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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
21 AAral›k-27 AAral›k

27 Aral›k 1990’da ‹stanbul Göztepe’de DMO’nun
bombalanmas› esnas›nda flehit düfltüler.
Ferit, Ordu Fatsa’da do¤du. 1980 öncesi liseli Dev-
Genç saflar›nda çal›flt›. 12 Eylül sonras›nda tutsak düfl-
tü. Tahliye olduktan sonra Dev-Genç’in yeniden yarat›l-
mas› sürecine kat›ld›. Zor koflullarda yeralt› mücadele-
sinde yer ald›. Daha sonra SDB Ekip Sorumlulu¤u’na
getirildi. 

Hamdi, Amasya Gümüflhac›köy do¤umluydu. En büyük arzusu SDB üyesi olmakt›. Bu arzusuna ka-
vufltu. Komutan› Ferit ile birlikte flehit düfltü.

FFeerriitt EELL‹‹UUYYGGUUNN HHaammddii AAYYGGÜÜLL

1968 do¤umluydu. Devrimci mücadeleye ‹stanbul’da ö¤renciyken kat›ld›. ‹s-
tanbulda ilk kurulan ö¤renci derne¤i olan MÜBYÖD’ün baflkanl›¤›n› yapt›.
Dev-Genç içinde çeflitli görevler üstlendi. ‹stanbul Dev-Genç’in sorumlulu¤una
atand›. 1992’den itibaren bir savaflç› olarak mücadelesine devam etti. 24
Aral›k 1994’te polis taraf›ndan gözalt›na al›narak kaybedildi.‹‹ssmmaaiill BBAAHHÇÇEECC‹‹

Bursa Dev-Genç saflar›nda yer al-
d›. 23 Aral›k 1979’da Marafl
katliam›n› protesto etmek için ya-
p›lan bir eylemin güvenli¤ini sa¤-
larken ç›kan çat›flma s›ras›nda vu-
rularak flehit düfltü. 1957 Nevflehir
Ürgüp do¤umluydu.NNaaddiirr ÖÖLLMMEEZZ

22Aral›k
1977’de Galata-
saray Mühendislik
Yüksekokulu’nu
basan faflistleri
püskürtmek için
kitlenin önünde
dövüflürken b›çak-

lanarak katledildi. 1954 K›rklareli do-
¤umluydu.

FFeevvzzii AAZZIIRRCCII

Elaz›¤, Gaziantep ve Ma-
latya’da görev yapt›. Ma-

latya da¤lar›nda k›r ge-
rilla ekiplerinde yer ald›.

Ayn› ilde anti-faflist bir
eylem haz›rl›¤› sonras›n-

da elindeki bomban›n
patlamas› sonucu 26
Aral›k 1979’da flehit düfltü. 1956 Dersim

Mazgirt do¤umluydu.

ZZeekkii ÖÖZZTTÜÜRRKK

TOPRA⁄IM POLATLI

Bozk›r›n ortas›nda 
Ankara k›y›s›nda
Büyük bir ilçedir Polatl›
Basm›flt›r ba¤r›na
Kurtulufl Savafl› flehitlerini
Sakarya flehitleri an›t›yla 
En yüksek tepesinden

Gelen geçeni selamlamaktad›r
Anadolu’nun ads›z kahramanlar›

Bereketlidir topraklar›
Tah›l›n her bir çeflidi boy verir

Emekçi insanlar›n ellerinde
Ekme¤e, afla dönüflür arpa, bu¤day
Ve koca koca silolar›nda
Depolar bozk›r›n bereketini
Emekçidir, kimi Tatar, kimi Kürt

olan insanlar›.

Çatlam›flt›r dudaklar›
Günefl yan›¤›d›r yüzleri
Elleri nas›rl›d›r toprak kokar
Alamay›nca emeklerinin karfl›l›¤›n›
Bir kara gölge vard›r gözlerine düflen

ekme¤i-umudu çal›flanlar›n

Gözlerindeki o kara gölge
Ve topra¤›m Polatl›
Kara gölgeleri silip atmada
Bekler yeni ads›z kahramanlar›n›

bekler ba¤r›na basmay›

Çok beklemeyecek
Yeni ekinlerle birlikte
Umut da boy verecek topra¤›nda
Polatl›’n›n da

Çekik gözlü Tatar
Esmer yüzlü Kürt

Halk›m›z›n yüzü gülecek 
Güldürece¤iz! KKeevvsseerr MM››rrzzaakk

1144 MMaarrtt 22000022

KKAAHHRRAAMMAANNLLIIKK GGÜÜNNÜÜ

O gün çok büyük bir gündü...
O gün!
Zulmün kalelerini sarsan dört gündü...
O gün!
Zalimlerin kana susad›klar› gündü
O gün!
Ölümle-yaflam aras›ndaki çizginin,
Kayboldu¤u gündü...
O gün!
Kahramanl›k türkülerinin,
Ayn› yürekten söylendi¤i gündü...
O gün!
Korkaklar›n bin defa,
Kahramanlar›n bir defa öldü¤ü gündü.
O gün!
Muktedirlerin tel tel döküldü¤ü,
Çukura gömüldü¤ü gündü.
O gün!
Ölümün herkese eflit mesafede,
oldu¤u gündü.
O gün!
Yoldaflça s›cakl›¤›n ölümle,
Vedalaflmas›yla dolu bir gündü...
O gün!
Tarihin zindanlara getirilip,
flahit gösterildi¤i gündü.
O gün!
‹nsanl›¤›n, yi¤itli¤in,
S›navda oldu¤u gündü.
O gün!
Kahramanl›¤›n s›radanlaflt›¤›, gündü
O gün!
Dün gibi kalsa da
O gün hala bugün...
O günler hep konuflulacak.
Kahramanlar daima varolacak
O gün!
Art›k bu gündür
Bu gün güneflin 
daha bir yak›nlaflt›¤› gündür...

Çaytafl› fifiehitleri
An›ld›

6 Aral›k 1994’te Der-
sim’in Hozat ‹lçesi’ne
ba¤l› Çaytafl› Köyü’nde
kuflat›ld›klar› evde direne-
rek flehit düflen 9 gerilla,
Dersim HÖC’lüler tara-
f›ndan an›ld›. Gülseren
Beyaz ve Hüsniye Ay-
d›n’›n mezar› bafl›nda 9
gerilla için gerçeklefltiri-
len anmada flehit aileleri mezar bafllar›nda a¤›tlar yakt›lar. Mezarlar›n karanfil-
lerle süslenmesinin ard›ndan  HÖC ad›na yap›lan konuflmada “Ba¤›ms›zl›k,
demokrasi, sosyalizm mücadelesinde Çaytafl› direniflinin ça¤r›s› tüm ezilen
halklarad›r. Onurlu, erdemli, insanca bir yaflam için bu düzen bizlere büyük
bedeller ödemeyi dayat›yor. Ony›llard›r bu ülkede da¤larda, hapishanelerde,
meydanlarda bu bedeli ödeyerek sahip ç›k›yoruz b›rak›lan mirasa” denildi. 
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Katliam ve direnifl:
Ülkemizin son k›rk y›-

l›nda bu iki kelime çok s›k
an›ld›. 1970’lerin bafllar›n-
dan bu yana, bu iki kelime
hep yan yana geldi. Katli-
am ve direnifl, çürümüfl düzenin
temsilcileriyle yeni bir düzenin
temsilcilerini simgeliyordu. Çürü-
müfl düzenin temsilcileri katlediyor-
du ve katlederek, yeni bir düzen için
mücadele edenleri yok etmek isti-
yordu. Katliam, eesskkiinniinn yyeenniiyyii
bboo¤¤mmaa politikas›n›n ad›yd› yani. 

1972 K›z›ldere, devrimcilere yö-
nelik katliam politikas› aç›s›n-

dan bir dönüm noktas›d›r. O dönem-
den itibaren oligarfli, devrim iddi-
as›ndaki hareketlere karfl› bir imha
politikas›yla karfl›l›k verdi. K›z›lde-
re ayn› zamanda, oligarflinin bu po-
litikas›na karfl› “teslim olmama” ge-
lene¤i aç›s›ndan da bir miladd›r. 10
Aral›k günü Ankara’n›n Kurtulufl
Mahallesi’nde karfl› karfl›ya gelen
ölüm mangalar›yla Cepheli Kevser
M›rzak, karfl›-devrim ve devrimin
bu çizgisini devam ettirdiler. Ölüm
mangalar›, K›z›ldere’deki cellatla-
r›n, Kevser M›rzak Mahirler’in yo-
lundan savaflmaya devam ettiler.

Ne kadar gizlenmeye, yok say›l-
maya çal›fl›l›rsa çal›fl›ls›n, dün-

ya çap›nda s›n›f mücadelesi sürüyor
ve bunun ülkemizdeki yans›mas›
olarak oligarfliyle halk›n örgütlü
güçleri aras›nda da bir savafl var.
1970’ler bafl›nda oligarfliyle halk›n
devrimci öncüleri aras›nda bafllayan
savafl, 1970’li, ‘80’li, ‘90’l› y›llar
boyunca halk› da içerecek flekil-
de geliflti. Devrimcilere karfl›
imha politikas›, 1970’lerde sivil
faflist terörle, 1980 bafllar›nda
dara¤açlar›yla, 1990 bafllar›nda
infazlarla t›rmand›r›l›rken, kat-
liamlar Marafl’ta, Çorum’da,
Balgat’ta, ‹stanbul Beyaz›t’ta
oldu¤u gibi do¤rudan halka yö-
nelik kitle katliamlar›na da dö-
nüfltü. 

Yürüyüfl Dergisi’nin bu sa-
y›s›na bakanlar, birçok sayfada
““kkaattlliiaamm”” bafll›¤›yla karfl›lafla-
caklar. Marafl katliam›, Mad›-

mak katliam›, 19 Aral›k katliam›...
Ve Ankara Kurtulufl’taki infaz.. Bü-
tün bunlara ek olarak da ‹kitelli’de
oldu¤u gibi, faflist sald›r›lar›n, linç
sald›r›lar›n›n  yeni Marafllar, Mad›-
maklar yaratmaya aday hale gelme-
si... Bu yo¤unluk, derginin özel bir
tercihinden de¤il, ülkemiz tarihinin
bir sonucudur. Bu yo¤unluk, ülke-
mizdeki faflizmin eseridir. 

Kevser M›rzak’›n Ankara’n›n or-
tas›nda ve güpegündüz infaz

edilmesi, oligarflinin “geçmiflte kal-
d›” san›lan politikalar›n›n devam et-
ti¤ini gösteriyor. ‹nfazlar›n, katli-
amlar›n, iflkencelerin geçmiflte kal-
d›¤› iddias›, burjuvazinin bir dema-
gojisi, küçük burjuva kesimlerin ise
kuruntusuydu. Fakat s›n›f mücade-
lesinin gerçekleri, hiçbir kuruntuya
yer vermeyecek kadar kat›d›r. “De-
mokrasiye geçmeye” dair bu kurun-
tular, neredeyse yirmi y›ld›r sürüyor
ve s›n›f mücadelesinin kat› gerçek-
leri yirmi y›ld›r defalarca bu kurun-
tular› yalanlad›. ‹nfazlar, katliamlar,
iflkenceler devam etti ve ediyor. 

Böyle bir politikan›n “geçmiflte
kalmas›” demek, infazlar›n,

katliamlar›n yarg›lanmas›n› ve ada-
letin yerini bulmas›n› gerektirir. Ül-
kemizde böyle bir fley hiç olmam›fl-
t›r. Göstermelik olarak bile, böyle
bir yola baflvurulmam›flt›r. O zaman
kim, neye göre, bunlar›n geçmiflte

kald›¤›n› iddia ediyordu?.. Mesele,
düzene yedeklenmektir. Sa¤ veya
sol, islamc› veya milliyetçi, düzene
yedeklenenler, gerçekleri çarp›t-
maktan geri durmuyorlar. Kimi
“gerginlefltirmemek”ten sözediyor,
kimi “yaralar› kafl›mayal›m” diyor.
Kimi demokrasi için AB’den veya
AKP’den medet umuyor. Bunun
karfl›l›¤›nda biz düzenin gerçekleri-
ni göstermeye, bu gerçeklere karfl›
direnmeye ve resmi ve sivil faflist
teröre karfl› mücadele ça¤r›s›nda
bulunmaya devam ediyoruz. Kevser
M›rzak’›n direnifli de faflizme karfl›
bir ça¤r›d›r. Oligarfliye ve emperya-
lizme karfl› kurtulufl bayra¤›n› yük-
seltme ça¤r›s›d›r.  

Karfl›-devrimin zora baflvurdu¤u
yerde, halk güçleri, tüm imkan-

lar›yla direnifli örgütlemek zorunda-
d›rlar. Karfl›-devrimin zoru karfl›s›n-
da kaç›fl, devrim iddias›ndan kaç›fl-
t›r. Faflist, gerici teröre, devlet terö-
rüne karfl› “icazet” alt›nda muhale-
feti savunanlar›n, bu sald›r›lar› püs-
kürtebilmesi, hesap sormak için kit-
leleri seferber edebilmesi mümkün
de¤ildir. Son haftalar içinde peflpefle
gerçeklefltirilen polis cinayetleri ve
infazlar, unutturulan Marafllar, y›l-
dönümünde anaca¤›m›z 19 Aral›k-
lar, demokratik kurumlar›n kap›s›n-
da uluyan linç güruhlar›, bbüüttüünn
bbuunnllaarr,, herkesi devlet konusunda,

oligarflinin demokrasisi konu-
sunda yeniden düflünmeye zor-
luyor. Yan›lg›ya yer yok. 

Resmi aç›klamalar, Kevser
M›rzak’›n katledildi¤i ope-

rasyonun ““ÖÖzzeell HHaarreekkaatt TTiimm--
lleerrii”” taraf›ndan gerçeklefltiril-
di¤ini belirtiyor. Kim bu “tim-
ler”? Nitelikleri nedir? Hangi
amaçla oluflturuldular? Sadece
bu sorular›n cevab› bile bize ül-
kemizde yürürlükte olan siste-
min faflist niteli¤ini gösterir.
Sark›k b›y›klar›, üç hilalli yü-
zükleri, as›k ve pis suratlar›, el-
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Katliam ve Direnifl!

Peflpefle gerçeklefltirilen
polis cinayetleri ve infazlar, unut-
turulan Marafllar, y›ldönümünde
anaca¤›m›z 19 Aral›klar, demok-

ratik kurumlar›n kap›s›nda uluyan
linç güruhlar›, bbüüttüünn bbuunnllaarr,, her-
kesi devlet konusunda, oligarflinin
demokrasisi konusunda yeniden
düflünmeye zorluyor. Yan›lg›ya

yer yok. 



lerinde en geliflmifl silahlar›yla bir
katiller ordusu... Bu timler, y›llard›r
gündemde. Resmi olarak "Özel
Tim" ya da "Özel Harekatç›lar" de-
niliyor, ancak onlar› daha çok “in-
sanl›ktan ç›km›fl, adam öldürmek
için birbiriyle yar›flan, iflkence yap-
maktan zevk alan, uyuflturucu tica-
retinden, adam kaç›rmaya, fidye is-
temeye kadar her türlü pisli¤in için-
de olan, psikopatlaflm›fl halk düfl-
manlar›” olarak tan›mlamak daha
do¤rudur. Çünkü bütün pratikle-
ri bu tan›m içine s›¤maktad›r.
“At›fl, iflkence, sorgu, sabotaj,
suikast, kamuflaj...” gibi konu-
larda, yani kontrgerilla politika-
lar›n› hayata geçirecek flekilde
e¤itilen bu timler, bugüne kadar
iflledikleri binlerce suça karfl›n,
-düzenin kendi yasalar›na göre
bile suç ifllemelerine ra¤men-
düzen taraf›ndan hep himaye
edildiler. ‹flkencenin, infazlar›n
yan›nda, kulak, burun hatta kafa
kesecek kadar insanl›ktan ç›kan
böyle bir güruhu resmen istih-
dam eden bir devlet nas›l bir
devlettir?

1945’lerden itibaren faflizmin yu-
kar›dan afla¤›ya kurumlaflt›r›ld›-

¤› bu ülkede, ordu  ““iiçç ssaavvaaflflaa ggöö--
rree””,, yani kendi halk›na karfl› örgüt-
lendirilmifltir. Yine halka karfl› kul-
lan›lmak üzere, o dönemlerden iti-
baren ›rkç›l›k ve dincilik temelinde
militarist örgütlenmeler oluflturul-
mufltur. J‹TEM gibi özel katliam çe-
teleri kurulmufltur resmen. Kevser-
ler’i katleden ve devrimcilerin difle
difl mücadele etti¤i iflte böyle bir
devlettir.

Bunlar ayr›nt› m›? Evet ayr›nt›!
Fakat bunlar tart›fl›lmadan “de-

mokratikleflme” tart›fl›labilir mi?
AAKKPP nnee ddiiyyoorr bbuunnllaarraa mmeesseellaa??
AKP ad›na anayasa haz›rlayanlar
ne diyorlar bu konularda? KKeevvsseerr
MM››rrzzaakk’’››nn kkaattlleeddiillmmeessii oonnllaarr››nn
““aannaayyaassaa ttaassllaa¤¤››””nnaa uuyygguunn mmuu,,
bilmek isteriz... Susurluk sürecinde,
olaylar›n belli kifliler ve gruplarla
s›n›rland›r›lmak istenmesi karfl›s›n-
da, devrimciler, ayd›nlar›, halk›,
söz konusu politika ve örgütlenme-
lerin kkiiflfliilleerree vveeyyaa ggrruuppllaarraa bbaa¤¤ll››

oollmmaadd››¤¤›› konusunda uyard›lar. Ül-
kemizin sosyo ekonomik yap›s› ve
devletin niteli¤ine iliflkin  her tespi-
timizde oldu¤u gibi, bu konuda ge-
çen zaman bizim hakl›l›¤›m›z› gös-
terdi. Politika, ne Çiller-Gürefl ikti-
dar›yla, ne A¤ar’›n emrindeki ölüm
mangalar›yla s›n›rl›yd›. Onlar belli
bir kesitte emperyalizmin ve oligar-
flinin kendilerinden bekledi¤i gö-
revleri yerine getirmifllerdi. Onlar,
yönetim mekanizmas›n›n d›fl›nda

kald›¤›nda da politika ve söz konu-
su örgütlenmeler çeflitli biçimlerde
devam etti. Herkes, Kevser M›r-
zak’›n   infaz edilmesinin süreç aç›-
s›ndan ““mmüünnffeerriitt bbiirr oollaayy”” olmad›-
¤›n› iyi bilmeli. Oligarfli y›llard›r ifl-
kenceleri, infazlar›, katliamlar› böy-
le geçifltirmek istemifltir. Böyle ol-
du¤unu düflünmek, sistemin tuza¤›-
na düflmektir. 

Türk Ceza Kanunu’yla, Terörle
Mücadele Yasas›’yla, Ceza ‹n-

faz Kanunu’yla, Polis Kanunu’yla,
ve daha genel bir deyiflle “AABB’’yyee
uuyyuumm yyaassaallaarr››”yla nas›l bir hukuk
biçimlendirildi?.. Birçok kesim,
devrimcilerin uyar›lar›na ra¤men
bunu yeterince tart›flmad›. Ancak
sonuçlar ortaya ç›kt›kça, bu yasala-
r›n niteli¤i anlafl›l›yor. Biz burada
ffaaflfliizzmmddeenn,, bbiirr ddeevvlleett öörrggüüttlleennmmee--
ssiinnddeenn ve biçiminden söz ediyoruz.
Ülkemizdeki sömürge tipi faflizmin
adeta karakteristik hale gelen özel-
liklerinden biri olan “Demokratik-
leflme manevralar›n›n bask›n›n pe-
kifltirilmesiyle sonuçlanmas›” AKP
iktidar›nda da de¤iflmemifltir. 

AKP iktidar›ndan demokrasi
bekleyenler, hem AKP’yi do¤-

ru tahlil edememekte, hem oligarflik
diktatörlük sistemini tan›mamakta-
d›rlar. Demokrasiye ne oligarflik
sistem geçit verir, ne de emperyaliz-
min-oligarflinin demokrasi diye bir
hedefi vard›r. O halde, bugüne ka-
dar oldu¤u gibi, bundan sonra da
bofl demokrasi hayali üzerine gelifl-
tirilecek her politika, kendini ve kit-
leleri aldatman›n yeni bir biçimi ol-

maya mahkumdur. 

Susurluk sürecinde devlet
ad›na haz›rlanan raporlarda

flu söyleniyordu: ""DDeevvlleett bbuu ttüürr
iiflfllleerrii yyeenniiddeenn yyaappmmaa iihhttiiyyaacc››
dduuyyaabbiilliirr,, bbuunnllaarr ddeevvlleett cciiddddii--
yyeettiiyyllee yyaapp››llmmaall››..""  Evet, Cep-
heli Kevser M›rzak, muhtemel
ki bu “kontrgerilla teorisyenle-
ri”nin öngördü¤ü ddeevvlleett cciiddddii--
yyeettiiyyllee katledilmifltir. Karfl›m›za
her zamanki gibi “kanun devle-
ti, hukuk devleti” söylemleriyle
ç›kacaklard›r. Bu aç›klamalar,
devletin ve polisinin infazlar›n›

meflrulaflt›rmaya yetmez. Mevcut
hukukla halk›n ve devrimcilerin
mücadelesini bast›ramayan faflizm,
gerekti¤inde ola¤anüstü hallere, s›-
k›yönetimlere baflvurup, biçimsel
burjuva demokratik haklar› rafa kal-
d›r›rken, zaman zaman da infazlar-
la, kaybetmelerle, faili meçhullerle
bu amac›na ulaflmaya çal›fl›r. Fa-
flizm bunlar› yaparken de ““hhuukkuukk
ddeevvlleettii”” oldu¤unu ileri sürmeye de-
vam eder. Bir hukuk ve hukukun
uygulay›c›s› olarak “yarg›” var el-
bette. Peki  ne yap›yor bu yarg›?
H›rs›zl›klar› m› yarg›layabildi, fa-
flist katilleri mi, ölüm mangalar›n›
m›, iflkencecileri mi, Susurluk’u
mu?.. Cevab›n› tüm halk biliyor.

Türkiye demokratik bir ülke ol-
mad›¤›, bir hukuk devleti olma-

d›¤›; emperyalizme ba¤›ml› bir yeni
sömürge oldu¤u için, faflizmle yö-
netildi¤i için Kevserler, ba¤›ms›z-
l›k, demokrasi ve sosyalizm için sa-
vafl›yor. Sömürge ve faflist bir ülke-
nin sömürülen ve zulmedilen halk›
olmay› reddetti¤imiz için, boyun
e¤meyi, uzlaflmay› da reddediyoruz
Kevser M›rzak gibi...
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Kevserler, ba¤›ms›zl›k, 
demokrasi ve sosyalizm için
savafl›yor. Sömürge ve faflist
bir ülkenin sömürülen ve zul-
medilen halk› olmay› reddetti-
¤imiz için, boyun e¤meyi, uz-
laflmay› da reddediyoruz Kev-
ser M›rzak gibi...



10 Aral›k günü, saat 10.30-11.00
s›ralar›nda, Ankara’da bir devrimci
katledildi. Bir devrimci, tek bafl›na
bulundu¤u evi kuflatan ölüm man-
galar› karfl›s›nda teslim olmad›.
Katliamc›lar›n kurflun sesleri, öm-
rünü devrime adam›fl devrimcinin
sloganlar›yla karfl›laflt›. 

Ankara Kurtulufl Mahallesi De-
deefendi 1. Sokak'ta bulunan bir
eve Özel Harekat Timleri taraf›ndan
yap›lan bask›nda, Cephe savaflç›s›
oldu¤u aç›klanan Kevser M›rzak fle-
hit düfltü. Polis taraf›ndan yap›lan
resmi aç›klamada çat›flmada bask›n›
gerçeklefltiren iki polisin de a¤›r ya-
raland›¤› belirtilirken, ayn› operas-
yon kapsam›nda ayn› sokakta Sez-
gin Çelik adl› devrimcinin de tutsak
edildi¤i ö¤renildi.  

Konuya iliflkin Cephe taraf›ndan
yap›lan aç›klamada ise operasyon
anlat›larak flöyle denildi:

“10 Aral›k’ta Ankara’da bir yol-
dafl›m›z flehit düfltü. 

10 Aral›k’ta Devrimci Halk Kur-
tulufl Cephesi, bir savaflç›s›n› kay-
betti. 

10 Aral›k’ta halk›m›z, vatan›m›-
z›n ba¤›ms›zl›¤›, halk›m›z›n özgür-
lü¤ü için tüm ömrünü veren yi¤it ve
fedakar bir evlad›n› kaybetti. 

Onun ad› KKeevvsseerr MM››rrzzaakk’t›. An-
kara’da Kurtulufl Mahallesi’ndeki
bir evde katlettiler onu. Ama teslim
alamad›lar. Katliamc›lar›n kurflun-
lar›na ve bombalar›na sloganlar›yla

ve silah›yla cevap verdi. Bir halk
kurtulufl savaflç›s›n› fiziki olarak
kaybederken, onun miras›yla güç-
lendik. 

YYoollddaaflflllaarr!! Bir savaflç›m›z› kay-
bettik; fakat eminiz ki, art›k onu
tüm yönleriyle tan›yacak olan kad-
rolar›m›z, taraftarlar›m›z, onun ye-
rini dolduracaklard›r. 

HHaallkk››mm››zz!! Yi¤it ve fedakar bir
evlad›n› kaybettin ama ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm mücadele-
sinde bayraktarlar›m›zdan biri oldu
o da. Onlar›n yolundan yürüdü¤ü-
müz sürece, hiçbiri ölmüfl say›l-
maz.”

Cenaze ttöreninde 
engelleme
Kevser M›rzak, ne yaz›k ki, yol-

dafllar› baflucunda olmadan topra¤a
verildi. Gericili¤in ve polisin etkisi
alt›ndaki ailesi nedeniyle Kevser
M›rzak’a karfl› görevlerini yerine
getirmek için gelen TAYAD’l›lar›n
cenazeye kat›lmas› mümkün olama-
d›. 

M›rzak, 11 Aral›k’ta Polatl›’da
topra¤a verildi. 

Ankara ve ‹stanbul’dan TA-
YAD’l›lar sabah saatlerinde Adli
T›p önünde beklemeye bafllad›lar.
Ö¤lene kadar Ankara TEM fiube’de
sorguya al›nan Kevser M›rzak’›n
babas› Recep M›rzak’›n gelmesiyle
cenaze al›nd›. Ancak polisin yön-
lendirmesiyle TAYAD’l›lar›n cena-
zeye kat›lmamalar›n› isteyen aile
cenazeyle Ankara’dan ayr›ld›. TA-
YAD’l›lar da Polatl›’ya hareket etti-
ler. Yolculuk boyunca Çevik Kuv-
vet taraf›ndan takip edilen TA-
YAD’l›lar Polatl›’da da polis kuflat-
mas› alt›na al›nd›lar. TAYAD’l›lar,
buna ra¤men mezarl›k önünde
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenil-

mez” yaz›l› bir pankart açarak,
“Kevser M›rzak Ölümsüzdür” slo-
ganlar›yla M›rzak’›n cenazesini
beklemeye bafllad›lar. 

Bekleyifl boyunca aileler slogan-
lar› ve marfllar›yla Kevser’in u¤ru-
na mücadele etti¤i de¤erleri ve he-
defleri dile getirirken, cenazenin
gelmesiyle defin haz›rl›¤›na bafllan-
d›. Ancak bu aflamada da  TA-
YAD’l›lar mezarl›¤a al›nmad›. De-
fin iflleminin ard›ndan, anma için
mezarl›¤a girmek isteyen TA-
YAD’l›lar›n karfl›s›na Polatl› Emni-
yet Müdürü ve Kevser M›rzak’›n
polis yönlendirmesindeki baz› akra-
balar› ç›kt›lar. TAYAD’l›lar ad›na
Mehmet Güvel, “bugün sayg›lar›n-
dan dolay› gideceklerini ama tekrar
geleceklerini” dile getirdi. Güvel,
Kevser M›rzak’›n halk› için, ba¤›m-
s›zl›k için flehit oldu¤unu vurgula-
yarak, en k›sa sürede flehitlerini zi-
yaret edeceklerini, her sene mezar›
bafl›nda anma yapacaklar›n› belirtti.

Sorular ve ccevaplar
Kevser M›rzak’›n katledilmesi,

oligarflinin infaz, katliam politikas›-
n›n devam etti¤inin de bir gösterge-
siydi. M›rzak’›n “sa¤ ele geçirilme-
ye çal›fl›lmay›p” katledilmesi, hu-
kuki aç›dan birçok soruyu da bera-
berinde getirdi. Fakat M›rzak’›n fle-
hit düflmesi üzerine Cephe taraf›n-
dan yap›lan 13 Aral›k 2007 tarihli
ve 371 No’lu aç›klamada sözü edi-
len sorular ve cevaplar bunlardan
ibaret de¤ildi. Farkl› bir soru ve o
sorunun dünya ve ülkemiz gerçe¤i-
ni gösteren bir cevab› vard› aç›kla-
mada. Aç›klaman›n bir alt bafll›¤›n-
da ““KKeevvsseerrlleerr NNiiççiinn VVaarr??...... ÇÇüünnkküü
ÜÜllkkeemmiizz EEmmppeerryyaalliizzmmee BBaa¤¤››mmll›› VVee
FFaaflfliizzmmllee YYöönneettiilliiyyoorr”” deniyor ve
ekleniyordu: “Ba¤›ms›zl›k ve de-
mokrasiyi kazanmak için, emperya-
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lizme ve faflizme karfl› savaflmak zo-
runday›z; Kevserler iflte bunun için
var, iflte bunun için silahlan›yor-
lar.”

Evet, gerçekten de ülkemiz ger-
çe¤inin k›sa bir özetiydi bu. Türkiye
halk›, 10 Aral›k sabah saatlerinde,
oligarflinin halka ve devrimcilere
karfl› sürdürdü¤ü infaz, katliam an-
lay›fl›nda hiçbir de¤ifliklik olmad›-
¤›na tan›k oldu gerçekten de. 

Bilindi¤i gibi, oligarflinin ve
devletin niteli¤ini görmeyenler,
görmek istemeyenler, 1990’lar›n ilk
yar›s›ndaki infazlarla k›yaslay›p,
“Türkiye’nin art›k o dönemleri ge-
ride b›rakt›¤›n›” ileri sürüyorlard›.
10 Aral›k’ta s›k›lan kurflunlar, bu
tezlerin iflas›n›n da ilan›d›r. Asl›nda
bu tezler, y›llard›r halk›m›z› ba¤›m-
s›zl›k ve demokrasi mücadelesinden
al›koymak, düzen partilerine ba¤la-
mak için ileri sürülen ve de defalar-
ca iflas etmifl tezlerdir.

Ülkemiz emperyalizme teslim
edilmifltir. Emperyalist tekellerin ve
iflbirlikçilerinin sömürü ve talan›n›
rahatça sürdürebilmek için de va-
tanseverlerin, devrimcilerin kan›
dökülüyor. DDeemmookkrraattiikklleeflflmmee mmaa--

ssaallllaarr››nn››nn üüzzeerriinnddee kkaann ggöölllleerrii var
yine. Peki kimin bu kan?

Bu kan, polisin s›radan insanlar›
katlederek döktü¤ü kand›r. Bu kan,
polisin devrimci bir yay›n organ›n›
satt›¤› için sokak ortas›nda vurup
felç etti¤i Ferhat Gerçek’in kan›d›r.
Bu, yoldafl›m›z Kevser M›rzak’›n
tek bafl›na kuflat›ld›¤› evde “ölü ele
geçirilmifl” bedeninden dökülen
kand›r. 

Oysa, y›llard›r bitmeyen bir “de-
mokratikleflme masal›”n›n içinde
yafl›yoruz; AB’ye uyum yasalar›, ne
“demokratikleflme” ad›na gerçek-
lefltirilen tüm di¤er
m a n e v r a l a r,

ülkemizin sokaklar›nda akan kan›
de¤ifltirmemifltir. Kevserler neden
silaha sar›lmas›n›n, devrimci hare-
ketin silahl› mücadele anlay›fl›nda
›srar›n›n nedeni iflte bu tabloda olsa
gerek. 

Düzenin kkadrolar› 
ve KKevserler
Ömrünü devrime adam›fl, feda-

karl›¤› bir yaflam biçimine dönüfl-
türmüfl bir devrimcinin ölümü, hiç
kuflku yok ki, düzenin politikac›s›y-
la, devrimciler aras›nda bir ayr›m›
kendili¤inden herkesin gözleri önü-
ne seriyor. Cephe aç›klamas›nda da
buna dikkat çekiliyor ve “Kevser-
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YOLDAfiLARI ‹Ç‹N ÖRNEKT‹R!

Kevser M›rzak, Ankara Polatl›, 4 Temmuz
1969 do¤umludur. ‹lk, orta ve liseyi Polatl›’da
okuduktan sonra, 1986’da 9 Eylül Üniversitesi
T›p Fakültesini kazanarak ‹zmir’e gitti.

Üniversiteye kadar babas›n›n tuhafiye dükkan›n-
da tezgahtarl›k yapan, emekçili¤i bilen Kevser, TTaattaarr
milliyetindendir. Fakat o da 84 y›ld›r sürdürülen asimi-
lasyon politikalar›n›n sonucunda, anadili olan Tatarcay›
ancak k›smen anlayabilir, fakat yaz›p konuflamaz durum-
dad›r. 

Cephe’yle örgütlü iliflkisi 11999900 sonlar›nda bafllad›. ‹z-
mir’de gençlik örgütlenmesi içinde ve milislerde yerald›.
Farkl› baz› görevler üstlendi, eylemlere kat›ld›. 

Kevser M›rzak’›, tan›mlayan özellikler, cesaret, mili-
tanl›k ve hiçbir koflulda kkeennddiinnii kkoorruummaa anlay›fl›na sa-
hip olmamas›d›r. Onun için her zaman önce örgütü, önce
halk›n›n ve devrimin ç›karlar› gelmifltir. Devrimcilik
onun için gelip geçici bir düflünce olmam›flt›r; o devrim-
cili¤i ömür boyu devrimcilik olarak kavram›fl ve kavra-

d›¤› gibi yaflam›flt›r. Kevser, davaya adan-
m›fl bir ömürdür. “Yapamam” demeyen,
e¤er bilmedi¤i bir görevle karfl› karfl›-
yaysa bile ““öö¤¤rreenniirr yyaappaarr››mm”” diyen bir
devrimcidir. 

Her koflulda tereddütsüzdü. Kendine
ve örgütüne güvenir, yanl›fl yapar›m kay-

g›s›yla karar almaktan, sorumluluk üstlen-
mekten kaçmazd›. 

1991 Haziran›nda tutukland›. Buca’da tutsak
kald›. 5 ay sonra tahliye oldu¤unda tereddütsüz kald›¤›
yerden devam etti. ‹kinci kez tutsak düfltü. Zindanlarda
öfkesi büyüdü, bilinci pekiflti. ‘95 Eylülünde Buca dire-
nifl destan›n›n savaflç›lar›ndan biriydi. Daha sonra Uflak
hapishanesinde Yasemin Canc›’n›n, Berrin B›çk›lar’›n
feda eylemlerine, Sevgi Erdo¤an’›n ölüm orucuna tan›k
oldu; sürecin bafl›ndan itibaren o da gönüllüydü. Nite-
kim, 2001 Eylülünde 77.. ÖÖllüümm oorruuccuu eekkiipplleerriinnddee k›z›l
bant›n› takarak bayra¤› yoldafllar›ndan devrald›.

2002 Mart›nda tahliye oldu ve mücadelesini o günden
bu yana d›flar›da sürdürüyordu. 

(Kevser M›rzak’›n özgeçmifline iliflkin bilgiler,
yoldafllar› taraf›ndan yap›lan aç›klamadan al›nm›flt›r.) 

KKeevvsseerr MM››rrzzaakk’’››nn ttaabbuuttuu ddiirreenn--
ddii¤¤ii vvee kkaattlleeddiillddii¤¤ii eevvddeenn
çç››kkaarr››ll››yyoorr.. 
BBuu bbiirr ççaatt››flflmmaayydd››,, ggüüççlleerriinn
eeflfliittssiizz oolldduu¤¤uu bbuu ççaatt››flflmmaaddaa
KKeevvsseerr MM››rrzzaakk ööllddüü aammaa oonnuu
tteesslliimm aallaammaadd››llaarr.. 
ZZaaffeerr,, öölleenn aammaa yyeenniillmmeeyyeennllee--
rriinnddiirr.. ZZaaffeerr,, KKeevvsseerrlleerr’’iinnddiirr..
KKeevvsseerr MM››rrzzaakk,, CCeepphhee ssaavvaaflflçç››llaa--
rr››nn››nn,, hhaallkk››nn bbaa¤¤››mmss››zzll››kk,, ddee--
mmookkrraassii,, ssoossyyaalliizzmm mmüüccaaddeelleessii--
nniinn öönnccüülleerriinniinn tteesslliimm aall››nnaammaa--

yyaaccaa¤¤››nn››
kkuuflflaattmmaa
aalltt››nnddaa bbiirr
kkeezz ddaahhaa
ttüümm ddüünnyyaa--
yyaa ggöösstteerr--
mmiiflflttiirr.. OOnnuunn tteesslliimm aall››nnaammaazzll››¤¤››,,
ddeevvrriimmccii hhaarreekkeettiinn iiddeeoolloojjiikk ggüü--
ccüüddüürr.. DDeevvrriimm iiddddiiaass›› vvee kkaarraarr--
ll››ll››¤¤››dd››rr.. ‹‹ddddiiaamm››zz›› vvee yyüürrüüyyüüflflüü--
mmüüzzüü KKeevvsseerrlleerr’’llee ssüürrddüürrüüyyoo--
rruuzz.. BBuu yyüürrüüyyüüflflüünn zzaaffeerrii kkeessiinn--
ddiirr!!



ler, Ülkemizin ve Halk›m›z›n ‹htiyaç
Duydu¤u Kadrolard›r” deniyordu.
Devam›ndaki bölüm, bunun neden
böyle oldu¤unu da Kevser’in yafla-
m›yla somutluyor:

“Cumhurbaflkan›’ndan YÖK
Baflkan›’na, Anayasa Mahkemesi
Baflkan›’ndan TRT Genel Müdü-
rü’ne kadar, iktidar›n yapt›¤› her
atama tart›fl›l›yor; bu mevkilere ata-
nanlar, ya¤c›l›klar›, yalakal›klar›,
emperyalizme, oligarfliye dan›fl-
manl›k ve yatakl›k yapt›klar› için
atan›yorlar. Hepsi, sömürü pastas›n-
dan bir pay alm›fl. Yani k›sacas›,
geçmiflinde kir, pas olmayan tek bir
düzen kadrosu yok, bulam›yorlar.
Bulamazlar da. 

Günlerdir yukar›da say›lan isim-
lerin kiflisel özelliklerini tart›flan
burjuva bas›na sesleniyoruz; gaze-
telerinizde, televizyonlar›n›zda “bir
terörist öldürüldü” diye geçifltirdi-
¤iniz Kevser M›rzak’›n kiflisel özel-
liklerini yaz›n kendinize güveniyor-
san›z. Yaz›n ve herkes düzenin kad-
rolar›yla, devrimci hareketin kadro-
lar› aras›ndaki fark› görsün. 

Yazamazlar. Kevser M›rzak’›n
katlediliflini gazetelerin köflelerinde
geçifltirdiler. Çünkü bu ülkede Kev-
serler’in, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm için savaflanlar›n  yafl›yor
olmas›, onlar›n “sol bitti” yalanlar›-
n› aç›¤a ç›kar›yor. Kevserler’in var-
l›¤›, düzenin çürümüfllü¤ünü göste-
riyor. 

9 Eylül Üniversitesi T›p Fakülte-
si son s›n›f›ndayken, okulunu terke-
dip kendini halk›n›n kurtulufl müca-
delesine adad›. Böyle bir fedakarl›-
¤›, düzenden böyle bir kopuflu, yal-
n›z devrimciler yapabilir. HHaallkk››nn
ddookkttoorruu olarak, halk›n›n tüm yara-
lar›na merhem olmak için yeni bir
meslek seçti kendine. Doktorluk,
onun devrimcili¤i tercih etmesinde
önemli bir nedendir zaten. Bunu
kendi özgeçmiflinde flöyle ifade
eder: “Stajyer doktor olarak çal›fl›r-
okurken tan›k oldu¤um s›n›fsal uçu-
rumdur ki bu düzenin de¤iflmesi ge-
rekti¤ini düflündürüyordu.”

Bir fleyler yapmak gerekti¤ine
inanarak ‹zmir Tabip Odas› insan

haklar› komisyonunda çal›flma-
ya bafllam›flt›. Ama k›sa sürede
burada yapabildikleriyle yeti-
nemeyece¤ini gördü. Halk›n
her yaras›na merhem olman›n,
devrim yapmak demek oldu¤u
netti art›k onun için. Tereddüt-
süz düzenle ba¤lar›n› kopar›p
ddeevvrriimm yyoolluunnaa at›ld›.”

PPoolliiss vvee bbuurrjjuuvvaa 
mmeeddyyaann››nn iinnffaazz›› 
mmeeflflrruullaaflfltt››rrmmaa 
yyaallaannllaarr››
Bir devrimciyi katletmifller-

di yine. “Teslim ol ça¤r›lar›na
ateflle karfl›l›k verdiler” kliflesi
zaten aç›klanm›flt›; ama infaza
daha “mazur” gösterecek baflka
gerekçeler de at›lmal›yd› orta-
ya. Mesela, halka karfl› bir eylem
olan Ankara’daki Ulus Çarfl›s›’na
yönelik bombal› sald›r›yla “ba¤”
kurma zorlamas›, bu gayretlerin bir
sonucuydu. Polisin dikte ettirdi¤i
yalanlar, her zaman oldu¤u gibi bur-
juva medya taraf›ndan da, araflt›r›p
soruflturulmadan, hemen yay›nlan-
d›.  

Vatan Gazetesi’ne göre “evde
suikast silahlar›” bulunmufltu. 

Yeni fiafak’›n bafll›¤› ise flöyleydi:
“DHKP-C'nin hücre evine canl›
bomba bask›n›.”

Hücre evi oldu¤undan da, canl›
bomba oldu¤undan da çok emindi
Yeni fiafak’›n Evin Göktafl adl› mu-
habiri. 

Polis ve burjuva medya taraf›n-
dan yo¤un olarak üzerinde durulan
“canl› bomba” iddias›na iliflkin ola-
rak da Cephe aç›klamas›nda flu bil-
giye yer verildi.

“Kevser M›rzak.. Oligarflinin
ölüm orucu direniflini k›rmak için
gündeme getirdi¤i tahliye manevra-
s›yla tahliye oldu. 

Ölüm orucunu d›flar›da da sür-
dürmeye haz›rd›. Ama ona farkl› gö-
revler verildi. O ise buna ra¤men, o
günlerde örgütümüze flöyle yaz›yor-
du: ‘‘ÖÖrrggüüttüümmüüzzüünn kkaarraarr›› iillee tteeddaavvii
oollssaamm ddaa ööllüümm oorruuccuunnddaakkii hheeddeeffee
kkiilliittlleennmmiiflfl kkaarraarrll››ll››¤¤››mmllaa hheerr ttüürrllüü

ffeeddaa eeyylleemmiinnee hhaazz››rr››mm.. PPaarrttiimmiizziinn
kkaarraarr››yyllaa bbüüyyüükk ddiirreenniiflfl ddeessttaann››mm››zz--
ddaa zzaaffeerrii hh››zzllaanndd››rraaccaakk ttüümm ffeeddaa
eeyylleemmlleerriinniinn ggöönnüüllllüüssüüyyüümm..’’

Burada yeri gelmiflken flunu da
belirtelim: Polis, yoldafl›m›z› infaz
etmesini meflrulaflt›rmak için burju-
va bas›n arac›l›¤›yla yoldafl›m›z›n
““ccaannll›› bboommbbaa”” oldu¤u yalan›n› or-
taya att›. Kuflku yok ki, hiçbir fley
oligarflinin infazlar›n› meflru k›l-
maz; fakat yoldafl›m›z›n canl› bom-
ba oldu¤u da bir yalandan ibarettir.
O, yukar›da aktard›¤›m›z kendi söz-
lerinden de anlafl›laca¤› gibi, fedaya
her zaman haz›r bir savaflç›m›zd›;
fakat böyle bir görev üstlenmesi söz
konusu olmam›flt›r.”

