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ÂOnlar›n

18 Temmuz-24 Temmuz

tasfiyesiyle,
yarg›lanmas›yla
SUSURLUK
bitmiﬂ mi oldu?

Â Hiç boﬂuna
beklentiye girmeyin;
onlar›n
tutuklanmas›yla da
ERGENEKON
bitmiﬂ olmaz!

19 Temmuz
1996’da hapishanelerde
süren Ölüm
Orucu eylemine destek vermek için, Ba¤Levent DO⁄AN
c›lar Nam›k
Kemal Caddesi’nde yap›lan bir gösteri s›ras›nda polis taraf›ndan katledildi¤inde, 17 yaﬂ›nda genç bir devrimciydi.

1948 Tokat do¤umlu olan ‹ﬂeri, 23 Temmuz 1990’da
Küçükarmutlu
halk›n›n devletin sald›r›lar›na
Hüsnü ‹ﬁER‹
karﬂ› kurdu¤u
barikatta, polisin kurﬂunlar›yla a¤›r
yaraland›. Hastahaneye kald›r›lmas›n›n polis taraf›ndan geciktirilmesi sonucu yaﬂam›n› yitirdi.

21 Temmuz
2004’te Tekirda¤ 1
No’lu F Tipi’nde kalp
krizi geçirdi,
gereken müdahale yap›lmayarak öl-

1946 ‹stanbul
do¤umlu Alankuﬂ, mimard›.
THKP-C taraftar›
olarak mücadele içindeydi. 14
ﬁubat 1972’de
Hatice ALANKUﬁ
cunta taraf›ndan gözalt›na al›nd› ve iﬂkencelerden
geçirildi, Mart 1972’de tutukland›. ‹ﬂkenceler sonucu rahats›zland›. Tedavisinin engellenmesi sonucu, tahliyesinden k›sa süre sonra 24 Temmuz
1973’de ﬂehit düﬂtü.

Salih SEV‹NEL

dürüldü.
1966, Tokat Zile do¤umlu Sevinel,
evli ve bir çocuk babas› bir devrimciydi.
O’nu F Tipi hapishaneler ve tecrit
aram›zdan ald›.

Hurﬂit Tolon

Veli Küçük



Berdan abiyi tutsakl›k koﬂullar›nda tan›d›m. Tam bir ö¤retmendi. Sordu¤umuz sorulara cevaplar veriyordu. Verdi¤i
cevaplar hiçbir mu¤lakl›¤a ya da tereddüde yer vermeyecek 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 ziyaretçisi 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 halde bizlere yard›mc› olmaya çal›ﬂ›yordu. Son zamanlar›nda
bile bizlere bir ﬂeyler anlatmaya çal›ﬂ›yordu. Bu denli inanm›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.

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›¤› hastanede 24 Temmuz 1968’de ﬂehit düﬂtü.

ﬁener Eruygur

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 düﬂtü. Tutsaklar› teslim almak için sald›ran oligarﬂinin karﬂ›s›na bu kez aln› bantl› bir direniﬂçi olarak ç›kt› ve 25
Temmuz’da ölümsüzleﬂti.

A. Berdan KER‹MG‹LLER

Gerçe¤e bir de
bu
gözle
bak›n:

‹nanm›ﬂ Bir
Devrimci:
Berdan

‹lginç ÖZKESK‹N

Müjdat YANAT

Ayçe ‹dil ERKMEN

Yemliha KAYA

1996 Ölüm Orucu ﬁehitleri

‹lginç ÖZKESK‹N

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

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›ndayd›. Tahliye olduktan sonra yine mücadele içinde yer
ald›. Bir kez daha tutukland›. 4 Ocak 1996’da Ümraniye katliam›nda yaraland›. Katliamdan sonra getirildi¤i
Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde 24 Temmuz’da bir
direniﬂçi olarak ölümsüzleﬂti.

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

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

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 ﬂehidi 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 mücadelesine 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.
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eﬂitli sömürücü kesimlerin birli¤i olan oligarﬂi, çeliﬂkili bir ittifakt›r.
‹ktidarda kimin ne kadar etkili olaca¤› ve sömürüden
kimin ne kadar pay alaca¤› konusunda aralar›nda bitmeyen ve
elbet y›k›l›ncaya kadar da bitmeyecek olan bir çat›ﬂma vard›r. Her dönem, say›s›z demagojiyle iç çat›ﬂmalar›n› oldu¤undan farkl› gösterip halk› bu çat›ﬂmada kendi yanlar›na çekmek isterler. Halk›n ç›karlar› ise, oligarﬂi içi çat›ﬂmada taraf olmakta de¤il, kendi mücadelesini vermektedir.
Bu noktadaki politika ve tercihler,
kimin halk› devrimci anlamda savundu¤unu kimin düzeniçi yaklaﬂt›¤›n› da gösterir.

Ç

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

O

KP ve Genelkurmay aras›nda,
AKP’nin iktidar olmas›ndan bu
yana kah t›rmanan, kah gerileyen
ama hemen hiç durmayan bir çat›ﬂma var. Marksist-Leninist yöntem,
bir çat›ﬂmay› tahlil ederken, çat›ﬂan
taraflar aras›ndaki çeliﬂkilerin uzlaﬂ› r çeliﬂkiler mi, yoksa uzlaﬂmaz çeliﬂkiler mi oldu¤unun belirlenmesinin, o çat›ﬂmay› ve taraflar›n tutumunu do¤ru de¤erlendirmek aç›s›ndan
önemli oldu¤unu gösterir.

A

ki taraf aras›ndaki kavgan›n bu kadar uzun süreli olmas›ndan ve adeta her vesileyle yeniden gündeme
gelmesinden hareketle bunlar aras›ndaki çeliﬂkinin “uuzlaﬂmaz” oldu¤u
düﬂünülebilir. Ama bu yanl›ﬂ ve yan›lt›c› bir düﬂüncedir. Tam aksine, ikisi aras›ndaki çeliﬂkiler uzlaﬂabilir çeliﬂkilerdir.
eliﬂkilerinin uzlaﬂabilirli¤inin temelinde, iki taraf›n da
s›n›fsal olarak esas›nda ayn› safta bulunmas› vard›r. AKP de,
Genelkurmay da s›n›fsal olarak
oligarﬂinin içindedirler. Baﬂka
bir deyiﬂle s›n›flar mücadelesinde onlar ayn› saftad›rlar. ‹kisi de

‹

Ç

4

GÜNDEM

kavgaya kendi
saf›m›zda girmeliyiz
kapitalist sömürü düzeninden yanad›rlar. Ve ikisi de emperyalizm iﬂ bi rl i k ç i s i d i r l e r.
KP’ye birçok ﬂey söylüyorlar,
ama aç›kça AKP’nin hamili¤ini yapan Amerika ve Avrupa karﬂ›s›nda dut yemiﬂ bülbüle dönüyorlar.
Zaten AKP’ye de söyledikleri t ü rb a n d a n , i m a m h a t i p t e n baﬂka bir
ﬂey de¤ildir; AKP’nin tüm di¤er faﬂist, ﬂovenist, emperyalist tekellerin
hizmetkar› olan tav›r ve politikalar›na TSK’dan hiçbir itiraz yoktur.

A

ﬂte bu özellikleri – çat›ﬂ›yor görünseler de onlar› birleﬂtiren, aralar›ndaki çeliﬂkileri uzlaﬂabilir çeliﬂkiler haline getiren özelliklerdir.

‹

KP’nin 5 y›l› aﬂk›nd›r süren iktidar› döneminin politikalar›
incelendi¤inde de zaten bu çok daha
somut olarak görülür. Aralar›ndaki
iktidar kavgas› en ﬂiddetli ﬂekilde
sürerken bile, h a l k a k a r ﬂ › birlikte
hareket etmiﬂlerdir. Çünkü her ikisinin de asli görevi, emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellerin ç›karlar›n› korumakt›r. Emperyalizmin ç›karlar›,
onlar›n birlikte davranmas›n› gerektiriyorsa, onlar temelde bunun d›ﬂ›na ç›kamazlar. Ç›kmalar›, emperyalistler taraf›ndan etkisizleﬂtirilmeleri, tasfiye edilmeleri demektir.

A

KP de Genelkurmay da esas
olarak Amerikan ve Avrupa
emperyalizminden ba¤›ms›z ad›m
atamazlar. Generaller bundan dolay› darbe yapam›yor. AKP, bu destek
sayesinde generalleri tutuklayabili-

A

yor. Ve tüm bu çat›ﬂmalar, operasyonlar içinde baz› ﬂeyler ise kesin tisiz ve aksaks›z sürmektedir. Bunlardan biri, emperyalist tekellerin
ya¤ma ve talan›d›r. Kesintisiz süren
bir di¤er ﬂey, Amerika’n›n BOP plan›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 zihniyetinde de demokrasi, insan haklar› yoktur. AKP “katli vaciptir” diye düﬂünür. Genelkurmay “yok etmekten”
söz eder.
ﬂte bu nedenledir ki, devrimci,
ilerici güçler aç›s›ndan, demokratik kitle örgütleri aç›s›ndan böyle
bir çat›ﬂma karﬂ›s›nda içine düﬂülecek en büyük yanl›ﬂ, ayn› safta olan,
ikisi de iﬂbirlikçi ve faﬂist olan bu
kesimlerden birine yedeklenmektir

‹

eﬂitli kesimlerin “demokratikleﬂme”, “kontrgerillay› tasfiye
etme” gibi sundu¤u operasyonun
esas›, AKP’nin muhaliflerini sin d i r m e operasyonudur. Bu çat›ﬂmada, “generallerin tutuklanmas› herﬂeye ra¤men demokrasi do¤rultusunda bir ad›md›r” gibi gerçek olmayan de¤erlendirmelerle taraf olmak, demokrasiyi, hukuku de¤il,
faﬂist ve iﬂbirlikçi bir i k t i d a r › g ü ç l e n d i r i r. Biz, faﬂizmi ve emperyalizme ba¤›ml›l›¤› mahkum ederek,
kendi hedeflerimizle yeralmal›y›z
siyasi mücadelede.

Ç

KP, söz konusu operasyonu kullanarak adeta “demokratl›k” sat›yor. Ve böyle bir
operasyonu vesile yaparak bir
yandan çeﬂitli küçük-burjuva
kesimleri kendine yedeklerken,
di¤er yandan da tüm muhaliflerini sindirmek istiyor.
erör, terörizm, teröristlik
suçlamalar›yla kan›ts›z bel-

A

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.

T
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gesiz aç›lan onlarca soruﬂturma ve
dava gösteriyor ki, AKP’ye muhalif
olan herkes teröristtir! Bu politikan›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 konuda da efendisinin takipçisidir.
KP’ye demokrat demenin, Türkiye gerçe¤iyle, hayatla alakas›
yoktur. AKP aldat›yor, onlar da çanak tutuyor. AKP demokrat de¤il,
faﬂist, gerici, iﬂbirlikçidir. A m e r i k a
AKP’yi niye destekliyor, Av r u p a
niye destekliyor? Sadece bu soruyu sormak bile, AKP’nin niteli¤ini
ve yapt›¤› operasyonlar›n anlam›n›
görmek için yeterlidir.

A

ﬂitli biçimlerde sürdürece¤ini söyledik. Zaman hep bizi do¤rulad›. Bugün de söylüyoruz ve yar›n›n yine
bizi do¤rulayaca¤›ndan eminiz. Bugün “demokrasi do¤rultusunda
ad›mlar at›yor” diye AKP’yi destekleyenler, yar›n yan›ld›klar›n› görecekler belki. Onlar›n birço¤u, sadace yan›lm›ﬂ olacaklar; ama yan›lg› l a r › n › n f a t u r a s › n ›, iﬂkencelerde, infazlarda, faili meçhullerde, kay›plar
ve katliamlarda ödeyecek olan yine
halkt›r. Mücadeleyle, bedel ödemekle ilgisi olmayanlar, o zaman
yine “kay›plar infazlar provokasyonlar sürdü¤üne göre demek ki ergenekon tasfiye edilmemiﬂ” diye bir
tespit yapacaklar en fazlas›. Bedeli
biz ödeyece¤iz. Bu anlamda, burjuva bas›n›n köﬂelerinden, televizyon
ekranlar›ndan AKP’nin demokratl›¤› üzerine verilen vaazlara, halk›m›z ve sol kulak vermemeli.

az› kesimler, olmayan demokrasiyi hayal dünyas›nda varediyorlar. Ve sonra AKP de, hayal dünyas›nda varedilen bu d e mo kra s i yi
geniﬂleten parti oluyor.
emokratl›k nedir, devrimcilik
nedir? Sol, sa¤, siyasi mücadeolun baz› kesimleri, oligarﬂi ne lede nereye tekabül eder? AKP gibi
d i r unutmuﬂ, faﬂizm nedir
partilerin yeri neresidir?.. Bunlar›n
u n u t m u ﬂ ; 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 edileBiz, ne bir kaç emekli genecek ve bir daha faili meçhuller,
ralden sorulacak hesab›, ne üç
kay›plar, infazlar, katliamlar,
beﬂ “AB’ye uyum” yasas›n› yeprovokasyonlar yaﬂanmayacak.
terli görüp bak›n iﬂte epeyce deSanki haf›zas›n› kaybetmiﬂ. Sanmokratikleﬂtik diye sevinenlerin
ki bugün hala yaﬂananlar karﬂ›içinde
yeralmayaca¤›z. Halk› kans›nda kör ve sa¤›r olmuﬂ.
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d›ramay›z, kand›r›lmas›na ortak
KP’nin do¤rudan ve dolayl›
olmaz, sessiz kalmay›z. Biz badestekçileri Türkiye’nin ya¤›ms›zl›k
ve demokrasi istiyoruz.
k›n tarihine yönelik de tam bir
haf›zas›zl›k
sergilemektedir.
Çok uza¤a gitmeden, Susurluk
sonras›n› hat›rlamak yeterlidir.
tarihsel cevab›n› bilenler, AKP’yi
“Art›k hiçbir ﬂey eskisi gibi olmayadesteklemekle solun, devrimcili¤in,
cak”t›. Devlet “ba¤›rsaklar›n› tedemokratl›¤›n yanyana gelemeyecemizliyor”du. Ka¤›t üstünde, burju¤ini de bilirler. AKP gibi bir iﬂbirlikva bas›n yay›n›n manﬂetleri ve ekçi partiyi destekleyerek demokrasi
ranlar›nda, TBMM kürsülerinde kaç
mücadelesi verilemeyece¤ini bilirler.
kez temizlendi bu ba¤›rsaklar? Biz
iz iki generalden -e¤er do¤ruyhep ayn› ﬂeyi söyledik; unutanlara,
sa- “plan düzeyinde kalm›ﬂ” bir
gözleri bu söylemlerle kamaﬂanlara
darbenin hesab›n›n sorulmas›yla yeSusurluk’un, kontrgerillan›n devlet
tinemeyiz. ‹ki emekli generalin tuoldu¤unu hat›rlatarak, iktidar›n nituklanmas›yla bizi kontrgerillan›n
teli¤i de¤iﬂmedikçe, faﬂizm altediltasfiye edildi¤ine inand›rmaya çal›medikçe, bu yap›lar›n varl›¤›n› çe-
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Say›: 154

ﬂanlara güler geçeriz. Biz, t ü m f a ﬂist darbelerin, tüm katliamlar›n
hesab›n› istiyoruz! Kontrgerillan›n
hesab›n› ﬁemdinli’yi bombalayanlardan, o bombac›lar› alenen sahiplenenlerden de¤il de iki emekli generalden sormaya kalkmak kadar riyakarca ve kaçak güreﬂen bir tav›rla
demokrasi, hukuk kazan›labilir mi?
Böyle statükocu bir anlay›ﬂ, 12 Eylüller’den hesap sorabilir mi? Kald›
ki, A K P de esas olarak 12 Eyl ü l ’ ü n ü r ü n ü d ü r. 12 Eylülü nas›l
mahkum edebilir? 12 Eylül tarikatlar›n önünü açmasayd›, daha sonraki RP ve sonras›nda AKP bu durumda olur muydu?.. Biz, ne bir kaz
emekli generalden sorulacak hesab›, ne üç beﬂ “AB’ye uyum” yasas›n› yeterli görüp bak›n iﬂte epeyce
demokratikleﬂtik diye sevinenlerin
içinde yeralmayaca¤›z. Halk› kand›ramay›z, kand›r›lmas›na ortak olmaz, sessiz kalmay›z. Biz ba¤›ms›zl›k ve demokrasi istiyoruz.
e diyoruz ki, istememiz gereken, 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 olmal›y›z. E¤er sorun Ergenekondan,
kontrgerilladan kurtulmaksa,
hedefimiz bu olmal›d›r.

V

ki iﬂbirlikçi gücün çat›ﬂmas›ndan ba¤›ms›zl›k, iki faﬂist gücün çat›ﬂmas›ndan demokrasi
do¤mayaca¤› aç›kt›r. Genelkurmay’a yedeklenerek gericili¤e
karﬂ› ç›k›lamayaca¤›, ba¤›ms›zl›¤›n savunulamayaca¤›, öte
yandan düzen partilerine yaslanarak faﬂizme karﬂ› ç›k›lamayaca¤›,
demokrasinin savunulamayaca¤›,
ülkemizin yak›n tarihinin defalarca
kan›tlad›¤› bir gerçektir. Hal buyken, halk›n, ba¤›ms›z, demokratik
Türkiye hedefiyle kendi mücadelesini vermesi, sürmekte olan tüm çat›ﬂmalara halk cephesinden müdahale etmesi, do¤ru oland›r. Kimseye
yedeklenmeden kendi saf›m›zdan,
kendi kavgam›z› yükseltelim.

‹
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Darbeci Mi Yarg›layacaks›n?
12 Eylül’cülerden Baﬂla!
Ergenekonu Mu Soruﬂturacaks›n?
1 May›s ‘77’den Baﬂla!
AKP iktidar› Ergenekon operasyonu ile “ d a r b e c i l e r i n ” ve
“ k o n t r g e r i l l a c › l a r › n ” yarg›land›¤›
görüntüsü yaratarak, çeﬂitli kesimlerin deste¤ini almay› hedefliyor ve
bunu küçümsenemeyecek bir oranda 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 çat›ﬂmas› de¤il, halk›n kendi iktidar
mücadelesidir.
Fakat, AKP’nin “ d a r b e c i l i ¤ e
k a r ﬂ › o l m a ” ve “ k o n t r g e r i l l a y a
k a r ﬂ › m ü c a d e l e ” görünümünü
kullanmas›, AKP’nin gerçek yüzünün teﬂhir edilmesi gere¤ini ortaya

ç›kar›yor.
Evet bu ülkenin geçmiﬂinde, tüm
ülkeyi hapishaneye çeviren, yüzbinlerce kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤›, tutukland›¤›, iﬂkenceden geçirilip,
idam edildi¤i, infazlar›n yap›ld›¤› 12
Mart ve 12 Eylül darbeleri vard›r.
Ve bu faﬂist darbeleri gerçekleﬂtirenler, bugüne kadar, hiçbir iktidar
taraf›ndan yarg›lanmam›ﬂ, cezaland›r›lmam›ﬂt›r. Darbecilerden hesap
sorulmas› öncelikli sorunlar aras›ndad›r.
Yine, bu ülkenin tarihinde, say›s›z kontrgerilla eylemi vard›r. ‹nfazlar, gözalt›nda kay›plar, iﬂkenceler,
provokasyonlar, katliamlar, linç sald›r›lar› örgütlemek gibi kontrgerilla
taraf›ndan iﬂlenmiﬂ say›s›z suç vard›r. Bu suçlar›n sorumlular› da yarg›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›¤› zemin buras›d›r.
Fakat AKP’nin darbecileri yarg›lama, Ergenekon’u soruﬂturma yalan›n›n inand›r›c›l›¤› yoktur. Bunun
en somut kan›t› ise, 12 Eylül cuntac›lar›n›n, 1 May›s ‘77’den günümüze say›s›z kontrgerilla eyleminin
sorgulanmamas› ve yarg›lanmamas›d›r.
Darbecileri yarg›lamakta samimi
olanlar›n, cuntan›n ﬂefi Kenan Evren’den, cuntada görev alanlardan,
cuntay› büyük bir sevinçle karﬂ›layarak “art›k gülme s›ras› bizde” diye destekleyenlerden baﬂlamas› gerekmez mi?
Fakat, “ d a r b e c i l e r i y a r g › l a m a ”
iddias›yla “Ergenekon operasyonu” yapan AKP, y›llard›r Marma-

Gözalt›na al›nan: 650 bin kiﬂi
Aç›lan dava say›s›: 210 bin
‹dam istemiyle aç›lan dava: 7 bin kiﬂi
Verilen idam cezas›: 517 kiﬂiye
Onaylanan idam: 259
‹dam edilenler: 49 kiﬂi
‹ﬂkence sonucu öldü¤ü belgelenen: 171 kiﬂi
Cezaevlerinde açl›k grevi/ölüm orucunda ölen: 14
kiﬂi

‹ﬂte 12 E ylülcüler, ‹ﬂte Suçlar›...
Haydi Yarg›la!
Aﬂa¤›da verdi¤imiz liste 12 Eylül döneminde
i ﬂ l e n e n s u ç l a r › n d ö k ü m ü d ü r. .. B u suçl ar› n tümün d e n b a ﬂ t a 1 2 E y l ü l C u n t a s › ﬂ e f i K e n a n E v re n o l m a k
ü z e re , 1 2 E y l ü l C u n t a s › ’ n › g e r ç e k l e ﬂ t i re n g e n e r a l l e r
ve hiyerarﬂik iliﬂki içinde bu suçlar›n iﬂlenmesine
ka t › l a n t ü m a s k e ri y e t k i l i l e r s o r u m l u d u r...
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Sokaklarda, evlerinde, da¤larda katledilenler: Ço¤u
belgelere dahi geçmemiﬂ, katledilmeleriyle ilgili dava
aç›lmam›ﬂ yüzlerce kiﬂi
Örgüt üyeli¤inden yarg›lananlar: 98 bin 404 kiﬂi.
Vatandaﬂl›ktan ç›kar›lan: 14 bin kiﬂi
“Sak›ncal›” denilerek iﬂten ç›kar›lanlar: 30 bin kiﬂi
‹mha edilen kitap-gazete-film: 40 ton yay›n 937
f i lm
Kapat›lan dernek say›s›: 23 bin 667

13 Temmuz 2008

ris’teki villas›nda sefa süren darbeci
Kenan Evren’e dokunmuyor. Oysa,
Hurﬂit Tolonlar için darbecilik bir
iddia iken ve plan düzeyinde kalm›ﬂken, Kenan Evren’in darbecili¤i
bir iddia de¤ildir. Gerçekleﬂmiﬂ bir
darbeden söz ediyoruz burada. Evren, 12 Eylül gibi kanl› bir cuntan›n
ﬂefidir.
Darbecilerin yarg›land›¤› söylenen bu ülkede, Kenan Evren, televizyon programlar›na, üniversitelere gidip darbenin hakl›l›¤›n›, iﬂkenceleri, idamlar›, infazlar› savunuyor. “Yi n e y a p a r › m ” diyor.
AKP’nin hukuku, hukukçular›
bu suçlar› görmezden geliyor.
Elbette bu ülkenin generalleri
içinde halka karﬂ› suç iﬂlememiﬂ
olan› yoktur. Ergenekon operasyonunda tutuklanan emekli orgeneraller Hurﬂit Tolon ve ﬁener Eruygur
da, bu ülkedeki tüm generaller gibi,
Amerika’n›n iﬂbirlikçisi orduda görev yapm›ﬂ, emperyalizm ve oligarﬂi ad›na halka karﬂ› savaﬂa komutanl›k yapm›ﬂ kiﬂilerdir.
Fakat onlar›n suçlu olmalar›,
AKP’nin onlar› tutuklarken, darbecilikle, “ E r g e n e k o n ” ismi verilen
kontrgerilla örgütünü kurmakla, yö-

netmekle suçlarken yapt›¤› büyük
aldatmay› ortadan kald›rm›yor.
Ayn› ﬂekilde, kontrgerilla eylemleri de, Susurluk’ta aç›¤a ç›kan
1000 operasyon da AKP’nin soruﬂturmalar›nda yok. Peki, gözalt›na
ald›¤›n generallere bile, bu ülkedeki
say›s›z infaz›, katliam› sormayacaksan, bunlar› sorgulamayacaksan, bu
Ergenekon’un suçu ne o zaman?
Tayyip Erdo¤an halk› aldatmay›
b›rakmal› ve e¤er Ergenekon’u yarg›lamak istiyorsa, 1 May›s ‘77 kat liam›ndan baﬂlayarak, 16 Mart
katliam›na, Maraﬂ, Çorum, Sivas
katliamlar›na,
1 2 Te m m u z
1991’de 10 devrimcinin katledil mesine, 16-17 Nisan 1992’de 11
devrimcinin katledilmesine, 2
Te m m u z M a d › m a k K a t l i a m › n a ,
12 Mart 1995 Gazi Katliam›na, 1
May›s 1996 katliam›na, Susurlukçular›n kay›p ve katliamlar›na,
B u c a , Ü m r a n i y e , D i y a ra k› r, Uluc a n l a r 19 Aral›k 2000 hapishane
katliamlar›na, ﬁemdinli katliam›na, linç sald›r›lar›na, gözalt›nda
ka y › pl a ra , i ﬂ ke n c e de öl d ürm e l e re,
s o k a k l a r d a i n f a z l a r a kadar gelmelidir. Binlerce faili meçhulun “faili”
Hizbullah’› kimler, nas›l destekledi, nas›l silahland›rd›, aç›¤a ç›kar-

mal›d›r.
Bunlar›n sorgulan›p yarg›lanmas› Ergenekon’un yarg›lanmas› anlam›na gelecektir.
‹ﬂte, gerçek suçlular›n yarg›lanmas› talepleri karﬂ›s›nda, AKP iktidar› da, oligarﬂik düzenin AKP öncesindeki iktidarlar›n›n da sesi solu¤u ç›kmamaktad›r. Biliyoruz ki,
hiçbir düzen partisi, devletin bu katliamlar›n› yarg›layamaz. Çünkü hiçbir düzen partisi bu politikalara
kendisi de baﬂvurmamazl›k edemez.
Ancak, yarg›lama oyunu oynayabilirler. Göstermelik davalar açabilirler. En fazla zorland›klar› durumlarda bile, birkaç tanesine göstermelik cezalar verir, birkaç
kontrgerillac›y› gözden ç›kar›r fakat
gerçek bir sorgulamaya, yarg›lamaya girmezler, ayn› politikalar› sürdürürler.
Sözkonusu Ergenekon soruﬂturmalar›nda ise bu da yok. Tamamen
iktidar çat›ﬂmas›d›r. Halk›n “adalet”
talebinin bask›s›yla gerçekleﬂtirilen
operasyonlar da de¤ildir. Bu nedenledir ki, oligarﬂi içi çat›ﬂma oldu¤u
ayan beyan ortada olan bir operasyondur.

AKP Ergenekonu Mu Yarg›l›yor?
‹ﬂte Ergenekon; Haydi Yarg›la!
Suç: 1
May›s
1977’de
Taksim’de
1 May›s
kutlamalar›n› silahla
taramak, 34 kiﬂiyi öldürmek
K a t l i a m d a Ad› Geçenler: Kontrgerillac› Orhan Kilercio¤lu ve M‹T'e çal›ﬂan Necdet Küçüktaﬂk›ner. Katillerin bir k›sm› yakaland›¤›
halde hemen serbest b›rakt›r›ld›; kim b›rakt›rd›? Tüm deliller yok edildi. Bunu hangi makamlar 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...

