
www.yuruyus.com Say›:149 info@yuruyus.com
IISSSSNN 1133000055 -- 77994444

Egemenlerin 
‘‹t Dalafl›’na 

De¤il;
Halka Yap›lan
Zulme Bak›n!

AKP zihniyetinin 
resmidir:

Karakoçan Milli E¤itimKarakoçan Milli E¤itim
Müdürü:Müdürü: “Size araba, 

maraba yok. Paras› olan okusun, 
olmayan evlensin.”...

KarakoçanKarakoçan Kaymakam›:Kaymakam›: “28 ö¤rencinin
12’si Alevi. Bunlar›n devlete bak›fl›n›
zaten biliyorsunuz.”... 

Dinliyor...
‹zliyor...
Komplolar
kuruyor...
‹flkencelerden 
geçiriyor...
Gözda¤› 
veriyor...
Tutuklat›yor...

KKAADDIINNAA DDÜÜfifiMMAANN,, 
AALLEEVV‹‹YYEE DDÜÜfifiMMAANN,, 

HHAALLKKAA  DDÜÜfifiMMAANN...... 

www.yuruyus.com 
Haftal›k Dergi / Say›: 149

8 Haziran 2008

Fiyat›: 1 YTL

(kdv dahil)

info@yuruyus.com

KKAADDIINNAA DDÜÜfifiMMAANN,, 
AALLEEVV‹‹YYEE DDÜÜfifiMMAANN,, 

HHAALLKKAA  DDÜÜfifiMMAANN...... 



12 Eylül Cuntas›’n›n program›n›n bir parças› olarak, hapishanelerde gündeme getiri-
len sald›r›lara karfl›, devrimci tutsaklar taraf›ndan gerçeklefltirilen ölüm orucu direni-
flinde flehit düfltüler. 

Nisan 1984’te bafllay›p Haziran’da biten ve tam 75 gün süren direniflte Abdullah 14
Haziran’da, Haydar ve Fatih 17 Haziran’da, Hasan 24 Haziran’da ölümsüzleflti. 

Abdullah Meral, 1952’de Bal›kesir Manyas ‹lçesi’ne ba¤l› Kalebay›r Köyü’nde
do¤du. 1975’lerden itibaren mücadeleye kat›ld›. DEV-GENÇ içinde aktif görevler ala-
rak, Kad›köy ve çevresinde anti-faflist mücedeleye önderlik etti. ‹flkencede ve tutsakl›k
koflullar›nda direnifliyle örnek oldu.

Haydar Baflba¤, 1956’da Dersim’de do¤du. Yoksul bir Kürt ailesinin çocu¤uydu.
Mücadeleye Elaz›¤’da bafllad›. Y›lg›nl›¤›n kol gezdi¤i 12 Eylül Cuntas› koflullar›nda di-
renifli örgütledi. 1982’de tutsak düfltü¤ünde de, iflkence ve tutsakl›kta direniflini sür-
dürdü.

Fatih Öktülmüfl, 1949’da Trabzon’da do¤du. 1968’den beri mücadelenin içindeydi.
ODTÜ ö¤rencisiyken kat›ld›¤› mücadelede, ODTÜ’de birçok eyleme kat›ld›. 1971’de ilk
kez tutsak düfltü. Ve ömrü boyunca mücadelesini sürdürdü. Örgütünün merkez komite

üyesi ve önderlerindendi. 

Hasan Telci, 1957’de Bursa’n›n Mudanya ‹lçesi’nde do¤du. S›rt hamall›¤› yapan Mudanyal› bir emekçiydi. Anti-faflist mücadelede ka-
rarl›l›¤›yla öne ç›kt›. 1980 y›l› bafllar›nda tutukland›ktan sonra, Bursa iflkencehaneleri ve zindanlarda direniflçi tavr›yla örnek oldu.

AAbbdduullllaahh MMEERRAALL HHaayyddaarr BBAAfifiBBAA⁄⁄

FFaattiihh ÖÖKKTTÜÜLLMMÜÜfifi HHaassaann TTEELLCC‹‹

1959 Malatya do¤umluydu.
‹TÜ'deki mücadelede ve Dev-
Genç örgütlenmesinde militan-
ca yer ald›. Son olarak Adana
ve çevresinde birinci derece-
den sorumlu kadrolardan biri
olarak görev yap›yordu. 

19 Haziran 1979’da sol
gruplar aras› bir sorunu çöz-
mek isterken, kendine “dev-
rimciyim” diyen biri taraf›n-
dan öldürüldü.

MMeehhmmeett BBÜÜÇÇKKÜÜNN

1964, Tun-
celi Pülümür
do¤umluy-
du. 1988’de
harekete
sempati
duymaya
bafllad›.

1989 y›l›nda yurtd›fl›na ç›kt›,
1991’den itibaren aktif bir flekilde
mücadelede yerini ald›. 15 Hazi-
ran 1993’de Paris’te, faflist maf-
yac› iki kifli taraf›ndan katledildi.

DDüüzzggüünn AAKKSSAAKKAALL

Mehmet
1958 do-
¤umluydu.
Malatya’da
anti-faflist
mücadele-
nin ön saf-
lar›ndayd›.

Çal›flkan, örgütleyici niteli¤iyle çe-
flitli sorumluluklar ald›. 

Malatya’da 15 Haziran
1980’de polis taraf›ndan gözalt›-
na al›nd› ve iflkencede katledildi. 

MMeehhmmeett AAllii KKAARRAASSOOYY

14 Haziran 2003’de Tokat Refla-
diye ‹lçesi Küngür (Yuvac›k) Köyü
k›rsal›nda oligarflinin askeri güçle-
riyle gerillalar aras›nda ç›kan çat›fl-
mada flehit düfltüler. 

‹pek Yücel (Özlem), Tokat, Almus
Çamdal› köyü do¤umludur. 1990'da
Armutlu'ya geldi. Burada devrim

mücadelesine kat›ld›. Armutlu komitesinde yer ald›. 1994'te gerillaya kat›ld›. fie-
hit düfltü¤ü tarihe kadar da¤larda mücadelesini sürdürdü.

Metin Keskin (Cafer), Aslen S›vas'›n Kangal ‹lçesi’ne ba¤l› Topard›ç Köyü’n-
dendi. Çocuklu¤u, gençli¤i ‹stanbul Okmeydan›'nda geçti. 1998’de örgütlü olarak
mücadeleye bafllad›. K›sa bir süre tutsakl›k yaflad›. Tutsakl›¤› sonras› 1998 sonla-
r›nda gerillaya kat›ld›. Ölümsüzleflti¤i tarihe kadar umudun ad›n› da¤lara
tafl›maya devam etti.

‹‹ppeekk YYÜÜCCEELL MMeettiinn KKEESSKK‹‹NN

F Tipi hapishanelerin gündeme getirilmesi ile bafllat›lan
ölüm orucu eyleminde, Ümraniye Hapishanesi Birinci
Ölüm Orucu Ekibi direniflçilerindendi. Direniflini, 19 Aral›k
katliam›na, zorla müdahale tehditlerine ra¤men sürdür-
erek, 16 Haziran 2001 gecesi Kocaeli Devlet Hasta-
nesi’nde flehit düfltü. 

1956 Dersim do¤umluydu Günefl. 45 y›l›n bilgisi, bilge-
li¤i, tecrübesiyle direniflçiler içinde bir koca ç›nar gibiydi.

Adli bir olaydan 1974-1983 aras› hapiste yatt›. 1977-78’de devrimci harekete
duydu¤u sempatiyle bafllad› mücadelesi. 1987’de örgütlü iliflkiler içinde yer al-
d›. Devrimci yaflam›nda, Zeytinburnu Halkevi yöneticili¤inden Malatya da¤lar›n-
da gerilla olmaya kadar birçok alanda görevler üstlendi. ‹nand›¤› de¤erler u¤ru-
na savafl›rken ölümsüzleflti.

VVeellii GGÜÜNNEEfifi

15 Haziran 1998’de Dersim Hozat
Ard›ç Köyü ç›k›fl›nda oligarflinin askeri
güçleriyle gerillalar aras›nda ç›kan ça-
t›flmada, direniflleriyle teslim olmama
gelene¤ini büyüterek ölümsüzlefltiler.

Alp Aslan, 1969 Mufl do¤umluydu.
1990-91 döneminde Ankara Üniversite-
si Ziraat Fakültesi’nde okurken Dev-

Genç saflar›nda yer ald›. Mahalli alanda çeflitli faaliyetlerde yer
ald›. Ekim 1997’de gerilllaya kat›ld›. 

Dursun Çak›r, 1970 Malatya, Do¤anflehir do¤umludur. ‘89’da
‹Ü Mühendislik Fakültesi’nde mücadeleye kat›ld›. 1995’de silahl›
alanda istihdam edildi. A¤ustos 1997’de Malatya da¤lar›nda ge-
rillaya kat›ld›. 

Songül Erkufl, 1977, Malatya Akçada¤ Gürkaynak Köyü do¤um-
ludur. 14-15 yafllar›nda devrimci hareketi tan›d›. Kuryelikten

gençlik mücadelesine kadar çeflitli görevler üstlendi. 1997 A¤ustos’unda gerillaya kat›ld›.

AAllpp AASSLLAANN DDuurrssuunn ÇÇAAKKIIRR

SSoonnggüüll EERRKKUUfifi

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
13 HHaziran-19 HHaziran

Ferhat Nurtepe’de Ferhat ‹kitelli’de

Ferhat Ümraniye’de

Ferhat Ça¤layan’daFerhat Gülsuyu’nda

Ferhatlar
Biter Mi

Sand›n›z?



Dinleme, faflist terörün bir parças›d›r 44

Dinleyen faflizmdir 66

70 milyona gözalt› devrimcilere kelepçe! 1100

19 Aral›k davalar› ve faflizmin hukuku 1155

Böyle yönetiyorlar: Ankaral›lar’a gizlice

K›z›l›rmak suyu içirildi 2200

Böyle yönetiyorlar: AKP zihniyetinin resmi 2222

Sapanca’da sporculara gerici sald›r› 2244

15-16 Haziran’dan 1 May›s 2008’e;...        2266

Popülizm ve zam 3355

EEmmeekk:: Büro emekçilerinden eyleme ça¤r›  3366

fiakirpafla Temel Haklar: “Yeter!

Ekme¤imizle Oynamay›n” 3377

GGeennççlliikk:: Edirne Gençlik Derne¤i:

Ö¤renim Hakk›m›z Engellenemez! 3388

Baykal hidayete mi erdi?   3399

Sözün bitti¤i yer! 4400

‹flkenceler ülkesi Amerika 4422

YYuurrttdd››flfl››:: Belçika: Siyasi davalar konferans› 4433 

Kitlelere hak ve özgürlük bilinci vermeliyiz 4444

Ferhat’›n sesini sokaklara tafl›yaca¤›z 5500

‹Ç‹NDEK‹LER Ça¤r› / ‹lan

HHaayyaatt››nn ‹‹ççiinnddeekkii TTeeoorrii                    3300
Birlik - 3

BBiillggii                   1199
Demokratik Merkeziyetçilik

HHaaff››zzaa                                                4466
‹stanbul’un fethi

DDee¤¤iinnmmeelleerr                                 4488
Para peflin!

YYiittiirrddiikklleerriimmiizz                                   5511

TTAAYYAADD’’ll››

AAiilleelleerr

HHAAYYDD‹‹

KKOOLLKKOOLLAA

GGEECCEESS‹‹

TTaarriihh:: 15 Haziran

YYeerr:: Sar›yer

PSAKD Cemevi

Bahçesi Armutlu

‹stanbul

SSaaaatt:: 18.00-22.00
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Billurcu Sok. No: 20/ 2 
Beyo¤lu/ ‹STANBUL
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Tel: 0212 241 26 41

Faks: 0212 241 11 16
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Devrimci Sol
Ana Davas›
Tarih: 10 Haziran

Saat: 10.00 

Yer: Üsküdar 1 ACM 

‹smail
KARAMAN
‹nfaz Davas›
Tarih: 9 Haziran

Saat: 09.00 

Yer: Bak›rköy 5 ACM 

Ümraniye
19 Aral›k
Operasyonu
Tarih: 12

Haziran

Saat: 10.00 

Yer: Üsküdar 1

ACM 

Kültür
Sanat 
Yaflam›nda 
Tav›r
Dergisi’nin
Haziran
2008
Say›s› 
ÇIKTI

Mühendislik
Mimarl›k
Planlamada
‹VME
Dergisinin 
5. Say›s› 
ÇIKTI



G
eriye do¤ru giden

bir trende, siz ne kadar

aksi yönde yürürseniz yürü-

yün, bir ad›m bile ilerleye-

mezsiniz. Faflist sistem

içinde yap›lan “demokra-

tikleflme hamleleri” de bir yan›yla

buna benziyor. Say›s›z “demokra-

tikleflme reformu” uygulan›yor, Av-

rupa demokrasisinin kriterlerine gö-

re “uyum yasalar›” ç›kar›l›yor, az

çok bir demokratikleflme oldu¤u

yayg›n bir imaj haline geliyor...

Ama sonra tek bir olay, bu imaj› pa-

ramparça etmeye yetiyor. Bir bak›-

yorsunuz ki, sistem hala ayn› sis-

tem, faflizm hala ayn› faflizm!    

S
istem niteli¤ini hemen her gün

bir baflka örnekle anlat›yor. Her

gün bir baflka olay, “demokrasi ya-

n›lsamas›na” darbeler vuruyor. 70

milyonun izlendi¤i gerçe¤inin orta-

ya ç›kmas› da bunlardan biri olarak

görülmelidir. Aç›¤a ç›kan, çok ola-

¤anüstü, çok flafl›rt›c› bir geliflme

de¤il, tam tersine mevcut sisteme

uygun bir gerçekliktir. 70 milyonun

izlenip dinlenmesi, iflkenceler, polis

cinayetleri, katliamlar, kontrgerilla

örgütlenmeleri, keyfilikler, hiçbiri

bu sistemin niteli¤ine ters de¤ildir.

BBiirr ttaarraaffttaa açl›k, yoksulluk, iflsiz-

lik, ya¤ma, talan... ve ddii¤¤eerr ttaarraaffttaa

bunu tamamlayan bask›, zulüm...

Sistem bu ““iikkii yyaann››”” birlikte uygu-

layarak ömrünü uzatabiliyor. Bu an-

lafl›lamad›¤› sürece, sistemin bask›-

s›na zulmüne tutarl› bir flekilde kar-

fl› ç›kmak da mümkün olmaz. 

B
ugün insan haklar›n› savunma

ad›na 70 milyonun izlenmesi

uygulamas›na karfl› ç›kanlar›n bir

k›sm›, bu tutars›zl›¤› yafl›yor; çünkü,

ülkemizde uygulanan ekonomik po-

litikalara itiraz etmiyorlar, AB üyeli-

¤ine, ABD’yle stratejik mütte-

fikli¤e itiraz etmiyorlar; oysa, bu

faflist yöntemler ve bu faflist yö-

netim, uygulanan ekonomik ve

siyasi politikalar›n, emperyaliz-

me ba¤›ml›l›¤›n bir sonucudur.

Dolay›s›yla sömürüde ve zulüm-

de, Türkiye halk›n›n  karfl› karfl›-

ya oldu¤u sorun, bir dinleme so-

rununun çok ötesinde, ondan

çok daha boyutlu ve halk aç›s›n-

dan çok daha can yak›c›d›r.

B
urjuva medya bunlar› yazmaz,

gündemine almaz; CHP’yi din-

liyorlar m›, dinlemiyorlar m›? Yük-

sek yarg› organlar›n›n üyeleri dinle-

niyor mu dinlenmiyor mu? Baflka?..

Baflka yoktur, olsa da önemli de¤il-

dir. Düzen, bütün Türkiye’yi dinli-

yor, bütün demokratik kitle örgütle-

rini dinliyor, bütün bas›n yay›n ku-

rulufllar›n› dinliyor, bütün siyasi ör-

gütlenmeleri dinliyor... 7700 mmiillyyoonnuu

izliyor, dinliyor... MMuuhhaalliiff oollaann,,

ddeemmookkrraatt oollaann hheerrkkeess dinlenir.

Dinlenmekten öte bask›lar yasaklar,

bask›nlar, iflkenceler, hapislikler,

hep onlar içindir. Hapishaneler do-

lup tafl›yor yine. Kim o hapishane-

dekiler? Egemenler de¤il elbette... 

D
inleme, takip, devrimcilere

karfl› yap›lanlar›n eenn hhaaffiiffiiddiirr

ve ony›llard›r sürer. Evet, dinleme

bir hak ihlalidir, fakat bu ülkenin

sokaklar› kan gölüdür. Diyarba-

k›r’dan ‹zmir’e ‹stanbul’a bir hat›r-

lay›n, çok yak›n tarihte, son bir iki

y›l içinde sokaklarda, meydanlarda,

karakollarda kaç insan öldürüldü?

Hapishanelerde tecrit alt›nda kaç

tutsak öldürüldü? Hat›rlay›n! Uzak

tarihten de¤il, yak›n zamandan söz

ediyoruz... Dinleme üzerine yap›lan

baz› tart›flmalara, “flaflk›nl›k” nida-

lar›na bak›nca, sanki bunlar›n bu ül-

kede yaflanmad›¤› san›labilir. Ger-

çekten de, ülkemizde liberal, de-

mokrat geçinen bir kesim, tam da

böyle yap›yor. Ölümler, katliamlar,

sanki bu ülkede yaflanmam›fl gibi

davran›yor. Sanki bu ülkede çok bü-

yük adaletsizlikler, eflitsizlikler

yokmufl gibi, bazen pireyi deve ya-

parak, as›l terörü, as›l büyük suçlar›

gizliyor.  

K
an gölünü görmezden gelip,

gözalt›lar›, iflkenceleri, tutukla-

malar› yok say›p “dinleme” üzerin-

den muhalefet yapanlar, “demok-

rat” olduklar›na inanmam›z› istiyor-

lar. Hay›r, demokrasiyi savunmak

bu olmad›¤› gibi, demokratl›k da

böyle de¤ildir. Bu sistem içinde

devrimcilere karfl› her türlü bask›,

yasak, izleme, dinleme meflru görü-

lür!.. Demokratl›¤› böyle kavrayan-

lar›n tavr› da ayn›d›r. Bir patronun

eli kelepçeleniyor, burjuva bas›n ve

muhalefet aya¤a kalk›yor, bir yaza-

r›n evi sabaha karfl› bas›l›yor, ayn›

tepki, üniversite önünde türbanl›la-

ra polis engel oluyor, benzer tepki...

Bunlar› meflru mu görüyoruz, hay›r,

fakat, bu ülkede devrimcilerin yafla-

d›klar› karfl›s›ndaki tav›rla bu tepki-

ler aras›ndaki orant›s›zl›¤›n hiçbir

flekilde izah edilemeyece¤i de aç›k-

t›r. Sokaklar› kan gölüne dönmüfl bu

ülkenin hapishanelerinde, bu kadar

insan hhaannggii ““ssuuçç””llaarrllaa at›l›yor

hücrelere?.. Ülkemizin demokrasi

gerçe¤i iflte bu sorunun cevab›nda-

d›r. Bu ülke, bir anma töreninde yer

alman›n, bir karikatür sergisi açma-

n›n, 8 Martlar’a, 1 May›slar’a kat›l-

man›n “terör suçu” say›ld›¤› bir ül-

ke haline getirilmifltir. Bunun öte-

sinde hangi demokrasiden, hangi

hak ve özgürlüklerden söz edi-

lebilir?

A
KP, tüm faflist politikalarla

tam uyum sa¤lam›flt›r.

Dinci ve iflbirlikçi iktidar›n

adaleti, hukuku bu kadard›r.

Kim ki hala AKP’ye farkl› rol-

ler misyonlar yüklerse, orada

bir yan›lg›dan de¤il, eemmppeerryyaa--

lliizzmm iiflflbbiirrlliikkççiissii vvee ffaaflfliisstt bir

iktidar›n iflbirlikçili¤inden söz

4 GÜNDEM 8 HHaziran 22008

Dinleme, Faflist Terörün
Bir Parças›d›r

Bir tarafta açl›k, yoksulluk, 
iflsizlik, ya¤ma, talan... ve di¤er
tarafta bunu tamamlayan bask›,
zulüm... Sistem bu “iki” yan› 
birlikte uygulayarak ömrünü

uzatabiliyor.  



etmek gerekir. Bütün halk AKP’nin

tebas› oluncaya, bütün halk sabah

akflam düzene flükreder hale getiri-

linceye kadar, halk›n sindirilmesi,

y›ld›r›lmas› politikas›n› sürdürmeye

çal›flacakt›r AKP. Baflka tüm bek-

lentiler bofla ç›km›fl ve ç›kacakt›r.

F
aflizm, mant›k ve sistem olarak,

haklar ve özgürlüklerin bütünü-

ne düflmand›r. Faflizm, haklar›n, öz-

gürlüklerin olmad›¤›, sadece “mil-

letin görevlerinin” oldu¤u bir top-

lum hayal eder. Demokrasicilik

oyununun sürdürülmek zorunda ol-

du¤u ülkelerde bu hayalini gerçek-

lefltiremeyen faflizm için, haklar ve

özgürlükler “kkaattllaann››llmmaass››” gereken

bir olgu olarak görülür. AKP iktida-

r› da kelimenin tam anlam›yla hak-

lar ve özgürlükleri böyle görmekte-

dir. En küçük bir elefltiri, en s›-

radan bir protesto karfl›s›ndaki

tahammülsüzlüklerinin alt›nda-

ki mant›k da budur. 

A
KP 1 May›s’ta terör estiri-

yor. 3 May›s’ta Baflba-

kan’›n Tuzla tersanelerine ziya-

reti s›ras›nda iflçiler, sendikac›-

lar, onun hemen yan›bafl›nda

coplan›yor... 11 May›s’ta Antal-

ya’da Baflbakan’› elefltiren halk-

tan biri, Baflbakan’›n korumala-

r› taraf›ndan bafl›na çuval geçiri-

lip dövülüyor... 23 May›s’ta Si-

vas’ta “büyük operasyon” aç›k-

lamalar›yla onlarca ev, yurt ba-

s›l›yor, 30 kifli gözalt›na al›n›yor.

Ayn› günlerde Hatay’dan Bal›ke-

sir’e, Ankara’dan Hakkari’ye kadar

yüzlerce kifli gözalt›na al›n›yor.

AKP iktidar› asl›nda tam bir terör

tablosu yarat›yor. 

A
ç›¤a ç›kan izleme, dinleme ola-

y›, sadece polisin veya polis

içindeki bir kesimin marifeti olarak

görülemez. Burada sözkonusu olan

kime ait oldu¤u belirsiz bir “teleku-

lak” de¤il, ffaaflfliizzmmiinn kkuullaakkllaarr››’d›r.

Dinleyen ve uygulamadan sorumlu

olan iktidard›r. 

T
ürkiye çap›nda dinleme izni ve-

ren mahkemenin karar›nda, te-

lefon, internet, SMS ve her türlü di-

¤er kay›tlar›n al›naca¤› yer olarak

belirtilen kurum ““TTeelleekkoommüünniikkaass--

yyoonn ‹‹lleettiiflfliimm BBaaflflkkaannll››¤¤››””d›r ve

““TTeelleekkoommüünniikkaassyyoonn ‹‹lleettiiflfliimm BBaaflfl--

kkaannll››¤¤››”” Baflbakan’a ba¤l›d›r. Söz-

konusu kurumun yöneticileri do¤ru-

dan BBaaflflbbaakkaann taraf›ndan atan›yor.

DDeenneettlleemmeeyyllee ilgili görevlileri de

yine Baflbakan at›yor. 

B
u da gösteriyor ki, sorunu sade-

ce bir “hak ihlali” olarak tart›fl-

mak da eksik ve yanl›fl bir yakla-

fl›md›r. Sorun, faflizmin halka karfl›

izledi¤i politikad›r. Dinleme, izleme

olay›n›n halk›n sindirilmesinda, pa-

sifikasyonunda etkili bir araç olarak

kullan›lmas›d›r.  Tart›fl›lmas› gere-

ken budur. Demokrasi ad›na karfl›

ç›k›lmas› gereken yan da buras›d›r.

Polisin 70 milyonu “izleme”sinin

d›fl›nda, fiilen dinlenenlerin say›s›-

n›n da 5500 bbiinn oldu¤u belirtiliyor. Ve

unutmay›n ki, bu ülkede halk›n 50

bine yak›n ölüsü, yaral›s›, kay›b›,

tutsa¤› var... Tutarl› demokratl›k,

dinlemeye de, iflte bu bütün içinde

karfl› ç›kmakt›r. Demokrasi müca-

delesi ancak böyle bütünlüklü bir

bak›fl aç›s›yla geliflir. Yoksa, emper-

yalizme hay›r demeyerek, devrim-

cilere karfl› uygulanan teröre sesini

ç›karmayarak, demokrasi mücade-

lesi verilmez. 

B
enzer durumlarda s›k s›k poli-

sin kkeeyyffii,, yyaassaadd››flfl›› uygulamala-

r›ndan söz edilir. Ama flimdi tam

tersine ““yyaassaall”” bir durumla karfl›

karfl›yay›z. Hak ve özgürlüklerin

alenen gasbedilmesi, ayaklar alt›n-

da çi¤nenmesi anlam›na gelen bu

izleme karar›, “ba¤›ms›z yarg›” ta-

raf›ndan verilmifltir, iflkenceci polis,

“hakim karar›yla” dinliyor. Yani

her fley yasaya uygun, göstermelik

bir demokrasinin arad›¤› tüm koflul-

lar var. ‹flte faflizm gerçe¤i budur.

Yasaya uygun olan›n, hukuki ve

meflru olmad›¤› sistemin ad›d›r ayn›

zamanda faflizm. Her fleyi yasall›kla

ölçenler, bu faflist uygulamaya karfl›

ç›kamazlar. Bu hukukun kendisi de

sorgulanmadan, reddedilmeden

haklar ve özgürlükler savunulamaz. 

Y
asama, yürütme, yarg›, burjuva

devletin güya birbirinden ayr›

olan bu güçleri, polisin emri alt›nda

birleflmifltir. Bu nas›l bir “hukuk

devleti”dir ki, bir hakim hukuk ad›-

na, yasall›k ad›na, 70 milyonu po-

tansiyel suçlu ilan edebilmekte, po-

lisin 70 milyona düflman muamele-

si yapabilmesine zemin haz›rla-

yabilmektedir? Demokrasicilik

oyununun “hukuk devleti” per-

desini çekti¤inizde, karfl›n›za

polis devleti ç›kar. Sorun bura-

da, polisin “politik” gücüdür.

Polisin politik gücü, hhaallkk›› ssiinn--

ddiirrmmee,, yy››lldd››rrmmaa vvee ddeevvrriimmccii

mmüüccaaddeelleeyyii yyookk eettmmee ggöörreevviinnii

üüssttlleenneenn kurum olmas›ndan

ileri gelir. Polisin üstlendi¤i bu

görev, sistemin bekas› için en

hayati görevdir ve bu nedenle

de bu görevin baflar›lmas› için

düzenin tüm di¤er güç ve ku-

rumlar›, bu noktada polise tabi

k›l›n›r. Polise, hükümetin, meclisin,

Genelkurmay’®›n bilgisi dahilinde

70 milyonu izleme yetkisinin veril-

mesi, iflte bu ““ggöörreevviinn”” baflar›lmas›

içindir!

fi
uras› aç›k ki, faflist devletin ken-

di iç mekanizmalar›, haklar ve

özgürlüklerin güvencesi olamaz.

Çünkü devletin niteli¤i, onun ku-

rumlar›n›n, o kurumlar›n› iflleten

kadrolar›n niteli¤ini ve mant›¤›n› da

belirler. “Devletin ç›karlar› tehlike-

deyse hukuk gözard› edilebilir” di-

ye düflünen hakimler, haklar›m›z›n

güvencesi olamaz. Yapaca¤›m›z tek

fley, faflizmin bask›lar›na, zulmüne,

keyfiliklerine karfl› direnmek ve

haklar ve özgürlükler mücadelesini

büyütmektir.

Say›: 149 5GÜNDEM

Polisin politik gücü, halk›
sindirme, y›ld›rma ve devrimci
mücadeleyi yok etme görevini

üstlenen kurum olmas›ndan ileri
gelir. Polisin üstlendi¤i bu görev,

sistemin bekas› için en hayati 
görevdir ve bu nedenle de bu 

görevin baflar›lmas› için düzenin
tüm di¤er güç ve kurumlar›, bu
noktada polise tabi k›l›n›r. 



CHP Genel Sekreteri Önder

Sav’›n telefonunun dinlenmesiyle

bafllayan tart›flma, çok daha büyük

ve kapsaml› bir “dinleme” olay›n›n

aç›¤a ç›kmas›na vesile oldu. Aç›¤a

ç›kt› ki, polise ve M‹T’e, bir mah-

keme karar›yla tüm Türkiye’nin, 7700

mmiillyyoonnuunn tüm iletiflim kay›tlar›n›

izleme izni verilmifltir.  

Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkeme-

si taraf›ndan verilen izinle, tüm Tür-

kiye’nin bir y›la yak›n süredir izlen-

di¤i belirtiliyor. Fakat bu eksik bir

belirtmedir, çünkü asl›nda bu uygula-

ma daha eskidir. Çünkü sistemin

mant›¤› daha eskidir. Bunu biraz ile-

ride belgeleriyle ortaya koyaca¤›z.

Bu geliflmeleri do¤ru görebilme-

nin bundan da önce gerekli flart›;

oligarflinin askeri-polisiye güçleri-

nin dinleme, izleme yöntemlerinin

tek bafl›na bir olgu olmad›¤›, tek ba-

fl›na ele al›namayaca¤›d›r. Bu uygu-

lama ülkemizdeki faflist sistemin ve

halka karfl› giderek yo¤unlaflt›r›l-

makta olan faflist terörün bir parças›

olarak görülmelidir. 

Düzenin demokrasi makyaj› bir

kez daha dökülmüfltür. Ülkemizde

kaç kez ““aarrtt››kk ffiiflfllleemmee yyookk”” diye

ilan edildi¤ini hat›rlay›n. Ve 70 mil-

yonun her iliflkisinin fifllendi¤inin

aç›¤a ç›kt›¤› bu son olay› düflünün.

Nas›l bir bbaasskk›› aalltt››nnddaa yaflad›¤›m›z

kadar, nas›l büyük ve yayg›n bir yyaa--

llaann ddüüzzeennii içinde yaflad›¤›m›z da

ortada. Faflizm, hiçbir zaman hiçbir

yerde zulümsüz ve yalans›z olma-

m›flt›r. 

TTeerröörriizzmm ddeemmaaggoojjiissii ttüümm 

hhaakk vvee öözzggüürrllüükk iihhllaalllleerriinniinn

aannaa ggeerreekkççeessiiddii

Emperyalizmin ve iflbirlikçileri-

nin 2000’li y›llar boyunca hemen

tüm faflist gerici uygulamalar›, terör

demagojisiyle meflrulaflt›r›lm›flt›r. 

Önce “terör” denilince akan su-

lar›n duraca¤› bir ortam yarat›lm›fl,

“terör” denildi¤inde kimsenin itiraz

edemeyece¤i bir düflünce tarz› ha-

kim k›l›nm›fl ve ard›ndan haklar ve

özgürlüklere yönelik sald›r›lar, bir

seferberlik halinde uygulanm›flt›r. 

S›radan insan›n a¤z›nda, bir hak-

s›zl›¤a maruz kald›¤›nda kullan›lan

“ben terörist miyim?” deyifli, em-

peryalizmin ve iflbirlikçilerinin bu

demagojiyi yerlefltirmekteki baflar›-

s›n›n bir göstergesidir. 

Bu basit ve s›radan görünen söy-

lem, “tteerröörriisstt” olarak nitelendirilen

her kifliye, kuruma karfl› her fleyin

yap›labilece¤i gibi bir gericili¤in

ifadesidir. 

Türkiye çap›nda 70 milyonun

tüm iletiflim trafi¤ini izleme izni de,

iflte bu demagojiyle al›nm›flt›r. Terör

demagojisinin mant›ksal devam›,

tüm halk› “düflman” kategorisinde

görmektir. Nitekim sadece ülkemiz-

de de¤il, politikalar›n, yasalar›n “te-

rörizm”le belirlendi¤i tüm emper-

yalist ve yeni-sömürge ülkeler-

de politikalar›n oda¤›nda bu

vard›r. 70 milyonun, yani tüm

halk›n dinlenmesi, burjuva ba-

s›nda baz› yazarlar taraf›ndan

da “Milli irade gözalt›nda!”,

“Koca bir milleti itham etmek”

gibi bafll›klarla de¤erlendiril-

mifltir ki, do¤rudur, sorun budur. 

Emniyet Genel Müdürlü¤ü ‹stih-

barat Daire Baflkan› Ramazan Ak-

yürek, Akyürek’in ttaalleepp yaz›s›nda

her türlü izleme yap›labilmesi için

“cumhurbaflkanl›¤› ve milletvekili

genel seçimleriyle ilgili meydana

gelebilecek muhtemel provokatif ey-

lemlerin önüne geçilebilmesi” ge-

rekçesi ileri sürülüyor. Talepte

“DHKP-C, MKP, TKP-ML/T‹K-

KO, PKK, dini motifli terör örgütle-

rinin eylemlerinin ve organize suç

örgütü faaliyetlerinin önlenmesi

için de telefon, internet ve fakslar›n

izlenmesi gerekti¤i” savunuluyor.

Bu talebin iletildi¤i Ankara 11.

A¤›r Ceza Mahkemesi de talebi çok

yerinde bularak polisin istedi¤i izni

veriyor. 

11. A¤›r Ceza Mahkemesi haki-

mi Kadir Kayan, 25 Nisan 2007’de

verdi¤i 2007/2084 say›l› kararda,

flöyle diyor: 

“Emniyet Genel Müdürlü¤ü ‹s-

tihbarat Daire Baflkanl›¤›’n›n... ül-

kemiz genelinde bölücü terör örgüt-

lerinin takibi... gerçeklefltirebilecek

eylemlerin önceden haber al›narak

önlenmesi aç›s›ndan kkiiflfliilleerr aalleeyyhhiinnee

ddeelliill oollmmaayyaaccaakk flfleekkiillddee münhas›ran

istihbarat hizmetlerinde kullan›lmak

üzere tüm detay kay›tlar›n›n al›nma-

s› yönündeki istemin... kabulüne...

“Yurt d›fl› ç›k›fllar› dahil olmak

üzere, ssaabbiitt tteelleeffoonn veya MMOOBB‹‹LL te-

lefon üzerinden yap›lan iletiflime ait

sinyal (tüm detay) bilgilerinin kulla-

n›c› ve makine, SSMMSS al›p-gönderme,

GGPPRRSS ba¤lant›lar›n›n, iinntteerrnneett ba¤-

lant›lar›n›n, internet ba¤lant›lar›

üzerinden DATA ve ses (voip) trans-

feri, hhaabbeerrlleeflflmmee ve FFAAKKSS bilgileri-

nin... detay kay›tlar›n›n Telekomüni-

kasyon ‹letiflim Baflkanl›¤› taraf›n-

dan temin edilip canl› (on-line) ola-

rak al›nmas›na (...) karar verildi.” 
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Dinleyen 
Faflizmdir

Polis, yarg›n›n 
izni, hükümetin

onay›yla 70 milyonu
izliyor, fiflliyor...

AKP, 
70 M‹LYONU 

SUÇLU 
GÖRÜYOR!



Kararda bir hukuk ve hukukçu

mant›¤› yoktur. Karar, her fley bir

yana, Türkiye Cumhuriyeti Anaya-

sas›’n›n maddelerine bile ayk›r›. Ne

diyor anayasa:

“Herkes, özel hayat›na ve aile

hayat›na sayg› gösterilmesini isteme

hakk›na sahiptir. Özel hayat›n ve ai-

le hayat›n›n gizlili¤ine dokunulamaz.

“Herkes haberleflme hürriyetine

sahiptir. Haberleflmenin gizlili¤i

esast›r... Kanunun aç›kça gösterdi¤i

hallerde, usulüne göre verilmifl hâ-

kim karar› olmad›kça (...) haberlefl-

me(nin) gizlili¤ine dokunulamaz.”

Ama belirtti¤imiz gibi, “terör”

sözkonusu oldu¤unda hukukun, dü-

zenin kendi anayasas›n›n bile hük-

mü ve önemi yoktur. Nitekim, oli-

garflinin hakimleri, bunu “devletin

ç›karlar› hukuktan önce gelir” diye

aç›kça da ifade etmekteydiler. 

Sözü edilen izin iflte bu mant›kla

verilmifltir. 

HHaallkk›› zzaapptt--›› rraapptt aalltt››nnaa 

aallmmaakkttaa oolliiggaarrflflii iiççii ‘‘iitt 

ddaallaaflfl››’’ vvee hhuukkuukkii sseeffaalleett

Polise ve M‹T’e Türkiye çap›n-

da böyle bir iznin verilmesi konuflu-

lurken, benzer bir izin için jandar-

man›n da baflvurdu¤u, jandarmaya

bu konuda verilen izne ise Adalet

Bakanl›¤›’n›n itiraz etti¤i anlafl›ld›.

Nitekim sorun tart›fl›l›rken, jan-

darmaya ülke genelinde iletiflim iz-

leme yetkisi veren mahkeme karar›,

4 Haziran’da Yarg›tay 9. Ceza Mah-

kemesi’nce bozuldu. 

Yarg›tay karar›nda “ tek bir mah-

keme karar›yla ülke genelinde izle-

me ve dinleme yap›lamayaca¤›”

vurgulan›yor ve flöyle deniyordu:

““AAmmaacc›› nnee oolluurrssaa oollssuunn,, hhiiççbbiirr

kkuurruummaa ttüümm vvaattaannddaaflflllaarr›› flflüüpphheellii

ggöörreerreekk üüllkkee ggeenneelliinnddee iizzlleemmee yyeett--

kkiissii vveerriilleemmeezz..””

Yarg›tay, istemeyerek de olsa, bu

yetkinin politik özünü itiraf etmifl-

tir. Evet, yetkinin özü, ttüümm hhaallkk››

““ppoottaannssiiyyeell ssuuççlluu”” gören bir anla-

y›flt›r. Tüm halk›, en genifl anlamda

izlenmesi, denetlenmesi gereken bir

sürü olarak görmektir. ‹zleme ve

dinleme de, halk› ssiinnddiirrmmee vvee yy››ll--

dd››rrmmaa politikalar›n›n ayr›lmaz bir

parças›d›r. Faflist devletin “her fleyi-

nizi biliyoruz... her fleyinizi izliyo-

ruz.. her ad›m›n›z› size karfl› kulla-

n›r›z” diyen bir konumda olmas› bi-

le bafll› bafl›na bir tehdit ve gözda¤›-

d›r. 

Bu yetki, burjuvazinin sözcüleri-

nin de belirtti¤i gibi, “anayasadaki

haberleflme özgürlü¤ünün” ihlali-

dir. Bu yetki, “anayasayla güvence

alt›na al›nm›fl özel hayat›n gizlili¤i

ilkesinin ihlalidir”. Bu yetki, k›sa-

cas›, anayasan›n ihlalidir. Bu yetki-

yi polis al›yor. Ama jandarmaya ve-

rilmiyor. E¤er ortada bir hak ihlali

varsa, hukuken bir yanl›fll›k varsa,

kuflkusuz bu jandarma için de, polis

için de geçerli. 

Adaleti uygulamakla görevli ba-

kanl›k, “çifte standart”›n da bafl›n›

çekiyor, polisin yetkisine itiraz et-

Say›: 149 7FAfi‹ZM

OOlliiggaarrflflii ““kkeennddiinnee ddeemmookkrraatt!!””...... Haks›zl›klar, bask›lar, zulümler,

keyfilikler, halka karfl› yap›ld›¤›nda hiçbir sorun yoktur; ama e¤er bu uy-

gulamalara maruz kalan, mesela dinlenen oligarflinin bir kesimiyse... o za-

man hemen “telekulak röntgenciliktir” denir. Düzen bas›n›na yönelik bir

bask› ve müdahale oldu¤unda, “bas›n›n bir partinin güdümünde olmas›

kabul edilemez” denir; hükümet veya muhalefet yarg›y› kulland›¤›nda

“yarg›n›n siyasete alet edilmesi yanl›flt›r” diye protestolar aç›klan›r. Ge-

ce yar›s› evlerin bas›l›p insanlar›n gözalt›na al›nmas› k›nanmas› gereken

bir davran›flt›r, parti kapatmak demokrasiye ayk›r›d›r.... ve benzeri.

“Skandal bu” derler hep bir a¤›zdan. Oligarflinin sözcüleri, ““bbuunnllaarr ddee--

mmookkrraassiinniinn iillkkeelleerrii iillee bbaa¤¤ddaaflflmm››yyoorr”” derler; fakat bunlar halka ve dev-

rimcilere karfl› yap›ld›¤›nda, demokrasinin vazgeçilmez ilkeleri aras›ndan

ç›kar ve ““nnoorrmmaall”” kabul edilir. 

Hükümetler veya MGK, yarg›ya alenen emirler verir ve devrimcilere,

devrimci bas›na, demokratik kitle örgütlerine karfl› cezalar, soruflturmalar

birbirini izler. O zaman kimse, “yarg›ya müdahale”den flikayetçi olmaz. 

Devrimciler, meydan daya¤› çekilerek gözalt›na al›n›r; kimsenin sesi

ç›kmaz; bir patronun ellerinin kelepçelenmesi, evinin gayet kibar bas›l-

mas› “insan hakk› ihlali” diye elefltirilir... Devrimcilerin evleri bas›ld›¤›n-

da neler yaflan›yor, burjuva bas›nda bunlar› okuyamazs›n›z bile. Haber de-

¤eri bile görmezler yaflad›klar›m›zda.   

Dernekler, sendikalar, kültür merkezleri, maskeli, a¤›r silahlarla do-

nanm›fl “terörle mücadele” ekipleri taraf›ndan bas›l›r; ses ç›kmaz, hatta

burjuva cephesinde bu da normal görülür; ama düzenin bir bas›n kurumu-

na yönelik bir hak ihlali oldu¤unda bas›n özgürlü¤ünden, örgütlenme hak-

k›ndan söz edilir. 

Örnekler yüzlerce, binlercedir. Fakat asl›nda durumda bir “terslik”

yoktur. ‹çinde yaflad›¤›m›z sistem, bir demokrasi de¤ildir. Faflizmdir. Fa-

flizm, demokrasicilik oyunuyla birlikte sürdürülmektedir. ‹flte böyle bir-

sistemde, haklar ve özgürlükler, ka¤›t üzerinde her ne kadar ““ttüümm vvaattaann--

ddaaflflllaarr››nn hhaakkllaarr›› vvee öözzggüürrllüükklleerrii”” olarak tan›mlansa da, gerçek böyle

de¤ildir. Gerçek, hak ve özgürlükler, düzen güçleri içindir; halka kalan

esas olarak faflizmin diktatörlü¤üdür. Demokrasicilik oyununu sürdürmek

için halka tan›nan haklar› ilk f›rsatta gasbetmek veya kulland›rmamak,

veya yasak koymadan bu haklar›n kullan›lmas›n›n koflullar›n› ortadan

kald›rmak, ffaaflfliizzmmiinn tteemmeell yyöönntteemmlleerriinnddeenn biridir.  

Dinleme oligarfli içinde
‘Skandal’, Halka ve 

devrimcilere karfl› ‘Normal’



miyor, jandarmaya itiraz ediyor. 

Sonuçta iki kesimin verdi¤i kav-

ga, halk› kendisinin denetlemesi ve

oligarfli içi kavgada kullan›lmak

üzere her türlü malzemeyi elde ede-

bilecek konumda olma kavgas›d›r.

Bu kavgada da hukukun ve adaletin

zerresi yoktur. 

FFaaflfliizzmmiinn kkuullaakkllaarr››nn›› 

öörrttbbaass eettmmee mmaanneevvrraallaarr››

Oligarfli, asl›nda y›llard›r yapt›¤›

fleyi yapmaya devam ediyordu. An-

cak bir kez daha halka karfl› suç üs-

tü konumda yakalanm›flt›. Hemen

benzeri tüm durumlarda baflvurduk-

lar› yöntemleri devreye soktular: 3

Haziran’da TBMM’de bir “Araflt›r-

ma Komisyonu” kurulmas›na karar

verildi. 

Neyi araflt›racaklar?

Bugüne kadar TBMM’de kuru-

lan hangi araflt›rma komisyonu orta-

ya bir sonuç ç›kard› ki bu ç›kars›n?!

