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Ç›karlar› için birbirlerini yiyen düzen politikac›lar›n›n
karfl›s›nda, vatan›n ba¤›ms›zl›¤›, halk›n özgürlü¤ü için

ölümü göze alan devrimciler var !
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HAKLARIMIZA, ÜÜLKEM‹ZE
GELECE⁄‹M‹ZE 

SAH‹P ÇÇIKALIM!

HAKLARIMIZA, ÜÜLKEM‹ZE
GELECE⁄‹M‹ZE 

SAH‹P ÇÇIKALIM!

AKP’ye Kapatma Davas›, Ergenekon Davas›, 
Darbe, fieriat... aras›nda 

ÖRTÜLEN GGERÇEKLER
5,5 Y›ll›k AKP iktidar›nda

*Ekme¤e % 166 zam
*Benzine % 103 zam
*Tüpgaza % 126 zam

*‹flsizler 6 milyondan 10 milyona
*Borç  222 milyar dolardan 490 milyar dolara, 

*Ticaret aç›¤› 15,5 milyardan, 51 milyar dolara ç›kt›. 
*Sat›lacak K‹T’ler bitti. S›ra 

sular›m›za, arazilere, ormanlara geldi!



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
25 TTemmuz-31 TTemmuz

20 Mart
1961 do¤um-
luydu. Uzun
y›llar müca-
dele içinde
yerald›. 25
Temmuz
1992’de ge-

çirdi¤i trafik kazas› sonucu aram›z-
dan ayr›ld›.

AAllii EEkkbbeerr TTUURRAALL

25 Temmuz
1990’da Ce-
nevre’de es-
kiden Dev-
rimci Yol’cu
olan biri ta-
raf›ndan b›-
çaklanarak
öldürüldü.

MMeehhmmeett TTAAYYAANNÇÇ

Gözalt› ve tut-
sakl›¤› boyun-
ca gördü¤ü ifl-
kenceler sonu-
cunda yaka-
land›¤› hasta-
l›k nedeniyle
tahliye olduk-
tan bir süre -

sonra Temmuz 1986’da kaybettik.

AAllii KKAALLKKAANN

1 May›s Ma-
hallesi’nde
gecekondu
halk›n›n so-
runlar›n›
çözmeye ça-
l›fl›rken,
elektrik

çarpmas› sonucunda Temmuz
1978’de aram›zdan ayr›ld›. 

FFeerrhhaann PPEEKKEERR
DEV-GENÇ saflar›nda
mücadele etti. Tem-
muz 1980’de “‹fl-
kenceye ve Faflist Te-
röre Karfl› Mücadele”
kampanyas› s›ras›n-
da ‹stanbul Çember-
litafl’ta düzenlenen
korsan gösteri s›ra-

s›nda askerler taraf›ndan katledildi.

HH..‹‹bbrraahhiimm BBAAYYRRAAKKTTAARR

31 Temmuz 1993’de Mersin Silifke
k›rsal alan›nda jandarma ile ç›kan çat›fl-
mada flehit düfltüler. 

1961 Adana Osmaniye do¤umlu Tar›k
Koço¤lu, 12 Eylül öncesi mücadele safla-
r›na kat›lm›flt›. Sonras›nda on y›ll›k tut-
sakl›k süreci vard›. 1991’de tahliye ol-
du, flehit düfltü¤ünde Akdeniz Bölgesi si-
yasi sorumlusuydu. 1970 Dersim do-

¤umlu Mustafa Sefer, çocuk denilebilecek yaflta devrimcilerle tan›flt› ve mücadeleye ka-
t›ld›. 1990’da kamp çal›flmalar›’na yerald›. 92’de tutsak düfltü. 93 fiubat’›nda Nevflehir
Hapishanesi’nden özgürlük eylemiyle ç›kt›. fiehit düfltü¤ünde komutan yard›mc›s› idi. 

AAllii TTaarr››kk KKOOÇÇOO⁄⁄LLUU MMuussttaaffaa SSEEFFEERR

31 Tem-
muz
1980’de
Aybast›
Kabatafl’ta
faflistler ta-
raf›ndan
öldürüldü-

ler. Yusuf 1925, Adem 1941, Fatma ise 1945 do¤umluydu.

YYuussuuff TTEECC‹‹MM AAddeemm TTEECC‹‹MM FFaattmmaa ÖÖZZÇÇEELL‹‹KK

O, aadalet iistiyor! KKim vverebilir oonun iistedi¤i aadaleti? KKim?
Ergenekoncular yya dda ‘‘Ergenekon ddavas›’ flovu yyapanlar mm›?..

SSuullttaann ÇÇEELL‹‹KK
12 Eylül döneminde tutsak ailelerinin mücadelesinde yerala-
rak siyasallaflt›. TAYAD’›n ilk kurucular›ndand›. Ayr›ca ÖZ-
GÜR-DER ve DEMKAD kurucular› aras›nda da yerald›. Yaka-
land›¤› kanser hastal›¤› sonucu 25 Temmuz 2003’de ara-
m›zdan ayr›ld›. 

‹stanbul’da
27 Temmuz
1980’de ifl-
kenceye karfl›
yürütülen bir
kampanyan›n
afifllerini
asarken polis

taraf›ndan kurulan pusuda katledildi.
Kad›köy Dev-Genç’tendi. 

OOssmmaann SSÜÜMMBBÜÜLL

12 Eylül 1980 öncesinde hareketin bir sempatizan› idi.
1986’dan itibaren çeflitli görevler ald›. 1989-1990 At›l›m y›lla-
r›nda ‹stanbul Dev-Genç yöneticilerinden biri oldu. 1990’da
SDB’lerde görev ald›. Bu görevini sürdürürken ‹zmir’de bir ey-
lem s›ras›nda tutsak düfltü. 1995’de Buca Hapishanesi’nden
yoldafllar›yla birlikte firar etti. Firardan sonra 27 Temmuz
1995’de ‹zmir’de kald›¤› evde katledildi.AAllii RR››zzaa KKUURRTT

Semra, 27 Temmuz 1978’de Kütahya-Domaniç do¤umluydu
1996 ortalar›nda devrimci mücadeleye kat›ld›. Bir süre Bur-
sa’da Kurtulufl Dergisinin muhabirli¤ini ve temsilcili¤ini yapt›. 

F Tiplerine karfl› Bursa’da açl›k grevi yaparken tutukland›. Dire-
niflini içeride de sürdürdü. Kartal Özel Tip Hapishanesi’nde 6.
Ekipde ölüm orucuna bafllad›. 30 Temmuz 2002’de aln› k›z›l
bantl› bir özgür tutsak olarak ölümsüzleflti. SSeemmrraa BBAAfifiYY‹‹⁄⁄‹‹TT

Londra’da
Anadolu
Halk Kültür
Merkezi’nin
yöneticilerin-
dendi. 30
Temmuz
2001’de in-

tihar ederek aram›zdan ayr›ld›. 

HHaayyddaarr AAKKDDEEMM‹‹RR

29 Tem-
muz
1980’de
‹stanbul Sü-
leymani-
ye’de gerici-
ler taraf›n-
dan katle-
dildi.

SSaalliihh BBAADDEEMMCC‹‹

1980 öncesi
Liseli Dev-
Genç içerisin-
de yerald›.
1984’te
‹TÜ’de Ö¤-
renci Derne¤i
çal›flmalar›na
kat›ld›. 1989

Temmuz’unda ‹stanbul’da geçirdi¤i
bir trafik kazas›nda kaybettik. 

YYüükksseell MMUUNNZZUURR

Temmuz
1978’de
‹stanbul
Kartal’da
faflistler ta-
raf›ndan
kurflunlana-
rak katle-

dildi. 

MMuuaammmmeerr KKAARRAANN

Devrimi savunan demokrasiyi
savunan insanl›¤› savunan her-
kes içerde d›flarda direniyor. 

Direnmeyenler bu özelliklerini
kaybediyorlar. Hepimizi, bizi,

devrimimizi bitirmeye, umudu-
muzu yoketmeye çal›fl›yorlar.

Önceden tarihimizi ö¤rendik-
çe hay›flan›yordum niye o dö-
nem ben bunun bir parças› de-

¤ildim diye. Ama flimdi biz öyle
bir dönemin devrimcileriyiz ki,
zaferimiz on y›llar›n önünü aça-
cak.

Semra Baflyi¤it

Tarih yazanlar›n 
Kaleminden
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‹ktidar partisiyle ana mu-
halefet partisi aras›ndaki

“Ergenekon savc›s›” ve
“Ergenekon avukat›” saf-
laflmas›, oligarfli içindeki
birçok kesimin yaflad›¤› saflaflma-
n›n tipik ifadesi oldu. Burjuva bas›n
yay›na bakanlar, Türkiye’de çok ge-
nifl bir kesimin “Ergenekoncular-fle-
riatc›lar” diye keskin bir biçimde
ayr›flt›¤›n› düflünebilirler. En taraf-
s›z duranlar dahi, ya AKP’nin, ya
Ergenekoncular›n yak›n›nda, yede-
¤indeler. “AKP’den ya da Ergene-
kon’dan yana olmak”, sanki bugün
d›fl›na ç›k›lmas› mümkün olmayan
bir saflaflma gibi sunulmaktad›r. 

Oligarfli içi iktidar kavgas›n›n
fliddetlendi¤ine kuflku yok.

Ama yine de bu saflaflman›n çok
köklü, uzlaflmaz ve gerçekten ileri
sürülen amaçlarla uyumlu bir saf-
laflma oldu¤una inanmak safdillik
olurdu. Bu nedenle, “AKP’den ya
da Ergenekon’dan yana olmak” gi-
bi bir saflaflma dayatmas›n› kabul
etmemiz de mümkün de¤ildir. Bur-
juva bas›n yay›n›n d›fl›nda, çeflitli
sol demokratik kesimlerde de dile
getirilen AKP’yi güçlendirecek olsa
bile, öncelikli siyasi görevin darbe-
cilere karfl› ç›kmak oldu¤u düflünce-
si veya kendini salt AKP’ye karfl›
muhalefetle görevli say›p, Ergene-
koncular›n niteliklerini, halka karfl›
suçlar›n›, neyi temsil ettiklerini
unutmak, mevcut çat›flma karfl›s›n-
da do¤ru bir politika üretilmesini
imkans›z k›lar. 

OOlliiggaarrflflii vvee hhaallkk;; ssaaffllaaflflmmaa bbööyy--
llee oollmmaall››dd››rr!! Çünkü bunun d›-

fl›ndaki saflaflmalar, ya tali çeliflki-
lerden ç›kan tali ve geçici saflaflma-
lard›r ya da siyasi alan›n flu veya bu
flekilde çarp›t›lmas›yla oluflmufl saf-
laflmalard›r. Oligarfli, kendi içlerin-
deki it dalafl›nda halk› saflaflt›rarak,
bir taflla iki kufl vurmufl olacakt›r.
Bir yandan belli bir kitleyi kendile-
rine yedeklemifl olurlarken, di¤er
yandan halk›n kendi gerçek sorun-
lar›, talepleri etraf›nda birleflmesine
de engel olmufl oluyorlar. Zaman
zaman “gündem sapt›rma” diye de
adland›r›lan politikalar, asl›nda, ço-

¤u zaman kitleleri kendi gerçek saf-
lar›ndan uzaklaflt›rma manevralar›-
d›r. 

Devrimciler, demokratlar, ilerici-
ler, kendilerine sunulan saflafl-

malar›n penceresinden bakamazlar
geliflmelere. Çünkü bu pencereden
bakmak, ayn› zamanda sözü edilen
saflaflmalarda yeralanlar›n ddeemmookk--
rraassii,, uulluussaallll››kk gibi amaçlar tafl›d›k-
lar›n› da z›mmen veya do¤rudan ka-
bul etmek anlam›na gelecektir. ‹kir-
cikli ruh hali, apolitik insanlardan
bafllay›p siyasi örgütlere, ayd›nlara
kadar uzanmaktad›r. “Tamam bu
aralar›nda bir kap›flma ama yine de
bunun –Ergenekon davas›– sonu-
cunda bir fleyler ç›kabilir, tamamen
yok saymamak laz›m” fleklindeki
yaklafl›mlar, bu tereddütün ifadesi-
dir. Mesele Ergenekon’u, kontrge-
rillay› yok say›p saymama meselesi
de¤ildir. Özellikle de devrimci, de-
mokratik güçlerin bu noktada bir
kayg›s› olamaz; kontrgerillay›, Su-
surluk’u y›llard›r gündemde tutan,
y›llard›r onlardan hesap sorma mü-
cadelesi veren kuflkusuz AKP’liler
de¤il, devrimci, demokrat örgütlü
halk güçleriydi. Bizdik. Onlar Su-
surluk dosyas›n› tozlu raflara kal-
d›rd›¤›nda biz hala Susurluk’un sür-
dü¤ünü anatmaya devam ettik.
fifieemmddiinnllii’deki bombalamalar bir
kez daha bizi kan›tlad› ve fiemdin-
li’yi ört bas eden de kendileriydi.
Dolay›s›yla, AKP’nin, AKP’yle itti-
fak halinde demokratl›k flovlar› ya-
pan AB’cilerin ve benzer di¤er çev-
relerin bu konuda devrimci demok-
ratik kurumlara söyleyebilecekleri
bir fley de yoktur.  

Bizim aç›m›zdan sorun, bu iç ça-
t›flma sürecine nas›l müdahale

edece¤imiz, halka bu noktada ne
söyleyece¤imiz, neyi hedef göstere-
ce¤imizdir. 

HHaallkk››nn oolliiggaarrflflii iiççii iitt ddaallaaflfl››nnddaa
ssaaffllaaflfltt››rr››llmmaass››nnaa kkaarrflfl››,, bbaa--

¤¤››mmss››zzll››kk ddeemmookkrraassii mmüüccaaddeelleessiinnii
ggeelliiflflttiirrmmeellii,, AKP’nin ve Ergene-
koncular›n iiflflbbiirrlliikkççii vvee ffaaflfliisstt yüzü-
nü aç›¤a ç›karacak flekilde bbaa¤¤››mm--
ss››zz ddeemmookkrraattiikk TTüürrkkiiyyee hedefini
önümüze koymal›y›z.

Ergenekon davas›na iliflkin en
küçük bir geliflme üzerine, hatta

geliflme bile denilemeyecek spekü-
latif söz ve olaylar üzerine, an›nda
“canl› yay›n”lara geçen yay›n kuru-
lufllar›, binlerce emekçinin maaflla-
r›na yap›lan afla¤›lay›c› zamlar› pro-
testo eylemlerine yar›m dakika bile
ay›rm›yorlar. Bu durum bize, müca-
delemizde gözden kaç›r›lmamas›
gereken bir baflka yan› iflaret ediyor.
Haftalard›r Ergenekon tart›flmas›na
kilitlenmek istenen ülkemizde, bir
yandan anti-demokratik uygulama-
lar, kontrgerilla yöntemleri halâ sür-
dürülürken, bir yandan da halk› da-
ha da yoksullaflt›r›p çaresizlefltire-
cek ekonomik politikalar sürüyor,
zamlar yap›l›yor. Ergenekon günde-
minin arkas›nda, ülkemiz tarihinin
en büyük vatan sat›c›l›¤› pervas›zca
sürdürülüyor. Topraklar›m›z›n alt›n-
daki ve üstündeki de¤erler sat›fla ç›-
kar›l›yor. Hayas›z bir mirasyedi gibi
tüketiyor ülkemizi AKP. Ve bunlar
da tart›fl›lam›yor yeterince. 

Haklar›m›za, gelece¤imize, yur-
dumuza sahip ç›kmal›y›z. Hak-

lar›m›za yönelik sald›r›lara diren-
meliyiz. HHaallkk››nn kkeennddii ssoorruunnllaarr››nn--
ddaann uuzzaakkllaaflfltt››rr››llmmaass››nnaa yönelik
manevralara, demagojilere devrim-
ci politikalar›m›zla meydan b›rak-
mamal›y›z. Bizim kendi politikala-
r›m›z olmal›. Kuflkusuz oligarflinin
bu türden tüm manevralar›n› boza-
cak en etkili araç, halk›n mücadele-
sini gelifltirmek, devrimci, ilerici,
demokrat güçlerin sürece birlikte
müdahale edebilmesini sa¤lamakt›r. 

Ülkemiz tarihinde efli görülme-
mifl bir ya¤mayla karfl› karfl›ya.

Bu ya¤maya iflçilerin, memurlar›n
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örgütsüzlefltirilmesi, örgütlü sendi-
kalar›n tasfiyesi veya etkisizlefltiril-
mesi, haklar›n gasp› ve emekçilerin
sürekli yoksullaflt›r›lmas› efllik edi-
yor. Sald›r› bu boyutuyla sadece ül-
kemizde de yaflanm›yor. 

Emperyalizmin Körfez sald›r›s›n-
da, Yugoslavya sald›r›s›nda ve

Afganistan’›n, Irak’›n iflgalinde so-
mutlanan politik ve askeri sald›rgan-
l›k, dünya çap›nda sald›rgan bir eko-
nomi politikayla birlikte gerçekleflti.
Kapitalist sistem, emekçilerin eko-
nomik, demokratik, sosyal haklar›-
n›, sistem için bir ““yyüükk”” olarak gö-
rüyor. Tekelci burjuvazi, bunu aç›k
olarak da söylüyor ve rekabet gücü-
nün art›r›lmas› için bu “yük”ten kur-
tulmalar› gerekti¤ini ileri sürüyorlar.
Siyasal tercihlerini belirleyen de bu
oluyor; iktidara gelecek partilerden
kendilerini bu “yük”ten kurtarmas›-
n› istiyorlar. Tekelleri bu “yük”ten
kurtaraca¤›n› vaat edebilen partiler,
do¤al olarak tekellerden de daha bü-
yük destek buluyor. Bu progra-
m› uygulayan bir burjuva düzen
partisinin yapacaklar› bellidir;
sendikas›zlaflt›rma, esnek çal›fl-
ma düzenlemeleri, zam, sosyal
hak gasp› ve elbette bask›lar,
anti-demokratik uygulamalar.  

AKP de nihayetinde bunlar›
yap›yor ve bunlar›n karfl›-

l›¤›nda tekellerin deste¤ini al›-
yor. ‹flbirlikçi iktidarlar›n son
5-6 y›l içinde sürdürdü¤ü eko-
nomik hak gasplar›na karfl›, ül-
kemizde güçlü bir direnifl ör-
gütlenemedi. Kuflkusuz bunun
birçok nedeni var; burada ay-
r›nt›lar›yla giremeyiz fakat bu
görev hala Türkiye solunun, de-
mokratik kitle örgütlerinin
önünde duran bir görevdir.
Çünkü sald›r›lar sürüyor. 

Bu noktada solun en zay›f yanla-
r›ndan biri, yoksullar›n öfkesi-

ne, tepkisine, taleplerine, direnifline,
örgütlenme ihtiyac›na tercüman
olamamas›, cevap verememesidir. 

Solda, kitlelerden ve özellikle de
yoksullardan kopman›n, s›n›flar

mücadelesinin en temel sorunlar›n›

bir yana b›rak›p daha dar kesimlerin
talepleriyle ilgilenmenin, sivil top-
lumculu¤un sonucu olarak, kitle ça-
l›flmas› gelene¤i ve anlay›fl› ola¤a-
nüstü derecede zay›flarken, solun
propagandas›nda, ajitasyonunda ha-
kim olan kavramlar ve vurgular da
bu de¤iflime paralel olarak de¤iflti.

Yoksulluk, solun gündeminden,
gözünden, dilinden yavafl ya-

vafl ç›kt›. Ülkemiz edebiyat›nda
yoksullu¤u fliir, öykü, veya roman,
veya müzik olarak çok çeflitli aç›lar-
dan en iyi anlatanlar, sosyalist ger-
çekçi sanatç›lar, ayd›nlard›r. Do¤al
olan› da buydu. Faflist, gerici, islam-
c› yazarlar anlatacak de¤ildi ya yok-
sullu¤u. Fakat solun da bu özelli¤i
büyük ölçüde zay›flam›flt›r. 12 Ey-
lül sonras› bu konuda ne romanda
ne öyküde, ne müzikte çok etkili
ürünler verilememesi de bu duru-
mun bir sonucudur. Ama kuflkusuz
daha önemli olan, sol siyasi hare-
ketlerin,  demokratik kitle örgütleri-

nin en yoksullardan uzaklaflm›fl ol-
mas›d›r. Bu mesafeyi sol h›zla ka-
patmak zorundad›r. Bunu kapatma-
n›n yollar›ndan, araçlar›ndan biri de
iflte böylesi dönemlerde, kitleleri
oligarflinin sahte saflaflt›rmalar›n›n
etkisi alt›ndan çekip ç›marmak ve
kendi talepleri do¤rultusunda müca-
deleye kanalize edebilmektir.  

Devrimciler, kitlelerin ekono-
mik, siyasal, kültürel, tüm çe-

liflkilerini örgütlemekle yükümlü-
dürler. Bazen biri di¤erini bekle-
mez. Bir yandan zamlar, bir yandan
devrimcileri hedef alan sald›r›lar
sürüyor. Ve devrimciler, güçleri öl-
çüsünde hayat›n her alan›nda sald›-
r›lar› gö¤üsleyerek mücadeleyi sür-
dürmek durumundad›rlar. Susur-
luk’a karfl› da, zamlara karfl› da,
AKP’ye karfl› da, iflbirlikçi faflist
generallere karfl› da biz ses ç›kara-
ca¤›z ve onlar›n tümüne karfl›, tek
do¤ru ç›k›fl kuflku yok ki bizim dev-
rimci tavr›m›zd›r. Mehmet A¤ar,
Susurluk’un çözülmesi konusunda
“bir tu¤la çekilirse, herkes alt›nda
kal›r” derken, asl›nda düzenin tüm
kurum ve partilerinin kontrgerilla
politikalar›n oorrttaa¤¤›› oldu¤unu veciz
bir biçimde ifade etmektedir. Ortak-
l›k sürmektedir ve iflte bu da
AKP’nin Ergenekon Operasyo-
nu’ndan kendi çap›n›n ve amac›n›n
ötesinde bir beklentiye girilmemesi

gerekti¤ini gösteren kan›tlardan
biridir. 

Bitirirken, Che’nin flu sözlerini
aktarmak istiyoruz; “Ulusal
egemenlik herfleyden önce bir
ülkenin iç ifllerine kimseyi kar›fl-
t›rmama hakk›, bir halk›n kendi-
sine en uygun hükümet biçimini
ve hayat tarz›n› seçme hakk›-
d›r... Fakat tüm bu politik ege-
menlik, ulusal egemenlik ilkesi,
ekonomik ba¤›ms›zl›kla birlikte
ele al›nmazlarsa bofl laflar ol-
maktan ileri gidemezler.”

Biz ekonomik ba¤›ms›zl›¤›-
m›z› da, ulusal ba¤›ms›zl›-

¤›m›z› da istiyoruz. Ba¤›ms›z,
demokratik Türkiye hedefi bu-

nu içeriyor. Halk›n belli ölçülerde
de olsa kendi saflar›nda yeralmad›-
¤› bir ülkede, s›n›flar mücadelesi
kendi rotas›na henüz oturmam›fl de-
mektir. Mücadelemizi, ba¤›ms›z,
demokratik, sosyalist Türkiye hede-
fine oturtmak ve bu hedef do¤rultu-
sunda mücadeleyi kitlesellefltirmek,
oligarflinin it dalafl›na karfl› devrim-
ci alternatifimizdir. 

Say›: 155 5GÜNDEM

Devrimciler, kitlelerin
ekonomik, siyasal, kültürel,

tüm çeliflkilerini örgütlemekle
yükümlüdürler. Bazen biri

di¤erini beklemez. Bir yandan
zamlar, bir yandan devrimcile-

ri hedef alan sald›r›lar
sürüyor. Ve devrimciler, güçle-
ri ölçüsünde hayat›n her alan›-
nda sald›r›lar› gö¤üsleyerek
mücadeleyi sürdürmek
durumundad›rlar.
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Baflbakan Erdo¤an, her kürsüye
ç›k›fl›nda, ekonominin bütünü aç›-
s›ndan ve halk aç›s›ndan özel bir an-
lam› olmayan rakamlar› peflpefle s›-
ralayarak, 5,5 y›lda ülkemizi ne ka-
dar büyüttü¤ünü, ekonomiyi nas›l
yoluna koydu¤unu, AKP olarak ne
kadar “iflini bilen” bir iktidar olduk-
lar›n› anlat›r. 

Adeta birbirinin kopyas› olan bu
konuflmalarla, halk›n ve ülkenin
ekonomik durumuna iliflkin gerçek-
leri perdeleyebildi¤i kadar perdeler. 

BBüüyyüükk AAçç››kk vvee AAçç››¤¤›› 
KKaappaattmmaa YYöönntteemmii

Cari aç›k, yani ddöövviizz aaçç››¤¤››,, AKP
ekonomisinin durumunu ortaya ko-
yan göstergelerden biridir. 

Cari aç›k 2002’de 626 milyon
dolar, 2003’te 7.8 milyar dolard›. 

2004’te 1144..44 mmiillyyaarr ddoollaarraa yük-
seldi. 

2005’de 22.1 milyar dolar

2006’da 31.8 milyar dolar

2007 37.4 milyar dolar

2008’de ise yaklafl›k 40-45 mil-
yar dolara ulaflt›. 

2009’da aç›¤›n 5522..44 mmiillyyaarr ddoo--
llaarraa çç››kkaaccaa¤¤›› tahmin ediliyor. 

Sonuç: Cari aç›k, AKP iktidar›n-
da 7.8 milyar dolardan, 45 milyar
dolara ç›km›flt›r. 

Bu ne demektir?

‹hracattan elde edilen gelir, itha-
lata harcanan›n gerisinde kal›nca dö-
viz aç›¤› olufluyor; AKP iktidar›nda
üretim artmam›flt›r, ihraç ürünlerine
yeni bir fleyler kat›lmam›fl buna kar-
fl›n ithalat pompalanm›flt›r. Ortaya
ç›kan aç›k rakam› bunun sonucudur. 

Baflka bir deyiflle, cari aç›k, esas
olarak üretilenden fazla tüketilmesi
sonucu oraya ç›kan bir aç›kt›r. Çö-
zümü, esas olarak üretimi art›rmak-
t›r. Üretimi art›rmak yat›r›m yap-

makt›r. 

Elbette bir ülkenin böyle yapma-
s› emperyalist tekellerin ifline gel-
mez. Üretimini art›r›p tekellere
muhtaç olmaktan ç›kmas›n› istemez.
Bu nedenle iflbirlikçi iktidarlar›n da
bunu yapmas›n› istemezler. 

Emperyalistlerin bir dedi¤ini iki-
letmeyen iflbirlikçi AKP de yapm›-
yor zaten. 

Fakat bu kadar aç›¤› olan bir büt-
çeyle ülke yönetilemez. Ne yap›l›p
edilip kapat›lmal›d›r bu aç›k; AKP
de bir fleyler yap›yor; AKP bu aç›¤›
eemmaanneett ppaarraa aallaarraakk,, öözzeelllleeflflttiirrmmee--
lleerr yyaa ddaa bboorrççllaannaarraakk karfl›l›yor. 

Ekonomistlerin  deyimiyle AKP
ppaarraa kkaazzaannmmaayy›› de¤il, ““ppaarraa ggee--
ttiirrmmeeyyii””,, yani üretmeden haz›r para
bulmay› politika haline getirmifl du-
rumda. 

Bu pprraattiikkttee nas›l gerçeklefliyor,
ona da bakal›m:

- Emperyalist tekellere satacak
K‹T’ler hemen hemen bitmifl du-
rumda. Bu nedenle AKP flimdi ya-
banc›lara aarrssaa ssaattmmaayyaa çal›fl›yor.
‹çteki konut tüketiminin azalmas›yla
para hacmi düflen TOK‹ de, flimdi
ÇÇaannaakkkkaallee BBoo¤¤aazz››’’nn››nn iikkii ttaarraaff››nn--
ddaakkii kkaammuu aarrssaallaarr››nn››,, k›y›lardaki
kamu arsalar›n› emperyalist flirketle-
re satma haz›rl›¤› içinde. 

- Daha önce, emperyalist ve iflbir-
likçi tekellere fabrika kurmalar›nda
destek sa¤lamak için kurulmufl olan
Baflbakanl›k Yat›r›mlar› Destekleme
ve Tan›tma Ajans›, emperyalistlerin
beklenen düzeyde fabrika yapmaya
niyeti olmad›¤›n›n görülmesiyle,
flimdi ““yyuurrttdd››flfl››nnddaa”” kamunun ve
özel sektörün gayri menkul varl›kla-
r›n› pazarlamaya çal›fl›yor. 

- AKP hükümeti bu “arsa” sat›flla-
r›n›n d›fl›nda havaalanlar›n›, yollar›,
köprüleri, elektrik üretme ve da¤›tma
hakk›n› iskontolu sat›fla ç›kar›yor.
(Yani ggeelleecceekk yy››llllaarr››nn ggeelliirriinnii peflin

alma peflinde.)
Elbette o flirket-
ler, bu peflin
ödemenin kar-
fl›l›¤›n› halktan
misliyle ç›kara-

caklar, AKP de onlara o hakk› vere-
cek! 

Özellefltirmenin hangi gerekçe-
lerle savunuldu¤unu hat›rlay›n; “Za-
rar eden”, ekonominin s›rt›nda
“kambur” olan bu kurulufllar sat›l›p,
borçlar ödenecek, d›fl ticaret aç›¤›
kapanacak, IMF’yle iliflkiler kesile-
cek, yeni  istihdam alanlar› aç›lacak-
t›. Hangisi oldu? Sat›lmad›k K‹T
kalmad›, Tüprafl, Erdemir, Petkim,
Tekel gibi dev flirketler, çimento
fabrikalar›, limanlar sat›l›p sav›ld›,
ama, ne borçlar ödendi, ne yeni is-
tihdamlar yarat›ld›, ne aç›klar kapa-
t›ld›, iflte rakamlar yukar›da!

Yukar›daki “aç›k” rakamlar›na
borç rakamlar›n› da ekleyelim:

2002’de –AKP iktidar›ndan ön-
ce– 222222 mmiillyyaarr ddoollaarr olan iç ve d›fl
borç, 5,5 y›ll›k AKP iktidar› sonu-
cunda 449900 mmiillyyaarr ddoollaarraa ç›kt›.

Peki borç al›nan bu paralarla ne
yap›ld› denilirse, onun da halk aç›-
s›ndan somut bir cevab› yoktur; is-
tihdam alanlar› aç›l›p iflsizlik mi
azalt›ld›, halka yeni sosyal güvenlik
kurumlar› m› sunuldu? Sa¤l›¤a, e¤i-
time yat›r›mlar m› yap›ld›? Hiçbiri!

Al›nan borçlar, tekellerin ve
AKP’li yiyicilerin kasalar›nda ve
midelerinde erimifltir. 

Sat, sav, yar›nlar› ve halk› büyük
yüklerin y›k›mlar›n tehdidi alt›nda
b›rak. ““BBeennddeenn ssoonnrraa ttuuffaann”” dü-
flüncesi, tüm vatan hainlerinin ruh
halini yans›t›r. Onlar için yar›n diye
bir fley yoktur. Bu nedenle “gelecek
y›llar›n gelirini” sat›fla ç›karabiliyor-
lar. 

Ya¤ma ve talanda s›ra ““ggeelleeccee--
¤¤iinn”” sat›fl›nda. ‹çeride sat›lacak ku-
rulufl kalmay›nca s›ra, yurtiçi ve
yurtd›fl›ndaki arazilerin sat›fl›nda.
Üretmeyen ne yapar? Bunu herkes
bilir, satar savar, haz›rdan yer.. Mali-
ye Bakan› Kemal Unak›tan, vatan
sat›c›lar›n›n pervas›zl›¤›yla "Ne ko-

AAKKPP SSooyygguunnuunnuunn EEkkoonnoommii PPoolliittiikkaass››::

Sat, Savur, ‘S›cak Para’ Bul!
AKP’den Sonras› Tufan!



münist ülkeymifliz, sat sat bitmiyor"
diyordu 2005-2006 y›llar›ndaki yo-
¤un sat›fllar›n ard›ndan. Ama bite-
cekti elbette. Haz›ra da¤ dayan-
maz... Türkiye de dayanmaz.. Ama
AKP’nin yar›na dair bir düflüncesi
yok, sat›p sav›yor..

FFaattuurraann››nn KKiimmee 
KKeessiilleeccee¤¤ii,, KKaayymmaa¤¤››nn KKiimmee
DDüüflfleeccee¤¤ii HHeepp BBeelllliiddiirr

Ege Bölgesi’nin eenn bbüüyyüükk 110000
ffiirrmmaass›› s›ralamas› yap›lm›fl; TTüüpp--
rraaflfl,, VVeesstteell vvee HHaabbaaflfl ilk üçü payla-
fl›yor bu s›ralamada. ‹‹llkk 110000 ffiirrmmaa--
nn››nn cciirroossuu yyüüzzddee 1166,, reel kar› ise
yyüüzzddee 3377..44 artm›fl. 

Ekonomi dergisi Fortune’nin
dünyadaki en büyük 500 flirket s›ra-
lamas›nda ise, Koç grubu geçen y›la
göre 4 basamak yükselerek 39 mil-
yar dolar ciroyla 186’nc› olmufl. 

Koç Holding’in kar›n› 1.76 mil-
yar dolar art›rarak yyüüzzddee 335500 ora-
n›nda art›rd›¤› bilgisi veriliyor. 

Holding’in toplam varl›¤› da
2007 sonu itibar›yla 50.1 milyar do-
lara yükselmifl.

CCeennnneett’’tteenn RRaakkaammllaarr::
Yukar›da aktar›lan oranlara dik-

katinizi çekiyoruz; yyüüzzddee 3377,, hatta
yyüüzzddee 335500 oran›nda kar art›fl›; Böy-
le bir art›fl nas›l sa¤lan›r; hükümetle-
rin tam deste¤iyle ve halk›n tam sö-
mürüsüyle...

Gazetelere bak›n ve ülkemizin
emperyalist tekeller ve iflbirlikçileri
için nas›l bir cennet oldu¤unu görün;
iflte sadece birkaç günlük gazeteler-
den birkaç seçme:

EEnneerrjjii sseekkttöörrüünnddee TTüürrkkiiyyee’’ddee--
kkii eenn bbüüyyüükk kkrreeddiiyyii aallaann SSaabbaanncc››
((EEnneerrjjiissaa)),,  11 mmiillyyaarr eeuurroolluukk kkrree--
ddiiyyllee 1100 ssaannttrraall yyaappaaccaakk.. 16 Tem-
muz Türkiye

KKooçç oottoommoobbiill üürreettiimmiinnddee 440000
bbiinnee ddaayyaanndd››.. 17 Temmuz Hürriyet

GGeenneerraall EElleeccttrriicc,, TTüürrkkiiyyee’’ddee 

ççiifftt bbaassaammaakkll›› bbüüyyüümmeeyyii sürdü-
rüyor... 15 Temmuz Milliyet... 

AArrcceelloorrMMiittttaall,, TTüürrkkiiyyee aattaa¤¤››

nnaa ppaassllaannmmaazz ççeelliikkllee ddeevvaamm
eeddiiyyoorr...... 16 Temmuz Milliyet... 

HHoollllaannddaall›› bbüüyyüükk flfliirrkkeettlleerr,,
bankac›lar ve flimdi de sigorta ku-
rumlar›, rroottaallaarr››nn›› TTüürrkkiiyyee’’yyee ççee--
vviirrddiilleerr.. 15 Temmuz Zaman

IIMMKKBB,, yyaabbaanncc›› aall››mm››yyllaa ccooflflttuu..
17 Temmuz Milliyet

Yabanc› sermaye AKP döneminde
25 milyar dolar kar transferi yapt›! 

Rotalar›n› böyle bir ülkeye niye
çevirmesinler!

VVee CCeehheennnneemmddeenn RRaakkaammllaarr::
fiimdi tablonun di¤er yan›na ba-

kal›m: Tekellerin kar oran› yyüüzzddee
335500’’lleerree kadar t›rman›rken, genel
olarak tekeller büyürken, iiflçinin,
memurun ücretinde, çifçinin kazan-
c›nda bir art›fl yok.. 

Onlar›n, emekçilerin pay›na dü-
flen ise, art›fl, büyüme, geliflme de-
¤il; iflsizlik, yoksulluk, zamlard›r.  

BBeennzziinn,, 22000022’’ddee 1.69 Ytl iken,
bugün 3.44 Ytl’ye yükseldi. AArrtt››flfl
oorraann››:: %% 110033’’ttüürr...... AKP iktidar›n›n
tümü aç›s›ndan ele ald›¤›m›zda, son
5.5 y›lda da benzinin fiyat› yüzde
103, motorinin fiyat› ise yüzde

127.5 artt›. Ki bilindi¤i gibi, akarya-
k›t zamm› demek, zincirleme olarak
hemen her fleyin zam görmesi de-
mektir. 

TTüüppggaazz;; 22000022’’ddee:: 19 Ytl iken,
bugün 43 Ytl’ye ç›kt›. AArrtt››flfl oorraann››::
%% 112266 

Elektri¤e, sadece son 6 ay içinde
yap›lan zam oran›, yyüüzzddee 4444’’ttüürr..

EEkkmmeekk;; 22000022’’ddee:: 0.15 Ytl idi.
Bugün, 0.40 Ytl. AArrtt››flfl oorraann››:: %% 116666 

‹‹flflssiizz ssaayy››ss››,, 22000022’’ddee 6 milyon
200 bin iken, bugün, 10 milyona
ulaflm›flt›r. (Bu rakam› verirken, he-
men hiçbir iktidar döneminde iflsiz-
lik konusunda sa¤l›kl›, gerçekçi bir
resmi rakam olmad›¤›n› da ekleye-
lim. AKP iktidar›nda da durum de-
¤iflmedi; çünkü çözemedikleri soru-
nu gizlemek, tüm düzen hükümetle-
rinin ortak politikas›d›r.)

Zamlar, AKP iktidar›n›n da de-
¤iflmez yanlar›ndan biri oldu. Bazen
çok küçük dilimler halinde yap›ld›-
¤›ndan adeta “haber” de¤eri bile gö-
rülmedi. Bazen yüksek oranl› zam-
lar yap›ld›; onda da halk›n örgütsüz-
lü¤ü nedeniyle olmas› gereken tepki
ortaya ç›kmad›. Ama her ne olursa
olsun, rakamlar ortada. 

Daha pahal› yiyip içiyoruz; daha
pahal› demek, asl›nda elbette daha
az yiyip içmektir. Daha pahal› giyi-
niyoruz, yani daha az giyiniyoruz.
Daha pahal› tedavi oluyor, daha pa-
hal› okuyoruz. 

Yürüyüfl’ün 149. say›s›nda da
yay›nlanan rakamlardan birkaç›n›
aktaral›m. 

Bulgur, yoksullar›n bu en temel
besin kaynaklar›ndan biri olan bu yi-
yecek, geçti¤imiz bir y›l içinde yüz-
de 87 oran›nda zamland›. Pirinçte
yüzde 53, Nohutta yüzde 33, unda
yüzde 33, mercimekte yüzde 51, ku-
ru fasulyede yüzde 42...

EEkkoonnoommii PPoolliittiikkaass››
KKiimmddeenn YYaannaa??

Ekonominin iyiye gitti¤i, üç befl
ay, belki bir iki y›l sonra, ama mut-
laka refaha ç›k›laca¤›, her iktidar›n
söyledi¤i yalanlar›n bafl›nda gelir. 

Say›: 1155 7AKP-EKONOM‹

Bu ççark›n oonlar için ddönme-
di¤i kkesindi. MMaliye BBakan›
“ekonomi tt›k›r›nda” ddiyordu
ama oonlar, iiflçiler, mmemurlar
yoksullafl›yordu. BBakan›n ssö-
zetti¤i eekonomiyle, eemekçile-
rin eekonomisi ffarkl› oolmal›y-
d› bbu ddurumda; ki ggerçekten
de ööyleydi... TTekellerin vve
emekçilerin eekonomisi ffark-
l›yd› vve BBakan bbirinden aal›p,
ötekine vvermekle mmükellefti.
Hangisinden aal›p hhangisine
verdi¤i iise bbelliydi.   
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Ancak çok yak›nda oldu¤u söy-
lenen o refah günleri bir türlü gel-
memektedir ve AKP iktidar›nda da
gelece¤i yoktur; AKP iktidar›nda
gelen iki fley, zamlar ve bir k›s›m
halka gelen sadakalard›r. 

AKP aç›kça "rakam sihirbazl›-
¤›"yla (ki siz bunu sahtekarl›¤› diye
de okuyabilirsiniz), bizim baflar›m›-
z›n sonucunda enflasyon flu kadar
düfltü, milli gelir flu kadar büyüdü
propagandas› yapmaktad›r. 

Milli Gelir’in 10 bin dolara ç›ka-
r›lmas›, AKP’nin en önemli vaadle-
rinden biriydi seçim öncesi. Uygula-
nan ekonomi politikayla böyle bir
art›fl sa¤lanamad› ve sa¤lanmas› da
mümkün de¤ildi, ben yapar›m her-
kes kabul etmek zorunda ben söyle-
rim, herkes inanmal› zihniyetinin ti-
pik bir temsilcisi olan AKP, milli ge-
liri art›rmak(!) sorununu da bu zih-
niyetle çözdü. Milli geliri hesaplama
yöntemini de¤ifltirerek, bir gecede
milli gelirimizin 5600 dolardan
7500 dolara yükseldi¤ini aç›klad›
halka.  

Milli gelirin art›fl› bir aldatmaca,
art›fl›n halk için ne anlama geldi¤i
ise ikinci aldatmacayd›. Milli gelir-
deki art›fl›n bir bölümü de özellefltir-
melerde sat›l›p savrulan kurumlar-
dan geliyordu ve bu gelirin halk›n
gelirine yans›mayaca¤› bafltan bel-
liydi. Nitekim, ““mmiillllii ggeelliirriinn aarrtttt››--
¤¤››nn››nn”” ileri sürüldü¤ü bu süreçte te-
keller zenginleflirken, halk yoksul-
laflt›. Yani Milli Gelirdeki art›fl, hal-
ka herhangi bir flekilde yans›mad›.
Dünyadaki dolar milyarderleri liste-
sine 26 Türk’ü sokmakla övünenler,
ülkemizde yoksullar›n say›s›n› 40
milyona ç›kard›klar› gerçe¤ini gizle-
diler. 

Daha fazla rakamlara bo¤madan
temel soruya gelelim. Çünkü rakam-
lar› belirleyen, burjuvazinin dünya-
s›nda hangi rakamlar›n büyüyüp
hangilerinin küçülece¤ini (mesela
kar oranlar›n› büyütüp vergi oranla-
r›n› küçültmek) belirleyen de, emek-
çilerin dünyas›nda nelerin ço¤al›p
nelerin azalaca¤›n› (mesela borçla-
r›n art›p, sofradaki etin sütün azal-
mas›n›) belirleyen ekonomi politika-

s›n›n bu s›n›fsal niteli¤idir. 

