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‹flkencecilerin, ‹‹nfazc›lar›n KKatliamc›lar›n 
Koruma KKalkan›:

ZAMAN AAfiIMI

HHAALLKKAA KKAARRfifiII 
‹‹fifiLLEENNEENN SSUUÇÇLLAARRDDAA 

ZZAAMMAANN AAfifiIIMMII YYOOKKTTUURR!!

AKP Türkiye’yi Yine IMF’ye Teslim Ediyor

19 
Aral›k’ta 

IMF’nin, Emperyalistlerin Hükmü Sürsün Diye Katletmifllerdi!
Bugün de ‹flkenceler, ‹nfazlar, Tecrit Ayn› Amaçla Sürdürülüyor!

IMF’N‹N YÖNETT‹⁄I TÜRK‹YE
DE⁄‹L, BA⁄IMSIZ TÜRK‹YE ‹Ç‹N 

MÜCADELE SAFLARINA!

IMF’N‹N YÖNETT‹⁄‹ TÜRK‹YE
DE⁄‹L, BA⁄IMSIZ TÜRK‹YE ‹Ç‹N 

MÜCADELE SAFLARINA!



Bayrampafla HHapishanesi kkapat›ld›; aama BBay-
rampafla KKatliam› ddosyas› kkapanmad›. AAdalet
yerini bbuluncaya kkadar kapanmayacak dda. 

Bu yyüzden 119 AAral›k’ta yyine oorada, BBayrampafla
Hapishanesi öönünde oolacaklar;

12 ttutsa¤›n kkatledilmesinin aac›s›n› hhala yyüre¤in-
de ttafl›yanlar, 

diri ddiri yyak›lan 66 kkad›n›n kkömürleflmifl bbeden-
lerinden yyükselen yyan›k kkokusunu hhala dduy-
maya ddevam eedenler, 

tecrite kkarfl› vverdikleri 1122 flflehidin
a¤›rl›¤›n› hhala oomuzlar›nda ttafl›yorlar, 

adalet iistemekten aasla vvazgeçmeyecek
olanlar, 

ORADA OLACAKLAR!

Zulme, iiflkenceye kkarfl› oolanlar, 

Unutmayal›m ddiyenler,

Zalimin yyapt›¤› yyan›na kkâr kalmas›n ddiyenler, 

“Zaman aafl›m›” ddiye bbir aldatmacayla iiflkenceci-
lerin, kkatillerin kkurtar›lmas›na vvicdan›yla, bbilin-
ciyle iisyan eedenler, 

Adaletten yyana oolanlar, 

S‹Z DDE OORADA OLMALISINIZ! 

TAR‹H: 19 ARALIK 2008

SAAT: 13.30

YER: Bayrampafla Hps. Önü

‹rtibat iiçin: (0-212) 231 57 73

7. Uluslararas› Tecrite Karfl› Mücadele
Sempozyumu

Dört gün boyunca, pek çok ülkeden kat›l›mc›lar›n katk›lar›yla pa-
neller, toplant›lar yap›larak, dünyada ve ülkemizde tutsaklar›n duru-

mu, tutsakl›k koflullar›nda mücadele, emperyalist sald›rganl›¤a karfl› halk-
lar›n mücadelesi, enternasyonalist dayan›flmas› gibi konular tart›fl›lacak.   

TAR‹H: 19-22 AAral›k YER: VViiyyaannaa // AAvvuussttuurryyaa

DÜZENLEYEN: UUlluussllaarraarraass›› TTeeccrriittee KKaarrflfl›› MMüüccaaddeellee PPllaattffoorrmmuu ((UUTTMMPP--‹‹PPAA‹‹)),,

((DDeesstteekklleeyyeenn:: TTüürrkkeeii EEnnffoorrmmaassyyoonn MMeerrkkeezzii))

‹rtibat için: http://www.ipai-isolation.info 

email: iisolation@post.com

1199 AArraall››kk’’ttaa BBaayyrraammppaaflflaa’’ddaa OOllaaccaa¤¤››zz!!

ÇÇüünnkküü UUnnuuttmmaayy›› KKaabbuull EEttmmiiyyoorruuzz!!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
19 AAral›k -- 225 AAral›k

1953, De-
nizli Güney
do¤umlu
Asaf Tunç,
‹DMMA’da
anti-faflist
mücadele
içinde yera-

lan bir Dev-
Gençliydi. 19 Aral›k 1978’de
‹stanbul Çarfl›kap›’da faflistler ta-
raf›ndan katledildi.

1975, ‹stanbul fiiflli’de do¤an Berkan, aslen Erzurum-
ludur. Yoksulluk nedeniyle sadece ilkokulu okuyabil-
di. Önce mahallelerde, sonra silahl› bir ekipte istih-
dam edildi. 1997'de tutsak düfltü. 19 Aral›k katli-
am›nda, Ümraniye’de 4 gün boyunca direnen tutsak-
lardan biriydi. Tekirda¤ F Tipi’nde 4. ölüm orucu eki-
binde direnifle bafllad›. Tam 589 gün sürdürdü¤ü di-
reniflte 20 Aral›k 2002’de ölümsüzleflti.

BBeerrkkaann AABBAATTAAYY1954 K›rk-
lareli do-
¤umlu Fev-
zi Az›rc›,
22 Aral›k
1977’de
Galatasa-
ray Mü-

hendislik Yük-
sek Okulu’nu basan faflistlere
karfl› kitlenin önünde dövüflürken
b›çaklanarak katledildi.

FFeevvzzii AAZZIIRRCCIIAAssaaff TTUUNNÇÇ

1957 Nevflehir Ürgüp do¤umlu Nadir Ölmez, Bursa
Dev-Genç saflar›nda yerald›. 23 Aral›k 1979’da
Marafl katliam›n› protesto etmek için yap›lan bir ey-
lemin güvenli¤ini sa¤larken ç›kan çat›flma s›ras›nda
vurularak flehit düfltü.

NNaaddiirr ÖÖLLMMEEZZ

1968 do¤umlu ‹smail, Marmara Bas›n Yay›n Yüksek
Okulu’nda ö¤renciyken devrimci mücadeleye kat›ld›.
Dev-Genç içinde çeflitli görevler üstlendi. 1992’den itiba-
ren bir savaflç›yd›. 24 Aral›k 1994’de polis taraf›ndan
gözalt›na al›narak kaybedildi.

‹‹ssmmaaiill BBAAHHÇÇEECC‹‹

19 Aral›k 1974’de ‹stanbul’da okulunun
önünde durakta beklerken falçata ile katledi-
len fiahin Ayd›n, ‹YÖKD yöneticisiydi. Devrimci
gençli¤in 73 sonras› ilk flehididir. Katledilmesi
bir çok okulda ilan edilen boykotla protesto
edildi. Cenazesinde 12 Mart sonras›n›n en bü-
yük kitleselli¤i topland›.fifiaahhiinn AAYYDDIINN

Çanakkale fiehitlerimiz
1964 Dersim do¤um-

lu FFiiddaann KKaallflfleenn,,
1989’da mücadeleye ka-
t›ld›. Hemflire olduktan
sonra Sa¤l›k-Sen çal›fl-
malar›nda yer ald›. 1.
Ölüm Orucu Ekibi dire-
niflçisi olarak, zulmün
karfl›s›na tutuflturdu¤u
bedeniniyle dikildi.

1978 ‹stanbul do¤um-
lu ‹lkker BBaabbaaccaann,, Gülte-
pe’de devrimcili¤e baflla-
d›, 96’da tutsak çeflitli
mahallelerde sorumluluk-
lar ald›, bir devrim emek-
çisi oldu. Ölüm Orucu 3.
Ekip direniflçisiydi. Vuru-
larak flehit düfltü.

1990’lar›n bafllar›n-
dan beri mücadelenin
içinde bir Kürt yurtseve-
ri olarak yeralan Faahhri
SSaar››, 1993’te tutsak düfl-
tü. Vurularak katledildi.

Genç yafl›nda Ada-
na’da Kürt yurtsever ha-
reketin saflar›na kat›lan
SSuullttaann SSaarr››, 1993’te tut-
sak düfltü.  Vurularak

katledildi.

Bursa fiehitlerimiz;
1961 ‹stanbul do¤umlu MMuurraatt

ÖÖzzddeemmiirr,, burjuva bas›nda y›llar-
ca çal›flan bir gazeteciydi,
1991’de devrimi tercih etti. Ölüm
Orucu birinci ekip direniflçisiydi.
Sald›r›y› durdurmak için, bedeni-
ni tutuflturarak ölümsüzleflti.

Çorum-Alacal› olan 26 yafl›n-
daki AAlli ‹‹hhsaann ÖÖzzkkann, devrimci
bir örgütün insan›yd›. Özgür Tut-
saklar d›fl›nda, “sald›r› olursa
kendimizi yakar›z” karar›n› uygu-
layan tek direniflçi olarak ölüm-
süzleflti.

Çank›r› fiehitlerimiz
1971, Çorum Alaca do¤umlu

‹rfan OOrtakç›, ‹mam Hatip Lisesi
mezunuydu, 91’de devrimcilerle
tan›flarak mücadeleye kat›ld›.
Ölüm Orucu 1. ekip direniflçisiy-
di. Sald›r›ya karfl› bedenini tutufl-
turdu, hastanede flehit düfltü.

1964, Konya Cihanbeyli do-
¤umlu Hasan GGüngörmez,
1987’de mücadeleye bafllad›,
1992’de devrimci hareket içinde
yer ald›. Ölüm Orucu 1. ekip dire-
niflçisiydi. 19 Aral›k’ta bedenini tu-
tuflturarak zulme karfl› barikat oldu. 

Uflak fiehitlerimiz
1967, ‹stanbul do-

¤umlu Yasemin CCanc›,
1989’da kavgada yerini
ald›. Eylül 1992’de tut-
sak düfltü. Uflak Hapis-
hanesi’nde Özgür Tut-

saklar›n sorumlusuydu.
Operasyonu durdurmak
için bedenini tutufltura-

rak flehit düfltü.

1978, ‹zmir do¤um-
lu Berrin BB›çk›lar,

1993’te  liseliyken dev-
rimci mücadeleye kat›l-
d›. 1995’te tutsak düfltü.
Ölüm Orucu 1. Ekip di-

reniflçisiydi. Sald›r›ya
barikat olmak için bede-

nini tutuflturarak ölümsüzleflti.

Ceyhan fiehidimiz;
1970, Osmaniye-Dü-

ziçi do¤umlu Halil ÖÖn-
der, Ankara ve ‹stanbul
Dev-Genç örgütlenme-

lerinde görevler ald›.
Ölüm Orucu 1. Ekibi

direniflçisiydi. Bedenini
tutuflturarak zulmün

önüne dikildi.

AAllii ‹‹hhssaann ÖÖZZKKAANN

BBeerrrriinn BBIIÇÇKKIILLAARR

HHaalliill ÖÖNNDDEERR

FFiiddaann KKAALLfifiEENN

‹‹llkkeerr BBAABBAACCAANN

SSuullttaann SSAARRII

FFaahhrrii SSAARRII ‹‹rrffaann OORRTTAAKKÇÇII

YYaasseemmiinn CCAANNCCII

HHaassaann GGÜÜNNGGÖÖRRMMEEZZ

MMuurraatt ÖÖZZDDEEMM‹‹RR
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Baz› sloganlar
vard›r, günceldir,

dönemseldir. Bu an-
lamda da ömrü k›-
sad›r. Baz› slogan-
lar ise ülkenin ve
ülkedeki s›n›flar mücadelesinin te-
mel özelliklerini, temel hedeflerini
ifade ederler; onlar kal›c›d›r, zama-
n›, yeri geldikçe tekrar hat›rlat›l›r,
tekrar kullan›l›r. Devrimci hareketin
s›n›flar mücadelesinde kendi örgüt-
lülü¤ü ve önderli¤iyle yeralmaya
bafllad›¤› 1978-79’da hayata geçir-
di¤i anti-emperyalist kampanyala-
r›n en önemli sloganlar›ndan biri
olan ““IIMMFF’’nniinn YYöönneettttii¤¤ii DDee¤¤iill,,
BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee!!”” slogan›, ikinci
kategoriye giren sloganlardan biri-
dir. Çünkü, temel bir sorunu, ülke-
mizin emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n›
ortaya koymakta ve devrimimizin
“ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosya-
lizm” olarak ifade etti¤imiz üç te-
mel hedefinden birini dile getirmek-
tedir. Emperyalist efendilerin tem-
silcileriyle iflbirlikçileri, yeni bir an-
laflma için kanl› elleriyle tokalafl›r-
ken, biz bu tarihsel slogan›m›zla
sesleniyoruz yine Türkiye halklar›-
na. 70 milyonu, bu tarihsel slogan›-
m›z›n gösterdi¤i hedef do¤rultusun-
da mücadele saflar›na ça¤›r›yoruz.

Türkiye hapishaneler tarihinin en
büyük katliam›n›n 8. Y›ldönü-

mündeyiz. 8 Y›l önce, onlarca ha-
pishaneden dumanlar yükselirken,
maltalarda tutsaklar›n cesetleri ya-
tarken, yeni bir IMF anlaflmas› da
gündemdeydi. 19 Aral›k katliam›yla
aç›lan F Tiplerinde tecrit sürdürü-
lürken,  8 y›l sonra yeni bir IMF
anlaflmas› daha gündemde. Tüm
IMF paketleri, kana ve gözyafl›-
na bulanm›fl paketlerdir. O pa-
ketlerin içinden yaln›z 25 milyar
dolarl›k anlaflmalar de¤il, onla-
r›n yan›nda halklar› kan ve göz-
yafl›na bo¤acak politikalar da ç›-
kar. 19 Aral›k ve F Tipleri politi-
kas› da o paketlerden ç›km›flt›r. 

60 y›ld›r kan ve gözyafl› için-
deyiz. 60 y›ld›r dökülen kan

ve gözyafl›m›z›n sorumlusu, em-
peryalizmdir; 1945’lerden bu

yana onlar hükmediyor ülkemize.
Onlar yönetiyor. IMF’ye, NA-
TO’ya, hepsine 1945’i izleyen bir
kaç y›l içinde üye olduk. Üyeli¤imi-
zin kabul edildi¤i andan itibaren de,
difllerini etimize geçirdiler ve hala
b›rakm›yorlar. Kan›m›z› içiyorlar o
günden beri. K›z›ldere’de dökülen
kan bizimdi, Marafllarda, 1 May›s
alanlar›nda dökülen kan bizimdi,
Gazi’de, ülkemizin her yan›ndaki
da¤larda, hapishanelerde dökülen
kan bizimdi. Emperyalizm o kanla
besliyor kendini. 

19 Aral›k gibi bir operasyonun
gerçeklefltirilmesi, F Tipi hapi-

hanelerin aç›lmas›, emperyalist ta-
hakkümün güvencesi içindir. E¤er
bugün katledilen insanlar›m›z ada-
letsiz b›rak›l›yorsa, bu da IMF
programlar› öyle gerektirdi¤i için-
dir. Biz bu yüzden, 19 Aral›k katli-
am›yla IMF programlar›n› hep bir-
likte, iç içe ele al›yoruz. Gerçek du-
rum da böyledir. Böyle bakmayan-
lar, politikalar›n bütününü göremez-
ler. Bayrampafla Hapishanesi’ndeki
katliam›n sorumlular›n›n zaman afl›-
m›yla kurtar›lmas› sadece, orada
katledilen tutsaklar› ve onlar›n ya-
k›nlar›n›, sadece devrimcileri mi il-
gilendirir?.. Bu sorun sadece bir
“adalet” sorunu mudur? Bu sorun
sadece belli kesimlerin “gündemi”
midir? Hay›r, hay›r, hay›r.. Tart›flt›-

¤›m›z TTüürrkkiiyyee’’nniinn vvee hhaallkk››nn kkaaddee--
rriiddiirr,, tart›flt›¤›m›z tüm ülkemizin ve
halk›m›z›n gelece¤idir. 

Adaletsizlik, ne bir davayla, ne
bir kesimle s›n›rl› de¤ildir.

Adaletsizlik, sistemin kendisidir.
Hapishane sorunu sadece devrimci-
lerin sorunu mu? Hay›r; hapishane-
lerde katliamlar›n, tecritin uygulan-
mas›, devrimcileri sindirmek, em-
peryalizme ba¤›ml› düzeni sürdür-
mek, IMF programlar›n› uygulamak
içindir. BBOOPP’’ttaa yeralmak içindir.
‹flbirlikçilerin, emperyalizm ad›na
daha fazla görevler üstlenebilmesi
içindir. 

Faflizm, emperyalist tekellerin sö-
mürü, ya¤ma ve talan› sürebilsin

diye vard›r. Sorunlar›m›z, yaflad›k-
lar›m›z böyle ele al›nd›¤›nda, 19-22
Aral›k’a bak›p Türkiye’yi, bir dava-
daki zaman afl›m›na bak›p yeryüzü-
nü saran adaletsizli¤i görebilirsiniz.
Böyle bakmal›y›z. Böyle bakt›¤›-
m›zda görürüz ki, tüm sorunlar bir-
birine ba¤l›d›r, her kesimin müca-
delesi birbirine ba¤l›d›r, ba¤›ms›z-
l›k, demokrasi birbirine ba¤l›d›r... 

Oligarflik iktidarlar›n emperya-
lizmle gerek ülke içinde, ge-

rekse bölge çap›nda yapt›¤› her ifl-
birlikçilik anlaflmas›n›, IMF’yle ya-
p›lan her yeni anlaflmay›, flu veya bu
ölçüde devrimci, demokratik mu-
halfete yönelik bask›lar, k›s›tlama-

lar izlemifltir. Bu her seferinde
12 Eylül cuntas› gibi veya 19
Aral›k katliam› boyutlar›nda ol-
masa da, kural pek de¤iflmez;
derneklere bask›lardan, devrim-
ci, ilerici yay›n organlar›n› sus-
turmaya, sendikal haklarda k›s›t-
lamalardan, demokratik haklar›n
kullan›lmas›nda engeller ç›kar-
maya kadar, yeni “önlemler” yü-
rürlü¤e konulur. Yeni önlemlere
ihtiyaç vard›r, çünkü sömürü,
soygun, talan, ya¤ma, iflbirlikçi-
lik daha boyutlanacakt›r. ‹flbir-

Sorun Hapishane Sorunu
De¤il, Türkiye Sorunudur!

19-22 Aral›k’a bak›p
Türkiye’yi, bir davadaki zaman
afl›m›na bak›p yeryüzünü sa-
ran adaletsizli¤i görebilirsiniz.
Böyle bakmal›y›z. Böyle bakt›-
¤›m›zda görürüz ki, tüm so-
runlar birbirine ba¤l›d›r, her
kesimin mücadelesi birbirine
ba¤l›d›r, ba¤›ms›zl›k, demok-
rasi birbirine ba¤l›d›r...
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likçiler, kuflku yok ki yapt›klar›n›n
bilincinde ve fark›ndad›rlar. 

Halk›n tepkilerini bast›rmak için
her zaman sadece bask›y› de-

¤il, çok çeflitli biçimlerde demagoji-
leri de kullan›rlar bilindi¤i gibi. Me-
sela, IMF konusunda, “IMF’yle an-
laflman›n kaç›n›lmaz oldu¤u, ülke-
mizin yarar›na oldu¤u!” durmaks›-
z›n tekrarlan›r. 

....Nas›l ki, hapishaneler sorunu,
sadece hapishaneyle s›n›rl› bir so-

run de¤ilse, IMF sorunu da sadece
bir kurum olarak IMF ile s›n›rl›
de¤ildir. IMF sorunu, emperya-
lizm sorunudur, ba¤›ms›zl›k soru-
nudur. Düzen partilerinin IMF
programlar› karfl›s›nda bugüne
kadar hiçbir fley yapamamas›n›n
ve yapamayacak olmas›n›n teme-
lindeki neden de budur zaten. 

Buna ra¤men, özellikle IMF
söz konusu oldu¤unda, halk

bir çok fleyin fark›ndad›r. Nite-
kim, hemen her düzen partisi,
halk›n IMF’ye yönelik bu tepkisi-
ni istismar etmek için, özellikle
seçim dönemlerinde IMF’ye kar-
fl› sloganlar kullanm›fl, IMF’ye
tekmeyi vuracaklar› gibi propagan-
dalar yapm›fllard›r. Ama söyledik-
leri her fley, sloganda kalm›flt›r. Ni-
teliklerinden dolay› baflka türlü de
olamaz. Ayn› fley, emperyalizmle
iliflkili her konuda geçerlidir; Me-
sela AB konusunda da ayn› durum-
la karfl› karfl›ya geliriz. Emperyaliz-
me karfl› ba¤›ms›zl›ktan yana olma-
yanlar›n AB’ye yönelik tüm eleflti-
rileri, muhalefetleri, sabun köpü¤ü
gibidir, biçimseldir. Ayn› flekilde
gerçek anlamda anti-emperyalist
bir tutum içinde olamayanlar›n çe-
flitli vesilelerle Amerika’ya yönelt-
tikleri elefltiriler için de ayn› fleyle-
ri söyleyebiliriz.

Hiçbir düzen gücünün IMF’ye,
Dünya Bankas›’na, AB’ye,

ABD’ye elefltirileri, siyasi anlamda
sonuçlar yaratan bir politikaya dö-
nüflemez. Bu emperyalist kurumlara
ve ülkelere ba¤›ms›zl›k temelinde
tav›r almak demek, anti-emperyalist
mücadelede yeralmak demektir.
Bunu yapabilen ve yapabilecek olan

yaln›z devrimcilerdir. Bir çok düzen
partisi, bir çok düzen kurumu, ileri-
ci, demokrat kimi çevreler, IMF’ye
çok çeflitli elefltiriler yapabilirler.
Ama bu elefltirilerine ra¤men,
““IIMMFF’’nniinn YYöönneettttii¤¤ii DDee¤¤iill BBaa¤¤››mm--
ss››zz TTüürrkkiiyyee!!”” diyemezler. Bunu de-
mek, düzenle, düzenin tüm kurum-
lar›yla çat›flmakt›r. Bunu demek,
anti-emperyalist mücadele içinde
bedeller ödemektir. ‹flte bu yüzden,
bu slogan, ony›llard›r yaln›z bizim
hayk›rabildi¤imiz bir slogan olma-
ya devam etmektedir. 

Bu sloganla, bir kurtulufl yolu
gösteriyoruz. Açl›ktan, iflsizlik-

ten, sefaletten, e¤itim, konut, sa¤l›k
sorunlar›ndan, infazlardan, iflkence-
lerden, yasaklardan kurtulufl yolunu
gösteriyoruz. Çünkü “IMF’nin yö-
netti¤i de¤il..” derken tüm bu so-
runlar›m›z›n kayna¤›ndaki ekono-
mik ve siyasi gücü göstermifl oluyo-
ruz. Sözün özü, IMF varken, kurtu-
lufl yoktur, sorunlar›n çözümü yok-
tur.  

Bir ülkenin emperyalizme ba-
¤›ml› olmas›, o ülkenin kendi

iradesini kaybetmesi demektir. O
ülkenin halk›n›n söz ve karar hakk›-
n›n olmamas› demektir. O ülke ad›-
na söz ve karar hakk›n› kulland›¤›n›
iddia eden kurumlar› da esas olarak
göstermeliktir. Ülkemizde güya
TBMM’den tart›fl›larak ç›kar›lan
pek çok yasan›n IMF taraf›ndan
dikte ettirildi¤i, hatta baz›lar›n›n
tasla¤›n›n bile IMF taraf›ndan ha-
z›rland›¤› s›r de¤ildir. TBMM ve
hükümet, esas olarak emperyalist

tekellerin, tekeller ad›na IMF ve
Dünya Bankas›’n›n, AB’nin istedi¤i
yasalar› ç›karmaktan baflka bir fley
yapm›fl olmamaktad›rlar. Bu anlam-
da, hükümet, parlamento baflta ol-
mak üzere, yönetim ayg›t›, görünür-
deki ba¤›ms›zl›¤›n›n aksine, emper-
yalizmin kuklas› konumundad›rlar.
Her yeni sömürge ülke yönetiminin
niteli¤i budur. Kukla yönetimler, el-
bette çeflitli noktalarda emperya-
lizmle pazarl›klar yapabilir, zaman
zaman çeliflkiler yaflayabilirler, ama
bu olgunun as›l niteli¤ini de¤ifltir-

mez. Yeni sömürge ülke yöne-
timlerinin, yasalar ve düzenle-
meler üzerinde insiyatif alanlar›
bu nedenle alabildi¤ine s›n›rl›-
d›r. Ülkemizi emperyalizm yö-
netiyor. Emperyalizm ad›na NA-
TO, AB, Dünya Bankas›, IMF
ve benzeri uluslararas› emperya-
list kurumlar yönetiyor. 

IMF bir düflmand›r. IMF, “Tür-
kiye Masas› fiefi” olarak ülke-

mize gönderdikleri tekellerin üç
befl memurundan ibaret bir ku-
rum de¤ildir. Emperyalist dev-
letlerin ve tekellerin ülkemize

yönelik politikalar›n› hayata geçir-
mek için kulland›klar› temel kurum-
lardan biridir. Bu anlamda IMF
programlar›nda yeralan maddelerin
flöyle de¤il de böyle olmas›, IMF’ye
borçlar›n flu s›kl›kta de¤il de, bu ka-
dar zamanda ödenmesi gibi sorun-
lar, IMF sorununun özünü teflkil et-
mez. IMF, emperyalizmdir. Dolay›-
s›yla bizim uzlaflaca¤›m›z, “borçlar›
zamana yaymak için” pazarl›k ya-
paca¤›m›z bir kurum de¤ildir. Bi-
zim sorunumuz IMF’yi kovmakt›r.
Yani Ba¤›ms›z Türkiye’yi yarat-
makt›r.  

Tüm sorunlara, bize gösterilen
yan› ve bize gösterilen kadar›y-

la de¤il, ancak gerçek bütünlü¤ü
içinde bakabildi¤imizde, kendimize
do¤ru bir hedef seçebiliriz. 19 Ara-
l›k’a, hapishaneler sorununa, IMF
anlaflmalar›na iflte bu bütünde bak-
may› öneriyoruz. Böyle bakarak,
sorunlar›m›z›, taleplerimizi, düflün-
celerimizi birlefltirerek saflar›m›z›
büyütelim. 

Tüm sorunlara, bize
gösterilen yan› ve bize göste-
rilen kadar›yla de¤il, ancak

gerçek bütünlü¤ü içinde baka-
bildi¤imizde, kendimize do¤ru
bir hedef seçebiliriz. 19 Ara-
l›k’a, hapishaneler sorununa,
IMF anlaflmalar›na iflte bu bü-
tünde bakmay› öneriyoruz...

Say›: 167 5GÜNDEM



19 
Aral›k’ta 

IMF’nin, Em-
peryalistlerin

Hükmü
Sürsün Diye

Katletmifllerdi

Bugün de
‹flkenceler,

‹nfazlar, Tecrit
Ayn› Amaçla

Sürdürülüyor!

IMF ile yap›lan her anlaflma, dün-
yan›n her yerinde halklar› daha da yok-
sullaflt›rm›fl, ülkelerin emperyalizme
ba¤›ml›l›¤›n› pekifltirmifltir. Her IMF
anlaflmas›yla halk›n pay›na açl›k, iflsiz-
lik düflmüfltür. Tekeller fliflerken, kimse
onlardan fedakarl›k yapmalar›n› istemez-
ken, halktan hep daha fazla kkeemmeerr ss››kk--
mmaallaarr›› istenmifltir. 

IMF’ye muhtaç olmak, onunla ayn›
masaya oturmak, aazz››ll›› bbiirr hhaayydduuttaa tteesslliimm
oollmmaakk gibidir. Her fley o anda “az›l› hay-
dut’un insaf›na kalm›flt›r. Pratikte de zaten
IMF’yle masaya oturuldu¤unda, her fley,
IMF’nin oollmmaayyaann ““iinnssaaff››nnaa””,, oollmmaayyaann
““vviiccddaann››nnaa”” kalm›flt›r. 

Evet, insaf, vicdan gibi kavramlar, kapi-
talizme yabanc›d›r. Böyle oldu¤u içindir ki,
kapitalistler, ücretleri, emekçilerin açl›ktan
ölmeyece¤i s›n›ra kadar geriletebilirler. Ve
böyle oldu¤u içindir ki, yani insaf ve vic-
danla ilgileri olmad›¤› içindir ki, sömürü
düzenlerini sürdürebilmek için insano¤lu-
nun tan›k oldu¤u en büyük vahfletleri göz-
lerini k›rpmadan uygulayabilirler. Kapita-
lizmin krizini çözebilmek için gözlerini
k›rpmadan onmilyonlarca insan›n ölümü-
ne karar verebilir ve öldürebilirler. 

Dünyan›n gördü¤ü en vahfli katliamlar,
en ac›mas›z politikalar, ipini koparm›fl
psikopatlar›n de¤il, kelli felli, kravatl›
burjuvalar›n ve onlar›n emirlerindeki
üniversiteler bitirmifl bürokratlar›n eseri-
dir. 

Dünya emperyalist sistemi, iflte böy-
le bir mekanizmad›r. 

Ellerinde bond çantalarla, dünyan›n
dört bir yan›n› dolaflan IMF temsilcile-
ri, o çantalarda yaln›zca ekonomiye
iliflkin rakamlar, anlaflmalar tafl›maz-
lar; kan ve gözyafl› doludur o çanta-
lar. Çünkü tafl›d›klar› her anlaflma,
her ekonomik politika, halklar›n
kan›n› dökecek, onlar› gözyafllar›-
na bo¤acakt›r. 

Bu yüzden IMF’nin, Dünya

Bankas›’n›n, emperyalist tekellerin temsil-
cilerine, yöneticilerine, sahiplerine bakt›¤›-
n›zda, s›radan insanlar de¤il, dünyan›n sa-
y›l› katillerine bakar gibi bakarsan›z, hiç de
yanl›fl ve yersiz bir fley yapm›fl olmazs›n›z. 

HHeerr IIMMFF pp rrooggrraamm››,, 
hhaallkkaa vvee ddeevvrriimmcciilleerree 
bbaasskk››yy›› ggeerreekkttiirriirr

IMF, borç veriyor ve karfl›l›¤›nda diyor
ki; “borcu ödemek için bana çal›flacaks›-
n›z”, “flunlar› k›sacaks›n›z”, “bunlar› yap-
mayacaks›n›z”, “flu ürünleri ekmeyeceksi-
niz”, “bunlar› dikmeyeceksiniz”... “fiunu
satacak, bunu alacak”, “flunu tüketip, bunu
tüketmeyeceksiniz”... 

S›ralanan bu ve benzeri onlarca, bazen
yüzlerce dayatman›n karfl›l›¤›nda IMF size
genellikle “dilim”ler halinde krediler ver-
mektedir. Siz taahhütlerinizi yerine getir-
dikçe, kredi de dilim dilim serbest b›rak›l›r. 

IMF, üye ülkelerin gerçek anlamda “bü-
yüme”siyle, kalk›nmas›yla, toplumun refa-
h›yla ilgili de¤ildir. Bütün bunlar, sadece
tekellerin ihtiyaçlar› ve ç›karlar›yla paralel-
lik gösterdi¤i sürece önemlidir IMF için.
IMF’nin tek sorunu emperyalist düzeni de-
vam ettirmektir. Borçland›r›lan ülkelerin
belli s›n›rlar içinde emperyalistlere karfl›
parasal ve di¤er yyüükküümmllüüllüükklleerriinnii yyeerriinnee
ggeettiirreebbiilliirr durumda olmas›d›r. IMF için bir
ülkedeki istikrar›n anlam› ve önemi budur. 

Bir ülkenin istikrar›n› ne bozar?

Bu sorunun emperyalistler ve iflbirlikçi-
leri nezdindeki cevab› bellidir: DDeevvrriimmccii--
lleerr!! 

Bir ülke, ne zaman IMF’ye, Dünya
Bankas›na borçlar›n› ödeyemez hale gelir?

Halk›n mücadelesi yükseldi¤i zaman!

Halk›n mücadelesi nas›l yükselir? Ya
kendili¤inden bir süreç içinde ya devrimci-
lerin önderli¤iyle. 

‹‹flflttee bbuu ssoorruullaarr vvee cceevvaappllaarr,, emperya-
listlerin, IMF programlar›n› kesintisiz sür-
dürebilmek için “istikrar” ad›na, neden

19 AAral›klar 
IMF ‹‹çindi!
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devrimcilere ve halka sald›rd›¤›n›
da gösterir. 

YYookkssuullllaaflfltt››rraann ppoolliittiikkaallaarr,, 
zzuullüümmssüüzz uuyygguullaannaammaazz!!

IMF programlar› sadece yoksul-
lu¤un, ekonomik bask›lar›n artmas›
demek de¤ildir. EE¤¤eerr bbiirr yyeerrddee,,
yyookkssuulllluukk aarrtt››yyoorrssaa,, bu ezilenle-
rin, yoksullar›n isyan› ihtimalinin
de güçlenmesi demektir. ‹flte bu
noktada kitleler yoksullaflt›ran sö-
mürücü egemen s›n›flar, kitleleri
yoksullaflt›ran politikalar›yla ayn›
kesitte, isyan ihtimalini ortadan kal-
d›rmaya yönelik politikalar› da yü-
rürlü¤e koyarlar. 

Bu nedenle, halklar için adeta
mutlak yoksullaflma anlam›na gelen
IMF programlar›, ekonomik bask›y-
la birlikte siyasal bask›lar›n, yasak-
lar›n ve zulmün de artmas› anlam›-
na gelmifltir hep. 19 Aral›k katliam›,
bunun en somut ve önemli örnekle-
rinden biridir. 

fiuras› çok aç›kt›r ki, IIMMFF’’nniinn
rreeççeetteelleerriinnii uuyygguullaayy››pp ddaa,, ddüüzzee çç››--
kkaann üüllkkee yyookkttuurr.. Tam tersine, borç-
lu ülkeler bafl›n› borçtan kald›ra-
maz, “iki yakalar›n› bir araya geti-
remez”ler.

Emperyalizmin boyunduru¤u al-
t›na girmifl her iflbirlikçi iktidar, içte
sömürüyü ve talan› sürekli olarak
daha da art›rmak, ülkeyi ya¤maya
açmak zorundad›r. Bunlar› yapabil-
mek için de elbette, devrimciler
baflta olmak üzere, tüm muhalif
güçler sindirilmeli, en az›ndan etki-
sizlefltirilmelidir. 

‹flte bu nedenledir ki, bir genel-
leme olarak IIMMFF pp rrooggrraammllaarr››nn››nn
‘‘eenn iiyyii’’ bbiiççiimmddee,, ffaaflfliizzmmiinn,, ddaahhaa
öözzeell oollaarraakk ddaa aaçç››kk ffaaflfliizzmmiinn ––ccuunn--
ttaallaarr››nn–– eeggeemmeenn oolldduu¤¤uu kkooflfluullllaarr--
ddaa uygulanabilece¤i söylenir. 

IMF programlar›, yeni-sömürge-
lerde hemen her zaman bask› ve fa-
flist terör alt›nda uygulanm›flt›r. Hal-
k›n mücadelesinin büyük ölçüde et-
kisizlefltirilmifl oldu¤u koflullar, ifl-
birlikçi yönetimler aç›s›ndan, IMF
programlar›n›n eksiksiz hayata ge-
çirilebilmesi için “ideal” koflullar-

d›r. Fakat o ülkede belli bir müca-
dele varsa, halk›n belli bir direnifli
varsa, bu noktada IMF programla-
r›n›n eksiksiz hayata geçirilebilme-
si demek, büyük katliamlar, bask›-
lar demektir, hapishanelerin doldu-
rulmas› demektir. Bunun say›s›z
örne¤i vard›r. 

Özellikle, Latin Amerika ülke-
lerinde IMF programlar›, on y›llar-
ca faflist diktatörlükler alt›nda uy-
guland›. fiili, Guetamala, Uruguay,
Arjantin gibi ülkelerde, emperyalist
tekellerin programlar›n› uygulaya-
bilmek için onbinlerce insan katle-
dildi. 

IMF’nin “ac› reçeteleri’, baflka
türlü uygulanamaz zaten. 

Ülkemizde de IMF programlar›-
n›n uygulanmas› çok farkl› koflul-
larda olmam›flt›r. 

IMF’nin dikte ettirdi¤i ad›na “24
Ocak Kararlar›” denen, halka karfl›
uygulanan program› uygulamak
için 12 Eylül cuntas›n›n iflbafl›na ge-
tirilmesi, bu konudaki tarihsel ör-
neklerden biridir. 

Ücretlerin dondurulmas›ndan
vergilerin art›r›lmas›na, yeni zam-
lardan emperyalist sermaye önün-
deki engellerin kald›r›lmas›na, ‘s›k›
para’ politikas›na kadar tekellerin
istedi¤i bir dizi önlemi içeren 24
Ocak kararlar›, devrimci mücadele-
nin boyutlar›n›n alabildi¤ine yük-
selmifl oldu¤u 1980’in o koflullar›n-
da, demokrasicilik oyunu içinde uy-
gulanamazd›. 

‹flte bu koflullarda, IMF progra-
m›n›n baflar›s› için, emperyalist  te-
kellerin ülke ve bölge çap›ndaki
hem ekonomik, hem siyasal ihtiyaç-
lar› için 12 Eylül faflist cuntas›n› ifl-
bafl›na getirdiler. IMF program›n›n
baflar›yla uygulanabilmesi buna
ba¤l›yd›. Özcesi, 24 Ocak’taki IMF
kararlar›, Cunta’n›n iflbafl›na gelme-
siyle sonuçlanan bir süreçteki en
önemli etkenlerden biri olmufltu. 

1122 EEyyllüüll’’ddeenn 1199 AArraall››kk’’aa;;
ppoolliittiikkaallaarr››nn bbiirr aayyaa¤¤››nnddaa 
hheepp IIMMFF vvaarr

Bunun böyle oldu¤unda, hemen

tüm siyasal çevreler, ekonomistin-
den sosyal bilimcisine kadar hemen
tüm bilim adamlar› hemfikirdirler. 

Tarihi bir çok veri, zaten geçen
ony›llar içinde bunun böyle oldu¤u-
nu teyid etmifltir. 

‹flte kimileri bu ba¤› kurmakta
isteksiz davransa da veya bu ba¤›
bilinçli olarak reddetse, çarp›tmak
istese de, 19-22 Aral›k katliam›nda,
devrimcileri F Tipleriyle teslim al-
may› amaçlayan program›n tama-
m›nda, belirleyici etkenlerden birisi
yine ayn›yd›. 

Bu etkeni, dönemin Baflbakan›
Bülent Ecevit “Hapishaneler soru-
nunu çözmeden, IMF program›n›n
uygulanamayaca¤›n›” söyleyerek
oldukça aç›k biçimde ortaya koy-
mufltu zaten. Bülent Ecevit’in “ha-
pishaneler sorunu” diye sözünü et-
ti¤i, iktidarlar›n 12 Eylül’den bu ya-
na ony›llarca uygulad›¤› iflkence ve
katliam politikalar›na ra¤men dev-
rimcileri bir türlü teslim alamam›fl
olmas›yd›. Sorunun ad› “hapishane
sorunu”, esas› ise buydu. 

Ecevit’in sözlerini tam olarak
yerine oturtmak için yukar›da aktar-
d›¤›m›z ve ““BBiirr üüllkkeenniinn iissttiikkrraarr››nn››
nnee bboozzaarr??....”” diye bafllayan sorular
ve cevaplar› yeniden hat›rlamak ge-
rekir. 

‹lk anda, IMF program›yla, 19
Aral›k katliam› aras›ndaki ba¤› kur-
makta zorlan›yor kimileri. Belki ki-
milerine bu ba¤ “zorlama” gibi de

Dünyan›n gördü¤ü en vahfli
katliamlar, en ac›mas›z politikalar,
ipini koparm›fl psikopatlar›n de¤il,
kelli felli, kravatl› burjuvalar›n ve
onlar›n emirlerindeki üniversiteler

bitirmifl bürokratlar›n eseridir. 

Say›: 167 719 ARALIK
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gözükebiliyor. Oysa, ba¤,
hem çok yal›n, hem çok an-
lafl›l›rd›r. Ecevit, 19 Aral›k
katliam›yla aç›lan F tipleri-
nin, IMF program›n› sorun-
suz uygulamak için bir ge-
reklilik oldu¤unu söyler-
ken, o sorular ve cevaplar›
özetlemifltir asl›nda. 

Hapishaneler sorunu neden böy-
lesine önemliydi? Ya da IMF prog-
ram›n›n baflar›s›n› etkileyecek kadar
neden öne ç›kt›? Kuflkusuz sorun
salt “Hapishaneler de düzeni sa¤la-
mak” de¤ildi. Sorun bunun ötesin-
deydi. 19 Aral›k katliam› ile dev-
rimci-demokratik mücadele tasfiye
edilecekti. Ülke “dikensiz gül bah-
çesi” haline getirilecek, muhalefet
ortadan kald›r›lacakt›. 

Emperyalistlerin istedi¤i Türki-
ye böyle bir Türkiye’ ydi. 

Hapishaneler özellikle ülkemiz-
de devrim ile düzen aras›ndaki mü-
cadelede, önemli bir sembol duru-
munda oldu¤u için iktidar öncelikle
hapishanelerdeki devrimci tutsakla-
r› teslim almay› amaçlad›. F Tipleri,
hücreler, 19-22 Aral›k’taki vahfli
katliam, teslim alman›n araçlar› ve
aflamalar› olacakt›. 

SSoorruunn,, tteekk tteekk aannllaaflflmmaallaarr
ddee¤¤iill,, bbüüttüünn oollaarraakk eemmppeerr--
yyaalliisstt ppoolliittiikkaallaarr››nn ‘‘ppüürrüüzz--
ssüüzz’’ uuyygguullaannaabbiillmmeessiiddiirr

O günlerde IMF’ye yeni bir ni-
yet mektubu sunulmufltu. Fakat flu-
nu de eklemeliyiz ki, SSoorruunn tteekkiill
bbiirr IIMMFF aannllaaflflmmaass››nn››nn uuyygguullaann--
mmaass››yyllaa ss››nn››rrll›› ddee¤¤iillddiirr.. Sorun, bir
bütün olarak emperyalist politikala-
r›n uygulanmas›yla ilgilidir. Emper-
yalizm, sosyalist sistemin y›k›lma-
s›ndan sonra kazand›¤› cüret ve per-
vas›zl›kla, ülkemizde de daha s›n›r-
s›z bir sömürü, ya¤ma ve talan siya-
setini yürürlü¤e koymak istemekte-
dir ve oligarfliye yeni dayatt›¤› IMF
programlar› da bu s›n›rs›zl›¤a uy-
gun olacakt›r. 

Bu s›n›rs›z sömürü, ya¤ma, ta-
lan, devrimcilerin yok edildi¤i veya
etkisizlefltirildi¤i, sendikalar›n, de-

mokratik kitle örgütlerinin büyük
ölçüde sindirildi¤i bir ülkede uygu-
lanabilirdi ancak. F Tipleri ve F Tip-
lerini açmak için baflvurulan 19-22
Aral›k katliam›, iflte öncelikle bunu
sa¤lamaya yönelikti. 

Asl›nda, emperyalistlerin ve oli-
garflik iktidarlar›n IMF programla-
r›n›n yan›s›ra, neden böyle bir prog-
ram› yürürlü¤e koyduklar›n› anla-
mak için ayr›nt›l› siyasi tahlillere de
gerek yoktur:

Tüm bu ülkelerde ekonomik
bask›larla siyasi bask›lar iç içe yü-
rümüfltür. IMF program›n›n bir ya-
n›n› da zaten bu siyasi bask›lar›n ne
olabilece¤i oluflturmaktad›r. Düflü-
nün bir; biri cebinizdeki paran›n
mesela Uruguay’da oldu¤u gibi %
30’una el koymak istiyor. Ne yapar-
s›n›z? Elbette do¤al olarak karfl› ko-
yars›n›z. Binbir emekle kazand›¤›-
n›z paran›n, çocuklar›n›z›n gelece-
¤inin bu flekilde çal›nmas›na engel
olmak istersiniz. IMF ve emperya-
listler de bunu bilerek, ekonomi po-
litikalar›n› halka kabul ettirebilmek
için bir dizi siyasi önlemi de prog-
ramlar›na yerlefltirirler. 

19 Aral›k vahfletinin boyutlar›n›
da bu amaçla birlikte düflündü¤ü-
müzde, daha anlafl›l›r hale gelir. Bir
taraftan halk›n öncüleri büyük bir
katliam operasyonuyla sindirilip
tecrit hücrelerine at›lacak, katlia-
m›n a¤›rl›¤› alt›nda direnifl k›r›la-
cak; öte yandan da bu katliam›n et-

kisiyle toplumun tüm ke-
simlerine gözda¤› verilmifl
olacakt›. Bu nedenle, kar-
fl›lar›ndaki güç her hapis-
hanede birkaç yüz tutsa¤›
aflm›yor olsa bile, K›br›s
harekat›ndan sonraki en
büyük askeri güç kullan›l-
m›flt›r bu operasyonda. 

