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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!

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, ÜLKEM‹ZE
GELECE⁄‹M‹ZE
SAH‹P ÇIKALIM!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz

Tarih yazanlar›n
Kaleminden

25 Temmuz-31 Temmuz
1980 öncesi
Liseli DevGenç içerisinde yerald›.
1984’te
‹TÜ’de Ö¤renci Derne¤i
Yüksel MUNZUR
çal›ﬂmalar›na
kat›ld›. 1989
Temmuz’unda ‹stanbul’da geçirdi¤i
bir trafik kazas›nda kaybettik.

1 May›s Mahallesi’nde
gecekondu
halk›n›n sorunlar›n›
çözmeye çaFerhan PEKER
l›ﬂ›rken,
elektrik
çarpmas› sonucunda Temmuz
1978’de aram›zdan ayr›ld›.

20 Mart
1961 do¤umluydu. Uzun
y›llar mücadele içinde
yerald›. 25
Temmuz
Ali Ekber TURAL
1992’de geçirdi¤i trafik kazas› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

‹stanbul’da
27 Temmuz
1980’de iﬂkenceye karﬂ›
yürütülen bir
kampanyan›n
afiﬂlerini
Osman SÜMBÜL
asarken polis
taraf›ndan kurulan pusuda katledildi.
Kad›köy Dev-Genç’tendi.

Londra’da
Anadolu
Halk Kültür
Merkezi’nin
yöneticilerindendi. 30
Haydar AKDEM‹R Temmuz
2001’de intihar ederek aram›zdan ayr›ld›.

Temmuz
1978’de
‹stanbul
Kartal’da
faﬂistler taraf›ndan
kurﬂunlanarak katle-

Yusuf TEC‹M

Adem TEC‹M

Muammer KARAN
dildi.

Fatma ÖZÇEL‹K

31 Temmuz
1980’de
Aybast›
Kabataﬂ’ta
faﬂistler taraf›ndan
öldürüldü-

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

O, adalet istiyor! Kim verebilir onun istedi¤i adaleti? Kim?
Ergenekoncular ya da ‘Ergenekon davas›’ ﬂovu yapanlar m›?..

Salih BADEMC‹

29 Temmuz
1980’de
‹stanbul Süleymaniye’de gericiler taraf›ndan katledildi.

Mehmet TAYANÇ

25 Temmuz
1990’da Cenevre’de eskiden Devrimci Yol’cu
olan biri taraf›ndan b›çaklanarak
öldürüldü.

Devrimi savunan demokrasiyi
savunan insanl›¤› savunan herkes içerde d›ﬂarda direniyor.
Direnmeyenler bu özelliklerini
kaybediyorlar. Hepimizi, bizi,

DEV-GENÇ saflar›nda
mücadele etti. Temmuz 1980’de “‹ﬂkenceye ve Faﬂist Teröre Karﬂ› Mücadele”
kampanyas› s›ras›nda ‹stanbul ÇemberH.‹brahim BAYRAKTAR litaﬂ’ta düzenlenen
korsan gösteri s›ras›nda askerler taraf›ndan katledildi.

Semra BAﬁY‹⁄‹T

Ali R›za KURT

devrimimizi bitirmeye, umudumuzu yoketmeye çal›ﬂ›yorlar.
Önceden tarihimizi ö¤rendikçe hay›flan›yordum niye o dönem ben bunun bir parças› de¤ildim diye. Ama ﬂimdi biz öyle
bir dönemin devrimcileriyiz ki,
zaferimiz on y›llar›n önünü açacak.
Semra Baﬂyi¤it

Gözalt› ve tutsakl›¤› boyunca gördü¤ü iﬂkenceler sonucunda yakaland›¤› hastal›k nedeniyle
Ali KALKAN
tahliye olduktan bir süre sonra Temmuz 1986’da kaybettik.

Semra, 27 Temmuz 1978’de Kütahya-Domaniç do¤umluydu
1996 ortalar›nda devrimci mücadeleye kat›ld›. Bir süre Bursa’da Kurtuluﬂ Dergisinin muhabirli¤ini ve temsilcili¤ini yapt›.
F Tiplerine karﬂ› Bursa’da açl›k grevi yaparken tutukland›. Direniﬂini 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.

12 Eylül 1980 öncesinde hareketin bir sempatizan› idi.
1986’dan itibaren çeﬂitli görevler ald›. 1989-1990 At›l›m y›llar›nda ‹stanbul Dev-Genç yöneticilerinden biri oldu. 1990’da
SDB’lerde görev ald›. Bu görevini sürdürürken ‹zmir’de bir eylem 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.

31 Temmuz 1993’de Mersin Silifke
k›rsal alan›nda jandarma ile ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.
1961 Adana Osmaniye do¤umlu Tar›k
Koço¤lu, 12 Eylül öncesi mücadele saflar›na kat›lm›ﬂt›. Sonras›nda on y›ll›k tutsakl›k süreci vard›. 1991’de tahliye olMustafa SEFER
Ali Tar›k KOÇO⁄LU
du, ﬂehit düﬂtü¤ünde Akdeniz Bölgesi siyasi sorumlusuydu. 1970 Dersim do¤umlu Mustafa Sefer, çocuk denilebilecek yaﬂta devrimcilerle tan›ﬂt› ve mücadeleye kat›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.

Sultan ÇEL‹K
12 Eylül döneminde tutsak ailelerinin mücadelesinde yeralarak siyasallaﬂt›. TAYAD’›n ilk kurucular›ndand›. Ayr›ca ÖZGÜR-DER ve DEMKAD kurucular› aras›nda da yerald›. Yakaland›¤› kanser hastal›¤› sonucu 25 Temmuz 2003’de aram›zdan ayr›ld›.
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ktidar partisiyle ana muhalefet partisi aras›ndaki
“Ergenekon savc›s›” ve
“Ergenekon avukat›” saflaﬂmas›, oligarﬂi içindeki
birçok kesimin yaﬂad›¤› saflaﬂman›n tipik ifadesi oldu. Burjuva bas›n
yay›na bakanlar, Türkiye’de çok geniﬂ bir kesimin “Ergenekoncular-ﬂeriatc›lar” diye keskin bir biçimde
ayr›ﬂt›¤›n› düﬂünebilirler. En tarafs›z duranlar dahi, ya AKP’nin, ya
Ergenekoncular›n yak›n›nda, yede¤indeler. “AKP’den ya da Ergenekon’dan yana olmak”, sanki bugün
d›ﬂ›na ç›k›lmas› mümkün olmayan
bir saflaﬂma gibi sunulmaktad›r.

Oligarﬂi ve Halk;
Saflaﬂma Böyle Olmal›d›r!

‹

ligarﬂi 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 saflaﬂma oldu¤una inanmak safdillik
olurdu. Bu nedenle, “AKP’den ya
da Ergenekon’dan yana olmak” gibi bir saflaﬂma dayatmas›n› kabul
etmemiz de mümkün de¤ildir. Burjuva bas›n yay›n›n d›ﬂ›nda, çeﬂitli
sol demokratik kesimlerde de dile
getirilen AKP’yi güçlendirecek olsa
bile, öncelikli siyasi görevin darbecilere karﬂ› ç›kmak oldu¤u düﬂüncesi veya kendini salt AKP’ye karﬂ›
muhalefetle görevli say›p, Ergenekoncular›n niteliklerini, halka karﬂ›
suçlar›n›, neyi temsil ettiklerini
unutmak, mevcut çat›ﬂma karﬂ›s›nda do¤ru bir politika üretilmesini
imkans›z k›lar.
ligarﬂi ve halk; saflaﬂma böy le olmal›d›r! Çünkü bunun d›ﬂ›ndaki saflaﬂmalar, ya tali çeliﬂkilerden ç›kan tali ve geçici saflaﬂmalard›r ya da siyasi alan›n ﬂu veya bu
ﬂekilde çarp›t›lmas›yla oluﬂmuﬂ saflaﬂmalard›r. Oligarﬂi, kendi içlerindeki it dalaﬂ›nda halk› saflaﬂt›rarak,
bir taﬂla iki kuﬂ vurmuﬂ olacakt›r.
Bir yandan belli bir kitleyi kendilerine yedeklemiﬂ olurlarken, di¤er
yandan halk›n kendi gerçek sorunlar›, talepleri etraf›nda birleﬂmesine
de engel olmuﬂ oluyorlar. Zaman
zaman “gündem sapt›rma” diye de
adland›r›lan politikalar, asl›nda, ço-
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GÜNDEM

¤u zaman kitleleri kendi gerçek saflar›ndan uzaklaﬂt›rma manevralar›d›r.
evrimciler, demokratlar, ilericiler, kendilerine sunulan saflaﬂmalar›n penceresinden bakamazlar
geliﬂmelere. Çünkü bu pencereden
bakmak, ayn› zamanda sözü edilen
saflaﬂmalarda yeralanlar›n d e m o k rasi, ulusall›k gibi amaçlar taﬂ›d›klar›n› da z›mmen veya do¤rudan kabul etmek anlam›na gelecektir. ‹kircikli 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›– sonucunda bir ﬂeyler ç›kabilir, tamamen
yok saymamak laz›m” ﬂeklindeki
yaklaﬂ›mlar, bu tereddütün ifadesidir. Mesele Ergenekon’u, kontrgerillay› yok say›p saymama meselesi
de¤ildir. Özellikle de devrimci, demokratik güçlerin bu noktada bir
kayg›s› olamaz; kontrgerillay›, Susurluk’u y›llard›r gündemde tutan,
y›llard›r onlardan hesap sorma mücadelesi veren kuﬂkusuz AKP’liler
de¤il, devrimci, demokrat örgütlü
halk güçleriydi. Bizdik. Onlar Susurluk dosyas›n› tozlu raflara kald›rd›¤›nda biz hala Susurluk’un sürdü¤ünü anatmaya devam ettik.
ﬁ e m d i n l i ’deki bombalamalar bir
kez daha bizi kan›tlad› ve ﬁemdinli’yi ört bas eden de kendileriydi.
Dolay›s›yla, AKP’nin, AKP’yle ittifak halinde demokratl›k ﬂovlar› yapan AB’cilerin ve benzer di¤er çevrelerin bu konuda devrimci demokratik kurumlara söyleyebilecekleri
bir ﬂey de yoktur.

D

izim aç›m›zdan sorun, bu iç çat›ﬂma sürecine nas›l müdahale
edece¤imiz, halka bu noktada ne
söyleyece¤imiz, neyi hedef gösterece¤imizdir.
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H

alk›n oligarﬂi içi it dalaﬂ›nda
saflaﬂt›r›lmas›na karﬂ›, ba-

¤›ms›zl›k demokrasi mücadelesini
geliﬂtirmeli, AKP’nin ve Ergenekoncular›n iﬂbirlikçi ve faﬂist yüzünü aç›¤a ç›karacak ﬂekilde b a ¤ › m s› z de mokra ti k T ü r k i y e hedefini
önümüze koymal›y›z.
rgenekon davas›na iliﬂkin en
küçük bir geliﬂme üzerine, hatta
geliﬂme bile denilemeyecek spekülatif söz ve olaylar üzerine, an›nda
“canl› yay›n”lara geçen yay›n kuruluﬂlar›, binlerce emekçinin maaﬂlar›na yap›lan aﬂa¤›lay›c› zamlar› protesto eylemlerine yar›m dakika bile
ay›rm›yorlar. Bu durum bize, mücadelemizde gözden kaç›r›lmamas›
gereken bir baﬂka yan› iﬂaret ediyor.
Haftalard›r Ergenekon tart›ﬂmas›na
kilitlenmek istenen ülkemizde, bir
yandan anti-demokratik uygulamalar, kontrgerilla yöntemleri halâ sürdürülürken, bir yandan da halk› daha da yoksullaﬂt›r›p çaresizleﬂtirecek ekonomik politikalar sürüyor,
zamlar yap›l›yor. Ergenekon gündeminin arkas›nda, ülkemiz tarihinin
en büyük vatan sat›c›l›¤› pervas›zca
sürdürülüyor. Topraklar›m›z›n alt›ndaki 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.

E

aklar›m›za, gelece¤imize, yurdumuza sahip ç›kmal›y›z. Haklar›m›za yönelik sald›r›lara direnmeliyiz. H a l k › n k e n d i s o r u n l a r › n d a n u z a k l a ﬂ t › r › l m a s › n a yönelik
manevralara, demagojilere devrimci politikalar›m›zla meydan b›rakmamal›y›z. Bizim kendi politikalar›m›z olmal›. Kuﬂkusuz oligarﬂinin
bu türden tüm manevralar›n› bozacak en etkili araç, halk›n mücadelesini geliﬂtirmek, devrimci, ilerici,
demokrat güçlerin sürece birlikte
müdahale edebilmesini sa¤lamakt›r.
lkemiz tarihinde eﬂi görülmemiﬂ bir ya¤mayla karﬂ› karﬂ›ya.
Bu ya¤maya iﬂçilerin, memurlar›n
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örgütsüzleﬂtirilmesi, örgütlü sendikalar›n tasfiyesi veya etkisizleﬂtirilmesi, haklar›n gasp› ve emekçilerin
sürekli yoksullaﬂt›r›lmas› eﬂlik ediyor. Sald›r› bu boyutuyla sadece ülkemizde de yaﬂanm›yor.

bir yana b›rak›p daha dar kesimlerin
talepleriyle ilgilenmenin, sivil toplumculu¤un sonucu olarak, kitle çal›ﬂmas› gelene¤i ve anlay›ﬂ› ola¤anüstü derecede zay›flarken, solun
propagandas›nda, ajitasyonunda hakim olan kavramlar ve vurgular da
bu de¤iﬂime paralel olarak de¤iﬂti.

mperyalizmin Körfez sald›r›s›nda, Yugoslavya sald›r›s›nda ve
Afganistan’›n, Irak’›n iﬂgalinde sooksulluk, solun gündeminden,
mutlanan politik ve askeri sald›rgangözünden, dilinden yavaﬂ yal›k, dünya çap›nda sald›rgan bir ekovaﬂ ç›kt›. Ülkemiz edebiyat›nda
nomi politikayla birlikte gerçekleﬂti.
yoksullu¤u ﬂiir, öykü, veya roman,
Kapitalist sistem, emekçilerin ekoveya müzik olarak çok çeﬂitli aç›larnomik, demokratik, sosyal haklar›dan en iyi anlatanlar, sosyalist gern›, sistem için bir “ y ü k ” olarak göçekçi sanatç›lar, ayd›nlard›r. Do¤al
rüyor. Tekelci burjuvazi, bunu aç›k
olan› da buydu. Faﬂist, gerici, islamolarak da söylüyor ve rekabet gücüc› yazarlar anlatacak de¤ildi ya yoknün art›r›lmas› için bu “yük”ten kursullu¤u. Fakat solun da bu özelli¤i
tulmalar› gerekti¤ini ileri sürüyorlar.
büyük ölçüde zay›flam›ﬂt›r. 12 EySiyasal tercihlerini belirleyen de bu
lül sonras› bu konuda ne romanda
oluyor; iktidara gelecek partilerden
ne öyküde, ne müzikte çok etkili
kendilerini bu “yük”ten kurtarmas›ürünler verilememesi de bu durun› istiyorlar. Tekelleri bu “yük”ten
mun bir sonucudur. Ama kuﬂkusuz
kurtaraca¤›n› vaat edebilen partiler,
daha önemli olan, sol siyasi haredo¤al olarak tekellerden de daha büketlerin, demokratik kitle örgütleriyük destek buluyor. Bu program› uygulayan bir burjuva düzen
partisinin yapacaklar› bellidir;
sendikas›zlaﬂt›rma, esnek çal›ﬂDevrimciler, kitlelerin
ma düzenlemeleri, zam, sosyal
hak gasp› ve elbette bask›lar,
ekonomik, siyasal, kültürel,
anti-demokratik uygulamalar.
tüm çeliﬂkilerini örgütlemekle
KP de nihayetinde bunlar›
yükümlüdürler. Bazen biri
yap›yor ve bunlar›n karﬂ›di¤erini beklemez. Bir yandan
l›¤›nda tekellerin deste¤ini al›zamlar, bir yandan devrimcileyor. ‹ﬂbirlikçi iktidarlar›n son
ri hedef alan sald›r›lar
5-6 y›l içinde sürdürdü¤ü ekosürüyor.
Ve devrimciler, güçlenomik hak gasplar›na karﬂ›, ülri ölçüsünde hayat›n her alan›kemizde güçlü bir direniﬂ örgütlenemedi. Kuﬂkusuz bunun
nda sald›r›lar› gö¤üsleyerek
birçok nedeni var; burada aymücadeleyi sürdürmek
r›nt›lar›yla giremeyiz fakat bu
durumundad›rlar.
görev hala Türkiye solunun, demokratik kitle örgütlerinin
önünde duran bir görevdir.
Çünkü sald›r›lar sürüyor.
nin en yoksullardan uzaklaﬂm›ﬂ olu noktada solun en zay›f yanlamas›d›r. Bu mesafeyi sol h›zla kar›ndan biri, yoksullar›n öfkesipatmak zorundad›r. Bunu kapatmane, tepkisine, taleplerine, direniﬂine,
n›n yollar›ndan, araçlar›ndan biri de
örgütlenme ihtiyac›na tercüman
iﬂte böylesi dönemlerde, kitleleri
olamamas›, cevap verememesidir.
oligarﬂinin sahte saflaﬂt›rmalar›n›n
etkisi alt›ndan çekip ç›marmak ve
olda, kitlelerden ve özellikle de
kendi talepleri do¤rultusunda mücayoksullardan kopman›n, s›n›flar
deleye kanalize edebilmektir.
mücadelesinin en temel sorunlar›n›
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evrimciler, kitlelerin ekonomik, siyasal, kültürel, tüm çeliﬂkilerini örgütlemekle yükümlüdürler. Bazen biri di¤erini beklemez. Bir yandan zamlar, bir yandan
devrimcileri hedef alan sald›r›lar
sürüyor. Ve devrimciler, güçleri ölçüsünde hayat›n her alan›nda sald›r›lar› gö¤üsleyerek mücadeleyi sürdürmek durumundad›rlar. Susurluk’a karﬂ› da, zamlara karﬂ› da,
AKP’ye karﬂ› da, iﬂbirlikçi faﬂist
generallere karﬂ› da biz ses ç›karaca¤›z ve onlar›n tümüne karﬂ›, tek
do¤ru ç›k›ﬂ kuﬂku yok ki bizim devrimci 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 o rt a ¤ › oldu¤unu veciz
bir biçimde ifade etmektedir. Ortakl›k sürmektedir ve iﬂte bu da
AKP’nin Ergenekon Operasyonu’ndan kendi çap›n›n ve amac›n›n
ötesinde bir beklentiye girilmemesi
gerekti¤ini gösteren kan›tlardan
biridir.

D

Bitirirken, Che’nin ﬂu sözlerini
aktarmak istiyoruz; “Ulusal
egemenlik herﬂeyden önce bir
ülkenin iç iﬂlerine kimseyi kar›ﬂt›rmama hakk›, bir halk›n kendisine en uygun hükümet biçimini
ve hayat tarz›n› seçme hakk›d›r... Fakat tüm bu politik egemenlik, ulusal egemenlik ilkesi,
ekonomik ba¤›ms›zl›kla birlikte
ele al›nmazlarsa boﬂ laflar olmaktan ileri gidemezler. ”
iz ekonomik ba¤›ms›zl›¤›m›z› da, ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›z› da istiyoruz. Ba¤›ms›z,
demokratik Türkiye hedefi bunu içeriyor. Halk›n belli ölçülerde
de olsa kendi saflar›nda yeralmad›¤› bir ülkede, s›n›flar mücadelesi
kendi rotas›na henüz oturmam›ﬂ demektir. Mücadelemizi, ba¤›ms›z,
demokratik, sosyalist Türkiye hedefine oturtmak ve bu hedef do¤rultusunda mücadeleyi kitleselleﬂtirmek,
oligarﬂinin it dalaﬂ›na karﬂ› devrimci alternatifimizdir.
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A K P Soygununun Ekonomi Politikas›:
alma peﬂinde.)
Elbette o ﬂirketler, bu peﬂin
ödemenin karﬂ›l›¤›n› halktan
misliyle ç›karacaklar, AKP de onlara o hakk› verecek!
Özelleﬂtirmenin hangi gerekçelerle savunuldu¤unu hat›rlay›n; “Zarar eden”, ekonominin s›rt›nda
“kambur” olan bu kuruluﬂlar sat›l›p,
borçlar ödenecek, d›ﬂ ticaret aç›¤›
kapanacak, IMF’yle iliﬂkiler kesilecek, yeni istihdam alanlar› aç›lacakt›. 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 istihdamlar yarat›ld›, ne aç›klar kapat›ld›, iﬂte rakamlar yukar›da!
Yukar›daki “aç›k” rakamlar›na
borç rakamlar›n› da ekleyelim:
2002’de –AKP iktidar›ndan önce– 222 milyar d o l a r olan iç ve d›ﬂ
borç, 5,5 y›ll›k AKP iktidar› sonucunda 490 milyar d o l a r a ç›kt›.
Peki borç al›nan bu paralarla ne
yap›ld› denilirse, onun da halk aç›s›ndan somut bir cevab› yoktur; istihdam alanlar› aç›l›p iﬂsizlik mi
azalt›ld›, halka yeni sosyal güvenlik
kurumlar› m› sunuldu? Sa¤l›¤a, e¤itime 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. “ B e n d e n s o n r a t u f a n ” düﬂüncesi, 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›karabiliyorlar.
Ya¤ma ve talanda s›ra “gelece¤in” sat›ﬂ›nda. ‹çeride sat›lacak kuruluﬂ kalmay›nca s›ra, yurtiçi ve
yurtd›ﬂ›ndaki arazilerin sat›ﬂ›nda.
Üretmeyen ne yapar? Bunu herkes
bilir, satar savar, haz›rdan yer.. Maliye Bakan› Kemal Unak›tan, vatan
sat›c›lar›n›n pervas›zl›¤›yla "Ne ko-

Sat, Savur, ‘S›cak Para’ Bul!
AKP’den Sonras› Tufan!
Baﬂbakan Erdo¤an, her kürsüye
ç›k›ﬂ›nda, ekonominin bütünü aç›s›ndan ve halk aç›s›ndan özel bir anlam› olmayan rakamlar› peﬂpeﬂe s›ralayarak, 5,5 y›lda ülkemizi ne kadar büyüttü¤ünü, ekonomiyi nas›l
yoluna koydu¤unu, AKP olarak ne
kadar “iﬂini bilen” bir iktidar olduklar›n› anlat›r.
Adeta birbirinin kopyas› olan bu
konuﬂmalarla, halk›n ve ülkenin
ekonomik durumuna iliﬂkin gerçekleri perdeleyebildi¤i kadar perdeler.

Büyük Aç›k ve Aç›¤›
K a p a t m a Yöntemi
Cari aç›k, yani döviz aç›¤›, AKP
ekonomisinin durumunu ortaya koyan göstergelerden biridir.
Cari aç›k 2002’de 626 milyon
dolar, 2003’te 7.8 milyar dolard›.
2004’te 14.4 milyar d o l a r a yükseldi.
2005’de 22.1 milyar dolar
2006’da 31.8 milyar dolar
2007 37.4 milyar dolar
2008’de ise yaklaﬂ›k 40-45 milyar dolara ulaﬂt›.
2009’da aç›¤›n 52.4 milyar dolara ç›kaca¤› tahmin ediliyor.
Sonuç: Cari aç›k, AKP iktidar›nda 7.8 milyar dolardan, 45 milyar
dolara ç›km›ﬂt›r.
Bu ne demektir?
‹hracattan elde edilen gelir, ithalata harcanan›n gerisinde kal›nca döviz aç›¤› oluﬂuyor; AKP iktidar›nda
üretim artmam›ﬂt›r, ihraç ürünlerine
yeni bir ﬂeyler kat›lmam›ﬂ buna karﬂ›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. Çözümü, esas olarak üretimi art›rmakt›r. Üretimi art›rmak yat›r›m yap-
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makt›r.
Elbette bir ülkenin böyle yapmas› emperyalist tekellerin iﬂine gelmez. 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 ikiletmeyen iﬂbirlikçi AKP de yapm›yor zaten.
Fakat bu kadar aç›¤› olan bir bütçeyle ülke yönetilemez. Ne yap›l›p
edilip kapat›lmal›d›r bu aç›k; AKP
de bir ﬂeyler yap›yor; AKP bu aç›¤›
emanet para alarak, özelleﬂtirmel e r y a d a b o r ç l a n a r a k karﬂ›l›yor.
Ekonomistlerin deyimiyle AKP
p a r a k a z a n m a y › de¤il, “ p a r a g etirmeyi”, yani üretmeden haz›r para
bulmay› politika haline getirmiﬂ durumda.
Bu p r a t i k t e nas›l gerçekleﬂiyor,
ona da bakal›m:
- Emperyalist tekellere satacak
K‹T’ler hemen hemen bitmiﬂ durumda. Bu nedenle AKP ﬂimdi yabanc›lara a r s a s a t m a y a çal›ﬂ›yor.
‹çteki konut tüketiminin azalmas›yla
para hacmi düﬂen TOK‹ de, ﬂimdi
Çanakkale Bo¤az›’n›n iki taraf›nd a k i k a m u a r s a l a r › n › , k›y›lardaki
kamu arsalar›n› emperyalist ﬂirketlere satma haz›rl›¤› içinde.
- Daha önce, emperyalist ve iﬂbirlikçi 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 “ y u r t d › ﬂ › n d a ” kamunun ve
özel sektörün gayri menkul varl›klar›n› pazarlamaya çal›ﬂ›yor.
- AKP hükümeti bu “arsa” sat›ﬂlar›n›n d›ﬂ›nda havaalanlar›n›, yollar›,
köprüleri, elektrik üretme ve da¤›tma
hakk›n› iskontolu sat›ﬂa ç›kar›yor.
(Yani gelecek y›llar›n gelirini peﬂin

20 Temmuz 2008

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

Faturan›n Kime
K e s i l e c e ¤ i , K a y m a ¤ ›n K im e
Düﬂece¤i Hep Bellidir
Ege Bölgesi’nin en büyük 100
firmas› s›ralamas› yap›lm›ﬂ; T ü p r a ﬂ , Vestel ve Habaﬂ ilk üçü paylaﬂ›yor bu s›ralamada. ‹lk 100 firman › n c i rosu yüzde 16, reel kar› ise
yüzde 37.4 artm›ﬂ.
Ekonomi dergisi Fortune’nin
dünyadaki en büyük 500 ﬂirket s›ralamas›nda ise, Koç grubu geçen y›la
göre 4 basamak yükselerek 39 milyar dolar ciroyla 186’nc› olmuﬂ.
Koç Holding’in kar›n› 1.76 milyar dolar art›rarak yüzde 350 oran›nda art›rd›¤› bilgisi veriliyor.
Holding’in toplam varl›¤› da
2007 sonu itibar›yla 50.1 milyar dolara yükselmiﬂ.

Cennet’ten Rakamlar:
Yukar›da aktar›lan oranlara dikkatinizi çekiyoruz; yüzde 37, hatta
yüzde 350 oran›nda kar art›ﬂ›; Böyle bir art›ﬂ nas›l sa¤lan›r; hükümetlerin tam deste¤iyle ve halk›n tam sömürüsüyle...
Gazetelere bak›n ve ülkemizin
emperyalist tekeller ve iﬂbirlikçileri
için nas›l bir cennet oldu¤unu görün;
iﬂte sadece birkaç günlük gazetelerden birkaç seçme:
Enerji s ektör ün de Türkiye’dek i e n b ü y ü k k re d i y i a l a n S a b a n c ›
( E n e r j i s a ) , 1 m i l y a r e u r o l u k k r ediyle 10 santral yapacak. 16 Temmuz Türkiye
K o ç o t o m o b i l ü re t im i n d e 4 0 0
bine dayand›. 17 Temmuz Hürriyet
General Electric, Türkiye’de
çift basamakl› büyümeyi sürdürüyor... 15 Temmuz Milliyet...
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127.5 artt›. Ki bilindi¤i gibi, akaryak›t zamm› demek, zincirleme olarak
hemen her ﬂeyin zam görmesi demektir.
Tüpgaz; 2002’de: 19 Ytl iken,
bugün 43 Ytl’ye ç›kt›. A r t › ﬂ o r a n › :
% 126

Bu ç ark›n o nlar için dönmedi¤i kesindi. Maliye Bakan›
“ekonomi t ›k›r›nda” d iyordu
ama o nlar, iﬂçiler, m emurlar
yoksullaﬂ›yordu. Bakan›n sözetti¤i ekonomiyle, emekçilerin ekonomisi farkl› olmal›yd› b u d urumda; ki gerçekten
de öyleydi... Tekellerin ve
emekçilerin ekonomisi farkl›yd› ve Bakan birinden al›p,
ötekine vermekle mükellefti.
Hangisinden al›p hangisine
verdi¤i ise belliydi.
A rc e l o r M i t t a l , T ü r k i y e a t a ¤ ›
na paslanmaz çelikle devam
ediyor... 16 Temmuz Milliyet...
H o l l a n d a l › b ü y ü k ﬂ i r k e t l e r,
bankac›lar ve ﬂimdi de sigorta kurumlar›, r o t a l a r › n › Türkiye’ye çev i r d i l e r. 15 Temmuz Zaman
IMKB, yabanc› al›m›yla coﬂtu.
17 Temmuz Milliyet
Yabanc› sermaye AKP döneminde
25 milyar dolar kar transferi yapt›!
Rotalar›n› böyle bir ülkeye niye
çevirmesinler!

Ve C e h e n n e m d e n R a k a m l a r :
ﬁimdi tablonun di¤er yan›na bakal›m: Tekellerin kar oran› yüzde
350’lere kadar t›rman›rken, genel
olarak tekeller büyürken, iﬂçinin,
memurun ücretinde, çifçinin kazanc›nda bir art›ﬂ yok..
Onlar›n, emekçilerin pay›na düﬂen ise, art›ﬂ, büyüme, geliﬂme de¤il; iﬂsizlik, yoksulluk, zamlard›r.
Benzin, 2002’de 1.69 Ytl iken,
bugün 3.44 Ytl’ye yükseldi. A r t › ﬂ
o r a n › : % 1 0 3 ’ t ü r... 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

Elektri¤e, sadece son 6 ay içinde
yap›lan zam oran›, yüzde 44’tür.
E k m e k ; 2002’de: 0.15 Ytl idi.
Bugün, 0.40 Ytl. Art›ﬂ oran›: % 166
‹ﬂsiz say›s›, 2002’de 6 milyon
200 bin iken, bugün, 10 milyona
ulaﬂm›ﬂt›r. (Bu rakam› verirken, hemen hiçbir iktidar döneminde iﬂsizlik konusunda sa¤l›kl›, gerçekçi bir
resmi rakam olmad›¤›n› da ekleyelim. AKP iktidar›nda da durum de¤iﬂmedi; çünkü çözemedikleri sorunu gizlemek, tüm düzen hükümetlerinin 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 görülmedi. Bazen yüksek oranl› zamlar yap›ld›; onda da halk›n örgütsüzlü¤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› giyiniyoruz, yani daha az giyiniyoruz.
Daha pahal› tedavi oluyor, daha pahal› 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 yiyecek, geçti¤imiz bir y›l içinde yüzde 87 oran›nda zamland›. Pirinçte
yüzde 53, Nohutta yüzde 33, unda
yüzde 33, mercimekte yüzde 51, kuru fasulyede yüzde 42...