Kald› ki, ortada hükümetten de,

meclisten de gizli yap›lm›fl bir fley

yoktur. Evet, sadece hükümet de¤il,

TBMM de bu uygulamay› bilmek-

teydi: ÇÜNKÜ BU YETK‹Y‹

KEND‹LER‹ VERM‹fiT‹R. Evet,

yetkiyi veren TBMM’dir. Yetkiyi

isteyenler, isteklerinin kapsam›n›

daha o zaman aç›kça söylemifllerdir. 

Vatan Gazetesi Yazar› Güngör

Mengi, AKP’yi elefltiriyor bu konu-

da. “AKP s›k›fl›nca milli iradeyi yü-

celtiyor ama insan haklar› söz ko-

nusu oldu¤unda halka ppaarryyaa mu-

amelesi yap›yor.

Polis milli iradeyi takibe alm›fl;

milli irade edebiyat› üstad› AKP

seyrediyor...”

Yazd›¤› do¤ru, ama bu kadar.

AKP hakk›ndaki isabetlilik, sistemi

tarif etmeye gelince yok oluyor:

“Ça¤›n hak ve özgürlük anlay›-

fl›, haberleflmeyi kutsallaflt›rm›flt›r

adeta; tek bir hakimin takdiri yeter-

li olmamal›d›r.”

Mengi yan›l›yor. Dinleme, izle-

me, bugün tüm emperyalist dünya-

da akla gelmeyecek kadar h›zla

yayg›nlafl›yor. Emperyalistler, bu

noktada bugüne kadar yerleflmifl

hak ve özgürlük normlar›n› bile

ayaklar alt›na al›yorlar. Daha geçen

hafta, ülkemizdeki “dinleme skan-

dal›”yla ayn› günlerde, Almanya’da

da benzer bir olay ortaya ç›kt›. His-

selerinin ço¤u devlete ait olan De-

utsche Telekom, yöneticilerin ve

ekonomi gazetecilerinin yüz binler-

ce telefon konuflmas›n› dinlemesi

için tafleron bir flirket tutmufltu. 

ABD’de, Avrupa’n›n birçok ül-

kesinde 2001’den bu yana, haber-

leflmeyi, interneti, insanlar›n sosyal

yaflamlar›n› denetim alt›na almaya

yönelik onlarca yasal ve yasal ol-

mayan düzenleme yap›ld›. Faflizmin

ve emperyalizmin kulaklar›, k›sal-

m›yor, uzuyor, bunu görmeyenlerin

dünyan›n ve ülkemizin durumunu

do¤ru de¤erlendirmesi mümkün de-

¤ildir. 

BBuu iizziinn 

iillkk kkeezz vveerriillmmiiflfl ddee¤¤iillddiirr

Yürüyüfl’ün 7. say›s›ndan aktar›-

yoruz afla¤›daki sat›rlar›; Ki Yürü-

yüfl’ün sözünü etti¤imiz say›s›n›n

tarihi 33 TTeemmmmuuzz 22000055’tir. 

Okuyun, hat›rlay›n:

“27 Haziran günü TBMM ‹çiflle-

ri Komisyonu'ndaki tart›flmalar,

halktan korkuyu ve halka düflmanl›-

¤› gösterme aç›s›ndan ibretliktir. 

Jandarman›n, yetkili oldu¤u ala-

n›n d›fl›nda, flehirlerde de dinleme

yapmak istemesi karfl›s›nda, Komis-

yonun AKP’li baflkan› soruyor:

‘‘BBüüttüünn TTüürrkkiiyyee''yyii mmii ddiinnlleemmeekk iiss--

ttiiyyoorrssuunnuuzz??’’

Jandarma Genel Komutanl›¤›

8 FAfi‹ZM 8 HHaziran 22008

Mahkeme, polise 70 milyon hak-

k›nda belgeleri kay›t alt›na alma iz-

ni veriyor ama diyor ki, “kifliler

aleyhine delil olarak kullan›lmamak

kayd›yla”. Böyle bir hukuk olur mu?

Komedi devam ediyor; polis de

““ssöözz vveerrmmiiflfl”” dinleme kay›tlar›n›n

“aleyhte” kullan›lmayaca¤›na dair..

(Bu ifller ‘‘ssöözz’’llee olacak ifller de¤il

ya, diyelim ki olur, o durumda da bu

iktidar›n ‘söz’lerini tutma konusun-

da ne kadar inand›r›c› bir iktidar ol-

du¤unu anlamak için hapishanelerde

1,5 y›ld›r uygulamad›klar› 10 Saat-

lik sohbet hakk› konusundaki sözle-

rini hat›rlamak yeterlidir.)

*

Ulaflt›rma Bakan› Bi-

nali Y›ld›r›m diyor ki,

““KKoonnuuflfluurrssaann››zz yyaassaall yyaa

ddaa yyaassaadd››flfl›› ddiinnlleenniirrssii--

nniizz...... bbuu eennggeelllleenneemmeezz......

yyaassaadd››flfl›› bbiirr flfleeyyiinniizz yyookkssaa ddiinnlleenn--

mmeekktteenn ddee kkaayygg››llaannmmaayy››nn..””

Bir bakan olarak sorumluluktan

uzak; “vatandafl›n dinlenmemesini

sa¤lamak benim görevim” diye ça-

l›flm›yor kafas›. Ama bu bir yana,

haklar ve özgürlüklere bak›fl aç›s› bu

kadar s›¤. Daha aç›kças›, bu kafada

“hak ve özgürlük” kavram›na yer

yok. 

*

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›-

r›m, dinlemeyi savunmaya devam

ederek ekliyor: “Dink cinayeti, Ka-

radeniz’de düflen ‹ngiliz uça¤›, Ma-

latya’daki yay›nevi cinayeti ve ben-

zer birçok olay, an›nda bu sinyal bil-

gileriyle sonuçland›r›lm›flt›r” dedi...

Bunun ad› piflkinlik mi, aptall›k m›?

Her iki cinayete iliflkin, b›rakal›m

dinlemeden yararlanmay›, bilgiler

ortada uçufltu¤u halde de¤erlendiril-

mifl de¤il, tersine polis, jandarma

““cciinnaayyeettiinn ggüüvveennllii¤¤iinnii”” almak için

elinden geleni yapm›fl. Bakan ç›k-

m›fl diyor ki, dinleme sayesinde bu

olaylar› sonuçland›rd›k!!!

*

fiimdi bir soru da fludur:

Yarg›tay jandarmaya verilen yet-

kiyi iptal etti. Belki bu kadar teflhir

olunca polise verilen yetki de iptal

edilecek. 

Peki, ony›llard›r bu ülkede tutu-

lan kay›tlar ne olacak?.. Hükümetin

bir cevab› var m›?

Hukukun
‘h’si Aran›yor



‹stihbarat Daire Baflkan› Tu¤gene-

ral Mehmet Çörten’in cevab› flu:

‘‘EEvveett!!’’

M‹T, polis yetmiyor, jandarma

da tüm Türkiye’yi dinlemek istiyor.

Çünkü Türkiye halk›ndan korkuyor-

lar. Çünkü ayn› zamanda birbirleri-

ne karfl› da it dalafl›n› sürdürüyor

bu istihbarat kurulufllar›.”

Evet, okudunuz yukar›daki sat›r-

lar›. Öyleyse bugün aç›¤a ç›kan ol-

gularda flafl›rt›c› veya yeni ne var?

Asl›nda ülke çap›nda dinleme ve

izleme olay›, meclisten sözkonusu

yasa geçmeden önce, bir mahkeme

arac›l›¤›yla bafllat›lm›flt›. 

“M‹T tam üç y›l önce Diyarba-

k›r 6. A¤›r Ceza Mahkemesi’nden

ç›kartt›¤› bir kararla, kamu kurum-

lar› ile çal›flanlar›na ait olanlar ha-

riç ülkedeki tüm elektronik haber-

leflmeyi aylarca izledi.

Telefonda, internette kim kimi ne

zaman arad›, kime mesaj veya faks

çekti; bunlar›n bütün kay›tlar› günü

gününe M‹T’e teslim edildi.”

Öyle ki, M‹T, baflka bir flehirde-

ki mahkemeden istedikleri karar› ç›-

kartamay›nca, gidip Diyarbak›r’da

bir mahkemeden ç›kart›yordu. 

Bu aç›¤a ç›k›nca, burjuva ka-

lemflörler, her zamanki gibi ““sskkaann--

ddaall”” diye yazd›lar. Oligarfli, bunu

yasal bir düzene ba¤lamak laz›m

dedi. Peki nas›l bir düzen? ‹flte onu

da mecliste 2005’e yap›lan görüfl-

melerin sonucunu de¤erlendirirken

flöyle özetlemifltik: ““SSkkaannddaall yyaassaall

yyeettkkiiyyee ddöönnüüflflttüürrüüllüüyyoorr””..

fiimdi hükümetin, AKP’li ko-

misyon üyelerinin “biz o kadar ge-

nifl bir yetki vermedik” diyerek su-

çu üstlerinden atmaya çal›flmalar›na

bakmay›n. 

Faflizmin gözleri, kulaklar›, “ya-

sald›r” bu ülkede. Mahkemenin söz

konusu izni, fazla teflhir oldu¤u için

iptal edilse dahi, faflizmin M‹T’i,

J‹T’i, polisi, baflka yasa maddeleri-

ne dayanarak, gerekirse hiçbir yasa-

ya dayanmadan Türkiye halk›n› iz-

lemeye, dinlemeye devam edecek-

lerdir. Sistem budur.

Say›: 149 9FAfi‹ZM

Ülkemizde hemen her daim bir

aldanma ve aldatmaca içinde yafla-

yan kesimler var. Bunlar her

koflulda emperyalizmin ve iflbir-

likçilerinin yalanlar›na, vaatlerine

kanmaya haz›rlard›r. Ülkemizde bu

kaç›nc› “telekulak skandal›”d›r..

Asl›nda ne bir skandal var, ne yeni

bir fley... Bunlar y›llard›r devam

eden politika ve uygulamalar. Hü-

kümetler defalarca sahte demokra-

tikleflme paketleri açarlar, bu pa-

ketler, halka ““aarrtt››kk ppoolliiss ddiinnlleeyyee--

mmeeyyeecceekk””,, aarrtt››kk flfluu oollmmaayyaaccaakk,, bbuu

yyaapp››llmmaayyaaccaakk,, bbüüyyüükk rreeffoorrmm,, aaddee--

ttaa ddeevvrriimm ve benzeri flekillerde su-

nulur. Bir süre sonra öyle olmad›¤›,

hiçbir fleyin de¤iflmedi¤i aç›¤a ç›-

kar... 

Radikal Yazar› ‹smet Berkan, flu

sat›rlarla “ülke çap›nda izleme” uy-

gulamas›n›n öncesine dair bir hat›r-

latma yap›yor. 

“Pazar günü Vatan ve Milliyet

gazetelerini elime ald›¤›mda, ken-

dimi zzaammaann ttüünneelliinnee girmiflim gibi

hissettim. Sanki 10 y›l geriye git-

mifltim, 90’l› y›llar›n yüksek terörlü

ortam›nda geliflen polis devletinin

içine düflmüfltüm. 

Ama hay›r, y›l 2008’di ve bizim

polisimiz hâlâ ayn› yöntemleri kul-

lan›yordu. O zamanlar, yani MMeehh--

mmeett AA¤¤aarr’›n Emniyet Genel Mü-

dürlü¤ü, NNuuhh MMeettee YYüükksseell’in de

Ankara Devlet Güvenlik Mahkeme-

si Baflsavc›l›¤› yapt›¤› günlerde de,

bugün olan›n biraz daha fazlas› ol-

mufltu. 

... A¤ar, DGM Baflsavc›s› Yük-

sel’e bir yaz› yazm›fl, o da yaz›y›

bir baflvuruya çevirip nöbetçi

DGM’ye göndermifl ve uygar dün-

yan›n hiçbir yerinde de¤il cesaret

edilmek hhaayyaall bbiillee eeddiilleemmeeyyeecceekk

oollaann bir mahkeme karar› al›nm›flt›. 

Karara göre bbüüttüünn GSM opera-

törleri ve Türk Telekom, Emniyet’e

fiber-optik kablolarla ba¤lanacak

ve Türkiye’de bütün telefonlar›n

dinlenmesine olanak tan›yacak bir

altyap› oluflturulacakt›.”

Ne tüm halk› suçlu gören man-

t›k yenidir, ne de polisin halka kar-

fl› her türlü yetkiyle donat›lmas›. 

‹smet Berkan’›n yaz›s›n›, hem

bunu hat›rlatt›¤› ama hem de ülke-

mizde bu sorunlara nas›l yaklafl›l-

d›¤›n› göstermesi aç›s›ndan olduk-

ça karakteristik oldu¤u için biraz

uzunca aktard›k. 

Bizim ony›llard›r anlatmaya ça-

l›flt›¤›m›z iflte budur zaten. AB’ye

uyum yasalar›, demokratikleflme

paketleri, bunlar hikayedir ve esas

olarak da ‹smet Berkan gibi, düze-

ne bel ba¤lam›fl kesimleri aldat-

mak, oyalamak içindir. 

Ve ne ac›d›r ki, bu kadar kaba

bir aldatma, oyalama politikas› ba-

flar›ya ulaflabilmektedir. Burjuva,

küçük burjuva ayd›n kesimlerden

reformist sola kadar, derece derece

bu kesimler, demokratikleflmeye

inanma e¤ilimi göstermektedirler. 

Yak›n tarihimizde, demokratik-

leflme konusunda nas›l aldand›kla-

r›n› gösteren bunun gibi örnekler,

yüzlercedir. Fakat bu kesimlerin

bir baflka özelli¤i, bunlardan bir

türlü ö¤renememeleridir.  

Yar›n, bir hükümet veya AKP,

yine bir yasa ç›kars›n, “art›k polis,

jandarma herkesi dinleyemeyecek,

dinleme flu kurallara ba¤land›” de-

sin, bu kesimler, yine bunu büyük

reform, devrim diye alk›fllarlar; ta

ki aldan›fllar›n› aç›¤a ç›karacak bir

baflka örne¤e kadar..

Sadece “Tüm Türkiye çap›nda

dinleme” meselesi bile ne kadar

çarp›c›d›r oysa. Çok de¤il, daha üç

y›l önce aç›¤a ç›km›flt›r böyle bir

uygulama. Daha üç y›l önce, poli-

se, M‹T’e böyle bir yetki verilmifl-

tir. Ama unutuluyor bunlar. Düzene

inanmak isteyenler unutuyor. 

Daha Da Öncesi Var!
Oligarflinin demokrasicilik oyununa inananlar, 

aldanmaya devam edecekler!
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70 milyonu potansiyel suçlu ola-

rak görüp izleyen düzen için, dev-

rimciler, demokratlar, elbette ““ppoo--

ttaannssiiyyeell”” de¤il, ““kkeessiinn”” suçlulard›r. 

Bu yüzden e¤er polisin elinde

yetki olsa, d›flar›da tek bir devrimci,

demokrat b›rakmamacas›na hepsini

kelepçeleyip F Tipleri’ne atmak is-

teyece¤inden flüphe yoktur. 

Bu o kadar kesin bir gerçektir ki;

elinde bu ülkenin yasalar›na göre

devrimcileri suçlayacak bir kan›t ol-

masa bile, komplolarla, devrimcile-

ri tutuklat›p, aylarca, bazen y›llarca

hapishanelerde yat›rmak, polisin

y›llard›r uygulad›¤› yöntemlerden

biridir. 

Ony›llard›r baflvurdu¤u infazla-

ra, kaybetmelere, iflkencelere ra¤-

men devrimcileri yok edemeyen,

devrimci, demokratik örgütlenme-

leri ortadan silemeyen AKP’nin po-

lisi, iflkence, komplo gibi tüm yön-

temlerini daha yo¤un bir biçimde

kullanmaya bafllad›. Ankara’da,

Adana’da ve Sivas’ta ard› ard›na

yap›lan hukuksuz tutuklamalar› Es-

kiflehir, Erzincan, ‹stanbul ve

Kars’taki faflist sald›r›lar izledi.

AKP iktidar›n›n ve yarg›s›ndan Ge-

nelkurmay’›na kadar düzenin tüm

kurumlar›n›n ttaamm ddeessttee¤¤iinnii arka-

s›nda bulan polis, pervas›zl›¤›n› ar-

t›rarak sürdürüyor.    

Ankara’da, Adana’da, Sivas’ta

gerçeklefltirilen son gözalt› ve tu-

tuklamalar, bir “polis devleti”nde

yaflad›¤›m›z›n en yeni kan›tlar›d›r. 

Son tutuklama Ankara’da:
‘Tahmin ve ihtimal’ üzerine 
operasyon!
30 Mart-17 Nisan günlerinde

Ankara’da düzenlenen bir  anma et-

kinli¤i gerekçe gösterilerek 27 Ma-

y›s günü 10 kifli gözalt›na al›nd›.

Gözalt›na al›nanlar 29 May›s’ta

savc›l›¤a ç›kar›ld›lar ve 6 devrimci

daha tutukland›. 

Ankara polisinin yapt›¤› ev bas-

k›nlar›nda gözalt›na al›nan devrim-

ciler, demokratlar, polisin “suç ifl-

lendi¤i tahmini” üzerine hedef ol-

mufllard›. “30 Mart 17 Nisan anma-

lar›na kat›lan 10 kifli, “bu günlerde

as›lan pankartlar› aassmmaa iihhttiimmaallii

göz önünde bulundurularak” gözal-

t›na al›nd›. Hukukun bu kadar ayak-

lar alt›na al›nd›¤›, yasall›k ad›na

halkla böyle alenen alay edildi¤i

durumlar için “buras› muz cumhu-

riyeti mi?” benzetmesi yap›l›r; böy-

le bir benzetmeye hiç gerek olmad›-

¤›n› gösteriyor Türkiye polisi. ““BBuu--

rraass›› TTüürrkkiiyyee”” demek, zaten o ben-

zetmeden daha özlü bir anlam tafl›-

yor. ““BBuurraass›› TTüürrkkiiyyee”” ve bu ülke-

de insanlar tahminlerle, ihtimallerle

gözalt›na al›nabilirler. Nitekim po-

lis “tahmini”nde yan›lm›fl olmamak

için, 6 devrimciyi tutuklatt›. 

Hem gözalt›na al›nanlar, hem
‘çevre’ için amaç gözda¤›
Sabit adresleri olan ve 24 saat

polisin izledi¤i veya izleyebildi¤i

konumlarda olan 10 kifli, sabah saat

6.30 sular›nda evleri ölüm mangala-

r› taraf›ndan bas›larak gözalt›na

al›nd›lar. 

Amaç y›ld›rmakt›. Amaç gözda-

¤›yd›. Amaç “terörize” ederek onlar›,

yaflad›klar› mahallelerden, semtler-

den tecrit etmekti. Baflka türlü de¤il

de böyle gözalt›na al›nmalar› kuflku-

suz nedensiz de¤ildi ve neden buydu. 

Bask›nlar›n biçimi merkeziydi,

çünkü amaç ve mant›k ayn›yd› ve ay-

n› yönteme Sivas’ta da baflvuruldu.

Polisin yo¤unlaflan sald›r›lar›nda

en çok hedef olan, ama gözalt› tu-

tuklama terörüne karfl› da direnme-

ye devam eden Gençlik Federasyo-

nu son tutuklamalarla ilgili yapt›¤›

aç›klamada, flöyle diyordu:

“Ankara polisine göre yasal mi-

tinglere, bas›n aç›klamalar›na dahi

kat›lmak suç. Bu yüzden insanlar

ggeeccee yyaarr››ss›› eevvlleerrii bbaass››llaarraakk gözalt›-

na al›n›yor, iflkenceler görüyor ve

tutuklan›yor. Ankara polisinin bu

sald›r›lar›; iflbirlikçi AKP iktidar›-

n›n halk›n hak arama mücadelesini

sindirme politikas›d›r. AKP iktidar›

devrimcilerini örgütlenmesinden

korkmaktad›r. Bu yüzden her geçen

gün sald›r›lar›n› art›rarak, devrim-

cileri bask› alt›nda tutmaya çal›fl-

maktad›r... Ankara polisi... ipinden

boflanm›flças›na demokratik kurum-

lara devrimcilere sald›rmaktad›r.

Bizler biliyoruz ki; bu sald›r›lar ne

ilktir ne de son olacakt›r.”  

11. A¤›r Ceza Mahkemesi
Bu mahkemenin ad›n› çok duya-

70 Milyona Gözalt›
Devrimcilere Kelepçe!

AKP’nin emrindeki polis,
aylard›r terör estiriyor. 
Burjuva bas›n yazm›yor bu terörü.
Bu terör ekranlara gelmiyor.
Bu terör sansür duvarlar›n›n
arkas›nda gizlenmeye çal›fl›l›yor. 
Fakat hapishaneler doluyor. 
Hapishaneler, düzenin kendi
hukuku ayaklar alt›nda
çi¤nenerek dolduruluyor. 
AKP’nin polisi, düzenin tan›d›¤›
hak ve özgürlükleri kullananlar›,
bunlar› kulland›¤›na “piflman”
etmek için alçakça yöntemlere
baflvuruyor.. 
Resmi faflist terörle, halk›n
devrimci, demokrat öncüleri
aras›nda aylard›r bir irade savafl›
yaflan›yor. 
AKP bilsin ki, AKP’nin polisi
bilsin ki ve onlar›n a¤ababalar›
bilsin ki; devrimcileri y›ld›rmay›
bugüne kadar baflarabilen
olmad›, onlar da baflaramayacak!



caks›n›z bu s›ra. Ankara’da ö¤renci-

leri kan›ts›z, delilsiz tutuklayan bu

mahkeme. Son 6 kiflinin tutuklanma-

s›n›n alt›nda da onlar›n imzas› var. 

Ve bu mahkeme, ayn› zamanda

bir haftad›r tart›fl›lan ““ppoolliissee TTüürrkkii--

yyee ççaapp››nnddaa iizzlleemmee iizznniinnii vveerreenn””

mahkeme. 

Mahkemenin iki karar› da birbi-

riyle uyumlu ve birbirini tamaml›-

yor. ‹ki karara da tüm halk› ve tüm

gençli¤i “potansiyel suçlu” gören

bir zihniyet yön veriyor.  

Sivas’ta olanlara bak›n:
Sivas’ta da 23 May›s’ta evleri ve

yurtlar› bas›larak gözalt›na al›nan

29 ö¤renciden 4’ü 26 May›s günü

tutuklanm›flt›. 

Sivas’ta gözalt›na al›nan 29 dev-

rimci demokrat ö¤rencinin suçu

neydi? Tek suçlar› vard›: Ülkeleri-

nin, halklar›n›n yaflad›klar›na ve

okullar›ndaki sorunlara duyarl›yd›-

lar. Ve bu duyarl›l›klar›n› aç›kla-

mayla, bir sergiyle dile getirmifller-

di. Ba¤›ms›z bir ülke istiyorlard›,

halk için e¤itim istiyorlard› ya, bu

onlar›n hedef olmas› için yeterli

suçtu.

Evleri, yurtlar› arand›, kitaplar›-

na, baz› eflyalar›na el konuldu. 

Suçlar› büyüktü, o yüzden, gö-

zalt›na al›nan gençlerin ailelerine

dahi haber verilmemifl, sorufltur-

mayla ilgili ggiizzlliilliikk kkaarraarr›› al›narak

kimseyle görüfltürülmemifllerdi.

Gözalt›ndakilerden 17 ö¤renci,

bask› alt›nda ifadeleri al›narak ser-

best b›rak›l›rken, 12 ö¤renci ise hiç-

bir gerekçe gösterilmeden 3 gün da-

ha gözalt›nda tutuldular. 44 ggüünn bboo--

yyuunnccaa gözalt›nda psikolojik bask›-

lara maruz kald›lar.

Sonra, bu ö¤renciler de serbest

b›rak›ld›. Ama polisin büyük ope-

rasyonu bitmemiflti henüz. Mahke-

menin serbest b›rakt›¤› 4 kifli, kendi

yasalar›na dahi tahammül edeme-

yen polisin ve savc›n›n itiraz› ile

tteekkrraarr hhaakkiimm ddee¤¤iiflflttiirriilleerreekk ttuu--

ttuukkllaatttt››rr››lldd››llaarr.. 

Serbest b›rak›ld›ktan sonra, bu-

lunduklar› yerlerden “yang›ndan

mal kaç›r›rcas›na” gözalt›na al›nan

4 ö¤renci, gözalt›na al›nd›ktan sa-

dece yar›m saat sonra ç›kar›ld›klar›

mahkemede hiçbir delil, birkaç saat

önceye göre hiçbir farkl› geliflme

olmamas›na ra¤men, tutukland›lar. 

Bak›n, bir hakim, polisin sundu-

¤u belgeleri, kan›tlar›, suçlamalar›

yetersiz buluyor ve “san›k”lar› tu-

tuklam›yor. Ama polis hay›r diyor,

hakimi de¤ifltiriyor ve tutuklat›yor;

dedi¤ini yapt›r›yor. Bunun mümkün

olabildi¤i bir devlete nnee ddeevvlleettii de-

nir? 

Sivas da ne ilk, ne tek
SSiivvaass GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii Giriflim-

cileri, halk için bilim halk için e¤i-

tim isteyen ö¤rencilere yönelik gö-

zalt› ve tutuklama terörünü 1 Hazi-

ran’da yapt›klar› bir aç›klamayla

protesto derek, tutuklananlar›n ser-

best b›rak›lmas›n› talep ettiler. 

Yasal bir bas›n aç›klamas›na ka-

t›lan ö¤rencilerin yapt›klar›n›n “ya-

sad›fl›” gibi gösterilerek ö¤renci

gençli¤in tehdit edildi¤ini vurgula-

yan Sivas Gençlik Derne¤i giriflimi

ö¤rencileri tepkilerini flu sözlerle

dile getirdiler: “Sivas ne ilk ne de

tektir. Bu yaflananlar yak›n zaman-

da Ankara’da ve Adana’da da ya-

flanm›flt›r. Bu nas›l bir düzendir ki

kendi koydu¤u yasalar› bile hiçe sa-

y›yor. Kendi yasalar›na göre yasal

bir hak kabul edilen ve yasal onay-

lar› olmadan ç›kar›lmas›na izin ve-

rilmeyen yay›nlar yasad›fl› kabul

ediliyor. Bu nas›l düzendir ki para-

s›z, eflit, bilimsel bir e¤itim istedi¤i-

miz için, düflündü¤ümüz için, ülke-

mizin halk›m›z›n sorunlar›na duyar-

l› oldu¤umuz için, bask› alt›nda tu-

tuluyor, gözalt›na al›n›yor, iflkence

yap›l›yor, tutuklan›yoruz...”  

Örgüt suçu büyük suç
ve her fley örgüt suçu!
Suç nedir? Düzenin yasalar›na

bakarak bulabilir misiniz bu soru-

nun cevab›n›? Hay›r! Fakat biz pra-

tikten biliyoruz bu ülkede nelerin

suç oldu¤unu; sayal›m görün:

Mahir’i anmak

panele gitmek

flehitleri sahiplenmek

1 May›s’a gitmek

pikni¤e gitmek, 

8 Mart’a kat›lmak

derne¤e gitmek, geceye gitmek

mezarl›k ziyareti, resim tafl›mak

Say›: 149 11BASKILAR

GGÖÖZZAALLTTII VVEE TTUUTTUUKKLLAAMMAALLAARRIINN

BB‹‹LLAANNÇÇOOSSUU::

AAnnkkaarraa:: 8 Ocak’ta bir devrimcinin cenazesine kat›ld›klar› için

14 kifli gözalt›na al›nd›, 1122 kkiiflflii ttuuttuukkllaanndd››.. 

AAddaannaa:: 22 Ocak ve izleyen günlerde bir devrimcinin polis ta-

raf›ndan katledilmesini protesto ettikleri için 99 kkiiflflii ttuuttuukkllaanndd››..

AAnnkkaarraa:: 28 Mart’ta 8 Mart mitingine kat›ld›klar› ve flehit ka-

d›n devrimcilerin resimlerini tafl›d›klar› için 17 kifli gözalt›na

al›nd› ve 99 kkiiflflii ttuuttuukkllaanndd››..

SSiivvaass:: Bas›n aç›klamas› yap›p bir karikatür sergisi açt›klar›

için 23 May›s’ta 29 kifli gözalt›na al›nd› ve 44 kkiiflflii ttuuttuukkllaanndd››..

AAnnkkaarraa:: 2277 MMaayy››ss’’ttaa 1100 kkiiflflii yasal bir geceye kat›ld›klar› ve pan-

kart ast›klar› gerekçesiyle gözalt›na al›nd›lar ve 66 kkiiflflii ttuuttuukkllaanndd››.. 

S›rada HHangi fifiehir Var?

S›rada HHangi KKomplo GGerekçeleri VVar?
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Amerika’ya karfl› ç›kmak

bir internet sitesine girmek

bas›n aç›klamas›na kat›lmak

pankart asma ihtimali 

afifl asmak

bildiri da¤›tmak... Suçtur. Hem de

büyük suç. Hem de örgüt suçu. 

Evet, say›lanlar›n hepsi, Türkiye

Cumhuriyeti’nin polisi ve yarg›s›

taraf›ndan ÖRGÜT SUÇU olarak

kabul edilmektedir. 

Ankara’da, Adana’da, Sivas’ta

onlarca kifli iflte bu suçlardan tutuk-

land›lar. Aylard›r tutsaklar. 

Ankara’da Abdi ‹pekçi Park›’nda

dünyan›n gözü önünde ve yüzlerce

kiflinin kat›l›m›yla yap›lan yasal bir 8

Mart Mitingi’ne kat›lmak nas›l suç

olabilir ki demeyin; olabilir, bu

miting, hatta bir karikatür sergisi bu

ülkede art›k “büyük operasyonlar›n”

nedenleri aras›nda say›lmaktad›r. 

Yukar›daki liste neye göre belir-

lenmektedir derseniz? Hukuka yasa-

lara göre olmad›¤› aç›kt›r. Bu yüzden

de her an yeni suçlar eklenebilir. 

Çünkü suç tan›m› yasalara hukuka

adalete, haklar› güvence alt›na alma-

ya göre de¤il, ilerici devrimci de-

mokrat kifli ve kurumlar› sindirme,

y›ld›rma, bask› alt›na alma ve halkla

ba¤›n› koparmaya göre yap›lmakta-

d›r. DDeevvrriimmcciilleerrii ssaahhiipplleennmmeeyyeecceekk--

ssiinn!! Mafyac›lar›, tekelcileri, popçula-

r›, topçular›, sana model olarak sunu-

lanlar› sahiplenebilirsin yaln›zca.

Sisteme karfl› gelmeyecek, sana veri-

lenle yetineceksin. Amerika’ya hiç

karfl› olmayacaks›n. 

Bugün yasal olarak kat›ld›¤›n›z

bir faaliyet, yar›n “yasad›fl›l›k” suçla-

mas› olarak karfl›n›za ç›kabilir. 

Örgüt suçunun kapsam›n›n bu ka-

dar geniflledi¤i, terörizm suçlamas›-

n›n bu kadar belirsizlefltirildi¤i bir ül-

kede tüm muhalif insanlar, ba¤›ms›z-

l›ktan, demokrasiden, adaletten yana

olan herkes, flu veya bu  aç›dan düze-

ne bir elefltirisi olan herkes, her an bir

“ihtimal”le evi iflyeri okulu bas›l›p

gözalt›na al›nabilir ve tutuklanabilir. 

Örgüt üyeli¤inden veya en az›n-

dan örgüte yard›m ve yatakl›ktan suç-

lusunuz; iflte o kadar! 

Bu sald›r›lardaki amaç gençli¤in akademik, demokratik mücadelesinin

önüne geçmektir. fiu ana kadar bütün hükümetlerin oldu¤u gibi AKP iktida-

r›n›n da amac› gençli¤in okullardaki ve ülkelerindeki sorunlara karfl› duyar-

l› devrimci gençler olmamas›, yoz, düflünmeyen, üretmeyen, sadece itaat

eden, hatta ‹slamc›, flükreden bireyler olmas›d›r. Bu kriterlere uymayan, ül-

kesine ve çevresine duyarl›, devrimci-demokrat gençli¤e ayn› bask›lar› uy-

gulamaktan geri kalmayaca¤›n› göstermifltir. Minare çal›nm›fl geriye k›l›f›

kalm›flt›r. Bu k›l›f da arkadafllar›m›z› örgüt üyeli¤iyle suçlamak olmufltur.

Bizler, Gençlik Federasyonu olarak bu bask›lar karfl›s›nda y›lmayacak,

koflullar ne olursa olsun, bilimsel-akademik-demokratik e¤itim mücadele-

mizi sonuna kadar sürdürece¤iz.

GGöözzaalltt››llaarr,, ttuuttuukkllaammaallaarr,, bbaasskk››llaarr bbiizzii yy››lldd››rraammaazz!!

ÖÖ¤¤rreenncciiyyiizz,, hhaakkll››yy››zz,, kkaazzaannaaccaa¤¤››zz!!

KKoommpplloollaarr›› bbooflflaa çç››kkaarraaccaa¤¤››zz!!

AAddaalleett iissttiiyyoorruuzz!!

GENÇL‹K FFEDERASYONU

Gençlerimiz, AAKP terörüne ccevap vveriyor:

‘Koflullar ne oolursa oolsun, YYILMAYACA⁄IZ!”

Sivas Meydan›’nda 
Tutuklamalara Tepki

Gençlik Federasyonu, 28 May›s'ta

Sivas'ta tutuklanan 4 ö¤rencinin ser-

best b›rak›lmas› talebiyle  2 Haziran

günü SSiivvaass MMeeyyddaann››''nnddaa bir eylem

yapt›. Demokratik kitle örgütlerinin ve

TAYAD'l›lar›n da destek verdi¤i ve 67

kiflinin kat›ld›¤› eylemde “Adalet ‹sti-

yoruz, Tutuklananlar Serbest B›rak›l-

s›n, Gözalt›lar Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›. 

Eylemde yap›lan aç›klamay› okuyan  Gülsüm Karg›n 'Bu operasyonun as›l

nedeni de AKP iktidar›n›n emperyalizme sadakatini göstermek ve insanlar›n

devrimci-demokrat olmas›n› engellemektir. Türkiye'de devrimci mücadeleyi

neredeyse devrimci hareketin tüm tarihi boyunca bask›larla, yasaklarla, faflist

terörle bitirememifltir, AKP de bitiremeyecektir' diye konufltu. 

Gençli¤e sald›r› teflhir edildi
Ankara polisinin son günlerde devrimci demokrat ö¤renci

gençlik ve aileleri üzerindeki bask›lar› devam ediyor. Ö¤renci

gençlik bu sald›r›lar› teflhir etmek amac›yla 29 May›s günü

Ankara Yüksel Caddesi’nde bildiri da¤›tt›lar. 

"GGeennççllii¤¤ii SSiinnddiirreemmeezzssiinniizz!! Bizler Ankara Gençlik Der-

nekli ö¤renciler, ülkemiz ve ö¤renci gençli¤in sorunlar›na kar-

fl› duyarl›, paras›z, bilimsel e¤itim isteyen gençleriz..." diye

bafllayan bildiride, son dönemde genel olarak ö¤renci gençli-

¤in özel olarak Gençlik Federasyonu üzerinde AKP iktidar›n›n

artan bask› ve sald›r›lar›na dikkat çekildi.



Say›: 149 13‹LKE

Önce bir soru: “Susma sustukça

s›ra sana gelecek” slogan› NN‹‹YYEE

1980’lerin sonlar›ndan itibaren da-

ha s›k kullan›lmaya baflland› acaba?

Bu soru üzerine kafa yoran her-

kes, bir bütün olarak toplumumu-

zun yak›n tarih içinde yaflad›¤› de-

¤iflimi, dünyada ve ülkemizdeki

olumsuz geliflmelerden etkileflimini

de görebilir. 

Bu slogan sözü edilen dö-

nemden itibaren daha çok kulla-

n›lm›flt›r; çünkü bu dönem, top-

lumda duyars›zlaflman›n, birey-

cili¤in, bencilli¤in yo¤unlaflt›¤›

ve yerleflti¤i bir dönemdir.

Kültürel anlamda yaflanan

bu dejenerasyonun bir noktas›nda,

duyars›zlaflma, bireycilik ve bencil-

lik, sadece s›radan, apolitik insanla-

r›n bir davran›fl biçimi olmakla da

kalmam›fl, giderek ssiiyyaassaall kküüllttüü--

rrüünn bbiirr ppaarrççaass›› haline gelmifltir.

Evet, varolufl nedeni duyarl›l›k

olan, paylaflmak olan örgütlenme-

lerde bile duyars›zlaflma ve bencil-

lik geliflmeye bafllam›flt›r. 

Çeflitli ilerici, demokratik örgüt-

lenmeler, do¤alar› gere¤i tepki gös-

termeleri gereken olaylar karfl›s›nda

tepkisizleflmifl, sadece “kendine”

yönelik sald›r›lara tav›r al›r hale

gelmifl, kendi içlerine kapanm›fl,

oligarflinin tecritine bir bak›ma gö-

nüllü zemin haz›rlam›fllard›r. 

‹flte bu koflullarda, önceleri s›ra-

dan, bilinçsiz insanlar› uyarmak

için kullan›lan “Susma sustukça s›-

ra sana gelecek” slogan›, ne yaz›k

ki bu kesimlere de seslenen bir slo-

gana dönüflmüfltür.  

Nazi zulmüne karfl› tepkisizli¤i

anlatan, hepinizin hat›rlayaca¤›n-

dan emin oldu¤umuz “önce Yahudi-

leri al›p götürdüler...” diye baflla-

yan sözlerin ülkemizde bu kadar s›k

tekrarlanmas›n›n nedeni de ayn›d›r. 

Ve iflte yine, sözünü etti¤imiz

slogan›, Naziler’in ege-

menliklerini nas›l kurduk-

lar›n› özetleyen sözleri bir

kez daha hat›rlatmam›z›

gerektiren bir somutlukla

karfl› karfl›yay›z. 

Devrimcilere karfl› özellikle bir

süredir yo¤unlaflt›r›larak uygulanan

bir gözalt› ve tutuklama terörü var.

Bu terör, ilk ad›mda –her zaman ol-

du¤u gibi devrimcilere yönelmifl ol-

sa da– sald›r›n›n geliflimini biraz

yak›ndan inceleyen herkes görecek-

tir ki, ttüümm ddeemmookkrraattiikk ffaaaalliiyyeettii

ssuuçç hhaalliinnee ggeettiirreenn bir içeri¤e sahip-

tir. Fakat buna ra¤men, demokratik

güçler cephesinde bu sald›r›ya karfl›

yeterli bir tepkiden söz etmek müm-

kün de¤il. 

BBuu tteerröörr kkaarrflfl››ss››nnddaa ssuussmmaakk

ddeemmookkrraattll››kk mm››??...... Dernekler, sen-

dikalar, legal partiler, tecrite karfl›

mücadelede oldu¤u gibi, flimdi de

“gündemimiz de¤il” mi diyecekler?

“Bunlar iflçilerin derdi de¤il” diye

mi aç›klanacak bu suskunluk? Oysa

çember daral›yor, tekrar vurguluyo-

ruz; bu sald›r›lar en demokratik ey-

lemlere karfl› gerçeklefltirildi. Yani

bu ülkede demokratik kitle örgütü

s›fat› tafl›yan, demokratik mücadele

veren her kesimin yapt›¤›, yapabile-

ce¤i ve esas›nda da bu mücadeleyi

verecekse yapmak zorunda oldu¤u

eylemlerdir... Sadece bu olgu bile,

devrimcilere karfl› bu sald›r›n›n ka-

n›ksat›lmas›n›, demokratik kurum-

lara yönelik bir sald›r›n›n izleyece-

¤ini gösterir. Bu süreç zaman zaman

da yaflanm›flt›r asl›nda ve bunun fii-

li sonucu, tüm demokratik kitle ör-

gütlerinin bbiinnaallaarr››nnaa hhaappsseeddiillmmee--

ssii,, bir bas›n aç›klamas› bile yapa-

maz hale getirilmeleridir. Susup iz-

lemenin tek muhtemel sonucu bu-

dur. Bugünden susmak, asl›nda bu-

nu kabul etmektir. 

Sorun sadece Ankara’da, Ada-

na’da, Sivas’ta en aç›k ve boyutlu

biçimlerde yaflanan gözalt›, tutukla-

ma terörü de de¤ildir. Ümraniye

katliam› gibi olaylar da bu kesimle-

ri ilgilendirmiyor. Mesela, 19 Aral›k

katliam›yla ilgili süren davalar›,

sendikalardan odalara, legal partile-

re kadar, ülkemizin demokratik ör-

gütlerinin hiçbiri izlemez. Adalet

talebiyle davalara gelmezler. Gaze-

telerden izledikleri bile flüphelidir. 

Zaman zaman herhangi bir sorun

nedeniyle onlarca demokratik ku-

rum biraraya geliyor, ama onda da

birkaç bildiri, c›l›z birkaç gösteri,

sonra yine herkes “kendi gündemi-

ne” dönüyor. Devrimci demok-

ratik muhalefet, birleflik biçim-

de süreklilefltirilemiyor. DDeevv--

rriimmccii ddeemmookkrraattiikk cceepphhee as-

l›nda iflte bu bofllu¤u doldura-

cak bir flekillenmedir, ama bu

bofllu¤u hissetmeyenler, bun-

dan rahats›z olmayanlar, öneriye de

gereken önemi vermiyorlar bunun

sonucunda.

Bir dinleme olay› aç›¤a ç›k›yor;

faflizmin teflhiri ve hak ve özgürlük

gasplar›na karfl› direnmek aç›s›ndan

tüm devrimci, demokratik güçlerin

müdahale etmesi gereken bir sorun.

Ki, oligarflinin it dalafl›nda bizi ilgi-

lendiren yan budur. Ama demokra-

tik örgütler, bunda da yok. 

Katliamlar ilgilendirmiyor... An-

kara’da, Sivas’ta, Adana’daki tutuk-

lamalar ilgilendirmiyor... Dinleme

ilgilendirmiyor... Peki ne ilgilendi-

riyor? Geriye kala kala ekonomik

mücadele kal›yor. 

Ama onda da yoklar. 

‹flte istihdam paketi, meclisten

geçti. Birkaç eylemle bile bir tepki

gösteremediler. ‹flte zamlar gün-

demde, iflte sonuçlar› önce köylüle-

ri, sonra tüm emekçileri vuracak ku-

rakl›k... 

Böyle bir ülkede her türlü gasp

yasas› rahatl›kla ç›kar›l›r. 

Bu y›l›n 1 May›s günündeki ta-

v›rlar› hat›rlay›n yeniden; o gün, ön-

ceden ilan edilmifl kararlara, mey-

danlara ç›km›fl binlere ra¤men, ald›-

¤› kararlar› uygulamayan bir anlay›-

Siyasette

‹LKE

Bir ad›m sonras›nda 
S‹Z DE hedefsiniz!
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fl›n sonuna kadar direnmeyece¤ini bilir

iktidarlar. Sendikalar›n, odalar›n nabz›n›

alm›flt›r. Rahatl›¤› biraz da bundand›r.

D‹SK’in kap›s›na panzeri dayam›fl.

Daha ötesi yok. Daha ötesi, evet, katlet-

mektir. Sendikac›l›¤›n, sendikalar›n ve

emekçilerin gö¤üslerini aç›p “cesaretiniz

varsa gelin” diyece¤i and›r o an. Bunu

diyebilirlerse, iflte orada sald›r›y› püs-

kürtmeye bafllanm›flt›r. Ve asl›nda bu, flu

anda tüm halk güçleri aç›s›ndan gerekli

ve zorunludur. 

Manevra yapacak yer yoktur. Diren-

meyle boyun e¤me aras›nda hareket edi-

lecek bir alan da yok. 

Solun dili birbirine karfl› uzun. Oli-

garfliye karfl› öyle de¤il. Solda, birbirine

karfl› dayatmac›l›k var, oligarfliyle s›n›f

savafl›nda, yani as›l olmas› gereken yerde

ise o dayatmac›l›k yok. Oligarfli karfl›s›n-

da uzlaflmadan, diyalogdan, sa¤duyudan

söz edilir.. Ama o diyalogculuk, uzlaflma-

c›l›k, as›l olmas› gereken yerde, ssooll iiççii

iilliiflflkkiilleerrddee gösterilmez. Kimileri hala

“flunlar yok olsa da... meydan bize kal-

sa” diye dua edip, hesaplar yapar... Yapar

da ne olur, eline ne geçer? Koca bir hiç!  

Muhasebe yok ne yaz›k ki kimsede.

Asl›nda düzgün elefltiri de yok. Olmad›¤›

için de görevler, sorumluluklar, eksiklik-

ler noktas›nda sol birbiri aç›s›ndan uyar›-

c› ve düzeltici olam›yor. Uyar› gereklidir;

mevcut mücadele kültürünü de¤ifltirme-

miz gereklidir.  