Emperyalizmin ve iflbirlikçi ikti-
darlar›n halk›n mücadelesine, dev-
rimcilere sald›r›s› elbette sürekli bir
olgudur. Fakat bu, belli koflullara,
olaylara, dönemlere ba¤l› olarak
sald›r›lar›n daha da t›rmand›r›ld›¤›,
daha “sonuç al›c›” kesin bir yok et-
me niteli¤i tafl›d›¤› sald›r›lar›n varl›-
¤›n› yads›maz. Mesela, baflka ülke-
lere karfl› yeni bir askeri sald›rganl›-
¤a giriflilece¤i dönemlerde, mesela,
flovenizmin özel olarak t›rmand›r›-
laca¤› dönemlerde, mesela, yeni ve
öncekinden daha a¤›r bir ekonomik
sömürü program›n›n uygulanaca¤›
dönemlerde, sald›r›lar›n özel olarak
yo¤unlaflmas›, tüm oligarflik dikta-
törlüklerde s›kça rastlan›lan bir du-
rumdur. Bunun için de IMF ile an-
laflma yapacak olan her iktidar ön-
celikli olarak halk örgütlülüklerine
yönelik özellikle devrimci örgütlen-
meleri hedef alan sald›r›lar düzenle-
mifltir. Bu sald›r›lar, döneme, koflul-
lara ba¤l› olarak yasal demokratik
haklar›n s›n›rland›r›lmas›ndan kitle-
sel katliamlara kadar uzanan farkl›
biçimler ve boyutlarda olabilir. 

Düz olarak ifade edersek, IMF
program›n›n ve tüm emperyalist po-
litikalar›n baflar›s›, devrimcilerin
katledilmesinden ve teslim al›nma-
s›ndan geçiyordu. Oluk oluk kan
ak›tt›lar bunun için. 19 Aral›k katli-
am›n›n arkas›nda Amerikan ve Av-
rupa emperyalizminin bulunmas›-
n›n esprisi de budur. 

19-22 Aral›k’ta kurflunlar›n üze-
rine yürürken, iflte bu nedenledir ki,
üzerine yürüdü¤ümüz sadece ölüm
mangalar› de¤il, emperyalizmin ta
kendisiydi. Türkiye devriminin sal-
d›r›lara karfl› direnifli ve devrimci
yürüyüflü, iflte bu tablonun sonucu-
dur ki, anti-emperyalist, anti-oligar-
flik bir direnifl ve yürüyüfltür. 

......fiuras› çok aç›kt›r ki, IIMMFF’’nniinn
rreeççeetteelleerriinnii uuyygguullaayy››pp ddaa,, ddüüzzee
çç››kkaann  üüllkkee yyookkttuurr.. Tam tersine,

borçlu ülkeler bafl›n› borçtan
kald›ramaz, “iki yakalar›n› bir

araya getiremez”ler.
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u AKP-IMF
Anlaflmas› 

Büyük Ölçüde 
Tamamland›.

u AKP, 
Kendine, 

S›n›fsal 
Niteli¤ine 

Uygun 
Olan› Yapt›. 

u Emperyalizm ve
TÜS‹AD Ad›na 

Yönetti¤i 
Türkiye’yi, 

Yine IMF’ye 
Teslim Etti. 

Baflbakan ve AKP sözcüleri, ay-
lard›r “ekonomi iyiye gidiyor”,

“IMF’ye ihtiyac›m›z yok” diyorlard›.
Yalanlar›n›n daha mürekkebi kuruma-
dan, IMF ile gizli gizli yeni bir anlafl-
ma için görüflmeler yapt›klar› aç›¤a
ç›kt›. 

Sonuçta yine bilinen bir IMF anlafl-
mas›na imza koyma aflamas›na geldiler. 

Baflka türlü olamazd› da; çünkü tekel-
ler öyle olmas›n› istiyordu. 

TÜS‹AD, “krizin afl›lmas› için
IMF’yle yeni anlaflma flart” diye dayat›r-
ken, emperyalist tekeller, kredi-finans ku-
rulufllar› da “daha fazla borç vermek için
IMF’yle anlaflma güvencesinin flart oldu-
¤unu”, baflka türlü “Türkiye ekonomisine
güvenemeyeceklerini” aç›klam›fllard›. 

Dayatma nedensiz de¤ildi elbette. Bi-
rincisi anlaflma, mevcut krizde tekellerin
ifline yarayacak, ikincisi, anlaflmayla her
zamanki kârlar›n› garanti alt›na alacaklar,
hem de Türkiye üzerindeki emperyalist bo-
yunduru¤u daha da sa¤lamlaflt›racaklar. 

Dolay›s›yla, Türkiye oligarflisi ve onun
bugünkü temsilcisi olan AKP iktidar› için
IMF ile anlaflmak bir tercih de¤il bir zorun-
luluktur. IMF ile anlaflmas› bir yana, AKP,
iktidar› boyunca ald›¤› 226633..88 mmiillyyaarr ddoollaarr
iç ve d›fl borçla zaten emperyalist finans te-
kellerinin boyunduru¤una girmifltir.  Tekel-
lerden yüzlerce milyar dolar alanlar, onla-
r›n dediklerini de yapmak zorundad›rlar.
AKP iktidar›n›n buna direnmesi, karfl› ç›-
kar gibi görünmesi sadece zevahiri kurtar-
mak, halk› kand›rmak içindir. 

AKP; daha 2002 seçimlerinde IMF’ye
güle güle diyece¤ini aç›klay›p, sözünde
durmayan, meydanlarda esip gürleyip
sonra unutabilen riyakarl›¤›n karakteris-
tik bir temsilcisidir. IMF konusunda da
ayn› riyakarl›k içindedir. 

Bu durum defalarca tan›k oldu-
¤umuz bir senaryodur. Bu senaryoyu
hayata geçirebilmek için de yapt›kla-
r› hep ayn›d›r. Önce IMF ile anlafl-
man›n kaç›n›lmazl›¤›, zorunlulu¤u
ve yararlar› tüm burjuva bas›n ya-
y›n kurulufllar›nda günlerce propa-
ganda edilir, daha sonra milletçe

fedakarl›k yapman›n gereklili¤i

konusunda halk› ikna etmek için hükümet
seferber olur; kitleler, hükümet, iflbirlikçi
tekeller ve medya iflbirli¤iyle yeni bir IMF
program›na “ikna edilmeye”(!) çal›fl›l›r. 

IMF’yle ‘‘Anlaflma’ Yok;
Dayatma VVar:
IMF ile yap›lan yeni yükümlülük ‘anlafl-

ma’s›n›, herfleyden önce bir ‘‘aannllaaflflmmaa’’ ola-
rak görmek yanl›flt›r. Çünkü bunun ad› ‘an-
laflma’ de¤il dayatmad›r. 

‹ki eflit gücün bir masaya oturup, eflit
koflullarda konuflup tart›fl›p anlaflmalar› gibi
bir durum söz konusu de¤ildir. Tersine;
IMF masaya oturdu¤u, daha do¤rusu ‘oturt-
tu¤u’ ülkelerle eflit koflullarda anlaflma yap-
maz. O masada, eflit koflullar de¤il, emper-
yalist devletlerin, tekellerin ihtiyaçlar› çer-
çevesinde IMF’in istekleri, dayatmalar› ve
üye ülkenin uymak zorunda oldu¤u koflul-
lar vard›r. 

Bu kez de öyle olmufltur. Türkiye’nin
IMF karfl›s›nda boynu e¤iktir. Zira hem
borçludur, hem de onlara halâ ‘muhtaç’ hal-
dedir. Onun için oturulan masada IMF ne
demiflse o olmufltur. IMF’nin söyledi¤i her
fley, Türkiye için yerine getirilmesi gereken
bir talimatt›r. Bu yüzden sonuçta ortada tar-
t›fl›lan, görüfl al›fl-verifli sonucu ortaya ç›-
kan, “taraflar›n” karfl›l›kl› ç›karlar›n› göze-
ten bir karar metni yoktur. IMF istemifl,
AKP iktidar› her fleye evet demifltir. 

IMF’nin verece¤i kredilerin nerede kul-
lan›laca¤›na bile her zamanki gibi, emper-
yalistler karar vermifltir. 

IMF Talimatlar› vve 
Onursuzlu¤un BBayraktarlar›
Memurlara ne kadar maafl verilece¤ini,

küçük üreticilerin ne ekece¤ini, sa¤l›k poli-
tikas›n›n nas›l olaca¤›n› IMF belirlemifltir.
Daha önceki IMF dayatmalar›nda görüldü-
¤ü gibi bu kez de IMF’nin yeni dayatmala-
r› karfl›m›za ‘anlaflma’ ad› alt›nda ç›kar›l-
m›flt›r. 

Nitekim ssaa¤¤ll››kk aallaann››nnddaa yeni k›s›tlama-
lar istemifltir IMF. Bu kabul edilmifltir. Sa¤-
l›k sisteminin ‘modernize edilmesi’ ad› al-
t›nda yeni k›s›tlamalara gidilecektir. Sa¤l›k

AKP, IIMF’ye TTeslim!AKP, IIMF’ye TTeslim!

Say›: 167 9AKP-IMF
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sistemi tümü ile paral› hale getirile-
cektir. 

IMF’nin yeni dayatmalar›ndan
birisi de mmeemmuurr mmaaaaflflllaarr››nnddaa aarrtt››flfl
yyaapp››llmmaammaass››dd››rr.. Bu da kabul edil-
mifltir. Memurlar yoksulluk içinde
yaflamaya devam edecektir. Memur
say›s› azalt›lacak, yüzlerce memur
kap› önüne koyacakt›r. ‘Tasarruf
yap›lmas›’ ad› alt›nda memurlar ka-
p› önlerine konurken polis say›s›
artt›r›lmaktad›r. 

Önümüzdeki dönemde yyaatt››rr››mm
yyaapp››llmmaass››nn›› yyaassaakkllaamm››flfltt››rr IMF.
‘‘SS››ff››rr bbüüyyüümmee hh››zz››’’ esas al›nacak-
t›r. Yani Türkiye büyümeyecek, kü-
çülecektir. Üretmeyecek, yeni yat›-
r›m yapmayacak, gerileyecektir. 

‹flte, “anlaflma” dedikleri dayat-
malar bunlard›r. IMF ile yap›lan ye-
ni “anlaflman›n” flimdilik aç›klanan
maddeleri, halk›n yoksullu¤unun,
açl›¤›n›n nas›l artaca¤›n› da gösteri-
yor. Halka sormadan, kapal› kap›lar
ard›nda imzalanan anlaflman›n fatu-
ras› bafltan halka kesilmifltir. 

Türkiye oligarflisi finans ihtiya-
c›ndan teknolojiye, fabrikas›nda
kulland›¤› makineden üretece¤i
ürünün patentine kadar hemen her
alanda emperyalizme ba¤›ml›d›r.
IMF programlar›n›n oligarfli taraf›n-
dan büyük bir sahiplenmeyle kabul
edilmesi de bu ba¤›ml›l›¤›n›n so-

nuçlar›ndan ve
göstergelerinden
biridir. 

Bugün AKP
iktidar›n›n yap-
may› düflündü¤ü
anlaflman›n da
ilk baflta patronlar örgütü TÜS‹AD
taraf›ndan ›srarla istendi¤ini hat›rla-
yal›m. Onlar için ülkemizin daha
fazla emperyalist boyunduruk alt›na
al›nmas›n›n, halk›m›z›n daha fazla
sömürülmesinin bir anlam› yoktur.
Daha do¤rusu anlam› vard›r ve bu,
ba¤›ml›l›¤›n pekiflmesinin kendi ç›-
karlar›na oldu¤udur. TÜS‹AD Bafl-
kan› Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤
“IMF’ye yap›lacak bir anlaflmay›
onur zedeleyici gibi görmemeliyiz”
diyerek savunmufltu bu ba¤›ml›l›¤›
hat›rlarsan›z. 

‹ktidardaki burjuva partileri
için, patronlar ve sömürenler için
IMF ile anlaflman›n bir zarar› yok-
tur. Onlarda uulluussaall oonnuurr diye bir
kavram da kalmam›flt›r. 1947 y›l›n-
dan beri IMF gibi emperyalist ku-
rumlarla birlikte halk›m›z› sömür-
mekte, halk›n daha fazla yoksullafl-
mas› pahas›na kasalar›n› doldur-
maktad›rlar.

Bu vatan hainleri, ad›na istikrar
programlar› dedikleri IMF anlaflma-
lar›yla ülkemizi ve halk›m›z› em-

peryalist tekellere satm›fllard›r. Ka-
salar› dolarken, onurun laf›n›n bile
edilmesini istemiyorlar.

Çarp›kl›k BBüyük
KK rreeddiilleerrii kkuullllaannaann bbaaflflkkaa,, 
bboorrççllaarr›› ööddeeyyeenn bbaaflflkkaa!!
KKrriizzii çç››kkaarraann bbaaflflkkaa,, 
ffaattuurraayy›› ööddeeyyeenn bbaaflflkkaa

IMF kredilerinde, kredileri kul-
lanan baflkas›, kredilerin borcunu ve
faizini ödeyen ise halkt›r. 

Borç, tekellere, oligarflik devlete
veriliyor, bu borç karfl›l›¤›nda da
Türkiye halklar›na ““bbeenniimm iiççiinn ççaa--
ll››flflaaccaakkss››nn››zz,, bbeenniimm iiççiinn üürreetteecceekkssii--
nniizz vvee sseessiinniizzii çç››kkaarrttmmaayyaaccaakkss››nn››zz””
diyor. Baflka bir deyiflle, borç al›nan
para, halk›n cebine girmedi¤i ve
halk›n ç›kar›na kullan›lmad›¤› hal-
de, borcun kendisi ve faizleri halka
ödettirilmek isteniyor. 

IMF’yle yap›lan yeni anlaflma-
n›n ortaya ç›karaca¤› sonuçlar›n,
tüm dünyay› sarm›fl olan krizle bir-
likte halk için çok daha fliddetli ola-
ca¤› büyük ihtimaldir. Emperyalist
ülkelerin yaflad›klar› krizi aflmak
için ülkemiz gibi yeni-sömürgeleri-
ne daha fazla yüklenecekleri aç›k
çünkü. Bu yüklenmenin en önemli
araçlar›ndan biri de elbette IMF ve
Dünya Bankas› arac›l›¤›yla dayat›-
lan programlar olacakt›r.  

Emperyalistlerin ve iflbirlikçile-
rinin IMF ile yeni bir anlaflma ya-
p›lmas› için bu kadar ›srarc› olmala-
r›n›n da gösterdi¤i gibi, krizin fatu-
ras› bizlere ödettirilmeye çal›fl›l-
maktad›r. 

IMF ile yap›lan yeni
yükümlülük ‘anlaflma’s›n›,

herfleyden önce bir ‘anlaflma’
olarak görmek yanl›flt›r.

Çünkü bunun ad› ‘anlaflma’
de¤il dayatmad›r.

IMF’nin Yeni Koflullar›
1- Yüzde 18 olan KDV oranlar› daha afla¤› düflürülmeyecek. Tam

tersine yüzde 8 olarak uygulanan baz› ürünlerdeki KDV oran›,
tekrar yüzde 18’e ç›kar›lacak. (KDV’si yükseltilecek ürünler
aras›nda sütten bulgura, makarnadan okul k›rtasiye malzemeleri-
ne, ekmekten sa¤l›k hizmetlerine kadar, hemen her fley var.)  

2- 2009 bütçesinden 9-10 milyar YTL’lik harcama k›s›nt›s› yap›lacak. 

3- 2009 y›l› bütçesinden belediyelere yap›lacak 4 milyar YTL’lik
aktar›m›n 1.7 milyar YTL’lik k›sm› kkeessiilleecceekk.. 

4- SSaa¤¤ll››kk hhaarrccaammaallaarr››nnddaa kesinti yap›lacak. YYeeflfliill kkaarrtt uygulamas›nda
sürekli büyüyen harcamalar durdurulacak, kriterler zorlaflt›r›lacak.

5- Kamuda mmaaaaflfl aarrtt››flfl››nnaa nneeddeenn oollaaccaakk personel reformunun uygu-
lamas› ertelenecek. 

Koflullar AKP taraf›ndan kabul edildi!
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Her IMF anlaflmas›ndan önce
oldu¤u gibi gerek patronlar cephe-
sinden olsun gerekse de onlar›n
temsilcisi durumundaki hükümet-
ten olsun “milletçe fedakarl›k
yapmak gerekti¤i” nutuklar› at›l-
maktad›r. TÜS‹AD yöneticileri
IMF’den gelecek paralar› dört
gözle beklerken, hükümetten daha
h›zl› davranmas›n› istiyor. Tam bir
aymazl›k içinde de ““kkrriizziinn hheerrkkee--
ssii vvuurrdduu¤¤uu”” yalan›n› atmaktalar.

IIMMFF iillee AAnnllaaflflmmaakk,, 
HHaallkk›› AAççll››¤¤aa MMaahhkkuumm
EEttmmeekkttiirr
AKP iktidar› bugüne kadar

halk›m›za sömürü, zulüm ve aç-
l›ktan baflka bir fley getirmeyen
IMF gibi bir kurumla bir kez da-
ha anlaflma yapmak için u¤rafl›-
yor. Anlaflman›n da y›lbafl›ndan
önce gerçeklefltirilmesi planlan›-
yor. Bu anlaflma IMF ile imzala-
nan 20. anlaflma olacak. Tam 61
y›l önce bafllayan IMF ile iliflkiler
çerçevesinde Türkiye halklar›na
ödetilen 20. kriz faturas› olacak
da diyebiliriz bu anlaflma için. 

fiimdi AKP hükümetinin ba-
kanlar›, ekonomistleri, burjuva
bas›n ve televizyonlardaki AKP
yalakalar›, emperyalist iflbirlikçi-
leri ne derlerse desinler, IMF’yle
“anlaflma”lar›n halk aç›s›ndan ne
anlama geldi¤i aç›kt›r. IMF girdi-
¤i her ülkeye yoksulluk getirmek-
tedir. IMF programlar›n› uygula-
yan her ülkede halk›n al›m gücü
büyük oranlarda düflmekte, mil-
yonlarca insan açl›¤a itilmekte,
iflsiz kalmaktad›r. Y›llard›r IMF
politikalar›n› hayata geçiren Tür-
kiye gibi ülkelerde bu politikala-
r›n halk aç›s›ndan ac› sonuçlar›
yaflanm›flt›r. IMF programlar›n›n
uyguland›¤› son dönemlerde hal-
k›n al›m gücü Arjantin’de % 29,
Uruguay’da % 30, fiili’de % 20
oranlar›nda düflmüfltür. 

KKrriizzii AAttllaattmmaakk,, 
MMüüccaaddeelleeyyllee OOlluurr
Geçmiflten günümüze, IMF

anlaflmalar›; halk› daha fazla yok-
sullaflt›rm›fl, bu koflullar›n halka
kabullendirilmesi için de, halk
üzerindeki bask› ve yasaklar, hak
arama eylemlerine yönelik sald›-
r›lar daha fazla art›r›lm›flt›r. 

Nitekim AKP iktidar›n›n ad›m
ad›m iflkenceyi ve zulmü t›rman-
d›rmas›n› da bunlardan ba¤›ms›z
düflünemeyiz. Son günlerde hak
gasplar› artm›fl, polis sokakta s›-
radan insanlar› kurfluna dizecek
kadar pervas›zlaflm›flt›r. Baflba-
kan Tayyip Erdo¤an’›n, ‘demok-
ratikleflme manevralar›n›’ bir ke-
nara itip aç›ktan linç politikalar›-
n› savunmas›, ‘ya sev, ya terk et’
flovenizmini öne ç›karan politika-
lara yönelmesi de ayn› flekilde
bundan ba¤›ms›z de¤ildir. 

IMF ile imzalanan yeni anlafl-
ma da, halk kitleleri için yeni y›-
k›mlara neden olacakt›r. Zira
‘ekonomik kriz var’ deyip, krizin
tüm faturas› bir kez daha halka
ç›kar›lmaktad›r. ‹flsizlik artacak,
binlerce insan kap› önüne kona-
cakt›r. Yoksulluk ve açl›k daha da
büyük boyutlara ulaflacakt›r.

Hükümet, TÜS‹AD, patronla-
r›n sözcüsü durumundaki gazete-
ciler, hepsi bir yandan, sendikala-
r› ve iflçileri, “iflçi ç›karmalar›na
ses ç›karmay›n, ücretlerin düflü-
rülmesine ses ç›karmay›n, yoksa
elinizdekini de kaybedersiniz” di-
ye tehdit ediyorlar. “Krizi birlikte
atlatal›m” diye demagojiye bafl-
vuruyorlar. Bu tehdidin bir ileriki
aflamas›, iflten at›lmaya, ücret
gasb›na, hak gasplar›na direnen
iflçilerin coplanmas›, direnenlerin
tutuklanmas› olarak karfl›m›za ç›-
kacakt›r. 

Tüm bunlara ra¤men halk ça-
resiz de¤ildir. Sömürü ve zulmün
oldu¤u yerde direnmek kaç›n›l-
mazd›r. Geçmiflte oldu¤u gibi bu-
gün de IMF politikalar›n› bofla ç›-
karman›n yolu mücadeleyi yük-
seltmektir. Özellikle toplumun
her kesimini ekonomik ve siyasi
olarak etkileyecek bu sald›r›lara
karfl› birleflik mücadelenin örgüt-
lenmesi zorunludur. 

Zamlar Protesto Edildi
KESK Ankara fiubeler Platformu, 4

Aral›k günü Ankara Büyükflehir Beledi-
yesi önünde zamlara sessiz kalmaya-
caklar›n› hayk›rd›lar.

Gün geçmiyor ki zam haberi duyma-
yal›m. AKP hükümeti iktidara geldi¤in-
den beri zam üstüne zam yap›p duruyor.
Ülkemizin topraklar›n› Emperyalistlere
satan, halka gelince zamlar› reva gören
bir hükümet. Ve zamlara karfl› ç›kanlar›
da bask›yla, F Tipleriyle sindirmeye ça-
l›fl›yor.

Ankara Büyükflehir Belediyesi
önünde yap›lan aç›klamada; hükümetin
zam zulüm politikalar›na cevab›n›
emekçilerin mücadeleyle verecekleri
belirtildi. 

100 kiflinin kat›ld›¤› eylemde s›k s›k
“Do¤al Gaz Zamlar› Geri Çekilsin, Gün
Gelecek Devran Dönecek AKP Halka
Hesap Verecek, ‹nsanca Bir Yaflam ‹sti-
yoruz, Zam Zulüm ‹flkence ‹flte AKP
…” sloganlar› at›ld›. 

“Utanm›yor musunuz?”
D‹SK’e ba¤l› GENEL-‹fi Ankara 1

Nolu fiubesi Çankaya Belediyesi’nin
aylard›r çal›flanlar›n maafllar›n› verme-
di¤i için 3 Aral›k günü bir eylem yapt›.

Sabah›n erken saatlerinde S›hhi-
ye’de Sa¤l›k Bakanl›¤› yak›nlar›nda
toplanan GENEL-‹fi üyesi çal›flanlar,
buradan sloganlar eflli¤inde yürüyüfle
geçtiler. “‹fl Ekmek Özgürlük ‹stiyoruz,
‹flçilerin Birli¤i Sermayeyi Yenecek, Ta-
flerona De¤il Emekçiye Bütçe, ‹flçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z…” sloganlar›yla
Çankaya Belediyesi önüne geldiler.
Burada aç›klamalar›n› oku- yan iflçiler
daha sonrada oturma eylemi yapt›lar.
Eylemde iflçiler, yaflad›klar›n› tabut içe-
risinde ifl k›yafetleri giydirilmifl bir ölü
maketiyle anlatmaya çal›flt›lar.



YYüürrüüyyüüflfl:: ZZaammaann aaflfl››mm›› üüllkkee--
mmiizz hhuukkuukkuunnddaa nnaass››ll bbiirr yyaassaall zzeemmii--
nnee ssaahhiippttiirr vvee pprraattiikkttee nnaass››ll kkuullllaann››--
ll››yyoorr??

AAvv.. BBaarrkk››nn TT‹‹MMTT‹‹KK:: Zama-
nafl›m› hukukta geçerli bir kavram.
Ceza hukukunda dava ve ceza zama-
nafl›m› olmak üzere iki çeflidi var. An-
cak 19 Aral›k davas› aç›s›ndan, bizim
sözünü edece¤imiz dava zamanafl›m›
olacak. ZZaammaannaaflfl››mm›› dedi¤imizde de
ddaavvaa zzaammaannaaflfl››mm››nn›› kastetmekteyiz.
Bu husus, 2005 y›l›nda yürürlü¤e gi-
ren Yeni TCK’n›n 66. maddesinde
düzenlenmiflti. Zaman afl›m› süresinin
belirlenmesinde, iddianamede san›¤a
yöneltilen suça iliflkin, yasada öngö-
rülen cezas›n›n üst s›n›r› dikkate al›-
n›r. Yasada bu süreler vard›r. 

As›l can al›c› nokta, bu yasan›n
pratikte nas›l kullan›ld›¤›d›r? Yasa,
pratikte yolsuzluk yapanlar›n, rüflvet-
çilerin, hortumcular›n, ““ddeevvlleettiinn ââllii
çç››kkaarrllaarr›› iiççiinn!!”” halk› ve devrimcileri

katledenlerin, bilcümle iktidar sahip-
lerinin cezas›z b›rak›lmas› suretiyle
kullan›l›yor. Bu abart› de¤ildir. Daha
EEkkiimm aayy›› iiççeerriissiinnddee 1166 MMaarrtt
11997788’’ddee 7 üniversite ö¤rencisini
bombalayarak öldürenler zzaammaann aaflfl››--
mm››nnddaann cezas›z kald›lar. KKaass››mm aayy››
içerisinde SSiivvaass MMaadd››mmaakk OOtteellii’’nnddee
AAlleevviilleerrii yyaakktt››kkllaarr›› iiddddiiaass››yyllaa yyaarr--
gg››llaannaannllaarr››nn davas›nda, 66 ssaann››kk iiççiinn
davan›n zzaammaann aaflfl››mm››nnddaann ddüüflflmmeessii
mmüüttaallaaaass›› vveerriillddii.. Banka hortumla-
yanlar›n, h›rs›zlar›n, rüflvetçilerin na-
s›l zamanafl›m›ndan paçay› kurtard›k-
lar›n› takip etmek olas› bile de¤il. 

Çok çarp›c› bir örnek hat›rlatay›m.
19-22 Aral›k hapishane operasyonla-
r›n›n, Malatya Hapishanesi’ndeki bö-
lümü için tutuklu ve hükümlülere aç›-
lan dava birkaç ay içinde zaman afl›-
m›na u¤rayacakken mahkeme alel
acele cezaya hükmetmifltir. 

K›saca pratikte ““zzaammaann››nn aaflfl››pp aaflfl--
mmaayyaaccaa¤¤››”” yarg›lananlar›n kim oldu-

¤uyla yak›ndan ilgili oluyor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: DDüünnyyaa hhuukkuukkuunnddaa
zzaammaannaaflfl››mm›› ddiiyyee bbiirr kkaavvrraamm vvee bbööyy--
llee bbiirr uuyygguullaammaa vvaarr mm››dd››rr??

AAvv.. TT‹‹MMTT‹‹KK:: Her ülke aç›s›n-
dan de¤ifliklik göstermekle beraber
dünyada genellikle kabul gören bir
uygulamad›r. Örne¤in ‹ngiltere hiçbir
suç aç›s›ndan zaman afl›m›n› kabul et-
mezken, Almanya’da adam öldürme-
nin nitelikli flekli ve soyk›r›m suçla-
r›nda, ‹talya’da 24 y›ldan fazla cezay›
gerektiren suçlarda zaman afl›m› ka-
bul edilmemifltir. 

ZZaammaann aaflfl››mm››yyllaa iinnssaannll››¤¤aa,, iinn--
ssaannll››kk oonnuurruunnaa kkaarrflfl›› ffiiiilllleerrii aassllaa ccee--
zzaass››zz bb››rraakk››llmmaammaall››dd››rr.. Nitekim
uluslararas› insan haklar› belgelerinde
ve hatta TCK’n›n soyk›r›m ve insanl›-
¤a karfl› suçlar bafll›kl› bölümünde sa-
y›lm›fl suçlarda da zamanafl›m›n›n uy-
gulanmayaca¤› hüküm alt›na al›nm›fl-
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Av. BBark›n T‹MT‹K: “‹nsanl›¤a karfl›
fiiller asla cezas›z b›rak›lmamal›”

HHüüsseeyyiinn--PPeerriizzee PPOOLLAATT
((ÜÜmmrraanniiyyee HHaappiisshhaanneessii’’nnddee
KKaattlleeddiilleenn EErrccaann PPoollaatt’’››nn
AAnnnnee vvee BBaabbaass››))

Hüseyin POLAT: Devlet o kadar
vicdans›zca davrand› ki Sami Türk ve
Ecevit evlatlar›m›z› öldürdükten son-
ra "vicdan›m›z rahat" dediler. Bizim
ci¤erimiz ne kadar s›zlad›ysa onlar›n
vicdan› o kadar rahat oldu. Bizim içi-
miz, yüre¤imiz, ci¤erimiz s›zl›yor.
Yaflananlar› dünya kamuoyuna götü-
relim ne derler? 

Gece yar›s› o¤lumu katletmek için
götürdüler. O¤lum, o¤ullar›m›z dü-
rüstlükten öldüler. ‹nsan, hakk›n› sa-
vunur. Hakl› olan direnir. O dönemin
insanlar› haks›z yere gittiler. 22 Ara-
l›k'ta çocu¤umu defin ettim. Sadece

benim çocu¤um de¤il çok çocu¤u-
muzu defnettiler. Ac›lara zorla kat-
land›k. 

Devlet kendi duvar›n› kendi bom-
balad›. Ne vard› ki duvar›, betonu
deldiler? ‹çeride ne vard› ki tankla
topla geldiler? Ölmüfl insan›n ard›n-
dan kamu davas› aç›yorlar. Avrupa
insan hakklar›na gitmememiz için
yapt›lar bunu herhalde. Devletten
hiçbir zaman kan bedeli gibi bir tale-
bimiz olmad›. Böyle davranaca¤›m›z
san›l›yordu. Bu mudur kendi vatan›n-
da hak olan? Kimi kurtard›lar peki?
Kendi yandafllar›n›! 

Bir baba olarak 8 senedir her Ara-
l›k ay› yas tutuyorum. O benim evla-
d›m. O’nu fakirliklerle büyüttüm.
Onu cezaevinde öldürülmesi için bü-
yütmedik. Cumhuriyet kanunu varsa

herkes için olmal›. Tek bir taraf için
olmamal›d›r. Kimse ci¤er ac›s› çek-
mesin. Baz›lar›na adalet var, baz›lar›-
na yok. Baz›lar›n›n bo¤az›na binili-
yor, baz›lar›n›n eli kanl› dolaflmas›
sa¤lan›yor. Ben mahfler gününe kadar
o insanlara davac›y›m. Ölüm hiç um-
rumda de¤il, bugün gelip beni götür-
sünler. Eli tetik tutan katillerin hep-
sinden mahfler gününe kadar davac›-
y›z.

Perize POLAT: Çok insanlar› öl-
dürüyorlar. Hep beraat etttiriyorlar
evlad›m. Bir okur yazarl›¤›m yok.
Bunlar al›flm›fllar o¤ullar›m›z› tuza¤a
düflürüyorlar. Benim o¤lumu gece
yar›s› evden ald›lar. ‹fadesi al›nca sa-
bah b›rakacaklar›n› söylediler. Ama
o¤lumun ölüsü geldi sonunda. Her-
fley ortada de¤il mi? Adalet istiyoruz.

fiehit Aileleri Zaman Afl›m›n› Sorguluyor



Say›: 167 1319 ARALIK

rleflmifl
nlere

n afl›m›
mez

t›r. Fakat, mesele yasada ne yazd›¤›-
n›z de¤il yasay› kime karfl› ne amaçla
uygulad›¤›n›zd›r. 

YYüürrüüyyüüflfl:: SSiizzccee 1199 AArraall››kk''ttaa
hhuukkuukkeenn zzaammaann aaflfl››mm›› uuyygguullaannaabbiilliirr
mmii??.... UUyygguullaannmmaass›› nnee aannllaammaa ggeelliirr?? 

AAvv.. TT‹‹MMTT‹‹KK:: Hiç tereddüt et-
meden ““hhaayy››rr uuyygguullaannaammaazz”” diyebi-
liriz. Bir di¤er sorun zamanafl›m› uy-
gulamas›nda mahkemelerden çok sav-
c›l›¤›n belirleyici olmas›d›r. Yani za-
manafl›m›n›n iddianamede at›l› suç ile
belirlenmesidir. Belki gerçekte iflle-
nen suç iddia edilenden daha a¤›r ve-
ya daha hafif bir suç olabilir. Mahke-
me iddianameyi de¤il, yarg›lama sü-
recini de göz önüne alarak, ifllenen su-
çun niteli¤ini baz almal›d›r. Bizce 19
Aral›k’ta iddianamede at›l› suç ne
olursa olsun mahkeme suç vasf›n›n
de¤iflti¤ini göz önüne alarak zamana-
fl›m› karar› vermemeliydi. Mahkeme
yarg›lama boyunca dinledi¤i onlarca
kifliden, ekspertiz ve otopsi raporla-
r›ndan ve yapt›¤› kefliften aç›kça ola-
y›n boyutlar›n› kavram›flt›r. Suç katli-
am suçudur. Mahkeme ortaya ç›kan
gerçe¤e göre hareket etmeliydi. Biz

bu nedenle, 19 Aral›k davas›na iliflkin
zzaammaann aaflfl››mm›› kkaarraarr››nnddaann mahkeme-
yi sorumlu tuttuk.

Bir önceki soruda insanl›¤a karfl›
ifllenen suçlarda zaman afl›m›n›n uy-
gulanamayaca¤›n› söylemifltik. Peki,
nas›l oluyor da Bayrampafla Hapisha-
nesi’nde 6 kad›n›n diri diri yak›ld›¤›,
12 kiflinin katledildi¤i ““iinnssaann››nn bbuu--
lluunndduu¤¤uu oorrttaammddaa kkuullllaannmmaayy››nn”” ta-
limat› yazan gaz bombalar›n›n kapal›
mekanlara at›ld›¤› bir operasyonun
davas›nda yarg›lanan gardiyanlar›n,
jandarmalar›n davas› zaman afl›m›na
u¤ruyor? Bu çeliflki ortada duruyor.

19-22 Aral›k 2000’de planl› prog-
raml› askeri bir katliam operasyonu
yap›lm›flt›r. Operasyonun kapsam›,
yap›l›fl› ve sonuçlar› düflünüldü¤ünde
adil, tarafs›z, ba¤›ms›z bir yarg›n›n bu
kapsamda ifllenen suçu insanl›¤a karfl›
suç olarak görmemesi mümkün de¤il.
TCK’n›n insanl›¤a karfl› suçlar bafll›-
¤›n› tafl›yan 77. maddesi flöyledir;
““AAflflaa¤¤››ddaakkii ffiiiilllleerriinn,, ssiiyyaassaall,, ffeellsseeffii,,
››rrkkii vveeyyaa ddiinnii ssaaiikklleerrllee ttoopplluummuunn bbiirr
kkeessiimmiinnee kkaarrflfl›› bbiirr ppllaann ddoo¤¤rruullttuussuunn--
ddaa ssiisstteemmllii oollaarraakk iiflfllleennmmeessii,, iinnssaannll››--
¤¤aa kkaarrflfl›› ssuuçç oolluuflflttuurruurr:: 

aa.. KKaasstteenn ööllddüürrmmee.. 

bb.. KKaasstteenn yyaarraallaammaa.. 

cc.. ‹‹flflkkeennccee,, eezziiyyeett vveeyyaa kköölleelleeflflttiirr--
mmee..

(( 44 )) BBuu ssuuççllaarrddaann ddoollaayy›› zzaammaannaa--
flfl››mm›› iiflfllleemmeezz.. ””.

Madde aç›kt›r. Olay çok aç›kt›r.
Tekrar gözden geçirirsek; 

- Operasyon felsefi ve siyasal gö-
rüflleri dolay›s›yla tutuklu ve hükümlü
bulanan devrimcilere karfl› yap›lm›flt›r. 

- Önceden planlanarak, tek mer-
kezden, efl zamanl› olarak 20 hapisha-
nede birden hayata geçirilmifltir. 

- Bir devletleraras› savaflta kullan›-
lacak kadar çok say›, ölçü ve nitelikte
silah, gaz ve bombalarla yap›lm›flt›r. 

- Operasyon sonucu 28 tutuklu ve
hükümlü hayat›n› kaybetmifltir. Yüz-
lerce insan iflkenceye u¤ram›fl, sakat
b›rak›lm›fl, yaralanm›flt›r. 

S›ralad›¤›m›z bu tablo suçun vasf›-
n› tayin etmeye yeter. ‹nsanl›¤a karfl›
ifllenmifl bu suçun faili dönemin siya-
si iktidar›, devletin yetkili erkan›d›r.
Oysa, bunlar san›k sandalyesine bile
oturtulmam›flt›r. Yap›lan göstermelik
yarg›lamadan da ç›ka ç›ka zaman afl›-
m› ç›km›flt›r. 

AAbbdduullllaahh KKaarraakkööççeekk ((BBaayy--
rraammppaaflflaa HHaappiisshhaanneessii’’nnddee KKaatt--
lleeddiilleenn AAflfluurr KKoorrkkmmaazz''››nn YYee¤¤eennii))

19 Aral›k’ta büyük bir katli-
am yafland›. ‹nsanlar diri diri
yak›ld›. Bu unutulamayacak bir
ac› ve mutlaka hesab›n›n sorul-
mas› gerekti¤ini düflünüyorum.

Zaman afl›m› karar› bizim
için flafl›rt›c› olmad›. Biz bu
düzende adalet oldu¤una inan-
m›yoruz ki adalet bekleyelim.
Ama bu karar öfkemizi daha
da büyüttü. Onlar bu davay›
kapatabilir ama biz kapatmayaca¤›z. Bu da-
vay› hiçbir ana yüre¤inde kapatamazlar.
Adalet özlemimizi yok edemezler. Bu karar
katillerin korundu¤unu gösteriyor. Yasalar
koruyor onlar›. Biz bunu kabul etmiyoruz.

Ben halk›n adaletsiz kalmayaca¤›na
inan›yorum. fiehitlerimizin hesab› elbet
bir gün sorulur diyorum.

GGüüllsseerreenn AAKKDDAA⁄⁄
((ÇÇaannaakkkkaallee HHaappiisshhaannee--
ssii’’nnddee KKaattlleeddiilleenn ‹‹llkkeerr
BBaabbaaccaann’’››nn AAnnnneessii)) 

‹lker tutukland›¤›n-
da çok sa¤l›kl›yd›. Fa-
kat bize 22 Aral›k 2000
tarihinde ölüsünü tes-
lim ettiler. ‹lker tutuk-
land›¤›nda 18’den gün
almam›flt›, ve devletin
güvencesinde olan bir
tutuklu idi. Bunun gü-
vencesini alamayacak-
lar ise neden tutuklad›-

lar? Dört duvar›n arkas›nda olan
gencecik insanlar› nas›l katlettiler,
bu nas›l devlet ki bir çok anaya ba-
baya evlad›n›n cesedini verdi.

Katlettiler, katledenler kim?
Devletin askeri! Bugün bu dava
düfltü, ama dava görüldü¤ü süre

boyunca bize hiçbir davetiye gel-
medi. Bu bile davan›n niteli¤ini
gösteriyor, zaten çocuklar›m›z› öl-
dürenleri cezaland›rmak için aç›l-
m›fl olsayd›, bu dava böyle sonuç-
lanmazd›. Bugün de bu dava düfltü.
Ama biz temyiz hakk›m›z› kullana-
rak bu davan›n yeniden görülmesi-
ni istiyoruz fiehitlerimizin ailele-
riyle ortak karar al›p çocuklar›m›z›
katledenlerin yeniden yarg›lanma-
s›n› isteyelim.

Devlet çocuklar›m›z› öldürenleri
korudu biz korumayal›m. Yaz›k ol-
du bu çocuklara, yaz›k oldu bu
memlekete; bizim için bu gençler
öncüydü. Bizim için mücadele edi-
yorlard›. Biz devletten çocuklar›m›-
z›n hesab›n› vermesini istiyoruz; sa-
dece ‹lker de¤il, bütün ölen çocuk-
lar›m›z için istiyoruz. Bütün flehit
ailelerini bu ortak davaya ça¤›r›yo-
rum.
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Kömür
bede

zaman
ifllem19 Aral›k’ta 28 tutsak katledildi.

Katilleri cezaland›r›lmad›. Devlet
bu adaletsizli¤i nas›l izah ediyor?
Diyor ki: ““DDaavvaa zzaammaann aaflfl››mm››nnaa
uu¤¤rr aadd››!!””.. 

YYaa aaddaalleett nnee oollaaccaakk??

DDeenniiyyoorr kkii,, 7.5 y›ll›k yarg›lama
süresi doldu, art›k adalet istemeyin.

‹steniyor ki, yak›larak kömürle-
flen, kurflunlarla delik deflik edilen
bedenlerimizin adaletsiz kalmas›
karfl›s›nda ““zzaammaann aaflfltt››”” diyerek
susal›m.

28 tutsa¤›n katledildi¤i, yüzlerce
tutsa¤›n yaraland›¤› sald›r›da, ada-
let aray›fl›n›n 7.5 y›lla s›n›rlanaca¤›-
na kim karar veriyor?

Hangi yasa, hangi hukuk, hangi
vicdan, flehitlerimiz için adalet iste-
¤imizi 7.5 y›ll›k bir zamanla s›n›rla-
yabilir? Bunu dayatan, ancak fafliz-
min hukuku, yasalar›, vicdan› olabi-
lir. Sorun bu noktada, faflizmin da-
yatmas›na boyun e¤ip e¤meme so-
runudur.

HHaallkkaa KKaarrflfl››  SSuuççllaarrddaa 
ZZaammaann AAflfl››mm›› ‹‹flfllleemmeezz
Suçun niteli¤i ve yarg›lama sü-

resine ba¤l› olarak, bir adaletsizli-
¤in oluflmamas› için “zaman afl›m›”
uygulamas› vard›r. Fakat bu, halka
karfl› ifllenen suçlarda geçerli ola-
maz. Halka karfl› ifllenen suçlar› za-
man afl›m›na u¤ratmak, adaletsizli-
¤in önüne geçmeye de¤il, tersine
adaletsizli¤in meflrulaflt›r›lmas›na
neden olur. Burjuva hukukunda bi-
le, ““iinnssaannll››¤¤aa kkaarrflfl›› iiflfllleenneenn ssuuçç-
llaarr”” zaman afl›m›na u¤ramaz denir.

19 Aral›k katliam›n›n halka, in-
sanl›¤a karfl› ifllenmifl bir suç oldu-
¤u tart›flmas›zd›r. Katliam, bilinçli
ve planl› bir flekilde, büyük bir kat-
liam hedefine uygun silahl› güçler
seferber edilerek gerçeklefltirilmifl-
tir.

19 Aral›k’ta katledilenler, oli-
garflinin halka karfl› savafl›n›n bir
parças› olarak katledilmifllerdir.

Katliam›n hedefinde, halk› sindir-
mek, düzene karfl› mücadelesini en-
gellemek, bast›rmak amac› vard›r.
Politik amaçlar› boyutuyla, halka
karfl› ifllenmifl bir suçtur. Katliama
maruz kalanlar›n halk olmas›, hal-
k›n öncüleri olmas› nedeniyle,
planl› bir katliam olmas› yani örgüt-
lenme ve hayata geçirilme biçimiy-
le de halka karfl› ifllenmifl bir suçtur.

Dolay›s›yla, 19 Aral›k katli-
am›nda, zaman afl›m› iflletilemez.

Oligarflinin mahkemelerinde ise
tam tersine, ““zzaammaann aaflfl››mm››”” halka
karfl› ifllenen suçlarda, katillerini, ifl-
kencecilerini kurtarman›n bir arac›
haline getirilmifltir.

Biz, hhaallkkaa kkaarrflfl›› ssuuççllaarrddaa zzaa-
mmaann aaflfl››mm›› oollmmaazz diyoruz. Oligar-
flinin kitab›nda ise, oolliiggaarrflfliikk ddüüzzee-
nnee kkaarrflfl›› yyaapp››llaann eeyylleemmlleerrddee zzaa-
mmaann aaflfl››mm›› oollmmaazz yazmaktad›r. Do-
lay›s›yla, oligarfli için adaletsizlik
bir zzaammaann ssoorr uunnuu da de¤ildir.  Suç-
lar›n› ötrbas etmek istediklerinde,
adaleti zaman s›n›r›na hapsetmeye
çal›fl›yorlar.

Hukuken ““bbiirr aaddaalleettssiizzllii¤¤iinn
öönnüünnee ggeeççmmeekk”” gerekçesiyle gün-
deme getirilen ““zzaammaann aaflfl››mm››””, fa-
flizmin mahkemelerinde adaletsiz-
liklerine hukuki k›l›f olarak kullan›-
l›yor.

Buna izin verilemez.

AAddaalleettssiizz GGeeççeenn ZZaammaann 
AAddaalleett BBiilliinncciinnii AAflfl››nndd››rr ›› rr
19 Aral›k katillerinin “zaman

afl›m›” gerekçesiyle cezaland›r›l-
maktan kurtar›lmalar›, ayn› zaman-
da adaletsizli¤i s›radanlaflt›rmaya,
kan›ksatmaya çal›flman›n yeni bir
ad›m› olmufltur.

Evet, bu düzenin adaletsiz bir
düzen oldu¤unu biliyoruz. Bu dü-
zende, mücadele etmeden, kendili-
¤inden adaletin yerine getirilmeye-
ce¤ini de biliyoruz. Fakat, halk›n
adalet iste¤inin zaman afl›m› oyun-
lar›yla yok say›lmas›na da izin ver-

meyece¤iz.

Oligarflik devlet, halk› adalet
için mücadelede umutsuzlaflt›rmak,
giderek aaddaalleett kavram›na yabanc›-
laflt›rmak istemektedir. Adalet yeri-
ne getirilmeden geçen her zaman
buna hizmet etmektedir.

