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Türkiye Gerçe¤i
‹flkencedir, Katliamd›r

‹flkence, insan haklar› ihlalleri, komplolar yeni de¤ildir.
Bunlar› ‘yeni’ keflfedenlerin itiraz›, bu yöntemlerin 
egemenler aras›nda it dalafl›nda kullan›lmas›nad›r!

Amerikan iflbirlikçilerinin
iktidar savafl›n› de¤il,

BA⁄IMSIZLIK, DEMOKRAS‹
MÜCADELES‹N‹ 

DESTEKLEYEL‹M!



1996 Ölüm Orucu fiehitleri

Oligarflinin tutsaklara yönelik gündeme getirdi¤i, tecrit
ve teslim alma sald›r›s›na karfl›; 20 May›s 1996’da bafl-
lat›larak, tüm hapishanelerde yürütülen Ölüm Orucu
direniflinde flehit düfltüler.

A. Berdan KER‹MG‹LLER

1968, Tarsus do¤umlu olan Berdan, Ankara Üni. BYYO
ö¤rencisiyken devrimci mücadele içinde yer ald›. A¤›r-
l›kla silahl› alan olmak üzere, mücadele içinde de¤iflik
görevler üstlendi. 1992 Eylül’ünde tutukland›. Buca,
Ayd›n ve Bayrampafla hapishanelerinde kald›. Oligarfli-
nin hücre-tecrit sald›r›s›n› en önde gö¤üsleyenlerden bi-
ri olarak 23 Temmuz’da flehit düfltü.

‹lginç ÖZKESK‹N

1961 ‹stanbul do¤umlu olan ‹lginç, 1977’de devrimci
mücadele içinde yer ald›. 12 Eylül’ün zor koflullar›nda
da mücadeleyi sürdürenlerdendi. 1987’de tutukland›.
1991’de Eskiflehir tabutlu¤u’na götürülenler aras›n-
dayd›. Tahliye olduktan sonra yine mücadele içinde yer
ald›. Bir kez daha tutukland›. 4 Ocak 1996’da Ümrani-
ye katliam›nda yaraland›. Katliamdan sonra getirildi¤i
Bayrampafla Hapishanesi’nde 24 Temmuz’da bir
direniflçi olarak ölümsüzleflti.

Müjdat YANAT

1965 ‹zmir-Urla do¤umlu olan Müjdat, mücadele için-
de genç yafllarda yer ald›. 1988 y›l›nda Yeni Çözüm

dergisi ‹zmir temsilcili¤i görevini üstlendi. 1989’da 1

A¤ustos Genelgesi’ni protesto eyleminden tutukland›.

Tahliye olduktan k›sa bir süre sonra tekrar tutsak düfl-

tü. Tutsaklar› teslim almak için sald›ran oligarflinin kar-

fl›s›na bu kez aln› bantl› bir direniflçi olarak ç›kt› ve 25
Temmuz’da ölümsüzleflti.

Ayçe ‹dil ERKMEN

1970 K›rklareli do¤umlu olan ‹dil, mücadele saflar›na

‹stanbul Üniversitesi ö¤rencisi iken kat›ld›. ‹YÖ-DER’de

ve 1990 y›l›nda Ortaköy Kültür Merkezi’nde sanatsal

faaliyetler içinde yerald›. 1994’de gözalt›na al›narak

tutukland›. Dünyan›n ilk kad›n Ölüm Orucu flehi-
di olarak 26 Temmuz’da ölümsüzleflti.

Yemliha KAYA

1968 Marafl-Elbistan do¤umlu olan Yemliha, mücadele

saflar›na kat›ld›ktan sonra, 1989’da iflportac›lar›n mü-

cadelesine öncülük yapt›. ‹fiPOR-DER yöneticisiydi.

Mücadelesini 1993’de Halk›n Gücü gazetesinde

sürdürdü. 1994’de gözalt›na al›n›p tutukland›. Tecrit

sald›r›s› karfl›s›nda tereddütsüz öne at›lanlardan biri

olarak 27 Temmuz’da ölümsüzleflti.

‹‹llggiinnçç ÖÖZZKKEESSKK‹‹NN MMüüjjddaatt YYAANNAATT AAyyççee ‹‹ddiill EERRKKMMEENN YYeemmlliihhaa KKAAYYAA

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
18 TTemmuz-24 TTemmuz

19 Temmuz
1996’da ha-
pishanelerde
süren Ölüm
Orucu eylemi-
ne destek ver-
mek için, Ba¤-
c›lar Nam›k

Kemal Caddesi’nde yap›lan bir gös-
teri s›ras›nda polis taraf›ndan katle-
dildi¤inde, 17 yafl›nda genç bir dev-
rimciydi.

LLeevveenntt DDOO⁄⁄AANN

21 Temmuz
2004’te Te-
kirda¤ 1
No’lu F Ti-
pi’nde kalp
krizi geçirdi,
gereken mü-
dahale yap›l-
mayarak öl-

dürüldü. 

1966, Tokat Zile do¤umlu Sevinel,
evli ve bir çocuk babas› bir devrim-
ciydi. 

O’nu F Tipi hapishaneler ve tecrit
aram›zdan ald›.

SSaalliihh SSEEVV‹‹NNEELL

1948 Tokat do-
¤umlu olan ‹fle-
ri, 23 Tem-
muz 1990’da
Küçükarmutlu
halk›n›n devle-
tin sald›r›lar›na
karfl› kurdu¤u

barikatta, polisin kurflunlar›yla a¤›r
yaraland›. Hastahaneye kald›r›lmas›-
n›n polis taraf›ndan geciktirilmesi so-
nucu yaflam›n› yitirdi.

HHüüssnnüü ‹‹fifiEERR‹‹

1946 ‹stanbul
do¤umlu Alan-
kufl, mimard›.
THKP-C taraftar›
olarak mücade-
le içindeydi.  14
fiubat 1972’de
cunta taraf›n-

dan gözalt›na al›nd› ve iflkencelerden
geçirildi, Mart 1972’de tutukland›. ‹fl-
kenceler sonucu rahats›zland›. Tedavi-
sinin engellenmesi sonucu, tahliye-
sinden k›sa süre sonra 24 Temmuz
1973’de flehit düfltü.

HHaattiiccee AALLAANNKKUUfifi

AA.. BBeerrddaann KKEERR‹‹MMGG‹‹LLLLEERR

ÂOOnnllaarr››nn 

ttaassffiiyyeessiiyyllee,,
yyaarrgg››llaannmmaass››yyllaa

SSUUSSUURRLLUUKK
bbiittmmiiflfl mmii oolldduu??

ÂHHiiçç bbooflfluunnaa 

bbeekklleennttiiyyee ggiirrmmeeyyiinn;;
oonnllaarr››nn 

ttuuttuukkllaannmmaass››yyllaa ddaa
EERRGGEENNEEKKOONN

bbiittmmiiflfl oollmmaazz!!

GGeerrççee¤¤ee bbiirr ddee
bbuu

ggöözzllee
bbaakk››nn::

�

‹‹nnaannmm››flfl BBiirr
DDeevvrriimmccii::
BBeerrddaann

Berdan abiyi tutsakl›k koflullar›nda tan›d›m. Tam bir ö¤ret-
mendi. Sordu¤umuz sorulara cevaplar veriyordu. Verdi¤i
cevaplar hiçbir mu¤lakl›¤a ya da tereddüde yer vermeye-
cek flekilde anlafl›l›rd›.

Berdan abinin savaflç› kiflili¤i, ö¤retmenli¤i, düflmana kin
duymas›, yoldafllar›n› sevmesi bende büyük bir etki b›rakt›. 

Durumu a¤›rlaflmaya, kusmaya bafllam›flt›. Bir gün ziyaret-
çisi gelmiflti. Sedyeyle ziyarete götürdük. Getirdi¤imizde
sedye kap›dan geçmedi. Kalkacak durumu olmad›¤› halde
"ben kalk›p geçeyim" diyordu. Ama kalkmas› olanaks›zd›.
Böylesi flartlarda bile bizleri düflünüyor, bizlere yard›mc›
olmaya çal›fl›yordu. Bu çok önemli bir olayd›. Bende çok
büyük bir etki yaratm›flt›. Durumu o denli a¤›r oldu¤u hal-
de bizlere yard›mc› olmaya çal›fl›yordu. Son zamanlar›nda
bile bizlere bir fleyler anlatmaya çal›fl›yordu. Bu denli inan-
m›fl bir devrimciydi.

Bu an›lar› yaflamak, görmek inan›yorum tüm insanlar›m›z
üzerinde kal›c› izler b›rakm›flt›r. Zaferi kazanaca¤›m›z›
söylüyordu. Zafer için bedel gerekiyordu. Tüm flehitlerimiz
gibi Berdan abi de bu bedeli tereddütsüz ödüyordu.

Ölüm Orucu'nu zaferle sonuçland›rd›k. Bedeller verdik, bu
bedelleri vermeye devam edece¤iz ve flehitlerimize lay›k
olaca¤›z.

Tarih yazanlar

Vedat DEM‹RC‹O⁄LU
Devrimci vatansever ö¤rencilerin, Amerikan
6. Filosu’nu protesto eylemine sald›ran polis
taraf›ndan, ‹TÜ Gümüflsuyu ö¤renci yurdunun
ikinci kat›ndan afla¤› at›ld›. Kald›r›ld›¤› has-
tanede 24 Temmuz 1968’de flehit düfltü.

Hurflit Tolon Veli Küçük fiener Eruygur
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Gençlik Federasyonu 
6. Geleneksel Yaz Kamp› 
10-20 TTemmuz 

Günefl Aile Kamp Alan›
Sahilköy fiile ‹stanbul

‹dil Kültür

Merkezi'nin

Telefon ve Faks

Numaras›

de¤iflmifltir. Yeni

numaralar›m›z

afla¤›daki gibidir:

‹dil KKültür

Merkezi ttelefon

Numaras›:

0 212 238 81 46

‹dil KKültür

Merkezi ffaks

Numaras›:

0 212 238 82 49

KKAARRAADDEENN‹‹ZZ TTEEMMEELL
HHAAKKLLAARR YYEENN‹‹
AADDRREESS‹‹NNEE TTAAfifiIINNDDII

SSaammssuunn’’ddaa faaliyet yürüten
Karadeniz Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i 19 May›s
Mahallesi K›flla Sokak U¤urlu Apartman› A
Blok No: 1 Daire: 7(Gazi Caddesi P›nar
Süpermarket bitifli¤i teras kat)  

Tel/Faks: 0 362 431  93 17

Seyhan
Sosyal 
Kültür 
Derne¤i
1. Y›l›n›
Kutluyor
15 Temmuz
Saat:18.00
Telefon
0322 435
81 88
Seyhan
ADANA



Çeflitli sömürücü ke-
simlerin birli¤i olan oli-

garfli, çeliflkili bir ittifakt›r.
‹ktidarda kimin ne kadar et-
kili olaca¤› ve sömürüden
kimin ne kadar pay alaca-
¤› konusunda aralar›nda bitmeyen ve
elbet y›k›l›ncaya kadar da bitmeye-
cek olan bir çat›flma vard›r. Her dö-
nem, say›s›z demagojiyle iç çat›flma-
lar›n› oldu¤undan farkl› gösterip hal-
k› bu çat›flmada kendi yanlar›na çek-
mek isterler. Halk›n ç›karlar› ise, oli-
garfli içi çat›flmada taraf olmakta de-
¤il, kendi mücadelesini vermektedir.
Bu noktadaki politika ve tercihler,
kimin halk› devrimci anlamda sa-
vundu¤unu kimin düzeniçi yaklaflt›-
¤›n› da gösterir. 

Oligarfli içi çat›flma t›rman›rken,
biz de kendi sesimizi, kendi

politikam›z› ve alternatifimizi daha
yüksek sesle ortaya koymal›, oligar-
fli içi saflaflmada taraf olman›n kar-
fl›s›na ç›k›p, halk› oligarflinin karfl›-
s›nda saf tutmaya ça¤›rmal›y›z. 

AKP ve Genelkurmay aras›nda,
AKP’nin iktidar olmas›ndan  bu

yana kah t›rmanan, kah gerileyen
ama hemen hiç durmayan bir çat›fl-
ma var. Marksist-Leninist yöntem,
bir çat›flmay› tahlil ederken, çat›flan
taraflar aras›ndaki çeliflkilerin uuzzllaa--
flfl››rr çeliflkiler mi, yoksa uuzzllaaflflmmaazz çe-
liflkiler mi oldu¤unun belirlenmesi-
nin, o çat›flmay› ve taraflar›n tutumu-
nu do¤ru de¤erlendirmek aç›s›ndan
önemli oldu¤unu gösterir.

‹ki taraf aras›ndaki kavgan›n bu ka-
dar uzun süreli olmas›ndan ve ade-

ta her vesileyle yeniden gündeme
gelmesinden hareketle bunlar aras›n-
daki çeliflkinin “uuzzllaaflflmmaazz” oldu¤u
düflünülebilir. Ama bu yanl›fl ve ya-
n›lt›c› bir düflüncedir. Tam aksi-
ne, ikisi aras›ndaki çeliflkiler uuzz--
llaaflflaabbiilliirr çeliflkilerdir. 

Çeliflkilerinin uzlaflabilirli¤i-
nin temelinde, iki taraf›n da

s›n›fsal olarak esas›nda ayn› saf-
ta bulunmas› vard›r. AKP de,
Genelkurmay da s›n›fsal olarak
oolliiggaarrflfliinniinn içindedirler. Baflka
bir deyiflle s›n›flar mücadelesin-
de onlar ayn› saftad›rlar. ‹kisi de

kapitalist sömürü düzeninden yana-
d›rlar. Ve iikkiissii ddee eemmppeerryyaalliizzmm iiflfl--
bbiirrlliikkççiissiiddiirrlleerr.. 

AKP’ye birçok fley söylüyorlar,
ama aç›kça AKP’nin hamili¤i-

ni yapan Amerika ve Avrupa karfl›-
s›nda dut yemifl bülbüle dönüyorlar.
Zaten AKP’ye de söyledikleri ttüürr--
bbaannddaann,, iimmaamm hhaattiipptteenn baflka bir
fley de¤ildir; AKP’nin tüm di¤er fa-
flist, flovenist, emperyalist tekellerin
hizmetkar› olan tav›r ve politikalar›-
na TSK’dan hiçbir itiraz yoktur. 

‹flte bu özellikleri – çat›fl›yor gö-
rünseler de onlar› birlefltiren, ara-

lar›ndaki çeliflkileri uzlaflabilir çe-
liflkiler haline getiren özelliklerdir.  

AKP’nin 5 y›l› aflk›nd›r süren ik-
tidar› döneminin politikalar›

incelendi¤inde de zaten bu çok daha
somut olarak görülür. Aralar›ndaki
iktidar kavgas› en fliddetli flekilde
sürerken bile, hhaallkkaa kkaarrflfl›› birlikte
hareket etmifllerdir. Çünkü her ikisi-
nin de asli görevi, emperyalist ve ifl-
birlikçi tekellerin ç›karlar›n› koru-
makt›r. Emperyalizmin ç›karlar›,
onlar›n birlikte davranmas›n› gerek-
tiriyorsa, onlar temelde bunun d›fl›-
na ç›kamazlar. Ç›kmalar›, emperya-
listler taraf›ndan etkisizlefltirilmele-
ri, tasfiye edilmeleri demektir. 

AKP de Genelkurmay da esas
olarak Amerikan ve Avrupa

emperyalizminden ba¤›ms›z ad›m
atamazlar. Generaller bundan dola-
y› darbe yapam›yor. AKP, bu destek
sayesinde generalleri tutuklayabili-

yor. Ve tüm bu çat›flmalar, operas-
yonlar içinde baz› fleyler ise kkeessiinn--
ttiissiizz vvee aakkssaakkss››zz sürmektedir. Bun-
lardan biri, emperyalist tekellerin
ya¤ma ve talan›d›r. Kesintisiz süren
bir di¤er fley, Amerika’n›n BOP pla-
n›d›r ve bunda da hem AKP, hem
Genelkurmay ABD’nin hizmetinde
birliktedirler. Kesintisiz ve aksaks›z
süren bir baflka olgu, faflizmdir. Ve
AKP ile Genekurmay bu noktada da
birliktedirler.  ‹ki taraf›n zihniyetin-
de de demokrasi, insan haklar› yok-
tur. AKP “katli vaciptir” diye düflü-
nür. Genelkurmay “yok etmekten”
söz eder.

‹flte bu nedenledir ki, devrimci,
ilerici güçler aç›s›ndan, demokra-

tik kitle örgütleri aç›s›ndan böyle
bir çat›flma karfl›s›nda içine düflüle-
cek en büyük yanl›fl, ayn› safta olan,
ikisi de iflbirlikçi ve faflist olan bu
kesimlerden birine yedeklenmektir

Çeflitli kesimlerin “demokratik-
leflme”, “kontrgerillay› tasfiye

etme” gibi sundu¤u operasyonun
esas›, AKP’nin mmuuhhaalliifflleerriinnii ssiinn--
ddiirrmmee operasyonudur. Bu çat›flma-
da, “generallerin tutuklanmas› her-
fleye ra¤men demokrasi do¤rultu-
sunda bir ad›md›r” gibi gerçek ol-
mayan de¤erlendirmelerle taraf ol-
mak, demokrasiyi, hukuku de¤il,
ffaaflfliisstt vvee iiflflbbiirrlliikkççii bbiirr iikkttiiddaarr›› ggüüçç--
lleennddiirriirr.. Biz, faflizmi ve emperya-
lizme ba¤›ml›l›¤› mahkum ederek,
kendi hedeflerimizle yeralmal›y›z
siyasi mücadelede.  

AKP, söz konusu operasyo-
nu kullanarak adeta “de-

mokratl›k” sat›yor. Ve böyle bir
operasyonu vesile yaparak bir
yandan çeflitli küçük-burjuva
kesimleri kendine yedeklerken,
di¤er yandan da tüm muhalifle-
rini sindirmek istiyor. 

Terör, terörizm, teröristlik
suçlamalar›yla kan›ts›z bel-
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kavgaya kendi
saf›m›zda girmeliyiz

Politikam›z› ve alternatifimizi
daha yüksek sesle ortaya

koymal›, oligarfli içi saflaflmada
taraf olman›n karfl›s›na ç›k›p,
halk› oligarflinin karfl›s›nda saf

tutmaya ça¤›rmal›y›z. 



gesiz aç›lan onlarca soruflturma ve
dava gösteriyor ki, AKP’ye muhalif
olan herkes teröristtir! Bu politika-
n›n patenti bilindi¤i gibi, 11 Eylül
eylemlerinden sonra tüm dünyay›
“ya benden yanas›n›z, ya terörden
yana” diye tehdit eden Amerikan
emperyalizmine aittir. AKP bu ko-
nuda da efendisinin takipçisidir. 

AKP’ye demokrat demenin, Tür-
kiye gerçe¤iyle, hayatla alakas›

yoktur. AKP aldat›yor, onlar da ça-
nak tutuyor. AKP demokrat de¤il,
faflist, gerici, iflbirlikçidir. AAmmeerriikkaa
AAKKPP’’yyii nniiyyee ddeesstteekklliiyyoorr,, AAvvrruuppaa
nniiyyee ddeesstteekklliiyyoorr?? Sadece bu soru-
yu sormak bile, AKP’nin niteli¤ini
ve yapt›¤› operasyonlar›n anlam›n›
görmek için yeterlidir. 

Baz› kesimler, olmayan demok-
rasiyi hayal dünyas›nda varedi-

yorlar. Ve sonra AKP de, hayal dün-
yas›nda varedilen bu ddeemmookkrraassiiyyii
ggeenniiflfllleetteenn ppaarrttii oluyor. 

Solun baz› kesimleri, oolliiggaarrflflii nnee--
ddiirr uunnuuttmmuuflfl,, ffaaflfliizzmm nneeddiirr

uunnuuttmmuuflfl;; bak›yor ki, iki general
gözalt›na al›nm›fl; “hah diyor,
AKP demokrat!”... ‹ki general
gözalt›na al›n›nca san›yor ki, bu
ülkede kontrgerilla tasfiye edile-
cek ve bir daha faili meçhuller,
kay›plar, infazlar, katliamlar,
provokasyonlar yaflanmayacak.
Sanki haf›zas›n› kaybetmifl. San-
ki bugün hala yaflananlar karfl›-
s›nda kör ve sa¤›r olmufl. 

AKP’nin do¤rudan ve dolayl›
destekçileri Türkiye’nin ya-

k›n tarihine yönelik de tam bir
haf›zas›zl›k sergilemektedir.
Çok uza¤a gitmeden, Susurluk
sonras›n› hat›rlamak yeterlidir.
“Art›k hiçbir fley eskisi gibi olmaya-
cak”t›. Devlet “ba¤›rsaklar›n› te-
mizliyor”du. Ka¤›t üstünde, burju-
va bas›n yay›n›n manfletleri ve ek-
ranlar›nda, TBMM kürsülerinde kaç
kez temizlendi bu ba¤›rsaklar? Biz
hep ayn› fleyi söyledik; unutanlara,
gözleri bu söylemlerle kamaflanlara
Susurluk’un, kontrgerillan›n devlet
oldu¤unu hat›rlatarak, iktidar›n ni-
teli¤i de¤iflmedikçe, faflizm altedil-
medikçe, bu yap›lar›n varl›¤›n› çe-

flitli biçimlerde sürdürece¤ini söyle-
dik. Zaman hep bizi do¤rulad›. Bu-
gün de söylüyoruz ve yar›n›n yine
bizi do¤rulayaca¤›ndan eminiz. Bu-
gün “demokrasi do¤rultusunda
ad›mlar at›yor” diye AKP’yi destek-
leyenler, yar›n yan›ld›klar›n› göre-
cekler belki. Onlar›n birço¤u, sada-
ce yan›lm›fl olacaklar; ama yyaann››llgg››--
llaarr››nn››nn ffaattuurraass››nn››, iflkencelerde, in-
fazlarda, faili meçhullerde, kay›plar
ve katliamlarda ödeyecek olan yine
halkt›r. Mücadeleyle, bedel öde-
mekle ilgisi olmayanlar, o zaman
yine “kay›plar infazlar provokas-
yonlar sürdü¤üne göre demek ki er-
genekon tasfiye edilmemifl” diye bir
tespit yapacaklar en fazlas›. Bedeli
biz ödeyece¤iz. Bu anlamda, burju-
va bas›n›n köflelerinden, televizyon
ekranlar›ndan AKP’nin demokratl›-
¤› üzerine verilen vaazlara, halk›-
m›z ve sol kulak vermemeli. 

Demokratl›k nedir, devrimcilik
nedir? Sol, sa¤, siyasi mücade-

lede nereye tekabül eder? AKP gibi
partilerin yeri neresidir?.. Bunlar›n

tarihsel cevab›n› bilenler, AKP’yi
desteklemekle solun, devrimcili¤in,
demokratl›¤›n yanyana gelemeyece-
¤ini de bilirler. AKP gibi bir iflbirlik-
çi partiyi destekleyerek demokrasi
mücadelesi verilemeyece¤ini bilirler. 

Biz iki generalden -e¤er do¤ruy-
sa- “plan düzeyinde kalm›fl” bir

darbenin hesab›n›n sorulmas›yla ye-
tinemeyiz. ‹ki emekli generalin tu-
tuklanmas›yla bizi kontrgerillan›n
tasfiye edildi¤ine inand›rmaya çal›-

flanlara güler geçeriz. BBiizz, ttüümm ffaa--
flfliisstt ddaarrbbeelleerriinn,, ttüümm kkaattlliiaammllaarr››nn
hheessaabb››nn›› iissttiiyyoorruuzz!! Kontrgerillan›n
hesab›n› fiemdinli’yi bombalayan-
lardan, o bombac›lar› alenen sahip-
lenenlerden de¤il de iki emekli ge-
neralden sormaya kalkmak kadar ri-
yakarca ve kaçak güreflen bir tav›rla
demokrasi, hukuk kazan›labilir mi?
Böyle statükocu bir anlay›fl, 12 Ey-
lüller’den hesap sorabilir mi? Kald›
ki, AAKKPP ddee eessaass oollaarraakk 1122 EEyy--
llüüll’’üünn üürrüünnüüddüürr.. 12 Eylülü nas›l
mahkum edebilir? 12 Eylül tarikat-
lar›n önünü açmasayd›, daha sonra-
ki RP ve sonras›nda AKP bu durum-
da olur muydu?.. Biz, ne bir kaz
emekli generalden sorulacak hesa-
b›, ne üç befl “AB’ye uyum” yasas›-
n› yeterli görüp bak›n iflte epeyce
demokratiklefltik diye sevinenlerin
içinde yeralmayaca¤›z. Halk› kan-
d›ramay›z, kand›r›lmas›na ortak ol-
maz, sessiz kalmay›z. Biz ba¤›ms›z-
l›k ve demokrasi istiyoruz. 

Ve diyoruz ki, istememiz gere-
ken, hedeflememiz ve u¤runda

mücadele etmemiz gereken de
budur: Ba¤›ms›z, demokratik
Türkiye! Mevcut çat›flmaya
kendi cephemizden, kendi saf›-
m›zdan, kendi taleplerimizle ve
böyle bir hedefle müdahil olma-
l›y›z. E¤er sorun Ergenekondan,
kontrgerilladan kurtulmaksa,
hedefimiz bu olmal›d›r. 

‹ki iflbirlikçi gücün çat›flmas›n-
dan ba¤›ms›zl›k, iki faflist gü-

cün çat›flmas›ndan demokrasi
do¤mayaca¤› aç›kt›r. Genelkur-
may’a yedeklenerek gericili¤e
karfl› ç›k›lamayaca¤›, ba¤›ms›z-
l›¤›n savunulamayaca¤›, öte

yandan düzen partilerine  yaslana-
rak faflizme karfl› ç›k›lamayaca¤›,
demokrasinin savunulamayaca¤›,
ülkemizin yak›n tarihinin defalarca
kan›tlad›¤› bir gerçektir. Hal buy-
ken, halk›n, ba¤›ms›z, demokratik
Türkiye hedefiyle kendi mücadele-
sini vermesi, sürmekte olan tüm ça-
t›flmalara halk cephesinden müda-
hale etmesi, do¤ru oland›r. Kimseye
yedeklenmeden kendi saf›m›zdan,
kendi kavgam›z› yükseltelim. 

Say›: 154 5GÜNDEM

Biz, ne bir kaç emekli gene-
ralden sorulacak hesab›, ne üç
befl “AB’ye uyum” yasas›n› ye-

terli görüp bak›n iflte epeyce de-
mokratiklefltik diye sevinenlerin
içinde yeralmayaca¤›z. Halk› kan-
d›ramay›z, kand›r›lmas›na ortak
olmaz, sessiz kalmay›z. Biz ba-

¤›ms›zl›k ve demokrasi istiyoruz. 
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AKP ikti-
dar› Ergene-
kon operas-

yonu ile ““ddaarrbbeecciilleerriinn”” ve
““kkoonnttrrggeerriillllaacc››llaarr››nn”” yarg›land›¤›
görüntüsü yaratarak, çeflitli kesim-
lerin deste¤ini almay› hedefliyor ve
bunu küçümsenemeyecek bir oran-
da da baflar›yor.

Halk güçleri aç›s›ndan sorun da,
esas olarak burada ortaya ç›k›yor.
Halk güçlerinin as›l gündemi, ABD
iflbirlikçisi kapitalist AKP ile, yine
ABD iflbirlikçili¤inde ve kapitalizm
savunuculu¤unda AKP’den geri
kalmayan laikçi kesimin iktidar ça-
t›flmas› de¤il, halk›n kendi iktidar
mücadelesidir.

Fakat, AKP’nin ““ddaarrbbeecciillii¤¤ee
kkaarrflfl›› oollmmaa”” ve ““kkoonnttrrggeerriillllaayyaa
kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee”” görünümünü
kullanmas›, AKP’nin gerçek yüzü-
nün teflhir edilmesi gere¤ini ortaya

ç›kar›yor.

Evet bu ülkenin geçmiflinde, tüm
ülkeyi hapishaneye çeviren, yüzbin-
lerce kiflinin gözalt›na al›nd›¤›, tu-
tukland›¤›, iflkenceden geçirilip,
idam edildi¤i, infazlar›n yap›ld›¤› 12
Mart ve 12 Eylül darbeleri vard›r.

Ve bu faflist darbeleri gerçeklefl-
tirenler, bugüne kadar, hiçbir iktidar
taraf›ndan yarg›lanmam›fl, cezalan-
d›r›lmam›flt›r. Darbecilerden hesap
sorulmas› öncelikli sorunlar aras›n-
dad›r.

Yine, bu ülkenin tarihinde, say›-
s›z kontrgerilla eylemi vard›r. ‹nfaz-
lar, gözalt›nda kay›plar, iflkenceler,
provokasyonlar, katliamlar, linç sal-
d›r›lar› örgütlemek gibi kontrgerilla
taraf›ndan ifllenmifl say›s›z suç var-
d›r. Bu suçlar›n sorumlular› da yar-
g›lan›p, cezaland›r›lmam›flt›r.

Bu suçlar›n sorumlular›n›n yar-

g›lanmas›, cezaland›r›lmas› halk›n
öncelikli taleplerinden birisidir.
AKP’nin de üzerinde oynad›¤› ze-
min buras›d›r. 

Fakat AKP’nin darbecileri yarg›-
lama, Ergenekon’u soruflturma ya-
lan›n›n inand›r›c›l›¤› yoktur. Bunun
en somut kan›t› ise, 12 Eylül cunta-
c›lar›n›n, 1 May›s ‘77’den günümü-
ze say›s›z kontrgerilla eyleminin
sorgulanmamas› ve yarg›lanmama-
s›d›r.

Darbecileri yarg›lamakta samimi
olanlar›n, cuntan›n flefi Kenan Ev-
ren’den, cuntada görev alanlardan,
cuntay› büyük bir sevinçle karfl›la-
yarak ““aarrtt››kk ggüüllmmee ss››rraass›› bbiizzddee”” di-
ye destekleyenlerden bafllamas› ge-
rekmez mi?

Fakat, ““ddaarrbbeecciilleerrii yyaarrgg››llaammaa””
iddias›yla “Ergenekon operasyo-
nu” yapan AKP, y›llard›r Marma-

Darbeci Mi Yarg›layacaks›n?
12 Eylül’cülerden Baflla!
Ergenekonu Mu Soruflturacaks›n? 
1 May›s ‘77’den Baflla!

‹flte 112 EEylülcüler, ‹‹flte SSuçlar›...
Haydi YYarg›la!

AAflflaa¤¤››ddaa vveerrddii¤¤iimmiizz lliissttee 1122 EEyyllüüll ddöönneemmiinnddee
iiflfllleenneenn ssuuççllaarr››nn ddöökküümmüüddüürr...... BBuu ssuuççllaarr››nn ttüümmüünn--
ddeenn bbaaflflttaa 1122 EEyyllüüll CCuunnttaass›› flfleeffii KKeennaann EEvvrreenn oollmmaakk
üüzzeerree,, 1122 EEyyllüüll CCuunnttaass››’’nn›› ggeerrççeekklleeflflttiirreenn ggeenneerraalllleerr
vvee hhiiyyeerraarrflfliikk iilliiflflkkii iiççiinnddee bbuu ssuuççllaarr››nn iiflfllleennmmeessiinnee
kkaatt››llaann ttüümm aasskkeerrii yyeettkkiilliilleerr ssoorruummlluudduurr......

Gözalt›na al›nan: 665500 bbiinn kkiiflflii

Aç›lan dava say›s›: 221100 bbiinn

‹dam istemiyle aç›lan dava: 77 bbiinn kkiiflflii

Verilen idam cezas›: 551177 kkiiflfliiyyee

Onaylanan idam: 225599

‹dam edilenler: 4499 kkiiflflii

‹flkence sonucu öldü¤ü belgelenen: 117711 kkiiflflii

Cezaevlerinde açl›k grevi/ölüm orucunda ölen: 1144
kkiiflflii

Sokaklarda, evlerinde, da¤larda katledilenler: Ço¤u
belgelere dahi geçmemifl, katledilmeleriyle ilgili dava
aç›lmam›fl yyüüzzlleerrccee kkiiflflii

Örgüt üyeli¤inden yarg›lananlar: 9988 bbiinn 440044 kkiiflflii..

Vatandafll›ktan ç›kar›lan: 1144 bbiinn kkiiflflii

“Sak›ncal›” denilerek iflten ç›kar›lanlar: 3300 bbiinn kkiiflflii

‹mha edilen kitap-gazete-film: 4400 ttoonn yyaayy››nn 993377
ffiillmm

Kapat›lan dernek say›s›: 2233 bbiinn 666677



ris’teki villas›nda sefa süren darbeci
Kenan Evren’e dokunmuyor. Oysa,
Hurflit Tolonlar için darbecilik bir
iddia iken ve plan düzeyinde kal-
m›flken, Kenan Evren’in darbecili¤i
bir iddia de¤ildir. Gerçekleflmifl bir
darbeden söz ediyoruz burada. Ev-
ren, 12 Eylül gibi kanl› bir cuntan›n
flefidir. 

Darbecilerin yarg›land›¤› söyle-
nen bu ülkede, Kenan Evren, tele-
vizyon programlar›na, üniversitele-
re gidip darbenin hakl›l›¤›n›, iflken-
celeri, idamlar›, infazlar› savunu-
yor. ““YYiinnee yyaappaarr››mm”” diyor.

AKP’nin hukuku, hukukçular›
bu suçlar› görmezden geliyor. 

Elbette bu ülkenin generalleri
içinde halka karfl› suç ifllememifl
olan› yoktur. Ergenekon operasyo-
nunda tutuklanan emekli orgeneral-
ler Hurflit Tolon ve fiener Eruygur
da, bu ülkedeki tüm generaller gibi,
Amerika’n›n iflbirlikçisi orduda gö-
rev yapm›fl, emperyalizm ve oligar-
fli ad›na halka karfl› savafla komu-
tanl›k yapm›fl kiflilerdir.

Fakat onlar›n suçlu olmalar›,
AKP’nin onlar› tutuklarken, darbe-
cilikle, ““EErrggeenneekkoonn”” ismi verilen
kontrgerilla örgütünü kurmakla, yö-

netmekle suçlarken yapt›¤› büyük
aldatmay› ortadan kald›rm›yor.

Ayn› flekilde, kontrgerilla eylem-
leri de, Susurluk’ta aç›¤a ç›kan
1000 operasyon da AKP’nin sorufl-
turmalar›nda yok. Peki, gözalt›na
ald›¤›n generallere bile, bu ülkedeki
say›s›z infaz›, katliam› sormayacak-
san, bunlar› sorgulamayacaksan, bu
Ergenekon’un suçu ne o zaman?

Tayyip Erdo¤an halk› aldatmay›
b›rakmal› ve e¤er Ergenekon’u yar-
g›lamak istiyorsa, 11 MMaayy››ss ‘‘7777 kkaatt--
lliiaamm››nnddaann bbaaflflllaayyaarraakk,, 1166 MMaarrtt
kkaattlliiaamm››nnaa,, MMaarraaflfl,, ÇÇoorruumm,, SSiivvaass
kkaattlliiaammllaarr››nnaa,,  1122 TTeemmmmuuzz
11999911’’ddee 1100 ddeevvrriimmcciinniinn kkaattlleeddiill--
mmeessiinnee,, 1166--1177 NNiissaann 11999922’’ddee 1111
ddeevvrriimmcciinniinn kkaattlleeddiillmmeessiinnee,, 22
TTeemmmmuuzz MMaadd››mmaakk KKaattlliiaamm››nnaa,,
1122 MMaarrtt 11999955 GGaazzii KKaattlliiaamm››nnaa,, 11
MMaayy››ss 11999966 kkaattlliiaamm››nnaa,, SSuussuurrlluukk--
ççuullaarr››nn kkaayy››pp vvee kkaattlliiaammllaarr››nnaa,,
BBuuccaa,, ÜÜmmrraanniiyyee,, DDiiyyaarraakk››rr,, UUlluu--
ccaannllaarr 1199 AArraall››kk 22000000 hhaappiisshhaannee
kkaattlliiaammllaarr››nnaa,, fifieemmddiinnllii kkaattlliiaamm››--
nnaa,, lliinnçç ssaalldd››rr››llaarr››nnaa,, ggöözzaalltt››nnddaa
kkaayy››ppllaarraa,, iiflflkkeenncceeddee ööllddüürrmmeelleerree,,
ssookkaakkllaarrddaa iinnffaazzllaarraa kadar gelme-
lidir. Binlerce faili meçhulun “faili”
HHiizzbbuullllaahh’’›› kimler, nas›l destekle-
di, nas›l silahland›rd›, aç›¤a ç›kar-

mal›d›r. 

Bunlar›n sorgulan›p yarg›lanma-
s› Ergenekon’un yarg›lanmas› anla-
m›na gelecektir.

‹flte, gerçek suçlular›n yarg›lan-
mas› talepleri karfl›s›nda, AKP ikti-
dar› da, oligarflik düzenin AKP ön-
cesindeki iktidarlar›n›n da sesi solu-
¤u ç›kmamaktad›r. Biliyoruz ki,
hiçbir düzen partisi, devletin bu kat-
liamlar›n› yarg›layamaz. Çünkü hiç-
bir düzen partisi bu politikalara
kendisi de baflvurmamazl›k ede-
mez.

Ancak, yarg›lama oyunu oyna-
yabilirler. Göstermelik davalar aça-
bilirler. En fazla zorland›klar› du-
rumlarda bile, birkaç tanesine gös-
termelik cezalar verir, birkaç
kontrgerillac›y› gözden ç›kar›r fakat
gerçek bir sorgulamaya, yarg›lama-
ya girmezler, ayn› politikalar› sür-
dürürler.

Sözkonusu Ergenekon sorufltur-
malar›nda ise bu da yok. Tamamen
iktidar çat›flmas›d›r. Halk›n “adalet”
talebinin bask›s›yla gerçeklefltirilen
operasyonlar da de¤ildir. Bu neden-
ledir ki, oligarfli içi çat›flma oldu¤u
ayan beyan ortada olan bir operas-
yondur.

Say›: 154 7ERGENEKON

SSuuçç:: 1
May›s
1977’de
Taksim’de
1 May›s
kutlamala-
r›n› silahla

taramak, 34 kifliyi öldürmek
KKaattlliiaammddaa AAdd›› GGeeççeennlleerr:: Kontrgerillac› Or-
han Kilercio¤lu ve M‹T'e çal›flan Necdet Kü-
çüktaflk›ner. Katillerin bir k›sm› yakaland›¤›
halde hemen serbest b›rakt›r›ld›; kim b›rakt›r-
d›? Tüm deliller yok edildi. Bunu hangi ma-
kamlar sa¤lad›? Dosya kapat›ld›kdan sonra,
hiçbir iktidar dosyay› tekrar açmad›? Neden?
Kimler engelledi?
Buyursun açs›n AKP bu dosyay›. Açs›n ve
kontrgerilla gerçe¤iyle iflte orada yüzleflsin... 

SSuuçç:: 16 Mart 1978’de ‹stan-
bul Üniversitesi önünde 7 ö¤-
renciyi bomba ve kurflunlarla
katletmek.
KKaattlliiaammddaa AAdd›› GGeeççeennlleerr::
Dönemin polis müdürü RReeflflaatt
AAllttaayy,, M‹T'çi OOkkttaayy EEnnggiinn,,
MHP'li Yüzbafl› MMeehhmmeett AAllii
ÇÇeevviikkeerr,, MHP’li AAbbdduullllaahh
ÇÇaattll›› (Susurluk olay›nda öl-
dü). Soruflturun, katliamdaki
tüm isimleri ortaya ç›kar›n.

SSuuçç:: :: 24 Aral›k’ta Marafl’ta
111 kifliyi katletmek.
KKaattlliiaammddaa AAdd›› GGeeççeennlleerr::
Kontgerillac› emekli Yüzbafl›
MM.. AAllii ÇÇeevviikkeerr,, MHP’li fa-

flistler HHaalluukk KK››rrcc››,, ÜÜnnaall
AA¤¤aaoo¤¤lluu,, AAhhmmeett EErrccüümmeenntt
GGeeddiikkllii,, ÖÖkkkkeeflfl KKeennggeerr,, CIA
ajan› RRoobbeerrtt AAlleexxaannddeerr PPeecckk

SSuuçç:: 12 Temmuz 1991’de ‹s-
tanbul Dikilitafl, Balmumcu,
Niflantafl› ve Yeni Levent
semtlerinde kald›klar› üslerde
10 devrimciyi katletmek.
SSuuççlluullaarr:: Dönemin emniyet
müdürü MMeehhmmeett AA¤¤aarr,, komi-
serler fifieeffiikk KKuull,, HHaassaann EErr--
ddoo¤¤aann,, AAbbdduullllaahh DDiinnddaarr,, po-
lisler AAllii EErrflflaann,, DDuurrssuunn AAllii
ÖÖzzttüürrkk,, MMeehhmmeett BBaakkii AAvvcc››,,
AAyyhhaann ÇÇaarrkk››nn,, HHaacc›› GGüünnggöörr
ve baflka çok say›da polis.

AAKKPP EErrggeenneekkoonnuu MMuu YYaarrgg››ll››yyoorr??
‹‹flflttee EErrggeenneekkoonn;; HHaayyddii YYaarrgg››llaa!!
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Her keli-
meleri YYAA--
LLAANN!! Her
ad›mlar› BBÜÜ--
YYÜÜKK BB‹‹RR
AALLDDAATTMMAA--
CCAA!! 

5 y›l› afl-
k›n bir süredir

halka karfl› faflizmi sürdüren AKP
iktidar› neyi sorgulayacak, neyi yar-
g›layacak? 

AKP halka karfl› ifllenmifl suçlar›
sorgulam›yor... Generallere bunlara
dair soru soram›yor.. Bunu yapa-
maz, çünkü, mesela Diyarbak›r’da
ççooccuukkllaarr››nn bbiillee kurflunlanmas› tali-
mat›n› veren kendisidir. Hapishane-
lerde hhüüccrreelleerrddee onlarca insan› öl-
düren tteeccrriitt zulmünü ›srarla sürdü-
ren kendisidir. LLiinnçç sald›r›lar›n› sa-
hiplenen ve teflvik eden kendisidir... 

Mad›mak katliamc›lar›n› hala
korumaya devam eden, Hrant
Dink’in katledilmesinin do¤rudan
sorumlulu¤unu tafl›yanlar› terfi etti-
ren, hala görevlerinin bafl›nda tutan,
Bülent Karatafl’›n katillerinin, fiem-
dinli san›klar›n›n serbest b›rak›lma-
s›na göz yuman, katliam davalar›n-
da katliamc›lar›n zaman afl›m›yla
veya baflka biçimlerde kurtar›lmas›-
n› sa¤layan kendisidir... 