Say›: 154

Suç: 16 Mart 1978’de ‹stanbul Üniversitesi önünde 7 ö¤renciyi bomba ve kurﬂunlarla
katletmek.
K a t l i a m d a Ad› Geçenler:
Dönemin polis müdürü R e ﬂ a t
Altay, M‹T'çi O k t a y E n g i n ,
MHP'li Yüzbaﬂ› M e h m e t Ali
Ç e v i k e r, MHP’li A b d u l l a h
Çatl› (Susurluk olay›nda öldü). Soruﬂturun, katliamdaki
tüm isimleri ortaya ç›kar›n.
Suç: : 24 Aral›k’ta Maraﬂ’ta
111 kiﬂiyi katletmek.
K a t l i a m d a Ad› Geçenler:
Kontgerillac› emekli Yüzbaﬂ›
M. Ali Çeviker, MHP’li fa-

ﬂistler H a l u k K › rc›, Ünal
A¤ao¤lu, A h m e t E rc ü m e n t
Gedikli, Ökkeﬂ Kenger, CIA
ajan› R o b e r t A l e x a n de r Peck
Suç: 12 Temmuz 1991’de ‹stanbul Dikilitaﬂ, Balmumcu,
Niﬂantaﬂ› ve Yeni Levent
semtlerinde kald›klar› üslerde
10 devrimciyi katletmek.
S u ç l u l a r : Dönemin emniyet
müdürü M e h m e t A ¤ a r, komiserler ﬁe fik K ul, H as an Erdo¤an, A b d u l l a h D i n d a r, polisler A l i Erﬂ a n, D ur s un Ali
Ö z t ü r k , M e h m e t B a k i Avc›,
Ay h a n Ç a r k › n , H a c › G ü n g ö r
ve baﬂka çok say›da polis.
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AKP, Ergenekon, Darbe
Masallar›yla Halk› Aldat›yor!
Her kelimeleri YALAN!
Her
ad›mlar› BÜYÜK
B‹R
A L D AT M A CA !
5 y›l› aﬂk›n bir süredir
halka karﬂ› faﬂizmi sürdüren AKP
iktidar› neyi sorgulayacak, neyi yarg›layacak?
AKP halka karﬂ› iﬂlenmiﬂ suçlar›
sorgulam›yor... Generallere bunlara
dair soru soram›yor.. Bunu yapamaz, çünkü, mesela Diyarbak›r’da
çocuklar›n bile kurﬂunlanmas› talimat›n› veren kendisidir. Hapishanelerde h ü c relerde onlarca insan› öldüren t e c r i t zulmünü ›srarla sürdüren kendisidir. Linç sald›r›lar›n› sahiplenen ve teﬂvik eden kendisidir...
Mad›mak katliamc›lar›n› hala
korumaya devam eden, Hrant
Dink’in katledilmesinin do¤rudan
sorumlulu¤unu taﬂ›yanlar› terfi ettiren, hala görevlerinin baﬂ›nda tutan,
Bülent Karataﬂ’›n katillerinin, ﬁemdinli san›klar›n›n serbest b›rak›lmas›na göz yuman, katliam davalar›nda 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 halka karﬂ› iﬂlenen suçlar› soruﬂturamaz yarg›layamaz... Generallere iﬂte bundan dolay› halka karﬂ› iﬂledikleri suçlar› soram›yorlar.
AKP’nin soruﬂturup yarg›lad›¤›,
sadece ve sadece k e n d i i k t i d a r › n a
k a r ﬂ › yap›lanlard›r ve özü iktidar
çat›ﬂmas›nda güç kazanmak, karﬂ›
tarafa gözda¤› vermektir...
*
AKP, yak›n dönemimizin en demagog iktidar›d›r demek yanl›ﬂ de¤ildir. Kuﬂku yok ki, tüm sömürücü
iktidarlar demagoji yap›yor, hepsi
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kitleleri aldat›yor. Ama yine de bukonuda AKP’nin hakk›n› teslim etmek gerekir. Halka bu kadar karﬂ›
olup kendini bu kadar “halk›n içinden birileri” gibi gösterebilen, halk›
yoksullaﬂt›ran ekonomik politikalar›
uygulay›p bu kadar “garip guraba”
edebiyat› yapan, emperyalizme bu
kadar hizmetler yap›p kendini emperyalizmle 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 TÜS‹AD'la iktidar›n›n baﬂ›ndan beri
sanki “kavgal›” bir görünüm sergilemiﬂ 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 yoksullu¤u ve yoksullar› istismar etmeye 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 ayn› tekelci buruvazi gibi AKP’den
çok memnundur ve onun iﬂbaﬂ›nda
kalmas› için elinden geleni yapm›ﬂt›r. Bugün de iﬂte, gerek Amerika,
gerekse de Avrupa emperyalizmi,
AKP’nin kapat›lmamas› için, kendi
geleneklerini, diplomasinin kurallar›n› da çi¤neyip, müdahale etmektedirler.
Ama yine d›ﬂtan ﬂöyle bir bakarsan›z, AKP hala bunlarla “kavgal›”
gibidir.
*
Hep aldatmakt›r AKP’nin iﬂi gücü. Yapaca¤› hemen her iﬂi, aldat›c›
kavramlarla gündeme getirmiﬂ, al-

dat›c›
kal›plar
içinde sunmuﬂtur.
'Sosyal Güvenlik 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 öyle bir yasay›, emekçiler için getirdi¤ini ileri sürebildi AKP.
"Aile hekimli¤i" dedi, aldatmacayd›.
Milli geliri bir g e c e d e a r t › r m a k gibi eﬂi görülmemiﬂ bir aldatmacan›n sahibidir AKP:
“ M o r t g a g e ” kelimesine “Aldatma!” ﬂeklinde Türkçe karﬂ›l›k yazan
da AKP’dir.
‘Üniversitelerde Yasaklar› Kald›raca¤›z’ aldatmacas› da AKP’nindir; yasaklara karﬂ› koca koca laflar›n alt›ndan sadece türban yasa¤›n›
kald›rmaya çal›ﬂmak ç›km›ﬂt›r.
AKP'nin “Kürtlerle kardeﬂlik”
söylemi de bir aldatmacayd›. Palavra çabuk ortaya ç›kt›. Bir yandan sorunu kabul ediyorum diyor, bir yandan katlediyordu.
Alevilerle “muharrem orucunu
birlikte açma” aldatmacas›n›n mimar› da AKP’ydi. Neler neler vaadetmedi o zaman Alevilere. Arkas›
gelmedi.
A l d a t m a”y› kesintisiz bir poli“A
tika olarak benimsemiﬂ, adeta iktidarda olmas›n›n koﬂulu olarak benimsemiﬂ bir partidir AKP. E¤er ileride AKP’nin tarihe ne yazd›¤›na
bak›l›rsa, o sayfalardan en az›ndan
birinin “aldatman›n tarihi” oldu¤u
görülecektir.
‹çinde halka karﬂ› iﬂlenmiﬂ
suçlar›n olmad›¤› bir “kontrgerilla soruﬂturmas›” aldatmacas› da
AKP’ye nasip oldu.
Kontra var; kontrgerillan›n halka karﬂ› iﬂledi¤i suçlar yok. Hakimler, mahkemeler var, adalet yok, hukuk yok.
Çünkü AKP demokrasiyi, adaleti, hukuku yaln›z kendisi için istiyor. Çünkü AKP’nin gözünde bunlar yaln›zca iktidar olmaya yarayan
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araçlardan ibarettir.
Demokrasiyi, adaleti, hukuku,
kendi önünde pürüz ç›karanlar› temizlemeye yarayacak bir araç olarak görüyor. Çünkü AKP, halk› itaat
etmesi gereken kullar olarak görüyor. Kullar, efendilerin her söyledi¤ine sorgusuz sualsiz inanmal›d›r.
Aldatma, iﬂte bu kültür içinde
AKP’nin en karakteristik politikalar›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 bakanlar, kameralar karﬂ›s›nda çok rahat, çok pervas›z yalanlar söyleyebiliyorlar.
Üç bakan ç›k›yor ekrana, “kurakl›k yok” diye güya bilimsel raporlardan al›nt›lar yapa yapa konuﬂuyorlar. Birkaç ay sonra kurakl›k
kap›m›za dayan›yor. Sular temiz diyorlar, mikroplu ç›k›yor. Kaza oluyor, 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› öldürmeye devam ediyor. Zam yok diyorlar, aradan birkaç hafta geçmeden zam yap›yorlar. Kimisi ç›k›p,
biz öteki iktidarlardan farkl›y›z deyip, zam yapaca¤›n› önceden aç›kl›yor; dürüst mü, hay›r, bu defa da
zamm›n neden gerekli oldu¤una dair aldat›yorlar. ‹çkiyi yasaklama gibi, kendi yaﬂam tarzlar›n› tüm topluma dayatma yönündeki uygulamalar› deﬂifre olunca, hemen öne
çarkedip, haberimiz yok, genel bir
durum de¤il diyorlar, sonra bildiklerini okumaya devam ediyorlar.
Biz milletin temsilcisiyiz diyorlar,
iﬂçinin, memurun taleplerini dinlemeye 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 aldatma olarak bile görmüyor. Onun
zihniyetinde kullar› yönetmek demek, zaten bu.
Say›: 154

Oligarﬂi ‹çi
Savaﬂa
Halk
Cephesi’nin
Cevab›:
Halk Cephesi 8
Temmuz’da Galatasaray Postanesi önünde yapt›¤› eylemle Ergenekon operasyonunun
egemenlerin iktidar savaﬂ› oldu¤unu aç›klad›. “Bu Savaﬂ ‹ﬂbirlikçi
Faﬂistlerin ‹ktidar Savaﬂ›d›r Yaﬂas›n Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Mücadelemiz” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde iﬂbirlikçi faﬂistlerin iktidar
savaﬂ›na karﬂ› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini yükseltme
ça¤r›s› yap›ld›.
Halk Cephesi ad›na Selma K›l›ç’›n okudu¤u aç›klamada Ergenekon 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 vurguland›. “AKP’nin gerek sömürü
ve zulüm politikalar›n› sürdürürken gerekse de halka karﬂ›, emperyalizmin ç›kar›na olan yasalar› ç›kar›rken Ergenekoncular’la aras›nda hiçbir çat›ﬂma ve çeliﬂki olmam›ﬂt›r”
denilen
aç›klamada
AKP’nin “darbeyi engelledik” ﬂeklindeki aç›klamalar›na da de¤inilerek “darbecileri yarg›layacaklarsa
12 Eylül Cuntas›’ndan baﬂlamal›lar. Evren’i ve tüm darbecileri yarg›lamal›lar” denildi.
Halk Cepheliler, eylemin ard›ndan ‹stiklal Caddesi’nde bas›n metnini da¤›tt›lar. Eyleme 65 kiﬂi kat›ld›.

Hrant Dink Davas›’nda 6. Duruﬂma
Devletin Sorumlulu¤u Bir Kez Daha Tescil Edildi
Hrant Dink Davas›’n›n 6. duruﬂmas› 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 sorulara 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 jandarma istihbarat›na bildirdi¤ini
söyleyerek katliam›n devlet eliyle
gerçekleﬂtirildi¤ini bir kez daha kan›tlad›. Faﬂist Yasin Hayal’in “Yaﬂas›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 Koordinasyonu “1 Y›l. Ne Oldu?” yaz›l› dövizlerle eylem yapt›lar. “Hepimiz
Tan›¤›z Adalet Bekliyoruz” yaz›l›
pankart açan koordinasyon üyeleri
ad›na burada yap›lan bas›n aç›klamas›nda “Hrant Dink cinayeti davas› baﬂ›ndan beri Türkiye Cumhuriyeti için bir namus davas›yd›. Art›k Türkiye’de hukuk ve adalet sistemi için varl›k yokluk davas›d›r.
Adalet ‹stiyoruz. Bu asl›nda pek
basit bir istektir. Suçlular› kollamay› b›rak›rsan›z adaletin yolu aç›l›r”
denildi. Eylemde Beﬂiktaﬂ Meydan›’ndaki tellere dava sürecini anlatan yaz›lar as›larak hukuksuzluk
teﬂhir edildi. Eyleme 150 kiﬂi kat›ld›.
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‘Ulusalc›’ Çürümüﬂlük
Omzu kalabal›k generallerin herbirinin bir halk
düﬂman› oldu¤una kuﬂku
yoktu. Ülkemizde dökülen her bir
damla kandan
onlar›n sorumlu oldu¤u da aç›kt›. Fakat, orduyu her zaman düzenin bekas› için
“son kozu” olarak gören tekelci
burjuvazinin propaganda mekanizmas›n›n da deste¤iyle ordunun bu
niteli¤i perdeleniyor, “en güvenilir
k u r u m ” payeleri veriliyordu.
Ama, hem oligarﬂi içi, hem ordu
içi iktidar savaﬂ› vesilesiyle,
TSK’n›n önüne örülen o aldat›c› perdeler yavaﬂ yavaﬂ aç›l›yor. Görülüyor ki, “yek vücut” oldu¤u varsay›lan generaller, birbirinin gözünü, ya
da alt›n› oyuyor. Ordu komutanlar› görevi baﬂ›ndayken- Baﬂbakanla alenen iﬂ ba¤l›yor, eski genelkurmay
baﬂkanlar›, ortal›¤a dökülüp
demeçler veriyor, Çankaya’ya ç›k›yorlar. Vatan millet
aﬂk›yla m›?! Ne gezer. Hepsi
ikbal peﬂindeler. Y›llarca
oturduklar› koltuklar, y›llarca yedikleri yetmemiﬂ, yeni
konumlar peﬂindeler...
S›k s›k bir varsay›m olarak örnek vermiﬂizdir; e¤er
bu ülke bir gün Amerika veya di¤er emperyalistler taraf›ndan iﬂgal edilecek olursa,
iﬂgale direnecek olan, yaln›z
devrimciler, vatanseverlerdir. Düzenin partileri, politikac›lar›,
düzenin polisi, ordusu, iﬂgalci emperyalistle ilk iﬂbirli¤i yapacak kurumlar›n baﬂ›nda gelir.
Gözalt›na al›n›p tutuklanan generallerin ortaya koydu¤u tablo, onlar›n bask›, zulüm, iﬂgal karﬂ›s›nda
ne yapacaklar›n›n ipuçlar›n› da veriyor. Ony›llarca halka zulmeden omzu kalabal›klar, iki gün gözalt›nda

tutulunca, adeta yalvar yakar oldular. ‹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 uzatmaya 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› yapm›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 örgütlenme ile ne dün ne bugün ne de yar›n iliﬂkim olabilir. Bu tür yap›lanmada bulunan kiﬂilerle hiçbir ortak
paydam bulunmamaktad›r. Verece¤iniz kararda yaﬂ›m, sa¤l›k durumum ve sosyal statümün de dikkate
al›nmas›n› talep ederim.”
Ne yapt›¤›n› savunuyor, ne hakl›y›m diyebiliyor; “yaﬂ›m... statüm... sa¤l›¤›m...” diye yalvar yakar, o kadar.

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 devrimcileri, 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 bilemiyoruz; 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 elbette, çünkü as›p kesti¤i, iﬂkencelerden geçirtip hapsettirdi¤i o insanlarla, kendileri aras›nda da¤lar kadar, okyanuslar kadar fark vard›..

Paﬂalar›n zavall›l›¤›,
iﬂbirlikçili¤in zavall›l›¤›d›r
Siz 800 bin kiﬂilik, kara, hava ve
deniz kuvvetleri olan ordunun devasa gücüne bakmay›n; a r k a s › n d a
Amerika olmad›¤›nda bir
h i ç t i r. S›n›rlar›n›n d›ﬂ›na
bir ad›m atacak kadar, emperyalizmin onay› olmadan bir kurﬂun s›kacak kadar dahi iradesi yoktur.
Türk Silahl› Kuvvetlerinin yöneticisi olan Genelkurmay, emperyalizmin
yaln›z Ortado¤u’ya yönelik planlar›na de¤il, bütün
olarak ekonomik, siyasi,
a s k e r i , k ü l t ü rel politikalar›na tabi olmuﬂtur.
Türkiye’nin “ I M F ’siz
yapamayaca¤›n›” söyleyen bu ülkenin Genelkurmay Baﬂkan›’d›r. Ve
daha önemlisi, böyle bir aç›klama,
öteki generallerde ve “genç subay l a r d a ” bir “rahats›zl›k” yaratmamaktad›r. Ordunun subay kademesi
iﬂbirlikçileﬂtirilmiﬂtir.
Genelkurmay Baﬂkanlar›’n›n
Amerikan iﬂbirlikçili¤ine hiçbir generalin itiraz› yoktur. Hiçbir gene-

“Verece¤iniz kararda yaﬂ›m,
sa¤l›k durumum ve sosyal
statümün de
dikkate
al›nmas›n›
talep ederim.”
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Tolon, hakim karﬂ›s›na ç›kar›ld›¤›nda da, hakim kendisini “Silahl›
terör örgütü kurma ve yönetme” ile
suçlay›nca bak›n hakime ne diyor:
“Bana emniyet ve savc›l›k aﬂamas›nda suçumun örgüt üyeli¤i
olabilece¤i aktar›ld›. Ben üyelikle
ilgili suçlamay› dahi bertaraf etti¤imi düﬂünürken, huzurunuza çok daha a¤›r yapt›r›mlar› gerektiren suç-
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Siz ancak s›rt›n›z› ABD’ye, NATO’ya
mesele budur. Emperral, “ A m e r i k a ’ y a b a dayayarak d evrimcilere, halka karﬂ› iﬂkence
¤›ml›l›¤a son vermek
yalizmi, kapitalizmi
yapar, katledersiniz... Onlar arkan›zda
için bir d a r b e p l a n › ”
savunan generallerin
durmad›¤›nda h içbir
baﬂka türlü olmas›,
yapm›yor TSK’da.
baﬂka türlü davranmaVarsa yoksa ﬂeriat.
ﬂey yapamazs›n›z,
s›, baﬂka türlü yaﬂaKi bu da iﬂin görüo z aman k oca b ir hiç
mas› düﬂünülemez.
nen yan›d›r; asl›nda
“Türkiye’nin en
kal›r sizden geriye...
tam olarak ﬂöyle söylee¤itimli
kadrolar›” dimek laz›m: Va r s a y o k ye
parlat›l›rd›
kurmay
sa rant!
subaylar. TSK, tüm
Generaller, ilerici devletin en planl›, her
var acaba, hangisinin o¤lu, k›z›, aklik, laiklik, demokratiklik, ulusal
ﬂeye
karﬂ›
en
haz›rl›kl› kurumuyrabalar›, tekelci burjuvazinin holba¤›ms›zl›k kavgas› vermiyorlar;
du... Ama bir de gerçe¤e bak›n: Kodinglerine kap›lanm›ﬂ, hangileri
onlar›n tek kavgas›, iktidar üzerinmutanlar, kendi komutanlar›n›n te“islami sermaye” diye bir zamanlar
deki etki ve yetkilerini sürdürmek,
lefonlar›n› dinliyor, birbirleri hakgenelgeler yay›nlay›p askeri k›ﬂlaladolay›s›yla sistemden ald›klar› pay›
k›nda dosyalar tutuyorlar, biraz
ra güya sokmad›klar› holdinglerden
korumak içindir. Bugüne kadar her
“risk” görünce, birbirlerine sahip
hangi rantlar› yiyorlar? (Bilindi¤i
yapt›klar›n› emperyalizmi arkalar›ç›kmaya bile korkuyorlar... Kuﬂku
gibi, önceki Deniz Kuvvetleri Kona alarak yapmaya al›ﬂm›ﬂlar. Söyyok ki ikide bir ﬂiﬂirilip önümüze
mutan›’n›n o¤ullar›n›n da AKP’ye
ledikleri her ﬂeyin düzenin medyakonulan “en güvenilir k u r u m ” bayak›n Çal›k Holding’te “üst düs›nda tart›ﬂmas›z onaylanmas›na,
lonu da yavaﬂ yavaﬂ sönecek..
zey”de çal›ﬂt›¤› ortaya ç›kt›. Halk›
do¤ru kabul edilmesine al›ﬂm›ﬂlar.
islami sermayeye, yeﬂil sermayeye
‹ﬂbirlikçi generallerin ülkemizin
Emperyalizm arkalar›nda durkarﬂ› mücadele ediyoruz diye kanve halk›m›z›n gelece¤i aç›s›ndan
may›nca güçleri sars›lmakta, güçled›r›rken, yeﬂil sermayenin yeﬂil dooynayabilece¤i h i ç b i r o l u m l u rol
ri sars›l›nca da gerçek yüzleri daha
larlar›n› yiyorlarm›ﬂ me¤erse... Bu
y o k t u r. Böyle bir orduyu, böyle bir
bariz ortaya ç›kmakta.
durumda insan öteki komutanlar›n
kadroyu, “ﬂeriat karﬂ›s›nda, gericio¤ullar›n›n, k›zlar›n›n nerede oldu“Koskoca” Deniz Kuvvetleri
lik karﬂ›s›nda güvenilebilecek, yas¤unu da merak ediyor haliyle.)
Komutan› (ﬂu malum günlüklerin
lan›labilecek tek kurum” olarak gösahibi oldu¤u iddia edilen paﬂa),
renlerin güvendi¤i da¤lara kar ya¤sanki çok normalmiﬂ gibi, “eﬂimin
mas› kesindir. Ba¤›ms›zl›k ad›na,
K›ssadan hisse:
bir arazi meselesi vard›, bir gemi
ulusal onur ad›na, ilericilik ad›na,
Tan›mayan t an›s›n; bilmeindirme töreninde baﬂbakan› görüp
laiklik ad›na TSK’ya bel ba¤layanyen ö¤rensin; iﬂbirlikçiden ile- lar, gözlerini açmal›d›rlar: Onlar iﬂona anlatm›ﬂ, bir hafta sonra iﬂimiz
rici de vatansever de, ulusalc› birlikçidir.
halloldu, bize ﬂu kadar milyar ödeda olmaz!
diler” diye anlat›yor.
E¤er Amerika istemezse, hiçbir
Genelkurmay iﬂbirlikçidir, AmeOrdunun en tepesini oluﬂturan
ﬂeyi savunamazlar. E¤er Amerika isrika’n›n ve Avrupa’n›n savunucusukuvvet komutanlar›, iktidarlarla al
terse, dayat›rsa, “›l›ml› islamc›” bir
dur, k a pi t a l i z m savunucusudur. Ve
takke ver külah akçal› dalavereler
iktidar›n ordusu olmalar› da ihtimal
döndürüyorlar; o
d›ﬂ› de¤ildir. Meseçok “ilkeli!” genele,
emperyalizm
Y›l 1971; Mahir Çayan tespit ediyor:
rallerden hiçbiri bu
halklar saflaﬂmas›n“12 Mart darbesi ile birlikte... ordu do¤rudan emperyalizpespayeliklere ses
da, ve bu anlamdaki
min ve oligarﬂinin sömürgeci politikas›n›n aleti olmuﬂtur. ...
ç›karm›yor; kimileri
ilericilik-gericilik
A r t› k T ür k O rdus u , o l i g a rﬂ i n i n ha l k› m› za k ar ﬂ› y ür ü tt ü ¤ü bas de bu ordudan, böysaflaﬂmas›nda nerek › p o l i t i k a s › n › n a ç › k v e d o ¤ r u d a n b i r a l et i o l m u ﬂt u r . ”
le
ç›karc›lardan
de olundu¤udur ve
Türkiye’yi gericili generaller, bu saf*
¤e karﬂ› korumas›laﬂmada kesin olaY›l 1980; 12 Eylül, ABD saatiyle saat: 20.00
n › bekliyor! Çok
rak emperyalizm saTarih, Mahir’in tespitini teyid ediyor:
f›ndad›rlar. TSK yöbeklerler.
“Mr.
President,
Türk
Ordusu’nun
komuta
heyeti
Ankara’da
netiminde bunun d›Halen görevde
k
a
y
g
›
y
a
g
e
r
e
k
y
o
k
.
yönetime
el
koydu.
Herhangi
bir
Kimlerin
ﬂ›na ç›kabilecek bir
olan kuvvet komumüdahale
etmesi
gerekiyorsa
onlar
müdahale
etti.”
dinamizm, böyle bir
tanlar›n, GenelkurABD D›ﬂiﬂleri Bakan› MUSK‹E, “Damdaki Kemanc›” oyuanlay›ﬂ aramak, bomay baﬂkanlar›n›n
nunu izleyen CARTER’e cuntay› bu sözlerle haber vermiﬂti.
akçal› ne gibi iﬂleri
ﬂuna bir aray›ﬂt›r.

Say›: 154

‹ﬁB‹RL‹KÇ‹L‹K
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‘Darbe’ soruﬂturmas›n›, Generallerin
tutuklanmas›n› ‘demokratikleﬂme’ olarak görenler;

YANILIYORSUNUZ!
YANLIﬁ SAFTASINIZ
21 Haziran’da ‹stanbul‘da (ve ayn› 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 yedeklendi¤i bu yürüyüﬂten yaklaﬂ›k
bir hafta sonra, 1 Temmuz’da iki
generalin gözalt›na al›nd›¤› operasyon geliﬂtirildi.
Böylelikle “Darbeye dur de”
yürüyüﬂlerinin bu operasyona zemin 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 Giriﬂimi, ÖDP’liler, EHP ad› geçenlerden baz›lar›yd›.
Ve ﬂimdi “Darbeye dur de” yürüyüﬂlerine kat›lanlara ﬂu soruyu
sormak kaç›n›lmaz oldu: ﬁimdi na s›l kullan›ld›¤›n›z› anlad›n›z m›?..
‹ki hafta önce ﬂu de¤erlendirmeyi
yapm›ﬂt›k: “Darbeye karﬂ› 70 miyon
ad›m” yürüyüﬂü, AKP’ye yedeklenmenin yürüyüﬂüdür. Genelkurmay› darbeyi- eleﬂtirenler, AKP’yi eleﬂtirmeyerek iç çat›ﬂmada AKP’den yana saf tutmuﬂ olmuﬂlard›r.” (Yürüyüﬂ, say›: 152, 29 Haziran 2008)
Eklemiﬂtik:
“Dolay›s›yla, bu kesimler, ne demokrasi ad›na, ne halk›m›z›n cehaletten kurtar›lmas› ad›na, bütün bu
eylem ve etkinliklerinden hiçbir ﬂey
elde edemeyecek, kullan›ld›klar›yla
kalacaklard›r! Sol ve ayd›nlar, bunu
görmelidir. ”
Solun yukar›da ad› geçen kesimleri böyle bir de¤erlendirme yapt›lar
m›, yaparlar m›, görece¤iz. Fakat
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sorun tek bir eyleme kat›lmalar›n›n
do¤rulu¤u-yanl›ﬂl›¤›ndan çok, ideolojik ve politik bir sorundur. Düzene ve demokrasi mücadelesine nas›l
bakt›klar›yla ilgilidir.
Bu kesimlerin düﬂünce tarz›,
“kullan›lma”, “yedeklenme” eleﬂtirisine karﬂ›, kendini “Darbeye karﬂ›
yürüyerek generallerin gözalt›na
al›nmas›n› desteklediysek bunda ne
kötülük var” ﬂeklinde savunacakt›r.
Reformist, düzen solcusu kesimler, generallerin tutuklanmas›
karﬂ›s›nda “her ﬂeye ra¤men yine
de iyi, olumlu bir ad›m” havas›ndalar. 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 kesimlerin “ A B ’ ye u yu m p o l i t i k a s › n ›
s ü r d ü r d ü ¤ ü m ü d d e t ç e AKP’yi
destekleme!” politikas›n›n bir baﬂka biçimde devam ettirilmesidir.
Oysa, kendi saflar›nda da yaz›l›p çizildi¤i gibi, bu politika iflas etmiﬂ,
halka z a r a r d a n , b i l i n ç b u l a n › k l › ¤›ndan baﬂka bir ﬂey vermemiﬂ bir
politikad›r. Fakat o bulan›kl›k, kendileri için de söz konusudur. Sorunun tekil eylemlerle kalmay›p y›llard›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 demokrasiyi kazanmay› da hep kendi
d›ﬂ›ndan bekleme anlay›ﬂ›n›n sonucu olarak geliﬂiyor bu politikalar.
Demokrasiyi kendi mücadelesiyle kazanma hedefinden ve güveninden 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 bekleniyor. AKP Susurluk’u, kontrgerillay›, Ergenekon’u tasfiye edip,
ülkemizi demokratikleﬂtirecek, hukuku hakim k›lacak!
Böyle bir beklenti yaklaﬂ›k 10
y›l önce yine vard›.
Yaln›z demokrasi beklenen kesim AKP de¤il, b a ﬂ k a l a r › y d ›...

Egemenlerin
‘Yedek’ Kuvvetleri
1997 y›l›n›n ortalar›nda da, t›pk›
bugünkü gibi “dd a r b e” ve “ﬂﬂ e r i a t”
sözcükleri en çok duyulan sözcüklerin baﬂ›nda geliyordu. Laiklik ﬂeriat kavgas› k›z›ﬂt›r›lm›ﬂt› ve oligarﬂi siyasi sürece istedi¤i yönü verebilmek için bu kavgay› kullan›yordu.
Ayn› y›l›n, may›s ay› sonlar›nda,
T ü r k - ‹ ﬂ , D ‹ S K , T E S K , T OBB,
T ‹ S K ve TÜS‹AD, iﬂçileri ve tüm
halk› bir genel greve ça¤›rm›ﬂlard›.
O döneme dair fazla bilgisi olmayanlar belki ﬂaﬂ›racaklar ﬂimdi
buna. Asl›nda, bu o zaman da ﬂaﬂ›rt›c›yd›. Patronlarla iﬂçi sendikalar›n›, üstelik de “genel grev” gibi bir
eylemde y a n y a n a getiren ne olabilirdi acaba?
Onlar›, o gün yanyana getiren
M G K idi. MGK iﬂbaﬂ›ndaki Refah
Partisi hükümetini iktidardan uzaklaﬂt›rmak ve keza o zaman ülkenin
gündeminde olan S u s u r l u k meselesini, devlete ve Genelkurmaya en az
zarar verecek biçimde geçiﬂtirmek
için “sivil kuvvetleri” devreye sokmuﬂtu.
Yukar›da s›ralanan T ü r k - ‹ ﬂ ,
13 Temmuz 2008

D‹SK, TESK, T OBB ve T ‹ S K’in
ad›, o zaman burjuva medyada “si vil kuvvetler” veya daha do¤ru bir
adland›rmayla da “ M G K ’ n › n s i l a hs›z kuvvetleri” diye geçiyordu. Politik tav›rlar› da bu s›fata son derece
uygundu zaten.
MGK "öncelikli tehdit ﬂeriatt›r"
diyor, bunlar hep birlikte ﬂeriata karﬂ› ç›k›yor, MGK mevcut hükümeti
tasfiyeyi gündeme getiriyor, bunlar
hükümeti tasfiye edecek sivil kuvvetler olarak arenaya ç›k›yorlard›.
Do¤rudan MGK güdümündeki
sivil kuvvetlerin yan›na baz› “sol”
kesimleri de katabilmek için kampanya bizzat TÜS‹AD'›n empoze
etti¤i " N e d a r b e , n e ﬂ e r i a t " slogan› çerçevesinde sürdürülüyordu.
Nitekim bu politika etkili oldu.
D‹SK do¤rudan bu politikalar›n
araçlar›ndan biri olurken, ÖDP gibi
reformist kesimler de " N e R e f a hyol Ne Haz›ro l " slogan›yla onlara
yedeklendiler.
K›sacas›, iﬂçi s›n›f›n›, emekçileri, kendi partilerini, MGK’n›n, tekelci burjuvazinin oyunca¤› haline
getirmiﬂlerdi.
Peki öyle bir tehlike mi vard› o
günlerde? Daha somut olarak sorarsak; ﬁeriat m› geliyordu? Darbe tehlikesi mi vard›? Hay›r, bunlar›n her
ikisi de o günkü koﬂullarda somut,
güncel bir tehlike durumunda de¤ildi. Ne ordunun darbe yapma koﬂullar› vard›, ne de ﬂeriatç›lar›n böyle
bir gücü.
Ancak halk›, örgütlü güçleri laiklik-ﬂeriat temelinde saflaﬂt›rmak,
birçok bak›mdan oligarﬂinin iﬂine
geliyordu. Burada sorun, bu tuza¤a
düﬂmeden, onlara yedeklenmeden
kendi ba¤›ms›z devrimci politikas›yla ortaya ç›kabilmekti. Düzeniçi
solculu¤un yapamad›¤› buydu.

Dünden Bugüne
De¤iﬂen Ne?
‘97’de “refahyol, haz›rol” söylemlerinin rüzgar› dindi¤inde ﬂu de¤erlendirmeyi yapm›ﬂt›k:
“‘Ne Refahyol, Ne Haz›rol!’ diSay›: 154

yenler, geniﬂ kesimlerde MGK-TÜS‹AD hükümetinin adeta bir kurtar›c› gibi görülmesinin, ‘Laik-demokratik’ 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, ‘demokrasi mücadelesi’ ad›na yapanlar, tam bir politik körlük sergilemiﬂlerdir.” (Halk ‹çin Kurtuluﬂ, say›: 40, 26 Temmuz 1997)
Yukar›daki
de¤erlendirmeyi
M G K ye ri n e A KP ’yi k oya rak yeniden okursan›z bugünkü durumu
ifade eden bir de¤erlendirme ç›kar
ortaya. Dün MGK’n›n kurtar›c› gibi
görülmesine ç a n a k t u t a n l a r, bugün
de A K P ’ n i n d e m o k r a t g ö r ü n m e sine çanak tutuyorlar.
Dün demokrasi mücadelesi ad›na MGK-TÜS‹AD’la yanyana gelenler, bugün ayn› gerekçeyle
AKP’yle yanyana geliyorlar. Ve her
ikisinde de g ü ç l e n e n d e m o k r a s i
de¤il, oligarﬂinin bu kesimleri oluyor, olacak.
ﬁu siyasetin bir kural› gibidir:
Kendi politikas› ve iddias› olma y a n l a r, y e d e k l e n m e k t e n k u r t u l a m a z l a r.
Dün MGK’n›n sivil kuvvetleri
vard›, bugün AKP’nin. 21 Haziran’daki miting ve yürüyüﬂler de
“A KP’ni n si vi l kuvvetl eri” taraf›ndan organize edilmiﬂ, olan bitenin 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 meﬂrulaﬂt›rmak için 21 Haziran yürüyüﬂünde yeralan AKP’ci, islamc›, liberal iﬂbirlikçi Genç Siviller gibi kesimlerle yanyana gelmeyi “demokrasi cephesi” gibi sunanlar, bu sözde “demokrasi cephesi”nin üyelerinin 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 ortadan kald›rmaz.
Ve bu noktada da görülür ki,
1997’den bugüne esas›nda pek bir
ﬂey de¤iﬂmemiﬂtir. Susurluk sürecinden, Refahyol ve 28 ﬁubat sürecinden sol ve halk ad›na hiç ders ç›kar›lamam›ﬂt›r. Hala egemen s›n›flar›n politik alan› içinde manevralar
yap›l›p hala demokrasi onlardan
beklenmektedir.