Hukukçular’dan
kitle öörgütlerinden  
katliama ttepkiler
ÇÇaa¤¤ddaaflfl HHuukkuukkççuullaarr DDeerrnnee¤¤ii,,

11 Aral›k günü bir aç›klama yapa-
rak, Sezgin Çelik’in gözalt›na al›n-
mas›na karfl›l›k, Kevser M›rzak'›n
öldürülmesine dikkat çekerek, “bas-
k›n› yapan polislerin soruflturulma-
s›n›” talep etti. 

Genel Sekreter Selçuk KOZA-
⁄AÇLI imzas›yla yap›lan aç›klama-
da, bu konuda giriflimlerde bulun-
mak üzere iki genel yönetim kurulu
üyesinin görevlendirildi¤i belirtildi.

8 DEVR‹MC‹LER ÖLMEZ 16 AAral›k 22007

TAYAD’l›lar›n, KKevser’in yyoldafllar›n›n
önünde ppolis bbarikat›. NNeyi eengelleyebilir
bu bbarikat? KKevser’in ddireniflinin, ““teslim
olmama” flfliar›n›n ddalga ddalga yyay›l›fl›n› mm›? 

Neyi eengelleyebilir; yoldafllar› ttaraf›ndan
yap›lan aaç›klaman›n ssonunda bbelirtildi¤i
gibi, ““KEVSER’‹N HHALKIMIZIN BBA-
⁄IMSIZLIK, DDEMOKRAS‹, SSOSYA-
L‹ZM UU⁄RUNA SÜRDÜRDÜ⁄Ü
MÜCADELEDE YYAfiAMASINI” MMI?



“Soruflturma kapsam›nda 24 sa-
at boyunca avukat görüfl k›s›tlama-
s› getirilmesi” elefltirilerek, bunun
iflkence ve kötü muameleye daveti-
ye ç›kard›¤›, bask›n› yapanlara
karfl› kullan›labilecek delillerin ka-
rart›lmas›na imkan sa¤lad›¤› vur-
guland›. 

Halk›n Hukuk Bürosu taraf›n-
dan 12 Aral›k’ta yap›lan aç›klama-
da da “Kevser M›rzak'›n öldürül-
mesinin aç›k bir infaz oldu¤u” be-
lirtilerek flu bilgiler verildi: “Ope-
rasyon yap›ld›¤› gün, saat
07.30'da kolluk, evin çevresinde
operasyon için y›¤›nak yapm›fl ve
operasyona fiilen bafllam›flt›r. Saat
09.20’ de evden ç›kan Sezgin ÇE-
L‹K bir süre takip edildikten sonra
evden yaklafl›k 500 m. ileride zaten
tertibat yapan kolluk taraf›ndan
yakalama ifllemine konu edilmifltir.
Kollu¤un bu yakalamadan 1 saat
sonra di¤er kiflinin evden ç›kmas›-
n› beklemeyerek, sis bombas› ata-
rak eve müdahale etmesi olay›n
aç›k bir infaz oldu¤unu göstermek-
tedir.”

HHB aç›klamas›n›n sonunda
ise flu ça¤r› yap›ld›: “Tüm bu hu-
suslar› bas›n ve kamuoyuyla pay-
lafl›yor, en temel insan hakk› olan
“yaflam hakk›”n›n – hakk› ihlal
edilenin kim oldu¤u iddia edilirse
edilsin- toplumun tüm kesimlerince
takip edilmesi gere¤inin alt›n› çizi-
yoruz.” 

Ayr›ca Kevser M›rzak’›n katle-
dilmesi üzerine çeflitli demokratik
kurumlar taraf›ndan da aç›klamalar
yap›ld›. ‹‹zzmmiirr Haklar ve Özgür-
lükler Cephesi Temsilcili¤i, Seferi-
hisar’da denizin ortas›nda can ve-
ren mültecileri hat›rlatarak ““KKeevv-
sseerr MM››rrzzaakk,, ‘‘DDeelliikk ÇÇoorraappllaarrllaa

UUmmuuddaa YYoollccuulluu¤¤aa ÇÇ››kkaannllaarr’’ ‹‹ççiinn
fifieehhiitt DDüüflflttüü!!”” bafll›kl› bir aç›kla-
ma yapt›. 

‹‹ssttaannbbuull HÖC Temsilcili¤i de
14 Aral›k’ta Galatasaray Lisesi
önünde yapt›¤› eylemde katliam-
larla devrim mücadelesinin engel-
lenemeyece¤ine vurgu yapt›. “‹n-
fazlara Son, Devrimciler Ölür
Devrimler Sürer” pankart›n›n aç›l-
d›¤› eylemde HÖC ad›na yap›lan
aç›klamada “‹nfazlar, katliamlar
halk›n meflru mücadelesini engele-
yemeyecektir” denildi. 75 kiflinin
kat›ld›¤i eyleme E¤itim-Sen 3 No’
lu fiube, EHP, Devrimci Hareket,
HKM, Halkevleri temsili destek de
bulundu. 

AAnnkkaarr aa ‹HD Temsilcili¤i de 12
Aral›k’ta "Yaflam Hakk›na Sayg›,
Yarg›s›z ‹nfaza Son” pankart› aça-
rak Kevser M›rzak’›n öldürülme-
den de yakalanabilece¤ini ifade et-
ti. Filiz Kalayc›  taraf›ndan okunan
aç›klamada “yaflam hakk›n› gasbe-
den baflka haklar› da gasbeder” de-
nildi. Genelkurmay Baflkan› Büyü-
kan›t'›n "‹nsan haklar›, terör hakla-
r›na döndü" aç›klamas›n›n da pro-
testo eylemine HÖC’lüler ve
ESP’liler de kat›ld›. 

Ayr›ca 10 Aral›k’ta Kevser M›r-
zak’›n katledilmesiyle bafllayan po-
lis terörü gözalt›larla sürdü. ‹nfaz›n
gerçekleflti¤i günün gecesi TA-
YAD’l› Naime Emlik ‹stanbul’daki
evinden, 11 Aral›k günü de TA-
YAD’l› Zeynep Yayla Ankara’da
gözalt›na al›nd›lar. 14  Aral›k günü
Ankara 11. ACM’de görülen dava-
da gözalt›lardan Sezgin Çelik, Nai-
me Emlik DHKP-C üyesi olduklar›
iddias›yla tutuklan›rken Zeynep
Yayla serbest b›rak›ld›. 

Ankara’da yap›lan bir baflka
protesto eylemi de Yüksel Caddesi
‹nsan Haklar› An›t› önünde yap›l-
d›. 14 Aral›k’ta HÖC taraf›ndan
yap›lan eylemde “Devrimciler
Ölür, Devrimler Sürer, ‹nfazlara
Son” pankart› aç›ld›. HÖC ad›na
yap›lan aç›klamada iktidar›n y›llar-
ca infaz ve katliamlarla mücadele-
yi bitirmeye çal›flt›¤› ancak bir
sonuç alamayaca¤› belirtildi.

Say›: 135 9DEVR‹MC‹LER ÖLMEZ

1 MMay›s MMahallesi’nde
Silahl› GGösteri
11 Aral›k günü saat 21.30’da maskeli ve
silahl› gösteri yap›ld›. 3001. Cadde molo-
toflarla kesildi. “Umudun Ad› DHKP-C,
Kevser M›rzak Ölümsüzdür, Kevser M›r-
zak’›n Hesab›n› Soraca¤›z” sloganlar›yla
cadde boyunca yürüyen Cepheliler DHKC
imzal› kufllamalar yapt›lar.

Gülsuyu’nda 
Kevser M›rzak ‹‹çin EEylemler
11 Aral›k günü Gülsuyu Mahallesi’nin çe-
flitli yerlerine “Kevser M›rzak Ölümsüz-
dür” “Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz”
DHKC  imzal› yaz›lamalar yap›ld›.
12 Aral›k günü saat 21:30’da Heykel Mey-
dan›’na Cepheliler taraf›ndan “Kevser
M›rzak Ölümsüzdür DHKC” yaz›l› pan-
kart as›ld›. 10 dakika boyunca sloganlar
atarak Heykel Meydan›’nda bekleyen Cep-
heliler yola molotoflar atarak çekildiler.

Nurtepe, AAlibeyköy, OOkmeydan›’nda
Bombal› PPankartlar
11 Aral›k günü akflam saatlerinde Nurtepe
Sokulu Caddesi, Alibeyköy Binevler ve Ok-
meydan› Yola¤z›’nda “Kevser M›rzak
Ölümsüzdür DHKC” imzal› bombal› pan-
kartlar as›l›p ses bombas› patlat›ld›. Pankart-
lar yaklafl›k 1 saat boyunca as›l› kal›rken po-
lisin Nurtepe’de caddeyi bir buçuk trafi¤e
kapatt›¤› görüldü.

‹kiteli, EEsenyurt, EEsenler ve 
Esenyal›’da MMolotoflu GGösteriler
11 Aral›k günü akflam saatlerinde ‹kitelli
Atatürk Mahallesi 5. sokak ve Esenyurt
Örnek Mahallesi’ndeki minibüs yolunu,
Esenler Kaz›m Karabekir Mahallesi ana
caddeyi ve Esenyal› Ayd›nl› Caddesi Ça-
kalderesi Mevki’nde caddeyi molotoflarla
kesen Cepheliler “Kevser Yoldafl Ölüm-
süzdür DHKC” imzal› pankart as›p slogan-
lar att›ktan sonra da¤›ld›lar.
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‹flçilerin, memurlar›n örgütlü ol-
du¤u konfederasyonlar›n geçen haf-
ta içinde yapt›klar›na bakanlar, bu
ülkede emekçiler ad›na umutsuzla-
flacaklard›r. Hay›r, umutsuzluk için
bir neden yoktur. Ama mevcut sen-
dikalar›n, konfederasyonlar›n nas›l
bir yap›da oldu¤unu bilmemiz, bu-

nu en genifl emekçi kitlelere anlat-
mam›z da bir zorunluluktur. 

Geçen haftaki iki toplant› son
derece dikkat çekiciydi. Bu toplan-
t›lardan biri, KESK’in 12. y›ldönü-
mü için Dedeman Otel’de düzenle-
di¤i kutlamayd›. ‹kinci toplant› ise,
Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde
"Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
‹çin Hep Birlikte Mücadele Edelim"
bafll›¤›yla yap›lan toplant›yd›. 

Her iki toplant›, ça¤r›l›lar aras›n-
da iktidar partisine, DSP ve MHP
gibi, uygulanan ekonomi politika-
larda do¤rudan sorumlulu¤u olan
düzen partilerine yer vermesiyle
dikkat çekiyordu. 

Hiç kuflku yok ki, bu ça¤r›c›lar
aç›s›ndan oldukça bilinçliydi.
KESK’in kutlama için emekçi me-

mur kitlesiyle birlikte olabilece¤i
bir yeri de¤il, bir lüks otel salonunu
seçmesi de, kutlamaya, memurlara
yönelik say›s›z hak gasb›n›n alt›nda
imzas› olan, sürgün politikalar› uy-
gulayan AKP hükümetinin bakan›n›
ça¤›rmas› da, düzeniçi bir anlay›fl›n
sonucudur.  

Sayfalar›m›zda, Devrimci Me-
mur Hareketi’nin KESK kutlamas›y-
la ilgili aç›klamas›n› okuyacaks›n›z.
Ki, devrimci memurlar, bu aç›klama-
y›, bizzat kutlaman›n yap›ld›¤› salon-
da da¤›tt›lar. Keza ikinci toplant›daki
geliflmeleri de aktard›k. Ama k›saca
flunu söyleyelim ki, meflrulu¤u dü-
zeniçinde arayan bu anlay›fl, emekçi-
lerin ç›kar›na de¤ildir. Sendikal hare-
ketin ihtiyaçlar›n› karfl›layacak bir
yaklafl›m hiç de¤ildir. 

Sendikalar, emekçilerin ekono-
mik, demokratik ve özlük sorunlar›-
n› çözmek amac›yla kurulmufl olan
örgütlerdir. Konfederasyonumuz
KESK de kökleri çok eskiye dayan-
makla birlikte 90’l› y›llarda kamu
emekçilerinin mücadeleleri ile ku-
rulmufl bir örgüttür.

Konfederasyonumuz KESK, dö-
nem dönem Amerikanc› Türk-‹fl gibi
s›n›flar üstü politikalar› hayata geçir-
mektedir. Bu bir yan›lsama de¤il ne
yaz›k ki! Öyle görülen bu durum tam
da konfederasyonumuz genel merke-
zinin tercihlerinin, üyelerin tercihle-
rinden uzaklafl›p ezen ve ezilen s›n›f-
lar› yan yana getirmeye çal›flan
AB’ci anlay›fla götürülmesinin aç›k
göstergesidir. Bu s›n›fa yabanc›lafl-
ma ve s›n›ftan kopma sonucu, SS-

GSS yasas› mecliste görüflülmek
üzereyken konfederasyonumuz,  ku-
rulufl y›ldönümünü kendisini var
eden emekçilerle de¤il, Dedeman’a
kaçarak “sosyal diyalogcu” anlay›flla
“kutlamaya” çal›flmaktad›r.

Can bedeli, sürgünler, gözalt›lar,
bask›lar ve büyük bedellerle sokak-
larda kurdu¤umuz konfederasyonu-
muz KESK, Dedeman’daki içkili
sohbetlere meze edilemez. Biz dev-
rimci kamu emekçileri olarak bu
durumu reddediyoruz. AB’ci, sos-
yal diyalogcu ve sivil toplumcu
olan bu anlay›fl kamu emekçilerini
temsil etmekten uzakt›r.

Konfederasyonumuz KESK’in
bu kokteyli, Amerikanc›, s›n›flar üs-
tü bir sendikac›l›k de¤ilse nedir?
Burjuvazinin salonlar›nda “kutla-

nan” bu gecenin, emekçilere bir
aç›klamas› olabilir mi? KESK, ön-
derlik olarak böyle bir sapma süreci
yafl›yor. KESK bu sürece derhal son
vermeli, alanlarda bu sapmaya karfl›
kitle ve s›n›f sendikac›l›¤› perspek-
tifiyle mücadele etmelidir.

Emperyalizmin ve oligarflinin
sald›r›lar›na karfl› bu süreçte sendi-
kalar›m›z›n kurulufl felsefesine ve
prati¤ine sahip ç›karak, gelecek
günleri kazanaca¤›m›za inanarak
hep birlikte bu gidifle dur diyelim!

Genelde tüm emekçileri, özelde
KESK’e ba¤l› kamu emekçilerini
tüm bu geliflmelere karfl› uyan›k ol-
maya ça¤›r›yor, bunu tersine çevir-
menin yolunun da emekçilerin
onurlu tarihindeki fiili, meflru mü-
cadele kültüründen ve prati¤inden
geçti¤ini söylüyoruz. 

Çünkü; “Biz emek örgütlerimizi,
s›n›f mücadelesindeki siperlerimizi;
sokaklarda, alanlarda, iflyerlerimiz-
de al›n terimizle kurduk, DEDE-
MANLAR’DA DE⁄‹L!”

EMEKÇ‹Y‹Z HAKLIYIZ
KAZANACA⁄IZ!

Devrimci MMemur Hareketi: 

EMEKÇ‹LER‹N ALIN TER‹ 
DEDEMAN’DA MEZE YAPILAMAZ!

EMEKÇ‹LER‹N ÇIKARLARI, ‹KT‹DAR
‹fiB‹RL‹KÇ‹L‹⁄‹YLE SAVUNULAMAZ!

* TTürk-‹fl’te ggericiler
aras›nda bbaflkanl›k yyar›fl›

*KESK, yy›ldönümünü
emekçilerle dde¤il, ootel
salonlar›nda iiktidar›n
bakan›yla kutlad›

*Hak-‹fl, MMemur-Sen,
“anayasa ççal›fltay›’nda
AKP’nin ““kat›l›mc›l›k”
oyununun ffigüran› ooldu
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9 Aral›k’ta Mecidiyeköy Kültür
Merkezi'nde ""HHeerrkkeessee SSaa¤¤ll››kk GGüü--
vveennllii GGeelleecceekk ‹‹ççiinn HHeepp BBiirrlliikkttee
MMüüccaaddeellee EEddeelliimm"" bafll›kl› toplant›
düzenlendi. TTB, D‹SK ‹stanbul
Bölge Temsilcili¤i, KESK ‹stanbul
fiubeler Platformu, Türk-‹fl ‹stanbul
fiubeleri, TMMOB ‹l Koordinasyo-
nu, ‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul
Eczac› Odas›, ‹stanbul  Diflhekimle-
ri Odas› ‹stanbul Veteriner Hekim-
ler Odas›, ‹stanbul Serbest Mali
Müflavirler ve Muhasebeciler Odas›
ve ‹stanbul Barosu’nun ça¤r›s›yla
gerçekleflen toplant›ya, Haklar ve
Özgürlükler Cephesi'nin yan›s›ra
TKP, BDSP, SDP, 78'liler Giriflimi,
Ö¤retim Üyeleri Derne¤i, Tekstil-
Sen, ‹HD, ‹flçi Emeklileri Derne¤i,
Divri¤i Kültür Derne¤i, Ba¤›ms›z
Haber ‹flçileri Sendikas›, D‹P-Giri-
flimi, ÖDP, EMEP, DSP, MHP, Saa-
det Partisi, Sosyal Demokrasi Vakf›,
Konfeksiyon ‹flçileri Derne¤i tem-
silcilerinin de içinde bulundu¤u
yaklafl›k 200 kifli kat›ld›. Toplant›-
da, mecliste görüflülece¤i belirtilen
5510 Say›l› SSGSS Yasas›’n›n
emekçiler ve halk için ne gibi ka-
y›plara yol açaca¤›, daha önceki ya-
sayla yeni ç›kar›lacak SSGSS Yasa-
s› aras›nda farklar anlat›ld›. Toplan-
t›n›n bafl›nda yap›lan sunumlarda,
sosyal güvenlik alan›nda yap›lacak
sald›r›lara a¤›rl›k verilirken yeni
SSGSS'nin sa¤l›k sisteminde ne gi-
bi de¤ifliklere yol açaca¤› belirtildi.
Toplant›n›n ikinci bölümünde, top-
lant›ya kat›lan kurumlar SSGSS'ye
karfl› nas›l mücadele edilmesi ge-
rekti¤ine iliflkin düflüncelerini aç›k-
lad›lar. 

Toplant›ya özellikle MHP ve
DSP'nin de konuflmac› olarak davet
edilmesi salonda büyük tepkilere
neden oldu. 1999 17 A¤ustos depre-
mi s›ras›nda  mezarda emeklilik ya-
sas›n› ç›karan, emekçiler aç›s›ndan
birçok anti-demokratik uygulama-
lar›n ve halka yönelik sald›r›lar›n,

katliamlar›n sorumlular›n›n salonda
olamayaca¤› eme¤in kürsüsünde
yerlerinin olamayaca¤› ifade edildi.
Devrimci kurumlar ve kimi iflçi
temsilcilerinin bafllatt›¤› protestoya
toplant›da bulunanlar›n büyük bölü-
mü kat›ld›lar.

Kürsüye DSP ad›na konuflmak
için ç›kan Dr. ‹pek Çoflkunel'in ko-
nuflmas› protestolarla engellendi,
DSP'nin halk düflman› yüzü teflhir
edildi. Çoflkunel toplant›y› terk et-
mek zorunda kald›. Divan’›n ““hhooflfl--
ggöörrüüllüü oollaall››mm”” sözüne karfl›, HHÖÖCC
aadd››nnaa kkoonnuuflflaann EEyyüüpp BBaaflfl konufl-
mas›nda cevap verdi. Eyüp Bafl’›n
konuflmas› flöyle: 

“Saadet Partisi’nden sonra bu
kürsüye ç›kmak talihsizlik herhalde.
Sokaklardaki mücadelenin birleflik
olmas› için salonda hoflgörünün ha-
kim olmas› gerekti¤ini söyledi di-
vandaki arkadafllar›m›z. Biz buna
kat›lm›yoruz ve bu söylemi tehlikeli
buluyoruz. Geçmiflini unutan gele-
ce¤ini sa¤lam temellerde inflaa ede-
mez. Özellikle bu konuda hoflgörülü
olmak toplumsal haf›zay› silen bir
zehiri içmek demektir. Neyi unutma-
m›z› ve neleri hoflgörmemizi istiyor-
sunuz? DSP ve MHP’nin burada
yeri olmamal›d›r. Bu ülkedeki bela-
lar›n sorumlular›ndand›r ikisi de.
Tamam hoflgörülü olal›m ama bir
flartla; DSPli konuflurken flu perde-
de flöyle bir slayt düflünün. 19 Ara-
l›k katliam›nda katledilen devrimci-
lerin kömürleflmifl cesetleri yans›s›n
perdeye. DSP 19 Aral›k katliam›n›n
sorumlusudur o görüntülerin önün-
de konuflabilir mi? MHP konuflur-
ken perdeye Türkiye'de bugüne ka-
dar yaflanan tüm katliamlar›n pro-
vokasyonlar›n, linçlerin görüntüle-
rini yans›tal›m. Tüm bunlar›n bafl
aktörü olan MHP o görüntülerin
önünde konuflabilir mi?”

HÖC’lü konuflmac›n›n, konufl-
mas› burada alk›fllarla kesildi. ÖDP,

SDP, EMEP, SHP, Saadet Partisi d›-
fl›ndakiler, yani salonun yüzde sek-
seni bu konuflmay› destekleyerek
alk›fllad›. HÖC Temsilcisi konufl-
mas›n› flöyle sürdürdü; “Emekçi ör-
gütlerine sayg›m›z vard›r. Onlara
karfl› bir protesto de¤ildi yap›lan.
Kürsüye sayg› gösterelim deniyor.
Bu salonda kimin kimi protesto etti-
¤i aç›kt›r. Kimse bunun demagojisi-
ni yapmas›n. Burada tart›fl›lan
önemli bir sorundur, ülkenin soru-
nudur ama her fley de¤ildir. Bu yasa
da emperyalizmin politikalar›n›n
bir parças›d›r. Bu sald›r›lar› bir bü-
tün olarak görmeli sald›r›n›n mer-
kezini yani emperyalizmi, Amerikan
emperyalizmini hedef almal›y›z. Or-
tak düflman›m›z odur çünkü. Sorun,
bu sald›r› yasalar›na karfl› ç›kt›¤›-
m›z› söylemek de¤ildir. Buna karfl›
birlikte bir fleyler örmektir. Tüm kö-
tülüklerin anas› emperyalizmdir. Ve
yap›lacak ifllerde anti-emperyalist
bir söz olmal›d›r. 12’sindeki yürüyü-
fle kat›laca¤›z. Yürüyüflün bilefleni
olaca¤›z. Bu toplant›n›n ça¤r›c›la-
r›n›n tekrar dikkatini çekmek istiyo-
rum. Burada bu ülkenin, halk›n te-
mel sorunlar› tart›fl›l›yor. Halk düfl-
manlar›yla, faflistlerle mi tart›flaca-
¤›z bunlar›. Burada halk düflmanla-
r›n›,- eli kanl› faflistleri istemiyoruz.
Bir dahaki toplant› buradaki hassa-
siyet gözönünde bulundurularak
düzenlenirse daha sa¤l›kl› olur diye
düflünüyoruz.”

Konuflmalar›n ço¤unlu¤unun,
düzen partilerinin toplant›ya kat›l-
mas›n› elefltiren ve konuya iliflkin
düflüncelerini aktard›klar› konufl-
malar›ndan sonra toplant› 12 Ara-
l›k’ta Galatasaray’daki yürüyüfle
kat›l›m ça¤r›s›yla bitirildi.

SSGSS TOPLANTISINDA 
MHP’N‹N DSP’N‹N NE ‹fi‹ VAR?
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7-9 Aral›k günlerinde yap›lan
Türk-‹fl Kongresi’nde, Genel Bafl-
kan Salih K›l›ç’›n oluflturdu¤u liste
seçimi kaybederken, kongreye ka-
dar Türk-‹fl Genel Sekreteri olan
MMuussttaaffaa KKuummlluu’nun oluflturdu¤u
liste Türk-‹fl yönetimine seçildi. 

Bugüne kadar görülmemifl bi-
çimde, Baflbakan ve Cumhurbaflka-
n› ikisi birden bir konfederasyonun
kongresine konuflmac› olarak kat›l-
d›lar. Görüldü ki, Türk-‹fl seçimleri
sadece iflçileri ilgilendirmiyordu.
Dahas› anlafl›ld› ki, iflçilerden daha
fazla düzen partileri ilgilendi seçim-
lerle,  iflçilerden daha fazla onlar be-
lirleyici oldular seçimlerin sonuçla-
r›nda. Ve AKP deste¤iyle Mustafa
Kumlu genel baflkanl›¤a seçildi.

Salih K›l›ç kongrede, Kum-
lu’nun AKP ile iliflkilerini, iflbirlik-
çili¤ini teflhir eden konuflmalar yap-
t›. Oysa, mevcut sendikac›l›k anla-
y›fl›na Salih K›l›ç da karfl› de¤ildir.
Tersine Türk-‹fl bafl›ndan beri ““ppaarr--
ttiilleerr üüssttüü sseennddiikkaacc››ll››kk”” politikas›
ad› alt›nda, düzen partilerinin arka
bahçesi olmufltur. Bunun devam›
olarak 12 Eylül Cuntas› dahil, tüm
sömürücü hükümetlerin iflbirlikçisi
olmufltur. Dolay›s›yla, politikas› bu
olan bir sendikan›n, düzen partileri-
nin müdahalesine kapal› olmas› da
mümkün de¤ildir. Bu yan›yla kendi
yaratt›klar› sonuç, kendilerini de
vurmufl, AKP iktidar›, iflbirlikçile-
rin içinden de eenn iiflflbbiirrlliikkççiiyyii seçe-

rek Kumlu’yu baflkanl›k koltu¤una
oturtmufltur.

Salih K›l›ç konuflmalar›nda,
Kumlu’nun AKP ile iliflkilerine ilifl-
kin flunlar› söyledi; 

** Yönetim olarak Baflbakan’› zi-
yarete gittikleri, kendilerinin ziyaret
sonras›nda ayr›ld›klar›, Mustafa
Kumlu ve bir k›s›m yöneticinin
Tayyip Erdo¤an’›n uça¤› ile Art-
vin’e aç›l›fla gittikleri, döndüklerin-
de ise, o dönem yap›lan “Cumhuri-
yet Mitingleri”ne karfl› “tepki plat-
formlar›” kurmay› önerdi¤i, daha
sonra kendisini Bülent Ar›nç’›n ba-
s›n dan›flman›n›n arad›¤› ve ayn›
teklifi yapt›¤›, her ikisini de reddet-
ti¤ini,

* Kumlu’nun, GM‹S Genel Bafl-
kan› Ramazan Denizer’le birlikte
‹ntes’in genel kurulunda Baflbakan
ile görüflme yapt›¤›, bu görüflmeye
TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤-
lu’nun da tan›k oldu¤u,

* Kumlu’nun toplu görüflme
sözleflmelerinde esnek çal›flma ve
idari dayatmalar için ““BBuunnllaarr hhaa--

yyaatt››nn ggeerrççeekklleerrii kkaabbuull eettmmeekk
zzoorruunnddaayy››zz”” dedi¤ini de an-
latt›.

Peki bugüne kadar, neden
Salih K›l›ç tan›k oldu¤u bu
olaylar› anlatmad›? Neden ifl-
çileri bu sendikac›l›¤a karfl›
uyarmad›? Bu anlay›fla karfl›
neden mücadele etmedi?

Elbette ki, Salih K›l›ç’›n
sendikac›l›k anlay›fl› da bu
anlatt›klar›n›n d›fl›nda de¤il-
dir. Bugün bunlar› anlatmas›,
kongre için kullanmak ama-
c›ylad›r. Salih K›l›ç’›n a¤z›n-

dan kongre vesilesiyle baflka zaman
duyamayaca¤›m›z bir fley daha duy-
duk, bu da ““ggeenneell ggrreevv”” söylemiy-
di. K›l›ç; ““kk››ddeemm ttaazzmmiinnaatt››nnaa ddoo--
kkuunnuullmmaass›› hhaalliinnddee TTüürrkk--‹‹flfl iiççiinn ggee--
nneell ggrreevviinn yyoolluunnuunn aaçç››llaaccaa¤¤››nn››””
söyledi. Yine K›l›ç, Tayyip Erdo-
¤an’›n daha önceki konuflmalar›nda
iflçilere örgütlenme ça¤r›lar› yapt›-
¤›n› hat›rlatarak "22000033--22000077 yy››llllaa--
rr››nnddaa TTüürrkk--‹‹flfl üüyyeessii sseennddiikkaallaarrccaa
yyaapp››llaann öörrggüüttlleennmmee ffaaaalliiyyeettlleerrii ssoo--
nnuuccuunnddaa yyaallnn››zzccaa sseennddiikkaallaarraa üüyyee
oolldduukkllaarr›› iiççiinn 2200--2255 bbiinnddeenn ffaazzllaa
iiflflççiimmiizz iiflfltteenn aatt››llmm››flfltt››rr"" dedi.

Salih K›l›ç, iflçilerin iflten at›l-
mas›n› anlat›rken, kendilerinin sen-
dika yöneticisi olarak buna neden
tav›r almad›¤›n› anlatm›yor. Neden
tav›r almad›klar›n›n cevab› kendi ifl-
birlikçi sendikac›l›k anlay›fllar›n›
anlatacakt›r çünkü. Sonuçta, Salih
K›l›ç’›n seçimlik konuflmalar›n›n
samimiyetine iflçiler de dahil kimse
inanmad›, bu söylemler Salih K›-
l›ç’›n kongreyi kaybetmesini engel-
leyemedi.

TÜRK-‹fi KONGRES‹: ‹fiB‹RL‹KÇ‹ 
SEND‹KAL HAREKET‹N SEFALET‹

BES K‹L‹S 
‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹’NDEN 
DAYANIfiMA ÇA⁄RISI

BES Kilis ‹l Temsilcisi K›yasettin
Aslan hakk›nda, 2007 Newroz kutla-
malar› çerçevesinde 24 Mart 2007 ta-
rihli yerel Kent Gazetesi’nde yay›m-

lanan “Atefl ve Demir” konulu yaz›s›
ve 20.03.2007 tarihli yerel Hududeli
Gazetesi’nde yay›mlanan “Newroz
Atefli Hiç Sönmesin” konulu bas›n
aç›klamas›ndan dolay› 11 Eylül 2007
tarihinde dava aç›ld›. Davan›n ilk du-
ruflmas› 27 Aral›k’ta görülecek. 

Sendikalara, DKÖ’lere, emekten
ve insandan yana siyasi partilere ve
bas›na destek ça¤r›s› yapan BES Ki-
lis ‹l Temsilcili¤i; yarg›lanan›n iflçile-

rin ve kamu emekçilerinin sesi oldu-
¤unu dile getirerek “yarg›lanan halk-
lar›n özgür birlikteli¤i, adalet talebi-
mizdir. Yarg›lanmak istenen onurlu
gelecek düfllerimizdir. Susturulmak
istenen sizlerin sesidir” dedi. 

BES Kilis Temsilcili¤i yapt›¤›
aç›klamada onurlu gelece¤imize sa-
hip ç›kmak için herkesi 27 Aral›k
2007’de saat 09.00’da Kilis Adliye-
si’ne dayan›flmaya ça¤›rd›. 
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Aralar›nda KESK, D‹SK, Türk-‹fl
‹stanbul fiubeleri, TMMOB, TTB,
‹stanbul Veteriner, Diflhekimleri,
Veteriner Hekimler, Tabip, Eczac›,
Serbest Muhasebeciler ve Mali
Müflavirler Odalar›, Emekli-Sen,
HÖC, ESP, EMEP, ÖDP, Halkevleri
ve TKP'nin de oldu¤u birçok kurum
12 Aral›k günü Galatasaray Lisesi
önünden Taksim Tramvay
Dura¤›'na yapt›¤› yürüyüflle SSGSS
Yasa Tasar›s›'n› protesto etti. 
“Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek
Hakk› ‹çin Hep Birlikte Mücadele
Edelim” pankart› ve “Grevimize

Destek Veren
K u r u m l a r a
Teflekkürler” yaz›l›
Telekom iflçileri-
nin pankart›n›n

tafl›nd›¤› yürüyüfle 800 kifli kat›ld›.
“Paras›z Sa¤l›k Paras›z E¤itim,
AKP Sa¤l›¤a Zararl›d›r, Mezarda
Emekli Olmayaca¤›z, Faflizme
Karfl› Omuz Omuza” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemde Haber ‹fl ‹stanbul
1. fiube Baflkan› Levent Dokuyucu
bir aç›klama yapt›. Dokuyucu
AKP’nin meclis'e sundu¤u yeni
yasa tasar›s›yla, her kesimin sa¤l›k
ve sosyal güvenlik haklar›nda
birçok kayb› oluflaca¤›n› ve bütün
sa¤l›k hizmetlerinin paral› yap›lmak
istendi¤ini dile getirdi. 

Ç›kar›lmak istenen tasar›n›n “gayri
vicdani, gayri ahlaki, gayri insani”
olarak de¤erlendirilen aç›klamada
bu tasar›y› durdurmak için bafllat›lan
“Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek”
kampanyas›na hep birlikte kat›lma
ça¤r›s› yap›ld›. 
Eylemde ‹stanbul Türk Tabiler Odas›
Baflkan› Özdemir Aktan da bir
aç›klama yaparak “bu yasay› durdur-
mak için her fleyi yapaca¤›z” dedi. 

GGSSSS’’YYEE KKAARRfifiII ““HHEERRKKEESSEE
SSAA⁄⁄LLIIKK GGÜÜVVEENNLL‹‹ GGEELLEECCEEKK””
YYÜÜRRÜÜYYÜÜfifiÜÜ

Sosyal Güvenlik Yasas› 
Ertelendi

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan›
Faruk Çelik, 1 Ocak’ta yürürlü¤e girece¤i
aç›klanan Sosyal Güvenlik Yasas›'n›n 1
Haziran 2008 tarihinde yürürlü¤e girece-
¤ini aç›klad›.

13 Aral›k’ta erteleme karar›yla ilgili
birçok sendikan›n ve DKÖ’nün Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› (GSS)
yasa tasar›s› konusunda hükümeti uyara-
cak eylemleri görüflmek üzere Ankara’da
bir araya gelerek  program ç›kartm›flt›.

Gazetecilerin SSGSS’ ye
karfl› düzenledikleri protesto
eylemleri bu hafta da sürdü.

SSGSS, Ça¤dafl Gazeteciler
Derne¤i Antalya fiube Temsil--
cili¤i taraf›ndan yap›lan eylem--
le protesto edildi. 10 Aral›k gü--
nü K›fllahan Meydan›’nda yap›--
lan eyleme HÖC’ ün de arala--
r›nda oldu¤u çok say›da de--
mokratik kurum destek verdi. 

ÇGD Akdeniz fiube Baflkan›
Veysi Sa¤lam taraf›ndan oku--
nan aç›klamada emekçi bas›n›n
sorunlar› dile getirilerek AKP
hükümetinin SSGSS Kanun ta--
sar›s›yla gazetecilerle birlikte
binlerce emekçinin sosyal gü--
venlik hakk›n› gasbetti¤i, tüm
meslek örgütlerinin bu tasar›ya
karfl› seslerini yükseltmesi ge--
rekti¤i vurguland›.

120 kiflinin kat›ld›¤› aç›kla--
mada bu tasar›n›n gazeteciler
için nelere mal olaca¤›n› içe--
ren bir mektubu ve üzerinde,
“Gazetecileri Kurban Etme--
yin” ça¤r›s›n›n yap›ld›¤› kart--
postallar 550 milletvekiline
gönderildi.

***

Trabzon'da Gaze--
teciler Cemiyeti'nin
6 Aral›k günü dü--

zenledi¤i eylemde Atatürk Ala--
n›'nda toplanan bir grup gazete--
ci, SSGSS Kanunu'ndaki tas--
lakta yer alan ve gazetecilerin
y›pranma hakk›n› kald›ran dü--
zenlemeyi protesto etti. 

Yakalar›na siyah kurdele ta--
kan gazeteciler ad›na aç›klama
yapan Trabzon Gazeteciler Ce--
miyeti Baflkan› Ahmet fiefik
Mollamehmeto¤lu, aç›klama--
s›nda “bu y›pranma tazminat›--
n›n kald›r›lmas›n› öngörmekte--
dir" diye konufltu. 

***

7 Aral›k günü de Güneydo--
¤u Gazeteciler Cemiyeti (GGC)
üyesi 60 kadar gazeteci
yapt›klar› eylemle tepkilerini
dile getirdiler. Urfa Yolu üze--
rinde "Y›pran›yoruz" pankar--
t›yla AKP binas›na kadar yürü--
yen gazeteciler yapt›klar› aç›k--
lama metnini hükümete iletmek
üzere AKP'li yöneticilere ver--
mek istedi. Ancak yöneticiler
cuma namaz›nda oldu¤undan
gazeteciler muhatap bulamad›--
lar. 

Gazetecilerin “Y›pran›yoruz”
Eylemleri Sürüyor

‹fl B›rakma Eylemi
Devam Ediyor

‹bn-i Sina Hastanesi çal›flanlar›n›n
fazla çal›flt›r›ldaklar› için bafllatt›klar› 1
saatlik ifl b›rakma eylemleri sürüyor.  Ça-
l›flma flartlar›n›n düzeltilmesini isteyen
SES üyeleri çocuklar› ile birlikte 7 Aral›k
Cuma günü yapt›lar› eylemde “Yaflas›n
Örgütlü Mücadelemiz, Emekçiyiz Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› att›lar. 

Eylemde aç›klama yapan ‹brahim
Kara Cebeci’deki hastanenin de pazartesi
gününden itibaren fazla çal›flma saati uy-
gulamas›na geçece¤ini ve ordaki arka-
dafllar›n›n da ifl b›rakma eylemine kat›la-
caklar›n› söyledi.
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Otobüs fioförlerine
Polis Sald›rd›

Gaziantep’te Kevser Turizm
fiirketi taraf›ndan iflten at›lan ve
7 aydan bu yana iflsiz olan otobüs
floförleri, 7 Aral›k günü eylem
yaparak seslerini duyurmak iste-
diler. Demokrasi Meydan›’nda
bir aç›l›fla kat›lan Büyükflehir Be-
lediye Baflkan› As›m Güzelbey’i
protesto amaçl›, meydanda topla-
nan ve El Sanatlar› Sergisi'nin
bulundu¤u alana yürümek iste-
yen iflçilerin haklar›n› aramas›na
polis sald›rarak engel olmak iste-
di. Polisin sald›r›s›na “Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›yla
direnen iflçilerden aralar›nda
TÜMT‹S Gaziantep fiube Yöne-
ticisi Muharrem Y›ld›r›m'›n da
bulundu¤u 31 kifli gözalt›na al›n-
d›. Polisin sald›r›s›n› Büyükflehir
Belediyesi binas› önünde yap›lan
aç›klamayla protesto edildi. Gö--
zalt›na al›nan TÜMT‹S üyesi 31
kifli de ayn› gün serbest b›rak›ld›. 

KESK’in 12.
Kurulufl Y›ldönümü
Kutland›

KESK Edirne fiubesi bileflen-
leri (ESM, E⁄‹T-SEN, SES ve
BES) 12. Kurulufl y›ldönümünü 8
Aral›k günü Edirne DS‹ yemek
salonunda yapt›¤› bir etkinlikle
kutlad›. Etkinli¤e Trakya’da Yar-
d›m ve Dayan›flma Derne¤i,
Emekli-Sen Edirne fiubesi, Edir-
ne Gençlik Derne¤i de davetli
olarak kat›ld›.  KESK tarihini ve
Edirne’deki sendikal mücadeleyi
konu alan sinevizyon gösterimi
yap›ld›. 200 kiflinin kat›ld›¤› etk-
inlikte Edirne Gençlik Derne¤i
müzik grubu da türküleriyle yer
ald›. 

KESK Zonguldak fiubeler
Platformu da KESK Alapl›, Çay-
cuma, Devrek, Ere¤li ve Gökçe-
bey bileflenleri olarak  700 kiflinin
kat›l›m›yla Çaycuma Albuzlar
Dü¤ün Salonu’nda bir kurulufl et-
kinli¤i düzenledi.

E¤itim- Sen ‹zmir 2 No’lu fiu-
besi 7 Aral›k’ta yapt›¤› bas›n aç›ka-
mas› ile  üyelerine yönelik son sü-
reçte gerçeklefltirilen sürgünleri ve
AKP’nin okullardaki kadrolaflma-
s›n› protesto etti. ‹zmir Konak’ta
bulunan E¤itim-Sen 1 No’lu fiu-
be’de yap›lan aç›klamaya okuyan

Ziya Kayna “AKP, atad›¤› yönetici-
ler arac›l›¤› ile e¤itimi piyasaya
devretmek istiyor” diyerek, yafla-
nan sürgün ve AKP kadrolaflmas›
ile ilgili politikalara vurgu yapt›. 

Aç›klamada sürgün edilen ö¤-
retmenlerden Cemal Bal ve Meh-
met Ali Tunç da söz alarak sürgüne
tepki gösterdiler. Aç›klamada sür-
günlere karfl› ö¤renci velileri okul
önünde imza kampanyas› bafllatt›k-
lar›, flu ana kadar 300 imza toplan-
d›¤› belirtildi. 

Kemal-
pafla Orga-
nize Sanayi
B ö l g e -
s i ’ n d e
meyve su-
yu ve süt
ürünleri ifl-
leyen ve

CHP Tokat milletvekili Orhan
Diren’in sahibi oldu¤u D‹MES ‹fl-
letmesi’nde, sendika çal›flmas› yü-
rüttükleri için iflten at›lan 14 iflçinin
bafllatt›klar› grev 18 gündür Tokat
ve ‹zmir’de bulunan D‹MES ‹fllet-
melerinde sürüyor. 

Talepleri kabul edilmezse
Ankara’ya gideceklerini, CHP- yle,
meclisteki milletvekilleriyle de
görüfleceklerini söyleyen iflçi- ler
sendika haklar›n›n engellenemeye-
ce¤ini söylediler. 

Grevci iflçilerden Gürsel Köse
de dergimize çal›flma koflullar›n›
anlatarak flunlar› söyledi: “Sabah

saat 06.00’dan ak-
flam hava kararana
kadar buraday›z.

12 saat çal›fl›yoruz. Bir iflçinin ifle
gelmesi için evinden sabah
05.00’de ç›kmas› gerekiyor. Eve
girdi¤i saatse 21.00 s›ralar›. Buna
karfl›l›k ald›¤› ücret, mesailer tam
gösterildi¤inde bile, 550.00 ytl. 

Greve bafllad›¤›m›zda iflçilerin
bizi görmesi için vardiya de¤iflimle-
rinde orada olmaya göre saatlerimi-
zi ve eylem program›m›z› ayarla-
d›k. Sonra jandarma geldi ve bizi
apar topar gözalt›na ald›. Alma ge-
rekçesi ise, akflam en geç saat
17.30’a kadar burada olabilirmifliz!
Gösteri yürüyüflleri yasas›na muha-
lefet etmifl oluyormufluz. Bizlerde
bu ifller bafl›m›za gelmeden önce,
yasalar›n nas›l ve kimin için uygu-
land›¤›na hiç dikkat etmezdik. Sen-
dikan›n ne ifle yarayaca¤›n› da bil-
mezdik. ‹flten eve, evden ifle bir ya-
flam›m›z vard›. Bugün yaflananlarla
birlikte gözümüz aç›ld›. Ve biz isti-
yoruz ki, di¤er çal›flan arkadafllar›-
m›z›n da gözü aç›ls›n!” dedi. 

Yörsan G›da Mamulleri Afi’nin
Susurluk iflletmesinde çal›flan 112
iflçi, Tek G›da-‹fl Sendikas›’nda ör-
gütlendikleri için iflten at›ld›.
‹flçiler bunun üzerine 6 Aral›k günü
fabrika önünde direnifl bafllatarak

haklar›na sahip ç›k›yorlar. 
Patronun sendikaya üye olanlar›

tek tek odas›na ça¤›rarak tehdit et-
ti¤ini söyleyen iflçiler, sendikadan
istifa etmeyi kabul etmedikleri için
iflten at›ld›klar›n› dile getirdiler. 

Konuyla ilgili 11 Aral›k’ta
aç›klama yapan Tek G›da ‹fl, top-
lam 400 iflçinin iflten at›ld›¤›n›
belirtti. 

YÖRSAN’da ‹flçi 
K›y›m›na Karfl› Direnifl

“YAfiASIN ‹NSANIN TEMEL HAKKI:
SEND‹KA MÜCADELEM‹Z!”