Kendisi halka karfl› say›s›z suç
iflleyen bir iktidar; do¤al olarak hal-
ka karfl› ifllenen suçlar› sorufltura-
maz yarg›layamaz... Generallere ifl-
te bundan dolay› halka karfl› iflledik-
leri suçlar› soram›yorlar. 

AKP’nin soruflturup yarg›lad›¤›,
sadece ve sadece kkeennddii iikkttiiddaarr››nnaa
kkaarrflfl›› yap›lanlard›r ve özü iktidar
çat›flmas›nda güç kazanmak, karfl›
tarafa gözda¤› vermektir...

*

AKP, yak›n dönemimizin en de-
magog iktidar›d›r demek yanl›fl de-
¤ildir. Kuflku yok ki, tüm sömürücü
iktidarlar demagoji yap›yor, hepsi

kitleleri aldat›yor. Ama yine de bu-
konuda AKP’nin hakk›n› teslim et-
mek gerekir. Halka bu kadar karfl›
olup kendini bu kadar “halk›n için-
den birileri” gibi gösterebilen, halk›
yoksullaflt›ran ekonomik politikalar›
uygulay›p bu kadar “garip guraba”
edebiyat› yapan, emperyalizme bu
kadar hizmetler yap›p kendini em-
peryalizmle kavgal› gibi gösteren
iktidar azd›r, hatta bu kadar› yoktur.  

*

‹stismarc›l›kta ve riyakarl›kta,
di¤er düzen partileri AKP’nin eline
su dökemez. 

Tekelci burjuvazinin örgütü TÜ-
S‹AD'la iktidar›n›n bafl›ndan beri
sanki “kavgal›” bir görünüm sergi-
lemifl ama tekelci burjuvaziye en
çok kazand›ran iktidar olmufltur. Ki
bunun karfl›l›¤›nda iflbirlikçi tekelci
burjuvazi de önceki seçimlerde
AKP’ye tam destek vererek ikinci
kez seçilmesini sa¤lam›flt›r. Ama
buna ra¤men, hala “kavgal›” imaj
sürdürülüyor ve böylece AKP yok-
sullu¤u ve yoksullar› istismar etme-
ye devam edebiliyor. 

Zaman zaman ‹srail'e karfl› sert
kavramlar kullan›r, zaman zaman
Amerika'y› bile elefltirir görünür ve
fakat ikisiyle de önceki iktidarlar›
aflan bir iflbirli¤i içindedir.  ‹srail ay-
n› tekelci buruvazi gibi AKP’den
çok memnundur ve onun iflbafl›nda
kalmas› için elinden geleni yapm›fl-
t›r. Bugün de iflte, gerek Amerika,
gerekse de Avrupa emperyalizmi,
AKP’nin kapat›lmamas› için, kendi
geleneklerini, diplomasinin kuralla-
r›n› da çi¤neyip, müdahale etmekte-
dirler. 

Ama yine d›fltan flöyle bir bakar-
san›z, AKP hala bunlarla “kavgal›”
gibidir. 

*

Hep aldatmakt›r AKP’nin ifli gü-
cü. Yapaca¤› hemen her ifli, aldat›c›
kavramlarla gündeme getirmifl, al-

dat›c› kal›plar
içinde sunmufltur. 

'Sosyal Güven-
lik Reformu' koca
bir aldatmacayd›

mesela. ‹çinde “sosyal”lik yoktu,
“güvenlik” yoktu, sadece reform
vard› ki, o reform da halk›n istedi¤i
de¤il, tekellerin istedi¤iydi. ‹flte öy-
le bir yasay›, emekçiler için getirdi-
¤ini ileri sürebildi AKP. 

""AAiillee hheekkiimmllii¤¤ii"" dedi, aldat-
macayd›. 

MMiillllii ggeelliirrii bbiirr ggeecceeddee aarrtt››rr--
mmaakk gibi efli görülmemifl bir aldat-
macan›n sahibidir AKP: 

““MMoorrttggaaggee”” kelimesine “Aldat-
ma!” fleklinde Türkçe karfl›l›k yazan
da AKP’dir. 

‘Üniversitelerde Yasaklar› Kal-
d›raca¤›z’ aldatmacas› da AKP’nin-
dir; yasaklara karfl› koca koca lafla-
r›n alt›ndan sadece türban yasa¤›n›
kald›rmaya çal›flmak ç›km›flt›r. 

AKP'nin “Kürtlerle kardefllik”
söylemi de bir aldatmacayd›. Palav-
ra çabuk ortaya ç›kt›. Bir yandan so-
runu kabul ediyorum diyor, bir yan-
dan katlediyordu. 

Alevilerle “muharrem orucunu
birlikte açma” aldatmacas›n›n mi-
mar› da AKP’ydi. Neler neler va-
adetmedi o zaman Alevilere. Arkas›
gelmedi. 

“AAllddaattmmaa”y› kesintisiz bir poli-
tika olarak benimsemifl, adeta ikti-
darda olmas›n›n koflulu olarak be-
nimsemifl bir partidir AKP. E¤er ile-
ride AKP’nin tarihe ne yazd›¤›na
bak›l›rsa, o sayfalardan en az›ndan
birinin ““aallddaattmmaann››nn ttaarriihhii”” oldu¤u
görülecektir.

‹çinde halka karfl› ifllenmiflhalka karfl› ifllenmifl
suçlar›n olmad›¤› suçlar›n olmad›¤› bir “kontrgeril-
la soruflturmas›” aldatmacas› da
AKP’ye nasip oldu. 

Kontra var; kontrgerillan›n hal-
ka karfl› iflledi¤i suçlar yok. Hakim-
ler, mahkemeler var, adalet yok, hu-
kuk yok. 

Çünkü AKP demokrasiyi, adale-
ti, hukuku yaln›z kendisi için isti-
yor. Çünkü AKP’nin gözünde bun-
lar yaln›zca iktidar olmaya yarayan

AKP, Ergenekon, Darbe   
Masallar›yla Halk› Aldat›yor! 



araçlardan ibarettir. 

Demokrasiyi, adaleti, hukuku,
kendi önünde pürüz ç›karanlar› te-
mizlemeye yarayacak bir araç ola-
rak görüyor. Çünkü AKP, halk› itaat
etmesi gereken kullar olarak görü-
yor. Kullar, efendilerin her söyledi-
¤ine sorgusuz sualsiz inanmal›d›r.
Aldatma, iflte bu kültür içinde
AKP’nin en karakteristik politikala-
r›ndan biri haline dönmüfltür. 

‹flini halledinceye kadar takiyye
yapmak, islamc›l›k kültürü içinde
meflrulaflt›r›lm›fl. O meflrulaflt›rma,
sonuna kadar halka karfl› da kullan›-
l›yor. Böyle oldu¤u için, AKP’li ba-
kanlar, kameralar karfl›s›nda çok ra-
hat, çok pervas›z yalanlar söyleye-
biliyorlar. 

Üç bakan ç›k›yor ekrana, “ku-
rakl›k yok” diye güya bilimsel ra-
porlardan al›nt›lar yapa yapa konu-
fluyorlar. Birkaç ay sonra kurakl›k
kap›m›za dayan›yor. Sular temiz di-
yorlar, mikroplu ç›k›yor. Kaza olu-
yor, demiryollar›m›zda eksiklik yok
diyorlar, raporlar, tamam hiçbir fley
olmad›¤›n› gösteriyor. F Tipleri söz
konusu oluyor; tecrit yok diyorlar
pervas›zca. Tecrit insanlar› öldür-
meye devam ediyor. Zam yok di-
yorlar, aradan birkaç hafta geçme-
den zam yap›yorlar. Kimisi ç›k›p,
biz öteki iktidarlardan farkl›y›z de-
yip, zam yapaca¤›n› önceden aç›kl›-
yor; dürüst mü, hay›r, bu defa da
zamm›n neden gerekli oldu¤una da-
ir aldat›yorlar. ‹çkiyi yasaklama gi-
bi, kendi yaflam tarzlar›n› tüm top-
luma dayatma yönündeki uygula-
malar› deflifre olunca, hemen öne
çarkedip, haberimiz yok, genel bir
durum de¤il diyorlar, sonra bildik-
lerini okumaya devam ediyorlar.
Biz milletin temsilcisiyiz diyorlar,
iflçinin, memurun taleplerini dinle-
meye bile yanaflm›yorlar. O¤ullar›,
yak›nlar›, k›sa sürede köfle dönüyor,
binbir türlü yalan› ayak üstü ardarda
s›ral›yorlar. 

Kullar› aldatmakta bir mahzur
görmüyor AKP.. Belki de bunu al-
datma olarak bile görmüyor. Onun
zihniyetinde kullar› yönetmek de-
mek, zaten bu. 

Say›: 154 9ERGENEKON

Oligarfli ‹çi
Savafla

Halk
Cephesi’nin

Cevab›:

Halk Cephesi 8
Temmuz’da Galata-
saray Postanesi önünde yapt›¤› ey-
lemle Ergenekon operasyonunun
egemenlerin iktidar savafl› oldu¤u-
nu aç›klad›. “Bu Savafl ‹flbirlikçi
Faflistlerin ‹ktidar Savafl›d›r Yafla-
s›n Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Müca-
delemiz” pankart›n›n aç›ld›¤› ey-
lemde iflbirlikçi faflistlerin iktidar
savafl›na karfl› ba¤›ms›zl›k ve de-
mokrasi mücadelesini yükseltme
ça¤r›s› yap›ld›. 

Halk Cephesi ad›na Selma K›-
l›ç’›n okudu¤u aç›klamada Ergene-
kon operasyonunda yap›lan gözalt›
ve tutuklamalarla aylard›r bas›n ve
kamuoyunun oyaland›¤›na dikkat
çekilerek AKP’nin kendisini de-

mokrasi kahraman› ilan etti¤i vur-
guland›. “AKP’nin gerek sömürü
ve zulüm politikalar›n› sürdürür-
ken gerekse de halka karfl›, emper-
yalizmin ç›kar›na olan yasalar›  ç›-
kar›rken Ergenekoncular’la aras›n-
da hiçbir çat›flma ve çeliflki olma-
m›flt›r” denilen aç›klamada
AKP’nin “darbeyi engelledik” flek-
lindeki aç›klamalar›na da de¤inile-
rek “darbecileri yarg›layacaklarsa
12 Eylül Cuntas›’ndan bafllamal›-
lar. Evren’i ve tüm darbecileri yar-
g›lamal›lar” denildi.

Halk Cepheliler, eylemin ard›n-
dan ‹stiklal Caddesi’nde bas›n met-
nini da¤›tt›lar. Eyleme 65 kifli ka-
t›ld›.

Hrant Dink Davas›’nda 6. Duruflma
Devletin Sorumlulu¤u Bir Kez Daha Tescil Edildi

Hrant Dink Davas›’n›n 6. du-
ruflmas› 7 Temmuz’da ‹stanbul 14.
ACM’de görüldü. O. Samast’›n 18
yafl›n› doldurmas› nedeniyle bas›na
aç›k görülen duruflmada davan›n
bütününde sürdürülen hukuksuzluk
devam ettirildi. Yarg›lananlar›n so-
rulara mahkemeyle alay edercesine
verdi¤i cevaplar›n yan›nda ilk kez
duruflmada dinlenen Coflkun ‹¤ci
de Ogün Samast’›n Hrant Dink’i
katledece¤ini aylar öncesinden jan-
darma istihbarat›na bildirdi¤ini
söyleyerek katliam›n devlet eliyle
gerçeklefltirildi¤ini bir kez daha ka-
n›tlad›. Faflist Yasin Hayal’in “Ya-
flas›n Alperen Ocaklar›” fleklinde
sloganlarla flov yapt›¤› duruflma 13
Ekim’e ertelendi.

Duruflma devam ederken Beflik-

tafl Meydan›’nda toplanan Hrant
Dink Davas›’n› ‹zleme Koordinas-
yonu “1 Y›l. Ne Oldu?” yaz›l› dö-
vizlerle eylem yapt›lar. “Hepimiz
Tan›¤›z Adalet Bekliyoruz” yaz›l›
pankart açan koordinasyon üyeleri
ad›na burada yap›lan bas›n aç›kla-
mas›nda “Hrant Dink cinayeti da-
vas› bafl›ndan beri Türkiye Cumhu-
riyeti için bir namus davas›yd›. Ar-
t›k Türkiye’de hukuk ve adalet sis-
temi için varl›k yokluk davas›d›r.
Adalet ‹stiyoruz. Bu asl›nda pek
basit bir istektir. Suçlular› kollama-
y› b›rak›rsan›z adaletin yolu aç›l›r”
denildi. Eylemde Befliktafl Meyda-
n›’ndaki tellere dava sürecini anla-
tan yaz›lar as›larak hukuksuzluk
teflhir edildi. Eyleme 150 kifli kat›l-
d›.
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Omzu ka-
labal›k gene-
rallerin herbi-
rinin bir halk
düflman› ol-
du¤una kuflku
yoktu. Ülke-
mizde dökü-
len her bir
damla kandan
onlar›n so-

rumlu oldu¤u da aç›kt›. Fakat, ordu-
yu her zaman düzenin bekas› için
““ssoonn kkoozzuu”” olarak gören tekelci
burjuvazinin propaganda mekaniz-
mas›n›n da deste¤iyle ordunun bu
niteli¤i perdeleniyor, ““eenn ggüüvveenniilliirr
kkuurruumm”” payeleri veriliyordu. 

Ama, hem oligarfli içi, hem ordu
içi iktidar savafl› vesilesiyle,
TSK’n›n önüne örülen o aldat›c› per-
deler yavafl yavafl aç›l›yor. Görülü-
yor ki, “yek vücut” oldu¤u varsay›-
lan generaller, birbirinin gözünü, ya
da alt›n› oyuyor. Ordu komutanlar› -
görevi bafl›ndayken- Baflbakanla ale-
nen ifl ba¤l›yor, eski genelkurmay
baflkanlar›, ortal›¤a dökülüp
demeçler veriyor, Çanka-
ya’ya ç›k›yorlar. Vatan millet
aflk›yla m›?! Ne gezer. Hepsi
ikbal peflindeler. Y›llarca
oturduklar› koltuklar, y›llar-
ca yedikleri yetmemifl, yeni
konumlar peflindeler...

S›k s›k bir varsay›m ola-
rak örnek vermiflizdir; e¤er
bu ülke bir gün Amerika ve-
ya di¤er emperyalistler tara-
f›ndan iflgal edilecek olursa,
iflgale direnecek olan, yaln›z
devrimciler, vatanseverler-
dir. Düzenin partileri, politikac›lar›,
düzenin polisi, ordusu, iflgalci em-
peryalistle ilk iflbirli¤i yapacak ku-
rumlar›n bafl›nda gelir. 

Gözalt›na al›n›p tutuklanan ge-
nerallerin ortaya koydu¤u tablo, on-
lar›n bask›, zulüm, iflgal karfl›s›nda
ne yapacaklar›n›n ipuçlar›n› da veri-
yor. Ony›llarca halka zulmeden om-
zu kalabal›klar, iki gün gözalt›nda

tutulunca, adeta yalvar yakar oldu-
lar. ‹ki günde hastanelere tafl›nd›lar.
Acaba orada gözalt›nda tutulurken,
gözalt› süresini 90 güne ç›kard›klar›
zamanlar› hat›rlad›lar m›, her yasa
tart›flmas›nda gözalt› süresini uzat-
maya çal›flmalar›n›n muhasebesini
yapt›lar m›? Bu sorular›n cevab›n›
bilmiyoruz, ama anl› flanl›, koskoca
generallerin ne halde oldu¤u bas›na
yans›yan ifadelerinde görülüyordu. 

1. Ordu’nun Komutanl›¤›’n› yap-
m›fl Hurflit Tolon’un ifadesinden
yans›yan bir bölüm flöyleydi mesela:

“Benim ayr›nt›l› yap›lanmas›n›
burada ö¤rendi¤im bu tür bir örgüt-
lenme ile ne dün ne bugün ne de ya-
r›n iliflkim olabilir. Bu tür yap›lan-
mada bulunan kiflilerle hiçbir ortak
paydam bulunmamaktad›r. Verece-
¤iniz kararda yafl›m, sa¤l›k duru-
mum ve sosyal statümün de dikkate
al›nmas›n› talep ederim.” 

Ne yapt›¤›n› savunuyor, ne hak-
l›y›m diyebiliyor; “yafl›m... sta-
tüm... sa¤l›¤›m...” diye yalvar ya-
kar, o kadar. 

Tolon, hakim karfl›s›na ç›kar›ld›-
¤›nda da, hakim kendisini ““SSiillaahhll››
tteerröörr öörrggüüttüü kkuurrmmaa vvee yyöönneettmmee”” ile
suçlay›nca bak›n hakime ne diyor:

“Bana emniyet ve savc›l›k afla-
mas›nda suçumun öörrggüütt üüyyeellii¤¤ii
olabilece¤i aktar›ld›. Ben üyelikle
ilgili suçlamay› dahi bertaraf etti¤i-
mi düflünürken, huzurunuza çok da-
ha a¤›r yapt›r›mlar› gerektiren suç-

lamalarla ç›kar›lman›n flaflk›nl›¤›
içerisindeyim.”

Örgüt yöneticili¤inden de¤il,
“üyeli¤i”nden yarg›lanma peflinde
pafla... Eski “ordu komutan›”, s›k›-
yönetim mahkemelerinde, askeri
mahkemelerde karfl›s›na gelen dev-
rimcileri, eyleminin türü ne olursa
olsun 146/1’den yarg›lat›p mutlaka
ya idam, ya müebbet verdirmeye
çal›flt›¤›n› hat›rlad› m›, onu da bile-
miyoruz; ama bildi¤imiz fludur ki,
bol keseden idam müebbet verdirdi-
¤i o insanlar gibi dik duramam›flt›r
ceza tehditleri karfl›s›nda...  

Durmas› da mümkün de¤ildi el-
bette, çünkü as›p kesti¤i, iflkence-
lerden geçirtip hapsettirdi¤i o insan-
larla, kendileri aras›nda da¤lar ka-
dar, okyanuslar kadar fark vard›.. 

PPaaflflaallaarr››nn zzaavvaallll››ll››¤¤››,,
iiflflbbiirrlliikkççiillii¤¤iinn zzaavvaallll››ll››¤¤››dd››rr

Siz 800 bin kiflilik, kara, hava ve
deniz kuvvetleri olan ordunun deva-
sa gücüne bakmay›n; aarrkkaass››nnddaa

AAmmeerriikkaa oollmmaadd››¤¤››nnddaa bbiirr
hhiiççttiirr.. S›n›rlar›n›n d›fl›na
bir ad›m atacak kadar, em-
peryalizmin onay› olma-
dan bir kurflun s›kacak ka-
dar dahi iirraaddeessii yoktur. 

Türk Silahl› Kuvvetle-
rinin yöneticisi olan Ge-
nelkurmay, emperyalizmin
yaln›z Ortado¤u’ya yöne-
lik planlar›na de¤il, bütün
olarak eekkoonnoommiikk,, ssiiyyaassii,,
aasskkeerrii,, kküüllttüürreell politikala-
r›na tabi olmufltur. 

Türkiye’nin ““IIMMFF’’ssiizz
yyaappaammaayyaaccaa¤¤››nn››”” söyleyen bu ül-
kenin Genelkurmay Baflkan›’d›r. Ve
daha önemlisi, böyle bir aç›klama,
öteki generallerde ve ““ggeennçç ssuubbaayy--
llaarrddaa”” bir ““rraahhaattss››zzll››kk”” yaratma-
maktad›r. Ordunun subay kademesi
iiflflbbiirrlliikkççiilleeflflttiirriillmmiiflflttiirr.. 

Genelkurmay Baflkanlar›’n›n
Amerikan iflbirlikçili¤ine hiçbir ge-
neralin itiraz› yoktur. Hiçbir gene-

‘‘UUlluussaallcc››’’ ÇÇüürrüümmüüflflllüükk

““VVeerreeccee¤¤iinniizz kkaarraarrddaa yyaaflfl››mm,,
ssaa¤¤ll››kk dduurruummuumm vvee ssoossyyaall 
ssttaattüümmüünn ddee 
ddiikkkkaattee 
aall››nnmmaass››nn›› 
ttaalleepp eeddeerriimm..””



ral, ““AAmmeerriikkaa’’yyaa bbaa--
¤¤››mmll››ll››¤¤aa ssoonn vveerrmmeekk
iiççiinn bbiirr ddaarrbbee ppllaann››””
yapm›yor TSK’da. 

Varsa yoksa fleriat. 

Ki bu da iflin görü-
nen yan›d›r; asl›nda
tam olarak flöyle söyle-
mek laz›m: VVaarrssaa yyookk--
ssaa rraanntt!!

Generaller, iilleerriiccii--
lliikk,, llaaiikklliikk,, ddeemmookkrraattiikklliikk,, uulluussaall
bbaa¤¤››mmss››zzll››kk kavgas› vermiyorlar;
onlar›n tek kavgas›, iktidar üzerin-
deki etki ve yetkilerini sürdürmek,
dolay›s›yla sistemden ald›klar› pay›
korumak içindir. Bugüne kadar her
yapt›klar›n› emperyalizmi arkalar›-
na alarak yapmaya al›flm›fllar. Söy-
ledikleri her fleyin düzenin medya-
s›nda tart›flmas›z onaylanmas›na,
do¤ru kabul edilmesine al›flm›fllar. 

Emperyalizm arkalar›nda dur-
may›nca güçleri sars›lmakta, güçle-
ri sars›l›nca da gerçek yüzleri daha
bariz ortaya ç›kmakta. 

“Koskoca” Deniz Kuvvetleri
Komutan› (flu malum günlüklerin
sahibi oldu¤u iddia edilen pafla),
sanki çok normalmifl gibi, “eflimin
bir arazi meselesi vard›, bir gemi
indirme töreninde baflbakan› görüp
ona anlatm›fl, bir hafta sonra iflimiz
halloldu, bize flu kadar mmiillyyaarr ööddee--
ddiilleerr”  diye anlat›yor. 

Ordunun en tepesini oluflturan
kuvvet komutanlar›, iktidarlarla al
takke ver külah aakkççaall›› dalavereler
döndürüyorlar; o
çok “ilkeli!” gene-
rallerden hiçbiri bu
pespayeliklere ses
ç›karm›yor; kimileri
de bu ordudan, böy-
le ç›karc›lardan
TTüürrkkiiyyee’’yyii ggeerriicciillii--
¤¤ee kkaarrflfl›› kkoorruummaass››--
nn›› bekliyor! Çok
beklerler. 

Halen görevde
olan kuvvet komu-
tanlar›n, Genelkur-
may baflkanlar›n›n
akçal› ne gibi iflleri

var acaba, hangisinin o¤lu, k›z›, ak-
rabalar›, tekelci burjuvazinin hol-
dinglerine kap›lanm›fl, hangileri
““iissllaammii sseerrmmaayyee”” diye bir zamanlar
genelgeler yay›nlay›p askeri k›fllala-
ra güya sokmad›klar› holdinglerden
hangi rantlar› yiyorlar? (Bilindi¤i
gibi, önceki Deniz Kuvvetleri Ko-
mutan›’n›n o¤ullar›n›n da AKP’ye
yak›n Çal›k Holding’te “üst dü-
zey”de çal›flt›¤› ortaya ç›kt›. Halk›
islami sermayeye, yeflil sermayeye
karfl› mücadele ediyoruz diye kan-
d›r›rken, yeflil sermayenin yeflil do-
larlar›n› yiyorlarm›fl me¤erse... Bu
durumda insan öteki komutanlar›n
o¤ullar›n›n, k›zlar›n›n nerede oldu-
¤unu da merak ediyor haliyle.)

KK››ssssaaddaann hhiissssee::

Tan›mayan ttan›s›n; bilme-
yen öö¤rensin; iflbirlikçiden iile-
rici dde vvatansever de, uulusalc›
da oolmaz! 

Genelkurmay iflbirlikçidir, Ame-
rika’n›n ve Avrupa’n›n savunucusu-
dur, kkaappiittaalliizzmm savunucusudur. Ve

mesele budur. Emper-
yalizmi, kapitalizmi
savunan generallerin
baflka türlü olmas›,
baflka türlü davranma-
s›, baflka türlü yafla-
mas› düflünülemez.  

“Türkiye’nin en
e¤itimli kadrolar›” di-
ye parlat›l›rd› kurmay
subaylar. TSK, tüm
devletin en planl›, her

fleye karfl› en haz›rl›kl› kurumuy-
du... Ama bir de gerçe¤e bak›n: Ko-
mutanlar, kendi komutanlar›n›n te-
lefonlar›n› dinliyor, birbirleri hak-
k›nda dosyalar tutuyorlar, biraz
“risk” görünce, birbirlerine sahip
ç›kmaya bile korkuyorlar... Kuflku
yok ki ikide bir fliflirilip önümüze
konulan ““eenn ggüüvveenniilliirr kkuurruumm”” ba-
lonu da yavafl yavafl sönecek.. 

‹flbirlikçi generallerin ülkemizin
ve halk›m›z›n gelece¤i aç›s›ndan
oynayabilece¤i hhiiççbbiirr oolluummlluu rrooll
yyookkttuurr.. Böyle bir orduyu, böyle bir
kadroyu, “fleriat karfl›s›nda, gerici-
lik karfl›s›nda güvenilebilecek, yas-
lan›labilecek tek kurum” olarak gö-
renlerin güvendi¤i da¤lara kar ya¤-
mas› kesindir. Ba¤›ms›zl›k ad›na,
ulusal onur ad›na, ilericilik ad›na,
laiklik ad›na TSK’ya bel ba¤layan-
lar, gözlerini açmal›d›rlar: Onlar ifl-
birlikçidir. 

E¤er Amerika istemezse, hiçbir
fleyi savunamazlar. E¤er Amerika is-
terse, dayat›rsa, “›l›ml› islamc›” bir
iktidar›n ordusu olmalar› da ihtimal

d›fl› de¤ildir. MMeessee--
llee, emperyalizm
halklar saflaflmas›n-
da, ve bu anlamdaki
ilericilik-gericilik
saflaflmas›nda nere-
de olundu¤udur ve
generaller, bu saf-
laflmada kesin ola-
rak emperyalizm sa-
f›ndad›rlar. TSK yö-
netiminde bunun d›-
fl›na ç›kabilecek bir
dinamizm, böyle bir
anlay›fl aramak, bo-
fluna bir aray›flt›r. 

Say›: 154 11‹fiB‹RL‹KÇ‹L‹K

Siz aancak ss›rt›n›z› AABD’ye, NNATO’ya
dayayarak ddevrimcilere, hhalka kkarfl› iiflkence
yapar, kkatledersiniz... OOnlar arkan›zda 

durmad›¤›nda hhiçbir

fley yyapamazs›n›z, 

o zzaman kkoca bbir hiç 

kal›r sizden ggeriye... 

Y›l 11971; Mahir ÇÇayan ttespit eediyor:
“12 Mart darbesi ile birlikte... ordu do¤rudan emperyaliz-

min ve oligarflinin sömürgeci politikas›n›n aleti olmufltur. ...
AArrtt››kk TTüürrkk OOrrdduussuu,, oolliiggaarrflfliinniinn hhaallkk››mm››zzaa kkaarrflfl›› yyüürrüüttttüü¤¤üü bbaass--
kk›› ppoolliittiikkaass››nn››nn aaçç››kk vvee ddoo¤¤rruuddaann bbiirr aalleettii oollmmuuflflttuurr..””

*

Y›l 11980; 12 EEylül, AABD saatiyle ssaat: 220.00 
Tarih, MMahir’in ttespitini tteyid eediyor:
“Mr. President, Türk Ordusu’nun komuta heyeti Ankara’da

yönetime el koydu. Herhangi bir kkaayygg››yyaa ggeerreekk yyookk.. Kimlerin
müdahale etmesi gerekiyorsa onlar müdahale etti.” 

ABD D›fliflleri Bakan› MUSK‹E, “Damdaki Kemanc›” oyu-
nunu izleyen CARTER’e cuntay› bu sözlerle haber vermiflti.
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21 Hazi-
ran’da ‹stan-
bul‘da (ve ay-

n› günlerde birkaç yerde daha)
“Darbeye karfl› 70 milyon ad›m”
ad›yla bir yürüyüfl düzenlenmiflti.
Bafl›n› AKP’lilerin, AKP yalakalar›-
n›n çekti¤i ve solun da onlara ye-
deklendi¤i bu yürüyüflten yaklafl›k
bir hafta sonra, 1 Temmuz’da iki
generalin gözalt›na al›nd›¤› operas-
yon gelifltirildi. 

Böylelikle “Darbeye dur de”
yürüyüfllerinin bu operasyona ze-
min haz›rlamak, AKP’ye destek
vermek için gündeme getirildi¤i
aç›¤a ç›km›fl oldu. Türkiye solunun
birçok kesimi vard› bu yürüyüflte.
DTP, DS‹P, SDP, Sosyalist Parti Gi-
riflimi, ÖDP’liler, EHP ad› geçen-
lerden baz›lar›yd›. 

Ve flimdi ““DDaarrbbeeyyee dduurr ddee”” yü-
rüyüfllerine kat›lanlara flu soruyu
sormak kaç›n›lmaz oldu: fifiiimmddii nnaa--
ss››ll kkuullllaann››lldd››¤¤››nn››zz›› aannllaadd››nn››zz mm››??.... 

‹ki hafta önce flu de¤erlendirmeyi
yapm›flt›k: “Darbeye karfl› 70 miyon
ad›m” yürüyüflü, AKP’ye yedeklen-
menin yürüyüflüdür. Genelkurmay› -
darbeyi- elefltirenler, AAKKPP’’yyii eelleeflflttiirr--
mmeeyyeerreekk iç çat›flmada AKP’den ya-
na saf tutmufl olmufllard›r.” (Yürü-
yüfl, say›: 152, 29 Haziran 2008)

Eklemifltik:

“Dolay›s›yla, bu kesimler, ne de-
mokrasi ad›na, ne halk›m›z›n ceha-
letten kurtar›lmas› ad›na, bütün bu
eylem ve etkinliklerinden hiçbir fley
elde edemeyecek, kkuullllaann››lldd››kkllaarr››yyllaa
kalacaklard›r! Sol ve ayd›nlar, bunu
görmelidir. ”

Solun yukar›da ad› geçen kesim-
leri böyle bir de¤erlendirme yapt›lar
m›, yaparlar m›, görece¤iz. Fakat

sorun tek bir eyleme kat›lmalar›n›n
do¤rulu¤u-yanl›fll›¤›ndan çok, ide-
olojik ve politik bir sorundur. Düze-
ne ve demokrasi mücadelesine nas›l
bakt›klar›yla ilgilidir. 

Bu kesimlerin düflünce tarz›,
“kullan›lma”, “yedeklenme” eleflti-
risine karfl›, kendini “Darbeye karfl›
yürüyerek generallerin gözalt›na
al›nmas›n› desteklediysek bunda ne
kötülük var” fleklinde savunacakt›r. 

Reformist, düzen solcusu ke-
simler, generallerin tutuklanmas›
karfl›s›nda “her fleye ra¤men yine
de iyi, olumlu bir ad›m” havas›nda-
lar. Bu yaklafl›m, “iyi kötü de olsa
bir demokrasimiz var” yaklafl›m›-
n›n bir yans›mas›d›r. 

Bu tav›r, ÖDP ve benzeri kesim-
lerin ““AABB’’yyee uuyyuumm ppoolliittiikkaass››nn››
ssüürrddüürrddüü¤¤üü mmüüddddeettççee AAKKPP’’yyii
ddeesstteekklleemmee!!”” politikas›n›n bir bafl-
ka biçimde devam ettirilmesidir.
Oysa, kendi saflar›nda da yaz›l›p çi-
zildi¤i gibi, bu politika iflas etmifl,
halka zzaarraarrddaann,, bbiilliinnçç bbuullaann››kkll››--
¤¤››nnddaann  baflka bir fley vermemifl bir
politikad›r. Fakat o bulan›kl›k, ken-
dileri için de söz konusudur.  Soru-
nun tekil eylemlerle kalmay›p y›l-
lard›r reformizmin, küçük-burjuva
ayd›nlar›n politikas›n› belirlemesi
de bundand›r. 

Özet olarak söylersek; Çarp›k
bir demokrasi kavray›fl›n›n ve de-
mokrasiyi kazanmay› da hep kendi
d›fl›ndan bekleme anlay›fl›n›n sonu-
cu olarak gelifliyor bu politikalar. 

Demokrasiyi kendi mücadelesiy-
le kazanma hedefinden ve güvenin-
den uzaklaflanlar, düzen içinde bir o
güce, bir bu güce meylediyor, düzen
içindeki güçlerden umudunu kesti-
¤inde bu defa da emperyalistlerden

demokrasi bekler hale geliyorlar.

fiimdi demokrasi AKP’den bek-
leniyor. AKP Susurluk’u, kontrge-
rillay›, Ergenekon’u tasfiye edip,
ülkemizi demokratiklefltirecek, hu-
kuku hakim k›lacak!

Böyle bir beklenti yaklafl›k 1100
yy››ll öönnccee yine vard›. 

Yaln›z demokrasi beklenen ke-
sim AKP de¤il, bbaaflflkkaallaarr››yydd››... 

EEggeemmeennlleerriinn 
‘‘YYeeddeekk’’ KKuuvvvveettlleerrii

1997 y›l›n›n ortalar›nda da, t›pk›
bugünkü gibi “ddaarrbbee” ve “flfleerriiaatt”
sözcükleri en çok duyulan sözcük-
lerin bafl›nda geliyordu. Laiklik fle-
riat kavgas› k›z›flt›r›lm›flt› ve oligar-
fli siyasi sürece istedi¤i yönü vere-
bilmek için bu kavgay› kullan›yor-
du. 

Ayn› y›l›n, may›s ay› sonlar›nda,
TTüürrkk--‹‹flfl,, DD‹‹SSKK,, TTEESSKK,, TTOOBBBB,,
TT‹‹SSKK ve TTÜÜSS‹‹AADD,, iflçileri ve tüm
halk› bir ggeenneell ggrreevvee ça¤›rm›fllard›. 

O döneme dair fazla bilgisi ol-
mayanlar belki flafl›racaklar flimdi
buna. Asl›nda, bu o zaman da flafl›r-
t›c›yd›. Patronlarla iflçi sendikalar›-
n›, üstelik de “genel grev” gibi bir
eylemde yyaann yyaannaa getiren ne olabi-
lirdi acaba?

Onlar›, o gün yanyana getiren
MMGGKK idi. MGK iflbafl›ndaki Refah
Partisi hükümetini iktidardan uzak-
laflt›rmak ve keza o zaman ülkenin
gündeminde olan SSuussuurrlluukk mesele-
sini, devlete ve Genelkurmaya en az
zarar verecek biçimde geçifltirmek
için “sivil kuvvetleri” devreye sok-
mufltu. 

Yukar›da s›ralanan TTüürrkk--‹‹flfl,,

‘Darbe’ soruflturmas›n›, Generallerin 
tutuklanmas›n› ‘demokratikleflme’ olarak görenler;

YYAANNIILLIIYYOORRSSUUNNUUZZ!!
YYAANNLLIIfifi SSAAFFTTAASSIINNIIZZ



DD‹‹SSKK,, TTEESSKK,, TTOOBBBB vvee TT‹‹SSKK’in
ad›, o zaman burjuva medyada ““ssii--
vviill kkuuvvvveettlleerr”” veya daha do¤ru bir
adland›rmayla da ““MMGGKK’’nn››nn ssiillaahh--
ss››zz kkuuvvvveettlleerrii”” diye geçiyordu. Po-
litik tav›rlar› da bu s›fata son derece
uygundu zaten. 

MGK ""öönncceelliikkllii tteehhddiitt flfleerriiaatttt››rr""
diyor, bunlar hep birlikte fleriata kar-
fl› ç›k›yor, MGK mevcut hükümeti
tasfiyeyi gündeme getiriyor, bunlar
hükümeti tasfiye edecek sivil kuv-
vetler olarak arenaya ç›k›yorlard›.

Do¤rudan MGK güdümündeki
sivil kuvvetlerin yan›na baz› “sol”
kesimleri de katabilmek için kam-
panya bizzat TÜS‹AD'›n empoze
etti¤i ""NNee ddaarrbbee,, nnee flfleerriiaatt"" sloga-
n› çerçevesinde sürdürülüyordu. 

Nitekim bu politika etkili oldu.
D‹SK do¤rudan bu politikalar›n
araçlar›ndan biri olurken, ÖDP gibi
reformist kesimler de ""NNee RReeffaahh--
yyooll NNee HHaazz››rrooll"" slogan›yla onlara
yedeklendiler. 

K›sacas›, iflçi s›n›f›n›, emekçile-
ri, kendi partilerini, MGK’n›n, te-
kelci burjuvazinin oyunca¤› haline
getirmifllerdi. 

Peki öyle bir tehlike mi vard› o
günlerde? Daha somut olarak sorar-
sak; fieriat m› geliyordu? Darbe teh-
likesi mi vard›? Hay›r, bunlar›n her
ikisi de o günkü koflullarda somut,
güncel bir tehlike durumunda de¤il-
di. Ne ordunun  darbe yapma koflul-
lar› vard›, ne de fleriatç›lar›n böyle
bir gücü. 

Ancak halk›, örgütlü güçleri la-
iklik-fleriat temelinde saflaflt›rmak,
birçok bak›mdan oligarflinin ifline
geliyordu. Burada sorun, bu tuza¤a
düflmeden, onlara yedeklenmeden
kendi ba¤›ms›z devrimci politika-
s›yla ortaya ç›kabilmekti. Düzeniçi
solculu¤un yapamad›¤› buydu. 

DDüünnddeenn BBuuggüünnee 
DDee¤¤iiflfleenn NNee??

‘97’de “refahyol, haz›rol” söy-
lemlerinin rüzgar› dindi¤inde flu de-
¤erlendirmeyi yapm›flt›k:

“‘Ne Refahyol, Ne Haz›rol!’ di-

yenler, genifl kesimlerde MGK-TÜ-
S‹AD hükümetinin adeta bir kurta-
r›c› gibi görülmesinin, ‘Laik-de-
mokratik’ devlet propagandas›n›n
etkili olmas›n›n, bu çerçevedeki
MGK, CHP politikalar›n›n taban
bulmas›n›n da sorumlusudurlar.
Bunu ‘devrimci’ politika ad›na, ‘de-
mokrasi mücadelesi’ ad›na yapan-
lar, tam bir politik körlük sergile-
mifllerdir.” (Halk ‹çin Kurtulufl, sa-
y›: 40, 26 Temmuz 1997)

Yukar›daki de¤erlendirmeyi
MMGGKK yyeerriinnee AAKKPP’’yyii kkooyyaarraakk ye-
niden okursan›z bugünkü durumu
ifade eden bir de¤erlendirme ç›kar
ortaya. Dün MGK’n›n kurtar›c› gibi
görülmesine ççaannaakk ttuuttaannllaarr,, bugün
de AAKKPP’’nniinn ddeemmookkrraatt ggöörrüünnmmee--
ssiinnee çanak tutuyorlar.

Dün demokrasi mücadelesi ad›-
na MGK-TÜS‹AD’la yanyana ge-
lenler, bugün ayn› gerekçeyle
AKP’yle yanyana geliyorlar. Ve her
ikisinde de ggüüççlleenneenn ddeemmookkrraassii
ddee¤¤iill,, oligarflinin bu kesimleri olu-
yor, olacak. 

fiu siyasetin bir kural› gibidir:
KKeennddii ppoolliittiikkaass›› vvee iiddddiiaass›› oollmmaa--
yyaannllaarr,, yyeeddeekklleennmmeekktteenn kkuurrttuullaa--
mmaazzllaarr..

Dün MGK’n›n sivil kuvvetleri
vard›, bugün AKP’nin. 21 Hazi-
ran’daki miting ve yürüyüfller de
““AAKKPP’’nniinn ssiivviill kkuuvvvveettlleerrii”” tara-
f›ndan organize edilmifl, olan bite-
nin fark›nda olmayan veya olup da
oligarfli içi çat›flmada saf tutan kimi
“sol” kesimler de bu “kuvvetler”
içinde, yan›nda yer almakta mahzur
görmemifllerdir. 

AKP’ye yedeklenmelerini mefl-
rulaflt›rmak için 21 Haziran yürüyü-
flünde yeralan AKP’ci, islamc›, libe-
ral iflbirlikçi Genç Siviller gibi ke-
simlerle yanyana gelmeyi ““ddeemmookk--
rraassii cceepphheessii”” gibi sunanlar, bu söz-
de “demokrasi cephesi”nin üyeleri-
nin neden halka, devrimcilere yönel-

mifl bask› ve zulüm karfl›s›nda serçe
parmaklar›n› bile k›p›rdatmad›klar›-
n› da izah etmek durumundad›rlar.

AKP’ye yedeklenme cephesini,
AKP’nin sivil kuvvetleri olmay›,
kimse “demokrasi cephesi” diye
yutturamaz, meflrulaflt›ramaz. Ve
keza, tart›flmaktan kaçmak da bu
kesimlerin kullan›ld›¤› gerçe¤ini or-
tadan kald›rmaz. 

Ve bu noktada da görülür ki,
1997’den bugüne esas›nda pek bir
fley de¤iflmemifltir. Susurluk süre-
cinden, Refahyol ve 28 fiubat süre-
cinden sol ve halk ad›na hiç ders ç›-
kar›lamam›flt›r. Hala egemen s›n›f-
lar›n politik alan› içinde manevralar
yap›l›p hala demokrasi onlardan
beklenmektedir. 

SSoolluunn SSaaffllaaflflmmaass›› 
GGeerreekkeenn AAss››ll ZZeemmiinn

Sol, ddarbe-laiklik-fleriat ççer-
çevesinde dde¤il, bba¤›ms›zl›k vve
demokrasi mmücadelesinde ssaf-
laflmal›, hherkesi bbu ssaflaflmaya
davet eetmelidir!

“Ne refahyol ne haz›rol” diyerek
dün Genelkurmay’a yedeklenenler,
bugün ayn› kafa yap›s›yla ve elbette
AB’cilikleri nedeniyle AKP’ye ye-
dekleniyorlar. 

ÖDP gibi reformist kesimlerin,
belli ayd›n kesimlerin oligarfli içi
saflaflmada dün “darbe”ciler cena-
h›na, bugün ise “fleriatç›lar” cenah›-
na yedeklenmesi, ilk bak›flta olduk-
ça çeliflkili görünüyor. Fakat mese-
lenin özü, düzen içi politika yapma-
lar›, demokrasi konusunda, düzen
güçlerinden medet ummalar›nda
dü¤ümlenmektedir. 

