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1960 Trabzon do¤umluydu. Devrimci hareketin 12 Eylül
öncesinden mücadelenin içinde olan, 12 Eylül cuntas›na
karfl› direnifli örgütlemeye çal›flan kadrolar›ndand›. Çeflitli
mahallelerden sorumluydu. Cunta hüküm sürerken, ‹s-
tanbul polisinin “onu öldürece¤iz” diye gönderdi¤i haber-
lere meydan okuyarak, flehit düfltü¤ü tarihe kadar müca-
delesini tereddütsüz sürdürdü. 1 Haziran 1982’de, ‹s-

tanbul Maslak’ta girdi¤i çat›flmada flehit düfltü.
1950 y›l›nda Dersim’in Mazgirt ‹lçesi Mohundu (Dar›kent)
Nahiyesi’nde do¤du. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi’nde okurken, devrimci mücadele içinde öne ç›kt›.
T‹P’e, revizyonizme karfl› yürütülen ideolojik mücadelenin ve
devrimci bir alternatifin yarat›lmas›n›n önderlerinden biri ol-
du. 

‹flte bu sürecin sonucunda, 1970 Aral›k'›nda kurulan THKP-C’nin 11 kiflilik Geçi-
ci Genel Komite üyelerinden biriydi. Parti nerede kendisine ihtiyaç duyduysa
orada çal›flt›. Bir dönem Karadeniz Bölgesi’nde çal›flt›, daha sonra Do¤u-Güney-
do¤u’da sorumluluk üstlendi. 
fiubat 1971’de Ankara’dan ‹stanbul’a geçerek silahl› mücadelenin haz›rl›klar›n›
örgütlediler. 17 May›s 1971'de ‹srail'in ‹stanbul Baflkonsolosu Ephrahim El-
rom'un kaç›r›lmas› eyleminde Ulafl Bardakç› ve Mahir Çayan'la birlikteydi. El-
rom eylemi sonras› 12 Mart Cuntas›n›n bask› ve takip koflullar›nda Çayan’la bir-
likte ‹stanbul Maltepe’de bir evde kuflat›ld›lar. “Teslim ol” ça¤r›lar›n› reddede-
rek direnifli seçtiler. 51 saatlik kuflatma alt›ndaki direnifl, 1 Haziran 1971’de
Cevahir’in flehit düflmesi, Çayan’›n a¤›r yaral› olarak tutsak edilmesiyle sona er-
di. Maltepe direnifli devrimci hareketin teslim olmama gelene¤inin ilklerinden
biriydi.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
29 MMay›s -- 44 HHaziran

TTaahhssiinn EELLVVAANN

Amerika’n›n Yugoslavya halk›na sal-
d›r›s›n› protesto etmek için 4 Hazi-
ran 1999’da ABD ‹stanbul Baflkon-
soloslu¤u’na karfl› düzenlenen bir ey-
lem s›ras›nda Türkiye devrimci hare-
ketinin anti-emperyalist çizgisinin
temsilcileri olarak flehit düfltüler.

Sad›k Mamati, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Dev-Genç saflar›nda müca-
deleye kat›ld›. Tutsakl›klar yaflad›. Tutsakl›¤› bitti¤inde tereddütsüz mücade-
leye devam etti. ‹stanbul’da Topkap› Bölge sorumlulu¤u yapt›. Daha sonra
silahl› birliklerde görev ald›. 
Selçuk Akgün, mücadeleye 12 Eylül öncesi baflka bir siyasi hareketin safla-
r›nda bafllad›. Adli bir olay nedeniyle 5 y›l tutuklu kald›. 93’te firar etti... Bu
dönemde devrimci hareketle iliflki kurdu. O ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sos-
yalizm için savaflmak istiyordu. ‹stanbul’da silahl› birliklerde görevlendirildi.

SSaadd››kk MMAAMMAATT‹‹ SSeellççuukk AAKKGGÜÜNN

HHüüsseeyyiinn CCEEVVAAHH‹‹RR

SSaadd››kk MMaammaattii,, SSeellççuukk AAkkggüünn flfleehhiitt ddüüflflttüükklleerriinnddee,,
DDHHKKCC Tutsaklar Örgütlenmesi bir mesaj yay›nlam›flt›. Bir
bölümünü, tarihe düflülmüfl bir not olarak tekrar yay›nl›yo-
ruz: 

SSAADDIIKK VVEE SSEELLÇÇUUKK YYOOLLDDAAfifiLLAARRIIMMIIZZ EEMMPPEERR--
YYAALL‹‹ZZMMEE KKAARRfifiII ÖÖFFKKEEMM‹‹ZZ‹‹NN AADDIIDDIIRR!! 

Sad›k ve Selçuk yoldafllar›m›z, yine bir Haziran sabah›
kuflat›lsalar da Perihan, Sibel, Süleyman ve tüm Cevahir
yürekliler gibi kurtulufl umudunu ve onuru düflmana teslim
etmediler. Tereddütsüzdüler. Çünkü onlar haziran flafakla-
r›nda ölümü rezil kepaze eden 84 Ölüm Orucu flehitlerinin,
Apo, Haydar, Hasanlar›n soyundan geliyorlard›. Halklar›-
m›za, bizlere yeni bir zafer daha arma¤an ederek ölümsüz-
lefltiler. 

4 Haziran sabah› Tepebafl›'nda Sad›k ve Selçuk yoldafl-
lar›m›z›n flahs›nda zafer halklar›m›z›n oldu. Öldürüp katlet-
seler de yenilen emperyalizm ve iflbirlikçileriydi. Çünkü za-
fer ve yenilginin gerçek anlam› savafl içinde düflman›n ira-
desini kabul edip etmemekte dü¤ümlendi bir kez daha... 

Sald›r›lar›n tek bir amac› vard›r: Boyun e¤dirmek... 

Sad›k ve Selçuk yoldafllar›m›z kuflatma alt›nda bile düfl-
mana boyun e¤meyip, kurtulufl umudunu ve devrimci onu-
ru ölümüne savunman›n zafer kazanmak oldu¤u bilinciyle
davrand›lar. 

‹flte zafer budur! 

Zafer, emperyalizmin güç gösterileri eflli¤inde teslimi-
yet dayatt›¤› koflullarda tek bafl›na kal›nsa dahi emperyaliz-
me karfl› silah elde savaflmakt›r. Kurtulufla kadar savafl fliar-
lar›n› dilden dile yayg›nlaflt›rarak emperyalizme vurmakt›r. 

Tarih Yazanlar12 Mart faflist
cuntas›n›n ar-
d›ndan bir
grup THKO
kadro ve sa-
vaflç›s›, Ad›ya-
man bölgesin-
deki Nurhak
Da¤lar›’na ç›k-

t›lar. Amaçlar› buradan gerilla savafl›n› bafllat›p gelifltirmek-
ti. ABD’nin Kürecik Radar Üssü'ne karfl› bir eylem düzenle-
mek istedikleri bir s›rada 31 May›s 1971’de oligarflinin aske-
ri güçleri taraf›ndan kuflat›ld›lar. Teslim olmad›lar, çat›flt›lar.
Çat›flma sonunda SSiinnaann CCeemmggiill,, KKaaddiirr MMaannggaa vvee AAllppaarrssllaann
ÖÖzzddoo¤¤aann flehit düfltüler.

Ne divana, ne mahflere, ne de A‹HM’e kalmaz bizim da-
vam›z. Ne de olsa, kendi ac›lar›m›z›n hesab›n› kendimiz
sormada Mahir’dir yumru¤umuz. Ve adalet, tastamam bu-
dur zaten. Dökülen kan›n o kan› dökeni bo¤mas›d›r. Bafl›m›-
z›n en dik sesiyle hayk›rd›¤›m›z Enternasyonal marfl›m›z da
öteden beri bunu söyler: ““CCeellllaattllaarr››nn ddöökkttüükklleerrii kkaann kkeennddii--
lleerriinnii bboo¤¤aaccaakk....”” Ki tarihin flaflmaz kural›d›r bu...

fiom a¤›zl› kem söz sahipleri, adaletin k›z› Nemesis için
“flurdan, burdan geldi” diyorlar. Oysa nerden ç›k›p nas›l
geldi¤imiz malumdur. Cebeci’den, Gazi’den ve canlar›m›z›n
harman oldu¤u nice mezardan ç›k›p geliyoruz. 

“‹dil benim vicdan›m” diyordu Ayfle Bafltimur. Ve böyle-
ce, hayat›n sözlü¤üne insanl›k onurunun en yal›n tan›m›n›
yaz›yordu: VViiccddaann.... Ve dahas› o Ayfleler, Özlemler, Fidanlar,
o diri diri yak›lan kad›nlard›r bizim vicdan›m›z. Ki vicdan›
var eden özündeki hhaakkkkaanniiyyeett ve hheessaapp ssoorrmmaa bilinci-
dir. Tam da bu nedenle, kan›ksama a¤usuyla kendinden
geçmez bizim vicdan›m›z. Kör ve sa¤›r ve dilsiz ol-
maz. Cümlesini kurdu mu, duyurur sesini katillere
ve dinletir sözünü aleme...

Rüzgara kar›flan küle, tedbir kar etmez.
Bundand›r hiçbir engelin önümüzde baki kala-
may›fl›. Öyle ya, yang›nlardan ç›k›p geldik
biz. Külümüzün savruldu¤u flafaklardan gel-
dik. Ve flimdi, mayas›nda atefl tafl›yan kül
suretinde dolafl›yoruz zalimin soka¤›nda.
Ki en geliflmifl kkaammeerraallaarr,, görüp göstere-
mez gölgemizi bile. Çünkü, ölülerin göl-
gesi yoktur. Çünkü, o yang›nda b›rak-
t›k biz gölgemizi. 

Ve ten ve et ve kemiklerimiz tu-
tuflurken, gözlerimiz erirken, kan›-
m›z buharlafl›rken ve patlarken kal-
bimiz, kömüre dönerken bedeni-
miz... kahkahalar at›yordu zeba-
nilerimiz. ‹flte o an söz verdik
hayata: Er ya da geç ama mut-
laka. O so¤uk yalan›n karfl›s›-
na ateflli gerçe¤imizle ç›kacak-
t›k. 

Yedi kat beton alt›nda dahi
olsak, bahar gibi yeflil kald›
h›nc›m›z. Suskun gözleriyle
hayk›ran ak saçl› analar›n
ah›yla sulad›k öfkemizi. 

Gözü karal›¤›ndan belli
ki, SSeeyyhhaann’’dd››rr o gördü-
¤ünüz. Tarih flahidimiz-
dir ki, fifieeffiinnuurr’’dduurr.. Feda-
n›n pervas›z güzelli¤iyle
hayat› savunan YYaazz--
ggüüll’’ddeenn baflkas› de¤ildir.
Ve NNiillüüffeerr ve ÖÖzzlleemm ve
GGüüllsseerr’’ddiirr o gün orada

adalet hayk›r›fl›n›n ad›. Pablo Neruda
der ya; “Onlar ölmediler yok/ Atefl fitil-

ler gibi/ Dimdik ayakta/ Barut orta-
s›ndalar..” ‹flte o kadar..

Uyduruk zaman afl›m› örtüsü giz-
leyemez ifllenen suçu. Ve tek bafl›na

kalma pahas›na olsa da, sineye çekme-
yiz ayyuka ç›kan adaletsizli¤i. De¤ilse,
susup otural›m m› dayat›lan çaresizli¤e.

Hay›r, zalimin s›rça köflküne at›-
lacak bir tafl vard›r mutlak. Bü-
tün tafllar ba¤lanm›fl olsa bile,
Ahmed Arif’e kulak verir bi-
zim yumru¤umuz: “Bu yürek

ne güne vurur..” Ve ç›kar›p
Nemesis(*) yadigar›

vicdan›m›z›, hakl›l›¤›m›-
z›n gücüyle f›rlat›r›z cella-

d›n yüzsüzlü¤üne..

“Bir çoklar› bana macerac› der” de-
miflti ve eklemiflti Che: “... eevveett ööyylleeyyiimm..
AAmmaa ffaarrkkll›› ttüürrddeenn bbiirr mmaacceerraacc››yy››mm::
DDoo¤¤rruu bbiillddii¤¤iinnii ssaavvuunnmmaakk iiççiinn ccaann››nn››
vveerreenn ttüürrddeenn....”” Ve malum ya, yanl›fla
karfl› do¤ruyu, haks›zl›¤a karfl› adaleti, ya-
lana karfl› gerçe¤i savunmak için can ver-
mek gerekti¤inde, Che gibi, bir ad›m öne
ç›kmakt›r gelene¤imiz. Ve bir ad›m, bir
ad›m daha ve nice ad›m atarak ve bütün
çitleri aflarak, insanl›¤›n fedai haliyle ula-
fl›r›z hedefimize. Ve böylece, özgür tut-
saklar›n s›k›lm›fl yumru¤unu, ak saçl› ana-
lar›n ah›n›, k›r b›y›kl› babalar›n kahr›n›, ka-
ranfil k›rm›z›s›n›, dostun dayan›flmas›n›,
canlar›m›z›n yang›n›n› götürüp b›rak›r›z
adaletsizli¤in flah damar›na...

Yine deneriz, yeniden geliriz nas›lsa.
Mezarlar›n, hücrelerin, hayat›n içinden
ç›k›p geliriz gene. Halk›n yarat›c›l›¤›yla
tafl›r›z öfkemizi. Her an ve yere. Yeter ki
düflmesin elimizden Nemesis’in k›l›c›.
Ali’nin zülfikar› ve Köro¤lu’nun h›nc›.
‹flte bunlarla gelece¤iz, hem de bir kaç
kez de¤il, 112222 kkeezz ggeelleeccee¤¤iimmiizzii bilen
bilir. Ama en çok alçakl›¤›n›n bilincinde
olan zalimler hisseder bunu. Ve flair Ata-
ol Behramo¤lu da do¤ru söylemifltir:
“Cellat uyand› yata¤›ndan bir gece/
“Tanr›m” dedi “ Bu ne zor bilmece” /
Öldürdükçe ço¤al›yor adamlar/ Ben tü-
kenmekteyim öldürdükçe..” 

‹flte o tükenifle koymak için son nok-
tas›n›, gene gelecek Özlem, Seyhan,
Gülsüman, Sevgi, Sultan ve di¤erleri..

(Nemesis: Yunan mitolojisinde adalet
ve intikam tanr›ças›.)

Yine deneriz, 
yeniden geliriz 
nas›lsa... 
Yeter ki
düflmesin 
elimizden   
Nemesis’in k›l›c›.
Ali’nin zülfikar›
ve Köro¤lu’nun
h›nc›... 

Adaletin k›z›, nereden
geldi?

Hikmet, Kemal
ve Arif kalemle-
rini emekçi hal-
k›n, iflçi s›n›f›n›n
hizmetine veren
sanatç›lard›.
Yazd›klar› tüm
eserlerinde, hal-
k› ayd›nlatmay›

amaçlad›lar; emekçileri sosyalizm mücadelesine ça¤›rd›lar. 

Bunun bedeli ülkemizde bask›lar, zulümlerdi. Bunun bilincin-
deydiler. Bu bilinçle hareket ettiler. Ve bask›lar›n, sald›r›lar›n
hedefi oldular. Yaflamlar› sürgünlerde, hapislerde, yokluk,
yoksulluk içinde geçti. Buna ra¤men yazd›klar›ndan, düflünce-
lerinden vazgeçmediler. Kalemlerini burjuvaziye teslim etme-
diler. Arkalar›nda onurlu bir tarih ve halk› ayd›nlatmaya de-
vam edecek eserler b›rakarak ölümsüzlefltiler.

AAhhmmeett AARR‹‹FF
22 HHaazziirraann 11997711
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Bir insan› insan-
dan, halk›n bir kesi-

mini di¤er kesimlerin-
den, devrimci örgütleri,
demokratik kitle ör-
gütlerini birbirinden
ay›r›p, herkesi kendi dünyas›na
hapsetmeyi amaçlayan tecrit, F
Tipi hapishanelerdeki devrimci
tutsaklar›n öncelikli sorunu olmaya
devam ediyor. Bu nedenle TA-
YAD’l› Aileler, “ Yine Ankara Yol-
lar›nda”lar. Talepleri, “Hapishane-
lerde Sohbet Hakk›n›n uygulanma-
s›”... Talebin kendisi, say›s›z soru-
yu davet ediyor. ‹nsan›n insanla
sohbet hakk›, neden ve nas›l gasbe-
dilir ki bu, bir direniflin, bir eylemin
talebi haline dönüflmektedir?

F Tiplerinde tecrit zulmü alt›nda-
ki tutsaklar›n yak›nlar›, giriflim-

leri s›ras›nda Abdi ‹pekçi Park›’nda
bir oturma eylemi yapacaklar. TA-
YAD’l›lar, daha önce orada, ülke-
mizde olmad›¤› gibi, dünyada da sa-
n›r›z efli benzeri olmayan bir oturma
eylemi gerçeklefltirmifllerdi. Karda
k›flta yazda üç y›l› aflk›n - Tam 1230
gün- sürmüfltü bu direnifl de. Sorun
yine tecritti. Talep,”tecrite son veril-
mesi”ydi. 

2007 y›l›n›n Ocak ay›na gelindi-
¤inde “Tecrite son!” fliar›yla sür-

dürülen direniflte 122 flehit verilmifl-
ti, d›flar›da ve hapishanelerdeki üç
ölüm orucu direniflçisi ölüm s›n›r›n-
dayd›. ‹flte o aflamada bu talep, ta-
mamen olmasa da k›smen kabul
edildi. Tecrit politikas›nda bir gedik
açacak olan bir genelge yay›nland›.
Fakat genelge uygulanmad› ve tec-
rit hala sürüyor. Tecrite karfl› müca-
dele de iflte bu nedenle sürmek
zorunda. Tecritin uyguland›¤›
koflullarda, sorunu yok saymak,
bir bak›ma bu dayatmay› kabul
etmektir.

Tecrite karfl› mücadele neden
bu kadar önemli, neden bu

kadar gerekli? Biliyoruz ki bu
konuda, b›rak›n tek tek insanla-
r›, geliflmelere tamam›yla vak›f
olmayan hapishaneler gerçe¤ine
fiziken uzak olan kesimleri, so-
lun çeflitli kesimlerinde bile ye-

tersiz, çarp›k bak›fl aç›lar›na rastla-
nabilmektedir. 

Tecrite karfl› mücadeleyi önemli
hale getiren iki temel sebep var-

d›r. BBiirriinncciissii,, tecritin öncelikli ve
gündemdeki hedefinin tutsaklar
olufludur. ‹‹kkiinncciissii,, tecritin politik
içeri¤idir. Zaman zaman vurgulad›-
¤›m›z gibi, bir politika olarak tecrit,
hapishaneleri aflan bir uygulama
alan›na sahiptir.   

Hiçbir halk, halk›n kurtuluflu için
mücadele ettiklerinden dolay›

tutsak edilenleri unutamaz; çünkü
tutsaklar, halk›n kendi parças›d›r,
kendisidir. Ve hiçbir devrimci hare-
ket, iddias›n›n, öncülü¤ünün somut
ifadesi olan tutsaklar›n› kendi kader-
lerine terkedemez. Devrimci tutsak-
lar, halk›n öncüleridir. En cüretkarla-
r›, en fedakarlar›d›r. Tutsaklara sahip
ç›kmak, halk ve devrimciler için
hem siyasi, hem ahlaki bir sorumlu-
luktur. Gündemler “çok yo¤un” ola-
bilir, hayat›n her alan›nda sald›r›lar
söz konusu olabilir ve bu nedenle
tüm devrimci, ilerici siyasi hareket-
lerin, kitle örgütlerinin “iflleri” çok,
“gündemleri dolu” olabilir; ama hiç-
bir fley, tutsaklar›n ve onlar›n sorun-
lar›n›n unutulmas›na neden olamaz.
Hiçbir fley, o konuda bir fley yap›l-
mamas›n›n mazereti olamaz. 

Biliyoruz ki, tecrite karfl› mücade-
le için bir önerinin, ça¤r›n›n ile-

tildi¤i demokratik kurumlar aras›nda
“yine mi tecrit?” diyenler, “o sorun
hala çözülmedi?” diye soranlar ç›ka-
cakt›r. Evet, yine tecrit! “Yine mi tec-
rit?” diyen aappoolliittiizzmm veya “tecrit
emekçinin gündemi de¤il” diyen
eekkoonnoommiizzmm,, sorunun varl›¤›n› ve
önemini kabul edip direnifli gereksiz
bulan ppaassiiffiizzmm, ayn› noktada birlefl-
mektedirler: Tecrite karfl› suskunluk,
tav›rs›zl›k ve politikas›zl›k.  

S›n›flar mücadelesinin herhangi
bir alan›nda ve an›nda, politik

bir boflluk yoktur. ‹lerici, demokrat,
devrimci güçler, y›llard›r tecriti
gündemlerine als›nlar veya alma-
s›nlar, o emperyalizmin ve oligarfli-
nin bir politikas› olarak uygulanma-
ya devam ediyor. Tecrit, oligarflinin
tüm kesimleri taraf›ndan “politik
olarak” sahiplenilmifl bir uygulama-
d›r. Halktan, emekten yana, demok-
rasiden, haklar ve özgürlüklerden
yana tüm güçlerin de tecriti uygu-
latmamakta politik olarak birleflme-
leri gerekir. 

Bugün hapishanelerdeki tecrite
karfl› mücadelenin somut bir ta-

lebe dönüflmüfl hali, ““1100 SSaaaattlliikk
ssoohhbbeett hhaakkkk››nn››nn uuyygguullaannmmaass››””d›r.
Bu hakl›, meflru, demokratik bir ta-
leptir. Hiçbir ilerici, devrimci, de-

mokrat gücün bu talebe kat›l-
mamas› söz konusu de¤ildir.  

Sohbet hakk›n›n uygulanmas›
için mücadele, ayn› zaman-

da ““kkeeyyffii ddeevvlleett”” anlay›fl›na
karfl› mücadeledir. Evet, bu da
tüm halk›n karfl› karfl›ya kald›¤›
bir sorundur. ““KKeeyyffii yyöönneettiimmee
ssoonn”” slogan› hapishanelerden
bafllay›p fabrikalara, devlet da-
irelerine, okullara kadar uzan›r.
Çünkü, kkeeyyffii yyöönneettiimm,, ffaaflfliizz--
mmiinn kkaarraakktteerriissttiikk öözzeelllliikkllee--
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Tecrite Karfl›
Mücadele Sürecek!

Bugün
hapishanelerdeki ttecrite kkarfl›

mücadelenin ssomut bbir talebe
dönüflmüfl hhali, ““10 SSaatlik ssohbet

hakk›n›n uuygulanmas›”d›r.  BBu
hakl›, mmeflru, ddemokratik bbir

taleptir. HHiçbir ilerici, ddevrimci,
demokrat ggücün bbu ttalebe

kat›lmamas› ssöz kkonusu dde¤ildir.



rriinnddeenn bbiirriiddiirr.. Hat›rlanaca¤› gibi,
büyük direniflin sonunda tecriti k›s-
men kald›ran bir genelge ç›kar›ld›.
Bu genelge 10 saatlik sohbet hakk›-
n› içeriyordu. Hem söz verilmifl,
hem rreessmmeenn bir genelge ç›kar›lm›fl-
t›. Ama bu genelge, uygulanmad›.
Resmi bir belge, düzenin kendi hu-
kuku demekti ve çok kez tan›k ol-
du¤umuz gibi, düzen kkeennddii hhuukkuu--
kkuunnuu çi¤niyordu yine. 

10 Saatlik Sohbet Hakk›’n›n ka-
bul edilmesinden bu yana, Ada-

let Bakanl›¤› koltu¤una üç Adalet
Bakan› oturdu. Tayadl›lar’›n aç›kla-
mas›nda da vurguland›¤› gibi, ilk
ikisi, kendi hükümetlerinin karar›,
kendi devletlerinin imzas› olan ge-
nelgeyi uygulamad›lar. fiimdi talep,
AKP iktidar›n›n 3. Adalet Bakan›
Sadullah Ergin’in önündedir. Tecrit,
AKP iktidar›n›n ve yukar›da belirt-
ti¤imiz üzere, oligarflinin tüm ke-
simlerinin sahip ç›kt›¤› bir politika-
d›r; dolay›s›yla kiflilere göre de¤ifl-
mez; de¤iflmesini sa¤layacak
olan mücadeledir, halk›n, de-
mokratik kitle örgütlerinin soru-
nu ve tutsaklar› sahiplenmesidir 

Tecritin hapishaneleri aflan
boyutu ve politik içeri¤i ise,

halen halk›n tüm kesimlerinin
mücadelesini zay›flatan unsurla-
r›n bafl›nda gelmektedir. D›flar›-
daki tecrit, F Tipi hapishaneler-
deki tecritten farkl› olarak, kesin
s›n›rlar çizen duvarlar içinde uy-
gulanm›yor olsa da, özü ayn›d›r.
E¤er bugün flurada burada baflla-
yan iflçi direniflleri, halk›n di¤er
kesimleri bir yana, iflçilerin ye-
terince deste¤ini alam›yorsa, ifl-
çiler, memurlar, serbest meslek sa-
hipleri, köylüler, herkes kendi içine
kapan›k bir mücadele hatt› izliyor-
sa, orada tecrit ve tecritin ördü¤ü
duvarlar var demektir. 

Tecrit politikas›n› bofla ç›kart-
mak, onun hedeflerine ulaflma-

s›n› engellemekten geçer. Tecritin
karfl›s›na nas›l ç›k›laca¤›n›n en so-
mut ve en görkemli örne¤ini dev-
rimci tutsaklar yaratm›flt›r. Burada
sadece 122 flehidin verildi¤i direnifl-
ten de¤il, o direnifle paralel olarak

tecriti etkisizlefltirecek tarzda örgüt-
lenen bir yaflamdan söz ediyoruz.
Tecritin amac›na ulaflmas›, en baflta
öörrggüüttssüüzzlleeflflttiirrmmeekktteenn geçiyordu.
Tek kiflilik hücreler, esas olarak bu-
nu sa¤layacakt›. Fakat tutsaklar, ay-
r› ayr› hücrelerde olmalar›na karfl›n,
her zamankinden daha s›k› bir di-
sipline ve kurallara sahip bir örgüt-
lenmeyle cevap verdiler buna...
Tecritin baflar›s›, bir yerde karfl›s›n-
dakini ““bbiirreeyy oollaarraakk”” düflündür-
meye bafllamas›ndayd›. O halde,
tecriti bofla ç›kartmak, bireyci, ben-
cil düflüncelere karfl› kendi beyni-
mizde daha büyük bir savafl açmak-
t›. Bu savafl› da büyük bir kararl›l›k
ve baflar›yla verdi özgür tutsaklar.
Bunun sonucudur ki, fiziken uygu-
lanan tecrit, tutsaklar›n beyinlerine
ulafl›p, oraya yerleflemedi. 

Tutsaklar›n tecrite karfl› hem fii-
len örgütlenmeleriyle, yaflam

tarzlar›yla hem de beyinlerini burju-
vaziye kapatarak ördükleri barikat,
tüm halk güçlerine örnek olmal›d›r.

Perspektifimiz bu olmal›d›r. Bu sa-
vafl, tek tek insanlar, taraftarlar ve
kadrolar, dernekler, sendikalar, kon-
federasyonlar taraf›ndan, her düzey-
de, süreklilefltirilmelidir. Dayan›flma,
kolektivizm, örgütlenmek, halk›n
mücadelesinin ayr›lmaz parçalar› ha-
line getirilmelidir. Bir demokratik
kitle örgütüne sald›r› oldu¤unda, bü-
tün demokratik kitle örgütlerinin bu
sald›r›ya karfl› birlikte tav›r almas›,
iflte tecritin bofla ç›kar›ld›¤› noktad›r.
Bunu her alana yayabilirsiniz. 

fiuras› unutulmamal›d›r ki, tecrit
sald›r›s›, sadece fiziki ve politik

bir bask› olmay›p, iiddeeoolloojjiikk mmuuhh--
tteevvaayyaa ssaahhiipp bir sald›r›d›r. Tecrit,
insanlar›n ve örgütlerin sosyalist,
halktan yana düflüncelerinin yerine,
bbuurrjjuuvvaazziinniinn bbiirreeyyccii iiddeeoolloojjiissiinnii
koymay› hedefler. Tecritin baflar›ya
ulaflmas› da esas olarak budur zaten.
Oligarfli, bireyleri ve halk›n her ke-
simini, kendi küçük dünyalar›na
hapsetmek isterken, iflte de¤iflik dü-
zeylerde bu yaln›zlaflmay› gerçek-
lefltirmek ister. Tecrit politikas›nda
baflvurulan tüm araçlar, bask›, zor,
iflkence, ödül, ceza, herfley bu ide-
olojik amaca ulaflmak içindir.  

Hücredeki bir insan, fiziki olarak
“yaln›zlaflt›r›lm›flt›r”. Hücrede-

ki tutsa¤›n bunu fiziki olarak engel-
leme gücü yoktur. Fakat onun da
çok güçlü oldu¤u bir baflka alan
vard›r. Onun oradaki direnifli, bey-
ninde, düflüncesinde yyaallnn››zzllaaflflmmaayy››
rreeddddeettmmeessiiddiirr.. ‹nsan›n beyni ve

yüre¤i, burjuvazinin ulaflamaya-
ca¤› bir aland›r. Tecrite karfl› di-
reniflin bu muhtevas›, d›flar›s›
için de geçerlidir. 

Tecrit, en keskin s›n›rlar›yla
ilk olarak hapishanelerde

uygulanmaya bafllanm›flt›r. Ve
halen de en kat› biçimde orada
sürmektedir. Tecrite karfl› müca-
dele de bu anlamda öncelikle
hapishaneleri esas almak zorun-
dad›r. Hapishaneler konusunda
flu veya bu ölçüde duyarl› her
kesim, hapishanelerdeki temel
sorunun tecrit oldu¤unu, yasak-
lar, disiplin cezalar›, hastalar›n
tedavisinin yap›lmamas› gibi so-
runlar›n esas olarak tecrit alt›n-

da boyutland›¤›n› görerek, hapisha-
nelere iliflkin duyarl›l›klar›n›, talep-
lerini, bu temel sorun, tecrit sorunu
etraf›nda dile getirmelidirler.  

Tecrite karfl› mücadele sürecek.
Sürmelidir de. Tutsaklar›n so-

runlar›, tüm halk›n sorunudur. Tec-
rit, herkesin gündemidir. Devrimci-
ler, ilericiler, örgütlü güçler olarak,
bunu halka, tüm emekçilere kavra-
tam›yor, gösteremiyorsak, eksiklik
bizdedir.  

Say›: 181 5GÜNDEM

Hücredeki
bir insan, ffiziki oolarak

“yaln›zlaflt›r›lm›flt›r”. HHücredeki
tutsa¤›n bbunu ffiziki oolarak

engelleme ggücü yyoktur. FFakat oonun
da ççok ggüçlü ooldu¤u bbir baflka aalan

vard›r. OOnun ooradaki ddirenifli,
beyninde, ddüflüncesinde yyaln›zlafl-
may› reddetmesidir. ‹‹nsan›n bbeyni

ve yyüre¤i, bburjuvazinin uulaflamaya-
ca¤› bbir aland›r. TTecrite kkarfl› ddire-
niflin bbu mmuhtevas›, dd›flar›s› iiçin

de ggeçerlidir. 



ZZ aa --
lliimm;; ççüünnkküü tteeccrriitt

iiflflkkeenncceessiinnii ssüürrddüürrüüyyoorr.. F
Tiplerinde tecrit ve iflkence sürü-
yor. Tecrit, sistemli bir flekilde
çürütmeye, öldürmeye devam
ediyor. AKP, tecriti kald›rmak bir
yana, daha da a¤›rlaflt›r›yor...
Tecritle dayat›lan halâ ayn›:
““TTeesslliimm oolluunn!!””

Bu dayatmay› hala sürdüren
AKP, flunu iyi bilmelidir ki; bu
ülkenin hapishanelerinde tecrite
karfl› tam 7 y›l süren büyük bir
direnifl yafland›. Ödenen büyük
bedeller var. 122 flehit var. Bun-
lara ra¤men, özgür tutsaklar›n
tecriti kabul edebilece¤ini düflü-
nen, buna göre hesaplar yapan-
lar, bir kez daha yan›lacakt›r.
Hiçbir koflulda tecrite boyun
e¤ilmeyece¤i kesindir. 

GGeerrççeekk flfluu kkii;; tecrite boyun
e¤ilmeyece¤ini AKP iktidar› da
anlam›fl ve bu noktada tecrite kar-
fl› 7 y›ld›r sürmekte olan direnifli
bitirmek için, tecriti k›smen kald›-
ran bir genelge yay›nlam›flt›r. 

Direnenler boyun e¤meyerek,
iktidara geri ad›m att›rm›flt›r. 