Kadrolaflma,
Sürgünler, Bask›lar
Son Bulsun!
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25 Kas›m tarihinde ‹kitelli Te-
mel Haklar ve Özgürlükler Derne-
¤i’ne, 500 kiflilik faflist grup, polis
eflli¤inde sald›rm›flt›. Dernekte bu-
lunan Mehmet Bahç›van sald›r›da
lince maruz kalarak a¤›r yaralan-
m›flt›. Sald›r›dan hemen sonra ‹s-
tanbul Barosu ‹nsan Haklar› Mer-
kezi’nden Avukatlar Nazan YA-
MAN, Ebru T‹MT‹K, Ça¤dafl Hu-
kukçular Derne¤i ‹stanbul fiubesi
YK. Üyesi Av. Güray DA⁄ ve Hal-
k›n Hukuk Bürosu’ndan Av. Taylan
TANAY olay yerine giderek incele-
me yapt› ve sald›r›ya iliflkin rapor
haz›rlad›lar. Halk›n Hukuk Bürosu
yapt›¤› yaz›l› aç›klama ile yapt›kla-
r› incelemenin sonuçlar›n› anlatt›.
Aç›klamaya göre ortaya ç›kan so-
nuçlar flöyle:

Avukatlar saat 22.00’da olay ye-
rine gittiklerinde halen polislerin
tespit ve inceleme yapmad›klar›n›
görüyorlar. Anlafl›lmaktad›r ki, polis

suç delillerini toplamak suçlular›
yakalamak için de¤il, linç örgüt-
lemek için görev bafl›ndad›r.

Dernekte inceleme yapan
avukatlar dernek binas›n›n tabe-
las›n›n indirilip, camlar›n›n k›r›l-
d›¤›n›, binan›n kullan›lamayacak

durumda oldu¤unu görüyorlar. Bu-
nun üzerine Küçükçekmece Nöbet-
çi C. savc›s›na durumu ileten avu-
katlar, Savc›l›¤›n talimat› ile saat
22.10’da gelen “kolluk görevlileri”
ile tespitte bulunuyorlar. Dernekte
kanepe üzerinde yan›k, tavan k›s-
m›nda saçma izleri ve tüm eflyalar›n
kullan›lamaz halde oldu¤u tespit
edilerek tutana¤a geçiriliyor. Tespit
ifllemi bittikten sonra flikayet beya-
n›nda bulunmak üzere Küçükçek-
mece ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’ne
ba¤l› Zeki KAYA Polis Merkezi’ne
geçiliyor. Polis merkezinde polisin
sald›r›ya u¤rad›¤› halde gözalt›na
ald›¤› ve iflkence yapt›¤› Mehmet
Bahç›van’›n da ifadesine baflvuru-
luyor.

Mehmet Bahç›van’›n anlat›m›
avukatlar›n aç›klamas›nda flöyle ge-
çiyor; “...gürültülerin gelmesi üze-
rine... kap›n›n önüne ç›kt›klar›nda,
derne¤e do¤ru 400-500 kiflilik kala-

Temel Haklar Federasyonu, ku-
rumlar›na yönelik artan bask› ve
sald›r›lar› protesto etti. Son günler-
de Temel Haklar Federasyonu’nu
oluflturan derneklere ve üyelerine
yönelik ‹kitelli, Sar›gazi, Okmeyda-
n› ve Esenler’de polis, jandarma ve
sivil faflistlerin sald›r›lar› olmufltu.

8 Aral›k günü saat 13.00’da der-
nek binas›nda yap›lan aç›klamay›
okuyan Hac› An›l geçen y›l 7 Ara-
l›k’ta Temel Haklar Federasyonu’na
ba¤l› derneklere yönelik polis bas-
k›nlar› ve tutuklamalar yafland›¤›n›
hat›rlatarak bu sald›r›larda tutukla-

nan onlarca insan›n halen tutuklu
oldu¤unu belirtti. Yap›lan tüm de-
mokratiklefliyoruz propagandalar›-
n›n aksine sald›r›lar›n kesintisiz sür-
dü¤üne de¤inen An›l; Okmeydan›
Temel Haklar çal›flan› Gözde Bul-
du’nun evine yönelik niteli¤i belir-
lenemeyen patlay›c›l› sald›r›da bu-
lunulmas›, ‹kitelli Temel Haklar
Derne¤i’ne yönelik polis destekli
500 kiflilik faflist güruhun sald›r›s›,
Esenler Temel Haklar Derne¤i’ne
yönelik molotoflu sald›r› olmas›,
Sar›gazi Temel Haklar’›n jandarma
taraf›ndan bas›lmas›n›n sald›r›lar›n
bir k›sm› oldu¤unu belirtti. 

An›l; “sald›r›lar›n ard›na gizlen-
mek istenen halk›n açl›¤› ve yoksul-
lu¤udur. Sald›r›lar›n ard›na gizlen-

mek istenen egemenlerin sömürüsü
ve iflbirlikçili¤idir. Ancak, gizlene-
meyen fakat görülmek istenmeyen
bir gerçek vard›r ki tüm bunlar›n se-
bebi ülkemizi bir ahtapot gibi saran
emperyalizm ve iflbirlikçileridir”
sözleriyle emperyalizme ve  iflbir-
likçilerine karfl› mücadelenin karar-
l›l›kla sürdürülmesinin önemine
dikkat çekti.  

Okmeydan› Temel Haklar Bafl-
kan› Musa Aykanat da mahallelerin-
de yaflanan sald›r›lar› anlatarak
“Bunlar›n amac› bizim mücadele-
mizi kesintiye u¤ratmakt›r. Bu mü-
cadeleyi engelleyemezler. Ne kadar
engellemeye çal›fl›rlarsa çal›fls›nlar
biz bu mücadeleyi sürdürece¤iz.
Çünkü hakl›y›z” diye konufltu.

B‹Z BU MÜCADELEY‹ SÜRDÜRECE⁄‹Z, 
ÇÜNKÜ HAKLIYIZ!

Hukukçular›n ‹kitelli Raporu:

VATANDAfi TEPK‹S‹ DE⁄‹L POL‹S TERT‹B‹
L‹NÇ SALDIRISINDA POL‹SE SUÇÜSTÜ!

SALDIRI VE L‹NÇ 
POL‹S ORGAN‹ZASYONU
* Derne¤e sald›ran 500 kiflilik fa-
flist grup resmi polislerin refaka-
tinde toplan›p sald›rd›
* Grup içinde polis de vard›
* Resmi polisler sald›r›y› izledi
* Uzun süre linç sald›r›s›na ma-
ruz kald›ktan sonra iki polis
Mehmet Bahç›van’› linçcilerden
alarak kendileri iflkence yapt›
* Olaylar›n üzerinden üç saat
geçti¤i halde polis tespiti ve
incelemesi olmad›
* Mehmet Bahç›van kendisine
sald›ran, lince kat›lan polisi tefl-
his etti, di¤er polisler bu teflhisi
tutana¤a geçirmek istemedi
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bal›k bir grubun slogan atar vazi-
yette, ellerinde delici, kesici ve yara-
lay›c› aletler ve yanlar›nda rreessmmii
ppoolliisslleerr bulunduklar› halde yürüyü-
fle geçtiklerini”  gördü¤ünü anlat›-
yor. Bu linç güruhunun derne¤e sal-
d›rd›¤›n›, kendilerini linç etmeye ça-
l›flt›¤›n›, resmi üniformal› polisin
sald›r›y› uzun süre izledi¤ini, sonra
iki polisin kalabal›k  içerisinden
kendisini alarak polis otosuna bin-
dirdiklerini, bir polisin  bacaklar›na
vurdu¤unu ve küfür etti¤ini belirti-
yor. Mehmet Bahç›van bunlar› anla-
t›rken, bu sald›r›y› yapan polis ifade
alma odas›na baflka bir ifl için giriyor
ve Mehmet Bahç›van söyledi¤i poli-
sin bu kifli oldu¤unu tespit ediyor.
Avukatlar aç›klamalar›nda ifadeyi

yazan polisin bunu tutana¤a geçir-
mek istemedi¤ini, ancak savc›ya du-
rumu ileterek bunu tutana¤a geçire-
bildiklerini anlat›yorlar. Böylece po-
lislerin nas›l tutanak tuttuklar›n›n da
bir örne¤i daha ç›km›fl oluyor. De-
mek ki, polisler tutanaklar› böyle tu-
tuyorlar. ‹fllerine geleni yaz›yor, ifl-
lerine gelmeyeni yazm›yorlar. Böy-
lece ‹kitelli’deki faflistlerle iflbirlik-
lerini gizlemeyi baflarmay› düflünü-
yor olmal›lar.

Avukatlar›n da aç›klamalar›nda
belirttikleri gibi ‹kitelli Temel Hak-
lar’a sald›ran linç güruhunun içinde
polisler aç›k olarak vard›r. Bu du-
rum avukatlar›n, savc› eflli¤inde,
polislerle birlikte tuttu¤u tutana¤a
da geçmifltir.

Aç›klamada; “yaflananlar, mev-
cut yasalarca suç olarak tan›mla-
nan bu linç sald›r›lar›ndaki kolluk
pay›n›n sadece ihmalen bir katk›
sunmak fleklinde de¤il bizzat kat›l-
mak fleklinde oldu¤unu göstermek-
tedir”  denilmektedir.

Evet, tutanaklarla da tespit edil-
mifl olan bu polis faflist iflbirli¤iyle
ifllenen suçlar için mahkemelerin
herhangi bir ad›m atmayacaklar›n›
biliyoruz. Bu nedenle avukatlar da
aç›klamalar›nda halk› duyarl› olma-
ya ça¤›r›yorlar. “Linç sald›r›lar›na
karfl› duyarl› olmaya... dernekleri
linç güruhlar› eflli¤inde basarak tah-
rip eden, suç iflleyen kolluk persone-
linin cezaland›r›lmas› için çaba gös-
termeye davet ediyoruz.” deniyor.

“‹stanbul Bar›fl Meclisi” toplant›

s› yap›l›yor. Toplant›ya kat›lan siya-

si yap›lardan biri ‹kitelli Temel

Haklar’a yönelik faflist sald›r›n›n da

gündeme al›nmas›n› öneriyor. Fa-

kat gündeme al›nm›yor. Gerekçe

“savafl›n sonuçlar›yla ilgilenmi-
yoruz, gündemimiz bar›fl” olarak

izah ediliyor.

Mant›k her yan›yla yanl›fl. Sen

savafl›n sonuçlar›yla ilgilenmeden

neden ve nas›l bar›fl istersin

ki? Kald› ki, ifade edilen basit

bir mant›kla önerinin geçifltiril-

mesinden ibarettir. 

‹flte sorunun dü¤ümlendi¤i

nokta da buras›d›r. Evet, faflist

sald›r›lar yayg›nlaflm›flt›r, buna karfl›

tüm ilerici devrimci güçlerin birlikte

mücadelesini örgütlemek gerekir.

Fakat bu yap›lam›yor. Neden?

Gerçekten neden sorusunun ce-

vab›n› bulmak isteyenler, ‹kitelli’yi

gündemine almayan anlay›fl› sor-

gulamal›d›r. ‹kitelli’nin gündeme

al›nmamas›n›n nedeni, “savafl›n

sonuçlar› ile ilgilenmemek”, “bar›fl-

la ilgilenmek” gibi gerekçelerle ge-

çifltirilmeye çal›fl›l›yorsa, orada fa-

flizme karfl› barikat oluflturmak de-

¤il, benmerkezci bir yaklafl›m söz

konusu demektir.

Benmerkezci yaklafl›m,

kendine yönelmeyen sald›-

r›n›n gündeme al›nmas›na

karfl›d›r. Benmerkezci yak-

lafl›m, kendi üretti¤i politika d›fl›n-

da politikan›n tart›fl›lmas›na, ortak

noktalarda politika belirlenmesine

karfl›d›r. Dolay›s›yla benmerkezci

yaklafl›m›n ortaya koyabildi¤i poli-

tika, kendisinin program›na herke-

sin dahil olmas›ndan, herkesin

kendisinin söylemleriyle, sloganla-

r›yla hareket etmesini istemekten

ibarettir.

Bu yaklafl›m tarz› faflizmin kar-

fl›s›nda ortak barikat oluflturmaz,

faflizme karfl› birlikte ciddi bir dire-

nifl örgütlemez.

Ortak bir mücadele örgütlemek

için her fleyden önce herkesin

hemfikir olabilece¤i ortak noktala-

r›n asgari düzeyde de olsa belirlen-

mesi gerekir. Örne¤in somutluk

aç›s›ndan bu ortak nokta faflist sal-

d›r›lard›r. Oysa baflta aktar›lan

yaklafl›m gösteriyor ki, kimi anla-

y›fllar için kendisinden baflka ku-

rumlara yönelik faflist sald›r›lar, bu

asgari ortak noktaya giremiyor.

Ortak bir mücadele örgütlemek

için, asgari düzeyde ortak bir prog-

ram›n ç›kar›lmas› gerekir. Yine ‹ki-

telli Temel Haklar’a yönelik faflist

sald›r›n›n gündeme al›nmamas›

gösteriyor ki, ortak mücadele

program› ç›karmak gibi bir düflün-

ce de yoktur, “birlik”ten anlafl›lan,

mesela, herkesi kendi belirlemifl ol-

du¤u miting program›na dahil et-

mekten öte bir fley de¤ildir. 

Bu durumda, soru ortada dur-

maktad›r? Bu anlay›fla karfl› ç›kma-

yan nas›l bir ortak barikat

oluflturmay› tasarlamakta-

d›r?

Evet, bu sorunun muha-

tab›, söz konusu toplant›da

bulunup da ‹kitelli Temel

Haklar’a sald›r›y› gündeme alma-

ma tavr›na karfl› ç›kmayan tüm si-

yasi anlay›fllard›r. Bu somutlukta

bir tart›flma yürütmenin yararl› ola-

ca¤› aç›kt›r.

Gerçekten birlikte faflizme karfl›

yap›lacak çok fley vard›r, ki sürekli

tekrarlad›¤›m›z gibi bu bir iki mi-

tingle s›n›rland›r›lamayacak kap-

saml› bir mücadele, kitleleri bilinç-

lendirme, örgütleme süreci olarak

ele al›nmal›d›r. Bunlar›n yap›labil-

mesi için engel olan anlay›fllar› tar-

t›flarak aflmaktan baflka yol yoktur.

Siyasette

‹LKE

‹kitelli Niye
Gündeminize Girmez?



Ümraniye 1 May›s Mahalle-
si’nde 9 Aral›k Pazar günü Ferhat
Gerçek ile ilgili bir bas›n aç›kla-
mas› yap›ld› ve ard›ndan da toplu
olarak Yürüyüfl dergisi da¤›t›ld›. 

Anadolu Temel Haklar ve Öz-
gürlükler Derne¤i taraf›ndan yap›-
lan bas›n aç›klamas›nda, Yürüyüfl
Dergisi da¤›t›rken s›rt›ndan vuru-
lan Ferhat Gerçek’in felçli kald›-
¤›, Ferhat’› vuran polislerin ise
hala yarg›lanmad›¤› belirtildi. 

Yürütülen soruflturma ile ilgili
olarak Ferhat Gerçek’in avukatla-
r› taraf›ndan tespit edilen hukuka
ayk›r›l›klar s›ralanarak:

“Ferhat Gerçek’in silahla yara-
lanmas› s›ras›nda görevli kolluk
mensuplar›n›n ifadelerinin flüphe-
li olarak al›nmas› gere¤ine karfl›n
suç kollu¤unda tüm flüphelilerin
ve silah kullanan kolluk persone-
linin ifadeleri ‘ma¤dur’ s›fat› ile
al›nm›flt›r. Olay tan›klar›n›n ifade-
lerinin ise ‘flüpheli’ s›fat›yla al›n-
d›¤› görülmüfltür.16.10.2007 tari-
hinde Ferhat’›n s›rt›ndan ç›kar›lan
mermi çekirde¤inin hangi silaha
ait oldu¤u tespit edilmifl olup bu
silah›n sahibi Emre TAfiKIN
isimli polisin ifadesi aradan 48
gün geçti¤i halde hâlihaz›rda al›n-
m›fl de¤ildir. Bu kiflinin sorufltur-
ma dosyas›nda ma¤dur s›fat›yla
al›nan ifadesi bulunmaktad›r. 

Bahsi geçen olay›n gündüz sa-
at 14.00 civar›nda meydana gel-

mesine karfl›n olay yerinde hiçbir
tespit ve araflt›rma yap›lmam›fl,
C.savc›s› taraf›ndan yapt›r›lma-
m›flt›r. Oysaki silahla yaralanma
suçu teknik ve kriminal delil arafl-
t›rmas›na oldukça müsait bir suç
tipidir. Olay›n gündüz, kalabal›k
bir yerde meydana gelmesine kar-
fl›n görgü ve tespite yard›mc› ola-
cak tan›k araflt›rmas› da yap›lma-
m›flt›r. Olay yerinin foto¤raflan-
mas›, kamera görüntüsünün al›n-
mas› ve keflif, yap›lmas›n›n önün-
de  hiçbir engel bulunmad›¤› hal-
de yap›lmam›flt›r. Oysaki olay Ba-
k›rköy Adliyesine 20 dakika uzak-
l›kta, güvenlik aç›s›ndan hiçbir
problem bulunmayan bir sahada
meydana gelmifltir. Yine savc›l›k
makam›n›n elinde bu ifllemleri
yapmak için yeteri derecede araç,
floför ve güvenlik personeli mev-
cuttur” denildi.
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AK

P’nin Polisi

Suç
‹fllemeye
Devam
Ediyor

AKP’nin nas›l bir
demokrasi istedi¤i,
polise verdi¤i yetki-

lerden ve polisin
suçlar› karfl›s›ndaki
himayeci tutumun-

dan bellidir. 

"Ferhat'› Vuranlar 
Tutuklans›n"

Polis son 2 y›lda 
34 kifliyi öldürdü 

Son haftalarda polisin neden ol-
du¤u öldürme olaylar› polis üzerine
araflt›rmalar› da gündeme getirdi.
Yap›lan bir araflt›rmada son iki y›lda
polisin 34 kifliyi öldürdü¤ü saptan-
d›. 34 kiflinin polis takibi, polisin
“bunal›ma girmesi” ya da polisle ç›-
kan tart›flma, hedef flafl›rma, “suç
üstü” ve gözalt› hallerinde öldürül-
dü¤ü belirlenirken bu tablonun poli-
sin nas›l kontrolsüz ve pervas›zca
silah kulland›¤›n› da gözler önüne
seriyor. Bunu yapan polis elbette ar-
kas›nda devletten, yasalardan güç
almaktad›r.

‹çiflleri Bakanl›¤› araflt›rmas› da
farkl› aç›dan devletin polis teflkilat›-
n›n nas›l çürüme içinde oldu¤unu
gösteriyor.

Polis ‹zmir’de bir 
kifliyi daha vurdu 

‹zmir polisi "dur" ihtar›na uyma-
d›¤›n› iddia etti¤i bir araca atefl açt›.
Olay 7 Aral›k günü Eflrefpafla Cadde-
si üzerinde meydana geldi. Kaçt›¤›
iddia edilen otomobilin polis
taraf›ndan durdurulmas›n›n ard›ndan,
otomobildeki iki kiflinin zorla araba-
dan ç›kart›lmak istendi¤i ancak poli-
sin tav›rlar› üzerine araçtan inmeyen
Erdinç Y. adl› kiflinin bu s›rada polis
taraf›ndan vurularak omuzundan ya-
raland›¤› belirtildi.

Erdinç Y'nin travesti oldu¤u belir-
tilirken, arkadafllar›n›n polis taraf›n-
dan vuruldu¤u haberini alan travesti-
ler, Ege Üniversitesi Hastanesi Acil
Servis önünde toplan›rken, Polisin de
hastane önüne y›¤›nak yapt›¤›
görüldü. Polisin kendilerine bask›
yapt›¤›ndan flikayet eden travestiler,
"Daha geçen gün bir kifli polis tara-
f›ndan durmad›¤› için vuruldu. fiimdi
de arkadafl›m›z› vurdular" diyerek
yaflananlara tepki gösterdiler. 

Geçti¤imiz haftalarda ‹zmir polisi
Burak Tursun adl› kifliyi durmad›¤›
iddias›yla vurmufl ve hastanaye kal-
d›r›lan Tursun hayat›n› kaybetmiflti.
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““KKaarraannll››kk ggüüççlleerr”” burjuva poli-
tikac›lar›ndan ve bas›n›ndan s›k
duydu¤umuz kavramlar içindedir.
“Karanl›k güçler” kavram› devletin
bir karartma politikas›d›r.

Devletin halka yönelik savafl› bu
ülkenin bir gerçekli¤idir. Ki, devle-
tin halka yönelik savafl›n›n önemli
bir bölümünü mevcut yasalar›n da
d›fl›ndaki yöntemlerle ve örgütlen-
melerle yürüttü¤ü bilinir.

‹flte, devletin bu örgütlenmeleri
arac›l›¤›yla yürüttü¤ü savafl›n so-
nuçlar›ndan kimisi; Marafl-Çorum-
Sivas katliamlar›, 16 Mart katliam›,
1 May›s ‘77 katliam›, Susurlukçula-
r’›n 1000 operasyonu ve kaybetme
politikas›, Gazi katliam›, Mad›mak
katliam›, birçok ayd›n›n, devrimci-
nin katledilmesi olarak tarihimize
geçmifllerdir. Daha yak›n zamanda
Umut Kitabevi bombalamas›, linç
sald›r›lar›, Hrant Dink, Malatya kat-
liamlar› gibi sald›r› ve katliamlar da
““kkaarraarrtt››llaann”” örneklerdir.

Bu örneklerin kimisinde katlia-
m›n failleri görünürde yakalanm›fl,
fakat devletle ba¤lant›lar› karart›l-
m›fl, kimisinde hiç kimse yakalan-
mam›fl tamamen “karartma politika-
s›” uygulanm›flt›r.

Elbette ki, bu katliamlar›n hiçbi-
risi karanl›k güçlerin katliamlar› de-
¤ildir. Tersine failleri as›l olarak
bellidir, bu fail emperyalistler ve
oligarflik devletin kendisidir. Bu
katliamlardaki sorumluluklar› da
genel bir sorumluluk de¤il, bizzat
örgütleyen konumundad›rlar.

Fakat halk›n bu katliamlar›, ka-
ranl›k güçlerin yapt›¤› katliamlar

olarak alg›lamas› istenir.
Devletin resmi aç›klamala-
r›nda, burjuva bas›n ve tele-
vizyonlarda sürekli ve siste-
matik olarak bu ifllenir. Ve
belirtmek gerekir ki; burjuva
bas›n›n bu söyleminden etki-
lenen, devletin halka yönelik
savafl›n› bir türlü anlamayan

veya anlamak istemeyen, yani dev-
leti bu ifllerden azade tutmak iste-
yen kimi demokrat kesimler de ma-
alesef bu karartma politikas›na hiz-
met etmektedir.

Peki gerçekten öyle midir, oli-
garflik düzen gerçekten bu katliam-
lar›n faillerini bulamam›fl m›d›r, bu
olaylar› burjuva bas›n›n söylemiyle
““aayydd››nnllaattaammaamm››flfl mm››dd››rr??””

Bu soruyu baflka bir örnekle ce-
vapland›ral›m. fiöyle bir soru sora-
l›m: Peki 19 Aral›k katliam›n›n so-
rumlular› neden yarg›lanmad›lar? 19
Aral›k katliam›n›n karar›n›n da ne-
reden al›nd›¤› belirsiz midir? Hay›r
do¤rudan devletin en üst düzeydeki
resmi kurumunda al›nan bir katliam
karar›d›r. Peki, oligarflinin yasalar›-
na uygun mudur hapishanelerdeki
tutsaklar› bir ordu gücüyle kuflatarak
katletmek? Elbette ki, ne hukukla ne
de yasalarla izah edilemez bu katli-
am. Peki oligarflinin bu katliam›n-
dan sonra kimler yarg›land›lar? Kat-
liamda yer alanlara yönelik aç›lan
davalar nas›l gölge dövüflüne dönüfl-
türüldü? Mahkemelere nas›l katli-
amda yer alanlar›n isimleri verilme-
di? ‹flte bu süreç, bizlere oligarflinin
““kkaarraannll››kk ggüüççlleerr”” söyleminin nas›l
bir demagoji oldu¤unu gösterir. Oli-
garflinin halka yönelik savafl›n›n bir
parças› olarak katliam politikas›n›
uygulad›¤›n› gösterir.

19 Aral›k katliam› do¤rudan
MGK ve dönemin DSP-MHP-
ANAP koalisyon hükümeti taraf›n-
dan al›nd›. Katliam›n birinci dere-
ceden sorumlular›; dönemin Baflba-
kan› Bülent Ecevit, ANAP Genel

Baflkan› Mesut Y›lmaz, MHP Genel
Baflkan› Devlet Bahçeli, ‹çiflleri Ba-
kan› Sadettin Tantan, Adalet Bakan›
Hikmet Sami Türk’tü. MGK’n›n di-
¤er üyeleriydi, Cezaevleri Genel
Müdürü Ali Suat Ertosun’du... Emir
verenler, emir al›p uygulayanlard›
ve bunlar da devletin ulaflamayaca-
¤› bir isim yoktu. Fakat süreç bu so-
rumlular›n yarg›lanmas› fleklinde
mi geliflti?

Hay›r, öyle geliflmedi. Tersine
katledilen, katliamda sa¤ kalan tu-
tuklu ve hükümlülere onlarca y›l ce-
za istenen davalar aç›ld›. Katliam›n
sorumlulu¤unu tutsaklar›n üzerine
y›karak katliamda devletin sorum-
lulu¤unu gizlemeye çal›flt›lar. Katli-
amlar›n yap›ld›¤› hapishanelerde in-
celemeler geciktirildi, katliamda
devletin sorumlulu¤u çok aleni hale
geldi¤inde, katliam›n sorumlular›na
da güya dava açt›lar, fakat katliam›n
gerçek sorumlular› bu davalarda
yarg›lanmad›¤› gibi katliamda biz-
zat yer alanlar›n isimleri de mahke-
melere verilmedi. Yarg›lamalar bir
türlü ilerlemedi, deliller toplanma-
d›. Katliam›n sorumlular› ortal›kta
dolafl›yor, katledilenler yarg›lanma-
ya devam ediliyor. ‹flte, dosyalar
dolusu belgeleri içeren bu katliam
karartmalar›ndan, kimi çarp›c› ör-
nekleri aktararak, davalar›n nas›l
karart›ld›¤›n› görece¤iz.

Katliam Nas›l Karart›ld›-1
Olay Sonras› Tutanaklar›

20 hapishanedeki katliam› ger-
çeklefltiren jandarma komutanlar›,
katliamlar sonras›nda öyle tutanak-
lar tuttular ki, sanki hiç sald›rmad›-
lar, tutsaklar› diri diri yakmad›lar,
binlerce gaz bombas›n› onlar kul-
lanmad›lar, binlerce kurflunu onlar
s›kmad›lar.

Bu tutanaklarda oligarflinin kat-
liam›n› bulamazs›n›z, her fleyi tut-
saklar yapm›flt›r. Tutanaklar katlia-
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m›n üzerini örtmenin tutanaklar›d›r.
‹flte tutanaklarla nas›l katliam›n ka-
rart›lmaya çal›fl›ld›¤›n›n kimi ör-
nekleri; “ tutuklu ve hükümlüler ko-
¤ufllar›n kap›s›ndan ve pencerele-
rinden uzun ve k›sa namlulu silah-
larla atefl açm›fllar...

“ Güvenlik güçleri uyarmak
maksad›yla havaya do¤ru bir kaç el
atefl açm›fl ve teröristlerin sald›r›s›-
n› savuflturmufltur...

“Ellerindeki mühimmat›n›n bit-
mesi ve sald›ramaz duruma gelince-
ye kadar beklenmifl, sonra saat
20:30’da barikatlar aç›larak içeri-
deki teröristler emniyetli yerlere gö-
türülmüfltür.” Tutanaklara göre 12
tutsa¤›n katledildi¤i yerde asker
kimseyi katletmemifltir. Bayrampa-
fla Hapishanesi’ndeki jandarman›n
tuttu¤u ve bafltan sona uydurma
olan bu tutana¤a, dönemin ‹stanbul
Cumhuriyet Baflsavc›s› Ferzan Çiti-
ci ve Cezaevi Savc›s› Fikret Ünalan
imza atmad›lar.

Yine tutanaktaki yalanlar daha
sonra Adli T›p Bilirkifli raporuyla
da belgelendi. fiöyle ki; “gazete,
dergi, kitap y›¤›n› görüldü. Görevli-
ler bu y›¤›n›n yeni oluflturuldu¤unu
ve alt›nda kalan yerde bol miktarda
kan lekesi bulundu¤unu bildirdi...
Merdiven giriflinde üzeri daha son-
ra çimento ile k›smen kapanm›fl, yo-
¤un kan lekesi bulundu¤u görüldü.

...Olay yerinin, jandarma ekiple-
rince ...orjinalitesinin bozulmufl ol-
du¤u taraf›m›zdan tespit edilmifltir.

Tüm mermi çekirde¤i delikleri-
nin, C-0 ko¤uflundan C-19 ko¤uflu-
na do¤ru yap›lm›fl olan at›fllar so-
nucu meydana gelmifl oldu¤u sap-
tand›.” Katliamdan bir ay sonra ya-
p›lan keflif sonucunda düzenlenen
rapor aç›kça jandarman›n katliam
yerinde delilleri ““kkaarraarrtttt››¤¤››nn››”” ve

s›k›lan kurflunlar›n tümünün asker-
lerin bulundu¤u yerden tutsaklar›n
bulundu¤u bölüme yönelik oldu¤u-
nu anlat›yor. 

Di¤er hapishanelerdeki tutanak-
lar da ayn› mant›kla tutulmufl tuta-
naklard›. Örne¤in Ümraniye Hapis-
hanesi’nde de jandarman›n tutana-
¤›na göre; herhangi bir sorumluluk-
lar› yoktur. Oysa jandarman›n att›¤›
gaz bombalar›yla bo¤ularak, jan-
darma kurflunuyla vurularak 5 tut-
sak bir de asker ölmüfltü. 

Jandarma tutana¤›na göre Ümra-
niye’de de “bir kaç el uyar› at›fl›
yaparak terör hükümlü ve tutuklula-
r› eylemlerinden vazgeçmeleri uya-
r›s›nda bulunulmufl.” Yine jandar-
ma tutana¤›na göre; kendini yakma
eylemi yapt›¤› s›rada kurflunlarla
katlettikleri Ahmet ‹bili “Güvenlik
Güçlerince canl› bomba olaca¤› de-
¤erlendirilerek atefl edilmifl...”
“Canl› bomba” sand›ysa katledebi-
lir, “nereden bunu ç›kard›n?” soru-
su da sorulmaz. Asker öyle sanm›fl
kurflunlam›fl. Di¤er katlettikleri için
ise bunu da yazmam›fl. fiöyle deni-
yor tutanakta; “kimlikleri daha son-
ra tespit edilen Umut Gedik, Ercan
Polat ve Alp Ata Akçayöz isimli
mahkumlar›n ölü olarak B-1 duva-
r›n›n hemen iç taraf›nda bulunduk-
lar› yerden tahliye edilerek...”. Na-
s›l ölmüfller, belli de¤il. Kim katlet-
ti, belli de¤il. Tutanaklara göre as-
kerler operasyonlarda sadece bir
kaç el uyar› atefli açm›fllar, o da ha-
vaya. Ve yalanlarla dolu bu tatana¤›
da Ümraniye Cezaevi Savc›s›, Ce-
zaevi Müdürü, “‹nfaz Koruma Me-
murlar›” imzalam›yorlar. Ve yine
Adli T›p Bilirkifli raporlar› Ümrani-
ye Hapishanesi için tutulan tutana¤›
da yalanl›yor. Raporda flöyle deni-
yor: “Olay yerinin jandarma ekip-
lerince orjinalitesinin bozulmufl ol-
du¤u taraf›m›zdan tespit edilmifltir.
Cezaevi görevlileri operasyon ya-
pan ekibin çok say›da kullan›lm›fl
gaz bombas›n› olay yerinden topla-
y›p götürdü¤ünü ifade etti.”

Dikkat edilirse her iki hapishane-
de de jandarma olay yerinin yap›s›n›
bozuyor ve delilleri karart›yor. Jan-

darma tutanaklar›na göre devlet ha-
pishanelerde katliam yapmam›flt›r,
28 tutuklunun katledilmesinin, iki
askerin bu katliamlar s›ras›nda yine
jandarma kurflunuyla vuruldu¤unun
otopsi raporlar›yla belgelenmesinin
bir önemi yoktur. Delil karartma,
katliamlara çat›flma süsü verme, si-
lahs›z insanlar› katledip yan›na silah
b›rakma katliamc›lar›n uzmanl›k
alanlar›d›r. Çanakkale Hapishane-
si’nde ise katliamdan sonra bilirkifli
incelemesi de yap›lmam›flt›r. Jan-
darma tutana¤› esas al›nm›flt›r.

Katliam Nas›l Karart›ld›-2
Tutsaklara Aç›lan Davalar 

Oligarfli hapishanelerde yapt›¤›
katliam›n arkas›ndan, katilleri yar-
g›lamak yerine, alelacele tutsaklara
davalar açt›. Tüm hapishanelerde
katliamda sa¤ kalan tutsaklar götü-
rüldükleri hapishanelerde katliam›n
sorumlular› hakk›nda suç duyurusu
dilekçeleri verdiler. Fakat, oligarfli
için “suçlular” zaten katliam planla-
r› yap›l›rken belirlenmiflti. Katlet-
tiklerini katledecekler, kalanlara da
katliam›n sorumlulu¤unu yüklemek
için davalar açacaklard›.

Açt›klar› davalarda tutsaklar›
“adam öldürme, adam yaralama,
isyan, kamu mal›na zarar verme”
gibi iddialarla suçlad›lar. Davalar›n
aç›lmas›ndaki as›l amaç tutsaklara
ceza vermenin ötesinde, katliam›n
sorumlulu¤unu üzerlerinden atma
çabas›yd›.

Bayrampafla, Çanakkale, Ümra-
niye katliam davalar›nda y›llarca
hapishanelerdeki tutsaklar mahke-
melere getirilmediler. Bu davalarda
katliam›n gerçek sorumlular›n› ara-
mak için hukuki çaba harcanmad›. 

Ümraniye, Çanakkale, Bayram-
pafla katliam davalar›n›n her üçünde
de 7 y›l boyunca as›l delillerin top-
lanmas› ifllemleri yap›lmad›. Olay
yeri incelemeleri askerler delilleri
karartt›ktan sonra yap›ld›. Operas-
yonlar›n kamera kay›tlar› incelen-
medi. Ümraniye katliam davas›nda
avukatlar›n, kamera kay›tlar›n›n in-
celenmesi talepleri mahkeme heyeti
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taraf›ndan reddedilirken, Çanakkale
katliam davas›nda kamera kay›tlar›-
n›n mahkemeye getirilmesi için
mahkeme heyeti ›srarc› olmad›.
Bayrampafla katliam davas›nda, sa-
atlerce süren operasyonun mahke-
meye gönderilen görüntüleri sadece
19 dakikal›k ve operasyonun çeflitli
yerlerinden derlenmifl ““zzaarraarrss››zz””
görüntülerden olufluyordu. 

Katliam Nas›l Karart›ld›-3
As›l Sorumlular›n Olmad›¤› 
Katliam Davalar› 

Bayrampafla, Ümraniye ve Ça-
nakkale katliamlar›na iliflkin, katli-
amc›lar›n yarg›lanmad›¤› görüntüsü
oluflmas›n› engellemek için katli-
amc›lara da göstermelik davalar
aç›ld›.

Çanakkale'deki katliama iliflkin
Çanakkale A¤›r Ceza Mahkeme-
si’nde yürütülen davada, 154 tutsa-
¤›n yan›nda 563 "güvenlik görevli-
si" de yarg›lanmaya baflland›, ki
dosyaya dahil edilen bu kifliler için-
de katliam›n as›l sorumlular› hiç yer
almad›. 

Mevcut yarg›lama da tamamen
göstermelik olarak yürütüldü. Örne-
¤in, katliamda görevli Tu¤general
Kemal Bayalan’›n ifadesi al›namaz-
ken, dönemin Çanakkale Emniyet
Müdürü Bülent Kenaro¤lu ve döne-
min Çanakkale Cumhuriyet Baflsav-
c›s›’n›n talimatla ifadeleri 7 y›lda
al›nabildi. Davada halen jandarma
kameraya kaydedilmifl olan operas-
yon görüntülerini mahkemeye ver-
medi, onun yerine bofl duvarlar›n
kameraya çekildi¤i görüntüleri
mahkemeye gönderdi. Avukatlar›n
mahkemeden jandarma hakk›nda
delillerin karart›lmas›yla ilgili dava
aç›lmas› talepleri, hapishanede ke-

flif yap›lmas›na iliflkin talepleri
mahkeme taraf›ndan reddedildi.

Görüntüde katliamc›lar da yarg›-
lan›yor oldular, fakat gerçekte her-
hangi bir yarg›lama yap›lmamakta,
böyle bir niyet de tafl›nmamaktad›r.
Katliamc›lar mahkemenin iradesini
tan›mamakta ve mahkeme buna ilifl-
kin yapt›r›m uygulayacak kararlar
almamaktad›r.

Üsküdar Adliyesi’nde görülen
Ümraniye katliam davas›nda, ope-
rasyona hapishane içinde kat›lanlar
belgesinde isimleri geçen askerler
duruflmalarda, operasyona kat›lma-
d›klar›n›, operasyonu "özel tim-
ler"in yapt›¤›n› söylediler. Yarg›la-
nan askerlerin tamam› ezberlenmifl
cümlelerle “hapishane d›fl›nda gü-
venlik ald›klar›n› ve hiçbir ölüme
tan›k olmad›klar›n›, silahlar›n› hiç
kullanmad›klar›n›”, “Uzun zaman
geçti¤i için komutanlar›n›n ad›n›
dahi hat›rlamad›klar›”n› söylediler.

Bu davalar tersine katliamc›lar›
aklaman›n bir arac› olarak kullan›l-
maktad›r.

Bayrampafla katliam›na iliflkin
davada ise avukatlar›n hapishanede
keflif yap›lmas›na iliflkin talepleri
ancak befl y›l›n sonunda k›smen
gerçeklefltirildi ve buna ra¤men ke-
flif sonucunda, silah at›fllar›n›n tut-
saklar›n oldu¤u bölümlere askerler
taraf›ndan yap›ld›¤› bir kez daha
tespit edilmifl oldu, at›fllar›n bel hi-
zas›ndan öldürme kast›yla yap›lm›fl
oldu¤u belgelenmifl oldu. Avukatla-
r›n keflifin salt birkaç ko¤uflla s›n›r-
land›r›ld›¤› için yeniden tekrarlan-
mas› talepleri mahkeme heyeti tara-
f›ndan 28 Ekim 2005 tarihli durufl-
mada reddedildi.

Di¤er yandan Bayrampafla’da
katliamc›lar›n yarg›land›¤› davan›n
iddianamesi de davan›n yarg›lamak
de¤il göz boyamak amac›yla haz›r-
land›¤›n›n göstergesiydi. Katliama
kat›lanlar›n isimleri bir türlü mah-
kemeye verilmezken, iddianameye
gelifligüzel yerlefltirilen asker ve
gardiyanlardan oluflan 1615 san›k-
tan 682 san›¤›n isimlerinin ikifler
kez yaz›ld›¤› da avukatlar›n iddi-
anameyi incelemesi ile ortaya ç›kt›.

Böyle haz›rlanm›fl bir iddianamede
yarg›lama ciddiyeti bulunabilir mi?

Bayrampafla katliam davas›n›n
di¤er yan›n› dduurruuflflmmaa ssaavvcc››ss››nn››nn ssüü--
rrüüllmmeessii, dduurruuflflmmaa hhaakkiimmlleerriinniinn
ssüürreekkllii oollaarraakk ddee¤¤iiflflmmeessii oluflturdu.
Dolay›s›yla neredeyse her gelen ha-
kimin davaya vak›f olma gerekçesiy-
le duruflmalar› ileri tarihe atmas›n-
dan ibaret bir yarg›lama süreci oldu.
Sekiz defa duruflman›n hakimi de-
¤iflti. Her gelen hakim bir iki durufl-
maya girdikten sonra de¤iflti. Durufl-
malar ilerlemedi. En son ise durufl-
man›n 8. Hakimi Necla Aslan emek-
liye ayr›ld› ya da ayr›lmak zorunda
b›rak›ld›. Çünkü, emekliye ayr›lma-
dan bir duruflma öncesinde Hakim
Necla Aslan davan›n delillerini top-
lama, tutsaklar›n tamam›n›n dinlen-
mesi için gerekli koflullar›n sa¤lan-
mas› için kararlar alm›fl, gerçeklerin
aç›¤a ç›kar›laca¤› sözü vermiflti.

Yine Bayrampafla katliam› dava-
s›n› soruflturan Eyüp Savc›s› Cafer
Koman baz› gerçekleri aç›¤a ç›kar-
mas› üzerine, bu görevden al›n›p
sürgün edilmiflti.

Çanakkale, Ümraniye ve Bay-
rampafla davalar›n›n her üçünün du-
ruflmalar›nda da mahkemeler, suç-
lular›, katliam› gerçeklefltirenleri
tespit etmek için bir hukuki araflt›r-
ma içine girmedi. 28 tutsa¤›n katle-
dilmesi, onlarca tutsa¤›n yaralan-
mas› nedeniyle aç›lan davalarda,
gerçekleri aç›¤a ç›karmak, suçlular›
tutuklay›p cezaland›rma amac› ol-
mad›. Mahkemelerin tüm kararlar›-
na bak›ld›¤›nda ortaya ç›kan ger-
çek, suçlular›n gizlenmesi, suçun
belirsizlefltirilmesi, kimler taraf›n-
dan karar al›n›p talimat verildi¤i,
kimler taraf›ndan ifllendi¤inin ka-
rart›larak davalar›n sürüncemede
b›rak›lmaya çal›fl›ld›¤› görülür. 

Aktard›¤›m›z örnekler, katliam-
lar›n karanl›k güçler taraf›ndan ifl-
lendi¤i için de¤il, bizzat devlet tara-
f›ndan ifllendi¤i için ““kkaarraannll››kkttaa bb››--
rraakk››lldd››¤¤››nn››”” göstermektedir. ““KKaa--
rraannll››kk ggüüççlleerr”” söylemlerini benim-
seyenlerin veya bu söylemlere ina-
nanlar›n bu gerçekler ›fl›¤›nda yeni-
den düflünmeleri gerekmektedir.



- önceki say›dan devam-

““ZZeeyynneepp,, ÜÜmmüüflfl’’üü kkuuccaakkllaamm››flfl
bbaass››yyoorr bbaa¤¤rr››nnaa.. NNeeffeess aallaamm››yyoorr
ÜÜmmüüflfl,, ggiiddiiyyoorr..””

Her ikisi de ölüm orucu direnifl-
çisi olan Zeynep Ar›kan Gülba¤ ve
Ümüfl fiahingöz 19-22 Aral›k tarih-
leri aras›nda Ümraniye Hapishane-
si’nde katliam› yaflayarak direniflle-
rini d›flar›ya tafl›d› ve flehit düfltüler.

Dört gün sürmüfltü katliam sald›-
r›s›, di¤er bir deyiflle dört gün sür-
müfltü tutsaklar›n Ümraniye Hapis-
hanesi’ndeki direniflleri. Bir ülkeyi
iflgal etmeye gelir gibi gelmifllerdi.
O gün oradaki haz›rl›¤a tan›k olan
gardiyan Y›ld›z Ercan katliama oli-
garflinin nas›l haz›rland›¤›n› flöyle
anlat›yordu; ““CCeezzaaeevviinniinn bbiirrççookk yyee--

rriinnddeenn,, dduummaannllaarr,, aalleevvlleerr
yyüükksseelliiyyoorrdduu.. SSiillaahh,, bboommbbaa
sseesslleerrii iillkk ggüünnee oorraannllaa aarrtt--
mm››flfltt››.. CCeezzaaeevviinniinn dd››flfl dduuvvaarr--
llaarr›› bbiirrççookk yyeerriinnddeenn iiflfl mmaa--
kkiinneelleerrii iillee yy››kk››llmm››flfltt››.. ‹‹ttffaaiiyyee
aarraaççllaarr›› ssüürreekkllii ggiirriipp çç››kk››--
yyoorrdduu...... yyaakkllaaflfl››kk 3300--4400 aaddeett

aammbbuullaannss bbeekklleettiilliiyyoorrdduu..””