Bir ara neredeyse solun baz› ke-
simlerinin “ideologu, ak›l hocas›”
muamelesine tabi tutulan BBaasskk››nn
OOrraann’›n seçimler öncesinde
AKP’ye ve TBMM’ye iliflkin söyle-
di¤i flu sözleri hat›rlayal›m:

“Bu seçimde AK Parti öyle ar-
kadafllar› listesinden aday gösteri-
yor ki, ayn› fikirleri paylaflman›n
ötesinde bunlar baz› konularda ben-
den daha radikaller. Yeni Meclis'te
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öyle bir ortam oluflabilir ki, her
partinin içindeki bu tür demokrat fi-
kirli insanlar partilerinden ayr›lma-
dan fiili bir grup oluflturabilir. ‹flte
bu, Büyük Millet Meclisi'nde muaz-
zam bir ddeevvrriimm olur.”

Bask›n Oran’dan bile daha radi-
kal olanlar yap›yor herhalde bu “Er-
genekon operasyonu”nu. 

Bu kafa yap›s›, her koflulda dü-
zen güçlerinden medet ummaya de-
vam edecek, defalarca hayal k›r›k-
l›klar› yaflamas›na ra¤men, her sefe-
rinde bir baflka düzen gücüne sar›la-
cakt›r. AB üyeli¤i süreciyle “yuka-
r›dan devrim” teorisi yapanlar, saf-
laflmada hhaallkkttaann yyaannaa ve hhaallkkaa
kkaarrflfl›› olma ölçüsünü de¤il, AABB’’ddeenn
yyaannaa ve AABB’’yyee kkaarrflfl›› olma ölçüsü-
nü al›yorlar. Ve bunu du demokrasi-
den yana olmak ve demokrasiye
karfl› olmakla özdefllefltiriyorlar. 

Bunun teorisini de yapm›fllard›:

““fifiiimmddii AABB üüyyeellii¤¤ii ssüürreecciiyyllee yyiinnee
dd››flflaarr››ddaann bbiirr tteettiikklleemmee vvaarr.. YYaannii
iikkiinnccii bbiirr yyuukkaarr››ddaann ddeevvrriimm vvaarr.. Za-
ten demokrasi ihraç edilemez. DDee--
mmookkrraassii aannccaakk iitthhaall eeddiilleebbiilliirr.. BBuu--
nnuunn iiççiinn ddee oo üüllkkeeddee ssaa¤¤llaamm bbiirr iitt--
hhaallaattçç››nn››nn oollmmaass›› llaazz››mmdd››rr.. BBuu iitthhaa--
llaattçç››,, BBaatt›› ee¤¤iittiimmii aallmm››flfl ''aayydd››nn''dd››rr..
DDeemmookkrraassiiyyii yyaarraattmmaa ggüüccüü oollmmaa--
yyaann üüllkkeelleerrddee ddeevvrriimm bbööyyllee yyaapp››ll››rr..””

Bu sözler Bask›n Oran’a aitti
ama AB üyeli¤i sürecinin “yukar›-
dan devrim” oldu¤unu söyleyen
““tteeoorriissyyeennlleerr”” çoktu. 

‹lginçtir; 

1997’de ça¤r› yapan MGK-TÜ-
S‹AD güçleri, "Her fleyden önce ddee--
mmookkrraattiikklleeflflmmeeyyee ihtiyac›m›z var.
Laiklik tehlikede. ‹rtica ald› bafl›n›
gidiyor, iflte bu yüzden bir ‘çözüm
hükümeti’ kurulmal›" diyorlard›. 

O zaman MGK-Genelkurmay ve
TÜS‹AD’›n kitleleri ve siyasal güç-

leri kendine yedekleme gerekçesi
de “demokratikleflme” idi, AKP’nin
gerekçesi de. 

Burada apaç›k bir aldatma oldu-
¤unu görmemek, ancak siyasi kör-
lükle mümkündür. 

Peki, o süreçteki “siyasi müda-
haleler” sonucunda demokrasi bir
nebze dahi olsun geliflti mi ülkemiz-
de? Demokratikleflme bir arpa boyu
yol ald› m›?

AKP’nin “Ergenekon Operasyo-
nu”nun oligarfli içi iktidar kavgas›n-
da kendini güçlendirmek d›fl›nda bir
ufku, hedefi yoktur. Ve zaten AKP,
demagojik söylemleri bir yana b›ra-
k›rsan›z, pratikte, bunu aç›kça da
göstermektedir. Hangi alanda bir
demokratikleflme  var ki?.. Tüm
bunlar ›fl›¤›nda, sol, ilerici, demok-
rat kesimlere söyleyece¤imiz söz
fludur: AAKKPP’’nniinn ddee¤¤iirrmmeenniinnee ssuu
ttaaflfl››mmaayy››nn..

HHüürrrriiyyeett’’iinn yyöönneettmmeennii,, EErrttuu¤¤rruull
ÖÖzzkköökk,, ggöörrmmeeyyeennlleerrddeenn::

“Önce bu soru ve ‘belgelerle’
bir insan nas›l gözalt›na al›n›r
diye flafl›rd›m.

As›l vahimi ise arkas›ndan gel-
di: Bu soru ve belgelerle bir in-
san nas›l ‘tutuklanma’ istemiyle
mahkemeye sevk edilir?

Art›k hiçbirimiz kendimizi emni-
yette hissedemeyiz. Hepimiz
her an evimizden al›n›p götürü-
lebiliriz.” ((88 TTeemmmmuuzz)) 

Böyle sudan sebeplerle kimse-
nin gözalt›na al›nd›¤›n›, tutuk-
land›¤›n› görmemifl bugüne ka-
dar. “Her an evinden al›p götü-
rülme” durumunun bu ülkede
hiç de yeni bir durum olmad›¤›-
n› da görmemifl!

u
MMeelliihh AAflfl››kk da ggöörrmmeemmiiflfl sanki;
diyor ki:

“Demokrasi ve hukuk askeri
darbe dönemlerinde daha böy-
lesine ayak alt›na al›nmam›flt›.”
(6 Temmuz Milliyet)
Ya Melih Afl›k hiç askeri darbe
dönemi görmemifl -ki gördü¤ü-
nü biliyoruz- ya da ciddi bir ba-
k›fl aç›s› sorunu var. O da halk›n
yaflad›klar›n› görmeyip egemen
s›n›f saf›ndakilerin yaflad›klar›n›
büyütüyor. 

u
TTBBBB BBaaflflkkaann›› AAvv.. ÖÖzzddeemmiirr ÖÖzzookk
da ggöörrmmeeyyeennlleerrddeenn.. “S›k›yöne-
tim mahkemelerinde bile böyle
bir insan hakk› ihlali görülmedi.”
Ona da ayn› fleyi diyece¤iz; ya s›-
k›yönetim mahkemesine ç›kma-
m›fl hiç, ya da hukuka, hukukun
uygulan›fl›na bak›fl aç›s› sakat. 

u
MM.. AAllii BBiirraanndd kk››ssmmeenn ggöörreennlleerr--
ddeenn.. “Ergenekon olay›, Adalet
mekanizmam›z›n, daha aç›kças›
polis ve savc›lar›m›z›n sorufltur-
ma yöntemlerinin ne kadar hhooyy--
rraattççaa, ne kadar ggaaddddaarrccaa oldu-
¤unu ortaya ç›karmas› aç›s›n-
dan çok yararl› oldu.
fiimdiye kadar bu uygulamalar›

sadece attan düflenler bilirdi...
Paflalar ve tan›nm›fl kifliler gö-
zalt›na al›n›nca hepimiz dikkat
kesildik...

BBuu uuyygguullaammaallaarr yy››llllaarrdd››rr ssüürrüü--
yyoorr.. Ancak hiçbirimiz oral› olma-
d›k... Ancak, bak›n dün gözümü-
zü kapad›¤›m›z bu uygulama bu-
gün, her kesime dokunur oldu.”

Susma, sustukça s›ra sana gele-
cek uyar›s›n› hat›rlam›fl sanki Bi-
rand. Ama daha önemlisi, bu
uygulamalar›n y›llard›r sürdü-
¤ünü teslim edip, düne kadar
kendilerinin de bunlara gözünü
kapad›¤›n› itiraf edebilmifl. 

u
Benzer durumlar baflka olaylar-
da da yaflad›. Egemen s›n›f›n
bas›n yay›n organlar›nda bir an-
da insan haklar› savunuculu¤u
bafllad›. Fakat h›zla bafllad›¤› ka-
dar büyük bir h›zla da unutuldu.
Muhtemel ki, flimdi de ayn› ola-
cakt›r. Çünkü onlar›n -oligarfli-
nin ve sözcülerinin- bak›fl aç›s›
hiç de¤iflmiyor; halka her fley
yap›labilir, ama halka yap›lan-
lar, egemenlere yap›lmas›n! 

GGöörreennlleerr 
GGöörrmmeeyyeennlleerr



Oligarfli içi çat›flma sonucunda,
emekli orgeneraller ve ATO baflka-
n›n›n da içinde oldu¤u çeflitli isim-
lerin gözalt›na al›nmalar›, ony›llar-
d›r yaflanan hhaakk vvee öözzggüürrllüükklleerr so-
runlar›n› daha genifl kesimin günde-
mine getirdi.

Ergenekon davas›nda tutukla-

nanlar›n bir y›l boyunca iddianame-
lerinin bile haz›rlanmamas›, psiko-
lojik bask› görmeleri, bankta oturtu-
larak bekletilmeleri tart›flma konusu
yap›ld›. Adil yarg›lanma hakk› gün-
deme getirildi.

Oysa, bu ülkede devrimcilere
yaflat›lanlar karfl›s›nda, generallerin

yaflad›klar› hiç bir fleydir.

Devrimciler ony›llar-
d›r, haks›z hukuksuz tu-
tuklamalara, ony›llara va-
ran cezalara maruz kal›-
yorlar. Delilsiz, belgesiz
yarg›lan›p cezaland›r›l›-

yorlar. Kan›t gösterilmeden suçla-
narak tutuklan›p, y›llarca tutuklu
yarg›lan›p, iddialarla ilgilerinin ol-
mad›¤›n› ispatlamalar› isteniyor.
Bunlar›n hukukta yerinin olmama-
s›n›n mahkeme heyetleri için bir an-
lam› olmuyor.

En yasal eylemler, en demokra-
tik eylemler bile suç muamelesi gö-
rüyor. Yasalar keyfice yok say›l›yor,
yaz›l› olmayan yasalar uygulan›yor,
devrimcilere, halka düflmanl›k karar
mahkemelerin kararlar›nda belirle-
yici oluyor.

Savunma haklar› engelleniyor.
Kan›t belge toplanmas›na iliflkin ta-
lepleri, mahkeme heyetleri taraf›n-
dan keyfi flekilde reddediliyor.

Devrimcileri gözalt›na alan po-
lisleri, tutuklayan, cezaland›ran,
mahkemeleri s›n›rlayan, ba¤layan
bir yasa, hukuk yok. ‹stedikleri key-
filikleri uygulayabiliyor, fakat dev-
rimcilere yapt›klar›ndan dolay› ken-
dilerini düzenin mekanizmalar›
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Hukuksuzluk Sürdürüldü
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içinde hesap vermek zorunda hissetmi-
yorlar. Haks›z, hukuksuz flekilde dev-
rimcileri tutuklay›p, cezaland›r›rken, oli-
garflik devleti, burjuva bas›n› arkalar›nda
hissediyorlar.

Özellikle F tipi hapishanelerde kalan
tutsaklar için, savunma hakk›ndan söz
dahi edilemez. Ne sa¤l›kl› koflullarda
avukat görüflü yapabilmekte, ne de sa-
vunma haz›rlayabilmeleri için gerekli
koflullar sa¤lanmaktad›r.

Fakat, y›llard›r devrimcilerin en basi-
tinden savunma haklar›n›n yok say›lma-
s› bile, ne bu ülkenin barolar birli¤inin
gündemine giriyor, ne de burjuva bas›n-
da haks›zl›klara, hukuksuzluklara karfl›
bir tepki gösteriliyor.

Terörizm edebiyat› içinde, ony›llard›r
keyfi gözalt›, tutuklama, iflkenceli sorgu-
larla suçlama, delilsiz, belgesiz cezalan-
d›rma politikas› sürdürülüyor.

Bu politikan›n son örnekleri olarak,
Ankara’dan Adana’ya, Sivas’a demokra-
tik mücadele yürüttükleri için hapisha-
nelerde 40 kifli halen tutukludur. Hiç bi-
rinin hakk›nda bu ülkenin yasalar› çerçe-
vesinde bir suçlamada bulunman›n ola-
na¤› yoktur. Fakat, bunun mahkemeler
için önemi yoktur, savc›lar ve hakimler
rutin flekilde ““ddeelliill dduurruummuunnaa,, aatt››ll›› ssuu-
ççuunn vvaassff››nnaa,, ttaahhlliiyyeessii dduurruummuunnddaa kkaa-
ççaabbiilleeccee¤¤ii ggöözzöönnüünnddee bbuulluunndduurruullaarraakk
ttuuttuukklluulluukk hhaalliinniinn ddeevvaamm››nnaa”” derler ve
hapishanede tutmaya devam ederler.

Bu tablonun anlam› fludur; TTüürrkkii-
yyee’’ddee aaddaalleett yyookkttuurr.. HHaallkkaa,, ddeevvrriimmcciillee-
rree ddüüflflmmaannll››kk vvaarrdd››rr.. PPoolliissiinn ddee,, mmaahh-
kkeemmeelleerriinn ddee yyaassaass›› bbuu ddüüflflmmaannll››kktt››rr..

DDuuyyuunn,, GGöörrüünn,, ‹‹zzlleeyyiinn,, OOkkuuyyuunn
HHuukkuukkssuuzzlluukk SSüürrüüyyoorr

8 Ocak’ta Kevser M›rzak’›n anmas›na
ve yap›lan bas›n aç›klamas›na kat›ld›klar›
için tutuklananlar›n duruflmas› 9 Temmuz
günü Ankara 11. ACM’de görüldü.

Duruflmadan önce ‹stanbul ve Ankara
ÇHD üyesi 30 avukat Adalet Bakanl›¤›
önünde aç›klama yapt›lar. Daha sonra
ÇHD Ankara fiube Baflkan› Av. R›za Ka-
raman ve ÇHD ‹stanbul Yönetim Kuru-
lu Üyesi Av. Ebru Timtik, Adalet Baka-
n›’na iletilmek üzere yazd›klar› aç›k
mektubu bakanl›¤a verdiler. 

Ayn› saatlerde SES’liler de adliye
önünde bir aç›klama yapt›lar. SES’liler

yapt›klar› aç›klamada MYK üyeleri olan
Meryem Özsögüt’ün Kevser M›rzak ile
ilgili yap›lan bas›n aç›klamas›na bir din-
leyici olarak kat›ld›¤›n›, evinin aramas›
s›ras›nda ç›kan kitaplar›n ise piyasada
bulunan kitaplardan ibaret oldu¤unu be-
lirterek “E¤er bunlar suçsa düflünen, dü-
flüncelerini ifade eden, okuyan evindeki
kütüphanesinde çok kitab› bulunan her-
kes herhangi bir örgütün mensubu olarak
tutuklanabilir” diyerek Meryem Özsö-
¤üt’ün tahliye edilmesi gerekti¤ini be-
lirttiler. Meryem Özsö¤üt’le ilgili PSI ve
ILO arac›l›¤›yla uluslararas› platform-
lardan da destek ve dayan›flman›n oldu-
¤u, tutuklu¤un protesto edildi¤i ifade
edildi. SES aç›klamas›nda dayan›flma
için 10.000’den fazla dayan›flma ve pro-
testo mektubunun PSI taraf›ndan ‹çiflleri
Bakanl›¤› ile Çal›flma ve Sosyal Güven-
lik Bakanl›¤›’na iletildi¤i de söylendi.
Yaklafl›k 50 kiflinin kat›ld›¤› aç›klama
kampanyaya destek ça¤r›s›yla sona erdi. 

9 Temmuz günü görülen duruflmaya
ise 50 avukat müdafi olarak kat›l›rken 80
kifli de duruflmaya izlemek için salonda
yerlerini ald›. Tutuklu Meryem Özsö¤üt,
Eray Destegül, Utku Aykar, ‹brahim
Ak›n söz alarak tahliyelerini isterken Av.
Selçuk Koza¤açl› ve SES avukat› da sa-
vunmalar›n› yaparak hukuksuzlu¤un so-
na ermesini istediler.

Mahkeme heyeti tahliye taleplerini
reddederek duruflmay› 5 Eylül tarihine
erteledi. Duruflma bitiminde bir aç›kla-
ma yapan Halk Cepheliler hukuksuzlu¤u
teflhir ve protesto ettiler. “Adaletin tera-
zisi hakl›dan do¤rudan yana de¤il, sö-
mürüden, soygun düzeninden, emperya-
lizmin ç›karlar›ndan yana iflliyor. Hu-
kuk, AKP iktidar› eliyle bir komediye
dönüfltürüldü” denilen aç›klamada hu-
kuksuzlu¤a, adaletsizli¤e karfl› susulma-
yaca¤› belirtildi. 80 kiflinin kat›ld›¤›
aç›klamaya ‹stanbul’dan gelen TA-
YAD’l› Aileler, KESK Genel Baflkan›
Sami Evren, KESK E¤itim ve Örgütlen-
me Sekreteri Akman fiimflek, E¤itim-
Sen Genel Baflkan›, BES ve SES yöneti-
cileri, Temel Demirer de kat›larak destek
verdiler.

HHeerrkkeessiinn SSööyylleeyyeeccee¤¤ii 
BBiirr SSöözzüü OOllmmaall››

TAYAD’l› Alileler 6 Temmuz günü
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Taksim Tramvay Dura¤›nda yapt›¤›

eylemle Türkiye’deki adaletsizli¤i

teflhir etti.

“Türkiye’de Adalet Nas›l ‹flliyor

Adalet ‹stiyoruz, ‹flte Adalet Savc›

Kendi Yazd›¤› ‹ddianameye Örgüt

Belgesi Diye Dava Aç›yor” pan-

kartlar›n›n aç›ld›¤› eylemde “Ma-

hirleri Anmak Suç De¤ildir, ‹nfazla-

r› Protesto Etmek Suç De¤ildir, Me-

zar Anmas› Yapmak Suç de¤ildir,

Hak ve Özgürlük Mücadelemiz En-

gellenemez” dövizleri tafl›nd›. 

Yaklafl›k 170 kiflinin kat›ld›¤›
eylemde TAYAD Baflkan› Mehmet
Güvel yapt›¤› aç›klamada AKP’nin
kendisinden olmayan herkesi ve
tüm kurumlar› terörist terör yuvala-
r› ilan edip yok etmek için pervas›z-
ca sald›rd›¤›n› söyledi. Güvel, bas›n
dahil olmak üzere duyarl› demok-
rat, ilerici herkesin bu sald›r›lara
karfl› söyleyece¤i bir sözü olmas›,
susulmamas›, karfl› ç›k›lmas› gerek-
ti¤ini ifade etti. 

TTüürrkkiiyyee’’ddee AAddaalleett 

NNaass››ll ‹‹flfllliiyyoorr??

Hatay Temel Haklar ve Özgür-
lükler Derne¤i de son aylarda yafla-
nan hukuksuz tutuklamalar› teflhir
etmek için bir eylem düzenledi. 7
Temmuz günü Antakya Ulus Alan›n-
da yapt›klar› eylemde “Türkiye’de
Adalet Nas›l ‹flliyor” yaz›l› pankart
açan Temel Haklar üyeleri ad›na ya-
p›lan aç›klamada “ülkemizde adalet
yoktur” denildi. Eyleme SES ve E¤i-
tim-Sen de destek verdiler. 

BBuu ÜÜllkkeeddee 

DDeemmookkrr aassii VVaa rr MM››?? 

AKP iktidar›n›n polisinin de-
mokratik kurumlara ve bu kurum-
larda çal›flan insanlar›na yönelik
sald›r›lar› ‹zmir’de yap›lan eylem
ve bildiri da¤›t›m›yla teflhir edildi. 

6 Temmuz günü Bornova Metro
dura¤›nda Ege Temel Haklar’›n yap-
t›¤› eylemde okunan aç›klamada
polis terörünün boyutlar› anlat›l›r-
ken “Temel Haklar Mücadelemiz
Bask›larla Engellenemez, Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz” slsoganlar› at›ld›.
Eylemin ard›ndan Metro önünde,
otobüs duraklar›nda, Küçük Park ve
Ege Üniversitesi Hastanesi önünde
yaklafl›k 600 bildiri halka ulaflt›r›ld›.

GGeerrççeekk AAddaalleett 

HHaallkk ‹‹ççiinn AAddaalleettttiirr

8 Temmuz günü Antalya Temel
Haklar üyeleri K›fllahan Meyda-
n›’nda yapt›klar› eylemle Akdeniz
Üniversitesi’nde yaflanan sald›r›n›n

duruflmas›yla birlikte Türkiye’de
Adalet Nas›l ‹flliyor? sorusunu gün-
deme getirerek 4. haftada da ayn›
soruyu sormaya devam ettiler.

Tutuklanan 13 ö¤renciden
3’ünün halen tutuklu oldu¤u belirti-
lerek adalet iste¤i dile getirildi, ada-
letin nas›l iflledi¤i teflhir edildi. Ey-
lemde aç›klamay› dernek baflkan›
Züleyha Kurt yapt›.

Gerçek adalet halk için adalettir
denilen aç›klamadan sonra  bildiri
da¤›tan Temel Haklar üyeleri 500
bildiriyi halka ulaflt›r›ld›. Bildiri da-
¤›t›m› esnas›nda Muratpafla Beledi-
yesi zab›talar› bildiri da¤›t›m›n› en-
gellemeye çal›flt›. Bildiri da¤›t›m›
için belediyeden izin almak gerekti-
¤ini dayatan zab›talara bunun için
izin gerekmedi¤i anlat›ld›. Temel
Haklar üyeleri halk›n haklar›n› sa-
vundu¤unu ve haklar›n› bildiklerini
anlatmalar› üzerine zab›talar geri
çekildi.

AAddaalleett TTaalleebbiinnee 

TTaahhaammmmüüllssüüzzllüükk

8 Temmuz günü Bursa Hey-
kel’de yap›lan eylemde adaletin
nas›l iflledi¤i anlat›ld›. Eylemde ya-
p›lan aç›klamay› Serkan fienol oku-
du. fienol aç›klamada genelde ülke-
nin di¤er yerlerinde özelde ise Bur-
sa’da yaflanan hukuksuzluklara de-
¤indi.

Ülkemizdeki  adalet  anlay›fl›n-
daki çarp›kl›¤›n bir örne¤ini de Bur-
sa’da yafl›yoruz diyen fienol “Ulu-
da¤ Üniversitesi’nde faflistlerin sal-
d›r›s›na karfl› koyan devrimci-de-
mokrat ö¤renciler hakk›nda dava
aç›ld›. 31 Temmuz 2008 tarihinde
Bursa’da bafllayacak bu davada yar-
g›lanan 120 ö¤renci hakk›nda iste-
nen hapis cezas› toplam 900 y›ldan
fazla” oldu¤unu söyledi.

Aç›klamaya tahammülsüz Bursa
polisi aç›klaman›n ard›ndan suçmufl
gibi bas›n aç›klamas›na kat›lan bir
grubu K›z›lay Kan Merkezi’nin
önünde çevirerek kimlik kontrolü
yapmak istedi. Polise bu kontrolün
anlams›z oldu¤unu söyleyen Bursa
Temel Haklar üyelerini sivil polisler
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HUKUKSUZLU⁄UN 
B‹LANÇOSU:

AAnnkkaarraa:: 8 Ocak’ta bir dev-
rimcinin cenazesine kat›ld›kla-
r› için 14 kifli gözalt›na al›nd›,
1122 kkiiflflii ttuuttuukkllaanndd››.. 

AAddaannaa:: 22 Ocak ve izleyen
günlerde bir devrimcinin katle-
dilmesini protesto ettikleri, 8
Mart’a kat›ld›klar›, anma yap-
t›klar› gibi gerekçelerle 3300 kkiiflflii
tutukland›; halen tutuklu say›-
s›, 1133.. 

AAnnkkaarraa:: 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 99 kkiiflflii ttuuttuukkllaanndd››..
Halen tutuklu say›s›, 55..

SSiivvaass:: Bas›n aç›klamas› ya-
p›p bir karikatür sergisi açt›k-
lar› için 2233 MMaayy››ss’’ttaa 29 kifli gö-
zalt›na al›nd› ve 44 kkiiflflii ttuuttuukk--
llaanndd››..

AAnnkkaarraa:: 2277 MMaayy››ss’’ttaa 1100 kkiiflflii
yasal bir geceye kat›ld›klar› ve
pankart ast›klar› gerekçesiyle
gözalt›na al›nd›lar ve 66 kkiiflflii ttuu--
ttuukkllaanndd››.. 

HALA
TUTUKLULAR



de “Sizinle zaten görüflece¤iz” diyerek
tehdit ettiler. Temel Haklar üyeleri bask›
ve tehditlerin adalet talebini engelleye-
meyece¤ini belirttiler.

TTuuttuukkllaannaannllaarr

SSeerrbbeesstt BB››rr aakk››llss››nn

Adana Temel Haklar Derne¤i Anka-
ra’da bas›n aç›klamas›na kat›ld›klar› için
tutuklu bulunanlar›n mahkeme günü olan
9 Temmuz’da stand kurarak yapt›klar›
eylemle  adalet iste¤ini bir kez daha hay-
k›rd›. 

‹nönü Park›’nda kurulan standda
“Mezar Ziyareti Suç mu? AKP ‹ktidar›
Demokrasi Tan›mayan Bir ‹ktidard›r, 1
May›s’a, 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Gününe Kat›lmak Suç mu?” yaz›l› döviz-
ler park›n duvarlar›na as›ld› ve çevredeki
halka duyurularla ve da¤›t›lan bildirilerle
hukuksuzluk anlat›ld›. 

Eylemde yap›lan aç›klamada yaflanan
hukuksuzluklar anlat›larak halk için ada-
let istiyoruz denildi. Aç›klamada hiçbir
bask›n›n halk için demokrasi mücadele-
sini engelleyemeyece¤i söylendi. 

AAKKPP HHaallkkaa vvee

ÖÖzzggüürrllüükklleerree DDüüflflmmaanndd››rr

Polis sald›r›lar› ve tutuklamalara bir
tepki de Elaz›¤ Temel Haklar’dan geldi.
Temel Haklar üyeleri 9 Temmuz günü
Hozat Garaj›’nda yapt›klar› eylemle bir
kez daha “Türkiye’de Adalet Nas›l ‹flli-
yor” diyerek Türkiye’deki adaletsizli¤i
teflhir ettiler. 

Eylemde yap›lan aç›klamada aylard›r
yaflanan tutuklamalar›n hukuksuzlu¤u
vurguland›, AKP’nin halka ve özgürlük-
lere düflman bir iktidar oldu¤u belirtile-
rek “On y›llard›r süren Ba¤›ms›zl›k, De-
mokrasi ve Sosyalizm mücadelemizin
kesintisizli¤i AKP’nin tutuklama gözalt›
terörüne cevab›m›zd›r” denildi. 

AAddaalleett TTaalleebbiimmiizzddeenn 

VVaazzggeeççmmeeyyeeccee¤¤iizz 

‹skenderun Temel Haklar Derne¤i de
yapt›¤› eylemle Türkiye’deki adaletin ol-
mad›¤›n› hayk›rd›. 7 Temmuz günü Bo-
yac›lar Park›’nda yap›lan eylemde son
süreçte yo¤unlaflan polis ve yarg› terörü

teflhir edilerek “Türkiye’de Adalet Nas›l
iflliyor?” sorusu bir kez daha ‹skende-
run’dan soruldu. 

Eylemde yap›lan aç›klamada “Mezar
anmas› yapmak suç de¤ildir, Mahirleri
anmak suç de¤ildir, Amerika’ya karfl›
gelmek suç de¤ildir. Bütün bu sald›r›lara
karfl› adalet talebimizden vazgeçmeyece-
¤iz” denildi. 

MMeerrssiinn KKEESSKK:: 
HHaakkss››zz TTuuttuukkllaannaannllaarr
SSeerrbbeesstt BB››rr aakk››llss››nn!!

Mersin’de KESK fiubeler Platformu 8
Temmuz günü Metropol Postanesi önün-
de Mersin Temel Haklar’›n da kat›larak
destek verdi¤i eylemle hala hukuksuz bir
flekilde tutuklu bulunan SES MYK Üye-
si Meryem Özsö¤üt’ün serbest b›rak›l-
mas› talebini yineledi. 

“Meryem Özsö¤üt Serbest B›rak›ls›n”
yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eylemde “Gelin
Adalet Gerçe¤ini Görün!, Türkiye’de
Adalet Nas›l ‹flliyor?” dövizleri tafl›nd›.
Eylemde KESK dönem sözcüsü Recep
Kara’n›n yapt›¤› aç›klamada “Bizler y›l-
lard›r yürüttü¤ümüz fiili ve meflru müca-
dele gelene¤imizle haklar yasalardan önce
gelir anlay›fl›m›zla bundan sonra da özgür,
demokratik, eflitlikçi bir ülke yaratma mü-
cadelemizi sürdürece¤iz Meryem Özsö¤üt
ve di¤er haks›z tutuklananlar›n derhal ser-
best b›rak›lmal›d›r” denildi.

MMüüccaaddeelleemmiizz AAddaalleett ‹‹ççiinnddiirr

Malatya Temel Haklar 9 Temmuz gü-
nü Merkez PTT önünde yapt›¤› eylemle
Türkiye'de adaletin nas›l iflledi¤ini bas›-
na ve kamuoyuna duyurdu.

“Türkiye'de Adalet Nas›l ‹flliyor?”
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde çeflitli dö-
vizler tafl›nd›.

Eylemde yap›lan aç›klama s›ras›nda
polisin, aç›klama yapan dernek üyelerini
çembere alarak çevredeki insanlar›n
aç›klamay› dinlemelerini ve aç›klamaya
kat›lmalar›n› engellemeye çal›flt›.

Aç›klamada hukuksuzluklardan ör-
nekler verilerek “Ama bu uygulamalar›n
hiçbiri halk›n bugüne kadar özlemleri ve
talepleri do¤rultusunda verdi¤i ekono-
mik-demokratik mücadelesini engelleye-
medi, engelleyemeyecek” denildi.
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Tayyip Erdo¤an, 8 Temmuz’da
AKP grup toplant›s›nda yapt› ko-
nuflmada diyor ki; ““‹‹ttaallyyaa’’ddaa ‘‘TTee--
mmiizz eelllleerr OOppeerraassyyoonnuu’’ yyaapp››lldd››¤¤›› zzaa--
mmaann ‘‘bbiizzddee bbuu nnee zzaammaann yyaapp››llaa--
ccaakk’’ ddiiyyee hhaayyrraann hhaayyrraann bbaakkaannllaarr,,
üüllkkeemmiizzddee bbuu aadd››mmllaarr aatt››lldd››¤¤›› zzaa--
mmaann nniiççiinn rraahhaattss››zz oolluuyyoorrllaarr... SSoo--
¤¤uukk ssaavvaaflfl yy››llllaarr››nnddaann kkaallmmaa mmeeflflrruu
oollmmaayyaann yyaapp››llaannmmaallaarrddaann TTüürrkkiiyyee
kkuurrttuullmmaakk zzoorruunnddaa......””

Baflbakan bunlar› söylerken,
kürsüde sesini alabildi¤ine yükselti-
yor. Fakat sesinin yüksekli¤i, ceha-
letini örtemiyor. So¤uk savafl y›lla-
r›n›n Gladio’sunun tasfiyesiyle Te-
miz Eller operasyonunun asl›nda
ayr› ayr› oldu¤unu dan›flmanlar› ona
söylememifller anlafl›lan. Ya da, bile
bile çarp›t›yorlar; ki bu daha büyük
ihtimal. 

Baflbakan’a bak›l›rsa, ülkemiz-
deki kontrgerilladan hesap sorulu-
yor, kontrgerilla tasfiye ediliyor-
mufl. 

AKP kuflkusuz halk›m›z›n ony›l-
lard›r kontrgerilladan neler çekti¤i-
ni biliyor. Biliyor ki, halka karfl› sa-
y›s›z suçta kontrgerillan›n kanl› el-
leri vard›r. Dolay›s›yla, kontrgeril-
ladan hesap soruldu¤u, kontrgerilla-
n›n tasfiye edildi¤i imaj› verilebildi-
¤i ölçüde, halk›n deste¤i kazan›la-
cakt›r. 

AKP’nin Gladio’yu temiz elleri
ifle kar›flt›r›p operasyonuna böyle
büyük bir tasfiye havas› vermek is-
temesinin nedeni budur. 

Fakat ortada daha önce tutukla-
nan Veli Küçük’e ek olarak, iki
emekli general d›fl›nda kimse yok-
tur. Ülkemizdeki kontrgerilla bu
mu? Bunlar m›, ony›llard›r halka

karfl› savafl› örgütleyenler, say›s›z
katliam›, cinayeti, iflkence ve infaz›
gerçeklefltirenler? Hepsini tek bafl-
lar›na kimsenin bir yard›m› bile ol-
madan m› yapt›lar? Onlar bunu ya-
parken kimse görmedi, duymad›
m›?

AKP’nin Ergenekon operasyonu
halkla alay etmektir!!!

EErrggeenneekkoonn YYeennii MMii??
‹‹kkii  GGeenneerraallddeenn MMii
‹‹bbaarreett??

AKP birkaç generali tutuklaya-
rak, halk›n karfl›s›na “iflte ülkemiz-
deki kontrgerilla örgütlenmesi” di-
yerek ç›kar›yor. Kendi iktidar çat›fl-
mas›n›, halka “kontrgerillaya karfl›
mücadele” diye sunmakta ve ‘de-
mokrat’ bir iktidar görünümü yarat-
maya çal›flmakta ve çeflitli kesimle-
ri de buna inand›rmaktad›r.

Ad› Ergenekon ya da baflka bir
isim olabilir, bunun bir önemi yok-
tur, fakat, önemli olan karfl›m›za ç›-
kar›lanlar›n bu ülkedeki kontrgerilla
örgütünü kapsayacak genifllikte
olup olmad›¤›d›r.

Gerek dergimizin sayfalar›nda,
gerekse de çeflitli bas›n yay›n or-
ganlar›nda kontrgerillan›n ne oldu-
¤u, nas›l örgütlendi¤i say›s›z yaz›y-
la, çok say›da belgeyle ortaya kon-

mufltur. Bu nedenle yazacaklar›m›z
yeni ortaya ç›kan ya da bilinmeyen
fleyler de¤il, unutturulmaya çal›fl›-
lan gerçeklerin hat›rlat›lmas›d›r. 

Ülkemizde kontrgerillan›n ilk
örgütlenmesi, NATO üyeli¤iyle bir-
likte, NATO bünyesinde al›nan ka-
rar do¤rultusunda olmufltur.

Kontrgerilla örgütlenmesi ihti-
yac›n›n ilk olarak gündeme geldi¤i
yer NATO’nun 1949’daki anlaflma
metnidir. Ve kontrgerilla örgütü-
nün hedefinde komünizm, yani
sosyalist ülkeler ve devrimci ör-
gütler vard›r. Bu durum anlaflma
metninde flöyle ifade edilir; ““NNAA--
TTOO’’yyaa üüyyee oollaann ddeevvlleett,, kkoommüünniizz--
mmee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee eeddeecceekk ddeevvlleett
kkuurruulluuflfluunnuu oolluuflflttuurrmmaakk zzoorruunnddaa--
dd››rr.. BBuu öörrggüüttttee yyeerr aallaaccaakk kkaaddrroo--
llaarr ggiizzllii ttuuttuullaaccaakk,, ggiizzlliilliikk iiççiinnddee
ççaall››flflaaccaakktt››rr..””

Nitekim NATO’ya 1952’de üye
olan Türkiye’de de bu karar do¤-
rultusunda 27 Eylül 1952’de ilk
kontrgerilla örgütü ‘‘SSeeffeerrbbeerrlliikk
TTeettkkiikk KKuurruulluu’’ ad›yla resmi ola-
rak kuruldu.

Özel Harp Dairesi (ÖHD) bafl-
kanl›¤› yapan, eski Kara Kuvvetle-
ri Komutan› emekli Orgeneral Ke-
mal Yamak da bu döneme dair hat›-
ralar›nda kontrgerillan›n neden ve
nas›l kuruldu¤unu anlat›r; “Özel
Harp Dairesi, özellikle Amerikal›-
lar’›n da verdi¤i destekle NA-
TO’nun ‘örtülü harekât konseptine’
dayanarak kurulmufl bir harekât
ünitesiydi. Memleketimizin bulun-
du¤u co¤rafi mevki ve stratejik ko-
num, böyle bir teflkilat› çok lüzumlu
ve çok faydal› hale getiriyordu.
1950’li y›llarda Özel Harp Daire-
si’nin, Gayri Nizami Harp bölümü-
nün kuruluflu, böyle bir ihtiyaç dik-
kate al›narak gerçekleflmiflti... Ame-
rikal›lar’›n özel yard›m fasl›ndan,
daireye her y›l 1 milyon dolar yar-
d›m sa¤lanacak, bu yard›mlar iste-
nirse Türkiye’de veya istenirse
Amerika’da ihtiyaçlar için kullan›-
lacak...” (Gölgede kalan izler...,
syf. 248, 254)

Peki bu örgüt kuruldu¤u tarihte
mi kald›?
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Ergenekon’dan
Temiz Eller’e 
Demagojiler, Manevralar...



Hay›r öyle olmad›. Tersine ku-
ruldu¤u tarihten günümüze kadar
dönem dönem ad ve biçim de¤iflti-
rerek, ülkemizdeki kontrgerilla ey-
lemlerini örgütledi, say›s›z katli-
am, provokasyon, infaz, iflkence,
kaybetme olay› gerçeklefltirdi.

‘‘SSeeffeerrbbeerrlliikk TTeettkkiikk KKuurruulluu’’
daha sonra, ‘‘ÖÖzzeell HHaarrpp DDaaiirreessii’’
ad›n› ald›. ‹ktidarlar ve devlet nez-
dinde gizli bir örgüt de¤ildi, gizlili-
¤i halka karfl›yd›. Fakat, özellikle
Susurluk’ta ortaya ç›kan belgelerle
birlikte, halk›n gözünde de büyük
oranda gizlili¤i ortadan kalkm›fl ol-
du.

Kontrgerilla, düzen içinde yet-
kili kiflilerin bildi¤i, fakat hiçbiri-
nin itiraz etmedi¤i bir devlet ör-
gütlenmesidir. “Türkiye’de kont-
rgerilla vard›r” diyen Ecevit’ten
eski genelkurmay baflkanlar›ndan
Do¤an Gürefl’e kadar kontrgerilla-
n›n bir devlet örgütlenmesi oldu-
¤una iliflkin çok say›da itiraf var-
d›r.

Örne¤in, Do¤an Gürefl flöyle de-
mektedir: "Ben Özel Harp Daire-
si'ni herkese aç›yorum. (...) Ameri-

ka'da DELTA FORCE var. ‹ngilte-
re'de SAS'lar var. (...) Bunlar seçme
subay ve astsubaylardan olufluyor.
Özel Kuvvetler Komutanl›¤› alt›nda
örgütlenmifllerdir. ABD’de DELTA
FORCE'un bulundu¤u yerde e¤itim
gördüler. Biz bu kuvveti daha da bü-
yütece¤iz. (...) BBuunnllaarr nneelleerr nneelleerr
yyaapp››yyoorr,, ffaakkaatt hhiiçç kkiimmssee bbiillmmeezz...”
(18 Ekim 1992, Hürriyet)

AKP’nin Ergenekon sorufltur-
mas›nda, örne¤in kontrgerillan›n
yapt›¤› ve ““kkiimmsseenniinn bbiillmmeeddii¤¤ii””
bu ifller var m›? 

Yine Do¤an Gürefl diyordu ki;
“Bizdeki Özel Harp Dairesi, 2.
Dünya Savafl› sonras› felsefesine
göre kurulmufltu. Halbuki bize,
ABD ve ‹ngiltere'deki gibi 'Özel
Kuvvet' laz›md›. 1992'de bu komu-
tanl›¤› kurduk.”.

1994’te kamuoyuna yans›yan
bilgilere göre, Özel Kuvvetler Ko-
mutanl›¤›’na ba¤l› birliklerde yak-
lafl›k 25 bin subay, astsubay, asker,
polis vard›. Yine, özellikle 1960’lar-
dan sonra, devrimci ve ulusal kurtu-
lufl mücadelelerinin geliflimine ba¤-
l› olarak sivil faflist hareketler tar-
z›nda da örgütlendirilmifltir.

Örgütlenmesi sivil ya da resmi-
dir. Eylemleri içinde gizli olan› da
vard›r, aç›k olanlar› da... Örne¤in, 1
May›s 1996’da, Ulucanlar’da, 19
Aral›k’ta hapishanelerde katliamlar
gerçeklefltirenlerin ““ddeevvlleett ggöörreevvllii--
ssii”” s›fatlar› halk›n gözünde de gizli
de¤ildir. Yine, kuflatt›klar› evlerde
devrimcileri infaz edenler, kontrge-
rilla kimlikleri s›r olmayan “devlet
görevlileri”dir. Di¤er yandan, 6-7
Eylül olaylar›, 1 May›s 1977, 16
Mart 1978 katliamlar›, Marafl kat-
liam›, Mad›mak, Gazi olaylar› gibi
kontrgerillan›n ““ggiizzlliiccee”” örgütledi-
¤i katliamlar da vard›r.

Amerikan iflbirlikçisi AKP’nin
Ergenekon soruflturmas›nda bunla-
ra yer yok.

Yine Kemal Yamak, kitab›nda

Ecevit’in kontrgerilla ile ilgili

aç›klamalar›na cevap vererek di-

yordu ki; “Say›n Ecevit’in inand›r›-
c›l›¤›na dayanarak alevlenen bu if-
tira kampanyas› sürdürülürken, bu

teflkilat›n içinde o zaman kkeennddii ppaarr--
ttiissiinnddeenn ne kadar personelin, hatta
TTBBMMMM’’ddee bbiirrbbiirriinnii hhiiçç ttaann››mmaayyaann
kkaaçç mmiilllleettvveekkiilliinniinn bbuulluunndduu¤¤uunnuu
ve bunun sadece kendi partisine ait
bir durum olmad›¤›n›, birisi söyle-
yiverseydi ne olurdu? (...) ssaaddeeccee
CCHHPP’’ddee ddee¤¤iill,, ttüümm ppaarrttiilleerrddee vvaarr."

Nitekim Susurluk sürecinde
aç›¤a ç›km›flt›r ki, ordusu, polisi,
düzen partileri, bürokrasi, sivil fa-
flist örgütlenmeler, k›sacas› kuru-
lufl amac›na uygun olarak, halk
düflman› tüm kesimler kontrgerila
içinde örgütlendirilmifltir. 