Ama o gün direniflin gücüyle
tutsaklar›n taleplerini k›smen ka-
bul edip bu genelgeyi yay›nlayan
iktidar, o günden sonra, bu yenil-
giyi asla hazmedememifl ve bu
tahammülsüzlükle de genelgeyi
uygulamam›flt›r. 

fiimdi en baflta, oo ggüünnlleerree ddöö--
nneerreekk,, AKP iktidar› ne dedi, ne
yapt› hat›rlayal›m.

Oligarfli, F Tiplerini açarak

h ü c -
relerde örgütlülü-

¤ü bitirecek ve tutsaklar› tes-
lim alacakt›. Bu amaca ulaflmak
için 19 Aral›k gibi bir katliam›
gerçeklefltirmelerine, F Tiplerini
iflkencelerle açmalar›na ra¤men,
amaçlar›na ulaflamad›lar. F Tip-
lerinde ne örgütlülü¤ü bitirebil-
diler, ne de direnifli. Direnifli biti-
remezlerdi de, çünkü direniflin
nedeni olan tecrit duruyordu.
Tutsaklar o tecrit alt›nda yafl›yor-
lard›. Direniflin sürmesinin nes-
nel nedeni tecritti. 

Direniflle geçen 7 y›ldan son-
ra herkes bunu gördü ve anlad›.
Tecrit koflullar›nda bir de¤iflme
olmadan direniflin bitmeyece¤ini
AKP iktidar› da gördü. ‹çeride ve
d›flar›da ölüm orucu direniflini
sürdüren üç direniflçinin ölüm s›-
n›r›na yaklaflt›¤› bir süreçte, 22
Ocak 2007’de, Adalet Bakanl›¤›,
bir genelge yay›nlayarak, tecrit
uygulamas›ndan k›smen vazgeç-
meyi kabul etti. 

Bizzat Adalet Bakanl›¤› tara-
f›ndan Tabipler Birli¤i’ne faksla
gönderilen genelge, ölüm orucu
direniflçileri taraf›ndan da tecri-
tin kald›r›lmas›nda bir ad›m ola-
rak de¤erlendirildi ve direnifle
ara verildi. 

“B.03.0. CTE.0.00.0004/10”
Say› 45/1 No’lu genelgeyle, 

Tutsaklar›n haftada 10 saat
bir arada bulunmas› mümkün k›-
l›n›yordu. Ama daha önemlisi,
tusaklar, hhiiççbbiirr ddiissiipplliinn cceezzaass››
iinnffaazz››nnaa ttaabbii oollmmaaddaann bir araya
getirileceklerdi. Yani ““ttrreettmmaann””
kald›r›l›yordu. 

Genelgede, hapishanelerin
“Cezaevi ‹zleme Kurullar›” ve

di¤er çeflitli kurulufllar›n deneti-
mine aç›lmas› gibi maddeler olsa
da, direniflin sonland›r›lmas› için
belirleyici olan “tredman” flart›-
n›n kald›r›lmas›yd›. Çünkü tred-
man, yani “iyileflme (k›sacas›,
eesskkii ddüüflflüünncceelleerriinnddeenn vvaazzggeeçç--
mmee)” dayatmas› sürdü¤ü müd-
detçe zaten hapishanelerde tan›-
nan hiçbir hakk›n anlam› ola-
mazd›. Gerek genelge, gerekse
de sözlü taahhütler, bu noktada
bir ad›m at›lmas›n› sa¤lam›flt›. 

Ne DDemifllerdi?
O zamanki TTB Baflkan›

Gencay Gürsoy, Direnifl Evi
önünde yapt›¤› aç›klamada, Ada-
let Bakan› Cemil Çiçek’in bizzat
telefonla kendisine ““flfliimmddiilliikk......
1100 ssaaaattee çç››kkaarr››yyoorruuzz,, oorrttaakk mmee--
kkâânnllaarrddaa bbuulluunnmmaa oollaannaa¤¤››nn››
ddaahhaa ssoonnrraa 2200 ssaaaattee çç››kkmmaa oollaa--
nnaa¤¤›› ddaa vvaarr..”” dedi¤ini aç›klad›.

Gürsoy bu aç›klamas›nda, ge-
rek Ceza ve Tevkif Evleri Mü-
dürlü¤ü’yle gerek bizzat Adalet
Bakan›’yla yapt›klar› görüflme-
lerde, Cezaevi ‹zleme Kurulla-
r›’nda Barolar’dan ve Tabipler
Birli¤i’nden temsilciler bulundu-
rulmas› gibi önerilerinin kabul
edildi¤inin de kendilerine bildi-
rildi¤ini belirtiyordu. 

Adalet Bakan› Cemil Çi-
çek’in d›fl›nda, BBaaflflbbaakkaannll››kk
MMüüsstteeflflaarr›› taraf›ndan da DKÖ
temsilcilerine yap›lan aç›klama-
da, ““1100 ssaaaattiinn 2200 ssaaaattee çç››kkaarr››llaa--
ccaa¤¤››”” teyid edilmiflti. 

Biraraya getirilecek tutsakla-
r›n tespitinin tutsaklar›n deneti-
minde olup olmamas›, tart›flma
noktalar›ndan biri idi. Yap›lan
görüflmelerde bunun da çözüle-
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ce¤i belirtildi. Bu taahhüt de, Hak-
‹fl Baflkan› Salim Uslu ve Mehmet
Bekaro¤lu’nun Baflbakanl›k Müste-
flar› ile görüflmesinde ifade edildi. 

Müsteflar, BBaaflflbbaakkaann TTaayyyyiipp EErr--
ddoo¤¤aann’’››nn mmeessaajj››nn›› aynen flöyle ilet-
mifltir: “Biz haftal›k on saati yirmi
saate ç›karaca¤›z. Bu konuda ad›m-
lar ataca¤›z. Ayr›ca genelgedeki
gözlem idare kurullar› üzerinde Be-
hiç fazla durmas›n, yani biraraya
gelecek tutuklular›n kimlerle bira-
raya geleceklerine, tutuklular›n
kendisi karar verecek. Bunu uygula-
mada göreceksiniz.” 

Bütün bu sözler, aç›klamalar, ka-
n›tl›, tan›kl›d›r. 

Direnifle ara verilmesinden son-
raki ilk Yürüyüfl dergisinde, bütün
bu sözler aktar›lm›fl  ve ““uuyygguullaa--
mmaaddaa ggöörreeccee¤¤iizz”” denilmiflti. (28
Ocak 2007 tarihli 89. say›)

Peki o günden bu yana uygula-
mada görülen nedir?

AKP iktidar› iki y›l boyunca
ooyyaallaammaakkttaann ve yyaallaann ssööyylleeyyeerreekk
hhaallkk›› kkaanndd››rrmmaakkttaann baflka bir fley
yapmad›. GGöörrüülleenn,, AKP’nin iki-
yüzlülü¤ü ve yalanc›l›¤›d›r. GGöörrüü--
lleenn,, AKP’nin zulmüdür. 

Baflbakan’dan, Meclis Baflka-
n›’na, Adalet Bakan›’na kadar bir
çok AKP yöneticisi, Ölüm Orucu-
nun bitirilmesi için, tecritin kald›r›-
laca¤› yönünde sözler vermifller, bir
genelge ç›karm›fllard›. 

Genelgenin, 10 Saatlik Sohbet
hakk›n› içeren maddesi, genelgenin
üzerinden iikkii yy››ll ggeeççmmeessiinnee rraa¤¤--
mmeenn hhiiççbbiirr hhaappiisshhaanneeddee uuyygguullaann--
mmaadd››.. “Mekan” sorunu, “perso-
nel” sorunu, flu sorun, bu sorun di-
yerek sürekli bahaneler üretildi.

AKP verdi¤i sözü tutmad›. Ara-
da yap›lan görüflmelerde, baflvuru-
larda, “çözece¤iz, halledece¤iz”
denildi ama çözmediler. VVeerrddii¤¤ii
ssöözzüü ttuuttmmaayyaann,, YYAALLAANNCCII’’dd››rr..
AAKKPP ddee bbuu dduurruummddaadd››rr.. 

Tecrit NNeden 
Bu KKadar Önemli?

Peki neden?

Oligarflinin tecritte bu kadar ›s-
rar›n›n ve tutsaklar›n tecrit karfl›s›n-
daki bu büyük kararl›l›¤›n›n neden-
leri nelerdir?

Neden tecriti kabul etmemek
için bu kadar büyük bedellerin
ödenmesi göze al›nm›flt›r?.. Y›llarca
anlatt›k tecriti. B›kmadan usanma-
dan anlatt›k. Tecrit uygulamalar›na
son verilinceye kadar da anlataca-
¤›z. 

TTeeccrriitt;; iinnssaann››nn iinnssaannss››zzllaaflfltt››rr››ll--
mmaass››dd››rr.. ‹nsan›n, onu insan yapan
tüm ögelerden izole edilmesidir.
Yaln›zlaflt›r›lmas›d›r. ‹nsan› insan
yapan ne varsa parçalanmas›, yok
edilmesidir. Baflka bir deyiflle iinnssaa--
nn››nn ttüükkeettiillmmeessiiddiirr.. ‹flte bunun için
insan olman›n onurunun ve sorum-
lulu¤unu tafl›yan hiç kimse, tecrite
boyun e¤emez ve kendine insan›m
diyen hiç kimse böylesine zalimce
bir yönteme sessiz kalamaz!

Tecrit, NNeden vve NNas›l 
Gündeme GGeldi? 

Tecrit politikalar› 12 Eylül’den
beri, devrimci tutsaklar› teslim al-
mak amac›yla her f›rsatta uygulan-
maya çal›fl›lm›fl ve hep oligarflinin
gündeminde olan bir politikayd›.
Cunta y›llar›nda yap›lan hücre tipi
hapishaneler, bu politikay› hayata

geçirmek içindi, ama direniflle püs-
kürtüldü bu uygulamalar. 1991’de
oligarfli yeni bir deneme daha yapt›
ve yine püskürtüldü. 1999’da DSP,
ANAP ve MHP Koalisyon hüküme-
ti taraf›ndan tekrar gündeme getiril-
di ve h›zla FF ttiippii hhaappiisshhaanneelleerr infla
edilmeye bafllad›. 

F Tipi hücre hapishaneleri, ge-
nellikle tteekk ve k›smen üüçç kkiiflfliilliikk
hücrelerden oluflan bir hapishane
sistemidir. Bu sistemin özü sosyal
bir varl›k olan insan› tutukluluk ko-
flullar›ndaki di¤er insanlardan ay›ra-
rak, yy››llllaarrccaa tteekk bbaaflfl››nnaa,, bbaaflflkkaa iinn--
ssaannllaarrddaann kkooppaarr››llmm››flfl oollaarraakk bbiirr
hhüüccrreeddee tutmakt›r. FF TTiippii HHüüccrree
HHaappiisshhaanneelleerriiyyllee aammaaççllaannaann;; si-
yasi tutsaklar› kat› bir tecrit ve izo-
lasyona tabi tutarak fiziksel ve ruh-
sal bak›mlardan çökertme, kiflilik-
sizlefltirme, politik teslimiyet ve
piflmanl›¤a zorlamakt›r. Bu teslimi-
yete zorlaman›n, kifliliksizlefltirme-
nin en uygun yöntemi olarak TTEECC--
RR‹‹TT, bunun mekan› olarak da
HHÜÜCCRREE gündeme getirilmifltir. F
Tipi Hapishanelerle içerdeki dev-
rimci siyasi tutsaklar›n aralar›ndaki
ddaayyaann››flflmmaa,, kkoolleekkttiivviizzmm ve öörrggüütt--
llüüllüükklleerrii ortadan kald›r›lmak isten-
mektedir. F tipi uygulamas›, iinnssaann››
dd››flfl ddüünnyyaaddaann yyaall››ttaarraakk yyaallnn››zzllaaflfl--
tt››rrmmaayy››,, iirraaddeessiinnii ppaarrççaallaammaayy››,,
kkiiflfliilliikkssiizzlleeflflttiirrmmeeyyii,, iinnssaann›› iinnssaann
yyaappaann ssoossyyaall yyaann››nn›› ööllddüürrmmeeyyii,,
rruuhhssaall vvee bbeeddeennsseell oollaarraakk yyaavvaaflfl
yyaavvaaflfl vvee sseessssiizz bbiirr flfleekkiillddee iimmhhaayy››
aammaaççllaammaakkttaadd››rr..

‹ktidardakilerin amac› buydu ve
her koflulda uygulayacaklar›n› söy-
lediler. Bir yerde geleceklerini, F
Tiplerini hayata geçirmeye ve dev-
rimci tutsaklar› burada teslim alma-

ya ba¤lam›fllard›.
Devrimci tutsaklar›n ise bu po-

litikalara teslim olmas› beklene-
mezdi. Devrimci tutsaklar ve ya-
k›nlar› bafl›ndan itibaren F Tipleri-
ne karfl› ç›kt›lar. DHKP-C,
TKP(ML) ve TK‹P dava tutsaklar›
20 Ekim 2000’de Açl›k Grevine
bafllad›lar. ‹ktidar, görüflme, muta-
bakat manevralar›n›n ard›ndan 19
Aral›k 2000’de, devrimci tutsakla-

TC’nin Baflbakan› ve 
Bakanlar› s›fat›yla 

Söz verdiler. Tutmad›lar!

AAKKPP iikkttiiddaarr›› iikkii yy››ll bbooyyuunnccaa
ooyyaallaammaakkttaann vvee yyaallaann
ssööyylleeyyeerreekk hhaallkk››
kkaanndd››rrmmaakkttaann bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy
yyaappmmaadd››.. VVeerrddii¤¤ii ssöözzüü
ttuuttmmaayyaann,,  YYAALLAANNCCII’’dd››rr..
AAKKPP ddee bbuu dduurruummddaadd››rr.. 
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r›n bulundu¤u tüm hapishanelere
karfl›, efli görülmemifl bir sald›r› dü-
zenledi. Sald›r›da, 28 devrimci tut-
sak katledildi. Yüzlercesi a¤›r yara-
land›. Kalanlar›n hepsi iflkenceler-
den geçirildi. 

F Tipi tteeccrriitt hhüüccrreelleerrii iflte böy-
le aç›ld›. Tutsaklar zorla, en afla¤›l›k
iflkencelerle hücrelere koyuldu. ‹fl-
kence, hücrelerde de hiç eksik ol-
mad›. 

Oligarfli tutsaklar› hücrelerde
tecrit etmiflti fakat, öncelikli amac›-
na ulaflamam›flt› yine. Ölüm Orucu
Direnifli F Tiplerinde de sürüyordu. 

Tecritin UUygulanmaya 
Bafllamas›

F Tiplerinin aç›ld›¤› ilk günler-
den uzunca bir süre fiili sald›r›lar,
iflkenceler sistemli bir flekilde sür-
dü. Bu sald›r›lar›n temelinde yapt›-
r›mlara “boyun e¤dirme” vard›.
Gardiyanlar›n sald›rmas› için özel
bir neden gerekmiyordu. 

Fakat fiili sald›r›lardan sonuç
al›namay›nca bundan geri ad›m at-
mak zorunda kald›lar. Kald› ki, F
Tipi tecrit politikalar›n›n mant›¤›,
sadece fiili sald›r›lar üzerine kurul-
mam›flt›. Hücrelerin fiziki yap›la-
r›ndan, boyas›ndan badanas›na, içi-

ne konulan eflyalara, yemek, su,
banyo, tuvalet, haberleflme, ziyaret,
sa¤l›k sorunlar›na, mahkemelere gi-
dip geliflten verilen eflyalar›n rengi-
ne, adetine kadar hheerr flfleeyy tecrit po-
litikas›n›n bir parças›n› oluflturuyor-
du. 

Ve bu bütünlük içinde tüm uygu-
lamalar tutsaklar›n teslim al›nmas›-
na, iradelerinin k›r›lmas›na hizmet
eder. F Tiplerinde tutsaklar ““kkooflfluull--
ssuuzz”” hiçbir hakka sahip de¤ildir. fiu
veya bu hakk› kullanabilmesi için
bir çok koflul ileri sürülür. Ka¤›t
üzerinde tutsa¤›n hakk› görünen ak-
lar, tecrit politikas›n›n bir parças›
olarak ttuuttssaakkllaarraa kkaarrflfl›› kullan›l›r. 

Mektuptan aile ve avukat ziyare-
tine, telefona kadar, bu haklardan
yararlanmak, tutsaklar›n “tretman”a
yani hapishanenin teslim alma poli-
tikalar›na uymas›na ba¤lanm›flt›r.
Tretmen’a uyum sa¤lamad›¤›nda,
bu haklar, keyfi cezalarla elinden
al›n›r. 

Sa¤l›k problemleri olan tutsakla-
r›n hastal›klar›, tutsaklara karfl› kul-
lan›l›r. Gardiyanla konuflurken, gar-
diyan ses tonundan ““tteehhddiitt”” alg›la-
y›p soruflturma açabilir. Dilekçe
verme, itiraz etme hakk› vard›r ama
yaklafl›k 9 y›ll›k pratik tan›kt›r ki,
bu hakk›n kullan›m›ndan hiçbir so-

nuç ç›kmaz. Her seferinde de¤iflmez
olarak ““ttaalleebbiinniinn rreeddddiinnee”” karar
verilir. 

F tipleri aç›ld›¤› günden beri bu
uygulamalarda hiçbir de¤ifliklik ol-
mam›flt›r. Hatta Yeni Ceza ‹nfaz Ya-
sas›’yla hukuksuzluk, keyfilik ve her
türlü insanl›k d›fl› uygulamalar yasal-
laflt›r›lm›flt›r. Bunlara karfl› pasif ya
da fili hiçbir flekilde karfl› ç›kma, di-
renme hakk› yoktur. DDiirreennmmeekk,, F
Tiplerinde en büyük suçtur. Zaten
tecrit politikalar›n›n tamam› tutsak-
lar›n ddiirreenniiflfliinnii kk››rrmmaayyaa yöneliktir. 

Tecritin EEtkileri 
ve EEtkisizli¤i

Peki tecrit uygulamas›n›n y›llar
içindeki sonuçlar› ne oldu? 19Ara-
l›k 2000’den bugüne ddookkuuzz yy››lldd››rr
bir ve üç kiflilik hücrelerde tutulu-
yor devrimci tutsaklar. Hücrelerinin
d›fl›nda bir yaflamlar›, iliflkileri yok,
kimseyle görüflmelerine, selamlafl-
malar›na bile izin verilmiyor. 

Devrimci tutsaklar›n birbirlerin-
den kopar›ld›klar› koflullarda dahi
örgütlü yaflamda ›srarlar›, büyük di-
reniflin tutsaklarda yaratt›¤› moral
güç, tecritin bu etkilerini asgari dü-
zeye indiriyor olsa da, tecritin çeflit-
li boyutlarda fiziki ve psikolojik

Tecritin En S›k Yol
Açt›¤› 
Fiziksel
Rahats›zl›klar:

Unutkanl›k, YYo¤unlaflamama,
Ifl›k vve ssese kkarfl› dduyarl›l›k, GGer-
ginlik, KKulak çç›nlamas›, BBafl aa¤r›s›,
Kolay/ani ssinirlenme, SSürekli yyor-
gunluk hhissi, KKalp ççarp›nt›s›/ritm
bozuklu¤u, NNefes ddarl›¤›, AAl›ngan-
l›k, TTak›nt›lar ve ttahammülsüzlük;
Her fleye kkarfl› iisteksizlik, BBoflluk
duygusu, OOrtal›¤› dda¤›tma iiste¤i,
Kurgular, KKas iiskelet aa¤r›lar›, GGöz
bozuklu¤u... HHipertansiyon, MMide
ülseri, CCilt hhastal›klar› ggibi ppsiko-
somatik rrahats›zl›klar... 

“Görün Eserinizi,
Tecrit Bu” 

A.D.’nin bbo¤az›na ssar›larak bbo¤uflmaya
çal›flt›¤› aayn› hhücrede kkalan aarkadafl›, oo ggünü
“üç dde¤il iiki kkifli oolsayd›k ööldürürdü bbeni” ddi-

yordu hhakl› oolarak. ““A. aabi kkrize ggirdi¤inde öönce ssinirli ssi-
nirli kkonuflmaya bbafllard›. BBiz aanlard›k. YYavafl yyavafl ssinir-
lenir, ‘‘dayanam›yorum, kkendimi ööldürece¤im. BBeni ööldü-
rün’ diye yyalvar›rd›. SSonra ssöylenmeye bbafllar, kkontrolünü
kaybedip kkafas›nda kkurgulad›¤› ‘‘düflmana’ sald›r›rd›. ‘‘O
düflman’ bazen bben, bbazen MM. aabi ooluyordu. ZZorla zzaptedi-
yorduk. HHer yan› ttitriyordu. AArt›k kkendi kkendine aanlafl›l-
maz flfleyler söylemeye bbafll›yordu. SSonra yyavafl yyavafl kken-
dinden ggeçiyordu. ‘‘Sanki uuçuyorum’ diyordu. BBu ddefalar-
ca oolmufltu. AA. aabiyi aadeta uuyuflturucu bba¤›ml›s› yyapm›fl-
lard›. NNe ttedavi...” (“Tecrit: Yaflayanlar Anlat›yor” kitab›ndan
bir bölüm.) 
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tahribatlar yaratt›¤› bir gerçektir. 

Adli tutuklularda ise, 1-2 y›l›n
üzerinde tecrit hücrelerinde kal›p da
tecrit politikalar›ndan çok a¤›r fle-
kilde etkilenmeyen yoktur. Adli tu-
tuklular, F Tiplerinde hapishane
idaresi taraf›ndan verilen sakinleflti-
rici haplarla uyuflturularak ““ssoorruunn””
olmaktan ç›kart›lmaktad›r. Aksi du-
rumda adli tutuklular hücre arka-
dafllar›yla sürekli problem yafla-
makta, sonu birbirlerini öldürmeye
ya da intihara varan bunal›mlara
düflmektedirler. 

Tecrit politikalar›ndan kifli ne
kadar güçlü olursa olsun fiziki ola-
rak etkilenir. F Tiplerinde tecrit po-
litikalar›n›n en az etkiledi¤i kesim,
devrimcilerdir. Çünkü devrimciler
hücrelerde olsalar da örgütlüdürler,
kolektiftirler. Bu tecrite karfl› güçlü
bir ideolojik ve fiili barikatt›r.

Devrimci tutsaklar, F Tiplerine
götürüldükleri ilk andan itibaren ör-
gütlülüklerini F Tiplerinin koflulla-
r›na göre yeniden oluflturmufllard›r.

“Tredman”a ba¤l› haklar›, daha ba-
fl›ndan reddetmifl ve onlar›n teslim
alman›n bir arac› olarak kulland›k-
lar› “haklar›n” hiçbirini tan›mam›fl-
lard›r. Her gün iflkence görme paha-
s›na da olsa, mektup, ziyaret yasa¤›
pahas›na da olsa, tutsaklar› kimlik-
sizlefltirmek, kifliliksizlefltirmek için
onursuzca dayat›lan uygulamalara
boyun e¤memifllerdir. Hücrelerde
kkeennddii yyaaflflaamm aannllaayy››flflllaarr››nnaa ggöörree
örgütlü yaflamlar›n› oluflturmufllar-
d›r. Tutsaklar birbirlerini göremese-
ler dahi, oluflturduklar› örgütlülük
ve kolektivizm sayesinde yine ara-
lar›nda büyük bir dayan›flmay›, sü-
rekli bir üretimi gerçeklefltirebil-
mifllerdir. Yani F Tiplerinde devrim-
ciler fiziken tecritte olsalar da, ko-
lektif bir yaflam› örgütlemifl olmala-
r› sayesinde, tecrit politikalar› karfl›-
s›nda beyin olarak güçlüdürler.
Devrimci tutsaklar tecrite karfl› 9 y›l
boyunca iradeleriyle, örgütlülükle-
riyle direnmifllerdir. 

Tecrite karfl› direniflte, 122 insan

can›n› yitirdi. Yüzlerce tutsak sakat
kald›. F Tiplerinin aç›ld›¤› günden
bugüne geçen 9 y›lda tecritin neden
oldu¤u ölümler, fiziksel ve psikolo-
jik rahats›zl›klar bu rakamlar›n çok
çok üstündedir. AKP iktidar› tüm
bunlar› bilerek, verdi¤i sözü
çi¤neyerek tecrit politikas›nda ›srar
etmektedir. 

Hemen ve kesin bir dille belirte-
lim ki, bu sonuçlar›n ortaya ç›kaca-
¤›ndan, hatta daha a¤›r tahribatlar
yarataca¤›ndan, tecriti uygulayan-
lar, F Tipi Hapishaneleri açanlar bil-
gi sahibiydiler. F Tipi tecrit uygula-
mas›n› ald›klar› emperyalist mer-
kezlerde bu sonuçlar pratikte ve çe-
flitli deneylerle ortaya ç›km›flt›. Ya-
ni, tutsaklar bugün tecrit alt›nda ne
yafl›yorsa, bunlar Türkiye’yi yöne-
tenler taraf›ndan bilinçli olarak
planlanarak yarat›lm›flt›r. AKP ikti-
dar› da bu tecrit zulmünü, ayn›
amaçlarla, ayn› biçimde sürdürmek-
tedir. TTeeccrriittii ssüürrddüürrmmeekk,, hheemm zzaa--
lliimmlliikk,, hheemm yyaallaanncc››ll››kktt››rr..

Ü l k e m i z
hapishaneleri,
düzenin kanl›
ve zalim yü-
zünü yans›t›r.

Bu yüzden olacak ki, s›k s›k hapis-
haneleri aklamaya, o gerçe¤i gizle-
meye yönelik haberler yap›l›r. 

Yeni Adalet Bakan› da, halk›n
karfl›s›na ilk olarak böyle bir “rek-
lam” haberiyle ç›kt›:

“Adalet Bakan› Sadullah Ergin,
dün cezaevlerinden mahkûmlar›n
aileleriyle “görüntülü alo” uygula-
mas›n› bafllatt›.... Sincan Cezae-
vi’nde görüntülü telefon hizmetinin
tan›t›m›n› yapan Ergin, üç mahkû-
mun ailesiyle yapt›¤› telefon görüfl-
melerini izledi”... (16 May›s 2009) 

Gazete ve televizyonlarda ““CCee--
zzaaeevvlleerriinnddee GGöörrüünnttüüllüü AAlloo” rekla-
m›yla verildi bu geliflme. 

Oysa, tecritin uyguland›¤› hapis-

hanelerde, tutsaklar›n sahip oldu¤u
hemen hiçbir hakk› yoktur. “Hak”
diye sunulan her fley tutsaklar› tes-
lim almak için uygulanan tecrit po-
litikalar›n›n bir parças›d›r. “Görün-
tülü” ya da görüntüsüz telefon hak-
k›n›n kullan›lmas› da öyledir. Yani,
bir tutsak, “Görüntülü Alo” diyebil-
mek için, hapishanede dayat›lan her
türlü insanl›k d›fl› uygulamalara bo-
yun e¤mek zorundad›r. “Görüntülü
Alo”nun arkas›ndaki görünmeyen,
yaz›lmayan, söylenmeyen gerçek
budur. 

Bugün F tiplerinde yüzlerce tut-
sak keyfi gerekçelerle verilen ceza-
lar sonucunda y›llard›r aile ziyareti,
mektup, telefon haklar›ndan yok-
sundur; cezalar›n biri bitmeden bir
yenisi bafllat›lmaktad›r. Bilinmelidir
ki, F Tiplerinde görüntülü telefon
hakk› de¤il ama, TECR‹T ÜSTÜNE
TECR‹TVAR. 

Cezaevlerinde ‘Görüntülü Alo’ De¤il, 

TECR‹T ‹Ç‹NDE TECR‹T VAR!
Kand›ra F Tipi’nden

Taner Korkmaz’›n
Mektubundan:

Yaflad›¤›m›z keyfilikleri tah-
min edersin elbette. De¤iflen pek
bir fley olmuyor. Kimimiz disiplin
yasaklar›yla cebellefliyoruz, kimi-
miz keyfi hak ihlalleriyle. Ve tecrit
hep bildi¤iniz gibi... Geçen hafta ay-
lard›r rahats›zl›¤›n› çekti¤im diflim
için hastaneye gittim. Yaklafl›k iki ay-
d›r bu sevkin gerçekleflmesini bekli-
yordum. Ve iki ay sonra hastaneye gi-
debildi¤imde kelepçelerim çözülme-
di¤i için muayene dahi olamadan geri
döndüm. Benzer fleyleri y›llard›r yafl›-
yoruz. Ço¤u zaman vaktinde müdaha-
le edilmeyen rahats›zl›klar çok daha
ciddileflip kal›c› hasarlara dönüflüyor.

Genelge uygulanm›yor. Kimsenin
ad›n› and›¤› da yok. Biz ise, hiçbir fle-
yi unutmufl de¤iliz. Ve hat›rlat›r›z da
elbette. Buradaki tüm arkadafllar›n se-
lamlar›n› iletiyorum. 

27 Nisan 2009 / Taner Korkmaz.  
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‹flçi SS›n›f›na KKarfl›
Sorumluluk DDuymak,
1 MMay›s’›n MMuhasebesini
Yapmakt›r

1 May›s 2009’u di¤er 1 Ma-
y›s’lardan farkl› k›lan özelliklerin-
den biri, hemen her kesimin politi-
kalar›n›n niteli¤ini, saklanamaya-
cak, e¤ilip-bükülemeyecek flekilde
aç›¤a ç›karm›fl olmas›d›r. Mu¤lak
politikalarla kendilerine manevra
alan› yaratmaya çal›flanlar bile, so-
nuçta bir tercih yapmak zorunda
kald›lar. Devrimci politika, oligarfli-
nin bu konudaki manevralar›n› bofla
ç›karm›fl ve emekçilere bir kez daha
do¤ru hedefi göstermifltir. Hedef 1
May›s Alan›’n› kazanmakt›. Bu
do¤ru politika sonuç alm›flt›r. Ger-
çek olan fludur; y›llard›r, kararl›l›kla
ve do¤ru devrimci öngörülerle ha-
yata geçirilen devrimci politika, 1
May›s‘› ve 1 May›s Alan›’n› kazan-
d›rm›flt›r. Bunun için bedeller öden-

mifl, daha büyükleri göze al›nm›flt›r.
Yalpalama yoktur, belirsizlik yoktur
bu politikada... 

Çat›flman›n, irade savafl›n›n
2009’da gelip dayand›¤› noktada
soru netti: “1 May›s’ta hedefimiz
Taksim olacak m›yd›?” 

1 May›s günü herkes bu s›nav-
dan geçti. 1 May›s’ta, 1 May›s Ala-
n›’nda somutlaflan çat›flman›n poli-
tik muhtevas›n› ve önemini kavra-
yamayanlar, siyasi ve pratik olarak
yalpalad›lar, savruldular. 

1 May›s’ta savunulan politikalar,
tarihin ve prati¤in s›nav›ndan geçti.
Bu noktada yap›lmas› gereken, or-
taya ç›kan sonuçlar ›fl›¤›nda savu-
nulan politikalar›n de¤erlendirmesi-
ni yapmak, dersler ç›karmakt›r. Fa-
kat 1 May›s 2009’da yalpalaman›n,
savrulman›n en uç örneklerini ve-
renler, bu de¤erlendirmeyi yapmak
yerine, bu zay›f ve zaafl› konumla-
r›n› savunma gibi bir çaba içine gir-
diler. 

Türk-‹fl’in kuyru¤una tak›lmas›-
n› unutturmaya çal›flan EMEP...
EMEP’in sa¤c›l›¤›yla Taksim’deki
direnifli “iki uç” diye niteleyip ken-
di pasifizmini, karars›zl›¤›n› örtbas
etmeye çal›flan TKP... ve 1 May›s
Alan›’na ç›k›lmas›n› kendi hanesine
yaz›p, devrimcilerin militanca mü-
cadelelerini ve ayn› anda kendileri-
nin icazetçiliklerini örtbas etmeye
çal›flan D‹SK... sözünü etti¤imiz
tavr›n da en uç örneklerini sergili-
yorlar. Türkiye solu, elbette Kad›-
köy kaçk›nl›¤›n› da, Taksim’e ç›kan
icazetçili¤i de, Taksim’i kazanan
devrimci çizgiyi “uç” olarak de¤er-
lendiren tarihe sayg›s›zl›¤› da elefl-
tirmek, bu anlay›fllara prim verme-
mek zorundad›r. Bu, sonraki 1 Ma-
y›slar’› kazanmak, birlikte mücade-
leyi büyütmek, kuyrukçulu¤a, ica-
zetçili¤e ideolojik anlamda set çek-
mek için gereklidir.

