sorun haline gelmiﬂtir. Bu gerçekten yola ç›k›larak konu emperyalistlerin insaf›na terkedilemeyecek kadar önemlidir. Çünkü, su do¤al
hakt›r ve halk›nd›r. Halk›n suya bak›ﬂ aç›s›nda
ve su politikas›nda birinci temel nokta budur. Bu anlamda sorun bizim sorunumuz, hak bizim hakk›m›zd›r.

Su hangi politikalarla
bu hale getirildi
Dünyam›zda tatl›, içilebilir ve kullan›labilir su, bir
sorun haline getirilmiﬂ durumdad›r. Suyun sorun haline
gelmesi, onun yoklu¤undan çok, en baﬂta meta haline
getirilmesindedir. Azalmas› da yine onu meta haline
getiren kapitalist sistemin bir sonucudur.
Su, bütün canl›lar için yaﬂamsal bir hak olmaktan ç›k›p, paras› olan›n alabilece¤i ve kullanabilece¤i bir
“mal” haline gelmektedir. Bu dönüﬂüm h›zla devam ediyor. Do¤ald›r ki ezilen milyarlarca yoksul, bu “mal”a
ulaﬂmakta zorlan›yor, yeterli suyu temin edemiyor.
Bundan dolay› yetersiz beslenmeden, hastal›klara kadar
bir dizi sorun ortaya ç›k›yor.
Bilindi¤i gibi içilebilir ve kullan›labilir su, dünyam›zda s›n›rl›d›r. Hali haz›rda yeniden üretilmesi de alabildi¤ine güç ve pahal›d›r. (Ancak emperyalistlerin bilimsel, teknik geliﬂmeyi bu do¤rultuda ne kadar kullan›p kullanmad›klar›, bilim ve teknolojinin bugünkü geliﬂim düzeyinde halâ bu konuda son derece yetersiz
ad›mlar at›lm›ﬂ olmas› da tart›ﬂmaya ve sorgulanmaya
muhtaçt›r.) Bu çekinceyi belirterek rakamlar› ortaya
koymaya devam edersek; yeryüzündeki suyun sadece
% 3 ’ ü tatl› sudur. Ve bu tatl› su miktar›n›n da sadece %
1’i eriﬂilebilir durumdad›r. Geçti¤imiz yüzy›lda dünya
nüfusu 4 kat artarken, su ihtiyac› 9 kat›na ç›km›ﬂ; endüstri, geçti¤imiz yüzy›l›n baﬂ›nda kulland›¤› su miktar›n›n
40 kat fazlas›n› kullan›yor hale gelmiﬂtir. Aﬂ›r› ve
kontrolsüz tüketim, yanl›ﬂ sulama, çarp›k sanayileﬂme,
kapitalistlerin aﬂ›r› kar h›rs›ndan dolay› ar›tma tesisleri
kurmamas› gibi, birçok neden say›labilir.
Bu etkenleri ﬂöyle de özetleyebiliriz:
–) Dünya nüfusunun gittikçe artmas›, yaﬂam düzeyi
yükseldikçe, kiﬂi baﬂ›na düﬂen su kullan›m›n›n artmas›.
–) Sanayileﬂmenin geliﬂimine koﬂut olarak su ihtiyac›n›n artmas›.
–) Sulanacak tar›m alanlar›n›n ve sulu tar›m›n gittik-

çe artmas›, sulaman›n rasyonel olmayan yöntemlerle yap›larak, su israf›na neden “Su
olunmas›.
savaﬂ–) H›zl› kentleﬂmeye paralar›”, belki
lel olarak su ihtiyac›n›n artdevletler aras›nda
mas›.
–) Fosil su rezervlerindeki çeﬂitli biçimlere
suyun hesaps›z bir ﬂekilde bürünebilir, a ma
kullan›lmas›.
temelinde su
–) Su kirlenmesinin gittiksavaﬂlar› da, yine
çe artmas› ve böylece kullan›labilecek temiz su miktar›n›n emperyalizm ve
gittikçe azalmas›, ﬂeklinde s›- halklar aras›nda b ir
ralanabilir.
savaﬂt›r.
Bunlar belirtti¤imiz gibi
çok çeﬂitli etkenlerdir. Ancak
etkenleri bu ﬂekilde s›ralay›p b›rakt›¤›m›zda, eksik b›rakm›ﬂ oluruz.
Bütün bunlara yol açan, kapitalist üretimin son yüzelli y›ldaki vahﬂi niteli¤idir. Sorun, emperyalizmin
geçti¤imiz ony›llardaki azg›n ve pervas›z ya¤mac›l›¤›yla, gözünü kâr bürümüﬂ sömürgecili¤iyle daha vahim
hale gelmiﬂtir.
Kapitalist sömürünün karakteri, yüzelli y›l› aﬂk›n süredir su kaynaklar›n›n tahrip edilmesini, do¤al dengenin
bozulmas›n› getirmiﬂtir.

Sorun büyüktür ve sorun
yoksullar›n sorunudur
Dünyadaki tüm sular içinde, içme suyunun çok küçük bir oran oluﬂturdu¤unu yukar›da belirtmiﬂtik. Ama
bu küçük orandaki suyun da¤›l›m› da hiç adaletli de¤ildir. Bu adaletsizlik nedeniyle de, zaten az miktardaki
içilebilir suyun en az› da yoksullara düﬂmektedir.
‹ﬂte adaletsizli¤in rakam›: Bugün yeryüzünde kullan›lan suyun % 85’i, dünya nüfusunun emperyalist ülkelerdeki % 12’si taraf›ndan kullan›lmaktad›r.
Su sorununun niteli¤ini tam olarak görebilmek için
aﬂa¤›daki rakamlara da bak›lmal›d›r.
–) Dünya çap›nda 1.2 milyar insan temiz su kullanamamaktad›r.
–) 2.5 milyar kiﬂi ise kanalizasyon sisteminden yoksun yaﬂamaktad›r.
–) ‹çme suyuna at›ksular›n kar›ﬂmas›yla y›lda 5 milyon kiﬂi salg›n hastal›klardan ölmektedir.
–) 2.4 milyar insan banyo ve tuvaletten mahrum yaﬂamaktad›r.
–) Günlük ortalama su kullan›m› ABD’de 575 litre,
Avrupa’da 200-300 olmas›na ra¤men yeni-sömürge ülkelerde yaﬂayan halklar›n beﬂte biri insan hakk› olarak kabul
edilen en az günde 20 litre suyu dahi bulamamaktad›r. Bir
Say›: 9 / 15 Mart 2009
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kez daha özetlemekte yarar var:
ABD’de 575 litre, Avrupa’da 300 litr e, yoksul ülkelerde ise, 20 litre bile
de¤il. Su sorunu iﬂte budur. Hijyen
koﬂullar›n›n asgari düzeyde sa¤lanabilmesi için bir kiﬂinin günde en az 50
litre suya ihtiyac› oldu¤unu söylüyor
bilim... Devam ediyoruz rakamlara.
–) Kalk›nmakta olan ülkelerde
zengin kesimlerin % 20’si suyun %
85’ini, halk›n en yoksul % 20’lik k›sm› ise sadece % 25’ini kullanabilmektedir.
–) Peki ülkemizdeki oran nedir derseniz; ülkemizde
kiﬂi baﬂ›na düﬂen y›ll›k su miktar›, san›ld›¤›n›n aksine
artmay›p azalmaktad›r. “Modernleﬂen” Türkiye, sömürücü, ya¤mac› kapitalist politikalar nedeniyle daha az
suya mahkum edilmiﬂtir. 1990’larda kiﬂi baﬂ›na y›lda
3500 m3 olan su miktar›, günümüzde 1400 m3’e düﬂmüﬂtür. Yar›dan daha fazla bir azalma!
‹ﬂte milyarlarca insan› etkileyen sorun. Peki ya canl›
hayat›n di¤er unsurlar›?.. Onlar da asl›nda bu sorundan
ba¤›ms›z de¤il. Çünkü, böcekten kuﬂa, köstebekten fillere kadar bütün hayvanlar, bitkiler... hepsi için su hayatt›r. Ve do¤al zincirin herhangi bir noktas›ndan bozulmas› sonuçta tüm do¤ay›, insanl›¤›, toplumlar› etkileyen
sonuçlar yaratmaktad›r.
Su y a u l a ﬂ m a o r a n l a r › n› da vererek, dünya çap›nda
su kullan›m› konusundaki adaletsizli¤i ve “su sorunu”nun politik, sosyal muhtevas›n› bir kez daha vurgulam›ﬂ olal›m:
Dünyada suya ulaﬂabilen nüfus ortalamas› : % 82
Sanayileﬂmiﬂ ülkeler: .................................... % 99
Yeni sömürgeler : ......................................... % 66
Afrika ülkeleri: ............................................. % 38
Asya ülkeleri:................................................ % 63
Latin Amerika ve Karayip ülkeleri: .............. % 77
Kuzey Afrika ve Ortado¤u ülkeleri: ............. % 77
Keza dünyada kiﬂi baﬂ›na günlük ortalama kentsel su
tüketimi standard› 150 litre olarak kabul edilmektedir.
Aﬂa¤›daki tabloda ise bölgelere göre kiﬂi baﬂ›na su tüketim miktarlar› belirtilmiﬂtir:
Kiﬂi baﬂ›na günlük ortalama kentsel su tüketimi ortalamas›: 150 litre
Sanayileﬂmiﬂ ülkeler ortalamas›: 266 litre
Afrika ülkeleri ortalamas›: .......... 67 litre
Asya ülkeleri ortalamas›:............ 143 litre
Latin Amerika ortalamas›:.......... 184 litre
Arap ülkeleri ortalamas›:............ 158 litre
Türkiye ortalamas›:..................... 111 litre
Rakamlarda da görüldü¤ü gibi, su kaynaklar›na ulaﬂmak konusunda, sömürülen, ezilen halklar›n aleyhine
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K›s›tl› k aynaklara r a¤men ﬂ unu
kesin olarak söyleyebiliriz ki, su
bütün dünya halklar›na
yetebilir. Burada e sas o lan
bu k aynaklar›n h alklar›n i htiyaçlar› b az a l›narak d üzenlenmesi, planlanmas› ve kullan›lmas›d›r.
Bu d o¤ru o land›r. A ncak b unu
kim y apacakt›r?
korkunç bir adaletsizlik sözkonusudur. Adaletsizlik, her geçen gün büyüyor. Yine rakamlarda görüldü¤ü gibi kapitalist ülkelerde suyu kullanma
oran›, dünya ortalamas›n›n hep üstünde. Ayn› zamanda
yine biliyoruz ki, bu kapitalist ülkelerde de suyun kullan›lmas› konusunda yoksullar ile egemen s›n›flar aras›nda yine büyük farkl›l›klar vard›r.
Dünyan›n kullan›labilir su kaynaklar› s›n›rl›, tüketim
ise büyük oranda art›yor. Ancak bu k›s›tl› kaynaklara
ra¤men ﬂunu kesin olarak söyleyebiliriz ki, su bütün
dünya halklar›na yetebilir. Burada esas olan
bu kaynaklar›n halklar›n ihtiyaçlar› baz al›narak düzenlenmesi, planlanmas› ve kullan›lmas›d›r.
Bu do¤ru oland›r. Ancak bunu kim yapacakt›r?

Suyun iﬂtah kabartan
pazar de¤eri
Dünya politikas›n› kendi ekonomik ç›karlar› do¤rultusunda belirleyen emperyalistler, suya el koymak ve
azami karl› ticari bir mala dönüﬂtürmektir. Toplanan zirvelerin, forumlar›n ve su için kurulan di¤er emperyalist
kurumlar›n amac› bu süreci h›zland›rmak ve önlerindeki politik, ekonomik, sosyal engelleri aﬂmakt›r.
Do¤ada da herﬂey birbirine ba¤l›d›r. Atmofserde ya
da herhangi bir çevresel olaydaki olumsuzluk zincirleme anlaman›da bütün do¤a üzerinde etkide bulunmaktad›r. Bu yan›yla su sorunu, sadece bir su sorunu de¤ildir.
Bir bütün olarak do¤an›n tahrip edilmesidir. Ayn› zamanda di¤er do¤a olaylar›n›n suya yans›mas›d›r. Nüfus
ve ihtiyaçlar art›yor, ancak kaynak s›n›rl›. Çözüm
kayna¤›, en “ak›lc› yöntemlerle” kullanmak. Ancak emperyalistler için “ ak›lc›l›k” demek, bu k›ymetli ve gittikçe de k›ymetlenen metay› , ticari olarak de¤erlendirmektir. Yerden mantar biter gibi çok say›da su ﬂirketlerinin, tekellerinin kurulmas›n›n nedeni budur...
Dünya genelinde su kaynaklar›n›n büyük bölümü
kamu mülkiyetinde bulunmaktad›r ve su hizmetleri ortalama olarak:
Asya ülkelerinde ......................................... % 99’u,
Afrika’da...................................................... % 97’si,
Orta, Do¤u Avrupa ve Güney Amerika’da.. % 96’s›,
Kuzey Amerika’da ..................................... % 95’i,

Bat› Avrupa ülkelerinde.............................. % 80’i
kamu kurumlar› taraf›ndan yönetilmektedir.
Ancak son 20-30 y›ll›k süreçte, özelleﬂtirmelerle bu
tablo de¤iﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r; suyu metalaﬂt›ran politikalar sonucunda bugün dünya nüfusunun yaklaﬂ›k olarak
% 5’ i n i n kulland›¤› suyun yönetimi, art›k kapitalist
özel ﬂirketler taraf›ndan yap›lmaktad›r.
Özelleﬂtirmeler ülkemiz örne¤inde de oldu¤u gibi h›zla yayg›nlaﬂmaktad›r. Dünya Bankas›, IMF gibi emperyalist kurumlar, yeni sömürge ülkelere kredi verirken art›k
özellikle suyun özelleﬂtirilmesini de ﬂart koﬂmaktad›r.
Dünya Su Konseyi Baﬂkan› Loic Fauchon, ‹stanbul’da yap›lacak Dünya Su Forumu’nun amac›n›n “ su
kaynaklar›n›n özelleﬂtirilmesi ” oldu¤unu aç›kça belirtmiﬂtir. Ve konuﬂmas›n›n devam›nda su sorununa “çözümünü” de kendince ortaya koymuﬂtur:
“Su faturas›na, cep telefonu kadar ödeme yapmaya
raz› olursak hiçbir s›k›nt› kalmayacak. Arabalar›n benzini için harcad›¤›m›z paran›n % 5’ini suya harcarsak
dünyada su sorunu yaﬂanmaz.”
Yani su ne kadar pahal› olursa halk da o kadar az tüketir ve sorunda kendili¤inden çözülmüﬂ olur... diyor.
Zihniyet bu. Emperyalistlerin yoksul halklara bak›ﬂ› iﬂte budur. Yaﬂam için temel olan suyu, cep telefonuyla,
araban›n benziniyle k›yaslayabiliyor.
Tekelci burjuvazinin ideologlar›, suyun günümüzde
kazand›¤› önemi ﬂöyle ifade etmektedirler: “20. yüzy›l d a p e t rol , devletler ve ﬂirketler için ne ifade ettiyse,
21. yüzy›lda da uluslar›n varl›k düzeyini belirleye cek, de¤erli bir met a ola n su a yn› de¤erde ol acakt› r.”
Dolay›s›yla tekellerin politikas›n› da bu tesbitler belirlemektedir. Emperyalistler daha ﬂimdiden ﬂiddetli bir
pazar paylaﬂ›m mücadelesine girmiﬂlerdir. Bunun için
örgütlenmeler kurmuﬂlar ve çeﬂitli ülkeleri kontrol etmek ve hedefleri do¤rultusunda yönlendirmek içinde
çok say›da “Sivil Toplum Kuruluﬂu” kategorisinde yandaﬂ kurumlar oluﬂturmuﬂlard›r.
Suyun sermaye taraf›ndan uluslararas› düzeyde kontrol alt›na al›nmas› için imzalanan en önemli anlaﬂma
ise, 1994 y›l›nda DTÖ bünyesinde imzalanan GATS
(Hizmet Ticareti Genel Anlaﬂmas›)d›r. GATS Anlaﬂmas›n›n 2000 y›l› Ocak ay›ndan bu yana sürdürülen müzakerelerinin 11 ana gündem maddesinden biri “SU iletim
sistemleri, enerji ve at›k su iﬂleme”dir. Bu anlaﬂmayla
hükümetlere suyun özelleﬂtirilmesi dayat›lmaya baﬂlanm›ﬂ ve birçok ülkede kabul ettirilmiﬂtir.
Yukar›da, dünya nüfusunun sadece yüzde 5’inin kulland›¤› suyun özel ﬂirketler taraf›ndan sat›ld›¤›n› belirtmiﬂtik. Bu oldukça küçük bir oran gibi gözüküyor de¤il
mi, matematiksel olarak da öyle asl›nda. Fakat ﬂu rakam› dikkatinize sunuyoruz ﬂimdi.
“Bugün dünya nüfusunun yaln›zca % 5’i suyu,
uluslararas› ﬂirketlerden sat›n ald›¤› halde, bu ﬂirket le r in y›ll ›k g e li rle ri d ü n y a p e t r o l t i c a r e t i n i n y › l l › k g e l i -

rinin yar›s›na ulaﬂm›ﬂ d u rumdad›r.”
Bu muazzam karl›l›k potansiyeli, uluslararas› ﬂirket- Dünlerin suyu WTO-GATS an- yadaki
laﬂmas› arac›l›¤›yla, IMF dasu s ektörü
yatmalar›yla, hatta rüﬂvetten
tehdide kadar akla gelebile- bugün i çin D ünya
cek her yolu kullanarak tica- Bankas› ile
rileﬂtirme çabalar›n› daha an- do¤rudan
laﬂ›l›r k›lmaktad›r.
ba¤lant›l› 10 ulusSuyun sadece yüzde 5’i
lar aras› tekel
özelleﬂmiﬂken bu kadar kazanan tekellerin, suyun bü- taraf›ndan
yük bölümü özelleﬂtirildi¤in- kontrol
de kazanacaklar› rakamlar ediliyor.
devasa rakamlar olacakt›r.
Suyun sadece yüzde 5’i özelleﬂmiﬂken, “Su endüstrisi” için yap›lan y›ll›k gelir tahminleri 400 milyar d o l a r’› aﬂm›ﬂ ve petrol gelirlerinin
% 40’› ya da dünya ilaç sanayiinin yüzde 33’ü düzeyine ulaﬂm›ﬂt›.
1998 y›l›nda, Dünya Bankas› su piyasas›n›n 800 mil y a r d o l a r’a yükselece¤ini aç›klam›ﬂt›. Dünya Bankas›
daha sonra su piyasas›n›n büyüme hedefini revize ettiklerini ve yeni tahminlerinin 1 trilyon d o l a r’› aﬂt›¤›n›
aç›klam›ﬂt›r.
Tüm toplumun kullan›m›nda olan ve halk›n denetiminde olmas› gereken su hizmetleri, tüm dünyada h›zla
özelleﬂtirilmeye devam etmektedir. Bu çerçevede su
art›k emperyalist tekellerin en önemli faaliyet alanlar›ndan birisini oluﬂturmaktad›r.
Dünyadaki su sektörü bugün için Dünya Bankas› ile
do¤rudan ba¤lant›l› 10 uluslararas› tekel taraf›ndan kontrol ediliyor. Sadece bu ﬂirketlerden ikisi, Vivendi ve
Suez, ki merkezleri Fransa’da bulunmakta, “ beyaz al t › n” olarak tan›mlanan suyun dünya pazar›ndaki pay›n›n % 70’ini kontrol ediyorlar. Suda özelleﬂtirmelerin
en yayg›n oldu¤u yer de halen Avrupa ülkeleridir.
Frans›z Suez 130, Vivendi ise 90 ’d a n fazla ülkede
faaliyet yürütmektedir. Emperyalistler, sadece su tekeleri ve hükümetler arac›l›¤›yla sald›rm›yor. Sald›r›lar›n›
meﬂrulaﬂt›rmak ve yaﬂananlar hakl› ç›karmak için bütün
medyay› ve di¤er olanaklar› kullan›yor. Hatta bu konuda özel kurumlaﬂmalara gidiyor. Örne¤in 50’den fazla
ülkeden 300’ü aﬂk›n kuruluﬂun oluﬂturdu¤u Dünya Su
Konseyi gibi. Bu konseye üye olan 103 kuruluﬂ do¤rudan do¤ruya ﬂirketlerdir. Bunlar aras›nda çok say›da inﬂaat ve endüstri ﬂirketi vard›r. Ayr›ca üyeler aras›nda
OECD, BM gibi kurumlar, akademik gruplar, mesleki
kuruluﬂlar, belediyeler, hükümetlerin suyla ilgili kuruluﬂlar› olsa da, as›l damgay› vuran, ortada pek görünmeyen emperyalist tekellerdir.
- devam edecekSay›: 9 / 15 Mart 2009
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8 Mart’ta Alanlardayd›k
Özgür Kad›n Örgütlü Kad›nd›r
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü, 8 Mart’ta ‹stanbul Kad›köy’de 3500 kiﬂinin kat›l›m›yla yap›lan mitingle kutland›. Tepe Natilius önünde toplanan demokratik kitle örgütleri mitingin yap›laca¤› Kad›köy otobüs duraklar›na do¤ru yürüyüﬂe geçtiler.
Mitinge kat›lan örgütlerin imzas›n›n bulundu¤u “Cinsel, Ulusal, S›n›fsal Sömürüye, Emperyalist Sald›rganl›¤a, Yoksullu¤a, Gericili¤e
ve Ezilmeye Karﬂ› Kad›nlar Mücadeleye” pankart› yürüyüﬂün baﬂ›ndaki yerini ald›.
Oluﬂturduklar› kortejin en önünde “Halk Cephesi” pankart›n› açan
Halk Cepheli Kad›nlar; “Hakl›y›z
Kazanaca¤›z”, “Sabo’nun Yolunday›z”, “Sohbet Hakk› Uygulans›n,
Tecrite Son”, “Kad›nlar! Emperyalizme, Sömürüye, Irkç›l›¤a Karﬂ›
Birleﬂelim”, “Özgün Kad›n Örgütlü
Kad›nd›r” pankartlar›n› da taﬂ›d›lar.
“Kad›n Olmadan Devrim Ol-

maz, Devrim Olmadan Kad›n Kurtulmaz, Sabo’nun Yolunda Savaﬂ›yoruz,
Devrime Meﬂale Bizim Kad›nlar›m›z,
Yaﬂas›n 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü, Kad›n Erkek
Elele Mücadeleye,
Kad›n›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Özgür Kad›n Örgütlü Kad›nd›r,
‹ﬂkence Yapmak ﬁerefsizliktir, Engin Çeber Ölümsüzdür, Mahir, Hüseyin,
Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede!” sloganlar›n› atan 850 Halk Cepheli, ayn› zamanda alan›n en kalabal›k kitlesini oluﬂturuyordu.
Miting alan›na var›ld›¤›nda sahneden alana giren bütün örgütler selamland›. Tüm devrim ﬂehitleri için
bir dakikal›k sayg› duruﬂunda öf-

Halk Cepheli Kad›nlar›n
8 Mart izlenimleri

Günü ülkemizin içinde bulundu¤u
duruma bakarsak kad›nlar›n daha
fazla sömürüldü¤ü ayn› zamanda
cinsel tacizlere maruz kald›¤›, bunun d›ﬂ›nda emek veren her ﬂah›s›n
eme¤inin karﬂ›l›¤›n› alamad›¤› bir
süreç yaﬂ›yoruz. Sabo’nun yolunda,
di¤er ﬂehitlerimizin yolunda gidiyoruz. O’nun gitti¤i yolda daha
umutlu günlere, daha güzel günlere
ulaﬂaca¤›m›z› düﬂünüyoruz. Örgütlü kad›n güçlü kad›nd›r. Bu yolda
gidersek, bu yolda ilerlersek birçok
hakk› elde edece¤iz.

Ay t e n Ç a k m a k
8 Mart benim için çok ﬂey ifade
ediyor. ﬁu son zamanlarda yaﬂad›¤›m›z ekonomik krizde kad›nlar daha çok eziliyor. Ben tekstil iﬂçisiyim. Tam bir hafta oldu iﬂten ayr›lal›. Genelde kad›nlar›, bekar kad›nlar› iﬂten ç›kard›lar. Evli erkekler kald›. Her zaman ikinci s›n›f›z.
Çal›ﬂ›rken de ikinci s›n›f›z. Evde de
ikinci s›n›f›z, yaﬂamda da öyle.
Burday›m çünkü haklar›m› savunmak için buraday›m. Y›llardan beri
geliyorum 8 Mart’a. Elimden geldi¤ince kendimce inand›¤›m ﬂekilde
kad›n haklar›n› savunmaya çal›ﬂ›yorum.

Merve Kaya
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
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Z e h r a Yalç›n (TAYAD):
Dünya emekçi kad›nlar gününü
kutluyorum. Bizler emekçi kad›nlar
olarak eme¤imizi örgütlü bir ﬂekilde almay› düﬂünüyoruz. Birlik beraberlik oldukça bunu da elde edece¤imizi düﬂünüyorum. Kad›n olarak önderlerimiz Sabolar’›m›z var,

keyle kad›n ﬂehitlerin isimleri okundu. Halk Cepheli Devrim Turan ve
Dilan Balc›’n›n yapt›¤› konuﬂmada,
8 Mart’›n tarihi, bask›, sömürü, iﬂkence ve direniﬂ anlat›ld›. Konuﬂmada daha sonra “8 Martlar› yaratanlardan bugünlere direniﬂ gelene¤ini miras b›rakanlar bizlere izlenmesi gereken yolu göstermektedir.
Hak ve özgürlüklerimizi kazanmaSevgiler’imiz var. Onlar› örnek al›yoruz kendimize. Ülkemiz koﬂullar›nda zor ﬂartlarda olsa da bu mücadeleyi kazanaca¤›m›z› düﬂünüyorum.
Kad›nlar›m›z köylerde, tarlalarda, ba¤da-bahçede çal›ﬂ›r, kad›nlar›m›z gecekonduda çal›ﬂ›r. Kad›nlar›m›z ﬂehirlerde fabrikalarda çal›ﬂ›r,
ev iﬂlerinde çal›ﬂ›r. Tüm zor iﬂleri
baﬂaran kad›nlar›m›zd›r. Güçlü kad›n örgütlü kad›nd›r, bunu da yine
ﬂehitlerimizden, güçlü kad›nlar›m›zdan örnek al›yoruz. Hep beraber erkek kad›n el ele mücadele
edersek kazanaca¤›z.

Halk Cephesi Kortejinden
B ir Kad›n›n Miting
‹zlenimleri
Bir kez daha 8 Mart’ta Kad›köy’de alanlardayd›k… Evet biz
saat 13.00’te toplanan gruptayd›k.

Çünkü biz sadece ‘erkek’ iktidar›na
de¤il, düzenin-devletin kad›na bak›ﬂ aç›s›na da, emperyalizmin ve
kapitalizmin sömürüsüne de karﬂ›y›z… Bizim rengimiz mor de¤il,
k›z›ld›r her yerde… Çünkü k›z›l
kavgay› ve özgürlü¤ü simgeler
yüzy›llard›r… Biz bugünü feministlerden almad›k, haklar›n› arayan ve bunun bedelini ödeyen
emekçi kad›nlardan ald›k, kavgayla
kazan›lan bir gündür bizim için 8
Mart. Bu yüzden sabah “panay›r”a
dönüﬂtürülen mitingde de¤il de mücadele ça¤r›s› yapan mitingde yerimizi ald›k.
Bask›y›, sömürüyü dayatan egemenlerden hesap sormak, haklar›m›za ve gelece¤imize sahip ç›kmak
için alanlardayd›k, “Kad›n olmadan
devrim olmaz, devrim olmadan kad›n kurtulmaz” diye hayk›rd›k ellerimizde bunun kan›t› olan ﬂehit kad›nlar›m›z›n sesiyle. Bursa’da yak›lan iﬂçi kad›nlar›m›z›n ac›s›yla,
Bayrampaﬂa’da diri diri yak›lan tutsak kad›nlar›m›z›n öfkesiyle ve hesap sorma bilinciyle kat›ld›k mitinge. Ki benim için Halk Cephesi en
çok haks›zl›klardan, adaletsizliklerden hesap sorma bilincidir. Bunun
için de 8 Mart’ta Halk Cephesi’ndeydim.
Toplanma saati 12.30’du. Tam
saatinde ordayd›m. Gitti¤imde kalabal›k bir grup vard›. Ama feministlerin ve onlar›n yolunda yürüyenlerin mitingi bitmemiﬂti. Onlar›,
renklerini, mitinglerini izledim bir
süre. 8 Mart’›n özünü göremedim,

hissedemedim. E¤lenceye gelinmiﬂti sanki. Hani devlet 8 Mart Kad›nlar günü diyor ya ona uygun bir
mitingdi. Oysa bizim geldi¤imiz
miting kad›nlar günü de¤il, emekçi
kad›nlar günüydü. Onun a¤›rl›¤›yla, sorumlulu¤uyla kortejlerimizi
oluﬂturmaya baﬂlad›k. Eme¤imizin
hesab›n› sormakt› ilk önceki amac›m›z.
Yavaﬂ yavaﬂ kortejler oluﬂturulurken “Halk Cephesi” pankart› s›ralamaya göre yerini ald›, ve Halk
Cepheliler’i yerlerini almaya ça¤›rd›. “Halk Cephesi”nin ard›ndan bizimle bütünleﬂen, ilk ve son sözümüzün oldu¤u pankart aç›ld›: “Hakl›y›z Kazanaca¤›z”… Bu pankart›n
arkas›nda temsili olarak cüppeleriyle kat›lan avukat kad›nlar, beyaz önlükleriyle sa¤l›k emekçisi kad›nlar,
baretleriyle mühendis kad›nlar, yöresel k›yafetleriyle analar, tencere
tavalarla ev kad›nlar› s›raland›.
Sabo’nun resminin oldu¤u “Sabo’nun Yolunday›z” pankart› ve
aras›nda temsili sancaklar›yla tek
tip k›yafetliler, kurtuluﬂun yolunu
gösteriyordu asl›nda tüm kad›nlara,
bizlere. Kurtuluﬂun yolu mücadeleden geçer, Sabolar’›n yolundan geçer. Bu tarihsel bir gerçeklikti.
“Sohbet Hakk› Uygulans›n Tecrite Son” pankart›yla da y›llard›r
devam eden tecrit iﬂkencesinin sürdü¤üne de¤inerek bu konuda herkesin bir ﬂey yapmas› gerekti¤inin
alt›n› çizdik. Kad›nlar tecrit sald›r›s›na karﬂ› da büyük bedeller ödemiﬂlerdi. Ellerimizdeki ﬂehit resim-

leri bunun göstergesiydi. Yüzü aﬂk›n devrim ﬂehidinin resmi ellerimizdeydi. Çünkü 8 Mart en çok onlar›n günüydü.
Bir pankartta da kad›nlara emperyalizme, ›rkç›l›¤a ve ayr›mc›l›¤a
karﬂ› birleﬂme ça¤r›s› vard›. Ve
“Özgür Kad›n Örgütlü Kad›nd›r”
pankart› peﬂi s›ra geldi. Yine ellerimizde k›z›l bayraklar›m›z ve taleplerimizi içeren dövizlerimiz vard›.
Evde, iﬂyerinde, fabrikada sömürülmek istemiyoruz, kreﬂ hakk› istiyoruz, iﬂyerlerinde emzirme odalar› istiyoruz, do¤um izni istiyoruz,
cinsel, ulusal, s›n›fsal olarak sömürülmek istemiyoruz. Tüm taleplerimizle vard›k, alandayd›k. Taleplerimizi hayk›rd›¤›m›z gibi çözüme de
vurgu yapt›k.
Bir ara tüm kortejleri izledim.
Kad›n erkek el ele mücadeleye slogan› hakimdi bu tabloda. Ço¤u yap›n›n ciddi bir kat›l›m› yoktu. En
kalabal›k ve en görkemli kortej
Halk Cephesi’nindi. Di¤er gruplar
tek pankartla kat›l›rken Halk Cephesi’nde 6 pankart vard›, Bir iddiayd› bu bence. Bu iddia en çok ﬂehit resimlerinin çoklu¤unda kendini gösterdi. Bu iddia en çok orda
somutlaﬂt›. Yaﬂl› analar çoktu, çocuklar›yla gelenler vard›. Türbanl›
analar›n ço¤unlu¤u da gözüme
çarpt›. Korteji görünce; evet halk
burada, diye içimden geçirdim. Kad›n› erke¤iyle, türbanl›s› türbans›z›yla, genci yaﬂl›s›yla ve bebesiyle
halkt› yürüyen. Bu tablo, bu görüntü herkeste be¤eni toplam›ﬂt›.

n›n yolu mücadeleden, direnmekten, bedel ödemeyi göze almaktan
geçmektedir” denildi.
FHKC’li bir kad›n olan Meriam
Abu Dagga’n›n mesaj› “Filistin
Halk› Yanl›z De¤ildir” slogan›yla
karﬂ›land›. Mesaj›nda “8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nde
Amerikan emperyalizminin ve ‹srail’in, Filistin halk›na ve tüm dünya
halklar›na karﬂ› yürüttü¤ü faﬂist ve
›rkç› sald›r›lar devam ediyor. Filistinli kad›nlara yap›lanlar, ﬁikago’daki tekstil fabrikas›nda kalpleri

kar h›rs› ve açgözlülükle dolmuﬂ iﬂverenlerin yapt›klar›n› ve kad›n
emekçilerin ölümlerini hat›rlat›yor.
Filistinli kad›nlar, Filistin davas›na
verdi¤iniz destekten onur duyuyor.
Bu 8 Mart’ta da büyük ﬂehitlerimizin ve tutsaklar›m›z›n açm›ﬂ olduklar› yolda, George Habbaﬂ’›n, Marvan El Bargovti’nin ve Halk Cephesi genel sekreteri Ahmed Saadat’›n
yolunda iﬂgal sona erene ve vatan›m›z özgürleﬂene dek savaﬂaca¤›m›za and içeriz... Halk›m›z›n zaferi,
Düﬂman›m›z›n bozgunu için” diye-

rek selamlad› Kad›köy’ü.
Çoﬂkuyla at›lan sloganlar eﬂli¤inde grevde olan Gürsaﬂ, Sinter ve
Desa iﬂçisi kad›nlar birer konuﬂma
yapt›lar. Konuﬂmalar›nda kad›n, erkek birlikte mücadele ettiklerini ve
herkesi direniﬂlerine destek vermeye ça¤›rd›lar. Direniﬂte olan kad›nlara direniﬂi simgeleyen karanfiller
verildi. Konuﬂmalar›n ard›ndan ise
Grup Munzur ﬂark›lar› marﬂlar›yla
direnen kad›nlar› selamlad›lar.Miting, coﬂkuyla çekilen halaylar ve
söylenen marﬂlarla son buldu.
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Yaﬂas›n 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü
‹ z m i r : 8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü ‹zmir’de alanlarda
kutland›. Halk Cepheli Kad›nlar,
Mücadele Birli¤i Platformu, Partizan, Demokratik Kad›n Hareketi,
BDSP, Al›nteri, Kald›raç taraf›ndan
düzenlenen kutlama için Gümrük’te
toplanan kitle, Konak’a do¤ru yürüyüﬂe geçti. Halk Cephesi kortejinin
önünde bir kad›n bir erkek efe k›yafetiyle iki kiﬂinin yürümesi dikkatleri Halk Cephesi kortejine çekti.
Yürüyüﬂe 400 kiﬂi kat›ld›.
Pir Sultan Abdal Derne¤i Çi¤li
ve Bornova ﬂubeleri, açl›k grevindeki park-bahçe iﬂçileri ve KÖZ de
eyleme kat›ld›.

B u r s a : 8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü, Halk Cephesi, K›z›lay Kan Merkezi önünde toplanmaya baﬂlad›. Burada toplan›l›p kortejin oluﬂturulmas›n›n ard›ndan Belediye Binas› Önü (Heykel)’e do¤ru
yürüyüﬂe geçildi.
Ellerinde taleplerini dile getiren
dövizler ve k›z›l bayraklarla, Belediye binas› önüne gelen Halk Cepheli
Kad›nlar bas›na bir aç›klama yapt›.
G e m l i k : 8 Mart günü Gemlik
Haklar Derne¤i’nde Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü için bir kutlama
program› düzenlendi. Programa kat›lan kad›nlara karanfil da¤›tan Halk
Cepheliler, emekçi kad›nlar›n 8
Mart gününü kutlad›.