Ekonomi Politikas›
K i m d e n Ya n a ?
Ekonominin iyiye gitti¤i, üç beﬂ
ay, belki bir iki y›l sonra, ama mutlaka refaha ç›k›laca¤›, her iktidar›n
söyledi¤i yalanlar›n baﬂ›nda gelir.
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Ancak çok yak›nda oldu¤u söylenen o refah günleri bir türlü gelmemektedir 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›kar›lmas›, AKP’nin en önemli vaadlerinden biriydi seçim öncesi. Uygulanan ekonomi politikayla böyle bir
art›ﬂ sa¤lanamad› ve sa¤lanmas› da
mümkün de¤ildi, ben yapar›m herkes kabul etmek zorunda ben söylerim, herkes inanmal› zihniyetinin tipik bir temsilcisi olan AKP, milli geliri art›rmak(!) sorununu da bu zihniyetle 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 gelirdeki art›ﬂ›n bir bölümü de özelleﬂtirmelerde sat›l›p savrulan kurumlardan geliyordu ve bu gelirin halk›n
gelirine yans›mayaca¤› baﬂtan belliydi. Nitekim, “milli gelirin artt›¤›n›n” ileri sürüldü¤ü bu süreçte tekeller zenginleﬂirken, halk yoksullaﬂt›. Yani Milli Gelirdeki art›ﬂ, halka herhangi bir ﬂekilde yans›mad›.
Dünyadaki dolar milyarderleri listesine 26 Türk’ü sokmakla övünenler,
ülkemizde yoksullar›n say›s›n› 40
milyona ç›kard›klar› gerçe¤ini gizlediler.
Daha fazla rakamlara bo¤madan
temel soruya gelelim. Çünkü rakamlar› belirleyen, burjuvazinin dünyas›nda hangi rakamlar›n büyüyüp
hangilerinin küçülece¤ini (mesela
kar oranlar›n› büyütüp vergi oranlar›n› küçültmek) belirleyen de, emekçilerin dünyas›nda nelerin ço¤al›p
nelerin azalaca¤›n› (mesela borçlar›n art›p, sofradaki etin sütün azalmas›n›) belirleyen ekonomi politika-
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Kendine d emokrat, k endine
müslüman A KP’nin “ refah”›
da KEND‹NE!
u Çankaya’ya ç›kan Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün babas› fabrika
kurdu...
u Osman Pepe’nin o¤ullar› sadece gemi al›p satarak köﬂeyi dönmediler, ayn› zamanda büyük bir inﬂaat
ﬂirketi de kurdular. ﬁirketin ﬂu anda
600 evi var.
u Üç firman›n kat›ld›¤› Band›rma ET‹BOR Aﬁ'nin Edincik beldesindeki tesislerinin ihalesini Maliye
B a k a n › Unak›tan'›n o¤lu A b d u l l a h
U n a k › t a n ile U l a ﬂ t › r m a B a k a n ›
Y›ld›r›m'›n o¤lu Erkan Y›ld›r›m'›n
ortak oldu¤u Denport ‹nﬂaat ve Liman ‹ﬂletmecili¤i ﬁirketi kazand›.
u U l a ﬂ t › r m a B a k a n › 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 paray› nereden buldu¤u cevaps›z kald›.Fakat kredi ald›¤› Santour ﬁirketine, TD‹'ye ba¤l› ''Ankara Feribotu''nun ihalesiz olarak verildi¤i ortaya 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› yüzlerce dönümlük arazisi ve lojman›yla Albayraklar’a 1 milyon dolara
verildi. Sat›ﬂ zaten kelepirdi, baﬂka
s›n›n bu s›n›fsal niteli¤idir.
Tayyip Erdo¤an, ekonomi politikas›nda da “ben zengini severim”
diyen Özal’›n, “her mahallede bir
milyoner” yaratma politikas›yla yeni sömürgecili¤i meﬂrulaﬂt›ran Adnan Menderes’in izindedir. AKP, iktidar›n›n baﬂ›ndan itibaren hiçbir ﬂaﬂ›rt›c› ekonomik politikaya sahip olmam›ﬂt›r. ﬁaﬂ›rtmam›ﬂt›r çünkü, emperyalizmin ve T ü s i a d ’ › n p a r t i s i
olarak, tüm ekonomi politikalar› onlar›n istek ve ç›karlar› do¤rultusunda
olmuﬂtur.

deyiﬂle aç›kça
peﬂkeﬂti; ve
fakat bunu için bile Albayraklar’›n
cebinden bir kuruﬂ para ç›kmayacakt›, çünkü ayn› günlerde hükümet, Albayraklar’a bir trilyonluk
kredi verdi.
u Sabah Gazetesi’nin Çal›k grubuna 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 Albayrak 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 çocuklar›, AB G›da, Serab G›da, Telemobil, FAB G›da ve SAB Makine
ﬂirketlerini kurdular.
Baﬂta, AKP’nin refah› da kendine dedik fakat yine de yanl›ﬂ eksik
anlaﬂ›lmamas› için bir ek yapal›m:
Düzen partilerinin bu ya¤ma ve
talan düzeninden pay alabilmelerinin koﬂulu, elbette önce emperyalist
tekelleri ve iﬂbirlikçileri doyurmaktan geçer. E¤er bunu yapmazlarsa,
tekeller, kimseye birﬂey yedirmezler.
Sosyal Güvenlik Reformu ad›yla
yap›lan düzenlemeler, halk için bir
y›k›m olurken, “ekonominin rekabet gücü ve esnekli¤ini art›rma” ad›na yap›lan düzenlemelerle de
IMF’nin ve iﬂbirlikçi tekellerin iﬂçileri köleleﬂtirme ihtiyac›na cevap
veriliyor. Halk kendi taleplerini
dayatacak güçte ve durumda
olmad›¤› için, AKP iktidar› politikalar›n› uygulamaya devam edebiliyor. Bu politikalar›n özeti de,
yukar›daki rakamlar›n gösterdi¤i
gibi emekçilere yoksulluk, tekeller e zenginlik’ten ibarettir.
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Anadolu’nun ba¤r›n›
kanatan kuyular
Teck Cominco, Kuzey Truva,
Do¤ru Truva, Tüprag Metal, Global
Mad, Yeni Anadolu, Park Enerji...
B u n l a r ne, kim bunlar?
Bunlar Kaz Da¤›’nda alt›n aramak için ruhsat alan ﬂirketlerin adlar›... Kaz Da¤lar›’n› delik deﬂik etmiﬂ durumdalar.
Her biri kaç kez, kaç yere sondaj
yapm›ﬂ, bak›n listeye: Teck Cominco
362 sondaj, Kuzey Truva 209, Do¤ru Truva 66, Tüprag Metal 22, Global
Mad 8, Yeni Anadolu 8, Park Enerji
4... Da¤lar› en fazla delik deﬂik eden
ise Koza Alt›n ‹ﬂletmeleri, Tam 372
sondaj kuyusu açm›ﬂ o güzel da¤lara.. Toplam 1051 sondaj yap›lm›ﬂ ﬂu
ana kadar ve elbette devam ediyor.
Halk tepki de gösterse, mahkeme kararlar› aleyhlerine de olsa,
sondaja devam ediyorlar. Çünkü
emperyalizmin iﬂbirlikçisi iktidardan güç al›yorlar, s›rtlar›n› AKP iktidar›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 iﬂbirlikçi tekellerle birlikte ya¤mal›yor ve yok ediyorlar. ÇÜNKÜ ‹ﬁ B ‹ R L ‹ K Ç ‹ L E R VATAN KAVRA MINI B‹LMEZLER.
Oysa, emperyalist tekellerin yok
ettikleri Vatan›m›zd›r. Deniz kenarlar›nda emperyalistlere peﬂkeﬂ çekmek 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 yara, o topraklar için harcanan emeklerin, 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-
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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 ülkemiz 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 kavram›n› unutturmadaki baﬂar›lar›n›n da
bir ölçüsünü verebilir.
Anadolu halk› kendi topraklar›nda emperyalistler kadar özgür de¤il,
kendi vatan›nda üretilenden, zenginliklerden halk de¤il, emperyalistler yararlan›yorlar. Bu gerçek,
vatan kavram›n›n da içeri¤inin unutulmas›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 yaﬂam›n kendisidir. Kaz Da¤›’n›n yok
edilmesi demek, o bölgede yaﬂayan
köylülerin yaﬂamlar›n›n da yok
edilmesi demektir.
Halk için, emperyalizmin egemenli¤indeki dünya, global bir köy
de¤ildir. Ancak vatan›na sahip ç›kabildi¤i oranda yaﬂam›n› ve gelece¤ini koruyabilir.
Kaz Da¤›’n›n ba¤r› deﬂilirken,

Anadoluyum b en
Binlerce y ›l sa¤›lm›ﬂ›m,
Korkunç a tl›lar›yla
parçalam›ﬂlar
Nazl›, seher-sabah
uykular›m›
Hükümdarlar, sald›rganlar,
haydutlar,
Haraç s alm›ﬂlar üstüme.
Ne ‹ skender takm›ﬂ›m,
Ne ﬂah n e s ultan
Göçüp gitmiﬂler, gölgesiz!
Ahmet Arif
Bunlar da göçüp gidecekler öncekiler gibi. Tek
bir izlerini b ile b ›rakmayaca¤›z b u t opraklarda...
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 bölgelerinde Anadolu’nun ba¤r›na saplanan emperyalist oklar, ayn› zamanda emperyalist iﬂgalin, ba¤›ms›z bir ülkede yaﬂamad›¤›m›z›n gözümüzün 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›, duraca¤› bir nokta yoktur. Sömürgeleﬂtirilmiﬂ bir ülkede, emperyalizmi
durdurabilecek tek güç, aya¤a kalkm›ﬂ, ba¤›ms›zl›¤›, onuru için kavgay› göze alm›ﬂ halkt›r.
Emperyalist alt›n tekelleri, geldikleri ülkelere geri gönderilmedikleri
sürece Anadolu topraklar›, Kaz Da¤›’n›n ba¤r›na aç›lm›ﬂ kuyulardan,
kan kaybetmeye devam edecektir.

YA⁄MA
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AKP; Yarg›s›yla, Bas›n›yla

‹ktidar Savaﬂ›nda
AKP propagandas›na göre; 14
Temmuz’da “ E r g e n e k o n ” iddianamesi aç›klanacak, Ergenekoncular›n darbe planlar›n›n yan›nda, ülkemizde gerçekleﬂtirilen kontrgerilla
eylemleri ortaya serilecekti! Elbette, orada kalmaz, soruﬂturma sürdürülür ve tüm kontrgerillac›lar da ortaya ç›kar›labilirdi!
Henüz davaya bakacak olan, 13.
A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan
iddianamenin kabul veya reddedildi¤ine iliﬂkin bir karar al›nmad›¤›ndan, 14 Temmuz’da iddianame
aç›klanamad›. Böylece beklentiler
de sonraya ertelenmiﬂ oldu.
‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›s›
Aykut Cengiz Engin taraf›ndan s›n›rl› çerçevede yap›lan aç›klamaya
göre; iddianamenin tamamlanan bölümünde yer alan 48’i tutuklu 86 kiﬂi hakk›nda, “ s i l a h l › t e r ö r ö r g ü t ü ”
suçlamas›yla dava aç›lmas› istendi.
‹ddianamenin içeri¤ine iliﬂkin
resmi aç›klama yap›lm›yor, fakat,
özellikle AKP yanl›s› bas›nda hergün iddianamenin içeri¤ine iliﬂkin
bir haber yer al›yor. Baﬂsavc› Engin, bas›nda soruﬂturmaya iliﬂkin
gerçek d›ﬂ› haberler yap›ld›¤›n› belirterek, “Bu yay›nlar ciddi boyutta
bilg i kir lili¤ ine s e be p o lmu ﬂ , k a muo yu ya nl› ﬂ b ilgile n dirilm iﬂ , b il gilendirilmektedir.” dedi.
Fakat, baﬂsavc›n›n bu aç›klamas›, Ergenekon davas›n›n içeri¤ine
iliﬂkin, belgelere dayand›r›lmayan
yay›nlar yap›lmas›n› engellemedi.
Çünkü, bu yay›nlar, bizzat soruﬂturmay› yürüten savc›lar taraf›ndan
AKP yandaﬂ› medyaya veriliyor ve
bilinçli bir yönlendirme faaliyeti
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yürütülüyor. Örne¤in, savc› Zekeriya Öz’ün, savc›n›n bu “bilgi kirlili¤i”nden ﬂikayet etti¤i ayn› gün, gazetecileri 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 suikastlar gibi olaylara iliﬂkindi. Çünkü, AKP’nin Ergenekon’u kontrgerillaya karﬂ› bir operasyon gibi göstermeye ihtiyac› var. Aleni olarak
yürütülen oligarﬂi içi iktidar çat›ﬂmas›, bas›nda etkin olarak kullan›larak, “ d a r b e c i l e re ve kontrgeril l a ya k a rﬂ › mü c a de l e ” meﬂrulu¤una
oturtulmaya, bu zeminde, çeﬂitli kesimlerin ve halk›n deste¤i sa¤lanmaya çal›ﬂ›l›yor.
Örne¤in, bu çaba içindeki yazarlardan biri olan Fehmi Koru; “ B u gü n k ar ﬂ›m ›z a he y üla g ibi d ikile n
yeral t › örgüt le nmes ini n 19 50'l i y› l larda ülkemizde de NATO çerçevesi nde CIA t a r a f › n d a n k u r u l m u ﬂ
'Gladio' ile irtibat› elbette var.” diye yazarak, sanki 1950’lerden günümüze uzanan kontrgerilla örgütü
hedef al›n›yormuﬂ havas› yarat›yor.
Bilinçli olarak, halkta operasyonun, kontrgerillan›n tüm ba¤lant›lar›n› ortaya ç›karacak ﬂekilde geniﬂletilece¤i beklentisi yarat›l›yor. ‹lgili ilgisiz ba¤lant›lar kurularak, kapsaml› bir operasyon havas› oluﬂturulmaya 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 Yasemin Çongar’a yazd›rt›lan ﬂu sat›rlar,
Ergenekon operasyonunun nas›l
tüm AKP muhaliflerine karﬂ› bir
tehdit ve sindirme arac› olarak kullan›ld›¤›n›n belgesi gibidir:
“Ergenekon operasyonunu yü rütenlerle konuﬂunca, muhtemel

yedinci dalgan›n yarg›ya, üniversi telere, hatta Emniyet’e uzanab ile ce¤ini anl›yorsunuz. Dahas›,
em e k li v e m u v az za f su b a y la r › d a
kaps ay acak bir sekizinci dalgan›n
da mümkün oldu¤unu seziyorsu nuz.”.
Kontrgerillaya karﬂ› bir operasyon yürütülmüyor, halka karﬂ› suçlar yarg›lanm›yor ama, AKP iktidar›, yarg›y› alalade bir sopa olarak
kullan›p, kendinden olmayan herkese karﬂ› sallay›p duruyor.

Tayyip Ye n i Ö ¤ renmemiﬂ,
Operasyon Niye Yeni?
Bas›na yans›yan son bilgilere
göre; “ E r g e n e k o n ö r g ü t ü ” hakk›nda 2003’te M‹T taraf›ndan baﬂbakan Erdo¤an’a bir rapor verilmiﬂ.
Bu raporda örgütün ﬂemas›, üyeleri,
faaliyetleri yer al›yormuﬂ.
Peki neden o zaman böyle bir
soruﬂturma, dava aç›lmad›?
Suçsa, o zaman da suçtu. Yasalar›n gere¤ini yerine getirmekse, o zaman da ayn› durum geçerli idi.
Fakat, bu bilgi gösteriyor ki; oligarﬂi içi güçler birbirlerine karﬂ› ellerine geçirdikleri malzemeyi iç çat›ﬂmalar›nda kullanmak için bekletmekte ve ihtiyaç duyduklar›nda da
devreye sokmaktad›rlar.
Bu asl›nda oligarﬂik güçler için
bilinen yöntemlerdir. Hepsi yasalar›
çi¤nerler, hepsi suç iﬂlerler. Ve birbirleri hakk›nda istihbarat toplar,
dosyalar tutarlar. Her iki taraf da,
“karanl›kta kalm›ﬂ” denilen suçlar›
kimlerin nas›l iﬂledi¤ine az çok vak›ft›rlar. Fakat, amaçlar› yasad›ﬂ›l›¤›, suçlar› önlemek ve adaleti sa¤lamak olmad›¤› için, bunlar› ihtiyaç
duyduklar›nda, birbirlerine karﬂ›
de¤iﬂik biçimlerde kullan›rlar.
Ergenekon operasyonunda da,
ﬂu ana kadar görülen odur ki, ne
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adaletin tecellisi, ne karanl›k tarihin
ayd›nlat›lmas› sözkonusu de¤ildir.
Söz konusu olan, sadece oligarﬂi içi
iktidar kavgas›d›r.

Ya s a , H u k u k H a k G e t i re;
‹ k t i d a r Kavgas›nda
H e r Yo l M ü b a h
Ony›llard›r devrimcilere, ilericilere 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 kesinleﬂmiﬂ bir ceza olmad›¤› için
“ s u ç s u z l a r ”, 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›, senaryolar yaz›l›yor, belgeye, somut bir
bilgiye dayanmayan senaryolar üzerinden 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 içeri¤ine iliﬂkin resmi bir aç›klama yap›lmad›¤› halde, san›klar›n darbe
planlad›klar›, çeﬂitli kontrgerilla eylemlerinin failleri olduklar›, örgüt
kurduklar›, yönettikleri, üye olduklar› kesinlik kazanm›ﬂ gibi yaz›l›p
çizildi.
Ergenekon çerçevesinde gözalt›na al›n›p tutuklananlar devlet içindeki resmi görevleri çerçevesinde
bile, halka karﬂ› suç iﬂlemiﬂ kiﬂilerdir. Bu kesindir. Bunun yan›nda,
haklar›ndaki di¤er iddialar do¤ru da
olabilir. Fakat, bunlar›n olmas›, söz
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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 iktidara hizmet edip etmedi¤idir. ‹ktidara hizmet ediyorsa yasalar yok
say›labilir.
Elbette, bu durum devrimciler
için, ﬂaﬂ›rt›c› uygulamalar de¤ildir.
Devrimciler, daha gözalt›na al›nd›klar› andan itibaren, emniyet müdürleri, valiler, bakanlar›n aç›klamalar›nda, burjuva bas›nda hemen suçlu
ilan edilirler, hangi eylemlerin failleri olduklar›, sanki yarg›lama yap›l›p bitirilmiﬂ gibi ilan olunur.
Örne¤in bir devrimci katledilir.
Hemen “ t e r ö r i s t ” diye yaz›l›r, senaryo haz›rd›r, polisin “teslim ol”
ça¤r›s›na ateﬂle karﬂ›l›k vermiﬂtir,
“ç›kan çat›ﬂmada ölü ele geçiril m i ﬂ t i r.” Burjuva bas›n, olay›n farkl› olabilece¤ine iliﬂkin bir temkinlilik içinde olmaz. ‹lk elden, infaz›,
katliam› meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›r. Ve
hiçbirinin akl›na, bas›n etik ilkeleri,
yasalar, “mahkemelerde kesinleﬂm iﬂ bir h ü kü m y ok s a su çs u z k ab ul
edilmesi gerekti¤i” gelmez. Polisin
yönlendirmesinde, yalan yanl›ﬂ haberleri kesinli¤i kan›tlanm›ﬂ gibi
yazarlar.
ﬁimdi bu deneyimlerini birbirlerine karﬂ› konuﬂturuyorlar.

Komplo Teorisyenli¤inde
S › n › r Yok
Ergenekon soruﬂturmas› sürerken, ABD konsoloslu¤una yönelik
bir eylem gerçekleﬂtirildi.
Ergenekon’un komplo teorisyenlerine göre; her ﬂeyin sorumlusu
tutuklanan iki general ve ona ba¤l›
ekipti. Bu arada Amerikan konsoloslu¤u bas›l›yorsa, bu da Ergenekoncular›n iﬂi neden olmas›nd›! Hemen yazmaya baﬂlad›lar.
Yeni ﬁafak dedi ki; “Ergenekon
soruﬂturmas›nda tutuklanan Doç.
Dr. Emin Gürses'in polisin dinlemesine tak›lan ‘Beni hapse atarlarsa,
bizimkiler Amerikan ve ‹srail elçiliklerini havaya uçurur' ﬂeklindeki

sözleri ABD Baﬂkonsoloslu¤u'na
yap›lan hain sald›r›n›n Ergenekon
örgütü taraf›ndan yap›lm›ﬂ olabilece¤i ihtimalini gündeme getirdi.”.
Baﬂka belgeye bilgiye gerek yok.
Zira, maksat eylemi Ergenekon’a ba¤lamak. Böyle bir propaganda, hem eylemin anti-emperyalist yan›n› gizlemeye, hem de Ergenekon operasyonunun görüntüsünü
büyütmeye hizmet eder. Bu amaca
hizmet ediyorsa, ileri sürülen teorinin do¤ruluk derecesinin de bir önemi yoktur.
Yine Sabah diyor ki; “Sald›r›
Ergenekon kokuyor”. Bak›n Sabah
nas›l alm›ﬂ bu kokuyu? Devam ediyor; “Adalet Bakanl›¤›'nda Ergenek on ' u y a k› n da n b i l e n b i r y e t ki l i ,
ABD Konsoloslu¤u'na gerçekleﬂtirilen sald›r›n›n El Kaide'den çok Ergenekon koktu¤unu ifade etti. El Kaide
eylemlerinin soruﬂturmalar›n› bilen
yetkili, iddias›n› 5 maddede gerekçelendirdi... 1- Militanlar ‘usta’de¤il 2Eylem tipine uymuyor 3-Eylemcilerin
geçmiﬂinde ülkücülük ve h›rs›zl›k var
4- Eylemi gerçekleﬂtirenler Ergenekon’un taﬂeronu olabilir. 5- Amaç soruﬂturmay› sapt›rmakt›r.”.
Bu kadar basit. “ B i r etkili yetki li dedi ki” cümlesiyle baﬂla ve uydur 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 olmamas› da ihtimal dahilindedir. Zira
komplo teorisyenlerinin hünerlerinden birisi de olmayan yetkililere, olmayan kaynaklardan “gelen bilgilere” dayanarak teori üretmektir.
Eylemde Ergenekon kokusu
olup olmad›¤› bir yana, ama bu haberler iktidarlar›n hizmetinde ç ü r üm ü ﬂ b a s › n › n kokusunu yay›yor.
Komplo teorileri böyle üretilip piyasaya sürülüyor. Yeni sivri zekalar›n katk›lar›yla kocaman yalan balonlar›na dönüﬂüyor.
Bu yöntem de ony›llard›r devrimci örgütleri ve eylemlerini karalamak, kitlelerde güvensizlik yaratmak için kullan›ld›. Bugün birbirlerine karﬂ› da kullan›yorlar.

‹KT‹DAR SAVAﬁI
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‘Ergenekon Demokratlar›’yla, ‘AKP Demokratlar›’n›n Buluﬂtu¤u Yer:

“Bizim kontrgerillam›z iyidir
Kontrgerillam›za dokunulmas›n!”
Genelkurmay’›n, Sabanc› Center’in, ANAP Genel Merkezi’nin
bile “ayd›nl›k için bir dakika karanl›k” eylemlerine kat›ld›¤› o ortamda dahi, kontrgerillay›, Gladio’yu
eleﬂtirmekte “çekimser” davranan
kimi islamc›, sa¤c›, gerici kesimler,
bu s›ralar en keskin “ E r g e n e k o n
k a r ﬂ › t › ” kesildiler. Onlar› dinledi¤inizde, 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 düzenin sa¤› da, solu da, liberali de, muhafazakar› da, her durumda S ‹ S T EM ‹ ve D E V L E T ‹ savunmaktan geri kalmazlar.
NATO’ya karﬂ› ç›kmazlar, çünkü, NATO, ayn› zamanda sistem demektir bu ülkede. Kontrgerillaya da
karﬂ› ç›kmazlar, çünkü itiraf etmeseler de bilirler ki, o devlettir.
Kimi, orduyla olan çeliﬂkilerinden, kimi AKP yalakal›¤›ndan, kimi
düzen içi statükosunu sürdürüp ayn›
zamanda da “darbe karﬂ›t› bir demokrat” görünümünü sürdürmek
için belli bir çerçevede “Ergenekon”a karﬂ› ç›ksalar da, biraz eﬂelendi¤inde, hemen as›l zihniyetleri
ortaya ç›k›yor.
‹ﬂte bir örnek; Nazl› Il›cak.
AKP’nin “Ergenekon operasyonu”nun en keskin savunucular›ndan. En keskin “darbe karﬂ›tlar›”ndan. Fakat iﬂ, daha önceki dönemlere, 1980 öncelerine, Seferberlik 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 kendini korusun diye böyle bir ﬂey düﬂünülmüﬂ.”
Yani; Ergenekon diye, iki general yarg›lans›n, ama kontrgerillac›-
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lar, halka karﬂ› say›s›z provokasyonu, kitle katliamlar›n› gerçekleﬂtirenler, 12 Eylül öncesi-sonras› halka karﬂ› savaﬂanlar yarg›lanmas›n...
Bu kafa yap›s›n›n birkaç kiﬂiye
özgü oldu¤u san›lmas›n; iﬂte M u h sin Yaz›c›o¤lu... 12 Eylül’de kullan›ld›klar›n› görüp ders ç›karm›ﬂ gibi
görünen Büyük Birlik Partisi’nin
Genel Baﬂkan› da Ergenekon operasyonunu 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 vard›. Böyle bir dönemde komünizmle
mücadele esas›na dayanan bir direnç oluﬂturuldu.” (14 Temmuz
2008, Sabah)
Bu yorum üzerine gazeteci soruyor: “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› duyarak bir milli refleks göstermekte
Türk milleti haks›z de¤ildi... Buna
katk› olarak Türkiye NATO'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 ediliyor” diye karﬂ› ç›kan Cemil Çiçek’leri, ﬁemdinli’yi gayet rahat
örtbas eden Ta y y i p E r d o ¤ a n l a r ’›,
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

“gitti¤i yere kadar” gidebilir mi?
Gerek Demokrat Parti-Adalet
Partisi çizgisinde, gerek MHP ve
MSP çizgisinde yeralan burjuva politikac›lar›n hemen hiçbir dönem
kontrgerillayla bir uzlaﬂmazl›klar›
olmam›ﬂt›r. ﬁu veya bu nedenle orduyla çeliﬂkilerinin oldu¤u dönemlerde bile, kontrgerillay› savunmuﬂlard›r. Kontrgerillan›n “sivil savunma” ﬂeklindeki örgütlenmesi de zaten esas olarak bu gerici, faﬂist taban üzerinde yükselmiﬂtir. (CHP
yönetimini bunun d›ﬂ›nda b›rak›yor
de¤iliz; fakat esas olarak 1950’lerden beri iktidar olan DP-AP-MHPANAP-DYP-AKP gibi partiler oldu¤u için, kontrgerilla örgütlenmesini oluﬂturan, politikalar›n› uygulayan 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› tamamen dönemsel ve yüzeyseldir. Onlar›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 gibi 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 zaman en baﬂ›nda gelmiﬂlerdir.
‘Ergenekoncu demokratlar’›n
operasyona karﬂ› en temel savunmas›, “bu kadar y›l teröre karﬂ›
mücadele etmiﬂ” generallere, subaylara bunlar›n yap›lamayaca¤›,
yap›lmamas› gerekti¤i tezidir.
Kontrgerillan›n sistem içinde nas›l bir yer buldu¤unu çok özlü bir
biçimde ifade etmektedir bu tez.
“Teröre karﬂ› mücadele” ad›na, hal-
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ka devrimcilere karﬂ› her türlü zulmü uygulayanlar, “Teröre karﬂ› mücadele” ad›na, devletin hizmetinde
yasal, yasad›ﬂ›, gayri-meﬂru her türlü görevi üstlenenler, devlet kat›nd a b i r t ü r d o k u n u l m a z l › k kazanmaktad›rlar.
‹ki üç generalin gözalt›na al›nm›ﬂ olmas›, bu durumu de¤iﬂtirmiﬂ
de¤ildir. Oligarﬂi içi iktidar kavgas›
nedeniyle bir “dokunma” söz konusudur ancak kontrgerillaya kimse
dokunmam›ﬂt›r henüz ve dokunmas› da zordur.
ﬁunu da belirtmeliyiz ki, kontgerillan›n üzerine gidilmesi, bu sistem
içinde tek baﬂ›na “hukuki” bir hesaplaﬂman›n ötesinde, siyasal bir
hesaplaﬂmayla birlikte gerçekleﬂebilir ki, hiçbir düzen gücünün böyle
bir hesaplaﬂmaya niyeti yoktur.

“Liberal”ler ve düzenin
en tart›ﬂ›lmaz ittifak›
“Ergenekon demokratlar›”ndan,
AKP yalakas› demokratlardan sözettik, bunlara ﬂu “ l i b e r a l d e m o kr a t ” geçinenleri de eklersek, tablo
tamam olacakt›r.
Susurluk’un en yo¤un tart›ﬂ›ld›¤›
zamanlarda, bu kesimin temsilcilerinden biri oldu¤una kuﬂku olmayan
Ertu¤rul Özkök, “her devletin de rin devlete ihtiyac› var” diyerek kat›lm›ﬂt› tart›ﬂmaya. Özkök’e göre,
her devletin infazlar yapacak, gerekti¤inde “kaybedecek”, gerekti¤inde faili meçhuller yapacak ve
içinde A¤arlar gibi, Ayhan Çark›nlar 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 kesim birbiriyle tam z›t görüﬂlere sahipmiﬂ gibi görünüyorlar ama iﬂte
bak›n, kontrgerillay› korumak ve
sürdürmekte, nas›l da hemfikirler.
Bu ittifak, 12 Eylül faﬂist cuntas› gibi, yüzbinlerce insan› iﬂkencelerden geçiren, dara¤açlar› kuran,
toplumu zapt-› rapt alt›na almak
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AKP’ye Kontrgerilla S›nav›
“Devlet her
zaman rutini ta kip etmek zorunda de¤ildir. Yüksek menfaatleri
icap ettirdi¤i zama n, de vle t ru tin d›ﬂ›na ç›kabilir.” (Cumhurbaﬂkan› Süleyman Demirel, 13 ﬁubat 2000, Sabah)

hizmetler yapm›ﬂ nice insan var. Önemli olan deﬂifre olmadan bu iﬂleri yapabilmek... Deﬂifre olmayan
kahramanlar iﬂlerine devam ediyor. Edecekler de.”
(Mehmet A¤ar, 13 ﬁubat
2000, Hürriyet)

A⁄AR’A

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 yap›ld›¤›n›

“Bin gizli operasyon”un neler oldu¤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¤unu

SORAB‹L‹R M ‹S‹N‹Z?