Muhasebeden KKaç›fl-1
D‹SK’in BBenmerkezcili¤i

D‹SK’in 1 May›s 2009’daki tav-
r›n› de¤erlendirirken, demifltik ki;
“Reformist sendikal yönetimler...
icazet u¤runa, ittifaklar›na ihanet
ettiler, emekçilere ahlaki ve siyasi
olarak savunulmas› mümkün olma-
yan bir duyars›zl›k örne¤i verdiler.”
(Yürüyüfl, 10 May›s 2009, Say›:
179)

Aralar›nda D‹SK ve KESK üye-
lerinin de oldu¤u binlerce devrimci
demokrat, Taksim’e giden güzer-
gahlar boyunca çat›fl›rken onlar›
yok say›p, polis vahfletine gözlerini
kapay›p icazet alt›nda yürümeye de-
vam ediflin muhasebesinden kaç›la-
maz. Ancak özellikle D‹SK yöneti-
mi ve esas olarak da Genel Baflkan›,
1 May›s’›n üzerinden geçen süre
boyunca yapt›klar› aç›klamada, bu
durumun sözünü bile etmekten ale-
nen kaçmaktad›r. 

Gerek D‹SK, KESK, TMMOB,
TTB taraf›ndan bas›na aç›klanan 1
May›s de¤erlendirmesi’nde, gerek-
se Süleyman Çelebi’nin aç›klamala-
r›nda bu durumun elefltirisi ve mu-
hasebesinin hiçbir biçimde gün-
demlerinde olmad›¤› anlafl›l›yor. 

Fakat Türkiye Solu’nun bu duru-
mu böylece kabul edece¤ini san›-
yorlarsa yan›l›yorlar. 

Bu noktada, Süleylan Çelebi’nin
Birgün gazetesinde Hakan Tah-
maz’la röportaj›nda yapt›¤› aç›kla-
malar›n sat›rbafllar›na de¤inmeliyiz
özellikle:

- Çelebi, Taksim’i kazanan ira-
dede, bbeennmmeerrkkeezzccii bir tutum tak›-
narak, merkeze D‹SK’i, biraz daha
geniflleterek de di¤er sendikalar›
koymakta, devrimcilerin bu süreç-
teki belirleyicili¤ini ›srarla yok say-
maktad›r. Bu, eme¤e, ödenen bedel-
lere sayg›s›zl›k, kapitalizmin ahla-

Çat›flmadan ve
Muhasebeden Kaçanlar

1 MMay›s
2009



k›na denk düflecek bir mülkiyetçi-
liktir. 

- Çelebi, Oligarflinin “makul sa-
y›” dayatmas›n›n z›mnen kabul
edildi¤ini aç›kl›yor bu röportajda:

“Biz anl›yoruz ki, bir hassasiye-
tin afl›lmas› gerekiyor, tamam mi-
ting alan› de¤il, miting yapmayaca-
¤›z, kutlama yapal›m dedik.. Hassa-
siyetler nedeniyle yüzbinleri Tak-
sim’tde buluflturmayaca¤›z...” (11
may›s 2009)

Oligarflinin hassasiyetlerini gö-
zetti¤i kadar, ddeevvrriimmcciilleerriinn hhaassssaa--
ssiiyyeettlleerriinnii, 1May›s kutlamas›n› ve
direniflini yönetmek üzere ortak
kurdu¤umuz kkoommiitteenniinn kkaarraarrllaarr››--
nn›› gözetmeliydi D‹SK. Ama bunu
yapmam›flt›r. Sadece bu bafll› bafl›na
muhasebeyi ve özelefltiriyi gerekti-
ren bir durumdur. 

Devam ediyoruz Çelebi’nin söz-
lerini aktarmaya:

“Her sokak bafl›nda arkadaflla-
r›n bize kat›lmalar› için çaba harca-
d›k ama esas amac›m›z Taksim’e
gitmekti. Bizim Taksim’e ç›kmaya
ihtiyac›m›z vard›.”

Burada herfley daha da aç›kt›r:

Taksim’e ç›kman›n de¤il, nnaass››ll
çç››kk››lldd››¤¤››nn››nn önemine iflaret etmifltik
önceki yaz›lar›m›zda. D‹SK ise,
“ne olursa olsun Taksim’e ç›kmay›”
mutlaklaflt›rm›flt›r. 

Çelebi kendisi de söylüyor: “Bu
y›l, geçen seneyi aflan bir fliddet uy-
guland› ama bu gizlendi.”

Peki o durumda siz ne yapt›n›z? 

Bunun fark›nda olunmas›na ra¤-
men, o sald›r›n›n yok say›lmas›,
oligarflinin böl-yönet takti¤ine ça-
nak tutulmas›, D‹SK’in sorumlulu-
¤unu ve yanl›fl›n› daha da büyütü-
yor. fiuras› aç›k ki, bizler, devrimci-
ler, binlerce emekçi, o güzergahlar-
da çat›flmasayd›k, Çelebiler’in ba-
fl›nda oldu¤u kortej, 1 May›s Alan›-
na ç›kamazd›. Bu aç›kt›r. 

Do¤rudur; devrimciler, emekçi-
lerin Taksim’e ç›kmaya ihtiyaçlar›
vard›. Ama bu ihtiyaç, 1977’nin he-
sab›n› sormak, bizden gasbedileni
ddöövvüüflflee ddöövvüüflflee ggeerrii aallmmaakk ihtiya-
c›yd›. 

D‹SK’in 1 May›s politikas›n› be-
lirleyen, uzlaflma, icazet ve karar-
s›zl›k olmufltur. Çat›flmalar sürerken
korteji yürütmesi, alana o icazetle
girmesi ve alanda yine kutlamay›
oldu bittiye getirip eylemi bitirmesi,
bunun sonucudur. 

Bunlar, muhasebe yapmadan ge-
çifltirilecek tav›rlar de¤ildir.  

Önceki 1 May›slar’da da benzer
zaaflar ortaya ç›km›fl ve bunlar ço-
¤unlukla geçifltirilmifltir. Bilinmeli-
dir ki, muhasebe ve özelefltiriden
kaç›fl, D‹SK’in mücadelesini gelifl-
tirmeyecek, karars›zl›klar›n› büyü-
tecek, uzlaflmac›l›¤› besleyecektir. 

Muhasebeden KKaç›fl-2
EMEP,  KKad›köy
Batakl›¤›ndan PPiflkinlikle
Ç›kamaz

Halk düflman› ‹P ile birlikte
TÜRK-‹fi’in kuyru¤una tak›lan
EMEP, 1 May›s konusundaki incile-
rine devam ediyor. Kendi tarihleri
aç›s›ndan bile, vahim bir savrulma-
y› gösteren bu tavr›n muhasebesini
yapmak yerine, 1 May›s 2009’daki
“tek do¤ru” olduklar›n› kan›tlamak
gibi, imkans›z bir çaba içindedirler.
Öyle ki, yapt›klar› kimi de¤erlen-
dirmeler yer yer mizahi bir hal al-
maktad›r. 

EMEP’e göre, “ ‹stanbul ve ülke-
nin birkaç noktas› d›fl›nda her yer-
de” iflçiler, sendikac›lar EMEP’‹N
1 MAYIS TAKT‹⁄‹N‹ BEN‹MSE-
M‹fiLER! 

“Birlikten yana bu tutum, hem
partimizin 1 May›s takti¤inin iflçi s›-
n›f› ve emekçiler taraf›ndan sahip-
lenildi¤ini göstermifl, hem de iflçi s›-
n›f› ve sendikal hareketin yürümesi
gereken yolu bir kez daha ortaya
koymufltur...” (EMEP Genel Merke-
zi 1 May›s De¤erlendirmesi)

San›r›z 2009 1 May›s’›nda “bir-
likten” en son söz edebilecek, hatta
hiç söz edemeyecek olan biri varsa,
o da EMEP’tir. 

Türkiye Solu’nun hemen hemen
tamam›na s›rt›n› dönüp, Türk-‹fl’le
birlikte olmay› “birlikten yana!”

göstermek, ancak mizahi bir durum
olabilir. 

‹flin di¤er taraf›, iflçi s›n›f›n›n
EMEP’in hangi 1 May›s politikala-
r›n› sahiplendi¤i merak konusudur.
Kad›köy’de mitinge kat›lan iflçilerin
bir k›sm› bile orada Taksim demifl-
ler, kendilerini Kad›köy’e mahkum
eden anlay›fl› yuhlam›fllard›r.  

EMEP, ciddi bir muhasebeyle
yüz yüzedir ve EMEP’in yüz yüze
oldu¤u muhasebe, sadece 1 May›s
tavr›yla s›n›rl› de¤ildir. EMEP, “ifl-
çici” anlay›fl›n›n kendisini nas›l en
geri, en sa¤c› sendikalizme mah-
kum etti¤ini sorgulamal›d›r. Çünkü
bu sa¤c› anlay›fl›n kayna¤› aç›¤a ç›-
kar›lamad›¤›nda, kâh Emek Platfor-
mu sa¤c›l›¤›n›n ve pasifizminin,
kah Türk-‹fl iflbirlikçili¤inin yede¤i-
ne düflmek kaç›n›lmaz olmaktad›r.    

EMEP, hangi 1 May›s takti¤in-
den söz ediyor? 1 May›s’ta kavga-
n›n kalbi haline gelen ‹stanbul’daki
mücadelede, EMEP’in herhangi bir
1 May›s politikas› var m›yd›? Kad›-
köy‘de kutlamak bir politika ise,  bu
politikan›n sahibi de zaten TÜRK-
‹fi’ti. EMEP’in 1 May›s 2009’daki
konumu olsa olsa, bir sürüklenme
ve kaç›flt›r: DDiirreenniiflfl,, ççaatt››flflmmaa vvee
ddeevvrriimmcciilleerrddeenn kkaaçç››flfl,, ssaarr›› sseennddii--
kkaacc››ll››¤¤››nn ppeeflfliinnddee ssüürrüükklleenniiflfl......

EMEP Genel Merkezi’nin de-
¤erlendirmesinin devam›nda Türki-
ye’de 100 noktada 1 May›s kutla-
mas› yap›lmas›ndan kendine pay ç›-
karmaya çal›flarak Kad›köy batakl›-
¤›n›n tart›flmas›n› geçifltirmek isti-
yor. EMEP, “alan fetiflizmine hap-
solmadan”, her yeri 1 May›s alan›
yapmak için ça¤r› yap›nca yüzbin-
lerce emekçi bu ça¤r›ya uymufl ve
100 noktada 1 May›s yap›lm›fl! Sa-
n›rs›n›z ki, Türkiye’nin her taraf›n-
da kitleleri EMEP meydanlara ç›-
karm›fl... Oportünizmin abart›c›l›¤›-
na çok tan›k olmufluzdur elbette
ama yine de ülke çap›nda, 100 yer-
de “EMEP’in 1 May›s takti¤ini be-
nimseyerek meydanlara ç›kan iflçi
s›n›f›” tasviri,   abart›c›l›kta geçmi-
flin de afl›ld›¤›n› gösteriyor. Neden?
Çünkü bu kez, sa¤a savrulmalar›
çok daha derin ve aç›kt›r. Onu ört-
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mek için her zamankinden daha bü-
yük abart›ya ihtiyaç duymalar› bun-
dand›r. Fakat flu aç›k ki, 100 de¤il,
1000 yerde de 1 May›s yap›lsa, bu,
EMEP’in Kad›köy batakl›¤›n›n ça-
muruna saplanm›fl oldu¤u gerçe¤ini
de¤ifltirmez. 

fiöyle diyor EMEP:

“Bilmeliyiz ki, ‘Taksimcilik’ et-
raf›nda bugün süren tart›flma, iflçi
s›n›f› ve emekçiler aç›s›ndan basitçe
bir ‘Taksim’e ç›k›ld›, ç›k›lmad›”,
“say› maküldü, de¤ildi” sorunun
ötesinde; iflçi s›n›f›yla s›n›f d›fl›l›k
aras›nda yaflanan ideolojik bir so-
rundur...” (Ayn› metin)

Alan fetiflizmi gibi zorlama ta-
n›mlarla, “TTaakkssiimmcciilliikk” diye uydur-
ma kavramlarla diyelim ki devrimci
politikay› ve bak›fl aç›s›n› çarp›tt›-
n›z. Ama prati¤i nas›l gizleyeceksi-
niz? 

Kad›köy bata¤›n› hiçbir uydur-
ma teori aklayamaz. 

Kimin iflçi s›n›f›yla ne kadar içi-
çe, kimin ““ss››nn››ff dd››flfl››”” oldu¤u üzeri-
ne afl›lm›fl tart›flmalar› tekrarlamaya
gerek yok. Ama flunu belirtelim ki,
s›n›ftan en çok söz edenlerin bafl›n-
da gelen EMEP ve benzerleri, ayn›
zamanda ülkemizde s›n›ftan en
uzak olanlard›r. Onlar›n “s›n›fla”
tek yak›nl›klar›, birkaç sendikac›y›
kafalamaktan ve Emek Platfor-
mu’nun, Türk-‹fl’in kuyru¤unda ol-
maktan ibarettir. “S›n›f politikas›”
dedikleri de bu kuyrukçuluktan iba-
rettin ve bu “s›n›f politikas›”n›n bu-
güne kadar iflçilerin ve tüm halk›n
mücadelesinde tek bir kazan›ma ön-
derlik edebildi¤i görülmüfl de¤ildir. 

EMEP’in “s›n›f d›fl›” dedi¤i dev-
rimcilerin 1988 y›l›ndan bu yana
sürdürdü¤ü devrimci 1 May›s poli-
tikalar› olmasayd›, 1 May›slar

EMEP’e ve onun kadim ittifak›
Türk-‹fl’e kalsayd›, halen kapal› sa-
lonlarda kutlan›r olacak ya da belki
yerine baflka bir fley konulacakt›. 

“‹flçisi” reformizmin anlamad›-
¤›, görmek istemedi¤i, bu ülkede
devrimci politikalar olmadan hiçbir
mevzinin kazan›lamayaca¤› gerçe-
¤idir. 1 May›s, Türk-‹fl kuyrukçulu-
¤uyla, Emek Platformu  savunucu-
lu¤uyla, reformist politikalarla de-
¤il, alanlarda gerekti¤inde difle difl
çat›fl›lan devrimci politikalarla ka-
zan›lm›flt›r. 

EMEP’in yapmas› gereken Ka-
d›köy batakl›¤›na daha fazla saplan-
madan muhasebe yapmas›d›r. Dille-
rinden düflürmedikleri iflçi s›n›f›na
ve emekçilere karfl› sorumluluk bu-
nu gerektirir. 

Muhasebeden KKaç›fl-3
‘‹ki UUç’ Söylemi TTKP’yi
Kurtaramaz

TKP’nin Ça¤layan meydan› ile
Taksim aras›nda yalpalayan tutumu,
2009 1 May›s›n›n üzerinde durul-
mas› gereken bir baflka yan›n› olufl-
turuyordu. ÇÇaa¤¤llaayyaann’’ddaann TTaakk--
ssiimm’’ee,, iirraaddeessiizz,, ppoolliittiikkaass››zz kkaallmm››flfl,,
ssüürrüükklleenneenn bbiirr ggöörrüünnüümm ççiizzddii
TTKKPP.. TKP’nin bu tavr›nda, genel
çizgisi itibar›yla iki etken belirleyi-
cidir:

BBiirriinncciissii,, TKP, esas olarak 1
May›s Alan›’n› zaptetmek için kaç›-
n›lmaz hale gelecek bir direnifl ve
çat›flmadan kaç›nmak istemifltir.
TKP, solun eylemlerinde “coplan-
mas›”n›n, solu kötü gösterdi¤i gibi,
ülkemiz mücadele gerçe¤ini redde-
den bir ayd›n bak›fl aç›s›na sahiptir.
Düzeniçilik, yasall›k, militan bir
çizginin kaç›n›lmaz hale geldi¤i
yerde, TKP’yi farkl› noktalara savu-
rabilmektedir. ‹‹kkiinncciissii,, TKP’nin
her durumda politikalar›na yön ve-
ren grupçulu¤udur. Bu grupçuluk,
evvelki y›llardaki 1 May›slar’da da
TKP’yi devrimcilerden ayr› olmaya
yöneltmifltir. 

Bu kayg›larla hareket eden TKP,
Ça¤layan’la Taksim aras›nda karar-

s›zl›k yaflam›fl, sonuçta 1 May›s
Alan›’n› zaptetme politikas›n›n gü-
cü ve benimsenmesi karfl›s›nda
Ça¤layan’a gidemezken, Taksim
için de güçlü bir irade ortaya koya-
mam›flt›r. 

1 May›s’›n arifesinde aç›¤a ç›-
kan o karars›zl›k, o yalpalama, kufl-
ku yok ki, nedenleri, niçinleri tart›-
fl›lmas› gereken bir sonuçtur. Ama
TKP de 1 May›s sonras›, bunun mu-
hasebesi yerine, kolay olan› tercih
etmifl; kendi d›fl›ndaki güçleri elefl-
tirerek, kendisinin tart›fl›lmas›n› en-
gellemeye çal›flm›flt›r. TKP eski Ge-
nel Baflkan› Aydemir Güler’in yaz-
d›klar› bunun ifadesidir:

“ ... iikkii uuccuu seçiyorum. 1 Ma-
y›s’›n mümkün olan her yerde, her
köyde ve kasabada kutlanmas›n›’ ifl
zannedenler AKP’ci Türk- ‹fl yöne-
timiyle Kad›köy’de duyumsad›klar›
devrimci coflkuyu anlatmay› dene-
melidirler; bu birinci uç. 

Devlet terörünün düpedüz “ size
sald›rarak iflçilerin 1 May›s’a ilgi
göstermelerini engelliyorum’ dedi-
¤i, medyan›n da gerekeni yapt›¤›
kesimlerin bu sald›r›y› zora koflmak
için, oyunu bofla ç›karmak için ne
yapmay› düflündüklerini de merak
ediyorum. Kald›r›m tafl› sökmeye
çal›flmaktan gayr›’ Bu da di¤er uç.”
(1 May›s’tan sonra-www.sol.org.tr)

Güler, as›l olarak EMEP üzerin-
den yola ç›karak, sanki bütünüyle
hakl› bir elefltiri yap›yormufl gibi
sa¤ gösterirken devrimcilere sald›r-
maktad›r. Çünkü, TKP’nin tavr›n›n
sa¤c›l›¤›n›, karars›zl›¤›n›, iradesizli-
¤ini ortaya ç›karan esas olarak dev-
rimcilerin 1 May›s politikas›ndaki
netlik ve kararl›l›kt›r. 

Bu de¤erlendirme, aç›k bir çar-
p›tmad›r. Taksim’deki militan dire-
nifl çizgisiyle EMEP, “iki uç” diye
gösterilerek yanl›fll›kta eflitlenemez.
Bu, gerçekten de direnenlere ve di-
renifl tavr›n›n kendisine karfl› hak-
s›zl›kt›r. TKP, bu “iki tav›r” karfl›-
s›nda, Türk-‹fl kuyrukçulu¤unu
mahkum ederken, direniflten yana
olabilmeliydi. EMEP’in Kad›köy
batakl›¤›na saplanan politikas›yla
Taksim’i zaptetmeye ç›km›fl dev-
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rimci politikay› hangi “ba¤lamda”
yaparsan›z yap›n, eflitlemek, sa¤c›
bir yaklafl›md›r. Ve üstelik bu “eflit-
leme”nin TKP’nin yalpalamas›n›
gizlemeye de hiçbir yarar› olmaz.
Olmam›flt›r da. 

‹ki taraf› karfl›s›na koyup, kendi-
ni de “hakem” konumuna oturtan
Aydemir Güler, bu konumu çok be-
¤enmifl olacak ki, oradan bir de
“kald›r›m tafl› sökmekten” dem vu-
rarak, direnifli küçümseyip “bari-
kat!” dersleri veriyor. 

‹flte bu noktada Aydemir Güler’e
“orada dur bir dakika” deriz. 

Sen kim, devrimcilere barikatla-
r› ö¤retmek kim? Barikatlar› bu ül-
kenin devrimcileri bilir. Gazi’den
hapishanelere kadar, barikatlar›n ar-
d›nda dövüflen, direnen bizdik. 

Tek bir tutsa¤› olmayan bir “Ko-
münist Parti”, bize hangi barikatlar›
ö¤retecek?.. Gazi, Nurtepe, Yeni-
bosna, Ümraniye, Sar›gazi, Aydos
barikatlar›nda olmayanlar, bize neyi
ö¤retecek?

‹nsan biraz mütevaz› olur. Paris
barikatlar›n› KK‹‹TTAAPPLLAARRDDAANN
okuyup “barikat e¤itmenli¤ine” so-
yunmadan önce, ülkemiz devrimci
hareketinin barikatlarda onlarca fle-
hit verdi¤ini düflünür. Ukalal›¤›n
düzeyini görmeniz için Güler’in flu
sat›rlar›n› da aktarmal›y›z:

“Bir ara f›rsat›m olursa, çiçek
saks›lar›ndan barikat kurulabilece-
¤ini sananlar için, 138 y›l önce Pa-
ris'te iflçilerin hangi boyutlarda ba-
rikatlar› nelerden imal ettiklerini...
aktarmay› düflünüyorum.” diyor ve
ekliyor: “Barikat›n ciddi bir ifl ol-
du¤unu ö¤renmekte yarar vard›r.”  

‹nsan biraz cciiddddii olur. 

Barikat›n ciddili¤ini bize ö¤ret-
meye kalkan›n partisinin en az›ndan
bir barikat direnifli olur. Ama yok.
Barikat›n ciddi bir ifl oldu¤undan
önce, elefltirinin ciddi bir ifl oldu¤u-
nu ö¤renmesinde yarar var yukar›-
daki sat›rlar›n sahibinin. 

TKP yöneticileri, barikatlar› ö¤-
retmeyi, “iki uç” saçmal›klar›n› bir
yana b›rak›p kendilerini tart›flmal›-
d›rlar. 1 May›s günü pankartlar›n›

aç›p girdikleri Tak-
sim’in yolunu onla-
ra 1989 1 May›s’›n
da elinde tafllar› ile
fiiflhane’den Tak-
sim’i zorlayan gen-
cecik iflçi Mehmet
Akif Dalc› açm›flt›r.
Dalc›, polis kurflunu
ile vuruldu¤unda,
Güler’in  küçümse-
meye kalk›flt›¤› ““oo
kkaalldd››rr››mm ttaaflflllaarr››”” vard› elinde.

1989’da Dalc›lar ve 2009’da
Dalc›lar’›n yoldafllar›, “ellerinde
kald›r›m tafllar›” ile barikatlar kurup
çat›flt›klar› için, TKP’liler “ellerini
kollar›n› sallaya sallaya” girebildi-
ler o alanlara... Hayatlar›nda bir kez
olsun ellerine “kald›r›m tafl› “ alma-
m›fl olanlar, sokakta çat›flmak ney-
mifl bundan bihaber olanlar, barikat
dersi vermeye kalk›flmadan önce
hadlerini bilmelidirler. 

Bu haz›ms›zl›, bu sald›rganl›k ve
bu ukalal›k, 1 May›s’ta içine düfl-
tükleri durumu izah edememekten
kaynaklanmaktad›r. Ama o durum-
dan ç›k›fl›n yolu, benzeri yalpala-
malar› tekrar yaflamaman›n güven-
cesi, bunlar de¤il; devrimci ve cü-
retli bir muhasebedir. 

Tüm ‹‹lerici DDevrimci
Güçler; Güçlü BBir
Muhasebe, 22010’da DDaha
Güçlü BBir 1 MMay›s
Demektir

Türkiye devrimci, ilerici hareke-
tinin 1 May›s mücadelesi do¤ru po-
litikalarla, bugün belli bir sonuç ya-
ratm›flt›r. Halka ve devrimcilere bir
“alan” de¤il, oligarfliye geri ad›m
att›rabilmenin, gasbedilmifl bir
mevziyi k›smen geri alabilmenin
moral gücünü ve yol göstericili¤ini
kazand›rm›flt›r. Haklar›m›z› dövüfle
dövüfle kazanabilece¤imiz bilincini
tazelemifltir. Gücümüzü göstermifl,
kendimize daha fazla güvenmemiz
gerekti¤ini hat›rlatm›flt›r. 

Bu olgulard›r esas olan. Bunun
ötesindeki “bu tam bir zafer mi ya-

r›m bir zafer mi”, “alan niha-
i olarak kazan›ld› m›, kazan›lmad›
m›?” türünden tart›flmalar, speküla-
tif ve mücadeleye hizmet etmeyen
tart›flmalard›r. Hangi kazan›m için
“nihai” belirlemesi yap›labilir ki?
Bu bir mücadeledir. Önümüzdeki
y›l ve belki sonraki y›llarda da 1
May›s Alan› kavgas› sürebilir, 1
May›s mücadelesi baflka flekiller
alabilir.  

Bu noktada, “1 May›s’›n zafer
olmad›¤›n›, bir geliflme olmad›¤›n›”
kan›tlamaya çal›flanlar da, bilmeli-
dirler ki, en az EMEP kadar, TKP
kadar, direniflin karfl›s›nda bir konu-
ma düflmektedirler. Neden kendile-
rinin bu kazan›mda daha büyük bir
paylar›n›n, daha güçlü bir irade ve
insiyatiflerinin olmad›¤›n› sorgula-
yacaklar›na “bu zafer de¤il” diye
ç›rp›nmak, mücadelede eme¤i, ira-
desi olmayanlar›n iflidir. 

Alan meselesi öne ç›k›yor, talep-
ler geride kal›yor tart›flmas› da, bir
baflka kaç›fl›n ifadesidir. Alan mese-
lesi, talepler meselesinin alternatifi
de¤ildir. ‹kisini birden tafl›yal›m
alanlara, bu gücü olufltural›m.  

Muhasebe, güçlendirir. 

Türkiye solu, eksikliklerine,
kendi içindeki elefltirilere ra¤men, 1
May›s Alan›’na ç›karak, ileriye bir
ad›m daha atm›flt›r. Görevimiz bunu
büyütmektir. Görevimiz bundan ha-
reketle, kitleleri daha büyük müca-
delelerin içine çekmektir. Muhase-
be ça¤r›m›z da ayn› amaca yönelik-
tir. ‹lerici, devrimci güçlerin ortak
iradesini zay›flatan zaaflar ve politi-
kalar mahkum edildi¤i ölçüde, daha
güçlü birlikler kurabilir, daha büyük
çat›flmalara girebiliriz.  

Say›: 181 131 MAYIS
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DDeevvrriimmccii 11 MMaayy››ss PPllaattffoorr--
mmuu’’nnuunn,,  1122 MMaayy››ss 22000099 ttaarriihhiinnddee
yyaazz››ll›› oollaarraakk yyaapptt››¤¤›› 11 MMaayy››ss 22000099
ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeessiinnii kk››ssaallttaarraakk yyaa--
yy››nnll››yyoorruuzz:: 

2009 1 May›s'›, 2007 ve 2008 1
May›slar’›nda gösterilen kararl›l›-
¤›n, devrimci irade ve direniflin üze-
rinden, bu y›lda ayn› kararl› tutum
sayesinde kazan›mla sonuçlanm›fl-
t›r... Bu kazan›m›n gerisinde, Pan-
galt›'dan Taksim'e yürüyebilen kit-
lenin önünün aç›lmas›nda, uzlaflma-
c› tutum de¤il, Mecidiyeköy'den,
Taksim'e kadar olan bölgede, sokak
sokak yürütülen direnifl vard›r... Her
y›l bir önceki y›la göre daha iyi or-
ganize olan devrimci yap›lar bu ka-
zan›mda önemli paya sahiptir.

Platformumuz 18 Mart tarihinde
yay›nlad›¤› deklerasyonla, 2009 1
May›s'›n›n birleflik, kitlesel ve dev-
rimci bir tarzda Taksim'de kutlan-
mas› için sendikalara ve emekten,
halktan yana güçlere ça¤r› yapm›fl-
t›r. Ancak, özellikle Türk-‹fl'in ala-
ca¤› karar›n beklenmesi, 1 May›s
çal›flmalar›n›n geç bafllamas›na ne-
den olmufltur... Türk-ifl aç›k olarak,
devletin Taksim 1 May›s'›n› engel-
leme çabalar›n›n dolays›z uygulay›-
c›s› olmufltur... Hak-‹fl'in sadece
sendikalar›n geldi¤i bir may›s kutla-
ma ça¤r›s› karfl›l›k bulmasa bile,
devletin yapaca¤› hamleyi göster-
mesi aç›s›ndan ipucu olmufltur... 25
Nisan'daki kitlesel bas›n aç›klama-
s›, yerellerde çok yayg›nlaflt›r›lama-
sa da ortak bas›n aç›klamalar›n›n
örgütlenmesi, 1 May›s flehitlerinin
anmalar›n›n daha kitlesel gerçeklefl-
tirilmesi olumlu geliflmelerdir...

Geçen y›ldan farkl› olarak, tam
ifllevini yerine getiremese de 1 Ma-
y›s'› örgütleyen tüm güçleri kapsa-
maya çal›flan bir örgütlenme komi-
tesinin oluflturulmas› olumlu olmufl-
tur. Ancak,1 May›s günü sendikalar
taraf›ndan örgütlenme komitesinin
insiyatifini bofla ç›karan yaklafl›m-
lar sergilenmifltir.

Valili¤in 1 May›s'a birkaç gün

kala yapmaya bafllad›¤›, "iflçi olan-
olmayan", "marjinal gruplar" de-
magojisine karfl› sendikalar taraf›n-
dan bir yan›t oluflturulmam›fl, "biz
denetleriz" söylemi ile bu propa-
gandaya çanak tutulmufltur...

Vali’nin, iflçiler, alana girdi, iflçi
olmayanlar engellendi sözü kaba bir
saflaflt›rma propagandas›ndan iba-
rettir ve düpedüz yaland›r... Sendika
yöneticileri bilmelidir ki, devrimci-
lerin, solun tecrit edildi¤i, zay›flat›l-
d›¤› noktada sendikal mücadelenin,
iflçi s›n›f›n›n daha ileri haklar elde
etmesi mümkün de¤ildir...

Sendikalar›n a¤›rl›kta oldu¤u bir
kitlenin Taksim'e do¤ru yürümesi
s›ras›nda, korteje al›nmayan kitlele-
rin al›nmas› için gereken kararl›l›k
gösterilememifltir... Kortejin sendi-
kalar taraf›ndan ve özellikle de
D‹SK taraf›ndan yürütülmesi yan-
l›flt›r. Polisin geçen y›ldan daha faz-
la, gaz bombas›, kimyasallar içeren
tazyikli su, plastik ve gerçek mermi
kullanarak gerçeklefltirdi¤i sald›r›-
lara karfl› y›lmadan direnen kitleler
yeterince sahiplenilmemifl, kortejde
ve Taksim'de kürsüden yaflanan po-
lis terörü ifade edilmemifltir...

Sol bu 1 May›s'ta parçal› bir gö-
rüntü sergilemifl,"bekleyip görme"
takti¤inden, süreci zay›flatmaya,
hatta baltalamaya kadar giden tav›r-
lar sergileyenler olmufltur.

Devletin Türk-‹fl ve Hak-‹fl eliyle,
iflçilerle solu ay›rma ve Taksim'i za-
y›flatma giriflimlerine sol'dan alet
olanlar olmufltur. EMEP, hem sendi-
kalar›n içinden, hem de aç›ktan bir
karalama kampanyas› yürütmüfl, 1
May›s'› Taksim'de ve kitlesel kutla-
mak isteyen güçlere pervas›zca dil
uzatm›flt›r... Türk-‹fl kuyru¤una tak›-
larak Kad›köy'e giden EMEP, s›k›l-
madan "‹flçiler Kad›köy'deydi" diye-
bilmifltir. Kad›köy'de Türk-‹fl vard›r,
‹flçi Partisi vard›r ve EMEP vard›r...
TKP, 2004 y›l›ndan beri gidilmeyen
Ça¤layan'a baflvuru yaparak, üçüncü
bir yer tart›flmalar›na neden olmufl ve
1 May›s'›n örgütlenmesi sürecini za-

y›flatan bir
rol oynam›fl-
t›r. Daha
sonras›nda,
bu karar›n›
de¤ifl t i r ip ,
Taksim'e ge-
l e c e ¤ i n i
aç›klamas›,
parçal› bir
görüntünün
alg›lanmas›-
n› de¤ifltir-
memifltir...1
May›s sonra-
s› yapt›klar› de¤erlendirmede, sokak
sokak çat›flarak Taksim'e gelmeye ça-
l›flan iflçi-emekçi ve devrimcilerin di-
renifline dil uzatan TKP'den 1 May›s
günü direnenlerin ö¤renece¤i hiçbir
fley yoktur... TKP, sokak sokak dire-
nen, çat›flan devrimcilerden etkilenen
kitlesinin rahats›zl›¤›n› gidermek için
devrimcilere çamur atmak, dil uzat-
mak yerine baflka yollar bulmal›d›r.

Tüm bunlarla birlikte, önceki iki
1 May›s'ta oldu¤u gibi bu 1 Ma-
y›s'ta da direnen güçlerin yaratt›kla-
r› bas›nç sonucunda binlerce insan
Taksim alan›na ç›km›fl, kürsüsünü
oluflturmufltur... Binlerce insan›n ta-
mam›n›n alanda buluflamam›fl ol-
mas›, kendi gündemlerini Taksim
alan›ndan hayk›ramam›fl olmas›
önemli bir eksikliktir.