Zaman, tam da bu nedenle adalet
için önemli bir kavramd›r. Zaman,
adaleti bir gün daha fazla geciktir-
memek, halk› bir an daha fazla ada-
letsiz b›rakmamak için dikkate al›n-
mas› gereken bir kavramd›r. Oligar-
flinin mahkemeleri, zaman› adaletin
karfl›s›na ç›kar›yorlar, tersine, zzaa-
mmaann aaddaalleettiinn kkaarrflfl››ss››nnddaa ddee¤¤iill,, yyaa-
nn››nnddaa oollmmaall››dd››rr..

1199 AArraall››kk kkaattlliiaammcc››llaarr››nn››nn ccee-
zzaallaanndd››rr››llmmaass›› iiççiinn yyüürrüüttttüü¤¤üümmüüzz
mmüüccaaddeellee,, flehitlerimizin hesab›n›
sorman›n yan›nda, aaddaalleett mmüüccaaddee-
lleessiiddiirr.. Halkta adalet bilincini canl›
tutmak için, afl›nmas›n› engellemek
için yürütülen bir mücadeledir.
Adalet bilinci olmayan bir halk, çü-
rüyen, yozlaflan, kendisini ayakta
tutan en önemli dayana¤›n› yitiren
bir halkt›r.

Adalet bilinci olmad›¤›nda, suç
ve suçlu kavramlar› da olmayacak,
halka karfl› ifllenen suçlar meflrula-
flacakt›r. Adalet bilinci olmayan bir
halk›n, mücadele etmek için gerek-
çesi de olmayacakt›r. Açl›¤a, yok-
sullu¤a, bask›lara ve zulme karfl› tu-
tarl› bir mücadele yürütebilmesi de
söz konusu olmayacakt›r.

Özcesi, adalet bir halk›n yaflam
damar›d›r, adaletsizli¤e mahkum et-
mek, adalet için mücadeleyi bitir-
mek bir halk› öldürmek demektir.

Böylesine belirleyici önemdeki
bir konuda, ““77..55 yy››ll ddoolldduu,, zzaammaann
aaflfltt››,, aarrtt››kk aaddaalleett aarraammaayy››nn”” de-
mek halkla alay etmektir. Ki, 19
Aral›k katliam davalar›n›n yarg›la-
ma maddelerinden, mahkemelerin
yürütülüfl biçimi ve sonuçland›r›l-
mas›na kadar her aflamas›nda halkla
alay edercesine bir pervas›zl›k söz
konusu olmufltur.

Adaletsizlik Zamanla Meflrulaflmaz
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““77..55 yy››ll ddoolldduu,, zzaammaann aaflfltt››,, aarr-
tt››kk aaddaalleett aarraammaayy››nn”” demek, zul-
mü, katliamc›l›¤› meflrulaflt›rmaya
çal›flmak, halk› zorbal›k karfl›s›nda
boyun e¤meye zorlamakt›r.

Bir gün daha fazla adaletsiz kal-
maya tahammülümüz yoktur. Bu-
nun için adalet istiyor, bunun için
mücadele ediyoruz.

Ayn› zamanda, aradan ne kadar
uzun y›llar geçerse geçsin, 19 Ara-
l›k katliam› dün gibi haf›zalar›m›z-
da canl›l›¤›n› korumaktad›r. Bu ne-
denle, oligarflik devlet ve AKP ikti-
dar›, bofluna aradan ggeeççeenn zzaammaannaa
ggüüvveennmmeemmeelliiddiirr.. Geçen zamanla
adaletsizli¤i kan›ksataca¤›n›, ada-
letsizli¤e raz› edebilece¤ini düflün-
memelidir.

fifieehhiittlleerriimmiizz AAddaalleettssiizz 
KKaallmmaayyaaccaakk
6 kad›n tutsak, bir ko¤uflun için-

de, etlerini eriten gazlarla, vücutla-
r›n› kömüre çeviren alevlerin ara-
s›nda katledildiler. Onlar yanarken,
katilleri kahkahalar at›yorlard›. Bu
halk düflmanl›¤›n›n, bu büyük su-
çun üzerini örtebilecek bir zaman
tan›mlanabilir mi?

Ahmet ‹bili, F›rat, Aflur, Fidan,
Hasan, Murat, Ali ‹hsan, ‹rfan, Ha-
lil, Yasemin, Berrin... katiller sürü-
sünün kurflunlar›ndan, bombalar›n-
dan yoldafllar›n› kurtarabilmek için
bedenlerini tutuflturdular, kendileri-
ni feda ettiler... Onlar›n  bedenlerini
tutuflturmas›ndan sorumlu olanla-
r›n, onlar›n tutuflan bedenlerini bile
kurflunlayanlar›n suçlar›n› hangi za-
man ortadan kald›rabilir?

Tutsak edildikleri duvarlar›n
içinde, cüretlerinden, inançlar›ndan,
halk düflmanlar›na duyduklar› öfke-
den baflka, ellerinde kendilerini ko-
ruyabilecek silahlar› olmayan tut-
saklar›n üzerine, uzun namlulu si-
lahlardan kurflunlar ya¤d›ran katil-
lerin suçlar›n› hangi zaman afl›m›
affettirebilir?

Oligarflinin, halk›n ac›lar›na say-
g›s› yoktur. Onlar, katlederken de,
katliam›n üzerini örterken de, ken-
dileri karar almak ve bu karar› hal-

ka dayatmak istiyorlar. Hukuksuz-
luklar›n›, adaletsizliklerini zorla ka-
bul ettirebileceklerini san›yorlar.

ÖÖyyllee oollmmaayyaaccaakk!!

‹stedikleri gibi, katliam kararlar›
al›p, uygulay›p, istedikleri gibi, bu-
nun üzerini örtmelerine izin verme-
yece¤iz.

Oligarflik düzende adaletin yeri-
ne getirilmesi mücadelesinde sonuç
almak, bir yerde ›srar, kararl›l›k, cü-
ret kadar, ayn› zamanda bir güç so-
runudur. Adalet için mücadelemiz,
bugünden yar›na sonuç vermeyebi-
lir de, fakat, belirleyici olan adalet-
sizli¤e boyun e¤ip e¤meme, adalet-
sizli¤i sineye çekip çekmeme soru-
nudur.

Belirleyici olan, ggeeççeenn zzaammaannaa
yyeenniilliipp,, yyeenniillmmeemmee sorunudur.

‹flte, bu noktada flehitlerimizin
katilleri, geçen zaman›n kendilerini
kurtaraca¤›n› düflünmemelidirler.
Bizim haf›zalar›m›zda, flehitlerimi-
zin katledildi¤i an, daha bugün gibi
canl›d›r.

Yaflamlar›n›, yoldafllar›n› kurtar-
mak için severek feda ettikleri an
gözümüzün önündedir.

Diri diri yak›ld›klar› an gözleri-
mizin önünden gitmifl de¤ildir.

Kurflunlar›n alt›nda, kahramanca
direniflleri haf›zalar›m›zda tüm can-
l›l›¤›yla duruyor.

Ölümü kucaklarken, inançlar›n›,
hayallerini, umutlar›n›, gelecek düfl-
lerini yoldafllar›na devrettikleri an›
hat›rl›yoruz.

Ve en önemlisi, omuzlar›m›za
yükledikleri sorumlulu¤un bilincin-
deyiz. Bu sorumlulu¤un bafl›nda,
onlar›n katillerinin cezaland›r›lma-
s›n› sa¤lamak, flehitlerimizi adalet-
siz b›rakmamak vard›r.

Oligarfli bilmelidir ki, tutsaklar›
diri diri yakan katillere karfl› içimiz-
de büyüyen öfke, bir parça bile
azalm›fl de¤ildir.

Hapishanelerdeki tutsaklar›n
kanlar› so¤umam›flken, devletin
yetkili a¤›zlar›ndan kan damlayan
aç›klamalar›n yüreklerimizde yarat-
t›¤› f›rt›na, üzerinden 8 y›l de¤il,

seksen y›l geçse dinmeyecek kadar
büyüktür. 

19 Aral›k’›n katilleri, içine evlat,
efl, kardefl, yoldafl atefli düflürdükle-
ri yüreklerin, aradan geçen y›llar
içinde so¤umas›n› bekliyorlarsa,
boflunad›r.

Aradan geçen zaman, adalet ta-
lebini ortadan kald›rmad›¤› gibi,
adalete özlemi, adalet iste¤ini bü-
yütmüfltür.

19 Aral›k katillerinin ““zzaammaann
aaflfl››mm››nnddaann”” kurtar›lmas›, adalet
için mücadelemizi engellemeyece¤i
gibi, ülkemizdeki adalet sorununun
büyüklü¤ünü ve adalet için müca-
delenin önemini daha fazla göster-
mifltir.

AAddaalleett ‹‹ssttiiyyoorruuzz!!
19 Aral›k katliam›n›n y›ldönü-

münde, adalet iste¤imizi hayk›rma-
ya devam ediyoruz. fiehitlerimizin
““zzaammaann aaflfl››mm››””,, ““ddeelliill yyeetteerrssiizzllii-
¤¤ii”” oyunlar›yla, adaletsiz b›rak›l-
mas›na izin vermeyece¤iz.

fiehitlerimiz, katliam sald›r›s›
karfl›s›nda, zaman› çoktan aflarak,
bugüne de¤il, gelece¤e uzanan bir
direniflin yarat›c›s› oldular. fiehitle-
rimizi kimse zamanla unutturamaz.  

Onlar›n katilleri de, hheerrhhaannggii
bbiirr zzaammaannllaa ss››nn››rrllaannaammaayyaaccaakk fle-
kilde, tarihe halk düflman› olarak
yaz›ld›lar. Tarihin yarg›s›, hükmü
aç›kt›r. Sorun, tarihin hükmünün
yerine getirilmesidir.

““ZZaammaann ggeeççttii”” demek, oligarfli
için adaletsizli¤i ““mmaazzuurr”” göster-
menin bir oyunudur, fakat halk ada-
let aray›fl›n›, adalet için mücadelesi-
ni zamanla s›n›rlayamaz. Bizler, fle-
hitlerimizin hesab›n› sormak için
takvim yapraklar›ndan icazet alm›-
yoruz. Suçlular›n cezalar›n› çekme-
sini istiyoruz ve bunun için müca-
dele etmeye devam edece¤iz.

Katiller cezaland›r›lmal›d›r, ka-
tiller suçlar›n›n karfl›l›¤› olan ceza-
ya çarpt›r›ld›klar› zaman, adalet
gerçekleflecektir. Adalet yerine ge-
lene kadar zaman bizim için dur-
mufltur.
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Yukar›daki haber ayr› tarihler-
de bir çok gazetede yer ald›. Bi-
zim aç›m›zdan haberde önemli
iki nokta var: 

11-- Burjuvazinin, "s›n›f bilinci-
ni" somut bir flekilde görebildi¤i-
miz çarp›c› bir örnek.

Artistlerin yaflamlar›n› ö¤reti-
yor ama, Marks ve Engels yok
FELSEFE TAR‹H‹ kitaplar›nda. 

Hatta daha ileri gidiyor; ara-
besk müzi¤in krallar› ve eflcinsel
sanatç›lar›n yaflamlar› var ama,
Marks ve Engels yok! 

NNeeddeenn?? Çünkü; onlar çok teh-
likeli, her söyledikleri cümle ege-
men s›n›flar için büyük tehlike.

"... Kimsenin adam yerine
koymad›¤› proleteryaya iktidar›
verece¤iz..." diyorlar,

"... dünyay› anlamak yetmez
de¤ifltirmeliyiz” diyorlar,

"Koflullar insanlar› flekillendi-
riyorsa, koflullar› insanca flekil-
lendirmeliyiz" diyorlar. 

Ve devam ediyorlar: 
"Komünistler, kendi görüflleri-

ni ve amaçlar›n› gizlemeye tenez-
zül etmezler. Hedeflerine ancak
tüm mevcut toplumsal koflulla-
r›n zorla y›k›lmas›yla ulafl›labile-
ce¤ini aç›kca ilan ediyorlar. Var-
s›n egemen s›n›flar bir komünist
devrim korkusuyla titresinler.
Proleterlerin zincirlerinden baflka
kaybedecek bir fleyleri yok. Ka-
zanacaklar› bir dünya var."

Elbette ki kitaplar›nda bunla-
ra yer vermezler. 

Onlar›n kitaplar›nda; Brigitte
Bardot vard›r. 

Onlar›n kitaplar›nda; ‹brahim
Tatl›ses, Bülent Ersoy vard›r.(**)

Ve ggüünnaahh››nn›› bbiillee ppaarraass››zz vveerr--
mmeeyyeenn TÜS‹AD, bu kitaplar› pa-
ras›z bir flekilde, Milli E¤itim Ba-
kanl›¤›’n›n hizmetine sunmak is-
tiyor. NNeeddeenn??

Çok hay›rsever bir kurum ol-
du¤u için mi? Elbette ilgisi yok. 

Genç insanlar›m›z›n beynini
daha orta ö¤renimde iken biçim-
lendirmek istiyorlar.

Ne kadar yozlaflt›r›rsa, o ka-
dar kolay sömürebilir.

Ne kadar bilimsel düflünce-
den uzaklaflt›r›rsa, o kadar kolay
kölelefltirir.

Tüm hesaplar bunun üzerine. 
Yani kaz gelecek yerden, ta-

vuk esirgemiyor TÜS‹AD. 
fiöyle aç›kl›yor, dönemin TÜ-

S‹AD baflkan› bunu:
"E¤itim de¤iflmeden rekabete

ayak uyduramay›z". "E¤itim sis-
temimizi, içeri¤i ile birlikte yeni-
den yap›land›rmadan, küresel
rekabet koflullar›nda ayakta dur-
mam›z mümkün de¤ildir"...

Yani hiçbir fleyi gizli sakl› yap-
m›yor TÜS‹AD. Herfley aleni.

Türkiye’nin "EN NEZ‹H ÜN‹-
VERS‹TELER‹NDEN B‹R‹N‹N,
GALATASARAY ÜN‹VERS‹TE-
S‹’N‹N 12 PROFESÖRÜNE" yaz-
d›r›yor bu kitaplar›. 

Çok "asil" bir davran›fl burju-
vazi aç›s›ndan. 

Paras›n› ödüyor ve ssaatt››nn aall››--
yyoorr pprrooffeessöörrlleerrii. Hem de 12 tane
birden. Öyle ya, bu bir al›flverifl
ve TÜS‹AD’›n dünyas›nda herfley
al›n›r ve sat›l›r. 

O "koca koca profesörler",
sa¤›nda kaç s›f›r oldu¤unu, üç
afla¤› befl yukar› tahmin edebile-
ce¤imiz, bilmem kaç bin dolar-
larla ‹K‹ DEVR‹MC‹Y‹ yok edebil-
diklerini san›yorlar.

Yaz›k onlar›n beynine.
Yaz›k flimdiye kadar ald›klar›

o "büyük" e¤itimlerine. 
Bal gibi bilirler ki, onlar yok

say›nca yok olmuyor iki devrimci.
Bu profesörlerin gazetecilerin

"Neden Marks ve Engels yok?"
sorusuna verdikleri cevab› hat›r-
layal›m: "Sol düflünce pek çok
yerde geçiyor. Türkiye'deki zih-
niyetlerin üzerinde etkisi olan
düflünce ak›mlar›n› ele ald›k". 

Cevaba bak›n siz; demek ki
Türkiye’deki zihniyetler üzerinde
etkili olan Brigite Bardot’mufl...
Yani burjuvazinin C‹NSELL‹K
‹LAHI, YARI ÇIPLAK B‹R ART‹ST!
(***)

...
Devam ediyor TÜS‹AD Yöne-

timi... Yalç›nda¤, TÜS‹AD'›n top-

EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM YYEENN‹‹DDEENN
YYAARRAATTMMAAKKTTIIRR

Türk Sanayicileri ve ‹fla-
damlar› Derne¤i (TÜS‹AD),
Ortaö¤retim Kaynak Kitap-
lar› dizisi kapsam›nda, Gala-
tasaray Üniversitesi Felsefe
Bölümü ö¤retim üyesi Prof.

Dr. Tülin Bumin öncülü¤ünde "Felfese 2002" isimli bir kitap yay›nlad›.
Bumin, Bat› standartlar›nda bir felsefe kitab› haz›rlad›klar›n› belirte-

rek; "Kitapta Brigitte Bardot ve Charlie Chaplin'e de yer verildi¤ini”
söyledi. Kitapta, ""MMaarrkkss''››nn,, EEnnggeellss''iinn aadd›› nneeddeenn yyookk??"" sorusu üzeri-
ne ise; "Kitapta Türkiye'deki zihniyetlerin üzerinde etkisi olan farkl›
düflünce ak›mlar›n› ele ald›k" dedi. 

TÜS‹AD eski Baflkan› Tuncay Özilhan, kitaplar›n ortalama birim
bas›m maliyetinin 7 milyon lira oldu¤unu aç›klad›. Bu kitaplar›n ücret-
siz olarak genifl bir ö¤retmen ve ö¤renci kitlesine ulaflmas› için kam-
panya yürüteceklerini kaydetti. 

TÜS‹AD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal ‹fller Komisyonu Baflkan›
Arzuhan Yalç›nda¤ ise bu kitaplar›n Talim ve Terbiye Kurulu'nca onay-
lanarak okullarda kaynak kitap olarak okutulmas›n› arzulad›klar›n› ifa-
de etti.(*)

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz
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lumsal sorumluluk ve ödev bilin-
cinden hareketle bu tür çal›flma-
lar yapt›¤›n› belirterek, flöyle di-
yor: "TÜS‹AD'›n ekonomi ile ye-
tinmeyip, di¤er sosyal konularla
ilgilenmesinin nedeni yaflad›¤›
zamana, yaflad›¤› ülkeye ve ya-
flad›¤› dünyaya daha yap›c› ve
yarat›c› bakabilen genç nesille-
rin yetiflmesine yard›mc› olmak
düflüncesidir." 

‹flte bu yüzden, Marks yok
Engels yok, bu kitaplarda. 

TÜS‹AD’›n paray› say›p ald›¤›
profesörler hemen yok say›veri-
yorlar 20’nci yüzy›la damgas›n›
vuran iki devrimciyi. 

22-- Yukar›daki haber, bizim
aç›m›zdan e¤itimin ne kadar
önemli oldu¤u gerçe¤ini bir kez
daha en çarp›c› biçimde gözler
önüne seriyor. 

Biz ne yap›yoruz ve ne yap-
mal›y›z?

Biz ne yap›yoruz ve ne yap-
mal›y›z üzerine çok yazm›fl›zd›r. 

K›saca tekrar edersek;
E⁄‹T‹M ‹NSANI YEN‹DEN

YARATMAKTIR.
Ve biz enerjimizin büyük k›s-

m›n›, asl›nda BURJUVA E⁄‹T‹M‹-
N‹N YARATTI⁄I TAHR‹BATI DÜ-
ZELTMEK ‹Ç‹N HARCIYORUZ.

DEVR‹MC‹ MÜCADELEN‹N
ÜÇ AYA⁄I VARDIR D‹YORUZ: 

1- Ekonomik-demokratik
mücadele,

2- Siyasi mücadele, 
3- ‹deolojik mücadele.
ENERJ‹M‹Z‹N GERÇEKTEN

BÜYÜK KISMINI, ‹DEOLOJ‹K
MÜCADELE, burjuva ideolojisi
ile yapt›¤›m›z mücadele al›yor.

Biz e¤itime önce, nas›l düflü-
nece¤imizi ö¤renerek bafllamal›-
y›z. Egemenlerin yok sayd›¤›
Marks’›, Engels’i ö¤renerek bafl-
lay›p, Lenin’le, Mao ile ve daha
bir çok usta ile devam etmeliyiz. 

Nas›l düflünece¤iz?
Buradan bafllamal›y›z mutla-

ka. Biz, diyalektik ve tarihsel
materyalizmi esas alarak düflün-

meliyiz. 
DDiiyyaalleekkttii¤¤iinn ddöörrtt iillkkeessii,, mmaa--

tteerryyaalliizzmmiinn üüçç iillkkeessii;; bu toplam
yedi ilkeyi ö¤renerek bafllamal›-
y›z. 

Bu ilkeleri ö¤renmez ve yafla-
m›m›zda rehber edinemezsek,
egemenlerin kölesi olmaktan
kurtulamay›z. 

Ve her fleyi tersinden görürüz. 
Bir örnek vard›r: Bir devrimci

ile genç bir k›z›n sohbetini anlat›r:
Genç k›z beli aç›k kazakla do-

laflmaktad›r. O sene k›sa belli
kazaklar MODADIR çünkü. 

Devrimci uyar›r ve "Belin
aç›kta kal›yor, bir genç k›za ya-
k›flm›yor böyle giyinmek" der. 

Genç k›z itiraz eder; "Ben öz-
gürüm, istedi¤imi giyerim, örgüt
kar›flamaz bana. Bu nedenle
devrimci olmuyoruz zaten" vb...
devam eder. 

Devrimci, k›za sab›rla anlat-
maya çal›fl›r; "Hay›r arkadafl›m,
sen flu anda ÖZGÜR DE⁄‹LS‹N.
Ne ilgisi var özgürlükle, senin
belin ç›plak... SEN ÇIPLAKSIN." 

‹flte özgürlük ve ç›plakl›k kav-
ramlar›n› bile bu hale getirirler
egemenler, e¤itimleri ile. 

Biz bugünümüze ve gelece¤i-
mize sahip ç›kmak için, kendi-
mizi yeniden yaratmak için, hal-
k›m›z› sömürüden kurtarmak
için... mutlaka kendimizi e¤itme-
liyiz. EE¤¤iittiimmii ssüürreekklliilleeflflttiirrmmeelliiyyiizz.. 

Her sorunda, ilk erteleyece¤i-
miz fley, e¤itim çal›flmas› oollmmaa--
mmaall››. 

Yap›lmayan veya ertelenen
her e¤itim çal›flmas›nda, e¤itim
çal›flmas›n› yapmayan veya er-
teleyen burjuvazinin, TÜS‹AD’›n
suç orta¤›d›r. 

(*) 07 May›s 2003, Radikal

(**) TÜS‹AD'›n haz›rlatt›¤› ve
‹kinci Dünya Savafl› ile bafllayan
Tarih 2002 kitab›nda "1945'ten
Günümüze Türkiye" konusu da
ele al›n›yor. Ekonomik, toplumsal
ve kültürel yaflam aç›s›ndan da
Türkiye incelenirken, popüler sa-
nat dünyas›na da de¤inmeden ge-

çilmiyor. Burada yer alan "Alemin
kral› arabesk" bölümünde, Orhan
Gencabay, Ferdi Tayfur, Müslüm
Gürses, ‹brahim Tatl›ses'in isimle-
ri an›l›rken, arabeskin ticari bafla-
r›s›n›n Zeki Müren ve Bülent Er-
soy'u tarz de¤iflikli¤ine sürükledi-
¤i, TRT'yi de bafllang›çta uygula-
d›¤› sansürden vazgeçmeye zorla-
d›¤› de¤erlendirmesi yap›l›yor. Bu
bölümde ilgili fotograflarda da
Ferdi Tayfur'un "Her fieyim Sen-
sin" adl› filminin afifli ve "Arabesk
dinleycilerinin ilk göza¤r›s›" resi-
malt›yla Orhan Gencebay'›n re-
simleri yer al›yor

(***) Bu bölümlerde Briget
Bardot, Alain Delon, Isabella Ad-
jani ve Gerard Deperdau gibi pek-
çok ünlü sinema oyuncusu foto¤-
raflar›yla yer al›yor. Kat›l›mc›lar-
dan gelen "Felsefe kitab› görsel
olarak zay›f" elefltirisine de Prof.
Dr. Bumin konu itibariyle fazla
malzemeleri olmad›¤›n› söyle-
mekle birlikte "Felsefe 2002" ki-
tab›nda Briget Bardot'un resminin
bile bulundu¤unu belirtti.

Yalç›nda¤: GGenç nnüfus ee¤itim-
le kkazanca ddönüflür

TÜS‹AD Yönetim Kurulu Üye-
si ve Sosyal ‹fller Komisyonu
Baflkan› Arzuhan Yalç›nda¤,
"Genç ve dinamik nüfusumuzu
büyük bir kazanca dönüfltürme-
nin yolunun e¤itim sistemimizin
modernleflmesinden geçti¤ine
inanmaktay›z" diyerek, flöyle ko-
nufltu: "Unutmayal›m ki küresel-
leflme ça¤›nda yafl›yoruz ve Tür-
kiye 1980'lerden itibaren h›zla d›-
fla aç›k ekonomi geline gelmekte.
Dünya ekonomisinden Türki-
ye'ye daha çok d›fl ticaret pay› ve
sermaye yat›r›m› almam›z için,
dünyada geçerli hukuk ve insan
haklar› de¤erlerini ülkemizde de
yerlefltirmek zorunday›z. Kald› ki
bu de¤erler, ekonomik getirileri-
nin yan›nda, kendi bafllar›na da
büyük önem tafl›yan insanl›k de-
¤erleridir."

Toplant›da konuflan TÜS‹AD
Baflkan› Tuncay Özilhan, TÜS‹-
AD'›n misyonlar›ndan bir tanesi-
nin de, Türkiye'nin insan kaynak-
lar› kalitesini yükseltmek oldu¤u-
nu söyledi. (7 May›s 2003, Cum-
huriyet) 
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Dergimizin 165.
say›s› hakk›nda da,
KKaarrss SSuullhh CCeezzaa
MMaahhkkeemmeessii taraf›n-
dan 01.12.2008 tari-
hinde EELL KKOOYYMMAA
KKAARRAARRII ç›kar›ld›.

Kars Sulh Ceza
Mahkemesi, dergi-
mizin her ç›kan say›-
s› için el koyma ka-
rar› ç›karmaya ye-

minli görünüyor. Dergimiz hakk›n-
da al›nan toplatma kararlar›, ““DDeerr--
ggiimmiizzii ssaaddeeccee KKaarrss SSuullhh CCeezzaa
MMaahhkkeemmeessii yyaarrgg››cc›› mm›› ookkuuyyoorr??””
sorusunu sormam›za neden oluyor.

Dergimizi toplatmay› kendisine
ifl edinmifl olan, Kars Sulh Ceza
Mahkemesi yarg›c›na hat›rlat›r›z,
ileri sürdü¤ü gerekçelerle bu ülke-
de toplat›lmayacak tek bir yay›n
bulunamaz. Al›nan kararlar keyfi-
dir, keyfiyete son verilmelidir. Der-
gimiz hakk›ndaki toplatma kararla-
r›, gerçekleri yazmam›z› engelle-
meyecektir.

YYüürrüüyyüüflfl GGeerrççeekklleerrii
YYaazzmmaayyaa DDeevvaamm EEddeecceekk!!

1 ay yay›n durdurma karar›n›n
bitmesinin ve geçti¤imiz hafta ç›kan
164 say›l› dergimize verilen toplat-
ma ve sat›fl yasa¤› karar›n›n ard›ndan
30.11.2008 tarihli 165. Say›m›za da
Kars Sulh Ceza Mahkemesi taraf›n-
dan 01.12.2008 tarihinde Y‹NE EL
KOYMA KARARI ç›kar›ld›.

Yürüyüfl Dergisi olarak 3 seneyi
aflk›n yay›n hayat›m›z boyunca ger-
çekleri halka ulaflt›rma sorumlulu-
¤uyla hareket ettik. Baflta AKP ikti-
dar› olmak üzere egemen güçler
gerçekleri yazmam›zdan ve bu ger-
çekleri halka ulaflt›rma çabam›zdan
rahats›z oldular. Bundan dolay›
okurlar›m›z sokak ortas›nda kur-
flunlan›p felç b›rak›ld›, gözalt›na
al›n›p iflkencelerden geçirilerek tu-
tukland› ve hapishanede katledildi.
Aylarca yay›n durdurma, kapatma,
el koyma kararlar› verilen dergimiz
üzerinden bask› hiç eksik olmad›.

Toplat›lan say›m›zda AKP ikti-
dar›n›n ç›kard›¤› 45/1 nolu genel-
geyle beraber F tiplerinde tutsakla-
ra tan›nan sohbet hakk›n›n iki y›l
geçmesine ra¤men uygulanmad›¤›-
na yer vermifltik. AKP’n›n halka
söylediklerinin yalan oldu¤u gerçe-
¤ini yazmam›zdan m› rahats›z
olundu? Ya da “Engin Çeber’i Dev-
let Katletti”dememizden mi? Ki bu
gerçek kabul edilmesine, devletin
savc›s› iddianamesine yazmas›na
ra¤men... neden rahats›z olundu?
Neden bunlar verilen kararlarda
aç›kca belirtilmiyor? Bunlar aç›k-
lanmal› ama aç›klayamazlar. 

Gerçekleri her koflulda yazd›k,
y›llard›r yaz›yoruz ve bunun bedeli-
ni ödüyoruz. Bu güne kadar da sus-
mad›k, bundan sonra da susmayaca-
¤›z.

BBaa¤¤››mmss››zzll››kk DDeemmookkrraassii SSoossyyaa--
lliizzmm ‹‹ççiinn YYüürrüüyyüüflfl DDeerrggiissii

Soruyoruz:
Yürüyüfl Dergisini sadece Kars Sulh Ceza Mahkemesi
yarg›c› m› okuyor?.. Okudu¤unu sadece Kars Sulh
Ceza Mahkemesi yarg›c› m› farkl› anl›yor? 

Adana’da 21 Bin Gözalt›
Adana ‹l Emniyet müdürlü¤ü verilerine göre. 2008 y›l›n›n ilk on ay›n-

da sadece Adana’da 21 bin 826 kifli gözalt›na al›nd›. Polis terörünün, hal-
k›n bask› alt›na al›nmas›n›n bundan aç›k göstergesi olur mu? Devletin,
bir yandan her türlü yöntemle halk sindirilmeye çal›fl›l›rken, di¤er yan-
dan demokratik bir ülke görünümü vermek için ““ppoolliissee kkiimmlliikk ssoorruunn””
aç›klamalar› yapmas› halkla aç›ktan alay etmektir.

Kutlama ‹le
De¤il
Mücadele ‹le...

‹nsan Haklar› Haftas› dolay›s›
ile TAYAD, 10 Aral›k 2008 tari-
hinde yay›nlad›¤› yaz›l› aç›klama-
da "‹nsan olarak haklar›m›z› 10 –
17 Aral›k kutlamalar›yla de¤il, ba-
¤›ms›zl›k demokrasi mücadelesiy-
le kazan›r›z" dedi.

“‹nsan Haklar› Haftas› nerede
ise dünyan›n bütün ülkelerinde
kutlan›yor. Ço¤unda resmi tören-
lerle kutlamalar yap›l›yor. Peki, bu
flaflaal› törenler neyi örtüyor? Sa-
k›n bu törenlerin ard›nda tarihin en
büyük, en katliamc› iktidarlar›
saklanmaya çal›fl›l›yor olmas›n?”
denilen aç›klamada devasa silah
gücüne güvenen ABD’nin ülkeleri
“özgürlefltirmek” için nas›l katli-
amlar yapt›¤› ç›karlar› u¤runa yüz-
binlerce çocu¤umuzun öldürüldü-
¤ü, petrol ve pazar ifltahlar› için ül-
keleri yak›p y›kt›¤› vurguland›.

Aç›klamada devamla flunlar
ifade edildi:

“‹nsan Haklar› Haftas›nda, hem
de 10 Aral›k ‹nsan Haklar› Gü-
nü’nde Ankara’da bir k›z›m›z polis
taraf›ndan infaz edildi. Katillerine
ödül verildi ve terfi ettirildiler.
fiimdi sormak gerekli ‹nsan Hakla-
r› Haftas›n› nas›l kutlar›z? Dünyada
ya da Türkiye’de halk›n baflta ya-
flam hakk› olmak üzere haklar›n›n
var ve güvence alt›nda oldu¤unu
söylemek mümkün müdür?

Bugün halk›m›z›n nerede ise
hiçbir hakk› yoktur. Halk›m›z; po-
lis kurflunlar›nda, polis müdürleri-
nin tan›mlamas›yla; “ifl kazas› ile”
ölebilir, Yaflam›n› sürdürebilecek
kadar ücret ald›¤› iflini her an kay-
bedebilir. ‹ktidar bizim haklar›m›-
z›n oldu¤unu düflünmüyor. 

Kimse bize böyle bir fley bah-
fletmeyece¤inden, örgütlülükleri-
mizi büyütüp haklar›m›z› kazana-
l›m. ‹nsan olarak haklar›m›z› kut-
lamalarla de¤il, Ba¤›ms›zl›k De-
mokrasi mücadelesiyle kazan›r›z.”



19-22 Aral›k katliam›n›n birinci
dereceden sorumlusu kuflku yok ki,
iktidardaki DDSSPP--AANNAAPP--MMHHPP HHüü--
kküümmeettii ve Genelkurmay idi. Peki
düzenin öteki partileri, en baflta da
CHP ne yap›yordu o günlerde?

19 Aral›k Katliam›n›n Gizli 
Orta¤›: CHP ve Deniz Baykal! 

Bugün art›k biliyoruz ki; 19 Ara-
l›k katliam›n›n suç ortaklar›ndan bi-
ri de CHP ve Genel Baflkan› Deniz
Baykal’d›r. Zira, 19 Aral›k katliam›
gerçeklefltirilmeden önce Baykal
Genelkurmay’a ça¤r›lm›fl ve katli-
am konusunda onay› al›nm›flt›r. 

Bu konuda Genelkurmay ve
CHP aras›nda bir anlaflma yap›lm›fl
ve CHP, bu anlaflmaya harfiyen
uyup gereklerini yerine getirmifltir. 

Deniz Baykal böyle bir anlaflma-
n›n varl›¤›n› kendisi itiraf etmek zo-
runda kalm›fl ve bu anlaflma 2002
y›l›nda aç›¤a ç›km›flt›r. 

CHP’nin F Tipleri konusundaki
tutumunu sorgulayan baz› CHP yö-
neticilerine yapt›¤› aç›klamada
Baykal, “Jandarma ve Genelkur-

may taraf›ndan ça¤r›ld›¤›n›, görüfl-
tüklerini, genelkurmay›n hapishane
sorununu çözmeye kararl› oldu¤u-
nu” söylemifl ve bu anlaflmaya ba¤-
l› olarak da flunlar› söylemiflti: 

“Genelkurmay kararl›, umulma-
d›k fleyler olacak. Bizden onay is-
tendi. Bizim önümüz aç›lacak...
Bunlar› [devrimci tutsaklar›, tutsak
yak›nlar›n›, devrimcileri] partiden
uzak tutaca¤›z, partimizi ve partili-
lerimizi de bu olaydan uzak tutaca-
¤›z.” (Bkz. Ekmek ve Adalet, 3 Ka-
s›m 2002, Say› 33)

‹flte bu afla¤›l›k ve alçakça anlafl-
man›n sonucudur ki, 2000 y›l›n›n
Kas›m ay›nda, yani 19 Aral›k katli-
am›ndan yaklafl›k bir ay önce, CHP
teflkilatlar›na bir genelge gönderil-
di. Bu genelgede flöyle deniyordu:

“Ülkemiz önümüzdeki günlerde
s›cak geliflmelere gebedir. Kamu-
oyunda umulmad›k bir süreç yafla-
nacak. Parti örgütleri, parti binala-
r›n›, parti üyesi olmayanlara açma-
yacaklar ve geliflen olaylar karfl›-
s›nda herhangi bir demeç vermeye-
ceklerdir. Bu talimatlara uymayan-
lar hakk›nda gerekli ifllem yap›la-
cakt›r.”

Genelgeyi gönderen Baykal, F
Tiplerinin fark›ndad›r. 19 Aral›k’tan
haberdard›r. 

Bu nedenle, 19 Aral›k katliam›;
onlarca ölü, yüzlerce yaral›, tecrit
hücrelerine at›lan binlerce tutsak, F
Tipleri, hiçbir zaman Baykal’›n ve
CHP’nin gündemi olmam›flt›r. CHP,
bu sorunu yok saym›flt›r. 

Asl›nda Baykal, sözü edilen ge-
nelgeyle, katliam› 1 ay önceden ha-
ber vererek, CHP’lileri katliama ha-
z›rlamakta, katliam s›ras›nda ortaya
ç›kabilecek hakl› tepkilerin önünü
de bafltan kesmektedir. Baykal,
aç›kça, “bu katliam› izleyecek ama

k›l›n›z› k›p›rdatmayacaks›n›z” tali-
mat› yay›nlam›flt›r CHP teflkilatlar›-
na. Sonuçtan da biliniyor ki, bu tali-
mat CHP teflkilatlar› taraf›ndan da
büyük ölçüde uygulanm›flt›r. 

Talimat, CHP binalar›n›n tutuklu
ailelerine, devrimci-demokrat ku-
rum ve kiflilere aç›lmamas›n› da
bafltan güvenceye alm›flt›. Nitekim,
bu talimat da uyguland›, katliam›n
oldu¤u günlerde CHP’nin kap›lar›,
tutuklu ailelerine kapal›yd›. 

CHP’nin bu tavr› 19-22 Aral›k
katliam› dönemiyle de s›n›rl› kal-
mam›flt›r. Ölüm Orucunun sürdü¤ü
77 yy››ll bbooyyuunnccaa CHP bu konuyu gör-
mezden geldi. 

F tipleri, Ölüm Oruçlar›n›n ülke
ve dünya gündeminde öne ç›kt›¤›
kesitlerde bile, Baykal ve CHP bu
konunun uza¤›nda durdu. Ne bir ta-
v›r, ne bir aç›klama! CHP il ilçe ör-
gütleri ve kitlesi bu konuda sustu-
ruldu. 

Düflünün ki, bu ülkenin hapisha-
nelerinden 122 ölü ç›kt›. Yüzlerce
tutsak, katliam sald›r›s›nda kolunu,
baca¤›n›, gözünü kaybetti. Yak›lan
ve ömür boyu yan›klarla yaflamaya
mahkum edilen onlarca tutsak oldu.
600 tutsa¤›n bilinci haf›zas› çal›nd›.
Deniz Baykal ve CHP, iflte tüm bun-
lar› görmedi, duyars›z ve kay›ts›z
kald›. 

‹tiraf Yerine Geçen 
Suskunluklar

Elbette flunu da eklemeliyiz ki;
CHP’nin bu tavr›, ssaaddeeccee Genelkur-
mayla bir “anlaflma” yapm›fl olduk-
lar› için ddee¤¤iillddiirr.. Anlaflma zaten
aayynn›› zziihhnniiyyeettttee olmalar›n›n ifade-
siydi. Hapishaneler sorununda, dev-
rimcilerin teslim al›nmas›nda hiç
kuflku yok ki, Baykal da Genelkur-
may gibi, MHP, ANAP, DSP gibi

K‹M NEREDEYD‹? 
NE YAPTI, NE DED‹?

YYaazz›› DDiizziissii -- BBööllüümm 22

Yaz› dizimizin ilk bölümünde,
esas olarak iktidar›n sorumlulu¤u-

nu ele ald›k. Bu bölümde ise,
düzenin “ana muhalefeti” konu-

mundaki CHP’nin, ard›ndan bas›n
yay›n   organlar›n›n ve emperya-
listlerin 19 Aral›k’taki ifllevini ve
sorumlulu¤unu ortaya koyuyoruz. 

‹kisi de sanki katliamda do¤ru-
dan bir rolleri, sorumluluklar›

yokmufl gibi davranmaktad›rlar.
Oysa gerçek bu de¤ildir. Sorumlu-

luklar› en az katliam›n karar›n›
veren iktidar kadar, en az 6 kad›n›

diri diri yakan ölüm
mangalar›ndaki katiller kadard›r. 

Say›: 167 1919 ARALIK
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düflünüyordu. CHP de F Tipi hapis-
hanelerin aç›lmas›ndan yanayd›. ‹fl-
kenceli tecrit hücrelerini savunu-
yorlard›. Devrimci tutsaklar› teslim
alma politikas›n›n baflar›ya ulaflma-
s›n› istiyordu. Ve hiç flüphe duy-
maks›z›n belirtmeliyiz ki, e¤er o dö-
nemde, CHP hükümet olsayd›, aayynn››
pp rrooggrraamm›› onlar uygulayacakt›. Tek
fark; 19 Aral›k öncesi ve sonras›
Ecevit’in a¤z›ndan duydu¤umuz
sözleri, bu kez Baykal’›n a¤z›ndan
duyacakt›k.

Ama Baykal, sessizli¤iyle de ay-
n› fleyleri söylemifl oldu. Tarih onla-
r› da, kkaattlliiaamm››nn oorrttaakkllaarr››nnddaann biri
olarak yazd›. 

Ekmek ve Adalet Dergisi’nin yu-
kar›da ad› geçen say›s›nda CHP’nin
rolü, anlaflmalar› aç›kland›ktan son-
ra flöyle deniyordu: “Baflta Deniz
Baykal olmak üzere, bu görüflmeler-
de ad› geçen herkes [MMuurraatt KKaarraa--
yyaallçç››nn,, MMeehhmmeett MMoo¤¤uullttaayy,, FFiikkrrii
SSaa¤¤llaarr vd.], halka aç›klama yapmak
zorundad›r. Aç›klama yapmamak,
suçu kabul etmektir. Aç›klama yap-
mamak, katliamc›lar› gizlemektir.”

19 Aral›k’tan bu yana 88 yy››ll,, yu-
kar›daki ça¤r›n›n yap›lmas›ndan bu
yana da 66 yy››ll geçti. Hala bir aaçç››kkllaa--
mmaa yyaappmmaadd››llaarr.. Yani; suçu –19
Aral›k katliam ortakl›¤› suçunu–
kabul ettiler, katliamc›lar› gizleme
tavr›n› sürdürdüler. 

Katliam›n Bafl›ndan Sonuna 
De¤iflmeyen Suç Orta¤›:
Burjuva Bas›n Yay›n!

“Adalet Bakan› dedi ki,
1991’den bu yana bu cezaevlerine
giremiyorduk”, “Adalet Bakan› de-
di ki, zorla ölüm orucu yapt›r›yor-
lar...”, “Adalet Bakan› dedi ki... de-
di ki... dedi ki...” Burjuva bas›n ya-
y›n organlar›n›n iflbirlikçili¤ini, ön-
ce katliam haz›rlay›c›l›¤›n›, sonra
aklay›c›l›¤›n› ve F Tiplerini kabul
ettirme çabalar›n›, yukar›daki cüm-
le özetliyor. 

Zira, “Adalet Bakan› dedi ki...”
diye bafllayan cümleler, aylar bo-
yunca, gazetelerin haberlerinden,
köfle yaz›lar›ndan eksik olmad›. 

“Adalet Bakan› dedi ki...” diye
bafllayan yalanlar›n kürsüsüydü
burjuva bas›n ve yay›n organlar›. 

Bunlar›n hepsi yalanlanm›flt›.
Belgeleri, kan›tlar› ortadayd›. “9
y›ld›r giremiyorduk” dedikleri ha-
pishanelerde daha bir kaç ay, bir kaç
hafta önce yap›lm›fl aramalar›n ha-
pishane müdürlerinin imzas›n› tafl›-
yan tutanaklar› ortadayd›. 

Ama yalan› yaz›p, gerçe¤e say-
falar›n›, ekranlar›n› kapatt›lar. 

Türkiye halk›n›n iktidar taraf›n-
dan aldat›lmas›na çanak tuttular. 

19 Aral›k katliam›n› ‘mazur’
göstermek için uydurulan yalanlar›
gerçe¤in fark›nda olduklar› halde
sorgulamad›lar. Tersine, gerçekleri
ters yüz ederek yazd›lar. Halk›n al-
dat›lmas›na yard›m ettiler.

Burjuva bas›n ve yay›n organla-
r›n›n bu misyonu, katliam öncesi
bafllad›. ‹ktidar›n, “F Tiplerini mmeeflfl--
rruullaaflfltt››rrmmaa vvee sseevvddiirrmmee(!)” kam-
panyas›nda baflrol, burjuva medya-
ya verilmiflti. Özellikle, “Ko¤ufl si-
temi ile olmuyor” deyip, “hücrele-
ri” tek çözüm yolu olarak gösteren
kampanyay› Adalet Bakanl›¤› ile
bbiirrlliikkttee sürdürdüler. 

Bu yan›yla katliam›n ad›m ad›m
örgütlenmesinde, yalanlarla halk›n
düflüncelerinin çarp›t›lmas›nda bur-
juva bas›n yay›n›n yaratt›¤› ortam
önemli bir rol oynam›flt›r. 

Özellikle 19 Aral›k öncesi çeflit-
li hapishanelerde faflist mafyac›lar›n
ç›kard›¤› olaylar bile burjuva bas›n
taraf›ndan çarp›t›larak devrimcilere
sald›r› için bir malzemeye dönüfltü-
rülmüfltür. Hücre sald›r›s›n›n zemi-
nini oluflturma kampanyas›na burju-
va bas›n›n manfletlerinin, yalan “ha-
ber”lerinin yan›s›ra, say›s›z köfle
yazar›, ünlü spikerleri de kat›ld›lar.
O günlerde Kanal D’de Tuncay Öz-
kan taraf›ndan yap›lan bir “ F Tipi
reklam” program›nda Özkan, F tipi
hapishanelerin iflkenceli tecrit hüc-
releri için, ““DDuubblleekkss bbiirr eevvii aanndd››rr››--
yyoorr”” diyordu. 