M e r s i n : 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü nedeni ile 6 Mart
günü Taﬂbina önünde bir eylem yap›ld›.
25 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde,
“Yaﬂas›n 8 Mart”, “Örgütlü Kad›n
Güçlü Kad›nd›r”, “Devrime Meﬂale
Bizim Kad›nlar›m›z”, “Kad›n›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
M a l a t y a : 8 Mart’ta PTT
önünde Partizan, DHF Kad›n Komisyonu ve Halk Cepheli Kad›nlar
taraf›ndan bir eylem düzenlendi. 45
kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde “Kad›nlar!
Emperyalizme, Krize, ‹ﬂsizli¤e,
Yoksullu¤a Karﬂ› Birleﬂelim” pankart› aç›l›rken, Halk Cepheli Kad›nlar da aç›klamaya mücadelede ﬂehit
düﬂen kad›nlar›n›n resimleri ve “Sabo’nun Yolunday›z” yaz›l› dövizlerle kat›ld›.
A d a n a : Adana’da yap›lan eylemle 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü kutland›. 8 Mart günü Beﬂocak Meydan›’nda yap›lan ve 160
kiﬂinin kat›ld›¤› eyleme Devrimci 8
Mart Platfomu (Al›nteri, BDSP,
DKH, Halk Cepheli Kad›nlar, Kald›raç, Mücadele Birli¤i Platformu,
Partizan) ve KESK Adana ﬁubeler
Platformu kat›ld›.

E s k i ﬂ e h i r : 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü gününü kutlamak için bir yürüyüﬂ düzenlendi.
BDSP, DHF, DPG, Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i, Mücadele Birli¤i, Odak
taraf›ndan düzenlenen yürüyüﬂe 90
kiﬂi kat›ld›. Gençlik Derne¤i de,
Eskiﬂehir Geliﬂim Vakf›'nda 8
Mart’la ilgili bir progam düzenledi.

E r z i n c a n : 8 Mart günü Ö¤renci Gençlik Derne¤i'nde 17 kiﬂinin kat›l›m›yla 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü kutlamas›
yap›ld›.
KARS
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Antalya: 8 Mart Dünya Emek-

‹ZM‹R
çi Kad›nlar Günü Antalya K›ﬂlahan
meydan›nda 8 Mart günü yap›lan eylemle selamland›. “Kad›nlar! Emperyalizme Sömürüye Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadeleye” pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde Ümit ‹lter’in ﬂiiri okundu.

M a r a ﬂ : Maraﬂ Gençlik Derne¤i Giriﬂimi ö¤rencileri ve ÖDP’li
ö¤rencilerin ortak haz›rlad›¤› 8
Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
program› SES ﬂube binas›nda gerçekleﬂti. Programa 20 kiﬂi kat›ld›.

S a m s u n : Karadeniz Özgürlükler Derne¤i'nde düzenlenen kutlamada Anadolu kad›n›n›n ve devrim
mücadelesinde ﬂehit düﬂen kad›nlar›n oldu¤u bir slayt gösterimi ve
müzik dinletisi yap›ld›.

A n k a r a : Halk Cephesi’nin de
aras›nda oldu¤u “Devrimci 8 Mart
Platformu” ve destek veren “KALDIRAÇ, ÇHD, UKD ve KESK’li
Kad›nlar” 8 Mart günü Sakarya
Caddesi’nde bir eylem yapt›lar.
“Emperyalizme Çifte Sömürüye ‹ﬂsizli¤e Yoksullu¤a Karﬂ› Emekçi Kad›nlar Mücadeleye ” “Devrimci 8
Mart Platformu” pankart›n›n aç›ld›¤›
yürüyüﬂün ard›ndan Abdi ‹pekçi Park›’nda bas›n aç›klamas› okundu.
Tr a b z o n :

8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü’nde, Halk
Cephesi, YDG ve Ekim Gençli¤i’nden oluﬂan Emekçi 8 Mart
Platformu Trabzon Meydan›’nda bir
etkinlik düzenledi. Eyleme kat›lanlar›n say›s› 60’t›, ancak etkinli¤i
yüzlerce kiﬂinin ilgiyle izledi¤i, horona halk›n da kat›ld›¤› görüldü.

K a r s : 8 Mart’ta Faik Bey Caddesi’nde bulunan at heykelinin

önünde aralar›nda Kars Gençlik
Derne¤i Giriﬂimi, TKP ve YDG’nin
de oldu¤u devrimci-demokrat ö¤renciler taraf›ndan bir eylem yap›ld›. Eyleme 33 kiﬂi kat›l›rken Kars
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi 25 kiﬂiyle
aç›klamadaki yerini ald›.

Kocaeli: Makina Mühendisleri
Odas›’nda yap›lan kutlamada 8
Mart’›n tarihine ve mücadele için
önemine de¤inen bir konuﬂma yap›ld›. Konuﬂmalardan sonra devrim
mücadelesindeki kad›nlardan kesitler anlatan bir sinevizyon gösterisi
sunuldu.

H a t a y : 8 Mart günü Antakya
Halk Cepheli Kad›nlar, Al›nteri ve
Demokratik Gençlik Hareketi’nin
ortak olarak yapt›klar› eylemle
emekçi kad›nlara örgütlenme ça¤r›s› yapt›lar. 75 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde “Yaﬂas›n 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü, Kad›n Olmadan Devrim Olmaz Devrim Olmadan Kad›n Kurtulmaz” sloganlar› at›ld›.
Di¤er bir kutlama ise Hatay Özgürlükler Derne¤i’nde 8 Mart kutlamas› yap›ld›. 25 kiﬂinin kat›ld›¤›
kutlamada sinevizyon gösterimi yap›larak ﬂiirler okundu, türküler söylendi ve halaylar çekildi.
‹ s k e n d e r u n : Devrim mücadelesinde ﬂehit düﬂenler ad›na bir
dakikal›k sayg› duruﬂuyla baﬂlayan
programda konuﬂma s›ras›nda 8
Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
tarihi anlat›l›rken, kad›n›n örgütlendikçe özgürleﬂece¤i vurgusu yap›ld›.

K ü t a h y a : Gençlik Derne¤i
Giriﬂimi 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar gününde bir seminer düzenledi. ﬁiir dinletisiyle devam eden
programda TAYAD'l› analarla ilgili
resim sergisi de büyük ilgi gördü.
A n t a l y a : Gençlik Derne¤i, 8
Mart Dünya Emekçi Kad›nlar günü
an›s›na dernekte film gösterimi düzenledi. Gösterime 24 kiﬂi kat›ld›.

Dersim: 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü coﬂku ile kutland›.
Demokratik kitle örgütlerinin düzenledi¤i kutlama program›nda tiyatro,
ﬂiir ve halk oyunlar› yer ald›.
KESK’li Kad›nlar, Halk Cepheli Kad›nlar, EKD, EMEP, DTP, Partizan,
HKM’nin ortak düzenledi¤i eyleme
700 kiﬂi kat›ld›.
Eylem 8 Mart’ta hayat›n› kaybeden iﬂçi kad›nlar ﬂahs›nda tüm devrim ﬂehitleri için bir dakikal›k sayg›
duruﬂuyla baﬂlad›. Halk Cepheli
Kad›nlar pankart›n en önünde tek
tiple sancak taﬂ›nd›. Eylemde kad›n
ﬂehit resimleri taﬂ›n›rken, haz›rlanan metin SES üyesi Emine Sürgeç
taraf›ndan okundu.
Ard›ndan E¤itim-Sen üyesi Eylem Eslek “Ben Kad›n›m ﬁiirini”
okudu. Daha sonra Halk Cephesi’nin haz›rlad›¤› “Kad›nlar›n Sesi”
adl› tiyatro oyunu oynand›. Son olarak Halk Cephesi halk oyunlar› ekibi sahneye ç›kt›. Eyleme Halk Cephesi 80 kiﬂi ile kat›ld›.
M u ¤ l a : Gençlik Derne¤i giriﬂimcileri 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nde Gökova Beldesinde kutlama program› düzenledi.
Kutlamada ö¤rencilerin haz›rlam›ﬂ
oldu¤u köylü ve iﬂçi kad›n›n›n kurtuluﬂunu anlatan skeç oynand›. Daha sonra türküler söylenip halay çekildi.
E d i r n e : Gençlik Derne¤i’nin
haz›rlad›¤› program D‹SK/Abdullah Baﬂtürk salonunda yap›ld›. Salonda, iﬂçi emekçi kad›nlardan ve
mücadelede ﬂehit düﬂen kad›nlardan
oluﬂan resim sergisi aç›ld›. Daha
sonra Anadolu kad›n› ve halk›n kurtuluﬂu için mücadelede ﬂehit düﬂen
kad›nlar› anlatan sinevizyon gösterimi yap›ld›. Ard›ndan "Adem ile
Havva" adl› skeci oynand› ve ﬂiirler
okundu.

T i re: 8 Mart Emekçi Kad›nlar
Günü Tire’de coﬂku ile kutland›.
Gündüz saatlerinde yap›lan eylemin
ard›ndan akﬂam salonda bir program vard›. Programda E¤itim-Sen
Temsilcili¤i Halk Oyunlar› ekibi ve

ANKARA
E¤ridere Köyü Zeybek ekibi yer ald›. Akademi Müzik grubunun seslendirdi¤i türkülerle kutlama sona
erdi.

B a b a e s k i : 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü Trakya Kültür Merkezin’de düzenlenen türkü
gecesi ile kutland›. 40 kiﬂinin kat›ld›¤› türkü gecesinde yap›lan konuﬂmayla 1857’den günümüze kad›nlar›n hak arama mücadelesi ve bu anlaml› günün Birleﬂmiﬂ Milletlerin
1975 de ald›¤› Dünya Kad›nlar günü karar›yla gölgelenemeyece¤i anlat›ld›. Kad›nlar›n mücadelesinin
erkeklerin mücadelesinden ayr› düﬂünülemeyece¤ine vurgu yap›lan
kutlamada emekçi kad›nlar›n foto¤raflar›na yer verildi.
Bal›kesir: Gençlik Derne¤i'nde
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü dolay›s›yla, 10 Mart günü bir kutlama düzenlendi. Kutlamada 'Ekmek
ve Gül' adl› sinevizyon izlendi.

Elaz›¤: 8 Mart’ta Hozat garaj›na yürüyen Halk Cepheliler, Hozat
garaj› önünde “Kad›nlar! Emperyalizme, Sömürüye, Irkç›l›¤a Karﬂ›
Birleﬂelim” yazan pankart açt›lar.
Eyleme kat›lan 45 kiﬂi hep birlikte

TRABZON
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Yurtd›ﬂ›nda 8 Mart...
H a m b u r g : Hamburg Halk

ANTALYA
“Diri Diri yakt›lar” parças›n› söylediler.
Ayr›ca Halk Cepheliler akﬂam
saatlerinde Y›ld›z Ba¤lar› Mahallesinde de bir kutlama düzenlediler.
Kutlaman›n yap›laca¤› alana gelen
Halk Cepheliler polislerin engeliyle
karﬂ›laﬂt›lar. Etkinli¤i engellemeye
çal›ﬂan polislerle tart›ﬂan Halk Cephelileri mahalle halk› da sahiplendi.
Dersim Halk Cephesi de kutlamaya
kat›ld›.
Kutlamada kad›n sorununu anlatan bir tiyatro oynand›. Son olarak
“ﬁu Dersimin Da¤lar›” parças› söylenerek “Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür” slogan›yla program sona erdi.
Kutlamaya yaklaﬂ›k 600 kiﬂi kat›ld›.

‹dil Kültür Merkezi: 8
Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
için ‹dil Kültür Merkezi’nde 7
Mart’ta bir program düzenledi.
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
için düzenlenen programda ilk olarak sahne alan Tiyatro Simurg
oyuncular›, “Kriz Var Mecburiyetten” isimli oyunu sahnelediler.
Tiyatro Simurg’un ard›ndan sahne alan Ercan Ayd›n izleyenlere bir
dinleti sundu.
Ercan Ayd›n’dan sonra sahne
alan ‹dil Tiyatro Atölyesi oyuncular›, “Yeryüzünden Kad›n Sesleri”
isimli oyunu sahneledi.
Son olarak Grup Yorum Korosu,
sahneye ç›kt›. Hep birlikte söylenen
türkülerin ard›ndan etkinlik sona erdi.

MALATYA
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Cepheli Kad›nlar taraf›ndan düzenlenen kutlama program›nda 7 Mart
günü “Demer Çeneli Melekler” filmi izlendi.
8 Mart Pazar günü yap›lan kutlamada ise sinevizyon gösterimi yap›ld›. Burada yap›lan tart›ﬂma bölümünde de emperyalist sald›rganl›k
alt›ndaki kad›nlar›n, cinsel, ulusal
ve s›n›fsal olarak nas›l sömürüldü¤ü, bu sömürünün ortadan kald›r›lmas› için mücadele etmenin, örgütlenmenin gereklili¤i tart›ﬂ›larak
“Nas›l bir örgütlenme?” sorular›na
cevaplar arand›.
Ölüm Orucu ﬂehidi Gülsüman
Dönmez'in kamuoyuna ve cocuklar›na seslendi¤i mektubunun okundu¤u program Anadolu-Der müzik
grubunun söyledi¤i ﬂark› ve türkülerle sona erdi.

L o n d r a : 8 Mart’› dünya emekçi kad›nlar›na arma¤an eden devrim
ﬂehitleri için 1 dakikal›k sayg› duruﬂunun ard›ndan mart ay›n›n devrimci mücadele aç›s›ndan öneminden
bahsedildi.
Burjuva kad›nla ve emekçi kad›n, devrimci kad›nlar› karﬂ›laﬂt›ran
kesitlerin yer ald›¤› sinevizyon izlendi. Naz›m Hikmet’in Tanya ﬂiiri
okundu. Anadolu Halk Sahnesi
"YANGIN" adl›, Bursa’da bir fabrikada 5 kad›n iﬂçinin yanarak öldü¤ü
gerçek yaﬂam öyküsünden al›nan
oyunu sergiledi.
Türküler eﬂli¤inde çekilen halaylar çekildi. Son olarak kad›n›n kurtuluﬂu; kad›n erkek el ele, omuz
omuza örgütlü mücadelededir denilerek anma ve kutlama sona erdi.

‹ n n s b r u c k : 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü Avusturya’n›n ‹nnsbruck ﬂehrinde, ‹nnsbruck Anadolu Kültür Merkezi(AKM) taraf›ndan düzenlenen bir
programla kutland›.
Program baﬂta New York’lu kad›n dokuma iﬂçileri olmak üzere ülkemiz ve dünyada mücadeleleri ile
öne ç›km›ﬂ devrimci kad›nlar›n görüntülerinden oluﬂan bir sinevizyon

gösterimi ile devam etti.
Ümit ‹lter’in “Dediler ve Dedim
ki“ adl› ﬂiiri okundu. Türkiye ve Avrupa'da tutsak devrimci kad›nlara
kart yaz›lmas› yönünde yap›lan ça¤r›n›n ard›ndan, sahneye ç›kan yerel
müzik grubunun dinletisi ile programa devam ettti.
Etkinlikte ‹nnsbruck AKM çocuk tiyatro grubu “Dünya Elden Gidiyor“ adl› oyununu sahneledi. ‹zleyiciler taraf›ndan yo¤un alk›ﬂ alan
çocuklar “Umudun Çocuklar›y›z”
pankart› açt›lar.

F r a n s a : Fransa'n›n baﬂkenti
Paris Emek Kad›nlar Komisyonu taraf›ndan düzenlenen kutlamaya 40
kiﬂi kat›ld›. Düzenlenen 8 Mart
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü, devrim için ﬂehit düﬂmüﬂ kad›nlar nezdinde devrim ﬂehitlerine sayg› duruﬂuyla baﬂlad›.
Devrimci ve emekçi kad›nlar›
konu alan sinevizyon gösterimi sunuldu. Daha sonra ölüm orucu ﬂehitleri ﬁenay Hano¤lu ve Gülsüman
Dönmez'in çocuklar›na yazd›klar›
son mektuplar› okundu.
Çocuklar›n oynad›¤› skeçle devam eden 8 Mart kutlamas› halaylarla son buldu.

D o r tm u n d: 8 Mart Pazar günü
Dortmund Kültür Merkezinin düzenledi¤i Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
Kutlamas› coﬂkuyla kutland›.
Programda sahne alan Dortmund
Kültür Merkezi müzik grubu, Grup
Yorum’dan ezgilerle kitleyi coﬂturdu. Coﬂkulu ezgilerin ard›ndan, bayanlar›n haz›rlad›¤› '‹thal gelin'
isimli skeç sahnelendi. Türkiye'den
Avrupa’ya gelen kad›nlar›n yaﬂad›¤›
sorunlar› dilen getiren skeç etkinli¤e kat›lan 200 kiﬂi taraf›ndan be¤eni ile izlendi.
PAR‹S

GAZ‹’DE 14 YIL ÖNCE

KATLED‹LENLER ANILDI
12 Mart 1995’te Gazi Mahallesinde bulunan Dostlar, Cihan, Yavuz, Kardeﬂler ve Do¤u kahvehaneleriyle Sar›o¤lu pastanesi taranm›ﬂ,
Do¤u kahvehanesinde oturan Halil
Dede hayat›n› kaybetmiﬂti. Bu sald›r›da 5’i a¤›r olmak üzere 25 kiﬂi
de yaralanm›ﬂt›.
O gün atliama direnen Gazi halk› kitlesel ve militan bir direniﬂ baﬂlatarak, ayaklanm›ﬂt›. Binlerce polis
ve asker Gazi’ye y›l›larak direniﬂ
bast›r›lmaya çal›ﬂ›ld›. Halk›n üzerine aç›lan ateﬂ sonucu Gazi’de 17 kiﬂi katledildi, 400 kiﬂi yaraland›. Gazi’deki katliama karﬂ› direniﬂi selamlayan Ümraniyelilerin yürüyüﬂü
ise yine katliamla durduruldu. Halk›n üzerine aç›lan ateﬂ sonucu burada da 5 kiﬂi öldürüldü.
Tarih 12 Mart 2009. Gazi katliam›n›n 14. Y›l›nda katledilenleri
anmak ve katledenlerden hesap sormak isteyen binlerce kiﬂi sabah
10.00’da Gazi Özgürlükler Derne¤i
önünde toplanmaya baﬂlad›. Önde
Gazi katliam›nda ﬂehit düﬂenlerin
ailelerinin oluﬂturdu¤u kortej ve
Halk Cephesi korteji saat 12.00’de
yürüyüﬂe geçti.
ﬁehit ailelerinin taﬂ›d›¤› “Gazi
ﬁehitleri Ölümsüzdür Unutmad›k...
Unutturmayaca¤›z...” pankart›n›n
ard› s›ra “Gazi-Ümraniye ﬁehitleri
Ölümsüzdür”, “Gazi Katilleri Af
Edilmesin/ Gazi Davas› Aileleri”
“Halk Cephesi”, “Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Halk›m›z› Katledenlerden
Hesap Soraca¤›z”, “Gazi’de, Ümraniye’e Halk› Katleden Devlettir”
pankartlar›n› açan Halk Cephesi
üyeleri, ﬂehit foto¤raflar›n›n yer ald›¤› dövizlerin yan› s›ra katliamdan
bire bir sorumlu olanlar› teﬂhir eden
“Katil Mehmet A¤ar”, “Katil Tansu
Çiller”, “Katil Adem Albayrak” dövizlerini de taﬂ›d›lar.
PTT önüne karanfil b›rakan ﬂehit
aileleri ad›na bas›n aç›klamas›n›
Sezgin Engin’in babas› Mahmut
Engin okudu. Engin yapt›¤› aç›klamada ﬂu ifadelere yer verdi; “Bizi

katledenler ellerini kollar›n› sallayarak dolaﬂ›yor
bu ülkede. Genç,
yaﬂl› demeden
bizleri kurﬂunlayanlar, kahvelerimizi tarayanlar
hala cezaland›r›lmad›.
Biliyoruz ki
adaletten baﬂka
hiçbir ﬂey yanan
yüre¤imizi so¤utamaz. Adalet ‹stiyoruz! 14 y›ld›r
adalet istemeye devam ettik, gerçek katiller cezaland›r›lana kadar da adalet istemeye devam edece¤iz. Bugün burada evlatlar›m›z› bir kez daha an›yoruz. Gazi
onur, Gazi namus, Gazi vatand›r.
Halil Kaya, Mehmet Gündüz,
Mümtaz Kaya, Fadime Bingöl, Hasan Sel, Dilek Sevinç, Dinçer Y›lmaz, Hasan Gürgen, Reis Kopal,
Zeynep Poyraz, Ali Y›ld›r›m, Sezgin Engin, Fevzi Tunç ve ‹smihan
Yüksel, ‹smail Baltac›, Genco Demir, Hakan Çubuk, Yaﬂar Ayd›n’›
unutmad›k, unutturmayaca¤›z.
Gazi ve Ümraniye’nin katilleri
cezaland›r›ls›n!”
Cemevi önüne gelindi¤inde daha
da kitleselleﬂen Halk Cepheliler,
yürüyüﬂ boyunca “Gazi’nin Katili
Susurluk Devletidir; Analar›n Öfkesi Katilleri Bo¤acak, Gazi ﬁehitleri
Ölümsüzdür; Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ
Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Gazi ﬁehitleri Onurumuzdur” sloganlar›n› att›lar.
Yürüyüﬂe kat›lan 2500 Halk
Cepheli, Gazi mezarl›¤›na girerken
sloganlar da daha güçlü iﬂitiliyordu.
Mezarl›kta ﬂehitler için yap›lan sayg› duruﬂunun ard›ndan ﬂehit aileleri
ad›na söz alan Zeynep Poyraz’›n
babas› öldürmeyi iyi bilen devletin
bu katliam›n hesab›n› verece¤ini
söyledi.
Burada Halk Cephesi ad›na ba-

s›n aç›klamas›n› okuyan Veysel ﬁahin ise ﬂöyle konuﬂtu, “1995 y›l›n›n
12 Mart günü Gazi halk› sald›r›n›n
hemen ard›ndan Cepheliler’in “hedef karakol” ça¤r›s›yla genç, yaﬂl›,
kad›n, erkek, Alevi, Sünnisiyle yürüyüﬂe geçti. Bu bir ayaklanmayd›.
Devletin Gazi mahallesini hedef
seçmesinin temel nedeni, Gazi mahallesinin örgütlü geçmiﬂinde yatmaktad›r. Gazi’de devrimci hareketin yaratt›¤› bir direniﬂ ve savaﬂ gelene¤i vard›r. Gazi mezarl›¤›nda yatan devrim ﬂehitleri neden Gazi’nin
hedef seçildi¤inin de cevab›d›r.
Gazi’de devlet katletmiﬂ ve katilleri korumuﬂtur. Ama Gazi halk›
evlatlar›na 14 y›l boyunca sahip
ç›kt›. Adalet yerini buluncaya kadar
da mücadelesine devam edecek.
Gazi ve Ümraniye’de ﬂehit düﬂenleri unutmad›k. Gazinin katillerinin
hesab› sorulacak.”
Halk Cephesi ad›na okunan bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan söz alan
ve Gazi ﬂehitlerini sahiplenmek vatan› sahiplenmektir, diyen Grup Yorum, anmada “Bize Ölüm Yok” ve
“Hakl›y›z Kazanaca¤›z” marﬂlar›n›
okudu.
Gazi ﬂehitlerinin mezarlar›na karanfil b›rakan Halk Cepheliler, yine
pankartlar›n› aç›p sloganlar atarak
Cemevi önüne geldiler. Gazi katliam›n›n 14. y›ldönümünde yap›lan
eylem burada sona erdi.
Say›: 9 / 15 Mart 2009
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Öğrendiklerimiz

Bu cüret gerekti¤inde yeniden baﬂlamak azmini verir devrimciye.
Gerekti¤inde yenilenerek sürdürmek sabr›n› verir.
Devrim yetenekli, zeki birey‹stemek, birçok iﬂi yapmak
lerin
de¤il, örgütlü halk›n mücaiçin, baﬂarmak için anahtard›r.
delesiyle, emekleriyle gerçekleﬂ‹stemek önemli bir ad›md›r.
tirilir. Bu nedenle ›srarla, sab›rla
Gerçekten isteyen mutlaka
halka anlatman›n, sorunlar› ve
bir yolunu bulur.
çözüm yollar›n› halka kavratman›n ›srar›n› kaybetmeyece¤iz.
Hayat›n bilinen bir reçetesi
yok.
Nerede, hangi koﬂulda ve ne
durumda
olursa olsun, zorluklar›
Ama devrimci teorimiz var.
aﬂman›n baﬂka yolu yok.
Stratejik hedeflerimiz var.
Hayat› anlayacak kadar akla
Gerisi bizim istememize ba¤sahibiz.
l›. Yeterince istememize.
‹steyecek cürete biz sahibiz.
Her iﬂin bir tarifi yok. En geZorla alacak güce biz sahibiz.
nel anlat›mlar, deneyler ve
Bundan yüz elli y›l önce
yaﬂamla biriktirilen sezgiler...
ilan etmiﬂiz bunu:
hayat›n tüm tarifi bunlar. Gerisi bize kalm›ﬂ.
"Devrimciler kendi görüﬂlerini ve amaçlar›n› gizYa önünüzde ak›p giden silemeye hiç tenezzül etmeyasi geliﬂmelere, günlük gemiﬂlerdir. Hedeflerine ancak
liﬂmelere, yani hayata seyirci
mevcut toplumsal koﬂullakalacaks›n›z ya da isteyecekr›n
zorla y›k›lmas›yla ulaﬂ›siniz. En güçlü duygular›nla,
labilece¤ini aç›kca ilan eten büyük hayallerinle istememiﬂlerdir. Vars›n egemen s›ye devam edeceksin.
n›flar bir devrim korkusuyHayat› anlayacak akla sahibiz.
"Bildiri da¤›tt›k.
la titresinler. Proleterlerin zinAfiﬂ yapt›k.
cirlerinden baﬂka kaybede‹steyecek cürete sahibiz.
cek bir ﬂeyleri yok. KazanaEl ilan› da¤›tt›k,
Zorla alacak güce sahibiz.
caklar› bir dünya var" dehatta cd yapt›k da¤›tt›k,
En güçlü duygular›m›zla, en büyük miﬂlerdir.
ama yine olmad›...
hayallerimizle istemeye devam
‹ﬂte bu cürettir bizi ayakta
Baﬂka ne yapabilirdik
etmeliyiz.
tutan.
ki...”
En güçlü duygular›m›zla,
‹stemek büyük cürettir.
Bu ﬂikayetler, s›k s›k karﬂ›en büyük hayallerimizle istem›za ç›kar.
meye devam etmeliyiz.
‹STEMEK, CÜRETT‹R.
Burada eksik olan bir ﬂey var.
Bir devrimcinin isteklili¤ini,
Devrimi istemek cürettir.
iste¤ini
belirleyen iki ﬂey vard›r:
Kitlelere ulaﬂmak için baﬂka
E¤er bunu isteyecek cüretiH AYALLER‹ VE CÜRET‹.
bir araç yok, ﬂimdiye kadar icad
miz varsa kendimize güvenimiz
edilmedi. Tek tek ulaﬂmak, kap›
H›z, heves, soluk yetiﬂmez isvar demektir.
tekli bir devrimciye. Daha h›zl›,
kap› gitmek, bildiri da¤›tmak,
E¤er bunu isteyecek cüretidaha hevesli daha soluklu olur
afiﬂ yapmak, el ilan›... Temel
miz varsa herﬂeyi uzan›p almak
hergün. E¤er isterse...
olan araçlar ve yöntemler bunlar.
gerekti¤ini biliriz.
Ve her düﬂü, her hayali bu neEksik olan yeterince istemeDevrimi isteyecek cüreti
denle
olay yarat›r devrimcinin.
mektir.
olanlar, yeniden yeniden dene ‹stemek büyük cürettir.
Yeterince istense, mutlaka bir
me sabr›na da sahip olurlar. Halyolu bulunur.
Zaferi istemek, inanan cüretli
k›n bir bildiri ile ikna edilemeyeinsanlar›n
iﬂidir.
Devrimi isteyecek cüreti
ce¤ini ö¤renirler. Bir kere evine
olanlar, o iﬂi yapacak tek güçtürBu savaﬂ›, zafere inanan cügitmekle halk›n kendilerine güler. Onlardan baﬂka güç yoktur
retli devrimciler kazanacakt›r.
venmeyece¤ini ö¤renirler...
bu iﬂi yapacak. Bu
bizim en büyük güvenimizdir.
BU
GERÇEK EN BÜYÜK S‹LAHIMIZDIR.
Adaletsizli¤in hüküm sürdü¤ü bir ülkede adalet
istemek cürettir. Ve bunu ›srarla
mahkeme kap›lar›ndan sokaklara, sokaklardan halk›n adalet
aray›ﬂ›na kadar sürdürmek daha
büyük bir cürettir.
Kâr›n ve sermayenin temel
güç oldu¤u tekellerin dünyas›nda Eﬁ‹TL‹K ‹STEMEK cürettir.
Terör ve demagojinin en temel yöntem olarak kullan›ld›¤›
faﬂizme karﬂ› direnmek ve savaﬂmak VE FAﬁ‹ZM‹ YENMEY‹

‹STEMEK
CÜRETT‹R
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- önceki say›dan devamBeyaz›t’ta katledilenlerin yanyana taﬂ›nan tabutlar› ve Gazi’de, yanyana s›ralan›p halk›n üzerine ateﬂ
ya¤d›ran katiller... Oligarﬂinin kitleleri sindirmek için gerçekleﬂtirdi¤i
kitle katliamlar›n› simgeliyorlar.
Yaz›m›z›n ikinci bölümünde 16
Mart 1978’deki ‹stanbul Üniversitesi katliam› ve 12-15 Mart 1995’teki
Gazi katliam›n› yarg› ve iktidar boyutlar›yla ele alaca¤›z.

Yarg›, k atilleri k orumuﬂ,
azmettiricileri gizlemiﬂtir
16 Mart ve Gazi katliamlar›yla
ilgili yarg› sürecinin tamam›nda katliamc›lar korunmuﬂtur. Bütün katliam, infaz ve iﬂkence davalar›nda oldu¤u gibi, her iki dava da h u k u ksuzluk örne¤idir. 16 Mart Katliam›
Davas›, 2008 Ekim'inde zaman aﬂ›m› na u¤rat›larak düﬂürüldü. 30 y›ld › r devam eden bu dava süreci, katillerin nas›l korundu¤unun da tipik
bir göstergesidir. Mahkemeler, katillerin yarg›lanmas› için de¤il, aklanmas› için çal›ﬂm›ﬂt›r.
1 6 M a r t K a t l i a m› Davas›’n›n
30 y›ll›k tarihi özetle ﬂöyledir;
- ‹stanbul 1 Nolu S›k›yönetim
mahkemesinde aç›lan davada, katliamc›lardan sadece sivil faﬂistlerden
Mehmet Gül, Orhan Çak›ro¤lu, S›dd›k Polat ve A. Hamdi Paksoy yarg›land›. Katliam› azmettirenler,

planlayanlar, gerçekleﬂtirenler, hiç b i r i yoktu davada. Bu davada, S›dd›k Polat'a 11 y›l hapis cezas› verildi; ancak bu ceza da Askeri Yarg›tay taraf›ndan bozularak, Polat beraat ettirildi. Geri kalanlar da delil
yetersizli¤inden beraat ettirildiler.
- 1988'de katillerden Zülküf
‹sot'un ablas›n›n aç›klamalar›ndan
sonra dava aç›lmas› için avukatlar
yeniden baﬂvuruda bulundular.
- 1995'de ‹stanbul 6. A¤›r Ceza
Mahkemesi'nde Mustafa Do¤an,
Latif Akt› ve Özgün Koç hakk›nda
“taammüden adam öldürmek ve yaralamak” suçundan 7 kez idam istemiyle dava aç›ld›.
- G›yabi olarak 30 y›ld›r aranan
(!) polis Mustafa Do¤an hiçbir mahkemeye kat›lmad›. Mahkemenin yakalama emri ç›kartt›¤› polis memuru Mustafa Do¤an hakk›nda “ emni yet in bilgisi olmad›¤›n›” söyleyen
ise yine ‹stanbul Emniyet Müdür
Yard›mc›s› Reﬂat Altay'd›r. Altay,
katliam yerinde de “görevli”ydi.
- Zaman aﬂ›m›ndan düﬂen dava
ﬂu anda Yarg›tay'dad›r.
*
G a z i K a t l i a m› Davas›’nda da
katiller ayn› ﬂekilde korunmuﬂtur.
- 1995’de katliamdan hemen
sonra aç›lan ilk dava, Eyüp A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Eyüp
Cumhuriyet Savc›s› M. Ali Ural Büyükdinçer haz›rlad›¤› iddianamede
halk› suçlu gösterecek kadar pervas›zd›. Mahkeme, 8 polis hakk›nda
g›yabi tutuklama karar› verdi. Dava
aç›lm›ﬂt› ama, katliam› yöneten polis ﬂefleri, askeri ﬂefler yoktu san›klar aras›nda. Katliam›n siyasi sorumlular› hiç yoktu.
- Yarg›tay mahkemenin Trabzon'da görülmesine karar verdi. Dava uzak bir ﬂehre sürülerek, halk›n
kat›l›m› engellenmek ve yarg› süreci halktan gizlenmek istenmiﬂti.
- Otobüslerle mahkemeye giden
halka polisler ve faﬂistler taraf›ndan