SORAB‹L‹R M ‹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

B u s o r u l a r › s o r a m a y a n l a r,
kontrgerillay› tasfiye edemez,
tarihin “karanl›k” sayfalar›n›
ayd›nlatamaz
iﬂlenen suçlar›n hesab›n› soram a z l a r.

DEM‹REL’E

için anayasalar, kurumlar yapan faﬂist bir yönetimin, nas›l topluma
meﬂru bir güç gibi kabul ettirildi¤ini de aç›klar. Kenan Evren’in “Marmaris’te ki ressam” yap›lmas›, bu ittifak›n sayesindedir. 12 Eylül 1982
Anayasas›n›n yap›lmas›n›n üzerinden 26 y›l geçmiﬂ olmas›na karﬂ›n,
cuntac›lar›n
yarg›lanamayaca¤›
hükmünü içeren anayasa maddesine
dokunulmamas›, bu ittifak sayesindedir.
Hat›rlanacakt›r, Adana Cumhuriyet Savc›s› Sacit Kayasu, 2000 y›l›nda Kenan Evren hakk›nda dava
açma cüreti göstermiﬂti. Dava reddedildi 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 emekliye sevkedildi.
Bunu yaparken, düzenin tüm kurumlar›, ve düzenin tüm partileri, ittifak halindeydiler. Kendi baﬂ›na

küçük bir olayd›r, ama düzenin s›n›rlar›n› göstermesi, 12 Eylül’e herkes karﬂ› ç›k›yor görünürken, 12
Eylül’ü korumak ve sürdürmekte ittifak içinde olduklar›n› göstermesi
aç›s›ndan çarp›c› bir olayd›.
Düzen partileri, hem demokrasicilik oyununun, hem iktidar olma
iddias›n›n bir gere¤i olarak birbirlerini çeﬂitli konularda eleﬂtirirler.
Mesela kendileri iktidar olduklar›nda ayn›s›n› yapacak da olsalar, mevcut hükümeti, iﬂçiye, memura az ücret vermekle eleﬂtirirler. Polisin baz› olaylardaki “sert tutumunu” eleﬂtirirler. IMF’yle anlaﬂmalar imzalanmas›n› eleﬂtirirler hatta ama infazlar, 1 May›s 1977 gibi provokasyon ve katliamlar, kaybetmeler,
göstermelik anlamda dahi eleﬂtiri
d›ﬂ›d›r; çünkü bunlar kontrgerillan›n alan›na gider. Hiçbir düzen gücü
bunlar› aç›¤a ç›karmak istemez ve
isteyemez.
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Elaz›¤ Halk Cephesi
üyeleri 13 Temmuz günü
gerçekleﬂtirdikleri eylemle
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
mücadelesini yükseltme

Halk›n Düﬂmanlar›
Amerikan ‹ﬂbirlikçileridir
ça¤r›s› yapt›lar. Hozat Garaj›’nda yap›lan eylem z›lg›tlar ve ›sl›klarla baﬂlarken eylemde "Ergenekoncular da,
AKP de Amerikan ‹ﬂbirlikçisidir, Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Düﬂman›d›rlar” yaz›l› pankart aç›ld›.
Eylemde yap›lan aç›klamada bu savaﬂ›n iﬂbirlikçilerin iktidar savaﬂ› oldu¤u vurgulan›rken “AKP de Ergenekoncular da Amerikan iﬂbirlikçisidir. Açl›¤›m›z›n,
yoksullu¤umuzun sorumlular› iktidar kavgas›n› yürütenlerdir” 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›klayarak AKP ve Ergenekoncular’›n kavgas›nda taraf olmak de¤il, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini büyütmek gerekti¤ini söylediler.

“Bu Savaﬂ Bizim De¤ildir”
Halk Cephesi Adana
Temsilcili¤i 14 Temmuz
günü Adana ‹nönü Park›’nda gerçekleﬂtirdi¤i
eylemle düzen içi çat›ﬂmada taraf olmama ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
mücadelesine kat›lma
ça¤r›s› yapt›. “Amerikan
‹ﬂbirlikçilerinin ‹ktidar
Kavgas›n› De¤il, Ba¤›ms›zl›k Ve Demokrasi Mücadelesini Destekleyelim!-Halk Cephesi” pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde aç›klamay› Halk Cephesi ad›na K›ymet 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 Mücadelemiz, Bu Savaﬂ ‹ﬂbirlikçilerin ‹ktidar Savaﬂ›d›r” dövizleriyle Ergenekon operasyonunun halka teﬂhir edildi¤i eylemde yap›lan aç›klamada her iki kesimin de
Amerikan uﬂakl›¤›nda ve halka düﬂmanl›kta ayn› yerde
oldu¤u vurguland›.
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HABER

“YALAN HABERLER
TECR‹T‹ ÖRTEMEZ”
Av. Behiç AﬁCI, 17.07.2008 Perﬂembe günü, Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i’nde kendisinin Veli Küçük ile
iliﬂkilendirilmeye çal›ﬂ›lmas› üzerine bir bas›n
toplant›s› düzenledi. Dernek binas›nda yap›lan bas›n toplant›s›na ÇHD ‹stanbul ﬁube Baﬂkan› Av.
Serhan ARIKANO⁄LU
ve Tecrite Karﬂ› Avukatlar ad›na Av. Nazan YAMAN kat›ld›.

Av. Aﬂc›: “Biz Devrimciyiz,
Veli K üçük H alk D üﬂman›d›r”
Av. Aﬂc›, yapt›¤› aç›klamada, tecrit iﬂkencesine karﬂ› ölüm orucu eylemini sürdürdü¤ü dönemde Ergenekoncu Veli Küçük'ün tan›d›¤› avukatlar› yan›na gönderip, ölüm orucu eylemini b›rakt›rd›¤› yönündeki iddialar› yalanlad›. ‘’Bizlerin adlar›n›n Ergenekon çetesinin
ölüm listesinde yer ald›¤› ne çabuk unutuldu. Biz onlar›n ‘ölüm listesinde’ yer al›yoruz. Bundan da onur duyuyoruz’’ dedi. F Tipi hapishanelerdeki tecritin kald›r›lmas› 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 aktard›. Hapishanelerde süregelen 7 y›ll›k ölüm orucu eylemlerinin ard›ndan sohbet hakk›n›n kazan›ld›¤›n› ve eylemine bu nedenle ara verdi¤ini belirten Aﬂç›, “Bizler ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesi veriyoruz. Veli Küçük 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 y an›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 iradesi 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.
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Hukuku Utand›ran Bir Hukukçu
– Ve o ne yaz›k ki Türkiye Barolar Birli¤i Baﬂkan› –
“Yapt›klar› yanlar›na kar kalmaz” diye demeç veriyor. Büyük
hukukçu! Hukukun, insan haklar›n›n ayaklar alt›nda çi¤nenmesi karﬂ›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› ihlallerine karﬂ› ç›kmas›ndan daha do¤al bir ﬂey yok elbette. Fakat bu hukukçu, ülkesindeki insan haklar› ihlallerine, anti-demokratik uygulamalara, zulme genellikle gözlerini
kapatan biriyse, bu “duyarl›l›¤›”nda,
bu esip gürlemesinde do¤al olmayan bir ﬂey var demektir.
Hele ki bu hukukçu, Türkiye gibi faﬂizmle yönetilen bir ülkede, iki
generale uygulanan ve asl›nda ülkemizde bugüne kadar halka devrimcilere uygulanan gözalt› zulmü yan›nda pek de kayda de¤er say›lamayacak uygulamalar için, kalk›p da
“S›k›yönetim mahkemelerinde bile
böyle bir insan hakk› ihlali görülmedi” diyorsa, orada hukuku savunmaktan 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 edilmemelidir.
*
TBB Baﬂkan› Özok, “Ergenekon
Davas› ‹ddianamesi”yle ilgili ilk yap›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 suçudur. Herkes neyin terör oldu¤unu bilir! ﬁimdi bunun geniﬂletilip ‘sayg›n
insanlar›n’ baﬂka baﬂka iﬂlerinin terör kapsam›na al›nmas› hatal›d›r”
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demektedir.
Ayn› TBB’nin ve Bay Özok’un,
onlarca insan, demokratik faaliyetlerinden dolay› “terörle” suçlan›p F
Tiplerine at›l›rken de bir itiraz› olmam›ﬂt›r bu “terör” yorumuna.
*
TBB ve Özdemir Özok, e¤er ki
bugüne kadar ülkemizde yaﬂanan
bask›lara karﬂ› bir hukuk kurumunun ve hukukçunun yapmas› gerekenleri yapm›ﬂ olsalard›, “Ergenekon operasyonu”ndaki hukuksuzluklar›, insan haklar› ihlallerini eleﬂtirmeleri, 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 yaﬂ›ndaki o¤lu U¤ur Kaymaz'›n katledilmesinin ard›ndan haz›rlad›¤› raporda; “Ahmet Kaymaz'›n PKK mi lisi oldu¤u kan›s›na var›lm›ﬂt›r”
hükmünü vererek, infaz› meﬂrulaﬂt›rm›ﬂt›.
PKK milisi olsayd› da bu, infaz›
hakl› ç›karmazd› kuﬂkusuz.
Üstelik, mahkeme karar› olmad›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 yönelik eleﬂtiriler üzerine de “bu ifadenin gözlerinden kaçt›¤›n›” söylemiﬂti. 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, Ankara’da, Sivas’ta, Adana’da, ‹stanbul’da sabaha karﬂ› evleri, demokratik 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 Piﬂmanl›k Yasas›n› savunanlar›n da baﬂ›n›
çekti TBB... TBB’nin 2000’de Baﬂkan› Eralp Özgen “F Tiplerini çok
be¤endi¤ini” aç›klam›ﬂt›... “TBB birer suç okulu niteli¤i taﬂ›yan, baz›
örgütlerin hücre evi niteli¤ine dönüﬂmüﬂ olan ko¤uﬂ sistemine karﬂ›d›r. Oda sistemine bir an önce geçilmelidir” diyordu.
*
Barolar Birli¤i ve onun baﬂkan›,
düzenin “terör” konusundaki yorum
ve uygulamalar›na karﬂ› da söz söyleyebilecek konumda de¤ildir.
2006’da Terörle Mücadele Yasas› haz›rl›klar› s›ras›nda, TBB de
"Türkiye ve Terörizm" baﬂl›kl› bir
rapor haz›rlam›ﬂ ve bak›n orada ne
istemiﬂti: "Ülkenin maruz kald›¤›
te hditle rin ﬂ iddetine uygun ol ara k
k on tr-terö r v eya an ti-terör do zaj›
gü çlü de¤iﬂimler planlan mal›... ”
Eee, emekli generallerin de bizzat tan›k oldu¤u gibi, “kontr-terör
v ey a a n ti-ter ör d o za j› g üç lü pla n l a r ” 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, Genelkurmay, iktidarlar “laiklik, millilik” ﬂovu yapar, o zaman ortaya ç›karlar.
Ama asla gerçekte ba¤›ms›zl›¤› ya
da demokrasiyi de savunmazlar, sadece egemen güce yedeklenme mant›¤›yla duruﬂlar›n› belirlerler. (Yürüyüﬂ, 2. say›, 29 May›s 2005)
Durumlar› iﬂte ayn› bu minvaldedir. ‹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 kalkmas› gerekti¤i zamanlarda, hukukçular›n sesi ç›km›yor.

HUKUKÇU
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Hukuksuz
Dernek Bask›nlar›
ve Gözalt›lar
AKP iktidar›, AKP’ye kapatma
davas› aç›ld›¤›ndan bu yana “ p a rti
k a p a t m a y a k a rﬂ›”, ama haks›z hukuksuz derneklere bask›n düzenlenip, insanlar›n gözalt›na al›n›p tutuklanmas›na karﬂ› de¤il.
‹ﬂte AKP demokrasisi budur. O
kendisine bask› yap›ld›¤›ndan yak›n›rken, “demokrasi” diye avaz› ç›kt›¤› kadar ba¤›r›rken ayn› anda, faﬂizmi uygulayan bir iktidard›r.
15 Temmuz’da Adana Temel
Haklar Derne¤i’ne bask›n düzenleyen polisler, dernekte bulunanlar›
gözalt›na ald›lar. Derne¤i talan ettiler, 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 gerçekleﬂtirilmiﬂti. 40’›n üzerinde üyesi gözalt›na al›narak, keyfi bir ﬂekilde 10
üyeleri tutuklanm›ﬂt›. Yine Devrimci Demokrasi Gazetesi de 1 ay süreyle kapat›lm›ﬂt›.
Bir yandan devrimcilere, demokratlara bu politikalar› uygularken, demokrasiden söz etmesi tam
da AKP iktidar›na yak›ﬂan bir ikiyüzlülüktür.
Devrimciler, demokratlar AKP
iktidar›n›n bask›lar›na karﬂ› direnmeye, hak ve özgürlük mücadelesini büyütmeye devam ediyorlar. Di¤er yandan yap›lan eylemlerle AKP’nin faﬂist yüzü de teﬂhir ediliyor.

‹ z m i r ’de “De m o k r a t i k
H a k lar › m›z›
Savu n uyo r u z ” P a ne li
AKP iktidar›n›n büyük bir pervas›zl›kla hak ve özgürlüklerimizi
ayaklar alt›na almas› ‹zmir’de Konak Kültür Merkezi Benal Nevzat

16

BASKILAR

Salonu’nda
“Demokratik
Haklar›m›z› Savunuyoruz” konulu bir panelle tart›ﬂ›ld›, hukuksuzluk teﬂhir edildi. 12 Temmuz günü 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 ödeyerek kazand›¤›m›z haklar› koruman›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 Zeliha Koyup›nar ise bu tür sald›r›larla ilk kez karﬂ›laﬂ›lmad›¤›n› belirterek, birlikte mücadeleye ça¤r› yapt›.
Demokratik haklara yönelik sald›r›lar›n foto¤raflar›n›n bulundu¤u
bir serginin de aç›ld›¤› panelde Ege
Temel Haklar Amatör Tiyatro Grubu bir oyun sergilerken, Grup Gün›ﬂ›¤› da bir dinleti verdi.

“De m o k r a t i k H a k l a r › n ›
K u l lan a nl a r Tu t u klan› y o r ”
11 Temmuz’da Ankara Halk Cephesi 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 düzeninden yana iﬂledi¤i ifade edilen aç›klamada, “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›.

A d a n a ’ d a H u k u k suz
Bas k › n v e G ö zal t › l a r
15 Temmuz günü sabah›n erken
saatlerinde Reﬂatbey Mahallesi’nde
bulunan Adana Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i, Adana Emniyetine ba¤l› uzun namlulu silahlar
ve çelik yelekli polislerce kap›s›
h›rs›zlar gibi aç›larak “kaçak terörist, bomba ve silah bulundu¤u ihbar›” gerekçesiyle bas›ld›.
Bask›n esnas›nda dernekte misafir 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 ettiler. Avukatlar›n›n ve dernek baﬂkanlar›n›n gelmesini istemelerine
ayn› hukuksuzlukla yaklaﬂ›l›rken,
polisler 2 saat süren arama sonunda 12 adet Yürüyüﬂ Dergisi’ne,
Halk S›n›f› kitab›na, hapishanelerden gönderilen boncuk ve el iﬂlemesi Mahir Çayan ve Che Guevara portrelerine, ﬂehit resimlerine el
koydular. Arama sonunda 3 dernek
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HUKUKSUZLU⁄UN
B‹LANÇOSU:
Ankara: 8 Ocak’ta bir devrimcinin cenazesine kat›ld›klar› için 14 kiﬂi gözalt›na al›nd›, 12 kiﬂi tutukland›.
Adana: 22 Ocak ve izleyen
günlerde bir devrimcinin katledilmesini protesto ettikleri,
8 Mart’a kat›ld›klar›, anma
yapt›klar› gibi gerekçelerle 30
kiﬂi tutukland›; halen tutuklu
say›s›, 13 .
Ankara: 28 Mart’ta 8 Mart
mitingine kat›ld›klar› ve ﬂehit
kad›n devrimcilerin resimlerini taﬂ›d›klar› için 17 kiﬂi gözalt›na al›nd› ve 9 kiﬂi tutuk land›. Halen tutuklu say›s›, 5.
Sivas: Bas›n aç›klamas›
yap›p bir karikatür sergisi açt›klar› için 23 May›s’ta 29 kiﬂi
gözalt›na al›nd› ve 4 kiﬂi tu tukland›.
Ankara: 27 May›s’ta 10 ki ﬂi yasal bir geceye kat›ld›klar› ve pankart ast›klar› gerekçesiyle gözalt›na al›nd›lar ve
6 kiﬂi tutukland›.

HALA
TUTUKLULAR
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 kimsenin 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-
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den sonra serbest b›rak›ld›lar.

A d a n a ’ d a ki Bas k › n l a r
M e r s in ve A d a n a ’ d a
P rotes to Edildi
Mersin Temel Haklar 15 Temmuz’da Taﬂ Bina önünde yapt›¤› eylemle Türkiye’de demokrasi mücadelesi 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 önceki bask›nlar› protesto ettiler. Adana Adliyesi arka giriﬂi önünde yap›lan eylemde bask›n ve sald›r›lar
aç›klanarak keyfilik ve hukuksuzluk
teﬂhir edildi. Sald›r›lara karﬂ› mücadele 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.

M e ryem Öz sö ¤üt’e
Ulu s l a r a r a s › D es t e k
Sa¤l›k Emekçileri Sendikas› Genel 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 uluslararas› imza kampanyas› baﬂlat›ld›.
SES’in giriﬂimi ile uluslararas› bir
örgüt olan PSI (Public Services International/Kamu Hizmetleri Enternasyonali) taraf›ndan Özsö¤üt’ün serbest b›rak›lmas› talebi ile baﬂlat›lan
kampanyada haz›rlanan mektup dünyan›n dört bir yan›ndan emekçiler taraf›ndan Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakan› Faruk Çelik’e gönderilmek

Hukuksuz bask›nlar›n son örne¤i
Ege Te m e l H a k l a r v e Ö z g ü rl ü k l e r
Derne¤i oldu.
üzere imzalan›yor. PSI’›n resmi web
sitesinin haberine göre mektubu imzalayanlar›n say›s› 7 bini geçmiﬂ durumda. Kampanyaya http://www.labourstart.org/cgi-bin/solidarityforever/show_campaign.cgi?c=394 sitesini ziyaret edip, mektuba imza atarak destek verilebiliyor.
Kamu Hizmetleri Enternasyonali
(PSI) taraf›ndan toplanan yaklaﬂ›k 7
bin imza, 16 Temmuz’da TürkiyeAB Karma Parlamento Komisyonu
Eﬂbaﬂkan› Joost Lagendijk’e verildi.

Ege Tem e l H a kl a r a
P o l i s Ba s k › n ›
Ege Temel Haklar 18 Temmuz
günü mühürleme gerekçesiyle bas›ld›. Bask›n s›ras›nda içerde bulunan
iki dernek çal›ﬂan›n› bir odaya kapatan polisler derne¤in evraklar›na el
koydu.
Bask›n sonras› gözalt›lar›n durumunu ve bask›n›n gerekçesini ö¤renmek için Alsancak Polis Karakolu’na giden dernek yöneticileri ve
avukat›na polisler “20 gün sonra
‘Takvim’ davas› görülecek. Mahkeme, duruﬂmadan 15 gün önce derne¤in çal›ﬂmalar›n› durdurma karar› alm›ﬂ. ‘‹htiyat› tedbir karar›’ alm›ﬂ”
gerekçe bu diyerek dernekten götürülen evraklar›, dernek defteri d›ﬂ›nda, geri verirken polise mukavemetten 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 gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi.
Ege Temel Haklar çal›ﬂanlar›
son yaﬂanan bask›n ve sald›r›y›
protesto ettiler.

BASKILAR
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Elleri temiz olmayanlar,
neyi temizleyebilir?
Tayyip Erdo¤an meclisteki
konuﬂmas›nda, “ E r g e n e k o n ”
için ‹talya’daki “ Temiz Eller”
operasyonu benzetmesi yapm›ﬂt›.
Dergimizin bir önceki say›s›nda da belirtti¤imiz gibi; ‹talya’daki “ Temiz Eller” operasyonunun hedefi ihale-rüﬂvetyolsuzluk çark› idi. Bu çark›n
içinde olan patronlar›n, burjuva
politikac›lar›n bir k›sm›n›n, dokunulmazl›klar› kald›r›lm›ﬂ, yarg›lanm›ﬂlard›.
Elbette, Türkiye’de sadece
kontrgerillan›n de¤il, ihale-rüﬂvetyolsuzluk çark›n›n da yarg›lanmas›
gerekir. Baﬂbakan’a “temiz eller”in
ne oldu¤unu hat›rlatt›ktan sonra,
kimleri yarg›lamas› gerekti¤ine iliﬂkin de, devletin re s m i k a y › t l a r › n a
geçen, yüz k›zart›c› suç dosyalar›ndan örnekler de verelim;
Z a n l › : Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an
S u ç ‹ d d i a l a r › : Görevi ihmal,
zimmet, kamu taﬂ›ma biletlerinde
kalpazanl›k, resmi evrakta ve kay›tlar›nda sahtecilikle cürüm iﬂlemek
için teﬂekkül oluﬂturmak.
Z a n l › l a r : ‹dris Naim ﬁahin,
Mehmet Mustafa Aç›kal›n, Mikail
Arslan
S u ç ‹ d d i a l a r › : ‹haleye fesat kar›ﬂt›rmak, emniyeti suistimal, zimmet, kalpazanl›k, resmi evrakta ve
kay›tlar›nda sahtecilikle cürüm iﬂlemek için teﬂekkül oluﬂturmak.
Z a n l › : Maliye Bakan› Kemal
Unak›tan
Suç ‹ddias›: Naylon fatura düzenlemek.
Z a n l › l a r : Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, Abdülkadir Aksu, Mehmet Emin Tutan ve Ali Temur
S uç ‹dd i a l a r› : ‘K a y› p Trilyon’
davas›nda özel evrakta sahtecilik
Z a n l › l a r : Nevzat Pakdil, Adem
Baﬂtürk, Hüseyin Besli, Mahfuz
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Güler, Abdurrahman Müfit Yetkin,
Özkan Öksüz, Halil Ürün, Akif
Gülle, Zülfü Demirba¤, Selami
Uzun, Mustafa Il›cal›, Mehmet Erdemir, As›m Aykan, Hanefi Mahçiçek, Öner Gülyeﬂil ve Ayhan Sefer
Üstün.
S u ç ‹ d d i a l a r › : Zimmet, nitelik li zimmet, ihaleye fesat kar›ﬂt›r mak, yetkiyi kötüye kullanmak,
h › r s › z l › k , re s m i e v r a k t a s a h t e k a r l›k ve ka m u ku ru mu nu d ola n d› rmak gi bi su çl a r.
Bu listedekilerin hepsi bir önceki dönemde AKP milletvekili s›fat›
ile TBMM’de bulunuyorlard›. Bugün de bir k›sm› ayn› ﬂekilde milletvekilli¤i, bakanl›k koltuklar›nda
oturuyorlar. Abdullah Gül ise, Cumhurbaﬂkan› oldu.
Elbette, AKP’lilerin elleri sadece yolsuzluk suçlar›ndan kirlenmiﬂ
de de¤ildir. Gerek önceki dönemlerinde, gerekse de 5.5 y›ll›k AKP iktidar› boyunca uygulad›klar› politikalar sonucunda AKP yönetici ve
kadrolar›n›n ellerinde halk›n kan›
vard›r. Fakat konumuz h›rs›zl›k,
soygunculuk çerçevesindeki “temiz
eller” operasyonu oldu¤u için, listemizi o kapsamdaki suçlarla s›n›rl›
tuttuk.
Evet, Tayyip Erdo¤an mutlaka
“ Temiz Eller” operasyonu yapmal›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› söylemektedir. Ki, bu listede çocuklar›n gemileri, fabrikalar›, ﬂirketleri yoktur.
AKP, arkas›nda 50’den fazla
yolsuzluk, sahtekarl›k, dalavere,
ihaleye fesat kar›ﬂt›rma dosyas›yla iktidar olmuﬂ bir partidir;
sadece Baﬂbakan’›n 13 dosyas›
vard›, Çankaya’ya ç›kard›klar›
kiﬂi, “ k a y › p t r i l y on ! ” davas›n›n san›¤›d›r; ve AKP iktidar› tam 5,5 y›ld›r bu suçlar›na yenilerini eklerken,
d o k u n u l m a z l › k l a r › kald›rmamaktad›r. Dokunulmazl›k z›rh› arkas›nda istedikleri gibi soyuyorlar.
Elbette, dokunulmazl›klar› salt
milletvekili olduklar› dönemlerle s›n›rl› da de¤ildir. Onlar, milletvekillikleri bitti¤inde de soygun, talan
düzeni içinde dokunulmazd›rlar.
Düzenin kendisi, yarg› sistemi hepsi 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›lanmad›¤› kesindir. Fakat, suçlular›
yarg›layacak olan da AKP iktidar›,
ya da baﬂka bir düzen partisi de¤ildir. Çünkü, hiçbirisinin elleri temiz
de¤ildir. Bir yarg›lama yap›lacaksa,
onlar, san›k sandalyesinde oturacak
olanlard›r.
Dolay›s›yla, AKP iktidar›ndan
“temiz eller” operasyonu yapmas›n› beklemek, bunun propagandas›n›
yapmak, ancak san›k sandalyesinde
oturmas› gereken suçlular›n, kendilerini “savc›” yerine koymalar›na
ve halk› aldatmaya devam etmelerine hizmet edebilir.
Yolsuzluklar›n, kontrgerillac›lar›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.
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Alevilerin ‹badethanelerine
Kim Karar Ve recek?
Ülkemizdeki Alevi halk›n yaﬂad›¤› sorunun özü,
iradelerinin yok say›lmas›d›r.
Bak›n AKP’nin demokratl›¤›na, Alevi halka diyor
ki; “sen neye inan›p inanmayaca¤›na, nas›l ibadet edece¤ine karar verme hakk›na
sahip de¤ilsin, ben karar verece¤im, sen de onu kabul
edeceksin.”
AKP, inançlara özgürlük
getirecekti de¤il mi? Ama
bak›n Alevi halk›n inançlar›na özgürlük yok, Alevilerin cemevlerinde ibadet etme özgürlü¤ünü tan›m›yor, inançlar›n› belirleme hakk›n› kendinde görüyor.
AKP iktidar›, bir kez daha Alevi
halk›n iradesini yok sayd›. Sünni
inanc›na göre kurulmuﬂ olan Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’na, Cemevlerinin ibadethane olup olmad›¤›na karar verme yetkisi verdi.
9 Temmuz’da TBMM Genel Kurulu’nda, ‘Elektrik Piyasas› Kanunu” nda yap›lan de¤iﬂiklikle, ibadethanelerin ayd›nlatma giderlerinin
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› bütçesine
konulacak ödenekten karﬂ›lanmas›
için yeni bir düzenleme yap›ld›. Fakat, düzenlemenin cemevlerini de
kapsay›p kapsamad›¤›na karar verme yetkisi, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’na b›rak›ld›. Düzenlemenin cemevlerini kapsay›p kapsamayaca¤›na iliﬂkin soruya cevap veren,
Enerji Bakan› Hilmi Güler; b u n u
kendisinin de bilmedi¤ini Diya net’e soraca¤›n› söyledi.
Burada as›l önemli olan, cemevlerinin elektrik giderlerinin nas›l
karﬂ›lanaca¤› de¤il, cemevlerine
iliﬂkin; Alevi halk›n de¤il, sünni
inanc›n dini kurumu olan Diyanet’in karar verecek kurum olarak
görülmesidir.
Kiﬂilerin istedikleri gibi inançlar›n› belirleme, istedikleri gibi ibadet
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etme haklar›na bile sayg› göstermeyen bir iktidar›n, en önemlisi de halk›n iradesine sayg›s› yok demektir.
En temel demokratik hak ve özgürlüklere sayg›s› yok demektir.
Bu ülkenin yasalar› kimsenin dini inançlar›na devletin kar›ﬂamayaca¤›n› söylüyor, fakat AKP iktidar›
Alevi halk›n dini inançlar›na kar›ﬂmay› b›rakal›m, belirleme hakk›n›
kendisinde görüyor. Cemevlerinin
ibadethane say›l›p say›lmayaca¤›na
karar verme yetkisini Diyanet’e tan›rken, Alevi halka sorma gere¤i
duymuyor.
‹ﬂine geldi¤i her yerde, “millet
i r a d e s i ” diyen AKP iktidar›n›n, söz
konusu olan Alevi halk›n iradesi oldu¤unda gösterdi¤i tav›r budur.
Kafa yap›lar› halk›n iradesine
sayg› göstermeye uygun de¤ildir.
Onlar›n gözünde, halk yok kul vard›r. Kullar›n da iradesi olmaz, AKP
iktidar› nas›l uygun görmüﬂse, Alevi halk›n da ona boyun e¤mesini istemektedirler.
Halk›n iradesine, inançlar›na
sayg›s›z bu anlay›ﬂ, olanak buldu¤unda, tüm halk›n inançlar›n› bask›yla, zorla de¤iﬂtirmeyi de düﬂünecektir. Ki, Alevi halk›n inançlar›
üzerindeki bask›lar›n anlam› zaten
budur. Bask›n›n düzeyi bugün bu
kadard›r, koﬂullar de¤iﬂti¤inde bask›n›n boyutu da de¤iﬂebilir.

B i r demagoji:
‘B en ne ﬁii’yim , ne Sünni,
ben Müslüman›m’
Ülkemizde Alevi halk üzerine böylesine bask› uygulayan, mezhepçilik yapan Tayyip Erdo¤an Irak’ta tam da
ayn› konuda demagoji yap›yordu. Irak’ta mezhep çat›ﬂmalar›na karﬂ› gibi görünerek,
“Ben ne ﬂi i’ yi m, ne sünni ,
ben müslüman›m...” dedi.
Kocaman bir yalan ve
ucuz bir demagojidir!
Tayyip Erdo¤an mezhepçidir. Koﬂullara göre, mezhep
çat›ﬂmalar›n› körükleyip, koﬂullara göre mezhep çat›ﬂmalar›n›n karﬂ›s›nda görüntü sergileyebilirler.
Ne kadar mezhepçi olduklar›n›
görmek için, 6 y›la yaklaﬂan iktidarlar›nda Alevi halk›n talepleri karﬂ›s›nda tak›nd›klar› tavra bakmak yeterlidir. Öyle mezhepçi ve Sünnilik
d›ﬂ›ndaki mezheplere düﬂmand›rlar
ki, Alevilerin yak›ld›¤› bir otelin
müze yap›lmas› taleplerine, insanlar›n diri diri yak›ld›klar› yerde, kebapç› dükkan› iﬂletilmesine duyduklar› tepkiye sayg› göstermeyecek kadar düﬂmand›r.
Bu talepleri dikkate almamak,
düﬂmanl›k boyutundaki mezhepçilikle, iktidar›n› Sünnili¤in üzerine
kurmas›yla aç›klanabilir. Ayn› mezhepcilik, Maraﬂ, Sivas katliamlar›
karﬂ›s›ndaki tav›rlar›nda da görülebilir.
AKP iktidar› ve oligarﬂik devlet,
Alevi halk›n inançlar›n›, ibadet yerlerini belirleme çabas›ndan vazgeçmelidir. Alevi halk›n inanc› ve ibadet yeri belirlidir. Daha da önemlisi,
bunu belirleme hakk› da, Alevi
halktan baﬂka kimsenin, hiçbir kurumun de¤ildir.
Alevilerle ilgili her yeni geliﬂmenin gösterdi¤i ﬂudur ki; Alevi
halk›n iradesini yok sayan iktidarlar›n Alevilerin sorunlar›n› çözmeleri
söz konusu de¤ildir.