Oligarflinin halka karfl› savafl›n-
da, ony›llard›r s›n›rs›zca kullan›lan
kontrgerilla örgütlenmesi diye,
halk›n karfl›s›na ç›kar›lanlar gü-
lünçtür. Veli Küçük, Tolon ve
Eruygurlar tutukland›lar ve diye-
lim ki çeflitli cezalara çarpt›r›lsa-
lar, ülkemizde kontrgerilla bitiril-
mifl mi olacak? Hay›r.

Eruygurlar, Veli Küçükler, To-
lonlar bu kontrgerilla örgütlenmesi
içinde ancak çok küçük bir parça
olabilirler. 

Oysa, belgeler göstermektedir
ki, kontrgerilla devlet içinde bilin-
meyen güçler taraf›ndan örgütlen-
mifl olan bir çete de¤il, bizzat dev-
letin kendisidir. Devlet bünyesinde
resmi olarak oluflturulmufl, devlet
ödenekleriyle finanse edilmifl,
devletin merkezi politikalar›na
ba¤l› olarak halka karfl› eylemler
gerçeklefltirmifltir.

Peki AKP’nin Ergenekon yarg›-
lamalar›nda bu kapsamda bir gö-
zalt›, soruflturma, tutuklama veya
yarg›lama var m›? Hay›r.

EErrggeenneekkoonn 5566 YY››ll BBooflfl 
DDuurruupp,, BBuuggüünn ‹‹kkii DDaarrbbee 
PPllaann›› MM›› YYaapptt››??
AKP’nin Ergenekon operasyo-

nuna bak›l›rsa, kontrgerilla kurul-
du¤u 1952’den günümüze bugün-
kü darbe planlar›n› yapmak için
beklemifl, baflka da birfley yapma-
m›fl!!!

Oysa, kontrgerillan›n sicili kaba-

r›kt›r. K›z›ldere katliam›ndan, kanl›

pazarlardan, Marafllardan, 1 May›s

77’den günümüze bu sicilde, say›-

s›z cinayet, iflkenceler, infazlar, gö-
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Yukar›da 6-7 Eylül olaylar›n›n
resmi görünmektedir. 6-7

Eylül olaylar›; kontrgerilla
taraf›ndan Mustafa Kemal’in

Selanik’teki evinin bombalan-
mas› ile bafllat›ld› ve ülkemiz-

deki az›nl›klara yönelik ya¤ma
ve katliam gerçeklefltirildi.

Orgeneral Sabri Yirmibeflo¤lu,
Gazeteci Fatih Güllapo¤lu ile
yapt›¤› röportajda, ''''66--77 EEyyllüüll

ddee bbiirr öözzeell hhaarrpp iiflfliiyyddii vvee
mmuuhhtteeflfleemm bbiirr öörrggüüttlleennmmeeyyddii..
AAmmaaccaa ddaa uullaaflfltt››......'''' diyordu.
(Tempo, 9-15 Haziran 1991)



zalt›nda kay›plar, köylerin yak›lma-

s›, boflalt›lmas›, provokasyonlar

vard›r. Ve bunlar›n say›s› bir, befl

de¤il, binlercedir.

Kald›klar› evlerde devrimcileri

katlettikten sonra, bunu havaya atefl

açarak kutlayan kontrgerilla ele-

manlar›n›, onlar› kutlayan amirleri-

ni hat›rlay›n.

Say›lar› yüzleri bulan, gözalt›na
al›n›p kaybedilen devrimcileri hat›r-
lay›n.

Okullar›n›n penceresinden at›la-
rak öldürülen, gözalt›nda iflkencede
öldürülen, dergi da¤›t›rken kurflun-
lanarak katledilen devrimcileri ha-
t›rlay›n.

Bunlar›n hepsi sözü edilen kont-

rgerillan›n eylemleridir. Ergenekon

için oluflturulan ve 2500 sayfay›

buldu¤u söylenen iddianamenin içi-

ne bunlar girmiyorsa, AKP neyi

yarg›layacak? AKP, Ergenekon ope-

rasyonu yapmak istiyorsa sözünü

etti¤imiz suçlar› ve bunlar›n sorum-

lular›n› yarg›lamas› gerekir.

AKP, söz konusu operasyonla

bir yandan oligarfli içi çat›flmay›

sürdürürken, ayn› zamanda kont-

rgerillay› bir kaç generalden, dev-

let içindeki bir çeteden ve kontrge-

rillan›n suçlar›n› salt bir darbe pla-

n› yapmaktan ibaret göstererek

devleti de aklamaya ve kontrgeril-

lan›n suçlar›n›n üzerini kapamaya

da hizmet etmifl olmaktad›r.

TTaayyyyiipp’’iinn CCeehhaalleettii VVee
ÇÇaarrpp››ttmmaass››:: TTeemmiizz EElllleerr

Sözünü etti¤imiz NATO kararla-

r› çerçevesinde dünyan›n çeflitli ül-
kelerinde kontrgerilla örgütleri
oluflturulmufltu. Bunlar; ‹talya’da
GGllaaddiioo, Fransa’da RRüüzzggaarr GGüüllüü,
Yunanistan’da KKooyyuunn PPoossttuu, Bel-
çika’da KK››ll››çç, Hollanda’da NNaa--
mmuusslluu HHoollllaannddaall››llaarr, Avustur-
ya’da GGeezziiccii SSppoorr vvee DDoossttlluukk
BBiirrllii¤¤i isimleriyle an›l›yordu.

1990’lar›n bafllar›nda Avrupa ül-
kelerindeki kontrgerilla örgütleri
deflifre oldular ve bafllang›çta inkar
edilirken, sonuçta kabul edilmek
zorunda kal›nd› ve tasfiye edildiler.

Fakat, bu ülkelerin hiç birisinde
de kontrgerilla yarg›lanmad›, hesap
sorulmad›.

Tayyip Erdo¤an’›n sözünü etti¤i
‹talya’daki “temiz eller” ile Gladio
isimli kontrgerilla örgütlenmesi bir-
birinden ayr› olaylard›r.

Gladio, ‹talya’da 1972 y›l›nda

üç kiflinin öldürülmesi olay›n›n

1989 sonlar›nda bir savc› taraf›ndan

yarg› önüne getirilmesi sonucunda

ortaya ç›kan kontrgerilla örgütlen-

mesinin ad›d›r. Bafllang›çta Gladi-

o’nun üzeri örtülmek istenmifl, fa-

kat aç›¤a ç›kan gerçekleri örtbas et-

mek mümkün olmam›flt›r. Bunun

üzerine, Gladio’nun varl›¤› kabul

edilmek zorunda kal›nm›flt›r. Gladi-

o’nun sadece ‹talya’da de¤il, tüm

NATO ülkelerinde örgütlendi¤i de

deflifre edilmiflti.

Bu deflifrasyonu ve tasfiyeyi
mümkün k›lan ise esas olarak, Av-
rupa emperyalist devletlerinin o sü-
reç itibar›yla art›k bu eski kontrge-
rilla örgütlenmesine ihtiyac› kalma-
m›fl olmas›d›r. Bu nedenle “hesap
sorulmadan, yarg›lanmadan” tasfi-

ye edilmifllerdir ve hiç kuflku yoktur
ki, ihtiyaç duyuldu¤unda yine olufl-
turulacaklard›r.  

Ço¤u NATO ülkesi, bu geliflme-
ler üzerine kontrgerilla örgütlerinin
varl›¤›n› kabul edip tasfiye etmek
durumunda kal›rken, en fazla suç ifl-
lenen ülkelerden birisi olan Türki-
ye’de defalarca ve çok say›da belge
ile aç›¤a ç›km›fl olan bu örgütlenme,
ne yarg›lanm›fl, ne de tasfiye edil-
mifltir.

‹talya’da gündeme gelen ve “Te-
miz Eller” ad›ndaki operasyonun
hedefi ise hemen tüm ‹talya’ya ya-
y›lm›fl ihale-rüflvet-yolsuzluk çark›-
d›r. Bu pisli¤in içinde, patronlar,
burjuva politikac›lar aç›¤a ç›km›fl
ve “Temiz Eller”in dünyada örnek
olarak gösterilmesinin nedeni ise,
dokunulmazl›¤› olan burjuva politi-
kac›lar›n›n dokunulmazl›klar›n›n
kald›r›larak yarg›lanmalar› olmufl-
tur.

Dolay›s›yla, ülkemizde bir “Te-
miz Eller” operasyonu yap›lacaksa,
herhalde AKP’nin bafl›nda bulunan-
lardan bafllamak gerekir.

Tayyip Erdo¤an gerek cehaletin-
den, gerekse de demagoji yapt›¤›n-
dan, her iki olay› birbirine kar›flt›r-
makta ve bu olaylar› iktidar çat›fl-
mas›na meflruluk kazand›rmak için
kullanmaktad›r.

Tayyip Erdo¤an ne kontrgerilla-
ya karfl› mücadele etmektedir ve ne
de böyle bir niyet tafl›maktad›r.
Onun yapt›¤›, kontrgerillaya karfl›
mücadelenin meflrulu¤undan yarar-
lanmaya çal›flmakt›r. ABD iflbirlik-
çisi AKP zihniyetinden farkl› bir
fley beklemek de abestir.

Say›: 154 21ERGENEKON

Gözalt›nda ÖÖlüm!Gözalt›nda ÖÖlüm!
Zonguldak’ta gözalt›na al›nan Metin Yüksel, karakol-

da öldü! 

““AAyyaa¤¤›› ttaakk››llmm››flfl!!””

Adli bir vakaadan gözalt›na al›nan Yüksel’in götürül-
dü¤ü Çarfl› Polis Merkezi’nde nezarethaneye girece¤i s›-
rada kaçmaya çal›fl›rken yakaland›¤›, panikten yere
düfltü¤ü ve götürüldü¤ü Zonguldak Atatürk Devlet Has-
tanesi’nde hayat›n› kaybetti¤i söylendi.

Abisi Ömer Yüksel, polislerin kardefline “Suçunu ka-

bul et, yoksa u¤rafl›rs›n” dediklerini belirtirken, “Bir

soygun, bir h›rs›zl›k yapmam›fl. Sadece bir itham ile kar-

fl› karfl›yayd›. Hastanede Metin’i sordum. ‘Kardeflin ölü

olarak geldi’ dediler” diye konufltu.

Zonguldak Emniyet Müdürü Atilla Ç›nar ise “Bizim

arkadafllarla ilgili bir s›k›nt› oldu¤unu sanm›yorum.

Çünkü flahs›n ifadesi avukat› nezaretinde al›nm›fl” söz-

leriyle polisleri savundu. 
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Tecritte bir ölüm daha yafland›.
Fakat bu ölüm di¤erlerinden farkl›y-
d›. Bu ölüm burjuva bas›n›n bir k›s-
m›nda kendine geniflçe yer buldu, bu
ölüm üzerine CHP mecliste soru
önergesi verdi, kimi köfle yazarlar›
bu ölümü köflelerine tafl›d›lar.

F Tipi hapishaneler ve tecrit uy-
gulamas›n›n yaflam›n› ald›¤› kifli,
“Ergenekon operasyonu” kapsa-
m›nda gözalt›na al›nan Kuddusi
Okk›r’d›.

Fakat Okk›r’›n ölümünü günde-
me getirenler, F Tipi hapishane ve
tecrit gerçe¤ini yine görmezden gel-
meyi sürdürmüfltür.

OOkkkk››rr’’›› ÖÖllddüürreenn FF TTiippii 
HHaappiisshhaanneelleerr vvee TTeeccrriittttiirr
Kuddusi Okk›r, 13 ay önce gözal-

t›na al›nd› ve 23 Haziran 2007’de tu-
tuklanarak, Tekirda¤ F Tipi Hapisha-
nesi’nde tek kiflilik bir hücreye ko-
nuldu. Henüz hakk›ndaki iddianame
bile ortaya ç›kmam›flken, kald›¤›
hücrelerde rahats›zland› ve ““hhaassttaa-
ll››kkttaann ttaahhlliiyyee eeddiillddii¤¤iinnddee”” o art›k
hemen hemen ölü durumdayd›.

Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde
Temmuz 2007 ve Mart 2008 tarihle-
ri aras›nda 9 kez rahats›zland›¤› için
revire ç›kt›, fakat ilaç tedavisi uygu-
lanarak geri hücresine gönderildi.
Okk›r’a, rahats›zl›klar›n›n sürmesi
üzerine götürüldü¤ü hastanelerde
““ssiinnüüzziitt”” tan›s›yla, sonra ““aa¤¤››rr
ddeepprraassyyoonn”” ve daha sonra da ““zzaa-
ttüürrrreeee”” teflhisiyle, en sonunda da
böbrek yetmezli¤i teflhisiyle tedavi-
ler uyguland›. Hastaneye yat›r›lma-
d›, ilgilenilmedi, yüzeysel teflhisler-
le ilaç verilip gönderildi.

En son Edirne Trakya Üniversi-
tesi T›p Fakültesi Hastanesi’nde 29
May›s’ta biopsi yap›ld› ve kanser

oldu¤u anlafl›ld›.

Okk›r’›n yaflad›¤› bu süreç; F tipi
hapishanelerin rutin uygulamas›d›r.
Sadece Okk›r için geçerli de¤ildir.

ÖÖrrnnee¤¤iinn,, Tekirda¤ 1 No’lu F Ti-
pi Hapishanesi’nde bulunan SSaalliihh
SSEEVV‹‹NNEELL isimli tutsak 2005 y›l›nda
kalp krizi geçirdi¤i halde, kald›r›ld›-
¤› revirde a¤r› kesiciler verilerek
hücresine geri götürülmüfl, tutsakla-
r›n kap›lar› dövmeleri, tedavi talep-
leri cevaps›z b›rak›lm›fl ve kalp kri-
zinden ölümüne neden olunmufltu.

Okk›r da, tutuklu ve hükümlüle-
rin rahats›zland›klar›nda hastane-
lerde nas›l bir muamele ile karfl›lafl-
t›klar›n›n bas›na yans›yan son örne-
¤i oldu. 

Okk›r’›n yaflad›klar›, ancak bu
devletin tutuklu-hükümlülere yöne-
lik politikalar› ile aç›klanabilir. On-
lar hastanelerde ço¤unlukla kelep-
çeleri aç›lmadan muayene edilir ya
da muayene de edilmeden, bir de
üzerine askerlerin, gardiyanlar›n
sald›r›s›na maruz kalarak geri ha-
pishaneye getirilirler.

Kimi doktorlar devletin politika-
s›na uygun olarak tutuklularla ilgi-
lenmezler, duyarl› doktorlar›n ilgi-
lenmeleri ise, sevk subaylar› tara-
f›ndan engellenir.

Okk›r’›n hastanelerde gördü¤ü
muamele bu politikalardan ba¤›ms›z
aç›klanamaz. Örne¤in, efli, Kuddusi
Okk›r’› Bayrampafla Hapishane-
si’nde görmeye gitti¤inde karfl›laflt›¤›
manzara durumu özetlemeye yeterli-
dir. fiöyle anlatmaktad›r; ““kkoorriiddoorruunn
bbiirr kkööflfleessiinnddee,, yyeerrddeenn 55 ppaarrmmaakk yyüükk-
sseekkllii¤¤iinnddee ppiisslliikk iiççiinnddee bbiirr sseeddyyeeddee,,
ssaaççllaarr›› kkaazz››nnmm››flfl,, bb››yy››kkllaarr›› kkeessiillmmiiflfl,,
ggöözzlleerrii ttaavvaannaa bbaakkaarr,, bbiilliinnccii yyaarr›› kkaa-

ppaall››,, ttaann››nnmmaayyaaccaakk bbiirr hhaallddee”” idi.

TTeeccrriittttee KKaannsseerree
YYaakkaallaanndd››
Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’ne

giriflte yap›lan muayenede bir rahat-
s›zl›¤› yoktu. F Tipi hapishanede
hücreye at›ld› ve tecrit edildi. Kan-
ser hastal›¤›na tecrit hücresinde ya-
kaland›.

Bugüne kadar hücreler üzerine
çok fley yaz›ld›, anlat›ld›. Bilimsel
raporlar yay›nland›. Ortak sonuç,
tecritin öldürdü¤ü gerçe¤i idi.

Kuddusi Okk›r’›n ölümü de, tec-
ritin ölüm oldu¤unu bir kez daha
gösterdi.

Fakat dikkat edilirse, Okk›r’›n
ölümü üzerinden en fazla tart›fl›lma-
s› gereken, F Tipi hapishaneler ve
tecrit gerçe¤i, burjuva bas›nda gör-
mezden gelinmeye devam ediliyor.

Okk›r’›n ölümüne sayfalar›nda
yer verenler de, tecrit gerçe¤ini tar-
t›flmamaya özen gösteriyorlar.

Çünkü, tecrit hapishanelerinin
hayata geçirilmesinde hepsinin so-
rumlulu¤u vard›r. Çünkü, Okk›r’›n
ölümü üzerinden AKP’ye muhalefet
ederken bile, devrimcilere karfl› F
Tipi hapishanelerin kullan›lmas›n-
dan yanad›rlar.

Fakat, Okk›r’›n ölümü karfl›s›n-
da Adalet Bakanl›¤›’ndan aç›klama
isteyenler, muhalefetlerinde samimi
iseler, gerçekten Okk›r’› öldüren
gerçeklerin pefline düflmek istiyor-
larsa, tecrit gerçe¤ini tart›flmak zo-
rundad›rlar.

Ve elbette, tecritin hapishaneler-
de ilk ald›¤› can Okk›r’›n can› de-
¤ildir. Bugüne kadar salt tecrite kar-
fl› mücadele sonucunda 122 kifli ya-
flam›n› yitirmifltir. Bunun d›fl›nda
da, bunal›ma girerek intihar edenler,

F Tiplerinde bir ölüm: Kuddisi
Okk›r: ‹nanmak istemeyenlere

bir kan›t daha:

Tecrit Ölümdür



hastalanarak yaflam›n› yitirenler de
mevcuttur. Yine, henüz yaflam›n› yi-
tirmemifl olup her an ayn› sonuçla
karfl›laflabilecek olanlar vard›r.

112222 ÖÖllüümm DDee BBuu 
HHaappiisshhaannee PPoolliittiikkaass››
SSoonnuuccuunnddaa OOlldduu
Bu ülkenin generallerinin yarg›-

land›¤› Ergenekon operasyonunda
tutuklanan Kuddusi Okk›r’a bu mu-
ameleyi yapanlar, düflünün ki, bu
düzene karfl› mücadele eden dev-
rimcilere neler yapmazlar?

Bu sorunun cevab› F Tipi hapis-
hanelere karfl› direniflte yaflam›n› yi-
tiren 122 ölümde vard›r.

122 ölümün d›fl›nda da, bir çok
tutsak Kuddusi Okk›r’›n hastal›¤›n›
teflhis etmeyen hastanelerde, zorla
müdahale iflkencesi alt›nda sakat b›-
rak›ld›lar. Hapishanelerdeki sald›r›-
larda yaralanan tutsaklardan tedavi-
leri yap›lmad›¤› için kal›c› sakatl›k-
lar yaflayanlar, uzuvlar›n› kaybe-
denler oldu.

F Tipi hapishanelere karfl› dev-
rimci tutsaklar›n direnifllerini kara-
layanlar, direniflleri nedensiz gibi
göstermek için F Tipi hapishane
propagandas› yapanlar, Okk›r’›n
ölümü için ne diyorlar?

Örne¤in, F Tipi hapishanelerin
reklam›n› yapan Tuncay Özkan ge-
nerallerin de ““llüükkss ootteell ooddaallaarr››nn-
ddaa”” kald›klar›n› söyleyebilecek mi,
ya da örne¤in OOkkkk››rr’’››nn llüükkss ootteell
ooddaass››nnddaa yyaaflflaamm››nn›› yyiittiirrddii¤¤iinnii mi
iddia edecek?

Oysa 122 ölüm; tutsaklar› teslim
almak için düzenlenmifl bu tecrit
politikas›na, ölüm hücrelerine karfl›
direniflte yafland›. Tutsaklar›n dire-
niflleri karfl›s›nda F Tipi hapishane-
leri savunanlar, ölüm hücrelerini sa-
vunuyorlard›.

TTAAYYAADD’’ll›› AAiilleelleerr;;
““YYeennii ÖÖllüümmlleerree 
‹‹zziinn VVeerrmmeeyyeelliimm””

Tutuklu Hükümlü Aileleri Yar-
d›mlaflma Derne¤i (TAYAD) 8
Temmuz’da yapt›¤› ““KKuudddduussii OOkk-
kk››rr vvee SSeekkiizz YY››lldd››rr DDuuyymmaazzddaann vvee
GGöörrmmeezzddeenn GGeelliinneenn HHaappiisshhaannee
GGeerrççee¤¤ii”” bafll›kl› aç›klamada, Ok-
k›r’› öldürenin devletin hapishane
politikas› oldu¤unu anlatarak, halen
hapishanelerde tedavileri yap›lma-
yan tutsaklardan baz›lar›n›n isimle-
rine yer verdi.

““...... bbuu ttrraajjeeddiiyyii ssaaddeeccee KKuudddduu-
ssii OOkkkk››rr vvee aaiilleessii yyaaflflaamm››yyoorr”” de-
nilen aç›klamada, F Tipi hapishane-
lerde bu trajedilerin her zaman ya-
fland›¤› ve bir çok tutsa¤›n tecrit so-
nucunda a¤›r hasta durumda oldu¤u
vurguland›.

TTAAYYAADD aaçç››kkllaammaass››nnddaa yyeerr
aallaann aa¤¤››rr rr aahhaattss››zzll››kkllaarr›› oollaann ttuutt-
ssaakkllaarr››nn iissiimmlleerr flflööyyllee;;

- EEddiirrnnee FF TTiippii’’nnddee,, EEnnvveerr YYAA-
NNIIKK beyin ansefalisi yüzünden sü-
rekli bayg›nl›klar geçirmektedir.
Tahliye edilmesi ve tedavi edilmesi
gerekirken, mahkemelere bile hüc-
reli ring arac›na konularak getirildi-
¤i için hastal›¤›n›n a¤›rlaflmas›na
neden olunmaktad›r. 

- EEddiirrnnee FF TTiippii’’nnddee AAllii OOssmmaann

KKÖÖSSEE a¤›r bir tansiyon hastas›d›r.

Doktor raporu olmas›na ra¤men 8

y›ld›r tek kiflilik hücrede tutulmak-

tad›r.

- SSiinnccaann FF TTiippii’’nnddee EE rrooll ZZAA-
VVAARR,, mesane kanseridir ve 17 kez

ameliyat olmufltur. Ama a¤›r sa¤l›k

durumuna ra¤men tahliye edilme-

mektedir. 

- SSiinnccaann HHaappiisshhaanneessiinnddeekkii

HHüüsseeyyiinn ÖÖZZAARRSSLLAANN Hepatit C

hastal›¤› olmas›na ra¤men hastane

sevklerinde bin bir türlü zorluk ç›-

kar›lmakta, adeta sevkler iflkenceye

çevrilmektedir.

- KKaanndd››rraa FF TTiippii’’nnddee UUffuukk

KKEESSKK‹‹NN Tip 1 Diabet hastas›d›r.

‹nsülün ba¤›ml›s›d›r. Ve tecrit hücre-

lerinde hemen her hafta a¤›r fleker

komas›na girmekte, hastaneye her

götürülüflü ancak uzun u¤rafllarla

sonucunda mümkün olmaktad›r. 

- TTeekkiirrddaa¤¤ FF TTiippii’’nnddee HHaassaann

TTaahhssiinn AAKKGGÜÜNN,, daha önce a¤›r

psikiyatrik rahats›zl›k geçirmesine

ve doktor raporu olmas›na ra¤men

tek kiflilik hücrede tutulmaktad›r.

- EEddiirrnnee FF TTiippii’’nnddee KKeemmaall AAVV-
CCII’’n›n sürekli rahats›zlanmas›na

ra¤men durumuna halen teflhis ko-

nulmam›flt›r.

“Bu örnekler saymakla bitmez”

diyen TAYAD’l› Aileler, ““KKuudddduussii
OOKKKKIIRR ssaaddeeccee bbiirr öörrnneekkttiirr.. YYeennii
ööllüümmlleerree iizziinn vveerrmmeemmeekk bbiizzlleerriinn
eelllleerriinnddeeddiirr”” dedi.

TAYAD’l› Aileler yapt›klar›
aç›klama ile, Elbistan Hapishane-
si’nde iflkenceye maruz kalan A.
Muttalip Arslan’›n can güvenli¤i so-
runu oldu¤unu belirttiler.

Aç›klamaya göre, Elbistan Ha-
pishanesi’nde siyasi tutsaklarla ilifl-
ki kurmak isteyen A. Muttalip Ars-
lan’a Kas›m 2007’de bafl›nda 1.
Müdür Osman Demirel ve baflgardi-

yan Kemal
K›l›ç’›n bulun-
du¤u bir grup
gardiyan tara-
f›ndan saatlerce

iflkence yap›ld›. ‹flkence sonras›nda
dondurucu so¤u¤a ra¤men üstüne su
dökülmüfl flekilde 10 gün yataks›z,
ç›plak beton üstünde yat›r›ld›. Son-
raki günlerde, hapishane idaresinin
yönlendirmesiyle faflist olarak bili-
nen tutuklular›n öldürme giriflimine
maruz kald›. 

Yaflad›klar› üzerine A. Muttalip

Arslan savc›l›¤a suç duyurusunda
bulundu. Savc›l›k, Aslan ve ailesi-
nin ›srarlar›na ra¤men hapishane
idaresini d›fl›nda tutarak sadece bir
k›s›m sald›rgan hakk›nda dava açt›.

TAYAD’l› Aileler, bunun ““hhaappiiss--
hhaanneelleerrddee nnaass››ll bbiirr yyöönneettiimm aannllaayy››--
flfl››nn››nn oolldduu¤¤uunnuunn ççaarrpp››cc›› bbiirr öörrnnee¤¤ii””
oldu¤unu vurgulayarak, Adalet Ba-
kan›’n›n bizzat bilgisi olan bu olay-
da, Arslan’›n karfl›laflaca¤› herhangi
bir bask›, iflkence veya can güvenli¤i
sorunundan yine Adalet Bakanl›-
¤›’n›n sorumlu olaca¤›n› belirttiler.

Elbistan Hapishanesi’nde ‹flkence 
“CAN GÜVENL‹⁄‹M YOK!” 
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“Merhaba,

... ‘Hiçlik’ nedir biliyor musun?

Mesela ranza, dolap ve her fley
sabittir burada. Hücrede bulunan
her fley bir yere m›hlanm›flt›r. Ran-
zan›n orada de¤il de, burada durma-
s›na bile sen karar veremezsin. Ve
zaten sen hiçbir fleye karar vere-
mezsin. Sadece senin hakk›nda ve-
rilmifl kararlara uymal›s›n.

Zaman bile sabit durur burada.
Geçmez bir türlü. Geçip gitmedi-
¤inden de¤il, geçerken sana bir an-
lam b›rakmad›¤›ndan
senin için anlam›n› yi-
tirir ve zaman hhiiçç olur.
Gece ya da gündüz ol-
mas›n›n d›fl›nda bir
anlam içermez art›k.
Ki ç›plak zamana an-
lam›n› giydiren insan-
lard›r. Oysa sen bun-
dan yoksunsundur.
TTeeccrriittiinn ççaarrmm››hh›› sseennii
hhiiççllii¤¤ee mm››hhllaamm››flfltt››rr..

Kula¤›n bir dost
sesine ac›k›r ama do-
yuramazs›n. Ve çölde
serap görülmesi gibi,
sesler bir hayale dönü-
flür. Çünkü yokturlar. Fakat
ses ve seslenifllerden kopart›-
lan insan bu ihtiyac›, içinde
yaratt›¤› seslerle gidermeye
çal›fl›r. Kendisiyle konuflur,
dertleflir. Bunu bazen aç›ktan
yapar, ço¤u kez içinden yapar.
Bu insan ruhunun yaratt›¤› bir
öz savunmad›r. Ama savunma
giderek kendini tahrip etmeye
bafllar. Çünkü hayal ve gerçek
birbirine kar›fl›r.

Yemek arabas› bir kederi
tafl›r gibi a¤›r a¤›r inleyerek
yaklafl›r hücrene. Mazgal aç›-
l›r ve kapan›r. Fakat üç tabak
kederin bir anlam› yoktur se-
nin için, hiçbir anlam› yoktur.
Çünkü hiçlik uygarl›¤›nla ye-
mek yemek kederli bir tekrar-
d›r sadece...

Uykuda bir yere m›hlan-

m›fls›nd›r sanki. Uyuyabilmen için
yerinden ç›kartman gerekir. Bu zor-
dur ve giderek imkans›zlafl›r. Sen
u¤raflt›kça ele geçmez bir has›m
olur uyku. Her gece ama her gece
ayn› iflkence tekrarlan›r. Ve art›k sen
istedi¤in zaman de¤il, uykunun hiç-
li¤i seni bo¤du¤u zaman uyuyabilir-
sin. Uyuyakald›¤›n› bile fark etme-
den kalkmak üzere.

Ertesi gün, daha ertesi gün, ve
her gün. Yeniden ama yeniden ayn›
fleyleri yapars›n. Ki yaflam hiçlefl-
meye bafllam›flt›r art›k. Bu darac›k

hücre dipsiz bir kuyu gibi her gün
hiçli¤e çeker seni. Ki hiçlik derya-
s›ndan ibaret olan bu mekan ve za-
man ortas›ndaki insan› bo¤mak için
her an yükselir ve yüklenir.

Etraf›n› saran bu hiçli¤in yum-
ruk izleri bedeninde iz b›rakmaz.
Çünkü ruhuna inmektedir. Hat›rala-
r›n›, hayallerini, özlem ve idealleri-
ni hiçlefltirmek için, her fley ama her
fley gittikçe irileflen yumruklara dö-
nüfltürülür...

Seni, sadece a¤›z ve mide ve ba-
¤›rsaktan ibaret bbiiyyoolloojjiikk bbiirr vvaarrll››--
¤¤aa indirgemek için, durmadan ruhu-
na vurur tecritin hiçli¤i. Ve sana

““ddüüflflüünnmmee”” der. Hal-
k›n yoklu¤u, yoksul-
lu¤undan sana ne? Sö-
mürüden, zorbal›ktan,
yozlaflmadan sana ne?
Emperyalizmin vah-
fletinden, halklar›n
ac›lar›ndan sana ne.
Vatan›n IMF, ABD ve
AB’ye peflkefl çekil-
mesi seni ne ilgilendi-
rir? Sen bir hiçsin!..
Hiçsin!.. Hiç!

Ama hay›r.

Çünkü halk ve va-
tan için çarp›yor kal-
bimiz. Ki hiçbir fley

için bana ne demiyoruz. Ve
flimdi bana ““TTeeccrriitt nneeddiirr??””
derseniz “Hiç” derim size.
Hiç!

Çünkü halk ve vatan için
çarpan yüre¤imizin... çünkü
122 karanfilimizle destanla-
flan onurumuzun karfl›s›nda
emperyalizmin kirli tecrit po-
litikas› kocaman bir hiçti. Ki
emperyalizm ve iflbirlikçileri-
nin hayat›n her alan›nda da-
yatt›¤› hiçli¤e karfl›, ba¤›ms›z-
l›k bayra¤›n› hep yükseklerde
dalgaland›raca¤›m›z sürece,
güzel günler görece¤iz de-
mektir. Ve hiçli¤i hep beraber
yenece¤iz, içeride ve d›flar›-
da... 

Kand›ra 11 NNo’lu FF Tipi
hücrelerinden bbir

özgür tutsak

Fiziki imkans›zl›k yok denerek
tecrit meflrulaflt›r›lamaz...

TTüümm TTüürrkkiiyyee‘‘yyii FF TTiippii’’nnee ççeevviirrmmeekk
iissttiiyyoorrllaarr diye yazm›flt›k y›llar önce. 

Ve yine y›llar önce yazm›flt›k ki, tteeccrriitt,,
ssaaddeeccee ddeevvrriimmccii ttuuttssaakkllaarraa,, sadece 

hapishanedekilere de¤il, tüm topluma 
yönelik bir sindirme, y›ld›rma ve teslim  

alma politikas›d›r. Geçen y›llar ve her ge-
çen gün bir yenisi eklenen olaylar kan›t›d›r. 

Zulme karfl›(!), özgürlüklerden yana(!) 
oldu¤u iddias›ndaki AKP iktidar›, 5 y›l› 

aflk›n süredir uyguluyor tecriti. En koyu ve
en zalimane bir biçimde. 

Söz veriyorlar, –10 saatlik sohbet hakk›n›
uygulayaca¤›z diye–; sözlerini tutmuyorlar. 

Gerekçe komik: Yeterli personel yok;
yeterli yer yok; yani fiziki imkans›zl›klar(!)

ZZaalliimm,, zzuullmmüünnüü,, fiziki imkans›zl›klar
bahanesinin arkas›na gizlemeye çal›fl›yor.

Ama iflte her fley ortada.. 

TTeeccrriittiinn ÇÇaarrmm››hh››!!
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Oligarfli içi güçler, iktidar
çat›flmas› yürütüyorlar. Solun
tümü olmasa da belli baz› ke-
simleri, bu çat›flman›n oligar-
fli içi bir iktidar çat›flmas› ol-
du¤unu görebilmekte ve hal-
ka bu iktidar çat›flmas›nda
taraf olunmamas› gerekti¤ini
söylemektedir.

Evet, oligarfli içi çat›flma-
lar, devrimci mücadelenin,
hak ve özgürlük mücadelesi-
nin gelifltirilmesi için uygun
zeminler sunabilir. Fakat, ay-
n› zamanda halktan yana
güçler bu zemini de¤erlendi-
remediklerinde, halk›n bu ça-
t›flma çerçevesinde saflaflma-
s›n›n önüne geçilemez ki, bu
durumda oligarfli kendi iç ça-
t›flmas›n› sürdürürken halk›
da kendi yan›na yedeklemifl
olacakt›r. 

Bu tehlikenin önüne geç-
mek için halka ““oolliiggaarrflflii iiççii
ççaatt››flflmmaaddaa ttaarraaff oollmmaayy››nn””
ça¤r›s›nda bulunuyoruz elbet-
te. Fakat bu yeterli midir?

Halka oligarfli içi çat›flma-
n›n iç yüzünü teflhir edip,
gerçekleri anlatmak gerekir,
fakat bununla s›n›rl› kal›nd›-
¤›nda, oligarfli içi güçlerin
halk› kullanmas›, kendi politi-
kalar› çerçevesinde harekete
geçirmesi engellenemez.

‹‹flflttee DDeevvrriimmccii DDeemmookkrraattiikk
CCeepphhee’’nniinn zzoorruunnlluulluu¤¤uu vvee
aacciilliiyyeettii,, bbuu nnookkttaaddaa bbiirr kkeezz
ddaahhaa oorrttaayyaa çç››kkmmaakkttaadd››rr..

Halka “oligarfli içi çat›flma-
da taraf olmay›n” demenin
ötesine geçmek, kitlelere böy-
le bir alternatif sunabilmeyi

de gerektirir. Halka farkl› bir
alternatif sunmakta, ideolojik
de¤ilse de, pratikte yetersiz-
lik vard›r.

Evet, tüm devrimci, de-
mokratik güçler, halka, “oli-
garfli içi çat›flmada taraf olma
devrimci mücadele saflar›nda
örgütlen” diyebilirler ve de-
melidirler. Devrimci demok-
ratik cephe, bu ça¤r›y› güç-
lendirmenin ve somutlama-
n›n araçlar›ndan biridir. Böy-
le bir ça¤r›da bulunup birlik-
lere, cephelere karfl› durmak,
kendi içinde tutarl› de¤ildir. 

Halk›n karfl›s›na, “fiu flu
zeminlerde, flu flu ilkeler çer-
çevesinde, flu hedeflerle, tüm
sol ve halktan yana güçlerin
birli¤ini sa¤lad›k. Oluflturdu-
¤umuz bu cephe, oligarfliye
karfl› halk›n saflar›nda müca-
dele etmek isteyen herkesin
cephesidir” diyebilmek gere-
kir.

Solun önündeki görevler-
den birisi, bunu diyebilmemi-
zi mümkün k›lacak bir cephe-
yi yaratmakt›r. 

Bir birlik ihtiyac› flu veya
bu biçimde solun hemen her
kesiminde görülüyor, fakat
politikalara ba¤l› olarak birli-
¤in biçiminde de farkl›l›klar
gündeme geliyor. Solun bir
kesimi, kendi politikalar›n›
herkese dayatan birlik biçim-
leri önererek, daha bafltan
daralt›yor. 

Birlik tart›flmalar›nda bu
anlamda üç yanl›fltan sözedi-
lebilir. 

Bunlardan bbiirriinncciissii,, birli-

¤in sseeççiimmlliikk bir birlik olarak
düflünülmesidir.

‹‹kkiinncciissii,, birli¤in salt bir
kesimin sorunlar› çerçe-
vesinde örgütlenmeye ça-
l›fl›lmas›d›r.

ÜÜççüünnccüüssüü,, birlik içine
AB’ci kesimlerin, düzen
partilerinin dahil edilme-
ye çal›fl›lmas›d›r.

Bunlardan bir fley ç›k-
maz. En az›ndan solun en

genifl kesimlerinin birli¤i ç›k-
maz. Ba¤›ms›zl›k ve demok-
rasi mücadelesini gelifltirecek
bir pratik ç›kmaz. 

Birlik politikas›nda bu dar,
benmerkezci ve solun birçok
kesimini bafltan d›fllayan ba-
k›fl aç›lar› terkedilmelidir. 

Birlik, halk› örgütlemeyi
ve düzene karfl› mücadeleye
katmay› hedeflemelidir. 

Birlik, halk› düzene karfl›
saflaflt›rmay› ve saflaflma
içinde bir alternatif sunmay›
amaçlamal›d›r. Düzen güçleri-
ni, AB’ci kesimleri içine al-
maya çal›fl›lan birlik daha
bafltan halk›n sorunlar›ndan
ve taleplerinden uzaklaflm›fl
demektir.

Birlik, gerçekten halk›n so-
runlar› için çözüm gücü ola-
caksa, oligarfli içi güçlerin ça-
t›flmas› karfl›s›nda halk için
farkl› bir mevzi sa¤layacak-
sa, düzenin icazet s›n›rlar›
içinde hareket eden bir müca-
dele çizgisi benimseyemez. 

Bu DDeevvrriimmccii DDeemmookkrraattiikk
CCeepphhee’’dir. ‹sim olarak ne de-
nirse densin, ihtiyaç duyulan,
ifllev olarak halk›n devrimci
ve demokratik mücadele çer-
çevesinde örgütlenebilece¤i
bir cephedir. Devrimci De-
mokratik Cephe’yi oluflturma
ihtiyac›, sonuçsuz tart›flma-
larla sürüncemeye b›rak›la-
mayacak önem ve aciliyette-
dir.

Halka, ‘‘Oligarfli ‹‹çi
Çat›flmada TTaraf OOlmay›n’

Demek YYetmez

Sorunlar // ÇÇözümler



•• ‹‹flflkkeennccee,, iinnssaann hhaakkllaarr›› iihhllaall--
lleerrii,, kkoommpplloollaarr yyeennii ddee¤¤iillddiirr..

FFaarrkkll›› oollaann yyaapptt››rraannllaarr››nn vvee
mmaarruuzz kkaallaannllaarr››nn kkiimmllii¤¤iiddiirr..  

•• ‹‹flflkkeenncceeyyii ‘‘yyeennii’’ kkeeflflffeeddeennllee--
rriinn iittiirraazz››,, bbuu yyöönntteemmlleerriinn eeggee--
mmeennlleerr aarraass››nnddaa iitt ddaallaaflfl››nnddaa kkuull--
llaann››llmmaass››nnaadd››rr!! 

•• DDeevvrriimmcciilleerree kkaarrflfl›› kkuullllaann››ll--
mmaayyaa ddeevvaamm eeddiilleebbiilliirr

“Ziverbey Köflkü gibi” diye se-
kiz sütuna manflet atm›flt› infazlar›n,
katliamlar›n alk›flç›s› bir gazete. Fa-
flizmi savunmakta generalleri, polis
fleflerini ve faflist MHP’yi geride b›-
rakan düzenin ana muhalefet lideri
Deniz Baykal, “Darbe dönemi gibi”
diye hayk›r›yordu. Ülkemizde hu-
kukun, adaletin nas›l ayaklar alt›nda
çi¤nendi¤ini, nas›l insanl›k d›fl› uy-
gulamalar yap›ld›¤›n› en iyi bilebi-
lecek konumdakilerden biri olan
Türkiye Barolar Birli¤i Baflkan› Öz-
demir Özok, “S›k›yönetim mahke-
melerinde bile böyle bir insan hakk›
ihlali görülmedi.” diye demeçler
veriyordu. 

Sanki, iflkenceler 12 Mart’ta Zi-
verbey’de kalm›fl da yeniden hortla-

m›flt›. Sanki,
12 Eylül dö-
neminden bu
yana, bu ül-
kede hiçbir
anti-demok-
ratik uygula-
ma olmam›fl-
t› da flimdi
oluyordu. 

Ya biz bu
ülkede yaflam›yorduk; ya bunlar›
söyleyenler. 

Bizim bu ülkede yaflad›¤›m›z ke-
sindi. Çünkü bu ülkenin sokaklar›n-
daki kan bizim kan›m›zd›. Bu ülke-
nin Emniyet müdürlüklerinde, jan-
darma karakollar›nda, hapishanele-
rinde dökülen kan bizim kan›m›zd›.
Bizim etimiz lime lime do¤ranm›flt›
oralarda. Biz “intihar” ettirilmifl, biz
kaybedilmifltik oralarda. Oralar,
M›T’e, polise, jandarmaya ba¤l› ifl-
kencehaneler, F Tipi hapishaneler,
bizim için yap›lm›flt› zaten. Gene-
raller için de¤il!

Do¤an Holding’in gazetelerinin,
Deniz Baykallar›n ve iflkenceyi, tu-
tukluluk süresinin bu kadar uzama-
s›ndaki anti-demokratiklikleri kefl-
fedenlerin itiraz› da bunayd› zaten;
devrimciler için yap›lan yerlere ge-
nerallerin, patronlar›n konulmas›,
devrimcilere karfl› kullan›lmak üze-
re gelifltirilen yöntemlerin egemen
s›n›flar›n bir kesimine karfl› kulla-
n›lmas› kabul edilemezdi!!!

Kabul edemedikleri, muhalefet
ettikleri yaln›zca budur. 

‹fiKENCE VE R‹YAKARLIK:

AKP iktidar› taraf›ndan “Ergene-
kon” ad› verilen operasyonda gözal-
t›na al›nan generallere, patronlara,
gazetecilere yap›lan uygulamalar
karfl›s›nda belli kesimler bir anda
“iflkenceyi”, “insan haklar›n›” hat›r-
lad›lar. Gözalt›na al›nanlar›, bank-
larda oturtmufllard›, uykusuz kal-
m›fllard›, tansiyonlar› yükselmiflti.
Tutuklama “önlem” olmaktan ç›k›p
cezaya dönüflmüfltü. Söylenenler
bunlardan ibaretti.  