Bu eksiklik ayn› zamanda, 2010
Taksim1 May›s'› için yap›lmas› ge-
rekenleri de aç›kça ortaya koymak-
tad›r...

fiimdi, Taksim 1 May›s'›n› örgüt-
leyen tüm güçleri, 2009 1 May›s'›n-
dan al›nan moralle, emperyalist sal-
d›rganl›¤a, iflsizli¤e, açl›¤a, bask›la-
ra karfl› birleflik mücadeleyi yük-
seltmeye ça¤›r›yoruz.

Böylesi bir mücadele, 2010 1
May›s'›n›n birleflik, kitlesel ve dev-
rimci bir tarzda Taksim'de yüz bin-
lerle kutlanmas›n›n önünü açacakt›r.

Taksim, 1 May›s alan›d›r!

DDeevvrriimmccii 11 MMaayy››ss PPllaattffoorrmmuu

“2009 1 MAYIS'I SOKAK SOKAK YÜRÜTÜLEN D‹REN‹fi
SAYES‹NDE KAZANIMLA SONUÇLANMIfiTIR”



“AB’ye uyum” sürecinde haklar
ve özgürlükleri geniflletmek üzere
yap›lan düzenlemelerin pratikte ge-
nellikle bir hükmü olmazken, ege-
men s›n›flar aras›ndaki iflbirli¤ini ve
bütünleflmeyi pekifltiren “uyum”
yasalar›, süratle uygulamaya konul-
mufl durumda. Bu “uyum”, kendini
en somut olarak emperyalizmin po-
lisiyle faflizmin polisi, emperyaliz-
min yarg›s›yla faflizmin yarg›s› ara-
s›ndaki iflbirli¤inde gösteriyor. 

Türkiye Polis Teflkilat›’n›n EU-
ROPOL’le iflbirli¤inin ard›ndan bu
kez de askeri alanda yeni bir iflbirli-
¤ine gidiliyor. Türkiye’nin ““AAvvrruuppaa
JJaannddaarrmmaa KKuuvvvveettiinnee ((AAJJKK)) ggöözz--
lleemmccii oollaarraakk kkaatt››llmmaass››”” kabul edil-
di. Avrupa Jandarma Kuvveti, Fran-
sa, ‹talya, Portekiz, ‹spanya, Ro-
manya ve Hollanda jandarma kuv-
vetlerinden olufluyor. Türkiye,
AAJJKK’ya kat›lmak 22000055 y›l›nda bafl-
vuru yapmas›na ra¤men FFrraann--
ssaa’’nn››nn vveettoossuu yüzünden kat›l›m›
gecikmifl; ancak, Türkiye’nin, Fran-
sa’n›n NATO’nun askeri kanad›na
girifline onay vermesi üzerine Fran-
sa da vetosunu kald›rm›fl. 

Emperyalistler Türkiye ile olan
iliflkilerini kendi ç›karlar›na göre dü-
zenliyorlar. Polis ve jandarma güçle-
rinin iflbirli¤ine dair bu geliflmeler
olurken, Fransa ile Türkiye aras›nda
yyaarrgg›› aallaann››nnddaa da halk düflman› ye-
ni bir iflbirli¤inin yap›ld›¤› yans›d›
bas›na. ‹flbirli¤i, bas›nda ““TTüürrkkiiyyee,,
AAvvrruuppaa’’yyaa iillkk kkeezz ggiizzllii ttaann››kk iihhrraaçç
eeddiiyyoorr”” fleklinde verildi. ‹flbirli¤inin
muhtevas› fluydu:

“Fransa’n›n talebi üzerine eesskkii
PPKKKK’’ll›› 1144 ggiizzllii ttaann››kk Paris’e gidi-
yor... PKK’n›n Avrupa’daki yap›-
lanmas›n› büyük ölçüde ortaya ç›-
kartmas› beklenen soruflturmada
ifadesi al›nacak gizli tan›klar›n tüm
seyahat masraflar› Fransa taraf›n-
dan üstlenilecek.” (Sabah, 16 Ma-
y›s 2009)

Gizli tan›k kullanmak, sahte de-

lil yaratmak ve bu delillerle yarg›la-
malar yapmak hukukun ayaklar al-
t›nda çi¤nenmesidir ve bunda fa-
flizmle burjuva demokrasisinin
uyum içinde oldu¤u görülüyor.  

Tüm bu geliflmeler gerçekte,
Türkiye oligarflisiyle Avrupa em-
peryalizmi aras›ndaki geliflmekte ve
pekiflmekte olan iflbirli¤inin yans›-
malar›d›r. Belçika’n›n SSaabbaanncc›› da-
vas›yla ilgili Türkiye’ye hheeyyeett ggöönn--
ddeerrmmeessii,, Almanya’n›n devrimcileri
““öörrggüüttüünn TTüürrkkiiyyee’’ddee yyaapptt››kkllaarr›› eeyy--
lleemmlleerriinnddeenn ddoollaayy››”” yarg›lamas› da
bu iflbirli¤inin sonucudur. 

O çok övülen, “demokrasi bek-
lenen” AB’ye uyum süreci, sömürü-
cü egemenler lehine, halk›n ve dev-
rimcilerin aleyhine ifllemektedir.
AB’nin s›n›fsal niteli¤ine uygun
olan da budur. 2004 y›l›nda EURO-
POL Müdürü SSttoorrbbeecckk,, ““TTüürrkkiiyyee
bbiizziimm iiççiinn AABB’’yyee üüyyee üüllkkeelleerr ddee¤¤ee--
rriinnddee”” diye bir aç›klama yapm›flt›.
Türkiye’ye bu de¤eri katan, Avru-
pal› tekellerin Türkiye’deki ç›karla-
r›d›r kuflkusuz. 

Türkiye’den uçakla gizli tan›k
tafl›yan Frans›z emperyalizmi, Tür-
kiye faflizmiyle iliflkileri sonucunda
Türkiye’li devrimcilere sald›rmaya
da devam ediyor. ‹‹llkkeerr AAllccaann vvee
fifieeffiikk SSaarr››kkaayyaa hiçbir delil olmak-
s›z›n 1111 aayydd››rr mahkemeye bile ç›-
kart›lmadan tutuluyorlar. Fransa da-
ha öncesinde de onlarca CCeepphheelliiyyii
ortada “iiflfllleennmmiiflfl bbiirr ssuuçç”” olmama-
s›na ra¤men tutuklayarak, a¤›r ceza-

lar vermifltir. 

FFaarrkk vvaarr mm››??

Gayrimeflru yöntemlerle sorgu-
lama, gayrimeflru yöntemlerle ceza-
lar verme, art›k Amerika’da oldu¤u
gibi Avrupa’da da uygulamaya so-
kulmufltur. AB’nin ““GGuuaannttaannaammoo
HHuukkuukkuu”” karfl›s›ndaki sessizli¤inin
aç›klamas› da bugünkü bu hukuk-
suzluklar›d›r. 

Fransa ve ABD’nin ifade alma
ve yarg›lama yöntemleri birbirine
benzemektedir. Gizli tan›klar, göz-
leri ba¤l›, ayaklar› prangal› al›nan
ifadeler, çeflitli iflkence yöntemleri-
ni meflru görmeye bafllamalar...
Bunlar burjuiva demokrasisinin
bünyesinde oluyor. 

Çok övünülen, demokrasinin be-
fli¤i say›lan Avrupa’n›n demokrasi,
hukuk anlay›fl›na ne oldu? 

Avrupa, Türkiye’den getirtilen
gizli tan›klarla, Avrupa mahkemele-
rinde “geçerli” kabul edilen polis
fezlekeleriyle, devrimcilere, yurtse-
verlere karfl› komplolar kurmay›,
meflrulaflt›r›yor. Avrupa, mahkeme-
lerde “gizli tan›k” kullan›lmas›n› ya-
sallaflt›rm›flt›r. Örne¤in ‹‹nnggiilltteerree’de
gizli tan›klar›n ““oorrggaanniizzee ssuuçç,, cciinnaa--
yyeett vvee tteerröörriizzmm”” davalar›nda kulla-
n›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

ABD mahkemelerinde ise zaten
uzun y›llard›r gizli tan›k ifadeleriy-
le yarg›lamalar yap›lmaktad›r. Gizli
tan›k uygulamas›, ülkemizde de,
AABB’’yyee uuyyuumm ççeerrççeevveessiinnddee yap›lan
de¤iflikliklerle 22000055 y›l›ndan itiba-
ren Türk hukuk sistemine girmifltir.
Gizli tan›k hukuksuzlu¤u aç›s›ndan
böylelikle Türkiye, Avrupa ve Ame-
rika aras›nda bir ffaarrkk kkaallmmaamm››flfltt››rr.
ABD kendi hukuk anlay›fl›n› dünya-
n›n her yerine iihhrraaçç eettmmeekktteeddiirr..

Fransa bugün yine ABD’nin
izinden giderek, ““‹‹ssllaammcc›› tteerröörree
kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee”” ad› alt›nda müslü-
manlara yönelik sald›r›lar›n› art›r-
m›flt›r. AB’de “‹slamc› terör” ad› al-
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Emperyalizmle, oligarflik 
diktatörlü¤ün iflbirli¤i pekifliyor

AB’ye uyum süreci,
zannedildi¤i gibi hak ve

özgürlüklerin genifllemesini
sa¤lamayacakt›r. Bu süreç gerek

yurt içinde, gerekse de yurt
d›fl›nda “terörle mücadele” ad›

alt›nda devrimci, yurtsever,
anti-emperyalist ve anti-faflist

tüm güçlere karfl› yürütülen
savafl› daha da t›rmand›racakt›r. 



t›nda yap›lan tutuklamalar›n ço¤u
Fransa ve ‹spanya’da gerçeklefl-
mektedir. Fransa yaln›zca ‹slamc›-
lara, Türkiye’li devrimci ve yurtse-
verlere karfl› de¤il ayn› zamanda
EETTAA gibi ba¤›ms›zl›klar› için sava-
flan Avrupal› yurtseverlere karfl› da
sald›rgan bir politika izlemektedir. 

HHoollllaannddaa,, BBeellççiikkaa,, AAllmmaannyyaa,,
FFrraannssaa,, ‹‹ttaallyyaa ve ‹‹nnggiilltteerree’nin
Türkiye faflizmi ile yapt›¤› anlaflma-
lar çerçevesinde, devrimcilere yö-
nelik sald›r›lar› Avrupa demokrasi-
sinin hukukunun bugün ne durumda
oldu¤unu gözler önünü seriyor. Bu
ülkelerin hepsi siyasi ve ekonomik
ç›karlar› sözkonusu oldu¤unda bbuurr--
jjuuvvaa ddeemmookkrraassiissiinniinn vvee hhuukkuukkuu--
nnuunn bütün gereklerini bir kenara b›-

rakabilmektedir. 

Fransa ve Türkiye aras›ndaki ifl-
birli¤indeki art›fl, FFrraannss››zz tteekkeelllleerrii--
nniinn Türkiye’den alaca¤› pay›n da
artt›¤›n› göstermektedir. Fransa bu-
nun için sald›r›lar›na “terörle müca-
dele” ad› alt›nda kk››ll››ff uuyydduurruuyyoorr..

Dünyan›n neresinde olursa ol-
sun, ““TTeerröörree kkaarrflfl›› uulluussllaarraarraass›› iiflfl--
bbiirrllii¤¤ii”” dedikleri; hiçbir hukuk, ku-
ral tan›mayan gayrimeflru iliflkiler
bütünüdür. ABD, AB ve Türkiye bu
savaflta daha çok iflbirli¤i içine gire-
rek, bu konudaki ortak örgütlenme-
lerini art›r›yor, yasalar›n› buna göre
yeniden flekillendiriyorlar.

EUROPOL’le imzalanan anlafl-
ma, Türkiye’nin AJK’ya gözlemci
olarak kabul edilmesi, Türkiye’ye

polis yarg› heyetleri gönderilmesi,
Avrupa’da Türkiye’den getirilen
gizli tan›klarla yarg›lama yap›labil-
mesine olanak tan›nmas›, Türki-
ye’nin AABB’’yyee ggiirriiflfl ssüürreecciinniinn nas›l
iflledi¤ini daha somut bir flekilde
göstermektedir. Avrupa emperyaliz-
mi, AB’ye üyelik çerçevesinde hem
Türkiye’deki pazar pay›n›, hem de
devrime karfl› iflbirli¤ini art›r›yor. 

AB’ye uyum süreci, zannedildi-
¤i gibi hak ve özgürlüklerin geniflle-
mesini sa¤lamayacakt›r. Bu süreç
gerek yurt içinde, gerekse de yurt
d›fl›nda “terörle mücadele” ad› al-
t›nda devrimci, yurtsever, anti-em-
peryalist ve anti-faflist tüm güçlere
karfl› yürütülen savafl› daha da tt››rr--
mmaanndd››rraaccaakktt››rr.. 
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Nurhan, Cengiz ve Ahmet’e
Özgürlük Talebi 18. Haftas›nda 

Almanya’da, Türkiye’deki fa-
flist rejime karfl› geldikleri için 5
Kas›m 2008’den beri tutuklu bu-
lunan Anadolu Federasyonu üye-
leri Nurhan Erdem, Cengiz Oban
ve Ahmet ‹stanbullu’nun serbest
b›rak›lmas› için Köln flehrinin
Dom Kilisesi önünde Özgürlük
Komitesi taraf›ndan yap›lan eyle-
me bu haftada devam edildi.  

16 May›s günü yüzlerce bildiri ve broflür da¤›tan
Özgürlük Komitesi, Alman devletinin faflizme deste-
¤ini teflhir etmeye devam edece¤ini, 19. haftada da bu
meydanda olaca¤›n› duyurdu.

*

‹lker Alcan ve fiefik Sar›kaya’ya
Özgürlük 

‹lker Alcan ve fiefik Sar›kaya, Fransa’da onbir ay-
d›r keyfi bir flekilde tutuklu bulunuyorlar.  Fransa Öz-
gürlük Komitesi her cumartesi oldu¤u gibi 16 Ma-
y›s’ta Blois flehir merkezinde kurulan pazarda bildiri
da¤›t›m›na devam etti. Özgürlük Komitesine, Yeni
Anti-Kapitalist Partisi üyeleri de destek verdi.

17 May›s günü ise Paris banliyölerinden Emerain-
ville ile Pontault-Combault flehirlerinde kurulan semt
pazarlar›nda toplam 400 bildiri da¤›t›ld›. Komite çal›-
flanlar›, 9 Haziran 2008’de faflist Türkiye rejimine kar-
fl› olduklar› için tutuklanan ‹lker Alcan ve fiefik Sar›-
kaya için özgürlük ça¤r›s›nda bulundular.

Berlin’de Yürüyüfl da¤›t›m›
Berlin Yürüyüfl okurlar› taraf›ndan, 1 May›s Tak-

sim mücadelesi ve adalet özleminin anlat›ld›¤› say›la-
r›n sat›fl› yap›ld›. Yürüyüfl okurlar›, 13 May›s günü
Wedding ve 17 May›s günü Kreuzberg semtlerinde
dergi tan›t›m› yapt›. Dergi da¤›t›m› s›ras›nda halkla,
devrimcilerin 1 May›s alan›n› kazan›m› ve Fedan›n
adalet oldu¤una iliflkin sohbetler, tart›flmalar yap›ld›.
Yürüyüfl okurlar› ““YYüürrüüyyüüflfl’’üü ookkuummaann››nn vvee ddaa¤¤››ttmmaa--
nn››nn tteerröörriizzmm yyaayyggaarraass››yyllaa,, ddaavvaallaarraa kkoonnuu yyaapp››lldd››¤¤››
AAllmmaannyyaa’’ddaa YYüürrüüyyüüflflüümmüüzz eennggeelllleenneemmeeyyeecceekkttiirr..”” di-
yerek, Almanya’daki da¤›t›m›n özgünlü¤ünü vurgula-
d›lar.

Viyana’da Nazilere Karfl› Yürüyüfl
Avusturya’n›n baflkenti Viyana’da 14 May›s günü,

kendini ‘Dammstrasse Yurttafl ‹nsiyatifi’ olarak adlan-
d›ran ve afl›r› sa¤c›, ›rkç› parti FPÖ taraf›ndan destek-
lenen bir grup, ‹slam karfl›t› bir yürüyüfl düzenledi.
Irkç›lar›n gösterisi 48 anti-faflist örgüt, baz› ‹slâmi der-
nekler ve Yefliller Partisi milletvekillerinin de kat›ld›¤›
karfl› bir gösteriyle protesto edildi. Anadolu Federas-
yonu üyeleri gösteriye, Almanca “Kahrolsun Faflizm”
ve “Irkç› K›flk›rtma Kampanyas›na Hay›r” yaz›l› dö-
vizler ve k›z›l bayraklarla kat›ld›.

Sosyalist Gençlik taraf›ndan örgütlenen anti-Nazi
yürüyüflü, Avusturya Parlementosu’nun önünden 700
kifliyle bafllad›. Yüzlerce polis, flehir merkezinde Nazi-
lerin yürüdü¤ü güzergah› kapatarak, anti-faflistlerin
›rkç› faflistlere yaklaflmas›n› engelledi. 

Zaman zaman polis barikat›yla karfl›laflan ve bari-
kat› zorlayan kitle, Naziler’e 100 metre uzakl›ktan slo-
gan ve konuflmalarla karfl›l›k verdi. 



Yafllar› ilerlemifl kimi kiflilerin
yafllar› söz konusu oldu¤unda, halk
aras›nda kullan›lan bir söz vard›r.
“Ben do¤du¤umda da, onlar vard›”
denir. Bugün siyasi arenadaki burju-
va politikac›lar›n önemli bir k›sm›
için de geçerli bu söz.

Genç ya da yafll›, ço¤umuza, De-
mirel, Erbakan, Cindoruk, Ecevit,
Baykal, Mesut Y›lmaz... isimleri hiç
de yabanc› de¤ildir. Baz›lar›, nere-
deyse yar›m as›rd›r burjuva siyaset
sahnesindeler. Ve onlar›n ismi flu s›-
ralar, çeflitli partilerin “toparlanma-
s›nda” geçiyor. Yafl, elbette tek ölçü
de¤ildir ve kendi bafl›na bir olumlu-
luk veya olumsuzluk anlam›na da
gelmez. Ama sözkonusu olan, burju-
va siyaset sahnesinden fiilen “emek-
li” olmufl Demirel, Erbakan, Cindo-
ruk gibilerine yeniden bir misyon
yüklenmesi olunca, bunun burjuva
siyasetindeki ““yyaaflflllaannmmaayyaa”” iflaret
etti¤i aflikar. 

Bu yafllanma, asl›nda ffiizziikkii de¤il,
ssiiyyaassii bbiirr yyaaflflllaannmmaadd››rr..  

Bir k›sm› için, “iktidar h›rs› “ ne-
deniyle, köflelerine çekilmeye niyet-
leri yok da denebilir. Do¤rudur da...
Ancak yine de farkl› bir durum var
ortada. Sistem, bu örneklerde de gö-
rülece¤i gibi bir “kadro” sorunu ya-
fl›yor. Hala, Demireller’e, Cindoruk-
lar’a, Ecevitler’e, Mesut Y›lmaz-
lar’a muhtaç durumdaki sistem, yeni
adam, yeni kadro ç›karam›yor.

Peki neden?

Bu bir sonuçtur. 

YYeennii kkaaddrroo çç››kkaarraammaammaass››,, yyeennii
““UUmmuutt””llaarr yyaarraattaammaammaass››,, ssiissttee--
mmiinn kkeennddii iiççiinnddeekkii tt››kkaannmmaann››nn ssoo--
nnuuccuudduurr.. 

Düzen partilerinin tablosuna ba-
k›n. Bir yan›, partiler “mezarl›¤›”.
Di¤er yan›nda ise, tabans›z onlarca
parti. Kendine bir misyon yükleyen-
ler, büyük tantanalarla bir parti kuru-
yorlar. Ama gerisi gelmiyor, üç kifli-
yi toplayam›yorlar yanlar›na. 

Çünkü ffaarrkkll›› bbiirr flfleeyy ssööyylleeyyeemmii--
yyoorrllaarr.. SSiisstteemmddeekkii ççüürrüümmee vvee tt››--
kkaannmmaann››nn kkaann››tt›› ddaa bbuu zzaatteenn.. 

Faflizme karfl› bir tavr› ve sözü
yok. Emperyalizme karfl› bir tavr›,
sözü yok. Bu ülkenin sorunlar›na da-
ir farkl› bir politikas› yok... Olmad›-
¤› için de hiçbiri kitleler için bir
umut yaratam›yor, burjuvazi için
“kullan›labilir” konuma gelemiyor.

Düzen partileri aras›ndaki yar›fl,
malum, emperyalizme ve oligarfliye
“sizin düzeninizi en iyi ben sürdürü-
rüm” iddias›n› kan›tlama yar›fl›d›r.
Hem emperyalizme ve oligarfliye bu
güvenceyi verip, hem kitleler içinde
flu veya bu ölçüde bir çekim yaratan
parti, bu yar›flta öne geçer.  

“Merkez sa¤!” olarak iktidara ta-
lip olmak için, 76 yafl›ndaki emekli
Cindoruk’un ve 83 yafl›ndaki Demi-
rel’in siyaset sahnesine ç›k›fl›, iflte
bu yar›flta baflka aday ç›kamamas›-
n›n sonucudur. Yeni ve farkl› bir fley
söyleyemeyenler, “eski” isimlerin
tan›nm›fll›¤›ndan, etkisinde medet
umuyor. 

86 yafl›ndaki Rahflan Ecevit
DSP’de, 83 yafl›ndaki Erbakan
SP’de siyaseti belirlemeye çal›fl›yor.
CHP’de y›llard›r Deniz Baykal, Ön-
der Sav gibi isimler say›s›z baflar›-
s›zl›k ve yenilgilerine ra¤men yerle-
rindeler. K›sacas›, düzenin sa¤› da,
solu da y›llard›r burjuva siyaset sah-
nesinde olan “eski” kadrolar›n dene-
timinde. Bunlara göre, imkanlar› da-
ha genifl, kitlelerle ba¤› daha güçlü
olan AKP de Bülent Ar›nç gibi “es-
kileri” ortaya sürdü. 

Sistem, kadro üretemiyor. Çünkü
sistem, ppoolliittiikkaa üretemiyor. Çünkü,
söylenecek her fleyi, emperyalistler
söylüyor ve düzen partileriyle, dü-
zen politikac›lar› emperyalizme tabi
olman›n d›fl›nda bir fley düflüneme-
dikleri için, söyleyecek yeni bir fley-
leri de kalm›yor... 

Ekonomiden, d›fl politikaya, Kürt
sorunundan kültür sorununa kadar,

hemen her konuda,emperyalist-
ler, s›n›r› çizip düzen politikac›lar›-
n›n önüne koymaktad›rlar. 

Emperyalistler ve iflbirlikçi oli-
garfli, kendi politikalar›n› en iyi uy-
gulayacak olan› da destekliyorlar.
Uygun “aday” yoksa, do¤rudan ve
dolayl› müdahalelerle partileri bölü-
yor, kendine tabi k›l›yor. Emperya-
lizme sad›k yeni kadrolar ortaya sü-
rüyor,  kendi politikalar›n› uygulat›-
yorlar.

Ülkemizde yeni partilerin, yeni
bir ç›k›fl yapanlar›n önce Ameri-
ka’da boy gösterip, “olur” almaya
çal›flmas›, bu mekanizman›n bir
uzant›s›d›r. 

1972 sonras›, halk›n mücadelesi-
nin önünü kesebilmek için CHP ve
Ecevit’in, sol slogan ve çözümlerle
“umut” olarak sunulmas›, 12 Eylül
Cuntas› sonras› Turgut Özal ve
ANAP’›n “liberalleflme, demokra-
tikleflme” vaadleriyle alternatif hali-
ne getirilebilmesi, sistemin o süreç-
lerdeki çözümleriydi. Art›k bunlar›
yapam›yor düzen; çünkü çok daha
fazla kuflat›lm›fl, ba¤›ml›laflt›r›lm›fl-
t›r. Dikkat edilirse, düzen partileri,
seçimlerde bile hiçbir ciddi siyasi
vaadde bulunam›yor art›k; çünkü,
emperyalizm art›k her fleyde çok da-
ha fazla belirleyici, her fleye aç›ktan
müdahale eden bir konumdad›r. Bu
koflullarda düzen partilerine ve poli-
tikac›lar›na k›smi bir manevra alan›
bile kalmamaktad›r.  

O zaman da iflte meydana ya yine
eskiler ç›k›yor, ya da meydan Tayyip
Erdo¤an gibi, kendine özgü bir poli-
tikas› olmayan, sadakalarla, kabada-
y›l›klarla politika(!) yapan çaps›z,
ufuksuz, tam uflak tipli politikac›lara
kal›yor... Bak›n bugün burjuva siya-
set meydan›na; AB’de, ABD’de
kendilerine dikte ettirilen politikala-
ra tabi olan “liderler” ve TBMM’de
parmak kald›r›p indirerek “lider-
ler”ine tabi olan bir politikac› tipin-
den baflkas›n› göremezsiniz. Çürü-
yen bir düzenin tablosudur bu... 
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Oligarflik DDüzenin HHalka
Söyleyecek BBirfleyi YYok!
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K‹M‹ E⁄‹TECE⁄‹Z?

NASIL ANLATACA⁄IZ?

‹HT‹YAÇ NED‹R?

E¤itim meselesinin ne oldu-
¤unu herhalde defalarca yaz-
m›fl›z, anlatm›fl›zd›r. Ama yine;
"kapitalist toplum", "feodal
toplum" diye bafllayan listeler,
ve dergiden bir kaç yaz›, karfl›-
m›za “e¤itim” diye ç›kar›l›yor. 

Sonuç: "... S›k›l›yorlar". 

Elbette s›k›l›rlar, her-
kes s›k›l›r, çok normal.
Çünkü e¤itim demek bu
de¤il ki. 

Bu, yasak savmakt›r. 

Peki, hiç kontrol etti-
niz mi; anlatt›¤›n›zdan
"kim, ne anlad›?" diye... 

Sordunuz mu kendi-
nize; "niye insanlar s›k›-
l›yor?" diye...

Bir e¤itimci önce flu
sorular› cevaplamal›d›r:

1- Ben kimi e¤itiyorum?

2- ‹htiyac›m›z nedir? 

3- Nas›l anlataca¤›m? 

Yani; "e¤itti¤imiz insan›n
gerçe¤i nedir ve biz o insan› ne
için e¤itiyoruz, ne yapmas›n›
istiyoruz ve nas›l e¤itece¤iz?" 

Bu üç temel sorunun cevap-
lar›n› bulmal›d›r e¤itmen. 

E¤itimci bunlara do¤ru ce-
vaplar vermezse, do¤ru bir e¤i-
tim de yapamaz. O e¤itim befl
kifli ile bafllam›flsa, iki hafta
sonra iki kifliye düfler. Ve sonra
biter. 

Kimi e¤itece¤iz?..

Mahalledeki, okuldaki in-
sanlar›m›z› e¤itece¤iz. 

Nitelikleri nedir, bu insanlar
ne ifl yaparlar... ‹flçi, memur,

ö¤renci, esnaf veya iflsiz... 

Kim bunlar?.. Buna gö-
re insan seçeceksiniz. Dü-
flünün, oradaki en aktif
grubumuz dört kifli mi,

befl kifli mi, sekiz kifli mi? Her
neyse bunlar› saptad›k; kimi
e¤itece¤imize karar verdik. En
aktif grubumuzu... Çevremiz-
deki en tan›d›k insanlar›. 

Soru flu; bu insanlar mahal-
lede, okulda, ne yapacak? Yani
bizim ihtiyac›m›z nedir?

Cevap; kitleyi e¤itecek iliflki
kuracak...

Peki, kim bu kitle? 

‹flte bir e¤itim konusu!

Kim bu halk? Bu halkla na-
s›l iliflki kuracak? 

Gençlerle, kad›nlarla nas›l
iliflki kuracak? Ne anlatacak? 

Evet, en önemli soru bu:
NNeeyyii,, nnaass››ll aannllaattaaccaakk?? 

Örne¤in "Ba¤›ms›zl›k ne de-
mek" biliyor mu? "Devlet ne
demek", "Faflizm ne demek",
"Bu ülke nas›l yönetiliyor" bili-
yor mu? "Biz ne istiyoruz",
"Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm istemek ne de-
mek"... 

‹flte sana güncel ihtiyaçlar...
Yani kitle çal›flmas› yapacak
insan›m›za, kitle çal›flmas›n›n
nas›l yap›laca¤›n›, o kitleye ne-
yi-nas›l anlataca¤›m›z› ö¤ret-
mek diye bir sorunumuz vard›r. 

Hayat›n içinde canl› ve so-
muttur bu. ‹flte gençler! 

Kim bu gençler? Onlarca
sorunu var. Bunlar›n her bir so-
runu bir e¤itim konusudur. Siz
e¤itmenseniz, kitle çal›flmas›
yapan insan› e¤itmek zorunda-
s›n›z. Yani o bir genci nas›l e¤i-
tecek, gençlerden gruplar nas›l
kuracak, bu gruplara nas›l an-
latacak, kad›nlara esnaflara
neyi-nas›l anlatacak?.. Onlar-
ca e¤itim konusu ç›kar. 

Ama bunlar›n hiçbirisi; "ha-
di flu kitab› açay›m, fluray›
okuyay›m, flu dergi yaz›s›n›
okuyay›m" ile olmaz. Olamaz. 

Peki, nas›l olur? 

Nas›l e¤itece¤iz?

E⁄‹TMEN‹N dili sade ve
somut olmal›d›r. Bu sade-
lik ve somutluk e¤itimin
inand›r›c› olmas›n›n en
önemli yoludur. 

E¤itmen bizzat ders ça-
l›flmak zorundad›r. Verece-
¤i konuyu saptay›p; "bu
konuyu nas›l anlataca-
¤›m" diye düflünmek, oku-
mak ve not ç›kartmak zo-

rundad›r. Kullanaca¤› üslubu,
örnekleri, her fleyi düflünmek
zorundad›r. 

Amaç karfl›m›zdakine bir
fley ö¤retmektir. Yapaca¤› ifli
ö¤retmektir. O iflin do¤rulu¤u-
na ve olabilirli¤ine inand›rmak-
t›r. Bir ilkokul ö¤retmeni gibi,
kara tahtada anlat›r gibi veya
resmen kara tahtada anlata-
cakt›r. Bu ne demektir? Bu
eemmeekk demektir. DDüüflflüünnccee yyoo--
¤¤uunnlluu¤¤uu demektir.

Buradan bafllanmazsa yap›-
lacak her e¤itim anlams›z ve
saçmad›r. Hiç bir sonucu da ol-
mayacakt›r. 

Bazen bir fliirdir, bazen bir
f›kra, film, bazen bir roman...
Ve her koflulda, her biçimde
DÜZENL‹ VE SÜREKL‹ B‹R
FAAL‹YETD‹R E⁄‹T‹M.

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz

EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM 
‹‹HHTT‹‹YYAAÇÇ

TTEEMMEELL‹‹NNDDEE
OOLLMMAALLIIDDIIRR



V a r y o s
Yay›nlar› ta-
raf›ndan ya-

y›nlanan ""‹‹ççiimmiizzddeekkii BBaahhaarr""
isimli kitap, esas olarak, Burdur Ha-
pishanesi’nde (Temmuz 2000) ve
Ümraniye Hapishanesi’nde (19-22
Aral›k 2000) yaflanan sald›r› ve di-
renifle tan›kl›k etmifl MLKP dava-
s›ndan iki tutsa¤›n anlat›mlar›ndan
olufluyor. Kitapta en genelde, devlet
taraf›ndan devrimci tutsaklara yö-
neltilen iflkence, sald›r› ve katliam
sergilenirken, devrimci tutsaklar›n
direniflleri aktar›lmaya çal›fl›l›yor.

Tarih yazman›n devrimci ölçütü,
gerçe¤e ba¤l› kalmakt›r. Ölçümüzü,
Che flöyle özetliyor: ""TTaarriihh yyaazzaann
bbiirr ddeevvrriimmccii,, hheerrflfleeyyddeenn öönnccee ggeerr--
ççeekklleerree kkeessiinn bbiiççiimmddee bbaa¤¤ll›› kkaallmmaa--
ll››dd››rr.. YYaazzdd››kkllaarr›› tt››ppaatt››pp uuyymmaall››dd››rr
ggeerrççee¤¤ee,, tt››ppkk›› eellddiivveenniinn bbiirr eellee uuyy--
dduu¤¤uu ggiibbii......"" (Yaflam Öyküsü-Rö-
portajlar, Syf. 147, Yar Yay›nlar›)

Che, bu cümleyi bir dostunun
geçmifle dair yazd›¤› bir yaz›y› oku-
duktan sonra kurmufltu ve devam›n-
da da flöyle diyordu: "Bunu yapm›fl-
s›n gerçi, ama eldiven boks eldiveni
olmufl, giyenin eline de oturmuyor."