ALEV‹LER
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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

A p o l a r B e r d a n l a r ’›n,
B e r d a n l a r B e r k a n l a r ’› n
y o l u n u a ç t › l a r.
1984, 1996, 2000-2007
ölüm oruçlar›, devrim
iddias› ve iktidar h ed ef i di r.
Hedef ayn›
yürüyüﬂ sürüyor!

Öldük, ç ünkü d evrim i ddiamız v ar
Baz› olaylar, ne kadar büyük ve
sars›c› olurlarsa olsunlar, onlar›n tarih içindeki yerlerini tam olarak
görmek, her zaman mümkün olmayabilir. Bu, dünya halklar›n›n mücadele miras›n› oluﬂturan birçok direniﬂ için de böyledir. Birçok direniﬂ,
ony›llar içinde tarihsel yerine oturmuﬂtur.
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 Direniﬂi’nin de böyle olaca¤›na kuﬂku
yoktur. Büyük Direniﬂ’in de tüm sonuçlar› henüz ortaya ç›km›ﬂ de¤ildir
ve ç›kt›kça, tarih içindeki yeri herkes için daha aç›k hale gelecektir.
Herkesi ve her olay› haketti¤i yere
oturtan tarih, elbette bu süreci de
yerine oturtacakt›r. Büyük Direniﬂ’in tarihsel bir perspektiften kavranmas›yla ilk görülecek olan, 1984
Ölüm Orucu, 1996 Ölüm Orucu ve
son ölüm orucunun birbirinden ba¤›ms›z olmad›¤›d›r. 1996 Ölüm
Orucu, 1 9 8 4 Ö l ü m O r u c u d i reniﬂi n i , 2 0 0 0 B ü y ü k D i re n i ﬂ i ’ n e b a ¤ l a yan bir ara halka gibidir.
1984’ün miras›n› alm›ﬂ, kitleselleﬂtirerek bir ad›m ileriye taﬂ›m›ﬂ ve
sonras›na devrimi beyinlerde büyüten bir miras devretmiﬂtir.
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1990’lar›n baﬂlar›yd›; 12 Eylül
gelmiﬂ geçmiﬂ, sosyalist sistem y›k›lm›ﬂt› ve fakat bu ülkede devrim
mücadelesi geliﬂiyordu. Bunun karﬂ›s›nda burjuvazi halka ve devrimcilere sald›r›y› cunta y›llar›n› geride
b›rakacak boyutlara t›rmand›rd›.
Burjuvazi korkuyordu gecekondular›n biriken öfkesinden. Korkuyordu yoksullar›n isyan›ndan. Devrimci mücadelenin her ﬂeye ra¤men geliﬂmesinden korkuyordu.
Devrim, yoksullar›n iktidar olmas›, burjuvazinin alaﬂa¤› edilmesiydi ve zulümle de olsa bunu engellemek isteyeceklerdi. Katliamlar, iﬂkenceler, infazlar, kaybetmeler, 1990’lar›n baﬂ›ndan itibaren iﬂte
bunun için yo¤unlaﬂt›.
1991’de “ﬂartl› tahliye” yasas›yla k›smen azalan siyasi tutsak say›s›, ayn› dönemden baﬂlayarak h›zla
artt›. Dolay›s›yla, halk›n devrim
mücadelesine yönelen sald›r›lar ayn› süreçte hapishaneleri de hedef
alacakt›.
1980 sonlar›ndan baﬂlayarak oligarﬂi kapsaml› baz› sald›r› denemelerinde bulundu. Tutsaklar da yeni
dönemde, sald›r›lara karﬂ› daha
merkezi karﬂ›l›k vermek, toplu direniﬂleri 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 geçirecekti. 1993 Eylül’ünde gündeme getirilen sürgün genelgesine karﬂ› direniﬂ, merkezi direniﬂlerin ilk güçlü
örneklerinden biriydi. Öncelikli
olarak Bayrampaﬂa Hapishanesi’ni
tasfiye etmeyi hedefleyen genelgeye karﬂ› ayn› anda tüm hapishanelerde 500'ü aﬂk›n özgür tutsak, açl›k
grevine baﬂlad›. Direniﬂ 32 gün sürdü. Devrimci hareketin önderinin
direniﬂçilere gönderdi¤i mesaj, direniﬂ sürecinin bundan böyle nas›l
çetin bir süreç olarak ﬂekillenece¤ini haber veriyordu o zamandan:
"Bugünün dünyas›nda yaln›z baﬂ›na kalmay› göze almadan güçlü
olmak ve düﬂmana karﬂ› savaﬂmak
mümkün de¤ildir.
Yaln›z baﬂ›na emperyalizme, oligarﬂiye ve onun uzant›lar›na karﬂ›
savaﬂmak hiçbir teknikle, silahla,
güçle de¤iﬂtirilmeyecek, dünyan›n
en büyük gücüdür. Bu kendine güvendir, bu ideolojik sa¤laml›l›kt›r.
D›ﬂar›da veya tutsakl›kta bizi yenilmez k›lan ideolojik sa¤laml›¤›m›z
ve onun getirdi¤i güven devam ettikçe tüm sald›r›lar karﬂ›s›nda zaferden zafere koﬂaca¤›z.”
Hapishanelere yönelik sald›r›n›n
t›rmanmas›n›n 1995’teki göstergesi
Buca katliam› oldu.
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Üç tutsa¤›n katledildi¤i Buca
katliam›na karﬂ›, tüm hapishanelerde özgür tutsaklar direniﬂe geçti. 23
hapishanede 1200 devrimci tutsa¤›n
kat›ld›¤› açl›k greviyle genel direniﬂe dönüﬂen direniﬂ, 43. Günde zafere ulaﬂt›.
Fakat, hapishanelerde “kesin zafer” sözkonusu de¤ildi ve olamazd›
da. K›sa süre sonra Ümraniye Hapishanesi’ne yönelik sald›r› da bunu
gösterecekti zaten.
Dört tutsak ﬂehit düﬂmüﬂtü Ümraniye direniﬂinde de. Ümraniye’deki sald›r›ya karﬂ› da hemen
tüm hapishaneler, barikatlar kurarak
direniﬂe geçtiler. Birçok yerde hapishane personeli rehin al›nd›. Sald›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 h ü c re
tipi hapishanesi aç›ld›. Amaç aç›kt›;
devrimci tutsaklar› teslim alarak
halk› y›ld›rmakta büyük bir koz elde etmek istiyordu burjuvazi. Tutsaklar›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›¤› taraf›ndan yay›nlanan ve h ü c re, tec rit, itirafç›laﬂt›rma, ba¤›ms›zlaﬂt › r m a uygulamalar›n› yasalaﬂt›ran
genelgeler, amac›n resmileﬂtirilmesiydi.
Baﬂta Eskiﬂehir hücre tipinin kapat›lmas› ve genelgelerin iptal edilmesi olmak üzere çeﬂitli taleplerle,
20 May›s 1996’da onlarca hapishanedeki 1500 tutsak süresiz açl›k
grevine baﬂlad›.
Gün gelir,
bedenler silah olur
Reformizmin ucuz ve kaba polemiklerindendir; “devrimi
ölüm
oruçlar›yla m› yapacaks›n›z?” derler veya “ölerek mi devireceksiniz
oligarﬂik iktidar›?” ﬂeklini de alabilir soru. Çok kesin bir kan›tla, bedeli ölüm olan bir direnme anlay›ﬂ›n›
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mahkum etti¤i kan›s›ndad›r bunu
diyen reformist. Karﬂ›s›ndakinin cevap veremeyece¤i bir soru oldu¤undan emin gibidir. Fakat e¤er karﬂ›s›ndaki ideolojik olarak net bir devrimciyse, hele ki bu tarihsel direniﬂ
miras›n›n sahibiyse, alaca¤› cevap
bellidir:
Evet, öyle! Biz devrimi ölüm
oruçlar›yla yapaca¤›z. Evet, oligarﬂiyi “ölerek devirece¤iz”! Çünkü,
ölümü göze alamayanlar, dünyan›n
hiçbir yerinde sömürücü ve zalim
iktidarlar› alaﬂa¤› edemezler ve edememiﬂlerdir. Mesele ölmek de¤il,
her koﬂulda devrimi savunmak, her
koﬂulda devrim iddias›n›, iktidar
hedefini sürdürebilmektir. Bunu yapabilmek, büyük bedeller ödemeyi
gerektiriyorsa, o bedeli ödeyebilmektir. Devrim yolu böyle aç›l›r.
Devrim, siyasal hakl›l›¤a ve
meﬂrulu¤a sahiptir. Devrimcilik tan›m› da iﬂte buradan do¤ar; devrimcilik, bu tarihsel hakl›l›¤› ve meﬂru-

TOHUM VE
FİLİZLERİ
"Biz kara toprak gibi verimli devrim tarlas›na düﬂen tohumlar›z. Birçok filizlerimiz olacak."
1984 Ölüm Orucu ﬁehidi
Abdullah Meral
"Ölüm orucu yeniden do¤makt›r... Bu
ölüm de bizim yeniden do¤uﬂumuz
olacak..." Müjdat Yanat
"Halk›ma lay›k olaca¤›m... Yoldaﬂlar›m, ﬂehitlerimiz benim için en büyük
güçtür." Yemliha Kaya
"Apo'lar›n, Haydar'lar›n, Fatih'lerin,
Hasan'lar›n bedenleriyle açt›klar› yoldan 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 girmedim, sadece öne geçtim." Altan
Berdan Kerimgiller

lu¤u her koﬂulda savunmakt›r. Nerede olurlarsa olsunlar, okulda, fabrikada, kondularda, köyde, ﬂehirde,
da¤da, sokakta, hapishanede... devrimciler, düﬂüncelerini, ideolojileri
demek olan siyasi kimliklerini can
pahas›na da olsa savunduklar› sürece bu s›fat› hak ederler. Devrimi ancak böyle savunabilirler.
Bu savunmada s›n›r yoktur. Gün
gelir, barikatlarda savunulur düﬂünceler, gün gelir da¤larda, gün gelir
iﬂkencehanelerde. Gün gelir, bedenler silah olur.
Günü gelmiﬂti iﬂte.
Devrimci hareketin direniﬂ program›, oligarﬂinin hücre tipi hapishanelerde somutlanan plan›ndan kolay
kolay vazgeçmeyece¤i, sald›r›y›
püskürtmenin bedeller ödemeyi gerektirece¤i düﬂüncesiyle ﬂekillenmiﬂti. En üst düzeyde bir çat›ﬂmaya
girmeden, büyük bedelleri ödemeyi
göze ald›¤›m›z ortaya konulmadan
ne sald›r› püskürtülebilir, ne zafer
"Ölüm Orucu gönüllüsü olarak bu
sald›r›y› püskürtmekte görev üstleniyoruz. 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
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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 oldukça zor ve sanc›l› olacakt›. Çünkü,
reformizm zaten bir direniﬂin, direniﬂ düﬂüncesinin çok uza¤›ndayd›
ve zaten esas olarak hapishanelerde
tutsaklar› da yoktu. Solun di¤er k›sm› da 1984 Ölüm Orucu’na, “intihar”, “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 sonuç al›nabilece¤i" gibi düﬂüncelerle
ölüm orucuna karﬂ› ç›kanlar da vard›, ancak tart›ﬂmalar ilerledikçe, biriki siyasi hareket hariç, ço¤unda
ölüm orucu direniﬂiyle sald›r›y›
püskürtme düﬂüncesi hakim oldu.
Bu, 1984 Ölüm Orucu’nun da tarihsel hakl›l›¤›n›n tesciliydi. O mücadele, Türkiye solunun hemen her
kesimini etkilemiﬂti.
Aslolan devrimi
büyütmektir
Devrim cüret ister. Cüret kararl›l›ktan do¤ar. Kararl›l›k bilimsel
hakl›l›k ve inançla büyür. ‹ktidar bilinciyle 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. Bedelin bir baﬂka ad› ﬂehitlerdir.
Tarihsel bir zorunlulu¤un sonucu olarak “Zaferi ﬂehitlerimizle ka zanaca¤›z” ﬂiar›yla ölüme yatan
tutsaklar, açl›¤›n koynunda sürdürdükleri bu ölüm yolculu¤unda, yaln›zca hapishanelerle ilgili bir direniﬂ içinde de¤illerdi. Ölüme yürüyüﬂleri, hiç kuﬂku yok ki, iktidara
yürüyüﬂtü ayn› zamanda. Baﬂka bir
deyiﬂle, ölüm orucu iktidar bilinci-
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ne sahip bir çizginin eylem biçimi,
devrimci iradenin yenilmezli¤inin
ve iktidar iddias›ndan, hedefinden
vazgeçmemesinin ifadesiydi.
‹ster silahlarla, ister silah yap›lm›ﬂ aç bedenlerle sürdürülsün; uzlaﬂmaz iki s›n›f aras›ndaki bu çarp›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›” sözcüleri. Bu yalanlar, halk›n direniﬂi sahiplenmesini, desteklemesini engelleyip, direniﬂe ﬂüpheyle bakmas›n›
sa¤lamak içindi. ‹ftiralar, kara çalmalar, onlar›n, acizliklerini ve ahlaks›zl›klar›n› da gösteriyordu.
Yalanlara en büyük darbeyi,
ölüm orucu direniﬂçilerinin ﬂehitli¤i
vurdu. Ölümlerin yere serdi¤i yaln›z b u r j u v a z i n i n y a l a n l a r › de¤il,
ayn› zamanda burj uvaz ini n i de olo ji si ydi.
Burjuvazi, insanlar›n inançlar›
u¤runa ölebilece¤ine, hem de ölümlerin en zahmetlilerinden biri olan
ölüm oruçlar›nda, açl›ktan gün gün
an an eriyerek ölebilece¤ine inanm›yordu. Burjuva ideolojisi ﬂöyle
emrediyordu çünkü; “hiçbir düﬂünce ve ideal, u¤runda ölünecek kadar
de¤erli de¤ildir”. Kendileri aç›s›ndan 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 yücelten ve buna paralel olarak en uç
noktas›na varan bir bencillik üzerine kuruludur. ‹nsani olan her ﬂeye
yabanc›laﬂm›ﬂlard›r. Her ﬂeyin al›n›p sat›lacak bir meta olarak görüldü¤ü burjuva dünyas›nda, insanl›¤›n gördü¤ü en asalak ve en kepaze
yaﬂamlar vard›r.
Devrimciler ise tam tersi bir yaﬂam içindedir. Her türlü bencillikten
uzak, kendisini tüm dünya halklar›na, zulüm ve sömürü alt›nda olan
milyarlarca insan›n kurtuluﬂuna adam›ﬂlard›r. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm u¤runa en önde dö¤üﬂür-

ler. Yüzünü dahi görmedikleri insanlar için kendilerini feda ederler.
Burjuvazi gericili¤i, çürümüﬂlü¤ü temsil ederken, devrimciler gelece¤i, ileriyi, kurtuluﬂu ve özgürlü¤ü
temsil ediyorlar. Ö lüm oruçl ar› , i ﬂ te bu temsilin en görkemli biçim l e r i n d e n b i r i d i r.
S›n›flar mücadelesinde çetin çarp›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 coﬂkun ve huzur doluydu. Ad› zafer
olacak olan ﬂehitlikler için sab›rs›zd›lar. Direniﬂin 61. gününden itibaren peﬂpeﬂe ﬂehitler verilmeye baﬂland›. Aln› k›z›l bantl›lar, ﬂehitlikleriyle oligarﬂinin yalanlar›n›, sansürünü, sald›r›lar›n›, tecrit planlar›n›
paramparça etmiﬂlerdi.
Zafer 12 ﬂehitle kazan›ld› 1996
Ölüm Orucu’nda.
Zafer, en baﬂta devrimin beyinlerde 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, korktu¤u için sald›r›yordu burjuvazi.
Çok sald›rm›ﬂ, çok katletmiﬂtir. Fakat burjuvazi yine de devrimi engelleyemeyecektir. Ne korkular›ndan
ne kesin ak›betlerinden kurtulamayacaklar. Geçici rahatlamalar yaﬂasalar da devrim onlar› alaﬂa¤› edene
kadar o korkuyu yaﬂamaya devam
edecekler.

20 Temmuz 2008

ﬁehitlerimiz bizim vicdan›m›z
1996 ve 2000-2007 Ölüm Orucu
eylemlerinde, ölüm orucu direniﬂçisi
olarak yeralan ve halen Uﬂak Hapishanesi’nde tutsak olan Sevgi Say maz ile ölüm orucu direniﬂleri üzerine yap›lan ve Uﬂak Hapishanesi’ndeki özgür tutsaklar›n ç›kard›klar› Zey bek Ateﬂi Dergisi’nde yay›nlanan röportaj› sunuyoruz:

‘96’da direniﬂ nas›l baﬂlad ›?
fl '96 y›l›nda 1 May›s tutuklular›
Eskiﬂehir'e götürüldü ve bu an t›rmanan sürecin doruk noktas› oldu. Siyasilerin bulundu¤u tüm hapishanelerde süresiz açl›k grevine baﬂlad›k. ‹steklerimiz muktedirlerce kulakard›
edilince yürüyüﬂümüz farkl› bir aﬂamaya, ölüm orucuna evrildi. Siyasi
kimlik mücadelesi devrimcili¤in olmazsa olmaz koﬂuluydu. Hapishanelerde sürdürdü¤ümüz yürüyüﬂ 69
gün devam etti.
Menzile varman›n bedeli 12 karanfilimiz olmuﬂtu, 12 can parçam›z... Yoldaﬂlar›m›z ve siper yoldaﬂlar›m›zla ac›y› ve birlikte hedefe varman›n coﬂkusunu paylaﬂt›k.

'84 Ölüm Orucu eylemi ile 20002 00 7 Ö lü m O r u cu ar a s › n da ye r al a n
'96 Ölüm Orucu direniﬂinin ülkemiz
soluna katk›lar› neler sizce?
fl '84... 12 Eylül Cuntas› akabinde
gerçekleﬂtirilmiﬂti. Solun büyük bir
kesiminin mücadeleyi tatil etti¤i, mültecili¤i seçti¤i, teslimiyeti teorileﬂtirdi¤i y›llarda... Yan›baﬂ›m›zda olmas›,
sesimize ses katmas› gerekenler "baﬂaramazs›n›z" demiﬂlerdi. Tarihi hep
ileriye do¤ru yürüyenlerin yazaca¤›
bilinciyle ç›k›lan yolda Apo, Fatih,
Haydar, Hasan, gelecek kuﬂaklara geçit vermeyen karl› da¤lar›n nas›l aﬂ›laca¤›n› ö¤retmiﬂlerdi.
'96'daysa ç›k›lan yolda solla birliktelik sa¤lanm›ﬂt›. Birlikteli¤in gücüyle 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-
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bitti. Ve sonuçta solun tarihinde örnek bir birlik oluﬂturuldu.
Ne yaz›k ki, ayn› birliktelik 20002007 aras›nda sa¤lanmad›. '96'da yarat›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 objektif olarak iktidar›n bile¤ini güçlendirdi. Y›llara varan puslu-dumanl› havada yap›lan zorlu bir yolculuktu bu
ve menzile varmak için ödenecek bedelleri göze alamam›ﬂlard›.

Refo r mi zm i n b o l pr o p agan d as› n › n ya p ›l d ›¤ › b i r d ön e md e g e rç ek leﬂtirilen '96'n›n ça¤r›s› nedir?
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, varolan› korumak dahi karﬂ› karﬂ›ya
gelmeyi gerektiriyor.
Devrimci mücadeleninse reformizmin öngördü¤ü gibi uysal bir biçimde ilerlemesi ça¤›m›z›n do¤as›na
hepten ayk›r›. Düzeni rötuﬂlamak,
emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin
ömrüne ömür katmak bizim iﬂimiz
olamaz.

Peki ' 84'ü n üze rimi zdeki etki leri
neler oldu sence?...
fl '84'de Apolar’›n yaratt›¤› destan› 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 karabasan 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 yükseltebilirdi. Onlar›n yoldaﬂ› olabilmek hedefimiz olmuﬂtu.
'96 yürüyüﬂüne baﬂlamadan önce
klavuzumuz '84'tü. '84'ü anlatan yaz›lar› kitaplar› tekrar tekrar okuduk.
Kendimizi önümüzde böyle bir deneyim oldu¤u için ﬂansl› say›yorduk.
Nas›l yürüyece¤imizi onlardan ö¤reniyorduk.

Her an› eylem olan 69 günün ya
d a B e r d a n l a r ’›n devrim ad›na dün den bugüne ulaﬂan mesaj›?..
fl Bu bir bayrak yar›ﬂ› ve bayrak
elden ele geçerek nihayetinde oligarﬂinin burçlar›na dikilecek. Bu baﬂta
karanfillerimiz olmak üzere halklar›m›z›n eseri olacak.

Pe k i ‘‹ di l ’ d e s e k n e l e r d e r s i n ?
fl '96'daki yürüyüﬂümüzde ayr›ca
biz kad›nlar olarak yürümenin onurunu yaﬂ›yorduk. ‹pi ilk gö¤üslemenin 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. Rehberimiz olarak onu yüreklerimizde yaﬂatmaya devam ediyoruz. Sesi kulaklar›m›zda ç›nl›yor, " Yaﬂam›ﬂ say›l maz zaten yurdu için ölmesini bil meyen”!

Ayﬂe Baﬂtimur'un ‘‹dil benim
vicdan›md›r' sözü sana ne hat›rlat› yor?
fl Çanakkale Hapishanesi’nde
‹dil ﬂehit düﬂtü¤ünde Ayﬂe baﬂucundaym›ﬂ. Tüm süreci birlikte yaﬂam›ﬂlar.
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 bilip de yapmayanlar›, yani vicdan› sa¤›rlar›.
Nas›l ki ‹dil, Ayﬂe'nin vicdan›yd›,
ayn› biçimde '84, '96, 2000-2007 karanfilleri de biz yoldaﬂlar›n›n vicdan›
olmaya devam ediyor. Bir kez daha
hepsini sayg›yla an›yorum.
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Türkiye’de
Adalet

?

Nas›l ‹ﬂliyor

28 Ölüyü Görmeyip, 20 Tahta
Sopaya Ceza Veren Adalet!

‹ki mahkeme; biri
zaman aﬂ›m› için davay› oyalad›kça oyal›yor; di¤eri zaman aﬂ›m›
olmadan bitirmek için acele ediyor.
Birisi, Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde 19 Aral›k 2000’de yap›lan
katliama iliﬂkin, katliamc›lara aç›lan dava idi. ‹stanbul Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen
dava, sürüncemeye b›rak›lm›ﬂ ve 23
Haziran’da zaman aﬂ›m›ndan düﬂürülmüﬂtü.
‹kincisi, 19 Aral›k’ta Malatya E
Tipi Kapal› Hapishanesi’nde kalan
tutsaklara yönelik, Malatya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2001’de
aç›lan dava idi. Bu davada yarg›lanan tüm tutsaklara 6 Mart 2008’de
çeﬂitli cezalar verilmiﬂti. Bayrampaﬂa Hapishanesi katliam davas›n›
zaman aﬂ›m›na u¤ratmak için elinden 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 savunmalar›n› bile almad›.
28 tutsa¤› kurﬂunlayarak ve yakarak katledip, yüzlercesini yaralayanlar› suçlu bulmayan oligarﬂik
düzenin yarg›s›, tutsaklar› “görevli
memura mukavemet, kamu mal›na
zarar vermek”ten suçlu bulmuﬂtu.
Katledilenlerin, yaralananlar›n, katliam s›ras›nda yap›lan iﬂkencelerin hesab›n› sormayan
“ a d a l e t ” , tutsaklar›n direniﬂte kulland›klar› odunlar›n hesab›n› soruyordu.
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 uygulamas›na karﬂ› direniﬂte ﬂehit dü-
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‹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› sürüncemeye 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›¤› dava... 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›.
ﬂen E n d e rca n Y›ld›z, M u h a r rem
Ç e t i n k a y a, F a t m a B i l g i n , M e l e k
Birsen Hoﬂver ve F e r i d e H a r m a n
da bulunuyordu. Oligarﬂinin adaleti
katlettiklerine ceza veriyordu.
Faﬂist düzenin yasalar›na dayanarak bile devrimcileri suçlayamazlard›. Bu nedenle, yarg›lamalarda
yasa, hukuk tan›mad›lar. Görünürde
devrimcileri, “memura mukavetle,
kamu mal›na zarar vermekle” suçluyorlard›, kan›t “ 2 0 t a h t a s o p a ”yd›. Fakat bu suçlamalar göstermelikti. Gerçekte devrimcileri, halk
ve vatan sevgilerinden, ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm için mücadele ettiklerinden dolay› suçluyorlard›. Mahkemeler ne ceza verirlerse versinler, tarih karﬂ›s›nda, devrimci tutsaklar de¤il, onlar› y›llarca
hapishanelerde yat›ranlar suçludur.

R Ö P O RTA J :
Tutsaklar Mahkemenin
Karar›n› De¤erlendirdi:
19 Aral›k 2000’de Malatya Hapishanesi’nde bulunan ve ﬂu anda
Elbistan Hapishanesi'nde kalan Özgür Tutsaklar, kendilerine gönderilen röportaj sorular›na verdikleri cevaplarla, 19 A r a l › k M a l a t y a d a v a s›nda verilen cezalar› de¤erlendirdiler. Aﬂa¤›da bu röportaj› yay›nl›yoruz.

Röportajda kimi yerler, “Hapis h a n e Disiplin Kurulu ” karar›yla
karalanm›ﬂt›r. Katledenler, adaletsiz
olduklar›n› da biliyorlar, adaletsizliklerini 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...

- 19 Aral›k'la ilgili aç›lan davalardan ilk sonuçlanan sizinki oldu.
B u d a v a n e den aç› lm› ﬂt› ? D a v a n › n
sonucu ne anlama geliyor?
Ö z g ü r Tu t s a k l a r : Öncelikle davam›z›n nas›l sonuçland›¤›n› belirtmek istiyoruz;
1) Tüm san›klar›n etkin direnme
eylemini gerçekleﬂtirdikleri kanatine var›ld›¤›ndan (...) san›klar›n kas›tlar›n›n yo¤unlu¤u göz önüne al›narak her birinin 1'er y›l hapis cezalar› ile cezaland›r›lmalar›na,
2) Tüm san›klar›n kamu mal›na
zarar verme suçunu iﬂledikleri kanaatine 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 (...)
San›klar›n olumsuz kiﬂilikleri,
kas›tlar›n›n yo¤unlu¤u, daha önce
suç iﬂlemiﬂ olmalar› göz önüne al›nd›¤›nda bir daha suç iﬂlemeyecekleri hususunda mahkememize kanaat

20 Temmuz 2008

gelmedi¤inden...(xxxxxxxxx
xxxxxxxxx karalanm›ﬂ bölüm)
Bundand›r ki, bu operasyonla
amaçlanana devam ediyorlar. Bu
davan›n sonucu da operasyonun devam›d›r. Malatya, kamuoyunun gözünden uzak diye düﬂünülerek olsa
gerek, bir pervas›zl›k örne¤i gösterildi. Dosyay› inceledi¤imizde apartopar, gözü kapal› sonuçland›r›ld›¤›
da ortaya ç›k›yor. Her sistemin kendini anlatan bir yarg› mekanizmas›
vard›r. Ülkemizdeki yarg› da sisteme muhalif olanlar› yok etmek üzerine iﬂliyor. Bunu hep beraber
birçok davada gördük. Bugün bizim
bu davam›zdaki sonuç da, bunun en
uç boyuttaki teﬂhiri olmuﬂtur.
(xxxxxxxxxx xxxxxxxxx karalanm›ﬂ
bölüm)

lanm›ﬂ).

- D a v a d a , F er i d e HA R M AN g i bi ﬂehitlerimizden, 70 yaﬂ›ndaki
Emine anaya kadar 'ceza' verilmiﬂ.
Bunu nas›l yorumluyorsunuz?
Ö z g ü r Tu t s a k l a r : Evet bu da
ülkemizdeki adalet sisteminin nas›l
iﬂledi¤inin çok çarp›c› bir örne¤i
(xxxxxxxxxx xxxxxxx karalanm›ﬂ
bölüm). Karanfillerimizden, ﬂu an
bizimle hiçbir alakas› olmayanlara,
operasyonda hiçbir ﬂey yapamayacak halde olan yaﬂl› kad›na kadar...
(xxxxxxxxxx xxxxxxx bir sat›r kara-

- Yine “daha önce suç iﬂlemiﬂ
olmalar› göz önün e al›nd ›¤ ›n da bir
daha s uç iﬂl emeye cekl eri hususun da ma hk e me miz e ka n aa t ge lme di ¤inden... ” deniliyor. Bu yorumla ilgili neler düﬂünüyorsunuz?
Ö z g ü r Tu t s a k l a r : Daha önce
yapt›klar›m›z, daha sonra yapacaklar›m›z›n da göstergesidir, biz bunu
karﬂ› tarafa kabul ettirdik. Onlar›n
“suç” diye tabir ettikleri (xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx karalanm›ﬂ bölüm).
Sabaha karﬂ› 5'te ko¤uﬂlar›m›za gi-

- K ararda 'olumsuz kiﬂilikler'
oldu¤un uzdan bahsedilmiﬂ. Bu ka ra mizaha dair ne diyorsunuz?
Ö z g ü r Tu t s a k l a r : Bu sorunun
cevab› öz olarak, asl›nda teslim alamam›ﬂl›klar›n›n ve de alamayacaklar›n›n bir itiraf›d›r. Çünkü ilerde de
böyle bir (xxxxxxxxxx xxxxxxx bir
sat›r karalanm›ﬂ). E¤er olumsuzluktan 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 kar alanm›ﬂ) olumsuz kiﬂilikse vars›n onlar
öyle desinler ! (xxxxxxxxxx üç kelime karalanm›ﬂ). Ve elbette belirtti¤iniz gibi bu bir kara mizaht›r.

renlerden farklar› belki de onlardan
daha bilinçli bir ﬂekilde bu iﬂin içinde yer almalar›d›r. Onlar›n hamileri
olduklar› için dosyalar› ona göre haz›rl›yorlar.
Meﬂruluklar›na kendileri de
inanm›yor ki, operasyon saatini
5'ten 8.30'a ç›karm›ﬂlard›r bu dosyada. Oysa herkes bilmektedir ki,
operasyon eﬂ zamanl› olarak hapishanelere saat 5'te yap›lm›ﬂt›r.
Ele geçirilen(!) 20 tahta sopadan
bahsediliyor yine bu dosyada. Bunlar silahlar›m›z(!) olmuﬂ!.. (xxxxxx
xxxx xxxxxxx karalanm›ﬂ bölüm).
Nas›l ki, operasyonu yaparken kamuoyuna 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” dediklerinin vicdan›? As›l dava nerede,
nas›l görülecek biliyoruz.