Bunlar da elefltirilebilir kuflku-
suz; fakat, ülkemiz kan gölüne dö-
nüfltürülürken, bunlar› görmezden
gelenlerin bu operasyonda yaflanan-
lar› sanki tek zulüm örne¤iymifl gi-
bi gündeme getirmesinin riyakarca
oldu¤u da aç›kt›r. 2 gün gözalt›nda
hastanelere tafl›nd›lar. Oysa, 12 Ey-
lül döneminde gözalt› süresini 90
güne ç›karanlar kendileriydiler. 

‹flkence, ülkemizden hiçbir za-
man eksik olmad›; istisnas›z bütün
iktidarlar döneminde devam etti.
fiubelerden cesetleri ç›kt› insanla-
r›n. Bazen cesetleri bile ç›kamad›;
kaybedildiler. Yüzbinlercesi sakat
b›rak›ld›. 

Amaç düzen karfl›tlar›n› yok et-
mekti. Amaç halk›n mücadelesini
sindirmekti. Bu amaçta hemfikir
olan tüm düzen güçleri, iflkenceye
yönelik elefltirileri her zaman “mün-
ferittir” demagojileriyle savuflturup
iflkencecilere “devam edin” mesaj›
verdiler. 

Halka, devrimcilere, demokratik
güçlere karfl› uygulanan zulüm, yal-
n›z iflkencelerle de kalmad›. Katli-
amlar, kaybetmeler, faili meçhuller,
bask›nlar, provokasyonlar, linç sal-
d›r›lar›... hiç eksik olmad› ülkemiz-
den. Emri veren iktidarlar; uygula-

Halk Cephesi
hhttttpp::////wwwwww..bbaaggiimmssiizzlliikk--ddeemmookkrraassiiiicciinn--hhaallkkcceepphheessii..ccoomm

Aç›klama NNo: 22                TTarih: 88 TTemmuz 22008

Afla¤›daki aç›klama Halk Cephesi’nin oligarflinin iç
çat›flmas› olan  “Ergenekon Operasyonu’ndan sonra
burjuva medyada gözalt› ve hapishane koflullar›na
iliflkin ç›kan  haberler ve medyan›n iki yüzlülü¤üne
iliflkin yapt›¤› 8 Temmuz tarihli aç›klamas›d›r. 

Türkiye GGerçe¤i 
‹flkencedir
Katliamd›r
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yan, polis, jandarma ve M›T’ti. Bu
de¤iflmemifltir. 

Bugün de emri AKP veriyor.
AKP’nin dinci polisi uyguluyor. 

HEDEF HEP DEVR‹MC‹LER-
D‹! Komplolar, iftiralar, sahte bel-
geler de bu ülkede polisin en s›k ve
en yayg›n baflvurdu¤u yöntemler
aras›nda oldu hep. Bir senaryo ha-
z›rlay›p, bunu birine imzalat›p ar-
d›ndan bu senaryolarla yüzlerce ki-
fliyi gözalt›na alan, y›llarca sorgu-
suz yarg›s›z F tiplerinde yat›ran ay-
n› polisti. Benzer senaryolar ve ge-
rekçelerle bugün de ülkemizin ha-
pishanelerinde yüzlerce devrimci,
demokrat yat›yor. Devrimcilere, de-
mokratlara yönelik bask›lar›n en ha-
fifi, iflten ç›karmalar, okuldan atma-
lar, sürgünler, tehditler, gözda¤› ol-
mufltur. 

Hedef hep devrimcilerdi. Ve
devrimciler oldu¤u için de, bugün
“Ziverbey köflkü” manfletini atanlar,
“darbe dönemi gibi!” diyenler, bun-
lar› yok say›yordu. 

BURJUVA MEDYA HEP ZUL-
MÜN DESTEKÇ‹S‹YD‹! 5 y›ld›r
AKP iktidar›nda “iflkenceye s›f›r to-
lerans” söylemleri aras›nda sürüp
geldi iflkence, infaz ve katliamlar.
Emri veren AKP, uygulayan
AKP’nin dinci polisiydi. Peki des-
tekleyen kimdi? fiimdi “demok-
rat” kesilen burjuva medyadan
baflkas› de¤ildi. Ülkemiz tarihine
bak›ld›¤›nda görülür ki, hiçbir ifl-
kence, infaz, katliam, provokas-
yon yoktur ki, burjuva medyan›n
deste¤i olmadan yap›ls›n. 

12 Eylül darbesini hat›rlay›n.
1990’lardaki infazlar›, katliamlar›
hat›rlay›n. Ulucanlar katliam›n›,
19-22 Aral›k 2000 katliam›n› ha-
t›rlamak bile yeter. Bu iflkenceler,
katliamlar yap›l›rken, Hürriyet ga-
zetesinin o günlerde kulland›¤›
manfletleri hat›rlamak, “Ziverbey
Köflkü gibi” manfletinin riyakarl›-
¤›n› göstermeye de yeter. 

SORUN BU YÖNTEMLER‹N
‹T DALAfiINDA KULLANIL-
MASI! Devrimcilere karfl› kulla-

n›ld›¤›nda “meflru” görülen araç ve
yöntemler, flimdi egemenler aras›
savaflta kullan›l›nca, feryat ediyor-
lar. ›flte Ergenekon operasyonunda
gözalt›na al›n›p, hastalanmas›na
ra¤men tek kiflilik hücrede tutulan,
tedavisi yap›lmayan ve sonuçta  ai-
lesine ölüsü teslim edilen Kuddusi
Okk›r! ›flte F Tipleri gerçe¤i budur.
Bu gerçe¤i anlatmak için bu ülkede
122 insan öldü. fiimdi Ziver-
bey’den, hukuksuz tutuklamalar-
dan, F Tipleri’nden söz edenler, bi-
zim F Tiplerinden ç›kan cesetleri-
mizde haber de¤eri bile görmüyor-
du. 

Çünkü devrimcilerin öldürülme-
si “do¤ald›” bu ülkede. Devrimciler
söz konusu oldu¤unda, hukuku, in-
san haklar›n›, Ziverbeyler’i hat›rla-
m›yor burjuvazi. 

AKP kendinden olmayan herke-
si “terörist” diye suçluyor. Ya ondan
yanas›n, ya yaflam hakk›n yoktur.
Ony›llard›r devrimcilere karfl› her
türlü bask›y›, infazlar›, iflkenceleri,
katliamlar› meflru göstermek için
kullan›lan “terörizm”, bu kadar
ucuzdur iflte. 

Tarihin tecellisidir ki, bugün “te-
rör örgütü” suçlamas›na maruz ka-
lan generaller, bu suçlamayla nice
infazlara, katliamlara, zulümlere
imza atm›fl kiflilerdir. Ve flu da unu-

tulmamal›d›r ki, yar›n AKP’lilerin
de benzer suçlamalarla karfl› karfl›ya
kalmayaca¤›n›n garantisi yoktur.

BU TÜRK‹YE GERÇE⁄‹
‹Ç‹NDE DEMOKRAT, VATANSE-
VER OLMAK, DEVR‹MC‹ OL-
MAKTIR! Bugün ülkemiz siyase-
tinde, kendi iktidar kavgalar›n› ve-
ren egemenler, tüm kavramlar› çar-
p›t›p, halk› kendilerine yedeklemek
istiyorlar. fieriatç› AKP, demokrat!..
Darbeci generaller ulusalc›!.. Em-
peryalizm iflbirlikçisi AKP, darbeye
karfl›!.. Katliamc› generaller, gerici-
li¤e karfl›!.. ›nfaz, katliam alk›flç›s›
Do¤an Medya, insan haklar› savu-
nucusu... Çarp›kl›klar ve çarp›tma-
lar böyle devam edip gidiyor. Ve bu
çarp›tmalar ortas›nda tek bir gerçek
ç›k›yor öne: 

Gerçek demokratlar, gerçek va-
tanseverler, sadece devrimcilerdir.
Bugün de demokrasi ve ba¤›ms›zl›k
için savaflan tek güç devrimcilerdir.
Ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi gerçek-
ten savunmak, cesaret ister. Bu be-
delleri ödemeyi hiçbir düzen gücü
göze alamaz. En büyük bedelleri de
iflte bu yüzden biz ödedik ve öde-
meye devam ediyoruz. Fakat ba-
¤›ms›z demokratik sosyalist Türki-
ye idealimiz bu bedelleri ödemeye

de¤er. 
Tüm gerçek demokratlar› ve

tüm gerçek vatanseverleri, bu çar-
p›kl›klar›n saf›nda olmay› terke-
dip, ba¤›ms›z ve demokratik Tür-
kiye mücadelesine kat›lmaya ça-
¤›r›yoruz. 

Türkiye gerçe¤i, iflkencedir,
gözalt›nda ölümdür, kay›pt›r, kat-
liamlard›r. ›kisi de faflist ve ikisi
de iflbirlikçi olan generallerin yö-
netiminde de, AKP iktidar›nda da
bu Türkiye gerçe¤i de¤iflmemifltir
ve DE⁄‹fiMEYECEKT‹R. Hem
AKP iktidar›n›n, hem generallerin
yönetiminin karfl›s›na kararl›, tu-
tarl› bir demokratl›k ve anti-em-
peryalizmle ç›kal›m. 

HHAALLKK CCEEPPHHEESS‹‹

DDeevvrriimmcciilleerree kkaarrflfl››
kkuullllaann››lldd››¤¤››nnddaa ““mmeeflflrruu””

ggöörrüülleenn aarraaçç vvee yyöönntteemmlleerr,,
flfliimmddii eeggeemmeennlleerr aarraass›› ssaavvaaflflttaa
kkuullllaann››ll››nnccaa,, ffeerryyaatt eeddiiyyoorrllaarr..

TTüürrkkiiyyee ggeerrççee¤¤ii,, iiflflkkeennccee--
ddiirr,, ggöözzaalltt››nnddaa ööllüümmddüürr,, kkaayy››pp--
tt››rr,, kkaattlliiaammllaarrdd››rr.. ‹‹kkiissii ddee ffaaflfliisstt
vvee iikkiissii ddee iiflflbbiirrlliikkççii oollaann ggeennee--
rraalllleerriinn yyöönneettiimmiinnddee ddee,, AAKKPP

iikkttiiddaarr››nnddaa ddaa bbuu TTüürrkkiiyyee ggeerr--
ççee¤¤ii ddee¤¤iiflflmmeemmiiflflttiirr vvee DDEE⁄⁄‹‹fifi--

MMEEYYEECCEEKKTT‹‹RR.. HHeemm AAKKPP
iikkttiiddaarr››nn››nn,, hheemm ggeenneerraalllleerriinn
yyöönneettiimmiinniinn kkaarrflfl››ss››nnaa kkaarraarrll››,,

ttuuttaarrll›› bbiirr ddeemmookkrraattll››kk vvee
aannttii--eemmppeerryyaalliizzmmllee çç››kkaall››mm..
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Sivas flehitleriyle ilgili geçen say›-
m›zda yer veremedi¤imiz haberleri
yay›nlamaya devam ediyoruz.

““HHeessaapp ssoorruullmmaaddaann 

yyüürreekklleerriimmiizz yyaannmmaayyaa 

ddeevvaamm eeddeecceekk””

‹zmir’in Do¤ançay’da Do¤ançay
Yard›mlaflma Ve Dayan›flma Derne¤i 6
Temmuz’da köy meydan›nda bir anma
düzenledi. 120 kiflinin kat›ld›¤› anma-
da Do¤ançay-Der ad›na yap›lan ko-
nuflmada “Sivas’›n yang›n›n› örgütlü
bir halk oldu¤umuzda ve sorumlular-
dan hesap sorarak söndürebiliriz” de-
nildi. Çi¤li PSAKD Tiyatro Gru-
bu’nun Ege’den Anadolu’ya Halk
Sahnesi’nin “Sen O Gülü Sökemez-
sin H›z›r” adl› oyununu sergiledi¤i
anmada semah gösterileri sunuldu.
Anmada son olarak Grup Gün›fl›¤›
türküleri ve marfllar›n› seslendirdi. 

““DDüünn sseeyyrreeddeennlleerr bbuuggüünn

pp rrootteessttoo eeddiiyyoorrllaarr””

Bursa’da 6 Temmuz’da Semra
Baflyi¤it Halk Sahnesi’nde Mad›mak
flehitleri için anma program› düzen-
lendi. Katliam› anlatan bir dia göste-
riminin yap›ld›¤› anmada halk türkü-

leri söylendi. Törende yap›lan aç›kla-
mada “Dün 35 insan›m›z yanarken
seyredenler, bugün katliam› protesto
ediyorlar” denilerek düzenin ikiyüz-
lülü¤ü protesto edildi.

*

Gemlik Temel Haklar’da da 5
Temmuz’da Sivas flehitleri an›ld›. fii-
irlerin ve Sivas üzerine yak›lan tür-
külerin söylendi¤i anmada “Düflman
yok olmam›z› istiyor, çürümemizi-
yozlaflmam›z› istiyor. Direnece¤iz...
Yanaca¤›z ama direnece¤iz” sözle-
riyle Anadolu halklar›n›n birlikte
mücadelesine vurgu yap›ld›. 

MMaarraaflfl,, SSiivvaass,, fifieemmddiinnllii

ddüüzzeenniinn kkaattlliiaammcc›› yyüüzzüüddüürr

Dersim’deki Sivas fiehitleri anma-
s› 2 Temmuz günü Yeralt› Çarfl›s› üze-
rinde yap›ld›. Sivas flehitlerini temsi-
len 33 mumun yak›ld›¤› anma törenin-
de Halk Cephesi Temsilcisi Sakine
Ögeyik’in okudu¤u aç›klamada Ma-
rafllar, Sivaslar, Çorumlar, Gaziler,
fiemdinlilerin düzenin bu katliamc›
yüzünü aç›kça ortaya serdi¤i belirtildi.
Ögeyik, Sivas’ta yanan yang›n›n de-
vam etti¤ini, katiller yarg›lanmad›¤›,

hesap sorulmad›¤› sürece de bu yang›-
n›n devam edece¤ini söyledi.

Daha sonra konuflan Tunceli Bele-
diye Baflkan› Songül Erol Abdil de
“Sivas’›n failleri cemevlerini cümbüfl
evleri ilan edenlerdir” dedi. 

Dönülen semahlar, söylenen türkü
ve fliirlerle devam eden törenin so-
nunda meflaleler yak›larak yürüyüfl
kortejleri oluflturuldu. Sivas flehitleri-
nin an›s›na Munzur nehrine 33 karan-
fil b›rak›lmas›yla anma töreni sona
erdi. ‹kibinin üzerinde kiflinin kat›ld›-
¤› anma aralar›nda Halk Cephesi’nin
oldu¤u çok say›da DKÖ ve devrimci
yap› taraf›ndan düzenlendi.

TTüürrkküülleerr yyaannmmaazz

Trakya Kültür Merkezi 10 Tem-
muz’da Sivas flehitleri an›s›na “Tür-
küler Yanmaz” ad›yla bir anma dü-
zenledi. Slayt gösterimiyle bafllayan
anma töreninde TKM ad›na okunan
aç›klamada Mad›mak’›n bir utanç
abidesi oldu¤u belirtildi. Sivas katli-
am›n› anlatan belgeselle devam eden
anma TKM müzik toplulu¤unun
türküleriyle sona erdi. Anma törenine
40 kifli kat›ld›.

2 Temmuz Anmalar›...
YANACA⁄IZ, 
AMA D‹RENECE⁄‹Z!

Mersin’in Demirtafl Mahalle-
si’nde kurulu olan Demirtafl Kültür
ve Sanat Derne¤i taraf›ndan yozlafl-
ma ve uyuflturucuyla ilgili yap›lan
eylemde  halka yozlaflmaya karfl›
mücadele ça¤r›s› yap›ld›. 6 Temmuz
günü Pazar Sokak’ta yap›lan eylem-
de yozlaflt›rman›n boyutu anlat›ld›.

Eylemde yozlaflmaya karfl› halk
kültürünün önemi vurguland›. Yap›lan
aç›klamada ça¤dafll›k ilericilik ad›na
ahlaks›zl›¤›n dayat›ld›¤› belirtilerek
ailelere ve gençlere seslenildi, halk›n
kültürünü yaflatman›n her sorunumu-
zu çözece¤i anlat›ld›. “Bu kültür em-

peryalizmin ve iflbirlikçilerinin kültü-
rüdür. Bu kültür bizi açl›¤a ve sefalete
iten bir kültürdür. Bu yoz kültür de-
¤erlerimize sald›ran bir kültürdür”
sözleriyle ortak düflman vurguland›.

Mersin’de Yozlaflmaya Karfl› Kampanya
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6 Temmuz Pazar günü Malatya-

Arguvan ilçesine ba¤l› Ermiflli Kö--

yü’nde ‹mam Caferi anmas› düzen--

lendi.

Malatya Temel Haklar üyelerinin
kitap ve dergi stand› açt›¤› anma tö--
reni ‹mam Cafer Türbesi’nde yap›l--
d›.

Grup Ç›¤ ve Sebahat Akkiraz'›n
konser verdi¤i anmada konser alan›--
na standlar›n› tafl›mak isteyen Temel
Haklar üyeleri jandarma engelleme--
siyle karfl›laflt›lar. Jandarman›n keyfi
tutumuna itiraz eden dernek üyeleri--
ni halk da sahiplenerek yaln›z b›rak--
mad›. Jandarman›n 2.5 saat boyunca
stand› abluka alt›nda tutmas›na ra¤--

men bulunduklar› yerden ayr›lmay›
kabul etmeyen ve bulunduklar› nok--
tada stantlar›n› kabul ettiren Temel
Haklar üyelerini kararl› tav›rlar›ndan
kaynakl› çevrede sat›fl yapan esnaf--
lar tebrik ettiler.

Standa onur köflesi olarak Mahir
Çayan ve Arguvanl› ölüm orucu fle--
hidi Selma Kubat’›n resimlerinin ko--

nulmas› halk taraf›ndan da ilgiyle
karfl›land›. Selma Kubat’› tan›yan
köylüler standa gelerek Temel Hak--
lar üyeleriyle sohbet ettiler.

Anma etkinli¤i coflkuyla geçer--
ken anmaya çevre köylerden de ge--
len yüzlerce insan›n kat›ld›¤› görül--
dü.

PSAKD Sultanbeyli fiubesi’nin
düzenledi¤i 7. Geleneksel Halk
fienli¤i 6 Temmuz’da Sultanbeyli
Cemevi Bahçesi’nde yap›ld›. 

Sayg› duruflunun ard›ndan konu-
flan cemevi dedesi, konuflmas›nda
dualar ederken bu iflin sadece duay-
la olmayaca¤›n› da belirtti. 

Cemevi Baflkan› Sadegül Çavufl,
Sivas’ta flehit düflenleri sayg›yla an-
d›klar›n› söyleyerek, cemevi inflaat›
s›ras›nda yaflad›klar› sorunlar› dile
getirdi. “Mahkeme taraf›ndan 20
Mart 2008 tarihinde ruhsats›z kaçak
binan›n y›k›m›na karar verildi” di-
yen Çavufl, yedi y›l önce bafllad›kla-
r› Cemevi inflaat› s›ras›nda inflaat
malzemelerinin çal›nmas›ndan, ma-

hallenin ad›n›n de¤ifltirilmesine, in-
flaatta çal›flan ifl makinelerinin ba¤-
lanmas›na kadar olmad›k bask›larla
karfl›laflt›klar›n› söylerek, AKP’li
belediyenin alevi halk›na nas›l bak-
t›¤›n› gözler önüne serdi. “Elbette
inançlar›m›z neyi gerektiriyorsa o
flekilde yaflamak istiyoruz” diyen
Çavufl, mücadele geleneklerinden
onur duyduklar›n› belirtti. Çavufl’a
halk “Cemevi Hakk›m›z Engellene-
mez” slogan›yla destek verdi. 

Konuflmalardan sonra Alibeyköy
Cemevi Semah Ekibi sahneye ç›kt›.
Semah gösterisinin ard›ndan sahne-
ye, aralar›nda Ali Do¤an, Mustafa
Y›lmaz, Ozan Erol Coflkuno¤lu, fia-
ir Dertli, ‹rfan Genç, Ahmet Y›l-

d›z’›n da bulundu¤u afl›k ve sanatç›-
lar sahneye ç›kt›lar. 

Tiyatro Simurg “Sivas Yand›, 15
Y›l Oldu” adl› tiyatrolar›n› oynar-
larken halk›n gözlerinin doldu¤u
görüldü. Oyunlar›n›n ard›ndan cofl-
kuyla alk›fllanan Tiyatro Simurg’un
gösterisinden sonra sahneye ç›kan
Erdal Bayrako¤lu’nun Lazca türkü-
leriyle izleyiciler horona durdu. 

Grup Yorum “Biz  isterdik ki flu
an cemevi bitmifl olsun, aç›l›fl›n› ya-
p›yor olal›m. Ama bask›lar yüzün-
den tamamlanamad›. Yüzy›llard›r
alevi halk›n› asimile etmeye çal›flt›-
lar. Ama bunu baflaramad›lar, bafla-
ramayacaklar. Biz yan›n›zday›z, ya-
n›n›zda olmaya devam edece¤iz”
diyerek selamlad› halk›. Yorum söy-
ledi¤i türkülerle halk› coflturdu. 

Erdal Erzincan, Tolga ve P›nar
Sa¤ gibi sanatç›lar›n yer ald›¤› flen-
li¤e yaklafl›k 4 bin kifli kat›ld›.

Malatya’da ‹mam Caferi Anmas›

Sultanbeyli Geleneksel 
Halk fienli¤i Yap›ld›
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20 y›la yaklaflan bir mücadele
geçmifli olan Kamu Emekçileri Sen-
dikalar› Konfederasyonu (KESK),
geçen hafta Ankara’da 3. Ola¤an
Genel Kurulu’nu toplad›. Genel
Kurul’da seçimler yap›ld›, yeni bir
yönetim belirlendi. Yeni yönetim
önümüzdeki dönemde ne yapacak,
nas›l bir politik hat izleyecek?

Gerçek flu ki, Genel Kurul’da
yap›lan konuflma ve tart›flmalarda
bu sorunun cevab› ortaya ç›kmad›.
Genel Kurul gündemini de etkile-
yen reformist ÖDP içindeki çekifl-
meler, hemen bütün sendika genel
kurullar›n›n de¤iflmez özelli¤i olan
kulisler ve liste savafllar›, bunu en-
gelledi. Ama bunlar olmasayd› da,
yukar›daki soruya bir genel kurul
içinde cevap bulmak zordu. Çünkü,
KESK’in bir Genel Kurul’da ssee--
ççiimmlleerr aarraass››nnaa ss››kk››flfltt››rr››llaammaayyaaccaakk
kadar köklü ve kapsaml› bir tart›fl-
ma ve muhasebeye ihtiyac› var. 

Muhasebe ihtiyac›n› kaç›n›lmaz
bir zorunluluk haline getiren neden-
ler içinde ikisi özellikle önemlidir:
Birincisi, KESK’in mücadelesinin,
eylemlerinin giderek etkisizleflme-
sidir. ‹kincisi ise, KESK’in üye sa-
y›s›n›n adeta sistematik olarak azal-
mas›d›r; ki belirtti¤imiz bu iki so-
nuç, birbiriyle ba¤lant›l›d›r. 

Gidiflin yönü olumsuzlu¤a do¤-
rudur. Bu aç›k. Peki KESK’in bu gi-
diflat› durdurmak için neye ihtiyac›
var. KESK’in tarihine bak›ld›¤›nda
bunun ipuçlar›n› da bulmak müm-
kündür.  

KESK’i vareden militan 
düflünce ve pratiktir
Memur hareketi, 1980’lerin son-

lar›nda toplumsal muhalefetin en
dinamik, en militan unsurlar›ndan
biri olarak öne ç›kt›. Kuflkusuz,
“kendili¤inden” bir süreç de¤ildi bu
öne ç›k›fl.  

Devrimci demokrat memurlar›n

öncülü¤ünde birçok iflkolunda der-
nekleflmeyle (Türk Hemflireler Der-
ne¤i, E⁄‹T-DER, BEM-DER, MA-
DER vb.) bafllayan örgütlenme ça-
bas› memurlar içinde genifl yank›
buldu. Mücadele, çeflitli kesimlerin
karfl› ç›kmas›na ra¤men yine dev-
rimci memurlar›n öncülü¤üyle sseenn--
ddiikkaallaaflflmmaa hedefine yöneldi. 

Sonraki y›llarda KESK yöneti-
mine yerleflecek olan reformist un-
surlar, o zaman memurlar›n sendika
kuramayaca¤›, memur kitlesinin bbuu--
nnaa hhaazz››rr oollmmaadd››¤¤›› düflüncesindey-
diler. Mücadele yasall›k de¤il, mmeeflfl--
rruulluukk temel al›narak geliflti. Refor-
mizmin kayg›lar›n›, itirazlar›n› afla-
rak, yasaklamalara, oligarflinin sal-
d›r›lar›na ra¤men fiilen sendikalar
kuruldu. Militan bir mücadele hat-
t›nda, sendika ve grev hakk› müca-
delesi kkiittlleesseell bir karakter kazand›. 

KKaamm--SSeenn,, BBeemm--SSeenn ve SSaa¤¤ll››kk --
SSeenn nezdinde sendika hakk›n›n fii-
len kazan›lmas›yla birçok iflkolunda
sendikalar kuruldu. Bunu takiben
de 11999944’te Kamu Çal›flanlar› Sendi-
kalaflma Konfederasyonu ve niha-
yet 8 Aral›k 11999955’de de KKaammuu
EEmmeekkççiilleerrii SSeennddiikkaallaarr›› KKoonnffeeddee--
rraassyyoonnuu (KESK) kuruldu. 

Memur sendikalar›n›n sadece
kurulabilmesi bile, halk›n mücade-
lesi aç›s›ndan önemli bir kazan›md›.
12 Eylül’ün yasaklar› geriletilmekle
kal›nmam›fl, yeni bir mevzi kazan›l-
m›flt›. Bu, halk›n mücadelesinin bü-
tünü aç›s›ndan özellikle 12 Eylül
sonras›nda fazlaca yaflayamad›¤›m›z
bir fleydi; bu anlamda da memur ha-
reketindeki geliflmeler, tüm emekçi-
lere moral ve güven kazand›rd›. 

Memur sendikalar› k›sa say›labi-
lecek y›llar içinde oldukça büyük bir
üye say›s›na ulaflt›. 2000’e do¤ru,
770000 bbiinnee yak›n üyeden söz ediliyor-
du. Son resmi üye bildirimlerinde
ise, KESK’in üye say›s› 335566 bbiinnddee
kalm›flt›. Yaklafl›k yar› yar›ya bir dü-
flüfl!.. KESK’in en büyük sendikala-

r›ndan biri olan EE¤¤iittiimm--SSeenn’’iinn üye
say›s› 11944 binden 11044 bine inmifltir.
Keza, birkaç istisna d›fl›nda di¤er sen-
dikalarda da durum farkl› de¤ildir. 

Son dört-befl y›ll›k süre içinde
BES yyüüzzddee 1199,, SES yyüüzzddee 1122,, Tüm
Bel-Sen yyüüzzddee 2211,, Haber-Sen yyüüzz--
ddee 3399,, Kültür Sanat-Sen yyüüzzddee 22,,
Yap› Yol-Sen yyüüzzddee 3311,, BTS yyüüzzddee
1133,, Tar›m Orkam-Sen yyüüzzddee 4422 ve
ESM yyüüzzddee 4466 oran›nda KÜÇÜL-
MÜfiTÜR. 

Bu rakamlar, bu tablo, halka ve
memurlara karfl› sorumluluk duyan
bir sendikac›n›n hheessaapp vveerrmmeessiinnii
gerektiren bir tablodur. 

Ayn› süre içinde Memur-Sen üye
say›s›n› yüzde 80 oran›nda art›rm›fl-
t›r. Keza, y›llarca birkaç on bini afla-
mayan Kamu-Sen’in üye say›s› 400
bine yaklaflm›flt›r. Bu sonucu, önce
MHP’nin iktidar orta¤› olmas›, ar-
d›ndan da AKP’nin iktidar›yla aç›k-
lamak, gerçekle yyüüzzlleeflflmmeekktteenn kkaaçç--
mmaakkttaann baflka bir fley de¤ildir. Do¤-
rudur, gerici iktidarlar, faflist, gerici
devlet sendikac›l›¤›n› alenen destek-
lediler. MHP Kamu-Sen’i, AKP Me-
mur-Sen’i ihya etti. Zorla üyelikler,
naylon üye yazmalar, tehditler, bu
sendikalar›n üyelerine terfi, KESK
üyelerine sürgün gibi yöntemler,
bunlar›n hepsi uyguland›. Elbette
bunlar› gözönünde bulunduruyoruz.
Fakat flunu da unutmuyoruz; tek tek
memur sendikalar›n›n, ard›ndan
KESK’in kuruldu¤u ve yüzbinlerce
üyeye ulaflt›¤› dönemlerde de ikti-
darda ““iilleerriiccii”” iktidarlar yoktu. Me-
mur-Sen 1995’te kuruldu. Kamu-
Sen ve di¤er gerici, devlet sendika-
lar› da ayn› dönemlerde KESK’i en-
gellemek için kurduruldular. Fakat
bunlar, y›llarca iktidarlar›n deste¤i-
ne ra¤men geliflemediler. 

E¤er bugün böyle bir “geliflme”
söz konusuysa, bunda iktidar deste-
¤i kadar, memur hareketinde böyle
bir bbooflfllluukk ortaya ç›km›fl olmas› da
belirleyici nedenlerden biridir. E¤er

NNeerreeddeenn NNeerreeyyee GGeelliinnddii??
KESK neden küçülüyor? Erime nas›l durdurulabilir? 



KESK, bu kadar büyük bir boflluk
b›rakmasayd›, memurlar üzerindeki
çekim merkezi olma özelli¤ini,
inand›r›c›l›¤›n›, güvenilirli¤ini kay-
betmeseydi, bbuu ttaabblloo bbuu bbooyyuuttllaa--
rr››yyllaa oorrttaayyaa çç››kkmmaazzdd››.. 

Yukar›daki eerriimmee rakamlar›, son
derece çarp›c› ve vahimdir. Ve hiçbir
flekilde üzerinden atlanamaz, kolayc›
aç›klamalarla geçifltirilemez. 

KESK, ttüümm bbiirriimmlleerriiyyllee,, içinde
yeralan ttüümm ggüüççlleerrllee ve ttüümm üüyyeellee--
rriinnii de en genifl flekilde bu sürece
katarak, bu tart›flmay› yapmal›d›r.
De¤ilse, erime sürecektir. 

KESK’i eriten militan 
düflünce ve pratikten 
uzaklaflmas›d›r
KESK’in kuruluflunu takiben re-

formizmin konfederasyon yönetimi
üzerinde kurdu¤u tahakküm, ayn›
zamanda KESK’in ggeerriilleemmee ssüürree--
cciinniinn de bafllang›c› olmufltur. 

Reformizm, KESK’e icazetçili¤i
getirmifltir. Düzen içi politikay› ge-
tirmifltir. K›sa sürede militan bir ge-
lenek oluflturan memur hareketini
hemen pasifize edemezlerdi elbette,
ama ad›m ad›m bu gelenek ve gele-
ne¤in savunucular›n› tasfiye etmeye
çal›flacaklard›. 

Peki nereye gelindi bu çizginin
sonunda? Etkisiz, eriyen bir KESK!
Bugün KESK yönetimi, memurlar
nezdinde “buna izin vermeyece¤iz”
dedi¤inde de, “flunu yapaca¤›z” de-
di¤inde inand›r›c› olamamaktad›r. 

Bu inand›r›c›l›k, her sald›r› kar-
fl›s›nda KESK yönetimi taraf›ndan
ileri sürülen her yeni “eylem pake-
ti”yle biraz daha kaybedildi.
KESK’in y›llard›r adeta politika ha-
line getirdi¤i “eylem paketleri”ne
bak›n; birbirinin ayn›d›r. Sonuç ala-
mayaca¤› bafltan bellidir adeta. Da-
has›, bu “paket”lerdeki eylemler ço-
¤u zaman ““uuyyaarr››”” olarak adland›-
r›lm›fl, e¤er iktidarlar bu uyar›lar›
kaale almazsa, daha büyük eylemler
yap›laca¤› söylenmifltir. 

Fakat iktidar da, emekçiler de
eylem programlar›n›n hep “uya-

r›”da kald›¤›na tan›k olmufl, KESK
yönetimi bir ad›m daha ileri atma-
m›flt›r. ‹flte bu süreç, KESK’in hem
iktidar üzerindeki zorlay›c›l›¤›n›,
hem memurlar aras›ndaki inand›r›-
c›l›¤›n› neredeyse yok etmifltir.
Devrimci demokrat ilerici memur-
lar, bu eylemlere adeta zoraki kat›l-
m›fl, her seferinde biraz daha umut-
suzlaflm›fllard›r. ‹nand›r›c›l›¤›n›
kaybetmifl, taban›n› umutsuzlaflt›r-
m›fl bir sendika, en önemli gücünü
kaybetmifl demektir zaten. 

Her fley ““ddüüzzeenniiççii”” düflünmek,
eylem programlar›nda düzenin çiz-
di¤i s›n›rlar› aflmamak üzerine fle-
killendirilmekteydi. Bunun nedeni,
kitlelerin haz›r olmamas› vb. de¤il,
KESK’in reformist anlay›fl›yd›.
Esas olarak ÖÖDDPP belirleyicili¤inde-
ki KESK reformizmi, ÖDP’nin ica-
zetçi, düzeniçi, her türlü direniflten
ve çat›flmadan kaçan politikalar›n›
memur alan›na tafl›yordu. Olan buy-
du. Bu anlay›fl, KESK reformist yö-
netimine MHP’yi davet ettiriyor, bu
anlay›fl, Gazi’de halk ayaklan›rken,
halk›n yan›nda olmad›¤› gibi, ““ssaa¤¤--
dduuyyuu”” ad›na eylemlerini iptal edi-
yor, bu anlay›fl, 1 May›slar’da dev-
rimcileri etkisizlefltirme planlar›na
yedekleniyordu. KESK yönetimini
birçok dönem bu anlay›flla paylaflan

EMEP, DTP reformizmi de bu nok-
tada çok farkl› de¤illerdi. 

KESK, kendi mücadele ve ör-
gütlenme zeminini iyice daraltacak
olan, yani bir anlamda kendisi için
varl›k yokluk sorunu olan “Kölelik
yasas›”, “Kamu personel reformu”
gibi geliflmeler karfl›s›nda bile güç-
lü bir direnifl örgütleyemedi.

“Kitle haz›r de¤il, taban›m›z bu-
nu kabul etmez” türü gerekçeler,
KESK yönetiminin s›k s›k sar›ld›¤›
bahaneler oldu. Çeflitli direnifl öne-
rilerine kitle haz›r de¤il kitle haz›r de¤il diye, çe-
flitli konularda politik tav›rlar al›n-
mas› do¤rultusundaki önerilere de
taban›m›z bu kadar›n› kabul etmez
diye karfl› ç›kan KESK reformist
yönetimi, adeta böyle olmas›ndan
memnundur. Çünkü, sürekli bu ge-
rekçeleri ileri süren reformizm, ta-
ban› haz›rlama, ideolojik olarak da-
ha ileri bir çizgiye tafl›ma do¤rultu-
sunda da bir çaba içinde olmam›flt›r.
Kald› ki, KESK üyeleri, reformist
yöneticilerin bu gerekçelerini
birçok kez pratikte tekzip etmifl, re-
formizmin icazetçi çizgisini aflan
direnifller gerçeklefltirmifllerdir. 

Fakat, onbinlerce memur, grevli
toplu sözleflmeli sendika hakk› için,
di¤er haklar ve özgürlükler için bü-
yük bedeller öderken, KESK refor-
mist yönetimi ödenen bu bedelleri
de yok saym›flt›r. 

Sonuçta, militan pratik KESK’i
varederken, icazetçilik, eritmifltir.
Militan mücadele, kazan›mlar› geti-
rirken, diyalogcu, flekilci eylem pra-
ti¤i, hiçbir kazan›m›n yolunu aça-
mam›fl, umutsuzluk ve ‘yorgunluk’
yaratm›flt›r. 

Reformist sendikac›l›¤›n 
“eriten” politikalar› 
KESK yönetimine damgas›n›

vuran ÖDP anlay›fl›, hheerr aallaannddaa
KESK’i sa¤, pasifist, uzlaflmac› bir
konuma savurmufltur. 

AAvvrruuppaa BBiirrlliikkççiillii¤¤ii,, KESK yö-
netimindeki reformist politikan›n en
büyük açmazlar›ndan ve tutars›zl›k-
lar›ndan biridir. 

Memurlara dayat›lan kölelik ya-

Say›: 154 31KESK

BBuu ssüürreeçç,, KKEESSKK’’iinn hheemm 

iikkttiiddaarr üüzzeerriinnddeekkii

zzoorrllaayyııccııllıığğıınnıı,, hheemm

mmeemmuurrllaarr aarraassıınnddaakkii

iinnaannddıırrııccııllıığğıınnıı nneerree--

ddeeyyssee yyookk eettmmiişşttiirr.. 

İİnnaannddıırrııccııllıığğıınnıı kkaayybbeett--

mmiişş,, ttaabbaannıınnıı uummuuttssuuzz--

llaaşşttıırrmmıışş bbiirr sseennddiikkaa,,

eenn öönneemmllii ggüüccüünnüü

kkaayybbeettmmiişş ddeemmeekkttiirr..
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sas› ve di¤er “reform”larda Ameri-
kan emperyalizmiyle birlikte, AAvv--
rruuppaa eemmppeerryyaalliizzmmiinniinn istek ve ç›-
karlar›n›n da belirleyici oldu¤u
aç›kt›r. Bu hak gasplar› ve faflist ya-
salar karfl›s›nda IMF’yi, Dünya
Bankas›’n› ve hatta Amerika’y›
elefltirip, AB’yi fazla gündeme ge-
tirmemek, daha bafltan yyaannll››flfl bbiirr
zzeemmiinnddee olundu¤unun göstergesi-
dir. Anti-emperyalist bak›fl aç›s›n›,
söylemini kaybeden bir sendikac›-
l›k, alternatif olmaktan ç›kar.  Nite-
kim öyle olmufltur. 

Büyük memur kitlesi, KESK yö-
netiminin AAvvrruuppaa kkoonnuussuunnddaakkii rrii--
yyaakkaarrll››¤¤››nn›› görmüfltür. Memurlar
da içinde olmak üzere, tüm emekçi-
lerin yoksullaflmas›nda, demokratik
haklar›n›n gasbedilmesinde Avrupa
emperyalizminin sorumlulu¤u çok
aç›k olmas›na ra¤men, AB’ye karfl›
ç›kamayan bir konfederasyon yöne-
timi inand›r›c›, tutarl› olabilir miy-
di? Ki bu noktada kendi taban›nda-
ki anti-emperyalist duygulara tercü-
man olamayan, tersine “AB’ci” bir
görünüm veren KESK yönetimi, bir
noktada milliyetçi e¤ilimlerle karfl›
karfl›ya kalm›fl; kendi tutars›zl›¤›n›n
ve anti-emperyalizmden uzaklafl-
mas›n›n faturas›n› böyle ödemifltir. 

EEmmeekk PPllaattffoorrmmuu’’nnddaa,, DDeemmookk--
rraassii PPllaattffoorrmmllaarr››’nda sergilenen
pratik, ddüüzzeenn iiççiillii¤¤ii,, yyaassaallll››¤¤›› esas
alman›n yan›s›ra, muhalefetin, sendi-
kalar›n eenn ggeerrii ççiizzggiissiinnee uyum sa¤la-
ma fleklinde bir pratik olmufltur. 

Reformist çizgi, ddeevvlleett sseennddiikkaa--
cc››ll››¤¤››nnaa kkaarrflfl›› da tutarl› ve militan
bir mücadele yürütememifltir. Önce
bu sendikalar muhatap al›nmam›fl,
ard›ndan tam tersi bir uca, onlarla
ayn› platformlarda yer almaya sav-
rulunmufltur. 

Fakat mesele fludur; MMHHPP’’yyii
kongresine davet edecek kadar düzen
içi güçleri meflrulaflt›ran bir anlay›fl,
faflist sendikac›l›k karfl›s›nda da dü-
zen kal›plar› içinde düflünmüfl, bu
çerçevede de “sendikal rekabet” dü-
flüncesini aflamayan bir politika gelifl-
tirmifltir. Oysa, devlet, MHP’den
SP’ye, AKP’sine kadar flovenist, is-
lamc› güçleri de kullan›p, aç›k biçim-

de KESK’i faflist, dinci sendikalarla
kuflatma politikas› izlemifl ve bunda
da belli ölçülerde baflar›ya ulaflm›flt›r. 

Faflist, gerici sendikac›l›¤a karfl›
kararl›, istikrarl› bir politika geliflti-
remeyen KESK’teki reformizm, bir
çok sendikada ddeevvrriimmcciilleerrii eettkkiissiizz--
lleeflflttiirrmmeekk, yönetimden uzak tut-
mak, e¤er yönetimdelerse tasfiye et-
mek için ise ›srarl›(!) olmufltur. Ge-
nel kurullarda “kurumlaflma” ad›na
devrimci flubelerin sesini bo¤mak,
etkisini azaltmak için flubelere yö-
nelik anti-demokratik düzenlemeler
yapmaya çal›flm›fllard›r. 

MHP’yi kongresine ça¤›ran an-
lay›fllar, devrimcilere karfl› burjuva-
zinin a¤z›yla propagandalar yap-
maktan geri durmam›fllard›r. Sendi-
kalarda ideolojik mücadele yerine,
kumpaslar, dedikodular, ilkesiz itti-
faklar, pragmatik yönetimler hakim
olmufltur. 

KESK ve ba¤l› sendikalarda ddee--
mmookkrraattiikk bbiirr iiflfllleeyyiiflfl hhaakkiimm kk››ll››nnaa--
mmaamm››flfltt››rr. Bu iflleyifl hakim k›l›na-
mad›¤› için de, bürokrat sendikac›-
l›ktan uzak durmak için al›nan (yö-
neticilik süresinin ve sendikac›lar›n
alaca¤› ücretlerin s›n›rland›r›lmas›
gibi), kararlar da ifllevsel olamam›fl-
t›r. Bunun sonucunda bugün
KESK’te de bürokrat bir sendikac›-
l›k tarz› hakimdir. Bürokrasinin ha-
kim oldu¤u yerde ise, devrimci di-
namikler ölür veya bizzat o bürok-
rasi taraf›ndan öldürülür. 