Solun Saflaﬂmas›
G e re k e n As›l Zemin
Sol, darbe-laiklik-ﬂeriat çerçevesinde de¤il, ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi mücadelesinde saflaﬂmal›, herkesi bu saflaﬂmaya
davet etmelidir!
“Ne refahyol ne haz›rol” diyerek
dün Genelkurmay’a yedeklenenler,
bugün ayn› kafa yap›s›yla ve elbette
AB’cilikleri nedeniyle AKP’ye yedekleniyorlar.
ÖDP gibi reformist kesimlerin,
belli ayd›n kesimlerin oligarﬂi içi
saflaﬂmada dün “darbe”ciler cenah›na, bugün ise “ﬂeriatç›lar” cenah›na yedeklenmesi, ilk bak›ﬂta oldukça çeliﬂkili görünüyor. Fakat meselenin özü, düzen içi politika yapmalar›, demokrasi konusunda, düzen
güçlerinden medet ummalar›nda
dü¤ümlenmektedir.
Bir ara neredeyse solun baz› kesimlerinin “ideologu, ak›l hocas›”
muamelesine tabi tutulan Bask›n
O r a n ’›n
seçimler
öncesinde
AKP’ye ve TBMM’ye iliﬂkin söyledi¤i ﬂu sözleri hat›rlayal›m:
“Bu seçimde AK Parti öyle arkadaﬂlar› listesinden aday gösteriyor ki, ayn› fikirleri paylaﬂman›n
ötesinde bunlar baz› konularda benden daha radikaller. Yeni Meclis'te
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öyle bir ortam oluﬂabilir ki, her
partinin içindeki bu tür demokrat fikirli insanlar partilerinden ayr›lmadan fiili bir grup oluﬂturabilir. ‹ﬂte
bu, Büyük Millet Meclisi'nde muazzam bir devrim olur. ”
Bask›n Oran’dan bile daha radikal olanlar yap›yor herhalde bu “Ergenekon operasyonu”nu.
Bu kafa yap›s›, her koﬂulda düzen güçlerinden medet ummaya devam edecek, defalarca hayal k›r›kl›klar› yaﬂamas›na ra¤men, her seferinde bir baﬂka düzen gücüne sar›lacakt›r. AB üyeli¤i süreciyle “yukar›dan devrim” teorisi yapanlar, saflaﬂmada h a l k t a n y a n a ve h a l k a
k a r ﬂ › olma ölçüsünü de¤il, AB’den
y a n a ve AB’ye karﬂ› olma ölçüsünü al›yorlar. Ve bunu du demokrasiden yana olmak ve demokrasiye
karﬂ› olmakla özdeﬂleﬂtiriyorlar.
Bunun teorisini de yapm›ﬂlard›:

Görenler
Görmeyenler
H ü r r iy e t ’ i n y ö n e t m e n i , E r t u ¤ ru l
Öz kö k, g ö r me y e n l e rd e n :

“Önce bu soru ve ‘belgelerle’
bir insan nas›l gözalt›na al›n›r
diye ﬂaﬂ›rd›m.
As›l vahimi ise arkas›ndan geldi: Bu soru ve belgelerle bir insan nas›l ‘tutuklanma’ istemiyle
mahkemeye sevk edilir?
Art›k hiçbirimiz kendimizi emniyette hissedemeyiz. Hepimiz
her an evimizden al›n›p götürülebiliriz.” (8 Temmuz)
Böyle sudan sebeplerle kimsenin gözalt›na al›nd›¤›n›, tutukland›¤›n› görmemiﬂ bugüne kadar. “Her an evinden al›p götürülme” durumunun bu ülkede
hiç de yeni bir durum olmad›¤›n› da görmemiﬂ!

u
Melih Aﬂ›k da görmemiﬂ sanki;
diyor ki:
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“ﬁimdi AB üyeli¤i süreciyle yine
d›ﬂar›dan bir tetikleme var. Yan i
ikinci bir yukar›dan devrim var. Zaten demokrasi ihraç edilemez. Demokrasi ancak ithal edilebilir. Bun u n i ç i n d e o ü l k e d e s a ¤ l a m b i r it halatç›n›n olmas› laz›md›r. Bu ithalatç›, Bat› e¤itimi alm›ﬂ 'ayd›n'd›r.
De m o k r a s i y i y a r a t m a g ü c ü o l m a yan ülkelerde devrim böyle yap›l›r.”
Bu sözler Bask›n Oran’a aitti
ama AB üyeli¤i sürecinin “yukar›dan devrim” oldu¤unu söyleyen
“teorisyenler” çoktu.
‹lginçtir;
1997’de ça¤r› yapan MGK-TÜS‹AD güçleri, "Her ﬂeyden önce de mokratikleﬂmeye 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 körlükle mümkündür.
Peki, o süreçteki “siyasi müdahaleler” sonucunda demokrasi bir
nebze dahi olsun geliﬂti mi ülkemizde? Demokratikleﬂme bir arpa boyu
yol ald› m›?
AKP’nin “Ergenekon Operasyonu”nun oligarﬂi içi iktidar kavgas›nda kendini güçlendirmek d›ﬂ›nda bir
ufku, hedefi yoktur. Ve zaten AKP,
demagojik söylemleri bir yana b›rak›rsan›z, pratikte, bunu aç›kça da
göstermektedir. Hangi alanda bir
demokratikleﬂme var ki?.. Tüm
bunlar ›ﬂ›¤›nda, sol, ilerici, demokrat kesimlere söyleyece¤imiz söz
ﬂudur: A K P ’ n i n d e ¤ i r m e n i n e s u
taﬂ›may›n.

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

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

u
TBB Baﬂkan› Av. Özdemir Özok
da görmeyenlerden. “S›k›yönetim mahkemelerinde bile böyle
bir insan hakk› ihlali görülmedi.”
Ona da ayn› ﬂeyi diyece¤iz; ya s›k›yönetim mahkemesine ç›kmam›ﬂ hiç, ya da hukuka, hukukun
uygulan›ﬂ›na bak›ﬂ aç›s› sakat.

u
M. Ali Birand k›smen görenlerden. “Ergenekon olay›, Adalet
mekanizmam›z›n, daha aç›kças›
polis ve savc›lar›m›z›n soruﬂturma yöntemlerinin ne kadar hoyratça, ne kadar gaddarca oldu¤unu ortaya ç›karmas› aç›s›ndan çok yararl› oldu.
ﬁimdiye kadar bu uygulamalar›

Bu uygulamalar y›llard›r sürüyor. Ancak hiçbirimiz oral› olmad›k... Ancak, bak›n dün gözümüzü kapad›¤›m›z bu uygulama bugün, her kesime dokunur oldu.”
Susma, sustukça s›ra sana gelecek uyar›s›n› hat›rlam›ﬂ sanki Birand. 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 olaylarda da yaﬂad›. Egemen s›n›f›n
bas›n yay›n organlar›nda bir anda insan haklar› savunuculu¤u
baﬂlad›. Fakat h›zla baﬂlad›¤› kadar büyük bir h›zla da unutuldu.
Muhtemel ki, ﬂimdi de ayn› olacakt›r. Çünkü onlar›n -oligarﬂinin ve sözcülerinin- bak›ﬂ aç›s›
hiç de¤iﬂmiyor; halka her ﬂey
yap›labilir, ama halka yap›lanlar, egemenlere yap›lmas›n!

13 Temmuz 2008

Türkiye’de
Adalet

?

Nas›l ‹ﬂliyor

Faﬂizmin Hukuksuzlu¤u
Hukukçular›n Sahiplenmesi
Hukuksuzluk Sürdürüldü
Kevser M›rzak isimli devrimci için yap›lan anmaya ve
bas›n aç›klamas›na kat›ld›klar› için halen tutuklu olan
5 k i ﬂ i 4 . d u r u ﬂ m a d a d a s e r b e s t b › r a k › l m a d › l a r.
9 Te m m u z’ d a A n k a r a ’ d a y a p › l a n d u r u ﬂ m a d a ,
tutsaklar› 50 avukat savundu.
TAYAD’l› Aileler, H a t a y Te m e l H a k l a r, Ege Temel
H a k l a r, Antalya Te m e l H a k l a r, B u r s a Te m e l H a k l a r,
A d a n a Te m e l H a k l a r, Elaz›¤ Te m e l H a k l a r, M e r s i n Temel
H a k l a r, M e r s i n K E S K ﬁ u b e l e r P l a t f o r m u , A K P
i k t i d a r › n › n k e y f i t u t u k l a m a p o l i t i k a s › n › p ro te st o ett i v e
t u t u k l a n a n l a r › n s e r b e s t b › r a k › l m a s › n › i s t e d i l e r.
Oligarﬂi içi çat›ﬂma sonucunda,
emekli orgeneraller ve ATO baﬂkan›n›n da içinde oldu¤u çeﬂitli isimlerin gözalt›na al›nmalar›, ony›llard›r yaﬂanan hak ve öz g ü rl ü k l e r sorunlar›n› daha geniﬂ kesimin gündemine getirdi.
Ergenekon davas›nda tutukla-

Say›: 153

nanlar›n bir y›l boyunca iddianamelerinin bile haz›rlanmamas›, psikolojik bask› görmeleri, bankta oturtularak bekletilmeleri tart›ﬂma konusu
yap›ld›. Adil yarg›lanma hakk› gündeme getirildi.
Oysa, bu ülkede devrimcilere
yaﬂat›lanlar karﬂ›s›nda, generallerin

yaﬂad›klar› hiç bir ﬂeydir.
Devrimciler ony›llard›r, haks›z hukuksuz tutuklamalara, ony›llara varan cezalara maruz kal›yorlar. Delilsiz, belgesiz
yarg›lan›p cezaland›r›l›yorlar. Kan›t gösterilmeden suçlanarak tutuklan›p, y›llarca tutuklu
yarg›lan›p, iddialarla ilgilerinin olmad›¤›n› ispatlamalar› isteniyor.
Bunlar›n hukukta yerinin olmamas›n›n mahkeme heyetleri için bir anlam› olmuyor.
En yasal eylemler, en demokratik eylemler bile suç muamelesi görüyor. Yasalar keyfice yok say›l›yor,
yaz›l› olmayan yasalar uygulan›yor,
devrimcilere, halka düﬂmanl›k karar
mahkemelerin kararlar›nda belirleyici oluyor.
Savunma haklar› engelleniyor.
Kan›t belge toplanmas›na iliﬂkin talepleri, mahkeme heyetleri taraf›ndan keyfi ﬂekilde reddediliyor.
Devrimcileri gözalt›na alan polisleri, tutuklayan, cezaland›ran,
mahkemeleri s›n›rlayan, ba¤layan
bir yasa, hukuk yok. ‹stedikleri keyfilikleri uygulayabiliyor, fakat devrimcilere yapt›klar›ndan dolay› kendilerini düzenin mekanizmalar›

FAﬁ‹ZM‹N HUKUKU

15

‹stanbul

Adana

Antalya

Bursa

içinde hesap vermek zorunda hissetmiyorlar. Haks›z, hukuksuz ﬂekilde devrimcileri tutuklay›p, cezaland›r›rken, oligarﬂik 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 savunma haz›rlayabilmeleri için gerekli
koﬂullar sa¤lanmaktad›r.
Fakat, y›llard›r devrimcilerin en basitinden savunma haklar›n›n yok say›lmas› bile, ne bu ülkenin barolar birli¤inin
gündemine giriyor, ne de burjuva bas›nda haks›zl›klara, hukuksuzluklara karﬂ›
bir tepki gösteriliyor.
Terörizm edebiyat› içinde, ony›llard›r
keyfi gözalt›, tutuklama, iﬂkenceli sorgularla suçlama, delilsiz, belgesiz cezaland›rma politikas› sürdürülüyor.
Bu politikan›n son örnekleri olarak,
Ankara’dan Adana’ya, Sivas’a demokratik mücadele yürüttükleri için hapishanelerde 40 kiﬂi halen tutukludur. Hiç birinin hakk›nda bu ülkenin yasalar› çerçevesinde bir suçlamada bulunman›n olana¤› yoktur. Fakat, bunun mahkemeler
için önemi yoktur, savc›lar ve hakimler
rutin ﬂekilde “delil dur u mu na, at› l› suçun vasf›n a , t a hliyesi dur um u nda kaçabilece¤i gö zö n ü nde bul u ndu r ular a k
tutuklu luk halinin devam›n a ” derler ve
hapishanede tutmaya devam ederler.
Bu tablonun anlam› ﬂudur; T ü rkiye’de adalet yokt u r. Halka, devr i mciler e düﬂm a nl›k vard › r. Polisin de, mahkemelerin de yasas› bu düﬂm a nl›kt › r.

Du yun, Gö r ü n , ‹ zle yin, Oku y u n
Hukuksuzluk Sürüyor

Elaz›¤
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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 Karaman ve ÇHD ‹stanbul Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ebru Timtik, Adalet Bakan›’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 dinleyici olarak kat›ld›¤›n›, evinin aramas›
s›ras›nda ç›kan kitaplar›n ise piyasada
bulunan kitaplardan ibaret oldu¤unu belirterek “E¤er bunlar suçsa düﬂünen, düﬂüncelerini ifade eden, okuyan evindeki
kütüphanesinde çok kitab› bulunan herkes herhangi bir örgütün mensubu olarak
tutuklanabilir” diyerek Meryem Özsö¤üt’ün tahliye edilmesi gerekti¤ini belirttiler. Meryem Özsö¤üt’le ilgili PSI ve
ILO arac›l›¤›yla uluslararas› platformlardan 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 protesto mektubunun PSI taraf›ndan ‹çiﬂleri
Bakanl›¤› ile Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik 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 savunmalar›n› yaparak hukuksuzlu¤un sona ermesini istediler.
Mahkeme heyeti tahliye taleplerini
reddederek duruﬂmay› 5 Eylül tarihine
erteledi. Duruﬂma bitiminde bir aç›klama yapan Halk Cepheliler hukuksuzlu¤u
teﬂhir ve protesto ettiler. “Adaletin terazisi hakl›dan do¤rudan yana de¤il, sömürüden, soygun düzeninden, emperyalizmin ç›karlar›ndan yana iﬂliyor. Hukuk, AKP iktidar› eliyle bir komediye
dönüﬂtürüldü” denilen aç›klamada hukuksuzlu¤a, adaletsizli¤e karﬂ› susulmayaca¤› belirtildi. 80 kiﬂinin kat›ld›¤›
aç›klamaya ‹stanbul’dan gelen TAYAD’l› Aileler, KESK Genel Baﬂkan›
Sami Evren, KESK E¤itim ve Örgütlenme Sekreteri Akman ﬁimﬂek, E¤itimSen Genel Baﬂkan›, BES ve SES yöneticileri, Temel Demirer de kat›larak destek
verdiler.

H erkesin Söyleyece¤i
B i r Sözü Olmal›
TAYAD’l› Alileler 6 Temmuz günü
13 Temmuz 2008

HUKUKSUZLU⁄UN
B‹LANÇOSU:
Ankara: 8 Ocak’ta bir devrimcinin cenazesine kat›ld›klar› için 14 kiﬂi gözalt›na al›nd›,
12 kiﬂi tutukland›.
Adana: 22 Ocak ve izleyen
günlerde bir devrimcinin katledilmesini protesto ettikleri, 8
Mart’a kat›ld›klar›, anma yapt›klar› gibi gerekçelerle 30 kiﬂi
tutukland›; halen tutuklu say›s›, 13 .
Ankara: 28 Mart’ta 8 Mart
mitingine kat›ld›klar› ve ﬂehit
kad›n devrimcilerin resimlerini
taﬂ›d›klar› için 17 kiﬂi gözalt›na al›nd› ve 9 kiﬂi tutukland›.
Halen tutuklu say›s›, 5.
Sivas: Bas›n aç›klamas› yap›p bir karikatür sergisi açt›klar› için 23 May›s’ta 29 kiﬂi gözalt›na al›nd› ve 4 kiﬂi tutukland›.
Ankara: 27 May›s’ta 10 kiﬂi
yasal bir geceye kat›ld›klar› ve
pankart ast›klar› gerekçesiyle
gözalt›na al›nd›lar ve 6 kiﬂi tu tukland›.

HALA
TUTUKLULAR
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” pankartlar›n›n aç›ld›¤› eylemde “Mahirleri Anmak Suç De¤ildir, ‹nfazlar› Protesto Etmek Suç De¤ildir, Mezar Anmas› Yapmak Suç de¤ildir,
Hak ve Özgürlük Mücadelemiz Engellenemez” dövizleri taﬂ›nd›.
Say›: 153

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

T ü r k i y e ’ d e Adalet
Nas›l ‹ﬂliyor?
Hatay Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i de son aylarda yaﬂanan hukuksuz tutuklamalar› teﬂhir
etmek için bir eylem düzenledi. 7
Temmuz günü Antakya Ulus Alan›nda yapt›klar› eylemde “Türkiye’de
Adalet Nas›l ‹ﬂliyor” yaz›l› pankart
açan Temel Haklar üyeleri ad›na yap›lan aç›klamada “ülkemizde adalet
yoktur” denildi. Eyleme SES ve E¤itim-Sen de destek verdiler.

Bu Ül k e d e
Dem o k r a si Va r M›?
AKP iktidar›n›n polisinin demokratik kurumlara ve bu kurumlarda 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 yapt›¤› eylemde okunan aç›klamada
polis terörünün boyutlar› anlat›l›rken “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›.

G e r ç e k Adalet
Halk ‹çin A d a l e t t i r
8 Temmuz günü Antalya Temel
Haklar üyeleri K›ﬂlahan Meydan›’nda yapt›klar› eylemle Akdeniz
Üniversitesi’nde yaﬂanan sald›r›n›n

duruﬂmas›yla birlikte Türkiye’de
Adalet Nas›l ‹ﬂliyor? sorusunu gündeme getirerek 4. haftada da ayn›
soruyu sormaya devam ettiler.
Tutuklanan 13 ö¤renciden
3’ünün halen tutuklu oldu¤u belirtilerek adalet iste¤i dile getirildi, adaletin nas›l iﬂledi¤i teﬂhir edildi. Eylemde 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 Belediyesi zab›talar› bildiri da¤›t›m›n› engellemeye 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› savundu¤unu ve haklar›n› bildiklerini
anlatmalar› üzerine zab›talar geri
çekildi.

A d a let Ta lebi ne
Ta h a mm ü l süzl ü k
8 Temmuz günü Bursa Heykel’de yap›lan eylemde adaletin
nas›l iﬂledi¤i anlat›ld›. Eylemde yap›lan aç›klamay› Serkan ﬁenol okudu. ﬁenol aç›klamada genelde ülkenin di¤er yerlerinde özelde ise Bursa’da yaﬂanan hukuksuzluklara de¤indi.
Ülkemizdeki adalet anlay›ﬂ›ndaki çarp›kl›¤›n bir örne¤ini de Bursa’da yaﬂ›yoruz diyen ﬁenol “Uluda¤ Üniversitesi’nde faﬂistlerin sald›r›s›na karﬂ› koyan devrimci-demokrat ö¤renciler hakk›nda dava
aç›ld›. 31 Temmuz 2008 tarihinde
Bursa’da baﬂlayacak bu davada yarg›lanan 120 ö¤renci hakk›nda istenen 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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Hatay

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

Tu t u k la n a nl a r
S e r best B› r a k›l s›n
‹skenderun

‹zmir

Adana Temel Haklar Derne¤i Ankara’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 hayk›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› dövizler 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 adalet istiyoruz denildi. Aç›klamada hiçbir
bask›n›n halk için demokrasi mücadelesini engelleyemeyece¤i söylendi.

A K P H a l ka ve
Özg ü rl ü k le r e Düﬂm a n d › r
Malatya

Mersin

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 ‹ﬂliyor” diyerek Türkiye’deki adaletsizli¤i
teﬂhir ettiler.
Eylemde yap›lan aç›klamada aylard›r
yaﬂanan tutuklamalar›n hukuksuzlu¤u
vurguland›, AKP’nin halka ve özgürlüklere düﬂman bir iktidar oldu¤u belirtilerek “On y›llard›r süren Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve Sosyalizm mücadelemizin
kesintisizli¤i AKP’nin tutuklama gözalt›
terörüne cevab›m›zd›r” denildi.

A d alet Ta le bimiz den
Vaz geçmeyece ¤iz
‹skenderun Temel Haklar Derne¤i de
yapt›¤› eylemle Türkiye’deki adaletin olmad›¤›n› hayk›rd›. 7 Temmuz günü Boyac›lar Park›’nda yap›lan eylemde son
süreçte yo¤unlaﬂan polis ve yarg› terörü
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teﬂhir edilerek “Türkiye’de Adalet Nas›l
iﬂliyor?” sorusu bir kez daha ‹skenderun’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.

M e rsin KESK:
H a ks›z Tu t u k lan a nl a r
S e r b e s t B › r a k › l s ›n!
Mersin’de KESK ﬁubeler Platformu 8
Temmuz günü Metropol Postanesi önünde Mersin Temel Haklar’›n da kat›larak
destek verdi¤i eylemle hala hukuksuz bir
ﬂekilde tutuklu bulunan SES MYK Üyesi Meryem Özsö¤üt’ün serbest b›rak›lmas› 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›llard›r yürüttü¤ümüz fiili ve meﬂru mücadele gelene¤imizle haklar yasalardan önce
gelir anlay›ﬂ›m›zla bundan sonra da özgür,
demokratik, eﬂitlikçi bir ülke yaratma mücadelemizi sürdürece¤iz Meryem Özsö¤üt
ve di¤er haks›z tutuklananlar›n derhal serbest b›rak›lmal›d›r” denildi.

M ü ca de le miz A d a let ‹çin d i r
Malatya Temel Haklar 9 Temmuz günü 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 dövizler 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 örnekler verilerek “Ama bu uygulamalar›n
hiçbiri halk›n bugüne kadar özlemleri ve
talepleri do¤rultusunda verdi¤i ekonomik-demokratik mücadelesini engelleyemedi, engelleyemeyecek” denildi.
13 Temmuz 2008

AKP’nin Gladio’yu temiz elleri
iﬂe kar›ﬂt›r›p operasyonuna böyle
büyük bir tasfiye havas› vermek istemesinin nedeni budur.
Fakat ortada daha önce tutuklanan Veli Küçük’e ek olarak, iki
emekli general d›ﬂ›nda kimse yoktur. Ülkemizdeki kontrgerilla bu
mu? Bunlar m›, ony›llard›r halka

E rgenekon’dan
Temiz Eller’e
Demagojiler, Manevralar...
Tayyip Erdo¤an, 8 Temmuz’da
AKP grup toplant›s›nda yapt› konuﬂmada diyor ki; “‹talya’da ‘Temiz eller Operasyonu’ yap›ld›¤› zama n ‘bi z de bu ne z a ma n ya p ›l a cak’ diye hayran hayran bakanlar,
ül k em iz de bu a d› m la r at › l d› ¤› za man niçin rahats›z oluyorlar... So¤uk savaﬂ y›llar›ndan kalma meﬂru
olmayan yap›lanmalardan Türkiye
kurtulmak zorunda...”
Baﬂbakan bunlar› söylerken,
kürsüde sesini alabildi¤ine yükseltiyor. Fakat sesinin yüksekli¤i, cehaletini örtemiyor. So¤uk savaﬂ y›llar›n›n Gladio’sunun tasfiyesiyle Temiz 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, ülkemizdeki kontrgerilladan hesap soruluyor, kontrgerilla tasfiye ediliyormuﬂ.
AKP kuﬂkusuz halk›m›z›n ony›llard›r kontrgerilladan neler çekti¤ini biliyor. Biliyor ki, halka karﬂ› say›s›z suçta kontrgerillan›n kanl› elleri vard›r. Dolay›s›yla, kontrgerilladan hesap soruldu¤u, kontrgerillan›n tasfiye edildi¤i imaj› verilebildi¤i ölçüde, halk›n deste¤i kazan›lacakt›r.
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karﬂ› savaﬂ› örgütleyenler, say›s›z
katliam›, cinayeti, iﬂkence ve infaz›
gerçekleﬂtirenler? Hepsini tek baﬂlar›na kimsenin bir yard›m› bile olmadan m› yapt›lar? Onlar bunu yaparken kimse görmedi, duymad›
m›?
AKP’nin Ergenekon operasyonu
halkla alay etmektir!!!

E r g e n e k o n Yeni Mi?
‹ki Generalden Mi
‹ b a re t ?
AKP birkaç generali tutuklayarak, halk›n karﬂ›s›na “iﬂte ülkemizdeki kontrgerilla örgütlenmesi” diyerek ç›kar›yor. Kendi iktidar çat›ﬂmas›n›, halka “kontrgerillaya karﬂ›
mücadele” diye sunmakta ve ‘demokrat’ bir iktidar görünümü yaratmaya çal›ﬂmakta ve çeﬂitli kesimleri de buna inand›rmaktad›r.
Ad› Ergenekon ya da baﬂka bir
isim olabilir, bunun bir önemi yoktur, 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 organlar›nda kontrgerillan›n ne oldu¤u, nas›l örgütlendi¤i say›s›z yaz›yla, 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 birlikte, NATO bünyesinde al›nan karar do¤rultusunda olmuﬂtur.
Kontrgerilla örgütlenmesi ihtiyac›n›n ilk olarak gündeme geldi¤i
yer NATO’nun 1949’daki anlaﬂma
metnidir. Ve kontrgerilla örgütünün hedefinde komünizm, yani
sosyalist ülkeler ve devrimci örgütler vard›r. Bu durum anlaﬂma
metninde ﬂöyle ifade edilir; “ NA TO’ya üye olan devlet, komüniz me karﬂ› mücadel e edecek devlet
kuruluﬂunu oluﬂturmak zorundad›r. B u ö rgütte yer alacak kadro lar gizli tutulacak, gizlilik içinde
ç a l ›ﬂ a ca k t › r. ”
Nitekim NATO’ya 1952’de üye
olan Türkiye’de de bu karar do¤rultusunda 27 Eylül 1952’de ilk
kontrgerilla örgütü ‘ S e f e r b e r l i k
Te t k i k K u r u l u ’ ad›yla resmi olarak kuruldu.
Özel Harp Dairesi (ÖHD) baﬂkanl›¤› yapan, eski Kara Kuvvetleri Komutan› emekli Orgeneral Kemal 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 NATO’nun ‘örtülü harekât konseptine’
dayanarak kurulmuﬂ bir harekât
ünitesiydi. Memleketimizin bulundu¤u co¤rafi mevki ve stratejik konum, böyle bir teﬂkilat› çok lüzumlu
ve çok faydal› hale getiriyordu.
1950’li y›llarda Özel Harp Dairesi’nin, Gayri Nizami Harp bölümünün kuruluﬂu, böyle bir ihtiyaç dikkate al›narak gerçekleﬂmiﬂti... Amerikal›lar’›n özel yard›m fasl›ndan,
daireye her y›l 1 milyon dolar yard›m sa¤lanacak, bu yard›mlar istenirse 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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Yukar›da 6-7 Eylül olaylar›n›n
resmi görünmektedir. 6-7
Eylül olaylar›; kontrgerilla
taraf›ndan Mustafa Kemal’in
Selanik’teki evinin bombalanmas› ile baﬂlat›ld› ve ülkemizdeki az›nl›klara yönelik ya¤ma
ve katliam gerçekleﬂtirildi.
Orgeneral Sabri Yirmibeﬂo¤lu,
Gazeteci Fatih Güllapo¤lu ile
yapt›¤› röportajda, ''6-7 Eylül
de bir özel harp iﬂiydi ve
muh te ﬂem bir örgütlenmeydi.
Amaca da u l a ﬂt›...'' diyordu.
(Tempo, 9-15 Haziran 1991)
Hay›r öyle olmad›. Tersine kuruldu¤u tarihten günümüze kadar
dönem dönem ad ve biçim de¤iﬂtirerek, ülkemizdeki kontrgerilla eylemlerini örgütledi, say›s›z katliam, provokasyon, infaz, iﬂkence,
kaybetme olay› gerçekleﬂtirdi.
‘ S e f e r b e r l i k Te t k i k K u r u l u ’
daha sonra, ‘Ö z e l H a r p D a i resi’
ad›n› ald›. ‹ktidarlar ve devlet nezdinde 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 oldu.
Kontrgerilla, düzen içinde yetkili kiﬂilerin bildi¤i, fakat hiçbirinin itiraz etmedi¤i bir devlet örgütlenmesidir. “Türkiye’de kontrgerilla vard›r” diyen Ecevit’ten
eski genelkurmay baﬂkanlar›ndan
Do¤an Güreﬂ’e kadar kontrgerillan›n bir devlet örgütlenmesi oldu¤una iliﬂkin çok say›da itiraf vard›r.
Örne¤in, Do¤an Güreﬂ ﬂöyle demektedir: "Ben Özel Harp Dairesi'ni herkese aç›yorum. (...) Ameri-
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ka'da DELTA FORCE var. ‹ngiltere'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 büyütece¤iz. (...) Bunlar neler neler
yap›yor, fakat hiç kimse bilmez...”
(18 Ekim 1992, Hürriyet)
AKP’nin Ergenekon soruﬂturmas›nda, örne¤in kontrgerillan›n
yapt›¤› ve “ k i m s e n i n b i l m e d i ¤ i ”
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 komutanl›¤› kurduk.”.
1994’te kamuoyuna yans›yan
bilgilere göre, Özel Kuvvetler Komutanl›¤›’na ba¤l› birliklerde yaklaﬂ›k 25 bin subay, astsubay, asker,
polis vard›. Yine, özellikle 1960’lardan sonra, devrimci ve ulusal kurtuluﬂ mücadelelerinin geliﬂimine ba¤l› olarak sivil faﬂist hareketler tarz›nda da örgütlendirilmiﬂtir.
Örgütlenmesi sivil ya da resmidir. 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 “devlet görevli si” s›fatlar› halk›n gözünde de gizli
de¤ildir. Yine, kuﬂatt›klar› evlerde
devrimcileri infaz edenler, kontrgerilla kimlikleri s›r olmayan “devlet
görevlileri”dir. Di¤er yandan, 6-7
Eylül olaylar›, 1 May›s 1977, 16
Mart 1978 katliamlar›, Maraﬂ katliam›, Mad›mak, Gazi olaylar› gibi
kontrgerillan›n “gizlice” örgütledi¤i katliamlar da vard›r.
Amerikan iﬂbirlikçisi AKP’nin
Ergenekon soruﬂturmas›nda bunlara yer yok.
Yine Kemal Yamak, kitab›nda
Ecevit’in kontrgerilla ile ilgili
aç›klamalar›na cevap vererek diyordu ki; “Say›n Ecevit’in inand›r›c›l›¤›na dayanarak alevlenen bu iftira kampanyas› sürdürülürken, bu

teﬂkilat›n içinde o zaman kendi partisinden ne kadar personelin, hatta
TBMM’ de b irbirin i hiç tan›may an
kaç milletvekilinin bulundu¤unu
ve bunun sadece kendi partisine ait
bir durum olmad›¤›n›, birisi söyleyiverseydi ne olurdu? (...) sadece
CHP’de de¤il, tüm partilerde var."
Nitekim Susurluk sürecinde
aç›¤a ç›km›ﬂt›r ki, ordusu, polisi,
düzen partileri, bürokrasi, sivil faﬂist örgütlenmeler, k›sacas› kuruluﬂ amac›na uygun olarak, halk
düﬂman› tüm kesimler kontrgerila
içinde örgütlendirilmiﬂtir.
Oligarﬂinin halka karﬂ› savaﬂ›nda, ony›llard›r s›n›rs›zca kullan›lan
kontrgerilla örgütlenmesi diye,
halk›n karﬂ›s›na ç›kar›lanlar gülünçtür. Veli Küçük, Tolon ve
Eruygurlar tutukland›lar ve diyelim ki çeﬂitli cezalara çarpt›r›lsalar, ülkemizde kontrgerilla bitirilmiﬂ mi olacak? Hay›r.
Eruygurlar, Veli Küçükler, Tolonlar bu kontrgerilla örgütlenmesi
içinde ancak çok küçük bir parça
olabilirler.
Oysa, belgeler göstermektedir
ki, kontrgerilla devlet içinde bilinmeyen güçler taraf›ndan örgütlenmiﬂ olan bir çete de¤il, bizzat devletin 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 gözalt›, soruﬂturma, tutuklama veya
yarg›lama var m›? Hay›r.