- S on ola r ak, e kle m ek i st edi¤i ni z bi r ﬂe y va r m› ?
Ö z g ü r Tu t s a k l a r : (xxxxxxxxxx
xxxxxxx Dört sat›r tümden kara l a nm› ﬂ)

diye tutsak ettiler.
Fakat, her ikisinde de amaçlar›na ulaﬂamad›lar. Karataﬂ Kad›n Hapishanesi’nde yatan tutsaklar, direniﬂlerinin ve üretkenliklerinin ifadesi olarak bir dergi yay›nlamaya baﬂlad›lar ve dergilerine de Yazgülü ad›n› verdiler. Yazgülü’nün ç›k›ﬂ
yaz›s›nda ﬂöyle diyorlar; “Onurun ve erdemin
anlam buldu¤u yürektir YAZGÜLÜ. Alevler
içinde düﬂmüﬂtür tohumu topra¤a. Ad› fedad›r...
ülkemizin dört bir yan›nda açar. Bu tohum düﬂmüﬂtü
bizim yüre¤imize de. Bir yazgülü binlerce filiz olmuﬂt u. ﬁ i m d i b u f i l i z l e r i n s e s i n d e n b i r k e z d a h a ‘ M E R H A BA!’” .
Yazgülü'nün ilk say›s›nda yeralan yaz›lardan baz›lar›n›n baﬂl›klar› ﬂöyle: “Emperyalizmin Modernleﬂme
Makyaj›; Kozmetik”, "K›rlang›çlar›n Lal Olan Duvarlara Türküsü", "Arap K›z›'n›n Hikayesi"...
YAZGÜLÜ, içeriden d›ﬂar›ya, kad›n tutsaklar›n,
emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› mücadelelerine anlam›n› veren düﬂüncelerini taﬂ›yor...

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

YAZGÜLÜ
Ya z g ü l ü G ü d e r Ö z t ü r k , devrimci olduklar› için, oligarﬂik düzene karﬂ› ‘ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm’ kavgas› yürüttükleri için,
19 Aral›k 2000’de Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde yak›larak katledilen 6
kad›n tutsaktan biriydi. Katlettiklerinde, onun düﬂüncelerini, mücadelesini de yok edeceklerini düﬂündüler.
Karataﬂ Hapishanesi’nde yatan kad›n tutsaklar›; düﬂünmesinler, halk›n sorunlar›yla ilgilenmesinler, oligarﬂik düzene karﬂ› mücadelede birer Yazgülü olmas›nlar
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Yüce Adalet
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 yapanlar yarg›lanmal›d›r diyoruz.
K›z›ldere’den, 1 May›s 1977’ye,
Maraﬂ’tan Gazi’ye, 12 Temmuz’dan 19-22 Aral›k’a kadar
ülkemizin tarihini kana bulayan tüm katliamlar›n sorumlular› yarg›lanmal›d›r diyoruz.
Yaln›z bunlar› gerçekleﬂtiren askerler, 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 terini dahi gasbeden herkes halka
hesap verinceye kadar, halk›n
adalet özlemi dinmez!
Adaletin yerini bulmas› budur.
Ve böyle oldu¤u içindir ki, oligarﬂi 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› istiyorsan›z, oligarﬂinin tüm kesimlerine karﬂ›, ba¤›ms›z, demokratik Türkiye mücadelesine
kat›l›n.

Herﬂey gelip bu kelimede, “adalet”te dü¤ümleniyor. Ergenekon
meselesi, bir adalet meselesidir.
OKS, ÖSS meselesi bir adalet meselesidir. Ülkemizin zenginleri durmaks›z›n daha zenginleﬂirken, açlar›n say›s›n›n artmas› bir adalet meselesidir. E¤itim, sa¤l›k, sosyal güvenlik, kültürel hizmetlerden yararlanma, bu alanlardaki eﬂitsizlikler
bir adalet meselesidir. Gökdelenlerin, villalar›n ve gecekondular›n
varl›¤› bir adalet meselesidir..
Yani, baﬂta söyledi¤imiz gibi
herﬂey, her konu, her uygulama gelip adalette dü¤ümleniyor. Adaletsizlik bir tek yarg›da de¤il; ekonomide, sosyal, kültürel, ulusal her
konuda ve hayat›n her alan›ndad›r.
Halklar›n ona verdi¤i de¤eri
yans›tan tan›mlarla, yüce adalet,
k u t s a l a d a l e t ; 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 büyük sorunu.
Herhangi birine sorun; “bu düzen adaletli bir düzen midir?”
Büyük ço¤unluk size “ h a y › r ”
diyecektir. Bu düzeni savunan birinin cevab› bile büyük ihtimal böyle
olacakt›r.
Olur da, “evet” derse biri; sorun
ona; Batman’daki bir ilkokulla,
Ataköy’deki bir ilkokulu karﬂ›laﬂt›rs›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 yaﬂayan bir burjuvan›n veya “televole
insanlar›”ndan birinin yaﬂam›n› karﬂ›laﬂt›rs›n; adaletli midir?
Sorun ona; Düzenin yarg› kurumlar›n›n da¤›tt›¤›na adalet mi denir?
Ferhat Gerçek’in katillerinin hala tutuklanmam›ﬂ olmas› v e b u n a
k a rﬂ › l › k , onlarca devrimcinin, demokrat›n sudan sebeplerle tutuklanmas›na...

Bayrampaﬂa’da katillerin zaman
aﬂ›m›yla kurtar›lmas› v e b u n a k a rﬂ›l›k, 19 Aral›k katliam›ndan kurtulan tutsaklara a¤›r cezalar verilmesine...
Ekmek çalmak, mülke tecavüz
say›l›p a¤›r cezal›k suç görülürken,
b u n a k a r ﬂ › l › k , milyonlar› doland›rman›n, devleti soyman›n serbest b›rak›lmas›na...
Bask› ve zulüm yapanlar ödüllendirilip terfi ettirilirken, b u n a
karﬂ›l›k, haks›zl›klar›, adaletsizlikleri protesto etmenin y›llarca hapisle cezaland›r›lmas›na...
Herhangi bir ekonomik, demokratik talebi meydanlarda hayk›rman›n suç, b u n a k a r ﬂ › l › k demokratik
hakk›n› kullananlara karﬂ› linç yapman›n ise suç say›lmamas›na... a d a let mi denir?
“Ba¤›ms›z Yarg›” kararlar›yla çizilen Türkiye tablosu böyledir. Yürütmenin de, yasaman›n da, yarg›n›n
da onay verdi¤i bu tablo adil mi?

Adaleti kim istemez?!
Adaletsiz bir dünyan›n adaletsiz
bir ülkesinde yaﬂ›yoruz. Bunun sebebi dünyaya hakim olan emperyalist sistem ve ülkemizde hakim üretim biçiminin kapitalizm olmas›d›r.
Sömürüye dayal› kapitalist ekonominin yaratt›¤› dengesizlik, yaﬂam›n her alan›na yans›makta, al›nteri
dökerek üreten emekçiler, asgari ücret, toplu sözleﬂme vs. derken asl›nda 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 iﬂbirlikçilerinin 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 “Kim iste -
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mez ki?” cevab› gelir. Ama bu yanl›ﬂ bir cevapt›r.
Elbette adaletli bir düzeni iste meyenler vard›r: Adaletsiz düzenin
sahipleri! Onlar istemez. Adaletsiz
dünyan›n mal› onlar›nd›r. Adaletsiz
düzenin bütün çarklar› onlara hizmet etmek için dönmektedir. Niye
istesinler adaletli bir düzeni?
Tam tersine; halk›n adalet talebi,
düzenin sahipleri ve bekçileri taraf›ndan kinle karﬂ›lanmakta, adalet
talebini bast›rmak için ellerinde bulunan propaganda ayg›tlar›ndan ﬂiddete, katliamlara kadar her yöntemi
kullanmaktad›rlar.

Adalet talebini bast›rmak
için adalet mekanizmas›n›
kullan›yorlar
Daha ilginç ve ö¤retici olan›;
egemen s›n›flar, halk›n adalet talebini bast›rmak için, yine adalet mekanizmas›n› kullanmaktad›rlar.
Yarg› denilen mekanizma, buna
elveriﬂlidir. Tarihsel olarak böyle
oluﬂmuﬂtur çünkü. Mahkemeler, her
dönem, sistemin sahipleri kimse,
onlar›n koydu¤u kurallar çerçevesinde suç ve cezay› tan›mlam›ﬂ, sistemin sahiplerinin ç›karlar›n› koruyacak ﬂekilde yarg›lama yapm›ﬂlard›r.
Köleci, feodal toplumlarda, krallar›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. Yarg› da ayn› temelde yeniden ﬂekillendirildi.
Adalet sistemi, yasama, yürütme
ve yarg› aras›nda “güçler ayr›l›¤›”
denilen ilkeye göre, görünürde ba¤›ms›zd›. Fakat görünenin ard›ndaki gerçek böyle de¤ildi; yarg› da
sistemin sahibi olan en güçlü s›n›f
ve katmanlar›n hizmetkar› olmak
zorundayd›. Çünkü kanunlar› ya-
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zanlar da sistemin
sahibi olan burjuvaziydi.
‘Ba¤›ms›z yarg›’ iﬂte bu yüzden
bir aldatmaca kavram›
olmaktan
öteye geçemedi
hiçbir zaman.
Halk›n adalet
talebinin egemenleri zorlad›¤›, ya
da kitlelerin sisteme yönelik umut
ve güvenini pekiﬂtirmek, tazelemek
gerekti¤i zamanlarda, egemenlerin
aleyhine kararlar ç›ksa da, bunlar istisnad›r, yarg›n›n temel niteli¤ini
de¤iﬂtirmez.
Sistemin normal iﬂleyiﬂinde,
yarg›, burjuvazinin sömürü sistemini güvence alt›na almaya hizmet
eder. Yarg› mekanizmas›n›n temel
görevi, burjuvazinin mülkünün güvenli¤ini sa¤lamak ve sisteme karﬂ›
ç›kanlar› cezaland›rmakt›r.
Yarg› bugün alenen “ k u l l a n › l a n ” bir kurum durumundad›r. Hükümet yarg›n›n kendi etkileyebildi¤i kesimlerini generallere, “ulusalc›lara” karﬂ› seferber ederken, di¤er
taraf da “kendi savc› ve yarg›çlar›n›” hükümete karﬂ› savaﬂa sürüyor.
Bunun sonucu olarak zaten oligarﬂi içi çeﬂitli kesimlerin yarg› karﬂ›s›ndaki tutumlar› da tam bir tutars›zl›k konumunda; herkes kendi inisiyatifindeki davalarda “ y a r g › ya
sayg›” isterken, kendisine yönelik
davalarda “ y a r g › n › n s i y a s a l l a ﬂ m›ﬂ” 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› ihtimaline karﬂ› emekli generalleri tutuklayan AKP iktidar›, halka sald›r› söz
konusu olunca suçlular› koruyor;
‹ﬂte Ferhat Gerçek’in vurulmas›, iﬂte ﬁemdinli, Hrant Dink Davas›, iﬂte 19 Aral›k katliam› davalar›...
Bu tabloya bak›nca, yarg›n›n
halk›n muhalefetini ﬂiddetle cezaland›r›rken, halka karﬂ› iﬂlenen suçlar› ›srarla cezaland›rmama tutumu

Bu sistemde yarg› mekanizmas›n›n temel görevi, b urjuvazinin
mülkünün güvenli¤ini s a¤lamak
ve sisteme karﬂ› ç›kanlar›
cezaland›rmakt›r. Biz ise halk›n
iktidar› a lt›nda, h alk›n ç ›karlar›n›
savunacak b ir yarg› istiyoruz.
Çünkü adalet iste¤imize ancak
onunla kavuﬂaca¤›m›z aç›k.
içinde oldu¤u aç›kça görülüyor.

Kaybolan adalet i nanc›
“Adalete inanc›m›z› kaybetmeyelim” diye tekrarlay›p durur sistemin yöneticileri. Peki nas›l inanacak halk bu adalete?
Yarg›n›n verdi¤i adaletsiz kararlar, iﬂkencecilerin, katliamc›lar›n
hep cezas›z kalmas›, Gazi katliam›ndan 19 Aral›k katliam›na, 16
Mart’tan ﬁemdinli’ye kadar sorumlular›n ortaya ç›kar›lmamas›, sorumlular ortadayken bile yarg›lanmamas›, kitlelerin düzenin kurumlar›ndan adalet beklentisini her geçen gün zay›flatmaktad›r.
Yarg› mekanizmas› baﬂka aç›dan
da en tepesindekilerden en alt kademelerdekilere kadar çürümüﬂtür.
M‹T’ciler, mafyac›lar, hükümetler,
generaller, yüksek mahkemelere karar dikte ettirmekte, çeteler, uyuﬂturucu ve fuhuﬂ tüccarlar›, hakimlere
hayat kad›n› servis etmekte, birçok
hakim ve savc›n›n “organize suç örgütleriyle” akçal› iliﬂkileri aç›¤a
ç›kmaktad›r. Herhangi bir ilçe savc›s›ndan Yarg›tay Baﬂkan›’na kadar
zincir böyle kurulmuﬂtur.
Bir düﬂünür, Montesquieu, “toplumda en büyük güveni, her ﬂeyin
sonunda adil bir mahkemenin bu -
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lunabilece¤i inanc› sa¤lar” diyor.
Peki ya bu inanç tuz buz olmuﬂsa, olmaya devam ediyorsa..
Birkaç hat›rlatma yapmak gerekirse, 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› mücadele edenlerin bizzat polis ve yarg› eliyle komplolar kurularak tutukland›¤›... bir ülkede yaﬂ›yoruz.
Yarg›tay Baﬂkan›’n›n yarg›n›n
ba¤›ms›z olmad›¤›n›, hakimlerin
“vicdan ile cüzdan” aras›na s›k›ﬂt›¤›n› söyledi¤i, bir k›s›m hakimin
devlet söz konusu oldu¤unda h u k u k u b i r ya na b› raka bi le ce ¤ini ilan
edebildi¤i ve bunun ne bir soruﬂturma, 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›lmas›n›n “ y a r g › k a r a r l a r › y l a ” meﬂru k›l›nd›¤›... bir ülkede yaﬂ›yoruz.
40 bin insan›m›z›n öldü¤ü 1999
depremi sonras›, yarg› gerçek sorumlular hakk›nda bir soruﬂturma
yürüttü mü? Hay›r! Aç›lan davalarda yarg›lanan h›rs›z müteahhitler
bile “ z a ma n a ﬂ› m › ” düz e n ba z l › ¤›yla kurtar›lmad› m›?
Böyle bir ülkede, yarg›ya kim
nas›l inan›p güvenebilir?

‘‹lahi’ adalet ve
devrimci a lternatif
Adaletin parayla sat›ld›¤› bir düzende halk›n önünde sar›laca¤›, ona
güven veren güçlü bir alternatif
yoksa çaresizlik duygusuyla zalimleri ve kendine haks›zl›k edenleri
“allaha havale eder”!
‹lahi adalet beklentisi, çaresizlik
nedeniyle ortaya ç›kar.
“Do¤aya yenik düﬂen ilk insanlar›n tanr›lara, ﬂeytanlara, mucizelere
ve benzeri ﬂeylere inanmas›na yol
aç›ﬂ› gibi sömürülen s›n›flar›n sömürenlere karﬂ› mücadeledeki yetersizli-
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¤i de kaç›n›lmaz olarak ölümden sonra daha iyi bir yaﬂam›n varl›¤›na
inanmalar›na yol açar. Din, bütün
yaﬂam› boyunca çal›ﬂan ve yokluk çekenlere, 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 mücadeleye de kanalize edilebilir, fakat
edilemezse, gerici kaderci muhtevas›yla, adalet için mücadelenin karﬂ›s›ndaki engellerden birine dönüﬂür.
Halk güçlü oldu¤una inand›¤›,
adaleti kendi elleriyle de sa¤layabilece¤ini gördü¤ü anda, adaletsizlikleri, haks›zl›klar› “allaha havale etmek” yerine, kendi iﬂini kendi görür. 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 alternatifini sunmak, kendine güvenini kazanmas›n› sa¤lamakt›r.
Bu devrimci alternatif, halk›n ç›kar›na oluﬂuyla, hak edeni cezaland›rmas›, mazlumu, hakl›y› savunmas›yla ve elbette as›l olarak da,
tüm adaletsizliklere halk›n kendi iktidar›n› kurarak son verebilece¤i
güvenini vermesiyle, bir alternatif
olma özelli¤i kazan›r.
Halk›n iktidar›n›, halk›n adaletini savunmak, mevcut sistem içinde
adalet için mücadele etmemek anlam›na gelmez. Demokratik mücadele içinde düzenin yarg› kurumlar›na
yönelik olarak suçlular›n cezaland›r›lmas›n› talep etmek, bunu yads›yan bir ﬂey de¤ildir. Aksine düzenin

Halk güçlü oldu¤una inand›¤›, adaleti kendi elleriyle
de sa¤layabilece¤ini gördü ¤ü anda, adaletsizlikleri,
haks›zl›klar› “allaha havale
etmek” y e r i n e , k e n d i i ﬂ i n i
k e n d i g ö r ü r. Ye t e r k i b u
güveni kendinde bulsun.
Ki egemenlerin en büyük
k o r k u s u d a b u d u r.

adaletsizli¤inin teﬂhir edilmesi, düzenin yarg›s›ndan adalet beklenilemeyece¤inin bizzat kitlelerin kendi
prati¤i içinde görülmesi, devrimci
alternatifi güçlendirir.
Egemen s›n›f›n yarg›s›nda, adalet ve ahlak yoktur; onlar, ç›karlar›n› savunmak için tüm hukuki ve ahlaki kurallar› bir kenara b›rakabilirler. Bunun karﬂ›s›nda devrimcilerin
adalet anlay›ﬂ›, halk›n sahip oldu¤u
de¤er ve gelenekler üzerinde yükselir. 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 müdürlüklerini, jandarma karakollar›n› aﬂ›p
meydanlara yay›ld›¤›, her türlü hak
alma mücadelesinin “ba¤›ms›z yarg›” kararlar›yla F Tipine havale
edildi¤i bir sistemde, haktan, hukuktan, adaletten söz edilemez.
Yarg›, aç›kça sömürü düzeninin
ç›kar›n› kollamakta, bunun için
kendi yasalar›n› dahi aç›kça çi¤nemekte ve bu bir devlet politikas›
olarak sürdürülmektedir:
“Adalet sistemi, çok küçük bir
az›nl›¤›n istemlerini karﬂ›larken,
geniﬂ halk kitlelerinin istekleri yan›ts›z kald›¤› için büyük bir hoﬂnutsuzluk vard›r. Bu hoﬂnutsuzlu¤u
azaltmak, yok etmek için çeﬂitli düzenlemeler yap›lmaktad›r. Ama adaletten gerçekleﬂmesi beklenen hedefler, adaletin amaçlar›, ç›karlar›n› korudu¤u kesimler esasl› ve kök lü olarak de¤iﬂmeden adalet ihtiyac›m›z›n gerçekleﬂmeyece¤i aç›kt›r.
Çözümü burada aramak gerekir. ”
(Av. Behiç Aﬂç›)
Çözüm, yarg›n›n kimin ç›karlar›n› savunaca¤›nda dü¤ümleniyor.
Halk›n yarg›s› m› olacak o, iﬂbirlikçi sömürücü burjuvazinin mi? Kararlar›n› halk›n ç›karlar› do¤rultusunda m›, yoksa burjuvazinin ç›karlar› do¤rultusunda m› verecek? Ve
elbette yasalar› kim yapacak?
Halk›n iktidar›, bütün bu sorulara halktan yana bir cevap vermenin
ad› ve ilk ad›m›d›r.
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ÖSS bitti,
puanlar aç›kland›. Zaten
kazanacakla-

ÖSS’DE 25.000 SIFIR VE
UMUTLARI TÜKENEN
B‹NLER!
r› belli olanlar sevindiler, iyi kötü bir bölüme yerleﬂebilecekler “ﬂükrettiler hallerine”, kazanamayanlar
baﬂka bir s›nava b›rakt› umutlar›n›... S›nav sonuçlar›na iliﬂkin verilen rakamlar, s›nav yar›ﬂ›na dayal›
e¤itim sisteminin, ö¤renci gençlik için, gelece¤e dair bir umut vaat edemedi¤inin de göstergesi oldu.
Aç›klanan sonuçlara göre, s›navda 25 000 ö¤renci 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 sisteminde mi? Ya da 25 bin ö¤rencinin s›f›r almas›
“tembellikle” mi aç›klanacak, yoksa e¤itim sistemindeki 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›, puanlama sisteminin de¤iﬂmesi gibi farkl›l›klar ne sistemin t›kanm›ﬂl›¤›n› açabiliyor, ne de sistemin adaletsizli¤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… Hayalleri y›k›l›yor çünkü sistem insanlar›n tüm hayallerini o s›nav›n sonucuna göre ﬂekillendiriyor. Ya kazan›rs›n ya bitersin. Rehberlik hizmetlerinde, sözde
gençli¤in kafas›n› açmak ad›na, ö¤renciler strese sokulup
hiçlik duygusu aﬂ›lan›yor; “Ancak bu s›nav›n sonucunda
kazan›rsan insan
olma ﬂans›n var,
yoksa bir hiçsin!”...
Ailelere de ayn› düﬂünce aﬂ›lan›yor. Sistem s›navlar üzerine
kuruluyor. Bunun
sonucunda anne-babalar, çocu¤unun gelece¤ini garanti alt›-
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na almak için, var›n› yo¤unu kat›p, aç kalmak pahas›na dershane kay›t kuyruklar›na giriyor.
Bizler ne s›navdan s›f›r alan 25 000 ö¤renciye ﬂaﬂ›rmal›y›z, ne de herhangi bir üniversiteye yerleﬂemeyen binlerce okul birincisine. Binlerce ö¤renci birincilikle bitiriyorlar okullar›n›. Ama s›navda baﬂar›s›z oluyorlar. Peki ﬂimdi biz de bu insanlar› m› yarg›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›klar›, sistemin istedi¤i paral› ö¤renci olmad›klar› için
kazanamad›lar. Ve ﬂunu da biliyoruz ki, bu yüzbinlerin içinde tüm hayallerini bu s›nava ba¤lay›p fazlas›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 sorunlar›n esas›n› geçiﬂtirmeye çal›ﬂ›yorlar. ‹nsanlar›n hayallerini, umutlar›n›, beklentilerini yeni reform yalanlar›yla ertelemeye, kullanmaya devam ediyorlar.
Yap›lan her de¤iﬂikli¤in bir önceki sistemin ilac› olaca¤› yalan›n› yüzümüze baka baka söylüyorlar. Fakat gerçek ortada. S›navdan hiç puan alamayan 25
000 ö¤renci!
Bir avuç ayr›cal›kl› e¤itim olana¤›na sahip olanlar d›ﬂ›nda, ö¤renci gençli¤in ço¤unlu¤u için s›f›r
alan 25 000 ö¤renci aras›nda olma, ya da üniversiteye giremeyen ö¤renciler içinde olma ihtimali vard›r. Peki nas›l düﬂünmek gerekir? “Gerekti¤i kadar
çal›ﬂamad›m, ben yapam›yorum, akl›m alm›yor” düﬂüncesinde mi olunmal›? Evet, böyle düﬂünenler vard›r. Fakat, görülmesi gerekir ki, sorun
s›f›r alan ya da bir üniversiteye giremeyen ö¤rencilerde de¤il, onlara sunulan e¤itim olanaklar›ndad›r.
OKS, SBS, ÖSS, KPSS… S›navlar yine ö¤rencilerin umutlar›n› karartmaya devam ediyor. Bu
yar›ﬂ böyle devam ederse, daha nice ö¤rencinin
umutlar›, nice ö¤rencinin gelece¤i kararmaya devam edecek! Ve bu sorun
günü kurtarmak için yap›lan ufak de¤iﬂikliklerle giderilemeyecek kadar büyüktür. Bunun için sorunumuzu kan›ksamamal›, sorunu, sorunun kayna¤›
olan iktidarlar›n çözmesini
beklememeli, çözmeyi istemeli ve bunu kendi mücadelemizle baﬂarmal›y›z.
Bunun da tek yolu örgütlenip bize dayat›lanlara karﬂ› ç›kmakt›r.
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S›navlar›n Sonuçlar› Aç›kland›
E¤itimde Temel Sorun Adaletsizlik
Bir kez daha milyonlarca ö¤renci, 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 milyona yak›n ö¤renci s›nav salonlar›nda
gelece¤ini ar›yordu.
Fakat, s›nav salonlar›nda gençlerimiz için bir gelecek olmad›¤› ortadad›r. Üniversitelerin de gençli¤e
bir gelecek sunmad›¤› bir yana; örne¤in ÖSS’ye giren 1.5 milyon ö¤renciden, s›nav sonuçlar› ne olursa
olsun, üniversitelerin toplam kontenjan› 552 bin 392 oldu¤u için, üçte ikisi s›nav› kazansa dahi kay›t
yapt›ramayacak.
S›navlar›n sonuçlar›n› ﬂöyle
özetleyebiliriz;
u ÖSS sonuçlar› da, OKS sonuçlar› da göstermiﬂtir ki; E¤itim
düzeyinde, Bat› ile Do¤u, yoksul
semtlerle zengin semtler, zenginlerin özel okullar› ile devlet okullar›
aras›nda da¤lar kadar fark vard›r.
u ÖSS’de 25 bin, OKS’de 31
bin 221 kiﬂi s›f›r puan ald›.
u ÖSS’de üniversiteye yerleﬂtirilecek ö¤renci say›s›, s›nava giren
ö¤renci say›s›n›n ancak üçte biri kadar olacak.
u OKS’de “puanla ö¤renci alan
okullar”›n ald›klar› ö¤renci say›s›n›n s›n›rl› olmas› nedeniyle, s›navlarda yüksek not alan ö¤renciler bile 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›rmak için okullarda boﬂ kontenjan
bulmalar› gerekiyor.
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Biri nc ile r zenginlerden,
b a ﬂ a r › s › z l a r yoksul l a r d a n
S›navlar›n sonuçlar› e¤itim sistemindeki en temel sorunlardan birisinin, e¤itimdeki adaletsizlik sorunu oldu¤unu da çarp›c› ﬂekilde gösterdi.
Bir avuç zengin az›nl›k, her türlü e¤itim imkan› sunulan özel okullarda 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 yaﬂan›yor.
Her iki kategorideki ö¤renciler
ayn› sorularla, ayn› s›nav sisteminde yar›ﬂa sokuluyorlar. Bu s›nav sonuçlar›na göre de, üniversiteye girip
giremeyeceklerine, gireceklerin
hangi üniversitede okuyacaklar›na
karar veriliyor.
Elbette ki, ‹stanbul, ‹zmir, Ankara gibi büyük ﬂehirlerde okuyan,
özel okullarda okuyanlar yüksek
puan al›rken, yoksul çocuklar›, do¤udaki illerde yaﬂayan halk›n çocuklar›, bu eﬂitsiz s›navlarda yar›ﬂa
dönüﬂtürülmüﬂ “e¤itime” veda ediyorlar.
‹ﬂte 2008 s›navlar›nda, adaletsiz e¤itim sisteminin sonuçlar›;
ÖSS b i r i n c i l e r i z e n g i n o k u l l a r › n d a n ç › k t › . De¤iﬂik Kategorilerden Türkiye birincileri; A n k a r a
A t a t ü r k A n a d o l u L i s e s i , Tuzla
Vehbi Koç Vakf› Özel Koç Lisesi (2
birincilik), ‹ z m i r Özel Fatih Fen
Lisesi, ‹stanbul Lisesi (2 birincilik)
isimli liselerin ö¤rencileri içinden
ç›kt›.
Birincileri ç›karan liselerin
b u l u n d u ¤ u i l l e r, A n k a r a , ‹ s t a n b u l
ve ‹zmir oldu. Bunun karﬂ›s›nda,
ÖSS’de b a ﬂ a r › s › z l › k d ü z e y i e n
yüksek iller ise, A r d a h a n , H a k k a r i v e ﬁ › r n a k oldular.