D‹SK’in s›n›f ve kitle sendikac›l›-

¤›n› reddedip düzene biat etmekten
baflka bir anlam› olmayan “ça¤dafl
sendikacal›¤›” benimsemesinin
D‹SK’i nas›l TTüürrkk--‹‹flfl’’llee aayynn››llaaflfltt››rr--
dd››¤¤›› biliniyor. KESK reformist yöne-
timi de, ideolojik anlamda s›n›f ve
kitle sendikac›l›¤›ndan, pratikte mili-
tan bir sendikac›l›ktan yana olmaya-
rak, kendilerini di¤er gerici devletçi
memur sendikalar› karfl›s›nda ideolo-
jik olarak adeta silahs›zland›rd›lar.

Oysa memurlar, sendikalar›n›
devrimci, sosyalist, ilerici kimli¤iy-
le bu mücadelede yeralanlar›n ön-
derli¤iyle kazand›lar; bu anlamda
ssiiyyaassaallllaaflflmmaayyaa memur kitlesinin
büyük bölümünün karfl› olmas› söz
konusu de¤ildi. Devrimci, sosyalist
politikay› sendikalardan uzaklaflt›r-
maya çal›flan, böylelikle apolitiklefl-
meye zemin haz›rlayan bizzat refor-
mizm oldu. 

KESK’i düzene teslim 
etmeyiz; KESK’in 
sorunlar›n›n çözümü, 
devrimci sendikac›l›ktad›r
Kuflkusuz çok kapsaml› bir mu-

hasebe ihtiyac› var KESK’in. Fakat
o muhasebenin ortaya koyaca¤› ol-
gular› tahmin etmek de zor de¤il.
Çünkü yaklafl›k 20 y›ll›k tarih orta-
da. Ç›k›fl noktas›yla gelinen nokta
ortada. S›n›f mücadelesi anlay›fl›
reddedildi. Militan mücadeleden,
devrimcilikten uzaklafl›ld›. 

Bugün KESK’te hem ideolojik
bir boflluk, hem politik bir karars›z-
l›k var. Neye ne kadar karfl›d›r, nas›l
mücadele edecektir, bir bulan›kl›k
içindedir. ÖDP çizgisinin AB konu-
sundaki kendi deyimleriyle “hhaa--
vveett”çili¤i, do¤al olarak ayn› kafa
yap›s›na sahip KESK yönetimi tara-
f›ndan KESK’e tafl›nm›flt›r. AKP
karfl›s›nda, IMF paketleri karfl›s›n-
da, faflist sald›r›lar karfl›s›nda, Kürt
sorununda, k›sacas› neredeyse he-
men her konuda bu tereddütlü ruh
halini görmek mümkün. Oysa te-
reddütün de¤il, netli¤in zaman›. 

EEssnneekk ççaall››flflmmaa,, yayg›nlaflt›r›lan
ssöözzlleeflflmmeellii ppeerrssoonneell ssttaattüüssüü gibi
dayatmalar, iktidar›n flovenist veya

GGrruuppççuulluukk,, iiccaazzeettcciilliikk,,

ddüüzzeenn iiççii hheessaappllaarr,,

eemmeekkççiilleerriinn ççııkkaarrllaarrıı--

nnıınn,, mmüüccaaddeelleessiinniinn

öönnüünnee ggeeççmmiişşttiirr.. BBuu bbii--

llee tteekk bbaaşşıınnaa bbiirr sseennddii--

kkaall hhaarreekkeettii ççüürrüüttmmee--

yyee,, eerriittmmeeyyee yyeetteecceekk

bbiirr nneeddeennddiirr.. 



dinci dayatmalar›, hak gasplar›, yok-
sullaflma, emekçileri tek bafl›na daha
da güçsüzlefltiriyor. Fakat bunun
karfl›s›nda halk›n birleflik direniflini
örgütlemekten uzak duruluyor. 

B›rak›n tüm halk›n birlikte dire-
niflini örgütlemeyi, en az›ndan iflçi-
ler, memurlar aras›nda (en az›ndan
KESK ve D‹SK nezdinde) bile bir
direnifl ve mücadele birli¤i olufltu-
rulamad›. Bu da bir yana, son dö-
nemde daha bariz göründü¤ü flek-
liyle, KESK bünyesinde de art›k
hheerr sseennddiikkaa ““kkeennddii mmüüccaaddeelleessiinnii””
kendi bafl›na verir durumdad›r. 

Grupçuluk, icazetcilik, düzen içi
hesaplar, emekçilerin ç›karlar›n›n,
mücadelesinin önüne geçmifltir. Bu
bile tek bafl›na bir sendikal hareketi
çürütmeye, eritmeye yetecek bir ne-
dendir. 

Muhasebe, elbette “nas›l yapma-
l›” sorusuyla birlikte ele al›nacakt›r.
Geçmifli de¤erlendirirken, erimenin
nedenleri tahlil edilirken, KKEESSKK

nnaass››ll bbiirr sseennddiikkaa oollmmaall››,, nnaass››ll bbiirr
mmüüccaaddeellee ççiizzggiissii iizzlleemmeellii sorular›
da cevap bulmufl olacakt›r. 

KESK neden devrimci bir sendi-
ka olam›yor, sorusunun ana hatlar›
yukar›daki anlat›mlarda vard›r.
KESK rreeffoorrmmiizzmmii aaflflaarraakk ddeevv--
rriimmcciilleeflfleebbiilliirr.. Ve ddeevvrriimmcciilleeflfleenn
bir KESK, kuflku yok ki, hem me-
murlar, hem halk›m›z›n mücadelesi
aç›s›ndan çok büyük bir rol oynaya-
bilir. Erimeyi durdurman›n yolu da
buradan geçiyor do¤all›kla. Dev-
rimci sendikac›l›k hakim k›l›nabil-
di¤i ölçüde erime durduruldu¤u gi-
bi, devlet sendikalar›n›n, dinci sen-
dikalar›n etkisi alt›na girmifl kesim-
ler ve di¤er örgütsüz memur kitlesi-
ne yönelinebilir. 

Bir çok kez belirtildi¤i gibi, ge-
nel nedenlere s›¤›nmak, KESK’in
karfl› karfl›ya oldu¤u sorunlar› çöz-
mez. Bugün sendikal hareketteki
sorunlar› 12 Eylül’le aç›klamak, ve-
ya erimeyi iktidar›n niteli¤iyle izah

etmek, sorunun esas›n› tart›flmaktan
kaçmakt›r. Unutulmamal›d›r ki, me-
mur hareketi, 1122 EEyyllüüll’’ee rraa¤¤mmeenn
ve 12 Eylül’den sonra geliflip, mev-
ziler kazanan bir harekettir. 

KESK, 80’li y›llar›n sonunda,
90’lar›n özellikle ilk yar›s›nda, ül-
kemizin en dinamik mücadele güç-
lerinden biri olmufltur. Bu dinamiz-
minden çok fley kaybetmifl olsa da,
bugün de kuflku yok ki, haklar ve
özgürlükler mücadelesinin en
önemli mevzilerinden, örgütlerin-
den biri olmaya devam etmektedir.
KESK’i bizim için, halk›n mücade-
lesi için önemli k›lan, KESK’in so-
runlar›na yönelik bir muhasebe ve
tart›flmay› önemli hale getiren de
budur zaten. KKEESSKK’’ii ddüüzzeennee tteess--
lliimm eeddeemmeeyyiizz.. KESK’i düzene tes-
lim edecek veya eritecek her politi-
tan›n karfl›s›nda olmaya devam
ederken, KESK’i mücadelede daha
ileri bir çizgiye çekmek için elefltiri-
lerimizi, önerilerimizi ve muhasebe
ça¤r›m›z› sürdürece¤iz. 

Say›: 154 33KESK

KKTC’de, hükümetin, ücretlerde “eflel mobil”
denen ve 2 ayda bir yap›lan düzenlemeyi içeren

sistemde de¤i-
fliklik yaparak, 4
veya 6 aya ç›kar-
mak istemesi
üzerine, 35 sen-
dikan›n kat›l›-
m›yla, 7 Tem-
muz’da genel
grev yap›ld›.

4 ile 24 saat-
lik sürelerle yap›lan grev, ülke genelinde etkili oldu.
Grev nedeniyle, bir k›s›m havayolu flirketi uçufl se-
ferlerinde de¤ifliklik yapmak zorunda kald›.

Greve devlete ba¤l› radyo televizyon kurumu
BTR ve TAK isimli ajans da kat›ld›. Sendikalar, hü-
kümetin sistemde de¤ifliklik karar›nda ›srarc› olma-
s› durumunda, daha etkili eylemlerde bulunacakla-
r›n› aç›klad›lar. Aç›klama ve ilanlar›nda, ““ççaall››flflaann--
llaarraa yyöönneelliikk ssaalldd››rr››llaarraa mmüüssaaaaddee eettmmeeyyeecceekklleerriinnii””
vurgulayan sendikalar, ““YYaa yyaassaann››zz ggiiddeecceekk,, yyaa ddaa
ssiizz”” slogan›yla kararl›l›klar›n› belirtiyorlar.

MADEN OCA⁄INDAK‹ GÖÇÜKTE 
B‹R ‹fiÇ‹ ÖLDÜ
Zonguldak'›n Kozlu Beldesi’ndeki Türkiye Taflkömürü

Kurumu (TTK) maden oca¤›nda meydana gelen göçükte 1 iflçi
hayat›n› kaybetti, 2 iflçi yaraland›.

Genel Maden ‹flçileri Sendikas› Genel Baflkan Yard›mc›s›
Dursun O¤uz yapt›¤› aç›klamada; "Göçük yerinde 8 iflçi
çal›fl›rken, oca¤›n tavan k›sm›ndan sorumlu kifli madencileri böl-
geden uzaklaflt›rm›fl. Daha sonra da üretim alan›na tahkimat›
sa¤lamland›rmak için zorunlu olarak 3 kifli göndermifl. Ard›ndan
talihsiz biçimde göçük meydana gelmesi sonucu bir can verdik,
üzüntülüyüz" dedi.

TTUUZZLLAA’’DDAA 110000.. ‹‹fifi CC‹‹NNAAYYEETT‹‹
G‹SAfi’a ait Tuzla’daki tersanenin iskelesinden 9 May›s’ta

düflen iflçi Kemal Turan yaflam›n› yitirdi. Turan’›n ölümü ile bir-
likte Tuzla’da hayat›n› kaybeden iflçilerin say›s› 100 oldu. 

9 May›s’ta Selah Tersanesi’nde 1 iflçinin ölümü 5 iflçinin de ya-
ralanmas›n›n ard›ndan ayn› gün G‹SAfi’a ait iskelede, ambar
kapa¤›n›n aç›k b›rak›lmas› nedeniyle 12 m yükseklikten düflen
Kemal Turan’›n (47) vücudunda ciddi yaralanmalar oluflmufltu.
Olaydan iki gün sonra hastaneden taburcu edilen Turan, 10 gün
sonra tekrar fenalaflarak komaya girmiflti.

Yaflam›n› yitiren Turan’›n efli “art›k ölümler son bulsun” diye
feryat etti. 

KKKKTTCC’’ddee GGrreevv:: ““YYaa yyaassaann››zz 
ggiiddeecceekk,, yyaa ddaa ssiizz””



Marksizm-Leninizmin koflullar
ne olursa olsun, de¤iflmeyen temel
ö¤retileri vard›r. Marksist-Leninist
olabilmek için, bu temel ö¤retileri
her koflulda savunuyor olmak ge-
rekir. Fakat, hem Marksizm-Leni-
nizmi savunuyor görünüp, hem de
onun de¤iflmez ö¤retilerini tahrif
eden, de¤ifltirenler vard›r. Mark-
sizm-Leninizmden sapma olarak
de¤erlendirebilece¤imiz bu ak›m-
lardan birisi ““rreevviizzyyoonniizzmm””dir. 

RReevviizzyyoonniizzmm,, Frans›zca ““rreevviissii--
oonn”” (gözden geçirme, yenileme,
de¤ifltirme) kelimesinden geliyor;
Türkçe karfl›l›¤› olarak özellikle
baz› çeviri kitaplarda “ggözddenge--
ççiirriicciilliikk”” kavram› da kullan›l›r. 

‹flçi s›n›f› ve emekçi saflar›nda
gelifltirilen, ama özünde bir burju-
va ideolojisi olan rreevviizzyyoonniizzmmiinn
hheeddeeffii,, Marksizm ve Leninizmin
devrimci özünü yok edip, kapita-
list düzen için zarars›z hale getir-
mektir. Revizyonizmin kulland›¤›
temel iki yöntem vard›r.

BBiirriinncciisii; Marksizm-Leninizmin
genel ilkelerini, ““kkooflfluullllaarr ddee¤¤iiflflttii””
diyerek, geçersiz ilan etmektir.

‹‹kkiinncciissii; Marks, Engels ve Le-
nin’in özgül koflullar için savun-
duklar› görüfllerini genellefltirerek,
her koflulda geçerli saymakt›r.

Revizyonizmin ilk temsilcileri,
II. Enternasyonal partileri oldular.
Marks ve Engels’ten sonra,
1800’lü y›llar›n sonlar› ve 1900’lü
y›llar›n bafllar›nda ortaya ç›kan bu
rreevviizzyyoonniisstt aakk››mmllaarr;; ddeevvrriimmlleerriinn
zzoorraa ddaayyaall›› oollaarraakk ggeerrççeekklleeflfleeccee¤¤ii
Marksist teorisini reddederek, ppaarr--
llaammeenntteerr mmüücaddelleyyii eessaas aalldd› vve
ss››nn››ff mmüüccaaddeelleessii yyeerriinnee,, ss››nn››ff uuzz--
llaaflflmmaacc››ll››¤¤› tteooriisini kkoydullar..

Revizyonizmin önde gelen ak›l
hocalar› Alman EEdduuaarrdd BBeerrnnsstteeiinn
ve KKaarrll KKaautsky'dir. Özleri ayn›
olan bu iki revizyonist teorisyenin
aralar›nda biçimsel bir farkl›l›k da
vard›r. BBeerrnnsstteeiinn Marksizmi red-
detmede daha aç›k davran›rken,
KKaauuttsskkyy bunu daha sinsice ve da-
ha fazla Marksizmi savunuyor gö-
rüntüsü alt›nda yapar.

Sözkonusu dönemde, revizyo-
nizmin Rusya’daki temsilcileri ise,

Menfleviklerdir. Hepsinin ortak
özelli¤i, iflçi s›n›f› iktidar›na ve dev-
rime karfl› ç›kmakt›r.

Bernstein’e göre; kapitalizmin
geliflmesi iflçilerin say›s›n› da art›-
racak ve bu sayede iflçi s›n›f›, par-
lamentoya girmeyi baflararak
““kkuurrttuulluuflfluunnuu”” gerçeklefltirecektir.
Dolay›s›yla, iflçi s›n›f› reformlar
yoluyla kapiittalizmmin ggelliiflfliimminii
ddeesstteekklleemmeellii ve parlamenter mü-
cadele biçimi d›fl›nda bir mücade-
le biçimine baflvurmamal›d›r. Asla
devrim istememeli, kapitalist dev-
let mekanizmas›n› parçalay›p, ka-
pitalist üretim iliflkilerine son ver-
memelidir. Bernstein’in, burjuvazi-
ye aç›k destek içeren bu görüflü-
nün k›l›f›, ““iiflflççii ss››nn››ff››nn››nn çç››kkaarrllaarr››--
nn››”” savunmakt›r.

Kautsky de, proleter devrimin
karfl›s›nda yer alm›fl, bir proleter
devrimin olmazsa olmaz koflulu
olan, burjuvazinin devlet mekaniz-
mas›n›n parçalanmas›na ve onun
yerine proletarya diktatörlü¤ünün
konulmas›na karfl› olmufltur.

Revizyonizmin sald›r› hedefle-
rinden birisi de Marksizmin diya-
lektik yöntemidir. ““DDiiyyaalleekkttiikk,,
MMaarrkkssiizzmmiinn ggöö¤¤ssüünnddee bbaarr››nnaann
bbiirr hhaaiinn,, eeflflyyaann››nn hheerr ttüürrllüü ggöözzllee--
mmii yyoolluunnddaa kkuurruullmmuuflfl bbiirr ttuuzzaakk--
tt››rr”” sözü Bernstein’a aittir.

Revizyonizm, Bernstein’lerle s›-
n›rl› kalan bir ak›m olmad›. Özleri
ayn› olmak üzere, dönemlere göre
güçlenerek ya da zay›flayarak, de-
¤iflik görüfller ve biçimler alt›nda
var olmaya devam ettiler.

1950’lerin sonlar›nda revizyo-
nizmi, kimi “sosyalist” ülkelerin
yönetimleri ve onlara ba¤l› çeflitli
ülkelerdeki “komünist” s›fatl› parti-
ler temsil ettiler. Ki, bu dönemin
Türkiye’deki revizyonist partisi
TKP (Türkiye Komünist Partisi) idi.

Bu revizyonistler de; ““baarr››flfl
iççinnddee bbirr aaraddaa yyaaflflaamma”” fleklinde
formüllefltirilen, emperyalist sis-
temle, sosyalist sistemin ““bbaarr››flfl
iiççiinnddee bbiirraarraaddaa yyaaflflaayyaabbiilleeccee¤¤ii””
tezini, kapitalist ülkelerdeki sosya-
list ve devrimci hareketlerin de
““bbaarr››flflçç››ll mmüüccaaddeellee””yi benimse-
melerini savundular.

1970’lerde ulusal ve sosyal
kurtulufl mücadeleleri karfl›s›nda
güç kaybeden revizyonizm,
1990’larda sosyalizmin y›k›ld›¤›
koflullarda yeniden hortlad›. Reviz-
yonizm, 1990’l› y›llardan itibaren
““öözzggüürrllüükkççüü ssoossyyaalliizzmm””, ““iinnssaanncc››ll
ssoossyyaalliizzmm””, ““ddeemmookkrraattiikk ssoossyyaa--
lliizzmm”” gibi, Marksizmin sosyalizm
anlay›fl›n› tahrif eden burjuva dü-
flüncelere sar›ld›. Bu kesimlere gö-
re, burjuvazinin iktidar›na ve ssö--
müürüyee ssoonn vverreenn ssoosyyaallizzmm iin--
ssaanncc››ll,, ddeemmookkrraattiikk,, öözzggüürrllüükkççüü
de¤ildi.

Bafl›na de¤iflik ekler getirerek
tan›mlad›klar› “ssossyyaallizm””in, bi-
limsel sosyalizmle ilgisi yoktu. Bi-
limsel sosyalizm; burjuvazinin ikti-
dar›na ve kapitalist üretim iliflkile-
rine son vererek, yerine proletarya
iktidar›n›n ve sosyalist üretim ilifl-
kilerinin kuruldu¤u sistemin ad›d›r.
Sosyalizmi tahrif ederken de, re-
vizyonizmin teorisi haz›rd›r, kkooflfluull--
llaarr ddee¤¤iiflflmmiiflflttiirr,, ssoossyyaalliizzmmiinn yyeennii
kkooflfluullllaarraa ggöörree yyeenniiddeenn ttaann››mm--
llaannmmaass›› ggeerreekkmmeekktteeddiirr((!!))..

Yine bu revizyonist anlay›fllar,
emperyalizmin de art›k de¤iflti¤i,
sömürgeci olmad›¤›, faflist dikta-
törlükleri de¤il, demokrasileri des-
tekledi¤i gibi, emperyalizmin özü-
nü reddeden teoriler de ileri sürdü-
ler. Demokrasi mücadelesi yerine,
emperyalizmden demokrasi dilen-
meyi savundular. “Müüccaddeelee ddee¤ill,,
ddiiyyaalloogg””,, ““hheerr ttüürrllüü flfliiddddeettee kkaarrflfl››
oollmmaakk”” gibi görüfller de, revizyo-
nizmin üretti¤i teorilerdendir. 

Revizyonizmin görüfllerinin hiç
birisinin Marksizm-Leninizmle, bi-
limsellikle ilgisi yoktur. Revizyo-
nistlerin bir k›sm› sosyal konumla-
r›n›n onlar› uzlaflmaya yönlendir-
mesinden, bir k›sm› Marksizm-Le-
ninizmi kavrayamad›klar›ndan
burjuvaziye hizmet ederler.

B‹LG‹

REV‹ZYON‹ZM



Say›: 154 35EMEK

Genel-‹fl Sendikas› 1 Nolu
fiubesi Eminönü Belediyesi ile
toplu ifl sözleflmesi oturumla-

r›nda anlaflmaya var›lamad›¤›
için 9 Temmuz günü Eminönü
Belediyesi’ne grev karar› ast›. 

D‹SK Genel-‹fl Sendikas› 1
Nolu fiube pankart› ile “‹flçi-

yiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Di-

rene Direne Kazanaca¤›z” slo-

ganlar› ile Çemberlitafl’ta bu-

lunan Eminönü Belediyesi’nin
önüne gelen Genel-‹fl üyesi ifl-

çilere 1 Nolu fiube Baflkan›
Hikmet Aygün Genel-‹fl Toplu

Sözleflme Daire Baflkan› ‹sma-

il Özhamarat birer konuflma
yapt›lar. 

1 Nolu fiube Baflkan› Hik-

met Aygün yapt›¤› konuflmada
“Eme¤imizin karfl›l›¤›n› istiyo-

ruz insan onuruna yarafl›r bir
hayat sürdürmek için talep etti-

¤imiz makul ücreti ve haklar-

m›z› almak için belediye bafl-

kanl›¤›na grev karar›n› asaca-

¤›z. Yaflas›n D‹SK/ Genel-‹fl
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” dedi.
Daha sonra iflçiler grev karar›-

n› asarak eylemi bitirdiler. 

S a ¤ l › k
E m e k ç i l e r i
S e n d i k a s ›
(SES) 9 Tem-
muz günü
Okmeydan ›
SSK, Taksim ‹lkyard›m ve Haseki hastanele-
rinde yapt›¤› eylemlerle yatakl› tedavi hiz-
meti veren kurumlarda görev yapan persone-
lin ücretsiz yemek hakk›n›n gasbedilmesini
protesto etti. 

Taksim ‹lk Yard›m Hastanesi önünde ger-
çeklefltirilen eylemde “Ücretsiz Yemek Çal›-
flan›n Hakk›” yaz›l› dövizler tafl›n›rken SES
fiiflli fiubesi ‹flyeri Temsilcisi Ferdane Çak›r
yapt›¤› aç›klamada “Maliye Bakanl›¤›’n›n
yaz›s›n›n geri çekilmesini, baflta temel tüke-
tim maddeleri olmak üzere yap›lan tüm zam-
lar›n geri al›nmas›n›, eme¤iyle geçinenlere
insanca geçinebilece¤i, insanca yaflayaca¤›
ücretin verilmesini istiyoruz” dedi. 

SES’in Haseki E¤itim ve Araflt›rma Has-
tanesi önünde yapt›¤› eylemde biraraya ge-
len SES Aksaray fiubesi üyeleri de, “Yemek
Hakk›m›z› Gasbettirmeyece¤iz!” dövizleri
açt›lar. “Unak›tan Elini Cebimizden Çek”
sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde yap›lan aç›k-
lamada “Bugün örgütlü oldu¤umuz tüm ifl-
yerlerinde yemek boykotu ve imza kampan-
yalar› ile AKP iktidar›na karfl› ‘iflimize, iflye-
rimize, afl›m›za’ sahip ç›k›yoruz” denildi.

D‹SK “Grevden Greve
Ad›m Ad›m Dayan›flmaya”
slogan›yla grevdeki iflçileri
ziyaret etti. E-Kart ve Kocae-
li Üniversitesi’ndeki grevle,
Arçelik ve DESA Deri’de de-
vam eden direniflleri ziyaret
eden D‹SK’liler Gebze Orga-
nize Sanayi Bölgesindeki E
Kart grevi ziyaretinde jandar-
ma taraf›ndan engellendiler. 

E Kart grevi ziyaretinde
önleri jandarma taraf›ndan
kesilen D‹SK’liler sloganlar›
ve pankartlar›yla fabrika önü-
ne yürüyerek grevci iflçilerle
bulufltular. Yap›lan konuflma-
da dayan›flma duygular› dile

getirildi. Ziyaret çekilen ha-
laylarla sona erdi. 

‹kinci ziyaret ise Tuzla Ar-
çelik Fabrikas› önünde dire-
nifllerini sürdüren Arçelik ifl-
çilerine oldu. Yap›lan konufl-
malarda böylesi bir dönemde

iflçi s›n›f›n›n
mücadelesiy-
le dayan›fl-
man›n son
derece an-
laml› oldu¤u
vurguland›. 

OLEY‹S’te örgütlü olan
grevci Kocaeli Üniversitesi
iflçilerini de ziyaret eden
D‹SK’liler “‹flçilerin Birli¤i
Sermayeyi Yenecek” pankart-
lar›yla karfl›land›lar.

4 kiflilik grev gözcüsünün
üniveriste önünde bekleme
taleplerini üniversite yöneti-
mine bildirmek isteyen heye-
tin üniversiteye giriflte jan-
darma taraf›ndan engellen-
mesi  D‹SK’lilerin kararl› ta-
v›rlar›yla bofla ç›kar›larak gö-
rüflme gerçeklefltirildi. Ve ifl-
çilerin talebi kabul ettirildi.
Eylem birlikte çekilen halay-
lardan sonra ziyaret sona erdi. 

‹ z m i r ’ d e
KESK’in ça¤-
r›s› ile 5 Tem-
m u z ’ d a
“Zamlara, ‹fl-
sizli¤e, Yok-
sullu¤a Karfl›”
bir miting dü-

zenlendi. Bornova Stadyum önünde yap›lan
mitinge baflta KESK olmak üzere çok say›da
sendika ve DKÖ kat›ld›. 

Ellerde ekmeklerle, ekme¤e yap›lan zamlar
protesto edilirken mitingde yap›lan aç›klama-
da dünyadaki yoksullu¤un sebebinin emperya-
listlerin kar ve sömürü h›rs› oldu¤u söylendi. 

Eminönü 
Belediyesi’nde 

Grev Kararı 

D‹SK Grevdeki
‹flçileri Ziyaret Etti

Ücretsiz Yemek
Çal›flan›n Hakk›

“Zamlara,
İşsizliğe,
Yoksulluğa 
Hayır”
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Bele-
d i y e - ‹ fl
S e n d i -
kas› 5

Nolu fiubesi, 9 Temmuz günü ‹stan-
bul Üniversitesi Rektörlü¤ü önünde
yapt›¤› eylemle, Çapa ve Cerrahpafla
t›p fakültelerinde 200 temizlik iflçisi-
nin iflten at›lmas›n› protesto etti. 

‹flçiler Laleli’den Beyaz›t Meyda-
n›’na kadar “Yaflas›n Örgütlü Mücade-

lemiz, Bilim Yuvalar›nda Kölece Ça-
l›flma Koflullar›na Hay›r” yaz›l› pan-
kartlar ve “At›lan ‹flçiler Geri Al›ns›n”
sloganlar›yla yürüyüfl yapt›lar.

Beyaz›t Meydan›’nda yap›lan
aç›klamada “Türkiye'nin neresinde ifl
verirsek çal›flacaks›n, iflçi, süre biti-
minde k›dem ve ihbar tazminat› talep
edemez, iflçi ile olan uyuflmazl›klar-
da K›r›kkale mahkemeleri geçerlidir,
iflyerinde gazete okunamaz" gibi kö-

lelik maddelerinin yer
ald›¤› bireysel sözlefl-
melerin iflçilere dayat›l-
d›¤›n› belirterek, söz-
leflmelere imza atma-

yan iflçilerin iflten at›ld›¤›n› aç›klad›. 

Çapa ve Cerrahpafla t›p fakültele-
ri hastanelerinde 1 Temmuz'dan iti-
baren temizlik yap›lmad›¤›n› belirten
fiube Baflkan› Altafl, bu durumun so-
rumlusunun rektörlük oldu¤unu
aç›klayarak ‹stanbul Büyükflehir Be-
lediyesi, Avc›lar ve Gaziosmanpafla
belediyelerinde, 17 Temmuz'da ifl b›-
rakma eylemi yapacaklar›n› da be-
lirtti. 

Türkiye’de kene ›s›rmalar› so-
nucu meydana gelen, K›r›m Kongo
Kanamal› Ateflli (KKKA) hastal›k
nedeniyle, hemen her gün bir veya
daha fazla ölüm olaylar› yaflan›yor.

2007 y›l›nda kene ›s›rmas›ndan
kaynakl› olarak 33 ölüm yaflan›r-
ken, 2008 y›l›nda bu say› mevcut
durumda 32 kiflidir ve bunlar›n 19’u
sadece Haziran ay›nda yafland›.

Böyle bir durumda iktidar›n yap-
mas› gereken, olanaklar›n› seferber
ederek önlem almakt›r. Fakat, Sa¤-
l›k Bakan› Recep Akda¤ önlem al-
mak yerine, ölümlerin haber yap›l-
mas›ndan rahats›zl›k duydu¤unu
söylüyor, ölümlerin haber yap›lma-
mas›n› istiyor. Diyor ki; ““HHiiççbbiirr üüll--
kkeeddee bbiizzddeekkii ggiibbii ‘‘BBuuggüünn bbiirr ttaannee
ddaahhaa,, ffaallaannccaa ggüünn bbiirr ttaannee ddaahhaa’’
ddiiyyee yyaayy››nn yyaapp››llmm››yyoorr.. ÇÇüünnkküü bbuu--
nnuunn hhaallkk ssaa¤¤ll››¤¤›› aaçç››ss››nnddaann bbiirr ffaayy--
ddaass›› yyookk””..

Bu aç›klaman›n bas›n özgürlü¤ü
boyutuyla de¤erlendirilecek yan› da
vard›r. Nitekim bas›n özgürlü¤ü
AKP iktidar›n›n umurunda de¤ildir,
o kendisini destekleyen bas›n›n “s›-
n›rs›z özgürlükte” yazmas›n› yeterli
görür. Yani bas›n özgürlü¤ünden
anlad›klar›, iktidar yalakal›¤›nda s›-
n›rs›z özgürlüktür.

Fakat, as›l önemli yanlardan bi-

risi, AKP’nin ve oligarflik düzenin
egemenlerinin yönetim anlay›fl›d›r.

Onlar, örne¤in Tuzla tersanele-
rinde yaflanan iflçi ööllüümmlleerriinniinn hhaa--
bbeerr yyaapp››llmmaass››nnddaann rraahhaattss››zzll››kk dduu--
yyaarrllaarr ve bu haberlerin gemicilik
sektöründe rekabetlerini olumsuz
etkileyece¤inden korkar, iflçilerin
can›n› de¤il, paralar›n› düflünürler.
Yaz›lmas›n, kimse bilmesin isterler.
Fakat, önlem almak, ölümleri en-
gellemek ak›llar›n›n ucundan geç-
mez.

Hapishanelerde tecrit nedeniyle
ölümler yaflanmaktad›r, Adalet Ba-
kanlar› ç›kar ““ööllüümmlleerriinn hhaabbeerr yyaa--
pp››llmmaammaass››nn››,, yyookk ssaayy››llmmaass››nn››”” is-
terler, dahas› mahkeme karar› ç›ka-
rarak haber yap›lmas›n› yasaklarlar.

Kimse duymuyorsa, halk tepki
göstermeyecekse, tutsaklar›n birer
birer ölümlerinden rahats›zl›k duy-
mazlar.

Ülkemizden geçen ‹‹ttaallyyaann ssaa--
nnaattçç›› PPiippppaa BBaaccccaa, tecavüz edilip
öldürülmüfltür. BBaaccccaa,, Türkiye’ye
gelmeden önce çok say›da ülkeden
geçmifl ve ülkemizde tecavüz edile-
rek öldürülmüfltür. Bunun neden
önlenemedi¤i de¤il, haber olmas›-
n›n ülkenin imaj›n› bozaca¤›, turist
ve dolay›s›yla döviz gelmesini en-
gelleyece¤i hesaplan›r.

Açl›¤›n yoksullu¤un haber ya-
p›lmas›ndan, bask› ve zulmün haber
yap›lmas›ndan, k›sacas› düzenleri-
nin gerçek yüzünü gösteren haber-
lerden rahats›z olurlar.

Literatürlerinde insan yaflam›na
de¤er vermek yoktur. Bu nedenle,
yaflanan ölümlerin haber yap›lmas›-
n›; halk›n konuya iliflkin duyarl› ha-
le getirilmesi, bilgilenme hakk›, ba-
s›nda gösterilen tepkiyi, halk›n tep-
kisini hakl› bir muhalefet olarak
görmezler.

Diledikleri gibi yönetmek, halka
hesap vermemek isterler.

Kene olay›nda da ayn› mant›k
ortaya ç›km›flt›r. Recep Akda¤’›n
tepkisi, halk›n yaflam›na de¤er ver-
meyen, bu nedenle de bu kadar cid-
di bir sorunda önlem almayan yöne-
tim anlay›fllar›n›n teflhir olmas›na-
d›r. ‹stiyor ki, halk ölmeye devam
etsin, ama, kimse ““NNee yyaapp››ll››yyoorr,, iinn--
ssaannllaarr››nn ööllüümmlleerriinnii eennggeelllleemmeekk
iiççiinn nniiyyee öönnlleemm aall››nnmm››yyoorr??”” diye
sormas›n.

Halk›m›z› öldüren kene de¤il,
kazalar de¤il, oligarflik düzende
halk›n yaflam›na de¤er vermeyen,
halk›n sorunlar›n› çözmek yerine
üstünü örtmeye, gizlemeye çal›flan
bu yönetim anlay›fl›d›r.

AKP’nin Yönetim Anlay›fl›:
Ölüm Olsun Haber Olmas›n

Çapa ve Cerrahpafla’da 
Kölelik Koflullar›na Protesto



Almanya’da Türkiye’li devrim-
cilerin DHKP-C örgütü üyesi ol-
maktan yarg›land›klar› SSttuuttttggaarrtt--
SSttaammmmhheeiimm DDaavvaass››’’n› protesto
amac›yla bafllat›lan kampanya
çerçevesinde geçen hafta yürüyüfl
ve paneller yap›ld›. 

Alman ve Türkiye’li devrimci,
demokrat örgütler taraf›ndan olufl-
turulan ““112299 YYaassaa PPaarraaggrraaffllaarr››yyllaa
MMüüccaaddeellee KKoommiitteessii”” ve ““SSiiyyaassii
TTuuttssaakkllaarraa ÖÖzzggüürrllüükk AA¤¤››”” taraf›n-
dan yürütülen kampanyan›n önemli
eylemlerinden birisi, 5 Temmuz’da
Stuttgart’ta gerçeklefltirilen yürüyüfl
oldu. 

400’ün üzerinde kiflinin kat›ld›¤›
ve Stuttgart Merkez ‹stasyonu’nun
önünde bafllayan yürüyüflte TTAAYYAADD
KKoommiittee ad›na yap›lan konuflmada,
DHKP-C’ye üye olmaktan yarg›la-
nan MMuussttaaffaa AAttaallaayy,, AAhhmmeett DDüüzz--
ggüünn YYüükksseell,, ‹‹llhhaann DDeemmiirrttaaflfl,, DDeevv--
rriimm GGüülleerr vvee HHaassaann SSuubbaaflfl›› için
özgürlük istendi. 129. Madde olarak
bilinen ““aannttii tteerröörr yyaassaass››nn››nn”” kal-
d›r›lmas›n› isteyen TTAAYYAADD KKoommii--
ttee,, demokrasi mücadelesinin terö-
rizm olmad›¤›n› vurgulad›. 

Konuflman›n ard›ndan, Stutt-
gart’›n merkezine do¤ru yürüyüfl
bafllat›ld›. Almanca ve Türkçe slo-
ganlar atarak sürdürülen yürüyüfle,
Stuttgart’›n merkezinde polis sald›r-
d›. Bir kiflinin hastaneye kald›r›ld›¤›
sald›r›n›n ard›ndan, ek çevik kuvvet
getirtilerek yürüyüflün büyük bir
k›sm› abluka alt›na al›nd›. 

Polis ablukas› alt›nda devam
eden yürüyüfl sonunda, Stuttgart
‹çiflleri Bakanl›¤› önünde bir göste-
ri yap›ld›. Burada ““SSiiyyaassii TTuuttssaakk--
llaarraa ÖÖzzggüürrllüükk AA¤¤››”” ad›na yap›lan
konuflmada, polis coplar›n›n kitleyi
sindiremeyece¤i vurguland›. Ko-
nuflmac›, uluslararas› anti terör ya-
sas›na iliflkin bir aç›klama okuyarak
ortak mücadele ça¤r›s› yapt›. 

27 kiflinin gözalt›na al›nd›¤› yü-
rüyüflte Almanca ve Türkçe olarak

““SSiiyyaassii TTuuttssaakkllaarraa ÖÖzzggüürrllüükk,,
DDeevvrriimmccii TTuuttssaakkllaarr OOnnuurruummuuzz--
dduurr,, YYaaflflaass››nn EEnntteerrnnaassyyoonnaall DDaayyaa--
nn››flflmmaa,, YYaaflflaass››nn DDeevvrriimmccii DDaayyaann››flfl--
mmaa,, HHeeppiimmiizz 112299’’uuzz”” sloganlar›
at›ld›. 

HHaammbbuurrgg,, KKööllnn vvee 
SSttuuttttggaarrtt’’ttaa ppaanneelllleerr

Stuttgart-Stammheim davas›n›
protesto etmek için bafllat›lan kam-
panya çerçevesinde, 2277 HHaazziirraann’da
Hamburg’da, 2299 HHaazziirraann’’ddaa
KKööllnn’de ve 22 TTeemmmmuuzz’’ddaa SSttuutttt--
ggaarrtt’ta paneller düzenlendi.

5 Temmuz’da gerçeklefltirilen
yürüyüfle kat›l›m sa¤lamay› da
amaçlayan panellerde, 129 yasa
maddesi ve Stuttgart-Stammheim
davas›yla ilgili bilgi verildi.

HHaammbbuurrgg’’ddaa SSoossyyaalliisstt SSooll ve
SSiiyyaassii TTuuttssaakkllaarraa ÖÖzzggüürrllüükk AA¤¤››
taraf›ndan düzenlenen panele tut-
saklardan MMuussttaaffaa AAttaallaayy’’››nn aavvuu--
kkaatt›› JJüürrggeenn SScchhnneeiiddeerr, SSiiyyaassii TTuutt--
ssaakkllaarraa ÖÖzzggüürrllüükk AA¤¤›› temsilcisi,
112299 YYaassaa PPaarraaggrraaffllaarr››yyllaa MMüüccaa--
ddeellee KKoommiitteessii temsilcisi ve AATT‹‹FF
((AAllmmaannyyaa TTüürrkkiiyyeellii ‹‹flflççiilleerr FFeeddee--
rraassyyoonnuu)) temsilcisi konuflmac› ola-
rak kat›ld›lar. Mustafa Atalay’›n
durumu ile ilgili bilgi de verilen pa-
nelde, 129 yasas›n›n nas›l kullan›l-
d›¤›n› anlatan avukat Schneider, da-
van›n s›radan bir dava olmad›¤›na,
politik bir dava oldu¤una vurgu
yapt›.

Panelde di¤er konuflmac›lar da,
tutsaklara uygulanan ziyaret yasak-
lar›n›, devletin sansür politikas›n›
anlatt›lar. AT‹F temsilcisi, 2007’de
düzenlenen bask›nlar ve üyelerine
yönelik aç›lan 129b soruflturma da-
valar› hakk›nda bilgi verdi.

KKööllnn’’ddee düzenlenen panelde
ise, TTAAYYAADD KKoommiittee ve 112299 YYaassaa
PPaarraaggrraaffllaarr››yyllaa MMüüccaaddeellee KKoommii--
tteessii temsilcileri,  129. maddeye da-
yanarak uygulanan bask›lar ve aç›-
lan davalar hakk›nda bilgilendirme

yaparak,  Stuttgart-Stammheim Da-
vas›’nda  tutsaklar›n cam kabinlere
konulmak istendi¤ini anlatt›lar.

129 Yasa Maddeleri’nin, 1800’lü
y›llarda ““ssoossyyaalliissttlleerree yyöönneelliikk yyaa--
ssaallaarr”” ad› alt›nda ortaya ç›kt›¤›n›
ve o tarihlerden itibaren sürekli ola-
rak sola karfl› kullan›ld›¤›n› söyle-
yen komite temsilcileri, benzer ya-
salar›n di¤er AB ülkelerinde de yü-
rürlü¤e konuldu¤unu belirttiler. 

SSttuuttttggaarrtt’’ttaa düzenlenen panel-
de ise KK››zz››ll YYaarrdd››mm SSttuuttttggaarrtt,, TTAA--
YYAADD KKoommiittee,, 112299 YYaassaa PPaarraaggrraaff--
llaarr››yyllaa MMüüccaaddeellee KKoommiitteessii ve YYaa--
zzaarr PPeetteerr OO.. CChhoottjjeewwiittzz konuflma-
c› olarak kat›ld›lar. 

Stammheim Hapishanesi’nin ta-
rihi hakk›nda bilgi veren yyaazzaarr
CChhoottjjeewwiittzz,, Stammheim Hapisha-
nesi’nde toplam 5 devrimci tutsa-
¤›n hayatlar›n› kaybetti¤ini anlatt›.
112299 YYaassaa PPaarraaggrraaffllaarr››yyllaa MMüüccaa--
ddeellee KKoommiitteessii iikkii tteemmssiillccii,, 129.
Maddeye dayanarak aç›lan davalar
hakk›nda bilgi verirken, TAYAD
Komite temsilcisi 129 Yasa Parag-
raf›’n›n ““uulluussllaarraarraass›› tteerröörriizzmmllee
mmüüccaaddeellee”” ad› alt›nda yürütülen
emperyalist politikalar kapsam›nda
görülmesi gerekti¤ini anlatt›. Ko-
nuflmalar›n ard›ndan konuflmac›lara
yöneltilen sorular cevaplanarak
bbaasskk››llaarraa kkaarrflfl›› oorrttaakk mmüüccaaddeellee--
nniinn ggeerreekkllii vvee kkaaçç››nn››llmmaazz oolldduu¤¤uu--
nnaa vvuurrgguullaarr yyaapp››lldd››.. 

Say›: 154 37YURTDIfiI

Stuttgart-Stammheim Davas› Protesto Ediliyor

Polis Yürüyüfle Sald›rd›
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IIrraakk’’››nn ‹‹flflggaallii:: Amerika D›-

fliflleri Bakan› Condoleezza Rice,
geçen hafta yay›nlanan bir röporta-
j›nda, Irak iflgali karar›ndan gurur
duydu¤unu söyledi. Rice ““bbuu yyöönnee--
ttiimmiinn SSaaddddaamm HHüüsseeyyiinn''ii ddeevviirrmmee
kkaarraarr››nnddaann gguurruurr dduuyyuuyyoorruumm”” de-
di.