Reklamda, iktidar yalakal›¤›nda
ve devrimci düflmanl›¤›nda h›z›n›
alamayan Tuncay Özkan, F tipleri

için bir de flu tespitte bulunuyordu:
““TTüürrkkiiyyee’’ddee ççüürrüümmeeyyii öönnlleeyyeecceekk
cceezzaaeevvii””!! (fiu anda kendisinin de
Ergenekon pisli¤ine bulaflma suçla-
mas›yla F Tipi hapishanelerde yat›-
yor olmas›, tarihin garip bir tecellisi
olsa gerek.) 

Kimileri aç›k s›n›f düflmanl›¤›y-
la hapishanelerde devrimci tutsakla-
ra karfl› devlet otoritesini sa¤lamak
için, kimileri ise daha riyakarca,
mesela ““bbiirreeyy öözzggüürrllüü¤¤üü”” ad›na
savunuyorlard› F Tiplerini. Ama so-
nuçta, burjuva bas›nda yap›ld›¤› gi-
bi, 8-10 metre karelik hücreleri,
dubleks bir eve, bir hapishaneyi ““55
yy››lldd››zzll›› ootteellee”” benzetebilmek için
insan›n ar damarlar›n›n çatlam›fl ol-
mas› gerekir. Ve burjuva medyada-
kilerin durumu böyleydi. Hemen
tüm gazete ve televizyonlar, ayn›
cümlelerle, ayn› vurgularla F Tiple-
rinin ne kadar iyi ve neden zorunlu
oldu¤unu anlat›p durdular. 

F Tipi hapishaneler konusundaki
tav›r, herkesin rreennggiinnii,, ssaaff››nn›› tart›fl-
maya yer b›rakmayacak flekilde or-
taya koyuyordu. Kullan›lan kelime-
ler bile, kimin F Tiplerine hangi saf-
tan bakt›¤›n› göstermeye yetiyordu
art›k. Kimileri hücrelere ““ooddaa”” ve-
ya ““tteekk kkiiflfliilliikk kkoo¤¤uuflfl””!! diyorlard›. 

“Bunun ne önemi var” demeyin;
Bu adland›rma, en önemli çat›flma
noktalar›ndan biriydi. ‹ktidar, hüc-
releri böyle adland›r›rken as›l gaye-
si, tecriti, hücreleri ve teslim alma
program›n› gizlemekti. Bu kavram-
lar› kabul etmek, iktidar›n hapisha-
neler politikas›n› kabul etmekti. 

Oysa “oda” adland›rmas›yla
meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›lan hücrele-
rin, tecritin kendisi bir iflkenceydi. 

Bu noktada görevlerini yerine
getirdikten sonra, 19 Aral›k sonras›
burjuva bas›na yeni bir görev daha
verildi: Bu kez katliam› aklamada
görevliydiler. 

““KKeennddiilleerrii yyaakktt››llaarr,, kkeennddiilleerrii
vvuurrdduullaarr”” türündeki manfletler,
burjuva medyan›n bu görevi de na-
s›l bir flevkle ve alçalmayla yerine
getirdi¤ini göstermeye yeter.  

Ahlak, vicdan, do¤rular, bilim-
sellik, objektiflik, k›sacas› her fley
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yerle bir edilmiflti burjuva bas›n ya-
y›n organlar›nda. 

Öyle ki, bir tutsa¤›n ambulansta
“içeride diri diri yakt›lar” sözünü
bile, “tutuklular yakt›lar dedi” diye
yans›tabilen bir ahlaks›zl›k kol ge-
ziyordu. Diri diri yak›lanlar› devlet
yakmam›flt›. Onlar da “örgüt lider-
lerinin emri ile “kendi kendilerini”
yakm›fllard›... ‹çerden tutuklular bü-
yük silahlarla atefl açm›fllar, ko¤ufl-
larda “ bbiirr oorrdduuyyuu ddoonnaattaaccaakk kkaaddaarr
çok silah bulunmufl”tu... 

K›sacas›, hapishane duvarlar›n›n
kepçe ve dozerlerle y›k›ld›¤›, çat›-
larda silahl› ölüm mangalar›n›n do-
laflt›¤›, hapishanelerin bir kilomet-
relik çevresinin gaz bombalar›ndan
durulamaz halde oldu¤u o günlerde
bile böylesine aleni bir çarp›tma içi-
ne girebilmifllerdi. Önceki bölümde
de söz etti¤imiz ““KKaannll›› iiffttaarr,, ssaahhttee
oorruuçç”” manfletini atanlardan her tür-
lü yalan, ahlaks›zl›k, çarp›tma bek-
lenece¤i aç›kt›r. 

Tüm burjuva medyan›n konumu
budur. O günler yalanlar›n, katliam›
aklamak için uydurulmufl senaryo-
lar›n havada uçufltu¤u zamanlard›r.
Yakan, y›kan, katleden, F Tiplerini
iflkenceyle açan, copla tecavüz
eden, devlet ortada yoktur o yay›n-
larda. Yakarken kahkahalarla gülen,
yanan bir insana yüzlerce kurflun s›-
kabilen ölüm mangalar› yoktur bu
haberlerde. 

Günlerce sürdü bu yalanlar.
B›kmadan, usanmadan bu yalan
kampanyas›n› devam ettirdiler. 

Kanal 7’de oldu¤u gibi, “kendi-
ni yakan bir mahkumun güvenlik
görevlilerine sald›rmas› üzerine,
mahkum öldürüldü.” diyebiliyorlar-
d›. Mahkum kendini yakm›fl ama
güvenlik görevlilerine sald›r›yor.
Bu ak›l alacak bir fley miydi?.. Ama
ak›l, izan rafa kald›r›lm›flt› burjuva
medyada. Oligarfli flimdi 19 Aral›k
katliam›n› meflru, mazur gösterme
peflindeydi ve oligarflinin medyas›
da var gücüyle bu amaca vermiflti
kendini. 

Tecrite karfl› büyük direniflin
sürdü¤ü yedi y›l boyunca da oligar-
fliye bu hizmetini sürdürdü düzenin

medyas›. Düzen sansüre ihti-
yaç duydu¤unda sansür uygu-
lad›, yalana ihtiyaç duydu¤un-
da yalan› yay›nlad›... 19 Ara-
l›k katliam›na iliflkin geçen 8
y›lda birkaç› “gerçe¤e dönüfl”
gibi, “hayata dönüfl” ad› veri-
len katliam dönemindeki ha-
berlerini tekzip eden haberler
yapm›fl olsa da, bunlar istisna
olarak kalm›fl, 19 Aral›k’a, F
Tiplerini onaylayan, meflrulafl-
t›ran politika, o günden bu ya-
na sürdürülmüfltür. Hala da
sürdürmektedirler. 

19 Aral›k Katliam›n›n 
Arkas›nda ABD Ve AB 
Emperyalizmi Vard›!

Ülkemizde yaflanan her
önemli geliflmenin arkas›nda mutla-
ka emperyalistlerin ç›karlar›, plan-
lamalar› ve yönlendiricilikleri var-
d›r. O nedenle 19 Aral›k katliam› ve
sonras› da bundan ba¤›ms›z düflü-
nülemez. 

12 Eylüllerden bu yana, “istikra-
r› sa¤lamak” ad›na, ülkemizi diken-
siz gül bahçesi haline getirmek iste-
yen emperyalizm, devrimci, ulusal
kurtulufl hareketlerine karfl› fiziki ve
ideolojik tasfiye sald›r›lar›n›n da ar-
kas›nda olmufltur hep. 19 Aral›k
katliam sald›r›s› ve F Tipi hücreler
politikas›n›n arkas›ndaki amaç da
yine devrimci hareketin tasfiyesin-
den baflka bir fley de¤ildir. Türki-
ye’de bu nedenle F Tipi uygulama-
s›n›n ABD ve AB ülkeleriyle ortak
planland›¤› aç›kt›r. Bu tüm yenisö-
mürge ülkelerde emperyalistlerin
uygulad›¤› bir politikad›r. 

ABD, 1998’de aç›klad›¤› bir “te-
rör raporu”nda “Türkiye’de terörün
merkezi hapishanelerdir” de¤erlen-
dirmesi yap›yordu. NATO’da,
AB’de de benzer de¤erlendirmeler
yap›lm›flt›r. Bu anlamda hapishane-
lerdeki katliamlar emperyalizmin
tespit etti¤i “devrimci mücadelenin
tasfiye edilmesi” hedefine ba¤l›
olarak gündeme getirilmifltir. 

Hücre ve tecrit statüsü, zaten bi-
lindi¤i gibi Amerika ve Almanya ta-
raf›ndan gelifltirilmifl bir politikad›r.

Bu hapishaneler politikas›n› Türki-
ye oligarflisine de önermifller ve ha-
yata geçirilmesi için de gerekli ffii--
nnaannssaall ve ssiiyyaassaall deste¤i sa¤lam›fl-
lard›r.  Avrupa emperyalizmi, Türki-
ye’nin AB’ye uyum program›na
““hhaappiisshhaanneelleerrddee kkoo¤¤uuflfl ssiisstteemmiinn--
ddeenn vvaazzggeeççmmee”” koflulunu da koy-
mufltur. “Ko¤ufl sistemi” ›slah edil-
mesi gereken bir sistem olarak nite-
lenmifl ve çözüm olarak da hücre ti-
pi hapishane önerilmifltir. AB’nin
“ça¤dafl infaz sistemi”, hücre siste-
minden baflka bir fley de¤ildi. 

19 Aral›k katliam›n›n ve F Tipi
politikas›n›n arkas›nda AB’nin ol-
du¤u bugün art›k kimse taraf›ndan
reddedilememektedir. 19 Aral›k
katliam›nda, tutsaklar diri diri ya-
k›ld›¤›nda bile AB’li emperyalistle-
rin k›l› k›p›rdamam›fl, sadece katlia-
m›n iyice deflifre oldu¤u noktada
“orant›s›z güç kullan›ld›” demekle
yetinilmifl, ama as›l olarak katliam
savunulmufltur. 

Zira, devrimcileri tasfiye etmek
öncelikliydi; bu tasfiye için de F
Tipleri zorunluydu ve F Tiplerini
açmak için de ““nnee llaazz››mmssaa”” yap›l-
mal›yd›. 19 Aral›k iflte bunun için
AB emperyalistlerine göre kaç›n›l-
mazd›. Bu nedenle, hiçbir zeminde
19 Aral›k katliam›na karfl› ç›kmad›-
lar. Tersine, hapishaneler konusun-
da her yönüyle oligarfliye tam des-
tek verdiler. Ecevit ve ard›ndan Er-
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do¤an hükümetinin bakanlar› s›k
s›k “bak›n AB de F Tiplerinden
memnun” diye bu durumu sürekli
kulland›lar. 

F Tiplerine, tecrite karfl› büyük
direnifl, iflte bu anlamda ideolojik
olarak da, politik olarak da, AAmmeerrii--
kkaann vvee AAvvrruuppaa eemmppeerryyaalliissttlleerriinnee
kkaarrflfl›› bir direniflti. 

Kald› ki, AB’li emperyalistlerin
ülkemizdeki tutuklular›n “rahat›n›”
sa¤lamak, bunun için “kalabal›k
ko¤ufl sistemi”nin de¤ifltirilmesini
istemek gibi bir düflünceleri yoktur.
BBiirriinncciissii;; hapishanelerin t›ka basa
dolu olmas›n›n as›l nedeni zaten
emperyalistlerin dayatt›¤› azg›n sö-
mürüdür. ‹‹kkiinncciissii,, emperyalistler,
hapishaneler sorununa “insani” aç›-
dan bakm›yorlar ve bakmazlar. On-
lar›n bak›fl aç›s›, tümüyle siyasi ve
kendi s›n›fsal ç›karlar› aç›s›ndand›r.

Yoksa tutuklular›n yaflad›¤› koflullar
onlar›n umurlar›nda de¤ildir. Onlar,
devrimi tasfiye etmek, halk›n müca-
delesini sindirmek istediler ve bu-
nun için de yapmalar› gereken ilk
ifllerden biri hapishanelerdeki tut-
saklar› teslim almakt›. F Tipleri de
bunun içindi. 

Vitrininde, “ça¤dafll›k”, “insan
haklar›”, “demokrasi” söylemleri
eksik olmayan emperyalistler, iflte
bu nedenle Bayrampafla’da diri diri
yak›lanlar›n, 19-22 Aral›k’ta 20 ha-
pishanede kurflunlarla, kimyasal
bombalarla vahflice katledilen tut-
saklar›n katledilmelerinden sorum-
ludurlar. 

F Tipi hapishanelerin aç›lmas›n-
dan bugüne kadar geçen yaklafl›k 8
y›l boyunca da
Avrupa emper-
yalizmi, tecrit

politikas›na deste¤ini sürdürdü. Ha-
pishanelerden ç›kan tabutlar› ciddi
bir elefltiri konusu yapmad›. Tersi-
ne, hücre tipinin yayg›nlaflmas›n-
dan, pekiflmesinden çok memnundu
emperyalistler.  

Fakat; hücre tipi hapishaneler
konusunda büyük bir hayal k›r›kl›-
¤›na u¤rad›klar› da kesindir. Kendi
ülkelerindeki gibi, hücre sistemiyle
tutsaklar› bireycilefltireceklerini,
bununla da teslim alman›n yolunu
açacaklar›n› hesap etmifllerdi. Bafla-
ramad›lar. Devrimciler büyük be-
deller ödeyerek bu süreci tersine çe-
virdiler. Hücrelerle, tecrit politika-
s›yla dayat›lan bireycili¤i hem ide-
olojik olarak hem fiilen altederek,
tecrite, hücrelere boyun e¤mediler.
Bu da Avrupa emperyalistlerinin

ideolojik yenilgisi oldu. 

- sürecek- 
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Adalet Bakan›, geçti¤imiz gün-
lerde 301. maddeden açt›rd›¤› bir
davay› savunurken. “Vatandafl bi-
zim devletimize katil devlet diyecek,
biz bu devleti sokakta m› bulduk ?”
diyordu. 

Bizim devletimiz diyor bakan;

Buradaki “biz” kim?

Hepimiz mi?

19 Aral›k, “devlet hepimizin
devletidir” sözünü tekzip eden en
çarp›c› olaylardan birisidir. Silah-
s›z-savunmas›z tutuklular, “hepimi-
zin” oldu¤u iddia edilen devlet tara-
f›ndan gazlarla bo¤ulmufl, diri diri
yak›lm›fl ve kurflunlanm›fllard›r. 

Bu devlet “hheeppiimmiizziinn ddeevvlleettii”
olmad›¤› için, bir avuç egemenin
devleti oldu¤u için, hukuku, yasala-
r› bir kenara b›rakarak bunu yapa-
bilmifltir. 

Bu devlet, “hheeppiimmiizziinn ddeevvlleettii”
olmad›¤› için, tutsaklara karfl› her
türlü kurals›zl›¤›, bask›y›, iflkence-
yi, yasaklar› uygulayarak, onlar›
teslim almaya çal›flt›. 

Bu dev-
let, “hheeppii--
mmiizziinn ddeevv--
lleettii” olma-
d›¤› için, katletti¤i, sakat b›rakt›¤›
yüzlerce tutsa¤a, on y›llara varan
cezalarla davalar açabildi. Katliama
“niye direndiniz” diyerek, ”direnme
hakk›n›” cezaland›rmak istedi. 

Bu devlet, “hheeppiimmiizziinn ddeevvlleettii”
olmad›¤› için, tutsak yak›nlar›n› ve
tüm halk› F Tipi hapishaneler ile
korkutmaya, sindirmeye çal›flt›.
Hak mücadelesi verecek, haklar›n›
savunacak herkese “sizin de sonu-
nuz böyle olur” diyerek, F tiplerini
kulland›. “Hepimizin devleti”, halk›
böyle tehdit eder miydi?

Bu devletin, bizim olmad›¤› ke-
sindir. Bu devletin, bir avuç sömü-
rücünün devleti oldu¤u da gün gibi
ortadad›r. O halde, devlet gerçe¤ine
böyle yaklaflmak zorunludur. Aksi
durumda, 19 Aral›k katliam› ve F
Tipi sald›r›s› anlafl›lmayacakt›r. 

19 Aral›k katliam›, ülkemizdeki

devlet gerçe¤inin çok
somut olarak görüldü-
¤ü zemin olmufltur. 

fiimdi bunca yafla-
nandan sonra kalk›p
da, devlet gerçe¤ini bir
yana b›rak›p sorunu ne
“derin devlet” ile aç›k-
lamaya kalk›flmak, ne

de devletin d›fl›nda bir operasyon
gibi aç›klamak do¤ru de¤ildir. 

19 Aral›k’ta devlet vard›r.
MGK’s›, hükümeti, bakanlar›, bü-
rokratlar›, ordusu, polisi, siyasi po-
lisi, J‹TEM’i, TÜS‹AD’›, medyas›
ile tüm devlet ve düzen kurumlar›
bu katliam›n içindedir. 

Emperyalizmin ve oligarflinin
devleti, planlam›fl ve katletmifltir. 

Devletin savundu¤u s›n›fsal ç›-
karlar, emperyalistlerin ve iflbirlikçi
oligarflik s›n›flar›n ç›karlar›d›r. 

Bu s›n›fsall›k, bu ç›karlar görül-
medi¤inde, 19 Aral›k anlafl›lmaz,
“hapishanelerde düzen sa¤lama”
gibi bir soruna indirgenmifl olur. 

19 Aral›k, ancak emperyalizmin
ve oligarflinin iktidar›n› korumak
için, faflist devletin halka karfl› sava-
fl›yla aç›klanabilir.

19 Aral›k’›n Devleti, 
‘Hepimizin Devleti’ Olamaz!



Fareli SSansür

Afla¤›da Edirne F Tipi Hapisha-
nesi’nden Ali Osman Köse’nin yaz-
d›¤› 30 Kas›m 2008 tarihli mektu-
bundan bir bölüm aktaraca¤›z... Ge-
çen hafta bu sayfalarda bir sansürlü
mektup aktarm›flt›k hat›rlayaca¤›n›z
gibi, okunacak  yeri kalmam›flt› ne-
redeyse. Bu hafta aktaraca¤›m›z san-
sürlü mektup o kadar karalanmam›fl,
ama ilginç bir biçimde karalanm›fl;
okuyun, ilginçli¤ini göreceksiniz:

“27 Kas›m'da genel (jandarma
ve gardiyan ortak) arama geldi. Bu
sefer tek kiflilik hücrelerin tuvalet-
banyolar›nda bulunan havaland›r-
ma boflluklar›na kocaman bir m›k-
nat›s sark›tarak arama yapt›lar. Be-
nim havaland›rma deli¤i kapal›. Alç›
ile sabitlefltirmifltim. Çünkü buraya
getirildi¤imde fareler kapa¤› yemifl-
lerdi. fiimdi de öyle çok fare var ki
orada. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
herhalde. Daha önce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx......”

Fareli iki sat›r sansürlenmifl. 

O kadar kafa yorduk, ama fare-
lerle ilgili F Tipi zindan yönetiminin
neyi sansürlemifl olaca¤›na dair bir
tahmin yapamad›k. 

Geriye tek bir aç›klama kal›yor:
Tecrit zihniyetinin sansürcülü¤ü,
gerçekte tüm ak›l, izan, mant›k ölçü-
lerinden uzaklaflm›flt›r. 

Keyfilik, “yetki bizde., istedi¤i-
miz yeri karalar›z, istedi¤imizi ya-
saklar›z” tavr›yla, tutsaklar› çaresiz-
li¤e itmeyi amaçlayan, klasik psiko-
lojik savafl taktikleri, iflte bu örnekle-
ri ortaya ç›kar›yor. 

Ama belirtelim; tutsaklar da bu
yöntemleri bofla ç›karmaya devam
ediyor. Tutsaklar, sansürlü mektup-
lar›yla da gerçekleri anlatmaya de-
vam ediyor, gerçe¤in savaflç›s› ve
tecrite karfl› direnenler olarak tarih
içindeki yerlerini al›yorlar. Peki o
saçma sapan sansürü yapanlar? On-
lar nas›l bir yer bulacaklar kendileri-

ne... Aç›k ki,
fareleri san-
sürleyen zih-
niyet, kendi-
ne ancak fa-
relerin inin-

de bir yer bulabilir!

***
TTeekkiirrddaa¤¤ 22 NNoo''lluu FF TTii--

ppii'nden Serdar Karaçelik'in 2 Aral›k
2008 tarihli mektubundan: 

“Burada her hangi bir geliflme ol-
mad›¤› gibi en ufak bir çaba da yok.
Yani haftada bir gün gelip soruluyor,
genelge tam uygulans›n denip ç›k›l-
m›yor. Mesele elbette zihniyette... 3
ay› aflk›nd›r yay›nlar› da alam›yoruz.
‹stanbul'u aflsa Kars'a, oray› aflsa bu-
raya tak›l›yor.”

***

Tutsaklardan 
19 AAral›k fifiehitlerine
Merhaba, Umudumuzun çoflku-

su, karanfillerimizin s›cakl›¤›yla ku-
cakl›yoruz.

Korkudan nutku tutulsun ve sus
pus olsun diye halk, gö¤sümüzü da¤-
lad›lar kor atefllerle. Biz karanl›¤› tu-
tuflturduk yang›n nefeslerle. Ve umu-
dun fidanlar› ç›nar oldu direniflte.

Y›k›lan duvarlar›n ard›nda, y›k›l-
maz bir iradeyle dimdik durduk hep.
En önde bayraklaflan yi¤itlerimiz
vard›. Onlar, al›nlar›nda bir top ›fl›k-
la akt›lar yar›nlara. 

Bilgemizin yol göstericili¤inde
kazan›lan zafere can katan onlard›.
An›lar› önünde sayg›yla e¤iliyor,
bizlere b›rakt›klar› onurlu miras› hep
yücelere tafl›yaca¤›m›za söz veriyo-
ruz.

Selam ve sevgilerimizle...
TTeekkiirrddaa¤¤ 22 NNoo''lluu FF TTiippii HHaappiiss--

hhaannee ÖÖzzggüürr TTuuttssaakkllaarr››

Say›: 167 23TECR‹T

Yasaklar/Cezalar

F Tiplerinde iki fleyin ard› ar-
kas› kesilmiyor: YYaassaakkllaarr vvee CCee--
zzaallaarr. Tekirda¤ 2 No’lu F Ti-
pi’ndeki 15 Kas›m tarihli Kenan
Günyel'in mektubundan aktaraca-
¤›m›z bölüm, bunu tekrar gösteri-
yor herkese.

HHeerrflfleeyy ““ÖÖrrggüütt üüyyeelleerriinniinn 
bbiirrlliikkttee hhaarreekkeett eettmmeessiinnii 
ssaa¤¤llaayy››cc››""
"Bana ve Serdar'a gönderdi¤in

mektuba imha karar› al›nd›. Ge-
rekçe flöyle belirtiliyor: 'Muhatap-
lar›na, örgütsel mesajlar verilmek
istendi¤i, örgütün amac› do¤rultu-
sunda nelerin yap›ld›¤› anlat›la-
rak, nelerin yap›lmas›na dair yol
gösterici beyanlarda bulunuldu¤u,
baz› hususlar›n ise örgütsel haber-
leflme niteli¤inde dayan›flmay› art-
t›r›c› bilgi niteli¤inde oldu¤u, bu
durumun da suç örgütü mensupla-
r›n›n ideolojik haberleflmelerine
neden oldu¤u anlafl›lm›flt›r'.

Bir baflka mektup da; "örgüt
üyelerinin birlikte hareket etmesi-
ni sa¤lay›c› ifade ve ibareler kul-
lan›ld›¤› görülmüfltür" denilerek
taraf›ma verilmedi.

Hakan Özek'in Av. Behiç Afl-
ç›'ya göndermek istedi¤i bir kad›n
ve erke¤in semah çeker görüntüsü-
nü ifade eden el yap›m› çerçevede
sak›ncal› bulunup imha karar› al›n-
d›.... Kararda 'El yap›m› resim üze-
rinde yer alan resim, figür ve iflaret
ile sembollerin örgüt üyelerinin
birlikte hareket etmesini sa¤lay›c›,
örgüt dayan›flmas›n› artt›r›c› ve
ölüm orucunu öven iflaret ve sem-
boller oldu¤u görülmüfltür' deni-
yor. Semah, Alevi giysileri ve Ale-
vilerin al›n band› Ölüm Orucunu,
örgütü sembolize eder oldu!"

******
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Ça¤dafl Ge-
mik, 27 Ekim’de
Antalya’da polis
kurflunuyla katle-
dildi. Suçu, ‘‘ppoolliiss--

tteenn kkoorrkkuupp kkaaççmmaakktt››’’..

Bu ülkede, yoksul halk›n çocuk-
lar› olan Ça¤dafllar’›n can› bu kadar
ucuz, devletin ‘‘kkaattlleettmmee öözzggüürrllüü--
¤¤üü’’ bu kadar s›n›rs›zd›r. Devlet,
‘katletme özgürlü¤ünü’, her yolla,
katil polisini sahiplenip, mahkeme-
ye müdahale ederek, Ça¤dafl’›n ka-
tilinin cezaland›r›lmas› için u¤raflan
avukat›na soruflturma açarak da sa-
vunuyor.

Antalya Valili¤i, önce Hac› Bek-
tafli Veli Derne¤i Baflkan› Ergün
KURT’u ““ttaammaamm bbuu oollaayy›› ddaahhaa
ffaazzllaa bbüüyyüüttmmeeyyeelliimm”” diye uyara-
rak, bu kurumu davan›n üzerini ört-
mek için kullanmaya çal›flt›.

Son olarak, ““‹‹ll ‹‹nnssaann HHaakkllaarr››
KKuurruulluu BBaaflflkkaannll››¤¤››”” ad›na VVaallii
YYaarrdd››mmcc››ss›› Mehmet Seyman imza-
s›yla 6 Kas›m’da Antalya Cumhuri-
yet Savc›l›¤›’na gönderilen ggiizzllii
iibbaarreellii yaz›da, Ça¤dafl’› katleden
polisin, ““iikkaazz aammaaççll›› oollaarraakk hhaavvaa--
yyaa aatteeflfl eettttii¤¤ii”” belirtildi. Yasa ve
hukuku yok sayarak, talimatvari bir
dille savc›l›¤a yaz›lan bu yaz›n›n
amac› da, polisi yarg›lan›p cezalan-
d›r›lmaktan kurtarmakt›. Ve düflü-
nün ki, “insan haklar›” ona emanet!

Gemik ailesinin avukat› Münip
ERM‹fi, bir aç›klama yaparak, bu
durumu teflhir etti, Antalya Valili¤i-
ne hitaben, ““YYaarrgg›› ggöörreevviinnii yyaappaann››
eettkkiilleemmee ssuuççuu iiflfllleeddiinniizz...... ‘‘GG‹‹ZZLL‹‹’’
iibbaarreessiinniinn,, iiflfllleeddii¤¤iinniizz bbuu aayy››bb›› ssiill--
mmeessii vvee cciinnaayyeettii ggiizzlleemmeessii mmüümmkküünn
oollmmaayyaaccaakktt››rr”” dedi.

Valilik, bu sefer de, aavvuukkaatt EErr--
mmiiflfl hhaakkkk››nnddaa  ddaavvaa aaççaarraakk,, göz-
da¤› vermek istiyor. 

Bu olay›, AKP’nin bakanlar›n›n,
milletvekillerinin iflkencecileri ve
iflkenceyi sahiplenen aç›klamalar›n-
dan ayr› düflünemeyiz. Ortaya ç›kan
tablo, ülkemizde iflkenceci ve katil-
lerin, devletin en üstünden bafllaya-

rak her kademesinde savunuldu¤u-
nu, sahiplenildi¤ini göstermektedir.

VVaalliillii¤¤iinn TTaavvrr››,, ÇÇaa¤¤ddaaflfl’’›› 
VVuurraann KKuurrflfluunnuunn SSaahhiibbiinnii 
GGöösstteerriiyyoorr
Devlet, bir yandan aç›k olarak

katillerini sahiplenirken, infazlar›
meflrulaflt›rmaya çal›fl›rken, di¤er
yandan, tepkilerin devlete yönelme-
sini de engellemeye çal›fl›yor. Katli-
amc›, iflkenceci yüzünü gizlemek
için, bu tür olaylarda “münferit”
aç›klamas› yap›yor, polislerin görev
koflullar›n› tart›flma konusu yapa-
rak, sistemi aklamaya çal›fl›yor.

Bu oyuna inanmak, devletin kat-
liamc›l›¤›na deste¤e dönüflmektedir.
Antalya Valili¤inin sahiplenmesi
daha aç›k göstermifltir ki, Ça¤daflla-
r’›n katili sadece bir polis de¤il,
devletin kendisidir.

Durum bu iken, bu gerçe¤e gözle-
rimizi kapayamay›z. Gerçek, e¤ilip
bükülmeden kabul edilmek zorunda-
d›r. Bu gerçe¤i kabul etmek, katil
devlete karfl› mücadele etmeyi gerek-
tirir, gençlerimizi, çocuklar›m›z› katil
devlete karfl› korumak zorunda oldu-
¤umuzu gösterir. Bu gerçe¤i görmek,
sorunun ciddiyetini görmektir, bu so-
run karfl›s›nda birleflmek, birlikte
mücadele etmek demektir.

Polisin Hamisi Antalya Valili¤i
Antalya VValili¤i;
11-- ÇÇaa¤¤ddaaflfl GGeemmiikk’’iinn kkaattiilliinnii
sseerrbbeesstt bb››rraakktt››rrmmaakk iiççiinn,,
CCuummhhuurriiyyeett SSaavvcc››ll››¤¤››’’nnaa
yyaazz›› yyaazzdd››

22-- DDuurruummaa tteeppkkii ggöösstteerreenn
aavvuukkaattaa ddaavvaa aaççtt››

33-- DDaavvaayyllaa iillggiilleenneennlleerrii
““ffaazzllaa bbüüyyüüttmmeeyyiinn”” ddiiyyee 
tteehhddiitt eettttii

SSoorruu:: BBuu,, iinnffaazzcc››llaarr››nn aarrkkaa--
ss››nnddaa ddeevvlleettiinn oolldduu¤¤uunnuunn
aaçç››kk ggöösstteerrggeessii ddee¤¤iill mmii??

Vali Protesto Edildi
6 Aral›k’ta Ça¤dafl Gemik’in ai-

lesi ve Karanfiller Kültür Merkezi
taraf›ndan yap›lan eylemle, Antalya
Valili¤i’nin, Ça¤dafl’›n katillerini
korumas› protesto edildi.

Sloganlar›n at›ld›¤› ve halka yö-

nelik konuflmalar›n yap›ld›¤› eylem-
de, ““ÇÇaa¤¤ddaaflfl’’›› kkaattlleeddeenn ppoolliiss kkaattiill--
ddiirr vvee kkaattiilllleerrii kkoorruummaayyaa kkaallkk››flfl--
mmaakk ddaa kkaattlliiaammcc››ll››kktt››rr.. ÇÇaa¤¤ddaaflfl''››
kkaattlleeddeenn ppoolliiss vvee kkaattiilllleerrii ssaavvuunnaann--
llaarr bbiizzlleerrii uunnuuttmmaass››nn ççüünnkküü bbiizzlleerr
oonnllaarr›› hhiiçç uunnuuttmmaayyaaccaa¤¤››zz vvee kkaattiill--
lleerrii ssaavvuunnaannllaarr›› ttaarriihhiinn hhiiççbbiirr eevv--
rreessiinnddee aaffffeettmmeeyyeeccee¤¤iizz..”” denildi.

Ferhat Gerçek’in felç edilmesi-
ne, Engin Çeber’in iflkencede katle-
dilmesine de de¤inilen eylemde po-
lis terörüne cesaretle karfl› ç›kmak
gerekti¤i vurguland›. 

Gemik ‹çin 40 Yeme¤i
Ça¤dafl Gemik’in ailesi, 6 Ara-

l›k’ta, evlerinin önünde, Ça¤dafl için
40. gün yeme¤i verdiler. Yeme¤e
Halk Cephesi yan›nda çeflitli kitle
örgütleri de kat›ld›. Balkona Ça¤-
dafl’›n resimlerinin as›ld›¤› yemek-
te, Ça¤dafl’›n ailesi, balkona  bir de
““ÇÇaa¤¤ddaaflfl›› VVuurraann PPoolliiss CCeezzaallaanndd››--
rr››llss››nn”” yaz›l› pankart asarak adalet
isteklerini dile getirdiler. 150’yi
aflk›n kiflinin kat›ld›¤› yemekten
sonra Ça¤dafl’›n ailesi ve yak›nlar›
Ça¤dafl’›n mezar›n› ziyaret ettiler.



Gemik ailesinin avukat› Mü-
nip ERM‹fi, katleden devletin
karfl›s›nda, hukuku ve adaleti
savunmaya çal›flt›¤› için, An-

talya Valili¤i’nin hedefi olmufltur.
Burjuva anlamda da olsa, hukuka
inanmak düzenin bariz yasa ve hu-
kuk tan›mazl›¤›n›n karfl›s›na dikil-
meyi, hukuk ve adaleti savunan› sa-
hiplenmeyi gerektirir. Avukat Er-
mifl’e sahip ç›kmal›s›n›z! 

Hukuk ve adaleti savunmak, Ge-
mik davas›na sahip ç›kmak; onunla
yetinmeyip, benzeri tüm davalarda
müdahil olmakt›r. Adaleti savun-
mak, Av. Ermifl hakk›nda aç›lan da-
vada Ermifl’i kitlesel olarak sahip-
lenmektir. Devlete, istedi¤i gibi, hu-
kuku ve yasalar› yok sayamayaca¤›-
n› göstermektir.

Devlet öylesine pervas›z davran-
maktad›r ki, ““bbeenn kkaattlleeddeeccee¤¤iimm
aammaa ssiizz ssaahhiipplleennmmeeyyeecceekkssiinniizz,, ssaa--
hhiipplleenniirrsseenniizz,, iiflflkkeenncceelleerrddeenn ggeeççiirrii--
rriimm,, ssoorruuflflttuurrmmaallaarraa uu¤¤rraatt››rr››mm,, ssüü--
rrüünnddüürrüürrüümm”” diyor. Bunu bir avu-
kata da, kitle örgütlerine de, di¤er
halk kesimlerine de yap›yor. Onur-
lu, namuslu avukatlar, hukuku, ada-
leti esas alan avukatlar, kendinizi bu
davalar›n d›fl›nda göremezsiniz.

Görmelisiniz ki, bir devletin
böylesine pervas›z davrand›¤› yer-
de, hukuktan da, adaletten de söz
edilemez. Buna karfl› mücadele et-
meyenlerin de hukukçulu¤undan,
adalet savunuculu¤undan söz etmek
mümkün olmaz. Bu tabloya sessiz
kal›nd›¤›nda, hukukçuluk, avukatl›k
mesle¤i, adaletten soyutlan›r ve bir

ticaret arac›na dönüflür.

Dolay›s›yla, buna tav›r al-
mak, mesle¤in onurunu da
savunmakt›r.

Pervas›zl›¤› engelleme-
nin, 19 Aral›k katliamlar›ndan Ge-
mikler’in katledilmesine kadar,
benzeri tüm infaz, iflkence, katliam
davalar›nda s›kça baflvurulan ““zzaa--
mmaann aaflfl››mm››”” pervas›zl›¤›na izin ver-
memenin yolu, güçlü müdahaleler-
den, bu davalar› sahiplenmekten ge-
çer. Hukuk ve adalet ad›na en
önemli görev bugün bu olmal›d›r.
Özellikle de Ça¤dafl Gemik’in avu-
kat› gibi, Anadolu’da haklar ve öz-
gürlükler mücadelesi veren avukat-
lar aç›s›ndan, bu dayan›flma çok da-
ha büyük bir önem ve gereklilik ta-
fl›maktad›r. Çünkü, Anadolu’da hak
ve özgürlüklere yönelik sald›r›larla
ilgilenen avukat say›s› daha s›n›rl›-
d›r. Fakat, hukuksuzlu¤un, adalet-
sizli¤in karfl›s›na birlikte ç›k›ld›¤›n-
da, devlet de bu kadar pervas›z ola-
mayacakt›r.

Hukukçular, AAvukatlar, BBarolar, 
Hukuku Ve Adaleti Savunanlar› Savunmal›s›n›z!

Polis terörü, bugüne kadar
daha çok ilerici, devrimci ke-
simleri hedef alm›fl olsa da,
muhteva olarak her zaman
tüm halka yönelikti. Çünkü,
devrimcileri, ilericileri katlet-
meleri de, halka gözda¤› ver-
mek, halk› sindirmek için bafl-
vurduklar› bir yöntemdi. 

Bugün, polis terörü daha
somut haliyle, biçimsel olarak
da her kesimden halk› hedef
al›yor. Son zamanlarda polisin
infaz ettiklerinin, karakollar-
da öldürdüklerinin listesini
önünüze koyun; EEnnggiinn ÇÇeebbeerr
ve FFeerrhhaatt GGeerrççeekk d›fl›ndakile-
rin, devrimcilikle, siyasetle bir

ilgisi yoktur.

‹stanbul Avc›lar’da
FFeeyyzzuullllaahh EEttee, Beyo¤-
lu karakolunda FFeess-
ttuuss OOkkeeyy, Kad›köy’de
YYaassiinn KK››rrbbaaflfl, Bahçeli-

evler’de CCeemm ‹‹nnccii,
Ümraniye’de AAllii
AA.., Eminönü’nde
CCeennggiizz SSeezzggiinn,
‹zmir’de BBaarraann
TTuurrssuunn, Ada-
na’da MMuurraatt

KKuurrttaarraann, Yalova’da HHüüsseeyyiinn
TTuurrgguutt, Sivas’ta TTuurraann ÖÖzzddee-
mmiirr, Bursa’da CCeennggiizz KKooçç,,
Van’da NNiizzaammeettttiinn ÖÖzzccaann, Ga-
ziantep’te MMeehhmmeett HHaayyrrii FFiilliikk
iillee oo¤¤lluu HHaalliill ‹‹bbrraahhiimm FFiilliikk,,
Antalya’da ÇÇaa¤¤ddaaflfl GGeemmiikk,,
Adana’da AAmmeedd YY››lldd››rr››mm,,
Bursa’da SSeerrkkaann ÇÇeeddiikk son dö-
nemde polis taraf›ndan kur-
flunlanarak öldürüldüler ya da
yaraland›lar. Ba¤c›lar’da AAhh-
mmeett LLaaççiinn iflkencede katledildi.

Bu sayd›¤›m›z isimlerin hiç
birinin siyasi bir yan› yoktu
ama bbiirriinncciissii,, bu. onlar›n dev-
letin polisinin hedefi olmas›na
eennggeell oollmmaamm››flfltt››rr.. ‹‹kkiinncciissii,,

devletin bu olaylarda da da ifl-
kencecisini, infazc›s›n› savu-
nup sahiplenmesi ayn›d›r.
Çünkü, sokaklarda, polisin
tam hakimiyeti sa¤lanmak is-
teniyor, halk tamamen sindi-
rilmek, polisin karfl›s›nda sesi-
ni ç›karamayan, hakk›n› ara-
mayamayan bir duruma geti-
rilmek isteniyor. Çünkü ancak
böyle yönetebileceklerini düflü-
nüyorlar. 

Katlettikçe, teflhir oldukça,
klasik ““tteerröörr”” demagojisine,
baflvurarak, ““ççaall››flflmmaa kkooflfluullllaa-
rr››””n› tart›flt›rarak katliamlar›-
n› meflrulaflt›rmak istiyorlar.
Bu veya baflka gerekçelerle,
polisin infazlar›n› yumuflatma-
ya çal›flmak, “anlay›fl!” göster-
mek, bu tablonun devam›na
destek vermektir.

Polis terörüne, faflist terö-
re, faflist devlete, ‘‘aammaa’’s›z, ‘‘ffaa-
kkaatt’’s›z karfl› ç›k›lmal›d›r. Çün-
kü, tablonun ““aammaa””s›, ““ffaa-
kkaatt””› yoktur. Bunu yapmayan-
lar, devletin halk› sindirme po-
litikas›n›n destekçisidirler, on-
lar, ne demokrat, ne de insan
haklar›ndan yana olabilirler.

Siyasette

‹LKE
Polis TTerörü 

Tüm HHalka YYönelik

Say›: 167 25‹LKE
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Grup Yo-
rum iki buçuk
y›ll›k bir ara-
dan sonra “Bafle¤meden”le ç›k›yor
karfl›m›za. Elbette, geçen iki buçuk
y›lda bir “ara” verilmifl de¤il; çünkü
bu iki buçuk y›l içerisinde ne dünya
dönmeyi b›rakt›, ne de Yorum üreti-
mini! Y›ld›zlar Kufland›k’› elimize
ald›¤›m›z 2006 Nisan ay›ndan itiba-
ren “Bafle¤meden” de yaz›lmaya
bafllam›flt› bile. 

Gün gün, y›l y›l, konser konser,
diirenifl direnifl yaz›ld› Bafle¤meden
de, Grup Yorum’un her albümünde
oldu¤u gibi... 

Öyle de olmal›yd›; çünkü nota-
lara dökülmeyi bekleyen çok fley
vard› hayat›n ve kavgan›n içinde. 

Ülkemizde ve dünyada ezilenler
ezilmeye devam ediyor, egemenler
sömürdükçe sömürüyor hala. Ve di-
renenler bafle¤meden yollar›na de-
vam ediyorlar. Ac›lar yaflanmaya
devam ediyor fakat onursuzca yafla-
may› kabul etmeyenler, bafllar›n›
daha da dik tutuyor... 

Y›ld›zlar Kufland›k’tan bu yana-
ki iki buçuk y›lda s›n›flar mücadele-
sinin tüm cephelerinde mücadeleye
dair hemen her fley tekrar tekrar ya-
flanmaya devam etti... Bir yanda ifl-
galciler katliamlar›na yenilerini ek-
lerken, burunlar›n›n dibinden ve
dünyan›n dört bir yan›ndan direnifl
destanlar› yaz›l›yor... Gecekondulu-
lar, evlerinin bafllar›na y›k›lmas›na
karfl›, hapishanelerde özgür tutsak-
lar tecrit zulmüne karfl› direniyor-
lar... Adaletsizliklerin karfl›s›nda,
adalet aramaktan vazgeçmeyenler,
sokaklarda hayk›rmaya devam edi-
yor... ‹flçilerin ellerindeki nas›rlar

günden güne art›yor ve çocuklara
yine kuru ekmek düflüyor, ve okul
kap›lar› yüzlerine kapan›yor.

Geçen iki buçuk y›lda yaflanan-
lard›r “Bafle¤meden”in içindekiler. 

Elbette yaflananlar›n hepsini,
tüm ac›lar›, tüm direniflleri, bir al-
büme s›¤d›rmak mümkün de¤ildi.
Bununla birlikte; Grup Yorum, tüm
albüm boyunca, her flark›da, her no-
tas›nda bafle¤memeyi ve hayalini
kurdu¤umuz güzel günlerin bir gün
mutlaka gelece¤ine dair inanc›m›z›
tazeletiyor bizlere. Mücadeleyi so-
nuna kadar götürme gücünü tafl›yor
sözleri ve notalar›yla. Kâh ““yy››kk››ll››rr
zzuullmmüünn kkaalleelleerrii”” diyerek inanc›m›-
z› sunarken ortaya, kâh ““tteerrtteemmiizz
ssaabbaahhllaarr›› ssiizzlleerree ssuunnaaccaa¤¤››zz”” diye-
rek 122 karanfile verdi¤imiz sözleri
vurguluyor bir kez daha. 

Bir flark›da ““sseevvddaayy›› kkaarraa ggüünnddee
tteerrkkeeddiipp ggiittmmeemmee”” vefas›n› göste-
rirken bizlere, di¤erinde ““sseenn oollaa--
ccaa¤¤››zz”” diyerek daha da ileriye at›l-
mak için bir söz veriyor.

“Çekin ellerinizi vatandan” diye
meydan okuyor emperyalistlere.
Dilimizde “defol Amerika”, dili-
mizde “kumandan Che Guevara”.
fiimdi bizleri y›k›lan kondulardan,
yak›lan a¤›tlardan sorun, flimdi biz-
leri dövüflerek gelenlere sorun.

Ülkemizde ve dünyada, ayd›n
olman›n bir kat daha zorlaflt›¤› ve
ve fakat ayd›n olman›n öneminin de
bir kat daha artt›¤› bir dönemde, çö-
zümü Avrupa Birli¤i’nde, ABD’de
görenlerin; ayd›n olmay› iktidar›n
çizdi¤i s›n›rlar içerisine hapsedenle-
rin, sanat› kendi küçük dünyalar›n-

dan ibaret bir alana s›k›flt›ranlar›n
aksine Grup Yorum; devrimci sa-
natç› olman›n getirdi¤i sorumlulu-
¤un bilinciyle, hayat› ve kavgay› ta-
fl›yor albümüne. fiiirlerini, flark›lar›-
n› halk›m›z›n gerçek gündemlerin-
den seçiyor... Ve o gündemleri
devrimin notalar›yla yo¤uruyor. Ül-
kemizin sorunlar›na dair söylene-
cekleri söylemekten geri durmuyor..
Çünkü o Grup Yorum! Ve böyle
oldu¤u için, baflka türlüsü düflünü-
lemez bile. 

Özde vve bbiçimde 

cüretli vve üüretken

bir aalbüm!

‹lk albümleri SS››yyrr››ll››pp GGeelleenn’den
bu yana yapt›klar› flark›larla Alevi-
si’nden Sunni’sine Türk’ünden
Kürt’üne, iflçisinden ögrencisine
kadar de¤iflik s›n›f ve tabakalardan
insanlara hitap etmesini baflaran
Grup Yorum, Bafle¤meden’de yine
halk›n çeflitli kesimlerine sesleni-
yor. Muhtevadaki kapsay›c›l›k ve
zenginlik, biçimde de kendini üreti-
yor. Cüretle de¤iflik müzikal t›n›lar,
de¤iflik enstrümanlar kullanmaya
devam ediyor Grup Yorum. 