Ergenekon 56 Y›l Boﬂ
Durup, Bugün ‹ki Darbe
Plan› M› Ya p t › ?
AKP’nin Ergenekon operasyonuna bak›l›rsa, kontrgerilla kuruldu¤u 1952’den günümüze bugünkü darbe planlar›n› yapmak için
beklemiﬂ, baﬂka da birﬂey yapmam›ﬂ!!!
Oysa, kontrgerillan›n sicili kabar›kt›r. K›z›ldere katliam›ndan, kanl›
pazarlardan, Maraﬂlardan, 1 May›s
77’den günümüze bu sicilde, say›s›z cinayet, iﬂkenceler, infazlar, gö13 Temmuz 2008

zalt›nda kay›plar, köylerin yak›lmas›, 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 elemanlar›n›, onlar› kutlayan amirlerini hat›rlay›n.
Say›lar› yüzleri bulan, gözalt›na
al›n›p kaybedilen devrimcileri hat›rlay›n.
Okullar›n›n penceresinden at›larak öldürülen, gözalt›nda iﬂkencede
öldürülen, dergi da¤›t›rken kurﬂunlanarak katledilen devrimcileri hat›rlay›n.
Bunlar›n hepsi sözü edilen kontrgerillan›n eylemleridir. Ergenekon
için oluﬂturulan ve 2500 sayfay›
buldu¤u söylenen iddianamenin içine bunlar girmiyorsa, AKP neyi
yarg›layacak? AKP, Ergenekon operasyonu yapmak istiyorsa sözünü
etti¤imiz suçlar› ve bunlar›n sorumlular›n› yarg›lamas› gerekir.
AKP, söz konusu operasyonla
bir yandan oligarﬂi içi çat›ﬂmay›
sürdürürken, ayn› zamanda kontrgerillay› bir kaç generalden, devlet içindeki bir çeteden ve kontrgerillan›n suçlar›n› salt bir darbe plan› yapmaktan ibaret göstererek
devleti de aklamaya ve kontrgerillan›n suçlar›n›n üzerini kapamaya
da hizmet etmiﬂ olmaktad›r.

Tayyip’in Cehaleti Ve
Ç a r p › t m a s › : Temiz Eller
Sözünü etti¤imiz NATO kararla-

r› çerçevesinde dünyan›n çeﬂitli ülkelerinde kontrgerilla örgütleri
oluﬂturulmuﬂtu. Bunlar; ‹talya’da
G l a d i o, Fransa’da R ü z g a r G ü l ü,
Yunanistan’da K o y u n P o s t u, Belçika’da K › l › ç , Hollanda’da N a m u s l u H o l l a n d a l › l a r , Avusturya’da G e z i c i S p o r v e D o s t l u k
B i r l i ¤i isimleriyle an›l›yordu.
1990’lar›n baﬂlar›nda Avrupa ülkelerindeki 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 birbirinden 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 örgütlenmesinin ad›d›r. Baﬂlang›çta Gladio’nun üzeri örtülmek istenmiﬂ, fakat aç›¤a ç›kan gerçekleri örtbas etmek mümkün olmam›ﬂt›r. Bunun
üzerine, Gladio’nun varl›¤› kabul
edilmek zorunda kal›nm›ﬂt›r. Gladio’nun sadece ‹talya’da de¤il, tüm
NATO ülkelerinde örgütlendi¤i de
deﬂifre edilmiﬂti.
Bu deﬂifrasyonu ve tasfiyeyi
mümkün k›lan ise esas olarak, Avrupa emperyalist devletlerinin o süreç itibar›yla art›k bu eski kontrgerilla örgütlenmesine ihtiyac› kalmam›ﬂ olmas›d›r. Bu nedenle “hesap
sorulmadan, yarg›lanmadan” tasfi-

Gözalt›nda Ö lüm!
Zonguldak’ta gözalt›na al›nan Metin Yüksel, karakolda öldü!
“ Aya¤› tak›lm›ﬂ!”
Adli bir vakaadan gözalt›na al›nan Yüksel’in götürüldü¤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 Hastanesi’nde hayat›n› kaybetti¤i söylendi.
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ye edilmiﬂlerdir ve hiç kuﬂku yoktur
ki, ihtiyaç duyuldu¤unda yine oluﬂturulacaklard›r.
Ço¤u NATO ülkesi, bu geliﬂmeler üzerine kontrgerilla örgütlerinin
varl›¤›n› kabul edip tasfiye etmek
durumunda kal›rken, en fazla suç iﬂlenen ülkelerden birisi olan Türkiye’de defalarca ve çok say›da belge
ile aç›¤a ç›km›ﬂ olan bu örgütlenme,
ne yarg›lanm›ﬂ, ne de tasfiye edilmiﬂtir.
‹talya’da gündeme gelen ve “Temiz Eller” ad›ndaki operasyonun
hedefi ise hemen tüm ‹talya’ya yay›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 politikac›lar›n›n dokunulmazl›klar›n›n
kald›r›larak yarg›lanmalar› olmuﬂtur.
Dolay›s›yla, ülkemizde bir “Temiz Eller” operasyonu yap›lacaksa,
herhalde AKP’nin baﬂ›nda bulunanlardan baﬂlamak gerekir.
Tayyip Erdo¤an gerek cehaletinden, gerekse de demagoji yapt›¤›ndan, her iki olay› birbirine kar›ﬂt›rmakta ve bu olaylar› iktidar çat›ﬂmas›na meﬂruluk kazand›rmak için
kullanmaktad›r.
Tayyip Erdo¤an ne kontrgerillaya karﬂ› mücadele etmektedir ve ne
de böyle bir niyet taﬂ›maktad›r.
Onun yapt›¤›, kontrgerillaya karﬂ›
mücadelenin meﬂrulu¤undan yararlanmaya çal›ﬂmakt›r. ABD iﬂbirlikçisi AKP zihniyetinden farkl› bir
ﬂey beklemek de abestir.

Abisi Ömer Yüksel, polislerin kardeﬂine “Suçunu kabul et, yoksa u¤raﬂ›rs›n” dediklerini belirtirken, “Bir
soygun, bir h›rs›zl›k yapmam›ﬂ. Sadece bir itham ile karﬂ› 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” sözleriyle polisleri savundu.
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F Tiplerinde bir ölüm: Kuddisi
Okk›r: ‹nanmak istemeyenlere
bir kan›t daha:
Tecritte bir ölüm daha yaﬂand›.
Fakat bu ölüm di¤erlerinden farkl›yd›. Bu ölüm burjuva bas›n›n bir k›sm›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 uygulamas›n›n yaﬂam›n› ald›¤› kiﬂi,
“Ergenekon operasyonu” kapsam›nda gözalt›na al›nan Kuddusi
Okk›r’d›.
Fakat Okk›r’›n ölümünü gündeme getirenler, F Tipi hapishane ve
tecrit gerçe¤ini yine görmezden gelmeyi sürdürmüﬂtür.

O k k › r ’ › Ö l d ü r e n F T ip i
H a pis h anel e r ve Tec r i t t i r
Kuddusi Okk›r, 13 ay önce gözalt›na al›nd› ve 23 Haziran 2007’de tutuklanarak, Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde tek kiﬂilik bir hücreye konuldu. Henüz hakk›ndaki iddianame
bile ortaya ç›kmam›ﬂken, kald›¤›
hücrelerde rahats›zland› ve “ h a st al›kt a n t a hliye edildi¤inde” o art›k
hemen hemen ölü durumdayd›.
Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde
Temmuz 2007 ve Mart 2008 tarihleri aras›nda 9 kez rahats›zland›¤› için
revire ç›kt›, fakat ilaç tedavisi uygulanarak geri hücresine gönderildi.
Okk›r’a, rahats›zl›klar›n›n sürmesi
üzerine götürüldü¤ü hastanelerde
“ s i n ü z i t ” tan›s›yla, sonra “ a ¤ › r
d e pr a s yon” ve daha sonra da “ z at ü rr ee” teﬂhisiyle, en sonunda da
böbrek yetmezli¤i teﬂhisiyle tedaviler uyguland›. Hastaneye yat›r›lmad›, ilgilenilmedi, yüzeysel teﬂhislerle ilaç verilip gönderildi.
En son Edirne Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi’nde 29
May›s’ta biopsi yap›ld› ve kanser
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Tecrit Ölümdür
oldu¤u anlaﬂ›ld›.
Okk›r’›n yaﬂad›¤› bu süreç; F tipi
hapishanelerin rutin uygulamas›d›r.
Sadece Okk›r için geçerli de¤ildir.
Ö rne¤in, Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde bulunan Sa lih
SEV‹N EL isimli tutsak 2005 y›l›nda
kalp krizi geçirdi¤i halde, kald›r›ld›¤› revirde a¤r› kesiciler verilerek
hücresine geri götürülmüﬂ, tutsaklar›n kap›lar› dövmeleri, tedavi talepleri cevaps›z b›rak›lm›ﬂ ve kalp krizinden ölümüne neden olunmuﬂtu.
Okk›r da, tutuklu ve hükümlülerin rahats›zland›klar›nda hastanelerde nas›l bir muamele ile karﬂ›laﬂt›klar›n›n bas›na yans›yan son örne¤i oldu.
Okk›r’›n yaﬂad›klar›, ancak bu
devletin tutuklu-hükümlülere yönelik politikalar› ile aç›klanabilir. Onlar hastanelerde ço¤unlukla kelepçeleri aç›lmadan muayene edilir ya
da muayene de edilmeden, bir de
üzerine askerlerin, gardiyanlar›n
sald›r›s›na maruz kalarak geri hapishaneye getirilirler.
Kimi doktorlar devletin politikas›na uygun olarak tutuklularla ilgilenmezler, duyarl› doktorlar›n ilgilenmeleri ise, sevk subaylar› taraf›ndan engellenir.
Okk›r’›n hastanelerde gördü¤ü
muamele bu politikalardan ba¤›ms›z
aç›klanamaz. Örne¤in, eﬂi, Kuddusi
Okk›r’› Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde görmeye gitti¤inde karﬂ›laﬂt›¤›
manzara durumu özetlemeye yeterlidir. ﬁöyle anlatmaktad›r; “koridor u n
bir köﬂesinde, yerden 5 parmak yüksekli¤inde pislik içinde bir sedyede,
saçlar› kaz›nm›ﬂ, b›y›klar› kesilmiﬂ,
gözleri tavana bakar, bilinci yar› ka-

pal›, tan›nmayacak bir halde” idi.

Tec r i t t e K a n ser e
Ya k al a n d›
Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’ne
giriﬂte yap›lan muayenede bir rahats›zl›¤› yoktu. F Tipi hapishanede
hücreye at›ld› ve tecrit edildi. Kanser hastal›¤›na tecrit hücresinde yakaland›.
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, tecritin ölüm oldu¤unu bir kez daha
gösterdi.
Fakat dikkat edilirse, Okk›r’›n
ölümü üzerinden en fazla tart›ﬂ›lmas› gereken, F Tipi hapishaneler ve
tecrit gerçe¤i, burjuva bas›nda görmezden gelinmeye devam ediliyor.
Okk›r’›n ölümüne sayfalar›nda
yer verenler de, tecrit gerçe¤ini tart›ﬂmamaya özen gösteriyorlar.
Çünkü, tecrit hapishanelerinin
hayata geçirilmesinde hepsinin sorumlulu¤u vard›r. Çünkü, Okk›r’›n
ölümü üzerinden AKP’ye muhalefet
ederken bile, devrimcilere karﬂ› F
Tipi hapishanelerin kullan›lmas›ndan yanad›rlar.
Fakat, Okk›r’›n ölümü karﬂ›s›nda Adalet Bakanl›¤›’ndan aç›klama
isteyenler, muhalefetlerinde samimi
iseler, gerçekten Okk›r’› öldüren
gerçeklerin peﬂine düﬂmek istiyorlarsa, tecrit gerçe¤ini tart›ﬂmak zorundad›rlar.
Ve elbette, tecritin hapishanelerde ilk ald›¤› can Okk›r’›n can› de¤ildir. Bugüne kadar salt tecrite karﬂ› mücadele sonucunda 122 kiﬂi yaﬂam›n› yitirmiﬂtir. Bunun d›ﬂ›nda
da, bunal›ma girerek intihar edenler,
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hastalanarak yaﬂam›n› yitirenler de
mevcuttur. Yine, henüz yaﬂam›n› yitirmemiﬂ olup her an ayn› sonuçla
karﬂ›laﬂabilecek olanlar vard›r.

122 Ölüm De Bu
H apish a ne Politi k as›
So n u c u n d a O ld u
Bu ülkenin generallerinin yarg›land›¤› Ergenekon operasyonunda
tutuklanan Kuddusi Okk›r’a bu muameleyi yapanlar, düﬂünün ki, bu
düzene karﬂ› mücadele eden devrimcilere neler yapmazlar?
Bu sorunun cevab› F Tipi hapishanelere karﬂ› direniﬂte yaﬂam›n› yitiren 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 tedavileri yap›lmad›¤› için kal›c› sakatl›klar yaﬂayanlar, uzuvlar›n› kaybedenler oldu.
F Tipi hapishanelere karﬂ› devrimci tutsaklar›n direniﬂlerini karalayanlar, 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 generallerin de “lüks otel oda la r › nd a ” kald›klar›n› söyleyebilecek mi,
ya da örne¤in O kk › r ’›n lüks otel
o d a s›nd a y a ﬂa m› n› yi t i rdi ¤i ni mi
iddia edecek?

Oysa 122 ölüm; tutsaklar› teslim
almak için düzenlenmiﬂ bu tecrit
politikas›na, ölüm hücrelerine karﬂ›
direniﬂte yaﬂand›. Tutsaklar›n direniﬂleri karﬂ›s›nda F Tipi hapishaneleri savunanlar, ölüm hücrelerini savunuyorlard›.

TAYAD’l› Ai lel e r ;
“Yen i Ö l ü mle r e
‹zin Ve r me ye lim”
Tutuklu Hükümlü Aileleri Yard›mlaﬂma Derne¤i (TAYAD) 8
Temmuz’da yapt›¤› “ K u dd u si Okk › r ve Se kiz Y›l d › r Duym a zdan ve
G ö r mez d e n G e li n e n H a pis h a n e
G e rçe¤i” baﬂl›kl› aç›klamada, Okk›r’› öldürenin devletin hapishane
politikas› oldu¤unu anlatarak, halen
hapishanelerde tedavileri yap›lmayan tutsaklardan baz›lar›n›n isimlerine yer verdi.
“ . . . b u t r a j e d i yi sa d e c e K u d d u si Okk › r ve ai le si ya ﬂa m› y o r” denilen aç›klamada, F Tipi hapishanelerde bu trajedilerin her zaman yaﬂand›¤› ve bir çok tutsa¤›n tecrit sonucunda a¤›r hasta durumda oldu¤u
vurguland›.
TAYA D a ç › k l a m a s › n d a y e r
a l a n a ¤ › r r a h a t s›z l›klar › o l a n t u ts a kla r›n isiml e r ﬂöyle;
- E d i rne F T ipi ’nde , En v e r YANIK beyin ansefalisi yüzünden sürekli bayg›nl›klar geçirmektedir.
Tahliye edilmesi ve tedavi edilmesi
gerekirken, mahkemelere bile hücreli ring arac›na konularak getirildi¤i için hastal›¤›n›n a¤›rlaﬂmas›na
neden olunmaktad›r.
yan
Kemal
K›l›ç’›n bulundu¤u bir grup
gardiyan taraf›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›. Sonraki günlerde, hapishane idaresinin
yönlendirmesiyle faﬂist olarak bilinen tutuklular›n öldürme giriﬂimine
maruz kald›.
Yaﬂad›klar› üzerine A. Muttalip

Elbistan Hapishanesi’nde ‹ﬂkence
“CAN GÜVENL‹⁄‹M YOK!”
TAYAD’l› Aileler yapt›klar›
aç›klama ile, Elbistan Hapishanesi’nde iﬂkenceye maruz kalan A.
Muttalip Arslan’›n can güvenli¤i sorunu oldu¤unu belirttiler.
Aç›klamaya göre, Elbistan Hapishanesi’nde siyasi tutsaklarla iliﬂki kurmak isteyen A. Muttalip Arslan’a Kas›m 2007’de baﬂ›nda 1.
Müdür Osman Demirel ve baﬂgardi-
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- E d i r n e F T ip i ’ n d e A l i O s m a n
K Ö S E a¤›r bir tansiyon hastas›d›r.
Doktor raporu olmas›na ra¤men 8
y›ld›r tek kiﬂilik hücrede tutulmaktad›r.
- Sinc a n F T ipi ’nde E rol ZAVAR , mesane kanseridir ve 17 kez
ameliyat olmuﬂtur. Ama a¤›r sa¤l›k
durumuna ra¤men tahliye edilmemektedir.
- Sin c a n H a pis h a n e sin d e k i
H üse yin ÖZARS LAN Hepatit C
hastal›¤› olmas›na ra¤men hastane
sevklerinde bin bir türlü zorluk ç›kar›lmakta, adeta sevkler iﬂkenceye
çevrilmektedir.
- K a n d › r a F T ip i ’ n d e U f u k
K ES K ‹N Tip 1 Diabet hastas›d›r.
‹nsülün ba¤›ml›s›d›r. Ve tecrit hücrelerinde hemen her hafta a¤›r ﬂeker
komas›na girmekte, hastaneye her
götürülüﬂü ancak uzun u¤raﬂlarla
sonucunda mümkün olmaktad›r.
- Tek i rd a ¤ F T ipi ’nde H a s a n
Ta hsin AKGÜN , daha önce a¤›r
psikiyatrik rahats›zl›k geçirmesine
ve doktor raporu olmas›na ra¤men
tek kiﬂilik hücrede tutulmaktad›r.
- E d i rne F T ipi’nde Ke mal AVC I ’ n›n sürekli rahats›zlanmas›na
ra¤men durumuna halen teﬂhis konulmam›ﬂt›r.
“Bu örnekler saymakla bitmez”
diyen TAYAD’l› Aileler, “ Kud du si
OKKIR sadece bir örnektir. Yeni
ölümlere izin vermemek bizler i n
eller i n dedir” dedi.
Arslan savc›l›¤a suç duyurusunda
bulundu. Savc›l›k, Aslan ve ailesinin ›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 “ hapish a n e l e r d e n a s › l b i r y ö ne t i m a n l a y › ﬂ›n ›n o ld u ¤ un u n çar p ›c› bi r ö r ne ¤i ”
oldu¤unu vurgulayarak, Adalet Bakan›’n›n bizzat bilgisi olan bu olayda, Arslan’›n karﬂ›laﬂaca¤› herhangi
bir bask›, iﬂkence veya can güvenli¤i
sorunundan yine Adalet Bakanl›¤›’n›n sorumlu olaca¤›n› belirttiler.
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Tecritin Çarm›h›!

hücre dipsiz bir kuyu gibi her gün
hiçli¤e çeker seni. Ki hiçlik deryas›ndan ibaret olan bu mekan ve za“Merhaba,
m›ﬂs›nd›r sanki. Uyuyabilmen için
man ortas›ndaki insan› bo¤mak için
yerinden ç›kartman gerekir. Bu zorher an yükselir ve yüklenir.
... ‘Hiçlik’ nedir biliyor musun?
dur ve giderek imkans›zlaﬂ›r. Sen
Etraf›n› saran bu hiçli¤in yumMesela ranza, dolap ve her ﬂey
u¤raﬂt›kça ele geçmez bir has›m
ruk izleri bedeninde iz b›rakmaz.
sabittir burada. Hücrede bulunan
olur uyku. Her gece ama her gece
Çünkü ruhuna inmektedir. Hat›ralaher ﬂey bir yere m›hlanm›ﬂt›r. Ranayn› iﬂkence tekrarlan›r. Ve art›k sen
r›n›, hayallerini, özlem ve ideallerizan›n orada de¤il de, burada durmaistedi¤in zaman de¤il, uykunun hiçni hiçleﬂtirmek için, her ﬂey ama her
s›na bile sen karar veremezsin. Ve
li¤i seni bo¤du¤u zaman uyuyabilirﬂey gittikçe irileﬂen yumruklara dözaten sen hiçbir ﬂeye karar veresin. Uyuyakald›¤›n› bile fark etmenüﬂtürülür...
mezsin. Sadece senin hakk›nda veden kalkmak üzere.
rilmiﬂ kararlara uymal›s›n.
Seni, sadece a¤›z ve mide ve baErtesi gün, daha ertesi gün, ve
¤›rsaktan ibaret biyolojik bir v a r l › Zaman bile sabit durur burada.
her gün. Yeniden ama yeniden ayn›
¤a indirgemek için, durmadan ruhuGeçmez bir türlü. Geçip gitmediﬂeyleri yapars›n. Ki yaﬂam hiçleﬂna vurur tecritin hiçli¤i. Ve sana
¤inden de¤il, geçerken sana bir anmeye baﬂlam›ﬂt›r art›k. Bu darac›k
“ d ü ﬂ ü n m e ” der. Hallam b›rakmad›¤›ndan
k›n yoklu¤u, yoksulsenin için anlam›n› yilu¤undan sana ne? Sötirir ve zaman hiç olur.
mürüden, zorbal›ktan,
Gece ya da gündüz olyozlaﬂmadan sana ne?
mas›n›n d›ﬂ›nda bir
Emperyalizmin vahanlam içermez art›k.
ﬂetinden,
halklar›n
Ki ç›plak zamana anac›lar›ndan sana ne.
lam›n› giydiren insanVatan›n IMF, ABD ve
lard›r. Oysa sen bunAB’ye peﬂkeﬂ çekildan yoksunsundur.
mesi seni ne ilgilendiTecritin çarm›h› seni
rir? Sen bir hiçsin!..
hiçli¤e m›hlam›ﬂt›r.
Hiçsin!.. Hiç!
Kula¤›n bir dost
Ama hay›r.
sesine ac›k›r ama doyuramazs›n. Ve çölde
Çünkü halk ve vatan için çarp›yor kalserap görülmesi gibi,
bimiz. Ki hiçbir ﬂey
sesler bir hayale dönüFiziki
imkans›zl›k
yok
denerek
için
bana
ne demiyoruz. Ve
ﬂür. Çünkü yokturlar. Fakat
“Tecrit nedir ? ”
ﬂimdi
bana
tecrit meﬂrulaﬂt›r›lamaz...
ses ve sesleniﬂlerden kopart›derseniz “Hiç” derim size.
lan insan bu ihtiyac›, içinde
Hiç!
Tüm Türkiye‘yi F Tipi’ne çevirmek
yaratt›¤› seslerle gidermeye
Çünkü halk ve vatan için
istiyorlar diye yazm›ﬂt›k y›llar önce.
çal›ﬂ›r. Kendisiyle konuﬂur,
çarpan
yüre¤imizin... çünkü
t
e
c
r
i
t
,
Ve
yine
y›llar
önce
yazm›ﬂt›k
ki,
dertleﬂir. Bunu bazen aç›ktan
122
karanfilimizle
destanlas
a
d
e
c
e
d
e
v
r
i
m
c
i
t
u
t
s
a
k
l
a
r
a
,
sadece
yapar, ço¤u kez içinden yapar.
ﬂan
onurumuzun
karﬂ›s›nda
hapishanedekilere
de¤il,
tüm
topluma
Bu insan ruhunun yaratt›¤› bir
emperyalizmin kirli tecrit poyönelik bir sindirme, y›ld›rma ve teslim
öz savunmad›r. Ama savunma
litikas› kocaman bir hiçti. Ki
alma
politikas›d›r.
Geçen
y›llar
ve
her
gegiderek kendini tahrip etmeye
emperyalizm ve iﬂbirlikçileriçen
gün
bir
yenisi
eklenen
olaylar
kan›t›d›r.
baﬂlar. Çünkü hayal ve gerçek
nin hayat›n her alan›nda daZulme
karﬂ›(!),
özgürlüklerden
yana(!)
birbirine kar›ﬂ›r.
yatt›¤› hiçli¤e karﬂ›, ba¤›ms›zoldu¤u iddias›ndaki AKP iktidar›, 5 y›l›
Yemek arabas› bir kederi
l›k bayra¤›n› hep yükseklerde
aﬂk›n süredir uyguluyor tecriti. En koyu ve
taﬂ›r gibi a¤›r a¤›r inleyerek
dalgaland›raca¤›m›z sürece,
en zalimane bir biçimde.
yaklaﬂ›r hücrene. Mazgal aç›güzel günler görece¤iz deSöz veriyorlar, –10 saatlik sohbet hakk›n›
l›r ve kapan›r. Fakat üç tabak
mektir. Ve hiçli¤i hep beraber
uygulayaca¤›z diye–; sözlerini tutmuyorlar.
kederin bir anlam› yoktur seyenece¤iz, içeride ve d›ﬂar›Gerekçe komik: Yeterli personel yok;
nin için, hiçbir anlam› yoktur.
da...
yeterli yer yok; yani fiziki imkans›zl›klar(!)
Çünkü hiçlik uygarl›¤›nla yeZalim, zulmünü, fiziki imkans›zl›klar
Kand›ra 1 N o’lu F Tipi
mek yemek kederli bir tekrarbahanesinin arkas›na gizlemeye çal›ﬂ›yor.
hücrelerinden b ir
d›r sadece...
Ama iﬂte her ﬂey ortada..
özgür tutsak
Uykuda bir yere m›hlan-
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Sorunlar / Çözümler
Halka, ‘Oligarﬂi ‹çi
Çat›ﬂmada Taraf Olmay›n’
Demek Yetmez
Oligarﬂi içi güçler, iktidar
çat›ﬂmas› yürütüyorlar. Solun
tümü olmasa da belli baz› kesimleri, bu çat›ﬂman›n oligarﬂi içi bir iktidar çat›ﬂmas› oldu¤unu görebilmekte ve halka bu iktidar çat›ﬂmas›nda
taraf olunmamas› gerekti¤ini
söylemektedir.
Evet, oligarﬂi içi çat›ﬂmalar, devrimci mücadelenin,
hak ve özgürlük mücadelesinin geliﬂtirilmesi için uygun
zeminler sunabilir. Fakat, ayn› zamanda halktan yana
güçler bu zemini de¤erlendiremediklerinde, halk›n bu çat›ﬂma çerçevesinde saflaﬂmas›n›n önüne geçilemez ki, bu
durumda oligarﬂi kendi iç çat›ﬂmas›n› sürdürürken halk›
da kendi yan›na yedeklemiﬂ
olacakt›r.
Bu tehlikenin önüne geçmek için halka “oligarﬂi içi
çat›ﬂmada taraf olmay›n”
ça¤r›s›nda bulunuyoruz elbette. Fakat bu yeterli midir?
Halka oligarﬂi içi çat›ﬂman›n iç yüzünü teﬂhir edip,
gerçekleri anlatmak gerekir,
fakat bununla s›n›rl› kal›nd›¤›nda, oligarﬂi içi güçlerin
halk› kullanmas›, kendi politikalar› çerçevesinde harekete
geçirmesi engellenemez.
‹ﬂte Devrimci Demokratik
Cephe’nin zorunlulu¤u ve
aciliyeti, bu noktada bir kez
daha ortaya ç›kmaktad›r.
Halka “oligarﬂi içi çat›ﬂmada taraf olmay›n” demenin
ötesine geçmek, kitlelere böyle bir alternatif sunabilmeyi
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de gerektirir. Halka farkl› bir
alternatif sunmakta, ideolojik
de¤ilse de, pratikte yetersizlik vard›r.
Evet, tüm devrimci, demokratik güçler, halka, “oligarﬂi içi çat›ﬂmada taraf olma
devrimci mücadele saflar›nda
örgütlen” diyebilirler ve demelidirler. Devrimci demokratik cephe, bu ça¤r›y› güçlendirmenin ve somutlaman›n araçlar›ndan biridir. Böyle bir ça¤r›da bulunup birliklere, cephelere karﬂ› durmak,
kendi içinde tutarl› de¤ildir.
Halk›n karﬂ›s›na, “ﬁu ﬂu
zeminlerde, ﬂu ﬂu ilkeler çerçevesinde, ﬂu hedeflerle, tüm
sol ve halktan yana güçlerin
birli¤ini sa¤lad›k. Oluﬂturdu¤umuz bu cephe, oligarﬂiye
karﬂ› halk›n saflar›nda mücadele etmek isteyen herkesin
cephesidir” diyebilmek gerekir.
Solun önündeki görevlerden birisi, bunu diyebilmemizi mümkün k›lacak bir cepheyi 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 biçimleri önererek, daha baﬂtan
daralt›yor.
Birlik tart›ﬂmalar›nda bu
anlamda üç yanl›ﬂtan sözedilebilir.
Bunlardan birincisi, birli-

¤in s e ç i m l i k bir birlik olarak
düﬂünülmesidir.
‹ k i n c i s i , birli¤in salt bir
kesimin sorunlar› çerçevesinde örgütlenmeye çal›ﬂ›lmas›d›r.
Üçüncüsü, birlik içine
AB’ci kesimlerin, düzen
partilerinin dahil edilmeye çal›ﬂ›lmas›d›r.
Bunlardan bir ﬂey ç›kmaz. En az›ndan solun en
geniﬂ kesimlerinin birli¤i ç›kmaz. Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini geliﬂtirecek
bir pratik ç›kmaz.
Birlik politikas›nda bu dar,
benmerkezci ve solun birçok
kesimini baﬂtan d›ﬂlayan bak›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 güçlerini, AB’ci kesimleri içine almaya çal›ﬂ›lan birlik daha
baﬂtan halk›n sorunlar›ndan
ve taleplerinden uzaklaﬂm›ﬂ
demektir.
Birlik, gerçekten halk›n sorunlar› için çözüm gücü olacaksa, oligarﬂi içi güçlerin çat›ﬂmas› karﬂ›s›nda halk için
farkl› bir mevzi sa¤layacaksa, düzenin icazet s›n›rlar›
içinde hareket eden bir mücadele çizgisi benimseyemez.
Bu Devrimci Demokratik
Cephe’dir. ‹sim olarak ne denirse densin, ihtiyaç duyulan,
iﬂlev olarak halk›n devrimci
ve demokratik mücadele çerçevesinde örgütlenebilece¤i
bir cephedir. Devrimci Demokratik Cephe’yi oluﬂturma
ihtiyac›, sonuçsuz tart›ﬂmalarla sürüncemeye b›rak›lamayacak önem ve aciliyettedir.