Bafltan itibaren sayd›klar›m›z›n sonu-

cu olarak flöyle diyebiliriz; tüm devrimci,

demokratik güçlerin bugün izlemesi ge-

reken politika, flu özellikleri mutlaka

içermelidir:

** Devrimci demokratik güçler, sola

ve halka yönelik tüm sald›r›lar karfl›s›nda

DDUUYYAARRLLII olmal›, her sald›r›y› kendine

yap›lm›fl gibi de¤erlendiren bir anlay›fl›

ve kültürü gelifltirmelidir.  

** Devrimci demokratik güçler, BB‹‹RR--

LL‹‹KKTTEELL‹‹⁄⁄‹‹ sa¤lamad›klar› sürece, ye-

terince etkili olamayacaklar› gerçe¤ine

gözlerini kapamaktan vazgeçip, mümkün

olabilen en genifl flekilde biraraya gelme-

yi baflarmal›d›rlar. 

** Devrimci demokratik güçler,  sald›-

r›lara karfl› MM‹‹LL‹‹TTAANN ve RRAADD‹‹KKAALL bir

çizgi izlemeden mücadeleyi gelifltireme-

yeceklerini görmelidirler. 

TAYAD’l›lar, Ankara’daki 
Keyfi Gözalt›lar›
Protesto Etti!

7 ayd›r Ankara’da süren keyfi gözalt› ve bask›lar› TAYAD’l› Ai-

leler de ‹stanbul’da yapt›klar› eylemle protesto ettiler. 31 May›s’ta

Taksim Tramvay Dura¤›’nda aç›klama yapan TAYAD’l›lar “Anka-

ra’da Keyfi Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n- TAYAD’l› Aileler”

pankart› açarak hukuksuzlu¤un sona erdirilmesini istediler. 

TAYAD Baflkan› Mehmet Güvel “AKP polisinin Ankara’da 7 ay-

d›r haklar›n› kullanan insanlar› gözalt›na almay›, evlerini basmay›

rutinlefltirdi¤ini” belirterek, AKP’nin polisinin demokratik haklar›

kullananlar› ““tteerröörriisstt””,, yasal kurumlar› da “hücre evleri” olarak gör-

dü¤ünü de vurgulad›. Güvel konuflmas›n› “Ankara’da ‘gözalt› terö-

rüne’ son verilmeli ve tutuklananlar serbest b›rak›lmal›d›r” talebiy-

le bitirdi. 

*

Ankara polisi tutuklatmaya devam ediyor
26 May›s’ta evlerine bask›n yap›larak gözalt›na al›nan üç Hacet-

tepe Üniversitesi ö¤rencisi tutukland›. Üniversite’de 18 Mart’ta dü-

zenlenen Newroz kutlamalar›na kat›lan 3 ö¤renci, Zülküf Kurt, Duy-

gu Çiftci ve P›nar Bukak›ran, AAnnkkaarraa 1111.. AA¤¤››rr CCeezzaa MMaahhkkeemmeessii ta-

raf›ndan “örgüt üyeli¤i” suçlamas› ile tutukland›. 

Bask›nlar s›ras›nda, ö¤rencilerin evlerinde bulunan pufli ve kefi-

yelere ve Ahmet Arif’in kitaplar›na “örgütsel doküman” gerekçesiy-

le el konuldu. 

*

Anmaya Kat›lmak Suçu!
Ankara Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i çal›flanlar›ndan ‹s-

mail Özmen, 5 Haziran’da saat 15.30'da Yüksel Caddesi'nde, Savc›-

l›ktan aranmas› oldu¤u öne sürülerek gözalt›na al›nd›. 

Ankara TEM sivil polisleri taraf›ndan, 30 Mart 16-17 Nisan an-

malar›na kat›ld›¤› gerekçesiyle gözalt›na al›nan Özmen tutuklanarak

Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ne götürüldü. 

*

Adana’da tan›ks›z, keflifsiz ceza
Geçti¤imiz y›l›n Temmuz ay›nda Adana’da ifllerine gitmekte olan

Arif Ersönmez ve Mehmet Sevik polisler taraf›ndan yaka paça gözal-

t›na al›narak tutuklanm›fllard›. AKP seçim bürosunu molotoflamakla

yarg›lanan Ersönmez ve Sevik’in davalar› 29 May›s günü tekrar gö-

rüldü. Tan›klar dinlenmeden, keflif yap›lmadan görülen davada adeta

ceza ya¤d›. Ersönmez ve Sevik örgüt üyeli¤inden 7.5 y›l, patlay›c›

madde kullanmaktan 5 y›l ve kamu mal›na zarar vermekten 2 y›l 3 ay

toplamda 14 y›l 9 ay ceza ald›lar. 

8. A¤›r Ceza Mahkemesi hakim ve savc›lar› ‘Ölüm Orucunda bu-

lunan Gülcan Görüro¤lu’na destek açl›k grevinde bulunmak, Temel

Haklar’›n etkinliklerine kat›lmak’ iddialar›yla örgüt üyeli¤inden ce-

za verdiler. 



GGeeççttii¤¤iimmiizz iikkii hhaaffttaa iiççiinnddee

ÜÜmmrraanniiyyee,, ÇÇaannaakkkkaallee vvee BBaayy--

rraammppaaflflaa hhaappiisshhaanneelleerriinnddeekkii 1199

AArraall››kk kkaattlliiaammllaarr››yyllaa iillggiillii ddaavvaa--

llaarraa ddeevvaamm eeddiillddii..

Bu üç hapishane, 19 Aral›k 2000

y›l›ndaki katliamda en boyutlu sal-

d›r›lar›n gerçekleflti¤i yerlerdi. 19

Aral›k katliam›nda öldürülen tut-

saklar›n büyük bölümü de bu üç ha-

pishanede öldürülmüfltü.

Dolay›s›yla, üç dava, 19 Aral›k

katliam›n›n temel davalar›d›r. Ve üç

davan›n son duruflmalar›nda ortaya

ç›kan tablo, bu düzenden adalet

beklenemeyece¤inin kan›t›d›r.

KKaattiilllleerrii AAkkllaayyaann,, 

DDeevvrriimmcciillii¤¤ii SSuuçç SSaayyaann

HHuukkuukk
Devlet güçleri taraf›ndan 4 tutsa-

¤›n katledildi¤i ve Çanakkale A¤›r

Ceza Mahkemesi’nde görülen ÇÇaa--

nnaakkkkaallee ddaavvaass››nnddaa;; Cumhuriyet

Savc›s› Mehmet Çetinkaya 27 Ma-

y›s 2008’de mütalaa verdi. Müta-

laada, davada yarg›lanan tüm tut-

saklara, ““cceezzaaeevvii iiddaarreessiinnee ssiillaahhll››

iissyyaann eettmmeekktteenn”” 66 aayyddaann üüçç yy››llaa

kkaaddaarr hhaappiiss vvee 17 tutuklu ve hü-

kümlü hakk›nda ayr›ca, adam öl-

dürmeye yard›m etmekten 15 y›l ile

20 y›l aras›nda ceza istedi.

Savc› katliam› gerçeklefltiren,

““kkaammuu ggöörreevvlliilleerrii”” ve katliam

operasyonunun bafl›ndaki kifli olan

jandarma komutan› Ali Göksu hak-

k›nda ceza verilmesine yer olmad›-

¤›na dair karar verilmesini istedi.

1122 ttuuttssaa¤¤››nn kkaattlleeddiillddii¤¤ii,, BBaayy--

rraammppaaflflaa kkaattlliiaamm››nnaa iilliiflflkkiinn;; katli-

amc›lar›n yarg›land›¤› davan›n 3

Haziran’daki duruflmas›nda ise; 19

Haziran 2008 tarihinde davan›n za-

man afl›m› süresi dolacak olmas›na

ra¤men, mahkeme heyeti halen ““bbiirr

öönncceekkii dduurruuflflmmaann››nn 44 aayyrr›› aarraa kkaa--

rraarr››nn››nn ddaa iiflfllleerriinn yyoo¤¤uunnlluu¤¤uu nneeddee--

nniiyyllee yyeerriinnee ggeettiirriilleemmeeddii¤¤iinnii”” söy-

ledi. Yani, mahkeme delilleri topla-

mamakta ›srar ediyor.

Ve davan›n bir sonraki duruflma-

s› ise zaman afl›m› süresinden son-

raya, 23 Haziran’a ertelendi. Dola-

y›s›yla, mahkemenin bir sonraki du-

ruflmada ““ddaavvaa zzaammaann aaflfl››mm››nnaa uu¤¤--

rraamm››flfltt››rr”” diyerek dosyay› kapat-

mas› sürpriz olmayacakt›r.

ÜÜsskküüddaarr 22.. AA¤¤››rr CCeezzaa MMaahhkkee--

mmeessii’’nnddee ssüürreenn vvee 55 ttuuttssaa¤¤››nn kkaatt--

lleeddiillddii¤¤ii ÜÜmmrraanniiyyee kkaattlliiaamm ddaavvaa--

ss››nnddaa iissee; mahkemeye gönderilen

belgede, katliam emrinin bulundu-

¤u flüphesi oluflturan bölüm GG‹‹ZZ--

LLEENNDD‹‹.. Keza resmi müdahale

plan›nda““hhuukkuukkii ssoorruummlluulluukk yyaa--

rraattmmaayyaaccaakk flfleekkiillddee ççeekkiimm yyaapp››llaa--

ccaakk”” vurgusuyla yap›lan çekimlerin

kasetleri bile mahkeme heyeti tara-

f›ndan delil olarak istenmedi. Dava-

n›n nas›l geliflece¤i sürpriz olmasa

da, görece¤iz diyelim.

KKaattlleeddeennlleerrii DDee¤¤iill,, 

KKaattlleeddiilleennlleerrii 

YYaarrgg››llaayyaann HHuukkuukk
Ümraniye, Çanakkale, Bayram-

pafla katliamlar›n›n her üçünün sü-

ren davalar›nda da, yarg›lanan tut-

saklar oldu. Savc›lar, katliam›n he-

men sonras›nda katledenleri de¤il,

katledilenleri yarg›lamak için hare-

kete geçmifllerdi.

Suç ve suçlu kavramlar›n› belir-

leyen, ““DDeevvlleettiinn çç››kkaarrllaarr›› iillee hhuu--

kkuukk kkaarrflfl›› kkaarrflfl››yyaa ggeellddii¤¤iinnddee ddeevvllee--

ttii tteerrcciihh eeddeerriimm”” bak›fl aç›s›yd›. Bu

bak›fl aç›s›n›n, suç ve suçluyu arafl-

t›rmas›, yasalar› dikkate almas› söz

konusu olmazd›, olmad›. Otomatik

olarak tüm tutsaklara davalar aç›ld›.

Davalar›n aç›l›fl biçiminden de anla-

fl›l›yordu ki, suç ““ddeevvrriimmccii oollmmaakk,,

ddeevvlleettiinn ddeevvrriimmccii kkiimmllii¤¤ii yyookk eettmmee

ssaalldd››rr››llaarr››nnaa bbooyyuunn ee¤¤mmeeyyeerreekk ddii--

rreennmmeekkttii””. 

Tüm tutsaklara toptan dava açar-

ken, hukuki bir kayg›lar› da, hukuki

bir araflt›rmalar› da yoktu. Devrim-

cili¤i, devrimci politikay› yarg›lay›p

cezaland›rarak, 19 Aral›k katliam›

ile askeri olarak bafllat›lan sald›r›y›

yarg› cephesinden sürdürüyorlard›.

Alelacele aç›lan davalar›n bir amac›

da, katliamc›l›klar›n› aklamak ve

katliam›n sorumlulu¤unu tutsakla-

r›n üzerine y›kmakt›.

Üst üste katliamc›lar›n yarg›lan-

mas› talebiyle verilen dilekçeler ne-

deniyle, katliamc›lara da zoraki da-

valar açmak zorunda kald›lar, fakat,

Say›: 149 15FAfi‹ZM‹N HUKUKU

19 Aral›k Davalar› Ve 
FFAAfifi‹‹ZZMM‹‹NN HHUUKKUUKKUU

ÜÜçç DDaavvaaddaa HHuukkuukkssuuzzlluukk
kk ÇÇaannaakkkkaallee kkaattlliiaamm ddaa--

vvaass››nnddaa vveerriilleenn mmüüttaallaaaa ddaa,,
kkaattlliiaammddaann ssaa¤¤ kkaallaann ttuutt--
ssaakkllaarraa aa¤¤››rr hhaappiiss cceezzaallaarr››
iisstteennddii..

SSaavvcc››yyaa ggöörree;; 44 ttuuttuukklluu
vvee 11 aasskkeerriinn ööllüümmüü ‘‘eenn aazz
ccaann kkaayybb››’’..
kk BBaayyrraammppaaflflaa kkaattlliiaamm

ddaavvaass››nnddaa,, ttuuttssaakkllaarr››nn yyaarr--
gg››llaannmmaass›› ssüürreerrkkeenn,, kkaattllee--
ddeennlleerree aaçç››llaann ggöösstteerrmmeelliikk
ddaavvaaddaa zzaammaann aaflfl››mm›› ssüürreessii
ddoolluuyyoorr..
kk ÜÜmmrraanniiyyee kkaattlliiaamm ddaa--

vvaass››nnddaa,, mmaahhkkeemmeeyyee ggöönn--
ddeerriilleenn ““ÖÖzzeell MMüüddaahhaallee
PPllaann››””,, kkaattlliiaamm vvee kkaattlliiaamm
bbeellggeelleerriinniinn ggiizzlleennmmeessii ttaallii--
mmaatt›› vveerriillddii¤¤iinnii ggöösstteerriiyyoorr..
FFaakkaatt,, bbuu ttaalliimmaatt›› vveerreennlleerr,,
uuyygguullaayyaann vvee uuyygguullaannmmaa--
ss››nnddaann ssoorruummlluu oollaannllaarr yyaarr--
gg››llaannmm››yyoorr. 

Yak›ld›lar, yyakanlar, eellerini

kollar›n› ssallayarak ddolafl›yor;

çünkü ““buras› TTürkiye!”



yarg›lama yapmad›lar. Ne bu katli-

am operasyonlar›na kat›lanlar›n tam

olarak isimleri mahkemelere veril-

di, ne katliamc›lar mahkemelere ge-

lerek ifade verdiler. Ne de katliam-

lar›n belgelerini mahkemelere sun-

dular. Sözde yarg›lamalar vard›,

ama gerçekte yarg›lama olmad›.

Oligarfli, katliamc›lar›n›n yarg›-

lanmas›na demokrasicilik oyunu-

nun gere¤i kadar bile müsammaha

göstermedi. Mahkemeler, katliam-

c›lar› yarg›lamamak için ne gereki-

yorsa yapt›. Sonuç olarak, göster-

melik yarg›lamalar bir hhuukkuukk kkoo--

mmeeddiissiinnee dönüfltü.

Ümraniye katliam davas›n›n son

duruflmas›nda mahkemeye sunulan

““ÖÖzzeell MMüüddaahhaallee PPllaann››””,, katliam-

lar›n nas›l planland›¤›n› ve hukuki

belgelerin nas›l gizlendi¤ini göste-

ren bir örnek oldu. Kuflku yok ki, bu

plan›n benzerleri Bayrampafla, Ça-

nakkale ve di¤er katliam yap›lan

hapishaneler için de vard›r.

Fakat, mahkemeler taraf›ndan ne

bunlar araflt›r›ld› ve ne de var olan

belgeler de¤erlendirildi. 7 y›l bo-

yunca delillerin toplanmas› ifllemle-

ri yap›lmad›. Olay yeri incelemeleri

deliller karart›ld›ktan sonra yap›ld›.

Operasyonlar›n kamera kay›tlar›

Ümraniye ve Çanakkale davalar›n-

da mahkemeye getirilmedi, Bay-

rampafla Hapishanesi davas›nda ise

saatlerce süren operasyon için 19

dakikal›k ““zzaarraarrss››zz ggöörrüünnttüü”” mah-

kemeye sunuldu. Avukatlar›n talep-

leri otomati¤e ba¤lanm›flças›na red-

dedildi. Sözde yarg›lama yapan, fa-

kat yarg›laman›n gerektirdi¤i delil-

lerin toplanmas› taleplerini redde-

den yarg›laman›n niyetini tart›flmak

bile gereksizdir.

SSuuççuu GGiizzlleeyyeenn DDeevvlleett

DDeelliilllleerrii KKaarraarrttaann HHuukkuukk

Her üç hapishanede yap›lan kat-

liamlara iliflkin davalarda 7 y›ld›r,

herhangi bir geliflme yaflanm›yor,

belgeler toplanam›yor, dahas› katli-

am operasyonuna kat›lanlar›n isim-

leri bile netlefltirilemiyor.

Elbette, devlet iradesi olmadan

bu mümkün de¤ildir. Devletin ira-

desi suçu gizlemek için kullan›l-

maktad›r. Ki, Ümraniye katliam da-

vas›na sunulan belge devletin bu su-

çunun itiraf›d›r.

Bir devletin suçu gizledi¤i ve üs-

telik bunu en üst kurumlar›n›n ka-

rarlar›yla yapt›¤› ve yarg›n›n bu su-

çun orta¤› oldu¤u, suça hukuki k›l›f

oluflturmaya çal›flt›¤› bir ülkede,

adaletin zerresinin varl›¤›ndan bile

söz edilemez.

AAddllii TT››pp BBeellggeelleerrii 

GGeeççeerrssiizz:: PPeekkii SSaavvcc›› ‹‹ççiinn 

GGeeççeerrllii BBeellggee HHaannggiissii??

Adli T›p belgeleri Çanakkale 19

Aral›k operasyonunda, katledilen

tutsaklardan  Fahri Sar› ve ‹lker Ba-

bacan’›n kurflun ve gaz bombas›yla

öldürüldü¤ünü söylüyor, savc› ka-

tilleri aklamak için; ““ssiillaahhll›› iissyyaann

vvee ççaatt››flflmmaa oorrttaamm››nnddaa”” öldüler di-

yerek belirsizlefltiriyor.

Adli T›p raporlar›nda, ‹‹llkkeerr BBaa--

bbaaccaann iiççiinn;; “ölümünün, bafla sol-

dan giren muhtemelen göz yaflart›c›

gaz bombas› ile kafatas› ve kaide k›-

r›klar›, beyin ve beyincik harabiye-

ti, beyin kanamas› ve geliflen dola-

fl›m durmas› sonucu meydana geldi-

¤inin... tespit edildi¤i” ve FFaahhrrii SSaa--

rr›› iiççiinn;; “ölümünün ateflli silah mer-

mi çekirde¤ine ba¤l› ince ba¤›rsak

ve mezan yaralanmas›, iç kanama

ve geliflen kanama floku sonucu

meydana geldi¤i...” ifade ediliyor..

KKaattlliiaammcc››ll››¤¤›› MMeeflflrruu VVee 

HHaakkll›› GGöörreenn HHuukkuukk

Katliam davalar›nda ortaya ç›-

kan bir gerçek de, devletin katliam

yapmakta özgür oldu¤udur.

Halk›n hak ve özgürlükleri ne

kadar s›n›rl›ysa, devletin katliamc›-

l›ktaki özgürlü¤ü de, o kadar s›n›r-

s›zd›r. Yarg›lanmaz, hesap sorul-

maz. Oligarflinin mahkemeleri,

devletin katliamc›l›¤›n› meflru ve

hakl› görmektedir.

Bugüne kadar da, düzenin mah-

kemelerinde, devletin yapt›¤› katli-
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AAddaalleett iisstteeyyiinn;;

ddiirrii ddiirrii yyaakk››llaannllaarr››mm››zz iiççiinn

ttuuttuuflflmmuuflfl bbeeddeennlleerriinnee kkuurr--

flfluunn ss››kk››llaannllaarr iiççiinn

ggaazz bboommbbaallaarr››yyllaa bboo¤¤uullaann--

llaarr››mm››zz iiççiinn

ggaazzaa vvee kkaannaa bbuullaannmm››flfl bbee--

ddeennlleerriiyyllee iiflflkkeenncceelleerrddeenn ggeeççii--

rriilleennlleerriimmiizz iiççiinn

aayyllaarrccaa aaççll››¤¤››nn kkooyynnuunnddaa

ööllüümmee yyüürrüümmeekk zzoorruunnddaa bb››rraa--

kk››llaannllaarr››mm››zz iiççiinn 

112222 kkeerree öölleennlleerriimmiizz iiççiinn

AAddaalleett iisstteeyyiinn kkaarrddeeflfllleerr.. 

BBaakk››nn,, oonnllaarr››nn yyaarrgg››ss››nnddaa

aaddaalleett yyookk.. 

BBaakk››nn,, oonnllaarr››nn hhaakkiimmlleerriinn--

ddee vviiccddaann yyookk.. 

kkeennddii vviiccddaann››nn››zzaa hheessaapp vvee--

rreebbiillmmeekk iiççiinn kkaarrddeeflfllleerr,, aaddaalleett

iisstteeyyiinn.. 

‹‹sstteeyyiinn,, aaddaalleettssiizz kkaallmmaass››nn

bbuu ttoopprraakkllaarr.. 

‹‹sstteeyyiinn,, zzaalliimmee vvee zzuullmmee

kkaarrflfl›› sseessssiizz kkaallmmaass››nn bbuu ttoopp--

rraakkllaarr.. 

‹‹sstteeyyiinn,, ööllüülleerriimmiizz öönnüünnddee

bbaaflfl››mm››zz ee¤¤iikk kkaallmmaass››nn!! 

Kardefller!

TTAAYYAADD’’ll››llaarr hheerr dduurruuflflmmaaddaa

AADDAALLEETT ttaalleepplleerriinnii

hhaayykk››rrdd››llaarr.. OOlliiggaarrflfliinniinn

mmaahhkkeemmeelleerriinnddeenn 

aaddiill kkaarraarrllaarr çç››kkmmaadd››...... 

AAddaalleett iihhttiiyyaacc›› dduurruuyyoorr!!......



amlar›n yarg›lan›p cezaland›r›ld›¤›-

n›n örne¤i hemen hemen yoktur. Bu

katliam davalar› da bunun bir örne-

¤i olmufltur. Yasalar, devletin hukuk

çerçevesinde hareket edece¤ini söy-

lüyorsa da, bizim ülkemizdeki tüm

hukukçular bilirler ki, o yasalar ka-

¤›t üzerindedir ve uygulanmak için

de¤ildir.

Zaten devletin hukukla s›n›rlan-

madan katliam yapma özgürlü¤ü ol-

du¤u için de, yap›lan operasyonun

yasalara, hukuka uygunlu¤u ya da

uygunsuzlu¤u araflt›r›lm›yor, önem-

senmiyor.

Devletin yasalarla kendisini s›n›r-

lamad›¤› bir ülkede, hukukun ifllevi

nedir sorusu ortaya ç›kmaktad›r. Bu-

nun cevab› da, katliam davalar› süre-

cinde vard›r. Hukuk, devletin halka

karfl› kulland›¤› bir güç durumunda-

d›r. Bunun yan›nda bir ifllevi de, dev-

letin katliamc›l›¤›na hukuki k›l›f

oluflturmaya çal›flmakt›r. Sözkonusu

katliam davalar›nda yap›lan bir ya-

n›yla da bu olmufltur. Çanakkale da-

vas›nda savc›n›n verdi¤i mütalaada

bu somut olarak görülmektedir. 

Savc› flöyle diyor: ““OOllaayy hheerr ttaa--

rraaff›› kkaappaall›› bbiirr cceezzaaeevviinnddee ggeerrççeekkllee--

flfleenn ssiillaahhll›› aayyaakkllaannmmaa eeyylleemmii

oolluupp...... vveerriilleenn bbiirrii aasskkeerr üüçç hhüü--

kküümmllüü ddöörrtt kkaayy››pp vvee ddee oolluuflflaann bbüü--

yyüükk hhaassaarr ddaa ddiikkkkaattee aall››nndd››¤¤››nnddaa

ooppeerraassyyoonnuunn eenn aazz ccaann vvee mmaall kkaayy--

bb›› hhaassaarr›› iillee ssoonnuuççllaannaabbiillmmeessii iiççiinn

üüçç ggüünn hheerr ttüürrllüü öözzeenn vvee ççaabbaa ggööss--

tteerriillmmiiflflttiirr.. TTüümm bbuu ggeelliiflflmmeelleerree

kkaarrflfl››nn ssoonnuuçç aall››nnaammaadd››¤¤››nnddaann ggüü--

vveennlliikk ggüüççlleerrii yyaassaall yyeettkkiilliilleerrii ddaa--

hhiilliinnddee ssiillaahh kkuullllaannmm››flflllaarrdd››rr..””

‹flte katliamc›l›k, hukuki k›l›f al-

t›nda böyle meflrulaflt›r›l›yor.

Devletin, dönemin ‹çiflleri Baka-

n› Sadettin Tantan’›n aç›klad›¤› gibi

““11 yy››ll öönncceessiinnddeenn”” planlayarak

gerçeklefltirdi¤i katliam, ““ssiillaahhll››

aayyaakkllaannmmaayyaa mmüüddaahhaallee”” gibi gös-

terilerek, katledilenlerin say›s›n› az

bulup katiller adeta övülerek katli-

am aklan›yor.
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BBeellggeenniinn AAdd››:: ÜÜmmrraanniiyyee CCeezzaaeevvii

ÖÖzzeell MMüüddaahhaallee PPllaann››

Bir k›sm›na dergimizin 148. yani

bir önceki say›s›nda yer verdi¤imiz

bu belge, Ümraniye Hapishanesi’nde

19 Aral›k 2000’de yap›lan katliam›n

talimnamesidir.

KKaattlliiaamm››nn ggöörrüüllddüü¤¤üü,, ÜÜsskküüddaarr

22.. AA¤¤››rr CCeezzaa MMaahhkkeemmeessii’’nnee 2266 MMaa--

yy››ss’’ttaa ggöönnddeerriilleenn ttaalliimmaattnnaammee,,

““KKAATTLL‹‹AAMM SSUUÇÇUUNNUUNN”” bbeellggeessii--

ddiirr..

ÖÖRRNNEEKK::

Deniyor ki; ““HHuukkuukkii ssoorruummlluulluukk

yyaarraattmmaayyaaccaakk flfleekkiillddee ççeekkiimm yyaapp››llaa--

ccaakk””......

Bu talimname devletin resmi bir

kurumu olan ‹ssttaannbbuull ‹‹ll JJaannddaarrmmaa

KKoommuuttaannll››¤¤››’nca haz›rlanm›flt›r. Ve

““ddeelliilllleerriinn kkaarraarrtt››llmmaass››”” talimat›

veriliyor.

Talimat›n kendisi diyor ki; ““bbee--

nniimm yyaapptt››¤¤››mm yyaassaallaarrddaa ssuuççttuurr””..

Ve diyor ki, ““bbeenn hheemm ssuuçç iiflfllleerriimm

hheemm ddee ssuuççllaarr››mm›› ggiizzlleerriimm””..

Baflka bir fleye gerek var m›? Za-

ten yapt›klar› da tam olarak bu tali-

mata uygun olmufltur.

Peki, jandarma, suç iflleme ve su-

çun delillerini ortadan kald›rma ku-

rumu mudur? Bu kadar aleni bir fle-

kilde, tüm devletin bilgisi olan resmi

bir belgeye yaz›labildi¤ine göre de-

mek ki, bbuu üüllkkeeddee jjaannddaarrmmaann››nn ggöö--

rreevvii ssuuçç iiflfllleemmeekk vvee ssuuççuunn ddeelliilllleerrii--

nnii kkaarraarrttmmaakktt››rr..

Karart›lmak istenen suç, en baflta

katliam karar›n› alan hükümet ve Ge-

nelkurmay›n suçudur. Sonra karar›

uygulayanlar›n suçudur. ““HHuukkuukkii ssoo--

rruummlluulluukk yyaarraattmmaayyaaccaakk flfleekkiillddee

ççeekkiimm yyaapp››llaaccaakk”” talimat› da en mer-

kezden al›nm›fl ““kkaattlliiaamm yyaapp››llaaccaakk,,

ddeelliill bb››rraakk››llmmaayyaaccaakk”” çerçevesindeki

bir karar›n ürünü olarak o belgeye gir-

mifltir. ‹flte oligarflik devletin niteli¤i!

Ve, böylesi talimatlarla yap›lan

operasyon çekimleri bile mahkeme-

lerden saklan›yor, çünkü öyle bir kat-

liam yap›lm›flt›r ki, en zarars›z gö-

rüntüler bile katliam› belgeliyor.

ÖÖRRNNEEKK::

Deniyor ki; ““KKoo¤¤uuflfl kkoorriiddoorruunnaa

ggiirriillmmeessii hhaalliinnddee hhüükküümmllüü vvee ttuuttuukk--

lluullaarr››nn ddiirreenncciinnii kk››rrmmaakk iiççiinn ..........

GG‹‹ZZLL‹‹..........””

Gizli diye bofl b›rak›lan yerde ne

yaz›yor, as›l bunu aç›klay›n, mahke-

me as›l bunu sormal› ve aç›¤a ç›kar-

mal›d›r. Tutsaklar›n operasyonun bu

aflamas›na iliflkin tan›kl›klar›n› dinle-

melidir.

Çünkü, belgenin en önemli nokta-

s› gizlenmeye çal›fl›l›yor olsa da, biz

gizli denilen yerde ne yazd›¤›n› Üm-

raniye ve di¤er hapishanelerde yap›-

lan katliamlardan tahmin edebiliyo-

ruz. Zira, bu hapishanelerde koridor-

lara giren askerler, hedef gözeterek,

tüm tutuklar›n üzerine kurflun ya¤d›r-

d›lar. Bunun sonucunda onlarca tut-

sak yaraland› ve flehit düfltü.

Ki, dergimizin bir önceki say›s›n-

dan hat›rlanacakt›r; sözkonusu belge-

de, ““kkaarrflfl›› ggüüççlleerr”” ““ddoosstt kkuuvvvveettlleerr””

gibi kavramlar kullan›larak, tutsaklar

düflman olarak tan›mlan›yordu. Ve

operasyon da, bu bak›fl aç›s›na uygun

olarak hayata geçirilmiflti.

Katliam Böyle Yap›ld›!
Deliller Böyle Gizlendi!

K ATL‹AM
BELGES‹:
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KATL‹AMCILARIN DERS‹M DÜfiMANLI⁄I
Oligarflik iktidar›n düflmanlar› sadece tutsaklar da de¤ildir.

Dersimliler’e ony›llar öncesinden sürdürdü¤ü düflmanl›¤› da

Ümraniye katliam› belgelerine yans›m›flt›r.

DDeenniiyyoorr kkii;; ““TTUUNNCCEELL‹‹ iillii nnüüffuussuunnaa,, kkaayy››ttll›› ((7700)) kkaaddaarr

iinnffaazz kkoorruummaa mmeemmuurruunnuunn tteerröörriissttlleerree sseemmppaattiizzaann oolldduu¤¤uu,,

tteerröörriissttlleerriinn hheerr ttüürrllüü iisstteekklleerriinnii ggöönnüüllllüü oollaarraakk yyeerriinnee ggeettii--

rreecceekklleerrii kk››yymmeettlleennddiirriillmmeekktteeddiirr..”” 

70 gardiyana iliflkin belgede yer alan bu ifadenin tek nede-

ni, onlar›n Dersimli olmalar›. Ve hepsi oligarflinin düflman›

saflar›nda. Fakat, belgenin yine de eksik oldu¤u söylenebilir,

örne¤in Alevi gardiyanlar› yazmay› unutmufllar, Kürt köken-

lileri yazmay› unutmufllar.

Gerçekte, oligarflinin kafas›ndaki düflman tüm halkt›r. Bu

örnekte oldu¤u gibi, yeri geldikçe gündeme getirir.

KATL‹AMCILARIN ÖNGÖRDÜKLER‹
“ ((33)) ffaarraazziiyyeelleerr :: 

(a) Ümraniye Cezaevi Cumhuriyet Savc›s› ve Ce-

zaevi idaresince cezaevinde devam eden ölüm oruçla-

r›na müdahale edilmesi ve baz› hükümlü ve tutuklula-

r›n sevklerinin yap›lmas› talebinde bulunulaca¤›.

(b) Terör örgütü mensubu hükümlü ve tutuklu-

lar›n Jandarman›n müdahalesine karfl› direnecekle-

ri, bu esnada kesici-delici ve ateflli silahlar› kulla-

nabilecekleri. 

(c) PKK Terör Örgütüne mensup tutuklu ve hü-

kümlülerin müdahale esnas›nda tarafs›z kalaca¤›. 

(d) Cezaevine müdahale öncesinde birkaç infaz

koruma memurunun gönüllü olarak rehine olabile-

ce¤i farz ve kabul edilmifltir.”

Türkiye'de 19 Aral›k

2000’de katliam yap›lan 20

hapishaneden biri de Ça-

nakkale Kapal› E Tipi Ha-

pishanesi'ydi.

Bugüne kadar tüm çaba-

lara ra¤men Çanakkale kat-

liam›n›n gerçek sorumlular›

hakk›nda dava aç›lmad›. 

Halk›n Hukuk Bürosu,

2003 y›l›nda aç›lan davayla

ilgili savc›n›n verdi¤i müta-

alaya iliflkin ““HHaayyaattaa DDöö-

nnüüflfl’’üünn KKaattiilllleerrii AAkkllaannaa-

mmaazz,, SSoorruummlluullaarr›› TTaarriihh

YYaa rrgg››llaayyaaccaakktt››rr.. GGüünneeflfl

BBaallçç››kkllaa SS››vvaannmmaazz”” bafll›-

¤›yla yaz›l› bir aç›klama

yapt›:

“Operasyonun yap›l›fl

flekli, kullan›lan silahlar›n

türü ve miktar›, ölüm ve ya-

ralanmalar›n meydana gelifl

flekli ve say›s› kullan›lan

gaz bombalar›n›n miktar›,

ne oldu¤u bilinmeyen kim-

yasal gazlar›n kullan›lmas›

gibi olgular›n birlikte de-

¤erlendirilmesi operasyo-

nun iddia edildi¤i gibi hayat

kurtarmak amac›yla yap›l-

mad›¤›n› ortaya koyuyordu. 

Operasyondan hemen

sonra (...) faili gayr› muay-

yen flekilde adam öldürmek,

cezaevi idaresine karfl› silah-

l› isyan, intihara azmettir-

mek suçlamalar›yla dava

aç›ld› ve operasyon ma¤du-

ru tüm tutuklu ve hükümlü-

ler hakk›nda tutuklama kara-

r› verildi” denilen aç›klama-

da gerek Adalet ve ‹çiflleri

bakanlar›n›n katliam sonras›

beyanlar› gerekse de adli t›p

raporlar›yla katliam›n belge-

lendi¤i, itiraf edildi¤i belirti-

lerek “Biz hukukçular göre-

ve bafllamadan önce namus

ve vicdan›m›z üzerine ye-

min ederiz. Savc›l›k maka-

m›n›n görevi maddi gerçe-

¤in ortaya ç›kmas›n› sa¤la-

mak üzere soruflturma ve

adil bir yarg›lama yap›lmas›-

n› sa¤lamakt›r” denildi.

19 Aral›k katliam›n›n ka-

muoyunda teflhir olup hal-

k›n vicdan›nda mahkum ol-

du¤u belirtilerek Katillerin

yarg›lanmas› ve cezaland›-

r›lmas›  talebi dile getirildi.

Halk›n Hukuk Bürosu:
Hayata Dönüfl’ün Katilleri Aklanamaz,
Sorumlular› Tarih Yarg›layacakt›r...”

1 May›s’ta Taksim

ça¤r›s› yapt›klar› için tu-

tuklanan Malatya Temel

Haklar çal›flanlar›ndan

Sevcan Göktafl, Mehmet

Türker ve Adem Y›l-

d›z’›n hapishaneden yaz-

d›¤› mektuplardan kesit-

ler sunuyoruz:

“Kitap göndermiflsi-

niz bana. Hemen kütüp-

haneciyle görüflmek iste-

dim ama görüflemedim.

Dilekçe yazmam söylen-

di, yaz›p verdim ama ki-

tap gelmedi. Görevli ba-

na o kitaplar› veremeye-

ce¤ini söyledi. Ben de

böylece kitaps›z kald›m.

(...) Keyfi uygulamalara

gelince siyasiyiz, ama

kitap, ko¤ufl, gazete vs…

söz konusu olunca siyasi

de¤iliz.” ((SSeevvccaann GGöökk-

ttaaflfl’’››nn mmeekkttuubbuunnddaann))

“Bir aydan sonra da-

ha iki gündür gazete ve-

riyorlar. Gazeteyi kabul

ettirebildik anlayaca¤›-

n›z. Bizim de perflembe

günü mahkememiz vard›.

‹ki sefer dilekçe verme-

mize ra¤men mah-

kemeye götürmedi-

ler.” ((MMeehhmmeett

TTüürrkkeerr vvee AAddeemm

YY››lldd››zz’’››nn mmeekkttuu-

bbuunnddaann))

MMaallaattyyaa’’ddaa 

11 MMaayy››ss’’ttaann

TTuuttuukkllaannaannllaarr

TTaahhlliiyyee EEddiillddii

42 gündür tutuklu

olan Malatya Temel

Haklar çal›flanlar›ndan

Sevcan Göktafl, Mehmet

Türker, Adem Y›ld›z 4

Haziran’da görülen du-

ruflmada tahliye edildi-

ler.

Temel Haklar çal›-

flanlar› 24 Nisan günü

Malatya PTT karfl›s›nda

1 May›s’a ça¤r› afiflleri-

ni ast›klar› için gözalt›na

al›nm›fl ve “1 May›s’ta

Taksim’de provokatif

eylem yapacaklar›” iddi-

as›yla tutuklanm›fllard›. 

‹ktidar›n muhalif hiç-

bir sese tahammülü yok-

tur. Bask› ve hukuksuz-

lu¤u politika haline ge-

tirmifltir. Böyle bir ülke-

de haklar ve özgürlükler

mücadelesi veriyoruz. 

Malatya’dan Mektup:

BASKI, YASAK VAR
HAK YOK! 



Bir insan toplulu¤unun, ayn›
hedefler için, birlikte hareket ede-
bilmesi, ancak bir öörrggüüttllüüllüükkllee
mümkün olabilir.

Ve her örgütün, kendine özgü
bir öörrggüüttsseell iiflfllleeyyiiflflii vard›r.  Bir
örgütlenmenin çeflitli düzey-
lerdeki kurumlar› ve insanlar›
aras›ndaki iliflkiler nas›l, hangi
kurallara göre yürüyecek? Po-
litikalar nas›l belirlenecek, ka-
rarlar nas›l al›nacak, nas›l uy-
gulanacak? ‹flleyifl iflte bunla-
ra cevap verir. 

Bu olgu her örgütte bir ve ayn›
de¤ildir. Örne¤in burjuva partile-
rinde, demokratik bir iflleyifl yok-
tur. Politikalar›n belirlenmesi, ka-
rarlar›n al›nmas› ve uygulanmas›,
organlar›n belirlenmesi, merkezi
olarak flekillenir. Üyelerinin büyük
ço¤unlu¤unun karar alma süreç-
lerine kat›l›mlar› sözkonusu de¤il-
dir. Ya biçimsel bir demokratik ifl-
leyifl uygularlar ya da onu da uy-
gulamazlar. Burjuva örgütlerin bu
iflleyifline bbüürrookkrraattiikk mmeerrkkeezziiyyeett--
ççiilliikk (Frans›zca CCeennttrraalliissaattiioonn
bbuurrooccrraattiiqquuee) denir.

Devrimci ve komünist örgütle-
rin iflleyifli ise, burjuva örgütler-
den temel farkl›l›klar içerir. Bu ör-
gütlerin iflleyiflleri ddeemmookkrraattiikk
mmeerrkkeezziiyyeettççiilliikk ilkesine göre bi-
çimlenir.

Demokratik merkeziyetçilik il-
kesi, sorunlar›n demokratik flekil-
de, mümkün olan en genifl kat›-
l›m sa¤lanarak tart›fl›lmas›, tart›-
flarak, ço¤unlu¤un düflüncesine
göre al›nmas› ve karar al›nd›ktan
sonra da, karar›n lehinde ve aley-
hinde olan hheerrkkeessiinn,, al›nan karar-
lara uymas› iflleyifline dayan›r.
fiematik bir özetle, kararlar afla¤›-
dan yukar›ya demokratik bir fle-
kilde al›n›p, yukar›dan afla¤›ya
merkezi flekilde uygulan›r. 

Kararlar›n ço¤unluk taraf›ndan
al›nmas› demek, karar alma süre-
cinin parmak demokrasisi deni-
len, oy kullanmaya indirgenmesi
demek de¤ildir. Ayn› zamanda
karar alma süreçlerinde, müm-
kün olabildi¤ince genifl bir de-

mokratik tart›flma sürecinin iflle-
tilmesi anlam›na gelir. Karar al-
mada farkl› düflüncelerin birbirini
ikna etmesi esast›r. Fakat, ikna
yollar› denendikten sonra, ço¤un-
lu¤un düflünceleri karar haline
gelir. (Burada tart›flma sürecin-
den kastedilen, örgütsel iflleyifli
engelleyecek, örgütü hantallaflt›-
r›p, hareket edemez hale getire-
cek düzeyde s›n›rs›z bir tart›flma
süreci de¤ildir).

Karar almada demokratik ya-
n›n iflletilme biçimi, örgütün için-
de bulundu¤u koflullara göre, bi-
çim de¤ifltirebilir. Faflizm koflulla-
r›nda veya burjuva demokrasisi
alt›nda elbette bu iflleyifl, farkl›
uygulanacakt›r. Koflullara göre,
kararlar biraraya gelinen toplant›-
larda al›narak demokratik yan ifl-
letilir, koflullara göre bunu üyele-
rinin demokratik bir flekilde yapt›-
¤› seçimlerde belirledi¤i organlar
arac›l›¤›yla iflletebilir. Bunun bir
s›n›r› ya da tek bir biçimi yoktur.
Fakat, demokratik iflleyiflin özün-
de bir de¤ifliklik olmaz. ‹lkenin
özü; örgüt üyelerinin düflünceleri-
ni, içinde bulunulan koflullarda,
politika ve kararlara en iyi flekilde
yans›tabilmektir.

Demokratik merkeziyetçilik il-
kesinin karar alma biçimi demok-
ratikken, kararlar›n uygulanmas›
ise, merkezidir. Örgüt kararlar›na,
o örgüt içinde bulunan herkesin
uymas›n›n zorunlulu¤u anlam›na
gelir. Bu özellikleriyle, demokratik
merkeziyetçilik ilkesi, örgütsel
birli¤i devam ettirebilmenin koflu-
ludur.

Demokratik merkeziyetçilik il-
kesinde, az›nl›¤›n ço¤unlu¤a uy-

mas›, örgüt çal›flmalar›n›n bir
merkezi organ taraf›ndan yönetil-
mesi, mücadeleyi yasall›k s›n›rla-
r›na hapseden kesimler taraf›n-
dan, ““bbüürrookkrraattiizzmm”” elefltirileriyle

karfl›lan›r. Oysa bürokratizm,
demokrasi ad›na flekilci dav-
ran›p örgütü hantallaflt›rmak-
tan baflka bir fley de¤ildir. 

Birli¤in zemini, ortak he-
defler için düflünce ve eylem
birli¤inin sa¤lanmas›d›r. De-
mokratik bir flekilde kararlar›n

al›nmas› ve merkezi olarak bu ka-
rarlar›n hayata geçirilmesinin
sa¤lanmas› düflünce ve eylem
birli¤ini sa¤laman›n da yoludur.

‹steyenin örgüt kararlar›na uy-
du¤u, isteyenin ben bu kararlara
kat›lm›yorum diyerek kararlara
uymad›¤› bir iflleyiflle birlik sa¤la-
namaz ve oorrttaaddaa öörrggüütt ddiiyyee bbiirr
flfleeyy kkaallmmaazz.. Bu tarz örgütler, için-
de hiziplerin boy verdi¤i, disiplinin
olmad›¤›, anarflist yap›lar haline
gelir.

Özellikle, illegal örgütlerde, ör-
gütlenme ve mücadele koflullar›-
n›n zorunlulu¤u ve karar alma sü-
recini h›zland›rman›n gereklili¤i
nedeniyle, demokratik merkezi-
yetçilik ilkesinin merkeziyetçilik
yan› daha a¤›r basar.

