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kadar el konuldu, talan edildi. Fakat, bir gelene¤in temsilcileriydik
ve bunlar› ilk kez yaﬂam›yorduk.
Faﬂizmin zulmüne karﬂ› direniﬂle
cevap vererek, hakl›l›¤›m›z›, meﬂrulu¤umuzu savunduk.

y›l önce bas›n yay›n alan›nda kesintisiz bir mücadelenin devam› olarak
baﬂlam›ﬂt›k Yürüyüﬂ’e...
Bu aç›dan Yürüyüﬂ olarak ç›k›ﬂ›m›z 3 y›l önce
olsa da, gerçekte kökleri
1970’lere dayanan bir mücadelenin sürdürücüsüydük...
ikensiz bir yolda de¤il, faﬂizm koﬂullar›nda sürdürecektik yürüyüﬂümüzü... Toplat›lacak, yasaklanacak, çeﬂitli biçimlerde
engellenecek, b ask›larla, i ﬂkencelerle,
hatta polis kurﬂunlar›yla karﬂ›laﬂacakt›k...

D

mperyalizm iﬂbirlikçisi oligar
ﬂinin iktidarda oldu¤u, faﬂizmle yönetilen bir ülkede yaﬂayan devrimcilerdik. Elbette, yay›n
politikam›z› da, ülkemizin bu gerçekleri belirleyecekti. Öyle de oldu. Yay›nlar›m›zda, halk›m›z›, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için
mücadeleye ça¤›rd›k.

E

S

eçen 3 y›l içinde bunlar›n hemen tümünü
yaﬂad›k. Tüm bask› ve engelleme çabalar›na ra¤men yazmay›, düﬂüncelerimizi, ülkemiz ve dünya gerçeklerini halk›m›zla
paylaﬂmay› tek bir say› olsun aksatmadan sürdürdük. Yürüyüﬂümüz engellenememeliydi, engellenmesine izin vermedik.

G

T

icari amaçlarla ç›kmam›ﬂt›k. Amac›m›z,
halk›m›za sömürü ve zulüm düzeninin
gerçeklerini ve ayn› zamanda kurtuluﬂun
yolunu göstermekti. Bunun için, halka
ulaﬂman›n her yolunu kullanmal›yd›k. Bu
yollardan birisi ellerimizde Yürüyüﬂ, gecekondularda, okullarda, halk›n oldu¤u
her yere gerçekleri de taﬂ›mal›yd›k. Her
türlü engele ra¤men taﬂ›d›k.
erçeklerin de¤erini biliyorduk, bunun için
gözalt›lar, iﬂkenceler, sokaklarda kurﬂunlanmalar pahas›na gerçekleri halka
ulaﬂt›rmaya devam ettik. Bu mücadelede
birçok okurumuz gözalt›na al›nd›, iﬂkenceler gördü, tutukland›. Okurlar›m›zdan
Ferhat Gerçek 7 Ekim 2007’de polis
kurﬂunuyla vurularak felç kald›.

G
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üromuz, düzenin polis güçleri taraf›ndan
bas›l›p, arﬂivimizden, bilgisayarlar›m›za

15 Temmuz 1994’de Sivas’›n
Zara ‹lçesi k›rsal›nda Kanl›çay›r
Köyü Otluçimen Mezras›’ndaki
çat›ﬂmalarda ﬂehit düﬂtüler.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

3

ömürü ve zulmün oldu¤u, s›n›f farkl›l›klar›n›n oldu¤u bir ülkede tarafs›zl›k diye bir
ﬂeyin olmad›¤›n›n bilincindeydik, bu bilinçle, burjuvazinin tarafs›zl›k yalanlar›n›n etkisinde kalmadan, net olarak halktan yana taraf olduk. Ülkemizde zenginler ve yoksullar vard›. Biz sömürücü zenginlerin karﬂ›s›nda, yoksullar›n sesi olduk. Ülkemizde, Kürt halk›na yönelik
ulusal bask› uygulan›yordu. Biz ulusal
bask›n›n karﬂ›s›nda, Kürt halk›n›n Kendi
Kaderini Tayin Hakk›’n›n savunucusu olduk. Saflar›m›z Kürt halk›n›n saflar›yd›.
Ülkemizde, baﬂta Aleviler olmak üzere
çeﬂitli inançlar üzerinde bask› uygulan›yordu, biz inançlar üzerindeki bask›lar›n
karﬂ›s›nda, Alevi halk›n yan›nda olduk.
Ülkemizde hak ve özgürlükler sorunu
vard›, biz faﬂizmin bask›lar›n›n karﬂ›s›nda, haklar›n ve özgürlüklerin savunucusu
olduk.
y›l önce baﬂlad›¤›m›z yürüyüﬂümüzü ayn›
bilinç, ayn› anlay›ﬂ, ayn› kararl›l›kla sürdürüyoruz. Ü lkemizde a daletsizlikler,
haks›zl›klar, bask›, sömürü ve zulüm varoldukça, Yürüyüﬂ’ümüz de var olacakt›r.
Faﬂizmin çabalar› bunu engellemeye yetmez. Bürolar›m›z› basabilirler, tüm olanaklar›m›za el koyabilirler, keyfi bir ﬂekilde yay›nlar›m›z› durdurabilirler, f akat Y ürüyüﬂ bunlardan ibaret de¤ildir, Yürüyüﬂ
bir anlay›ﬂ ve dünya görüﬂüdür ve YÜRÜMEYE DEVAM EDECEKT‹R.

Yitirdiklerimiz
11 Temmuz-17 Temmuz
Büyük Ölüm Orucu Direniﬂi’nin 60. ﬂehidiydi. Oligarﬂinin tahliye rüﬂvetine dayanan manevras›n› bozanlardan biri olarak, tahliyesinden sonra da direniﬂi sürdürerek ölümsüzleﬂti. 1956 do¤umluydu. Devrimcili¤e
sempatisi Mahirler’le baﬂlad› ve o günden itibaren 25
y›l›n›n her an› mücadele içinde, örgütlülük içinde geçen bir devrimci oldu. Bu 25 y›lda, defalarca iﬂkenceSevgi ERDO⁄AN
lerden geçti, tutsakl›klar yaﬂad›, say›s›z görevler üstlendi. Son üstlendi¤i görev, Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler sald›r›s›nda, 1. Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçisi olarak sald›r›n›n önünde barikat olmakt›.
14 Temmuz 2001’de, 12 Temmuz’da katledilen eﬂi ‹brahim Erdo¤an’›n ölüm
y›ldönümünden iki gün sonra ﬂehit düﬂtü.
14 Temmuz 1992’de ‹stanbul
Kas›mpaﬂa’da bulunduklar› üs
kuﬂat›ld›, çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtüler. Nurten, 1970 Elaz›¤ do¤umlu, Kürt milliyetindendir. Ocak
1992’den itibaren SDB örgütlenNurten DEM‹R
‹smail AKARÇEﬁME mesi içinde görev ald›. ‹smail,
1972 Giresun do¤umludur ve
1991’den itibaren SDB üyesi olarak görev ald›.

1965 Malatya Hekimhan do¤umlu olan Nihat, ‘78’de devrimci düﬂüncelerle tan›ﬂt›. Ö¤retNihat ﬁAH‹N
Gülnaz SARIO⁄LU
men olarak içinde yer ald›¤›
devrimci mücadelede, 1993 Haziran’›nda gerilla saflar›na kat›ld›. Ahmet Karlangaç K›r Birli¤i’nde Komutan Yard›mc›s› oldu.
1970 Antakya do¤umlu olan
Gülnaz, mücadele saflar›na
1980’lerin ortalar›nda kat›ld›.
Murat KAYMAK
Osman SÖNMEZ
1993 yaz›nda da Sivas da¤lar›na
ad›m atarak gerilla saflar›nda yerini
ald›. 1974 Sivas do¤umlu olan Murat, ‘91’de k›sa bir süre baﬂka bir siyasetin
saflar›nda yer ald›ktan sonra, ayn› y›l devrimci hareket saflar›nda yerini ald›. ‘91
yaz›nda gerillaya kat›ld›. 1961 Bursa Gemlik do¤umlu olan Osman, lise y›llar›nda devrimcilerle tan›ﬂt›. 7 y›l tutsak olarak kald›. ‘91’de gerillaya kat›ld›.

14 Temmuz 1993’de ‹stanbul ‹kitelli Parseller’de darbeci kontra çetesi taraf›ndan pusu kurularak katledildi.
1965 Maraﬂ do¤umlu R›za, ‹stanbul Anadolu Yakas› emekçilerinin mücadelesinde yerald›. 92 Haziran’›nda Halk›n
Gücü Gazetesi’nde çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›.

R›za GÜNEﬁER
1968 Malatya Kürecik
do¤umludur.
Mücadeleye
1989’da ‹stanbul Yenibosna’da kaKemal AYGÜL
t›ld›. Son olarak milis üyesiydi. 16 Temmuz
1993’de ‹stanbul ﬁirinevler’de ‹stanbul polisi taraf›ndan sokak ortas›nda kurﬂunlanarak katledildi.

Hasan Hüseyin ONAT

Gülizar ﬁ‹MﬁEK

14 Temmuz
1979’da
“Emperyalizme,
faﬂizme,
pahal›l›¤a
Hüseyin AKSOY
ve iﬂsizli¤e karﬂ› mücadele” kampanyas›nda bildiri da¤›t›rken jandarmalar taraf›ndan taranarak
katledildi.

Emine TUNÇAL

15 Temmuz 1996’da hapishanelerde sürmekte olan
ölüm orucu direniﬂini desteklemek için ‹stanbul Gültepe
merkezine yönelik bir bask›ndan sonra, Telsizler Mahallesi’nde bir evde kuﬂat›ld›lar. Oligarﬂinin sald›r›s›na
sloganlar›yla ve ateﬂle karﬂ›l›k verdiler. Çat›ﬂma sonun-

Ali ERTÜRK

Devrimci hareketin bir taraftar› olarak
mücadeleye
kat›ld›.
1990’da gitti¤i Alman‹skender ERO⁄LU
ya’da da mücadelenin aktif bir emekçisi olarak
çal›ﬂt›. 15 Temmuz 2001’de rahats›zl›¤› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

Han›m GÜL

da dört devrimci ﬂehit düﬂerken, ev sahibi Han›m Gül,
evden d›ﬂar› ç›karken polis taraf›ndan yaralanarak hastaneye kald›r›ld›. Hastanede yine polis taraf›ndan 22
Temmuz’da katledildi. Hasan Hüseyin, Amasya Gümüﬂhac›köy’de do¤du. Gümüﬂhac›köy Lisesi’nde DLMK

12 Eylül
sonras› y›llarda cezaevi direniﬂlerinde
onurlu bir
mücadele
Bahattin ‹ﬁCAN
verdi. Tahliye olduktan sonra çal›ﬂt›¤› iﬂyerinde 16 Temmuz 1988’de elektrik çarpmas› sonucu kaybettik.

çal›ﬂmas› içinde ve halkevi faaliyetlerinde yerald›.
1996’da halk›n adaletini uygulamak için savaﬂç› oldu.
Gülizar, Sivas Kangal’a ba¤l› Topard›ç Köyü’ndendi.
Devrimci mücadeleyle köyüne gelen gerillalar arac›l›¤›yla tan›ﬂt›. Çal›ﬂmak için geldi¤i ‹stanbul'da mücadele saflar›na kat›ld›. Emine, Ankara'n›n Ayaﬂ ‹lçesi’nde
do¤du. Mücadeleye Hacettepe Üniversitesi’nde DevGenç saflar›nda baﬂlad›. Önce Ankara Dev-Genç Komitesi'nde, sonra bölgede görevler ald›. 1996’da bir kurtuluﬂ savaﬂç›s›yd›. Ali, 1975’te Tokat Zile’de do¤du.
Muharrem Karakuﬂ ﬂehit düﬂtü¤ünde o bir savaﬂç› oldu.
Israrla ekiplerinin ad›n›n Muharrem Karakuﬂ olmas›n›
istemiﬂti. Han›m Gül, O en zor günlerde dahi PartiCephe'ye kap›s›n› açan bir yi¤it Anadolu kad›n›yd›.
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Adaletsiz
Kalmayaca¤›z!

daletten vazgeçmeyece¤iz diye yazm›ﬂt›k
geçen hafta. “Adaletsiz kalmayaca¤›z” diye devam
ediyoruz. Bize adaletsizli¤i “ d o ¤ a l ” bir ﬂeymiﬂ gibi kabul ettirmek istiyorlar; t›pk›
istemekten vazgeçmemizi dayat›yoksullu¤u, t›pk› sadakayla yaﬂayorlar. Oysa adalet, yaln›z düne damay›, t›pk› emperyalizme ba¤›ml›l›ir de¤il, bugüne ve gelece¤e dair bir
¤› kabul ettirmek istedikleri gibi.
sorundur. “Ya rg›ya güvenmemizi”
Fakat bunlar›n hiçbirini kabul etmiistiyorlar. Fakat yarg›n›n nas›l kulyoruz. Adaletsizli¤e mahkum olmalan›lan, yönlendirilen bir mekanizy› da kabul etmeyece¤iz. Er ya da
ma oldu¤unu da bizzat kendileri
geç, ﬂu ya da bu biçimde, adalet tecelli edecektir. Adaletin yerine gelgösteriyorlar.
mesinin önündeki engel, bizzat düYa rg›ya güvenmek laz›m”, “yarzenin kendisiyse, o takdirde o engel
g›ya sayg› duymak laz›m” sözlede aﬂ›lacakt›r. Bundan emin oldu¤uri, laikçi ve ﬂeriatç› kesimler aras›nmuz için, büyük bir kesinlikle
da adeta nöbetleﬂe kullan›l›yor.
“adaletsiz kalmayaca¤›z” diyoruz.
AKP’ye karﬂ› aç›lan kapatma davaizim gibi ülkelerin “ k a n a y a n
s› söz konusu oldu¤unda, sahte laiky a r a l a r › ” çoktur. Çünkü, emçiler, AKP ve çevresine “yarg›ya
peryalizme ba¤›ml›l›k ve faﬂizm,
Ergenekon”
güven”in diyorlar. “E
hayat›n her alan›n› halk için bir basoperasyonu söz konusu oldu¤unda
k› ve zulüm cenderesine çevirir. Sobu kez, roller de¤iﬂiyor, AKP’liler
runlar çözümsüz b›rak›l›r ve kanba¤›ms›z yarg›ya güvenmek laz›m
grenleﬂir. “ K a n a y a n y a r a ” deyimisöylemine sar›l›yorlar. Ve ikisi de
nin bazen e¤itim için, bazen trafik
yalan söylüyor, riyakarca davran›için, bazen do¤al afetler veya hastayor, takiyye yap›yorlar. Hay›r olineler veya hapishaneler için kullagarﬂinin yarg›s›na, oligarﬂinin adan›l›r. Daha baﬂka konular için de
letine güvenmiyoruz. Güvenmemizi
kullan›ld›¤›na tan›k olmuﬂuzdur.
gerektirecek tek bir neden, tek bir
Fakat e¤er bir yaradan söz edilecekkan›t da gösteremez kimse.
se, en büyük ve en çok kanayan ya2 Eylül Cuntas›’n›n fiilen iﬂbaran›n a d a l e t oldu¤u tart›ﬂmas›zd›r.
ﬂ›nda oldu¤u 1980-1983 aras›nÇünkü adaletsizlik, bu sistemin en
da
ülkemizde dara¤açlar› kuruldu,
karakteristik özelli¤idir.
iﬂkencehanelerde,
sokaklarda, haü k ü m e t l e r de¤iﬂir, adaletsiz pishanelerde
insanlar
katledildi. Falik ayn› kal›r. Bu neden böylekat ﬂu bir gerçek ki, bu dönemde
dir denilirse, adaletsizlik sadece
katledilenlerin say›s›, 1980’lerin sosavc› ve hakimlerden, sadece ﬂu ya
nundan baﬂlay›p 1990’larda ve
da bu partinin niteli¤inden de¤il,
2000’lerde devam edecek olan insistemden kaynakl› bir sorundur...
fazlar, katliamlar yan›nda küçük bir
19 Aral›k’ta iktidarda DSP, ANAP,
rakam olarak kalacakt›. 1980’lerin
M H P koalisyonu vard›, onlardan
sonlar›ndan bugüne kadar infazlarsonra A K P iktidara geldi. Her
ikisinin de 19 Aral›k’a bak›ﬂ› ve
katillerin aklanmas›na iliﬂkin
politikas› de¤iﬂmedi. Bunlardan
Bunlar ayn› zamanda
önce de birçok hükümet gördük;
“Ergenekon operasyonu”
onlar›n da hepsi ayn› politikalar›n uygulay›c›s›yd›.
denilen operasyonlar›n adaletle
am 28 kiﬂi; 19-22 Aral›k
ilgisinin olmad›¤›n›n da
günlerinde katledildi hepsi.
kan›t›d›r.
ﬁimdi bize onlar› unutmam›z›
dayat›yorlar. Onlar ad›na adalet
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GÜNDEM

da, katliamlarda, kaybetmelerde,
faili meçhullerde kaç kiﬂi katledildi;
kesin rakamlar› yok. Fakat infazlar›n binleri aﬂt›¤›, kay›plar›n bine
yaklaﬂt›¤›, faili meçhullerin de on
bini aﬂk›n oldu¤u genel kabul gören
rakamlard›r.
990’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren yaﬂad›¤›m›z hapishane katliamlar›n›n da Türkiye tarihinin önceki dönemlerinde benzeri yok.
1995’te Buca’da, 1996 baﬂ›nda Ümraniye Hapishanesi’nde katliamlar
yap›ld›. 1996’da hücre tipi dayatmas› sonucu 12 tutsak ölüm orucunda öldü. Devlet bu direniﬂin hemen
ard›ndan Diyarbak›r Hapishanesi’nde, 1999’da Ankara Ulucanlar’da, 2000’de Burdur ve Bergama’da katliam sald›r›lar› düzenledi.
Sadece bu sayd›¤›m›z olaylarda, 39
t u t s a k öldü. Buna 19 Aral›k’da 28
tutsa¤›n daha eklenmesiyle rakam
67’ye ulaﬂt›. Tecrit zulmünün devam etti¤i süreçte ise ölen tutsaklar›n say›s› 161’e ulaﬂt›...
ütün bu rakamlar ortadayken,
bunlar ne salt “ i n s a n h a k k › i h lali” kavram›yla, ne sadece h a p i s hane pol it ik al ar›yl a izah edilemez.
Bu rakamlara, infazlar›n, faili meçhullerin, kay›plar›n rakamlar› eklendi¤inde ortaya ç›kacak tablo,
Türkiye gerçe¤idir. Rakamlara bir
de bu katliamlar›n y a r g › t a r a f › n d a n a k l a n m a s › n › ekleyin. O zaman
Türkiye gerçe¤i çok daha do¤ru biçimde anlaﬂ›lacakt›r. Anlaﬂ›lacakt›r
ki, bu katliamlar, halk› sindirme, devrim mücadelesini yoketme amaçl› bir politikan›n tezahürüdür. Yarg› da bu politi kaya tabi k›l›nd›¤› için, sözü
edilen tarzda kararlar vermektedir.
l k e m i z g e r ç e ¤ i o d u r ki,
binlerce insan›n devlet taraf›ndan katledildi¤i bu ülkede,
iﬂkencede adam öldürmekten,
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infazdan, katliamdan, kaybetmekten hapishanelerde yatan tek bir polis, jandarma yoktur. Tek bir subay,
polis ﬂefi yoktur. ‹ﬂte ülkemiz gerçe¤ini en tart›ﬂmas›z biçimde ortaya
koyan olgulardan biri de budur.
Türkiye, adaletsiz kalm›ﬂ ölüler
y u r d u d u r.
üzenin adaletine güvenenler, o
adaletten hala beklentisi olanlar, bu tabloya baks›nlar yeter. Bize
de bu düzen içinde yeralmay› önerenler, kömürleﬂmiﬂ cesetleri, binlerce, onbinlerce ölümüzü unutmam›z› söylüyorlar. Dahas›, ölmeye ve
yine adaletsiz kalmaya devam etmemiz demektir bu.
nfaz davalar›, gözalt›nda ölüm davalar›, faili meçhul davalar›, yüzlercesinde katiller ya beraat ettirilerek, ya zaman aﬂ›m›ndan kurtar›ld›lar, ya komik cezalarla kapat›ld› davalar... Bu ülkede infazlarda, gözalt›nda, faili meçhullerde katledilenler
üç beﬂ de¤il, birkaç yüz de¤il, onbinlercedir ve adaletsizlik, bir ur gibi büyümektedir bu topraklarda...
Bunlar ayn› zamanda “ E r g e n ekon operasyonu” denilen operasyonlar›n adaletle ilgisinin olmad›¤›n›n da kan›t›d›r.
vet, yukar›da sözünü etti¤imiz infazlar, kaybetmeler,
Ergenekon’un, ya da daha do¤ru
bir adland›rmayla kontrgerillan›n iﬂleridir. Fakat, gözalt›na al›nan generallere bunlar›n hiçbiri
sorulmayacakt›r. AKP, onlara bu
zulmü soramaz. Çünkü AKP de
onlardan geride de¤ildir zulümde. ‹nfazlar, iﬂkenceler, katliamlar, AKP iktidar›nda da sürmektedir. Ve yine AKP iktidar›nda,
infazc›lar›n, iﬂkencecilerin, katliamc›lar›n “yarg›” eliyle kurtar›lmas›
politikas› da sürmektedir. Bugün
“Ergenekoncu” diye gözalt›na al›nan generallerden birine karﬂ› eskaza devrimcileri katletmekten bir dava aç›lsa, o generali kurtarmaya ilk
koﬂacak olan yine AKP’dir. Bundan
kimsenin kuﬂkusu olmas›n. AKP ve
Generaller aras›nda, süren bu savaﬂ,
iﬂbirlikçilerin, vatan hainlerinin birbiriyle savaﬂ›d›r. Bu çat›ﬂma, sömü-
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rücülerin kendi aras›ndaki bir çat›ﬂmad›r. Ve aç›k ki, v a t a n h a i n l e r i nin, sömürücülerin aras›ndaki
çat›ﬂmadan demokrasi ve adalet
ç›kmaz.
KP, hukuku mu uygulamak istiyor; gözalt›na almas› gerekenler, birkaç generalle s›n›rl› de¤il.
Kenan Evren’den baﬂlayarak Yaﬂar
Büyükan›t’a kadar gelin. Halka ve
devrimcilere karﬂ› hayata geçirilen
tüm “And›ç”lar›, “Psikolojik harekat planlar›”n› yapan ve uygulayanlar›n yakas›na yap›ﬂ›n. Mehmet
A¤ar’dan baﬂlayarak Ramazan Akyürek’lere kadar gelin. Yüzlerce kay›b› kimlerin, nas›l, hangi kurumlar›n emirleriyle kaybetti¤ini soruﬂturun ve o soruﬂturmada aç›¤a ç›kan
isimleri toplay›n evlerinden. Bak›n
o zaman eski ve yeni MGK’lardan,
eski ve yeni Genelkurmay’dan, eski
ve yeni hükümetlerden kimse d›ﬂar›da kalmaz!
ﬂte ancak o zaman adalet için bir
ad›m at›lm›ﬂ olunur. Fakat sözünü
etti¤imiz bu ad›m, bu düzenin asla
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Düzenin hukuku, “devletin
bekas›” ad›na, emperyalizm
iﬂbirlikçili¤ini, sömürü soygun
talan düzenini korumay› kendine görev edinmiﬂtir.
Burada salt hukuki mücadele
de yetmez. Mücadele edilmesi
gereken bu hukuku hakim
k›land›r.
atamayaca¤› bir ad›md›r. Çünkü bu
oligarﬂik düzenin kendini yoketmesiyle özdeﬂ olur.
dalet için mücadele, tarihin en
eski mücadele konular›ndan biridir, belki ekmek kavgas› kadar eskidir. Bu yüzden ekmek ve a d a l e t
kavgas› hep içiçe olagelmiﬂtir tarih
boyunca. Bazen ekmek karﬂ›s›nda
adaletsizli¤e raz› olmas› dayat›ld›
kitlelere. Bazen, hem ekmeksiz,
hem adaletsiz kalmak. Bugün daya-
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t›lan ikisinin de yoklu¤udur. Ekmek
yerine sadaka, adalet yerine burjuva
yarg›s›n›n kararlar›yla yetinmemiz
isteniyor. Ne ekmeksizli¤e, ne adaletsizli¤e boyun e¤ilemez. Ama
bunlar›n içinde de daha önemli
olan, adaletsizli¤e boyun e¤memektir. Çünkü, adaletsizli¤e boyun e¤mek, onursuzlu¤a, geleceksizli¤e,
sürü olmaya, zulüm görmeye onay
vermektir. Buna onay vermeyece¤iz... Düzenin hukuku, “devletin
bekas›” ad›na, emperyalizm iﬂbirlikçili¤ini, sömürü soygun talan düzenini korumay› kendine görev
edinmiﬂtir. Hukuktan insan› ç›kar›rsan geriye hiçbir ﬂey kalmaz. ‹nsan›n katledildi¤i, sadakayla aﬂa¤›land›¤›, zulmün akland›¤› bir hukuk
düzeni kabul edilemez. Burada salt
h u ku k i mü c a d e l e de yetmez. As›l
mücadele edilmesi, as›l yokedilmesi gereken, böyle bir hukuku hakim
k›lan düzenin kendisidir.
aﬂtaki benzetmeden devam edersek; adaletsizlik, kanayan bir yaraysa e¤er, bu yaray› tedavi edecek
tek ﬂey, devrimdir. Oligarﬂinin sistemi içinde, geçici baz› pansumanlar yap›labilir, fakat yara asla iyileﬂmez. Yara hergün büyür, derinleﬂir. Yarg›n›n adaleti yerine
getirebilecek bir yarg› haline gelebilmesi için, onun s›n›fsal niteli¤inin de¤iﬂmesi gerekir. Görevini, adaletin yerini bulmas›n›
sa¤lamak olarak de¤il de, oligarﬂinin düzenini tehlikeye sokan
güçleri bertaraf etmek olarak belirleyen bir yarg›, her ﬂeyi yapabilir, ama asla adaleti sa¤layamaz. Burjuvazinin yarg›s›n›n k›l›c›, yoksullara, muhalif güçlere,
devrimcilere karﬂ› kullan›lan bir
silaht›r. Burjuvazinin adaletinin gözü de ba¤l› de¤ildir. Düzenin efendileriyle düzenin ezdiklerini ay›rdeder ve ikisine farkl› davran›r. Düzene
hizmet edenlerle, düzene karﬂ› ç›kanlar› da ay›rdeder ve her ikisine
farkl› farkl› davran›r. Biz de 70 milyon olarak gözümüzü açmal›y›z.
Adaleti bu düzenden bekleyemeyece¤imiz aç›k oldu¤una göre, adaletsiz kalmamak için yapaca¤›m›z ﬂey;
düzeni kökten de¤iﬂtirmektir.
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Türkiye’de
Adalet

?

Nas›l ‹ﬂliyor

uzat›ld›kça uzat›lm›ﬂt›r.
‹kincisi ve daha önemlisi, k a tl i a m c › l a r, d a h a
b a ﬂ t a n “ k u r t ar›lm›ﬂ”lard›.
Katliamc›lar›n

Kar maskeliler katletti!
hukuk cüppeliler aklad›!
Yukar›daki resim, 27 yaﬂ›nda
genç bir kad›na aitti. Seyhan Do¤an’d› ad›. 18 Aral›k 2000 günü, yoldaﬂlar›yla birlikte gülen, ﬂakalaﬂan,
faﬂizme karﬂ› direnen tutsaklardan
biriydi. 19 Aral›k’ta 6 kad›n› diri diri
yakt›lar Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde. Onlardan biri Seyhan Do¤an’d›. Ondan geriye, oligarﬂinin
vahﬂetinin belgesi olan bu foto¤raf
kald›. 5 kad›n tutsaktan daha geriye
kalanda ayn› böyle kömürleﬂmiﬂ cesetlerdi. 7 erkek tutsa¤›n da ölüsü ç›kar›lm›ﬂt› Bayrampaﬂa Hapishanesi’nin kap›s›ndan.
Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, iﬂte bu foto¤raf›n davas›yd› asl›nda.
T ü r k i y e C u m h u r i y e t i’nin y a rg›s›, devletin, hapishanelerdeki tutsaklar› kurﬂunlayabilece¤ine, bombalarla parçalay›p, gaz bombalar›yla
bo¤abilece¤ine, diri diri yakabilece¤ine karar verdi.
Türkiye Cumhuriyeti yarg›s›, tarihe kömürleﬂmiﬂ cesetler b›rakan vahﬂeti, “ZAMAN A ﬁ I M I ”yla kurtard›... Ve elbette herkes ﬂunu bilmelidir
ki; z a m a n “ a ﬂ m › ﬂ ” de¤il, aﬂ›r›lm›ﬂt › r.
Bayrampaﬂa Hapishanesi katliam›yla ilgili dava, 16 Te m m u z
2001’de aç›lm›ﬂt›. 7 y›l geçti.
Mahkeme bu 7 y›lda, çok kapsaml› araﬂt›rmalar yapt›¤›, yüzlerce
san›¤›, tan›¤› çok ayr›nt›l› bir ﬂekilde
dinledi¤i için davay› “zaman›nda”
bitirememiﬂ de¤ildir. Tam tersine,
katliamc›lar› kurtarmak için, tüm
bunlar yap›lmamas›na ra¤men, dava
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zaman aﬂ›m›yla kurtar›ld›¤› dava,
“Bayrampaﬂa katliam› davas›” olarak
an›lsa da, asl›nda bu davada KAT L ‹AM SUÇU yarg›lanm›yordu. Dolay›s›yla KATL‹AMDAN DOLAYI
SUÇLANAN kimse de yoktu.
Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki bu davada; 1460 asker ile
155 gardiyan san›kt›.
F a k a t b i r i n c i si , askerlerin komutanlar›, gardiyanlar›n müdürleri, yani
onlara iﬂkence, katliam, zulüm emri
veren durumdakiler yoktu. ‹kincisi,
bu asker ve gardiyanlara yönelik dava da “ k a t l i a m ” d a n de¤il, “tutuklu
ve hükümlülere kötü davranmak,
görevlerini kötüye kullanmak”tan
dolay› aç›lm›ﬂt›.
12 ölü, 55 yaral›!
Bayrampaﬂa’daki 19 Aral›k operasyonunun bilançosu buydu ve öldürme ve yaralamalar için aç›lm›ﬂ bir
dava yoktu.
Katliamc›lar, b a ﬂ t a n aklanm›ﬂt›
yani. Düzenin hukukçular›, baﬂtan
katliamc›lar› meﬂru ve mazur görmüﬂlerdi.

Bu mekanizmadan ve bu
zihniyetten adalet ç›kar m › ?
Bayrampaﬂa Hapishanesi’ndeki
19 Aral›k katliam› davas›nda;
- 7.5 y›lda 11 hakim de¤iﬂti.
- Davan›n seyrinde iktidar›n hoﬂuna gitmeyen iﬂler yapan savc›lar
g ö re v d e n a l › n d › .
- 16 san›¤›n sorgusu bile yap›l mad›.

- ‹s ta n bu l Valili¤i üç y›l boyunca
mahkemenin yaz›lar›n› cevaps›z b›rakt›.
- TSK ve Emniyet Genel Mü d ü r l ü ¤ ü , çok çeﬂitli gerekçelere, yasalara s›¤›narak, katliamla ilgili görüntüleri, operasyona kat›lan görevlilerin isimlerini ve di¤er belgeleri,
bilgileri vermediler.
Bir devlet düﬂünün ki, yasamas›,
yürütmesi ve yarg›s›yla bir katliam›
aklamak için el birli¤i etmiﬂ. Hangisini hangisine ﬂikayet edeceksiniz?
‹ktidarlar›n, bu ve benzeri davalarda, “devleti zan alt›nda b›rakmayacak”, “devlete her zaman gerekecek elemanlar›n› deﬂifre etmeyecek”
ve “polisin askerin elini so¤utmayacak” kararlar› ç›kartt›rmak için bask›,
tehdit, sürgün, her yola baﬂvurduklar› bilinmektedir.
U l u c a n l a r H a p i s h a n e s i katliam›n› soruﬂturmakla görevli TBMM
‹nsan Haklar› Komisyonu üyelerinden ANAP’l› Sebgetullah Seydao¤lu, bizzat komisyon baﬂkan› taraf›ndan raporlar›n, belgelerin gizlendi¤ini, ard›ndan da Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk’ün kendilerine bask›
yapt›¤›n› aç›klam›ﬂt›. Mecliste bunu
yapan, alt kademe bürokratlar›na,
memurlar›na neler yapmaz? Hiçbir
ﬂey yapamasa, görev yerini de¤iﬂtirir; Bayrampaﬂa davas›nda defalarca
oldu¤u gibi..
Fakat, art›k gelinen noktada, savc›lar, hakimler üzerinde faﬂist iktidarlar›n ek bir bask› uygulamas›na
istisnalar d›ﬂ›nda pek gerek de kalmam›ﬂt›r. Bu düzenin hukukçular›n›n
“devletin ç›karlar›” söz konusu oldu¤unda, h u k u k r a f a k a l d › r › l a b i l i r diye düﬂünen bir zihniyete sahip olduklar›n› art›k herkes biliyor. Onlar›n önceli¤i hukuk de¤il.
Bayrampaﬂa’da yüzleri kar maskeli katillerin zihniyeti de hiç kuﬂku yok
ki ayn›yd›. Onlar da katlederken, vatan›, büyük tehlikelerden koruduklar›n›, “vatan hainlerini” öldürdüklerini
düﬂünüyorlard› muhtemelen.
Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin zaman aﬂ›m› karar›, iﬂte bu anlamda, “ k a r maskelilerin yapt›¤›
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iﬂin, hukuk cüppesi alt›nda devam
ettirilmesi”nden baﬂka bir anlama
gelmemektedir.
Kar maskeliler, yüzleri her ne kadar gizlenmiﬂ de olsa, bu ülkenin resmi güvenlik güçleriydi ve onlar›n bu
ülkenin caddelerinde “ k a h rolsun in s a n h a k l a r › ” diye yürüdükleri biliniyordu. Hukuk cüppesi giyen ve “adaleti” temsil etmek konumunda olanlar da bu kararlar›yla “devletin ç›karlar› söz konusuyda, kahrolsun hukuk” demiﬂ oluyorlar.
Katliam› düzenleyenler, “teröre
karﬂ› savaﬂ” ad›na katlettiler, “terörün etkinli¤ine son verip devlet otoritesini tesis etmek” ad›na diri diri
yakt›lar, d ü z e n i n h u k u k ç u l a r › da teröre karﬂ› hukuksuzlu¤u meﬂru görerek katilleri kurtard›...
Ölüm mangalar›n›n ve hukukçular›n iﬂbirli¤i, bu kadar aç›k ve bu kadar yak›nd›r.

Zaman nas›l ve
n e y e g ö re a ﬂ › y o r ? . .
Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletinde, hangi davalar ve hangi tür san›klar için “zaman aﬂ›m›” olaca¤›,
yaz›l› olmayan bir yasa maddes i
gibidir.
Zaman aﬂ›m› çok kullan›lan bir
uygulamad›r. E¤er yarg›, san›¤›n
kurtar›lmas›na karar vermiﬂse ve ancak deliller de o kadar kolay ortadan
kald›r›lamayacak gibiyse, o hallerde
“zaman aﬂ›m›” girer devreye. Kan›tlar vard›r, suçlunun suçu aç›kt›r ama
iﬂte “zaman” yetmemiﬂtir bir hüküm
vermeye. Bu durumda kurtar›lmas›
gereken san›k, ister iﬂkenceden, katliamdan, ister h›rs›zl›ktan, doland›r›c›l›ktan yarg›lan›yor olsun; farketmez; z a m a n a ﬂ a r !
Davalar, duruma göre, h›zla bitirilebilece¤i gibi, kaplumba¤a ad›mlar›yla da ilerleyebilir. Bu da adaletin
tecellisiyle de¤il, düzenin hukukunun su b je k t if v e si ya sa l k a ra rl ar ›y la ilgilidir. ‹ncelemeler, hangi durumlarda yap›l›r, hangi durumlarda
yap›lmaz; bunu belirleyen de ayn›d›r... Hukuk her durumda s›n›fsald›r
ve her durumda siyasald›r. Fakat
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AB’nin ve AB’cilerin
Utanç Verici Suskunlu¤u

tik de, katillerin
“zaman
aﬂ›m›”yla kurtar›lmas›, anti-demokratik de¤il mi?