Ayn› durum OKS s›nav› için de
geçerlidir. OKS birincilerinden,
18’i ‹stanbul'dan, 10’u A n k ar a ' d a n , 6 ’s› ise ‹zmir'den ç›kt›.
Elbette ki, “ b a ﬂ a r › ” ve “ b a ﬂ a r › s›zl›k” 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, “ p a r a s ›
olan ayr›cal›kl› e¤itim olanakla r › n d a n y a r a r l a n › y o r ” diye ifade
etmek de eksiktir, dahas› zengin olmayan›n e¤itim göremedi¤i bir sistem söz konusudur. Devlet okullar›n›n da resmi ya da resmi olmayan
yollardan toplad›klar› paralarla, büyük oranda paral› hale getirilmiﬂ olmas› bir yana, özellikle yoksul bölge ve semtlerdeki devlet okullar›nda e¤itimin kalitesizli¤i, “ p a r a s › z
e¤itim yok” dedirtecek durumdad›r.
Hal buyken, e¤itim sisteminin
tamamen özelleﬂtirilmemiﬂ olmas›
tali bir duruma düﬂüyor, çünkü fiilen e¤itim sistemi parayla sat›n al›nan bir “ m e t a ” haline getirilmiﬂtir.
Bu tablonun yaratt›¤› e¤itimdeki
adaletsizli¤i çarp›c› olarak göstermesi aç›s›ndan; E ¤ i t i m S e n ' i n
2005'te ortaya koydu¤u rakamlar› hat›rlayal›m;
u Okuma yazma bilmeyenlerin
oranlar›; ‹ç Anadolu Bölgesi'nde
yüzde 9.7, Karadeniz bölgesinde
yüzde 14.2, Do¤u Anadolu Bölgesi'nde yüzde 22.3, Güney Do¤u
Anadolu
Bölgesi'nde
yüzde
26.7’dir.
u 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¤retim mezunudur.
u En yüksek okullaﬂma oran›
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mas›na
neden oldu. Dershanelere
gitme oran›n› azaltmad›.
Ya da s›nav sisteminin yaratt›¤› e¤itimdeki adaletsizli¤i
de ortadan kald›rmad›.
K›sacas›, OKS kald›r›ld› ama
OKS’nin neden kald›r›ld›¤›, yeni getirilen sistemin hangi sorunlar›n çözümüne hizmet edece¤i anlaﬂ›lamad›.
E¤itim sisteminde sürekli
yap›lan de¤iﬂiklikler, e¤itim
sisteminin sorunlar›n› çözmeye hizmet etmiyor. Bunun en
temel nedeni, sorunu üreten
sisteme dokunulmamas›d›r.
E¤itim sorununu çözmek
için politika üretilmiyor, bilimsel bir çal›ﬂma yürütülmüyor,
fakat sorun çözme oyunu oynan›yor.
Tepkilere neden olan sistem
de¤iﬂtirilerek ‘e¤itimin sorunlar›n› çözüyoruz’ propagandas›
yap›l›yor, ama yeni getirilen
sistem, bir öncekinden daha
fazla olumsuzluklar içeriyor.
Yap›lan de¤iﬂiklikler sonucunda, e¤itim sistemi adeta

S›navlar› Kald›rmak
Sorunlar› Çözer Mi?
Ortaö¤retim Kurumlar› Ö¤renci Seçme ve Yerleﬂtirme S›nav› (OKS) bu y›l son kez yap›ld›.
Art›k, OKS s›nav› olmayacak 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) girilecek ve bu üç s›navdan al›nan
puanlar yerleﬂtirmede kullan›lacak.
AKP iktidar›, sürekli eleﬂtirilen s›nav sistemini kald›rd›¤›n› söylüyor, ama yerine getirdi¤i sistem önceki sistemin
olumsuzluklar›n› ortadan kald›rm›yor.
Örne¤in, s›nav sistemi ö¤rencileri dershanelere ba¤›ml›
hale getiriyordu. AKP, güya bu
ba¤›ml›l›¤› ortadan kald›racakt›. Fakat, SBS uygulamas›na
geçilece¤inin netleﬂmesi, daha
önce 7. ve 8. s›n›flarda dershanelere giden ö¤rencilerin, ﬂimdi 4. ve 5. s›n›flardan itibaren
dershanelere yaz›lmaya baﬂla-

yüzde 111.5 ile Marmara bölgesinde iken, en düﬂük okullaﬂma oran›
yüzde 20 ile Karadeniz ve Güney
Do¤u Anadolu Bölgelerindedir.
u ‹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 düﬂük 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 ﬂehirlerdeki yoksullar›n çocuklar› okumaktad›rlar. ‹kili e¤itim ya da birleﬂtiril-
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miﬂ s›n›flarda e¤itim yapan okullarda toplam 3 milyon 122 bin ö¤renci
e¤itim görmeye çal›ﬂ›yor. Bu demektir ki, 3 milyonun üzerinde yoksul çocu¤u, üst üste y›¤›lm›ﬂ s›n›flarda e¤itim görmek için mücadele
etmektedir.
Türkiye genelindeki e¤itimsiz
nüfusu Do¤u, Güneydo¤u ve Karadeniz bölgelerindeki halkla birlikte,
büyük ﬂehirlerdeki yo k s u l l a r oluﬂturmaktad›r.
Okul öncesi, ilkö¤retim ve ortaö¤retimde 6 milyon çocuk ve gencimiz, e¤itim hakk›ndan yararlanam›yor. Bu 6
milyon çocuk da yo ks ul l ar › n çocuklar›d›r.

“yap boz” tahtas›na çevrilmiﬂ
durumdad›r. Elbette bu de¤iﬂiklikler 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›lmas› da, daha uygulama baﬂlamadan, yeni getirilen sistem
getirdi¤i olumsuzluklarla tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂ durumda.
E¤itim sistemindeki tek sorun s›nav sistemi de¤ildir. Bu
nedenle, salt s›nav sistemi üzerinde yap›lacak de¤iﬂiklikler
e¤itim sorununu çözemez.
E¤itim sistemindeki sorunlar birbirine ba¤l› ve bütündür.
S›nav sistemi, dershane sistemi, e¤itim kalitesinin bölgelere, okullara, s›n›fsal duruma
göre farkl›l›klar içermesi, e¤itimin 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 olmayacakt›r, tersine yeni uygulaman›n ortaya ç›karaca¤› sorunlar›
ve çözümsüzlü¤ü görmek için
uzun y›llar beklemek gerekmeyece¤i ﬂimdiden söylenebilir.

‹ﬂte yukar›da sözü edilen s›navlar›n sonuçlar› da bu tablonun sonucudur. Dolay›s›yla, s›nav ö¤rencilerin bilgilerini ölçmenin ötesinde,
oligarﬂik sistemin adaletini, e¤itim
anlay›ﬂ›n› ölçmüﬂtür.
Bir sendikac›n›n ifadesiyle; Öteki Türkiye’nin okullar› bu y›l da dökülmeye devam etmiﬂtir. Çünkü,
öteki Türkiye yoksullar›n Türkiyesi’dir. Onlar iktidarda de¤ildir. Dolay›s›yla, ülkenin olanaklar›ndan
yararlanamayanlard›r.
AKP iktidar› da, bir avuç zenginin iktidar› oldu¤u için, bu adaletsizlik tablosunu büyüterek sürdürmüﬂtür.
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Devrimci ve Demokratik Ya p › l a r A r a s › n d a
Diyalog ve Çözüm Platformu ’ n d a n

r u l t u s u n d a gerçekleﬂti¤ini,
ancak 11 Nisan tarihinde
gerçekleﬂtirilen görüﬂmenin
ard›ndan bu karar› kald›rd›klar›n›, bundan sonra gerçekleﬂmiﬂ sald›r›lar›n tamamen iç
iletiﬂim eksikli¤inden kaynakland›¤›n›; taraf›m›zdan sald›r› olarak nitelenen ve asla kabul edilemez buldu¤umuz yönelimleri ise kendilerine ve de¤erlerine dönük sald›r›lara
karﬂ› ‘meﬂru müdafaa’ olarak de¤erlendirdiklerini ifade etmiﬂlerdir.
DDYADÇP taraf›ndan ilk görüﬂmeden itibaren sald›r›lar›n yay›lmas›n›n önüne geçmek amac›yla, Güncel Gazetesi’nde ç›kan haberin düzeltilmesi konusunda hem DTP il
baﬂkan› hem de Güncel Gazetesi
nezdinde giriﬂimlerde bulunulmuﬂtur. Konu gündeme her getirildi¤inde
düzeltme yap›laca¤› ifade edilmesine ra¤men bu konuda süreç boyunca
herhangi bir ad›m at›lmam›ﬂt›r.
DDYADÇP’nun sald›r›lar›n durdurulmas› 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 silahlar kullan›lm›ﬂ ve a¤›r yaralananlar olmuﬂtur. Bu geliﬂmeden sonra
yap›lan görüﬂmelerde sald›r›lar›n
yap›ld›¤› en son yer olan Okmeydan›’nda ortak bir aç›klama yap›lmas›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 Okmeydan› 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 taraftan temsilciler 18 Nisan günü biraraya gelmiﬂ; yap›lan görüﬂme sonucunda 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:

DEVR‹MC‹ VE DEMOKRAT‹K KAMUOYUNA
7 Nisan 2007 tarihinde Alibeyköy’de iki Azadiya Welat da¤›t›mc›s›n›n b›çaklanmas› sonras›nda bu
b›çaklama olay› gerekçe gösterilerek 8 Nisan tarihinde Anadolu Temel 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 konusunda mutabakata var›lm›ﬂt›r. Ancak 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 Temel Haklar Derne¤i’ne yap›lan sald›r›dan hemen sonra HÖC taraf›ndan, Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras›nda Diyalog ve Çözüm
Platformu (DDYADÇP)’na toplant›
ça¤r›s› yap›lm›ﬂt›r. 9 Nisan tarihinde yap›lan platform toplant›s›nda
HÖC temsilcisi geliﬂen olaylar› aktararak; 8 Nisan tarihinde Kürt Hareketi’nin alan temsilcilerinin kendileri ile yapt›klar› görüﬂmede, Alibeyköy’deki b›çaklama olay›ndan
HÖC’ün sorumlu tutularak ülke çap›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,
sald›r›lar›n son bulmas› ve sorun u n ç ö z ü m ü konusunda platformun 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 üzerine, Kürt Hareketi’nin alan temsilcileri ile çeﬂitli kanallar üzerinden görüﬂmelere baﬂlam›ﬂ ve sald›r›lar›n
derhal durdurularak, bir sorun var
ise diyalog yolu ile çözülmesini talep etmiﬂtir. DTP yönetiminin sürecin baﬂ›ndan itibaren görüﬂme ka-
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nallar›n› aç›k tutmuﬂ olmas› ve görüﬂmelerde sorunun diyalog ile çözülmesi gerekti¤i yönündeki görüﬂleri olumlu olmakla birlikte, sald›r›lar›n önüne geçmekte yetersiz kalm›ﬂt›r. Yap›lan bir dizi görüﬂmenin
ard›ndan sald›r›lar sona ermiﬂ ve taraflar›n da onay›n› alan DDYADÇP,
olaylar› yerinde incelemek ve sald›r›lardaki sorumluluklar› tespit etmek üzere bir a r a ﬂ t › r m a k o m i s y o n u k u r m u ﬂ t u r.
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 yapm›ﬂ
ve
haz›rlad›¤›
raporu
DDYADÇP’na sunmuﬂtur. Bu metin hem sald›r›lar gerçekleﬂti¤i s›rada DDYADÇP taraf›ndan yap›lan
görüﬂmeler, hem de komisyon raporu ›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 gelen ve baz› çal›ﬂmalar›na kat›lm›ﬂ
olan kiﬂiler olsa da, b›çaklama olay›n›n siyasi bir yönünün olmad›¤›
belirlenmiﬂtir. Temel Haklar Derne¤i yetkilileri b›çaklama olay›n›n
akabinde Eyüp DTP ilçe yöneticileri ile yapt›klar› görüﬂmede, Azadiya
Welat da¤›t›mc›lar›n› b›çaklayan kiﬂilerin olaydan bir süre önce kendileri ile herhangi bir ba¤›n›n kalmad›¤›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 demecinin Güncel Gazetesi’nde yer almas›, 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 tarihindeki platform toplant›s›nda Alibeyköy’deki b›çaklama olay›n›n ard›ndan tutum al›nmas›na karar verdiklerini, ilk iki sald›r›n›n bilgileri do¤-

u Siyasi bir yan› bulunmayan
bir olay, DTP ve Kürt Hareketi’nin
di¤er kurumlar› taraf›ndan detayl›
20 Temmuz 2008

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 edilemez. Devrimci ve demokratik yap›lar aras›ndaki sorunlar›n diyalog
yoluyla çözülmesini esas alm›ﬂ olan
platformumuz, b i r b a ﬂ k a d e v r i m c i
kuruma yönelik ﬂiddeti mahkum
etmekte
ve
k › n a m a k t a d › r.
DDYADÇP devrimci ve demokratik kurumlar aras›nda hangi gerekçe
ile olursa olsun, her türlü misilleme
ve meﬂru müdafaa ad› alt›nda savunulan t›rmand›r›c› yaklaﬂ›mlar› ilkesel olarak reddetti¤ini bir kez daha
vurgulamaktad›r.
u

Komisyon araﬂt›rmalar› boyunca, 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 ‹ l k o l a ra k; bu birikime konu
olan olaylar ne olursa olsun, bu, uygulanan ﬂiddetin gerekçesi olamaz,
olmamal›d›r. Yaﬂanan sorunlar› muhataplar› ile zaman›nda diyalog yolu ile çözme anlay›ﬂ›n›n temel al›nmas›, bahsi geçen olaylar›n birikime neden olmas›n›n önüne geçilmesinde en önemli noktad›r.
u

‹ k i n c i o l a r a k ; sözü edilen
birikime neden olan olaylar tek tarafl› gerçekleﬂmemektedir. Her siyasi yap› kendi politikalar›n› hayata
geçirme hakk›na sahiptir. Bu noktada ortaya ç›kan sorunlar ise dost kurumlar aras›nda bir mesele olarak
ele al›nd›¤›nda, sorunlar›n boyutlanmas› önlenecektir.

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

Diyarbak›r Ölüm
Orucu ﬁehitleri An›ld›
14 Temmuz 1982’de Diyarbak›r
Hapishanesinde iﬂkenceleri ve bask›lar› protesto etmek amac›yla baﬂlat›lan ölüm orucunda ﬂehit düﬂen
K e m a l P i r, Hayri Durmuﬂ, Ali Çiçek ve Akif Y›lmaz çeﬂitli ﬂehirlerde 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›.

TKM’de Anma:

Mad›mak Utanç Abidesi
1 0
Temmuz’da
Trakya Kültür Merkezi’nde
Mad›mak’ta yak›lanlar an›s›na “Türküler Susmaz” ismiyle bir anma düzenlendi.
Anmada, “mad›mak bir
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utanç abidesidir” denilerek, Mad›mak katliam›n›
yapanlar ve amaçlar› anlat›ld›. Katliam› anlatan belgesel ve derne¤in faaliyetlerini anlatan slayt gösteriminin yan›nda, TKM müzik
toplulu¤u da dinleti verdi.

detin yanl›ﬂ oldu¤unu, bundan sonra geliﬂecek durumlar›n engellenmesinde hassasiyet gösterilece¤ini
ifade etmiﬂlerdir. Platformumuz bu
yaklaﬂ›m› olumlu bulmaktad›r.

u Yaﬂanan olaylardan ç›kar›lan
sonuçlarla, yaﬂanan sorunlar›n diyalog yolu ile çözülmesinde ›srarc›
olunmas›n›n, tüm devrimci ve demokratik kurumlar›n kazan›m› olaca¤› konusunda görüﬂ birli¤ine var›lm›ﬂt›r.
9.7.2008

DEVR‹MC‹ VE DEMOKRAT‹K
YAPILAR ARASI D‹YALOG VE
ÇÖZÜM PLATFORMU
Not: DHP, sald›r›lar› merkezi görmedi¤i ve Okmeydan›’ndaki sald›r›lar›n bir baﬂka nedenden kaynaklan›p, Alibeyköy’deki
sald›r›lardan ba¤›ms›z oldu¤u gerekçesi ile
bu metne ﬂerh koymuﬂtur.

ﬁehitlerimiz
Özgür Vatan
Ça¤r›s›d›r
Avusturya’n›n Linz
ve Graz kentlerinde 2
Temmuz 1993'te Sivas
Mad›mak Oteli’nde yak›larak katledilenler
ile, 12-14 Temmuz
1991'de kuﬂat›ld›klar›
üslerde çat›ﬂarak ﬂehit
düﬂen 12 devrimci
an›ld›.
6 Temmuz’da G r a z
A n a d o l u K ü l t ü r M e rk e zi ’n d e yap›lan anmada, katliam›n sorumlular›n›n “hükümetiyle, cumhurbaﬂkan›yla, ordusuyla, polisiyle
5 y›ld›r iktidarda" oldu¤u
vurgulanarak,
katliam›n›n sorumlular›n›n bir an önce yarg›lanmas› talep edildi.

13
Temmuz’da
Linz Halk Kült ü r
M e r k e zi’nde yap›lan
anmada, ise “ K›z›lder e ' d en 1 2 Tem m u z ' a
16-17 Ni s a n ' d a n b üy ü k Ö l ü m o r u cu d i r e niﬂine kad a r, tarihimiz
k a hr am a nl›klar tarihidir, direniﬂ tarihidir.”
denilerek, ﬂehitlerin
miras›na sahip ç›k›laca¤› vurguland›.
“ ﬁe h i t le r i miz Öz gür Va tan Ça¤r›s›d›r”
pankart› as›lan anmada, Linz Halk Kültür
Merkezi üyeleri de müzik dinletisi verdi.
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Ayn› kökenden iki kavramdan
birisi halk›n yarar›na iken, di¤eri
halk›n zarar›nad›r. Bu kavramlar
refor m ve refor mizm’dir.
Frans›zca ‘reforme’ kelimesinden dilimize gelen refor m, daha iyi
bir duruma getirmek için düzelt me, iyileﬂtir me anlam›nda kullan›l›r. Kavram, ilk olarak serbest rekabetçi kapitalizm döneminde
burjuvazinin ekonomide, siyasette,
sosyal yaﬂamda, hukukta yapt›¤›
ilerici anlamdaki de¤iﬂiklikleri tan›mlamak için kullan›lm›ﬂt›r. Sonras›nda ise kelime anlam›yla da
çok çeﬂitli alanlarda ve biçimlerde
kullan›lm›ﬂt›r.
Reform kavram›n›, gerici iktidarlar da yo¤un olarak kullanmaktad›rlar. “ Yarg› Refor mu”, “Sosyal
G üvenli k Ref or m u ” , “ e ¤ i t i m r e f o r mu” gibi... Fakat bu bir aldatmacad›r. Amaç, halk›n aleyhine olan
düzenlemeleri, “ refor m ” diyerek,
halk›n yarar›na bir düzeltme, iyi leﬂtir me gibi sunmakt›r.
Yani; halk›n talepleri, ihtiyaçlar›
temelinde reformlar gündeme gelebilece¤i gibi, tamamen halk›n
aleyhine olan uygulamalar da reform ad› alt›nda gündeme getirilebilir.
Reformlar için mücadele etmek, iﬂçi s›n›f› ve halk aç›s›ndan
gerekli ve yararl› iken, bu mücadeleyi reformlarla s›n›rlamak ise,
iﬂçi s›n›f› ve halk›n zarar›nad›r.
Buna karﬂ›n, emekçilerin kur tuluﬂu refor mlarda de¤il, kendi ik tidarlar›ndad›r. Dolay›s›yla refor mizm, emekçilerin mücadelelerini
reformlar için mücadele ile s›n›rlamaya çal›ﬂmakt›r. Kapitalist düzenin devrimle kökten de¤iﬂtirilmesi
yerine, “bozuk yanlar›”n›n reformlarla düzeltilmesini isteyen siyasal
ak›m› ifade eder.
R e f o r mizm, emekçiler lehine
taleplerde bulunuyor görünse de,
emekçilerin iktidar için mücadelesini engellemeye çal›ﬂt›¤›ndan dolay›, burjuvazinin iktidar›n›n ömrünü uzatmaya hizmet eder. Bu nedenle, emekçi s›n›flar içinde hayat
bulmuﬂ olmas›na ra¤men, özü itibariyle bir burjuva ideolojisidir.

B‹LG‹
REFORM‹ZM
Kimi reformist kesimler, Marksizm-Leninizm ad›na hareket ederler. Fakat, Marksist-Leninist bak›ﬂ
aç›s›na göre, s›n›flar mücadelesinde, iﬂçi s›n›f›n›n esas mücadelesi
iktidar mücadelesidir. Dolay›s›yla,
ezilenlere iktidar hedefini göstermeyen bir hareketin ad› ne olursa
olsun, Marksizm-Leninizm’le ve
devrimcilikle ilgisi yoktur.
Tekrar alt›n› çizerek belirtirsek;
refor mizmin gerici yan›, reformlar
için mücadele etmesi de¤il, iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin iktidar› için mücadele etmemesi ve bu mücadeleye karﬂ› olmas›d›r.
Nitekim, devrimciler de reformlar için mücadele ederler. Ancak
reformlar, devrimciler için amaç
de¤il, devrim mücadelesinin geliﬂtirilmesi için bir araçt›r. Reformlar
için mücadele amaç olmaya baﬂlad›¤› noktada devrimden, devrimcilikten uzaklaﬂ›l›yor, reformistleﬂme baﬂl›yor demektir.
Lenin “Marksizm ve Reformculuk” isimli makalesinde ﬂöyle der;
“... Refor m c u l a r, sadaka yard › m ›
ile iﬂçileri parçalamay›, onlar› aldatmay› ve onlar› s›n›f savaﬂ›m › n d a n d ö n d ü r m e y i d ü ﬂ ü n ü r l e r.
Refo r m c u l u k y a l a n › n › t a n › y a n i ﬂ çiler, refor m l a r › s › n › f s a v a ﬂ › m › n › n
geliﬂtirilmesi, yayg›nlaﬂt›r›lmas›
i ç i n k u l l a n › r l a r.” (‹ﬂçi S›n›f› Partisi Üzerine, Marks, Engels, Lenin)
Asl›nda ilk reformistler Ütopik
Sosyalistler’dir diyebiliriz. Ütopik
sosyalistler henüz s›n›flar mücadelesinin geliﬂim yasalar›n› bilmedikleri, kapitalizmi çözümleyemedikleri için, kapitalizmi ortadan kald›rmadan, burjuvaziyi ikna ederek
eﬂitlikçi bir toplum kurulabilece¤ine inan›yorlard›.
Marks ve Engels bilimsel sosyalizmin temellerini atarak, devrim

yap›lmadan, kapitalist iliﬂkilere
son verilmeden sosyalist bir toplum kurulamayaca¤›n› ortaya
koydular. Böylece, ütopik sosyalizm de tarihe gömüldü.
Reformizmin emekçilerin saflar›nda tekrar ortaya ç›k›ﬂ›, 19. Yüzy›l›n sonlar›na do¤ru olur. Reformizmin iﬂçi s›n›f› içinde geliﬂmesinin önünü açan Avrupa’n›n kapitalist ülkelerinde ortaya ç›kan iﬂçi
aristokrasisidir.
‹ﬂçi aristokrasisi, iﬂçi s›n›f› içinde ortaya ç›kan ayr›cal›kl› bir kesimdir. Avrupa’daki kapitalizmin
h›zl› geliﬂimi ve tekelleﬂmenin baﬂlamas›, burjuvaziye iﬂçi s›n›f› içinde küçük ama etkili bir kesimi sat›n alarak, ayr›cal›kl› bir kesim yaratma olana¤› verdi. Düzenle çeliﬂkileri yumuﬂam›ﬂ bu kesimler, ayr›cal›kl› konumlar›n› koruma istekleri nedeniyle de sistemle çat›ﬂma
içine girmek istemezler.
‹ﬂçi aristokrasisi denilen bu kesim, 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›nlaﬂ›r.
‹lk reformist örgütlerden birini
“‹ngiliz Fabianlar›” kurar. 1883’de
Londra’da kurulan Fabian Derne¤i, kapitalizme karﬂ› ç›km›yor, ancak emekçilerin, üretilen de¤erler
üzerinde daha çok hak sahibi olmas›n›, yani kapitalizmin kötü sonuçlar›n›n, belli ölçülerde düzeltilmesini istiyorlard›. Bu örgüt
1906’da ‹ngiliz ‹ﬂçi Partisi’ni do¤urdu.
Revizyonist II. enternasyonal
partileri de, Marksist-Leninist oldu¤unu, sosyalizmi savundu¤unu
söyleyip emekçilerin iktidar mücadelesini örgütlemeyen günümüzdeki pek çok örgüt de, özünde reformisttir. Marksizmin devrimci
özünü, iﬂçi s›n›f›n›n iktidar›n› reddedenlerin, pratikte sürüklenecekleri nokta reformizmdir. Lafta sosyalizmi savunuyor görünmeleri, bu
gerçe¤i de¤iﬂtirmez.

ÇA⁄RI METN‹
“Biz, aﬂa¤›da imzas› bulunan kurum ve örgütler suyun
bir piyasa mal› gibi al›n›p sat›lmas›n›n yol açaca¤› belli
baﬂl› ve bugün öngörülebilen
ﬂu sorunlar üzerinde ortaklaﬂt›¤›m›z› kamuoyuna duyuru-

Suyun Ticarileﬂtirilmesine
Hay›r Platformu Kuruldu
15 Temmuz günü Suyun Ticarileﬂtirilmesine Hay›r Platformu
taraf›ndan Taksim Tramvay Dura¤›’nda bir eylem gerçekleﬂtirildi. Platform üyeleri yeni kurulan
platformlar›n›n isminin yaz›l› oldu¤u pankart› açt›lar. Halk Cepheliler de kitlesel olarak eyleme
kat›ld›lar.
Eylemde Platform ad›na
aç›klama ‹KK Genel Sekreteri
Tores Dinçöz taraf›ndan okundu.
Aç›klamada emperyalizmin pazar aray›ﬂ›n›n e¤itimden sa¤l›¤a,
ulaﬂ›mdan sosyal güvenli¤e kadar 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 piyasa mal› gibi al›n›p sat›lmas›n›n
yol açaca¤› belli baﬂl› ve bugün
öngörülebilen ﬂu sorunlar üzerinde ortaklaﬂt›¤›m›z› kamuoyuna
duyuruyoruz” diyen Dinçöz,
önümüzdeki süreçte en önemli
toplumsal mücadele konular›ndan birinin suyun özelleﬂtirilmesi oldu¤unu söyledi. 2009’da ‹stanbul’da toplanacak olan 5.
Dünya Su Formu’nun suyun piyasalaﬂt›r›lma sürecini h›zland›rmay› amaçlad›¤›n›, buna karﬂ›
gereken cevab›n ülke genelinde
güçlü ve kararl› bir birliktelikle
verilece¤inin söylendi¤i aç›klaman›n sonunda platformu oluﬂturan kurumlar›n isimleri okundu.
Eyleme 250 kiﬂi kat›ld›.
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yoruz:
(...)
- Öte yandan suyun ticarileﬂtirilmesi, özelleﬂtirilmesi, metalaﬂt›r›lmas› çabalar› yaln›zca yoksullar›n
temiz suya eriﬂim hakk›n› tehdit etmekle de kalmamakta, yeni baraj ve
santral inﬂaatlar› yüzünden dünya
halklar›n› ve gelecek nesilleri mevcut su havzalar›n›n tümüyle kaybedilmesi, havzalardaki canl› yaﬂam›n
ve gen kaynaklar›n›n tahrip edilerek
ekosistemlerin sona ermesi, tarihi
ve kültürel miras›n yok edilmesi gibi telafisi mümkün olmayan tehlikelerle karﬂ› karﬂ›ya b›rakmaktad›r.
(...)
- Suyu sat›n almaya gücü yetmeyen milyonlarca köylü ve çiftçinin
topraklar›ndan kopar›larak büyük
kentlere zorla göç ettirilmesinin sonuçlar›, y›¤›nsal iﬂsizli¤in ve sefaletin doru¤a ç›kmas›, çarp›k kentleﬂmenin 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 sermayenin aﬂ›r› kar h›rs›ndan dolay›
mevcut durumundan daha da sa¤l›ks›z hale gelecektir. Birçok hastal›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›nda suyun insan hakk› oldu¤u karar›
alm›ﬂ, 1992 y›l›nda suyun al›n›p sat›labilen bir meta oldu¤una karar
vermiﬂtir. 1996 y›l›nda oluﬂturulan
Dünya Su Konseyi arac›l›¤›yla çok
uluslu ﬂirketler ve özel sektör temsilcilerinin ülke politikac›lar› ve yerel yöneticileri ile iﬂbirli¤i sonucu
'su' bütün dünyada talana aç›lm›ﬂt›r.
Dünya Su Konseyinin gerçekleﬂtirdi¤i Dünya Su forumlar›n›n hepsinde Dünya Su Konseyinin amac› tüm
dünyada ve ülkemizde tüm sular›n
(su kaynaklar›n›n, akarsular›n, göllerin, barajlar›n, ﬂehirlerin su da¤›t›m›n›n) özelleﬂtirilmesini amaçlamaktad›r. Dünyadaki ve ülkemizdeki 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 olarak teﬂhir ve protesto ederek özelleﬂtirmeleri durdurmal›y›z. Bunun
için güç birli¤i yaparak mücadele
etmeliyiz. (...)
SUYUN T‹CAR‹LEﬁT‹R‹LMES‹NE HAYIR PLATFORMU
D‹SK, KESK, TMMOB, ‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul Serbest
Muhasebeciler ve Mali Müﬂavirler
Odas›, ‹stanbul Barosu, ‹stanbul
Eczac›lar Odas›, ‹stanbul Diﬂ Hekimleri Odas›, ‹stanbul Veteriner
Hekimler Odas›, Su Politik, Al›nteri, Munzur’u Koruma Kurulu, SODAP, Çorlu Su Yaﬂamd›r Platformu, GDO’ya Hay›r Platformu, Halkevleri, Ö¤renci Kollektifleri, ESP,
Temel Haklar Federasyonu, ‹D‹L
Kültür Merkezi, Halk Cephesi, Birleﬂik Metal-‹ﬂ Sendikas›, Enerji Yap›-Yol Sen, Tümbel-Sen 1 ve 4 Nolu ﬁubeler, E¤itim-Sen, Tar›m Orkam-Sen, Yap›-Yol Sen, Çevre Hukuku 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 ‹stanbul ‹l örgütlenmeleri
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Yugoslavya, Srebrenica, Darfur, Zimbabve...

Dünya, Emperyalistlerin
Çiftli¤i Olamaz!
Emperyalist müdahalecilik, her
konuda ve dünyan›n her yerinde söz
söyleme, hüküm verme hakk›n›
kendinde görüyor. Çeﬂitli gerekçelerle kendi iﬂledi¤i suçlar› baﬂkalar›na yükleyerek, kendi besleyip büyüttü¤ü diktatörleri, katliamc›lar›
suçlayarak, soyk›r›mlar›, diktatörleri sadece kendilerinin durdurabilece¤ini ileri sürerek, müdahalecili¤ini meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor. Geçti¤imiz hafta bu müdahalecili¤in
de¤iﬂik örneklerine tan›k olmaya
devam ettik.
Bunlardan ilk olarak emperyalist
müdahalecili¤in askeri, siyasi, ekonomik, kültürel, tüm boyutlar›yla
yaﬂand›¤› Yugoslavya’daki S re b renica katliam›n› ele alaca¤›z.
Emperyalizmin milliyetçi k›ﬂk›rtmalar›n›n en boyutlu sonuçlar›ndan biri olan S re b renica katliam›,
13. y›l›nda lanetlendi, katledilenler
an›ld›. Bosna Hersek’te Potocari’de
oluﬂturulan mezarl›kta düzenlenen
anma ve defin törenleri, Bosnal›’lar›n ac›lar›n› tazeledi.
Toplu mezarlar bulunmaya devam ediliyor hala. Anma y›ldönümünde onlardan kimlikleri yeni tespit edilenler, bir kez daha defnedildi. Halen 13 bin Boﬂnak erke¤in kay›p oldu¤u belirtiliyor.
Anma törenleri kimi televizyonlar 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 yay›nlarda yap›lan konuﬂmalarda,
“‹ki S›rp Katil”in peﬂindeydi hemen herkes;; peki nerede emperyalizm?... 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 ortam› yaratan politik sorumlu da,
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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 geçmiﬂtir, ama bazen çabuk unutuluyor ve
unutturuluyor emperyalist iletiﬂim
mekanizmas›nda. Bu yüzden hat›rlamakta yarar var. 1995’te gerçekleﬂen katliam›n seyri ﬂöyleydi:
6-8 Te m m u z ’da S›rp güçler
Srebrenica’y› kuﬂatt›. Srebrenica’y›
korumakla 600 Hollandal› asker görevliydi. S›rplar, Srebrenica’y›
bombalamaya, halk kaçmaya baﬂlad›.
11 Te m m u z ’ d a Potocari’deki
Hollanda üssüne s›¤›nan ço¤u kad›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 söyledi.
12 Temmuz günü, kad›n ve çocuklar Müslüman bölgesine götürecek otobüslere bindirilirken, S›rplar
12-77 yaﬂ aras›ndaki tüm erkekler i ‘savaﬂ suçu sorgusu’ için ay›rd›.
13 Temmuz’da silahs›z halk,
Kravitsa Köyü yak›nlar›nda katledilmeye baﬂland›.
BM B a r› ﬂ g ü c ü a s k e rl e ri , Potocari üssünde bulunan 5 bin Boﬂnak’› S›rplara teslim etti. Karﬂ›l›¤›nda Bosnal› S›rplar’›n esir ald›¤›
14 Hollandal› asker sal›verilmiﬂti.
16 Temmuz’da Hollandal› askerler kentten ayr›l›rken, Bosnal› S›rplar Srebrenica’y› ele geçirerek, beﬂ
gün boyunca binlerce Bosnal› Müslüman erke¤i katlettiler. Srebrenica’da katledilenlerin say›s› 8 bin
106 olarak aç›klanm›ﬂt›r.