Tayyip Erdo¤an, ekonomi politi-
kas›nda da ““bbeenn zzeennggiinnii sseevveerriimm””
diyen Özal’›n, “her mahallede bir
milyoner” yaratma politikas›yla ye-
ni sömürgecili¤i meflrulaflt›ran Ad-
nan Menderes’in izindedir. AKP, ik-
tidar›n›n bafl›ndan itibaren hiçbir fla-
fl›rt›c› ekonomik politikaya sahip ol-
mam›flt›r. fiafl›rtmam›flt›r çünkü, eemm--
ppeerryyaalliizzmmiinn vvee TTüüssiiaadd’’››nn ppaarrttiissii
olarak, tüm ekonomi politikalar› on-
lar›n istek ve ç›karlar› do¤rultusunda
olmufltur. 

Sosyal Güvenlik Reformu ad›yla
yap›lan düzenlemeler, halk için bir
y›k›m olurken,  “ekonominin reka-
bet gücü ve esnekli¤ini art›rma” ad›-
na yap›lan düzenlemelerle de
IMF’nin ve iflbirlikçi tekellerin iflçi-
leri kölelefltirme ihtiyac›na cevap
veriliyor. Halk kendi taleplerini
dayatacak güçte ve durumda
olmad›¤› için, AKP iktidar›   politik-
alar›n› uygulamaya devam edebiliy-
or. Bu politikalar›n özeti de,
yukar›daki rakamlar›n gösterdi¤i
gibi eemmeekkççiilleerree yyookkssuulllluukk,, tteekkeellllee--
rree zzeennggiinnlliikk’ten ibarettir.  

u Çankaya’ya ç›kan Cumhurbafl-
kan› Abdullah Gül’ün babas› fabrika
kurdu... 

u Osman Pepe’nin o¤ullar› sade-
ce gemi al›p satarak köfleyi dönme-
diler, ayn› zamanda büyük bir inflaat
flirketi de kurdular. fiirketin flu anda
660000 eevvii var. 

u Üç firman›n kat›ld›¤› Band›r-
ma ET‹BOR Afi'nin Edincik belde-
sindeki tesislerinin ihalesini MMaalliiyyee
BBaakkaann›› Unak›tan'›n o¤lu AAbbdduullllaahh
UUnnaakk››ttaann ile UUllaaflfltt››rrmmaa BBaakkaann››
Y›ld›r›m'›n o¤lu Erkan Y›ld›r›m'›n
ortak oldu¤u Denport ‹nflaat ve Li-
man ‹flletmecili¤i fiirketi kazand›. 

u UUllaaflfltt››rrmmaa BBaakkaann›› Y›ld›r›m'›n
o¤lu Erkan Y›ld›r›m, ‹talya'dan 445
bin Euro'ya yolcu gemisi sat›n ald›.
24 yafl›ndaki bu gencin bu büyük pa-
ray› nereden buldu¤u cevaps›z kal-
d›.Fakat kredi ald›¤› Santour fiirketi-
ne, TD‹'ye ba¤l› ''Ankara Feribo-
tu''nun iihhaalleessiizz oollaarraakk vveerriillddii¤¤ii or-
taya ç›kt›. 

u Ülker gurubunun ürünü Cola
Turca’n›n Anadolu yakas› genel da-
¤››t›mc›l›¤› Tayyip Erdo¤an’›n o¤lu
Yavuz Erdo¤an’a verildi.

u Bal›kesir Seka Fabrikas› yüz-
lerce dönümlük arazisi ve lojma-
n›yla Albayraklar’a 1 milyon dolara
verildi. Sat›fl zaten kelepirdi, baflka

deyiflle aç›kça
p e fl k e fl t i ; v e
fakat bunu için bile Albayraklar’›n
cebinden bir kurufl para ç›kmaya-
cakt›, çünkü ayn› günlerde hükü-
met, Albayraklar’a bir trilyonluk
kredi verdi. 

u Sabah Gazetesi’nin Çal›k gru-
buna ihale edilmesi sa¤land›. Ondan
önce de Star grubunun, AKP’ye
yak›n gruplar taraf›ndan al›nmas›
sa¤lanm›flt›. 

u Baflbakan Erdo¤an'›n büyük
o¤lu Burak Erdo¤an Safran 1 adl›
kuru yük gemisini ald›.

u Baflbakan›n damad› Berat Al-
bayrak Çal›k Holding'e genel müdür
olarak atand›. 

u Abdullah Gül’ün o¤lu, küçük
yaflta büyük ticarete at›ld›. 

u Maliye Bakan› Unak›tan'›n ço-
cuklar›, AB G›da, Serab G›da, Tele-
mobil, FAB G›da ve SAB Makine
flirketlerini kurdular.

Baflta, AKP’nin refah› da kendi-
ne dedik fakat yine de yanl›fl eksik
anlafl›lmamas› için bir ek yapal›m:

Düzen partilerinin bu ya¤ma ve
talan düzeninden pay alabilmeleri-
nin koflulu, elbette önce emperyalist
tekelleri ve iflbirlikçileri doyurmak-
tan geçer. E¤er bunu yapmazlarsa,
tekeller, kimseye birfley yedirmezler. 

Kendine ddemokrat, kkendine
müslüman AAKP’nin ““refah”›

da KKEND‹NE!



Teck Cominco, Kuzey Truva,
Do¤ru Truva, Tüprag Metal, Global
Mad, Yeni Anadolu, Park Enerji...
BBuunnllaarr nnee,, kkiimm bbuunnllaarr??

Bunlar Kaz Da¤›’nda alt›n ara-
mak için ruhsat alan flirketlerin ad-
lar›... Kaz Da¤lar›’n› delik deflik et-
mifl durumdalar. 

Her biri kaç kez, kaç yere sondaj
yapm›fl, bak›n listeye: Teck Cominco
336622 ssoonnddaajj, Kuzey Truva 220099, Do¤-
ru Truva 6666, Tüprag Metal 2222, Global
Mad 88, Yeni Anadolu 88, Park Enerji
44... Da¤lar› en fazla delik deflik eden
ise Koza Alt›n ‹flletmeleri, Tam 337722
sondaj kuyusu açm›fl o güzel da¤la-
ra.. TTooppllaamm 11005511 ssoonnddaajj yap›lm›fl flu
ana kadar ve elbette devam ediyor.

Halk tepki de gösterse, mahke-
me kararlar› aleyhlerine de olsa,
sondaja devam ediyorlar. Çünkü
emperyalizmin iflbirlikçisi iktidar-
dan güç al›yorlar, s›rtlar›n› AKP ik-
tidar›na dayayarak, Kaz Da¤›’n›n
ba¤r›n› delik deflik ediyorlar.

‹flbirlikçi iktidarlar ülkenin her
yan›n› sat›yorlar, da¤lar›, ormanlar›,
nehirleri ne varsa emperyalist ve ifl-
birlikçi tekellerle birlikte ya¤mal›-
yor ve yok ediyorlar. ÇÇÜÜNNKKÜÜ ‹‹fifi--
BB‹‹RRLL‹‹KKÇÇ‹‹LLEERR VVAATTAANN KKAAVVRRAA--
MMIINNII BB‹‹LLMMEEZZLLEERR..

Oysa, emperyalist tekellerin yok
ettikleri Vatan›m›zd›r. Deniz kenar-
lar›nda emperyalistlere peflkefl çek-
mek için ormanlar› yak›lan, alt›n ç›-
kar›lmak için 1051 yerinden delik
deflik edilen üzerinde yaflad›¤›m›z
topraklar›m›zd›r.

Ve bu topraklarda aç›lan her ya-
ra, o topraklar için harcanan emek-
lerin, u¤runa ödenen bedellerin yok
edilmesidir. Vatan topraklar›n›n yok
edilmesi, bugünümüzün ve gelece-
¤imizin yok edilmesidir.

Bugün ülkemizde, emperyalizm
iflbirlikçisi iktidarlar taraf›ndan bu
kavram tüm halka unutturulmaya
çal›fl›l›yor. Nedenini görmek için ifl-

te Kaz Da¤›’na bakmak yeterlidir.
Ancak, vatan kavram› unutturulmufl
bir halk, vatan yok edilirken sessiz
kalabilir, tepkisiz seyredebilir.

Dünyan›n dört bir yan› ve ülke-
miz emperyalizmin ya¤mas› alt›nda
iken, bizlere dünyan›n global bir
köy oldu¤u, vatan kavram›n›n art›k
eskide kald›¤›n› söyleyerek bizim
olan› sahiplenmemizi engellemeye
çal›fl›yorlar.

Bu ya¤ma ve talan karfl›s›ndaki
tepkisizli¤in boyutu, vatan kavra-
m›n› unutturmadaki baflar›lar›n›n da
bir ölçüsünü verebilir.

Anadolu halk› kendi topraklar›n-
da emperyalistler kadar özgür de¤il,
kendi vatan›nda üretilenden, zen-
ginliklerden halk de¤il, emperya-
listler yararlan›yorlar. Bu gerçek,
vatan kavram›n›n da içeri¤inin unu-
tulmas›na, anlam›n›n kaybolmas›na
hizmet ediyor.

Fakat bu, Anadolu topraklar›n›n,
Anadolu halk›n›n vatan› oldu¤u
gerçe¤ini de¤ifltirmiyor. Ve yine, bu
topraklar için mücadele eden ve
edecek olan, gerekti¤inde kan›n›
döken ve dökecek olan da, geçmiflte
oldu¤u gibi yine Anadolu halk›d›r.

Emperyalizmin iflbirlikçileri için
Vatan, ya¤malayacaklar› bir toprak
parças›ndan ibarettir, halk ise eme-
¤ini sömürecekleri kitlelerdir. Bu
nedenle de, Anadolu’nun ba¤r›n›n
deflilmesinden rahats›z de¤illerdir.
Tersine mirasyediler gibi, her fleyi
yok etme, tüketme peflindedirler.

Halk için ise, bu topraklar yafla-
m›n kendisidir. Kaz Da¤›’n›n yok
edilmesi demek, o bölgede yaflayan
köylülerin yaflamlar›n›n da yok
edilmesi demektir. 

Halk için, emperyalizmin ege-
menli¤indeki dünya, global bir köy
de¤ildir. Ancak vatan›na sahip ç›ka-
bildi¤i oranda yaflam›n› ve gelece-
¤ini koruyabilir. 

Kaz Da¤›’n›n ba¤r› deflilirken,

yaflam alanlar› yok edilen Türk’ü,
Kürt’ü, Laz’›, Çerkes’i, Alevi’si,
Sünnisi’yle Anadolu halk›d›r.

Kaz Da¤› ve ülkenin de¤iflik böl-
gelerinde Anadolu’nun ba¤r›na sap-
lanan emperyalist oklar, ayn› za-
manda emperyalist iflgalin, ba¤›m-
s›z bir ülkede yaflamad›¤›m›z›n gö-
zümüzün içine sokulmas›d›r.

1051 yerinden yaralanan Kaz
Da¤›, “ba¤›ms›zl›k için mücadele
ile, emperyalizmin s›n›rs›z ya¤ma
ve talan›” aras›nda üçüncü bir yol
olmad›¤›n› hayk›rmaktad›r.

Ortadaki yal›n gerçek budur.
Emperyalist ya¤man›n s›n›r›, dura-
ca¤› bir nokta yoktur. Sömürgeleflti-
rilmifl bir ülkede, emperyalizmi
durdurabilecek tek güç, aya¤a kalk-
m›fl, ba¤›ms›zl›¤›, onuru için kavga-
y› göze alm›fl halkt›r.

Emperyalist alt›n tekelleri, geldik-
leri ülkelere geri gönderilmedikleri
sürece Anadolu topraklar›, Kaz Da-
¤›’n›n ba¤r›na aç›lm›fl kuyulardan,
kan kaybetmeye devam edecektir.

Say›: 155 9YA⁄MA

Anadolu’nun ba¤r›n› 
kanatan kuyular

Anadoluyum bben
Binlerce yy›l ssa¤›lm›fl›m,
Korkunç aatl›lar›yla
parçalam›fllar
Nazl›, sseher-sabah
uykular›m›
Hükümdarlar, ssald›rganlar,
haydutlar,
Haraç ssalm›fllar üstüme.
Ne ‹‹skender takm›fl›m,
Ne flflah nne ssultan
Göçüp ggitmifller, ggölgesiz!

Ahmet AArif

Bunlar da ggöçüp ggide-
cekler öncekiler gibi. TTek
bir izlerini bbile bb›rakmaya-
ca¤›z bbu ttopraklarda...
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AKP propagandas›na göre; 14
Temmuz’da ““EErrggeenneekkoonn”” iddiana-
mesi aç›klanacak, Ergenekoncula-
r›n darbe planlar›n›n yan›nda, ülke-
mizde gerçeklefltirilen kontrgerilla
eylemleri ortaya serilecekti! Elbet-
te, orada kalmaz, soruflturma sürdü-
rülür ve tüm kontrgerillac›lar da or-
taya ç›kar›labilirdi!

Henüz  davaya bakacak olan, 13.
A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan
iddianamenin kabul veya reddedil-
di¤ine iliflkin bir karar al›nmad›¤›n-
dan, 14 Temmuz’da iddianame
aç›klanamad›. Böylece beklentiler
de sonraya ertelenmifl oldu.

‹stanbul Cumhuriyet Baflsavc›s›
Aykut Cengiz Engin taraf›ndan ss›-
n›rl› çerçevede yap›lan aç›klamaya
göre; iddianamenin tamamlanan bö-
lümünde yer alan 48’i tutuklu 86 ki-
fli hakk›nda, ““ssiillaahhll›› tteerröörr öörrggüüttüü””
suçlamas›yla dava aç›lmas› istendi.

‹ddianamenin içeri¤ine iliflkin
resmi aç›klama yap›lm›yor, fakat,
özellikle AKP yanl›s› bas›nda her-
gün iddianamenin içeri¤ine iliflkin
bir haber yer al›yor. Baflsavc› En-
gin, bas›nda soruflturmaya iliflkin
gerçek  d›fl› haberler yap›ld›¤›n› be-
lirterek, ““BBuu yyaayy››nnllaarr cciiddddii bbooyyuuttttaa
bbiillggii kkiirrlliillii¤¤iinnee sseebbeepp oollmmuuflfl,, kkaa--
mmuuooyyuu yyaannll››flfl bbiillggiilleennddiirriillmmiiflfl,, bbiill--
ggiilleennddiirriillmmeekktteeddiirr..”” dedi.

Fakat, baflsavc›n›n bu aç›klama-
s›, Ergenekon davas›n›n içeri¤ine
iliflkin, belgelere dayand›r›lmayan
yay›nlar yap›lmas›n› engellemedi.
Çünkü, bu yay›nlar, bizzat sorufltur-
may› yürüten savc›lar taraf›ndan
AKP yandafl› medyaya veriliyor ve
bilinçli bir yönlendirme faaliyeti

yürütülüyor. Örne¤in, savc› Zekeri-
ya Öz’ün, savc›n›n bu “bilgi kirlili-
¤i”nden flikayet etti¤i ayn› gün, ga-
zetecileri bizzat toplay›p, davaya
iliflkin bilgiler verdi¤i ortaya ç›kt›.

Verilen, “s›zd›r›lan” bilgiler ise
esas olarak “Ergenekon”un Gazi
katliam› gibi, ayd›nlara yönelik sui-
kastlar gibi olaylara iliflkindi. Çün-
kü, AKP’nin Ergenekon’u kontrge-
rillaya karfl› bir operasyon gibi gös-
termeye ihtiyac› var. Aleni olarak
yürütülen oligarfli içi iktidar çat›fl-
mas›, bas›nda etkin olarak kullan›-
larak, ““ddaarrbbeecciilleerree vvee kkoonnttrrggeerriill--
llaayyaa kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee”” meflrulu¤una
oturtulmaya, bu zeminde, çeflitli ke-
simlerin ve halk›n deste¤i sa¤lan-
maya çal›fl›l›yor.

Örne¤in, bu çaba içindeki yazar-
lardan biri olan Fehmi Koru; ““BBuu--
ggüünn kkaarrflfl››mm››zzaa hheeyyüüllaa ggiibbii ddiikkiilleenn
yyeerraalltt›› öörrggüüttlleennmmeessiinniinn 11995500''llii yy››ll--
llaarrddaa üüllkkeemmiizzddee ddee NNAATTOO ççeerrççeevvee--
ssiinnddee CCIIAA ttaarraaff››nnddaann kkuurruullmmuuflfl
''GGllaaddiioo'' iillee iirrttiibbaatt›› eellbbeettttee vvaarr..”” di-
ye yazarak, sanki 1950’lerden gü-
nümüze uzanan kontrgerilla örgütü
hedef al›n›yormufl havas› yarat›yor.

Bilinçli olarak, halkta operasyo-
nun, kontrgerillan›n tüm ba¤lant›la-
r›n› ortaya ç›karacak flekilde genifl-
letilece¤i beklentisi yarat›l›yor. ‹lgi-
li ilgisiz ba¤lant›lar kurularak, kap-
saml› bir operasyon havas› olufltu-
rulmaya çal›fl›l›yor.

Di¤er yandan, çeflitli kesimlerde
Ergenekon operasyonu içine dahil
edilebilece¤i korkusu yarat›l›yor, bu
da gözda¤› ve sindirmeye hizmet
ediyor. Taraf Gazetesi’nden Yase-
min Çongar’a yazd›rt›lan flu sat›rlar,
Ergenekon operasyonunun nas›l
tüm AKP muhaliflerine karfl› bir
tehdit ve sindirme arac› olarak kul-
lan›ld›¤›n›n belgesi gibidir:

““EErrggeenneekkoonn ooppeerraassyyoonnuunnuu yyüü--
rrüütteennlleerrllee kkoonnuuflfluunnccaa,, mmuuhhtteemmeell

yyeeddiinnccii ddaallggaann››nn yyaarrgg››yyaa,, üünniivveerrssii--
tteelleerree,, hhaattttaa EEmmnniiyyeett’’ee uuzzaannaabbiillee--
ccee¤¤iinnii aannll››yyoorrssuunnuuzz.. DDaahhaass››,,
eemmeekkllii vvee mmuuvvaazzzzaaff ssuubbaayyllaarr›› ddaa
kkaappssaayyaaccaakk bbiirr sseekkiizziinnccii ddaallggaann››nn
ddaa mmüümmkküünn oolldduu¤¤uunnuu sseezziiyyoorrssuu--
nnuuzz..””..

Kontrgerillaya karfl› bir operas-
yon yürütülmüyor, halka karfl› suç-
lar yarg›lanm›yor ama, AKP iktida-
r›, yarg›y› alalade bir sopa olarak
kullan›p, kendinden olmayan herke-
se karfl› sallay›p duruyor.

TTaayyyyiipp YYeennii ÖÖ¤¤rreennmmeemmiiflfl,,
OOppeerraassyyoonn NNiiyyee YYeennii??
Bas›na yans›yan son bilgilere

göre; ““EErrggeenneekkoonn öörrggüüttüü”” hakk›n-
da 2003’te M‹T taraf›ndan baflba-
kan Erdo¤an’a bir rapor verilmifl.
Bu raporda örgütün flemas›, üyeleri,
faaliyetleri yer al›yormufl. 

PPeekkii nneeddeenn oo zzaammaann bbööyyllee bbiirr
ssoorruuflflttuurrmmaa,, ddaavvaa aaçç››llmmaadd››??

Suçsa, o zaman da suçtu. Yasala-
r›n gere¤ini yerine getirmekse, o za-
man da ayn› durum geçerli idi.

Fakat, bu bilgi gösteriyor ki; oli-
garfli içi güçler birbirlerine karfl› el-
lerine geçirdikleri malzemeyi iç ça-
t›flmalar›nda kullanmak için beklet-
mekte ve ihtiyaç duyduklar›nda da
devreye sokmaktad›rlar.

Bu asl›nda oligarflik güçler için
bilinen yöntemlerdir. Hepsi yasalar›
çi¤nerler, hepsi suç ifllerler. Ve bir-
birleri hakk›nda istihbarat toplar,
dosyalar tutarlar. Her iki taraf da,
“karanl›kta kalm›fl” denilen suçlar›
kimlerin nas›l iflledi¤ine az çok va-
k›ft›rlar. Fakat, amaçlar› yasad›fl›l›-
¤›, suçlar› önlemek ve adaleti sa¤la-
mak olmad›¤› için, bunlar› ihtiyaç
duyduklar›nda, birbirlerine karfl›
de¤iflik biçimlerde kullan›rlar.

Ergenekon operasyonunda da,
flu ana kadar görülen odur ki, ne

AKP; Yarg›s›yla, Bas›n›yla

‹ktidar Savafl›nda



adaletin tecellisi, ne karanl›k tarihin
ayd›nlat›lmas› sözkonusu de¤ildir.
Söz konusu olan, sadece oligarfli içi
iktidar kavgas›d›r.

YYaassaa,, HHuukkuukk HHaakk GGeettiirree;;
‹‹kkttiiddaarr KKaavvggaass››nnddaa 
HHeerr YYooll MMüübbaahh
Ony›llard›r devrimcilere, ilerici-

lere karfl› kullan›lan yasa ve hukuk
tan›mazl›k; flimdi kendi iç iktidar
çat›flmalar›nda da kullan›l›yor.

Ve herkes görüyor ki, oligarfli içi
güçler taraf›ndan yasalar, hukuk ç›-
karlar› gerektirdi¤inde rahatl›kla
çi¤nenebilecek, önemsizlefltirilecek
teferruatlard›r.

Güya, Ergenekon operasyonu
soruflturma aflamas›nda, güya henüz
tutuklular hukuken haklar›nda ke-
sinleflmifl bir ceza olmad›¤› için
““ssuuççssuuzzllaarr””, fakat bak›n AKP bas›-
n›na, her gün san›klar›n bir suçlar›-
n› buluyor, ortaya ç›kar›yor, yarg›l›-
yorlar.

Bir k›sm› ç›k›yor, bir yerlerden
duyduklar› iddialara yer veriyor,
kaynak bile belirsizken bu iddialar
üzerinden suçluyor. Olmad›, senar-
yolar yaz›l›yor, belgeye, somut bir
bilgiye dayanmayan senaryolar üze-
rinden sadece Ergenekoncular da
de¤il, birçok örgüt Ergenekon’a
ba¤lanarak suçlan›yor.

Fakat yasalar›n bu flekilde çi¤-
nenmesi karfl›s›nda, düzenin yarg›s›
harekete geçmiyor. Ki, zaten tüm
bunlar yarg› ve bizzat iktidar partisi
taraf›ndan yürütülüyor.

Örne¤in, daha iddianamenin içe-
ri¤ine iliflkin resmi bir aç›klama ya-
p›lmad›¤› halde, san›klar›n darbe
planlad›klar›, çeflitli kontrgerilla ey-
lemlerinin failleri olduklar›, örgüt
kurduklar›, yönettikleri, üye olduk-
lar› kesinlik kazanm›fl gibi yaz›l›p
çizildi.

Ergenekon çerçevesinde gözalt›-
na al›n›p tutuklananlar devlet için-
deki resmi görevleri çerçevesinde
bile, halka karfl› suç ifllemifl kifliler-
dir. Bu kesindir. Bunun yan›nda,
haklar›ndaki di¤er iddialar do¤ru da
olabilir. Fakat, bunlar›n olmas›, söz

konusu aç›klama ve yay›nlar›n
mevcut yasalar›n çi¤nenmesi oldu-
¤u gerçe¤ini de¤ifltirmiyor.

Demek ki, yasalar›n bir önemi
yok, önemli olan yap›lanlar›n ikti-
dara hizmet edip etmedi¤idir. ‹kti-
dara hizmet ediyorsa yasalar yok
say›labilir.

Elbette, bu durum devrimciler
için, flafl›rt›c› uygulamalar de¤ildir.
Devrimciler, daha gözalt›na al›nd›k-
lar› andan itibaren, emniyet müdür-
leri, valiler, bakanlar›n aç›klamala-
r›nda, burjuva bas›nda hemen suçlu
ilan edilirler, hangi eylemlerin fail-
leri olduklar›, sanki yarg›lama yap›-
l›p bitirilmifl gibi ilan olunur. 

Örne¤in bir devrimci katledilir.
Hemen ““tteerröörriisstt”” diye yaz›l›r, se-
naryo haz›rd›r, polisin ““tteesslliimm ooll””
ça¤r›s›na ateflle karfl›l›k vermifltir,
““çç››kkaann ççaatt››flflmmaaddaa ööllüü eellee ggeeççiirriill--
mmiiflflttiirr..”” Burjuva bas›n, olay›n fark-
l› olabilece¤ine iliflkin bir temkinli-
lik içinde olmaz. ‹lk elden, infaz›,
katliam› meflrulaflt›rmaya çal›fl›r. Ve
hiçbirinin akl›na, bas›n etik ilkeleri,
yasalar, ““mmaahhkkeemmeelleerrddee kkeessiinnlleeflfl--
mmiiflfl bbiirr hhüükküümm yyookkssaa ssuuççssuuzz kkaabbuull
eeddiillmmeessii ggeerreekkttii¤¤ii”” gelmez. Polisin
yönlendirmesinde, yalan yanl›fl ha-
berleri kesinli¤i kan›tlanm›fl gibi
yazarlar.

fiimdi bu deneyimlerini birbirle-
rine karfl› konuflturuyorlar.

KKoommpplloo TTeeoorriissyyeennllii¤¤iinnddee 
SS››nn››rr YYookk
Ergenekon soruflturmas› sürer-

ken, ABD konsoloslu¤una yönelik
bir eylem gerçeklefltirildi.

Ergenekon’un komplo teoris-
yenlerine göre; her fleyin sorumlusu
tutuklanan iki general ve ona ba¤l›
ekipti. Bu arada Amerikan konso-
loslu¤u bas›l›yorsa, bu da Ergene-
koncular›n ifli neden olmas›nd›! He-
men yazmaya bafllad›lar.

YYeennii fifiaaffaakk ddeeddii kkii;; “Ergenekon
soruflturmas›nda tutuklanan Doç.
Dr. Emin Gürses'in polisin dinleme-
sine tak›lan ‘‘BBeennii hhaappssee aattaarrllaarrssaa,,
bbiizziimmkkiilleerr AAmmeerriikkaann vvee ‹‹ssrraaiill eellççii--
lliikklleerriinnii hhaavvaayyaa uuççuurruurr'' fleklindeki

sözleri ABD Baflkonsoloslu¤u'na
yap›lan hain sald›r›n›n Ergenekon
örgütü taraf›ndan yap›lm›fl olabile-
ce¤i ihtimalini gündeme getirdi.”.
Baflka belgeye bilgiye gerek yok.

Zira, maksat eylemi Ergene-
kon’a ba¤lamak. Böyle bir propa-
ganda, hem eylemin anti-emperya-
list yan›n› gizlemeye, hem de Erge-
nekon operasyonunun görüntüsünü
büyütmeye hizmet eder. Bu amaca
hizmet ediyorsa, ileri sürülen teori-
nin do¤ruluk derecesinin de bir öne-
mi yoktur.

YYiinnee SSaabbaahh ddiiyyoorr kkii;; ““SSaalldd››rr››
EErrggeenneekkoonn kkookkuuyyoorr””.. Bak›n Sabah
nas›l alm›fl bu kokuyu? Devam edi-
yor; ““AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤››''nnddaa EErrggeennee--
kkoonn''uu yyaakk››nnddaann bbiilleenn bbiirr yyeettkkiillii,,
ABD Konsoloslu¤u'na gerçeklefltiri-
len sald›r›n›n El Kaide'den çok Erge-
nekon koktu¤unu ifade etti. El Kaide
eylemlerinin soruflturmalar›n› bilen
yetkili, iddias›n› 5 maddede gerekçe-
lendirdi... 1- Militanlar ‘usta’de¤il 2-
Eylem tipine uymuyor 3-Eylemcilerin
geçmiflinde ülkücülük ve h›rs›zl›k var
4- Eylemi gerçeklefltirenler Ergene-
kon’un tafleronu olabilir. 5- Amaç so-
ruflturmay› sapt›rmakt›r.”.

Bu kadar basit. ““BBiirr eettkkiillii yyeettkkii--
llii ddeeddii kkii”” cümlesiyle baflla ve uy-
dur uydur yaz. Gerçekten bir yetkili
dediyse, o adalet bakanl›¤›n›n, nas›l
adalet sa¤layaca¤›n› yorumlamaya
bile gerek yok.

Böyle bir yetkilinin hiç olma-
mas› da ihtimal dahilindedir. Zira
komplo teorisyenlerinin hünerlerin-
den birisi de olmayan yetkililere, ol-
mayan kaynaklardan “gelen bilgile-
re” dayanarak teori üretmektir.

Eylemde Ergenekon kokusu
olup olmad›¤› bir yana, ama bu ha-
berler iktidarlar›n hizmetinde ççüürrüü--
mmüüflfl bbaass››nn››nn kokusunu yay›yor.
Komplo teorileri böyle üretilip pi-
yasaya sürülüyor. Yeni sivri zekala-
r›n katk›lar›yla kocaman yalan ba-
lonlar›na dönüflüyor.

Bu yöntem de ony›llard›r dev-
rimci örgütleri ve eylemlerini kara-
lamak, kitlelerde güvensizlik yarat-
mak için kullan›ld›. Bugün birbirle-
rine karfl› da kullan›yorlar.

Say›: 155 11‹KT‹DAR SAVAfiI



Genelkurmay’›n, Sabanc› Cen-
ter’in, ANAP Genel Merkezi’nin
bile “ayd›nl›k için bir dakika karan-
l›k” eylemlerine  kat›ld›¤› o ortam-
da dahi, kontrgerillay›, Gladio’yu
elefltirmekte “çekimser” davranan
kimi islamc›, sa¤c›, gerici kesimler,
bu s›ralar en keskin ““EErrggeenneekkoonn
kkaarrflfl››tt››”” kesildiler. Onlar› dinledi¤i-
nizde, yaz›lar›n› okudu¤unuzda,
sanki bir ad›m sonras›nda NATO’ya
bile karfl› ç›kacaklarm›fl gibi gelir.
Fakat o bir ad›m sonras› hiç gelmez
ve gelmeyecektir de. Çünkü düze-
nin sa¤› da, solu da, liberali de, mu-
hafazakar› da, her durumda SS‹‹SSTTEE--
MM‹‹ ve DDEEVVLLEETT‹‹ savunmaktan ge-
ri kalmazlar.   

NATO’ya karfl› ç›kmazlar, çün-
kü, NATO, ayn› zamanda sistem de-
mektir bu ülkede. Kontrgerillaya da
karfl› ç›kmazlar, çünkü itiraf etme-
seler de bilirler ki, o devlettir.  

Kimi, orduyla olan çeliflkilerin-
den, kimi AKP yalakal›¤›ndan, kimi
düzen içi statükosunu sürdürüp ayn›
zamanda da “darbe karfl›t› bir de-
mokrat” görünümünü sürdürmek
için belli bir çerçevede “Ergene-
kon”a karfl› ç›ksalar da, biraz efle-
lendi¤inde, hemen as›l zihniyetleri
ortaya ç›k›yor. 

‹flte bir örnek; NNaazzll›› IIll››ccaakk.. 

AKP’nin “Ergenekon operasyo-
nu”nun en keskin savunucular›n-
dan. En keskin “darbe karfl›tla-
r›”ndan. Fakat ifl, daha önceki dö-
nemlere, 1980 öncelerine, Seferber-
lik Tetkik Dairesi’ne, Özel Harp
Dairesi’ne, halka karfl› kullan›lan
sivil faflist örgütlenmelere uzan›nca,
bak›n ne diyor:

“Tabii, o zamanlar bir komünist
iflgal falan olursa hani halk da ken-
dini korusun diye böyle bir fley dü-
flünülmüfl.” 

Yani; Ergenekon diye, iki gene-
ral yarg›lans›n, ama kontrgerillac›-

lar, halka karfl› say›s›z provokasyo-
nu, kitle katliamlar›n› gerçekleflti-
renler, 12 Eylül öncesi-sonras› hal-
ka karfl› savaflanlar yarg›lanmas›n... 

Bu kafa yap›s›n›n birkaç kifliye
özgü oldu¤u san›lmas›n; iflte MMuuhh--
ssiinn YYaazz››cc››oo¤¤lluu...... 12 Eylül’de kulla-
n›ld›klar›n› görüp ders ç›karm›fl gibi
görünen Büyük Birlik Partisi’nin
Genel Baflkan› da Ergenekon ope-
rasyonunu hararetle savunuyor ve o
da, ifl, her yönüyle kontrgerillaya
gelince bak›n ne diyor:

“So¤uk Savafl döneminde hemen
yan› bafl›m›zda... ideolojisiyle istila
yapabilen bir Sovyetler Birli¤i var-
d›. Böyle bir dönemde komünizmle
mücadele esas›na dayanan bir di-
renç oluflturuldu.” (14 Temmuz
2008, Sabah)

Bu yorum üzerine gazeteci soru-
yor: “Özel Harp Dairesi, ABD'nin
kurdu¤u bir kurulufl de¤il mi?”

Yaz›c›o¤lu cevapl›yor:

“Özel Harp Dairesi d›fl de¤il iç
kaynakl›... ‹çerden bir ihtiyaç vard›.
Sovyetler Birli¤i'nden kayg› duya-
rak bir milli refleks göstermekte
Türk milleti haks›z de¤ildi... Buna
katk› olarak Türkiye NNAATTOO'dayd›
ve üye olan ülkelerin tümünde yerel
direniflleri organize etmek üzere
oluflturulmufl bu kurulufllar vard›.
Normal iflledi¤inde gayet meflru...
bir kurum.”

Yine belirtelim; Il›caklar, Yaz›c›-
o¤lular, istisna de¤il. Korkut
Eken’in hapsedilmesini bile “devlet
için ifl yapacak insanlar deflifre edi-
liyor” diye karfl› ç›kan CCeemmiill ÇÇii--
ççeekk’’lleerrii, fiemdinli’yi gayet rahat
örtbas eden TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aannllaarr’’››,
6-7 Eylülleri hala savunan AKP
kadrolar›n› ekleyin bu listeye. 

Bu kafa yap›s›, Ergenokon’u
yarg›lay›p mahkum edebilir mi?
Kontrgerillan›n seceresini ortaya ç›-
karabilir mi? fiu meflhur deyimle

““ggiittttii¤¤ii yyeerree kkaaddaarr”” gidebilir mi?

Gerek Demokrat Parti-Adalet
Partisi çizgisinde, gerek MHP ve
MSP çizgisinde yeralan burjuva po-
litikac›lar›n hemen hiçbir dönem
kontrgerillayla bir uzlaflmazl›klar›
olmam›flt›r. fiu veya bu nedenle or-
duyla çeliflkilerinin oldu¤u dönem-
lerde bile, kontrgerillay› savunmufl-
lard›r. Kontrgerillan›n “sivil savun-
ma” fleklindeki örgütlenmesi de za-
ten esas olarak bu gerici, faflist ta-
ban üzerinde yükselmifltir. (CHP
yönetimini bunun d›fl›nda b›rak›yor
de¤iliz; fakat esas olarak 1950’ler-
den beri iktidar olan DP-AP-MHP-
ANAP-DYP-AKP gibi partiler ol-
du¤u için, kontrgerilla örgütlenme-
sini oluflturan, politikalar›n› uygula-
yan da esas olarak onlar olmufltur.) 

Dolay›s›yla, bu sa¤c›, gerici,
dinci, faflist ideoloji ve politikan›n
savunucular›n›n bugün Ergenekon
karfl›t›, darbe karfl›t› olmalar› tama-
men ddöönneemmsseell vvee yyüüzzeeyysseellddiirr.. On-
lar›n “karfl›tl›klar›” o yap›n›n esas›-
na yönelmez.   

‘Ulusalc›lar’ için, katliamlar 
zaten tart›flma d›fl›!
Bu s›ralar, gözalt›, tutuklama gi-

bi esas olarak kendilerinden uzak
baz› uygulamalara maruz kald›klar›
için, haktan hukuktan bolca söz
eden “ulusalc›”lar, Genelkurmayc›-
lar ise, o “kontrgerilla” defterlerinin
aç›lmas›na karfl› ç›kanlar›n her za-
man en bafl›nda gelmifllerdir. 

‘Ergenekoncu demokratlar’›n
operasyona karfl› en temel savun-
mas›, ““bbuu kkaaddaarr yy››ll tteerröörree kkaarrflfl››
mmüüccaaddeellee eettmmiiflfl”” generallere, su-
baylara bunlar›n yap›lamayaca¤›,
yap›lmamas› gerekti¤i tezidir. 

Kontrgerillan›n sistem içinde na-
s›l bir yer buldu¤unu çok özlü bir
biçimde ifade etmektedir bu tez.
“Teröre karfl› mücadele” ad›na, hal-
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‘Ergenekon Demokratlar›’yla, ‘AKP Demokratlar›’n›n Bulufltu¤u Yer:

““BBiizziimm kkoonnttrrggeerriillllaamm››zz iiyyiiddiirr

KKoonnttrrggeerriillllaamm››zzaa ddookkuunnuullmmaass››nn!!””



ka devrimcilere karfl› her türlü zul-
mü uygulayanlar, “Teröre karfl› mü-
cadele” ad›na, devletin hizmetinde
yasal, yasad›fl›, gayri-meflru her tür-
lü görevi üstlenenler, ddeevvlleett kkaatt››nn--
ddaa bbiirr ttüürr ddookkuunnuullmmaazzll››kk kazan-
maktad›rlar. 

‹ki üç generalin gözalt›na al›n-
m›fl olmas›, bu durumu de¤ifltirmifl
de¤ildir. Oligarfli içi iktidar kavgas›
nedeniyle bir “dokunma” söz konu-
sudur ancak kontrgerillaya kimse
dokunmam›flt›r henüz ve dokunma-
s› da zordur. 

fiunu da belirtmeliyiz ki, kontge-
rillan›n üzerine gidilmesi, bu sistem
içinde tek bafl›na “hukuki” bir he-
saplaflman›n ötesinde, siyasal bir
hesaplaflmayla birlikte gerçeklefle-
bilir ki, hiçbir düzen gücünün böyle
bir hesaplaflmaya niyeti yoktur. 

“Liberal”ler ve düzenin 
en tart›fl›lmaz ittifak› 
“Ergenekon demokratlar›”ndan,

AKP yalakas› demokratlardan sö-
zettik, bunlara flu ““lliibbeerraall ddeemmookk--
rraatt”” geçinenleri de eklersek, tablo
tamam olacakt›r. 

Susurluk’un en yo¤un tart›fl›ld›¤›
zamanlarda, bu kesimin temsilcile-
rinden biri oldu¤una kuflku olmayan
Ertu¤rul Özkök, ““hheerr ddeevvlleettiinn ddee--
rriinn ddeevvlleettee iihhttiiyyaacc›› vvaarr”” diyerek ka-
t›lm›flt› tart›flmaya. Özkök’e göre,
her devletin infazlar yapacak, ge-
rekti¤inde “kaybedecek”, gerekti-
¤inde faili meçhuller yapacak ve
içinde A¤arlar gibi, Ayhan Çark›n-
lar gibi, Çatl›lar gibi kontra flefleri
ve tetikçilerinin yeralaca¤› “yap›-
lanmalar›” olmal›yd› mutlaka. O
yüzden Susurluk’a karfl› ç›kanlara
“tamamen” kat›lam›yordu Özkök. 

Ergenekon davas›na, AKP’nin
kapatma davas›na iliflkin bu üç ke-
sim birbiriyle tam z›t görüfllere sa-
hipmifl gibi görünüyorlar ama iflte
bak›n, kontrgerillay› korumak ve
sürdürmekte, nas›l da hemfikirler.  

Bu ittifak, 12 Eylül faflist cunta-
s› gibi, yüzbinlerce insan› iflkence-
lerden geçiren, dara¤açlar› kuran,
toplumu zapt-› rapt alt›na almak

için anayasalar, kurumlar yapan fa-
flist bir yönetimin, nas›l topluma
meflru bir güç gibi kabul ettirildi¤i-
ni de aç›klar. Kenan Evren’in “Mar-
maris’te ki ressam” yap›lmas›, bu it-
tifak›n sayesindedir. 12 Eylül 1982
Anayasas›n›n yap›lmas›n›n üzerin-
den 26 y›l geçmifl olmas›na karfl›n,
cuntac›lar›n yarg›lanamayaca¤›
hükmünü içeren anayasa maddesine
dokunulmamas›, bu ittifak sayesin-
dedir.    

Hat›rlanacakt›r, Adana Cumhuri-
yet Savc›s› Sacit Kayasu, 2000 y›-
l›nda Kenan Evren hakk›nda dava
açma cüreti göstermiflti. Dava red-
dedildi ama ifl bununla kalmad›;
Kenan Evren’e dava aç›lmad› ama,
Kayasu hakk›nda soruflturma aç›ld›
ve önce aç›¤a al›n›p ard›ndan emek-
liye sevkedildi. 

Bunu yaparken, düzenin tüm ku-
rumlar›, ve düzenin tüm partileri, it-
tifak halindeydiler. Kendi bafl›na

küçük bir olayd›r, ama düzenin s›-
n›rlar›n› göstermesi, 12 Eylül’e her-
kes karfl› ç›k›yor görünürken, 12
Eylül’ü korumak ve sürdürmekte it-
tifak içinde olduklar›n› göstermesi
aç›s›ndan çarp›c› bir olayd›. 

Düzen partileri, hem demokrasi-
cilik oyununun, hem iktidar olma
iddias›n›n bir gere¤i olarak birbirle-
rini çeflitli konularda elefltirirler.
Mesela kendileri iktidar olduklar›n-
da ayn›s›n› yapacak da olsalar, mev-
cut hükümeti, iflçiye, memura az üc-
ret vermekle elefltirirler. Polisin ba-
z› olaylardaki “sert tutumunu” elefl-
tirirler. IMF’yle anlaflmalar imza-
lanmas›n› elefltirirler hatta ama in-
fazlar, 1 May›s 1977 gibi provokas-
yon ve katliamlar, kaybetmeler,
göstermelik anlamda dahi elefltiri
d›fl›d›r; çünkü bunlar kontrgerilla-
n›n alan›na gider. Hiçbir düzen gücü
bunlar› aç›¤a ç›karmak istemez ve
isteyemez. 

Say›: 155 13KONTRGER‹LLA

““DDeevvlleett hheerr
zzaammaann rruuttiinnii ttaa--
kkiipp eettmmeekk zzoorruunn--
ddaa ddee¤¤iillddiirr.. YYüükk--
sseekk mmeennffaaaattlleerrii
iiccaapp eettttiirrddii¤¤ii zzaa--
mmaann,, ddeevvlleett rruu--
ttiinn dd››flfl››nnaa çç››kkaabbii--
lliirr..”” (Cumhur-
baflkan› Süley-

man Demirel, 13 fiubat 2000, Sabah)

DEM‹REL’E 
Devletin ne zaman, ne için rutin

d›fl›na ç›kt›¤›n›, rutin d›fl›na ç›kmaya
kimlerin nas›l karar verdi¤ini; 

Rutin d›fl›na ç›kt›¤›nda neler ya-
p›ld›¤›n›

SORAB‹L‹R MM‹S‹N‹Z?

“Bin gizli operasyon yapt›k...
Her fleyi devletin bilgisi dahilinde
yapt›m... “Daha birçok insan var.
Biz öne ç›km›fl gibi görünüyoruz.
Oysa, çok üstümüzde büyük görevler
yapm›fl insanlar var... Türkiye’de hiç
ortaya ç›kmam›fl, bu ifllerde büyük

hizmetler yapm›fl nice in-
san var. Önemli olan deflif-
re olmadan bu iflleri yapa-
bilmek... Deflifre olmayan
kahramanlar ifllerine de-
vam ediyor. Edecekler de.”
(Mehmet A¤ar, 13 fiubat
2000, Hürriyet)

A⁄AR’A
“Bin gizli operasyon”un neler ol-

du¤unu, bu operasyonlar› devlette
kimlerin planlay›p onaylad›¤›n›;

Çok üstünde görev yapanlar›n
kimler oldu¤unu;

Deflifre olmayan kahramanlar›n
kimler ve nerelerde görevli oldu¤u-
nu

SORAB‹L‹R MM‹S‹N‹Z?