Ümraniye Hapishanesi Türkiye
oligarflisinin ayn› anda sald›rd›¤› 20
hapishaneden birisidir. Oligarfli,
adeta hapishaneyi tutsaklar›n üzeri-
ne y›karcas›na sald›r›yordu. Devasa
askeri güçle hapishanelerde yap›lan
katliam›n amac›, otur deyince otu-
ran kalk deyince kalkan, neye ina-
nacaklar›, nas›l düflünecekleri oli-
garfli taraf›ndan belirlenen itaatkar
tutsaklar yaratmakt›. Bunun içindi
bunca sald›r› haz›rl›¤›. Devasa aske-
ri güç oligarflinin istedi¤i tutsak ti-
pini yaratmaya yetmedi, fakat kat-
letmekte baflar›l›yd›. Gardiyan Y›l-
d›z Ercan, bu katliamda kullan›lan
büyük silahlar› anlat›yor; “UUzzuunn bbiirr
aasskkeerrii aarraacc››nn üüzzeerriinnee yyeerrlleeflflttiirriillmmiiflfl
aayyrr›› ssiillaahh.. BBuunnllaarr tteekk kkiiflfliinniinn kkuullllaa--
nnaammaayyaaccaa¤¤›› aa¤¤››rr ssiillaahh oollaarraakk ttaabbiirr
eeddiilleenn ssiillaahhllaarrdd››..””

Böylesine büyük silahlarla sald›-
r›n›n tek amac› elbette ki, sadece
katletmek de¤ildi, oligarfli tutsak-
larla birlikte ayn› zamanda halka da
büyük bir korku salmak, korkuyla
yönetmek istiyordu.

‹flte katliam bafllad›¤›nda, Ümra-
niye Hapishanesi 1. Ölüm Orucu
Ekibi Direniflçisi Ahmet ‹bili, bir
yan›yla da oligarflinin korku yarat-
ma politikas›n› bofla ç›kar›rcas›na
at›lm›flt› öne: ""((......)) HHaallkk››mm››zzllaa eemm--
ppeerryyaalliizzmm vvee iiflflbbiirrlliikkççiilleerrii aarraass››nn--
ddaakkii ssaavvaaflfl››nn ooddaakk nnookkttaass›› bbuuggüünn
hhaappiisshhaanneelleerr oollmmuuflflttuurr((......)) EEmmppeerr--
yyaalliizzmm vvee oolliiggaarrflfliinniinn hhaallkk››mm››zzaa vvee
ddeevvrriimmiimmiizzee yyöönneelliikk bbuu ssaalldd››rr››ss››nn››
ppüüsskküürrttmmeekk ggöörreevvii ddee bbiizzlleerree ddüüflflüü--

yyoorr.. GGöörreevv ggüünn ggüünn ööllüümmüünn üüzzeerrii--
nnee ggiiddeerreekk yyeerriinnee ggeettiirriilleecceekkttiirr..
((......))"" demiflti ölüm orucu direnifline
bafllarken, fakat direniflin geliflimi
ölümün üzerine bir flimflek gibi o
anda at›lmay› gerektirir duruma gel-
miflti, ‹bili’nin tereddütü yoktu, O
““BBiirr ccaann››mm vvaarr.. BBuu ccaann››mm;; hhaallkk››--
mmaa vvee vvaattaann››mmaa ffeeddaa oollssuunn”” tered-
dütsüzlü¤üyle yürüdü ölümün üze-
rine. Bir yoldafl› anlat›yor o an›:
““AAyynn›› NNaazzii ttooppllaammaa kkaammppllaarr››nn››nn
ggaazz ooddaallaarr›› ggiibbiiyyddii.. OOppeerraassyyoonnaa
ssoonn vveerriillmmeessii iiççiinn,,  AAhhmmeett ‹‹bbiillii,,
üüzzeerriinnee ddöökkttüü¤¤üü yyaann››cc›› mmaaddddeelleerrii
ttuuttuuflflttuurraarraakk yyüürrüüddüü.. AAsskkeerrlleerr,,
mmaallttaann››nn iikkii uuccuunnddaann kkaarrflfl››ll››kkll››
aatteeflfl eettttiilleerr.. HHeemm AAhhmmeett’’ii hheemm ddee
bbiirrbbiirrlleerriinnii vvuurrdduullaarr..””

19-22 Aral›k günleri boyunca,
gazla, kurflun ve bombalarla sald›r-
d›lar. Tutsaklar her malta için, her
ko¤ufl, her havaland›rma için ayr›
ayr› direndiler, çat›flt›lar. Onlarca-
s›yla yaraland›lar, flehit düfltüler, de-
falarca hep birlikte gazdan bo¤ula-
rak ölme tehlikesi geçirdiler. Katli-
amc›lar, ““tteesslliimmiiyyeett”” istiyorlar ve
istediklerini bulamad›kça sald›r›-
yorlard›. Hapishane de¤il savafl ala-
n›yd›, bir yandan çat›flma sürüyor,
bir yandan yaral›lara olanaks›zl›klar
içinde pansuman yap›l›p serum ta-
k›lmaya çal›fl›l›yor, susuz, havas›z,
yiyeceksiz sürdürülüyordu direnifl.

Düflüyor RR››zzaa PPooyyrraazz bu onur-
lu kavgada, öyle sakin, bu yafll›
dünyaya karfl›, halk›na karfl› görevi-
ni yerine getirmifl olman›n huzuruy-
la. R›za’y› direniflteki bir baflka tut-
sak anlat›yor: ““CCii¤¤eerrlleerrii ddeelliinnmmiiflfl
RR››zzaa’’nn››nn,, ““››hh”” ddeemmiiyyoorr.. NNaass››llss››nn
RR››zzaa?? ““‹‹yyiiyyiimm”” aannllaamm››nnddaa kkaapp››yyoorr
ggöözzlleerriinnii..”” Tutsaklar dört gün, her
yer de¤ifltirdiklerinde R›za’y› da
götürüyorlar yanlar›nda. Ve direnifl
bittikten sonra R›za hastaneye götü-
rülmek üzere al›n›yor askerler tara-
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f›ndan, o anda ölümcül yaras› olma-
yan R›za’n›n flehit düfltü¤ünü ö¤re-
niyor tutsaklar. Katliamc›lara, dört
gün boyunca katlettikleri yetmiyor.

fiehitler, yaral›lar, çok yerde kan
birikintileri olufluyor. C-8 ko¤uflu-
nun alt kat› dolmufl tafl›yor yaral›-
larla. Revirden farks›z durumda, tek
fark› ellerinde revirlerde bulunan
olanaklar yok. Bu s›rada üstten çat›-
lar deliniyor. Yayl›m atefl bafll›yor
tekrar. Bomba at›lmas›n› engelle-
meye çal›fl›rken vuruluyor EE rrccaann
PPoollaatt.. Ve tutsaklar u¤urluyorlar
yoldafllar›n›; ““EErrccaann’’›› aallnn››nnddaann ööpp--
ttüükk.. GGüüllüümmssüüyyoorrdduu.. EElllleerrii zzaaffeerr
iiflflaarreettii flfleekklliinnddee kkaatt››llaaflflmm››flfl..”” 

Ko¤ufllar, havaland›rmalar say›-
s›z miktarda at›lan gaz bombalar›n-
dan dolay› nefes alacak durumda
de¤il. Naziler’in gaz odalar›n› and›-
ran bu tablo jandarman›n tuttu¤u tu-
tana¤a; ““HHüükküümmllüü vvee ttuuttuukklluullaarr››nn
üüzzeerriinnee flflookk bbiirr bbaasskk››nnllaa yyoo¤¤uunn bbiirr
flfleekkiillddee ggaazz uuyygguullaannmm››flfltt››rr”” fleklin-
de yans›yor. Canl›lar›n bulundu¤u
alanlarda kullan›lmas› sak›ncal› gö-
rülen, insanlar›n elbiselerine zarar
vermeyen vücutlar›n› yakan gaz
kullan›l›yor katliamda. Ve UUmmuutt
GGeeddiikk gazdan zehirlenerek flehit
düflüyor. Katiller katliama doymu-
yordu, direniflin son günü, tutsaklar
d›flar› ç›karken katledilir AAllpp AAttaa
AAkkççaayyöözz.. Bir yoldafl› anlat›yor:
““TToopplluuccaa bbaarriikkaatt›› aaçç››pp dd››flflaarr›› çç››kkaa--
ccaa¤¤››zz.. ÖÖyyllee yyaapp››yyoorruuzz.. BBuu dd››flflaarr›› çç››--
kk››flfl ss››rraass››nnddaa yyiinnee aasskkeerriinn aatteeflfl aaçç--
mmaass›› ssoonnuuccuu AAllpp AAttaa AAkkççaayyöözz ööll--
ddüü..””

ÇÇaannaakkkkaallee’de de sürüyordu kat-
liam, Çanakkale’nin ‹bili’si FFiiddaann
KKaallflfleenn oluyor. Yoldafllar›n›n önüne
siper ediyor, tutuflturdu¤u bedenini.

Oligarfli taraf›ndan F Tipi hapis-
hanelere geçilece¤inin ilan edilme-
si, asl›nda katliam›n ilan edilmesiy-
di. Tutsaklar bunun fark›ndayd›.
Bedel ödenecekti, oligarfli kan dö-
kecekti. Kimilerinin sand›¤› gibi,
hem devrimci kimli¤i koruman›n
hem de katliamdan kurtulman›n ko-
flulu yoktu. Fidan, bu gerçek üzeri-
ne gelece¤i hayal ediyordu: ""HHaayyaa--
lliimmddee,, cceennaazzeemm bbaayyrraakkllaarr››mm››zzaa ssaa--

rr››ll›› yyoollddaaflflllaarr››mm››nn oommuuzzllaarr››nnddaa......””.. 

Çanakkale Hapishanesi’nde de
19 Aral›k’ta gece yar›s› maltaya do-
lan askerler sald›r›ya bafllad›lar.
Sald›r›n›n ve katliam›n önünü kes-
mek için barikat kurdu tutsaklar. ‹fl-
te bu s›rada Fidan, katliam› durdur-
mak için ç›kt› öne. O an›, kendisi de
Ölüm Orucu 1. Ekip direniflçisi olan
ve katliamdan  sonra da direniflini
sürdürerek flehit düflen Fatma Ersoy
anlat›yor: ""‹‹ççiimmiizzddeenn FFiiddaann KKAALL--
fifiEENN,, mmaallttaaddaakkii bbaarriikkaatt››nn öönnüünnee
ggiiddiipp ooppeerraassyyoonnuu dduurrdduurrmmaallaarr››nn››
iisstteeddii.. AAsskkeerrlleerree,, ggeerrii ççeekkiillmmeeddiikkllee--
rrii ttaakkddiirrddee ööllüümm oorruuccuu ddiirreenniiflflççiillee--
rriinniinn kkeennddiilleerriinnii yyaakkaaccaakkllaarr››nn››
ssööyylleeyyiipp kkeennddiinnii yyaakktt››..""

Delinmifl duvarlardan içeriye
girmiyor askerler, korkular› bir ya-
n›, di¤er yandan katliam› büyütme-
ye, hapishanelere sald›r›y› meflru-
laflt›rmaya çal›fl›yorlar, tutsaklar›n
içeride kelefllerle, silahlarla diren-
dikleri, bunun için içeriye gireme-
dikleri havas› yaratmaya çal›fl›yor-
lard›. Amaç katletmekti, operasyon
da ona uygun yap›l›yordu. ““CC--22 kkoo--
¤¤uuflfluunnuunn hhaavvaallaanndd››rrmmaa dduuvvaarr›› yy››--
kk››ll››nnccaa ttaazzyyiikkllii ssuu vvee kkööppüükk ss››kkmmaa--
yyaa bbaaflflllaadd››llaarr.. CCaammllaarr iillkk aannddaa ss››kk››--
llaann ssuu iillee kk››rr››llmmaayy››nnccaa aatteeflfl aaçç››lldd››
vvee iiççeerriiyyee ggaazz bboommbbaallaarr›› ddaa aatt››lldd››..
GGaazzllaarrddaann hheeppiimmiizz eettkkiilleennmmiiflflttiikk””
fleklinde anlat›yordu Fatma o gün
yaflananlar›.

20 Aral›k'ta da bombalamalar,
kurflunlamalar sürdü. Kendilerini
ölüm orucu direniflçilerinin önüne
siper ederek, direniflçileri korumaya
çal›flan tutsaklardan kurflunlarla ya-
ralananlar oldu. Tutsaklar›n durumu
büyük bir savafltan ç›km›fl gibiydi,
gaz bombalar›ndan kurflun yaras›,
gaz zehirlenmesinden durumu a¤›r-
laflanlar, kusanlar, bay›lanlar... Fa-
kat bu durumdaki tutsaklara tedavi
amac›yla bir fley yap›lam›yordu. 20
binin üzerinde kullan›lan gaz bom-
balar›ndan 5 bini Çanakkale’de kul-
lan›lm›flt›. Fatma Ersoy anlatmaya
devam ediyor: ""BBuu ggaazzllaarr iinnssaannddaa
bbiirr ssüürree ssoonnrraa hhaalliissüünnaassyyoonnaa bbeenn--
zzeerr flfleeyylleerr ggöörrmmeeyyee nneeddeenn oolluuyyoorr--
dduu...... GGaazz bboommbbaallaarr››nnddaann kkoorruunn--
mmaakk iiççiinn BB--33 yyaattaakkhhaanneessiinnee ggeeçç--

mmeekk zzoorruunnddaa kkaalldd››kk,, ......hheeppiimmiizzii ttaa--
rraammaallaarr››nn›› ggöözzee aallmmaakk zzoorruunnddaa
kkaallmm››flfltt››kk..””

Katliam sald›r›s›n›n Çanakka-
le’deki son günü 21 Aral›k’ta da sal-
d›r› hiç kesilmeden sürdü. Sald›r›
malzemelerine köpüklü gaz da ek-
lenmiflti. Bir yandan köpüklü gaz ve
su s›k›yor bir yandan da tavandaki
deliklerden hedef alarak tutsaklar›n
üzerine atefl ediyorlard›. 30’un üze-
rinde tutsak yaralanm›flt›. Bu sald›-
r›lar s›ras›nda tutsaklardan SSuullttaann
SSaarr›› ve FFaahhrrii SSaarr›› da kurflunla vu-
rularak katledildiler. Devlet böyle
““hhaayyaattaa ddöönnddüürrüüyyoorr””du. G-3 silah-
lar tutsaklar›n üzerindeki tavanlar-
dan aç›lan deliklerden sokulup, bir
yay gibi hareket ettirilerek tutsaklar
taran›yordu. Yerlerdeki köpükler ve
su tutsaklar›n kan›yla k›rm›z›lafl-
m›flt›. Bu kurflunlama s›ras›nda mal-
tadaki tavandan aç›lan ateflle tutsak-
lardan ‹‹llkkeerr BBaabbaaccaann da bafl›ndan
vurularak öldürüldü.

Katliamc›lar zaferlerini kutlaya-
bilirlerdi art›k. Geride delik deflik
edilmifl hapishane duvarlar›n›n için-
de, tutsaklar›n kanlar›yla boyanm›fl
beton zeminler b›rakm›fllard› ve bü-
yük bir direnifl.

““BBuu bbiizziimm aaçç››mm››zzddaann kkoollaayy bbiirr
zzaaffeerr oollmmaayyaaccaakk.. YYeennii bbeeddeelllleerr
ööddeeyyeecceekk,, yyeennii ggeelleenneekklleerr yyaarraattaa--
ccaa¤¤››zz.. HHiiççbbiirr zzaaffeerr bbeeddeell ööddeemmeeddeenn
kkaazzaann››llmm››yyoorr......"" ‹rfan Ortakç›

““SSaalldd››rr››nn››nn bbiiççiimmii nnee oolluurrssaa ooll--
ssuunn kkaazzaannaaccaa¤¤››zz bbaaflflkkaa bbiirr aalltteerrnnaa--
ttiiffiimmiizz yyookk......"" Hasan Güngörmez

ÇÇaannkk››rr›› HHaappiisshhaanneessii’’nnddee de
katliam 19 Aral›k gecesi askerlerin
gaz bombal› sald›r›lar› ile bafllad›.
Ko¤ufllar gaza bo¤uldu, tutsaklar
ko¤ufllarda duramaz hale geldiler ve
sald›r›ya karfl› korunakl› yer arama
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çabalar› da askerlerin silah s›karak
8-9 tutsa¤› yaralamas›yla son buldu.
Sald›r›n›n daha bafl›nda ölüm orucu
direniflçileri sald›r› durdurulmazsa
kendilerini yakacaklar›n› söylemifl-
lerdi. Ve flimdi katliam› durdurmak
için kendini feda an›yd›. Önce Ha-
san Güngörmez tutuflturdu bedenini.

Katiller sald›r›y› devam ettiri-
yorlar, bu kez katliam› durdurmak
için ‹rfan Ortakç› havaland›rmaya
ç›karak bedenini tutuflturuyor. Ka-
tillerin kiflili¤ini, katliam operasyo-
nunun mant›¤›n› anlatan bir sahne
yaflan›yor. Katiller bir yandan ‹r-
fan'›n kendini feda eylemini su s›ka-
rak engellemeye çal›fl›rken, di¤er
yandan bedeni büyük oranda tutufl-
mufl yanan direniflçinin üzerine ki-
remit at›yorlar. Ölümü de direnifl
haline getirmeyeceksin, seni katiller
katledecek!

Gaz bombalar›, kurflunlar, kire-
mit parçalar› ile sald›r›lardan sonra,
bayg›n haldeki tutsaklar› tek tek ifl-
kenceden geçirerek hapishaneden
ç›kard›lar.

UUflflaakk’’ttaa katliam› durdurmak
için yanan beden YYaasseemmiinn CCaanncc››
ve BBeerrrriinn BB››ççkk››llaarr’›n bedenleriydi.

Robokop askerler 19 Aral›k ge-
cesi sald›rarak, iflkence yaparak ko-
¤ufltan ç›karm›fllar, onur k›r›c› ara-
malardan geçirmifllerdi. Ölüm oru-
cu direniflçilerini zorla direnifli b›-
rakt›rma iflkencesi için götürmüfller-
di. ‹lk denemelerinde baflar›l› ola-
mayan katliamc›lar tekrar geldikle-
rinde, Yasemin ve Berrin sald›r›y›
durdurmazlarsa bedenlerini tutufltu-
racaklar›n› söylediler. Direniflin ya-
fland›¤› Uflak Hapishanesi’nde
Ölüm Orucu 1. Ekip direniflçisi olan
ve daha sonra flehit düflen Sevgi Er-
do¤an anlat›yor: ““HHüüccrreelleerree ggeettiirriill--
ddii¤¤iimmiizzddee bbiirr ssaalldd››rr›› ddaahhaa oolldduu.. OO
zzaammaann BBeerrrriinn,, YYaasseemmiinn...... ssaalldd››rr››yy››
eennggeelllleemmeekk iiççiinn kkeennddiilleerriinnii ggaazzeettee
ppaarrççaallaarr›› iillee ttuuttuuflflttuurrdduullaarr.. SSoonn aann--
llaarr››nnaa kkaaddaarr kkaarraarrll››ll››kkllaarr››,, bbaa¤¤ll››--
ll››kkllaarr››,, yyoollddaaflflll››kk iilliiflflkkiissii,, sseevvggii...... VVee
oonnllaarr bbiizziimm UUflflaakk’’ttaakkii eenn bbüüyyüükk
oonnuurruummuuzz oolldduullaarr..””

Berrin B›çk›lar; ""TTeekk kkeelliimmeeyyllee
BBeerrddaann ggiibbii ööllmmeekk iisstteerriimm.. SSoonn

aann››mmaa kkaaddaarr iinnaanncc››mm››,, iiddeeaalllleerriimmii,,
ddeevvrriimmii;; flfleehhiittlleerriimmiizziinn,, öönnddeerriimmii--
zziinn bbaannaa vveerrddii¤¤ii ggüüccüü bbiilliinncciimm kkaa--
ppaanndd››¤¤››nnddaa ddaa bbuunnllaarr›› ssaayy››kkllaayyaa--
rraakk ööllmmeekk iisstteerriimm””  diyordu. Tek
kelimeyle Berdan gibi, 20 hapisha-
nede birden yürütülen katliam sald›-
r›s›na karfl› direnerek flehit düfltü.

BBaarrtt››nn HHaappiisshhaanneessii de katliam
sald›r›s›n›n yap›ld›¤› yerlerdendi.
Sald›r›y› yaflayan tutsaklardan Hü-
seyin Özarslan anlat›yor: ““HHeerr ççee--
flfliitttteenn ggaazz bboommbbaallaarr››,, hheerr ççeeflfliitt bbüü--
yyüükk kküüççüükk ssiillaahh,, eell bboommbbaallaarr››,,
bboommbbaaaattaarrllaarr,, rrookkeett aattaarr,, bbüüyyüükk iiflfl
mmaakkiinnaallaarr››,, kkaammeerraa,, aasskkeerr vvee öözzeell
ttiimm,, bbaass››nnççll›› ssuu ss››kkaann aarraaççllaarr››yyllaa
ggeellddiilleerr.. GGaazz bboommbbaallaarr››,, ttaaflfl vvee ssoo--
ppaa,, ttaazzyyiikkllii ssuuyyllaa ssaalldd››rrmmaayyaa bbaaflflllaa--
dd››llaarr..””

37 tutsa¤›n bulundu¤u Bart›n
Hapishanesi’ne sald›r›lar› yedi bu-
çuk saat sürdü. Zaten bir k›sm›
ölüm orucu direniflinde olan, bir
k›sm› hasta olan tutsaklar›n büyük
bölümü yaralanm›fl halde iflkence
yap›larak ko¤ufltan ç›kar›ld›lar. Bu
katliam sald›r›s›n› durdurmak için
de 3 tutsak tutuflturdu bedenlerini.
Bedenini tutuflturan tutsaklardan Ali
Koç ölüm orucu direniflini sürdüre-
rek flehit düfltü.

Katliam sald›r›s› yüzlerce tutsa-
¤›n kald›¤› yerlerde de, s›n›rl› say›-
daki tutsa¤›n bulundu¤u hapishane-
lerde de sürdürüldü. Amac›n tutsak-
lar›n direniflini k›rmak, zorla dev-
rimci kifliliklerini teslim almak ol-
du¤u ortadayd›. Zaten bulunduklar›
ko¤ufllarda s›n›rl› say›daki tutsa¤a
sald›rman›n, onlar› hücrelere atarak
iflkencelerden geçirmenin farkl› bir
izah› yoktur. Oysa BBuuccaa,, AAyydd››nn,,
NNii¤¤ddee,, UUlluuccaannllaarr,, MMaallaattyyaa gibi ha-
pishanelerde de bunlar yaflanm›flt›.

Bu hapishanelerden AAyydd››nn HHaa--
ppiisshhaanneessii’nde yaflanan sald›r›y› tut-
saklar›n a¤z›ndan aktaral›m: ““BBoomm--
bbaallaarrddaann vvee aatt››llaann ttaaflfl,, kkiirreemmiittlleerr--
ddeenn bbiirr ççoo¤¤uummuuzz yyaarraallaannmm››flfl,, kkaaffaa--
mm››zz ggöözzüümmüüzz yyaarr››llmm››flfltt››.. BBuu ss››rraaddaa
kkeeppççee bbiizziimm ttaarraaff››mm››zzaa ggeellmmeekk iiççiinn
22.. hhaavvaallaanndd››rrmmaa dduuvvaarr››nn›› yy››kktt››..
‹‹ççiinnddee kkaalldd››¤¤››mm››zz kkoo¤¤uuflfluunn dduuvvaarr--
llaarr››nn›› yy››kkaarraakk kkaalldd››¤¤››mm››zz yyeerree 8800--

110000 cciivvaarr››nnddaa ggaazz vvee ssiinniirr bboommbbaass››
ddaahhaa aatttt››llaarr.. BBoottllaarr››yyllaa vvuurrdduukkllaarr››
yyüüzzüümm ppaarrççaallaanndd››..””

Katliam sald›r›s›na gardiyanlar,
subaylar, polisler kat›lm›fllard›. Sal-
d›r›da yüzlerce gaz ve sinir gaz›
bombas› kullan›ld›. ‹tfaiye arac›,
““ddee¤¤ddii¤¤ii yyeerrii yyaakkaann bbiirr kkööppüükk”” s›k-
t›. Hortumla ““kküükküürrtt ggaazz››”” püskürt-
tüler. Tutsaklara iflkence, Ayd›n Ha-
pishanesi’nde bafllad›, Ayd›n Jan-
darma Alay Komutanl›¤›’nda ve
Ayd›n Devlet Hastanesi’nde ve Sin-
can F Tipi Hapishanesi’nde devam
etti.

Devlet 20 hapishanede birlikte
sürdürdü¤ü, 28 tutsa¤› katledip,
onlarcas›n› yaralad›¤› katliam›n ad›-
n› ““HHaayyaattaa DDöönnüüflfl OOppeerraassyyoonnuu””
koymufltu. Katlederek, hayata
döndürmek oligarflinin marifetidir!

Oligarflinin tarihe geçen bir kat-
liam› dünyan›n gözü önünde hayata
geçirilmiflti. Elbette, katliam sadece
sergilenen vahfletten ibaret de¤ildi.
Böyle olsayd›, vahfletin nedenleri
de anlafl›lamazd›. Katliam›n as›l bo-
yutu politik hedefleriydi. Oligarfli-
nin politik hedeflerine nas›l ulaflt›-
¤›n› gösteren yan›yla çarp›c› bir kat-
liam olarak tarihimize geçmifltir.
Bundand›r ki, katliam karfl›s›ndaki
direnifl de önemlidir. Katliam karfl›-
s›ndaki direnifl, oligarflinin terörle,
katliamla halk›n düflüncelerini, hak
ve özgürlük için, gelece¤i, kurtulu-
flu için mücadelesini ezme ve teslim
alma politikas›n› bofla ç›karmas› ya-
n›yla önemlidir. De¤ilse, bu yanla-
r›ndan kopar›ld›¤›nda, katliam da
kahramanl›k da anlams›zlafl›r.

Fakat tersine 19-22 Aral›k tarih-
leri aras›nda ülkemiz hapishanelerin-
de yaflananlar›n anlam› tarihseldir.
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Ülkemizin hapishaneleri-
nin üzerinden gaz bulutla-
r›n›n, alevlerin ve duman-
lar›n eksik olmad›¤› o
dört gün içinde tam 28 fle-
hit verdik. 28 kere yan-
d›k, kurflunland›k, yine de
teslim olmad›k. Onlar›n
devrimci yaflamlar›, son
anlar›ndaki direniflleri,
cüretleri ve fedakarl›klar›,
bize o günlerden kalan en
de¤erli mirast›r. 

Ümraniye 
fiehitlerimiz;
AAhhmmeett ‹‹bbiillii,, Mersinli ve 32 yafl›n-
dayd›. Erzurum Atatürk Üniversite-
si Ziraat Fakültesi’ndeyken devrim-
ci mücadeleye kat›ld›. Tutsak düfl-
meden önce, ‹stanbul gecekondula-
r›nda illegal örgütlenme içinde ye-
ral›yordu. Ümraniye Hapishane-
si’ndeki ölüm orucu direniflçilerinin
komutan› olarak, sald›r›y› durdur-
mak için bedenini tutuflturarak zali-
min karfl›s›na ilk o ç›kt›.  

AAllpp AAttaa AAkkççaayyöözz,, Cephe’nin bir ta-
raftar›yd›. Karsl›’yd›, ‹stanbul’da
esnafl›k yap›yordu. Ümraniye’deki
direniflin bitti¤i gün ko¤ufltan ç›kar-
larken katledildi.

UUmmuutt GGeeddiikk 23 yafl›nda ve Trab-
zonlu’ydu. Lise y›llar›ndan beri
mücadele içindeydi. Tutsak düfl-
meden önce SPB üyesiydi. 

EE rrccaann PPoollaatt 26 yafl›nda ve
Dersimli’ydi. Konfeksiyon

iflçisi Ercan, 1995’te kat›l-
m›flt› harekete. Son olarak
SPB üyesiydi. 

RR››zzaa PPooyyrraazz, Sivas-
l›’yd›, ‹stanbul’un
Gazi semtinde büyü-
dü. Konfeksiyon,
avizecilik gibi çeflit-

li ifllerde çal›flt›.
Oligarflinin or-
dusunda asker-
lik yapt›ktan son-
ra, tercihi netlefl-
ti, Cephe saflar›n-
da yer ald›. 

Bayrampafla
fiehitlerimiz;
YYaazzggüüllüü GG.. ÖÖzzttüürrkk, Dersimli ve 28
yafl›ndayd›. 11.. ÖÖllüümm OOrruuccuu EEkkiibbii
direniflçisiydi. 1983’te a¤abeyi,
1994’te efli  katledilmiflti. 1988’den
beri örgütlü olarak kavgan›n için-
deydi. 

fifieeffiinnuurr TTeezzggeell Malatya-Kürecik-
li’ydi. Çocuklu¤undan devrimciydi.
‘92’den beri de Cepheli. Uzun süre
mahalli alanda çal›flt›. 

NNiillüüffeerr AAllccaann,, Bolu Göynüklü’y-
dü. 1964 do¤umluydu. Hapishane-
lerin önünde tan›d› devrimcileri. Bir
tutsak yak›n›, bir TAYAD’l› olarak
mücadele etti y›llarca. Sonra baflka
alanlarda çeflitli görevler üstlendi. 

ÖÖzzlleemm EErrccaann,, Dersimli’ydi, ‹stan-
bul’da üniversite ö¤rencisiyken
TÖDEF içinde mücadeleye kat›ld›.
Katliam günü, bir direniflçiyi kur-
tarmak için kendini alevlerin önüne
siper etti¤i s›rada yak›larak katledil-
di. 

GGüüllsseerr TTuuzzccuu, Kastamonulu. 34
yafl›ndayd›. 1992’den beri örgütlü
bir devrimciydi. Mahalli alanda so-
rumluluklar ald›. 1995 y›l›nda tut-
sak düfltü. 

SSeeyyhhaann DDoo¤¤aann,, Samsun-Havzal›’y-
d›. 1973 do¤umlu. Dev-Genç’liydi,
görev verilen her yerdeydi, tutsak-
ken ölüm orucuna gönüllüydü. 

FF››rraatt TTaavvuukk,, Ölüm Orucu 1. Ekip
direniflçisiydi. Bayrampafla’da be-
denini ilk ateflleyen oldu. 1971 Ma-
nisa do¤umluydu. ‘94’ten beri kav-
gadayd›. 

AAllii AAtteeflfl,, 1. Ölüm Orucu Ekibi’n-
deydi. 1970’te Adana’da do¤du,
Ankara’da Hacettepe Üniversite-
si’nde ö¤renciyken kat›ld› kavgaya. 

AAflfluurr KKoorrkkmmaazz,, Ölüm orucu dire-
niflçisiydi. ‘90’dan beri mücadele
içindeydi. Tutsak düflmeden önce li-
seli gençlikte, gecekondularda ör-
gütlenme içinde yer  ald›. 

MMuussttaaffaa YY››llmmaazz,, Fatsal›’yd›. ‹stan-
bul’da gecekondu direniflleri içinde
devrimci oldu. Geliflti, çeflitli so-
rumluluklar üstlendi. 
CCeennggiizz ÇÇaall››kkooppaarraann,, ‹stanbul’da
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d o ¤ -
du. ‹flportac›y-
d› devrimci hareketle tan›flt›¤›nda.
Emekçilerin örgütlenmesinde yer
ald›. 1996’da 4 tutsa¤›n flehit düfltü-
¤ü Ümraniye katliam›ndan a¤›r ya-
ral› kurtulmufltu. 

MMuurraatt ÖÖrrddeekkççii Ad›yaman-Besni
do¤umlu. ‹stanbul’da bir elektrik
atölyesinde çal›fl›rken, devrimci ol-
du. 1994’te tutsak düfltü; 

Çanakkale 
fiehitlerimiz;

FF ii --
dd aa nn

KKaallflfleenn,,
Ö l ü m

Orucu 1. Ekibi’n-
deydi. Dersimli’ydi, 36 yafl›ndayd›,
hemflireydi. 1989’dan beri mücade-
lenin içindeydi. Çanakkale’de bede-
nini tutuflturarak zulmün önüne ilk
dikilen oldu. 

‹‹llkkeerr BBaabbaaccaann,, ‹stanbul’da do¤du.
Devrimcilerle tan›flt› ve ‘96’da tut-
sak düflene kadar devrimin emekçi-
si oldu, sorumluluklar üstlendi. 22
yafl›ndayd›. Ölüm Orucu 3. Eki-
bi’nin en genç direniflçilerindendi. 
FFaahhrrii SSaarr››, 1990’lar›n bafllar›ndan

beri mücadelenin içinde bir yurtse-
verdi. 1993’te tutsak düfltü. 

SSuullttaann SSaarr›› genç yafl›nda Adana’da
yurtsever hareketin saflar›na kat›ld›.
Çukurova bölgesinde faaliyet yürüt-
tü. 1993’te tutsak düfltü. 

Bursa, Çank›r›, UUflak, 
Ceyhan fifiehitlerimiz;
MMuurraatt ÖÖzzddeemmiirr,, 1. Ölüm Orucu
Ekibi’deydi. 39 yafl›ndayd›. Burju-
va bas›nda y›llarca çal›flan bir gaze-
teciydi. O, tercihini devrimden yana
yapt›. Bir süre Mücadele Gazete-
si’nde çal›flt›, Ege’de sorumluluklar
üstlendi. 

AAllii ‹‹hhssaann ÖÖzzkkaann,, Çorum-Alaca-
l›’yd›. 26 yafl›ndayd›. Cepheli tut-
saklar d›fl›nda, 19 Aral›k öncesi ya-
p›lan “sald›r› olursa kendimizi ya-
kar›z” karar›n› uygulayan ender di-
reniflçilerden biri oldu. 

‹‹rrffaann OOrrttaakkçç›› 1. Ekip direniflçisiy-
di. Çorum, Alacal›’yd›. 1971 do-
¤umluydu. ‹mam Hatip Lisesi’ni bi-
tirmiflti. ‘91’de devrimcilerle tan›flt›
ve sosyalizm mücadelesine kat›ld›.
19 Aral›k’ta a¤›r yaraland›; kald›r›l-
d›¤› hastanede flehit düfltü.

HHaassaann GGüünnggöörrmmeezz,, 36 yafl›ndayd›,
Konya Cihanbeylili’ydi. 1980’lerin
sonunda devrim mücadelesine kat›l-
d›. 19 Aral›k’ta bedenini tutufltura-
rak zulme karfl› barikat oldu. 

YYaasseemmiinn CCaanncc››,, Uflak Hapishane-
si’ndeki Cepheli kad›n tutsaklar›n
sorumlusuydu. 1967, ‹stanbul do-
¤umluydu. 1989’dan beri kavgan›n
içindeydi. Eylül 1992’de tutsak
düfltü. Operasyonu durdurmak için
bedenini tutuflturarak flehit düfltü.

BBeerrrriinn BB››ççkk››llaarr,, Ölüm Orucu 1.
Ekibi direniflçisiydi. ‹zmir do¤um-
luydu ve henüz 22 yafl›ndayd›. 6 y›l-
d›r bu kavgan›n içindeydi. Açl›¤›n›n
60’l› günlerinde, sald›r›ya barikat
olmak için alevlerin ortas›na dald›.  

HHaalliill ÖÖnnddeerr,, Ölüm Orucu 1. Ekibi
direniflçisiydi. 30 yafl›ndayd› Halil,
Osmaniye-Düziçili’ydi. Ankara ve
‹stanbul Dev-Genç saflar›nda mü-
cadele etmiflti. Bedenini tutufltura-
rak zulmün önüne dikildi. 

Say›: 135 2519 ARALIK

19-22 AARALIK 
fiEH‹TLER‹N‹ AANMAK VVE

KATL‹AMI LLANETLEMEK ‹‹Ç‹N
BAYRAMPAfiA HAP‹SHANES‹ 

ÖNÜNDEY‹Z

19 AAral›k 22000’den bbugüne ttam 77 yy›l ggeçti. GGeçen bbu 77 yy›l 119 AAra-
l›k’ta yyaflanan kkatliam› uunutturamad›. UUnutturamaz dda. DDünya ttari-

hinde yyaflanmam›fl bbir operasyonla üülkemizde 220 hhapishanedeki ddev-
rimci ttutsaklara ssald›rd› ddevlet. OOnlara ggöre bbaflar›l› bbir operasyondu.

28 ddevrimci ttutsak yya ddiri ddiri yyak›larak yya dda kkurflunlanarak kkatledil-
miflti. AAd›na ““Hayata DDönüfl” ddediler ve kkatlettiler. ‹‹flte bbaflar›lar› bbuy-
du.

Oysa kkoskoca bbir gerçek oortadayd›. DDevrimciler bu aazg›n ssald›r› kkar-
fl›s›nda ““öldüler ama yyenilmediler.” TTeslim oolmad›lar, bboyun ee¤mediler.
Bu ooperasyon kkatliamlar› iile ttarihe ggeçerken ddireniflleri iile dde ddevrimci-
ler tarih yyazd›lar. HHapishanelerde yyaz›lan bbir direnifl ddestan›yd›. VVe bbu
destan FF Tiplerine kkarfl› ssüren ddireniflle ddoru¤a uulaflt›. ÜÜlke ss›n›rlar›n›

aflt› ddünyay› ssarst›. 1122 flflehit vverildi aama zzafer devrimcilerindi.

Her y›l ooldu¤u ggibi bbu yy›lda 119 –– 222 AAral›k fifiehitlerini aan-
mak vve bbu kkatliam› llanetlemek iiçin ‹‹stanbul’da BBayram-

pafla HHapishanesi öönünde oolaca¤›z. 

TTAAYYAADD 
1199 AArraall››kk ÇÇaa¤¤rr››ss››
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Tarih boyunca tan›k olunmufltur
ki, sömürücü egemenlerin yönetme
araçlar›ndan biridir katliamlar. S›k-
l›¤›, büyüklü¤ü, biçimleri dönemsel
koflullara göre de¤iflebilir ama bu
yöntemi kullanmalar› hiç de¤iflmez. 

Dönüp tarihin tozlu sayfalar›na
göz att›¤›m›zda, bu topraklarda ege-
menlerin yüzy›llard›r halklar› kat-
letti¤i gerçe¤iyle karfl›lafl›r›z. Bun-
lar öylesine çoktur ki, tarih, bunla-
r›n ancak en boyutlu olanlar›n› ya-
zabilmifltir sayfalar›na. Ki bu sayfa-
lar›n yazd›klar› da her fleyi anlamak
için yeterlidir elbette.

Bir polis flefi, ""BBiinn ooppeerraassyyoonn
yyaapptt››kk"" diyordu. Do¤ruydu. O esas
olarak 1970’lerden itibarenki kontr-
gerilla politikalar›n› kastediyordu
belki, ama Cumhuriyet, daha kuru-
luflundan itibaren, 1920’lerde,
‘30'larda birbiri ard›na pek çok kitle
katliam›na baflvurmufltu. Sonra bel-
li "direnifl odaklar›"n›n etkisizleflti-
rilmesine paralel olarak bir dönem
kitlesel katliamlar görülmedi pek.
Sonra halk›n mücadelesi geliflmeye
bafllay›nca, yine katliamlar girdi
devreye. 

Her dönem, halka karfl› politika-
n›n temelinde hep bask›, gözda¤›,
sindirme, susturma vard› ve bunun

için de egemenlerin kulland›¤› üüçç
ggüüçç oldu¤u her zaman; ordu, polis
ve de sivil faflist, gerici güçler.

Bafllar›n›n hangi ölçüde s›k›flt›-
¤›na veya halk kitleleri nezdinde
vermek istedikleri gözda¤›n›n bü-
yüklü¤üne ba¤l› olarak bunlar›n
hepsini birden kulland›klar› da ol-
mufltur. Marafl katliam› bunlar›n
hheeppssiinniinn kkuullllaann››lldd››¤¤›› katliamlar-
dand›r. 

Tarihin ac›yla kan gölü ortas›nda
kaydetti¤i katliamlardan biri de
1978 Aral›k ay›n›n son günlerinde
yaflanan Marafl katliam›d›r. Katlia-
m›n üzerinden 29 y›l geçti. Ki, ge-
çen bu zaman içinde daha birçok
katliam yaz›ld› Türkiye Cumhuriye-
ti tarihine.

PPllaannll›› bbiirr kkaattlliiaammdd››;; ttüümm 
kkaattlliiaammllaarrddaa oolldduu¤¤uu ggiibbii!!

Ne zamanki, faflistler veya dinci
gericiler güruh halinde halka, dev-
rimcilere sald›rsalar, bunun “kendi-
li¤inden”, vatandafl hassasiyeti, va-
tandafl tepkisi sonucu oldu¤u masa-
l› anlat›l›r. Sivas’ta Mad›mak’ta ve-
ya linç sald›r›lar›nda da oldu¤u gi-
bi... Oysa hepsi planl›d›r.  

24 Aral›k 1978'deki Kahraman-
marafl katliam›, haftalar hatta aylar
öncesinden haz›rl›klar› yap›lan bir
katliamd›. Haz›rl›klar›n içinde dev-
letin her kademesinde yer alanlar
oldu¤u gibi, emperyalistler de pek
al›fl›k olunmad›¤› flekilde fiilen ha-
z›rl›klar›n içindeydiler. 

Sonralar› ortaya ç›kan belgeler-
den aktar›yoruz; katliamda kullan›-
lan patlay›c›lar kontrgerillac›
Emekli YYüüzzbbaaflfl›› AAllii ÇÇeevviikkeerr tara-
f›ndan bölgeye gönderilmiflti. 12
Eylül'den sonra MMHHPP GGeenneell MMeerr--
kkeezzii'nde yap›lan aramada provokas-
yon için yap›lan haz›rl›klar›n notla-
r› ele geçmiflti. AABBDD''nniinn AAnnkkaarraa
BBüüyyüükkeellççiillii¤¤ii’’nnddee iikkiinnccii kkaattiipp ola-
rak görev yapan CIA Ajan› Robert
Alexander Peck'in 1978 y›l› boyun-
ca Marafl ve Marafl gibi alevi-sünni
kesimlerin iç içe yaflad›¤› bölgeler-
de incelemelerde(!) bulunmufltu.

Yine ‹çiflleri Bakanl›¤›'na verilen
resmi bir raporda, katliamdan önce
ve katliam s›ras›nda faflist katiller-
den HHaalluukk KK››rrcc››,, ÜÜnnaall AA¤¤aaoo¤¤lluu ve
AAhhmmeett EErrccüümmeenntt GGeeddiikkllii'nin (ki
D‹SK Genel Baflkan› Kemal Türk-
ler'i katledenlerdendi) Kahraman-
marafl’ta oldu¤u belirtiliyordu.

Camilerde alevilerin, komünist-
lerin namaz› k›l›nmaz diye fetvalar
verildi, Ba¤larbafl› Camii imam› va-
azda avaz avaz ba¤›r›yordu; “Çev-
remizde bulunan Alevileri ve
CHP’li Sünni imans›zlar› temizleye-
ce¤iz...” Nitekim 22 Aral›k’ta, bir
gün önce katledilen Mustafa Yüzba-
fl›o¤lu ve Hac› Çolak’›n cenaze tö-
reninden sonra, ilerici, demokrat
kitle da¤›l›rken faflistlerin hedefi
Trabzon Caddesi’ndeki alevilerin,
CHP’lilerin dükkanlar› oldu. Birçok
ifl yeri yak›ld›, tahrip edildi. 3 kifli
katledildi... Ertesi gün ve daha erte-
si gün ise, flehirde kelimenin tam
anlam›yla bir vahflet uygulanacakt›. 

Görülüyordu ki, Marafl’ta hedef-
te aleviler vard›. Alevilerin neden
hedef al›nd›¤›n› ancak o günün ge-
nel tablosuyla birlikte ele al›rsak
do¤ru de¤erlendirebiliriz. BBiirriinnccii
nneeddeenn;; böl-yönet politikas›, iikkiinnccii--
ssii,, alevilerin devrimci müca›deleye
ak›fl›yd›. ‹kisi üzerinde ayr› ayr› du-
ral›m.