Katliam›n seyrinin de aç›kça
gösterdi¤i gibi, Birleﬂmiﬂ Milletler
ve Hollanda, bu katliam›n birinci
d e re ce de n s oruml ul a r› i ç i nde di r.
Fakat o günden bu yana, bu sorumluluk siyasal, hukuki hemen
hiçbir zeminde sorgulanmad›.
Katledilenlerin anneleri taraf›ndan ‘soyk›r›ma göz yumdu¤u’ iddias›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 sorumlulu¤unu ortaya koyan resmi raporlar olmas›na ra¤men, kimse o
mahkemede de Hollanda’y› sorgulamaya, 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, çocuk 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 görünenler, o gün, ne katliam› engellemek için bir ﬂey yapm›ﬂlar, ne de
katliamdan kurtulan onbinlerin dram›na çözüm bulmuﬂlard›.
Körfeze tüm tarihin en büyük askeri y›¤›na¤›n› yapabilen emperyalizm, 40 bin mülteciye su bile ulaﬂt›ramad›! Srebrenica'da susuzluktan, evet yaln›zca yeterli içme suyunun olmamas›ndan dolay› da öldü
çocuklar.
O zaman bu sahneleri, dünyaya
"insanl›k ay›b›" olarak sundular ve
biz devrimciler, hay›r dedik: “Sreb renica trajedisi, ‘insanl›k ay›b›’ de¤ i l, e m p e r ya liz mi n va hﬂ e tid i r” .
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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 sorumlu emperyalizmdi.
Yugoslavya’da cumhuriyetler
halinde örgütlenmiﬂ di¤er halklar›
tamamen kendi yönetimi alt›na almak isteyen Miloseviç yönetimi, bu
politikalar›yla S›rp burjuvazisinin
ç›karlar›n›n savunucusuydu. ‹lk çat›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›. Havadan bombalamalarla Balkanlara askeri 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 gerçekleﬂtirilmiﬂti. 800 bin Tutsi ve
›l›ml› Hutu katledilmiﬂti bu soyk›r›mda. Orada da emperyalistler soyk›r›m›n zeminini haz›rlam›ﬂ ve k›ﬂk›rtm›ﬂlard›.
Soyk›r›m›n birinci dereceden sorumlusu da yine bir emperyalistti:
Bu kez F r a n s a vard› karﬂ›m›zda.
Y›llarca inkar etti sorumlulu¤unu Fransa. Fakat, sonra, bizzat kendi belgeleriyle sorumlulu¤u resmi
olarak kan›tland›. Frans›z gizli belgeleri Fransa’n›n soyk›r›ma destek
verdi¤ini, soyk›r›m ad›m ad›m gelirken Fransa’n›n bunu engellemek
yerine önünü açt›¤›n› tart›ﬂmaya yer
b›rakmayacak ﬂekilde kan›tlad›.
Katliam› yürüten iﬂbirlikçi Ruanda 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
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bir suçlamayla BM’de soruﬂturma
m› aç›ld›? UCM ve Lahey’deki
Adalet Divan›, Frans›z yetkililer
hakk›nda tutuklama karar› m› ç›kard›? Elbette hay›r!
Onlar her ﬂeyi yapabilir, ama
hiçbir ﬂeyden sorumlu tutulamazlar.
Emperyalizmin dünya halklar›na
dayatt›¤› yeni “ h u k u k i ç e r ç e v e ”
böyledir.

Bir ﬂeriatç› diktatöre
tutuklama!
Uluslararas› Ceza Mahkemesi
(UCM) Savc›s›, Sudan Cumhurbaﬂkan› Ömer Beﬂir’in “soyk›r›m ve
Darfur"da savaﬂ suçu iﬂledi¤i” gerekçesiyle 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, emperyalizmin kendinde dünyan›n her yerine
m ü d a h a l e h a k k › görmesinin sonuncu olmayan örnekleridir.
Uluslararas› Ceza Mahkemesi
Savc›s›’n›n iste¤i kabul edilirse, bu
emperyalist mahkeme taraf›ndan bir
ülke lideri hakk›nda verilen ilk tut u k l a m a k a r a r › olacak. Emperyalist müdahalecilik ve pervas›zl›k
böylelikle biraz daha boyutlanm›ﬂ
olacak.
Ömer Beﬂir’in veya Robert Mugabe’nin kendi halklar›na karﬂ› izledikleri politikalar›n eleﬂtirilecek,
tart›ﬂ›lacak, suçlanacak yönleri olabilir. Fakat burada mesele emperyalizmin herkesi sorgulay›p yarg›lama
hakk›n› nereden, kimden ald›¤›d›r.
Darfur’da büyük bir katliam gerçekleﬂti¤i biliniyor. Darfur’da Fur,
Masalit ve Zaghava kökenli etnik
topluluklara karﬂ›, hem devlet güçleri hem de devlet destekli bir örgütlenme olan “Cancavid” milisleri
arac›l›¤›yla katliam ve göçe zorlama politikalar›na baﬂvuruldu. Bu
politikalar sonucunda en az 35 bin
Darfurlu’nun öldürüldü¤ü belirtiliyor. K›sacas›, ﬂ e r i a t ç › d i k k a t ö r l ü k ,

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!
ülkesinin tamam›nda halk›na zulmederken, Darfur özelinde de ulusal bask› ve zulüm uyguluyor.
Peki Beﬂir bu suçlar› iﬂleyen tek
diktatör mü bu dünyada?
Bizzat emperyalist liderler aras›nda bu suçlar› iﬂleyenler yok mu?
Oldu¤una göre, UCM neden onlarla ilgili de ayn› istemde bulunmuyor?

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 “kitle
imha silah› var” diye veya “El Kaide’yi destekliyor” diye bir senaryo
da atabilirler ortaya. Emperyalizmin Mugabe’yle esas meselesi onu
ve ülkesini teslim almakt›r.
Bush, 2002 A¤ustos’unda yapt›¤› konuﬂmada laf› hiç doland›rmadan “Mugabe’nin devrilmesini isti yoruz” aç›klamas›n› yapm›ﬂ, Amerikan yetkililer de “bat› yanl›s› muhalefetle iﬂbirli¤i yapt›klar›n›”
aç›klam›ﬂt›. (‹ﬂbirlikçiler her yerde
var; Darfur’da baz› gruplar, Barzani, Talabani gibi, emperyalizme Sudan’a müdahale etmesi ça¤r›s›nda
bulunuyorlar.)
Mugabe yönetimindeki Zimbabve IMF’ye ba¤›ml› olmay› reddetmektedir. Emperyalist tekellerin pi-
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yasay› istedikleri gibi belirlemelerine
engel olacak düzenlemeler yapm›ﬂt›r.
Eski bir ‹ngiliz sömürgesi olan Zimbabve’de, topra¤›n büyük bölümü,
“sömürgeci beyazlar”a aitti. Nüfus
içindeki oranlar› yüzde 2 olan beyazlar, topraklar›n yüzde 70’inin sahibiydi. Mugabe bu adaletsizli¤e son vermek için bu topraklara el koydu. Keza, Zimbabve, eski ‹ngiliz sömürgelerinin 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 Zimbabve’ye karﬂ›.
Böyle bir dünyada emperyalizme
karﬂ› olarak varolmak zordu elbette.
Emperyalistler siyasi kuﬂatman›n yan›s›ra ekonomik ambargo uygulad›lar.
Seçimleri tekrar Mugabe’nin kazanmas›yla ambargo daha da a¤›rlaﬂt›r›ld›. Filistin halk›n› “Hamas’› seçti¤i”
için cezaland›ran emperyalist mant›k,
ayn› ﬂeyi Zimbabve’de de yapt›. Zimbabve,
kuﬂatmalar
sonucunda
2007’de ekonomik olarak iflas›n eﬂi¤ine geldi¤ini aç›klamak zorunda kald›.
2004 Mart’›nda ABD’ye kay›tl› bir
nakliye uça¤›nda bir kontrgerilla birli¤i yakaland› Zimbabve’de. ‹ster
kontrgerilla darbesiyle, ister BM Güvenlik Konseyi karar›yla, Amerika
için önemli olan, amaca ulaﬂmakt›r;
her yol, her araç mübaht›r emperyalizme göre.
Geçen hafta BM Güvenlik Konseyi’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›rlatabiliriz; Srebrenica, Birleﬂmiﬂ Milletler’in “ güvenli bölge ” olarak ilan
etti¤i bir yerdi. Anlat›lan o katliam,
BM’nin “güvenli bölgesi”nde gerçekleﬂtirildi. Dünya, bugün, emperyalistler taraf›ndan böyle bir “güvenli bölge” haline dönüﬂtürülmüﬂtür; Kuﬂatma alt›ndas›n›z ve her an katliamlara
maruz kalabilirsiniz..
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EVET,
BARIﬁ
GÜCÜ
DED‹KLER‹
BUDUR!
Bunda ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yok. ‹ki
yüzy›ld›r, emperyalist iﬂgalciler, “uygarl›k” götürme iddias›yla girdikleri
her yere bu uygulamalar› getirdiler. Biz as›l hala bu görüntülere “ﬂaﬂ›ranlara” ﬂaﬂ›r›yoruz. Bu görüntüler, iﬂgal alt›ndaki Irak’›n yaﬂad›¤› zulmün
en hafif(!) düzeyidir. Emperyalizmin Irak’› iﬂgali deyince yüzbinlerin kan›n›n oluk oluk akmas›ndan söz etti¤imizi unutuyor veya unutmuﬂ görünüyorlar. 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 yar›m milyon Irakl› çocu¤un ölümünü “ b u n a d e ¤ e r ” diye de¤erlendirdi¤ini unutuyorlar. Emperyalizm konusunda
kim kendini ne kadar kand›r›rsa kand›rs›n, emperyalizm bu yanl›ﬂ inan›ﬂlar› iﬂte yukar›daki gibi uygulamalar›yla, iﬂgalleriyle, “Saddam’da kitle
imha silah› var” gibi tüm dünyaya söyledi¤i yalanlar›yla, Guantanamolar’›yla, Ebu Garipler’iyle, ard› ard›na ç›kard›¤› terör yasalar›yla tekzip
ediyor.

‹talya’da ‹ﬂkencecilere Ceza
‹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, yüzlerce eylemci yaralanm›ﬂ, gözalt›na
al›nan eylemciler iﬂkence görmüﬂtü.
‹ﬂkenceye maruz kalan eylemcilerin ﬂikayetleri üzerine, 2005'te
aç›lan davada tan›k olarak dinlenen
eylemciler; “gözalt›nda aﬂa¤›land› kl a r ›n ›, dövül dü kl er i ni , ç › r› l ç › p lak soyularak üstlerinin arand›¤› n›, saçlar›n›n kaz›nd›¤›n›, ›rkç›
ﬂ ar k›la r sö yle me ye z orla nd ›kla r›n›
ve te ca vüz tehdidinde bulunuldu ¤ u n u ” anlatt›lar.
Tan›klar, iﬂkencecilerin kendile-

rini faﬂist Mussolini ve ﬁili’nin
kanl› diktatörü
Pinochet’yi öven
ve “ Ya h u d i l e re
ö l ü m ” ﬂeklinde
sloganlar atmaya
zorlad›klar›n› söylediler.
Savc›l›¤›n da ceza istedi¤i san›klardan, aralar›nda 2 doktor, hapishane görevlisi ve polislerin bulundu¤u 15 kiﬂi hakk›nda 5 aydan 5
y›la kadar de¤iﬂen hapis karar› verildi. 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
“ k a n › t b u l u n a m a d › ¤ › ” gerekçesiyle düﬂtü.
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Siyasette
likçi ülkelerin hemen tamam›nda az›nl›klara bask›lar vard›r.
Ve bunlar›n bir ço¤unda bugün halklar, direnmekte, mücadele etmekte fakat hemen
iktidar› devirebilecek güçte bulunmamaktad›r.
Peki ne yapaca¤›z? Emperyalizme
gel müdahale et, bizi faﬂizmden kurtar
m› denilecek?
Bu, emperyalizmin dünyan›n
tüm ülkelerine istedi¤i gibi müdahale etmesini meﬂrulaﬂt›rmak ve
savunmak anlam›na gelir.
Bizim gibi faﬂizmle yönetilen
ülkelerin yöneticileri, halka karﬂ›
sürekli suçlar iﬂleyen suçlulard›r.
Herbirinin dosyas›nda iﬂkenceden katliama, ›rkç›l›ktan asimilasyona kadar bir çok suç vard›r. ﬁu
anda bunlar›n hesab›n› soracak
güç ve aﬂamada de¤ilsek; emperyalizme gel bunlar› yarg›la, cezaland›r ça¤r›s› m› yapaca¤›z?
Elbette hay›r.
Çünkü bu ça¤r›y› yapmak da
emperyalist müdahalecili¤i meﬂrulaﬂt›rmakt›r.
Sudan’›n ﬂeriatç› diktatörü
hakk›nda UCM’nin ç›kartmak istedi¤i tutuklama karar›, gerici, faﬂist
ﬂeriatç› bir diktatöre yönelik bile
olsa meﬂru de¤ildir.
Miloseviç’in yarg›land›¤› suçlardan biri Srebrenica katliam›yd›
ve Miloseviç yönetimi bu ›rkç› politika ve katliamlar›, S›rp burjuvazisinin ç›karlar› için gerçekleﬂtirmiﬂti. Suçu aç›k ve tart›ﬂmas›zd›.
Fakat bu yine de onun emperyalistler taraf›ndan bu ﬂekilde bir
emperyalist müdahale sonucu
ele geçirilip yarg›lanmas›n› meﬂru görmemizi gerektirmez.
Saddam’›n halk›na zulmeden,
sömürücü bir iktidar›n temsilcisi

‹LKE

emperyalist müdahalecilik
hiçbir gerekçeyle
meﬂru görülemez
Darfur’da (Güney Sudan’da)
Sudan Hükümetine karﬂ› savaﬂan
örgütlerden biri Güney-Sudan
Halk Kurtuluﬂ Hareketi (SPLM/A),
bir di¤eri ise, Afrikal› müslümanlar›n oluﬂturdu¤u Darfur Adalet
ve Eﬂitlik Haraketi (JEM) adl› örgüttür.
Bu örgütler, petrolde hak sahibi olmak, ﬂeriat yasalar›n›n uygulanmamas› ve esas olarak da Darfur’un ba¤›ms›zl›¤›n› istiyorlar.
Fakat nas›l bir ba¤›ms›zl›k istedikleri tart›ﬂ›l›rd›r.
Çünkü, bu örgütler emperyalistlere Sudan’a müdahale ça¤r›s›
yap›yorlar.
SPLM/A, “uluslararas› toplulu¤un Sudan hükümetine karﬂ› daha ciddi ve somut önlemler alaca¤›n› umuyoruz” derken, JEM sözcüsü “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 faﬂist, gerici diktatörlükleri y›kamamas›” gibi bir gerekçeyle meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Kaba bir matematik hesapla,
bugün 20 civar›ndaki emperyalist
ülkeyi, Küba gibi sosyalist ülkeleri ve emperyalizmin tahakküm
alan› d›ﬂ›nda kalan az say›daki ülkeleri bir yana b›rak›rsan›z, dünyan›n yüz küsur ülkesinde iﬂbirlikçi, faﬂist, gerici yönetimler iﬂbaﬂ›ndad›r.
Hepsinde halka bask› ve zulüm
vard›r. Çok uluslulu¤un ve çok
dinlili¤in söz konusu oldu¤u iﬂbir-
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“ E m p e r y a l i zm i n f a ﬂ i s t g e r i c i
di kkatö rlükleri y ›km ak için
halklara yard›mc› olmas›”,
ﬂ e kl i n d e ki b i r cü m l e , e ﬂ y a n› n tab iat ›na , t arih in
d i ya l e k t i ¤ i n e , e m p e r y a l i z m i n k a ra k te ri n e ay k › r› d› r.

oldu¤u da tart›ﬂ›lmazd›r. Fakat
bu, onun yönetimindeki ülkenin
iﬂgalini, Saddam’›n tutsak edilmesini ve ard›ndan idam edilmesini meﬂru görmeyi gerektirmez.
“Bizim gücümüz yok, emperyalistler yaps›n” demek, tarihi inkard›r, s›n›flar mücadelesini inkard›r, emperyalizmin halk düﬂman› niteli¤ini inkard›r.
Halklar kendi davalar›n›, kendi
hesaplar›n› emperyalistlere havale etmezler, edemezler. Bunu
yapmalar› kendi tarihsel varl›klar›n›n ve rollerinin inkar›d›r.
S›n›flar mücadelesinde iddia
sahibi olan örgütler, ilerici, devrimci, demokrat bir s›fat taﬂ›yanlar ise, bunu hiç yapamazlar. Çünkü emperyalist müdahalecili¤e
verilen destek, yukar›daki s›fatlarla uyuﬂmaz. Faﬂist diktatörlüklere
karﬂ› “uluslararas› dayan›ﬂma”
olamaz m›, elbette olabilir ve olmal›d›r; fakat bu halklar aras›nda,
ilerici, devrimci güçler aras›nda
olabilir ancak.
“Emperyalizmin faﬂist gerici
dikkatörlükleri y›kmak için halklara yard›mc› olmas›”, ﬂeklindeki
bir cümle, eﬂyan›n tabiat›na, tarihin diyalekti¤ine, emperyalizmin
karakterine ayk›r›d›r.
Katiller, katilleri, emperyalistler diktatörleri cezaland›r›r m›?..
E¤er cezaland›rmak istiyorsa,
orada yine sadece emperyalist ç›karlar söz konusudur. ﬁeriatç› diktatör Beﬂiri, Darfur’da katliam yap›yor, fakat emperyalizm sorunun
çözümünün de¤il, kendi egemenli¤ini Sudan’a ve Darfur’a dayatman›n peﬂindedir..
Emperyalist müdahalecilik, sadece ordular arac›l›¤›yla gerçekleﬂmiyor bilindi¤i gibi. Müdahalecilik kendini meﬂrulaﬂt›rmak için
diplomasiyi, ﬂirketlerini, “sivil
toplum örgütleri”ni, “uluslararas›
kurumlar›n›”, hepsini kullan›yor.
Bunlar›n halklar›n gözünü boyamas›na izin verilmemelidir.
Sonuç olarak ﬂöyle diyoruz;
emperyalist müdahaleler hiçbir
koﬂulda ve hiçbir gerekçeyle meﬂru ve mazur görülemeyece¤i gibi,
yine hiçbir koﬂulda ve hiçbir gerekçeyle EMPERYAL‹ST MÜDAHALEYE DAVET‹YE ÇIKARILAMAZ!

‹LKE
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Afganistan: ‹ﬂgalciye Büyük Darbe
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 bulunan Amerikan üssüne de¤iﬂik kollardan makineli tüfek, RPG silah›
ve el bombalar› ile sald›r› yap›ld›¤›-

n› söyledi. Eylem saatlerce sürerken, direniﬂ güçlerinin çat›ﬂarak iﬂgalcilerin üslerine girmeyi de baﬂard›klar› aç›kland›.
Afgan yetkililerin aç›klad›¤› rakamlara göre, 400-500 direniﬂçinin
kat›ld›¤› eylem, 2005 y›l›ndan bu
yana Amerikan askerlerine yönelik
gerçekleﬂtirilen en büyük eylemlerden birisi ve tek seferde vurulan en
büyük darbe olarak de¤erlendiriliyor. Eylemin ard›ndan, sald›r›n›n
hedefi olan üs boﬂalt›ld›, ABD ve
Afgan askerleri bölgeden çekildiler.

Fransa: “Çocuklar›m›z›n
gelece¤ini karartmay›n!”
Baﬂkent Paris’te, Frans›z emperyalizminin inisiyatifiyle toplanan Akdeniz
‹çin Birlik zirvesi öncesinde, binlerce kiﬂi, Fransa’n›n nükleer politikalar›n› poretesto gösterisi yapt›.
13 Temmuz’ta Republique Meydan›’nda yap›lan eyleme yaklaﬂ›k 7 bin kiﬂi 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 Temmuz’u 14 Temmuz’a ba¤layan
gece araç yakma eylemleri gerçekleﬂtirildi.
Fransa’da düzenlenen ‘Ak deniz için Birlik’ zirvesi boyunca, 200’ün üzerinde araç
Paris’te olmak üzere, 300 araç
yak›ld›, yine ço¤u Paris’ten olmak üzere 121 kiﬂi ise gözalt›na al›nd›. Ayr›ca, Paris’in Asnières-sur-Seine banliyösünde-

Belediye iﬂçileri, sendikalar› Unison ve Unite önderli¤inde
17-18 Temmuz günlerinde iki
günlük grev gerçekleﬂtirdiler.
Belediye iﬂçileri, maaﬂ zamlar›n›n enflasyonun çok alt›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 etmeyeceklerini belirttiler. Greve yaklaﬂ›k 600 bin belediye iﬂçisi
kat›ld›.

YURTDIﬁI

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 eylemleri gerçekleﬂtirilmiﬂti.

Fransa: 300 Araç Yak›ld›,
121 Kiﬂi Gözalt›na Al›nd›

‹ngiltere:
Belediye ‹ﬂçileri
Grevde
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Eylemin gerçekleﬂtirildi¤i bölge,
ABD birliklerinin iki hafta önce,
“ h a l k t a n ” 47 kiﬂiyi katletti¤i Nargarhar bölgesine yak›n bir yer iken,
eylemden sonra El Cezire’ye konuﬂan bir Taliban sözcüsü de eylemi
üstlenerek, “Amerikal›lar sivillerin
üzerine bomba ya¤d›r›nca bu in sanlar intikam almak is tiyor ve bu
yüzden de Taliban’a kat›l›yorlar,
bizi güçlendiriyorlar” dedi.

Hollanda: Devlet Ç›karlar›
Sözkonusuysa Dinleme Yap›l›r
Hollanda ‹stihbarat Örgütü A‹VD taraf›ndan
dinlemeye al›nan iki gazetecinin, itiraz baﬂvurusunu karara ba¤layan, Hollanda’n›n Lahey Yüksek
Mahkemesi, “Devlet ç›karlar›n› gözetmek” amac›
taﬂ›yan telefon dinlemelerinin “yasal” oldu¤unu
karar verdi.
Mahkeme karar›na göre, bundan sonra gerekli
görüldü¤ü durumlarda, kiﬂi ya da kurumlar›n telefonlar› dinlemeye al›nabilecek.
Karara tepki gösteren Hollanda Gazeteciler
Cemiyeti (NVJ), Uluslararas› ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne baﬂvurarak itiraz edeceklerini aç›klad›.
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Ayn› gün Ba¤c›lar’da
Yenimahalle Barbaros F›r›n› önünde toplanan Temel
Haklar Federasyonu üyeleri Ferhat’› Vuran Polis Tutuklans›n, Adalet ‹stiyo-

Adaletiniz Varsa Ferhat’›
Vuran Polisi Yarg›lay›n
Her hafta oldu¤u gibi bu hafta
da Ferhat için adalet mücedelesini sürdüren Temel Haklar Federasyonu üyeleri Kad›köy ‹skele
Meydan›’nda bir eylem gerçekleﬂtirdiler.
13 Temmuz günü yap›lan eylemde “Ferhat’› Vuran Polis Hala Tutuklanmad›” pankart› aç›l›rken Ferhat Gerçek’in resimleri
taﬂ›nd›.
Eylemde yap›lan aç›klamada
AKP iktidar›n›n hak ve özgürlüklere 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 dergi da¤›t›m› yap›ld›.

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› Ö r n e k t e p e’de
yap›lan eylemde ise muhtarl›k
önünde toplanan Federasyon
üyeleri Ferhat’›n mücadelesinin
demokrasi mücadelesi oldu¤una
vurgu yap›larak “Halk için adaleti savunuyoruz ve bir kez daha
diyoruz ki; Ferhat’› vuran polis
tutuklanmal›d›r” denildi. Eylemin ard›ndan yap›lan Yürüyüﬂ
sat›ﬂ›nda 60 dergi Örnektepe gecekondular›nda da¤›t›ld›.

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.
E l a z›¤'›n Merkez Hastaneler
Caddesi’nde de 16 Temmuz günü 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.
G a z i M a h a l le si ’nde 16
Temmuz günü Dörtyol Dura¤›’nda gerçekleﬂen dergi sat›ﬂ›nda megafonlu anlat›mlar yap›larak halka ça¤r› yap›ld›.

Yürüyüﬂ Sat›ﬂlar›
Devam Ediyor...
11-12-13 Temmuz günlerinde
A d a n a, ‹ z m i r ve A n t a l y a’da
okurlar›m›z dergimizi da¤›tmay›
bu hafta da sürdürdüler. Dergi
da¤›t›mlar›nda yaﬂanan hukuksuzluklar, Türkiye’de adalet gerçe¤i
halka
anlat›larak
A K P
iktidar›n›n
zam,
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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 göndermesi 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” sloganlar›yla çevik kuvvet eﬂli¤inde gelen y›k›m
ekiplerini karﬂ›lad›. Belediyeyle yap›lan
görüﬂmenin ard›ndan
y›k›m›n 15 gün ertelendi¤i
aç›kland›.
Kuruçeﬂme halk› ise
y›k›ma karﬂ› mücadeleyi kararl›l›kla sürdüreceklerini bir kez
daha ilan ettiler.

Trabzon Temel Haklar:

Tek Suçlu ABD’dir
‹stanbul'da ABD konsoloslu¤una yönelik 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 büyüttü¤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›klamas›nda kat›laca¤›m›z tek konu yaﬂanan
bütün bu olaylar›n sorumlusunun “bu sistem
ve bizleriz” demesidir. Bu düzen açl›k yoksulluk üretti¤i için, yetiﬂen çocuklar›n tepkisini almaya devam edecektir. Çocuklar›m›z
büyüdükçe yaﬂanan adaletsizli¤i görecek ve
bu adaletsizli¤e dur demek için çaba sarf
edecektir” denildi.

HABER
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Belediye ‹ﬂçilerinin
Yürüyüﬂüne Polis Sald›rd›
Türk-‹ﬂ'e ba¤l› Tüm Belediyeler
ve Genel Hizmetler ‹ﬂçileri Sendikas› (Belediye-‹ﬂ) üyesi iﬂçilerin 17
Temmuz günü ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi'ne grev karar› asmak için
Edirnekap›'dan Saraçhane'ye yürümek isteyen iﬂçilere sald›ran polis
yürüyüﬂe izin vermedi.
‹ﬂçiler, sendikan›n ça¤r›s› üzerine saat 09.00'dan itibaren Edirnekap› Suriçi'nde toplanmaya baﬂlad›.
Toplu sözleﬂme görüﬂmelerinde an-

laﬂma sa¤lanamayan ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi ve ba¤l› ﬂirketlerinden ‹STON, ‹SFALT, BELB‹M
VE KÜLTÜR A.ﬁ. ile ilgili 17 Temmuz günü Edirnekap› Suriçi’nde
toplanan yaklaﬂ›k 3000 iﬂçi buradan
grev karar›n› asmak üzere Saraçhane'ye do¤ru yürüyüﬂe geçti. ‹ﬂçilerin önü polis taraf›ndan kesilerek
yürümeleri engellendi.
Belediye-‹ﬂ Sendikas› Örgütlenme Genel Sekreteri Ali Çelenk,
amaçlar›n›n toplu sözleﬂmenin imzalanmas›n› sa¤lamak ve seslerini
duyurmak oldu¤unu belirterek,
“Biz bugün bir günlük iﬂ b›rakt›k.
Çocuklar›m›zla buraya geldik. Ekme¤imiz için buraday›z” diyerek
polisin engelleme tavr›n› kald›rmas›n› istedi. Baﬂlar›ndaki ﬂapkalar›
sallayan iﬂçiler, polisin engellemesini alk›ﬂlar›yla protesto ettiler.
Da¤›lmay›n bekleyiﬂlerini sürdüren iﬂçilere sald›ran polis tazyikli
su, biber gaz› kullanarak iﬂçileri da¤›tmaya çal›ﬂt›. Sald›r›ya sloganlar-

lediye binas› da
zarar gördü.
Eylemin sonras›nda, polis taraf›ndan Yaz›belen Köyü Muhtar› O¤uz Hurmanl›’n›n da içlerinde oldu¤u 7 köylü
gözalt›na al›nd›.
10 Temmuz’da ç›kar›ld›klar›
nöbetçi mahkeme taraf›ndan tutuklanan 7 köylü, burada da yaln›z b›rak›lmad›. Tutuklanan köylüleri sahiplenen kitle, tutuklular›n bulundu¤u çevik kuvvet otobüsüne do¤ru yürüyüﬂe geçti.
Kitleye ses ve gaz bombalar› ve
silah kullanarak sald›ran çevik
kuvvet polisine de direnen köylülerden, Osman Demir ve Abdullah Kaynar yaralanarak hastane
ye kald›r›ld›.

Köylüler Topraklar›n›
Gasbeden Devlete Direndi
Afﬂin-Elbistan Termik Santralleri’ne kömür sa¤lamak için, arazileri devlet taraf›ndan ‘kamulaﬂt›rma’ ad› alt›nda ucuza gaspedilen köylüler, duruma tepkilerini
eylem yaparak gösterdiler ve arazilerinin bedelinin ödenmesini istediler.
250 kadar köylü, 9 Temmuz’da
Afﬂin Belediyesi’ni bast›, köylülerin yapt›¤› eylemde be-
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la karﬂ›l›k veren iﬂçiler yürüyüﬂ kortejini bozarak da¤›n›k halde ara sokaklardan Saraçhane Park›’nda toplanmaya baﬂlad›. Buradan Büyükﬂehir 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 korumaya alarak kitlenin yürümesine
izin vermek zorunda kald›.
Büyükﬂehir Belediyesi önünde
toplanan iﬂçilere yap›lan konuﬂmalardan sonra davul zurna eﬂli¤inde
halaylar çekilerek grev karar› belediyeye as›ld›. ‹ﬂçiler sloganlar atarak da¤›ld›lar.
Belediye-‹ﬂ sendikas›n›n eylemine D‹SK Genel-‹ﬂ ve EmekliSen’liler de pankartlar›yla kat›larak
destek verdiler.