defalarca sald›r› düzenlendi.
- 15 Kas›m 1995’de yap›lan ilk
duruﬂmada mahkeme heyeti, “ d a v a n › n d u r m a s › n a ” karar verdi.
- 2.5 y›ll›k bürokratik oyalamalardan sonra, davaya nihayet 16 Eylül 1997’de devam edilebilir.
-1995’de baﬂlayan dava 31 duruﬂma yap›larak, 3 Mart 2000'de karara
ba¤land›. Yarg›lanan 20 polis memurundan Adem Albayrak 4 kiﬂiyi öldürmekten 4 y›l 6 ay hapse mahkum
edildi, cezas› ertelendi. Ve as›l önemli olan, 18 polis beraa t ettirildi.
Mahkeme, her aﬂamada, katilleri
bulma ve cezaland›rma niyeti olmad›¤›n› ortaya koymaktayd›. Mesela,
katliam› gerçekleﬂtiren ticari taksiye refakat eden polis arac› hakk›nda
da, polislerin olay yerine neden geç
geldikleri konusunda da soruﬂturma
dahi aç›lmad›. Otopsi raporlar›nda
ölenlerin polis kurﬂunuyla öldürüldü¤ü sabittir. Ancak mahkeme, avukatlar›n katliamda kullan›lan uzun
menzilli silah mermilerinin tesbiti
için ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü'ndeki uzun menzilli silahlar›n incelenmesi talebini r ed d etti. Emniyet Müdürlerinin san›k olarak da,
tan›k olarak da dinlenmesi mahkemece kabul edilmedi...
Gazi katliam›ndan konumlar› itibar›yla sorumlu olan Baﬂbakan Ta ns u Ç i l l e r, ‹çiﬂleri Bakan› N a h i t
Menteﬂe, Emniyet Müdürü M e hmet A ¤ a r, ‹stanbul Valisi H a y r i
Kozakç›o¤lu, ‹stanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir ve Terörle Mücadele ﬁube Müdürü Reﬂat Altay
hakk›nda hiçbir iﬂlem yap›lmad›.
Birçok infaza kat›ld›¤› bilinen
özel timci E rcan Aksoy bir televizyonda yapt›¤› aç›klamada Ayhan
Çark›n'la birlikte Gazi katliam›nda
yerald›klar›n› söylemesine ra¤men,
haklar›nda hiçbir iﬂlem yap›lmad›.
Her iki katliamda da sorumlu
kontrgerilla devletidir. Ancak mahkemeler delilleri karartm›ﬂ, avukatlaSay›: 9 / 15 Mart 2009
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r›n taleplerini reddetmiﬂ,
gerekli incelemeleri yapmam›ﬂ ve katilleri korumuﬂlard›r. Mahkeme kararlar›yla, devletin katletme
özgürlü¤ü yasal olarak koruma alt›na al›nm›ﬂt›r. Katillere yarg›da korunma güvencesi verilmiﬂ, bir ço¤u
BEYAZIT-1978
da tekrar yeni katliamlarda
kullan›lm›ﬂt›r.
sitteki ihtiyaçlar›na cevap veren poGazi davas›n›n ceza alan tek kalitikalar çerçevesinde gerçekleﬂtiriltili Adem Albayrak, mahkemelerin
miﬂtir. ‹kisinde de, koﬂullar, dönembu yaklaﬂ›m›ndan ald›¤› güçle,
sel olarak benzerlikler taﬂ›maktad›r;
“Kanunun bana verdi¤i yetkiyle siikisi de, mücadelenin belli ölçülerlah›m› kulland›m... Ayn› ﬂartlar olde geliﬂti¤i ve kitleselleﬂme e¤ilimi
sa, yine ayn›s› yapar›m...” diyordu.
gösterdi¤i koﬂullarda gerçekleﬂtirilEvet yarg›, katillere hem silah› kul miﬂ katliamlard›r.
lanma yetkisi, hem de o silah› kulland›ktan sonra k o r u n m a g a r a n t i s i
1975-1980 aras›nda oligarﬂinin
vermiﬂtir.
politikalar›ndaki en belirgin yönlerden ikisi ﬂunlard›r: Birincisi, devDevrimcileri yarg›larken sahte
delilleri bile kabul eden, polis fezlerimci mücadelenin terör yoluyla
kelerini iddianameye sonra da karasindirilmesi ve faﬂizme kitle taban›
ra dönüﬂtüren yarg›, iﬂ devletin kayarat›lmas›. Bunun arac› MHP'dir.
tillerini yarg›lamaya gelince baﬂka
‹kincisi , yükseliﬂi engellenemeyen
türlü iﬂlemektedir. Sistem faﬂizmin
devrimci potansiyelin, görüntüde
yarg› sistemidir. K a t l i a m ö z g ü r l ü reformist politikalar› olan bir par¤ünün alenen yarg› taraf›ndan
tiyle eritilmesi. Bunun arac› da
k o r u n d u ¤ u b i r ülkede adaletten
CHP'dir. Düzen solu arac›l›¤›yla
sö z e d i l e m e z .
kitlelerin yükselen muhalefeti düzen içinde eritilecek, mücadelenin
Katliamla amaçlanan, halka gözönüne geçilemedi¤i oranda da devda¤› oldu¤u için, halk›n Gazi davalet destekli sivil faﬂistler ve gerektis›n› sahiplenmesini engellemek de
¤inde do¤rudan d e v l e t t e r ö r ü kuloligarﬂi için özel bir önem taﬂ›yorlan›larak, kitleler zorla teslim al›nadu. Çünkü davay› sahiplenme de
cakt›r.
gözda¤› amac›n› b o ﬂ a ç › k a r t a c a k t › .
Oligarﬂi bunun için davay› ‹stan1975’den sonra Demirel, Türkeﬂ
bul’dan uza¤a sürerken, buna ra¤ve Erbakan’n›n ittifak›yla oluﬂturumen davay› takip eden halka ve
lan 1. ve 2. “Milliyetçi Cephe” hüdevrimcilere de sürekli sald›rmakkümetleri, milli krizin ve yükselen
tan geri durmam›ﬂt›r. Fakat, Gazi
s›n›f mücadelesinin bast›r›lmas› için
davas›n› sahiplenmenin halka verilhalka karﬂ› savaﬂ›n yükseltilmesinmek istenen gözda¤›n› boﬂa ç›karade en önemli rolü oynam›ﬂlard›r. Bu
ca¤›n›n fark›nda olan devrimci hasüreçte devlet mekanizmalar› sivil
reket, sab›rla, kararl›l›kla, solun
faﬂistlerle doldurulmuﬂtur. Ülkü
grupçuluklar›na, duyars›zl›klar›na
Ocaklar›, POL-B‹R, M‹SK gibi fara¤men davan›n sahiplenmesine önﬂist örgütlenmeler yarat›lm›ﬂ, halka
cülük etmiﬂtir.
karﬂ› faﬂist terörü uygulayacak elemanlar› yetiﬂtirmek üzere “komando kamplar›” aç›lm›ﬂt›r.
Beyaz›t ve Gazi’nin
16 Mart 1978'de iktidarda CHP
zamanlamas›n› belirleyen,
vard›r. Oligarﬂi içinde bulundu¤u
oligarﬂinin ihtiyaçlar›d›r
sürekli krizden ötürü istedi¤i gibi
yönetememektedir. Hiçbir iktidar›n
‹ki katliam da oligarﬂinin o ke-
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halk›n taleplerine cevap
vermesi mümkün de¤ildir. Düzenden umutlar›n› kaybeden halk›n
önemli bir kesimi, çözümü devrimde görmeye
baﬂlam›ﬂt›r. Sosyalizme
yönelik sempati giderek
artmakta ve silahl› mücadele yükselmektedir.
16 Mart katliam›
böyle bir dönemde gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu kitle katliam›, sivil faﬂistlerin tek tek cinayetlerinin, her yeri
faﬂist iﬂgal alt›na alma politikalar›n›n, ad›m ad›m devreye sokulan
devlet terörünün yetmedi¤i yerde,
gündeme getirilmiﬂtir. Bir önceki
yaz›m›zda belirtti¤imiz gibi 16
Mart’› baﬂka kitle katliamlar› izlemiﬂtir.
Yeni-sömürge bir ülkede devletin yönetim biçimi faﬂizmdir. Ne kadar görüntüde parlamento gibi demokrasinin biçimsel kurumlar› olsa
da durum de¤iﬂmez. Tekellerin diledi¤ince sömürebilmesi için halk›n
sürekli bask› alt›nda tutulmas› gereklidir. Bunun baﬂar›lamad›¤› dönemlerde oligarﬂi kitle katliamlar›na baﬂvurmaktan çekinmez. Devletin halk› sindirme, teslim almada
hangi politikay› izleyece¤i ve faﬂist
terörün boyutlar› o günkü koﬂullara,
halk›n ve devrimcilerin gücüne ve
milli krizin ﬂiddetine ba¤l›d›r.
*
19 9 0 ' l a r › n b a ﬂ l a r › , Devrimci
Hareketin at›l›m y›llar›d›r. Silahl›
mücadele yükselmekte, Kürt halk›n›n ulusal mücadelesi geliﬂmektedir. Bu y›llar 12 Temmuz katliam›
ve Vedat Ayd›n’›n cenazesine sald›r›yla halka karﬂ› üst boyutta savaﬂ›n
t›rmand›r›ld›¤›, yeniden kontrgerilla
sald›r›lar›n›n ve provokasyonlar›n
gündeme getirildi¤i y›llard›.
Emperyalizmin “yeni dünya düzeni” stratejisine ba¤l› olarak baﬂlatt›¤› sald›r›lar, Türkiye'yi de içine
alm›ﬂt›r. Bu süreç ayn› zamanda bir
çok gerilla hareketinin emperyalizme karﬂ› mücadeleden, devrim iddias›ndan vazgeçip, silah b›rakt›¤›
y›llard›r. Türkiye'de ise tam tersine

devrimci mücadele geliﬂmektedir. Oligarﬂi devrimcileri hedef alan infazlara
giriﬂir.
IMF politikalar›yla ekonomik kriz içinden ç›k›lmaz bir hal alm›ﬂt›r. Tekellerin ise “istikrarl›” bir ülkeye ihtiyac› vard›r. 21
Ekim 1991 seçimleriyle
kurulan DYP-SHP koalisyon hükümeti, bu ihtiyaca
cevap olarak halka yönelik topyekün bir sald›r› baﬂlat›r. ‹ﬂkence, infazlar, faili meçhuller, katliamlar,
kay›plar giderek artar.
1990’lar›n ortas›na gelindi¤inde,
tam bu kan gölü ortas›nda, yine de
halk›n devrimci mücadelesi engellenememiﬂtir. Devrimci Hareket, bu
dönemde, kendi içinde büyük bir
ihanetle karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂ olmas›na ra¤men, partileﬂerek yeniden
halk›n mücadelesini geliﬂtirmektedir. Emperyalizmin ve oligarﬂinin
yokedemedi¤i devrimci örgütlenmenin ve mücadelenin yo¤unlaﬂt›¤›
yer ise, gecekondu semtleridir.
Oligarﬂi, bu ülkede orak çekiçli
bayraklar›n dalgalanmas›n› engellemek için gecekondu yoksullar›n›n
ve Alevi halk›n devrimcileﬂmesinin
engellenmesi gerekti¤ini düﬂünmektedir. Gazi, iﬂte bu noktada gündeme getirilmiﬂ bir kitle katilam›d›r.
Gazi katliam›, 1990-95 aras›nda infazlara, kaybetmelere ra¤men engellenemeyen halk›n devrimci örgütlenmesi ve mücadelesine karﬂ›
gerçekleﬂtirilen bir provokasyondur.

Katliamlarla verilen
gözda¤›, kitleleri teslim
alamam›ﬂt›r
Hem 16 Mart, hem de Gazi katliamlar›, öncelikli olarak hedefledikleri kesimler, gençli¤in ve gecekondular›n yoksullar›n›n, Alevi halk›n mücadelesini engelleyememiﬂtir. Bunun sa¤lanmas›nda, her iki
katliama karﬂ› geliﬂtirilen devrimci
inisiyatifin ve gerçekleﬂtirilen direniﬂin büyük pay› vard›r.

karl›kla barikatlarda direnmiﬂtir. Gazi'deki direniﬂ, k›sa sürede tüm
‹stanbul çap›nda yoksullar›n direniﬂine dönüﬂmüﬂ; binler Gazi’ye
akarken, Gazi’deki direniﬂ de bir çok semte
GAZ‹-1995 yay›lm›ﬂt›r.
Gazi Ayaklanmas›
80 sonras›n›n en militan kitlesel direniﬂi olaHer iki katliam›n›n ortak bir dirak tarihe geçmiﬂtir. Gazi halk› Sün¤er özelli¤i de budur zaten; devletin
nisi, Alevisi, Kürdü ve Türküyle tek
sald›r›lar›na karﬂ› devrimcilerin önbir vücut olup dayan›ﬂman›n, direderli¤inde gösterilen güçlü tepki ve
niﬂin en güzel örne¤ini yaratm›ﬂt›r.
direniﬂler nedeniyle, devlet kitleler
üzerinde yaratmak istedi¤i etkiyi
1 May›s 1995'de yani Gazi katliyaratamam›ﬂt›r.
am›ndan yaln›zca bir buçuk ay sonra Cephe Korteji'nde 15 bin kiﬂi
16 Mart katliam›, devrimcilerin
vard›r. Bu kortej, Gazi'de devletin
inisiyatifi ve önderli¤iyle, gençli¤in
yapt›¤› katliam›n boﬂa ç›kt›¤›n›n en
anti-faﬂist mücadelesinin yükseltilönemli kan›tlar›ndan biriydi. Gecedi¤i bir zemine dönüﬂtürülmüﬂtür.
kondular›n emekçileri Gazi’deki
Katliam›n hemen sonras›nda DEVgözda¤›na ra¤men meydanlara ç›kGENÇ'lilerin direniﬂe geçmesiyle,
m›ﬂ, gözda¤›na ra¤men Cephe korfaﬂizmin sald›r›lar› karﬂ›s›nda susteji saflar›nda yürümüﬂlerdir.
kun kal›nmayaca¤› da gösterilmiﬂ,
DEV-GENÇ'in binlerce kiﬂiyle ‹sHer iki katliamda da devrimciler
tanbul Üniversitesi Merkez binada,
ve bizzat Cepheliler katliamlar karpolisi kovup baﬂlatt›¤› iﬂgal, o döneﬂ›s›nda hiç zaman kaybetmeden dimin en büyük iﬂgallerinden biri olreniﬂ örgütlemiﬂ, devletin halk› y›lmuﬂtur. Ertesi gün ise Beyaz›t Meyd›rma politikalar›n› boﬂa ç›kartm›ﬂdan›'nda DEV-GENÇ pankart›n›n
t›r.
arkas›nda toplananlar›n say›s› 50
Kitlesel katliamlar halk› ve devb i ni geçmekteydi.
rimcileri teslim alamam›ﬂt›r. Bunu
yaratan ise en baﬂta devrimci haraAma daha önemli olan, yine bu
ketin gençlik içinde ve gecekondu
süreçten itibaren, anti-faﬂist mücamahallerindeki
örgütlülü¤üdür.
delenin daha örgütlü, kitlesel ve
Katliamlar›n direniﬂe dönüﬂtürülf a ﬂ i s t t e r ö r ü c a y d › r a c a k b i r çizgi mesinin arkas›nda devrimci önderlide geliﬂtirilmesidir. Bu çizgide ge¤in cüreti, faﬂizme meydan okuma
liﬂtirilen mücadeleyle, faﬂist odakcesareti ve iktidar iddias› vard›r.
lar da¤›t›lm›ﬂ, bir çok yerde faﬂist
iﬂgaller k›r›lm›ﬂt›r. Gençli¤i ve halDevrimcilerin varl›¤›, oligarﬂik› teslim almak için bu süreçte baﬂnin kitleleri sindirme, teslim alma
vurulan kitlesel katliamlar, ne halpolitikalar›n›n önündeki en büyük
k›n örgütlenmesinin önüne geçebilengeldir. Her türlü gözda¤›, en baﬂmiﬂ, ne de silahl› mücadelenin yükta devrimcilere çarp›p dönmektedir.
selmesini engelleyebilmiﬂtir. Tam
‹ﬂte bu nedenledir ki oligarﬂi bir
tersine, bu süreç ayn› zamanda güççok yöntemle devrimcileri teslim
lü bir anti-faﬂist mücadelenin ﬂekilalmaya, alamad›¤› noktada imha etlenmesine neden olmuﬂtur.
meye, halktan tecrit etmeye çal›ﬂGazi katliam› da kitlelerin sinmaktad›r. Halk›n faﬂizm taraf›ndan
mesini sa¤layamam›ﬂt›r. Oligarﬂinin
teslim al›namamas›n›n teminat›
provokasyonu geri tepmiﬂ ve sald›r›
devrimcilerdir. Devrimcileri teslim
bir AYAKLANMAYA dönüﬂmüﬂalamad›klar› sürece halk› da teslim
tür. Halk büyük bir cüret ve fedaalamazlar.
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HALEPÇE’N‹N HESABI
H a l e p ç e ’ n i n H e s a b › , ‘ K i m y a s a l Ali’den De¤il,
Emperyalizm ve Tü m ‹ﬂ b ir li k ç il e ri n d en S o ru l ma l › d ›r !
Irak’›n bir kasabas›yd› Halepçe.
21 y›l önce bir anda bir ölüm tarlas›na dönüﬂmüﬂtü. Sokaklar, caddeler, evler, cesetlerle doluydu, ço¤u
öylesine kalakalm›ﬂt›. 5 bin yoksul
Kürt, Saddam diktatörlü¤ünün kimyasal bombalar› ile katledilmiﬂlerdi.
Halepçe’de katledilenleri bir kez
daha anarken, gözden kaç›r›lmamas› gereken en önemli yan, emperyalistlerin bu katliamdaki sorumluluklar›d›r. Çünkü Amerika’n›n Irak’›
iﬂgaliyle birlikte, herﬂey tersyüz
edilmiﬂ, emperyalistlerin bölgedeki
suçlar›, aklanmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Emperyalizmin kendini aklamaya çal›ﬂt›¤› suçlar›ndan biri de 16
Mart 1988’de gerçekleﬂtirilen Halepçe katliam›d›r.
Katliamda; Kürt ulusal güçlerinin Halepçe’ye girmesini bahane
eden Saddam yönetimi, uçaklardan
Kürt halk›n›n üzerine kimyasal
bombalar ya¤d›rm›ﬂt›. H a l e p ç e ,
D e r b e n d i k a n , ‹ n a p ve D u c a y d a
bölgelerinde Kürt halk› siyanür,
hardal ve di¤er kimyasal silahlarla
katledilmiﬂti. Katliam›n en büyü¤ü
Halepçe’deydi. Halepçe’nin üzerini
gaz bulutlar› kaplam›ﬂt›.
Saddam yönetimi, Halepçe’den
dolay› suçludur. Bu tart›ﬂmas›zd›r.
Ama Saddam yönetimi bu suçu
iﬂlerken, deyim yerindeyse, “tek baﬂ›na” de¤ildir; suçu iﬂlerken ve suçun öncesinde emperyalizmin deste¤ine sahiptir.
Hat›rlanacakt›r; Irak’›n iﬂgalinden sonra, Amerika’n›n denetiminde
yap›lan göstermelik ve gayri-meﬂru
yarg›lamalarda, Saddam iktidar›n›n
üst düzey yöneticilerinden “K imyasal Ali”, Halepçe katliam›n›n sorumlusu ilan edildi. Amerika, Saddam
Hüseyin ve di¤er Baas yöneticilerinin idam› ile “adaleti” uygulama
misyonunu yüklenmeye baﬂlad›.
Oysa, emperyalistler, Irak’ta ada-
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leti uygulayacak de¤il, hesap vermesi gereken konumdad›rlar. Bu, Halepçe katliam› özelinde de böyledir.
Herﬂeyden önce, Saddam yönetimine kimyasal bombalar› satan ve
yapmas›n› sa¤layan emperyalistlerdi. ‹ran-Irak Savaﬂ›’nda Irak’›n
‹ran’a karﬂ› kulland›¤› kimyasal silahlar› veren de emperyalistlerdi.
1988 y›l›nda ‹ran’la yürütülen
savaﬂ sonucunda Saddam yönetimi
oldukça zay›flam›ﬂt›. Güçsüzleﬂen
her egemen s›n›f iktidar› gibi, Saddam da bu durumda, baﬂta Kürtler
olmak üzere tüm muhalif güçler
üzerinde bask›y› art›rd›. Kürt ulusal
mücadelesinin geliﬂimine en ﬂiddetli ﬂekilde karﬂ›l›k verdi. Halepçe de
bu politikan›n sonucuydu.
Bütün bunlar emperyalistlerin
bilgisi ve onay› dahilindeydi. Çünkü A m e r i k a , d i ¤ e r e m p e ry a l i s t l e r,
iﬂbirlikçi Ar ap d ev let ler i v e T ü r kiye oligarﬂisi, Irak’›n, ‹ran karﬂ›s›nda yenilgisini istemiyorlar›d›.
Bunun içinde ülke içerisinde otoritesini sa¤lamlaﬂt›rmas› için her türlü destek sunuldu. Bu “destek”,
Kürtler’in de içinde oldu¤u yüzbin l e rc e Ir a k l › ’n›n ölümü demekti.
Halepçe’de, Irak uçaklar›n›n
kimyasal bombalar› b›rakmas› s›ras›nda, Amerikan uçaklar› da bölgedeydi. Dahas› Irak yönetimi sald›r›ya geçti¤inde Amerika’n›n yine bir
itiraz› olmam›ﬂt›.
Sald›r› öncesi Saddam yönetimi,
Türkiye oligarﬂiyle iﬂbirli¤i halindeydi. Oligarﬂi, Halepçe katliam›n›n ard›ndan s›n›ra y›¤›lan onbinlerce göçmeni, daha önce Irak’la imzalanan “göçmenleri sürme protokolu” çerçevesinde kabul etmedi. Saddam’›n zulmünden kaçan Kürtler,
oligarﬂinin kapatt›¤› s›n›rlarda s›k›ﬂ›p kald›lar. Ancak Kürt ve Türk
halk›n›n onlar› sahiplenmesi karﬂ›s›nda oligarﬂi geri ad›m att›. Emperyalistlerden de ald›¤› yard›m vaatle-

riyle s›n›r› açt›.
Halepçe katliam› Kürt halk› için
ve asl›nda tüm dünya halklar› için
çok ö¤reticidir. Halepçe katliam›n›n
gerçekleﬂti¤i dönemde ‹ran-Irak Savaﬂ› son aﬂamalar›ndad›r. Bu savaﬂta, ‹ran Kürtler’i Irak taraf›ndan,
Irak Kürtler’i ise ‹ran taraf›ndan
desteklenmiﬂ ve kullan›lm›ﬂt›r. Ancak savaﬂ›n bitiminde, iki taraf da
“kendi” Kürtleri’ne yönelip katliamlar gerçekleﬂtirirken, ne ‹ran, ne
Irak, savaﬂ s›ras›nda ittifak yapt›klar› güçlere sahip ç›km›yordu... Talabani, Barzani önderlikleri, bugün
ayn› anlay›ﬂ› sürdürüyorlar..
Halepçe katliam›n›n üzerinden
21 y›l geçti. Katliam› yapan Saddam yönetimi bugün yok. Irak’ta
bugün, Kürt ve Arap iﬂbirlikçiler,
Amerika sayesinde iktidardad›rlar.
Saddam döneminde Halepçe katliam›na göz yuman, z›mmen onay veren Amerika, ﬂimdi de yeni iﬂbirlikçileri eliyle Saddam dönemini ve
katliamc›lar› yarg›l›yor. Dünün katliamc›s›, ﬂimdi, adaletin uygulay›c›s› haline geliyor. Ve tarihin en çarp›c›, en trajik olaylar›ndan biridir ki,
Amerika’n›n bu oyununa en büyük
deste¤i de Halepçe’de katledilen
Kürtler’in iﬂbirlikçileri veriyor.
Emperyalizm de, Halepçe’de
katledilen 5 bin Kürt’ün hesab›n›
vermek zorundad›r. Ellerinde, katledilen Kürtler’in kan›n› taﬂ›rken,
kendilerini “katilleri cezaland›ran,
adaleti sa¤layan” konumunda pazarlamalar›na izin vermemesi gereken, en baﬂta Kürt halk›d›r.
Unutulmamal›d›r ki, dün Halepçe ve benzeri katliamlara destek veren emperyalizm, bugün de ç›karlar› gerektirdi¤inde Türkiye, ‹ran, Suriye veya Irak’taki Kürtler’e karﬂ›
yeni katliamlar için izin vermekten
çekinmeyecektir.

NEWROZ’UN ÜSTÜNDEK‹ GÖLGE
Newroz, Ortado¤u halklar›n›n
isyan›d›r. Halklar›n birlik, dayan›ﬂma ve zulme karﬂ› koyma iradesinin
ad›d›r.
Newroz, “yyenigün”dür. Günü
yeni yapan 2600 y›l önce Demirci
Kawa önderli¤inde zalim Dehak’a
karﬂ› gerçekleﬂtirilen isyan›n zafere
eriﬂmesidir. Asur kral› Dehak’a karﬂ› Ortado¤u’da yaﬂayan Kürt, Arap,
Asur, Fars, Süryani ve bilcümle
halklar bir olup, yerle bir ederler
Dehak’›n saray›n›. O gecenin sabah›nda, Dehak’›n saray›n› yakan
alevlerin ayd›nl›¤›nda uyan›r Ortado¤u halklar›. O gün bugündür,
halklar bu isyan gelene¤ini yaﬂat›yor, bu zaferi kutluyorlar.
Bu, o güne kadar görülmüﬂ en
büyük isyanlardan biridir ve zalimlere karﬂ› h a l k l a r › n birli¤inin, d a yan›ﬂmas›n› n da ilk örneklerindendir. Bu birlik ve dayan›ﬂman›n yaratt›¤› gücün y›k›c›l›¤› ve korkutuculu¤u nedeniyledir ki, egemenler o
zamandan beri, halklar›n birli¤ini,
dayan›ﬂmas›n› engellemek için ellerinden geleni yapm›ﬂlard›r.
Tarih tan›kt›r ki, zalimler halklar› bölüp parçalayabildikleri, birbirine düﬂürebildikleri ve dahas›, halklar içinden kendilerine iﬂbirlikçiler
yaratabildikleri oranda da kendi iktidarlar›n› güçlendirmiﬂlerdir.

Bölünmüﬂüz!
Yeni Newrozlar ‹çin,
Birleﬂmeliyiz!
Bugün Newroz’un do¤du¤u Ortado¤u topraklar›nda, halklar›n bölünmüﬂlü¤üne bak›ld›¤›nda Newroz’da yarat›lan birli¤e ihanet edildi¤ini görüyoruz. Newroz’u birlikte
yaratan halklar›n nas›l birbirlerine
k›rd›r›ld›¤›n›, Newroz’un içeri¤inin
nas›l boﬂalt›ld›¤›n› görüyoruz. Ka-

walar’a ait olan Newroz’un Dehaklar’la birlikte kutlanmas›, onun içini
boﬂaltmak, ona gölge düﬂürmek,
ona leke sürmek de¤il de nedir? Ve
bu tablo, Newroz’un üzerinde koyu
bir gölge gibi dolaﬂ›yor Ortado¤u’da. Günümüz Dehaklar›, ki bunlar emperyalistlerden ve yerli iﬂbirlikçilerden baﬂkas› de¤ildir, iﬂte bu
sayede at oynat›yorlar Ortado¤u’da.
Ortado¤u halklar›n›n ilk görevlerinden biri, Newroz’un üzerine
düﬂürülen bu gölgeyi yoketmektir.
Dehak’›n saray›n›n yerle bir
edildi¤i Mezopotamya ve Ortado¤u
topraklar›nda, o günden sonra halklar› birbirlerine düﬂürmek için nice
tezgahlar haz›rlad›lar.
Uzak tarih bir yana, sadece emperyalizm dönemiyle birlikte Ortado¤u bölgesinde yaﬂanan geliﬂmelere bakt›¤›m›zda bile halklar üzerinde oynanan böl -p a r ç a l a-yönet politikas›n›n nas›l iﬂledi¤ini, halklar›n
aras›na suni s›n›rlar›n› nas›l çekildi¤ini, emperyalistlerin bundaki sinsi
rollerini aç›k olarak görebiliriz.
Günümüz Dehaklar’›, Amerika’s›yla, Avrupa’s›yla bilcümle emperyalistler ve yerli iﬂbirlikçileri,
Ortado¤u’da ç›karlar›n› korumak
için her türlü sald›r›y› yapmaktan
geri durmamakta, katliamlar kadar
da böl-yönet yöntemlerine baﬂvurmaktad›rlar.
1900’lerin baﬂ›nda bu bölge büyük ölçüde Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun elindedir. Ancak bölgedeki
petrol rezervlerini keﬂfetmiﬂ olan
Alman, ‹ngiliz ve Frans›z emperyalistleri, bölgeyi ele geçirme kavgas›na giriﬂmiﬂlerdi.
Frans›z ve ‹ngiliz emperyalistleri, 1. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda yenik düﬂen Osmanl›’n›n çekildi¤i bölgelerin büyük k›sm›na yerleﬂerek kendi
egemenlik sahalar› haline getirdiler.

Newroz’u Dehaklar’la birlikte
kutlamak, onun içini boﬂaltmak, ona gölge düﬂürmek, ona
leke sürmek de¤il de nedir?

20. Yüzy›l›n baﬂ›ndan itibaren
yap›lan çok çeﬂitli müdahalelerle
Ortado¤u halklar›, co¤rafi ve siyasi
olarak parçaland›lar. Emperyalistler
genellikle Arap halk›n›n yaﬂad›¤›
bölgeyi co¤rafi ve siyasi olarak bölerek buralarda kukla yönetimleri
iﬂbaﬂ›na getirirken, Kürtlerin bölünmüﬂlü¤ünü de pekiﬂtirdiler. Kendi
ayaklar› üzerinde duramayan ve yapay olarak oluﬂturulan küçük devletçikleri yönetmek emperyalistler
için çok daha kolay olacakt›. Bu
emperyalist politika do¤rultusunda,
Ürdün, Lübnan, Katar, Kuveyt,
Bahreyn gibi emperyalizme muhtaç
ve onlar›n dediklerinin d›ﬂ›na ç›kamayacak devletçikler yarat›ld›.
Bölgeyi bu devletçikler sayesinde kontrol etmeye çal›ﬂan emperyalistlerin, 1948’de ‹srail devletinin
kurulmas› karar›n› al›rken de amaçlar›ndan biri buydu. ‹ngiliz emperyalizminin deste¤i ve yönlendirmesiyle Filistin topraklar› üzerinde
baﬂlat›lan sald›r›lar 1948 May›s’›nda ‹srail devletinin kurulmas›yla sonuçland›. ‹srail art›k bölgede emperyalist ç›karlar›n baﬂ koruyucusu
durumundad›r.
Elbette, ‹srail, Ortado¤u’da emperyalizmin tek müdahale gücü de¤ildi. Emperyalizm anti-emperyalist, ilerici hemen her geliﬂmeye politik, askeri araçlarla do¤rudan müdahalede de bulunuyordu zaten.
Örne¤in; ‹ r a n ’ d a Musadd›k yönetiminin emperyalist tekellerin
elinde bulunan petrol tekellerini
millileﬂtirmesi karﬂ›s›nda Musadd›k
CIA destekli bir darbe ile devrilmiﬂtir. Yine benzer bir ﬂekilde 1956 y›l›nda M › s › r ’ da Nas›r yönetimine
karﬂ› bir sald›r› gerçekleﬂtirilir. Nas›r önderli¤indeki Arap milliyetçisi
yönetiminin Süveyﬂ Kanal›’n› millileﬂtirmesi karﬂ›s›nda emperyalizmin
deste¤ini arkas›na alan ‹srail M›s›r’a
sald›r›r. L ü b n a n ’ d a emperyalistlerin ve iﬂbirlikçi egemen s›n›flar›n
destekledi¤i Falanjistler’in iç savaﬂta zay›f düﬂmesi karﬂ›s›nda Amerika
Lübnan’a ç›kartma yapar...
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K›sacas› emperyalist müdahale,
neredeyse Ortado¤u’dan hiç eksik
olmaz. Emperyalizmin bu kadar cüretkar davranmas›nda en önemli etkenlerden biri, bu müdahalelere
karﬂ› Ortado¤u halklar›n›n birleﬂik
bir direniﬂ geliﬂtirememesidir.

Direniﬂler, Devrimler ve
Yine Ayn› Yöntem:
Böl-Birbirine D üﬂürYönet
Ama öte yandan direniﬂ de bu
topraklardan hiç eksik olmamaktad›r. Nas›r ve Baas yönetimlerinde
simgelenen Arap milliyetçili¤i, ‹srail sald›rganl›¤›na karﬂ› giderek
büyüyen Filistin hareketi, uzun zaman emperyalizme karﬂ› bölgedeki
en ciddi mücadele dinamikleri oldular. Emperyalizm bu dinamikleri ezmek için her yönteme baﬂvurdu.
Ortado¤u halklar› tüm dezavantajlar›na ra¤men, Newroz isyan›n›n
gelene¤ini yaﬂatarak, beyinlerini
emperyalistlere sunmad›lar. Halklar›n beyinlerini Dehaklara sunmak
için say›s›z iﬂgallere, faﬂist diktatörlüklere baﬂvurulsa da, Ortado¤u
topraklar›ndan yeni Kawalar ç›karak Dehaklara karﬂ› direniﬂi sürdürdüler. Bu nedenle bu topraklarda ne
Dehaklar, ne de onlar›n bugünkü
devam› emperyalistler istedikleri
“huzur” ve “güven”i bulamad›lar.
1979’da emperyalizmin bölgedeki en gözde müttefiki durumundaki ‹ran ﬁah yönetiminin bir devrimle y›k›lmas›, emperyalistlere vurulmuﬂ büyük bir darbe oldu.
Emperyalizm kendi denetimi d›ﬂ›na ç›kan ‹ran’daki islamc› iktidar›
dize getirmek, en az›ndan zay›flatmak için, yine en bilinen, en klasik
ve en etkili silah›na baﬂvurdu: Böl,
p a r ç a l a , b i r b i r i n e d ü ﬂ ü r..
O dönem kendisine ba¤lad›¤›
Irak’taki Saddam iktidar› k›ﬂk›rt›larak ‹ran’a savaﬂ açmas› sa¤land› ve
sekiz y›l boyunca iki ülke, iki halk
birbirine k›rd›r›ld›. Sekiz y›l süren
savaﬂ sonucunda ortada g ü ç t e n
düﬂmüﬂ, kendi kaynaklar›n› bü-
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Ad›, Demirci
Kawa’n›n Yan›na
Yaz›l›d›r Art›k
Newroz isyand›r.
N e w roz Cengiz Soydaﬂ l a r ’ l a s ü re n b i r i s y a n a
d ö n ü ﬂ m ü ﬂ t ü r. 2001’den
bu yana, Cengiz’in ad›
N e w ro z ’ l a b ü t ü n l e ﬂ m i ﬂ t i r a r t›k. Tarih, Cengi z’in ad›n› Kawa l a r ’›n yan›na yazm›ﬂt›r.
Ç ü n k ü ; isyan›n ateﬂini yakand › r C en gi z, K a wa l ar gibi. Çün k ü , K a w a l a r gibi, z alim, g en çle rin beynini çalamas›n diye en
ö n e f › r l a y a n d › r.
A r t › k N e w ro z ’ u n b i r a d › d a
Ce ng i z d i r. Demirci Kawa, kald› r›rken çekicini Dehak’a karﬂ›,
Cengiz aln›na kuﬂand›¤› k›z›l
bant›yla vuruyordu zalimi. Korku uzakt› Kawa’ya. Cengizler,
ça¤daﬂ(!) zalimlerin zulmüne
yük ölçüde tüketmiﬂ iki ülke vard›;
galip gelen tek güç emperyalistlerdi. Ki daha sonras›nda aç›¤a ç›km›ﬂt›r ki emperyalistler Irak yönetimini
desteklerken el alt›ndan ‹ran’a da
silah satmaktan geri durmam›ﬂlard›r. Bu savaﬂ emperyalistlerin kendi
ç›karlar› gere¤i devletleri, halklar›
nas›l birbirine düﬂmanlaﬂt›rabildi¤inin ve halklar birbirini k›rarken nas›l daha fazla kâr elde etti¤inin en
aç›k göstergesi olmuﬂtur.
‹ﬂbirlikçili¤in yetmedi¤i yerde
halklar› birbirine düﬂmanlaﬂt›rarak,
birbirine k›rd›rarak yönetimini sürdüren emperyalistlerin bölgeye yönelik sald›r›lar›n›n pervas›zlaﬂmas›n›
sa¤layan ise sosyalist sistemin da¤›lmas›d›r. Art›k önünün tamamen düzlendi¤ini düﬂünen ve dünya egemenli¤ini ilan eden emperyalistler bölgeye aç›ktan müdahale konusunda daha istekli ve pervas›z davranmaya
baﬂlarlar. 1990’da Irak’›n Kuveyt’e
girmesiyle baﬂlayan sürecin ard›ndan, Amerika, Kuveyt’i “kurtarmak”
bahanesiyle kendisi için art›k bir “ç›-

karﬂ› bedenlerini ortaya
koyarak yürürken,
korku onlara uzak
b i r kavramd›.
Hergün beyinler i n i y i y e re k s a l t a n a t › n › s ü r d ü re n
Dehak zalimine
karﬂ› aya¤a kalkt›l a r Kawa ve Cengiz;
art›k beyinlerimizi yiy e re k , a l › n t e r i m i z i g a s b e d e re k s ü r d ü r d ü ¤ ü n ü z
saltanat›n›z› y›kaca¤›z dediler.
Cengizler h a l k l a r › a d › n a ç › k t › k l a r › y o l d a b i re r i s y a n a t e ﬂ i
o l u p a y d › n l a t t › l a r tüm ülkeyi, ay d ›n latt›lar tüm Ortado¤u’yu ve
d a h i d ü n y a y › . H e r biri ﬂimdi,
da¤lar›n doruklar›nda yanan bir
a t e ﬂ t i r.
Cengizler ’in, ça¤daﬂ Dehak l a r ’›n düzenlerini yerle bir etmek için yakt›¤› isyan ateﬂi, De h a k l a r ’ › n s a r a y l a r › y e r l e b i r o la n a k a d a r, yanmaya , hal kla ra yol
göstermeye devam edecek.
banbaﬂ›” haline gelen Saddam yönetimine karﬂ› sald›r› baﬂlatt›. Saddam
yönetiminin Kuveyt’ten geri çekilmesiyle, sald›r› durur gibi olduysa da
bu durum geçiciydi.
Baﬂta ABD olmak üzere emperyalistler, biat etmeyen Irak yönetemini dize getirmek ya da devirmek
karar›ndayd›lar. Bunun için 1990’l›
y›llar boyunca bir yandan havadan
bombalamalar sürdürüldü, bir yandan da a m b a r g o uyguland›. Ama
emperyalizmin b u n u n d › ﬂ › n d a b i r
sa l d› r› s› da ha vard› Irak’a ve belki
de Irak’› en etkili ﬂekilde vuran da
buydu.