BBuu ssoorruullaarr›› ssoorraammaayyaannllaarr,, 

kkoonnttrrggeerriillllaayy›› ttaassffiiyyee eeddeemmeezz,, 

ttaarriihhiinn ““kkaarraannll››kk”” ssaayyffaallaarr››nn››
aayydd››nnllaattaammaazz

iiflfllleenneenn ssuuççllaarr››nn hheessaabb››nn›› ssoorraa--
mmaazzllaarr.. 

AAKKPP’’yyee KKoonnttrrggeerriillllaa SS››nnaavv››
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Elaz›¤ Halk Cephesi
üyeleri 13 Temmuz günü
gerçeklefltirdikleri eylemle
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
mücadelesini yükseltme

ça¤r›s› yapt›lar. Hozat Garaj›’nda yap›lan eylem z›lg›t-
lar ve ›sl›klarla bafllarken eylemde "Ergenekoncular da,
AKP de Amerikan ‹flbirlikçisidir, Ba¤›ms›zl›k ve De-
mokrasi Düflman›d›rlar” yaz›l› pankart aç›ld›. 

Eylemde yap›lan aç›klamada bu savafl›n iflbirlikçile-
rin iktidar savafl› oldu¤u vurgulan›rken “AKP de Erge-
nekoncular da Amerikan iflbirlikçisidir. Açl›¤›m›z›n,
yoksullu¤umuzun sorumlular› iktidar kavgas›n› yürü-
tenlerdir” sözleriyle halk›n düflmanlar› teflhir edildi. 

***

Mersin’de Halk Cephesi üyeleri 14 Temmuz günü
Tafl Bina önünde yapt›klar› eylemle AKP iktidar›n›n da
Ergenekoncular’›n da ABD iflbirlikçisi olduklar›n› aç›k-
layarak AKP ve Ergenekoncular’›n kavgas›nda taraf ol-
mak de¤il, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini bü-
yütmek gerekti¤ini söylediler. 

“Bu Savafl Bizim De¤ildir” 
Halk Cephesi Adana

Temsilcili¤i 14 Temmuz
günü Adana ‹nönü Par-
k›’nda gerçeklefltirdi¤i
eylemle düzen içi çat›fl-
mada taraf olmama ba-
¤›ms›zl›k ve demokrasi
mücadelesine kat›lma
ça¤r›s› yapt›. “Amerikan
‹flbirlikçilerinin ‹ktidar
Kavgas›n› De¤il, Ba¤›m-
s›zl›k Ve Demokrasi Mü-

cadelesini Destekleyelim!-Halk Cephesi” pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde aç›klamay› Halk Cephesi ad›na K›y-
met Erenler okudu. Halk›n bu tart›flmalarla aldat›ld›¤›
belirtilen aç›klamada “düzenin güçleri aras›ndaki kavga
bizim kavgam›z de¤ildir” denildi. 

Antakya Halk Cephesi ise 15 Temmuz günü Ulus
alan›nda yapt›¤› eylemle halka oligarfli içi çat›flman›n
taraf› olmama ça¤r›s› yapt›. “Yaflas›n Demokrasi Müca-
delemiz, Bu Savafl ‹flbirlikçilerin ‹ktidar Savafl›d›r” dö-
vizleriyle Ergenekon operasyonunun halka teflhir edil-
di¤i eylemde yap›lan aç›klamada her iki kesimin de
Amerikan uflakl›¤›nda ve halka düflmanl›kta ayn› yerde
oldu¤u vurguland›. 

Av. Behiç AfiCI, 17.07.2008 Perflembe günü,  Ça¤-
dafl Hukukçular Derne¤i’nde kendisinin Veli Küçük ile
iliflkilendirilmeye çal›fl›l-
mas› üzerine bir bas›n
toplant›s› düzenledi. Der-
nek binas›nda yap›lan ba-
s›n toplant›s›na ÇHD ‹s-
tanbul fiube Baflkan› Av.
Serhan ARIKANO⁄LU
ve Tecrite Karfl› Avukat-
lar ad›na Av. Nazan YA-
MAN kat›ld›. 

Av. AAflc›: ““Biz DDevrimciyiz, 
Veli KKüçük HHalk DDüflman›d›r”
Av. Aflc›, yapt›¤› aç›klamada, tecrit iflkencesine kar-

fl› ölüm orucu eylemini sürdürdü¤ü dönemde Ergene-
koncu Veli Küçük'ün tan›d›¤› avukatlar› yan›na gönde-
rip, ölüm orucu eylemini b›rakt›rd›¤› yönündeki iddiala-
r› yalanlad›. ‘’Bizlerin adlar›n›n Ergenekon çetesinin
ölüm listesinde yer ald›¤› ne çabuk unutuldu. Biz onla-
r›n ‘ölüm listesinde’ yer al›yoruz. Bundan da onur duyu-
yoruz’’ dedi. F Tipi hapishanelerdeki tecritin kald›r›lma-
s› için ölüm orucuna bafllad›¤›n› hat›rlatan Aflç›, Adalet
Bakanl›¤›'n›n haftada 10 saat sohbet hakk›n› düzenleyen
genelgeyi yay›nlamas›yla eylemine ara verdi¤ini aktar-
d›. Hapishanelerde süregelen 7 y›ll›k ölüm orucu eylem-
lerinin ard›ndan sohbet hakk›n›n kazan›ld›¤›n› ve eyle-
mine bu nedenle ara verdi¤ini belirten Aflç›, “Bizler ba-
¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesi veriyoruz. Veli Kü-
çük ve arkadafllar› ise bu mücadeleyi bo¤maya çal›fl›-
yor" dedi ve bu tür yalanlarla tecrit gerçe¤inin üstünün
örtülemeyece¤ini vurgulad›.

ÇHD: ““Aflc›'n›n yyan›nday›z”
ÇHD ‹stanbul fiube Baflkan› Serhan Ar›kano¤lu ise

toplant›da bir konuflma yaparak, "As›l ‘77 1 May›s'›,
Sivas, Çorum ve Marafl katliamlar› ile fiemdinli
olay›ndaki gerçek iliflkiler aç›¤a ç›kar›ls›n” dedi. 

Tecrite karfl› avukatlar ad›na konuflan Nazan
YAMAN ise, “Bu yalan haberlerle devrimcilerin irade-
si yok say›l›p, Ergenekon irade say›l›yor” dedi. Yaman,
"E¤er Behiç AfiCI ölüm orucuna Ergenekon sayesinde
ara vermiflse, 10 saatlik sohbet hakk›n› düzenleyen
genelgeye imza atan dönemin Adalet Bakan› Cemil
Çiçek ve di¤erleri Ergenekon’un neresinde?" diye
sordu. 

Çok say›da avukat da aç›klamaya kat›larak Av. Behiç
Aflc›’n›n yan›nda olduklar›n› gösterdiler.

“YALAN HABERLER
TECR‹T‹ ÖRTEMEZ”

Halk›n Düflmanlar› 
Amerikan ‹flbirlikçileridir



“Yapt›klar› yanlar›na kar kal-
maz” diye demeç veriyor. Büyük
hukukçu! Hukukun, insan haklar›-
n›n ayaklar alt›nda çi¤nenmesi kar-
fl›s›nda yi¤itçe esip gürlüyor. 

Esip gürleyen Türkiye Barolar
Birli¤i Baflkan› Özdemir Özok.

Esip gürledi¤i, gözalt›na al›n›p
tutuklanan generallere reva görülen
uygulamalard›r. 

Bir hukukçunun, insan hakk› ih-
lallerine karfl› ç›kmas›ndan daha do-
¤al bir fley yok elbette. Fakat bu hu-
kukçu, ülkesindeki insan haklar› ih-
lallerine, anti-demokratik uygula-
malara, zulme genellikle gözlerini
kapatan biriyse, bu “duyarl›l›¤›”nda,
bu esip gürlemesinde do¤al olma-
yan bir fley var demektir. 

Hele ki bu hukukçu, Türkiye gi-
bi faflizmle yönetilen bir ülkede, iki
generale uygulanan ve asl›nda ülke-
mizde bugüne kadar halka devrim-
cilere uygulanan gözalt› zulmü ya-
n›nda pek de kayda de¤er say›lama-
yacak uygulamalar için, kalk›p da
“S›k›yönetim mahkemelerinde bile
böyle bir insan hakk› ihlali görül-
medi” diyorsa, orada hukuku savun-
maktan baflka fleyler vard›r. 

*

Anlafl›l›yor ki, Av. Özdemir
Özok’un insan haklar› konusunda
farkl› ölçüleri vard›r:

Ona göre, halka ve devrimcilere
gözalt›nda her türlü muamele yap›-
labilir ama generallerin, patronlar›n,
bürokratlar›n haklar› ihlal edilme-
melidir.

*

TBB Baflkan› Özok, “Ergenekon
Davas› ‹ddianamesi”yle ilgili ilk ya-
p›lan resmi aç›klamada, söz konusu
davadaki san›klar›n “bilinen bölücü,
y›k›c› terör d›fl›ndaki bir terör”den
yarg›lanaca¤›n›n belirtilmesine de
itiraz ederek "Terör suçu terör suçu-
dur. Herkes neyin terör oldu¤unu bi-
lir! fiimdi bunun geniflletilip ‘sayg›n
insanlar›n’ baflka baflka ifllerinin te-
rör kapsam›na al›nmas› hatal›d›r”

demektedir.  

Ayn› TBB’nin ve Bay Özok’un,
onlarca insan, demokratik faaliyet-
lerinden dolay› “terörle” suçlan›p F
Tiplerine at›l›rken de bir itiraz› ol-
mam›flt›r bu “terör” yorumuna.

*

TBB ve Özdemir Özok, e¤er ki
bugüne kadar ülkemizde yaflanan
bask›lara karfl› bir hukuk kurumu-
nun ve hukukçunun yapmas› gere-
kenleri yapm›fl olsalard›, “Ergene-
kon operasyonu”ndaki hukuksuz-
luklar›, insan haklar› ihlallerini elefl-
tirmeleri, yeni “terör türleri” icat
edilmesine karfl› ç›kmalar› normal
karfl›lanacakt›. 

Ama normal karfl›layam›yoruz. 

Çünkü o TBB ki;

Mardin'in K›z›ltepe ilçesinde
katledilen Ahmet Kaymaz ve 12 ya-
fl›ndaki o¤lu U¤ur Kaymaz'›n katle-
dilmesinin ard›ndan haz›rlad›¤› ra-
porda; ““AAhhmmeett KKaayymmaazz''››nn PPKKKK mmii--
lliissii oolldduu¤¤uu kkaann››ss››nnaa vvaarr››llmm››flfltt››rr””
hükmünü vererek, infaz› meflrulafl-
t›rm›flt›. 

PKK milisi olsayd› da bu, infaz›
hakl› ç›karmazd› kuflkusuz. 

Üstelik, mahkeme karar› olma-
d›kça, kimse hakk›nda böyle bir
“kan›ya var›lamayaca¤›n›” en baflta
bilmesi gereken kurumdur TBB:
‘Hiç kimse bir yarg› karar› olmadan
suçlu olarak kabul edilemez’!

TBB Baflkan› Özok, rapora yö-
nelik elefltiriler üzerine de “bu ifa-
denin gözlerinden kaçt›¤›n›” söyle-
miflti. Hukuka bu kadar sayg›l› ve
duyarl›yd›!

*

Ergenekon kapsam›ndaki gözalt›-
lar, soruflturmalar boyunca s›k s›k
aç›klamalar›na tan›k olduk
Özok’un... Ama onlarca kifli, Anka-
ra’da, Sivas’ta, Adana’da, ‹stan-
bul’da sabaha karfl› evleri, demokra-
tik kurumlar› bas›larak gözalt›na al›-
n›p tutukland›¤›nda veya 19 Aral›k
katliam›nda, bu katliama iliflkin
birçok davada, infaz ve iflkence dava-

lar›nda hiç bu kadar aktif olmam›fl,
hatta ortada bile görünmemifllerdir. 

*

2002 y›l›nda haz›rlanan Piflman-
l›k Yasas›n› savunanlar›n da bafl›n›
çekti TBB... TBB’nin 2000’de Bafl-
kan› Eralp Özgen “F Tiplerini çok
be¤endi¤ini” aç›klam›flt›... “TBB bi-
rer suç okulu niteli¤i tafl›yan, baz›
örgütlerin hücre evi niteli¤ine dö-
nüflmüfl olan ko¤ufl sistemine karfl›-
d›r. Oda sistemine bir an önce geçil-
melidir” diyordu.

*

Barolar Birli¤i ve onun baflkan›,
düzenin “terör” konusundaki yorum
ve uygulamalar›na karfl› da söz söy-
leyebilecek konumda de¤ildir.

2006’da Terörle Mücadele Yasa-
s› haz›rl›klar› s›ras›nda, TBB de
"Türkiye ve Terörizm" bafll›kl› bir
rapor haz›rlam›fl ve bak›n orada ne
istemiflti: ""ÜÜllkkeenniinn mmaarruuzz kkaalldd››¤¤››
tteehhddiittlleerriinn flfliiddddeettiinnee uuyygguunn oollaarraakk
kkoonnttrr--tteerröörr vveeyyaa aannttii--tteerröörr ddoozzaajj››
ggüüççllüü ddee¤¤iiflfliimmlleerr ppllaannllaannmmaall››......””

Eee, emekli generallerin de biz-
zat tan›k oldu¤u gibi, “kkoonnttrr--tteerröörr
vveeyyaa aannttii--tteerröörr ddoozzaajj›› ggüüççllüü ppllaann--
llaarr”” bir gün gelip sizi de vurur. Ve
dün bunlar› savunanlar›n hiçbir fleye
itiraz haklar› kalmaz. 

*

Barolar Birli¤i ve Özok gibilerle
ilgili üç y›l önce aynen flöyle
yazm›flt›k: “Ne zaman ki, Genelkur-
may, iktidarlar “laiklik, millilik” flo-
vu yapar, o zaman ortaya ç›karlar.
Ama asla gerçekte ba¤›ms›zl›¤› ya
da demokrasiyi de savunmazlar, sa-
dece egemen güce yedeklenme man-
t›¤›yla durufllar›n› belirlerler. (Yü-
rüyüfl, 2. say›, 29 May›s 2005)

Durumlar› iflte ayn› bu minvalde-
dir. ‹flte böyle oldu¤u için, ülkemiz
barolar›n›n bafl›nda bu kafa yap›s›
oldu¤u için, hukuk ad›na, adalet ad›-
na tüm hukukçular›n aya¤a kalkma-
s› gerekti¤i zamanlarda, hukukçula-
r›n sesi ç›km›yor.

Say›: 155 15HUKUKÇU

Hukuku Utand›ran Bir Hukukçu
– Ve o ne yaz›k ki Türkiye Barolar Birli¤i Baflkan› –
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AKP iktidar›, AKP’ye kapatma
davas› aç›ld›¤›ndan bu yana ““ppaarrttii
kkaappaattmmaayyaa kkaarrflfl››””,, ama haks›z hu-
kuksuz derneklere bask›n düzenle-
nip, insanlar›n gözalt›na al›n›p tu-
tuklanmas›na karfl› de¤il.

‹flte AKP demokrasisi budur. O
kendisine bask› yap›ld›¤›ndan yak›-
n›rken, “demokrasi” diye avaz› ç›k-
t›¤› kadar ba¤›r›rken ayn› anda, fa-
flizmi uygulayan bir iktidard›r.

15 Temmuz’da Adana Temel
Haklar Derne¤i’ne bask›n düzenle-
yen polisler, dernekte bulunanlar›
gözalt›na ald›lar. Derne¤i talan etti-
ler, eflyalara el koydular.

AKP demokrasisinin bir di¤er
örne¤i, Adana, Konya, Dersim ve
Malatya’da Demokratik Haklar
Platformu üyelerine yönelik gözalt›
ve tutuklamalar fleklinde gerçeklefl-
tirilmiflti. 40’›n üzerinde üyesi gö-
zalt›na al›narak, keyfi bir flekilde 10
üyeleri tutuklanm›flt›. Yine Devrim-
ci Demokrasi Gazetesi de 1 ay sü-
reyle kapat›lm›flt›.

Bir yandan devrimcilere, de-
mokratlara bu politikalar› uygular-
ken, demokrasiden söz etmesi tam
da AKP iktidar›na yak›flan bir iki-
yüzlülüktür.

Devrimciler, demokratlar AKP
iktidar›n›n bask›lar›na karfl› direnme-
ye, hak ve özgürlük mücadelesini bü-
yütmeye devam ediyorlar. Di¤er yan-
dan yap›lan eylemlerle AKP’nin fa-
flist yüzü de teflhir ediliyor.

‹‹zzmmiirr’’ddee ““DDeemmookkrr aattiikk
HHaakkllaarr››mm››zz››
SSaavvuunnuuyyoorruuzz”” PPaanneellii

AKP iktidar›n›n büyük bir per-
vas›zl›kla hak ve özgürlüklerimizi
ayaklar alt›na almas› ‹zmir’de Ko-
nak Kültür Merkezi Benal Nevzat

S a l o n u ’ n d a
“ D e m o k r a t i k
Haklar›m›z› Sa-
vunuyoruz” ko-
nulu bir panelle tart›fl›ld›, hukuk-
suzluk teflhir edildi. 12 Temmuz gü-
nü düzenlenen panele Ankara
ÇHD’den Avukat Selçuk Koza¤açl›,
E¤itim-Sen 3 Nolu fiube Baflkan›
Burak Bak›r ve Halk Cephesi ad›na
Zeliha Koyup›nar konuflmac› olarak
kat›ld›lar.

Örgütlenmenin ve bedel ödeye-
rek kazand›¤›m›z haklar› koruma-
n›n önemine de¤inen Koza¤açl›
“do¤ru ve hakl› olan neyse onun
için mücadele etmeliyiz” dedi. 

Demokrasi kavram›n›n nereden
ç›kt›¤›n› ve anlam›n› anlatan Burak
Bak›r da demokrasi mücadelesini
üç bafll›kta temellendirdi.

Halk Cephesi ad›na söz alan Ze-
liha Koyup›nar ise bu tür sald›r›lar-
la ilk kez karfl›lafl›lmad›¤›n› belirte-
rek, birlikte mücadeleye ça¤r› yapt›. 

Demokratik haklara yönelik sal-
d›r›lar›n foto¤raflar›n›n bulundu¤u
bir serginin de aç›ld›¤› panelde Ege
Temel Haklar Amatör Tiyatro Gru-
bu bir oyun sergilerken, Grup Gün›-
fl›¤› da bir dinleti verdi.

““DDeemmookkrr aattiikk HHaakkllaarr››nn››
KKuullllaannaannllaarr TTuuttuukkllaann››yyoorr””

11 Temmuz’da Ankara Halk Cep-
hesi üyeleri, 8 Mart Dünya Emekçi

Kad›nlar Günü’ne kat›ld›klar› için
tutuklananlarla ilgili “Demokratik
Haklar›n› Kullananlar Tutuklan›yor”
bafll›kl› yaz›l› bir aç›klama yapt›.
Adalet terazisinin sömürü düzenin-
den yana iflledi¤i ifade edilen aç›kla-
mada, “Bizler ülkemiz gerçeklerini
aç›klamaya, ba¤›ms›zl›k, demokrasi
ve sosyalizm için mücadele etmeye
devam edece¤iz” denildi.

Halk Cephesi imzal› aç›klama
Tuzluçay›r’da ve Dikmen’de 300’er
nüsha ço¤alt›larak halka da¤›t›ld›. 

AAddaannaa’’ddaa HHuukkuukkssuuzz
BBaasskk››nn vvee GGöözzaalltt››llaarr

15 Temmuz günü sabah›n erken
saatlerinde Reflatbey Mahallesi’nde
bulunan Adana Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i, Adana Emni-
yetine ba¤l› uzun namlulu silahlar
ve çelik yelekli polislerce kap›s›
h›rs›zlar gibi aç›larak “kaçak terö-
rist, bomba ve silah bulundu¤u ih-
bar›” gerekçesiyle bas›ld›. 

Bask›n esnas›nda dernekte misa-
fir olarak bulunan dernek üyeleri
Karip Polat, Recep Gedik ve Akil
Nergüz zorla yerlere yat›r›larak ve
sürüklenerek sald›r›ya u¤rad›lar.
Dernek üyeleri bu yasad›fl› bask›n›
ve sald›r›y› sloganlarla protesto etti-

ler. Avukatlar›n›n ve dernek bafl-
kanlar›n›n gelmesini istemelerine
ayn› hukuksuzlukla yaklafl›l›rken,
polisler 2 saat süren arama sonun-
da 12 adet Yürüyüfl Dergisi’ne,
Halk S›n›f› kitab›na, hapishaneler-
den gönderilen boncuk ve el iflle-
mesi Mahir Çayan ve Che Gueva-
ra portrelerine, flehit resimlerine el
koydular. Arama sonunda 3 dernek

Hukuksuz
Dernek Bask›nlar›
ve Gözalt›lar



üyesi keyfi gözalt›ya karfl› direnirken
apartman sakinlerine ve esnaflara
polisin yasad›fl›l›¤›n› anlatt›lar.

Adana Temel Haklar bas›ld›ktan
sonra fiakirpafla Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i bas›ld›. H›z›n›
alamayan Adana polisi ö¤len kim-
senin bulunmad›¤› bir saatte de
Adana Gençlik Derne¤i’ni bast›.
Bask›nlarda dernekteki eflyalar da-
¤›t›ld›.  

Bask›nlarda gözalt›na al›nanlar
“Yasad›fl› örgüt propagandas› ve
memura mukavemet” iddias›yla ç›-
kar›ld›klar› savc›l›ktaki ifadelerin-

den sonra serbest b›rak›ld›lar.

AAddaannaa’’ddaakkii BBaasskk››nnllaarr
MMeerrssiinn vvee AAddaannaa’’ddaa
PP rrootteessttoo EEddiillddii

Mersin Temel Haklar 15 Tem-
muz’da Tafl Bina önünde yapt›¤› ey-
lemle Türkiye’de demokrasi müca-
delesi veren kurumlara ve kiflilere
yönelik sald›r›lar› protesto etti.

Adana’daki hukuksuzluk, polis
terörü, dernek bask›nlar› ve gözalt›-
larla sürerken Adana Temel Haklar
üyeleri yapt›lar› eylemle bir gün ön-
ceki bask›nlar› protesto ettiler. Ada-
na Adliyesi arka girifli önünde yap›-
lan eylemde bask›n ve sald›r›lar
aç›klanarak keyfilik ve hukuksuzluk
teflhir edildi. Sald›r›lara karfl› müca-
dele ça¤r›s› yap›lan aç›klamadan
sonra Adana Temel Haklar ad›na
Dernek Baflkan› fiemsettin Kalkan
suç duyurusunda bulundu. Eyleme
DHP, Mücadele Birli¤i temsilcileri
de destek verdiler.

MMeerryyeemm ÖÖzzssöö¤¤üütt’’ee
UUlluussllaarr aarr aass›› DDeesstteekk

Sa¤l›k Emekçileri Sendikas› Ge-
nel Örgütlenme Sekreteri Meryem
Özsö¤üt’ün bir bas›n aç›klamas›na
kat›ld›¤› gerekçesiyle aylard›r tutuklu
bulunmas›n› protesto etmek ve Özsö-
¤üt’e destek olmak amac›yla ulusla-
raras› imza kampanyas› bafllat›ld›.

SES’in giriflimi ile uluslararas› bir
örgüt olan PSI (Public Services Inter-
national/Kamu Hizmetleri Enternas-
yonali) taraf›ndan Özsö¤üt’ün ser-
best b›rak›lmas› talebi ile bafllat›lan
kampanyada haz›rlanan mektup dün-
yan›n dört bir yan›ndan emekçiler ta-
raf›ndan Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakan› Faruk Çelik’e gönderilmek

üzere imzalan›yor. PSI’›n resmi web
sitesinin haberine göre mektubu im-
zalayanlar›n say›s› 7 bini geçmifl du-
rumda. Kampanyaya http://www.la-
bourstart.org/cgi-bin/solidarityfore-
ver/show_campaign.cgi?c=394 site-
sini ziyaret edip, mektuba imza ata-
rak destek verilebiliyor.

Kamu Hizmetleri Enternasyonali
(PSI) taraf›ndan toplanan yaklafl›k 7
bin imza, 16 Temmuz’da Türkiye-
AB Karma Parlamento Komisyonu
Eflbaflkan› Joost Lagendijk’e verildi.

EEggee TTeemmeell HHaakkllaarraa
PPoolliiss BBaasskk››nn››

Ege Temel Haklar 18 Temmuz
günü mühürleme gerekçesiyle bas›l-
d›. Bask›n s›ras›nda içerde bulunan
iki dernek çal›flan›n› bir odaya kapa-
tan polisler derne¤in evraklar›na el
koydu.

Bask›n sonras› gözalt›lar›n duru-
munu ve bask›n›n gerekçesini ö¤ren-
mek için Alsancak Polis Karako-
lu’na giden dernek yöneticileri ve
avukat›na polisler “20 gün sonra
‘Takvim’ davas› görülecek. Mahke-
me, duruflmadan 15 gün önce derne-
¤in çal›flmalar›n› durdurma karar› al-
m›fl. ‘‹htiyat› tedbir karar›’ alm›fl”
gerekçe bu diyerek dernekten götü-

rülen evraklar›, dernek defteri d›-
fl›nda, geri verirken polise mukave-
metten gözalt›na al›nan Hüseyin
Aygündüz’ü de karakoldan serbest
b›rakm›flt›r. Aygündüz’ün serbest
b›rak›lmas›n›n ard›ndan tekrar gö-
zalt›na al›nd›¤› ö¤renildi.

Ege Temel Haklar çal›flanlar›
son yaflanan bask›n ve sald›r›y›
protesto ettiler.

Say›: 155 17BASKILAR

HUKUKSUZLU⁄UN 
B‹LANÇOSU:

AAnnkkaarraa:: 8 Ocak’ta bir dev-
rimcinin cenazesine kat›ld›k-
lar› için 14 kifli gözalt›na al›n-
d›, 1122 kkiiflflii ttuuttuukkllaanndd››.. 

AAddaannaa:: 22 Ocak ve izleyen
günlerde bir devrimcinin kat-
ledilmesini protesto ettikleri,
8 Mart’a kat›ld›klar›, anma
yapt›klar› gibi gerekçelerle 3300
kkiiflflii tutukland›; halen tutuklu
say›s›, 1133.. 

AAnnkkaarraa:: 28 Mart’ta 8 Mart
mitingine kat›ld›klar› ve flehit
kad›n devrimcilerin resimleri-
ni tafl›d›klar› için 17 kifli gö-
zalt›na al›nd› ve 99 kkiiflflii ttuuttuukk--
llaanndd››.. Halen tutuklu say›s›, 55..

SSiivvaass:: Bas›n aç›klamas›
yap›p bir karikatür sergisi aç-
t›klar› için 2233 MMaayy››ss’’ttaa 29 kifli
gözalt›na al›nd› ve 44 kkiiflflii ttuu--
ttuukkllaanndd››..

AAnnkkaarraa:: 2277 MMaayy››ss’’ttaa 1100 kkii--
flflii yasal bir geceye kat›ld›kla-
r› ve pankart ast›klar› gerek-
çesiyle gözalt›na al›nd›lar ve
66 kkiiflflii ttuuttuukkllaanndd››.. 

HALA
TUTUKLULAR

HHuukkuukkssuuzz bbaasskk››nnllaarr››nn ssoonn öörrnnee¤¤ii
EEggee TTeemmeell HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürrllüükklleerr
DDeerrnnee¤¤ii oolldduu..
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Tayyip Erdo¤an meclisteki
konuflmas›nda, ““EErrggeenneekkoonn””
için ‹talya’daki ““TTeemmiizz EElllleerr””
operasyonu benzetmesi yap-
m›flt›. 

Dergimizin bir önceki say›-
s›nda da belirtti¤imiz gibi; ‹tal-
ya’daki ““TTeemmiizz EElllleerr”” operas-
yonunun hedefi iihhaallee--rrüüflflvveett--
yyoollssuuzzlluukk çark› idi. Bu çark›n
içinde olan patronlar›n, burjuva
politikac›lar›n bir k›sm›n›n, do-
kunulmazl›klar› kald›r›lm›fl, yarg›-
lanm›fllard›.

Elbette, Türkiye’de sadece
kontrgerillan›n de¤il, iihhaallee--rrüüflflvveett--
yyoollssuuzzlluukk çark›n›n da yarg›lanmas›
gerekir. Baflbakan’a “temiz eller”in
ne oldu¤unu hat›rlatt›ktan sonra,
kimleri yarg›lamas› gerekti¤ine ilifl-
kin de, ddeevvlleettiinn rreessmmii kkaayy››ttllaarr››nnaa
ggeeççeenn,, yüz k›zart›c› suç dosyalar›n-
dan örnekler de verelim; 

ZZaannll››:: Baflbakan Tayyip Erdo-
¤an

SSuuçç ‹‹ddddiiaallaarr››:: Görevi ihmal,
zimmet, kamu tafl›ma biletlerinde
kalpazanl›k, resmi evrakta ve kay›t-
lar›nda sahtecilikle cürüm ifllemek
için teflekkül oluflturmak.

ZZaannll››llaarr:: ‹dris Naim fiahin,
Mehmet Mustafa Aç›kal›n, Mikail
Arslan

SSuuçç ‹‹ddddiiaallaarr››:: ‹haleye fesat ka-
r›flt›rmak, emniyeti suistimal, zim-
met, kalpazanl›k, resmi evrakta ve
kay›tlar›nda sahtecilikle cürüm iflle-
mek için teflekkül oluflturmak.

ZZaannll››:: Maliye Bakan› Kemal
Unak›tan 

SSuuçç ‹‹ddddiiaass››:: Naylon fatura dü-
zenlemek.

ZZaannll››llaarr:: Cumhurbaflkan› Ab-
dullah Gül, Abdülkadir Aksu, Meh-
met Emin Tutan ve Ali Temur

SSuuçç ‹‹ddddiiaallaarr››:: ‘‘KKaayy››pp TTrriillyyoonn’’
ddaavvaass››nnddaa öözzeell eevvrraakkttaa ssaahhtteecciilliikk 

ZZaannll››llaarr:: Nevzat Pakdil, Adem
Bafltürk, Hüseyin Besli, Mahfuz

Güler, Abdurrahman Müfit Yetkin,
Özkan Öksüz, Halil Ürün, Akif
Gülle, Zülfü Demirba¤, Selami
Uzun, Mustafa Il›cal›, Mehmet Er-
demir, As›m Aykan, Hanefi Mahçi-
çek, Öner Gülyeflil ve Ayhan Sefer
Üstün.

SSuuçç ‹‹ddddiiaallaarr››:: ZZiimmmmeett,, nniitteelliikk--
llii zziimmmmeett,, iihhaalleeyyee ffeessaatt kkaarr››flfltt››rr--
mmaakk,, yyeettkkiiyyii kkööttüüyyee kkuullllaannmmaakk,,
hh››rrss››zzll››kk,, rreessmmii eevvrraakkttaa ssaahhtteekkaarr--
ll››kk vvee kkaammuu kkuurruummuunnuu ddoollaanndd››rr--
mmaakk ggiibbii ssuuççllaarr..

Bu listedekilerin hepsi bir önce-
ki dönemde AKP milletvekili s›fat›
ile TBMM’de bulunuyorlard›. Bu-
gün de bir k›sm› ayn› flekilde millet-
vekilli¤i, bakanl›k koltuklar›nda
oturuyorlar. Abdullah Gül ise, Cum-
hurbaflkan› oldu.

Elbette, AKP’lilerin elleri sade-
ce yolsuzluk suçlar›ndan kirlenmifl
de de¤ildir. Gerek önceki dönemle-
rinde, gerekse de 5.5 y›ll›k AKP ik-
tidar› boyunca uygulad›klar› politi-
kalar sonucunda AKP yönetici ve
kadrolar›n›n ellerinde halk›n kan›
vard›r. Fakat konumuz h›rs›zl›k,
soygunculuk çerçevesindeki ““tteemmiizz
eelllleerr”” operasyonu oldu¤u için, lis-
temizi o kapsamdaki suçlarla s›n›rl›
tuttuk.

Evet, Tayyip Erdo¤an mutlaka
““TTeemmiizz EElllleerr”” operasyonu yapma-
l›d›r. Dokunulmazl›klar› kald›rmal›,
sözkonusu dosyalar›n adaletli bir
flekilde yarg›lanmas›n› sa¤lamal› ve
suçlular cezaland›r›lmal›d›r.

Fakat bu talep gerçekçi mi?

Yukar›da verdi¤imiz liste,
gerçekçi olmad›¤›n› söylemekte-
dir. Ki, bu listede çocuklar›n ge-
mileri, fabrikalar›, flirketleri yok-
tur.

AKP, arkas›nda 50’den fazla
yolsuzluk, sahtekarl›k, dalavere,
ihaleye fesat kar›flt›rma dosya-
s›yla iktidar olmufl bir partidir;
sadece Baflbakan’›n 1133 ddoossyyaass››
vard›, Çankaya’ya ç›kard›klar›

kifli, ““kkaayy››pp ttrriillyyoonn!!”” davas›n›n sa-
n›¤›d›r; ve AKP iktidar› tam 5,5 y›l-
d›r bu suçlar›na yenilerini eklerken,
ddookkuunnuullmmaazzll››kkllaarr›› kald›rmamak-
tad›r. Dokunulmazl›k z›rh› arkas›n-
da istedikleri gibi soyuyorlar. 

Elbette, dokunulmazl›klar› salt
milletvekili olduklar› dönemlerle s›-
n›rl› da de¤ildir. Onlar, milletvekil-
likleri bitti¤inde de soygun, talan
düzeni içinde dokunulmazd›rlar.
Düzenin kendisi, yarg› sistemi hep-
si onlar için dokunulmazl›k z›rh›d›r.
Nitekim milletvekilli¤i düfltükten
sonra, göstermelik yarg›lamalarla
beraat ettirilenler de az de¤ildir.

Bu ülkede suçlular›n yarg›lan-
mad›¤› kesindir. Fakat, suçlular›
yarg›layacak olan da AKP iktidar›,
ya da baflka bir düzen partisi de¤il-
dir. Çünkü, hiçbirisinin elleri temiz
de¤ildir. Bir yarg›lama yap›lacaksa,
onlar, san›k sandalyesinde oturacak
olanlard›r.

Dolay›s›yla, AKP iktidar›ndan
““tteemmiizz eelllleerr”” operasyonu yapmas›-
n› beklemek, bunun propagandas›n›
yapmak, ancak san›k sandalyesinde
oturmas› gereken suçlular›n, kendi-
lerini ““ssaavvcc››”” yerine koymalar›na
ve halk› aldatmaya devam etmeleri-
ne hizmet edebilir.

Yolsuzluklar›n, kontrgerillac›la-
r›n yarg›lanmas› iste¤inde samimi
olanlar›n, AKP iktidar›n›n gerçek
yüzünü teflhir etmeleri, halk›n sahte
yarg›lamalarla aldat›lmas›na izin
vermemeleri gerekir.

Elleri temiz olmayanlar,
neyi temizleyebilir?



Ülkemizdeki Alevi hal-
k›n yaflad›¤› sorunun özü,
iradelerinin yok say›lmas›-
d›r.

Bak›n AKP’nin demok-
ratl›¤›na, Alevi halka diyor
ki; “sen neye inan›p inanma-
yaca¤›na, nas›l ibadet ede-
ce¤ine karar verme hakk›na
sahip de¤ilsin, ben karar ve-
rece¤im, sen de onu kabul
edeceksin.”

AKP, inançlara özgürlük
getirecekti de¤il mi? Ama
bak›n Alevi halk›n inançlar›-
na özgürlük yok, Alevilerin cemev-
lerinde ibadet etme özgürlü¤ünü ta-
n›m›yor, inançlar›n› belirleme hak-
k›n› kendinde görüyor.

AKP iktidar›, bir kez daha Alevi
halk›n iradesini yok sayd›. Sünni
inanc›na göre kurulmufl olan Diya-
net ‹flleri Baflkanl›¤›’na, Cemevleri-
nin ibadethane olup olmad›¤›na ka-
rar verme yetkisi verdi.

9 Temmuz’da TBMM Genel Ku-
rulu’nda, ‘Elektrik Piyasas› Kanu-
nu”nda yap›lan de¤ifliklikle, ibadet-
hanelerin ayd›nlatma giderlerinin
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› bütçesine
konulacak ödenekten karfl›lanmas›
için yeni bir düzenleme yap›ld›. Fa-
kat, düzenlemenin cemevlerini de
kapsay›p kapsamad›¤›na karar ver-
me yetkisi, DDiiyyaanneett ‹‹flfllleerrii BBaaflflkkaann--
ll››¤¤››’na b›rak›ld›. Düzenlemenin ce-
mevlerini kapsay›p kapsamayaca¤›-
na iliflkin soruya cevap veren,
EEnneerrjjii BBaakkaann›› HHiillmmii GGüülleerr;; bbuunnuu
kkeennddiissiinniinn ddee bbiillmmeeddii¤¤iinnii DDiiyyaa--
nneett’’ee ssoorraaccaa¤¤››nn›› ssööyylleeddii..

Burada as›l önemli olan, cemev-
lerinin elektrik giderlerinin nas›l
karfl›lanaca¤› de¤il, cemevlerine
iliflkin; Alevi halk›n de¤il, sünni
inanc›n dini kurumu olan Diya-
net’in karar verecek kurum olarak
görülmesidir.

Kiflilerin istedikleri gibi inançla-
r›n› belirleme, istedikleri gibi ibadet

etme haklar›na bile sayg› gösterme-
yen bir iktidar›n, en önemlisi de hal-
k›n iradesine sayg›s› yok demektir.
En temel demokratik hak ve özgür-
lüklere sayg›s› yok demektir.

Bu ülkenin yasalar› kimsenin di-
ni inançlar›na devletin kar›flamaya-
ca¤›n› söylüyor, fakat AKP iktidar›
Alevi halk›n dini inançlar›na kar›fl-
may› b›rakal›m, belirleme hakk›n›
kendisinde görüyor. Cemevlerinin
ibadethane say›l›p say›lmayaca¤›na
karar verme yetkisini Diyanet’e ta-
n›rken, Alevi halka sorma gere¤i
duymuyor.

‹fline geldi¤i her yerde, ““mmiilllleett
iirraaddeessii”” diyen AKP iktidar›n›n, söz
konusu olan Alevi halk›n iradesi ol-
du¤unda gösterdi¤i tav›r budur.

Kafa yap›lar› halk›n iradesine
sayg› göstermeye uygun de¤ildir.
Onlar›n gözünde, halk yok kul var-
d›r. Kullar›n da iradesi olmaz, AKP
iktidar› nas›l uygun görmüflse, Ale-
vi halk›n da ona boyun e¤mesini is-
temektedirler.

Halk›n iradesine, inançlar›na
sayg›s›z bu anlay›fl, olanak buldu-
¤unda, tüm halk›n inançlar›n› bas-
k›yla, zorla de¤ifltirmeyi de düflüne-
cektir. Ki, Alevi halk›n inançlar›
üzerindeki bask›lar›n anlam› zaten
budur. Bask›n›n düzeyi bugün bu
kadard›r, koflullar de¤iflti¤inde bas-
k›n›n boyutu da de¤iflebilir.

BBiirr ddeemmaaggoojjii::
‘‘BBeenn nnee fifiiiii’’yyiimm,, nnee SSüünnnnii,,

bbeenn MMüüssllüümmaann››mm’’
Ülkemizde Alevi halk üze-

rine böylesine bask› uygula-
yan, mezhepçilik yapan Tay-
yip Erdo¤an Irak’ta tam da
ayn› konuda demagoji yap›-
yordu. Irak’ta mezhep çat›fl-
malar›na karfl› gibi görünerek,
““BBeenn nnee flfliiii’’yyiimm,, nnee ssüünnnnii,,
bbeenn mmüüssllüümmaann››mm......”” dedi.

Kocaman bir yalan ve
ucuz bir demagojidir!

Tayyip Erdo¤an mezhep-
çidir. Koflullara göre, mezhep
çat›flmalar›n› körükleyip, ko-
flullara göre mezhep çat›flma-

lar›n›n karfl›s›nda görüntü sergileye-
bilirler.

Ne kadar mezhepçi olduklar›n›
görmek için, 6 y›la yaklaflan iktidar-
lar›nda Alevi halk›n talepleri karfl›-
s›nda tak›nd›klar› tavra bakmak ye-
terlidir. Öyle mezhepçi ve Sünnilik
d›fl›ndaki mezheplere düflmand›rlar
ki, Alevilerin yak›ld›¤› bir otelin
müze yap›lmas› taleplerine, insanla-
r›n diri diri yak›ld›klar› yerde, ke-
bapç› dükkan› iflletilmesine duy-
duklar› tepkiye sayg› göstermeye-
cek kadar düflmand›r.

Bu talepleri dikkate almamak,
düflmanl›k boyutundaki mezhepçi-
likle, iktidar›n› Sünnili¤in üzerine
kurmas›yla aç›klanabilir. Ayn› mez-
hepcilik, Marafl, Sivas katliamlar›
karfl›s›ndaki tav›rlar›nda da görüle-
bilir.  

AKP iktidar› ve oligarflik devlet,
Alevi halk›n inançlar›n›, ibadet yer-
lerini belirleme çabas›ndan vazgeç-
melidir. Alevi halk›n inanc› ve iba-
det yeri belirlidir. Daha da önemlisi,
bunu belirleme hakk› da, Alevi
halktan baflka kimsenin, hiçbir ku-
rumun de¤ildir.

Alevilerle ilgili her yeni gelifl-
menin gösterdi¤i fludur ki; Alevi
halk›n iradesini yok sayan iktidarla-
r›n Alevilerin sorunlar›n› çözmeleri
söz konusu de¤ildir.

Say›: 155 19ALEV‹LER

Alevilerin ‹badethanelerine
Kim Karar Verecek?
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Baz› olaylar, ne kadar büyük ve
sars›c› olurlarsa olsunlar, onlar›n ta-
rih içindeki yerlerini tam olarak
görmek, her zaman mümkün olma-
yabilir. Bu, dünya halklar›n›n müca-
dele miras›n› oluflturan birçok dire-
nifl için de böyledir. Birçok direnifl,
ony›llar içinde tarihsel yerine otur-
mufltur. 

Özellikle bu süreçlerin d›fl›nda
olanlar, olaylar› ve olgular› yerine
oturtmakta en geriden gelenler olur. 