Biz de, "‹çimizdeki Bahar" kita-
b›n›n 19-22 Aral›k Ümraniye Dire-
niflimiz’e dair olan bölümü için di-
yebiliriz ki; direnifl günlerinin genel
ak›fl›, atmosferi anlat›lmaya çal›fl›l-
m›fl ama, bu eldiven ttaarriihhiinn eelliinnee
ggöörree hhaayyllii ddaarr oollmmuuflfl.. Bu darl›k,
gerçe¤in eekkssiikk anlat›m›ndan oluflu-
yor. Gerçe¤i eksik anlatmak ise,
yyaannll››flfl aannllaattmmaakktt››rr.. 

Burada as›l belirtilmesi gereken
ise fludur; bu eksiklik, bir anlat›m
yyeetteerrssiizzllii¤¤iinnddeenn veya bir bbiillggiissiizz--
lliikktteenn kaynaklanan bir eksiklik de-
¤ildir. Öyle olsayd› da hofl görüle-
mezdi; çünkü burada söz konusu

olan tarihi bir direnifl, bu direniflte
ortaya ç›kan politikalar ve bu dire-
niflte verilen flehitlerdir.  

Kitab›n yazarlar› "Sunufl" bölü-
münde flöyle diyorlar: "Diyebiliriz
ki, direnifli, olaylar› verirken gerçe-
¤in asl›na sad›k kalmak ve Sezar'›n
hakk›n› Sezar'a vermek, bizi yöne-
ten temel düflünce oldu." (syf. 7)

11-- fiimdi gerçe¤in ne oldu-
¤una dair tteemmeell bbiirr ssoorruu
soral›m: 19-22 Aral›k Üm-

raniye Direnifli'nde kkaaçç ddeevvrriimmccii
flfleehhiitt ddüüflflmmüüflflttüürr?? Bu flehitler kim-
lerdir?

Yal›n bir sorudur bu. Ama bu so-
runun cevab› ""‹‹ççiimmiizzddeekkii BBaa--
hhaarr""ddaa YOKTUR. “Sezar'›n hak-
k›n› Sezar'a” vermekten bahseden
yazarlar›n bu kitab›n› okuyanlar,
Ümraniye Direnifli’nde kkaaçç ddeevv--
rriimmcciinniinn flfleehhiitt ddüüflflttüü¤¤üü bbiillggiissiinnii
bbuullaammaayyaaccaakkllaarr.. Böylesi temel bir
bilgiyi bile do¤ru veremeyen, o fle-
hitlerimizin iissiimmlleerriinnii bbiillee aannmmaa--
yyaann,, aannaammaayyaann bir tarih anlat›m›,
devrimci tarih anlat›m› olamaz.

fifieehhiitt ssaayy››ss›› vvee iissiimmlleerrii nneeddeenn
vveerriillmmeemmiiflflttiirr?? 

AAmmaaçç nneeddiirr??

Bu subjektivizm, kitab›n yaz›l-
mas›ndan yay›nlanmas›na kadar ge-
çen tüm aflamalarda sürmüfl, yazan-
lar da, yay›nlayanlar da bu “eksik-
likten” rahats›z olmam›fllard›r. 

Bu, yukar›da iflaret edildi¤i gibi,
unutkanl›kla, ihmalle, duyars›zl›kla
izah edilebilecek bir fley de¤ildir.
Tarih yaz›m› zaten bu kavramlar›
kald›rmaz. 

Burada aç›k bir subjektivizm
vard›r ve subjektivizm yazmaya so-
yunduklar› tarihin çarp›t›lmas›d›r.  

Ümraniye Hapishanesi’ndeki di-

reniflimizin de¤iflik aflamalar›nda
bbeeflfl yyoollddaaflfl››mm››zz flehit düflmüfltür:
AAhhmmeett ‹‹bbiillii,, EErrccaann PPoollaatt,, RR››zzaa
PPooyyrraazz,, UUmmuutt GGeeddiikk vvee AAllpp AAttaa
AAkkççaaggöözz..

'‹çimizdeki Bahar'›n sat›rlar›nda
Ahmet ‹bili, Ercan Polat ve R›za
Poyraz yoldafllar›m›z›ndan bir biçi-
miyle bahsediliyor. Ama, Umut Ge-
dik ve Alp Ata Akçaöz'ün isimleri
dahi an›lm›yor. Bu yok sayma, dire-
niflin harc›na kanlar›n› kar›flt›ran flflee--
hhiittlleerriimmiizziinn aann››llaarr››nnaa ssaayygg››ss››zzll››kk--
tt››rr.. Umuyoruz ki, yapacaklar› bir
aç›klamayla, bu eksikli¤i giderir, ki-
tab›n sonraki bask›lar›nda da gerek-
li düzeltmeyi yaparlar. 

2
-- Benzeri bir eksiklik, Ah-
met ‹bili'nin feda eylemi
öncesinde yapt›¤› "son" ko-

nuflmas›na dairdir. Feda flehidimiz
‹bili'nin bu son konuflmas› söz ko-
nusu kitab›n içinde yoktur. Oysa,
Ahmet ‹bili'nin o konuflmas› kay›t
alt›na al›nm›fl ve yay›nlanm›flt›r. ‹s-
tenildi¤i takdirde ulaflabilirlerdi.
Ama aç›k ki, bu tercih edilmemifltir.
Hem “Sezar'›n hakk› Sezar'a” de-
necek, hem de bir feda flehidinin
son konuflmas›n›n hakk› verilmeye-
cek... Bu da devrimci tarih yaz›m›
anlam›nda do¤ru bir yaklafl›m de-
¤ildir. Ki bu durum bize, 'Hat›rla
Sevgili' dizisi yap›mc›lar›n›n tavr›n›
hat›rlatmaktad›r. 

"‹çimizdeki Bahar"› yazanlarla,
'Hat›rla Sevgili'yi üretenlerin s›n›f-
lar mücadelesi içindeki konumlar›n-
da elbette fark vard›r. Ancak, unu-
tulmamal›d›r ki, gerçe¤in do¤rultu-
sundan flu ya da bu hesapla ssaapp››lldd››--
¤¤››nnddaa,, o fark belirsizleflir.

Feda flehidimiz Ahmet ‹bili'nin
söz konusu kitapta yer verilmeyen o
"son" konuflmas› flöyledir:

Eksik ve Yanl›fl Bir
Tarih Anlat›m›

‘‹Ç‹M‹ZDEK‹ BAHAR’ Kitab› Hakk›nda

Say›: 181 19ELEfiT‹R‹



"... Yoldafllar! Ölüm
orucu direnifline bafllarken
halk›m›za bir söz vermifltik.
Düflman›n bizi teslim almak
için giriflece¤i hiçbir sald›-
r›ya f›rsat vermeyece¤imizi
dosta düflmana aç›klad›k.
Bugün içeride ve d›flar›da
bafllatt›¤›m›z direniflimiz,
düflman›n bütün politikala-
r›n› bozdu. Bizi operasyon
yapmakla tehdit ettiler.
Böyle bir fleye giriflirlerse kendimi-
zi yakar›z dedik. Yoldafllar, düflman
geldi ve flimdi sözümüzü yerine ge-
tirme zaman›. Biliyorum ki, Ümra-
niye Hapishanesi'nde tüm mevzile-
rimizden daha fazla ölüme gönüllü
yoldafl›m›z var. Ve burada bulunan
yoldafllar›m›z›n yerimizi bofl b›rak-
mayaca¤›na olan güvenimle ve mut-
lulukla son görevimi yerine getir-
meye gidiyorum. Vakit geldi. Baflka
ne söylenebilir. Sözümüzün eri ol-
du¤umuzu herkes görecek. Sizi sevi-
yorum. Zaferi flehitlerimizle kaza-
naca¤›z. Bir can›m var, halk›ma ve
siz yoldafllar›ma feda olsun. Yaflas›n
Önderimiz Dursun Karatafl! Yafla-
s›n ...." (Can›m Feda, Ahmet ‹bili,
syf: 267, Boran Yay›nlar›)

Umuyoruz ki, "direnifli, olaylar›
verirken gerçe¤in asl›na sad›k kal-
mak..." iddias›yla kaleme al›nan
"‹çimizdeki Bahar"›n bu eksikli¤i
de giderilsin. De¤ilse, bu iddian›n
ayaklar› havada kalacakt›r.

3
- "‹çimizdeki Bahar"› bu
iddias›n›n uza¤›na düflüren
bir di¤er eksiklik, MLKP

tutsaklar› taraf›ndan "ajan" diye
sorgulan›p yak›lan iki kifliyle ilgili
olayd›r. Devrimci adaletle ilgisi ol-
mayan bu olay›n savunulacak bir
yan› yoktur. Bu nedenle olmal›, bu
olay hakk›nda kitapta tteekk bbiirr ccüümm--
llee bbiillee kurulmam›flt›r. Neden? Bu
olay yaflanmad› m›?.. Yapt›klar›n›n
hakl›l›¤›na, meflrulu¤una kendileri
de inanm›yor mu? 

19-22 Aral›k Ümraniye Direnifli-
miz’i anlatan "Can›m Feda" kitab›n-
da bu olay, flöyle anlat›lm›flt›:

"... Bizim izole etmeye çal›flt›¤›-

m›z kap›n›n yan›nda, D/5-6 ko¤uflu
vard›r. Normal zamanlarda PKK ve
MLKP'li tutsaklar burada beraber
kal›yorlard›. Ama flimdi, PKK'li tut-
saklar buray› terk etmifl durumda.
MLKP'li tutsaklar ise, garip bir fle-
kilde bu ko¤uflu yakmaya çal›fl›yor-
lar. Oysa Eylem Komitesi'nin ‘ge-
rekmedikçe hiçbir yer yak›lmaya-
cak’ karar› var. Bu ko¤uflun yak›l-
mas› ise gerekmiyor. Zira buradan
ç›kacak olan duman do¤rudan bizi
bo¤acak ve barikat bafl›nda durul-
maz olacak.

Ko¤uflu niye yakt›klar›n› ise son-
radan ö¤reniyoruz. Hain-ajan ola-
rak tespit ettikleri iki kifliyi cezalan-
d›rm›fllar. Herhalde ‘kim vurdu’ya
getirmek istiyorlar. Aç›klama yap-
mamalar› da bundan. Bir cezalan-
d›rma eyleminin zaman›, biçimi hiç
mi önemli de¤il? Hiç kuflku yok ki,
bu prati¤in sahiplerinin, devrimci
adaletin ne ve nas›l olmas› gerekti-
¤i konusunda, devrimcilerden ö¤re-
nece¤i çok fley var. Asl›nda herkes
kendi tarihini yaz›yor.

19-22 Aral›k'da Ümraniye'de ne
oldu dendi¤inde tarihin kanla yaz›-
lan flanl› bir direnifl sayfas› ç›kar
karfl›m›za. O günlerde MLKP ne
yapt› diye soruldu¤unda da anlat›-
lacak olan ise, iflte bu olayd›r." (Ca-
n›m Feda, syf: 283)

Evet, gerçek budur! Ve bu ger-
çeklikten ç›kar›lmas› gereken ders
de fludur: Savunamayaca¤›n›z fley-
leri yapmayacaks›n›z... Ya da yapt›-
¤›n›z›, gerçe¤in hakk›n› vererek, an-
latacaks›n›z...

Yazarlar, bunu anlatamam›fllar-
d›r. “O günlerde MLKP ne yapt›?”
diye tarihin soraca¤› sorunun ce-

vaplar›ndan birini yazama-
m›fllard›r. Ama onlar yazma-
d› diye o olay yok olmad›. 

4
- 19-22 Aral›k Üm-
raniye Direnifli’nde
yaflanan ve unutul-

mamas› gereken olaylardan
birisi de, PKK tutsaklar›n›n
devlet güçlerine s›¤›nmalar›-
d›r. Öyle ki, özellikle erkek-
ler taraf›nda, boflaltt›klar›

ko¤uflun kap›s›n› da direnen dev-
rimci tutsaklar›n üstüne sürgülemifl-
lerdir. Dostlukla ilgisi olmayan bu
tavr›n, daha sonradan PKK önderle-
ri taraf›ndan ""ffaarrkk››mm››zz›› kkooyydduukk""
diye teorize edilmeye çal›fl›ld›¤› da
biliniyor: "Evet, devletin yapt›¤› ya-
sad›fl›d›r, insanl›k d›fl›d›r... ama bu
duruma solun da kendini abartma-
s›, taktiksizli¤i, plans›zl›¤› zemin
sundu. Sadece bir taraf›n suçunu
görüp di¤er taraf›n suçunu hatas›n›
görmemek olmaz." (Özgür Halk, 15
Ocak 2001)

Buyurun, “Sezar'›n hakk›n› Se-
zar'a” verin! Ama '‹çimizdeki Ba-
har' bunu yapm›yor. Ve bu olay› da
görmezden geliyor.

"‹çimizdeki Bahar", Kürt milli-
yetçili¤inin tavr›n› tarihe not düfl-
müyor, bu kitab› okuyanlar, direnifl
ve teslimiyet aras›ndaki keskin
ayr›m› görmüyorlar. 

Neden?

HHaannggii ruh hali, nas›l bir ffaayy--
ddaacc››ll››kk,, onlar› bunu yazmaktan al›-
koymufltur? 

Subjektivizmin tarihi çarp›tmas›
gibi, faydac›l›k da ayn› sonucu ve-
rir. 

Beyinleri, subjektivizm ve prag-
matizmle flekillenenler, tarihi, dire-
niflleri ve teslimiyetleriyle yaza-
mazlar. Direniflleri subjektivizmle-
rine kurban eder, teslimiyeti fay-
dac›l›klar›yla gizlerler. 

55-- "‹çimizdeki Bahar"› oku-
yup bitirenler flu temel so-
rular›n cevab›n› da bulam›-

yorlar: ÖÖllüümm oorruuccuu ddiirreenniiflflii nnee--
ddeenn,, nnaass››ll vvee kkiimmlleerr ttaarraaff››nnddaann
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bbaaflflllaatt››lldd››?? 19 Aral›k öncesi direni-
fle bafllama iradesi gösteremeyenle-
rin gerekçeleri neydi?

Direnifl sürecini karakterize eden
bu ve benzeri sorular›n cevab› yoktur
kitapta. Olmas› gerekir miydi? Evet!
Devrimci tarih anlat›m› iddian›z var-
sa, o zaman anlatt›¤›n›z direnifli do-
¤uran koflullar›, politikalar›, o süre-
cin evrelerini de, temel eylem biçimi
olarak ölüm orucunun gündeme geli-
flini de aktarmak yazarlar›n sorumlu-
lu¤uydu. Ama bu konuda onlar, dire-
niflin tarihi karfl›s›nda sorumsuz dav-
ranm›fllard›r. Bir anlat›m vard›r ki-
tapta, ama buna "devrimci tarih anla-
t›m›" denilemez. 

Yazarlar, o kesitteki tav›rlar›n›n
muhasebesini yapmak yerine, tari-
hin o tart›flmas›n› atlayarak muhase-
beden kurtulmay› tercih etmifller.
Ülkemiz devrim tarihine yaz›lan
gerçek, direniflin 2200 EEkkiimm 22000000''ddee
ilan edilmifl oldu¤udur. O gün eyle-
me bafllama iradesi gösteremeyen-
lerin bu tavr›n›n, tarih için kayda
de¤er ve an›lmaya lay›k bir hükmü
olmam›flt›r. Öyle ki, bu kitab›n ya-

zarlar› bile, 20 Ekim'de bafllayan
ölüm orucunun d›fl›nda kalanlar›n
"marksist, leninist, komünist" tak-
tiklerinin aakkttaarr››llaaccaakk,, ssaavvuunnuullaa--
ccaakk bir taraf›n› bulamam›fllard›r. 

SSoonnuuçç oollaarraakk flfluunnuu bbeelliirrttee--
lliimm:: Aç›k olan flu ki, ara-
dan ne kadar zaman geçer-

se geçsin, 19-22 Aral›k Direniflimiz
ve ölüm orucu destan›m›z, devrim-
cilerin her zaman güç alaca¤› ve ge-
lece¤i ayd›nlatan tarihselliktedir.
"‹çimizdeki Bahar"›n bütün olarak
direniflten yana tutumu, kitab›n
olumlulu¤udur, ama bu, yukar›da
s›ralananlar›n önemsiz görülmesine
neden olamaz. Tam tersine, hem di-
reniflten yana görünüp, hem bu ger-
çekleri atlamak, daha büyük bir so-
rumsuzluk ve eksikliktir.   

Ümraniye’nin duvarlar› aras›nda
aann aann yaflad›k o direnifli. 5 yoldafl›-
m›z› flehit verdik. Tek bir an›n›n bi-
le çarp›t›lmas›na, eksik ve yanl›fl
yans›t›lmas›na izin veremeyiz. fie-
hitlerimizin kan›yla tarihe yazd›¤›-
m›z 19-22 Aral›k Direniflimiz’e ilifl-

kin her sat›r bizi ilgilendirir. 

Türkiye devrimci hareketi 19
Aral›k’ta, Büyük Direnifl’te büyük
bedeller ödemifltir. Türkiye ve dün-
ya halklar›na örnek olacak bir tarih
yaz›lm›flt›r. Bu direnifl üzerine söy-
lenecek her söz, yaz›lacak her sat›r,
bu tarihin gerektirdi¤i sorumlulu¤a
denk düflmelidir. 19-22 Aral›k ve
Büyük Direnifl, “biz yazd›k oldu”
denilemeyecek bir tarihsel olayd›r.
Nitekim, "‹çimizdeki Bahar"’›n ya-
zarlar› da yazm›fl ama, belirtti¤imiz
yanlar›yla olmam›fl. Tarih, onlardan
eksik b›rakt›klar›n›n, subjektivizm-
lerine ve pragmatizmlerine kurban
ettiklerinin özelefltirisini bekleye-
cektir. 

Ümraniye direniflini gerçekleflti-
ren devrimci tutsaklar›n bekledi¤i
de budur. 

Ümit ‹‹lter 
(19-22 Aral›k direniflinde

Ümraniye Hapishanesi’ndeydi.) 
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Hapishanesi

Demokratik
Sol Parti (DSP)
17 May›s’ta An-
kara’da Ola¤a-
nüstü Kongresini
toplayarak, genel
baflkan seçimini

yapt›. 16 kiflinin genel baflkanl›k
için adayl›¤›n› aç›klad›¤›, itifl kak›fl,
didiflme, çekiflme, her türlü ayak
oyunlar›n›n döndü¤ü seçimde, kon-
grenin divan baflkanl›¤›na seçilen
kifli, kongrenin ve muhtemel bafl-
kanlar›n niteli¤i konusunda aç›k bir
fikir veriyordu herkese. 

Kongrenin divan baflkan› koltu-
¤una oturttu¤u kifli, 19 Aral›k katli-
am›n›n mimar› ve uygulay›c›lar›n-
dan olan eski Adalet Bakan› HHiikk--
mmeett SSaammii TTüürrkk idi. Halk›n adale-
tinden k›l pay› kurtulmufl bir halk
düflman›na divan baflkanl›¤›n› vere-

rek sahipleniyordu belki burjuvazi. 

Sami Türk’ün DSP Kongresine
divan baflkan› yap›lmas›, 19 Aral›k
katliam›n›n sahiplenilmesi anlam›-
na gelir. OOnnuunn ddiivvaann bbaaflflkkaann›› yyaa--
pp››llmmaass››nnaa oonnaayy vveerreenn hhiiççbbiirr aaddaa--
yy››nn ““ssooll””ddaann,, “demokrasi”den, in-
sanl›ktan sözetme hakk› yoktur. 

Olabilir mi?
Divan baflkan› seçtirdikleri Sami

Türk’ün Adalet Bakan› olarak 20
hapishanede birden gerçeklefltirilen
ve 28 tutsa¤›n katledildi¤i 19 Aral›k
katliam›n›n emrini verenlerden biri-
dir. Sami Türk, Ulucanlar Hapisha-
nesi’nde yap›lan katliamda 10 tut-
sa¤›n katledilmesinin “Bakan›”d›r.
Burdur Hapishanesi’nde, kol kopar-
man›n “Bakan›’d›r. 

Sami Türk, 122 kiflinin ölümüne
neden olan tteeccrriitt zzuullmmüü’nün mi-
marlar›ndand›r. DSP yöneticileri ve

delegeleri, bu-
gün onu divan

baflkanl›¤›na seçiyorlarsa, DSP, bir
kkaattlliiaamm ppaarrttiissii oollaarraakk varl›¤›n›
sürdürüyor demektir.

Yaz›k, bugün hala DSP’de bir
gram olsun ““ssooll”” arayarak, bir gram
olsun ““ddeemmookkrraassii”” arayarak, bir
gram ““uulluussaallll››kk”” umarak oraya ge-
len bir tek delege bile varsa ona ya-
z›k. DSP, faflizmin partisidir, em-
peryalizmin partisidir, hem de en
has›ndan. Susurlukçu Mehmet
A¤ar’›n yüce divanda yarg›lanmas›-
na bile gerek yok diyen partidir
DSP. Tansu Çiller, Mesut Y›lmaz
gibi tüm h›rs›zlar› aklayand›r. Ülke-
mizin ekonomisini ABD’den Dünya
Bankas›’ndan getirdikleri Kemal
Dervifl’e teslim edendir.. 

Sami Türk’ü divan baflkan› se-
çen bir DSP, sol, sosyal demokrat
olamayaca¤› gibi, o partiden hiçbir
fley de olmaz. 

19 Aral›k Katliam›n›n Partisi
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AAKKPP hükümeti yeni bir anayasa
de¤iflikli¤ine haz›rlan›yor. Yeni
Adalet Bakan› SSaadduullllaahh EErrggiinn, de-
¤ifliklikle ilgili son olarak flu aç›kla-
may› yapt›: “Anayasan›n günümüz
koflullar›na uyarlanmas› için kendi
parti grubumuz içinde çal›flmalara
bafllad›k. Daha sonra yetkili organ-
lar, barolar, TTÜÜSS‹‹AADD, TTOOBBBB, üni-
versiteler ve muhalefet partileriyle
tart›flarak de¤iflmesi için meclise
getirece¤iz.” 

Bas›na yans›yan haberlere göre,
düflünülen anayasa de¤ifliklikleri
içinde, Cumhurbaflkan›’n›n görev
süresinin uzat›lmas›, siyasi partile-
rin kapat›lmas›n›n engellenmesi,
Anayasa Mahkemesi’ne kiflisel bafl-
vuru hakk›n›n tan›nmas›, gibi konu-
lar yer al›yor.

AKP hükümeti 22000077’de seçimle-
rin hemen ard›ndan, 1982 Anaya-
s›’n›n yerine, ““ssiivviill bbiirr aannaayyaassaa””
haz›rlad›klar›n› aç›klam›flt›. Ancak
ne 12 Eylül Anayasas›’nda bir de¤i-
flikli¤e gidildi, ne de 12 Eylül ku-
rumlar› kald›r›ld›. Anayasa de¤iflik-
liklerinin halk taraf›ndan tart›fl›laca-
¤› ve halk›n oyuna sunulaca¤› vaat-
leri de lafta kald›. Halka, ne düflün-

dü¤ü sorulmad› yine. Bugün de
farkl› bir fley olmayaca¤› kesindir.
Zira Adalet Bakan›, kimlerin görüfl-
lerini alacaklar›n› sayarken, onlar›n
içinde yine halk yoktur, devrimci,
demokratik örgütler yoktur. 

Anayasan›n nniteli¤ini bbelir-
leyen ssistemdir: Anayasalar bir
sistemin temel yasas›d›r ve o siste-
min niteli¤ini yans›t›rlar. Bütün ya-
salar›n dayana¤›n› olufltururlar.
Anayasalar, mevcut sistemin yasal
düzeydeki oommuurrggaass››nn›› olufltururlar.
O nedenle de, “anayasal düzeni y›k-
maya” teflebbüs edenlere a¤›r ceza-
lar öngörülür.

Anayasalar anlafl›laca¤› üzere,
toplumdaki s›n›flardan ba¤›ms›z de-
¤ildir. S›n›flar mücadelesinin geli-
flim seyrine göre flekillenirler. Hu-
kuk bir üst yap› kurumudur ve alt
yap› taraf›ndan belirlenir. E¤er bir
ülkede kapitalist iliflkiler mevcutsa,
anayasalar kapitalizmin ihtiyaçlar›-
na ve ç›karlar›na göre flekillenir.
E¤er bir ülkede sosyalist bir sistem
varsa, o ülkenin anayasas›nda hal-
k›n ç›karlar› esas al›n›r. Bir toplu-
mun anayasas›, o toplumda geçerli
olan siyasal düzeni korumay› amaç-
lar. O nedenle de, ne devlet herkesin
devletidir, ne de anayasa ttüümm hhaall--
kk››nn anayasas›d›r. 

Bir anayasa nnas›l yyap›l›r?
Anayasan›n nas›l yap›laca¤› her
fleyden önce iktidar›n niteli¤iyle il-
gili bir sorundur. Anayasalar›n yap›-
m›, genellikle bir alt-üst olufl süreci-
nin sonucudur. Tarihte bir çok örne-
¤inde görüldü¤ü gibi yeni bir ana-
yasan›n yap›lmas›, yeni bir devletin
kurulufluyla iç içe geçmifltir.

Anayasalar üzerinde iki farkl›
de¤ifliklik yap›labilir. Birincisi; nnii--
tteellii¤¤iiyyllee ilgili yap›lan de¤ifliklikler.
‹kincisi; mevcut anayasa üzerinde
yap›lan kk››ssmmii de¤ifliklikler. 

AKP de anayasada de¤ifliklik

konusunu, kendi s›n›fsal özüne uy-
gun olarak ele al›yor. Anayasa yap›-
m›n›, üç befl akademisyene havale
ederek, oligarflinin kurumlar›na,
meclisteki burjuva partilerine tart›fl-
t›rarak meseleyi geçifltiriyor.
AKP’nin daha önce yapt›¤› de¤iflik-
likler ve bugün yapaca¤›n› aç›klad›-
¤› de¤iflikliklerle, 12 Eylül Anaya-
sas› de¤iflmifl olmuyor. 

BBiizziimm üüllkkeemmiizzddee aannaayyaassaallaarr
nnaass››ll yyaapp››lldd››?? K›saca bakal›m. Bu-
güne kadar ülkemizde 11992211,, 11992244,,
11996611 vvee 11998822 olmak üzere toplam 4
anayasa yap›ld›. ‹lk anayasa, iflgal
alt›ndaki bir ülkenin kurtulufl güçle-
rinin haz›rlad›¤› bir anayasayd›.
1924 Anayasas› ba¤›ms›zl›¤›n› ka-
zanm›fl bir devletin anayasas› oldu.
27 May›s darbesinin ard›ndan haz›r-
lanan 1962 Anayasas›, nispi hak ve
özgürlükleri içeren bir anayasayd›. 

1982 Anayasas› ise ccuunnttaann››nn
aannaayyaassaass›› oldu. “Sivil yönetime”,
“demokrasiye geçifl” vaadi ve faflist
terörle halka onaylatt›r›ld›. 12 Ey-
lül’den itibaren iktidara gelenlerin
hepsi, ‘‘8822 AAnnaayyaassaass››’’nnaa ss››rrtt››nn›› ddaa--
yyaarraarraakk ülkeyi yönetti, hiçbiri bu
anayasay› de¤ifltirmedi. 

Bu anayasalar›n ortak özelli¤i,
halk›n kat›l›m›yla yap›lmam›fl ol-
mas›d›r. Hiçbirinin yap›m›nda hal-
k›n iradesi dikkate al›nmam›flt›r. 

Burjuva ddemokrasilerinde,
yeni-sömürgelerde aanayasalar
nas›l yyap›l›yor? Burjuva demok-
rasilerinde ve yeni-sömürge ülke-
lerde anayasalar halk›n kat›l›m›yla
yap›lmam›flt›r. Anayasalar›n niteli-
¤ini belirleyen, iktidardaki tekeller
olmufltur. Tekellerin ve devlet bü-
rokrasisinin haz›rlad›¤› anayasalar,
çeflitli propaganda ve aldatma yön-
temleriyle halka onaylatt›r›lm›flt›r. 

‹ster burjuva demokrasisiyle, is-
terse de faflizmle yönetiliyor olsun-
lar böyle ülkelerde halk›n anayasay›
tart›flabilmesi, önerilerini sunabil-

‹ster burjuva ddemokrasisiyle,
isterse dde ffaflizmle yyönetiliyor

olsunlar böyle üülkelerde hhalk›n
anayasay› ttart›flabilmesi,

önerilerini ssunabilmesi, yyeniden
flekillendirilmesi mmümkün

de¤ildir. ÇÇünkü ssistem, hhalk›n
iradesine ggöre

flekillendirilmemifltir. BBelirleyici
olan ttekellerin iiradesi vve

istekleridir. GGöstermelik oolarak
referandumlar yap›lsa bbile,

bunlar halk›n ggerçek iiradesini
yans›tmaz. BBu ttür ülkelerde

kitle öörgütlerinin, ssendikalar›n
anayasa dde¤iflikliklerinde ssöz
hakk› yya ççok ss›n›rl›d›r ya dda

göstermeliktir. 

Anayasa Tart›flmalar› Üzerine: 
De¤ifltirmek istiyor musunuz?



mesi, yeniden flekillendirmesi
mümkün de¤ildir. Çünkü sistem,
halk›n iradesine göre flekillendiril-
memifltir. Belirleyici olan tteekkeellllee--
rriinn iirraaddeessii vvee iisstteekklleerriiddiirr. Göster-
melik olarak referandumlar yap›lsa
bile, bunlar halk›n gerçek iradesini
yans›tmaz. 

Sosyalist üülkelerde aanayasa-
lar nas›l yyap›l›yor? SSSSCCBB’de ya-
p›lan 11993366 AAnnaayyaassaass››, halk›n kat›l›-
m›n›n sa¤lamas› aç›s›ndan önemli
bir örnektir. Anayasa tasla¤› en ge-
nifl flekilde halk›n tart›flmas›na su-
nulmufltur. Sovyetler Birli¤i’nde
yaflayan bütün halklar›n dillerine
çevrilmifl 6600 mmiillyyoonn nüshan›n, 5.5
ay boyunca halk taraf›ndan tart›fl›l-
mas› sonucunda anayasaya son flek-
li verilmifltir.

KKüübbaa’da 11997755 y›l›nda yap›lan
Anayasa’da da halk›n kat›l›m› temel
al›nm›flt›r. 66 mmiillyyoonn KKüübbaall››,, tasla¤›
halk örgütleri arac›l›¤›yla tart›flm›fl,
önerilerini sunmufltur. Halk›n tama-
m›n›n tart›flmalara do¤rudan kat›l›-
m› temel al›nm›flt›r. 141 maddenin
60’›nda de¤ifliklik yap›lan taslak,
halk›n % 95’inin kat›ld›¤› öözzggüürr vvee
ddeemmookkrraattiikk bbiirr sseeççiimmllee kabul edil-
mifltir.

Halk›n iktidarda oldu¤u ülkeler-
de, anayasalar›n yap›m›nda temel
olarak belirleyici olan halkt›r. 

Halka bbak›fl aaç›s›ndaki
farkl›l›klar: Anayasan›n yeniden

yap›lmas› veya de¤ifltirilmesi süre-
cine halk›n kat›l›m›n›n nas›l sa¤lan-
d›¤›, sistemin halka nas›l bakt›¤›n›n
da göstergesidir. Halk›n gerçekten
anayasa yap›m›na kat›lmas›, hhaallkk
ddeemmookkrraassiissiinniinn geçerli oldu¤u
hhaallkk iikkttiiddaarr››nnddaa mümkündür. Bü-
tün bir halka ulafl›p, anayasan›n en
genifl flekilde tart›fl›lmas›n› sa¤laya-
bilmek için halka bak›fl aç›s›n›n
farkl› olmas› gerekir. Böyle bir ba-
k›fl aç›s› ancak ddeemmookkrraassii aannllaayy››flfl››--
nn››nn, hhaallkkaa ggüüvveenniinn, hhaallkk››nn üüllkkee
yyöönneettiimmiinnee kkaatt››ll››mm››nn››nn temel al›n-
mas›n›n ürüdür. 

Sosyalist sistemle, kapitalist sis-
tem aras›ndaki en temel farkl›l›k,
anayasalar›n yap›m›na hhaallkk››nn iirraa--
ddeessiinniinn yans›y›p yans›mamas›d›r.
Kapitalist bir sistemde, halk›n ana-
yasa yap›m›na kat›l›m› ddeemmaaggoojjii--
ddeenn ibarettir. Sosyalist bir sistemde
ise, halk o anayasan›n yap›m›n›n as-
li unsurudur. Zaten iktidarda olan
halkt›r. Anayasa, halk›n ç›karlar›n›
korumak içindir. Bu nedenle de halk
anayasan›n yap›m›ndan, tart›fl›lma-
s›na ve son fleklinin verilmesine ka-
dar her aflamas›nda iflin do¤rudan
içindedir. 