Dehaklar Aras›nda Tercih,
Newroz’un Ö lümüdür
1991’de Irak’a yap›lan sald›r›n›n
ard›ndan emperyalizm Irak’› fiilen
bölmüﬂtü asl›nda.
Körfez Savaﬂ›’ndan yenilgiyle
ç›kan Saddam yönetimine, “36. paralelin kuzeyine ç›kmas›” yasaklanm›ﬂt›. Daha sonra bu bölgeye Çekiç

Tüm
Ortado¤u
Halklar›n›n
Newroz’u
Kutlu Olsun!

Güç yerleﬂtirildi. Daha sonra
1992’de KYB ve KDP önderlikleri Özal arac›l›¤›yla
Ankara'da buluﬂturularak,
Saddam yönetimine ve
PKK'ye karﬂ› bir ittifak oluﬂturuldu. Halklar› bölüp parçalamakta, “bir taﬂla birçok kuﬂun
vuruldu¤u” bir manevrayd› bu.
Birincisi; böylelikle, Irak, içten
bölünmüﬂ, emperyalizm, Irak içinden Saddam yönetimine karﬂ› kullanabilece¤i bir güç bulmuﬂtu. ‹kincisi, Kürt ulusal mücadelesini zay›flatmak için de Kürt örgütlülükleri
birbirine k›rd›r›l›yordu.
Kuzey Irak’da Kürt milliyetçi
örgütleri iﬂbirlikçileﬂtiren emperyalizm, Irak’›n güneyinde de ﬁiileri
k›ﬂk›rt›yor, onlar› ayaklanmaya teﬂvik ediyordu. Bu teﬂvikin de etkisiyle ayaklanan ﬁiiler’e karﬂ› beklenece¤i gibi Saddam yönetimi sald›r›ya geçti. Ve iﬂte o noktada da, emperyalizm, daha önce defalarca
Kürtler’e ve baﬂka halklara yapt›¤›
gibi, ﬁiiler’i yüzüstü b›rakt›.
Fakat sonuç olarak Irak, emperyalizmin halklar› bölüp parçalama,
birbirine düﬂürme politikas›n›n adeta laboratuvar› gibiydi...
Emperyalizm, 2002’de Irak’› iﬂgal ederken, en büyük güvencelerinden biri de Irak halk›n›n parçal›
yap›s›yd›. Kürt milliyetçi hareketi
zaten iﬂgalden çok önce iﬂbirlikçileﬂtirilmiﬂti ve Saddam’› devirme
ad›na y›llard›r emperyalizmle, askeri ve politik iﬂbirli¤i içindeydi. ‹ﬂgalden sonra da, kukla yönetimin
bir parças› olarak Irak halk›na karﬂ›
aç›lan savaﬂ›n yürütücüsü oldular.
Yüzy›llar önce, birlikte yaﬂad›klar›,
birlikte ayakland›klar› Arap halklar›na karﬂ›, Dehak’›n saf› ndan savaﬂ›yorlard› ﬂimdi.
Parçalanm›ﬂl›k bununla s›n›rl›
kalmad›. ﬁiiler ve Sünniler birbirine
düﬂürüldü. Bu kesimler birbirlerine
karﬂ› kitle katliamlar› düzenlerken,
direniﬂ zay›flad›. ‹ﬂgalcilerin ve iﬂbirlikçilerin aﬂiretler temelinde geliﬂtirdikleri manevralar da Irak halk›n› bölüp parçalayan bir baﬂka unsur oldu. ﬁiiler’in bir k›sm› iﬂbirli¤i

yaparken bir
k›sm› direniyordu.
Ayn› bölünme, bir noktadan itibaren
Sünnilerde de yaﬂanacakt›... K›sacas›, bütün bunlar, emperyalistlerin
iﬂini kolaylaﬂt›r›yordu. Bölünmüﬂlük, Dehaklar’a bayram, Kawalar
için güçsüzlüktü.
Halk Dehaklar’›n zulmünü yenmek için her ﬂeyini ortaya koyup
y›llarca süren ve daha da sürecek
olan bir direniﬂ ortaya koysa da yaﬂanan bu çok parçal›l›k ve Dehaklarla girilen ortakl›klar, direniﬂin sonuç almas›n› önleyen en önemli nedenler aras›ndad›r.

Newroz, Bugün de
Dehaklara K arﬂ› ‹ syan
ve Savaﬂt›r!
Emperyalist ç›karlara uyum göstermeyen güçleri Ortado¤u’dan temizlemek amac›yla bir çok ülke ve
örgüt, “terörist ülke” veya “teröre
destek veren ülke” ilan edilip, bunlar, di¤er ülke ve örgütlerden tecrit
edilmeye çal›ﬂ›l›yordu. Bu da “bölyönet’in bir baﬂka biçimiydi.
Emperyalizm, Irak, ‹ran, Suriye,
Libya gibi ülkeleri bu politikayla
kuﬂatma alt›na al›rken, o ülkelerin
kendi içindeki farkl› milliyet ve
inançlardan kesimleri de birbirlerine
ve iktidara karﬂ› kullanma yöntemini kullan›yor. Suriye’de Kürtler’i,
Sünni inançtan kesimleri, ‹ran’da
Azeriler’den Kürtler’e kadar uzanan
çok çeﬂitli kesimleri kendi politikalar›na yedeklemeye çal›ﬂ›yor.
Newroz’u birlikte yaratan halklar›n aras›na kan ve düﬂmanl›k girmiﬂtir. Bir kez daha Dehaklar’›n oyunlar›na gelinmiﬂtir. Kürt halk› emperyalizmin ﬂemsiyesi alt›ndaki “ulusal” haklarla aldat›l›p, Dehaklar’›n
tahakkümüne ortak edilirken, kuﬂku
yok ki, bu politik tavr› geliﬂtirenler,

Newroz gelene¤ine karﬂ› i h a n e t
içindedirler.
Birlikte Ortado¤u’da nice
Newrozlar yaratt›klar› halklarla
karﬂ› karﬂ›yad›rlar ﬂimdi. “Benim de bir devletim olsun” ad›na,
Amerikan emperyalizmiyle girilen
iﬂbirli¤inin, kendisinin özgürlü¤ünü, kurtuluﬂunu sa¤layamayaca¤›n›
Kürt halk› da elbet görecektir. Dehaklar tarihin hiçbir döneminde
halklara özgürlük vermemiﬂlerdir.
Dehaklar’la ittifak yapanlar›n eline
kölelikten baﬂka bir ﬂey geçmez.
Bu yan›yla günümüz Dehaklar’›ndan ABD’nin “demokrasi” getirece¤i beklentisiyle onunla iﬂbirli¤i
yapanlar›n boﬂ beklentiler içinde oldu¤unu söylemek için kahin olmaya
gerek yoktur. Herﬂey bir yana, ne
yaz›k ki, ABD Irak’tan, Afganistan’dan çekilse bile, ekti¤i düﬂmanl›k tohumlar›yla halklar› birbirine
k›rd›rmaya devam edecektir.
Emperyalizmin bu oyununa gelmemek gerekir. Günümüzün Dehak’› olan Amerikan emperyalizmiyle, ve onun iﬂbirlikçileriyle ittifak,
iﬂbirli¤i içinde olmak, hangi gerekçeyle olursa olsun mazur görülemez
ve Newroz’a ihanettir.
Newroz’u birlikte yaratan, Dehaklar›n saray›n› yerle bir eden
halklar›n aras›na düﬂmanl›k tohumu
ekenler;
Newroz’a Dehaklar’› davet edip
kölelik zincirlerini sa¤lamlaﬂt›rd›klar› bir güne dönüﬂtürenler; zalimin
hizmetindedirler.
Ortado¤u’ya çöreklenip, halklara hükmedip, yerin alt›nda ve üstünde ne varsa el koymaya çal›ﬂan, t›pk› Dehak gibi halklar›n kan›yla beslenen kan emicilere karﬂ› yine isyan
ateﬂlerini yakmal›y›z her yerde ve
her koﬂulda.
Onlar›n oyunlar›na gelmeyelim!
2600 y›l önce oldu¤u gibi Dehaklar’›n saray›n› yerle bir etmenin
yolu, Dehaklar’a ve iﬂbirlikçilerine
karﬂ› birlikte mücadele etmekten
geçer. Newroz, dün oldu¤u gibi bugün de isyand›r. ﬁimdi, bu isyan›
emperyalistlere ve yerli iﬂbirlikçilerine karﬂ› büyütme zaman›d›r.
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1 May›s’›n resmi tatil olarak
kutlanmas›na iliﬂkin geçti¤imiz y›l;
Ö D P ‹stanbul Milletvekili Ufuk

HER SENE
AYNI MANEVRA
AYNI H‹KAYE...
CHP, tam yerel seçim öncesinde
Newroz ve 1 May›s’›n “ t a t i l ” ilan
edilmesi için kanun teklifi verdi...
Ama bu teklif, 1 May›s ve Newroz
hakk›nda verilen ilk teklif de¤ildi.
Hemen her sene, tam Newrozlar’›n, 1 May›slar’›n arifesinde
“serbest b›rak›lmal›”, “resmi tatil
ilan edilmeli” ﬂeklinde demeçler
vermekte, yasa teklifleri sunmaktad›rlar. Bu, hemen tüm düzen partilerinin, gerek iktidarda, gerek muhalefette s›k s›k baﬂvurduklar› bir manevraya dönüﬂmüﬂtür.
Bu günler geçti¤inde, verilen demeçler de, kanun teklifleri de unutulmaktad›r; ta ki, bir dahaki y›l›n
Newroz’una, 1 May›s’›na kadar...
Her sene bunlar› “gündeme getirirken”, ayn› sözleri bir y›l önce de
söyleyip, ayn› teklifleri bir y›l önce
de TBMM’ye sunduklar›n› “unuturlar”. Asl›nda unutmazlar ama halk›n
unutmuﬂ olaca¤›n› varsayarlar.
CHP’nin yerel seçim arifesinde
verdi¤i son kanun teklifi ise, art›k
bize söylenecek bir söz b›rakmamaktad›r. Kimileri, CHP’ye “günayd›n” derken, burjuva medya bile
bunun aç›kça bir seçim yat›r›m› oldu¤unu söyleyemektedir.
Seçimlerde, Tayyip Erdo¤an’la
kendi meﬂreplerinde at›ﬂmaktan baﬂka halka sunacaklar› bir politikalar›
olmad›¤›ndan, riyakarca, “oy avc›l›¤›” yapmaktad›r. CHP alenen Kürt
halk›n›n, emekçilerin hakl› taleplerini ‹ST‹SMAR etmektedir. Çünkü bir
y›l önce,1 May›s’la ilgili yasa teklifi
veren partilerden birisi de kendileridir. Bunu unutmuﬂ olamazlar.
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Uras, C H P ‹zmir Milletvekili Bülent Baratal›, D T P Diyarbak›r Milletvekili Ak›n Birdal ve A K P Çorum Milletvekili Agah Kafkas taraf›ndan ayr› ayr› yasa teklifleri verilmiﬂti. Keza, Newroz için de 2008’in
10 Ocak’›nda MHP ve 10 Nisan’da
da DTP taraf›ndan Meclise yasa
teklifleri verilmiﬂti.
Peki sonuç ne oldu dersiniz?.. -1
May›s 2008’de ‹stanbul’da estirilen
terör, devletin 1 May›s ve Newrozlara bak›ﬂ›n›n en somut sonucudur
asl›nda. Dört ayr› partinin verdi¤i
kanun teklifleri bir daha gündeme
geldi mi? Elbette hay›r!.. 2009’un 1
May›s ve Newroz’unun yaklaﬂaca¤›
günü bekliyordu sunulacak yeni kanun teklifleri. Onu da CHP gündeme getirdi.

Oligarﬂinin Partileri,
1 M a y › s l a r ’ › n , N e w ro z l a r ’›n
D ü ﬂ m a n › d › r. Bu Günleri
T ü m d e n Yok Etmek ‹sterler!
Esas olarak CHP’si, AKP’si,
MHP’si 1 May›slar’›n, Newrozlar’›n düﬂman›d›rlar. ‹sterler ki bu
günler hiç gelmesin, hiç hat›rlanma-

Düzen partileri bu zulmü
sürdürmek istiyor!

s›n, bu günlere iliﬂkin gerçekler halk›n haf›zas›ndan silinsin.
Y›llard›r tüm çabalar› da bu yönde olmuﬂtur. 1978’den sonra alanlar› emekçilere kapatt› oligarﬂik diktatörlük. 12 Eylül sonras›nda y›llarca yasakl› kald› bu günler. Ancak
hiçbir zaman alanlar›n kapat›lmas›,
yasaklar, estirilen terör emekçilere,
halklara kendi günlerini unutturamam›ﬂt›r .
Bu günler, egemenlerin hep korkulu günleri olmuﬂtur. Bundan dolay›d›r ki, bu günler yaklaﬂt›¤›nda
oligarﬂinin tüm kurumlar›, bu tür
manevralar dahil, her türlü politikayla teyakkuz haline geçmektedirler. Bak›n, AKP’nin Devlet Bakan›
Cemil Çiçek, 20 y›l önce 1988’de
ANAP’›n Devlet Bakan› iken oligarﬂinin korkusunu ve düﬂmanl›¤›n›
iﬂte ﬂu sözlerle ifade ediyordu: “ Ta rihi takvimlerden de¤il, zihinler d e n ç › k a r t m a k g e re k . ”

Yo k E d e mi y o r l a r sa ,
E ngell emek ‹st erler...
Fakat yasaklarla, terörle 1 May›slar’›, Newrozlar’› ne tarihten, ne
haf›zalardan, ne de s›n›f mücadelesinden silemediler. 1 May›s tüm
dünya emekçi halklar›n›n Birlik,
Dayan›ﬂma ve Mücadele Günüdür.
Belki alanlar› emekçilere yasaklayabilirler. Belli bir dönem için bask›yla, terörle emekçilerin alanlara
ç›kmas›n› da engelleyebilirler, ancak hiçbir zaman hiçbir ﬂekilde silemezler bu günü emekçilerin haf›zalar›ndan. 1 May›s, dünyan›n her yerinde oldu¤u gibi ülkemizde de, say›s›z çat›ﬂma, eylem, kutlama, direniﬂ, ödenen bedeller, dökülen kanlar
sonucunda emekçilerin Birlik, Dayan›ﬂma ve Mücadele Günü olmuﬂtur. Emekçilerin haf›zalar›na, dökülen kanlar›yla yaz›lm›ﬂt›r bu gün...
Bilinen bir gerçektir ki. “Kanla Yaz›lan Tarih Silinemez.”
Newroz da öyledir. Zalim Dehaklar’›n zulmüne karﬂ› mazlumlar›n isyan›d›r Newroz. Demirci Kawa taraf›ndan binlerce y›l önce yak›lm›ﬂt›r bu ateﬂ ve binlerce y›ld›r

yeni Kawalar taraf›ndan yak›lmaktad›r. Ta ki halklar, özgür olana kadar
yak›lacakt›r. Oligarﬂinin korkusu bunun içindir. Bunun içindir yasaklar›,
bask›s›, terörü, katliamlar›.

Engelleyemiyorsan
Etkisizleﬂtir... Kabul Et,
‘Sahipleniyor ’muﬂ Gibi Ya p
‹çini Boﬂalt!
Oligarﬂi, halklar›n 1 May›s’ta ve
Newroz’da alanlara ç›kmas›n› engelleyememiﬂtir ancak, boﬂ da durmamakta, çok çeﬂitli manevralara baﬂvurarak, düﬂmanl›¤›n› sürdürmektedir. Bu manevralar›n birincisi; etki sizleﬂtirme çabalar›d›r. Bunun için
bask›, terör ve tehditlerin yan›nda,
sar› sendikac›lardan tutal›m da politikac›s›ndan köﬂe yazar›na kadar düzenin savunucular›n› kullanmakta,
“provokasyon”, “terör örgütleri” gibi
psikolojik savaﬂ yöntemlerine baﬂ
vurmaktad›r. ‹kincisi ise, bütün bu
yöntemlerin yetmedi¤i durumlarda
“sahipleniyormuﬂ” gibi gözüküp içini boﬂaltmakt›r; ki, 1 May›s ve Newroz için gelinen durum tam da budur.
Oligarﬂinin partileri, mücadelenin dayatt›¤› somut gerçekli¤i kabul
etmek zorunda kalmakla birlikte, bu
günlerin içini boﬂaltmaya çal›ﬂmaktan vazgeçmeyeceklerdir. Çünkü oligarﬂinin bu günlere iliﬂkin korkular›
devam ediyor ve edecektir. 2008 1
May›s’› bu konuda her ﬂeyi çok aç›k
ortaya koymaktad›r: Onlar için bu
günler bir kabustur.
Kanun teklifini veren CHP Genel
Baﬂkan› Deniz Baykal, “Devletin bu
iki günü bayram kabul etmesi halinde b u k a b u s t a n k u r t u l u n a c a ¤ › n a
inan›yorum” derken, bu korkuyu
çok net olarak ifade ediyor.
AKP ise, s›n›fsal olarak, ideolojik
olarak DÜﬁMANDIR bu günlere.
Geçen y›l hem 1 May›s için yasa teklifi vermiﬂler, ama hem de Baﬂbakan
Tayyip Erdo¤an ﬂu demeci vermiﬂti:
“Dünyada 1 May›s her yerde resmi
tatil olarak kutlanm›yor. Biz emek ve
dayan›ﬂma günü olarak ilan ettik.
Ayaklar›n baﬂlar› yönetti¤i bir yerde
k›yamet kopar.”

‹kiyüzlülük de, düﬂmanl›k da çok
aç›kt›r. 1 May›s’› tatil yapmamak
için “Türkiye ekonomisine ﬂu kadara
malolur” diye demagoji yapmaktan
da geri kalmayanlar›n as›l derdi ideolojiktir.
CHP’nin Newroz için verdi¤i yasa
teklifinin gerekçesinde de “sahipleniyor” görünümü alt›nda nas›l bu günü
“ehlileﬂtirmek” istedi¤ine tan›k olmaktay›z. Diyor ki gerekçesinde; “...
Nevruz’un resmi bayram ilan edilmemesine, resmi düzeyde tek bir resme
ve renge indirgenmeye çal›ﬂ›lmas›na
ra¤men Türkiye’de özellikle son yirmi
y›l içinde toplumsal düzeyde yo¤un
bir kat›l›mla kutlanmaktad›r. Toplumun her kesiminin yo¤un kat›l›m› ve
ilgisi bar›ﬂ, kardeﬂlik, dostluk mesajlar›n›n birleﬂtirici etkisi, 21 Mart gününün anlam›n›n toplum kat›nda yerleﬂiklik kazand›¤›n›n en aç›k göstergeleridir.” (5 Mart 2009, Cumhuriyet)
‹nkarla, katliamlarla, bask›yla
Newroz’u y›llard›r “ resmi bayram
ilan” etmeyenlerin d›ﬂ›nda de¤ildir
CHP. Tam tersine en baﬂta karﬂ› ç›kanlardand›r. ‹kincisi; “tek bir resme
ve renge indirmeye çal›ﬂ›lmas›na ra¤men” derken, Newroz’u tek bir renge
indirgemeye çal›ﬂan›n CHP’nin canla
baﬂla savundu¤u oligarﬂik devlet oldu¤unu unutturmak istiyor.

Katliamlarla Bask›larla
Terörle Sonuç A la mad › n ›z ;
Manevralar›n›z da
Boﬂunad›r!
Gerçek ﬂudur ki; oligarﬂinin partileri, ne Newroz’u, ne de 1 May›s’›
hiçbir zaman “içlerine” sindirmiﬂ de¤illerdir. Çünkü bu günler, emekçi
halklar›n egemenlerle, zalimlerle çat›ﬂmay›, en aç›ktan sürdürdükleri
ulusal ve sosyal kurtuluﬂ için isyan
bayraklar›n› yükselttikleri günlerdir.
Bunun için içlerine sindiremezler de.
Newroz’un anlam› da, 1 May›s’›n
anlam› da onlara karﬂ›d›r çünkü. ‹kisinin halk›n mücadelesindeki yeri,
rolü, oligarﬂik düzenin iﬂine gelmiyor. Ehlileﬂtirmeye, içini boﬂaltmaya
çal›ﬂ›yorlar, ama onu da baﬂaram›yorlar... Baﬂaramayacaklar...

Engin Ç eber
Haberine Ö dül
‹stanbul Tabip Odas›’n›n
‘Bas›n Sa¤l›k Ödülleri’ geçen
hafta aç›kland›. ‹TO, bu y›lki
“Haber Araﬂt›rma Ödülü”nü,
Metris Hapishanesi’nde iﬂkencede katledilen Engin Çeber’in
karakoldan hapishaneye uzanan
ve iﬂkence alt›nda geçirdi¤i son
12 gününü anlatan “Devletin
‹ﬂke nce Günlü¤ü” haberini
yapan Radikal gazetesine verdi.
Ödüllendirilen haberi, Radikal
muhabirleri ‹smail Saymaz ve
Yonca Cingöz haz›rlam›ﬂt›.
‘Yaz›l› Bas›n Araﬂt›rma’ dal›ndaki ödül Radikal’le birlikte,
Cumhuriyet Gazetesi’nden Meltem Y›lmaz’›n yapt›¤› ‘ T ü r k iye’nin Uyuﬂturucu Gerçe¤i’
baﬂl›kl› habere de verildi.

ÇHD ‹ stanbul
Yönetiminde
Görev Paylaﬂ›m›
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i
(ÇHD) ‹stanbul ﬁubesi’nin 1
Mart 2009 günü yap›lan Genel
Kurulu’nda yeni yönetim kurulu seçildi. Seçim sonras› ilk
toplant›s›n› 5 Mart 2009 günü
yapan ÇHD ‹stanbul ﬁubesi görev da¤›l›m›n› yapt›.
ÇHD ‹stanbul ﬁubesi’nden
yap›lan aç›klamada, yap›lan görev da¤›l›m›na göre yeni yönetim kurulu üyeleri ﬂöyle belirlendi:
Baﬂkan: Taylan TANAY
Sekreter: Filiz KURU ÇARKI
Sayman: Süleyman GÖKTEN
Üye l e r :
Hakan KARADA⁄
Gülvin AYDIN
Güray DA⁄
Mustafa KAYA

Say›: 9 / 15 Mart 2009
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Birliklerde “mutlak uzlaﬂma”
aramak, asl›nda birli¤i istememekle
özdeﬂtir. Birlik, bir a s g a r i m ü ﬂ t e re k l e r
meselesidir. Dahas›, birlik, Day›’n›n çok s›k
vu rgulad› ¤› gibi, ka rﬂ›l›kl› tavizlerle
m ü m k ü n o l a b i l e c e k b i r ﬂeydir.
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Day› Ve
Birlik

-1

ﬁunu baﬂtan belirtmeliyiz ki,
Day›, devrimci hareketin çeﬂitli
devrimci, demokratik, ilerici güçlerle yürüttü¤ü tüm birlik tart›ﬂmalar›nda, bu konuda izlenen politika
ve al›nan kararlarda, hep do¤rudan
sürecin içindedir. Hareketin herﬂeyiyle ilgilenen bir önder olman›n
ötesinde, birlik konusu, Day›’n›n
her koﬂulda mutlaka ilgilendi¤i,
önem verdi¤i konular›n baﬂ›nda gelir. Sürecin, görevlerinin yo¤unlu¤una göre, ﬂu veya bu konuyu k›smen tali plana b›rakabilirdi belki,
ama birlik konusu o “tali plana b›rak›labilecekler” içinde olmam›ﬂt›r
Day› için.
ﬁöyle diyordu konunun önemini
vurgulamak için: “Büyük halk hareketleri, büyük devrimci kalk›ﬂlar
halk›n örgütlülükleri ve birlikteli¤i
sa¤lanamadan gerçekleﬂemez. Halk›n birleﬂik devrimci savaﬂ›, sadece
birlik laf›zlar›n› s›kça tekrarlay›p,
pratikte bu örgütlenmelerin nas›l
gerçekleﬂece¤i... üzerinde ›srarla
durulmazsa, hiçbir sonuç al›namaz.” (Emperyalizme ve Oligarﬂiye
Karﬂ› (Eok.) Kurtuluﬂ, Say›: 17, 3
Haziran 1995)
Diyebiliriz ki, Day›, Türkiye solunda bu ›srar›n temsilcisi olmuﬂtur
hep. Cephe anlay›ﬂ›n›n bir parças›
ve halk›n cephesini ad›m ad›m inﬂa
etmenin bir arac› olarak, sol güçlerin ﬂu veya bu düzeyde, ﬂu veya bu
biçimde birli¤ini sa¤lamak, Day›
için hep önemli oldu. Bu önemin
bir sonucu olarak “Birlik konusu”
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Day›’n›n yaz›lar› içinde
de oldukça a¤›rl›kl› bir
yer tutar. Bu anlamda
“Day› ve Birlik” konusunu tek bir bölümde ana
hatlar›yla yans›tabilmemiz zor olaca¤›ndan bu
konuyu iki bölüm halinde
verece¤iz.

Birlik sorununun
esas› aç›kt›r
Birlik sorunu teorik aç›dan çok
çeﬂitli yanlar›yla ele al›nabilir; ama
esas› bellidir. Ço¤u zaman sorun
üzerine yap›lan tart›ﬂmalar, itirazlar,
bu “esas”› örtebilmektedir. Esas,
halk›n en geniﬂ kesimlerini, emperyalizmin ve oligarﬂinin karﬂ›s›na dikebilmektir.
“ Çok çeﬂitli düﬂünceler temelinde yüzlerce legal ve illegal düzen
aleyhtar›, faﬂizme karﬂ›, en genelde
demokrasiyi isteyen tüm güçlerin
örgütlenmesi ve kendilerini ifade etmesi, devrim aç›s›ndan yararl›d›r.
Bunlar› geliﬂtirmeliyiz. Bu güçlerin
birlikteli¤i ve düzene karﬂ› ekonomik, demokratik talepler etraf›nda
dahi birlikte hareketi önemlidir.
Devrimi geliﬂtirmek istiyorsak, gerçek anlamda bir özgürlü¤ü istiyorsak küçük hesaplardan, çocukça anlay›ﬂlardan kurtularak ve tabii ki, herkes iddias›n› sürdürerek bu
birliklerin yarat›lmas›na ve daha
ileri birliklerin oluﬂmas›na yard›m
etmeliyiz.” (Eok. Kurtuluﬂ, Say›:
15, 20 May›s 1995)
Day› ﬂunun fark›ndayd› ki; solun
bu görünümü, da¤›n›k yap›s›, hemen hiçbir konuda bir araya gelememesi, kitleler nezdinde solun
inand›r›c›l›¤›n› ve iktidar iddias›n›
nesnel olarak zay›flatan bir unsurdur. Birlik konusuna verilen önem,

bu anlamda, iktidar iddias› ve hedefiyle de do¤rudan ilgilidir.
“Tepkimizi düﬂmana karﬂ› daha
güçlü göstermek, birlikte hareketle
halka güven vermek ve yar›n›n iktidar sahipleri oldu¤umuzu göstermek büyük önem taﬂ›rken, pratikte
bunun tersi görülmektedir. Ve düﬂman, bu görünüm üzerine politikalar yaparak halk kitlelerine ‘... ‹ﬂte,
size kurtuluﬂ vaadedenlerin durumu
bu, birbirlerini yiyorlar’ düﬂüncesini vermeye çal›ﬂ›yor ve k›smen baﬂar›l› da oluyor. ” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 3, 29 Temmuz 1995)
Birlik sorununda iddial› ve ›sr a rc › d › r Day›. Ama hayalci de¤lidir. Sol içi iliﬂkilerde olumlu bir gelenek yarat›lmas›, solun kendine özgü bir hukukunun oluﬂturulmas›,
onun tüm devrimci yaﬂam› boyunca
temel amaçlar›ndan biri olmuﬂtur.
Ama, bir birlik olsun da... nas›l
olursa olsun, yaklaﬂ›m›n› da hiçbir
zaman benimsemedi.
‹ddial› olmak, ayaklar› havada
birlikler kurmak de¤ildi. ‹ddial› olmak, ulaﬂ›lamayacak hedeflerle dolu yald›zl› birlik programlar› yapmak da de¤ildi. ﬁöyle diyordu Day›.
“Büyük ad›mlar için önce küçük
ad›mlar atmas›n› ö¤renmeliyiz. Bugün bu ad›mlar, faﬂist sald›r›larla
halk potansiyelinin güçlü oldu¤u
alanlardan at›labilir. (...) Fakat sadece esas olan›n üzerinde durarak
istedi¤imiz sonucu alamay›z. Bu
gerçe¤i somut hale getirebilmek
için daha alt düzeyde küçük ad›mlar
diye ifade etti¤imiz, karmaﬂ›k, hatta
zor ve sanc›l› birçok ara aﬂamadan
geçmek zorunday›z. Hayalci de¤iliz.
Y›llar›n, hatta ony›llar›n olumsuzluklar›, k›sa sürede yok olmayacakt›r.” (Eok. Kurtuluﬂ, Say›: 17, 3 Haziran 1995)
Bir baﬂka yerde yine “en basit ve

kolay olandan” yola ç›kmay› önererek ﬂöyle diyordu:
“Herkesin komünistli¤i, dahiyane yetenekleri kendilerine kals›n.
Bugün görev, bu somutta, soyut ve
büyük laf›zlara fazla ra¤bet etmeden, küçükten büyü¤e do¤ru giden,
en basit, kolay ve yap›labilir olandan yola ç›karak, eylem ve güç birlikleri oluﬂturmakt›r. Bunun önünde
hiçbir engel yoktur. Engel vard›r diyenler geçmiﬂ politik, olumsuz miraslar› devam ettiriyor olup, herﬂeyi kendi ç›kar› temelinde ele alan
oportünist ve milliyetçilerdir.” (Zy.
Kurtuluﬂ, Say›: 5, 12 A¤ustos 1995)
Birliklerde “mutlak uzlaﬂma”
aramak, asl›nda birli¤i istememekle
özdeﬂtir. Birlik, bir asgari müﬂterekler meselesidir. Dahas›, birlik, Day›’n›n çok s›k vurgulad›¤› gibi, karﬂ›l›kl› tavizlerle mümkün olabilecek
bir ﬂeydir. “Ben hiçbir ﬂeyden taviz
vermem” denilirse, o da yine birli¤i
istememek, hatta ona engel olmak
demektir.
“Kuﬂkusuz, bütün ayr›nt›larda
anlaﬂmak mümkün olmayabilir,
ama en az›ndan tüm devrimci-demokrat, siyasi yap›larla, oligarﬂinin
tutsaklar üzerine geliﬂtirdi¤i politikalar ve tutsaklar›n bu politikalara
karﬂ› genel tavr›n›n... ne olmas› gerekti¤i üzerine, asgari koﬂullarda
birlik sa¤lanabilir. ” (Zy. Kurtuluﬂ,
Özel Say›: 2, 30 Ekim 1995)

Day›, birlik anlay›ﬂ›n›
kal›plara hapsetmedi
Sol, devrimcilerden, reformistlerden, demokratlardan ve ihtilalcilerden milliyetçilerden oluﬂan bir
geniﬂli¤e sahiptir. Day›, bu noktada,
tüm halk güçlerini, tüm solu birleﬂtirme perspektifiyle hareket etmiﬂtir
genellikle. Ama bu noktada ﬂu veya
bu kal›pla hareket etmekten çok, sürecin ideolojik, politik, örgütsel ihtiyaçlar›na göre politikalar geliﬂtirmiﬂtir. Zaman olmuﬂ reformistleri
de mutlaka içermesi gereken birlikler savunulmuﬂ, zaman olmuﬂ, Demokratik Muhalefet Meclisi gibi
tüm halk güçlerini kapsayacak mo-

“Ö l üm Or uc u e yl e mi bi rç ok s i ya s i
yap›n›n birlikte har eketi, birlikte ölüm ü
g ö ¤ üs le m e si i le y av aﬂ y av aﬂ d a o ls a d o g m a tizmden kopuﬂun, kendi özgücüne güvenin,
grupçu hastal›klardan uzaklaﬂman›n ad›m lar› olarak de¤erlindirilebilir...

deller gündeme getirilmiﬂ, zaman olmuﬂ, sadece solun belli kesimlerini kapsayan bir
Devrimci Cephe önerilmiﬂtir. Bunlar birbirleriyle çeliﬂiyor muydu? Elbette hay›r. Bunlar birbirinin alternatifi de
de¤ildi elbette.
Birlikte esas olan biçimler de¤il,
hedeflerdi. Türkiye solunda yanl›ﬂ
bir ﬂekillenmenin sonucu olarak hemen her dönem, birli¤in biçimleri,
hatta ad› gibi daha tali unsurlar öne
ç›km›ﬂt›r. Day› da bu nedenle, ortaya bir öneri at›ld›¤›nda, hemen her
seferinde, ad›n›n belirleyici olmad›¤›n› vurgulamaya özen göstermiﬂtir:
Esas olan, birli¤in modeli de¤il,
anlay›ﬂt›.
“‹llegal, legal, silahl›, silahs›z
her türlü örgütlenme ve mücadele biçimini içeren, küçükten büyü¤e do¤ru geliﬂen, somut, yap›labiliri gündeme alan güç ve eylem birliklerinden
daha ileri birlikleri hedefleyen bir
temelde ele al›nmayan ve faﬂizmi
y›kmay› hedeflemeyen hiçbir anlay›ﬂ,
birli¤i sa¤layamaz ve bu konuda düﬂünceler geliﬂtiremez. (Zy. Kurtuluﬂ,
Say›: 5, 12 A¤ustos 1995)
“Faﬂizme ve emperyalizme karﬂ›
olan, faﬂist iktidar›n y›k›lmas›ndan
yana olan ilerici, demokrat, anti-faﬂist, anti-emperyalist, devrimci bütün güçlerin birlik, blok, platform,
cephe vb. adlar alt›nda mücadele
için birleﬂmeleri gerekti¤ini kimse
reddememez. Bu gereklidir, hem de
her zamankinden daha çok gereklidir. Ama, nas›l ve ne için sorular›na
do¤ru cevap verilmezse, bu do¤ru
cevaplar etraf›nda mücadeleyi hedefleyen örgütler oluﬂturulmazsa,
kurulacak her birlik k›sa sürede y›k›lmaya mahkumdur. ” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 25, 30 Aral›k 1995)
Day›, birliklerin biçimlerinin de¤il, muhtevas›n›n önemli oldu¤unu
çok daha aç›k olarak ﬂöyle ortaya
koymuﬂtur:
“Bizim birlik modellerimiz yanl›ﬂ bulunabilir. ‹çeri¤iyle, isimleriyle tart›ﬂ›labilir. “Ya bizim dedi¤imiz
olur ya da olmaz” gibi bir saplant›

içerisinde de¤iliz. Yaklaﬂ›m›m›z›n
temel halkas›, düzen karﬂ›t› bütün
güçleri birleﬂtiren, savaﬂt›ran, legal, yar›legal, illegal her alanda...
bütün devrimci sol güçleri birleﬂtirebilmek ve iktidara merkezi darbeler vurarak zafer yürüyüﬂünü h›zland›rmakt›r. ” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›:
51, 29 Haziran 1996)

Olumluluklara verilen
de¤er ve
1996 Ölüm Orucu
Soldaki en küçük bir olumlulu¤a
da, en küçük bir olumsuzlu¤a da büyük önem vermiﬂtir Day›. Baﬂtan,
ideolojik mücadele silah›n› kullanarak olumlulu¤u büyütmeye, olums u z l u ¤ u n b ü y ü m e s i n i önlemeye
çal›ﬂm›ﬂt›r.
Bu konuda at›lan en küçük bir
ad›m› bile, gelece¤i ﬂüpheli de olsa,
büyük bir coﬂkuyla karﬂ›lad›. Onu
kal›c›laﬂt›rmak, büyütmek için büyük bir enerji sarfetti. Mesela 1996
A¤ustos’unda yazd›¤› ﬂu sat›rlar buna örnektir: “ Türkiye devrimci hareketi Marksist-Leninistlerin öngörülü, özenli çabalar› sonucu birçok
alanda devrimci güçler aras›ndaki
birli¤in ad›mlar›n› att›, baz› sorunlar olsa da olumlu sonuçlar almaya
baﬂlad›. Cezaevleri Merkezi Koordinasyonu, DETUDAP, 1 May›s, bu
birli¤in en çarp›c› olanlar›d›r. ”
(Kurtuluﬂ, Say›: 1, 3 A¤ustos 1996)
1996 Ölüm Orucu’nda, bir çok
siyasi harekete mensup direniﬂçiler,
omuz omuza direnmiﬂ ve ölümü
birlikte kucaklam›ﬂlard›. ﬁöyle de¤erlendiriyordu Day› o günlerde bu
direniﬂi:
“Ölüm Orucu eylemi birçok siyasi yap›n›n birlikte hareketi, birlikte ölümü gö¤üslemesi ile yavaﬂ yavaﬂ da olsa dogmatizmden kopuﬂun,
kendi özgücüne güvenin, grupçu
hastal›klardan uzaklaﬂman›n ad›mlar› olarak de¤erlindirilebilir. ...
Say›: 9 / 15 Mart 2009
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Devrimci güçler birlik olduklar›nda
a¤›r bedeller ödeseler de küçümsenemeyecek bir güç olduklar›n›, do¤ru politika ve taktikleri hayata geçirerek önemli sonuçlar yaratabileceklerini göstermiﬂlerdir.” (Kurtuluﬂ, Say›: 1, 3 A¤ustos 1996)
1996 Ölüm Orucu’nu, birlik aç›s›ndan bir baﬂlang›ç olarak düﬂündü. ﬁöyle de yazd› bunu:
“Ölüm Orucu savaﬂç›lar›, gerekti¤inde birlikte ölebilme gerçekli¤ini
çok çarp›c› biçimde ortaya koymuﬂ
ve herkesin kafas›na vura vura birlik
sorununun önemini dayatm›ﬂt›r. Birlik sorununda ciddi görevlerden kaçmak için hala bin dereden su getirip
küçük hesaplar yapanlar, hala birlik
maskesi alt›nda en ba¤naz grupçulu¤u yapanlar, ﬂehitlerimizin birlikte
ölümü paylaﬂmalar› karﬂ›s›nda mutlaka bir kez daha geriye dönüp birlik
konusunda söylediklerinin ne kadar
gerçekçi olup olmad›¤›n› düﬂünmek
zorundad›r....
Birlikte ölümü paylaﬂarak sürdürülecek bir mücadele Türkiye
devrimci hareketinin yeni bir sürecinin baﬂlamas›n›n önünü açabilir. ”
(Kurtuluﬂ, Say›: 1, 3 A¤ustos 1996)
Ama bu gerçekleﬂmemiﬂtir.
Çünkü daha o zaman yine Day›’n›n
iﬂaret etti¤i gibi “Tutsakl›k koﬂullar›nda sa¤lanan birli¤in olumlu sonuçlar›n›n do¤ru bir biçimde d›ﬂar›ya yans›t›lmas› için d›ﬂar›daki örgütsüzlü¤ün örgütlülü¤e dönüﬂtürülmesi, mücadelenin çok parçal›
olmaktan ç›kart›l›p merkezi bir
muhtevaya kavuﬂturulmas› zorunlu
ihtiyaçt›r. ” (Kurtuluﬂ, Say›: 1, 3
A¤ustos 1996)
Bu ihtiyaca cevap verilemedi.