HHeeddeeffttee aalleevviilleerr vvaarrdd››;;
ççüünnkküü bbööll--yyöönneett ppoolliittiikkaass›› 
uuyygguullaann››yyoorrdduu

Oligarfli, flovenizmi, mezhepçili-
¤i körükleyip halk› birbirine k›rd›r-
ma politikas›n›, bu dönemde daha
yo¤un olarak kullanmaya bafllam›flt›.
Bu politika temelinde gerçeklefltiri-
len katliamlarda ise, ssiivviill ffaaflfliisstt hhaa--
rreekkeettlleerr ve ddiinnccii ggeerriicciilliikk bafl rolü
oynad›. Onlar zaten genellikle ege-
menlerin halka karfl› kullanmak için

24 AAral›k 11978MMaarraaflfl KKaattlliiaamm››
FFaaflfliisstt MMHHPP,, fifieerriiaattçç›› MMSSPP,, LLaaiikk

TTSSKK HHaallkkaa KKaarrflfl›› BBiirrlliikktteeyyddiilleerr
MMaarraaflfl’’ttaa!!

Unutmay›n ve hat›rlay›n ki, faflistler
ve fleriatç›lar o gün, Marafl’ta ““MMüüssllüü--
mmaann TTüürrkkiiyyee””,, ““OOrrdduu MMiilllleett eell eellee””
slogan›yla sald›r›ya geçmifllerdi... AAss--
kkeerr ve ppoolliiss, ortadan çekilmifl, tüm
kenti faflistlere ve fleriatç›lara teslim et-
miflti... 

AAKKPP’’yyii hhaallaa ‘‘ddeemmookkrraatt’’ ssaannaannllaarr
ddaa,, flfleerriiaattçç››ll››¤¤aa kkaarrflfl›› oorrdduuddaann mmeeddeett
uummaannllaarr ddaa,, bu tarihi unutmas›nlar... 

Marafl, hhaallkk›› bbiirrbbiirriinnee ddüüflflüürrmmee,,
bbiirrbbiirriinnee kk››rrdd››rrmmaa politikas›n›n nele-
re yol açaca¤›n›n görüldü¤ü bir olayd›r;
Marafllar’› lanetlemek, halk›n birli¤ini
savunmakt›r! 



örgütleyip besledikleri kesimlerdi. 

Halklar› birbirine düflürmek, bir-
birine k›rd›rarak düzene yönelebile-
cek tepkileri farkl› yönlere kanalize
etmek, halklar›n gerçek düflmanlar›-
n› görmelerini engellemek için bafl-
ka düflmanlar icat etmek, egemen
s›n›flar›n yaln›z ülkemizde de¤il,
tüm dünya çap›nda baflvurdu¤u bir
yöntemdir. Sömürücü az›nl›k,
"az›nl›k" olmas›n›n do¤al sonucu
olarak, halklar›n birli¤inden, ortak
örgütlenmesinden, dayan›flmas›n-
dan korkarlar. Halk›n güçlenmesi
düzenin güçsüzleflmesidir. Ama
halklar›n birbirini bo¤azlamas›,
bunlar›n saltanat›n› güçlendirir.
Böyle oldu¤u için her zaman halk-
lar› birbirine düflman etmeye ve k›r-
d›rmaya çal›fl›rlar, yoksul halk›n ka-
n›n›n dökülmesi, ayn› zamanda ege-
menlerin semirmesi anlam›na gelir.
‹ktidarlar de¤iflir, halk›n kan›n› dö-
ken eller de¤iflir, ama döktürenler
ve amaç hiç de¤iflmez. 

Son dönemde ›rkç›l›¤› öylesine
hayas›z ve pervas›z k›flk›rt›yorlar
ki, bu ortam hiç kuflkusuz Marafl gi-
bi katliamlar›n da zeminini haz›rla-
m›fl oluyor. Bugün linç sald›r›lar›y-
la bir anlamda "provas›" yap›lan
katliamlar›n 6-7 Eylülleri, Maraflla-
r’› geride b›rakacak iç çat›flmalara
dönüflmesi hiç de ihtimal d›fl›nda
de¤ildir. Irkç›l›¤›n böylesine körük-
lendi¤i bir ortamda, dinci ve ›rkç›
motiflerle k›flk›rt›lanlar›n sald›rgan-
l›¤› do¤al bir sonuçtur. 

Caddelerde, sokaklarda halk›n
kan› akmaya bafllad›¤›nda, buna bir
tek sömürü düzeninin sahipleri se-
vinir. Her zamanki gibi elbette bu
olaylardan üzüntü duyduklar›n›, so-
rumlular›n aç›¤a ç›kar›l›p yarg›lan-
mas› için devletin üzerine düflen so-
rumluluklar› yerine getirece¤ini de
aç›klarlar. Hep böyle yapm›fllard›r
çünkü. Marafl katliam›n› da, oligar-
fli, kendilerinin, devletin d›fl›nda bir
çat›flmaym›fl gibi, alevi-sünni kav-
gas› gibi göstermeye çal›flt›. 

Bir ozan›n o günlerde söyledi¤i
bir türkünün flu dörtlü¤ü asl›nda bu
tart›flmalar›n, çarp›tmalar›n cevab›-
n› o zamandan veriyordu: 

DDee¤¤iill bbiirr aalleevvii ssüünnnnii kkaavvggaass››

HHaallkk››mm››zz bbuu kkaavvggaa ss››nn››ff kkaavvggaass››

BBuu ffaaflfliisstt ddeevvlleettiinn bbüüttüünn ggaayyeessii

MMaarraaflfl nnee iillkk nnee ddee ssoonn kkaattlliiaammdd››rr.. 

Hemen burada iikkiinnccii nneeddeennee
ggeelleecceekk oolluurrssaakk:: 1960'lar›n ikinci
yar›s›ndan itibaren devrim mücade-
lesi yükselmifl, 12 Mart Cuntas›’na
ra¤men, k›sa bir kesinti d›fl›nda hal-
k›n mücadelesi yükselifline devam
etmiflti. Sola en yo¤un kitle ak›fl›n›n
oldu¤u kesimlerden biri de aleviler-
di. Bu ak›fl› engellemek, alevi halka
gözda¤› vermek ve tarihsel asimi-
lasyon politikas›n› sürdürmek için
hedef seçilmifllerdi.

VVaahhflfleettii,, ““ddiinn”” aadd››nnaa,, 
““vvaattaann”” aadd››nnaa ddiiyyee 
ggeerrççeekklleeflflttiirreenn kküüllttüürr

Oligarflinin ipini çözdü¤ü faflist-
ler ve yobazlar, 23-24 Aral›k günle-
ri boyunca -resmi rakamlara göre-
111 kifliyi katlettiler. Evler, iflyerleri
ya¤maland›, yak›ld›. Alevi halka
karfl› baflvurulan terörün biçimleri,
insan olan›n, vicdan tafl›yan›n kan›-
n› donduracak türdendi. Hamile ka-
d›nlara karfl› uygulanan, anne kar-
n›ndaki ceninlerin bile delik deflik
edildi¤i vahfleti hat›rlatmak san›r›z
nas›l bir gözü dönmüfllük içinde
olundu¤unu anlatmaya yeter. 

Veya Marafl katliam› davas›nda
mahkemede bir tan›¤›n anlatt›¤› flu
sözler de yeter vahfleti göstermeye: 

"... Daha sonra karfl› taraftaki
bir gözü görmeyen yafll› kad›n Cen-
net Çimen'in evine girdiler. 'Gel ne-
ne, gel nene' diye d›flar› ç›kard›lar.
Cennet Çimen'in gözünü tornavida
ile oyarak, silah s›k›p öldürdüler,
yak›ndaki hela çukuruna bafl üzeri
at›p, at arabas›n› üzerine devirdiler.
Sonra bütün evleri, bizim evi de
yakt›lar."

MMaarraaflfl’’››nn üüzzeerriinnddeenn ççookk
ggeeççmmiiflfl bbeellkkii,, MMaadd››mmaakk’’aa,,
MMaallaattyyaa’’yyaa bbaakk››nn ööyylleeyyssee

Belki kimileri gözünün önünde
canland›ramayacak bile vahfletin bu

kadar›n›. Kimi, anlat›mda bir abart›
oldu¤unu düflünecek belki. Kimi
"bir film sahnesi gibi" diye onu ger-
çekli¤in d›fl›nda görecek.

Ama dizginlerinden boflanm›fl
faflist, yobaz güruhun yapt›¤› katli-
am içinde bu küçücük bir ayr›nt›d›r.
‹nsanl›ktan nasibini almam›fl faflist-
lerin halka neler yapabilece¤i, Nazi
zulümlerinden Marafl'a, Sivas'a ka-
dar görülmüfltür. Faflistler, yobazlar
için vahfletin olmaz bir türü yoktur. 

Sivas’ta, Mad›mak’ta görmedik
mi bu vahfleti?.. Diri diri yak›lmad›
m› insanlar bir otelin içinde?.. 

Peki Malatya? Katiller, kurban-
lar›na saatlerce iflkence yapmad›lar
m›? Benzeri ancak psikopat filmle-
rinde rastlanabilecek bir vahfleti so-
¤ukkanl›l›kla uygulamad›lar m›?

Bak›n, Malatya’daki vahfleti ger-
çeklefltirenler kendi el yaz›lar›yla
yazd›klar› “veda” notlar›nda neler
yazm›fllar:

Hamit Çeker: “Hepimizin bu va-
tana borcu var ve ben bu vvaattaann iiççiinn
kan›m› can›m› feda ettim. VVaattaann ssaa--
¤¤oollssuunn!!’’’

Emre Günayd›n: “Benim diyecek
bir fleyim yok vvaattaann ssaa¤¤oollssuunn..”

Abuzer Y›ld›r›m: “Bana k›zma-
y›n... Benim en büyük namusum va-
tand›r. Vatan sa¤olsun.”

Cuma Özdemir: “Biz TTüürrkkoo¤¤lluu
TTüürrkküüzz.. Vatan›m›z› kimseye yar et-
meyiz... vvaattaann iiççiinn gidiyorum. Her
fley vatan için. H›ristiyanlar›n evle-
rini basaca¤›z.”

Salih Gürler: “ AAllllaahh aaflflkk››,, vvaattaann
aaflflkk›› beni bu yola sürükledi. DDiinniimm
iiççiinn bbaayyrraa¤¤››mm iiççiinn yapt›m. E¤er ba-
na bir fley olursa siz vatan sa¤olsun
deyin.”

Üç misyoneri sap›kça, sadistçe
iflkence yap›p katletmenin ddiinnllee,, vvaa--
ttaannllaa nnee iillggiissii vvaarrdd››?? Evet, Ma-
rafl’›n, Mad›mak’›n dinle, vatanla ne
kadar ilgisi vard›, onun da o kadar
var. Tarihine bakarsak, sömürücü
egemen s›n›flar›n halka düflmanl›¤›-
n›n sürekli oldu¤unu fakat sald›r›la-
r›n hedefi olan halk kesimlerinin dö-
nem dönem de¤iflti¤ini görürüz;
Kürtler, Rumlar, Ermeniler...

Say›: 135 27KATL‹AM
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Hedefteki “düflman” kim olursa
olsun, Osmanl›’dan bu yana halka,
muhalif güçlere yönelik katliamlara
bak›n; ““ddiinn eellddeenn ggiiddiiyyoorr”” vvee ““vvaattaann
iiççiinn,, ddeevvlleett iiççiinn”” gerekçeleri, nere-
deyse tüm katliamlar›n temel gerek-
çesidir... Bir de Malatya’daki, Mad›-
mak’taki, Marafl’taki vahfletin flekli-
ne bak›n; iinnssaannll››kkllaa bbiirr iillggiissii yyookk,,
dinle, bayrakla, ne ilgisi olabilir?.. 

UUnnuuttmmaayyaall››mm!!
Düzenin sahipleri Marafl katli-

am›n› unutturmaya çal›fl›yorlar. Bu
konuda az›msanmayacak bir mesafe
katettikleri de bir gerçek. Mesela,
bugün ülkemiz gençli¤inin büyük bir
bölümü bu katliam› bilmez. Bu unut-
turmaya, ilerici, demokrat kimi çev-
relerin, ayd›nlar›m›z›n bir bölümü-
nün de z›mnen destek verdi¤ini ekle-
yelim. 

Marafl'› unutmayan ve unuttur-
mayan esas olarak devrimciler ol-
mufltur. Devrimciler, her konuda ol-
du¤u gibi, Marafl konusunda da hal-
k›n ve tarihin haf›zas› olduklar›n›n
bilinciyle davranm›fllard›r. Devrim-
cilerin de unutturmama çabalar›n›n
yetersiz kald›¤› aç›kt›r. Ama flu ka-
dar›n› belirtebiliriz ki, Marafl, esas
olarak devrimcilerin bu çabas›yla
Türkiye tarihinden silinememifltir. 

Unutmak, unutulan›n tekrarlan-
mas›na kap› açmakt›r. 

Marafl’ta CHP’liler ““SSeennii KKaarraa--
oo¤¤llaann’’aa kkuurrbbaann eeddiiyyoorruuzz”” diye kat-
ledilirken, Ecevit ifllenen cinayete,
yarat›lan vahflete ortak oluyordu.
Bugün de AKP destekçileri,
Genelkurmay destekçileri ayn›
aymazl›k içindedirler. 

Bir an bile unutulmamal› ki, ege-
menlerin ne halka düflmanl›¤› biter, ne
de katliamlar için gerekçeleri ve ma-
nevralar›. “Müslüman Türkiye” diye
yürüyüp “cihad” ilan edenlerle, laikçi
ordu, o gün, halka, halk›n devrimci
mücadelesine karfl› iflbirli¤i içindeydi-
ler. Bu iflbirli¤i hiç bozulmad›.

12 Eylül’de devam etti... 28 fiu-
bat’ta devam etti... Bugün de devam
ediyor. 

10 Aral›k’ta Ege Denizi ‹zmir
Seferihisar aç›klar›nda batan tekne-
den, flu ana kadar 49 kiflinin cesedi
denizden ç›kar›ld›, say›n›n kaça ç›-
kaca¤› bilinmiyor. Fakat küçücük
teknenin 70-80 kifliyi tafl›d›¤› tah-
min ediliyor, batan tekneden sa¤
kurtulanlar›n say›s› 6. 

70-80 kifli küçücük tekneyle,
dalgal› denize aç›lmak zorunda ka-
l›yor. Bo¤ulma, hayatlar›n› kaybet-
me ihtimalleri çok yüksek oldu¤u
halde bunu göze al›yorlar.

Burjuva bas›n›n çok bilmifl ya-
zarlar›, bu havada o küçücük tek-
neyle dalgal› denize aç›lmay› gemi-
nin kaptan›n›n para h›rs›yla izah et-
meye kalk›fl›yorlar. Elbette mülte-
ciler üzerinden rant elde etmeye ça-
l›flanlar vard›r ve olacakt›r, fakat
neden o mülteciler hayatlar›n› tehli-
keye atarak o gemiye binmektedir-
ler? Kim bunun sorumlusu? Tekne-
nin kaptan› m›? O teknelerin kap-
tanlar› olmasa, mültecilik duracak
m›? Ya da mültecili¤i tart›flmak ye-
rine mültecili¤in daha güvenli flart-
larda olmas›n› m› tart›flmak gere-
kir?

Elbette insanlar yasal yollardan
gidemiyorlar. Kaçak gidiyorlar.
Emperyalizm hem insanlar›n ya-
flam alanlar›n› yok ediyor. Hem de
baflka ülkelere gitmelerini engelli-
yor.

Bu ilk olay da de¤ildir, görüle-
cektir ki, son da olmayacakt›r. Son
da olmayacakt›r, çünkü bu tabloyu
yaratan nedenler ortada durmakta-
d›r ve her geçen gün daha da büyü-
mektedir.

‹nsanlar yüzleri bulan say›larla
toplu olarak ülkelerini terkederek,
baflka ülkelerde kelimenin gerçek
anlam›yla yaflam flans› ar›yorlar.
Neden terkediyorlar ülkelerini? Bu

sorunun cevab› emperyalizmin sö-
mürgecili¤i gerçe¤idir. Halklar› aç-
l›¤a mahkum etmesi gerçe¤idir.

Seferihisar aç›klar›nda batan
teknede hayat›n› kaybeden mülteci-
lerin uyruklar›n›n Filistin, Somali,
Irak oldu¤u aç›kland›. ‹flgal alt›nda-
ki, yoksulluk içindeki topraklarda
milyonlar ülkelerini terketmek zo-
runda b›rak›ld›. Milyonlar baflka ül-
kelere kaçak yollardan giderek ya-
flam olana¤› aramak zorunda kald›,
yüzlercesi yollarda can verdi, her-
hangi bir ülkeye ulaflabilenler, git-
tikleri ülkelerde afla¤›laman›n, ›rk
ayr›mc›l›¤›n›n türlüsünü yaflad›.

Evet, Seferihisar tablosu içler
ac›s›d›r. Fakat bu tablonun emper-
yalizmin yaratt›¤› tablo oldu¤unu
görmemek daha içler ac›s› durum-
dur. Seferihisar’a bakmal› ve em-
peryalizmin ne oldu¤unu görmeli-
dir herkes. Özellikle AB emperya-
lizminin, ABD emperyalizminin
demokratik ülkeler oldu¤unu söy-
leyenler, sömürgecilik gerçe¤ini
unutmufl olanlar, eski tarzda sömür-
gecili¤in art›k tarihe gömüldü¤ünü
düflünenler bu tabloya iyi bakmal›-
d›r.

Emperyalizm tam da budur iflte.
Ülkeleri  iflgal eden, tüm zenginlik-
lerini talan eden, halklar›n eme¤ini
iliklerine kadar sömüren, milyarlar-
ca halka yaflam alan› b›rakmayan
dev bir sömürü ve katliam meka-
nizmas›d›r. Son yüzy›ll›k tarih, em-
peryalizmin dünya halklar›na karfl›
suçlar›yla doludur. Bunlar öyle ba-
sit suçlar de¤ildir, sömürgecilik so-
nucunda, savafllar sonucunda, iflgal
ve katliamlarda onmilyonlar›n kat-
ledildi¤i suçlard›r bunlar.

Bu suçlar emperyalizmin tarihte
kalm›fl suçlar› de¤ildir. Halen iflgal-
leri, katliamlar› sürmektedir. Halen
emperyalizmin sömürgecili¤inin
sonuçlar›n› halklar göçlerde, açl›k
nedeniyle ölerek yaflamaktad›r.

“Bir mülteci facias› daha”
diyorlar; yalan!

EMPERYAL‹ZM‹N
KATL‹AMI
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Malatya’da Zirve Yay›nevi’nde
üç kiflinin katledilmesi olay›nda kul-
lan›lan Smith Wesson marka kuru
s›k› tabancan›n, katliamdan bir gün
önce polis taraf›ndan el konulan si-
lah oldu¤u ortaya ç›kt›. Katliam›n
san›klar›ndan Emre Günayd›n söz-
konusu silahla bir gün önce at›fl tali-
mi yaparken polis taraf›ndan gözal-
t›na al›nm›fl ve silaha el konularak
Emre Günayd›n serbest b›rak›lm›fl.

Katliama iliflkin aç›klanan di¤er
bir ayr›nt› da, silinen hastane kay›t-
lar›nda Günayd›n'›n katliama iliflkin
itirafta bulundu¤u ve hastanedeki
polislere, ""BBeennii bb››rraakk››rrssaann››zz ssiizzii
yyaaflflaatt››rr››mm"" dedi¤i oldu.

Katliamda kullan›lan silahlar›n
polisin elkoydu¤u silahlar olmas›,
‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay’a soru-
luyor. Beflir Atalay bu duruma aç›k-
l›k getirmek yerine demagoji yap›-

yor. ““MMaallaattyyaa iillee iillggiillii bbaass››nnddaa
yyaannll››flfl bbiillggiilleerr vvaarr.. TTaabbaannccaallaarr yyaa--
zz››ll››yyoorr...... TTaabbaannccaallaarr,, ççooccuukk ooyyuunn--
ccaa¤¤››.. HHeeppssii ddee ssaavvcc››ll››¤¤››nn eelliinnddee..''''
Öyle ya, zaten çocuklar da bu ta-
bancalarla oynarken üç kifliyi öldür-
müfller! Tabancalar 3 insan›n bo¤az-
lar› kesilerek katledilmesinde kulla-
n›lm›fl ve bu tabancalar bir gün ön-
ce polisin elinde olan tabancalar, fa-
kat bakan›n yapt›¤› aç›klama(ma)ya
bak›n. ‹nsanlarla alay ediyor sanki.

Bakan›n yapt›¤› aç›klamaya ba-
k›n, AKP’nin katliamdaki rolünü
anlay›n. Polislerin katliamdaki rol-
lerini, Beflir Atalaylar’›n, AKP’nin
tavr›ndan ba¤›ms›z de¤erlendirmek
mümkün de¤ildir. Bu katliam da sa-
hiplenilmifltir. AKP iktidar›n›n özel-
likle belli ayd›nlar üzerinde yaratt›-
¤› izlenim, bu tür katliamlar›n ken-
dilerinin d›fl›nda gerçekleflti¤i, ken-
dilerinin ayd›nlatmaya çal›flt›¤› ama

güçlerinin yetmedi¤i izlenimidir.
Bu çok tehlikeli bir yan›lg›d›r. Ma-
latya katliam› bunun tekzibidir. Be-
flir Atalay’›n yapt›¤› aç›klama sessiz
sedas›z geçifltirilecek, küçük haber
olacak bir aç›klama de¤ildir. Polisin
elindeki silah›n katliamda kullan›l-
d›¤› gerçe¤i vard›r. Bu gerçe¤in
suçlular›n› aç›¤a ç›karmas› gereken
bakan ““ttaabbaannccaallaarr ççooccuukk ooyyuunnccaa--
¤¤››”” diyorsa, orada gerçeklerin aç›¤a
ç›kar›laca¤›n›, suçlular›n cezaland›-
r›laca¤›n› nas›l bekleyece¤iz?

‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n dosyay›
kapatma numaras› müfettifl görev-
lendirmektir. ‹çiflleri Bakanl›¤›,
katliama iliflkin iddialar› araflt›rmak
için 2 polis baflmüfettifli görevlen-
dirmifl. Gerek yoktu asl›nda, do¤ru-
dan hakk›nda iddialar olan polisleri
görevlendirse daha iyi olurdu. fi›ra-
c› suçu iflliyor, bozac› yalanc› flahit-
lik için görevlendiriliyor. Elbette,
Trabzon için görevlendirilen mü-
fettifllerden farkl› bir sonuç ç›kma-
yacak.

Polisin Elinde Olmas› Gereken Silah Katliamda Kullan›ld›
BAKAN ATALAY “TABANCALAR ÇOCUK OYUNCA⁄I”

Radikal Yazar› ‹smet Ber-
kan:“Malatya olay›nda da
polis-asker-savc› irtibat› var,
ama bunlar bireysel irtibat-
lar m› yoksa kurumsal baz›
fleyleri de içeriyor mu, bunu
bilmiyoruz.” diyor. Berkan
tekil bir örnek de¤il. Mehmet
Ali Birand da diyor ki “kü-
çük bir kesim var. Trabzon
cinayetini onlar ifllediler.
Hrant Dink’i onlar katletti.
Malatya’daki vahfli cinayet
yine onlar›n eseri.”

Bunca yaflanan örnekten
sonra, ayd›n olarak tan›mla-
nan insanlar›n ç›k›p, halen
devlet ba¤lant›s› var m› diye
sormalar›, halen bu katliam-
lar› küçük bir kesimin ifli ola-
rak tan›mlamalar› nas›l izah
edilebilir?

E¤er, bu kiflilerin halen
devlet gerçe¤ini ö¤reneme-

diklerini kabul edeceksek, bu
AB’ci ayd›nlar›n ddeevvlleett ggeerr--
ççee¤¤iinnii öö¤¤rreennmmeessii uummuuttssuuzz

vvaakkaa durumunda demektir...

De¤ilse ortada tüm katli-
amlara karfl›n devleti akla-
ma çabas› var demektir ki,
bu, daha da kötüdür.

Oysa, her fley alenidir. Dü-
zenin politikalar› katliamla-
r›n zeminini yaratmaktad›r.
Dahas› tüm katliamlarda ka-
tiller devletle iliflkilidir, tüm
katliamlarda katillerin ba¤-
lant›l› oldu¤u devlet görevli-
leri bir biçimiyle ödüllendiril-

mifltir. Devlet katliamc›lar›n›
da, katliamla ba¤lant›lar›
aç›¤a ç›kan devletin resmi
görevlilerini de sahiplenmifl-
tir. Tersinden düflünülürse,
bu katliamlar› aç›¤a ç›kar-
mak için k›l›n› k›pardatma-
maktad›r. Devlet bu katliam-
lar› sahiplendi¤ini, kendi po-
litikalar›n›n sonucu oldu¤u-
nu daha nas›l anlatmal›d›r
ki, AB’ci ayd›nlar bunu anla-
s›nlar?!

Bu kiflilerin kafas› “Ge-
nelkurmay emir vermifl mi
vermemifl mi?” noktas›nda-
d›r. Bunu araflt›rmak olaya
dedektiflik yaparak bakmak-
t›r. Gerçekler öyle bulunmaz.
Genelkurmay’›n veya baflka
bir kurumun talimat vermesi
önemsizdir. Mesele bu politi-
kan›n ortaya konulmas›, o
iklimin, o ortam›n yarat›l
mas›d›r. Bunu görmemek
körlük olur. Görülmelidir ki,
düzen bu kesimlere karfl› de-
¤ildir, tersine oradan beslen-
mektedir.

NNee zzaammaann
ggöörreecceekkssiinniizz??

Sorunlar // ÇÇözümler
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Görünürde AKP alevi halk›m›-
z›n sorunlar›n› çözmek için ““ rree--
ffoorrmm”” haz›rl›¤› içinde. Oysa yafla-
nanlara bak›n; AKP’li Avni Do¤an
Meclis Genel Kurulu'nda son gün-
lerde Türkiye’de ““kküüllttüürr hhaarriittaass››
oolluuflflttuurrmmaa”” modas› oldu¤unu söy-
leyerek diyor ki; ““BBiizziimm kküüllttüürrüü--
mmüüzz tteekkttiirr.. BBuu kküüllttüürrüünn aadd››,, TTüürrkk--
‹‹ssllaamm kküüllttüürrüüddüürr......””

Alevi ö¤rencilere yönelik okul-
larda dini bask› yap›l›yor. Ki, bu
bask›lar ülkemizde hiçbir zaman
eksik olmam›flt›r.

Mad›mak Oteli’nin alt›ndaki ke-
bapç›n›n kald›r›lmas› karar› al›n›-
yor, fakat yerine çiçekçi dükkan›
yap›l›yor. ‹ktidar katliama karfl› ta-
v›r almamaya özen gösteriyor.

Diyanetten sorumlu Bakan Said
Yaz›c›o¤lu alevi halka yönelik yeni
bir elbise dikmekten sözediyor.

Bir hafta içinde yaflanan bu olay-
lar›n alt alta dökümü bile oligarfli-
nin zihniyetini ve sistemin yap›s›n›
göstermek için yeterlidir. Ki, alevi
halk› sünnilefltirme politikalar›n›
üreten bu sistemdir. Alevilere düfl-
manl›k sistemin genlerine ifllemifl-
tir. Dolay›s›yla alevi halk için bir
fley yapmak isteyen samimi bir ikti-
dar›n ifle sistemin yap›s›n› de¤ifltir-
mekle bafllamas› gerekmez mi?

Fakat tersine, AKP iktidar› siste-
min bu yap›s›n› de¤ifltirmenin de¤il,
daha da sa¤lamlaflt›rman›n ad›mla-
r›n› atmaktad›r. Ki, Aleviler için
planlar› da bu sistemin Aleviler üze-
rinde etkili olmas›n› sa¤lamaya yö-
neliktir. Çabalar›, bunu sinsice yap-
mak, Alevi halk›n kabullenmesini
sa¤lamay› baflarmak içindir.

Türk-‹slam Dayatmas› Faflizmin
Beslendi¤i ‹deolojik Zemindir

AKP’li Avni Do¤an, “TTüürrkk--‹‹ss--
llaamm kküüllttüürrüü”” tan›m›yla AKP gerçe-
¤ini ifade etmifltir. Oligarflik düze-
nin hiçbir zaman vazgeçmedi¤i po-

litikay› tekrar dile getirmifltir.

Nedir Avni Do¤an’›n sözünü et-
ti¤i Türk-‹slam kültürü? Faflizmin
ülkemizde y›llarca ““TTeekk DDiinn TTeekk
MMiilllleett”” ›rkç›l›¤›n›n dayand›¤› ze-
mindir, ki burada islamdan kastedi-
len sünniliktir. Faflizm, Anadolu’da
yaflayan halklara sünnili¤i dayat-
m›fl, bunun için Marafllar’›, Çorum-
lar’›, Sivaslar’›, Mad›maklar’› ör-
gütlemifltir. Keza ‹slam d›fl›nda
inanc› olan di¤er kesimlere yönelik
de katliam politikas› izlenmifltir. Yi-
ne faflizm Anadolu’da yaflayan Türk
olmayan halka da Türklük dayatma-
s›nda bulunmufl, bunun için di¤er
milliyetten halklara karfl› katliamlar
örgütlemifltir.

Fakat, faflizmin Türk-‹slam kül-
türünde kapitalizmin sömürüsüne,
adaletsizli¤ine, halk› yoksullaflt›r-
mas›na, açl›¤a karfl› bir tav›r olma-
m›flt›r. Nedir o zaman bu kültürün
özelli¤i? Emperyalizm ve iflbirlikçi-
si oligarfli için Anadolu’yu güvenli
bir sömürü ve egemenlik alan› hali-
ne getirmek, bu egemenlik için teh-
likeli olabilecek kültürleri, milliyet-
leri, inançlar› yok etmek, asimile et-
mek, yine Türk-‹slam zemininde
oligarflik düzene kitle taban› yarat-
makt›r. Fakat, asla emperyalizmin
sömürgecili¤ine oligarflinin iflbirlik-
çili¤ine, soyguna, talana karfl› ç›k-
mamakt›r.

‹flte Avni Do¤an bunu anlatm›fl-
t›r. O düzeni, kendi iktidarlar›n›n
dayand›¤› zemini sahiplenmenin
refleksiyle hareket etmifl ve farkl›
kültürlerin tart›fl›lmas›n›n sistem
için tehlikeli oldu¤unu söylemifltir.

Elbette ki, tek din dayatmas›nda
alevi haklar› olmayacakt›r. Alevili¤e
yer olmayacakt›r. Elbette ki, tek mil-
let dayatmas›nda Kürt’ün haklar›na
yer yoktur. Kürt’ün kimli¤ini tan›-
mak yoktur. AKP’nin prati¤inin nas›l
flekillenece¤inin en temel göstergesi
de budur zaten. Ve elbette bu politika
salt Avni Do¤an’›n beyninde de¤ildir,

AKP iktidar›n›n da politikas›d›r. 

Alevi Ö¤rencilere Bask› ve
Dayatma; Tekil De¤il Geneldir

Esenyurt Ali Kul Çok Programl›
Lisesi Ö¤retmeni Zeki Y›lmaz’›n
alevi bir ö¤renciye, alevi oldu¤u
için dayak att›¤› yans›d› bas›na.

Konu tepki çekti, tart›fl›ld›. Fakat
iktidar bu durumu alevi halka yöne-
lik bask›lara karfl› ç›kmak için vesi-
le yapmad›. Tersine, alevilere yöne-
lik bask›n›n tekil örneklerden ibaret
oldu¤u görüntüsü yaratmak için
kulland›. Ö¤retmeni aç›¤a alarak
kendisini bu bask›lar›n d›fl›nda gös-
termeye çal›flt›.

Oysa, o ö¤retmen tteekkiill de¤ildir.
Sorun da o ö¤retmenin aç›¤a al›n-
mas› ile bitmez. Bu ö¤retmeni han-
gi kültür, hangi ideoloji yetifltirdi?
Örne¤in, ‹mam Hatip yetifltirmeleri
baflka zihniyette mi? ‹flte bu ö¤ret-
meni yetifltiren kültür ideoloji Avni
Do¤an’›n ifade etti¤i kültür ve ide-
olojidir. TTeekk DDiinn TTeekk MMiilllleett.. 

Alevi ö¤rencilere bask› da yeni
de¤ildir, y›llard›r alevi çocuklar
zorla din dersine sokuluyor, y›llar-
d›r okullarda “alevi olduklar›n›”
söyleyemiyorlar.

Fakat, tüm bu gerçeklerin üze-
rinden atlanarak, bu olay iktidar ta-
raf›ndan bundan sonraki bask›lar›n
rahatl›kla yürütülmesinin zeminini
oluflturmak için kullan›lm›flt›r. Yok-
sa, örne¤in zorunlu din dersi alevi
ö¤rencilere yönelik bask›n›n zemi-
nidir. Kald›r›rs›n zorunlu din dersi-
ni. Tabii mesele sadece din dersi de
de¤ildir, ayn› zamanda ö¤rencilerin
dine bak›fl aç›lar›n›n, farkl› inançla-
r› düflman olarak görmesini sa¤la-
yacak biçimde flekillendirilmesidir.
Bu zemini ortadan kald›rmaya çal›-

ALEV‹LERE BASKILAR, NE YEN‹D‹R
NE DE TEK‹L OLAYLARDIR!



fl›rs›n. Görülmektedir ki, öyle bir
çaba yoktur. Bu durumda yap›lanlar
en az›ndan bask›lar›n mevcut haliy-
le sürmesinden baflka sonuç yarat-
mayacakt›r. Amaç da budur. Ki,
AKP iktidar› görevden ald›¤› o ö¤-
retmeni de farkl› biçimlerde ödül-
lendirmenin yollar›n› bulacakt›r.

Mad›mak Oteli’ni
Müze Yapmak Neden Zor?

AKP iktidar›n›n alevi halk› kan-
d›rma politikalar›ndan birisi de Ma-
d›mak Oteli’nin alt›ndaki kebapç›n›n
yerine çiçekçi dükkan› aç›lmas› ka-
rar› oldu. Oysa alevi halk katliam›n
yafland›¤› otelin müze yap›lmas›n›
istiyor. Fakat katliam›n üzerinden 14
y›l geçmifl halen iktidarlar oray› mü-
ze yapmamak için direniyorlar.

Çünkü katliam› sahipleniyorlar,
katliam›n suç orta¤› durumundalar.
Katliam s›ras›nda müdahale etmeye-
rek aç›ktan sahiplendiler, yarg›lanan-
lar›n duruflmalarda avukatl›¤›n› yapa-
rak, bakan s›fat›yla hapishanede özel
ziyarette bulunarak, mahkemeler
nezdinde aran›r durumda olanlar› be-
lediyelere yerlefltirerek her flekilde
sahiplendiler. Bu katliam›n kendi po-
litikalar›n›n ürünü olmas›ndan dolay›
katliama karfl› tav›r alm›yorlar. Kat-
liam›n yafland›¤› oteli müze yapm›-
yorlar, çünkü suçlar›n›n her an hat›r-
lanmas›ndan korkuyorlar.

Vali Veysi Dalmaz ““bbuurraass›› kküüll--
ttüürr mmüüzzeessii oolluurrssaa hheepp aayyrr››flfltt››rrmmaa--
nn››nn uunnssuurruu oollaaccaakk”” diyerek bu
gerçe¤i gizlemeye çal›fl›yor. Ne de-
mek ayr›flt›r›c› olacak? Dinci gerici-
li¤in ““kkaattlliiaamm yyaappmmaa öözzggüürrllüü--
¤¤üü””ne tav›r al›nmas› m› ayr›flt›r›c›
olacak, birlefltirici nokta gericili¤in
“katliam özgürlü¤ü” müdür?

Çiçekçi dükkan›na ““KKaarraannll››kk
ggüüççlleerriinn çç››kkaarrdd››¤¤›› oollaayyddaa 3377 ccaann››--
mm››zz yyaanndd››.. BBuunnddaann ddeerrss çç››kkaarr››yyoo--
rruuzz”” ifadelerinin oldu¤u bir plaket
as›lacakm›fl. Peki soruyoruz, ne ders
ç›kard›n›z? Ç›kard›¤›n›z dersi  yaz›n!
Hay›r yazamazlar. Çünkü ç›kard›kla-
r› bir ders yoktur ve gerçekte katlia-
ma karfl› tek cümle kuramazlar. Kat-
liamdan halktan yana bir ders ç›kar-

m›fl olsalard›, ayn› politikalar, ayn›
ayr›mc›l›k sürmezdi. Çiçekçi dükka-
n›yla Alevileri kand›rmaya, seslerini
kesmeye çal›fl›yorlar. Alevi halk ad›-
na konuflanlardan kimileri de,
kebapç›n›n yerine çiçekçi dükkan›
yap›lmas›n› olumlu ad›m olarak gör-
düklerini söylüyorlar. Bunda olum-

luluk bulmak, AKP iktidar›n›n oya-
lamalar›na destek vermektir. Oysa
tersine tav›r al›nmal›d›r.

AKP’nin ne Alevi ne halk›n di-
¤er kesimleri lehine bir politikas›
yoktur olamaz. Her politikas› kul-
lanmaya kand›rmaya yöneliktir.

Say›: 135 31ALEV‹LER

Diyanetten sorumlu Bakan Said
Yaz›c›o¤lu diyor ki: ““ZZaammaann››nnddaa
bbuu vvaattaannddaaflflllaarr››mm››zzaa --aalleevviilleerree-- eell--
bbiissee bbiiççmmeeyyee ççaall››flfltt››kk;; uuyymmaadd››¤¤››nn››
ggöörrddüükk.. fifiiimmddii  yyeennii bbiirr eellbbiissee ddiikkiipp
oonnllaarr››nn ddaa hhuuzzuurrlluu yyaaflflaammllaarr››nn››
ssaa¤¤llaammaakk tteemmeell ggöörreevvlleerriimmiizzddiirr.. ""

Yani, bakan geçmiflte alevi hal-
k› bir kal›b›n içine sokmaya çal›fl-
t›klar›n› ama baflaramad›klar›n›,
flimdi baflka bir kal›b›n içine sok-
maya çal›flacaklar›n› söylüyor.

Faflizmin kafas› baflka türlü ça-
l›flm›yor. Halk›n tarihsel süreç için-
de oluflturdu¤u de¤erlerini, kültü-
rünü, kimli¤ini, inançlar›n› düzenin
ç›karlar› için kal›plara sokmaya ça-
l›fl›yor. Olmuyor, ama mant›¤›n›
de¤ifltirmiyor, bu kal›p olmad› di-
yerek yeni kal›plar aramaya devam
ediyor. Aleviyi sünnilik kal›b›na
sokmaya çal›fl›yor, Kürt’ü Türklük
kal›b›na sokmaya çal›fl›yor.

12 Eylül Cuntas› da halka 61
Anayasas›’n›n bol geldi¤ini söyle-
yerek faflist ‘82 Anayasas›’n› yap-
m›flt›. Cuntan›n bafl› Kenan Evren
30 A¤ustos 1982'de Afyon'da yap-
t›¤› konuflmada; ""11996611 AAnnaayyaassaass››
bbiizzee bbooll ggeellddii,, 1122 EEyyllüüll''ee bbuu bboolllluukk
iiççiinnddee ooyynnaayyaa ooyynnaayyaa ggeellddiikk......""
diyordu. Mant›k ayn›yd›. Halk›n
ihtiyaçlar› her iki mant›kta da yok-
tur. Her iki mant›kta da düzenin,
oligarflinin ihtiyaçlar› vard›r. Oli-
garflinin ç›karlar›, ihtiyaçlar› halka
dayat›l›r. Ki, hiçbir zaman halka
uymaz “dikilen elbiseler”, oligarfli
dikti¤i elbiselerin içine halk› zorla
sokmaya çal›fl›r.

Fakat elbette olay bir elbisenin

dikilmesi, içine halk›n sokulmaya
çal›fl›lmas› basitli¤inde izah edile-
cek bir süreç de¤ildir. Halka diki-
len her “elbise”nin yaratt›¤› sonuç
halk için katliamd›r, bask›d›r, zu-
lümdür, iflkencedir, tutsakl›klard›r,
açl›kt›r, yoksulluktur... yani halk
için büyük ac›lard›r. Bunca ac›lar›n
yaflanmas› üzerinden oligarfli geri
ad›m atmak zorunda kald›¤›nda,
asl›nda yeni bir sald›r›n›n bafllang›-
c›n›n haz›rl›¤›ndad›r. ‹flte bu yeni
sald›r›n›n ad› “eski dikti¤imiz elbi-
senin uymad›¤›n› gördük yenisini
dikece¤iz” sözleriyle halka benim-
setilmeye çal›fl›l›r.

Elbette ki, oligarflik düzenin
halka zorla giydirmeye çal›flt›¤›
hiçbir elbise halka uymayacakt›r ve
halk bu elbiseleri giymeyi reddede-
cektir. Bu sorun önceki elbise, yeni
elbise sorunu de¤ildir, sorun oli-
garflinin halka kendi ihtiyaçlar›n›
dayatmas› sorunudur. Oligarflinin
bundan vazgeçmesi gerekmektedir.

Hele ki, AKP zihniyetinin alevi
halka dikece¤i herhangi bir elbise
olamaz. AKP’nin varl›¤› alevi hal-
ka düflmanl›k üzerinde flekillenmifl-
tir.  AKP iktidar› ancak alevi halk›
kand›rmaya, sistem içine çekmeye,
sünnilefltirmeye yönelik politika
üretebilir.

Asl›nda sorun yal›nd›r. Neden
alevi halk›n de¤erlerini, kültürünü,
inançlar›n› sen belirlemeye çal›fl›-
yorsun? Alevi halk›n kendi kültü-
rünü, de¤erlerini, inançlar›n› yafla-
mas›na yaflatmas›na neden engel
oluyorsun? B›rak›n, bu halk kendi
elbisesini kendisi dikiyor, dikebilir.

Halk›n ‹radesine Sayg›s›z Faflizmin Mant›¤›:

HALKA ELB‹SE D‹KMEK



Yürüyüfl okurlar›n› selamla-
yarak bafll›yoruz sohbetimize.
Bu hafta demokratik kitle örgüt-
leri ve demokratik alanda müca-
dele konusunu ele alaca¤›z.

Bugün demokratik kitle ör-
gütleri, faflist terörün, linç sald›-
r›lar›n›n bafl hedeflerinden biri
durumundad›r. Bu, faflist terörün
12 Eylül öncesi prati¤inde de böy-
leydi, bugün de böyle. Ayn› flekilde,
resmi faflist terörün kitle
örgütlerine bask›s›, sald›-
r›s› da aral›ks›z sürüyor.
Bazen de ‹kitelli’de, Bur-
sa’da çok somut gördü-
¤ümüz gibi, sivili, resmi-
si birlikte sald›r›yorlar. 

Bu sald›r›lar›n amac›
bellidir; demokratik kitle
örgütlerini, asli görevleri-
ni yerine getiremez hale
getirmek, deyim yerin-
deyse, toplumsal mücadelenin bu
önemli kanallar›n› kapatmakt›r.

Demokratik kitle örgütleri, 12
Eylül’den bu yana s›n›flar mücade-
lesinde üstlenmeleri gereken ifllev-
lerinden oldukça uzaklaflm›fllard›r.
Bu uzaklaflman›n çok çeflitli neden-
leri vard›r ama bunlar›n aras›nda
ikisi temeldir; birincisi, faflizmin
bask›lar›, ikincisi, demokratik kitle
örgütlerine yönelik çarp›k, yanl›fl
bak›fl aç›lar›. Bu çarp›k bak›fl aç›lar›
ise, esas olarak en genelde mücade-
leye bak›fl aç›s›ndaki çarp›kl›klar›n
bir tezahürüdür. 

Sonuçta bugün DKÖ’lerin iflle-
vini yerine getirememesi sözkonu-
sudur. ‹flte bu anlamda, bu sohbeti-
mizde, faflizmin sald›r›lar› alt›nda,
ve faflizmin oldu¤u bir ülkede de-
mokratik kitle örgütlerinin genel ve
güncel görevlerini ele almakta yarar
gördük. Bu görevler nelerdir, nas›l
yerine getirilecek, bunlar› ortaya
koymaya çal›flaca¤›z.     

MMaazzlluumm:: Öncelikle flunu tes-
pit edelim; faflist teröre, ›rkç› sald›-
r›lara karfl›, kendimizi, kitleleri sa-
vunmak durumunday›z. Bu müca-
delede geri çekilmek, faflizme karfl›
mücadelenin do¤as›na ayk›r›d›r.

Geri çekilmek, faflizmin terörüne
boyun e¤mek demektir. Peki ne ya-
paca¤›z? En baflta yap›lmas› gere-
ken ifl, faflist terörün karfl›s›na kitle-
leri ç›karmak, kitleleri ›rkç›l›¤a,
dincili¤e karfl› ayd›nlatmak ve e¤it-
mektir. Kitlelere gitmeyen, kitleleri
örgütlemeyen bir anlay›fl, bugün fa-
flist teröre karfl› gerekti¤i gibi müca-
dele edemez. 