LLeenniinn bu konuya, BBiirr AAdd››mm ‹‹llee-
rrii ‹‹kkii AAdd››mm GGeerrii adl› eserinde flöy-
le aç›kl›k getirir; ““OOppoorrttüünniisstt
SSoossyyaall DDeemmookkrraassiinniinn öörrggüüttlleenn-
mmee pprreennssiipplleerrii aaflflaa¤¤››ddaann yyuukkaarr››-
yyaa ddoo¤¤rruu öörrggüüttlleennmmee uussuullüünnüü
iizzlleerr vvee bbuu yyüüzzddeenn mmüümmkküünn ooll-
dduu¤¤uu kkaaddaarr ((aaflfl››rr›› bbiirr flfleevvkkllee))
aannaarrflfliizzmm nnookkttaass››nnaa vvaarraann
öözzeerrkkll ii¤¤ii vvee ddeemmookkrraassiiyyii yyee¤¤ ttuu-
ttaarr.. 

DDeevvrriimmccii SSoossyyaall DDeemmookkrraassii--
nniinn öörrggüüttlleennmmee pprreennssiipplleerrii iissee,,
yyuukkaarr››ddaann aaflflaa¤¤››yyaa ddoo¤¤rruu öörrggüütt--
lleennmmee uussuullüünnüü iizzlleerr,, bbuu yyüüzzddeenn
ddee ppaarrççaallaarrllaa iilliiflflkkii ddee,, mmeerrkkeezziinn
ggüüccüünnüünn vvee hhaakkllaarr››nn››nn ggeenniiflflllee--
ttiillmmeessiinnddeenn yyaannaadd››rr..”” 

Fakat, merkezi yan›n a¤›r bas-
mas› demek, birincisi demokratik
yan›n iflletilmeyebilece¤i demek
de¤ildir, ikincisi bir tercih de¤il,
koflullar›n getirdi¤i zorunluluktur.

B‹LG‹

DEMOKRAT‹K
MERKEZ‹YETÇ‹L‹K
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Ankara Belediye Baflkan› Melih

Gökçek, ekranlar›n karfl›s›na geçmifl,

yüzünde mutlu bir gülümsemeyle, 21

gün boyunca Ankaral›lar’a a¤›r metal-

li, arsenikli K›z›l›rmak suyunu gizlice

içirdi¤ini aç›kl›yor.

Belediye Baflkan› kendinden çok

emin ve mutlu, 21 gün gizlice o su-

yu içirmifl ve kimse bunu fark etme-

mifl! Ve o sudan dolay› ishal vakala-

r›nda bir art›fl görülmemifl! Kimsenin

K›z›l›rmak suyu içti¤ini fark etme-

mifl olmas› suyun kalitesini kan›tl›-

yormufl Gökçek’e göre. Milyonlar›n

üzerinde yapt›¤› denemenin sonuçla-

r›ndan memnun. fiöyle diyor aç›kla-

mas›nda; ““mmuusslluukkllaarrddaann,, öözzeelllliikkllee

ssoonn 2211 ggüünn iiççiinnddee,, mmuunnttaazzaamm oollaa--

rraakk KK››zz››ll››rrmmaakk ssuuyyuunnuu iiççiiyyoorrssuunnuuzz..

AAmmaa kkiimmssee ffaarrkk››nnaa bbiillee vvaarrmmaadd››

ddiikkkkaatt eettttiiyysseenniizz.. NNeeddeennssee iisshhaall vvaa--

kkaallaarr›› ddaa aarrttmmaadd››.. AAmmaa yyaarr››nnddaann iittii--

bbaarreenn bbaazz›› ooddaakkllaarr hheemmeenn ffeerryyaatt ffii--

ggaannaa bbaaflflllaayyaaccaakkllaarr..””

Bilimsel aç›klamalarda, suyun et-

kilerinin uzun vadede ortaya ç›kabi-

lece¤i söyleniyor. Hastanelere önce-

den haber verilmeden suyun de¤iflti-

rilmesinin ise, su sa¤l›kl› olsa bile

özellikle diyaliz makinelerinin her

suya göre ayar›n›n yenilenmesi ge-

rekti¤i için önemli sa¤l›k sorunlar›na

neden olabilece¤i aç›klan›yor. Gök-

çek’in umurunda de¤il.

SSaa¤¤ll››kk BBaakkaannll››¤¤›› TTIIPP KKUURRUU--

MMUU’’nnuunn 44 HHaazziirraann’’ddaa aaçç››kkllaadd››¤¤››

rraappoorraa ggöörree,, GGöökkççeekk’’iinn iiççiirrddii¤¤ii KK››--

zz››ll››rrmmaakk ssuuyyuu kkaannsseerroojjeenn mmaaddddee--

lleerr iiççeerriiyyoorr..

Gökçek, hala diyor ki, bunlar›

önemsemeyin. Neyi önemseyelim?

Gökçek K›z›l›rmak suyunu neden 21

gün boyunca gizli gizli içirmifl bili-

yor musunuz? Bak›n da ö¤renin,

okuyun da flafl›r›n! Diyor ki Gökçek;

““aajjiittaassyyoonnllaarr›› bboozzmmaann››nn,, aajjiittaassyyoonn--

llaarr›› yyeerrlleerrddee ssüürrüünnddüürrmmeenniinn eenn ggüü--

zzeell mmeettoodduunnuunn bbuu oolldduu¤¤uunnaa iinnaanndd››--

¤¤››mm iiççiinn......”” böyle yapt›m..

Mant›¤› ve yönetim anlay›fl›n› üç

noktada özetleyebiliriz:

BBiirriinnccii nnookkttaa;; halk›n sa¤l›¤›na

zerre kadar de¤er vermeyen bir yö-

netim anlay›fl›d›r. Halk›n sa¤l›¤›n›n

de¤eri nedir ki? Halk› kobay yerine

koyan Gökçek, örne¤i ancak Naziler-

’de görülebilecek flekilde milyonla-

r›n üzerinde suyun kalite denemesini

yap›yor.

‹‹kkiinnccii nnookkttaa;; halk› sürü yerine

koyan yönetim anlay›fl›d›r. Halk›n,

do¤rudan kendi yaflam›n› ilgilendi-

ren bir konuda bile tercihte bulunma

hakk›na sayg› duymuyor.

Halk›n en s›radan bir hakk›na

sayg› duymayan bir anlay›fl, ülke yö-

netiminde halk›n iradesine sayg› du-

yar m›? Elbette, duymaz ve duymu-

yor da zaten. Halk›n düflüncelerini,

taleplerini hesaba katm›yor. Padiflah

kafas›yla, halk› tebaa yerine koyarak

yönetiyor. Ve daha vahimi, bunu

meflru gördü¤ü için, ç›k›yor piflkince

aç›klama yap›yor.

ÜÜççüünnççüü nnookkttaa,, muhalefeti gerek-

siz gören, devre d›fl› b›rakan yönetim

anlay›fl›d›r. Ald›¤› karara iliflkin, mu-

halefetin görüfl bildirme hakk›na say-

g› duymuyor. ‹tirazlar› engellemek

için uygulamalar›n› muhalefetten

gizliyor. Oysa muhalefet, burjuva

demokrasileri ölçüleri içinde, en alt

düzeyde de olsa, iktidar›n uygulama-

lar›n› denetlemek, yönetimdeki key-

fiyeti s›n›rlamak gibi bir rol de üstle-

nir.

Gökçekler’in yönetim anlay›fl›n-

da, bu s›radan burjuva demokrasisi

kural›na uymak da yok.

Muhalefete bak›fl aç›lar›, oligarfli

içi iktidar çat›flmas›na göre biçimlen-

mifl, beyni, halk›n yarar›n› de¤il, mu-

halefete malzeme vermemeyi düflün-

meye göre ayarlanm›fl.

BBuu,, ttüümm ssöömmüürrüüccüü 

ddüüzzeennlleerriinn yyöönneettiimm 

aannllaayy››flfl››dd››rr

Gökçek’in yönetim anlay›fl›nda,

padiflah zihniyetiyle, burjuva zihni-

yet birleflmifltir. Padiflah zihniyeti,

halk›n iradesi kavramlar›ndan anla-

maz, halk› güdülecek bir sürü olarak

görür. Gökçek’in anlay›fl›nda da bu

vard›r.

Keza kapitalizm dahil, tüm sömü-

rücü az›nl›klar›n yönetim anlay›fl›nda,

halktan gizli kararlar almak, halktan

gizli uygulamak geçerli kurald›r.

Ve her iki yönetim anlay›fl›nda,

halk›n sa¤l›¤›n›n bir önemi olmaz.

Milyonlarca insan, gerek padiflahla-

r›n, gerekse de burjuvazinin ç›karlar›

için rahatl›kla gözden ç›kar›l›r.

Elbette, Gökçek bu yönetim anla-

y›fl›n›n ilk örne¤i de¤il.

Bu yönetim anlay›fl›, 1986’da

Çernobil’de nükleer patlama meyda-

na geldi¤inde, kansere neden olaca-

¤›n› bile bile, çay sat›fllar› düflmesin

diye halka çay içmesini telkin edi-

yordu. Milyonlar›n kansere yakalan-

mas› riski önemsizdi.

Ayn› mant›k, kufl gribinden insan-

lar›m›z ölürken, Tayyip Erdo¤an ki-

flili¤inde kameralar›n karfl›s›na geçip

tavuk tüketimini art›rmaya çal›fl›yor,

Aksaray ve çevre illerde musluk su-

yundan dolay› binlerce insan rahat-

s›zlan›p hastanelere dolmuflken, bir

inceleme yapma gere¤i duymadan

halk› musluk suyu içmeye teflvik edi-

yordu.

Yine ayn› mant›k, Bülent Ecevit

kiflili¤inde ““ddeepprreemm vveerrggiissii”” diye-

rek toplad›¤› paralar›, halk›n bilgisi

olmadan banka kurtarma operasyon-

lar›na, askeri helikopter al›mlar›na,

IMF borçlar›na, memur maafllar›n›n

ödenmesine kullan›yordu.

Ankaral›lar’a Gizlice
K›z›l›rmak Suyu ‹çirildi

Böyle
Yönetiyorlar



Burjuva demokrasilerinde belli

s›n›rlar içinde, halk›n al›nan kararlar

hakk›nda bilgi sahibi yap›lmas›, dü-

flüncelerini aç›klamak için çeflitli ze-

minlerin sunulmas› sözkonusudur.

Burjuva demokrasilerinin bu asgari

kurallar› da, oligarflinin egemen ol-

du¤u ve faflizmle yönetilen Türki-

ye’de uygulanmaz.

Tarihlerinde, halktan gizli say›s›z

karar vard›r. Emperyalizmle gelifltiri-

len iflbirlikçilik ve ba¤›ml›l›k iliflkile-

ri, çok say›daki ikili anlaflma hep

halktan gizli flekilde al›nan kararlar-

d›r.  Dahas›, ülkeyi, 1960’lardan bu

yana “k›rm›z› kitap”,  “gizli Anaya-

sa” diye adland›r›lan, Milli Güvenlik

Siyaset Belgesi'yle yönetmifllerdir.

Halk›n, bilgisinin dahi olmad›¤› bir

anayasa kitapç›¤›na göre kararlar

al›nm›fl, uygulanm›flt›r.

Halk; 1997’de Milli Güvenlik Si-

yaset Belgesi’nde yap›lan  ““HHiiççbbiirr

yyaassaa,, ggeenneellggee,, MMiillllii GGüüvveennlliikk SSiiyyaa--

sseett BBeellggeessii’’nnee aayykk››rr››ll››kk ttaaflfl››mmaayyaa--

ccaakktt››rr.. KKaammuu kkuurruumm vvee kkuurruulluuflflllaarr››

bbeelliirrlleenneenn ççeerrççeevvee dd››flfl››nnddaa hhaarreekkeett

eeddeemmeezz..”” fleklindeki düzenlemenin

bas›na yans›mas› üzerine, ony›llard›r

gizli bir anayasa ile yönetildi¤ini ö¤-

renebilmifltir.

Bu, halk› güdülecek bir koyun gi-

bi gören oligarflinin yönetim anlay›-

fl›n›n en somut ifadesidir.

Oligarflinin iktidar›nda, halk hiç-

bir zaman kendi kaderi hakk›nda söz

sahibi olmam›flt›r. Halk›n ülke yöne-

timindeki tek iradesi göstermelik se-

çimlerden ibarettir. Demokrasicilik

oyununda halka biçilen rol, önüne

getirilen düzen partilerinden birisine

oy vermekle s›n›rlanm›flt›r.

Bu elbette, halk›n iradesinin yö-

netime yans›mas› de¤ildir, fakat oli-

garfli için bu da yeterli olmam›fl, dü-

zen partilerinden oluflturulmufl mec-

lisi bile yönetimde tam yetkili k›lma-

m›fl, ülkeyi yöneten as›l güç MGK

olmufltur.

BBuu yyöönneettiimm aannllaayy››flfl›› 

ss››nn››ffssaalldd››rr

Gökçek’in 21 gün boyunca Anka-

ral›lar’a K›z›l›rmak suyunu gizlice

içirmesi, bir yönetim anlay›fl›n› orta-

ya koymufltur.

Fakat, bu yönetim anlay›fl›n› Gök-

çek’le ya da AKP ile s›n›rlayarak so-

runun s›n›fsal yan›n› görmezden ge-

len de¤erlendirmeler yanl›flt›r.

Melih Gökçek’in yönetim anlay›-

fl›n› da, AKP iktidar›n›n yönetim an-

lay›fl›n› da flekillendiren as›l olarak

sömürücü az›nl›¤›n ç›karlar›n›n sa-

vunucusu olmalar›, yani s›n›fsal ko-

numlar›d›r.

Bir avuç az›nl›¤›n ç›karlar›n› savu-

nuyor olmak, milyonlar›n aleyhine ka-

rarlar almak demektir. Dolay›s›yla,

halka karfl› al›nan bu kararlar ya yalan-

la yo¤rularak, halk›n ç›kar›na imifl gi-

bi yans›t›lacak, ya da halktan gizlene-

cektir. Halka yalan söylemek de, halk-

tan al›nan kararlar› gizlemek de sömü-

rücü az›nl›klar›n iktidarlar›na özgüdür.
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““BBuu yy››ll kkaaçç kkiiflflii öölleeccee¤¤iizz!!......”” diye sormufltuk 2255

MMaayy››ss 22000088 ttaarriihhllii Yürüyüfl’te. Kene ›s›rmalar›n-

dan ölenlerin say›s› o zaman 9’du. Hükümetin kene

›s›rmalar›ndan ölümlere bulabildi¤i tek çözüm, pan-

tolon paçalar›n›n çoraplar›n içine sokulmas› ve 9

ölüm ise bu çözümün bir ifle yaramad›¤›n›n göster-

gesiydi.

9 ölüm bakanl›¤›n farkl› çözüm aray›fllar›na gir-

mesi için yeterli olmad›. Arka arkaya kene ›s›rma-

s›ndan kaynakl› yeni ölümler geldi.

30 May›s’ta Bart›n’da Zülfiye Tunç ve Sivas’ta

Elif Karababa yaflam›n› yitirdi. Tarih 2 Haziran 2008

Tokat’ta Mahmut Büyüközkara ve Çorum’da Osman

Cenik yaflam›n› yitirdi. Sonuç: “Bu y›l kenelerden

ölenlerin say›s› 15’e yükseldi”. Çözümde yine bir

de¤ifliklik yok, paçalar›n›z› çoraplar›n›z›n içine so-

kun. Haklar›n› yememek laz›m, bir de, Keklik for-

mülü bulunmufl durumda. Kene avc›s› keklikler bü-

yüyecek, keneleri bitirecek, halk rahat edecek. fiaka

de¤il, AK Parti Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek

aç›kl›yor, böylece kene ve süne ilaçlar›na verilen mil-

yon dolarlar devletin kasas›nda kalacakm›fl. Sabre-

din, ölmeyin!...

Bart›n’›n Eflani ‹lçesi’nde kene sokmas› sonucu 30

May›s’ta yaflam›n› yitiren Zülfiye Tunç’un cenaze nama-

z›nda iimmaamm MMuuhhaarrrreemm TTookkggöözz flöyle diyor: ““CCeennaabb--››

AAllllaahh ddiiyyoorr kkii,, ddüünnyyaaddaa bbaazz›› hhuussuummeettlleerr aarrtt››nnccaa kkaavviimm--

lleerree bbaazz›› cceezzaallaarr vveerriilliirr,, oonnllaarraa bbiilliinnmmeeddiikk hhaassttaall››kkllaarr

vveerriilliirr.. DDüünnyyaaddaa ffiiiillii vvee ssöözzllüü ffuuhhuuflflllaarr aarrtttt››kkççaa,, bbuu ttüürr

bbeellaallaarr bbaaflfl››mm››zzaa mmuussaallllaatt oolluurr..”” 

Hat›rlayal›m, bu anlay›fl, 17 A¤ustos depreminin de

dinsizlikten oldu¤unu söylüyordu. Din istismarc›lar›n›n

halk›n ac›lar›na bile sayg›s› yok, onu bile dincili¤i gelifl-

tirmek için f›rsat olarak görüyor. ‹mam kendi akl›yla ko-

nuflmuyor, din istismarc›l›¤›n›n geçmiflten günümüze hal-

k› uyutma politikas› çerçevesinde ald›¤› e¤itimle konuflu-

yor ve karfl›m›za, halk›n ac›lar›n›, hastal›klar›, felaketleri,

her fleyi kullanan, her fleyi istismar eden zihniyet ç›k›yor.

‹ktidardalar, ama ölümleri önlemek için u¤raflmak ye-

rine, ölümleri de f›rsata çevirip gericili¤i gelifltirmek için

kullanmay› düflünüyorlar.

Elbette, bu zihniyet halk›n geri yanlar›ndan, cehalet-

ten besleniyor. Halk› ne kadar dini gericili¤in etkisi alt›na

alabilirse, o kadar rahat yönetebilecek, iktidarda kalabile-

cek. De¤ilse, gericili¤in etkisinden kurtulmufl bir halk›

böyle yönetmeleri mümkün de¤il.

‹slamc› istismarc›l›k!AKP’ye Yine Soruyoruz:
Bu Y›l Kaç Kifli Ölece¤iz!
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AKP’nin K›z›lcahamam kam-

p›nda, aralar›nda yaflanan bir tart›fl-

ma, AKP zihniyetini yans›tan çarp›-

c› bir örne¤in gündeme gelmesine

vesile oldu.

Tart›flmaya neden olan olay flöy-

ledir; Karakoçan ‹lçesi’nde yat›l›

okulda okuyan 28 k›z ö¤renci, evle-

rine gelip giderken taciz edildikleri

için ilçenin Milli E¤itim Müdürü

Yafez Kaya’dan araç tahsis edilme-

sini isterler. MMiillllii EE¤¤iittiimm MMüüddüürrüü--

nnüünn cceevvaabb››:: ““SSiizzee aarraabbaa,, mmaarraabbaa

yyookk.. PPaarraass›› oollaann ookkuussuunn,, oollmmaayyaann

eevvlleennssiinn..”” olur. AKP Elaz›¤ Millet-

vekili Fevzi ‹flbaflaran ö¤rencilerin

sorununu Karakoçan Kaymakam›

Erdinç Y›lmaz’la görüflür. KKaayymmaa--

kkaamm››nn cceevvaabb››:: ““SSaayy››nn mmiilllleettvveekkii--

lliimm,, 2288 öö¤¤rreenncciinniinn 1122’’ssii AAlleevvii..

BBuunnllaarr››nn ddeevvlleettee bbaakk››flfl››nn›› zzaatteenn bbii--

lliiyyoorrssuunnuuzz..”” fleklindedir. Milletve-

kili bu kez Kaymakam› ‹çiflleri Ba-

kan› Beflir Atalay’a flikayet etmek

ister ve AAttaallaayy’’››nn cceevvaabb››:: ““FFeevvzzii

bbeeyy,, bbiirr ddiilleekkççee vveerriinn kkoonnuuyyuu iinnccee--

lleetteeyyiimm..”” fleklinde olur.

Bu örneklerde, iktidar›n kad›na

ve Alevilere bak›fl› ile yönetim anla-

y›fl› görülüyor. Kad›n›n da, Alevinin

de e¤itim hakk›na sayg› duymuyor.

Birini köle olarak, di¤erini düflman

olarak görüyor. 

AAKKPP BBööllüüccüüllüü¤¤üü::

AAlleevviilleerr DDüüflflmmaanndd››rr

Karakoçan Kaymakam›, karfl›-

s›ndaki milletvekilinin AKP’li ol-

mas›na duydu¤u güvenle düflünce-

sini aç›kça ifade ediyor ve ““2288 öö¤¤--

rreenncciinniinn 1122’’ssii AAlleevvii,, bbuunnllaarr››nn ddeevv--

lleettee bbaakk››flfl››nn›› zzaatteenn bbiilliiyyoorrssuunnuuzz””

diyor. Kaymakam Alevilerin hepsi-

ni devlete düflman olarak görüyor

ve kendisini devlet olarak gördü¤ü

için de, AAlleevviilleerree kkaarrflfl›› ddüüflflmmaannll››kk

ggüüttmmeekk gerekti¤ine inan›yor.

Konuflman›n milletvekili ile

kendisi aras›nda kalaca¤›n› düflünü-

yor olmal›d›r. Ve emin olabilirsiniz

ki, bu Karakoçan Kaymakam›’n›n

benzer içerikteki say›s›z konuflma-

s›ndan sadece birisidir. Ve yine

emin olabilirsiniz ki, bu tarz konufl-

malar ülkeyi yönetenler aras›nda

sürekli tekrarlanan s›radan konufl-

malardand›r. Bu kafa devletin kafa-

s›d›r.

Bu devletin Alevi düflman› tek

yöneticisi, Karakoçan Kaymakam›

de¤ildir. Onun bu olaydaki flanss›z-

l›¤›, iç çeliflkiler nedeniyle bu ola-

y›n ““iikkii kkiiflflii aarraass››nnddaakkii kkoonnuuflflmmaa””

olarak kalmam›fl olmas›d›r. 

Alevi halka, çoluk çocuk ay›rma-

dan, düflman gözüyle bakan bu kafa-

lar›n, Marafllar’›, Sivaslar’› yaratm›fl

olmas› elbette flafl›rt›c› de¤ildir.

Ve yine, bu anlay›flta çok say›da

kaymakam›n, valinin, belediye bafl-

kan›n›n, emniyet müdürünün, suba-

y›n ülkenin her yan›nda var oldu¤u

gerçe¤iyle birlikte düflündü¤ümüz-

de tablonun çarp›c›l›¤› daha net gö-

rülecektir. 

Bu kafalar, Alevi halka zorla

““sseenniinn ddee iibbaaddeett yyeerriinn ccaammiilleerr oollaa--

ccaakk”” diye dayatmaktad›r. Alevi

halk; ““bbiizziimm iibbaaddeett yyeerrlleerriimmiizz ccee--

mmeevvlleerriiddiirr”” diyor. Bu kafalar ““hhaa--

yy››rr cceemmeevvlleerriinnddee iibbaaddeett eeddeemmeezz--

ssiinn”” diye dayat›yor. Cemevinde

ibadet edemezsin demek, Alevili¤i

unutacaks›n, benim inand›¤›m gibi

inanacaks›n, benim ibadet etti¤im

gibi ibadet edeceksin dayatmas›d›r.

Ve bugün AKP taraf›ndan hayata

geçirilen bu dayatmay›, oligarflik

iktidarlar›n tümü ony›llard›r uygu-

lad›lar. 

Alevileri yok etmek, Sünnilefltir-

mek için Marafllar’da, Çorumlar’

da, Sivaslar’da, Gazi’de katleden ve

yakanlar da bu kafalard›r. Ve Alevi

halk›n bu düflmanl›¤a maruz kal-

maktaki en büyük suçu, zulüm dü-

zeninin karfl›s›nda yer alm›fl olmala-

r›d›r. Hay›r, Alevi halk›n devlete

düflmanl›¤› yoktur, Alevi halk›n

karfl›s›nda yer ald›¤› sömürü ve zu-

lüm devletidir. Yani, 70 milyon hal-

ka düflman olan, oligarflik devlete

karfl›d›r Alevi halk›m›z.

Elbette AKP’nin kaymakam› ve

onun gibilerin kafas›ndaki düflman-

lar Alevi halkla s›n›rl› de¤il; AKP’li

olmayan herkes düflman.

Kürt, Gürcü, Çerkez, Roman

düflman, iflçi-emekçi, düzene karfl›

olan, solcu, ilerici, demokrat, dev-

rimci olan hepsi düflman.

Tüm halk›n illa da AKP’li olma-

s›n› istiyor. AKP’li olmayan›, se-

çimlerde AKP’ye düflük oy ç›kan

bölgeleri elindeki iktidar olanaklar›-

n› kullanarak cezaland›r›yor. 

Bakmay›n, her a¤›zlar›n› açt›kla-

r›nda baflkalar›n› bölücü diye suçla-

malar›na, ““bbiirrllii¤¤iimmiizz,, bbüüttüünnllüü¤¤üü--

mmüüzz”” diye demagoji yapmalar›na...

Onlar›n kafas›nda halk›n birli¤i

yoktur. Aleviler, Sünniler vard›r,

onlar Sünnilikten yana, Alevili¤in

karfl›s›ndad›rlar. Kürtlük, Türklük

vard›r, Türklükten yana, Kürtler’e

karfl› ›rkç›d›rlar. Halk› bölüp parça-

layarak yönetmek politikalar›d›r.

Gerçek saflar› ise, ne Türkler’in ya-

n›, ne Sünni halk›n yan›d›r. Gerçek

saflar›, yoksullara karfl› ve zengin-

lerden yan›d›r.

KKAADDIINNAA BBAAKKIIfifiII:: PPaarraass›› oollaann ookkuussuunn,, ppaarraass›› oollmmaayyaann 

kkooccaayyaa ggiittssiinn!!

AALLEEVV‹‹LLEERREE BBAAKKIIfifiII:: AAlleevviilleerr ddeevvlleettççii ddee¤¤iill.. BBuu nneeddeennllee

ddüüflflmmaann oollaarraakk ggöörrüüllmmeelliilleerr vvee ookkuummaayy›› ddaa hhaakk eettmmiiyyoorr--

llaarr..

YYÖÖNNEETT‹‹MM AANNLLAAYYIIfifiII:: MMiillllii EE¤¤iittiimm’’ii ee¤¤iittiimm ddüüflflmmaann››,,

KKaayymmaakkaammll››¤¤›› AAlleevvii ddüüflflmmaann››...... HHaammiilleerrii ‹‹ççiiflfllleerrii BBaakkaann››..

Böyle
Yönetiyorlar AKP Zihniyetinin Resmi



Bu gerçe¤i de, Milli E¤itim Mü-

dürü ““PPaarraass›› oollaann ookkuussuunn,, oollmmaa--

yyaann eevvlleennssiinn”” diyerek özlü biçimde

ifade etmifl zaten.

AAKKPP GGeerriicciillii¤¤ii::

KK››zzllaarr››nn OOkkuummaa HHaakkkk›› YYookk

Müdür; e¤itimden sorumlu, fa-

kat e¤itime karfl›. K›z ö¤rencilerin

okumas›n› istemiyor, ““eevvlleenniinn”” di-

yor. Böyle bir kafa yap›s›n›n e¤itim-

den sorumlu oldu¤u bir yerde, e¤iti-

min e’sinden söz etmek mümkün

olabilir mi? 

AKP iktidar›n›n riyakarl›¤›na

bak›n ki, bir yandan böylelerini

Milli E¤itim Müdürü olarak görev-

lendirirken, di¤er yandan ““HHaayyddii

kk››zzllaarr ookkuullaa”” kampanyalar›ndan

yanaym›fl gibi gözüküp e¤itim düfl-

manl›¤›n›n üzerini örtmeye çal›fl›-

yor. Elbette, AKP zihniyetinde e¤i-

tim yoktur. Ona göre, k›zlar cami-

lerde dini e¤itim als›nlar, namaz›,

orucu ve kocas›na nas›l en iyi hiz-

met edeceklerini ö¤rensinler, yeter.

Böyle milli e¤itim müdürleri ve on-

lar› e¤itimle görevlendiren iktidar-

lar varken, bu ülkedeki okuma yaz-

ma oranlar›n›n ve e¤itim kalitesinin

düflük olmas›na iliflkin baflka neden-

ler aramaya gerek var m›?

Konu bas›na yans›d›¤› için, Ya-

fez Kaya’y› Karakoçan Milli E¤itim

Müdürlü¤ü görevinden alm›fl. Bu

neyi de¤ifltirir ki? Yafez Kaya, bir

tane de¤il, AKP iktidar›n›n tüm

kadrolar› bir Yafez Kaya’d›r. E¤i-

timden, yarg›ya, polis teflkilat›ndan,

valiliklere, kaymakaml›klara, bele-

diye baflkanl›klar›na, milletvekille-

rine, bakanlara nerede ararsan›z sa-

y›s›z Yafez Kaya var. Hangisinin

mant›¤› Kaya’dan farkl›d›r ki!

Tersine görevden alma; ortaya

ç›kan bir gerçe¤in gizlenmesi,

“münferit” gibi gösterilmesi, üze-

rinde yürütülecek tart›flmalar› ve

olay›n sorgulanmas›n› engellemek

için baflvurulan bir yöntemdir.

Esas olarak, AKP iktidar›n›n po-

litikas›n› Beflir Atalay’›n tavr› gös-

teriyor. Olay hakk›nda kendisini

bilgilendiren milletvekili Fevzi ‹fl-

baflaran’dan olaya iliflkin sümenalt›-

l›k bir dilekçe istiyor.

Olay› s›radan bir olay olarak gö-

rüyor. Zira AKP bürokratlar›n›n ge-

nel yaklafl›mlar›na ayk›r› bir durum

sözkonusu de¤il. Olay, K›z›lcaha-

mam’da gündeme gelip de bas›na

yans›masa, olay› bir milletvekili ta-

kip etmese, çoktan örtbas edilecek.

Nitekim, Türkiye’nin her taraf›nda

benzer ayn› yönetim anlay›fl› geçer-

li. Kimi zaman bas›na yans›yor, ço-

¤unlukla ise yafland›¤›yla kal›yor. 

Milletvekilinin, üstelik AKP’li

bir milletvekilinin takip etti¤i bir

olaya iliflkin bile, ciddiyetsiz yakla-

flan ‹çiflleri Bakan›’n›n halk›n flika-

yetlerini zerre kadar dikkate alma-

yaca¤›n› anlamak zor de¤ildir.

Say›: 149 23AKP BÖYLE YÖNET‹YOR

AKP iktidar›nda

islamda yasak olan

kumar›n normal olarak azalmas› ge-

rekmez mi? Evet, normal olarak öy-

le olmas› gerekir. Ama öyle de¤il. 

Ülkemizde bahisler ve flans

oyunlar›n›n (yani resmi kumar›n)

cirosu, 22000033 y›l›nda 1.3 milyar do-

lar iken, AKP iktidar› boyunca ciro

sistemli olarak büyüdü. 22000077’de 55..22

mmiillyyaarr ddoollaarraa yükseldi. AKP ikti-

dar› döneminde  kumar art›fl› tam

ddöörrtt kkaatttt››rr.. 

AKP’liler kumar› güya sevmi-

yorlar, islam dininde de zaten yeri

yok kumar›n. Ama bak›n, kumardan

gelen vergileri seviyorlar. ‹çki ya-

saklar› ç›kar›yorlar, ama kumara

dokunmuyorlar.

Peki kumardan al›nan vergi helal

midir? Tayyip ulemaya sormufl

mu?... E¤er

T a y y i p ’ i n

ulemas› da

kendisi gibi

ise, o ulema-

n›n verece¤i

cevaba da ne

kadar güvenilebilece¤i kuflkuludur.

Kumara karfl› görünmekten de,

kumardan gelen paradan da vazge-

çemiyor; baflka bir deyiflle iinnaannççllaa--

rr››yyllaa,, iissllaammcc››ll››kkllaa ppaarraa kkaarrflfl›› kkaarr--

flfl››yyaa ggeellddii¤¤iinnddee,, AKP’liler tart›fl-

mas›z biçimde tercihlerini ikincisin-

den yana kullan›yorlar. 

Kumar konusundaki bu oranlar,

AAKKPP iissllaammcc››ll››¤¤››nn››nn kkaappiittaalliizzmmee

tteesslliimm oollmmaass››nnddaann baflka bir fleyin

ifadesi de¤ildir. AKP islamc›l›¤› pa-

ran›n gücü karfl›s›nda, Bat›’n›n ah-

laks›zl›¤› dedi¤i, ama Bat› ile s›n›rl›

olmayan kumar ahlaks›zl›¤›na bo-

yun e¤mifltir.

Öyle bir islamc›l›k ki, bütçeye

para gelsin diye, kumar› teflvik edi-

yor. Kumar reklamlar› daha önce hhiiçç

bbiirr iikkttiiddaarr ddöönneemmiinnddee oollmmaadd››¤¤››

kkaaddaarr yayg›n ve serbest hale gel-

mifltir. On Numara, Süper Loto, fians

Topu, Say›sal Loto, Spor Toto, Spor

Loto, ‹ddaa, Kaz› Kazan, Milli Pi-

yango, At Yar›fllar›... saymakla bit-

miyor.

Bu durum, tam da AKP islamc›-

l›¤›n›n özelli¤ini yans›tmaktad›r.

AKP islamc›l›¤›nda, dinin kurallar›

kapitalist sistemin gerekleri için

yok say›labilir. Faizcilik bunun bir

baflka örne¤idir, milyonlar› aç ve

yoksul b›rak›rken, varolanlar› büyü-

tüp ayr›ca yeni tekeller  yaratarak,

““kkoommflfluullaarr›› aaçç bb››rraakk››pp,, llüükkss vvee sseeffaa

iiççiinnddee yyaaflflaammaakk”” da bunun örnekle-

ri aras›ndad›r.

Ki, halk›n bu kadar çok kumara

yönelmesi de, halk› yoksullaflt›r›p

çaresizlefltiren AKP politikalar›n›n

bir sonucudur.

Normal olarak, islamda bunlar›n

olmamas› gerekir diye düflünülebi-

lir. Fakat, Amerika’n›n öve öve biti-

remedi¤i AKP islamc›l›¤›n›n kendi-

ne özgülü¤ü de, kapitalizmle sa¤la-

d›¤› bu uyumdan gelmektedir. Bu

özellikleri nedeniyle, ad› ““AAmmeerrii--

kkaann iissllaammcc››ll››¤¤››””d›r.

AKP Geldi Kumar Artt›

Caiz midir?
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31 May›s’ta Sakarya’n›n Sapan-

ca ‹lçesi’nde Kürek fiampiyona-

s›’na kat›lmak için bulunan sporcu-

lara, 25-30 kiflilik bir grup ““BBuurraaddaa

flfloorrttllaa ggeezzeemmeezzssiinniizz AAllllaahhss››zzllaarr”” di-

yerek sopalarla sald›rd›. Sporcular-

dan yaralananlar oldu ve yar›fla ka-

t›lamad›lar.

Olay›n arkas›ndan aç›klama ya-

pan, Sakarya Valisi Hüseyin Atak,

Sapanca Kaymakam› ve belediye

baflkan›, sanki bir korodan ç›kan or-

tak ses gibi ““oollaayy mmüünnffeerriitt”” dedi-

ler. Yine a¤›z birli¤i etmiflçesine,

““bbiirr yyaarraallaannmmaa oollmmaadd››¤¤››nn››,, oollaayy››nn

oottooppaarrkk ssoorruunnuunnddaann çç››kkmm››flfl bbaassiitt

bbiirr ttaarrtt››flflmmaa oolldduu¤¤uunnuu”” söylediler.

Vali ayr›ca, sald›r›n›n haber ya-

p›lmas›na da tepki göstererek,

““KKiimmsseenniinn iilliimmiizzii vvee SSaappaannccaa’’yy››

ffaarrkkll›› ggöösstteerrmmeeyyee hhaakkkk›› yyookkttuurr......””

dedi. Sald›r›ya tepkileri yoktu, sal-

d›r›n›n üzerine gidilmesine, günde-

me tafl›nmas›na tepki gösterdiler.

Hat›rlanacakt›r, Sakarya Valisi

Hüseyin Atak’›n daha bir ay önce

Adapazar›’nda DTP’lilere yönelik

linç sald›r›s› karfl›s›nda ilk kulland›-

¤› cümle de ““mmüünnffeerriitt bbiirr oollaayy”” ol-

mufltu.

Sakarya’n›n münferitleri bitmi-

yor. Örne¤in Sakarya ili s›n›rlar›

içinde, Nisan 2005’ten bugüne ger-

çeklefltirilen ““mmüünnffeerriitt”” sald›r›lar

flunlar olmufltur:

* Adapazar›’nda, TAYAD’l›lar

yönelik Trabzon’daki linç sald›r›s›-

n› protesto eden Gençlik Derne¤i

üyelerine linç sald›r›s›,

* Adapazar›’nda Ahmet Kaya ti-

flörtü giyen iki Kürt gencine yönelik

linç sald›r›s›,

* Sakarya’n›n Akyaz› ‹lçesi’nde

Kürt f›nd›k iflçilerine linç sald›r›s›,

* Mahir Çayan’›n resimli afiflle-

ri asan yine Gençlik Derne¤i üyesi

ö¤rencilere linç sald›r›s›,

* Ve DTP’lilere linç sald›r›s›.

Fakat hepsi mmüünnffeerriitt!!

HHüükküümmeett SSöözzccüüssüü CCeemmiill ÇÇii--

ççeekk de, sald›r›ya tepki göstermeye-

rek, bakanlar kurulu sonras›nda

yapt›¤› bas›n toplant›s›nda sorulan

sorular karfl›s›nda; ““YYaannll››flfl bbiirr flfleeyy

vvaarrssaa,, bbuunnuu ttaassvviipp eeddeemmeeyyiizz..”” de-

mekle yetindi. Oysa, iktidar böyle

bir olay karfl›s›nda somut bir tav›r

gelifltirmiyorsa, sald›r›y› da, vali ve

di¤er yetkililerin ““mmüünnffeerriitt oollaayy””

aç›klamalar›n› da tasvip ediyor de-

mektir. Yanl›fl bir fley varsa diyor

hükümet sözcüsü; sen hükümetsin,

yanl›fl var m›, yok mu, bilmek duru-

mundas›n... 

Sapanca’daki sald›r›y› önemli

hale getiren de, bu tür sald›r›lar›n

iktidardan destek bulmas›d›r. Sald›-

r›lara ““mmüünnffeerriitt”” demek de, bu

deste¤in ifadesidir. Sözlük anlam›

““tteekk,, aayyrr››,, tteekk bbaaflfl››nnaa”” olan,

““mmüünnffeerriitt”” kelimesinin, devletle

do¤rudan ya da politik olarak ba¤-

lant›s› olan bu tür olaylar›n üzerinin

örtülmeye çal›fl›lmas›nda kullan›l-

mas› ““mmüünnffeerriitt”” de¤il. Sistemin

niteli¤ini yans›tan hemen her olay-

da bu aç›klama yap›l›yor.

Örne¤in, kontrgerilla örgütleri

deflifre olur. Aç›klama ““mmüünnffeerriitt””

tir, linç sald›r›lar›n›n tamam› ““mmüünn--

ffeerriitt””tir, kontrgerilla cinayetleri,

katliamlar›n aç›klamas› mmüünnffeerriitt

oollaayy’’d›r.. ‹flkencede ölümler, infaz-

lar, kay›plar ““mmüünnffeerriitt””ttiirr..

Ne kadar yolsuzluk, doland›r›c›-

l›k, mafya, çete organizasyonu aç›-

¤a ç›km›flsa hemen hemen hepsinde

polisi, askeri, bürokrat›, milletveki-

li, savc›s›, hakimi ç›kar, fakat bun-

lar da münferit olaylar diye aç›kla-

n›r.... E¤itim paras›zd›r, fakat he-

men hemen ba¤›fl, yard›m ad› alt›n-

da ““kkaayy››tt ppaarraass››””,, ““kkaarrnnee ppaarraass››””

almayan okul yok gibidir, fakat

bunlar›n aç›¤a ç›kanlar› için yap›lan

aç›klama mmüünnffeerriitttir. Özcesi, dev-

letin suçüstü yakaland›¤› tüm olay-

lar›n aç›klamas› ““mmüünnffeerriitt””tir.

Ve bu mmüünnffeerriittlerin say›s› bir

befl de¤il, say›s›zd›r. Bu olaylar›,

münferit diyerek basitlefltirmek,

olaylar›n geliflti¤i politik zemini

gözlerden saklamak, yeni sald›r›la-

r›n yaflanmas›na gözyummakt›r.

ZZeemmiinnii YYaarraattaann

AAKKPP PPoolliittiikkaallaarr››dd››rr

Münferit aç›klamalar›, bu olay-

larla devletin ba¤›n›n kurulmamas›,

sald›ranlar›n arkalar›nda devletin

gücünü hissederek sald›rd›klar›n›n

gizlenmesi içindir.

Bu olaylar›n sorgulanmas›n›,

üzerine gidilmesini engellemek,

devletin sorumlulu¤unun sorgulan-

mas›n› engellemek içindir.

Ve, bu sald›r›lar›n durmayaca¤›-

n›n, olaylar›n faillerinin yarg›lan-

mayaca¤›n›n, bir sonraki yaflanana

kadar olay›n üzerinin örtülece¤inin

devletin a¤z›ndan aç›klanmas› de-

mektir.

Sporculara sald›ranlar›n gerek-

çeleri, flortlu sporcular›n k›yafetleri

idi. Bu k›yafetler ““ddiinnee aayykk››rr››”” gö-

rülmüfltü. Sald›r›n›n nas›l örgütlen-

di¤i, nas›l yap›ld›¤› bir yana, salt bu

boyutu bile sald›r›daki AAKKPP ssoo--

rruummlluulluu¤¤uunnuu göstermeye yeterli-

dir. Bu sonuçlar› yaratan AKP’nin

gerici politikalar›d›r. Sald›r›n›n, ne

devletin il ve ilçe yöneticilerinden

ne de hükümetten bir tepki görme-

mesi de, sald›r›y› gerçeklefltirenler-

den sadece birkaç tane yafl› 18’in al-

t›nda olanlardan gözalt›na al›n›p

serbest b›rak›lmas› da, AKP’nin sal-

d›r›y› sahiplendi¤inin göstergesidir.

Sald›r›, düzenin politikalar›n›n

sonucu olarak, de¤iflik yerlerde de-

¤iflik biçimlerde ortaya ç›kan gerici

sald›r›lar›n bir parças›d›r.

Sapanca’da Sporculara Gerici Sald›r› 

‘Münferit’ Aç›klamas› AKP’yi
Sorumluluktan Kurtar›r M›?



D›fliflleri Bakan›

Ali Babacan, Avrupa Parlamento-

su’nda (AP) ““TTüürrkkiiyyee’’ddee ssaaddeeccee

ggaayyrriimmüüsslliimm aazz››nnll››kkllaarr ddee¤¤iill,, MMüüss--

llüümmaann ççoo¤¤uunnlluukk ddaa ddiinnii öözzggüürrllüükk--

lleerrllee iillggiillii ssoorruunnllaarr yyaaflfl››yyoorr”” dedi.

AKP’liler her f›rsatta müslüman

halk üzerindeki bask›dan söz edi-

yor, fakat sanki kendileri iktidarda

de¤illermifl gibi, bu bask›lardan do-

lay› baflkalar›n› suçluyorlar.

AP’de de kimse Babacan’a;

““MMaaddeemm mmüüssllüümmaannllaarraa ddaa ddiinnii

bbaasskk›› vvaarr,, 66 yy››lldd››rr iikkttiiddaarrddaass››nn››zz nnii--

yyee ççöözzmmeeddiinniizz??”” diye sormad›. Oy-

sa, bir bask›dan sözedilecekse, 6

y›ld›r iktidarda olan parti bunun

baflta gelen sorumlular› aras›nda sa-

y›lmak durumundad›r.

‹ktidardalar, halk›n sorunlar›n›

çözecek olan kendileridir, fakat çöz-

mek yerine kullan›yorlar. Kullanma

tavr›, salt inanç özgürlü¤üne yöne-

lik bask›larla s›n›rl› da de¤il. Dini

bask›lardan, kontrgerilla örgütlen-

melerinden, ayd›nlara yönelik cina-

yetlerden, Kürt sorununun çözülme-

mesinden, hiçbirisinden AKP so-

rumlu de¤il, AKP sorunlar› çöze-

cek, halk düflman› örgütleri da¤›ta-

cak, cinayetleri çözecek, fakat ordu

engel oluyor, CHP engel oluyor.

AKP iktidar›n›n y›llard›r yapt›¤›

propaganda budur. Halk› bu yalan-

larla kand›r›yor, sorunlar›n› iktidar

ç›karlar› için kullan›yor. 