SORUN / ÇÖZÜM
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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.

Halk Cephesi
h t t p ://www. b a g i m s i z l i k - d e m o k r a s i i c i n - h a l k c e p h e s i . c o m

Aç›klama No: 2

Tarih: 8 Temmuz 2008
m›ﬂt›. Sanki,
12 Eylül döneminden bu
yana, bu ülkede hiçbir
anti-demokratik uygulama olmam›ﬂt› da ﬂimdi
oluyordu.
Ya biz bu
ülkede yaﬂam›yorduk; ya bunlar›
söyleyenler.
Bizim bu ülkede yaﬂad›¤›m›z kesindi. Çünkü bu ülkenin sokaklar›ndaki kan bizim kan›m›zd›. Bu ülkenin Emniyet müdürlüklerinde, jandarma karakollar›nda, hapishanelerinde 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› iﬂkencehaneler, F Tipi hapishaneler,
bizim için yap›lm›ﬂt› zaten. Generaller için de¤il!
Do¤an Holding’in gazetelerinin,
Deniz Baykallar›n ve iﬂkenceyi, tutukluluk süresinin bu kadar uzamas›ndaki anti-demokratiklikleri keﬂfedenlerin itiraz› da bunayd› zaten;
devrimciler için yap›lan yerlere generallerin, patronlar›n konulmas›,
devrimcilere karﬂ› kullan›lmak üzere geliﬂtirilen yöntemlerin egemen
s›n›flar›n bir kesimine karﬂ› kullan›lmas› kabul edilemezdi!!!
Kabul edemedikleri, muhalefet
ettikleri yaln›zca budur.

Türkiye Gerçe¤i
‹ﬂkencedir
Katliamd›r
• ‹ﬂkence, insan haklar› ihlalle ri , kompl ol a r yeni de¤ildir.
Farkl› olan yapt›ranlar›n ve
m a r u z k a l a n l a r › n k i m l i ¤ i d i r.
• ‹ﬂkenceyi ‘yeni’ k eﬂf ed e nl e ri n i t i ra z › , bu y ön t e m l e ri n ege menler aras›nda it dalaﬂ›nda kullan›lmas›nad›r!
• D e v r i m c i l e re k a r ﬂ › k u l l a n › l maya devam edilebilir
“Ziverbey Köﬂkü gibi” diye sekiz sütuna manﬂet atm›ﬂt› infazlar›n,
katliamlar›n alk›ﬂç›s› bir gazete. Faﬂizmi 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 hukukun, adaletin nas›l ayaklar alt›nda
çi¤nendi¤ini, nas›l insanl›k d›ﬂ› uygulamalar yap›ld›¤›n› en iyi bilebilecek konumdakilerden biri olan
Türkiye Barolar Birli¤i Baﬂkan› Özdemir Özok, “S›k›yönetim mahkemelerinde bile böyle bir insan hakk›
ihlali görülmedi.” diye demeçler
veriyordu.
Sanki, iﬂkenceler 12 Mart’ta Ziverbey’de kalm›ﬂ da yeniden hortla-
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AKP iktidar› taraf›ndan “Ergenekon” ad› verilen operasyonda gözalt›na al›nan generallere, patronlara,
gazetecilere yap›lan uygulamalar
karﬂ›s›nda belli kesimler bir anda
“iﬂkenceyi”, “insan haklar›n›” hat›rlad›lar. Gözalt›na al›nanlar›, banklarda oturtmuﬂlard›, uykusuz kalm›ﬂlard›, tansiyonlar› yükselmiﬂti.
Tutuklama “önlem” olmaktan ç›k›p
cezaya dönüﬂmüﬂtü. Söylenenler
bunlardan ibaretti.
Bunlar da eleﬂtirilebilir kuﬂkusuz; fakat, ülkemiz kan gölüne dönüﬂtürülürken, bunlar› görmezden
gelenlerin bu operasyonda yaﬂananlar› sanki tek zulüm örne¤iymiﬂ gibi gündeme getirmesinin riyakarca
oldu¤u da aç›kt›r. 2 gün gözalt›nda
hastanelere taﬂ›nd›lar. Oysa, 12 Eylül döneminde gözalt› süresini 90
güne ç›karanlar kendileriydiler.
‹ﬂkence, ülkemizden hiçbir zaman eksik olmad›; istisnas›z bütün
iktidarlar döneminde devam etti.
ﬁubelerden cesetleri ç›kt› insanlar›n. Bazen cesetleri bile ç›kamad›;
kaybedildiler. Yüzbinlercesi sakat
b›rak›ld›.
Amaç düzen karﬂ›tlar›n› yok etmekti. Amaç halk›n mücadelesini
sindirmekti. Bu amaçta hemfikir
olan tüm düzen güçleri, iﬂkenceye
yönelik eleﬂtirileri her zaman “münferittir” demagojileriyle savuﬂturup
iﬂkencecilere “devam edin” mesaj›
verdiler.
Halka, devrimcilere, demokratik
güçlere karﬂ› uygulanan zulüm, yaln›z iﬂkencelerle de kalmad›. Katliamlar, kaybetmeler, faili meçhuller,
bask›nlar, provokasyonlar, linç sald›r›lar›... hiç eksik olmad› ülkemizden. Emri veren iktidarlar; uygula-

‹ﬁKENCE VE R‹YAKARLIK:

13 Temmuz 2008

yan, polis, jandarma ve M›T’ti. Bu
de¤iﬂmemiﬂtir.
Bugün de emri AKP veriyor.
AKP’nin dinci polisi uyguluyor.
HEDEF HEP DEVR‹MC‹LERD‹! Komplolar, iftiralar, sahte belgeler de bu ülkede polisin en s›k ve
en yayg›n baﬂvurdu¤u yöntemler
aras›nda oldu hep. Bir senaryo haz›rlay›p, bunu birine imzalat›p ard›ndan bu senaryolarla yüzlerce kiﬂiyi gözalt›na alan, y›llarca sorgusuz yarg›s›z F tiplerinde yat›ran ayn› polisti. Benzer senaryolar ve gerekçelerle bugün de ülkemizin hapishanelerinde yüzlerce devrimci,
demokrat yat›yor. Devrimcilere, demokratlara yönelik bask›lar›n en hafifi, iﬂten ç›karmalar, okuldan atmalar, sürgünler, tehditler, gözda¤› olmuﬂtur.
Hedef hep devrimcilerdi. Ve
devrimciler oldu¤u için de, bugün
“Ziverbey köﬂkü” manﬂetini atanlar,
“darbe dönemi gibi!” diyenler, bunlar› yok say›yordu.

n›ld›¤›nda “meﬂru” görülen araç ve
yöntemler, ﬂimdi egemenler aras›
savaﬂta kullan›l›nca, feryat ediyorlar. ›ﬂte Ergenekon operasyonunda
gözalt›na al›n›p, hastalanmas›na
ra¤men tek kiﬂilik hücrede tutulan,
tedavisi yap›lmayan ve sonuçta ailesine ölüsü teslim edilen Kuddusi
Okk›r! ›ﬂte F Tipleri gerçe¤i budur.
Bu gerçe¤i anlatmak için bu ülkede
122 insan öldü. ﬁimdi Ziverbey’den, hukuksuz tutuklamalardan, F Tipleri’nden söz edenler, bizim F Tiplerinden ç›kan cesetlerimizde haber de¤eri bile görmüyordu.
Çünkü devrimcilerin öldürülmesi “do¤ald›” bu ülkede. Devrimciler
söz konusu oldu¤unda, hukuku, insan haklar›n›, Ziverbeyler’i hat›rlam›yor burjuvazi.
AKP kendinden olmayan herkesi “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 “terör örgütü” suçlamas›na maruz kalan generaller, bu suçlamayla nice
infazlara, katliamlara, zulümlere
imza atm›ﬂ kiﬂilerdir. Ve ﬂu da unu-

BURJUVA MEDYA HEP ZULMÜN DESTEKÇ‹S‹YD‹! 5 y›ld›r
AKP iktidar›nda “iﬂkenceye s›f›r tolerans” söylemleri aras›nda sürüp
geldi iﬂkence, infaz ve katliamlar.
Emri veren AKP, uygulayan
AKP’nin dinci polisiydi. Peki destekleyen kimdi? ﬁimdi “demokD e v r i m c i l e re k a r ﬂ ›
rat” kesilen burjuva medyadan
k
u
l
lan›ld›¤›nda “meﬂru”
baﬂkas› de¤ildi. Ülkemiz tarihine
bak›ld›¤›nda görülür ki, hiçbir iﬂg ö r ü l e n a r a ç v e y ö n t e m l e r,
kence, infaz, katliam, provokasﬂimdi egemenler a r a s › s a v a ﬂ t a
yon yoktur ki, burjuva medyan›n
ku l l an › l› n ca , f e r y a t e d i y o r l a r.
deste¤i olmadan yap›ls›n.
Türkiye gerçe¤i, iﬂkence 12 Eylül darbesini hat›rlay›n.
d
i
r
,
g
ö
z a l t › n d a ö l ü m d ü r, kay›p 1990’lardaki infazlar›, katliamlar›
hat›rlay›n. Ulucanlar katliam›n›, t › r, k a t l i a m l a r d › r. ‹ kisi de faﬂist
19-22 Aral›k 2000 katliam›n› have ikisi de iﬂbirlikçi olan gene t›rlamak bile yeter. Bu iﬂkenceler,
rallerin yönetiminde de, A K P
katliamlar yap›l›rken, Hürriyet gai k t i d a r › n d a d a b u Türkiye gerzetesinin o günlerde kulland›¤›
manﬂetleri hat›rlamak, “Ziverbey
çe¤i de¤iﬂmemiﬂtir ve DE⁄‹ﬁ Köﬂkü gibi” manﬂetinin riyakarl›MEYECEKT‹R. Hem AKP
¤›n› göstermeye de yeter.
SORUN BU YÖNTEMLER‹N
‹T DALAﬁINDA KULLANILMASI! Devrimcilere karﬂ› kulla-
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i k t i d a r › n › n , h e m ge n e r a l l e r i n
yönetiminin karﬂ›s›na kararl›,
t u t a r l › b i r demokratl›k ve
anti-emperyalizmle ç›kal›m.

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, VATANSEVER OLMAK, DEVR‹MC‹ OLMAKTIR! Bugün ülkemiz siyasetinde, kendi iktidar kavgalar›n› veren egemenler, tüm kavramlar› çarp›t›p, halk› kendilerine yedeklemek
istiyorlar. ﬁeriatç› AKP, demokrat!..
Darbeci generaller ulusalc›!.. Emperyalizm iﬂbirlikçisi AKP, darbeye
karﬂ›!.. Katliamc› generaller, gericili¤e karﬂ›!.. ›nfaz, katliam alk›ﬂç›s›
Do¤an Medya, insan haklar› savunucusu... Çarp›kl›klar ve çarp›tmalar böyle devam edip gidiyor. Ve bu
çarp›tmalar ortas›nda tek bir gerçek
ç›k›yor öne:
Gerçek demokratlar, gerçek vatanseverler, sadece devrimcilerdir.
Bugün de demokrasi ve ba¤›ms›zl›k
için savaﬂan tek güç devrimcilerdir.
Ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi gerçekten savunmak, cesaret ister. Bu bedelleri ödemeyi hiçbir düzen gücü
göze alamaz. En büyük bedelleri de
iﬂte bu yüzden biz ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Fakat ba¤›ms›z demokratik sosyalist Türkiye idealimiz bu bedelleri ödemeye
de¤er.
Tüm gerçek demokratlar› ve
tüm gerçek vatanseverleri, bu çarp›kl›klar›n saf›nda olmay› terkedip, ba¤›ms›z ve demokratik Türkiye mücadelesine kat›lmaya ça¤›r›yoruz.
Türkiye gerçe¤i, iﬂkencedir,
gözalt›nda ölümdür, kay›pt›r, katliamlard›r. ›kisi de faﬂist ve ikisi
de iﬂbirlikçi olan generallerin yönetiminde 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›, tutarl› bir demokratl›k ve anti-emperyalizmle ç›kal›m.
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2 Temmuz Anmalar›...
YANACA⁄IZ,
AMA D‹RENECE⁄‹Z!
leri söylendi. Törende yap›lan aç›klamada “Dün 35 insan›m›z yanarken
seyredenler, bugün katliam› protesto
ediyorlar” denilerek düzenin ikiyüzlülü¤ü protesto edildi.
*
Gemlik Temel Haklar’da da 5
Temmuz’da Sivas ﬂehitleri an›ld›. ﬁiirlerin ve Sivas üzerine yak›lan türkülerin söylendi¤i anmada “Düﬂman
yok olmam›z› istiyor, çürümemiziyozlaﬂmam›z› istiyor. Direnece¤iz...
Yanaca¤›z ama direnece¤iz” sözleriyle Anadolu halklar›n›n birlikte
mücadelesine vurgu yap›ld›.
Sivas ﬂehitleriyle ilgili geçen say›m›zda yer veremedi¤imiz haberleri
yay›nlamaya devam ediyoruz.

“Hesap sorulmadan
y ü re k l e r i m i z y a n m a y a
devam edecek”
‹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›¤› anmada Do¤ançay-Der ad›na yap›lan konuﬂmada “Sivas’›n yang›n›n› örgütlü
bir halk oldu¤umuzda ve sorumlulardan hesap sorarak söndürebiliriz” denildi. Çi¤li PSAKD Tiyatro Grubu’nun Ege’den Anadolu’ya Halk
Sahnesi’nin “Sen O Gülü Sökemezsin H›z›r” adl› oyununu sergiledi¤i
anmada semah gösterileri sunuldu.
Anmada son olarak Grup Gün›ﬂ›¤›
türküleri ve marﬂlar›n› seslendirdi.

“ D ü n s e y re d e n l e r b u g ü n
p ro t e s t o e d i y o r l a r ”
Bursa’da 6 Temmuz’da Semra
Baﬂyi¤it Halk Sahnesi’nde Mad›mak
ﬂehitleri için anma program› düzenlendi. Katliam› anlatan bir dia gösteriminin yap›ld›¤› anmada halk türkü-
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Maraﬂ, Sivas, ﬁemdinli
düzenin katliamc› yüzüdür
Dersim’deki Sivas ﬁehitleri anmas› 2 Temmuz günü Yeralt› Çarﬂ›s› üzerinde yap›ld›. Sivas ﬂehitlerini temsilen 33 mumun yak›ld›¤› anma töreninde Halk Cephesi Temsilcisi Sakine
Ögeyik’in okudu¤u aç›klamada Maraﬂlar, Sivaslar, Çorumlar, Gaziler,
ﬁemdinlilerin düzenin bu katliamc›
yüzünü aç›kça ortaya serdi¤i belirtildi.
Ögeyik, Sivas’ta yanan yang›n›n devam etti¤ini, katiller yarg›lanmad›¤›,

hesap sorulmad›¤› sürece de bu yang›n›n devam edece¤ini söyledi.
Daha sonra konuﬂan Tunceli Belediye Baﬂkan› Songül Erol Abdil de
“Sivas’›n failleri cemevlerini cümbüﬂ
evleri ilan edenlerdir” dedi.
Dönülen semahlar, söylenen türkü
ve ﬂiirlerle devam eden törenin sonunda meﬂaleler yak›larak yürüyüﬂ
kortejleri oluﬂturuldu. Sivas ﬂehitlerinin an›s›na Munzur nehrine 33 karanfil 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.

T ü r k ü l e r yanmaz
Trakya Kültür Merkezi 10 Temmuz’da Sivas ﬂehitleri an›s›na “Türküler Yanmaz” ad›yla bir anma düzenledi. Slayt gösterimiyle baﬂlayan
anma töreninde TKM ad›na okunan
aç›klamada Mad›mak’›n bir utanç
abidesi oldu¤u belirtildi. Sivas katliam›n› anlatan belgeselle devam eden
anma TKM müzik toplulu¤unun
türküleriyle sona erdi. Anma törenine
40 kiﬂi kat›ld›.

Mersin’de Yozlaﬂmaya Karﬂ› Kampanya
Mersin’in Demirtaﬂ Mahallesi’nde kurulu olan Demirtaﬂ Kültür
ve Sanat Derne¤i taraf›ndan yozlaﬂma ve uyuﬂturucuyla ilgili yap›lan
eylemde halka yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadele ça¤r›s› yap›ld›. 6 Temmuz
günü Pazar Sokak’ta yap›lan eylemde 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 sorunumuzu çözece¤i anlat›ld›. “Bu kültür em-

peryalizmin ve iﬂbirlikçilerinin kültürüdür. Bu kültür bizi açl›¤a ve sefalete
iten bir kültürdür. Bu yoz kültür de¤erlerimize sald›ran bir kültürdür”
sözleriyle ortak düﬂman vurguland›.
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Sultanbeyli Geleneksel
Halk ﬁenli¤i Yap›ld›
PSAKD Sultanbeyli ﬁubesi’nin
düzenledi¤i 7. Geleneksel Halk
ﬁenli¤i 6 Temmuz’da Sultanbeyli
Cemevi Bahçesi’nde yap›ld›.
Sayg› duruﬂunun ard›ndan konuﬂan cemevi dedesi, konuﬂmas›nda
dualar ederken bu iﬂin sadece duayla olmayaca¤›n› da belirtti.
Cemevi Baﬂkan› Sadegül Çavuﬂ,
Sivas’ta ﬂehit düﬂenleri sayg›yla and›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” diyen Çavuﬂ, yedi y›l önce baﬂlad›klar› Cemevi inﬂaat› s›ras›nda inﬂaat
malzemelerinin çal›nmas›ndan, ma-

hallenin ad›n›n de¤iﬂtirilmesine, inﬂaatta 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 bakt›¤›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 Engellenemez” slogan›yla destek verdi.
Konuﬂmalardan sonra Alibeyköy
Cemevi Semah Ekibi sahneye ç›kt›.
Semah gösterisinin ard›ndan sahneye, aralar›nda Ali Do¤an, Mustafa
Y›lmaz, Ozan Erol Coﬂkuno¤lu, ﬁair Dertli, ‹rfan Genç, Ahmet Y›l-

Malatya’da ‹mam Caferi Anmas›
6 Temmuz Pazar günü MalatyaArguvan ilçesine ba¤l› Ermiﬂli Kö-yü’nde ‹mam Caferi anmas› düzen--
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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¤--

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› oynarlarken halk›n gözlerinin doldu¤u
görüldü. Oyunlar›n›n ard›ndan coﬂkuyla alk›ﬂlanan Tiyatro Simurg’un
gösterisinden sonra sahneye ç›kan
Erdal Bayrako¤lu’nun Lazca türküleriyle izleyiciler horona durdu.
Grup Yorum “Biz isterdik ki ﬂu
an cemevi bitmiﬂ olsun, aç›l›ﬂ›n› yap›yor olal›m. Ama bask›lar yüzünden tamamlanamad›. Yüzy›llard›r
alevi halk›n› asimile etmeye çal›ﬂt›lar. Ama bunu baﬂaramad›lar, baﬂaramayacaklar. Biz yan›n›zday›z, yan›n›zda olmaya devam edece¤iz”
diyerek selamlad› halk›. Yorum söyledi¤i türkülerle halk› coﬂturdu.
Erdal Erzincan, Tolga ve P›nar
Sa¤ gibi sanatç›lar›n yer ald›¤› ﬂenli¤e yaklaﬂ›k 4 bin kiﬂi kat›ld›.

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.
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Nereden Nereye Gelindi?
KESK neden küçülüyor? Erime nas›l durdurulabilir?
20 y›la yaklaﬂan bir mücadele
geçmiﬂi olan Kamu Emekçileri Sendikalar› 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 etkileyen reformist ÖDP içindeki çekiﬂmeler, hemen bütün sendika genel
kurullar›n›n de¤iﬂmez özelli¤i olan
kulisler ve liste savaﬂlar›, bunu engelledi. Ama bunlar olmasayd› da,
yukar›daki soruya bir genel kurul
içinde cevap bulmak zordu. Çünkü,
KESK’in bir Genel Kurul’da seçimler a r a s › n a s › k› ﬂ t › r › l a ma y a c a k
kadar köklü ve kapsaml› bir tart›ﬂma ve muhasebeye ihtiyac› var.
Muhasebe ihtiyac›n› kaç›n›lmaz
bir zorunluluk haline getiren nedenler içinde ikisi özellikle önemlidir:
Birincisi, KESK’in mücadelesinin,
eylemlerinin giderek etkisizleﬂmesidir. ‹kincisi ise, KESK’in üye say›s›n›n adeta sistematik olarak azalmas›d›r; ki belirtti¤imiz bu iki sonuç, birbiriyle ba¤lant›l›d›r.
Gidiﬂin yönü olumsuzlu¤a do¤rudur. Bu aç›k. Peki KESK’in bu gidiﬂat› durdurmak için neye ihtiyac›
var. KESK’in tarihine bak›ld›¤›nda
bunun ipuçlar›n› da bulmak mümkündür.

KESK’i vareden militan
düﬂünce ve pratiktir
Memur hareketi, 1980’lerin sonlar›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
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öncülü¤ünde birçok iﬂkolunda dernekleﬂmeyle (Türk Hemﬂireler Derne¤i, E⁄‹T-DER, BEM-DER, MADER vb.) baﬂlayan örgütlenme çabas› memurlar içinde geniﬂ yank›
buldu. Mücadele, çeﬂitli kesimlerin
karﬂ› ç›kmas›na ra¤men yine devrimci memurlar›n öncülü¤üyle send i k a l a ﬂ m a hedefine yöneldi.
Sonraki y›llarda KESK yönetimine yerleﬂecek olan reformist unsurlar, o zaman memurlar›n sendika
kuramayaca¤›, memur kitlesinin b un a h a z › r olmad›¤› düﬂüncesindeydiler. Mücadele yasall›k de¤il, meﬂr u l u k temel al›narak geliﬂti. Reformizmin kayg›lar›n›, itirazlar›n› aﬂarak, yasaklamalara, oligarﬂinin sald›r›lar›na ra¤men fiilen sendikalar
kuruldu. Militan bir mücadele hatt›nda, sendika ve grev hakk› mücadelesi kitlesel bir karakter kazand›.
Kam-Sen, Bem-Sen ve Sa¤l›k Sen nezdinde sendika hakk›n›n fiilen kazan›lmas›yla birçok iﬂkolunda
sendikalar kuruldu. Bunu takiben
de 1994’te Kamu Çal›ﬂanlar› Sendikalaﬂma Konfederasyonu ve nihayet 8 Aral›k 1995’de de K a m u
Emekçileri Sendikalar› Konfeder a s y o n u (KESK) kuruldu.
Memur sendikalar›n›n sadece
kurulabilmesi bile, halk›n mücadelesi aç›s›ndan önemli bir kazan›md›.
12 Eylül’ün yasaklar› geriletilmekle
kal›nmam›ﬂ, yeni bir mevzi kazan›lm›ﬂt›. Bu, halk›n mücadelesinin bütünü aç›s›ndan özellikle 12 Eylül
sonras›nda fazlaca yaﬂayamad›¤›m›z
bir ﬂeydi; bu anlamda da memur hareketindeki geliﬂmeler, tüm emekçilere moral ve güven kazand›rd›.
Memur sendikalar› k›sa say›labilecek y›llar içinde oldukça büyük bir
üye say›s›na ulaﬂt›. 2000’e do¤ru,
700 bine yak›n üyeden söz ediliyordu. Son resmi üye bildirimlerinde
ise, KESK’in üye say›s› 356 binde
kalm›ﬂt›. Yaklaﬂ›k yar› yar›ya bir düﬂüﬂ!.. KESK’in en büyük sendikala-

r›ndan biri olan E¤itim-Sen’in üye
4 binden 104
4 bine inmiﬂtir.
say›s› 194
Keza, birkaç istisna d›ﬂ›nda di¤er sendikalarda da durum farkl› de¤ildir.
Son dört-beﬂ y›ll›k süre içinde
BES yüzde 19, SES yüzde 12, Tüm
Bel-Sen yüzde 21, Haber-Sen yüzde 39, Kültür Sanat-Sen yüzde 2,
Yap› Yol-Sen yüzde 31, BTS yüzde
13, Tar›m Orkam-Sen yüzde 42 ve
ESM yüzde 46 oran›nda KÜÇÜLMÜﬁTÜR.
Bu rakamlar, bu tablo, halka ve
memurlara karﬂ› sorumluluk duyan
bir sendikac›n›n hesap vermesini
gerektiren bir tablodur.
Ayn› süre içinde Memur-Sen üye
say›s›n› yüzde 80 oran›nda art›rm›ﬂt›r. Keza, y›llarca birkaç on bini aﬂamayan Kamu-Sen’in üye say›s› 400
bine yaklaﬂm›ﬂt›r. Bu sonucu, önce
MHP’nin iktidar orta¤› olmas›, ard›ndan da AKP’nin iktidar›yla aç›klamak, gerçekle yüzleﬂmekten kaçm a k t a n baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Do¤rudur, gerici iktidarlar, faﬂist, gerici
devlet sendikac›l›¤›n› alenen desteklediler. MHP Kamu-Sen’i, AKP Memur-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 iktidarda “ilerici” iktidarlar yoktu. Memur-Sen 1995’te kuruldu. KamuSen ve di¤er gerici, devlet sendikalar› da ayn› dönemlerde KESK’i engellemek için kurduruldular. Fakat
bunlar, y›llarca iktidarlar›n deste¤ine ra¤men geliﬂemediler.
E¤er bugün böyle bir “geliﬂme”
söz konusuysa, bunda iktidar deste¤i kadar, memur hareketinde böyle
bir boﬂluk ortaya ç›km›ﬂ olmas› da
belirleyici nedenlerden biridir. E¤er
13 Temmuz 2008

KESK, bu kadar büyük bir boﬂluk
b›rakmasayd›, memurlar üzerindeki
çekim merkezi olma özelli¤ini,
inand›r›c›l›¤›n›, güvenilirli¤ini kaybetmeseydi, b u t a b l o b u b o y u t l a r›yla ortaya ç›kmazd›.
Yukar›daki erime rakamlar›, son
derece çarp›c› ve vahimdir. Ve hiçbir
ﬂekilde üzerinden atlanamaz, kolayc›
aç›klamalarla geçiﬂtirilemez.
KESK, tüm birimleriyle, içinde
yeralan tüm güçlerle ve tüm üyele r i n i 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 reformizmin konfederasyon yönetimi
üzerinde kurdu¤u tahakküm, ayn›
zamanda KESK’in gerileme sürecinin de baﬂlang›c› olmuﬂtur.
Reformizm, KESK’e icazetçili¤i
getirmiﬂtir. Düzen içi politikay› getirmiﬂtir. K›sa sürede militan bir gelenek oluﬂturan memur hareketini
hemen pasifize edemezlerdi elbette,
ama ad›m ad›m bu gelenek ve gelene¤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” dedi¤inde inand›r›c› olamamaktad›r.
Bu inand›r›c›l›k, her sald›r› karﬂ›s›nda KESK yönetimi taraf›ndan
ileri sürülen her yeni “eylem paketi”yle biraz daha kaybedildi.
KESK’in y›llard›r adeta politika haline getirdi¤i “eylem paketleri”ne
bak›n; birbirinin ayn›d›r. Sonuç alamayaca¤› baﬂtan bellidir adeta. Dahas›, bu “paket”lerdeki eylemler ço¤u zaman “ u y a r › ” 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 “uyaSay›: 154

r›”da kald›¤›na tan›k olmuﬂ, KESK
yönetimi bir ad›m daha ileri atmam›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 memurlar, bu eylemlere adeta zoraki kat›lm›ﬂ, her seferinde biraz daha umutsuzlaﬂm›ﬂlard›r.
‹nand›r›c›l›¤›n›
kaybetmiﬂ, taban›n› umutsuzlaﬂt›rm›ﬂ bir sendika, en önemli gücünü
kaybetmiﬂ demektir zaten.
Her ﬂey “düzeniçi” düﬂünmek,
eylem programlar›nda düzenin çizdi¤i s›n›rlar› aﬂmamak üzerine ﬂekillendirilmekteydi. Bunun nedeni,
kitlelerin haz›r olmamas› vb. de¤il,
KESK’in reformist anlay›ﬂ›yd›.
Esas olarak Ö D P belirleyicili¤indeki KESK reformizmi, ÖDP’nin icazetçi, düzeniçi, her türlü direniﬂten
ve çat›ﬂmadan kaçan politikalar›n›
memur alan›na taﬂ›yordu. Olan buydu. Bu anlay›ﬂ, KESK reformist yönetimine MHP’yi davet ettiriyor, bu
anlay›ﬂ, Gazi’de halk ayaklan›rken,
halk›n yan›nda olmad›¤› gibi, “sa¤duyu” ad›na eylemlerini iptal ediyor, bu anlay›ﬂ, 1 May›slar’da devrimcileri etkisizleﬂtirme planlar›na
yedekleniyordu. KESK yönetimini
birçok dönem bu anlay›ﬂla paylaﬂan

Bu süreç, KESK’in hem
iktidar üzerindeki
zorlayıcılığını, hem
memurlar arasındaki
i n a n d ı r ı c ı l ı ğ ı n ı n e r edeyse yok etmiştir.
İ n a n d ı r ı c ı l ı ğ ı n ı k a y b e tm i ş , t a b a n ı n ı u m u t s u zlaştırmış bir sendika,
en önemli gücünü
kaybetmiş demektir.

EMEP, DTP reformizmi de bu noktada çok farkl› de¤illerdi.
KESK, kendi mücadele ve örgütlenme 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 güçlü bir direniﬂ örgütleyemedi.
“Kitle haz›r de¤il, taban›m›z bunu kabul etmez” türü gerekçeler,
KESK yönetiminin s›k s›k sar›ld›¤›
bahaneler oldu. Çeﬂitli direniﬂ önerilerine kitle haz›r de¤il diye, çeﬂitli konularda politik tav›rlar al›nmas› 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 gerekçeleri ileri süren reformizm, taban› haz›rlama, ideolojik olarak daha ileri bir çizgiye taﬂ›ma do¤rultusunda da bir çaba içinde olmam›ﬂt›r.
Kald› ki, KESK üyeleri, reformist
yöneticilerin bu gerekçelerini
birçok kez pratikte tekzip etmiﬂ, reformizmin icazetçi çizgisini aﬂan
direniﬂler gerçekleﬂtirmiﬂlerdir.
Fakat, onbinlerce memur, grevli
toplu sözleﬂmeli sendika hakk› için,
di¤er haklar ve özgürlükler için büyük bedeller öderken, KESK reformist yönetimi ödenen bu bedelleri
de yok saym›ﬂt›r.
Sonuçta, militan pratik KESK’i
varederken, icazetçilik, eritmiﬂtir.
Militan mücadele, kazan›mlar› getirirken, diyalogcu, ﬂekilci eylem prati¤i, hiçbir kazan›m›n yolunu açamam›ﬂ, umutsuzluk ve ‘yorgunluk’
yaratm›ﬂt›r.