Demokratik alandaki mücadele
ve bu alan›n somuttaki ifadesi ola-
rak da demokratik kitle örgütleri, bu
mücadelede en fazla yükü omuzla-
yacakt›r. 

Demokratik mücadele, düzenle
ekonomik, demokratik, sosyal an-
lamda çeliflkileri olan, bu anlamda
da ç›karlar› devrimden yana olan
tüm s›n›f ve katmanlar›, ekonomik
demokratik hak ve talepler u¤runa
mücadele içinde e¤itilmesi, bilinç-
lendirilmesi ve iktidar mücadelesi-
ne kanalize edilmesi faaliyetidir.
Demokratik kitle örgütleri de bu
perspektifle yürütülen mücadelenin
temel araçlar›d›r. Demokratik mü-
cadele ve DKÖ’ler, bu anlamda ss››--
nn››ffllaarr mmüüccaaddeelleessiinniinn bbiirr ookkuulluu,
kitleleri devrime yöneltmenin ka-
nallar›d›r. DKÖ’lerin bunu yapabil-
mesi ise, elbette öncelikle güncel,

somut mücadelelerin içinde ol-
mas›yla mümkündür. 

KKeemmaall:: Mesela bugün kit-
leleri faflizmin, ›rkç›l›¤›n etkile-
rinden kurtarmak, en temel so-
runlar›m›zdan biridir. Demokra-
tik kitle örgütlerinin önündeki
en temel sorun da budur. Çünkü,
bu engel afl›lmadan, kitle müca-
delesini gelifltirmek de mümkün
gözükmemektedir. 

Bunun yolu ise, hiç
kuflku yok ki, kkiittllee ççaa--
ll››flflmmaass››nnddaann geçecek-
tir. Bas›n aç›klamalar›,
mitingler yap›labilir el-
bette, flu veya bu ölçüde
bir yararlar› da olur;
ama bir iki mitingle,
gösteriyle, bu görevi
yerine getiremeyiz. Bu-
nu da herkes görmek
zorundad›r. Uzun süre-

ye yay›lm›fl bir propaganda ve ay-
d›nlatma faaliyeti sürdürülmek zo-
rundad›r. 

ÖÖzzlleemm:: Kemal arkadafl›n dedi-
¤ini somutlayacak olursak: Tüm so-
lun ve buna paralel olarak tüm de-
mokratik kitle örgütlerinin, kitleleri
faflizmin, ›rkç›l›¤›n etkilerinden
kurtarmay› en temel sorunlar›m›z-
dan biri olarak kabul etti¤ini ve bu
do¤rultuda da uzun süreye yay›lm›fl
bir propaganda ve ayd›nlatma faali-
yeti sürdürdü¤ünü düflünün. 

Aylarca süren bir çal›flma.. Mil-
yonlarca, evet öyle on bin, yirmi bin
de¤il, milyonlarca bildiri. Onbinler-
ce ev, fabrika, iflyeri, kahvehane
toplant›lar›, yüzbinlerce insanla ko-
nuflma... Ülke çap›nda bir seferber-
lik... Ortaya çok ciddi bir çal›flma,
büyük bir kampanya ve elbette te-
mel sorun aç›s›ndan somut bir so-
nuç ç›kacakt›r. 

Kitleleri ayd›nlatma faaliyeti,
uzun süreli, sab›rl› bir faaliyettir.
Bunu bilmezden gelenler veya bilip
de bu eme¤i, sabr›, kararl›l›¤› gös-
termeyenler, kolay ve k›sa yoldan
sonuçlar bekleyecekler, bu sonuçlar
gerçekleflmedi¤inde de kitleye
inançs›zl›k geliflecektir. Nitekim as-
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l›nda yaflanan da bir yan›yla budur. 

Solda, faflist terörün resmi sivil
biçimlerine karfl› uzun vadeli, kap-
saml› mücadele önerileri reddedili-
yor. Ama öte yandan ayn› solda,
yayg›n bir umutsuzluk, moralsizlik
de gözleniyor. Bence umutsuzlu-
¤un, moralsizli¤in en önemli nede-
ni, yapt›klar›ndan sonuç alamamak.
Ama iflin s›rr› da burada. Zaten so-
nuç al›c› bir fley yap›lm›yor ki!
Trabzon’da bafllayan linç sald›r›la-
r›na karfl› da, fiemdinli meselesinde
de, s›n›r ötesi operasyon politikala-
r›na karfl› da, velhas›l hiçbir konuda
uzun vadeli bir programda hemfikir
olunup bu hayata geçirilemedi. Ge-
çifltirmeci, yasak savmac› ifller ya-
p›l›yor, sonra da onlardan büyük so-
nuçlar bekleniyor. O kadar ki, bir
bas›n aç›klamas›na oligarflinin poli-
tikalar›n› ““ccaayydd››rrmmaa”” gibi misyon-
lar yüklenebiliyor.   

MMaazzlluumm:: Kendili¤indenci kit-
le hareketlerine abart›l› yaklafl›p,
proletaryan›n kendili¤inden barikat
savafllar› verece¤i, genel grevle her
fleyi de¤ifltirece¤i hayalleri kuran-
lar, yan›lg›lar›n› tekrar tekrar gör-
melerine karfl›n, bu anlay›fl de¤iflik
biçimlerde kendini yeniden üret-
mektedir. Bu anlay›fl›n özü asl›nda
kitle kitle derken, gerçek anlamda
bir kkiittllee ççaall››flflmmaass›› yyüürrüüttmmeekktteenn
kkaaçç››flfltt››rr.. Kitleleri sab›rla örgütle-
mekten, ad›m ad›m büyük direniflle-
ri haz›rlamaktan kaç›flt›r. Kitleleri
gerçek anlamda tahlil edemeyen,
kitle mücadelesini gelifltirmenin sa-
b›r ve emek gerektiren yolundan
yürüyemeyen, yyaa kitlelerin kendili-
¤inden ayaklanaca¤› hayalini kurar
vveeyyaa ttaamm tteerrssii bir uca savrularak,
kitlelerin hiçbir fley yapamayaca¤›
inançs›zl›¤›na düfler. Bugün solda
bu savruluflun özellikle ikinci biçi-
mi, yani kitlelere inançs›zl›k, ön
plandad›r. Oysa giderek daha s›k
karfl›m›za ç›kan resmi ve sivil faflist
teröre karfl› ancak kitlelere inana-
rak, kitlelere dayanarak mücadele
edebiliriz. ‹sterseniz biraz da bu so-
mutluk üzerinden DKÖ’lerin göre-
vini ele alal›m. 

KKeemmaall:: Faflist terör karfl›s›nda
kendimizi meflrulu¤umuza kararl›,
net bir politikaya dayanarak savu-
naca¤›z.

Bursa Temel Haklar’a yönelik
faflist sald›r› s›ras›nda ortaya ç›kan
tablo bu aç›dan solun tart›flmas›, de-
¤erlendirmesi gereken bir tablodur. 

Faflist güruh, sald›rm›fl, gitmifl,
tekrar gelip sald›rm›fl ve 44 ssaaaatt bboo--
yyuunnccaa dernek binas›n›n önünde
beklemifltir. Sald›r› bu kadar uzun
sürmesine ra¤men kimse gelmiyor;
ne siyasi hareketlerden, ne demok-
ratik kitle örgütlerinden... 

Demokratiklik iflte böyle durum-
larda tart›fl›l›r. Devrimcilik, böyle
durumlarda kendini ortaya koyar.
Birlik, dayan›flma, böyle durumlar-
da somutlan›r. Ama bunlar›n da öte-
sinde, Bursa’daki sorun, faflist terö-
re karfl› mücadelede ortaya ç›kan
karars›zl›k ve zay›fl›kt›r. 

Bir demokratik kitle örgütünü
“demokratik” yapan nedir? Demok-
ratik kitle örgütünün ““ddeemmookkrraa--
ttiikk””llii¤¤ii, en baflta onun mücadelesi-
nin içeri¤inden ve mücadeledeki
yerinden kaynaklan›r. Dolay›s›yla,
haklar ve özgürlükler mücadelesin-
de mevcut olanlar› korumak için ge-
reken direnifli göstermeyen, yeni
kazan›mlar için mücadele etmeyen,
sald›r›lar› püskürtecek bir kararl›l›k
ve militanl›k göstermeyen demok-
ratik kitle örgütü, tafl›d›¤› s›fat›n ge-
re¤ini yerine getiremiyor demektir. 

Ve bu noktada da, gerici sendi-

kalar, meslek örgütleri, derneklerle,
demokratik kitle örgütleri aras›nda-
ki fark da silikleflmektedir. 

‹kitelli’ye yap›lan sald›r›y› da
ayn› flekilde kitle örgütlerinin gün-
demine ald›¤›n› söyleyemeyiz. Tam
tersine baz› zeminlerde buna karfl›
da ç›k›l›yor. 

fiimdi DTP’den TKP’ye Halkev-
leri’ne, çeflitli sendikalara kadar so-
nuçta faflist sald›r›lar›n hedefi ol-
mufl baflka kurumlar da var. Yar›n
daha baflkalar› da olacak. 

Hiçbir demokratik kitle örgütü
faflist terörün hedefinin d›fl›nda de-
¤ildir. 12 Eylül öncesi faflist terörü
hat›rlay›n; faflistlerin en s›k yönel-
dikleri hedeflerden biri de CHP bi-
nalar› ve CHP’lilerdi.... ÖDP’den
EMEP’e, D‹SK’den KESK’e tüm
demokratik kurumlar, ÖDP’lisi,
EMEP’lisi, D‹SK’lisi, KESK’lisi
tüm ilerici, demokrat çevreler hedef
olacakt›r. 

E¤er bugün sendikalar, meslek
örgütleri, faflist terörü, linç sald›r›la-
r›n› kendilerinin “do¤rudan” bir so-
runu saym›yorlarsa, yan›l›yorlard›r.
Ölüm orucuna, F Tiplerine “günde-
mimiz de¤il, emekçinin gündemi de-
¤il” diyen anlay›fl, hükmünü hala
sürdürüyor demektir. 

ÖÖzzlleemm:: fiimdi faflist sald›r›lar,
linç sald›r›lar› karfl›s›nda özellikle
sendikalar, odalar elefltirildi¤inde,
“biz ne yapabiliriz ki, iflte aç›klama
yap›yoruz” gibi cevaplar veriyorlar.
Bu cevap da asl›nda DKÖ’lere ilifl-
kin bir çarp›k bak›fl aç›s›n›n, özel-
likle de 12 Eylül’den sonra geliflen
bir çarp›kl›¤›n sonucudur. DKÖ’ler
flu tür eylemler yaparlar, bu tür ey-
lemler yapmazlar gibi, mekanik bir
yaklafl›m içinde olunamaz; esas
olan eylemdeki hedef ve amaçt›r.
Bu mekanik ve geri anlay›fl, fabrika
iflgali gibi eylemleri meflru görme-
yen bir sendikac›l›¤›, militan müca-
deleden uzak bir gençlik hareketini,
polis sald›r›lar› karfl›s›nda direnifl
göstermeyen bir demokratik kitle
örgütü tarz›n› ortaya ç›karm›flt›r.
Gerekti¤inde bir sendika da, bir der-
gi bürosu da, keyfi bir polis sald›r›-
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En baflta
yap›lmas›
gereken, fa-
flist terörün

karfl›s›na kitleleri ç›kar-
mak, kitleleri ›rkç›l›¤a,
dincili¤e karfl› ayd›nlat-
mak ve e¤itmektir. De-
mokratik alandaki müca-
dele ve bu alan›n somut-
taki ifadesi olarak da De-
mokratik Kitle Örgütleri,
bu mücadelede en fazla
yükü omuzlayacakt›r.
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s›na karfl› barikatlar kurarak direne-
bilir. Bir meslek örgütü de, gerekti-
¤inde sokaklarda çat›flabilir. Faflist
terör, linç sald›r›lar› yayg›nlaflt›kça,
her demokratik kitle örgütü kendini
savunmak zorundad›r. Kendini sa-
vunman›n onlarca biçimi, arac› olur
kuflkusuz, bu koflullara göre belirle-
nir, ama burada belirtece¤imiz flu-
dur ki, mücadele biçimlerine meka-
nik, statükocu yaklafl›ld›¤› noktada,
kendimizi savunmak güçleflir. 

DKÖ’lerin ifllevi, içinde yaflan›-
lan dönemin koflullar›na, ihtiyaçla-
r›na göre flekillenir. Bu ifllev, ne ya-
salarla, ne de subjektif tercihlerle
belirlenemez. Bu noktadaki tart›fl-
malarda s›k s›k 12 Eylül öncesi
DKÖ’lerin yap›s› veya 1970 öncesi
FKF’nin, DEV-GENÇ’in yap›s›,
mücadelesi örnek verilir. Hiçbir bi-
çim mutlaklaflt›r›lamaz; ama burada
önemli olan fludur; sözü edilen ör-
nekler, yaflad›klar› dönemde müca-
deleyi gelifltiren, kitlesellefltiren,
kitleleri politiklefltiren bir rol oyna-
yabilmifllerdir. Dolay›s›yla burada
örnek al›nmas› gereken onlar›n o
zamana göre flekillenmifl baz› bi-
çimsel yanlar› de¤il, onlara hayat
veren anlay›flt›r. 

Her koflulda geçerli bir DKÖ
formülasyonu yoktur. Bu, olsa olsa
flabloncu bir yaklafl›m olurdu.
DKÖ, dönemin, kitlelerin, mücade-
lenin ihtiyaçlar›na cevap verebilen
bir anlay›fl içinde olmal›d›r. Kitlele-
rin taleplerine cevap vermeyen, ba-
¤›ms›zl›k, demokrasi mücadelesin-
de üzerine düfleni yapmayan, bu ko-
nuda kendi taban›n› seferber ede-
meyen bir DKÖ anlay›fl›, yanl›fl bir
anlay›flt›r. 

MMaazzlluumm:: Bu noktada DKÖ’
lere nas›l bakmak gerekti¤i aç›s›n-
dan birkaç ek yapay›m. 

Demokratik mücadelenin ve
DKÖ’lerin nas›l biçimlenece¤i, en
baflta içinde bulunulan sürecin ka-
rakteristik özelliklerine, sonra siya-
sal iktidar›n niteli¤ine ve baflvurdu-
¤u yöntemlere göre belirlenir. 

Ülkemiz solunda, gerek 12 Eylül
yenilgisi, gerekse de sosyalist siste-

min y›k›lmas›na ba¤l› olarak geli-
flen ideolojik bozgun, inkarc›l›k ve
tasfiyecili¤i de beraberinde getirdi
bilindi¤i gibi. Devrimden örgüt ko-
nusuna kadar her alanda devrimci
bak›fl aç›s›n›n d›fl›nda yaklafl›mlar
gelifltirildi. S›n›f mücadelesinin en
temel kurallar›n›n, Marksizm-Leni-
nizm’in en temel tezlerinin sorgu-
land›¤› bir ortamda, "demokratik
mücadele" anlay›fl›n›n ve DKÖ’ler-
deki çal›flma tarz›n›n da bu tahrifat-
tan pay›n› almas› kaç›n›lmazd›.
Tahrifat ve tahribat, 1990’larda sivil
toplumculu¤un revaçta hale gelifliy-
le daha da büyüdü. 

Mesela, geçmiflte adeta Türk-
‹fl’le özdeflleflen ““ppaarrttiilleerr üüssttüü”” ol-
ma anlay›fl›, “meslek örgütlerinde
politika yap›lamayaca¤›” anlay›fl›-
na dönüflmüfl ve yönetiminde ileri-
ci, devrimci, demokrat kesimlerin
oldu¤u yerlerde bile savunulabil-
mifl, militanca mücadele anlay›fl›n›n
yerini, raporlar haz›rlayan, aç›kla-
malar yapan, devletle, hükümetlerle
diyaloglar› esas alan bir anlay›fl al-
m›flt›r. 

DKÖ’leri kültürel kurumlara in-
dirgemek veya “sivil toplumcu” an-
lay›fl›n kal›plar›na uydurmak, s›k
s›k karfl›m›za ç›kan anlay›fllard›r.
Bu yeni flekillenmede mücadeleyi,
örgütlenmeyi, devrimi gelifltiren bir
bak›fl aç›s› de¤il, kendi subjektif ko-
numlar›, tercihleri ve düzeniçi sta-
tükolar› belirleyici olmufltur. 

Demokratik mücadele ve de-
mokratik kitle örgütleri, kitleleri
ppoolliittiikklleeflflttiirrmmeenniinn en önemli araç-

lar›ndand›r. Kitleler, örgütlenme de-
neyimini, mücadeleyle kazanma de-
neyimlerini, bunlar arac›l›¤›yla gö-
rürler ço¤unlukla. Köklü bir s›n›f
hareketi ve mücadele gelene¤inin
olmay›fl›, kadercilik anlay›fl›n›n
yayg›nl›¤› ve bunun dincilikle bir-
likte daha da pekiflmesi, genifl bir
küçük-burjuva tabakas›n›n varl›¤›
ve bunun da ötesinde de¤iflik ke-
simlerin de küçük-burjuva kültürü
ve dünya görüflünün etkisi alt›nda
olmalar›, ülkemizdeki demokratik
mücadele ve örgütlenmenin önemi-
ni, gere¤ini daha da artt›r›r. 

DKÖ’ler, kitlelere örgütlenmeyi,
mücadele etmeyi ö¤retecek yerler-
dir. Kitlelerin daha büyük hedefler
için mücadeleye at›lmas›n› sa¤laya-
cak zeminlerdir. Bu örgütlülükler
içinde, bafllang›çta kendi yaflam›yla,
kendi alan›yla, kendi talepleriyle s›-
n›rl› olarak içine girdi¤i mücadele,
ona tüm toplumu ilgilendiren daha
büyük mücadeleler içine girme bi-
linci ve cesareti verir. 

Kitleler, demokratik mücadele
içinde s›n›f gerçekleri ile, devlet ve
iktidar gerçe¤i ile yüz yüze gelirler.
Ezen-ezilen, sömüren-sömürülen,
hakl›-haks›z, bu mücadele süreci
içerisinde kavran›r ve bir bilinç
oluflmas›na hizmet eder. Ayn› za-
manda bu alanda sürdürülen müca-
dele içinde örgütlülü¤ün, dayan›fl-
man›n, demokrasinin ne olup ne ol-
mad›¤›n› anlar, hak araman›n gerek-
lili¤ini, zorunlulu¤unu kavrar. Yani,
demokratik mücadele ve DKÖ’ler,
kitlelerin haklar ve özgürlüklerin
nas›l kazan›ld›¤›n› kkeennddii ddeenneeyyllee--
rriiyyllee yaflayarak ö¤renecekleri ze-
mindir. 

Kitleler, demokratik kitle örgüt-
leriyle, kendilerini ifade edebile-
cekleri araçlar kazanm›fl olurlar.
E¤er bir DKÖ bunu sa¤lam›yorsa,
orada DKÖ’nün kavranmas›nda, ifl-
leyiflinde, flekillenmesinde bir sorun
var demektir. 

Bugün faflist sald›r›larla, linç or-
tam›yla, ›rkç›l›kla, dincilikle, ayn›
zamanda s›n›f mücadelesinin önü-
nün kesilmek istendi¤i ortadad›r. Ve
bu noktada s›n›f mücadelesinin
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önünü açmak için “kendili¤inden”
geliflmelere bel ba¤layamayaca¤›-
m›za göre, bu ancak, iradi, örgütlü
bir çal›flmayla gerçeklefltirilecektir. 

Sabahtan akflama kadar dernekte
oturan, demokratik kitle örgütü ça-
l›flmas›n›, o binan›n içindeki çal›fl-
mayla s›n›rlayan bir anlay›fl, kitle
örgütlerinin misyonunu yerine geti-
remez. Oysa bizler bu mevzileri y›-
¤›nlar›n politikleflmesinde birer
okul haline dönüfltürmeliyiz. 

KKeemmaall:: Eksik bir anlamaya
yol açmamas› aç›s›ndan flunu da ek-
leyelim. Devrimciler, demokratik
kitle örgütlerinde de devrimci bir
perspektifle çal›fl›rlar. Ancak bu,
DKÖ’lerin kendini vareden ekono-
mik, demokratik, akademik, kültü-
rel mücadelenin reddedilmesi bi-
çiminde yorumlanamaz. Demokra-
tik kitle örgütleri, bulunduklar›
alandaki halk s›n›f ve tabakalar›n›n
somut çeliflkilerine, taleplerine ce-
vap verecek bir örgütlenme ve çal›fl-
ma tarz› içinde olmal›d›rlar. Aksi
halde, siyasal yan› a¤›r basan veya
salt solun “kendisine” yönelik so-
runlarla s›n›rlanm›fl, dolay›s›yla da
s›n›rl› çevrelere hitap eden örgüt-
lenmelere dönüflür ve bu da o kitle
örgütlerini giderek ekonomik, de-
mokratik, akademik mücadeleden
uzaklaflt›r›r. Bu durumdaki bir de-
mokratik kitle örgütü, kitleler için
bir çekim merkezi olamaz, mücade-
lenin kitlesellefltirilmesine ve kitle-
lerin politiklefltirilmesine gerekti¤i
biçimde hizmet edemez. 

DKÖ’ler bünyesinde, kitlelerin
önüne soyut, genel teorik program-
larla ç›kmamal›y›z. Tam tersine, kit-
lelerin düzenle olan somut çeliflkile-
rini, günlük yaflamda karfl›lar›nda
olan dertlerini, ekonomik demokra-
tik istemlerini kucaklayan bir so-
mutluk içinde programlar sunmal›-
y›z. Programs›zl›k, kendili¤indenci
bir çal›flma tarz› ve anlay›fl›n sonu-
cudur. ‹ktidar perspektifine sahip,
ama bu bir yana kitleleri örgütleme
amac› ve sorumlulu¤u tafl›yan bir
anlay›fl, en küçük dernekten konfe-
derasyonlara kadar, tüm DKÖ’lerde
kitlelere somut programlar önermek

durumundad›r. Bu programlar, on-
lar›n çeliflkilerini yakalayabilmeli,
onlar›n nabz›n› tutabilmelidir. 

DKÖ’ler, bunu yerine getirme-
dikleri noktada, dincili¤in yayg›n-
laflmas› veya ›rkç›l›¤›n kitleler üze-
rindeki etkisi karfl›s›nda, “yak›n-
maktan” baflka bir fley yapamazlar.
Oysa böyle bir programa sahip ol-
mak, bu program do¤rultusunda ›s-
rarl›, sab›rl›, kararl› bir çal›flma yü-
rütmek, bizi yak›nmaktan kurtarabi-
lir. 

ÖÖzzlleemm:: Oligarfli, demokratik
mücadele alan›n› iyice daraltmak ve
demokratik kitle örgütlerini etkisiz-
lefltirmek, hatta tümüyle yoketmek
için aç›k bask›dan ideolojik veya
yasal kuflatmalara, sivil faflist sald›-
r›lara, polis komplolor›na kadar bir-
çok yönteme baflvurmufltur ve halen
de baflvurmaktad›r. Fakat; sömürü,
zulüm var oldu¤u sürece kitleler bu
tür örgütlenmelere ihtiyaç duyacak,
onlar› yeniden yaratacak ve demok-
rasicilik oyunu sürdü¤ü müddetçe
de oligarfli bunlar› tümden ortadan
kald›ramayacakt›r. Mesele, devrim-
cilerin demokratik mücadeledeki ›s-
rar, kararl›l›k ve bak›fl aç›lar›nda
dü¤ümlenmektedir. Bu kararl›l›k
sonucudur ki, 12 Eylül sonras› ka-
ranfil at›larak, çelenk b›rak›larak,
dilekçelerle, açl›k grevleriyle geli-
flen mücadele, o günden bu yana
birçok direnifller yaratm›fl, kaza-
n›mlar elde etmifltir. 

Tek tek flu veya bu dernek, hatta

sendika, sürekli faflizm koflullar›nda
kal›c› olamayabilir. Fakat demokra-
sicilik oyunu sürdürüldü¤ü müddet-
çe de demokratik kitle örgütlerinin
koflullar› olmaya devam edecektir.
Bunlar›n halk›n mücadelesi aç›s›n-
dan oynayaca¤› rolü belirleyen ise,
bu konuda gösterilecek kararl›l›k ve
anlay›fl olacakt›r. Oligarfli; onlar›
kapat›r, davalar açar. Esas olan bu
alandaki meflruluk bilinci ve karar-
l›l›kt›r. Bu aç›dan TAYAD’l›lar›n
demokratik bir kitle örgütü olarak
kendi örgütlülüklerini yaflatmakta,
sürdürmekte gösterdikleri kararl›-
l›k, örnek olarak an›labilir. 

Dedi¤imiz gibi, belirleyici olan,
meflruluk bilinci ve kararl›l›kt›r. Bu-
gün de polisin terörü, linç sald›r›la-
r›, ekonomik demokratik hak gasp-
lar› karfl›s›nda halk›n direniflinin
meflrulu¤u tart›flmas›zd›r. Bu sald›-
r›lar karfl›s›nda örgütlenmenin ge-
reklili¤i de tart›fl›lmazd›r. 

Demokratik mücadeleyi ve
DKÖ’leri do¤ru kavramak, pratikte
do¤ru uygulamak, iflte bu noktada
çok önemli hale geliyor. Kitlelerin
kendilerini ifade edebildikleri, so-
runlar›n› ve taleplerini dile getire-
bildikleri örgütlenmeler olmaks›z›n,
kitleler siyasallaflt›r›lamaz. Kitleleri
siyasallaflt›ramadan onlar› emperya-
lizmin, faflizmin karfl›s›na dikmek
de mümkün olmaz. Kitleleri siya-
sallaflt›rmak içinse, onlara gitmek,
b›kmadan, usanmadan anlatmak,
ayd›nlatmak flartt›r. DKÖ’lerin
bugünkü önceli¤i de bu olmal›d›r.  

KKeemmaall:: Evet, sohbetimizin ilk
bölümünü burada noktalayal›m.
Sohbetimizin devam›nda DKÖ’le-
rin iç iflleyiflini, demokratik kitle ör-
gütlerinin kitlelerin e¤itimindeki ro-
lünü ve bugünkü sendikalarda, oda-
larda e¤itim olgusunun neredeyse
tümüyle rafa kald›r›lm›fl olmas›n›,
DKÖ’lerde bürokratizm, ayd›nca
yaklafl›m, emek vermemek gibi
DKÖ’lerin misyonunu ayk›r› anla-
y›fllar› ve nas›l bir çal›flma tarz› yü-
rütülmesi gerekti¤ini ele alaca¤›z.
Haftaya buluflmak üzere flimdilik
hoflçakal›n.
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AKP’nin politika yapma tarzla-
r›ndan biri; ortaya bir söylenti at›-
yor hem halk› oyal›yor, hem de or-
taya ç›kacak tepkilere göre yön de-
¤ifltiriyor. Ki, bu politika tarz› salt
AKP’ye özgü de de¤il. Oligarflinin
hükümetlerinin bir söyledi¤i bir
söyledi¤ini genel olarak tutmaz.

AKP, iktidar›n›n bafl›ndan bu ya-
na Kürt sorununda bu tarz› uygula-
d›. Sürekli olarak AKP’nin Kürt so-
rununu çözece¤i tart›flmalar› yürü-
tüldü. Hepsi bofl ç›kt›. Ama bugün-
lerde yine AKP’nin Kürt sorununu
çözmek için kapsaml› haz›rl›klar
yapt›¤› tart›fl›l›yor.

Söz konusu tart›flmalar›n bir ya-
n› iktidar›n kendisinden kaynaklan-
maktad›r. Örne¤in Tayyip Erdo¤an,
da¤dakileri indirecek haz›rl›klar
yapt›klar›ndan söz ediyor. Bafllan›-
yor bu söz üzerine teori üretilmeye.
Bu tart›flmalar AKP’nin ifline yar›-
yor. Duruma göre, bas›nda yap›lan
tart›flmalara iliflkin ““bbiizz yyaassaa hhaazz››rr--
ll››yyoorruuzz ddeemmeeddiikk”” deniyor. Bir gün
bir fley söylüyor, ikinci gün sanki
önceki günkü söylediklerini hiç
söylememifl gibi devam ediyor fark-
l› fleyler konuflmaya. Örne¤in Tay-
yip Erdo¤an flimdi de; ““MMeevvccuutt 222211
ssaayy››ll›› eevvee ddöönnüüflfl yyaassaass››nn›› eettkkiinn hhaallee
ggeettiirreeccee¤¤iizz”” aç›klamas› yapt›. Yar›n
bu da de¤iflebilir, yanl›fl anlafl›ld› di-
ye aç›klanabilir. 

Bu burjuva politikac›l›¤› için
ola¤and›r. Sorun bundan etkilenen
kesimlerin neden etkilendi¤indedir.
‹ktidar›n bu birbirini tutmayan aç›k-
lamalar›ndan etkilenen kesimlerin
bir k›sm›n›, AKP’den beklenti içine
girmifl kimi demokrat veya AB’ci
ayd›nlar, di¤er k›sm›n› kimi sol
güçler ve Kürt milliyetçili¤i olufltu-
ruyor.

Örne¤in, Sabah Gazetesi koca-
man bafll›klarla Tayyip Erdo¤an’›n
““YYeennii YYaassaa YYookk”” sözlerini haber ya-
parken, gazetenin ayn› say›s›nda

Erdal fiafak’›n köflesinde ““BBiizzee ggöö--
rree,, tteerröörrllee mmüüccaaddeelleeddee bbiirr ""DDöönnee--
mmeeçç"" oollaaccaakk iiddddiiaall›› bbiirr ppaakkeett hhaa--
zz››rrll››¤¤›› vvaarr.. SSiiyyaassaall,, kküüllttüürreell,, eekkoonnoo--
mmiikk vvee ddiipplloommaattiikk aayyaakkllaarr›› oollaann bbiirr
ppaakkeett”” düflüncelerini okuyabiliyo-
ruz. Bu örnekler çoktur. 

Komik bir durum oluflturuyor
tablo; Baflbakan diyor ki, yeni bir
yasa haz›rl›¤›m›z yok, onlar diyor-
lar ki, hay›r var. Neye göre var? Ne-
reden ç›kar›yorsun oldu¤unu? So-
mutlu¤u yok söylemlerinin. Fakat
öyle olmas›n› istiyor, kendi kafas›n-
dan geçenleri gerçekmifl gibi yaz›-
yor. Sadece iktidar›n a¤z›ndan ç›ka-
cak kelimelere bak›ld›¤›nda, yo-
rumlamadan, düflünmeden kabulle-
nildi¤inde ortaya ucuz, gerçekler-
den uzak, hayalci politikalar üreten
bir tablo ç›k›yor.

Oysa, gerçekten iktidar›n politi-
kalar›n›, niteli¤ini, prati¤ini bir bü-
tün olarak görmek istese, yorumlasa
yan›lmayacak. Fakat sanki görül-
mek, iktidar›n niteli¤i kavranmak
istenmiyor.

Sol’dan Çözüm Yorumlar›
Maalesef, AKP’nin aldatt›¤›,

yanl›fl yönlendirdi¤i, beklentiye
soktu¤u kesimler düzen s›n›rlar›
içinde düflünen ayd›n kesimden iba-
ret de¤il. Kürt milliyetçili¤i baflta
olmak üzere, kimi sol kesimler de
döne döne ayn› yan›lg›y› yafl›yorlar.

Örne¤in, Kürt milliyetçi hareke-
ti, bir yandan AKP iktidar›n›n Kürt
sorununa iliflkin politikalar›n›n ken-
dilerini eritmeye yönelik flekillendi-
rildi¤ini söylerken, di¤er yandan
“çözüm” beklentilerini de sürdürü-
yor.

Murat Karay›lan, ABD’lilerin
Türkiye’de Kürt sorununa iliflkin
yapt›¤› görüflmeler üzerine diyor ki;
““BBuuggüünn KKüürrtt ssoorruunnuu ççöözzüümm aaflflaa--
mmaass››nnaa ggeelliipp ddaayyaannmm››flfltt››rr.. BBuu aaflflaa--

mmaayyaa kkoollaayy ggeellmmeemmiiflflttiirr.. BBiinn bbiirr
eemmeekk tteemmeelliinnddee bbuu ddüüzzeeyyee uullaaflflmm››flfl--
tt››rr..””

Oysa, ortadaki geliflme salt ABD
heyetinin gelip soruna iliflkin yapt›-
¤› görüflmeler. Buradan sorunun çö-
zülmesi için görüflme yap›ld›¤› yo-
rumu ç›kmaz. Kald› ki, emperyalist-
ler, oligarflik iktidar “çözüyoruz”
aç›klamalar› da yapabilir, sol hemen
bu aç›klamalar üzerine politika ge-
lifltirmeye kalk›flmaz. Emperyalizm
gerçe¤ini düflünür, oligarflinin ger-
çe¤ini düflünür, bu güçlerin hangi
hesaplar› yapabilece¤ini düflünür. 

Sonuç olarak, halklar› yan›ltabi-
lecek aç›klamalardan kaç›n›r. Bir
politik tespit yapt›¤›nda bunu ciddi-
yetle yapar. Yapt›¤› aç›klaman›n so-
rumlulu¤unu tafl›r, yan›lm›flsa halka
bunun de¤erlendirmesini yapar.
Böyle olmad›¤›nda iktidar›n söy-
lemlerine göre sürekli de¤iflen aç›k-
lamalar ortaya ç›k›yor. Yap›lan
aç›klamalar içinde tutarl›l›k ortadan
kalk›yor.

Yine di¤er sol güçlerin bir k›s-
m›nda da bu al›flkanl›k vard›r. Bi-
limsel gerçekler ›fl›¤›nda düflünme-
yen, sorunlara somut verileri esas
alarak bakmayan sol anlay›fl, kendi-
sini her türlü yönlendirmeye aç›k
hale getiriyor. Burjuva köfle yazar-
lar›n›n yazd›¤› yaz›lar, TV’lerden
yap›lan yorumlar, yarat›lan hava
h›zla solun belli kesimlerini de etki-
si alt›na al›yor. Salt izledikleriyle,
okuduklar›yla düflünen, onu yoruma
tabi tutmayan, mant›k süzgecinden
geçirmeden kabullenen bir tarz or-
taya ç›k›yor.

Kürt milliyetçi hareketin çözüm
beklentileri de bu kesimleri etkili-
yor. Oligarflinin çözmek zorunda ol-
du¤u, ABD’nin çözmek zorunda ol-
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du¤u de¤erlendirmeleri ve bu de-
¤erlendirmeler ›fl›¤›nda üretilen po-
litikalar gündeme geliyor.

Gerçeklerden uzaklaflan sol,
Kürt sorununun gerçek çözümün-
den de uzaklafl›yor. Kürt sorununa
iliflkin halklar cephesinden bakmay›
unutuyor. Politika belirlerken, prati-
¤i örgütlerken, söylemlerini flekil-
lendirirken, kitlelere hitap ederken
düzen içinde düflünen, emperya-
lizmden oligarfliden beklenti içine
giren bak›fl aç›s› egemen oluyor.

Sol ad›na savunulan tutars›z gö-
rüfller ortaya ç›k›yor. Bir yandan ba-
r›fltan söz eden, ama nas›l, kiminle,
hangi koflullarda bir bar›fltan söz et-
ti¤ini tan›mlayamayan, bir yandan
“düzeniçi çözüm!” savunanlar›n di-
lini kullanan, bir yandan devrimle
çözülür demeye getiren çeliflkili po-
litikalar üretiliyor. 

Solun bu tablosu, birçok sorunda
devrimci politikalar zemininde ortak
hareket etmenin olana¤›n›n bir türlü
yarat›lamamas›na neden oluyor. 

“Oligarfli Çözemez” Gerçe¤i
Unutulmamal›d›r

Görülmesi ve unutulmamas› ge-

reken oligarflinin Kürt sorununu çö-
zemeyece¤i gerçe¤idir. Oligarflinin
beyni inkar ve imhadan baflka bir
fley üretemez. Örne¤in Milliyet
Gazetesi’nde röportajlar› yay›nlanan
generallerin aç›klamalar› da oligar-
flinin politika de¤ifltirmesi olarak de-
¤erlendirildi. Oysa generallerin
aç›klamalar›nda da bir politika de¤i-
flikli¤i yoktu, onlar›nki de daha çok
““bbuu nnookkttaayyaa ggeellmmeessiinnii öönnlleeyyeemmee--
ddiikk”” tespiti ve yak›nmas›yd›. Önle-
yebilseydi, yapt›¤› katliamlar zu-
lümler umurunda de¤ildir. Önleye-
medi diye farkl› bir düflünce mi üre-
tecek, yine hay›r, yine Kürt sorunu-
nun çözümüne iliflkin bir düflünce
üretmiyor, halk› kand›racak politi-
kalar› nas›l üretebilece¤ini tart›fl›yor.
Ki, onu AKP’si de, bugünkü Genel-
kurmay’› da hepsi tart›fl›yor zaten.

Örne¤in AKP’nin soruna çözü-
münü Cemil Çiçek, di¤er düzen
partilerine; bölgede AKP’ye oylar›-
n›z› verin, DTP’nin iflini bitirelim,
ellerinden belediyeleri alal›m ça¤r›-
s› yaparak özetliyor. ‹flte bir çözüm
tart›flmas› AKP’den. Oligarflinin ka-
fas› böyle çal›flmaktad›r. O,
DTP’nin elinden belediyeleri alma-
y› düflünüyor. Oysa DTP’nin elin-

den belediyeleri alsa ne olur, sorun
mu biter, Kürtler’in taleplerini orta-
dan m› kald›rm›fl olur? Elbette de-
¤il, fakat önemli olan bu nokta de-
¤il, önemli olan nas›l düflündükleri-
dir. Bu kafa yap›s›n›n iyi tan›nmas›
ve beklentiye girilmemesidir.

AKP’nin yapaca¤› yasa da bugü-
ne kadar ç›kar›lm›fl yasalardan ileri
olmaz. Bugüne kadar ç›kard›¤› ya-
salara bak›n, ““kkööyyee ddöönnüüflfl yyaassaass››””
ç›kar›ld›, Kürtçe kurs aç›ld›, Kürtçe
yay›n serbest b›rak›ld›. Bunlar›n
pratikte nas›l iflletilmez hale getiril-
di¤i de bilinmektedir. Dolay›s›yla,
AKP yine gözboyamay›, halk›n oy-
lar›n› almay›, Kürt milliyetçili¤inin
kitle taban›n› eritmeyi vb düflüne-
cek, bir yasa ç›karacaksa bunun için
ç›karacakt›r.

Defalarca yazd›¤›m›z gibi geli-
nen nokta oligarflinin Kürt sorununa
çözüm üretemeyece¤i gerçe¤i olu-
yor. Solun bunu görmesi, bu gerçek
›fl›¤›nda, Kürt sorununun nas›l çö-
zülece¤ini tart›flmas› gerekiyor. Ki,
bunun d›fl›ndaki tart›flma sorunu
halklar›n ortak mücadelesi, iktidar›
çözer tart›flmas›d›r. Bu zeminde
mücadelenin gelifltirilmesi sorunun
çözüm zeminini oluflturacakt›r.

Say›: 135 37KÜRT SORUNU

LLGGSS VVEE ÖÖSSSS
HHAAZZIIRRLLIIKK KKUURRSSLLAARRII
KAYITLARIMIZ BAfiLAMIfiTIR...

BAfiLANGIÇ OLARAK
MATEMAT‹K
GEOMETR‹
DERSLER‹N‹ VER‹YORUZ.

KURSLARIMIZ ÜCRETS‹ZD‹R!

BAfiVURU ‹Ç‹N:
ADRES : fifiAAKK‹‹RRPPAAfifiAA TTEEMMEELL
HHAAKKLLAARR VVEE ÖÖZZGGÜÜRRLLÜÜKKLLEERR
DDEERRNNEE⁄⁄‹‹ 
EMEKÇ‹LER CAD. G‹R‹fi‹/TRAFO
B‹T‹fi‹⁄‹
TEL : 429 43 02 

Ça¤r› / ‹lan Avusturya AAnadolu
Federasyonu
Gençlik K›fl Tatil Kamp›
Gelin tan›flal›m
Yozlaflmaya karfl› 
Alternatifimizi yaratal›m. 

22-26 AArraall››kk
B‹LG‹ ‹Ç‹N:
TTeell:: 0676 923 69 69 
email: anadolufed@gmail.com

‹‹ddiill KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii  
� Her Pazar Çocuklar ‹çin
FFiillmm GGöösstteerriimmii... 
SSaaaatt:: 12.00’de
fifiaakkiirrppaaflflaa TTeemmeell HHaakkllaarr vvee
ÖÖzzggüürrllüükklleerr DDeerrnnee¤¤ii’’nnddee 

� Her Cumartesi Çocuklar ‹çin
Film Gösterimi...
Saat: 11.00

“DERG‹Y‹ AL, 
B‹L‹NÇLEN!”

Yürüyüfl okurlar›, 7 Aral›k günü dergi
tan›t›m› için bu kez ‹zmir’in ‹nönü Mahal-
lesi’ndeydiler. Her hafta oldu¤u gibi bu
haftada, ‹zmir’in gecekondu mahallelerin-
deki insanlara Yürüyüfl Dergisi’ni elden
ulaflt›rd›lar. Dergi sat›fl›nda megafonla ya-
p›lan konuflmalarda, derginin 133. say›-
s›ndaki bafll›klar duyuruldu. 

Mahalle halk› taraf›ndan s›k s›k evlere
davet edilen okurlar›m›z dergi tan›t›m›n›n
sonunda davet eden evlerden birine gide-
rek çaylar›n› içerken yaflanan süreç ve ma-
halle sorunlar›yla ilgili sohbet ettiler. 38
derginin mahalle halk›na ulaflt›r›ld›¤› der-
gi tan›t›m› s›ras›nda, mahalle halk› “dergi-
yi al oku, bilinçlenirsin” diyerek birbirle-
rini teflvik etti. 
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““NNee ggüünnlleerree kkaalldd››kk,, hheeyy ggaazzii
hhüünnkkaarr:: EEflfleekk ssiillaahhttaarr oolldduu,, kkaatt››rr
mmüühhüürrddaarr..””

Evet aynen böyle oldu.
Emperyalizm demokratik, tekel-

ler özgürlükçü oldu. ‹flgallerle dikta-
törler y›k›ld›, demokrasiler kuruldu!
Vietnam’dan Cezayir’den bildi¤i-
miz iflgalciler kentleri özgürlefltirdi.

Marksizm-Leninizm’in ustalar›,
iflte bu hale getirdiler teorilerinizi.
‹nan›yoruz siz de hak vereceksiniz
bize; emperyalizmin “demokratik”
olmas›n›n efle¤in silahtar olmas›n-
dan, AB’nin tüm sorunlar›m›z›n çö-
züm merkezi haline gelmesinin ka-
t›r›n mühürdarl›¤›ndan ne fark› var?

*
Bak›n; bu sütunun en üstünde

gördü¤ünüz resimde sa¤ ellerini
kald›rm›fl yemin eden iki kifli,
Irak’l› Kerkük Valisi ve Yard›mc›s›-
d›r. Koltukta “bin köyün a¤as›” gibi
oturan ise, bir Amerikan generalidir.
Onlar› bu foto¤raf karesinde bir ara-
ya getiren ise, “demokratik ifl-
gal”dir. 

General de asl›nda “bin köyün
a¤as›” de¤il, Ortado¤u’nun a¤al›¤›-
na soyunmufltur. Lakin onu orada
bir düflman kabul edenler vard›r, bir
de “dost” kabul edenler...

Kerkük’tekine benzer bir tören
de Musul’da yap›lm›flt›. 

Musul, bizim bildi¤imiz
ABD’nin iflgali alt›ndayd›, ama ki-
milerine göre de “özgür”dü ve iflga-
lin iyili¤ine kan›tt› bu da... 

Lakin.. 
Amerikanc› medya bile Mu-

sul’daki bu “özgürlük komedisi”
için flu bafll›klar› kullanm›flt›:

““AABBDD MMuussuull’’ddaa sseeççiimm yyaapptt››rr--
dd››..””,, “Musul’un yeni yönetimi, ABD
askerlerinin denetiminde yap›lan
yemin töreniyle göreve bafllad›.” 

‹flte güzelim iflgalin demokrasi-
si! Amerikan bayraklar› alt›nda seç-
me-seçilme oyunu. 

AABBDD’’nniinn KKuuzzeeyy IIrraakk’’ttaann ssoo--
rruummlluu ggeenneerraallii David Petraeus,
Musul’daki törende flöyle dedi:

“Bugün burada bulunarak,
Irak’ta demokrasinin do¤ufluna kat-
k›da bulunuyorsunuz”...