Evet do¤rudur, bu ülkede halk›n

tüm kesimleri aç›s›ndan de¤iflik bo-

yutlarda inanç özgürlü¤ü sorunu

vard›r. Çünkü sistem, faflisttir, da-

yatmac›d›r, özgürlüklere düflmand›r.

Ve Babacan’›n partisi bu sistemin

d›fl›nda de¤il, sistemin uygulay›c›s›

konumundad›r.

Babacan’›n sözlerine ““TTüürrkkii--

yyee’’ddee mmüüssllüümmaannllaarr››nn ssoorruunnuu mmuu

vvaarr??”” diye karfl› ç›kmak da, Baba-

can’›n iktidarda oldu¤unu unutup

““ggeerrççee¤¤ii ssööyyllüüyyoorr”” diye yaklaflmak

da yanl›flt›r ve her iki yanl›fl, esas

olarak laiklik-fleriat kav-

gas› çerçevesinde mev-

zilenenlerin yaklafl›mla-

r›n› yans›tmaktad›r.

Bir kesim, laikli¤i

kullanarak iktidar olmak istedi¤i

için, inançlar üzerinde bask›lar› in-

kar ediyor, bir kesim de inançlar

üzerindeki bask›lar› kullanarak, ik-

tidar›n› güçlendirmeye çal›fl›yor.

Her iki kesimin politikas› da, so-

runa halk›n cephesinden yaklaflma-

mak demektir. Halk›n cephesinden

soruna yaklafl›m, hem hak ve özgür-

lüklerin savunulmas› ve hem de di-

nin iktidar ç›karlar› için istismar

edilmesine karfl› ç›kmay› gerektirir.

Dolay›s›yla, soruna halk›n cep-

hesinden yaklaflanlar›n politikalar›

nettir:

Ülkemizde, hemen her alanda

hak ve özgürlük sorunlar› yaflan-

maktad›r. Bu alanlardan birisi de

inançlar üzerindeki bask›lard›r.

Bu bask›lar›n sorumlusu AKP

iktidar› dahil, oligarflik düzendir.

Hak ve özgürlüklerden yana

olanlar›n, oligarflik düzene karfl›

mücadele etmesi gerekir.

Müslümana Bask› Varsa
Uygulayan Sensin

Yavuz Donat, Milli E¤itim Ba-

kan› Hüseyin Çelik’e, Kürt sorunu-

na iliflkin ““nnee yyaapptt››nn››zz,, nnee yyaappaaccaakk--

ss››nn››zz”” diye sormufl.

Hüseyin Çelik, formülü söylü-

yor; ““OOkkuull ÖÖnncceessii EE¤¤iittiimm..””  Hat›r-

lanacakt›r, bu formül, Güneydo¤u

paketinin içinde yer al›yordu.

Çelik diyor ki; ““GGüünneeyyddoo¤¤uu’’ddaa

ookkuull öönncceessii ee¤¤iittiimmii yyaayygg››nnllaaflfltt››rr--

mmaakk iiççiinn ççookk flfleeyy yyaapptt››kk...... EElliimmiizz--

ddeenn ggeelleennii yyaappaaccaa¤¤››zz........ GGüünneeyyddoo--

¤¤uu’’ddaa ppeekk ççookk ççooccuukk TTüürrkkççee bbiillmmii--

yyoorr kkii,, ookkuummaa yyaazzmmaayy›› öö¤¤rreennssiinn......

ÖÖnnccee TTüürrkkççee’’yyii öö¤¤rreenniiyyoorrllaarr..””

Çözümün özü, Kürtler Türkçe

ö¤renirlerse sorun çözülür. Kürt-

ler’in anadillerinde e¤itim talepleri-

ni gündemine alm›yor, tersine Kürt-

ler’e ana okulundan bafllayarak

Türkçe ö¤retmek üzerine yo¤unlafl›-

yor. Nas›l anadillerini unuttururum,

nas›l daha bebekken asimile etmeye

bafllar›m diye politika üretiyor.

Çelik’in anlatt›¤›, klasik asimi-

lasyon politikas›d›r. Bugüne kadar

okul ve e¤itimi, Kürtler’i asimile et-

mek için kulland›lar, baflaramad›k-

lar›n› ilkokul ça¤›ndan önce Türkçe

ö¤reterek baflarmaya çal›flacaklar.

Elbette, ne gerçekçi ne de Kürt

sorununu çözmeyle ilgisi var. Tersi-

ne, ““KKüürrtt ssoorruunnuu””nu zaten bu ›rk-

ç›, asimilasyoncu, ilhakç› politika-

lar yarat›yor. Bu kafa, Kürtler’i sis-

temin içine ne katdar fazla çekerse,

o kadar Kürtlüklerini unutturaca¤›n›

san›yor.

Irkç› kafa yap›s›, Kürt çocuklar›-

n›n ana dillerini ö¤renme, ana dille-

rinde e¤itim görme haklar›n›n oldu-

¤unu kabullenemiyor. Sorunu Kürt-

ler’in haklar›n› tan›yarak çözmeyi

düflünmüyor.

Aç›k ki, bundan önce say›s›z

Güneydo¤u paketlerinin iflas etme

nedeni de, paketlerin içlerinin Kürt

sorununun çözümü ile de¤il, asimi-

lasyon, imha politikalar› ile dolu ol-

mas›ndand›. Bu Güneydo¤u paketi-

nin de iflas edece¤ini öngörmek bu

nedenle zor de¤ildir.

Muhtemeldir ki, AKP iktidar›

da, sözkonusu paketin bir çözüm

getirmeyece¤inin fark›ndad›r. Oli-

garfli bir yandan, ony›llard›r uygula-

d›klar› politikalar›n çözümsüzlü¤ü-

nü görürken, di¤er yandan yeni bir

politika üretememenin, sorunu çöz-

me gücünü kendinde bulamaman›n

sonucu olarak, ayn› çözümsüzlü¤ü

tekrar etmekten de kurtulam›yor.

AKP’nin Kürt Sorunu Çözümü:
‘Asimilasyonu Yo¤unlaflt›rmal›y›z’
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1 May›s 2008’de, Tak-

sim’i zaptetme coflkusuy-

la yola ç›kan tüm emekçi-

ler, ilericiler, devrimciler,

bir kez daha reformist, re-

vizyonist sendikac›l›k ge-

lene¤inin karakteristik bir

tavr›yla karfl› karfl›ya kal-

d›lar. S›n›f mücadelesinin

keskinleflti¤i, mücadele-

nin flu veya bu biçimde

bedeller ödemeyi dayatt›-

¤› anlarda ortaya ç›kan

bir tav›rd› bu. 

KKEESSKK vvee DD‹‹SSKK,, oo

aannddaa,, söylemeleri gere-

keni söylemedi, yapma-

lar› gerekeni yapmad›lar.

Kuflku yok ki, bu sonuç,

orada bulunan KESK ve

D‹SK yöneticilerinin

“kiflisel” olarak bu cüreti

gösterip gösterememele-

ri sorunu de¤ildi. Bu bir

siyasi çizgi sorunuydu. 

Reformist, revizyonist sendikac›l›k çizgisi, en radi-

kal göründü¤ü, “sosyalizme en yak›n” oldu¤u dönem-

lerde bile, uzlaflmac›, düzen içi karakterinin d›fl›na ç›ka-

mam›flt›r. Çat›flman›n keskinleflti¤i her kesitte, bu anla-

y›fl›n politikas›n› belirleyen uuzzllaaflflmmaacc››ll››kk olur. Böylesi

anlarda, reformist, revizyonist sendikac›l›k, militanl›¤›n

karfl›s›na pasifizmi, direniflin karfl›s›na ddiiyyaalloogguu,, ssaa¤¤--

dduuyyuuyyuu,, iissttiikkrraarr›› ç›kar›r... 

1 May›s 2008’de olan budur. Tam 38 y›l önce 15-16

Haziran’da da böyle olmufltur.  Tarifl direniflinde,  12

Eylül’de, hapishanelerdeki direnifllerde, Gazi ayaklan-

mas›nda, F Tiplerine karfl› mücadelede, olan da budur.

E¤er oonnyy››llllaarraa yyaayy››llaann bir flekilde, bir tav›r kendini sü-

rekli olarak tekrarl›yorsa, orada sorunun bu sendikalar›

yöneten anlay›fllara iliflkin bir sorun oldu¤u aç›kt›r. 

Bugünlerde 15-16 Haziran’›n y›ldönümü vesilesiyle

duyaca¤›n›z konuflmalar›n, okuyaca¤›n›z aç›klamalar›n

büyük bölümü, ya çeflitli biçimlerde bu gerçe¤in üzeri-

ni örtecek, ya da tamamen es geçecektir. Aynen 1 May›s

2008’de yap›ld›¤› gibi... Evet, 1 May›s 2008’in üzerin-

den bir ay› aflk›n süre geçmifl olmas›na karfl›n, ne yaz›k

ki solun büyük kesimi, o gün reformist sendikac›l›¤›n

sergiledi¤i tutars›zl›¤›n, karars›zl›¤›n, ortak kararlara

s›rt›n› dönmenin elefltirisinden alenen kaçmaktad›r.

Pragmatizmin yön verdi¤i bu tutum, baflta 15-16 Hazi-

ran olmak üzere iflçi s›n›f›n›n tarihsel direnifllerine ilifl-

kin de¤erlerdirmelerde de s›k rastlanan bir tutumdur.

Oysa bu, en baflta iflçi s›n›f›n›n 15-16 Haziran direnifli-

ne sayg›s›zl›k ve yüzbini aflk›n emekçinin o iki tarihsel

günde verdi¤i bir mücadeleye karfl› sorumsuzluktur. 

15-16 Haziran› iflçi s›n›f›n›n mücadelesini gelifltire-

cek, sendikalar› içinde bulunduklar› durumdan ç›kart›p

daha dinamik ve devrimci hale getirecek bir bak›fl aç›-

s›yla ele almak, elbette, genel bir direnifl ajitasyonunun

ötesinde o süreçteki sendikal reformizmin olumsuzlu-

¤unu ve o olumsuzlu¤un bugüne uzanan yanlar›n› da ele

almay› gerektirir. 15-16 Haziran’›n hakk› böyle verilir.  

Tafl aatan bbizden dde¤ildir!

En baflta belirtmeliyiz ki, 1155--1166 HHaazziirraann,, DD‹‹SSKK yyöö--

nneettiimmii aaçç››ss››nnddaann bbiirr oonnuurr,, gguurruurr ttaarriihhii ddee¤¤iill,, uuzzllaaflfl--

mmaacc››,, ppaassiiffiisstt ççiizzggiissiinniinn oorrttaayyaa çç››kktt››¤¤›› bbiirr ggüünnddüürr.. 

D‹SK Genel Baflkan›’n›n o büyük direniflin ortas›nda

radyodan söyledi¤i flu sözler, D‹SK yönetiminin bu di-

reniflteki yerini ortaya koymaya yeter: "Aran›zda çeflitli

maksatlar güden kifliler, çeflitli k›l›klara bürünerek gire-

bilir. Hatta daha kötüsü gözbebe¤imiz flerefli Türk ordu-

sunun bir mensubuna da tafl atabilir, D‹SK Genel Bafl-

kan› olarak sizleri uyar›yorum... evlerinize, fabrikalar›-

n›za dönün.”

Asl›nda baflka söze gerek yok elbette ama bu sözün

hangi tarihi an›n ortas›nda söylendi¤ini gördü¤ümüzde,

sözlerin nereye tekabül etti¤i kuflkusuz, o dönemleri bil-

meyenler aç›s›ndan da daha somutlaflm›fl olacakt›r. 

Türk-‹fl'ten ayr›lan sendikalar taraf›ndan 13 fiubat

1967'de kurulan Devrimci ‹flçi Sendikalar› Konfederas-

yonu (D‹SK) k›sa sürede geliflti. Yönetimindeki tüm uz-

laflmac› e¤ilimlere ra¤men, devrimci, öncü iflçilerin ça-

balar›yla iflçiler için bir çekim merkezi oldu. Tekelci

burjuvazi, 274 say›l› Sendikalar Yasas› ile 275 say›l›

Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt Yasas›'n› de¤iflti-

rerek D‹SK’i etkisizlefltirmek istedi. Sendikalar Tasar›s›

3 fiubat 1970’de TBMM’ye sunuldu.

Tasar›, 12 Haziran 1970’de Meclis'te kabul edildi.

D‹SK'li iflçiler, temsilciler, 14 Haziran günü Lastik-‹fl

Sendikas›'n›n genel merkezinde biraraya gelerek diren-

me karar› ald›lar. Marmara-Trakya bölgesindeki iflçiler,

15 Haziran Pazartesi günü iflbafl› yapmayarak, fabrika-

lardan toplan›p yürüyüfle geçtiler. Oligarfli köprüleri

açarak iflçilerin birleflmelerini engellemeye çal›flt›. 

Ertesi gün, iflçilerin bu hakl› ve meflru eylemlerini

engellemek için flehrin çeflitli yerlerine barikatlar kurul-
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15-16 Haziran’dan 1 May›s 2008’e;
Reformist, revizyonist sendikac›l›¤›n

keskin dönemeçlerdeki s›nav›

Kesilmiflti yollar
Barikatlar dikilmiflti önlerine

Esas barikat s›n›flar mücade-
lesineydi, iflçilerin, halk›n

devrimci mücadelesineydi. 
Yürüdüler üstüne barikatlar›n. 
Ne zulmün s›k›yönetimini, ne
reformist sendikac›l›¤›n tav-

siyelerini dinlemeyip yürüdü-
ler... 15-16 Haziran’›

yaratt›lar!



du. Kad›köy’de

fliddetli çat›fl-

malar oldu; is-

kele ve Yo¤urt-

çu Park› çevre-

sindeki çat›fl-

malarda polis

araçlar›, Kad›-

köy Kayma-

kaml›¤›, AP bi-

nalar› tahrip

edildi. Üç iflçi, bir esnaf, bir

polis öldü ve 200 kifli yaralan-

d›. 16 Haziran günü akflama

do¤ru hükümet ‹stanbul, ‹zmit

ve Gebze ilçe merkezinde ss››--

kk››yyöönneettiimm ilan etti. 

D‹SK yönetimi, iflte o anda

da bir kez daha ““ddeevvlleettllee ççaa--

tt››flflmmaammaa”” gelene¤ini sürdüre-

rek s›k›yönetime karfl› diren-

me de¤il, “direnifli sona erdir-

me” ça¤r›s› yapt›. 

16 Haziran ö¤leden sonra-

s›nda ‹çiflleri Bakan›, Vali ve

D‹SK yöneticileri Valilikte

topland›. D‹SK Genel Sekre-

teri Kemal Sülker, toplant›dan

sonra yapt›¤› aç›klamada "Gi-

riflilen ttaahhrriippkkaarr eeyylleemmllee iillggiimmiizz oollmmaadd››¤¤››nn›› içiflleri ba-

kan›na söyledik" diyordu. Daha o andan direnifli redde-

den, mahkum eden bir tutum sergilenmekteydi. 

Ard›ndan ayn› günün akflam›na do¤ru, D‹SK Genel

Baflkan› Kemal Türkler’in o malum aç›klamas› yay›n-

land› radyodan. "Aran›zda çeflitli maksatlar güden kifli-

ler girebilir ....... evinize dönün!!" 

Bu noktada flöyle diyerek noktalayabiliriz sözü: TTaaflfl

aattaann bbiizzddeenn ddee¤¤iillddiirr ddiiyyeenn bbiirr yyöönneettiimm,, 1155--1166 HHaazzii--

rraannllaarr’’›› yyaarraattaabbiilliirr vvee ssaavvuunnaabbiilliirr mmii??

Tafl atan bizden de¤ildir anlay›fl›n›n reformizmin yö-

netimindeki sendikalarda bir baflka yans›mas›, “tafl

atanlar›n” tasfiyesidir. Revizyonizm ve reformizm, hiç

kuflku yok ki, istese de istemese de demokratik kitle ör-

gütlerinde devrimcilerle birlikte olmak durumundad›r.

“‹stese de istemese de” diyoruz fakat bunun do¤rusunun

“istemeseler” oldu¤unu söyleyebiliriz. Revizyonizm ve

reformizmin yönetimde oldu¤u tüm sendikalarda dev-

rimcilerin tasfiye edilmeye çal›fl›lmas›, solun tarihinde

s›k rastlanan bir olayd›r. Yani devrimcilerin tasfiyesi sa-

dece Türk-‹fl ve benzeri sendikalarda yaflanmam›flt›r.

D‹SK'in de, KESK’in de tarihinde, devrimci iflçi ve me-

murlara karfl› tasfiyeler yaz›l›d›r. Tasfiye için seçimlerde

devrimcilere karfl› ittifaklar kurmaktan, devrimcilere

karfl› oligarflinin a¤z›yla “onlar yasad›fl›, onlar tehlikeli,

onlar›n arkas›nda örgüt var...” gibi propagandalar yap-

maya ve flubeler kapatmaya kadar birçok yönteme bafl-

vurulmufltur ve bugün de baflvurmayacaklar›na dair bir

güvence verilemez. Baflvurup baflvurmamalar› güç, sü-

reç ve ihtiyaç iflidir. De¤ilse, anlay›fl olarak devrimcile-

rin varl›¤›na dünden daha olumlu bakt›klar› söylenemez. 

Reformist sendikac›l›¤›n›n bu noktadaki bir baflka

yans›mas›, iç iflleyiflleridir. Ki bunun da di¤er düzen

sendikalar›ndan temelde bir fark› yoktur. Ne D‹SK’te,

ne KESK’te hiçbir zaman iflçilerin, memurlar›n yöneti-

me kat›lmas›n›, söz ve karar hakk›n› kullanmas›n› müm-

kün k›lan taban örgütlenmeleri olmam›flt›r. Bunun sözü-

nü çok etmifllerdir ama prati¤inden de ayn› flekilde uzak

durmufllard›r. Öteki düzen sendikalar›nda kararlar nas›l

al›n›yor, politikalar nas›l belirleniyorsa, D‹SK’te ve

KESK’te de afla¤› yukar› öyledir. Çünkü tersi bir iflleyifl,

tabandaki öfkenin, tepkinin, coflkunun kararlara yans›-

mas› demektir. Tersi bir iflleyifl, reformizmin kitleleri

hesap vermek zorunda kalmas› demektir. Tersi bir iflle-

yifl, 1 May›s'taki tav›rlar›n hesab›n› vermek demektir.     

Görünüfl vve ööz, pprogram vve ppratik

Asl›nda “ttaaflfl” bu tart›flma aç›s›ndan önemli ve tarih-

sel bir simgedir. Ony›llar sonra ayn› anlay›fl, devrimci-

lerin karfl›s›na yine “tafl atanlarla birlik olmay›z” diye

ç›kacakt›r çünkü. O gün, yani terör demagojisinin henüz

bugünkü kadar yayg›n ve etkili olmad›¤› bir dönemde,

oligarflinin vahfli sald›r›s› karfl›s›nda barikatlarda kendi-

ni yumrukla, taflla savunan iflçileri savunamayan, diren-

meyi ““ttaahhrriippkkaarrll››kk”” olarak, direnenleri araya kar›flm›fl

provokatörler olarak niteleyebilen bir yönetim, sosyalist

bir yönetim olamaz kuflkusuz. 

Ama iflte o yönetim kendini sosyalist olarak nitelen-

diren bir yönetimdi. Konfederasyonun program›nda

sosyalizmi hedefledi¤i yaz›l›yd›. 

D‹SK konusunda yer yer kafa kar›fl›kl›¤›n›n ortaya

ç›kmas›, onun yönetiminin "komünist", "sosyalist",

"sol" görünümü ve taban›ndaki devrimci, ilerici unsur-

lar›n varl›¤› sonucu olmufltur. Tabandaki devrimci ileri-

ci iflçilerle, devrimci sendikac›l›kla, yönetimde anti-de-

mokratik, tasfiyeci, uzlaflmac› anlay›fl, D‹SK içinde ge-

nellikle yan yana bulunmufltur. 

15-16 Haziran’da iflçilere evlerinize dönün ça¤r›s›

yapan da, 15-16 Haziran’›n y›ldönümlerinde ""1155--1166

HHaazziirraann;; ss››nn››ff ssaavvaaflfl››mm››nnddaa iilleerrii!!"" diye afifller ç›kartan

da ayn› D‹SK’tir. 

D‹SK yönetimleri, her direniflin en keskinleflti¤i an-

larda uzlaflmac› bir karakter göstermelerine karfl›n, dev-

rimci, öncü iflçilerin militanca kararl›l›¤›yla, ödedi¤i be-

dellerle yarat›lan  direniflleri sahiplenmekten, daha aç›k

bir deyiflle istismar etmekten de geri kalmam›flt›r. Bu-

nun bir sonucu olarak, Abdullah Bafltürk’ten, Kemal

Türkler’e, R›dvan Budak’a kadar hemen tüm D‹SK yö-

neticileri as›l siyasi çizgilerinin d›fl›nda bir imaja sahip

olmufllard›r. O kadar ki mesela MMaarrkkssiizzmm’’llee iillggiillii bbiirr
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Sald›r›lar› vahfliceydi. 
Ama sald›rmayacaklar

diye ç›k›lmam›flt› bu yola.
Ç›k›lan yoldan dönülmez-

di, 15-16 Haziran’daki
gibi... “Bitiriyoruz” dedi
reformist sendikac›l›¤›n

yöneticileri; “bitiriyoruz!”
Hay›r, bitiremezlerdi.

Bitirdikleri kendileri olur-
du en fazla; kavga sürer-

di. Sürdü de... 1 May›s
2008 direnifli yaz›ld› tari-

he. Yaz›c›lar› aras›nda
reformist sendikal önder-

lik yoktu...  



ttaarrtt››flflmmaayyaa iflçiler cephesinden Marksizm konusunu or-

taya koymas› için, “sosyal demokrat”l›¤› aç›k olan SSüü--

lleeyymmaann ÇÇeelleebbii ça¤r›labilmektedir. Bu D‹SK yöneticile-

rine dair halkta, bas›n yay›nda nas›l bir izlenim oldu¤u-

nu göstermesi aç›s›ndan ilginçtir. 

Mesela, D‹SK Genel Baflkanlar›ndan R›dvan Budak,

Abdullah Bafltürk'ün mezar› bafl›ndaki bir anmada flöy-

le diyordu: "Bugün s›n›f demeye korkan sendikac›lar tü-

remifl. Oysa ss››nn››ff diyerek ss››nn››ff yaratabilirsiniz. Bütün

bunlar› aflmal›y›z."

Fakat ayn› R›dvan Budak, ççaa¤¤ddaaflfl sseennddiikkaacc››ll››kk diye s›-

n›f›n inkar›ndan baflka bir fley olmayan anlay›fl› ortaya

atanlardan biridir. Ayn› R›dvan Budak bu sözlerin üzerin-

den çok fazla zaman geçmeden, DSP’den milletvekili

olabilmifltir ve bu durum, D‹SK yönetiminin o "ikili" gö-

rünümünü, "ikili" söylemini, oldukça aç›k yans›tmaktad›r.

D‹SK yönetiminin söylemiyle prati¤i, program›yla

politikalar› aras›nda hemen her zaman belli bir mesafe

olmufltur (Ki bu özellik bugün KESK için de geçerlidir.)

Bu mesafe ayn› zamanda ikili bir politikaya da denk düfl-

mektedir. Bir yandan düzene güven vermeyi, onun icaze-

ti d›fl›nda davranmamay› esas al›rken, bir yandan da sol-

dan tamamen kopmama politikas› izlenmektedir. Bunla-

r›n hangisinin a¤›r basaca¤›, öne ç›kaca¤›, reformist sen-

dikac›l›k için ideolojik bir tercihten ziyade, pragmatik ve

dönemsel olarak belirlenen bir tercihtir.

D‹SK yönetiminin sol söylemi yo¤unlaflt›rd›¤› bir

dönemde, ayn› kesit içinde, mesela Avrupa Birli¤i için

giriflimlerini yo¤unlaflt›rmas›na da rastlan›labilir. Ki

D‹SK’in Avrupa Birli¤i konusundaki faaliyetlerinin, ta-

mamen tekelci burjuvazinin ç›kar ve politikalar›na para-

lel oldu¤u aç›kt›r. Birçok yerde TÜS‹AD patronlar›yla

“omuz omuza” yürütülen bu giriflimler, burjuvazinin

övgüsünü al›rken dahi, reformist sendikac›l›k bu ikili

görünümü sürdürmeye çal›fl›r. AB için lobi yapacak ka-

dar oolliiggaarrflfliiyyllee ppaarraalleellllii¤¤iinn D‹SK'in tarihinde baflka ör-

nekleri de vard›r. 

Reformist sendikac›l›¤›n karakterinin daha iyi anlafl›l-

mas› aç›s›ndan eskiye uzanan bir örnek olsa da, D‹SK’in

K›br›s iflgali karfl›s›ndaki tavr›n› hat›rlatmak yararl› ola-

cakt›r. D‹SK o dönem iflgali destekleyen bir tav›r aç›kla-

m›fl, ama bununla da yetinmeyip tüm iflçileri oligarflinin

savafl fonuna “birer yevmiye ile kat›lmaya” ça¤›rm›flt›. 

Bir baflka unutulmamas› gereken örnek, D‹SK’in 12

Eylül karfl›s›ndaki tutumudur; ki bu tutum dünya ve ül-

kemiz iflçi s›n›f› tarihi aç›s›ndan hala ancak utançla an›-

lacak bir tutumdur. Faflizme karfl› direnifl ça¤r›s› yapma

iradesi gösteremeyen D‹SK’in hemen tüm yönetimi, el-

lerinde valizlerle teslim olmufltu cuntaya. 

‹nfazlar›n, kay›plar›n reformist sendikac›l›¤›n gün-

demine girmemesi de, bu anlay›fl›n sonucudur.  D‹SK

üyesi iflçiler, KESK üyesi memurlar kaybedildi¤inde bi-

le bu de¤iflmemifltir. D‹SK, düzenin “tabu” sayd›¤› Kürt

sorununu da, ancak AB’ye s›rt›n› dayayarak, onun çiz-

di¤i çerçeveler içinde gündeme getirebilmifltir. 

Örnekler ço¤alt›labilir ama san›r›z gerek yok; özü

fludur; çat›flman›n keskinleflti¤i veya oligarflinin "milli

mutabakat” dayatt›¤› benzeri durumlarda D‹SK flu veya

bu biçimde o “mutabakat”›n içinde olmufl veya çat›fl-

maktan kaç›nan hay›rhah bir tutum tak›nm›flt›r. Bafl›n-

dan itibaren D‹SK’e yön veren anlay›fl›n tarihinde, ddeevv--

lleettllee ççaatt››flflmmaa yoktur. Çat›flma noktas›na gelinen her du-

rum, D‹SK’in (ve KESK’in) uzlaflmac›, teslimiyetçi ka-

rakterinin aç›¤a ç›kt›¤› nokta olmufltur.   

Bu özellik, esas olarak reformist sendikac›l›kla s›n›f

sendikac›l›¤› aras›ndaki fark›n da ifadesidir. Reformist

sendikac›l›k, gündemini, mücadele hatt›n› oligarflinin

tepkilerini hesaba katarak belirler. Emekçilerin ç›karla-

r›, “ekonomik"" ç›karlara indirgenir ve asl›nda emekçile-

rin ekonomik ç›karlar›ndan hiç ayr› olmayan siyasal ge-

liflmeler, gündem d›fl› b›rak›l›r. Reformist sendikac›l›k,

bu yan›yla apolitik bir sendikac›l›¤›n, yani Türk-‹fl’in flu

ünlü ""ppaarrttiilleerr,, ssiiyyaasseettlleerr üüssttüü"" sendikac›l›¤›n› baflka bir

biçimde yeniden üretmifl olur.  

‘‹lerlemeci’lerin vve rreformizmin 

de¤iflmez sstatükolar›

D‹SK’in tarihinin büyük bölümünde yönetiminde

""iilleerrlleemmeecciilleerr"" ile ""ssoossyyaall ddeemmookkrraattllaarr"" olarak ad-

land›r›lan kesimler aras›nda yönetimi ele geçirmek için

k›yas›ya bir rekabet olmufltur. ‹lerlemeciler, TKP-T‹P

çizgisindeki sendikac›lard›, sosyal demokratlar ise CHP

çizgisindekiler. Ama bu rekabetten kim galip ç›karsa

ç›ks›n, her ikisinin yönetiminde de D‹SK’teki sa¤c›, ica-

zetçi çizgi pek de¤iflmemifltir. 

Asl›nda aralar›ndaki ayr›m›n nerede bafllay›p  nerede

bitti¤ini söylemek de zordur ço¤u zaman. Çünkü yuka-

r›da sözünü etti¤imiz statükolar, her iki kesimin de or-

tak satükolar›d›r. Ve dahas›, bu statükolar, tüm reformist

kesimlerin ortak özelliklerini yans›t›r. KESK yönetimi

de özünde ayn› çizginin elindedir y›llard›r. KESK’te yö-

netim, “ilerlemeciler”in günümüzdeki karfl›l›¤› –ve da-

ha da geriye savrulmuflu– sayabilece¤imiz ÖDP refor-

mizminin elindedir. Bu anlay›fllar için devletle çat›flma-

ma, radikallikten, militanl›ktan uzak durma, adeta bir

aannaayyaassaa gibidir. Dolay›s›yla bu noktada kendilerini ssooss--

yyaalliisstt,, ssoossyyaall ddeemmookkrraatt,, vveeyyaa ddeevvrriimmccii olarak nitelen-

dirmelerinin pratikte bir önemi, aayy››rrddeeddiicciillii¤¤ii kalma-

maktad›r. KESK ve D‹SK’in aralar›ndaki “öncülük” re-

kabeti d›fl›nda politik olarak bu kadar “iyi” anlaflabilme-

lerinin en önemli nedenlerinden biri de budur.   

D‹SK ve KESK’in ““ddüüzzeenn iiççii”” niteliklerinin kendi-

ni en aç›k gösterdi¤i alanlardan biri de sseeççiimmlleerrddiirr..

D‹SK, iflçi s›n›f›n› her dönem düzen partilerine yedekle-

yen bir kanal vazifesi görmüfltür. Emekçilere yönelik fa-

flist terörün CHP iktidarlar› taraf›ndan en azg›n biçimde

uyguland›¤› dönemlerde bile CHP’ye destek ça¤r›s›

yapmaktan, CHP’yle ittifak kurmaya çal›flmaktan vaz-

geçmemifltir.  
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Bu politika da, yukar›da vurguland›¤› gibi,

D‹SK'in yönetiminde TKP'liler varken de, sosyal

demokratlar varken de de¤iflmemifltir.

Nitekim, sonraki y›llarda da R›dvan Budak ör-

ne¤inde oldu¤u gibi D‹SK Genel Baflkanlar› DDSSPP

gibi katliamc› partilerin içinde yer almakta sak›n-

ca görmemifl, CHP’yle her zaman dirsek temas›

içinde olmufllard›r. Bugün de hala ayn› çizgidedir-

ler. Süleyman Çelebi’nin 10 Aral›k Hareketi de

özünde siyasi aç›dan ayn› çizgide bir giriflimdir. 

BBuu ttaarriihh ggöösstteerriiyyoorr kkii,, rreeffoorrmmiisstt sseennddiikkaacc››--

ll››kk ddüüzzeenn ssoolluunnddaann kkooppaammaammaakkttaadd››rr.. Düzenin

“sosyal demokrat” kanad›n›n niteli¤i konusunda

tam bir siyasi  körlük sözkonusudur. Mesela,

D‹SK’e yönelik en büyük sald›r›lardan biri olan ve

neticede burada ele ald›¤›m›z 15-16 Haziran dire-

nifline yol açan yasa tasar›s›n›n haz›rlanmas›nda

CHP de rol alm›fl ve yasay› onaylam›flt›r. 

Sözkonusu yasaya iliflkin TBMM Çal›flma Ko-

misyonu Baflkan› AP'li Turgut Toker, 15 May›s

1970’de Türk-‹fl Genel Kurulu'nda yapt›¤› konufl-

mada flöyle demiflti: ''Sendikalar kanun tasar›s›-

n›n yürürlü¤e girmesiyle, Türkiye'de Türk-‹fl'ten

baflka iflçi konfederasyonu kalmayacak... 'Yeni de-

¤ifliklik tasar›s› ile D‹SK'in ççaann››nnaa oott tt››kkaannaaccaakk--

tt››rr......”  

CHP iflte böyle bir yasay› desteklemiflti. Fakat

buna ra¤men D‹SK, iki, evet sadece iki y›l sonra-

ki seçimlerde, 14 Ekim 73 seçimlerinde,  "tek de-

mokratik örgüt" olarak yine CHP'ye destek ça¤r›-

s› yapabildi. 

21-24 May›s 1975'te ‹stanbul'da yap›lan 5. Ge-

nel Kurul kararlar›nda D‹SK’in "sosyalist bir örgüt

oldu¤u” vurgulan›rken, bu genel kuruldan sadece 5

ay sonra da 12 Ekim 1975 ara seçimlerinde, yine

"tek ilerici ve demokrasiden yana örgüt CHP'dir"

denilerek iflçiler CHP'ye oy vermeye ça¤r›ld›.

12 Eylül sonras›nda bu hemen her seçimde

tekrar eden bir duruma dönüfltü. Asl›nda bu duru-

mu sadece siyasi körlükle ifade etmek de yetersiz

olur. Burada, vvaarrll››kk kkooflfluulluunnuu düzenin kurumla-

r›yla, partileriyle, düzen siyasetiyle bütünleflmek-

te gören bir anlay›fl sözkonusudur ve bu statü,

reformist sendikac›l›k için de¤iflmez bir statüdür.  

Tarih, elbette bu statükolar›, uzlaflmac›l›klar›

aflarak yaz›l›yor. KESK, D‹SK, ülkemizin tüm

emekçilerinin al›n terini, can›n› ve kan›n› verdi¤i

sendikalard›r; demokratik mücadelenin bir parças›-

d›rlar. Ve elbette sendikalar› reformist sendikal an-

lay›fla teslim edemeyiz. Fakat iflçi s›n›f›n›n, tüm

emekçilerin mücadelesini gelifltirmek isteyenler,

bu sorumlulu¤u duyanlar, bu tarihi ve karfl›lar›nda

nas›l bir sendikal anlay›fl oldu¤unu bilmek, ideolo-

jik mücadelelerini buna göre vermek zorundad›rlar.
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4 Bin ‹flçi Grevde
‹zmit ve Adapazar›'ndaki Go-

odyear, Brisa ve Pirelli lastik fab-

rikalar›nda çal›flan yaklafl›k 4 bin

iflçi, toplu ifl sözleflme görüflmele-

rinin anlaflmayla sonuçlanmamas›

üzerine 31 May›s günü greve bafllad›.

Lastik-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Abdullah Karacan ve

yönetim kurulu üyeleri, sabah saatlerinde Ocak ay›nda baflla-

yan toplu ifl sözleflmesinde ücret konusunda anlaflmaya vara-

mad›klar› patronlar›n tekliflerini ifl yerlerine giderek iflçilere

bildirdi. 

Karacan'›n, iflverenin teklifinin yüzde 4.30'luk ücret art›fl›

oldu¤unu bildirmesi üzerine iflçiler, teklifi kabul etmeyerek

“Bu ‹flyerinde Grev Vard›r” pankart›n› asarak grev önlüklerini

giydiler. 31 May›s tarihinden itibaren grev yeri olan fabrika

önlerinde kurulan çad›rlarla ve ikifler grev gözcüsüyle nöbet-

lefle olarak bekleyifllerini sürdüren iflçiler ücretten önce onur-

lar› için grevde olduklar›n› vurguluyorlar. 

Haklar›n› Arayan
Çarflamba ‹flçileri Kazand›

Samsun’un Çarflamba Belediyesi’nde Belediye ‹fl Sendika-

s›’na üye olduklar› için 12 Aral›k 2007’de iflten at›lan 126 be-

lediye iflçisi hukuk yolunu kullanarak mücadelelerini sürdüre-

rek belediyeye dava açm›fl ve iflten at›lmalar›n› protesto etmifl-

lerdi. Karadeniz bölgesinde eylem ve mitingler yaparak hak-

lar›n› arayan iflçiler 28 May›s günü görülen üçüncü duruflma-

lar›nda ifle iade davas›n› kazand›lar. Ancak AKP’li belediye ifl-

çileri halen ifle almad›. 

Konuyla ilgili yaz›l› bir aç›klama yapan Karadeniz Temel

Haklar, AKP’nin iflçi düflmanl›¤›n› teflhir ederek örgütlenme

ça¤r›s› yapt›. AKP’nin iflçileri umursamad›¤›n›n dile getiril-

di¤i aç›klamada “‹flçilerin ölümleri karfl›s›nda bile gerekli

önlemleri almayan AKP, halk›m›za iflsizli¤i, yoksullu¤u da-

yatmaya devam edecektir” sözlerine yer verildi. 

Maden ‹flçileri Kendilerini 
Oca¤a Kapatt›

Zonguldak’ta TTK Karadon Müessese Müdürlü¤ü Yeni

Kuyusu'nda sabah vardiyas›nda çal›flan yaklafl›k 170 maden--

ci, mesai bittikten sonra ocak d›fl›na geç ç›kar›ld›klar›n› söy--

leyerek, yaklafl›k 3.5 saat d›flar› ç›kmama eylemi yapt›, ken--

dilerini oca¤a kapatt›. Maden iflçisi Seyfettin Durmufl ise

“‹flini yapt›ktan sonra terli bir fleklide kuyu dibine gelen ma--

denci bir an önce yer üstüne ç›kmak istiyor. Kuyu dibinde ›s--

lak bir biçimde bekleyen iflçi hasta oluyor. ‹flçilerin hasta ol--

mamas› için bir an önce iflleri bittikten sonra yer yüzüne ç›k--

mas› gerekiyor" diye konufltu.



Sevgili okurlar›m›z merhaba.

Mao, devrimi zafere götürecek

üç temel ilke oldu¤unu belirtir:

"Silahl› mücadele... Devrimci

bir partinin yönlendirmesi...

Birleflik cephe stratejisi..."

Mao’nun literatüründe bu üç

temel ilke, ""ÜÜçç ddee¤¤eerrllii vvaarrll››kk"",

""ÜÜçç tt››llss››mmll›› ssiillaahh"" olarak ad-

land›r›l›r. Gerçekten bunlar›n

üçü de tarih yazan, toplumlar› de-

¤ifltiren bir ““tt››llss››--

mmaa”” sahiptirler.

Birlik de iflte bu

üç t›ls›ml› silah-

tan biridir. TTüümm

hhaallkk›› bbiirrlleeflflttiirr--

mmeeyyii hedefleme-

yen ve bunu ba-

flaramayan bir

devrim, zafere

ulaflamaz. “Birle-

flik cephe stratejisi”, her ülkede, dö-

neme, koflullara göre farkl› biçimler

alabilir; fakat temelindeki mant›k,

temelindeki amaç de¤iflmez. 

Geçen bölümün sonunda dünya-

dan ve ülkemizden çeflitli birlik ör-

nekleri üzerinde duraca¤›m›z› be-

lirtmifltik. Bu haftaki bölümü, Tür-

kiye solunun birlik veya daha do¤ru

bir deyiflle ““bbiirrlliikk oollaammaayy››flfl”” ör-

neklerine ay›ral›m. Tahmin edilece-

¤i gibi ülkemiz solunun birlik tari-

hindeki örneklerin ço¤u “olumsuz

örnekler”dir. Olumsuz örnekleri in-

celemek de yararl› ve gereklidir.

Çünkü bunlar, solda birli¤in NASIL

OLMAYACA⁄INI gösterir bize.

Bu anlamda kuflkusuz solun birlik

tarihi, tecrübeleri de her yönüyle

üzerinde durulmay› gerektirir. Teo-

rik olarak ortaya koydu¤umuz bak›fl

aç›s›, bunlar›n nezdinde somutlan-

maktad›r. Buyur Mazlum arkadafl. 

MMaazzlluumm:: Ülkemiz solundaki

birlikleri üç ayr› dönem içinde ince-

leyebiliriz. 1980 öncesi, cunta y›lla-

r› ve 1980 sonlar›ndan itibaren geli-

flen süreç... Bu dönemlerin herbirin-

de birlik sorununda farkl› amaçlar,

kayg›lar öne ç›km›fl, oluflturulan

birlikler de bunlara göre flekillen-

mifltir. 

O dönemi pek genifl bilmeyen

arkadafllar, burada aktar›lan örnek-

lerde görecekler ki, asl›nda dönem-

ler, koflullar farkl› olsa da, solun bir-

lik sorununa yaklafl›mdaki mant›-

¤›nda, bu konudaki çarp›kl›klarda

çok da fazla bir de¤ifliklik yoktur. 

Türkiye solunun 1980 öncesinde

üzerinde durulabilecek kapsaml› bir

birlik örne¤i yoktur asl›nda. Dev-

rimci mücadelenin ve halk hareke-

tinin o zamanki geliflkinli¤ine kar-

fl›n, birlik anlam›nda böyle bir tec-

rübe olmam›flt›r. Gerçeklefltirilmifl

kapsaml› bir birlik olmamas›na kar-

fl›n, bununla tam bir zz››ttll››kk olufltura-

cak flekilde bol miktarda öneri ve

ça¤r› vard›r.

Sözünü edece¤imiz önerilerden

biri TKP’nin Temmuz 1977'de gün-

deme getirdi¤i “UUlluussaall DDeemmookkrraa--

ttiikk CCeepphhee” önerisidir. Sözü edilen

öneri çerçevesinde "görüfl ayr›l›kla-

r›n›n ikinci plana itilerek, bütün ile-

rici, ulusal, demokratik güçlerin bi-

raraya gelmesi, güç ve eylem birli¤i

yapmas›" ça¤r›s›nda bulunuluyor-

du. 

TKP’nin o süreçte anti-faflist

mücadelede solun birçok kesimiyle

yanyana gelebilecek bir durumu

yoktu (çünkü devrimciler faflistlerle

difle difl bir çat›flma yürütürken, on-

lar bir yandan faflistler yerine

“Maocu bozkurt”larla çat›fl›yor,

bir yandan da devrimci fliddete

baflvuran devrimcileri goflistlik-

le, macerac›l›kla suçluyor, ayr›

kulvarlarda dolafl›yorlard›.) Bu

önerinin esas olarak iki anlam›

vard›. Birincisi, solun baflka ba-

z› kesimleri gibi, TKP de “bir-

likten yana” görünerek halk›n

birlik talebini sömürmek istiyor-

du. Solu böyle-

sine bölen, dün-

ya çap›nda solun

ve halklar›n saf-

laflmas›na ala-

bildi¤ine çarp›k

bir gözle bakan

bir anlay›fl›n bir-

lefltirici olmas›

mümkün ola-

mazd›. Zaten

Ulusal Demokratik Cephe de, "bur-

juva ideolojilerine, sa¤, ‘sol’ opor-

tünizme, likidatörlere, Maoculara,

Troçkistlere, bölücü ak›mlara karfl›

amans›z savaflmak” için öneriliyor-

du. 

Yani UDC de solda, halk safla-

r›nda birli¤i sa¤lamay› bir yana b›-

rak›n, solu ve halk› bölmeyi sürdü-

recekti. 

Ama UDC’nin pratikteki esas

anlam›, TKP’nin bu “genifl” görü-

nümlü yaklafl›m›yla CHP’yle ittifa-

k›n zeminini olgunlaflt›rmak isteme-

siydi. UDC dedikleri, TKP ile CHP

aras›nda bir "Cephe" hedefinin for-

mülasyonuydu. Ça¤r›da "tüm örgüt

ve güçler" denilmesinin pratikte bir

anlam› yoktu. 

O dönemde mesela yine Dev-

rimci Yol’un Direnifl Komiteleri’ni

Direnifl Cephesi ad›yla bir “birlik

zemini” olarak sunmas› vard› ki bu

da esas olarak ““DDYY''nniinn bbeennmmeerr--

kkeezzcciillii¤¤ii””nin ifadesi olan bir yakla-

fl›md›, o da birlik ad›na kendine tabi

olacak kesimler ar›yordu. Do¤al

olarak söz konusu komiteler, içinde

DY'den baflkas›n›n olmad›¤› bir

"birlik" olarak kald›. 

1970'lerin ikinci yar›s›nda "‹hti-

lalciler Cephesi", "Proleter Devrim-

cilerin Birli¤i", “Birlik Yolu” gibi
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çok çeflitli öneriler de vard›. Hepsi

sonuçsuz kald›. E¤er 12 Eylül önce-

sine dair solun neden birlik olama-

d›¤› noktas›nda bir muhasebe yap›-

lacak olursa, söylenecek ilk söz;

“birli¤in baflkalar›n› kendisine tabi

k›lmak olmad›¤›n›n görülmemesi,

görülmek istenmemesidir” diyebili-

riz. ‹kincisi, sürece, koflullara uy-

gun olmayan birlik modelleri öne-

rilmesi, her önerinin güdük kalma-

s›n›n bir baflka nedenidir.  