Türkiye solunun büyük bölümü
aç›s›ndan 1984 Ölüm Orucu ve
1996 Ölüm Orucu süreçleri böyle
olmufltur. 2000-2007 Büyük Direni-
fli’nin de böyle olaca¤›na kuflku
yoktur. Büyük Direnifl’in de tüm so-
nuçlar› henüz ortaya ç›km›fl de¤ildir
ve ç›kt›kça, tarih içindeki yeri her-
kes için daha aç›k hale gelecektir.
Herkesi ve her olay› haketti¤i yere
oturtan tarih, elbette bu süreci de
yerine oturtacakt›r. Büyük Dire-
nifl’in tarihsel bir perspektiften kav-
ranmas›yla ilk görülecek olan, 1984
Ölüm Orucu, 1996 Ölüm Orucu ve
son ölüm orucunun birbirinden ba-
¤›ms›z olmad›¤›d›r. 1996 Ölüm
Orucu, 11998844 ÖÖllüümm OOrruuccuu ddiirreenniiflflii--
nnii,, 22000000 BBüüyyüükk DDiirreenniiflflii’’nnee bbaa¤¤llaa--
yyaann bir ara halka gibidir. 

1984’ün miras›n› alm›fl, kitlesel-
lefltirerek bir ad›m ileriye tafl›m›fl ve
sonras›na devrimi beyinlerde büyü-
ten bir miras devretmifltir. 

1990’lar›n bafllar›yd›; 12 Eylül
gelmifl geçmifl, sosyalist sistem y›-
k›lm›flt› ve fakat bu ülkede devrim
mücadelesi gelifliyordu. Bunun kar-
fl›s›nda burjuvazi halka ve devrim-
cilere sald›r›y› cunta y›llar›n› geride
b›rakacak boyutlara t›rmand›rd›.
Burjuvazi korkuyordu gecekondu-
lar›n biriken öfkesinden. Korkuyor-
du yoksullar›n isyan›ndan. Devrim-
ci mücadelenin her fleye ra¤men ge-
liflmesinden korkuyordu. 

Devrim, yoksullar›n iktidar ol-
mas›, burjuvazinin alafla¤› edilme-
siydi ve zulümle de olsa bunu en-
gellemek isteyeceklerdi. Katliam-
lar, iflkenceler, infazlar, kaybetme-
ler, 1990’lar›n bafl›ndan itibaren iflte
bunun için yo¤unlaflt›. 

1991’de “flartl› tahliye” yasas›y-
la k›smen azalan siyasi tutsak say›-
s›, ayn› dönemden bafllayarak h›zla
artt›. Dolay›s›yla, halk›n devrim
mücadelesine yönelen sald›r›lar ay-
n› süreçte hapishaneleri de hedef
alacakt›. 

1980 sonlar›ndan bafllayarak oli-
garfli kapsaml› baz› sald›r› deneme-
lerinde bulundu. Tutsaklar da yeni
dönemde, sald›r›lara karfl› daha
merkezi karfl›l›k vermek, toplu dire-
niflleri örgütleme konusunda daha
haz›rl›kl›yd›lar. 12 Eylül y›llar›n›
direnerek geçirmifllerdi. Tecrübeli,
donan›ml› ve art›k d›flar›n›n daha
fazla deste¤ine sahiptiler. 

Hangi hapishanede olursa olsun
bir tutsa¤›n bile burnunun kanamas›
binlerce tutsa¤› harekete geçirecek-
ti. 1993 Eylül’ünde gündeme getiri-
len sürgün genelgesine karfl› dire-
nifl, merkezi direnifllerin ilk güçlü
örneklerinden biriydi. Öncelikli
olarak Bayrampafla Hapishanesi’ni
tasfiye etmeyi hedefleyen genelge-
ye karfl› ayn› anda tüm hapishane-
lerde 500'ü aflk›n özgür tutsak, açl›k
grevine bafllad›. Direnifl 32 gün sür-
dü. Devrimci hareketin önderinin
direniflçilere gönderdi¤i mesaj, di-
renifl sürecinin bundan böyle nas›l
çetin bir süreç olarak flekillenece¤i-
ni haber veriyordu o zamandan:

"Bugünün dünyas›nda yaln›z ba-
fl›na kalmay› göze almadan güçlü
olmak ve düflmana karfl› savaflmak
mümkün de¤ildir.

Yaln›z bafl›na emperyalizme, oli-
garfliye ve onun uzant›lar›na karfl›
savaflmak hiçbir teknikle, silahla,
güçle de¤ifltirilmeyecek, dünyan›n
en büyük gücüdür. Bu kendine gü-
vendir, bu ideolojik sa¤laml›l›kt›r.

D›flar›da veya tutsakl›kta bizi ye-
nilmez k›lan ideolojik sa¤laml›¤›m›z
ve onun getirdi¤i güven devam et-
tikçe tüm sald›r›lar karfl›s›nda za-
ferden zafere koflaca¤›z.”

Hapishanelere yönelik sald›r›n›n
t›rmanmas›n›n 1995’teki göstergesi
BBuuccaa kkaattlliiaamm›› oldu. 

Aygün U¤ur
Berdan Kerimgiller 

‹lginç Özkeskin
Ali Ayata

Müjdat Yanat
Hüseyin Demircio¤lu

Tahsin Y›lmaz
Ayçe ‹dil Erkmen

Yemliha Kaya
Osman Akgün
Hicabi Küçük

Hayati Can

Öldük, ççünkü ddevrim iiddiamız vvar

AAppoollaarr BBeerrddaannllaarr’’››nn,, 
BBeerrddaannllaarr BBeerrkkaannllaarr’’››nn 
yyoolluunnuu aaççtt››llaarr.. 

11998844,, 11999966,, 22000000--22000077
ööllüümm oorruuççllaarr››,, ddeevvrriimm
iiddddiiaass›› vvee iikkttiiddaarr hheeddeeffiiddiirr.. 

HHeeddeeff aayynn››
yyüürrüüyyüüflfl ssüürrüüyyoorr!!



Üç tutsa¤›n katledildi¤i Buca
katliam›na karfl›, tüm hapishaneler-
de özgür tutsaklar direnifle geçti. 23
hapishanede 1200 devrimci tutsa¤›n
kat›ld›¤› açl›k greviyle genel direni-
fle dönüflen direnifl, 43. Günde zafe-
re ulaflt›.

Fakat, hapishanelerde “kesin za-
fer” sözkonusu de¤ildi ve olamazd›
da. K›sa süre sonra Ümraniye Ha-
pishanesi’ne yönelik sald›r› da bunu
gösterecekti zaten. 

Dört tutsak flehit düflmüfltü Üm-
raniye direniflinde de. Ümrani-
ye’deki sald›r›ya karfl› da hemen
tüm hapishaneler, barikatlar kurarak
direnifle geçtiler. Birçok yerde ha-
pishane personeli rehin al›nd›. Sal-
d›r› bir kez daha püskürtüldü. Ama
düflman güç toplay›p yeniden sald›-
racakt›. 

Buca-Ümraniye katliamlar›n›n
üzerinden k›sa bir süre geçmiflti ki,
1996 May›s’›nda Eskiflehir hhüüccrree
ttiippii hapishanesi aç›ld›. Amaç aç›kt›;
devrimci tutsaklar› teslim alarak
halk› y›ld›rmakta büyük bir koz el-
de etmek istiyordu burjuvazi. Tut-
saklar›n, yani halk›n öncülerinin
teslim al›nmas›n›n yarataca¤› moral
bozuklu¤u, halk›n y›ld›r›lmas›nda
en önemli silahlar› olacakt›. 

6 May›s’ta Adalet Bakanl›¤› ta-
raf›ndan yay›nlanan ve hhüüccrree,, tteecc--
rriitt,, iittiirraaffçç››llaaflfltt››rrmmaa,, bbaa¤¤››mmss››zzllaaflfl--
tt››rrmmaa uygulamalar›n› yasalaflt›ran
genelgeler, amac›n resmilefltirilme-
siydi. 

Baflta Eskiflehir hücre tipinin ka-
pat›lmas› ve genelgelerin iptal edil-
mesi olmak üzere çeflitli taleplerle,
20 May›s 1996’da onlarca hapisha-
nedeki 11550000 ttuuttssaakk süresiz açl›k
grevine bafllad›. 

GGüünn ggeelliirr,, 

bbeeddeennlleerr ssiillaahh oolluurr

Reformizmin ucuz ve kaba pole-
miklerindendir; “devrimi ölüm
oruçlar›yla m› yapacaks›n›z?” der-
ler veya “ölerek mi devireceksiniz
oligarflik iktidar›?” fleklini de alabi-
lir soru. Çok kesin bir kan›tla, bede-
li ölüm olan bir direnme anlay›fl›n›

mahkum etti¤i kan›s›ndad›r bunu
diyen reformist. Karfl›s›ndakinin ce-
vap veremeyece¤i bir soru oldu¤un-
dan emin gibidir. Fakat e¤er karfl›-
s›ndaki ideolojik olarak net bir dev-
rimciyse, hele ki bu tarihsel direnifl
miras›n›n sahibiyse, alaca¤› cevap
bellidir:

Evet, öyle! Biz devrimi ölüm
oruçlar›yla yapaca¤›z. Evet, oligar-
fliyi “ölerek devirece¤iz”! Çünkü,
ölümü göze alamayanlar, dünyan›n
hiçbir yerinde sömürücü ve zalim
iktidarlar› alafla¤› edemezler ve ede-
memifllerdir. Mesele ölmek de¤il,
her koflulda devrimi savunmak, her
koflulda devrim iddias›n›, iktidar
hedefini sürdürebilmektir. Bunu ya-
pabilmek, büyük bedeller ödemeyi
gerektiriyorsa, o bedeli ödeyebil-
mektir. Devrim yolu böyle aç›l›r. 

Devrim, siyasal hakl›l›¤a ve
meflrulu¤a sahiptir. Devrimcilik ta-
n›m› da iflte buradan do¤ar; devrim-
cilik, bu tarihsel hakl›l›¤› ve meflru-

lu¤u her koflulda savunmakt›r. Ne-
rede olurlarsa olsunlar, okulda, fab-
rikada, kondularda, köyde, flehirde,
da¤da, sokakta, hapishanede... dev-
rimciler, düflüncelerini, ideolojileri
demek olan siyasi kimliklerini can
pahas›na da olsa savunduklar› süre-
ce bu s›fat› hak ederler. Devrimi an-
cak böyle savunabilirler. 

Bu savunmada s›n›r yoktur. Gün
gelir, barikatlarda savunulur düflün-
celer, gün gelir da¤larda, gün gelir
iflkencehanelerde. Gün gelir, beden-
ler silah olur. 

Günü gelmiflti iflte. 

Devrimci hareketin direnifl prog-
ram›, oligarflinin hücre tipi hapisha-
nelerde somutlanan plan›ndan kolay
kolay vazgeçmeyece¤i, sald›r›y›
püskürtmenin bedeller ödemeyi ge-
rektirece¤i düflüncesiyle flekillen-
miflti. En üst düzeyde bir çat›flmaya
girmeden, büyük bedelleri ödemeyi
göze ald›¤›m›z ortaya konulmadan
ne sald›r› püskürtülebilir, ne zafer

Say›: 155 21ÖLÜM ORUCU

TTOOHHUUMM VVEE

FFİİLLİİZZLLEERRİİ

"Ölüm orucu yeniden do¤makt›r... Bu
ölüm de bizim yeniden do¤uflumuz
olacak..." Müjdat Yanat 

"Halk›ma lay›k olaca¤›m... Yoldaflla-
r›m, flehitlerimiz benim için en büyük
güçtür." Yemliha Kaya

"Apo'lar›n, Haydar'lar›n, Fatih'lerin,
Hasan'lar›n bedenleriyle açt›klar› yol-
dan ilerleme görevi bana verildi¤i
için çok mutluyum. Bu görevi zaferle
sonuçland›raca¤›z." Ayçe ‹dil Erkmen 

"Ben sizlerin s›ran›z› almad›m ki,
çal›m da atmad›m, aran›za da girme-
dim, sadece öne geçtim." Altan
Berdan Kerimgiller 

"Ölüm Orucu gönüllüsü olarak bu
sald›r›y› püskürtmekte görev üstleni-
yoruz. Bu gücü geleneklerimizin
yarat›c›s› olan önderimizden,
tarihimizden, halk›m›zdan al›yoruz."
‹lginç Özkeskin

"Bizde bu yürek, bu yoldafl s›cakl›¤›
varken herfleyi yerine getiririz."
Aygün U¤ur

"Bu göreve kabul edilirsem onur
duyaca¤›m. Al›n ki ben de gideyim
ölümsüz flehitlerimizin yan›na."
Hüseyin Demircio¤lu

"fiehitler vererek zafere yürüyece¤iz.
Bunu flimdiden bilmekte yarar var."
Ali Ayata 

"Devrimin ve sosyalizmin de¤erlerini
savunduk." Tahsin Y›lmaz 

"Biz yeni ça¤›n çocuklar› at›laca¤›z
yeni kavgalara." Hicabi Küçük

"Ölüm ne ki önemli olan bafl›m›z›n
dik, yüzümüzün düflmana dönük
olmas›d›r." Osman Akgün 

"Biz kara toprak gibi verim-
li devrim tarlas›na düflen tohumla-

r›z. Birçok filizlerimiz olacak."
1984 Ölüm Orucu fiehidi 

Abdullah Meral 
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kazan›labilirdi. Bu bak›fl aç›s›n›n
hapishanelerdeki karfl›l›¤›, ölüm
orucuydu. Özgür tutsaklar›n önerisi
de bu çerçevede oldu. 

Solun büyük bölümünün bunu
görmesi de, benimsemesi de olduk-
ça zor ve sanc›l› olacakt›. Çünkü,
reformizm zaten bir direniflin, dire-
nifl düflüncesinin çok uza¤›ndayd›
ve zaten esas olarak hapishanelerde
tutsaklar› da yoktu. Solun di¤er k›s-
m› da 1984 Ölüm Orucu’na, “inti-
har”, “siyasi cinayet”, “yenilgi”
diyen bir geçmiflten geliyorlard›. 

Yaflan›lan sürece dair de çok net
de¤illerdi. Böyle bir direniflle sald›-
r›n›n geriletilemeyece¤i veya tam
aksine zaten "50-55’li günlerde so-
nuç al›nabilece¤i" gibi düflüncelerle
ölüm orucuna karfl› ç›kanlar da var-
d›, ancak tart›flmalar ilerledikçe, bi-
riki siyasi hareket hariç, ço¤unda
ölüm orucu direnifliyle sald›r›y›
püskürtme düflüncesi hakim oldu.
Bu, 1984 Ölüm Orucu’nun da tarih-
sel hakl›l›¤›n›n tesciliydi. O müca-
dele, Türkiye solunun hemen her
kesimini etkilemiflti. 

AAsslloollaann ddeevvrriimmii 

bbüüyyüüttmmeekkttiirr

Devrim cüret ister. Cüret kararl›-
l›ktan do¤ar. Kararl›l›k bilimsel
hakl›l›k ve inançla büyür. ‹ktidar bi-
linciyle pekiflir. Bilimle ve inançla
yo¤rulmufl kararl›l›k, en f›rt›nal›, en
zor dönemlerde yürüyebilme gücü
verir. Her koflulda direnme gücüne
ve iradesine sahip olanlar, en sert
sald›r›lardan, en a¤›r kuflatmalardan
devrimi ve devrimci hareketi sa¤
salim ç›kart›rlar.

Zafer, bedellerle kazan›l›r. Bede-
lin bir baflka ad› flehitlerdir. 

Tarihsel bir zorunlulu¤un sonu-
cu olarak ““ZZaaffeerrii flfleehhiittlleerriimmiizzllee kkaa--
zzaannaaccaa¤¤››zz”” fliar›yla ölüme yatan
tutsaklar, açl›¤›n koynunda sürdür-
dükleri bu ölüm yolculu¤unda, yal-
n›zca hapishanelerle ilgili bir dire-
nifl içinde de¤illerdi. Ölüme yürü-
yüflleri, hiç kuflku yok ki, iktidara
yürüyüfltü ayn› zamanda. Baflka bir
deyiflle, ölüm orucu iktidar bilinci-

ne sahip bir çizginin eylem biçimi,
devrimci iradenin yenilmezli¤inin
ve iktidar iddias›ndan, hedefinden
vazgeçmemesinin ifadesiydi. 

‹ster silahlarla, ister silah yap›l-
m›fl aç bedenlerle sürdürülsün; uz-
laflmaz iki s›n›f aras›ndaki bu çar-
p›flma, hemen her zaman, ideolojik
ve psikolojik savafl› da içerir. 

“Gizli gizli yiyorlar”, “yiyecek
stoklar› var”, “ölmezler”... diye
aç›klamalar yap›yordu burjuvazinin
“dinci” veya “kontrgerillac›” sözcü-
leri. Bu yalanlar, halk›n direnifli sa-
hiplenmesini, desteklemesini engel-
leyip, direnifle flüpheyle bakmas›n›
sa¤lamak içindi. ‹ftiralar, kara çal-
malar, onlar›n, acizliklerini ve ah-
laks›zl›klar›n› da gösteriyordu.

Yalanlara en büyük darbeyi,
ölüm orucu direniflçilerinin flehitli¤i
vurdu. Ölümlerin yere serdi¤i yal-
n›z bbuurrjjuuvvaazziinniinn yyaallaannllaarr›› de¤il,
ayn› zamanda bbuurrjjuuvvaazziinniinn iiddeeoolloo--
jjiissiiyyddii.. 

Burjuvazi, insanlar›n inançlar›
u¤runa ölebilece¤ine, hem de ölüm-
lerin en zahmetlilerinden biri olan
ölüm oruçlar›nda, açl›ktan gün gün
an an eriyerek ölebilece¤ine inan-
m›yordu. Burjuva ideolojisi flöyle
emrediyordu çünkü; “hiçbir düflün-
ce ve ideal, u¤runda ölünecek kadar
de¤erli de¤ildir”. Kendileri aç›s›n-
dan do¤ruydu da. Burjuvazinin u¤-
runda ölebilece¤i bir de¤er yoktu. 

B›rak›n u¤runda ölebilece¤i bir
de¤eri, u¤runda en küçük bir bedel
dahi ödeyebilece¤i bir fleyi yoktur
burjuvazinin. Yaflam›, bireyi yücel-
ten ve buna paralel olarak en uç
noktas›na varan bir bencillik üzeri-
ne kuruludur. ‹nsani olan her fleye
yabanc›laflm›fllard›r. Her fleyin al›-
n›p sat›lacak bir meta olarak görül-
dü¤ü burjuva dünyas›nda, insanl›-
¤›n gördü¤ü en asalak ve en kepaze
yaflamlar vard›r. 

Devrimciler ise tam tersi bir ya-
flam içindedir. Her türlü bencillikten
uzak, kendisini tüm dünya halklar›-
na, zulüm ve sömürü alt›nda olan
milyarlarca insan›n kurtulufluna ada-
m›fllard›r. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm u¤runa en önde dö¤üflür-

ler. Yüzünü dahi görmedikleri in-
sanlar için kendilerini feda ederler.

Burjuvazi gericili¤i, çürümüfllü-
¤ü temsil ederken, devrimciler gele-
ce¤i, ileriyi, kurtuluflu ve özgürlü¤ü
temsil ediyorlar. ÖÖllüümm oorruuççllaarr››,, iiflfl--
ttee bbuu tteemmssiilliinn eenn ggöörrkkeemmllii bbiiççiimm--
lleerriinnddeenn bbiirriiddiirr.. 

S›n›flar mücadelesinde çetin çar-
p›flmalar, tarihe iz b›rak›r. Al›nan
yenilgiler veya kazan›lan zaferler,
sadece içinde yafland›¤› dönemi de-
¤il, gelece¤i de etkiler. 

Devrimi omuzlayan, devrim için
ölüme yatan tutsaklar›n yüre¤i cofl-
kun ve huzur doluydu. Ad› zafer
olacak olan flehitlikler için sab›rs›z-
d›lar. Direniflin 61. gününden itiba-
ren peflpefle flehitler verilmeye bafl-
land›. Aln› k›z›l bantl›lar, flehitlikle-
riyle oligarflinin yalanlar›n›, sansü-
rünü, sald›r›lar›n›, tecrit planlar›n›
paramparça etmifllerdi. 

Zafer 12 flehitle kazan›ld› 1996
Ölüm Orucu’nda. 

Zafer, en baflta devrimin beyin-
lerde büyümesiydi.  

Zafer, sald›r›n›n püskürtülmesiydi.

Zafer, Türkiye halklar›n›n direnifl
ve savafl›n› büyütüp, zafere giden
yolda yeni destanlar yaratmakt›.

Zafer, arkadan gelenlerin yolunu
açmak, onlar›n yolunu ayd›nlatacak
bir miras b›rakmakt›. 

1984 Ölüm Orucu’nda Apo,
Haydar, Fatih ve Hasan’›n açt›¤›
yoldan ilerleyen özgür tutsaklar,
Berdan, ‹lginç, Müjdat, ‹dil ve
Yemliha’yla daha da güçlendiler.
Berdanlar’›n miras›n› Berkanlar,
122 flehitle büyüttüler. Kanla yaz›-
lan devrim tarihine, yeni halkalar
eklenerek, yeni destanlar yaz›larak
devrim yürüyüflü sürdürülmektedir. 

En baflta belirtti¤imiz gibi, kork-
tu¤u için sald›r›yordu burjuvazi.
Çok sald›rm›fl, çok katletmifltir. Fa-
kat burjuvazi yine de devrimi engel-
leyemeyecektir. Ne korkular›ndan
ne kesin ak›betlerinden kurtulama-
yacaklar. Geçici rahatlamalar yafla-
salar da devrim onlar› alafla¤› edene
kadar o korkuyu yaflamaya devam
edecekler. 



1996 ve 2000-2007 Ölüm Orucu
eylemlerinde, ölüm orucu direniflçisi
olarak yeralan ve halen Uflak Hapis-
hanesi’nde tutsak olan SSeevvggii SSaayy--
mmaazz ile ölüm orucu direniflleri üzeri-
ne yap›lan ve Uflak Hapishanesi’nde-
ki özgür tutsaklar›n ç›kard›klar› ZZeeyy--
bbeekk AAtteeflflii Dergisi’nde yay›nlanan rö-
portaj› sunuyoruz:

‘‘9966’’ddaa ddiirreenniiflfl nnaass››ll bbaaflflllaadd››??

fl '96 y›l›nda 1 May›s tutuklular›
Eskiflehir'e götürüldü ve bu an t›rma-
nan sürecin doruk noktas› oldu. Siya-
silerin bulundu¤u tüm hapishaneler-
de süresiz açl›k grevine bafllad›k. ‹s-
teklerimiz muktedirlerce kulakard›
edilince yürüyüflümüz farkl› bir afla-
maya, ölüm orucuna evrildi. Siyasi
kimlik mücadelesi devrimcili¤in ol-
mazsa olmaz kofluluydu. Hapishane-
lerde sürdürdü¤ümüz yürüyüfl 69
gün devam etti.

Menzile varman›n bedeli 12 ka-
ranfilimiz olmufltu, 12 can parça-
m›z... Yoldafllar›m›z ve siper yoldafl-
lar›m›zla ac›y› ve birlikte hedefe var-
man›n coflkusunu paylaflt›k.

''8844 ÖÖllüümm OOrruuccuu eeyylleemmii iillee 22000000--
22000077 ÖÖllüümm OOrruuccuu aarraass››nnddaa yyeerr aallaann
''9966 ÖÖllüümm OOrruuccuu ddiirreenniiflfliinniinn üüllkkeemmiizz
ssoolluunnaa kkaattkk››llaarr›› nneelleerr ssiizzccee??

fl '84... 12 Eylül Cuntas› akabinde
gerçeklefltirilmiflti. Solun büyük bir
kesiminin mücadeleyi tatil etti¤i, mül-
tecili¤i seçti¤i, teslimiyeti teorilefltir-
di¤i y›llarda... Yan›bafl›m›zda olmas›,
sesimize ses katmas› gerekenler "ba-
flaramazs›n›z" demifllerdi. Tarihi hep
ileriye do¤ru yürüyenlerin yazaca¤›
bilinciyle ç›k›lan yolda Apo, Fatih,
Haydar, Hasan, gelecek kuflaklara ge-
çit vermeyen karl› da¤lar›n nas›l afl›la-
ca¤›n› ö¤retmifllerdi.

'96'daysa ç›k›lan yolda solla bir-
liktelik sa¤lanm›flt›. Birlikteli¤in gü-
cüyle mutlaka hedefe ulafl›laca¤›
aç›kt›. Devrimci mücadelenin '84'e
oranla geliflkin oldu¤u bir süreçti.
Yola koyulan her siyaset o süreçten
güçlenerek ç›kacakt›. 80'lerden o
günlere yaflanan deneyimlerle bu sa-

bitti. Ve sonuçta solun tarihinde ör-
nek bir birlik oluflturuldu.

Ne yaz›k ki, ayn› birliktelik 2000-
2007 aras›nda sa¤lanmad›. '96'da ya-
rat›lan olumlu birlik deneyimi daha da
büyütülüp ete-kemi¤e bürünemedi.
Ülkemiz halklar›na karfl› bu tarihsel
sorumlulu¤u yerine getiremeyen sol,
arenadan çekildi. Devrimci hareketi
iktidar karfl›s›nda yaln›z b›rakt› ve ob-
jektif olarak iktidar›n bile¤ini güçlen-
dirdi. Y›llara varan puslu-dumanl› ha-
vada yap›lan zorlu bir yolculuktu bu
ve menzile varmak için ödenecek be-
delleri göze alamam›fllard›.

RReeffoorrmmiizzmmiinn bbooll pprrooppaaggaannddaass››--
nn››nn yyaapp››lldd››¤¤›› bbiirr ddöönneemmddee ggeerrççeekk--
lleeflflttiirriilleenn ''9966''nn››nn ççaa¤¤rr››ss›› nneeddiirr??

fl Ülkemizde en s›radan bir hak
elde edebilmek için mücadele etmek
ve bedel ödemek gerekti¤i aflikard›r.
B›rak›n yeni bir hak elde etmeyi, va-
rolan› korumak dahi karfl› karfl›ya
gelmeyi gerektiriyor.

Devrimci mücadeleninse refor-
mizmin öngördü¤ü gibi uysal bir bi-
çimde ilerlemesi ça¤›m›z›n do¤as›na
hepten ayk›r›. Düzeni rötufllamak,
emperyalizmin ve iflbirlikçilerinin
ömrüne ömür katmak bizim iflimiz
olamaz.

PPeekkii ''8844''üünn üüzzeerriimmiizzddeekkii eettkkiilleerrii
nneelleerr oolldduu sseennccee??......

fl '84'de Apolar’›n yaratt›¤› desta-
n› ben '86 y›l›nda yani iki y›l sonra
duymufl ve ilk bafllarda bunun gerçek
olabilece¤ine inanmam›flt›m. Nas›l
olmufltu da, cunta gölgesinin bir kara-
basan gibi halklar›n üstüne çöktü¤ü
koflullarda, hem de hapishanede böy-

le bir destan yaz›lm›flt›? Hayranl›k
duymufltuk. Demek ki, koflullar nas›l
olursa olsun insan sesini yükseltebi-
lirdi. Onlar›n yoldafl› olabilmek hede-
fimiz olmufltu.

'96 yürüyüflüne bafllamadan önce
klavuzumuz '84'tü. '84'ü anlatan ya-
z›lar› kitaplar› tekrar tekrar okuduk.
Kendimizi önümüzde böyle bir dene-
yim oldu¤u için flansl› say›yorduk.
Nas›l yürüyece¤imizi onlardan ö¤re-
niyorduk.

HHeerr aann›› eeyylleemm oollaann 6699 ggüünnüünn yyaa
ddaa BBeerrddaannllaarr’’››nn ddeevvrriimm aadd››nnaa ddüünn--
ddeenn bbuuggüünnee uullaaflflaann mmeessaajj››??....

fl Bu bir bayrak yar›fl› ve bayrak
elden ele geçerek nihayetinde oligar-
flinin burçlar›na dikilecek. Bu baflta
karanfillerimiz olmak üzere halklar›-
m›z›n eseri olacak. 

PPeekkii ‘‘‹‹ddiill’’ ddeesseekk nneelleerr ddeerrssiinn??

fl '96'daki yürüyüflümüzde ayr›ca
biz kad›nlar olarak yürümenin onu-
runu yafl›yorduk. ‹pi ilk gö¤üsleme-
nin yar›fl› içindeyken ‹dil flehit düfltü.
Kad›nlar›n sesi solu¤u ç›¤l›¤› oldu.
Ülkemiz kad›n›n›n direngen yan›n›n
dünyadaki sembolüydü art›k. Rehbe-
rimiz olarak onu yüreklerimizde ya-
flatmaya devam ediyoruz. Sesi kulak-
lar›m›zda ç›nl›yor, ""YYaaflflaamm››flfl ssaayy››ll--
mmaazz zzaatteenn yyuurrdduu iiççiinn ööllmmeessiinnii bbiill--
mmeeyyeenn””!!

AAyyflflee BBaaflflttiimmuurr''uunn ‘‘‹‹ddiill bbeenniimm
vviiccddaann››mmdd››rr'' ssöözzüü ssaannaa nnee hhaatt››rrllaatt››--
yyoorr??

fl Çanakkale Hapishanesi’nde
‹dil flehit düfltü¤ünde Ayfle baflucun-
daym›fl. Tüm süreci birlikte yaflam›fl-
lar.

Ayfle'nin bu sözü bana tersinden
vicdans›zlar› hat›rlat›yor. Ard›na
bakmadan yoldafllar›n› yar› yolda b›-
rak›p gidenleri, ihaneti, do¤ruyu bi-
lip de yapmayanlar›, yani vicdan› sa-
¤›rlar›.

Nas›l ki ‹dil, Ayfle'nin vicdan›yd›,
ayn› biçimde '84, '96, 2000-2007 ka-
ranfilleri de biz yoldafllar›n›n vicdan›
olmaya devam ediyor. Bir kez daha
hepsini sayg›yla an›yorum.

Say›: 1155 23RÖPORTAJ

fifieehhiittlleerriimmiizz bbiizziimm vviiccddaann››mm››zz
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‹ki mah-
keme; biri
zaman afl›-
m› için da-
vay› oyala-

d›kça oyal›yor; di¤eri zaman afl›m›
olmadan bitirmek için acele ediyor. 

Birisi, Bayrampafla Hapishane-
si’nde 19 Aral›k 2000’de yap›lan
katliama iliflkin, katliamc›lara aç›-
lan dava idi. ‹stanbul Eyüp 3. Asli-
ye Ceza Mahkemesi’nde görülen
dava, sürüncemeye b›rak›lm›fl ve 23
Haziran’da zaman afl›m›ndan düflü-
rülmüfltü.

‹kincisi, 19 Aral›k’ta Malatya E
Tipi Kapal› Hapishanesi’nde kalan
tutsaklara yönelik, Malatya 1. Asli-
ye Ceza Mahkemesi’nde 2001’de
aç›lan dava idi. Bu davada yarg›la-
nan tüm tutsaklara 6 Mart 2008’de
çeflitli cezalar verilmiflti. Bayram-
pafla Hapishanesi katliam davas›n›
zaman afl›m›na u¤ratmak için elin-
den geleni yapan yarg›, Malatya’da
tutsaklar›n yarg›land›¤› dava zaman
afl›m›na u¤ramas›n diye, davada
yarg›lananlar›n birço¤unun son sa-
vunmalar›n› bile almad›.

28 tutsa¤› kurflunlayarak ve ya-
karak katledip, yüzlercesini yarala-
yanlar› suçlu bulmayan oligarflik
düzenin yarg›s›, tutsaklar› ““ggöörreevvllii
mmeemmuurraa mmuukkaavveemmeett,, kkaammuu mmaall››nnaa
zzaarraarr vveerrmmeekk””ten suçlu bulmufltu. 

KKaattlleeddiilleennlleerriinn,, yyaarraallaannaannllaa--
rr››nn,, kkaattlliiaamm ss››rraass››nnddaa yyaapp››llaann iiflfl--
kkeenncceelleerriinn hheessaabb››nn›› ssoorrmmaayyaann
““aaddaalleett””,, tutsaklar›n direniflte kul-
land›klar› odunlar›n hesab›n› soru-
yordu.

Mahkeme, ceza vermekte öyle
istekli, öyle gözü karayd› ki; ceza
verdikleri tutsaklar aras›nda, 19
Aral›k’ta Malatya Hapishanesi’nde
bulunup, sonraki süreçte tecrit uy-
gulamas›na karfl› direniflte flehit dü-

flen EEnnddeerrccaann YY››lldd››zz, MMuuhhaarrrreemm
ÇÇeettiinnkkaayyaa, FFaattmmaa BBiillggiinn,, MMeelleekk
BBiirrsseenn HHooflflvveerr ve FFeerriiddee HHaarrmmaann
da bulunuyordu. Oligarflinin adaleti
katlettiklerine ceza veriyordu.

Faflist düzenin yasalar›na daya-
narak bile devrimcileri suçlayamaz-
lard›. Bu nedenle, yarg›lamalarda
yasa, hukuk tan›mad›lar. Görünürde
devrimcileri, “memura mukavetle,
kamu mal›na zarar vermekle” suç-
luyorlard›, kan›t ““2200 ttaahhttaa ssoo--
ppaa””yd›. Fakat bu suçlamalar göster-
melikti. Gerçekte devrimcileri, halk
ve vatan sevgilerinden, ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm için müca-
dele ettiklerinden dolay› suçluyor-
lard›. Mahkemeler ne ceza verirler-
se versinler, tarih karfl›s›nda, dev-
rimci tutsaklar de¤il, onlar› y›llarca
hapishanelerde yat›ranlar suçludur.

RRÖÖPPOORRTTAAJJ::
TTuuttssaakkllaarr MMaahhkkeemmeenniinn
KKaarraarr››nn›› DDee¤¤eerrlleennddiirrddii::
19 Aral›k 2000’de Malatya Ha-

pishanesi’nde bulunan ve flu anda
Elbistan Hapishanesi'nde kalan  Öz-
gür Tutsaklar, kendilerine gönderi-
len röportaj sorular›na verdikleri ce-
vaplarla, 1199 AArraall››kk MMaallaattyyaa ddaavvaa--
ss››nnddaa verilen cezalar› de¤erlendir-
diler. Afla¤›da bu röportaj› yay›nl›-
yoruz. 

Röportajda kimi yerler, ““HHaappiiss--
hhaannee DDiissiipplliinn KKuurruulluu”” karar›yla
karalanm›flt›r. Katledenler, adaletsiz
olduklar›n› da biliyorlar, adaletsiz-
liklerini gerçeklerin aç›klanmas›n›
engelleyerek gizlemeye çal›fl›yorlar.
Fakat, gerçekleri gizleyemedikleri
gibi, ayn› zamanda hak hukuk tan›-
mad›klar›n›, sansürcü olduklar›n› da
göstermifl oluyorlar...

-- 1199 AArraall››kk''llaa iillggiillii aaçç››llaann ddaavvaa--
llaarrddaann iillkk ssoonnuuççllaannaann ssiizziinnkkii oolldduu..
BBuu ddaavvaa nneeddeenn aaçç››llmm››flfltt››?? DDaavvaann››nn
ssoonnuuccuu nnee aannllaammaa ggeelliiyyoorr??

ÖÖzzggüürr TTuuttssaakkllaarr:: Öncelikle da-
vam›z›n nas›l sonuçland›¤›n› belirt-
mek istiyoruz;

11)) Tüm san›klar›n etkin direnme
eylemini gerçeklefltirdikleri kanati-
ne var›ld›¤›ndan (...) san›klar›n ka-
s›tlar›n›n yo¤unlu¤u göz önüne al›-
narak her birinin 1'er y›l hapis ceza-
lar› ile cezaland›r›lmalar›na, 

22)) Tüm san›klar›n kamu mal›na
zarar verme suçunu iflledikleri ka-
naatine var›ld›¤›ndan... her bir san›-
¤›n ayr› ayr› 2'fler y›l hapis ve 141'er
YTL adli para cezas› ile cezaland›-
r›lmalar›na (...)

SSaann››kkllaarr››nn oolluummssuuzz kkiiflfliilliikklleerrii,,
kas›tlar›n›n yo¤unlu¤u, daha önce
suç ifllemifl olmalar› göz önüne al›n-
d›¤›nda bir daha suç ifllemeyecekle-
ri hususunda mahkememize kanaat

28 Ölüyü Görmeyip, 20 Tahta
Sopaya Ceza Veren Adalet!

‹ki Kararda Oligarflinin Adaleti!
Bir Dava; 19 Aral›k Bayrampafla Hapishanesi katliam davas›... 
12 tutsa¤› katleden, onlarcas›n› yaralayanlar yarg›lan›yordu... Delil
toplanmad›, san›klar›n ifadesi bile al›nmad›, amaç davay› sürünceme-
ye sokup, san›klar› zaman afl›m› ile kurtarmakt›... Öyle de yap›ld›.

Bir Baflka Dava; 19 Aral›k’ta Malatya’da tutsaklar›n yarg›land›¤› da-
va... Davada yarg›lanan tutsaklar›n birço¤unun son savunmalar› bile
yapt›r›lmad›... Amaç dava zaman afl›m›na girmeden ceza vermekti...
Öyle de yap›ld›.

Türkiye’de
Adalet

Nas›l ‹flliyor

??



ge lmedi¤ inden . . . ( xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx karalanm›fl bölüm)

Bundand›r ki, bu operasyonla
amaçlanana devam ediyorlar. Bu
davan›n sonucu da operasyonun de-
vam›d›r. Malatya, kamuoyunun gö-
zünden uzak diye düflünülerek olsa
gerek, bir pervas›zl›k örne¤i göste-
rildi. Dosyay› inceledi¤imizde apar-
topar, gözü kapal› sonuçland›r›ld›¤›
da ortaya ç›k›yor. Her sistemin ken-
dini anlatan bir yarg› mekanizmas›
vard›r. Ülkemizdeki yarg› da siste-
me muhalif olanlar› yok etmek üze-
rine iflliyor. Bunu hep beraber
birçok davada gördük. Bugün bizim
bu davam›zdaki sonuç da, bunun en
uç boyuttaki teflhiri olmufltur.
(xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx karalanm›fl
bölüm)

-- DDaavvaaddaa,, FFeerriiddee HHAARRMMAANN ggii--
bbii flfleehhiittlleerriimmiizzddeenn,, 7700 yyaaflfl››nnddaakkii
EEmmiinnee aannaayyaa kkaaddaarr ''cceezzaa'' vveerriillmmiiflfl..
BBuunnuu nnaass››ll yyoorruummlluuyyoorrssuunnuuzz??

ÖÖzzggüürr TTuuttssaakkllaarr:: Evet bu da
ülkemizdeki adalet sisteminin nas›l
iflledi¤inin çok çarp›c› bir örne¤i
(xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx karalanm›fl
bölüm). Karanfillerimizden, flu an
bizimle hiçbir alakas› olmayanlara,
operasyonda hiçbir fley yapamaya-
cak halde olan yafll› kad›na kadar...
(xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bir sat›r kara-

lanm›fl).

-- KKaarraarrddaa ''oolluummssuuzz kkiiflfliilliikklleerr''
oolldduu¤¤uunnuuzzddaann bbaahhsseeddiillmmiiflfl.. BBuu kkaa--
rraa mmiizzaahhaa ddaaiirr nnee ddiiyyoorrssuunnuuzz??

ÖÖzzggüürr TTuuttssaakkllaarr:: Bu sorunun
cevab› öz olarak, asl›nda teslim ala-
mam›fll›klar›n›n ve de alamayacak-
lar›n›n bir itiraf›d›r. Çünkü ilerde de
böyle bir (xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bir
sat›r karalanm›fl). E¤er olumsuz-
luktan kastedilen sistemlerine dahil
olmam›fll›¤›m›z ise elbette biz onlar
için hep olumsuz olaca¤›z! Halk›n›
sevmek, vatan›n› sevmek, onuruna
sahip ç›kmak (bir kelime karalan-
m›fl) olumsuz kiflilikse vars›n onlar
öyle desinler ! (xxxxxxxxxxxxxxxxxx üç keli-
me karalanm›fl). Ve elbette belirtti-
¤iniz gibi bu bir kara mizaht›r.

-- YYiinnee ““ddaahhaa öönnccee ssuuçç iiflfllleemmiiflfl
oollmmaallaarr›› ggöözz öönnüünnee aall››nndd››¤¤››nnddaa bbiirr
ddaahhaa ssuuçç iiflfllleemmeeyyeecceekklleerrii hhuussuussuunn--
ddaa mmaahhkkeemmeemmiizzee kkaannaaaatt ggeellmmeeddii--
¤¤iinnddeenn......”” ddeenniilliiyyoorr.. BBuu yyoorruummllaa iill--
ggiillii nneelleerr ddüüflflüünnüüyyoorrssuunnuuzz??

ÖÖzzggüürr TTuuttssaakkllaarr:: Daha önce
yapt›klar›m›z, daha sonra yapacak-
lar›m›z›n da göstergesidir, biz bunu
karfl› tarafa kabul ettirdik. Onlar›n
“suç” diye tabir ettikleri (xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx karalanm›fl bölüm).
Sabaha karfl› 5'te ko¤ufllar›m›za gi-

renlerden farklar› belki de onlardan
daha bilinçli bir flekilde bu iflin için-
de yer almalar›d›r. Onlar›n hamileri
olduklar› için dosyalar› ona göre ha-
z›rl›yorlar.

Meflruluklar›na kendileri de
inanm›yor ki, operasyon saatini
5'ten 8.30'a ç›karm›fllard›r bu dos-
yada. Oysa herkes bilmektedir ki,
operasyon efl zamanl› olarak hapis-
hanelere saat 5'te yap›lm›flt›r.

Ele geçirilen(!) 20 tahta sopadan
bahsediliyor yine bu dosyada. Bun-
lar silahlar›m›z(!) olmufl!.. (xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx karalanm›fl bölüm).
Nas›l ki, operasyonu yaparken ka-
muoyuna somut bir fley sunamad›-
larsa, bu operasyon davalar›nda da,
somut birfley yok.

‹flte 20 tahta sopa! Zarar gören
kamu mal›!.. Kamu mal›... bunlar
üzerinden en karas›ndan bir mizah
yap›l›r ancak, ya “kamuoyu” dedik-
lerinin vicdan›? As›l dava nerede,
nas›l görülecek biliyoruz.

-- SSoonn oollaarraakk,, eekklleemmeekk iisstteeddii¤¤ii--
nniizz bbiirrflfleeyy vvaarr mm››??

ÖÖzzggüürr TTuuttssaakkllaarr:: (xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx DDöörrtt ssaatt››rr ttüümmddeenn kkaarraa--
llaannmm››flfl)
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YYaazzggüüllüü GGüüddeerr ÖÖzzttüürrkk,, dev-
rimci olduklar› için, oligarflik düze-
ne karfl› ‘‘bbaa¤¤››mmss››zzll››kk,, ddeemmookkrraassii vvee
ssoossyyaalliizzmm’’ kavgas› yürüttükleri için,
19 Aral›k 2000’de Bayrampafla Ha-
pishanesi’nde yak›larak katledilen 6
kad›n tutsaktan biriydi. Katlettikle-

rinde, onun düflüncelerini, mücadelesini de yok edecek-
lerini düflündüler.

Karatafl Hapishanesi’nde yatan kad›n tutsaklar›; dü-
flünmesinler, halk›n sorunlar›yla ilgilenmesinler, oligar-
flik düzene karfl› mücadelede birer Yazgülü olmas›nlar

diye tutsak ettiler.