Ayaklar›n› kendi topraklar›na
basmaktan asla vazgeçmeden, top-
raklar›m›z›n kültürünü ezip geçme-
den ve kendi müzikal tarz›n› da or-
taya koyarak, Yorum’un ruhunu,
coflkusunu her flark›ya katarak ve bu
tarza yenilikler ekleyerek biçimlen-
diriyor her bir parças›n›. 

Emek, insan› insan yapan unsur-
lar›n bafl›nda gelir. Yaln›z insan› m›,
o herfleye kendi de¤erini katar. Bir-
fleyin de¤erini onun içerdi¤i eme¤in
belirledi¤i de tarihsel ve bilimsel bir
do¤rudur. Yorum da bunu bilerek
emek veriyor müzi¤ine. Yorum’u
yaratan kolektivizmdeki herkes,
1985 y›l›nda do¤an bu grubu, emek-
le, sab›rla, özveriyle ve devrimcilik-
leriyle büyütüyorlar. Yorumcular›n
kendi deyimleriyle “eskiyi unutma-
dan, bugünü kavrayarak” sürdürü-
yorlar üretimlerini. 

Bir kavgas› var Yorum’un. ‹flte
bunun için, Yorum aç›s›ndan önem-

Bafle¤meyenlerin SSesi
Grup YYorum’un 

Yeni AAlbümü 
Ç›kt›!

Bafle¤meyenlerin SSesi
Grup YYorum’un 

Yeni AAlbümü 
Ç›kt›!



li olan, anlatmak istedi¤ini daha et-
kili, daha güçlü anlatabilmektir, de-
¤iflik t›n›lara kap›lar›n› yine bunun
için aç›yorlar zaten. Denemeler ya-
p›yorlar. Bafle¤meden’de oldu¤u gi-
bi. Bunlar›n hiçbiri gelifligüzel, ken-
dili¤inden de¤il, özellikle seçilmifl
ve bilinçli bir flekilde albüme konul-
mufl denemeler.

Rock, en az›ndan ç›k›fl noktas›n-
da “kapitalizme isyan›n ve de¤iflim
iste¤inin dili”dir diye tan›mlan›r.
Ondaki dinamizmi kullanma düflün-
cesiyle Yorumcular kimi flark›lar›n-
da rock t›n›lar›n› art›r›yor ve isyan›n
sözlerini kat›yorlar içine. Sonra,
farkl› bir müzik tarz› olarak yay›l-
makta olan hip-hop’a e¤iliyorlar;
“e¤er müzi¤imizi gelifltirecek, anla-
tacaklar›m›za güç katacaksa, kulla-
nabiliriz” düflüncesiyle s›v›yorlar
kollar›n›. Amaç Bafle¤meden’de
söyleneni daha etkili, daha güçlü
k›lmak. Her geçen gün daha da yoz-

laflan, her geçen gün muhalif özünü
yitirerek sadece ve sadece küfürle-
rin kol gezdi¤i bir tarza dönüflen
hip-hop, olmas› gereken biçimiyle
kullan›l›yor Bafle¤meden’de. 

‘İlk’ler vve ddevrime 

kadar ssürecek 

‘tekrar’lar

23 y›ll›k müzik hayat›nda bir iill--
kkii daha gerçeklefltiriyor Grup Yo-
rum. Yaklafl›k 7700 kkiiflfliilliikk bir sanatç›
korosu ile “Defol Amerika” diyor.
Marfl gelene¤ini ›srarla sürdürerek
bu kez anti-emperyalist güçlü bir
koro oluflturuluyor Bafle¤meden’de.
fiimdi bu koronun her bir eleman›,
düzenlemesinden, enstrümanlar›n›
çalan›na kadar herkes hep birlikte
Amerika’ya “defol!” demenin guru-
runu yafl›yor. Sanatç›lar, Bafle¤me-
den’de yüzmilyonlar›n öfkesine,
yüzmilyonlar›n arzusuna tercüman

oluyorlar; Amerika Defol!

Ülkemizde Kürtçe’nin tek bir
kelimesinin bile yasakland›¤› bir
dönemde “Bir dil demek, bir halk
demektir” diyerek konserlerinde
ilk Kürtçe flark› söyledi¤inde de
belirttikleri gibi, ‘bizler hangi
milliyetten olursak olal›m kurtu-
luflumuz ayn› yoldan geçer’ diye-
rek, AAnnaamm››zz BBiirrddiirr’i söylüyor
Yorum bu kez. Sözleri Enver
Gökçe’ye ait olan bu flark›da ku-
la¤›m›za gelen fley, Kürt ve Türk
halklar›n›n, ve bütün Türkiye
halklar›n›n kardeflli¤i.

Kilometrelerce ötelerden yüre-
¤imizin en derin yerine iflleyen bir
ç›¤l›k yükseliyor Bafle¤meden’de.
Grup Yorum, Amerikan askerleri
taraf›ndan tecavüze u¤rayan ve
ailesiyle birlikte öldürüldükten
sonra yak›lan, daha 14 yafl›ndaki
Abir’in ç›¤l›¤›n› kat›yor kendi se-
sine. Irak’taki Abir’in ç›¤l›¤› flim-
di bizim ülkemizde, bizim toprak-
lar›m›zda yank›lan›yor. Ac›s› bi-
zim ac›m›zd›r. Vatan›n›n toprakla-
r› kadar temizdir Abir k›z.

Bir gün, do¤up büyüdü¤ü top-
raklardan binlerce kilometre öte-
de, devrimin ve sosyalizmin kav-

gas›n› vermek üzere Sierra Maes-
tra’lara ç›kan ve sonra Sosyalist
Küba’n›n yarat›lmas› için eme¤ini
ortaya koyan Komutan Che’ye se-
lam durmak, yüre¤i devrim atefliyle
yananlar için coflkulu bir görevdir.
Grup Yorum, ““HHaassttaa SSiieemmpprree”” di-
yerek yap›yor bunu, komutan
Che’ye Türkiye’den “Sonsuza ka-
dar komutan” sözüyle yolundan yü-
rüdüklerini hayk›r›yor.

F Tipi hapishanelerde tecrit zul-
müne karfl› bedenini açl›¤a yat›ran-
lar yine yerini al›yor bir Grup Yo-
rum albümünde daha. Bu zamana
kadar onlarca türkü yakt› Yorum,
onlara dair. Ama onlar›n destan› an-
latmakla bitmez, dinlemekle bit-
mez. Yüz yirmi iki kez yan›p kavru-
lan yüre¤imizi and içerek korlaflt›r›-
yoruz bu kez Bafle¤meden’de. Siz-
lere tertemiz sabahlar›, özgür bir va-
tan› sunaca¤›z; and olsun ki.

Yaflad›¤› tüm bask›lara ra¤men,
tavr›ndan, düflüncelerinden, notala-
r›ndan taviz vermeyen Grup Yorum,
yepyeni flark›larla, ezilenin, yoksu-
lun ve hakl›n›n yan›nda olmaya de-
vam ediyor. Klasikleriyle yenilikle-
riyle Yorum, üretmeye devam edi-
yor. Ve elbette notalar›na, ezgilerine
ve sözlerine asla bafle¤dirmeden.

‹flte Bafle¤meden’de ‘‘Defol
Amerika!’ Diye HHayk›ran 
BÜYÜK KKORO

Murat Kekilli, Cengiz Özkan, Feryal
Öney, Hakan Yeflilyurt, Nurettin Güleç,
Vedat Sakman, Rojin, Yasemin Göksu,
Leman Sam, fievval Sam, Avni Sa¤lam,
Erdal Bayrako¤lu, Kemal Kaplan, Ercan
Ayd›n, ‹lkay Akkaya, Ali Ekber Eren,
Enver Çelik, Erdal Güney, Hasan
Sa¤lam, Metin Karatafl, Burhan Berken,
Nilüfer Sar›tafl, Bayar fiahin, Hüseyin
Turan, Seyfi Yerlikaya, Gülcihan Koç,
K›v›rc›k Ali, Emre Salt›k, Ali Mahsuni,
Birol Topalo¤lu, Mehmet Gümüfl, Atilla
Meriç, Abidin Biter, P›nar Sa¤, Tolga
Sa¤, Arzu, Suavi, Metin Y›lmaz, Vedat
Baran, Cafer Arat, Cem Çelebi, Nurettin
Rençber, Erensoy Akkaya, Erdal Erzin-
can, Muharrem Temiz, Mercan Erzincan,
Aynur Günefl, Deste Günayd›n, Sevcan
Orhon, Ümit Y›lmaz, Servet Sarak,
Gökhan Birben, Özlem Taner, Ergün Efe,
Zeynel Aba, Ümmüflen, Derya Köro¤lu,
Sumru A¤›ryürüyen, Hüseyin Karakufl,
Leyla, Haluk Çetin, Kibar Arslan, Murat
Kaya, Nevzat Karak›fl, fievin, Aytekin
Atafl, Servet Kocakaya, Ulafl Özdemir...

Bafle¤meden’de 
Neler DDinleyeceksiniz?

��.......... uuzzaatt››nn eelllleerriinniizzii
��..........bbaaflflee¤¤mmeeddeenn
��..........sseenn oollaaccaa¤¤››zz
��..........bbiizz sseevvddiikk
��..........aabbiirr’’ee aa¤¤››tt
��..........ddeeffooll aammeerriikkaa
��..........sseevvddaann››zzaa aannddoollssuunn
��..........ççooccuukkllaarr››mm››zzaa
��..........aannaamm››zz bbiirrddiirr
��..........ggüüllee sseevvddaall››
��..........ff››rraatt
��..........ddeeddiilleerr vvee ddeeddiimm kkii
��..........ggeecceekkoonndduu vvee ggöökkddeelleenn
��..........hhaassttaa ssiieemmpprree
��..........ssoorr bbeennii
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Day› yapt›¤› her fleyi alternatifli
düzenler, mutlaka sa¤lamas›n› yap-
t›r›r ve bunun öncesinde de senin
güvenli¤ini sorar, sorgular. Bir bofl-
luk, eksik yan varsa, onu tamamla-
mak için yol-yöntem sunard›.

Bizi sürekli uyar›rd›: "Ne olursa
olsun randevular›n›zda mutlaka
2’nci, 3’üncü alternatifleriniz olma-
l›. Telefonun, randevu yerinin, sa-
atinin, flifrelerin mutlaka sa¤lama-
s›n› yap›n, yapt›r›n. ‘Tamam’, ‘an-
lad›m’, ‘yazd›m’ deyip ayr›lmay›n.
Karfl› taraf›n da eksiklik yapabile-
ce¤ini düflünün. Bunu bir al›flkanl›k,
bir refleks haline getirmelisiniz...”

Day›’n›n önem verdiklerinin ba-
fl›nda gelen bir baflka konu da ko-
lektivizm ve alternatif yetifltirme
meselesiydi. “Çal›flt›¤›n›z her alan-
da mutlaka kendinize alternatif in-
san yetifltirin. Komite tarz›nda çal›-
fl›n. Unutmay›n, komite tarz›nda ça-
l›flmak hem sizi hem mücadeleyi ge-
lifltirir. Kadrolaflmada süreklili¤i
sa¤lar. Devrim için yeni olanaklar
yarat›r. Ben de¤il B‹Z olman›n yolu
da buradan geçer... Aksi, devrimi is-
tememek, insanlara güvenmemek,
kendini korumakt›r. Ki bu da dev-
rimci de¤il, risk olmaktan korkan
küçük burjuva ayd›n-memur kiflili-
¤idir. Alternatifli çal›flan, komitele-
flerek yukardan afla¤›ya alternatif-
lerle örgütlenen insan devrimci,
riskten korkmayan insand›r.”

HHaazz››rrcc››ll››¤¤aa da çok k›zd›¤›n›,
devrim için olanak tüketen de¤il
olanak yaratan insanlar olmak ge-
rekti¤ini sürekli vurgulam›flt›r. 

16-17 Nisan'da Sabolar'›n kat-

ledilmesinden bir süre sonra bizim-
le iliflki kuran telefon birden bire
cevap vermez oldu. Daha do¤rusu
her arad›¤›m›zda yabanc› dilden ce-
vaplar verilip kapat›l›yordu. Hatta
bir iki kez yabanc› dilden cevap ve-
rildi¤inde o mekanda Türkçe ko-
nuflma sesleri gelince, ne oluyor,
orada Türkçe konuflan var, onlar›
ça¤›r dedi¤imde de hemen kapat›l-
m›flt›. Bunlar›n üzerine deflifre ol-
mufltur, sak›ncal› olur düflüncesiyle
uzun bir süre o numaray› aramad›k.
Tam sekiz ay iliflkimiz kesildi. Ta ki
Day›'n›n darbecilerin elinden kurtu-
lup darbeyi aç›klamas›na kadar hiç
arayan soran olmad›. 8 ayd›r bütün
çabalar›m›za ra¤men iliflki kurma-
yanlar, flehit verip çat›flmalar yafla-
mam›za ra¤men aray›p sormayanlar
Day›'n›n darbeyi ülkeye haber ver-
mesinden iki gün sonra, da¤›n k›fl
koflullar›nda bize ulafl›p "önce ara-
d›klar› telefon numaras›n› aras›n-
lar” haberini göndermifllerdi. Ay-
larca yapt›¤›m›z onca aramada tek
kelime Türkçe duyamad›¤›m›z tele-
fonda bu kez Haydar'›n sesini duy-
duk. Daha “hay›rd›r? ” dememize
f›rsat vermeden "ya aylard›r aray›p
soramad›k, nas›ls›n›z, ne yer ne
içersiniz, bir fleye ihtiyac›n›z var
m›? Hemen Avni'yle beraber iki gün

içinde ‹stanbul'a gelin. fiu telefonu
aray›n, arkadafllar sizi alacak” de-
yip, soru sormam›za bile f›rsat ver-
meden telefonu kapatt›. ‹ki günde
da¤›n zirvesinden ‹stanbul'a güven-
li bir flekilde nas›l gidece¤imiz ada-
m›n hiç umurunda de¤ildi. Hayat›
bilmeyen birinin söyleyece¤i bir
fley olur ancak bu. Y›llarca Da-
y›’dan hiç böyle bir fley duymad›k
biz, “ne zaman yapabilirsiniz kaç
günde olur...” önce bunu sorar, son-
ra tart›fl›r, elbette h›zland›rmaya ça-
l›fl›r ama asla böyle söylemezdi.
Kendi olanaklar›m›zla ancak bir
haftada denilen yere ulaflt›k. Yolcu-
luk zordu, ama ça¤r›y› parti kongre
faaliyetinin bafllamas›na yordu¤u-
muz için çok da sevinçliydik. Ama
karfl›laflt›¤›m›z manzara bu sevinci-
mizi öfkeye dönüfltürmüfltü. Çünkü
Niyazi, Sabo, Sinanlar’›n yoklu¤u-
nu da f›rsat bilen Haydarlar’›n, tüm
kadrolar›n inisiyatif verdi¤i ve parti
çal›flmalar›na yo¤unlaflan önderimi-
zi tutsak al›p darbe yapt›klar›n›,
kadrolardan habersiz aylarca örgütü
yönettiklerini ö¤rendik. 

Bu sürede onlar› aflan flehitler
verilmifl olmas›n›n, özellikle k›rla
iliflkilerin kopmufl olmas›n›n so-
rumlular›n›n önderlik ellerinden
kurtulup yapt›klar› darbeyi iffla et-
mese, bir f›rsat›n› bulup O’nu kat-
letme hesab› yapm›fl olmalar›n›n hiç
de uzak ihtimal olmad›¤›n› düflü-
nünce öfkemiz daha da kabard›, bü-
yüdü. 

Sonuçta tüm alan ve kadrolar›n
tekrar önderli¤e inisiyatif ve yetki
vermesiyle kontra çetesinin afla¤›l›k
darbe emellerini bofla ç›kard›k. E¤er
Day›’n›n devrimci adaletteki taviz-
siz tutumu ve ilkesel bak›fl› olma-
sayd› kontra çetesini öfkemizle siler

““BBuuggüünn,, kkiimm LLeenniinniizzmmiinn 
yyüüccee bbaayyrraa¤¤››nn›› hheemm tteeoorriiddee,,

hheemm ssoossyyaall pprraattiikkttee......
yyüükksseekklleerrddee ttuuttuuyyoorrssaa,, 
TTüürrkkiiyyee'' ddeekkii MMaarrkkssiisstt 

hhaarreekkeettiinn ttaarriihhii zziinncciirriinniinn
hhaallddeekkii ddeevvaamm›› oolluurr"" ddiiyyoorrdduu

MMaahhiirr.. DDaayy›› BB‹‹ZZ''ee 
KK››zz››llddeerree''nniinn aarrdd››nnddaann iiflflttee

bbuu oonnuurruu kkaazzaanndd››rrdd››.. 

Söz Sana Xalo:
Umudu
Büyütece¤iz!

Yoldafllar›
Anlat›yor
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süpürürdük. Öyle ki, ilk anda ülke-
deki tüm darbeciler elimizin alt›n-
dayd›. Hepsini tutuklamay› önerdi-
¤imizde Day›, harekete ve kendisi-
ne yap›lan onca kötülü¤e ra¤men
olmaz deyip durdurdu. 

"Kesinlikle öfkelerinize yenik
düflmeyecek, bireysel, fevri tav›r ve
davran›fllarda bulunmayacaks›n›z.
Örgütsel hukukumuzu iflletece¤iz...
Kadrolar›n toplant›s›n› en k›sa sü-
rede sa¤layaca¤›z. Ben de dahil ki-
min suçu varsa kadrolar önünde he-
sab›n› verecek, elefltirisini, özeleflti-
risini yapacak. Kesinlikle kimse ya-
p›lan yanl›fla ayn› yanl›flla cevap
vermeyecek.. Örgütsel ilke ve kural-
lar›m›z tan›mamazl›k edilmesin."

AAddaalleetttteenn,, iillkkeelleerrddeenn 
iikkttiiddaarr hheeddeeffiinnddeenn 
--nnee oolluurrssaa oollssuunn--
flflaaflflmmaayyaann bbiirr iirraaddee!!
Uyar› ve talimatlar›yla son ana

kadar bizi darbecileri yapt›klar›
yanl›fltan döndürme çabas›na yön-
lendirdi. Tek damla kan aks›n iste-
medi. Ama ne gam! Solun sahiplen-
mesinden de cesaret alan kariyer
düflkünlerini ikna etmek mümkün
olmad›. Ne örgüt içi hukuka uydu-
lar, ne de kadrolar toplant›s›na, elefl-
tiri özelefltiri mekanizmas›n›n iflle-
tilmesine yanaflt›lar. Kontra faali-
yetlerini sürdürmeye, kan-can paha-
s›na kazan›lan olanaklar› teslim et-
memeye devam edip, ifli yoldafllar›-
m›za pusu kurup iflkence yapmaya,
katletmeye birimlerde ev bask›nlar›
yapmaya kadar vard›rd›lar. Ama
amaçlar›na ulaflamad›lar. 

Bir ço¤umuz Sol'un sergiledi¤i
tavr›n devrim cephesinin hukukuna,
ahlak›na uymad›¤›n›, tahammül s›-
n›r›n› çoktan aflt›klar›n›, bunlara bir
tav›r almam›z gerekti¤ini önerdi¤i-
mizde, Day› yine devrimin uzun va-
deli ç›karlar›n› esas alan, bize ayn›
zamanda ideolojiye ve kendine gü-
veni  ö¤reten flu tavr› al›yordu: “Ha-
y›r, kesinlikle sab›rl› olaca¤›z. Sol'a
ideolojik mücadele d›fl›nda hiçbir
tav›r al›nmayacak... Sol eski sol.
Grupçu ç›karlar› nevirlerini döndür-

müfl... ‹ktidar bilincinden yoksun,
insan hakk› savunuculu¤una saplan-
m›fllar... Tav›rlar› flafl›rtmamal›.
Evet, sol kendisinden beklenen, al-
mas› gereken devrimci tutumu gös-
termedi. Biz, devrimin d›fl ve iç
düflmanlar›na karfl› uzlaflmaz dev-
rimci tutumumuzla yolumuza de-
vam ederek kendimizle beraber
sol'u da e¤itece¤iz.. Sol'a ideolojik
mücadele yöntemleri d›fl›nda yön-
temlerle cevap vermek devrime, ik-
tidar mücadelesine bir fley kazand›r-
maz, aksine kaybettirir. Biz iktidar
mücadelesi bilincinde, iddias›nda
olan bir hareketiz. Onun için ne
olursa olsun Marksizm-Lenizmin
de¤erlerinden, ilkelerinden, huku-
kundan sapmayaca¤›z.. Sol darbeci-
leri sahiplenmekle bizden çok ken-
disine en çok da devrime zarar veri-
yor... Bu ahlaks›zl›¤› sahiplenmele-
ri kendilerini vurmaya bafllar. Dar-
becileri de iyi tan›yorum. Birkaç
aya kalmaz birbirine darbe yapar-
lar..." 

Böyle demiflti ve Day›n›n bunla-
r› söylemesinin üzerinden daha ay-
lar geçmeden, hem solda, hem dar-
becilerde yaflananlarla hepsi bir bir
do¤ruland›. 

Day›m›z›n temel telkinlerinin
bafl›nda hep: "Hangi flart ve koflulda
olursan›z olun, eylemde, düflünce-
de, savaflta çevrenize karfl› sab›rl›,
so¤ukkanl› ve adaletli olacaks›-
n›z..”  ö¤üdü gelirdi. 

Elefltiri, özelefltiri silah›n› çok
önemser ve ›srarla; "Biz düflmanla-
r›m›z› ne elefltiririz, ne özelefltiri ve-
ririz. Onlara proleteryan›n devrim-
ci fliddetiyle yaklafl›r›z. Biz sadece
de¤er verdiklerimizi, sevdiklerimizi

elefltirir, onlara özelefltiri veririz.
Çünkü elefltiri özelefltiri sahiplen-
medir, de¤er vermedir. Mücadelenin
geliflim bilimidir. Bu bilimi iyi kulla-
n›n” derdi. 

Düflmanla oldu¤u gibi zaaflarla
uzlaflma anlay›fl›n› da devrim ve
sosyalizm düflman›, karfl›-devrimci-
lerin güç ald›¤› bir tutum olarak gö-
rürdü. Özellikle alt›n› çizerek,
“ Devrimci kiflilik emekçi s›n›f›n
kurtulufl olana¤›, sömürücü s›n›f›n
en amans›z düflman›d›r. Bu kiflilik
burjuvalarla da, onlardan etkilenen
anlay›fllarla da uzlaflmaz... Prole-
teryan›n temsilcisi olarak O’nun
burjuvaziden esirgemedi¤i tek fleyi
proleteryan›n devrimci fliddetidir...
Biz burjuvazi ile de, burjuva anla-
y›fllarla da, zaaflarla da uzlaflma-
y›z. Çünkü biz Marksist-Leninistiz,
yanl›fllar›n düflman›, do¤rular›n
dostuyuz” derdi sürekli. 

Politikleflmifl Askeri Savafl›m›-
z›n kurmay›, komutan›, üretkenli-
¤in, özverinin, paylafl›mc›l›¤›n em-
salsiz örne¤i; ulafl›lmas› zor bir ira-
de gücü ve s›n›f bilincinin tafl›y›c›s›
Reber Xalo, devrimdir, sosyalizm-
dir. Kongre sürecinde bunu çok da-
ha net gördüm. Çünkü O’nun felse-
fesinde umutsuzluk yoktu, umut
vard›. Güvensizlik yoktu, güven
vard›. Bilinmezlik yoktu, bilinç var-
d›. O’nun yaflam›nda gerekçe, gi-
zem yoktu, halk›na, yoldafllar›na
aç›kl›k ve kavgaya ba¤l›l›k vard›.
Disiplinsizlik, ilkesizlik, kurals›zl›k
yoktu, disiplinli, ilkeli kurall› ya-
flam vard›.

O’nun yaflam›nda ben yoktu,
B‹Z vard›. Devrim, devrimin ihti-
yaçlar›n› karfl›lama sorumlulu¤u, s›-
ra neferli¤i bilinci, sars›lmaz inanc›
ve s›n›rs›z fedakarl›¤› vard›. Bu ni-
telikleri sayesinde Mahir'den dev-
rald›¤› devrim bayra¤›n› her türden
düflman sald›r›lar›n›, en sinsi opor-
tünist ve revizyonist kuflatmalar›
yara yara bugünlere tafl›d›. Zaferler-
de rehavete, yenilgilerde y›lg›nl›¤a
meydan vermeden; "bittiler", “bi-
tirdik” denilen her noktada daha
güçlü ad›mlarla aya¤a kalk›p h›z›-
m›z› artt›rarak umutsuzlu¤u umuda

O’nun felsefesinde umutsuzluk
yoktu, umut vard›. Güvensizlik
yoktu, güven vard›. Bilinmezlik

yoktu, bilinç vard›. O’nun 
yaflam›nda gerekçe, gizem
yoktu, halk›na, yoldafllar›na
aç›kl›k ve kavgaya ba¤l›l›k

vard›. Disiplinsizlik, ilkesizlik,
kurals›zl›k yoktu, disiplinli, 
ilkeli kurall› yaflam vard›.
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dönüfltürdü. 

“Bugün, kim Leninizmin yüce
bayra¤›n› hem teoride, hem sos-
yal pratikte emperyalizmin ve
oportinizmin sald›r›lar›n› gö¤üs-
leyerek yükseklerde tutuyorsa,
Türkiye' deki Marksist hareketin
tarihi zincirinin haldeki halkas›
olur; devam› olur" diyordu Ma-
hir. Day› B‹Z'e K›z›ldere'nin ar-
d›ndan iflte bu onuru kazand›rd›.
Devrimci hareketi adeta küllerin-
den yeniden yaratarak halk›m›z›n
kurtulufl umudu, ülkemizdeki ba-
¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosya-
lizm mücadelesinin tart›flmas›z
öncüsü haline getirdi. O’nun
yoklu¤una hiç al›flamayacak ol-
sak da, en büyük tesellimiz b›-
rakt›¤› bu eflsiz miras, yarat›klar›,
lekesiz yaflam› ve ö¤rettikleri
olacak. Ve O, bugüne kadar oldu-
¤u gibi bundan sonra da bizimle
olmay›, sönmeyen bir meflale gi-
bi yolumuzu ayd›nlatmay› sürdü-
recek. Çünkü o halk›m›z›n öncü-
sü öfkesi; emperyalizm ve iflbir-
likçi oligarflinin korkusu ve ka-
busu; Mahir' in yoldafl›, ö¤renci-
si; Denizlerin, ‹bolar›n can dostu,
gelece¤imizin umut günefli bir
önder olarak, di¤er tüm önderler
gibi ölümsüzleflmifltir. Hiçbir güç
onu topra¤a s›¤d›ramaz. Day›m›z
her do¤an günle yeniden do¤arak
yine kavgam›z› harlamaya, inanç
ve moral kayna¤›m›z olmaya,
flaflmaz k›lavuzumuz olarak bize
yol göstermeye ve kavgam›zda
yaflamaya devam edecek. Çünkü
önderler s›n›f savafl›n›n en poli-
tik, en bilimsel, en savaflc›, en
üretken ve kimsenin göremedi¤i-
ni görebilen, herkesin hissedip de
tan›mlayamad›¤›n› teorilefltirip,
pratiklefltiremedi¤ini en do¤ru ve
tam flekilde tan›mlay›p pratiklefl-
tiren, inisiyatifli, özgüven ve ira-
de sahibi yarat›c› yeteneklerdir. 

BB››rraakktt››¤¤››nn mmiirraassttaann 
ggüüçç aallaarraakk yyüürrüüyyeeccee¤¤iizz
Onlar› mücadelede öne ç›ka-

ran da zaten bu ola¤anüstü irade-
leri cüretleri ve yetenekleridir.

‹flte Xalomuz, ö¤retmenimiz de
böyle güçlü bir iradenin ve em-
salsiz bir yetene¤in sahibiydi.
‹nan›yorum ki, s›n›flar mücade-
lesi ilerledikçe gerek ülkemiz,
gerekse dünya halklar› taraf›n-
dan Day›'n›n önemi daha iyi
anlafl›lacak ve kavranacakt›r.
Hiç kuflkumuz, kuflkum yok
ki, Xalomuz da halklar tara-
f›ndan bafl tac› edilecek,
O’nun savafl tarz› ve b›rak-
t›¤› mirasla özgürlü¤e yü-
rüyecektir. fiimdi görevi-
miz bu süreci h›zland›r-
mak için Xalo'yu bir bütün ola-
rak daha iyi anlamak, O’ndan
ö¤renme h›z›m›z› artt›rmakt›r.
Çünkü Xalo'yu anlamak devrimi
anlamakt›r; Xalo'yu anlamak,
kendimizi tepeden t›rna¤a devri-
me adamak, kendimizde düzene
dair ne varsa kökünden söküp
atmakt›r. Ba¤›ms›zl›k, demokra-
si ve sosyalizm mücadelesini da-
ha iyi kavrayarak zafer yürüyü-
flümüzü h›zland›rmakt›r. 

Kongre sonras› ayr›l›k vakti
gelip çatt›¤›nda Day› sar›l›p ku-
caklarken; "Dikkat eder, ilkeli,
disiplinli savafl›p ölmezseniz yi-
ne bulufluruz” demiflti. Fiziki
olarak tekrar buluflma umudu-
muzu da al›p götürdü beklemedi-
¤imiz bu lanet olas› ölüm.

Evet bundan sonra fiziken hiç
kucaklaflamayaca¤›z. Kendi dili-
mizde espriler yap›p kahkahalar
atamayaca¤›z. Ama inan Xalo,
yine seninle ve senden, b›rakt›-
¤›n eflsiz mirastan güç alarak yü-
rüyece¤iz devrimin sarp ve do-
lambaçl› yollar›nda. SSöözz ssaannaa
XXaalloo:: Sana, sana lay›k olarak ge-
lece¤iz. And olsun ki, senin fizi-
ki varl›¤›ndan mahrum olsak da,
bundan sonra da yine senden ö¤-
rendi¤imiz gibi umudu büyüte-
rek; hayalini kurup, bizden de
hep istedi¤in ve u¤runa 38 y›l›n›
verdi¤in dünyay› bir kez de Ana-
dolu' dan sarsma düflünü bir gün
mutlaka gerçek k›lm›fl olarak se-
ni selamlayaca¤›z.

2200 EEkkiimm 22000088 

Soruyorum!
Hangi yyol bbu kkadar dolambac› 

kald›rabilir?
Hangi sses bbu kkadar yere 

ulaflabilir?
Hangi ssu bbu kkadar duru kkalabilir?
Y›llar y›l›, yyani ttam bbir ömür boyu
Kendini hhalk›na ssundun. 
Gencim / tecrübesizim,

yafll›y›m / hhastay›m ddemeden..
Kavak yyelleri eeserken

üniversitelerin bbafl›nda
Savrulurken yy›lan iile ççiyan

hapishane çç›k›fllar›nda
Sen ggelece¤e ››fl›k ooldun... 
Kolkola ggirdi¤in

omuz oomuza vverdi¤in
Niyazi yyoldafl iile

Elaz›¤’da bbulufltu¤unuz oo dduvarda
siz ggelece¤i yyazd›n›z.

S›ms›k› kkenetlenmifl yyoldafllar›
birbirinden nne aay›rabilir ki
Seni yyoldafllar›ndan 

koparabilsinler!

Umudun zzinciri
Halka hhalka / BBeden bbeden,
Nefes nnefes / HHücre hhücre
Dökülmüfltür art›k ççelikten.
... VVe ‹‹stanbul aart›k
Yepyeni ssabahlara uuyanacak.
Soruyorum!
Hangi iinsan
Umudun aad›n›
Bu kkadar gururla
Ömür boyu ttafl›yabilir?



Sanat, denildi¤inde akla, mü-
zik, sinema, tiyatro, resim, heykel
gibi dallar gelir. Fakat, bunlar sa-
nat› tan›mlamaya yeter mi? Örne-
¤in her müzik, her resim, her sine-
ma sanat m›d›r? Hay›r, sanat›n ta-
n›m›, her müzi¤in, her resim, hey-
kel, sinema ve tiyatronun, ““ssaannaatt””
olmad›¤›n› söyler.

““BBiirr iiflflii ggüüzzeell bbiirr bbiiççiimmddee yyaapp--
mmaakk”” anlam›nda kullan›lan, Arap-
ça kökenli ‘‘ssuunn’’ sözcü¤ünden tü-
remifl olan ssaannaatt,, Materyalist Fel-
sefe Sözlü¤ü’nde, ““ssoossyyaall bbiilliinncciinn
vvee iinnssaann ffaaaalliiyyeettiinniinn,, rreeaalliitteeyyii
aarrttiissttiikk iimmaajjllaarr hhaalliinnddee yyaannss››ttaann
vvee ddüünnyyaayy›› eesstteettiikksseell ttaarrzzddaa kkaavv--
rraammaa vvee tteemmssiill eettmmeenniinn eenn
öönneemmllii aarraaççllaarr››nnddaann bbiirrii......”” flek-
linde tan›mlanmaktad›r.

Görüldü¤ü gibi tan›m, insan›n
her ‘estetik’ ürününe ““ssaannaatt”” diye-
meyece¤imizi göstermektedir. An-
cak, iinnssaann››nn rreeaalliitteeyyii ((nneessnneell ggeerr--
ççee¤¤ii)) estetik biçimlerde yans›tan
ürünlerine sanat diyebiliriz.

Sanatta ““ggeerrççeekkççiilliikk””,, bir ak›m
olarak, idealist felsefenin etkisinin
büyük oranda afl›ld›¤›, tarihsel ve
toplumsal geliflmelerin do¤aüstü
güçlerle de¤il, nesnel gerçeklerle
aç›klanmaya baflland›¤› dönemde
gündeme geldi. Ki, bu dönem, fe-
odalizmin etkisinin giderek k›r›ld›-
¤›, burjuvazinin hayat›n her alan›n-
da, ideolojik kültürel hakimiyetinin
geliflti¤i, kapitalizmin giderek be-
lirleyici hale geldi¤i dönemdir. Bu
etki, sanata da ““ggeerrççeekkççiilliikk”” ak›m›
olarak yans›m›flt›r.

Burjuvazinin, “eflitlik, özgürlük,
kardefllik” sloganlar›n› öne ç›kar-
d›¤› bu dönemde, sanatta da, yo-
¤unlukla burjuvazinin do¤uflunu
ve geliflimini anlatt›¤› eserler üre-
tilmifltir. Bu dönem tarihe rröönnee--
ssaannss dönemi olarak geçmifltir. Bu
ak›m, toplumdaki gerçek olgu ve
olaylar› esas al›yor, sanatta, birey
ile toplum aras›ndaki iliflkiyi ve
toplumun yap›s›n› inceliyor, olay-
lar ve olgular aras›nda ba¤ kurma-
ya, toplumsal iliflkileri nesnel ger-
çekli¤iyle aç›klamaya çal›fl›yordu. 

Burjuvazi, bir dönem sonra art›k
gericileflmeye bafllad› ve bu tavr›n›

sanata da yans›tt›. Art›k gerçekçi-
lik, burjuvazinin iktidar ç›karlar›na
zarar vermeye bafll›yordu. Çünkü
gerçekçilik, kaç›n›lmaz olarak ka-
pitalist toplumun olumsuzluklar›-
n›n, adaletsizliklerinin, pisliklerinin
ortaya serilmesi anlam›na geliyor-
du. Bu nedenle, burjuvazi sanatta
gerçekçili¤i reddetmeye bafllad›.
Bunun yerine, sanat› salt bir ““ttiiccaa--
rrii mmeettaa””ya dönüfltüren biçimleri
öne ç›karmaya bafllad›.

Bunun karfl›s›nda, sanatç›lar,
kapitalist toplumun, burjuvazinin
iktidar›n›n elefltirisini daha yo¤un
biçimde yapmaya bafllad›. Bu dö-
nemde geliflen bu sanat da, ““eelleeflfl--
ttiirreell ggeerrççeekkççiilliikk”” ismini ald›.

““EElleeflflttiirreell ggeerrççeekkççiilliikk”” ak›m›,
kapitalist toplumdaki olumsuzluk-
lar›, çok sert biçimde elefltirmesi-
ne karfl›n, yine de burjuva bir içe-
rik tafl›yordu. Elefltirel gerçekçilik
ak›m›n›n temel eksi¤i ve yan›lg›s›,
toplumsal geliflimi, tarihselli¤i
içinde, olgular›n birbirleriyle tarih-
sel ba¤lar›n› yerli yerine oturtarak
ele almamas›yd›. 

Bu nedenle de, mevcut sisteme
yönelik elefltirilerine ra¤men, eser-
leri, halka kurtuluflun yolunu gös-
teren, kapitalizmin alternatifi olan
sosyalizme ve proletaryaya kapa-
l›yd›. Kapitalist sistemin adaletsiz-
liklerini elefltirirken, çözümü yine
burjuvazinin ideolojik etkisi alt›n-
da, bireyde, bireysel çabalarda,
kapitalist sistem içinde ar›yordu.
Dolay›s›yla, çözüm noktas›nda
gerçeklikten kopuyordu.

Gerçekçilik ak›m›n›n burjuvazi
için dönemini tamamlamas›yla
birlikte onun yerini ““dd››flflaavvuurruumm--
ccuulluukk,, ggeerrççeekküüssttüüccüüllüükk,, vvaarroolluuflfl--
ççuulluukk,, yyaapp››ssaallcc››ll››kk”” gibi burjuva-
zinin ve küçük-burjuvazinin buna-
l›mlar›na, bofl düfllerine denk dü-
flen veya bilinçli bir sapt›rma ama-

c› içeren ak›mlar ald›. Bu ak›mla-
r›n ortak özellikleri, metafizik,
idealist ak›mlar olmas›d›r. Böylece
burjuvazinin sanat›, çürüme, yoz-
laflma sürecine girdi. Burjuvazinin
sanat ürünlerine, kkaarraammssaarrll››kk,,
iinnaannççss››zzll››kk,, kkoorrkkuu,, aahhllaakkii yyoozzlluukk,,
ffeellsseeffii iiddeeaalliizzmm,, ggeerriicciilliikk damgas›-
n› vurmaya bafllad›.

GGeerrççeekkççiilliikk ve eelleeflflttiirreell ggeerrççeekk--
ççiilliikk ak›mlar› sanat alan›nda bir
baflka ak›m›n geliflimine öncülük
etti. Bu ak›m ise ssoossyyaalliisstt ggeerrççeekk--
ççiilliikk’’tir.

SSoossyyaalliisstt ggeerrççeekkççiilliikk, proletar-
yan›n davas›na hizmet eden, onun
bir parças› olan, proletaryan›n sa-
nat›d›r: “Sosyalist gerçekçili¤in be-
lirgin özelli¤i de, yyeennii bbiirr ttoopplluumm
ddüüzzeenniinnii kkuurrmmaakk iiççiinn gerekli
olan iinnssaann nniitteelliikklleerriinnii bulup ç›-
karma amac›n› gütmesidir. Eski
düzene baflkald›r›fl –elefltirici ger-
çeklikle toplumcu perspektifin bir-
birine yak›flt›¤› nokta– bu çok da-
ha köklü yönetim içinde ikinci de-
receden bir önem tafl›r." (G. Lu-
cacs, Ça¤dafl Gerçekli¤in Anlam›)

Sosyalist gerçekçilikte, sanat
da, yeni bir toplum düzenini kur-
mak için, proletarya davas›na hiz-
met eden bir ifllev üstlenir. 

Burjuvazi, sanat› s›n›flarüstü,
s›n›flar mücadelesinin d›fl›nda ve
d›fl›nda da olmas› gereken bir olgu
gibi göstermek ister. Gerçek öyle
de¤ildir. Sanat› s›n›flardan ve s›n›f-
lar mücadelesinden koparmak
mümkün de¤ildir. Sanat insana ait
bir üründür ve toplumlar›n özellik-
lerini yans›t›r. Sanat›, toplumdan
soyutlay›p, s›n›flar mücadelesin-
den kopard›¤›n›, ““ssaannaatt›› ssaannaatt
iiççiinn”” yapt›¤›n› sananlar, gerçekte,
sanat› burjuvazinin iktidar ç›karlar›
için yapmaktad›r. En az›ndan, halk
kitlelerini, gerçeklerden uzaklaflt›-
rarak, açl›¤›, yoksullu¤u ve bunla-
r›n nedeni olan sömürüyü düflün-
mesini engelleyerek, burjuvaziye
hizmet eder.

PPrroolleettaarryyaann››nn ssaannaatt›› vvee ssaannaatt--
çç››ss››,, eezziilleennddeenn,, ssöömmüürrüülleennddeenn,, iillee--
rriiccii oollaannddaann yyaannaa,, eezzeenn,, ssöömmüürreenn
vvee ggeerriiccii oollaannaa kkaarrflfl››dd››rr..

B‹LG‹

SANAT
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6 Aral›k’ta ‹stanbul Dolmabahçe
Saray›nda AKP, Alevi iflbirlikçileri
ile bir toplant› yapt›. Ortaklaflt›klar›
ve el ele verdikleri nokta ise, Alevi
halk›, düzene çekmekti.

AKP iktidar›n›n bir süredir dile
getirdi¤i “aç›l›m›n” nas›l olaca¤›n›
görmek için, Dolmabahçe’de kim-
lerle toplant› yapt›¤›na, toplant›ya
kat›lan Alevi bezirgan› ‹zzettin Do-
¤anlar’›n ne oldu¤unu görmek için
de bu toplant›da üstlendikleri mis-
yona bakmak yeterlidir.

AKP iktidar›, hem Aleviler’in
taleplerini karfl›l›yor görünerek en
az›ndan bir kesiminin oylar›n› al-
mak ve bunu yaparken de, Alevile-
r’i sistem içine çekecek politikalar›
hayata geçirmek istiyor.

Bu oyun ilerici Alevi örgütleri
ve Alevi dedeler taraf›ndan büyük
oranda görülmüfl ve AKP’nin ““AAllee--
vvii aaçç››ll››mm››”” manevras›n›n ““AAlleevviillii¤¤ii
ööllddüürrmmeeyyii aammaaççllaadd››¤¤››”” belirtile-
rek belli bir tav›r al›nm›flt›r. 

Bu noktada AKP’nin bu politika-
y› hayata geçirmek için, bir kez da-
ha iflbirlikçi, Alevi bezirganlar›na
sar›lmaktan baflka flans› yoktur. Dol-
mabahçe Saray›’nda yap›lan toplan-
t›ya, iflbirlikçi Aleviler’den, Cem
Vakf› Baflkan› ‹zzettin Do¤an’›n ya-

n›nda, Alevi ‹slam Din Hizmetleri
Baflkan› AAllii RR››zzaa UU¤¤uurrlluu, Alevi Va-
k›flar› Federasyonu Genel Baflkan›
DDoo¤¤aann BBeerrmmeekk de kat›ld›lar. Tayyip
Erdo¤an’›n yan›nda ise, Alevili¤i
asimile etmenin bir arac› olarak
AKP’ye al›n›p milletvekili yap›lan
RReehhaa ÇÇaammuurroo¤¤lluu ve Devlet Bakan›
SSaaiidd YYaazz››cc››oo¤¤lluu vard›.

Seçimler yaklafl›rken yap›lan
Dolmabahçe toplant›s›na bezirgan-
lar›n kat›lmas›, AKP’ye verilen aç›k
bir destek niteli¤i de tafl›yor. Böyle
bir toplant› örgütlenmesinin bir ma-
nevradan ibaret oldu¤u o kadar bel-
li ki, daha bafltan ““ÇÇaall››flflmmaallaarr››nn ssoo--
nnuuççllaannmmaass›› sseeççiimm ssoonnrraass››nnaa kkaall››rr””
aç›klamas› yap›ld›. Yine ‹zzettin
Do¤an, toplant› sonras› yapt›¤› ko-
nuflmada ““SSeeççiimmlleerrddeenn ssoonnrraa BBaaflfl--
bbaakkaann tteekkrraarr ddaavveett eeddeerrssee,, ççöözzüümm
öönneerriilleerriimmiizzii eettee kkeemmii¤¤ee bbüürrüünnddüü--
rreecceekk hhaallee ggeettiirreebbiilliirriizz..’’’’ dedi. 

Madem herfley seçim sonras›na
havale ediliyor, peki bu toplant› ni-
ye flimdi yap›ld›? Alevi bezirganlar›

bu toplant›ya neden kat›ld›lar? Or-
tada somut olarak duran fley, toplan-
t› vesilesiyla Alevi bezirganlar›n›n
AKP’ye ““ddeesstteekklleerriinnii”” aç›klamala-
r›d›r. ‹zzettin Do¤an’›n toplant›n›n
sonundaki AKP övgüleri, AKP’nin
‘‘AAlleevvii aaçç››ll››mm››’’nn››nn sseeççiimm yyaatt››rr››mm››

oo ll mm aa dd ›› ¤¤ ›› nn ›› ””
söyleyerek AKP
avukatl›¤›na so-
yunmas›, bu
deste¤in göster-

geleridir. Di¤er yandan, Do¤an’›n
ddeeddeelleerriinn mmaaaaflflaa bbaa¤¤llaannmmaass››nn››
destekleyen aç›klamalar› da, bezir-
ganlar›n ““AAlleevviillii¤¤ii ööllddüürrmmee ppoolliittii--
kkaass››””ndaki yerini gösteriyor.