Reformist sendikac›l›¤›n
“eriten” politikalar›
KESK yönetimine damgas›n›
vuran ÖDP anlay›ﬂ›, h e r a l a n d a
KESK’i sa¤, pasifist, uzlaﬂmac› bir
konuma savurmuﬂtur.
Avrupa Birlikçili¤i , KESK yönetimindeki reformist politikan›n en
büyük açmazlar›ndan ve tutars›zl›klar›ndan biridir.
Memurlara dayat›lan kölelik ya-
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sas› ve di¤er “reform”larda Amerikan emperyalizmiyle birlikte, Avr u p a e m p e r y a l i z m i n i n istek ve ç›karlar›n›n da belirleyici oldu¤u
aç›kt›r. Bu hak gasplar› ve faﬂist yasalar karﬂ›s›nda IMF’yi, Dünya
Bankas›’n› ve hatta Amerika’y›
eleﬂtirip, AB’yi fazla gündeme getirmemek, daha baﬂtan yanl›ﬂ bir
zeminde olundu¤unun göstergesidir. Anti-emperyalist bak›ﬂ aç›s›n›,
söylemini kaybeden bir sendikac›l›k, alternatif olmaktan ç›kar. Nitekim öyle olmuﬂtur.
Büyük memur kitlesi, KESK yönetiminin Av r u p a k o n u s u n d a k i r i y a k a r l › ¤ › n › görmüﬂtür. Memurlar
da içinde olmak üzere, tüm emekçilerin 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 yönetimi inand›r›c›, tutarl› olabilir miydi? Ki bu noktada kendi taban›ndaki anti-emperyalist duygulara tercüman 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 uzaklaﬂmas›n›n faturas›n› böyle ödemiﬂtir.
Emek Platformu’nda, Demokr a s i P l a t f o r m l a r ›’nda sergilenen
pratik, düzen içili¤i, yasall›¤› esas
alman›n yan›s›ra, muhalefetin, sendikalar›n en geri çizgisine uyum sa¤lama ﬂeklinde bir pratik olmuﬂtur.
Reformist çizgi, devlet sendika c›l›¤›na karﬂ› 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 savrulunmuﬂtur.
Fakat mesele ﬂudur; M H P ’ y i
kongresine davet edecek kadar düzen
içi güçleri meﬂrulaﬂt›ran bir anlay›ﬂ,
faﬂist sendikac›l›k karﬂ›s›nda da düzen kal›plar› içinde düﬂünmüﬂ, bu
çerçevede de “sendikal rekabet” düﬂüncesini aﬂamayan bir politika geliﬂtirmiﬂtir. Oysa, devlet, MHP’den
SP’ye, AKP’sine kadar ﬂovenist, islamc› güçleri de kullan›p, aç›k biçim-
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Grupçuluk, icazetcilik,
düzen içi hesaplar,
e m e k ç i l e r i n ç ı k a r l a r ının, mücadelesinin
ö n ü n e g e ç m i ş t i r . B u b il e t e k b a ş ı n a b i r s e n d ik a l h a r e k e t i ç ü r ü t m eye, eritmeye yetecek
bir nedendir.
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 geliﬂtiremeyen KESK’teki reformizm, bir
çok sendikada devrimcileri etkisiz l e ﬂ t i r m e k, yönetimden uzak tutmak, e¤er yönetimdelerse tasfiye etmek için ise ›srarl›(!) olmuﬂtur. Genel kurullarda “kurumlaﬂma” ad›na
devrimci ﬂubelerin sesini bo¤mak,
etkisini azaltmak için ﬂubelere yönelik anti-demokratik düzenlemeler
yapmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r.
MHP’yi kongresine ça¤›ran anlay›ﬂlar, devrimcilere karﬂ› burjuvazinin a¤z›yla propagandalar yapmaktan geri durmam›ﬂlard›r. Sendikalarda ideolojik mücadele yerine,
kumpaslar, dedikodular, ilkesiz ittifaklar, pragmatik yönetimler hakim
olmuﬂtur.
KESK ve ba¤l› sendikalarda de m o k r a t i k b i r iﬂleyiﬂ hakim k›l›na m a m › ﬂ t › r. Bu iﬂleyiﬂ hakim k›l›namad›¤› için de, bürokrat sendikac›l›ktan uzak durmak için al›nan (yöneticilik süresinin ve sendikac›lar›n
alaca¤› ücretlerin s›n›rland›r›lmas›
gibi), kararlar da iﬂlevsel olamam›ﬂt›r. Bunun sonucunda bugün
KESK’te de bürokrat bir sendikac›l›k tarz› hakimdir. Bürokrasinin hakim oldu¤u yerde ise, devrimci dinamikler ölür veya bizzat o bürokrasi 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 Türk-‹ﬂ’le ayn›laﬂt›rd›¤› biliniyor. KESK reformist yönetimi de, ideolojik anlamda s›n›f ve
kitle sendikac›l›¤›ndan, pratikte militan bir sendikac›l›ktan yana olmayarak, kendilerini di¤er gerici devletçi
memur sendikalar› karﬂ›s›nda ideolojik olarak adeta silahs›zland›rd›lar.
Oysa memurlar, sendikalar›n›
devrimci, sosyalist, ilerici kimli¤iyle bu mücadelede yeralanlar›n önderli¤iyle kazand›lar; bu anlamda
s i ya sa l l a ﬂ ma ya memur kitlesinin
büyük bölümünün karﬂ› olmas› söz
konusu de¤ildi. Devrimci, sosyalist
politikay› sendikalardan uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂan, böylelikle apolitikleﬂmeye zemin haz›rlayan bizzat reformizm oldu.

KESK’i düzene teslim
etmeyiz; KESK’in
sorunlar›n›n çözümü,
devrimci sendikac›l›ktad›r
Kuﬂkusuz çok kapsaml› bir muhasebe ihtiyac› var KESK’in. Fakat
o muhasebenin ortaya koyaca¤› olgular› tahmin etmek de zor de¤il.
Çünkü yaklaﬂ›k 20 y›ll›k tarih ortada. 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›zl›k var. Neye ne kadar karﬂ›d›r, nas›l
mücadele edecektir, bir bulan›kl›k
içindedir. ÖDP çizgisinin AB konusundaki kendi deyimleriyle “hh a vet”çili¤i, do¤al olarak ayn› kafa
yap›s›na sahip KESK yönetimi taraf›ndan KESK’e taﬂ›nm›ﬂt›r. AKP
karﬂ›s›nda, IMF paketleri karﬂ›s›nda, faﬂist sald›r›lar karﬂ›s›nda, Kürt
sorununda, k›sacas› neredeyse hemen her konuda bu tereddütlü ruh
halini görmek mümkün. Oysa tereddütün de¤il, netli¤in zaman›.
Esnek çal›ﬂma, yayg›nlaﬂt›r›lan
sözleﬂmeli personel statüsü gibi
dayatmalar, iktidar›n ﬂovenist veya
13 Temmuz 2008

dinci dayatmalar›, hak gasplar›, yoksullaﬂma, 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 direniﬂini örgütlemeyi, en az›ndan iﬂçiler, memurlar aras›nda (en az›ndan
KESK ve D‹SK nezdinde) bile bir
direniﬂ ve mücadele birli¤i oluﬂturulamad›. Bu da bir yana, son dönemde daha bariz göründü¤ü ﬂekliyle, KESK bünyesinde de art›k
h e r sendika “kendi mücadelesini”
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 nedendir.
Muhasebe, elbette “nas›l yapmal›” sorusuyla birlikte ele al›nacakt›r.
Geçmiﬂi de¤erlendirirken, erimenin
nedenleri tahlil edilirken, K E S K

n a s › l b i r sendika olmal›, nas›l bir
mücadele çizgisi izlemeli sorular›
da cevap bulmuﬂ olacakt›r.
KESK neden devrimci bir sendika olam›yor, sorusunun ana hatlar›
yukar›daki anlat›mlarda vard›r.
KESK r e f o r m i z m i a ﬂ a r a k d e v r i m c i l e ﬂ e b i l i r. Ve d e v r i m c i l e ﬂ e n
bir KESK, kuﬂku yok ki, hem memurlar, hem halk›m›z›n mücadelesi
aç›s›ndan çok büyük bir rol oynayabilir. Erimeyi durdurman›n yolu da
buradan geçiyor do¤all›kla. Devrimci sendikac›l›k hakim k›l›nabildi¤i ölçüde erime durduruldu¤u gibi, devlet sendikalar›n›n, dinci sendikalar›n etkisi alt›na girmiﬂ kesimler ve di¤er örgütsüz memur kitlesine yönelinebilir.
Bir çok kez belirtildi¤i gibi, genel nedenlere s›¤›nmak, KESK’in
karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u sorunlar› çözmez. Bugün sendikal hareketteki
sorunlar› 12 Eylül’le aç›klamak, veya erimeyi iktidar›n niteli¤iyle izah

KKTC’de Grev: “Ya yasan›z
gidecek, ya da siz”
KKTC’de, hükümetin, ücretlerde “eﬂel mobil”
denen ve 2 ayda bir yap›lan düzenlemeyi içeren
sistemde de¤iﬂiklik yaparak, 4
veya 6 aya ç›karmak
istemesi
üzerine, 35 sendikan›n kat›l›m›yla, 7 Temmuz’da genel
grev yap›ld›.
4 ile 24 saatlik sürelerle yap›lan grev, ülke genelinde etkili oldu.
Grev nedeniyle, bir k›s›m havayolu ﬂirketi uçuﬂ seferlerinde de¤iﬂiklik yapmak zorunda kald›.
Greve devlete ba¤l› radyo televizyon kurumu
BTR ve TAK isimli ajans da kat›ld›. Sendikalar, hükümetin sistemde de¤iﬂiklik karar›nda ›srarc› olmas› durumunda, daha etkili eylemlerde bulunacaklar›n› aç›klad›lar. Aç›klama ve ilanlar›nda, “çal›ﬂanl ar a y ö ne lik sal d ›r ›la ra m ü saa de etm ey ec ek ler in i”
vurgulayan sendikalar, “Ya yasan›z gidecek, ya da
siz” slogan›yla kararl›l›klar›n› belirtiyorlar.

Say›: 154

etmek, sorunun esas›n› tart›ﬂmaktan
kaçmakt›r. Unutulmamal›d›r ki, memur hareketi, 12 Eylül’e ra¤men
ve 12 Eylül’den sonra geliﬂip, mevziler kazanan bir harekettir.
KESK, 80’li y›llar›n sonunda,
90’lar›n özellikle ilk yar›s›nda, ülkemizin en dinamik mücadele güçlerinden biri olmuﬂtur. Bu dinamizminden çok ﬂey kaybetmiﬂ olsa da,
bugün de kuﬂku yok ki, haklar ve
özgürlükler mücadelesinin en
önemli mevzilerinden, örgütlerinden biri olmaya devam etmektedir.
KESK’i bizim için, halk›n mücadelesi için önemli k›lan, KESK’in sorunlar›na yönelik bir muhasebe ve
tart›ﬂmay› önemli hale getiren de
budur zaten. KESK’i düzene tes lim edemeyiz. KESK’i düzene teslim edecek veya eritecek her polititan›n karﬂ›s›nda olmaya devam
ederken, KESK’i mücadelede daha
ileri bir çizgiye çekmek için eleﬂtirilerimizi, önerilerimizi ve muhasebe
ça¤r›m›z› sürdürece¤iz.

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 bölgeden 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.

TUZLA’DA 100. ‹ﬁ C‹NAYET‹
G‹SAﬁ’a ait Tuzla’daki tersanenin iskelesinden 9 May›s’ta
düﬂen iﬂçi Kemal Turan yaﬂam›n› yitirdi. Turan’›n ölümü ile birlikte Tuzla’da hayat›n› kaybeden iﬂçilerin say›s› 100 oldu.
9 May›s’ta Selah Tersanesi’nde 1 iﬂçinin ölümü 5 iﬂçinin de yaralanmas›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.
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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 gerekir. Fakat, hem Marksizm-Leninizmi savunuyor görünüp, hem de
onun de¤iﬂmez ö¤retilerini tahrif
eden, de¤iﬂtirenler vard›r. Marksizm-Leninizmden sapma olarak
de¤erlendirebilece¤imiz bu ak›mlardan birisi “ revizyonizm”dir.
Revizyonizm, Frans›zca “ revisi on” (gözden geçirme, yenileme,
de¤iﬂtirme) kelimesinden geliyor;
Türkçe karﬂ›l›¤› olarak özellikle
gözd
denge-baz› çeviri kitaplarda “g
çiricilik” kavram› da kullan›l›r.
‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi saflar›nda
geliﬂtirilen, ama özünde bir burjuva ideolojisi olan revizyonizmin
hedefi, Marksizm ve Leninizmin
devrimci özünü yok edip, kapitalist düzen için zarars›z hale getirmektir. Revizyonizmin kulland›¤›
temel iki yöntem vard›r.
Birincisii; Marksizm-Leninizmin
genel ilkelerini, “koﬂullar de¤iﬂti”
diyerek, geçersiz ilan etmektir.
‹kincisi; Marks, Engels ve Lenin’in özgül koﬂullar için savunduklar› 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
r e v i z y o n i s t a k › m l a r ; devr i m l eri n
z o ra d a y a l › o l a r a k g e rç e k l e ﬂ e c e ¤ i
Marksist teorisini reddederek, par lamenter mücad
delley
yi es as al d › v e
s› n ›f m ü cad e lesi yer in e , s ›n ›f uz laﬂmac›l›¤› teo
oriisini koydullar..
Revizyonizmin önde gelen ak›l
hocalar› Alman Eduard Ber nstein
ve Karl Kautsky'dir. Özleri ayn›
olan bu iki revizyonist teorisyenin
aralar›nda biçimsel bir farkl›l›k da
vard›r. Ber nstein Marksizmi reddetmede daha aç›k davran›rken,
Kautsky bunu daha sinsice ve daha fazla Marksizmi savunuyor görüntüsü alt›nda yapar.
Sözkonusu dönemde, revizyonizmin Rusya’daki temsilcileri ise,

B‹LG‹
REV‹ZYON‹ZM
Menﬂeviklerdir. Hepsinin ortak
özelli¤i, iﬂçi s›n›f› iktidar›na ve devrime karﬂ› ç›kmakt›r.
Bernstein’e göre; kapitalizmin
geliﬂmesi iﬂçilerin say›s›n› da art›racak ve bu sayede iﬂçi s›n›f›, parlamentoya girmeyi baﬂararak
“ kur tulu ﬂ unu” gerçekleﬂtirecektir.
Dolay›s›yla, iﬂçi s›n›f› reformlar
m in g ell i ﬂ i m inii
yoluyla kapii t alizm
desteklemeli ve parlamenter mücadele biçimi d›ﬂ›nda bir mücadele biçimine baﬂvurmamal›d›r. Asla
devrim istememeli, kapitalist devlet mekanizmas›n› parçalay›p, kapitalist üretim iliﬂkilerine son vermemelidir. Bernstein’in, burjuvaziye aç›k destek içeren bu görüﬂünün k›l›f›, “iﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar› n›” savunmakt›r.
Kautsky de, proleter devrimin
karﬂ›s›nda yer alm›ﬂ, bir proleter
devrimin olmazsa olmaz koﬂulu
olan, burjuvazinin devlet mekanizmas›n›n parçalanmas›na ve onun
yerine proletarya diktatörlü¤ünün
konulmas›na karﬂ› olmuﬂtur.
Revizyonizmin sald›r› hedeflerinden birisi de Marksizmin diyalektik yöntemidir. “ D i y a l e k t i k ,
M a r k sizmin gö¤sünde bar›nan
bir hain, eﬂyan›n her türlü gözlem i yo lu n d a k u r ulmuﬂ bir tu zakt › r ” 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 revizyonizmi, kimi “sosyalist” ülkelerin
yönetimleri ve onlara ba¤l› çeﬂitli
ülkelerdeki “komünist” s›fatl› partiler temsil ettiler. Ki, bu dönemin
Türkiye’deki revizyonist partisi
TKP (Türkiye Komünist Partisi) idi.

ar›ﬂ
Bu revizyonistler de; “ ba
iç
çin
nde birr arad
da yaﬂama”” ﬂeklinde
formülleﬂtirilen, emperyalist sistemle, sosyalist sistemin “ba r›ﬂ
için de birar ad a yaﬂayabilece¤i”
tezini, kapitalist ülkelerdeki sosyalist ve devrimci hareketlerin de
“bar›ﬂç›l mücadele”yi benimsemelerini savundular.
1970’lerde ulusal ve sosyal
kurtuluﬂ mücadeleleri karﬂ›s›nda
güç
kaybeden
revizyonizm,
1990’larda sosyalizmin y›k›ld›¤›
koﬂullarda yeniden hortlad›. Revizyonizm, 1990’l› y›llardan itibaren
“ö zgü rl ü kçü sosy a li z m”, “insanc›l
s o s y a l iz m ”, “demokratik sosya lizm” gibi, Marksizmin sosyalizm
anlay›ﬂ›n› tahrif eden burjuva düﬂüncelere sar›ld›. Bu kesimlere göre, burjuvazinin iktidar›na ve s ö-mü
ürüye
e son verren sosy
yalizzm in-sanc›l, demokratik, özgürlükçü
de¤ildi.
Baﬂ›na de¤iﬂik ekler getirerek
tan›mlad›klar› “ssossyalizm””in, bilimsel sosyalizmle ilgisi yoktu. Bilimsel sosyalizm; burjuvazinin iktidar›na ve kapitalist üretim iliﬂkilerine son vererek, yerine proletarya
iktidar›n›n ve sosyalist üretim iliﬂkilerinin kuruldu¤u sistemin ad›d›r.
Sosyalizmi tahrif ederken de, revizyonizmin teorisi haz›rd›r, k o ﬂ u ll a r d e ¤ i ﬂ m i ﬂ t i r, so sy al i zmin yeni
k o ﬂ u l l a r a g ö re y e n i d e n t a n › m l a n m a s › g e r ekmektedi r(!) .
Yine bu revizyonist anlay›ﬂlar,
emperyalizmin de art›k de¤iﬂti¤i,
sömürgeci olmad›¤›, faﬂist diktatörlükleri de¤il, demokrasileri destekledi¤i gibi, emperyalizmin özünü reddeden teoriler de ileri sürdüler. Demokrasi mücadelesi yerine,
emperyalizmden demokrasi dilenücad
dele
e de¤ill,
meyi savundular. “Mü
diyalog”, “her tür lü ﬂiddete karﬂ›
olmak” gibi görüﬂler de, revizyonizmin üretti¤i teorilerdendir.
Revizyonizmin görüﬂlerinin hiç
birisinin Marksizm-Leninizmle, bilimsellikle ilgisi yoktur. Revizyonistlerin bir k›sm› sosyal konumlar›n›n onlar› uzlaﬂmaya yönlendirmesinden, bir k›sm› Marksizm-Leninizmi
kavrayamad›klar›ndan
burjuvaziye hizmet ederler.

Eminönü
Belediyesi’nde
Grev Kararı
Genel-‹ﬂ Sendikas› 1 Nolu
ﬁubesi Eminönü Belediyesi ile
toplu iﬂ sözleﬂmesi oturumlar›nda anlaﬂmaya var›lamad›¤›
için 9 Temmuz günü Eminönü
Belediyesi’ne grev karar› ast›.
D‹SK Genel-‹ﬂ Sendikas› 1
Nolu ﬁube pankart› ile “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Direne Direne Kazanaca¤›z” sloganlar› ile Çemberlitaﬂ’ta bulunan Eminönü Belediyesi’nin
önüne gelen Genel-‹ﬂ üyesi iﬂçilere 1 Nolu ﬁube Baﬂkan›
Hikmet Aygün Genel-‹ﬂ Toplu

Sözleﬂme Daire Baﬂkan› ‹smail Özhamarat birer konuﬂma
yapt›lar.
1 Nolu ﬁube Baﬂkan› Hikmet Aygün yapt›¤› konuﬂmada
“Eme¤imizin karﬂ›l›¤›n› istiyoruz insan onuruna yaraﬂ›r bir
hayat sürdürmek için talep etti¤imiz makul ücreti ve haklarm›z› almak için belediye baﬂkanl›¤›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.

getirildi. Ziyaret çekilen halaylarla sona erdi.
‹kinci ziyaret ise Tuzla Arçelik Fabrikas› önünde direniﬂlerini sürdüren Arçelik iﬂçilerine oldu. Yap›lan konuﬂmalarda böylesi bir dönemde
iﬂçi s›n›f›n›n
mücadelesiyle dayan›ﬂman›n son
derece anlaml› oldu¤u
vurguland›.
OLEY‹S’te örgütlü olan
grevci Kocaeli Üniversitesi
iﬂçilerini de ziyaret eden
D‹SK’liler “‹ﬂçilerin Birli¤i
Sermayeyi Yenecek” pankartlar›yla karﬂ›land›lar.
4 kiﬂilik grev gözcüsünün
üniveriste önünde bekleme
taleplerini üniversite yönetimine bildirmek isteyen heyetin üniversiteye giriﬂte jandarma taraf›ndan engellenmesi D‹SK’lilerin kararl› tav›rlar›yla boﬂa ç›kar›larak görüﬂme gerçekleﬂtirildi. Ve iﬂçilerin talebi kabul ettirildi.
Eylem birlikte çekilen halaylardan sonra ziyaret sona erdi.

D‹SK Grevdeki
‹ﬂçileri Ziyaret Etti
D‹SK “Grevden Greve
Ad›m Ad›m Dayan›ﬂmaya”
slogan›yla grevdeki iﬂçileri
ziyaret etti. E-Kart ve Kocaeli Üniversitesi’ndeki grevle,
Arçelik ve DESA Deri’de devam eden direniﬂleri ziyaret
eden D‹SK’liler Gebze Organize Sanayi Bölgesindeki E
Kart grevi ziyaretinde jandarma taraf›ndan engellendiler.
E Kart grevi ziyaretinde
önleri jandarma taraf›ndan
kesilen D‹SK’liler sloganlar›
ve pankartlar›yla fabrika önüne yürüyerek grevci iﬂçilerle
buluﬂtular. Yap›lan konuﬂmada dayan›ﬂma duygular› dile

Say›: 154

Sa¤l›k
Emekçileri
Sendikas›
(SES) 9 Temmuz
günü
Okmeydan›
SSK, Taksim ‹lkyard›m ve Haseki hastanelerinde yapt›¤› eylemlerle yatakl› tedavi hizmeti veren kurumlarda görev yapan personelin ücretsiz yemek hakk›n›n gasbedilmesini
protesto etti.

Ücretsiz Yemek
Çal›ﬂan›n Hakk›
Taksim ‹lk Yard›m Hastanesi önünde gerçekleﬂtirilen 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 tüketim maddeleri olmak üzere yap›lan tüm zamlar›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 Hastanesi önünde yapt›¤› eylemde biraraya gelen 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›klamada “Bugün örgütlü oldu¤umuz tüm iﬂyerlerinde yemek boykotu ve imza kampanyalar› ile AKP iktidar›na karﬂ› ‘iﬂimize, iﬂyerimize, aﬂ›m›za’ sahip ç›k›yoruz” denildi.

‹zmir’de
KESK’in ça¤r›s› ile 5 Temm u z ’ d a
“Zamlara, ‹ﬂsizli¤e, Yoksullu¤a Karﬂ›”
bir miting düzenlendi. 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›klamada dünyadaki yoksullu¤un sebebinin emperyalistlerin kar ve sömürü h›rs› oldu¤u söylendi.

“Zamlara,
İşsizliğe,
Yoksulluğa
Hayır”
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AKP’nin Yönetim Anlay›ﬂ›:

Ölüm Olsun Haber Olmas›n
Türkiye’de kene ›s›rmalar› sonucu 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›rken, 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 yapmas› gereken, olanaklar›n› seferber
ederek önlem almakt›r. Fakat, Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤ önlem almak yerine, ölümlerin haber yap›lmas›ndan rahats›zl›k duydu¤unu
söylüyor, ölümlerin haber yap›lmamas›n› istiyor. Diyor ki; “ Hiçbir ül kede bizdeki gibi ‘Bugün bir tane
daha, falanca gün bir tane daha’
diye yay›n yap›lm›yor. Çünkü bu nun halk sa¤l›¤› aç›s›ndan bir fay das› yok”.
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 tersanelerinde yaﬂanan iﬂçi ö l ü m l e r i n i n h a b e r yap›lmas›ndan rahats›zl›k duy a r l a r 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 engellemek ak›llar›n›n ucundan geçmez.
Hapishanelerde tecrit nedeniyle
ölümler yaﬂanmaktad›r, Adalet Bakanlar› ç›kar “ ö l ü m l e r i n h a b e r ya p›lmamas›n›, yok say›lmas›n›” isterler, dahas› mahkeme karar› ç›kararak haber yap›lmas›n› yasaklarlar.
Kimse duymuyorsa, halk tepki
göstermeyecekse, tutsaklar›n birer
birer ölümlerinden rahats›zl›k duymazlar.
Ülkemizden geçen ‹ t a l y a n s a nat ç › P ipp a Ba cc a, tecavüz edilip
öldürülmüﬂtür. Bacca, Türkiye’ye
gelmeden önce çok say›da ülkeden
geçmiﬂ ve ülkemizde tecavüz edilerek öldürülmüﬂtür. Bunun neden
önlenemedi¤i de¤il, haber olmas›n›n ülkenin imaj›n› bozaca¤›, turist
ve dolay›s›yla döviz gelmesini engelleyece¤i hesaplan›r.

Açl›¤›n yoksullu¤un haber yap›lmas›ndan, bask› ve zulmün haber
yap›lmas›ndan, k›sacas› düzenlerinin gerçek yüzünü gösteren haberlerden rahats›z olurlar.
Literatürlerinde insan yaﬂam›na
de¤er vermek yoktur. Bu nedenle,
yaﬂanan ölümlerin haber yap›lmas›n›; halk›n konuya iliﬂkin duyarl› hale getirilmesi, bilgilenme hakk›, bas›nda gösterilen tepkiyi, halk›n tepkisini 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 vermeyen, bu nedenle de bu kadar ciddi bir sorunda önlem almayan yönetim anlay›ﬂlar›n›n teﬂhir olmas›nad›r. ‹stiyor ki, halk ölmeye devam
etsin, ama, kimse “Ne yap›l›yor, in sanlar›n ölümlerini engellemek
için niye önlem al›nm›yor?” 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.
lelik maddelerinin yer
ald›¤› bireysel sözleﬂmelerin iﬂçilere dayat›ld›¤›n› belirterek, sözleﬂmelere imza atmayan iﬂçilerin iﬂten at›ld›¤›n› aç›klad›.
Çapa ve Cerrahpaﬂa t›p fakülteleri hastanelerinde 1 Temmuz'dan itibaren temizlik yap›lmad›¤›n› belirten
ﬁube Baﬂkan› Altaﬂ, bu durumun sorumlusunun rektörlük oldu¤unu
aç›klayarak ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, Avc›lar ve Gaziosmanpaﬂa
belediyelerinde, 17 Temmuz'da iﬂ b›rakma eylemi yapacaklar›n› da belirtti.

Çapa ve Cerrahpaﬂa’da
Kölelik Koﬂullar›na Protesto
Belediye-‹ﬂ
Sendikas› 5
Nolu ﬁubesi, 9 Temmuz günü ‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü önünde
yapt›¤› eylemle, Çapa ve Cerrahpaﬂa
t›p fakültelerinde 200 temizlik iﬂçisinin iﬂten at›lmas›n› protesto etti.
‹ﬂçiler Laleli’den Beyaz›t Meydan›’na kadar “Yaﬂas›n Örgütlü Mücade-

36

EMEK

lemiz, Bilim Yuvalar›nda Kölece Çal›ﬂma Koﬂullar›na Hay›r” yaz›l› pankartlar 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 bitiminde k›dem ve ihbar tazminat› talep
edemez, iﬂçi ile olan uyuﬂmazl›klarda K›r›kkale mahkemeleri geçerlidir,
iﬂyerinde gazete okunamaz" gibi kö-

13 Temmuz 2008

Stuttgart-Stammheim Davas› Protesto Ediliyor

Polis Yürüyüﬂe Sald›rd ›
Almanya’da Türkiye’li devrimcilerin DHKP-C örgütü üyesi olmaktan yarg›land›klar› S t u t t g a r t S t a m m h e i m D a v a s › ’ n› protesto
amac›yla baﬂlat›lan kampanya
çerçevesinde geçen hafta yürüyüﬂ
ve paneller yap›ld›.
Alman ve Türkiye’li devrimci,
demokrat örgütler taraf›ndan oluﬂturulan “129 Yas a P ara grafl ar› yla
Mücadele Komitesi” ve “Siyasi
Tutsaklara Özgürlük A¤›” taraf›ndan 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 TAYAD
Komite ad›na yap›lan konuﬂmada,
DHKP-C’ye üye olmaktan yarg›lanan M u s t a f a Atalay, Ahmet Düz gü n Yüksel, ‹lhan Demirtaﬂ, Dev r i m G ü l e r ve Hasan Subaﬂ› için
özgürlük istendi. 129. Madde olarak
bilinen “ a n t i t e r ö r yasas›n› n” kald›r›lmas›n› isteyen TAYAD Komi te, demokrasi mücadelesinin terörizm olmad›¤›n› vurgulad›.
Konuﬂman›n ard›ndan, Stuttgart’›n merkezine do¤ru yürüyüﬂ
baﬂlat›ld›. Almanca ve Türkçe sloganlar atarak sürdürülen yürüyüﬂe,
Stuttgart’›n merkezinde polis sald›rd›. 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 gösteri yap›ld›. Burada “Siyasi Tu t s a kl a r a Ö z g ü r l ü k A¤›” ad›na yap›lan
konuﬂmada, polis coplar›n›n kitleyi
sindiremeyece¤i vurguland›. Konuﬂmac›, uluslararas› anti terör yasas›na iliﬂkin bir aç›klama okuyarak
ortak mücadele ça¤r›s› yapt›.
27 kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤› yürüyüﬂte Almanca ve Türkçe olarak
Say›: 154

“ S i ya s i Tu t s a k l a r a Ö z g ü r l ü k ,
Devrimci Tu t s a k l a r O n u r u m u z d u r, Ya ﬂ a s › n E nt e r na s y on a l D a ya n›ﬂma, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma, Hepimiz 129’uz” sloganlar›
at›ld›.