Aman ne do¤um, aman ne katk›!
Demokrasinin bu eflsiz do¤uflu kut-
lu olsun.

Gerçi do¤um biraz iflgal alt›nda,
do¤an bebek biraz sakat görünüyor
ama art›k o kadar› “kad› k›z›nda” da
olur. 

*
MMuussuull’’ddaa AABBDD’’nniinn hhüükkmmüü ggaa--

yyeett bbaarriizzddii.. AAmmaa bbiizz,, IIrraakk’’››nn iiflflggaa--
lliinnii eerrtteessii ggüünnüü,, bbaazz›› ggaazzeetteelleerrddee
““MMuussuull hhaallkk››nn eelliinnee ggeeççttii””,, ““MMuu--
ssuull öözzggüürrlleeflflttii”” bafll›klar›yla oku-
mufltuk. Evet evet, kelimesi kelime-
sine böyleydi. 

Ve bu bafll›klar› atan burjuva
medya de¤ildi. Bafll›klar› Kürt mil-
liyetçi bas›nda okumufltuk. 

Sonra, Kürt milliyetçi hareketin
“sosyalist” teorisyen dostlar›, Mu-
sul’un nas›l özgürleflti¤ini bize
UKKTH teorisiyle izah ettiler de
biz de iflgalin iyi bir fley oldu¤unu
idrak edebildik.. 

*
‹nsan akl› nisyan ile maluldur. 
Hele ki bizim gibi siyasi gelifl-

melerin çok yo¤un, siyasi zeminle-
rin çok kaygan, ve taktiklerin, poli-
tikalar›n iki günde bir de¤iflti¤i bir
ülkede, baz› fleyler unutuluyor. 

Unutulmas›n diye hat›rlat›yoruz. 
““‹‹flflggaalliinn nnaass››ll iiyyii bbiirr flfleeyy oolldduu--

¤¤uu”” ifadesinin asl›nda sadece bir
ironi de¤il, kimileri aç›s›ndan basba-
ya¤› bir tespit, savunulan bir politika
oldu¤unu, iflgallerin gerçekten de ki-
mileri taraf›ndan alk›flland›¤›n›, kut-
land›¤›n› hat›rlamakta yarar var; ha-

t›rlatal›m ki, bizim durduk
yerde “iflgal iyidir” demedi¤i-
miz aç›k ve seçik görülsün. 

*
Irak iflgal edilmiflti 10 Ni-

san’da. 11 Nisan’da, Kürt milliyetçi
bas›nda flu bafll›¤› okuduk:

““VVee KKeerrkküükk HHaallkkllaarr››nn””..
Bafll›¤›n alt›ndaki bölümü de ak-

taral›m ki tam anlafl›ls›n:
“Baas rejimi taraf›ndan onlarca

y›ld›r bask› cenderesi alt›nda tutu-
lan Kürt, Arap, Türkmen ve Asuri
halklar›, serhildan gösterileriyle
Kerkük’ün Saddam’dan kkuurrttuulluuflfluu--
nnuu kutlad›lar.”

Sonraki gün, yine bir bafll›k:
“ MMuussuull DDaa HHaallkkllaarr››nn OOlldduu....”” 
Bu arada KADEK de, Musul ve

Kerkük halk›n› kurtulduklar› için
kutluyordu. 

Kutlanan kimdi, kutlayan niye
kutluyordu, biraz muammayd›, ama
iflgal iflte ortaya böyle “kutlanan”
bir fley ç›karm›flt›; öyleyse iflgal iyi
bir fleydi. 

12 Nisan’da sürmanflet, “KKAA--
DDEEKK:: HHAALLKKII KKUUTTLLUUYYOORRUUZZ!!””
diyordu. Kutlanan Musul, Kerkük
halk› m›, ABD miydi?

O günlerde devrimciler, iflgalin
iyili¤ini idrak etmemifl olarak, kut-
lamalara karfl› “bozgunculuk” yap›p
flöyle demifllerdi:

“Özgür Kürdistan”›n özgürlü-
¤ünün nas›l bir özgürlük oldu¤una
ileride yeniden dönece¤iz. Ancak
burada flunu vurgulayal›m:
ABD’nin Irak’a sald›r›s›na ve iflga-
le “Irak’a özgürlük operasyonu”
ad›n› vermesi, kaba bir demagoji-
dir. Ama siyasi tespit olarak iflgal
alt›ndaki topraklar›n özgürleflti¤in-
den sözetmek, kraldan daha kralc›,
Amerika’dan daha Amerikanc› bir
söylemdir.  

Soru aç›k ve ç›plakt›r: Emperya-
lizm özgürlük getirebilir mi? Tarih
aç›s›ndan da, Marksist-Leninist
teori aç›s›ndan da bu sorunun ceva-
b› bellidir: HHAAYYIIRR!!

Bu soruya ““eevveett”” diyen bir hare-
ketin, ilericilik, demokratl›k, ulusal-
c›l›k iddias› olamaz.”

İİşşggaall İİyyiiddiirr!!



*
Irak’taki bir örgüt de iflgal iyidir

diyenlerin içindeydi. Örgütün ad›
PÇDK’yd› ve PKK çizgisinde bir
örgüttü. 

Amerikan iflgaline karfl› milli-
yetçilerden islamc›lara, komünistle-
re kadar Irakl› güçler silaha sar›l›r-
ken, PÇDK tam tersini yapt›; silah
b›rakaca¤›n› aç›klad›. 

PÇDK, Irak’ta ortaya ç›kan du-
rumu “KKüürrtt hhaallkkıınnıınn vvee ddeemmookkrraattiikk
ggüüççlleerriinn zzaaffeerrii olarak gördü¤ünü”
aç›klad›. 

Irak’ta ortaya ç›kan durum, bi-
zim gördü¤ümüz bir iflgaldi. 

Ama demek ki göremedi¤imiz
de vard›; demek ki, demokratik
güçlerin zaferi olan bir fley daha
vard› Irak’ta!!!

Irak’ta zafer... Irak’ta demokra-
tik güçler... Irak’ta halk›n zaferi...
Hani, nerede, kimler, neredeler... 

Biliyoruz, sanki say›klar gibi ol-
du ama, teori bu kadar e¤ilip bükü-
lürse, teoriyle gerçekli¤in aras› bu
kadar aç›l›rsa, ne yapabilirsiniz ki?

**
Asl›nda iflgalin iyi bir fley olabi-

lece¤i konusunda, daha iflgaller ol-
madan önce de “ayd›nlatmaya” ça-
l›flm›fllard› bizi.

Emperyalizmin de¤iflti¤ini söy-
lemifllerdi mesela. Irak da iflte bunu
kan›tl›yordu:

“Berlin duvar›n›n çöküflü, reel
sosyalist sistemin çöküflünü de be-
raberinde getirdi. Reel sosyalist sis-
temin çöküflü ile birlikte ABD dün-
yay› yeniden düzenlemek için hare-
kete geçti. Hedef Ortado¤u ve Orta-
asya’daki dikta rejimlerini y›karak
aflmakt›... Eski do¤u bloku ülkele-
rindeki tekçi sistemler y›k›larak ddee--
mmookkrraassii ssiisstteemmii oturtuldu...”

Evet, bu sat›rlar da Kürt milli-
yetçi bas›nda yay›nland›. Hangi ga-
zete, hangi gün, hangi y›l, özel ola-
rak vermedik, merakl›lar›, internet-
ten bulabilir. Meselemiz kaynaklar
de¤il, bu sözlerin kendisi...

Bak›n denilen aç›k. Bu sat›rlar›n
yazarlar›na göre, iflgal iyidir. 

Sadece iflgal mi?

Eski do¤u bloku ülkelerindeki
tekçi sistemleri y›kan karfl›-devrim-
ler de iyi!

Asyadaki diktatörlükleri y›kan
darbeler de iyi... 

ABD ne yaparsa iyi; çünkü ddee--
mmookkrraassii ssiisstteemmii oturtuyor.. 

*
Bu teorilerin sol ad›na, yurtsev-

serlik ad›na, ilericilik ad›na yaz›l›p
savunulmas› da bizim içimize otu-
ruyor. 

*
ABD’nin art›k demokrasi ve in-

san haklar› temelinde müdahaleler-
de bulundu¤unu söylemifllerdi. O
kadar ki emperyalizmin ordusu NA-
TO bile de¤iflmiflti:

“(...) NATO sözde siyasal sorun-
lar›n ve daha çok da insan haklar›
sorununun, hatta ba¤›ms›zl›k iste-
yen halklar›n istemlerinin çözüm-
lenmeye çal›fl›ld›¤› siyasal kuruma
dönüflüyor. NATO bugün kendi gün-
demine Sovyetler Birli¤i’ni, Yugos-
lavya’y› ve Çekoslavakya’y› al›yor!
Yar›n Türkiye’yi gündemine alacak-
t›r. Türkiye’den ‘üniter devlet’ anla-
y›fl›n› terk etmesini ve federasyon-
dan ba¤›ms›zl›¤a kadar kendisini
aç›k tutmas›n› isteyecektir.

O çok güvendi¤i NATO’nun ya-
r›n ya da öbür gün TC’ye bunu da-
yatmas› fazla flafl›rt›c› olmamal›-
d›r. ” (Serxwebun, say›: 119, sf. 22)

TC mi, yoksa bu sat›rlar›n yazar-
lar› m›, yoksa baflkalar› m› flafl›rd› o
günden bu yana bilemiyoruz... 

**
Barzaniler, Talabaniler, o gün-

den -yani iflgalden bu yana-
ABD’nin nas›l Irak’›n yard›ma gel-
di¤i konusunda övgülerini hiç eksik
etmediler. Hatta ABD’de “Irak’tan
çekilme” tart›flmalar› yap›ld›kça,
Talabani, “aman gitmeyin” diye
yalvar yakar oldu. 

Ama ne yaps›nlard› Barzani ve
Talabaniler?! Saddam’la tek baflla-
r›na bafl edememifllerdi. 

Mecbur ABD’yle iflbirli¤i yap-
m›fllard›. Barzani’yi Talabani’yi ifl-
birlikçilikle suçlamak, haks›zl›kt›,
UKKTH’ye de ayk›r›yd›. 

Peki ama ne diyecektik yine de
Barzani ve Talabani’nin bu politika-
lar›na? Sosyalist bir partinin genel
baflkanl›¤›n› yapan bir isim imdad›-
m›za yetiflti bu noktada da: ““KKaaddeerr
uuttaannss››nn!!”” demeliydik sadece. 

SDP Genel Baflkan› Filiz Koçali,
Yeniden Özgür Gündem’de o gün-
lerdeki bir yaz›s›nda Kuzey Irak’ta-
ki Kürtler’in durumunu ele al›rken,
Kuzey Irak’ta yafllan›lanlara, "em-
peryalizmle iflbirli¤i" denmesine de,
"nihayet, zafer!" denmesine de kar-
fl› ç›karak, “Kader utans›n!” diyor-
du. 

Ey Gazi Hünkar, teorinin geldi¤i
yere bak bir... 

Peki utans›n. 

Ama ABD utanacak m›?

ABD iflbirlikçileri utanacak m›?

ABD iflbirlikçili¤ini meflrulaflt›-
ranlar utanacak m›?

Bizim as›l sorumuz bu. 

*

‹flgal iyidir. 

Hele ki “iflgal iyidir” demek, ifl-
galci için çok daha iyidir. 

Nitekim bir Amerikal› da do¤al
olarak böyle düflünüp Kürt milliyet-
çili¤inin Irak’taki iflbirlikçili¤ini
öve öve bitirememiflti. 

“Türkler Kürtler’den ders alma-
l›... ... Türkler oturup ggeerrççeekk bbiirr
AAmmeerriikkaann mmüütttteeffiikkiinniinn (yani uzun
y›llard›r zulüm görmüfl kahraman
Kürtler’in) kritik an geldi¤inde na-
s›l davrand›¤›n› gözlemeli. (Tho-
mas Alimhnat - The Boston Globe,
aktaran da Özgür Politika)  

**

‹flgal iyidir iyi olmas›na da,
Irak’ta kan gölünün ortas›nda yatan
baca¤› kopmufl çocu¤a, Irak’› terk
etmek zorunda kalm›fl 2 milyona
yak›n yoksul Irakl›’ya, kaderleri
üzerinde BOP planlar› yap›lan
Arap, Fars, Türk, Kürt tüm Ortado-
¤u halklar›n›n iradesine karfl› em-
peryalist bir zor uygulanmas›na...
ne diyece¤iz? “EEflfleekk ssiillaahhttaarr oolldduu,,
kkaatt››rr mmüühhüürrddaarr”” ne yapal›m m› di-
yece¤iz?

Say›: 135 39‹fiB‹RL‹KÇ‹L‹K
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80 Faflist Cuntas›’n›n ürünü
olan YÖK’ün temel görevlerinden
biri; ö¤renci gençli¤i y›ld›rmakt›r.
Yasalarda yap›lan de¤ifliklikler,
de¤ifltirilen YÖK baflkanlar› bu
gerçe¤i de¤ifltirmemifltir. Sorun
YÖK’ü var eden mant›ktad›r. 

10 Aral›k’ta YÖK Baflkan› de¤ifl-
tirildi. Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül, YÖK’ün yeni baflkan› olarak
ODTÜ Ö¤retim Görevlisi Prof. Dr.
Yusuf Ziya Özcan’› atad›. 

Özcan kimdir ve neden YÖK’ün
bafl›na getirilmifltir?

Ankara Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü’nden 1973’de mezun ol-
du. Sosyoloji e¤itimine ABD’deki
Chicago Üniversitesi’nde devam
etti. ABD’den dönüflünün ard›ndan
ODTÜ’de çal›flmalar›n› sürdürdü,
1989 y›l›nda da doçentli¤e yüksel-
di; 2003 y›l›nda profesör oldu. 

Bunlar onun gazetelere de yan-
s›yan akademik kariyeridir. Fakat
daha ötesi var; ki onlar, bu ülkede
YÖK Baflkan› seçilmek için ne gibi
ölçütler gerekti¤ini de gösteriyor. 

‹flte yeni YÖK Baflkan›’n›n bu
özelliklerinden baz›lar›.

- ‘ODTÜ’de terörle mücadele
baflta olmak üzere çeflitli konular-
da polisle iflbirli¤i yapt›... 

Özcan’›n bahsetti¤i “terör”, fa-
flist örgütlenmelerin devrimci ö¤-
rencilere yönelik sat›rl›, b›çakl›,
sald›r›lar› de¤il, devrimci ö¤renci-
lerin üniversitelerde yürüttükleri
demokratik mücadeledir. ODTÜ’
deyken ö¤rencilerinin hak arama
mücadelesini ‘polise ihbar eden’
bir zihniyet bugün tüm üniversite-
lerin bafl›na getirilmifltir. 

- Yeni YÖK Baflkan› sadece ö¤-
retim görevlisi de¤ildir. ‘Ulusal’ ve
uluslararas› birçok araflt›rma flir-

ketinde de çal›flmaktad›r. Peki, bu
görevleri neler? Özcan, TÜB‹-
TAK'taki görevi süresince Türki-
ye'yi, NATO'nun ''‹nsani ve Sosyal

D i n a -
m i k l e r
B ö l ü -
mü''nde
t e m s i l
etti. De-
mek ki,
bilgile-

rini halk›n›n ve vatan›n ba¤›ms›zl›-
¤› için kullanmayan kifliyi ad›n›n
bafl›ndaki s›fatlar›n Prof veya Dr.
olmas› bilim adam› yapmaya yet-
miyor. Özcan’›n yapt›¤› araflt›rma-
lar da halka de¤il, ABD, AB emper-
yalizmi ve Türkiye oligarflisine hiz-
met etmektedir. NATO’da görev
almas› bu hizmetlerindendir.

-  Yeni YÖK Baflkan›’n›n üniver-
sitelere bak›fl›na bakal›m. YÖK’ün
bafl›na geldi¤i gün yapt›¤› ilk aç›k-
lamada diyor ki; ‘Zaten pek çok
üniversitemiz iyi ifller yapmakta-
d›r. Di¤erlerini de onlar›n seviyesi-
ne ç›kar›rsak zannetmiyorum ki
kimse türban ile flununla, bu-
nunla u¤rafls›n. Sorunun kendili-
¤inden ortadan kalkaca¤›na inan›-
yorum.’ Hangi üniversite iyi ifller
yapmakta? Bu ülkenin hangi e¤i-
tim kurumunda bilimsel e¤itim
verilmekte? Hiçbir e¤itim kuru-
munda bilimsel e¤itim verilme-
mektedir. Aksine ‘halk için bilim
halk için e¤itim’ talebini dile geti-
ren ö¤rencilere her türlü fliddet
uygulanmaktad›r.

- Düflünün nas›l bir e¤itimci ö¤-
rencisini ‘polisin eline’ teslim eder,
ö¤rencilerin akademik eylemleri-
ne müdahale için okulun içerisine
kadar polisi al›r. Hangi e¤itimci
polisin ö¤rencilerine sald›rmas›na,
yerlerde sürükleyip gözalt›na al-
mas›na izin verir. Duygular›nda,
düflüncelerinde iyi insanlar yetifl-
tirmek olan bir e¤itimci bu sayd›k-
lar›m›z›n hiçbirini yapmaz. 

Yeni YÖK Baflkan› ve eski YÖK
baflkanlar› da halk›na ve vatan›na
yararl› iyi insanlar yetifltirmek için
de¤il, faflizmin bekas› ve tekeller
için iyi üretim yapan, kalifiye ele-
man yetifltirmek için çal›flmakta-
d›r. Kald› ki YÖK baflkanl›¤›na ge-

tirilen tüm isimler görünüflleri ve
bir k›s›m karakteristik özellikleri
farkl› olsa da ayn› faflist ideoloji-
den beslenmektedirler.

Yusuf Ziya Özcan flimdilerde
demokrat gözükmeye çal›fl›yor.
Ayn› 4 y›l önce YÖK’ün bafl›na ge-
çen Erdo¤an Teziç gibi. Yeni YÖK
Baflkan›’n›n nas›l bir demokrat
oldu¤unu anlamak için beklemek
de gerekmiyor, geçmifline bak›n
nas›l bir demokrat oldu¤unu
anlay›n. Ö¤retim görevlisiyken
aç›k aç›k polisle iflbirli¤i yap, flimdi
de utanmadan “ö¤rencilerin dü-
flüncelerini serbestçe aç›klayabile-
cekleri bir ortam›n oluflturulaca¤›-
n›” söyle. 

YÖK baflkanl›¤›nda bulunaca¤›
süre boyunca flu an göstermeye
çal›flt›¤› ‘demokrat baflkan’ görün-
tüsünü sürdürmek çabas›nda ola-
ca¤›ndan eminiz. S›n›flar›ndan, am-
filerinden, yaka paça gözalt›na al›-
nan ve iflkence tezgahlar›ndan ge-
çirilen devrimci- demokrat ö¤ren-
cilerin, zorla görevden al›nan ö¤re-
tim görevlilerinin ard›ndan, faflizm
taraf›ndan kurulan YÖK ne kadar
demokratsa, YÖK baflkanlar› da o
kadar demokrat karakterdedir.

YÖK 26 y›ld›r üniversitelerdeki
faflist bask›n›n merkezi olmufltur.
Tüm baflkanlar› da ülkemizdeki
faflizmin sürdürücüleridir. Prof. Dr.
Yusuf Ziya Özcan da faflizmin ya-
salar›n› uygulamaya devam ede-
cektir. Üniversitelerdeki bu bask›
mekanizmas›n›n kalkmas› ancak;
YÖK’ün ve benzeri kurumlar›n
kald›r›lmas›, üniversitelerin halk›n
hizmetine aç›lmas›yla mümkün
olacakt›r. 

Üniversiteleri halk›n hizmetine
açmak için öncelikle e¤itim siste-
mini bafltan sona kadar de¤ifltir-
meli, e¤itimin bafl›nda bulunan ifl-
birlikçi ‘e¤itimcilerin’ görevine son
vermeliyiz. ‘Halk ‹çin Bilim Halk
‹çin E¤itim’ talebini daha da yük-
selterek mücadele etmeliyiz. Hele
ki faflist provokasyonlar›n-sald›r›-
lar›n-linç giriflimlerinin hayata ge-
çirildi¤i bugünlerde devrimci–de-
mokrat ö¤rencilerin daha fazla ör-
gütlenmek için çaba sarf etmesi
gerekmektedir.

Gençlik Federasyonu

YEN‹ DE⁄‹fiEN YÖK BAfiKANI
VE DE⁄‹fiMEYEN GERÇEK



Eskiflehir’de
Faflist Sald›r›

11 Aral›k günü Osmangazi Üni-
versitesi’nde 'Ülkemizde Gençlik
Gelecektir'' dergisi sat›fl› yapan
Eskiflehir Gençlik Dernekli ö¤ren-
ciler üniversite ç›k›fl›nda faflist bir
grubun sald›r›s›na u¤rad›. 

Dergi sat›fl› yapan Gençlik
Dernekli dört ö¤renciye önce
yaklafl›k yirmi kiflilik ÖGB’ler
müdahale etmeye çal›flt›lar.
Gençlik Dernekliler dergi
sat›fllar›n› sürdürdüler. 

Sivil polisinde seferber oldu¤u
ÖGB’ler Gençlik Derneklileri teh-
dit ederek üniversiteden ayr›lmak
üzere olan ö¤rencilerin üzerine bu
kez de 15 kiflilik faflist grubu
sald›rtt›lar. Okul d›fl›nda ö¤renci-
lerle faflistler aras›nda yaflanan
arbede, araya giren halktan insan-
lar›n müdahalesiyle sona erdi. 

“Faflist SSald›r›lar

Mücadelemizi EEngelleyemez”
Eskiflehir Gençlik Dernekli ö¤-

renciler önceki gün yaflanan
sald›r›n›n ard›ndan dergisi sat›fl›na
12 Aral›k günü de devam ettiler.
Sal› günü yaflanan ÖGB, polis bas-
k›s› ve faflistlerin sald›r›lar›n›n tefl-
hir edildi¤i dergi sat›fl› üniversite
ö¤renci yemekhanesi önünde bafl-
lad›, daha sonra merkez durakta
dergi sat›fl› yap›ld› ve polis ve
ÖGB teflhir edildi. Son olarak t›p
kantinine gidilerek kantin içinde
bir gün önce yaflanan olaylar anla-
t›ld›. Dergi sat›fl› esnas›nda bir kaç
kez ÖGB müdahalesiyle karfl›lafl›l-
sa da dergi sat›fl› sürdürüldü. 45 ki-
fliyle yap›lan dergi sat›fl›na BDSP,
DPG, DGH, Mücadele Birli¤i, Ö¤-
renci Kollektifi, ÖDP Gençli¤i,
Yurtsever Cephe, SGD kat›ld›.

Gençlik Federasyonu da
Eskiflehir’deki faflist sald›r›y›
yapt›¤› aç›klamayla protesto etti.
“Koflullar ne olursa olsun demok-
ratik üniversite talebimizi hayk›ra-
ca¤›z, akademik-demokratik mü-
cadelemizi sürdürece¤iz” denilen
Federasyon aç›klamas›nda faflist
sald›r›lara karfl› kararl›l›k ça¤r›s›
yap›ld›.
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Mahkeme De¤il
Okul ‹daresi!

Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi Biga ‹ktisadi ve ‹dari Bi-
limler Fakültesi’ndeki Ö¤renci Der-
ne¤i Giriflimcilerine soruflturma
aç›ld›. 

Ercan Akbaba ve Emre Petek,
seçimler döneminde yap›lan bir ba-
s›n aç›klamas› sonras›nda göazalt›-
na al›n›p tutuklanm›fllard›. Bu olay
gerekçe gösterilerek her iki ö¤renci
hakk›nda da soruflturma aç›ld›. 

Aç›lan soruflturmada genel se-
çimlerin protesto edilmesi “yasa d›-
fl› gösteri” olarak nitelenirken bun-
dan da harektle Ercan Akbaba ve
Emre Petek’in “Kanun d›fl› kurulufl-
lara üye olduklar›” belirtiliyor. 

Okul idaresi mahkemeden bile
h›zl›. Henüz yasalara göre suçluluk-
lar› kesinleflmemifl iki ö¤renciyi
çoktan suçlu ilan etmifl.

Biga Gençlik Derne¤i Giriflimci-
leri, soruflturmalar›n kendilerini y›l-
d›ramayaca¤›n› ve ba¤›ms›zl›k iste-
meye devam edeceklerini belirtir-
ken, haks›z soruflturmalar›n derhal
geri çekilmesini istedi. 

IIsparta Gençlik 
Derne¤i'nde 
Tan›flma Toplant›s›

Isparta Gençlik Dernekli ö¤ren-
ciler, 9 Aral›k Pazar günü dernek bi-
nas›nda tan›flma toplant›s› gerçek-
lefltirdiler. 

Gençlik Dernekleri’nin gençli-
¤in akademik-demokratik mücade-
lesindeki yeri ve öneminin anlat›ld›-
¤› etkinlikte, üniversitelerdeki yafla-
nan polis- idare iflbirli¤ine de¤inile-
rek, üniversitelerde aç›lan sorufltur-
malarla ilgili sohbetler edildi. Düze-
nin gençlere sundu¤u yoz kültür
karfl›s›nda alternatifin ne olabilece-
¤i konusundaki düflünceler paylafl›l-
d›. Hep birlikte söylenen türkülerin
ard›ndan etkinlik sona erdi.

‹stanbul Üniversitesi Ö¤renci
Kültür Merkezi Halk Bilim Kulü-
bü’nün “‹nsan Haklar›yla ‹nsan-
d›r” ad›yla 11-13 Aral›k günlerinde
gerçeklefltirecekleri  etkinli¤in rek-
törlük taraf›ndan yasaklanmas›

protesto edildi. 

12 Aral›k günü Ö¤renci Kültür
Merkezi önünde toplanan ö¤renci-
ler “Sosyal Kültürel Haklar›m›z
Engellenemez, Bask›lar Bizi Y›ld›-
ramaz” yaz›l› dövizler açt›lar. ‹Ü
Ö¤renci Kültür Merkezi Kulüpleri
ad›na yap›lan aç›klamada ‹Ü
rektörü Mesut Parlak’›n yasakç›,

faflist tutumu protesto edildi.
“‹Ü Ö¤renci Kültür Merkezi
Kulüpleri olarak her türlü
engellemelere ra¤men bütün
faaliyetlerimize devam ede-
ce¤imizi, üniversitemizin ve

kültür merkezimizin bir k›fllaya
dönüfltürülmesine seyirci kalmaya-
ca¤›m›z› bir kez daha ifade ediyor,
tüm duyarl› bas›n›n ve kamuoyu-
nun ilgi ve deste¤ini bekliyoruz”
denilen aç›klamaya 80 kifli kat›ld›.

‹‹ÜÜ ÖÖ¤¤rreennccii KKuullüüpplleerrii:: 

“Sosyal-Kültürel 
Haklar›m›z Engellenemez”



Hepimizin devrimci olmadan
önceki yaflam biçimlerimizde de,
devrimci olufl sürecimizde de fark-
l›l›klar vard›r. Ve buna paralel ola-
rak da farkl› farkl› al›flkanl›klar›m›z
söz konusudur. 

Düzenden, aileden birçok özel-
lik al›r›z. Bu do¤ald›r. Do¤al olma-
yan, bunlar› oldu¤u gibi, sorgusuz
sualsiz bir kader gibi kabul etmek
ve sürdürmektir. 

Olumlu de¤er ve al›flkanl›klar›
reddetmiyoruz elbette. Ama onlar
bile, devrimci örgütlü yaflam içinde
yeni bir öz ve biçim kazan›rlar; ay-
n› kalamazlar. Burada bizim mese-
lemiz, bir bütün olarak kiflili¤imi-
zin, de¤erlerimizin, al›flkanl›klar›-
m›z›n, yaflam tarz› ve anlay›fl›m›z›n
devrim mücadelesini gelifltirip ge-
lifltirmedi¤idir. Biz, tam bir kesin-
likle, her fleyi buna göre ölçer, biçer,
kesilip at›lacak yanlar› buna göre
belirleriz. Dolay›s›yla, devrimci ol-
duktan sonra düzenden getirdi¤imiz
al›flkanl›klar karfl›s›nda da elefltirel
bir tutum tak›nmak, bunlar› devri-
min ölçülerinin süzgecinden geçir-
mek ve bu elemeden geçmeyenleri
atmak ve de¤ifltirmek zorunday›z.

Düzenden getirilen ve devrime
yarar de¤il zarar veren al›flkanl›k-
larda ›srar, ddeevvrriimmccii ssaaffllaarrddaa ddüü--
zzeennii yyaaflflaattmmaakktt››rr.. Al›flkanl›klar›m›-
z› devrimin do¤rultusunda, yeni in-
san›n do¤rultusunda de¤ifltirmek ise
ddeevvrriimmcciilleeflflmmeekkttiirr.. 

Al›flkanl›klar›n ggücü
ve kkadercilik!
Al›flkanl›klar, ““hheerr zzaammaann,, ööyyllee--

ssiinnee”” yapt›¤›m›z fleylerdir. Ço¤u
kez,  özel olarak üzerinde düflünül-
meksizin yap›land›r. Ekmek yer, su
içer gibi, “onu da öyle yapar›z.”

Göze pek görünmese de al›flkan-
l›klar, yaflam içinde önemli bir yer

tutar ve oldukça da güçlüdürler. Le-
nin yeni bir toplumun inflaas›nda
önlerine ç›kan en önemli engeller-
den biri olarak s›k s›k ““aall››flflkkaannll››kk--
llaarr››nn ggüüccüü””nden söz eder. 

Düzene alternatif bir örgütlenme
olmak iddias›ndaki bir hareket aç›-
s›ndan da al›flkanl›klar ve Lenin’in
söz etti¤i ““aall››flflkkaannll››kkllaarr››nn ggüüccüü””
önemli bir sorundur. Her yeni, ço¤u
kez ilk önce al›flkanl›klar›n barikat›-
na çarpar. 

Al›flkanl›klar, fark›nda olunma-
d›¤› veya üzerine gidilecek bir so-
run olarak kabul edilmedi¤i sürece
““vvaazzggeeççiillmmeezzlliikk”” biçiminde yer
ederler yaflam›m›zda. “Ondan vaz-
geçemem, flunsuz yapamam, bu ol-
madan duramam”... bunlar uzar gi-
der. Yeme içme, yatma kalkma, üs-
lup, giyim kuflam, bunun gibi
birçok konuda, “bunlardan vazge-
çemem” denir. Fakat al›flkanl›klar
bunlarla da s›n›rl› kalmaz; do¤rudan
yaflam tarz›, örgüt disiplini, müca-
delenin farkl› ihtiyaçlar› söz konusu
oldu¤unda da al›flkanl›klar gelir
gündeme. “Ben fluna al›flk›n de¤i-
lim, böylesi bana daha uygun...” gi-
bi yaklafl›mlar ç›kar ortaya. 

E¤er geliflmek istiyorsak, bun-
larla savaflmak zorunday›z. 

Ne zaman ki, al›flkanl›klar önü-
müze bir sorun olarak konulur; o
zaman ço¤unlukla ilk karfl›lafl›lan
““ssaavvuunnmmaa”” konumudur; al›flkanl›k-
lar›n savunmas›!

“Ben de¤iflemem... çocuklu¤um-
dan beri böyleyim... al›flm›fl›m ifl-
te...” gibi “iizzaahh”lar birbirini izler.
Elbette bu izahlar›n hiçbiri bilimsel
de¤ildir. De¤iflimi reddetmektir.

Al›flkanl›klar›m›z için de nneeddeenn,,
nniiççiinn sorular›n› sormal›y›z. Neden

yap›yoruz, yapt›¤›m›zda ne oluyor,
yapmazsak ne olur... sorular›yla de-
vam etmeliyiz. FFaayyddaall›› oollaann›› yyaapp--
mmaakk,, zzaarraarrll›› oollaann›› aattmmaakk zzoorruunn--
ddaayy››zz.. Devrim de, devrimcilik de
bunu gerektirir. Al›flkanl›klar›n› terk
edemeyece¤ini ileri sürmek, kkaaddeerr--
ccii bbiirr ffeellsseeffeeyyii savunmakt›r. Baflka
bir deyiflle idealizmdir; de¤iflmeyi
reddeden binlerce y›ll›k egemen s›-
n›f felsefesidir. Düzen, al›flkanl›k-
larda  kendisini iflte bu kadar ç›plak
göstermektedir asl›nda. 

Yerinde bir deyiflle "devrimci
çal›flman›n içini kemiren kurdun ini,
bbuurrjjuuvvaa yyaaflflaamm ffeellsseeffeessiinniinn yaratt›-
¤› al›flkanl›klard›r."

Meselenin bir de flu yan› var ki,
oldukça çarp›c›d›r; ““bbööyyllee ggeellmmiiflfl
bbööyyllee ggiiddeerr”” zihniyetine savafl aç-
m›fl ve hiçbir fleyin kader olmad›¤›-
n› göstermek üzere devrime soyun-
mufl bir devrimcinin “böyle gelmifl
böyle gider” anlay›fl›yla al›flkanl›k-
lar›nda ›srar etmesi, al›flkanl›klar›n›
adeta bir “kader” gibi kabul etmesi,
en baflta onun devrimci niteli¤ine ve
iddias›na ayk›r›d›r. 

Al›flkanl›klarla ssavafl
kendimizdeki ddüzenle 
savaflt›r
Neyi nas›l yapt›¤›m›z›n, yapa-

mad›ysak neden yapamad›¤›m›z›n
cevab›n› bulmak, geliflmek için zo-
runluluktur. E¤er geliflmenin önün-
deki engel, bir veya birden çok
“al›flkanl›k”larsa, demek ki o nokta-
da al›flkanl›klar, birer zzaaaaff haline
dönüflmüfltür. 

Bu noktada al›flkanl›¤›m›z›n, ta-
fl›makta ›srar etti¤imiz bir küçük-
burjuva özellik veya bir zzaaaaff oldu-
¤unu kabullenmekle, kabullenme-
mek aras›nda bir çat›flma yaflan›r.
Bu çat›flma, bir yan›yla da devrimci
gururla, küçük-burjuva gururun ça-
t›flmas›d›r. 

Küçük burjuva gurur, hatalar›-
m›z›, yanl›fllar›m›z› kabullenmenin
önünde engel oldu¤u gibi, al›flkan-
l›klardan vazgeçmenin de engeli
olur. Çünkü, küçük burjuva gurur,
flu veya bu al›flkanl›¤›m›zdan vaz-
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geçti¤imizde, ““kkeennddiimmiizz oollmmaakkttaann
çç››kkaaccaa¤¤››mm››zz››”” veya ““kkiiflfliillii¤¤iimmiizzddeenn
ttaavviizz vveerrddii¤¤iimmiizzii”” düflünmemize
yol açar. Al›flkanl›klar›m›za yönelik
elefltirileri, “kiflili¤imizi ezmeye yö-
nelik” bir müdahale olarak de¤er-
lendirmemizi getirir. 

Gurur, hiç kuflku yok ki, insana
özgü bir duygu, bir davran›fl biçimi-
dir. ‹çinde bulundu¤umuz döneme,
toplumsal yap›ya, sosyal-ekono-
mik-kültürel iliflkilere göre tarih bo-
yunca hem varl›¤›n› korumufl, hem
de çeflitli biçimler alm›flt›r. Kiflili-
¤iyle, yaflam tarz›yla tutarl› bir in-
san, elbette ayn› zamanda gururlu
bir insand›r. Gururlu olmak, adalet-
sizliklere, kötülüklere, ahlaks›zl›k-
lara, namusa, kiflili¤ine, onuruna
yönelik sald›r›lara karfl› al›nan tav-
r›n ad›d›r. ‹nsanlar çürüyen ve yoz-
laflan bu düzende, ancak böyle bir
gururla ayakta kalabilirler. Devrim-
ci olmak, zaten yukar›da tarif edilen
gururu en üst düzeyde yaflamak ve
hissetmektir. Bu anlamda gururlu
oldu¤umuz için devrimciyizdir ayn›
zamanda. 

Küçük-burjuva gurur dedi¤imi-
zin ise bununla bir ilgisi yoktur. O,
toplumsal de¤erleri de¤il, kkeennddiinnii
savunur esas olarak. Birçok insan›n
devrimci olmas›ndaki etkenlerden
biri olan gurur, bencillikle, bireyci-
likle kirlendi¤i ölçüde, küçük-bur-
juva bir ruh haline dönüflebilir. Ve
ona dönüfltü¤ünde de o gurur, al›fl-
kanl›klar›n “y›lmaz savunucusu”
haline dönüflür.  

Her fleyin kendine göre flekillen-
mesini ve kendi al›flkanl›klar›na do-
kunulmamas›n› ister. Küçük burju-
va gurur da, iflte bu ssttaattüükkoo iste¤i-
ni savunan bir biçim al›r. Elefltiri-
ler karfl›s›nda adeta “hedef sapt›r-
maya” çal›flarak, elefltirinin tart›-
fl›lmas›n› engellemek, zaaflar›m›-
za yönelik vurufllar› önlemek için
"ben böyleyim ne yapay›m" gerek-
çesine s›¤›n›l›r. Hemen her eleflti-
riyi, kendi kiflilik özelliklerine bir
müdahale gibi alg›lar. Bu tür du-
rumlarda ya küsülüp geriye çekili-
nir ya da karfl› sald›r›ya geçilir. 

Kendi al›flkanl›klar›n› koruma-

ya almak için baflkalar›n›n hatalar›,
zaaflar› kullan›l›r. Al›flkanl›klar›yla
“dokunulmazl›k” z›rh› içinde yafla-
mak istemenin yans›malar›ndan bi-
ridir bu da. 

Bilimsel yaklafl›m bize düzen-
den tafl›nan al›flkanl›klar›n niteli¤ini
gösterir öncelikle. Ad› üstünde ““ddüü--
zzeennddeenn”” getirilendir. Düzenden ge-
tirilen ise, flu veya bu ölçüde, flu ve-
ya bu biçimde kkaappiittaalliizzmmiinn ddaamm--
ggaass››nn››,, bbuurrjjuuvvaa iiddeeoolloojjiissiinniinn ççeeflfliitt--
llii ddüüzzeeyylleerrddeekkii eettkkiissiinnii tafl›yacak-
t›r. Düzenden tafl›nan herfley, dev-
rimci mücadele içinde de¤ifltiril-
mek, devrimcilefltirilmek durumun-
dad›r. Al›flkanl›klarda ›srar›n tek bir
anlam› vard›r: O da zora-s›k›nt›ya
gelmeden, al›flkanl›klar› ve zaafla-
r›yla yaflamak için öörrggüüttllüü yyaaflflaamm
iiççiinnddee öörrggüüttssüüzz yyaaflflaammaakk istemek-
tir. Ve elbette kimsenin buna hhaakkkk››
yyookkttuurr.. Bir an, böyle bir statünün
“kazan›ld›¤›n›” farz etsek dahi, bu
statünün devrimci olmayaca¤› aç›k
olsa gerek. 

Devrimci iiçin 
‘de¤ifltirememek’
söz kkonusu dde¤ildir!
Emperyalizmin egemenli¤i, salt

ekonomik veya askeri gücünden de-
¤il, çok çeflitli kanallar arac›l›¤›yla
bbeellllii bbiirr yyaaflflaamm bbiiççiimmiinnii eemmppoozzee
eettmmeessiinnddeenn gelir ayn› zamanda.
Emperyalizm çeflitli davran›fl bi-

çimlerini, tüketimi, bir ““aall››flflkkaannll››kk””
haline getirdi¤i ölçüde, egemenli¤i-
ni pekifltirir. Bu al›flkanl›klardan sa-
dece en s›radan kitlelerin etkilene-
ce¤ini, düzeniçinde kurulmufl statü-
kolar›n yaln›zca genifl kitleleri içine
çekece¤ini düflünmek, do¤ru de¤il-
dir. Bütün bunlar kitleleri oldu¤u
kadar devrimcileri de etkiler. Veya
düzen yaflam›ndayken bunlardan et-
kilenilmifl ve çeflitli flekillerde bu et-
kiler tafl›n›larak devrimci saflara ge-
tirilmifltir. Yani sorun, san›landan
ddaahhaa yyaayygg››nn,, san›landan ddaahhaa ttaahh--
rriippkkaarr ve daha önemlidir. 

SS››rraaddaann bbiirr ssoorruunnddaann söz et-
medi¤imiz iyi anlafl›lmal›d›r. E¤er
sosyalist ülkelerde olumsuzluklar
ortaya ç›km›flsa, bunun nedenlerin-
den biri de, eski toplumdan gelen
al›flkanl›klar›n yok edilememifl ol-
mas›d›r. Kapitalizmin, küçük üreti-
min, küçük burjuvazinin ekonomi-
de, ideolojide, sosyal iliflkilerde
içinde tafl›d›¤› kimi al›flkanl›klar, s›-
n›fl› toplumlar›n tüm kirini, pas›n›
içinde tafl›yan al›flkanl›klard›r. Bu
anlamda en s›radan görünen al›fl-
kanl›klar karfl›s›nda bile elefltirel ol-
mak gerekir. Bir al›flkanl›¤›n baflka
al›flkanl›klar› besleyece¤i, birinin
statüleflmesinin baflka statüleri da-
vet edece¤i düflünülürse, bu elefltiri-
nin gere¤i daha iyi anlafl›l›r. 

Al›flkanl›klarda ›srar, kendini ge-
lifltirmenin, yenilenmenin düflman›-
d›r. Bu durum, kendini "ben al›fl-
kanl›klar›m› de¤ifltirmem” sözünde
ifade eder. Veya kimisi biraz daha
yumuflat›p “de¤ifltiremem” diye
söyler. 

““DDee¤¤iiflflttiirrmmeemm”” sözü, düzende
›srard›r. Bunu söylemek, ““bbeenn ddeevv--
rriimmcciilleeflflmmeeyyeeccee¤¤iimm”” demekle öz-
defltir ki, bunun de¤erlendirilmesi
çok daha köklü ve radikal yap›lmak
durumundad›r. 

““DDee¤¤iiflflttiirreemmeemm”” sözü ise, insan
iradesinin inkar›d›r. Fakat belli bir
bilinçsizlik, çaresizlik, kendi gücü-
nün fark›nda olmamay› da içerir. Bu
flekilde yaklaflana de¤ifltirebilece¤i-
ni göstermek, her alandaki yönetici-
lerin görevidir. 

Sorunlara bilimsel yaklaflan her
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devrimci, de¤ifltirememe diye bir
fley olmad›¤›n› bilir, görür. De¤ifli-
min zorunlulu¤u ve olabilece¤i ka-
fam›zda netlefltikten sonra, sorun
nnaass››ll ddee¤¤iiflflttiirriilleeccee¤¤ii,, bunun için
hhaannggii yyöönntteemmlleerriinn,, hhaannggii aarraaççllaa--
rr››nn kullan›laca¤› sorunudur. Ki bu
konuda kuflku yok ki, hareketin tec-
rübesi, sosyalist hareketin dünya ça-
p›nda “yeni insan” için verdi¤i mü-
cadelenin birikimleri, bize gerekti¤i
gibi yard›mc› olacakt›r. 

Bir flehit yoldafl›m›z, Besat Ay-
y›ld›z, flöyle diyordu: "En büyük he-
deflerimize ulaflman›n, en büyük za-
ferlerimizi kazanman›n yolunun, en
küçük, en basit, en s›radan denilen
iflleri yapmakla, oturtmakla bafllad›-
¤›n› ö¤rendik. Savafl›n bu yan›nda,
savaflç›n›n kiflili¤indeki ›srar ve ka-
rarl›l›¤› ö¤rendik..." 

Kendi kiflili¤imizde zafer kazan-
mak, bizi büyük zafere götüren yol-
da bir basamaksa e¤er, düzenden ge-
tirdi¤imiz, devrime zarar veren al›fl-
kanl›klar› öönnccee mmaahhkkuumm,, ssoonnrraa
tteerrkk eettmmeekk de kiflili¤imizdeki sava-
fl›n önemli bir parças›d›r. 

De¤iflmemek, de¤ifltirememek,
bir devrimci için kabul edilemez.
Devrimci, de¤iflece¤im, de¤ifltirece-
¤im, yapaca¤›m, baflaraca¤›m diye
düflünmek ve hareket etmek duru-
mundad›r. Bu iradeyle devrimci olu-
nur.