Kapitalizmin anayasas›n›n ama-
c›, sömürücü egemen s›n›flar›n ha-
kimiyetinin garanti alt›na al›nmas›-
d›r. Anayasa tart›flmalar› da bu s›n›f-
lar aras›nda yürüyen bir tart›flma
olarak kalmaktad›r. Halktan istenen
de taraflardan birinden yana olmas›-
d›r. Bu anlay›flta ise halka güvenme,
de¤er verme yoktur. 

Kapitalist sistemde anayasan›n
s›n›fsal niteli¤i gizlenir, anayasa
tüm halk›n anayasas›ym›fl gibi gös-
terilir. Oysa sosyalist sistemde ana-
yasan›n s›n›fsal niteli¤i gizlenmez.
Anayasa, tüm halk›n anayasas›d›r.

Halka güven ve de¤er verme üze-
rine flekillenen bak›fl aç›s›n›n ürünü
olan bir baflka anayasa tasla¤› ise;
Haklar ve Özgürlükler Platformu ta-
raf›ndan, BBaa¤¤››mmss››zz DDeemmookkrraattiikk
TTüürrkkiiyyee ‹‹ççiinn haz›rlanan HHaallkk AAnnaa--
yyaassaass›› TTaassllaa¤¤›› olmufltur. 11999977 y›l›n-
da ilk bask›s› yap›lan taslak 220000 BBiinn
adet da¤›t›larak, halka ulaflt›r›lm›flt›r.
Daha sonra 22000011, 22000022 y›llar›nda

tekrar bas›m ve da¤›t›m› yap›lm›flt›r.
Son olarak 22000077 y›l›nda 112200 BBiinn
adet bas›larak, da¤›t›lm›flt›r. Halk
Anayasas› Tasla¤› halka güvenme ve
aannaayyaassaayy›› hhaallkkaa mmaalleettmmee yan›yla
örnek bir çal›flmad›r. 

AKP anayasa dde¤iflikli¤ini
kimin iiçin iistiyor? AKP öncelik-
li olarak bu anayasa de¤iflikli¤ini
kimin için, ne için istedi¤ini aç›kla-
mal›d›r. Bu de¤ifliklikler halk için
yap›lacaksa, bunun yolu; yukar›da
da anlat›¤›m›z gibi sistemin ve hal-
ka iliflkin bak›fl aç›s›n›n de¤iflmesin-
den geçmektedir. Bu da AKP’nin
boyunu aflan bir de¤iflimdir ki, AKP
hükümeti zaten böyle bir de¤iflimin
olmas›n› engellemek için halka her
türlü bask›, yasak ve terörü uygula-
maktad›r. 

AKP’nin anayasa de¤iflikli¤ini
kimin için yapaca¤› s›n›fsal olarak
bafltan bellidir. De¤ifliklik tteekkeelllleerr
için yap›lacakt›r. AKP, bugüne ka-
darki anayasa de¤iflikliklerinde han-
gi yöntemler izlenmiflse, o yöntem-
leri izlemeye devam edecektir. Da-
ha önce de AKP’nin yapaca¤› ana-
yasa ““eemmppeerryyaalliizzmmiinn vvee oolliiggaarrflflii--
nniinn aannaayyaassaass››”” olacakt›r demifltik.
Bugün de de¤iflen bir fley olmaya-
cakt›r. AKP’nin yapaca¤› da ken-
dinden önceki iktidarlar gibi siste-
min ihtiyac› olan de¤ifliklikleri yap-
mak ve anayasay› revizyondan ge-
çirmektir. Tüm bu de¤ifliklikler em-
peryalist tekellerin ihtiyaçlar› ve
AB’ye girifl sürecindeki istekleri
do¤rultusunda yap›lmaktad›r. Yine
sendikalar›n, demokratik kitle ör-
gütlerinin ve halk›n kat›l›m› sa¤lan-
mayacakt›r.

Bu nedenle de AKP’den, ne de-
mokratik bir anayasa ne de kat›l›m-
c›l›k beklemek bofluna olacakt›r.

Halk güçlerinin ç›kar›n› savuna-
cak olan, “demokratik bir anayasa”
de¤il ““hhaallkk aannaayyaassaass››”” d›r. Halk›n
anayasas›n› istemek, hhaallkk››nn iikkttiiddaa--
rr››nn›› istemektir. AKP’nin yapaca¤›
anayasal de¤ifliklik ancak kendi ik-
tidar›n› güçlendirmeye yarayacak-
t›r. Bu nedenle de halk için de¤iflen
bir fley olmayacakt›r.
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Halk›n ggerçekten aanayasa
yap›m›na kkat›lmas›, hhalk

demokrasisinin ggeçerli ooldu¤u
halk iiktidar›nda mmümkündür.

Bütün bbir halka uulafl›p
anayasan›n een ggenifl flflekilde
tart›fl›lmas›n› vve sson flfleklinin

verilmesini ssa¤layabilmek iiçin
halka bbak›fl aaç›s›n›n ffarkl›

olmas› ggerekir. BBöyle bbir bak›fl
aç›s› ddemokrasi aanlay›fl›n›n,
halka ggüvenin, hhalk›n üülke

yönetimine kkat›l›m›n›n ttemel
al›nmas›n›n üürüdür. 



Yanyana dizilmifl 2277 ttaa--
bbuutt düflünün. Yanyana dizil-
mifl 2277 ööllüü.. Böyle bir tablo-
ya ancak kkaattlliiaamm’larda rast-
lanabilir de¤il mi? 

Bu katliam, geçen y›l›n
Temmuz ay›nda, baflkentte,
Dr. Zekai Tahir Burak Kad›n
Sa¤l›¤› E¤itim ve Araflt›rma
Hastahanesi’nde gerçeklefl-
miflti. 27 bebek, hayat deni-
len fleyi tan›yamadan hayat-
lar›n›n son nefesini orada ver-
diler.

Her katliam sonras›nda oldu¤u
gibi, sorular, soruflturmalar birbirini
izledi. Sorular cevaps›z kald›, so-
ruflturmalardan bir fley ç›kmad›. Na-
s›l ç›ks›n? Sa¤l›k Bakan›’n›n afla¤›-
daki sözlerini okuyunca, bu sorufl-
turmalardan bir sonuç ç›kmas›n›n
neden mümkün olmad›¤› daha iyi
anlafl›l›yor. AKP Hükümeti’nin
Sa¤l›k Bakan› RReecceepp AAkkddaa¤¤,, CHP
Milletvekili Canan Ar›tman’›n be-
bek ölümleriyle ilgili soru önergesi-
ne verdi¤i cevapta, bebeklerin ölüm
nedenlerini bak›n nas›l aç›kl›yor:

“AAkkrraabbaa eevvlliillii¤¤ii,, iilleerrii aannnnee yyaaflfl››
((3388)),, yyüükksseekk ttaannssiiyyoonn,, kkööttüü ggeebbee--
lliikk,, flfleekkeerr yyüükklleemmee tteessttii bboozzuukklluu¤¤uu,,
bbeebbeekk zzaarr››nn››nn eerrkkeenn yy››rrtt››llmmaass›› vvee
bbeebbeekk ssuullaarr››nn››nn eerrkkeenn bbooflflaallmmaass››,,
bbeebbee¤¤ii ççeevvrreelleeyyeenn zzaarr vvee ddookkuuddaa
eennffeekkssiiyyoonn..”” (Sabah, 15 May›s 2009)

27 bebek, birbiri pefli s›ra ölmüfl. 

Devletin suçu yok! 

Sistemin suçu yok!

Hükümetin, hükümetin sa¤l›k
politikalar›n›n, dolay›s›yla Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n suçu yok!

Hastanenin suçu yok!

Peki kim suçlu?

Sa¤l›k Bakan›’n›n soru önergesi-
ne verdi¤i cevaba göre, hiçbir kuru-
mun ““iihhmmaallii tteessppiitt eeddiilleemmeemmiiflfl””!!

Peki ama hiç mi suçlusu yok bu
katliam›n?

Varm›fl. Bakanl›k onu da bul-
mufl. AANNNNEELLEERR vvee BBEEBBEEKKLLEERR!! 

Anneleri suçlamakta öyle ileri
gidiyor ki Bakanl›k, ölümlerin ne-
denleri aras›nda “3388 yyaaflfl››nnddaa aannnnee
oollmmaa”y› sayarak bakanl›¤›, devleti
bir ç›rp›da akl›yor. 

Sa¤l›k Bakan›’n›n aç›klamas›,
en az katliam›n kendisi kadar va-
himdir. Sözkonusu hastanedeki be-
bek ölümleri neredeyse 1 ay boyun-
ca sürmüfltür ve ölümler adeta iz-
lenmifltir. Bir kere bu ölümlerin 1 ay
sürmesi bafll› bafl›na aç›klanmas›
gereken bir durumdur.

Nas›l bir hastanedir ki, ölümleri
izliyor. Ve nas›l bir Sa¤l›k Bakanl›-
¤›’d›r ki, 27 ölüm karfl›s›nda “kimse
sorumlu de¤ildir” diyebiliyor? Hiç-
bir fley olmam›fl, sanki önemsiz bir
konuymufl gibi ““iihhmmaall tteessppiitt eeddiillee--
mmeeddii?? deniyor.

27 bebe¤in ölümü bafll› bafl›na
bir ihmal de¤il midir? ‹hmal olmas›
için daha ne olmal›d›r? Böylesine
vahim bir durum nas›l olur da pifl-
kince, annelerin üstüne y›k›l›r?

Bakanl›¤›n aç›klad›¤› ölüm ne-
denlerini, bilim yalanl›yor oysa.
Mesela, “ileri anne yafl›” gerekçe-
sine iliflkin Prof. Dr. Seyfettin Ulu-
da¤ flunu söylüyor: ““OO bbeebbeekklleerr eenn--
ffeekkssiiyyoonnddaann ööllddüü.. HHeerr yyaaflflttaakkii kkaa--
dd››nn eerrkkeenn ddoo¤¤uumm yyaapptt››¤¤››nnddaa bbeebbeekk
eennffeekkssiiyyoonnddaann öölleebbiilliirr.. 3388 yyaaflfl bbuu
kkoonnuuddaa ssuuççllaannaammaazz..””

Ama Bakanl›k suç-
luyor. Çünkü, Bakanl›k,

katliam› ve katilleri araflt›r›p
bulma peflinde de¤il, kendile-
rini aklamak peflinde.

Gerek o dönemde, gerekse
sonras›nda olgular, bilim in-
sanlar›n›n görüflleri, ölümlerin
birinci sebebinin “eennffeekkssii--
yyoonn”” oldu¤una iflaret ediyor.
“EEnnffeekkssiiyyoonn”” nas›l ortaya
ç›kt›, nas›l yay›ld›, bebekler
neden kurtar›lamad›? Elbette
bunlar›n bir sorumlusunun ol-
mas› gerekir.

Ama iktidara göre yok.
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n 27 bebek
ölümüyle ilgili bu aç›klamas›na

bak›p ars›zl›k, piflkinlik diyebilirsi-
niz. Ama hafif kal›r. Mesele bunun
ötesindedir. Akda¤’›n cevab›, sömü-
rücü s›n›flar›n iktidar›n›n halka ba-
k›fl aç›s›n›n ve halka dayatmak iste-
dikleri kkaaddeerrcciillii¤¤iinn sonucudur. 

Bir; onlar için halk›n de¤eri yok-
tur. Halk, “sinekler gibi” ölebilir.
‹tiraz etmedi¤i, ayaklanmad›¤› sü-
rece, sorun yoktur. 

‹ki; itiraz etmemesi için de halk
ccaahhiill b›rak›l›r ve bütün bu olumsuz-
luklar›n ““ttaakkddiirr--ii iillaahhii”” oldu¤una
inanmas› istenir.

Mant›k halk›n öldü¤ü, katledil-
di¤i her olayda ayn›d›r. H›zl› tren
kazas› olur; ne devlet suçludur, ne
ulafl›m politikalar›n›n sorumlulu¤u
vard›r. Suçlu ya makinisttir ya da
hatta o bile de¤il, takdir-i ilahidir..
Kaderdir... Salg›n hastal›klardan
depremlere, ç›¤dan sele kadar hep-
sinde mant›k ayn›d›r.

Bu mant›¤a, bu dayatmaya 
teslim olmayal›m!

Hem kkaattiilllleerr, hem aarrss››zz. O ka-
dar çocu¤u katletmifller, ne bir so-
rumluluk üstlenme var, ne gerçek
bir soruflturma aç›lm›flt›r bugüne
kadar... 27 ölüm, oligarflinin ve
onun bugünkü sürdürücüsü olarak
AKP’nin sa¤l›k politikas›n›n sonu-
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ÖÖlleenn VVAARR,, ÖÖllddüürreenn YYOOKK!! 
SSuuçç VVAARR,, SSuuççlluu YYOOKK!!
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cudur. Sa¤l›¤›n parayla al›n›p sat›-
lan bir nesneye dönüfltürüldü¤ü,
halk›n yaflam›n›n hiçe say›ld›¤› bir
ülkede, bu ve benzeri olaylar (katli-
amlar) kaç›n›lmaz olacakt›r. ‹nsan›n
de¤erinin olmad›¤› bir sistemde, da-
ha çok böyle ölümlere tan›k olaca-
¤›z. Fakat, bunlar ne kadar çok ya-
flan›rsa yaflans›n, kan›ksanmamal›-
d›r. 

‹ktidar›n sergiledi¤i bu ars›zl›k
ve pervas›zl›¤›n en önemli nedenle-
rinden biri kuflkusuz, bu konudaki
tepkilerin, hesap soran bir tavr›n ve
mücadelenin yetersizli¤idir. Bu kat-
liam›n takipçisi olan bir tav›r ve po-
litika ortaya konulamamas›d›r. ‹flte
bu noktada da özellikle ddeemmookkrraa--
ttiikk kkiittllee öörrggüüttlleerriinniinn sorumlulu¤u
gündeme gelir.

Söz konusu olaya iliflkin ise, en
baflta da Sa¤l›k Emekçileri SSeennddii--
kkaass››,, Tabip OOddaallaarr›› ve sa¤l›kla ilgi-
li di¤er mesleki ve demokratik kitle
örgütlerine büyük görev düflmek-
teydi ve halen de düflmektedir.  

Bu konularda mücadele, ayn› za-

manda halk› duyarl› k›lma, halk› öl-
düren sorumsuzluklar›n, politikala-
r›n kkaann››kkssaannmmaammaass››nn›› ssaa¤¤llaammaa
mücadelesidir. Halk› katleden siste-
min yalanlar›n› aç›¤a ç›kar›p halk›
ayd›nlatmak, demokratik kurumla-
r›n ilk görevidir. Söz konusu de-
mokratik kurumlar›n, bunu yeterin-
ce ve etkili biçimde yapabildi¤i
söylenemez.  

Mesela flimdi 8-10 bebek ölünce
bu “olay” oluyor, “haber” say›l›yor,
halka yans›yor; ama al›fl›l›nca, ka-

n›ksan›nca, 3-5 bebe¤in ölümünde
art›k “haber de¤eri” bile bulunmu-
yor. Olay›n önemli kabul edilmesi
için 15-20 bebek ölmesi gerekiyor.
Yar›n ancak 50-60 bebek ölünce
önemli say›lacak!.. Sendikalar›n,
odalar›n bir görevi de buna izin ver-
memektir.

Kald› ki, halka karfl› ifllenmifl bu
ve benzeri tüm suçlar karfl›s›nda so-
rumluluk, elbette halktan yana olan
herkesindir. Tüm demokratik kitle
örgütlerinindir. Hiç kimse sessiz ka-
lamaz, kalmamal›d›r.

Her tür zulmü, adaletsizli¤i ya-
pacaklar ve yanlar›na kalacak. ‹kti-
darlar bunu istiyor. Buna izin ver-
memek de halk›n ilerici, devrimci,
demokrat güçlerinin görevidir. Sa¤-
l›k sistemini ad›m ad›m özellefltire-
rek, halk›n sa¤l›¤›n› tekellerin sö-
mürüsüne ve  insaf›na terk edenlere,
halk›n sa¤l›¤›n› hiçe sayan politika-
lar›n sonucunda bebeklerimizi, yafl-
l›lar›m›z› katledenlere, yapt›klar›n›n
yan›na kalmayaca¤›n› göstermeli,
yakalar›na yap›flmal›y›z. 

Baflbakanl›k Yurdu
Mezarlar› Oldu

Adapazar›’nda 17 May›s gecesi
Murat So¤anc›o¤lu K›z Yurdu'nda ç›-
kan yang›nda iki k›z yanarak öldü. 5
k›z çocu¤u da dumandan zehirlendik-
leri için hastaneye kald›r›ld›lar. 

Yanarak ölen iki k›z çocu¤undan
biri, 15 yafl›ndaki Mine Gül, di¤eri
17 yafl›ndaki Fatma Karaali’ydi. 

‹ki k›z çocu¤una mezar olan So-
¤anc›o¤lu K›z Yurdu ise BBaaflflbbaakkaann--
ll››kk SSoossyyaall HHiizzmmeettlleerr KKuurruummuu’na
ba¤l›yd›. 

Yang›na karfl› gereken önlemler
al›nm›fl m›yd› yurtta? Bunun cevab›-
n›n “hay›r” oldu¤unu da, fakat bunun
soruflturulmayaca¤›n›, sorumlular›n
cezaland›r›lmayaca¤›n› da tecrübele-
rimizden biliyoruz. Nitekim, bas›na
yans›yan son bilgiler, yurdun yang›n
merdivenlerinin de kkiilliittllii oldu¤una
iflaret ediyor ki, ülkemiz için hiç de
flafl›rt›c› bir olgu de¤il. 

fifiiimmddii 88--1100 bbeebbeekk ööllüünnccee
bbuu ““hhaabbeerr”” ssaayy››ll››yyoorr......
aammaa aall››flfl››ll››nnccaa,, kkaann››kk

ssaann››nnccaa,, oollaayy››nn öönneemmllii
kkaabbuull eeddiillmmeessii iiççiinn 1155--2200
bbeebbeekk ööllmmeessii ggeerreekkeecceekk......
YYaarr››nn aannccaakk 5500--6600 bbeebbeekk
ööllüünnccee öönneemmllii ssaayy››llaaccaakk!!....

SSeennddiikkaallaarr››nn,, ooddaallaarr››nn,,
ttüümm iilleerriiccii öörrggüüttlleerriinn bbiirr

ggöörreevvii ddee bbuu kkaann››kkssaammaayyaa
iizziinn vveerrmmeemmeekkttiirr..

Kömür Ocaklar›nda 
Bitmeyen Ölümler

fi›rnak'ta bir kömür oca¤›nda 16 Ma-
y›s günü meydana gelen patlamada 28
yafl›ndaki HHaacc›› ‹‹kkee ölürken, iki iflçi de
yaraland›. Gazeteler “henüz nedeni be-
lirlenemeyen bir patlama” diye verdiler
ifl cinayetini. Nedeni belirlendi¤inde ne
olacak? O neden ortadan kald›r›lacak
m›?.. Buna da hiç tan›k olmad›k bugüne
kadar. 

Daha iki hafta kadar önce, yine fi›r-
nak’taki kömür ocaklar›ndan birinde ça-
l›flan VVeezziirr DDeemmiirr, madene indi¤i s›rada
bindi¤i asansörün halat›n›n kopmas› so-
nucunda hayat›n› kaybetmiflti.

Düpedüz bir cinayetti. 

Asansörün halat›n› gerekli kontrol-
lerden geçirmeyen patrondan mühendi-
se, o ocaklar› denetlemekle görevli Ça-
l›flma Bakanl›¤› ve di¤er kurumlara ka-
dar, hepsi cinayetin failleri aras›ndayd›. 

Ama maden ocaklar›nda ölüm, sanki
kaderdi, sorgulanmaz, soruflturulmazd›. 

Castro: “Domuz
Gribi Gizlendi” 

Meksika’da ortaya ç›kan
ve giderek yay›lan domuz
gribiyle ilgili Fidel Castro
bir yaz› yazd›. Castro, do-
muz gribinin yay›lmas›ndan
Meksika, ABD ve Kanada
yönetimlerini sorumlu tuta-
rak, bu üç ülke yöneticileri-
nin henüz domuz gribi alar-
m› verilmeden önce virüs-
ten haberdar olduklar›n› be-
lirtti.

Castro Meksika’n›n, O-
bama’n›n Meksika’y› ziya-
retini engellememek için vi-
rüsü bilerek aç›klamad›¤›n›
belirtirken, Meksika Hükü-
meti’nin domuz gribini res-
men 23 Nisan’da aç›klama-
s›na karfl›n, 5 Nisan'dan iti-
baren tedbir almaya bafllan-
d›¤›n› vurgulad›.
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Sözümüz vard› söyleyecek. Ça¤-
r›m›z vard› iletilecek. Bir halk deyi-
flimizin “söz var, da¤a ç›kar›r; söz
var, da¤dan indirir.” dedi¤i gibi;
söz var uuyyuuttuurr,, söz var uuyyaanndd››rr››rr..
Söz var uuyyuuflflttuurruurr,, söz var aayyaa¤¤aa
kkaalldd››rr››rr.. Bizim sözümüz uyand›r-
mak içindi, bizim sözümüz aya¤a
kald›rmak içindi. Bunun için sustur-
mak istediler bizi. 

YYüürrüüyyüüflfl, bizim, hayata, kavga-
ya, harekete, devrime dair sözü-
müzdü... T›pk› 1978’de yay›nlan-
maya bafllanan DDeevv--GGeennçç dergisi
gibi, 1980 Mart’›nda yay›nlanan
DDeevvrriimmccii SSooll dergisi gibi, t›pk›
1986’dan itibaren birbiri pefli s›ra
yay›nlanan YYeennii ÇÇöözzüümm,, MMüüccaaddee--
llee,, KKuurrttuulluuflfl,, VVaattaann,, EEkkmmeekk vvee
AAddaalleett dergileri gibi... 

Dört y›l önce, 22 May›s 2005’te
yay›nlamaya bafllad›¤›m›z dergimi-
zin ad›n› YYüürrüüyyüüflfl koyduk. BBaa¤¤››mm--
ss››zzll››kk,, DDeemmookkrraassii vvee SSoossyyaalliizzmm
iiççiinn YYüürrüüyyüüflfl......

1. say›m›z›n kapa¤›nda flöyle ya-
z›yordu: ““EEmmppeerryyaalliissttlleerrddeenn,, iiflfl--
bbiirrlliikkççiilleerrddeenn,, ssöömmüürrüü vvee zzuullüümm--
ddeenn kkuurrttuullmmaann››nn tteekk yyoolluu:: DDEEVV--
RR‹‹MMCC‹‹ HHAALLKK ‹‹KKTT‹‹DDAARRII” 

Yürüyüfl 4 y›ld›r ülkemizin iflçi-
lerine, köylülerine, yoksullar›na,
mazlumlar›na, bu kurtulufl yolunu
gösteriyor. Bunun için büyük bedel-
ler ödedik. Ferhatlar’›, Enginler’i
bunun için vurdular, katlettiler. Bu-
nun için toplatma, yay›n durdurma
kararlar› verdiler. 

Tüm yasak ve bask›lara, akla ha-
yale gelmeyecek sald›r›lara karfl›n
23 y›ld›r yenemedikleri bir iradeyle
yazmaya, gerçeklerin sesi olmaya
devam ediyoruz. Birkaç aydan, bir-
kaç y›ldan söz etmiyoruz. Tam ta-
m›na 23 y›ldan söz ediyoruz. 23 y›l-
da böylesine bir kesintisizli¤i sa¤la-
mak, güçlü bir iirraaddee vvee kkoolleekkttii--
vviizzmm olmaks›z›n baflar›lamazd›. Bu
baflar›n›n harc›nda, böyle bir irade
ve kolektivizm vard›r. Can, kan pa-
has›na susmamak kararl›l›¤› vard›r. 

Devrimci hareketin siyasi arena-
ya ç›k›fl›yla birlikte, 1978’de Dev-
Genç ve ard›ndan Devrimci Sol der-
gileri ç›kar›ld›. 12 Eylül faflist cun-
tas› y›llar›nda yay›n faaliyetinde
uzun bir kesinti yafland›. Fakat,
1986 Aral›k ay›nda Yeni Çözüm
dergisinin 1. say›s›n›n ç›kmas›yla
yay›n faaliyeti yeniden bafllayacak
ve kkeessiinnttiissiizz oollaarraakk bugünlere ula-
flacakt›.. 

Kavgada ustalaflt›kça yaflam› da-
ha hünerli ellerle örüyorduk. ‹lk ç›-
kard›¤›m›z dergi aayyll››kk periyodla ç›-
k›yordu. Sonra 1155 ggüünnllüükk oldu.
Sonra hhaaffttaall››kk dergiye geçildi. 

Arkam›zda tekeller, para babala-
r› yoktu, tersine, onlar›n düzenine
karfl› iflçilerin, ezilenlerin, köylüle-
rin, emekçilerin, ö¤rencilerin, ev
kad›nlar›n›n, memurlar›n ve tüm
halk›n sesiydik. Arkam›zda bir lok-
ma ekme¤ini bölüfltü¤ümüz halk
vard›. Ve bir de iiddddiiaamm››zz ve ddeevv--
rriimmccii iirraaddeemmiizz..

Her Kapa¤›m›z, Her 
Sat›r›m›z, Her Kelimemiz 
Onlar›n Korkusudur!

S›n›flar mücadelesi gerçe¤ini
bilmeyenler, ülkemizdeki devrim
mücadelesinin gücünü ve dinami¤i-
ni kavramayanlar, devrimci bas›n
üzerindeki yo¤un bask›lar› anla-
makta da güçlük çekerler. Düzenin,
tirajlar› henüz onbinler düzeyinde
olan bir dergiden bu ölçüde kork-
mas›n› “mant›kl›” bulmayabilirler. 

Fakat gerçek fludur ki, oligarflik
sistemin tek alternatifi, sosyalizm-
dir. Bu alternatifi ete kemi¤e bürün-
dürecek tek güç devrimcilerdir.
Burjuvazinin tüm politikalar›n›n
oda¤›nda, bu alternatifin büyümesi-
ni engellemek vard›r. Dergilerimize
yönelen büyük bask› ve kuflatman›n
“mant›¤›” da iflte buradad›r. 

Y›llard›r bu nedenle devrimci
bas›n hep “tehlike” olarak görüldü.
O nedenle kendi yasalar›n›, hukuk-

lar›n› çi¤neyerek, yay›nlar›m›za
karfl› “kurals›z” bir savafl sürdürdü-
ler. Bizi susturmak için denemedik
yöntem b›rakmad›lar. Yay›nlar›m›z
etraf›nda bir ““kkoorrkkuu ççeemmbbeerrii”” ya-
ratmaya çal›flt›lar. ””ÖÖrrggüüttüünn yyaayy››nn
oorrggaann››”” denilerek okurlar›m›z terö-
rize edildi, dergilerimiz polisiye
operasyonlarda bir “ssuuçç” unsuru gi-
bi emniyet müdürlüklerinde teflhir
edildi. AAll››nnmmaass››nn,, ookkuunnmmaass››nn,, iizz--
lleennmmeessiinn diye okuyucular›m›za her
türlü bask›lar yap›ld›. Oligarfli, hal-
ka ulaflmayal›m, gerçeklerin sesi ol-
mayal›m diye Nazi dönemini arat-
mayan sansür yasalar› ç›kard›. Der-
gi da¤›t›yor diye insanlar›m›z›n kur-
flunland›¤›, gözalt›na al›nd›¤›, ifl-
kence gördü¤ü bir ülkedir buras›. 

Bir yandan okurlar, bir yandan
ddeerrggiiyyii çç››kkaarraannllaarr bask› alt›nday-
d›. Dergi bürolar›m›z bas›ld›. Da¤›-
t›mc›lar›m›z gözalt›na al›nd›, tutuk-
land›lar. Öyle zaman oldu ki; mmiill--
yyaarrllaarr›› bulan para cezalar› verildi.
Sürekli oplatmalarla y›ld›r›lmak is-
tendik. O kadar pervas›zd›lar ki,
dergilerimizi basan mmaattbbaaaallaarr›› teh-
dit ederek, bas›m›n› engellediler.
DDaa¤¤››tt››mm flfliirrkkeettlleerrii dergilerimizin
da¤›t›m›n› yapmamak için uydurma
gerekçeler yaratt›lar. 

Tüm bunlar›n yetmedi¤i yerler-
de da¤›t›mc›lar›m›z, çal›flanlar›m›z
kurflunland›. ‹‹rrffaann AA¤¤ddaaflfl’› katletti-
ler elinde dergisiyle... FFeerrhhaatt GGeerr--
ççeekk dergimizi da¤›tt›¤› için polis
taraf›ndan kurflunland›. EEnnggiinn ÇÇee--
bbeerr, dergimizi da¤›t›rken tutukland›
ve iflkence ile katledildi. 

Onlar›n korkusu, en baflta hhaakkll››
vvee mmeeflflrruu bir kavgan›n sesi olma-
m›zd›. Logomuzda belirtildi¤i gibi,
““BBaa¤¤››mmss››zzll››kk,, DDeemmookkrraassii VVee SSooss--
yyaalliizzmm” kavgas›n›n sesi olmam›zd›.
Bir UUMMUUDDUU ve bir AALLTTEERRNNAATT‹‹--
FF‹‹ dile getiriyor olmam›zd›. 

Teslimiyetin ve y›lg›nl›¤›n kol
gezdi¤i zamanlarda, devrimci dü-
flüncelerin terk edildi¤i zamanlarda
biz hep sosyalizmden ve kurtulufl
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kavgas›ndan söz ettik. Düzenin on-
ca sald›r›s› karfl›s›nda e¤ilip bükül-
medik. Yasalara göre ç›k›yorduk
ama düzen s›n›rlar›na hapsolmad›k. 

23 y›ld›r sayfalar›m›za nakfletti-
¤imiz uzlaflmaz devrimci düflünce-
lerimizle düzen için korkulan bir
güç olduk. ‹stanbul’dan Anado-
lu’nun ücra yerlerine kadar da¤›tt›-
¤›m›z her dergi, düzenin polisini ür-
küttü. Onun için Ferhatlar’› kurflun-
lay›p Enginler’i katlettiler. 

Gencecik k›zlar›m›z›n ve o¤ulla-
r›m›z›n, yoksul gecekondulular›n,
her yafltan ve meslekten insan›m›z›n
çabalar›yla halka ulaflan her dergi,
oligarfli için bir ““tteehhlliikkee”” idi. Zira
“koyun sürüsü” olarak gördükleri, o
hale getirmek istedikleri halka ger-
çekleri anlat›yorduk. Her dergiyle,
oligarflinin yalan duvar›ndan bir tu¤-
la daha çekip al›yor ve halka müca-
dele ruhu tafl›yorduk. Her dergiyle,
karfl›-devrim rüzgarlar›n›n yaratt›¤›
ideolojik bulan›kl›klar› durultuyor,
çarp›kl›klara, savrulmalara karfl›
devrimci barikatlar örüyorduk. Her
dergimiz, burjuvaziye ve burjuvazi-
nin sol içindeki uzant›lar›na karfl›,
ideolojik mücadelenin en güçlü
araçlar›ndan biri olmufltur. Her der-
gimiz, “proletaryan›n üç cephedeki
mücadelesi”nin bir cephesinde güç-
lü bir savafl yürütüyordu. 

Oligarflinin as›l korkusu, dergi-
mizin temsil etti¤i misyondu. Der-
gimizin misyonu ise her zaman ba-
¤›ms›zl›k ve sosyalizm için müca-
dele edenlerin sesi olmas›yd›. 

23 Y›ll›k Bu Tarih, 
Kendimize Güvenimizi 
Büyüten, ‹ddiam›z› 
Pekifltiren Bir Tarihtir

Bunca bask› ve sald›r›ya ra¤men
bir say› dahi aksamadan devrimci
yay›n›n sürdürülmüfl olmas› büyük
bir güçtür. Salt bu olgu, büyük bir
irade ve kararl›l›¤›n ifadesidir. Dü-
flünün ki, 23 y›ld›r defalarca bürola-
r›m›z bask›nlara u¤ram›fl, defalarca
tüm çal›flanlar›m›z ayn› anda gözal-
t›na al›nm›fl, buna ra¤men, tek bir
say› aksat›lmam›flt›r. Birkaç aydan,

bir kaç y›ldan söz etmiyoruz. Tam
23 y›l, böyle bir kesintisizli¤i sa¤la-
mak, güçlü bir iirraaddee ve sa¤lam bir
kkoolleekkttiivviizzmm olmaks›z›n mümkün
de¤ildir.