KKeemmaall:: O günün koflullar›nda

bütün devrimci, demokrat, ilerici,

anti-faflist siyasal gruplar›n ortak

birleflme platformu; s›n›rlar›, fonk-

siyonlar› belirlenmifl güç ve eylem

birlikleriydi. Devrimci hareket, o

süreçte güç-eylem birli¤inin plat-

form ilkelerini flöyle ortaya koy-

mufltu:

"- Anti-emperyalist, anti-faflist

hedeflere yönelmek.

- Güç-eylem birli¤i platformu,

T‹KP d›fl›ndaki tüm gruplar› ba¤-

r›nda toplayacak bir esnekli¤e sa-

hip olmal›d›r.

- Güç-eylem birli¤inin s›n›rlar›,

eylem biçimleri platformda tespit

edilmelidir.

- Güç-eylem birli¤i, s›n›rlar› be-

lirlenmifl, sloganlar› saptanm›fl bir

platformda, kendi örgütlülü¤üne de

sahip olmal›d›r." (8) (Birlik Sorunu

Üzerine, syf. 38)

Fakat bu anlay›flta hemfikir olu-

namad›¤› için, biraz önce Maz-

lum’un belirtti¤i gibi öneriler so-

nuçsuz kald›. Kayda de¤er bir birlik

oluflturulamad› o dönemde. 12 Ey-

lül sonras› ise, art›k her fley de¤ifle-

cekti. Bu dönemdeki birlikleri de

Özlem arkadafl anlats›n. 

ÖÖzzlleemm::12 Eylül 1980'deki fa-

flist cuntayla birlikte, sürecin niteli-

¤i de¤iflti. Hemen tüm siyasi hare-

ketler, flu veya bu ölçüde örgütsel

darbeler yediler. Kitle örgütleri da-

¤›t›ld›, kapat›ld›. Bu koflullarda so-

lun ve halk›n birliklere daha fazla

ihtiyac› vard›. Ama bu ihtiyac› kar-

fl›layacak hiçbir geliflme yaflanmad›.

Çünkü, solun çok büyük bölümü,

mücadele arenas›n› daha cuntan›n

bafl›nda terk etmiflti. Mücadele are-

nas›nda olmayanlar, birlik de yapa-

mazlard›. ‹flte bu yüzden, halk›n ve

solun birli¤e en çok ihtiyac›n›n ol-

du¤u bu dönem, solda tek bir birlik

tart›flmas›n›n bile olmad›¤›, yap›la-

mad›¤› bir dönem olarak geçti tari-

himize. Cuntay› izleyen 6-7 ay bo-

yunca mücadeleyi gücüne paralel

olarak üst düzeyde sürdürmeye çal›-

flan devrimci hareketin kadrolar›,

birlikleri zorlamak için farkl› grup-

lardan muhatap bile bulam›yorlard›.  

Fakat cuntan›n üzerinden bir sü-

re geçtikten sonra, ülke içinde hiç-

bir direnifl gerçeklefltirmeyenler, ül-

ke d›fl›nda kimi birlikler gündeme

getirdiler. Bu birlikler hem ““üüllkkee

dd››flfl››”” idi, hem ““mmüüccaaddeellee dd››flfl››..””

Elbette özel çeflitli dönemlerde

birlikler ülke d›fl›nda da oluflturula-

bilirdi, ama onlar›n da yönü yine ül-

keye dönük olurdu. Cuntadan sonra

yurtd›fl›nda gündeme gelen birlikle-

rin ço¤unda ise bu özellik görülme-

di. 

Bir kere ç›k›fl noktas› yanl›flt›.

Çünkü dün, –1980 öncesini kastedi-

yorum– burnundan k›l ald›rmay›p

birlik önerilerine dönüp bakmayan-

lar, birlikleri önemsemeyenler, flim-

di tam tersi bir noktaya savrularak,

birlik meselesini en temel mesele

haline getirmifllerdi. 

Sol, “12 Eylül öncesi, birlik ola-

mad›¤› için yenilmiflti”. Bu yakla-

fl›m sa¤l›ks›zd› elbette; çünkü bbii--

rriinncciissii birli¤e önem verir gözükür-

ken, hepsi 12 Eylül öncesine dair

stratejik, politik, örgütsel zaaflar›-

n›n üstünü de örtmüfl oluyorlard›. 

‹‹kkiinncciissii, 12 Eylül sonras›na dair

de birincil görevin birlik olufltur-

mak oldu¤u düflüncesindeydiler ki,

bu da eksik bir yaklafl›md›.  

‹flte bu eksikli yaklafl›mlar›n ilk

ürünü yurtd›fl›nda oluflturulan Fa-

flizme Karfl› Birleflik Direnifl Cephe-

si (FKBDC) oldu. 11998822''ddee kurulan

FFKKBBDDCC büyük iddialarla ilan edil-

di. Birli¤in üyeleri, bugün ço¤u ol-

mayan, ço¤unun ad›n› kimsenin ha-

t›rlamad›¤› PKK, DY, Acil, Dev-Sa-

vafl, Sosyalist Vatan Partisi (SVP),

‹flçinin Sesi, TKEP, TKP-B ve Tür-

kiye Emekçi Partisi (TEP) idi. Birli-

¤in bafl›n› çeken DDYY vvee PPKKKK idi ve

ilginç olan her ikisi de 12 Eylül ön-

cesinde birliklerin önündeki en çok

engel durumunda olan siyasi hare-

ketlerdi. 

‹lan edilifli çok iddial› olan bu

birlik, ad›ndaki kavramlar›n, “fafliz-

me karfl› direnifl”i örgütlemenin ge-

re¤ini yerine getiremedi. Çünkü si-

yasal zemini de, örgütsel zemini de

çürüktü, yanl›flt›. Ülke içinde diren-

me karar› ve kararl›l›¤› yoktu bir

kere ço¤unda. Dahas›, ço¤unun ad›

var kendisi yoktu. Neticede,

FKBDC tarih içinde kkeennddii kkeennddiinnee

yyookk oollaann birliklerden biri oldu.

FKBDC’den geriye yüzlerce sayfa

yaz›, karfl›l›¤› olmayan bildiriler ve

““nnaass››ll oollmmaammaall››”” sorusu için de-

¤erli bir tecrübe kald›.  

Yine ayn› y›llarda (1984), yine

yurtd›fl›nda TKP, TKEP, T‹P, TS‹P,

TKSP, PKK taraf›ndan ““SSooll BBiirr--

lliikk””, ad› verilen bir birlik oluflturul-

du. Ama ne yurtd›fl›nda ne ülke için-

de hiçbir varl›¤› ve prati¤i olmad›

bu birli¤in de. 1988 sonlar›nda da

PKK, Acilciler, DKP, TKP(B), SVP

ve 16 Haziran Hareketi imzalar›yla

“Devrimci Birlik” ad›nda bir birlik

kuruldu... Ve daha benzeri baflka

birlikler...  

Ad› var kendi yok çeflitli gruplar,

belli bir kitleselli¤i temsil eden

PKK, DY ve TKP’nin etraf›nda dö-
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nüp duruyorlard›. Devrim için birlik

oluflturmaktan çok, onlar için mese-

le varolma kayg›s›yd›. Di¤erleri de

“anti-birlikçi” geçmifllerini unuttur-

mak için peflpefle bu tür birlikler ku-

ruyorlard›. Bu kadar pragmatizmin

biraraya geldi¤i birliklerden de do-

lay›s›yla devrim için bir sonuç ç›k-

m›yordu. 

KKeemmaall:: Burada flunu belirte-

lim. 1980 sonras› birlik konusunda-

ki en karakteristik özelliklerden bi-

ri, birlik tart›flmalar› ve projelerinin

““pprraattii¤¤iinn dd››flfl››nnddaa”” bir hal almas›-

d›r. Hem cunta sonras›nda örnek

verdi¤imiz FKBDC gibi birliklerde,

hem de 1980’lerin sonunda solun

büyük bölümünü çok uzun süre

meflgul eden birlik tart›flmalar›nda

en karakteristik olan budur.  

12 Eylül öncesi “birlik olamad›-

¤› için yenildi¤i” tespitini yapan sol

kesimler, bu tespitin yanl›fll›¤› bir

yana, tespiti do¤ru kabul etsek bile,

bunun mant›ksal sonucu olan "peki

öyleyse neden birlik olunamad›?"

sorusunu sormaya, bunu tart›flmaya

cüret edemedi hiç. Hala da bunun

cevab›n› verememifltir bu kesimler. 

1980’lerin ilk yar›s›nda esas ola-

rak yurtd›fl›nda bu tart›flmalar sürer-

ken, elbette ülke içinde gücü ora-

n›nda direnifli sürdürenler vard›.

1980’lerin ikinci yar›s›nda bu dire-

nifl kararl›l›¤›n›n somut sonuçlar›

ortaya ç›kmaya bafllad› ve gençlik-

te, memur kesiminde, iflçilerde mü-

cadele yavafl yavafl yükselmeye

bafllad›. Cuntan›n yaratt›¤› pasifi-

kasyon ad›m ad›m k›r›l›p cunta son-

ras› oluflan statüko afl›l›rken, siyasi

arenada esas olarak devrimci hare-

ketin insiyatifi ve belirleyicili¤i var-

d›. Di¤er kesimlerin varolan güçleri

ise, bu devrimci geliflmenin karfl›-

s›ndayd›lar; gençli¤in ssttaattüülleerrii kk››--

rraann yürüyüfllerinde, memurlar›n

sendikalaflma mücadelesinde, iflçi

direnifllerinde, k›sacas› hemen her

alanda devrimcilerin karfl›s›na ““ooll--

mmaazz””,, ““yyaapp››llaammaazz””,, ““zzaammaann›› ddee--

¤¤iill””,, ““kkiittlleelleerr hhaazz››rr ddee¤¤iill”” düflünce-

leriyle ç›k›yorlard›. Mücadele bu

pasifist engellemeler afl›larak sürdü-

rüldü. 

1980’lerin sonlar›nda mücadele

art›k hemen her alan› içine alacak

kapsamdayd›. Uzun direnifl y›llar›n-

da ve statükolar› k›rmak için  bedel-

ler ödenirken ortada olmayanlar da

siyasi arenada boy göstermeye bafl-

l›yordu yavafl yavafl. Her alanda çe-

flitli gruplar›n varl›¤›, birlik sorunu-

nu da gündeme tafl›yordu do¤al ola-

rak. Ama iflte bu gündeme gelifl de

alabildi¤ine çarp›k bir gündeme ge-

lifl olacakt›. 

MMaazzlluumm:: Evet, bence solda

birlik konusunun gündeme geliflin-

deki en çarp›k süreçlerden biri bu-

dur denilebilir. 

Biraz önce anlat›ld›¤› gibi müca-

dele gelifliyor, statükolar ad›m ad›m

afl›l›yordu. Böyle bir süreçte solun

yan yana gelmesi gerekli ve do¤ald›

ama “birlik tart›flmalar›” diye baflla-

yan tart›flmalar›n bu ihtiyaçla bir

alakas› yoktu. Uzatmayal›m. Esas

olarak mücadeleyle ilgisi olmayan

geçmiflin kal›nt›s› birçok grup, bir

birlik oluflturmak üzere biraraya

geldiler. O zaman bu biraraya gelifl,

‹stanbul’da tart›flmalar›n sürdürül-

dü¤ü yerden hareketle ““KKuurruuççeeflfl--

mmee ttaarrtt››flflmmaallaarr››”” diye adland›r›ld›.  

Temmuz 1989’da 18 küçük-bur-

juva ayd›n “Sosyalistlere” bir ça¤r›

yapt›. Bu ça¤r›yla A¤ustos’ta “Sos-

yalistler aras› birli¤in teorik ve ta-

rihsel arka plan›, imkan ve flartlar›-

n›” tart›flmak üzere toplan›ld›. Ar-

d›ndan “Birlik Tart›flmalar›n› Dü-

zenleme Kurulu” (BTDK) ad› veri-

len 35 kiflilik bir kurul oluflturuldu. 

LLeeggaalliizzmmiinn bafl›n› DDeevvrriimmccii

YYooll,, KKSSDD,, TTKKEEPP,, TTrrooççkkiissttlleerr çeki-

yorlard›. Asl›nda yukar›da sözünü

etti¤imiz FKBDC'den Kuruçefl-

me’ye, oradan ÖDP’ye kadar tüm

tasfiyeci ad›mlar›n içinde ayn› ke-

simler vard›r... Neyse, Kuruçeflme

tart›flmalar›ndaki bbiirriinnccii ggaarraabbeett;

tart›flma içindekilerin ço¤u mücade-

lenin d›fl›ndayd›. Dolay›s›yla müca-

delenin de¤il, en fazla “kendi grup-

sal, kiflisel ihtiyaçlar›” gündemde

olacakt›.  

‹‹kkiinnccii ggaarreebbeett ise, kendi örgütü-

ne güvenmeyen veya örgütü zaten

bir biçimde la¤vetmifl, Leninist ör-

güt anlay›fl›ndan da uzaklaflm›fl ke-

simlerin Kuruçeflme’de öörrggüüttssüüzzllee--

rrii,, bbiirreeyylleerrii keflfetmifl olmas›y-

d›. Gerçekten de 12 Eylül’ün sonuç-

lar›ndan biri olarak ortada dolaflan

çok genifl bir örgütsüz kesim vard›.

Bir çok kesim de bunlar› kafalama

hayali kuruyor, "birlik projeleri"nde

bunlara özel yer veriliyordu. Bu ke-

simleri örgütlemeye çal›flmak gere-

kirdi elbette ama, esas olarak 12 Ey-

lül’ün y›lg›nlar›ndan oluflan böyle

bir kesimi temel olarak oluflturula-

cak hiçbir örgütlenmenin, birli¤in

mücadelenin ihtiyaçlar›na cevap

vermeyece¤i de bafltan belliydi. Ku-

ruçeflme’dekilerin ço¤u öörrggüüttssüüzzllee--

rrii öörrggüüttlleemmiiyyoorr,, kkeennddiilleerrii oonnllaarraa

aayyaakk uuyydduurruuyyoorrllaarrdd››.. 

Tart›flmada yer alan örgüt ve “bi-

rey”ler, iddialar›na göre, devrimci,

sosyalist, komünisttiler. Keza he-

men hepsi, yak›n bir geçmiflte halk

savafl›n›, ayaklanmay›, iktidar›n zor

yoluyla al›nmas›n› savunan anlay›fl-

lara sahiptiler, fakat Kuruçeflme’de

sadece bir tart›flma vard›: YYaassaallllaaflfl--

mmaa.. Hepsi nas›l legal platforma ç›-

k›laca¤› hesab› ve kayg›s›ndayd›lar.

Ülkemiz solunda yyaassaallcc››ll››kk,, Kuru-

çeflme’de pekifltirilmifl ve kutsan-

m›flt›r dersek, yanl›fl olmaz. 

Yurtd›fl›ndaki ayaklar› havada

birliklerde, iktidarlar devralan›yor,

demokratik devrimin programlar›

aç›klan›yordu. Kuruçeflme’de ise,

silahl› mücadeleden, iktidardan söz

bile edilmiyordu. ‹ki farkl› uç veya
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soldaki çarp›kl›¤›n bir baflka teza-

hürü. 

ÖÖzzlleemm:: 7 ay süren bu tart›flma-

lara iliflkin devrimci hareketin o dö-

nem yay›nlanan ve muhteva olarak

son derece tarihsel bir aç›klamas›n-

dan da burada k›saca sözetmeden

geçmeyelim. 

Devrimci hareket, Kuruçefl-

me’de somutlanan ama farkl› bi-

çimlerde de tekrarlanan bu tür birlik

giriflimi ve ça¤r›lar›na karfl› 1992

Temmuz'unda ""SSaahhttee BBiirrlliikk ÇÇaa¤¤--

rr››llaarr››nn›› DDee¤¤iill,, MMüüccaaddeelleeyyii YYüükksseell--

tteelliimm"" bafll›kl› bir aç›klama yapt›.

Aç›klamada flunlar vurgulan›yordu:

"Bugün Türkiye devrimci-yurt-

sever hareketini esas olarak üç gru-

ba ay›rabiliriz: 

1- ... do¤ru veya yanl›fl düzene

karfl› ileri veya geri boyutlarda mü-

cadele edenler. 

2- Bir türlü kendi düflüncelerini

hayata uygulamayan ama yok da

olmayan, sürekli bir çevreyi etraf›n-

da bulunduran klasik çal›flma tarz›-

n› aflamayanlar. 

3- ... bir dergi ç›karma d›fl›nda

hemen hemen hiçbir fley yapmayan,

sa¤a sola ak›l veren, elefltiren, ah-

kam kesenler...

Bugün Türkiye'de bbiirriinncciilleerr ooll--

mmaaddaann di¤erlerinin yaflama flans›

yoktur. Mücadele, do¤ru temelde

birlikler ve devrim, bbiirriinncciilleerriinn zzee--

mmiinniinnddee geliflecektir... Birlik bu ze-

minde ele al›nmak zorundad›r." 

MMaazzlluumm:: Evet, san›r›m bu son

paragrafta söylenenler o gün için ol-

du¤u kadar bugün için de geçerli ol-

sa gerek. O gün Kuruçeflme’den bir

su akmad›. O günden bu yana da ay-

n› anlay›fl›n birlik konusunda bafla-

rabildi¤i hiçbir fley olmam›flt›r.  

KKeemmaall:: Bu y›llar içinde solda

birçok birlik önerisi gündeme geldi,

birçok birlik kuruldu. Hepsini say-

mak, hem bu çal›flman›n kapsam›n›

aflar, hem de gerek yok. Birlik anla-

y›fl›ndaki flekillenmeleri görmek

aç›s›ndan gerekti¤i kadar›yla baz›-

lar›n› hat›rlatal›m. 

1993’te PKK, TKEP, MLSPB,

TKP-K›v›lc›m, TKP/ML Hareketi,

TDP ve Devrimci Partizan örgütleri

aras›nda Devrimci Demokratik Güç

Birli¤i ad› verilen bir birlik kuruldu.

Bu birlik, esas olarak PKK’n›n

1992’de ilan etti¤i “tek tarafl› atefl-

kes” politikalar› paralelinde bir olu-

flum olarak süreç içinde bir iz b›rak-

madan kayboldu. 

4 Haziran 1998’de yap›lan bir

aç›klamayla ““DDeevvrriimmccii BBiirrlleeflfliikk

GGüüççlleerr”” ad› verilen bir birli¤in Ku-

rulufl Bildirgesi aç›kland›. Bildirinin

alt›nda “PKK, TKP(ML), TKP/ML,

MLKP, TDP, DHP, Darbeciler, TKP

(K›v›lc›m)...” imzalar› vard›. Bunun

üzerinde k›saca dural›m ama. 

Solu, devrimcileri birlefltirme id-

dias›ndaki bu birlikte devrimci ha-

reket yoktu ve devrimci harekete

yap›lm›fl bir ça¤r› da yoktu. Darbe-

cili¤i meflrulaflt›ran bu birlik, Türki-

ye solunun birlik tarihinin en kirli,

en utanç verici sayfas›n› olufltur-

maktad›r diyebiliriz. Böyle diyebili-

riz, çünkü bu birli¤in somut bir

program›n›n, prati¤in içinde bir kar-

fl›l›¤›n›n olmamas›n›n ötesinde, bir-

li¤in siyasi ahlak aç›s›ndan da bir

temeli yoktu. Tamamen subjektif

ihtiyaçlar ve subjektif hesaplarla

oluflturulmufltu birlik.  Kürt milli-

yetçi hareketin hesaplar›na tabi ol-

mufltu di¤er gruplar da. Darbecile-

rin tabutunu omuzlam›fllard› bu he-

saplarla. Daha fazla üzerinde dur-

mayaca¤›m, ama flu kadar›n› ekle-

yelim; y›llard›r muhasebesi yap›l-

mam›fl, hesab› verilmemifl birlikler-

den biridir bu da. O zaman Kurtu-

lufl’ta flöyle yaz›lm›flt›: “Bu birlik,

Türkiye devrimini gelifltirmez ama,

bu tabutu tafl›yanlar› yorar. ‹lkele-

rin, siyasi ahlak›n dejenerasyonunu

h›zland›r›r. ”

ÖÖzzlleemm:: Ben devam edeyim.

90’l› ve 2000’li y›llardaki birlikle-

rin bir k›sm› kategorik olarak ""SSee--

ççiimmlliikk BBiirrlliikklleerr”” diye adland›r›la-

bilir. Bu süreç 1990’daki seçimlerle

bafllad› bir anlamda. 1 Kas›m

1992’de devam etti bu e¤ilim.

''DDeevvrriimmccii SSeeççiimm BBllookkuu'' kuruldu.

Esas olarak bu blok seçimlere kat›l-

ma hakk› bulunan HEP çat›s› alt›n-

da seçime girecekti. Sonraki y›llar-

da kat›l›mc›lar yer yer de¤iflse de,

hemen hemen ayn› model yürürlük-

te oldu. ""EEmmeekk BBaarr››flfl ÖÖzzggüürrllüükk

BBllookkuu"",, ""DDeemmookkrraassii vvee BBaarr››flfl

BBllookkuu”” gibi adlar verilen birlikler

oluflturuldu. Bunlar “seçimlik” bir-

liklerdi. Bizim bu nitelendirmemize

bu bloklar›n baz› üyeleri karfl› ç›k-

salar da, pratikte görülen bu oldu. 

Reformizm, seçim süreçlerinde

yüzünü daha çok sosyal demokrat-

lara dönerken veya legal partiler

esas olarak birbirleriyle ittifak d›-

fl›nda solun di¤er kesimlerini yok

sayarken, seçim gündemi geçince

yine devrimci, sol güçlerle çeflitli

zeminlerde biraraya gelirler. Bu

mevcut politikalar›ndaki tutars›zl›-

¤›n, istikrars›zl›¤›n da bir yans›ma-

s›d›r. 

MMaazzlluumm:: Son derece basit,

aç›k, yal›n zeminlerde birleflilebilir.

Bugünkü ihtiyaç da budur bir bak›-

ma. Oligarflinin solu etkisizlefltir-

meye yönelik politikalar› karfl›s›nda

ortak politikalar gelifltirmek, yok-

sullu¤a itilen halk› örgütlemek ve

mücadelesini büyütmek asgari ze-

mindir. Bu zeminde halk› yoksul-

laflt›ran ekonomik programlar›n ve

halk› sindirmeyi amaçlayan faflist

terörün karfl›s›na “halk alternatifini”

ç›kartmak için ifle örgütlü güçlerin

birli¤inden bafllamak, akl›n ve s›n›f-

lar mücadelesinin gere¤idir. 

Mesela, gerek 90’l› y›llarda ge-
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rekse de bugün, ççookk flflaaflflaaaall››,, ççookk iidd--

ddiiaall›› birlikler geride hiçbir iz b›rak-

madan kaybolurken, bu anlamda ifl

yapan, mücadeleyi gelifltiren daha

mütevazi birlikler de oldu solda. 

1992’de kurulan ““BBaasskk›› vvee KKaatt--

lliiaammllaarraa KKaarrflfl›› BBiirrlliikk””, 1994'te, 5

Nisan ekonomik paketine karfl› mü-

cadele çerçevesinde “Sömürü ve

Zulme Karfl› Güç Birli¤i”, 1 May›s

96'ya yönelik devrimcilerin birli¤i,

tutsak ailelerini biraraya getiren

DETUTAP, devrimci tutsaklar›n ül-

ke çap›nda merkezili¤ini sa¤layan

CCeezzaaeevvlleerrii MMeerrkkeezzii KKoooorrddiinnaassyyoo--

nnuu, 96 Ölüm Orucu’nda hapishane-

lerde sa¤lanan birlik, 2000’lerdeki

IIrraakk’’ttaa SSaavvaaflflaa ((‹‹flflggaallee)) HHaayy››rr KKoo--

oorrddiinnaassyyoonnuu,, Devrimci 1 May›s

Plaftormu, bunlar›n ilk akla gelen

örneklerindendir. Kuflkusuz bunlar

eksik, yetersizdir ama belli bir ifllev

de görmüfllerdir. Çünkü bunlarda

devrimcilerin mütevazi ve fedakar

emekleri, birlik konusundaki sami-

miyetleri vard›. 

ÖDP ve benzeri reformist çevre-

ler taraf›ndan zaman zaman günde-

me getirilen "Gökkufla¤› Projesi",

“Zeytin Dal›” gibi birlik önerileri de

fikir cimnasti¤i olman›n ötesine ge-

çememifltir. Çünkü bunlar›n hemen

tamam› zaten taklitçidir. ‹kincisi,

solun ve halk›n ihtiyaçlar›na de¤il,

en fazla yasalc›, parlamenterist çev-

relerin ihtiyaçlar›na cevap vermek-

tedir. 

Bu süreçte birlik ad›na baflka za-

aflarla da u¤rafl›ld› elbette. Hala da

u¤rafl›l›yor. Birliklere, “biz flunlarla

birlikte oluruz, bunlarla olmay›z”

diye oligarflinin tecrit politikas›na

paralel s›n›rlar çekildi mesela. Ki-

mileri, birlik sorununu sadece legal

parti çevreleri ve onlar›n yönetimin-

deki demokratik kurumlarla s›n›rla-

d›. Bir baflka yan ise, KESK, D‹SK,

TMMOB, TTB’den oluflan kurum-

lar›n, kendilerini hemen tüm sola

birliklerin “merkezi” olarak dayat-

mas›yd›... Birlikleri böylece imkan-

s›zlaflt›r›yor, zorlaflt›r›yorlard›. Ama

yine de en “birlikçi” onlard›.

Bu noktada Engels’ten biraz

uzun bir al›nt› aktarmak istiyorum.

Al›nt›y› aktarma nedenim de flu;

solda birlik istismarc›l›¤› yayg›n ve

eski bir hastal›kt›r. Diyelim bir

grup, birli¤i o dönemde savunma-

maktad›r, ama bunu söyleyemez, il-

la ki birlik yanl›s› görünmek ister.

Bu da solda birlik yanl›s› görünme

konusunda adeta bir rekabete ve ya-

r›fla yol açm›flt›r ki, birlik konusun-

daki samimiyetsizli¤i de beraberin-

de getirmifltir. Evet böylesi durum-

lar için flöyle diyor Engels:

'Birlik' ç›¤l›klar› insan› yan›lt-

mamal›. Bu sözcü¤ü dillerinden dü-

flürmeyenler (...) ço¤u kez ayr›l›k to-

humlar›n› en çok ekenlerdir. Bu bir-

lik fanatikleri ya her fleyi belirsiz

bir bulamaç haline getirmeye çal›-

flan kaz kafal›lard›r -ki bunun ger-

çekleflmesine bir kez izin verildi mi

ayr›l›klar› çok daha kat› z›tl›klar

halinde tekrar ortaya atarlar, çünkü

o zaman hepsi ayn› kefeye girecek-

lerdir- (...) ya da bunlar bilmeden

ya da bilerek hareketi çarp›tmak is-

teyenlerdir. ‹flte bundan ötürü en

büyük sekterler ve en büyük kavga-

c›lar ve sahtekarlar, belirli alanlar-

da, birlik için en fazla ba¤›r›p ça¤›-

ranlard›r. Yaflam›m›z boyunca kimse

bize birlik ç›¤›rtkanlar› kadar yük

olmam›fl ve oyun oynamam›flt›r.' (F.

Engels, Seçme Eserler, Cilt-II, syf.

515)

KKeemmaall:: K›sa bir toparlama ya-

parsam; farkl› ulus ve milliyetleri,

farkl› s›n›f ve katmanlar›, farkl›

inançlara sahip kesimleri, farkl› yafl

kuflaklar›n›, kad›n ve erkekleri, mü-

cadelenin tüm biçimlerini, halk›n

içinden olmayan ama halk› savunan

kesimleri ve devrimde ç›kar› olan

tüm kesimleri birlefltirmek, birlik

sorununun muhtevas›n› oluflturur.

Böyle bir birlik anlay›fl›n›n ise he-

definde iikkttiiddaarr olgusu vard›r. 

Her birli¤in güncel anlamdaki

ifllevi dolay›s›yla bileflimi elbette

farkl› olacakt›r fakat, Marksist-Le-

ninistler, oluflturulan her türlü bir-

likte, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve

sosyalizm mücadelesini, yani devri-

mi gelifltirme perspektifiyle hareket

ederler do¤al olarak. 

‹ktidar perspektifi ve iddias› ge-

riledi¤i ölçüde, bunun yerine ““kküü--

ççüükk oollssuunn,, bbeenniimm oollssuunn”” anlay›fl›

geçer. Bu anlay›fl hakim oldu¤unda

ise, tüm devrimci, ilerici, demokrat,

anti-faflist, vatansever güçleri, ba-

¤›ms›zl›k ve demokrasi için birlefl-

tirmek politikas› yerine, sekterlik,

dar görüfllülük, benmerkezcilik öne

ç›kar. 

Türkiye solu, SBKP’nin prag-

matizmi, AEP’in sekterizmi,

ÇKP'nin benmerkezcili¤i, sosyalist

sistemin y›k›l›fl›ndan do¤an inanç-

s›zl›k, legalizmle birlikte yerleflen

icazetçilik, kültürel dejenerasyonla

birlikte ilkelerin yerini ç›karc›l›¤›n

ve bencilli¤in almas›, bütün bunlar,

birlik meselesine bak›fltaki çarp›k-

l›klar›n tarihsel ve güncel kaynakla-

r›n› oluflturuyor. 

Bu zaaflardan ar›nmayan, bun-

lar› sürdüren bir birlik anlay›fl›, hal-

k›n birli¤ini ve dolay›s›yla mücade-

leyi büyütmez. Birlik ve ittifaklara,

dostluklara, devrimi gelifltirip gelifl-

tirmeyece¤i, mücadeleyi büyütüp

büyütmeyece¤i ölçüsüyle de¤il,

“kendisine tabi olup olmayaca¤›”,

kendi ifline yaray›p yaramayaca¤›

ölçüleriyle bak›l›r. Bu durumda

devrimin genel ç›karlar› gibi kav-

ramlar, modas› geçmifl ilan edilir ve

pragmatizm geçer akçe haline gelir. 

Birlikler ancak bunlar afl›labildi-

¤i ölçüde mücadelenin ihtiyaçlar›na

cevap veren, devrimin önünü açan

bir hala dönüflebilirler diyerek nok-

tay› koyuyorum. Haftaya, dünya

devrim mücadelelerinden çeflitli

birlik örnekleriyle konumuza de-

vam edece¤iz. fiimdilik hoflçakal›n.
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‹ktidar pers-
pektifi ve id-
dias› geriledi-
¤i ölçüde, bu-

nun yerine “küçük ol-
sun, benim olsun” anla-
y›fl› geçer.

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹



T Ü S ‹ A D

Baflkan› Arzuhan

Yalç›nda¤, 27 May›s’ta iktidar› ““SSoonn ddöönneemmddee ppooppüü--

lliizzmmee kkaayy››flfl vvaarr”” diyerek uyard›. Tekeller ve tekellerin

iktidar›n›n savunucular› düzen partilerine diyor ki; oy

kayg›s›yla hareket edip, halk›n ihtiyaçlar›na kaynak ak-

tarmay›n, ne kadar kaynak varsa tekellere ak›t›n.

Tayyip Erdo¤an da, TOBB Genel Kurulu'nda 2009

yerel seçimleri için, ““KKiimmssee bbiizzddeenn ppooppüülliizzmmddeenn yyaannaa

oollmmaamm››zz›› bbeekklleemmeessiinn..”” sözleriyle TÜS‹AD’a güvence

vererek, tekellerin ç›karlar›n› her fleyin üstünde tutmaya

devam ettiklerini gösterdi.

Erdo¤an ayn› konuflmas›nda, ““popülizm yapmay›p””

elektrik ve do¤algaza zam yap›laca¤›n› söyledi, Erdo-

¤an’›n bu sözünün üzerinden 7 saat geçmiflti ki, ddoo¤¤aall--

ggaazzaa yyüüzzddee 77..44  zzaamm haberi aç›kland›.

Halk›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak, popülizm oluyor.

Karfl›lamamak da popülizm yapmamak. Ve popülizm

yapmama ad›na zamlar devam

ediyor. ‹stanbul’da ulafl›ma

yüzde 4’le yüzde 10 aras›nda

zam yap›l›rken, ekme¤e de de-

¤iflen oranlarda zam geldi.

Akaryak›t›n KDV oranlar›nda

art›fl olabilece¤i de, Maliye

Bakan› Kemal Unak›tan taraf›ndan aç›kland›.

Halk›n ihtiyaçlar› için kaynak ay›rmak bir yana,

halktan zamlar yoluyla alarak, tekellere ak›t›yorlar. 

Fakat tekeller doymak bilmiyor. Sosyal güvenlik re-

formlar›yla, peflpefle aç›klanan zamlarla halk her gün bi-

raz daha açl›k ve yoksullu¤a mahkum ediliyor, tekeller

yine daha fazlas›n›, daha fazlas›n› istiyorlar.

Kapitalist sistem, halk›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamay›,

popülizm diye tan›ml›yor, baz›lar› bunu ““hhaallkk ddaallkkaa--

vvuukklluu¤¤uu”” olarak ifade ediyor ve karfl› ç›k›yor. Ama, ay-

n› kesimler, halk› açl›k ve yoksulluk içinde yaflamaya

mahkum ederek, tekellere kaynak yaratman›n ad›n›, ““ttee--

kkeellccii bbuurrjjuuvvaa ddaallkkaavvuukklluu¤¤uu”” koymuyorlar.

Çünkü, bu kesimlere göre, tekelci burjuvazinin dal-

kavuklu¤unu yapmak iyi, halk›n ihtiyaçlar›n› asgari dü-

zeyde karfl›lamaya çal›flmak kötüdür.

““PPooppüülliizzmm kkööttüüddüürr”” düflüncesi öyle bir genel do¤-

ru haline getirilmifltir ki, yoksul halk içinde bile, ““ppooppüü--

lliizzmm yyaappmmaakk yyaannll››flfl”” düflüncesi ve ekonomik sorunla-

r›n iktidarlar›n popülist politikalar›ndan kaynakland›¤›

görüflü kabul görebilmekte, ““eekkoonnoommiikk iissttiikkrraarr”” iste-

yebilmektedir. Bunlar oldu¤unda halk›n da daha refah

içinde yaflayaca¤› yan›lg›s›na düflebilmektedir.

Tersine ““ppooppüülliizzmm yyaappmmaammaakk”” dedikleri, halk› aç-

l›¤a ve yoksullu¤a mahkum etmek demektir. Ekonomik

istikrar dedikleri, tekellerin sömürü çarklar›n›n istikrar-

l› bir flekilde dönmesi demektir, ki, bu da halk›n aleyhi-

nedir. Popülizm suçlamas›n› gündeme getirenler, halk›n

yaflamsal ihtiyaçlar›n›n asgari düzeyde karfl›lanmas›n›

bile fuzuli görenlerdir. Ekonomi dendi¤inde ak›llar›na

sadece tekellerin kasalar›n› getirenlerdir.

Oysa, AKP iktidar› için dalkavukluk elefltirisi yap›-

lacaksa, bu ancak ““tteekkeell ddaallkkaavvuukklluu¤¤uu”” olabilir. Elbet-

te, tüm düzen partileri gibi, AKP iktidar›n›n da, halk›n

gözünü boyamaya, halk› aldatarak oylar›n› almaya yö-

nelik çeflitli politikalar› vard›r. Fakat, bu politikan›n te-

melini sadakalarla, yalanlarla, takiyeyle halk›n gözünü

boyamak oluflturur.

Tekellere ak›tt›klar› ise gözboyama de¤il, gerçektir.

‹flte tüketim maddelerine yap›lan zamlar, bu gerçe¤in

sadece bir boyutunu oluflturmaktad›r.

ATO araflt›rmas›na göre, halk›n yüzde 74’ünün yok-

sulluk, yüzde 15.4’ünün ise açl›k s›n›r›nda yaflad›¤› ül-

kemizde, AKP iktidar›n› “popülist politikalar” uygula-

makla elefltirmek için, ya TÜS‹AD sözcüsü olmak, ya

da tekellerin iktidar›ndan beslenen, gönüllü tekel sözcü-

sü olmak gerekir.

Say›: 149 35POPÜL‹ZM

Popülizm
Ve Zam

AKP’nin Tekel Dalkavuklu¤unun Resmidir
22000077’’ddeenn 22000088’’ee bbiirr yy››ll iiççiinnddee yyaapp››llaann zzaamm--

llaarr››nn oorraann››,, hhaallkkttaann aall››nnaarraakk tteekkeelllleerriinn kkaa--

ssaallaarr››nnaa aakk››tt››llaannllaarr››nn bbooyyuuttuunnuu ggöösstteerriiyyoorr..
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Dikili Belediyesi ‹flçileri
15-16 Haziran'da
Ücretli ‹zinli Olacak!

Genel-‹fl Sendikas› 5 No’lu fiube ile Di-

kili Belediyesi aras›nda imzalanan 55 iflçiyi

ilgilendiren toplu ifl sözleflmesi ile 1 May›s

ve 8 Mart’›n d›fl›nda 15–16 Haziran günle-

rinde de iflçiler ücretli izinli say›lacak.

Sözleflme ile birinci y›l, sosyal haklar

ile birlikte ücretlerde toplam yüzde 25 ora-

n›nda art›fl sa¤land›. ‹kinci y›l ise enflas-

yon art› 5 puan art›fl yap›lacak.

Sözleflmede ihbar ve k›dem tazminatlar›n-

da da iyilefltirmelere gidildi.

Cam, Çimento, Seramik

ve Toprak Sanayi ‹flçileri

Sendikas› (Kristal-‹fl), fiifle-

cam’a ait 11 fabrikas› için  9

May›s’ta grev karar› alm›flt›.

Paflabahçe Cam Sanayi ve Ti-

caret A.fi. (K›rklareli Fabri-

kas› ve Mersin Fabrikas›);

Anadolu Cam Sanayi A.fi.

(Topkap› Fabrikas›, Mersin

Fabrikas›, Çay›rova Fabrika-

s›); Trakya Cam Sanayi A.fi.

(Trakya Fabrikas›,Trakya

Otocam Fabrikas›,Trakya

Mersin Fabrikas›, Cam ‹flle-

me ve Kaplamal› Camlar

Fabrikas›) ile Cam Elyaf Sa-

nayi A.fi. fabrikalar›nda

çal›flan yaklafl›k 5 bin iflçiyi

kapsayan grev karar› 22 Ma-

y›s’ta Cam ‹flverenleri Sendi-

kas›’na tebli¤ edilirken patro-

nun bu konuda hiçbir ad›m

atmamas› nedeniyle Krifltal-

‹fl 3 Haziran’da greve ç›kma

karar› alm›flt›. 

Greve saatler kala sendika

ile fiiflecam patronu aras›nda

anlaflma sa¤land›. Anlaflmaya

göre ücretlerde birinci y›l

yüzde 13 art›fl sa¤land›, ayl›k

ücretlere ortalama 193.5 YTL

zam yap›ld›. Sosyal haklar

yüzde 15 ile yüzde 66 oran›n-

da artt›. Düflük ücretler iyilefl-

tirildi. ‹fle girifl ücreti uygula-

mas› bafllat›ld›.

Yaklafl›k 20 y›ld›r tam üc-

ret alamayan Samanda¤ Bele-

diyesi iflçileri 4 Haziran Çar-

flamba günü Samanda¤ Bele-

diyesi’nden Hatay Valili¤i’ne

kadar ‘Hak Arama Yürüyüflü’

gerçeklefltirdiler. 

D‹SK Genel-‹fl Sendikas›

taraf›ndan düzenlenen yürü-

yüfl öncesi Süleyman Çelebi

Samanda¤ Belediyesi önünde

yapt›¤› aç›klamada ‘eme¤imi-

zin karfl›l›¤›n› almak için yü-

rüyoruz. Çocuklar›m›z›n ge-

lece¤i için yürüyoruz. Bugü-

ne kadar gelen bütün iktidar-

lar›n bu bölgeye yat›r›m yap-

mayarak görmezden gelinme-

sine yok say›lmas›na karfl›

yürüyoruz. Adeta Hatay hari-

tan›n baflka bir yerinde bulu-

nuyormufl gibi hiçbir yat›r›m

yap›lmamakta iflçilerin ala-

caklar› ödenmemektedir.

Bunlara karfl› yürüyoruz. Bu

yürüyüflten sonra sesimiz du-

yulmazsa gerekirse Anka-

ra’ya yürüye-

ce¤iz. Y›lard›r

devam eden

haks›zl›k bite-

ne kadar mü-

cadeleye de-

vam edece¤iz’ dedi. 

Konuflmalar›n ard›ndan

“‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca-

¤›z” sloganlar› ve “Art›k Ye-

ter Duyun Bizi… Her Ay Tam

ve Zaman›nda Maafl ‹stiyo-

ruz. Birikmifl Alacaklar›m›za

Çözüm ‹stiyoruz” pankart›yla

yürüyüfle geçen iflçilere Hatay

Temel Haklar da destek verdi. 

Yürüyüflün ard›ndan Ha-

tay Valili¤i önünde toplanan

iflçiler burada sloganlarla

beklerken içlerinde D‹SK Ge-

nel Baflkan› Süleyman Çelebi

ve Genel-‹fl Genel Baflkan›

Erol Ekici’nin de bulundu¤u

bir heyet Vali yard›mc›s›yla

görüfltü. Görüflmenin ard›n-

dan bir aç›klama yapan Çele-

bi iflçilerin haklar›n› aramaya

devam edeceklerini belirtti.

Büro emekçileri Türkiye’nin dört bir ya-

n›ndan Ankara’ya gelerek "Eflit ‹fle Eflit Üc-

ret" talebiyle Maliye Bakanl›¤›’na yürüdü. 6

Haziran günü K›z›lay Gima önünde topla-

nan BES’liler "Eflit ‹fle Eflit Ücret, Vergide

Adalet, Performans Yönetimine Hay›r, Söz-

leflmeli Personel Olmayaca¤›z" yaz›l› pan-

kart ve dövizler tafl›yarak Maliye Bakanl›-

¤›’na yürüyüfle geçtiler. 

Emekçilerin yürüyüflü Akay Yokuflu’nda

polis barikat›yla engellenirken burada bir

aç›klama yapan BES Genel Baflkan› Osman

Biçer eylemin polis barikat›yla engellenme-

sini k›nayarak taleplerini Maliye Bakanl›-

¤›’na iletmekte kararl› olduklar›n› söyledi. 

Büro emekçileri buradaki aç›klaman›n

ard›ndan saat 14.00’ de Maliye Bakanl›¤›

önünde topland›lar. Burada Maliye Bakan›

Müsteflar Yard›mc›s› ile görüflen BES’liler

büro emekçilerinin taleplerini Maliye Baka-

n›’na ilettiler. “‹nsanca Yaflamak ‹stiyoruz,

Eflit ‹fle Eflit Ücret” sloganlar›n›n at›ld›¤› ey-

lemde yap›lan aç›klamada çal›flanlar aras›n-

da ayr›mc›l›k yaratan uygulamalara son ve-

rilmesi talep edildi. 

BBEESS’’lliilleerree 
PPoolliiss BBaarriikkaatt››

Samanda¤ Belediyesi
‹flçilerinden Yürüyüfl

fiiflecam’da
Anlaflma



Emperyalist tekeller için 
hukuksuzluk ülkesi

Uflak K›fllada¤’da siyanürle alt›n ç›-

karan çokuluslu flirket Eldorado Gold

(Tüprag Metal Madencilik Afi) 17 A¤us-

tos 2007’de Dan›fltay 6. Dairesi’nin ver-

mifl oldu¤u 9 Temmuz 2007 tarihli yürüt-

meyi durdurma karar›n›n ard›ndan kapa-

t›lm›flt›.   Maden ‹nay köylülerinin uzun

süre emperyalist tekellere karfl›  verdik-

leri mücadeleyle kapat›lm›flt›.    

Köylüler, madenin kapat›lmas›ndan

sonra “Tüprag’›n faaliyetlerinin devam

edip etmedi¤inin tespitini” talep etti. Ya-

p›lan tespitte kapatma karar›na ra¤men

Tüprag’›n faaliyetlerini sürdürdü¤ü sap-

tand›. Tüprag yetkilileri alay edercesine

faaliyetlerini sürdürmesini madeni ve

çevreyi korumak amac›yla aç›kl›yor. Bu

pervas›zl›k ülkemizin emperyalist tekel-

ler için hukuksuzluklar ülkesi haline

getirildi¤ini bir kez daha gösteriyor.