Milli E¤itim
Müdürü’nün
K›z›na Torpil
Haziran ay›nda yap›lan OKS s›nav›nda Tunceli Milli E¤itim Müdürü Muhammet ﬁahinkaya’n›n k›z›na yard›m edilmesi tepkiye neden oldu.
Hürriyet ‹lkö¤retim Okulu 4 No’lu salonda s›nava giren Muhammet ﬁahinkaya’n›n k›z›na salon baﬂkan› ve gözetmen Cem Tekino¤lu ve Din Kültürü ö¤retmeni Birol Ateﬂ taraf›ndan s›nav sorular›n›n cevaplar›n›n verildi¤i belirtildi.
Olaya tan›k olan bir ö¤rencinin bu duruma 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 edilmesi, görevli ö¤retmenlerle ilgili soruﬂturma baﬂlat›lmas› istendi.
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KESK’liler
Bordro Yakt›
KESK’li emekçiler 15 Temmuz
günü birçok ilde yapt›klar› eylemlerle AKP iktidar›n›n memur maaﬂlar›na yapt›¤› zam oran›n› protesto ettiler. Maaﬂlar›na yüzde 3.9 oran›nda
zam yap›lmas›n› protesto eden
emekçiler bordrolar›n› yakt›lar.
‹stanbul’da Taksim Gezi Park›’nda biraraya gelen emekçiler “Sefalete Teslim Olmayaca¤›z” sloganlar›yla iktidar›n zam politikas›n› teﬂhir ettiler. E¤itim-Sen 5 Nolu ﬁube
Yöneticisi Fikriye Yad›rg› yapt›¤›
aç›klamada enflasyon hedefine dayal› 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 ﬂeklinde taﬂ›d›lar. Konak ‹ZSU binas› önüne sloganlarla yürüyüﬂ yap›lan eylemin ard›ndan yap›lan
aç›klamada “insanca yaﬂamak istiyoruz” denildi.
Hatay’da bordro yakma eylemini
düzenleyen KESK Hatay ﬁubeler
Platformu üyeleri ad›na yap›lan konuﬂmada iktidara seslenilerek
“emekçileri daha fazla ma¤dur etmeye hakk›n›z yok” denildi.
Ankara’da yap›lan eylemde ise
iktidar uyar›larak, emekçilerin ücret
zamm›nda komik rakamlarla yüzyüze b›rak›lmas›na her türlü fiili meﬂru
eylemle karﬂ› koyacaklar› aç›kland›.
Emekli Sand›¤› Genel Müdürlü¤ü
önünde bordrolar›n› yakan KESK’liler "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

SES’lilerden Zam Protestosu
Sa¤l›k emekçileri 11 Temmuz günü Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi önünde hükümetin belirledi¤i temmuz maaﬂ zamlar›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 maaﬂlar›n› eritmek istedi¤i ve 15 A¤ustos’ta baﬂlayacak toplu görüﬂmelerle kendilerini oyalamaya devam etmek niyetinde
oldu¤unu belirttiler. “Hükümeti bir kez daha uyar›yoruz.
Tüketim mallar›na ve hizmetlerine yap›lan zamlarla
fazlas›yla geri al›nan Temmuz maaﬂ zamm›n› kabul
etmiyoruz” diyen sa¤l›k
emekçileri, onurlar›yla oynanmas›na, her ﬂeye %
20’nin üzerinde zam yap›l›rken % 3-4 zamlarla avutulmalar›na izin vermeyeceklerini söylediler.

Say›: 155

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 bordrolar›n› yak›p, AKP iktidar›n›n emekçilere 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 davranmad›¤›n› söyleyerek bu zamm›n
emekçilerle dalga geçmek anlam›na
geldi¤ine dikkat çekti.
Dersim’de ise Belediye binas›
önünde toplanan KESK’liler sloganlar ve alk›ﬂlarla iﬂ bankas› önüne yürüyüﬂ yapt›lar. Dersim Temel Haklar,
ESP, DHP’nin de destek verdi¤i eylemde yap›lan aç›klamada “Ekonomide yaﬂand›¤› iddia edilen büyümeden hakk›m›z›n verilmesini istiyoruz” denildi. Eylem “IMF’ye De¤il
Emekçiye Bütçe” sloganlar›yla son
buldu.
Zam oranlar›, Antep, Urfa, Batm a n , Va n ve D i y a r b a k › r ’da yap›lan eylemlerle de protesto edildi.

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› eylemle 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›nda oldu¤u belirtilerek buna ra¤men koruyucu önlemlerin yok denecek kadar az oldu¤u ifade edildi.
SES’liler Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n 8 Ekim 2007 tarihli yönetmeli¤i ile radyoloji çal›ﬂanlar›n›n çal›ﬂma
sürelerinin 5’ten 9 saate ç›kar›ld›¤›n›, bu uygulaman›n durdurulmas› için Dan›ﬂtay’a dava açt›klar›n›, bunun üzerine çal›ﬂma saatinin yeniden 5 saate indirildi¤ini ancak radyoloji çal›ﬂanlar›n›n 9 saat çal›ﬂt›r›ld›¤›n› söylediler. Aç›klama sloganlarla
sona erdi.

EMEK
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12 Temmuz ﬁehitleri
Mezarlar› Baﬂ›nda An›ld›
Engebeli, dolambaçl›, sarp yollar,
T ürkiye de vr imini n t ar ihsel ak›ﬂ› n›
durduramad›, durduramayacak
TAYAD’l› Aileler 12 Temmuz günü 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 kiﬂinin kat›ld›¤› anma törenide s›k s›k,
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez”, “Bize Ölüm Yok” sloganlar›

TAYAD’l› Aileler: Katliam›
Aklama Politikas›na Son Verilsin!
Bayrampaﬂa 19 Aral›k Davas›na,
18 Temmuz’da, Eyüp 3. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme öncesi TAYAD’l› Aileler yapt›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 Mehmet Güvel, Mesude Pehlivan, Volkan
Kaptan ve Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Serdar Karaçelik, Kenan Günyel kat›ld›. Bas›n›n da ilgi gösterdi¤i davada san›klar›n avukatlar› ad›na Oya Aslan mahkemeye bir dilekçe sundu.
Av. Oya Aslan okudu¤u dilekçesinde bu davada 167 san›¤›n hapishane 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-
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ra karﬂ› öldürücü dozda kimyasal
bombalar at›ld›¤›n›, dolay›s›yla at›l›
suçu san›klar›n iﬂlemedi¤ini; yine suçun ﬂahsileﬂtirilmesinin mümkün olmad›¤›n› belirterek san›klar›n beraat›n› istedi.
Mahkeme s›ras›nda savc› ile avukatlar aras›nda yaﬂanan bir gerginlik
de avukatlar taraf›ndan zapta geçirildi.
San›klardan tutuksuz bulunanlar
önceki ifadelerini tekrar ederken tutuklu san›klardan Kenan Günyel de
mahkemeye bir dilekçe sundu. Dilekçesini okuyan Kenan Günyel katliam davas›n›n açmazlar›n› teﬂhir
ederek zaman aﬂ›m› engelini hat›rlatt› ve hiçbir katliam› zaman aﬂ›m›n›n
aklayamayaca¤›n› ve halk›n haf›zas›n›n zaman aﬂ›m›n›n olmad›¤›n› vurgulad›. Tutuklu san›klardan Serdar
Karaçelik ise arkadaﬂ› Kenan Günyel’e aynen kat›ld›¤›n› belirterek bu
davan›n hukuk komedisi boyutundan

at›ld›, marﬂlar söylendi. Sayg› duruﬂuyla baﬂlayan programda TAYAD’l›
Aileler ad›na konuﬂan Mehmet Güvel, “Katliam› unutmad›k, unutturmayaca¤›z” diyerek katliam› lanetledi. “Türkiye devrime gebe bir ülke olmaktan ç›kmad›kça, devrim ve sosyalizmi savunanlar tamamen yok edilmedikçe, kontrgerilla politikalar›, Susurluk tarz› örgütlenmeler, Ergenekonlar k›sacas› faﬂist yol, yöntem ve
araçlar, bu ülkede hep olacakt›r. Burjuva medyan›n "temiz toplum" palavralar›yla Susurluk'un tasfiye edilece¤ine, çizmeyi aﬂan üç beﬂ genaralin
tutuklanmas›yla AB'ye uyum yasalar›yla demokrasinin gelece¤ine, üç beﬂ
genelgeyle iﬂkencelerin, infazlar›n
sona erece¤ine inanmak, 37 y›ld›r
akan kan› görmemektir” denilen aç›klamada mücadelenin meﬂrulu¤u vurguland›. Güvel’in okudu¤u bas›n
metninin ard›ndan ﬂiirler okundu,
marﬂlar söylendi. “Bize Ölüm Yok”
marﬂ›yla program sona erdi.

zaman aﬂ›m› durumundan sonra
utanç komedisi boyutuna taﬂ›nd›¤›n›, kendilerinin zaman aﬂ›m› istemediklerini 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 düﬂürülmesini talep etti. Avukatlar bu talebe karﬂ› ç›karak mahkemenin zamanaﬂ›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 ﬁehitleri Ölümsüzdür!” sloganlar›n› atarken,
ailelerin tutuklular› alk›ﬂlad›¤› görüldü.
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Malatya Kürecik’te Kürecikliler Dayan›ﬂma ve
Kültür Derne¤i taraf›ndan
“Demokrasi, Kültür ve Sanat Festivali” gerçekleﬂtirildi. 12–13 Temmuz tarihleri
aras›nda, Kürecik Kültür
Merkezi’nin
tan›t›lmas›
amac›yla yap›lan ve gelenekselleﬂtirilmesi hedeflenen festival Kültür Merkezi
inﬂaat›n›n önündeki boﬂ
alanda yap›ld›.

Kürecik’te Demokrasi,
Kültür ve Sanat Festivali
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 ﬂehidi Fatma Koyup›nar’›n foto¤raflar›n›n bulundu¤u pano Kürecik halk› ve özellikle de ﬂehit yak›nlar› ve onlar› tan›yanlar taraf›ndan büyük ilgi gördü. Birçok Kürecikli foto¤raflar› öperek, gözyaﬂ› dökerek ﬂehitlerini sahiplendiler.
Kürecikliler Derne¤i ad›na konuﬂmalar›n yap›ld›¤› festivalde, örgütlenme sorunu üzerine bir panel yap›ld›. Panelin
ard›ndan baz› yerel sanatç›lar ve Tolga Sa¤, Muharrem Temiz yaklaﬂ›k 3000 kiﬂiye konser verdiler.
Festivalin ikinci günü de çeﬂitli ayd›nlar›n kat›ld›¤› panelle ve skeçlerle devam etti. Festival PSAKD Malatya ﬁubesi semah ekibi gösterisi, Hüseyin Ayd›n ve Mazlum Çimen konserleri ile sona erdi.
Yürüyüﬂ okurlar› da festival boyunca Yürüyüﬂ önlükleriyle dergi da¤›t›m› yapt›lar.

Direnenlerin Sergisi
Do¤ançay'da
‹zmir Do¤ançay'da 12-13-14 Temmuz
günlerinde “Üreterek Direnen Direnerek Üretenler”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 inanamayan Do¤ançayl›’lar›n ço¤unlu¤u kalem ve
ka¤›ttan yap›lan kaval ile flütü çalmay› denediler.

Say›: 155

Samanda¤ Evvel
Temmuz Kültür Sanat
Festivali Yap›ld›
Hatay'›n Samanda¤ ‹lçesi'nde her y›l geleneksel
olarak düzenlenen Evvel Temmuz Kültür-Sanat Festivali’nin dokuzuncusu 11-14 Temmuz günleri yap›ld›. 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, Labirent, 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.
Konserler
yan›nda ﬂiir, tiyatro
ve halk oyunlar›
gösterisiyle süren
festivale
halk›n
ilgisi büyüktü.
Festivalde göze
çarpan olumsuzluklardan
biri
sponsorlar aras›nda
bir bira firmas›n›n
da olmas›yd›. Festival boyunca su gibi bira tüketildi¤i görüldü.
Festivalde Hatay Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i ile TAYAD’l› Aileler stand açt›lar. TAYAD’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.

‹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 önce yozlaﬂmaya karﬂ› alternatif bir etkinlik olarak baﬂlam›ﬂt›. 8 Haziran 13 Temmuz tarihleri aras›nda yap›lan turnuvan›n final maç›nda
Baﬂkent Spor ile Ankara Gençlik karﬂ›laﬂt›.
Finali kazanan Baﬂkent Spor’a kupay› ve madalyay› ‹dilcan Kültür Merkezi ad›na Ali Yalç›n verdi.

KÜLTÜR/ SANAT
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

“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? Hukuk tarafs›z m›d›r? Bu sorular›n cevaplar› asl›nda tarihsel olarak aç›kt›r. Fakat oligarﬂik düzen tarihsel
gerçekleri çarp›tarak, düzene hizmet eden bu kurumlar›n halk›n gözünde y›pranmas›n› engellemeye
çal›ﬂ›r. Fakat, tarihteki ilk yasalar
olarak kabul edilen H a m m u r a b i
k a n u n l a r › bu sorular›n cevab›n› da
verir bize...

H
H a m m u r a b i K a n u n l a r › ; Sus
ﬂehrinde, silindir biçiminde diyorit
dikme taﬂ›n üzerine kaz›nm›ﬂ ﬂekilde Frans›zlar taraf›ndan 19011902’de bulundu. Taﬂ›n üst k›sm›nda sayg› duruﬂundaki Hammurabi'ye kanunlar› yazd›rtan Güneﬂ
Tanr›'y› yani adalet hükümdar› ﬁamaﬂ'› gösteren bir kabartma bulunur. Bu tasfirle kral›n kanunlar›n›n
Tanr› sözü oldu¤u anlat›lmak istenir. Kanun, 282 madde halinde kaz›lm›ﬂt›.
Hammurabi Babil kral›yd› ve
MÖ. 18. yüzy›la denk gelen bu dönemde Babil krall›¤› köleci bir devletti. Kanunlar da, köleci düzenin
adalet anlay›ﬂ›n› taﬂ›yordu. Köleci
düzenin adaleti, köleci sistemi, yani
kral ve köle sahiplerinin özel mülkiyetini ve köle eme¤inin sömürüsüne
dayal› üretimi korumay› amaçl›yordu. Yasalardan bir k›sm› ﬂöyleydi;

u E¤er bir adam Tanr›’ya (mabede) veya saraya ait bir ﬂey (bir eﬂya) çalarsa, o adam öldürülecektir.
Ve çal›nm›ﬂ mal› kabul eden öldürülecektir.
u E¤er bir adam ister gümüﬂ, ister alt›n, ister erkek, ister kad›n kö-
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le, ister öküz, ister
koyun, ister eﬂek
diye
veya herhangi bir
ﬂeyi bir (hür) adam›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, öldürülecektir.
u E¤er bir adam, s›¤›r,
koyun, eﬂek, domuz veya
bir gemi çalarsa ve bunlar
Tanr›’ya veya saraya aitseler (çald›¤›n›n) otuz kat›n›
verecektir; muﬂkenu’ya (*) aitse
on kat›n› ödeyecektir. E¤er çalan›n verecek hiçbir ﬂeyi yoksa öldürülecektir.
u E¤er bir adam saray›n bir
erkek veya bir kad›n kölesini yahut bir muﬂkenunun bir erkek veya 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 (ortaya) ç›kartmazsa o evin sahibi öldürülecektir
u E¤er bir adam, kay›p bir erkek 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 alakoyar, sonra köle evinde yakalan›rsa, o adam öldürülecektir.
Bu ve bunun gibi maddeler, köle
mülkiyetini korumaya yönelik düzenlenmiﬂ maddelerdi. Köle çalmak, 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 köleyi öldürürse bunun karﬂ›l›¤›nda
sadece ölen kölenin sahibine bir köle 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

Köle yap›lmak üzere
esir al›nm›ﬂ ve boyunduru¤a v urulmuﬂ
kiﬂilerin taﬂ üzerine
oyulmuﬂ figürleri

Hammurabi
Kanunlar›
- kimin için?bir fark yoktu. Her ikisinde de sahiplerine bir miktar para cezas› ödeniyordu.
Bir kölenin kaçmas›n› sa¤lamak,
ya da yard›m etmenin de ölümle cezaland›r›lacak kadar büyük bir suç
olarak görülmesi, köle sahiplerinin
mülkiyet hakk›na karﬂ› bir tav›r olarak kabul edildi¤i içindi.
Köleler, aile durumlar› hiç hesaba 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›yordu. Bu damgay› silecek olan her
“özgür kiﬂi” de, a¤›r bir ceza tehdidi 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.

H
Hammurabi yasalar› elbette, salt
köle mülkiyetini korumaya yönelik
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yasa maddeleri ile s›n›rl› de¤ildi. Bunun yan›nda, köle düzeninin ihtiyaç
duydu¤u baﬂka düzenlemeler de getiriyordu. Örne¤in köleci düzenin topraklar›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, verilmeyecektir.
u E¤er, timar hizmetinde iken kaç›r›lan bir asker veya bal›kç›n›n o¤lu
timar'› yürütebilecek kudrette ise tarla ve bahçe kendisine verilir, babas›n›n timar’›n›n sorumluluklar›n› yerine getirecektir.
u Bir asker, bir bal›kç› ve bir vergi yükümlüsünün tarlas›, bahçesi veya evi gümüﬂe (para karﬂ›l›¤›) verilmeyecektir (sat›lmayacakt›r).

u Bir asker, bir bal›kç› veya bir
vergi mükellefi, tarla, bahçe ve evinden bir k›sm›n› kar›s›n›n veya k›z›n›n
üzerine yazamaz veya borcu için veremez.
Bu ve benzeri yasa maddeleri sayesinde, krall›¤a karﬂ› vergi yükümlülü¤ü olan topraklar›n sat›lmas›, el
de¤iﬂtirmesi engelleniyordu.
Bununla birlikte, sat›n alan kiﬂinin
de t›mar yükümlülü¤ünü yerine getirmesi koﬂulu ile, tarlas›n›, bahçesini
ve evini para karﬂ›l›¤› (yani gümüﬂe)
verebilme hakk› olanlar da vard›.
Bunlar, “naditum, tüccar veya yabanc› bir t›mar sahibi” olarak tan›mlan›yordu.

H
Krall›k sistemi için en önemli
noktalardan biri de, kiﬂilerin savaﬂlarda asker olarak kat›lmalar›n›n düzenlenmesi idi. Buna iliﬂkin maddelerin
bir k›sm› ﬂöyle idi;

u E¤er kral›n seferine gitmesi
Say›: 155

emredilen bir asker veye bir bal›kç›
(emredilen sefere) gitmezse ve bir bedel kiralay›p yerine yollarsa o asker
veya o bal›kç› öldürülecektir. Onun
yerine kiralanan (bedel) onun mal›n›
mülkünü yüklenecektir (alacakt›r).

H
Özel mülkiyete dayal› krall›k sistemini korumak için gerekli düzenlemelerden birisi de, h›rs›zl›¤› engellemeye yönelik düzenlemeydi. Bu nedenle, 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.

K›sa Tarih
20 Temmuz - 26 Temmuz
20 Temmuz 1971
Türkiye ‹ﬂçi Partisi kapat›ld›.
20 Temmuz 1979
Nikaragua'da Sandinistler Somoza 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.

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 kendisine ödeyeceklerdir.
Hammurabi yasalar›, tarihte bilinen ilk yaz›l› yasalar olarak kabul
edilir. Fakat, Mezopotamya'n›n tan›d›¤› ilk yasalar de¤ildi. Sumer döneminden kalan yasalar, yada Lipiﬂtar
yasalar›’n›n o dönemde hala hüküm
sürdü¤ü, ancak Sümerce metinler olmalar› yüzünden halk taraf›ndan anlaﬂ›lamad›¤›, kadükleﬂti¤i bilinir.
Köleci dönemin Hammurabi yasalar›n› anlatt›k, fakat örne¤in köle öldürmenin suç say›lmad›¤› bir sistemde, özel mülkiyete karﬂ› bir suç olarak
görülen h›rs›zl›¤›n a¤›r ﬂekilde cezaland›r›lmas›, baklava çalan çocuklar›
tutuklay›p, onlarca y›l hapis isteyen
ülkemizdeki yarg› sistemini ça¤r›ﬂt›rm›yor mu?
(*) muﬂkenu: Yurttaﬂl›k haklar›n›n
tümünden yararlanamayan kiﬂiler.

24 Temmuz 1908
Türkiye’de bas›nda sansür uygulamas› 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, Vedat Demircio¤lu’nu yurt penceresinden atarak katletti.
25 Temmuz 1950
Bakanlar Kurulu, Amerikan ç›karlar› için Kore'ye 4 bin 500 kiﬂilik
askeri birlik göndermeye karar
verdi.
26 Temmuz 1953
Küba’da Fidel Castro önderli¤indeki devrimciler, Moncada
K›ﬂlas›’na bask›n düzenlediler.

TAR‹H
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değin m eler
Ergenekoncunun Derdi
Ergenekon soruﬂturmas›nda ﬂüpheli olarak içeride tutulan gazeteci Behiç
Gürcihan, iki hafta önce Milliyet yazar› Melih Aﬂ›k’a bir mektup göndermiﬂ.
Her tutuklu gibi, hapishanenin sorunlar›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 mücadeleyi evrakla mücadeleye dönüﬂtür-

müﬂ durumda. Terörle mücadelede görevli polisler aylard›r bilgisayar baﬂ›nda binlerce sayfal›k doküman okumak,
bunlar›n fotokopisini çekmekle meﬂgul. Süreç, silahl› mücadele yetenekleri körelme mesi gereken çok kritik bir gücü, koca
bir sekreteryaya dönüﬂtürmüﬂ durumda. ... Terörle mücadele elemanlar› asli görevine dönmeli.”
–– Behiç Gürcihan’›n dosyas›nda
neler var bilmiyoruz, ama söyleyebiliriz ki, o bir kontrgerillac›d›r.
Polisin elini so¤utmayal›m diyen Ergenekoncudur; baﬂka kan›t gerekmez. Adam›n derdine bak; merak
etme, polisin elini so¤utmaz bu devlet,
senin ordan bunu kendine dert etmene
gerek yok.

Malum-u ilan!

Çete Devlet
‹zmir ve Ayd›n’da yap›lan çete operasyonunda yakalananlara bak›n:
“ E m e k l i a l b a y, es ki a ske ri sa vc› ,
emek li emn iy et mü dü r yard›mc›s›,
Dan›ﬂtay hakimi”
Y ü r ü t m e s i , y a rg › s › v a r ; bir de yasamas› olsaym›ﬂ tamamm›ﬂ; devlet gi bi çete olurdu iﬂte.

Doğruya Doğru
BAM TELİ çizgiler

“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 oldu¤umuz günleri’ yaﬂ›yoruz.” (Meral Tamer, Milliyet)

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 650 bin kiﬂiyi
insandan saym›yor mu Baykal?
E¤er kastetti¤i iki general, bir patron ve bir gazetenin 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.

Recep’in at›ﬂ köﬂesi:
“Hukuk devleti ve demokrasiden geriye do¤ru tek bir
ad›m dahi atmayaca¤›z.” (Baﬂbakan RTE)

Umre!
Çete lideri Adnan S., piyasay› iyice bir doland›rd›ktan sonra, kendi deyiﬂiyle
“günahlar›ndan kurtulmak
için Mekke’ye, umreye
gitmiﬂ”... Soy, dool a n d › r,
g i t u m r ey e ; g ü n a h l a r › n dan ar›n..
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Çetecinin ifadesini okuyunca do¤rusu hemen umreye gitmenin son zamanlarda zenginler için de, sosyete için de moda haline
gelmesini hat›rlad›k. Çete
lideri Adnan S. sosyetenin,
burjuvalar›n ne için Umre’ye gittikleri konusunda
bizleri ayd›nlatm›ﬂ oldu.
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Kötülüklerin ilki
ve en büyü¤ü,
haks›zl›klar›n
cezas›z
kalmas›d›r.
Platon

Devlet yalakal›¤›...
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 ç a r p › k k a p i t a l i z m i n i n k a p i t a listi 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!

Para para yalan...

Ankara
Ticaret
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 sat›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..

Kopukluk ve ihmal!
TBMM Hrant Dink Cinayetini Araﬂt›rma Komisyonu, aylar sonra suikastla ilgili raporunu tamamlad›. Komisyon üyelerinin de¤erlendirmesine sunulan raporda, Trabzon ve ‹stanbul'da Emniyet'le Jandarma ‹stihbarat birimleri aras›ndaki ko pukluk ve ihmale dikkat çekiliyormuﬂ.
Ne kadar yanl›ﬂ ve talihsiz tan›mlamalar... Bir k o p u k l u k t a n
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.
‹hmal edilen tek ﬂey; Hrant Dink’in cesedinin baﬂ›na gidip, ayaklar›n› muzaffer komutanlar gibi onun üzerine koyup
foto¤raf çektirmemeleridir.

Say›: 155

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 sayg›s›n› kazanan ‹skender Ero¤lu, 15 Temmuz 2001’de rahats›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 örnek yanlar› anlat›larak, unutulmayaca¤› vurguland›.

‹ngiltere: Geleneksel
‘Anadolu Halk Sofras›’
Anadolu Halk Kültür Merkezi taraf›ndan 13 Haziran’da düzenlenen Anadolu Halk Sofras› pikni¤ine, 3
otobüs ve 38 araçtan oluﬂan konvoyla gidildi. Piknik
için gidilen, Hewitts Farm isimli çiftlik sahibinin, “ B u
b i r piknik de¤il, politik bir a k t i v i t e d i r.” diyerek gösterdi¤i ›rkç› tepki nedeniyle, piknik, Thorndon County
parkta gerçekleﬂtirildi.
Anadolu Halk Kültür Merkezi çal›ﬂanlar›, çiftlik sahibinin engelleme tavr›n›, salt o kiﬂinin tavr› olarak görmediklerini, emperyalist sistemin yaratt›¤› ›rkç›, gerici,
anti demokrat ve bencil insan tipinin tavr› oldu¤unu belirttiler. 500 kiﬂinin kat›ld›¤› piknikte, futbol turnuvas›
yap›ld› ve yar›ﬂmalar düzenlendi, müzik gruplar› dinleti
verdi, ﬂiirler okundu ve çocuk halk oyunlar› ekibi gösteri sundu.
Salt bir gezi olarak görülmeyen piknikte, bir araya
gelen kitle taraf›ndan, 2 Temmuz’da Mad›mak’ta katledilenler ve 12 Temmuz ﬂehitleri de an›ld›. 12-14
Temmuz’da katledilen 12 devrimcinin isimleri okunurken, kitle “yaﬂ›yor” diye hayk›rd›. Onlar›n halk›n içinde
ve önderleri olduklar›, unutulmad›klar› ifade edildi
“Onlar› yitirmek b üyü k bir k ay ›psa, o nlar›n an ›lar› bu
kay ›pt a n onl arc a, y üzl e rce k ez d aha büyük bi r d evri m ci mirast›r” denildi.

Almanya: Geleneksel
Yaz ﬁenli¤i Yap›ld›
Stuttgart Anadolu Kültür ve Sanatevi taraf›ndan her
y›l geleneksel olarak düzenlenen Yaz ﬁenli¤i , 12 Temmuz’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›lara karﬂ› Halk Cephesi saflar›nda örgütlenme ve mücadele ça¤r›s› da yap›ld›.
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Mapustakine..
yerinden oynar” düﬂler... Bu
düﬂlere ulaﬂamamam›z için
egemenlerin tüm güçlerini seferber ettikleri düﬂler...
ﬁu mart›, gözünü bana diken, bilse acaba bana neler
ça¤r›ﬂt›rd›¤›n›, ne hisseder? Basit,
bildik bir mart›y›m ben, nerden nas›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 ileriden biniyorum otobüse. Size mavi
ka¤›t almal›y›m, öyleyse yukar›dan
gidene binmeliyim. Trafik çok t›kal› 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 mapusluk” diyor ﬂiirin bir yerinde. Sizi ve
eve gidince temize çekece¤im mektubu düﬂünürken beynimde çalmaya
baﬂlad›. Bak bir-iki kelimesini daha
hat›rlad›m: “..... / tuttururlar / o kadar›na izin verirler”. Hat›rlayabildiklerim yaln›z bu ama dedim ya,
ﬂark›c›n›n o ac›l› sesi kulaklar›mda
hala.
Ama bir gün bu ﬂark›lar geçmiﬂte kalacak de¤il mi? Bitecek ayr›l›klar. Size özlem bitecek. Sizin
denize özleminiz bitecek. Kardeﬂi,
yan›ndayken daha, özlemeye baﬂlamak bitecek. Çekilen ac›lar bitecek.
Düﬂman altedilecek, çok güzel günler 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 parmakl›klar› eritip gemi yapaca¤›z. Tüm
özgür tutsaklar, doluﬂun o gemiye...
Ver elini bo¤az, ordan Karadeniz,
ya da Ege, Akdeniz ve tüm okyanuslar...
Az kald›, k›ﬂ›n ard› bahar, el
mecbur. Do¤a kanununa karﬂ› durulur mu? K›ﬂ›n ard› bahar. De¤il mi ki
k›ﬂtay›z ﬂimdi; ha sab›r, ard› bahar...

Bahara az kaldı...
Kad›köy’den dönüyorum. Vapurun 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 kapabilmek için u¤raﬂ›yorlar, dedim.
Sonra düﬂündüm, bunlar deniz hayvan› Denizdeki bal›k ve di¤er canl›lar›n peﬂinde koﬂmalar›, denizin
çöplerini filan eﬂelemeleri gerekmez mi? Biz insanlar ekmek ata ata
kolaya al›ﬂt›rm›ﬂ›z onlar›. Mart›lara
dilencili¤i ö¤reten insano¤lu. Garip..
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, onca demir parmakl›¤a ra¤men, deniz
demek, mart› demek, siz demeksiniz benim için. Tam bir tezat de¤il
mi, ama öyle. Her vapur yolculu¤um sizle bir mini gezi oluyor. Dalgalar ve mart› sesleri, sizin ve nezdinizde en güzel sosyalizm düﬂlerimi tetikliyor. O güzel insanlar, diyorum, burada bizimle olsalar. Hepimizden 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 olmay › . . .

Gün gelir
C o ﬂ a r d a l g a l a n › r yin e
Suskun denizler
Aç›l›r m e y d a n l a r d a
E n ﬂ a n l › b a y r a k l a r...
Gün gelir
y›k›l›r z o r b a l a r › n
yald›zl› ve ﬂatafatl›
kanl› saltanat›...
Ve gün gelir
da¤›l›r bu zifiri karanl›k
Bu karabasan
Ve gelir bizim de
soka¤›m›za
en görkemlisinden
en alas›ndan bayramlar
Açar yu r dum un
açacakt›r mutlaka
ama muhakkak açacakt›r
en güzel bahçelerinde
en güzel çiçekler...
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ﬁunca
insan var›z burada; ve
esas hakeden sizler, orada... Hem sinirleniyorum, hem üzülüyorum.
Ama o umut, o umut var ya, iﬂte insan› 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 görememe ihtimaliyle, iki kat s›kma ihtiyac› duymayaca¤›m›z günlerin düﬂleri... Bu kadar “zor” ﬂeyler istiyorum
iﬂte. Bu kadar “olmaz”, olursa “yer

20 Temmuz 2008