Birlik olamaman›n
nedenleri

Durum nedir? Birlik sorunu,
kuﬂku yok ki, sol aras›nda bir dostlu¤u, dayan›ﬂmay› da içerir ve ne
yaz›k ki bu konuda mevcut tablo
uzun y›llard›r çok olumlu de¤ildir.
Day›, bu tabloyu ﬂöyle özetlemiﬂtir
bir yaz›s›nda:
“Birçok ﬂeyde oldu¤u gibi, dostluk kavram›n›n da içeri¤i boﬂalt›lm›ﬂ, ne oldu¤u belirsiz hale gelmiﬂtir. Hemen herkes taraf›ndan çok s›kça kullan›lmas›na ra¤men, pratikte
bunun yans›malar›, ya çok çarp›k ya
da dostlukla ilgisi olmayan bir biçimde ortaya ç›kmaktad›r. Feodal
dostluklar, s›radan dostluklar... birçok dostluk biçimi vard›r. Ve hemen
hepsinin özü, kötü ve ac› günde zay›fl›k ve güçsüzlük durumlar›nda dayan›ﬂmay› ve korumay› ifade eder.
Devrimciler aç›s›ndan ise dostluk,
düﬂman›n karﬂ›t›d›r, düﬂman karﬂ›s›nda birbirine sahip ç›kmak, birlikte olmak sahiplenmektir. Hiçbir sol
siyasi yap› veya grup kendisine yontmadan, demagoji yapmadan ﬂöyle
bir durup düﬂünmelidir. Kim kime
nas›l sahip ç›k›yor, nas›l dayan›ﬂma
yap›yor, gerçekten düﬂman›n sald›r›lar› karﬂ›s›nda dostlu¤un gereklerini
yerlerine getirebiliyor muyuz? veya
ne yap›yoruz?... diye düﬂünmek zorundad›r.” (Zy. Kurtuluﬂ / Say›: 3, 29
Temmuz 1995)
Day›’n›n “Neden Birlik Olunmaz?” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan bir yaz›s›ndaki ﬂu bölüm, oldukça özlü bir ﬂekilde koyar sorunun çerçevesini:
“ Birlik, ne “... ben komünistim...” deyip kerameti kendinden
menkul olanlar›n taklitçi, çarp›k,
sekter düﬂünceleri temel alanlar›n istedi¤i
gibi, ne Kürt milliyetçi
hareketinin her türlü
“Düﬂüncelerinin do¤rulu¤una inanangeliﬂmeyi kendi ç›kar›l a r, birlikte örgütlenme ve birlikte mücadele
na göre ele alan fayiçerisinde eriyece¤ini, yok olaca¤›n› asla düﬂün - dac› anlay›ﬂlarla, ne
mez; tersine daha geniﬂ kitlelerle ba¤ kurabil de legal sosyalist parmek, onlar› e¤itmek ve do¤ru düﬂüncelerini ka - tilerde solun birleﬂmesiyle gerçekleﬂtirilebul ettirmek için her f›rsat› de¤erlendirir.
cek basit bir olgu de¤ildir.” (Zy. Kurtuluﬂ,
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Say›: 5, 12 A¤ustos 1995)
Birli¤in “nas›l baﬂar›lamayaca¤›” ﬂu sat›rlarda da oldukça aç›k görülüyor:
“Bu görevi birçok sol siyasi yap›n›n, bir avuç suda f›rt›na koparmas›yla, rekabetle, küçük hesapl a r l a baﬂarmam›z mümkün de¤ildir.
Tersine, bu durum devam ederse
bölünme ve parçalanma daha da
geliﬂecek, halk kitlelerinin bugünkü
moral ve coﬂkular›nda gerileme
gündeme gelecek ve oligarﬂi bu zaaf›m›z› da kullanarak, halk potansiyelini geri çekmenin yollar›n› arayacak, hatta provokasyonlara baﬂvuracakt›r.” (Eok. Kurtuluﬂ, Say›:
17, 3 Haziran 1995)
Soldaki olumsuzluklar›, birlik
meselesindeki zaaflar› ve za›fl›klar›
ortaya koydu¤umuzda, bizim durumu abartt›¤›m›z›, olumsuzluklar›
öne ç›kartt›¤›m›z› söyleyenler
hemen her zaman ç›km›ﬂt›r. Day› bu
itiraz› öngörerek ﬂunlar› yaz›yordu:
“Kimilerince çok kötümser bir
tablo çizdi¤imiz söylenebilir. Bunlar› söyleyenler, gerçekçi olmay›p,
mevcut durumu gizlemek isteyenlerdir. Birlikte yapt›¤›m›z, düﬂmana
karﬂ› birlikte oldu¤umuz hiç mi birﬂey yok? Çok az da olsa, elbette var.
Ama bunlar öylesine az, öylesine istisna ki, genel olumsuzlu¤un içerisinde kaybolup gidiyor. Oysa, Türkiye Devrimci Hareketi’nin tarihi,
faﬂizm karﬂ›s›nda dostlu¤un, dayan›ﬂman›n, hatta enternasyonalizmin
güzel ve örnek tav›rlar›na tan›kt›r. ”
Day›, tüm bu eleﬂtirileri yapar,
olumsuzluklar› s›ralarken, bunlar›
birlikleri imkans›zlaﬂt›ran unsurlar
olarak görmez:
“Tüm bunlara karﬂ›n Kürt milliyetçilerinin, silahl› savaﬂ› temel
alanlar›n ve almayanlar›n, legal
particilerin, faﬂizme karﬂ›y›m diyen
herkesin somut programlarla, hiç
kimsenin reddedemeyece¤i hedeflerde, çeﬂitli mücadele biçimleri temelinde eylem ve güç birlikleri yapabilirler. Bu birlikler içerisinde
dostluk ve dayan›ﬂma iliﬂkileri geliﬂtirilerek, halk kitleleri içerisinde
do¤rular›n ve yanl›ﬂlar›n kavgas›

verilerek mücadele geliﬂtirilir. Mücadele, yeni ayr›ﬂmalar› ve saflaﬂmalar› gündeme getirir.” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 5, 12 A¤ustos 1995)

Birlik, kendine güvendir
ﬁu aﬂa¤›daki sat›rlar, neden birlik olunamad›¤›n›n en önemli nedenlerinden birine, kendine güvensizli¤e dikkat çekiyor:
“Düﬂüncelerinin do¤rulu¤una
i n a n a n l a r, birlikte örgütlenme ve
birlikte mücadele içerisinde eriyece¤ini, yok olaca¤›n› asla düﬂünmez;
tersine daha geniﬂ kitlelerle ba¤ kurabilmek, onlar› e¤itmek ve do¤ru
düﬂüncelerini kabul ettirmek için her
f›rsat› de¤erlendirir. Bunu yapmayanlar, yapmamak için yapay teoriler
üretenler, kitlelerden korkanlard›r.
Bugün emperyalizme, faﬂizme,
kapitalizme karﬂ› oldu¤unu iddia
eden tüm legal, illegal sol örgüt,
parti ve gruplar›n hatta kiﬂilerin en
az›ndan demokratik, meﬂru düzeyde
merkezi örgütlülü¤ün ve Devrimci
Cephe’nin yarat›lmas› önünde esas
engel faﬂizm de¤il, siyasi yap›lar›n
g r upçu, r e kabe tç i öze ll i kle r i ve dü ﬂüncelerine olan güvensizlikleri dir. Halk›n birleﬂik örgütlenmesinden kaçan ve bu kaç›ﬂ› ›srarla sürdürenler do¤al ki, halk kitlelerinin
mücadelesinin daha boyutlu geliﬂmemesinden ve düﬂman›n halk hareketine darbeler vurmas›ndan objektif olarak sorumludur.” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 44, 11 May›s 1996)
Mesele, zaten birlik anlay›ﬂ›nda,
program›nda mutlak anlaﬂmalar yapabilmek de¤ildir. Tam tersine, her
birlik, ayn› zamanda bir ideolojik
mücadele zeminidir. Onun program›ndan tüzü¤üne, prati¤ine kadar
herﬂey ayn› zamanda bir mücadele
konusudur; fakat bu bir araya gelmenin de, birlikte iﬂ yapman›n da
engeli de¤ildir:
“Hepimiz hep birlikte ayn› ﬂeyi
düﬂünelim ve ayn› ﬂeyi yapal›m”
ﬂeklinde farkl› yerlerde oldu¤umuz
gerçe¤ini ortadan kald›racak türden
saf ve basit düﬂüncelere sahip de¤iliz. ‹deolojik çat›ﬂmalar, do¤rular›n

K e n d i n e g ü v e n m e y i ö ¤ re n e m e y e n l e r, asl›nda ideolojik olarak zay›f
o l a n l a r d › r ki, birliklerin d›ﬂ›nda kalmak da,
onlar› ideolojilerinin iflas›yla, açmazlar›yla
yüzyüze gelmekten hiçbir z a m a n
k u r t a r a m a m › ﬂ t › r.

ve yanl›ﬂlar›n kavgas›
olarak hep sürecek ve
‘do¤ru olan er geç egemenli¤ini sa¤layacakt›r’ düﬂüncesiyle hareket ediyoruz.” (Eok.
Kurtuluﬂ, Say›: 17, 3
Haziran 1995)
Herkese, kendine güvenmeyi
öneriyordu Day›. Çünkü birli¤in
harc›nda o olacakt›:
“Türkiye solunda, komünist,
Marksist-Leninist iddias›nda olan
bütün yap›lar kendine dönük, sekter,
grup psikolojisinden ç›k›p, devrim
için en geniﬂ ittifaklar politikas›n›n
nas›l hayata geçece¤ini, baﬂkalar›
taraf›ndan yok edilmek kayg›s›ndan
ç›k›p, kendine güvenmeyi ö¤renmelidir. ” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 5, 12
A¤ustos 1995)
Kendine güvenmeyi ö¤renemeyenler, asl›nda ideolojik olarak zay›f olanlard›r ki, birliklerin d›ﬂ›nda
kalmak da, onlar› ideolojilerinin iflas›yla, açmazlar›yla yüzyüze gelmekten hiçbir zaman kurtaramam›ﬂt›r. Day› bu noktada çok aç›k sorar
ve sorgular: “Bu tür platformlara
kat›lmak istemeyenler, neden kat›lmad›klar›n›, susanlar neden sustuklar›n› mutlaka aç›klamak zorundad›r. Kendilerinin baﬂka do¤rular›
varsa bu do¤rular›n› bize kabul ettirmek için çal›ﬂmal›d›rlar. Susmak,
birlikten kaçmak, kendine güvensizliktir, devrimden kaçmakt›r.” (Zy.
Kurtuluﬂ, Say›: 32, 17 ﬁubat 1996)

Birlik
ideolojik mücadeledir
Sola karﬂ› da aç›k olmay› ilke
edinmiﬂtir Day›, tüm kadrolara da
bunu ö¤retmiﬂtir. Ülkemiz solunda
ne yaz›k ki, hala da büyük ölçüde süren olumsuz bir gelenek yerleﬂmiﬂtir; siyasi hareketler çok çeﬂitli nedenler ve hesaplarla, birbirlerini
eleﬂtirmemekte, sol ad›na asla meﬂru
görülemeyecek tav›rlar› görmezlikten gelmekte, “aman bozuﬂan biz olmayal›m, eleﬂtiren biz olmayal›m”
denilerek, idarei maslahatç› tutumlar
tak›n›lmaktad›r. E¤er devrimci hareket, bu noktada solda eleﬂtiriyi, ide-

olojik mücadeleyi aç›kça sürdürme
cüretini gösteren bir hareket durumundaysa, bu gelene¤i yaratan Day›’d›r. Ve bu gelenek, gücünü Day›’dan alan bu cüretli ç›k›ﬂlar, solda
çürümenin önündeki en büyük engellerden biri olmuﬂtur.
Day›, oligarﬂinin sald›r›lar›n›n
yo¤unlaﬂt›¤› bir dönemde dostluk,
birlik meselesine vurgu yapt›¤› bir
yaz›s›nda ﬂöyle diyordu:
“Bugün düﬂman, yani faﬂizm;
kendisine karﬂ› savaﬂan, hemen her
siyasi harekete darbeler indirmek,
imha etmek için topyekun bir mücadele sürdürmektedir. Faﬂizm, bütün
burjuva partileriyle, emperyalizmle
ortak bir cephe halinde devrimcilere karﬂ› savaﬂmaktad›r. Devrimci,
sol siyasi hareketlerin durumuna
bakt›¤›m›zda ise düﬂman›n yaratt›¤›
ortak cephe ve ortak sald›r›n›n tersine da¤›n›kl›k, kör dö¤üﬂü, rekabet, basitlikler, bir avuç suda f›rt›na
koparmalar ve birbirini yeme vard›r.” (Zy. Kurtuluﬂ / Say›: 3, 29
Temmuz 1995)
‹lkesizliklerin, pragmatizmin,
dejenerasyonun siyasi hareketler
ad›na savunulmas›, Day› için, hiçbir
hareketin, hiçbir devrimcinin tahammül etmemesi gereken olgulard›r; “Herkes bize sekter dese de,
bunlarla uzlaﬂmayaca¤›z” tavr›d›r
Day›’n›n tavr›.
Bir siyasi hareket, kurulan bir
birli¤i reklamc›l›¤›na kurban m› etti, ilerici bir sendika, kendi içinde
devrimci, demokratik birli¤i güçlendirmek yerine faﬂistleri mi kongresine davet etti, bir birlik tart›ﬂmas›, bencillik, benmerkezcilik nedeniyle t›kand› m›, devrimcilik, sosyalistlik iddias›ndaki bir parti, hareket, devrimcilerin bir alandan tasfiye edilmesine onay m› verdi, Day›
bunlar›n hepsiyle b›kmadan, usanmadan savaﬂm›ﬂt›r.
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S‹NCAN F T‹P‹ REKLAMLARI!
Oligarﬂi, F Tipi hapishaneleri açal› 8 y›l› geçti. Fakat
Büyük Direniﬂ’in sonucudur
ki, hala tecrit politikas›n›
meﬂrulaﬂt›rabilmiﬂ, kabul ettirebilmiﬂ de¤iller. Bunu sa¤layabilmek için yine reklamlardan medet umuyorlar.
Adalet Bakanl›¤›, geçti¤imiz
günlerde Sincan Cezaevi Kampüsü’nde bulunan 2 No’lu F Tipi ve
Kad›n Kapal› Hapishanesi’ni 60 kiﬂilik bir gazeteci grubuna gezdirdi.
5 Mart’ta düzenlenen “hapishane gezintisi”nden ekranlara yans›yanlara bak›l›rsa, spor salonlar›nda
spor yapan, atölyelerde çal›ﬂan, bir
araya gelip e¤lenceler düzenleyen,
tenis oynayan mutlu, mesut kad›nlar ve erkekler vard› Sincan’da.
Bir dedikleri iki edilmiyordu üstelik. Mesela, tutuklular, TRT ﬁeﬂ’i
izlemek için yo¤un istekte bulununca, yönetim hemen TRT ﬁeﬂ’i yay›nlamaya baﬂlam›ﬂt›.
O kadar da de¤ildi. Sincan F Tipi idaresi Engin Çeber “olay›ndan”
dolay› çok utanm›ﬂ, kahrolmuﬂtu!!!
Sincan’da böyle ﬂeyler kesinlikle
olmazm›ﬂ! (Bak›n›z, Yürüyüﬂ dergilerindeki “Tecrit Zulmü” haberleri)
Mahkumlar›n karn›n›n doymamas›
da, s›cak sudan yararlanmamalar›
da bir iﬂkenceymiﬂ. Sincan F Tipi’nde ise B M s t a n d a r t l a r › n › n d a
üz e ri n d e hizmet veriliyormuﬂ.
Tutuklular, yak›nda telefon görüﬂmelerini de g ö r ü n t ü l ü olarak
yapacaklarm›ﬂ...
Reklamlar böyle devam ediyor...
San›yorlar ki bunlar› söyleyince
herkes inanacak. San›yorlar ki bunlar› söylediklerinde varolan sorunlar, yok olacak!
Gerçekte sorun çözmek diye bir
dertleri de yok. Çünkü Adalet Bakanl›¤›’na göre ortada hiçbir “sorun” yoktur. Gazeteci ordusunu hapishanelere “ g e rç e k l e ri ye r i nd e
göstermek” için götürmüyorlar;
amaçlar›, gazetecileri kullan›p sorunlar› örtbas etmektir. Bu yöntemin ustas›d›rlar; hat›rlay›n, 8 y›l ön-
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Bir yanda; Adalet Bakanl›¤›’n›n çizdi¤i pembe tablolar
Bir yanda; ekranlardan t aﬂan
F Tipi reklamlar
Bir yanda; kan içindeki, tecrit
alt›ndaki g erçekler!
ce de bir yandan operasyon haz›rlay›p tutsaklar› nas›l katledeceklerinin hesab›n› yaparken, di¤er yandan
halka F Tiplerini ﬂirin göstermek
için geziler düzenliyorlard›...
2000 y›l›n›n Kas›m’›nda –19-22
Aral›k katliam›ndan yaklaﬂ›k bir ay
kadar önce– henüz tamamlanmam›ﬂ
F Tipi hapishanelere düzenlenen gezilerin ard›ndan bas›n yay›n organlar›na yans›yanlar da bunlardan farkl›
de¤ildi. R›dvan Akarlar, M. Ali Birandlar, Tuncay Özkanlar, Ahmet
Hakan Coﬂkunlar, Gülay Göktürkler
ve CNN Türk’ten Kanal D’ye, Kanal
7’ye, Hürriyet’ten Yeni ﬁafak’a, Zaman’a kadar düzenin bilcümle bas›n
yay›n› F Tiplerinin reklamlar›n› yap›yorlard› büyük bir ﬂevkle.
Hep birlikte hücreleri güzel gösterme yar›ﬂ›ndayd›lar; 32. Gün program›nda hücreler “tek kiﬂilik ko¤uﬂ”
diye adland›r›l›rken, Tuncay Özkan
daha ileri gidip hücreler için “Dubleks ev” benzetmesi yap›yordu. Kanal 7 de “oda” yapm›ﬂt› hücreleri. F
Tiplerine “lüks otel, beﬂ y›ld›zl›” diyenler bile vard›. Düﬂünün art›k!
F Tiplerinin devlet için de, bizzat tutuklular›n sa¤l›¤›, s›hhati, özgürlü¤ü(!) için de ne kadar iyi olaca¤›n› anlat›p duruyorlard›.
Emin Çölaﬂan gibileri aç›kça
“devlet otoritesini sa¤lamak, tutuklulara haddini bildirmek” için savunuyorlard› F Tiplerini. Ama demokrat, insan haklar›ndan yana geçinen
bir ço¤u, Emin Çölaﬂan’›n F Tipi
savunuculu¤unu, F Tiplerinin güya

tutuklular için ne kadar yararl› olaca¤› gerekçesiyle
yap›yorlard›... Yapt›klar›
ise, katliam operasyonunun
zeminini haz›rl›yordu.
Tüm övgülere, mehtiyelere, ﬂöyle konfor, böyle
lüks ifadelerine karﬂ›l›k yalan›n ömrü
çok sürmedi. F Tipleri, Nazi zulüm
merkezleri olarak aç›ld›. Reklam için
masalar›n üstüne konulan plastik çiçekler de¤il, iﬂkenceden geçirilmiﬂ,
tecrit iﬂkencesi alt›na al›nm›ﬂ tutsaklar vard› art›k...

Yanl›ﬂ Anlaﬂ›lan
Hiçbir ﬁey Yok!
Adalet Bakanl›¤›’n›n adeta bir
gazeteci ordusunu Sincan’a götürmesinin nedeni ise, kendi aç›klamalar›na göre, ﬂöyle imiﬂ: “ Son zamanlarda... kamuoyunda cezaevleriyle ilgili oluﬂan yanl›ﬂ anlamalara
engel olmak”.
Yanl›ﬂ anlaﬂ›lan hiçbir ﬂey yok.
Hapishaneler için “olumsuz” ne
söyleniyorsa hepsi gerçektir. Gerçek oldu¤unu Yürüyüﬂ’ün önceki
say›lar›nda aktard›¤›m›z rakamlar
söylüyor. Gerçek oldu¤unu iﬂkencede katledilen Engin Çeber söylüyor...
Di¤er yerler bir yana, Sincan F
Tipi’ne bakal›m:
- 10 Saatlik Sohbet Hakk› uygulanm›yor. Tutsaklar›n bu hakk›
aç›kça gasbediliyor ve tecrit iﬂkencesi sürdürülüyor.
- Haberleﬂmeye sürekli engeller
ç›kar›l›yor. Tutsaklar›n ç›kard›¤› dergiler sansürleniyor. Kelepçeli muayene dayatmas› nedeniyle birçok kiﬂi
hastanede muayene ve tedavi olam›yor. Her türlü demokratik tepki, disiplin cezalar›yla karﬂ›lan›yor. Sadece son iki y›l içinde Yürüyüﬂ dergisinde Sincan F Tipi’yle ilgili yeralan
baﬂl›klar›n baz›lar› aktarmak, 60 gazeteciye gösterilenle, gerçe¤in farkl›l›¤›n› anlatmaya yetecektir:
“Sincan'da beﬂ tutsak daha, tek
kiﬂiliklerde... Ya s a k ü s t ü n e y a -

sak!... Sincan’da el iﬂi faaliyetinden men cezas›!.. S i n c a n ' d a Z i y ar etçilerin Bileklerine Damga!...
Sincan Kad›n Hapishanesi'nde
Bask›, Ahlaks›zl›k... Sincan L T ipi Hapishanesi gardiyanlar›nd a n A dalet Bakanl›¤›'na Falakal› Tekzip... Sincan Hapishanesinde ‹ﬂkenceyi Yaﬂayanlar Anlatt›:
Falaka Müdürün Bilgisinde... Ank a r a B a rosu ‹ﬂkenceyi Tespit Et ti... Baﬂgardiyan Falakaya Yat›rd›... S a b a h S a y › m› n d a d a Ayn›
‹ ﬂ k e n c e l e r... Sincan F Tipi'nde
Hasta Tutsaklara ‹ﬂkence!.. Sincan Kad›n Hapishanesi'nde Disiplin Cezalar› ve Genelge'nin
Keyfi Uygulan›ﬂ›... Sincan F Tipi
Hapishanesi'nde Tutsaklara Sald›r›!.. F T ipi Keyfilikler: Sincan F
T ipi... Sincan'da ‹ﬂkence: "‹ﬂkence
Yapmak Dünyan›n En Aﬂa¤›l›k,
En ﬁerefsiz ‹ﬂidir"... ‹ﬂkencenin
Savunuldu¤u Bir Hapishane
Sincan F T ipi... Sincan Hapishanesi'nde Sald›r›!... K›r›kkale, Sincan, Te k i r d a ¤ F T ipi'nden keyfil i k l e r... Sincan'da Bayram Aç›k
Görüﬂünde Sald›r›!.. S i n c a n :
A m e l i y a t l › Tu t s a ¤ a ‹ ﬂ k e n c e . . .

F Tipi Gerçekleri:
- Giriﬂte ‘cehenneme hoﬂgeldiniz’diye karﬂ›lan›yorlar
- Tutsaklar, hergün hücrelerde,
onlarca iﬂkenceci gardiyan›n karﬂ›s›nda elleri kollar› ba¤l› ve tek baﬂlar›nalar.
- Revire diye ça¤r›l›yorlar, iﬂkenceye götürülüyorlar.
- Doktora ç›k›yorlar, iﬂkencenin
kayda geçip geçmedi¤ini ö¤renemiyorlar.
- Dilekçe veriyorlar, ak›betini
ö¤renemiyorlar.
- Tüm adli kurumlar, suç duyurular›nda soruﬂturmaya gerek duymuyor.
- Mektup, ziyaret yasaklar›, kitap
ve dergilere engellemeler bitmiyor.
- Tüm yasaklar, cezalar, infaz hakimlikleri taraf›ndan an›nda onaylan›yor..

Ankara Sincan F Tipi: Haberleﬂmeye Yasak!..”
Daha fazlas›na gerek var m›?
‹ﬂte “ BM standartlar›n›n da
üzerinde hizmet verildi¤i” iddias›,
iﬂte gerçekler. ‹ﬂte iktidar ya¤c›s›
gazetecilerin çizdi¤i pembe tablolar, iﬂte, kan içindeki gerçekler.

Tecriti K abul
Ettiremeyecekler
Sincan’dan gösterilen spor salonu, atölyelerin arkas›nda kopkoyu bir tecrit var. Bunu ne yapsalar
meﬂrulaﬂt›ram›yorlar, kabul ettiremiyorlar. Bunu kabul ettirebilmek
için, 8 y›l› aﬂk›nd›r uygulamad›klar› politika, yöntem kalmad›.
Güya Sincan’›n propagandas›n› yapacaklar; ama yalanlar› daha
orada aç›¤a ç›k›yor: Yalan, tam da
bir maddesi özellikle uygulanmayan genelge konusunda kendini
gösteriyor: “F Tipi cezaevlerinde
en çok eleﬂtiri konusu olan Adalet
Bakanl›¤›’n›n sohbet genelgesinin
uygulamas› konusunda yetkililer
farkl› farkl› aç›klamalarda bulundu. Yetkililer her hafta 8 saat mahkumlar›n ortak alanlarda istedi¤i
kiﬂilerle sohbet etme hakk› bulundu¤unu ifade ederken, baz› mahkumlar bu bilgiyi do¤rulamad›.
Bunun üzerine yetkililer, yeterli
eleman olmad›¤› için genelgenin
tam olarak uygulan mad›¤›n› söylemek zorunda kald›.” (6 Mart
2009, Radikal)
Mesele, ne yeterli eleman›n
yoklu¤udur, ne yer darl›¤›. Mesele,
tecriti sürdürmek istemeleridir.
Sansürden, demagojiden, bask›n›n en boyutlusundan medet umdular, baﬂaramad›lar. Yalanlardan
medet umuyorlar, olmuyor, yine
baﬂaram›yorlar. Bir kez daha baﬂa,
reklamlara dönmek zorunda kald›lar.
Ama bu reklamlar da iﬂe yaramayacak. Zulmün oldu¤u yerde
direnenler olacakt›r. Tecrit gerçe¤inin oldu¤u yerde buna karﬂ› direniﬂ kesintisiz sürecektir. Direniﬂ,
yalanlar›, sansürü, reklamlar› yerle bir etmeye devam edecektir.

Adana F Tipi: 31 Y›ll›k
Toplatma Karar›
“Bu hafta Yürüyüﬂ 174 ve 175 say›lar› verdiler. Di¤er say›lar› vermediler daha, 176 ve sonraki say› da olmal›. Bu arada Mehmet’e gelen Faﬂizme
Karﬂ› Birleﬂik Cephe isimli Dimitrov’un kitab›n› toplatmas› var diye
vermediler. Toplatma karar› 1978 y›l›na aitmiﬂ. ‹stanbul Sulh Ceza Mahkemesi karar›ym›ﬂ. 18.05.1978 tarih ve
80 say›l› karar›yla toplatmas› varm›ﬂ.
Adana Emniyeti bu karar› göndermiﬂ
hapishaneye onlarda vermedi. 31 y›ll›k
karar. ‹tiraz ettik.” ( A d a n a F T ip i’ n d en Hac› Dem ir ’in 28 ﬁubat
2009 tarihli mektubundan)
***

Tecritte de Zamdan
Kurtuluﬂ Yok!
“Burada çaya % 50 civar›nda zam
geldi. Böyle bir zam ak›l al›r gibi de¤il. Tabi AKP’nin do¤algaz, elektrik
vb. yapt›¤› zamlar› da eklemek laz›m....
19-22 Aral›k tarihleri aras›nda
protesto amac›yla yapt›¤›m›z Açl›k
grevi sonucunda idarenin istedi¤i ceza da onayland›. 2 ay etkinlikten men
cezas› verildi hepimize. Ayr›ca 3 ay
da aç›k görüﬂ yasa¤›. Bu yasak her ceA d a n a F T izaya ekleniyor.” (A
p i ’ n d e n E m r a h Ya y l a ’ n › n 1 M a r t
2009 tarihli mektubundan)

Kürtçe Mektuba
Tercüme Paras›
‹zmir K›r›klar F Tipi Hapishanesi’nde Kürtçe mektup yazan M. Zahir
Vural, hapishane idaresinin kendisinden 60 lira tercüme paras› istedi¤ini
avukat›na anlatt›.
Bu durum Adalet Bakan› M. Ali
ﬁahin’in “tüzük de¤iﬂikli¤i yapt›k
Kürtçe önünde engel kalmad›” aç›klamas›n›n gerçe¤i yans›tmad›¤›n› ortaya ç›kard›. Anlaﬂ›lan Bakan›n bu
konudaki de¤iﬂikli¤i de uygulanmayan genelgedeki gibi ka¤›t üzerindedir.
Say›: 9 / 15 Mart 2009
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Tecrit Zulümdür!
Pozant› Hapishanesi:
Çocuklara ‹ﬂkence

TAYAD’l› Aileler’den
Suç Duyurusu
TAYAD’l› Aileler 6 Mart günü, K›r›klar F Tipi Hapishanesi’nde 7 y›ld›r tek baﬂ›na tutulan Süleyman Erol’un intihar giriﬂiminde bulunmas›yla ilgili bir eylem
yaparak suç duyurusunda bulundular.
‹stanbul Sultanahmet Adliyesi önünde
biraraya gelen TAYAD’l› Aileler “H apishanelerde Tecrit ve ‹ﬂkenceye Son! Sohbet Hakk› Uygulans›n” yaz›l› bir pankart
açt›lar. TAYAD Yönetim Kurulu üyesi
Mehmet Güvel yapt›¤› konuﬂmada “K›r›klar F Tipi’nde ruh sa¤l›¤› bozulan evlad›m›z intihar giriﬂiminde bulunmuﬂtur.
Bunun sebebi tecrit uygulamas›d›r” dedi.
Güvel’den sonra TAYAD’l› Aileler
ad›na Lerzan Caner bas›na bir aç›klama
yapt›. Caner, Süleyman Erol’un ‘a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis’ cezas›n›n Yarg›tay
taraf›ndan bozulmuﬂ ve ‘müebbet hapis’
cezas›na çevrilmiﬂ olmas›na ra¤men, hapishane idaresinin ‘a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis’ cezas› infaz›na devam etti¤ini
belirtti. Tecrit koﬂullar›n›n Erol’un sa¤l›¤›n› bozdu¤unu ve 23 ﬁubat gecesi bileklerini kesti¤ini aç›klayan Caner, “Süleyman Erol’u bileklerini kesmeye kim itti?
Hapishane müdürü mü? Hapishane savc›s› m›? Hapishane doktoru mu? Adalet Bakan› m›? Bakan›n bürokratlar› m›? Yoksa
özür dilenecekler aras›na Süleyman
Erol’da m› kat›lmak isteniyor?” dedi.
Eylem “Tecrite Son, Sohbet Hakk›
Uygulans›n, Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›yla sona erdi.
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Adana Pozant› Hapishanesi’nde kalan çocuklar›n yak›nlar›
çocuklar›na gardiyanlar ve askerler taraf›ndan iﬂkence yap›ld›¤›n› belirttiler.
Tutuklu bulunan ve yaﬂlar› 15
ile 17 aras›nda de¤iﬂen çocuklardan 11 y›l hapis cezas› istemi ile
yarg›lanan A.B'nin yak›n› ﬁefika
A., hapishanede ye¤eniyle görüﬂtü¤ünde ye¤enini halsiz gördü¤ünü, nedenini sordu¤unda “Askerler ko¤uﬂumuzu ararken beni
dövdüler. Beni hastaneye götürdüklerinde kelepçeleri çok s›k›yorlar ve sürekli hakaretlere maruz kal›yoruz” dedi¤ini belirtti.
9 y›l ceza alan 16 yaﬂ›ndaki
A.T'nin annesi Hediye T. ise “Askerler onlar› ölümle tehdit ediyor, Siz Kürtlerin kan› bozuk” diyerek hakaretlerde bulunup, iﬂkence yapt›klar›n› belirtti.
15 yaﬂ›ndaki A.B’nin annesi
Safiye B. de, o¤lunun hapishaneye götürüldü¤ünde gardiyan
ve askerler taraf›ndan dövülüp
paras›n›n al›nd›¤›n› anlatt›. O¤lu
ile görüﬂtü¤ünde o¤lunun kendisine ﬂöyle dedi¤ini anlat›yordu:
“ Anne beni öldürdüler. Beni kolumdan tutup tuvalete götürdüler, ellerinde sopa ve kemerle
dövdüler.”
***

Karataﬂ Hapishanesi:
Bask›lar ve Keyfi
Uygulamalar
Sevda Taﬂ isimli tutsak, Adana Karataﬂ Kad›n Hapishanesi’nde yaﬂad›klar›n› bir mektupla
‹HD’ye iletmek istedi. Ancak,
hapishane idaresi “yy a l a n b e y a n ” gerekçesiyle mektuba el
koydu.
Bu konuda ‹HD Adana ﬁubesi’nden yap›lan aç›klamada, bir

y›ldan beri Karataﬂ Kad›n Hapishanesi'nde keyfi, insanl›k d›ﬂ›
ve onur k›r›c› uygulamalar›n had
safhaya ulaﬂt›¤› belirtildi. Aç›klamada, hapishaneden gönderilmek istenen mektuplar›n iki ayd›r engellendi¤i, hapishaneye
götürülen tutuklulara giriﬂte ç›r›lç›plak soyularak kalk›p çömelmelerinin dayat›ld›¤›, hükümlülerin koluna “ tek dil, tek
bayrak, tek vatan ve tek millet”
damgas›n›n vurulmak istendi¤ini, bunu kabul etmeyen tutuklulara ise aç›k ve kapal› görüﬂ yasa¤›yla disiplin cezas› verildi¤i
anlat›ld›.
***

Erzurum Hapishanesi
Bask›lar Sürüyor
Erzurum H Tipi Hapishanesi’nde kalan siyasi tutsaklara yönelik bask›lar sürüyor. Yaﬂanan
bask›lar› protesto etmek ve sorunlar›n çözümü için tutsaklar›n
baﬂlad›¤› açl›k grevi de sürüyor.
Açl›k grevine baﬂlayan 150 tutsa¤›n 4’ü süresiz açl›k grevi, di¤erleri ise dönüﬂümlü olarak açl›k grevini sürdürüyorlar.
Diyarbak›r Demokrasi Platformu temsilcileri hapishanedeki
tutsaklarla görüﬂtü. Platform ad›na bir aç›klama yapan Muharrem
Erbey, tutsaklar gardiyanlar›n
kendilerine psikolojik ve fiziki iﬂkence yapt›klar›n›, açl›k grevinde
olmalar›na ve Erzurum’da havalar›n çok so¤uk olmas›na ra¤men
kaloriferleri yakmad›klar›n›, açl›k
grevinde olmayanlara verilen yemeklerin çok kötü oldu¤unu, aileleriyle Kürtçe konuﬂmaya izin
verilmedi¤ini, anlatt›klar›n› belirtti. Erbey, ayr›ca tutsaklar›n yeni gardiyanlar›n hapishaneye geldi¤ini, bu gardiyanlar›n ‹stanbul
Metris Hapishanesi’nden geldiklerini söylediklerini, “Metris’te
Engin Çeberi öldürdük s›ra sizde ” diyerek tehditler savurduklar›n› anlatt›klar›n› da belirtti.