Avrupa Birli¤i, AKP’yi himaye
etmekle meﬂgul!
Bayrampaﬂa katliam›yla ilgili davan›n bu ﬂekilde sonuçlanmas› karﬂ›s›nda mutlak bir sessizlik ve tav›rs›zl›k içinde kalan kesimlerden biri
de Avrupa Birli¤i ve Avrupa Birlikçiler oldu.
19 Aral›k katliam›n›n en vahﬂi biçimde hayata geçirildi¤i ve en çok
tutsa¤›n katledildi¤i yer olan Bayrampaﬂa davas›n›n sonucu, onlar› ne
hukuk, ne insan haklar› ad›na hiç ilgilendirmiyordu anlaﬂ›lan. Oysaki
Avrupa Birli¤i, haftalard›r AKP’nin
kapat›lmas›na karﬂ› “demokrasi”
ad›na karar üstüne karar al›p, gün
aﬂ›r› demeçler yay›nl›yordu. ‹çteki
AB’ciler ise, darbeye karﬂ› ç›kma
ad›na demokratl›k ﬂampiyonu kesilmiﬂlerdir günlerdir.
Bu nas›l demokrasi, bu nas›l demokratl›k öyleyse? 12 kiﬂinin katledilmesinin sorumlular›n›n yarg›lanmas› ve cezaland›r›lmas›, demokrasi
kapsam›na girmiyor mu? AKP’ye
aç›lan kapatma davas› anti-demokra-

*
19 Aral›k katliam›n› “ a nl a y› ﬂ l a”
karﬂ›lam›ﬂt› Avrupa Birli¤i. Sadece
ve sadece, Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde tutsaklara karﬂ› uygulanan
ﬂiddeti “aﬂ›r› dozda” bulmuﬂlard›.
Ama onda bile riyakard›rlar; öyle
ya, o aﬂ›r› dozun yarg›lanmas›yla bile ilgili de¤iller.
AB, katliama onay verdi¤i gibi,
davay› da görmezden geliyor. Çünkü
suç orta¤›. Çünkü, suç orta¤›ndan
da ötede, katliam›n teﬂvikçisi. Çünkü, ülkemizde devrimci mücadelenin sindirilmesini isteyenlerin baﬂ›nda, Avrupa emperyalizmi geliyor. F
Tipleri, emperyalizmin program›yd›.
Türkiye’nin AB’ye girmesinin bedelini halk ve devrimciler ödüyor. AB
sömürgecili¤ini pekiﬂtirmek için
devrimcilerin tasfiye edilmesi gerekiyordu ve 19-22 Aral›k katliam›, F
Tipi hapishaneler, bu tasfiyenin birer
basama¤› olacaklard›. Ve hala bunu
hedefledikleri için, devrimcilerin
katledilmesine onay veren tutumlar›n› sürdürüyorlar.

onun kendi içindeki tutarl›l›¤›n› belirleyen en az›ndan düzenin kendi
mant›¤› içindeki yasall›¤a uymas›d›r.
Ülkemiz hukukunda buna da pek
rastlanmaz. “Zaman aﬂ›m›” ise bu
noktada en keyfi kullan›lan hukuk
uygulamalar›ndan biridir. Yasa, bu
keyfiyete imkan verecek ﬂekilde düzenlenmiﬂtir. Zaman aﬂ›m›n›n, katliamc›lar›n soyguncular›n hizmetinde
kullan›lmas› amaçlanm›ﬂt›r. Tüm bu
zulüm ve soygun suçlular›n›n davalar›nda zaman aﬂ›m› söz konusu olurken, otuz y›ld›r süren Devrimci Sol
Ana Davas›’nda niye bir türlü “zaman aﬂmaz” mesela?..

zenlendi. Zaten devletin elinde tutsak olan insanlara karﬂ›, binlerce
bomba, kurﬂun kullan›ld›. 19-22 Aral›k günleri boyunca süren operasyonda 28 tutsak katledildi. 237 tutsak,
yaraland›, ki bu sadece hastaneye
kald›r›lan tutuklu-hükümlü say›s›d›r;
gerçekte iﬂkenceden geçirilmeyen,
ﬂu veya bu boyutta yaralanmayan tek
bir tutsak kalmam›ﬂt›.
6’s›n›n diri diri yak›ld›¤›, bir ço¤unun gaz bombalar›yla veya kurﬂunlarla katledildi¤i otopsi raporlar›yla aç›¤a ç›kt›. Tutsaklar›n vurdu¤u
iddia edilen askerlerin de yine kendileri taraf›ndan vuruldu¤u kan›t ve tan›klarla ortaya konuldu. Sonunda baz› subaylar, bunu kendileri de itiraf
ettiler.
Operasyon s›ras›nda “ i n sa n bu lunan yere atmay›n›z” yaz›l› yüzlerce gaz bombas›n›n tutsaklar›n üzerine at›ld›¤› belgelendi. Tutsaklar› ya-

Düzenin yasalar›n›n
ç i¤n e nme s i, düz e nin ya rg›s ›
taraf›ndan meﬂru görüldü
19 Aral›k günü, Türkiye’nin tam
20 hapishanesine birden sald›r› dü-

BAYRAMPAﬁA DAVASI
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kan ve ne oldu¤u bilinmeyen özel
baz› kimyasal silahlar›n kullan›ld›¤›
tan›klar›n anlat›m›yla kesinleﬂti. Ve
bütün bunlar, yarg› için “ a r a ﬂ t › r m a ,
sor uﬂ tu rm a v e ce z a ” konusu yap›lmad›.
28 ölü görmezden gelinerek, 'kötü muamele', 'görevi kötüye kullanma' gibi suçlamalarla davalar aç›ld›.
Fakat bunun yan›s›ra, katliam sald›r›s›nda sa¤ ve yaral› kurtulan yüzlerce tutsak hakk›nda, “devlet güçlerine
mukavemetten devlet mal›na zarar
vermeye ve asker öldürmeye kadar”
uzanan bir dizi suçlamayla onlarca
y›ll›k a¤›r hapis cezalar› istenen davalar aç›ld›. Ki bu davalar›n hepsi,
“ d i re n m e h a k k › ” n › yok etmeye yönelik davalard›. Tutsaklar›n suçlanabilece¤i baﬂka hiçbir ﬂey yoktu çün-

kü. Çarp›c› bir örnektir, yine 19 Aral›k’ta Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde
bulunan tutsaklar›n yarg›land›¤› ve
yine Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, s›k s›k de¤iﬂen hakimlerden biri olan Necla Asl a n , tutsaklar›nm suçlar›n›n kan›t›
olarak emanette bulunan 33 çuval
eﬂyan›n incelenmesine karar vermiﬂ
ve çuvallar aç›ld›¤›nda görülmüﬂtü
ki; dava dosyas›n›n “suç delilleri”,
tutsaklara ait kitaplardan, dergilerden, defterlerden, mektuplardan, foto
albümlerinden oluﬂuyordu.
Hapishanelerdeki zulme karﬂ› direniﬂ, içeride oldu¤u kadar, d›ﬂar›da
da sürdürülüyordu ve bunun sürdürüldü¤ü yerlerden biri de Küçükarmutlu’ydu. Küçükarmutlu’ya karﬂ› 5
Kas›m 2001'de “‹kinci 19 A r a l › k

Sorunlar / Çözümler
‹talyan Baﬂbakan›
Silvio Berlusconi, geçti¤imiz günlerde yapt›¤›
bir konuﬂmada yarg›ya iliﬂkin düﬂüncesini
ﬂöyle ortaya koyuyordu: “Yarg› demokrasinin kanseridir”...
Berlusconi, gerçekte tüm
burjuvazinin, faﬂist yönetimlerin zihniyetine tercüman olmaktad›r. Temelde yarg›ya
bak›ﬂ aç›lar› budur. Faﬂizmde
yarg›, esas olarak ve sadece
halk› zapt-› rapt alt›na almak
için bir kurumlaﬂmad›r. Yarg›n›n yetki alan› düzenin sahiplerine uzanmamal›d›r. Burjuva demokrasisinde tarihsel
geliﬂimi içinde, yarg›y› kitleler
nezdinde inand›r›c› k›labilmek, kitlelerin düzen d›ﬂ›nda
bir adalet aray›ﬂ›na yönelmesini engellemek için, yarg›,
k›smen bir eﬂitlik ve yans›zl›k
görünümü içerir. S›n›fsal niteli¤i faﬂizmdekiyle ayn› olmakla birlikte, sistem içindeki yeri ve iﬂleyiﬂi farkl›d›r. Bu görünümünü sürdürmek için zaman zaman düzenin sahiplerine, yöneticilerine de “dokuna-

Yarg› demokrasinin
kanseridir
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bilir” bu yarg›. Burjuvazi ve
burjuvazi ad›na yönetenler,
düzenin uzun vadeli ç›karlar›
aç›s›ndan bunu de¤iﬂtiremeseler de, her dönem bundan rahats›z olmuﬂlard›r. Berlusconi hiç de yeni olmayan bu rahats›zl›¤› veciz bir ﬂekilde ifade ediyor. Ve bu söz ortaya
koyuyor ki, Berlusconi’nin bak›ﬂ aç›s›, “iyi ﬂeyler yapt›¤›n›”
düﬂündü¤ü faﬂist lider M u s s ol i n i’den farkl› de¤ildir.
Fakat dedi¤imiz gibi, Berlusconi-Mussolini’nin bak›ﬂ
aç›s› da, tüm burjuvalar›n, faﬂistlerin bak›ﬂ›d›r.
“ﬁu insan haklar›, demokrasi olmayacak ki, Kürt sorununu iki haftada çözerim” diyen generalleri hat›rlay›n.
“Hapishaneler sorununu
iki kilo siyanürle çözerim” diyen kafa yap›s›n› hat›rlay›n.
Demokrasinin, insan haklar›n›n kendileri için bir ayak

operasyonu” düzenlendi ve ayn› hapishanelerdeki gibi, gaz bombalar›n›n, kimyasal bombalar›n, iﬂ makinelerinin kullan›ld›¤› operasyonda dört
kiﬂi katledildi. Küçükarmutlu katliam›na iliﬂkin soruﬂturma ve davan›n
seyri de, ayn› 19 Aral›k gibi olacakt›.
Katliamc›lar hakk›nda soruﬂturmaya
gerek görülmezken, sald›r›ya maruz
kalanlar hakk›nda dava aç›ld›.
Kar maskeliler ve hukuk cüppeliler; görevlerini yerine getirirken giydikleri üniformalar birbirinden farkl›
görünse de, görevleri “bb i r”. Farkl›
e¤itimlerden geçmiﬂ ve farkl› mesleklerde görünüyor olsalar da “zihniyetleri” de “bb i r”. Devrimcileri yoketmek, halk›n mücadelesini sindirmek için gaz bombalar›n› veya hukuku kullan›yor olsalar da “iiﬂ”leri bir.

ba¤› oldu¤u, generallerin, polislerin zihniyetlerinin de¤iﬂmeyen ifadesidir. Katliamc›lar›n, birçok kez, “hem va t a n iç in c an ›m ›z› t e hli k eye
at›yoruz, bir de yarg›lan›yo ruz” diye yak›nd›klar›na tan›k olunmuﬂtur. Bu yak›nman›n kayna¤›, hizmetinde
olduklar› düzenin verdi¤i bu
bak›ﬂ aç›s›d›r.
Turgut Özal’dan Süleyman
Demirel’e kadar, iﬂkencelere,
infazlara yönelik eleﬂtiriler
karﬂ›s›nda “ b u e l e ﬂ t i r i l e r l e
po lisi mizin el ini so¤ utma ya l›m” diyen bak›ﬂ aç›s›yla da
Berlusconi’nin
sözlerinin
muhtevas› ayn›d›r.
Faﬂizm asl›nda sadece yarg›y› da de¤il, parlamentoyu,
bas›n› da “demokrasinin kan seri” olarak görür. Onlar, temelde sömürü düzeninin uzun
vadeli ç›karlar›na hizmet
ederken, bazen “demokrasi
gere¤i” sömürücülere geçici
ayak ba¤› da olurlar. Bu noktada burjuvazi, onlardan ya
tamamen kurtulmaya, e¤er
bu mümkün de¤ilse, onlar› etkisizleﬂtirmeye çal›ﬂ›r.
Bundan dolay›, burjuvalar›n düzeninde gerçek anlamda
bir adalet tecelli etmez.

6 Temmuz 2008

TAYAD’l› Aileler:
“KATL‹AMCILAR YARGILANSIN!”
TAYAD’l› Aileler 28 Haziran
günü Taksim Tramvay dura¤›nda 19
Aral›k katliam operasyonunda jandarmaya aç›lan davada zamanaﬂ›m›
karar› verilerek dosyan›n kapat›lmas›n› protesto eden bir eylem yapt›lar.
Yap›lan eylemde katliamdan görüntülerin bulundu¤u "Katliamc›lar
Yarg›lans›n" pankart› aç›l›rken,
pankartta 19 Aral›k katliam›nda
Bayrampaﬂa Hapishanesi'nde görevli olan Jandarma Binbaﬂ› Zeki
Bingöl'ün "Bayrampaﬂa Cezaevi
Gerçe¤i" kitab›ndan operasyon ile
ilgili bir al›nt›ya yer verilmesi dikkat çekti.
Aç›klamadan önce TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel k›sa bir konuﬂma yapt›. Güvel konuﬂmas›nda katliamc›lar›n aklanmaya çal›ﬂ›ld›¤›n›,
19 Aral›k Katliam› sonras›nda göstermelik olarak jandarmalara aç›lan
davan›n zaman aﬂ›m›na u¤rat›ld›¤›n› söyleyerek bu davan›n operasyonun planlar›ndan biri oldu¤unu ve

adalet aray›ﬂlar›n› süreceklerini belirtti.
TAYAD’l› Aileler ad›na Tülay
Eski’nin okudu¤u aç›klama esnas›nda s›k s›k "19 Aral›k Katliamc›lar› Yarg›lans›n!" "19 Aral›k Katliam›n› Unutturmayaca¤›z!" ve
"Adalet ‹stiyoruz" sloganlar› at›ld›.
Eski yapt›¤› aç›klamada ﬂunlara de¤indi:
“Katledenlerin, diri diri yakanlar›n; kimyasal gaz kullanarak insanlar› öldürenlerin cezaland›r›lmamas› için her ﬂey yap›l›yor. Ya y›llarca
bulunam›yorlar, üstelik baﬂka bir
devlet kurumundan maaﬂlar›n› almaya devam ettikleri halde bulunam›yorlar, ya göstermelik aç›lan davalar zamanaﬂ›mlar› ile ortadan kald›r›l›yor, ya da beraat ediyorlar. Bunun bir iktidar politikas› oldu¤u tart›ﬂ›lmazd›r. Üstelik biz bir bas›n
aç›klamas› yapt›¤›m›zda, mitinge
kat›l›p taleplerimizi dile getirdi¤imizde, katledilen evlatlar›m›z›n foto¤raflar›n› taﬂ›d›¤›m›zda, katliam-

Meclis’ten F Tipi Raporu:
Genelge Uygulans›n!
TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu, Tekirda¤
1 ve 2 Nolu, Edirne, Sincan 1 Nolu F Tipleri ve Sincan Kad›n Kapal› Hapishanesi’nde yap›lan incelemeler sonucunda
‘fiziki imkan ve personel yetersizli¤i’ gerekçesiyle F Tiplerinde 10 saati aﬂmayacak ﬂekilde sohbet toplant›lar› yapt›r›lmas›na iliﬂkin Adalet Bakanl›¤› genelgesinin uygulanmad›¤›n› tespit etti.
Komisyon haz›rlad›¤› raporu bakanl›¤a ileterek ‘Aﬂç›
Genelgesi’nin uygulanmas›n› istedi.
Komisyonun raporunda ﬂu baﬂl›klara yer verildi:
- 45-1 Nolu Genelge ‘fiziki imkan ve personel yetersizli¤i’ nedeniyle uygulanmamaktad›r. Uygulama için gerekli
koﬂullar yarat›lmal›.
- Kürtçe konuﬂulsun.
- Kötü muamele ﬂikayeti: Sincan F Tipi ve Kad›n
Hapishanesi’nde üst aramalar›nda yaﬂanan s›k›nt›lar.
- Sevk h›zlans›n: Hastaneye sevk iﬂlemlerinin uzun süre
ald›¤› için hükümlü ve tutuklular›n sa¤l›k durumlar›n›n hastaneye sevk edilene kadar kötüleﬂti¤i tespit edilmiﬂtir.

Say›: 153

lara karﬂ› ç›kt›¤›m›zda en a¤›r cezalar› uygulamakta geç kalm›yor yarg›.. Herkesin gözleri önünde iﬂlenen
insanl›k suçlar›n› görmeyen yarg›
demokratik haklar›n kullan›m› söz
konusu oldu¤unda en büyük “suçlar›” görüyor.”
Operasyona kat›lan ve katliama
kat›lanlar›n aram›zda dolaﬂmakta
oldu¤unu söyleyen Eski yaﬂananlar›n nas›l yönetilmekte oldu¤umuzu
ve ülkemizdeki adalet gerçe¤ini
gösterdi¤ini, zamanaﬂ›m›n›n adalet
aray›ﬂ›n› sonland›rmayaca¤›n› ve
katliam› unutturamayaca¤›n› ifade
etti.
Yaklaﬂ›k altm›ﬂ kiﬂinin kat›ld›¤›
eyleme Temel Haklar üyeleri ile
Emekli-Sen üyeleri ve bir grup
D‹SK üyesi sendikac› da kat›larak
destek verdiler.

Karataﬂ Hapishanesi’nde
‹ﬂkenceye Son!
Aç›ld›¤› günden itibaren keyfi uygulama ve iﬂkencelerin yaﬂand›¤› Adana’n›n Karataﬂ ‹lçesi’ndeki
Bölge Kad›n Hapishanesi’nde yine sald›r›lar yaﬂand›.
‹darenin birkaç hafta önce tutsaklara yönelik gündeme getirdi¤i “terörist kimli¤i” uygulamas›ndan
sonra tutsaklardan Bilgen Geçgil, Karataﬂ Savc›l›¤›’na götürülürken askerlerin keyfi sald›r›s›na u¤rad›.
Geçgil, Karataﬂ Savc›l›¤›’nda da ikinci kez sald›r›ya
u¤rad›. Ayn› hapishanede kalan Huriye Göze de hapishaneye getirildi¤i gün giriﬂte sald›r›ya u¤rad›. Rahats›zl›¤› süren Huriye Göze bilinçli olarak hastaneye götürülmüyor.
Sald›r›lar üzerine TAYAD’l› Aileler 3 Temmuz
günü Adana ‹nönü Park›’nda yapt›klar› aç›klamayla
sald›r›larla ilgili bas›na bilgi verdiler. Karataﬂ Hapishanesi’nde “keyfi uygulamalara ve iﬂkencelere son
verilsin” diyen TAYAD’l› Aileler çocuklar›n›n baﬂ›na
gelebilecek her türlü olaydan Karataﬂ Savc›l›¤› ve
Karataﬂ Hapishane idaresinin sorumlu olaca¤›n› belirttiler.
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“Zamanaﬂ›m›”n›, Katledilenlerin Yak›nlar› ve Diri
Diri Yak›lanlar›n Yoldaﬂlar› De¤erlendiriyor:

Benim çocu¤um orda hükümetin
cezaevindeydi. Suçu varsa da yat›-

Hiiiç affetmiyorum, etmem!
F a t m a Y›lmaz:
“Solu¤um Tükeninceye
K a d a r Davac›y›m!”
Yü r ü y ü ﬂ : Mahkeme sonucunu
biliyorsunuzdur. O¤lunuzu katledenler, zaman aﬂ›m›yla beraat ettirilmiﬂ
oldu. Ne düﬂünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz?..
F a t m a Y›lmaz: Ben çocu¤umun hakk›n› ar›yorum. Hayata dönüﬂ operasyonu diyorlar bir de. Ben
kesinlikle ve
kesinlikle
bunu kabul
etmiyorum.
Hayata dönüﬂ operasyonu öyle
mi olur? Öyle mi hayata
dönülüyor?
Bizim ci¤erimizi yakt›lar k›z›m, ci¤erimizi söktüler bizim.
Bak 16 y›l olacak. Aral›k’›n 19’un
da 16 y›l› 2 ay geçecek. Ama ac›s›n›
sen bana sor onun. Haks›z yere götürdüler tarad›lar çocuklar›m›z›.
Para çalana, banka soyana çuvalla adamlar paray› götürüyor, biz televizyonda gördük izledik. Bunlar af
oldu. Cezaevinin bu kap›s›ndan girdiler öbür kap›s›ndan ç›kt›lar. Bizim
çocuklar›m›z ne suç yapt› da tarad›lar? Neden tarand›? Ben sonuna kadar solu¤um tükeninceye kadar davac›y›m. Ben öldükten sonra benim
çoluk çocu¤um da ayn› benim gibi
devam ettirecek. Bizim etimiz t›rna¤›m›zd›. Ordaki çocuklar hepsi bizim can›m›z evlad›m›zd›. Bir de¤il
hepsi de bir anda öldü. Ölümüzü almaya gittik yavrum, ölümüzü dahi
bize vermediler. “Adalet Bakanl›¤›’na gidin. Burda ne iﬂiniz var. Ne
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“16 y›l oldu daha 6 saat
olmuﬂ gibi ac›s› içimde. ...Bizim kulland›¤›m›z oylar verdi¤imiz vergiler bize kurﬂun
olarak geri döndü. Kesinlikle
daha oy da kullanm›yorum
seçime de gitmiyorum!”

ölüsü ar›yorsunuz burda” dediler.
Bizi tehdit ettiler. Bir hafta gittik
geldik çocu¤un ölüsünü aramaya.
Ben çocuklar›m› öldürenin, bu
suça ortak olan›n hepsinin de cezalanmas›n› istiyorum. Kap›dan kaçma
yerleri yok, ç›kma yerleri yok, yani
kap› açsa açam›yor, pencere açsa
açam›yor. Çocuklar›m›z› kapatt›lar
oraya toplu katliam yapt›lar. Yakt›lar, y›kt›lar, kurﬂuna dizdiler. Ölülerine bile kurﬂun att›lar çocuklar›m›z›n. Cezaevine girerken her ﬂeyini
ç›kartt›r›yorlar k›z›m. Bu silah nerden giriyor da cezaevine bizimkileri
silah atmakla suçluyorlar? Kesinlikle iftira ediyorlar. Çocuklar›m›z› öldüren kiﬂiler soktu silah› da içeri.

Müslüm Güder:
“Bu Adal et Paras›
O l a n l a r › n Adaleti”
Y ü r ü y ü ﬂ : Mahkeme sonucunu
biliyorsunuzdur. Kardeﬂinizi katledenler, zaman aﬂ›m›yla beraat ettirilmiﬂ oldu. Ne düﬂünüyorsunuz, ne
hissediyorsunuz?..
M ü s l ü m G ü d e r : Bu ülkede
birilerinin adelet iﬂlemedi¤ini ve bu
adaletin mülkü olanlar›n ve paras›
olanlar›n adaleti oldu¤unu düﬂünüyorum ve böyle inan›yorum. Bay-

yordu yoksa da yat›yordu. Neden benim çocu¤umu öldürdüler? Hiiiç affetmiyorum, etmem! Ben mahkemenin devam etmesini istiyorum. Çocuklar kan uykudayken operasyon
yapt›lar. Oyyy! 16 y›l oldu daha 6 saat olmuﬂ gibi ac›s› içimde. Biz çok
çektik yavrum çok! Bizim kulland›¤›m›z oylar verdi¤imiz vergiler bize
kurﬂun olarak geri döndü. Kesinlikle
daha oy da kullanm›yorum seçime
de gitmiyorum.

Yü r ü y ü ﬂ : Ya rg›çlara, devlete
ne demek istersiniz?..
F a t m a Y›lmaz: Hepsinden de
davac›y›m ben. 15 tane hakim de¤iﬂti davada. Yarg› ba¤›ms›z diyorlar.
Nas›l ba¤›ms›z? 15 tane hakim de¤iﬂiyor. ‹ﬂlerine geleni devam ettiriyorlar. Hakiminden de hepsinden davac›y›m ben. Ne gerekirse solu¤um
ç›k›ncaya kadar yapmaya haz›r›m.
Nereye giderse gitsin. Benim çocu¤umun hakk› yerin alt›na girip çi¤nenmesin. Çocuklar›m›z› öldürenlerin cezalanmas›n› istiyorum.

rampaﬂa
Cezaevi’nde benim kardeﬂim yat›yordu. ‹nsanlar hapisti, insanlar›m›z düﬂüncelerinden dolay› hapislerde yat›rd›lar. Buda yetmedi insanlar›m›z› öldürdüler.
Ben inan›yorum ki
devlet bunu örtbas
etse de, gelecek nesil
bunu hiç örtbas etmeyecektir. Bu
tarihte böyle gelmiﬂtir böyle devam
edecektir tarih hep yazacak bunlar›.

Y ü r ü y ü ﬂ : Ya rg›çlara, devlete
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H u r i y e Ta v u k :
“B›rakmayaca¤›m
O¤lumun Davas›n›”
Yü r ü y ü ﬂ : Mahkeme sonucunu biliyorsunuzdur. O¤lunuzu katledenler, zaman aﬂ›m›yla beraat
ettirilmiﬂ oldu. Ne düﬂünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz?..

H u r i y e Ta v u k: ﬁöyle bir ﬂey
düﬂünüyorum, F›rat’›m Bayrampaﬂa Cezaevi’ndeydi. Çocuklar hücrelere gitmemek için ölüm
orucuna yatt›lar ve devlet
onlar› öldürttü.
Devlet
gönderdi katillerini, askerlerini, öldürttüler çocuklar›m›z›. Mahkemede yarg›lama yapmad›lar, mahkemeyi uzatt›lar.
Zaman aﬂ›m›na u¤ratt›lar.
Davay› içtikleri kanlar›n üzerine
yatmak istiyorlar. Yine bizim ölülerimizi suçlu ç›kard›lar. ‹stedi¤im

“ A m e r i k a ‘ y a k ’ dedi,
o n l a r d a y a k t › l a r göz göre
g ö re . Ö l d ü r d ü l e r ç o c u k l a r › m›z› ve katilleri akl›yorlar
ve hiçbir z a m a n d a k a t i l l e r i
ve o n l a r › k o r u y a n l a r ›
af fetmeyece¤iz. ”
tek ﬂey devlet bana yavrumu verecek benim yavrumu bana verecek.
Bayrampaﬂa Cezaevi’ne giren katillerin cezaland›r›lmas› laz›m, katillerini gönderiyorlar öldürtüyorlar.
Ben bir anneyim, ben bu ac›ya
dayanam›yorum. Benim çocu¤umu, F›rat’›m› istiyorum. Bu kadar
insan ucuz de¤il. Benim yavrum eli
kolu ba¤l› devletin kilidinin alt›ndayd›, hapisteydi. Gidipte yakmak,
öldürmek varm›. Çocu¤umu tan›yamad›m morgda, kömür idi, yanm›ﬂt›, kömürdü. Böyle bir evlat
dünyaya getirmiﬂmi katiller. Katilleri bize versinler, katillerden biz
hesap soral›m.

Yü r ü y ü ﬂ : Ya rg›çlara, devlete
ne demek istersiniz?..
H u r i y e Ta v u k: Hesab›m›z›
verecekler. Zamanaﬂ›m›na u¤rat›nca devletten ödül mü yiyorlar. Bu-

ne demek istersiniz?..

M ü s l ü m G ü d e r : Yarg›çlara
ﬂunu söylemek istiyorum. Adalet
cübbesi giymekle adalet temsil
edilmez. Adalet insan›n ruhunda
ve beyninde olmal›. Bir insan›n ruhunda ve beyninde adalet var ise o
adaleti sonuna kadar taﬂ›r ve ma¤dur olan insan›n hakk›n› savunur
ve gerekeni yapar. Bu adalette benim için iﬂlememiﬂtir, yasalar demokrasiler birileri için iﬂler, özgürlük savaﬂ› verenler için iﬂletmezler. Eli kolu kelepçeli olan, eli
kolu zincirli olan insan›n o katliamda suç iﬂlemiﬂ olmas› imkans›z.

Say›: 153

“ Suçlular mahkemeleri
z a m a n a ﬂ › m › n a u ¤ r a t a n l a rd › r ve katledenle r d i r. Bu
d üzen hep katletti katletmeye d e d e v a m e d e c e k a m a
b i r ﬂey elde edemeyecek.”

Tank›yla, topuyla üzerine gider
bombalar› patlat›rlar. Ben kardeﬂimin cenazesini gördüm. 16 gün
sonra her taraf› yan›kt›. Suçlu benim kardeﬂim de¤il, bütün yoldaﬂlar›m›z› katledenler suçludur. Suçlular mahkemeleri zaman aﬂ›m›na
u¤ratanlard›r ve katledenlerdir. Bu

nu boﬂuna yapmam›ﬂlar, ödül yerler. ‹nﬂallah onlar›n evlad›ndan da
bir ödül yiyen olur. Devlet devlet
de¤ilki; adalet yok, hukuk yok,
devlet öldürüyor k›r›yor, devlet yak›yor. Amerikanc›lar birlikte olup
yapt›lar. Amerika ‘yak’ dedi, onlar
da yakt›lar göz göre göre. Öldürdüler çocuklar›m›z› ve katilleri akl›yorlar. Ama hiçbir zaman katilleri
ve onlar› koruyanlar› affetmeyece¤iz.
Ya beni de gelip benim o¤lumu
kurﬂunlad›klar› gibi öldürecekler,
ya da ben biliyorum yapaca¤›m›.
Benim çocu¤umun yan›p kurﬂunlanmaya cesareti vard›. Onlar›n cesaretleri var m›? Katilleri benim
yan›ma getirsinler, niye korkuyorlar. Cesareti varsa ben öldürdüm
katlettim desin. Ben ölsem bile katillerin peﬂini torunlar›m b›rakmaz,
onlara anlat›yorum kimin amcan›z
day›n›z F›rat’› katletti¤ini diye. F›rat bana ‘anne’ dedi ‘bizi öldürecekler’ dedi ‘anne ben ölürümde
hücreye gitmem’ dedi ve ‘benim
davam›n peﬂini b›rakma’ dedi ‘ben
devrimciyim’ dedi ‘ben onursuz insanlara teslim olmam’ dedi ‘belki
bir daha gelmeye beni burda bulamazs›n. Ölürüm hücreye gitmem’
dedi ve ‘benim davam›n peﬂini b›rakma anne’ dedi. Diyorum ki b›rakmayaca¤›m o¤lumun davas›n›.

düzen hep katletti katletmeye de
devam edecek ama bir ﬂey elde
edemeyecek.
Ben önce bu devletin vatandaﬂ›y›m. Bu ülkede demokrasinin
var oldu¤una inanm›yorum. Demokrasinin olmad›¤› ülkelerde insan haklar›n›n da oldu¤una inanm›yorum ve ﬂunu istiyorum. Ölen
bir sürü insan var ve herkesin ölülerine sayg› duyuyorum. Art›k
bundan sonra ölüm olmas›n özgürce yaﬂayabilelim. Do¤acak çocuklar›m›z›n özgür bir ülkede kendini
ifadede edebilecekleri bir ülkede
yaﬂamas›n› istiyorum.

RÖPORTAJ

11

G ü l i z a r Özpolat:
“Bizim Ya ﬂ a d › k l a r › m › z
A s l a Z a m a n Aﬂ›m›na
U¤ramayacak”
Yü r ü y ü ﬂ: Zamanaﬂ›m› karar›n›

Ellerindeki kan› böyle
temizlemeyi düﬂünüyorlar
anlaﬂ›lan. Ancak o kan›
tem izleyecek su yok,
asla da olmayacak.

göre iﬂledi¤ini bilince karar ﬂaﬂ›rt›c›
olmuyor.

nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

G ü l i z a r Ö z p o l a t : Dava sekiz y›ld›r sürüyor. Sekiz y›l önce yap›lm›ﬂ bir katliam davas›nda zaman aﬂ›m›na u¤rat›lmas› bilinçli diye düﬂünüyorum. Gerek devletin Adli T›p gibi kendi
kurumlar›, gerekse de yaﬂayanlar›n tan›kl›klar›yla
19 Aral›k 2000 sabah›
orada aç›k bir katliam yaﬂand›¤› defalarca kez ispatland›. Bu
durumda kendilerini kurtarmak için
tek seçenekleri vard›. O da davay›
uzat›p zamanaﬂ›m›na u¤ratarak kendilerini aklayacaklard›. Bu nedenle
ülkemizdeki adalet sisteminin neye

Mehmet Güvel:
“Adalet ‹çin Mücadele
Etmeliyiz”
Yü r ü y ü ﬂ: Zamanaﬂ›m› karar›n›
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
M. G üvel (TAYAD Baﬂkan›): Asl›nda zamanaﬂ›m› karar› çok
beklemedi¤imiz, bizi ﬂaﬂ›rtan bir karar de¤il.
Devletin yarg› organlar›,
devletin karar›yla yap›lm›ﬂ, planl› bir operasyonda mutlaka kendilerini
aklayacakt›. Ki zaten gerçek suçlular bunlar de¤ildi. Gerçek suçlular, as›l
suçlular MGK’s›, Genelkurmay›, hükümeti, bakanlar›d›r.
Bunlar ise hiç yarg›lanmad›lar. Bu
dava kendilerince zamanaﬂ›m›na
u¤ram›ﬂ olabilir, ancak halk›n vicdan›nda mahkum olmuﬂlard›r.
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Yü r ü yüﬂ : Yoldaﬂlar›n›z, arkadaﬂlar›n›z öldürüldü, siz yar aland›n›z ve ﬂimdi bunlar› yapanlar kurtar›ld›, neler hissediyorsunuz?

r›m›z›n yanan et kokusunu duyuyoruz biz hala. Bunu de¤iﬂtirebilirler
mi? Bizim yaﬂad›klar›m›z, bugüne
kadar taﬂ›d›klar›m›zla asla zaman
aﬂ›m›na u¤ramayacak. Bu davan›n
as›l sonucu da budur zaten.

Yü r ü yüﬂ: Tutsaklar hakk›nda
da y›llarca ceza istiyorlar, ki istedikleri gibi sonuçlan›rsa katiller aklan›rken katledilenlere ceza verilmiﬂ olacak. Tutsaklar›n yarg›land›¤› dava hangi aﬂamada?

man aﬂ›m›na u¤ratmalar› hakl› olduklar›n› göstermiyor. Ne katliam›
yaﬂayan bizler, ne de orada yitirdi¤imiz arkadaﬂlar›m›z›n aileleri, ne
de kendisine insan›m diyen tüm
herkesin gözünde onlar katliam
yapt›lar. Katletmek için gelmiﬂlerdi
ve katlettiler. Ancak teslim almay›
baﬂaramad›lar. Dava zaman aﬂ›m›na
u¤rasa da bizim yaﬂad›klar›m›z zaman aﬂ›m›na u¤ram›yor. Arkadaﬂla-

G ü l i z a r Ö z p o l a t : Bizlerin
yarg›land›¤› dava baﬂ›ndan itibaren
tam bir hukuksuzluk örne¤i. Hiçbir
duruﬂmada davan›n kendi hakimi
olmad›. Ve hiçbir hakim iki duruﬂma üst üste duruﬂmaya kat›lmad›.
Her defas›nda yaﬂananlar› yeniden
anlatt›k. Kendi yasalar›na dahi uymalar› için zorlad›k. Bugün gelinen
aﬂamada ellerindeki kan› zamanaﬂ›m›yla temizlemeyi düﬂünüyorlar anlaﬂ›lan. Ancak o kan› temizleyecek su yok, asla da olmayacak.

“ D e v r i m c i l e r e g e li n c e
çal›ﬂan adalet, kendilerine
gelince zamanaﬂ›m›yla
d u r m u ﬂ o l u y o r. Bu da
ülkemizdeki adaletsizli¤i
çok aç›k gösteriyor.”

isteniyor haklar›nda. Bunlar› zamanaﬂ›m›na u¤ratmamak için de çeﬂitli manevralar yap›yorlar. Yani devrimcilere gelince çal›ﬂan adalet,
kendilerine gelince zamanaﬂ›m›yla
durmuﬂ oluyor. Bu da ülkemizdeki
adaletsizli¤i çok aç›k gösteriyor.

G ü l i z a r Ö z p o l a t : Davay› za-

Yü r ü yüﬂ: Tutsaklar hakk›nda
Yü r ü yüﬂ: Yoldaﬂlar›n›z, arkadaﬂlar›n›z öldürüldü, siz yar aland›n›z ve ﬂimdi bunlar› yapanlar kurtar›ld›, neler hissediyorsunuz?

da y›llarca ceza istiyorlar, ki istedikleri gibi sonuçlan›rsa katiller aklan›rken katledilenlere ceza verilmiﬂ olacak. Tutsaklar›n yarg›land›¤› dava hangi aﬂamada?

M. Güvel : Orada -19 Aral›kﬂahit oldu¤um vahﬂet insan›n akl›n›n almayaca¤› derecede büyüktü.
Ama buna karﬂ› bombalar alt›nda
halaylar çekildi. O halay esnas›nda
ölüm orucu direniﬂçisi Ali Ateﬂ’in
kurﬂunlanarak öldürülmesi, ac›y›,
direniﬂi, ölümü, mutlulu¤u sanki
ayn› anda yaﬂ›yorduk.
Bu operasyonda sa¤ kalan devrimciler yarg›lan›yor ve a¤›r cezalar

M. G üvel: Bu dava yaklaﬂ›k 8
y›ld›r sürüyor. Pek çok tan›k dinlendi. Geçen sürede 13-14 hakim de¤iﬂti. Tabi bütün bunlar bizi umutsuzlu¤a düﬂürmüyor. Adaletsizli¤in
oldu¤u yerde biz yine adalet talebimizi dile getirecek, adalet iste¤imizi hayk›rmaya devam edece¤iz.
Yoksa adaletsizli¤e mahkum oluruz. Mahkum olmayaca¤›z.

6 Temmuz 2008

Av. Taylan Ta n a y :
“Ya r g › b u d a v a d a
aç›kça taraf olmuﬂtur”
Yü r ü y ü ﬂ : Mahkemenin verdi¤i son kar ar›n hukuki bir de¤erlendirmesini yapar m›s›n›z?

Av Taylan Ta n a y : Ba¤›ms›z
ve tarafs›z oldu¤u ifade edilen yarg›
19 Aral›k operasyonunda
aç›kça taraf olmuﬂtur.
As›l sorumlular hakk›nda dava açmayan yarg›,
kamuoyunun bask›s›n›
gidermek için ancak operasyon tarihinde hapishanede görevli gardiyanlar
ile tutuklu ve hükümlüleri F Tipi hapishanelere
sevk eden askerler hakk›nda “görevi kötüye kullanma” ve “kötü muamelede bulunma” suçu nedeniyle
dava açm›ﬂt›r. Yarg› bu meselede taraf oldu¤unu aç›lan bu göstermelik
yarg›lamada da göstermiﬂ ve
23.06.2008 tarihinde zamanaﬂ›m›
gerekçesiyle davan›n düﬂürülmesine karar vermiﬂtir.
19 Aral›k ve sonras›nda yaﬂananlar insanl›¤a karﬂ› iﬂlenmiﬂ suç kapsam›nda de¤erlendirilmek zorundad›r. Diri diri yakma, kimyasal gaz
kullanma ve tarifsiz iﬂkence fiillerini
baﬂka türlü de¤erlendirmek mümkün
de¤ildir. Bu suçlarda ﬂu an yürürlülükte bulunan hukuka göre zamanaﬂ›m›na tabi de¤ildir. Tüm bu nedenlerle sadece vicdanen ve ahlaken de¤il, ayn› zamanda hukuken de zamanaﬂ›m› karar› kabul edilemezdir.
Yü r ü y ü ﬂ : Dava süreci nas›l
geliﬂti, bu süreçte hukuki ve siyasi
anlamda davan›n en dikkat çekici,
önemli yanlar› neler oldu, bunlar›
özetleyebilir misiniz?
Av Taylan Ta n a y : Bu davada
16.07.2008 tarihinde 155’i gardiyan,
geri kalan› asker olmak üzere toplam
1615 san›k hakk›nda aç›ld›. K›sa bir
süre sonra san›klar›n mükerrer olaSay›: 153

rak iddianameye yaz›ld›klar› görüldü. Katliama maruz kalan kimi tutuklu ve hükümlüler de yanl›ﬂl›kla
san›k olarak gösterildi. Zamanaﬂ›m›
karar› verilen davada henüz 16 san›¤›n ifadesi al›nmam›ﬂt›. Bu davada
resmi kurumlar mahkemenin yazd›¤› hiçbir yaz›ya cevap vermediler,
istedi¤i hiçbir bilgiyi göndermediler. Bu konuda özellikle ‹stanbul
Valili¤i’nin ak›l durduracak bir çabas›n›n oldu¤unu belirtmek gerekir.
Suç duyurular›m›z mahkemece sürekli reddedildi. Dava boyunca tam
11 hakim de¤iﬂtirilmiﬂtir. Bu tablodan de¤il adalet, basit bir yarg›laman›n ç›kmayaca¤› aç›kt›r.

Yü r ü y ü ﬂ : Davan›n bundan
sonraki seyri nas›l olacak?
Av Taylan Ta n a y : Davan›n
zamanaﬂ›m› nedeniyle düﬂürülmesine karar verilen celse, müdahil avukatlar olarak salonu terk etmek zorunda kald›k. Bu vicdan›m›z›n ve
adalet duygumuzun bir gere¤iydi.
Avukatlara bu dava boyunca, yarg›lamay› meﬂrulaﬂt›ran bir unsur olarak bak›ld›. Hiçbir talebimiz yerine
getirilmedi. Sadece ﬂekli bir görev
ifa etmemiz istendi. ﬁimdi mahkemenin bu karar›n›n gerekçeleriyle
birlikte müdahil tarafa -bize- tebli¤
edilmesi gerekiyor. Tebli¤ edildikten
sonra daha önce belirtti¤im nedenlerle karar› yasaya ve hukuka ayk›r›
buldu¤umuz için temyiz edece¤iz.
Yü r ü y ü ﬂ : Özel olarak siz, katledilenlerin avukatlar› olarak davan›n bundan sonr aki sürecine iliﬂkin
neler yapmay› düﬂünüyorsunuz?

Bu suçlarda ﬂu an
yürürlülükte bulunan
h u k u k a g ö re z a m a n a ﬂ › m › n a
tabi de¤ildir. Tüm bu nedenl er l e s ad ece v ic da ne n v e
ahlaken de¤il , a y n › z a m a n d a
hukuken de zamanaﬂ›m›
karar› kabul edilemezdir.

Av Taylan Ta n a y : Duruﬂma
salonunda da belirtti¤imiz gibi adalet mücadelemizi sürdürece¤iz. Keza halk›n adalet özlemi hayat bulmam›ﬂt›r. Bunun için öncelikle;
Davan›n zamanaﬂ›m›na girmesine neden olanlara karﬂ› hukuksal
mücadele baﬂlatmay› düﬂünüyoruz.
Bunun ilk ad›m› olarak hakim hakk›nda suç duyurusunda bulunduk.
Yak›nda da tazminat davas› açmay›
düﬂünüyoruz. Tabi paradoksal bir
durumla da karﬂ›laﬂm›ﬂ olduk. Keza
ﬂikayetimizi Hakimler ve Savc›lar
Yüksek Kurulu’na yapt›k. Bildi¤iniz
üzere bu kurulun üyelerinden biri,
dönemin Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat ERTOSUN. Yani operasyonun gerek planlamas›nda
gerekse de icra edilmesinde en yetkili kademede bulunan, dolay›s›yla sorumlu birisine ﬂikayette bulunuyorsunuz. Bu ﬂikayetten sonuç almak
mümkün de¤il. Bu durum nedeniyle
sorunu Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi önüne götürece¤iz.
Yine, davan›n zamanaﬂ›m›na
girmesinde büyük etkilerde bulunan
dönemin ‹stanbul valileri hakk›nda
da hem “adil yarg›lanmay› etkilemeye teﬂebbüs” hem de “görevi kötüye kullanma” suçlar›ndan cezaland›r›lma isteyece¤iz.
Son olarak da adil yarg›lanma
hakk›n›n ihlal edilmesinden ötürü
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne baﬂvuruda bulunaca¤›z. Bunun
için iç hukuk yollar›n›n tüketilmesine gerek bulunmamaktad›r. Çünkü
hem hukuksuzluk çok aç›k hem de
bu hukuksuzlu¤un giderilebilmesi
mümkün görünmemektedir. Tabi bizim buradaki baﬂvurumuzda amac›m›z esas olarak hukuksuzlu¤un
maddi olarak tazmin edilmesi de¤il,
19 Aral›k’›n gerçek niteli¤inin ortaya ç›kar›lmas› kavgas›d›r. Son olarak söylemek gerekirse; tüm bu hukuksal mücadeleyi genel demokrasi
mücadelesinden de ba¤›ms›z görmüyorum. Keza tan›k oldu¤umuz
vahﬂet ancak gerçek bir mücadele
sonras›nda mahkum edilebilinir.
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Türkiye’de
Adalet

?

Nas›l ‹ﬂliyor

Hukukçular, Ayd›nlar, TAYAD’l›lar, Sendikac›lar Her Yerde Soruyor:

Türkiye’de Adalet Nas›l ‹ﬂliyor?