Burada esas olan bbiilliimmsseell ol-
makt›r. Bilimsel ve iradi davran-
mak, al›flkanl›klar› paramparça ede-
bilir. Bize bu noktada yol gösterecek
olan bilim, elbetteki sosyalizmdir.
Sosyalizmin ilk devrimden bu yana
90 y›ld›r yyeennii iinnssaann››,, ssoossyyaalliisstt iinnssaa--
nn›› yyaarraattmmaakk iiççiinn vveerrddii¤¤ii mmüüccaaddee--
llee,, bizim düzenden tafl›d›¤›m›z al›fl-
kanl›klardan kurtulmam›z›n da, tüm
di¤er eksikliklerimiz ve zaaflar›m›z-
la savaflabilmemizin de k›lavuzudur.
fiehitlerimizin kendilerini yeniden
yarat›rken verdikleri mücadele, k›la-
vuzumuzdur. Bu k›lavuzlara bakt›-
¤›m›zda görürüz ki, de¤ifltirilemeye-
cek hiçbir al›flkanl›k yoktur; görürüz
ki, devrime zararl› hiçbir fley, “al›fl-
kanl›¤›m iflte” diye savunulamaz,
masumlaflt›r›lamaz.
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Yunanistan’da, hükümetin ““ssooss--
yyaall ggüüvveennlliikk rreeffoorrmmuu”” ad›yla hak
gasplar›na yönelmesini protesto için
12 Aral›k’ta bir günlük genel grev
yap›ld›.

“Sosyal Güvenlik Reformu” ile
hükümet, tüm kamu ve özel sektör
çal›flanlar› ve çeflitli meslek kurulufl-
lar›n›n oluflturdu¤u 155 emeklilik
fonunu, 5 fonun çat›s› alt›nda topla-
may› hedefliyor.

Yunanistan ‹flçi Sendikalar› Kon-
federasyonu (GSEE) ile Yunanistan
Kamu Çal›flanlar› Konfederasyo-
nu'nun (ADEDY) ça¤r›s›yla yap›lan
grev son 60 y›l›n en büyük grevi
olarak nitelendirildi. Grev sonucun-

da ülkede kara, deniz ve hava ulafl›-
m› büyük oranda durdu. Mahkeme-
ler kapal› kald›, duruflma yap›lama-
d›. Üniversiteler ve di¤er okullarda
e¤itim durdu. Kamu bankalar›, elek-
trik ve su iflleri daireleri ile PTT hiz-
metlerinde aksakl›k yafland›. Tele-
vizyon kanallar›yla radyo istasyon-
lar› haber yay›nlar›n› durdurdu. Hiç-
bir gazete bas›lmad›. Devlet hasta-
nelerinde yaln›zca güvenlik ve acil
yard›m birimleri görev yapt›. Ecza-
neler kepenk indirdi, doktorlar özel
muayenehanelerini açmad›.

YUNAN‹STAN: GENEL GREV

Maden ocaklar›nda can güvenli¤i olmad›¤› için  4
Aral›k’ta bir günlü¤üne greve giden maden iflçilerinin
büyük bir yürüyüfle haz›rland›klar›na geçen haftaki sa-
y›m›zda yer vermifltik. Madencilerin Johannesburg
kent merkezinde düzenledi¤i bu yürüyüfle yaklafl›k 250
bin kifli kat›ld›.

Madenciler çal›flma koflullar›n›n düzeltilmesini, can
güvenliklerinin sa¤lanmas›n› istiyorlar. Emperyalist tekellerin iflletti¤i maden
iflletmelerinde iflçiler iliklerine kadar sömürülürken, ülkelerinin madenleri ta-
lan edilirken, yaflamlar›n› da yitiriyorlar. Madenlerdeki “kazalarda” bu sene
içinde 200’e yak›n madenci yaflam›n› yitirmiflti.

G. AFR‹KA’DA MADENC‹ YÜRÜYÜfiÜ

Makinistler 9 Aral›k’ta grev yapt›.
OVS Sendikas›’n›n organize etti¤i
grevle mevcut ifl yo¤unlu¤u protesto
edilirken, daha fazla makinistin ifle
al›nmas› isteniyor.

Makinistlerin bir günlük grevi
sonucunda, Flaman ve Valon bölge-
lerinde demiryolu ulafl›m›nda gecik-
meler ve aksamalar oldu. Grev özel-
likle Brüksel’de etkili oldu. OVS
Sendikas›, Belçika demir yollar› flir-
keti NMBS ile bir anlaflmaya vara-
mamalar› durumunda önümüzdeki
hafta da greve devam edeceklerini
aç›klad›.

BELÇ‹KA’DA :

MAK‹N‹STLER GREVDE
Panama’da, hükümetin Tek Sa¤-

l›k Sistemi politikas›n› geri çekmesi
talebiyle bir ayd›r grevde olan dok-
torlar, 4 Aral›k’ta özel dan›flmanl›k
hizmetlerini de durdurdular.

Ulusal Uzlaflt›r›c› T›p Komisyonu
temsilcileri, greve ek olarak yapt›kla-
r› bu eylemle özel klinikler arac›l›-
¤›yla grevin zay›flat›lmaya çal›fl›l-
mas›n› engellemeyi amaçl›yorlar.

Greve kat›lan do¤um, üroloji, pe-
diatri, pediatrik endokrinoloji uzman-
lar› da, hükümetin Tek Sa¤l›k Sistemi
önerisini geri çekmesi için özel kli-
niklerde 48 saat boyunca ifl b›rakt›lar.

PANAMA’DA

DOKTORLAR GREVDE
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AKP flimdi de haz›rlad›¤› anaya-
sa tasla¤› için kat›l›mc›l›k oyunu ör-
gütledi. TOBB’den TÜS‹AD’a,
HAK-‹fi’ten Memur-Sen’e, MÜS‹-
AD’dan T‹SK’e, Türk-‹fl’e, Kamu-
Sen’e birçok düzen sendikac›s›,
burjuvazinin örgütlerinin temsilci-
leri topland›lar, tart›flt›lar. Böylece,
AKP anayasa metnini topluma aç-
m›fl ve tart›flt›rm›fl oldu!

‹flte, Türkiye’de kat›l›mc›l›k
oyunlar› böyle sergileniyor. Halk›n
anayasa tart›flmalar›na kat›l›m› de-
mek böyle oluyor, b›rakal›m kat›l›-
m›, böyle bir toplant›n›n yap›ld›¤›
bile halk›n, dahas› toplant›ya kat›-
lan sendikalar›n tabanlar›n›n günde-
minde olmam›flt›r. Bir anda ortaya
bir toplant› at›ld›, bir iki gün tart›fl-
ma görüntüsü yarat›ld›, toplant›n›n

mant›¤›na iliflkin TOBB Baflkan›
Hisarc›kl›o¤lu’nun ““11998822 AAnnaayyaassaa--
ss››''nn››nn CCuummhhuurriiyyeett''iinn tteemmeell nniitteelliikk--
lleerriinnii bbeelliirrlleeyyeenn iillkk üüçç mmaaddddeessii dd››--
flfl››nnddaakkii ttüümm ddüüzzeennlleemmeelleerrii ttaarrtt››flflaa--
ccaakkllaarr››nn››”” söylemesi toplant›n›n ne
kadar halk› temsil etti¤ini gösterme-
ye yeterlidir.

Ki zaten toplant›n›n oluflturulma
amac› da, anayasa de¤iflikli¤i de¤il-
dir. Halka karfl› bir anayasa haz›rl›-
¤›n›n halka benimsetilmesinin ze-
minini yaratmak içindir toplant›.
TÜS‹AD bu kayg›s›n› aç›k olarak
ifade etmiflti: “Toplumun tüm ke-
simlerinin yap›l›fl sürecine kat›lma-
d›¤› bir anayasa, kabul görmeyecek
ve sürekli elefltiri alt›nda kalacak-
t›r.” TÜS‹AD’›n dile getirdi¤i bu
görüfl toplant›n›n mant›¤›n› da an-

latmaktad›r.

Dolay›s›yla toplant›n›n so-
nucundan da halk›n lehine bir

geliflme beklenmemelidir.

Halk›n, kendi anayasas›n›n tart›-
fl›lmas›n›n önüne engel konurken,
kat›l›m ad›na bu tablonun yarat›l-
mas›, 12 Eylül’ün yapt›¤› anayasa
mant›¤›ndan farkl› de¤ildir. 12 Ey-
lül kendi koflullar› içinde anayasaya
meflrulu¤u tehditle, kand›r›larak
sand›k bafl›na tafl›nm›fl kitlelerde
aram›flt›. Bugün cunta koflullar›nda
olmaman›n fark› düzenin kendi ana-
yasas›na meflrulu¤u kendi olufltur-
du¤u platformlarda yapt›rd›¤› tart›fl-
mada aramas›d›r.

Her ikisinin ortak noktas› halk›n
kendi anayasas›n› tart›flmas›n›n,
kendi anayasas›n› oluflturmas›n›n
bask› ile yasaklarla engellenmesi-
dir.

ANAYASADA KATILIMCILIK OYUNU

Adana’da Halk Anayasas› Forumu
“HALK ANAYASASI B‹R 
MÜCADELE PROGRAMIDIR”

Anayasa tart›flmalar›, Adana
Temel Haklar’›n 7 Aral›k gü-
nü gerçeklefltirdi¤i forumla
sürüyor. Ziraat Mühendisleri
Odas›’nda düzenlenen foru-
muna konuflmac› olarak
Adana Temel Haklar Baflka-
n› fiemsettin Kalkan, ÇHD
Genel Merkez Yöneticisi Av.
Selçuk Koza¤açl›, SES Ada-

na fiube Baflkan› Dr. Mehmet Antmen, EMEP ‹l Yöne-
ticisi Av. Tugay Bek, Gazeteci Bekir S›tk› Özer, Adana
Tabip Odas› Baflkan› Osman Küçükosmano¤lu, Adana
HÖC Temsilcili¤i ad›na Recep Gedik kat›ld›.

‹ki bölümden oluflan forumda ilk sözalan fiemsettin
Kalkan, bugüne kadar ç›kar›lan anayasalar›n halk›n ç›-
karlar›n› korumad›¤›n› söylerken Av. Selçuk Koza¤açl›
AKP’nin haz›rlad›¤› anayasan›n di¤er anayasalardan
hiçbir fark›n›n olmad›¤›na dikkat çekti. Haklar›m›z›n
birer birer elimizden al›nd›¤›na de¤inen Av. Tugay
Bek’in ard›ndan Mehmet Antmen de halk anayasas›n›n
özenle haz›rlanm›fl ve do¤ru bir mücadele program› ol-
du¤unu ifade etti. Dr. Osman Küçükosmano¤lu ve Be-
kir S›tk› Özer de AKP politikalar›n› elefltiren
konuflmalar yapt›. 3 saat süren foruma 70 kifli kat›ld›.

Viyana’da ‘‘HALKIN 

ANAYASASINI YAPALIM’’ PANEL‹

Avusturya Anadolu Fede-
rasyonu (AFA)’nun “Halk›n
Anayasas›n› Yapal›m” ad› al-
t›nda gerçeklefltirdi¤i panelle-
re devam edildi. 9 Aral›k’ta
Viyana’da bulunan Federas-
yon merkezinde gerçeklefltiri-
len panele Gazeteci-Yazar
Hüseyin fiimflek, Anadolu Fe-
derasyonu’ndan Hatime Azak
ve Mansur Ay›k kat›ld›.

Toplant›da ilk sözü alan Gazateci-Yazar fiimflek;
anayasa tasla¤›na somut bir metin olarak ulaflman›n çok
önemli oldu¤unu, bunun var olan iktidara muhalif güçler
aç›s›ndan önemli bir alternatif oldu¤unu belirtti. fiim-
flek’ten sonra söz alan AFA Temsilcisi Hatime Azak ise
Halk Anayasas› Tasla¤›’n› tan›tarak, tasla¤›n  “her ulu-
sun kendi kaderini tayin etme hakk› vard›r, bu hak engel-
lenemez” maddesi uyar›nca toplat›ld›¤›n› belirterek hal-
k›n bu tart›flmalara aktif olarak kat›lma hakk›na de¤indi.

Panelde dinleyicilerden ‹talyal› anti-faflist Emilio da
sözal›p tasla¤› çok önemli buldu¤unu, tasla¤›n Almanca
bask›s›n› inceleyece¤ini söyledi. Anti-terör yasalar›ndan
emperyalizme karfl› tak›n›lacak tav›ra, diktatörlükten
demokrasiye, fuhufltan yozlaflmaya kadar birçok ko-
nunun tart›fl›ld›¤› panel 2.5 saat sürdü. 



1999 Eylül’ündeki Ulucanlar
Hapishanesi katliam› birçok kesimi
flafl›rtm›flt›, çünkü tam da Ecevit,
Amerika’ya kolunun alt›nda bir de-
mokratikleflme paketiyle gitti¤i gün
yap›lm›flt›. 

19 Aral›k katliam› da flafl›rtm›flt›;
çünkü ““AABB’’yyllee bbüüttüünnlleeflflmmee”” süre-
cindeyken yap›lm›flt› tam da. 

Fakat flaflk›nl›¤›n as›l kayna¤›,
ABD ve AB’nin “bu tür fleylere”,
yani mesela Ulucanlar gibi bir kat-
liama, 19 Aral›k gibi bir vahflete
“izin vermeyece¤i” düflüncesi idi. 

19 Aral›k katliam›n›n y›ldönümü
içinde oldu¤umuz bu hafta, “Haf›-
za” sayfam›zda aktaraca¤›m›z ör-
nek de bu düflüncenin temelsizli¤i-
ni, yanl›fll›¤›n› gösterecek türde bir
örnek olacak. 

HH
Amerika’da, hapishanelerin iyi-

ce dolup taflt›¤› ve hapishanelerdeki
bask›lar›n doru¤a ç›kt›¤› 11997700 bafl-
lar›nda, bu koflullar›n bir sonucu
olarak birçok hapishanede isyanlar
ç›kt›. ‹syanlar›n karfl›l›¤›, katliam-
lard›. Burjuva demokrasisi, “bu tu-
tuklular, hükümlüler ne istiyor, ne-
den flikayet ediyorlar?” diye dinle-
mek yerine, isyanlar› katlederek
bast›rmay› seçmiflti. Aynen Türkiye
oligarflisinin yapt›¤› gibi. 

Emperyalizmin dünya çap›ndaki
jandarmas›, ak›l hocas›, hapishane-
ler konusunda da di¤er emperyalist-
lere ve yeni-sömürgelere, hangi po-
litikalar›n ve yöntemlerin uygulana-
bilece¤ini iihhrraaçç eden ülke duru-
mundayd›. Elbette bir “isyan”da na-
s›l davran›l›r, en iyi emperyalizmin
jandarmas› bilirdi. Ve Attica prati-
¤inde de görülecekti ki, ABD’nin
isyana karfl› tav›r konusundaki “kri-
terleri” aras›nda, demokrasi, insan
haklar› yok, sadece burjuvazinin
ç›plak ç›karlar› vard›.. 

ABD hapishaneleri siyahlar,
yoksullar ve Latin kökenlilerle do-

luydu. (Ki bugün de si-
yahlar ve Latin köken-
liler, ABD hapishane-
lerindeki 2 milyonu afl-
k›n tutuklunun yakla-

fl›k yüzde 80’ini oluflturmaktad›r.) 

HH
1971 y›l›n›n 9 Eylül'üydü. New

York'taki AAttttiiccaa Hapishanesi'nde
hükümlüler, gardiyanlar›n zulmüne
ve kötü yaflam koflullar›na karfl› is-
yan ettiler. Attica'da içlerinde siyasi
tutsaklar›n da oldu¤u 2200 civar›n-
da hükümlü bulunuyordu. Hüküm-
lüler,  isyan ederek baz› görevlileri
rehin al›p, hapishanenin bir bölü-
münü iflgal ettiler. 

Zaman›n New York Valisi, NNeell--
ssoonn RRoocckkeeffeelllleerr’di. RRoocckkeeffeelllleerr
ad› tan›d›k gelecektir birçok kimse-
ye. ABD’nin en büyük tekelci “ai-
le”sidir çünkü o. Bu tekelci aileden
olan Nelson Rockefeller, defalarca
New York Valili¤i’ne seçilmiflti.
fiimdi New York yönetiminin bafl›n-
da o vard› ve Attica Hapishanesi de
yönetim bak›m›ndan ona ba¤l›yd›.  

Attica’daki isyan, toplumun çe-
flitli kesimlerinin de deste¤ini ka-
zand›. Çünkü, “o s›ralar New York
kenti tam iflas koflullar›ndayd› ve
hapishaneler de bütünüyle çürüme-
ye terk edilmifllerdi. Dolay›s›yla, il-
gili herkes mahkumlar›n flikayetle-
rinin ve isteklerinin hakl› oldu¤un-
da birleflmifllerdi.”

‹flte bu ortamda hapishane ve
eyalet yetkilileriyle hükümlüler ara-
s›nda yap›lan görüflmeler sonucun-
da, tutsaklarla görüflmeciler aras›n-
da bir anlaflmaya var›ld›. Anlaflma,
hükümlülerin haklar›n›n k›smen ka-
bulünü ve hükümlülerin isyandan
dolay› yarg›lanmayaca¤›n› içeriyor-
du. 

Ne var ki, New York Valisi RRoocc--
kkeeffeelllleerr, bu anlaflmaya uymay› red-
detti. En baflta hükümlülerin yyaarrgg››--
llaannmmaayyaaccaa¤¤››nnaa iliflkin anlaflmaya
uymad›. Rockefeller, sadece bir gar-
diyan›n yaraland›¤› isyana iliflkin
“yarg›lanmama” talebini, ""ppoolliittiikk""
bulmufltu!

Valinin bu tavr› üzerine, görüfl-

meler tt››kkaanndd››.. Hükümlüler, do¤ru-
dan vali ile görüflme talebinde bu-
lundular. Fakat Rockefeller, Atti-
ca'ya gidip hhüükküümmllüülleerrllee ggöörrüüflfl--
mmeeyyii ddee rreeddddeettttii.. Rockefeller, is-
yanda ""ddeevvrriimmcciilleerr""iinn rol oynad›-
¤›na inand›¤› için görüflmeyi redde-
diyordu. Vali, hükümlülerin amaç-
lar›n›n ““iiddeeoolloojjiikk”” oldu¤unu, ka-

muoyu ilgisini çekmeyi amaçlad›k-
lar›n› söylüyordu (itiraz gerekçeleri
ne kadar ttaann››dd››kk de¤il mi?!) 

Daha sonra Attica’daki olaylarla
ilgili kurulan bir araflt›rma komis-
yonunun haz›rlad›¤› raporda da flu
tespit yer alm›flt›: “Vali'ye göre,
devrimci unsurlar, Attica'y›, ‘dev-
rimci güçlere iliflkin olarak dünya
çap›nda bir ilgi oda¤› olarak kul-
lanmak’ istiyorlard›!”

Yine rapordan aktar›yoruz va-
linin sözlerinin devam›n›:

“Ona göre, ‘...Günümüz devrim-
cilerinin en yeni ve yayg›n yöntem-
lerinden biri, politik rehineler al-
mak ve onlar› öldürme tehdidini
flantaj olarak kullanarak koflulsuz
taleplerini elde etmek ve devrimci
amaçlar›na hizmet edecek genifl ka-
muoyu ilgisini çekmektir. Bu gelifl-
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Gerçekler unu tulmas›n diye

burjuva 
demokrasisinin 

19 Aral›klar’›ndan

ATT‹CA



meleri büyük ilgiyle izledim ve, hoflgö-
rüyle karfl›lan›rsa, bunlar›n, özgür ik-
tidarlar›n düzeni korumak ve tek tek
yurttafllar›n güvenli¤ini sa¤lamak im-
kan›na büyük tehdit oluflturacaklar›
kanaatine vard›m...

Dolay›s›yla da, anayasay›, eyaletin
yasalar›n› ve milleti koruma yemini
ederek hakk›yla seçilmifl bir yetkilinin,
böyle bir suç eylemini, bu koflullarda
görüflmeler yürüterek, onaylar ve
olumlarsa, hizmet etti¤i halk›n güveni-
ne ihanet etmifl olaca¤›na kuvvetle
inan›yorum." (Age, s. 240.

Bu al›nt›daki “hizmet etti¤i halk›n”
bölümünü “hizmet etti¤i burjuvazi-
nin” diye okursan›z, valinin sözlerinin
tam anlam› ç›kar ortaya. 

Gözünü devrim korkusu bürümüfl,
yüre¤i tekellerin karlar›yla nas›rlan-
m›fl Vali Rockefeller, makam›ndan sa-
dece bir buçuk kilometre uzakl›kta
olan Attica'ya gitmedi ve onun yerine
Attica Hapishanesi’ne askeri operas-
yon yap›lmas› için emir verildi. 

HH
Sonunda operasyon yap›ld›.

Hedef gözeterek veya gözetmeksi-
zin aç›lan atefl sonucunda 43 kifli öldü.
Ölen 43 kifliden 39'u kurflunlanarak
katledilmiflti. Yine kurflunlarla yara-
lanm›fl, 80’i aflk›n yaral› vard›. 

Cesetler ve inleyen yaral›lar, kar›-
fl›k olarak avluya tafl›nm›fl, oraya istif
edilmifllerdi. (19 Aral›k operasyonlar›-
n›n bitme an›n› hat›rlay›n, sahne hep-
sinde ayn›d›r neredeyse.) Geriye kalan
mahkumlar s›ralar halinde ç›r›lç›plak
d›flar›ya ç›kart›l›rlarken, dövülüyor,
hakarete ve cinsel tacize u¤ruyor ve
hücrelere kapat›l›yorlard›. (Ve bu sah-
ne de 19 Aral›k’›n ayn›s›d›r.)

Sald›r› sonras›nda, yüzlerce hü-
kümlü ç›r›lç›plak soyuldular, gardiyan-
lar›n, askerlerin ve flerif yard›mc›lar›-
n›n sald›r›s›na u¤rad›lar. Ek olarak, ya-
ral›lar›n ac›s› bilinçli olarak uzat›ld›.
Tedavi için hiçbir fley yap›lmad›.

‹syan›n önderleri olarak görülenler
ise, ayr› bir bölmede özel olarak iflken-
ceye al›nm›fllard›. Hükümlülerin nere-
deyse yar›s›nda, yani 11000000’’ii aaflflkk››nn hhüü--
kküümmllüüddee,, sonraki muayeneler s›ras›nda

kk››rr››kkllaarr,, yyaarraallaarr,, kkeessiikklleerr tesbit edildi. 

HH
Attica katliam› sonras› ABD’de ha-

pishanelerin durumuna iliflkin bir tar-
t›flma bafllad›. O tart›flmalarda vurgu-
lanan gerçeklerden biri fluydu.  

“Biz Amerikal›lar, hapishaneleri-
mizi gözümüzün önünden bilinçli ola-
rak uzaklaflt›rd›k. Genellikle onlar› ››ss--
ss››zz yyeerrlleerrddee vvee mmaahhkkuummllaarr››nn eevvlleerriinn--
ddeenn çok uzaklarda inflaa ediyoruz; re-
habilitasyon yerine neredeyse ttaammaa--
mmeenn ggüüvveennllii¤¤ii esas al›yoruz; ve sanki
mahkumlar kentlerimize, köylerimize,
çiftliklerimize bir daha hiç geri dön-
meyeceklermifl gibi, onlar› ve gardi-
yanlar› unutmay› baflar›yoruz... Attica
bütün cezaevleridir; ve bütün cezaev-
leri Attica'd›r...”

Ülkemizde yeni yap›lan tüm hapis-
hanelerin, genellikle ››ssss››zz yyeerrlleerrddee ya-
p›l›yor olmas›, oligarflinin bu konuda
da ak›l hocas›n›n ABD oldu¤una dair
bir kan›t de¤il mi?

HH
Biz yine, katliama iliflkin haz›rla-

nan rapordan bir bölüm aktararak son-
land›ral›m sözlerimizi: 

“13 Eylül'ün trajedisi, atefl durduk-
tan 20 dakika sonra Attica'ya giren
Ulusal Muhaf›z cerrahlar›ndan Dr.
John Cudmor'›n tan›kl›¤›nda anlat›l-
d›: fiimdi biz burada, bu güzel döflen-
mifl odada tak›m elbislerimiz ve kra-
vatlar›m›zla oturup nesnellikle o gü-
nün otopsisini yaparken, o günkü du-
rumun vahfletini tam olarak anlaya-
may›z. Siyah, sar›, turuncu, lekeli, her
neyseler, ne tür bir üniforma giyiyor-
larsa, o gün onlar insanl›klar›ndan
kopar›ld›lar. UUyyggaarrll››¤¤››nn cciillaall›› kkaappllaa--
mmaass›› söküldü..."

HH
Evet, tan›m k›sa, özlü ve yerindey-

di: Attica’da uuyyggaarrll››¤¤››nn cciillaall›› kkaappllaa--
mmaass›› sökülmüfltü. Cilan›n alt›nda, vah-
fli bir kapitalizm, haydut bir emperya-
lizm ve kulland›¤› yöntemlerde, amaç-
lar›nda, zihniyetinde faflizmden farks›z
bir “burjuva demokrasisi” vard›. 

(Bu yaz›da, Haluk Gerger’in Kan Tad›
adl› kitab›ndan yararlan›lm›flt›r.)
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16 Aral›k 1992 

‹flten at›lan Mersin Belediyesi
iflçileri açl›k grevi yapt›lar ve bele-
diye binas›n› iflgal ettiler.

16 Aral›k 1994

ODTÜ Rektörü’nün makam
otosu Dev-Genç taraf›ndan bom-
baland›.

17 Aral›k 1965

FKF (Fikir Kulüpleri Federas-
yonu) kuruldu.

17 Aral›k 1991 

Tüm Özgür-Der kuruldu.

20 Aral›k 1961

YÖN Dergisi Do¤an Avc›o¤-
lu’nun yönetiminde yay›n hayat›-
na bafllad›.

20 Aral›k 1994 

Memurlar, grev ve sendika
hakk› için greve ç›kt›lar. ‹flçi sendi-
kalar›n›n kat›lmamas›na ra¤men
direnifl ülkede adeta bir genel
grev havas› yaratt›. Mitinglere ‹s-
tanbul'da 50 bin, ‹zmir'de 20 bin
memur kat›ld›. Ankara’da K›z›lay
Meydan› doldu. 

22 Aral›k 1990
ABD'nin Panama'y› iflgal et-

mesi üzerine Devrimci Sol Güçler
‹stanbul'da bir protesto gösterisi
düzenlediler.
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DOLAR TANRISINA 
TAPINAN ‹SLAMCI

Zaman Gazetesi’nde TTaammeerr
KKoorrkkmmaazz' ›n ifline son verildi?

PPeekkii NNeeddeenn?? Çünkü, Ta-
mer Korkmaz ABD'nin Irak'›
iflgaline karfl› ç›k›yordu.

‹slamc› oldu¤unu söyleyen
bir gazetenin ABD savunuculu-

¤unu nas›l
aç›klamal›?

H a n g i
ç›karlar Za-
man Gaze-
tesi’ni ve

haliyle Fethullah Gülen’i bunca
ABD sever yap›yor? ‹flte iflin
bu yan› kar›flt›r›ld›¤›nda ortaya
dolarlar ve Fethullahç›lar’›n
dolar tanr›lar› ç›k›yor...

EEnn yyaakk››flfl››kkll››

eellbbiissee,, 

eerrddeemm 

eellbbiisseessiiddiirr.. 

BAM TELİ çizgiler

Yaflam›n Ekrana Yans›yan Çeliflkisi !

Saat 13.51, CNN Türk ekran›nda sar› üzerine siyah ya-
z›l› “son dakika” bantlar› geçiyor. 

“Bulunan ceset say›s› 40’a yükseldi.”
Ayn› anda bant›n üstünde ise, lüks otolar›n resimleri ge-

çit yap›yor. 
Bir lokma ekme¤e muhtaçlar›n, bir lokma ekmek için

çürümüfl bir tekneye doluflmas›yla, tuzu kurular›n koltu¤u-
na kurulacaklar› “lüks” otolar›n resim geçidinin ayn› ekran-
da, ayn› anda buluflmas›, flu yeryüzünün alçakl›¤›na bir ka-
n›t de¤ilse nedir?

AAlleevviilleerree AAKKPP’’nniinn BBiirr DDaavveettii
BBiizziimm DDee BBiirr ÇÇaa¤¤rr››mm››zz VVaa rr

AKP'nin alevi aç›l›m›n›n önemli bir ad›m› olan Muhar-
rem Orucu iftar›, 11 Ocak 2008 tarihinde Bilkent Otel'de
yap›lacakm›fl. Bunun için iftara, “200 alevi temsilcisi”
ça¤r›lm›fl. Ça¤r›l›lar aras›nda Cem Vakf›, Ehli Beyt Vakf›,
Abdal Musa Derne¤i, Alevi Bektafli Federasyonu, Eskifle-
hir, Malatya, Elaz›¤ Hac› Bektafl dernekleri dahil 200 civa-
r›nda alevi örgütü temsilcileri ve di¤er partilerin vekilleri
varm›fl. ‹ftira Pir Sultan Ab-
dal Derne¤i, Alevi Dernekle-
ri Federasyonu gibi örgütler
ise davet edilmifl. 

Sözümüz davetlilere:

RReeddddeeddiinn!!

Bu sofra haram sofrad›r.
Haks›zl›¤›n üzerine kurulmufl
bir sofrad›r. 

Bu sofra, Pir Sultan’›n kendisi bir yana, köyündeki kö-
peklerin bile yeme¤ini yemedi¤i bir sofrad›r. 

Reddedin.

değin elerm

BBEEYYNN‹‹NN‹‹ZZ BBUU 
TTOOPPRRAAKKLLAARRDDAA OOLLSSUUNN!!

“‹flkence ve yarg›s›z infaz›n dönüflü” bafll›¤›yla bir yaz› yazd›
Can Dündar. 

Yaz›s›nda, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’de iflkencenin
sürdü¤ünü belirten raporundan da söz ediyor. 

Birincisi, iflkence ve infazlar hiç gitmemiflti ki, dönmüfl olsun.
Hiç kesinti olmam›flt› 

‹kincisi, iflkence var diye biz söylüyoruz inanm›yor, illa AB
raporu gerekiyor.. ““AABB’’nniinn bbeelliirrttttii¤¤iinnee ggöörree TTüürrkkiiyyee’’ddee iiflflkkeennccee
ssüürrüüyyoorr”” diyor Türkiye’nin ayd›n›!!! 

Peki neden bu duruma düflüyor ayd›n›m›z. Cevab› çok bilin-
meyen bir fley de¤il: Beynini AB’ye teslim etti¤inde, Türkiye’de-
ki süreci bir “demokrasi” olarak görüyor ve ondan sonra iflte bu
basit yanl›fllara sürükleniyor.



“ A N T ‹ - T E R Ö R Ü N
TERÖRÜ” bafll›kl› “6. Uluslar-
aras› Tecritle Mücadele Sem-
pozyumu” UTMP (Uluslararas›
Tecritle Mücadele Platformu)-
nun öncülü¤ünde ve CLEA (Düflünce ve ‹fade Özgür-
lü¤ü Komitesi)’n›n deste¤iyle Belçika’n›n baflkenti
Brüksel’deki ULB (Özgür Üniversite)’de 14-17 Aral›k
tarihlerinde gerçeklefltirilecek. 

19-22 Aral›k 2000 tarihinde Türkiye hapishanelerin-
de yap›lan katliam›n y›ldönümüne denk gelen sempoz-
yumun ilki 2001 y›l›nda Hollanda’da yap›lm›flt›. Daha
sonra da s›ras›yla, ‹talya, Berlin, Paris ve Yunanistan’da
gerçeklefltirilmiflti.

Cezayir Eski Devlet Baflkan› Ahmet Bin Bella’n›n
rahats›zl›¤› nedeniyle kat›lamad›¤› ama onun yerine
temsilcisinin kat›ld›¤›, yine Cezayir’in kurtulufl
mücadelesine kat›lan ve y›llarca hapis yatan, ünlü
“Sorgu” kitab›n›n Yazar› Henri Alleg; Prf. Yazar ve ayn›
zamanda siyahilerin haklar› için mücadele eden ABD’li
Angela Davis; Latin Amerikal› fiair Yazar Elias
Letelier; Rusya’dan Siyasi Tutsaklar› Savunma
Komitesi, Küba Büyükelçili¤i Temsilcisi, 30 y›ld›r
ABD’de tutsak olan Leonard Peltier’in destek grubu,
Filistin’den Tutsak Bakan› Saleh Nazzal, Florensa
Eyalet Meclisi Temsilcisi Sandro Tarcetdi, Avrupa
Parlamenteri Karin Resetarits, Nörolog Gionfranco di
Maio, Heidi Guillanio Carlo Guillanio Julianin anne-
si… gibi siyasetçi, bilim adam›, ayd›n ve sanatç›n›n
yan› s›ra Türkiye’den de çok say›da delegasyon
kat›lm›flt›r. 

Yine yo¤un bir kat›l›m›n oldu¤u 6. Uluslararas›
Tecritle Mücadele Sempozyumu’nun program›ndaki
oturum bafll›klar› flöyle: Anti emperyalizm ve ifade-
örgütlenme özgürlü¤ü, Ükelere ve halklara yönelik
tecrit: Savafl, ambargo, iflgal, Enternasyonal
kat›l›mc›lar›n konuflmalar› ve dayan›flma mesajlar›,
Tutsakl›k; temel haklar ve anti-terör yasalar›; hak ve
özgürlükler örgütleri; hak ve özgürlük k›s›tlamalar›
ve sendikal hareket. 

Sempozyum kapsam›nda tutsaklar ad›na Özgür
Tutsak gecesi,  Türkiye’de Siyasi
Tutsaklara Yönelik Bask›lar foto¤raf
sergisi düzenlenecek ve Grup Yorum,
Hydra müzik gruplar› ile Nuray Taner
de dinleti verecekler.

Sempozyum 17 Aral›k Pazartesi
günü ‹nsan Haklar› Liginde bas›n konf-
erans› ile sona erecek.
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Ödül töreni
Y›l›n Baflar›l› Havac›l›k

Yöneticisi Ödülü, lüks bir otelde
yap›lan törenle,  Isparta’daki uçak
kazas›n›n ard›ndan hakk›nda ince-
leme bafllat›lan Sivil Havac›l›k
Genel Müdürü’ne verildi.

Türkiye’de buna de¤il, tersi olursa  flafl›rmak gerekir...
Zaten ödül almak için mutlaka ya katletmek, ya da katliam-
lara zemin yaratm›fl olmak gerekir!

Uçak düflürmüflsen havac›l›k ödülü!

Katletmiflsen insan haklar› ödülü!

Kitap yakm›flsan bilim adam› ödülü!

YYaallaakkaall››kkttaa ss››nn››rrss››zzll››kk
Yalakal›k hastal›¤›na tutulmufl bir yazar; Ergun Babahan

11 Aral›k tarihli YÖK’le ilgili yaz›s›nda bilemiyor ki, yeni
YÖK Baflkan›’n› nas›l savunsun!

Babahan diyor ki; “(YÖK) Kad›n-erkek eflitli¤ine inan-
mayanlar›n oluflturdu¤u bir kurumdur... YÖK gibi yasakç›
bir kurumun bafl›na liberal bir bilim adam›n›n getirilmesi bu
de¤iflimin önemli bir ad›m›d›r. ”

Türban› yasaklayanlar muhafazakar da, türban› savunanlar,
türbanc›lar› YÖK’ün bafl›na getirenler ilerici öyle mi? Kad›n-
erkek eflitli¤ine inananlar türban savunucusu dinciler öyle mi?

Babahan Sabah’a Genel Yay›n Yönetmeni olunca,
YÖK’ün eski yap›s›n› tan›mlamakta pek yetenekli fakat yeni
yap›s›na gelince kafas› durur olmufl!..

HHaattaayy MMeezzaarrllıığğıı!!
Cumhuriyet Gazetesi’nden bir haber: “HATAY HAVA-

ALANI ILS sistemi olmadan hizmete giriyor”
Hay›rl› olsun!

Isparta'daki uçak kazas›n›n ard›ndan ILS (aletli inifl siste-
mi) cihaz›n›n olmad›¤› bir havaalan› açmak cesaret ifli. Ama
maflallah bunlar cesur. Kimbilir bu havaalan›n›n aç›lmas›ndan
kimler köfleyi dönecek ki, bu kadar acele ediyorlar..

Baksan›za, ILS’si olmamas› bir yana, Hatay Havaalan›,
Balkanlar, Kafkaslar'dan gelen kufllar›n "göç darbo¤az›"
üzerinde imifl; keza fay hatt›n›n da üzerindeymifl ama tüm
uyar›lara ra¤men, yine de yapm›fl ve aç›yorlar iflte.. 

Gözleri doymuyor. Yar›n birgün oras› da onlarca, yüzler-
ce insana mezar olacakm›fl, AKP’li Unak›tanlar ve AKP’li
müteahhitler için ne gam!

BBuukkaalleemmuunnllaarr!!
TÜRK-‹fi Genel Kurulu’nda konuflma yapan Cumhurbafl-

kan› Abdullah Gül kendisinin de iflçi o¤lu oldu¤unu söyledi.

Abdullah Gül’ün babas›n›n ne kadar iflçilik yapt›¤› ayr›
bir konu, fakat Gül nerede hat›rl›yor baba mesle¤ini, iflçile-
rin toplant›lar›nda...

Bukelamun renk de¤ifltirir, AKP’lilerin özelli¤i
kat›ld›klar› toplant›lara göre renk de¤ifltirmeleridir!

Uluslararas› Tecrit 
Sempozyumu
Bafll›yor



Uluslararas› Af Örgütü, ‹nsan
Haklar› Evrensel Beyanname-
si’nin kabul ediliflinin 60. y›l› ne-
deniyle 10 Aral›k günü Taksim
Hilton Oteli’nde 60. y›la iliflkin
projelerini kamuoyuna sunmak
için bas›n görevlilerinin davetli
oldu¤u bir tan›t›m toplant›s› dü-
zenledi. Toplant›ya Uluslararas›
Af Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi
ve Türkiye Direktörü Dr. Levent
Korkut, TBMM ‹nsan Haklar› Ko-
misyonu Baflkan› AKP Milletveki-
li Dr. Zafer Üskül ve ‹stanbul Bil-
gi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekan› ve ‹nsan Haklar› Hukuku
Uygulama ve Araflt›rma Merkezi
Müdürü Prof. Dr. Turgut Tarhanl›
kat›ld›.

Toplant›da ilk konuflmay›
yapan Zafer Üskül; devletin
‘90’lara göre insan haklar› alan›n-
da önemli geliflmeler kaydetti¤ini,
liselerde insan haklar› dersleri ve-
rildi¤ini, AKP hükümetinin yap-
t›¤› çal›flmalar›n insan haklar› ih-
lalleri konusunda cayd›r›c› olaca-
¤›na vurgu yaparak cayd›r›c›l›¤›n
bir örne¤i olarak ‹çiflleri Baka-

n›’n›n insan haklar› ihlalerine “s›-
f›r tolerans” sözünü örnek göster-
di. Üskül’den sonra söz alan Prof.
Dr. Turgut Tarhanl› da hak ihlalle-
rinin e¤itimsizlikten kaynakland›-
¤›n› söylerken Dr. Levent Korkut
da benzer flekilde halk›n ço¤unun
‹nsan Haklar› Evrensel Beyanna-
mesi’nden ve bu beyannamede ge-
çen haklardan haberi olmad›¤›n›
ortaya koydu.

Toplant›da ülkemiz gerçe¤iyle
örtüflmeyen, bildik demogojileri
geçmeyen, iflkence ve hak ihlalle-
rinin savunuldu¤u konuflmalar
yap›ld›. Son bir ayda yaflanan bir-
kaç olay dahi bu gerçe¤i ortaya
sermeye yetmektedir. Yürüyüfl
Dergisi da¤›tt›¤› için polis tara-
f›ndan sokak ortas›nda kurflunla-
nan Ferhat Gerçek... ‹kitelli Te-
mel Haklar’›n polis destekli sivil
faflistlerce talan edilip yak›lmak
istenmesi... ‹zmir’de ve ‹stanbul
Avc›lar’da gerçekleflen polis in-
fazlar›... Hapishanelerde artan
bask›lar... Zafer Üskül’ü yalanla-
yan gerçeklerdir. 
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9 Aral›k Pazar günü Ça¤layan
Meydan›’nda yap›lmas› planla-
nan Edi Bese mitinginin ‹stanbul
Valili¤i taraf›ndan yasaklanmas›
DTP, ESP, EMEP, SDP, EHP, SO-
DAP, TÖP, Köz Gazetesi, D‹P
Giriflimi, Anti-Kapitalist, Prole-
taryan›n Kurtuluflu, BEKSAV,
Limter-‹fl, Tekstil-Sen, EKD,
MKM, Demokratik Emek Konfe-
derasyonu, Özgür Demokratik
Alevi ‹nisiyatifi, ÖYH, DÖKH,
Göç-Der, Yakay-Der, Gökkufla¤›
Kad›n Derne¤i, Arzela, Lotus,
GKM, HKM ve Ezilenlerin Kur-
tuluflu’nun kat›ld›¤› ‹HD’de ger-
çeklefltirilen aç›klamayla protesto

edildi. 9 Aral›k günü gerçekleflti-
rilen bas›n aç›klamas›n› miting
tertip komitesi ad›na Çiçek Ar›ç
okudu. 

Kürt sorunu yaln›z Kürt halk›-
n›n de¤il Türkiye’de yaflayan tüm
emekçi halklar›n sorunudur deni-
len aç›klamada Kürt halk›n›n ta-
leplerine devletin sald›r›yla cevap
verdi¤i dile getirildi. Aç›klamada
DTP ‹l Baflkan› Halil Aksoy da
bir konuflma yaparak “bu yasak
gelecekteki yasaklara da zemin
haz›rlayacakt›r” dedi.  SDP,
EMEP, EHP il baflkanlar› ile Dev-
rimci ‹flçi Partisi Giriflimi’de ben-
zer içerikte konuflmalar yapt›lar. 

‹skenderun'da Halk 
TEDAfi'› Bast›

Hatay'›n ‹skende-
run ‹lçesi’nde etkili
olan fliddetli f›rt›na ne-
deniyle elektrik verile-
meyen Kocatepe, Bu-
luttepe, Esentepe ve
Numune mahallelerin-
de oturan yaklafl›k yüz kifli, TEDAfi
‹skenderun ‹flletme binas›n› bast›.

TEDAfi yüzünden elektronik ev
eflyalar›n›n zarar gördü¤ünü ve 24
saati aflk›n süredir elektriksiz kald›k-
lar›n› dile getiren mahalle halk›, zen-
gin ve fakir mahalle ayr›m› yap›ld›¤›-
n› belirterek sorunlar›n› müdüre
anlatmak istediler. Ancak TEDAfi
Müdürü Yusuf Coflkun halk› dinleme-
den polis ça¤›rd›. ‹skenderun ‹lçe
Emniyet Müdürlü¤ü de sorun çözül-
meden halk› da¤›tmaya çal›flt›.
Sorunun dile getirildi¤i ve çözüm
istenen aç›klaman›n ard›ndan eylem
bitirildi.

Hasan Coflar’›n 
Mahkemesine Ça¤r›

21 Eylül tarihinde bir komplo so-
nucu tutuklanan At›l›m Gazetesi ya-
zar›, ‹HD eski MYK üyesi ve sosya-
list ayd›n Hasan Coflar’›n serbest b›-
rak›lmas› için ve 13 Aral›k tarihinde
11.A¤›r Ceza Mahkemesi’nde saat
14.00’te görülecek mahkemeye ça¤r›
için bas›n aç›klamas› yap›ld›. Yüksel
Caddesi’nde yap›lan aç›klamaya;
HÖC, Ankara 78’liler Derne¤i,
PSAKD Genel Baflkan› Kaz›m Genç,
EMEP, SDP, Kald›raç, Halkevleri,
Tüm-‹GD, Ayd›n ve Sanatç› ‹nisiyati-
fi ve D‹SK ‹ç Anadolu Bölge Temsil-
cisi Tayfun Görgün’de destek verdi. 

ESP ad›na okunan aç›klamada Ha-
san Coflar’›n serbest b›rak›lmamas›-
n›n ancak faflizmin varl›¤›nda uygula-
nan bir karar olabilece¤i ifade edildi.
Aç›klaman›n ard›ndan konuflan Meh-
met Özer, insan haklar› haftas›nda bir
kiflinin katledildi¤ini ve bunun ac›s›n›
yaflad›klar›n› söyleyerek, Hasan Co-
flar’›n bütün suçunu sosyalist, ayd›n
bir yazar olmas› olarak yorumlad›.

Edi Bese Mitinginin
Yasaklanmas› Protesto Edildi

‹flkencenin Savunuldu¤u Bir ‹nsan
Haklar› Toplant›s›!