Fakat, her ikisinde de amaçlar›na ulaflamad›-
lar. Karatafl Kad›n Hapishanesi’nde yatan tutsak-
lar, direnifllerinin ve üretkenliklerinin ifadesi ola-
rak bir dergi yay›nlamaya bafllad›lar ve dergileri-
ne de YYaazzggüüllüü  ad›n› verdiler. Yazgülü’nün ç›k›fl
yaz›s›nda flöyle diyorlar; ““OOnnuurruunn vvee eerrddeemmiinn
aannllaamm bbuulldduu¤¤uu yyüürreekkttiirr YYAAZZGGÜÜLLÜÜ.. AAlleevvlleerr
iiççiinnddee ddüüflflmmüüflflttüürr ttoohhuummuu ttoopprraa¤¤aa.. AAdd›› ffeeddaadd››rr......

üüllkkeemmiizziinn ddöörrtt bbiirr yyaann››nnddaa aaççaarr.. BBuu ttoohhuumm ddüüflflmmüüflflttüü
bbiizziimm yyüürree¤¤iimmiizzee ddee.. BBiirr yyaazzggüüllüü bbiinnlleerrccee ffiilliizz oollmmuuflfl--
ttuu.. fifiiimmddii bbuu ffiilliizzlleerriinn sseessiinnddeenn bbiirr kkeezz ddaahhaa ‘‘MMEERRHHAA--
BBAA!!’’”” .

Yazgülü'nün ilk say›s›nda yeralan yaz›lardan baz›la-
r›n›n bafll›klar› flöyle: “Emperyalizmin Modernleflme
Makyaj›; Kozmetik”, "K›rlang›çlar›n Lal Olan Duvar-
lara Türküsü", "Arap K›z›'n›n Hikayesi"...

YAZGÜLÜ, içeriden d›flar›ya, kad›n tutsaklar›n,
emperyalizme ve oligarfliye karfl› mücadelelerine anla-
m›n› veren düflüncelerini tafl›yor...

Çukurova’n›n kad›n tutsaklar›,
Çukurova’n›n yi¤it direniflçisini
dergilerinde yaflat›yorlar:

YAZGÜLÜ
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Herfley gelip bu kelimede, “ada-
let”te dü¤ümleniyor. Ergenekon
meselesi, bir adalet meselesidir.
OKS, ÖSS meselesi bir adalet me-
selesidir. Ülkemizin zenginleri dur-
maks›z›n daha zenginleflirken, açla-
r›n say›s›n›n artmas› bir adalet me-
selesidir. E¤itim, sa¤l›k, sosyal gü-
venlik, kültürel hizmetlerden yarar-
lanma, bu alanlardaki eflitsizlikler
bir adalet meselesidir. Gökdelenle-
rin, villalar›n ve gecekondular›n
varl›¤› bir adalet meselesidir.. 

Yani, baflta söyledi¤imiz gibi
herfley, her konu, her uygulama ge-
lip adalette dü¤ümleniyor. Adalet-
sizlik bir tek yarg›da de¤il; ekono-
mide, sosyal, kültürel, ulusal her
konuda ve hayat›n her alan›ndad›r. 

Halklar›n ona verdi¤i de¤eri
yans›tan tan›mlarla, yyüüccee aaddaalleett,,
kkuuttssaall aaddaalleett;; insanl›k tarihindeki
binlerce y›ll›k kavgan›n en temel
nedenlerinden biri de¤il mi zaten!

Bu kavga hala sürüyor; çünkü
adaletsizlik, hala dünyan›n en bü-
yük sorunu.

Herhangi birine sorun; “bu dü-
zen adaletli bir düzen midir?” 

Büyük ço¤unluk size ““hhaayy››rr””
diyecektir. Bu düzeni savunan biri-
nin cevab› bile büyük ihtimal böyle
olacakt›r. 

Olur da, ““eevveett”” derse biri; sorun
ona; Batman’daki bir ilkokulla,
Ataköy’deki bir ilkokulu karfl›laflt›r-
s›n; adalet var m›d›r? OKS ve ÖSS
sonuçlar›na baks›n, adalet var m›-
d›r?.. Günde 14 saat çal›flt›r›lan
tekstil iflçisiyle hiç çal›flmadan yafla-
yan bir burjuvan›n veya “televole
insanlar›”ndan birinin yaflam›n› kar-
fl›laflt›rs›n; adaletli midir? 

Sorun ona; Düzenin yarg› ku-
rumlar›n›n da¤›tt›¤›na aaddaalleett mmii ddee--
nniirr??

Ferhat Gerçek’in katillerinin ha-
la tutuklanmam›fl olmas› vvee bbuunnaa
kkaarrflfl››ll››kk,, onlarca devrimcinin, de-
mokrat›n sudan sebeplerle tutuklan-
mas›na... 

Bayrampafla’da katillerin zaman
afl›m›yla kurtar›lmas› vvee bbuunnaa kkaarr--
flfl››ll››kk,, 19 Aral›k katliam›ndan kurtu-
lan tutsaklara a¤›r cezalar verilmesi-
ne...

Ekmek çalmak, mülke tecavüz
say›l›p a¤›r cezal›k suç görülürken,
bbuunnaa kkaarrflfl››ll››kk,, milyonlar› doland›r-
man›n, devleti soyman›n serbest b›-
rak›lmas›na... 

Bask› ve zulüm yapanlar ödül-
lendirilip terfi ettirilirken, bbuunnaa
kkaarrflfl››ll››kk,, haks›zl›klar›, adaletsizlik-
leri protesto etmenin y›llarca hapis-
le cezaland›r›lmas›na... 

Herhangi bir ekonomik, demok-
ratik talebi meydanlarda hayk›rma-
n›n suç, bbuunnaa kkaarrflfl››ll››kk demokratik
hakk›n› kullananlara karfl› linç yap-
man›n ise suç say›lmamas›na... aaddaa--
lleett mmii ddeenniirr?? 

“Ba¤›ms›z Yarg›” kararlar›yla çi-
zilen Türkiye tablosu böyledir. Yü-
rütmenin de, yasaman›n da, yarg›n›n
da onay verdi¤i bu tablo adil mi?

Adaleti kkim iistemez?!
Adaletsiz bir dünyan›n adaletsiz

bir ülkesinde yafl›yoruz. Bunun se-
bebi dünyaya hakim olan emperya-
list sistem ve ülkemizde hakim üre-
tim biçiminin kapitalizm olmas›d›r. 

Sömürüye dayal› kapitalist eko-
nominin yaratt›¤› dengesizlik, yafla-
m›n her alan›na yans›makta, al›nteri
dökerek üreten emekçiler, asgari üc-
ret, toplu sözleflme vs. derken asl›n-
da ve özünde kar›n toklu¤una çal›-
fl›rken, patronlar karlar›n›, lüks ve
refahlar›n› daha da artt›rmaktad›rlar.
Bundand›r ki, emperyalizm ve iflbir-
likçilerinin hakim ve yönetici oldu-
¤u tüm ülkelerde, ayn› adaletsizlik
hüküm sürmekte, halklar adaletten
her geçen gün daha fazla yoksun
kalmaktad›r. 

Fakat buna ra¤men, görünürde,
herkes, tüm siyasal güçler, tüm s›n›f
ve katmanlar, adaletten yanad›rlar!!

Adaletli bir düzeni istemeyen var
m›d›r? 

Böyle bir soruya cevap olarak
akla ilk gelen ço¤unlukla ““KKiimm iissttee--

Yaln›z Veli Küçükler de¤il,
1952’den beri kontrgerilla
içinde yeralanlar›n hepsi
hesap vermelidir diyoruz. 

Yaln›z Eruygurlar de¤il, 12 Mart,
12 Eylül faflist darbelerini ya-
panlar yarg›lanmal›d›r diyoruz.

K›z›ldere’den, 1 May›s 1977’ye,
Marafl’tan Gazi’ye, 12 Tem-
muz’dan 19-22 Aral›k’a kadar
ülkemizin tarihini kana bula-
yan tüm katliamlar›n sorumlu-
lar› yarg›lanmal›d›r diyoruz. 

Yaln›z bunlar› gerçeklefltiren as-
kerler, polisler, sivil faflistler,
M‹Tçiler de¤il, bu dönemlerin
tüm siyasal iktidarlar› da
hesap vermelidir diyoruz. 

Çok fley mi istiyoruz? Hay›r!

Halk›n tek bir damla kan›n› dahi
döken, tek bir damla al›n teri-
ni dahi gasbeden herkes halka
hesap verinceye kadar, halk›n
adalet özlemi dinmez! 

Adaletin yerini bulmas› budur.

Ve böyle oldu¤u içindir ki, oligar-
fli içi “it dalafl›”ndan adalet
umulamayaca¤›n› söylüyor,
umanlar› uyar›yoruz; “bir
parça adalet” diye, oligarfli içi
kavgada taraf olursan›z, yaln›z
onlar› güçlendirmifl olursunuz. 

Adaletin yerini bulmas›n› istiyor-
san›z, oligarflinin tüm kesim-
lerine karfl›, ba¤›ms›z, demok-
ratik Türkiye mücadelesine
kat›l›n.  

Yüce Adalet



mmeezz kkii??”” cevab› gelir. Ama bu yan-
l›fl bir cevapt›r. 

Elbette adaletli bir düzeni iissttee--
mmeeyyeennlleerr vard›r: Adaletsiz düzenin
sahipleri! Onlar istemez. Adaletsiz
dünyan›n mal› onlar›nd›r. Adaletsiz
düzenin bütün çarklar› onlara hiz-
met etmek için dönmektedir. Niye
istesinler adaletli bir düzeni?

Tam tersine; halk›n adalet talebi,
düzenin sahipleri ve bekçileri tara-
f›ndan kinle karfl›lanmakta, adalet
talebini bast›rmak için ellerinde bu-
lunan propaganda ayg›tlar›ndan flid-
dete, katliamlara kadar her yöntemi
kullanmaktad›rlar. 

Adalet ttalebini bast›rmak
için aadalet mekanizmas›n›
kullan›yorlar

Daha ilginç ve ö¤retici olan›;
egemen s›n›flar, halk›n adalet tale-
bini bast›rmak için, yine adalet me-
kanizmas›n› kullanmaktad›rlar. 

Yarg› denilen mekanizma, buna
eellvveerriiflfllliiddiirr.. Tarihsel olarak böyle
oluflmufltur çünkü. Mahkemeler, her
dönem, ssiisstteemmiinn ssaahhiipplleerrii kimse,
onlar›n koydu¤u kurallar çerçeve-
sinde suç ve cezay› tan›mlam›fl, sis-
temin sahiplerinin ç›karlar›n› koru-
yacak flekilde yarg›lama yapm›fllar-
d›r. 

Köleci, feodal toplumlarda, kral-
lar›n, padiflahlar›n ve onlar ad›na
karar veren kad›lar›n, müftülerin,
kiliselerin karfl›s›nda, kimse hukuk
arayamazd›. Krallar›n, padiflahlar›n,
tiranlar›n buyru¤u, ‘tanr› buyru¤u’
gibiydi zaten. 

Burjuvazi ise, “eflitlik, özgürlük,
kardefllik” diyerek feodalizmi alt
ettikten sonra, sistemi bafltan afla¤›
kendi ç›karlar› lehine yeniledi. Yar-
g› da ayn› temelde yeniden flekillen-
dirildi.

Adalet sistemi, yasama, yürütme
ve yarg› aras›nda “güçler ayr›l›¤›”
denilen ilkeye göre, görünürde ba-
¤›ms›zd›. Fakat görünenin ard›nda-
ki gerçek böyle de¤ildi; yarg› da
sistemin sahibi olan eenn ggüüççllüü ss››nn››ff
ve katmanlar›n hizmetkar› olmak
zorundayd›. Çünkü kanunlar› ya-

zanlar da sistemin
sahibi olan burju-
vaziydi. 

‘‘BBaa¤¤››mmss››zz yyaarr--
gg››’’ iflte bu yüzden
bir aldatmaca kav-
ram› olmaktan
öteye geçemedi
hiçbir zaman. 

Halk›n adalet
talebinin egemen-
leri zorlad›¤›, ya
da kitlelerin sisteme yönelik umut
ve güvenini pekifltirmek, tazelemek
gerekti¤i zamanlarda, egemenlerin
aleyhine kararlar ç›ksa da, bunlar is-
tisnad›r, yarg›n›n temel niteli¤ini
de¤ifltirmez. 

Sistemin normal iflleyiflinde,
yarg›, burjuvazinin sömürü sistemi-
ni güvence alt›na almaya hizmet
eder. Yarg› mekanizmas›n›n temel
görevi, burjuvazinin mülkünün gü-
venli¤ini sa¤lamak ve sisteme karfl›
ç›kanlar› cezaland›rmakt›r. 

Yarg› bugün alenen ““kkuullllaann››--
llaann”” bir kurum durumundad›r. Hü-
kümet yarg›n›n kendi etkileyebildi-
¤i kesimlerini generallere, “ulusal-
c›lara” karfl› seferber ederken, di¤er
taraf da “kendi savc› ve yarg›çlar›-
n›” hükümete karfl› savafla sürüyor. 

Bunun sonucu olarak zaten oli-
garfli içi çeflitli kesimlerin yarg› kar-
fl›s›ndaki tutumlar› da tam bir tutar-
s›zl›k konumunda; herkes kendi ini-
siyatifindeki davalarda ““yyaarrgg››yyaa
ssaayygg››”” isterken, kendisine yönelik
davalarda ““yyaarrgg››nn››nn ssiiyyaassaallllaaflfl--
mm››flfl”” oldu¤undan flikayetçi oluyor.
Ve halktan da bu oyuna ortak olup,
düzen güçlerinin oyunca¤› olmufl
böyle bir yarg› mekanizmas›ndan
adalet beklemesi isteniyor. 

Kendisine yönelik sald›r› ihtima-
line karfl› emekli generalleri tutuk-
layan AKP iktidar›, halka sald›r› söz
konusu olunca suçlular› koruyor;
‹flte Ferhat Gerçek’in vurulmas›, ifl-
te fiemdinli, Hrant Dink Davas›, ifl-
te 19 Aral›k katliam› davalar›...

Bu tabloya bak›nca, yarg›n›n
halk›n muhalefetini fliddetle ceza-
land›r›rken, halka karfl› ifllenen suç-
lar› ›srarla cezaland›rmama tutumu

içinde oldu¤u aç›kça görülüyor. 

Kaybolan aadalet iinanc›
“Adalete inanc›m›z› kaybetme-

yelim” diye tekrarlay›p durur siste-
min yöneticileri. Peki nas›l inana-
cak halk bu adalete?

Yarg›n›n verdi¤i adaletsiz karar-
lar, iflkencecilerin, katliamc›lar›n
hep cezas›z kalmas›, Gazi katli-
am›ndan 19 Aral›k katliam›na, 16
Mart’tan fiemdinli’ye kadar sorum-
lular›n ortaya ç›kar›lmamas›, so-
rumlular ortadayken bile yarg›lan-
mamas›, kitlelerin düzenin kurum-
lar›ndan adalet beklentisini her ge-
çen gün zay›flatmaktad›r. 

Yarg› mekanizmas› baflka aç›dan
da en tepesindekilerden en alt kade-
melerdekilere kadar çürümüfltür.
M‹T’ciler, mafyac›lar, hükümetler,
generaller, yüksek mahkemelere ka-
rar dikte ettirmekte, çeteler, uyufltu-
rucu ve fuhufl tüccarlar›, hakimlere
hayat kad›n› servis etmekte, birçok
hakim ve savc›n›n “organize suç ör-
gütleriyle” akçal› iliflkileri aç›¤a
ç›kmaktad›r. Herhangi bir ilçe sav-
c›s›ndan Yarg›tay Baflkan›’na kadar
zincir böyle kurulmufltur. 

Bir düflünür, Montesquieu, ““ttoopp--
lluummddaa eenn bbüüyyüükk ggüüvveennii,, hheerr flfleeyyiinn
ssoonnuunnddaa aaddiill bbiirr mmaahhkkeemmeenniinn bbuu--

Say›: 155 27ADALET

Bu ssistemde yyarg› mmekanizmas›-
n›n ttemel ggörevi, bburjuvazinin
mülkünün ggüvenli¤ini ssa¤lamak
ve ssisteme kkarfl› çç›kanlar›
cezaland›rmakt›r. BBiz iise hhalk›n
iktidar› aalt›nda, hhalk›n çç›karlar›n›
savunacak bbir yarg› iistiyoruz.
Çünkü aadalet iiste¤imize aancak
onunla kkavuflaca¤›m›z aaç›k.



28 ADALET 20 TTemmuz 22008

lluunnaabbiilleeccee¤¤ii iinnaanncc›› ssaa¤¤llaarr”” diyor.

Peki ya bu inanç tuz buz olmufl-
sa, olmaya devam ediyorsa.. 

Birkaç hat›rlatma yapmak gere-
kirse, Katillerin aç›ktan korundu¤u,
devrimcilerin, ilericilerin, binbir
türlü bahaneyle tutuklan›p, y›llarca
hapsedildi¤i... 12 yafl›nda bir çocu-
¤un terörist diye kurflunlanabildi¤i
ve katillerinin beraat ettirildi¤i...
Çeteleflmeye, yozlaflmaya karfl› mü-
cadele edenlerin bizzat polis ve yar-
g› eliyle komplolar kurularak tutuk-
land›¤›... bir ülkede yafl›yoruz. 

Yarg›tay Baflkan›’n›n yarg›n›n
ba¤›ms›z olmad›¤›n›, hakimlerin
““vviiccddaann iillee ccüüzzddaann”” aras›na s›k›flt›-
¤›n› söyledi¤i, bir k›s›m hakimin
devlet söz konusu oldu¤unda hhuukkuu--
kkuu bbiirr yyaannaa bb››rraakkaabbiilleeccee¤¤iinnii ilan
edebildi¤i ve bunun ne bir sorufltur-
ma, ne bir elefltiri ve e¤itim konusu
olarak görülmedi¤i... Emperyalist
tekellerin ç›karlar› u¤runa halk›n
sa¤l›¤›n›n hiçe say›ld›¤›, yeralt› ve
yerüstü kaynaklar›n›n talana aç›l-
mas›n›n ““yyaarrgg›› kkaarraarrllaarr››yyllaa”” mefl-
ru k›l›nd›¤›... bir ülkede yafl›yoruz. 

40 bin insan›m›z›n öldü¤ü 1999
depremi sonras›, yarg› gerçek so-
rumlular hakk›nda bir soruflturma
yürüttü mü? Hay›r! Aç›lan davalar-
da yarg›lanan h›rs›z müteahhitler
bile ““zzaammaann aaflfl››mm››”” ddüüzzeennbbaazzll››--
¤¤››yyllaa kurtar›lmad› m›?

Böyle bir ülkede, yarg›ya kim
nas›l inan›p güvenebilir?

‘‹lahi’ adalet vve 
devrimci aalternatif

Adaletin parayla sat›ld›¤› bir dü-
zende halk›n önünde sar›laca¤›, ona
güven veren güçlü bir alternatif
yoksa çaresizlik duygusuyla zalim-
leri ve kendine haks›zl›k edenleri
““aallllaahhaa hhaavvaallee eeddeerr””!!

‹lahi adalet beklentisi, çaresizlik
nedeniyle ortaya ç›kar.

“Do¤aya yenik düflen ilk insanla-
r›n tanr›lara, fleytanlara, mucizelere
ve benzeri fleylere inanmas›na yol
aç›fl› gibi sömürülen s›n›flar›n sömü-
renlere karfl› mücadeledeki yetersizli-

¤i de kaç›n›lmaz olarak ölümden son-
ra daha iyi bir yaflam›n varl›¤›na
inanmalar›na yol açar. Din, bütün
yaflam› boyunca çal›flan ve yokluk çe-
kenlere, bu dünyada azla yetinmeyi,
k›smete boyun e¤meyi, sab›rl› olmay›
ve öteki dünyada bir cennet umudunu
sürdürmeyi ö¤retir.” (Lenin) 

Bu adalet iste¤i, adalet için müca-
deleye de kanalize edilebilir, fakat
edilemezse, gerici kaderci muhteva-
s›yla, adalet için mücadelenin karfl›-
s›ndaki engellerden birine dönüflür.

Halk güçlü oldu¤una inand›¤›,
adaleti kendi elleriyle de sa¤layabi-
lece¤ini gördü¤ü anda, adaletsizlik-
leri, haks›zl›klar› “allaha havale et-
mek” yerine, kendi iflini kendi gö-
rür. Yeter ki bu güveni kendinde
bulsun. Ki egemenlerin en büyük
korkusu da budur. 

‹flte bu noktada, devrimcilerin
görevi, halk›n adalet duygular›n›n
tercüman› olmak ve halka kendi al-
ternatifini sunmak, kendine güveni-
ni kazanmas›n› sa¤lamakt›r. 

Bu devrimci alternatif, halk›n ç›-
kar›na olufluyla, hak edeni cezalan-
d›rmas›, mazlumu, hakl›y› savun-
mas›yla ve elbette as›l olarak da,
tüm adaletsizliklere halk›n kendi ik-
tidar›n› kurarak son verebilece¤i
güvenini vermesiyle, bir alternatif
olma özelli¤i kazan›r. 

Halk›n iktidar›n›, halk›n adaleti-
ni savunmak, mevcut sistem içinde
adalet için mücadele etmemek anla-
m›na gelmez. Demokratik mücade-
le içinde düzenin yarg› kurumlar›na
yönelik olarak suçlular›n cezaland›-
r›lmas›n› talep etmek, bunu yads›-
yan bir fley de¤ildir. Aksine düzenin

adaletsizli¤inin teflhir edilmesi, dü-
zenin yarg›s›ndan adalet beklenile-
meyece¤inin bizzat kitlelerin kendi
prati¤i içinde görülmesi, devrimci
alternatifi güçlendirir. 

Egemen s›n›f›n yarg›s›nda, ada-
let ve ahlak yoktur; onlar, ç›karlar›-
n› savunmak için tüm hukuki ve ah-
laki kurallar› bir kenara b›rakabilir-
ler. Bunun karfl›s›nda devrimcilerin
adalet anlay›fl›, halk›n sahip oldu¤u
de¤er ve gelenekler üzerinde yükse-
lir. Titizdir. Suç ve ceza birbirine
uygundur. Adaleti sa¤larken yeni
haks›zl›klar›n ortaya ç›kmas›na izin
vermez. Adalet mücadelemiz ve
adaletimiz iktidar hedefini gösteren
bir araçt›r ayn› zamanda. 

‹flkencenin emniyet müdürlükle-
rini, jandarma karakollar›n› afl›p
meydanlara yay›ld›¤›, her türlü hak
alma mücadelesinin “ba¤›ms›z yar-
g›” kararlar›yla F Tipine havale
edildi¤i bir sistemde, haktan, hu-
kuktan, adaletten söz edilemez. 

Yarg›, aç›kça sömürü düzeninin
ç›kar›n› kollamakta, bunun için
kendi yasalar›n› dahi aç›kça çi¤ne-
mekte ve bu bir devlet politikas›
olarak sürdürülmektedir:

“Adalet sistemi, çok küçük bir
az›nl›¤›n istemlerini karfl›larken,
genifl halk kitlelerinin istekleri ya-
n›ts›z kald›¤› için büyük bir hoflnut-
suzluk vard›r. Bu hoflnutsuzlu¤u
azaltmak, yok etmek için çeflitli dü-
zenlemeler yap›lmaktad›r. Ama ada-
letten gerçekleflmesi beklenen he-
defler, adaletin amaçlar›, ç›karlar›-
n› korudu¤u kesimler eessaassll›› vvee kköökk--
llüü oollaarraakk ddee¤¤iiflflmmeeddeenn adalet ihtiya-
c›m›z›n gerçekleflmeyece¤i aç›kt›r.
Çözümü burada aramak gerekir. ”
(Av. Behiç Aflç›)

Çözüm, yarg›n›n kimin ç›karla-
r›n› savunaca¤›nda dü¤ümleniyor.
Halk›n yarg›s› m› olacak o, iflbirlik-
çi sömürücü burjuvazinin mi? Ka-
rarlar›n› halk›n ç›karlar› do¤rultu-
sunda m›, yoksa burjuvazinin ç›kar-
lar› do¤rultusunda m› verecek? Ve
elbette yasalar› kim yapacak?

Halk›n iktidar›, bütün bu sorula-
ra halktan yana bir cevap vermenin
ad› ve ilk ad›m›d›r. 

HHaallkk ggüüççllüü oolldduu¤¤uunnaa iinnaann--
dd››¤¤››,, aaddaalleettii kkeennddii eelllleerriiyyllee
ddee ssaa¤¤llaayyaabbiilleeccee¤¤iinnii ggöörrddüü--

¤¤üü aannddaa,, aaddaalleettssiizzlliikklleerrii,,
hhaakkss››zzll››kkllaarr›› ““aallllaahhaa hhaavvaallee
eettmmeekk”” yyeerriinnee,, kkeennddii iiflfliinnii
kkeennddii ggöörrüürr.. YYeetteerr kkii bbuu
ggüüvveennii kkeennddiinnddee bbuullssuunn..
KKii eeggeemmeennlleerriinn eenn bbüüyyüükk

kkoorrkkuussuu ddaa bbuudduurr.. 
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ÖSS bitti,
puanlar aç›k-
land›. Zaten
kazanacakla-

r› belli olanlar sevindiler, iyi kötü bir bölüme yerle-
flebilecekler “flükrettiler hallerine”, kazanamayanlar
baflka bir s›nava b›rakt› umutlar›n›... S›nav sonuçla-
r›na iliflkin verilen rakamlar, s›nav yar›fl›na dayal›
e¤itim sisteminin, ö¤renci gençlik için, gelece¤e da-
ir bir umut vaat edemedi¤inin de göstergesi oldu.
Aç›klanan sonuçlara göre, s›navda 25 000 ö¤ren-
ci s›f›r puan ald›. Evet bu gerçek abart› de¤il. 25
000 ö¤renci, girdi¤i ÖSS s›nav›ndan hiç puan alam›-
yor. Peki flimdi as›l soru flu; suç hiç puan alamayan
25 000 “tembel” ö¤rencide mi, yoksa onlar› 12-13
sene boyunca bu s›navlara haz›rlayan e¤itim siste-
minde mi? Ya da 25 bin ö¤rencinin s›f›r almas›
“tembellikle” mi aç›klanacak, yoksa e¤itim sis-
temindeki çarp›kl›kla m›? Elbette ki ortada bir
suç var ve bu suçun sahibi e¤itim sistemidir. 

Bu sene de gördük ki, s›nava gireceklerin say›s›-
n›n azalmas›, taban puanlar›n›n ayarlanmas›, puan-
lama sisteminin de¤iflmesi gibi farkl›l›klar ne siste-
min t›kanm›fll›¤›n› açabiliyor, ne de sistemin adalet-
sizli¤ine, eflitsizli¤ine bir çözüm getiriyor. De¤iflen
tek fley sistemden zarar görenlerin say›s›nda oluyor.
Say› azalm›yor, art›yor. S›nava yaklafl›k 1.5 milyon
insan giriyor. Ve sadece 500 bin kifli üniversiteye
al›n›yor. Geride 1 milyonluk bir kitle kal›yor.
Hayalleri y›k›lm›fl, bir senesi daha bofla gitmifl… Ha-
yalleri y›k›l›yor çünkü sistem insanlar›n tüm hayal-
lerini o s›nav›n sonucuna göre flekillendiriyor. Ya ka-
zan›rs›n ya bitersin. Rehberlik hizmetlerinde, sözde
gençli¤in kafas›n› aç-
mak ad›na, ö¤renci-
ler strese sokulup
hiçlik duygusu afl›la-
n›yor; “Ancak bu s›-
nav›n sonucunda
kazan›rsan insan
olma flans›n var,
yoksa bir hiçsin!”...
Ailelere de ayn› dü-
flünce afl›lan›yor. Sis-
tem s›navlar üzerine
kuruluyor. Bunun
sonucunda anne-ba-
balar, çocu¤unun ge-
lece¤ini garanti alt›-

na almak için, var›n› yo¤unu kat›p, aç kalmak paha-
s›na dershane kay›t kuyruklar›na giriyor.

Bizler ne s›navdan s›f›r alan 25 000 ö¤renciye fla-
fl›rmal›y›z, ne de herhangi bir üniversiteye yerlefle-
meyen binlerce okul birincisine. Binlerce ö¤renci bi-
rincilikle bitiriyorlar okullar›n›. Ama s›navda baflar›-
s›z oluyorlar. Peki flimdi biz de bu insanlar› m› yar-
g›lamal›y›z? S›nav› kazanamamalar›n›n nedenini
“gerekti¤i kadar çal›flmamalar›”na m› ba¤lamal›y›z?
Hay›r bizler böyle bakamay›z. Çünkü biz biliyoruz ki
ÖSS ma¤duru milyonlarca insan tembel olduklar›
için ya da az çal›flt›klar› için de¤il, zengin olmad›kla-
r›, sistemin istedi¤i paral› ö¤renci olmad›klar› için
kazanamad›lar. Ve flunu da biliyoruz ki, bu yüzbin-
lerin içinde tüm hayallerini bu s›nava ba¤lay›p faz-
las›yla çal›flt›klar› halde kazanamayanlar da var. 

Sistemin ifllemedi¤ini ve gün geçtikçe daha da
kötüye gitti¤ini bu sistemin sahipleri de biliyorlar.
Ve bunun için her sene farkl› bir de¤ifliklikle sorun-
lar›n esas›n› geçifltirmeye çal›fl›yorlar. ‹nsanlar›n ha-
yallerini, umutlar›n›, beklentilerini yeni reform ya-
lanlar›yla ertelemeye, kullanmaya devam ediyorlar.
Yap›lan her de¤iflikli¤in bir önceki sistemin ilac› ola-
ca¤› yalan›n› yüzümüze baka baka söylüyorlar. Fa-
kat gerçek ortada. S›navdan hiç puan alamayan 25
000 ö¤renci!

Bir avuç ayr›cal›kl› e¤itim olana¤›na sahip olan-
lar d›fl›nda, ö¤renci gençli¤in ço¤unlu¤u için s›f›r
alan 25 000 ö¤renci aras›nda olma, ya da üniversi-
teye giremeyen ö¤renciler içinde olma ihtimali var-
d›r. Peki nas›l düflünmek gerekir? “Gerekti¤i kadar
çal›flamad›m, ben yapam›yorum, akl›m alm›-
yor” düflüncesinde mi olunmal›? Evet, böyle dü-
flünenler vard›r. Fakat, görülmesi gerekir ki, sorun
s›f›r alan ya da bir üniversiteye giremeyen ö¤renci-
lerde de¤il, onlara sunulan e¤itim olanaklar›ndad›r. 

OKS, SBS, ÖSS, KPSS… S›navlar yine ö¤rencile-
rin umutlar›n› karartmaya devam ediyor. Bu
yar›fl böyle devam ederse, daha nice ö¤rencinin
umutlar›, nice ö¤rencinin gelece¤i kararmaya de-

vam edecek! Ve bu sorun
günü kurtarmak için yap›-
lan ufak de¤iflikliklerle gi-
derilemeyecek kadar bü-
yüktür. Bunun için sorunu-
muzu kan›ksamamal›, so-
runu, sorunun kayna¤›
olan iktidarlar›n çözmesini
beklememeli, çözmeyi is-
temeli ve bunu kendi mü-
cadelemizle baflarmal›y›z.
Bunun da tek yolu örgütle-
nip bize dayat›lanlara kar-
fl› ç›kmakt›r.

GENÇL‹K 
FEDERASYONU

ÖSS’DE 25.000 SIFIR VE
UMUTLARI TÜKENEN 

B‹NLER!
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Bir kez daha milyonlarca ö¤ren-
ci, geleceklerini belirlemek için s›-
nav salonlar›na kofltu.

Ortaö¤retim Kurumlar› Ö¤renci
Seçme ve Yerlefltirme S›nav›
(OKS)’na 913 bin 612, Ö¤renci
Seçme S›nav› (ÖSS)’na 1 milyon
504 bin 956 kifli, toplam 2.5 milyo-
na yak›n ö¤renci s›nav salonlar›nda
gelece¤ini ar›yordu.

Fakat, s›nav salonlar›nda gençle-
rimiz için bir gelecek olmad›¤› orta-
dad›r. Üniversitelerin de gençli¤e
bir gelecek sunmad›¤› bir yana; ör-
ne¤in ÖSS’ye giren 1.5 milyon ö¤-
renciden, s›nav sonuçlar› ne olursa
olsun, üniversitelerin toplam kon-
tenjan› 552 bin 392 oldu¤u için, üç-
te ikisi s›nav› kazansa dahi kay›t
yapt›ramayacak.

SS››nnaavvllaarr››nn ssoonnuuççllaarr››nn›› flflööyyllee
öözzeettlleeyyeebbiilliirriizz;;

uu ÖSS sonuçlar› da, OKS so-
nuçlar› da göstermifltir ki; E¤itim
düzeyinde, Bat› ile Do¤u, yoksul
semtlerle zengin semtler, zenginle-
rin özel okullar› ile devlet okullar›
aras›nda da¤lar kadar fark vard›r. 

uu ÖSS’de 25 bin, OKS’de 31
bin 221 kifli s›f›r puan ald›.

uu ÖSS’de üniversiteye yerleflti-
rilecek ö¤renci say›s›, s›nava giren
ö¤renci say›s›n›n ancak üçte biri ka-
dar olacak.

uu OKS’de “puanla ö¤renci alan
okullar”›n ald›klar› ö¤renci say›s›-
n›n s›n›rl› olmas› nedeniyle, s›nav-
larda yüksek not alan ö¤renciler bi-
le istedikleri okullara girme hakk›n›
kazanm›fl olmad›lar.

Yoksullar›n çocuklar› s›navlarda
baflar›s›zlar. Bununla birlikte, flu ya
da bu düzeyde iyi puan alanlar da,
e¤itim olanaklar›ndan yararlanmay›
garantileyemiyorlar. Kay›t yapt›r-
mak için okullarda bofl kontenjan
bulmalar› gerekiyor.

BBiirriinncciilleerr zzeennggiinnlleerrddeenn,, 
bbaaflflaarr››ss››zzllaarr yyookkssuullllaarrddaann
S›navlar›n sonuçlar› e¤itim siste-

mindeki en temel sorunlardan biri-
sinin, e¤itimdeki adaletsizlik soru-
nu oldu¤unu da çarp›c› flekilde gös-
terdi.

Bir avuç zengin az›nl›k, her tür-
lü e¤itim imkan› sunulan özel okul-
larda okurken, en yeni teknolojiden
yararlan›rken, yoksullar›n e¤itim
gördü¤ü okullar da b›rakal›m teknik
malzemeyi, e¤itim imkanlar›n›, ö¤-
retmen sorunu, derslik sorunu yafla-
n›yor.

Her iki kategorideki ö¤renciler
ayn› sorularla, ayn› s›nav sistemin-
de yar›fla sokuluyorlar. Bu s›nav so-
nuçlar›na göre de, üniversiteye girip
giremeyeceklerine, gireceklerin
hangi üniversitede okuyacaklar›na
karar veriliyor.

Elbette ki, ‹stanbul, ‹zmir, Anka-
ra gibi büyük flehirlerde okuyan,
özel okullarda okuyanlar yüksek
puan al›rken, yoksul çocuklar›, do-
¤udaki illerde yaflayan halk›n ço-
cuklar›, bu eflitsiz s›navlarda yar›fla
dönüfltürülmüfl ““ee¤¤iittiimmee”” veda edi-
yorlar.

‹‹flflttee 22000088 ss››nnaavvllaarr››nnddaa,, aaddaalleett--
ssiizz ee¤¤iittiimm ssiisstteemmiinniinn ssoonnuuççllaarr››;;

ÖÖSSSS bbiirriinncciilleerrii zzeennggiinn ookkuullllaa--
rr››nnddaann çç››kktt››.. De¤iflik Kategoriler-
den Türkiye birincileri; AAnnkkaarraa
AAttaattüürrkk AAnnaaddoolluu LLiisseessii,, Tuzla
Vehbi Koç Vakf› Özel Koç Lisesi (2
birincilik), ‹‹zzmmiirr ÖÖzzeell FFaattiihh FFeenn
LLiisseessii,, ‹stanbul Lisesi (2 birincilik)
isimli liselerin ö¤rencileri içinden
ç›kt›.

BBiirriinncciilleerrii çç››kkaarraann lliisseelleerriinn
bbuulluunndduu¤¤uu iilllleerr,, AAnnkkaarraa,, ‹‹ssttaannbbuull
vvee ‹‹zzmmiirr oldu. Bunun karfl›s›nda,
ÖSS’de bbaaflflaarr››ss››zzll››kk ddüüzzeeyyii eenn
yyüükksseekk iilllleerr iissee,, AArrddaahhaann,, HHaakkkkaa--
rrii vvee fifi››rrnnaakk oldular.

Ayn› durum OKS s›nav› için de
geçerlidir. OKS birincilerinden,
1188’’ii ‹‹ssttaannbbuull''ddaann,, 1100’’uu AAnnkkaa--
rraa''ddaann,, 66’’ss›› iissee ‹‹zzmmiirr''den ç›kt›.

Elbette ki, ““bbaaflflaarr››”” ve ““bbaaflflaarr››--
ss››zzll››kk”” diye adland›r›lan bu da¤›-
l›m, ö¤rencilerin baflar› ve baflar›-
s›zl›¤›n› de¤il, ama sistemin yoksul
çocuklar›na e¤itim hakk› tan›mad›-
¤›n›n bir göstergesidir.

E¤itim sistemi öyle ki, ““ppaarraass››
oollaann aayyrr››ccaall››kkll›› ee¤¤iittiimm oollaannaakkllaa--
rr››nnddaann yyaarraarrllaann››yyoorr”” diye ifade
etmek de eksiktir, dahas› zengin ol-
mayan›n e¤itim göremedi¤i bir sis-
tem söz konusudur. Devlet okullar›-
n›n da resmi ya da resmi olmayan
yollardan toplad›klar› paralarla, bü-
yük oranda paral› hale getirilmifl ol-
mas› bir yana, özellikle yoksul böl-
ge ve semtlerdeki devlet okullar›n-
da e¤itimin kalitesizli¤i, ““ppaarraass››zz
ee¤¤iittiimm yyookk”” dedirtecek durumda-
d›r.

Hal buyken, e¤itim sisteminin
tamamen özellefltirilmemifl olmas›
tali bir duruma düflüyor, çünkü fii-
len e¤itim sistemi parayla sat›n al›-
nan bir ““mmeettaa”” haline getirilmifltir.

Bu tablonun yaratt›¤› e¤itimdeki
adaletsizli¤i çarp›c› olarak göster-
mesi aç›s›ndan; EE¤¤iittiimm SSeenn''iinn
22000055''ttee oorrttaayyaa kkooyydduu¤¤uu rraakkaammllaa--
rr›› hhaatt››rrllaayyaall››mm;;

uu Okuma yazma bilmeyenlerin
oranlar›; ‹ç Anadolu Bölgesi'nde
yüzde 9.7, Karadeniz bölgesinde
yüzde 14.2, Do¤u Anadolu Bölge-
si'nde yüzde 22.3, Güney Do¤u
Anadolu Bölgesi'nde yüzde
26.7’dir.

uu Marmara Bölgesi'nde nüfusun
yüzde 6.6's›, Karadeniz bölgesinde
yüzde 3.8'i, Güney Do¤u Anadolu
Bölgesi'nde yüzde 2.5'i yüksekö¤re-
tim mezunudur.

uu En yüksek okullaflma oran›

S›navlar›n Sonuçlar› Aç›kland›
E¤itimde Temel Sorun Adaletsizlik



yüzde 111.5 ile Marmara bölgesin-
de iken, en düflük okullaflma oran›
yüzde 20 ile Karadeniz ve Güney
Do¤u Anadolu Bölgelerindedir.

uu ‹kili e¤itim yapan ilkö¤retim
okullar› say›lar›; Türkiye nüfusunun
önemli bir bölümünün bulundu¤u
illerden, ‹stanbul'da 826, Ankara'da
313, ‹zmir'de 321 iken, nüfusu bu
illerle k›yaslanamayacak kadar dü-
flük olan Van'da 422, fi. Urfa'da
648’dir.

Ki büyük illerdeki ikili e¤itim
yapan ilkö¤retim okullar›nda da,
zenginlerin de¤il, büyük flehirlerde-
ki yoksullar›n çocuklar› okumakta-
d›rlar. ‹kili e¤itim ya da birlefltiril-

mifl s›n›flarda e¤itim yapan okullar-
da toplam 3 milyon 122 bin ö¤renci
e¤itim görmeye çal›fl›yor. Bu de-
mektir ki, 3 milyonun üzerinde yok-
sul çocu¤u, üst üste y›¤›lm›fl s›n›f-
larda e¤itim görmek için mücadele
etmektedir.

Türkiye genelindeki e¤itimsiz
nüfusu Do¤u, Güneydo¤u ve Kara-
deniz bölgelerindeki halkla birlikte,
büyük flehirlerdeki yyookkssuullllaarr olufl-
turmaktad›r. Oku-
l öncesi, ilkö¤retim ve ortaö¤retim-
de 6 milyon çocuk ve gencimiz, e¤i-
tim hakk›ndan yararlanam›yor. Bu 6
milyon çocuk da yyookkssuullllaarr››nn ço-
cuklar›d›r.

‹flte yukar›da sözü edilen s›nav-
lar›n sonuçlar› da bu tablonun sonu-
cudur. Dolay›s›yla, s›nav ö¤rencile-
rin bilgilerini ölçmenin ötesinde,
oligarflik sistemin adaletini, e¤itim
anlay›fl›n› ölçmüfltür.

Bir sendikac›n›n ifadesiyle; Öte-
ki Türkiye’nin okullar› bu y›l da dö-
külmeye devam etmifltir. Çünkü,
öteki Türkiye yoksullar›n Türkiye-
si’dir. Onlar iktidarda de¤ildir. Do-
lay›s›yla, ülkenin olanaklar›ndan
yararlanamayanlard›r. 

AKP iktidar› da, bir avuç zengi-
nin iktidar› oldu¤u için, bu adalet-
sizlik tablosunu büyüterek sürdür-
müfltür.

Say›: 155 31SORUN/ÇÖZÜM

Ortaö¤retim Kurumlar› Ö¤-
renci Seçme ve Yerlefltirme S›-
nav› (OKS) bu y›l son kez ya-
p›ld›.

Art›k, OKS s›nav› olmaya-
cak ama, OKS’ye sadece 8. s›-
n›f ö¤rencileri girerken, art›k
6., 7. ve 8. s›n›flarda Seviye
Belirleme S›nav›’na (SBS) giri-
lecek ve bu üç s›navdan al›nan
puanlar yerlefltirmede kullan›-
lacak.

AKP iktidar›, sürekli eleflti-
rilen s›nav sistemini kald›rd›¤›-
n› söylüyor, ama yerine getir-
di¤i sistem önceki sistemin
olumsuzluklar›n› ortadan kal-
d›rm›yor.

Örne¤in, s›nav sistemi ö¤-
rencileri dershanelere ba¤›ml›
hale getiriyordu. AKP, güya bu
ba¤›ml›l›¤› ortadan kald›racak-
t›. Fakat, SBS uygulamas›na
geçilece¤inin netleflmesi, daha
önce 7. ve 8. s›n›flarda dersha-
nelere giden ö¤rencilerin, flim-
di 4. ve 5. s›n›flardan itibaren
dershanelere yaz›lmaya baflla-

m a s › n a
neden ol-
du. Ders-
hanelere
gitme ora-
n›n› azalt-
mad›.

Ya da s›nav sisteminin ya-
ratt›¤› e¤itimdeki adaletsizli¤i
de ortadan kald›rmad›.