Suç ne suçlu kim? Her sistem kendine göre, suç ve suçlu
tan›mlar› yapar ve bunun çerçevesini yasalarla çizer.
Fakat ülkemizde, yasalarla çerçevesi çizilmemiﬂ suçlar var. Yasalar›n suç demedi¤ine, hakimler suç
muamelesi yaparak insanlar› gözalt›na ald›r›p tutukluyor, keyfi olarak
demokratik örgütlerin çal›ﬂmalar›n›
engelliyor. Terörize ediyor.
Demokratik mücadele yürütenlere a¤›r bedeller ödetiyor.
Yasal bir derne¤e üye olman›n,
karikatür sergisi açman›n, bir pikni¤e gitmenin bedeli bile, gözalt›na
al›n›p tutuklanmak oluyor. Yasalar,
tüm bunlar› yapabilirsiniz diyor,
ama demokratik mücadele yürüten
insanlar› gözalt›na alan polisler, tutuklayan yarg› sistemi diyor ki, fiilen tüm halka diyor ki, “bunlar› ya parsan›z, gözalt›na al›n›r, iﬂkence
g ö r ü r, hapishanelerde yatars›n›z”.
Bu tablo oligarﬂik düzenin hukuksuzlu¤unun tablosudur.
Tablo bu oldu¤unda, mahkemeler ve yasalar bir anlam ifade etmiyor. Yasalar, devrimci mücadeleye
karﬂ› kullan›labilir oldu¤unda “ y a s a l a r ” deniyor, fakat hak ve özgürlükler söz konusu oldu¤unda ihtiyaç
duyduklar›nda yasalar da bir kenara
b›rak›l›yor.
Oysa, yasalar zaten tamamen
düzeni korumaya yönelik düzenlenmiﬂ durumda. Fakat oligarﬂik düzene, faﬂizmin yasalar› bile yetmiyor.
Yasalarda kimi haklar varolacak,
onlar› göstererek, “bizde demokrasi
var” propagandas› yapaca¤›z, ama
bunlar kullan›lmayacak diyor.
Faﬂist devlet uygulamalar›yla
“ne yasas›, ne hukuku, s›n›flar
m ücad elesind e bun lar›n yeri yo k”
diyor. Bask› ve zulümle düzene karﬂ› mücadeleyi susturmak, hak ve özgürlük taleplerini bo¤mak istiyor.
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HUKUKSUZLU⁄UN
B‹LANÇOSU:
Ankara: 8 Ocak’ta bir devrimcinin cenazesine kat›ld›klar› için 14 kiﬂi gözalt›na al›nd›, 12 kiﬂi tutukland›.
Adana: 22 Ocak ve izleyen
günlerde bir devrimcinin katledilmesini protesto ettikleri,
8 Mart’a kat›ld›klar›, anma
yapt›klar› gibi gerekçelerle 30
kiﬂi tutukland›; halen tutuklu
say›s›, 13 .
Ankara: 28 Mart’ta 8 Mart
mitingine kat›ld›klar› ve ﬂehit
kad›n devrimcilerin resimlerini taﬂ›d›klar› için 17 kiﬂi gözalt›na al›nd› ve 9 kiﬂi tutuk land›. Halen tutuklu say›s›, 5.
Sivas: Bas›n aç›klamas› yap›p bir karikatür sergisi açt›klar› için 23 May›s’ta 29 kiﬂi
gözalt›na al›nd› ve 4 kiﬂi tu tukland›.
Ankara: 27 May›s’ta 10 kiﬂi
yasal bir geceye kat›ld›klar› ve
pankart ast›klar› gerekçesiyle
gözalt›na al›nd›lar ve 6 kiﬂi tu tukland›.

HALA
TUTUKLULAR
Bu politika bugün için devrimcileri hedef alsa da, ihtiyaç duyuldu¤unda tüm muhalif kesimlere yönelik kullan›lacak bir politikad›r. Bu
nedenle de, tüm demokratik, ilerici,
halktan yana güçlerin karﬂ› ç›kmas›
gereken bir politikad›r.

AKP iktidar›n›n, bu politika çerçevesinde tutuklad›¤› devrimcilerden halen, 40 kiﬂinin tutuklulu¤u
sürüyor.
Di¤er yandan, devrimci demokratik güçler paneller ve çeﬂitli eylemlerle düzenin bu politikas›na
karﬂ› mücadele ediyorlar.

Adalet, Üniversitedeki
Panelde Ta r t ›ﬂ › l d ›
Halk›n Hukuk Bürosu’nun düzenledi¤i “Türkiye’de ‘Adalet’ Nas›l
iﬂliyor?” konulu panel 29 Haziran’da
Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampusü Konferans Salonunda gerçekleﬂtirildi. Panele konuﬂmac› olarak
ÇHD Genel Sekreteri Av. Selçuk
Koza¤açl›, Hrant Dink’in avukat›
Av. Erdal Do¤an, HHB’den Av. Taylan Tanay, Gençlik Federasyonu
temsilcisi Onur Urbay, Halk Cephesi
Temsilcisi Münire Demirel ve Karikatürist Mehmet Arslan kat›ld›.
Konuﬂmac›lar ilk turda kendi
alanlar›ndan yaﬂanan sald›r›lar› örnekleyip ne anlama geldi¤ini ortaya
koyarken ikinci turda ise bu sald›r›lara karﬂ› ne yap›lmas› gerekti¤ini
belirttiler.
Av. Taylan Tanay son günlerde
Türkiye’nin pek çok ilinde devrimcidemokrat insanlar›n gözalt›na al›n›p
tutukland›¤›ndan bahsederek “Yarg›
ba¤›ms›z m›?” diye sordu ve Bugün
bunlar›n tart›ﬂ›laca¤›n› söyledi.
Devrimcilere yönelik sald›r›n›n
bugün yarg› eliyle yürütüldü¤ünü
söyleyen Av. Selçuk Koza¤açl› “önceden üniversiteli gençlik en çok bu
sald›r›lar›n hedefi olurdu ama art›k
toplumun her kesimi hedef. Ben
müvekkilime savc›n›n haz›rlad›¤›
dava dosyas›n›n yat›rd›¤›m için örgüt üyeli¤inden yarg›lan›yorum.
Gencim birﬂey olmaz, yaﬂl›y›m bir
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ﬂey olmaz avukat›m bir ﬂey olmaz
diye bir ﬂey yok. Hepimiz bulundu¤umuz yerden mücadele ederek bu
sald›r› dalgas›n› durdurabiliriz” diye konuﬂtu.
“Sald›r› mücadelenin
k es in ti s i zli ¤ in e , s ü re k l i l i ¤ i n e d i r ”
AKP’nin iyi bir komplocu oldu¤unu söyleyen Münire Demirel de
hukuksuzlu¤un internete girmeyi
dahi dahi suç olarak gösterme boyutuna geldi¤ini belirterek “merak edip
internetten Usame Bin Ladin kim diye bak›p bilgisayar›n›zda kayd›na
rastlan›rsa El Kaide üyesi olarak tutuklanabilirsiniz” dedi. Demirel ‹stanbul’da bir kaç ay önce üç kiﬂiye
savc›n›n, ‘sen derneklerin eylemlerine bu kadar düzenli, sürekli kat›l›yorsun demek ki örgüt üyesisin’ diye
tutuklad›¤›n› söyleyerek sald›r›lar›n
temel amac›n›n mücadelenin kesintisizli¤ine oldu¤unu ifade etti.
Av. Erdal Do¤an da “Biz hukukçular bir davaya girerken yarg›ya
güvenemiyoruz. Acaba dava ne olacak diye tedirgin giriyoruz” diyerek
tasar› halindeki bir ﬂeyi tart›ﬂman›n
dahi suç oldu¤unu, kendisine böyle
bir dava aç›ld›¤›n› söyledi. Dava
aç›ld›¤›nda Cemil Çiçek’in Adalet
Bakan› oldu¤unu ﬂimdi de insan
haklar›n›n ondan soruldu¤unu sözlerine ekleyen Do¤an, düﬂünce ve
ifade özgürlü¤ünün, en az yaﬂam
hakk›n›n kutsall›¤› kadar önemli oldu¤unu dile getirdi.
“ S i v a s ’ t a ö ¤ re n c i l e r k a r i k a t ü r
sergisi açt›klar› için tutukland›”
Karikatürist Mehmet Arslan ise
hukuksuzluk ve yaﬂanan bask›lar›
kendi cephesinden örnekledi. Ars-
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lan, “yoksulluk ve zulüm artt›kça
mizah da ço¤al›yor, bu da bir tepki
oluyor. Ülkemizde pek çok karikatüriste dava aç›ld›. Sivas’ta ö¤renciler karikatür sergisi açt›klar› için tutukland›. Kimin çizdi¤i de önemli
ama neyi kimin yapt›¤› önemli. Suç
buna göre belirleniyor” diyerek baﬂka bir yerde yay›nlanan ve bir “sorun” olmayan karikatürünün Tav›r
Dergisi’nde yay›nlamas›yla dava
aç›ld›¤›n› söyledi.
Gençlik Federasyonu ad›na konuﬂan Onur Urbay “Bizim ülkemizde de tüm dünyada oldu¤u gibi emperyalistler gençlikten korkar ve
onun cesaretinin mücadeleyi geliﬂtirmesini engellemek için sald›r›r.
Faﬂizm sadece gençli¤e de¤il tüm
halka sald›rgand›r, tahamülsüzdür”
diyerek iktidar›n sald›rgan halk düﬂman› yüzünü ortaya serdi. Urbay,
gençlik olarak bu sald›r›lar› boﬂa ç›kartacaklar›n› da söyledi.
“ M ü c a d e l e e d e re k b u s a l d › r ›
dalgas›n› durdurabiliriz”
HHB avukatlar›ndan Av. Taylan
Tanay Ankara’dan baﬂlayan sald›r›
dalgas›n›n yay›ld›¤›n› söyleyerek
adeta soka¤a ç›kma yasa¤› getirildi¤ini belirtti. “Bu dalgay› ancak mücadeleyle püskürtürüz” diyen Av.
Tanay Ankaral› devrimcilerin 9
Temmuz’daki mahkemesine kat›l›m
ça¤r›s› yaparak paneli bitirdi. Panele yaklaﬂ›k 250 kiﬂi kat›ld›.

Ad a n a ’ d a “ D e m o k r a t i k
H a k l a r › m › z ” P aneli
Adana Temel Haklar 28 Haziran
günü Adana EMO’da “Demokratik
Haklar›m›z” konulu bir panel düzenledi. Panele Av. Taylan Özgür
Eker, ﬁakirpaﬂa Temel Haklar Derne¤i Baﬂkan› Mehmet B›ld›rc›n, Yeni Baﬂak Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Murat Y›ld›z ve Adana Temel Haklar Derne¤i Baﬂkan› ﬁemsettin Kalkan konuﬂmac› olarak kat›l›rken Av Gülﬂen Battal cenazesi
oldu¤u için panele kat›lamad›.

‹ki bölümden oluﬂan panelin ilk
bölümünde panelin amac›, demokratik haklar›m›z, yasalar, uygulamalar› ve mücadelesi anlat›ld›. ‹lk sözü
alan Mehmet B›ld›rc›n ﬁakirpaﬂa
Temel Haklar’›n çal›ﬂmalar›nda
karﬂ›laﬂt›klar› engelleri ortaya koydu ve tutuklu kald›klar› sürece yaﬂad›klar› keyfilikleri anlatt›.
Gazeteci Murat Y›ld›z da bas›n›n özgürlü¤ünü ele alarak, demokratik haklar çerçevesinde yaﬂanan
örnekleri dile getirdi.
Hukukun da s›n›fsal bir iﬂlevi oldu¤una de¤inen Av. Taylan Özgür
Eker avukatlar›n da bu hukuksuzluklardan nasibini ald›¤›n› belirtti.
Eker, son süreçte hukuk alan›nda
yaﬂanan keyfi uygulamalara da de¤inerek mücadeleye meﬂru temelde
bak›lmas› gerekti¤ini ifade etti.
Panelin son konuﬂmac›s› ﬁemsettin Kalkan ise devletin iﬂlevini,
bask› ve zor kullanmas›n›n do¤as›nda oldu¤unu belirterek bu keyfiliklere karﬂ› ancak örgütlü bir ﬂekilde
karﬂ› durulabilece¤ini söyledi.
Konuﬂmalar›n ard›ndan soru cevap bölümüne geçildi. Örgütsüzlük
ve haklar›m›za yap›lan sald›r›lara
karﬂ› tepkinin yetersizli¤i üzerinde
duruldu. Panel haklar ve özgürlükler için örgütlü mücadele ve birlikte
mücadele için çal›ﬂmalar›n sürece¤i
sözleriyle sona erdi.

“ Te m e l H a k l a r Ve Ö z g ü rlüklerin S›n›rlanmas›nda
Yeni Ve Tehlikeli Bir E¤ilim”
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i Ankara ﬁubesi 28 Haziran’da ‹MO toplant› salonunda Temel Haklar ve bask›lar üzerine bir bas›n toplant›s› yapt›. Toplant›ya ÇHD Genel Sekreteri
Selçuk Koza¤açl›, E¤itim-Sen avukat› Mehmet Rüﬂtü Tiryaki, Ankara
Mimarlar Odas› avukat› Mahmut
Fevzi Özlüler, SES avukat› Öztürk
Türkdo¤an ve ÇHD Ankara ﬁube
Baﬂkan› R›za Karaman kat›ld›.
Av. R›za Karaman toplant›y› yapma amaçlar›n› anlatt›ktan sonra konuﬂan Av. Koza¤açl› son bir kaç ay-
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Siyasette

‹LKE

tuklan›yorlar, dosyalar›na gizlilik kararlar›
konularak, aylarca sorgusuz sualsiz yat›r›l›yorlar, en demokratik
faaliyetler dosyalar›nda örgüt üyeli¤inin delili olarak kullan›l›yor.
Her iki kesime soruyoruz, bunlar yaﬂan›rken N E R E D E S ‹ N ‹ Z ?

se her duruﬂmada hakim de¤iﬂtirildi, san›klar›n ifadeleri al›nmad›, inceleme yap›lmad›.
Soruyoruz; N E R E D E S ‹ N ‹ Z ?
Neden, devrimciler söz konusu
oldu¤unda sesiniz ç›km›yor? Bunlar
devrimcilere yap›ld›¤›nda normal
mi?
Sizler ne ye ka rﬂ ›s › n› z , n e y in
savunucususunuz?

Bu ülkede 19 Aral›k 2000’de 20
hapishanede birden katliam gerçekleﬂtirildi. Hapishanede dört duvar
aras›ndaki tutsaklar, kömür haline
gelene kadar yak›larak, kurﬂunlanarak, beyinleri parçalanarak katledildiler ve katilleri yarg›lanmad›, göstermelik aç›lan dava “ z a m a n a ﬂ › m › n a u ¤ r a t › l a r a k ” düﬂürüldü.
Yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› m› savunuyorsunuz? ‹ﬂte 19 Aral›k’ta katliam gerçekleﬂtirenlere aç›lan davada
katiller “ k ö t ü m u a m e l e ” gibi basit
bir suçtan bile yarg›lanmas›nlar diye, devlet adeta mahkemenin her
aﬂamas›na müdahale etti. Neredey-

Demokrasi mi istiyorsunuz? Peki sizin demokrasiniz sadece, size
karﬂ› yap›lan hukuksuzluklara m›
karﬂ›? Sizin demokrasi anlay›ﬂ›n›zda devrimcilere ve halka yap›lan
zulme karﬂ› ç›kmak yok mu?
Yarg›n›n ba¤›ms›z olmas›n› m›
istiyorsunuz? Sizin yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›ndan anlad›¤›n›z, kendi istedi¤iniz kararlar› ald›rabildi¤iniz, size dokunmayan ama halka ve devrimcilere karﬂ› s›n›rs›z kullan›lan
bir yarg› m›?
Peki bunu ad› demokrasi mi?
Bunun ad› hukuku savunmak m›?
Sizin bir ilkeniz var m›?

ya dinleyicilere ve bas›na da¤›t›ld›.

Çözüm Örgütlenmemizde

Neredesiniz?
Bir kesim, AKP’ye kapatma davas› aç›lmas›na, di¤er bir kesim
“Ergenekon davas›nda” gözalt›na
alma biçimleri ve bir y›ld›r dava
aç›lmadan tutukluluk sürdürülmesine itiraz ediyorlar.
Her iki kesim, oligarﬂi içi güçler
çat›ﬂmas›n›n içinde ya da bu çat›ﬂmaya yedeklenmiﬂ olan kesimlerdir.
Fakat her iki kesimin de, -ki
bunlar›n içinde kendini solcu diye
tan›mlayanlar da var- ony›llard›r bu
yöntemlerin çok daha a¤›rlar›n›n
devrimcilere karﬂ› uygulanmas›na
sesleri ç›km›yor.
Uza¤a gitmeye gerek yok, halen
devrimciler sudan gerekçelerle tuda Ankara merkezli “tehlikeli bir
e¤ilim” tespit ettiklerini belirterek
“Bu yarg›sal e¤ilim e¤er ülke geneline yay›l›r ve yüksek mahkemede
onaylan›rsa Türkiye’de bir dönemin
kapand›¤›n›, bir baﬂka dönemin aç›ld›¤›n› görece¤iz” dedi. Av Koza¤açl› “Art›k sadece sendikac›l›k yaparak, sadece dernek faaliyeti yaparak,
hatta bunlar› da b›rakal›m çok geniﬂ
platformlar›n yapt›¤› etkinliklere kat›lmak suretiyle yasad›ﬂ› silahl› örgüt
suçunun iﬂlenmesi mümkün olacakt›r” diyerek son alt› ayl›k süreçte yaﬂanan olaylara de¤indi. Koza¤açl› bu
e¤ilimin durdurulmas› için muhalif
bütün kesimlerin ortak hareket etmesi gerekti¤ini belirtti.
Av. Koza¤açl›’dan sonra s›ras›yla Av. Öztürk Do¤an, Av. Mehmet
Rüﬂtü Tiryaki, Av. Mahmut Fevzi
Özlüler konuyla ilgili duruﬂmalarda
karﬂ›laﬂt›klar› somut örnekleri anlatt›lar. Toplant›y› yaklaﬂ›k 40 kiﬂi
izledi. Toplant› bitiminde ÇHD Ankara ﬁubesi’nin haz›rlad›¤› bir dos-
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Te m e l H a k l a r Mücadelemiz
Engellenemez
‹zmir’de 29 Haziran’da 1 May›s’a kat›ld›klar› için iﬂinden ve staj
yerinden at›lanlarla ilgili Ege Temel
Haklar Karﬂ›yaka Çarﬂ› giriﬂinde
eylem gerçekleﬂtirdi.
Eylemde aç›klamay› okuyan
Selda Bulut, ülke genelinde hukuksuzluklar› anlat›rken bunun bir örne¤inin de ‹zmir’de yaﬂand›¤›n›
‹nan Sezer ve Bar›ﬂ Aydo¤du’nun
devrimci-demokrat kurumlara gittikleri için iﬂlerinden ve staj yerlerinden at›ld›¤›n›, polis taraf›ndan iﬂbirli¤i teklif edilip, tehdit edildi¤ini
ifade etti. “Gerçek demokrasi kurulana kadar mücadelemiz sürecek”
denilen aç›klamadan sonra AKP’nin
hukuksuzlu¤unu anlatan 1000 adet
bildiri halka da¤›t›ld›.

Karadeniz Temel Haklar taraf›ndan 4 Temmuz günü Emekli-Sen
binas›nda “Adalet Nas›l ‹ﬂliyor” paneli düzenlendi. Panele dernek baﬂkan› Mehmet Baﬂba¤’›n yan› s›ra,
Emekli-Sen Samsun ﬁube Baﬂkan›
Mustafa Bilge, Av. Mehmet Ali Yaz›c› ve E¤itim-Sen Ankara 1 No’lu
ﬂube üyesi Mehmet To¤an konuﬂmac› olarak kat›ld›lar. Yap›lan düzenlemelerle demokratik hak ve özgürlüklerin her geçen gün k›s›tland›¤›n› belirten konuﬂmac›lar kendi
alanlar›ndan örnekler verdiler.
Çözüm için örgütlenmek, mücadele etmek gerekti¤ini söyleyen konuﬂmac›lar, tüm ilerici kesimlerin
birleﬂmesi gerekti¤ini vurgulad›lar.
30 kiﬂinin izledi¤i panel konuﬂmac›lar›n ard›ndan izleyenlerin yöneltti¤i sorularla devam etti. Yap›lan konuﬂmalarda, örgütlenmenin
gereklili¤ine ve birli¤in zorunlulu¤una de¤inildi.
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Bunun Ad› Zam De¤il, SOYGUN!
edersek de; halk, sessizli¤inden, tepkisizli¤inden dolay›, aleni soyuluyor.

- Elektri¤e yüzde 21 zam !
- E l e k t r ik z a m l a r › b u n d a n
böyle otomati¤e ba¤land›
- Be nzi ne 2 Y K R z a m !
Emekçiler!
Zamlara sessiz kalmayal›m!
Z a m l a r k arﬂ ›s›n da sus ku nluk, boynumuzu k›l›ç alt› n a u z a t m a k t a n f a r k s › z d › r.
Biz sustukça, daha çok tepemize binecekler!
Halk›m›z!
Z a m l a r a k ü f re t m e k , z a m c›lar› lanetlemek, evinizin,
iﬂyerinizin duvarlar› aras› nd a kal d›¤ › sü rece bir iﬂe
yaramaz.
Zamlara, iﬂsizli¤e, talana
karﬂ› mücadele, örgütlülük
iﬂidir. Z a m a , z u l m e d u r
demek için Halk Cephesi’nde birleﬂelim.
“T›k›r t›k›r” giden ekonomide,
yüzde 21 gibi büyük oranda bir zam
daha geldi. Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu (EPDK) taraf›ndan Haziran ay›nda al›nan karar do¤rultusunda elektri¤e yüzde 21 zam yap›ld›. 1
Temmuz'dan itibaren uygulanmaya
baﬂlanan zamla birlikte, eletrikte
“ otomatik a yarland›rm a siste mi”
de yürürlü¤e girmiﬂ oldu.
“ Otomatik a yarland›rma sistemi ” ise, elektrik fiyatlar›n›n, her sene 1 Temmuz, 1 Ekim, ve 1 Nisan
tarihlerinde olmak üzere, y›lda 3 kez
a y a r l a n m a s › (ki siz bu ayarlamay›,
z aml a nm as › diye okuyun) anlam›na
geliyor.

Zamlar AKP’nin pembe
tablolar›n›n tekzibidir
Milli gelir hesaplama biçimi bir
gecede de¤iﬂtiriliyor ve ülkemiz insan› bir gecede “zenginleﬂtirili-
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Elektrik zamm›n›n nedeni de
IMF’nin talimatlar›,
Sabanc›lar’›n arzular›d›r

yor!”... Büyüme oran›n› hesaplama
ﬂekli de¤iﬂtiriliyor ve rakamlar ekonomide küçülmeyi gösterirken, bir
gün AKP aç›klamas›yla ne kadar büyüdü¤ümüz ilan ediliyor.
Fakat ekonomi, baﬂka konulara
benzemiyor. Yalanc›n›n mumu, yats›ya kadar da yanam›yor.
AKP, “ z a m c › b i r i k t i d a r ”d›r. Fakat gerek burjuva bas›n›n uzun bir
dönem boyunca AKP’ye dair gerçekleri gizlemesi, gerek AKP’nin sadaka politikas› ve gerekse AKP’ye
karﬂ› mücadele eden güçlerin yetersizli¤i nedeniyle bu yeterince aç›¤a
ç›kar›lamad›.
Sadece, son olarak zam yap›lan
elektrik ve akaryak›ttaki rakamlara
bakmak bile, AKP’nin zamc›l›¤›n›
görmeye yeter.
Y›lbaﬂ›ndan bu yana, kurﬂunsuz
benzinin fiyat› yüzde 16.5, motorinin fiyat› ise yüzde 25.9 artt›. Düﬂünün, bu büyük oranl› art›ﬂ, sadece 6
a y d ad›r.
AKP iktidar›n›n tümü aç›s›ndan
ele ald›¤›m›zda ise, son 5.5 y›lda da
benzinin fiyat› yüzde 103.8, motorinin fiyat› ise yüzde 127.5 artt›.
Elektri¤e ise, y›lbaﬂ›ndan bu yana, yani 6 ay içinde yap›lan zam oran›, yüzde 44’tür.
Defalarca yaz›l›p çizildi¤i gibi,
Türkiye dünyan›n e n p a h a l › a k a r y ak › t › n › kullan›yor; bunun “pp i y a s a”
koﬂullar›ndan kaynaklanan bir yan›
yok. Çünkü tüm dünya ülkeleri ne
kadara al›yorsa petrolu, Türkiye de
ayn› fiyata al›yor. Fark, ülkeyi yönetenlerin doymak bilmez soygunculu¤undad›r. Baﬂka bir aç›dan ifade

Daha y›lbaﬂ›nda yüzde 20 gibi
büyük oranl› bir zam yap›lmas›na
karﬂ›n, alt› ay geçmeden daha büyük
bir zam yap›lm›ﬂt›r.
Bu zamm›n, elektrik maliyetinin
artmas›” gibi bir bahanesi olamayaca¤›na göre, baﬂka bir nedeni olmal›d›r. O neden, elektrik üretimi ve da¤›t›m›n›n da emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellere peﬂkeﬂ çekilecek olmas›d›r. AKP iktidar›, elektri¤i en uygun
koﬂullarda tekelci burjuvaziye devretmek için düzenlemeler yapmaktad›r. Zamlar da bunun bir parças›d›r.
AKP Hükümeti, zamlar› ve elektirikte özelleﬂtirmeleri içeren "Enerji
Plan›"n›, Nisan 2008’deki Niyet
Mektubu ile IMF'ni onay›na sunmuﬂ
ve plan IMF taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r.
4628 say›l› Elektrik Piyasas› Yasas›, elektrikte tamamen piyasa koﬂullar›n›n hakim k›l›nmas› yasas›d›r.
Elektrik üretimi ve da¤›t›m›, peyderpey tekellere devredilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Elektri¤e yüzde 21 zam yap›ld›¤›n›n aç›kland›¤› gün, gazetelerde
bir haber daha vard›:
“ Baﬂkentin elektri¤i Sabanc› ’ya... S a k a r y a e l e k t r i k ihalesi
A k c e z O G G ’ n i n ...”
Zamlar, Sabanc›lar’a daha zengin
ederken, halka yoksulluk getiriyor.
‹ﬂçilerin, memurlar›n ücretlerine
yüzde 2’lik, 3’lük zamlar yap›l›rken,
yüzde 10’luk, 20’lik zamlar yap›l›yor. Emekçi ücretlerine yap›lan zamlar, ulaﬂ›ma, akaryak›ta, suya, ekme¤e, elektri¤e, temel g›da maddelerine yap›lan zamlarla geri al›n›yor. Bu
çark›n bu ﬂekilde dönmesinin sonu
açl›k, iﬂsizlik, sefalet ve sadakaya
muhtaç olmakt›r. Zamlara dur demek, bu çark› durdurmak, yoksullu¤u kader olmaktan ç›karmakt›r.
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Te m e l H a k l a r F e d e r a s y o n u :
ZAMLARA KARﬁI D‹RENEL‹M
laﬂt›r›rken, zenginlerin servetlerini
büyüten zamlar geri çekilmelidir”
dedi.
Eylem Amerikanc› AKP iktidar›n›n zam, zulüm ve sömürü politikalar›na karﬂ› birleﬂme ve mücadele etme ça¤r›s›yla sona erdi. Halk›n alk›ﬂlarla destek verdi¤i aç›klaman›n
ard›ndan “AKP’nin Yalanlar›na
‹nanmayal›m… Zamlara Karﬂ› Direnelim!” baﬂl›kl› aç›klama metni
halka da¤›t›ld›. Da¤›t›mda bildiriyi
alan halkta zamlara karﬂ› tepkisini
dile getirdi. Eyleme 40 kiﬂi kat›ld›.

Nurtepe, Gülsuyu,
Ba¤c›lar ’da Eylemler

Temel Haklar Federasyonu üyeleri 30 Haziran’da ﬁiﬂli AKP önünde
biraraya gelerek uygulad›¤› ekonomi
politikalar›yla ve zamlarla halk›n açl›¤›n› ve yoksullu¤unu büyüten AKP
iktidar›n› protesto ettiler.
“Elektrik Zamlar› Geri Al›ns›n”
pankart› açan federasyon üyeleri ad›na aç›klama yapan Hatice Aﬂ›k,
aç›klamada “Zamlarla beraber uygulanan bask› ve zulüm politikas› halka düﬂman AKP’nin bizlere dayatt›¤› bir sonuçtur. AKP halka hesap
vermelidir. Bizleri daha da yoksul-

AKP iktidar›n›n elektri¤e yapt›¤›
% 21’lik zam Gülsuyu Nurtepe Temel Haklar Dernekleri ve Karanfiller
Kültür Merkezi taraf›ndan yap›lan
eylemlerle protesto edildi.
1 Temmuz günü gerçekleﬂen eylemlerde “Elektrik Zamlar› Geri
Al›ns›n” yaz›l› pankartlar aç›l›rken
zamlar› ve AKP iktidar›n›n zam, zulüm, sömürü politikalar›n› teﬂhir
eden dövizler taﬂ›nd›.
Karanfiller Kültür Merkezi’nin
Barbaros F›r›n› önünde yapt›¤› eylemde halktan insanlar da zamlara
olan tepkilerini eylemi alk›ﬂlarla
destekleyerek gösterdiler. “AKP
Zam Zulüm Sömürü ‹ktidar›d›r, Hal-

1 Temmuz günü ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi önünde
yapt›klar› eylemlerle, elektri¤e yap›lan
zamlar ve ayr›ca
suya, toplu taﬂ›ma ücretlerine yap›lan zamlar› protesto ettiler.
Eylemlerde “halk› yoksullaﬂt›ran zamlar›n geri çekilmesi” talep
edilirken, KAMU-SEN’ gibi
AKP’nin dizinin dibinde sendikac›l›k yapanlar›n emekçilerin haklar›n› savunamayaca¤›n› belirtildi.

KESK’li Memurlar
Zamlar› Protesto Etti
KESK’li memurlar da çeﬂitli
illerde zamlara karﬂ› tepkilerini
ortaya koydular. KESK A n k a r a
ﬁ u b e l e r P l a t f o r m u 26 Haziran
saat 13.00’de, AKP Ankara ‹l
Baﬂkanl›¤› önünde, KESK A d a n a
ﬁ u b e l e r P l a t f o r m u üyeleri 30
Haziran günü ‹nönü Park›’nda,
KESK ‹ s t a n b u l ﬂ u b e l e r i ise,
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k›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde Karanfiller
Kültür Merkezi ad›na okunan aç›klamada “AKP’nin yalanlar›na inanmayal›m. Zamlara karﬂ› direnelim!” denildi.
Gülsuyu Temel Haklar da Gülsuyu Heykel Meydan›’nda yapt›¤› eylemde halka AKP’nin son zamanlarda yapt›¤› zamlarla halk› yoksullu¤umuzun artt›¤› anlat›ld›. Eylemin
ard›ndan bas›n metni çevredeki halka da¤›t›larak yap›lan zamlar karﬂ›s›nda tek çözümün birleﬂmek ve sömürü politikalar›na karﬂ› mücadele
etmek oldu¤u anlat›ld›.
Nurtepe Temel Haklar üyeleri de
Hüseyin Aksoy Park›’nda biraraya
gelerek Sokullu Caddesi’ne do¤ru
yürüyüﬂe geçtiler. “Zam Zulüm ‹ﬂkence ‹ﬂte AKP” sloganlar›n›n hayk›r›ld›¤› eylemde akrep diye bilinen polis araçlar› ve sivil otolar kitleyi sirenleri ile taciz etmeye çal›ﬂsa da, insanlar zamlara olan öfkelerini eyleme alk›ﬂlar›yla ›sl›klar›yla destek vererek
gösterdiler. Sokullu Caddesi’nden
sonra Nurtepe’de yar›m saat süren
yürüyüﬂün ard›ndan Dilan Kafe
önünde yap›lan aç›klamada “Zamlarla beraber uygulanan bask› ve zulüm
politikas›n›n sahibi AKP, halka hesap
vermelidir” denildi. Eylemde “Bizi
Mum ›ﬂ›¤›na mahkum ediyorlar” denilerek temsili olarak mum yak›ld›.

Almanya: Elektrik
ve Gaza Yüzde
30 zam
Halklar›n ekonomik durumlar›n›n
gittikçe kötüleﬂmesi, zamlar› engellemiyor. Almanya’da 28 Elektrik ve 104
gaz ﬂirketi, elektrik ve gazda yüzde
5’ten yüzde 31’e kadar de¤iﬂen oranlarda zam yapma kararlar›n› yürürlü¤e
koydular. Zamlar nedeniyle 4 kiﬂilik
bir ailenin y›lda ortalama 130 Euro daha fazla ödeme yapmas› gerekiyor.

6 Temmuz 2008

Devrim ‹ddias›
‹ktidar Perspektifi
Tarih; 12
Te m m u z
1991’di,
Devrimci Hareketin önder
kadrolar›n›n,
savaﬂç›
ve
üyelerinin bulundu¤u üsler, oligarﬂinin katiller sürüsü taraf›ndan kuﬂat›ld› ve 10 devrimci katledildi. ‹stanbul’da baﬂlat›lan katliam 14
Temmuz’da Ankara’da sürdürülerek 2 devrimci daha katledildi.
Oligarﬂi ilk anda katlettiklerinin
isimlerini bilmese de, kuﬂatt›klar›
üslerin devrimci hareketin üsleri oldu¤unu biliyordu. Devrimci harekete yönelik katliamlar ise, sistemli,
bilinçli bir politikayd›.
Çünkü;
O n l a r ; Marksizm-Leninizmin,
Devrimci Halk ‹ktidar›n›n temsilcileri , a n t i - e m p e r y a l i s t , a n t i -o li garﬂik mücadelenin öncüleriydil e r.
‘90’lara gelirken, sosyalist ülkeler y›k›l›yor, birçok ulusal ve sosyal
kurtuluﬂ hareketi devrim ve sosyalizm saflar›n› terkediyordu. Emperyalizm, bu geliﬂmeler üzerine halk-

12
Temmuz

Bize
Ölüm
Yok
12 ve 14 Temmuz
1991’de, ‹stanbul'un Niﬂantaﬂ›, Balmumcu, Yeni
Levent ve Dikilitaﬂ semtleri
ve Ankara’daki üslerinde
kuﬂat›ld›lar, direniﬂ destan›
yazarak ﬂehit düﬂtüler.

Say›: 153

lar›n devrim ve sosyalizm düﬂlerini,
halk kurtuluﬂ savaﬂlar›n› tarihe
gömmenin hayallerini kuruyordu.
Dünyadaki bu geliﬂmelerin yan›nda, ülkemizde 12 Eylül 1980
cuntas› tüm devrimci örgütlere, a¤›r
fiziki darbeler vurmuﬂtu. Devrimci
hareketlerin kadro, savaﬂç› ve taraftarlar›n›n büyük ço¤unlu¤u katledilmiﬂ ya da tutsak al›nm›ﬂt›. Fakat as›l
sorun fiziki darbe de de¤ildi. As›l
sorun, cuntan›n fiziki darbesinin
ideolojik etkilerinin neler olaca¤›ndayd›!...
Mücadele içinde cuntalar, yenilgiler, zaferler yaﬂanabilirdi. Fakat,
ideolojik olarak yenilgi yaﬂanmad›¤› sürece, mücadeleyi yeniden ve
daha üst boyutlarda geliﬂtirmek
mümkündü.
‹ﬂte, 12 Temmuz ﬂehitleri, gerek
emperyalizmin dünya genelinde
sosyalist sisteme yönelik sald›r›lar›
karﬂ›s›nda, gerekse de 12 Eylül
Cuntas›n›n sald›r›lar› karﬂ›s›nda
devrimi savunma iddias›n› sürdürmeyi baﬂarm›ﬂ, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm savaﬂ›n› ›srarla büyüten devrimci hareketin önder
ve emekçi kadrolar›yd›lar. EmperNiyazi AYDIN

1950’de Dersim’de do¤du. 70'li y›llar›n baﬂ›nda kat›ld› mücadeleye.
Devrimci Hareketin kuruluﬂunda önder kadrolardan biri olarak yer ald›.
1981’de tutsak düﬂtü. ‹ﬂkencede ve
tutsakl›kta örnek tav›r ald›. 1985'te tutsakl›¤› sona erdi¤inde mücadeleyi aya¤a kald›ranlardan biri olarak
görevine devam etti. 12 Temmuz’da katledildi¤inde
Merkez Komite üyesiydi.
‹brahim ERDO⁄AN
1950’de Sivas’ta do¤du. 1969'da
THKP-C'nin iﬂçi kesimindeki bir sempatizan› olarak mücadeleye kat›ld›. Devrimci ‹ﬂçi Hareketi'nin yarat›lmas›nda

yalizmin ve oligarﬂinin katliam politikas›n›n hedefi olmalar›n›n nedeni de buydu.
Onlar, dünyadaki geliﬂmelerin
tersine halen sosyalizm için savaﬂ›yor; halk› düzene, düzenin icazeti
alt›nda “ m üc a de l e oy un u oy na ma y a ” de¤il, devrim için savaﬂmaya
ça¤›r›yorlard›.
*
Ülkemizde 12 Eylül’ün teslim
ald›¤› beyinler de, bedenlerine ne
yaparsa yaps›n beyinlerine hükmedemedi¤i devrimciler de vard›. Bir
yandan, düzeniçileﬂenler geçmiﬂte
Marksizm-Leninizm ve devrim ad›na savunduklar› kal›nt›lar› da tarihin derinliklerine gömmenin haz›rl›klar›n› yaparken, di¤er yandan 12
Temmuz ﬂehitlerimizin temsil etti¤i
devrimci çizginin savunucular›,
Marksist-Leninist ideolojide ve silahl› devrim anlay›ﬂ›nda ›srar ederek devrimi büyütüyorlard›.
Bir yanda hapishanelerden baﬂlayarak, ad›m ad›m teslimiyeti büyütenler, di¤er yanda tüm teslim alma sald›r›lar› karﬂ›s›nda kararl›l›kla
direniﬂi büyütenler vard›.
Bir yanda, nedamet getirenler,

görev ald›. 12 Eylül sonras›nda tutsak düﬂtü. Tutsakl›kta
1984 Ölüm Orucu eyleminin birinci ekibinde yer ald›.
90'da gerçekleﬂtirilen bir firar eyleminde özgürlü¤üne
kavuﬂtuktan sonra K›r Gerillas› sorumlulu¤una atand›. K›ra gitme haz›rl›klar› s›ras›nda ﬂehit düﬂtü.
‹brahim ‹LÇ‹
1957 do¤umludur. 1974'den itibaren gençli¤in akademik-demokratik mücadelesinde yer ald›. 77'de
Beﬂiktaﬂ'ta bir faﬂist oda¤›n da¤›t›lmas› eyleminde tutsak düﬂtü. 84'te
Ölüm Orucu direniﬂinde gönüllülerden biriydi. Tutsakl›¤›
sona erdi¤inde tereddütsüz mücadeleye koﬂtu. Devrimci ‹ﬂçi Hareketi sorumlulu¤unu üstlendi. Bu görevini sürdürürken ﬂehit düﬂtü.
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devrimcili¤i reddetmenin teorisini
yaparak, kendi örgütlerini kendi elleriyle tarihe gömerken, di¤er yanda bedenlerini ölüme yat›rarak, ﬂehitler pahas›na ML ideolojiyi, devrimi, devrimcili¤i savunanlar, yeni
de¤erler yaratarak büyütenler vard›.
Yine, bir yanda cenazesini kald›rd›klar› örgütlerinin yerine; art›k
emperyalizme ve oligarﬂik düzene
karﬂ› olmayan, sosyalizmi savunmayan, illegal ve silahl› mücadeleyi
reddeden, oligarﬂik düzenle uyumlu
bir örgüt kurman›n ad›mlar›n› atanlar, di¤er yanda kararl›l›kla halklar›n kurtuluﬂ kavgas›n› büyütmek
için savaﬂanlar vard›.
12 Eylül öncesinde ﬂu ya da bu
düzeyde, düzene karﬂ› mücadeleyi
savunan pek çok örgüt, art›k yasal
particilik bata¤›na saplanm›ﬂ ve düzen için tehlikesiz hale gelmiﬂti.
Onlar art›k, kendilerini düzene ispat
edecek, bir yandan halen sol söylemi kullanmaya devam ederken, ayn› zamanda “geceleri evlerinde ra hat uyuya bi l ec ek”, zamanlar›n› eﬂlerine, çocuklar›na göre programlay›p, devrimcili¤i boﬂ zamanlar› de¤erlendirme iﬂi olarak gören, “ r i s k siz devrimcili¤in” teorisini yapacaklard›.
Bulunduklar› her alanda, devrimcili¤i yok etmeye giriﬂtiler. Devrimci mücadelede, ekonomik demokratik mücadelede, hak ve öz-

gürlükler mücadelesinde düzene zarars›z bak›ﬂ aç›lar›n› hakim k›lmaya
çal›ﬂt›lar. Devrimin de¤il, devrimcili¤in ne kadar “ttehlikeli” bir iﬂ oldu¤unun, devrimci olmamak gerekti¤inin propagandas›n› yap›yorlard›.
Siyasi hareketler aras›ndaki ideolojik mücadele, kendi savundu¤u
devrim stratejisiyle zafere ulaﬂ›laca¤›n› ispatlamak üzerine kuruludur.
Do¤al›, olmas› gerekeni budur. Ama
siyasal çürüme, siyasi hareketler
aras›ndaki ideolojik mücadeleyi iﬂte
bu ﬂekilde “onlar tehlikeli” tarz›nda
propagandaya, birbirini karalamaya
dönüﬂtürmüﬂtü.
Devrimcilik tehlikeliydi, tehlikelerden uzak durulmal›, “ a k › l l ›
solculuk” yap›lmal›yd›. Oligarﬂi de
12 Temmuz tarz› katliam operasyonlar›yla, infazlar›yla iﬂte bu propaganday› pekiﬂtiriyordu. Devrimcili¤in ne kadar tehlikeli oldu¤unu,
devrimcilikte ›srar›n ne kadar büyük bedeller ödemeyi gerektirdi¤ini
anlatmak ve kan›tlamakta z›mni bir
iﬂbirli¤i vard› adeta.
Baﬂaramad›lar, çünkü bu topraklarda, bu yo¤un kuﬂatmaya ra¤men
silah elde savaﬂanlar da vard›.
*
Ülkemizdeki mücadelenin ﬂekilleniﬂini belirleyen, bu düzeniçi solculuk olmad›. Devrimci mücadeleyi
tasfiye çabalar›, 12 Temmuzlar’da
canlar›n› devrim için verenlerin ya-

ratt›¤› destans› direniﬂlere, güçlü
ideolojik barikata çarptt›.
Dünyada ulusal ve s›n›fsal kurtuluﬂ hareketlerinin silahlar›n› büyük oranda susturdu¤u bir dönem
yaﬂan›yordu. Fakat, dünyadaki geliﬂmelerin tersine, Türkiye’de silahl› mücadele temelindeki devrimci
mücadele geliﬂiyordu. Emperyalist
hedeflere vuruluyor, halk düﬂmanlar›, 12 Eylül zulmünün sorumlular›, k›sacas› oligarﬂinin mahkemelerinde yarg›lanmayan ve yarg›lanmayacak olanlar, Irak’› iﬂgal eden
ABD emperyalizminin ülkemizdeki
ajanlar, bu temeldeki mücadelenin
hedefi oluyorlard›.
Fakat, emperyalizm ve oligarﬂinin as›l büyük korkusu; tüm bunlar›n THKP-C çizgisinde ve devrimde
›srar›n bir sonucu olarak, devrimi
büyütme program›n›n bir parças›
olarak yaﬂama geçiriliyor oluﬂuydu.
Devrimci hareket, 12 Eylül sürecinin geriye att›¤› devrimi yeniden
büyütmek için “ a t › l › m ” karar› al›yor ve bu kararlar hayata geçiriliyordu.
Yani emperyalizm ve oligarﬂi
için as›l korkunç olan›, “at›l›m sü r eci”ni örgütleyen çizginin, birgün
kokuﬂmuﬂ düzenlerine son verecek
devrimci çizgi olmas›yd›.
Bu süreç salt silahl› mücadelenin
geliﬂtirilmesi ile s›n›rl› de¤ildi. ‹ﬂçi
ve memurlar›n sendikal mücadele-

Cavit ÖZKAYA
1958 do¤umludur. 1975'de
‹stanbul'da Dev-Genç saflar›nda örgütlü mücadeleye
kat›ld›. Beyaz›t Dev-Genç örgütlenmesinde ve sonra Karadeniz bölgesinde görevlendirildi.
83 baﬂlar›nda tutsak düﬂtü. 88'de tahliye olduktan sonra SDB'lerin yeniden oluﬂturulmas›nda büyük eme¤i geçti. Askeri Komite Üyesi
olarak görevini sürdürdü.

kat›ld›. 81'de tutsak düﬂtü. 8 y›l sonra d›ﬂar›
ç›kt› ancak 88'de bir kamulaﬂt›rma eyleminde
yine tutsak düﬂtü. 1990'da özgürlü¤üne kavuﬂtu¤unda Akdeniz Bölge Komitesine
atand›. Daha sonra Askeri Komite üyesi ve
bir komutan olarak mücadelesini sürdürdü.

duktan sonra önce Ege bölgesinde sorumluluklar üstlendi. Daha sonra Askeri Komite
Aday› ve ard›ndan komite üyesi oldu.