Say›: 149 37HABER

fiakirpafla Temel Haklar 31

May›s günü Emekçiler Cadde-

si’nde bulunan halk ekmek ku-

lübesi önünde yapt›¤› eylemle

“Yeter Ekme¤imizle Oynama-

y›n” kampanyas› bafllatt›¤›n›

duyurdu. Eylemde yap›lan

aç›klamada AKP’nin halk düfl-

man› politiklarla halk›n yafla-

m›n› her gün biraz daha zora

soktu¤u anlat›larak “halk›-

m›z›n eline bir torba yiyecek

malzemesi vererek dilencili-

¤e al›flt›ranlar; flimdi bir ek-

me¤e muhtaç hale getirdiler.

Sonra da yüzümüze baka ba-

ka “kalk›n›yoruz, büyüyo-

ruz” demeye devam ettiler”

denilirken “Büyüyen bir

avuç insan›n zenginli¤i

idi. Onlar›n zenginli¤i bü-

yüdükçe, bizim yoksullu-

¤umuz, açl›¤›m›z büyüdü”

sözlerine yer verildi. 

“Hükümet ve yerelde Ada-

na valisi ve Büyükflehir Beledi-

yesi temel g›dam›z olan bir

lokma ekmekten elini çekmeli-

dir” denilen aç›klamada yaban-

c› ülkelerden bu¤day ihraç et-

mek yerine ülkemizdeki bu¤-

day üretiminin artt›r›larak soru-

nun çözülebilee¤i ifade edildi. 

Mersin Demirtafl Mahallesi

halk› kendi kültürüne sahip ç›k-

mak, haklar›n› hep birlikte ara-

mak, yaflan›lan sorunlara birlik-

te çözüm üretmek amac›yla De-

mirtafl Kültür ve Sanat Derne-

¤i’nin aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi. 

1 May›s günü düzenlenen

aç›l›flta derne¤in kurulufl ama-

c›n› anlatan Dernek Baflkan›

Hasan Biber tüm ülkede oldu¤u

gibi mahallelerinde de birçok

sorun yafland›¤›n› dile getirerek

“gasp edilen haklar›m›z› alabil-

mek için ancak gücümüzle da-

yatmam›z gerekir. Gücümüz

ise birlikteli¤imizden ve do¤ru

bir mücadele çizgisini hayata

geçirmemizle mümkün olacak-

t›r” diye konufltu. 

Mersin Temel Haklar Bafl-

kan› Murat Türkmen de yapt›¤›

konuflmada “Mahalle-

mizdeki esrara. eroine,

çetelere karfl› ancak bir-

lik oldu¤umuzda karfl›

durabiliriz, çocuklar›m›-

z› bu batakl›ktan koru-

ruz” dedi.

Hapishanelerden gelen me-

sajlar›n da okundu¤u aç›l›flta

yerel sanatç› Silver ve Grup

Öteki’nin söyledi¤i türküler efl-

li¤inde halaylar çekildi. Demir-

tafl çocuk folklor ekibinin sun-

du¤u folklor gösterisinin de ol-

du¤u aç›l›fla 100’ü aflk›n kifli

kat›ld›. Halk›n biraraya gelme-

sinden rahats›z olan polis ise

sabah saatlerinden itbaren ‘gü-

venli¤i sa¤lama’ ad› alt›nda ma-

halleyi ablukaya ald›.

Gemlik Polisi
Tehditlerden
Medet Umuyor 

Polis tehditlerle ve bask›larla devrim-

cileri y›ld›rmak için yine iflbafl›nda. Dev-

rimci, muhalif insanlar› bask› alt›nda tut-

mak için komplolara, bask›lara baflvuran

polis kimi yerde de aileleri tedirgin et-

meye, aile arac›l›¤›yla çocuklar› üzerin-

de bask› kurmaya çal›fl›yor. Gemlik Te-

mel Haklar, yapt›¤› aç›klamayla Gemlik

polisinin teflhir etti. 

Gemlik’te oturan Fethi Hare'nin evi-

ne, kendisinin olmad›¤› saatlerde giden

polis sürekli Fethi'nin ne ifl yapt›¤›n›, ne-

rede oldu¤unu soruyor. Ailesine sormak-

la yetinmeyip mahallede gördükleri in-

sanlara soruyor. Yeri yurdu belli olan ça-

l›flt›¤› yeri çok bilen polis neden aileye

ve mahalleliye sorar Fethi'yi?. Polisin

klasik yöntemlerinden sadece biridir bu.

As›l mesaj halka yöneliktir. Halka dev-

rimci olursan›z sürekli bask› alt›nda, ta-

kipte oluruz tehdidi yap›l›yor, devrimci-

leri halktan tecrit etmeye çal›fl›yor polis.

Ancak açl›k, yoksulluk, zulüm sürdükçe

halk›n devrimcilere ve kendi sorunlar›na

sahip ç›kmas›n›n önüne geçemeyecekler.

fiakirpafla Temel Haklar: 

“Yeter! EKME⁄‹M‹ZLE
OYNAMAYIN!”

Demirtafl Kültür
ve Sanat Derne¤i
Aç›ld›
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Edirne Gençlik
Derne¤i:

Ö¤renim Hakk›m›z
Engellenemez! 

10 Mart günü Bursa Uluda¤

Üniversitesi'nde devrimci-demok-

rat, ilerici ö¤rencilere yap›lan faflist

sald›r›y› protesto etmek amac›yla

14 Mart günü Edirne Selimiye Ö¤-

renci Yurdu önüne eylem yapan

aralar›nda Edirne Gençlik Derne-

¤i'nden ö¤rencilerin de bulundu¤u

7 ö¤renci sald›r›ya u¤rayan arka-

dafllar›yla dayan›flt›klar› için yurt-

tan at›ld›lar. 

Edirne gençli¤inin faflist sald›r›-

ya karfl› dayan›flma ve protesto ey-

lemini “idare ve idarecilere karfl›

toplu ya da ferdi olarak sözlü ya da

yaz›l› küçük düflürücü demeçte bu-

lunmak” olarak niteleyen Selimiye

Ö¤renci Yurdu yönetimi bu tutu-

muyla Bursa’daki faflist sald›r›y› sa-

hiplendi¤i gösterdi. 

Konuyla ilgili yaz›l› bir aç›kla-

ma yapan Edirne Gençlik Derne¤i

F tipi üniversite istemedi¤ini dile

getirerek “biz devrimci ö¤renciler

olarak faflizme karfl› verdi¤imiz

mücadeleyi tüm kararl›l›¤›m›zla

sürdürece¤iz. Yurttan at›lan yedi

ö¤renci arkadafl›m›z›n bar›nma ve

ö¤renim hakk›n›n yeniden kendile-

rine verilmesini talep ediyoruz”

sözlerine yer verdi. 

Edirne Gençlik

Derne¤i 1 Haziran

günü ö¤renim y›l›

sonu pikni¤i dü-

zenledi. Karaa¤aç

‹lçesi yolu üzerin-

de bulunan Kent Orman’da yap›lan piknik-

te coflku hakimdi. Trakya Üniversitesi ikin-

ci dönem y›l sonu s›navlar›n›n bitmifl olma-

s›n› ve birlikte üretip birlikte paylaflman›n

mutlulu¤unu hep birlikte yaflamak için dü-

zenlenen pikni¤e ö¤rencilerin ailelerinde

de kat›lan oldu. Ya¤an ya¤mura ra¤men

türkülerini söyleyip halay çeken Gençlik

Dernekli ö¤renciler yapt›klar› sohbetlerde

birlikte birçok fleyin üretilebilece¤ine, gü-

zellikler yarat›laca¤›na ve emek harcand›k-

ça yaflan›lan ortam›n daha da güzelleflece-

¤ine de¤indiler.

Gözalt› Terörü:
Hatay, Bal›kesir, Ankara, Hakkari, Mufl

ve Bursa’da geçt¤imiz hacfta içinde yap›-

lan polis operasyonlar›nda ço¤u ö¤renci

60’› aflk›n kifli gözalt›na al›nd›. 

Hatay’da aralar›nda DTP’lilerin de bu-

lundu¤u 25 kifli, Bal›kesir’de 19’u ö¤renci

21 kifli, Ankara’da 6 üniversite ö¤rencisi,

Yüksekova’da 5 kifli, Mufl’ta YDG üyesi 2

kifli Bursa’da 1 kifli gözalt›na al›nd›.
Son günlerde gençli¤in

üzerindeki bask›lar art›yor.

Gençlik bu bask› politikalar›y-

la y›ld›r›lmak isteniyor. Faflist

sald›r›lar›, tutuklanmalar, so-

ruflturmalar hep bu amaçla ya-

p›l›yor. 

Mu¤la Üniversitesi'nde ge-

çen dönem “YÖK'e Hay›r” di-

yerek  bas›n aç›klamas›na ka-

t›ld›klar› gerekçesiyle 8 ö¤ren-

ciye 1 y›l (2 dönem) uzaklaflt›r-

ma, 49 ö¤renciye 1 yar› y›l (1

dönem) uzaklaflt›rma cezas›

verildi.

Soruflturma kararlar› aç›s›n-

dan da traji-komik ve hukuk-

suzdur. Örne¤in, Halil ‹brahim

Gürel, Cihan Sarar'›n okudu¤u

bas›n aç›klamas›nda olmama-

s›na ra¤men, oradaym›fl gibi

soruflturma aç›lm›fl ve ceza ve-

rilmifltir. 

Soruflturmaya neden olan

aç›klamay› Mu¤la Gençlik

Derne¤i Giriflimi 1 Kas›m

2007'de Mu¤la S›n›rs›zl›k

Meydan›'nda, “YÖK'e Hay›r!

Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin E¤i-

tim” pankart›n› açm›fl ve "6

Kas›m’da biz de Ankara’da,

YÖK önünde olaca¤iz!" bafl-

l›kl› aç›klama okunmufltu.

Aç›klama s›ras›nda “YÖK'e

Hay›r!” "Halk ‹çin Bilim Halk

‹çin E¤itim" "Ne YÖK Ne

AKP Demokratik Üniversite"

"Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i"

dövizleri tafl›nm›flt›. Ö¤renci-

lere verilen cezalar, bu bas›n

aç›klamas› gerekçe gösterile-

rek verilen cezalard›r.

Gençlik Federasyonu 5 Ha-

ziran’da soruflturmalarla mü-

cadelelerinin bitirilemeyece¤i-

ni vurgulayan yaz›l› aç›klama

yapt›. Aç›klamada “Bu sorufl-

turmalar baflka bir ülkede de-

¤il bizim ülkemizdeki okullar-

da aç›l›yor. Bir film senaryosu

da de¤il, birebir yaflam›n ta

kendisidir. Bu soruflturmalar

YÖK’ün 12 Eylül faflist cunta-

s›n›n ürünü oldu¤unun göster-

gesidir. 

Bu cezalar apolitik olmad›-

¤›m›z için verilmifl cezalard›r.

Bu cezalar yoz kültür dayat-

mas›n› kabul etmedi¤imiz için

verilmifl cezalard›r. Bu cezalar

eflit-paras›z-bilimsel e¤itim is-

tedi¤imiz için verilmifl ceza-

lard›r. 

Bu cezalar YÖK’ün istedi-

¤i gençlik olmad›¤›m›z için

verilmifl cezalard›r.

""YYÖÖKK''ee HHaayy››rr""aa cceezzaa

“Ö¤renim
Y›l› Sonu”
Pikni¤i
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“Devletin kkimsenin eetnik

kimli¤ini oortadan kkald›rmaya,

yeniden ttanzim eetmeye hhakk›

yoktur!” 

“Her etnik kimlik, kkiflinin

flerefi vve ddevletin iiftihar›d›r!”

“Herkes ddilini kkullanacak,

ö¤renecek, yyay›n yyapacak vve

diliyle iiftihar edecek.”

“Baykal da Do¤u Seferi’nde” di-

ye yazm›flt›k önceki say›m›zda. Ve

demifltik ki, “halktan oy almaya ih-

tiyaç duydukça bar›fl köprüleri ku-

rarlar...”

Yukar›daki sözler de san›r›z,

Baykal’›n ony›llard›r katledilmesi-

ne, asimile edilmesine sonuna kadar

destek verdi¤i Kürt halk›yla “bar›fl-

mak” için edilmifl demagojik sözler

olmaktan baflka bir anlam tafl›m›-

yor. 

De¤ilse, gerçekte sarf edilen

sözler önemlidir. Mesela, “Devletin

kimsenin etnik kimli¤ini ortadan

kald›rmaya, yeniden tanzim etmeye

hakk› yoktur!” demek, 8855 yy››llll››kk

CCuummhhuurriiyyeett ppoolliittiikkaallaarr››nn››nn mah-

kum edilmesidir. Çünkü, bir halk›n

etnik kimli¤ini ortadan kald›rmak,

yeniden tanzim etmek, Cumhuriye-

tin 85 y›ll›k Kürt politikas›n›n esas›

ve özetidir. 85 y›ld›r Kürt halk› ken-

di kimli¤ini inkara zorlanm›yor

mu? 85 y›ld›r, Kürt halk›na yok as-

l›nda sen Kürt de¤ilsen sen Türk bo-

yusun diye, Kürtler’in ulusal kimli-

¤i “yeniden tanzim edilmeye” çal›-

fl›lmad› m›?

Baykal, Cumhuriyetin 85 y›ld›r

hhaakkkk›› oollmmaayyaann bir fleyi yapmaya

çal›flt›¤›n› söylemifl oluyor. 

Bu ülkede, Baykal’›n sözlerini

uyarlayarak söylersek, ““hheerrkkeess ddii--

lliinnii kkuullllaannmmaall››,, öö¤¤rreennmmeellii,, kkeennddii

ddiilliinnddee yyaayy››nn yyaappaabbiillmmeellii,, ddiilliiyyllee

iiffttiihhaarr eeddeebbiillmmeellii”” dedi¤i için ne

kadar insan tutukland›, iflkenceler-

den geçirildi, ne kadar dergi topla-

t›ld›, ne kadar cezalar verildi, Bay-

kal da kuflkusuz iyi biliyordur bu ra-

kamlar›. Ve Baykal, bütün bunlar

olurken “herkes dilini kullanmal›”

diyenlerin taraf›nda de¤il, “Kürt-

çe’ye yasa¤›” savunan, “ne mozai¤i

ulan” diyenlerin taraf›ndayd›.  

Baykal, “mozaik” yerine de bafl-

ka bir tan›m getirmifl: ÇÇiiççeekk BBaahhççee--

ssii.... Diyor ki, “Bir çiçek bahçesi gi-

bidir Türkiye ve bir çiçek bahçesi

gibi yaflamaya devam edece¤iz.”

O çiçek bahçesinde ne kadar çok

çiçe¤i k›rd›n›z, kopartt›n›z, ne kada-

r›n›n kökünü kuruttunuz, bir de onu

hat›rlasa Baykal. 73 milletin yaflad›-

¤› bu topraklarda sürmedik, k›rma-

d›k, asimile etmedik kim kald›?

Kürtler ulusal kimlikleriyle varlar

evet. Sistemin asimilasyon meka-

nizmas›n›n gücü onlar› asimile et-

meye yetmedi çünkü.. 

Baykal, CHP’nin 85 y›ld›r bizzat

uygulay›c›s› veya destekçisi olduk-

lar›, inkar, imha, asimilasyon politi-

kalar›n›n özelefltirisini vermedi¤i

sürece, yukar›da aktar›lan sözlerin

hiçbir inand›r›c›l›¤› ve ciddiyeti ol-

mayacakt›r. Asl›nda söylenecek tek

bir söz kal›yor yine geriye: EEyy ooyy,,

sseenn nneelleerree kkaaddiirrssiinn.. Baykal’a bü-

tün o sözleri söylettiren de ooyy’un o

gücünden baflka bir fley de¤il...

Say›: 149 39KÜRT SORUNU

Baykal Hidayete Mi Erdi?

Bar›fl Meclisi’nin 1 Haziran günü Kad›köy ‹skele

Meydan›’nda düzenledi¤i “Kürt Sorununa Demokratik

Çözüm” mitingine onbinlerce kifli kat›ld›. Tepe Nauti-

lus önünde toplan›p ‹skele Meydan›’na do¤ru yürüyüfle

geçen kitle, “Yeter Kürt Sorununa Demokratik Çözüm

‹stiyoruz” pankart› ve “Edi Bese” dövizleri tafl›yarak

bar›fl istedi¤ini dile getirdi. Mitinge aralar›nda DTP,

EMEP, SDP, ÖDP, EHP, SODAP, ESP, ‹HD, Küresel

BAK, D‹SK’e ve KESK’e ba¤l› sendikalar›n da oldu¤u

çeflitli kurumlar kat›ld›. 

Kad›köy ‹skele Meydan›’nda bafllayan mitingte ter-

tip komitesi ad›na gazeteci Murat Çelikkan yapt›¤› ko-

nuflmada “Bize çözümünüz nedir?' diye soruyorlar. Ça-

t›flmalar›n, köy boflatmalar›n›n, tecritlerin, sömürünün

çözüm olmad›¤›n› biliyoruz. Savafl de¤il, çat›flma de¤il,

diyalog istiyoruz. Sorun s›n›r›n ötesinde mi ki çözümü

s›n›r ötesinde ar›yoruz. Çözüm burada. Çö-

züm milyonlar›n 'bar›fl istiyorum' talebinde”

diye konufltu. 

Bar›fl Meclisi ad›na konuflan Ayhan Bil-

gen ise Kürt halk›n›n taleplerinin sadece Kürtler’in ta-

lepleri olmad›¤›na de¤inerek Bar›fl Meclisi olarak yola

ç›karken ya tam demokrasi ya hiç diyerek hareket ettik-

lerini dile getirdi. 

Mitinge sanatç›lar ‹lkay Akkaya, Diyar ve U¤ur Ka-

ratafl da türküleriy-

le kat›ld›lar. Tek

pankart ve tek slo-

ganla yap›lan mi-

ting, saat 15.00’de

“Ölüm De¤il Çö-

züm ‹stiyoruz, Edi

Bese, Biji Bratiya

Gelan, Katil Erdo-

¤an” sloganlar›yla

sona erdi.

‘KÜRT SSORUNU’NA
DEMOKRAT‹K ÇÇÖZÜM’ MM‹T‹NG‹ 



SSöylenen sözlerin art›k hiçbir

anlam ifade etmedi¤i yer ve zaman-

lar vard›r. 

Büyük toplumsal çalkant›lar›n

ve alt üst olufllar›n, büyük direnifl ve

savafllar›n oldu¤u zamanlard›r bun-

lar. Ya da adaletsizli¤in doru¤a ç›-

k›p, ahlak›n dibe vurdu¤u, ac›lar›n

katmerlendi¤i, her ç›¤l›¤›n isyana

dönüfltü¤ü zamanlar...

Zaman iflte böyle bir zaman ve

21. yüzy›l›n Türkiye’si iflte böyle

bir yerdir. 

Bebe¤inin ölüm ka¤›d›nda ölüm

nedeni olarak “açl›k” yazan bir an-

nenin gözyafl›n› hiçbir sözle sile-

mezsiniz. Bu ülkede milyonlarca

çocuk yar› aç yar› tok büyüyor; has-

tal›ktan, yetersiz beslenmeden zay›f

düflüp de solup gitmezse. Milyon-

larca ana var ki evlatlar› k›fl›n ayaz-

da kalmas›n diye, y›k›nt›lardan, ha-

rabelerden yakacak bir fleyler topla-

mak zorunda; çünkü yedi¤i lokma-

dan artan üç kurufl yok!

Cilal› rakamlar›n, ekonomik

göstergelerin gizledi¤i gerçek bu.

Hiçbir yalan bu ç›plakl›¤› örtemi-

yor.  

Ülkemizde her bin bebekten

29’u ölüyor; neden?... Ülkemizde

6-17 yafl aras›ndaki 1.6 milyon ço-

cuk sokakta ya da tar›m alanlar›nda

çal›fl›yor... Suça itilen çocuk say›s›

y›lda yüzde 5 ile 10 oran›nda art›-

yor, y›lda 125.000 çocuk mahkeme-

ye ç›k›yor.... Alt› yafl alt›ndaki ço-

cuklarda fakirlik oran› yüzde 34

iken, bu oran k›rsal kesimde yüzde

40’a ulafl›yor...

Bir çocuk kaç gün aç kal›rsa

ölür, hiç düflündünüz mü? Üç, yok-

sa befl gün mü? Açl›ktan annesinin

sütü kesilmifl bir çocuk kaç gün da-

yan›r? Var m› bunun bir hesab›?

Hangi söz dindirebilir böyle bir ac›-

y›?

H
12 yafl›nda bir çocuk kanlar için-

de yerde yatarken namluya yeni

mermiler sürer üniformal› katil sü-

rüsü.  6 yafl›nda bir çocuk da kur-

flunlanabilir mesela. Oyun oynuyor-

mufl, dünyadan haberi yokmufl, bak-

mazlar! Nas›l olsa, yasalarda bunun

da bir aç›klamas› bulunur, ama 6 ya-

fl›ndaki o çocu¤un anas›na hangi sö-

zü söyleyebilirsiniz ki?... Hele ki

çocu¤unun katilleri ortal›kta ellerini

kollar›n› sallayarak dolaflmaya de-

vam edeceklerse...  Gençli¤inin ba-

har›nda bir delikanl›, dergi sat›yor

diye kurflunlanacakt›r daha. Hep

meflguldur ölüm mangalar›, hep s›-

cakt›r namlular. Düzenin sahipleri

de istemez polisin elinin so¤umas›-

n›.. Kan s›zar sokaklardan, a¤›tlar

yükselir analardan ve hiçbir söz ka-

retmez onlar›n ac›lar›na.     

Hangi da¤ kald›rabilir bu yükü?

Hangi nehir tafl›yabilir bu kan›?.. Ki

sözler yeterli olabilsin?

H
Öfkenin insan›n gözlerinden ta-

fl›p, içine bir yumruk gibi oturdu¤u

zamanlar vard›r. Umut fidanlar›n›z

bir bir k›r›ld›¤›nda, o zaman gelmifl-

tir iflte. A¤›tlar öfke yüklüdür. Öfke

isyana gebedir. Öyle ki, üzerine

kurflunlar ya¤sa, daha çok kabar›r

taflar yata¤›ndan.. 

Siz hiç evlad›n› kahpe kurflunla-

ra vermifl bir anan›n gözlerinin içine

bakt›n›z m›? Bo¤az›n›zda dü¤ümle-

nen h›çk›r›¤› yutup ona bir söz söy-

lemeyi denediniz mi?.. Ve pekala

bulabildiniz mi böyle bir söz?!  

H
Aflevi kuyruklar›ndaki yafll› bir

teyze, kuca¤›ndaki ekmeklere bak›p

gözündeki yafl› silen yafll› bir dede,

dondurucu so¤ukta ayakkab›s›z, ço-

raps›z bir çocuk, kimin yüre¤ini ka-

bartmaz! Bilirsiniz ya, o anda, bafl-

ka bir yanda, kufl sütünün eksik ol-

mad›¤› sofralarda kurulmaktad›r..

s›rt›m›zdan geçinen asalaklar dolar-

lar›n› istiflerken, yoksullu¤umuz

üzerine yeni hesaplar, planlar yap›-

yorlard›r. Gazete sayfalar›ndan, ek-

ranlardan “cemiyetin seçkin isimle-

ri” olarak, “hay›rsever ifladamlar›”

olarak tan›t›rlar bize onlar›. 

Onlar ekranlarda arz-› endam

ederken, o yafll› dede gözünün yafl›-

n› kimseye göstermemeye çal›fl-

maktad›r yard›m kuyruklar›nda. 

Aç insanlar geçer gözlerinizin

önünden, kendi yoksullu¤unuzu

unutursunuz o insanlar›n ac› dolu

yüzlerinde. Biz bu dünyaya eziyet

çekmek için mi geldik, dersiniz. 

Cilal› rakamlar, istatistikler, eko-

nomik göstergeler... “ekonomi iyiye

gidiyor” sözünü her duyuflumuzda

açl›¤›m›z büyüyor ya, her resmi

aç›klamada bir küfür gelir dolan›r

dilimize... Ama hiçbir söz yetmez o

öfkeyi boflaltmaya. 

SSöözzüünn 
bbiittttii¤¤ii yyeerr!!
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Yumruklar s›k›l›r iflte o vakit. 

Çünkü o vakit, sözün bitti¤i va-

kitlerdendir. 

H
Kendi vatan›n›zda sürgün yaflar-

s›n›z. Büyük caddelerde emperya-

list flirketlerin logolar› kuflat›r  sizi.

Yedi¤iniz içti¤inizde, görüp duydu-

¤unuzda emperyalist kuflatma üstü-

nüze üstünüze gelir.   

Gazete manfletlerinde bir bir sa-

t›ld›¤›n› görürsünüz fabrikalar›n,

bankalar›n... Ülkenin da¤›n›n tafl›-

n›n bile sat›l›¤a ç›kar›ld›¤›n› görür-

sünüz. Din sat›c›lar›, evlatlar›n›z›n

kan›n› da sat›fla ç›kar›p pazarl›¤a

oturur emperyalist efendilerle. Yü-

rür Mehmet Afganistan’a, Soma-

li’ye, Lübnan’a... “Babalar gibi sat-

may›” marifet sayanlar, koskoca bir

ülkeyi herkesin gözleri önünde ale-

nen pazarlayanlar, gençlerinin kan-

lar›n› da aç›ktan pazarlar. Bir na-

mussuz spekülatör, “sizin en iyi ih-

raç mal›n›z ordunuzdur” der, ülke-

nin politikac›lar› ve generalleri su-

sar cevap vermez. “23 Sentlik as-

ker”ler, pazara dökülür. 

Nutkunuz tutulur. Söz yetmez. 

Ve bitmez dertleri ülkemin, bit-

mez halk›m›n dertleri. 

Eviniz bafl›n›za y›k›l›r misal,

hem de k›fl ortas›nda. Ha bu dünya

y›k›lm›fl, ha k›fl günü eviniz! So¤uk

merhametsizdir, k›fl ac›mas›z. Yok-

sulun üstüne gelir sanki kar ile bo-

ran. K›fl günü okul yolunda donan

çocuklar, hep yoksullar›n çocuklar›

de¤il midir!

Üç befl gecekonduyu bir araya

getirip kurduklar› sokak, üniformal›

zebanilerce bas›lm›fl ve yorgan dö-

flek ve bir de cam› k›r›k büfesiyle

soka¤a at›lan emekçilere ne diyebi-

lirsiniz? Yaln›z evleri de¤ildir çün-

kü y›k›lan; y›k›lan dünyalar›d›r,

kurduklar› küçük hayallerdir. Art›k

hiçbir söz o ac›y› dindirmez, hiçbir

söz, yoksul kondulunun yüre¤inde-

ki öfkeyi doyurmaz. 

H
Söz, gerçekleri gizleyen perdele-

ri tutuflturan bir meflaledir. 

Söz, biny›ll›k ac›lara, özlemlere

tercümand›r. 

Söz, bu düzenin tüm pisliklerine

ve emperyalizme karfl› bir savafl

ça¤r›s› olur. Çünkü onun öncesinde

sözün bir hükmü yoktur art›k. 

Sözün hükmünü yitirdi¤i yerde,

sözümüzü yumruklar›m›zla söyle-

mekten baflka yol yoktur. Sözümüz

budur. 

1971 Haziran’›nda ‹stanbul- Malte-

pe’de iki yi¤it Adal›’n›n kurflun sesleri

aras›ndan devrim marfllar› ve sloganlar›

yükselmiflti. Bu sloganlar teslim olmama-

n›n göstergesiydi. Bu marfllar her koflul

alt›nda devrimci de¤erlerin inanç ve ka-

rarl›l›kla savunulmas›yd›. 

May›s ay›n› Haziran’a ba¤layan gün

Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir 51 saat

boyunca “teslim ol” ça¤r›lar›na devrimin

iradesiyle cevap vermifllerdi. 51 saat son-

ra Mahir Çayan yaral› olarak tutsak dü-

flerken Hüseyin Cevahir flehit düfltü.

Hüseyin Cevahir’i öldürenler onu

unutturacaklar›n› sand›lar ama yan›ld›lar.

‹flte aradan 37 y›l geçti... Devrim mücade-

lesi sürdükçe devrim kavgas›nda düflenle-

rin asla unutulmayaca¤› tarihimizin kan›t-

lad›¤› bir gerçektir. Hüseyin Cevahir Der-

sim'in Mazgirt ‹lçesi’ne ba¤l› Yelde¤en

Köyü'nde (fiöbek) bulunan mezar›

bafl›nda 1 Haziran’da an›ld›. Mahir

Çayan, Hüseyin Cevahir ve Ulafl

Bardakç›’n›n  resimlerinin tafl›nd›-

¤› anmada; mumlar yak›l›p mezar

çiçeklerle süslendi. Yap›lan konufl-

mada Maltepe direnifli anlat›l›rken

yarat›lan direnifl gelene¤inin yafla-

t›ld›¤›na de¤inildi. 

Anmada “Hüseyin Cevahir

Ölümsüzdür, Mahir Hüseyin Ulafl

Kurtulufla Kadar Savafl” sloganlar›

at›ld›. Anma bitiminde bir köylü

gelerek “An›lar› yolunuza rehber

olsun” diyerek devrimcileri sahip-

lendi¤ini ifade etti. 

HHüüsseeyyiinn CCEEVVAAHH‹‹RR AAnn››lldd››

““AAnn››llaarr›› yyoolluummuuzzaa rreehhbbeerrddiirr””
KK››zz››llddeerree’’yyii

YYaazzmmaakk SSuuçç!!

Mahir Çayan ve K›-

z›ldere ile ilgili haber

yapmak suçu(!) bir ga-

zeteciye hapis cezas› ge-

tirdi. 

Tokat Demokrat Ga-

zetesi sorumlu yaz› iflle-

ri müdürü Cihat Alt›ntafl,

K›z›ldere haberleri ne-

deniyle,  “suç ve suçluyu

övmek” suçundan Tokat

2. Asliye Ceza Mahke-

mesi taraf›ndan 4455 ggüünn

hhaappiiss cceezzaass››nnaa çarpt›r›l-

d›. Cihan Alt›ntafl yaz›-

s›nda “Mahir ve arka-

dafllar› hala gençli¤in

idolu olarak yaflamakta-

lar” demifl ve K›z›lde-

re’den ““kkaattlliiaamm”” diye

söz etmiflti. Suçu buydu.

Hapis cezas› paraya çev-

rilirken, gazete de ayn›

gerekçeyle toplat›ld›. 

Say›: 149 41SÖZÜN B‹TT‹⁄‹ YER



““ÖÖzzggüürrllüükklleerr üüllkkeessii AAmmeerriikkaa””

yok, ““iiflflkkeenncceelleerr üüllkkeessii AAmmeerriikkaa””

var.

Amerika’n›n yeni  D›fliflleri Ba-

kan› Condoleezza Rice, dönemin

Baflkan Yard›mc›s› Dick Cheney,

Savunma Bakan› Donald Rumsfeld,

D›fliflleri Bakan› Colin Powell, Ada-

let Bakan› John Ashcroft, CIA Bafl-

kan› George Tenet’in Beyaz Sa-

ray’da toplant› yaparak, iflkence ka-

rar› ald›klar›n›n aç›¤a ç›kmas›n›n

üzerinden iki ay geçmedi, flimdi,

Amerika ““yyüüzzeerr iiflflkkeenncceehhaanneelleerrii””

ile gündeme geldi.

‹ngiltere'de yay›mlanan The Gu-

ardian Gazetesi, ABD’nin tutsak al-

d›¤› direniflçileri ya da direniflçi ol-

duklar›ndan flüphelendi¤i kiflileri

““yyüüzzeerr hhaappiisshhaannee”” olarak kullan›-

lan gemilerde tuttu¤u iddialar›n›

yay›nlad›. 

‹ddiay› gündeme getiren, “insan

haklar› kuruluflu” olarak bilinen

RReepprriieevvee.. ‹ddiaya göre, Reprieve

uygulaman›n gerekçesini bu kiflile-

rin yerleri ve say›lar›n›n bilinmeme-

si oldu¤unu söylüyor. Elbette ki,

yerleri ve say›lar› hakk›nda bile bil-

gi vermeyen Amerika’n›n bu iflken-

cehanelerde, iflkencenin her türlü-

sünden, katletmeye her suçu iflledi-

¤ini de tahmin etmek zor de¤il.

RReepprriieevvee,, Amerika Baflkan›

Bush’un ““bbuu uuyygguullaammaayyaa ssoonn vvee--

rriillddii¤¤iinnii”” aç›klamas›na ra¤men,

2006 y›l›ndan itibaren 200 yeni ““iiflfl--

kkeennccee sseeyyaahhaattiinniinn”” daha yap›ld›¤›-

n›, bu gemilerle ““tteerröörr zzaannll››llaarr››--

nn››nn”” sorgulanmak üzere Ameri-

ka’dan baflka ülkelere götürüldü¤ü

iddias›na yer veriyor. Amerika’n›n

bu amaçla kulland›¤› gemi say›s› 17

olarak tahmin edilirken, isimleri

USS Bataan ve USS Peleliu olan

gemilerin  de içinde bulundu¤u ge-

milerin yerlerinin ABD taraf›ndan

deniz üssü olarak kullan›lan Hint

Okyanusu’ndaki DDiieeggoo GGaarrcciiaa ol-

du¤una dair kuflkulara da yer verdi. 

Gazetede yer alan iddiaya göre,

USS Ashland adl› Amerika gemisi,

2007'nin ilk aylar›nda Somali civa-

r›nda operasyonlar yapt› ve Somali,

Kenya ve Etiyopya güçleri taraf›n-

dan  yakalan›p FBI ve CIA ajan› ol-

duklar› tahmin edilen kiflilerce sor-

gulananlardan, 100’e yak›n kifli, or-

tadan kayboldu.

Emperyalizmin kural›, hukuku

yok. Terör raporlar›, insan haklar›

karneleri yay›nlamakla ünlü emper-

yalistler, dünya halklar›na karfl› te-

rörün, hak ihlallerinin merkezi du-

rumundalar.
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‹flkenceler Ülkesi Amerika

‹SV‹ÇRE: Halk Irkç› Yasa
Tasar›s›n› Reddetti

‹sviçre’de göçmenlerin ‹sviçre vatandafl-

l›¤›na geçiflini zorlaflt›rmay› amaçlayan ve

›rkç› parti SVP(‹sviçre Halk Partisi)’nin ha-

z›rlayarak halk oyuna sundu¤u tasar›, halk›n

yüzde 64’ünün oylar›yla reddedildi.

SVP’nin, göçmenlerin ‹sviçre vatandafll›-

¤›na geçifllerini zorlaflt›rmak amac›yla haz›r-

layarak halk oyuna sundu¤u ve halk oylama-

s›nda reddedilen tasar›; belediyeye vatan-

dafll›k baflvurular›n› karara ba¤lama fleklini

belirleme yetkisi verilmesini ve vatandafll›k

baflvurular› reddedilen yabanc›lara itiraz yo-

lunun kapat›lmas›n› öngörüyordu.

‹sviçre’de ›rkç› bir tasar›n›n reddedilme-

si halklar›n lehine bir geliflme iken, halk oy-

lamas›nda SVP’nin tasar›s›n›n halktan des-

tek bulmamas› halklar lehine di¤er bir olum-

lu yan oldu.

Irkç› SVP’li bir milletvekili, tasar›n›n

reddedilmesinden sonra yapt›¤› aç›klamada,

“suçlu yabanc›lar›n ülkemizde kalmamalar›

için gerekenleri yapmal›y›z” dedi ve koflul-

lar› olufltu¤unda tekrar ayn› tasar›y› günde-

me getirebileceklerini söyledi.

ALMANYA: Solingen’de Anma
29 May›s 1993’te Solingen’de ›rkç›lar taraf›ndan yak›larak kat-

ledilen, 5 Türkiye’li 15. y›l›nda Solingen’de  düzenlenen törenle

an›ld›. Törene, Alman Hizmet

Sendikas› (Ver.di)’n›n yan›n-

da, Türkiyeli devrimci, de-

mokrat örgütler de kat›ld›lar.

Tören, bir yürüyüflle bafllad›.

Yürüyüfl korteji 5 kiflinin ya-

k›ld›¤› yerdeki an›ta geldi ve

anma an›t›n önünde yap›ld›.

Mitingde yap›lan konufl-

malarda, ›rkç›l›¤a, ayr›mc›l›¤a

ve yabanc› düflmanl›¤›na karfl› mücadele ça¤r›s› yap›ld›. Tören-

de, Alman Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) ›rkç› politikalar›

teflhir edilerek, ›rkç› sald›r›lardaki sorumlulu¤una vurgu yap›ld›.

Törendeki konuflmalarda Almanya’da 1990’dan buyana yafla-

nan ›rkç› sald›r›larda, 136 kiflinin yaflam›n› yitirdi¤i anlat›larak,

›rkç›l›¤a tepki gösterildi, ““››rrkkçç››ll››¤¤aa kkaarrflfl›› sseessiimmiizzii yyüükksseellttmmeellii--

yyiizz”” denildi.

Anma töreninde, gerginlik yaratmak isteyen Türkiye’li ›rkç› ül-

kücüler, ilerici kesimler taraf›ndan tören alan›ndan uzaklaflt›r›ld›lar.

Almanya’da gerçeklefltirilen ›rkç› sald›r›larda; Solingen’den

baflka, Mölln’de 3 göçmen, 18 Ocak 1996’ta Lübeck’te 6’s› ço-

cuk 10, 25 Mart 1997’de Den Haag'da 1 anne ve 5 çocu¤u, 30

Mart 1997’de Krefeld'de 1 anne ve 3 k›z›, 4 Haziran 1997’de Fri-

edrichshafen'da 1 kifli  yak›larak öldürülmüfllerdi.
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25 Ma-

y › s ’ t a ,

B r ü k -

s e l ’ d e k i

Türkiyeli

devrimcilerin yan›s›ra Garcia Lorca Derne¤i’nde Di-

reniflleri Birlefltirme Kollektifi, Arap Avrupa Ligi

(AEL), Polis Bask›nlar›na  S›n›rd›fl›lara Karfl› ve Otu-

rum Hakk› için Koordinasyon ortak bir konferans dü-

zenledi. 

Konferans›n amac›; son zamanlarda Belçika’da

muhalif güçlere yönelik artan siyasi davalar› teflhir et-

mek ve bu davalara kat›l›nmas› için ça¤r›da bulun-

makt›.

Konuflmac›lar, göçmenlere ve iflçilere yönelik bas-

k›lara, ›rkç›l›¤a de¤indiler. Ka¤›ts›zlar, son dönemde

yaflad›klar› polis bask›lar›n› anlat›rken, iflçiler ad›na

konuflan Silvio Marra iflçileri kriminalize etmek için

1886 y›l›ndan beri Belçika Ceza Kanunu’nda bulunan

bir yasan›n kullan›ld›¤›na de¤indi.

Belçika Knokke davas› san›klar›ndan Bahar Kim-

yongür, Türkiyeli devrimcilerin yarg›lanmas›n›n nez-

dinde, Belçika’daki ifade ve örgütlenme haklar›n›n or-

tadan kald›r›lmak istendi¤ini vurgulad›. 

Dava boyunca devletin yürüttü¤ü psikolojik savafl,

kriminalizasyon, yasad›fl› yöntemler ve komplolar› an-

latarak, “Mücadelede, son ad›mlar, ilk ad›mlar kadar

önemlidir” diyerek, san›klar›n tahliye edilmelerine

karfl›n davan›n son aflamas› olan 1100 HHaazziirraann’’ddaa ggöörr üü-

lleecceekk YYaa rrgg››ttaayy dduurruuflflmmaass››nnaa kkaatt››ll››mm ççaa¤¤rr››ss››nnddaa bbuu-

lluunndduu.. 

Belçika: Siyasi 
Davalar Konferans›

Londra'da bu-

lunan Anadolu

Halk Kültür Mer-

k e z i ' n d e

(AHKM), 28 Ma-

y›s’ta  “Anne, Baba ve Gençler” konulu toplant› yap›ld›.

AHKM ve DERMAN’›n ortak düzenledi¤i toplan-

t›da, Ruh Sa¤l›¤› uzman›,

çocuklar›n okul öncesi ve

ergenlik ça¤›ndaki geliflmesi

hakk›nda ailelere bilgi veril-

di ve ailelerin çocuk ve

gençlerin yetifltirilmesine

iliflkin sorular› cevapland›.

Kapitalizmin tüm yozluklar›na, bencilliklerine kar-

fl› birlik ve dayan›flman›n, dostluk ve kardeflli¤in, pay-

lafl›m›n en güzel örneklerinin yafland›¤› Halk Sofras›

pikniklerinden biri de Almanya'n›n Bremen fiehri’nde

yaflayan devrimciler taraf›ndan, 1 Haziran günü ger-

çeklefltirildi. 

Piknikte yap›lan konuflmada dostluk ve kardefllik

ortam›nda, hesaps›z ve karfl›l›ks›z paylafl›mlar›n ege-

men oldu¤u bu tür pikniklerin önemine de¤inildi. 

"Gelece¤imiz için, hayallerimizin ve umutlar›m›-

z›n gerçekleflmesi için, çocuklar›m›za en güzel ve en

kutsal miras› b›rakabilmek için; birlik ve beraberli¤i-

mizi her daim korumam›z ve her ne koflulda olursak

olal›m de¤erlerimize, geleneklerimize sahip ç›kmam›z

gerekir" denilen konuflman›n ard›ndan oynanan oyun-

lar ve hep birlikte yenilen yemekle piknik sona erdi.

Nürnberg Halk Kültür Evi'nin düzenledi¤i Irkç›l›¤a

Hay›r Konseri 31 May›s'ta yap›ld›. Grup Yorum, Tura-

bi Y›ld›r›m ve Grup Dem’in kat›ld›¤› konser salonunda

“Nein Zu Rasismus (Irkç›l›¤a Hay›r), Avrupa'da Asimi-

lasyona, Irkç›l›¤a, Bask›lara, Yozlaflmaya Karfl› Kimli-

¤imizle Yaflamak ‹çin Birleflelim” pankartlar› as›l›yd›.

Polisin engelleme çabalar›na ra¤men coflkuyla geçen

konser devrim flehitleri için sayg› durufluyla bafllad›. 

Konser de yap›lan konuflmalarda Avrupa’da ç›kar›-

lan anti-terör ve göçmen yasalar› anlat›larak bu yasalar-

dan güç alan ›rkç› faflistlerin evlerimizi, iflyerlerimizi

yakarak her f›rsatta sald›r›lar düzenledikleri belirtildi.

"Özgür, eflit, ba¤›ms›z, demokratik bir ülkeyi yaratmak

bizlerin ellerindedir" sözleriyle sona eren konuflman›n

ard›ndan Daha sonra Turabi Y›ld›r›m ve çal›flmalar›n›

Nürnberg’de sürdüren Grup Dem türkülerini söylediler. 

Linke Partei (Sol Parti) Temsilcisi Günter Mönius

ile Yefliller Partisi Milletvekili Aday› Celal Turhan’›n

birer konuflma yapt›¤› konserde son olarak Grup Yorum

yo¤un alk›fl ve sloganlarla sahnedeki yerini ald›. Yedi

y›l aradan sonra Nürnbergli ve çevre illerden gelen gur-

betçilerle buluflan Yorum, emperyalist ülkelerin gözün-

de yabanc› emekçilerin ne ifade etti¤ini, emekçilerin

canlar›n› bile sat›n alabileceklerini sand›klar›n› belirte-

rek; söyledikleri marfllar ve türkülerle coflkulu bir kon-

ser gerçeklefltirdiler. Grup Yorum sahnede oldu¤u süre

içinde s›k s›k at›lan “Ortak Düflman Amerika'd›r, Mahir

Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl" sloganlar› salo-

nu inletti. 

Konserde devrimci tutsaklarla dayan›flmak amac› ile

haz›rlanan "Onlar ‹çeride Ya Biz" adl› sinevizyon göste-

rimi s›ras›nda ise öfke ve duygu dolu anlar yafland›. Çeki-

len coflkulu halaylarla son bulan konsere 450 kifli kat›ld›. 

Irkç›l›¤a 
Hay›r 
Konseri

BBrreemmeenn''ddee
HHaallkk SSooffrraassıı
PPiikknniiğğii

‹ngiltere: ‘Anne 
Baba ve Gençler’
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Ülkemiz hak ve özgürlüklerin

sürekli olarak engellendi¤i, bununla

birlikte hak ve özgürlükler mücade-

lesinin de, olmas› gereken düzeyde

olmad›¤› bir ülkedir.