*
AAlleevvii BBeekkttaaflflii FFeeddeerraassyyoo--

nnuu’’nnuunn ça¤r›s›yla 77 KKaass››mm’’ddaa AAnn--
kkaarraa’’ddaa çeflitli Alevi örgütleri de
bir toplant› yaparak, AKP iktidar›-
n›n Dolmabahçe’de yapt›¤› toplan-
t›ya tepki gösterdiler. Toplant›da ik-
tidar›n Alevileri bölme çabas›ndan
vazgeçmesi istendi.

Toplant›n›n ard›ndan yay›nlanan
sonuç bildirgesinde ise, Alevi hal-
k›n aassiimmiillaassyyoonn vvee aayyrr››mmcc››ll››¤¤aa ssoonn
vveerriillmmeessii,, Mad›mak Oteli’nin
‘Utanç Müzesi’ olmas›,  CCeemmeevvllee--
rriinniinn yyaassaall ggüüvveenncceeyyee kkaavvuuflflttuurruull--
mmaass››,, zorunlu din derslerinin kald›-
r›lmas›, AAlleevvii kkööyylleerriinnee ccaammii ddaa--
yyaattmmaass››nnaa ssoonn vveerriillmmeessii,, DDiiyyaanneett
‹‹flfllleerrii BBaaflflkkaannll››¤¤››’’nn››nn kkaalldd››rr››llmmaass››,,
12 Eylül Anayasa’s›n›n kald›r›lmas›
gibi talepleri dile getirildi. 

30 Ekim’de Antalya'da Alt›-
nova Menderes Mahallesi’nde
20 ev tapular› olmad›¤› gerek-
çesiyle Kepez Belediyesi tara-
f›ndan kepçelerle y›k›lm›flt›.
Belediye taraf›ndan evleri y›k›-
lan aileler, ya¤mur ve so¤ukta
naylon çad›rlarda yaflamaya ça-
l›fl›yorlar. 

Alt›nova Yard›mlaflma ve
Dayan›flma Derne¤i 7 Aral›k’ta
Menderes Mahallesi’ne gide-
rek evleri y›k›lan aileleri ziya-
ret ettiler ve sorunlar›n› dinle-

diler. Dernek üyeleri ayr›ca gö-
türdükleri çeflitli erzaklarla ka-
r›nca karar›nca ailelere katk›da
bulunmaya çal›flt›lar. Aileler
yapt›klar› konuflmalarda ““bbiizzee
22 kkaatt eevv vveerreecceekklleerriinnii ssööyyllee--
mmiiflfllleerrddii,, bbiizz bbuu yyaa¤¤mmuurr vvee
ssoo¤¤uukkttaa nnaayylloonn ççaadd››rrllaarr››nn aall--
tt››nnddaa yyaaflfl››yyoorruuzz”” dediler. Der-
nek üyeleri ziyaretlerini sona
erdirirken de ““hheerr zzaammaann yyaa--
nn››nn››zzddaayy››zz,, ssiizziinn ssoorruunnuunnuuzz
bbiizziimm ssoorruunnuummuuzzdduurr”” diye-
rek veda ettiler.

Sizin Sorununuz Bizim Sorunumuz

AKP ‹flbirlikçi Alevilere Sar›ld›

‘Neden Dernek Kurduk?’
TTRRAABBZZOONN -- Trabzon Haklar Derne¤i'nde

6 Aral›k'da "Ülkemizde demokratik kitle ör-
gütlerinin ifllevi; neden derneklefltik, ne yap-
mak istiyoruz?" konulu bir söylefli düzenlendi.

Söyleflide böyle bir derne¤in neden kurul-
du¤u ele al›n›rken, dernek üyeleri, "sorunla-
r›n›n ve çözümlerinin fark›nda olan insanlar›
ço¤altmak istiyoruz” diyerek amac› özetledi-
ler. Yap›lan konuflmalarda; bu sorunlarla bi-
zim tek tek bafl edemeyece¤imiz ama ancak
birlikte olursak, örgütlenirsek alt edebilece¤i-
miz vurgulanarak, örgütlülü¤ün zorunlulu¤u
belirtildi. Söylefli derne¤in yapmay› planlad›-
¤› çal›flmalar›n ele al›nmas›yla bitirildi.



Ankara Mamak’ta rantç› AKP
iktidar›n›n “Kentsel Dönüflüm Pro-
jesi” kapsam›nda bafllat›lan gece-
kondu y›k›mlar›, ‹dari Mahkemeler
taraf›ndan 2 kez iptal edilmesine
ra¤men sürdürülüyor.

Mahkemenin iptal karar› üzeri-
ne, Büyükflehir Belediyesi bu sefer
de,  ““aarrssaa kkaarrflfl››ll››¤¤›› eevv ssöözzlleeflflmmeessii””
veya ““TTOOKK‹‹ aannllaaflflmmaallaarr››” ad› al-
t›nda, özellikle Derbent, Üre¤il ma-
hallelerinde y›k›mlar› devam ettiri-
yor. Halk ev vaadiyle kand›r›larak
veya üzerinde bask› kurularak, Be-
lediye’nin haz›rlad›¤› en kötü flart-
lardaki sözleflmeyi imzalamaya zor-
lan›yor.

Sözleflme imzalama bürosu, ade-
ta ““iikknnaa ooddaallaarr››”” gibi. Hak sahiple-
rinin ço¤u 10-20 milyar ve daha üs-
tü mebla¤larda borçland›r›larak, ne
zaman verilece¤i belli olmayan ev-
ler vaat edilerek, evlerin y›k›lmas›
için sözleflmeler imzalat›l›yor. Bunu
kabul etmeyenler, evlerine eell kkooyy--
mmaakkllaa tteehhddiitt eeddiilliiyyoorr..

Büyükflehir Belediyesi, kâh ev-
leri telefonla arayarak, kâh yaz›l›
kâ¤›tlar göndererek bazen de do¤ru-
dan y›k›m ekiplerini gönderip ““eevv--
lleerriinniizzddeenn çç››kk››nn,, ssöözzlleeflflmmeeyyii iimmzzaa--
llaayy››nn,, yyookkssaa bbeelleeddiiyyee kkaammuullaaflfltt››rr--
mmaa yyaappaaccaakk,, hhiiççbbiirr hhaakk ttaalleebbiinnddee
bbuulluunnaammaazzss››nn››zz”” diyerek korku
yaratmaya çal›fl›yor.

Mahalle halk›n› YYIILLDDIIRRMMAAKK
için, s›k s›k elektirik ve sular kesili-
yor, y›k›lan evlerin enkazlar› ortada
b›rak›l›yor, çöpler toplanm›yor, pat-
layan la¤›m borular› tamir edilmi-
yor... AKP belediyeleri, gecekondu-
lar› iflte böyle “dönüfltürüyor”!

Kimi tehditler karfl›s›nda sözlefl-
meyi imzalar imzalamaz, evi y›k›l›-
yor. Sözleflmeyi imzalamad›¤› hal-
de evleri y›k›lanlar da var. Gerekçe,
“yanl›fll›kla y›kt›k”, “bofl duruyor-
du y›kt›k” oluyor, ev sahiplerine
““bbiizz yy››kkaarr››zz ttaazzmmiinnaatt ddaavvaass››

aaçç››nn”” deniyor.

Bu yöntemlerle, bugüne kadar
semtte 11110000 eevv y›k›ld›. Sadece ge-
çen ay y›k›lan evlerin say›s› 60’›
buldu. 

Derbent’teki ilkö¤retim okulu
ö¤rencilerinin verdi¤i bilgiye göre
okulun yar› mevcudu boflalm›fl du-
rumda. Ö¤retmen say›s› da düflmüfl
ve okulun y›k›laca¤› konufluluyor.

Mahkemeler y›k›m kararlar›n›
iptal ediyor, fakat AKP iktidar› ya-
salar› dinlemiyor! Yasalar engel ol-
du¤unda, bask›yla, yalanla, tehditle
gecekondu halk›n›n arsalar›n› elle-
rinden al›yor, aç›kça gasp ediyor.
T›pk›, mahkeme kararlar›na ra¤men
siyanürlü alt›n arama çal›flmalar›n›n
sürdürülmesi gibi. Rant söz konusu
oldu¤unda, yasalar›n bir anlam›
yok. Yasad›fl›l›ksa, ifllerine gelmedi-
¤inde yasalar› yok sayan iktidarlar
bu konuda kimseden geri kalmazlar.
Yasalar halka karfl› kullan›lmak için
var, istisna da olsa, halk›n lehine ve-
rilen kararlar oldu¤unda yasalar›n
bir anlam› yok.

Derbent HHalk› AAnlat›yor:
““‘‘AAll bbuunnuu yyee MMeelliihh GGöökkççeekk’’
ddiiyyeemmeemm!!””

ZZiiyyaa HHAANNÇÇEERR:: Derbent’ten
Yeflilöz’e kadar günde 20 ev y›k›l›-
yor. Y›k›m ekipleri geliyor. “Gelin
evinizi verin, vermezseniz kamulafl-
t›raca¤›z, hiçbir fley alamazs›n›z”
diyor. Y›k›ma geldikleri zaman ara
sokaklar›n elektri¤ini kesiyorlar,
sonra ekip gidiyor istedi¤i yeri y›k›-
yor, istedi¤ini y›km›yor. 

Bizim düflüncemiz, kesinlikle
evler verilmiyor. Halk›n oturdu¤u
konuta eennkkaazz bbeeddeellii ödenmek iste-
niyor. Konut enkaz olur mu? Ma-
mak köprüsünden Elmada¤’a kadar
seçim zaman› hhiiççbbiirr ppaarrttiiyyii mmaa--
hhaalllleeyyee ssookkmmaayyaaccaa¤¤››zz..

AAzziizz ‹‹ZZCC‹‹:: Evimizi vermeyece-

¤iz. Do¤ru dürüst anlaflmaya yana-
fl›p bizimle anlaflmad›ktan sonra
hiçbir fley vermeyece¤iz.

Çorum MMahallesi HHalk›:
RR››ddvvaann:: Sadece Kas›m ay›nda

Çorum mahallesinde 10 civar›nda
ev y›k›ld›. Ev sahipleri gidip sözlefl-
meyi imzalad›. Ajan türü insanlar
var birkaç tane. Onlar›n etkisiyle ve
insanlar üzerinde psikolojik bask›-
s›yla gidenler oldu. Kentsel dönü-
flüm alt›nda rant kavgas› var. Vatan-
dafl› düflünme havada kal›r. Kriz ne-
deniyle insanlar›n büyük ço¤unlu-
¤unun zaten geçim s›k›nt›s› çekiyo-
ruz. Bir de bar›nma s›k›nt›s› olacak. 

EElliiff YYIILLMMAAZZ:: Son bir ayda 10-
15 ev y›k›ld›. Herhangi bir bildirim
gelmedi. ‹nsanlar sözleflmeyi imza-
layanlar ““AAll bbuunnuu yyee MMeelliihh GGöökk--
ççeekk”” demifl oluyor,, ben böyle diye-
mem. Gelip y›k›p b›rak›yorlar, ça-
murdan, tozdan d›flar› ç›kam›yoruz,
cam, kap› açam›yoruz. Belediyenin
arabalar›ndan rahats›z›z. (Y›k›m
bölgesinin yan›ndaki köprü infla-
at›ndan dolay› geçen araçlar.) Bizi
kim koruyacak Gazi fiahin dedim
Belediyenin önündeki bas›n aç›kla-
mas›nda, bu kadar polis seni koru-
yor.

SSoonnuunnaa kkaaddaarr ddiirreenneeccee¤¤iimm..
Son kal›rsam da Melih Gökçek ge-
lecek ayn› masada konuflaca¤›z.
Evimizin de¤erini vermiyor. Evimi-
zin de¤erini versin verecekse. Ayn›
evimizin yerinden versin. Yoksa da-
yak gibi duruyorum. Erkekse gelsin
evimi bafl›m› vursun.

PPaakkiizzee:: Yaps›n bbuurraayyaa binay›,
biz de burada evimizde otural›m.
Hakk›m›z› versinler. Evimizi ver-
miyorum.
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AKP, iflkence ve infazlar›n bir
kaç polisin ifli oldu¤unu, kendileri-
nin d›fl›nda gerçekleflti¤ini, buna
karfl› mücadele ettiklerini söylüyor,
kimileri de buna inan›yordu.

Elbette gerçek böyle de¤ildir,
bu, AKP’lilerin çeflitli aç›klamala-
r›ndan ve pratiklerinden de görüle-
bilecek durumdayd›. Geçti¤imiz
günlerde de, AKP gerçek yüzünü
bir kez daha gösterdi.

‹‹nnssaann HHaakkllaarr›› ‹‹zzlleemmee ÖÖrrggüüttüü
((HHuummaann RRiigghhttss WWaattcchh)),, Türki-
ye’de artan infaz ve iflkencelere ilifl-
kin ““TTüürrkkiiyyee’’ddee PPoolliiss fifiiiddddeettiiyyllee
MMüüccaaddeellee ÖÖnnüünnddeekkii EEnnggeelllleerr””
bafll›kl› bir rapor haz›rlayarak, rapo-
ru bir süre önce hükümete sundu. 

Rapor da, bakanlarla yap›lan gö-
rüflmeler de, AAKKPP iikkttiiddaarr››nn››nn iiflfl--
kkeennccee vvee iinnffaazzllaarr››nn hhaammiillii¤¤iinnii üüsstt--
lleennddii¤¤iinnii ggöösstteerriiyyoorr..

Engin Çeber’in iflkencede, Ba-
ran Tursun’un kurflunla katledilme-
sine de detayl› flekilde yer verilen
raporda, yap›lan tespitlerden bir
k›sm› flöyle:

◆ Polis Vazife Ve Selahiyetleri
Kanunu’nda yap›lan de¤iflikliklerle
polis fliddeti sorunu daha da kötü-
leflti ◆ Polis delilleri karartmaya ça-
l›fl›yor ◆ Savc›lar yeterli delil olma-
s›na ra¤men, adli süreci bafllatm›yor
ve yarg›lamalar y›llarca sürüyor ◆
Polis kendisini dokunulmaz hissedi-
yor ve fiili olarak da öyle.

Raporda yer verilen ““öönneerriilleerr””
de, ayn› zamanda mevcut iflleyifli
teflhir eder nitelikte. Öneriler k›s-
m›nda, soruflturmalarda polisin ak-
lanmamas›, Adli T›p’›n Adalet Ba-
kanl›¤›’ndan ba¤›ms›z olmas›, gö-
zalt›nda 24 saat avukat görüflünün
engellenmesine son verilmesi, iiflfl--
kkeennccee ssuuççuunnddaa ‘‘zzaammaann aaflfl››mm››’’ uuyy--
gguullaammaass››nn››nn kkaalldd››rr››llmmaass››,, suç iflle-
yen polis ve göz yuman amirlerinin
cezaland›r›lmas› gibi maddeleri içe-

riyor. 

Sonuç olarak rapor, iflkence ve
infazlar›n bir kaç polisin ifli olmad›-
¤›n›, yarg›dan, hükümete hepsinin
iflbirli¤ini ifade etmektedir. Bu ifl-
birli¤i ve iflkence ve infaz politika-
lar› da yeni de¤il elbette. Raporun
en önemli zaaf›, iflkence ve infazlar-
da AB’nin pay›na de¤inmemesidir.
Kuflkusuz ki, bu tabloda, AB’nin
““‹‹flflkkeenncceeddeenn öölleennlleerr vvaarr aammaa...... iinn--
ssaann hhaakkllaarr››nnddaa ggeerriilleemmee yyookk””
aç›klamalar› ve deste¤inin pay› giz-
lenemez.

GGöörreevvlleerrii iinnssaann hhaakkllaarr››nn›› 
kkoorruummaakk mm››?? 
iihhllaall eettmmeekk mmii??
Raporda, iflkence ve infazlar ile,

iflkenceci ve katillerin korundu¤u
aç›k olarak ifade ediliyor, fakat,
AKP’nin bakanlar› zulmü inkar edi-
yorlar. ‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü
baflkan› KKeennnneetthh RRootthh,, 4 Aral›k’ta
bir bas›n toplant›s› düzenleyerek ra-
pora iliflkin Baflbakan Yard›mc›s›
CCeemmiill ÇÇiiççeekk,, ‹çiflleri Bakan› BBeeflfliirr
AAttaallaayy ve Adalet Bakan› MM.. AAllii fifiaa--
hhiinn ile yapt›klar› görüflmeler hak-
k›nda bilgi verdi. Roth, bakanlarla
görüflmelerine iliflkin flunu söy-
lüyordu: ““BBaakkaannllaarr››nn ggöörreevviinniinn iinn--
ssaann hhaakkllaarr››nn›› kkoorruummaakk mm›› yyookkssaa
iihhllaall eettmmeekk mmii oolldduu¤¤uu flflüüpphheessii
oolluuflflttuu bbeennddee..””..

Gerçekte, “flüphe” kelimesi ge-
reksiz kullan›lm›flt›r. fiüphesiz ki,
görevleri “insan haklar› ihlalidir”.
Bu, konuflmalar›ndan da, ç›kard›k-
lar› yasalardan da, pratikte uygula-
d›klar›ndan da flüpheye yer b›rak-
mayacak kadar ortadad›r.

Örne¤in Roth, diyordu ki, ““SSaa--
yy››nn ÇÇiiççeekk,, iinnssaann hhaakkllaarr›› kkoonnuussuunn--
ddaa hheerrhhaannggii bbiirr ssoorruunn oolldduu¤¤uunnuu
kkaabbuull eettmmeeddii.. ‹‹nnssaann hhaakkllaarr››nn›› hhaa--
kkiirr ggöörreenn bbiirr aannllaayy››flflllaa kkoonnuuflflttuu..””..

Çiçek, bu aç›klamalara da flu
içerikte cevap verdi; ddeemmeekk kkii,, bbeenn
üüllkkeemm iiççiinn yyaarraarrll›› bbiirr iinnssaann››mm.. ‹fl-
kence savunuculu¤u onlar için ülke-
lerine yararl› olman›n k›stas›d›r.

Roth, Adalet Bakan› fiahin’in de,
““ssoorruunnuunn uuyygguullaammaaddaa oolldduu¤¤uu,, yyaa--
ssaall bbiirr ssüürreeccee ggeerreekk oollmmaadd››¤¤››nn››””
söyledi¤ini belirtti.

‹flte AKP’nin iflkence ve infazla-
ra iliflkin gerçek yüzü budur. Biri,
böyle bir sorun oldu¤unu bile kabul
etmiyor, di¤eri sorunu bir ölçüde
kabul eder gibi görünürken bu ko-
nuda birfley yapmaya gerek olmad›-
¤›n› söylüyor.

Peki, bu Cemil Çiçek de¤il miy-
di, daha 40 gün önce 30 Ekim’de
““‹‹flflkkeennccee vvee KKööttüü MMuuaammeellee iillee
MMüüccaaddeellee”” toplant›s› düzenleyen?
Ayn› M. Ali fiahin de¤il miydi, ifl-
kencecileri cezaland›racaklar›n›
aç›klayan ve Engin Çeber’in iflken-
cede katledilmesinden dolay› öözzüürr
dileyen?

Evet onlard›, fakat riyakarl›k ya-
p›yorlard›. Biz o zaman da diyorduk
ki, iflkence ve infazlardan AKP ikti-
dar› sorumludur, AKP iktidar› ifl-
kencecilerin, infazc›lar›n hamisidir.
Çiçek ve fiahin’in konuflmalar› bu
gerçe¤e bir kez daha ›fl›k tutmufltur.
Yine son dönemlerde, Tayyip Erdo-
¤an’›n ppoommppaall›› ttüüffeekkllii ffaaflfliissttii ssaa--
vvuunnmmaass››nn››,, AKP Yozgat Milletve-
kili Abdülkadir Akgül’ün ““ddeevvlleettee
kkaarrflfl›› ssuuçç iiflfllleeyyeennii eellbbeettttee vvuurrmmaakk--
ttaann hhooflflllaannaaccaa¤¤››mm”” aç›klamalar›n›
hat›rlay›n. AKP iktidar›n›n gerçek
yüzü ortadad›r. ‹flkenceye karfl›ym›fl
görüntüsü vermeleri, iflkence ve in-
fazlar›n ayyuka ç›kt›¤› noktada bir
kaç›n› tutuklamalar›, her iktidar›n
yapabilece¤i manevralard›r. Bir çok
kez söyledik, tekrar belirtmekte ya-
rar var ki; AKP’nin bu manevralar›-
na destek vermek, iflkenceye ve in-
fazlara verilen destektir.

‹flkence Ve ‹nfazlar 
AKP’nin Gündemi De¤il‹flkencenin savunucular›, 

iflkencecilerin hamileri
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AAttiinnaa’’ddaa,, 6 Aral›k akflam›, ey-
lem yapan gençlerden Aleksandros
Andreas Grigoropulos adl› 16 ya-
fl›ndaki lise ö¤rencisi, polis taraf›n-
dan silahla vurularak öldürüldü.

Polis infaz›, sol örgütler ve
anarflist gruplar taraf›ndan büyük
bir tepki ile karfl›land›. Yunan halk›
olaydan bir saat sonra, gece yar›s›
soka¤a döküldü, yürüyüfller düzen-
leyerek, polis terörüne öfkesini dile
getirdi. Sokaklar ve iktidar partisi
binalar tutuflturuldu. 

Baflta Atina ve Selanik olmak
üzere, Yunanistan’›n birçok flehrin-
de sonraki günlerde de devam eden
eylemlerde yüzlerce iflyeri, onlarca
banka flubesi, maliye, d›fliflleri ve
içifllerine ait binalar da içinde ol-
mak üzere, devlet kurumlar›na ait
binalar, resmi araçlar atefle verildi.
Polis merkezlerine sald›r›lar düzen-
lendi. Bu eylemlerde, zaman zaman
özellikle anarflist gruplar taraf›ndan
hedef al›nmamas› gereken hedeflere
yönelinmesi, halka zarar verilmesi,
devrimci bak›fl aç›s›ndan onaylana-
maz. Ancak bunu öne ç›kararak hal-
k›n tepkisini çarp›tmaya çal›flanlar
var. Yunan halk›n›n öfkesine dam-
gas›n› vuran bu de¤ildir; onlar öfke-
lerini olmas› gereken yerlere yönel-
tiyorlar.

8 Aral›k Pazartesi akflam› KKE
(Yunanistan Komünist Partisi), S‹-
NASP‹SMOS (Sol Birlik) ve çeflitli
örgüt, sendika ve derneklerin kat›l›-
m›yla 10 bine yak›n kifli meclise

protesto yürüyüflü
düzenlendi. Ayn›
flekilde protesto
yürüyüflü, 10 Ara-
l›k’ta da tekrarlan-
d›. 10 Aral›k’taki
yürüyüflte, eylem-
cilerle polis aras›n-
da çat›flmalar ya-
fland›.

Atina ve Sela-
nik’te birçok üni-

versite ve lise iflgal edildi. Gençlik
örgütleri hükümeti protesto eden
gösteriler ve yürüyüfller düzenledi-
ler. E¤itim sendikalar› 3 günlük
grev karar› ald›. Gençlik Atina mer-
kezindeki bir çok ana yolu trafi¤e
kapatarak eylem yapt›.

Baflta Atina ve Selanik olmak
üzere, Patras, Iraklion, Kandiye,
Hanya da eylemlerin yap›ld›¤› yer-
lerden baz›lar›. Selanik’te üç banka
flubesi, bir otel ve polis karakolu,
Hanya ve Kandiye’de baz› devlet
binalar› ile bir polis karakolu atefle
verildi, banka flubeleri taflland›. Pat-
ras’da polis karakollar›na tafll› sal-
d›r›larda bulunuldu. 

ÖÖffkkeenniinn SSookkaakkllaarraa 
TTaaflflmmaass›› EEnnggeelllleenneemmeeddii
Yunan Hükümeti, halk›n büyük

tepkisi ve eylemlerin de etkisiyle,
Aleksandros Andreas Grigoropu-
los’un öldürülmesi olay›na kar›flan
2 polis memurunun ve Eksarhia po-
lis merkezi amirinin görevden al›n-
d›klar›, soruflturma bafllat›ld›¤›,
suçlular›n örnek olacak flekilde ce-
zaland›r›lacaklar› içeri¤inde bir
aç›klama yapmak durumunda kal-
d›. 10 Aral›k’ta ise, 2 polis tutuk-
land›.

Halk›n tepkisi ayn› zamanda,
Yunanistan ‹çiflleri Bakan› Prokopis
Pavlopulos ile Bakan Yard›mc›s›
Panayotis Hinofotis’in Baflbakan’a
istifalar›n› vermelerini sa¤lad›. Bafl-

bakan’›n kabul etmedi¤i aç›klanan
istifa dilekçeleri de,  ““hhaallkk››nn ööffkkee--
ssiinnii yyaatt››flfltt››rrmmaa”” manevralar›ndan
biri olarak kald›.

Yunanistan’da hükümetin, son
befl y›ld›r her geçen gün polise daha
genifl yetkiler verdi¤i belirtiliyor.
Hükümetin, halk›n öfkesinin sokak-
lara taflt›¤› eylemler üzerine, polise,
““SSaavvuunnmmaa ppoozziissyyoonnuunnddaa kkaall››nn,,
tteeppkkii ggöösstteerrmmeeyyiinn”” emri verdi¤i
söylenirken, eylemlerin sürmesini

bu yöntemle engellemeyi baflarama-
malar› üzerine, Baflbakan Karaman-
lis ““SSeerrtt öönnlleemmlleerr aallaaccaa¤¤››zz”” aç›k-
lamas› yaparak, eylemleri polis te-
rörüyle engellemeye çal›flt›. Fakat,
bu aç›klama sonras›nda, polisin ey-
lemlere sald›rmas› da halk›n öfkesi-
nin sokaklara taflmas›na engel ol-
mad›. Eylemler devam etti.

Birçok lise iflgal edildi. Eylemle-
rin yo¤unlaflmas› üzerine iktidar ça-
reyi okullar› kapatmakta buldu.
Üniversite ö¤rencileri ve ö¤retim
üyeleri ise ayn› gün 3 günlük boy-
kot ilan ettiler. 11 Aral›k’ta da ö¤-
renciler, Atina Teknik Üniversitesi
ve Selanik Üniversitesi’nde eylem-
ler yapt›lar.

‘‘AAlleekkssaannddrrooss 
SSeennii UUnnuuttmmaayyaaccaa¤¤››zz!!’’
6 Aral›k gecesinden itibaren

Aleksandros’un katledildi¤i yerde
sayg› nöbeti tutulurken, Halk Cep-
heliler de buraya ““AAlleekkssaannddrrooss!!
AArraamm››zzddaann aayyrr››lldd››nn aammaa aaddaalleett vvee
öözzggüürrllüükk iiççiinn mmüüccaaddeellee eeddeenn TTüürr--
kkiiyyee hhaallkkllaarr›› sseennii ddaaiimmaa hhaatt››rrllaayyaa--
ccaakk!!”” yaz›l› mesaj ve çiçek b›rakt›-
lar.

Aleksandros’un, Atina’n›n Paleo
Faliron semtinde 9 Aral›k’ta yap›lan
cenaze törenine de, binlerce kifli ka-
t›ld›. Cenazede, ““ppoolliisslleerr ddoommuuzz--
llaarr kkaattiilllleerr”” sloganlar› at›ld›. Cena-
ze töreninin ard›ndan da, Atina’da
protesto eylemleri devam etti.
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Lise ö¤rencisi Aleksandros’un
katledilmesini, Yunanistan polis
yetkilileri flu flekilde aç›kl›yor: TTaa--
mmaammeenn ssaavvuunnmmaa ppoozziissyyoonnuunnddaa
oollaann ddeevvrriiyyee eekkiibbiinnddeenn bbiirr ppoolliiss
ggöösstteerriicciilleerrii uuzzaakkllaaflfltt››rrmmaakk iiççiinn
hhaavvaayyaa vvee yyeerree aatteeflfl eettttii,, öölleenn ggeennçç
yyeerrddeenn sseekkeenn kkaazzaa kkuurrflfluunnuunnaa
kkuurrbbaann ggiittttii..

Ne kadar tan›d›k bir aç›klama.
Ülkemizde de, hep polis infazlar›n-
da kurflunlar hep ya havadan dola-
flarak ya da yerden sekerek isabet
ederler. Okurumuz Ferhat Gerçek’i
vuran, ‹zmir’de Baran Tursun’u,
Antalya’da Ça¤dafl Gemik’i, Ada-
na’da Amed Y›ld›r›m’› katleden po-
lislerin gerekçeleri de benzerdi. On-
lar da, ya yere s›km›fllar, kurflun
sekmiflti, ya yere düflmüfller silah
atefl alm›fl, o da gidip isabet etmifl-
ti!!! Ülkemizde, polisin tüm infaz-
lar›nda yap›lan aç›klamalar benzer-
dir.

Polis müdürlerinin aç›klamalar›-
na karfl›n, olaya iliflkin bir görgü ta-
n›¤› ““PPoolliiss ssiillaahh››nn›› çç››kkaarrdd››,, nniiflflaann
aalldd›› vvee iikkii kkeezz aatteeflfl eettttii..”” diye anla-
t›yor.

Evet, infazlar bu kadar aç›k, ta-
n›klar›n gözleri önünde gerçekleflti-
¤i halde, ülkeler farkl› olsa da, dev-
let yetkililerinin katilleri korumas›
de¤iflmiyor.

***
DDii¤¤eerr bbiirr bbeennzzeerrlliikk::
ZZaatteenn HHaayyllaazz ÖÖ¤¤rreennccii
Bu da, Aleksandros’u vuran po-

lisin savc›l›k ifadesinde kendini sa-
vunmak için söyledi¤idir. Polis di-
yor ki; ““ZZaatteenn ookkuulluunnddaa hhaayyllaazz bbiirr
öö¤¤rreenncciiyyddii””..

HHaayyllaazzmm››flfl!! NNee bbüüyyüükk ssuuçç!!

ÖÖllüümmüü hhaakk eettmmeekk iiççiinn bbaaflflkkaa
bbiirr flfleeyyee ggeerreekk vvaarr mm››?? Aleksan-
dros’un katili polise göre, tüm hay-
laz, dersleri kötü ö¤renciler ölümü
haketmifllerdir.

Bu zihniyet de, bize yabanc› de-
¤ildir. Ülkemizde de, polisin infaz-
lar›nda benzer gerekçeler hemen
gündeme getirilir. Ya ““oo zzaatteenn öörr--
ggüütt üüyyeessii””dir, ““ppoolliissee mmuukkaavveemmeett
eettmmiiflfl””tir, ya ““zzaatteenn hh››rrss››zzll››kkttaann
ssaabb››kkaass›› vvaarr””d›r, ya ““zzaatteenn uuyyuuflfl--
ttuurruuccuu bbaa¤¤››mmll››ss››””d›r, ya Baran
Tursun örne¤inde oldu¤u gibi ““iiççkkii--
llii aarraaçç kkuullllaann››yyoorr””dur. Bu gerek-
çelerin uydurma olup olmamas› bir
yana, polis sanki örgüt üyesi olmak,
polise mukavemet etmek, h›rs›zl›k
zanl›s› olmak ve benzeri, polisin in-
faz› için meflru bir zeminmifl gibi,
bunlar› kendini savunmak için söy-
ler.

Polisin yasalar› baflkad›r. Onlar,
h›rs›zl›k zanl›s›n›, ““dduurr iihhttaarr››nnaa
uuyymmaayyaannllaarr››””, ““ppoolliissee mmuukkaavvee--

mmeett eeddeennlleerrii”” öldürme hakk›n›
kendilerinde görürler. Fakat, sadece
bu kadar de¤il, onlara bu hakk› fii-
len, devlet de, yarg› mekanizmalar›
da sa¤lar.

***
BBiirr bbaaflflkkaa bbeennzzeerrlliikk;;
OOttooppssii rraappoorruu
Aleksandros’un ölümüne iliflkin

ilk otopsi sonuçlar› da 9 Kas›m’da
aç›kland›. Rapora göre, yap›lan ilk
incelemede mmeerrmmiinniinn aaflfl››rr›› ddeerreeccee--
ddee ddeeffoorrmmee oolldduu¤¤uu tteessppiitt eeddiillmmiiflfl,,
bu da mmeerrmmiinniinn bbüüyyüükk bbiirr oollaass››ll››kk--
llaa ssiillaahh››nn aatteeflfllleennddii¤¤ii bbööllggeeddeekkii
aappaarrttmmaannllaarrddaann bbiirriinnee ççaarrppaarraakk
sseekkttii¤¤ii iizzlleenniimmii yyaarraattmm››flfl..

Bu otopsi raporlar› da, sanki ül-
kemizdeki Adli T›p Kurumlar›’ndan
verilmifl izlenimi b›rak›yor.

K›sacas›, tüm benzerlikleri, hatta
ayn›l›klar›yla, ülkemizde süreklilefl-
mifl olan polis infazlar›, Yunanis-
tan’da da yafland›. Ve görüldü ki,
zulmün yöntemleri, ülkeler farkl›
olsa da, AB üyesi diye övülen ülke-
ler olsa da de¤iflmiyor.

Di¤er yandan bu benzerlik, ülke-
mizde burjuva bas›n›n bir yan›n› da
gözler önüne serdi. Ülkemizde hal-
k›n hakl› öfkesine, ““aannaarrflflii”” ““ttee--
rröörr”” edebiyat› yaparak sald›ran
burjuva bas›n, halk›n Yunanis-
tan’daki öfkesini hakl› buldu. Aca-
ba, halk›m›za karfl› ““ddeemmookkrraatt””
olamayan burjuva bas›n, Yunan hal-
k› için ““ddeemmookkrraatt”” m› oldu!?

Polis Her Yerde Ayn›
‘Zaten Haylaz Bir Ö¤renciydi’

Yunanistan’da bir yandan polis
infaz›na karfl› tepki sürerken, di¤er
yandan, iflçi ve memur sendikalar›
Yunan hükümetinin erteleme ça¤r›-
lar›na ra¤men, 10 Aral›k’ta 2.5 mil-
yon kiflinin kat›l›m›yla greve ç›kt›lar.

‹‹flflççii KKoonnffeeddeerraassyyoonnuu ile DDeevvlleett
MMeemmuurrllaarr›› SSeennddiikkaass›› taraf›ndan
örgütlenen grev sonucunda, tüm
havaalanlar› ve limanlar kapand›.
Gemi seferleri yap›lamad›. Üniver-
siteler ve di¤er okullar, devlete ait

bankalar, tüm postaneler ve tele-
kom flirketinin bürolar› da dahil ol-
mak üzere, resmi kurumlar›n büyük
bölümü kapand›. K›sacas›, 10 Ara-
l›k’ta Yunanistan’da “hayat durdu”. 

‹flçi ve memurlar›n yan›nda, ga-
zeteciler ve bakanl›klarda çal›flan-
lar da greve kat›ld›lar. 

Grev, hükümetin ücret politika-
s›n› ve özellefltirmeleri protesto et-
mek ve çal›flma koflullar›n›n düzel-
tilmesi talebiyle gerçeklefltirildi.

Hayat› Durduran Genel Grev



Okurlar›m›z bu haftada Ha-
tay, Bursa, Antalya, Adana, ‹z-
mir  ve ‹stanbul’da dergimizi
halka ulaflt›rd›lar.

HHaattaayy 4 Aral›k günü yap›lan
dergi da¤›t›m›nda okurlar›m›z
halka F Tipi hapishanelerde tec-
ritin sürdü¤ünü, Engin Çeber gi-
bi iflkencede ölümlere bir daha
rastlamamak için insan›m diyen
herkesin tecrite karfl› mücadele-
de bende var›m demesi gerekti-
¤ini anlatt›lar.  

BBuurrssaa’da ise okurlar›m›z
yine Panay›r, Teleferik ve Va-
tan mahallelerindeydi. Yürüyüfl
okurlar› halk›m›z›n bayrama ifl-
sizlik, yoksulluk, açl›k içinde
girdi¤ini, çocuklar›m›z›n bay-
ram› kondular› y›k›lm›fl bir hal-
de so¤ukta evsiz olarak geçirdi-
¤ini anlatt›lar. Yap›lan dergi da-
¤›t›mda toplam 50 dergi halka

ulaflt›r›ld›.
5 Aral›k günü de okurlar›-

m›z AAnnttaallyyaa AAlltt››nnoovvaa’’yyaa ba¤l›
Sinan Mahallesi’nde dergimi-
zin sat›fl›n› yapt›lar. Yap›lan da-
¤›t›mda okurlar›m›z halka AKP
iktidar›n›n zamlarla, iflsizlikle,
iflkenceyle sald›rmaya devam
etti¤ini buna karfl› mücadele et-
mek gerekti¤ini anlatt›lar. Yap›-
lan dergi sat›fl›nda 15 dergi da-
¤›tt›lar.

AAddaannaa’n›n YYüürree¤¤iirr ilçesine
ba¤l› Ak›nc›lar Mahallesi'nde
bayram›n 3. günü okurlar›m›z
mahallede dergimizin sat›fl›n›
yapt›lar. 23 derginin sat›ld›¤›
da¤›t›mda halka AKP iktidar›-
n›n politikalar› teflhir edildi. 

‹‹ssttaannbbuull''ddaa Gazi Mahalle-
si,, Dörtyol'da bir saat boyunca
megafonla yap›lan tan›t›mda
ise Yürüyüfl okurlar› 170 dergi-
yi halka ulaflt›rd›lar.

‹‹zzmmiirr’de de okurlar›m›z
halka yap›lan bask›y›, zulmü ve
sömürüyü anlatmak için yine
sokaklardayd›lar. 

Menemen Koyundere Ma-
hallesi ile Postac›lar ve Güzel-
tepe mahallerinde yap›lan dergi
sat›fl›nda ise toplam 106 dergi
halka ulaflt›r›ld›.

Say›: 167 37HABER

ENGELLER B‹R B‹R AfiILIYOR
YÜRÜYÜfi SÜRÜYOR

Halk Cepheliler 7 Aral›k günü ‹stanbul’-
da Okmeydan›, Esenyurt ve Sar›gazi’de
yapt›klar› eylemlerle polis kurflunuyla felç
b›rak›lan Ferhat Gerçek ve iflkencede katle-
dilen Engin Çeber için adalet istediler. 

Okmeydan›'nda yap›lan eylemde Sa¤l›k
Oca¤› önünde toplanan 60 kifli "Ferhat› Vu-
ranlar Engin'i Katledenler Cezaland›r›lmal›-
d›r" yazan bir pankart aç›p bas›na aç›klama
yapt›lar. Halk Cephesi ad›na Özgür Karaka-
ya'n›n okudu¤u aç›klamada flöyle denildi:
"Bayram arifesinde yine meydanlarday›z.
adalet isteyen Halk Cepheliler bir bayrama
daha adalet isteyerek giriyor ve adalet aray›-
fl› bayram seyran demenden sürüyor. Bayram
herkese bayram olarak gelmiyor. Bir yandan
kriz bahanesiyle artan sömürünün yaflanan
sonuçlar› var. Bir yandan da evlatlar› öldürü-
len, sakat b›rak›lan ailelerin ac›lar›...”

"Engin Çeber Ölümsüzdür, Ferhat'› Vuran
Polis Tutuklans›n, Engin'in Katili AKP ‹ktida-
r›d›r, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Yürüyüfl Sus-
turulamaz" sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klaman›n
ard›ndan 30 kifliyle Okmeydan› sokaklar›nda
üzerinde Yürüyüfl yaz›l› önlüklerle dergimi-
zin da¤›t›m› yap›ld›. 2 saat süren da¤›t›mda
190 dergi halka ulaflt›r›ld›.

EEsseennyyuurrtt SSaaaattddeerree MMaahhaalllleessii’nde yap›-
lan eylemde Engin Çeber’in resimleri tafl›nd›
ve "Ferhat'› vuranlar, Engin'i katledenler Ce-
zaland›r›lmal›d›r" yaz›l› pankart aç›ld›. Halk
Cephesi üyeleri yapt›klar› aç›klamada, Fer-
hat’› vuran polisin görevden dahi al›nmad›-
¤›n›, AKP iktidar›n›n Engin’in katillerinin
yarg›land›¤› dava hakk›nda yay›n yasa¤› ko-
yarak iflkenceci katilleri koruma alt›na ald›¤›
vurgulad›.20 kiflinin kat›ld›¤› eylemde 90
dergi halka ulaflt›r›ld›.

SSaarr››ggaazzii’de Demokrasi Caddesi giriflin-
de bas›na yap›lan aç›klamayla bafllanan ey-
leme dergi da¤›t›m›yla devam edildi. 40 ki-
flinin kat›ld›¤› eylemde 146 dergi da¤›t›ld›.

Bayramda ilk önce, yaflam›m›z bayram,
ülkemiz bayram yeri  gibi olsun diye
dö¤üflüp topra¤a düflenler hat›rland›!

Halk›m›z›n geleneksel Kurban Bayram› ‹zmir’de, Ankara’da,
‹stanbul Sar›gazi, Okmeydan› ve Nurtepe’de demokratik kurum-
larda bir araya gelinerek kutlan›rken, flehit ve tutsak aileleri ve
yak›nlar› da devrim flehitlerinin mezarlar›n› ziyaret ettiler. 

‹zmir’de arife günü mezar ziyaretleri yap›l›rken, bayram›n
ikinci günü de, bayram kutlamas› yap›ld›. ‹stanbul Sar›gazi’de
Gazi Mezarl›¤›nda, pekçok gecekondu semtinden gelen yoksul
emekçiler taraf›ndan devrimci hareketin flehitlerinin mezarlar› zi-
yaret edilerek, mezarlara karanfiller b›rak›ld›. 

Bayram herkese bayram
olarak gelmiyor
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4 Aral›k’ta yap›lan TBMM ‹nsan
Haklar› ‹nceleme Komisyonu top-
lant›s›nda, Komisyonun Baflkan
Yard›mc›s› MHP’li Mehmet Ekici,
Engin Çeber’e yap›lan iflkenceyi
aç›ktan savunarak, komisyonun
““kkööttüü mmuuaammeellee”” diyerek iflkence-
nin üzerini örten raporuna dahi kar-
fl› ç›km›fl; ““EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’’iinn öörrggüüttüü
DDeevv--SSooll’’uunn bbiirr ddiirreenniiflfl ppoolliittiikkaass››
vvaarr,, bbuunnuu ddaa ddiikkkkaattee aallmmaakk ggeerree--
kkiirr..”” demiflti.

Ekici; toplant›da ““iiflflkkeennccee ggöörreenn
hheerrkkeessiinn ddiirreennmmee hhaakkkk››”” oldu¤u-
na vurgu yapan DTP’li Ak›n Birdal
için de; ““KKoommiissyyoonnddaa SSiinnddeerreellllaa
rroollüünnee ssooyyuunnmmuuflfl,, kkuuzzuu ppoossttuunnddaa
kkuurrttllaarr vvaarr..”” aç›klamas› yapt›.

Evet, komisyonda da, komisyo-
nun d›fl›nda da, ““kkuuzzuu ppoossttuunnddaa
kkuurrttllaarr”” vard›r. Örne¤in komis-
yondaki, ““kkuurrtt”” iflkencecili¤in, kat-
liamc›l›¤›n savunucusu, direnme
hakk›n›n düflman› olan EEkkiiccii’’nin
kendisidir. 

Ekici’nin partisi ony›llard›r ül-
kemizdeki ddiiflfllleerriinnddeenn kkaann ddaammllaa--
yyaann kkuurrttllaarr›› temsil eder, keza amb-
lemleri de bu rollerine uygun olarak
““bboozzkkuurrtt”” fleklindedir. Fakat, on-
y›llar›n kurtlar›, son dönemlerde,
baflaramasalar da kkuuzzuu ppoossttuunnaa
girmeye çal›fl›yorlar. Ama, öyle bir
nokta geliyor ki, Ekici gibi gerçek
kimlikleriyle ortaya ç›k›yorlar.

Fakat ““kkuuzzuu ppoossttuunnddaakkii kkuurrtt--
llaarr”” onlarla s›n›rl› de¤ildir. Siste-
min bütünü içinde yer alan ve ifl-
kenceleri, infazlar›, halka karfl› iflle-
nen suçlar› örbas etmeye çal›flanla-
r›n hepsidir. Onlar kimi zaman mmiill--
lleettvveekkiillii,, kimi zaman ““iinnssaann hhaakk--
llaarr›› kkoommiissyyoonnuu”” üyesi olarak, ba-
kan olarak, kimi zaman bir vali, bir
Emniyet Müdürü olarak ç›karlar
karfl›m›za. Onlar, düzen partilerinin
tümünün içindedirler, AKP’li,
CHP’li, DYP’li, SHP’li kimliklerle
ç›karlar karfl›m›za, kimi zaman as-
keri rütbe alt›nda ç›karlar, kimi za-

man müfettifl, hakim, savc›, ö¤retim
üyesi k›l›¤›nda ç›karlar.

TBMM’nin, Valiliklerin ““iinnssaann
hhaakkllaarr›› kkoommiissyyoonnllaarr››nnddaa”” görev-
lidirler,  fakat ifllevleri ““iinnssaann hhaakk--
llaarr››nn›› ssaavvuunnmmaakk”” de¤il, devletin
halka karfl› iflledi¤i suçlar›n üzerini
örtme, perdeleme görevi görmektir.
Onlar› bir gün F Tiplerini, tecriti ak-
larken, bir baflka gün bir infaz›, kat-
liam›, iflkenceyi, iflçi ölümlerini
““aakkllaammaakk”” için görev bafl›nda gö-
rebilirsiniz. Onlar, ‹nsan Haklar›
Bakan› s›fat›yla, devrimcilerin infa-
z›n› izler ve onaylar, iki devrimci-
nin gözalt›nda kaybedilmesine ilifl-
kin söyledikleri,““KKeeflflkkee bbuu kkaayy››ppllaarr
kkaammuuooyyuunnaa yyaannss››mmaassaayydd››..”” sözün-
de oldu¤u gibi, ““kkaayy››ppllaarrddaann”” de-
¤il, bunun gizli kalmamas›ndan ra-
hats›zl›k duyarlar. ‹flkencede diren-
me hakk› yerine, adlar› sanki “dev-
let haklar›n› savunma komisyonu”
imifl gibi ““ddeevvlleettiinn kkeennddiinnii kkoorruu--
mmaa rreefflleekkssiinniinn bbuulluunndduu¤¤uunnddaann””
söz ederler.