Rice’›n sözleri emperyalizmi ta-
n›mlamaktad›r. RRiiccee ddiiyyoorr kkii;; em-
peryalizmin gururu, yüzbinlerin
katledilmesidir, milyonlar›n göçe
zorlanmas›d›r, bir ülkenin iflkence-
haneye çevrilmesidir, kitle katliam-
lar›d›r. Halk› açl›¤a mahkum et-
mektir, çocuklar›n besinsizlikten,
hastal›ktan ölmeleridir.

Savafl uçaklar›ndan kitlelerin
üzerine bombalar ya¤d›r›lmas›, ço-
cuk kad›n ayr›m› yap›lmadan, Irak
topraklar›n›n tüm Irakl›lar için ce-
henneme çevrilmesi, Amerikan em-
peryalizmi için gguurruurr kkaayynnaa¤¤››dd››rr.. 

Emperyalist için halklar›n ac›la-
r›n›n ne önemi var, önemli olan, sö-
mürü ç›karlar›d›r, ülkeleri iflgal et-
mek, dünyada egemenlik kurmak,
sömürü düzenlerinin flu ya da bu fle-
kilde karfl›s›nda olan güçlerin yok
edilmesidir. Ve o ancak bunlar› yap-
makla ““gguurruurr”” duyar. 

Irak’›n iflgali de bu amaçla ger-
çeklefltirilmifltir. Amerika Ortado-
¤u’ya bir iflgalci olarak daha fazla
yerleflmifltir. Daha fazla
sömürmektedir. Bunun
karfl›l›¤›nda Irak halk›n-
dan yüzbinlerin ölmesinin
de, binlerce Amerikan as-
kerinin ölmesinin de em-
peryalizmin gözünde bir
de¤eri olmaz; emperya-
listler ele geçirilmifl pet-
rol kuyular›yla gurur du-
yacaklard›r çünkü ve
önemli olan budur. 

Ölümler, mülteciler,
emperyalistler için, Ri-

ce’in ifadesiyle ““ssaavvaaflfl››nn zzoorrlluu--
¤¤uu””dur. Savafl zor olmufl, ama Rice
bununla birlikte, bu savafl›n baflla-
t›lmas› karar›ndan gurur duyuyor-
mufl! Çünkü, dünya flimdi, Bush’un
göreve bafllad›¤› 2001'den daha teh-
likeli de¤ilmifl.

Emperyalist soruna halklar aç›-
s›ndan bakm›yor ve halklara konufl-
muyor. O di¤er emperyalist ve ifl-
birlikçisi ülkelere sesleniyor ve ger-
çe¤i yans›t›p yans›tmad›¤› tart›flma-
l› da olsa, dünyan›n kendileri için
daha güvenli hale geldi¤ini söylü-
yor.

Elbette Amerika’n›n gurur tablo-
su bununla s›n›rl› de¤il, onun kanl›
tarihinde Irak iflgali gibi gurur du-
yabilece¤i çok fley var.

KKoorree’’ddee 110000 BBiinn TTuuttssaa¤¤››nn
‹‹nnffaazz››:: Amerika’n›n 1950’lerde

Kore’nin iflgali s›ras›nda, iflbirlikçi-
si Güney Koreli’lerin 100 bin kadar
Kuzey Koreli esirin infaz edilmesi-
ni onaylad›¤› ortaya ç›kt›.

Güney Kore’de iki y›ld›r çal›flma
sürdüren, ““HHaakkiikkaatt vvee UUzzllaaflflmmaa
KKoommiissyyoonnuu”” üyelerinden tarihçi
Jung Byungjoon, Amerikal›lar’›n
katliam s›ras›nda da foto¤raf çektik-
lerini ve rapor tuttuklar›n› anlatt›.

ABD Ulusal Arflivi’nde gizlili¤i
kald›r›lan belgelerden aç›¤a ç›kan

bilgilere göre; ““GGüünneeyy KKoorree OOrr--
dduussuunnuunn AAmmeerriikkaa’’ll›› DDaann››flflmmaannllaa--
rr››nnddaann”” Yarbay Rollins S. Emme-
rich’in gizli notlar›nda, Kuzey Ko-
re’li esirlerin infaz edilmesine onay
verilmesi Amerikan ordusunun ge-
nel olarak uygulad›¤› bir politikay-
d›. Ayn› belgede, infaz edilen Kuzey
Kore’lilerin 150 kadar toplu mezara
gömüldü¤ü de anlafl›ld›.

Eminiz ki, bu da Amerika’n›n
gguurruurr dduuyydduu¤¤uu bir durumdur.

AAffggaanniissttaann’’ddaa 22 SSaalldd››rr››ddaa
HHaallkkttaann 4433 KKiiflflii KKaattlleeddiillddii::
Amerika’n›n gurur duydu¤u olaylar
tarihin derinliklerinde kalm›fl de¤il.
Onlar gurur duyduklar› olaylar lis-
tesine, özellikle Irak ve Afganis-
tan’da her geçen gün bir yenisini
daha ekliyorlar.

‹flte bunlardan ikisi daha, Afga-
nistan’da yafland›. Afganistan’l›
yetkililer, Amerikan emperyalizmi-
nin üç gün içinde, iki sald›r›da “sivil
halktan” insanlar› vurarak, 43 kifliyi
katlettiklerini aç›klad›lar. 

Söz konusu sald›r›lardan ilki, 4
Temmuz’da Nuristan bölgesinde
gerçeklefltirildi. Sald›r›ya iliflkin
Amerika ““2200 mmiilliittaann ööllddüürrüüllddüü””
aç›klamas› yaparken, yetkililer bu

sald›r›da içlerinde ka-
d›nlar›n ve çocuklar›n
da oldu¤u 15 kiflinin
öldürüldü¤ünü aç›kla-
d›lar. Amerikan iflbir-
likçisi devlet baflkan›
Hamid Karzai, söz ko-
nusu sald›r› için sorufl-
turma bafllatmak zo-
runda kald›.

7 Temmuz’daki
sald›r›da ise, halktan
27 kiflinin öldü¤ü be-
lirtildi.

Amerika’n›n 
Gurur Duyduklar›
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Bir ““GG--88 zziirrvveessii”” daha topland›.
Japonya’n›n Hokkaido Adas›’nda
yap›lan toplant›, 99 TTeemmmmuuzz’’da so-
na erdi. Toplant›ya, G-8 üyesi ülke-
lerin yan›nda, G-5 diye ifade edilen,
“Geliflmekte olan 5 ülke” de kat›ld›.

Toplant›da halklar aç›s›ndan yeni
bir fley yoktu. Yine emperyalistler
““kküürreesseell ››ss››nnmmaayyaa kkaarrflfl›› mmüüccaaddee--
llee”” kararlar› ald›lar ve yine al›nan bu
kararlar›n “rafa kald›rmak için al›n-
m›fl kararlar” oldu¤unu gösterircesi-
ne, somut bir hedef belirlemediler.

Ve yine, Afrika halk›n›n açl›k so-
rununu, gündemlerine al›p masala-
r›nda meze yapt›lar. Afrika’ya yar-
d›m kararlar› ald›lar, Afrika’ya yap›-

lacak ““yy››llll››kk yyaarrdd››mm››nn”” 25 milyar
dolara ulaflmas› ve enfeksiyon has-
tal›klar›yla mücadeleye 60 milyar
dolar ayr›lmas› gibi daha önceki G-
8 zirvelerinde ald›klar› kararlara
ba¤l› olduklar›n›(!) yinelediler.

Her iki karar› dünya halklar›na
duyurmakla yetindiler. Elbette ki, bu
ald›klar› kararlara da ba¤l› kalmaya-
caklar, yine sözlerini tutmayacaklar.
Daha önceki y›llarda verdikleri söz-
lerin ancak 3 milyar dolarl›k k›sm›n›
yerine getirdikleri düflünülürse, 25
milyar dolar, 60 milyar dolar gibi
hedeflerinin de gerçekte olmad›¤›,
olmayaca¤› aç›k olarak görülür.

G-8 ve bunun gibi emperyalist
ülkelerin toplant›lar›nda, yoksul ve
açl›k çeken halklar›n sorunlar›n›n
gündem yap›lmas›n›n as›l amac›, bu
halklar›n açl›¤›ndan emperyalizmin
sorumlu oldu¤u gerçe¤ini gizlemek,

sömürgeci emperyalizmi, ““yyaarrdd››mm--
sseevveerr”” emperyalizm gibi pazarla-
makt›r. Hepsi o kadar.

Emperyalistlerin G-8 toplant›la-
r›, yine halklar›n tepkileri ve protes-
tolar› ile karfl›land›. Japonya’da G-8
toplant›lar›n›n bafllamas›ndan önce
binlerce kifli, Sapporo kentinde ey-
lem yaparak, emperyalistlerin halk-
lara karfl› kararlar ald›¤› toplant›y›
protesto ettiler.

Dünyan›n çeflitli yerlerinden ge-
lenlerle Japonlardan oluflan anti-em-
peryalistler, yürüyüflleri s›ras›nda
““GG--88 SSoonnllaanndd››rr››llss››nn”” yaz›l› pan-
kartlar tafl›d› ve ““ZZeennggiinn üüllkkeelleerriinn
zziirrvveessiinnee kkaarrflfl››yy››zz”” sloganlar› att›lar.

Japon polisinin sald›r›s› üzerine
polisle de çat›flan kitlede, Reuters
ajans› muhabirinin de içinde oldu¤u
gözalt›lar yafland› ve 4 kifli tutuk-
land›.

Afrika’n›n AAçl›¤› ZZenginlerin
Masas›nda MMeze

9 Temmuz’da Amerika’n›n ‹stan-
bul ‹stinye’deki konsolosluk binas›-
n›n önündeki polis kulübesine yöne-
lik silahl› bir eylem gerçeklefltirildi.

Emperyalist ve iflgalci Ameri-
ka’y› hedef alan eylem sonucunda,
polis kulübesindeki 3 polisle, 3 ey-
lemcinin yaflam›n› yitirdi¤i aç›klan-
d›. Yine polis aç›klamalar›nda ey-

lemcilerin kimlik bilgileri, I¤d›r do-
¤umlu Bülent Ç›nar, Bitlis do¤umlu
Raif Topc›l ve Erkan Karg›n fleklin-
de verildi.

Burjuva bas›n yay›n kurumlar› ta-
raf›ndan ortaya at›lan eylem polisi mi
yoksa ABD’yi mi hedefliyor gibi
saçma tart›flmalar bir yana b›rak›l›r-
sa; Amerika, her yerde halklar›n öf-
kesinin hedefi oluyor. Çünkü; dünya
halklar›na zulmün bafl›n› Amerika
çekiyor. Çünkü, emperyalist amaçla-
r› için Ortado¤u’yu kan gölüne çevi-
ren Amerika’d›r. Çünkü o emperya-
list dünyan›n a¤ababas› olarak halk-
lar›n tüm öfkesini üzerine çekendir. 

Haber yay›na haz›rlan›rken henüz
bir üstlenme yoktu; ancak yorumlar
daha çok eylemi islamc› örgütlerin
gerçeklefltirdi¤i do¤rultusundayd›.
Bununla birlikte Amerika’n›n, dünya
halklar›na zulmetmeye devam etti¤i
sürece, salt islamc› kesimlerin de¤il,
tüm dünya halklar›n›n öfkesiyle kar-
fl›laflmas› do¤al oland›r.

Eylem, emperyalist bir hedefe

vurarak, halklar› de¤il, ama emper-
yalist ve iflbirlikçilerini üzüntüye
bo¤du.

Eylemin ard›ndan Amerika Bü-
yükelçisi Ross Wilson ve D›fliflleri
Bakan› Condoleezza Rice yapt›klar›
aç›klama ile, Türkiye’ye Amerikan
Konsoloslu¤u’nu korumada göster-
dikleri hassasiyet nedeniyle teflek-
kür ettiler.

Amerikan
Konsoloslu¤u’na
Sald›r›

Peru: Çiftçiler
Grev Yapt›

Peru’lu çiftçiler, 8 Temmuz’da yap-

t›klar› grevle, hükümetin topraklar› ve

di¤er ülke kaynaklar›n› “özellefltirme”

ad› alt›nda emperyalist tekellere ve

patronlar›n ya¤mas›na açmas›n› pro-

testo ettiler. Grev üç çiftçi örgütü tara-

f›ndan gerçeklefltirilirken, çeflitli sendi-

kalar ve örgütler, ülke genelinde plan-

lad›klar› grevlerle hükümetin ekono-

mik politikalar›n› protesto ediyorlar.



40 HABER 13 TTemmuz 22008

Baflba-
kan Tayyip Erdo¤an hemen her ko-
nuflmas›nda, ““ggaarriipp hhaakkkk››””n›,, ““ttüü--
yyüü bbiittmmeemmiiflfl yyeettiimmiinn hhaakkkk››””n› ko-
ruduklar›n› söyler.

Tayyip Erdo¤an’a bak›l›rsa, ken-
dilerinden önceki iktidarlar zengin-
lerin iktidar›d›r, AKP yoksullar›n,
gariplerin iktidar›d›r. Gerçekte ise,
AKP di¤erlerinden daha fazla tekel-
lerin iktidar›, yoksulun hakk›n› yi-
yen bir partidir.

Bu gerçe¤i gösteren bir geliflme
de, ““eennggeelllliilleerriinn”” e¤itimi ile ilgili
hak gasp› oldu. TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu’nda ele al›nan bir
yasa tasar›s›, en az yüzde 20 engelli
olanlar›n özel e¤itim okullar› ile
özel e¤itim ve rehabilitasyon mer-
kezlerinden destek e¤itimi almas›na
olanak tan›yordu. 

Fakat, Milli E¤itim Bakanl›¤› en-

gel durumuna göre e¤itim süresini s›-
n›rlayabilecek. Buna göre, 120 saat-
lik e¤itim 30 saate, 12 ayl›k e¤itim
programlar› da 3 aya indirilebiliyor.

AKP’nin görme engelli millet-
vekili Lokman Ayva, engellilerin
e¤itim haklar›n› gasbeden bu dü-
zenlemeye karfl› ç›kt› ve kimi mil-
letvekillerinin de deste¤ini alarak
farkl› bir önerge haz›rlad›. Fakat,
buna imza veren AKP milletvekille-
ri, Kemal Unak›tan’›n devreye gir-
mesi ile imzalar›n› çektiler. Ayva
““‹‹mmzzaallaarr nneeddeenn ggeerrii ççeekkiillddii,, 119900
bbiinn öözzüürrllüü ççooccuu¤¤uu eevvee mmii kkaappaattaa--
ccaa¤¤››zz??”” diye gerçe¤i ifade ederken,
AKP’nin Maliye Bakan› Unak›tan
öözzeell ookkuullllaarrddaa ookkuummaakk iisstteeyyeennllee--
rriinn bbeeddeelliinnii ddee ööddeemmeessii ggeerreekkttii¤¤ii--
nnii ssööyylleeddii..

Unak›tan’›n sözleri AKP’nin po-
litikas›d›r. AKP için esas olan en-

gellilerin e¤itimle-
ri olmaz. Unak›tan
gibi tüccarlar›n gö-
zünde, engelliler
külfettir, yüktür.

Bakmay›n Ayva’y› milletvekili yap-
malar›na, onun nedeni, say›lar› mil-
yonlarca olan engellilerin oylar›n›
alabilmektir. AKP’nin engellileri
oylar›n› almak için hat›rlar, sonras›
gereksizdir. Onlar›n e¤itim haklar›-
n› da gasbeder, bo¤azlar›ndaki lok-
may› da ellerinden alabilir.

Ayn› kafa yap›s›, Alevilerin oy-
lar›n› almak için Reha Çamuro¤-
lu’nu milletvekili yapt›, Alevilerin
gözlerini boyamaya çal›flt›, Alevi
aç›l›m› yap›laca¤› propagandas›
yapt›, ama AKP için bunlar seçim-
lik söylemlerdi, as›l olan ise ““ccee--
mmeevvlleerrii iibbaaddeetthhaannee ddee¤¤iillddiirr”” poli-
tikas› idi.

Engellilerin haklar›n› da ayn› an-
lay›fl gasbetmektedir. Paralar› varsa
okuyabilirler, yoksa devletin umu-
runda olmazlar.

Garip Gureba Edebiyat› Ve
Garibin Hakk›n› Yiyen AKP

‹zmir'de faaliyet gösteren AL-
MADER (Alkol ve Uyuflturucu
Maddeyle Mücadele Derne¤i) bafl-
kan› ‹skender Erbay, Meclis Uyufl-
turucu Komisyonu’na ‘‘mmaaddddee bbaa-
¤¤››mmll››ss›› ççooccuukkllaarr››nn tteeddaavviissiinnddee
''nnaammaazz'' yyöönntteemmii kkuullllaanndd››kkllaarr››nn››’’
söyledi.

Fakat daha önemlisi, çocuklar›
Ad›yaman’›n Menzil Köyü’ne, tari-
katlara gönderen Erbay’›n flu sözle-
ridir; ““MMeennzziill''ee ggöönnddeerriiyyoorruuzz...... SSaa-
yy››nn VVaalliimmiizzddeenn yyaarrdd››mm iisstteeddiikk,, ddeeddii
kkii:: ''BBeenn iiaaflflee bbeeddeelliinnii ööddeerriimm..'' SSaa¤¤
oollssuunn yyaarrdd››mm eettttii..””

‹flte size AKP iktidar›nda vali
deste¤iyle, namazl›, tarikatl› uyufl-
turucuya karfl› ‘tedavi” yöntemi. Ne
gerek var hastanelere, ne gerek var
bilimsel yöntemlere. Tarikatlar var-
ken, baflbakanlar bile “ulemaya sor-
mak gerekir” derken, valiler tarikat-

lardan çocuklar› madde
ba¤›ml›l›¤›ndan kurtar-
malar›n› beklerken t›p
fakülteleri de, hastaneler
de fuzulidir.

Sorun salt bir vali ve dernek so-
runu de¤ildir. Sorun AKP iktidar›-
n›n politikalar› sorunudur. AKP ik-
tidar›nda böylesi valilerin bir tane
oldu¤u düflünülemez.

Ortaya ç›kan bu örnek, AKP ik-
tidar›n›n yaratt›¤› sonuçlar› göster-
mesi aç›s›ndan önemlidir.

Bunlar› aç›k aç›k savunamasalar
da, AKP’nin kafa yap›s› da böyle-
dir. Halk, bilimsel olana de¤il, dini
olana yönlendirilmelidir. Tarikatlar,
dernekler, valiler, ö¤retmenler  ara-
c›l›¤›yla dincilik yayg›nlaflt›r›lmal›-
d›r.

‹ktidar olmak için, dini bu ölçü-
de kullanan bir partinin politikas›-
n›n farkl› olmas› da beklenemez. Bu
faaliyetler ayn› zamanda AKP’nin
iktidar›n› güçlendiren kitle çal›flma-
s›d›r.

Gönder Hoca’ya, 
Okusun Üflesin Tamam

Gazi Mahallesi’nde
Futbol Turnuvas›

Gazi Temel Haklar taraf›ndan
düzenlenen ''Yozlaflmaya Karfl›
Dostluk Futbol Turnuvas›'' baflla-
d›. Gençlik üzerindeki yozlaflma-
ya ve endüstriyel futbola alterna-
tif bir anlay›flla tertiplenen turnu-
van›n ilk hafta maçlar› 29 Hazi-
ran günü oynand›. Mahallenin çe-
flitli bölgelerinden 16 tak›m›n ka-
t›ld›¤› turnuva maçlar› Gazi Spor
tesislerinde oynan›yor. Ülkemiz-
de her gün etkisini artt›ran ve
gençlik üzerindeki etkileri daha
çarp›c› boyutlarda yaflanan yoz
kültüre karfl› düzenlenen turnuva
mahalledeki dayan›flma gelene¤i-
ni de art›rmay› amaçl›yor. Gazi
Temel Haklar çal›flanlar› h›zla
endüstriyelleflen ve kapitalizmin
önemli pazarlama araçlar› haline
gelen anlay›fllara karfl›, unutul-
maya yüz tutmufl “mahalle maç-
lar› gelene¤ini” yeniden yaratma-
ya çal›fl›yor. 
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‹nsan, ya-
flam› boyunca
fark›nda ol-
sun veya ol-

mas›n hep çeflitli s›navlardan geçer. Ö¤renme, ö¤-
rendiklerimizi ö¤retme kavramlar› da hayat›m›zda
geçirdi¤imiz bu s›navlar›n sonucunda somutlanmak-
tad›r. Fakat s›navlar, sadece ka¤›tla, kalemle yap›lan
türde de¤ildir. Yeni sömürge ülkemizde emperya-
lizm ve oligarfli taraf›ndan açl›kla, yoksulluklarla s›-
nan›r›z örne¤in. Bu s›navdan da bir sonuç ç›kar›r›z,
tecrübelerimizle ö¤reniriz ki ‘açl›k ve yoksulluk
kaderimiz de¤ildir’. Düzenin bu s›nav›ndan ç›kar-
d›¤›m›z sonucu ülkemizin meydanlar›nda, sokakla-
r›nda ya da baflka yerlerde yüksek sesle hayk›r›r›z...
Sonra düzen baflka bir flekilde s›namaya bafllar bizi. 

Bask› ve zorla sesimizi kesmeye, bizi sindirmeye
çal›fl›r. Yeni bir s›navd›r bu, yeni bir sonuç daha ç›-
kar›r›z. Ve deriz ki korkunun ecele faydas› yok-
tur. Nehir bir kez yata¤›n› bulmuflsa önüne ç›kacak
hiçbir engel, varmak istedi¤i yere varmas›n› engel-
leyemez. Tarih ak›fl›n› hep ileriye do¤ru ayarlam›fl-
t›r. Bundan dolay›d›r ki bizler de do¤an›n ve egemen
s›n›flar›n bask›lar› karfl›s›nda kendimizi gelifltirmeye
yenilemeye çal›fl›r›z. Do¤an›n ve toplumun zorlukla-
r› karfl›s›nda bir insan olarak ayakta kalmak için bu
s›navlardan geçmek zorunday›z. 

Bahsetti¤imiz bu do¤al ve do¤al olmayan s›nav-
lardan ö¤rendi¤imiz çok fleyler olmufltur. Hayat›
a¤aca benzetirsek, a¤ac›n kurumufl yapra¤› olma-
mak için, her yafl ve konumda ö¤renmek, kendimi-
zi yenilemek zorunday›z. Fakat flunu sormak zorun-
day›z; hayat›m›zdaki tüm s›navlar, ö¤renmemizi ge-
liflip yetkinleflmemizi sa¤layacak bir nitelikte midir?
Bu soruyla beraber özel
olarak biz ö¤renci gençli¤i
ilgilendiren k›sm›na gel-
mifl olduk. Sorumuza pe-
flin olarak cevap verelim.
Hay›r! Afla¤›da aktaraca-
¤›m›z gibi her s›nav ö¤re-
tici olmamakta, hatta biz-
zat geliflmemizi engelle-
mek, düzeni sorgulayan
yanlar›m›z› törpülemek
amac›yla yap›lmaktad›r.
Ülkemizdeki e¤itim siste-
mi tam da bu amaçla fle-
killendirilmifltir ve deyim
yerindeyse e¤itim siste-

mimiz tam bir ‘s›navlar cehennemi’dir. OKS, ÖSS,
KPSS… daha sayamad›¤›m›z birçok s›navla, tek tip
insan modeli yaratmakla beraber, ö¤renciler, e¤itim
ö¤retimin hemen her kademesinde elemelere tabi
tutulur. Ülkemizdeki e¤itim sistemi bir maraton ya-
r›fl› gibidir. E¤itimimizi belli bir toplumsal bilinç ka-
zanmak için de¤il, bir s›nav› daha geçirebilmek al›-
yoruz. Daha do¤rusu almak zorunda b›rak›l›yoruz. 

Bugün için s›navlar maratonunun ilk aya¤›n› OKS
oluflturmaktad›r. Bugün için diyoruz, çünkü daha
önce (1997 öncesi) ilkokul 5. S›n›f›n sonunda ALS
(Anadolu Lisesi S›nav›) yap›lmaktayd›. Belki düzen
elindeki s›navlarla (engellerle) yetinmezse, yar›n yi-
ne ilk okuldan bafllayan yeni s›nav sistemleri getire-
bilir. Maratonun ilk aya¤› olan OKS, asl›nda hem ö¤-
rencilerin hem de ailelerin gözünde ÖSS’nin bir pro-
vas› olarak görülüyor. Onlar için OKS’yi kazan›p iyi
bir liseye kaydolmak ÖSS’yi de kazanman›n garanti-
sidir. Dolay›s›yla daha ilkö¤retim 6. S›n›ftan itibaren
OKS adaylar›n›n dershane ve s›nav serüveni bafll›-
yor. Üç y›l dershane, olmad› özel ö¤retmen… Elbet-
te bunlar hali vakti yerinde kesimlerin yapabilece¤i
fleyler. Yoksul halk çocuklar› dershane yüzü görmü-
yor ya da milyarla hesaplanan borçlar›n alt›na gire-
rek ancak son y›l gidebiliyor. Ama daha s›kl›kla az
masrafl› olan›n› yani evde haz›rlanmay› tercih edi-
yor! Ve maalesef bir ilkö¤retim ö¤rencisi daha ken-
di bilgi ve becerilerini, yeteneklerini dahi tan›mlaya-
madan s›nav psikolojisine sokuluyor. 

Burada s›navlardan dolay› yaflad›klar›m›z› tekrar
anlatmay› gerekli görmüyoruz. Tüm ö¤renci gençlik
bu sorunlar› yaflam›fl›zd›r. Önümüzdeki iki hafta
içinde, 11 Temmuz’da OKS sonuçlar›, bir hafta sonra
da ÖSS sonuçlar› aç›klanacak. Bu sonuçlarla kaç›m›z
daha elenmifl olaca¤›z bilinmez. Fakat bütün bu s›-
navlarda hep bir kazanan vard›r; o da düzen. Bu
düzen eleyerek, sorgusuz sualsiz düflünmekten
uzak, bencilleflmifl beyinler ve monoton yaflamlar
yaratarak seçti¤i sürece, kazanan hep bu sistem ola-
cak. 

Ö¤renci gençlik olarak bu s›navlar sistemi içinde
bask› ve zora dayanan bir s›namadan geçiriliyoruz.

Yozlaflt›r›ld›¤›m›z, tek
tiplefltirildi¤imiz düze-
nin bu s›nav›nda da ka-
zanan biz olmak için bu
ülkenin meydanlar›nda,
sokaklar›nda ve yine
yüksek sesle ‘halk için
bilim halk için e¤itim’
iste¤imizi, ‘elenme-
den, seçilmeden e¤i-
tim hakk›m›z›’ istedi-
¤imizi hayk›ral›m.

GENÇL‹K 
FEDERASYONU

MARATONUN
‹LK AYA⁄I: OKS
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Hepimizin birçok sorunu var.
Sorunlar›m›z›n kayna¤› bu düzen-
dir. Yoksulluk, açl›k, iflsizlik yafl›-
yoruz, bask› ve zulüm görüyoruz,
her gün adaletsizliklerle karfl› karfl›-
yay›z, çal›flt›¤›m›z yerlerde patron-
lar taraf›ndan eme¤imiz sömürülü-
yor, hakk›m›z yeniyor, yeri geliyor
küfürleriyle, hakaretleriyle karfl›la-
fl›yoruz. Fakat tüm bunlar›n karfl›-
s›nda ne yapabiliyoruz?

‹‹flflttee tteemmeell ssoorruunnuummuuzz bbuudduurr!!

Emekçiyiz, iflçiyiz, memuruz,
köylüyüz, ev kad›n›y›z, gecekondu
yoksuluyuz, ö¤renciyiz, inançlar›,
düflünceleri, dili, kültürü bask› al-
t›nda olan›z... 

Denilebilir ki; bunlar tüm sömü-
rü ve zulüm düzenlerinde halklar›n
yaflamlar›n›n bir parças›d›r. Fakat,
bunlar nas›l ki, zulüm düzenlerinin
bir gerçe¤i ise, halklar›n mücadele-
si de, bu düzenlerin yads›namaz di-
¤er bir gerçe¤idir.

FFaakkaatt nnaass››ll mmüüccaaddeellee eeddeeccee--
¤¤iizz??

SSoorruu:: KKoosskkooccaa DDeevvlleettee
KKaarrflfl›› NNee YYaappaabbiilliirriizz KKii??!!

Tereddütlere yol açan ilk soru
olarak akla gelen ço¤unlukla fludur;
bbiirr ddeevvlleett ggüüccüünnee kkaarrflfl››,, bbiizzlleerr nnaa--
ss››ll mmüüccaaddeellee eeddeebbiilliirriizz,, hhaakkkk››mm››zz››
nnaass››ll aarraayyaabbiilliirriizz??

Kuflkusuz bu bofl bir soru de¤il-
dir. Ki, ancak bu soruya do¤ru ce-
vaplar verebildi¤imizde, hakk›m›z›
arama yolunda ilk ad›m› da atm›fl›z
demektir.

Öncelikle söylemek gerekir ki,
tek bafl›m›za devletin gücü karfl›s›n-
da zay›f›z. Kendi bafl›m›za yapaca-

¤›m›z fleyler devletin gücü kar-
fl›s›nda etkisizdir.

Fakat, bizler ezilenler olarak
milyonlar›z. Kafam›zda milyon-
lar›n birleflmifl gücünü canland›-

ral›m. ‹flte ancak milyonlar› birara-
ya getirmeyi baflard›¤›m›zda, devle-
tin gücü karfl›s›nda da çaresizlikten
kurtulmufl oluruz.

Düflünelim, yüzbinlerin milyon-
lar›n örgütlü hareketi karfl›s›nda
hangi devlet gücü durabilir? Yüz-
binlerce iflçinin ortak hareket etti¤i
yerde, hangi patron dayanabilir,
hangi devlet gücü bu iradeyi asgari
ücret koflullar›nda, can güvenliksiz
koflullarda, kölece bir  çal›flmaya
zorlayabilir?

Hiçbir devlet gücünün halk›n ör-
gütlü gücü karfl›s›nda duramayaca¤›
aç›kt›r.

Bu nedenledir ki, devlet haklar›-
n› örgütlü gücüyle arayan bir halk
istemez.

Sürekli olarak halk›n örgütlen-
mesini engellemeye çal›fl›r. Bunun
için her yöntemi kullan›r. Her türlü
bask› uygular, örgütler aleyhine ka-
ralamalarda bulunur, halk› örgütlü
güçlerden uzak tutmak için yöntem-
ler gelifltirir, örne¤in fuhuflu, uyufl-
turucuyu yayg›nlaflt›r›r. Ve sürekli
olarak, hak araman›n yolu olarak
düzenin yasalar›n› gösterir.

Kendilerinin bile güvenmedikle-
ri mahkemelerde hakk›m›z› arama-
m›z› söylerler. Fakat, hiçbirimiz bu
düzenin mahkemelerinde haklar›-
m›z› elde edemeyiz. Düzenin mah-
kemeleri de, düzenin kendisi gibi,
haks›z, adaletsizdir. Biz iflçiysek,
mahkemeler patrondan yanad›r, biz
yoksul gecekonduluysak, mahke-
meler evlerimizi y›kan belediyeler-
den yanad›r, bizler iflkence görmüfl-
sek, devletin kontrgerilla örgütlen-
meleri, polisleri taraf›ndan öldürül-
müflsek, mahkemeler polislerden,

kontrgerilladan yanad›r.

Saymakla bitmez. Nerede hangi
haks›zl›kla karfl›lafl›rsak karfl›lafla-
l›m, mahkemeler, ezilenden, yok-
suldan, hakl›dan yana de¤il, tersine
iktidar olan, zengin olan ama haks›z
olandan yana kararlar al›rlar.

Sadece mahkemelerinde de¤il,
bu düzenin hiçbir kurumunda hak-
lar›m›z› arayam›yoruz. Ezilen yok-
sul insanlar›z, bir avuç zenginin hiz-
metindeki düzenin kurumlar›, bizim
sorunlar›m›za çözüm getirmezler.
Ne yapacaksak, bu düzenin d›fl›nda
yapaca¤›z. Sorunlar›m›za çözümü,
egemenlerin de¤il, kendi örgütleri-
mizde, kendi mücadelemizle araya-
ca¤›z.

SSoorruu:: BBuu HHaallkk BBiirraarraayyaa
GGeelliirr MMii??

Bir çok kiflinin dilinde, ““bbuu hhaallkk
aaddaamm oollmmaazz”” söylemi vard›r. 

Örgütlenmekten kaçmak için ge-
rekçemiz haz›rd›r; ““bbuu hhaallkk
bbiirraarraayyaa ggeellmmeezz””,, ““bbuu hhaallkk kkoorr--
kkaakkllaaflfltt››””,, ““iinnssaannllaarr bbeenncciilllleeflflttii””
ve bunun gibi, birbirimize güven-
sizlik ifade eden çokça söylem dili-
mize, düflüncelerimize hakim hale
gelmifltir.

NNeerreeddeenn çç››kktt›› bbuu ggüüvveennssiizzlliikk,,
nnaass››ll bbuu kkaaddaarr eettkkiillii oollaabbiillddii??

Kuflkusuz bunda, tan›k oldu¤u-
muz olumsuz örneklerin de etkisi
vard›r. Fakat, as›l belirleyici etkiyi,
düzenin yayd›¤› güvensizlik yap-
m›flt›r.

Bir yandan halk› yozlaflt›r›p, çü-
rütürken, di¤er yandan halk›n olum-
lu özelliklerini de¤il, olumsuzlukla-
r›n› öne ç›kar›p, bunun propaganda-
s›n› yapar. Çünkü, birbirine güven-
meyen, kendine güvenmeyen, dola-
y›s›yla mücadeleden ve örgütlerden
uzak duran bir halk› yönetmeleri
daha kolay olur.

Sen hala uza¤›nda
m›s›n kavgan›n?



Elbette olumsuzluklar vard›r, fa-
kat halk olarak birçok olumlu özel-
li¤imiz de vard›r. Ve düzenin, yay-
d›¤› olumsuzluklara da ancak bu
olumlu özelliklerimizi gelifltirerek
ve örgütlenerek karfl› koyabiliriz.

Burjuvazi engellemeye çal›flsa
da, bizlerin milyonlar olarak ortak
hedefler için biraraya gelmemiz, ör-
gütlenmemiz için pek çok neden
vard›r ve milyonlar olarak örgütlü
bir güç haline gelmeyi baflarabiliriz.

Bunu baflarmak için, çevremizde
baflkalar›n›n ad›m atmas›n› bekle-
meden önce, ilk ad›m› kendimiz at-
mal›, çevremizdekileri de olumlu
yönde etkilemeliyiz. Bilmeliyiz ki,
ataca¤›m›z bir ad›m, bir baflkas›n›n
ataca¤› ad›mlar için vesile olacak,
ve herkes birbirini etkileyerek ör-
gütlü insanlar›n say›s›n›n artmas›
sa¤lanacakt›r. Olumsuz örnekler na-
s›l yay›l›yorsa, olumlu örnekler de
yay›lacakt›r.

Oysa, iflçiler, memurlar olarak
on milyonlarcay›z. Gücümüzü bir-
lefltirdi¤imizde patronlar, bu gücün
karfl›s›nda duramayacaklard›r.
Hiçbir patron bizler çal›flmad›¤›-
m›z, üretmedi¤imiz sürece kar elde
edemez. Sorunumuz bu gücümüzü
kullanamamakt›r.

Evet gücümüzü birlefltirmeliyiz.
E¤er, bir emekçi isek, bilmeliyiz ki,
bu ülkede bizim de ait oldu¤umuz
s›n›fla, patronlar, egemen s›n›flar
aras›nda bir kavga sürmektedir. ‹flte
bu noktada kendimize bakal›m; biz
bu kavgan›n neresindeyiz? E¤er
kavgan›n uza¤›ndaysak, u¤rad›¤›-
m›z haks›zl›klara boyun e¤iyoruz
demektir. Sormal›y›z kendimize,
haklar›m›z için kendimiz mücadele
etmeyeceksek, kim bizim haklar›-
m›z› koruyabilir ki?!

Sistemin gücü, kendisinin örgüt-
lü oldu¤undan daha fazla, halk›n ör-
gütsüzlü¤ünden gelir. Örgütlendi¤i-
mizde, kendi gücümüzü büyütece-
¤imiz gibi, karfl›m›zdakilerin güçle-
rini de küçültmüfl olaca¤›z.

Örgütlenmek ve mücadele etmek
demek, ad›m ad›m gücümüzü de bü-
yütmek ve giderek, sistemi  bizlerin
örgütlülü¤ünü dikkate almadan poli-

tika üretemez hale getirmek demek-
tir. Bilelim ki, bugün halen bir tak›m
haklar›m›z varsa, bu mevcut örgüt-
lülüklerin ve s›n›rl› say›daki arkada-
fl›m›z›n her türlü bask›y› gö¤üsleye-
rek yürüttü¤ü mücadele sayesinde-
dir. Ve aç›k ki, mücadele etmezsek,
örgütlenmezsek, birlikte olmazsak,
haklar›m›z› almak, daha güzel bir
dünya kurmak, hayaldir. 

KKaavvggaann››nn DD››flfl››nnddaa KKaallmmaakk
MMüümmkküünn DDee¤¤iill,, YYaappmmaamm››zz
GGeerreekkeenn SSaaffllaarr››mm››zz›› DDoo¤¤rruu
BBeelliirrlleemmeekkttiirr

Say›lamayacak kadar sorunla
karfl› karfl›yay›z. Sorunlar›m›z› iki
kategoride ele alabiliriz. Birincisi,
anne, baba, çoluk çocuk hepimiz
sürekli çal›flt›¤›m›z halde,  yine de
aç ve yoksul kalmam›za neden olan
eme¤imizin sömürülmesidir.

‹kinci sorunumuz, üzerimizdeki
bask›d›r. Ne zaman sesimizi ç›kar-
sak, polislerin, askerlerin sald›r›s›na
maruz kal›r›z. Kimi zaman, bizlere
bask› uygulamak için sesimizi ç›-
karmam›z› da beklemezler.

““HHaayyaatt ddeenniilleenn kkaavvggaayyaa ggiirr--
ddiikk”” der, Avusturya ‹flçi Marfl›’n›n
bir m›sras›. Hayat’› ““kkaavvggaa”” diye
tan›mlar. Çok yerinde bir tan›mla-
mad›r. Bu nedenledir ki, kavgan›n
d›fl›nda kalmak diye bir fley yoktur.
Kavgan›n d›fl›nda kalmak ancak ha-
yat›n d›fl›nda kalmakla mümkündür.
Hayat›n içindeki herkes bir flekilde
kavgan›n da içindedir.

Kiflinin tercih hakk›, kavgan›n
neresinde olunaca¤›ndad›r. Ya, ken-
dimize küçük bir dünya kurup,  ya-
flananlara gözlerimizi kapayarak so-
nuçsuz bir yaflam kavgas›n›n içinde
bo¤ulaca¤›z. Ki, bu haliyle s›n›flar
kavgas›nda, sömüren egemen s›n›f-
lara hizmet etmifl olaca¤›z. Ya da
dünyam›zda yaflananlara gözlerimi-
zi açarak, bir avuç zenginin ege-
menli¤ine, sömürü, zulüm üzerine
kurduklar› saltanatlar›na son ver-
mek için, yoksullar›n, emekçilerin
ortak kavgas›nda yerimizi alaca¤›z.

Bu nedenledir ki, yine düzenin
kimimizin diline yerlefltirdi¤i,

““aammaann oo¤¤lluumm,, kk››zz››mm sseenn bbuu oollaayy--
llaarraa kkaarr››flflmmaa”” söylemi geçersizdir.
Herkes, ezilen ve ezenler aras›ndaki
kavgan›n bir yerindedir. Akdeniz
Üniversitesi’ndeki tüm ö¤renciler
tav›rlar›yla, ya faflizmin sald›r›lar›-
na güç verir, ya da faflizme karfl› di-
renifle Tuzla tersanesindeki tüm ifl-
çiler, ya patronlar›n mevcut sistem-
lerini sürdürmesine güç verir, ya da
bu sisteme karfl› direnifle.

Esasen, bu kavgan›n d›fl›nda kal-
mak yoktur. Patronlara, faflizme güç
vermek için, illa da onun yan›nda
yer almak gerekmez. Sessiz kal-
mak, seyirci olmak da, zalime veri-
len bir destek olur. Çünkü, sessiz
kalmak, en az›ndan mücadeleyi yal-
n›zlaflt›rma, tecrit etme politikas›na
hizmet eder.

S›n›flar mücadelesinin d›fl›nda
kalmak mümkün olmad›¤› gibi, s›-
n›flar kavgas›n›n sonuçlar›ndan et-
kilenmemek de mümkün de¤ildir.
S›n›flar mücadelesi yaflam›m›z›n en
küçük ayr›nt›lar›n› bile etkilemekte-
dir. S›n›flar mücadelesinde halk saf-
lar› güçlendikçe, bu bizim yaflam›-
m›zdaki birçok sorunun da do¤ru-
dan ya da dolayl› olarak çözülmesi-
ne hizmet eder, tersinden s›n›flar
mücadelesinde, bir avuç sömürücü
egemenler güçlendikçe bu yaflam›-
m›zdaki sorunlar›n da a¤›rlaflmas›na
neden olur.

Ve biz yaflam›m›za yans›yan bu
sorunlarla mücadele etmeye çal›fl›r-
ken, gücümüzü birlefltirip as›l soru-
nu yaratan kayna¤a yönelmedi¤i-
miz için, ço¤unlukla sorunlar›n al-
t›nda eziliriz.

Oysa, biz say›lar› milyonlar› bu-
lan halk›z. Tüm sorunlar›m›z› çöz-
me gücüne sahibiz. Bir avuç asala-
¤›n s›rt›m›zdan sefa sürerken, bizle-
ri sefalete mahkum etmelerine göz
yumamay›z. 

Esaret öncelikle beyinlerde bu
kokuflmufl düzenlerin kabul ettiril-
mesiyle bafllar, bu düzenlerine karfl›
ç›kmak özgürlü¤ün de bafllang›c›d›r.
Kurtulufl kavgas› hiçbirimize uzak,
yabanc› de¤il. Hepimiz kavgan›n or-
tas›nda ve elbet hakl› olan›n saf›nda
olman›n onurunu yaflamal›y›z.

Say›: 154 43KAVGA
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DDeenniirr kkii,, AAKKPP,, ddeemmookkrraatt!!

Peki nedir demokrasi?

HHaallkk››nn yyöönneettiimmii!!

AKP’nin bunu yapmaya çal›flan
bir parti oldu¤unu kim söyleyebilir?

Nedir demokrasi?

Haklar ve özgürlükler de¤il mi?