70 milyonun polis taraf›ndan

dinlendi¤inin gündeme gelmesi, bu

hak gasplar›n›n aç›¤a ç›kan son ör-

ne¤i ve ayn› zamanda en genifl kesi-

mi do¤rudan ilgilendirenlerinden

biriydi. Yayg›n bir tepki geliflmedi.

Egemenler o kadar rahat ki, Ulaflt›r-

ma Bakan› Binali Y›ld›r›m, suçlar›

aç›¤a ç›kt›¤› halde, en az›ndan halk-

tan özür dilemedi, tersine piflkince

““kkoonnuuflfluurrssaann››zz ddiinnlleenniirrssiinniizz...... yyaa--

ssaadd››flfl›› bbiirr flfleeyyiinniizz yyookkssaa ddiinnlleennmmeekk--

tteenn kkaayygg››llaannmmaayy››nn”” diyebildi.

Bu bir örnektir. Fakat tekil bir

örnek de¤ildir. Ülkemizde, hak

gasplar›n›n iktidarlar taraf›ndan pifl-

kince savunulmas›n›n ve elbette bu-

nu yaparken meflrulaflt›rmaya çal›fl-

mas›n›n örne¤i çoktur.

Bunu yaparken cüret ald›klar›

yer bir yan›yla da karfl›lar›ndaki

tepkinin yetersizli¤idir.

Tepkisizli¤in tek bir nedeni yok.

Birçok nedeni vard›r ve bu neden-

lerden birisi de, kitlelerin hak ve öz-

gürlük bilinçlerindeki geriliktir.

Bu gerçek, devrimcilerin  halk›

bilinçlendirme faaliyetlerinin muh-

tevas›nda dikkat etmeleri gereken

noktalardan birini gösterir. 

Kitlelere neyi nas›l anlataca¤›m›-

z› do¤ru tespit etmek, kkiittlleelleerriinn nnaa--

ss››ll ddüüflflüünnddüü¤¤üünnüü ve nneeddeenn ööyyllee ddüü--

flflüünnddüü¤¤üünnüü kavramaktan geçer; o

durumda propagandan›n, bilinçlen-

dirmenin daha isabetli ve sonuç al›c›

flekilde yürütülmesi mümkün olur. 

Örne¤in, demokratik devrimini

gerçeklefltirmifl, hak ve özgürlükleri

genel olarak uzun mücadeleler so-

nucunda kazanm›fl ülkelerde, kitle-

lerin hak ve özgürlükleri konusun-

daki duyarl›l›klar›, bizim gibi ülke-

lerle k›yaslad›¤›m›zda daha fazla-

d›r. Mücadeleyle kazan›lm›fl haklar,

mücadeleyle korunur do¤all›kla.

Ayn› flekilde, bu ülkelerde bizim gi-

bi ülkelere göre daha genifl halk kit-

leleri sendikalarda, derneklerde ör-

gütlüdür.

Bunun nedenlerini sorgulamak,

bizi belli sonuçlara ulaflt›rabilir.

HHaakk vvee ÖÖzzggüürrllüükk BBiilliinnccii

MMüüccaaddeelleenniinn SSoonnuuccuudduurr

Evet, emperyalist ülkelerdeki

halklar›n hak ve özgürlük bilinçleri

bizim gibi yeni-sömürge ülke halk-

lar›yla k›yasland›¤›nda daha ileridir.

Fakat, bu gerçeklik bizim halk›m›-

z›n ““kkööttüüllüü¤¤üü”” ya da o ülke halkla-

r›n›n ““mmüüccaaddeelleecciillii¤¤ii”” ile ilgili bir

sorun de¤il, emperyalist ülkelerin

ve ülkemizin tarihsel geliflim süre-

cinden kaynakl› bir farkl›l›kt›r.

Hak ve özgürlüklerin yerleflik,

sistematik ve kurumsal bir olgu ola-

rak gündeme gelmesi demokratik

devrimlerledir. Burjuva demokratik

devrimleri, halk kitlelerinin hak ve

özgürlüklerinin tan›nmas›n›, yasal

hale getirilmesini sa¤lam›flt›r. On-

dan önceki toplumsal aflamada, yani

feodal toplumda, hak ve özgürlük-

ler genel anlamda yoktur. Krallar›n,

feodal beylerin (a¤alar›n) mutlak

belirleyici ve hükümran olduklar›

yönetimler vard›r. Haklar ve özgür-

lükler de onlar›n belirleyicili¤i al-

t›ndad›r, s›n›rlar› onlar belirlerler. 

Ancak demokratik devrimlerle

birlikte, seçme seçilme hakk›, ör-

gütlenme ve mücadele hakk›, dü-

flünceyi aç›klama hakk›, adil yarg›-

lanma hakk›, yasalar karfl›s›nda

eflitlik, kad›n haklar›, emekçilerin

haklar› gibi çeflitli haklar gündeme

gelmifltir.

Afla¤› yukar› 1700’lerin ikinci

yar›s›ndan bafllayarak hak ve özgür-

lükler için emekçilerin yürüttükleri

mücadele ve kazan›lan haklar, kimi

zaman hak ve özgürlükleri daha da

gelifltirerek, kimi zaman gerileyerek

ama sürmüfl ve bugünlere gelmifltir.

Mücadele ile kazand›klar› haklar› sa-

vunmakta ve sahiplenmekte de buna

paralel bir duyarl›l›k oluflmufltur.

Fakat, burada bir not düflmek ge-

rekir ki; hak ve özgürlük bilincinin

tarihsel kökleri olmakla birlikte, bu

bilinç dura¤an da de¤ildir, nitekim

bu ülkelerde uzun y›llar devletle ba-

r›fl›k yaflayan emekçilerin bilinçle-

rinde o dönemlerle k›yasland›¤›nda

bir gerileme ve uzlaflmac›l›¤›n ge-

liflmesi de sözkonusudur.

ÜÜllkkeemmiizzddee iissee,, emekçilerin uzun

ve kapsaml›, kitlesel mücadele gele-

neklerinin olmay›fl›, demokratik

devrim sürecinin tamamlanmam›fl

olmas›, sonucudur ki, haklar ve öz-

gürlükler bilinci geridir. Halklar›n

kültüründe ve bilincinde yer yer feo-

dal bilincin, kültürün etkileri devam

edebilmektedir. Keza, halk›n bugün

sahip oldu¤u haklar›n bir k›sm› da

yyuukkaarr››ddaann vveerriilleenn hhaakkllaarr olmufl ve

u¤runa mücadele edilmeyen hak ve

özgürlüklerden vazgeçmek de, ayn›

flekilde kolay olmaktad›r.

Feodal kültürde, devletle iliflki-

lere hak ve özgürlükler de¤il, devle-

tin lütfu çerçevesinde bak›l›r. Bu-

nun en özlü ifadesi “kerim devlet,

baba devlet” kavramlar›d›r. 

Sosyal yard›m, sosyal güvence,

demokratik haklar, hak olarak de¤il,

genifl kesimler taraf›ndan ddeevvlleettiinn

Kitlelere Hak ve Özgürlük
Bilinci Vermeliyiz

Hak vve öözgürlük iiste-
menin mmeflrulu¤unu kkitle-
lere kkavratmal›, hhak vve ööz-
gürlükler iiçin mmücadelenin
de¤il, ttersine hhaklar›m›z›

gasbetmenin, öözgürlükleri-
mizi eengellemenin ssuç

oldu¤unu ggöstermeliyiz.



llüüttffuu olarak görülür.

Örne¤in, e¤itim, sa¤l›k, bar›nma

hakk›ndan yararland›r›ld›¤›nda, kit-

lelerin bir kesimi bunu kendisine

verilmifl bir lütuf olarak görür. Bu

bilinç ve kültürün devam› olarak,

bunlar yoksa da bunun için devlete

dayatmaz, mücadelesini yürütmez.

Hatta ““AAllllaahh ddeevvlleettee zzaavvaall vveerrmmee--

ssiinn”” denilerek yine de devletten

duac› olmak sözkonusudur. Belirle-

yici olan, mücadele etmeyip boyun

e¤mektir. Bu bak›fl aç›s› devletle

sürdürülen tüm iliflkilere yans›r. 

Bu bak›fl aç›s›na göre, mesela

devlet ifl vermek zorunda de¤ildir.

‹fl buluyorsa, ““ddeevvlleettee dduuaacc›› oolluu--

nnuurr””,, iflsizse yine bundan devleti

de¤il, kendisini, çevresini sorumlu

tutar. Verirse devlet verir, vermiyor-

sa da devletin tasarrufunda görülür.

Devlet hem babad›r ve hem de

ceberruttur. Devlete hem dua edilir

ve hem de devletten korkulur. Bu-

nun sonucu olarak, devlete karfl› en

hakl› ve meflru eylemlerde bile,

devletin terörizm demagojisinin

belli bir etki yaratmas›nda bunun da

etkisi vard›r.

Ayn› bak›fl aç›s› için, devletin

dinleme yapmas› da, özel yaflam›na

müdahale etmesi de ““ssoorruunn”” olarak

görülmez, bir rahats›zl›k duyulu-

yorsa da, bu devletin ç›karlar› için

kkaattllaann››llmmaass›› ggeerreekkeenn bbiirr dduurruumm

olarak görülür. Rahats›zl›¤›, demok-

ratik eylemlerle ifade etmeyi, hakla-

r›n› mücadeleyle ““ssöökkee ssöökkee”” alma-

y› düflünmez.

Bu feodal bak›fl aç›s›, salt devletle

yürütülen iliflkilerle s›n›rl› olmaz.

Mesela iflçi ise, patronla yürütülen

iliflki de bu bilince göre flekillenir.

Orada da, iflçilerin haklar› söz konu-

su edilmez. Patron-iflçi iliflkisinde,

haklar yoktur, patronun onlar› yan›n-

da çal›flt›rmas› bir lütuf olarak görü-

lür, patron iflçinin eme¤i ile zenginle-

flen de¤il, iflçiye eekkmmeekk vveerreenn’dir. 

Çal›flt›r›r ekmek verirse duac›s›

olunur, patrona çal›flma koflullar›

dayat›lmaz, eme¤in karfl›l›¤› isten-

mez. Al›nan ücretin art›r›lmas› tale-

bi bir mücadele ve hakk›n› dayata-

rak isteme de¤il, rica, minnet, yal-

varma, patronun insaf›na seslenme

biçimleriyle gündeme getirilir.

Emek, eme¤in hakk›, ifl güvencesi

gibi haklar›n olmad›¤› yerde, pat-

ronla karfl› karfl›ya gelmeme, ve bu-

nun için de patronun tüm yapt›r›m-

lar›na sessizce katlanma en az›ndan

mevcut durumunu kaybetmemenin

yolu olarak görülür. Ve elbette ki,

bu bak›fl aç›s›nda mevcut durum da

sürekli olarak geriler, sürekli olarak

tavizler verilir.

Hak ve özgürlük bilincindeki ge-

rili¤in sonucu olarak, hak ve özgür-

lükler için örgütlenmek ve mücade-

le etmek de en geri düzeyde gerçek-

leflir.

Derneklerde, sendikalarda ör-

gütlenme düzeyinin zay›fl›¤›nda, bu

bilinç gerili¤inin de etkisi vard›r.

Fakat bu durum, hak ve özgür-

lük mücadelesinden kaçman›n ze-

mini haline getirilemez. Ya da, mü-

cadelenin gerili¤inin izah› de¤ildir.

Tersine, bu durum kitlelere daha

fazla hak ve özgürlükler bilinci gö-

türmenin zorunlulu¤unu gösterir.

Hak ve özgürlükleri geniflletmek

için mücadele ederken kitlelerin bi-

lincini gelifltirmek için daha fazla

emek harcamak gerekti¤ini gösterir. 

BBiilliinnççlleennddiirrmmeekk,, 

MMüüccaaddeelleeyyee KKaazzaannmmaakktt››rr

Kimi zaman, kitlelerin her fleyin

bilincinde oldu¤u halde, ç›karlar›n›

düflündükleri için mücadeleden

uzak durduklar› düflünceleri ile kar-

fl›lafl›r›z. Yanl›fl bir düflüncedir.

Do¤ru bir yan› vard›r elbette;

kitleler büyük oranda ç›karlar› çer-

çevesinde hareket ederler. Fakat,

yanl›fll›¤›, kitlelerin ç›karlar›n›n bi-

lincinde olduklar› düflüncesindedir.

Bilinç düzeyi geri kitleler, ço¤un-

lukla k›sa vadeli ç›karlar› çerçeve-

sinde hareket ederler. Bu asl›nda,

gerçek anlamda ç›karlar›n› düflüne-

memeleridir. Ki, bunu da kitlelerin

bilincindeki gerili¤in göstergesi sa-

yabiliriz. Tersinden kitleleri bilinç-

lendirmenin bir yan› da, onlara ger-

çekte ç›karlar›n›n örgütlenmekte ve

haklar›, özgürlükleri için mücadele

etmekte oldu¤unu gösterebilmektir.

Oligarflik düzen ve onun temsilci-

leri, her f›rsatta kitlelerin bilincini

çarp›tmak, geri düflünceleri empoze

etmek için çal›flmaktad›rlar. Örne¤in

telefon dinleme olay› gündeme geli-

yor, iktidardakiler ““yyaassaadd››flfl›› bbiirr flfleeyyii--

nniizz yyookkssaa ddiinnlleennmmeekktteenn kkaayygg››llaann--

mmaayy››nn”” diye propaganda yap›yorlar.

Bu propagandan›n kitlelere verdi-

¤i bilinç, dinlenmekten korkanlar›n

“yasad›fl› iflleri olanlar” olmas› ge-

rekti¤i oluyor. Bunlar elbette geri bi-

linç düzeyindeki kitleler üzerinde et-

kili de oluyor. Bu en basit ve geri dü-

flüncenin etkileri, kitlelerin dilinde

benzer veya ayn› cümlelerin günde-

me gelmesinden de anlafl›labilir.

Hak ve özgürlükler bilinci, böy-

le dumura u¤rat›l›yor ve hak diyen,

özgürlük diyen ayn› zamanda yasa-

d›fl› iflleri olanlarm›fl gibi bir yan›lg›

yarat›l›yor. Kitleler, hak istemekten,

özgürlük talep etmekten korkar hale

getiriliyor. Bizim kitlelere verece¤i-

miz bilinç de, oligarflinin bu propa-

gandalar›n› bofla ç›karmal›, hak ve

özgürlük istemenin meflrulu¤unu

kitlelere kavratmal›, hak ve özgür-

lükler için mücadelenin de¤il, tersi-

ne haklar›m›z› gasb     etmenin, öz-

gürlüklerimizi engellemenin suç ol-

du¤unu göstermelidir.

Kitleleri bilinçlendirmek, bilinç

çarp›kl›klar›n› düzeltmek, onlar› mü-

cadeleye ve örgütlenmeye kazan-

makt›r. Kitlelere hak ve özgürlükler

bilinci vermek, kitlelerin düflüncele-

rini de¤ifltirmek için birçok yol ve

yöntem bulabiliriz. Fakat esas olan,

kitlelerin bilincinde nelerin eksik,

yanl›fl ve çarp›k oldu¤unu, kitlelere

bu anlamda neyi vermemiz gerek-

ti¤ini do¤ru tespit etmektir. 

Say›: 149 45K‹TLELER

Kitleleri bbilinçlendirmek,
bilinç ççarp›kl›klar›n› ddüzelt-
mek, oonlar› mmücadeleye vve
örgütlenmeye kkazanmakt›r.

Kitlelere hhak vve
özgürlükler bbilinci vvermek,

kitlelerin ddüflüncelerini
de¤ifltirmek iiçin bbirçok

yol vve yyöntem bbulabiliriz.



"28 May›s sabah› Fatih gün

do¤madan uyand›, ota¤›ndan ç›kt›,

k›rlardan yükselen kekik kokusunu

içine çekti. Düflünceliydi. Son bir

hücum için komutanlar›n› toplama-

ya haz›rlan›yordu."

Sonras› malum. 

Veya malum gibi.

Aradan 555 y›l geçti ve “FFaa--

ttiihh’’iinn ‹‹ssttaannbbuull''uu ffeetthhiinniinn”” 555.

y›ldönümü törenlerle kutlan›yor. 

Bertolt Brecht bu tarih anlay›fl›n›

elefltirmek için flu dizelerle seslen-

mifltir tarihe:

Yedi kap›l› Tebai flehrini kuran kim?

Kitaplar yaln›z krallar›n ad›n›

yaz›yor.

Yoksa krallar m› tafl›d› kayalar›?

Genç ‹skender Hindistan'› zaptetti?

Bir bafl›na m›?

Sezar Galyal›lar› yendi? Bir aflç›

olsun yok muydu yan›nda?..

Do¤ru sorular soruyor Brecht. 

Yok muydu Fatih Sultan Meh-

met’in yan›nda aflç›lar› da?!

Ya askerleri?

Ya da azap askerleri?

HH
Bu soruya tekrar dönece¤iz. Bir

soru daha; ne için fethetti ‹stanbul’u

Osmanl›? “Müslümanl›¤› yaymak”

için mi? 

Fetihler, Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u’nun yap›s›n›n bir sonucudur. Fe-

tihçi bir imparatorluktur Osmanl›.

Fethettikçe nefes al›p veren bir can-

l› gibidir. Fethedemezse, nefessiz

kal›r ve nitekim Osmanl›’n›n bo¤ul-

mas› da böyle olmufltur. 

Kendi tarihinin sonuna gelen Bi-

zans çökerken, Osmanl› yükselmifl-

tir... Asl›nda Bizans da o noktaya

gelinceye kadar güçlüydü. 

Elbette bir de “kuflatman›n için-

dekiler”i vard› bu savafl›n. Bizans

bin y›l boyunca 2200 uulluussuunn ssaalldd››rr››--

llaarr››nn›› püskürtmüfl, ‹stanbul'u 3300 oorr--

dduunnuunn kkuuflflaattmmaass››nnddaann

kurtarm›flt›. Ama art›k iflte

kendi tarihinin sonuna

gelmiflti Bizans. 

HH
Fatih yaln›z de¤ildi elbette ‹stan-

bul’u çeviren surlar›n karfl›s›nda.

Yüzbinlerce asker seferber edilmifl-

ti ‹stanbul’un fethi için. Tarihçiler

200 bin ile 300 bin aras›nda bir ra-

kam verirler. Anadolu’dan tarikatlar

ve fleyhlerin emrindeki müritler ge-

tirtilmiflti çok say›da. Esirler, dev-

flirmeler hepsi seferber edilmiflti bu

zafer için. 

1453 y›l›n›n 5 Nisan günü art›k

sadece bir flehir devlete

dönüflmüfl Bi-

zans boydan bo-

ya kuflat›l›r. 

Yaklafl›k iki

ay süren kuflat-

mada May›s

sonlar›nda genel

sald›r› bafllar.

“Birinci sal-

d›r› fleyhlerinin

teflvikiyle sava-

fla getirilen ga-

zac›lar›n yan›

s›ra H›ristiyan

k ö y l e r i n d e n

toplanan insan-

larca gerçeklefl-

tirilecektir. Bu

tümüyle ggöözzddeenn çç››kkaarr››llmm››flfl olan e¤i-

timsiz ve düzensiz birliklerin görevi;

Bizansl›lar› olabildi¤ince yormak,

cephanelerin tükenmesini ve cceesseett--

lleerriiyyllee hheennddeekklleerriinn ddoollmmaass››nn›› sa¤-

lamakt›r. Kaleyi almak gibi bir

umutla de¤il, yolu düzlemek ama-

c›yla ölüme sürüleceklerdir. Kös ve

nekarelerin korkunç gürültüleri ile

sald›r›ya geçerler; yy››ll››pp ggeerrii ççeekkiill--

ddiikklleerriinnddee kkeennddiilleerriinnii tteekkrraarr ssaavvaa--

flflaa ssüürrmmeekk aammaacc››yyllaa bbeekklleeyyeenn yyeennii--

ççeerriilleerriinn kk››ll››ççllaarr››yyllaa kkaarrflfl››llaaflfl››rr ve

tekrar sald›r›ya geçerler. "Ordunun

zay›f kuvvetlesi böylece zafer u¤ru-

na feda edilirler..." 

Surlar›n etraf› asker cesetleriyle

dolmufltur... Savaflabilme yetenekle-

ri tükenen birliklerin yerine Rumeli

ve Anadolu sipahileri savafla sürülür.

Surlar›n bitifli¤indeki hendekler, ölü

ve yaral›larla dolmufl, ceset y›¤›nla-

r›n›n üzerine konulan merdivenlerle

surlara t›rman›lmaktad›r.

Merdivenlerden ç›kan askerlerin

üzerine tafllar at›l›r, kaynar sular ve

ya¤lar dökülür, sura ç›kmay› bafla-

ranlar öldürülür. 

Ve iflte yine tam bu s›rada Os-

manl› topçusu kkeennddii aasskkeerrlleerriinniinn

de bulundu¤u surlara atefle bafllar.

Osmanl› tarihçisi Krivotulus bu sal-

d›r›da "iki taraftan da ekserisi can

verdi" diye yazar. Ama Osmanl›’n›n

kendi askerlerini öldürme pahas›na

gerçeklefltirdi¤i bu sald›r› da sonuç

vermez ve üçüncü dalga olarak ye-

niçeriler savafla sürülür.. 

HH
Öyle sadece gemileri kayd›r›p

Haliç’e indirerek kazan›lan bir sa-

vafl de¤ildir bu. ‹mparatorlu¤un fe-

tihleri için hendekler yoksul köylü-

lerin cesetleriyle doldurulmufltur.  

Fethin sonras› da en az kendisi

kadar kanl› ve ac›l›d›r. 

Savafl öyle karfl›l›kl› nezaket

içinde geçmemiflti. Hele ki ‹stan-

bul’a girilirken, kimsenin k›l›na do-

kunulmad›¤› gibi yalanlar, kuyruklu

bir yaland›. Bu bir savaflt›, hem de

iki fetihçi, ya¤mac›, iflgalci impara-

torluk aras›ndaki bir Ortaça¤ döne-

mi savafl›yd›.

"Günefl do¤arken Türkler, topçu
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

‹stanbul ’un‹stanbul ’un
Fethi!Fethi!



ateflinin San Romano kap›s› çevresin-

de yerle bir etti¤i surlardan kente gir-

diler. Ama Türkler kente girmeden

önce, onlarla H›ristiyanlar aras›nda

öylesine fliddetli bir çarp›flma oldu ve

öylesine çok insan öldü ki, ilk a¤›zdan

toplanacak ölüler yirmi arabay› dol-

dururdu. Daha sonra ikinci dalga

do¤ruca kente yöneldi; bulduklar›

herkesi... hangi durumda olursa ol-

sun k›l›çtan geçirdiler."

Böyle anlat›yor tarih.

Yaln›z “yabanc›” tarihçiler de¤il,

Osmanl› tarihçileri de böyle anlat›r.

Zaten baflka türlü de olamazd›. ÇÇüünn--

kküü...... Çünkü kuflatma iyice uzam›fl,

askerin morali bozulmufl, flevki k›r›l-

m›flt›. 

Bizans imparatoru uzlaflma öner-

mifl, Osmanl› yönetiminin bir kesimi

de bu önerinin kabul edilmesi yönün-

de görüfl belirtmekteydi. 

Ama bu kadar uzun bir kuflatma-

dan sonra Padiflah II. Mehmet'in fe-

tihten vazgeçmesi mümkün de¤ildi.

Böyle bir fley, hem Osmanl›'n›n dün-

yadaki konumunu, hem de Fatih’in

iktidar›n› sarsard›. 

‹flte bu nedenle Fatih son kez top-

yekün bir sald›r› karar› verir. Zaferi

garantilemek için de askere “üüçç ggüünn

yyaa¤¤mmaa”” sözü verilmifltir. ‹stanbul

flehrinin üç gün ya¤malanmas›n›n

flehri nas›l tahrip edece¤i, nas›l bir

katliama yol açaca¤› kuflkusuz Fatih

ve Osmanl› ordusunun komutanlar›

taraf›ndan biliniyordu. Ama Osman-

l›’n›n esirlerden, S›rplardan Türk-

menlere kadar her milletten ve kesim-

den askerlerini savaflt›rman›n baflka

yöntemi de yoktu. 

Tarihi gerçek budur. Bunu çarp›t-

mak hamasi bir Osmanl›c›l›k’tan bafl-

ka bir fley de¤ildir. 

Nitekim ‹stanbul’a girildi¤inde,

flehir tarihin gördü¤ü en büyük ya¤-

malardan birine sahne oldu. Üç gün

bittikten sonra, ancak o zaman ffeettiihh

kkuuttllaammaallaarr›› yap›lmaya baflland›. 

HH
Kutlamalar dedik de; son olarak

bu noktada ilginç bir tarihi not daha

düflelim. Belki flafl›racaks›n›z ama

Osmanl›’n›n tüm tarihi boyunca ‹s-

tanbul’un fethi fetih günlerinden son-

ra hhiiçç kkuuttllaannmmaamm››flfltt››rr.. 

29 May›s 1919'da, yani ‹stan-

bul'un fethinin 466. y›ldönümünde ‹s-

tanbul ‹ngiliz ve Frans›z emperyalist-

lerinin iflgali alt›ndayd› ve Fatih Sul-

tan Mehmet’in kan ba¤›yla ve konu-

muyla devam› olan Vahdettin, ‹ngiliz-

ler’e s›¤›n›yor, ‹stanbul’un yönetimi-

ni onlara teslim ediyordu.  

Cumhuriyet’in ilk döneminde de

‹stanbul’un fethi diye bir kutlama

yoktur. Zaten Cumhuriyet kutlasa

kutlasa, elbette fetihi de¤il; ‹stan-

bul’un emperyalistlerin iflgalinden

kurtulmas›n› kutlayabilirdi (ki kutlan-

mas› gereken de budur zaten, çünkü

Bizans’tan fethedilen ‹stanbul, sonra

Bizans’›n mirasç›lar› taraf›ndan tek-

rar geri al›nm›flt›. ‹stanbul’un yeniden

Türkiye’nin olmas› ise, ancak Kurtu-

lufl Savafl› sonucundad›r.)

‹stanbul’un fethi ilk olarak

1953’de DDeemmookkrraatt PPaarrttii taraf›ndan

kutlanm›fl. Emperyalizm iflbirlikçile-

rinin bafllatt›¤› bu gelene¤i günümüz-

de iflbirlikçi islamc› gericili¤i sürdü-

rüyor. Ve fetih için bu kadar flaflal› tö-

renler yapanlar, nedense ‹stanbul’un

emperyalist iflgalden kurtuluflunu ke-

limenin tam anlam›yla unutturmaya

çal›fl›yorlar. Bu da, asl›nda fetih kut-

lamalar›n›n iflbirlikçili¤i gizlemenin,

gericilerin ya¤mac› imparatorluk öz-

lemlerinin bir ifadesi oldu¤unu göste-

riyor... 29 May›s 1453, fetihçi, ya¤-

mac› bir tarih, 6 Ekim 1923 emperya-

list iflgalden kurtuluflun tarihidir. ‹s-

tanbullular, iki tarihin anlam›n› da

bilmeli...  
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KK››ssaa TTaarriihh
88 -- 1144 HHaazziirraann

8 Haziran 1992 

Belediye iflçileri ‹stanbul ve Anka-
ra'da tam gün ifl b›rakt›lar. ‹stan-
bul'da 20 bin, Ankara’da 10 bin
belediye iflçisi yürüyüfl yapt›. 

10 Haziran 1968

Ankara DTCF ö¤rencileri ‘E¤itimde
Reform’ boykotu bafllatt›lar. 

10 Haziran 1994

Tütün üreticileri Amasya Gümüfl-
hac›köy’de miting yapt›. 

11 Haziran 1990

Amerikan ‹laç tekellerinin hizmet-
inde çal›flan, CIA taraf›ndan finan-
se edilen ve devrimci tutsaklar›
kobay olarak kullanan HZ‹ Vakf›
(Hafize Zekeriya ‹til Neropsikiatri
Vakf›) devrimciler taraf›ndan
bas›larak tahrip edildi. 

11- 16 Haziran 1995 

Sibel Yalç›n'›n cenazesini almak için
Yenibosna mahallesinde barikatlar
kurularak günlerce direnildi...
Yenibosna’dan Adli T›p’a yürüyüfl
yap›ld›. CHP fiiflli ‹lçe binas› iflgal
edildi. 6 gün gece ve gündüz süren
direnifl taleplerin kabul ettirilmesiy-
le sonuçland›r›ld›. 

12 Haziran 1980 

‹zmir ‹nciralt› Ö¤renci Yurdu'nda
üniversite seçme s›navlar› vesile-
siyle düzenlenen geceye jandarma
ve polis taraf›ndan düzenlenen
sald›r›da 6 ö¤renci katledildi. 

12 Haziran 1990 

1983-84'te 1. Ordu ve S›k›yöne-
tim Komutanl›¤› Adli Müflavirli¤i
görevinde bulunan ve hapishane-
lerdeki Albay Durmufl Akflen dev-
rimciler taraf›ndan öldürüldü. 
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BAM TELİ çizgiler

Milli!!!
MMeehhmmeett fifiiimmflfleekk,, 2001 kri-

zinde milyarlarca dolar›

“manipüle” ederek Türkiye’ye en büyük

kötülü¤ü yapan bir emperyalist kurumun temsil-

cisiydi. Kendisi ‹ngiliz vatandafl›, kar›s›

Amerikan vatandafl›... Ve flimdi o, Türkiye

Hazinesi’nin bafl›nda! 

Düflünsenize “milli menfaatlerimizi” bu zat,

“elinde yetiflti¤i yabanc›lara karfl› savunuyor!” 

Mehmet fiimflekler’e emanet edilen milli

Menfaatlerin, ne kadar “Milli” oldu¤una var›n

siz karar verin!

Para peflin!
Devlet Bakan› Mehmet Ayd›n,

Kürkçe TV’ye

iliflkin ““zzaammaann

aall››rr”” demifl ve

gerekçelerini de

flöyle aç›klam›fl:

“Sand›¤›n›z gibi

kolay ifl de¤il...

önce alt yap›n›n

oluflturulmas› ge--

rekir... ‹nsan kayna¤›n› bula--

caks›n›z... bu dilleri uzman gi--

bi kullanan kiflileri bulman›z

gerekir... Yay›nc›l›k yapabile--

cek kifliler olmas› gerekir... Bu

TV’nin bir vizyonu, kalitesi

olmas› gerekir... Sadece haber

veremezsiniz, bütün alt yap›s›

oluflturulacak...

Di¤er dilleri de

kapsayacak...

Yani k›sacas›,

yaz gelsin, yolun

kenar›nda çal›lar

bitsin, yoldan

koyunlar geçsin, koyunlar›n

yünleri çal›lara tak›ls›n, çal›la--

ra tak›lan yünleri al›p e¤irip

satay›m, kazand›--

¤›m parayla da 

borcumu ödeyece--

¤im... diyen Nas--

reddin Hoca’n›n

vaadi bundan daha

h›zl› ve kestirme.. 

Tayyip Erdo¤an

Diyarbak›r’da “bir

kanal› tamamen Kürtçe yay›na

ay›raca¤›z” diye bol keseden

at›yordu. Tayyip’i ilkin

TBMM’deki TRT yasas› gö--

rüflmelerinde milletvekilleri

tekzip etti. ‹kinci “tekzip” de

Devlet Bakan› Mehmet Ay--

d›n’dan..

Baykal Diyarbak›r’da yapt›¤›

konuflmada diyor ki, 

“teröre bulaflan insanlar ne

yap›lmal›d›r?

Vazgeçirilmelidir. ‹kna edilmelidir. ”

Baykal sözünü bu  noktada b›rakt›; Diyarba-

k›r’da oldu¤u için devam›n› getirmedi¤i sözü biz

tamamlayal›m. 

“‹kna edilmelidir... edilmiyorsa, ölü ele geçi-

rilmelidir!”

değin elerm

Baykal’›n
eksik bb›rakt›¤›

yorum
suz

“Konufltu¤umuz sü-

rece mutlaka dinleni-

riz, tek yolu konufl-

mamak.” (Ulaflt›rma

Bakan› Binali Y›ld›-

r›m)

yorumlu

‹st. Müftüsü Prof.

Dr. “Cemevlerinin

ibadethane olmas›

dinen caiz de¤ildir. ”

Kim verdi sana Prof.

s›fat›n›? Kim sordu

sana cemevlerinin

ibadethane olup ol-

mad›¤›n›?
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YYeettmmiiflfl iikkii mmiill--
lleettee,, bbiirr ggöözz iillee 

bbaakkmmaayyaann
HHaallkkaa mmüüddeerr--

rriiss oollssaa ddaa
hhaakkiikkaattaa

ddüüflflmmaanndd››rr..

YYuunnuuss EEmmrree

Özgür Karadeniz’in Sesi’ne Bask› 

BU SES H‹Ç
SUSMAYACAK! 

‹flbirlikçi AKP’nin polisi, sürdürülen

sömürü politikalar›na karfl› yükselen her

sesi engellemeye çal›fl›yor. Bunun son

örne¤i Amasya ve ilçelerinde yafland›. 

Karadeniz’i dolafl›n bir ses Özgür Karadeniz.

Geçen hafta da Amasya Merkez, Gümüflhac›köy ve

Merzifon’da yank›lan›yordu.

28-29 May›s’ta Amasya merkez, ve say›lan ilçele-

rinde Karadeniz Temel Haklar’›n ayl›k siyasi bülteni

olan Özgür Karadeniz’in Sesi’nin “Yoksullu¤umuz

Büyüyor” manfletiyle ç›kan yeni say›s›n›n tan›t›m ve

aç›k sat›fl›n› yapan dernek çal›flanlar›, üüçç yyeerrddee ddee po-

lisin engelleme tav›rlar›yla karfl›laflt›lar. Önce gazete-

nin toplatmas› oldu¤unu söyleyen polis bu tutmay›n-

ca GBT tespiti yapt›. Emniyeti, savc›l›¤› aray›p bülte-

nin sat›fl›n› engellemek için çare arayan polislerin tüm

çabalar›na ra¤men Temel Haklar çal›flanlar› sat›fllar›na

devam ederek Amasya halk›na gerçekleri ulaflt›r›rken

halk›n da dernek çal›flanlar›n› sahiplendi¤i görüldü. 

Yurtlarda Daya¤a Devam!

BB
iirr tteekk yyeettiiflflttiirrmmee yyuurrdduunnddaa ddaayyaakk vvee iiflflkkeenncceeyyii

öönnlleeyyeemmeeyyeenn,, ddaahhaa ddoo¤¤rruussuu öönnlleemmeeyyeenn AAKKPP

iikkttiiddaarr››,, TTüürrkkiiyyee ççaapp››nnddaa bbuunnuu yyaappaabbiilliirr mmii,, yyaappaarr

mm››??

CC
eevvaabb››nn››,, ççooccuukkllaarr››mm››zz››nn vvüüccuuttllaarr››nnddaakkii mmoorr--

lluukkllaarr,, yyüürreekklleerriinnddeekkii aacc››llaarr vveerriiyyoorr.. 

Malatya’da, Sosyal Hiz-

metler ‹l Müdürlü¤ü’ne

ba¤l› ‘Erkek Yurdu’nda ka-

lan üç çocuk, darp edildik-

leri iddias›yla 4 Haziran’da

polise baflvurdu. 

Sakarya’da ise Sosyal

Hizmetler ve Çocuk Esir-

geme Kurumu’na ba¤l›

Arifiye Çocuk Yuvas›’nda

da çocuklara iflkence yap›ld›¤› ortaya ç›kt›. Olay ço-

cu¤u yuvada kalan Hanife K, iki ay önce savc›l›¤a

verdi¤i dilekçede, yuvaya ziyarete gitti¤inde çocukla-

ra fliddet uyguland›¤›n› gördü¤ünü, baz› çocuklar›n

vücutlar›nda darp izi oldu¤unu belirtmesi üzerine so-

ruflturma bafllat›ld›. ‹fadesi al›nan 15 çocuk kötü mu-

ameleye maruz kald›klar›n› söylediler. Soruflturma so-

nunda kurum görevlisi  ‹brahim D. ile özel bir flirke-

tin temizlik hizmetlerinde görevlisi. tutukland›. 

Dar›s› 
hepsinin 
bafl›na

Resimde gördü-

¤ünüz cenaze töre-

ni Nepal’den. 

Halk, uzun bir

savaflla devirdikle-

ri 223399 yy››llll››kk mo-

narflinin son tem-

silcisi kral Gyanendra için temsili bir cenaze töreni dü-

zenlemifl. Monarflinin tabutu coflkuyla tafl›n›yor. Dar›s›,

dünyadaki tüm krallar›n, padiflahlar›n, sultanlar›n,

emirlerin ve elbet; dünyan›n 200’e yak›n ülkesini yöne-

ten oligarflilerin bafl›na... Ruhlar›na fatiha okuman›za

gerek yok!

Karanl›k:
ZZaammaann GGaazzeetteessii YYaazzaarr›› HHüüsseeyyiinn GGüülleerrccee kkoonnuuflfluu--

yyoorr;; “Yüzlerce ayd›nlat›lmam›fl cinayet var... Gün Sa-

zak'›n, Nihat Erim'in katilleri ayd›nlat›lmadan ben neye

cevap vereyim... Ben de bunlar›n neden ayd›nlat›lmad›-

¤›n› merak ediyorum...”. 

Karanl›k bu eylemlerde de¤il ki, senin beyninin için-

de...

El eelin... 
BM Dünya G›da ve Tar›m Örgütü FAO’nun açl›k kri-

zi üzerine Romada düzenledi¤i zirvede, delegasyonlara

karidesten, havyara kadar uzanan menüler ikram edilir-

ken, delegasyon Roma’n›n en lüks butiklerinden al›flve-

rifl yapt›... 

El elin efle¤ini türkü ç›¤›ra ç›¤›ra ararm›fl, burjuvalar›n

temsilcileri de yoksullar›n açl›¤›na iflte böyle çare ar›yor!
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AKP’nin polisi dokunulmaz!

Yürüyüfl da¤›t›rken polis taraf›n-

dan vurularak felç edilen Ferhat Ger-

çek’i vuran polisler hala tutuklanma-

d›lar. 

Ferhat Gerçek, kendisini vuran

polisleri TEfiH‹S ETMES‹NE ra¤-

men düzenin yarg›s› hala tutuklamad›

onlar›. 

Hep böyle de¤il mi zaten. 

Elleri kan içindeki polisler, onlar-

ca infazdan yarg›lanan polisler bile,

yarg›lama süresi boyunca tutuklan-

mam›fllard›r. 

Çünkü onlar devletin güvenine

mazhard›rlar. 

Çünkü onlar, e¤er mümkün olursa,

zaten zaman afl›m›yla veya baflka yol-

la beraat ettirileceklerdir. 

Onlar böyle düflünse, böyle hesap-

lar yapsalar da, adalet istemekten, on-

lar›n tutuklanmas›n› talep etmekten

vazgeçmiyoruz. 

Çünkü bu da bir mücadele. 

Temel Haklar Federasyonu üyele-

ri ‹stanbul’un emekçi mahallelerinde

yapt›klar› eylemlerle Ferhat için ada-

let taleplerini yükseltmeye devam

ediyorlar. 

*

31 May›s günü Ça¤layan, ‹kitelli

ve  ÜÜmmrr aanniiyyee 11 MMaayy››ss MMaahhaallllee-

ssii’nde yap›lan eylemlerle Ferhat Ger-

çek’i vuran polisin tutuklanmas› iste-

¤i bir kez daha dile getirildi. 

1 May›s Mahallesi’nde yap›lan

eylemde adalet mücadelesinin sürdü-

rülece¤ine de¤inildi ve aç›klamadan

sonra Mandra bölgesinde yap›lan der-

gi sat›fl›nda 30 dergi halka ulaflt›rl›d›.  

Ayn› gün “Ferhat’› Vuran Polis Tu-

tuklanmal›d›r” pankart›n›n aç›ld›¤›

ÇÇaa¤¤llaayyaann Vatan Caddesi Son Du-

rak’ta eylem yapan Federasyon üyele-

ri, Ferhat’› s›rt›ndan kurflunlayarak sa-

kat b›rakmas›n›n sorumlusu; onlar›n

suçlar›n› görmezden gelerek haklar›n-

da dava bile açmayan, aç›lan sorufltur-

malar› da iflkenceyi ve iflkencecileri

aklama kürsüsü gibi kullanan yarg›ç

ve savc›lard›r” diyerek katliam›n so-

rumlular›n›n yarg›lanmas›n› istediler.

Eylem 50 derginin sat›lmas›yla sona

erdi. 

‹‹kkiitteellllii Köyiçi meydan’da yap›lan

eylemde ise 35 dergi sat›ld› ve Yürüyüfl

Dergisi Ferhatlar için da¤›t›ld›.

1 Haziran günü ise NNuurrtteeppee,,

EEsseennyyuurrtt vvee GGüüllssuuyyuu’’nnddaa yap›lan

eylemlerde de Ferhat’›n adalet isteyen

sesi yank›land›. 

Nurtepe Dilan Pastanesi önünde

biraraya gelen Temel Haklar üyeleri

ad›na aç›klama yapan  Gözde Buldu

“Ferhat’› vuran silah› tutan el bir kifli-

ye ait de¤ildir. Bu düzen için çal›flan,

bu düzenin sahiplerinin elindedir Fer-

hat’› vuran silah” diyerek sorumlunun

bu düzen oldu¤unu dile getirdiler.

Gösteri sonras› yap›lan dergi sat›fl›nda

80 dergi sat›ld›. 

Ayn› gün Avc›lar-Esenyurt/Saa-

detdere'de yap›lan eylemde de adalet

istemi yank›land›. Her yerde oldu¤u

gibi Ferhatlar burada da, Yürüyüfl’ü

halka tan›tarak 75 derginin da¤›t›m›n›

yapt›lar. 

Gülsuyu Heykel Meydan›’nda ya-

p›lan eylemde ise aç›klamay› okuyan

Bar›fl Çoban; “halk›n ve hakl›n›n sesi

olan Yürüyüfl dergisini Ferhat için da-

¤›tacak, Ferhat’›n sesini sokaklara ta-

fl›yaca¤›z” dedi. Eylemden sonra 50

dergi sat›ld›. 

Yürüyüfl okurlar›, 
gerçe¤i ulaflt›rmaya 
devam ediyor
Yürüyüfl Dergisi halka ulaflmaya

devam ediyor. 31 May›s günü, ‹zmir

ve Antalya’da yap›lan dergi sat›fllar›n-

da okurlar›m›z 53 milyon kiflinin yok-

sulluk s›n›r› alt›nda, 11 milyon kiflinin

ise açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaflad›¤›n›

anlatarak bunlar›n nedenlerini ve çö-

züm yolunu anlatt›lar. 

‹zmir’in Narl›dere 2. ‹nönü Ma-

hallesi’nde yap›lan dergi sat›fl›nda 66

dergi halka ulaflt›r›ld›. 

Antalya’daki Halkavfla¤› Mahalle-

si’nde ise AKP iktidar›n›n halk›n so-

runlar›n› çözmek yerine halka sald›r›-

lar›n› artt›rd›¤›na dikkat çekildi. Sat›fl

20 derginin da¤›t›m›yla sona erdi. 

Ferhat Neden Vuruldu?
Ferhat, devrimci-duyarl› bir

genç oldu¤u için vuruldu. 

Ferhat, ülkede yaflananlara ses-

siz kalmad›¤› için, 

Bana dokunmayan y›lan bin y›l

yaflas›n diye düflünmedi¤i için vu-

ruldu. 

Ferhat vuruldu¤unda elinde Yü-

rüyüfl Dergisi vard›...

Gerçekleri halka ulaflt›rmak

suçtur bizim ülkemizde. Do¤ruyu

anlatmak, halk›n yan›nda olmak

suçtur. ‹flte Ferhat bu “suç”u iflledi-

¤i için vuruldu. 

Ferhat’› Kim Vurdu? 
Ferhat’› Yürüyüfl Dergisi’ne ta-

hammülü olmayanlar, 

Gerçeklerin halka ulaflmas›n›

istemeyenler vurdu. 

Bu ülkede yaflanan bask›lar›n,

sald›r›lar›n, adaletsizliklerin önüne

geçmek isteyenleri yok etmek iste-

yenler vurdu. 

Halk›n özgürlü¤ü ve ba¤›ms›z-

l›¤› için mücadele etmeyi, halk›n

yan›nda olmay› suç sayanlar vurdu

Ferhat’›. 

FERHAT’IN SES‹N‹ 
SOKAKLARA TAfiIYACA⁄IZ

GGeennççlleerriimmiizzii ssookkaakk oorrttaass››nnddaa vvuurraann ppoolliisslleerriinn

DDOOKKUUNNUULLMMAAZZLLII⁄⁄II ddeevvaamm eeddiiyyoorr!!