Hasan EL‹UYGUN
1962 do¤umlu. Devrimci
mücadeleye lise y›llar›nda
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Nazmi TÜRKCAN
1964 do¤umludur. Liseli
Dev-Genç içerisinde geliﬂti.
12 Eylül sonras›nda tutsak
düﬂtü. 83'de tutsakl›¤›n›n
ard›ndan ‹stanbul gençli¤inin örgütlenmesinde aktif görevler ald›.
88'de tekrar tutsak düﬂtü. 1990'da tahliye ol-

Bilal KARAKAYA
1962 do¤umludur. 80 öncesinde anti-faﬂist mücadeleye kat›ld›. Cunta döneminde tutsak düﬂtü. 12 Eylül zindanlar›nda direndi.
Tahliye oldu¤unda yeri yine mücadele oldu.
Bir devrim emekçisiydi. Y›llarca bir atölyede
bombalarla yat›p kalkt›, onlar› haz›rlad›, taﬂ›d›. ﬁehit düﬂünceye kadar bir devrimci gibi
yaﬂad› ve öyle ölümsüzleﬂti.

6 Temmuz 2008

lerinin, gençli¤in akademik demokratik mücadelesinin geliﬂtirilmesinde, gecekondu halk›n›n, kad›nlar›n,
tutsak yak›nlar›n›n, hak ve özgürlükler için mücadelenin... k›sacas›
her alanda mücadelenin geliﬂtirilmesinde devrimci hareketin mücadele çizgisinin belirleyicili¤i vard›.
Emperyalizm ve oligarﬂi devrimci hareketi hedef alm›ﬂ ve 12
Eylül sonras›n›n ilk büyük katliam›na yönelmiﬂti. Devrimci hareket
Marksizm-Leninizm’de ›srar›yla,
sosyalizmi savunma kararl›l›¤›yla,
dünya çap›nda önem taﬂ›yan bir politik tav›r ortaya koyuyordu.
‹ﬂte 12 Temmuz’da katledilenler
devrimci hareketin at›l›m sürecinin,
bu ideolojik, politik tavr›n›n da mimarlar› aras›ndayd›lar.
Nas›l ki, büyük özveri, fedakarl›k, yarat›c›l›k ve emekle at›l›m sürecini örgütledilerse, kuﬂatma alt›nda da ayn› kararl›l›kla ve inançla direniﬂ destan› yaratarak ölümsüzleﬂiyorlard›.

12 Temmuz Sosyalizmin
De¤erlerini Savunmakt›r
Elde silah sosyalizm için savaﬂmak, kuﬂatmalarda teslimiyeti reddetmek, ezilen, katledilen dünya
halklar›n›n yan›nda anti-emperyalist tav›r almak, sosyalizmin de¤erlerinin de sahiplenilmesiydi.

Zeynep Eda BERK
1964 do¤umludur. ‹TÜ ‹nﬂaat Fakültesi’nde DevGenç'li olarak çal›ﬂt›. Ö¤renimini yar›da b›rakarak
profesyonel devrimcili¤e
ad›m›n› att›. Ard›ndan bir askeri büronun kurumlaﬂmas›nda görev ald›.

Devrimci geçmiﬂlerini mahkum
edip dönekleﬂenler, emperyalizme
övgüler dizmeye baﬂlarken, eski sosyalist ülkelere ve Stalin’e, giderek
Lenin’e küfür ve hakaret etmek politika haline getirilmiﬂken, devrimci
hareket eski sosyalist ülkelerdeki
yanl›ﬂlar› eleﬂtirirken, as›l olarak sald›r›lar karﬂ›s›nda sosyalizmin de¤erleri ve kazan›mlar›n› savunuyor, örne¤in karﬂ›-devrimci darbeciler taraf›ndan katledilen Romanya Devlet
Baﬂkan› Çavuﬂesku’ya sahip ç›k›yordu. Amerika, emperyalist amaçlarla Irak’›n iﬂgalini gerçekleﬂtirirken, dünyada Amerika’ya vurulan
iki ülkeden birisinin Türkiye olmas›n›n onuru, devrimci harekete aitti.
Evet, Türkiye oligarﬂisi Amerikan emperyalizminin en temel iﬂbirlikçilerinden, suç ortaklar›ndand›.
Fakat, Türkiye’de ayn› zamanda,
emperyalizmden hesap soran, emperyalizme karﬂ› kararl›l›kla mücadele eden devrimciler de vard›. 12
Temmuz ﬂehitlerimiz emperyalizme
karﬂ› mücadelenin de temsilcileriydiler.
“O nla r› yit i rme k büyük bir k a y›psa, onlar›n a n › l a r › b u k a y › p t a n
o n l a r c a , y ü z l e r c e ke z d ah a büy ük
bir devrimci mirast›r.”
12 Temmuz 1991’de ülkemizi
sömürgeleﬂtiren emperyalistlerin,
iﬂbirlikçi oligarﬂinin, ülkemizdeki
tüm halk düﬂmanlar›n›n sevinci bü-

hendisleri Odas›’nda devrimci faaliyetlerini
sürdürdü. Son olarak örgüt kuryeli¤i görevini
üstlendi.
Ömer COﬁKUNIRMAK
1960 do¤umludur. 12 Eylül sonras› gençlik hareketi
içinde yetiﬂti. Okul sonras›
mühendis odalar›nda devrimci faaliyetlerini

Yücel ﬁ‹MﬁEK
1967 do¤umludur. 12 Eylül
sonras› devrimci gençlik
hareketi içerisinde yetiﬂti.
‹TÜ gençli¤inin önderlerinden biri oldu. ‹nﬂaat Mü-
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sürdürdü.
1989 yaz›nda yeralt› yaﬂam›na geçti.
Büro örgütlenmesi ve çeﬂitli teknik
konular›n geliﬂtirilmesinde sorumluluk
ald›.

yüktü. Çünkü, o gün devrimci hareketin önder kadrolar›, kadrolar› ve
savaﬂç›lar›ndan oluﬂan 10 devrimciyi, kald›klar› üslerde kuﬂatarak katlettiler.
Sevinçleri büyüktü, çünkü; 12
Temmuz’da önder kadro, kadro, savaﬂç› ve üyelerini katlettikleri devrimci hareket, emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin devrimi tarihin derinliklerine gömme hayallerine darbeler vuruyordu.
Fakat, sevinçleri boﬂuna olacakt›. Evet emperyalizm ve oligarﬂi
devrimci hareketin tarihinde en
önemli dönemlerden birisi olan at›l›m sürecinin mimarlar›n› katletmiﬂti. Fakat, mücadele içinde ﬂehitler
ve tutsakl›klar vermek, devrimde ›srar eden, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm için savaﬂta ›srar eden bir
hareket için, mücadelenin sonuçlar›ndan birisiydi.
Önemli olan, mücadelenin kay›plara ra¤men, sürdürülebilmesi,
katliam sald›r›lar› karﬂ›s›nda ideolojik savrulmalar yaﬂanmamas›, yarat›lan de¤erleri sahiplenerek, kay›plardan dersler ç›kararak daha h›zl›
ad›mlarla koﬂmay› baﬂarmakt›.
Devrimci hareket 12 Temmuz’da yarat›lan de¤erleri sahiplenerek, kimilerinin beklediklerinin
aksine bitmek yerine, daha h›zl› koﬂarak 12 Temmuz’un büyük bir devrimci miras oldu¤unu da gösterdi.

Fintöz D‹KME
Buluthan KANGALG‹L
14 Temmuz 1991’de
Ankara’da bulunduklar› üs
polis taraf›ndan kuﬂat›ld›. Direnerek ﬂehit düﬂtüler.
Fintöz, 1978’de Liseli
Dev-Genç’liydi. 12 Eylül sonras›nda bir süre yurtd›ﬂ›nda örgütlü mücadele
içinde oldu. Daha sonra ülkesine dönerek kavgan›n ortas›nda yerald›.
Buluthan, 80 sonras› Dev-Genç
örgütlenmesine kat›ld›. Gençli¤in militan önderlerinden biri oldu. Adalet için
mücadele içinde ölümsüzleﬂti.

12 TEMMUZ
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Kimileri, keyfi olarak Marksizm
ve Leniniz’mi birbirinden ay›rarak,
kendilerinin Marksist olduklar›n›
ama Leninist olmad›klar›n› söylerler. Leninist olmayanlar›n, Marksist
olabilmeleri mümkün mü? Baﬂka
bir ifade ile, Leninist teori ve prati¤i savunmayanlar›n Marksizm’i savunabilmeleri mümkün mü?
Marks ve Engels’ten sonra, II.
Enternasyonal partilerinde egemen olan anlay›ﬂlar, teori ve pratikte Marksizm’i tahrif ederek, kitleden kopuk çal›ﬂma tarz› ve parlamenterizme yöneldiler. Lenin,
bu süreçte, II. Enternasyonal partilerine karﬂ› yürüttü¤ü ideolojik
mücadele ile Marksist teori ve
pratik yöntemi yeniden do¤ru çizgisine oturtmuﬂ, onu geliﬂtirmiﬂ
ve bizzat prati¤i uygulam›ﬂt›r.
Proletarya ideolojisinin “Marksizm-Leninizm” diye tan›mlanmas› da; Leninizm’in, Marksizm’le bir
bütün oldu¤u gerçe¤ini ifade eder.
P e ki, n ed ir L en in iz m?
Leninizm, Stalin’in tan›m›yla,
emp er y a l i z m v e p r o l e t e r d e v r i “e
m i ç a ¤ › n › n M a r k s i z m ’ i ” , daha
tam bir ifade ile; “Genel olarak
p roleter devrimin teori ve takti¤i, özel olarak proletar y a d i k t a törlü¤ünün teori ve takti¤idir”.
Marksizm’in ortaya ç›k›ﬂ koﬂullar›nda, henüz dünyada tahlili yap›labilecek bir emperyalist sistem
mevcut de¤ildi. Ancak, kapitalist
sistemin, art›k sürekli bunal›mlar
yaﬂad›¤› emperyalist aﬂamaya
ulaﬂmas›, 19. yüzy›l›n sonlar›nda
mümkün olmuﬂtur. Dolay›s›yla,
Marksizm’in ›ﬂ›¤›nda, emperyalizm tahlilini yapmak görevini,
emperyalist dönemin proletarya
önderlerinden Lenin yerine getirmiﬂtir. Leninizm, bu nedenle, emperyalizm ça¤›n›n Marksizm’idir.
Lenin’in emperyalizm tahlili ve
“Leninist Kesintisiz Devrim Teori s i ”, tarihe Marksizm’de yarat›c›l›¤›n parlak bir örne¤i olarak geçti.
Lenin’in ifadesiyle emperyalizm;
“can çekiﬂen kapitalizmdir”, çünkü kapitalizmin çeliﬂkilerini son
s›n›r›na vard›rm›ﬂt›r. Ve bu özelli¤iyle, emperyalizm proletarya

B‹LG‹
LEN‹N‹ZM
toplumsal devriminin hemen öncesidir.
Lenin’in, büyük teorik ve pratik
miras› bunlarla birlikte, temel olarak devlet, devrim ve par ti konular›nda yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Lenin’in
her üç konuda da, bugün için de
önemlerini ve geçerlili¤ini yitirmeyen teorik eserleri, evrensel tezleri ve yaﬂanm›ﬂ zengin bir prati¤i
vard›r.
Lenin; Marksist devlet tahlilini
geliﬂtirerek, proletarya iktidar›n›n
arac› olarak, proletarya diktatörlü¤ünün zorunlulu¤unu ve nas›l
örgütlenece¤ini tahlil etmiﬂtir.
Marksizm’in de, Leninizm’in
de özü devrimdir. Lenin’in devrim
teorisini, Marksizm’e karﬂ› gibi
göstermek isteyenler, Marksizm’i
tahrif ederek, onun devrimci özünü yok etmek isteyenlerdir. Lenin’in devrim teorisinin çok daha
ayr›nt›l› ve somut olmas›n›n nedeni, Marksizm’in devrim anlay›ﬂ›ndaki bir eksiklikten de¤il, Lenin’in proleter devrimler ça¤›nda
yaﬂam›ﬂ olmas›, emperyalist Rusya’da gerçekleﬂen proleter devrimi yaﬂam›ﬂ ve önderlik etmiﬂ olmas›ndand›r.
“Leninist Kesintisiz Devrim
Te o r i s i ” emperyalist dönemin
devrim teorisi olarak evrensel
özellik taﬂ›r. Lenin, “ k e s i n t i s i z
d e v r i m t e o r i s i ” ile, proletarya
devriminin, salt iﬂçilerin mücadelesi ile de¤il, iﬂçiler ve köylülerin
ittifak› ile gerçekleﬂtirilece¤i
Marksist tahlilini geliﬂtirmiﬂ, iﬂçiköylü ittifak›n›n gerçekleﬂmesinin
maddi zeminini ortaya koymuﬂ ve
Rusya koﬂullar›nda prati¤e uygulam›ﬂt›r.
Lenin’in önderli¤inde Çarl›k
Rusyas›’nda gerçekleﬂtirilen, Bolﬂevik Devrimi; Marksizm’in sos-

yalizmi gerçekleﬂtirme iste¤i ve
inanc›n›n da prati¤e geçirilmesi
olmuﬂtur. Lenin, Marksizm’in özüne ba¤l› kalm›ﬂ ve bu özü emperyalizm koﬂullar›nda yeniden üretmiﬂtir.
Lenin; yaﬂad›¤› koﬂullarda
Marksizmi tahrif ederek, tek ülkede sosyalizm’in mümkün olmad›¤›n› savunanlara karﬂ›, sosyalizmin tek bir ülkede de zafere ulaﬂabilece¤ini savunmuﬂ ve bunun geçerlili¤ini pratikte de göstermiﬂtir.
Lenin’in olgunlaﬂt›rd›¤› devrim
teorisine göre, bir ülkede devrimin
objektif koﬂullar›n›n olgunlaﬂm›ﬂ
olmas› devrimin gerçekleﬂtirilmesi
için yeterli olmay›p, bu koﬂullar›
de¤erlendirmek üzere proletarya
partisine ihtiyaç vard›r. Çünkü
proletarya partisi, proletar y a d i kt a t ö r l ü ¤ ü n ü k u r ma n›n ve prolet arya diktatörlü¤ü arac›l›¤› ile
devrimin s›n›fs›z topluma dek
ilerletilmesini sa¤layacak araçt › r. Lenin, proletarya partisini, ilk
olarak bütünlüklü ﬂekilde tan›mlam›ﬂt›r. Lenin’in parti tan›m› soyut
de¤il, prati¤in ortaya ç›kard›¤› sorunlara da cevap olacak ﬂekildedir.
Nas›l ki, Marksist olabilmek
için, emperyalizm ve proleter devrimler ça¤›n›n Marksizm’i olan Leninizm’i savunmak gerekiyorsa,
Leninist olmak için de; Leninizm’i
dogmatik olarak de¤il, yaﬂayan
devrimci özüyle ele almak ve Leninizm’in ö¤retilerini de¤iﬂen dönemlere ve ülke koﬂullar›na uygulamak gerekir.
Lenin, proletarya ve dünya
halklar›na devrim yapmay›, ikti dar› almay› ö¤reten önderdir.
“Kim Leninist?” sorusunun cevab› da buna ba¤l› olarak verilmek
durumundad›r. Lenin'in kitaplar›n›
en iyi ezberleyip onlar› papa¤an
gibi en iyi tekrarlayanlar, Rusya’da gerçekleﬂtirilen Bolﬂevik
Devrimi’ni kopya ederek kendi ülkesinin koﬂullar›n› dikkate almadan uygulamaya kalk›ﬂanlar de¤il, proletaryay›, dünya halklar›n›
devrim yolunda ilerletmeyi baﬂa ranlar Leninistlerdir.

Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda
Sizin
çocuklar›n›z›n bir
gün, ﬂu kadar milyon dolarl›k ﬂirket
kurdum diye karﬂ›n›za ç›kmas›n›n
olana¤› yoktur. Çünkü, milyon dolarl›k ﬂirketler kurmak için gerekli
koﬂullar sizde yoktur.
Fakat, bu koﬂullara sahip olan
çocuklar ülkemizde yok de¤il. Onlar A bdul l ah Gü l’ün , Ta y y i p E rdo¤an’›n, Kemal Unak›tan’›n, Bi nali Y › l d › r › m ’ › n , F a r u k Ö z a k ’ › n ,
O s m a n P e p e ’ n i n... yani islamc›
AKP’lilerin çocuklar›d›r. Onlar, s›f›rdan 30 milyon YTL’lik servete
ulaﬂmay› baﬂaran s ü p e r ç o c u kl a r!
AKP iktidara geldi¤inde onlar›n
içinde henüz daha 12 yaﬂ›nda olanlar vard›. Ne ﬂirketleri, ne de önemli miktarlarda paralar› vard›. Ama
AKP’li babalar varken, yaﬂ›n da,
sermayenin de bir önemi yoktur.
Yoktan var edilir!!!
Nitekim var etmiﬂlerdir. ﬁimdi
bu çocuklar›n, örtülüler hariç, sermayesi 30 milyon YTL’lik tam 18
adet limited ya da anonim ﬂirketi
var.
‹çlerinde, AKP iktidar›ndan önce ﬂirketi olanlar sadece Maliye Bakan› Kemal Unak›tan’›n çocuklar›yd›, ki onlar›n ﬂirketlerinin de
2001’de kuruluﬂ sermayesi 10 bin
500 YTL iken, bugün 17 milyon
YTL’ye ulaﬂm›ﬂ durumda!..

Özellikleri ne bunlar›n? Yoksul
halk›n çocuklar›ndan daha zeki olmak m›? Do¤uﬂtan sahip olduklar›
yetenekleri mi? Ald›klar› e¤itim
mi? Ya da örne¤in, gecelerini gündüzlerine katarak çal›ﬂmalar› emek
harcamalar› m›?
Hay›r bunlar de¤il! Çünkü, bunlar›n hiçbirisi milyon dolarl›k ﬂirketlerin anahtar› de¤ildir. Onlar›n
belirleyici özellikleri babalar›n›n
halktan olmay›p, iktidar koltu¤unda
oturan, takiyyeci, soygun ve talanc›
AKP’liler olmas›d›r.
Demek ki, AKP’lilerin beraber
yürüdükleri yollar, çocuklara bile
milyon dolarl›k ﬂirketler getiren
yollarm›ﬂ. Demek ki, bu yollarda
öyle boﬂ boﬂ yürümemiﬂler, bolca
da y ü r ü t m ü ﬂ l e r!..
Sizin çocuklar›n›z milyon dolarl›k ﬂirketler kuramazlar ama, bunu
kuram›yorlar diye, düzenin adaletsizli¤ine isyan da etmemeliler. Örne¤in, onlar, maçlarla oyalanabilirler.
Kar›nlar›n› doyurmasa da, yoksulluklar›na, sorunlar›na çözüm olmasa da onlar kendilerini “milli tak›m”›n baﬂar›lar›yla mutlu hissedip,
baﬂar›s›zl›klar›nda üzülebilirler.
Bu düzen taraf›ndan insan yerine
konmad›klar›n›, zenginli¤in paylaﬂ›lmas›nda kendilerinin yerinin olmad›¤›n› de¤il, futbol galibiyetine
Tayyiplerin çocuklar›yla birlikte se-

vinerek, bu düzende kendilerinin
de bir de¤erinin oldu¤unu sans›nlar.
Zengin fakir ayr›m›n› unutup,
“hepimiz ayn› ülkenin insanlar› y›z” diye düﬂünsünler.
‹lla bir tarafta olacaklarsa, milli
tak›mdan taraf olsunlar, falanca futbol tak›m›ndan taraf olsunlar, fakat
adaletsizli¤in karﬂ›s›na dikilip adalet isteyen tarafta olmas›nlar.
Elbette tek baﬂ›na futbol yeterli
de¤il, ayr›ca örne¤in türban sorunuyla u¤raﬂabilirler. Kendilerini
türbandan taraf, ya da türban›n karﬂ›s›nda taraf da görebilirler.
Türban›n serbest b›rak›lmas›n›,
demokrasi için yeterli görüp, bunun
d›ﬂ›nda ülkedeki tüm bask›lara, zulme gözlerini kapayabilirler. Ya da,
kendilerini laik olarak tan›mlay›p,
tüm kötülüklerin türbanl›lardan
kaynakland›¤›na inanabilirler.
Ayr›ca kendilerini, vatan kurtaran büyük kahramanlar olarak görüp, “ t e r ö re karﬂ› mücaleye” koﬂabilirler. Terörün karﬂ›s›nda oligarﬂik devletin yan›nda saf tutabilirler.
Hak diyenin, özgürlük diyenin, adalet isteyenin bu millete düﬂman oldu¤una inanabilirler.
Bunlar›n herhangi birini yapabilirler, çünkü hepsi de “ s ü p e r çoc u k l a r ”›n, milyon dolarl›k ﬂirketlerini daha da büyütmelerine hizmet
edecektir.
halktan yana bir parti
olduklar›
edebiyat› yapan AKP, di¤er düzen
partilerini de aratacak kadar, “zengin se v e r ” bir partidir. Fakat AKP
ayn› zamanda, kendisini yoksuldan
yana göstermekte, demagoji yapmakta da kendinden öncekileri geride b›rakm›ﬂ bir partidir.
T›pk› din sömürüsü yapt›¤› gibi,
halk›n yoksullu¤unu da iktidar› için
sömüren AKP politikalar›n›n özü,
yoksu l a t a t l› söz l e r, zengi n e t a t l›
dol a rl a rd › r !

Zengin Say›s› 50 Bine Ulaﬂt›, Yoksul Say›s› 52 Milyon!
Yoksulluk ve yoksullar›n say›s›
her geçen gün artarken, Dünya Varl›k Raporu'na göre, ülkemizde 1
mil yon dol a r üzeri varl›¤a sahip
zenginlerin say›s› 2007’de 8 bin kiﬂi bird e n a rt ar ak 5 0 bi n k iﬂi ye
u l a ﬂ t›.
Bu hesaba göre, 50 bin zengin en
az 50 mil y a r do l a rl›k (üst s› n› r ›
be l i rsiz) bir serveti yönetiyorlar.
Bu rakamlar da AKP’nin kime
hizmet eden bir parti oldu¤unu anlatmaya yetiyor. Onlar›n “gel i r a d a-
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let siz li ¤i ni gi d e rm e ” söylemleri içi
boﬂ yalanlardan, halk› uyutan sözlerden ibarettir.
Kapitalist sistem, emek sömürüsü, soygun ve talan üzerine kurulu
bir sistemdir. ‹slam›n tüm ﬂartlar›n›
sadece halk› uyutmak için hat›rlayan, ama sözkonusu olan kapitalizm
oldu¤unda dini de iman› da unutan
AKP’nin, tüm ekonomi politikas›
da bu adaletsizli¤i büyütmekten
ibarettir.
Bolca yoksullar için çal›ﬂan,

AKP
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Oligarﬂi ‹çi Çat›ﬂmada
6. Ergenekon Operasyonu
N Gözalt›na al›nan generallerin
hepsi s uçludur; ama b u o perasyonda o nlar›n g erçek s uçlar›na d air tek b ir soru s orulmayacakt›r.

N Ve bu operasyonu ilginç k›lan
ikinci nokta, generalleri gözalt›na alan s iyasi iktidar kadrolar›n›n d a h epsi s uçludur! Ve
generaller de o nlar›n bu suçlar›na k arﬂ› ç ›kmam›ﬂlard›r.

N Toplu bir operasyon laz›m;
generalleri v e b urjuva p olitikac›lar› b irlikte gözalt›na alacak ve onlar› halka k arﬂ› suçlar›ndan s orgulayacak b ir soruﬂturma l az›m!
Eski Jandarma Genel Komutan›
ﬁener Eruygur, eski 1. Ordu Komutan› Hurﬂit Tolon, Emekli Tu¤general Levent Ersöz, Emekli Tu¤amiral
‹lker Güven, Cumhuriyet Gazetesi
Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay,
Ankara Ticaret Odas› Baﬂkan› Sinan Aygün, Tercüman Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Ufuk Büyükçelebi’nin de aralar›nda bulundu¤u
23 kiﬂi, 1 Temmuz'da gözalt›na al›nd›lar.
Ergenekon OpeGözalt›lar›n “E
r a s y o n u”nun devam› oldu¤u aç›kland›.
Cumhuriyet tarihinde, generallere yönelik böyle bir operasyonun
örne¤i yoktur. Bu durum, “demokratikleﬂmeyi” de¤il, fakat oligarﬂi
içi çat›ﬂman›n boyutlanmaya devam
etti¤ini göstermektedir.

G e n e r a l l e re s o r g u d a
ne sorulmayacak?
Ergenekon operasyonunu, daha
ilk gündeme getirildi¤inde de¤erlendirmiﬂtik, tekrar etmeyece¤iz;
sadece k›saca ﬂunu vurgulayal›m.
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Bu operasyonun kontrgerillan›n tasfiyesiyle bir ilgisi yoktur.
Bu operasyonlar›, Türkiye’nin
demokratikleﬂmesinin bir göstergesi olarak görenler, büyük ve vahim
b i r yan›lg› içindedirler.
Evet, dört y›ld›zl› generallerin
gözalt›na al›nmas›, bir ilktir ülkemizde. Ama ne için? Aç›k ki, oligarﬂi içi kavga çerçevesinde al›n›yorlar.
Peki 19-22 Aral›k katliam›n›n
omz u ka l a ba l› k komutanlar›na dokunuyorlar m›? Sivas katliam›na
göz yuman komutana dokunuyorlar
m›?.. Onlardan geçtik;
Tek y›ld›zl› bir generale bile dokunabiliyorlar m›, halka karﬂ› iﬂlenmiﬂ suçlar için?
Bunu da bir yana b›rakt›k; en alt
düzeydeki tek bir subay bile, mesela, iﬂkenceden, infazdan, katliamdan gözalt›na al›n›yor mu?
Demokrasinin, demokratikleﬂmenin, yeni-sömürge Türkiye’deki
“ordunun özel a¤›rl›¤›n›n” kalkmas›n›n göstergesi budur.
To l o n , E r u y g u r ve ötekiler, gözalt›na al›nan söz konusu generallerin herbirinin dosyas› , h a l k a k a r ﬂ ›
iﬂl enmiﬂ suç larl a dol udur.
Her birinin komutanl›k yapt›¤›
yerler ve dönemlerde, katliamlar,
kaybetmeler, faili meçhuller vard›r.
Her birinin komutanl›¤› alt›nda nice
suçlar iﬂlenmiﬂtir. Bunun için özel
bir araﬂt›rma yapmaya da gerek
yoktur ülkemizde; çünkü o r g e n e r a l
r ü t b e s i o aﬂamalar geçilmeden kazan›lmaz.
Fakat, herkes emin olmal›d›r ki;
sorgular›nda bunlara iliﬂkin tek bir
soru sorulmayacakt›r onlara. Bu ne
bir “kontrgerilla tasfiyesi”dir, ne de
“darbe karﬂ›t›” bir operasyon. Darbeye karﬂ›ysa, nerede gerisi, nerede
daha üsttekiler; iki general mi yapacakt› darbeyi?

12 Martlar’da, 12 Eylüller’de
generallerin yönetiminin zulmüne
maruz kalanlar, omzu kalabal›klara
öfke duyanlar, AKP’nin bu operasyonuna “sempati”yle bakabilirler.
Generallerin, bu gözalt›lardan, bu
yarg›lamalardan çok daha fazlas›n›
hakettikleri kesindir. Ama AKP’nin
onlara yönelik operasyonunun ne
12 Eylül’ün hesab›n› sormakla, ne
demokrasiyle ilgisi yok; bu görülmelidir.

Gözlerini “yeni” açanlar
Türkiye, ony›llard›r böyle!
Operasyona ba¤l› olarak, özellikle belki kesimlerin gözalt›, tutukluluk uygulamalar›na, AKP’ye, yarg›ya, yönelik eleﬂtirileri yo¤unlaﬂt›.
Ergenekon operasyonunda tutuklananlar›n tutukluluk süresinin
uzad›¤› eleﬂtiriliyor mesela. Barolar
ad›na yap›lan aç›klamalarda özellikle buna dikkat çekildi. Do¤rudur
ve fakat, b u t a r z t u t u k l a m a, ülkemiz hukukunda en yayg›n kullan›lan y›ld›rma, sindirme yöntemlerinden biridir. Yasalar, buna izin veren
ﬂekilde yap›lm›ﬂt›r.
Generallerden patronlara, gazetecilere, yazarlara uzanan b a s k › n l a r ›n biçimi eleﬂtiriliyor.
Evet, sözü geçen kiﬂilerin ço¤u
polis veya savc›l›k taraf›ndan ifade
vermeye davet edilmeleri durumunda “davete icap edecek” kiﬂilerdir;
ama operasyon sabaha karﬂ› evler
bas›larak yap›lmaktad›r.
Bunda bir “gözda¤›” amac› oldu¤u apaç›kt›r. Zaten, Ankara temsilcisi gözalt›na al›nan Cumhuriyet
Gazetesi de operasyonu “ B ü y ü k
Gözda¤›” baﬂl›¤›yla verdi. Ki öyle
oldu¤u do¤rudur!
Gazeteci Can Dündar, televizyonlara verdi¤i demeçte, insanlar›n
art›k bu gece kimin evi bas›lacak diye yatt›¤›ndan sözediyordu.
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Do¤rudur. Ve fakat bunlar›n hiçbiri yeni de¤ildir.
“Büyük gözda¤›” için sabaha
karﬂ› evlerin kar maskeli, a¤›r silahlarla donanm›ﬂ timler taraf›ndan bas›lmas›, akﬂamlar› yatarken bu gece
hangi evin bas›laca¤›n›n kayg›s›n›n
duyulmas›, bu ülkenin devrimci,
demokratik güçleri cephesinde
hiç eksik olmam›ﬂt›r.
Özellikle de son 6-7 ayd›r, bu
yöntemlerde bariz bir yo¤unlaﬂma
vard›r. Ankara’da, Adana’da, Sivas’ta ö¤renciler, sendikac›lar, gecekondu yoksullar›, demokratik
mücadele yürüten birçok insan, bu
yöntemlerin hedefi oldu. Demokratik kitle örgütleri, aylard›r hayk›rarak buna dikkat çekmeye çal›ﬂ›yorlar.
Ama bu ses, bugün o sald›r›n›n
hedefinde olan güçler cephesinde
hiç duyulmad›; tam tersine, o cephedekiler, devrimci, demokratik
güçlerden yükselen bu sesi bo¤maya çal›ﬂt›lar.
Baykal, gözalt›larla ilgili yapt›¤›
aç›klamada diyordu ki; “Darbe dönemi gibi”... Do¤rudur ve fakat, biz
y›llard›r diyorduk ki, “ b u ü l k e d e
darbe, yani 12 Eylül koﬂullar›, za ten hiç ortadan kalkmad›.”

Sadece 12 Eylül yöntemleri, halka karﬂ› uygulan›yordu. Ne zaman
ki, yöntemler, egemen s›n›flar›n birbirine karﬂ› kavgas›nda da kullan›l›yor, o zaman “12 E ylül’ün devam
etti¤i” keﬂfediliyor.
O n y › l l a r d › r halka, devrimciler e karﬂ› kulland›klar› yöntemleri,
oligarﬂi içi çat›ﬂmada birbirlerine
k a r ﬂ › k u l l a n › y o r l a r. O kadar ki,
operasyon da “terör” ad›na meﬂrulaﬂt›r›l›yor.
Son Ergenekon operasyonunun
ard›ndan yap›lan bir aç›klamada
ﬂöyle deniyor: “E¤er operasyon yap›lmasayd›, Türkiye çok farkl› bir
yöne gidecekti”!
Devrimcilere yönelik yap›lan
operasyonlar›n “yakalanmasalard›
çok büyük eylem yapacaklard›”, “ 1
May›s’› -veya o s›ra gündemde ne
varsa onu- kana bo¤acaklard›...”
gibi söylemleri hat›rlay›n.
Ony›llarca halka, devrimcilere
karﬂ› kulland›klar› yöntemler, ﬂimdi
kullananlara karﬂ› kullan›yor.
Generaller ve birlikte gözalt›na
al›nd›klar› 23 kiﬂiye poliste yöneltilen resmi suçlaman›n ﬂöyle oldu¤u
aç›kland›: “Ergenekon terör örgütüne üye olmak... Halk› hükümete

“HAKLARIMIZ ‹Ç‹N SUÇ
‹ﬁLEMEYE DEVAM EDECE⁄‹Z”
Dersim’de 28 Haziran günü “Koruculu¤a Hay›r”
diyen “De¤erli Dersim Halk›” baﬂl›kl› bildirilerin da¤›t›m› esnas›nda Dersim Temel Haklar Derne¤i üyesi
Evin Timtik ve Partizan çal›ﬂan› Ufuk Kalanç keyfi bir
ﬂekilde zorla gözalt›na al›nd›lar.

Gözalt›na A l›nanlar Sahiplenildi: Ayn› gün
Temel Haklar, Partizan ve HKM taraf›ndan bir protesto eylemi gerçekleﬂtirildi. Eylem haz›rl›¤› yap›l›rken
gözalt›lar serbest b›rak›ld›lar. Gözalt›na al›nan Timtik
ve Kalanç bas›na yapt›klar› aç›klamada AKP iktidar›n›n Dersim’e 1400 korucu kadrosu açt›¤›, bununla
Dersim halk›n›n iﬂbirlikçileﬂtirilmeye, ajanlaﬂt›r›lmaya
zorlanaca¤› belirtildi. Ülkede yaﬂanan hukuksuzluklara
dikkat çekilen aç›klama s›ras›nda gözalt›na neden olarak gösterilen bildiriler Cumhuriyet Caddesi üzerinde
kitlesel olarak da¤›t›ld›. 70 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem sloganlarla sona erdi.
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karﬂ› silahl› isyana tevﬂik etmek.”
Gözalt›na al›nan iﬂbirlikçi, halk
düﬂman› generallerle, patronlarla ilgili suçlama “terör” olunca, her türlü yöntem de “meﬂru” oluyor elbet.
“Terör denilince akar sular›n durmas›” anlay›ﬂ›n›n baﬂ uygulay›c›s›yd› bu generallar.
Kendi yerleﬂtirdikleri uygulamalar, ﬂimdi onlar› vuruyor. Bir muhabir, durumu ﬂu sözlerle özetliyordu:
“Y›llard›r terörle mücadele etmiﬂ
olan generaller, ﬂimdi bir terör örgütü kurmak, üyesi olmakla suçlan›yorlar. ”
AKP yalakalar›ndan ATV, operasyonu “Hukuk devleti olma mücadeles i” spotuyla vermekteydi.
Tüm gerici, iktidar iﬂbirlikçilerinin
söylemi bu.
Türkiye’nin tablosundaki çarp›kl›¤a bak›n; katliamc› generaller,
“gerici ﬂeriat tehlikesini” önlemeye
soyunmuﬂlar. ‹ﬂbirlikçi, soyguncu
AKP ise hukuk devletini hakim k›lmaya soyunmuﬂ. Oysa, hukuk, demokrasi, yarg›, adalet, bunlar›n a¤z›nda çi¤nendikçe, daha da anlams›zlaﬂ›yor, içleri boﬂal›yor, kavramlar› kirletiyorlar. Kavramlar›n bile
kirletildi¤i yerde ne “hukuk devleti”, ne “temiz eller” ç›kar ortaya.

Dersim Temel H aklar’dan k oruculu¤u
kabul e denlere ça¤r›: ONURLU
DERS‹M HALKINA ÇA⁄RIMIZDIR!
‹ﬂsizlik, açl›k, yoksulluk, e¤itimsizlik ve koruculuk bizim ne kaderimiz ne de seçene¤imizdir. Hay›r,
halk›m›z çaresiz de¤ildir. Bizi aç, yoksul, iﬂsiz, güçsüz ve adaletsiz b›rakanlara karﬂ› hep birlikte mücadele edelim. Hakk›m›z olan› isteyelim. Alternatif var.
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER‹M‹Z ‹Ç‹N MÜCADELE ETMEKT‹R. Alternatif halk›n ve hakl›n›n mücadelesini veren devrimcilerden yana olmakt›r.
... Bu uygulama çerçevesinde eline silah alanlara
da iﬂbirlikçilik yapanlara da buradan sesleniyoruz….
O S‹LAHLAR B‹R GÜN S‹Z‹ DE VURUR, BU
ONURSUZLU⁄A ORTAK OLMAYIN, ALDI⁄INIZ S‹LAHLARI DERHAL BIRAKIN!
AJANLAﬁTIRMAYA, ‹ﬁB‹RL‹KÇ‹L‹⁄E HAYIR!
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Aç›klama No: 1

Tarih: 2 Temmuz 2008

Faﬂistlerin, Sömürücülerin, ‹ﬂbirlikçilerin
‹ k t i d a r Kavgas› Sürüyor

KEND‹ SAVAﬁIMIZI
YÜKSELTEL‹M
N P a r t i k a p a t m a , E r g enekon operasyonu,
oligarﬂi içi savaﬂt›r.
N Bu savaﬂ halk›n savaﬂ› de¤ildir.
N Biz hiçbirinin yan›n da de¤iliz.
N Bizim savaﬂ›m›z Ba ¤›ms›z Demokratik
T ü r k i y e s a v a ﬂ › d › r.
Zulüm, yalans›z, dolans›z olmaz. Faﬂizm, teröre baﬂvurdu¤u kadar, demagojilere, halk› aldatmaya
yönelik manevralara da baﬂvurur.
‹ﬂte bugün yine böyle bir manevrayla karﬂ› karﬂ›yay›z. “Ergenekon
Operasyonu”, ne darbeyi önlemeyle, ne kontrgerillay› tasfiye etmeyle
ilgisi olmayan oligarﬂi içi bir iktidar
kavgas›n›n uzant›s›d›r.
Halk Cephesi olarak diyoruz
ki; bu kavga halk›n kavgas› de¤ildir.
“Darbe yapacaklar”... “ﬂeriat›
getirecekler” söylemleri kaplam›ﬂ
durumda ortal›¤›. Bir taraf darbeyi
engellemek, di¤erleri ﬂeriat› önlemek ad›na, yarg›y›, polisi kulland›klar› k›yas›ya bir savaﬂ içindeler.
ﬁu anda her ne kadar aralar›ndaki
bu savaﬂ öne ç›km›ﬂ görünse de, ge-
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rekti¤inde halka karﬂ› hemen uzlaﬂ›rlar; Çünkü sömürücülerin iﬂbirlikçilerin, zalimlerin as›l savaﬂ›,
halka karﬂ› savaﬂt›r. Darbe, ﬂeriat,
laiklik, anti-laiklik ad›na verilen bu
savaﬂ›n i k i t a r a f › d a emperyalizm
iﬂbirlikçisi, i k i t a r a f › d a sömürücü
ve i k i t a r a f › d a halka karﬂ›d›r.