Türkiye gibi en küçük haklar için
bile büyük bedeller ödenen bir ülke-
de 23 y›ld›r kesintisiz bir yay›n fa-
aliyeti sürdürmek az fley de¤ildir.
Böylesine ciddi sald›r›lar›n ve ku-
flatmalar›n yafland›¤› bu koflullarda
23 y›ld›r bu kesintisizli¤i sa¤layan
neydi? Bu öylesine güçlü bir iradey-
di ki, dilimize kilit vurmay› hiç ba-
flaramad›lar. Her koflulda do¤ru bil-
diklerimizi savunmaya devam ettik. 

23 y›ll›k kesintisizli¤i sa¤layan,
Tansu Çiller’e “... Dünya’ da her
yerde komünizm y›k›l›rken bizde sa-
vunulmaya devam ediyor” dedirten
kararl›l›k ve iradedir. 23 y›ll›k ke-
sintisizli¤i sa¤layan, kuflatma alt›n-
da bile teslim olmay› reddeden ge-
lenektir. 23 y›ll›k kesintisizlik, kav-
gada yaratt›¤›m›z geleneklerin, de-
mokratik mücadeledeki militan an-
lay›fl›m›z›n sonucudur. 

Bu mevziden bizi atmak için sal-
d›ran oligarfliye karfl› bütün bunlar-
la koruduk mevzimizi. 

E¤er Ferhatlar ve Enginler tü-
kenmiyor, yerlerini yüzlercesi dol-
duruyorsa, her hafta ‹stanbul’un, ‹z-
mir’in gecekondular›nda, Ada-
na’da, Malatya’da, Elaz›¤’da, Der-
sim’de, Hatay’da... gencecik k›zla-
r›m›z ve o¤ullar›m›z ‹rfan gibi, Fer-
hat gibi, Engin gibi kavgan›n sesini
halka ulaflt›r›yorsa, bizi yenilmez
k›lan bu güçtür iflte. 

Bizi yenilmez k›lan, 23 y›ll›k ke-
sintisizli¤i sa¤layan elbette o büyük
ve sars›lmaz irademizdir. 

Yazmaya korkulan y›llarda, san-
sür uygulanan tüm konularda cesa-

retle yasaklar›n üstüne gittik. Hiçbir
fleyin ad›n› koymakta tereddüt et-
medik. Faflist cuntan›n ad›n›n an›l-
maya korkuldu¤u y›llarda biz o po-
litikalar› teflhir etmek için tereddüt-
süz yazd›k. Kürt halk›n›n ad›n›n ve
mücadelesinin telaffuz edilmeye
korkuldu¤u y›llarda Kürt halk›n›n
mücadelesini yazd›k. F Tiplerinin
ve tecritin yaz›lmas›n›n toplatma
nedeni oldu¤u zamanlarda, sayfala-
r›m›z› bu konuya ay›rd›k. 

Hiçbir bedeli ödemekten kaç›n-
mayarak ilkeli ve kararl› bir yay›n
politikas› sürdürdük. Bizi gelifltiren
ve yenilmez k›lan nedenlerden biri
de buydu. Hakl›l›¤›m›za ve meflru-
lu¤umuza hep inand›k. Cesaretimizi
buradan ald›k. 

Bizi yenilmez k›lan, 23 y›ll›k ke-
sintisiz yay›n gelene¤imizin alt›nda
o büyük iradenin yan›nda bir de bü-
yük ve örnek kkoolleekkttiivviizzmm vard›r. 23
y›ll›k kesintisizlik, bu örnek kolek-
tivizmle yarat›ld›. Bu derginin her
sat›r›nda, hayat›n her alan›nda, mü-
cadeleyi omuzlayan her düzeydeki
kadrolar›n, taraftarlar›n, hapishane-
lerdeki özgür tutsaklardan yurtd›-
fl›ndaki insanlar›m›za kadar herke-
sin katk›s› vard›r. 

23 y›ll›k yay›n yaflam›m›zda
isimsiz yüzlerce insan›m›z›n eme¤i,
çabas›, al›nteri, cüreti ve fedakarl›k-
lar› vard›r. Düzen ideolojisiyle dü-
flünen ve yaflayanlar›n kolay kolay
anlayamayaca¤› bir gönüllülük ve
fedakarl›kla seferber olmufl ve ol-
maktad›r insanlar›m›z. Yay›nlar›-
m›z, 23 y›ld›r profesyonel üç befl
“gazeteci”nin çabas›yla de¤il, bu
büyük ailenin eme¤i ile ç›kar›lm›fl,
gelifltirilmifl ve büyütülmüfltür. Ve
halen de böyledir 

Sesimizi tafl›yan Ferhatlar’a, En-
ginler’e, tüm bask›lara karfl›n her
hafta Anadolu’da, yurt d›fl›nda me-
gafonlar› ile seslenip, sokak sokak
dolaflan genç k›zlar›m›z ve o¤ullar›-
m›za, eme¤i geçen tüm isimsiz
emekçilerimize ve yarat›lan kolekti-
vizme borçluyuz bunu. ‹flte bu ka-
rarl›l›k, verilen emek, o büyük irade
ve kolektivizm yar›n›n da güvence-
sidir. Yürüyüflümüz sürecektir. 

Say›: 181 27YÜRÜYÜfi

Her dergiyle, halka gerçekleri
anlat›yorduk. Her dergiyle,

oligarflinin yalan duvar›ndan bir
tu¤la daha çekip al›yor ve halka
mücadele ruhu tafl›yorduk. Her

dergiyle, karfl›-devrim rüzgarlar›n›n
yaratt›¤› ideolojik bulan›kl›klar›

durultuyor, çarp›kl›klara,
savrulmalara karfl› devrimci

barikatlar örüyorduk. 
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Yürüyüfl ‹zmir Sokaklar›nda
‹zmir’de bu hafta da Yürüyüfl dergisinin sat›fl› ya-

p›ld›. 16 May›s günü Çi¤li Güzeltepe Mahallesi’nde
yap›lan dergi tan›t›m›nda 26 dergi sat›ld›. 

1 May›s’ta Taksim’e 31 y›l sonra yeniden ç›k›lma-
s›n› anlatan Yürüyüfl okurlar›, 17 May›s günü Uzunde-
re’de, Yürüyüfl tan›t›m› ve sat›fl› yapmaya devam etti-
ler. Yürüyüfl tan›t›m›n›n bafllamas›ndan bir saat sonra
yine polisler geldi ve neden geldiklerini soran okurla-
r›m›za, her zamanki gibi bir gerekçe uydurdular: “Si-
zin dergi satman›zdan rahats›z olanlar varm›fl, bizde
toplatma var m› yok mu ona bakaca¤›z” dediler. Der-
ginin toplatmas›n›n olmad›¤›n› ö¤renen polisler, bu
kez de Yürüyüfl satanlar›n GBT’sine bakt›lar. Sivil
araç ve k›yafetlerle gelen polisler, mahalleli üzerinde
bir tedirginlik yaratamay›nca çekip gittiler. Burada ya-
p›lan dergi tan›t›m›nda toplam  85 dergi halka ulaflt›-
r›ld›.

“Dergimiz Seyit R›zalar’›n,
Pir Sultanlar’›n Mücadelesini
Anlat›yor” 

Bursa’da 19 ve 20 May›s günleri, Teleferik ve
Kestel-Kale mahallelerinde Ba¤›ms›zl›k Demokrasi
Sosyalizm için Yürüyüfl dergisinin sat›fl› yap›ld›.

Teleferik’te dergi sat›fl› s›ras›nda, Dersimli bir
teyzenin, “O¤lum bu ne dergisi, ne anlat›yor?” soru-
suna okurlar›m›z›n “Dergimiz Seyit R›zalar’›n, Pir
Sultanlar’›n mücadelesini anlat›yor.” cevab› karfl›-
s›nda “Helal olsun çocuklar sizlere.”  diyerek veri-
len mücadeleyi destekledi¤ini söyledi.

Kestel’de ise mahalle gençlerinin dergiye ilgisi
yo¤undu.

Dört Yürüyüfl okurunun kat›ld›¤› sat›fllarda, Tele-
ferik’te 30, Kestel-Kale Mahallesi’nde 30 olmak
üzere toplam 60 dergi halka ulaflt›r›ld›.

17 May›s günü ‹stanbul’un çe-
flitli semtlerinde Halk Cepheliler
Ferhat Gerçek ve Engin Çeber için
adalet istediler. Halk Cepheliler
“Ferhat’› Vuranlar Engin’i Katle-
denler Cezaland›r›lmal›d›r” pan-
kart›n› aç›p, Ferhat ve Engin’in re-
simlerini tafl›d›klar› eylemlerde ay-
r›ca 5. senesine giren Yürüyüfl der-
gisinin üzerinde uygulanan bask›la-
ra da de¤inerek “Yürüyüfl için de
adalet istiyoruz” dediler.

NNuurrtteeppee’de yap›lan eylemde
Halk Cepheliler ad›na bas›na bir
aç›klama yapan Müslüm Y›ld›r›m;
“5. Y›l›nda Yürüyüfl Dergisi ‹çin de
Adalet ‹stiyoruz” diyerek, Yürüyüfl
dergisi çal›flanlar›n›n da¤›t›mc›lar›-
n›n ve okurlar›n›n bugüne kadar pek

çok sald›r›ya u¤rad›¤›n› belirtti. 

Y›ld›r›m aç›klamas›n›n deva-
m›nda, “Yürüyüfl dergisi bunca sal-
d›r›ya ve bask›ya ra¤men gerçekle-
rin yolundan hiç sapmadan yürüyü-
flüne devam ediyor, Yürüyüfl’ün yo-
lu adaletin yoludur” diyerek “adalet
isteyen herkesi Yürüyüfl’ün yolun-
dan yürümeye” ça¤›rd›.

Eylemin ard›ndan, Nurtepe so-
kaklar›nda Yürüyüfl sat›fl› yap›ld›.
1,5 saat süren dergi sat›fl›nda 85
dergi halka ulaflt›r›ld›.

KKaarrttaall--KKuurrffaall›› MMaahhaalllleessii’nde
eylem yapan Halk Cepheliler “Ada-
let, Yürüyüfl’ün yolunda yürüdükçe
gelecektir. Yürüyüfl’ün yolu adaletin
yoludur” dediler. Daha sonra Yürü-
yüfl dergisinin tan›t›m› ve sat›fl› ya-
p›ld›. Sat›fl s›ras›nda halka açl›¤›n,
yoksullu¤un, iflsizli¤in sorumlusu-
nun AKP iktidar› oldu¤u,  ülkemizi
Amerikan emperyalizmine peflkefl
çekme politikas›n›n tüm sorunlar›-
m›z›n kayna¤› oldu¤u anlat›ld›.

BBaa¤¤cc››llaarr’da Ahmet Kabakl›
Caddesi Barbaros F›r›n› önünde ya-
p›lan eylemde Halk Cephesi ad›na
Alev Atefl aç›klama yapt›. 4 y›l bo-
yunca Yürüyüfl da¤›t›mc›lar› ve çal›-
flanlar› üzerinde uygulanan bask›lara
de¤inilen aç›klamada, bu ülkenin

yasalar›na ve yönet-
meliklerine göre ku-

rulan Yürüyüfl dergisinin sürekli ya-
sad›fl› gösterilmeye çal›fl›ld›¤› anla-
t›ld›.

Daha sonra yap›lan dergi sat›fl›
s›ras›nda halka “Ba¤›ms›zl›k De-
mokrasi Sosyalizm ‹çin Yürüyüfl
dergisi okuyal›m” ve “ülkemizde
açl›¤›n yoksullu¤un sorumlusu
AKP iktidar›d›r” denilerek esnafla-
ra yoldan geçenlere Yürüyüfl dergi-
si tan›t›ld›. Halka gerçekleri hayk›-
ran Halk Cepheliler’e mahalleden
gençler alk›fllarla destek verdiler.
‹ki saat içerisinde 116 dergi halka
ulaflt›r›ld›.

Yap›lan eylemlerde “Ferhat’›
Vuranlar Engin’i Katledenler Ceza-
land›r›ls›n, Adalet ‹stiyoruz, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›
at›ld›.

“Yürüyüfl Dergisi ‹çin de Adalet ‹stiyoruz”



Tarihi bir yanl›fll›¤a yol açma-
mak için hemen yaz› dizimizin ba-
fl›nda belirtmeliyiz ki; 23 y›ll›k ke-
sintisiz bir yay›n faaliyetinden söz
ediyor olsak da, yay›n faaliyetimiz
daha eskiye, 12 Eylül öncesine uza-
n›yor. ‹lk yay›n›m›z A¤ustos
1978’de yay›nlanan DDeevv--GGeennçç’tir.
Tam ad›yla söylersek: BBaa¤¤››mmss››zzll››kk
vvee DDeemmookkrraassii MMüüccaaddeelleessiinnddee
DDEEVV--GGEENNÇÇ.. 

Bu tarihe, önce onu anlatarak
bafllamal›y›z. Dergilerin muhtevas›,
biçimi konusunda hiçbir dönem
flabloncu, taklitçi davranmad›k; der-
gilerimizin biçimi, periyodu, muh-
tevas›, yaflan›lan dönemin koflullar›-
na, ihtiyaçlar›na göre flekillendi.
Dev-Genç de öyleydi.

Ülkemizde 1960’lar›n sonunda
50 y›ll›k revizyonizmden, pasifizm-
den, parlamentarizmden bir kopufl
yaflanm›fl, THKP-C, THKO, TKP-
ML gibi ihtilalci hareketler olufl-
mufltu. 12 Mart 1971 cuntas›n›n a¤›r
takip koflullar›nda bu hareketlerin
önder kadrolar› katledildi. 1973-
74’lerde ise, bu hareketlerin devam-
c›s› oldu¤unu iddia eden çok say›da
grup ç›kt›. Fakat ortada tam bir teo-
rik kaos vard›. THKP-C ideolojisi-
nin ne olup olmad›¤› özellikle tasfi-
yeci, inkarc› kesimler taraf›ndan be-
lirsiz b›rak›lmaktad›r. Mahirler’in
yolunu izleyen genç kadrolar, çeflit-
li örgütlenmeler ve yay›nlar arac›l›-
¤›yla bu süreci aflmaya çal›flt›lar,
ancak, inkarc›l›k ve tasfiyecilik bu-
nun önünde engel olmaya devam et-
ti. ‹flte bu noktada genç Cepheli
kadrolar, inkarc›l›k ve tasfiyecilik-
ten tamamen koparak devrimci bir
hareketi örgütlemeye girifltiler. 

Dev-Genç dergisi, iflte bu döne-

min ‹LK dergisidir. Derginin logo-
sunun alt›ndaki tarih, AA¤¤uussttooss
11997788’di. Bu dergi, hem kadrolarda
ideolojik netleflmeyi sa¤lamak ve
günün temel görevi haline gelmifl
bulunan anti-faflist mücadelede hal-
ka ve devrimcilere do¤ru bir bak›fl
aç›s› sunmakla karfl› karfl›yad›r.
DEV-GENÇ’in ilk say›s›nda bu ih-
tiyaç flöyle dile getirilmektedir:
“Gençli¤i do¤ru bir önderlikle yön-
lendirip birli¤i sa¤lamak amac›yla
oluflturulan DEV-GENÇ, bu amac›-
n› gerçeklefltirebilmek için temel ve
tali bir çok arac› kullanmak duru-
mundad›r. ‘Ba¤›ms›zl›k ve Demok-
rasi Mücadelesinde DEV-GENÇ’
dergisi bu perspektifle de¤erlendi-
rilmelidir.

... sol hareket içindeki teorik kefl-
mekeflin do¤al olarak etkiledi¤i
gençlik hareketindeki kar›fl›kl›¤› da
teorik olarak mahkum edip do¤ru
siyasi hedefler gösterebilmek ama-
c›yla ‘Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi
Mücadelesinde DEV-GENÇ’ dergi-
sinin ç›kmas› bir zorunluluk olmufl-
tur.” denilmektedir. 

Devrimci bir yay›n› ç›kartman›n
ve onu halka ulaflt›rman›n her za-
man büyük zorluklar› vard›r. Çünkü
burjuva bas›n gibi, ne büyük maddi
olanaklara sahip olunur, ne de dev-
letin bask› ve terörü kolayca halka
ulaflmaya olanak sa¤lar. Bunun üs-
tesinden nas›l gelinece¤i de o ilk
dergide flöyle ifade edilmekteydi:

“Bu zorluklar›n alt›ndan dergi-
sine sahip ç›kan DEV-GENÇ’lilerin
inanç ve iradesiyle kalkaca¤›z. Ve
baflar›m›z dergisine sahip ç›kan
DEV-GENÇ’lilerin mücadelesiyle
gelifl...ecektir. ‘Ba¤›ms›zl›k ve De-
mokrasi Mücadelesinde DEV-
GENÇ’ dergisi bütün DEV-
GENÇ’lilerin kollektif çal›flma an-
lay›fllar›n›n bir sonucudur.”

Bugün tüm olanaks›zl›klara, oli-
garflinin tüm sald›r›lar›na ra¤men
23 y›ll›k kesintisiz bir yay›n faaliye-
tinden bahsediyorsak temelleri
Dev-Genç’te at›lan iflte bu anlay›fl
sonucundad›r. Düflman›n sald›r›lar›-
n›n en yo¤un oldu¤u dönemlerde

Devrimci  Bas›n   
Mevzisinde

Tam 23 y›l, gerçekleri yazman›n be-
deller gerektirdi¤i faflist bir ülkede

gerçe¤in ve mücadelenin sesi olduk. 

Faflizm alt›nda, 23 y›l devrimci ya-
y›n faaliyetini sürdürmek, yaz›m›y-

la, bas›m›yla, da¤›t›m›yla, bürola-
r›yla bunun süreklili¤ini sa¤lamak

kolay de¤ildir. Çünkü, burjuvazi
için geçerli olan “bas›n özgürlü¤ü”,

halk için, devrimciler için geçerli
de¤ildir. Bunun içindir ki, devrimci

bir yay›n› ç›karman›n kendisi bile
bir irade, kararl›l›k, cesaret ister.

Her anlamda büyük bedeller ister.
Fedakarl›k ister. 

23 y›ll›k kesintisiz tarihe dönüp
bakt›¤›m›zda bunlar› görürüz. 

Mücadelenin her alan›nda oldu¤u
gibi bbuu aallaannddaa da yarat›lan devrim-

ci de¤erleri, gelenekleri görürüz. 

Yaz› dizimizde 1986 y›l›n›n Ara-
l›k’›nda ayl›k Yeni Çözüm dergisiy-

le bafllayan, 15 Günlük ve sonra
Haftal›k Mücadele’yle, Kurtulufl’la
devam eden, sonra Vatan, ard›ndan

Ekmek ve Adalet’le ve bugün de
Yürüyüfl’le süren 23 y›ll›k yay›n ta-

rihini anlatmaya çal›flaca¤›z. 

Bu 23 y›lda, devrimci bas›n mevzi-
sinde yarat›lan gelenekleri anlatma-

ya çal›flaca¤›z. 

Ç›kar›lan dergilerin muhtevas›ndan
ve hangi koflullarda ç›kart›ld›¤›ndan

söz edece¤iz. 

Görülecek ki, dergilerimizdeki her
kelimenin, bedeli ödenmifltir. Gerçe-
¤i söyleyebilmek, devrimi ve sosya-
lizmi savunabilmek, bu ülkede bafl-

ka türlü mümkün de¤ildir çünkü.  
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çal›flanlar›m›zdan, okurlar›m›za ka-
dar büyük bir aile olarak dergileri-
mize sahip ç›k›lmas›ndand›r. 

Dergi olarak ilk yay›n›m›z olan
Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Mücade-
lesinde DEV-GENÇ, 21 Ocak 1980
y›l›na kadar toplam 55 ssaayy›› yay›nlan-
d›. 1980 Mart’›nda ise, DDeevvrriimmccii
SSooll dergisi yay›nlanmaya baflland›.
Ön kapakta, orak çekiçli amblemin
hemen yan›nda ““DDeevvrriimm ‹‹ççiinn SSaa--
vvaaflflmmaayyaannaa SSoossyyaalliisstt DDeennmmeezz”” ya-
z›yordu. Bu söz, derginin ifllevini de
özetliyordu asl›nda. 

1. say›s›n›n kapa¤›nda “Kurtulu-
fla Kadar Savafl” slogan› vard›; dev-
rim hedefini gösteriyordu kadrolara
ve sola. Savafl giderek fliddetleni-
yordu; 2. say›s›n›n kapa¤›ndaki “Si-
vil faflist terörle devlet terörü birlefl-
ti” tespitiyle, 3. say›n›n kapa¤›ndaki
“Faflist planlar› bozal›m. Devlet te-
rörüne, iflkenceye karfl› mücadeleyi
yükseltelim” ça¤r›lar› sürecin nas›l
zorlu bir süreç oldu¤unu ve dergi-
nin nas›l bir ifllev yüklendi¤ini özet-
liyordu. 1980 Eylül’ünde yay›nla-
nan Devrimci Sol’un 44.. ssaayy››ss››, ayn›
zamanda o dönemdeki son say›s›y-
d›. 12 Eylül 1980’deki faflist cun-
tayla birlikte bir çok fley gibi, dev-
rimci bas›n yay›n faaliyetinin koflul-
lar› ve biçimi de de¤ifliyordu... 

Aral›k 11986
Yeni ÇÇözüm DDergisi

12 Eylül’le birlikte yay›n faali-
yeti uzun bir süre kesintiye u¤rad›.
Yeni Çözüm, 12 Eylül cuntas›n›n
hak ve özgürlükleri, demokratik ku-
rumlar› ve araçlar› ortadan kald›rd›-
¤› bir dönemden ad›m ad›m ç›k›l-
maya baflland›¤› dönemin dergisi-
dir. Hangi koflullarda ç›kar›ld›¤›n›
anlayabilmek için dönemin özellik-
lerini hat›rlamak gerekir. 

12 Eylül’le birlikte düzenin ken-
di yasal kurumlar› bile kapat›ld›.
Yüzbinlerce ilerici, devrimci, de-
mokrat gözalt›na al›nd›, iflkenceler-
den geçirilip tutukland›. Birçok
devrimci iflkencelerle katledildi.
Dara¤açlar› kuruldu. Cuntan›n ha-
pishanelerinde devrimciler teslim

al›nmaya çal›fl›ld›. 

12 Eylül öncesinin çeflitli siyasi
örgütleri, yüzbinlerce üyesi olan de-
mokratik kitle örgütleri, faflizmin
bask›s›na karfl› direnemeyerek siya-
sal ve örgütsel olarak tasfiye olma-
lar›n›n yolunu açt›lar. Emekçilerin
kazan›lm›fl haklar› gasp edilirken,
gençlik bask›, yasak ve gerici faflist
e¤itim sistemiyle pasifize edildi.
Uzun bir süre bir sinmifllik topluma
hakim oldu. 

Bütün bunlar tekellerin “huzur
ve güveni” içindi. “Art›k gülme s›-
ras› onlarda” idi. Devletin tüm ku-
rumlar› aç›k faflizmi süreklilefltire-
cek tarzda yeniden örgütlendirildi.
Cunta program›n› tamamlad›ktan
sonra, yeniden siyasi partilerin ku-
rulufluna izin verildi. “Sivilleflme”
manevralar› bafllad›. 

Sistem, bask› ve terörün yan›-s›-
ra, bas›n›, radyosu, televizyonuyla
iiddeeoolloojjiikk ssaalldd››rr››llaarr››nn›› da yo¤unlafl-
t›rm›flt›. ‹deolojik sald›r›lara 12 Ey-
lül’de teslim olup sa¤a savurulanlar
da “sol”dan kat›l›yordu. 

‹flte YYeennii ÇÇöözzüümm,, umutsuzlu-
¤un, pasifikasyonun ve apolitikli¤in
hakim oldu¤u, burjuvazinin bask›,
terör ve ideolojik sald›r›lar›n›n at
bafl› gitti¤i bir süreçte, cuntaya kar-
fl› içeride ve d›flar›da teslim olma-
yanlar›n, her koflulda sürdürülen di-
renifl gelene¤inin temsilcisi olarak
yay›nlanmaya baflland›. 

Ezilenlerin, iflçilerin, memurla-
r›n, gençli¤in, yoksul gecekondu
halk›n›n, hapishanelerde direnen
devrimci tutsaklar›n sesi olacakt›
Yeni Çözüm. Karart›lan, unutturul-
maya çal›fl›lan mücadeleyi, devrimi,
sosyalizmi yeniden hat›rlatmak için
ç›k›yordu. 

YYeennii ÇÇöözzüümm;; 
DDee¤¤iiflflttiirrmmee ‹‹rraaddeessiiddiirr

Derginin ilk say›s›nda ““ÇÇ››kkaarr--
kkeenn”” yaz›s›nda flöyle deniyordu:

“Çözüm, yaflanm›fl tarihin tarih
sayfalar›ndan silinmek istendi¤i,
güncelin tersyüz edilerek sunuldu-
¤u, söz hakk›n›n fazlas›yla emekçi-
lerin elinden al›nd›¤› böylesi bir dö-
nemde ç›k›yor. 

Çözüm, görevinin unutturulmak
istenen yaflanm›fl tarihi gündeme
yeniden sokmak oldu¤unun bilinciy-
le ç›k›yor.

... Çözüm, emperyalizmin, halk›-
m›za empoze etmeye çal›flt›¤› yoz,
çarp›k kültürün k›r›lmas›nda ifllev
yüklenmek için ç›k›yor.”

Sonra, ayn› Dev-Genç’in ç›k›fl
yaz›s›nda da oldu¤u gibi, flu sat›rlar-
la devam ediyordu yaz›: “fiuras›
aç›kt›r ki; Çözüm’ün önüne koydu-
¤u hedefleri aflabilmesi, çarp›kl›k-
lar› sergileyebilmesi, mümkün olan
her yerde gözünün kula¤›n›n bulun-
mas›na ba¤l›d›r”... 

Ve öyle de oldu. Bu “gözler ve
kulaklar” ülkenin dört bir yan›ndan
hiç eksik olmad›. K›sa sürede ‹‹ssttaann--
bbuull,, AAnnkkaarraa,, ‹‹zzmmiirr,,  AAddaannaa,, BBuurr--
ssaa,, KKooccaaeellii,, GGeebbzzee,, MMaallaattyyaa,, EEllaa--
zz››¤¤,, EEddiirrnnee,, KKaarrss,, SSaammssuunn,, DDeenniizz--
llii ve UUflflaakk’a kadar bir çok ilde YYeennii
ÇÇöözzüümm bbüürroollaarr›› aç›ld›. 

Ve fluras› da bir gerçekti ki; o
günkü koflullarda bir dergi bürosu,
sadece bir büro de¤ildi; haklar ve
özgürlükler mücadelesinin mevzi-
siydi her biri. 12 Eylül’ün serpti¤i
ölü topra¤›n›n at›lmas›n›n simgesi
ve merkeziydiler. Özellikle de Ana-
dolu’da ilerici, devrimci, demokrat
kesimler için mücadeleye   aç›lan
bir kanald› her bir büro. 

Böyle olmas› da do¤ald›, çünkü
Çözüm, “akademik” bir dergi ola-
rak ç›kmam›flt› ortaya. ‹lk say›s›nda
ç›k›fl nedenlerini aç›klarken -o ünlü
söze atfen- flöyle diyordu:

“As›l sorun, ‘dünyan›n yorum-
lanmas› de¤il, onun de¤ifltirilmesi-
dir’ iflte bu nedenle Çözüm, toplum-
sal yaflamdan kopuk, masa bafl›nda
ahkâm kesen, entellektüeller dergisi

11.. 
SSaayy››
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olmayacakt›r. Dolay›s›yla Çö-
züm’ün okurlar›n› da alg›layan, yo-
rumlayan ve de¤ifltirme çabas›n›
her zaman gündeminde bulunduran
insanlar olarak düflünüyoruz.”

ÇÇöözzüümm DDeevvrriimmiinn SSeessiiddiirr
Çözümün ç›kt›¤› koflullar, solun

12 Eylül’ün açt›¤› örgütsel yaralar›n›
henüz saramad›¤› koflullard›r. Daha-
s›, 12 Eylül’ün solun bir çok kesi-
minde yaratt›¤› ideolojik bunal›m,
sosyalist ülkelerin yaflad›¤› t›kan›k-
l›kla birlikte daha da derinleflmekte-
dir. ‹flte bu süreçte Çözüm’ün ideolo-
jik mücadelede yüklendi¤i misyon
çok büyük bir önem kazan›yordu. 

Kafalar›n allak bullak oldu¤u,
devrimci teoriye, devrimci strateji-
ye sald›r›n›n had safhaya ç›kt›¤› o
süreçte Yeni Çözüm, Marksizm-Le-
ninizm’i savundu. Sürdürdü¤ü ide-
olojik mücadeleyle sald›r›lar›n
önünde güçlü bir barikat oluflturdu. 

Öte yandan, sürecin somut gö-
revleri çerçevesinde, iflçilerin, me-
murlar›n, gençli¤in, yoksul gece-
kondu halk›n›n mücadelesinin nas›l
gelifltirilece¤i, cuntan›n yaratt›¤›
pasifikasyonun nas›l k›r›laca¤› üze-
rine perspektif sundu, tart›flt›, tart›fl-
t›rd›. Marksist-Leninist devrimci
bak›fl aç›s›yla örgütlenme ve müca-
dele konusunda çözüm yollar›n›
gösterdi, perspektif sundu. ‹flçinin,
memurun, gençli¤in mücadelesine
ideolojik öncülük yapt›. 

Pasifikasyonu y›rtan tüm büyük
direnifller, Yeni Çözüm sayfalar›nda
yerini buldu. Gençli¤in Nisan dire-
niflleri, iflçilerin NETAfi, Migros
grevleri, memurlar›n zincirlerini k›r-
malar› ve elbette tutsak ailelerinin
direniflleri... Yeni Çözüm sayfalar›,
asl›nda, devrimci hareketin hayat›n
her alan›nda giderek berraklaflan ve
pekiflen önderli¤ini yans›t›yordu. 

Bütün bunlar› elbette Çözüm
dergisi tek bafl›na yaz›lar›yla yap-
mad›. Çözüm’ün as›l gücü “toplum-
sal yaflamdan kopuk olmamas›n-
da”yd›; öörrggüüttllüü bir yay›n organ› ol-
mas›ndayd›. Devrimci bas›n›n mis-
yonu da budur zaten. S›n›flar müca-
delesinde, örgütlü bir gücün parça-
s›d›r devrimci bas›n. 

BBuurrjjuuvvaazziinniinn BBaass››nn 

ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü YYaallaann›› vvee 

DDeevvrriimmccii 

BBaass››nnaa YYöönneelleenn SSaalldd››rr››llaarr
Y›llar›n sessizli¤i yerini halk›n

her alandaki eylemlerine b›rak›yor-
du. ’87, ’90 y›llar› aras›nda bir çok
grev ve direnifl yafland›. “Çözüm
okuru” iflçilerin, ö¤rencilerin, dev-
rimcilerin öncülük yapt›¤› birçok
direnifl, zaferle sonuçland›. ‹flçiler,
memurlar ve gençlik üzerindeki pa-
sifikasyon büyük oranda k›r›ld›. 12
Eylül sonras›nda hak alma mücade-
lesi yeniden ivme kazand›. 

Bu geliflmelerle birlikte yükse-

len bask›lardan devrimci bas›n da
pay›na düfleni ald›. Yeni Çözüm’ün
ilk say›s›ndan itibaren çeflitli yaz›la-
r› nedeniyle soruflturmalar aç›ld›.
‹stanbul DDeevvlleett GGüüvveennlliikk MMaahhkkee--
mmeessii karar›yla bir çok say›s› ttooppllaa--
tt››lldd››.. Dergilere matbaada, büroda
ya da bayilerde eell kkoonnuulldduu.. Dergi-
lerin halka ulaflmas›ndan öylesine
korkuyorlard› ki, bazen toplat›lma-
yan say›lar› bile polis erkenden ba-
yilere gidip ttoopplluuccaa ssaatt››nn aall››yyoorrdduu..
Derginin toplat›lmas› ya da sorufl-
turma aç›lmas› için ““11 MMaayy››ss””,,
““KKüürrtt HHaallkk››””,, ““ss››nn››ff vvee kkiittllee sseennddii--
kkaacc››ll››¤¤››”” gibi kelimelerin bulunma-
s› yetiyordu. 

Yeni Çözüm’ün birinci y›l›nda,
bask›larla ilgili yap›lan bir aç›kla-
mada flunlar belirtiliyordu:

““BBuuggüünnee kkaaddaarr çç››kkmm››flfl 99 ssaayy››--
mm››zzddaann 33’’üü ttooppllaatt››lldd››.. Birçok yöre-
de polis dergimizi bayilerden toplu-
ca sat›n alarak, da¤›t›m›n› ve okun-
mas›n› engellemeye çal›flt›. Dergi-
miz hâlâ birçok cezaevine al›nm›-
yor... 

... Dergimize 9. say›s›nda (Ocak
say›s›) yer alan tam 77 aayyrr›› yyaazz›› hhaakk--
kk››nnddaa soruflturma aç›ld›.