K›sacas›, OKS kald›r›ld› ama
OKS’nin neden kald›r›ld›¤›, ye-
ni getirilen sistemin hangi so-
runlar›n çözümüne hizmet ede-
ce¤i anlafl›lamad›.

E¤itim sisteminde sürekli
yap›lan de¤ifliklikler, e¤itim
sisteminin sorunlar›n› çözme-
ye hizmet etmiyor. Bunun en
temel nedeni, sorunu üreten
sisteme dokunulmamas›d›r.

E¤itim sorununu çözmek
için politika üretilmiyor, bilim-
sel bir çal›flma yürütülmüyor,
fakat sorun çözme oyunu oy-
nan›yor.

Tepkilere neden olan sistem
de¤ifltirilerek ‘e¤itimin sorun-
lar›n› çözüyoruz’ propagandas›
yap›l›yor, ama yeni getirilen
sistem, bir öncekinden daha
fazla olumsuzluklar içeriyor.

Yap›lan de¤ifliklikler sonu-
cunda, e¤itim sistemi adeta

“yap boz” tahtas›na çevrilmifl
durumdad›r. Elbette bu de¤iflik-
likler laf olsun diye de yap›lm›-
yor; her “yap boz”da, sistem,
biraz daha tekellerin istedi¤i
flekle sokulmufl olmaktad›r. 

OKS s›navlar›n›n kald›r›l-
mas› da, daha uygulama baflla-
madan, yeni getirilen sistem
getirdi¤i olumsuzluklarla tart›-
fl›lmaya bafllanm›fl durumda.

E¤itim sistemindeki tek so-
run s›nav sistemi de¤ildir. Bu
nedenle, salt s›nav sistemi üze-
rinde yap›lacak de¤ifliklikler
e¤itim sorununu çözemez.

E¤itim sistemindeki sorun-
lar birbirine ba¤l› ve bütündür.
S›nav sistemi, dershane siste-
mi, e¤itim kalitesinin bölgele-
re, okullara, s›n›fsal duruma
göre farkl›l›klar içermesi, e¤iti-
min muhtevas›... gibi bir dizi
sorun, bozuk sistemin bozuk
parçalar›n› oluflturuyor. 

Bu sorunlar›n bir parças›-
n›n bile OKS’nin kald›r›lmas›
ile çözülmesi mümkün olmaya-
cakt›r, tersine yeni uygulama-
n›n ortaya ç›karaca¤› sorunlar›
ve çözümsüzlü¤ü görmek için
uzun y›llar beklemek gerekme-
yece¤i flimdiden söylenebilir.

S›navlar› KKald›rmak
Sorunlar› ÇÇözer MMi?

Sorunlar // ÇÇözümler



7 Nisan 2007 tarihinde Alibey-
köy’de iki Azadiya Welat da¤›t›mc›-
s›n›n b›çaklanmas› sonras›nda bu
b›çaklama olay› gerekçe gösterile-
rek 8 Nisan tarihinde Anadolu Te-
mel Haklar Derne¤i’ne, 10 Nisan
tarihinde ise Eyüp Temel Haklar
Derne¤i’ne sald›r› düzenlenmifl, 11
Nisan tarihinde yap›lan görüflmede
sald›r›lara son verilerek sorunlar›n
diyalog yoluyla çözülmesi konu-
sunda mutabakata var›lm›flt›r. An-
cak buna ra¤men, oluflan gerilim
tam olarak ortadan kalkmam›fl ve
bu kez 14 ve 15 Nisan tarihlerinde
Okmeydan› Temel Haklar Derne-
¤i’ne karfl› sald›r›lar düzenlenmifltir. 

8 Nisan tarihinde Anadolu Te-
mel Haklar Derne¤i’ne yap›lan sal-
d›r›dan hemen sonra HÖC taraf›n-
dan, Devrimci ve Demokratik Yap›-
lar Aras›nda Diyalog ve Çözüm
Platformu (DDYADÇP)’na toplant›
ça¤r›s› yap›lm›flt›r. 9 Nisan tarihin-
de yap›lan platform toplant›s›nda
HÖC temsilcisi geliflen olaylar› ak-
tararak; 8 Nisan tarihinde Kürt Ha-
reketi’nin alan temsilcilerinin ken-
dileri ile yapt›klar› görüflmede, Ali-
beyköy’deki b›çaklama olay›ndan
HÖC’ün sorumlu tutularak ülke ça-
p›nda yan›t verilece¤inin deklare
edildi¤ini; arkas›ndan ayn› gün
Anadolu Temel Haklar Derne¤i’ne
sald›r›n›n yafland›¤›n› belirterek,
ssaalldd››rr››llaarr››nn ssoonn bbuullmmaass›› vvee ssoorruu--
nnuunn ççöözzüümmüü konusunda platfor-
mun konuyu gündemine almas›n›
talep etmifltir. HÖC’ün bu tutumu,
DDYADÇP ilkeleri çerçevesinde
flekillenen olumlu bir yaklafl›md›r. 

DDYADÇP, baflvurunun hemen
ard›ndan derneklere sald›r›lar üzeri-
ne, Kürt Hareketi’nin alan temsilci-
leri ile çeflitli kanallar üzerinden gö-
rüflmelere bafllam›fl ve sald›r›lar›n
derhal durdurularak, bir sorun var
ise diyalog yolu ile çözülmesini ta-
lep etmifltir. DTP yönetiminin süre-
cin bafl›ndan itibaren görüflme ka-

nallar›n› aç›k tutmufl olmas› ve gö-
rüflmelerde sorunun diyalog ile çö-
zülmesi gerekti¤i yönündeki görüfl-
leri olumlu olmakla birlikte, sald›r›-
lar›n önüne geçmekte yetersiz kal-
m›flt›r. Yap›lan bir dizi görüflmenin
ard›ndan sald›r›lar sona ermifl ve ta-
raflar›n da onay›n› alan DDYADÇP,
olaylar› yerinde incelemek ve sald›-
r›lardaki sorumluluklar› tespit et-
mek üzere bir aarraaflfltt››rrmmaa kkoommiissyyoo--
nnuu kkuurrmmuuflflttuurr.. 

Komisyon, Azadiya Welat da¤›-
t›mc›lar›n›n b›çaklanmas› da dahil
olmak üzere sald›r›lar›n gerçekleflti-
¤i bölgelerde bir dizi görüflme yap-
m›fl ve haz›rlad›¤› raporu
DDYADÇP’na sunmufltur. Bu me-
tin hem sald›r›lar gerçekleflti¤i s›ra-
da DDYADÇP taraf›ndan yap›lan
görüflmeler, hem de komisyon rapo-
ru ›fl›¤›nda haz›rlanm›flt›r. 

Her ne kadar Azadiya Welat da-
¤›t›mc›lar›n›n b›çaklanmas› olay›na
kar›flanlardan ikisi, bir dönem Eyüp
Temel Haklar Derne¤i’ne gidip ge-
len ve baz› çal›flmalar›na kat›lm›fl
olan kifliler olsa da, b›çaklama ola-
y›n›n ssiiyyaassii bbiirr yyöönnüünnüünn oollmmaadd››¤¤››
belirlenmifltir. Temel Haklar Derne-
¤i yetkilileri b›çaklama olay›n›n
akabinde Eyüp DTP ilçe yöneticile-
ri ile yapt›klar› görüflmede, Azadiya
Welat da¤›t›mc›lar›n› b›çaklayan ki-
flilerin olaydan bir süre önce kendi-
leri ile herhangi bir ba¤›n›n kalma-
d›¤›n› ifade etmifllerdir. 

Buna ra¤men bu olay›n HÖC’ün
Kürt Hareketi’ne dönük bir sald›r›s›
olarak de¤erlendirilmesi ve o dönem
DTP il baflkan›n›n bu yöndeki deme-
cinin Güncel Gazetesi’nde yer alma-
s›, sald›r›lar›n boyutlanmas›na yol
açm›flt›r. Ayr›ca Kürt Hareketi’nin
alan temsilcileri platformun talebi
üzerine kat›ld›klar› 12 Nisan tarihin-
deki platform toplant›s›nda Alibey-
köy’deki b›çaklama olay›n›n ard›n-
dan tutum al›nmas›na karar verdik-
lerini, ilk iki sald›r›n›n bbiillggiilleerrii ddoo¤¤--

rruullttuussuunnddaa gerçekleflti¤ini,
ancak 11 Nisan tarihinde
gerçeklefltirilen görüflmenin
ard›ndan bu karar› kald›rd›k-
lar›n›, bundan sonra gerçek-

leflmifl sald›r›lar›n tamamen iç
iletiflim eksikli¤inden kaynakland›-
¤›n›; taraf›m›zdan sald›r› olarak ni-
telenen ve asla kabul edilemez bul-
du¤umuz yönelimleri ise kendileri-
ne ve de¤erlerine dönük sald›r›lara
karfl› ‘meflru müdafaa’ olarak de¤er-
lendirdiklerini ifade etmifllerdir.

DDYADÇP taraf›ndan ilk görüfl-
meden itibaren sald›r›lar›n yay›lma-
s›n›n önüne geçmek amac›yla, Gün-
cel Gazetesi’nde ç›kan haberin dü-
zeltilmesi konusunda hem DTP il
baflkan› hem de Güncel Gazetesi
nezdinde giriflimlerde bulunulmufl-
tur. Konu gündeme her getirildi¤inde
düzeltme yap›laca¤› ifade edilmesi-
ne ra¤men bu konuda süreç boyunca
herhangi bir ad›m at›lmam›flt›r.

DDYADÇP’nun sald›r›lar›n dur-
durulmas› konusundaki giriflim ve
görüflmeleri s›ras›nda da sald›r›lar
devam etmifl, 14 Nisan tarihinde
Okmeydan›’nda gerçeklefltirilen
sald›r›da karfl›l›kl› olarak ateflli si-
lahlar kullan›lm›fl ve a¤›r yaralanan-
lar olmufltur. Bu geliflmeden sonra
yap›lan görüflmelerde sald›r›lar›n
yap›ld›¤› en son yer olan Okmeyda-
n›’nda ortak bir aç›klama yap›lma-
s›nda mutab›k kal›nm›fl ancak, yap›-
lan görüflme ve ortak aç›klama da
yeterli olmam›fl; ortak aç›klaman›n
yap›ld›¤› günün akflam›nda 15-20
kiflilik bir topluluk taraf›ndan Ok-
meydan› Temel Haklar Derne¤i’ne
tekrar sald›r› düzenlenmifltir. 

Sald›r›lar›n, ortak aç›klamaya
ra¤men devam etmesi üzerine,
DDYADÇP giriflimleriyle her iki ta-
raftan temsilciler 18 Nisan günü bi-
raraya gelmifl; yap›lan görüflme so-
nucunda diyalog zemini sa¤lanm›fl
ve sald›r›lar durmufltur. Ard›ndan
komisyon çal›flmalar›na bafllam›flt›r. 

Bu çal›flmalar›n sonucunda ç›-
kard›¤›m›z ortak sonuçlar flunlard›r:

u Siyasi bir yan› bulunmayan
bir olay, DTP ve Kürt Hareketi’nin
di¤er kurumlar› taraf›ndan detayl›
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araflt›r›lmas›na girilmeden var›lan
yarg›yla hareket etmeleri nedeniyle
büyümüfltür. 

u ‹kinci olarak, al›nan tutumun
fliddetle karfl›l›k vermek fleklinde
olmas› hiçbir flekilde kabul edile-
mez. Devrimci ve demokratik yap›-
lar aras›ndaki sorunlar›n diyalog
yoluyla çözülmesini esas alm›fl olan
platformumuz, bbiirr bbaaflflkkaa ddeevvrriimmccii
kkuurruummaa yyöönneelliikk flfliiddddeettii mmaahhkkuumm
eettmmeekkttee vvee kk››nnaammaakkttaadd››rr..
DDYADÇP devrimci ve demokra-
tik kurumlar aras›nda hangi gerekçe
ile olursa olsun, her türlü misilleme
ve meflru müdafaa ad› alt›nda savu-
nulan t›rmand›r›c› yaklafl›mlar› ilke-
sel olarak reddetti¤ini bir kez daha
vurgulamaktad›r. 

u Komisyon araflt›rmalar› bo-
yunca, DTP temsilcileri yaflanan
olaylar›n bir birikime dayand›¤›n›
ifade ederek, oluflan ortama dikkat

çekmeye çal›flm›fllard›r. Ortada bir
birikimin oldu¤u yads›namaz. 

u ‹‹llkk oollaarraakk;; bu birikime konu
olan olaylar ne olursa olsun, bu, uy-
gulanan fliddetin gerekçesi olamaz,
olmamal›d›r. Yaflanan sorunlar› mu-
hataplar› ile zaman›nda diyalog yo-
lu ile çözme anlay›fl›n›n temel al›n-
mas›, bahsi geçen olaylar›n biriki-
me neden olmas›n›n önüne geçilme-
sinde en önemli noktad›r. 

u ‹‹kkiinnccii oollaarraakk;; sözü edilen
birikime neden olan olaylar tek ta-
rafl› gerçekleflmemektedir. Her si-
yasi yap› kendi politikalar›n› hayata
geçirme hakk›na sahiptir. Bu nokta-
da ortaya ç›kan sorunlar ise dost ku-
rumlar aras›nda bir mesele olarak
ele al›nd›¤›nda, sorunlar›n boyut-
lanmas› önlenecektir. 

u DTP ve ideolojik paralelin-
deki kurumlar, yaflanan sürecin ve
bir devrimci kuruma uygulanan flid-

detin yanl›fl oldu¤unu, bundan son-
ra geliflecek durumlar›n engellen-
mesinde hassasiyet gösterilece¤ini
ifade etmifllerdir. Platformumuz bu
yaklafl›m› olumlu bulmaktad›r. 

u Yaflanan olaylardan ç›kar›lan
sonuçlarla, yaflanan sorunlar›n diya-
log yolu ile çözülmesinde ›srarc›
olunmas›n›n, tüm devrimci ve de-
mokratik kurumlar›n kazan›m› ola-
ca¤› konusunda görüfl birli¤ine va-
r›lm›flt›r. 

9.7.2008 

DEVR‹MC‹ VE DEMOKRAT‹K
YAPILAR ARASI D‹YALOG VE

ÇÖZÜM PLATFORMU

NNoott:: DHP, sald›r›lar› merkezi görmedi-
¤i ve Okmeydan›’ndaki sald›r›lar›n bir bafl-
ka nedenden kaynaklan›p, Alibeyköy’deki
sald›r›lardan ba¤›ms›z oldu¤u gerekçesi ile
bu metne flerh koymufltur. 

Say›: 155 33HABER

Diyarbak›r Ölüm 
Orucu fiehitleri An›ld›

14 Temmuz 1982’de Diyarbak›r
Hapishanesinde iflkenceleri ve bas-
k›lar› protesto etmek amac›yla bafl-
lat›lan ölüm orucunda flehit düflen
KKeemmaall PPiirr,, HHaayyrrii DDuurrmmuuflfl,, AAllii ÇÇii--
ççeekk vvee AAkkiiff YY››llmmaazz çeflitli flehirler-
de düzenlenen törenlerle an›ld›lar. 

Siirt, Mersin, Batman, ‹stanbul,
Mardin ve Urfa’da DTP’liler taraf›ndan anma etkinlikleri
düzenlenirken, Ali Çiçek de Osmaniye'deki mezar› bafl›nda
DTP'liler ve ailesi taraf›ndan an›ld›. 

1 0
T e m -
muz’da

Trakya Kültür Merkezi’nde
Mad›mak’ta yak›lanlar an›-
s›na “Türküler Susmaz” is-
miyle bir anma düzenlendi.

Anmada, ““mmaadd››mmaakk bbiirr

uuttaannçç aabbiiddeessiiddiirr”” denile-
rek, Mad›mak katliam›n›
yapanlar ve amaçlar› anla-
t›ld›. Katliam› anlatan bel-
gesel ve derne¤in faaliyet-
lerini anlatan slayt gösteri-
minin yan›nda, TKM müzik
toplulu¤u da dinleti verdi.

Avusturya’n›n Linz
ve Graz kentlerinde 2
Temmuz 1993'te Sivas
Mad›mak Oteli’nde ya-
k›larak katledilenler
ile, 12-14 Temmuz
1991'de kuflat›ld›klar›
üslerde çat›flarak flehit
düflen 12 devrimci
an›ld›. 

6 Temmuz’da GGrraazz
AAnnaaddoolluu KKüüllttüürr MMeerr-
kkeezzii’’nnddee yap›lan an-
mada, katliam›n so-
rumlular›n›n “hüküme-
tiyle, cumhurbaflkan›y-
la, ordusuyla, polisiyle
5 y›ld›r iktidarda" ol-
du¤u vurgulanarak,
katliam›n›n sorumlula-
r›n›n bir an önce yarg›-
lanmas› talep edildi. 

13 Temmuz’da
LLiinnzz HHaallkk KKüüllttüürr
MMeerrkkeezzii’nde yap›lan
anmada, ise ““KK››zz››llddee-
rree''ddeenn 1122 TTeemmmmuuzz''aa
1166--1177 NNiissaann''ddaann bbüü-
yyüükk ÖÖllüümm oorruuccuu ddiirree-
nniiflfliinnee kkaaddaarr,, ttaarriihhiimmiizz
kkaahhrraammaannll››kkllaarr ttaarriihhii-
ddiirr,, ddiirreenniiflfl ttaarriihhiiddiirr..””
denilerek, flehitlerin
miras›na sahip ç›k›laca-
¤› vurguland›. 

““fifieehhiittlleerriimmiizz ÖÖzz-
ggüürr VVaattaann ÇÇaa¤¤rr››ss››dd››rr””
pankart› as›lan anma-
da, Linz Halk Kültür
Merkezi üyeleri de mü-
zik dinletisi verdi.

fiehitlerimiz
Özgür Vatan

Ça¤r›s›d›r

TKM’de Anma:
Mad›mak Utanç Abidesi



Ayn› kökenden iki kavramdan
birisi halk›n yarar›na iken, di¤eri
halk›n zarar›nad›r. Bu kavramlar
rreeffoorrmm ve rreeffoorrmmiizzmm’dir.

Frans›zca ‘reforme’ kelimesin-
den dilimize gelen rreeffoorrmm,, daha iyi
bir duruma getirmek için ddüüzzeelltt--
mmee,, iiyyiilleeflflttiirrmmee anlam›nda kullan›-
l›r. Kavram, ilk olarak serbest re-
kabetçi kapitalizm döneminde
burjuvazinin ekonomide, siyasette,
sosyal yaflamda, hukukta yapt›¤›
ilerici anlamdaki de¤ifliklikleri ta-
n›mlamak için kullan›lm›flt›r. Son-
ras›nda ise kelime anlam›yla da
çok çeflitli alanlarda ve biçimlerde
kullan›lm›flt›r.

Reform kavram›n›, gerici ikti-
darlar da yo¤un olarak kullanmak-
tad›rlar. ““YYaarrgg›› RReeffoorrmmuu””,, ““SSoossyyaall
GGüüvveennlliikk RReeffoorrmmuu””,, ““ee¤¤iittiimm rreeffoorr--
mmuu”” gibi... Fakat bu bir aldatma-
cad›r. Amaç, halk›n aleyhine olan
düzenlemeleri, ““rreeffoorrmm”” diyerek,
halk›n yarar›na bir ddüüzzeellttmmee,, iiyyii--
lleeflflttiirrmmee gibi sunmakt›r.

Yani; halk›n talepleri, ihtiyaçlar›
temelinde reformlar gündeme ge-
lebilece¤i gibi, tamamen halk›n
aleyhine olan uygulamalar da re-
form ad› alt›nda gündeme getirile-
bilir. 

Reformlar için mücadele et-
mek, iflçi s›n›f› ve halk aç›s›ndan
gerekli ve yararl› iken, bu müca-
deleyi reformlarla s›n›rlamak ise,
iflçi s›n›f› ve halk›n zzaarraarr››nnaadd››rr.. 

Buna karfl›n, eemmeekkççiilleerriinn kkuurr--
ttuulluuflfluu rreeffoorrmmllaarrddaa ddee¤¤iill,, kkeennddii iikk--
ttiiddaarrllaarr››nnddaadd››rr.. Dolay›s›yla rreeffoorr--
mmiizzmm,, emekçilerin mücadelelerini
reformlar için mücadele ile s›n›rla-
maya çal›flmakt›r. Kapitalist düze-
nin devrimle kökten de¤ifltirilmesi
yerine, ““bboozzuukk yyaannllaarr››””n›n reform-
larla düzeltilmesini isteyen siyasal
ak›m› ifade eder.

RReeffoorrmmiizzmm,, emekçiler lehine
taleplerde bulunuyor görünse de,
emekçilerin iktidar için mücadele-
sini eennggeelllleemmeeyyee çal›flt›¤›ndan do-
lay›, burjuvazinin iktidar›n›n ömrü-
nü uzatmaya hizmet eder. Bu ne-
denle, emekçi s›n›flar içinde hayat
bulmufl olmas›na ra¤men, özü iti-
bariyle bir bbuurrjjuuvvaa iiddeeoolloojjiissiiddiirr..

Kimi reformist kesimler, Mark-
sizm-Leninizm ad›na hareket eder-
ler. Fakat, Marksist-Leninist bak›fl
aç›s›na göre, s›n›flar mücadelesin-
de, iflçi s›n›f›n›n esas mücadelesi
iktidar mücadelesidir. Dolay›s›yla,
ezilenlere iktidar hedefini göster-
meyen bir hareketin ad› ne olursa
olsun, Marksizm-Leninizm’le ve
devrimcilikle ilgisi yoktur.

Tekrar alt›n› çizerek belirtirsek;
rreeffoorrmmiizzmmiinn ggeerriiccii yyaann››,, reformlar
için mücadele etmesi de¤il, iflçi s›-
n›f› ve emekçilerin iktidar› için mü-
cadele etmemesi ve bu mücadele-
ye kkaarrflfl›› olmas›d›r.

Nitekim, devrimciler de reform-
lar için mücadele ederler. Ancak
reformlar, devrimciler için amaç
de¤il, devrim mücadelesinin gelifl-
tirilmesi için bir araçt›r. Reformlar
için mücadele amaç olmaya bafl-
lad›¤› noktada devrimden, devrim-
cilikten uzaklafl›l›yor, reformistlefl-
me bafll›yor demektir. 

Lenin “Marksizm ve Reformcu-
luk” isimli makalesinde flöyle der;
““...... RReeffoorrmmccuullaarr,, ssaaddaakkaa yyaarrdd››mm››
iillee iiflflççiilleerrii ppaarrççaallaammaayy››,, oonnllaarr›› aall--
ddaattmmaayy›› vvee oonnllaarr›› ss››nn››ff ssaavvaaflfl››--
mm››nnddaann ddöönnddüürrmmeeyyii ddüüflflüünnüürrlleerr..
RReeffoorrmmccuulluukk yyaallaann››nn›› ttaann››yyaann iiflfl--
ççiilleerr,, rreeffoorrmmllaarr›› ss››nn››ff ssaavvaaflfl››mm››nn››nn
ggeelliiflflttiirriillmmeessii,, yyaayygg››nnllaaflfltt››rr››llmmaass››
iiççiinn kkuullllaann››rrllaarr..”” (‹flçi S›n›f› Parti-
si Üzerine, Marks, Engels, Lenin)

Asl›nda ilk reformistler ÜÜttooppiikk
SSoossyyaalliissttlleerr’’dir diyebiliriz. Ütopik
sosyalistler henüz s›n›flar mücade-
lesinin geliflim yasalar›n› bilmedik-
leri, kapitalizmi çözümleyemedik-
leri için, kapitalizmi ortadan kal-
d›rmadan, burjuvaziyi ikna ederek
eflitlikçi bir toplum kurulabilece¤i-
ne inan›yorlard›. 

Marks ve Engels bilimsel sos-
yalizmin temellerini atarak, devrim

yap›lmadan, kapitalist iliflkilere
son verilmeden sosyalist bir top-
lum kurulamayaca¤›n› ortaya
koydular. Böylece, ütopik sosya-
lizm de tarihe gömüldü.

Reformizmin emekçilerin safla-
r›nda tekrar ortaya ç›k›fl›, 19. Yüz-
y›l›n sonlar›na do¤ru olur. Refor-
mizmin iflçi s›n›f› içinde geliflmesi-
nin önünü açan Avrupa’n›n kapita-
list ülkelerinde ortaya ç›kan iflçi
aristokrasisidir.

‹flçi aristokrasisi, iflçi s›n›f› için-
de ortaya ç›kan ayr›cal›kl› bir ke-
simdir. Avrupa’daki kapitalizmin
h›zl› geliflimi ve tekelleflmenin bafl-
lamas›, burjuvaziye iflçi s›n›f› için-
de küçük ama etkili bir kesimi sa-
t›n alarak, ayr›cal›kl› bir kesim ya-
ratma olana¤› verdi. Düzenle çelifl-
kileri yumuflam›fl bu kesimler, ay-
r›cal›kl› konumlar›n› koruma istek-
leri nedeniyle de sistemle çat›flma
içine girmek istemezler. 

‹flçi aristokrasisi denilen bu ke-
sim, iflçi s›n›f› içinde reformizmin
geliflmesinin de öncülü¤ünü yapt›.
Reformizm, iflçi s›n›f› ve emekçiler
içinde de örgütlenmekle birlikte
özellikle, düzenle çeliflkileri daha
zay›f olan, küçük burjuva ve orta
s›n›flar içinde daha rahat yayg›nla-
fl›r.

‹lk reformist örgütlerden birini
““‹‹nnggiilliizz FFaabbiiaannllaarr››”” kurar. 1883’de
Londra’da kurulan Fabian Derne-
¤i, kapitalizme karfl› ç›km›yor, an-
cak emekçilerin, üretilen de¤erler
üzerinde daha çok hak sahibi ol-
mas›n›, yani kapitalizmin kötü so-
nuçlar›n›n, belli ölçülerde düzeltil-
mesini istiyorlard›. Bu örgüt
1906’da ‹ngiliz ‹flçi Partisi’ni do-
¤urdu.

Revizyonist II. enternasyonal
partileri de, Marksist-Leninist ol-
du¤unu, sosyalizmi savundu¤unu
söyleyip emekçilerin iktidar müca-
delesini örgütlemeyen günümüz-
deki pek çok örgüt de, özünde re-
formisttir. Marksizmin devrimci
özünü, iflçi s›n›f›n›n iktidar›n› red-
dedenlerin, pratikte sürüklenecek-
leri nokta reformizmdir. Lafta sos-
yalizmi savunuyor görünmeleri, bu
gerçe¤i de¤ifltirmez.

B‹LG‹

REFORM‹ZM



15 Temmuz günü Suyun Tica-
rilefltirilmesine Hay›r Platformu
taraf›ndan Taksim Tramvay Du-
ra¤›’nda bir eylem gerçeklefltiril-
di. Platform üyeleri yeni kurulan
platformlar›n›n isminin yaz›l› ol-
du¤u pankart› açt›lar. Halk Cep-
heliler de kitlesel olarak eyleme
kat›ld›lar. 

Eylemde Platform ad›na
aç›klama ‹KK Genel Sekreteri
Tores Dinçöz taraf›ndan okundu.
Aç›klamada emperyalizmin pa-
zar aray›fl›n›n e¤itimden sa¤l›¤a,
ulafl›mdan sosyal güvenli¤e ka-
dar vard›¤›, hayat›n sürmesi için
en temel unsur olan suyun bile
piyasa mal› haline getirildi¤i
söylendi. 

“Biz afla¤›da imzas› bulunan
kurum ve örgütler suyun bir pi-
yasa mal› gibi al›n›p sat›lmas›n›n
yol açaca¤› belli bafll› ve bugün
öngörülebilen flu sorunlar üzerin-
de ortaklaflt›¤›m›z› kamuoyuna
duyuruyoruz” diyen Dinçöz,
önümüzdeki süreçte en önemli
toplumsal mücadele konular›n-
dan birinin suyun özellefltirilme-
si oldu¤unu söyledi. 2009’da ‹s-
tanbul’da toplanacak olan 5.
Dünya Su Formu’nun suyun pi-
yasalaflt›r›lma sürecini h›zland›r-
may› amaçlad›¤›n›, buna karfl›
gereken cevab›n ülke genelinde
güçlü ve kararl› bir birliktelikle
verilece¤inin söylendi¤i aç›kla-
man›n sonunda platformu olufltu-
ran kurumlar›n isimleri okundu.
Eyleme 250 kifli kat›ld›. 

Say›: 155 35SU PLATFORMU
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“Biz, afla¤›da imzas› bulu-
nan kurum ve örgütler suyun
bir piyasa mal› gibi al›n›p sa-
t›lmas›n›n yol açaca¤› belli
bafll› ve bugün öngörülebilen
flu sorunlar üzerinde ortaklafl-
t›¤›m›z› kamuoyuna duyuru-

yoruz:

(...)

- Öte yandan suyun ticarilefltiril-
mesi, özellefltirilmesi, metalaflt›r›l-
mas› çabalar› yaln›zca yoksullar›n
temiz suya eriflim hakk›n› tehdit et-
mekle de kalmamakta, yeni baraj ve
santral inflaatlar› yüzünden dünya
halklar›n› ve gelecek nesilleri mev-
cut su havzalar›n›n tümüyle kaybe-
dilmesi, havzalardaki canl› yaflam›n
ve gen kaynaklar›n›n tahrip edilerek
ekosistemlerin sona ermesi, tarihi
ve kültürel miras›n yok edilmesi gi-
bi telafisi mümkün olmayan tehli-
kelerle karfl› karfl›ya b›rakmaktad›r.
(...)

- Suyu sat›n almaya gücü yetme-
yen milyonlarca köylü ve çiftçinin
topraklar›ndan kopar›larak büyük
kentlere zorla göç ettirilmesinin so-
nuçlar›, y›¤›nsal iflsizli¤in ve sefale-
tin doru¤a ç›kmas›, çarp›k kentlefl-
menin en uç noktaya ulaflmas› ve
dolay›s›yla kentlerin gecekondu
mahallelerinde daha da çekilmez
boyutlara eriflecek olan suya eriflim
hakk› ihlalleriyle özetlenemeyecek
kadar a¤›r ve y›k›c› olacakt›r. 

- Su, özellefltirildi¤inde serma-
yenin afl›r› kar h›rs›ndan dolay›
mevcut durumundan daha da sa¤-
l›ks›z hale gelecektir. Birçok hasta-
l›kta afl›r› art›fl olacakt›r. Dünyada
bu durumun birçok örne¤i ile karfl›-
lafl›lmaktad›r. (...)

- Su kaynaklar› halk›n mal›d›r.
Al›n›p sat›lamaz, ticarilefltirilemez,
halk›n su kullan›m hakk› engellene-

mez.”

-Birleflmifl Milletler 1977 y›l›n-
da suyun insan hakk› oldu¤u karar›
alm›fl, 1992 y›l›nda suyun al›n›p sa-
t›labilen bir meta oldu¤una karar
vermifltir. 1996 y›l›nda oluflturulan
Dünya Su Konseyi arac›l›¤›yla çok
uluslu flirketler ve özel sektör tem-
silcilerinin ülke politikac›lar› ve ye-
rel yöneticileri ile iflbirli¤i sonucu
'su' bütün dünyada talana aç›lm›flt›r.
Dünya Su Konseyinin gerçeklefltir-
di¤i Dünya Su forumlar›n›n hepsin-
de Dünya Su Konseyinin amac› tüm
dünyada ve ülkemizde tüm sular›n
(su kaynaklar›n›n, akarsular›n, göl-
lerin, barajlar›n, flehirlerin su da¤›t›-
m›n›n) özellefltirilmesini amaçla-
maktad›r. Dünyadaki ve ülkemiz-
deki su politikalar›n›n iyi izlenmesi
ve gündemde olan özellefltirmelere
tav›r al›nmas› amac›nday›z. 2009
y›l›nda ülkemizde yap›lacak olan
Dünya Su Forumunu platform ola-
rak teflhir ve protesto ederek özel-
lefltirmeleri durdurmal›y›z. Bunun
için güç birli¤i yaparak mücadele
etmeliyiz. (...)

SUYUN T‹CAR‹LEfiT‹R‹L-
MES‹NE HAYIR PLATFORMU 

D‹SK, KESK, TMMOB, ‹stan-
bul Tabip Odas›, ‹stanbul Serbest
Muhasebeciler ve Mali Müflavirler
Odas›, ‹stanbul Barosu, ‹stanbul
Eczac›lar Odas›, ‹stanbul Difl He-
kimleri Odas›, ‹stanbul Veteriner
Hekimler Odas›, Su Politik, Al›nte-
ri, Munzur’u Koruma Kurulu, SO-
DAP, Çorlu Su Yaflamd›r Platfor-
mu, GDO’ya Hay›r Platformu, Hal-
kevleri, Ö¤renci Kollektifleri, ESP,
Temel Haklar Federasyonu, ‹D‹L
Kültür Merkezi, Halk Cephesi, Bir-
leflik Metal-‹fl Sendikas›, Enerji Ya-
p›-Yol Sen, Tümbel-Sen 1 ve 4 No-
lu fiubeler, E¤itim-Sen, Tar›m Or-
kam-Sen, Yap›-Yol Sen, Çevre Hu-
kuku Derne¤i, Üniversite Ö¤retim
Üyeleri Derne¤i, Veteriner Halk
Sa¤l›¤› Derne¤i, Kald›raç Dergisi,
+ ‹vme Dergisi, ‹flçi Gazetesi ve
CHP, EMEP, ÖDP, SHP, TKP ‹stan-
bul ‹l örgütlenmeleri

Suyun Ticarilefltirilmesine
Hay›r Platformu Kuruldu
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Emperyalist müdahalecilik, her
konuda ve dünyan›n her yerinde söz
söyleme, hüküm verme hakk›n›
kendinde görüyor. Çeflitli gerekçe-
lerle kendi iflledi¤i suçlar› baflkala-
r›na yükleyerek, kendi besleyip bü-
yüttü¤ü diktatörleri, katliamc›lar›
suçlayarak, soyk›r›mlar›, diktatörle-
ri sadece kendilerinin durdurabile-
ce¤ini ileri sürerek, müdahalecili¤i-
ni meflrulaflt›rmaya çal›fl›yor. Geç-
ti¤imiz hafta bu müdahalecili¤in
de¤iflik örneklerine tan›k olmaya
devam ettik.

Bunlardan ilk olarak emperyalist
müdahalecili¤in askeri, siyasi, eko-
nomik, kültürel, tüm boyutlar›yla
yafland›¤› Yugoslavya’daki  SSrreebbrree--
nniiccaa kkaattlliiaamm››nn›› eellee alaca¤›z. 

Emperyalizmin milliyetçi k›fl-
k›rtmalar›n›n en boyutlu sonuçlar›n-
dan biri olan SSrreebbrreenniiccaa kkaattlliiaamm››,,
13. y›l›nda lanetlendi, katledilenler
an›ld›. Bosna Hersek’te Potocari’de
oluflturulan mezarl›kta düzenlenen
anma ve defin törenleri, Bosnal›’la-
r›n ac›lar›n› tazeledi. 

Toplu mezarlar bulunmaya de-
vam ediliyor hala. Anma y›ldönü-
münde onlardan kimlikleri yeni tes-
pit edilenler, bir kez daha defnedil-
di. Halen 13 bin Boflnak erke¤in ka-
y›p oldu¤u belirtiliyor. 

Anma törenleri kimi televizyon-
lar taraf›ndan gün boyu yay›nland›,
gazetelerde geniflçe yer ald›. Ama
bunlarda pek yer almayan, zorunlu
olmad›kça de¤inilmeyen bir yan
vard›. Anmada, anmaya iliflkin ya-
y›nlarda yap›lan konuflmalarda,
““‹‹kkii SS››rrpp KKaattiill””iinn ppeeflfliinnddeeyyddii he-
men herkes;; peki nerede emperya-
lizm?... Bu tabloyu S›rp katliamc›-
lar Radovan Karadziç ve Ratko
Mladiç  mi yaratt›lar tek bafllar›na?.. 

Evet, eksi¤in ad› emperyalizmdi. 

Milliyetçi k›flk›rtmalar›yla bu or-
tam› yaratan politik sorumlu da,

katliama fiilen izin veren askeri güç
de emperyalizm olmas›na ra¤men,
onlar›n rolü neredeyse hiç gündeme
getirilmedi. 

Srebrenica, emperyalizmin, 
bir halk› satmas›d›r:
Üzerinden henüz 13 y›l geçmifl-

tir, ama bazen çabuk unutuluyor ve
unutturuluyor emperyalist iletiflim
mekanizmas›nda. Bu yüzden hat›r-
lamakta yarar var. 1995’te gerçekle-
flen katliam›n seyri flöyleydi:

66--88 TTeemmmmuuzz’da S›rp güçler
Srebrenica’y› kuflatt›. Srebrenica’y›
korumakla 600 Hollandal› asker gö-
revliydi. S›rplar, Srebrenica’y›
bombalamaya, halk kaçmaya baflla-
d›. 

1111 TTeemmmmuuzz’’ddaa Potocari’deki
Hollanda üssüne s›¤›nan ço¤u ka-
d›n, çocuk ve yafll›lardan oluflan
mültecilerin say›s› 20 bini buldu.
Kente giren Bosnal› S›rp komutan
Ratko Mladiç, Hollandal› komutana
e¤er silahlar›n› teslim etmezlerse
Müslümanlar›n öldürülece¤ini söy-
ledi.

12 Temmuz günü, kad›n ve ço-
cuklar Müslüman bölgesine götüre-
cek otobüslere bindirilirken, S›rplar
1122--7777 yyaaflfl aarraass››nnddaakkii ttüümm eerrkkeekkllee--
rrii ‘savafl suçu sorgusu’ için ay›rd›.

13 Temmuz’da silahs›z halk,
Kravitsa Köyü yak›nlar›nda katle-
dilmeye baflland›. 

BBMM BBaarr››flfl ggüüccüü aasskkeerrlleerrii,, Poto-
cari üssünde bulunan 5 bin Bofl-
nak’› S›rplara teslim etti. Karfl›l›-
¤›nda Bosnal› S›rplar’›n esir ald›¤›
14 Hollandal› asker sal›verilmiflti. 

16 Temmuz’da Hollandal› asker-
ler kentten ayr›l›rken, Bosnal› S›rp-
lar Srebrenica’y› ele geçirerek, befl
gün boyunca binlerce Bosnal› Müs-
lüman erke¤i katlettiler. Srebreni-
ca’da katledilenlerin say›s› 8 bin
106 olarak aç›klanm›flt›r. 

Katliam›n seyrinin de aç›kça
gösterdi¤i gibi, BBiirrlleeflflmmiiflfl MMiilllleettlleerr
vvee HHoollllaannddaa,, bbuu kkaattlliiaamm››nn bbiirriinnccii
ddeerreecceeddeenn ssoorruummlluullaarr›› iiççiinnddeeddiirr..  

Fakat o günden bu yana, bu so-
rumluluk siyasal, hukuki hemen
hiçbir zeminde sorgulanmad›. 

Katledilenlerin anneleri taraf›n-
dan ‘‘ssooyykk››rr››mmaa ggöözz yyuummdduu¤¤uu’’ id-
dias›yla BM’ye karfl› aç›lan dava
reddedildi.

Hat›rlanaca¤› gibi, Lahey’de
emperyalistler taraf›ndan kurulan
“Savafl Suçlar› Mahkemesi”nde
Miloseviç’e yüklenen “en büyük
suç” da Srebrenica Katliam›’yd›;
ancak bu konuda Hollanda’n›n so-
rumlulu¤unu ortaya koyan resmi ra-
porlar olmas›na ra¤men, kimse o
mahkemede de Hollanda’y› sorgu-
lamaya, yarg›lamaya giriflmedi. 

1995’in Temmuz’unda yaflanan
sadece bu katliam de¤ildi. Büyük
bir göç dram› da yaflan›yordu Bosna
Hersek’te. 40 bine yak›n kad›n, ço-
cuk ve yafll› yollarda, savafl›n içinde
açl›kla, s›cakla savafl›yor, ölüyor,
intihar ediyordu ve dünya izliyordu. 

Hat›rlamak iyidir. 

Bugün Srebrenica katliam›na en
fliddetli flekilde karfl› ç›k›yor görü-
nenler, o gün, ne katliam› engelle-
mek için bir fley yapm›fllar, ne de
katliamdan kurtulan onbinlerin dra-
m›na çözüm bulmufllard›. 

Körfeze tüm tarihin en büyük as-
keri y›¤›na¤›n› yapabilen emperya-
lizm, 40 bin mülteciye su bile ulafl-
t›ramad›! Srebrenica'da susuzluk-
tan, evet yaln›zca yeterli içme suyu-
nun olmamas›ndan dolay› da öldü
çocuklar.

O zaman bu sahneleri, dünyaya
""iinnssaannll››kk aayy››bb››" olarak sundular ve
biz devrimciler, hay›r dedik: ““SSrreebb--
rreenniiccaa ttrraajjeeddiissii,, ‘‘iinnssaannll››kk aayy››bb››’’ ddee--
¤¤iill,, eemmppeerryyaalliizzmmiinn vvaahhflfleettiiddiirr””.

Yugoslavya, Srebrenica, Darfur, Zimbabve...

Dünya, Emperyalistlerin
Çiftli¤i Olamaz!



O zaman da TV ekranlar›ndan
dünyaya sunulan tek bir suçlu vard›:
S›rplar. Oysa vahfletin sorumlusu
tek bafl›na S›rplar de¤ildi; onlar bir
anlamda uygulay›c›yd›. As›l sorum-
lu emperyalizmdi. 

Yugoslavya’da cumhuriyetler
halinde örgütlenmifl di¤er halklar›
tamamen kendi yönetimi alt›na al-
mak isteyen Miloseviç yönetimi, bu
politikalar›yla S›rp burjuvazisinin
ç›karlar›n›n savunucusuydu. ‹lk ça-
t›flmalar, Miloseviç yönetiminin
1989’da Kosova’n›n özerkli¤ini
kald›rmas›yla bafllad›. S›rplar’›n
Kosova’daki sald›r›lar› karfl›s›nda,
“soyk›r›m›” durdurmak bahanesiyle
1995’te sahneye NATO ç›kt›. Hava-
dan bombalamalarla Balkanlara as-
keri müdahalenin ilk ad›mlar›n› att›. 

S›rplar› silahland›ran, di¤er
halklar›n katledilmesine uzun süre
adeta göz yuman emperyalizmden
baflkas› de¤ildi. 

Bir hat›rlatma ve 
emperyalistlerin dayatt›¤› 
hukuki çerçeve
Afrika ülkelerinden Ruanda’da

da 1994 y›l›nda bir soyk›r›m ger-
çeklefltirilmiflti. 800 bin Tutsi ve
›l›ml› Hutu katledilmiflti bu soyk›-
r›mda. Orada da emperyalistler soy-
k›r›m›n zeminini haz›rlam›fl ve k›fl-
k›rtm›fllard›. 

Soyk›r›m›n birinci dereceden so-
rumlusu da yine bir emperyalistti:
Bu kez FFrraannssaa vard› karfl›m›zda. 

Y›llarca inkar etti sorumlulu¤u-
nu Fransa. Fakat, sonra, bizzat ken-
di belgeleriyle sorumlulu¤u resmi
olarak kan›tland›. Frans›z gizli bel-
geleri Fransa’n›n soyk›r›ma destek
verdi¤ini, soyk›r›m ad›m ad›m ge-
lirken Fransa’n›n bunu engellemek
yerine önünü açt›¤›n› tart›flmaya yer
b›rakmayacak flekilde kan›tlad›. 