Bunlar kimdir? Bu soruyu
do¤ru cevaplad›¤›m›zda, gerici
AKP’nin “demokratl›¤›”n›n ve
“darbe karﬂ›tl›¤›”n›n nas›l bir demokratl›k ve darbe karﬂ›tl›¤› oldu¤unu, laikçilerin ﬂeriat karﬂ›tl›¤›n›n
nas›l bir karﬂ›tl›k oldu¤unu çok net
görür ve o zaman, bu sahte ikilemin
taraflar›ndan biri olmak gibi bir yan›lg›ya düﬂmekten de kurtuluruz.
Kavgan›n bir taraf› AKP, di¤er
taraf› Genelkurmay’d›r.
AKP, 1945’lerden beri ülkemizi
Amerikan emperyalizminin sömürgesi yapan gerici çizginin islamc›
uzant›s›d›r. Bu geçmiﬂini bir yana
b›raksak da, sadece 5 y›ll›k AKP iktidar›, bize AKP’nin iﬂbirlikçi, sömürücü ve faﬂizmi sürdüren bir parti oldu¤unu gösteriyor.
Genelkurmay, 1945’lerden bu
yana emperyalizmin ülkemizdeki
gizli iﬂgalinin ordusudur. Bugüne
kadar süregelen sömürgecili¤in ve
faﬂizmin bekçisi odur.
‹kisi de bu niteli¤e sahip oldu¤u
içindir ki, ba¤›ms›zl›ktan, demokrasiden, sosyalizmden yana olanlar›

susturmak, sindirmek ve yapabilirlerse yok etmek, iki taraf›n da o r t a k
a m a c › d › r. Tarihleri boyunca bu
amaçta iﬂbirli¤i içinde olmuﬂlard›r.

Bunlar, neden yana, neye k arﬂ›d›rlar? Büyük ﬂaﬂaalarla devam ettirilen operasyonlar,
kimseyi ﬂaﬂ›rtmas›n, yan›ltmas›n.
‹ki taraf da Ergenekoncudur;
kontrgerilla politikalar›n›n savunucusu ve uygulay›c›s›d›r.
“Ulusalc›, laikçi” geçinen güçlerin ﬂeriatç›l›¤a karﬂ› sert tav›rlar› da
kimseyi ﬂaﬂ›rtmas›n, yan›ltmas›n.
Bu ülkede dinci gericili¤i kullanan
ve geliﬂtirenlerin baﬂ›nda onlar gelir. Halk›n mücadelesini, devrimcileﬂmesini engellemek için tarikatlarla iﬂbirli¤i yaparken çok memnundular bu iﬂbirli¤inden. ﬁimdi iktidarlar› zay›flay›nca ﬂeriat karﬂ›t›
kesildiler.
H e r iki taraf›n hukuk ve adalet anlay›ﬂ› ve uygulamas› ayn›d›r.
Oligarﬂi içi savaﬂta, birbirlerini
yarg›y› kullanmakla veya yarg›ya
sayg›s›zl›kla suçlayanlar, devrimcilere, vatanseverlere karﬂ› her türlü
hukuksuzlu¤u meﬂru görürler. Onlar›n devrimcilere karﬂ› savaﬂ›nda,
yarg›, “adaletin tecellisini” sa¤layacak bir kurum de¤il, devrimcilerin
sindirilmesi, halka gözda¤› verilmesi için kullan›lan bir araçt›r. Ülkemizdeki düzen hukukçular› da bu
“misyonu” benimsedikleri için,
devrimciler, onlarca y›ld›r, her türlü
hukuksuzlu¤a maruz b›rak›lmaktad›rlar.
Bunun en son ve çarp›c› örneklerinden biri, 19 Aral›k 2000’deki
Bayrampaﬂa Hapishanesi katlia m › n a iliﬂkin davada gelinen noktad›r. AKP iktidar› ve generaller,
AKP’nin bürokratlar› ve ﬂikayetçi
oldu¤u yarg›, bu davada “mükemmel” bir iﬂbirli¤i göstermiﬂ, o iﬂbirli¤iyle katliamc›lar› zaman aﬂ›m›yla
kurtarm›ﬂlard›r.
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasinin
d ü ﬂ m a n › d › r l a r.
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini engellemek için her yolu
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mübah sayarlar. Ki bu çerçevede,
ülkemizde y›llard›r infazlar, iﬂkenceler, faili meçhuller, hapishanelerde katliamlar devam ediyor. Bütün
bunlar›n uygulanmas›nda laiklikﬂeriatç›l›k diye görünürde birbirlerinin “gözlerini oyan”, “kuyusunu
kazan” güçler, b i r l i k t e d i r l e r.

‹ﬂçiler, Köylüler,
Tüm E mekçiler,
Kürt’ü, T ürk’ü, Alevisi, Sünnisiyle, Kad›n› Erke¤iyle, Genci Yaﬂl›s›yla
Tüm H alk›m›z
Onlar›n savaﬂ›, kim daha çok
sömürecek, kim sömürüden daha
büyük pay alacak, iktidar koltu¤unda kimin sözü geçecek kavgas›d›r. Onlar›n savaﬂ›n›n esas› budur
ve bunun da halk›n sorunlar›yla, talepleriyle bir ilgisinin olmad›¤›
aç›kt›r.
Bu savaﬂ bu nedenle bizim savaﬂ›m›z de¤ildir.
Her iki taraf da, demokrasiyi savunmaktan, laiklikten, ﬂeriata ya da
darbeye karﬂ› olmaktan ne kadar
çok söz ederlerse etsinler, bu onlar› demokrat yapmaz. Sözünü ettikleri demokrasinin bizim demokrasimizle bir ilgisi olmad›¤› gibi, iﬂbirlikçilerin yönetti¤i ba¤›ml› bir
ülkede demokrasi de olmaz zaten.
Bizim savaﬂ›m›z, bizim sorunlar›m›z› çözecek, bizim taleplerimizi karﬂ›layacak bir iktidar için,
h a l k › n i k t i d a r › için savaﬂt›r. Devrimci bir Halk ‹ktidar›’n›n mümkün olabilece¤i bir ülke ise sadece
Ba¤›ms›z, Demokratik Türkiye’dir.
‹ﬂte bu yüzden, bizim savaﬂ›m›z,
Ba¤›ms›z Demokratik T ü r k i y e
s a v a ﬂ › d › r.
Onlar›n en büyük korkusu da bu
savaﬂt›r.
Ba¤›ms›z, Demokratik bir Türkiye’de onlara yer olmad›¤›n› biliyorlar.
AKP’den Genelkurmaya, düzen
islamc›lar›ndan AB’cilere sahte
ulusalc›lara kadar tüm iﬂbirlikçiler,
ba¤›ms›zl›k demokrasi mücadele-
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sini engellemeye çal›ﬂ›rken, bizim
görevimiz, onlar aras›ndaki iktidar
kavgas›yla o y a l a n m a k olamaz.
Hiçbirisinin yan›nda de¤iliz; olmamal›y›z.
Onlara yedeklenmek, bizim sorunlar›m›z› çözmez ama sömürü ve
zulüm düzeninin ömrünü uzat›r.
Onlardan birinin taraf›nda olmak,
bizim gelece¤imizi güzelleﬂtirmez
ama laiklik-ﬂeriat aldatmacas›n›n
sürmesine hizmet eder.
Tek yolumuz, ba¤›ms›zl›k, de m o k r a s i m ü c a d e l e s i n i yükseltmektir.
H a l k C e p h e s i o l a r a k, oligarﬂi
içi iktidar kavgas›na karﬂ›, halk›m›z› kendi savaﬂ›m›z› yükseltmeye
ça¤›r›yoruz.
‹lerici, vatansever, demokratik
tüm güçleri, oligarﬂi içi kavgada taraf olmaktan, o kavgadan medet
ummaktan ç›k›p, kendi savaﬂ›m›z d a s a f t u t m a y a ça¤›r›yoruz.
*
Halk Cephesi olarak ilk aç›kl a m a m › z d a yapt›¤›m›z bu ça¤r›,
›srarla tekrarlayaca¤›m›z ça¤r›m›zd›r.
Bu ilk aç›klamam›z vesilesiyle
belirtmek isteriz ki, bundan böyle
Halk Cephesi ad›na aç›klamalar›m›zla, dünyada ve ülkemizdeki geliﬂmelere iliﬂkin de¤erlendirmelerimizi halk›m›zla paylaﬂacak, görülmeyeni göstermeye, gizlenmek isteneni aç›¤a ç›karmaya çal›ﬂacak,
güncel olarak yap›lmas› gerekenlere dikkat çekecek, ve ›srarla, as›l
olan›, kurtuluﬂun yolunu gösterece¤iz.
Biz halk›z. Kendi ç›karlar›n›n
bilincine varm›ﬂ, kendi gücüne inanan ve güvenen bir halk, en büyük
güçtür. Bu gücü büyüttükçe, Ba¤›ms›z Demokratik Türkiye’ye daha fazla yaklaﬂaca¤›z. Ve kuﬂku
yok ki, er geç ba¤›ms›z, demokratik bir Türkiyemiz olacak.

Halk Cephesi

Yalanlayabilirsiniz
Ama Gerçe¤i
De¤iﬂtirebilir Misiniz?
Evvelki haftan›n en çok tart›ﬂ›lan konular›ndan biri de, 20 Haziran’da bas›nda yay›nlanan “Genel k u r m a y ’ › n Türkiye’yi Biçimlen d i r m e P l a n › ” idi.
Genelkurmay önce “ resmen
onaylanm›ﬂ böyle bir plan yoktur”
dedi. Bu aç›klamayla eleﬂtirileri savuﬂturamayan Genelkurmay geçen
hafta bir aç›klama daha yaparak yalanlamay› güya “pekiﬂtirdi”.
28 Haziran’da yap›lan aç›klamada ﬂöyle deniyordu:
“Söz konusu haber Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’nca ayn› gün... yalanlanmas›na ra¤men, baz› bas›n ve
yay›n organlar›n›n ‘Kay›tlarda Komuta Kat › taraf› ndan onaylanm›ﬂ
b öy l e bi r r e sm i e vr a k ve y a pl a n b u lunmad›¤›’ ifadesini, ‘Komuta Kat›
bi l gi si d› ﬂ› nda böyl e b ir pl a n va r ’
ﬂeklinde yorumlamalar› ilginçtir. Bu
ﬂekilde bir yorum yapabilmek, ancak Türk Silahl› Kuvvetleri’ni hiç
tan›mamakla mümkündür. ”
Oysa durum tam tersidir.
Herkes Türk Silahl› Kuvvetleri’ni az çok tan›d›¤› için, sözkonusu
aç›klamadan o anlam› ç›kard›.
TSK’y› iyi tan›yanlar, elbette bu
ikinci aç›klamay› da kaale almayacaklar. Genelkurmay’›n ikinci aç›klamas›, “menfur sald›r›” ve benzeri
diyerek eleﬂtirenleri sindirmeye çal›ﬂmas›, onun suçlulu¤unun ve belgenin do¤rulu¤unun bir kan›t›d›r
bizce.
Ama Yürüyüﬂ’ün önceki say›s›nda da belirtti¤imiz gibi, belgenin
do¤rulu¤unu kan›tlamak için, baﬂka
belgeye, tan›¤a ihtiyaç yok. Ülkemizde halka, devrimcilere, tüm muhalif güçlere ve düzeniçi çat›ﬂman›n
karﬂ› güçlerine yönelik sürdürülen
yöntemlere bakanlar, bunlar›n o belgede yaz›lanlarla ayn› oldu¤unu görürler.. Gerçek ortada.
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Geçen haftaki sohbetimizi,
sonraki bölümde devrimci halk
iktidarında ordu nasıl bir ordu
olacak, emperyalist ülkelerle
iliﬂki olacak mı, olacaksa nas›l
olacak, yargı nasıl olacak... gibi
sorularla devam edece¤imizi belirtmiﬂtik.
Bu bölümle, Halk›n ‹ktidar›
konusunu tamamlam›ﬂ olaca¤›z.
Ve bu arada belirtelim ki, sadece bir
konuyu de¤il, üç y›l› aﬂk›n bir süredir devam ettirdi¤imiz Hayat›n ‹çindeki
Teori köﬂemizi de bu
sohbetimizle sonland›rm›ﬂ olaca¤›z.
Evet, Halk›n ‹ktidar› konusunu, hat›rlayaca¤›n›z gibi, h a l k›n egemenli¤i noktas›ndan ele almaya
baﬂlam›ﬂt›k. Ülkemizde devrim, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik bir devrim olacakt›r. Bu,
emperyalizmin tüm kurum ve iliﬂkileriyle ülkeden kovulmas›, onun iﬂbirlikçisi olan oligarﬂik egemenli¤e
ve yönetime son verilmesi demekti.
Buna ba¤l› olarak da, halk›n ve proletaryan›n egemen durumuna gelmesi için mevcut devlet mekaniz m a s › n › n p a r ç a l a n m a s › n › n ﬂart oldu¤unu vurgulam›ﬂt›k. Dolay›s›yla,
bunlar› parçalad›¤›m›zda yeni baﬂtan ve yepyeni bir anlay›ﬂla bir yönetim mekanizmas› oluﬂturmak gerekti¤i de aç›kt›r. Bu mekanizman›n
ad›, devrimci halk iktidar› ve daha
genel anlamda proletarya diktatörlü¤ü olacakt›r.
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lar. Çünkü bu ayn› zamanda her
halk iktidar› için “hayat memat”
meselesidir. “Köleci bir disiplin
üzerine kurulu ve emperyalizm
ve oligarﬂinin ç›karlar› için ﬂartland›r›lm›ﬂ, gerici ideolojilerle
donat›lm›ﬂ, eski faﬂist ordu”,
hem politik, hem pratik olarak
dönüﬂtürülemeyecek kadar
halka karﬂ› bir yap›ya sahiptir.
(Ayn› ﬂey elbette oligarﬂinin di¤er özel güvenlik örgütleri, M‹T,
polis, jandarma gibi
kurumlar› için de
geçerlidir).
Peki yerine koyaca¤›m›z ordu nas›l olacak?
Halk Anayasas›
Tasla¤›’n› hat›rlayacaks›n›z; orada bu
konuda ﬂu formülasyon yap›l›yordu:
“Ordu ve savunma, kurumsal
olarak, bütün ülkeyi kapsayan bir
milis örgütlenmesinden ve bunu tamamlayan mümkün oldu¤unca dar
tutulmuﬂ, donan›m ve teknoloji gücü
yüksek profesyonel silahl› birliklerden oluﬂur. ”
Baﬂka bir deyiﬂle, halk iktidar›n›
ve vatan› savunma, esas olarak si l a h l a n d › r› l m › ﬂ h a l k a dayanacakt›r.
Emperyalizm varoldu¤u, karﬂ›-devrim, iﬂgal gibi tehditler halk iktidar›
için devam etti¤i sürece, “devletin
sönümlenmesi” düﬂünülemeyece¤i
gibi, ordusuz bir halk iktidar› da düﬂünülemez. Bu noktada “anti-mili t a r i s t ” boﬂ hayaller, projeler kurmak, hele ki bunu hayata geçirmeye
kalk›ﬂmak, halk›n iktidar›n›, sömürücülere yem olarak atmaktan baﬂka
anlama gelmez.

Meclis, ordu, yarg›...
herﬂey halk için
herﬂey halk›n elinde!

Bu devletin nas›l ﬂekillenece¤i
konusunda birinci nokta: Burjuva
devletteki bütün kurumlar›n halk›n
iktidar›nda olmas› gerekmez. Tam
tersine, bürokrasiyi azami düzeyde
azaltm›ﬂ olmal› halk›n iktidar›. Ama
diyelim ki bunun d›ﬂ›nda o r d u , y a rg› gibi kurumlar elbette halk›n iktidar›nda da olacak. Fakat tamamen
fa r k l › bir nitelikte.
‹ktidar›n s›n›fsal niteli¤inin de ¤iﬂmesi, do¤al olarak tüm toplumsal kurumlaﬂmalar›n, devlet mekanizmas›n› oluﬂturan parçalar›n da
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s›n›fsal niteliklerinin de¤iﬂmesi
demektir. Ordu, yarg›, polis, istihbarat, belki bunlar “ismen” ayn›
olacak, ama niteliksel olarak farkl›;
bunlar›n ﬂekilleniﬂini ortaya koydu¤umuzda, halk›n, iktidar gücünü,
nas›l ve hangi organlarla kulland›¤›n› da somutlam›ﬂ olaca¤›z bir bak›ma. ‹ﬂe, en temel kurumlardan biri
olan o r d u’yla, silahl› güçle baﬂlayal›m. Buyur Özlem arkadaﬂ.

Özlem: Devrimci Halk ‹ktidar›, daha en baﬂ›ndan itibaren k e n d i
g ü c ü n e güvenmek zorundad›r.
Kendi gücü demek ise, do¤rudan
do¤ruya emekçi kitlelerin ö r g ü t l ü
ve silahl› gücü demektir. Bu anlamda halk›n silahland›r›lmas›, bir h a l k
o r d u s u n u n o l u ﬂ t u r u l m a s › , özellikle emperyalist kuﬂatma alt›ndaki
halk iktidarlar› için uzunca bir dönem en temel ihtiyaçlardan biri olmaya devam edecektir.
‹ﬂe, eski düzenin ordusunu da¤› t a r a k baﬂlamak en do¤rusudur. Oligarﬂinin eski ordusuyla uzlaﬂmak, o
orduyu yeni iktidar›n ordusu haline
getirmeye çal›ﬂmak gibi yöntemler,
uzlaﬂmac› ve reformist siyasetlerin
ürünüdür. Devrimle gelenler, bu
alanda da yani ordu konusunda da
gerçek bir devrimden geri duramaz-

K e m a l : Öyledir, çünkü, emperyalistler ve iﬂbirlikçileri, ulusal
ve s›n›fsal kurtuluﬂ savaﬂlar›n› bo¤mak, onlar›n zaferini engellemek
için ellerinden gelen her ﬂeyi yaparlar. Tüm bu engeller aﬂ›l›p devrim
gerçekleﬂtirildi¤inde de halk›n iradesini ve iktidar›n› kabul ederler
mi? Hay›r, biliyoruz ki, emperyalistler ve iﬂbirlikçileri, deyim yerindeyse “yenilgiyi kabul etmezler”.
Bu da halk›n iktidar›n›n sürekli ola6 Temmuz 2008

rak tehdit ve tehlike alt›nda olmas›
demektir. Emperyalistler, o ülkede
yenilen ve y›k›lan iﬂbirlikçilere eski
düzenlerini kurabilmeleri için her
türlü deste¤i verecek, her türlü ekonomik ambargoya, hatta sabotajlara
baﬂvurabilecek ve nihayetinde gözü
keserse, halk iktidar›n› y›kmak için
do¤rudan askeri müdahaleler de
gerçekleﬂtirebilecektir. ﬁimdi böyle
bir tehlike söz konusuyken, elbette
bir ordusu olacak halk›n. Elbette bu
tehlikelere karﬂ› özel güvenlik, istihbarat örgütlenmeleri olacak.

M a z l u m : S›rf Castro’ya CIA
taraf›ndan düzenlenen suikastlar›
hat›rlay›n, 50 küsurdu say›s› hat›rlad›¤›m kadar›yla. “So¤uk savaﬂ” denilen dönem boyunca sosyalist ülkelere karﬂ› geliﬂtirilen ekonomik,
psikolojik, askeri savaﬂ yöntemlerini düﬂünün...
Özle m : Evet, sizin de belirtti¤iniz, örnekledi¤iniz bütün bu nedenlerden dolay› halk›n iktidar›n›
koruyacak askeri, güvenlik kuruluﬂlar› gereklidir. Ama baﬂta dedi¤im
gibi, bütün bunlarda esas olan nite liksel farkl›l›kt›r. E¤er ki bir halk
iktidar›, bütün bu kurumlaﬂmalarda
sömürücü egemen s›n›flar›n basit
bir taklitçisi olursa, o daha baﬂtan
politik anlamda kendini çürümeye
mahkum etmiﬂ olur.
Devrimci Halk ‹ktidar› ve proletarya diktatörlü¤ünde ordu, politik
olarak “silahlanm›ﬂ halk›n özel bir
örgütleniﬂ ﬂekli” olarak da tan›mlanabilir. Dolay›s›yla bu ordunun düzen içindeki yeri, kendi içindeki iﬂleyiﬂi, disiplin anlay›ﬂ›, komutanl›k
tarz›, hepsi, yeni bir anlay›ﬂla ﬂekillenecektir.
Oligarﬂik diktatörlü¤ün ordusuyla halk›n iktidar›n›n ordusu aras›ndaki fark, “ h a l k a d ü ﬂ m a n ” bir
orduyla “ h a l k a d o s t ” bir ordu de¤il, “halk›n bizzat kendisinden oluﬂan bir ordu” aras›ndaki fark kadard›r.
K e m a l : ‹ki noktaya daha ekleyim. Birincisi, bu ordunun çekirde¤ini de, emperyalizme ve oligarﬂiye
karﬂ› savaﬂ içinde askeri ve politik
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anlamda tecrübe kazanan, bu savaﬂ
içinde piﬂen Cephe askeri güçleri
veya baﬂka bir deyiﬂle devrimci
halk ordusu oluﬂturacakt›r.
Halk›n ordusuyla ilgili ﬂunu da
belirtmeliyiz; “Devrimci Halk Ordusu, tüketici de¤il, üretici olacak;
ülkedeki üretim faaliyetlerine, asli
görevi olan askerlik hizmetlerini engellemeyecek ﬂekilde kat›lacak ve
her zaman halkla iç içe olacakt›r. ”
Kuﬂku yok ki, onun asli görevi,
halk›, halk›n iktidar›n›, emperyalistlere ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› savunmak olacakt›r. Hiçbir ﬂey bu askeri
görevinin önüne geçemez. Fakat
bunun ötesinde, onu hayattan ve
halktan kopuk bir güç olarak tutmak, burjuvazinin ordu anlay›ﬂ›n›n
bir ifadesidir. Oysa, ordunun böyle
tutulmas› için hiçbir neden yoktur.
Ordunun gerek üretimin, gerekse de
hayat›n di¤er sosyal boyutlar›n›n
içinde yeralmas› konusunda sosyalist ülkelerin oldukça zengin deneyleri vard›r.
Evet, ordu meselesi san›r›z az
çok ﬂekillenmiﬂtir hepimizin kafas›nda. ﬁimdi, yasama, yarg›, bas›n
yay›n gibi çeﬂitli kurumlaﬂmalar›n
temel halk iktidar›ndaki temel özellik ve nitelikleriyle devam edelim.

M a z l u m : Meclisten, daha
do¤rusu halk›n yönetime kat›l›m›ndan baﬂlayay›m. Tüm yönetim ayg›tlar› en özgür ve en demokratik

“Temsil” sistemi, burjuva
demokrasilerinde olsun,
demokrasicilik oyununun
oldu¤u faﬂist ülkelerde
olsun, seçilenin se çen üzerin de egemenlik kur du¤u
bir sistemdir. Bizim gibi
ülkelerdeki seçimleri bu
nedenle “halk›n kendisini
yönetecek diktatörleri seçmesi” veya “kendini kimin
sömürüp ezece¤ini belirleme seçimi”, olarak adland›rmak hiç yanl›ﬂ de¤ildir.
t›n
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koﬂullarda gerçekleﬂtirilecek seçimlerle oluﬂturulur. E¤er bu kat›l›m
koﬂullar› yoksa, seçimler göstermeliktir. Ama bu koﬂullar olsa bile,
e¤er halk›n yönetime kat›l›m› sadece bununla s›n›rl› kal›yorsa, yine
gerçek anlamda halk›n yönetiminden söz edilemez. Seçimler, b i r, geri ça¤›rma hakk›, iki, do¤rudan kat›l›m bak›ﬂ aç›s›yla tamamlanmal›d›r.
Devrimci Halk ‹ktidar›’nda oluﬂturulacak yerel veya merkezi tüm
meclislerin ortak özelli¤i, seçilenlerin, seçenler taraf›ndan istenildi¤i
zaman geri ça¤r›labilmesi, baﬂka
deyiﬂle görevden al›nabilmesidir.
Buralara gönderilen temsilciler,
seçmenleri taraf›ndan s ü rekli de n e t l e n e c e k , o r t a k k a r a r ve poli ti k a ü retimi içinde olacak; de¤ilse
temsil ettikleri kesimlerin istek, talep ve ç›karlar›n› yans›tmaktan
uzaklaﬂt›klar› noktada, geri ça¤r›labileceklerdir. Bu “do¤rudan yönetime” kat›l›m›n bir biçimidir ve hiç b i r sömürücü sistem, bunu yapm a y a c e s a ret edemez.
“Temsil” sistemi, burjuva demokrasilerinde olsun, demokrasicilik oyununun oldu¤u faﬂist ülkelerde olsun, seçilenin seçen üzerinde
e g e m e n l i k k u rd u ¤u bir sistemdir.
Bizim gibi ülkelerdeki seçimleri bu
nedenle “halk›n kendisini yönetecek
diktatörleri seçmesi” veya “kendini
kimin sömürüp ezece¤ini belirleme
seçimi”, olarak adland›rmak hiç
yanl›ﬂ de¤ildir. Seçim mekanizmas›,
bu kadar çarp›kt›r sömürücü sistemlerde. Halk iktidar›, tersine çevril miﬂ, amac›ndan uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ
seçim mekanizmas›n› as›l anlam›na kavuﬂturur.
Demokrasi, halk›n ülkeyi yönetecek vekilleri seçip, söz ve karar
hakk›n› onlara devretmesi de¤ildir.
Bu, burjuva demokrasisinin çerçevesidir. Halk demokrasisinde ise,
as›l yönetici halkt›r ve do¤al olarak
h a l k b u y e t k i s i n i , g ö re v i n i h e r
a ﬂ a m a d a k u l l a n a b i l m e l i d i r. Tüm
devlet yönetimi, yasama mekanizmas› da buna imkan verecek ﬂekilde
oluﬂturulacakt›r. Halk›n egemenli¤i,
“halk›n her aﬂamada tart›ﬂan, h e r
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aﬂ am a d a söz söyleyen ve karara kat›lan bir iﬂleyiﬂ içine sokulmas›yla”
mümkündür. Yasama ve yönetim,
ancak böyle ﬂekillenirse, o zaman
halk›n yönetime kat›l›m› gerçekleﬂmiﬂ olur. Ki Devrimci Halk ‹ktidar›nda bu olacakt›r.

K e m a l: Keza halk›n yönetime
kat›l›m›, sadece seçimle, meclislerle
s›n›rl› olmayacakt›r. Devrimci Halk
‹ktidar›, halk güçlerinin örgütlenmesi önündeki her türlü ekonomik,
siyasi, sosyal engel kald›r›l›r. ‹ﬂçiler, köylüler, memurlar, küçük esnaf, kad›nlar, gençlik, ayd›nlar, tüm
halk kesimlerine me sl ek i, kül t ürel,
sosyal, siyasal her alanda örgütlenme özgürlü¤ü tan›n›r. Bu sadece ka¤›t üzerinde bir hak tan›ma de¤il, o
hakk›n kullan›m›n› mümkün k›lacak koﬂullar› da haz›rlama ve halk›n
her kesimini örgütlenmeye bizzat
tevﬂik etmeyi de içerir.
Ya r g › n › n temel özellikleriyle
devam edelim istersen Özlem.

Özlem : Yarg› konusunda k›saca ﬂunlar› belirtebiliriz.
Devrimci Halk ‹ktidar›’nda da
elbette çeﬂitli ihtiyaçlara denk düﬂmek üzere çeﬂitli yarg› organlar›
olacakt›r. Bunlar›n en temel ve yayg›n olan›, Halk Mahkemeleri’dir ve
bunlar›n temel özelli¤i ise, h a l k › n
seçimiyle oluﬂturulmalar› olacak t › r. Evet, yarg›ya da burjuva sistemin ölçüleri içinde bak›ld›¤›nda,
halk mahkemeyi nas›l seçecek diye
düﬂünülebilir ama soruna bu çerçevenin d›ﬂ›nda bak›ld›¤›nda, halk›n
seçimle oluﬂturdu¤u mahkemelerde
gerekli teknik deste¤in sa¤lanarak
adaletin yerine getirilebilece¤i düﬂünülebilir. Bunlar› sadece “profesyonel”lerin iﬂi olarak düﬂünmek,
burjuva sistemin kriterleridir.
Bu anlay›ﬂa ba¤l› olarak, Devrimci Halk ‹ktidar›’nda yarg›, h a l k›n yarg›ya kat›l›m›n› esas alan bir
adalet anlay›ﬂ› üzerinde yükselir.
‹ﬂin tekni¤i, biçimi elbette
birçok farkl› yanlar› içerebilir, bunlar üzerinde durmam›za gerek yok
burada. Mesele, yine baﬂta belirtti-
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¤imiz gibi, nitelik meselesidir.
Zenginin yoksulu, güçlünün güçsüzü ezdi¤i, büyü¤ün küçü¤ü yuttu¤u, vicdanlar›n ve adaletin parayla
sat›n al›nabildi¤i bir yarg› sisteminden halk›n karar verdi¤i, adaletin kelimenin gerçek anlamda herkese eﬂit
davrand›¤› bir sisteme geçiﬂtir olacak
olan. Adaletin gerçek adalet olmas›
için halk›n yarg›ya ortak edilmesi ve
mutlak bir eﬂitli¤in sa¤lanmas› ﬂartt›r.
Adalet halk›n, hakl›n›n, insanl›¤›n,
ahlak›n yan›nda olursa adalettir, halk›n kat›l›m› da iﬂte bu nedenle esast›r.

M a z l um : Devrimci Halk›n ‹ktidar›’nda elbette k i l i t k e l i m e ,
“halk”t›r. Bu yarg›da da böyledir,
baﬂka alanlarda da. Mesela, bas›n,
radyo-TV gibi iletiﬂim araçlar› da,
halk›n örgütlü güçlerinin denetim
ve yönetiminde olacakt›r. Çünkü
bu da halk› egemenli¤inin bir parças›d›r. Ve burada ﬂunu da belirtelim
ki, “bas›n özgürlü¤ü”, hiçbir biçimde faﬂist propaganda için, ›rkç›l›¤›n,
ﬂovenizmin, gericili¤in propagandas› için, ama daha önemlisi, karﬂ›devrimin örgütlenmesi için kullan›lamaz.
Nas›l ki burjuvaziye örgütlenme
hakk› verilmiyorsa, ayn› anlay›ﬂ›n
devam› olarak bas›n yay›n alan›nda
da kurumlaﬂma hakk› verilemez.
Fakat bunun d›ﬂ›nda, halk güçleri, bu hakka sahip olacakt›r. Devrimci Halk ‹ktidar›’n› savunan farkl› örgütlenmeler ve ayd›nlar, bu
hakka sahip olacakt›r.
Halk›n egemenli¤i, “halk›n her aﬂamada tart›ﬂan, her aﬂamada söz söyleyen ve karara kat›lan bir
iﬂleyiﬂ içine sokulmas›yla”
mümkündür. Yasama ve
yönetim, ancak böyle ﬂekillenirse, o zaman halk›n
yönetime kat›l›m› gerçekleﬂmiﬂ olur. Ki Devrimci
Halk ‹ktidar›’nda bu olacakt›r.
t›n
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Tüm iletiﬂim araçlar›, devrimin
ve halk›n ç›karlar› için de¤erlendirilir, politikan›n özü budur. Bas›n, yay›n, e¤itim, kültür, hepsinde, temel
ayn›d›r.

K e m a l : Önceki bölümün sonunda emperyalizmle iliﬂki olacak
m› diye bir soru da sormuﬂtuk, onu
da atlam›ﬂ olmayal›m, söz alm›ﬂken
ona da de¤in istersen.

M a z l um : Birincisi, ﬂuras› aç›k
ve kesin: Emperyalizmin ülkemizden kovulmas› demek, ayn› zamanda emperyalizmin NATO gibi askeri, IMF, Dünya Bankas› gibi ekonomik kuruluﬂlar›ndan, AB gibi siyasi
yap›lar›ndan, ve tüm di¤er kültürel
sosyal görünümlü örgütlerinden
ç›kmak demektir. Tavr›n özü –Halk
Anayasas›’ndan aktar›rsak– ﬂudur:
“Emperyalizmle her türlü siyasi,
ekonomik, kültürel ba¤›ml›l›k iliﬂkisine son verilecek, ülkenin ba¤›ms›zl›¤› her ﬂeyin üzerinde tutulacakt›r.”
Bu noktada ﬂu soru gündeme geliyor; peki dünyan›n öteki ülkeleriyle, özellikle de emperyalist ülkelerle, emperyalizme ba¤›ml› çeﬂitli ülkelerle hiç mi iliﬂki olmayacak?
Elbette bu tür iliﬂkilerin kurulmas›n› gerektiren, zorunlu k›lan
ekonomik, siyasi çok çeﬂitli etkenler söz konusudur. Burada önemli
olan bu iliﬂkilerin niteli¤i ve ilkeleridir. Nedir ilkeler?
Yine Halk Anayasas›’ndan aktar›yorum: "Uluslararas› alandaki
ekonomik iliﬂkiler ülkenin kalk›nmas›na hizmet eder. Bu do¤rultuda
ba¤›ms›zl›¤a zarar verecek hiçbir
uluslararas› anlaﬂma yap›lamaz.”
Birincisi bu. ﬁunu ekleyelim ayr›ca. Devrimci bir halk iktidar›nda,
d›ﬂ politikada aç›kl›k da temel ilkelerden biri olmall›d›r. ‹mzalanan
tüm ekonomik, siyasi, askeri anlaﬂmalar halka aç›k olarak yap›lmak
durumundad›r.
Sorun elbette bir yan›yla ülkelerin kendi ekonomik imkanlar›, bir
yan›yla güçler dengesinin dayatt›¤›
zorunluluklarla belirlenir. Burada
6 Temmuz 2008

önemli olan her koﬂulda ama her
koﬂulda, d e vri mi n ve d ün ya h a l kl a r › n › n ç › k a r l a r › n › koruyan bir çizgiyi uygulayabilmektir. Geçici baz›
ç›karlar ve rahatlamalar için pragmatik iliﬂkilere yönelinmesi, uluslaraaras› düzeyde emperyalizmi güçlendiren sonuçlara yol aç›yorsa e¤er
orada politik bir yanl›ﬂ vard›r. Mesela, Sovyetler Birli¤i’nin sadece
SSCB’yi esas alan, “sosyalizmin
kazan›mlar›n›” korumak ad›na,
dünya halklar›n›n mücadelesini zay›flatmak pahas›na emperyalizmle
uzlaﬂmas›, emperyalizmi güçlendiren en önemli nedenlerden biridir.
Bu tür pragmatist politikalar, sonuçta SSCB’nin “kendi sosyalist
kazan›mlar›n› koruyamamas›”nda
da aç›kça görüldü¤ü gibi, dar, lokal
amaçlar›na bile ulaﬂamaz, uzun vadede de kaybederler. Bu nedenle,
devrimci bir halk iktidar›, “gerçekçi
olmak”, “reel politika” ve benzeri
ad›na, dünya halklar›n›n ç›karlar›na
ayk›r› uluslararas› iliﬂkiler ve politikalar içinde olamaz.

K e m a l : Ben halk iktidar›n›n
genel niteli¤i üzerine baz› noktalar›
açarak tamamlamak istiyorum yukar›da ele ald›klar›m›z›. Devrimci
Halk ‹ktidar›’nda kurumlaﬂmalar›n,
devlet, yönetim organlar›n›n taﬂ›mas› gereken ana özellik, insanl›¤›n komünizme yönelen tarihsel evrimini hedefler. Ancak bu hedef
do¤rultusunda ilerlenebildi¤i sürece
p ro l e t a r y a d i k t a t ö r l ü ¤ ü , bir “yar›devlet”, veya baﬂka deyiﬂle “devlet
olmayan devlet” olma özelli¤ini
taﬂ›r. Bu noktada üç temel özelli¤i
belirtelim:
Bunlar birincisi, d o ¤ r u d a n d em o k r a s i uygulamas›, ikincisi, ordu, bürokrasi vb. özel az›nl›¤›n yerine ço¤unlu¤un yönetimi yerine
getirebilir olmas› ve ü ç ü n c ü s ü de,
bütün olarak devlet iktidar›n›n iﬂlevini h a l k a d e v redebilme yetene¤ine sahip olmas›d›r. Beyni burjuva demokrasisinin ufkunu aﬂamayan küçük-burjuvalar, halk›n gerçek anlamda yönetebilece¤ine
inanmay›p, yönetim olgusunun her
koﬂulda “seçkinlerin, e¤itimli elitlerin” elinde olmas› gerekti¤ini
düﬂünenler, yukar›da sayd›klar›m›-
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z› gerçekçi bulmazlar elbette.
Bu mant›¤›n özü, devlet de iktidar da halk için oldu¤una göre yönetim ayg›t›nda esas olan, halk›n
iradesini en aç›k, ç›plak ve kolay
yoldan ortaya koyabilmesini sa¤lamakt›r. Bunun hangi araç ve yöntemlerle gerçekleﬂtirilebilece¤i koﬂullara, halk iktidar›n› oluﬂturan
güçler aras›ndaki dengelere ve geleneklere göre de¤iﬂebilir, fakat bu
amaç de¤iﬂmemelidir.
Bu noktada, hat›rlad›¤›m kadar›yla Hayat›n ‹çindeki Teori’nin çok
önceki bir bölümünde de üzerinde
durdu¤umuz temel bir özelli¤i de
burada tekrar vurgulamakta yarar
var. “Saf demokrasi”, “tam demokrasi”, veya “s›n›f tahakkümünün
olmamas›” gibi kavramlar, tarihsel
ve pratik karﬂ›l›¤› olmayan kavramlard›r. Lenin bu ve benzeri beklentilere dair ﬂunlar› belirtir:
“Sa¤duyuyla ve tarihle alay
edilmek istenmiyorsa, çeﬂitli s›n›flar var oldukça ‘saf demokrasi’den
de¤il, ancak s›n›f demokrasisinden
söz edilebilece¤i aç›kt›r. ... ‘Saf demokrasi’ sadece gerek s›n›f mücadelesi, gerekse de devletin niteli¤inden bihaber olmay› aç›¤a vuran bilgisizli¤i gösteren bir safsata de¤il,
ayn› zamanda bomboﬂ bir safsatad›r: çünkü komünist toplumda dönüﬂen ve al›ﬂkanl›k haline gelen demokrasi sönüp gidecek, ama hiçbir
zaman saf bir demokrasi olmayacakt›r.)

Bu anlamda, devrimciler taraf›ndan haz›rlanarak
sunulan “Halk
Anayasas› Tasla¤›”, halk›n
egemenli¤i düﬂüncesini somutlamak, halka kendi iktidar›m›z›n nas›l olaca¤›n› anlatmak aç›s›ndan son derece
önemli bir siyasal metindir.
Elbette bu anayasalar da
mutlak de¤iﬂmez metinler
de¤ildir. Halk iktidar›n›n geliﬂmesine, halk›n ihtiyaçlar›na göre o da de¤iﬂir ve geliﬂir.
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‘Saf demokrasi’, iﬂçileri alaya
alan bir liberalin uyduruk safsatas›d›r. Tarih, feodalizmin yerini alan
burjuva demokrasisini ve burjuva
demokrasisinin yerini alacak proleter demokrasiyi bilir. (Proletarya
Devrimi ve Dönek Kautsky, syf. 26)

Özle m : Demokrasinin bu anlamda bir tarifi, Halk Anayasas›
Tasla¤›’nda da vard›. Zaten, bu bölümde konuﬂtuklar›m›z›n tamam›,
kendini en özlü biçimde bir a n a y a s a d a ifade eder. Yeri gelmiﬂken bunu da belirtelim.
Somut olarak sayarsak, devletin
kuruluﬂu, yap›s›, devletin biçimi,
yasama, yarg› gibi görevleri üstlenecek organlar›n kuruluﬂu, iﬂleyiﬂi,
devletin halk karﬂ›s›ndaki yükümlülükleri, haklar ve özgürlükler, bir
anayasada somutlan›r. Bu anlamda,
devrimciler taraf›ndan haz›rlanarak
sunulan “Halk Anayasas› Tasla¤›”,
halk›n egemenli¤i düﬂüncesini somutlamak, halka kendi iktidar›m›z›n nas›l olaca¤›n› anlatmak aç›s›ndan son derece önemli bir siyasal
metindir. Elbette bu anayasalar da
mutlak de¤iﬂmez metinler de¤ildir.
Halk iktidar›n›n geliﬂmesine, halk›n
ihtiyaçlar›na göre o da de¤iﬂir ve
geliﬂir. Mesela, Sovyetler Birli¤i
Anayasas› veya Küba Anayasas› da
devrimden sonra çeﬂitli dönemler
boyunca bir çok de¤iﬂikliklere u¤ram›ﬂt›r.