Hamburg, Köln ve
Stuttgart’ta paneller
Stuttgart-Stammheim davas›n›
protesto etmek için baﬂlat›lan kampanya çerçevesinde, 2 7 H a z i r a n’da
Hamburg’da, 2 9 H a z i r a n ’ d a
Köln’de ve 2 Te m m u z ’ d a S t u t t g a r t’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.
H a m b u r g ’ d a Sosyalist Sol ve
Siyasi Tu t s a k l a r a Ö z g ü r l ü k A¤›
taraf›ndan düzenlenen panele tutsaklardan M u s t a f a Atalay’›n avuk a t › J ü r g e n S c h n e i d e r, Siyasi Tu t s a k l a r a Ö z g ü r l ü k A¤› temsilcisi,
129 Ya s a P a r a g r a f l a r › y l a M ü c a dele Komitesi temsilcisi ve AT ‹ F
(Almanya Türkiyeli ‹ﬂçiler Fede r a s y o n u ) temsilcisi konuﬂmac› olarak kat›ld›lar. Mustafa Atalay’›n
durumu ile ilgili bilgi de verilen panelde, 129 yasas›n›n nas›l kullan›ld›¤›n› anlatan avukat Schneider, davan›n s›radan bir dava olmad›¤›na,
politik bir dava oldu¤una vurgu
yapt›.
Panelde di¤er konuﬂmac›lar da,
tutsaklara uygulanan ziyaret yasaklar›n›, devletin sansür politikas›n›
anlatt›lar. AT‹F temsilcisi, 2007’de
düzenlenen bask›nlar ve üyelerine
yönelik aç›lan 129b soruﬂturma davalar› hakk›nda bilgi verdi.
K ö l n ’ d e düzenlenen panelde
ise, TAYAD Komite ve 129 Ya s a
Paragraflar›yla Mücadele Komitesi temsilcileri, 129. maddeye dayanarak uygulanan bask›lar ve aç›lan davalar hakk›nda bilgilendirme

yaparak, Stuttgart-Stammheim Davas›’nda tutsaklar›n cam kabinlere
konulmak istendi¤ini anlatt›lar.
129 Yasa Maddeleri’nin, 1800’lü
y›llarda “sosyalistlere yönelik ya s a l a r ” ad› alt›nda ortaya ç›kt›¤›n›
ve o tarihlerden itibaren sürekli olarak sola karﬂ› kullan›ld›¤›n› söyleyen komite temsilcileri, benzer yasalar›n di¤er AB ülkelerinde de yürürlü¤e konuldu¤unu belirttiler.
S t u t t g a r t ’ t a düzenlenen panelde ise K›z›l Ya r d › m S t u t t g a r t , TAYAD Komite, 129 Ya s a P a r a g r a flar›yla Mücadele Komitesi ve Ya z a r P e t e r O. Chotjewitz konuﬂmac› olarak kat›ld›lar.
Stammheim Hapishanesi’nin tarihi hakk›nda bilgi veren y a z a r
Chotjewitz, Stammheim Hapishanesi’nde toplam 5 devrimci tutsa¤›n hayatlar›n› kaybetti¤ini anlatt›.
129 Ya s a P a r a g r a f l a r › y l a M ü c a dele Komitesi iki temsilci, 129.
Maddeye dayanarak aç›lan davalar
hakk›nda bilgi verirken, TAYAD
Komite temsilcisi 129 Yasa Paragraf›’n›n “ u l u s l a r a r a s › t e r ö r i z m l e
m ü c a d e l e ” ad› alt›nda yürütülen
emperyalist politikalar kapsam›nda
görülmesi gerekti¤ini anlatt›. Konuﬂmalar›n ard›ndan konuﬂmac›lara
yöneltilen sorular cevaplanarak
bas k› la ra kar ﬂ› or tak müc adel en i n g e re k l i v e k a ç › n › l m a z o l d u ¤ u n a v u r g u l a r yap›ld›.
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Amerika’n›n
Gurur Duyduklar›
I r a k ’ › n ‹ ﬂ g a l i : Amerika D›ﬂiﬂleri Bakan› Condoleezza Rice,
geçen hafta yay›nlanan bir röportaj›nda, Irak iﬂgali karar›ndan gurur
duydu¤unu söyledi. Rice “ bu yöne timin Saddam Hüseyin' i devi rme
karar›ndan gurur duyuyorum ” dedi.
Rice’›n sözleri emperyalizmi tan›mlamaktad›r. Rice diyor k i ; emperyalizmin gururu, yüzbinlerin
katledilmesidir, milyonlar›n göçe
zorlanmas›d›r, bir ülkenin iﬂkencehaneye çevrilmesidir, kitle katliamlar›d›r. Halk› açl›¤a mahkum etmektir, çocuklar›n besinsizlikten,
hastal›ktan ölmeleridir.
Savaﬂ uçaklar›ndan kitlelerin
üzerine bombalar ya¤d›r›lmas›, çocuk kad›n ayr›m› yap›lmadan, Irak
topraklar›n›n tüm Irakl›lar için cehenneme çevrilmesi, Amerikan emperyalizmi için gurur kayna¤›d›r.
Emperyalist için halklar›n ac›lar›n›n ne önemi var, önemli olan, sömürü ç›karlar›d›r, ülkeleri iﬂgal etmek, dünyada egemenlik kurmak,
sömürü düzenlerinin ﬂu ya da bu ﬂekilde karﬂ›s›nda olan güçlerin yok
edilmesidir. Ve o ancak bunlar› yapmakla “ g u r u r ” duyar.
Irak’›n iﬂgali de bu amaçla gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Amerika Ortado¤u’ya bir iﬂgalci olarak daha fazla
yerleﬂmiﬂtir. Daha fazla
sömürmektedir. Bunun
karﬂ›l›¤›nda Irak halk›ndan yüzbinlerin ölmesinin
de, binlerce Amerikan askerinin ölmesinin de emperyalizmin gözünde bir
de¤eri olmaz; emperyalistler ele geçirilmiﬂ petrol kuyular›yla gurur duyacaklard›r çünkü ve
önemli olan budur.
Ölümler, mülteciler,
emperyalistler için, Ri-
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ce’in ifadesiyle “ s a v a ﬂ › n z o r l u ¤u ” dur. Savaﬂ zor olmuﬂ, ama Rice
bununla birlikte, bu savaﬂ›n baﬂlat›lmas› karar›ndan gurur duyuyormuﬂ! Çünkü, dünya ﬂimdi, Bush’un
göreve baﬂlad›¤› 2001'den daha tehlikeli de¤ilmiﬂ.
Emperyalist soruna halklar aç›s›ndan bakm›yor ve halklara konuﬂmuyor. O di¤er emperyalist ve iﬂbirlikçisi ülkelere sesleniyor ve gerçe¤i yans›t›p yans›tmad›¤› tart›ﬂmal› da olsa, dünyan›n kendileri için
daha güvenli hale geldi¤ini söylüyor.
Elbette Amerika’n›n gurur tablosu bununla s›n›rl› de¤il, onun kanl›
tarihinde Irak iﬂgali gibi gurur duyabilece¤i çok ﬂey var.

K o re’de 100 Bin Tu t s a ¤ › n
‹ n f a z › : Amerika’n›n 1950’lerde
Kore’nin iﬂgali s›ras›nda, iﬂbirlikçisi Güney Koreli’lerin 100 bin kadar
Kuzey Koreli esirin infaz edilmesini onaylad›¤› ortaya ç›kt›.
Güney Kore’de iki y›ld›r çal›ﬂma
sürdüren, “ H a k i k a t v e U z l a ﬂ m a
K o m i s y o n u ” üyelerinden tarihçi
Jung Byungjoon, Amerikal›lar’›n
katliam s›ras›nda da foto¤raf çektiklerini ve rapor tuttuklar›n› anlatt›.
ABD Ulusal Arﬂivi’nde gizlili¤i
kald›r›lan belgelerden aç›¤a ç›kan

bilgilere göre; “ G ü n e y K o re O rd u s u n u n Amerika’l› Dan›ﬂmanlar › n d a n ” Yarbay Rollins S. Emmerich’in gizli notlar›nda, Kuzey Kore’li esirlerin infaz edilmesine onay
verilmesi Amerikan ordusunun genel olarak uygulad›¤› bir politikayd›. Ayn› belgede, infaz edilen Kuzey
Kore’lilerin 150 kadar toplu mezara
gömüldü¤ü de anlaﬂ›ld›.
Eminiz ki, bu da Amerika’n›n
g u r u r d u y d u ¤ u bir durumdur.

Afganistan’da 2 Sald›r›da
Halktan 43 Kiﬂi Katledildi:
Amerika’n›n gurur duydu¤u olaylar
tarihin derinliklerinde kalm›ﬂ de¤il.
Onlar gurur duyduklar› olaylar listesine, özellikle Irak ve Afganistan’da her geçen gün bir yenisini
daha ekliyorlar.
‹ﬂte bunlardan ikisi daha, Afganistan’da yaﬂand›. Afganistan’l›
yetkililer, Amerikan emperyalizminin 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 “ 2 0 m i l i t a n ö l d ü r ü l d ü ”
aç›klamas› yaparken, yetkililer bu
sald›r›da içlerinde kad›nlar›n ve çocuklar›n
da oldu¤u 15 kiﬂinin
öldürüldü¤ünü aç›klad›lar. Amerikan iﬂbirlikçisi devlet baﬂkan›
Hamid Karzai, söz konusu sald›r› için soruﬂturma baﬂlatmak zorunda kald›.
7
Temmuz’daki
sald›r›da ise, halktan
27 kiﬂinin öldü¤ü belirtildi.
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Afrika’n›n Açl›¤› Zenginlerin
Masas›nda Meze

Bir “G-8 zirvesi” daha topland›.
Japonya’n›n Hokkaido Adas›’nda
yap›lan toplant›, 9 Temmuz’da sona erdi. Toplant›ya, G-8 üyesi ülkelerin 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
“ k ü re s e l › s › n m a y a k a r ﬂ › m ü c a d e le” kararlar› ald›lar ve yine al›nan bu
kararlar›n “rafa kald›rmak için al›nm›ﬂ kararlar” oldu¤unu gösterircesine, somut bir hedef belirlemediler.
Ve yine, Afrika halk›n›n açl›k sorununu, gündemlerine al›p masalar›nda meze yapt›lar. Afrika’ya yard›m kararlar› ald›lar, Afrika’ya yap›-

Amerikan
Konsoloslu¤u’na
Sald›r›
9 Temmuz’da Amerika’n›n ‹stanbul ‹stinye’deki konsolosluk binas›n›n önündeki polis kulübesine yönelik silahl› bir eylem gerçekleﬂtirildi.
Emperyalist ve iﬂgalci Amerika’y› hedef alan eylem sonucunda,
polis kulübesindeki 3 polisle, 3 eylemcinin yaﬂam›n› yitirdi¤i aç›kland›. Yine polis aç›klamalar›nda ey-
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lacak “y›ll›k yard›m›n” 25 milyar
dolara ulaﬂmas› ve enfeksiyon hastal›klar›yla mücadeleye 60 milyar
dolar ayr›lmas› gibi daha önceki G8 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› kalmayacaklar, yine sözlerini tutmayacaklar.
Daha önceki y›llarda verdikleri sözlerin 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,

lemcilerin kimlik bilgileri, I¤d›r do¤umlu Bülent Ç›nar, Bitlis do¤umlu
Raif Topc›l ve Erkan Karg›n ﬂeklinde verildi.
Burjuva bas›n yay›n kurumlar› taraf›ndan ortaya at›lan eylem polisi mi
yoksa ABD’yi mi hedefliyor gibi
saçma tart›ﬂmalar bir yana b›rak›l›rsa; Amerika, her yerde halklar›n öfkesinin hedefi oluyor. Çünkü; dünya
halklar›na zulmün baﬂ›n› Amerika
çekiyor. Çünkü, emperyalist amaçlar› için Ortado¤u’yu kan gölüne çeviren Amerika’d›r. Çünkü o emperyalist dünyan›n a¤ababas› olarak halklar›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 karﬂ›laﬂmas› do¤al oland›r.
Eylem, emperyalist bir hedefe

sömürgeci emperyalizmi, “ y a r d › msever” emperyalizm gibi pazarlamakt›r. Hepsi o kadar.
Emperyalistlerin G-8 toplant›lar›, yine halklar›n tepkileri ve protestolar› ile karﬂ›land›. Japonya’da G-8
toplant›lar›n›n baﬂlamas›ndan önce
binlerce kiﬂi, Sapporo kentinde eylem yaparak, emperyalistlerin halklara karﬂ› kararlar ald›¤› toplant›y›
protesto ettiler.
Dünyan›n çeﬂitli yerlerinden gelenlerle Japonlardan oluﬂan anti-emperyalistler, yürüyüﬂleri s›ras›nda
“ G-8 Sonland›r›ls›n ” yaz›l› pankartlar taﬂ›d› ve “ Zengin ülkelerin
zirvesine karﬂ›y›z” 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 tutukland›.

vurarak, halklar› de¤il, ama emperyalist ve iﬂbirlikçilerini üzüntüye
bo¤du.
Eylemin ard›ndan Amerika Büyükelçisi Ross Wilson ve D›ﬂiﬂleri
Bakan› Condoleezza Rice yapt›klar›
aç›klama ile, Türkiye’ye Amerikan
Konsoloslu¤u’nu korumada gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teﬂekkür ettiler.

Peru: Çiftçiler
Grev Yapt›
Peru’lu çiftçiler, 8 Temmuz’da yapt›klar› grevle, hükümetin topraklar› ve
di¤er ülke kaynaklar›n› “özelleﬂtirme”
ad› alt›nda emperyalist tekellere ve
patronlar›n ya¤mas›na açmas›n› protesto ettiler. Grev üç çiftçi örgütü taraf›ndan gerçekleﬂtirilirken, çeﬂitli sendikalar ve örgütler, ülke genelinde planlad›klar› grevlerle hükümetin ekonomik politikalar›n› protesto ediyorlar.
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Garip Gureba Edebiyat› Ve
Garibin Hakk›n› Yiyen AKP
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an hemen her konuﬂmas›nda, “ g a r i p h a k k › ”n›,, “ t ü yü bitmemiﬂ yetimin hakk›”n› koruduklar›n› söyler.
Tayyip Erdo¤an’a bak›l›rsa, kendilerinden önceki iktidarlar zenginlerin iktidar›d›r, AKP yoksullar›n,
gariplerin iktidar›d›r. Gerçekte ise,
AKP di¤erlerinden daha fazla tekellerin iktidar›, yoksulun hakk›n› yiyen bir partidir.
Bu gerçe¤i gösteren bir geliﬂme
de, “engellilerin” 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 merkezlerinden 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 saatlik e¤itim 30 saate, 12 ayl›k e¤itim
programlar› da 3 aya indirilebiliyor.
AKP’nin görme engelli milletvekili Lokman Ayva, engellilerin
e¤itim haklar›n› gasbeden bu düzenlemeye karﬂ› ç›kt› ve kimi milletvekillerinin de deste¤ini alarak
farkl› bir önerge haz›rlad›. Fakat,
buna imza veren AKP milletvekilleri, Kemal Unak›tan’›n devreye girmesi ile imzalar›n› çektiler. Ayva
“‹mzalar neden ger i çeki ldi , 190
bi n özürl ü çocu¤u eve mi ka pa ta ca¤›z?” diye gerçe¤i ifade ederken,
AKP’nin Maliye Bakan› Unak›tan
özel okullarda okumak isteyenler i n b e d e l i n i d e ö d e m e s i g e re k t i ¤ i ni sö yl ed i .
Unak›tan’›n sözleri AKP’nin politikas›d›r. AKP için esas olan en-

lardan çocuklar› madde
ba¤›ml›l›¤›ndan kurtarmalar›n› beklerken t›p
fakülteleri de, hastaneler
de fuzulidir.
Sorun salt bir vali ve dernek sorunu de¤ildir. Sorun AKP iktidar›n›n politikalar› sorunudur. AKP iktidar›nda böylesi valilerin bir tane
oldu¤u düﬂünülemez.
Ortaya ç›kan bu örnek, AKP iktidar›n›n yaratt›¤› sonuçlar› göstermesi aç›s›ndan önemlidir.
Bunlar› aç›k aç›k savunamasalar
da, AKP’nin kafa yap›s› da böyledir. Halk, bilimsel olana de¤il, dini
olana yönlendirilmelidir. Tarikatlar,
dernekler, valiler, ö¤retmenler arac›l›¤›yla dincilik yayg›nlaﬂt›r›lmal›d›r.
‹ktidar olmak için, dini bu ölçüde kullanan bir partinin politikas›n›n farkl› olmas› da beklenemez. Bu
faaliyetler ayn› zamanda AKP’nin
iktidar›n› güçlendiren kitle çal›ﬂmas›d›r.

Gönder Hoca’ya,
Okusun Üflesin Tamam
‹zmir'de faaliyet gösteren ALMADER (Alkol ve Uyuﬂturucu
Maddeyle Mücadele Derne¤i) baﬂkan› ‹skender Erbay, Meclis Uyuﬂturucu Komisyonu’na ‘ m a dd e b a¤ › m l› s› ço c u k l a r › n t e d a vi s i n d e
' n a m a z ' y ö n t e m i k u l l a n d › k l a r › n›’
söyledi.
Fakat daha önemlisi, çocuklar›
Ad›yaman’›n Menzil Köyü’ne, tarikatlara gönderen Erbay’›n ﬂu sözleridir; “Menzil'e gönde ri yoruz... Say›n Va limizden yard›m istedik, dedi
ki: 'Ben iaﬂe bedelini öderim.' Sa¤
olsun yar d›m etti.”
‹ﬂte size AKP iktidar›nda vali
deste¤iyle, namazl›, tarikatl› uyuﬂturucuya karﬂ› ‘tedavi” yöntemi. Ne
gerek var hastanelere, ne gerek var
bilimsel yöntemlere. Tarikatlar varken, baﬂbakanlar bile “ulemaya sormak gerekir” derken, valiler tarikat-
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gellilerin e¤itimleri olmaz. Unak›tan
gibi tüccarlar›n gözünde, engelliler
külfettir, yüktür.
Bakmay›n Ayva’y› milletvekili yapmalar›na, onun nedeni, say›lar› milyonlarca 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 lokmay› da ellerinden alabilir.
Ayn› kafa yap›s›, Alevilerin oylar›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 seçimlik söylemlerdi, as›l olan ise “ce me vl eri i b ade t ha ne de ¤i l di r” politikas› idi.
Engellilerin haklar›n› da ayn› anlay›ﬂ gasbetmektedir. Paralar› varsa
okuyabilirler, yoksa devletin umurunda olmazlar.

Gazi Mahallesi’nde
Futbol Turnuvas›
Gazi Temel Haklar taraf›ndan
düzenlenen ''Yozlaﬂmaya Karﬂ›
Dostluk Futbol Turnuvas›'' baﬂlad›. Gençlik üzerindeki yozlaﬂmaya ve endüstriyel futbola alternatif bir anlay›ﬂla tertiplenen turnuvan›n ilk hafta maçlar› 29 Haziran günü oynand›. Mahallenin çeﬂitli bölgelerinden 16 tak›m›n kat›ld›¤› turnuva maçlar› Gazi Spor
tesislerinde oynan›yor. Ülkemizde her gün etkisini artt›ran ve
gençlik üzerindeki etkileri daha
çarp›c› boyutlarda yaﬂanan yoz
kültüre karﬂ› düzenlenen turnuva
mahalledeki dayan›ﬂma gelene¤ini de art›rmay› amaçl›yor. Gazi
Temel Haklar çal›ﬂanlar› h›zla
endüstriyelleﬂen ve kapitalizmin
önemli pazarlama araçlar› haline
gelen anlay›ﬂlara karﬂ›, unutulmaya yüz tutmuﬂ “mahalle maçlar› gelene¤ini” yeniden yaratmaya çal›ﬂ›yor.
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‹nsan, yaﬂam› boyunca
fark›nda olsun veya ol-

MARATONUN
‹LK AYA⁄I: OKS
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 somutlanmaktad›r. Fakat s›navlar, sadece ka¤›tla, kalemle yap›lan
türde de¤ildir. Yeni sömürge ülkemizde emperyalizm 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›kard›¤›m›z sonucu ülkemizin meydanlar›nda, sokaklar›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› yoktur. Nehir bir kez yata¤›n› bulmuﬂsa önüne ç›kacak
hiçbir engel, varmak istedi¤i yere varmas›n› engelleyemez. Tarih ak›ﬂ›n› hep ileriye do¤ru ayarlam›ﬂt›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 zorluklar› 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›navlardan ö¤rendi¤imiz çok ﬂeyler olmuﬂtur. Hayat›
a¤aca benzetirsek, a¤ac›n kurumuﬂ yapra¤› olmamak için, her yaﬂ ve konumda ö¤renmek, kendimizi yenilemek zorunday›z. Fakat ﬂunu sormak zorunday›z; hayat›m›zdaki tüm s›navlar, ö¤renmemizi geliﬂip yetkinleﬂmemizi sa¤layacak bir nitelikte midir?
Bu soruyla beraber özel
olarak biz ö¤renci gençli¤i
ilgilendiren k›sm›na gelmiﬂ olduk. Sorumuza peﬂin olarak cevap verelim.
Hay›r! Aﬂa¤›da aktaraca¤›m›z gibi her s›nav ö¤retici olmamakta, hatta bizzat geliﬂmemizi engellemek, düzeni sorgulayan
yanlar›m›z› törpülemek
amac›yla yap›lmaktad›r.
Ülkemizdeki e¤itim sistemi tam da bu amaçla ﬂekillendirilmiﬂtir ve deyim
yerindeyse e¤itim sisteSay›: 154

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 yar›ﬂ› gibidir. E¤itimimizi belli bir toplumsal bilinç kazanmak 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 yine ilk okuldan baﬂlayan yeni s›nav sistemleri getirebilir. Maratonun ilk aya¤› olan OKS, asl›nda hem ö¤rencilerin hem de ailelerin gözünde ÖSS’nin bir provas› olarak görülüyor. Onlar için OKS’yi kazan›p iyi
bir liseye kaydolmak ÖSS’yi de kazanman›n garantisidir. 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… Elbette bunlar hali vakti yerinde kesimlerin yapabilece¤i
ﬂeyler. Yoksul halk çocuklar› dershane yüzü görmüyor ya da milyarla hesaplanan borçlar›n alt›na girerek ancak son y›l gidebiliyor. Ama daha s›kl›kla az
masrafl› olan›n› yani evde haz›rlanmay› tercih ediyor! Ve maalesef bir ilkö¤retim ö¤rencisi daha kendi bilgi ve becerilerini, yeteneklerini dahi tan›mlayamadan 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 olacak.
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 düzenin bu s›nav›nda da kazanan biz olmak için bu
ülkenin meydanlar›nda,
sokaklar›nda ve yine
yüksek sesle ‘halk için
bilim halk için e¤itim’
iste¤imizi, ‘elenmeden, seçilmeden e¤itim hakk›m›z›’ istedi¤imizi hayk›ral›m.

GENÇL‹K
FEDERASYONU

GENÇL‹K

41

Sen hala uza¤›nda
m›s›n kavgan›n?

Hepimizin birçok sorunu var.
Sorunlar›m›z›n kayna¤› bu düzendir. Yoksulluk, açl›k, iﬂsizlik yaﬂ›yoruz, bask› ve zulüm görüyoruz,
her gün adaletsizliklerle karﬂ› karﬂ›yay›z, çal›ﬂt›¤›m›z yerlerde patronlar taraf›ndan eme¤imiz sömürülüyor, hakk›m›z yeniyor, yeri geliyor
küfürleriyle, hakaretleriyle karﬂ›laﬂ›yoruz. Fakat tüm bunlar›n karﬂ›s›nda ne yapabiliyoruz?
‹ﬂte temel sorunumuz budur!
Emekçiyiz, iﬂçiyiz, memuruz,
köylüyüz, ev kad›n›y›z, gecekondu
yoksuluyuz, ö¤renciyiz, inançlar›,
düﬂünceleri, dili, kültürü bask› alt›nda olan›z...
Denilebilir ki; bunlar tüm sömürü 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 mücadelesi de, bu düzenlerin yads›namaz di¤er bir gerçe¤idir.
Fakat nas›l mücadele edece¤iz?

S o r u : Koskoca Devlete
Karﬂ› Ne Yapa bi liri z K i?!
Tereddütlere yol açan ilk soru
olarak akla gelen ço¤unlukla ﬂudur;
b i r devlet gücüne karﬂ›, bizler n a s›l mücadele edebiliriz, hakk›m›z›
nas›l arayabiliriz?
Kuﬂkusuz bu boﬂ bir soru de¤ildir. Ki, ancak bu soruya do¤ru cevaplar 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›nda zay›f›z. Kendi baﬂ›m›za yapaca-
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¤›m›z ﬂeyler devletin gücü karﬂ›s›nda etkisizdir.
Fakat, bizler ezilenler olarak
milyonlar›z. Kafam›zda milyonlar›n birleﬂmiﬂ gücünü canland›ral›m. ‹ﬂte ancak milyonlar› biraraya getirmeyi baﬂard›¤›m›zda, devletin gücü karﬂ›s›nda da çaresizlikten
kurtulmuﬂ oluruz.
Düﬂünelim, yüzbinlerin milyonlar›n örgütlü hareketi karﬂ›s›nda
hangi devlet gücü durabilir? Yüzbinlerce 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 örgütlü gücü karﬂ›s›nda duramayaca¤›
aç›kt›r.
Bu nedenledir ki, devlet haklar›n› örgütlü gücüyle arayan bir halk
istemez.
Sürekli olarak halk›n örgütlenmesini engellemeye çal›ﬂ›r. Bunun
için her yöntemi kullan›r. Her türlü
bask› uygular, örgütler aleyhine karalamalarda bulunur, halk› örgütlü
güçlerden uzak tutmak için yöntemler geliﬂtirir, örne¤in fuhuﬂu, uyuﬂturucuyu yayg›nlaﬂt›r›r. Ve sürekli
olarak, hak araman›n yolu olarak
düzenin yasalar›n› gösterir.
Kendilerinin bile güvenmedikleri mahkemelerde hakk›m›z› aramam›z› söylerler. Fakat, hiçbirimiz bu
düzenin mahkemelerinde haklar›m›z› elde edemeyiz. Düzenin mahkemeleri de, düzenin kendisi gibi,
haks›z, adaletsizdir. Biz iﬂçiysek,
mahkemeler patrondan yanad›r, biz
yoksul gecekonduluysak, mahkemeler evlerimizi y›kan belediyelerden yanad›r, bizler iﬂkence görmüﬂsek, devletin kontrgerilla örgütlenmeleri, polisleri taraf›ndan öldürülmüﬂsek, mahkemeler polislerden,

kontrgerilladan yanad›r.
Saymakla bitmez. Nerede hangi
haks›zl›kla karﬂ›laﬂ›rsak karﬂ›laﬂal›m, mahkemeler, ezilenden, yoksuldan, 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 haklar›m›z› arayam›yoruz. Ezilen yoksul insanlar›z, bir avuç zenginin hizmetindeki 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 örgütlerimizde, kendi mücadelemizle arayaca¤›z.

Soru: Bu Halk Biraraya
Gelir Mi?
Bir çok kiﬂinin dilinde, “ b u h a l k
a d a m o l m a z ” söylemi vard›r.
Örgütlenmekten kaçmak için gerekçemiz haz›rd›r; “ b u h a l k
biraraya gelmez”, “bu halk kork a k l a ﬂ t › ” , “ i n s a n l a r bencilleﬂti”
ve bunun gibi, birbirimize güvensizlik ifade eden çokça söylem dilimize, düﬂüncelerimize hakim hale
gelmiﬂtir.
N e red en ç › k t › b u g ü v e n s iz l i k ,
n a s › l b u k a d a r etkili olabildi?
Kuﬂkusuz bunda, tan›k oldu¤umuz olumsuz örneklerin de etkisi
vard›r. Fakat, as›l belirleyici etkiyi,
düzenin yayd›¤› güvensizlik yapm›ﬂt›r.
Bir yandan halk› yozlaﬂt›r›p, çürütürken, di¤er yandan halk›n olumlu özelliklerini de¤il, olumsuzluklar›n› öne ç›kar›p, bunun propagandas›n› yapar. Çünkü, birbirine güvenmeyen, kendine güvenmeyen, dolay›s›yla mücadeleden ve örgütlerden
uzak duran bir halk› yönetmeleri
daha kolay olur.
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Elbette olumsuzluklar vard›r, fakat halk olarak birçok olumlu özelli¤imiz de vard›r. Ve düzenin, yayd›¤› olumsuzluklara da ancak bu
olumlu özelliklerimizi geliﬂtirerek
ve örgütlenerek karﬂ› koyabiliriz.
Burjuvazi engellemeye çal›ﬂsa
da, bizlerin milyonlar olarak ortak
hedefler için biraraya gelmemiz, örgütlenmemiz 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› beklemeden önce, ilk ad›m› kendimiz atmal›, 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 örgütlü insanlar›n say›s›n›n artmas›
sa¤lanacakt›r. Olumsuz örnekler nas›l yay›l›yorsa, olumlu örnekler de
yay›lacakt›r.
Oysa, iﬂçiler, memurlar olarak
on milyonlarcay›z. Gücümüzü birleﬂtirdi¤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 örgütlü oldu¤undan daha fazla, halk›n örgütsüzlü¤ünden gelir. Örgütlendi¤imizde, kendi gücümüzü büyütece¤imiz gibi, karﬂ›m›zdakilerin güçlerini de küçültmüﬂ olaca¤›z.
Örgütlenmek ve mücadele etmek
demek, ad›m ad›m gücümüzü de büyütmek ve giderek, sistemi bizlerin
örgütlülü¤ünü dikkate almadan poliSay›: 154

tika üretemez hale getirmek demektir. Bilelim ki, bugün halen bir tak›m
haklar›m›z varsa, bu mevcut örgütlülüklerin ve s›n›rl› say›daki arkadaﬂ›m›z›n her türlü bask›y› gö¤üsleyerek yürüttü¤ü mücadele sayesindedir. Ve aç›k ki, mücadele etmezsek,
örgütlenmezsek, birlikte olmazsak,
haklar›m›z› almak, daha güzel bir
dünya kurmak, hayaldir.