KESK’ten Tutuklamalara Tepki!
Sivas E¤itim-Sen ﬁube Baﬂkan› Önder Do¤an ve BTS Sivas ﬁube Baﬂkan›
Nejat Sezginer’in tutuklanmas›, KESK taraf›ndan 10 Mart günü Ankara Yeniﬂehir Postanesi önünde protesto edildi. Postane önünde toplanan KESK üyeleri, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na ve Adalet Bakanl›¤›’na tutuklamalar› protesto etmek
için faks çekti.
Daha öncesinde bir aç›klama yapan KESK Ankara ﬁubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sat› Burunucu Çali “…Yaﬂanan keyfi gözalt› ve tutuklamalar›n
sendikal mücadelemizi engellemeyece¤i aç›kt›r. Ancak egemen güçler kamu
emekçilerinin yegâne mücadele örgütü olan konfederasyonumuzu ve sendikalar›m›z› y›pratmak istemektedir. Yine bilindi¤i gibi SES Genel Baﬂkan›
Bedriye Yorgun, SES MYK Üyesi Meryem Özsö¤üt ve D‹VES Genel Baﬂkan› Lokman Özdemir hakk›ndaki iﬂten ç›karma politikalar› da ayn› sald›r›n›n devam›d›r. " dedi.
Daha sonra söz alan KESK yönetiminden Emir Ali ﬁimﬂek tutuklu arkadaﬂlar›m›z›n derhal b›rak›lmas›n› ve sendikam›z›n üzerindeki bask›lar sona
ermelidir dedi. 70 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Tutuklular Serbest B›rak›ls›n, Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz” sloganlar› at›ld›.
KESK üyelerinin tutuklanmas›, KESK Diyarbak›r ﬁubeler platformu taraf›ndan da protesto edildi.

Grup Yorum Direnen ‹ﬂçileri Ziyaret Etti
Adana’da bulunan Grup Yorum üyeleri iﬂten at›lan ve buna karﬂ› açl›k grevinde yapan Makyal-Erka iﬂçilerini ziyaret etti. Ocak ay›nda ücretsiz izne
gönderilen ve ard›ndan ﬂantiyenin kapat›lmas› ile tamamen iﬂten ç›kar›lan iﬂçiler alacaklar› ve iﬂe geri dönmeleri için Genel-iﬂ Sendikas›’nda açl›k grevine baﬂlam›ﬂt›.
Ziyarette söz alan Adana Özgürlükler Derne¤i’nden ﬁemsettin Kalkan iﬂçilerin direniﬂlerini desteklediklerini, hak alma mücadelesinin a¤›r bedeller
gerektirdi¤ini belirterek yak›n zamanda ülkemizin tan›k oldu¤u ölüm orucu direniﬂini örnek olarak gösterdi. Direnen iﬂçilerin inﬂaat sektöründe
bir ilk olaca¤›na ve örnek olaca¤›na inanc›n› belirten Kalkan dayan›ﬂma içinde olduklar›n› söyledi. Daha sonra Grup Yorum ad›na söz alan Cihan Keﬂkek, Grup Yorum’un direniﬂ türkülerini
söylemekten gurur duydu¤unu ve direniﬂi desteklediklerini söyledi. Sözlerin ard›ndan direniﬂ
türküleri direniﬂte olan iﬂçiler için söylendi.

Sa¤l›k Emekçileri Eylemdeydi
Çeﬂitli illerde eylem yapan sa¤l›k emekçileri, ‹zmir'de de, ‹zmir Tabib
Odas› ile Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas› (SES), T›p Haftas›
öncesi sa¤l›kta yaﬂanan aksakl›klara dikkati çekmek için, 'No Minute’ yaz›l›
dövizlerle Tepecik E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi giriﬂinde topland›. Herkese eﬂit ve ücretsiz sa¤l›k güvencesi, iﬂ güvencesi, mesleki ba¤›ms›zl›k güvencesi ve can güvenli¤i için ‘Acil Eylem’ ça¤r›s› yapt›.
Eylemde ‹zmir Tabip Odas› Baﬂkan› Suat Kaptaner, 29 Mart sonras› toplumun tüm kesimlerini bir tufan›n bekledi¤ini, henüz anlaﬂmaya var›lmam›ﬂ
olmas›na ra¤men IMF bask›s›yla sa¤l›k harcamalar›n›n k›s›ld›¤›n›, sa¤l›kta
dönüﬂüm ad›yla sunulan pek çok uygulaman›n seçim sonras›na ertelendi¤ini,
sa¤l›kta dönüﬂümün ‘Sa¤l›kta y›k›m’ haline geldi¤ini belirtti.
Eylemin sonunda ard›ndan sa¤l›k çal›ﬂanlar› ve vatandaﬂlar ikinci hastane
kap›s›na kadar sloganlar atarak yürüyüﬂ yapt›

Meha Tekstil’de
Direniﬂ
Meha Tekstilde, patronun
mesai ücreti almadan çal›ﬂma
teklifini ve asgari geçim indirimlerinin ödenmesini kabul etmemeleri üzerine 105 iﬂçinin iﬂine son verildi. Bu durumu protesto eden iﬂçiler fabrika önünde
direniﬂe geçti. ‹lk elden hukuki
iﬂlemleri baﬂlatan iﬂçiler, patronun makinalar› kaç›rma ihtimaline karﬂ› gece nöbetçeleri belirlediler.

Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi
Grevdeki Bas›n
Emekçilerini
Ziyaret Etti
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi, Turkuvaz Medya ve Türkiye Gazeteciler Sendikas› aras›nda yürütülen Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi görüﬂmelerinde anlaﬂma sa¤lanamamas› üzerine 13 ﬁubat 2009 tarihinden itibaren greve baﬂlayan
Turkuvaz Medya Grubu çal›ﬂan›
bas›n emekçilerini ziyaret etti.
Balmumcu’da bulunan ATVSabah binas› önüne sloganlarla
yürüyen Devrimci ‹ﬂçi Hareketi
üyeleri burada bas›na bir aç›klama yapt›. Aç›klamay› okuyan
‹lknur Özdemir “‹ktidar’›n 1
May›slar’da gösterdi¤i s›n›f düﬂmanl›¤›n›, onun yardakç›lar› da
her f›rsatta gösteriyor. Turkuvaz
patronunun güç ald›¤› kaynak,
her f›rsatta iﬂçiyi, köylüyü ve
halk›n her kesimini azarlayanlard›r” dedi.
Eylemde “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z”, “Direne Direne
Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.

BELÇ‹KA SAVCILI⁄I’NIN
ÇARPITMALARI ORTAYA ÇIKIYOR
Katlettiler, y akt›lar ve iﬂledikleri bu vahﬂi suçu, devrimcilerin
üzerine a tmak istediler.
Belçika emperyalizminin yarg›s› da oligarﬂinin bu iftiras›n›n
orta¤› olup, bu yak›lm›ﬂ cesedi,
DHKP-C davas›nda devrimcilere karﬂ› kullanmaya k alk›ﬂt›.
Gerçekler er geç aç›¤a ç›kar.
Ç›kt›.
DHKP-C’yi suçlamak için dava dosyas›na k onulan resimin,
Dersim’de k ontrgerilla t araf›ndan k aç›r›l›p k atledilen H asan
Çiçek’e ait oldu¤u aç›¤a ç›kt›!
1999'da baﬂlay›p halen devam
etmekte olan Belçika'daki DHKP-C
davas›, Avrupa'da faﬂist Türkiye rejimini aklama hedefiyle aç›lan siyasi bir davad›r. Tüm siyasi davalarda
oldu¤u gibi Belçika davas› da devrimcilere karﬂ› s›n›fsal bir düﬂmanl›¤›n, subjektivizmin ve yalanlar›n
eﬂli¤inde sürmüﬂtür.
Belçika davas›nda dosyadaki
“suçlama”lar›n en önemli 'delil'lerinden biri de yak›lm›ﬂ bir insan cesedinin foto¤raflar› idi. Belçika
Baﬂsavc›s› Johann Delmulle, suçlamalar›n oda¤›n› 'Sald›ran DHKPC'dir, sald›r›lan Türkiye devletidir'
mant›¤› üzerine kurdu.
Duruﬂmalar boyunca faﬂist rejimin insanl›k suçlar›na dair say›s›z
belge sunulmas›na karﬂ›n; Savc›l›k
“ Teröre karﬂ› kendini savunmak zorunda kal›nd›¤›ndan dolay›, Türkiye'deki insan haklar› ihlallerinin de
sorumlusu DHKP-C'dir” diyebilecek kadar nesnellikten ve hukuktan
uzakt›r.
Suçlama dosyas›ndaki 8. ve 9.
foto¤raflarda yak›lm›ﬂ bir ceset resmi vard›r. Bu resimler asl›nda faﬂist
devletin ordusunun Do¤u'da yüzler-
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ce kere yapm›ﬂ oldu¤u vahﬂiliklerinden birini göstermekteydi.
Duruﬂmalar s›ras›nda Savc›l›k
'Bak›n bu fotograflardaki kiﬂi
DHKP-C taraf›ndan as›larak yak›lm›ﬂ bir kiﬂiye aittir. Bu kiﬂi DHKPC'den ayr›ld›¤› için bu ﬂekilde öldürülmüﬂtür' iddias›nda bulunmuﬂtu.
Baﬂsavc›ya 'Peki o zaman bu kiﬂi kimdir, nas›l böyle emin olabiliyorsun?' diye sorulmuﬂ ama bu soru
cevaps›z kalm›ﬂt›r. Çünkü yalan ve
pervas›zl›kta s›n›r yoktu. Ama buna
karﬂ›l›k davada yarg›lanan devrimciler, Türkiye faﬂizminin hem k›rsal
alanlarda, hem de hapishanelerde
bu ﬂekilde katledip yakt›¤› onlarca
insan›n resimlerini isimleriyle birlikte belgelemiﬂlerdir.
Belçika Baﬂsavc›l›¤› davada Parti-Cepheliler’i suçlayabilmek için
Avrupa ülkeleri ve Türkiye'den binlerce sayfal›k belgeler getirtmiﬂtir.
Ama sözkonusu foto¤raflarda yak›larak katledilmiﬂ kiﬂinin ismini ö¤renmek için tek bir çaba göstermemiﬂtir. Bunu araﬂt›rmaya gerek görmemesinin sebebi de yapt›¤› demagojilerin ortaya ç›kmamas›n› sa¤lamak ve faﬂist rejimin insanl›k suçlar›n› da devrimcilere yükleyerek bir
taﬂla iki kuﬂ vurmak istemesidir. Bu
ﬂekilde faﬂizmi aklamak, faﬂizme
karﬂ› direniﬂi mahkum ettirmeye çal›ﬂarak, 'ss a l d › r g a n v e m a ¤ d u r'lar›n
yerini de¤iﬂtirerek gerçekli¤i tersyüz etmek istemiﬂti. Ki Türkiye faﬂizminin bile DHKP-C'ye yönelik
böylesi bir suçlamas› yokken Belçika’da savc›l›¤›n böylesine bir çarp›tmada bulunmas›, onun as›l amac›n› da gözler önüne sermiﬂtir.
Belçika Savc›s›’n›n “karanl›kta”
b›rakt›¤› iddias›n›n gerçek yüzü, daha dava sürerken yarg›lanmak istenen devrimciler taraf›ndan aç›¤a ç›kar›lm›ﬂ; foto¤raftaki yak›larak katledilmiﬂ kiﬂinin, Dersim'de özel
timler taraf›ndan yap›lan bir operasyonda katledilen H a s a n Ç i ç e k'e ait
oldu¤u belirtilmiﬂti.

Hasan Çiçek’in ailesi ve avukat›
da geçti¤imiz hafta yapt›klar› aç›klamalarla bu bilgiyi do¤rulad›lar.
'Hasan Çiçek'in Avukat› Hüseyin
Aygün, Günlük Gazetesi’ne yapt›¤›
aç›klamada, söz konusu foto¤raf›n
müvekkiline ait oldu¤unu do¤rulayarak, ﬂunlar› belirtiyor: “ 1994'te
müvekkilim Hasan Çiçek askerl e rc e ' k › l a v u z l u k y a p m a s › i ç i n '
evinden al›n›yor. Eﬂi ve tan›k an l a t › m l a r › n a g ö re g ö t ü r ü l d ü ¤ ü
yönden silah sesleri geliyor. Olay dan 40 gün sonra eﬂi Zeynep Çi ç e k v e k ö y l ü l e r o bö lgede y ak ›l m› ﬂ ha l de bi r ceset buluyor. Köy l ü l e r ve Çiçek'in ailesi bu cesedin
Hasan Çiçek'e ait oldu¤undan
emin.” (4 Mart 2009, Günlük)
Aygün, cesedin bulundu¤u tarihlerde Hozat Savc›s›'n›n DNA testi
yapmad›¤›n› da belirterek, 'O dönem savc› sadece otopsi yap›yor ve
otopsi raporunda da boy ve kemik
yap›s›n›n Hasan Çiçek'e ait olmad›¤›n› söylüyor. Fakat foto¤raflardan
da anlaﬂ›laca¤› gibi öylesi durumda
boy ve kemik yap›s›na göre belirlemek sa¤l›kl› sonuç vermez. Savc›
sonra bu cesedi umumi bir mezarl›¤a gömüyor. Ama söz konusu foto¤raftaki ceset müvekkilim Hasan Çiçek'e aittir' sözleri Belçika Savc›l›¤›’n›n yalan›n› da ortaya koymaktad›r.
Savc›, J o h a n n D e l m u l l e 'nin
devrimcileri sald›rgan, faﬂist rejimi
ma¤dur göstermek için kulland›¤›
tek belge bu de¤ildi. Yine zulüm
düzeninin vahﬂetine ait bir baﬂka foto¤raf› kullanarak da 'Bak›n DHKPC'liler öldürdükleri kiﬂilere iﬂkence
yap›yor' diyebilmiﬂti. Sözkonusu
foto¤rafta bir asker, katletti¤i bir
Kürt yurtseverinin kula¤›n› kesiyordu. Savunma buna da itiraz edince,
piﬂkin bir ﬂekilde 'Peki bu kiﬂinin
ad› ne, bunu da biliyorsunuzdur' dedi¤inde, bu askerin de ismi verilerek, iﬂledi¤i suç gözler önüne serilmiﬂ ve bu askerin de devrimciler ta-

raf›ndan bu suçlar›ndan dolay›
cezaland›r›lm›ﬂ biri oldu¤u
belirtilmiﬂtir.
Savc› Delmulle bu kez de
'Bak›n bu askeri DHKP-C'liler öldürdü, bu da DHKPC'nin sald›rganl›¤›n› ispatl›yor' diyerek, ahlaks›zl›¤›n›
piﬂkince sürdürmüﬂtü.
Sadece söz konusu iki foto¤raf bile, ülkemizde halka
karﬂ› iﬂlenen suçlar›n boyutlar›n›n ne düzeyde oldu¤unu
gösteren belgelerdir. Ve daha
önemlisi, bu foto¤raflardaki
vahﬂet, tekil de¤ildir. Ülkemizde bu suçlar düzen taraf›ndan yüzlerce kez iﬂlenmiﬂtir.
Ve iﬂlenmeye de devam edilmektedir.
Belçika emperyalizminin
yarg›s›, tavr›yla, bu vahﬂetin
sürmesine onay vermektedir.
Devrimci hareketi halka
karﬂ› suçlar iﬂleyen taraf ve
Türkiye devletini de sald›r›lan
taraf olarak adland›rmak gerçekli¤i tersyüz etmeye hizmet
etmektedir. Oysa, ülkemiz tarihi, ne yaz›k ki, ilerici, devrimci, muhalif tüm güçlere,
Ermenilere, Kürtlere, Alevilere karﬂ› iﬂlenen insanl›k suçlar›yla yaz›lm›ﬂt›r adeta.
Belçika Savc›l›¤› da kuﬂku
yok ki bu tarihi iyi bilmektedir. Fakat buna ra¤men,
DHKP-C davas›nda böyle bir
iftiraya, çarp›tmaya baﬂvurmaktaki hedefi sadece Türkiye devrimci hareketini mahkum etmek de de¤ildir. 'Sald›rgan ve Ma¤dur'lar›n yer de¤iﬂtirmesiyle Hitler, Somoza,
Pinochet ve benzeri tüm rejimler de aklanacak, onlara
karﬂ› hak ve özgürlük mücadelesi veren devrimci güçler
de 'terörist' suçlamas›yla mahkum edilecektir. Emperyalizm
bunu istiyor. Devrimcilere
karﬂ› aç›lm›ﬂ davalar› bu
amaçla kullanmaya çal›ﬂ›yor.
Ama gerçekler buna izin vermiyor ve vermeyecek.

Nurhan, Cengiz, Ahmet’e Özgürlük!
Kampanya Sürüyor
Köln:

Tutuklu Anadolu Federasyonu üyeleri için yap›lan özgürlük
ça¤r›s›, Dom Kilisesi önünde, 8. haftas›nda tekrarland›.
Aç›lan pankart ve standtta, tutuklamalarla ilgili çevredeki insanlar› bilgilendiren Özgürlük Komitesi çal›ﬂanlar›, "Almanya'da hukuk var m›" sorusunu yüksek sesle sormaya devam etti.
Yaklaﬂ›k 3 saat süren eylemde yüzlerce bildiri da¤›t›ld›.

Berlin: Anadolu Federasyonu
üyeleri 7 Mart Cumartesi günü Alexandraplatz meydan›nda stand açarak,

Özgürlük Komitesi taraf›ndan yay›nlanan bildirileri da¤›tt›lar. Eylem
"Nurhan, Cengiz, Ahmet'e Özgürlük"
sloganlar›yla yaklaﬂ›k 1,5 saat boyunca sürdürüldü.

kadar sabredebiliriz, bilemiyorum. Zira i¤ne ve ﬂ›r›nga toplamaktan b›kt›k..."
‹nsiyatif sözcüsü Ercan Yaﬂaro¤lu ﬂu an bölgede yaﬂayan 200 civar›nda çocu¤un hapishanede oldu¤unu, bu insanlara yard›m edilmesi
için belediyenin kendi binalar›ndan
birini tahsis etmesi gerekti¤ini belirtti. Berlin Anadolu Federasyonu çal›ﬂanlar› da bu faaliyetin kat›l›mc›lar
aras›nda bulunuyorlar.
Uyuﬂtucuya Karﬂ› Mücadele ‹nsiyatifi 7 Mart 2009 Cumartesi günü de
Kottbusser Tor meydan›nda, bir bas›n
aç›klamas› yaparak uyuﬂturucuya
karﬂ› mücadele ça¤r›s›nda bulundu.

Uyuﬂturucuya Karﬂ›
Mücadele
Almanya'n›n baﬂkenti Berlin’de
uyuﬂturucuya karﬂ› baﬂlat›lan mücadele, çeﬂitli kurumlar›n konuya ilgisi
ve deste¤iyle sürüyor.
Çal›ﬂmalar geçti¤imiz hafta da
Kreuzberg semtinin Kottbusser Tor
meydan›nda düzenlenen panelle
devam etti.
Panelde, aileler uyuﬂturucudan yak›n›rken, iki çocuk annesi Günay Ç›ra
ve Gökçen Tosun ﬂunlar› anlat›yorlard›: "Y›llard›r burada yaﬂ›yoruz. Sorun her geçen gün büyüyor. Daha ne

"Direnmek Suç De¤ildir"
Fransa’n›n Blois ﬂehrinde, 7 Mart
Cumartesi günü, Belçika’da DHKP-C
davas›nda yarg›lananlar› desteklemek
amac›yla kurulan ‹fade ve Örgütlenme
Özgürlük Komitesi’nin (CLEA) haz›rlad›¤› " D i r e n m e k S u ç D e ¤il d i r "
isimli film gösterildi.
Dayan›ﬂma niteli¤i taﬂ›yan film
gösterimi " E ﬂ i t li ¤in Dost la r › " adl›
dernek taraf›ndan düzenlendi. Film
gösterimi s›ras›nda ayr›ca Almanya’da

ve
Fransa’da
keyfi bir ﬂekilde
hapse at›lan devrimciler hakk›nda bilgiler verdi. Fransa’daki DHKP-C davas›ndan yarg›lanan Nezif Eski yapt›¤› konuﬂmada
herkesi politik tutsaklar› desteklemeye davet etti.
Ayn› yerde aç›lan Tarnac tutsaklar›yla dayan›ﬂma komitesi stand› da ilgi
gördü. Türkiye ve Almanya hapishanelerinde DHKP-C dava tutsaklar›n
yapm›ﬂ olduklar› takvimler oldukça
ilgi çekti.
Say›: 9 / 15 Mart 2009
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“ görevleri gere¤i yapm›ﬂlar ”

PEK‹ NED‹R GÖREV‹N‹Z?

Engin Çeber’in geçen hafta
görülen davas›n› izleyenlerden biri
de, Aysu Baykal’d›.
Okurlar›m›z›n
hat›rlayaca¤›
gibi, Aysu Baykal, ayn› zamanda
Engin’le birlikte gözalt›na al›n›p,
ilk iﬂkenceleri birlikte gördükleri
yoldaﬂ›yd›. ﬁu anda Okmeydan›
Halk Kütüphanesi Çal›ﬂan› olan
Aysu Baykal, Çeber’in iﬂkencede
katledilmesi davas›na iliﬂkin izlenimlerini yazd› dergimize.

***
Yine o salonday›z, adaleti kopar›p almak için gözlerinin içine içine
bakt›¤›m›z salonda...
Ekmek gibidir adalet, su gibi...
Yoksa e¤er adalet, bo¤ulur gibi
olursunuz hayatta. Her yan dar olur
size. Geçici duygular su misali sizi
terketti¤inde adaletsizlik kum gibi
çöreklenir içinize.
Bu kum y›¤›na¤›n›n alt›nda kalmayal›m, ölü topra¤› oluﬂmas›n diye giriyoruz salondan içeri.
Bu kez Cerrah’›n "aslanlar›" konuﬂacak. Kendini bu ülkenin tanr›s›
ilan edenler nas›l olsa onlara yürü
ya kulum demiﬂ; onlar da yürüyecek yalan›n (ama asl›nda korkunun)
yollar›nda.
Bizim cephemizde yine bir s›k›nt› "var". Yok da "var"; geçen duruﬂmadaki sandalye yetersizli¤i bu
mahkemede de giderilmemiﬂ. Kimileri oturacak kimileri ayakta duracak, sonra ayakta duranlarla oturanlar k›sa aral›klarla yer de¤iﬂtirecek.
Herkes birbirini kollayacak; rahats›z olanlar, yaﬂl› olanlar, yorgun
olanlar gözetilecek...
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‹ﬂkence suçunu iﬂleyenler, adam öldürenler, onlar› savunanlar
oturacak bu mahkemede, biz ayakta soraca¤›z hesab›m›z›...
Ayn› torna makinesinden ç›km›ﬂ makine yedek parçalar› gibi a¤›zlar› hep ayn› yalan› kusuyor. Biri geliyor biri gidiyor ayakl› yalan makinelerinin. Mahkeme
salonunun havas› de¤iﬂiyor; berbat
bir hava.
H›rs›z h›rs›zl›k yapmaya al›ﬂk›nd›r, yalanc› da yalan söylemeye...
Gardiyanlar›n bir önceki mahkemede "ba¤›r›p ça¤›rmad›k nasihat
ettik" sözleri, bu defa iﬂkenceci polislerin a¤z›nda "zorunluluklar› izah
etmeye çal›ﬂt›k"a dönüﬂmüﬂ. Hem
sonra öyle zor kullanma falan da
yokmuﬂ "ikna edilemedi¤imiz durumlarda" kademeli ve orant›l› güç
kullan›lm›ﬂ, kollardan öylecene tutuluvermiﬂ. Kendimizi oradan oraya
atmayal›m, zarar görmeyelim diye... Hem zaten bizim ne oldu¤umuz malummuﬂ; üç y›ll›k iﬂkencecilik "mesle¤i" kimin ne oldu¤unu
anlamaya yetecek bir zaman dilimiymiﬂ... O da kendine göre bir tak›m deney ve tecrübelere sahipmiﬂ.
" Ne yap t›lars a görevleri gere¤i
yapm›ﬂlar."
" Görevlerinin d›ﬂ›nda hiç bir
ﬂey yapmam›ﬂlar."
San›k sandalyesinde ifade verirken bile eller belde mahalle kabaday›s› havalar›, sorular› cevaplarken
bile eﬂkiya tav›rlar, müdahil avukatlar›n sorular› karﬂ›s›nda bile amiyane davran›ﬂlar, gayri ciddi duruﬂlar... San›k olarak ifade verirken bile bize " s a n › k " diyen bir anlay›ﬂ!!!
Asl›nda anlaﬂ›l›r bir durum bu;
iﬂkence yapmak için e¤itim al,
iﬂin gücün bu olsun,
herkes açl›k çekerken, bo¤az›n-

dan k›sarken senin maaﬂ›n arts›n,
es kaza hakk›nda dava aç›lm›ﬂsa
salla gitsin... amirin, onun amiri,
onun da üstü... devlet kat›nda sana
sahip ç›k›ls›n,
varsa verilmiﬂ cezalar›n ertelensin... kurﬂun yemiﬂsen ve atm›ﬂsan
ﬂerefli ilan edilesin,
ne kadar iﬂkence ve katliam san›¤› isen o kadar terfi ettirilesin...
Böyle bir yetiﬂtirilme tarz›n›n ard›ndan san›k sandalyesini sindirmek ve sorguya tabi tutulmak nahoﬂ
bir durum olsa gerek iﬂkenceci güruh için.
Muhtemeldir ki salona girmeden
önce "dik durun, kendinizden emin
olun" dendi zavall›lara. Öyle ya sömürülecek halk›n s›rt›na sopa indirecek ellere ihtiyaç var hala!
Ama iﬂte sandalyede dik durulsa
da ortal›k pis kokudan geçilmiyor.
Mesele ruganlar› aya¤a giymek,
boyna kravat geçirmek, saçlar› jöleleyip ortal›kta sal›nmak, cümleleri
teklemeden okur gibi söylemek de¤il; içiniz pis kokuyor sizin; her nefes al›ﬂ veriﬂinizde zehirli hava saç›yorsunuz etraf›n›za.
Yapt›klar›n›z›n ard›nda bile duramayacak kadar zavall›s›n›z asl›nda.
" N e ya p t›ys a n ›z g ör e vin iz ge re ¤i yapt›n›z! "
Peki ne yapt›¤›n›z›n cevab› nerede?
" G öre vin izin d›ﬂ ›nd a h iç bir ﬂ e y
y a p m a m ›ﬂ s › n › z . "
Peki nedir göreviniz?
GÖREV‹N‹Z ‹ﬁKENCE YAPMAK VE S‹Z DE ‹ﬁKENCE YAPTINIZ!
Bu sorulard›r bo¤az›n›za dü¤ümlenen. Yapt›¤›n›z› size söyletemeyen bunlard›r. Çünkü biz, size
göre "ötekiler"dik. Ustan›z›n "ya
terket" dedi¤i. Sizin sevgi anlay›ﬂ›n›z›n çok ötesindeydi bizim bu ülkeyi sevme anlay›ﬂ›m›z. Bunu anla-

maya sizin kapasiteniz yeterli gelmezdi.
Onun için size göre biz deliydik; bize göreyse gerçekleri savunman›n cesaretine sahiptik. Sizde olmay›p bizde olan buydu iﬂ te.
Siz s›rt›n›z› p a r a y a , bizse ge r ç e k l e re ve
hakl›l›¤a yaslam›ﬂt›k. Hangisinin daha kolay y›k›laca¤›na cevap vermek hiç zor olmasa gerek!
Yalanlar›n›z› kusarken, gerçekleri gizlerken gülünç oldu¤unuz durumlarda bile
utançtan yoksun halde kendi söyledi¤ine bile gülen halinizdir tiksinti uyand›ran.
Ama her yapana bir yapt›ran vard›r. Size
de bu keyfiyeti veren heyetin basiretsizli¤idir.
‹ﬂkenceci a¤z›yla konuﬂurken, avukatlara karﬂ› sald›rgan bir üslup tak›n›rken, adalet terazisini elinde bulunduran mahkeme
heyeti adeta bostan korkulu¤uydu. Avukatlar buna müdahale edilmesi gerekti¤ini belirtirken bile bizi susturmaya kalkan, "itiraz
edersiniz"le yetinmeyi meziyet sayan, terazinin ibresiyle oynamay› adalet da¤›tmak
sanan bir heyetti size bunu söyleten. O nedenle de bu durum yüzlerine söylendi ve
kabul edilemeyece¤i ifade edildi.
Sahi ne yap›yordu iﬂkencecilere kol kanat geren avukatlar›, hani ﬂu yüzleri olmayan, bak›ﬂlar› anlams›z, göz çukurlar› boﬂ
olan cüppeliler. Müvekkillerini hangi anlay›ﬂla savunuyorlard›; yap›lan iﬂkenceleri
nas›l hakl› ç›karmaya çal›ﬂ›yorlard›:
"Yasad›ﬂ› örgüt üyeli¤inden yatan ma¤durlar›n geçmiﬂlerine bak›lmal›"ym›ﬂ, o zaman "olay›n alt yap›s› anlaﬂ›l›rm›ﬂ"...
Yani direnmek bir hak de¤il; örgüt talimat›ym›ﬂ. Geçmiﬂte ﬂu ve ya bu nedenle yatan herkesin iﬂkence görmesi bir zorunlulukmuﬂ!
Sormak gerekmez mi, bu ülkenin baﬂbakan›n da " s i c i l i k i r l i ". Ona yap›lsayd› nas›l
karﬂ›lard›?
Buydu iﬂte bütün mesele, kafatasç›lar
konuﬂuyor, kafatasç›lar savunuyor, heyet televizyon izler gibi izliyordu bütün yaﬂananlar›...
Adalet yaln›zca bir mekanla s›n›rl› de¤ildir. Her yerde aran›r ve herkese laz›md›r.
Biz bu salonda adaletin izini sürmeye de vam edece¤iz. Engin’e eli kalkan herkesin
ve tüm iﬂkencecilerin haf›zalar›na bu gerçekleri kaz›yaca¤›z. ENG‹N UNUTULMAYACAK!

‘Terörle Mücadele’ De¤il;
Devrimci Demokratik Güçlere
Karﬂ› Faﬂist Terör!
‹stanbul, Mersin, Adana, ‹zmir, ve Hatay’da
Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP), SGD, At›l›m, BEKSAV ve EKD’ye
yönelik polis bask›nlar›
yap›ld›, 60’a yak›n devrimci gözalt›na al›nd›.
10 Mart sabah erken
saatlerde yap›lan polis
bask›nlar›nda demokratik
kurumlar›n üyelerinin, çal›ﬂanlar›n›n evlerinin yan›s›ra, ‹stanbul'da At›l›m gazetesinin teknik iﬂlerinin yap›ld›¤› Güneﬂ Ajans da polis terörüne maruz kald›.
Polis ev ve bürolardan bilgisayar, hard disk, laptop ve birçok malzemeye el koydu.
ESP’nin Beyo¤lu'ndaki bürosunda kimse olmamas›na ra¤men polis kap›y› çilingirle aç›p
büroyu talan etti. Limter-‹ﬂ
Sendikas› Genel Baﬂk›n Cem
Dinç'in evi de bas›larak bilgisayar›na el konuldu.

G ö z a l t › l a r p ro t e s t o e d i l d i
Tam bir polis terörünün ya-

ﬂand›¤› bask›nlar ve gözalt›lar,
ayn› gün, 10 Mart’ta, ‹stanbul,
Ankara, Samsun ve Hatay’da
yap›lan eylemlerle protesto
edildi. Ankara Yüksel Caddesi’ndeki aç›klamada, polisin
yapt›¤› bask› ve terörün yeni olmad›¤›, 2006 Eylül’ünde de
benzer bir polis terörünün yaﬂand›¤› belirtildi. “Gözalt›lar
Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Devlet Terörüne Son”
“Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar› at›ld›¤› eyleme
Ankara Halk Cephesi de destek
verdi.

Kahveci Döven Polise
Karpuzlu’da protesto
Ayd›n’›n Karpuzlu ilçesini’de Karpuzlu Emniyet Müdürlü¤ü’nde görevli polis memuru H.Y,’nin, sivil plakal›
arac› ile bir kahvehanenin
önünden arabas›na çay istemesi ve çay›n geç gelmesi üzerine
de kahvehane sahibini dövmesi, Karpuzlu halk›n›n tepkisine yol açt›. Dövülme üzerine
‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü
önünde toplanan 100 kiﬂilik
kitle, . ‹lçe Emniyet Müdürü-

nün sözlerine inanmay›p da¤›lmay›nca , takviye polislerle
ilçe sar›ld›. Olay yerine gelen
Ayd›n Emniyet Müdürünün
“gere¤i yap›lacak” sözü üzerine toplanan kitle da¤›ld›.
Halk›, kulu, kölesi sanan
düzenin polisi, halka herﬂeyi
yapabilece¤ini san›yor. Karpuzlu’da hizmetçi muamelesi
yapt›¤› halk›n tepkisi karﬂ›s›nda da bu kez geri ad›m atsada,
zihniyet de¤iﬂmiyor.