M a z l u m : Evet, Sovyetler
Birli¤i, Küba ve daha baﬂkalar›,
bizim burada teorik olarak koyduklar›m›z›, de¤iﬂik boyutlarda ve
biçimlerde hayata geçiren ülkelerdir. Konuyu zaten biraz da bu yan›n› ele alarak bitirmek yerinde
olacakt›r. Baﬂtan beri bir çok ﬂey
s›ralad›k. B ü t ü n b u n l a r nas›l ha yata geçecek? Bu soruya cevab›m›z, hiç kuﬂkusuz baz›lar›nda karﬂ›-devrimlerle halk iktidarlar› y›k›lsa da, 70 y›ll›k sosyalizm deneyi ve halen devam etmekte olan
sosyalist iktidarlard›r.
70 y›ll›k deney, proletarya diktatörlü¤ü sürecinin düz bir hat izlemeyece¤ini, sosyalizmin sorun-

TEOR‹

31

suz, pürüzsüz bir toplum olmad›¤›n›
göstermiﬂtir. Bir ço¤unda ekonomik
veya siyasal zorluklar yaﬂand›, sa¤a
veya sola savrulmalar oldu. Hakl›y›z Kazanaca¤›z’da belirtildi¤i gibi,
“Marksist-Leninistler, burjuvazi gibi tarihi ve nesnel gerçekleri, hatalar›, halktan ve proletaryadan gizlemezler. ... Marksist-Leninistler, nesnel gerçe¤i kavramay› zafere giden
yolda önﬂart kabul ettiklerinden;
sapmalar›n ve hatalar›n ortaya ç›kard›¤›, ama sosyalizmde olmamas›
gereken sorunlar karﬂ›s›nda, reformistler ve revizyonistler gibi hayal
k›r›kl›¤›na u¤ramam›ﬂlard›r. ... Sosyalizmin hatalar›n›, zaaflar›n› ve
tüm sorunlar›n› nesnelli¤i içinde
kavrayamazsak bunlardan kurtulamay›z.”
Sosyalizm, toplumlar›n binlerce y›ll›k geliﬂimi gözönüne al›nd›¤›nda henüz genç bir sistemdir. Fakat yine de bu k›sa süre içinde insanl›¤›n sömürücü feodal ve kapitalist toplum koﬂullar›nda çözülmemiﬂ, kangrenleﬂmiﬂ, insanl›¤›
y›k›ma götüren sorunlar›na sosyalizm neﬂter vurmuﬂtur. Kapitalizmin erozyona u¤ratt›¤› insani ve
toplumsal de¤erleri kapitalist batakl›ktan çekip ç›karm›ﬂt›r. Sosyalizm, 70 y›lda, geri, atalet içinde,
karacahilli¤in kol gezdi¤i, uyuyan
nice toplumu aya¤a kald›rm›ﬂ, yüz-

lerce y›lda sa¤lanabilecek ilerlemeleri ony›llara s›¤d›rm›ﬂt›r. Sosyalizm bilimi, teknolojiyi, e¤itim ve
ö¤retimi, insanca ve onurlu yaﬂamay›, Afrika’n›n balta girmemiﬂ ormanlar›na, Asya’n›n cang›llar›na
kadar sokmuﬂtur.
Marksist-Leninistler olarak, sosyalizmin 70 y›ll›k bu baﬂar›lar›n›n
yan›nda hatalar› ve henüz çözümleyemedi¤i sorunlar›n›n oldu¤unu da
biliyoruz elbette. Ve ancak, yine
teorik ve tarihsel bir kesinlikle biliyoruz ki, bu s o r u n l a r › n ç ö z ü m ü d e
yine sosyalizm içindedir.

K e m a l : Evet sevgili arkadaﬂTeori, ancak
hayat›n içinde
oldu¤unda,
ancak hayat›n
içinde yürüyece¤imiz yolu
ayd›nlatt›¤›nda, iﬂlevseldir.
Hayat›n d›ﬂ›ndaki teori,
ancak lafazanlar›n iﬂidir.
Bu anlamda bu çal›ﬂmam›z›
sonland›r›rken, son olarak
dikkat çekece¤imiz teoriyi
ve prati¤i birlikte ele almak olacakt›r. Mahir’in dedi¤i gibi, biz teoriyi devrim
yapmak için ö¤renmeliyiz.
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lar, sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, baﬂta
dedi¤imiz gibi, bu Hayat›n ‹çindeki
Teori’deki son sohbetimizdi. Bu bölüme baﬂlayal› üç y›l› geçti.
Yürüyüﬂ’ün ilk say›s›nda, 22
May›s 2005’de ilk bölümünü yay›nlad›¤›m›z Hayat›n ‹çindeki Teori
sohbetlerimizi, o günden bu yana,
üç y›l› aﬂk›n bir süre devam ettirdik.
Üç y›l kuﬂku yok ki, bir e¤itim çal›ﬂmas› aç›s›ndan k›sa bir zaman de¤ildir. Dergimizin yay›n›n›n durdurulmas› nedeniyle verdi¤imiz zorunlu aralar d›ﬂ›nda, 150 hafta, dünyadaki ve ülkemizdeki olaylar›n çeﬂitli yanlar›n› ele ald›k.
Bu bölüme verdi¤imiz ad, ayn›
zamanda teoriye bak›ﬂ aç›m›z› da
yans›t›yordu. Teori, ancak hayat›n
içinde oldu¤unda, ancak hayat›n
içinde yürüyece¤imiz yolu ayd›nlatt›¤›nda, iﬂlevseldir. Hayat›n d›ﬂ›ndaki teori, ancak lafazanlar›n
iﬂidir. Bu anlamda bu çal›ﬂmam›z›
sonland›r›rken, son olarak dikkat
çekece¤imiz teoriyi ve prati¤i birlikte ele almak olacakt›r. Mahir’in
dedi¤i gibi, biz teoriyi devrim yapmak için ö¤renmeliyiz.

Özlem, Mazlum, Kemal:
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, sözümüzü noktal›yoruz art›k; baﬂka çal›ﬂmalarda buluﬂmak üzere, hoﬂçakal›n.

“ YO ZL AﬁM AYA Y I K I M L A R A
VE YOKSULU⁄A K A R ﬁ I
G Ü C Ü M Ü Z B‹ R L ‹ ⁄ ‹ M ‹ Z D ‹ R ”

Ümraniye 1 May›s Mahallesi’nde
üç y›ld›r düzenlenen “Yozlaﬂmaya
Y›k›mlara Ve Yoksullu¤a Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir” halk ﬂenli¤i 29
Haziran günü ﬁükrü Sar›taﬂ Park›’nda yap›ld›.
“Amaç ﬂenlik de¤il, bu vesileyle
birlik ve dayan›ﬂmay› hayata geçirmek çünkü yozlaﬂma, yoksulluk, y›k›mlar halk›n sürekli gündeminde.

32

TEOR‹

Düzen halka bunlarla savaﬂ açm›ﬂ
durumda. Halk bu savaﬂa birlik ve
dayan›ﬂmas›yla karﬂ›l›k verebilir”
diye belirtiyor ﬂenli¤in amac›n› Anadolu Temel Haklar.
ﬁenlik alan› mahallede katledilen
gencecik bir devrimcinin ﬁükrü Sar›taﬂ’›n ad›n› taﬂ›yor. Y›llar önce devrimcilerin yan›nda, anti-faﬂist mücadelenin içinde oldu¤u için katledilmiﬂti ﬁükrü Sar›taﬂ. Ve katledildi¤inde henüz 14 yaﬂ›ndayd›.
ﬁenlik Anadolu Temel Haklar
ad›na okunan aç›klamayla baﬂlad›.

Aç›klamada egemenlerin halklar üzerinde yo¤unlaﬂt›rd›¤› psikolojik
ve fiziki sald›r›lara vurgulan›rken hep beraber
mücadele etmeye ça¤r›s›

yap›ld›.
Aç›klaman›n ard›ndan ﬂiirler
okundu ve sanatç›lar sahneye ça¤r›ld›. K›smet Y›ld›z, Nilüfer Sar›taﬂ,
Grup Umut Ya¤muru ve Karadeniz
türküleriyle Erdal Bayrako¤lu kitlenin coﬂkusunu daha da art›rd›. Üçbin
kiﬂinin hep bir a¤›zdan “Türküler
Susmaz Halaylar Sürer” sloganlar›yla sahneye Grup Yorum ç›kt›. ﬁenlik
kitlenin de eﬂlik etti¤i Grup Yorum’un söyledi¤i türkü ve marﬂlarla
sona erdi.
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Fethullah Gülen
CIA Ortakl›¤›
Mahkemeye sunulan destek
mektuplar›nda ilk s›rada yer al›yor.

Fethullah Gülen y›llard›r Amerika’da yaﬂ›yor. Fakat, Amerika’da
kalmaya devam edebilmesi için,
“Yeﬂil Kart” alabilmesi gerekti.
Gülen, Yeﬂil Kart alabilmek için
açt›¤› davay› kaybetti. Çünkü, Gülen’de Yeﬂil Kart verilen kiﬂilerde
aranan,“ola¤anüstü yetenekte ol mas›... ulusal ve uluslararas› topl u m da m e s l e ¤ i n d e e n ü st d ü z e y de
bulunmas›” gibi nitelikler bulunmuyormuﬂ!
Gülen’in as›l mesle¤i, Amerikan
ajanl›¤›, din tüccarl›¤›d›r. Bu aç›dan
Gülen, mesle¤inin en üst düzeylerinden birisidir. Fakat, mahkemeye
bu mesle¤ini söylemek yerine, kendini “e¤itimci” diye pazarlamaya
kalk›ﬂm›ﬂ. Bu iddias›n› kan›tlamak
için sundu¤u belgeler ise geçersiz
say›lm›ﬂ.
Demek ki; Fethullah, “yeﬂil dol a r ”lar› bast›r›p, dünyan›n dört bir
yan›nda okul kurarak elde etti¤ini
sand›¤› e¤itimci pozisyonunu(!)
mahkemeye kabul ettirememiﬂ.
Gülen’in en yak›n dostlar›n›n
kimler oldu¤unu bir kez daha gösteren geliﬂme de bunun üzerine yaﬂan›yor. Gülen, belgelerle kabul ettiremedi¤i “liyakat›n›(!)”, dostlar›ndan toplad›¤› referans mektuplar›
ile kan›tlamaya çal›ﬂ›yor.

C I A Gülen’e Kefil
Gülen için referans mektubu verenlerden bir kaç›n›n kimlikleri ﬂöyle;

k

G e o r g e F i d a s ; C I A’ d a n
Analiz ve Prodüksüyon Direktörü
olarak emekli oldu. C I A’n›n Bal k a n p o l i t i k a l a r › u z m a n › ve halen
Washington Universitesi Uluslaras›
‹liﬂkiler Bölümü’nde ders veriyor.
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k G r a h a m F u l l e r: Eski CIA
a j a n › ve yine eski “ National Intelligence Council” ( U l u s a l ‹ s t i h b a r a t
K on se y i ) Baﬂkan Yard›mc›s›.
“RAND Corporation”da dan›ﬂmanl›k hizmeti veriyor.
k

Morton Abramowitz;
ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi.
Listede bunlar d›ﬂ›nda da, Gülen’e kefil olan pek çok Amerika’l›
isim var.
CIA ajanlar› ile Fethullah’›n bu
“güven” iliﬂkisinin, elbette geçerli
nedenleri vard›r. Bunun en bilinen
nedeni, Gülen’in Amerikan islamc›l›¤›n›n savunucusu ve yay›c›s› olmas›d›r.
Ki, 2003 y›l›nda ülkemize gelen, G r a h a m F u l l e r Fethullah Gülen’i de ﬂu sözlerle savunuyordu;
“Fethullah Gülen'in radikal ‹slamc› oldu¤unu düﬂünmek bana
zor geliyor. Kesinlikle de¤il, bu
yönde ki gör üﬂl e re k at ›l m› yorum”
dedi. Elbette Fuller hakl›yd›, Gülen’in islamc›l›¤›n› tarif edecek kelime, “ R a di k a l ‹ s l a mc › l › k” de¤il,
ancak “Amerikan ‹slamc›l›¤›” kelimesi olabilirdi. Gülen islamc›l›¤›,
Amerika için çok gerekli ve yararl›
bir islamc›l›kt›. O süreçte Türkiye’de aran›r durumda olan Gülen’in
Amerika taraf›ndan iade edilmemesinin nedeni de buydu.

M ü s l ü m a n l a r › Am e r i k a n
E m p e r y a l i z m i n e P eﬂke ﬂ
Ç eken Gülen
2003 rakamlar›na göre, Gülen’in
denetiminde dünyan›n dört bir yan›ndaki dershane ve okul say›s›
570’dir. Bu okullar›n ne iﬂe yarad›¤›na iliﬂkin fikir verebilecek örneklerden biri Rusya Federasyonu’nda
yaﬂananlar olmuﬂtu.

Kuﬂkusuz ki, Gülen'e CIA'c›lar›n kefil olmas›n›n nedenleri var.
Bunun baﬂ›nda Gülen'in dünyan›n
çeﬂitli bölgelerinde kurdu¤u okullar
ve dershanelerde Amerikan politikalar›n›n yay›lmas›na hizmet etmesi, Amerikan ç›karlar› için çal›ﬂ›yor
olmas› geliyor.
Rusya Federasyonu, 2001’den
sonra, Gülen'e ait 16 okulu kapatt›,
2003’te Gülen okullar›nda çal›ﬂan
10 ö¤retmeni s›n›r d›ﬂ› etti, 2006’da
s›n›r d›ﬂ› edilen ö¤retmen say›s›
50'ye yak›nd›. Rus gizli servisi, bu
okullarda Rusya Federasyonu'nun
ulusal güvenli¤ine ayk›r› e¤itim ve
ö¤retim yap›ld›¤›n› söylüyor, bu
okullarda çal›ﬂan ö¤retmenlerin,
ABD ve ‹ngiltere ad›na ajanl›k yapt›¤›, Türki cumhuriyetlerde darbe
giriﬂimlerine kar›ﬂt›¤›n›n saptand›¤›
aç›klan›yordu. Gülen’in Rusya temsilcisinin Rusya’ya giriﬂi yasaklan›yordu.
Yine, Gülen’in Özbekistan’daki
okullar› da, Devlet Baﬂkan› ‹slam
Kerimov’a yönelik suikasta ad› kar›ﬂanlardan baz›lar›n›n Gülen cemaatine mensup oldu¤u gerekçesiyle
1999-2000 y›llar›nda kapat›lm›ﬂt›.
Gülen’in ayr›ca Azerbaycan,
Nahç›van, Kazakistan, K›rg›zistan,
Türkmenistan ve Tacikistan'›n yan›nda Afrika’da okullar açt›¤› biliniyor. Amerikan ç›karlar›n›n oldu¤u
özellikle Müslüman halklar›n oldu¤u ülkelere, Amerikanc› Gülen de
okullar› arac›l›¤›yla giriyor.
“Yeﬂil Kuﬂak” sürecinden itibaren Amerika’ya hizmet eden islamc›l›k, hizmetlerine devam ediyor.
Bu özellikleri nedeniyle Amerikanc› 12 Eylül cuntas› taraf›ndan
önleri aç›ld›, geliﬂtirildiler. Bu özellikleri nedeniyledir ki, sözde Fethullah Gülen aran›r durumda iken,
polis baﬂta olmak üzere, düzenin

FETHULLAH/ CIA

33

içindeki kurumlaﬂmalar›na ses ç›kar›lmam›ﬂt›r.
Gülen, okullar›yla, medyas›yla,
elindeki olanaklar›n tümüyle Amerika’n›n hizmetindedir. Kendisini
Müslüman diye tan›mlayanlar›n,
Ortado¤u’yu kan gölüne çeviren
Amerika’n›n karﬂ›s›nda olmas› gerekir; fakat Gülen de¤il karﬂ›s›nda
olmak, okullar›yla, elindeki bas›n
yay›n araçlar›yla Amerikan politikalar›n› halklara empoze etmeye çal›ﬂan bir politika izlemiﬂtir.
Amerika’yla ayn› a¤›zla, Müslüman halklar›n iﬂgale karﬂ› direniﬂleri “ t e r ö r ” diye tan›mland›, Amerika’ya karﬂ› olan her ﬂey “ t e r ö r ”dü.
Halklara direniﬂlerden uzak durmalar› telkin ediliyordu.
Gülen’in Müslümanl›¤›n›n çerçevesi de bu temel noktada çizilmektedir. Gerçekte, müslümanl›kla,
dinle imanla ilgisi yoktur. ‹slam›n
tüm de¤erlerini satabilir. Nitekim
yapt›¤› da budur.
Amerikanc› islamc›lar için her
ﬂey sat›l›kt›r. En iyi pazarlad›klar›
ve kullanabilecekleri malzeme din
oldu¤u için dini sat›yorlar. Halk›n
inançlar›n›n onlar›n gözünde bir de¤eri yoktur, rahatl›kla Amerika’n›n
hizmetine sunmalar› da bunu göstermektedir.
Sadece din de de¤il, örne¤in bir
bakars›n›z, islamc›l›kla ilgisi olmayan futbol kulüplerine el atarlar.
Futbol kulüplerinin hepsi mafya yuvas›d›r, onlar›n islamc›l›¤› bu mafya
yuvalar›na el at›p rant›ndan yararlanmaya, futbolu kitleleri uyutma
ve iktidarlar› için kullanmaya engel
olmaz.
Dinse din, futbolsa futbol,
mafyaysa mafya, hepsini kullanabilirler. Dini ticaret mal› gibi gören
bu kafa yap›lar›n›n, Müslümanlar›n
“ b ü y ü k ﬂ e y t a n ” dedikleri Amerikan emperyalizmi ile ayn› cephede
yer almalar› da bu nedenle ﬂaﬂ›rt›c›
olmuyor.

Fethullah’tan
Genelkurmay’a... Dini
K u l l a n m a y a n M › Va r ?
Bugün dini en etkili ﬂekilde kullanan islamc›lar karﬂ›s›nda, laiklik
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savunucusu kesilen Genelkurmay’›n da dini kullanmakta islamc›
kesimden özde fark› yoktur.
Ülkemizde islamc›l›¤›n ve özellikle de din tüccarlar›n›n bu kadar
güçlenmelerinde 12 Eylül Cuntac›lar›n›n destekleri belirleyicidir.
Devrimciler, halkta ba¤›ms›zl›k,
demokrasi, sosyalizm, hak ve özgürlükler, adalet, anti-emperyalist,
anti-oligarﬂik, anti-faﬂist bilinci geliﬂtirirken, cuntac›lar bunun karﬂ›s›nda halk› dini geliﬂtirerek denetim
alt›nda tutma politikas› uygulad›lar.
Bunun için tarikatlar› desteklediler, yayg›nlaﬂt›rd›lar. Gülen hareketi de, bugün AKP’yi oluﬂturan islamc›l›k da bu koﬂullarda h›zla geliﬂti, örgütlendi ve bugün Genelkurmay’a karﬂ› iktidar çat›ﬂmas› yürütecek duruma geldi.
Bugün için Genelkurmay’›n laiklik söylemine sar›lmas›n›n da
inand›r›c›l›¤› yoktur. Laikli¤i tutunacak nokta olarak görmektediler,
fakat ayn› zamanda halk›n mücadelesi karﬂ›s›nda bugün de dini kullanmakta ve “Dinin lüzumlu bir mü essese” oldu¤u düﬂüncesinden hareketle, halka karﬂ› savaﬂt›rd›klar› askerleri dini söylemlerle motive etmektedirler.
Din, Müslümanlar› aﬂa¤›layan,
Amerikan halk›n› Müslümanlara
karﬂ› düﬂmanlaﬂt›rmak için, islama
hakaret eden Amerika yönetiminin
de ilgi alan› d›ﬂ›nda de¤il. Onlar da,
islam› kendilerinin kullanabilece¤i
ﬂekilde biçimlendirmenin ve kullanman›n politikas›n› yap›yor ve AKP
gibi, Fethullah gibi iﬂbirlikçileri
arac›l›¤›yla uyguluyorlar.
K›sacas› din, halklar› denetim
alt›na almaya çal›ﬂan, sömürü ve
zulmü perdelemek isteyen, halk›
gerçek sorunlar›ndan uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂan tüm egemenlerin kulland›¤›, kullanmaya çal›ﬂt›¤› bir malzemedir.

Hizmet Karﬂ›l›ks›z De¤il
Gülenler’in, AKP’lilerin Amerika için çal›ﬂ›rken yürüttükleri iliﬂki
tek yanl› bir iliﬂki de¤ildir. Bu iliﬂki

içinde kendi ç›karlar› da vard›r.
Bu iliﬂki içinde, emperyalizmin
de deste¤ini alarak, gerek ülke içinde, gerekse de¤iﬂik ülkelerde ekonomik, siyasi, örgütsel güç kazanmaktad›rlar.
Örne¤in, Gülen’in denetimindeki mal varl›¤› listesi ﬂöyle;
T ü r k i y e ' d e ; 88 vak›f, 20 dernek, 128 özel okul, 218 ﬂirket, 129
dershane ve yaklaﬂ›k 500 ö¤renci
yurdu, 1 ingilizce olmak üzere 17
yay›n organ›, TV istasyonu, ulusal
düzeyde 2 radyo istasyonu, finans
kurumu ve 1 sigorta ﬂirketi.
Yu r t d › ﬂ› n d a ; 6 üniversite, 236
lise, 2 ilkokul, 8 yabanc› dil ve bilgisayar merkezi, 6 üniversite haz›rl›k kursu ve 21 ö¤renci yurdu.
2003 y›l›na ait olan bu listenin
bugün için çok daha fazla büyüdü¤ünü tahmin etmek zor de¤ildir.
Gülen’in Yeﬂil Kart baﬂvurusuna
iliﬂkin Amerikan Savc›l›¤›’n›n haz›rlad›¤› dosyada da, Gülen cema atinin 25 milyar d o l a r l › k m a d d i
gücü oldu¤u belirtiliyor.
Yine Amerikan Savc›l›¤›, Gülen’in finans kaynaklar›na iliﬂkin de
de¤erlendirme yap›yor. Dosyada
deniyor ki; “ G ü l e n h a r e k e t i n i n ,
yürüttü¤ü projelerin finansman›n da kullan›lan paralar›n büyüklü¤ü
ned en iy le S uu d i A r a b i s t a n , ‹ r a n v e
Tü rk hüküme tle riyle giz li anl a ﬂma
iç i nde oldu¤ u i ddia l ar› di le ge t iri l mektedir. CIA’in de bu projelere finansal ortakl›k etti¤i ﬂüpheleri bu lunmaktad›r” .
Gülen’in bu güce ulaﬂmas›nda
iﬂbirlikçili¤inin rolü, görmek isteyenler için gizli sakl› de¤il. Türkiye’de bizzat cuntan›n ve sonras›nda
ki iktidarlar›n bilgileri ve onaylar›
dahilinde, Amerika ve Suudi Arabistan taraf›ndan finanse edilen
bankalar, holdingler, yat›l› okullar,
kolejler, dershaneler kuruldu. Fethullah Gülen de, o günlerde büyütülmeye baﬂland›. Bu iliﬂki içinde,
bir yandan sermaye büyütülürken,
di¤er yandan kapitalist sistemle bütünleﬂildi.
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Elinizdeki Kan› Böyle Silemezsiniz!
‹slamc›lar, y›llard›r
Sivas katliam›n› yaratan geçmiﬂleriyle hesaplaﬂmak yerine, kimi alenen savunurken, kimi
kendi gerçeklerini örtbas etme peﬂinde. 1 Temmuz tarihli Zaman’da
ç›kan haber de bunun bir örne¤iydi.
“Sivas olaylar›nda ‹ﬂçi Partisi
parma¤›” baﬂl›¤›n› taﬂ›yordu haber.
Haberde konuﬂturulan dönemin
Sivas ‹l kültür müdürü Mehmet Talay ﬂöyle diyordu: “O gün Ergene kon diye bir yap› yoktu. Ancak, Ayd›n l›k ve ‹ﬂç i P a rtisi e kibi a ktif ola r a k ﬂe n l i k l e r de y er a l d › . . . ﬂ e n l i kl e ri n Siva s il me rk e z in de ya p ›lma s ›
iç in ayn› ekip bask› kur du...” .
‹ﬂçi Partisi’nin, kirli sicilini bili-

yorlar ve katliamdaki sorumluluktan kurtulmak için kullan›yorlar.
Haber diyor ki, Mad›mak Oteli’nde insanlar› diri diri yakan dinci
gericili¤in suçu yok. Suçluyu da
bulmuﬂlar: ‹P!
Konuﬂan, Pir Sultan Abdal ﬂenliklerinin Sivas merkezde yap›lmas›n› da suç, provokasyon olarak görüyor! Ayr›ca, Sivas’› yapanlar “de mokratik geliﬂmenin önünü provo kasyonlarla” kesenlerdir diyor ve
Ergenekon operasyonunu kastederek bugün de ayn› ﬂeylerin oldu¤unu söylüyor.
K›sa bir haber, Fethullahç› kesimin birçok özelli¤ini yans›t›yor.
Yalanc›l›k var, gerçekleri çarp›tma var. Provokasyon teorileriyle
yapt›klar› katliam›n sorumlulu¤un-

‹nanç De¤il Sap›kl›k
Suudi Din ‹ﬂleri yetkililerinden Ahmad AlMu'bi diyor ki;
“Peygamberimiz
6 yaﬂ›ndakine ni kah k›yd›, 9 yaﬂ›na
geldi¤inde
cinsel iliﬂkiye girdi, onu örnek al mal›y›z. .. B a b a
iz i n ve r ir s e 1 y a ﬂ › nd a k ›z la da
evl eni lir” .
Konuya “aç›kl›k getiren(!)” Türkiye’nin eski Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› Süleym a n Ateﬂ de diyor ki; “ erg e n lik ç a ¤› k ›z l a r iç i n 12 - 1 5,
erkekler için 15 ... B u n d a n
önce velinin r›zas› olursa
olur. Ancak fiilen evlilik olmaz, sadece nik a h olur.”
Ehh... fazla kayg›lanman›za gerek yok, demek ki, henüz bir yaﬂ›ndaki çocukla cinsel iliﬂkiye girecek boyutta
sap›klaﬂmam›ﬂlar!!!
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“Evlilik” kelimesi de dillerinde i¤reti duruyor, kad›n
erkek iliﬂkilerine, evlilik kurumu gözüyle bakm›yorlar.
Kad›n›; sap›kl›k boyutunda
cinselliklerini tatmin ettikleri
bir mal olarak görüyorlar.
Sap›k beyin binbeﬂyüz y›l
öncesinden bula bula, çocuklarla cinsel iliﬂkiye girilebilece¤ini buluyor, bunu kural haline getiriyor. Bugünün nimetlerinden yararlanmada s›n›r tan›m›yor, “bunlar peygamber
zaman›nda yoktu” demiyor;
fakat cinselli¤ini tatmin için,
“peygambe r 9 yaﬂ›ndakiyle
cinsel iliﬂkiye girdi” söylemine sar›l›yor, “onu örnek almal›y›z” diyor. Hüseyin Üzmez
örne¤inden de gördük ki, sadece söylemiyorlar, ayn› zamanda uyguluyorlar.
Bu “islami içtihad”, islamc›lar›n mesela Hüseyin
Üzmez olay›ndaki sessizli¤ini
de aç›kl›yor olmal›...

dan kurtulmaya çal›ﬂmak var. Ahlaks›zl›k var. Hem katlediyor, hem
de kendi katliam›n›, Ergenekon, ‹ﬂçi Partisi isimlerini kullanarak iktidar çat›ﬂmas›nda kullanmaya çal›ﬂ›yor. Onun için de, böyle bir iddiay›
aradan 15 y›l geçtikten sonra u y d ur u y o r.
Alevileri katletmeyi meﬂru görüyor, yar›n yine ayn› katliamlar› yapacak kafay› taﬂ›yor, ama ne katliam›n sorumlulu¤unu üstleniyor, ne
de özeleﬂtirisini veriyor.
Fakat, kendilerini çok zeki sanan
Fethullahç› gericilik, bu yalanlar›yla katliam›n sorumlulu¤undan kurtulamayaca¤›n› da bilmelidir. Belki,
bu uyduruk haberlerle bugün için
birilerini kand›rabilirler, ama ellerindeki kan› silemezler.

Can Güvenli¤ine As›l
Tehdit Polisten!
B i r genç daha polis taraf›ndan felç
e di l di .. ‹ s t a n b u l ’ d a p o l i s i n v u r d u ¤ u
Yasin K›rbaﬂ adl› genç felç oldu...
Moda Park›’nda meydana gelen
olayda bir polis memuru, Yasin K›rbaﬂ adl›
genci ensesinden vurdu. 19 yaﬂ›ndaki genç
felç oldu, polis “ Beni gasbetmeye çal›ﬂt›” diyerek cinayetini örtbas etmeye kalk›ﬂt›..
Polis, savunmas›nda "gasbedilmek istendi¤i için korkutmak amac›yla ç›kartt›¤› tabancas›n›n kaza ile patlad›¤›n›" ileri sürmüﬂ.
Hiçbir gerekçenin karﬂ›s›ndaki kiﬂiyi ensesinden vurmay› aç›klayamayaca¤› belli. Ama
yarg›, polisin bu aç›klamas›n› son derece yeterli ve geçerli görmüﬂ olacak ki, polisin “tutuksuz yarg›lanmas›na” karar vermiﬂ.
Biz ülkemizde, üç, dört, beﬂ kiﬂiyi katletmekten yarg›land›¤› halde, tutuksuz yarg›lananlara tan›k oldu¤umuz için, neticede bu da
çok ﬂaﬂ›rt›c› de¤il.
Ferhat Gerçek, Feyzullah Ete, Baran Tursun, Yasin K›rbaﬂ... ve yar›n daha baﬂkalar›;
art›k çok aç›k ve kesin ki; vatandaﬂ›n huzur
ve güvenli¤ini sa¤lamakla görevli olan polis,
can güvenli¤ine yönelmiﬂ baﬂ tehdittir..
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Yakan ve Yak›lanlar

Unutulmad›

‹stanbul

‹zmir

Malatya
‹ﬂte önündeyiz Mad›mak’›n. ‹ﬂte
alevler yan›yor hala. Hala 15 y›l öncesinin öfkesiyle doluyuz.
15 y›l önce, 2 Temmuz 1993’te
Sivas’ta Mad›mak Oteli’ni tutuﬂturanlar, katlederek sindirmek istiyorlard›. Onlar›n kitab›nda inançlara,
düﬂüncelere özgürlük yoktu. Onlar,
Mad›mak Oteli’nin önündeki güruhtan ibaret de¤illerdi elbette. O güruhu koruyan devlet vard›.
Gericilikten, faﬂistlerden, oligarﬂik devletten hesap sormak için Mad›mak önüydeydik.
Katlettiklerinde art›k Alevi halk›n
Pir Sultan türküleri söylemeyece¤ini,
adaletsizli¤e, zulüm düzenine isyanlar›n› “senin de çark›n k›r›l›r” dizelerinde dile getirmeyeceklerini, yakt›klar› zaman, bir daha “dönen dönsün
ben dönmezem yolumdan” dizeleriyle yolundan döneni lanetlemeyeceklerini san›yorlard›.
Yan›ld›lar. Yan›ld›klar›n›n göstergesi, 2 Temmuz’da Mad›mak Oteli
önünde toplanan 20 bini aﬂk›n kitleydi. Yan›ld›klar›n›n kan›t›, Kad›köy’de toplanan 6 bin kiﬂinin öfkesi
idi. Yan›ld›klar›n›n kan›t›, ülkemizin
dört bir yan›nda Sivas’ta yakanlara
ya¤d›r›lan lanetlerdi.
Mad›mak önündeyiz iﬂte.
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Katliamc›l›¤›n ve düzenin 15 y›ld›r katliam› savunan utanc›n›n an›t›
önündeyiz.
Türkiye’nin çeﬂitli illerinden Sivas’a gelen kitle, sabah saatlerinden
itibaren Hac› Bektaﬂ-› Veli Kültür ve
Tan›tma Vakf› önünde toplanmaya
baﬂlad›. Anma törenlerine 200 kiﬂilik
bir kitle ile alanda yerini alan Halk
Cephesi’yle birlikte, Mad›mak Oteli’nde yak›lanlar›n aileleri, çeﬂitli
Alevi dernekleri, kitle örgütleri, yasal partiler, ilerici, demokrat, Alevi
halk da kat›ld›.
Ellerinde, Mad›mak’ta yak›lanlar›n resimleri, pankart ve dövizler, Pir
Sultan’lar›n yak›larak bitirilemeyece¤ini simgeleyen saz ve öfke dolu
sloganlarla Mad›mak Oteli’ne do¤ru
yürüyüﬂe geçen kitle, görkemli bir
görüntü oluﬂturdu.
Halk Cephesi anma törenlerine “2
Temmuz ve 19 Aral›k’ta diri diri yakanlar iﬂbirlikçi iktidarlard›r” pankart›yla kat›l›rken ayr›ca “Bu kaç›nc›
ölmem hain, Pir Sultan ölür ölür dirilir”, “Pir Sultanlar Ölmez binler yetiﬂir”, “Katiller halka hesap verecek”
yaz›l› pankartlar› aç›ld› ve “Gün gelecek devran dönecek katiller halka
hesap verecek”, “Faﬂizme karﬂ› omuz
omuza” sloganlar› at›ld›.
Yürüyüﬂün sonunda Mad›mak
Oteli önünde düzenlenen törende yap›lan konuﬂmalarda, Mad›mak’›n
müze yap›lmas› talebi dile getirildi.
Katliam›n devletin denetimi alt›nda
yap›ld›¤› belirtildi. Alanda, katledilenlerin tek tek isimleri okundu, kitle
devletin katlederek yok edemeyece¤ini kan›tlarcas›na, katliamda yaﬂam›n› yitiren her kiﬂinin ismi okundu¤unda “burada” diye hayk›rd›.
‹ S TANBUL
2 Temmuz’da Sivas Mad›mak
Oteli’nde katledilen 33 ayd›n›m›z
Kad›köy’de yap›lan bir mitingle an›l-

d›, katliam lanetlendi. Katliam›n 15.
y›l›nda Kad›köy Tepe Natilius’un
önünde toplanarak buradan ‹skele
Meydan›’na yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi.
Birçok demokratik kitle örgütünün
pankart ve sloganlar›yla kat›ld›¤› mitinge Halk Cephesi üyeleri de pankartlar›, Sivas katliam›nda ﬂehit düﬂenlerin resimleri ve k›z›l bayraklar›
ile kat›ld›lar. Büyük bir öfkeyle “Mad›mak Katliam›n›n Hesab›n› Soraca¤›z, Diri Diri Yakanlar ‹ﬂbirlikçi ‹ktidarlard›r, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer
Cephede” sloganlar›n› hayk›ran Halk
Cepheliler 1050 kiﬂilik kitlesiyle ve
kortej görkemleriyle yürüyüﬂteki
yerlerini ald›lar.
Yürüyüﬂ boyunca binlerce kiﬂi att›klar› sloganlarla Sivas’ta yak›larak
katledilen ayd›nlar›m›z›n unutulmayaca¤›n› bir kez daha hayk›rd›lar.
Miting baﬂlad›¤› s›rada CHP kortejinin alana girmesiyle Halk Cephesi
üyeleri korteji yuhalayarak CHP’yi
teﬂhir etti.
Mitingde Kad›köy PSAKD Baﬂkan› Feti Bölükgiray’›n PSAKD ﬁubeleri ad›na okudu¤u bas›n aç›klamas›nda katliam anlat›larak “Sivas
katliam›n› unutmak ihanettir” denildi.
Mitingde Nesimi Çimen’in eﬂi ve
Alevi Bektaﬂi Dernekleri Federasyonu Baﬂkan› Ali Kenano¤lu da birer
konuﬂma yaparak Mad›mak Oteli’nin
müze olmas› talebini yinelediler. Sanatç› ‹lyas Salman k›sa bir konuﬂma
yaparken, Onur Ak›n söyledi¤i ﬂark›lar› Sivas ﬂehitlerine arma¤an etti.
Cahit Berkay’›n da sahne ald›¤› mitingde en son olarak sahne alan Grup
Yorum kitle taraf›ndan büyük bir coﬂkuyla karﬂ›land›. Sivas katliam›n› anlatan Gün Tutuﬂur isimli ﬂark›lar›yla
programlar›na baﬂlayan Yorum üyeleri yapt›klar› konuﬂmada Sivas katlim›n›n halklar›n belle¤inden asla silinmeyece¤ine vurgu yapt›lar. Yorum
dinletisinin ard›ndan 6000 kiﬂinin ka-
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t›ld›¤› miting sona erdi.
Bo¤aziçi C emevi’nde 2
Temmuz Anmas›
Sivas ﬁehitleri, Küçük Armutlu’da düzenlenen anma program›yla kitlesel bir ﬂekilde an›ld›.
“2 Temmuz’da, 19 Aral›k’ta Diri
Diri Yakanlar ‹ﬂbirlikçi ‹ktidarlard›r, 2 Temmuz’u Unutturmayaca¤›z” yaz›l› pankartlar›n as›l› oldu¤u anmada, Sivas Katliam›’n›n
görüntülerinin yer ald›¤› bir resim sergisi aç›ld›.
Anma, PSAKD Sar›yer ﬁubesi Bo¤aziçi Cemevi Baﬂkan› Ali
Haydar Aslan’›n Sivas’› unutmama, unutturmama katliam›n hesab›n› sorma ça¤r›s› yapt›¤› konuﬂmas›yla baﬂlad›. Zeytinburnu Semah
Ekibi’nin gösterisi be¤eniyle izlenirken P›nar Sa¤’›n söyledi¤i deyiﬂlere
anmaya kat›lanlar da eﬂlik ettiler. Almus-Der Gençlik Kollar› Tiyatro Ekibinin “Maraﬂ’›n Kanl› Elleri” oyunu
Sivas gibi Maraﬂ katliam›n›n da vahﬂetini gözler önüne serdi. Tiyatro Meﬂale de Pir Sultan Abdal’› anlatan
oyununu sahneledi. Almus-Der Çocuk Semah Ekibi’nin gösterisi “biz bir
gider bin geliriz” sözünü bir kez daha
do¤ruluyordu. Anma program› Sivas
ﬂehitlerinden Muhlis Akarsu’nun ye¤eni Selahattin Akarsu’nun sahneye
ç›kmas›yla devam etti.
Tekirda¤ F Tipi Hapishane’den
tutsaklar›n gönderdi¤i mesaj›n okunmas›n›n ard›ndan, Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i Genel Sekreteri Selçuk
Koza¤açl›’n›n konuﬂmas›yla anma
program› devam etti. Koza¤açl› katliamlara karﬂ› mücadele ça¤r›s› yapt›.
1200 kiﬂinin kat›ld›¤› anma program›
devam ederken Sivas ﬂehitlerinin resimleri ve meﬂaleler taﬂ›yan bir grup
“Sivas ﬁehitleri Ölümsüzdür, Sivas’›n
Hesab› Sorulacak” sloganlar› atarak
yürüyüﬂ yapt›lar.
“Adalet Ellerimizde”
Sar›gazi Temel Haklar, 30 Haziran günü Sar›gazi Naz›m Hikmet
Park›’nda 2 Temmuz Sivas katliam›nda ﬂehit düﬂen ayd›nlar için bir