Kavgan›n D›ﬂ›nda Kalmak
Mümkün De¤il, Ya p m a m › z
G e re k e n S a f l a r › m › z › D o ¤ r u
Belirlemektir
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›karsak, polislerin, askerlerin sald›r›s›na
maruz kal›r›z. Kimi zaman, bizlere
bask› uygulamak için sesimizi ç›karmam›z› da beklemezler.
“Hayat denilen kavgaya gird i k ” der, Avusturya ‹ﬂçi Marﬂ›’n›n
bir m›sras›. Hayat’› “ k a v g a ” diye
tan›mlar. Çok yerinde bir tan›mlamad›r. Bu nedenledir ki, kavgan›n
d›ﬂ›nda kalmak diye bir ﬂey yoktur.
Kavgan›n d›ﬂ›nda kalmak ancak hayat›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, kendimize küçük bir dünya kurup, yaﬂananlara gözlerimizi kapayarak sonuçsuz bir yaﬂam kavgas›n›n içinde
bo¤ulaca¤›z. Ki, bu haliyle s›n›flar
kavgas›nda, sömüren egemen s›n›flara hizmet etmiﬂ olaca¤›z. Ya da
dünyam›zda yaﬂananlara gözlerimizi açarak, bir avuç zenginin egemenli¤ine, sömürü, zulüm üzerine
kurduklar› saltanatlar›na son vermek için, yoksullar›n, emekçilerin
ortak kavgas›nda yerimizi alaca¤›z.
Bu nedenledir ki, yine düzenin
kimimizin diline yerleﬂtirdi¤i,

“aman o¤lum, k›z›m sen bu olay l a r a k a r › ﬂ m a ” 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› direniﬂe Tuzla tersanesindeki tüm iﬂçiler, ya patronlar›n mevcut sistemlerini sürdürmesine güç verir, ya da
bu sisteme karﬂ› direniﬂe.
Esasen, bu kavgan›n d›ﬂ›nda kalmak yoktur. Patronlara, faﬂizme güç
vermek için, illa da onun yan›nda
yer almak gerekmez. Sessiz kalmak, seyirci olmak da, zalime verilen bir destek olur. Çünkü, sessiz
kalmak, en az›ndan mücadeleyi yaln›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 etkilenmemek de mümkün de¤ildir.
S›n›flar mücadelesi yaﬂam›m›z›n en
küçük ayr›nt›lar›n› bile etkilemektedir. S›n›flar mücadelesinde halk saflar› güçlendikçe, bu bizim yaﬂam›m›zdaki birçok sorunun da do¤rudan ya da dolayl› olarak çözülmesine 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›rken, gücümüzü birleﬂtirip as›l sorunu yaratan kayna¤a yönelmedi¤imiz için, ço¤unlukla sorunlar›n alt›nda eziliriz.
Oysa, biz say›lar› milyonlar› bulan halk›z. Tüm sorunlar›m›z› çözme gücüne sahibiz. Bir avuç asala¤›n s›rt›m›zdan sefa sürerken, bizleri sefalete mahkum etmelerine göz
yumamay›z.
Esaret öncelikle beyinlerde bu
kokuﬂmuﬂ düzenlerin kabul ettirilmesiyle baﬂlar, bu düzenlerine karﬂ›
ç›kmak özgürlü¤ün de baﬂlang›c›d›r.
Kurtuluﬂ kavgas› hiçbirimize uzak,
yabanc› de¤il. Hepimiz kavgan›n ortas›nda ve elbet hakl› olan›n saf›nda
olman›n onurunu yaﬂamal›y›z.
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Siyasette

‹LKE

Siyaset dünyas›, nicedir
kurban edilmiﬂ kavramlarla
dolu zaten.
Demokratl›k, vatanseverlik, ulusalc›l›k, insan
haklar› savunuculu¤u, kad›n haklar› savunuculu¤u,
demokratik kitle örgütlerinin
demokratikli¤i, benmerkezci,
pragmatik, düzeniçi politikalar›n aleti yap›lm›ﬂt›r.
Kavramlar›n böylesine içinin boﬂalt›ld›¤›, çarp›t›ld›¤› yerde, ortal›¤› yo¤un bir riyakarl›k, yo¤un bir
samimiyetsizlik kaplam›ﬂ demektir.
Kime hangi s›fatlar›n tak›laca¤›,
kimin nerede kimi savunaca¤› ve kimin kimi sataca¤› belli olmaz.
Dostluklar ve düﬂmanl›klar da en
az kavramlar›n kendisi kadar kaypaklaﬂ›r ya da içi boﬂal›r.
Kavramlar›n baﬂ aﬂa¤› çevrilme sind e, sosyalist ülkelerdeki karﬂ›devrimlerin, kapitalist restorasyon
dönemlerinin en önemli dönüm noktas› oldu¤u söylenebilir.
Gorbaçov'un kapitalizme geri dönüﬂ uygulamalar›, o zamanki emperyalist dünya bas›n›nda "ii l e r i c i l i k "
olarak lanse edilip, karﬂ›-devrime karﬂ› ç›kanlar da " m u h a f a z a k a r " , " t ut u c u " olarak damgalanm›ﬂlard›. Yani
bu tabloya göre, kapitalist savunucular› ilerici, yenilikçi, sosyalizmi savunanlar ise yenili¤e karﬂ›, gerici idiler.
Baﬂ aﬂa¤› çevrilmiﬂti her ﬂey.
Ve o zamandan beri de burjuva
ideologlar› kavramlar›n o zaman çevrildi¤i ﬂekliyle baﬂ aﬂa¤› durumda
kalmas› için u¤raﬂ›yorlar.
ﬁimdi AKP’yi demokrat, Genelkurmay’› 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 nas›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, demokrasiyi de ba¤›ms›zl›ktan kopard›-

Kurban Edilen
Kavramlar
D e n i r ki, A K P, d e m o k r a t !
Peki nedir demokrasi?
Halk›n yönetimi!
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 biçimde sürmüyor mu AKP iktidar›nda?
CMK, C‹K gibi yeni bask› yasalar› ç›kar›lmad› m›?
D e n i r k i, G e n e l k u r m a y, ulusalc›!
Peki nedir ulusalc› olmak?
Ulusal onurunu korumak, emperyalizme her türlü ba¤›ml›l›¤a karﬂ›
ç›kmak, uluslar›n özgür iradesini savunmak...
Peki bu generaller nas›l ulusalc›?
S›rtlar›ndaki üniforma, k›ﬂlalar›ndaki tanklar ne mal›?
NATO yok mu üstlerinde?
Sonra;
iﬂbirlikçinin demokrat›, iﬂbirlikçinin ulusalc›s› olur mu?
Sorular çok.
AKP’ye demokrat diyen, demokratl›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.
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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›? Hay›r. Tam tersine, o emperyalizme ba¤›ml›l›¤› sürdüren bir partidir. O zaman demek ki AKP demokrat da olamaz. Bu iki kere ikinin dört etti¤i kadar kesindir. Kesindir ki, emperyalizme ba¤›ml› yeni sömürge bir ülkede,
ba¤›ml›l›k sürdükçe demokrasi olmaz. Bu ba¤›ml›l›¤› sürdüren hiçbir
siyasi güç, demokrat olarak nitelendirilemez.
Kavramlar›n gerçek karﬂ›l›¤›yla
konuﬂacak olursak;
Genelkurmay ba¤›ms›zl›ktan yana
m›? Hay›r. O, faﬂizmin ony›llard›r uygulay›c›s›d›r. Ony›llard›r emperyalizmin ülkemizdeki gizli iﬂgalinin ordusudur. Kesindir ki, halka karﬂ› faﬂizmi
uygulayan, kapitalizm savunucusu bir
ordu, ba¤›ms›zl›kç›, ulusalc› da olamaz.
*
Marks, teorik araﬂt›rmalar›n›n ilk
döneminde, yapt›¤› iﬂin, baﬂ aﬂa¤› duran teoriyi, ayaklar› üstüne oturtmak
oldu¤unu söylemiﬂti.
Tersine çevrilmiﬂ, içi boﬂalt›lm›ﬂ
tüm kavramlar› düzeltip içini doldurmal›y›z. ‹deolojik mücadelenin en
önemli görevlerinden biri olarak görmeliyiz bunu.
Darbe, ﬂeriat, laiklik, bak›n bunlar
da nas›l kullan›l›yor halka karﬂ›.
Kavramlar, bir meseleyi en k›sa
yoldan anlatabilmek, tan›mlayabilmek için üretilmiﬂtir. Ama iﬂte örne¤imizde görüldü¤ü gibi, bazen kavramlar, 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 savaﬂ›n bir parças›d›r.”
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Adalet Katillerden Yana ‹ﬂliyor
27 Eylül 2007’de Dersim’in Hozat ilçesine ba¤l›, Boydaﬂ Köyü’nde
odun toplamaya gittikleri s›rada askerler taraf›ndan kurﬂunlanan Bülent Karataﬂ ölmüﬂ ve Ali R›za Çiçek ise yaralanm›ﬂt›.
Yaraland›¤› halde, oligarﬂinin
yarg› mekanizmas› taraf›ndan aylarca hapishanede yat›r›lan Çiçek’in
anlat›mlar›, olay›n aç›k bir infaz oldu¤unu ortaya ç›karm›ﬂt›. Çiçek
infaz›; “Bülent’i benden ay›r›p götürdüler. Bana da önce kaç dediler.
Kaçm ad› m. Kom ut an 2 ker e at eﬂ
e tt i. G ö ¤ sü m d e n v e s o l o m zu m d a n
yara ald›m ” ﬂeklinde anlatm›ﬂt›.
Olaya iliﬂkin, ailelerin savc›l›¤a
yapt›¤› suç duyurusuna Hozat Savc›l›¤› “ g ö re vs i z l i k k a r a r › ” vererek,
dosyay› Elaz›¤ 8. Kolordu Komutanl›¤› Askeri Savc›l›¤›’na gönderdi. Savc›l›k, karar›nda bu aç›k infaz›, “güvenlik güçlerine ateﬂ etme leri üzerine ç›kan çat›ﬂma” diye nitelendirdi.
Ali R›za Çiçek, örgüt üyeli¤i ve
askerle çat›ﬂmaya girmekten yarg›lan›p, beraat etmiﬂ olmas›na ra¤-

a sk er i sa vc › n› n g ör e vi de ¤ildir ”
de¤erlendirmesi
yapt›.
Karataﬂ ve Çiçek’in vurulmas›ndan
sonra, savc› olay yeri
incelemesine zaman›nda gitmemiﬂ, olay›n aç›k infaz oldu¤unu belgeleyen as›l deliller olan giysiler ortadan kald›r›lm›ﬂ, Çiçek ve Karataﬂ’›n avuBülent Karataﬂ
Ali R›za Çiçek
katlar›n›n “yeniden
Katledildi
Ya r a l › k u r t u l d u
keﬂif” talepleri reddedilmiﬂti.
vuranlar, d evlet korumas›nda
Askerler taraf›ndan
aç›k bir ﬂekilde infaz
men, savc› karar›nda halen, Karataﬂ
gerçekleﬂtirildi. Fakat, suçlular yarve Çiçek’in bir “ çat›ﬂmada ele geg›lanm›yor. Hozat Savc›l›¤›, dosyaçirildi¤i” , bu nedenle yaﬂanan ölüm
y› suçu iﬂleyen kurum olan askerive yaralanman›n askerin görevini
yenin savc›l›¤›na gönderiyor. Delilyap t›¤› s›rada yaﬂand›¤› iddia edildi
leri, belgeleri dikkate almadan, “çave soruﬂturman›n askeri savc›n›n
t›ﬂma” iddias›nda bulunuyor, fakat
görev alan›na girdi¤i ileri sürüldü.
bunu iddia ederken delil, belge gösterme gere¤i duymuyor.
Yaﬂananlara iliﬂkin, Karataﬂ ve
Yaﬂanan örnek, “Türkiye’de
Çiçek’in avukat› Hüseyin Aygün;
adalet nas›l iﬂliyor?” sorusunun ce“ Bu dosya n›n a ske ri mahke meye
vaplar›ndan biridir. Türkiye’de adagitme si de me k tümde n k apa nma s›
anlam›na geliyor... Dosya adam öl- let halk düﬂmanlar›n›n lehine iﬂlemektedir.
dü r m e e yl e m i ne i l i ﬂk in di r k i , bu

Provokatif Haberlerle Hak ve
Özgürlük Mücadelesi Engellenemez
1 Temmuz tarihinde milliyet.com.tr, 2 Temmuz 2008 tarihinde ise sansursuz.com, yine ayn› tarihli radikal.com.tr ve ensonhaber.com adl› internet sitelerinde
canl› bomba oldu¤u ﬂeklinde provokatif haber yay›nlanan Gazi Temel
Haklar Derne¤i Baﬂkan› Devrim
Turan 7 Temmuz günü yapt›¤› aç›klamayla 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 sokaklarda dolaﬂarak iﬂimi yapan halk›n içinde olan birisiyim. Ve geçti-

Say›: 154

¤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 istiyorum. Bu tür haberler yaparak hak
ve özgürlükler mücadelesi verilmesinin önüne geçebilece¤ini düﬂünenler ise yan›l›yorlar. Böyle yalanlarla bu mücadelenin önüne geçilemez. Ben derne¤imizin faaliyetlerini sürdürmeye devam edece¤im.
Ama bu tür bask›lara son verilmesini ve as›l suçlular›n ortaya ç›kart›lmas›n› istiyorum” dedi. Devrim Turan’dan sonra söz alan Av. Bark›n

Timtik de, Halk›n Hukuk Bürosu
ad›na yapt›¤› aç›klamada; siyasi iktidar›n haklar ve özgürlükler mücadelesi yürütenlere karﬂ› topyekün
sald›r›s›n›n yeni bir versiyonu olarak, Devrim Turan’›n yaﬂam hakk›n› elinden alacak bir sald›r›n›n gündeme getirildi¤inden bahsederek;
siyasi iktidar›n demokrasi mücadelesi verenlere karﬂ› tahammülsüz oldu¤unu vurgulad›.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

Türkiye tarihi kan ak›yor. Türkiye’nin kentleri, gecekondular›, da¤lar› hapishaneleri kan gölüne dönmüﬂ... Onlar diyor ki, tahta banklara
oturttular, uykusuz b›rakt›lar..
Anti-demokratik bir uygulamad›r, keyfidir, zalimanedir, eleﬂtirsinler. Eleﬂtirmelerini eleﬂtirmeyiz
kuﬂkusuz; fakat kan akan bu tarihi
yok say›p bu eleﬂtiriyi yapt›klar›nda, diyece¤imiz bundan ibarettir;
vah, vah, vah...
12 Eylül Cuntas›’n› bir yana b›rakt›k.
1983’te “sivil” yönetime, “demokrasiye” geçildi ya; iﬂte ondan
sonraki baz› y›llar›n iﬂkence, kay›p,
katliam, hapishanede, gözalt›nda
ölüm rakamlar›ndan baz› hat›rlatmalarda bulunaca¤›z sadece.
Sonra, tahta bank meselesini yeniden düﬂünün.
Sonra, 12 Mart’›n ünlü iﬂkencehanesi Ziverbey Köﬂkü’nü hat›rlaman›n bile, nas›l bu tarihe gözlerini
kapamak oldu¤unu düﬂünün.
Asl›nda kendileri mi gözlerini
kap›yorlar, yoksa, 70 milyonun gözlerini mi kapamak istiyorlar, iﬂte o
tart›ﬂ›l›r.
Yapt›klar›, kan›m›zca ikincisidir.
Sadece kendileri gözlerini kapasalard›, sorun yoktu. Ama onlar, gerçe¤i karart›yorlar. Generallerin
bankta oturtulmas›n›, uykusuz b›rak›lmas›n› sanki 80 küsur y›ll›k
Cumhuriyet tarihindeki en büyük
iﬂkence gibi sunanlar›n tavr› demokratik, niyeti iyi olamaz.
‹ﬂte bu nedenle, “Haf›za” sayfalar›m›zda bu k›sa hat›rlatmalar›
yapmakta yarar gördük.


1984 y›l›nda, iﬂkencede ölenlerin
say›s›, 23 kiﬂidir.
1985’de iﬂkencede öldürülenlerin say›s› 27 kiﬂi olmuﬂtur.


Sivilleﬂme, demokratikleﬂme de-

46

TAR‹H

magojileri sürerken, 1986 y›l›nda
da iﬂkencede 19
kiﬂi öldürüldü.


1987’de iﬂkence tezgahlar› çal›ﬂmaya devam etti ve
o tezgahlardan tam 18 kiﬂi nin ölüsü ç›kt›.


1988’de iﬂkencede 14 ki ﬂi öldürüldü.
1989’da ise
11 kiﬂi öldürüldü iﬂkencede.
1988-89’da
hapishanede öldürülenlerin say›s› 10.



Kaba d ayak, haya burma, s›cak ve so¤uk t azyikli suya tutma, Filistin ask›s›, falaka, elektrik,
kafaya p oﬂet geçirip nefessiz b›rakma, tecavüz,
tecavüz ve ölüm tehditi, a¤›za gem tak›p iki
ucundan çekme, ›slak b attaniyeye yat›rma, buz
kal›b›na yat›rma, kafada t etik d üﬂürme, saatlerce ayakta bekletme, küvete baﬂ›n› sokup bo¤ma, uykusuz b›rakma, saç, b›y›k ve vücut k›llar›n› yolma, faﬂist marﬂlar dinletme, yüksek sesle
müzik çalma, duvara baﬂ›n› vurma, infaz p rovas› yapma, kafadan aﬂa¤›ya idrar dökme, iﬂkence
görenlerin seslerini dinletme, cam k›r›klar› üzerinde sürükleme, sigara s öndürme.... BUNLAR
BU ÜLKEDE YAPILDI...

Tahta banklara
oturtmuﬂlar...
Vah Vah Vah!

1990: ‹ﬂkencede ölüm, 12
kiﬂi.
1991’de iﬂkencede öldürülenlerin say›s› 23’tü.
Ayn› y›l, 22 kiﬂi, ölüm mangalar› taraf›ndan, 32 kiﬂi de toplu gösterilerde devlet güçlerinin açt›¤› ateﬂle öldürüldüler.


1992’de iﬂkencede ölenlerin
say›s› 17 oldu. Ölüm mangalar› taraf›ndan infaz edilenlerin say›s›
63’e yükseldi. Kitle gösterilerinde
katledilenlerin say›s› ise, 118’di.


Y›l 1993: Gözalt› ve iﬂkencede
katledilenlerin say›s› 29...
Ölüm mangalar› taraf›ndan katledilenler 57, kitlesel gösterilerde
katledilenler 23 kiﬂi.
Hapishanede öldürülenler 8 kiﬂi.


1994’de Gözalt›nda ve cezaevlerinde toplam 34 kiﬂi öldürüldü.
Ölüm mangalar› taraf›ndan evde, sokakta katledilenlerin say›s›:
32 k i ﬂ i .
Hapishanede öldürülenler: 4 kiﬂi



1995: Gözalt› ve iﬂkencede katledilenler, 101 kiﬂi.
Hapishanede öldürülenlerin say›s› ise 15..


1996: Ölüm mangalar› taraf›ndan
katledilenler ve gözalt›nda iﬂkence
sonucu katledilenler toplam›: 190
kiﬂi.. Kad›n, erkek, çocuk, yaﬂl›, iﬂçi, ö¤renci 190 insan...
Bu y›l içinde hapishanede ölümler ise, 45 kiﬂiye ulaﬂt›.


1997: Ölüm mangalar› taraf›ndan
katledilenler ve gözalt›nda iﬂkence
sonucu ölümler:: 114 kiﬂi.
Hapishanede ölümler: 11 kiﬂi.


1998: Ölüm mangalar› taraf›ndan
katledilenler ve gözalt›nda iﬂkence
sonucu ölümler: 128 kiﬂi.
Hapishanede ölümler: 8 kiﬂi.


1999: ‹ﬂkence sonucu ölüm: 5 kiﬂi...
Hapishanede ölümler: 20 kiﬂi.
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2000: Hapishanede ölümler, sadece 19-22 Aral›k günlerinde 28 kiﬂi...
2000-2007 aras›nda sadece tecrit iﬂkencesi sonucu ölenlerin say›s›: 122


Ve iﬂte size, 2000’li y›llardan,
milenyum y›llar›ndan ve A K P ikti d a r › n d a n bir kesit:
Ki bu kesitleri sunmadan önce belirtelim ki, AKP iktidar› döneminde
iﬂkenceye dair sa¤l›kl› bir istatistik
yoktur. “‹ﬂkenceye s›f›r tolerans” dediler ya; “s›f›r”›, iﬂkenceyi gizleye r ek elde edi yorlar. Ama yine de
AKP’li her y › l a da i r düﬂülecek bir
not var:


U l u s l a r a r a s › Af Örgütü (A‹), 25
A¤ustos 2005 günü yay›nlad›¤› ra p o r d a , Türkiye'de hak ihlallerinin, iﬂkencenin “ciddi biçimde” devam etti¤ini aç›klad›. A‹ raporunda, “iﬂkence,
kötü mua mel e ha la yayg› n” ifadelerine yer verdi.


BM taraf›ndan haz›rlanan " ‹ ﬂ k e nc e ye ve D i¤ e r Z a l i m a n e , ‹ n s a n l › k
D›ﬂ› veya Onur K›r›c› Muamele ve ya Cezaya Karﬂ› Sözleﬂmeye ‹hti y a r i P ro t o k o l " ,
20 ülkenin parlamentolar› taraf›ndan onaylanarak yürürlü¤e girdi.
20 ülke aras›nda AKP’nin yönetti¤i Türkiye yoktu. AKP hükümeti, her
zamanki ﬂovculu¤uyla protokolü imzalad›; fakat protokolün iç hukukta
yürürlü¤e girmesini sa¤layacak meclis onay›n› yapmad›.
Polis ve jandarma karakollar›nda,
emniyet müdürlüklerinde iﬂkence
belli ölçülerde biçim de¤iﬂtirerek devam etti...


2007: “S›f›r tolerans” demagojisini sürdüren AKP’yi rakamlar yalanl›yor.
2007 y›l›n›n sadece ilk alt› ay›nda
tespit edilen iﬂkence vakas› say›s›:
451... Erdo¤an Meclis kürsüsünden
“B en im ü l ke m d e iﬂ ke n ce f al an y o k t u r " diye ba¤›r›yor, iﬂkenceciler onu
tekzip ediyor.
Say›: 154


2008: AKP’li y›llardan, en yak›n
gerçekler; aynen ﬂöyle yaz›yordu Yürüyüﬂ’te:
O k m e y d a n › : Semtte Polis Te r ö“O
rü... Kulaks›z K a r a k o l u ’ n d a ‹ ﬂ k e nce... A n k a r a : Keyfi Tu t u k l a m a y a
D eva m... ‹ z m i r : G e n ç l i k D e r n e ¤ i n e
Bask›n... A n k a r a : Yeni Bir Gözalt›
Dal gas› ...
Darp.. hayalar› burma.. a¤›za
çorap sokma.. kafas›n› duvara vurma.. copla tecavüz tehdidi.. zorla
‹stiklal Marﬂ› söyletme... Bunlar
‘12 Eylül uygulamalar›’ de¤ il ; b u n l a r g eçe n h a ft a, 25-26 Mart 2008’de
A K P ‹KT‹DARINDA yaﬂand›!”
Peki bunlar yaz›ld›¤›nda herhangi
bir gazete “Ziverbey köﬂkü gibi”
manﬂeti atm›ﬂ m›yd›? Elbette hay›r.
‹ﬂkenceye karﬂ› köﬂe yaz›lar› yay›nlanm›ﬂ m›yd›? Yine hay›r. Çünkü Kulaks›z Karokulu’nda iﬂkence görenler
ne bir emekli general, ne bir gazetenin Ankara temsilcisi, ne de bir ticaret
odas›n›n baﬂkan›yd›...


Buras› Türkiye’ydi, ülkenin ad›,
oligarﬂi taraf›ndan “ i ﬂ k e n c e c i ü l k e ”ye ç›kar›lm›ﬂt› ve iﬂkence egemenler taraf›ndan normal göründü¤ü
için de, ony›llard›r kesintisiz sürmekteydi..
Buras› Türkiye’ydi, Baﬂbakanlar,
tescilli bir iﬂkenceciyi kendilerine yak›n koruma yapmaktan bile çekinmezler...
Buras› Türkiye’ydi, iﬂkence eleﬂtirileri “Türkiye’yi kötülemek, polisimizi y›pratmak istiyorlar” diye savuﬂturulurdu.
Buras› Türkiye’ydi, generalleri
“ﬂu insan haklar› olmayacak ki.. iki
haftada her sorunu çözeriz” diyebilirler ve bundan dolay› da hiçbir soruﬂturma geçirmezlerdi.
Tahta banklara oturtulan generallere sorun, bak›n bakal›m, yukar›daki
iﬂkence yöntemleri içinde onlar›n komutas› alt›nda uygulanmam›ﬂ› var
m›yd›! Hiç sanm›yoruz.
Demek tahta banklara oturtmuﬂlar
ha...

K›sa Tarih
13 Temmuz - 19 Temmuz
13-14 Temmuz 1995
Gözalt›nda kaybedilenlerin bulunmas›, infazc›lar›n yarg›lanmas›
için Yeni Demokrasi Hareketi ‹stanbul ‹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› Dolmabahçe 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, Celalettin 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 Baﬂbakan›” Nihat Erim, devrimciler
taraf›ndan öldürüldü.
19 Temmuz 1987
OHAL ilan edildi.
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değin m eler
vaatler,vaatler,
vaatler
Bakan Günay ﬂunu söyledi; “O kebapç› bir dahaki 2
Temmuz’da orada olmayacak... Bunun için söz veriyorum.” (Aktaran Ahmet Hakan,
4 Temmuz Cuma Hürriyet.)
- Halk Gerçe¤i 1. Say›dan
aktar›yoruz aﬂa¤›daki bilgiyi
de: 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 iki ay içinde çiçekçi
dükkan› yapacaklar›n› söylemiﬂti.
B a k a n G ü n a y bir y›l süre
istedi... Daha önceki 2 ay sözünü 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 çiçekçi olsa da, müze olsa da,
AKP zihniyeti katliam› mahkum etmedi¤i sürece bunlar›n
bir anlam› yoktur..

Atatürkçülüğü
neyse, artık
kullanıla
kullanıla
normal
karşılanır
oldu da,
“aydın”
nereden
çıktı?
Katliamcı,
darbeci,
NATO’cu
generallere
aydın
demek de
saçmalamanın
dik alası!

ACABA?
Burjuva bas›n ABD Konsoloslu¤u’na yönelik 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!

BAM TELİ çizgiler

Recep’in
at›ﬂ
köﬂesi:
Bir ilke
“B
olarak
söylüyorum,
farkl› güncel
g e l i ﬂ m e l e re
dayal›
olarak
söylemiyorum,
biz
mafyan›n,
çetenin veya
çetelerin
avukat›
d e ¤ i l i z ” (Baﬂbakan R T E )
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Düﬂünmeden
konuﬂmak,
niﬂan almadan
ateﬂ etmeye
benzer.

Hürriyet
Gazetesi,
“ i n s a n h a k l a r › t re n i ”
ad›yla ve “ H ü r r i y e t h a kk › m › z d › r / t re n ö z g ü r l ü k t ü r ” slogan›n› kullanarak, Kars’tan bir tren
seferi baﬂlatt›.
Sözde, Hürriyet bu
yöntemle halka insan haklar› bilinci veriyor.

‹ngiliz atasözü

‹nsan Haklar› Da
Reklam Arac›
‹nsan hakk›n› ihlal etmek
öyle kolay m›?
TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu Baﬂkan›
Zafer Üskül, Kuddusi Okk›r’›n ölümü olay›nda “ i n s a n
h a kk › i hl a l i va r d e m e k o k a d a r kolay de¤il” demiﬂ.
Ne var bunda; Okk›r alt› üstü ihmalden veya en fazla
tecritten ölmüﬂtür.. Adam› k›yma makinesinden mi geçirmiﬂler, 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...

Biz de bir darbe plan›n›
aç›¤a ç›kard›k:
OYAK BANK DARBES‹
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›, planlanacak darbeyi daha planlamadan “Ergenekon 7. dalgas›”
operasyonunu baﬂlatmay› düﬂünmekte midirler?

Say›: 154

Fakat as›l derdin insan haklar›n› kullanarak, Hürriyet Gazetesi’nin reklam›n› yapmak oldu¤u s›r›t›yor.
‹nsan haklar›na ve hürriyetine sahip ç›kma bilinci tekelci 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 kelime “ H ü r r i y e t ”tir. Reklam› yap›lan Hürriyet’in, ö z g ü rlük anlam›ndaki hürriyetle ilgisi sadece isim yönüyledir. Reklam› yap›lan Hürriyet, bir ticari meta olarak,
Do¤an Holding’in gazetesi Hürriyet’tir. ‹nsan haklar›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 ülkemizde 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 savunucusu 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, komünizmin 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, insan haklar› ile ilgisi de kullanmak d›ﬂ›nda olamaz zaten.
Hürriyet Gazetesi, insan haklar›n›n de¤il ama, iﬂkencecilerin, katil polislerin haklar›n›n savunucusu olmuﬂtur. 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, devletin bask› ayg›t›n› güçlendirmek için çal›ﬂ›rlar.
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YÜRÜYÜﬁ’ümüz
Israrla Sürüyor!

‹zmir

‹ z m i r’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-Antalya
¤undu. Do¤ançay ve Yamanlar’da da ayn›
saatlerde dergi tan›m› ve sat›ﬂlar› yap›ld›.
Yürüyüﬂ Dergisi okurlar› A n t a l y a’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
Gazi
ederek yaﬂad›klar› sorunlar›n› anlatt›lar.
‹st anbul G az i Ma hal le si’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 Belçika Bruxelle'de
Paris
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.

Yozlaﬂma Bir
Can Daha Ald›
Gazi Temel Haklar üyesi Cengiz Duygulu, uygunsuz davran›ﬂlar› dolay›s›yla uyard›¤› 17 yaﬂ›ndaki ﬁafak Ç.B. taraf›ndan b›çaklanarak öldürüldü. 29 Haziran akﬂam› yaﬂanan olayda mahalle
halk› taraf›ndan hastaneye kald›r›lan Cengiz Duygulu yaﬂam›n› yitirdi.
Cengiz için 30 Haziran günü cenaze töreni gerçekleﬂtirildi. Yaklaﬂ›k 1000 kiﬂinin kat›ld›¤› törende mahalleliler ‹smet Paﬂa Caddesi’ni trafi¤e kapatarak 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›.

Esenlerde Polis Tehdidi
Esenler Yeni Mahalle Temel Haklar Derne¤i Giriﬂimi 5 Temmuz günü Bahçelikahve önünde yapt›¤› eylemle Esenler’de dernek giriﬂimcilerine yönelik bask›lar› protesto etti.
Eylemde yap›lan aç›klamada dernek giriﬂimcilerinden U¤ur ‹lbay’›n TMﬁ polisleri taraf›ndan tehdit edildi¤i belirtilerek “Hukuksuzluk sürdükçe hukusuzlu¤a karﬂ› mücadelemiz devam edecektir” denildi. “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde “Haklar ve Özgürlükler Mücadelemiz
Engellenemez” sloganlar› at›ld›.

FERHATLAR Y‹NE
SOKAKLARDA
Temel Haklar Federasyonu üyeleri ‹ k i tel li, 1 May›s, Ali b e y k ö y ’de
Alibeköy
yapt›klar› eylemlerle Ferhat ‹çin Adalet istemeye devam
ediyorlar. “Soruyoruz... Bu ülkede hukuk nas›l iﬂliyor?
Soruyoruz... Bu ülkede yarg› kimin hizmetinde?” denilen eylemlerde adalet için örgütlenme ve mücadele ça¤r›s› yap›ld›.
‹kitelli’deki eylem 6 Temmuz
günü Parseller’de yap›ld›. “Ferhat
Gerçek’i Vuran Polis Halen Tutuk-
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‹kitelli

1 May›s
lanmad›” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤›
eylemden sora yap›lan Yürüyüﬂ
Dergisi sat›ﬂ›nda 55 dergi sat›ld›.
Ümraniye 1 May›s Mahallesi’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›klaman›n ard›ndan Mandra bölgesi olarak
bilinen yerde Yürüyüﬂ önlükleri giyilerek ve megafonla seslenilerek
yap›lan Yürüyüﬂ sat›ﬂ›nda 114 dergi
da¤›t›ld›.
Federasyon
üyeleri ayn› gün
Alibeyköy Cengiz
Topel’de eylemdeydiler. Öz ﬁahmar
Marketin
önünde yap›lan eylemde Ferhat’›n
vurulmas›n›n üzerinden 9 ay geçmesine 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›.

13 Temmuz 2008