Katliam› yürüten iflbirlikçi Ru-
anda hükümetini aç›kça destekledi-
¤i ortadayd›. 

Peki ne oldu? Resmi belgeler ve
kan›tlar üzerine Fransa hakk›nda
“soyk›r›m” veya en az›ndan “soyk›-
r›ma destek”, “göz yummak” gibi

bir suçlamayla BM’de soruflturma
m› aç›ld›? UCM ve Lahey’deki
Adalet Divan›, Frans›z yetkililer
hakk›nda tutuklama karar› m› ç›kar-
d›? Elbette hay›r!

Onlar her fleyi yapabilir, ama
hiçbir fleyden sorumlu tutulamazlar.
Emperyalizmin dünya halklar›na
dayatt›¤› yeni ““hhuukkuukkii ççeerrççeevvee””
böyledir. 

Bir fleriatç› diktatöre 
tutuklama!
Uluslararas› Ceza Mahkemesi

(UCM) Savc›s›, Sudan Cumhurbafl-
kan› Ömer Beflir’in “soyk›r›m ve
Darfur"da savafl suçu iflledi¤i” ge-
rekçesiyle tutuklanmas›n› istedi.

Ayn› günlerde BM Güvenlik
Konseyi’ne verilen bir önergeyle,
Zimbabve Devlet Baflkan› Robert
Mugabe’ye finansal ve seyahat k›-
s›tlamalar› getirilmesi, Zimbabve'ye
ambargo uygulanmas› istendi. 

Yukar›daki iki olay, emperyaliz-
min kendinde dünyan›n her yerine
mmüüddaahhaallee hhaakkkk›› görmesinin so-
nuncu olmayan örnekleridir. 

Uluslararas› Ceza Mahkemesi
Savc›s›’n›n iste¤i kabul edilirse, bu
emperyalist mahkeme taraf›ndan bir
ülke lideri hakk›nda verilen iillkk ttuu--
ttuukkllaammaa kkaarraarr›› olacak. Emperya-
list müdahalecilik ve pervas›zl›k
böylelikle biraz daha boyutlanm›fl
olacak. 

Ömer Beflir’in veya Robert Mu-
gabe’nin kendi halklar›na karfl› izle-
dikleri politikalar›n elefltirilecek,
tart›fl›lacak, suçlanacak yönleri ola-
bilir. Fakat burada mesele emperya-
lizmin herkesi sorgulay›p yarg›lama
hakk›n› nereden, kimden ald›¤›d›r. 

Darfur’da büyük bir katliam ger-
çekleflti¤i biliniyor. Darfur’da Fur,
Masalit ve Zaghava kökenli etnik
topluluklara karfl›, hem devlet güç-
leri hem de devlet destekli bir örgüt-
lenme olan “Cancavid” milisleri
arac›l›¤›yla katliam ve göçe zorla-
ma politikalar›na baflvuruldu. Bu
politikalar sonucunda en az 35 bin
Darfurlu’nun öldürüldü¤ü belirtili-
yor. K›sacas›, flfleerriiaattçç›› ddiikkkkaattöörrllüükk,,

ülkesinin tamam›nda halk›na zul-
mederken, Darfur özelinde de ulu-
sal bask› ve zulüm uyguluyor. 

Peki Beflir bu suçlar› iflleyen tek
diktatör mü bu dünyada?

Bizzat emperyalist liderler ara-
s›nda bu suçlar› iflleyenler yok mu?

Oldu¤una göre, UCM neden on-
larla ilgili de ayn› istemde bulun-
muyor?

Zimbabve’de emperyalist 
dayatmac›l›k!
Zimbabve’de, emperyalizmin,

mesela Sudan’›n Darfur’da yapt›¤›
katliama benzer kullanabilece¤i bir
fley yok: Ama bu emperyalistler için
bir engel de¤il; yar›n pekala ““kkiittllee
iimmhhaa ssiillaahh›› vvaarr”” diye veya “El Kai-
de’yi destekliyor” diye bir senaryo
da atabilirler ortaya. Emperyaliz-
min Mugabe’yle esas meselesi onu
ve ülkesini teslim almakt›r. 

Bush, 2002 A¤ustos’unda yapt›-
¤› konuflmada laf› hiç doland›rma-
dan “Mugabe’nin ddeevvrriillmmeessiinnii iissttii--
yyoorruuzz”” aç›klamas›n› yapm›fl, Ame-
rikan yetkililer de ““bbaatt›› yyaannll››ss›› mmuu--
hhaalleeffeettllee iiflflbbiirrllii¤¤ii yyaapptt››kkllaarr››nn››””
aç›klam›flt›. (‹flbirlikçiler her yerde
var; Darfur’da baz› gruplar, Barza-
ni, Talabani gibi, emperyalizme Su-
dan’a müdahale etmesi ça¤r›s›nda
bulunuyorlar.) 

Mugabe yönetimindeki Zimbab-
ve IMF’ye ba¤›ml› olmay› reddet-
mektedir. Emperyalist tekellerin pi-
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Emperyalizm Afganistan’›, Irak’› iflgal
eder; Libya’y›, Lübnan’›, Yemen’i,
Sudan’› bombalar, Yugoslavya’ya
NATO asker ç›kar›r, Kafkaslar’da

“turuncu devrimler” örgütler, baflka
yerde cuntalar, darbeler yapt›r›r.

Emperyalist müdahalelerin bahaneleri
çoktur, ve fakat meflrulu¤u yoktur!
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yasay› istedikleri gibi belirlemelerine
engel olacak düzenlemeler yapm›flt›r.
Eski bir ‹ngiliz sömürgesi olan Zim-
babve’de, topra¤›n büyük bölümü,
“sömürgeci beyazlar”a aitti. Nüfus
içindeki oranlar› yüzde 2 olan beyaz-
lar, topraklar›n yüzde 70’inin sahibiy-
di. Mugabe bu adaletsizli¤e son ver-
mek için bu topraklara el koydu. Ke-
za, Zimbabve, eski ‹ngiliz sömürgele-
rinin oluflturdu¤u ‘‹ngiliz Milletler
Toplulu¤u’nu (Commonwealth), kirli
bir ittifak olarak de¤erlendirerek bu
ittifaktan ayr›ld›. Sonuçta Avrupa ve
Amerikan emperyalizmine karfl›yd›
mevcut yönetim. Emperyalistler iflte
bunlar için aya¤a kalkt›lar Zimbab-
ve’ye karfl›.  

Böyle bir dünyada emperyalizme
karfl› olarak varolmak zordu elbette.
Emperyalistler siyasi kuflatman›n ya-
n›s›ra ekonomik ambargo uygulad›lar.
Seçimleri tekrar Mugabe’nin kazan-
mas›yla ambargo daha da a¤›rlaflt›r›l-
d›. Filistin halk›n› “Hamas’› seçti¤i”
için cezaland›ran emperyalist mant›k,
ayn› fleyi Zimbabve’de de yapt›. Zim-
babve, kuflatmalar sonucunda
2007’de ekonomik olarak iflas›n efli-
¤ine geldi¤ini aç›klamak zorunda kal-
d›. 

2004 Mart’›nda ABD’ye kay›tl› bir
nakliye uça¤›nda bir kontrgerilla bir-
li¤i yakaland› Zimbabve’de. ‹ster
kontrgerilla darbesiyle, ister BM Gü-
venlik Konseyi karar›yla, Amerika
için önemli olan, amaca ulaflmakt›r;
her yol, her araç mübaht›r emperya-
lizme göre. 

Geçen hafta BM Güvenlik Konse-
yi’nden ç›kartmak istedikleri yasan›n
amac›yla, daha önceleri baflvurduklar›
kontrgerilla yöntemlerinin, ekonomik
ambargonun veya baflvurabilecekleri
askeri iflgallerin amac› ayn›d›r. 

Sonuç olarak flu tarihsel notu hat›r-
latabiliriz; Srebrenica, Birleflmifl Mil-
letler’in ““ggüüvveennllii bbööllggee”” olarak ilan
etti¤i bir yerdi. Anlat›lan o katliam,
BM’nin “güvenli bölgesi”nde gerçek-
lefltirildi. Dünya, bugün, emperyalist-
ler taraf›ndan böyle bir “güvenli böl-
ge”  haline dönüfltürülmüfltür; Kuflat-
ma alt›ndas›n›z ve her an katliamlara
maruz kalabilirsiniz..

EVET,

BARIfi

GÜCÜ

DED‹KLER‹

BUDUR!

Bunda flafl›lacak bir fley yok. ‹ki
yüzy›ld›r, emperyalist iflgalciler, “uy-
garl›k” götürme iddias›yla girdikleri
her yere bu uygulamalar› getirdiler. Biz as›l hala bu görüntülere “flafl›ran-
lara” flafl›r›yoruz. Bu görüntüler, iflgal alt›ndaki Irak’›n yaflad›¤› zulmün
en hafif(!) düzeyidir. Emperyalizmin Irak’› iflgali deyince yüzbinlerin ka-
n›n›n oluk oluk akmas›ndan söz etti¤imizi unutuyor veya unutmufl görünü-
yorlar. Çünkü, “Bar›fl gücü bu mu?” bafll›¤›n› atarken, asl›nda Irak’› iflgal
eden Amerikan ve ‹ngiliz emperyalistlerinden uygarl›k bekliyor onlar.
Çünkü Amerikan ve Avrupa emperyalizminin ça¤dafll›k, uygarl›k, insan
haklar›, demokrasi oldu¤una inanm›fl.  

Uygarl›k, ça¤dafll›k bekledikleri Amerika’n›n D›fliflleri Bakan›’n›n
Irak’a ambargo sonucunda yyaarr››mm mmiillyyoonn IIrraakkll›› ççooccuu¤¤uunn ölümünü ““bbuu--
nnaa ddee¤¤eerr”” diye de¤erlendirdi¤ini unutuyorlar. Emperyalizm konusunda
kim kendini ne kadar kand›r›rsa kand›rs›n, emperyalizm bu yanl›fl inan›fl-
lar› iflte yukar›daki gibi uygulamalar›yla, iflgalleriyle, “Saddam’da kitle
imha silah› var” gibi tüm dünyaya söyledi¤i yalanlar›yla, Guantanamo-
lar’›yla, Ebu Garipler’iyle, ard› ard›na ç›kard›¤› terör yasalar›yla tekzip
ediyor. 

‹talya’n›n Cenova kentinde,
2001 y›l›nda G-8 zirvesine karfl›
yap›lan protesto gösterilerine sald›-
ran ‹talyan polisi, eylemcilerden
Carlo Giuliani’yi öldürmüfl, yüz-
lerce eylemci yaralanm›fl, gözalt›na
al›nan eylemciler iflkence görmüfl-
tü.

‹flkenceye maruz kalan eylemci-
lerin flikayetleri üzerine, 2005'te
aç›lan davada tan›k olarak dinlenen
eylemciler; ““ggöözzaalltt››nnddaa aaflflaa¤¤››llaann--
dd››kkllaarr››nn››,, ddöövvüüllddüükklleerriinnii,, çç››rr››llçç››pp--
llaakk ssooyyuullaarraakk üüssttlleerriinniinn aarraanndd››¤¤››--
nn››,, ssaaççllaarr››nn››nn kkaazz››nndd››¤¤››nn››,, ››rrkkçç››
flflaarrkk››llaarr ssööyylleemmeeyyee zzoorrllaanndd››kkllaarr››nn››
vvee tteeccaavvüüzz tteehhddiiddiinnddee bbuulluunnuulldduu--
¤¤uunnuu”” anlatt›lar.

Tan›klar, iflkencecilerin kendile-

rini faflist Musso-
lini ve fiili’nin
kanl› diktatörü
Pinochet’yi öven
ve ““YYaahhuuddiilleerree
ööllüümm”” fleklinde
sloganlar atmaya
zorlad›klar›n› söylediler.

Savc›l›¤›n da ceza istedi¤i sa-
n›klardan, aralar›nda 2 doktor,  ha-
pishane görevlisi ve polislerin bu-
lundu¤u 15 kifli hakk›nda 5 aydan 5
y›la kadar de¤iflen hapis karar› ve-
rildi. Di¤er yandan, G-8’e karfl›
protesto eylemlerine kat›lmaktan
yarg›lanan 40 kifli hakk›ndaki dava
ise eylemlere kat›ld›klar›na dair
““kkaann››tt bbuulluunnaammaadd››¤¤››”” gerekçe-
siyle düfltü.

‹talya’da ‹flkencecilere Ceza
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Darfur’da (Güney Sudan’da)
Sudan Hükümetine karfl› savaflan
örgütlerden biri Güney-Sudan
Halk Kurtulufl Hareketi (SPLM/A),
bir di¤eri ise, Afrikal› müslüman-
lar›n oluflturdu¤u Darfur Adalet
ve Eflitlik Haraketi (JEM) adl› ör-
güttür. 

Bu örgütler, petrolde hak sahi-
bi olmak, fleriat yasalar›n›n uygu-
lanmamas› ve esas olarak da Dar-
fur’un ba¤›ms›zl›¤›n› istiyorlar.
Fakat nas›l bir ba¤›ms›zl›k istedik-
leri tart›fl›l›rd›r. 

Çünkü, bu örgütler emperya-
listlere Sudan’a müdahale ça¤r›s›
yap›yorlar. 

SPLM/A, “uluslararas› toplulu-
¤un Sudan hükümetine karfl› da-
ha ciddi ve somut önlemler alaca-
¤›n› umuyoruz” derken, JEM söz-
cüsü “soyk›r›m insanl›k suçudur,
cezaland›r›lmas› gerekir” diyerek
emperyalist askeri müdahaleye
ça¤r› yapmaktad›r... ABD’nin
Irak’a müdahalesine ça¤r› yapan
veya onay veren anlay›fllar, buna
da onay verecektir kuflkusuz. 

Emperyalist müdahaleler,
“halk›n, kendi mücadelesiyle fa-
flist, gerici diktatörlükleri y›kama-
mas›” gibi bir gerekçeyle meflru-
laflt›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r. 

Kaba bir matematik hesapla,
bugün 20 civar›ndaki emperyalist
ülkeyi, Küba gibi sosyalist ülkele-
ri ve emperyalizmin tahakküm
alan› d›fl›nda kalan az say›daki ül-
keleri bir yana b›rak›rsan›z, dün-
yan›n yüz küsur ülkesinde iflbirlik-
çi, faflist, gerici yönetimler iflba-
fl›ndad›r. 

Hepsinde halka bask› ve zulüm
vard›r. Çok uluslulu¤un ve çok
dinlili¤in söz konusu oldu¤u iflbir-

likçi ülkelerin hemen ta-
mam›nda az›nl›klara bas-
k›lar vard›r. 

Ve bunlar›n bir ço-
¤unda bugün halklar, di-
renmekte, mücadele et-

mekte fakat hemen
iktidar› devirebile-
cek güçte bulunma-
maktad›r. 

Peki ne yapaca-
¤›z? Emperyalizme
gel müdahale et, bi-
zi faflizmden kurtar
m› denilecek?

Bu, emperyalizmin dünyan›n
tüm ülkelerine istedi¤i gibi müda-
hale etmesini meflrulaflt›rmak ve
savunmak anlam›na gelir. 

Bizim gibi faflizmle yönetilen
ülkelerin yöneticileri, halka karfl›
sürekli suçlar iflleyen suçlulard›r.
Herbirinin dosyas›nda iflkence-
den katliama, ›rkç›l›ktan asimilas-
yona kadar bir çok suç vard›r. fiu
anda bunlar›n hesab›n› soracak
güç ve aflamada de¤ilsek; emper-
yalizme gel bunlar› yarg›la, ceza-
land›r ça¤r›s› m› yapaca¤›z?

Elbette hay›r. 
Çünkü bu ça¤r›y› yapmak da

emperyalist müdahalecili¤i mefl-
rulaflt›rmakt›r. 

Sudan’›n fleriatç› diktatörü
hakk›nda UCM’nin ç›kartmak iste-
di¤i tutuklama karar›, gerici, faflist
fleriatç› bir diktatöre yönelik bile
olsa mmeflru dde¤ildir. 

Miloseviç’in yarg›land›¤› suç-
lardan biri Srebrenica katliam›yd›
ve Miloseviç yönetimi bu ›rkç› po-
litika ve katliamlar›, S›rp burjuva-
zisinin ç›karlar› için gerçeklefltir-
miflti. Suçu aç›k ve tart›flmas›zd›.
Fakat bu yine de onun emperya-
listler taraf›ndan bu flekilde bir
emperyalist müdahale sonucu
ele geçirilip yarg›lanmas›n› mefl-
ru görmemizi gerektirmez. 

Saddam’›n halk›na zulmeden,
sömürücü bir iktidar›n temsilcisi

oldu¤u da tart›fl›lmazd›r. Fakat
bu, onun yönetimindeki ülkenin
iflgalini, Saddam’›n tutsak edil-
mesini ve ard›ndan idam edilme-
sini meflru görmeyi gerektirmez.  

“Bizim gücümüz yok, emper-
yalistler yaps›n” demek, tarihi iin-
kard›r, ss›n›flar mmücadelesini iin-
kard›r, eemperyalizmin hhalk ddüfl-
man› nniteli¤ini iinkard›r. 

Halklar kendi davalar›n›, kendi
hesaplar›n› emperyalistlere hava-
le etmezler, edemezler. Bunu
yapmalar› kendi tarihsel varl›kla-
r›n›n ve rollerinin inkar›d›r. 

S›n›flar mücadelesinde iddia
sahibi olan örgütler, ilerici, dev-
rimci, demokrat bir s›fat tafl›yan-
lar ise, bunu hiç yapamazlar. Çün-
kü emperyalist müdahalecili¤e
verilen destek, yukar›daki s›fatlar-
la uuyuflmaz. Faflist diktatörlüklere
karfl› “uluslararas› dayan›flma”
olamaz m›, elbette olabilir ve ol-
mal›d›r; fakat bu halklar aras›nda,
ilerici, devrimci güçler aras›nda
olabilir ancak. 

“Emperyalizmin ffaflist ggerici
dikkatörlükleri yy›kmak iiçin hhalk-
lara yyard›mc› oolmas›”, fleklindeki
bir cümle, eflyan›n tabiat›na, tari-
hin diyalekti¤ine, emperyalizmin
karakterine ayk›r›d›r. 

Katiller, katilleri, emperyalist-
ler diktatörleri cezaland›r›r m›?..
E¤er cezaland›rmak istiyorsa,
orada yine sadece emperyalist ç›-
karlar söz konusudur. fieriatç› dik-
tatör Befliri, Darfur’da katliam ya-
p›yor, fakat emperyalizm sorunun
çözümünün de¤il, kendi egemen-
li¤ini Sudan’a ve Darfur’a dayat-
man›n peflindedir..

Emperyalist müdahalecilik, sa-
dece ordular arac›l›¤›yla gerçek-
leflmiyor bilindi¤i gibi. Müdahale-
cilik kendini meflrulaflt›rmak için
diplomasiyi, flirketlerini, “sivil
toplum örgütleri”ni, “uluslararas›
kurumlar›n›”, hepsini kullan›yor.
Bunlar›n halklar›n gözünü boya-
mas›na izin verilmemelidir.  

Sonuç olarak flöyle diyoruz;
emperyalist müdahaleler hiçbir
koflulda ve hiçbir gerekçeyle mefl-
ru ve mazur görülemeyece¤i gibi,
yine hiçbir koflulda ve hiçbir ge-
rekçeyle EMPERYAL‹ST MMÜDA-
HALEYE DDAVET‹YE ÇÇIKARILA-
MAZ!

Siyasette

‹LKE
emperyalist müdahalecilik

hiçbir gerekçeyle 
meflru görülemez

““EEmmppeerryyaalliizzmmiinn ffaaflfliisstt ggeerriiccii
ddiikkkkaattöörrllüükklleerrii yy››kkmmaakk iiççiinn
hhaallkkllaarraa yyaarrdd››mmcc›› oollmmaass››””,,
flfleekklliinnddeekkii bbiirr ccüümmllee,, eeflflyyaa--

nn››nn ttaabbiiaatt››nnaa,, ttaarriihhiinn
ddiiyyaalleekkttii¤¤iinnee,, eemmppeerryyaalliizz--
mmiinn kkaarraakktteerriinnee aayykk››rr››dd››rr.. 
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Direniflçilerin, eylemleriyle iflgal
güçlerine s›k s›k kay›p verdirdi¤i
Afganistan’da, Amerikan üssüne
yönelik gerçeklefltirilen eylemde
de, 9 Amerikan askeri öldürüldü,
eylemde 15 Amerikan askeri ile 4
Afgan asker de yaraland›.

NATO’nun Afganistan’daki
Uluslararas› Güvenlik ve Destek
Gücü (ISAF) de yapt›¤› aç›klamada
eylemi do¤rulayarak, Pakistan s›n›-
r›na yak›n Kunar bölgesinde bulu-
nan Amerikan üssüne de¤iflik kol-
lardan makineli tüfek, RPG silah›
ve el bombalar› ile sald›r› yap›ld›¤›-

n› söyledi. Eylem saatlerce sürer-
ken, direnifl güçlerinin çat›flarak ifl-
galcilerin üslerine girmeyi de baflar-
d›klar› aç›kland›.

Afgan yetkililerin aç›klad›¤› ra-
kamlara göre, 400-500 direniflçinin
kat›ld›¤› eylem, 2005 y›l›ndan bu
yana Amerikan askerlerine yönelik
gerçeklefltirilen en büyük eylemler-
den birisi ve tek seferde vurulan en
büyük darbe olarak de¤erlendirili-
yor. Eylemin ard›ndan, sald›r›n›n
hedefi olan üs boflalt›ld›, ABD ve
Afgan askerleri bölgeden çekildiler. 

Eylemin gerçeklefltirildi¤i bölge,
ABD birliklerinin iki hafta önce,
““hhaallkkttaann”” 47 kifliyi katletti¤i Nar-
garhar bölgesine yak›n bir yer iken,
eylemden sonra El Cezire’ye konu-
flan bir Taliban sözcüsü de eylemi
üstlenerek, ““AAmmeerriikkaall››llaarr ssiivviilllleerriinn
üüzzeerriinnee bboommbbaa yyaa¤¤dd››rr››nnccaa bbuu iinn--
ssaannllaarr iinnttiikkaamm aallmmaakk iissttiiyyoorr vvee bbuu
yyüüzzddeenn ddee TTaalliibbaann’’aa kkaatt››ll››yyoorrllaarr,,
bbiizzii ggüüççlleennddiirriiyyoorrllaarr”” dedi.

Afganistan: ‹flgalciye Büyük Darbe

Fransa: “Çocuklar›m›z›n 
gelece¤ini karartmay›n!”

Baflkent Paris’te, Frans›z emperyaliz-
minin inisiyatifiyle toplanan Akdeniz
‹çin Birlik zirvesi öncesinde, binlerce ki-
fli, Fransa’n›n nükleer politikalar›n› pore-
testo gösterisi yapt›. 

13 Temmuz’ta Republique Meyda-
n›’nda yap›lan eyleme yaklafl›k 7 bin ki-
fli kat›l›rken, eylemde “Nükleokratlar,
çocuklar›m›z›n gelece¤ini karartmaktan
vazgeçin”, “Atomist mafya: Afl›r› doz!”
yaz›l› pankartlar tafl›nd›. 

“Nükleerden Ç›k›fl A¤›” taraf›ndan
organize edilen mitinge, pekçok ülkeden
de temsilciler kat›ld›. 

Fransa’da, Frans›zlar’›n
ulusal bayram› olan 13 Tem-
muz’u 14 Temmuz’a ba¤layan
gece araç yakma eylemleri ger-
çeklefltirildi.

Fransa’da düzenlenen ‘‘AAkk--
ddeenniizz iiççiinn BBiirrlliikk’’ zirvesi bo-
yunca, 200’ün üzerinde araç
Paris’te olmak üzere, 300 araç
yak›ld›, yine ço¤u Paris’ten ol-
mak üzere 121 kifli ise gözalt›-
na al›nd›. Ayr›ca, Paris’in As-
nières-sur-Seine banliyösünde-

ki olaylarda, bir polis
yaraland›, Gonesse
banliyösünde de 8 bin
metrekarelik bir spor
salonunun tamamen

yand›¤› aç›kland›.

Ayn› flekilde 13 Temmuz’u
14 Temmuz’a ba¤layan gece,
2007’de de araç yakma eylem-
leri gerçeklefltirilmiflti.

Fransa: 300 Araç Yak›ld›, 
121 Kifli Gözalt›na Al›nd›

Hollanda: Devlet Ç›karlar› 
Sözkonusuysa Dinleme Yap›l›r

Hollanda ‹stihbarat Örgütü A‹VD taraf›ndan
dinlemeye al›nan iki gazetecinin, itiraz baflvurusu-
nu karara ba¤layan, Hollanda’n›n Lahey Yüksek
Mahkemesi, ““DDeevvlleett çç››kkaarrllaarr››nn›› ggöözzeettmmeekk”” amac›
tafl›yan telefon dinlemelerinin ““yyaassaall”” oldu¤unu
karar verdi.

Mahkeme karar›na göre, bundan sonra gerekli
görüldü¤ü durumlarda, kifli ya da kurumlar›n tele-
fonlar› dinlemeye al›nabilecek.

Karara tepki gösteren Hollanda Gazeteciler
Cemiyeti (NVJ), Uluslararas› ‹nsan Haklar› Mah-
kemesi’ne baflvurarak itiraz edeceklerini aç›klad›.

‹ngiltere:
Belediye ‹flçileri
Grevde

Belediye iflçileri, sendikala-
r› Unison ve Unite önderli¤inde
17-18 Temmuz günlerinde iki
günlük grev gerçeklefltirdiler.

Belediye iflçileri, maafl zamlar›n›n enflasyonun çok al-
t›nda kalmas›n› protesto ederek, süt, ekmek, akaryak›t, gaz,
elektrik fiyatlar›na zamlar yap›l›rken, iflçi ücretlerine bir y›l
için yüzde 2.45 oran›nda zam yap›lmas›n› kabul etmeye-
ceklerini belirttiler. Greve yaklafl›k 660000 bbiinn belediye iflçisi
kat›ld›. 



Say›: 155 41HABER

11-12-13 Temmuz günlerinde
AAddaannaa, ‹‹zzmmiirr ve AAnnttaallyyaa’da
okurlar›m›z dergimizi da¤›tmay›
bu hafta da sürdürdüler. Dergi
da¤›t›mlar›nda yaflanan hukuk-
suzluklar, Türkiye’de adalet ger-

ç e ¤ i
h a l k a
anlat›-
l a r a k
A K P
iktida-
r › n › n
z a m ,

zulüm, iflkence iktidar›
oldu¤u söylendi. Ev ev
dolaflarak sat›fl yapan
Yürüyüfl okurlar› halk›n
davetleriyle karfl›laflt›-

lar, halk›n sorunlar›n› dinlediler.

EEllaazz››¤¤'›n Merkez Hastaneler
Caddesi’nde de 16 Temmuz gü-
nü Yürüyüfl Dergisi’nin tan›t›m
ve sat›fl› gerçeklefltirildi.
Okurlar›m›z 17 Temmuz günü
de Hozat Garaj›’nda dergi da¤›-
t›m› yapt›lar. 

GGaazzii MMaahhaalllleessii’nde 16
Temmuz günü Dörtyol Dura-
¤›’nda gerçekleflen dergi sat›fl›n-
da megafonlu anlat›mlar yap›la-
rak halka ça¤r› yap›ld›.

Her hafta oldu¤u gibi bu hafta
da Ferhat için adalet mücedelesi-
ni sürdüren Temel Haklar Fede-
rasyonu üyeleri KKaadd››kkööyy ‹skele
Meydan›’nda bir eylem gerçek-
lefltirdiler. 

13 Temmuz günü yap›lan ey-
lemde “Ferhat’› Vuran Polis Ha-
la Tutuklanmad›” pankart› aç›l›r-
ken Ferhat Gerçek’in resimleri
tafl›nd›. 

Eylemde yap›lan aç›klamada
AKP iktidar›n›n hak ve özgürlük-
lere düflman bir iktidar oldu¤u
söylenirken “Ferhat’›n adalet
mücadelesi halk için demokrasi
mücadelesidir. Halk için adaleti
savunuyoruz” denildi. Eylemin
ard›ndan ‹skele Meydan›’nda
Yürüyüfl önlükleri ve megafon-
’da yap›lan duyurularla toplu der-
gi da¤›t›m› yap›ld›. 

Ayn› gün BBaa¤¤cc››llaarr’da
Yenimahalle Barbaros F›r›-
n› önünde toplanan Temel
Haklar Federasyonu üyele-
ri Ferhat’› Vuran Polis Tu-
tuklans›n, Adalet ‹stiyo-

ruz” sloganlar› ve alk›fllarla bir
eylem gerçeklefltirdiler. Türkiye
gerçe¤inin adaletsizlik oldu¤u
vurgulanan adalet için mücadele
ça¤r›s› yap›lan eylemin ard›ndan
Yürüyüfl önlükleriyle dergi da¤›-
t›m› yapan Federasyon üyeleri,
polisin engellemesine ve gözalt›
tehditlerine ra¤men 60 dergiyi
halka ulaflt›rd›lar. 

Okmeydan› ÖÖrrnneekktteeppee’de
yap›lan eylemde ise muhtarl›k
önünde toplanan Federasyon
üyeleri Ferhat’›n mücadelesinin
demokrasi mücadelesi oldu¤una
vurgu yap›larak “Halk için ada-
leti savunuyoruz ve bir kez daha
diyoruz ki; Ferhat’› vuran polis
tutuklanmal›d›r” denildi. Eyle-
min ard›ndan yap›lan Yürüyüfl
sat›fl›nda 60 dergi Örnektepe ge-
cekondular›nda da¤›t›ld›.

TTrraabbzzoonn TTeemmeell HHaakkllaarr::

TTeekk SSuuççlluu AABBDD’’ddiirr
‹stanbul'da ABD konsoloslu¤una yöne-

lik eylemde ölen Nedim Çal›k isimli polisin
cenazesinde vali Kas›m Esen’in yapt›¤›
konuflma üzerine Trabzon Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i yaz›l› bir aç›klama
yay›nlad›. 

“Tek Suçlu ABD’dir” diyen Trabzon
Temel Haklar aç›klamas›nda Rize Valisi
Kas›m Esen’in Nedim Çal›k’›n cenazesinde
yapt›¤› konuflmada “Dün kuca¤›m›zda bü-
yüttü¤ümüz çocuklar, bugün terörist olarak
evlatlar›m›z› flehit ediyor. Çocuktan terörist
üreten bu sistemin sorumlular› bizleriz”
dedi¤ini belirterek “Vali Kas›m Esen’in aç›k-
lamas›nda kat›laca¤›m›z tek konu yaflanan
bütün bu olaylar›n sorumlusunun “bu sistem
ve bizleriz” demesidir. Bu düzen açl›k yok-
sulluk üretti¤i için, yetiflen çocuklar›n tepki-
sini almaya devam edecektir. Çocuklar›m›z
büyüdükçe yaflanan adaletsizli¤i görecek ve
bu adaletsizli¤e dur demek için çaba sarf
edecektir” denildi. 

KURUÇEfiME HALKI 
YIKIMA D‹REND‹

Buca’n›n Kuruçeflme Mahallesi Halk›
mahallelerine y›k›m için gelen ekipleri
mahalleye kurdu¤u barikatlarla direnerek
püskürttü. 

Sald›r›dan önce Buca Belediyesi’nin
evlerinin 18 Temmuz günü y›k›laca¤›n›
belirten ka¤›tlar›  gecekondu halk›na gön-
dermesi üzerine  mahalle halk› 17 Temmuz
günü Buca Belediyesi’nin önünde “Baflkan
‹stifa”,  “Kuruçeflme’de Y›k›mlara Son”
sloganlar›yla ve oturma eylemiyle karar›
protesto ettiler. 

18 Temmuz günü y›k›m olaca¤›n› bilen
gecekondu halk› mahallede 7 ayr› noktaya
kurdu¤u barikatlar ve “Evlerimiz
Y›kt›rmayaca¤›z”, “Y›k›mlara Son” slogan-
lar›yla çevik kuvvet eflli¤inde gelen y›k›m
ekiplerini karfl›lad›. Belediyeyle yap›lan
görüflmenin ard›ndan
y›k›m›n 15 gün erte-
lendi¤i aç›kland›.
Kuruçeflme halk› ise
y›k›ma karfl› mücade-
leyi kararl›l›kla sürdü-
receklerini bir kez
daha ilan ettiler. 

Adaletiniz Varsa Ferhat’›Adaletiniz Varsa Ferhat’›
Vuran Polisi Yarg›lay›nVuran Polisi Yarg›lay›n

Yürüyüfl SSat›fllar›
Devam EEdiyor...
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Türk-‹fl'e ba¤l› Tüm Belediyeler
ve Genel Hizmetler ‹flçileri Sendi-
kas› (Belediye-‹fl) üyesi iflçilerin 17
Temmuz günü ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi'ne grev karar› asmak için
Edirnekap›'dan Saraçhane'ye yürü-
mek isteyen iflçilere sald›ran polis
yürüyüfle izin vermedi.

‹flçiler, sendikan›n ça¤r›s› üzeri-
ne saat 09.00'dan itibaren Edirneka-
p› Suriçi'nde toplanmaya bafllad›.
Toplu sözleflme görüflmelerinde an-

laflma sa¤lanamayan ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi ve ba¤l› flirket-
lerinden ‹STON, ‹SFALT, BELB‹M
VE KÜLTÜR A.fi. ile ilgili 17 Tem-
muz günü Edirnekap› Suriçi’nde
toplanan yaklafl›k 3000 iflçi buradan
grev karar›n› asmak üzere Saraçha-
ne'ye do¤ru yürüyüfle geçti. ‹flçile-
rin önü polis taraf›ndan kesilerek
yürümeleri engellendi. 

Belediye-‹fl Sendikas› Örgütlen-
me Genel Sekreteri Ali Çelenk,
amaçlar›n›n toplu sözleflmenin im-
zalanmas›n› sa¤lamak ve seslerini
duyurmak oldu¤unu belirterek,
“Biz bugün bir günlük ifl b›rakt›k.
Çocuklar›m›zla buraya geldik. Ek-
me¤imiz için buraday›z” diyerek
polisin engelleme tavr›n› kald›rma-
s›n› istedi. Bafllar›ndaki flapkalar›
sallayan iflçiler, polisin engelleme-
sini alk›fllar›yla protesto ettiler. 

Da¤›lmay›n bekleyifllerini sür-
düren iflçilere sald›ran polis tazyikli
su, biber gaz› kullanarak iflçileri da-
¤›tmaya çal›flt›. Sald›r›ya sloganlar-

la karfl›l›k veren iflçiler yürüyüfl kor-
tejini bozarak da¤›n›k halde ara so-
kaklardan Saraçhane Park›’nda top-
lanmaya bafllad›. Buradan Büyükfle-
hir Belediyesi’ne do¤ru yürüyüfle
geçen iflçiler yine polis engeliyle
karfl›laflt›. Kitlenin yürüme kararl›l›-
¤› karfl›s›nda geri ad›m atan binlerce
polis, panzerleriyle belediyeyi ko-
rumaya alarak kitlenin yürümesine
izin vermek zorunda kald›.

Büyükflehir Belediyesi önünde
toplanan iflçilere yap›lan konuflma-
lardan sonra davul zurna eflli¤inde
halaylar çekilerek grev karar› bele-
diyeye as›ld›. ‹flçiler sloganlar ata-
rak da¤›ld›lar.

Belediye-‹fl sendikas›n›n eyle-
mine D‹SK Genel-‹fl ve Emekli-
Sen’liler de pankartlar›yla kat›larak
destek verdiler.

Afflin-Elbistan Termik Santral-
leri’ne kömür sa¤lamak için, ara-
zileri devlet taraf›ndan ‘kamulafl-
t›rma’ ad› alt›nda ucuza gaspedi-
len köylüler, duruma tepkilerini
eylem yaparak gösterdiler ve ara-
zilerinin bedelinin ödenmesini is-
tediler.

250 kadar köylü, 9 Tem-
m u z ’ d a
Afflin Be-
l e d i y e -
si’ni bas-
t›, köylü-
lerin yap-
t›¤› ey-
lemde be-

lediye binas› da
zarar gördü.

Eylemin son-
ras›nda, polis ta-
raf›ndan Yaz›be-

len Köyü Muhtar› O¤uz Hurman-
l›’n›n da içlerinde oldu¤u 7 köylü
gözalt›na al›nd›.

10 Temmuz’da ç›kar›ld›klar›
nöbetçi mahkeme taraf›ndan tu-
tuklanan 7 köylü, burada da yal-
n›z b›rak›lmad›. Tutuklanan köy-
lüleri sahiplenen kitle, tutuklula-
r›n bulundu¤u çevik kuvvet oto-
büsüne do¤ru yürüyüfle geçti.
Kitleye ses ve gaz bombalar› ve
silah kullanarak sald›ran çevik
kuvvet polisine de direnen köylü-
lerden, Osman Demir ve Abdul-
lah Kaynar  yaralanarak hastane
ye kald›r›ld›.

Haziran ay›nda yap›lan OKS s›nav›n-
da Tunceli Milli E¤itim Müdürü Muham-
met fiahinkaya’n›n k›z›na yard›m edil-
mesi tepkiye neden oldu.

Hürriyet ‹lkö¤retim Okulu 4 No’lu sa-
londa s›nava giren Muhammet fiahin-
kaya’n›n k›z›na salon baflkan› ve gözet-
men Cem Tekino¤lu ve Din Kültürü ö¤-
retmeni Birol Atefl taraf›ndan s›nav soru-
lar›n›n cevaplar›n›n verildi¤i belirtildi.
Olaya tan›k olan bir ö¤rencinin bu duru-
ma itiraz etmesine ra¤men usulsüzlük ve
kay›rmac›l›k devam ettirildi.

E¤itim-Sen aç›klamas›nda iddialar›n
derhal incelenmesi ve s›nav›n iptal edil-
mesi, görevli ö¤retmenlerle ilgili sorufl-
turma bafllat›lmas› istendi.

Belediye ‹flçilerinin
Yürüyüflüne Polis Sald›rd›

Köylüler Topraklar›n›
Gasbeden Devlete Direndi

Milli E¤itim
Müdürü’nün
K›z›na Torpil
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KESK’li emekçiler 15 Temmuz
günü birçok ilde yapt›klar› eylemler-
le AKP iktidar›n›n memur maafllar›-
na yapt›¤› zam oran›n› protesto etti-
ler. Maafllar›na yüzde 3.9 oran›nda
zam yap›lmas›n› protesto eden
emekçiler bordrolar›n› yakt›lar. 

‹stanbul’da Taksim Gezi Par-
k›’nda biraraya gelen emekçiler “Se-
falete Teslim Olmayaca¤›z” slogan-
lar›yla iktidar›n zam politikas›n› tefl-
hir ettiler. E¤itim-Sen 5 Nolu fiube
Yöneticisi Fikriye Yad›rg› yapt›¤›
aç›klamada  enflasyon hedefine da-
yal› zam de¤il insanca yaflayabilecek
bir ücret istediklerini söyledi. 

‹zmir'de ise Konak Sümerbank
önünde yap›lan eylemde emekçi
memurlar yap›lan zamlar› teflhir
etmek için bordrolar›n› döviz flek-
linde tafl›d›lar. Konak ‹ZSU bina-
s› önüne sloganlarla yürüyüfl ya-
p›lan eylemin ard›ndan yap›lan
aç›klamada “insanca yaflamak is-

tiyoruz” denildi. 
Hatay’da bordro yakma eylemini

düzenleyen  KESK Hatay fiubeler
Platformu üyeleri ad›na yap›lan ko-
nuflmada iktidara seslenilerek
“emekçileri daha fazla ma¤dur etme-
ye hakk›n›z yok” denildi.

Ankara’da yap›lan eylemde ise
iktidar uyar›larak, emekçilerin ücret
zamm›nda komik rakamlarla yüzyü-
ze b›rak›lmas›na her türlü fiili meflru
eylemle karfl› koyacaklar› aç›kland›.
Emekli Sand›¤› Genel Müdürlü¤ü
önünde bordrolar›n› yakan KESK’li-
ler "bu sefalet bordrolar›n›n alevi
AKP’yi yakacak” dediler.

Zonguldak Çaycuma’da da
emekçiler eylemdeydi. Çaycuma ö¤-
retmenevi önünde toplanan kamu
emekçileri s›k s›k “Gün Gelecek
Devran Dönecek AKP Halka Hesap
Verecek” sloganlar› att›. Eylemde

KESK Çaycuma Bileflenleri ad›na
yap›lan aç›klamada “AKP hükümeti
kamu emekçilerine günlük 2 simit
paras› zam verdi”  denildi. 

Kayseri’de de kamu emekçileri
Cumhuriyet Meydan›'nda bordrola-
r›n› yak›p, AKP iktidar›n›n emekçi-
lere reva gördü¤ü sefalet zamlar›n›
protesto ettiler. Eylemde KESK
Kayseri fiubeler Platformu sözcüsü
Fatmagül Ayd›n yapt›¤› aç›klamada
iktidar›n halk›n ekonomik sorunlar›
karfl›s›nda demokratik ve adil dav-
ranmad›¤›n› söyleyerek bu zamm›n
emekçilerle dalga geçmek anlam›na
geldi¤ine dikkat çekti. 

Dersim’de ise Belediye binas›
önünde toplanan KESK’liler slogan-
lar ve alk›fllarla ifl bankas› önüne yü-
rüyüfl yapt›lar. Dersim Temel Haklar,
ESP, DHP’nin de destek verdi¤i ey-
lemde yap›lan aç›klamada “Ekono-
mide yafland›¤› iddia edilen büyüme-
den hakk›m›z›n verilmesini istiyo-
ruz” denildi. Eylem “IMF’ye De¤il
Emekçiye Bütçe” sloganlar›yla son
buldu. 

Zam oranlar›, AAnntteepp,, UUrrffaa,, BBaatt--
mmaann,, VVaann vvee DDiiyyaarrbbaakk››rr’’ddaa yap›-
lan eylemlerle de protesto edildi.

SES’lilerden Zam Protestosu
SSaa¤¤ll››kk eemmeekkççiilleerrii 11 Temmuz günü Cerrahpafla T›p Fa-

kültesi önünde hükümetin belirledi¤i temmuz maafl zamla-
r›yla ilgili eylem yapt›lar. 

Elektri¤e, do¤algaza, suya, ulafl›ma, ekme¤e yap›lan
zamlara ra¤men maafllar›na sadece % 1 civar›nda enflasyon
fark› verilece¤ini söyleyen emekçiler, hükümetin 2009 y›-
l›nda yap›lacak olan maafl zamlar›n›n, hedeflenen hayali
enflasyon oran›na göre belirlenece¤ini ilan ederek maaflla-
r›n› eritmek istedi¤i ve 15 A¤ustos’ta bafllayacak toplu gö-
rüflmelerle kendilerini oyalamaya devam etmek niyetinde
oldu¤unu belirttiler. “Hükümeti bir kez daha uyar›yoruz.