Say›: 153

‹stanbul
anma düzenledi.
Sivas'ta yak›larak katledilen 33
ayd›n›m›z›n resimlerinin oldu¤u,
“Adalet Ellerimizde” yaz›l› ve Sar›gazi Temel Haklar imzal› pankart›n
aç›ld›¤› anma töreninde Sivas ﬂehitlerinin resimleri ve katliam görüntüleri
sinevizyonda izletildi. Anmada müzik grubu Umut Ya¤muru da bir dinleti verdi. 200 kiﬂinin kat›ld›¤› anma
sonunda, Sivas ﬂehitlerinin hesab›n›
sormak için Kad›köy’de yap›lacak
mitinge kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.
Sivas ﬁehitleri Ölümsüzdür
Sivas katliam›n›n 15. Y›ldönümü
yaklaﬂ›rken 28 Haziran’da Esenyurt
Temel Haklar taraf›ndan Pazar Caddesi’nden baﬂlayarak Mareﬂal Fevzi
Çakmak Caddesi sonuna kadar süren
“Yakanlar 5 Y›ld›r ‹ktidarda” pankart› ile yaklaﬂ›k 150 kiﬂinin kat›ld›¤› bir
yürüyüﬂ düzenlendi. Yürüyüﬂ boyunca halk›n yo¤un ilgi gösterdi¤i, pencere ve balkonlardan alk›ﬂlad›¤› gözlendi.Yürüyüﬂ Sivas ﬂehitleri nezdinde tüm devrim ﬂehitleri için yap›lan
sayg› duruﬂunun ard›ndan Tenzil Ads›z'›n okudu¤u bas›n aç›klamas›yla
sona erdi.
PSAKD’den Mitinge Ça¤r›
Pir Sultan Abdal Derne¤i ‹stanbul
ﬁubesi 28 Haziran günü Taksim
Tramvay Dura¤›’nda yapt›¤› eylemle
2 Temmuz mitingine ça¤r› yapt›. 2

Temmuz ﬂehitlerinin resimleriyle
Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray
Lisesi’ne kadar yürüyüﬂ yapan
PSAKD üyeleri mitinge ça¤r› bildirileri da¤›tt›lar.
ANKARA:
Ankara’da yap›lan anmada Toros
Sokak'ta toplanan binlerce kiﬂi "Sivas'› Unutmak ‹hanettir, Yaﬂas›n
Halklar›n Kardeﬂli¤i" sloganlar› atarak Kolej Kavﬂa¤›'na yürüdü. Halk
Cephesi’nin “Alevi Halk›n›n Üzerindeki Bask›lara Son, Mad›mak Bir
Utanç Abidesidir” ﬂeklinde dövizler
taﬂ›d›¤› eylemde Pir Sultan Abdal
Kültür Derne¤i Genel Sekreteri Kemal Bülbül, Mad›mak Oteli’nin müze
olmas› gerekti¤ini vurgulad›. Sivas
katliam›nda hayat›n› kaybeden Gülsüm Karababa'n›n ablas› Zeynep Karababa, “bizler yansak da yak›lsak da
özgürlük mücadelesinden vazgeçmeyece¤iz. Bizim de¤il devletin utanmas› gerekiyor. E¤er bir gün sizi unutursak ölürüz" diye konuﬂtu. Eylem
Ferhat Tunç'un söyledi¤i türkülerle
son buldu.
‹dilcan Kültür Merkezi 2 Temmuz
Sivas ﬂehitlerinin an›s›na, 29 Haziran
Pazar günü Tuzluçay›r Tek Mezar
park›nda helva da¤›tt›. 250 kiﬂinin kat›ld›¤› helva da¤›t›m›nda ‹dilcan Kültür Merkezi ad›na yap›lan konuﬂmada
Sivas katliam›n›n unutulmayaca¤›
vurguland›. Anmada ‹dilcan Kültür
Merkezi müzik grubu sahne ald›. 28
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Haziran’da ise Dikmen Temel Haklar
Derne¤i'nde helva da¤›t›ld›.
ANTALYA
Antalya’da Temel Haklar’›n Sivas’ta katledilen 33 ayd›n› and›¤› eylemde katillerin cezaland›r›lmad›¤› bir
ülke de katliamlar›n devam edece¤i
belirtildi. “2 Temmuz’da 19 Aral›k’ta
Diri Diri yakanlar iﬂbirlikçi ‹ktidarlard›r” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde 2
Temmuz katliam›n›n sorumlular›n›n
isimleri aç›kland› ve katillerin yarg›lanmad›¤›, cezaland›r›lmad›¤› söylendi. K›ﬂlahan Meydan›’nda yap›lan eylemde “Alevi Halk› üzerindeki Bask›lara Son!” yaz›l› dövizler taﬂ›nd›.
ELAZI⁄:
Sivas’ta katledilenler Elaz›¤’da da
unutulmad›. Hozat Garaj›’nda yap›lan ortak eylemle Sivas’ta katledilenler an›ld›. “Sivas ﬁehitleri Ölümsüzdür” sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme
Halk Cephesi üyeleri de “Alevi Halk›n›n Düﬂman› CHP, AKP, DSP” yaz›l› dövizlerle kat›ld›lar.
Elaz›¤ Halk Cephesi 3 Temmuz
günü de Fevzi Çakmak Mahallesi kanal üstünde Sivas’ta yak›lan canlar›m›z için helva da¤›t›m› yapt›. Sivas
ﬂehitlerinin resimlerinin bulundu¤u
pankart›n as›ld›¤› helva da¤›t›m›nda
türküle deyiﬂler söylendi.
A DA NA :
Adana’da 5 Ocak Meydan›’ndan
yürüyüﬂe geçen kitle, Çakmak Caddesi üzerinde sloganlar eﬂli¤inde
‹nönü Park›’na geldi. Yürüyüﬂ s›ras›nda en önde “Sivas Katliam›n›n
Sorumlusu Devlettir! Hesap Soraca¤›z!” yaz›l› pankart taﬂ›nd›. Halk
Cephesi, ESP, DHP, HKM, BDSP,
Al›nteri, D‹P Giriﬂimi, Partizan taraf›ndan düzenlenen eylemde okunan
aç›klamada CHP ve SHP’nin katliam›n suç orta¤› oldu¤u vurguland›.
Aç›klamadan sonra HKM’nin müzik
grubu Grup Diyar, Sivas üzerine söylenen türküleri, kitle ile birlikte seslendirdiler.
Adana’da bir anma da 3 Temmuz
günü ﬁakirpaﬂa Temel Haklar’da ger-
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çekleﬂtirildi. Polisin anma öncesi mahalleyi abluka alt›na ald›¤› gözlenirken dernekte yap›lan anma sayg› duruﬂuyla baﬂlad›. Anmada okunan ﬂiirlerle katliama öfke dile getirilirken
saz eﬂli¤inde söylenen türkülerle anma program› sona erdi.
‹ SKENDERUN
‹skenderun Halk Cephesi Temsilcili¤i 2 Temmuz’da Boyac›lar Park›’nda yapt›¤› eylemle Sivas’ta ayd›nlar›m›z›n yak›larak katledilmesinin bir utanç oldu¤u vurguland› ve bu
utanc›n sahipleri halka teﬂhir edildi.
L ÜLEBURGAZ
K›rklareli Lüleburgaz da bulunan
Tekstil ‹ﬂçileri Yard›mlaﬂma Ve Dayan›ﬂma Derne¤i 2 Temmuz günü
dernek binas›nda düzenledi¤i bas›n
toplant›s›yla katliam› lanetledi.
MALATYA:
Sivas Katliam› 15. y›l›nda Malatya’da da unutulmad›. 1 Temmuz günü Cemal Gürsel Mezarl›¤›’ndan
baﬂlayarak PSAKD Malatya ﬁubesi
önüne kadar yap›lan yürüyüﬂle Mad›mak Oteli’nde katledilenler an›ld›.
PSAKD Malatya ﬁubesi’nin Sivas’ta
diri diri yak›lan 33 kiﬂinin resmini taﬂ›d›¤› eyleme Halk Cephesi ise “19
Aral›k’ta Sivas’ta Diri Diri Yakanlar
‹ﬂbirlikçi ‹ktidarlard›r” yaz›l› pankart
ve k›z›l flamalarla kat›ld›. Eylemin
ard›ndan semah ekibi, semah gösterisi yapt›.
ANTAKYA:
Antakya Halk Cephesi de Ulus
alan›nda yapt›¤› eylemde Sivas ﬂehitlerinin ve katliam›n foto¤raflar›yla
19–22 Aral›k katliam›n› gösteren dövizler taﬂ›nd›. Sivas ﬂehitleri nezdinde ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesinde ﬂehit düﬂenler için bir dakikal›k sayg› duruﬂu yap›ld›. Gün Tutuﬂur adl› ﬂiirle katliam›n bir kez daha
lanetlendi¤i eylemde “Diri Diri Yakanlar ‹ﬂbirlikçi ‹ktidarlard›r” sloganlar›yla katliam›n as›l sorumlusunun iﬂbirlikçi iktidarlar oldu¤u bir

Sivas

kez daha hayk›r›ld›.
‹ZM‹R
‹zmir’de yap›lan protesto mitinginde katliam lanetlenirken sorumlular›n›n yarg›lanmad›¤›, cezaland›r›lmad›¤› anlat›ld›. Toplanma alan› olan
Cumhuriyet Meydan›’nda toplan›larak yürüyüﬂle, sloganlarla Gündo¤du
Meydan›’na gelindi. Gündo¤du Meydan›’›nda Alevi-Bektaﬂi ve Yöre Dernekleri Platformu ad›na yap›lan konuﬂmalarla katillerin cezaland›r›lmad›¤› ve ellerini kollar›n› sallayarak
dolaﬂt›klar›na dikkat çekildi. Semah
gösterisinin de yap›ld›¤› mitingde
Halk Cephesi pankartlar›, sloganlar›
ve k›z›l flamalar›yla Sivas katliam›n›
lanetledi. Miting boyunca adalet sloganlar› hayk›r›ld›. Mitinge yaklaﬂ›k
beﬂ bin kiﬂi kat›ld›.
SA M S U N
Samsun’da U¤ur Mumcu Park›’nda KESK taraf›ndan gerçekleﬂtirilen anmada ise U¤u rMumcu an›t›na Sivas ﬂehitlerinin resimleri ve karanfiller b›rak›ld›.
LONDRA
‹ngiltere’nin baﬂkenti Londra’da
Anadolu Halk Kültür Merkezi taraf›ndan, 2 Temmuz Sivas’ta devlet ve
iktidar kontrolünde yap›lan planl›
katliam› k›namak ve ﬂehitlerimizi anmak için bir anma düzenlendi. Sayg›
duruﬂuyla baﬂlayan anmada ﬂiirler
okundu, 2 Temmuz katliam› görüntülerinden oluﬂan sinevizyon gösterimi
sunuldu ve "Yakanlar 5 y›ld›r iktidarda" baﬂl›kl› katliam› anlatan yaz›
okundu.
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Halk›n YÜRÜYÜﬁ
Dergisi Var
28 Haziran’da ‹zmir’in 3 ayr› yerinde yap›lan Yürüyüﬂ Dergisi tan›t›m ve
sat›ﬂlar›yla okurlar›m›z bu hafta da
halkla buluﬂtular.
‹zmir in Harmandal›, Yamanlar ve
Do¤ançay semtlerinde yap›lan dergi
sat›ﬂ›nda yüzlerce dergi da¤›t›ld›. Derginin içinden baﬂl›klar okunarak halka
gerçekler anlat›ld›.
***
Okurlar›m›z 29 Haziran günü Bursa’n›n Teleferik Mahallesi’ndeydiler.
Megafon ve Yürüyüﬂ önlükleriyle yap›lan dergi sat›ﬂ›nda megafondan sürekli “Türkiye’de adalet nas›l iﬂliyor?”
denilerek AKP’nin iﬂbirlikçili¤i ve hukuksuzlu¤u dile getirildi.
***
28–29 Haziran tarihlerinde Malatya'n›n Yeﬂilyurt ilçesinde düzenlenen
Kiraz Festivali'nin son günü Yürüyüﬂ
dergisinin sat›ﬂ› yap›ld›. Okurlar›m›z›n
Yürüyüﬂ önlükleri giyerek yapt›¤› sat›ﬂ› ilçe halk› ilgiyle karﬂ›lad›.
***
‹stanbul Gazi Mahallesi’nde de 25
Haziran günü Yürüyüﬂ dergisinin toplu
da¤›t›m› yap›ld›. Gazi Mahallesi
Dörtyol dura¤›nda gerçekleﬂen da¤›t›m
s›ras›nda 100 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

Antalya Temel Haklar 1
Temmuz günü Antalya K›ﬂlahan
Meydan›’nda yapt›¤› eylemde
Akdeniz Üniversitesi’ndeki faﬂist sald›r›yla ilgili, faﬂistlerin
yarg›lanmas›n› ve tutuklu devrimci demokrat ö¤rencilerin serbest b›rak›lmas›n› istedi.
olarak bu hukuksuzlu¤a son
verilmesini istediklerini söyledi. Eyleme çevredeki insanlar
da alk›ﬂlar› ve sloganlara kat›larak destek verdiler Eylemden
sonra da Akdeniz Üniversitesi’ndeki faﬂist sald›r›lar› anlatan
bildiriler da¤›t›ld›.

Kahrolsun Faﬂizm
Yaﬂas›n Mücadelemiz!
Eylemde “Faﬂist Sald›r›lara
Karﬂ› Direnmek Suç Mu? Tutuklu Ö¤renciler Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›l›rken “Faﬂistler D›ﬂar›da Ö¤renciler ‹çerde Adalet Nerede!”, “Bar›nma
Hakk› Engellenemez ve Ümit
Çimene Özgürlük” dövizleri taﬂ›nd›.
Eylemde yap›lan aç›klamay›
‹zzet Günay okudu. Aç›klamas›nda “E¤er size bir sald›r› olmuﬂsa kendinizi savunma hakk›na sahip de¤ilsiniz. Kendinizi
savundu¤unuz takdirde aylarca
tutuklu b›rak›larak maddi ve
manevi zarara u¤rat›labilirsiniz.
Sizin hakk›n›z›, hakl›l›¤›n›z› ortaya koyacak, zarar›n›z› engelleyecek bir adalet iﬂlemiyor Türkiye’de” diyerek Temel Haklar

‹lk Duruﬂma Görüldü
Antalya 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde 4 Temmuz
günü davan›n ilk duruﬂmas›
görüldü.
Gençlik Dernekli ö¤renciler
duruﬂman›n görüldü¤ü saatlerde
mahkeme önünde yapt›klar›
eylemle tutuklu arkadaﬂlar›n›n
serbest b›rak›lmas› talebini
yinelediler.
Akﬂam saatlerinde sona eren
duruﬂma sonunda aralar›nda
Gençlik Dernekli ö¤rencilerinde
oldu¤u 15 kiﬂi tahliye edildi.

Ferhatlar Adalet ‹stiyor
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Adalet halk›n özlemidir

As la vaz geçmeyece¤iz

Temel Haklar Federasyo-nu 3 Temmuz günü N u rte pe
Güzeltepe
Mahallesi’nde
Ferhat Gerçek’i vuran polisin
yarg›lanmas› için yapt›¤› ey-lemle bir kez daha adalet iste-di. Eylemde yap›lan aç›kla-may› Gözde Buldu okudu.
Buldu Ferhat’a s›k›lan kurﬂu-nun halk›n hakl› mücadelesi-ne s›k›ld›¤›n› söyledi. 25 kiﬂi-nin kat›ld›¤› eylemin ard›ndan
megafon ve Yürüyüﬂ önlükle-riyle dergi sat›ﬂ›na ç›k›ld›.

Federasyon üyeleri 3 Tem-muz günü Ferhat için adalet
taleplerini
Yeen i b o s n a ’da
hayk›rd›lar.
Yap›lan aç›klamada “‹n-sanlar› kurﬂunlayarak amaçla-nan›n, bizleri, temel haklar ve
özgürlükler mücadelesinden
vazgeçirmek oldu¤unu bili-yoruz. Asla vazgeçmeyece-¤iz” denildi.
Eylemin ard›ndan yap›lan
Yürüyüﬂ sat›ﬂ›nda 41 dergi
halka ulaﬂt›r›ld›.

F e r h a t l a r için a d a l e t
Ferhatla ilgili yap›lan ey-lemin üçüncüsü G ü l s u y u Ma-hallesi Heykel Meydan›ndayd›.
Eylemde aç›klamay› Kah-raman Karakaya okudu. Ka-rakaya, Aç›klamada Mahir
Çayan'›n resmini asmak ve
pankart asma ihtimali var di-ye tutuklanma gerekçesi gös-terilir ve insanlar tutuklan›r-ken polisin insan vurmas›, öl-dürmesi gözard› edilir denil-di. 20 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem-den sonra yap›lan dergi da¤›-t›m›nda 100 dergi halka ulaﬂ-t›r›ld›.

HABER
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Memur hareketinin sorunlar›n›n
çözümünde anahtar:
‘kararl›l›k, disiplin, fedakarl›k,
dayan›ﬂma, e¤itim’
Kamu Emekçileri Sendikalar›
Konfederasyonu’nun (KESK) 3.
Ola¤an Genel Kurul’u 27 Haziran’da Ankara’da Beﬂevler MEB
ﬁura Salonu’nda yap›ld›.
Genel Kurul sonucunda, Sendikal Birlik, Demokratik Emek Hareketi, DSD ve Devrimci Memur Hareketi’nin oluﬂturdu¤u ittifak ve
SDP’li Devrimci Dayan›ﬂma ile
ESP’li Emekçi Memurlar’›n destekledi¤i liste, KESK Merkez Yönetim
Kurulu (MYK) olarak seçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ﬂu isimlerden
oluﬂtu: Sami Evren, Songül Morsümbül, Adnan Gölp›nar, Akman
ﬁimﬂek, Emirali ﬁimﬂek, Hüseyin
Gölp›nar, ‹smail Polat.
Genel Kurul’a çeﬂitli örgüt, sendika temsilcileri, kimi milletvekilleri, yurtd›ﬂ›ndan çeﬂitli sendika ve
ilerici örgüt temsilcileri kat›larak
destek verdiler.
Ü ç g ü n s ü re n G e n e l K u r u l ’ u n
öne ç›kan yanlar› ﬂunlar oldu:
1- ÖDP’de yaﬂanan ayr›ﬂma Genel Kurul’a da yans›d›. KESK bünyesinde Devrimci Sendikal Dayan›ﬂma (DSD) ismiyle örgütlü olan

bu anlay›ﬂ›n iki kanad›, Genel Kurul’u yönetimi ele geçirme kavgas›
verdikleri alana çevirmeye çal›ﬂt› ve
bu iç çat›ﬂma, Genel Kurul’un memur hareketinin gerçek sorunlar›n›
tart›ﬂmas›n›n önündeki engellerden
biri oldu.
2- Devrimci Memur Hareketi ve
devrimci sendikal anlay›ﬂ› savunan
di¤er memurlar, KESK’teki bürokratik, icazetçi, koltuk peﬂinde olan
sendikac›l›k anlay›ﬂ›n› sorgularken,
reformist anlay›ﬂlar, ya koltuk kavgas› yapmakla ya da KESK’teki t›kan›kl›¤›n, gerilemenin üzerini örtmek için, KESK prati¤ine “güzelle m e l e r ” yapmakla meﬂgul oldu.
3- KESK yönetimi, DSP gibi düzen partilerine kürsüden söz hakk›
verirken, Devrimci 1 May›s Plat f o r m u’nun konuﬂma talebini “sizin
tüze l kiﬂi li ¤i niz yok , b u n e d e n l e
kabul edemeyiz” diyerek uzun süre reddetti. Ancak, ald›klar› bu tavr›n alt›nda kalacaklar›n› gördüklerinde geri ad›m atarak devrimcilerin
konuﬂma haklar›n› kabul etmek zorunda kald›.
4- Çeﬂitli pankartlar›n as›l› oldu¤u Genel Kurul salonunda, SES

Konuﬂmalardan Bölümler:

lirleyen 3 temel etken vard›r. Emperyalizme karﬂ› tav›r, ba¤›ms›zl›k
mücadelesindeki yeri ve egemenlerin ﬂiddetiyle karﬂ›laﬂt›¤› zaman
gösterdi¤i refleks... bunlar›n ne kadar›n› yapt› KESK? ”

Devrimci 1 May›s Platformu;
“Tüm kamu emekçilerini 2008 1
May›s’›n› ortada b›rakanlardan hesap sormaya, gerekli sonuçlar› ç›karmaya... 2009 y›l›nda birleﬂik,
kitlesel ve devrimci bir 1 May›s’›
Taksim’de kutlamak için bugünden
harekete geçmeye, 2009 1 May›s’›nda Taksim alan›nda buluﬂmaya ça¤›r›yoruz.”
Devr imci M e m u r H a re k e t i :
M e h m e t To ¤ a n ; “ Sendikay› be-
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E b r u E r b u l a n ; “ Tutuklu delege arkadaﬂ›m›z Meryem Özsö¤üt’le
ilgili tek bir pankart›n olmamas›
düﬂündürücüdür. Kendi üyesine sahip ç›kamayan bir örgütün toplumun sorunlar›na sahip ç›kt›¤›n› iddia etmesi bir handikapt›r.”

KESK Genel Kurulu
Yönetim Kurulu’nun tutsak üyesi
Meryem Özsö¤üt ile ilgili tek bir
pankart as›lm›ﬂ de¤ildi. Daha sonra
DMH imzas›yla salona “Meryem
Özsö¤üt’e Özgürlük” pankart› as›ld›.
Asl›nda Genel Kurul’a iliﬂkin ç›kard›¤›m›z bu özet, sendikal mücadele ad›na yaﬂanan sorunlar›n da,
çarp›k sendikac›l›k anlay›ﬂ›n›n da
bir özeti durumundad›r.
Bu tabloda, sendikal mücadeleyi koltuk kapma savaﬂ› olarak gören, sendikalar›, emekçilerin mücadele mevzisi de¤il, kendi grupsal ç›karlar› için kullan›lan yerler olarak
gören anlay›ﬂ var. Bu anlay›ﬂ, y›llard›r sendikalar› eriten anlay›ﬂt›r.
B u t a b l o d a , devrimcilere tahammülsüzlük, devrimci platformlardan duyulan rahats›zl›k vard›r.
Çok say›da kiﬂinin konuﬂturuldu¤u
kürsünün, bu ülkenin devrimcilerine kapat›lmak istenmesinin devrimcilikten ve devrimcilerden duyulan
rahats›zl›ktan baﬂka bir anlam› yoktur. Özellikle “ sizin tüzel kiﬂili¤iniz
yok” sözü mant›¤› ele veren bir vurgudur. Devrimcilik bu anlay›ﬂ›n gözünde meﬂru de¤ildir, meﬂruluk düzene kabul edilebilirlik anlam›na
gelen, devlet gözündeki resmiyetle
Nursel Ta n r › v e r d i ; “ Çok aç›k
olarak emperyalizme ve faﬂizme
karﬂ› mücadele edecek miyiz, ba¤›ms›zl›k mücadelesine omuz verecek miyiz bunu netleﬂtirmeliyiz.”
A b i d i n S › r m a ; “Sald›r›lara s›n›f ve kitle sendikac›l›¤› anlay›ﬂ›yla
cevap verilmesi tek seçenektir. ”
Berivan Do¤an; “ Ölüm orucu
direniﬂi 45/1 say›l› genelgeyle sona
ermiﬂtir. Konfederasyon bu genelgenin takipçisi olaca¤›n› söylemiﬂ
ama bu prati¤e çok yans›mam›ﬂt›r.”

6 Temmuz 2008

ölçülmektedir.
Oysa, hat›rlam›yorlar ki, 12 Eylül’den sonra 1990’lar›n baﬂlar›na
kadar memur sendikalar› da “tüzel
k i ﬂ i l i k ” de¤illerdi. Mesela reformist ÖDP gibi anlay›ﬂlarla hiç bir
zaman da olamazlard›. Çünkü memur sendikalar›n›n “tüzel kiﬂilikleri”nin devlete kabul ettirilmesi, kürsülerde söz hakk› vermek istemedikleri devrimcilerin mücadelesiyle
olmuﬂtur.
B u t a b l o d a ; KESK’in her geçen
gün kitlesi daha fazla erirken, bunun nedenlerinin sorgulanmamas›
vard›r. Genel Kurul’lar›n sorunlara
çözüm için politika üretilen yerler
de¤il, rekabet, koltuk kavgas› için
politika üretilen yerler olarak görülmesi ve adeta burjuva politikac›lar
gibi, kaba propaganda ile “ b a ﬂ a r › l ›
y ö n e t i m ” tablolar›n›n çizilmesi
vard›r.
Bunlar sadece Genel Kurul öncesi yönetimi ba¤layan sorunlar de¤il, KESK içinde ve genelde de sendikal hareket içinde varolan bir anlay›ﬂ sorunudur. Oysa, salt kendi
kitlesini koruma sorumlulu¤u duymak bile, oturup muhasebe yapmay› gerektirir. En az›ndan elindeki
kitleyi tutmay› baﬂarmak, örgütlülü¤ünü korumak için gerçeklerle yüzleﬂmeyi gerektirir.
Bugün KESK’te yap›lmas› gereken as›l tart›ﬂma konusu budur.
KESK devrimci bir sendikal anlay›ﬂ› m› benimseyecek, yoksa bugüne
kadar oldu¤u gibi, düzeniçi bürokrat sendikac›l›k anlay›ﬂ›yla devam
edip erimeye devam m› edecek?
D e v r i m c i M e m ur H a reketi da¤›tt›¤› bildiride; “ KESK genel ku rulu nas›l sonuçlan›rsa sonuçlan s›n, s›n›f perspektifiyle ve devrimci
b ir tar zd a ﬂe ki ll en di ri lm ey en sen d ik a l m üc a d e l e k a y b e tm e y e m a h kumdur” diyerek, örgütün bitkisel
hayattan ç›kar›lmas› için,, k a r a r l › l›k, disiplin, fedakarl›k, dayan›ﬂ ma, e¤itim, faﬂizme ve emperya lizme karﬂ› “ba¤›ms›zl›k ve de m o k r a s i ” talepli ortak mücadelenin
benimsenmesi gerekti¤ini vurgulad›.
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E ⁄ ‹ T ‹ M S E N G E N E L KURULU
ÜZER‹NE DE⁄ERLEND‹RME
E¤itim Sen'in 9-1011 May›s tarihlerinde
gerçekleﬂtirilen genel
kurulu sonuçlar›n›n
ortaya ç›kard›¤› sorun üzerine, E¤itimSen içinde faaliyet yürüten çeﬂitli gruplar taraf›ndan yap›lan ortak aç›klamay› yay›nl›yoruz:
‹ttifak›m›z, temelinde, fiili meﬂru mücadele anlay›ﬂ›m›z›n savunulmas›na ve geliﬂtirilmesine dayanan asgari bir program birli¤i
üzerine kurulmuﬂtur. 9-10-11 May›s tarihlerinde gerçekleﬂtirilen genel kurulumuzda da bu ittifak sendika kurullar›na gösterilecek adaylar›n paylaﬂ›lmas›ndan çok, bundan sonra da sendikal politikalar›n
oluﬂturulmas›nda ve yürütülmesinde birlikte hareket etme niyeti ile
bir duruﬂ ortaya koymuﬂtur.
Bilindi¤i üzere, genel kurulumuzda iki liste yar›ﬂm›ﬂ ve ittifak›m›z›n listesi seçimi kazanm›ﬂt›r.
Ancak yönetim kurulu adaylar›m›zdan DMH’nin aday›, di¤er listeden iki adayla ayn› oyu alm›ﬂ, seçim kurulu taraf›ndan çekilen kura
sonucunda di¤er listeden bir aday
yönetim kuruluna girmiﬂtir. Gelece¤e iliﬂkin sendikal politikalarda
asgari bir yaklaﬂ›m birli¤i üzerine
kurulmuﬂ olan ittifak›m›z aç›s›ndan bu durum önemli bir eksikliktir. Bu durum ittifak ruhuna ayk›r›,
devrimci demokrat de¤erlere zarar
verecek bir durumdur. Bu nedenle
bu sonuç üzerinden ittifak bileﬂenlerinin bir bütün olarak süreci de¤erlendirilmesi, herkesin kendisine
yönelmesi gerekmektedir.
Genel kurulda, tüm kurullar› ve
üst kurul delegeliklerini kazanan
ittifak›m›z için yönetim kurulunda
tek bir aday›m›z›n seçilememiﬂ olmas›n›n gözler önüne serdi¤i bir
durum söz konusudur.

Kongre delegasyonun tamam›, gruplar›n
ald›klar› karara göre
oy vermemiﬂtir. Bu
gerçeklik, yukar›da
tarif etti¤imiz istenmeyen sonucu do¤urmuﬂ ve listemizin tamam›
kazan›rken tek bir aday›m›z d›ﬂar›da kalm›ﬂt›r. ‹ttifak kurmuﬂ olmak, her ne kadar tüm delegelerin
iradelerine ipotek koymuﬂ olmak
anlam›na gelmese de, ittifak›m›z
taraf›ndan çizilen politik çerçeveye
onay veren ço¤unlu¤un küçük de
olsa bir k›sm›n›n tek bir aday›m›za
oy vermemiﬂ olmas›, ittifak bileﬂenlerimizin tamam› aç›s›ndan
eleﬂtiriye muhtaç görülerek bu tutum ittifak bileﬂenleri taraf›ndan
mahkum edilmiﬂtir.
Eksiklikler birlikte de¤erlendirilerek her kesimin buradan do¤ru
bir sonuç ç›karmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
Bu nedenle önümüzdeki süreçte
benzer sorunlarla karﬂ›laﬂ›lmamas›
için birlikte yap›lan ortak çal›ﬂmalarda al›nan tüm karar ve ittifak ilkelerine ve devrimci de¤erlere tüm
bileﬂenlerin uymas› gerekmektedir.
‹ttifak›m›z›n yürüyüﬂü ancak bu ilkeler çerçevesinde sürecektir. Birlikte hareket etmek kendi içinde bir
hukuk da gerektirir. Bu hukuk birli¤in kararlar›na ayk›r› ya da istenmeyen bir tutum sergilendi¤inde
kendi içinde gerekli önlemleri almay›, yeterli duyarl›l›¤› göstermeyi zorunlu k›lmal›d›r.
D e m o k r a t i k E m e k H a re k e t i
D e v r i m c i Ö ¤ re t m e n
D e v r i m c i M e m u r H a re k e t i
Devrimci Sendikal Dayan›ﬂma
D e v r i m c i D a y a n › ﬂ m a H a re k e t i
Sendikal Birlik
ESP’li Emekçi Memurlar
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Vahﬂi Kapitalizme Dönüﬂ
8 Saatlik iﬂgününden 12 Saatlik angarya düzenine
K›rklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Tekstil
‹ﬂçileri ‹le Yard›mlaﬂma Dayan›ﬂma
Derne¤i, tekstil sektöründeki çal›ﬂma koﬂullar›n›n insanl›k d›ﬂ›l›¤›na
dikkat çekmek için “12 Saat Çal›ﬂ m a Ç ö z ü m M ü ? ” ad›yla bir kampanya baﬂlatt›.
‹ﬂçi s›n›f›, dünyan›n bir çok ülkesinde 8 saatlik iﬂ günü için büyük
ve uzun mücadeleler vermiﬂti. Bu
mücadelenin yo¤unlaﬂt›¤› 1800’lerde çal›ﬂma saatleri 18-20 saate kadar ç›kabiliyordu. Büyük bedeller
ödendi 8 saatlik iﬂ günü hakk› için.
Ve bu, çi¤nenemez bir hak olarak
kabul ettirildi.
Ne var ki, bugün burjuvazi iﬂçi
s›n›f›n›n kazan›mlar›na karﬂ› büyük
bir sald›r› içinde. ‹ﬂçilerin tüm ekonomik, sosyal, demokratik haklar›yla birlikte, 8 saatlik iﬂ günü hakk›na
da sald›r›yor ve çal›ﬂma süresini art›rabildikleri kadar art›r›p bir angaryaya dönüﬂtürüyorlar.
Tekstil ‹ﬂçileri Yard›mlaﬂma ve
Dayan›ﬂma Derne¤i’nin bildirisinde
ﬂu duruma dikkat çekiliyor:
“ 12 saat çal›ﬂman›n zararlar›ndan söz edelim: Önce ﬂu basit hesab› yapal›m. Günün 12 saati iﬂ, 2
saati servis; yapar 14 saat. Bir gün
24 saat oldu¤una göre geriye tepe
tepe kullanaca¤›m›z 10 saat kal›yor.
Ne yaparsan yap ama bu 10 saat
içinde yap›p di¤er 12 saatlik iﬂ gününe dinç baﬂla. Sorar›m size uyumaktan baﬂka bir ﬂeye zaman ayr›-
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labilir mi? Bir iﬂçinin sosyal hayat›
var ama uzun çal›ﬂma koﬂullar› yüzünden buna zaman kalm›yor. ‹ﬂten
gelip uyumak kalk›p iﬂe gitmek anlayaca¤›n›z sadece iﬂ iﬂ ; 12 saatin
bir amac› da budur yani robotlaﬂ t › r m a k ! Ve çal›ﬂma sürelerinin
uzunlu¤undan da¤›lan dikkatler sonucunda meydana gelen irili ufakl›
kazalar› iﬂ kazalar›! ”
Tekstil ‹ﬂçileri Yard›mlaﬂma ve
Dayan›ﬂma Derne¤i Baﬂkan Yard›mc›s› Mehmet
Aky›ld›z ile 12
saatlik çal›ﬂma
süresinin dayat›lmas›yla ilgili bir
röportaj yapt›k.
Aky›ld›z ﬂunlar› söylüyor bu konuda:

“Müca del e Et meden Kimse
Emekçilere Hakk›n› Vermez”
Yürüyüﬂ : Öncelikle geçti¤imiz
hafta iﬂten ç›kar›ld›¤›n›z› ö¤rendik,
geçmiﬂ olsun diyoruz. Tekstil iﬂçilerine “12 saatlik çal›ﬂma” koﬂulu
nas›l dayat›l›yor?
M. Ak y›ld›z: Teﬂekkür ederim. Evet ben de geçti¤imiz hafta
Çorlu’daki TURBO Tekstil Fabrikas›’ndan 12 saatlik çal›ﬂma dayatmas›n› kabul etmedi¤im için iﬂten
ç›kar›ld›m. Tekstil fabrikalar›nda 12
saatlik çal›ﬂma uygulamas›yla birlikte üç va rdi ya , i ki v ar di ya ya dü ﬂ ü r ü l m ü ﬂ oluyor. Böylelikle patron

hem servis, hem yemek masraf›ndan kar ediyor. Ve 12 saati kabul etmeyen iﬂçiler de iﬂten ç›kar›l›yor.
‹ﬂçi yasalar önünde kendili¤inden
iﬂten ç›kt› gözüktü¤ü için de “tazminat” alam›yor.
‹ﬂçi kendi sesini yükseltmedikçe
onlar iﬂçileri 12 de¤il 18 saat bile
çal›ﬂt›r›rlar. Patronlar›n sosyal hukuk anlay›ﬂ›, ceplerinin ne kadar
doldu¤una ba¤l›d›r.

Yürüyüﬂ: Bir dönem emekçiler
haftal›k çal›ﬂma saatini 35 saate
çekme mücadelesi veriyorlard›.
ﬁimdiyse, esnek çal›ﬂma ﬂu bu derken, çal›ﬂma süresinin 72 saate ç›kar›lmas›n› neye ba¤l›yorsunuz?
M. Ak y›ld›z: TÜS‹AD, MÜS‹AD denen kan emicileri, emekçiler avazlar› ç›kt›¤› kadar ba¤›rmadan, meydanlara dökülmeden “al›n
buyurun size 36 saatlik çal›ﬂma koﬂullar› ve insan gibi yaﬂayacaklar›
ücret” demez.

Y ü r ü y ü ﬂ : Patronlar çal›ﬂma
süresini 12 saate ç›kar›rken tekstildeki kölelik koﬂullar›na karﬂ› tepkilerin azl›¤›n› neye ba¤l›yorsunuz?
M. Ak y›ld›z : Tepkilerin azl›¤›n› sermayenin kitleleri apolitize
etmesinde ve tembelli¤e, sadakaya
al›ﬂt›rmas›na ba¤l›yorum.
Tekstil iﬂçilerinin AKP’nin umurunda oldu¤unu düﬂünmüyorum.
E¤er düﬂünseydi açl›k s›n›r›n›n 940
YTL oldu¤u ülkemizde asgari ücret
435 YTL olmazd›. AKP’nin tek
amac› kendi sermayesini yarat›p iﬂçinin ve emekçinin sesini daha da
k›smakt›r.

Te m e l H a k l a r ’da Söyleﬂi:

Tunuslu ‹ﬂçilere Destek

‹skenderun Temel Haklar 28 Haziran’da, E¤itim-Sen ﬁubesi’nde “iﬂçi sorunlar› ve sendikac›l›k” anlay›ﬂ› üzerine bir söyleﬂi düzenledi.
Sendikac› ﬂair Hasan Biber’in kat›ld›¤› söyleﬂi, Biber’in s›n›flar›n oluﬂumu, iﬂçi ve sendika kavramlar›n› aç›klamas›yla baﬂlad›. Özellikle sendikac›l›k üzerinde duran Biber, sendikalar›n tarihsel misyonlar›yla bugününü karﬂ›laﬂt›rarak, mevcut sorunlar›n
üstesinden gelmek için cüretli bir sendikac›l›¤a ihtiyaç oldu¤unu
belitti. Söyleﬂiye kat›lanlar›n sorular›yla devam edildi.

Tunus’ta geçti¤imiz günlerde düﬂük ücretleri ve
insanl›k d›ﬂ› çal›ﬂma koﬂullar›n› protesto edip bir
madenci eylemine polis ve jandarma güçleri vahﬂice sald›rarak bir iﬂçiyi katletti. Onlarca iﬂçi ve
halktan insan da yaraland›. Sald›r› 1 Temmuz’da
‹stanbul’da D‹SK ve KESK’e ba¤l› sendikalar taraf›ndan yap›lan bir eylemle protesto edildi. Eylemde sendikac›lar›n imzalad›¤› bir protesto metni
Tunus Konsoloslu¤u'na faksland›.

EMEK
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kapatt›¤› dile getirildi.
Emekli-Sen üyeleri ‹ z m i r ’de de
sendikalar›n›n kapatma karar›na
karﬂ› toplad›klar› imzalar› Cumhuriyet Postanesi’nden
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’e gönderdiler.
Postane önünde düzenlenen bas›n aç›klamas›nda iktidara muhalif
sendika, demokratik
kitle örgütü ve meslek odalar›n›n
susturulmaya çal›ﬂ›ld›¤› söylenerek
Emekli-Sen’in kapat›lmas›n›n da bu
politikan›n bir sonucu oldu¤u vurguland›.
Emekli-Sen’liler ‹ s t a n b u l ’ d a da
toplad›klar› imzalar› Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’e göndererek kapatma karar›n› protesto ettiler. 28
Haziran’da Galatasaray Postanesi
önünde biraraya gelen EmekliSen’liler 30 Haziran günü de Kad›köy Postanesi önünde biraraya geldiler. Postane önlerinde yap›lan
aç›klamada “Baﬂbakan'›n ekonomi
iyiye gidiyor” sözlerinin gerçe¤i
yans›tmad›¤›n› dile getirilerek
emeklilerin yaﬂamlar›n›n hiçte iyi
olmad›¤› ifade edildi.

Emekli-Sen’liler
Binlerce ‹mzayla
Kapatmay› Protesto Etti
Emekli-Sen ‹stanbul, ‹zmir ve
Kocaeli ﬁubesi üyeleri EmekliSen’in kapat›lmas›na karﬂ› binlerce
imza toplay›p, imzalar› Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül'e gönderdiler.
Emekli-Sen'liler imzalar› gönderirken
yapt›klar›
aç›klamalarda
AKP’yi protesto ettiler.
Emekli-Sen K o c a e l i ﬁ u b e s i
üyeleri toplad›klar› 5 bin imzay› ‹zmit Postanesi önünde yapt›klar› bir
bas›n aç›klamas›yla Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül'e gönderdiler. Yap›lan
aç›klamada maaﬂlar›n sürekli eridi¤i, TÜFE ve KEY alacaklar›n›n
ödenmedi¤i belirtilerek AKP’nin
halktan yana de¤il halk›n aleyhine
kararlar ald›¤›, emekçilerin mücadelesinden korktu¤u için örgütlerini

“‹ﬂgal ‹stanbul’u
MAYIS 2008”
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi “‹ﬂgal ‹stanbul’u May›s 2008” foto¤raf sergisinin aç›l›ﬂ›n› 28 Haziran’da ÇHD ‹stanbul ﬁubesi sergi salonunda gerçekleﬂtirdi.
ÇHD’li avukatlar›n foto¤raf sergisinde foto¤raf karelerine 1 May›s’ta Taksim’e ç›kan yollarda yaﬂanan çat›ﬂmalar, polis terörü, panzerler, gazlarla, coplarla yaralanm›ﬂ insanlar, sokaklar› polis taraf›ndan iﬂgal edilmiﬂ ‹stanbul yans›yordu.
ÇHD ‹stanbul ﬁube Baﬂkan› Serhan Ar›kano¤lu serginin aç›l›ﬂ›nda
yapt›¤› konuﬂmada “‹stanbul 1 May›s’ta adeta kuﬂat›lm›ﬂ, iﬂgal edil-
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miﬂti. Siyasal iktidar 1 May›s’› 1
May›s olmaktan ç›kard›. 1 May›s
alan›nda emekçiler mücadeleyi yine
kutlayacaklar. Biz 1 May›s’a böyle
bir yol açt›k, 1 May›s’›n 1 May›s
alan›nda kutlanmas›na öncülük etmek için” dedi.
Sergide foto¤raflar› bulunan
avukatlar, liseli ve üniversiteli ö¤renciler de 1 May›s’ta çektikleri foto¤raflarda öne ç›karmak istedikleri
düﬂünceleri anlatt›lar.
ÇHD’liler sergi s›ras›nda konuyla ilgili bildiri da¤›tt›lar.
Yo¤un ilginin oldu¤u sergi, 28
Haziran - 12 Temmuz tarihler aras›nda ÇHD ‹stanbul ﬁubesi sergi salonunda aç›k olacak.