Say›: 9 / 15 Mart 2009

39

ram, hayata geçirildi¤inde, Türkiye
on y›l boyunca emperyalizm ve iﬂbirlikçiler için “huzur ve güven”
içinde olacakt›. Program›n özünde,
devletin b i r d a h a c u n t a y a i h t i y a ç
d u y u l m a d a n halk›n, emekçilerin
mücadelesini bast›rabilecek ﬂekilde

12 Eylül’ün ‹zlerini Silmek,
Faﬂizme Karﬂ› Mücadelede
Yeralmaktan Geçer
‹zmir ‹l Genel Meclisi, “12 Eylül ve Kenan Evren’in ad›n›n okullardan kald›r›lmas› konusunda bir
temenni karar›” alm›ﬂ. Meclis üyeleri, karar›n gerekçesini aç›klarken
“ Evren’in izleri silinmeli” derken,
bir gazete de karar› “Türkiye’nin
temenn is i: Evren’in izleri silins in”
baﬂl›¤›yla verdi.
Evren’in, 12 Eylül’ün izleri silinmeli elbette. Ama “Evren’in izleri” okullara, caddelere verilen isimlerle mi s›n›rl›? Keﬂke öyle olsayd›.
12 Eylül’ün izlerini silmek o zaman
ne kadar kolay olurdu!
Fakat öyle de¤il.
Evren’in, 12 Eylül’ün izleri, hiç
abart›s›z diyebiliriz ki düzenin her
yerinde, her hücresindedir.
12 Eylül 1980’de emperyalizmin
deste¤i ile iﬂbaﬂ›na getirilen 12 Eylül cuntas› yönetimi, 1983’te yap›lan seçimlerle son bulmad›. Öyle
gösterildi, fakat öyle de¤ildi.
Seçimler ile göstermelik olarak
“sivil hükümetler” kurulsa da 12
Eylül asl›nda devam ediyordu.
Çünkü Cunta, ç›kard›¤› anayasa
ve yasalarla, oluﬂturdu¤u kurumlarla, hayat›n di¤er alanlar›nda yapt›¤›
düzenlemelerle, aç›k faﬂizmi kurumsallaﬂt›rm›ﬂt›. Dolay›s›yla, cunta görünürde yönetimden çekilmesine karﬂ›n, aç›k faﬂizm, kurumsal
olarak sürüyordu.
Aç›k faﬂizmin kurumsallaﬂt›r›lmas› neleri içeriyordu?..
En baﬂta, cunta, on y›ll›k bir
program yapm›ﬂt› kendine. O prog-
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yeniden düzenlenmesi vard›.
12 Eylül, varolan s›n›rl› hak ve
özgürlükleri de büyük ölçüde ortadan kald›ran 1982 Anayasas›’n› haz›rlatt›rd›ktan sonra, temel yasalar›
da emperyalizmin ve oligarﬂinin ç›karlar› çerçevesinde elden geçirdi.
Yarg›daki düzenlemeler Devlet Gü v e n l i k M a h k e m e l e r i’nin (DGM)
kurulmas›yla son halini ald›. Kurumsallaﬂt›r›lan aç›k faﬂizmin hukuku, DGM’ler eliyle yürütülecekti.
YÖK ile gençlik üzerindeki bask› kurumsallaﬂm›ﬂ, üniversitelerin
varolan k›smi özerkli¤i ortadan kald›r›larak, devrimci-demokrat kadrolar tasviye edilmiﬂti. YÖK; en özet
tan›m›yla, üniversitelerin 12 Eylül’ü olacakt›. YÖK bu iﬂlevine devam ederken, gençli¤in politik, kültürel olarak yozlaﬂt›ran, çürüten politikalar da uygulanmaya devam etmektedir.
MGK, anayasal bir kurum olarak tan›mlanarak yetkileri art›r›ld›
ve ülke yönetimini fiilen elinde bulundurmaya devam etmesi sa¤land›.
Bugün de iç ve d›ﬂ politikada temel
politikalar MGK’da belirlenmeye
devam etmektedir.
Yine 12 Eylül’ün kararlar›yla,
poliste, orduda, memurlar aras›nda,
çok kapsaml› tasfiyeler gerçekleﬂtirilerek, devletin en alt kademelere
kadar faﬂistleﬂtirilmesine baﬂland›.
ﬁöyle de diyebiliriz; 12 Eylül’ün
el atmad›¤› hemen hiçbir kurum
yoktu; belediyelerden sendikalara,
ö¤renci derneklerinden camilere kadar, hemen her kurumun, alan›n iﬂ-

leyiﬂi, yeniden ﬂekillendirildi.
Geliﬂmelere, koﬂullara göre de¤iﬂiklikler yap›lsa da 12 Eylül, kurumlar›, kuruluﬂlar›, politikalar› ile
varl›¤›n› sürdürmektedir. Evren’in
izleri, bu ülkenin her yerinde, devletin her kurumundad›r. Evren’in izleri, halen yürürlükte olan 12 Eylül
Anayasas›ndad›r. Evren’in izleri
YÖK’tedir. Ceza kanunundad›r.
Sendikal alandad›r. Grev düzenlemelerindedir. Terör yasalar›ndad›r...
Bunlar topyekün ortadan kald›r›lmadan Evren’in izleri silinmiﬂ olmaz. 12 Eylül’ün izlerini silmek konusundaki bu yan›lg›l› yaklaﬂ›m,
zaman zaman karﬂ›m›za ç›kan çarp›k bir “12 Eylül’le hesaplaﬂma”
anlay›ﬂ›n›n bir biçimidir.
Bu çarp›k anlay›ﬂ, “12 Eylül’le
hesaplaﬂma”y›, sadece “geçmiﬂle”
bir hesaplaﬂma ve sadece “belli kiﬂilere yönelik” bir hesap sorma olarak gündeme getirmektedir. Oysa,
Evren’le, 12 Eylül’le hesaplaﬂman›n çerçevesi bu ﬂekilde çizilemez.

Birincisi, hesaplaﬂma, kiﬂileri a ﬂ›p, k urumlarla, d üzenle
olmal›d›r. Evren’le, 12 Eylül’le
hesaplaﬂmak Anayasadan YÖK’e,
yarg›dan MGK’ya kadar 12 Eylül
ve Evren’in ﬂekillendirdi¤i k u r u m l a r l a ve o kurumlar arac›l›¤›yla uygulanan p o l i t i k a l a rl a hesaplaﬂmakt›r. Evren’le, 12 Eylül’le hesaplaﬂmak, 12 Eylül’ün kurumlaﬂt›rd›¤›
iﬂkenceler, infaz düzeniyle hesaplaﬂmakt›r...
12 Eylül ne sadece Evren’den, ne
cunta generallerinden ibaret de¤ildir.
Zulmün ve aç›k faﬂizmin yerleﬂtirildi¤i düzenlemelerin baﬂ›nda onlar
vard›r ve elbette onlar, birinci dereceden sorumludurlar. Dolay›s›yla birinci dereceden hesaplaﬂman›n hedefi de onlar olacakt›r. Fakat yine de
unutulmamak durumundad›r ki, onlar bütün bunlar› yaparken “tek baﬂlar›na” de¤illerdi. Egemen s›n›flar›n
her kesiminden, tüm militarist ve
bürokratik yap›dan, düzen partilerinden, dinci, faﬂist çevrelerden iﬂbirlikçileri ve ittifaklar› vard›. Onlar da
hesaplaﬂman›n d›ﬂ›nda tutulamaz.

‹kincisi, 12 Eylül’le hesaplaﬂmak, bugünle de hesaplaﬂmakt›r. 12 Eylül ile baﬂlayan katliamlar, iﬂkenceler, boyutlanarak devam etmiﬂ, halk›n geliﬂen devrimci
mücadele karﬂ›s›nda 12 Eylül’ü
aﬂan düzeylere ulaﬂm›ﬂt›r. Gözalt›nda kay›plar, infazlar, köy yakmalar,
boﬂaltmalar, 12 Eylül dönemiyle k›yaslanamayacak kadar artm›ﬂt›r.
“Bin operasyon”, Gazi, Sivas, Lice
katliamlar› devlet eliyle düzenlenmiﬂtir. Ama temelde hep 12 Eylül’ün düzenlemeleri olmuﬂtur.
12 Eylül’ün hapishaneler politikas›n› sürdürenler cunta y›llar›nda
bile görülmeyen bir ﬂiddetle devrimci tutsaklara sald›rarak katliamlar düzenlemiﬂlerdir. Buca, Ümraniye, Diyarbak›r, Ulucanlar ve 19
Aral›k katliamlar›ndaki vahﬂet, cunta y›llar›nda yaﬂanmam›ﬂ boyutlardad›r. Ama hapishanelerde teslim
alma politikas›ndaki ilk damgalardan birinde Evren’in izleri oldu¤u
kesindir.
Yukar›da say›lanlar› ortadan kald›rmadan, bu hesaplaﬂmalara giriﬂmeden, bugün yaﬂananlar› görmeden, karﬂ› ç›kmadan 12 Eylül ve Evren’i mahkum etmek, onlar›n izlerini silmek mümkün de¤ildir.

Hesap s ormak, b ugünkü
mücadeleden a yr› d e¤ildir.
Evren’in ismini verildi¤i yerlerden kald›rmak, demokratik bir tepkidir; ama bu karar› alan ‹zmir ‹l
Genel Meclisi’nin üyeleri düzen
partilerinin üyeleridir. Ve üyesi olduklar› partiler, b›rak›n Evren’in izlerini silmeyi, y›llard›r E v ren’in
a n a y a s a s › y l a ülkeyi yöneten, 12
Eylül’ün kurdu¤u düzeni, aç›k faﬂizmin kurumsallaﬂt›r›lm›ﬂ halini
sürdüren partilerdir. Dolay›s›yla ‹zmir ‹l Genel Meclisi’nin karar› da
politik anlamda basit bir manevra
ve ikiyüzlülük olmaktan öteye geçemez. E¤er o izleri gerçekten kald›rmak istiyorlarsa, o izleri en çok
taﬂ›yan, o izlerle sürekli uzlaﬂma
içinde olan kendi partilerine tav›r
almal›d›rlar.
12 Eylül’ün üzerinden otuz y›la

yak›n zaman geçti. 12 Eylül’le, Kenan Evren ile kurumsallaﬂan aç›k
faﬂizmin kurumsallaﬂm›ﬂ ﬂekli, o
günden bu yana devam etmektedir.
ANAP, DYP, DSP, MHP, CHP,
SHP, AKP, yani tüm düzen partilerinin ortak oldu¤u hükümetler bu
düzeni devam ettirdiler.
CHP ve AKP’nin, 12 Eylül’ün
kurumsallaﬂt›rd›¤› aç›k faﬂizmin politikalar›na karﬂ› ciddi hiçbir tav›rlar› yokken “12 Eylül karﬂ›t›” tüm
sözleri riyakarl›kt›r. Bu durum ortadayken Evren ve 12 Eylüle iliﬂkin
bu tür ç›k›ﬂlar›n, kararlar›n samimiyeti yoktur.
Halk›m›z›n önünde Evren’in izlerini silmek, yurdumuzu kana bulayan,12 Eylül’le hesaplaﬂmak gibi
bir görev vard›r. Ama bu görev d üz e n p a r t i l e r i arac›l›¤›yla yerine getirilemez. 1980 y›llar›n ortalar›nda
düzen partileri için “demokrasiyi
savunuyorum” diyebilmek cuntaya

karﬂ› olmaktan geçiyordu. Bu nedenle düzen partileri 12 Eylül anayasas›n› de¤iﬂtirmekten, YÖK’ü
kald›rmaktan, 12 Eylül’den hesap
sormaktan bahsederek kitlelere
ulaﬂmaya çal›ﬂ›rd›. Ama iktidar koltuklar›na oturduklar› andan itibaren
12 Eylül kurumlar›yla, anayasas›yla
ilgili sözlerini unuttular. 12 Eylül’ün yaratt›¤› “elveriﬂli” ortamda
oligarﬂiye ve emperyalizme hizmetlerine devam ettiler. 12 Eylül’e karﬂ› olman›n, düzen partileri için dün
de bugün de bir demagoji malzemesi olmas›n›n ötesinde anlam› yoktur.
12 Eylül’den hesap sormak ancak devrimcilerin öncülü¤ünde yerine getirilir. 12 Eylülden hesap sormak, bugün emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› verilen mücadeleden
ayr› de¤ildir. Faﬂizmin politikalar›na karﬂ› sürdürülen mücadele 12
Eylül’e karﬂ› süren mücadeledir. 12
Eylül’den hesap sormak da ancak
bu mücadele içinde mümkündür.

Botaﬂ K uyular›nda K emikler
J‹TEM taraf›ndan kaç›r›l›p kaybedilen insanlar›n
ailelerinin baﬂvurusu üzerine, Silopi Cumhuriyet
Baﬂsavc›l›¤› taraf›ndan
kuyular›n aç›lmas›na karar
verilmesi üzerine, BOTAﬁ
kuyular›nda arama çal›ﬂmalar›na baﬂland›.
9 Mart’ta baﬂlanan ve halen devam
etmekte olan aramalar›n ilk üç gününde, bir kuyuda iki kemik p a r ç a s › ve
b e z p a r ç a l a r › , Sinan lokantas› çevresindeki kuyularda k e m i k l e r, b i r t utam saç teli ve b e re, bir di¤er kuyuda
da 9 a d e t f a r k l › b o y u t l a r d a k e m i k ,
saç teli ve kanl› yan›k bez parças› bulundu.
Bulunan kemikler insanlara m›,
hayvanlara m› ait oldu¤unun belirlenmesi için Adli T›p’a gönderildi.
Biliniyor ki, kontrgerillan›n kaybetme politikas›n› uygulad›¤› tek yer
Silopi de¤ildir. Sadece söz konusu
bölgede, BOTAﬁ kuyular› d›ﬂ›nda kaç›r›l›p kaybedilenlerin at›ld›¤› yedi yer

daha bulunmaktad›r. BOTAﬁ
kuyular› bir itirafç›n›n aç›klamas›na dayanarak, kay›p yak›nlar›n›n baﬂvurular› sonucu
aç›ld›. Fakat devlet ve AKP
iktidar›, esas olarak halâ kay›plar olgusunu gizlemeye
d e v a m e d i y o r l a r. Yüzlerce
kay›b› kimse gündemine alm›yor.
Kaybedilenleri yok sayan oligarﬂi,
kaybedenlere sahip ç›kmakta pervas›z. ‹ﬂte mesela, J‹TEM’in kurucular›ndan Cem Ersever’in ismi Ankara’da M‹T Genel Merkezi’nin önündeki caddeye verilmiﬂ... J‹TEM komutanlar›ndan Albay Abdülkerim K›rca intihar edince Genelkurmay tam
kadro cenazesine kat›l›p sahiplendi.
Oysa bu katiller sürüsüydü Botaﬂ kuyular›n›n yarat›c›lar›. Kimbilir kaç
devrimcinin, yurtseverin kaybedilmesine kar›ﬂm›ﬂlard›... Bu yüzdendir ki,
kay›plar›n bulunmas›n›, mezarlar›n›n
aç›¤a ç›kar›lmas›n› isteyelim ama bir
kaç kuyuyu aç›p, yüzlerce kay›b›n
ü s t ü n ü ö r t m e l e r i oyununa izin vermeyelim.
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Clintonlar’› Obamalar’› Alk›ﬂlayan
‹ﬂbirlikçili¤in ve ‹hanetin Elleri
ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary
Clinton Türkiye’ye gelmesi, Obama’n›n da bir ay içinde Türkiye’ye
gelece¤ini aç›klamas›, iﬂbirlikçileri
sevince bo¤du.
Türkiye D›ﬂiﬂleri Bakan› gitmeden ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Clinton
geldi diye övünmeler... Obama gelecek diye bayram etmeler... Obama
Yunanistan’dan önce Türkiye’ye
geliyor diye ﬂiﬂinmeler.. Bütün bunlar, iﬂbirlikçilerin, bir u ﬂ a k t a n , bir
köleden farks›z ruh halini yans›t›yor.
Emperyalist efendiler, yeni sömürgelerdeki iﬂbirlikçilerinin bu
ruh halini çok iyi bildikleri için,
uﬂaklar›n› “büyük Türkiye’nin büyük lideri”, “bizim için çok önemlisiniz” gibi övgülerle pohpohlamay›
hiç ihmal etmiyorlar.
Amerika için “Türkiye’nin önemi” çok büyük; ama bu, Türkiye’nin ABD’ye hizmeti oran›nda
büyüyüp küçülen bir önemdir.
Amerika, iﬂgal alt›nda tuttu¤u
Irak, Afganistan gibi ülkelerde,
‹ran’a yönelik kuﬂatmada, ç›karlar›n› daha iyi kontrol etmek, Türkiye’nin “müslümanl›k ve T ü r k l ü k ”
niteli¤ini alenen di¤er ülkelere,
halklara karﬂ› kullanmaktad›r. Bunun için “önemsiyorlar” elbette
Türkiye’yi.
ABD, oligarﬂiyi ç›karlar› için
kullan›yor ve tabiat› gere¤i, daha
fazla kullanmak ister. ‹ﬂbirlikçiler
ise, halk kitlelerini büyük bir riyakarl›kla kand›rarak Amerika’n›n
Türkiye’nin dostu ve müttefiki oldu¤unu, bu dostlu¤un gere¤i olarak
önemsedi¤i yalan›n› yay›yor.
ABD’nin dostlu¤u da, düﬂmanl›¤› da ç›karlar›d›r. Ne kadar uﬂakl›k
yap›l›rsa, efendisinin uﬂa¤›na yapt›¤› hizmet oran›nda de¤er görür.
AKP iktidar›, D›ﬂiﬂleri Bakan›
Clinton’un ve Baﬂkan Obama’n›n
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boﬂuna gelmedi¤ini iyi biliyor elbette. ABD’nin AKP’den ne istedikleri az çok belli olmuﬂtur. Amerika, Türkiye’nin Ortado¤u’da daha
fazla görev üstlenmesini istiyor.
Cargiller için daha özgür ya¤ma imtiyazlar› istiyorlar.
Amerika bölgedeki ç›karlar›n›n
bir gere¤i olarak Türkiye’ye öncelik
veriyor. Yoksa Türkiye’yi Yunanistan’dan ya da bir baﬂka ülkeden daha çok sevdi¤inden de¤il.

U ﬂa kl› kt a S ›n› r Ta n › m a y a n
Bakan Babacan
Amerika’n›n iktidardan somut
olarak istediklerinin baﬂ›nda iki ﬂey
vard›: Birincisi, Afganistan’da daha
fazla görev üstlenmesi. ‹kincisi,
Amerikan iﬂgalcilerinin Irak’tan çekilmesinde Türkiye’nin daha geniﬂ
biçimde kullan›lmas›n› sa¤lamas›.
H. Clinton’la görüﬂen D›ﬂiﬂleri
Bakan› Ali Babacan, emperyalist
efendinin bu talepleri karﬂ›s›nda
ABD’nin Irak’tan çekilirken
“A
T ü r k i y e ’ d e n h e r deste¤i görece¤ini” söyleyip ﬂunu ekliyordu. “Afg a n i s t a n ’ d a d a f a r k › m › z › g ö recek siniz.”
Babacan’a soruyoruz, Türkiye
ad›na neyin sözünü veriyorsunuz,
ABD’ye neyi göstereceksiniz, aç›klay›n?
Türkiye’de ‹ncirlik üssü baﬂta
olmak üzere birçok üs ve tesis
ABD’nin hizmetindedir. ABD, ‹ncirlik Üssü’nü Irak iﬂgali s›ras›nda
da hem sald›r› hem lojistik üssü olarak kullanm›ﬂt›r. Ama ABD daha
fazlas›n› istiyor ve iﬂbirlikçi uﬂak
Babacan da buna dünden raz›.
“Bizi deli¤e süpürmeyin kullan›n” diyen bir iktidar›n bakan›n›n
baﬂka türlü davranmas› da mümkün
de¤il zaten.
ABD’nin Irak’tan çekilmesinde

Türkiye’den her deste¤i görecektir
derken ne kastediliyor, verilen yeni
vaadler nelerdir? Afganistan’da daha baﬂka ne yap›lacakt›r? Babacan
bunlar› laf olsun diye söylemedi¤ine göre, kapal› kap›lar ard›nda ne
vaadler verildi? Aç›klamak zorundad›r.
Babacan, aç›klamalar›yla, AKP
hükümeti ad›na, Obama yönetimine
adeta ne isterseniz isteyin, biz haz›r›z anlam›na gelecek bir güvence
vermektedir.
Clinton’u alk›ﬂlamay› da ihmal
etmiyor Babacanlar. Çünkü onlar›n
elleri iﬂbirlikçi, uﬂak ellerdir, alk›ﬂs›z duramazlar. Uﬂak ruhlu Babacanlar her yerde ve her zaman böyledirler. Efendilerinin her dedi¤ini
yaparlar ve onursuzca avuçlar› patlay›ncaya kadar alk›ﬂlarlar. Çünkü
efendilerini memnun etme diye özel
bir görevleri de var.
ABD’nin Afganistan’da direniﬂe
çarp›p, Kabil etraf›nda bata¤a batt›¤› bir gerçektir. ‹ﬂbirlikçi Babacanlar ABD’yi bataktan kurtarmak için
ne gibi bir “fedakarl›k” yapacaklard›r? Afganistan’a binlerce asker daha m› gönderecekler mesela? ABD
ad›na yeni bir vurucu güç mü olacaklar? Birkaç milyon dolar karﬂ›l›¤› oradan tabutlar›n gelmesini göze
mi alacaklar?
Yoksul Afgan halk›n›n kerpiç
evlerini baﬂlar›na y›kmak için nas›l
tedbirler düﬂünüyorlar ABD ad›na?
Babacanlar, ABD’nin y›llard›r Afgan halk›na döktürdü¤ü kandan çok
mutlu görünüyorlar. Yeri geldi¤inde
müslüman geçinirler. Liderleri Tayyip Erdo¤an göstermelik olarak ‹srail Cumhurbaﬂkan›’na “siz öldürmeyi iyi bilirsiniz, çocuklar› öldürüyorsunuz” diyordu. O ‹srail’in de
efendisi olan ABD’ye Afganistan’da “öldürmeyi iyi bilirsiniz” diyebilecekler mi? Bugüne kadar
müslüman Afganistan’da kaç çocuk

Amerikan askerleri taraf›ndan katledildi, hiç düﬂündüler mi? Düﬂünmemiﬂ veya düﬂünse de sorgulamam›ﬂlard›r. Çünkü, iﬂbirlikçileri,
uﬂakl›klar› buna engeldir.
TBMM eski baﬂkan› ve eski d›ﬂiﬂleri bakanlar›ndan Hikmet Çetin,
2003 y›l›nda NATO ad›na Afganistan’da Güvenlik Destek Gücü'nün(ISAF) baﬂkan› olmuﬂtu.
ﬁimdi ISAF’a yeni bir uﬂak baﬂkan
da düﬂünüyorlar m›? Çok itibar(!)
kazand›klar› duygusuna kap›lm›ﬂlard› o zaman.
Türkiye’nin Afganistan konusunda Amerika’ya yapaca¤› en büyük iyilik, “ölmek üzere asker!”
göndermesidir. Afgan direniﬂi,
ABD’yi zorluyor. Amerika için Afganistan’a dolar karﬂ›l›¤› Mehmetçik getirtilmesi, hem politik, hem
askeri anlamda kârl› bir ticaret olacakt›r. Mehmetçi¤in maliyeti, malum oldu¤u üzere Amerikan askerinden hayli düﬂüktür. Para düﬂkünü
AKP iktidar› için de iyi bir ticarettir
bu. Çünkü onun için de zaten ölecek
askerin bir de¤eri yoktur.

Clinton’un dünya bar›ﬂ›na
r efah›na “Katk›s›”
Hillary Clinton, Ankara’da An›tkabiri ziyareti s›ras›nda yapt›¤›
aç›klamada, ziyaretiyle “dünyada
bar›ﬂ ve refah› amaçlad›¤›n›” söylemeyi de ihmal etmemiﬂ.
Bar›ﬂ ve refah, Clinton’a,
ABD’ye çok uzak kavramlard›r.
Hangi dünya bar›ﬂ›ndan, refah›ndan
bahsediyor? “Dünya bar›ﬂ›n›n ve refah›n›n” en büyük engeli ABD’dir.
Bar›ﬂtan bahsedenlerin Irak’ta, Af-

ganistan’da ne iﬂi var?
Irak’ta ABD iﬂgalinde 1 milyon
civar›nda Irakl› katledildi. Yüzbinlercesi iﬂkencelerden geçirildi, tutukland›. Ülke kan gölüne çevrildi.
Bu mudur bar›ﬂ? Bunun bir benzerini de Afganistan halk›na yaﬂatt›lar.
Dünya bar›ﬂ›, refah› laflar›n› Clintonlar en son bile a¤›zlar›na alamazlar. Dünya halklar› ABD’nin ony›llard›r, Asya’da, Afrika’da, Latin
Amerika’da, Avrupa’n›n yoksul ülkelerinde halklara nas›l bir bar›ﬂ ve
refah getirdi¤ini çok iyi bilir.
Onlar›n refah dedi¤i dünya halklar› için açl›k, yoksulluk, sefaleti
demektir.
Clintonlar’›n, Obamalar’›n refahtan anlad›¤› kendi refahlar›d›r.
onlar asla doymazlar ve halklar›n
kan›n› emerek palazlan›rlar.

O b a m a’ n › n AKP’den
üç iste¤i
Obama’n›n Türkiye’ye gelece¤iyle ilgili olarak AP Ajans›’n›n bildirdi¤ine göre, Obama, Türkiye oligarﬂisinden üç ﬂey istemek için geliyormuﬂ:
“ABD’nin Irak’tan çekilmesine,
Afganistan savaﬂ›n›n gidiﬂat›n›n de¤iﬂtirilmesine ve ‹ran’›n nükleer heveslerinin bloke edilmesine” yard›mc› olmas›.
Amerikan politikalar› Ortado¤u’da direniﬂin yaratt›¤› bir açmazla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›r. Amerika
için çekilse bir türlü, çekilmese bir
türlüdür. ‹ﬂte bu noktada, daha
adayl›¤›n› aç›klad›¤›ndan beri, Obama da Ortado¤u için yeni çareler(!)
ar›yor. Ne de olsa yeni bir baﬂkan ve

‹ﬂbirlikçi Polise Sald›r›
Irak'›n baﬂkenti Ba¤dat'ta 8 Mart günü
Polis Akademisi önünde bekleyen polis
adaylar›na yönelik bir feda eylemi gerçekleﬂtirildi.
‹ﬂbirlikçi polis teﬂkilat›na girmek isteyen
adaylar›n aras›na motosikletle giren bir kiﬂi
üzerindeki bombalar› patlatt›. Sald›r› sonucunda en az 28 kiﬂi öldü, 57 kiﬂi yaraland›.

“bar›ﬂ maskesi giymiﬂ” bir isim.
Kendi halk›na birçok vaadlerde bulunarak iktidara geldi. ﬁimdi ABD
tekellerinin ç›karlar› için yeni çarelere baﬂvurmaya çal›ﬂacakt›r. ABD
Baﬂkan› Obama’n›n elbette Türkiye’den beklentileri çoktur.
Öncelikli istekleri Irak, Afganistan ve ‹ran üzerine olacakt›r. Sorunlu üç ülke. ‹kisinde iﬂgal bata¤›nda,
biriyle de uzun y›llar boyunca iliﬂkiler çok bozuk. Ve üç ülke de müslüman. Müslüman AKP pekala çok
iﬂe yarayabilecektir. Bu yönüyle de
AKP’yi kullanacakt›r Obama.
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an bunu
iyi bildi¤inden seçim meydanlar›ndan ba¤›r›yor: “Obama’n›n Türkiye’ye gelmesinden rahats›zl›k duyanlar var. Bu anlay›ﬂ›n Türkiye’ye
ne faydas› var, bir faydas› olmaz”.
Bir iﬂbirlikçi, bir onursuz ikiyüzlü, efendisinin geliﬂinden rahats›z
olanlara çok bozulur. Tayyip de
Obama’n›n geliﬂine karﬂ› ç›kanlar›,
Türkiye’ye faydas› olmamakla suçluyor.
Tayyip istiyor ki her türlü onursuzlu¤u yaps›n, ülkenin herﬂeyini
fazlas›yla ABD’ye peﬂkeﬂ çeksin,
ama kimse de sesini ç›karmas›n,
hatta alk›ﬂlas›nlar. Böylece iktidar›n›n sürmesi daha sa¤lama ba¤lanm›ﬂ olacak.
Onun için AKP’liler onursuzca
alk›ﬂl›yorlar Clintonlar› ve gelecek
Obamalar’›. Çünkü o alk›ﬂlayan elleri iﬂbirlikçi, kanl› ellerdir. Herﬂeyi
pazarlayan, satan ellerdir. Bunun
için imzalar atan, anlaﬂmalar yapan
ellerdir.
kullan›ld›¤› sald›r›larda
25’i çocuk 74 kiﬂi öldü. Haberde "Halk›n s›¤›nd›¤›
bölgeleri hedef alan insanl›k d›ﬂ› bombard›manda en
az 100 kiﬂi de yaraland›" denildi.
Ordunun son aylarda düzenledi¤i sald›r›larda 2 bin kiﬂi ölürken, 7 bini aﬂk›n kiﬂi yaraland›,
300 bin kiﬂi ise göç etti.

Sri Lanka Ordusu
Tamil Halk›n› Bombal›yor
Sri Lanka Ordusu’nun ülkenin kuzeyindeki Tamil bölgesinde kurulan yeni ‘Güvenlikli Bölge’ye a¤›r bombard›man sald›r›lar›nda bulundu¤u bildirildi. Salk›m ve misket bombalar›n›n da
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Eme¤in ç ›karlar›n› s avunmak,
düzen partilerini desteklemekle ba¤daﬂmaz!
D‹SK, 29 Mart Yerel Seçimleri'nde destekleyece¤i adaylarla ilgili bir aç›klama yapt›. D‹SK yönetimi aç›klamas›nda ‹stanbul’da Ke m a l K › l › ç d a ro¤lu, Ankara’da M u r a t K a r a y a l ç › n, ‹zmir’de Aziz Ko cao¤lu ve Eskiﬂehir’de Y›lmaz Bü y ü k e r ﬂ e n’e oy verilmesi ça¤r›s›nda
bulundu.
Türkiye solunun çeﬂitli kesimlerinin 1970’lerden bu yana aﬂamad›¤› bir k›s›r döngüdür bu. Devrimi
savundu¤unu, sosyalist oldu¤unu,
s›n›f bak›ﬂ aç›s›yla hareket etti¤ini
iddia edenler, tüm bu iddialar›na
karﬂ›n seçim zaman› gelince, düzen
soluna yedeklenirler. Genel veya
yerel seçimlerde s›k s›k tekrarlanm›ﬂt›r bu tablo. TKP’den D‹SK’e,
Alevi örgütlenmelerinden memur
sendikalar›na, çeﬂitli sol siyasi hareketlere kadar, birçok kesim bugüne
kadar çeﬂitli teoriler ve gerekçelerle, düzenin CHP-SHP-DSP çizgisindeki partilerini desteklediler.
Bu politikan›n bugüne kadar halk›n, daha dar anlamda iﬂçilerin, memurlar›n veya Alevilerin talepleri
do¤rultusunda sonuçlar verdi¤i hiç
olmam›ﬂt›r. Destek verdikleri düzen
partileri, onlar›n en s›radan taleplerini bile gözetmeyerek cevap vermiﬂtir bu deste¤e.
Fakat ony›llard›r tekrarlanagelen
bu durum da, bu kesimlerin “seçim
politikas›n›” de¤iﬂtirmeye yetmedi
bugüne kadar. Sonucunu bile bile,
yine ayn› destek için ça¤r› yap›l›yor
iﬂte.

Destek ça¤r›s› yap›lanlar,
faﬂist politikalar›n,
soyguncu yönetim tarz›n›n
d›ﬂ›ndalar m›?
D‹SK’e soruyoruz: Desteklenmesi için ça¤r› yapt›klar› bu isimler,
sistem d›ﬂ› m›? Oligarﬂinin düzenini sürdürmüyorlar m›? Belediyeleri
rant yeri olmaktan m› ç›kard›lar?
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H a l k › n ç › k a r l a r › n › m › savundular
veya savunacaklar?
Cevap, bunlar›n hepsi için hay›rd›r. Öyleyse, D‹SK ne ad›na, kim
için bunlara destek ça¤r›s› yap›yor,
bunlar›n neyine kefil oluyor? Yar›n
bunlar›n soygunlar›, ya¤malar›, zulüm politikalar›na do¤rudan veya
dolayl› onaylar› gündeme geldi¤inde, bunlarla ilgili halka hesap verecek mi?..

Nedir bu ça¤r›n›n amac›?
Onlar›n kazanmas›, ülke çap›nda
veya yerel düzeyde, emekçilerin le hine bir sonuç mu yaratacakt›r?
Bu belediye baﬂkanlar›ndan herhangi birinin, herhangi bir AKP’li,
DYP’li, ANAP’l› belediye baﬂkan›ndan fazla olarak bu konuda yapt›¤› bir ﬂey var m›d›r?
‹ﬂçilerin demokratik haklar›n› m›
geniﬂletmiﬂtir? Toplu sözleﬂmede 1
May›s hakk›n› m› tan›m›ﬂlard›r?
Sendikal örgütlenmeyi mi teﬂvik ettiler iﬂyerlerinde? ‹ﬂçilere daha yüksek ücret mi verilmesini sa¤lad›lar?
Parlamento çat›s› alt›nda veya
yerel yönetimlerde I M F d a y a t m a l a r › n a karﬂ› mücadele mi verdiler?
Evet, ister ekonomik bak›mdan,
ister demokratik anlamda, ne yapt›lar?
Destek ça¤r›s› yapanlar›n bu soruya verecekleri cevaplar olmal›d›r.
Buna bir cevaplar› oldu¤unu
sanm›yoruz. Tabanda bu ça¤r› ço¤u
kez, ﬂeriatç›l›k-laiklik kavgas› temelinde savunulmaktad›r. O aç›dan
da bakal›m. Bu ça¤r›n›n amac› iddia edildi¤i gibi, “gericilik karﬂ› s › n d a ” ortak tutum geliﬂtirmek olarak aç›klanabilir mi?
Burada “gericilik”ten kastedilen tahmin edilece¤i gibi, AKP
adaylar›d›r.
AKP adaylar›n›n gerici oldu¤u
ﬂüphesiz ve tart›ﬂmas›zd›r. Ama

AKP karﬂ›s›ndaki CHP’li, SHP’li,
DSP’li bu adaylar›n “ilerici” oldu¤unu kim, nas›l iddia edebilir?
Bunlar, partilerinin “ileri gelen”
isimleri de¤il mi?
M u r a t K a r a y a l ç › n’› uzun boylu
anlatmaya gerek var m›? 1990’lar›n
baﬂ›nda DYP-SHP Koalisyon hükümeti dönemindeki rolünü hat›rlamak
yeterlidir. Halka karﬂ› savaﬂ›n en
kanl› biçimde sürdürüldü¤ü bir dönemin Baﬂbakan Yard›mc›s›’d›r Karayalç›n ve bu zulümden dolay› piﬂman oldu¤una dair bugüne kadar
hiçbir aç›klamas›na rastlanmam›ﬂt›r.
Peki, Y › l m a z B ü y ü k e r ﬂ e n’in,
üyesi oldu¤u DSP iktidar›nda gerçekleﬂtirilen 19-22 Aral›k katliam›
nedeniyle, F Tipi hapishanelerin
aç›lmas› nedeniyle DSP’ye yönelik
bir eleﬂtirisi var m› acaba? DSP yönetiminin “has adam›” olabildi¤ine
göre, bundan ç›kan tek sonuç, DSP
politikalar›na mutlak onay verdi¤idir. D‹SK, Eskiﬂehir halk›n›, k a t l i a m c › l a r › n p a r t i s i n e oy vermeye
ça¤›rd›¤›n›n fark›nda m›d›r?
Ayn› ﬂey, esas olarak Kocao¤lu
ve K › l › ç d a ro¤lu’nun partisi CHP
için de geçerlidir. Sözü geçen bu
isimler, CHP’nin, Baykal’›n emek
düﬂman›, halk düﬂman›, hangi politikas›na muhalefet etmiﬂlerdir? Y›llard›r parlamentoda halka karﬂ› politikalara el kald›rm›ﬂ bir burjuva
politikac›, iki h›rs›zl›k belgesi aç›klam›ﬂ olmakla, kendisini ve partisini aklam›ﬂ say›labilir mi?