Tüketim mallar›na ve hiz-
metlerine yap›lan zamlarla
fazlas›yla geri al›nan Tem-
muz maafl zamm›n› kabul
etmiyoruz” diyen sa¤l›k
emekçileri, onurlar›yla oy-
nanmas›na, her fleye %
20’nin üzerinde zam yap›-
l›rken % 3-4 zamlarla avu-
tulmalar›na izin vermeye-
ceklerini söylediler.

Radyoloji Çal›flanlar›:
“Kansere Mahkum
Ediliyoruz”

SES fiiflli fiube üyeleri 16 Temmuz
günü çal›flma koflullar›n›n düzeltilmesi
talebiyle Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi Onkoloji binas› önünde yapt›klar› ey-
lemle ifl güvenliklerinin sa¤lanmas›n› istediler. Yo-
¤un ya¤mura ra¤men gerçekleflen eylemde yap›lan
aç›klamada kemoterapi ilaçlar›n›n haz›rland›¤› ve
uyguland›¤› onkoloji ve hematoloji servislerinde
çal›flan sa¤l›k personelinin ve hastalar›n risk alt›n-
da oldu¤u belirtilerek buna ra¤men koruyucu ön-
lemlerin yok denecek kadar az oldu¤u ifade edildi.
SES’liler Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n 8 Ekim 2007 tarih-
li yönetmeli¤i ile radyoloji çal›flanlar›n›n çal›flma
sürelerinin 5’ten 9 saate ç›kar›ld›¤›n›, bu uygula-
man›n durdurulmas› için Dan›fltay’a dava açt›kla-
r›n›, bunun üzerine çal›flma saatinin yeniden 5 saa-
te indirildi¤ini ancak radyoloji çal›flanlar›n›n 9 sa-
at çal›flt›r›ld›¤›n› söylediler. Aç›klama sloganlarla
sona erdi. 

KESK’liler
Bordro Yakt›
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EEnnggeebbeellii,, ddoollaammbbaaççll››,, ssaarrpp yyoollllaarr,,
TTüürrkkiiyyee ddeevvrriimmiinniinn ttaarriihhsseell aakk››flfl››nn››
dduurrdduurraammaadd››,, dduurrdduurraammaayyaaccaakk 

TAYAD’l› Aileler 12 Temmuz gü-
nü 1991 y›l›nda katledilen Devrimci
Sol önderleri için Karacaahmet’teki
mezarlar› bafl›nda anma töreni düzen-

ledi. TAYAD’l› aileler “Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez” pankart›yla
mezarl›k giriflinden kortejler halinde
yürünmeye baflland›. Yaklafl›k 120 ki-
flinin kat›ld›¤› anma törenide s›k s›k,
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenil-
mez”, “Bize Ölüm Yok” sloganlar›

at›ld›, marfllar söylendi. Sayg› duru-
fluyla bafllayan programda TAYAD’l›
Aileler ad›na konuflan Mehmet Gü-
vel, “Katliam› unutmad›k, unuttur-
mayaca¤›z” diyerek katliam› lanetle-
di. “Türkiye devrime gebe bir ülke ol-
maktan ç›kmad›kça, devrim ve sosya-
lizmi savunanlar tamamen yok edil-
medikçe, kontrgerilla politikalar›, Su-
surluk tarz› örgütlenmeler, Ergene-
konlar k›sacas› faflist yol, yöntem ve
araçlar, bu ülkede hep olacakt›r. Bur-
juva medyan›n "temiz toplum" palav-
ralar›yla Susurluk'un tasfiye edilece-
¤ine, çizmeyi aflan üç befl genaralin
tutuklanmas›yla AB'ye uyum yasala-
r›yla demokrasinin gelece¤ine, üç befl
genelgeyle iflkencelerin, infazlar›n
sona erece¤ine inanmak, 37 y›ld›r
akan kan› görmemektir” denilen aç›k-
lamada mücadelenin meflrulu¤u vur-
guland›. Güvel’in okudu¤u bas›n
metninin ard›ndan fliirler okundu,
marfllar söylendi. “Bize Ölüm Yok”
marfl›yla program sona erdi.

12 Temmuz fiehitleri
Mezarlar› Bafl›nda An›ld›

Bayrampafla 19 Aral›k Davas›na,
18 Temmuz’da, Eyüp 3. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Mah-
keme öncesi TAYAD’l› Aileler yap-
t›klar›  bas›n aç›klamas›nda “katliam›
aklama politikas›na son verilmesini”
isteyerek 19 Aral›k katliamc›lar›n›
affetmeyeceklerini söylediler.

Duruflmaya san›k s›fat›yla Meh-
met Güvel, Mesude Pehlivan, Volkan
Kaptan ve Tekirda¤ F Tipi Hapisha-
nesi’nde tutuklu bulunan Serdar Ka-
raçelik, Kenan Günyel kat›ld›. Bas›-
n›n da ilgi gösterdi¤i davada san›kla-
r›n avukatlar› ad›na Oya Aslan mah-
kemeye bir dilekçe sundu. 

Av. Oya Aslan okudu¤u dilekçe-
sinde bu davada 167 san›¤›n hapisha-
ne idaresine silahl› isyandan yarg›-
land›¤›n› ancak bilirkifli raporlar›,
olay yeri inceleme tutanaklar›nda da
görüldü¤ü üzere kurflun at›fllar›n›n
idari k›s›mdan yap›ld›¤›n›, tutuklula-

ra karfl› öldürücü dozda kimyasal
bombalar at›ld›¤›n›, dolay›s›yla at›l›
suçu san›klar›n ifllemedi¤ini; yine su-
çun flahsilefltirilmesinin mümkün ol-
mad›¤›n› belirterek san›klar›n bera-
at›n› istedi. 

Mahkeme s›ras›nda savc› ile avu-
katlar aras›nda yaflanan bir gerginlik
de avukatlar taraf›ndan zapta geçirildi.

San›klardan tutuksuz bulunanlar
önceki ifadelerini tekrar ederken tu-
tuklu san›klardan Kenan Günyel de
mahkemeye bir dilekçe sundu. Di-
lekçesini okuyan Kenan Günyel kat-
liam davas›n›n açmazlar›n› teflhir
ederek zaman afl›m› engelini hat›rlat-
t› ve hiçbir katliam› zaman afl›m›n›n
aklayamayaca¤›n› ve halk›n haf›zas›-
n›n zaman afl›m›n›n olmad›¤›n› vur-
gulad›. Tutuklu san›klardan Serdar
Karaçelik ise arkadafl› Kenan Gün-
yel’e aynen kat›ld›¤›n› belirterek bu
davan›n hukuk komedisi boyutundan

zaman afl›m› durumundan sonra
utanç komedisi boyutuna tafl›nd›¤›-
n›, kendilerinin zaman afl›m› isteme-
diklerini belirterek esas suçlular›n
yarg›lanmas›n› istediklerini söyledi. 

Yaklafl›k 3 saat süren mahkeme
sonunda dava 30 Nisan’a ertelenirken
savc› zaman afl›m›ndan davan›n düflü-
rülmesini talep etti. Avukatlar bu tale-
be karfl› ç›karak mahkemenin zamana-
fl›m›yla de¤il beraatle sonuçlanmas›
gerekti¤ini belirttiler. Tutuklu san›klar
mahkemeden ayr›l›rken “Yaflas›n 19
Aral›k Direniflimiz! 19 Aral›k fiehitle-
ri Ölümsüzdür!” sloganlar›n› atarken,
ailelerin tutuklular› alk›fllad›¤› görül-
dü.

TAYAD’l› Aileler: Katliam›
Aklama Politikas›na Son Verilsin!



Malatya Kürecik’te Kü-
recikliler Dayan›flma ve
Kültür Derne¤i taraf›ndan
“Demokrasi, Kültür ve Sa-
nat Festivali” gerçeklefltiril-
di. 12–13 Temmuz tarihleri
aras›nda, Kürecik Kültür
Merkezi’nin tan›t›lmas›
amac›yla yap›lan ve gele-
neksellefltirilmesi hedefle-
nen festival Kültür Merkezi
inflaat›n›n önündeki bofl

alanda yap›ld›. 

Malatya Temel Haklar Derne¤i’nin kitap, dergi stand›
açt›¤› festivalde TAYAD’l›lar da tutsak ürünleri sergisini
açt›lar. TAYAD’l›lar›n stand›ndaki onur köflesinde bulunan
Kürecikli devrim flehitleri Feride Harman, Hasan Erkufl,
Songül Erkufl, M. Kemal ‹nan, ‹smail Karaman, fiefinur
Tezgel, Özgür K›l›ç, Hüseyin K›l›ç ve son ölüm orucu flehi-
di Fatma Koyup›nar’›n foto¤raflar›n›n bulundu¤u pano Kü-
recik halk› ve özellikle de flehit yak›nlar› ve onlar› tan›yan-
lar taraf›ndan büyük ilgi gördü. Birçok Kürecikli foto¤raf-
lar› öperek, gözyafl› dökerek flehitlerini sahiplendiler.

Kürecikliler Derne¤i ad›na konuflmalar›n yap›ld›¤› festi-
valde, örgütlenme sorunu üzerine bir panel yap›ld›. Panelin
ard›ndan baz› yerel sanatç›lar ve Tolga Sa¤, Muharrem Te-
miz yaklafl›k 3000 kifliye konser verdiler. 

Festivalin ikinci günü de çeflitli ayd›nlar›n kat›ld›¤› pa-
nelle ve skeçlerle devam etti. Festival PSAKD Malatya fiu-
besi semah ekibi gösterisi, Hüseyin Ayd›n ve Mazlum Çi-
men konserleri ile sona erdi.

Yürüyüfl okurlar› da festival boyunca Yürüyüfl önlükle-
riyle dergi da¤›t›m› yapt›lar.

Say›: 155 45KÜLTÜR/ SANAT

Kürecik’te Demokrasi,
Kültür ve Sanat Festivali 

‹zmir Do¤ançay'da 12-13-14 Temmuz
günlerinde “Üreterek Direnen Direnerek Üre-
tenler”in sergisi aç›ld›. Do¤ançay’l›lar›n ilgi
gösterdi¤i sergide sergiyi gezen halktan
insanlar el ürünlerini sat›n almak istediler.

Ürünlerin F Tipi hapishane koflullar›nda,
olanaks›zl›klar içinde nas›l yap›ld›¤›na inana-
mayan Do¤ançayl›’lar›n ço¤unlu¤u kalem ve
ka¤›ttan yap›lan kaval ile flütü çalmay› dene-
diler.

‹dilcan Futbol Turnuvas›
Sona Erdi

4. Geleneksel ‹dilcan futbol turnuvas›, 13
Temmuz’da yap›lan final maç›yla sona erdi. 

Geleneksel hale gelen turnuva, dört y›l ön-
ce yozlaflmaya karfl› alternatif bir etkinlik ola-
rak bafllam›flt›. 8 Haziran 13 Temmuz tarihle-
ri aras›nda yap›lan turnuvan›n final maç›nda
Baflkent Spor ile Ankara Gençlik karfl›laflt›.
Finali kazanan Baflkent Spor’a kupay› ve ma-
dalyay› ‹dilcan Kültür Merkezi ad›na Ali Yal-
ç›n verdi.

Samanda¤ Evvel
Temmuz Kültür Sanat
Festivali Yap›ld›

Hatay'›n Samanda¤ ‹lçesi'nde her y›l geleneksel
olarak düzenlenen Evvel Temmuz Kültür-Sanat Fes-
tivali’nin dokuzuncusu 11-14 Temmuz günleri yap›l-
d›. Samanda¤, Antakya yöresinde yap›lan festival 5
bin y›ld›r bar›fl›n, kardeflli¤in, hoflgörünün, sayg› ve
sevginin simgesidir.

4 gün süren festivalde Rocak, Grup Güney, Labi-
rent, Grup Serüven, Sevinç Eratalay, Suriyeli Arap
sanatç› ‹brahim Sak›r, yerel müzik grubu Selevkia,
yerel sanatç›lardan Semir Yalç›n, Ezginin Günlü¤ü
ve Nurettin Rençber söyledikleri Türkçe ve Arapça
ezgilerle izleyenleri coflturdular.

K o n s e r l e r
yan›nda fliir, tiyatro
ve halk oyunlar›
gösterisiyle süren
festivale halk›n
ilgisi büyüktü.

Festivalde göze
çarpan olumsuz-
luklardan biri
sponsorlar aras›nda
bir bira firmas›n›n
da olmas›yd›. Fes-
tival boyunca su gibi bira tüketildi¤i görüldü. 

Festivalde Hatay Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i ile TAYAD’l› Aileler stand açt›lar. TA-
YAD’l›lar standlar›nda tutsaklar›n ürünleri olan
“Üreterek Direnen, Direnerek Üretenlerin Sergisi”ni
açt›lar. Sergi halk›n ilgisiyle karfl›laflt›. Yürüyüfl
okurlar› da festival boyunca Yürüyüfl önlükleriyle
derginin tan›t›m ve sat›fl›n› yapt›lar.

Direnenlerin Sergisi
Do¤ançay'da 



“Halk›n ç›kar› en yüce yasa
olmal›” der bir Latin Atasözü.
Lakin hiç de böyle olmam›flt›r tarih
boyunca. Tam tersi olmufltur hatta.
En yüce yasa, egemenlerin ç›karlar›
olmufltur. Tarihe ilk yasa diye geçen
Hammurabi yasalar› gibi.. 

Yasalar kimin içindir? Herkes
yasalar karfl›s›nda eflit midir? Hu-
kuk tarafs›z m›d›r? Bu sorular›n ce-
vaplar› asl›nda tarihsel olarak aç›k-
t›r. Fakat oligarflik düzen tarihsel
gerçekleri çarp›tarak, düzene hiz-
met eden bu kurumlar›n halk›n gö-
zünde y›pranmas›n› engellemeye
çal›fl›r. Fakat, tarihteki ilk yasalar
olarak kabul edilen HHaammmmuurraabbii
kkaannuunnllaarr›› bu sorular›n cevab›n› da
verir bize...

HH
HHaammmmuurraabbii KKaannuunnllaarr››;; Sus

flehrinde, silindir biçiminde diyorit
dikme tafl›n üzerine kaz›nm›fl flekil-
de Frans›zlar taraf›ndan 1901-
1902’de bulundu. Tafl›n üst k›sm›n-
da sayg› duruflundaki Hammura-
bi'ye kanunlar› yazd›rtan Günefl
Tanr›'y› yani adalet hükümdar› fia-
mafl'› gösteren bir kabartma bulu-
nur. Bu tasfirle kral›n kanunlar›n›n
Tanr› sözü oldu¤u anlat›lmak iste-
nir. Kanun, 282 madde halinde ka-
z›lm›flt›.

Hammurabi Babil kral›yd› ve
MÖ. 18. yüzy›la denk gelen bu dö-
nemde Babil krall›¤› köleci bir dev-
letti. Kanunlar da, köleci düzenin
adalet anlay›fl›n› tafl›yordu. Köleci
düzenin adaleti, köleci sistemi, yani
kral ve köle sahiplerinin özel mülki-
yetini ve köle eme¤inin sömürüsüne
dayal› üretimi korumay› amaçl›yor-
du. Yasalardan bir k›sm› flöyleydi; 

u E¤er bir adam Tanr›’ya (ma-
bede) veya saraya ait bir fley (bir efl-
ya) çalarsa, o adam öldürülecektir.
Ve çal›nm›fl mal› kabul eden öldürü-
lecektir.

u E¤er bir adam ister gümüfl, is-
ter alt›n, ister erkek, ister kad›n kö-

le, ister öküz, ister
koyun, ister eflek
veya herhangi bir
fleyi bir (hür) ada-
m›n o¤lunun veya

kölesinin elinden, flahitsiz
veya senetsiz sat›n al›r veya
onu saklamak için al›rsa, o
adam h›rs›zd›r, öldürüle-
cektir.

u E¤er bir adam, s›¤›r,
koyun, eflek, domuz veya
bir gemi çalarsa ve bunlar
Tanr›’ya veya saraya aitse-
ler (çald›¤›n›n) otuz kat›n›
verecektir; muflkenu’ya (*) aitse
on kat›n› ödeyecektir. E¤er çala-
n›n verecek hiçbir fleyi yoksa öl-
dürülecektir.

u E¤er bir adam saray›n bir
erkek veya bir kad›n kölesini ya-
hut bir muflkenunun bir erkek ve-
ya bir kad›n kölesini flehir kap›-
s›ndan ç›kart›rsa (kaç›rt›rsa) o
adam öldürülecektir.

u E¤er bir adam, saraya veya
muflkenuya ait kaybolmufl bir erkek
veya kad›n köleyi evinde saklarsa
ve tellal›n ça¤r›s› üzerine onu (orta-
ya) ç›kartmazsa o evin sahibi öldü-
rülecektir

u E¤er bir adam, kay›p bir er-
kek veya kad›n köleyi k›rda (aç›kta)
yakalay›p onu sahibine getirirse,
kölenin sahibi ona iki flekel gümüfl
verecektir. E¤er o köleyi evinde ala-
koyar, sonra köle evinde yakalan›r-
sa, o adam öldürülecektir.

Bu ve bunun gibi maddeler, köle
mülkiyetini korumaya yönelik dü-
zenlenmifl maddelerdi. Köle çal-
mak, cezas› ölüm olan bir suçtu,
çünkü bir kölenin çal›nmas›, köleci
toplumun temelini dinamitleyecek
bir eylem olarak görülüyordu. Fakat
bir köleyi öldürmenin cezas› ölüm
de¤ildi. E¤er “hür” bir insan, bir kö-
leyi öldürürse bunun karfl›l›¤›nda
sadece ölen kölenin sahibine bir kö-
le veriyordu. Kölenin öldürülmesi
de, köle sahibinin mal›na verilmifl
bir zarar olarak görülüyor, karfl›l›¤›
ödendi¤inde sorun bitiyordu. Yine
baflkas›n›n kölesini yaralamakla,
hayvan›na zarar vermek aras›nda

bir fark yoktu. Her ikisinde de sa-
hiplerine bir miktar para cezas› öde-
niyordu.

Bir kölenin kaçmas›n› sa¤lamak,
ya da yard›m etmenin de ölümle ce-
zaland›r›lacak kadar büyük bir suç
olarak görülmesi, köle sahiplerinin
mülkiyet hakk›na karfl› bir tav›r ola-
rak kabul edildi¤i içindi.

Köleler, aile durumlar› hiç hesa-
ba kat›lmaks›z›n sat›labiliyor, hiçbir
koflula ba¤l› olmaks›z›n arma¤an
ediliyor, herhangi bir fley karfl›l›¤›
de¤ifltiriliyor ya da miras konusu
oluyorlard›. Ayr›ca, her köle, kendi
sahibini gösteren bir damga tafl›yor-
du. Bu damgay› silecek olan her
“özgür kifli” de, a¤›r bir ceza tehdi-
di alt›ndayd›.

Sistem ayr›ca köle ihtiyac›n›
karfl›laman›n bir yolu olarak, borçlu
olup, borcunu ödeyemeyen kiflileri
de, borcun miktar›na göre de¤iflik
sürelerde borçlu kal›nan kifliye köle
haline getiriyordu.

HH
Hammurabi yasalar› elbette, salt

köle mülkiyetini korumaya yönelik
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

Hammurabi
Kanunlar› 

- kimin için?-

Köle yyap›lmak üüzere
esir al›nm›fl vve bboyun-
duru¤a vvurulmufl
kiflilerin ttafl üüzerine
oyulmufl ffigürleri



yasa maddeleri ile s›n›rl› de¤ildi. Bu-
nun yan›nda, köle düzeninin ihtiyaç
duydu¤u baflka düzenlemeler de geti-
riyordu. Örne¤in köleci düzenin top-
raklar›n› korumak için düzenlenmifl
yasalar vard›. fiöyle ki;

u E¤er,  bir asker, kral seferinde
(iken) esir edilmiflse ve bir tüccar onu
çözerse (kefaletini öderse) ve flehrine
kavuflturursa, evinde çözme paras›
(fidyesi) varsa, kendisini bizzat çözer
(tüccara borcunu verir). fiayet evinde
çözme paras› yoksa, flehrinin tap›na¤›
taraf›ndan çözülür. E¤er flehrinin tap›-
na¤›n›n çözüm karfl›l›¤› yoksa, onu
saray çözecektir. Tarlas›, bahçesi ve
evi çözüm karfl›l›¤› olarak, verilme-
yecektir.

u E¤er, timar hizmetinde iken ka-
ç›r›lan bir asker veya bal›kç›n›n o¤lu
timar'› yürütebilecek kudrette ise tar-
la ve bahçe kendisine verilir, babas›-
n›n timar’›n›n sorumluluklar›n› yeri-
ne getirecektir.

u Bir asker, bir bal›kç› ve bir ver-
gi yükümlüsünün tarlas›, bahçesi ve-
ya evi gümüfle (para karfl›l›¤›) veril-
meyecektir (sat›lmayacakt›r).

u Bir asker, bir bal›kç› veya bir
vergi mükellefi, tarla, bahçe ve evin-
den bir k›sm›n› kar›s›n›n veya k›z›n›n
üzerine yazamaz veya borcu için ve-
remez.

Bu ve benzeri yasa maddeleri sa-
yesinde, krall›¤a karfl› vergi yüküm-
lülü¤ü olan topraklar›n sat›lmas›, el
de¤ifltirmesi engelleniyordu. 

Bununla birlikte, sat›n alan kiflinin
de t›mar yükümlülü¤ünü yerine getir-
mesi koflulu ile, tarlas›n›, bahçesini
ve evini para karfl›l›¤› (yani gümüfle)
verebilme hakk› olanlar da vard›.
Bunlar, “naditum, tüccar veya yaban-
c› bir t›mar sahibi” olarak tan›mlan›-
yordu.

HH
Krall›k sistemi için en önemli

noktalardan biri de, kiflilerin savafllar-
da asker olarak kat›lmalar›n›n düzen-
lenmesi idi. Buna iliflkin maddelerin
bir k›sm› flöyle idi;

u E¤er kral›n seferine gitmesi

emredilen bir asker veye bir bal›kç›
(emredilen sefere) gitmezse ve bir be-
del kiralay›p yerine yollarsa o asker
veya o bal›kç› öldürülecektir. Onun
yerine kiralanan (bedel) onun mal›n›
mülkünü yüklenecektir (alacakt›r).

HH

Özel mülkiyete dayal› krall›k sis-
temini korumak için gerekli düzenle-
melerden birisi de, h›rs›zl›¤› engelle-
meye yönelik düzenlemeydi. Bu ne-
denle, en küçük h›rs›zl›klar bile a¤›r
cezalara çarpt›r›l›yordu. Buna iliflkin
kimi maddeler de flunlar idi;

u E¤er bir adam h›rs›zl›k yapar ve

yakalan›rsa o adam öldürülecektir.

u E¤er bir adam bir ev delerse,

deli¤in önünde onu öldürecekler ve
onu asacaklard›r.

u E¤er h›rs›z yakalanmazsa mal›

çal›nan adam, nesi çal›nd›ysa tanr›
önünde aç›klayacak, topraklar›nda ve
bölgelerinde h›rs›zl›k olan flehir ve
onun ileri gelenleri ne çal›nd›ysa ken-
disine ödeyeceklerdir.

Hammurabi yasalar›, tarihte bili-
nen ilk yaz›l› yasalar olarak kabul
edilir. Fakat, Mezopotamya'n›n tan›-
d›¤› ilk yasalar de¤ildi. Sumer döne-
minden kalan yasalar, yada Lipifltar
yasalar›’n›n o dönemde hala hüküm
sürdü¤ü, ancak Sümerce metinler ol-
malar› yüzünden halk taraf›ndan an-
lafl›lamad›¤›, kadükleflti¤i bilinir.

Köleci dönemin Hammurabi yasa-
lar›n› anlatt›k, fakat örne¤in köle öl-
dürmenin suç say›lmad›¤› bir sistem-
de, özel mülkiyete karfl› bir suç olarak
görülen h›rs›zl›¤›n a¤›r flekilde ceza-
land›r›lmas›, baklava çalan çocuklar›
tutuklay›p, onlarca y›l hapis isteyen
ülkemizdeki yarg› sistemini ça¤r›flt›r-
m›yor mu?

(*) muflkenu: Yurttafll›k haklar›n›n

tümünden yararlanamayan kifliler.

KK››ssaa TTaarriihh
20 Temmuz - 26 Temmuz

20 Temmuz 1971
Türkiye ‹flçi Partisi kapat›ld›.

20 Temmuz 1979
Nikaragua'da Sandinistler Somo-
za rejimine son verdiler.

22 Temmuz 1980
D‹SK kurucusu Maden-‹fl Genel
Baflkan› Kemal Türkler katledildi.
23 Temmuz’da D‹SK üyesi iflçiler,
protesto için tüm yurtta üretimi
durdurdu.

23 Temmuz 1923
Meksika’l› devrimci Panço Villa

öldürüldü.

24 Temmuz 1908
Türkiye’de bas›nda sansür uygu-
lamas› kald›r›ld›,  sonraki y›llarda
24 Temmuz Bas›n Bayram› olarak
kutlanmaya baflland›.

24 Temmuz 1963
Toplu Sözleflme Grev ve Lokavt
Kanunu yürürlü¤e girdi.

24 Temmuz 1968
Amerikan 6. Filosu’na karfl› yap›-
lan eylemlere sald›ran polis, Ve-
dat Demircio¤lu’nu yurt pencere-
sinden atarak katletti.

25 Temmuz 1950
Bakanlar Kurulu, Amerikan ç›kar-
lar› için Kore'ye 4 bin 500 kiflilik
askeri birlik göndermeye karar
verdi.

26 Temmuz 1953
Küba’da Fidel Castro önderli¤in-
deki devrimciler, Moncada
K›fllas›’na bask›n düzenlediler.
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Ergenekoncunun Derdi
Ergenekon soruflturmas›nda flüphe-

li olarak içeride tutulan gazeteci Behiç
Gürcihan, iki hafta önce Milliyet yaza-
r› Melih Afl›k’a bir mektup göndermifl. 

Her tutuklu gibi, hapishanenin so-
runlar›n› veya Ergenekon davas›ndaki
hukuksuzluklar› dile getirmifl olaca¤›-
n› san›yorsunuz de¤il mi; ama hay›r,
onun derdi epey farkl›. Bak›n dinleyin:
“Bu soruflturma süreci, terörle müca-
deleyi evrakla mücadeleye dönüfltür-

müfl durumda. Terörle müca-
delede görevli polisler aylar-
d›r bilgisayar bafl›nda binler-
ce sayfal›k doküman okumak,
bunlar›n fotokopisini çekmek-
le meflgul. Süreç, silahl› mü-
cadele yetenekleri kköörreellmmee--

mmeessii ggeerreekkeenn çok kritik bir gücü, koca
bir sekreteryaya dönüfltürmüfl durum-
da. ... Terörle mücadele elemanlar› as-
li görevine dönmeli.”

–– Behiç Gürcihan’›n dosyas›nda
neler var bilmiyoruz, ama söyleyebili-
riz ki, o bir kontrgerillac›d›r. 

Polisin elini so¤utmayal›m Polisin elini so¤utmayal›m di-
yen Ergenekoncudur; baflka kan›t ge-
rekmez. Adam›n derdine bak; merak
etme, polisin elini so¤utmaz bu devlet,
senin ordan bunu kendine dert etmene
gerek yok.  

değin elerm

Recep’in at›fl kköflesi:
“Hukuk devleti ve demokrasiden geriye do¤ru tek bir
ad›m dahi atmayaca¤›z.” (Baflbakan RTE)

BAM TELİ çizgiler

Cahilce Bir K›yas
Baykal da “Darbe döneminde bile böyle gözalt›lar

yoktu” demifl. Cahillik mi, yoksa bal›k haf›zal› olmak
m›, yoksa 12 Eylül’de gözalt›na al›nan 665500 bbiinn kkiiflfliiyyii
insandan saym›yor mu Baykal?

E¤er kastetti¤i iki general, bir patron ve bir gazete-
nin Ankara temsilcisinin gözalt›na al›nmas› ise, do¤ru,
darbe dönemlerinde böyle gözalt›lar olmam›flt›... O
zaman onlar, zaten darbeyi yapanlar, patronlar da zaten
gülme s›ras› gelenleri oluflturuyordu. 

“Y›llard›r ‘en çok birlik
ve beraberli¤e ihtiyac›m›z

olan flu günler’ laf›yla uyutulan bizler, bugün belki de
ilk defa ‘en çok ayr›lmaya ve cepheleflmeye mecbur ol-

du¤umuz günleri’ yafl›yoruz.” (Meral Tamer, Milliyet) 

DDooğğrruuyyaa DDooğğrruu

MMaalluumm--uu iillaann!!

Çete DDevlet
‹zmir ve Ayd›n’da yap›lan çete ope-

rasyonunda yakalananlara bak›n:
““EEmmeekkllii aallbbaayy,, eesskkii aasskkeerrii ssaavvcc››,,
eemmeekkllii eemmnniiyyeett mmüüddüürr yyaarrdd››mmcc››ss››,,
DDaann››flflttaayy hhaakkiimmii””

YYüürrüüttmmeessii,, yyaarrgg››ss›› vvaarr;; bir de ya-
samas› olsaym›fl tamamm›fl; ddeevvlleett ggii--
bbii ççeettee olurdu iflte. 

Umre!
Çete lideri Adnan S., piya-
say› iyice bir doland›rd›k-
tan sonra, kendi deyifliyle
“günahlar›ndan kurtulmak
için Mekke’ye, umreye
gitmifl”... Soy, doollaanndd››rr,,
ggiitt uummrreeyyee;; ggüünnaahhllaarr››nn-
ddaann aarr››nn.... 

Çetecinin ifadesini oku-
yunca do¤rusu hemen um-
reye gitmenin son zaman-
larda zenginler için de, sos-
yete için de moda haline
gelmesini hat›rlad›k. Çete
lideri Adnan S. sosyetenin,
burjuvalar›n ne için Um-
re’ye gittikleri konusunda
bizleri ayd›nlatm›fl oldu.
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KKööttüüllüükklleerriinn iillkkii
vvee eenn bbüüyyüü¤¤üü,,
hhaakkss››zzll››kkllaarr››nn

cceezzaass››zz
kkaallmmaass››dd››rr..

Platon

Kopukluk vve iihmal!
TBMM Hrant Dink Cinayetini Araflt›rma Komisyonu, ay-

lar sonra suikastla ilgili raporunu tamamlad›. Komisyon üye-
lerinin de¤erlendirmesine sunulan raporda, Trabzon ve ‹stan-
bul'da Emniyet'le Jandarma ‹stihbarat birimleri aras›ndaki kkoo--
ppuukklluukk vvee iihhmmaallee dikkat çekiliyormufl. 

Ne kadar yanl›fl ve talihsiz tan›mlamalar... Bir kkooppuukklluukkttaann
m› yoksa aralar›ndaki tam bir birlikten mi söz etmek gerekir?

‹kincisi, hangi ihmalden söz ediliyor? Kimse bir fley ihmal
etmifl de¤il ki; her fley bilinçli, kas›tl›!

‹hmal de nereden ç›k›yor. 
‹‹hhmmaall eeddiilleenn tteekk flfleeyy;; Hrant Dink’in cesedinin bafl›na gi-

dip, ayaklar›n› muzaffer komutanlar gibi onun üzerine koyup
foto¤raf çektirmemeleridir.  

Devlet yyalakal›¤›... 
Sinan Aygun, hapishaneden tahliye edilincek. verdi¤i ilk

demeçlerinden birinde “o kadar gün devletin bedava ekme¤ini
yedim, ilk f›rsatta bunu geri ödemek isterim devletime”
demifl...Yeni-sömürge ülkenin ççaarrpp››kk kkaappiittaalliizzmmiinniinn kkaappiittaa--
lliissttii de bu kadar oluyor iflte. 

Hak, özgürlük diye bir kavram oluflmam›fl. Devlet onu
alm›fl, yat›rm›fl, o hala devletim de devletim diyor... Beni
haks›z yere yat›rd›klar› süre için tazminat davas› açaca¤›m vs.
demek yerine, devletine 15 günün paras›n› ödemeye
çal›flmakla meflgul... Devlete ya¤c›l›¤›n, yalakal›¤›n bu kadar›
da fazla; çarp›k kapitalizmin çarp›k kapitalistleri için bile!

A n k a r a
T i c a r e t

Odas› Baflkan› Sinan Aygün, evindeki aramada ç›kan 2,5
milyon Euro için flu aç›klamay› yapm›fl:
“2,5 milyon Euronun kayna¤›, babadan kalma dükkan›n sa-
t›fl›ndan elde edilen gelir ve k›sz›m Burcu’nun dü¤ününde
toplanan 30 torba alt›nd›r. ”
Bir hat›rlay›n, Çiller’den Tayyip’e kadar kimler bu nevi
aç›klamalar yapmad›lar ki... Maflflallah... Bunlar›n dü¤ünleri
dü¤ün, yast›k altlar› yast›k alt› de¤il, para basma fabrikas›
sanki... Ya da baflka yalan üretemiyor zavall›lar.. 

Para para yalan... 

Almanya: ‹skender Ero¤lu An›ld›
Devrimci hareketin bir taraftar› olarak mücadeleye

kat›lan ve 1990’da gitti¤i Almanya’da da mücadelenin
bir emekçisi olarak çal›flarak herkesin sevgisini ve say-
g›s›n› kazanan ‹skender Ero¤lu, 15 Temmuz 2001’de ra-
hats›zl›¤› sonucu aram›zdan ayr›lm›flt›. 

‹skender Ero¤lu 13 Temmuz’da Dortmund Kültür
Merkezi‘nde ailesi, tan›d›klar› ve yoldafllar› taraf›ndan
an›ld›.

70 kiflinin kat›ld›¤› anmada, ‹skender Ero¤lu’nun ör-
nek yanlar› anlat›larak, unutulmayaca¤› vurguland›.

‹ngiltere: Geleneksel
‘Anadolu Halk Sofras›’

Anadolu Halk Kültür Merkezi taraf›ndan 13 Hazi-
ran’da düzenlenen AAnnaaddoolluu HHaallkk SSooffrraass›› pikni¤ine, 3
otobüs ve 38 araçtan oluflan konvoyla gidildi. Piknik
için gidilen, Hewitts Farm isimli çiftlik sahibinin, ““BBuu
bbiirr ppiikknniikk ddee¤¤iill,, ppoolliittiikk bbiirr aakkttiivviitteeddiirr..”” diyerek gös-
terdi¤i ›rkç› tepki nedeniyle, piknik, Thorndon County
parkta gerçeklefltirildi.

Anadolu Halk Kültür Merkezi çal›flanlar›, çiftlik sa-
hibinin engelleme tavr›n›, salt o kiflinin tavr› olarak gör-
mediklerini, emperyalist sistemin yaratt›¤› ›rkç›, gerici,
anti demokrat ve bencil insan tipinin tavr› oldu¤unu be-
lirttiler. 500 kiflinin kat›ld›¤› piknikte, futbol turnuvas›
yap›ld› ve yar›flmalar düzenlendi, müzik gruplar› dinleti
verdi, fliirler okundu ve çocuk halk oyunlar› ekibi göste-
ri sundu.

Salt bir gezi olarak görülmeyen piknikte, bir araya
gelen kitle taraf›ndan, 2 Temmuz’da Mad›mak’ta katle-
dilenler ve 12 Temmuz flehitleri de an›ld›. 12-14
Temmuz’da katledilen 12 devrimcinin isimleri okunur-
ken, kitle “yafl›yor” diye hayk›rd›. Onlar›n halk›n içinde
ve önderleri olduklar›, unutulmad›klar› ifade edildi
““OOnnllaarr›› yyiittiirrmmeekk bbüüyyüükk bbiirr kkaayy››ppssaa,, oonnllaarr››nn aann››llaarr›› bbuu
kkaayy››ppttaann oonnllaarrccaa,, yyüüzzlleerrccee kkeezz ddaahhaa bbüüyyüükk bbiirr ddeevvrriimm--
ccii mmiirraasstt››rr”” denildi.

Almanya: Geleneksel
Yaz fienli¤i Yap›ld›

Stuttgart Anadolu Kültür ve Sanatevi taraf›ndan her
y›l geleneksel olarak düzenlenen YYaazz fifieennllii¤¤ii,, 12 Tem-
muz’da gerçeklefltirildi. Yaklafl›k 300 kiflinin kat›ld›¤›
flenlikte, yerel müzik gruplar›, Turabi Y›ld›r›m, Atölye
Tiyatro ekibinin çocuk oyuncular›, Geislingen Halk
Danslar› Toplulu¤u, Mikail Aslan ve Ensemble Grubu
türküleri, oyunlar›, fliirleriyle yer ald›lar. 

Politik gündem ve Avrupadaki Stuttgart-Stammheim
davas› üzerine konuflmalar da yap›lan flenlikte, bask›la-
ra karfl› Halk Cephesi saflar›nda örgütlenme ve mücade-
le ça¤r›s› da yap›ld›.



Kad›köy’den dönüyorum. Vapu-
run ard›nda ç›¤l›k ç›¤l›¤a mart›lar...
Zengin ç›kt› bu vapurun yolcular›,
bolca simitleri var mart›lara atacak,
ya da en az›ndan gönülleri zengin.
Mart›larda da bir telafl, bir lokma
kapabilmek için... Önce üzüldüm,
açlar iflte ve bir lokmac›k olsun ka-
pabilmek için u¤rafl›yorlar, dedim.
Sonra düflündüm, bunlar deniz hay-
van› Denizdeki bal›k ve di¤er canl›-
lar›n peflinde koflmalar›, denizin
çöplerini filan eflelemeleri gerek-
mez mi? Biz insanlar ekmek ata ata
kolaya al›flt›rm›fl›z onlar›. Mart›lara
dilencili¤i ö¤reten insano¤lu. Ga-
rip.. 

Kufl özgürlük demektir. Uçmak
özgürlüktür. Kanatlar›n› iki yana
aç›p bofllukta öööyle süzül-

mek... Ama mart›n›n özgürlü¤e dair
çok farkl› bir anlam› da var bende,
sayenizde oluflan. Onca duvara, on-
ca demir parmakl›¤a ra¤men, deniz
demek, mart› demek, siz demeksi-
niz benim için. Tam bir tezat de¤il
mi, ama öyle. Her vapur yolculu-
¤um sizle bir mini gezi oluyor. Dal-
galar ve mart› sesleri, sizin ve nez-
dinizde en güzel sosyalizm düflleri-
mi tetikliyor. O güzel insanlar, diyo-
rum, burada bizimle olsalar. Hepi-
mizden çok hakediyorlar çünkü bu
parlak güneflin alt›nda olmay›, onca
çekilen ac›lara tezat, bu dalgalarda
tatl› tatl› sal›nmay›... Tafl duvarlar›n
gri beyaz so¤uklu¤una inat, mart›-
larla göz göze olma-
y › . . .

fiunca
insan var›z burada; ve

esas hakeden sizler, orada... Hem si-
nirleniyorum, hem üzülüyorum.
Ama o umut, o umut var ya, iflte in-
san› dik tutan, ayakta tutan.. Dedim
ya, en güzel sosyalizm düflleri bafll›-
yor o noktada. Çocuklar›n karn› tok,
kelebek kovalayacaklar› günlerin
düflleri... Sizinle vapurda mart›lara
simit ataca¤›m›z günlerin düflleri...
Kardefllerimizi yoldafllar›m›z› her
kucaklay›fl›m›zda, bir daha göreme-
me ihtimaliyle, iki kat s›kma ihtiya-
c› duymayaca¤›m›z günlerin düflle-
ri... Bu kadar “zor” fleyler istiyorum
iflte. Bu kadar “olmaz”, olursa “yer

yerinden oynar” düfller... Bu
düfllere ulaflamamam›z için
egemenlerin tüm güçlerini se-
ferber ettikleri düfller... 

fiu mart›, gözünü bana di-
ken, bilse acaba bana neler

ça¤r›flt›rd›¤›n›, ne hisseder? Basit,
bildik bir mart›y›m ben, nerden na-
s›l vard› flu k›z bu düfllere, der mi
acaba? 

‹skeleye yanaflt›k.

Bir dolu insan, akt›k karaya.
Eminönü kar›ncalar› k›skand›racak
bir karmaflayla, insanla dolu. Az ile-
riden biniyorum otobüse. Size mavi
ka¤›t almal›y›m, öyleyse yukar›dan
gidene binmeliyim. Trafik çok t›ka-
l› olmasa bari..  

Otobüsteyim. Bir flark› geliyor,
bir adam söylüyor. Ne söyleyenin
ad›, ne de iki sat›r sözü akl›mda.
Ama adam›n sesi beynimde yank›-
lan›yor. Böyle insan›n içini ac›tan
bir söyleyifl tarz› var. fiark› da de¤il,
müzikli fliir hatta. “.... ooy mapus-
luk” diyor fliirin bir yerinde. Sizi ve
eve gidince temize çekece¤im mek-
tubu düflünürken beynimde çalmaya
bafllad›. Bak bir-iki kelimesini daha
hat›rlad›m: “..... / tuttururlar / o ka-
dar›na izin verirler”. Hat›rlayabil-
diklerim yaln›z bu ama dedim ya,
flark›c›n›n o ac›l› sesi kulaklar›mda
hala. 

Ama bir gün bu flark›lar geçmifl-
te kalacak de¤il mi? Bitecek ayr›-
l›klar. Size özlem bitecek. Sizin
denize özleminiz bitecek. Kardefli,

yan›ndayken daha, özlemeye baflla-
mak bitecek. Çekilen ac›lar bitecek.
Düflman altedilecek, çok güzel gün-
ler gelecek. Hele flu k›fl bir geçsin.
Bahara vard›k m›... Halaylar, dü-
¤ünler, bayramlar... Mapushanenin
y›k›lan duvarlar›n›n her tu¤las› bin
çiçekle donanacak. Demir parmak-
l›klar› eritip gemi yapaca¤›z. Tüm
özgür tutsaklar, doluflun o gemiye...
Ver elini bo¤az, ordan Karadeniz,
ya da Ege, Akdeniz ve tüm okya-
nuslar... 

Az kald›, k›fl›n ard› bahar, el
mecbur. Do¤a kanununa karfl› duru-
lur mu? K›fl›n ard› bahar. De¤il mi ki
k›fltay›z flimdi; ha sab›r, ard› bahar...  

Mapustakine.. 

BBaahhaarraa aazz kkaallddıı...... 

GGüünn ggeelliirr
CCooflflaarr ddaallggaallaann››rr yyiinnee
SSuusskkuunn ddeenniizzlleerr
AAçç››ll››rr mmeeyyddaannllaarrddaa
EEnn flflaannll›› bbaayyrraakkllaarr......

GGüünn ggeelliirr
yy››kk››ll››rr zzoorrbbaallaarr››nn 
yyaalldd››zzll›› vvee flflaattaaffaattll›› 
kkaannll›› ssaallttaannaatt››......

VVee ggüünn ggeelliirr
ddaa¤¤››ll››rr bbuu zziiffiirrii kkaarraannll››kk
BBuu kkaarraabbaassaann
VVee ggeelliirr bbiizziimm ddee
ssookkaa¤¤››mm››zzaa
eenn ggöörrkkeemmlliissiinnddeenn
eenn aallaass››nnddaann bbaayyrraammllaarr

AAççaarr yyuurrdduummuunn
aaççaaccaakktt››rr mmuuttllaakkaa
aammaa mmuuhhaakkkkaakk aaççaaccaakktt››rr
eenn ggüüzzeell bbaahhççeelleerriinnddee
eenn ggüüzzeell ççiiççeekklleerr...... 
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