Gebze'de
‹ﬂ Cinayeti:
2 ‹ﬂçi Öldü
Tuzla'da yaﬂanan iﬂ cinayetlerinden sonra bir haberde Gebze'den geldi. Dilova ‹lçesi'ndeki
Çolako¤lu Fabrikas›'nda taﬂeron
iﬂçi olarak çal›ﬂan Halit Eker (22)
ile ‹brahim Eker (29) kardeﬂler,
vinç alt›nda kalarak can verdi.
Halit-‹brahim Eker kardeﬂler,
taﬂeron firma için çal›ﬂt›klar› fabrikada, bir vincin halatl› k›sm›n›
taﬂ›yan büyük parça ve çelik halatlardan oluﬂan bom ad› verilen k›sm›n k›r›l›p üzerlerine düﬂmesi sonucu tonlarca kilonun alt›nda kald›. Halit Eker olay yerinde can verirken, ‹brahim Eker zorlukla vincin alt›ndan ç›kart›ld›ktan sonra
hastaneye yetiﬂtirilmek istenirken
yolda yaﬂam›n› yitirdi.
Fabrika Genel Müdürü Mustafa Türker ve personel müdürü Ahmet Çelik ölen iﬂçilerin taﬂeron
firman›n iﬂçileri oldu¤unu söyleyerek insan hayat›na verdikleri
de¤eri gösterdiler. Türker ve
Çelik’i baﬂka iﬂçi ilgilendirmiyor.

Susuz Kalan Halk
AKP’li Belediyeyi
Taﬂlad›
Siirt'te 15 gündür susuz kalan
mahalle halk› 1 Temmuz günü
AKP'li Belediye Baﬂkan› Mervan
Gül'ün istifas›n› isteyerek belediye
binas›na yürüdü. Halk susuzlu¤u ve
belediyenin ilgisizli¤ini protesto
ederek belediyenin camlar›n› k›rd›.
Çevik kuvvet olay yerine gelerek, sorununa çözüm arayan halka
sald›rd›.
Sorunlar›na çözüm bulunmas›n›
isteyen merkeze ba¤l› 99 Evler Mahallesi halk› sorunlar› çözülünceye
kadar tepkilerini sürdürmekte kararl› olduklar›n› dile getirdi.

HABER
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‹sveç: 33 Y›ll›k Fiﬂleme

‹talya: Mussolini’nin Parmak ‹zi

Gündeme gelen yeni yasalar, aç›¤a ç›kan uygulamalarla Avrupa demokrasilerinin s›rmalar› dökülüyor.
Daha önce, Ulusal Savunma
Radyo Kurumu taraf›ndan 10 y›ld›r
halk›n dinlendi¤i ve izlendi¤i aç›¤a
ç›kan ‹sveç’te ﬂimdi de, 1975 y›l›ndan bu yana, her do¤an çocu¤un
kan tahlilinin al›n›p depolarda sakland›¤› aç›¤a ç›kt›.
Do¤umlarda al›nan kan örneklerinin depoland›¤›ndan, Expressen isimli gazetenin yapt›¤› haberle birlikte
halk›n bilgisi oldu. Polis istedi¤i zaman bu kan örneklerinden DNA araﬂt›rmalar› için yararlanabilecek.

Irkç›l›¤›n giderek daha fazla yay›ld›¤› Avrupa’da,
›rkç› sald›r›lar›n ilk hedefleri de, göçmenler ve az›nl›k
halklar oluyor.
‹talya’da da Berlusconi hükümetinin ›rkç› politikas›n›n ilk hedeflerinden biri, ülkede yaﬂayan ve ancak yar›s› ‹talyan vatandaﬂ› kabul edilen Çingeneler oldu. Berlusconi’nin baﬂbakan oldu¤u dönemde de, yaﬂad›klar›
bölgelerde ›rkç› sald›r›lara maruz kalan Çingeneleri, ﬂimdi de, parmak izleri al›narak fiﬂlenmeye haz›rlan›l›yor.
Berlusconi hükümetinin gündeme getirdi¤i uygulama, Çingeneleri aﬂa¤›layan, do¤uﬂtan h›rs›z kabul eden
bak›ﬂ aç›s›n› gösteriyor. Ülkedeki ilerici kesimler, Berlusconi hükümetinin bu uygulamas›n›, ‹talya tarihindeki faﬂist diktatör Benito Mussolini dönemi uygulamalar›na benzetiyorlar.
‹çiﬂleri Bakan› Roberto Maroni, uygulaman›n, çocuklar›n dilenmeye gönderilmelerini önlemek için oldu¤u gibi komik bir gerekçe ile, ›rkç› politikalar›n› gizlemeye çal›ﬂ›rken, BM çocuk haklar› örgütü UN‹CEF de,
uygulamaya tepki gösterdi.
Asl›nda Berlusconi’nin parmak izini al›p, Mussolini’nin parmak iziyle karﬂ›laﬂt›rmak bir gerçe¤in aç›¤a
ç›kmas›na hizmet edebilir. Muhtemel ki, bir fark görülemeyecektir.

Telekulak Yasas›na Protesto
‹sveç’te, 18 Haziran’da parlamentoda kabul edilen
ve s›n›rs›z dinleme yetkisi tan›yan yasa, görüﬂmeler s›ras›nda parlamento önünde toplanan 500 kiﬂi taraf›ndan
protesto edilmiﬂti.
Halk›n “ Telekulak Yasas› ” diye adland›rd›¤› yasaya
karﬂ› tepkiler sonraki günlerde de sürdü. Parlamento binas› önünde toplanan kitle, “ d e m o k r a s i ö l d ü ” diyerek,
sembolik cenaze töreni yapt›lar. Ayr›ca 29 Haziran’da
Stockholm, Göteborg ve Malmö illerinde de protesto
gösterileri yap›ld›.

Hindistan: 4.5 Milyon
Kamyoncu Grevde

Almanya: ‘Terör Listesi’ne
Protesto
29 Haziran’da Düsseldorf kentinde toplanan binlerce Tamilli,
“Tamil Elam Özgürlük Kaplanlar›
(LTTE)”n›n AB’nin terör listesine
al›nmas›n› protesto ettiler.
AB emperyalizmi, bir yandan,
haklardan, özgürlüklerden söz ederken, di¤er yandan
halklar›n kurtuluﬂ mücadelelerini “ t e r ö r ” diye yaftal›yor, bu örgütleri hedef alan “ Te r ö r listeleri” yay›nl›yor.
Tamiller de, Sri Lanka’da yaﬂayan bir halk, fakat Sri
Lanka devleti taraf›ndan ayr› bir halk olduklar› kabul
edilmiyor. AB de, Tamiller’i bir halk olarak de¤il, Sri
Lanka devletine karﬂ› savaﬂan bir grup olarak görüp, örgütleri LTTE’yi “ t e r ö r i s t ö r g ü t ” kabul ediyor.
Liderleri Prabhakaran’›n resimlerini taﬂ›yan Tamil
halk› ise, LTTE’nin Tamiller’in temsilcisi oldu¤unu
söyleyerek, Avrupa Birli¤i’nin ikiyüzlü politikas›n› teﬂhir ettiler. Sri Lanka hükümetinin bask› ve katliamlar
politikas› uygulad›¤›n› belirttiler.
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Hindistan’da, milyonlarca kamyon ﬂoförü, 1
Temmuz’da baﬂlatt›klar› grevle yüksek vergileri ve artan akaryak›t fiyatlar›n› protesto ettiler.
Grev hakk›nda bilgi veren,
Tüm Hindistan Motorlu Taﬂ›mac›l›k Birli¤i yetkilisi, greve
4,5 milyon kamyoncunun kat›ld›¤›n› ve temel maddeler dahil
tüm ürünlerin nakliyesini durdurduklar›n› söyledi.
Kamyoncular, A¤ustos 2004’te de yaklaﬂ›k bir hafta
süreyle eylem yapm›ﬂlard›.

Fransa: Kamyoncular Eylemde
Fransa’da da kamyoncular, sürekli artan akaryak›t
fiyatlar›n› protesto etmek için, “salyangoz eylemi”
ad›n› verdikleri, kamyonlar› yavaﬂ sürerek, otoyollar› t›kama eylemi yapt›lar.
2008 y›l› içinde 580 ﬂirketin batt›¤›n› söyleyen kamyoncular, ulaﬂ›m sektörünün desteklenmesini de istediler.
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Stuttgart-Stammheim davas›
Göçmenlere, Sol’a Gözda¤› Davas›
Almanya’da 17 Mart 2008’den
bu yana görülen DHKP-C davas›,
davan›n görüldü¤ü 129. yasa maddesi nedeniyle, tüm sol ve göçmenler için önem taﬂ›yor.
Almanya’n›n “ a n t i - t e r ö r ” yasas› olan 129 yasa maddesi, devrimci
örgütleri, gruplar› “terörist” diye tan›ml›yor, kriminalize ediyor ve tüm
haklar›n› ortadan kald›rmaya olanak
sa¤l›yor. Yasa, muhalif güçlere ve
devrimcilere karﬂ› kullanmak üzere
polise ve yarg›ya çok geniﬂ yetkiler
tan›yor.
Stuttgart-Stammheim davas› bu
özelli¤i nedeniyle, tüm sol güçler ve
göçmenlere karﬂ› bir gözda¤› olma
iﬂlevi de taﬂ›yor. Çeﬂitli Alman ve
göçmenlerden oluﬂan ilerici, sol
güçler de yasa maddesinin kald›r›l-

mas›, davadan yarg›lananlar›n serbest b›rak›lmalar› için mücadele
ediyorlar. Bu çerçevede, panel, pankart, yürüyüﬂ gibi çeﬂitli eylemler
örgütlüyorlar.
Yasaya karﬂ› yap›lan eylemlerden birisi de, Almanya'n›n Stuttgart
kentinde de¤iﬂik noktalara as›lan
pankartlar oldu. As›lan pankartlarda; “Kriminal olan direniﬂ de¤il,
düzendir - 129 kald›r›ls›n”, “Bas k› l a ra ka rﬂ › , s os ya l d ev ri m i ç in ” ,
“Dünyada bütün siyasi tutsaklara
özgürlük”, “S›n ›f adaletiyle müca dele” sloganlar› yer ald›.
Pankart asma eyleminin ard›ndan yap›lan aç›klamada, DHKP-C
davas›n›n sol güçlere karﬂ› ilk kapsaml› dava 129b davas› oldu¤u belirtilerek; “ (...) Stuttgart-Stammhe -

Avrupa’da
Kardeﬂlik
Sofralar›

Anadolu Federasyonu'na ba¤l›
olarak faaliyet yürüten dernekler,
yaz piknikleri düzenlemeye devam ediyorlar.
Almanya Berlin’de, Anadolu
Federasyonu Berlin Temsilcili¤i
ve IKAD 29 Haziran’da Kardeﬂlik Sofras› pikni¤i gerçekleﬂtirdi.
Halleschestor Parkta yap›lan piknikte ayr›ca Sivas katliam› da
protesto edildi.
Davullu, zurnal› coﬂkulu bir
havada yap›lan ve 80 kiﬂinin kat›ld›¤› piknikte, dayan›ﬂma ve
paylaﬂ›m vurgusu yap›ld›, devrimci önderlerin resimlerinin ol-
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du¤u pano haz›rlanarak, Hat›rla
Sevgili dizisine atfen, “ Böyle ha t›rlayacaksan›z Hiç Hat›rlamay›n” kompozisyonu oluﬂturuldu.
***
F r a n s a P a r i s’te ise, 9 Haziran’da kurumlar›na yap›lan bask›nla polis terörüne maruz kalan
ve üyeleri tutuklanan Anadolu
Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i’nin organizasyonu ile 14 Haziran’da Yaz Pikni¤i yap›ld›. Piknikte, göçmenlere yönelik bask›lar ve sorunlar›na de¤inilerek, dayan›ﬂma vurgusu yap›ld›. Kat›l›mc›lara 9 Haziran’daki polis terörü hakk›nda da bilgi verildi.
120 kiﬂinin kat›ld›¤› piknikte
çeﬂitli oyunlar›n yan›nda halaylar
çekildi.

im
dava s› i le 129b meﬂrula ﬂt› r›l mak
isteniyor. Böylece baﬂka sol göçmen yap›lara karﬂ› bask›lar›n önü
aç›lm›ﬂ olur ve bütün uluslararas›
d ay an ›ﬂm a fa a liye tler i k rimina liz e
edilebilir” denildi.
Aç›klamada ayr›ca 129b yasas›na karﬂ› mücadele ça¤r›s› da yer ald›.

Yürüyüş
Dergisi
Londra'da
28 Haziran 2008'de Türkiyeliler’in
yo¤un oldu¤u Dalston Kingsland Pazar› ve Tren istasyonunun önünde Yürüyüﬂ Dergisi da¤›t›m ve tan›t›m› için
bir stand aç›ld›.
Yürüyüﬂ Dergisi okurlar› derginin
sesli tan›t›m›n› yaparak bilmeyen kesime ulaﬂmaya, ve onlara Yürüyüﬂ Dergisi’ni anlatt›.
Yürüyüﬂ Dergisi da¤›t›m› s›ras›nda
vurulan, sakat kalan ve tutsak düﬂen
genç bedenlere destek, düﬂmana inat
olsun diye Yürüyüﬂ da¤›t›m›na her
hafta devam edeceklerini belirten Yürüyüﬂ okurlar› da¤›t›m boyunca ‹ngilizce ve Türkçe olarak Yürüyüﬂ Dergisi’nin halktan ve hakl›dan yana oldu¤unu anlatt›.
Toplu dergi da¤›t›m›nda 40 dergi
sat›ld›.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

Katilleri “zaman aﬂ›m›yla” kurtard›lar. Bir kez daha kanatt›lar yüreklerimizi, bir kez daha bilediler
öfkemizi. bir kez daha hat›rlad›k o
günlerde söylediklerini.
Katliamc›lar›n, onlar›n kalemﬂörlerinin, iﬂbirlikçilerinin o günlerde söylediklerini hat›rlad›¤›m›zda,
yarg›n›n bugün verdi¤i karar›n da
asl›nda çok ﬂaﬂ›r›lacak bir karar olmad›¤›n› gördük bir kez daha. Aldatmacalar›, oyalamacalar› bir kez
daha gördük ve 7 y›ld›r süren Bayrampaﬂa davas›n›n ve daha da sürmekte olan di¤er davalar›n bu oyalamacan›n yeni sahneleri oldu¤unu
düﬂündük bir an... O günleri, siz
okurlar›m›za da sadece sözlerle,
demeçlerle bir kez daha hat›rlatmak istedik.
*
“F Tiplerine karﬂ› ç›kanlar bu iﬂkencedir, insan haklar›na ayk›r›d›r
diyecekler. Peﬂin peﬂin ve aç›k aç›k
söylüyorum. Bu gösteriye destek
verenler teröre destek verir... Bütün
medeni ülkelerde cezaevlerinde tek
kiﬂilik, iki-üç kiﬂilik odalar vard›r...
Bu sistemi ne olursa olsun, her ne
pahas›na olursa olsun, kuraca¤›z.”
Adalet Bakan› Hikmet Sami
Türk demiﬂti bunlar›.
*
“ Toplumsal mutabakat sa¤lan m a d a n F t i pl e r i a ç › l m a y a c a k . ”
Diyen ayn› kiﬂiydi. Tarih 9 Aral›k’t›.
*
19 Aral›k sabah›, Sami Türk:
“Her türlü tedbir al›nmak suretiyle bu operasyon baﬂlat›lm›ﬂt›r...
Bunlar›n anne babalar›na seslenmek
istiyorum: Devlete güveniniz. Bu
operasyonun amac› çocuklar›n›z›
kurtarmakt›r, onlara devletin ﬂefkatli eli uzanm›ﬂt›r.”
*
Ayn› gün Sami Türk: “ ‹ ç e r i d e k i
t u t u k l u v e h ü k ü m l ü l e r, Kalaﬂni -
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kof marka
silahlarla
ateﬂ ediy o r l a r.”

*
Baﬂbakan Bülent
Ecevit:
“Operasyon s›ras›nda kimseyi incitmemek için
çaba
h a rc a n d›...”
*
Hikmet Sami
Türk: “Operasyon s›ras›nda baz› mahkumlar›n
yak›larak ya da
vurularak öldürüldü¤ü tümüyle gerçek d›ﬂ›d›r. ”
*
Sonuç: Operasyonda toplam 28
kiﬂi öldü, yüzlerce yaral›. 6 kad›n
diri diri yak›ld›.
*
Bir “örnek” haber: “Kendini ya kan bir mahkumun güvenlik gö revlilerine sald›rmas› üzerine,
mahkum öldürüldü.”
*
H. S. Türk: “Bu devletin ﬂefkat
operasyonudur. ‹nsan kurtarma operasyonudur.”
*
H. S. Türk: “Benim tahminlerimin a l t › n d a b i r z a y i a t t › r. Çok daha
fazla, bunun birkaç kat› olabilir diye
öngörüyorduk... Büyük baﬂar› olarak görüyorum...”
*
“Hikmet Sami Türk farkl› bir insan. Bugünün politikac›lar›na hiç
benzemiyor. Türkiye’yi bir hukuk
devleti yapmaya çal›ﬂ›yor.”
Bunu söyleyen de M. Ali Birand.
*
“ Tüm dünyan›n gözleri önünde ‘F T i p l e r i n i e r t e l e d i k ’ demiﬂti.
Anlaﬂ›l›yor k i , h e r ﬂ e y p l a n l a n m › ﬂ ,
h a z › r l a n m › ﬂ . B i z d e b i re r a r a ç
olarak kullan›lm›ﬂ›z.”
Mehmet Bekaro¤lu, TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu üyesi.

Unutulmayacak
Sözler
*
“Cezaevinden al›narak hastanelere getirilen mahkumlar›n ço¤unun
ölüm orucunda olmad›klar› anlaﬂ›ld›.” (Sadettin Tantan)
“Oruçlar› sahte ç›kt›... Eylemciler turp gibi...” (20 Aral›k Milliyet)
“Ölüm Orucu yoksa kaç›nc› gününün tespiti diye bir ﬂey olamaz.”
(Sa¤l›k Bakan› Osman Durmuﬂ)
*
“Kendisini yakt›klar› söylenen
mahkumlar da, cezaevlerinde örgüt
liderleri taraf›ndan verilen emirle
arkadaﬂlar›nca yak›ld›.” (Sadettin
Tantan)
“Müdahale s›ras›nda tutuklularda yaﬂanan üzücü birçok ölüm ve
yaralanma olaylar›n›n güvenlik
güç le ri nin operasyonundan zi yade
kendini kurban etme sonucu oldu¤unun kan›t›d›r” (CPT -‹ﬂkenceyi
ve Kötü Muameleyi ‹zleme Komitesi- Raporu)
*
Baﬂbakan Bülent Ecevit:
“Böyle bir silahl› müdahaleye
mecbur kal›nmamas› için haftalard›r büyük sab›r gösteriyorduk. Fakat sonuç al›namad›. Bu mücadele
teröristleri kendi terörizmlerinden
koruma ve kurtarma giriﬂimidir.”
Ve yine H. S. Türk: “Bundan
böyle 1991'den beri çeﬂitli cezaevlerinde sars›lan devlet otoritesi de

6 Temmuz 2008

tam olarak kurulacakt›r.”
*
Nazl› Il›cak (FP ‹stanbul Milletvekili): “Operasyon gerekliydi. Cezaevleri devletin kontrolü alt›nda de¤il.”
Mehmet ﬁand›r (MHP Grup Baﬂkanvekili): “Bu hükümlülerin teröristlerden kurtar›lmas› operasyonudur. Maaselef geç kal›nm›ﬂt›r. Yar›m
b›rak›lmamal›, mutlaka tamamlanmal›d›r.”
Ali R›za Gönül (DYP Grup Baﬂkanvekili): “‹‹ n s a n i g e rekçelerle yap›lm›ﬂ olan bu operasyonlar›n ve müdahalelerin yerinde oldu¤una inanmaktay›z.”
*
‹nsanilik, hayat kurtarma söylemleri bitiyor sonra. Sonra geriye ﬂunlar
kal›yor:
Ecevit: “ Te r ö r y u v a l a r › t e m i z lenmiﬂtir”.
MHP’nin TBMM Grup Baﬂkanvekili Oktay Vural: “B u o pe ra sy on
s a de c e i n s a ni b i r operasyon de¤il,
ö r g ü t e k a r ﬂ › b i r o p e r a s y o n d u r.”
Sadettin Tantan: “ As›l amaç ölüm
oruçlar›n› bitirmek de¤il, onun yan›nda devletin otoritesini sa¤lam a k t › r...”
Jandarma Komutanl›¤› ad›na Kurmay Albay Ali Ayd›n: “F Tipi uygulamas›yla terör ülke gündeminden ç›kar›lacakt›r.”
*
“Geç bile kal›nd›... yap›lacak baﬂka bir ﬂey yoktu... Önce F tipi dediler,
sonra DGM’lerin kald›r›lmas›n› istediler... Olur mu, devlet pazarl›k yapar
m›?”
Söyleyen: Sad›k Erdo¤an, bir hukukçu, Ankara Barosu Baﬂkan›.
“ Müdahale gerekliydi. Ölüm orucu diye adland›r›lan ﬂey çetelerin infaz›d›r, cinayettir.”
Bu sözlerin sahibinin ad› da Emre
Kocao¤lu idi, ‹nsan Haklar› Komisyonu Baﬂkanvekiliydi.
*
Cüneyt Arcayürek, bir gazeteci:
“Devlet, devlet olman›n gere¤ini
yerine getirdi. Cezaevlerine müdaha-
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lenin hem zaman› ve hem de uygulamadaki planlama do¤rusu yads›namayacak ölçütlerde...”

K›sa Tarih
6 Temmuz - 12 Temmuz

Gazeteci Tufan Türenç:

“‹nsanlar kendi iradelerinin d›ﬂ›nda ölüme gidiyorlard›... Bu operasyon yap›lmal›yd›... Ölüme b›rakamay›z. Örgütün karar›n›n gerçekleﬂmesine izin veremeyiz.“
*
Yine bir gazeteci: Hikmet Çetinkaya: “ Yasad›ﬂ› bir terör örgütü, ac›mas›zl›¤›n doludizgin sabahlar›nda
suçlu suçsuz tüm militanlar› ölüme
yollayarak kimlere hizmet edecekti?
San›yorlard› ki cezaevlerinde ölmek, devlete karﬂ› bir zaferdir, tüm
ölümler de devrim yolunda ço¤alan
çiçeklerdir...”
*
[Yukar›daki yaz› yaz›ld›¤› s›rada
Bayrampaﬂa Cezaevi'nin üzerinde siyah bir duman bulutu vard› ve maltalardaki devrimcilerin cesetleri henüz
kald›r›lmam›ﬂt›.]
*
Sadettin Tantan: “1 y›ld›r bu plan
üzerinde çal›ﬂ›yorduk... Operasyondan bir kaç hafta önce detaylar üzerinde çal›ﬂma yap›ld›.”
*
Yalan, dolan..
Oyalama, aldatma...
Katillerin yüzlerini bir türlü görememe ve katliamc›lara övgüler...
Hepsi vard› yukar›da.
Hepsi, bakan›, baﬂbakan›, gazetecisi, baro baﬂkan›, köﬂe yazar›, ayd›n›, generali, hepsi, 19-22 Aral›k’taki
vahﬂeti alenen savunmuyorlar m›?
O halde, s›radan bir “asliye” mahkemesindeki s›radan bir yarg›c›n da
ayn› ﬂeyi yap›p 19-22 Aral›k vahﬂetini gerçekleﬂtirenleri kurtarmas›nda
ﬂaﬂ›lacak ne var?..
Mahkum edilecekse önce kar maskelilere görev veren, kar maskelileri
alk›ﬂlayan, yukar›da örnekleri aktar›lanlar mahkum edilmeli ki, sonra kar
maskeliler mahkum edilsin!

6 Te m m u z 1976
Çin Devrimi’nin yarat›c›lar›ndan baﬂkomutan Çu
Teh öldü.
7 Temmuz 1969
Kayseri’de TÖS kongresi
için toplanan ö¤retmen ve
ö¤rencilere karﬂ› “Allahs›z komünistler camileri
bombalad›” k›ﬂk›rtmas›yla, islamc› yobazlardan ve
faﬂistlerden oluﬂan bir güruh taraf›ndan sald›r›ld›.
TÖS kongresinin yap›ld›¤› Alemdar Sinema salonu
önünde toplanan güruh,
sinema salonunu benzin
dökerek ateﬂe verdi. Güruh, ﬂehirdeki Tok Kitabevi ve Emin Kitabevi’ni de
yakt›.
8 Temmuz 1965
Kamu emekçilerinin ilk
örgütü Türkiye Ö¤retmenler Sendikas› (TÖS) Ankara’da kuruldu.
9-19 Temmuz 1993
Eruh, Cizre, Maz›da¤,
Uludere, Kulp ve Hizan'da 13 köy boﬂalt›ld›.
12 köyün boﬂalt›lmas› için
köylüler tehdit edildi, 8
köylü öldürüldü.
9 Temmuz 1994
Belediye-‹ﬂ ve Genel-‹ﬂ'li
iﬂçiler Devrimci Mücadelede Belediye ‹ﬂçileri’nin
öncülü¤ünde birlikte mücadele için “Mücadele
Birli¤i” oluﬂturdular.
11 Temmuz 1995
Gazi Katliam› Davas›'n›n
ilk duruﬂmas› yap›ld›.
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değin m eler
Eden Bulur!
- Ey paﬂalar, size çok söyledik, “güzel yap›n, iyi yap›n ﬂu hapishaneleri” diye.
‹yi yap›n, size de laz›m olabilir birgün dedik.
Her ne kadar ayr›cal›kl› iﬂlem görecek olsan›z da, iﬂte bak›n “hücre tipi”ne konulacaks›n›z siz de.
AKP’liler de bu ihtimali gözönünde bulundursa iyi olur.
Sak›n “bize bir ﬂey olmaz” demesinler.
Hiç belli olmaz; buras› Türkiye!

Recep’in
at›ﬂ köﬂesi:
“Petrol ihtiyac›m›z›n yar›s›n› kendimiz üretece¤iz”
(Baﬂbakan RTE)

BAM TELİ çizgiler

Bizce mahsur yok!
Generallerin gözalt›na al›nd›¤›n›n ertesi günü ekonomi sayfalar›nda ﬂöyle yazd› gazeteler:
“Dünya borsalar›ndaki çöküﬂe dün içeride de Ergenekon operasyonu eklenince.. ‹MKB yüzde
5.36’l›k düﬂüﬂle iki y›l›n en düﬂük
seviyesi olan 33.208 puana indi.”
‹nsin, bizce mahsuru yok.
“Operasyonun kapatma davas›yla ayn› güne denk gelmesi tedirginli¤i önemli ölçüde art›rm›ﬂ”.

Art›rs›n, onun da
mahsuru yok.
Sonra, “Bu geliﬂmeler Türk si yas et i nde önümüzdeki günlerde belirsizli¤in daha
da artabilece¤ine yönelik endiﬂelere neden olmuﬂ.” Olsun;
Generaller hücreye, borsa dibe, AKP kapat›lmaya... hiçbirinde hiçbir mahsur yok bize göre...
Daha beter olsunlar, daha istikrars›zlaﬂs›nlar;
Denizler dalgalanmadan durulur mu?

Bir öyle bir böyle!
“Ba¤›ms›z yarg›ya güvenilsin” demiﬂ M. Ali ﬁahin.
Daha önce yarg› siyasallaﬂm›ﬂ, biz bu yarg›ya nas›l güvenelim
gibi laflar› söyleyen baﬂkas› m›yd› acaba?

yar›ﬂma
Televizyonlardaki 3 yar›ﬂma
için 1,5 milyon kiﬂi s›radaym›ﬂ.
Sadece Var m›s›n Yok musun adl› yar›ﬂmaya bugüne kadar 1 milyon 200 bin kiﬂi baﬂvurmuﬂ. Çark›felek’e halen kat›lmak isteyenlerin say›s› ise 250 bin civar›ndaym›ﬂ.
“Nas›l olmas›n; bunca yoksul-

luk içinde, bunca
umutsuzlukta, çözüm, ya sadakada, ya yar›ﬂmada”
denilebilirse de,
demeyin. Deriz
ki, yar›ﬂmay›n!
Bu oyunlara
kar›ﬂmay›n. ﬁans›n›z›, baﬂka türlü kendiniz kendi
kavgan›zla yarat›n.

Tencere dibin kara,
seninki benden kara...
Sosyalist Enternasyonal CHP’nin “sol,
sosyalist olmad›¤›”n› tart›ﬂma ve eleﬂtiri
konusu yapm›ﬂ.
Tencere dibin kara, seninki benden kara. SE ile CHP’ninki o hesap... Ya sosyalist enternasyonalin sol, sosyalist olmad›¤›n› kim eleﬂtirecek?
Ne Sosyalist enternasyonal üyelerinin,
ne de CHP’nin “sosyalistli¤e”, ve hele ki
enternasyonalistli¤e dair söyleyecek tek
bir kelimesi bile olamaz. Bizce en iyisi,
Sosyalist Enternasyonal’i lagvedip o ad›
kullanmaktan tamamen vazgeçmeleridir.
Çünkü, o ad› hala kullanmaya devam etmeleri, tarihsel bir ihanetten, sayg›s›zl›ktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. CHP’nin o çat›
alt›nda bulunmas› n› tarif edecek en uygun söz ise, san›r›z YÜZSÜZLÜK’tür.
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Bir halk›n
ac›lar› ve
iniltileri içinde
iktidar sürmek,
krall›k de¤il,
zindan
bekçili¤idir
Thomas Moore
....

Komplo ve ölüm!
A k s a r a y ve K o n ya ’ d a n s on ra K a y s e ri ’d e de ishal
salg›n›... 2 günde 500 kiﬂi hastaneye baﬂvurdu...
Yetkililerin aç›klamas› de¤iﬂmedi :
“ﬁebeke suyunda sorun yok!”
K › r › m K o n g o h a s t a l › ¤ › n d a n d a h e m e n h e r gün yeni
b i r ölüm oluyor.
Fakat, ishal olaylar›ndan farkl› olarak, yetkililerin aç›klamas› bu s›ralarda biraz de¤iﬂt i :
Biyolojik terör olabilirmiﬂ bu; elbette, ülkemizin geliﬂmesini istemeyen güçler yapm›ﬂt›r..
Komplo teorisyenlerinden en cüretlisi, K›r›m kongo
hastal›¤›n› yayan keneleri Saddam’›n üretti¤ini, PKK’nin
de ülkemize getirdi¤ini ileri sürdü.
Ve ölümler devam ediyor.

Yüzy›l›n Ya¤c›lar›
Ya¤c›l›¤›n bu kadar›na da pes art›k.
Tayyip Erdo¤an’›n karﬂ›lamak için as›lm›ﬂ yukar›daki
pankart.
Hat›rlarsan›z, birkaç hafta önce de Fethullah Hoca’y›
“yüzy›l›n filozofu” ilan etmiﬂlerdi müritleri.
Yüzy›l›n lideri, yüzy›l›n filozofu.. Yoksa bu s›fat benzerli¤i, aralar›ndaki rekabetin bir yans›mas› olmas›n.

Say›: 153

Geleneksel Abdal
Musa ﬁenlikleri
Yap›ld›!
Her y›l haziran ay›nda düzenlenen
Abdal Musa ﬁenlikleri bu y›lda 26-29
Haziran tarihleri aras›nda Antalya Elmal› ‹lçesi’ne
ba¤l› Tekkeköy’de yap›ld›. Yap›lan dört günlük
ﬂenliklerde Abdal Musa’da kurbanlar kesildi, cem
kurularak semahlar dönüldü. Etkinli¤e de¤iﬂik
yörelerden aﬂ›klar ve birçok sanatç› kat›ld›.
Abdal Musa ﬂenliklerine gelen halk, devletin
ve belediyenin duyars›zl›¤›na tepki göstererek
inançlar›n› yerine getirmeleri için gerekli koﬂullar›n sa¤lanmad›¤›n› söylediler.

Düzenin Mahir Ç a ya n k or ku s u
devam ediyor!
ﬁenlikte dört gün boyunca Antalya Temel
Haklar da stand açt›. Standda Temel Haklar ve
K›z›lar›k Kültür Merkezi’nin üretti¤i el ürünlerini
sergilendi. ﬁenli¤in üçüncü günü Temel Haklar
stand› Antalya TMﬁ ve Elmal› Karakolu jandarmalar› taraf›ndan bas›ld›. Mahkeme karar›yla
standda arama yap›larak Mahir Çayan’›n dört adet
panosuna el kondu! Polis ve jandarmalar gittikten
sonra ﬂenli¤e gelen ziyaretçiler dernek stand›na
gelerek geçmiﬂ olsun dediler. ﬁenlik süresince
Temel Haklar stand› ﬂenli¤e kat›lanlar› a¤›rlamaya
devam etti.

Bursa Temel Haklar
Yeni Binas›nda Aç›l›ﬂ Yapt›
29 Haziran günü yeni yerine taﬂ›nan Bursa Temel Haklar aç›l›ﬂ yapt›. Semra Baﬂyi¤it Halk Sahnesi’nde yap›lan aç›l›ﬂa mahalleden insanlar ve dernek
üyeleri kat›ld›. Sohbet ve konuﬂmalar›n ard›ndan
Müzik Grubu Grup Yar›n eﬂli¤inde türküler söylendi. Aç›l›ﬂa 35 kiﬂi kat›ld›. Aç›l›ﬂta yap›lan konuﬂmada “Derne¤imizin aç›ld›¤› günden bugüne kadar çeﬂitli sald›r›larla karﬂ›laﬂt›k. Geçmiﬂte oldu¤u gibi
bugün ve bundan sonra da halk›m›zdan ve meﬂrulu¤umuzdan ald›¤›m›z güçle mücadelemizi sürdürece¤iz” denilerek mücadele kararl›l›¤› dile getirildi.
B u r s a Te m e l H a k l a r v e Ö z g ü r l ü k l e r D e r n e ¤i’nin Yeni A d resi:
Kuruçeﬂme Mah. Alt›parmak Cad. Sar›o¤lu ‹ﬂhan› No/59 Kat 4 - Tel: 0224 233 43 19
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Gençlik Federasyonu
olarak her y›l

ÜRET‹M PAYLAﬁIM
ÇÖZÜM ‹Ç‹N…
yapt›¤›m›z geleneksel yaz kamp›m›z› bu sene de
10–20 Temmuz tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirece¤iz.
Bu ve benzeri birliktelikler, düzenin biz gençli¤e dayatt›¤› yozlaﬂman›n bata¤›nda kendi sorunlar›na dahi çözüm bulmaktan aciz, bencilleﬂtirilmiﬂ bir kiﬂilik
ve bohem bir yaﬂam tarz›na karﬂ›, birlikteli¤i, halk
kültürümüzü ve çözümün bir parças› olmay›
göstermek için bir ihtiyaçt›r. Bu yüzden ﬂiar›m›z hep
üretim, paylaﬂ›m, çözüm için olmuﬂtur. 2003 Temmuz ay›nda da bu ﬂiarla gerçekleﬂtirmiﬂtik gençlik
kamp›m›z›n birincisini. Anadolu’nun dört bir yan›ndan gelen arkadaﬂlar›m›zla on gün boyunca t›pk›
ﬁeyh Bedrettin’in dedi¤i gibi ‘yârin yana¤›ndan gayr› her yerde her ﬂeyi paylaﬂmak için’ ürettik. Yaﬂam› örgütleyip 24 saatimizi paylaﬂt›k. Ürettiklerimiz
ortak çal›ﬂman›n, kolektivizmin ürünü oldu. Ürettiklerimiz sayesinde birlikte çal›ﬂman›n, “biz” olman›n
hazz›n› duyduk bir kez daha. Birlikte yaratt›¤›m›z ne
varsa paylaﬂt›k. Paylaﬂt›kça büyüdü, ço¤ald› paylaﬂ›mlar›m›z. Tam alt› y›ld›r da paylaﬂ›mlar›m›z› büyütmeye devam ediyoruz.
Bugün düzenin bizlere dayatt›¤› tatil anlay›ﬂ›na
bakt›¤›m›zda, tatilden, dinlenmekten baﬂka her ﬂeyi
görmek mümkündür. Bugün tatil denince akla ahlaks›z, yoz iliﬂkiler, içki içmek, ‘özgür’ olmak(!) gelir.
Tatil yöreleri de bu düzenin tatile bak›ﬂ aç›s›n›n aynas›d›r. Özellikle büyük turistik yerlere bakt›¤›m›zda esrardan eroine fuhuﬂa kumara… ve daha sayabilece¤imiz bütün pisliklerin buralarda yayg›n oldu¤unu görürüz. Bu elbette kendili¤inden ortaya ç›kmam›ﬂt›r. Düzenin bencil, yoz kültürünün tatil anlay›ﬂ›na yans›mas›n›n sonucu, bu tablo yarat›lm›ﬂt›r.
Tatil adeta içki içmek, yoz
iliﬂkiler kurmak olarak alg›lanmaktad›r. Sanki bu
pislikler olmadan e¤lenilemez, dinlenilemez gibi
gösteriliyor. Halbuki Anadolu halk›n›n tertemiz
kültüründe bu pisliklerin
hiçbirine yer yoktur. Anadolu halklar›n›n kültüründe her koﬂul alt›nda paylaﬂ›m, safl›k, güzellikler,
yani insana dair her ﬂey
vard›r. Bizlere dayat›lan
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kültür Anadolu kültürü de¤il, emperyalist yoz kültürdür; daha do¤ru bir tan›mlamayla da kültürsüzlüktür. Bizlere düﬂen bu kültürsüzlü¤e karﬂ› Anadolu halk›n›n ilerici kültürünü devrimci halk kültürüyle yo¤urarak militanca kültür savaﬂ› da vermektir.
Çünkü bir halk› teslim alabilmenin en kolay yolu,
öncelikle o halk›n kültürünü de¤iﬂtirmek ve yozlaﬂt›rmakt›r. Anadolu halk›na dayat›lan yoz kültür bunun içindir. Burada amaç de¤ersiz, amaçs›z, her ﬂeye boyun e¤en bir toplum yaratmakt›r.
Geleneksel yaz kamp›m›zla iﬂte düzenin bu
de¤ersizleﬂtirme politikas›na karﬂ› halk kültürümüzü yaﬂatacak ve devrimcileﬂtirece¤iz. Çünkü devrimi
yapm›ﬂ ülkelerin tecrübeleri göstermiﬂtir ki, devrimin öncü görevleri aras›nda en zor olan› eski toplum düzeninin kültürel ideolojik kal›nt›lar›n›n ortadan kald›r›lmas›d›r. Eski kültürün al›ﬂkanl›klar› ve
binlerce y›l süregelen sömürücü toplumlar›n insan
do¤as›nda yaratt›¤› tahribatlar vard›r. Bu yüzden
yeni bir toplum için öncelikli görevimiz aras›nda
ﬂimdiden yeni insan› yaratmak olmal›d›r. Düzenin
gençli¤e dayatt›klar›na karﬂ› dik durabilmeyi, ancak
yeni insanla, yeni kültürle sa¤layabiliriz. Yeni insan
paylaﬂ›mc› olmal›d›r. Yeni insan özgür olmal›d›r.
Ama bu özgürlük düzenin bilincimizde yaratmaya
çal›ﬂt›¤› gibi, kendi ç›karlar›n› her ﬂeyden üstün tutan, bencilli¤e bo¤ulmuﬂ de¤il, aksine özgürlü¤ün
paylaﬂmak oldu¤unu bilen bir anlay›ﬂla ﬂekillenmelidir. Halk›m›z açl›k çekerken, bask› alt›ndayken,
sömürülürken kendini mutlu hissedememelidir.
Bu davet tüm genç arkadaﬂlar›m›zad›r. Bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤›ndan yana olan, bencilli¤e, yozlaﬂmaya, apolitikli¤e karﬂ› olan tüm gençli¤i, 10-20
Temmuz günleri aras›nda düzenleyece¤imiz 6. Geleneksel yaz kamp›m›za davet ediyoruz. Bu davet, güneﬂin sofras›nda her ﬂeyi paylaﬂarak gelecek güzel
günlerin düﬂünü kuran ve bu düﬂleri gerçekleﬂtirmek için emek harcayan, mücadele eden devrimci
gençli¤in ça¤r›s›d›r. Madem ki apolitiklik, bencillik
ahlaks›zl›k… emperyalizmin kültürüdür. Bu pisliklere karﬂ› mücadele etmek de boynumuzun borcudur.
Bu sadece bir kültür savaﬂ› de¤il, ayn› zamanda emperyalizme karﬂ› savaﬂmakt›r. Çünkü emperyalizm bu sayd›¤›m›z pislikleriyle halklar›m›z› teslim alma çabas›ndad›r.
Emperyalizmin yoz kültürüne karﬂ› devrimci
halk kültürünü kuﬂanarak teslimiyeti reddetmeliyiz. Bunun için paylaﬂ›mlar›m›z›, birlikteliklerimizi güçlendirmeliyiz.
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