D‹SK’in, bu deste¤i
aç›klamak için hiçbir
t u t a r l › g e re k ç e s i y o k t u r
Kuﬂku yok ki, D‹SK de bu destek ça¤r›s› için tutarl› bir gerekçe
bulman›n zorlu¤unun fark›ndad›r.
Destek ça¤r›s› aç›klamas›nda s›ralanan gerekçelerden bunu ç›karmak
mümkündür.
Bak›n ne diyor D‹SK bu ça¤r›da:

D‹SK, ça¤r›s›nda “ n e o l i b e r a l
politikalar› etkisizleﬂtirmenin yolunun demokratik, özgürlüklerden
yana bir örgütlenmeden geçti¤ini,
bu aç›dan yerel seçimlerin öneminin büyük oldu¤unu” söylüyor.
Karayalç›n, K›l›çdaro¤lu, Kocao¤lu ve Büyükerﬂen’i desteklemek,
emperyalizmin “neoliberal politikalar›n› etkisizleﬂtirmeye” NASIL
hizmet edecek? Bu isimlerin partileri, emperyalizmin bu politikalar›na karﬂ› de¤iller ki!
D‹SK, ça¤r›s›nda oylar›n,
“ Eme k ve demokrasiden yana ,
toplumsal eﬂitlik, dayan›ﬂma ve bar›ﬂ yanl›s›, seçilme ﬂans› en yüksek
sol ve sosyal demokrat adaylara verilmesi gerekti¤ini” söylüyor.
K a r a y a l ç › n , K › l › ç d a r o¤lu, Ko cao¤lu ve Büyükerﬂen, emek ve
demokrasiden yana m›?
Toplumsal eﬂitlikten yana m›?
Dayan›ﬂma ve bar›ﬂ yanl›s› m›?
Böyle olduklar›n› iddia etmek,
ancak ya siyasi bir körlükle ya
emekçileri düzene çekmek için
aç›kça çarp›tma yapmakla izah edi-

lebilir. Belki de ikisi birden söz konusudur.
Fakat kesin olan ﬂudur ki; D‹SK
bu ça¤r›s›yla, emekçileri düzenin
gerici kesimlerine yedeklemekten
baﬂka bir ﬂey yapm›ﬂ olmamaktad›r.
Düzen içinde her dönem “ehveni ﬂer” arayan, emekçileri, kendi s›n›f
ç›karlar›na uygun tav›rlar tak›nmaya
ça¤›rmak yerine, geçici, k›sa vadeli,
günü kurtarmaktan ötesini düﬂünemeyen kayg› ve hesaplarla düzene
yedeklenmeye ça¤›ran bu politikalar,
eme¤i de¤il, düzeni güçlendiriyor.
Türkiye solu, devrimci reformist
demeden, en geniﬂ ﬂekliyle bir araya
gelebildi¤inde, önemli bir güç oluﬂturabilir. Ama kimilerinin grupçu,
benmerkezci kayg›larla kendilerine
tabi olacak kesimlerle s›n›rlad›klar›
ittifaklar, kimilerinin düzen partilerine meyletmeleri gibi çeﬂitli nedenlerle böyle bir güç örgütlenememektedir. Ve bu da, ilerici, demokrat güçlerin düzene yedeklenmesine
daha müsait bir ortam yaratmaktad›r. Kuﬂku yok ki böyle bir alternatifin olmamas›, D‹SK’in faﬂist, gerici düzen partilerini desteklemesinin

gerekçesi ve mazereti olamaz.
D‹SK de dahil, hiçbir ilerici, demokrat güç, ilerici, devrimci, demokrat hiçbir kiﬂi, düzen partilerinin adaylar›na HANG‹ GEREKÇEYLE OLURSA OLSUN, destek
olmamal›, oy vermemelidir. Onlar›n seçilmesinin “solun iﬂine yarayaca¤›n›” düﬂünenler, ony›llard›r
nas›l yan›ld›larsa, yine yan›lacaklar,
yine beklentilere hayal k›r›kl›¤›na
dönüﬂecektir. Bilinmelidir ki,
CHP’nin, DSP’nin devrimcilere,
ilericilere düﬂmanl›¤›, düzenin
“sa¤” partilerinden daha az de¤ildir.
Hat›rlanmal›d›r ki, devrimcilere
karﬂ› türlü bask›lar, tasfiyeler, bunlar›n iktidarlar›nda gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Belediyelerde de ayn› durum
yaﬂanm›ﬂt›r.
Düzeni de¤il, devrimi güçlendirelim. Bulundu¤umuz alanda devrimci adaylar varsa, onlara verelim,
yoksa, oy vermeyelim.
Oy vermemekle biz bir ﬂey kaybetmeyiz. Ama ehven-i ﬂer deyip,
önerilen bu düzen adaylar›na oy verirsek, düzen kazan›r. Faﬂizm kazan›r.

Mahallede
bulunan bir yöre
derne¤inin
AKP’nin Ba¤c›lar
Belediye
Baﬂkan aday›
Lokman Ça¤r›c›’y› davet etti¤i
de
ö¤renen
Halk Cepheliler dernek yöneticilerini
ikna ederek davetten vazgeçirdiler.

Saadet Partililer’e müdahale ettiler.
Polisin Seyit Güçtekin, Gökhan,
Kerem ve Erdo¤an isimli 4 Halk
Cepheli’yi gözalt›na ald›¤› bildirilirken gözalt›lar ayn› gün karakoldan serbest b›rak›ld›.

SEÇ‹M ÇARE DE⁄‹L,
Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi
Mücadelesine Kat›l!
Düzen partilerinin seçim çal›ﬂmalar› mahallelerde Halk Cephelilerin, halk›n tepkisiyle karﬂ›laﬂ›yor.
Seçim aldatmacas›na izin vermeyen
Halk Cepheliler, düzen partilerinin
propagandalar›n› engelliyor, bayraklar› indirerek yapt›lar› konuﬂmalarla
düzen partilerini teﬂhir ediyorlar.
7 Mart günü AKP’lilerin Yenimahalle, Ahmet Kabakl› Caddesi
üzerine yapt›lar› seçim çal›ﬂmas›
engellendi. As›lan bayraklar indirilirken AKP’yi teﬂhir eden konuﬂmalar yap›ld›. Ahmet Kabakl› Caddesi’nden kovulan AKP’lilerin Tavukçu Köprü Caddesi üzerine ast›klar›
bayraklarda indirildi.

Esen l e rde Dü z e n P a r tile r i
P r ot e s t o E d i l d i
9 Mart günü ‹stanbul Esenler
Nam›k Kemal Mahallesi’nde
MHP’lilerin pankart ve bayrak asmaya çal›ﬂmalar› mahallenin tepkisiyle karﬂ›land›. Halk Cepheliler’in
müdahalesiyle MHP’liler mahalleyi
terk edip gittiler. Ast›klar› 3 pankart
da hemen indirildi. Akﬂam saatlerinde de Saadet Partisi’nin seçim
çal›ﬂmalar› engellendi. Halk Cepheliler’in öncülü¤ünde mahalleliler

S a r › g a zi ’ de A n t i - F a ﬂ i s t
Tep ki y e J a nd a rma Sal d › rd›
Yerel seçimleri f›rsat bilen
MHP’nin Sar›gazi-Uysal Caddesi
üzerinde bir seçim irtibat bürosu açmas› ve cadde boyunca bayraklar›n›
asmas› üzerine 7 Mart günü akﬂam›
yaklaﬂ›k 50 kiﬂilik devrimci demokrat gençlerden oluﬂan kitle, cadde
üzerindeki MHP bayraklar›n› indire
indire MHP’nin seçim irtibat bürosunun önüne gelerek, sloganlar› eﬂli¤inde MHP bayraklar›n› yakt›.
Bu tepkiyi hazmedemeyen jandarma kimlik kontrolü yap›p sald›rarak 12 kiﬂiyi gözalt›na ald›. Gözalt›lar daha sonra serbest b›rak›ld›lar.
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Gençli¤in
Kaleminden

1 6 M A RT’I UNUTMADIK!
ADALET ‹ST‹YORUZ!

16 Mart 1978’di tarih. Eczac›l›k Fakültesi önünde 7 devrimci-demokrat ö¤renci at›lan
bomba ve aç›lan yayl›m ateﬂi
sonucu ﬂehit düﬂtüler. Dün gibi
hala barutun kokusu, cans›z bedenlerin görüntüsü...
Peki, o bomban›n ‹stanbul Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi’nde ne iﬂi vard›? Ne için 7 ö¤rencinin can›na
k›y›lm›ﬂt›?
O bomba 7 ö¤renciye at›lm›ﬂ bir bomba de¤ildi. O
bomba dönemin akademik-demokratik gençlik mücadelesine at›lm›ﬂt›. Faﬂizm kitle katliamlar›yla halk›
ve gençli¤i y›ld›rmay›, devrimci-demokratik mücadeleyi kanla bast›rmay› politika haline getirmiﬂti. 1977
1 May›s katliam› bunun en aç›k göstergesiydi.
16 Mart Beyaz›t katliam›yla oligarﬂi, ö¤rencilerin
ve halk›n hakl› mücadelesini sindirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
Fakat katliam›n hemen ard›ndan Dev-Genç’in önderli¤ini yapt›¤› üniversite iﬂgalleri baﬂlat›lm›ﬂ, dersler
boykot edilmiﬂtir. Halk›n, gençli¤in büyük öfkesinin
sonucunda D‹SK ülke çap›nda 2 saatlik iﬂ b›rakma karar› ald›¤›n› aç›klad›. Ülkemiz tarihine “Faﬂizme ihtar”
olarak geçecek olan bu eylem ça¤r›s›na, TÖB-DER’den
TMMOB’a, Türk Tabibler Birli¤i’nden TÜTED, TÜMAS,
‹stanbul Barosu’na kadar çok say›da demokratik kitle
örgütü destek verdi. 20 Mart'ta saat 08.00-10.00 aras›nda Türkiye'nin dört bir yan›nda hayat durdu. Yaklaﬂ›k 1 milyon dolay›nda insan kat›ld› o günkü eylemlere.
Halk›n büyük öfkesi karﬂ›s›nda devlet 16 Mart katliam›yla ilgili göstermelik bir yarg›lama baﬂlatm›ﬂt›. O

Abdullah
ﬁ‹MﬁEK

A. Tu r a n
ÖREN

Baki
EK‹Z

GENÇL‹K FEDERASYONU

Hatice
ÖZEN

yarg›lama, 2008’e kadar, yani 30 y›l boyunca sürmüﬂ
ve sonuca ulaﬂmadan zaman aﬂ›m›na u¤rat›lm›ﬂt›r.
Failler bellidir. Patlayac›lar› sa¤layan subaylar, katliam› gerçekleﬂtiren sivil faﬂistler ve polisler, katliamc›lar› o meydanda koruyan polis ﬂefleri, hepsi bellidir.
Katliam›n “sahipleri” de bellidir. Onlar› yakalamayan
ve davay› zaman aﬂ›m›na u¤ratan devlet, katliam›n›
sahiplenmiﬂtir.
16 Mart tarihi bize baﬂka bir katliam daha hat›rlat›yor. 1988’de, Amerikan emperyalizminin deste¤iyle
ve onlardan ald›klar› kimyasal silahlarla Irak yönetimi taraf›ndan 5 bin Kürt Halepce’de katledilmiﬂti.
Unutmayacak, emperyalizmden hesap soraca¤›z.
Ac›m›z, öfkemiz o günlerdeki gibi s›cakt›r. Adalet
istiyoruz. Bizi ve halk›m›z› bu gibi katliamlarla hiçbir
zaman susturamad›lar. Ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir ülke için verdi¤imiz mücadeleyi bitiremediler
ve bitiremeyecekler de. Bu sene de susturulamayaca¤›m›z›, unutmayaca¤›m›z› gösterecek, Beyaz›t Meydan›’na ç›kaca¤›z. Onurlu, namuslu bir yaﬂam isteyen
tüm gençli¤i katliam› lanetlemeye ve hesap sormaya
ça¤›r›yoruz!
Bas›n aç›klamas› ve anma için:
Tarih: 16 Mart Pazartesi
Saat: 12.30
Yer: Beyaz›t Meydan›

Cemil
SÖNMEZ

Hamit
AKIL

Murat
K U RT

Beyaz›t’ta ﬂehit düﬂen
ö¤renci yaraland›.
Her gün, militan bir kavgan›n ad›msilki nip kalkt› kab rinden
lar›yla sars›yorlard› o meydan›. “GünOrtas›nda adeta bir krater aç›lm›ﬂt›
ve e l in de bir g üne ﬂ gi bi
do¤du hep uyand›k” marﬂ›n›n dizeleBeyaz›t’›n. Ölülerden ve yaral›lardan
riyle uykular›n› bölüyorlard› faﬂizmin.
ta ﬂ› y› p y ar as › n›
akan kanla k›z›la boyanm›ﬂt› meydan.
O meydandan kavga yükseliyordu her y›kt› ﬂahmeran›n ma¤aras›n› Öfke f›ﬂk›r›yordu ﬂimdi Beyaz›t’taki
gün. 16 Mart 1978 günü, ‹stanbul Ünikana boyanm›ﬂ her parkeden. Kanlar
versitesi’nde topluca ç›kan devrimci-demokrat ö¤renciiçindeki yoldaﬂlar›n› hastaneye yetiﬂtirmeye çal›ﬂanlar›n
lerin üzerine iﬂte o meydanda bombalar at›ld›. Bombayüreklerinde öfke büyüyordu... Öfkemiz hala o günkü
lar› kitlenin üzerine ya¤an kurﬂunlar tamamlad›: Düﬂtüöfkedir. Çünkü katiller ve onlar› azmettirenler, cezalar›ler bir bir; Hatice Özen, Ahmet Tu r a n Ö re n, H a mi t
n› bulmad›lar. Adalet yerini bulmad›. Öfkemiz iﬂte bu
Ak›l, Cemil Sönmez, A b d u l l a h ﬁ i m ﬂ e k , M u r a t K u r t ,
yüzden dünden daha taze, dünden daha büyüktür ve yüBaki Ekiz adl› ö¤renciler katledildiler. 100’ün üzerinde
re¤imiz art›k asla affetmeyecektir.
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‘Biz kal›yoruz YÖK gitsin’
‹stanbul’da araﬂt›rma görevlileri Yüksek Ö¤retim
Kanunu'nun 50-d maddesine tabi k›l›narak maaﬂlar›n›n
kesilmesini protesto etti.
600 araﬂt›rma görevlisi, akademisyen ve sendika
yöneticisinin, ‹stanbul Üniversitesi'nde (‹Ü), “Yüksek
Ö¤retim Kanunu'nun 50/d maddesinin doktora ö¤rencilerinin asistan olarak çal›ﬂmalar›n› engelleyecek ﬂekilde uygulamas›na karﬂ›” panelle baﬂlayan eylemler,
yürüyüﬂle devam etti.
Ana kap›ya kadar meﬂalelerle slogan atarak yürüyen
kitleye, d›ﬂar›da E¤itim ve Bilim Emekçileri Sendikas›
(E¤itim-Sen), Ö¤renci Gençlik Sendikas› (Genç-Sen)
ve Üniversite Konseyi Derne¤i (ÜKD) Ahali, SabahATV'nin grevdeki çal›ﬂanlar› da kat›ld› ve yürüyüﬂçüle-

Alternatif Olmaya
Devam Edece¤iz
Eskiﬂehir
Gençlik Derne¤i, 5 Mart
Taraf Gazetesi’nde
“Anaokullar›n› bile fiﬂlediler’’ baﬂl›¤›yla yap›lan haberde
yer alan ‘Eskiﬂehir Y›k›c› Bölücü ‹rticai Faaliyetler De¤erlendirmesi’ ad›
alt›ndaki rapora iliﬂkin bir eylem yapt›.
Gençlik Derne¤i ad›na Çi¤dem Yakﬂi konuﬂmas›nda “Kendi halk›n› adeta
düﬂman gibi gören bu anlay›ﬂ bütün partileri, dernekleri, sendikalar›, okullar›,
kafeleri, hastaneleri, eczaneleri, radyoTV ve gazeteleri, birçok kurum ve kiﬂileri fiﬂlemiﬂtir. Derne¤imizin de isminin
geçti¤i bu fiﬂleme raporunda adeta karalama çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r. Bask›lara
ra¤men alternatif olmaya ve gençli¤e
do¤ru olan›, gerçekleri anlatmaya devam edece¤iz” dedi.
17 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde "Hedef
Göstermeler Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz"
pankart› aç›l›rken, "Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza" sloganlar› at›ld›.

rin say›s› bine
yükseldi.
‹Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde
"Biz kal›yoruz YÖK
Gitsin" pankart› açan
araﬂt›rma görevlileri
ad›na Cemil Ozansü;
YÖK'ün, doktoras›n› bitiren araﬂt›rma görevlilerinin
üniversiteyle iliﬂkilerini kesen uygulamas›na son vermesini istedi. Ard›ndan Fen Fakültesi’ne yüründü. Buradaki anfide 50-d'ye karﬂ› mücadele eden asistanlarla
ilgili film gösterimiyle baﬂlayan program tiyatro, ﬂiir ve
müzik gösterileriyle sürdü.
Asistanlar akademik faaliyetlerini sabah sekize kadar sürdürerek "Biz kal›yoruz, YÖK gitsin" dediler.

Konya’da
di¤er bir sald›r› da arkadaﬂlar›na ziyarete giden bir baﬂka
Kürt ö¤renci grubuna yap›ld›.
Faﬂistlerin gece yar›s› sopal› ve
sat›rl› sald›r›s›na u¤rayan ö¤renciler, kendilerini savunarak faﬂistlere cevap verdi.
Ç›kan olaydan sonra, Selçuk
Üniversitesi ö¤rencilerinden
Mustafa Vefa, Özlem Gülmez ve
soyad› ö¤renilemeyen Bilal
isimli 3 Kürt ö¤renci gözalt›na
al›nd›.
Yaral› ö¤rencilerin götürüldü¤ü Numune Hastanesi’nde faﬂistlerin sald›r›s› devam etti.

Konya'da Faﬂist Sald›r›
Konya Selçuk Üniversitesi
merkez kampüsünde faﬂistlerin
sald›r›s›na u¤rayan 3 ö¤renci yaraland›.
Selçuk Üniversitesi Merkez
Kampüs’ünde bir grup faﬂist, 3
Kürt ö¤renciye sald›rarak yaralad›. ‹simleri ö¤renilemeyen biri kad›n 3 ö¤renci, Konya Devlet
Hastanesi'nde ayakta tedavi
edildi.
Ülkücü faﬂistlerin sald›r› esnas›nda ö¤rencilerden birinin
üzerine araba sürerek aya¤›ndan
yaraland›¤› bildirildi.

meyle k›sacas› yozlaﬂma
ile teslim al›nmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› söyledi. Daha
sonra söz al›p yaﬂad›klar›
sorunlar› anlatan liseliler,
yozlaﬂma konusu üzerinden yaﬂad›klar› olaylardan örnekler verdiler.
Konuﬂmalar›n
ard›ndan
Gençlik Dernekli liselilerin haz›rlad›¤› sinevizyon gösterimine
geçildi. Sinevizyon gösteriminin
ard›ndan liselilerin haz›rlad›¤›,
yozlaﬂmay› konu alan skeçler
oynand›.
Son olarak söylenen türküler
ve çekilen halaylarla etkinlik son
buldu.

Liseli Gençlik
Yozlaﬂmaya Karﬂ›
7 Mart Pazar günü Ankara
Gençlik Dernekli Liseliler,
“Yozlaﬂmaya Karﬂ› Liseli Gençlik Buluﬂuyor” baﬂl›¤› alt›nda sinevizyon gösterimi düzenledi.
Program›n baﬂ›nda liseli gençlik ad›na bir konuﬂma yapan Kat,
egemenlerin genç beyinleri uyuﬂturmak için uygulad›¤› politikalardan bahsetti. Bu politikalar›n
en baﬂ›nda yozlaﬂt›rma politikas›n›n geldi¤ini anlatan Kat, genç
beyinlerin uyuﬂturucuyla, çeteleﬂ-
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TÜB‹TAK

Ne ararsan
kendinde ara
Can Dündar, güya ‘de¤iﬂimi’ anlat›yor
yaz›s›nda.. “‹ﬂçiler, 30 y›l önce ‘Kahrolsun
Amerika’ diye yürürken üzerlerine kurﬂun
ya¤d›r›lan meydanda, ‘Yaﬂas›n Obama’
pankart›yla yürümeye haz›rlan›yor gelecek
1 May›s’ta... Ac›nacak halimize gülüyoruz.”
B i r ; çarp›c› yaz› yazaca¤›m diye çarp›tma. Yalan söyleme. Hangi iﬂçiler 1 May›s’ta
‘Yaﬂas›n Obama’ pankart›yla yürümeye haz›rlan›yormuﬂ? At›yorsun düpedüz ve bunun ad›na da yazarl›k, ayd›n olmak diyorsun.
‹ k i ; sen kendi haline gül esas. ‹ﬂçiler bu
ülkede “Yaﬂas›n Obama” diye yürümedi
ama, senin gibiler “Yaﬂas›n Ecevit” diye
belgeseller yapt›lar, Menderesler’e, Özallar’a övgüler düzdüler... E¤er bir yanardönerlik ar›yorsan, onu kendinde ara. Ondan sonra da otur ister gül, ister a¤la ac›nacak haline.
BAM TELİ çizgiler

42 y›ld›r TÜB‹TAK taraf›ndan yay›nlanan Bilim ve Teknik Dergisi’ni haz›rlayan ekip, son say›s›nda “Darwin 200 yaﬂ›nda” yaz›l› bir kapak yap›nca, yay›n yönetmeni TÜB‹TAK taraf›ndan görevinden al›nm›ﬂ...
Hem AKP iktidarda, hem kapakta
Darwin, olur mu? Yay›ndan çekilen Bilim
ve Teknik dergisinin alternatifi olarak
önümüzdeki günlerde Hz. Adem’i kapak yapan bir say› ç›kars›nlar bari. Hem çok bilimsel olur, hem de çok ya¤sal!

Tam Haraç
D P T: Ö ¤ renciler, h a rc a ma l a r› n› n ya r› s › n› k ar ﬂ› l a s › n” di y e
r a p o r sunmuﬂ. Bunun için haz›rl›k yap›yorlarm›ﬂ.
Yok can›m, ö¤renciler di¤er yar›s›yla birlikte, TAMAMANI da
karﬂ›lar. Siz boﬂverin ö¤rencilerle u¤raﬂmay›. Siz, “devlet planlama teﬂkilat›” olarak baﬂbakan, bakan o¤ullar›na al›nacak gemileri,
damatlara al›nacak medya ﬂirketlerini, gelinlerin üstüne geçirilecek p›rlanta ﬂirketlerini, m›s›r bayiliklerini, yumurta çiftliklerini
planlay›n. ‹ﬂ mi yok yani bu hükümette?
Hadi hay›rl› planlar!

Sözün Özü:
“Bir gerçe¤i savunurken ona önce kendiniz inanmal›s›n›z, baﬂkas›n› inand›rmak
sonra ki iﬂ.” (Hz. Ali)

Göstere göstere
Hollanda’daki uçak kazas›ndan iki
gün önce,
Tekirda¤ adl› uçak (düﬂen uçak)
Madrid'e uçacakken pist baﬂ›ndan
dönmüﬂ. Yolcular aras›nda olan
gazeteci Ömer Üründül, de¤iﬂikli¤in
nedenini sorumuﬂ: Cevap "Gösteri
panelinde çok önemli bir bozukluk
vard›. Giderilemedi" diyorlar.
Ve sadece 48 saat geçmeden
Tekirda¤ "gösteri paneli"ndeki
göstergenin hatal› iﬂlemesi sonucu
düﬂtü.
K›sacas›, göstere göstere katliam.

“Taﬂlar› ba¤lay›p
köpekleri salm›ﬂlar”
ODTÜ’de 19 Ocak günü bir
J‹TEM istihbaratç›s› ö¤rencilerin
foto¤raflar›n› çekerken, ö¤renciler taraf›ndan yakalanm›ﬂ ve teﬂhir edilmiﬂti. Oligarﬂi eleman›na
“sahip ç›kmakta” gecikmedi.
Üzerinde iki ayr› kimlik ç›kan
kontrgerillac›y› yakalay›p teﬂhir
eden ö¤rencilere karﬂ› “büyük bir
operasyon” gerçekleﬂtirildi. 5 ö¤rencinin tutuklanmas›na sebep
olan suçlama, “kamu görevlisini
görevinden al›koymak”t›.
Nas›l bir kamu görevlisi bak›n: Üniversiteye yasal olmayan
yoldan girer, ö¤rencilerin foto¤raflar›n› gizlice çeker, haklar›nda
bilgi toplar, yakaland›¤›nda “sizin
iﬂiniz bitti” diye ö¤rencileri tehdit
eder.
Görüntülerinin tüm ülkeye yay›ld›¤› bu kontrgerillac›ya, benzer
örneklerinde görüldü¤ü gibi devlet taraf›ndan sahip ç›k›l›p ö¤renciler tutukland›.

Bu kiﬂinin
üzerinde jandarman›n görev
ka¤›d› ç›kt›. Bir
J‹TEM eleman›yd›
yani.
Ama oligarﬂinin jandarma bünyesinde y›llar önce oluﬂturdu¤u J‹TEM’in resmi bir yasas› yok. Gariplik de burada ortaya ç›k›yor iﬂte. Resmi olarak varl›¤› kabul
edilmiyor ama J‹TEM elemanlar›
“kamu görevlisi” olarak kabul
ediliyor. “Görev gere¤i oradayd›”
denilerek de sahipleniliyor.
ﬁemdinli’de de J‹TEM elemanlar› kitapç›y› bombalay›p bir
kiﬂiyi katlettikleri, sonra da silahlar›, bombalar› ve krokilerle yakaland›klar› halde Genelkurmay taraf›ndan “görev gere¤i oradayd›lar” denilerek sal›verilmiﬂti hat›rlanaca¤› gibi.
Bizim ülkemiz öyle iﬂte; istihbaratç›l›k yapan bir muhbir aç›¤a
ç›kar›l›p, teslim ediliyor, o serbest
b›rak›l›yor; serbest b›rak›lmas›
gerekenler ise, tutuklan›yor.
Taﬂlar› ba¤lay›p köpekleri salm›ﬂlar diye tasvir edilen ülke, bizim ülkemiz olsa gerek.

e d i y o r l a r.
‘Olay olmas›n, ben gazetecilerle muhatap olmak istemiyorum’ diyor. Ortada zorla yap›lm›ﬂ bir eylem yok...”
Üskül halkla alay ediyor. Oysa
ad› geçen çiftçi Öncel, gözalt›na
al›nd›¤›n› aç›klad›.
Emniyet Genel Müdürlü¤ü bile “hukuki bir problem var gibi
görünüyor” demek durumunda
kal›rken, ‹nsan Haklar› ‹nceleme
Komisyonu Baﬂkan› Üskül gerçek d›ﬂ› beyanda bulunmay›
tercih ediyor.
Bu ülkede insan haklar›ndan
sorumlu bir bakan›n, polisin sa¤
ele geçirme koﬂullar› varken katletti¤i insanlar›n katliam›n› olay
yerinde canl› izlemiﬂti. Üskül’ün
de nas›l bir insan haklar› savunucusu oldu¤unu ortaya koyuyor bir
kez daha.

Halkla Alay Ediyorlar
Mersin’de 3 y›l
önce Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’a “anam›z a¤l›yor” diyen çiftçi Mustafa Kemal Öncel’e Erdo¤an da “anan› al da
git” demiﬂti.
Tayyip Erdo¤an’›n 8 Mart’ta
bir kez daha Mersin’de yapaca¤›
miting öncesinde Öncel, polis taraf›ndan 12 saat gözalt›nda tutularak, miting bitiminde serbest b›rak›ld›. Bu durumun ö¤renilmesi
üzerine TBMM ‹nsan Haklar›
‹nceleme Komisyonu Baﬂkan› Zafer Üskül konuyu araﬂt›rm›ﬂ ve
bak›n hangi “gerçeklere” ulaﬂm›ﬂ?
“Olay, kiﬂiyi al›p bir yere götürme ﬂeklinde de¤il. Polis ona
gitmiyor. Kiﬂi polislerin oturdu¤u
kahveye geliyor. Orada sohbet

‹laca Zam:
“Ölen Ölsün!”
AKP Sa¤l›k Bakanl›¤› ilaç ﬂirketlerinin
iste¤i üzerine ilaç fiyatlar›na ortalama
yüzde 8 zam yapt›. Son yap›lan zamla;
-Aspirin kutusu 1.26 TL yükseldi.
-500 mg. 20 tablet Aspirin 1.26 lira
-Norvac 5 mg. tansiyon ilac› 13.59 TL.
-antibiyotik Zinnat 68.98 lira.
-Kalp hastalar›n›n kulland›¤› D›gox›n
tablet ise 1.54 lira oldu.
AKPdi¤er tüm alanlarda oldu¤u gibi
uyuslararas› ve yerli ilaç tekellerinin kasalar›n› doldurmaya devam ediyor. Halk›n sa¤l›¤› onlar için çok da önemli de¤il.

'Ça¤daﬂ Gemik Baran
Tursun'dur...'
‹zmir'de Baran Tursun'u öldüren polislerin yarg›lanmas›na devam edildi.
Karﬂ›yaka 1. A¤›r Ceza Mahkemesi'ndeki davan›n 8. duruﬂmas›na, delilleri gizledikleri iddia edilen Asayiﬂ ve
Olay Yeri ‹nceleme ﬁubeleri’nde görevli 10 polis ile avukatlar kat›ld›.
Duruﬂma öncesinde Ça¤daﬂ Gemik’in babas› Haﬂim Gemik’in de kendilerine destek oldu¤unu söyleyen Baran
Tursun’un babas› Mehmet Tursun, dava
süreci ile ilgili bilgi verdi. "Ça¤daﬂ Gemik Baran Tursun'dur Baran Tursun
Ça¤daﬂ Gemik'tir" diyen Mehmet Tursun, ailesi, demokratik kurum temsilcileri ve TAYAD’l› Aileler de davay› izledi.
Duruﬂmada san›k polis memurlar›
H.T., K.D. ve M.M.'nin ifadesi al›nd›.
Baran Tursun'un kulland›¤› cipin sürücü
koltu¤unda mermi gömlek parças› buldu¤u belirtilen san›k polis memuru
M.M., delilin koltu¤a sonradan kondu¤u
yönündeki iddialar›n do¤ru olmad›¤›n›
kaydederek, ''Sürücü koltu¤u üzerinde
inceleme yaparken sol elime bir cisim
batt›¤›n› hissettim. Koltuk buruﬂuk oldu¤u için detayl› inceleme yapt›m ve parçay› buldum'' dedi.
Mahkeme heyeti, müdahil avukat Alper Ba¤›ran'›n da aralar›nda bulundu¤u
baz› tan›klar›n dinlenmesi için duruﬂmay› erteledi.
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Grup YORUM
‘BAﬁE⁄MEDEN’
ile Akdeniz’deydi
Grup Yorum yeni albümü Baﬂe¤meden’in tan›t›m› kapsam›nda Adana’da verdi¤i konser ile dinleyicileriyle buluﬂtu. ﬁemsettin Kalkan’›n yapt›¤›
konuﬂmayla baﬂlayan konserde Grup
Yorum’un seslendirdi¤i türkülere ve
marﬂlara eﬂlik eden dinleyiciler, coﬂkulu saatler geçirdi. ﬁemsettin Kalkan
“Bir Grup Yorum konserinde daha sizlerle bir arada olman›n coﬂkusunday›z,
hepiniz hoﬂ geldiniz” sözleriyle yapt›¤› konuﬂmada, yaklaﬂan yerel seçimlerde burjuva partilerinin oyunlar›n›n
bir parças› olunmamas› ça¤r›s› yaparak
halk›n kendi sorunlar› etraf›nda örgütlenmesi gerekti¤ini belirtti. Kalkan
sözlerinin ard›ndan Grup Yorum’u
sahneye davet etti. Halaylarla süren
program Dersim’de Do¤an Güneﬂ, Cemo ve Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂlar›
ile sona erdi. ‹ki bölüm ﬂeklinde geçen
konsere 1100’ü aﬂk›n kiﬂi kat›ld›.

Adana’da
G r u p YORUM Söyleﬂisi
Grup Yorum Adana’da verece¤i

konserden bir gün
önce, 6 Mart Cuma günü Dilan
Kafe’de kat›ld›¤›
bir söyleﬂi ile dinleyicileriyle buluﬂtu. 80 kiﬂinin
kat›ld›¤› etkinlikte
s›cak sohbetler oluﬂtu. Baﬂta yeni albümü Baﬂe¤meden’de yer alan de¤iﬂikliklerle ilgili olmak üzere tüm sorulara yan›t veren Yorum üyeleri; grubun tarihini, devrimci çizgisini anlatarak halk›n içinden geldi¤ini ifade etti.
ﬁimdiye dek 25 y›ll›k tarihinde çok
fazla kiﬂinin grubun içinde yer ald›¤›n› belirten Yorumcular müzik tarzlar›nda kiﬂilerin de¤il kolektif eme¤in
ön plana ç›kar›ld›¤›n› ifade etti. Söyleﬂi yaklaﬂ›k 2,5 saat sürdü.

M e r s i n ’ d e G r u p YO R U M
Coﬂkusu
Grup Yorum 3 y›l aradan sonra
Mersin’de yeni albümü Baﬂe¤meden’i tan›tan bir konser verdi.
8 Mart’ta Paris Dü¤ün Salonu’nda
yap›lan konser, Gülbeyaz KARAER’in konuﬂmas›yla baﬂlad›. Konuﬂmada; 8 Mart’›n tarihi ve önemi anlat›ld› ve tüm emekçi kad›nlar›n Emekçi Kad›nlar Günü kutland›. Konuﬂma
esnas›nda konser haz›rl›klar› s›ras›nda

karﬂ›laﬂ›lan engellere de¤inildi.
Engellemeler teﬂhir edildikten
sonra sahneye Grup Yorum davet
edildi. Alk›ﬂlar ve sloganlar eﬂli¤inde
yerini alan Grup Yorum, önceki albümlerinden ve son albümü olan Baﬂe¤meden’den türkülerini seslendirdi.
Hep bir a¤›zdan türküler söylenirken,
‘Sen Olaca¤›z’ ﬂark›s› s›ras›nda öfke
ve coﬂkuyla at›lan ‘Mahir Hüseyin
Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ’ slogan›
salonda yank›land›. Konserde Grup
Yorum son olarak “Hakl›y›z Kazanaca¤›z” marﬂ›n› okudu.

Mersin’de
G r u p YO R U M Söyleﬂisi
4 Mart günü Mersin Sanat Kahvesi’nde Grup Yorum’un, yeni ç›kan albümü BAﬁE⁄MEDEN’in tan›t›m› ve
söyleﬂisi yap›ld›.
Grup Yorum dinleyicileri yeni albümle ilgili sorular›n› yönelterek, meraklar›n› giderdiler. Karﬂ›l›kl› sohbet
ﬂeklinde devam eden söyleﬂiye gençlerin ilgisi yo¤undu. Yeni albümün
nas›l ç›kt›¤› ve albümdeki parçalarla
ilgili sorulara cevap veren Yorum elemanlar› 8 Mart günü yap›lacak konsere de ça¤r›da bulundu. 250 kiﬂinin kat›ld›¤› söyleﬂi “Gelki ﬁafaklar Tutuﬂsun” türküsünün hep birlikte söylenmesiyle sona erdi.

Tav›r Yay›nlar›’n›n ‹lk Masal Kitab› Ç›kt›
Bir küçük Yaban O¤lak...
Kendisi küçük ama derdi büyük.
Gelece¤e varmak iser hemencecik.
Kolay de¤ildir amac›na ulaﬂmas›.
...
Karﬂ›s›na Mist›r Co’lar, Ceberrut’lar,
Danyel’ler ç›kacakt›r..
Peki, Yaban O¤lak, sizce, buna ra¤men varacak m› varmak istedi¤i yere?
YABAN O⁄LAK bunun cevab›n› verir bize.
*
ﬁiirleriyle tan›d›¤›m›z Ümit ‹lter, bu
kez bir masalla karﬂ›m›zda.
Bir Anadolu Masal›’yla.
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Yaban O¤lak, Tav›r Yay›nlar›’ndan ç›kar›ld›.
Yer yer sayfalara serpiﬂtirilmiﬂ desenler, Yaban O¤lak’›n anlat›m›na eﬂlik
ediyor kitapta.
*
Bir Anadolu Masal›’n›, öncelikle çocuklar›m›za öneriyoruz, sonra ö¤renci
genç kardeﬂlerimize. Ve sonra da herkese.
Çünkü bizim masallar›m›z bile, bir
kavgad›r nihayetinde gelece¤e varmak
için. Ve hepimiz o kavgan›n içinde de¤il
miyiz?
Öyleyse bu masal, neden bizim masal›m›z da olmas›n?