Ama polis terörü azg›n bir bi-
çimde sürmüyor mu AKP iktidar›nda? 

CMK, C‹K gibi yeni bask› yasala-
r› ç›kar›lmad› m›?

DDeenniirr kkii,, GGeenneellkkuurrmmaayy,, uulluussaall--
cc››!!

Peki nedir ulusalc› olmak?

Ulusal onurunu korumak, emper-
yalizme her türlü ba¤›ml›l›¤a karfl›
ç›kmak, uluslar›n özgür iradesini sa-
vunmak...

Peki bu generaller nas›l ulusalc›?

S›rtlar›ndaki üniforma, k›fllalar›n-
daki tanklar ne mal›?

NATO yok mu üstlerinde?

Sonra;

iflbirlikçinin demokrat›, iflbirlikçi-
nin ulusalc›s› olur mu?

Sorular çok. 

AKP’ye demokrat diyen, demok-
ratl›k nedir onu mu bilmiyor, yoksa
AKP’yi mi tan›m›yor, yoksa baflka bir
hesab› m› var?

Genelkurmay’a ulusalc› diyen,
onda ilerici yan bulan, ulusall›ktan,
ilericilikten bihaber mi, generallerin
bu topraklardaki misyonundan m› bi
haber, yoksa yine baflka hesaplar m›
söz konusu?

*

Sonuçta hangi hesaplarla, kayg›-
larla olursa olsun, bu kavramlar bu
hesaplara kurban edilmifltir. 

Siyaset dünyas›, nicedir
kurban edilmifl kavramlarla
dolu zaten. 

Demokratl›k, vatanse-
verlik, ulusalc›l›k, insan
haklar› savunuculu¤u, ka-
d›n haklar› savunuculu¤u,

demokratik kitle örgütlerinin
demokratikli¤i, benmerkezci,
pragmatik, düzeniçi politikala-
r›n aleti yap›lm›flt›r. 

Kavramlar›n böylesine içi-
nin boflalt›ld›¤›, çarp›t›ld›¤› yerde, or-
tal›¤› yo¤un bir riyakarl›k, yo¤un bir
samimiyetsizlik kaplam›fl demektir. 

Kime hangi s›fatlar›n tak›laca¤›,
kimin nerede kimi savunaca¤› ve ki-
min kimi sataca¤› belli olmaz.

Dostluklar ve düflmanl›klar da en
az kavramlar›n kendisi kadar kaypak-
lafl›r ya da içi boflal›r.  

Kavramlar›n bbaaflfl aaflflaa¤¤›› ççeevvrriillmmee--
ssiinnddee,, sosyalist ülkelerdeki karfl›-
devrimlerin, kapitalist restorasyon
dönemlerinin en önemli dönüm nok-
tas› oldu¤u söylenebilir. 

Gorbaçov'un kapitalizme geri dö-
nüfl uygulamalar›, o zamanki emper-
yalist dünya bas›n›nda "iilleerriicciilliikk""
olarak lanse edilip, karfl›-devrime kar-
fl› ç›kanlar da ""mmuuhhaaffaazzaakkaarr"",, ""ttuu--
ttuuccuu"" olarak damgalanm›fllard›. Yani
bu tabloya göre, kapitalist savunucu-
lar› ilerici, yenilikçi, sosyalizmi savu-
nanlar ise yenili¤e karfl›, gerici idiler. 

Bafl afla¤› çevrilmiflti her fley. 

Ve o zamandan beri de burjuva
ideologlar› kavramlar›n o zaman çev-
rildi¤i flekliyle bafl afla¤› durumda
kalmas› için u¤rafl›yorlar. 

fiimdi AKP’yi demokrat, Genel-
kurmay’› ulusalc› ilan etmenin fark›
yoktur bu bafl afla¤› çevirmeden. 

*

Kavramlar deyip geçmeyin. 

Devrim ve karfl›-devrim aras›nda
süren politik ve ideolojik savaflta,
kavramlar da birer silaht›r. Kimin na-
s›l kulland›¤›na ba¤l› olarak, kitleler
için uyar›c›/uyand›r›c› oldu¤u kadar,
mu¤laklaflt›r›c›/uyutucu da olabilirler. 

Ba¤›ms›zl›¤› demokrasiden, de-
mokrasiyi de ba¤›ms›zl›ktan kopard›-

lar; iflte bu da kavramlar arac›l›¤›yla

uyutman›n, bilinçleri buland›rman›n

bir biçimidir. 

Kavramlar›n gerçek karfl›l›¤›yla

konuflacak olursak;

AKP demokrasiden yana m›? Ha-

y›r. Tam tersine, o emperyalizme ba-

¤›ml›l›¤› sürdüren bir partidir. O za-

man demek ki AKP demokrat da ola-

maz. Bu iki kere ikinin dört etti¤i ka-

dar kesindir. Kesindir ki, emperyaliz-

me ba¤›ml› yeni sömürge bir ülkede,

ba¤›ml›l›k sürdükçe demokrasi ol-

maz. Bu ba¤›ml›l›¤› sürdüren hiçbir

siyasi güç, demokrat olarak nitelendi-

rilemez. 

Kavramlar›n gerçek karfl›l›¤›yla

konuflacak olursak;

Genelkurmay ba¤›ms›zl›ktan yana

m›? Hay›r. O, faflizmin ony›llard›r uy-

gulay›c›s›d›r. Ony›llard›r emperyaliz-

min ülkemizdeki gizli iflgalinin ordu-

sudur. Kesindir ki, halka karfl› faflizmi

uygulayan, kapitalizm savunucusu bir

ordu, ba¤›ms›zl›kç›, ulusalc› da ola-

maz. 

*

Marks, teorik araflt›rmalar›n›n ilk

döneminde, yapt›¤› iflin, bafl afla¤› du-

ran teoriyi, ayaklar› üstüne oturtmak

oldu¤unu söylemiflti. 

Tersine çevrilmifl, içi boflalt›lm›fl

tüm kavramlar› düzeltip içini doldur-

mal›y›z. ‹deolojik mücadelenin en

önemli görevlerinden biri olarak gör-

meliyiz bunu. 

Darbe, fleriat, laiklik, bak›n bunlar

da nas›l kullan›l›yor halka karfl›.  

Kavramlar, bir meseleyi en k›sa

yoldan anlatabilmek, tan›mlayabil-

mek için üretilmifltir. Ama iflte örne¤i-

mizde görüldü¤ü gibi, bazen kavram-

lar, bizi yanl›fl saflara yönlendiren

roller de üstlenebiliyor. 

Bazen ideolojik mücadele, bir

kavram›n bir baflka kavramla savafl›

biçiminde de sürebilir. 

Bir kelime iflte deyip geçemeyiz.

Unutmayal›m ki, “Kavramlarla yap›-
lan felsefi, ideolojik savafl, siyasal sa-
vafl›n bir parças›d›r.”

Siyasette

‹LKE
Kurban Edilen

Kavramlar



27 Eylül 2007’de Dersim’in Ho-
zat ilçesine ba¤l›, Boydafl Köyü’nde
odun toplamaya gittikleri s›rada as-
kerler taraf›ndan kurflunlanan Bü-
lent Karatafl ölmüfl ve Ali R›za Çi-
çek ise yaralanm›flt›.

Yaraland›¤› halde, oligarflinin
yarg› mekanizmas› taraf›ndan aylar-
ca hapishanede yat›r›lan Çiçek’in
anlat›mlar›, olay›n aç›k bir infaz ol-
du¤unu ortaya ç›karm›flt›. Çiçek
infaz›; ““BBüülleenntt’’ii bbeennddeenn aayy››rr››pp ggöö--
ttüürrddüülleerr.. BBaannaa ddaa öönnccee kkaaçç ddeeddiilleerr..
KKaaççmmaadd››mm.. KKoommuuttaann 22 kkeerree aatteeflfl
eettttii.. GGöö¤¤ssüümmddeenn vvee ssooll oommzzuummddaann
yyaarraa aalldd››mm”” fleklinde anlatm›flt›.

Olaya iliflkin, ailelerin savc›l›¤a
yapt›¤› suç duyurusuna Hozat Sav-
c›l›¤› ““ggöörreevvssiizzlliikk kkaarraarr››”” vererek,
dosyay› EEllaazz››¤¤ 88.. KKoolloorrdduu KKoommuu--
ttaannll››¤¤›› AAsskkeerrii SSaavvcc››ll››¤¤››’na gönder-
di. Savc›l›k, karar›nda bu aç›k infa-
z›, ““ggüüvveennlliikk ggüüççlleerriinnee aatteeflfl eettmmee--
lleerrii üüzzeerriinnee çç››kkaann ççaatt››flflmmaa”” diye ni-
telendirdi. 

Ali R›za Çiçek, örgüt üyeli¤i ve
askerle çat›flmaya girmekten yarg›-
lan›p, beraat etmifl olmas›na ra¤-

men, savc› karar›nda halen,  Karatafl
ve Çiçek’in bir “çat›flmada ele ge-
çirildi¤i” , bu nedenle yaflanan ölüm
ve yaralanman›n askerin ggöörreevviinnii
yyaapptt››¤¤›› s›rada yafland›¤› iddia edildi
ve soruflturman›n askeri savc›n›n
görev alan›na girdi¤i ileri sürüldü.

Yaflananlara iliflkin, Karatafl ve
Çiçek’in avukat› Hüseyin Aygün;
““BBuu ddoossyyaann››nn aasskkeerrii mmaahhkkeemmeeyyee
ggiittmmeessii ddeemmeekk ttüümmddeenn kkaappaannmmaass››
aannllaamm››nnaa ggeelliiyyoorr...... DDoossyyaa aaddaamm ööll--
ddüürrmmee eeyylleemmiinnee iilliiflflkkiinnddiirr kkii,, bbuu

aasskkeerrii ssaavvcc››nn››nn ggöörreevvii ddee--
¤¤iillddiirr”” de¤erlendirmesi

yapt›.

Karatafl ve Çi-
çek’in vurulmas›ndan
sonra, savc› olay yeri
incelemesine zama-
n›nda gitmemifl, ola-
y›n aç›k infaz oldu¤u-
nu belgeleyen as›l de-
liller olan giysiler or-
tadan kald›r›lm›fl, Çi-
çek ve Karatafl’›n avu-
katlar›n›n “yeniden
keflif” talepleri redde-
dilmiflti.

Askerler taraf›ndan
aç›k bir flekilde infaz

gerçeklefltirildi. Fakat, suçlular yar-
g›lanm›yor. Hozat Savc›l›¤›, dosya-
y› suçu iflleyen kurum olan askeri-
yenin savc›l›¤›na gönderiyor. Delil-
leri, belgeleri dikkate almadan, “ça-
t›flma” iddias›nda bulunuyor, fakat
bunu iddia ederken delil, belge gös-
terme gere¤i duymuyor.

Yaflanan örnek, “Türkiye’de
adalet nas›l iflliyor?” sorusunun ce-
vaplar›ndan biridir. Türkiye’de ada-
let halk düflmanlar›n›n lehine iflle-
mektedir.

Say›: 154 45ADALET

Adalet Katillerden Yana ‹flliyor

BBüülleenntt KKaarraattaaflfl
KKaattlleeddiillddii

AAllii RR››zzaa ÇÇiiççeekk
YYaarraall›› kkuurrttuulldduu

vuranlar, ddevlet kkorumas›nda

1 Temmuz tarihinde milli-
yet.com.tr, 2 Temmuz 2008 tarihin-
de ise sansursuz.com, yine ayn› ta-
rihli radikal.com.tr ve ensonha-
ber.com adl› internet sitelerinde
canl› bomba oldu¤u fleklinde provo-
katif haber yay›nlanan Gazi Temel
Haklar Derne¤i Baflkan› Devrim
Turan 7 Temmuz günü yapt›¤› aç›k-
lamayla haberlerin yalan oludu¤unu
ortaya koydu.

Turan, Gazi Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i’nde yapt›¤›
aç›klamada; “Ben Devrim Turan.
Gazi Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i Baflkan›’y›m. Her gün so-
kaklarda dolaflarak iflimi yapan hal-
k›n içinde olan birisiyim. Ve geçti-

¤imiz haftalarda çeflitli bas›n yay›n
organlar›nda hakk›mda baz› iddialar
ortaya at›ld›. Onlar›n adland›rd›¤›
gibi aç›klarsak canl› bomba oldu-
¤um iddia edildi. Ben canl› bomba
de¤ilim. Ve bu tür yalan haberlerle
ne yap›lmak istendi¤ini bilmek isti-
yorum. Bu tür haberler yaparak hak
ve özgürlükler mücadelesi verilme-
sinin önüne geçebilece¤ini düflü-
nenler ise yan›l›yorlar. Böyle yalan-
larla bu mücadelenin önüne geçile-
mez. Ben derne¤imizin faaliyetleri-
ni sürdürmeye devam edece¤im.
Ama bu tür bask›lara son verilmesi-
ni ve as›l suçlular›n ortaya ç›kart›l-
mas›n› istiyorum” dedi. Devrim Tu-
ran’dan sonra söz alan Av. Bark›n

Timtik de, Halk›n Hukuk Bürosu
ad›na yapt›¤› aç›klamada; siyasi ik-
tidar›n haklar ve özgürlükler müca-
delesi yürütenlere karfl› topyekün
sald›r›s›n›n yeni bir versiyonu ola-
rak, Devrim Turan’›n yaflam hakk›-
n› elinden alacak bir sald›r›n›n gün-
deme getirildi¤inden bahsederek;
siyasi iktidar›n demokrasi mücade-
lesi verenlere karfl› tahammülsüz ol-
du¤unu vurgulad›. 

Provokatif Haberlerle Hak ve 
Özgürlük Mücadelesi Engellenemez



Türkiye tarihi kan ak›yor. Türki-
ye’nin kentleri, gecekondular›, da¤-
lar› hapishaneleri kan gölüne dön-
müfl... Onlar diyor ki, tahta banklara
oturttular, uykusuz b›rakt›lar.. 

Anti-demokratik bir uygula-
mad›r, keyfidir, zalimanedir, elefltir-
sinler. Elefltirmelerini elefltirmeyiz
kuflkusuz; fakat kan akan bu tarihi
yok say›p bu elefltiriyi yapt›klar›n-
da, diyece¤imiz bundan ibarettir;
vah, vah, vah... 

12 Eylül Cuntas›’n› bir yana b›-
rakt›k. 

1983’te “sivil” yönetime, “de-
mokrasiye” geçildi ya; iflte ondan
sonraki baz› y›llar›n iflkence, kay›p,
katliam, hapishanede, gözalt›nda
ölüm rakamlar›ndan baz› hat›rlat-
malarda bulunaca¤›z sadece. 

Sonra, tahta bank meselesini ye-
niden düflünün. 

Sonra, 12 Mart’›n ünlü iflkence-
hanesi Ziverbey Köflkü’nü hat›rla-
man›n bile, nas›l bu tarihe gözlerini
kapamak oldu¤unu düflünün. 

Asl›nda kendileri mi gözlerini
kap›yorlar, yoksa, 70 milyonun göz-
lerini mi kapamak istiyorlar, iflte o
tart›fl›l›r. 

Yapt›klar›, kan›m›zca ikincisidir.
Sadece kendileri gözlerini kapasa-
lard›, sorun yoktu. Ama onlar, ger-
çe¤i karart›yorlar. Generallerin
bankta oturtulmas›n›, uykusuz b›ra-
k›lmas›n› sanki 80 küsur y›ll›k
Cumhuriyet tarihindeki en büyük
iflkence gibi sunanlar›n tavr› de-
mokratik, niyeti iyi olamaz. 

‹flte bu nedenle, “Haf›za” sayfa-
lar›m›zda bu k›sa hat›rlatmalar›
yapmakta yarar gördük. 

�

11998844 yy››ll››nnddaa, iflkencede ölenlerin
say›s›, 2233 kkiiflfliiddiirr. 

11998855’’ddee iflkencede öldürülenle-
rin say›s› 2277 kkiiflflii olmufltur. 

�

Sivilleflme, demokratikleflme de-

magojileri sürer-
ken, 11998866 yy››ll››nnddaa
da iflkencede 1199
kkiiflflii öldürüldü. 

�

1987’de iflkence tezgah-
lar› çal›flmaya devam etti ve
o tezgahlardan tam 1188 kkiiflflii--
nniinn ööllüüssüü ç›kt›. 

�

1988’de iflkencede 1144 kkii--
flflii ööllddüürrüüllddüü..

11998899’’ddaa ise
11 kifli öldürül-
dü iflkencede. 

1988-89’da
hapishanede öl-
dürülenlerin sa-
y›s› 1100.. 

�

11999900:: ‹flken-
cede ölüm, 1122
kifli.

11999911’’ddee ifl-
kencede öldürülenlerin say›s› 2233’tü. 

Ayn› y›l, 2222 kkiiflflii,, ölüm mangala-
r› taraf›ndan, 3322 kkiiflflii ddee toplu göste-
rilerde devlet güçlerinin açt›¤› atefl-
le öldürüldüler. 

�

11999922’’ddee iflkencede ölenlerin
say›s› 1177 oldu. Ölüm mangalar› ta-
raf›ndan infaz edilenlerin say›s›
6633’’ee yyüükksseellddii.. Kitle gösterilerinde
katledilenlerin say›s› ise, 111188’’ddii.. 

�

YY››ll 11999933:: Gözalt› ve iflkencede
katledilenlerin say›s› 2299......

Ölüm mangalar› taraf›ndan kat-
ledilenler 5577,, kitlesel gösterilerde
katledilenler 2233 kkiiflflii..

Hapishanede öldürülenler 88 kkiiflflii.

�

11999944’’ddee Gözalt›nda ve cezaevle-
rinde toplam 3344 kkiiflflii öldürüldü. 

Ölüm mangalar› taraf›ndan ev-
de, sokakta katledilenlerin say›s›:
3322 kkiiflflii..

Hapishanede öldürülenler: 44 kkiiflflii

�

11999955:: Gözalt› ve iflkencede katle-
dilenler, 110011 kkiiflflii..

Hapishanede öldürülenlerin sa-
y›s› ise 1155.. 

�

11999966:: Ölüm mangalar› taraf›ndan
katledilenler ve gözalt›nda iflkence
sonucu katledilenler toplam›: 119900
kkiiflflii.... Kad›n, erkek, çocuk, yafll›, ifl-
çi, ö¤renci 190 insan... 

Bu y›l içinde hapishanede ölüm-
ler ise, 4455 kkiiflfliiyyee ulaflt›. 

�

11999977:: Ölüm mangalar› taraf›ndan
katledilenler ve gözalt›nda iflkence
sonucu ölümler:: 111144 kkiiflflii..

Hapishanede ölümler: 1111 kkiiflflii..

�

11999988:: Ölüm mangalar› taraf›ndan
katledilenler ve gözalt›nda iflkence
sonucu ölümler: 112288 kkiiflflii..

Hapishanede ölümler: 88 kkiiflflii..

�

11999999:: ‹flkence sonucu ölüm: 55 kkiiflflii......
Hapishanede ölümler: 2200 kkiiflflii..

�

Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

Tahta banklara
oturtmufllar...
Vah Vah Vah!

Kaba ddayak, haya burma, s›cak vve sso¤uk ttaz-
yikli ssuya ttutma, Filistin ask›s›, falaka, elektrik,
kafaya ppoflet geçirip nnefessiz bb›rakma, tecavüz,
tecavüz vve öölüm tehditi, a¤›za gem tak›p iki
ucundan çekme, ›slak bbattaniyeye yyat›rma, buz
kal›b›na yat›rma, kafada ttetik ddüflürme, saatler-
ce ayakta bekletme, küvete bafl›n› sokup bbo¤-
ma, uykusuz b›rakma, saç, bb›y›k vve vvücut kk›lla-
r›n› yyolma, faflist marfllar dinletme, yüksek ssesle
müzik ççalma, duvara bafl›n› vurma, infaz pprova-
s› yyapma, kafadan afla¤›ya idrar dökme, iflkence
görenlerin sseslerini ddinletme, cam k›r›klar› üze-
rinde sürükleme, sigara ssöndürme.... BBUNLAR
BU ÜÜLKEDE YYAPILDI... 
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22000000:: Hapishanede ölümler, sade-
ce 19-22 Aral›k günlerinde 28 kifli...
2000-2007 aras›nda sadece tecrit ifl-
kencesi sonucu ölenlerin say›s›: 112222

�

Ve iflte size, 22000000’’llii yy››llllaarrddaann,,
mmiilleennyyuumm y›llar›ndan ve AAKKPP iikkttii--
ddaarr››nnddaann bir kesit:

Ki bu kesitleri sunmadan önce be-
lirtelim ki, AKP iktidar› döneminde
iflkenceye dair sa¤l›kl› bir istatistik
yoktur. “‹flkenceye s›f›r tolerans” de-
diler ya; ““ss››ff››rr””››,, iiflflkkeenncceeyyii ggiizzlleeyyee--
rreekk eellddee eeddiiyyoorrllaarr.. Ama yine de
AAKKPP’’llii hheerr yy››llaa ddaaiirr düflülecek bir
not var:

�

UUlluussllaarraarraass›› AAff ÖÖrrggüüttüü ((AA‹‹)),, 2255
AA¤¤uussttooss 22000055 ggüünnüü yyaayy››nnllaadd››¤¤›› rraa--
ppoorrddaa,, Türkiye'de hak ihlallerinin, ifl-
kencenin “ciddi biçimde” devam etti-
¤ini aç›klad›. A‹ raporunda, ““iiflflkkeennccee,,
kkööttüü mmuuaammeellee hhaallaa yyaayygg››nn”” ifadele-
rine yer verdi. 

�

BM taraf›ndan haz›rlanan ""‹‹flflkkeenn--
cceeyyee vvee DDii¤¤eerr ZZaalliimmaannee,, ‹‹nnssaannll››kk
DD››flfl›› vveeyyaa OOnnuurr KK››rr››cc›› MMuuaammeellee vvee--
yyaa CCeezzaayyaa KKaarrflfl›› SSöözzlleeflflmmeeyyee ‹‹hhttii--
yyaarrii PPrroottookkooll"",,

20 ülkenin parlamentolar› taraf›n-
dan onaylanarak yürürlü¤e girdi. 

20 ülke aras›nda AKP’nin yönetti-
¤i Türkiye yoktu. AKP hükümeti, her
zamanki flovculu¤uyla protokolü im-
zalad›; fakat protokolün iç hukukta
yürürlü¤e girmesini sa¤layacak mec-
lis onay›n› yapmad›. 

Polis ve jandarma karakollar›nda,
emniyet müdürlüklerinde iflkence
belli ölçülerde biçim de¤ifltirerek de-
vam etti... 

�

22000077:: “S›f›r tolerans” demagojisi-
ni sürdüren AKP’yi rakamlar yalanl›-
yor. 

2007 y›l›n›n sadece ilk alt› ay›nda
tteessppiitt eeddiilleenn iiflflkkeennccee vvaakkaass›› ssaayy››ss››::
445511...... Erdo¤an Meclis kürsüsünden
““BBeenniimm üüllkkeemmddee iiflflkkeennccee ffaallaann yyookk--
ttuurr"" diye ba¤›r›yor, iflkenceciler onu
tekzip ediyor. 

�

2008: AKP’li y›llardan, en yak›n
gerçekler; aynen flöyle yaz›yordu Yü-
rüyüfl’te:

“OOkkmmeeyyddaann››:: SSeemmttttee PPoolliiss TTeerröö--
rrüü...... KKuullaakkss››zz KKaarraakkoolluu’’nnddaa ‹‹flflkkeenn--
ccee...... AAnnkkaarraa:: KKeeyyffii TTuuttuukkllaammaayyaa
DDeevvaamm...... ‹‹zzmmiirr:: GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤iinnee
BBaasskk››nn...... AAnnkkaarraa:: YYeennii BBiirr GGöözzaalltt››
DDaallggaass››......

DDaarrpp.... hhaayyaallaarr›› bbuurrmmaa.... aa¤¤››zzaa
ççoorraapp ssookkmmaa.... kkaaffaass››nn›› dduuvvaarraa vvuurr--
mmaa.... ccooppllaa tteeccaavvüüzz tteehhddiiddii.... zzoorrllaa
‹‹ssttiikkllaall MMaarrflfl›› ssööyylleettmmee...... BBuunnllaarr
‘‘1122 EEyyllüüll uuyygguullaammaallaarr››’’ ddee¤¤iill;; bbuunn--
llaarr ggeeççeenn hhaaffttaa,, 2255--2266 MMaarrtt 22000088’’ddee
AAKKPP ‹‹KKTT‹‹DDAARRIINNDDAA yyaaflflaanndd››!!””

Peki bunlar yaz›ld›¤›nda herhangi
bir gazete ““ZZiivveerrbbeeyy kkööflflkküü ggiibbii””
manfleti atm›fl m›yd›? Elbette hay›r.
‹flkenceye karfl› köfle yaz›lar› yay›n-
lanm›fl m›yd›? Yine hay›r. Çünkü Ku-
laks›z Karokulu’nda iflkence görenler
ne bir emekli general, ne bir gazete-
nin Ankara temsilcisi, ne de bir ticaret
odas›n›n baflkan›yd›... 

�

Buras› Türkiye’ydi, ülkenin ad›,
oligarfli taraf›ndan ““iiflflkkeenncceeccii üüll--
kkee””ye ç›kar›lm›flt› ve iflkence ege-
menler taraf›ndan normal göründü¤ü
için de, ony›llard›r kesintisiz sürmek-
teydi.. 

Buras› Türkiye’ydi, Baflbakanlar,
tescilli bir iflkenceciyi kendilerine ya-
k›n koruma yapmaktan bile çekin-
mezler... 

Buras› Türkiye’ydi, iflkence eleflti-
rileri “Türkiye’yi kötülemek, polisi-
mizi y›pratmak istiyorlar” diye savufl-
turulurdu.  

Buras› Türkiye’ydi, generalleri
“flu insan haklar› olmayacak ki.. iki
haftada her sorunu çözeriz” diyebilir-
ler ve bundan dolay› da hiçbir sorufl-
turma geçirmezlerdi. 

Tahta banklara oturtulan general-
lere sorun, bak›n bakal›m, yukar›daki
iflkence yöntemleri içinde onlar›n ko-
mutas› alt›nda uygulanmam›fl› var
m›yd›! Hiç sanm›yoruz. 

Demek tahta banklara oturtmufllar
ha... 

KK››ssaa TTaarriihh
13 Temmuz - 19 Temmuz

13-14 Temmuz 1995
Gözalt›nda kaybedilenlerin bu-

lunmas›, infazc›lar›n yarg›lanmas›
için Yeni Demokrasi Hareketi ‹s-
tanbul ‹l Merkezi ve Galata Kulesi
iflgal edildi. 

14 Temmuz 1889 
II. ENTERNASYONAL kuruldu. 

14 Temmuz 1997 
‹stanbul Harbiye Orduevi’ne karfl›
ölüm orucu flehitlerinin an›s›na
lavla sald›r› düzenlendi.

15-16-17 Temmuz
1968 6. Filo'ya Karfl› Dolma-

bahçe Direnifli.

16 Temmuz 1918
Rus Çar› Nikola ve hanedan›n

di¤er üyeleri idam edildi.

16 Temmuz 1958
11 bin Amerikan askeri ‹ncirlik

Üssü’ne indirildi. 

17 Temmuz 1936
‹spanya iç savafl› bafllad›.

17 Temmuz 1995
Ali R›za Kurt, Tevfik Durdemir, Ce-

lalettin Ali Güler ve Bülent Pak adl›
tutsaklar, Buca Hapishanesi’nden
Özgürlük eylemi gerçeklefltirdiler.

19 Temmuz 1979
Nikaragua'da Sandinist devrimci

güçler, Managua'ya girdiler.

19 Temmuz 1980
12 Mart'›n “Balyozcu Baflbaka-
n›” Nihat Erim, devrimciler
taraf›ndan öldürüldü. 

19 Temmuz 1987
OHAL ilan edildi.

Say›: 1154 47TAR‹H
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Bakan Günay flunu söyle-
di; “O kebapç› bir dahaki 2
Temmuz’da orada olmaya-
cak... Bunun için söz veriyo-
rum.” (Aktaran Ahmet Hakan,
44 TTeemmmmuuzz CCuummaa HHüürrrriiyyeett..))

- HHaallkk GGeerrççee¤¤ii 11.. SSaayy››ddaann
aakkttaarr››yyoorruuzz aaflflaa¤¤››ddaakkii bbiillggiiyyii
ddee:: AKP iktidar›, 2007 y›l›
Aral›k ay›nda, 37 Alevi ayd›-
n›m›z›n yak›ld›¤› Mad›mak
Oteli’nin alt›ndaki kebapç›y›
baflka yere tafl›yarak, yerine
en geç iikkii aayy iiççiinnddee çiçekçi
dükkan› yapacaklar›n› söyle-
miflti.

BBaakkaann GGüünnaayy bir y›l süre
istedi... Daha önceki 2 ay sö-
zünü tuttular da sanki.. 

Dahas› : bak›n
Tayyip Erdo¤an,
riyakarca Alevilerle
Muharrem Orucu
açarken ne sözler
vermiflti.

- Baflbakanl›kta
Alevilerle ilgili bir
Genel Müdürlük
kurulmas›,

- Alevi Enstitüsü
kurulmas›,

- Cemevlerinin statüsünün
belirlenmesi ve camilerde
oldu¤u gibi su ve elektrik
giderlerinin devlet taraf›ndan
karfl›lanmas›,

- Alevi dedelerinin sosyal
statüye kavuflturulmas›, maafl
ba¤lanmas›,

- Zorunlu din dersinin
kald›r›lmas›, okul kitaplar›nda
Alevilerle ilgili düzenlemeler
yap›lmas›

Hani ne oldu?

Bunlar oyun; Mad›mak çi-
çekçi olsa da, müze olsa da,
AKP zihniyeti katliam› mah-
kum etmedi¤i sürece bunlar›n
bir anlam› yoktur.. 

değin elerm

Recep’in
at›fl 
köflesi:
“BBiirr iillkkee
oollaarraakk
ssööyyllüüyyoorruumm,,
ffaarrkkll›› ggüünncceell
ggeelliiflflmmeelleerree
ddaayyaall››
oollaarraakk
ssööyylleemmiiyyoorruumm,,
bbiizz 
mmaaffyyaann››nn,,
ççeetteenniinn vveeyyaa
ççeetteelleerriinn
aavvuukkaatt››
ddee¤¤iilliizz”” ((BBaaflfl--
bbaakkaann RRTTEE))

BAM TELİ çizgiler

Atatürkçülüğü
neyse, artık
kullanıla
kullanıla
normal
karşılanır
oldu da,
“aydın” 
nereden
çıktı? 
Katliamcı, 
darbeci, 
NATO’cu 
generallere 
aydın 
demek de 
saçmalamanın 
dik alası! 

AACCAABBAA??
Burjuva bas›n ABD Konsoloslu¤u’na yöne-

lik eylemi tart›fl›yor; acaba eylem polise mi,
ABD’ye mi yönelik

ABD’ye yönelik ise amac› ne?
Belki de kan davas› veya k›z meselesinden

veya töre cinayetidir ha!

vaatler,vaatler,
vaatler



Say›: 154 49DE⁄‹NMELER

DDüüflflüünnmmeeddeenn
kkoonnuuflflmmaakk,,

nniiflflaann aallmmaaddaann
aatteeflfl eettmmeeyyee

bbeennzzeerr..

‹ngiliz atasözü 

Biz dde bbir ddarbe pplan›n›
aç›¤a çç›kard›k:
OYAK BBANK DDARBES‹

Oyak Bank’› alan ING Bank, 7 Temmuz’dan itibaren
Oyak Banklar’›n ad›n› ING  olarak de¤ifltird¤ini aç›klad›.

Gazetelerin k›saca ifade etti¤i gibi, “Oyak Bank tarihe
kar›flt›”. 

Acaba; genç subaylar rahats›z veya ihtiyargeneraller
rahats›z m›d›r bundan?

Oyak Bank’› peflkefl çekenlere karfl› bir muht›ra vermeyi
veya bir darbe yapmay› düflünmekte midirler?

Ortada bir belge yok ama, böyle bir haz›rl›¤›n mümkün
oldu¤unu düflünüyorlard›r diye düflünüyoruz.   

VE ek bir soru: AKP’nin Ergenekoncu savc›lar›, planla-
nacak darbeyi daha planlamadan “Ergenekon 7. dalgas›”
operasyonunu bafllatmay› düflünmekte midirler?

‹nsan hakk›n› ihlal etmek
öyle kolay m›?

TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu Baflkan›
Zafer Üskül, Kuddusi Okk›r’›n ölümü olay›nda ““iinnssaann
hhaakkkk›› iihhllaallii vvaarr ddeemmeekk oo kkaaddaarr kkoollaayy ddee¤¤iill”” demifl. 

Ne var bunda; Okk›r alt› üstü ihmalden veya en fazla
tecritten ölmüfltür.. Adam› k›yma makinesinden mi geçir-
mifller, gaz odas›na m› atm›fllar, yak›p sabun mu yapm›fllar?

Ha, bunlar olursa, Zafer Üskül belki o zaman insan
hakk› ihlali var diyebilir. 

Gerçi o zaman da flu soruyu sorabilir bay Zafer Üskül:
K›ym›fllar, “sabun yapm›fllar ama durun bir bakal›m,

niye yapm›fllar?”
Öyle ya, belki Hitler’in de hakl›, makul bir gerekçesi

vard› ve bu yüzden de gaz odalar› bile insan hakk› ihlali
kategorisine girmeyebilirdi... 

Hürriyet Gazetesi,
““iinnssaann hhaakkllaarr›› ttrreennii””
ad›yla ve ““HHüürrrriiyyeett hhaakk--
kk››mm››zzdd››rr // ttrreenn öözzggüürr--
llüükkttüürr”” slogan›n› kulla-
narak, Kars’tan bir tren
seferi bafllatt›.

Sözde, Hürriyet bu
yöntemle halka insan haklar› bilinci veriyor. 

Fakat as›l derdin insan haklar›n› kullanarak, Hürri-
yet Gazetesi’nin reklam›n› yapmak oldu¤u s›r›t›yor. 

‹nsan haklar›na ve hürriyetine sahip ç›kma bilinci te-
kelci burjuvaziye kalm›fl! Fakat bakmay›n siz tekelci
patron gazetesinin hürriyet bilinci, insan haklar› bilinci
gibi kocaman laflar etmesine, onun için as›l olan bu laf
kalabal›¤› içinde öne ç›kard›¤› bir kelimedir, ki o keli-
me ““HHüürrrriiyyeett””tir. Reklam› yap›lan Hürriyet’in, öözzggüürr--
llüükk anlam›ndaki hürriyetle  ilgisi sadece isim yönüyle-
dir. Reklam› yap›lan Hürriyet, bir ticari meta olarak,
DDoo¤¤aann HHoollddiinngg’’iinn ggaazzeetteessii HHüürrrriiyyeett’’tir. ‹nsan hakla-
r›yla ambalajlanan bu tren yolculu¤u da basit bir reklam
kampanyas›d›r. O kadar.

Tekellerden de fazlas›n› beklemek zaten abes olurdu.
Gerçi ülkemizde bu abesli¤e düflenler, tekellerin ülke-
mizde demokrasinin, insan haklar›n›n savunucusu oldu-
¤unu sananlar yok de¤il, fakat maalesef gerçekler de
onlar›n hayallerindeki gibi de¤il. Ülkemiz gerçekleri
de, dünya gerçekleri de tekellerin insan haklar›n›n savu-
nucusu de¤il, düflman› oldu¤unu kan›tlamaktad›r.

Fakat, yine tekellerin bir di¤er özelli¤i bulduklar› her
fleyi ticari bir malzeme haline getirmeleridir. Onlar, ko-
münizmin düflman›d›rlar, devrimci önderlerin düflman›-
d›rlar, fakat e¤er ticaretlerine hizmet edecekse, bunlar›
kullanmaktan da geri kalmazlar. ‹nsan haklar› da farkl›
de¤il, bu ülkedeki katliamlar› alk›fllayan Hürriyet’in, in-
san haklar› ile ilgisi de kullanmak d›fl›nda olamaz zaten.

Hürriyet Gazetesi, insan haklar›n›n de¤il ama, iflken-
cecilerin, katil polislerin haklar›n›n savunucusu olmufl-
tur. Hak ve özgürlükler için mücadele edenlere, terörist
diye sald›rm›flt›r.

Bu salt Hürriyet’in de de¤il, özellikle ülkemizdeki
gibi, zay›f ve iktidarlar›na iliflkin sürekli olarak kayg›
duyan tüm tekelcilerin politikas›d›r. 

Halk›n hak ve özgürlükleri ne kadar genifl olursa,
düzenlerine karfl› mücadelenin de o kadar yükselece¤i
korkusu duyarlar. Bu nedenle de, sürekli olarak, devle-
tin bask› ayg›t›n› güçlendirmek için çal›fl›rlar.

‹nsan Haklar› Da
Reklam Arac›
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FERHATLAR Y‹NE
SOKAKLARDA

Temel Haklar Federasyonu üye-
leri ‹‹kkiitteellllii,, 11 MMaa-
yy››ss,, AAlliibbeeyykkööyy’de
yapt›klar› eylemler-
le Ferhat ‹çin Ada-
let istemeye devam
ediyorlar. “Soruyo-
ruz... Bu ülkede hu-
kuk nas›l iflliyor?
Soruyoruz... Bu ül-
kede yarg› kimin hizmetinde?” de-
nilen eylemlerde adalet için örgüt-
lenme ve mücadele ça¤r›s› yap›ld›.

‹kitelli’deki eylem 6 Temmuz
günü Parseller’de yap›ld›. “Ferhat
Gerçek’i Vuran Polis Halen Tutuk-

lanmad›” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤›
eylemden sora yap›lan Yürüyüfl
Dergisi sat›fl›nda 55 dergi sat›ld›.

Ümraniye 1 May›s Mahalle-
si’ndeki eylem de 9 Temmuz günü
yap›ld›. S›k s›k “Adalet ‹stiyoruz,

Ferhat’› Vuran Polis Yarg›lanmal›-
d›r” sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klama-
n›n ard›ndan Mandra bölgesi olarak
bilinen yerde Yürüyüfl önlükleri gi-
yilerek ve megafonla seslenilerek
yap›lan Yürüyüfl sat›fl›nda 114 dergi

da¤›t›ld›.  

F e d e r a s y o n
üyeleri ayn› gün
Alibeyköy Cengiz
Topel’de eylem-
deydiler. Öz fiah-
mar Marketin
önünde yap›lan ey-
lemde Ferhat’›n

vurulmas›n›n üzerinden 9 ay geç-
mesine ra¤men sorumlular›n yarg›-
lanmad›¤› belirtildi. Aç›klamadan
sonra Ç›rç›r Mahallesi’nde yap›lan
Yürüyüfl Dergisi da¤›t›m›nda 53
dergi halka ulaflt›r›ld›.

Esenlerde Polis Tehdidi
Esenler Yeni Mahalle Temel Haklar Derne¤i Gi-

riflimi 5 Temmuz günü Bahçelikahve önünde yapt›-
¤› eylemle Esenler’de dernek giriflimcilerine yöne-
lik bask›lar› protesto etti. 

Eylemde yap›lan aç›klamada dernek giriflimcile-
rinden U¤ur ‹lbay’›n TMfi polisleri taraf›ndan teh-
dit edildi¤i belirtilerek “Hukuksuzluk sürdükçe hu-
kusuzlu¤a karfl› mücadelemiz devam edecektir” de-
nildi. “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” pankart›n›n aç›l-
d›¤› eylemde “Haklar ve Özgürlükler Mücadelemiz
Engellenemez” sloganlar› at›ld›. 

Yozlaflma Bir
Can Daha Ald›

Gazi Temel Haklar üyesi Cengiz Duygulu, uy-
gunsuz davran›fllar› dolay›s›yla uyard›¤› 17 yafl›n-
daki fiafak Ç.B. taraf›ndan b›çaklanarak öldürül-
dü. 29 Haziran akflam› yaflanan olayda mahalle
halk› taraf›ndan hastaneye kald›r›lan Cengiz Duy-
gulu yaflam›n› yitirdi. 

Cengiz için 30 Haziran günü cenaze töreni ger-
çeklefltirildi. Yaklafl›k 1000 kiflinin kat›ld›¤› tören-
de mahalleliler ‹smet Pafla Caddesi’ni trafi¤e ka-
patarak alk›fllar eflli¤inde Gazi Mezarl›¤›’na kadar
yürüdü.

6 Temmuz günü Cengiz için Gazi Cemevi’nde
verilen yemekte bu olaylar›n yaflanmamas› için
yozlaflmaya karfl› örgütlenme ça¤r›s› yap›ld›.

YÜRÜYÜfi’ümüz
Israrla Sürüyor!

‹‹zzmmiirr’de Yürüyüfl Dergisi sat›fl› bu haf--
ta da Narl›dere, Yamanlar ve Do¤ançay
mahallelerinde yap›ld›. 5 Temmuz’da Nar--
l›dere’de yap›lan Yürüyüfl Dergisi sat›fl›n--
da özellikle 2 Temmuz katliam›n›n katille--
rinin neden cezaland›r›lmad›¤› anlat›ld›.
Sivas’tan göç ederek gelen halk›n yo¤un
oldu¤u bu mahallede insanlar›n ilgisi yo--
¤undu. Do¤ançay ve Yamanlar’da da ayn›
saatlerde dergi tan›m› ve sat›fllar› yap›ld›.

Yürüyüfl Dergisi okurlar› AAnnttaallyyaa’n›n
gecekondu mahallelerinde de derginin ta--
n›t›m›n› ve sat›fl›n› yapmaya devam ettiler.
5 Temmuz’da Kürt halk›n›n yo¤un olarak
yaflad›¤› fiafak Mahallesi’nde yap›lan sa--
t›flta dergi hakk›nda halka bilgi verildi.
Mahalle halk› okurlar›m›z› evlerine davet
ederek yaflad›klar› sorunlar›n› anlatt›lar. 

‹‹ssttaannbbuull GGaazzii MMaahhaalllleessii’nde Dörtyol
bölgesinde yap›lan sat›flta 150 dergi halka
ulaflt›r›l›rken megafonlarla derginin tan›t›--
m› yap›larak halka derginin içeri¤i hakk›n--
da bilgi verildi.

Yurtd›fl›nda da dergi sat›fl› devam edi--
yor. 6 Temmuz günü BBeellççiikkaa BBrruuxxeellllee'de
özellikle yabanc›lar›n ve Türkiyelilerin ya--
flad›¤› St Gilles Mahallesi’nde kahvelere

girilerek yap›lan tan›t›mda AKP'nin iflbirlikçili¤i, yalanc›l›¤›
ve halk düflmanl›¤› teflhir edildi.

‹zmir

Antalya

Gazi

Paris

‹kitelli

1 May›s

Alibeköy