““KKuuzzuu ppoossttuunnddaakkii kkuurrttllaarr””,,
televizyonlarda polis flefi olarak,
emekli polis, polis akademisi ö¤re-
tim üyeleri olarak karfl›m›za ç›kar-
lar, k›rk türlü gerekçeyle iflkencele-
ri, polis infazlar›n› hakl› ç›karmaya
çal›fl›rlar. Onlara göre, bir ailenin
Diyarbak›r’dan ‹zmir’e göçetmifl
olmas› bile o¤lunun öldürülmesi
için yeterli bir gerekçedir. Soka¤a
ç›kan herkes potansiyel suçludur,
her araç tehlikelidir, içinde ne oldu-
¤u bilinmez, bu nedenle polislerin
infazlar› meflru görülmelidir.

‹flkencecidirler, iflkencecileri e¤i-
tendirler. Fakat, akademisyen görü-
nümünde de ç›kabilirler karfl›m›za.

OOnnllaarr kimi zaman, bir burjuva
bas›nda köfle yazar›, TV ekranlar›n-
da program yapand›rlar. Bir polis
flefinden farks›zd›r yaz›p konufltuk-
lar›. Hatta kimi zaman, zaten, burju-
va bas›nda köfle kapm›fl bir polistir-
ler.  Onlar da, infazlar›, iflkenceleri,

polislerin maafllar›n›n düflüklü¤üne,
çal›flma koflullar›n›n zorlu¤una, e¤i-
timsizli¤ine ba¤lar, polisleri flirin
göstermek için özel haber ve prog-
ramlar yaparlar. Polis terörünü mefl-
rulaflt›rmak için, halk›n direnme
hakk›na sald›r›rlar. ““OOnnllaarr ddaa ppoollii--
ssee ttaaflfl aatt››yyoorrllaarr””,, ““TTaakkssiimm’’ee çç››kk--
mmaakk iiççiinn ››ssrraarr eettttiilleerr””,, ““ppoolliiss ddaa¤¤››--
ll››nn uuyyaarr››ss›› yyaapptt›› ddiinnlleemmeeddiilleerr””.... ve
benzeri direnme biçimlerini, polisin
sald›r›s›na meflruluk yaratan neden-
lermifl gibi s›ralarlar. Kimi zaman
verdikleri haberlere bakarak, onlar›
EEmmnniiyyeett MMüüddüürrllüü¤¤üü veya GGeenneell--
kkuurrmmaayy bbüülltteennii sanabilirsiniz. S›-
fatlar› kimi zaman ““lliibbeerraall””, hatta
““ddeemmookkrraatt””, ya da ““iissllaammcc››””,
““mmiilllliiyyeettççii”” olur. Fakat, ifllevlerini
belirleyen as›l olarak s›fatlar›ndan
daha çok, düzenin hizmetindeki ko-
numlar›d›r.

Bir gün onlar›, 28 kiflinin katle-
dildi¤i bir operasyonu alk›fllarken,
kimi zaman halk›n, devrimcilerin
üzerine uçaklardan ya¤d›r›lan bom-
balardan coflku duyarken görebilir-
siniz. Öyle bir anlat›rlar ki, o uçak-
lardan ya¤an bombalar sanki insan-
lar›n hayatlar›n› yok etmiyor, insan-
lara hayat veriyor sanars›n›z!

Ço¤u zaman görünümleri aldat›-
c›d›r, kkuuzzuu ppoossttuunnddaakkii kkuurrttllaarr››nn..
Kibar, nazik görünümlü de olabilir-
ler, hatta isimlerinin bafl›nda profe-
sör, doçent, doktor gibi s›fatlar bu-
lunan, ““uuzzmmaann”” görünümünde de.
Fakat, gerçekte uzmanl›klar› halka
düflmanl›kt›r. Tüm yeteneklerini bu-
nun için kullan›rlar.

““TTeerröörrllee bbiirr yyeerree vvaarr››llmmaazz”” di-
ye bafllarlar konuflmalar›na, gözleri
devletin katliamlar›na kapal›d›r.
Halk›n eline silah almas› terördür,
halka zulmedenlerin terörünü meflru
sayarlar.

Bir bakars›n›z, AAddllii TT››pp KKuurruu--
mmuu uuzzmmaann››dd››rrllaarr. 14 yafl›ndaki ço-
cu¤a cinsel tacizde bulunan sap›kla-

Kuzu Postundaki Kurtlar! 
Ve Direnme Hakk›

SS››ffaattllaarr›› kkiimmii zzaammaann ““lliibbeerraall””,,
hhaattttaa ““ddeemmookkrraatt””,, yyaa ddaa ““iissllaammcc››””,,
““mmiilllliiyyeettççii”” oolluurr.. FFaakkaatt,, iiflfllleevvlleerriinnii
bbeelliirrlleeyyeenn aass››ll oollaarraakk ss››ffaattllaarr››nnddaann

ddaahhaa ççookk,, ddüüzzeenniinn hhiizzmmeettiinnddeekkii
kkoonnuummllaarr››dd››rr..



r› kurtar›rlar, devrimcilere yap›lan
iflkenceleri görmezden gelerek,
““ssaa¤¤llaamm”” raporu verirler.

HHaakkiimmddiirrlleerr,, ssaavvcc››dd››rrllaarr,, cüp-
pe görünümündeki postlar›n alt›n-
dan ç›karlar karfl›m›za; iflkenceleri,
infazlar› soruflturmazlar, iflkenceci-
leri çeflitli yöntemlerle beraat ettirir-
ler, devrimcilere, ilericilere, demok-
ratlara, haklar ve özgürlükler için
mücadele edenlere, yafll›, çocuk de-
meden ony›llarca cezalar verirler.

PPaattrroonndduurrllaarr.. ‹nsan haklar› sa-
vunucusu kesilirler, halk›n de¤iflik
kesimlerinin sorunlar›n› sahipleni-
yor görünürler. Onlardan demokra-
t›, onlardan hümanisti yoktur. Bir
gün, halk›n yoksullu¤u, açl›¤› için
gözyafl› dökerek yufka yüreklerini
gösterirler, bir gün sanat eserleri
sergisi açarak... Bir gün, katliamla-
r›n, iflkencelerin, kay›plar›n karfl›s›-
na ç›kar, devletin yasad›fl›l›klar›na
veryans›n ederler... Gerçekte, bu ül-
kedeki tüm iflkenceler, kay›plar,
katliamlar, hak ve özgürlüklere sal-
d›r›lar onlar›n sömürü düzenleri
için, onlar›n deste¤i ve onay› ile ya-

p›l›r. ‹flkence tezgahlar›n›n çal›flt›-
r›lmas›nda, halk›n üzerine ya¤an
bombalarda, kurflunlarda, halka kar-
fl› savafl›n finansman›nda onlar›n
kasalar›ndan akan paralar da vard›r.

Yoksulluk, açl›k onlar›n eseridir.
Halk› iliklerine kadar sömürendir-
ler. Postun alt›ndaki yüzleri, kan içi-
ciliktir.

DDiirreennmmee HHaakkkk››nnaa 
DDüüflflmmaanndd››rrllaarr
TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme

Komisyonu’nun MHP’li üyesi
Mehmet Ekici’nin komisyonda,
özellikle ““ddiirreennmmee hhaakkkk››nnaa”” sal-
d›rmas› da bilinçli bir tepkidir.

Onlar, özellikle halk›n direnme
hakk›na düflmand›rlar. Halk açl›k,
yoksulluk alt›nda yaflamaya mah-
kum edilmifl olabilir, hakk›n› arama-
mal›d›r. Bir halk›n, kimli¤ini, dilini
yasaklayabilirler, asimilasyona tabi
tutabilirler, inançlar›n› yasaklayabi-
lirler, fakat halk direnmemelidir.

Polisler iflkence yapabilir, katli-

am sald›r›lar› düzenleyebilirler, bas-
k› ve zulümde s›n›r tan›mayabilir-
ler, fakat karfl›lar›nda direnifl olma-
mal›d›r. Onlar›n kitab›nda, hhaallkk››nn
ddiirreennmmee hhaakkkk›› diye bir kavram
yoktur. Tüm bask› ve zulme, adalet-
sizliklere, açl›¤a, yoksullu¤a sessiz-
ce boyun e¤en bir halk isterler.

Sayd›¤›m›z örneklerin hepsinde
de, bu nokta özellikle belirgindir.
Direnme hakk›na, ““tteerröörr””,, ““aannaarr--
flflii””,, ““dd››flfl ggüüççlleerriinn ooyyuunnuu””,, ““pprroovvoo--
kkaassyyoonn”” diyerek sald›r›rlar.

Ülkemizde kuzu postunda kurt-
lar çoktur. Onlar, flu ya da bu isim,
flu ya da bu s›fat alt›nda ç›ksalar da
karfl›m›za, gerçekte bir politikan›n
çeflitli alanlardaki uygulay›c›lar›d›r-
lar. Devlet terörünü, faflizmi, halk
düflmanl›¤›n› ““kkuuzzuu ppoossttuunnaa bbüürrüü--
nneerreekk”” savunur ve uygularlar.

Gerçek yüzleri, faflisttir, iflkence-
cidir, katildir, halk düflman›d›r. Hal-
k›n karfl›s›nda, faflist düzenin ege-
meni, savunucusu, hizmetçisidirler.
““KKuuzzuu ppoossttuunnaa bbüürrüünnmmüüflfl kkuurrttllaarr””
bunlar›n içinde aranmal›d›r.

Polis Polisi Soruflturur Mu?
Yap›lan suç duyurular› üzerine 1

May›s 2008’de yaflananlarla ilgili
soruflturma bafllatan ‹stanbul Emni-
yet Müdürlü¤ü, beklenece¤i üzerine,
1 May›s günü polisin ““oorraanntt››ll›› ggüüçç
kkuullllaanndd››¤¤››”” sonucuna varm›fl. 

‹HD’nin suç duyurusu üzerine
yap›lan soruflturmada fiiflli Etfal
Hastanesi Acil Servisi’ne gaz bom-
bas› at›lmam›fl(!), ““flfliikkaayyeettççiilleerriinn iiddddiillaarr›› ssooyyuutt””mufl ve
““bbeellggeelleerree ddaayyaannmm››yyoorr””mufl.

Bu nedenlerle raporun iflleme konulmamas› ‹stanbul
Valili¤i taraf›ndan da UYGUN görülmüfl.

Öyle ya, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nün kendisini
soruflturup, suçunu tespit etmesi beklenemez herhalde. ‹s-
tanbul Valili¤i de ““flfl››rraacc››nn››nn flflaahhiiddii”” rolündedir. 1 May›s
2008’de, ‹stanbul’da terör estiren yönetim kademesinin
içinde ‹stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ile, ‹s-
tanbul Valisi Muammer Güler yanyanad›r. 

Suçu iflleyenin kendisini soruflturdu¤u, suçlular›n bir-
birlerini aklad›¤› bir sistem oligarfliye uygundur. ‹zin ve-
rilmemesi gereken, bunlar›n halk›n karfl›s›na geçip, ““ssoo--
rruuflflttuurrdduukk,, oorrttaaddaa ssuuçç yyookk”” diye halkla alay etmeleridir. 

Bombalayan Serbest
Bombalanana Ceza
9 Kas›m 2005’te, fiemdinli’de kontrgeril-

lan›n bombalad›¤› kitabevinin sahibi Seferi
Y›lmaz’a, Van 4. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
bir konuflmas›nda ““ssuuççuu vvee ssuuççlluuyyuu öövvddüü--
¤¤üü”” gerekçesiyle 11 yy››ll hhaappiiss cceezzaass›› verildi. 

19 Aral›k katliam davas›nda, katilleri
kurtarmaya yarayan ““zzaammaann aaflfl››mm››”” uygulamas›, elbette
Seferi Y›lmaz’a ceza vermeye s›ra geldi¤inde gündemde
de¤ildi.

Oysa, Seferi Y›lmaz’›n kitabevini bombalayan, kont-
rgerillac› iki astsubay ve bir itirafç› AKP iktidar› ve Ge-
nelkurmay taraf›ndan, mahkemeden beraat ettirilmifller-
di. Yetmedi, bombac› astsubaylar, Y›lmaz’›n yarg›land›-
¤› davada bir de tan›k olarak dinlendiler.

Tan›klar› san›k, san›klar› tan›k durumuna getiren oli-
garflinin yarg›s›, her yerde ayn› flekilde, katilleri koruyan,
katliama maruz kalanlar› cezaland›ran kararlar al›yor.
T›pk›, 19 Aral›k davalar›nda katilleri ““zzaammaann aaflfl››mm››””,,
““ddeelliill yyeetteerrssiizzllii¤¤ii”” gerekçeleriyle beraat ettirirken, Ma-
latya’da 19 Aral›k operasyonuna maruz kalan tutsaklara
ceza verdi¤i gibi...

Say›: 167 39‹fiKENCE
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8 Aral›k 1995’de kurulan KESK bugünlerde 13.
kurulufl y›ldönümünü kutluyor. Burada uzun uzun
13 y›l›n tarihçesini ortaya koymayaca¤›z. Bu ayr› bir
yaz›n›n konusu. Burada 13. Y›l vesilesiyle KESK’in
tüzü¤ünün 4. Maddesinde geçen bir nokta üzerinde
duraca¤›z. Bu nokta do¤ru kavranmazsa amaca
ulaflmak da olanakl› olmayacakt›r.

KESK tüzü¤ünün “Konfederasyonun Amaçlar›”
bafll›¤›ndaki 4. Maddesi flöyle der: “Konfederasyon,
tüm maddi de¤erlerin yarat›c›s› eme¤in en yüce de-
¤er oldu¤u gerçe¤inden hareketle ve sendikal müca-
delenin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin bir
parças› oldu¤unun bilinciyle...”

13. Kurulufl y›ldönümü ile ilgili aç›klamada ise bu
vurgu “KESK, sendikal hak ve özgürlükler mücadele-
sini demokrasi ve bar›fl mücadelesinin ayr›lmaz bir
parças› olarak görür” ifadesiyle geçmektedir.

Tüzük ve aç›klamada geçen “özgürlük mücade-
lesi” gibi belirsiz, “bar›fl mücadelesi” gibi s›n›fsal
olarak yanl›fl ve çarp›k ifadeleri bir kenara b›rak›r-
sak, evet sendikal mücadele en genel anlamda de-
mokrasi mücadelesinin bir parças›d›r. Daha do¤rusu
böyle ele al›nmal›d›r.

Fakat farkl› bak›fl aç›lar›, demokrasi mücadelesi-
nin nas›l ele al›nd›¤›nda ç›kar ortaya. 

Devrimci memurlar, demokrasi mücadelesini ikti-
dar mücadelesi olarak ele al›rlar. Demokrasi müca-
delesine iktidar mücadelesi olarak bakarlar. Çünkü
emekçilerin istedi¤i demokrasi, halk demokrasisidir,
sosyalist demokrasidir. Emekçiler, sorunlar›n›n çö-
zümünün zeminini burada bulurlar. Bu anlamda sen-
dikal mücadele iktidar mücadelesi perspektifiyle
yürütülmedi¤inde, k›sa vadede emekçiler lehine ka-
zan›mlar elde etmek ve uzun vadede nihai kurtulu-
flu sa¤lamak olanakl› de¤ildir. Ülkemiz emekçilerinin
mücadele tarihi, bunu say›s›z kez kan›tlam›fl ve ka-
n›tlamaya devam etmektedir.

Burada sendikan›n rolünü de¤il, o sendikalar için-
de mücadele veren ilerici, devrimci iflçilerin, memur-
lar›n sahip olmas› gereken bak›fl aç›s›n› ele al›yoruz.
KESK’in ve kuruluflundan bugüne onun yönetiminde
yer alan reformist anlay›fl›n bu anlamda do¤ru bir
bak›fl aç›s›na sahip oldu¤unu söylemek olanakl› de-
¤ildir. Reformist anlay›fl demokrasi mücadelesini
“düzen s›n›rlar› içinde” bir mücadele olarak gördü¤ü,
emekçilerin sorunlar›n›n çözümünü temelde kendi
d›fl›ndaki güçlerden bekledi¤i için sendikal mücade-
leyi de ekonomizmin ve icazetcili¤in dar s›n›rlar›na
hapsetmifltir. Düzenin “sendikalar› siyasetten uzak

tutma, siyaseti yasaklama” anlay›fl›, reformizmde
kendini “kitleleri ürkütmemek” fleklinde göstermifl,
“kitleleri ürkütmeme” ad›na, hem mücadelenin
muhtevas›nda, hem biçiminde en geri çizgi savunul-
mufltur. Bu çizgiyle düzenin emekçileri apolitiklefl-
tirme politikas›na bir anlamda “destek” olunmufltur. 

Düzen içi anlay›fla sahip olundu¤u için düzen s›-
n›rlar›n›n afl›ld›¤›, statülerin zorland›¤› her noktada
reformizm, “sa¤duyu” ad›na pasifizmi öneren yakla-
fl›mlar›yla, halk›n, emekçilerin militanl›¤›n›n, statüle-
ri parçalayan direnifllerinin önüne düzen güçleriyle
birlikte barikat olmufltur. Gazi Ayaklanmas› süreci
bunun en bariz biçimde göründü¤ü dönemlerden bi-
riydi. Gazi halk›, katliama karfl› ayaklanm›flken, re-
formist anlay›fl, yönetiminde oldu¤u KESK’e daha
önceden al›nm›fl eylem karar›n› iptal ettiriyordu.
Tam da düzenin istedi¤i fleyi yap›yordu yani. Bu tu-
tumun emekçilerin kendi mücadelesi içinde de say›-
s›z örne¤i vard›r. Reformist anlay›fl “meflru ve fiili
mücadele” söylemini a¤z›ndan düflürmezken, ger-
çekte ne meflrulu¤una inanm›fl, ne de fiili mücadele
anlay›fl›n› savunmufltur. 

KESK, kamu emekçilerinin merkezi sendikal ör-
gütlenmesidir. Sendikal ve siyasal örgütlenmeler,
emekçilerin hak alma mücadelesinden iktidar müca-
delesine uzanan hatta olmazsa olmazlar›ndand›r.
Örgüt olmadan hak almak, haklar›n› korumak ve ni-
hayetinde örgüt olmadan emekçilerin kendi iktida-
r›n› kurmas› mümkün de¤ildir. Kuflku yok ki, emek-
çilerin ekonomik demokratik mücadelesini yürüte-
cek örgütlenmeyle, iktidar mücadelesini yürütecek
örgütlenmeleri farkl› farkl›d›r. Fakat yukar›da da be-
lirtti¤imiz gibi, tüm örgütlülükler içinde, devrimciler
iktidar perspektifiyle yeral›r, o perspektifle mücade-
le ederler. Do¤ru anlay›fl budur. 

Kamu emekçilerinin 1995 y›l›nda merkezi bir ör-
gütlenmenin ifadesi olarak KESK’i yaratmas›, kamu
emekçilerinin sendikal mücadelesi anlam›nda ileri
bir ad›md›r. Ancak emekçilerin elindeki en güçlü si-
lahlardan biri olan örgütlülük, e¤er do¤ru bir politi-
ka, ideoloji ve bak›fl aç›s›yla yönetilmiyorsa, silah ol-
ma özelli¤ini yitirdi¤i gibi, tersinden emekçilerin
mücadelesinde bir anlamda ayak ba¤›na da dönüfle-
bilir, geriletici bir rol oynamaya bafllar. KESK 13. Y›-
l›n› kutlarken, KESK’liler 13 y›l› geride b›rak›rken ör-
gütlü olman›n gereklili¤i yan›nda, do¤ru politika,
ideoloji ve mücadele anlay›fl›n›n ne oldu¤u, bu vesi-
leyle bir kez daha gözden geçirilmelidir.

Açl›k, yoksulluk, iflsizlik, bask›larla çal›flma koflul-
lar› her geçen gün a¤›rlaflan kamu emekçilerinin
içinde bulundu¤u durum, sendikal mücadelenin için-
de bulundu¤u zorluklar ve yetersizlikler, bu muha-
sebeyi daha da zorunlu k›lmaktad›r.

Devrimci Memur
Hareketi

KESK’liler 13 y›l› geride b›rak›rken örgütlü 
olman›n gereklili¤i yan›nda, politika, ideoloji

ve mücadele anlay›fl›n›n ne oldu¤unu ve ne
olmas› gerekti¤ini bu vesileyle bir kez daha

gözden geçirmelidirler.

13. Y›l›nda KESK



Yaflanan ekonomik krizin sonuç-
lar›n›n en bafl›nda iiflfltteenn çç››kkaarrmmaallaarr
geliyor. Krizle birlikte iflsizler ker-
van›na yüzbinlerce yeni iflsiz kat›l›-
yor. Patronlar “kriz var” diyerek
durumdan en iyi flekilde yararlan-
maya çal›fl›yorlar. Çal›flma koflullar›
a¤›rlaflt›r›l›yor, kazan›lm›fl haklar
budanmaya çal›fl›yor. Patronlar yüz-
binlerce iflçiyi soka¤a; açl›¤a, sefa-
lete atarken ço¤unda üretim de dur-
muyor, çal›flan iflçilere daha fazla ifl
yükü bindiriliyor. 

Resmi bir kurum olan Türkiye
‹statistik Kurumu (TÜ‹K) verilerine
göre A¤ustos 2008’de Türkiye’de
iflsizlik oran› yüzde 9.8’e yükseldi;
iflsiz say›s› 220077 bbiinn kifli art›flla 2,4
milyonu aflt›. Ancak bilindi¤i gibi,
bu rakam gerçe¤in çok gerisindedir.
Gerçek iflsizlik oran›n›n bugünlerde
yyüüzzddee 2200’’lleerree yaklaflt›¤› tahmin
ediliyor. 

Uluslararas› Çal›flma Örgütü
(ILO)- da krizin dünyada 2200 mmiillyyoonn
yyeennii iiflflssiizz ve 114400 mmiillyyoonn yyeennii yyookk--
ssuull yarataca¤›n› aç›kl›yor. 

Rakamlar› s›ralaman›n elbette
s›n›flar mücadelesi aç›s›ndan tek
bafl›na bir ifllevi yok; önemli olan
her kesimin, örgütlülü¤ün bu ra-
kamlardan ne sonuçlar ç›kard›¤›d›r. 

Türk-‹fl, geçen hafta yapt›¤› bir
aç›klamayla, ‹stanbul, Bursa, De-
nizli, Gaziantep, Kayseri ve Konya
gibi sanayinin geliflti¤i illerde, son
ekonomik krizin etkisiyle iflten ç›-
kar›lan iflçi say›s›n›n 110000 bbiinniinn üüzzee--
rriinnddee oldu¤unu bildirdi. 

Türk-‹fl Genel Mali Sekreteri Er-
gün Atalay, aç›klamas›nda “Bizi et-
kilemez denilen krizin Türkiye’de de
etkisini gösterdi¤ini” belirterek
“krizin bedelini geçmiflte oldu¤u gi-
bi en çok fakirlerin, iflsizlerin ve ifl-
çilerin ödedi¤ini” vurgulad›. 

Atalay do¤ru söylemesine do¤ru
söylüyor fakat... Fakat sonra ne söy-
lüyor?

Türk-‹fl’in krizle birlikte “Krize
Karfl› Emek Masas›” oluflturmufl.
Emek Masas›’na gelen bilgilere gö-
re, 4 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ifl-
ten ç›karmalar ve ücretsiz izin uy-
gulamalar›nda art›fl gözleniyormufl.
Ve flu ana kadar Türk-‹fl’e ba¤l› sen-
dikalara üye 2277 bbiinn 222200 iflçi iflten
at›l›rken, ücretsiz izne ç›kar›lan sen-
dikal› iflçi say›s› da 99 bbiinn 883366 oldu-
¤u bildiriliyor. 

Türk- ‹fl bu verileri ortaya koyu-
yor. Kuflkusuz bu da bir sendikan›n
yapmas› gereken çal›flmalardan biri.
Fakat önceki soru hala cevaps›z;
sonra? Bunlar› ortaya koyman›n d›-
fl›nda ne yap›l›yor veya yap›lacak?

Benzer bir aç›klama, evvelki
hafta D‹SK taraf›ndan yap›lm›flt›:
Genel Baflkan Süleyman Çelebi, bir
konuflmas›nda krize ba¤l› olarak 2200
bbiinniinn üüzzeerriinnddee D‹SK üyesi iflçinin
iflten ç›kar›ld›¤›n› söyledi. 

Geçen hafta da sormufltuk; 20
bin üyesi iflten at›l›rken D‹SK ne
yap›yordu ve iflten ç›karmalar, üc-
retsiz izne ç›karmalar sürdü¤üne
göre, yar›ndan itibaren ne yapacak?

Sendikalar›n GGörevi 
Rapor Sunmak DDe¤il 
Mücadele EEtmektir
Kriz tablosu bir kez daha sendi-

kalar›n görevini, sendikal mücadele
anlay›fl›ndaki do¤rular› ve yanl›fllar›
tart›flma gündemine getiriyor. 

Türk-‹fl ve D‹SK flikayet
ediyorlar. Fakat bu tabloyu or-
taya koyarken emekçilere,
halka aç›klamas› gereken bir
fley daha var: Sizin ifliniz rapor
tutmak m›? Siz iflçilerle ilgili
istatistik kurumu musunuz?..

Siz ayda bir “mutfak harcamalar› flu
kadar artt›, yoksulluk s›n›r› fludur,
bu kadar iflçi iflten at›ld›”  diye aç›k-
lama yapmakla yetinebilir misiniz? 

Sendikalar, asli misyonlar›n›
unutmufllard›r. Sendikan›n görevi
20 bin, 100 bin iflçinin iflten at›lma-
s›na karfl› ddiirreenniiflfl öörrggüüttlleemmeekkttiirr..
‹ktidarlar›n, patronlar›n, emekçileri
böyle kolay iflten atamamalar›n›
sa¤lamak, yüzbin iflçi iflten at›ld›-
¤›nda ortal›¤› aya¤a kald›rmakt›r... 

Bu, sendikalar›n kendi üyelerine
ve tüm halka karfl› sorumluluklar›-
d›r. Bu sorumlulu¤u yerine getirme-
yenler sendika olarak varolufl ne-
denlerine de, üyelerine de ihanet et-
mifl olurlar. 

Kuflku yok ki, patronlar ekono-
mik, sosyal, siyasal olarak gelece¤i-
mizi daha da karartmak istiyorlar.
“Kriz, resesyon, büyüme oran›nda
düflme..” gerekçeleriyle emekçilere
yönelik sald›r›lar ve hak gasplar›
meflrulaflt›r›lamaz. Halâ çal›flabilen
için de, iflsizli¤e mahkum edilen
için de sald›r› ayn› yerden, ayn›
amaçla gelmektedir. Kriz olsun ol-
mas›n sömürü gerçe¤i de¤iflmiyor.
Sendikalar, bu sömürüye karfl› tem-
sil etti¤i emekçilerin haklar›n› sa-
vunmak ve giderek kapitalizmin so-
nunu haz›rlamak misyonuyla ç›k-
m›flt›r tarih sahnesine. Oysa yaflad›-
¤›m›z tabloda iflten at›lan yüzbinler-
ce iflçi, haklar› çal›nan milyonlarca
emekçi ve buna sessiz, seyirci kalan
sendikalar, sendikac›lar; kkaappiittaalliizz--
mmiinn ddee¤¤iill kkeennddii ssoonnllaarr››nn›› haz›rl›-
yorlar demektir. 

Evet, bafll›kta söyledi¤imiz söze
gelirsek tekrar: ‹flçisine sahip ç›k-
mayan sendikan›n gelece¤i yoktur;
çünkü bbiirriinncciissii,, o art›k bir sendika
olarak en temel ifllevini yerine getir-
memektedir vvee iikkiinncciissii,, iflçisine sa-
hip ç›kmayan sendikaya da iflçi sa-
hip ç›kmayacakt›r. 
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‹flçisine Sahip Ç›kmayan
Sendikan›n Gelece¤i Yoktur!

Üyelerinin iflten at›lmas›na,
haklar›n›n gasbedilemesine

sessiz, seyirci kalan
sendikalar, kapitalizmin de¤il
kendi sonlar›n› haz›rl›yorlar

demektir. 
‹flçisine sahip ç›kmayan
sendikaya da iflçi sahip

ç›kmayacakt›r. 
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Zamlar›n hiç durmad›¤›, kriz-
lerin faturas›n›n emekçilere kesil-
di¤i, maliyetlerin daha da ço¤ald›-
¤› bir ortamda zeytin al›m›na aç›k-
lanan düflük fiyat zeytin üreticisi-
ni bir kez daha vurdu. Bu darbenin
mimarlar›n›n bafl›nda AKP iktida-
r› ve Marmara Birlik yönetimi ge-
liyor. 

Zeytin üretcileri sorunlar›n› da-
ha güçlü bir flekilde dile getirilip
hakk› olan› almak için ZZEEYYTT‹‹NN
ÜÜRREETT‹‹CC‹‹LLEERR‹‹ KKOOMM‹‹SSYYOONNUU’’
NU kurdular. Çal›flmalar›na ilk ön-
ce sorunlar, kayna¤› ve çözüm yol-
lar›n› belirlemekle bafllayan komis-
yon GGeemmlliikk,, OOrrhhaannggaazzii ve ‹‹zz-
nniikk’ten üreticilerle kuruldu. Top-

lant›lar sonucunda bildiri ve afifl
haz›rlan›p yayg›n bir flekilde köy-
lere da¤›t›lmas› karar› al›nd›. Bildi-
rilerde zeytin üreticilerine birlikte
hareket etme ça¤r›s› yap›ld›.

fiu ana kadar; Küçük Kumla,
Büyük Kumla, Karacaali, Narl›,
fiahinyurdu, Cihatl›, Müflküle, Ay-
d›nlar, Haydariye, Engürücük,
Kurflunlu, Keramet köylerinde,
Gemlik ve Orhangazi ilçe merke-
zindeki kahvelerde bildiri da¤›t›-
l›p camlara afifl yap›flt›r›ld›. Köy-
lerdeki bildiri da¤›t›m› s›ras›nda
sohbetler edilip çözüm için neler
yap›lmas› gerekti¤i tart›fl›ld›. Öne-
rilerinde tart›fl›ld›¤› konuflmalar
tekrar gelinmek üzere son buldu.

Gemlik Haklar Derne¤i
Kuruldu

Gemlik Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i 16 Kas›m günü ola¤anüstü ge-
nel kurul yap›p dernek ad›n› Gemlik
Haklar Derne¤i olarak de¤ifltirdi.

ADRES: Hamidiye Mah. ‹stiklal
Cad. Sancar ‹flhan› No: 5 Kat:5/9
Gemlik - Telefon: 02245133498

Mahallemizde Baz
‹stasyonu ‹stemiyoruz!

6 Aral›k günü yürüyüfl düzenleyen
Nurtepe-Güzeltepe halk›, hiçbir hizme-
tin insan yaflam› kadar öncelik ve önem
tafl›mayaca¤›n› dile getirdi. 

Hüseyin Aksoy Park›’nda toplanan
halk, kortej oluflturarak baz istasyonu-
nun kurulu oldu¤u yere yürüdü. Baz is-
tasyonunun oldu¤u yerde bir aç›klama
yapan Güzeltepe sakinlerinden Esen
Poyraz geleceklerinin karart›lmas›na
izin vermeyeceklerini ifade ederek
“hiçbir ticari faaliyet veya kamu hiz-
meti insan yaflam›n› hiçe sayacak te-
meller üzerine kurulamaz. Önce kendi
gelece¤imize ve mahallemize her ko-
flulda sahip ç›kaca¤›m›z› ilan ediyor,
baz istasyonlar›n›n mahallemizden sö-
külerek kald›r›lmas›n› istiyoruz” dedi. 

“Mahallemizde Baz ‹stasyonlar› ‹s-
temiyoruz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z, Baz ‹stasyonlar›na Karfl› Gücümüz
Birli¤imizdir “ dövizlerinin tafl›nd›¤›
eyleme yaklafl›k 250 kifli kat›ld›. 

Bursa-Gemlik’te Dostluk
ve Dayan›flma Turnuvas›

‹lki  Ekim 2008’de düzenlenen “Dost-
luk ve Dayan›flma Turnuvas›” 7 Aral›k’ta
düzenlenen flenlikle sona erdi. Bursa polisi-
nin turnuva boyunca tacizlerine ra¤men tur-
nuva baflar›yla sonuçland›. Yap›lan flenlikte
aç›l›fl konuflmas›n› Bursa Haklar Derne¤i
Baflkan› Yalç›n Do¤ru yapt›. Oynanan skeç,
yerel sanatç› R›fat Y›ld›r›m’›nda deyifl ve
semahlar›yla  kat›ld›¤› flenlik Grup YARIN
dinletisiyle sona erdi.

Ba¤c›lar Yenimahalle’de 22 ya-
fl›ndaki Ümit Karababa 5 Aral›k
gecesi çetelerin sald›r›s›na u¤ray›p
bo¤az› kesilerek vahfli bir flekilde
öldürüldü. Olay›n ard›ndan Yeni-
mahalle halk› Halk Cephelilerin
öncülü¤ünde çetelere ve yozlaflt›r-
ma sald›r›lar›na karfl› tepkilerini
gösterdi. Sald›r›y› protesto etmek
ve suçlular›n cezaland›r›lmas› için
11 Aral›k günü kitlesel bir eylem
gerçeklefltirildi. 

Ümit Karababa’n›n ailesinin
oturdu¤u 11. Sokakta toplanan kit-
lenin say›s› k›sa sürede 700 kifliyi
buldu. Ümit’in ailesinin evinin

önünden kitle yürüyüflle Ümit’in
öldürüldü¤ü yere geldi. Ümit’in
öldürüldü¤ü yere karanfiller ve
Ümit’in resmini b›rakan kitleye hi-
taben Karanfiller Kültür Merkezi
çal›flanlar› taraf›ndan bir konuflma
yap›ld›. 

Buradan tekrar yürüyüfle geçen
kitle 8. Sokaktan geçerken mahal-
le halk› da camlar›ndan, balkonla-

r›ndan alk›flla-
yarak destekle-
rini sundu. Kit-
le 9. Sokaktan
tekrar yürüyüfle
bafllay›p Ahmet

Kabakl› Caddesi’ne ç›karken halk
da korteje kat›lmaktayd›. Devam
eden yürüyüflte kitlenin say›s› yak-
lafl›k 1300 civar›na ulaflt›.  

Aç›klamas›n›n yap›laca¤› Bar-
baros F›r›n› önüne gelindi. Karan-
filler Kültür Merkezi imzal› bas›n
aç›klamas›n› Alev Atefl okurken
Kültür Merkezi ad›na Nejdet Der-
nek de bir konuflma yapt›. Ümitle-
ri öldüren  iktidar›n yozlaflt›rma
politikalar›d›r denilen aç›klamada
birlikte mücadele etmek ve örgüt-
lenmek gereklili¤i anlat›ld›. Eylem
sloganlarla sona erdi. 

Zeytin Eme¤imiz, Al›nterimiz
Sonuna Kadar Sahip Ç›kaca¤›z!

Ba¤c›lar-Yenimahalle Halk›
Çetelere Karfl› Yürüdü 



Gençlik bir
ülkenin dina-
mik gücünü
oluflturur. Bir

toplumun ilerlemesi ya da flekillenifli, bir yan›yla da
bu gücün nerede, kimin elinde oldu¤una ba¤l›d›r.
Bunun içinde egemenler sistemlerini koruyabilmek
için gençli¤in bu gücüne hakim olma, gençli¤i kendi
sistemi do¤rultusuna kanalize edebilme çabas› içeri-
sindedirler. Gençli¤in bu gücüne hakim olmak için
de çeflitli sald›r›lardan yozlaflt›rmaya kadar ideolo-
jik, kültürel ve polisiye bir çok yönteme baflvurur
egemenler. Bu yöntemlerle gençli¤i “yönlendirilebi-
lir” bir kesim haline getirmeyi amaçlar. 

Nerede bir hak alma mücadelesi olsa, nerede ba-
¤›ms›zl›k, demokrasi mücadelesi verilse, gençlik
orada en etkili, en dinamik güç olarak öne ç›kar. Ül-
kemizin yak›n tarihi bunun en somut örne¤idir. Bu-
günlerde Yunanistan’a bakt›¤›m›zda da ayn› olguyu
görmek mümkündür. Günlerdir orada zulmedenlere
karfl› ciddi flekilde direnifller örgütleniyor. Gençlik,
örgütleyici, yönlendirici ve militanca meydanlara ç›-
kan kesim olarak Yunanistan’daki direniflte oldukça
önemli bir rol oynuyor. 

Ülkemizin emperyalizm taraf›ndan iflgaline karfl›
ba¤›ms›zl›k savafl›nda yani Kurtulufl Savafl›’nda silah
bafl›ndayd› gençlik. 1968’de ülkemizin iflbirlikçiler
taraf›ndan emperyalizme peflkefl çekilmesine karfl›
“yankee go home” diye sokaklara dökülen ve Ame-
rikan askerlerini Dolmabahçe’de denize döken yine
gençlikti. Marafl katliam›na ilk güçlü tepki yine
gençlikten gelmifl, 40 lisede birden boykot yap›l-
m›flt›... Bu ve benzeri örneklerin h›zla yay›lmas› ne-
deniyledir ki, geliflen gençlik mücadelesini sekteye
u¤ratmaya çal›flt›lar. 

Gençli¤in ba¤›ms›zl›k mücadelesi hiç bitmemifltir.
Liseli ve üniversiteli gençli¤imizin bilinçli, örgütlü
kesimleri, emperyalizmin ve iflbirlikçilerinin ç›karla-
r›n›n karfl›s›nda olmaya devam ediyor. Bu mücadele
ba¤›ms›zl›¤›m›z› kazanana kadar da devam edecek-
tir. Bundan dolay›, gençli¤e yönelik binbir çeflit sal-
d›r›n›n ard› arkas›n›n kesilmeyece¤ini de biliyoruz.
Bu sald›r›lar sadece fiziki olanlarla s›n›rl› kalm›yor,
yozlaflt›rma, apolitiklefltirme, örgütsüzlefltirme sal-
d›r›lar›yla devam ediyor.  

“Hat›rla Sevgili” gibi dizileri hat›rlay›n örne¤in;
1960’lar›n,1970’lerin mücadelesini çarp›k bir flekilde
anlatan bu diziler, gençli¤i de yanl›fl bir flekillenifl içe-
risine sokmakta ve adeta örgütsüzlü¤ü, düflman›na

karfl› “›l›ml›” davranmay› teflvik etmektedirler. Onla-
ra göre mücadeleden kaçmak, çok “normal”dir. Bu
dizilerde çizdikleri asl›nda kendi zavall›l›klar› ve kor-
kakl›klar›n›n tablosudur. Fakat kendi korkakl›klar›n›,
kaçk›nl›klar›n› meflrulaflt›rmaya çal›flmaktad›rlar.

Düzenden ve onun uzant›lar›ndan gelen yozlafl-
t›rma, apolitiklefltirme, örgütsüzlefltirme sald›r›la-
r›yla birlikte gençlik, ülkesinden ve halk›ndan, ken-
di sorunlar›ndan uzaklaflt›r›larak, dünyadan bihaber
k›l›narak belli bir kal›b›n içinde yaflamaya zorlan›-
yor. Düzen flunu dayat›yor: Gençlik e¤er hakk›n›
arayacaksa, bir fleyler yapacaksa, kendi belirledi¤i
yasal s›n›rlar içerisinde mücadele eden, örgütsüz
gruplar içerisinde aramal› bu hakk›! 

Örgütsüz olsun, yasal s›n›rlar içerisinde mücade-
le etsin ki bir tehlike oluflturmas›n!

Peki aksi olursa ne olur? ‹flte o zaman düzen teh-
ditler savurmaya, gençli¤i çeflitli biçimlerde gruplafl-
t›r›p güçsüzlefltirmeye çal›fl›yor. E¤er bizi bölüp par-
çalayamazlarsa, örgütsüzlefltiremezlerse, iflbirlikçi-
ler ülkemizi nas›l emperyalizme peflkefl çekebilirler
ki?.. Birileri daha fazla yoksullaflmadan birileri nas›l
zenginleflebilir ki?.. 

‹flte bunlar için gençlik örgütsüzlefltirilmek iste-
niyor. 

Bugün gençlik içinde de bu örgütsüz gruplaflma-
lar gün geçtikçe artmaktad›r. Kendini devrimci ola-
rak nitelendiren kimi reformist, revizyonist gruplar
da bu “örgütsüz, tarafs›z, ba¤›ms›z” gruplar›n olufl-
mas›nda bafl› çekiyor. Bugün birçok insan›n a¤z›n-
dan “ben tarafs›z›m” gibi sözler duymaktay›z. “Ba-
¤›ms›z” oldu¤u iddias›ndaki gençlik gruplar› gör-
mekteyiz. Bu durum, y›llard›r devletin yaymaya ça-
l›flt›¤› örgüt korkusunun baflar›s›d›r. Örgütsüz re-
formist gruplar›n alk›fl tuttu¤u da budur.

Ama gençlik tarafs›z, ba¤›ms›z de¤ildir ve böyle
de olmayacaklard›r. Zaten gençlik, tarafs›z da ola-
maz. Çünkü tarafs›zl›k, ba¤›ms›zl›¤›, örgütsüzlü¤ü
yaratmaktad›r. Tarafs›zl›k, hak alma bilincinden
uzaklaflt›rmaktad›r. Tarafs›zl›k bölünmektir. Taraf-
s›zl›k en nihayetinde egemenlerden, emperyalizm-
den yana olmakt›r. Onun istedi¤i flekilde mücadele
etmektir. Demokrasi mücadelesini yasall›kla s›n›rla-
makt›r. Bunun içinde bizler tarafs›z olamay›z ve ol-
mamal›y›z. Çünkü tarafs›zl›k tehlikeli bir kavramd›r
ve tam da devletin istedi¤idir.

Gençli¤in o büyük ve dinamik gücü bir de “taraf-
s›zl›k” iddis›n› tafl›yan gruplar oluflturularak parçala-
n›yor. Parçalan›nca da mücadelenin gücü bir flekilde
zay›fl›yor. Bunun için gençlik tarafs›z olamaz. Çünkü
gençlik bir güçtür ve bu güç bölünemez. Düzenin
yaratt›¤› ve yaymak istedi¤i bu tarafs›zl›¤a,
örgütsüzlü¤e, nereden, kimden ba¤›ms›z oldu¤u
belli olmayan “ba¤›ms›zl›k” anlay›fl›na, karfl› birlik-
te, örgütlü hareket edelim. Örgütlü olmak güçlü ol-
makt›r. Örgütlü olmak güç olmakt›r.

GENÇL‹K FEDERASYONU

TARAFSIZ OLMAK 
EGEMENLERDEN 
YANA OLMAKTIR

Say›: 167 43GENÇL‹K
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Son dönemde üniversitelerde
“artan fliddet olaylar›!”n›n önüne
geçmek amac›yla, YÖK yeni bir
proje gelifltirmifl. Geçen hafta bas›-
na yans›yan ve ““ÖÖzzggüürr vvee GGüüvveennllii
ÜÜnniivveerrssiittee”” ad› verilen proje, üni-
versiteleri yöneten YÖK zihniyeti-
ne ayna tutuyor adeta. 

YÖK Baflkan› Yusuf Ziya Öz-
can’›n “artan fliddet olaylar›” dedi¤i
olaylar, son dönemde artan faflist
sald›r›lard›r. Fakat YÖK’ün projesi-
nin faflist sald›r›lar› önlemek için
ortaya at›lm›fl olamayaca¤› aç›k.
Öyleyse ne istiyor YÖK; ne yapma-
ya çal›fl›yor? 

Bas›ndaki haberlerden k›sa bir
aktarma yapal›m öncelikle:

“Üniversitenin güvenli¤i ile ilgi-
li konularda emniyet, jandarma, ö¤-
renci temsilcisi, özel güvenlik tem-
silcisi ile Yurtkur yetkilileri, düzen-
li toplant›lar” yapacak... ö¤renim
müfredat› yeniden gözden geçirile-
cek “birlikte yaflama ve vatandafll›k
bilincinin gelifltirilmesi” sa¤lana-
cak... Ö¤rencilerin ekonomik du-
rumlar›n›n düzeltilmesi için çal›fl›-
lacak (nas›l olacaksa?)... (5 Aral›k
2008, Zaman)

Bunlar iflin aammbbaallaajj k›sm›. Deva-
m› daha YÖK’ün sözkonusu projesi-
nin muhtevas›n› daha iyi yans›t›yor:

“DDiissiipplliinn YYöönneettmmeellii¤¤ii gözden
geçirilecek. Kampüs güvenli¤i ve
kampüse girifl ç›k›fllar ttuurrnniikkee,, ddee--
ddeekkttöörr vvee kkaammeerraa sistemiyle güç-
lendirilecek. Üniversiteye kkööttüü nnii--
yyeettllii olarak d›flar›dan gelenlere kar-
fl› eekkssttrraa tteeddbbiirrlleerr al›nacak. Ö¤ren-
cilerin toplu bulundu¤u kantin, ye-
mekhane, spor salonu gibi sosyal te-
sislerin yerleflim planlar› gözden
geçirilecek. KKaammppuuss ddeevvrriiyyeessii
mmoottoorriizzee olacak.” (5 Aral›k 2008,
Zaman Gazetesi)

PPoolliiss YYeerriinnee ÖÖGGBB!!
Projenin ç›k›fl noktalar›ndan bi-

rinin “polis ve jandarmalar›n okul-
lara girmesinin engellenmesi”  ol-
du¤u iddia ediliyor. Ama di¤er ay-
r›nt›lara bak›l›nca, bu iddian›n sebe-
bi de anlafl›l›yor. YÖK, polisin yeri-
ne okullarda Özel Güvenlikçilerin
say›lar›n›n, yetkilerinin ve teçhizat-
lar›n›n art›r›lmas›n› öngörüyor. Yani
de¤iflen bir fley olmayacak. Resmi
faflist terörün uygulay›c›lar›n›n sa-
dece üniformas› de¤iflmifl olacak. 

Ki ö¤renciler, kaç y›ll›k tecrübe-
leriyle, ÖGB’lerin ö¤renciler üze-
rinde estirdi¤i terörün polisten afla¤›
kal›r olmad›¤›n› biliyorlar zaten. 

Düzen, bu tür manevralarda us-
talaflm›flt›r; DGM’leri kald›r›r, yeri-
ne ondan farks›z ACM’leri koyar.
301. Maddeyi kald›r›yorum diye
tart›flma bafllat›r, madde daha a¤›r-
laflt›r›l›r. ‹damlar› kald›r›yorum der,
infazlar›n önünü açar... YÖK Bafl-
kan› Ziya Özcan da ayn› anlay›fl›n
izleyicisi oldu¤u için, yapt›¤›nda
flafl›lacak bir fley yok.  

ÜÜnniivveerrssiittee mmii GGeettttoo mmuu??
Projeye göre üniversitelerin gi-

rifl-ç›k›fllar›ndaki kkoonnttrroolllleerr,, aarraa--
mmaallaarr,, ddeenneettiimmlleerr artt›r›lacak, ka-
p›larda turnike uygulamalar› yay-
g›nlaflt›r›lacak, ö¤rencilerin ortak
bulundu¤u alanlardaki kamera uy-
gulamas› artt›r›lacak. Yani üniversi-
telerin her yeri tam bir denetim alt›-

na al›nacak. Kar›fl kar›fl her yeri iz-
lenecek, ö¤renciler tam bir hapisha-
ne ortam›na sokulacak. 

II. Paylafl›m Savafl› döneminde
özellikle Polonya’da Naziler’in bir
uygulamas› vard›: GETTO’lar... Bu
Gettolar flehrin her yerinden tecrit
edilmifl, halktan soyutlanm›fl, her
yan› askeri olarak s›k› korunan yer-
lerdi. Bu flekilde buralara at›lan ço-
¤u Yahudi tutuklular, gözlerden
uzak ölüme terk ediliyorlard›. 

Üniversitelerde yap›lan bu uygu-
lama ile de okullar Gettolara çevri-
liyor. Bu gettolarda ööllddüürrüülleenn de
e¤itimdir, gençlerin gelecekleridir. 

SSoorruunnlluu ÖÖ¤¤rreenncciilleerr...... 
Projenin dikkat çekici yanlar›n-

dan biri de üniversitelerde ““ssoorruunn--
lluu”” görülen ö¤rencilerin aile du-
rumlar›n›n, okuldaki arkadafl çevre-
lerinin, iliflkilerinin denetlenmek is-
tenmesi. Bu flekilde ö¤rencinin ha-
yat› denetlenecek ve “olay yaratma
potansiyeli” olanlar engellenebile-
cek imifl! 

Bu aç›kça ö¤rencilere karfl› dü-
zenlenmifl bir istihbarat ve psikolo-
jik savafl faaliyetidir. Üniversite yö-
netimleri bu yöntemle adeta bir is-
tihbarat servisi gibi çal›flacak, ö¤-
rencilerin hayatlar›na müdahale
edecektir. “Olay yaratma potansiye-
li”nden kastedilenin en baflta
YÖK’e karfl› mücadele potansiyeli
oldu¤unu tahmin etmek için kahin
olmak gereksiz. Bu projeyle, bir bi-
çimde üniversiteye girmeyi baflara-
bilmifl devrimci-demokrat ö¤renci-
ler izlenecek, sürekli tehdit alt›nda
olacaklar. 

YYÖÖKK CCeepphheessiinnddee DDee¤¤iiflfleenn
BBiirr fifieeyy YYookk!!
Temel olarak bu özelliklere sa-

hip olan projenin, “artan fliddet
olaylar›n› önlemek”le bir ilgisi ol-

YYÖÖKK’’üünn ÖÖzzggüürr ÜÜnniivveerrssiitteessii

Dedektörler... kkameralar... kkötü nniyetlilere kkarfl› eekstra ttedbirler...
istihbarat... mmotorize kkampus ddevriyeleri... DDaha ffazla ÖÖGB...



mad›¤› aflikar. Amaçlar›, 12 Eylül-
den bu yana süregelen amaçtan
farkl› de¤ildir; Okullardaki devrim-
cileri, demokratlar› yok etmek, bu
potansiyeli bitirmektir. 

K›sacas› YÖK cephesinde de¤i-
flen hiçbir fley yoktur. YÖK, düflü-
nen, sorgulayan, üreten ve yaratan
insanlar de¤il, itaat eden, boyun
e¤en koyunlar olmas›n› istiyor
gençli¤in. Haz›rlanmaya çal›fl›lan
proje de tamamen buna yönelik bir
projedir. Çünkü YÖK kuruldu¤u
günden bugüne asl›nda baflar›s›z ol-
mufltur. Apolitiklefltirmede, gerici-
lefltirmede, bireycilefltirmede kuflku
yok ki önemli mesafeler katetseler
de, ö¤rencileri bir türlü istedikleri
düzeyde denetim alt›na alamam›fl-
t›r. Devrimci ö¤rencileri okullardan
silmek istemifl ama bunu da bir tür-
lü baflaramam›flt›r. Devrimciler yi-
ne okularda varl›klar›n› sürdürmüfl;
sürgünlere, okullardan at›lmalara,
faflist sald›r›lara ra¤men, ö¤renci
gençli¤in örgütlenmesini ve müca-
delesini sürdürmekte kararl› olmufl-
lard›r. 

‹flte oligarflinin YÖK’ü buna ta-
hammül edememektedir. O kadar
apolitiklefltirme operasyonunun ar-
d›ndan, büyük bir anti-faflist öfkey-
le gençli¤i faflistlerin üzerine yürü-
mesini hazmedememektedir. Genç-
li¤in boyun e¤meyen tavr›n›, dire-
nen dinami¤i olan devrimcileri üni-
versitelerden silecek hal ve çareler
düflünmektedir. Sözü edilen proje
iflte buna dönük bir projedir. Zaten
faflistlerle çat›flmalar›n üzerine
denk gelmifl olmas› da bunun bir
göstergesidir. Ama bu çat›flmalar
olmasa da, YÖK’ün bu amac›n›n
her daim geçerli  oldu¤u aç›kt›r. Bu
amaç, flimdi bir kez de hangi sivri
ak›ll› taraf›ndan “özgürlük ve gü-
venlik projesi” ad› verildi¤i anlafl›l-
mayan bu projeyle denenecektir.
Ancak YÖK’ün, bu politikas› da
öncekiler gibi direnen, boyun e¤-
meyen devrimci ö¤renciler taraf›n-
dan YÖK’ün çöplü¤üne at›lacakt›r.

Say›: 167 45E⁄‹T‹M

fifiiiflflllii LLiisseessii’’nnddee iiddaarree,, ppoolliiss,,
ffaaflfliisstt ssaalldd››rr››ss››

Gerek üniversitelerde gerekse liselerde, idare-faflist iflbirli¤inin had saf-
haya ulaflt›¤› son günlerde ‹stanbul Üniversitesi, ‹TÜ, Ankara DTCF’de
yaflanan faflist sald›r›lardan sonra bir sald›r› giriflimi de ‹stanbul fiiflli Lise-
si’nde yafland›.

4 Aral›k günü, normal girifli saat 7.30’da olan lisenin kap›lar›n›n saat
7.35'de kapat›l›p yaklafl›k 300 ö¤rencinin d›flar›da kalmas›yla gerginlik
bafllad›. “Neden bizi d›flar›da bekletiyorsunuz” diye soran ö¤renciye Mü-
dür ‹hsan CANKAR kafa at›p, “Sana ne, sana hesap m› verece¤im” fleklin-
de cevap verdi. Bundan 10 dakika sonra müdüre yalakal›k yapmak isteyen
bir faflist, ö¤rencinin yan›na gelip müdürün yan›nda “benimle gel yoksa b›-
ça¤› saplar›m” diye tehdit etti.

3. teneffüste müdür kafa att›¤› ö¤renciyi özür dilemesi için yan›na
ça¤›rm›fl, fakat “özür dileyecek bir fley yapmad›¤›” cevab›n› alm›flt›r. Ar-
d›ndan müdürün yan›ndan ayr›lan ö¤renci faflistler taraf›ndan önü kesile-
rek h›rpaland›. Bunun üzerine devrimci-demokrat ö¤renciler bu yaflad›kla-
r›n› duyurabilmek için bas›n aç›klamas› karar› ald›. Okul ç›k›fl›nda topla-
nan ö¤renciler aç›klamaya bafllarken polisin etraf›n› çevirerek korumaya
ald›¤› faflistler ba¤›rarak tekbir getirdiler. Faflistler polisin, 'bunlar›n oyunu-
na gelmeyin siz gidin' demesi üzerine de uzaklaflt›lar.

Okul önünde yap›lan aç›klamada ö¤renciler; “... devrimci-demokrat ö¤-
renciler yani bizlerin bir araya gelip ufak bir grup haline gelmesine bile ta-
hammül edemeyip okuldan atan idarenin faflistlerle birlikte ö¤rencilere da-
yak atmas› tahammül edilemez. Bu yaflad›¤›m›z, ne ilktir, bu sistem var ol-
du¤u sürece ne de son olacakt›r. Ama bizler haks›zl›klara boyun e¤meye-
cek, hakk›m›z› arayaca¤›z” dediler.

Ö¤renciler, “Faflizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z, Ö¤renciyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n ard›ndan eylemlerine son vererek da¤›ld›lar.

KK››flflllaa TTiippii ÜÜnniivveerrssiittee ‹‹sstteemmiiyyoorruuzz
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy yerleflkesinde 28 Kas›m günü bir ö¤ren-

ci okul giriflinde, hasta olmas›ndan kaynakl›, kimli¤ini minibus içerisinde
göstermesi ve turnikelerden geçemeyece¤ini belirtmesi üzerine güvenlik
biriminin sald›r›s›na u¤ram›flt›.

Bunun yan›s›ra önceki haftalarda okul yemekhanesinin kötü durumunu
ve yemeklerin pahal› olmas›n› protesto eden ve imza toplayan ö¤rencilere
soruflturma aç›lmas› üzerine Çiftlikköy yerleflkesinde 4 Aral›k günü tüm
bunlar› protesto için yaklafl›k 70 kiflini kat›l›m› ile bir eylem gerçeklefltiril-
di.

"Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Üniversiteler Bizimdir Bizimle Özgürleflecek,
Yaflas›n Devrimci Dayan›flma" sloganlar› atarak bas›n aç›klamas› yap›ld›.

Fransa: Ö¤renciler Eylemlerini SSürdürüyor
Frans›z hükümetinin e¤itimde reform ad›na, e¤itim sisteminde günde-

me getirmeyi düflündü¤ü hak gasplar› ve di¤er düzenlemeler, 10Aral›k’ta
Fransa çap›nda liselerde yap›lan eylemlerle proteste edildi. Bir çok kentte
liselerde e¤itimin durduruldu¤u eyleme, ö¤renci sendikalar›n›n yan›s›ra,
öö¤¤rreettmmeenn sseennddiikkaallaarr›› ve Ö¤renci Aileleri Federasyonu FCPE de destek
verdi. Çeflitli flehirlerde yürüyüfllerin de yap›ld›¤› eylemler s›ras›nda Brest
kentinde ö¤rencilerle jandarma aras›nda çat›flmalar ç›kt›. 



Kaç›n›lmaz olarak bir kez daha
AKP iktidar› IMF’nin tüm koflulla-
r›n› kabul etti. “Ac› Reçete” bir kez
daha uygulamaya konuldu. Ancak
IMF’nin ac› reçeteleri, asl›nda hal-
k›m›z›n yaflam›ndan ony›llard›r he-
men hiç eksik olmad›. YYaarr››mm aassrr››
aflk›n bir süredir IMF’yle birlikte
yafl›yoruz. 

Bu, yeni sömürgecilik iliflkileri-
nin bafllad›¤› y›llardan bugüne tüm
düzen partilerinin iktidarlar›nda is-
tisnas›z böyle sürdü. Kim ne derse
desin hiçbir iktidar IMF boyunduru-
¤una karfl› ç›kmam›flt›r. Bu, emper-
yalizme ba¤›ml›l›¤›n kaç›n›lmaz so-
nucudur. AKP iktidar› da bunun d›-
fl›nda de¤ildir, olamaz da. 

IMF ile iliflkiler, ülkemizin yeni
sömürgelefltirilmesinde önemli bir
dönüm noktas›d›r. 

Türkiye IMF ve Dünya Banka-
s›’na 11994477 yy››ll››nnddaa üye oldu. Fakat
IMF, etkisini daha üyelik gerçeklefl-
meden 1 sene önce gerçeklefltirilen
ddeevvaallüüaassyyoonn ile hissettirmeye bafl-
lad›. Bu devalüasyonun yap›lmas›
(yani paran›n de¤erinin düflürülme-
si), IMF’nin üyelik için öne sürdü¤ü
koflullardan biriydi ve iktidardaki
CHP hükümeti, koflulu yerine getir-
di: 1 dolar, 131 kurufltan 228800 kkuurruu--
flflaa ç›kar›ld›. Bunun sonucunda, ülke
bir gecede yar› yar›ya yoksullaflm›fl
oldu. Bu sayede emperyalist ülkeler
savafl sonras› k›tl›¤› çekilen tar›m
ürünlerini ülkemizden ççookk uuccuuzzaa
alabilmeye bafllad›lar. 

Bu IMF’den yenilen “iillkk kkaa--
zz››kk”t›. Sonras› da gelecekti. 

HH
‹ktidar IMF’nin dedi¤ini yapma-

ya bafllam›flt›. 

Bunun sonucunda, 1950’ler bo-
yunca, ithal mallar pahaland›, itha-

lat ve ihracat aras›nda büyük bir
aç›k olufltu. Bu dd››flfl ttiiccaarreett aaçç››¤¤››nn››
kapatmak için ise CHP iktidar› ddaa--
hhaa ffaazzllaa bboorrçç aallmmaakk zorunda kald›.
BBoorrçç kkaappaann››nnaa k›s›lma süreci bafl-
lam›flt› art›k.. 

IMF’den al›nan, bu ticaret aç›¤›-
n› kapatmak için kullan›ld›. Yani
emperyalizmden borç al›nan para-
lar, daha ülkeye girmeden tekrar te-
kellerin kasas›na geri dönüyordu. 

HH
IMF ile iliflkilerin ikinci dönemi

11995588’’ddee bafllad›. CHP yerine DDee--
mmookkrraatt PPaarrttii (DP) vard› iktidarda.
4 A¤ustos 1958’de IMF ile DDPP ara-
s›nda imzalanan “ekonomik istikrar
program›” da ddeevvaallüüaassyyoonn ve bir-
çok ürüne yyeennii zzaammllaarr içeriyordu.
1 dolar bu defa da, Adnan Menderes
taraf›ndan 228800 kkuurruuflflttaann 990000 kkuurruu--
flflaa yükseltildi, ki bu çok büyük çap-
l› bir devalüasyondu. Tüm K‹T (ka-
mu iktisadi teflebbüsü) ürünlerine
ve kamu hizmetlerine zam yap›ld›...
Sonras› malum:

D›fl ticaret aç›¤› büyüdü. Yeni
borçlar al›nd›. Bu borcu ödemek
için halk daha da yoksullaflt›r›ld›.
Ülkemizdeki emperyalist boyundu-
ruk bir kat daha artt›. 

HH
11996600’’ll›› yy››llllaarr››nn ortas›ndan itiba-

ren iktidarda bulunan Adalet Partisi
ald›¤› d›fl borçlar› geri ödemede s›-
k›nt› çekti¤i için IMF ile yeni bir
anlaflma karar› ald›. Bunun için
IMF’ye bir niyet mektubu gönderdi.
IMF ise bu niyete karfl›l›k, yyeennii
zzaammllaarr vvee ddeevvaallüüaassyyoonn iisstteeddii..
IMF’nin bu talebi 1970’in A¤usto-
s’unda yerine getirildi. Kabul edilen

yeni “istikrar program›” çerçevesin-
de 11 ddoollaarr 99 lliirraaddaann 1155 lliirraayyaa çç››--
kkaarr››lldd››.. Ve elbette birçok alanda
zamlar yap›ld›. 

Lakin bu “istikrar programla-
r›”na ra¤men, “istikrar› sa¤layama-
d›k” diye halka yüklenmeye devam
ettiler. 1978-79 y›llar›nda IMF ile
yeniden bir iissttiikkrraarr pp rrooggrraamm›› ha-
z›rland›. Bu program›n da sonucu
önceki program›n ayn›s› oldu. Em-
peryalistlerin ve iflbirlikçi oligarfli-
nin kasas› dolarken halk iyice yok-
sullaflt›. BBooyyuunndduurruukk ppeekkiiflflttii.. Art›k
ülkede IMF’nin izni olmadan tek
ad›m at›lamaz hale gelindi. 

HH
1980’e gelindi¤inde peflpefle ye-

ni anlaflmalarla, taahhütlerle IMF
ve Dünya Bankas›’n›n kap›s› s›k s›k
çal›nmaya baflland›. Türkiye ekono-
misinin yörüngesi oradan ç›kan ka-
rarlarla belirleniyordu. 

Özellikle 1980’li y›llar›n bafl›
oligarfli için tam bir karabasand›r.
1979’da faflist ‹ran fiah›’n›n devril-
mesi, ekonomik krizin boyutlanma-
s›, devrimci mücadelenin yükselme-
si oligarfliye kabuslar gördürüyor, ne
krizden ç›kabiliyor ne de yükü hal-
k›n s›rt›na y›kabiliyordu. Onun için
durmadan IMF ve Dünya Banka-
s›’n›n kap›lar›n› afl›nd›r›yorlard›.
Hatta o y›llarda bakanlar›n, bürok-
ratlar›n, IMF ve Dünya Bankas› ka-
p›lar›ndaki ac›kl› hali, karikatür der-
gilerine bile konu olmufltu.

O s›rada büyük bir ddöövviizz ddaarr
bboo¤¤aazz›› vard›. Türkiye ekonomisi o
günkü deyimle bir eennkkaazz halindey-
di. Oligarfli, yurt d›fl›ndaki elçilikle-
rinin paralar›n› bile ödeyemez hale
gelmifl bir çok ülkeden para dilen-
meye ç›km›flt›. IMF ve Dünya Ban-
kas› yetkilileri Türkiye’den giden
bakan ve bürokratlar› günlerce kap›-
lar›nda beklettiler. Afla¤›lay›p içeri
bile almad›lar. Uflaklar, afla¤›land›-
lar, azarland›lar ve IMF’nin dayatt›-
¤› en kötü koflullardaki anlaflmalar›
imzalad›lar.

HH
11998800--11999900 aras›ndaki döneme

damgas›n› vuran ise 2244 OOccaakk 11998800
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IIMMFF 
BBooyyuunndduurruu¤¤uunnuunn

TTaarriihhii

Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye



tarihinde IMF’nin dikte ettirdi¤i ka-
rarlar oldu. 

Bu kararlara göre, kamu kuru-
lufllar› özellefltirme ad› alt›nda em-
peryalistlere peflkefl çekilecek, de-
valüasyon yap›l›p liran›n de¤eri dü-
flürülecek, yabanc› sermayenin giri-
flinin önündeki tüm k›s›tlama ve en-
geller kald›r›lacak, s›k› para politi-
kas› uygulanacakt›; yani vergiler
artt›r›lacak, zamlar yap›lacak fakat
iflçi ve emekçilere yap›lan zamlar
düflük tutulacakt›. 

Fakat bu kararlar› uygulamak o
kadar kolay de¤ildi. 115500 bbiinn iiflflççii
greve ç›km›flt›. ‹flkenceyi, faflist te-
rörü protesto için iflkence merkezle-
ri bas›l›yordu. Pahal›l›¤›, zamlar› ve
IMF’yi protesto için silahl›-silahs›z
eylemler sürüyordu. ““IIMMFF’’nniinn YYöö--
nneettttii¤¤ii DDee¤¤iill,, BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee””
fliar› yükseliyordu mücadele alanla-
r›ndan. Tekeller huzursuz(!)du. 

Huzuru, 12 Eylülle buldular. 

12 Eylül cuntas›yla birlikte TÜ-
S‹AD da, IMF ve Dünya Bankas› da
zil tak›p oynamaya bafllad›lar. 

24 Ocak kararlar› cunta zoruyla
uygulanmaya baflland›. 

Ücretler donduruldu, grevler ya-
sakland›, memurluk açl›¤a mahkum
olmakla eflde¤er hale getirildi, em-
peryalist sermayenin önündeki en-
geller kald›r›ld›. Tüm ekonomik ka-
rarlar› hükümete IMF ve TÜS‹AD
dikte ettiriyordu. Bu “model”, cun-
tan›n görünürde iflbafl›ndan çekildi-
¤i, yönetimin “sivilleflti¤i” 1983
sonras›nda da devam etti. Dolay›-
s›yla baflbakan koltu¤unda kimin
oturdu¤u fark etmiyordu. Ekonomi-
yi o koltukta oturan Özallar, Demi-
reller, Çillerler, Mesut Y›lmazlar

de¤il, emperyalist devletler ve te-
keller ad›na IIMMFF TTüürrkkiiyyee MMaassaass››
fifieeffii yönetiyordu. 

HH
1990 y›l› sonras› Türkiye ekono-

misi pek çok kez “s›k›nt›ya” girdi.
Hükümetler, tekeller, kriz var diye
aya¤a kalkt›lar. Bu s›k›nt›lar›n, so-
runlar›n hepsinin arkas›nda yatan
neden IMF politikalar› olmas›na
ra¤men, her seferinde yine IMF bir
kkuurrttaarr››cc›› olarak gösterilmeye çal›-
fl›l›yordu... 

Asl›nda, halk kand›r›lsa da, ege-
menler cephesinde, herkes neyin ne
oldu¤unu biliyordu elbette. Emper-
yalistler ve iflbirlikçi tekeller genel
olarak memnundu hükümetlerden.
Arada sorun ç›kt›¤›nda da “niyet
mektuplar›”n›, “stand-by” anlaflma-
lar›n› yenileyerek, denetim ve yöne-
tim heyetleri göndererek duruma
müdahale ediyorlard›. “2001 fiubat
Krizi”nden sonra yeni bir IMF an-
laflmas›n›n dayat›lmas› ve bu anlafl-
may› uygulamak üzere de Kemal
Dervifl’in alenen sömürge valisi gi-
bi Türkiye ekonomisinin bafl›na ge-
tirilmesi, bu mekanizmay› herkese
aç›kça göstermifltir. 

HH
2001 krizinden sonra, IMF’yle

son anlaflma 2003 y›l›nda yap›ld›.
(Daha do¤rusu, AKP’nin yapaca¤›
son anlaflma itibar›yla sondan önce-
ki diyelim.) Bu anlaflman›n sonu-
cunda TÜPRAfi, Tekel, Telekom gi-
bi devasa K‹T’lerin emperyalistlere
peflkefl çekilmesi süreci h›zland›r›-
larak hemen hemen tamamland›. 

Bizzat IMF direktifleriyle, sa¤-
l›ktan, e¤itime kadar birçok alan› ti-
carilefltirecek düzenlemeler yap›ld›,
mezarda emeklilik, kölelik yasalar›,
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› gibi, “reform” ad› alt›nda
piyasay› emperyalist tekellerin insa-
f›na b›rakan yasalar ç›kart›ld›. 

HH
IMF ile iliflkiler tarihine kabaca

bir bak›flla da görülece¤i gibi, nere-
deyse tüm hükümetler IMF ile en az
birkaç kez anlaflmalar imzalam›fllar
veya kendilerinden önce imzalanan

tüm anlaflmalara da sad›k kalm›fllar-
d›r. Sosyal demokrat geçinen DSP
ve CHP’den milliyetçili¤i kimseye
b›rakmayan MHP’ye, ANAP’tan
DYP’ye, Demokrat Parti’den Ada-
let Partisi’ne, SHP’ye kadar iktidara
gelen tüm burjuva partileri IMF’ye
boyun e¤mifllerdir. Bugün AKP ikti-
dar› da ayn› fleyi yapmaktad›r. 

Halk› aptal yerine koyanlar, bir
de “biz de IMF’nin üyesiyiz! Karar
al›nmas›na biz de kat›l›yoruz, bizim
de oyumuz var...” diye savunurlar
kendilerini. 

Evet do¤ru, üyedirler. Do¤ru,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de
oy hakk› vard›r IMF’de. Ama.. 

IMF’de öyle her üyenin eflit tek
bir oyu yoktur. Orada, üye her ülke-
nin ooyy oorraann›› yyüüzzddeelleerrii farkl›d›r. Ül-
kelerin durumuna, a¤›rl›klar›na, ya-
ni ekonomik, siyasi, askeri gücüne
göre bu oran de¤iflir. Örne¤in em-
peryalist ABD’nin oy oran› yyüüzzddee
1177,,3355,, Türkiye’nin ise yüzde
00,,4499’dur. Yani bir konuda ABD’nin
görüflü, 17 oya eflitken, Türkiye’nin
o konudaki görüflünün karar üzerin-
deki etkisi, yar›m oyluk bile etme-
mektedir. Baflka bir deyiflle, IMF;
herkesin paras› kadar konufltu¤u bir
yerdir. Ki bu durum, emperyalist
çark›n nas›l döndü¤ünü san›r›z ol-
dukça bariz biçimde gösteriyor. 

Birileri hala kendini bizim de
IMF’de oy hakk›m›z var diye kan-
d›rmaya devam edebilir. 

HH
Türkiye’nin IMF’ye üye oldu¤u

1947 y›l›ndan bu yana; IMF-Türki-
ye aras›nda onlarca anlaflma imza-
land›. Bunlar›n bilindi¤i gibi en
kapsaml› ve ba¤lay›c› olanlar›na
“Stand-by” anlaflmalar› denilmekte-
dir ki, üyelikten bu yana 19 adet
ssttaanndd--bbyy anlaflmas› uygulanm›flt›r. 

Her anlaflma, ülkemizin bo¤az›-
na vurulmufl boyunduru¤u biraz da-
ha s›kt›. Her anlaflma, halk›n keme-
rinin biraz daha s›k›lmas›na neden
oldu. 

AKP’nin imza atmak üzere ol-
du¤u anlaflma, 20. ssttaanndd--bbyy’d›r. 

Ve ak›beti ayn› olacakt›r. 

Say›: 1167 47HAFIZA



BAM TELİ çizgiler

Pespaye MMuhabirlik 
Rezil GGazetecilik!

Hapishanelerde 122 insan›n ölümünde manflet de¤eri gör-
meyenler, yüzlerce insan›n sakat b›rak›lmas›nda, tecrit hücre-
lerinde intihara zorlanmas›nda haber de¤eri bulmayanlar, me-
sele cinsellik olunca, hemen manfletlere ç›kar›yorlar... Cinsel-
likle sat›fl yapan pespaye gazetecili¤in, kafalar›n› ap›fl arala-
r›ndan kurtaramayan pespaye gazetecilerin haber anlay›fl› an-
cak böyle olabilir... Bayramda M. Ali fiahin’e sorular soruyor
muhabirler; konu, hapishanelerde cinsel iliflkiye izin verilip
verilmemesi... 10 Saatlik sohbet hakk›n› sormazlar, tecriti
sorgulamazlar... Yüz defa görseler bakan›, bu sorular› sor-
mazlar. Günlerdir hepsinin derdi mahkumlar›n cinselli¤i ol-
mufl... Gazetecili¤in utanç sayfalar›n› yaz›yorlar hep birlikte..  

Yalakal›k TTaraf’›
“Baflbakan’›n, meali “ya sev ya terk et” olan o

ürkütücü aç›klamalar›n›n bir tür “kisve” oldu¤unu ve
alt›nda, Kürt meselesinin bar›flç› çözümüne yönelik baz›
somut ad›mlar saklad›¤›n› hem hükümet kaynaklar›ndan
hem de bölgenin nabz›n› iyi tutan Türkiyeli ve Irakl› siyasi
flahsiyetlerden son zamanlarda s›kça iflitiyorum.”

Kim diyor bunlar›? Yasemin Çongar. (Taraf, 5 Aral›k
2008) Baflbakan›n sözlerinde öyle bir anlam keflfedebil-
mek için ya çok aptal olmak laz›m ya da herkesi aptal san-
mak... Ya da her koflulda yalakal›k yapmakta uuzzmmaann
olmak gerek. Acaba hangisi?

Dudak uçuklatan
aday: Bahçeli ‹stanbul

teflkilat›n›n toplant›s›nda
konufluyor:

“‹stanbul’a öyle bir aday
aç›klayaca¤›m ki, herkesin

dudaklar›
uçuklayacak”. Du-

dak uçuklatacak bu aday
kim olabilir sizce?

a- Fredy

b- Haluk K›rc›

c- M. Ali A¤ca

d- Türkefl

e- Kendisi

Kapitalizme
uyumlu 
diyanet:
“Kredi kart›yla 
kurban kesimi 
caizdir.”

u

En çok 
kazand›ran 
meslek:
Eski Türk-‹fl Baflkan›
Bayram Meral’in 63
gayr›menkulu var-
m›fl... Demek ki, “sar›
sendikac›l›k” (dikkat
sadece sendikac›l›k
de¤il) en çok kazan-
d›ran mesleklerin 
bafl›nda geliyor.. 

değin elerm

Bir kalem ddarbesi!
Zenginler ülkesiyiz... TÜ‹K’e göre açl›k s›n›r› 237, yok-

sulluk s›n›r› 619 YTL... buna göre Türkiye’de yoksulluk s›n›-
r› alt›nda yaflayanlar›n say›s› 13.1 milyona ç›km›fl... TÜ‹K
fazla vermifl... s›n›rlar› biraz daha düflük tutsa, hepten zengin-
ler ülkesi olur ç›kar›z... sömürü artt›kça, krizler artt›kça zen-
ginleflmifl oluruz... ne güzel!!!

Daha önce de bir gecede kaç milyon azalm›flt›k. 

Bir gecede milli gelirimiz artm›flt›. 

Son olarak bir gecede alt› milyon yeni seçmenimiz oldu. 

Rakamlar› yanyana koyuyorsun, oluyor. 

AKP bu ifli biliyor!
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Ak›ll› iinsan,
baflkalar›n›n
tecrübelerin-
den yyararlan-
mas›n› bbilen-

dir.
Voltaire

Öncü!
Abdullah Gül, 10 Aral›k ‹nsan Haklar› Günü dolay›s›yla

yay›nlad›¤› mesajda “yapt›¤› reformlarla Türkiye’nin insan
haklar› konusunda yüksek standartlara ulaflt›¤›n› ve bu ko-
nuda hep öncü oldu¤unu” söylemifl.  

Polisin durmayan› vurdu¤u, sadece bir y›l içinde onlarca
insan›n karakollarda ve hapishanede iflkenceyle katledildi-
¤i bir “standart”!

Hakk›n hakimiyeti!
Rize Valisi Kas›m Esen, bayramda tutuklularla bayram-

laflmak üzere Kalkandere L Tipi Hapishanesi’ne gitmifl. 

Hapishaneye giriflte, Vali de X-Ray cihaz›ndan geçiril-
mifl. Alarm›n çalmas› üzerine Vali önce kol dü¤melerini
sonra kemer ve ayakkab›lar›n› ç›kar›p cezaevine girebilmifl. 

Haber böyle diyor. 

Vali Esen uygulamayla ilgili olarak “Hukuk devleti,
herkesin kurallara ba¤l› olmas›n› gerektirir. Hakk›n haki-
miyeti esast›r” demifl.  

Acaba, Vali beyin kol dü¤melerini ç›karmas›yla yetin-
meyip, ç›r›lç›plak soyup bir de makat aramas› yapsalard›, 

bununla da yetinmeyip “çök kalk e¤il” uygulamas› yap-
salard›,

böyle bir afla¤›lamaya karfl› olaki itiraz etseydi ve bunun
üzerine gardiyanlar taraf›ndan itiraz› sindirilmek üzere
kafas› mesala duvara vurulsayd›.

Vali bey yine “hakk›n hakimiyeti esast›r” diyecek miydi
acaba?

Bofl konuflmak da kolay, flov yapmak da... 

Lüks ddüflkünü hhac›lar
“Kabe’ye bakarak kahve içmek, dini duyarl›l›¤›m›z›

incitiyor. Ama bizim hac›lar, ‘penceremden kabe
görünmüyor’ diye bizimle kavga ediyor, Ankara’dan
zevat› araya sokuyor..”

Yukar›daki flikayetin sahibi Diyanet ‹flleri Baflkan›.
Hac döneminde torpil yapt›r›p “kabe manzaral› oda”
isteyenlerin Diyanete baflvurular›ndan flikayet ediyor. 

‹flgalci Konvoy’a Sald›r›:
96 Kamyon ‹mha Edildi

Pakistan'›n Afganistan s›n›r›na yak›n bölgede,
direniflçilerin iflgalcilere malzeme tafl›yan bir kon-
yova düzenledi¤i sald›r›da, Afganistan'daki NATO
ve ABD birliklerine askeri araç götüren 96 kamyon
yak›ld›. 

6 Aral›k’ta Peflaver yolunda, nak-
liye konteyn›rlar›n›n b›rak›ld›¤› ter-
minalde gerçeklefltirilen sald›r›ya
onlarca direniflçinin kat›ld›¤› belirti-
liyor. Günde 350’yi aflk›n kamyonla
yaklafl›k 7 bin ton malzeme Hayber
Geçidi’nden Kabil’e ulaflt›r›l›yor ve
direniflçiler zaman zaman bu hatta
eylemler gerçeklefltiriyorlar.   

Fransa’da Resmi Irkç›l›k
Avrupa ülkelerinde hükümetlerin ›rkç› uygula-

malar›na her gün bir yenisi ekleniyor. Fransa ‹çiflle-
ri Bakanl›¤›’na ba¤l› Ulusal Suç Araflt›rma Merke-
zi, yeni bir ›rkç› öneriyi gündeme getirdi. Merkezin
önerisine göre, suçlular, ten renkleri ve etnik köken-
lerine göre fifllenecek. 

Bu ›rkç› “fikir”, henüz öneri düzeyinde, öneriye
karfl› büyük tepkiler de var, fakat art›k Avrupa bur-
juva demokrasilerinde bu ›rkç› öneriler, devlet ka-
t›nda normal görülüyor ve zaten benzeri bir çok uy-
gulama yürürlü¤e konulmufl durumda.  

Hak Gasplar›na Protesto
Almanya- Stuttgart’da yap›lan bir gösteriyle de-

mokratik haklar›n k›s›tlanmas› ve polisin yetkileri-
nin artt›r›lmas› protesto edildi.

Almanya’da k›saca “Toplanma Yasas›” ad› veri-
len ve 2009’da uygulanmas› beklenen yeni yasal
düzenlemelere göre, polis izni d›fl›nda toplant›, gös-
teri yapmak zorlaflt›r›l›rken, polise her türlü toplan-
t›y› izleme ve kameraya çekme hakk› veriliyor. 7
Aral›k’ta iflte bu yasay› protesto etmek için yap›lan
eylem, Sol Parti (Die Linke) ve Verdi taraf›ndan dü-
zenlendi. Eyleme yaklafl›k 5 bin kifli kat›ld›.

Budapeflte’de Grev
Macaristan’daki Budapeflte Havaalan›’nda,
havalimanlar› yönetiminin “kârl›l›¤› artt›rma” pla-
n›yla emekçileri daha fazla çal›flt›rma ve hak gasp›-
na yönelme politikas›na karfl›, 10 Aral›k’ta grev ya-
p›ld›. ‹ki sendika taraf›ndan gerçeklefltirilen eylem-
de, uçufllar›n büyük bölümü iptal edilirken, Hava-
alan› Yak›t Hizmetleri fiirketi de grevi desteklemek
için uçaklar›n yak›tlar›n› doldurmad›. 
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Bayrampafla fiehitlerimiz
1972, Dersim do¤umlu YYaazz--

ggüüllüü GG.. ÖÖzzttüürrkk, 1988’de örgütlü
mücadeleye kat›ld›. Büyük Ölüm
Orucu Direniflinin 1. Ekibinde
yer ald›¤›nda, abisi, ye¤eni ve efli
flehit olan bir devrimciydi. Katil-
ler sürüsü yakarak katletti.

1971, Malatya-Kürecikli do-
¤umlu fifieeffiinnuurr TTeezzggeell,, devrim-

cileri de, devletin zulmünü de çocuklu¤unda tan›d›.
1992’de devrimci hareketin saflar›nda yerini
ald›. Mahalli alanda çeflitli görevler ald›. Ya-
k›larak katledilen 6 kad›n tutsaktan biriydi.

1964, Bolu Göynük do¤umlu NNiillüüffeerr AAll--
ccaann,, 12 Eylül döneminde hapishane ziyaretle-
rinde devleti de devrimcileri de tan›d›. Y›llar-

ca TAYAD içinde mücadele ettikten sonra,
baflka alanlarda görevler üstlendi. Yak›larak katledildi.

1977 Dersim do¤umlu ÖÖzzlleemm EErrccaann,, Trakya Üni-
versitesi’nde ö¤renci iken, 1995’te devrimci
harekete kat›ld›, silahl› birliklerde görev ald›.
19 Aral›k’ta, bir direniflçiyi kurtarmak için
kendini alevlerin önüne siper etti, yak›larak
katledildi.

1966, Kastamonu, Azdavay do¤umlu GGüüll--
sseerr TTuuzzccuu, 1992’de örgütlü mücadele içinde
yer ald›. Mahalli alanda sorumluluklar üstlen-

di. 1995 y›l›nda tutsak düfltü. Yak›larak katledildi.

1973, Samsun Havza do¤umlu olan SSeeyyhhaann DDoo¤¤aann,, 15
yafl›nda Dev-Genç’lilerle tan›flt› ve mücadele
içinde yer almaya bafllad›. Sakarya Üniversi-
tesi’nde, Dev-Genç çal›flmas› yürüttü. Katiller
sürüsü yakarak katletti.

1971, Manisa do¤umlu FF››rraatt TTaavvuukk,, aslen
Ordu’ludur. 1994’te mücadeleye kat›ld›, ma-
halli alan ve silahl› birliklerde görev ald›.
Ölüm Orucu 1. Ekip direniflçisiydi. Sald›r›lar›
durdurmak için öne at›ld›, Bayrampafla’da bedenini ilk

tutuflturan oldu.

1970, Adana do¤umlu AAllii AAtteeflfl,, 1992’de
Hacettepe Üniversitesi’ndeyken devrimci ha-
reket saflar›nda yerini ald›. Gençlik alan›nda
ve silahl› birliklerde görev ald›. 1. Ölüm oru-
cu ekibi direniflçisiydi, kurflunla vurularak
katledildi.

1972’de ‹stanbul’da do¤an AAflfluurr KKoorrkk--
mmaazz,, 1990’da liseliyken mücadeleye kat›ld›.
Mahalli alanda ve silahl› birliklerde görev al-

d›. Ölüm orucu 1. Ekibi direniflçisiydi. Katliam sald›r›s›na
karfl›, tutuflturdu¤u bedeniyle barikat oldu.

1968, Fatsa Il›ca do¤umlu MMuussttaaffaa YY››ll--
mmaazz,, 1991’de Küçükarmutlu’da devrimci ol-
du. Bir çok eylemde yer ald›. 1996’da Ölüm
Orucu 1. Ekip direniflçisiydi. Vurularak katle-
dildi.

1968 ‹stanbul do¤umlu CCeennggiizz ÇÇaall››kkoo--
ppaarraann,, iflportac›yken devrimci hareketle ta-
n›flt›. Dev-Genç’te ve emekçilerin örgütlen-

mesinde yer ald›. Vurularak flehit düflen tutsaklardan biriydi.

Ad›yaman-Besni do¤umlu MMuurraatt ÖÖrrddeekkççii, ‹stanbul’da
bir elektirik atölyesinde çal›fl›rken, devrimci bir örgütün saf-
lar›nda yer ald›. 1994’te tutsak düfltü. Vurularak katledildi.

Oligarflinin, F Tipi hapishaneler ve tecrit politikas›n› uygu-
lamak için, 19 Aral›k 2000’de, oligarfli taraf›ndan 20 hapisha-
nede birden devrimci tutsaklara karfl› bafllat›lan katliam ve tes-
lim alma sald›r›s›nda, 28 devrimci ilerici tutsak, halklar›n di-
renifl tarihine onurlu bir sayfa ekleyerek flehit düfltüler.

Oligarflinin büyük bir vahflet uygulad›¤› sald›r›da, katille-
rin önünde e¤ilip bükülmediler. Bafllar› dimdik, halklar›n kur-
tulufl tarihinin yaz›c›lar›na yak›fl›r bir flekilde flehit düfltüler.

Oligarflinin düzenini alt etmek, Anadolu topraklar›nda kur-
tulufl bayra¤›n› dalgaland›rmak, dünya halklar›n›n bafl düflma-
n› emperyalizmi ülkemizden kovmak için kavgan›n en önün-
de yer ald›lar. 

Emperyalizm ve oligarflinin gözünde dünyan›n en büyük
suçunu ifllemifllerdi. Evet, ““ssuuççllaarr›› bbüüyyüükkttüü””, bir avuç sömü-
rücü zalimin, dünya halklar› üzerindeki bask› ve zulmüne son
vermek için aya¤a kalkm›fllard›. Suçlar›  büyüktü, devasa si-
lahlara, ordulara kafa tutan cüretin sahibi, halklara bu cüreti
tafl›yand›lar. Suçlar› büyüktü, ba¤›ms›zl›¤a, demokrasiye, sos-
yalizme inan›yorlard›.

Bu ““bbüüyyüükk ssuuççllaarr››”” nedeniyle katledildiler.

Fakat, yaratt›klar› direniflle, kendilerinden sonra da bu ““bbüü--
yyüükk ssuuççllaarr››”” iflleyecek, binlerce devrimciye örnek oldular.

Ümraniye    fiehitlerimiz
1968 Mersin Silifke do¤umlu AAhhmmeett

‹‹bbiillii,, Erzurum Atatürk Üniversitesi ö¤ren-
cisiyken mücadeleye kat›ld›. Büyük Ölüm
Orucu Direniflinin 1. Ekibinde yer ald›.
Sald›r›y› durdurmak için bedenini tutufltu-
rarak ölümsüzleflti.

1977’de Trabzon do¤umlu UUmmuutt GGee--
ddiikk,, lise y›llar›nda mücadeleye kat›ld›.
Tutsak düflmeden önceki son görevi silahl›
birlikler komutanl›¤›yd›. Direniflin son gü-
nünde flehit düfltü.

1974 Dersim, Mazgirt do¤umlu EE rrccaann
PPoollaatt,, konfeksiyon iflçisiydi,
1995’te devrimci hareket saf-
lar›na kat›ld›. Son olarak si-
lahl› birliklerde görevliydi.
Kurflunla vurularak katledildi.

1971, Kars do¤umlu AAllpp
AAttaa AAkkççaayyöözz,, ‹stanbul’da es-
nafl›k yap›yordu, devrimci
hareketin bir taraftar›yd›. Di-

renifl bittikten sonra ko¤ufltan
ç›karlarken kurflunla katledildi.

1971, Sivas Kangal do¤umlu RR››zzaa
PPooyyrraazz,  konfeksiyon, avizecilik gibi çeflit-
li ifllerde çal›flt›. Devrimci hareketin taraf-
tar›yd›. 1988’de mücadele içinde görevler
ald› ve k›sa sürede tutsak düfltü. Kurflunla
vurularak katledildi.

19 Aral›k 2000 fiehitlerimiz;

KKuurrflfluunnllaann››rrkkeenn,, YYaannaarrkkeenn,, DDiirrii
DDiirrii YYaakk››ll››rrkkeenn CCeessaarreettlleerrii vvee
FFeeddeekkaarrll››kkllaarr››yyllaa BBiirr TTaarriihh YYaazzdd››llaarr

AAhhmmeett ‹‹BB‹‹LL‹‹

UUmmuutt GGEEDD‹‹KK

EErrccaann PPOOLLAATT
AAllpp AAttaa AAKKÇÇAAYYÖÖZZ

RR››zzaa PPOOYYRRAAZZ

YYaazzggüüllüü GG.. ÖÖZZTTÜÜRRKK

fifieeffiinnuurr TTEEZZGGEELL

NNiillüüffeerr AALLCCAANN

ÖÖzzlleemm EERRCCAANN

CCeennggiizz ÇÇAALLIIKKOOPPAARRAANN

GGüüllsseerr TTUUZZCCUU

SSeeyyhhaann DDOO⁄⁄AANN

MMuurraatt ÖÖRRDDEEKKÇÇ‹‹

FF››rraatt TTAAVVUUKK

AAllii AATTEEfifi
AAflfluurr KKOORRKKMMAAZZ

MMuussttaaffaa YYIILLMMAAZZ