Yeni ÇÖZÜM Yay›nlar› olarak
E¤itim Dizisi çerçevesinde yay›nla-
d›¤›m›z ‘‘SSeennddiikkaallaarr vvee ‹‹flflççii SS››nn››ff››
PPaarrttiissii’’ isimli broflürümüz toplat›l-
d›.” (fiubat 1988, Say›: 10)

Toplatmalar, soruflturmalar, büro
bask›nlar›, da¤›t›m›n engellenmesi,
temsilcilerin, çal›flanlar›n hatta
okurlar›n gözalt›na al›nmas›, tutuk-
lamalar Çözüm’ün yay›n faaliyeti
boyunca devam etti. Ancak Çözüm
çal›flanlar› taraf›ndan bu bask›lara
karfl› ““…… vvaarrll››¤¤››mm››zzaa yyöönneelleenn bbaass--
kk››llaarr›› eettkkiillii bbiirr flfleekkiillddee ggöö¤¤üüsslleemmee--
mmiizz vvee yyookk ssaayy››llmmaakk iisstteenneenn ssoossyyaa--
lliisstt,, ddeevvrriimmccii ddeemmookkrraatt bbaass››nn üüzzee--
rriinnddeekkii bbaasskk››llaarr ssoorruunnuunnuu kkaammuu--
ooyyuunnddaa ggüüççllüü bbiirr ttaarrzzddaa tteeflflhhiirr eett--
mmeemmiizz ggeerreekkiiyyoorr”” (Yeni Çözüm,
say› 15) düflüncesiyle do¤rudan
devrimci bas›n mevzisini savunma-
ya yönelik bir mücadele örgütlenir.
Di¤er sosyalist bas›n temsilcileriyle
görüflmeler sonucunda ““SSOOSSYYAA--
LL‹‹SSTT BBAASSIINN SSUUSSTTUURRUULLAA--

Yeni  Çözüm Yay›nlar › . . .  ‹deolojik mücadelenin bü-
yük önem kazand›¤› y›llard›. Kavramlar çarp›t›lm›fl, devrimci teori unuttu-
rulmak isteniyordu. Yeni Çözüm, iflte bu nedenle derginin yan›s›ra, yay›n-
lad›¤› broflürlerle de iflçilerin, ö¤rencilerin, kad›nlar›n, mühendislerin, k›sa-
cas› her kesimin mücadelesi ve örgütlenmesine dair devrimci bir perspek-
tif sundu. Broflürlerin her biri halk›n e¤itiminde önemli ifllevler gördü. 

Say›: 181 3123 YIL



MMAAZZ”” adl› kampanyan›n örgütlen-
mesine önayak olur. 

Yeni Çözüm Dergisi Ankara Bü-
rosu’na yönelik 1989 Eylül, Ekim
aylar›ndaki yo¤un bask›n, gözalt›,
ve tutuklamalara karfl›, Yeni Çözüm
okurlar› yapt›klar› aç›klamada flunu
söylüyorlard›:

“Bask› ve sindirme politikas› Ye-
ni Çözüm Dergisi’ni y›pratmay› ba-
flaramayacak. Son bir hafta içinde
Ankara’da iki yüze yak›n insan gö-
zalt›na al›nm›flt›r... Bizler bbuu ddeerrggii--
nniinn hheemm ookkuurruu,, hheemm yyöönneettiicciissii,,
hheemm mmuuhhaabbiirrii,, hheemm ddee kkiittlleessiiyyiizz..””

Sald›r›lar çok “çeflitli”ydi gerçek-
ten. Mesela, 17 fiubat 1990’da aç›lan
Denizli Bürosu aç›l›fl›ndan iki gün
sonra bas›l›yor ve büro çal›flan› gö-
zalt›na al›n›p iflkenceyle ““bbuu iiflfltteenn
vvaazzggeeççmmeessii”” için tehdit ediliyor, bir
hafta sonra ayn› bask›n ve tehdit, ‹‹zz--
mmiirr TTeemmssiillcciillii¤¤ii’nde yaflan›yordu. 

BBaayyrraakk DDeevvrrii
Yeni Çözüm’ün son, 33. say›s›,

1990 Mart’›nda yay›nland›. Yeni
Çözüm Dergisi, 15 Temmuz
1990’da yerini MMüüccaaddeellee’ye b›rak-

t›. (Yaln›z, bunu izleyen günlerde,
a¤›r bask› ve sansür alt›nda, bofllu¤a
meydan vermemek için “Devrimci
Çözüm” adl› bir dergi ç›kar›ld›.) 

Yeni Çözüm’ün çeflitli yaz›lar›n-
dan derlenen YYeennii ÇÇöözzüümm SSeeççmmee
YYaazz››llaarr’’aa Haziran Yay›nevi taraf›n-
dan yaz›lan Önsöz’de Yeni Çö-
züm’ün tarihine iliflkin flöyle denili-
yordu: “Yeni Çözüm... Türkiye’de
sosyalist kesimin o güne kadarki tari-
hi aç›s›ndan büyük bir rakama ulafla-
rak 33 say› yay›nland›. Mart 1990’da
son say›s› ç›karken, Yeni Çözüm art›k
yaklafl›k 3 y›ll›k bir tarihi kesitin dire-

nifllerini, mücadele birikimlerini ge-
lecek kuflaklara b›rakan binlerce say-
fan›n onurunu tafl›yordu. (…)

Yeni Çözüm’ün üç y›l›, mücade-
lenin ve devrimci yay›nc›l›¤›n ilke-
lerinden taviz verilmeyen, egemen-
lerle uzlaflmayan onurlu bir tarih-
tir: Yeni Çözüm’ün sayfalar› süreci
do¤ru çözümlemenin, do¤ru dev-
rimci politikalar›n ve direnifl gele-
neklerinin onur sayfalar›d›r. YYaazz››--
llaannllaarr››nn yyaaflflaann››llaannllaarr›› aayydd››nnllaatttt››¤¤››,,
yyaaflflaann››llaann››nn yyaazz››llaannllaarr›› ddoo¤¤rruullaadd››--
¤¤›› bir tarihtir Yeni Çözüm.” 

- devam edecek -

Onlar, canlar›n› 
verdiler bu sayfalara...

Devrimci gazetecili¤in ö¤ret-
menleri ve emekçileridir onlar. 

Bürolarda dergilerimizi paketler-
ken, sokaklarda satarken, iflkence
tezgahlar›nda, o derginin her sat›r›-
n›, sayfas›n› savunurken, devrimci
bas›n›n ne oldu¤unu ö¤rendiler ve
ö¤rettiler... 

BBuurrssaa YYeennii ÇÇöözzüümm DDeerrggiissii
TTeemmssiillcciissii BBüülleenntt ÜÜLLKKÜÜ,, Yeni Çö-
züm Adana Bürosu çal›flan› Tar›k
KOÇO⁄LU, BBuurrssaa YYeennii ÇÇöözzüümm vvee

MMüüccaaddeellee TTeemmssiillcciissii ‹‹rrffaann YYEE--
NN‹‹LLMMEEZZ,, ‹stanbul ve ‹zmir Bürosu
çal›flanlar›ndan Recep GÜLER, YYee--
nnii ÇÇöözzüümm vvee MMüüccaaddeellee EEllaazz››¤¤ bbüü--
rroossuu ççaall››flflaannllaarr››nnddaann AAhhmmeett GGÜÜ--
DDEERR,, Uflak Yeni Çözüm Temsilcisi
Hüseyin COfiKUN, AAnnkkaarraa YYeennii
ÇÇöözzüümm TTeemmssiillcciissii AAllttaann BBeerrddaann
KKEERR‹‹MMGG‹‹LLLLEERR,, ‹zmir Yeni Çö-
züm Temsilcisi Müjdat YANAT, YYee--
nnii ÇÇöözzüümm ççaall››flflaann›› NNaaiill ÇÇAAVVUUfifi...... 

Hepsini an›yoruz bir kez daha.
Gerçekleri yazarak, kavgan›n sesi
olmaya devam ederek, dergilerimi-
zin her sat›r›nda, sayfas›nda onlar›
yaflatmaya devam ediyoruz. 

Do¤ançay’da H›drellez fienli¤i 
‹zmir’in Do¤ançay Mahallesi’nde Do¤ançay Yar-

d›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i 5 May›s’ta, H›drel-
lez ile ilgili bir program düzenledi.

Programda Do¤ançay-Der ad›na aç›l›fl konuflma-
s›n› Yusuf Özçelik yapt›. Özçelik flunlara söyledi. 

“H›drellez; Do¤ançay’da yaflatt›¤›m›z ve sonuna
kadar yaflataca¤›m›z geleneklerimizden biridir. Bin-
lerce y›ld›r yok edilmek istenen geleneklerimizden-
dir. Ve bizler biliyoruz ki gerçek anlamda kardeflçe
yaflan›rsa bereket, bolluk ve güzellikler herkesin
olur.”

Ard›ndan türküler söylenip fliirler okundu. Gece-
nin ilerleyen saatlerinde
H›drellez atefli yak›ld›. Kö-
yün yafll›s› genci, hep bir-
likte atefl üzerinden atlad›.
Atefl etraf›nda halaylar çe-
kildi. 6 May›s’ta ise, saba-
h›n erken saatlerinde me-
zarl›¤a gidilerek, mezar
bafllar›nda sofralar kurulup,
yemekler yendi.
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Kuva-i Milliye Destan›
PSAKD Çi¤li fiubesi taraf›ndan. 16 May›s günü bele-
diye meclis salonunda “fiairlerin Dilinden Kuva-i Mil-
liye Destan›” ad›yla bir program düzenlendi. 

Programda ilk olarak PSAKD Çi¤li flubesi ad›na Er-
kin Zengin bir konuflma yapt› 

Zengin; Naz›m Hikmet’in hayat›n› anlatt›¤› konufl-
mas›nda. “Emperyalizmin paylafl›m savafllar›nda halk›-
m›z›n bu topraklar› nas›l canla kanla nas›l sahiplendi¤i-
ni ifade etti. Ve bu destan› yaratanlar›n vatan sevgisi ve
ba¤l›l›¤› dil din ›rk gözetmeksizin vatan için savaflmas›
bir Vatansever olan flairimize bu destan› yazmas›na ne-
den olmufltur” dedi. 

Kurtulufl savafl›n› anla-
tan sinevizyon gösterimi
sonras›nda; fiair As›m Gö-
nen, fiair-Yazar Refik U¤ur,
Ferhat ‹fllek ve fiair, Halk
Ozan› ‹rfan Ünal taraf›ndan
Kuva-i Milliye Destan›;
kurtulufl savafl› esnas›nda
yaz›lan türkülerle sunuldu.



BBaa¤¤››mmss››zz EE¤¤iittiimmcciilleerr SSeennddiikkaa--
ss››, yafllar› 18-30 aras›nda 11775522 genç
üzerinde ““GGeennççlliikk vvee GGeelleecceekk”” ko-
nulu bir araflt›rma yap›yor. Bu arafl-
t›rmaya göre gençlerin;

“ %% 7700’ii bbaaflflkkaa bbiirr üüllkkeeddee yyaaflflaa--
mmaass›› hhaalliinnddee kkoonnuummuunnuunn ddaahhaa iiyyii
oollaaccaa¤¤››nnaa iinnaann››yyoorr.

%% 6688’i ilgilendikleri bir konuya
iliflkin Türkiye ve dünyadaki gelifl-
meleri düzenli takip etmediklerini
belirtiyor.

%% 4466’s› herhangi bir konuda so-
runla karfl›laflt›¤› zaman mücadele
etmek yerine konuyu kapatmay› ter-
cih etti¤ini belirtiyor.

%% 4455’i bir fikri savunurken yal-
n›z kald›¤›n› görürse fikrini savun-
maya devam edece¤ini, % 33’ü böy-
le bir durumda ›srarc› davranmaya-
ca¤›n› dile getiriyor.” (Cumhuriyet,
3 May›s 2009)

Bu tür istatistiklere dayanarak
yap›lan yüzeysel genellemelerde,
gençli¤in ço¤unlu¤unun e¤ilimleri
gerçekçi bir flekilde tespit edilemez
kuflkusuz; fakat tespit edilen sorun-
lar›n gençlik içinde k›smen yaflan›-
yor olmas› bile önemli bir sorunun
varl›¤›na iflaret etmektedir. 

KKaarrflfl››mm››zzaa,, eenn aazz››nnddaann bbeellllii bbiirr
kkeessiimmii aaçç››ss››nnddaann nnaass››ll bbiirr ggeennççlliikk
ttaabblloossuu çç››kk››yyoorr??

Vatan›ndan so¤utulmufl, ggeelleeccee--
¤¤iinnii kkeennddii üüllkkeessiinnddee ggöörreemmeeyyeenn,,
dünyada ve ülkesinde yaflanan so-
runlara karfl› duyars›z, apolitik, so-
runlar karfl›s›nda mücadele etmek
yerine susup, sinmeyi tercih eden,
kendi düflüncelerini bile savunama-
yan bir gençlik!

BBööyyllee bbiirr ggeennççllii¤¤ii kkiimm yyaarraatttt››??
Kim gençleri böyle düflünmeye
sevk etti? Kim vatan›ndan kopard›?
Bu apolitikleflmenin, bu umutsuz-
laflman›n sorumlusu kim? 

Bu tablo, oligarflinin gerici e¤i-

tim sistemiyle, YYÖÖKK’üyle yaratma-
ya çal›flt›¤› gençli¤in tablosudur. 

Oligarfli, gençli¤in aynen böyle
olmas›n› istiyor. Gençlik üzerinde
uygulanan bütün bask›, sindirme,
yozlaflt›rma politikalar›n›n nedeni
de bu. Gençlik ddüüflflüünnmmeessiinn,, ppoollii--
ttiikklleeflflmmeessiinn,, ssoorrgguullaammaass››nn,, hhaakkkk››--
nn›› aarraammaass››nn,, öörrggüüttlleennmmeessiinn,, üüllkkee--
ssiinniinn ssoorruunnllaarr››nnaa kkaaffaa yyoorrmmaass››nn,,
vvaattaann››nn ggeelleeccee¤¤iinnii ddüüflflüünnmmeessiinn,,
kkeennddii bbiirreeyyccii,, bbeenncciill ddüünnyyaass››nnddaa
yyaaflflaayy››pp ggiittssiinn istiyorlar.

Bu gençli¤i yaratan okullar, üni-
versiteler, emperyalizmin ve oligar-
flinin istekleri do¤rultusunda flekil-
lendirildi. ‹stedikleri; gençli¤in hal-
k›n de¤il, tekellerin hizmetinde ol-
mas›. Bu nedenle gençli¤in anti-
emperyalist, vatansever duygular›n›
yok edip, bireyci bir kültürle flekil-
lendirmeye çal›fl›yorlar.

Bu araflt›rma sonuçlar› bize bafl-
ka bir gerçe¤i daha gösteriyor;
gençlik, “vvaattaann” söylemini dilinden
düflürmeyen iktidarlar›n yönetimi
alt›nda vatan›ndan bu kadar kopar›l-
d›. Gençlerin vatan›ndan uzaklaflt›-
r›lmas›, rektörlerin bir ço¤unun
“ulusalc›” geçindi¤i bir YÖK yöne-
timi alt›nda oldu. Çünkü YÖK’ün
ve “ulusalc›” geçinen bütün rektör-
lerin vatanseverlikleri sahtedir.
YÖK, zaten üniversiteleri emperya-

lizmin isedi¤i tarzda flekillendirmek
için kuruldu. Bu nedenle anti-em-
peryalist düflünceyi, ““TTaamm BBaa¤¤››mm--
ss››zz TTüürrkkiiyyee”” isteyen gençli¤i yok
etmek için çal›flt›lar. Üniversiteleri
bilimsel e¤itimden, ilerici, demok-
rat tüm düflüncelerden ar›nd›rmak
için u¤raflt›lar.

12 Eylül Cuntas› ve YÖK’ün ku-
rulmas›yla birlikte, gençlik bu hale
getirildi. Vatansever duygular› öldü-
rülmüfl, halka hizmet etmeyi düflün-
meyen, b›rakal›m dünya meseleleri-
ne kafa yormay›, kendi e¤itim siste-
mini bile sorgulamayan, dejenere
edilmifl, kendinden baflka kimseyi
düflünmeyen bir gençlik yarat›ld›.

Bu gençlik, kkaappiittaalliisstt ssiisstteemmiinn
yaratt›¤› gençliktir. Oligarfli, bütün
gençli¤in böyle olmas›n› istiyor. Bu-
nun için de her türlü yöntemi uygu-
lamaktan, bask›ya baflvurmaktan ka-
ç›nm›yor. Amaç, bütün gençli¤i sin-
dirmek, pasifize etmek, militan yan-
lar›n› yok etmek. Ancak tüm bu sin-
dirme, gözda¤› verme amaçl› sald›r›-
lara ra¤men istedikleri baflar›y› elde
edemediler. Oligarfli her zaman kar-
fl›s›nda devrimci, vatansever gençli¤i
buldu. Nice katliamlar yap›ld›, onlar-
cas› kaybedildi, binlercesi iflkence-
lerden geçirildi, yine de gençli¤in
soylu damar›n› yok edemediler. 

‹‹ssttaattiissttiikklleerriinn aannllaattmmaadd››¤¤››
‹statistiklerin anlatmad›¤› bir

gençlik daha var. Bu gençlik vvaattaann--
sseevveerr,, ddeevvrriimmccii ggeennççlliikkttiirr. Oligar-
flinin tüm bu sald›r›lar› karfl›s›nda
kendini barikat yapan DDEEVV--
GGEENNÇÇ’tir. Oligarflinin yaratt›¤›
gençlikle, devrimci vatansever
gençlik aras›ndaki ayr›m iikkii ffaarrkkll››
ddüünnyyaa aarraass››nnddaakkii aayyrr››mmdd››rr. Bir
tarafta kapitalizmin yaratt›¤› insan
tipi, di¤er tarafta sosyalizmin yarat-
t›¤› insan tipi var. 

Devrimci vatansever gençlik,
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VATANINDAN SO⁄UTULAN, UZAKLAfiTIRILAN, 
UMUTSUZLAfiTIRILAN GENÇL‹K
VE VVATANSEVER DDEVR‹MC‹ GGENÇL‹K

Gençlerimiz, bu ülkede
örnek alaca¤›n›z, güç alaca¤›n›z
bir DEV-GENÇ var. Bu ülkenin

gelece¤ini infla edecek olan
devrimci, vatansever gençler
var. DEV-GENÇ’in onurlu,

direngen gençlerinin
kifliliklerini, mücadelelesini
örnek al›n. DEV-GENÇ’li
olmak vatansever olmakt›r,

cürettir, cesarettir, fedekarl›kt›r,
halk sevgisidir,

bafle¤memezliktir. 



oligarflinin bask›lar›na bbooyyuunn ee¤¤--
mmeeyyeenn ggeennççlliikkttiirr. Düflünen, sorgu-
layan, düflüncelerini tteekk bbaaflfl››nnaa ddaa
kkaallssaaddaa savunmaktan korkmayan,
o düflünce u¤runa gerekti¤inde ööllüü--
mmüü ggöözzee aallaann,, kendine güvenli, iidd--
ddiiaall›› gençliktir. Beyni ve yüre¤i
hhaallkk sseevvggiissii, vvaattaann sseevvggiissiiyyllee dolu
olan gençliktir. Kendi küçük dünya-
s› içine kapan›p, bencilleflmeyen,
yozlaflmayan gençliktir. 

Bu kültürle donanm›fl bir genç-
lik, halk›n›n sorunlar›na ve hatta
dünya halklar›n›n sorunlar›na karfl›
duyars›z kalamaz. Hem kendini,
hem de halk›n› bilinçlendirir. Bilgi
birikimini, mesle¤ini tekellerin ç›-
kar› için de¤il halk›n ç›kar› için kul-
lan›r. Kendi gelece¤ini, halk›n gele-
ce¤inden ayr› görmez. 

Gençli¤in tamam›n›n böyle ola-
bilmesi ancak e¤itimin hhaallkk iiççiinn
oldu¤u bir ülkede mümkün olacak-
t›r. Devrimci, vatansever gençli¤in
hedefi, mevcut e¤itim sistemini bu-
günden emperyalizmin ve oligarfli-
nin elinde halka karfl› kullan›lan bir
silah olmaktan ç›kartmakt›r. Bu mü-
cadeleyi gelifltirmek ayn› zamanda,
gençli¤in içine düflürüldü¤ü batakl›-
¤a karfl› da savafl açmak demektir. 

‹flte oligarfli, bütün kurumlar›yla
bunu engellemeye çal›fl›yor. Bugün
AKP’nin YÖK’ün bafl›na getirdi¤i
kifli tam bir AAmmeerriikkaanncc››’d›r. AAKKPP
hükümeti, gelmifl geçmifl eenn AAmmee--
rriikkaanncc›› hhüükküümmeettttiirr. Bir e¤itim ku-
rumunun en tepesindeki insan›n
Amerikan hayran› oldu¤u, sürekli
olarak kurtuluflun ABD’nin yan›nda
olmakla, AB’ye girmekle mümkün
olabilece¤inin propagandas›n›n ya-
p›ld›¤› bir ülkede, gençlerin büyük
bir oran›n›n ggeelleeccee¤¤iinnii yyuurrttdd››flfl››nnddaa
aarraammaass›› do¤ru olmamakla birlikte
flafl›rt›c› bir sonuç de¤ildir. Gençle-
rimizin bu hale gelmesinin sorum-
lular›, bugüne kadar gelmifl geçmifl
bütün iflbirlikçi iktidarlard›r. 

Gençlik, ülkemizin iflgal edilip,
sömürgelefltirilmesine, yeralt› ve
yerüstü kaynaklar›m›z›n emperya-
listlere peflkefl çekilmesine ses ç›-
kartmas›n diye vatanseverlik duy-
gular›ndan uzaklaflt›r›l›yor. Bunlar›

sorgulamas›n diye apolitiklefltirili-
yor. Tekellere kölece hizmet etsin
diye ruhu yok ediliyor. Kendine ait
bir düflünceyi bile savunamaz, o dü-
flünce için mücadele edemez hale
getiriliyor. Ba¤›ms›zl›k, özgürlük,
halklar›n kurtuluflu için mücadele
gibi yüce amaçlara sahip olmaktan-
sa, gününüzü gün edip, e¤lenmeniz
beyninizi düzenin pislikleriyle du-
mura u¤ratman›z sizin için daha iyi-
dir deniliyor. Gençlik gerici, faflist
e¤itim sistemi içinde bilimsellikten
uzaklaflt›r›l›yor. Bilimsellikten u-
zaklaflmal› ki, hiçbir fleyi düflüne-
mesin, sorgulayamas›n. Bu nedenle
ookkuummaayyaann bbiirr ggeennççlliikk yaratt›lar. 

Oligarflinin gençlere haz›rlad›¤›
gelecek, uummuuttssuuzzlluukkllaarrllaa dolu bir
gelecektir. Bu nedenle gençler, bu
ülkenin gelece¤ine bakt›klar›nda,
kendi yararlar›na bir fley görmüyor-
lar. Evet bu gelecekte, umut yoktur.
Ancak hayallerdeki ülkeyi yarat-
makta öncelikli olarak mücadeleden
geçiyor. Öyle bir ülkeyi yaratmak
içinde politikleflmek, örgütlenmek,
halk ve vatan sevgisiyle dolu olmak
gerekiyor. 

Gençlerimiz, kurtuluflu yurtd›-
fl›nda aramay›n. Orada da istedi¤i-
niz gelece¤i bulamayacaks›n›z.
Umutsuzlaflmay›n. Sizlere dayat›lan
bu apolitik, duyars›z, boyun e¤en,
çaresiz tabloyu reddedin. Kiflilikle-
rinizin yok edilmesine, gelece¤iniz-
in karart›lmas›na izin vermeyin.
YÖK’ün istedi¤i TTeekk TTiipp ‹‹nnssaann ol-
may› reddedin. Bu zincirleri parça-
lamakta sizin elinizde. 

GGeennççlleerriimmiizz,, bbuu üüllkkeeddee öörrnneekk
aallaaccaa¤¤››nn››zz, ggüüçç aallaaccaa¤¤››nn››zz bbiirr
DDEEVV--GGEENNÇÇ var. Bu ülkenin gele-
ce¤ini infla edecek olan devrimci,
vatansever gençler var. DEV-
GENÇ’in onurlu, direngen gençle-
rinin kifliliklerini, mücadelelerini
örnek al›n. DEV-GENÇ’li olmak
vvaattaannsseevveerr olmakt›r, ccüürreettttiirr, ccee--
ssaarreettttiirr, ffeeddeekkaarrll››kktt››rr, hhaallkk sseevvggii--
ssiiddiirr, bbaaflfl ee¤¤mmeemmeezzlliikkttiirr. Onlar,
halklar› ve vatanlar› için ölümü gö-
ze almaktan, düflüncelerini sonuna
kadar savunmaktan korkmad›lar.
Vatanlar›n›n ba¤›ms›zl›¤›, halklar›-
n›n kurtuluflu için mücadele etmek-
ten çekinmediler. Emperyalizme ve
faflizme karfl› direndiler. ‹flte bu ne-
denle düzenin gençli¤inin tek alter-
natifi, Devrimci Gençlik’tir. 

Gençlerimiz, umutsuz ve idealsiz
bir flekilde yaflarsan›z, gerçekte yafla-
m›fl olmazs›n›z. Ya kapitalizmin da-
yatt›¤› batakl›kta kaybolacaks›n›z ya
da yeni bir gelecek infla edeceksiniz.
Gelecek, halk› ve vatan› u¤runa ca-
n›n› veren CCaannaannllaarr’’llaa,, ZZeehhrraallaarr--
’’llaa,, BBiirrttaannllaarr’’llaa,, HHaammiiyyeettlleerr’’llee,,
SSeehheerrlleerr’’llee yarat›l›yor. Sizde bu mü-
cadelede yerinizi al›n, ggeelleeccee¤¤iinniizzii
kkeennddii eelllleerriinniizzllee yyaarraatt››nn..
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Ankara Gençlik Derne¤i’nden Seminer!
Ankara Gençlik Derne¤i 16 May›s günü ““GGeennççllii¤¤iinn MMüüccaaddeellee TTaarriihhii

vvee ÖÖrrggüüttlleennmmee SSoorruunnllaarr››”” konulu bir seminer düzenledi. ‹lk bölümde
Ayça K›l›nç ve Güleycan Demir taraf›ndan, gençli¤in ilk örgütlenmeleri ve
DEV-GENÇ tarihi anlat›ld›. DEV-GENÇ’in tarih sahnesine ç›k›fl›, direnifl-
leri ve verdi¤i militan mücadeleden bahsedilen seminerde; DEV-GENÇ’in
halk›n tüm kesimleriyle birlikte mücadele etti¤i ve tüm eylemlerde ön saf-
larda yer ald›¤› belirtildi. Ayr›ca; DEV-GENÇ’li olman›n, ona sahip ç›kma-
n›n DEV-GENÇ’liler gibi savaflmak, militanca bir direnifl ve mücadele
vermekten geçti¤i anlat›ld›. 

Seminerin ikinci bölümünde Berna Y›lmaz,  örgütlenmede yaflanan so-
runlar› anlatt›. 41 kiflinin kat›ld›¤› seminer soru-cevap k›sm›n›n ard›ndan,
gençli¤in örgütlenmesi gerekti¤i mesaj›n›n verilmesiyle sona erdi.



Say›: 181 35GENÇL‹K

Son dönemlerde okullarda fa-
flist sald›r›lar giderek art›yor. Özel-
likle ‹stanbul Üniversitesi’nde geçti¤imiz son üç ay
içerisinde pefl pefle faflist sald›r›lar düzenlendi. Bu sal-
d›r›larda aralar›nda Gençlik Federasyonu'ndan ö¤ren-
cilerin de oldu¤u pek çok ö¤renci yaraland›. Sivil fa-
flistler okulun çevresindeki sokaklarda ellerinde sat›r
ve demir çubuklarla gizlenip bekliyor, okullar›na gi-
den veya okullar›ndan ç›kan devrimci demokrat ö¤-
rencilere sald›r›p, kaç›yor. 

Faflizm kendinden baflka herkese düflmand›r. “Ya
benden yanas›n ya düflman›ms›n” der. "Bana neden
sald›rm›yorlar? Demek ki karfl› taraf da birfley yap›-
yor" veya "Ben solcu, devrimci de¤ilim bana sald›r-
mazlar" diye düflünürsek, ancak kendimizi kand›rm›fl
oluruz. Sadece son sald›r›lardan birinin, ö¤renciler
belediye otobüsüne binerken gerçekleflti¤ini, ellerin-
de sat›rlarla sald›ran sivil faflistlerin kimseyi ay›rma-
dan, otobüsün içindeki herkesi hedef ald›¤›n› hat›r-
latmam›z yetecektir. Faflizmin hedefi olmak için sol-
cu, devrimci olmak gerekmiyor. Onlardan olmamak
yetiyor. 

Anadolu illerindeki üniversitelerde sivil faflistlerin
ö¤renciler üzerindeki bask›lar› zaman zaman bas›na
da yans›yor. Akdeniz Üniversitesi kampüsünde 35
yafllar›nda, ö¤rencilikle alakas› olmayan, eli tabanca-
l› bir faflistin rastgele ö¤rencilerin üzerine atefl açma-
s›, Gazi Üniversitesi kantininde bir faflist gösteride
aya¤a kalkmad› diye bir k›z ö¤rencinin hastanelik
edilmesi, hat›rlardad›r. Masadan kalkmad›¤›, sivil fa-
flistlerin önünde haz›rolda, önünü ilikleyip, kap›kulu
gibi selam durmad›¤›, saç sakal uzatt›¤›, küpe takt›¤›,
k›z arkadafl›yla gezdi¤i, faflistlerin zorla satmaya ça-
l›flt›¤› konser biletlerini almad›¤›, haraç vermedi¤i gi-
bi bahanelerle ö¤rencilerin sald›r›lara maruz kald›¤›
biliniyor. 

Faflizm korku ile ayakta durmaya çal›fl›r. Gücünü
insanlar›n beyinlerine ekmeye çal›flt›¤› korku tohum-
lar›ndan al›r. Sivil faflistler bu sald›r›larla sadece sal-
d›rd›klar›n› de¤il tüm ö¤rencileri korkutmaya çal›fl-
maktad›r. Bu sald›r›da sivil faflistlere karfl› ç›kmayan,
"banane" diyenler hem korkutulmakta hem de ve
daha kötüsü insanl›¤›ndan bir fleyler kaybetmekte-
dir. Duyars›zlaflmakta, bireyci, bananeci olmaktad›r.
Çünkü insan olmak, haks›za karfl› hakl›n›n yan›nda
olmay›, zalime karfl› mazlumun yan›nda durmay› ge-
rektirir. 

E¤er bugün okudu¤umuz okulda rahatça dersleri-
mize girebiliyor, istedi¤imiz gibi giyinebiliyor, istedi-
¤imiz gibi davranabiliyor, k›sacas› yukar›da sayd›¤›-
m›z bahanelerden ötürü sivil faflistlerin bask›lar›na
maruz kalm›yorsak bu, okulumuzda y›llard›r devrim-
ci demokrat ö¤rencilerin faflistlerin bu sald›r›lar›n›n
karfl›s›nda durmas› nedeniyledir. Kültür sanattan,

spora, e¤itim bar›nma ve beslenme koflullar›na kadar
bugün okullar›m›zda ö¤rencilerin ne olana¤›, ne hak-
k› varsa bunlar devrimci ö¤rencilerin verdikleri mü-
cadele  sonucudur. 

Okul idareleri ve polis-jandarma sivil faflistlerin
yan›ndad›r. Bizler kendi okulumuza kimlik gösterip
x-ray cihazlar›ndan geçerek zar zor girebiliyorken,
ö¤rencilikle alakalar›n›n olmad›¤› her hallerinden
belli olan bu sivil faflistler üzerlerinde silahlarla, sat›r-
lar, demir çubuklarla nas›l okullar›m›za girebiliyor?
‹stanbul Üniversitesi'nde son yaflanan sald›r›da yara-
lan›p hastaneye kald›r›lan, Hukuk Fakültesi ö¤rencisi
Günay Da¤’a, faflistler, Hukuk Fakültesi Dekan Yar-
d›mc›s›'n›n yan›nda sald›rd›lar. Sald›r›da bafl› çeken
ise okulda asistanl›k yapmaya bafllayan, tüm sald›r›-
larda bafl› çeken, herkesçe tan›nan bir faflisttir. 

Devrimci demokrat ö¤rencilere saz çald›¤›, halay
çekti¤i, yemekhanenin bozuk yemeklerini, fahifl fi-
yatlar› protesto etti¤i, afifl ast›¤› için soruflturmalar
aç›l›rken, sivil faflistlere tek soruflturma dahi aç›lmaz.
Yasalara göre sat›rla gerçeklefltirdikleri bu sald›r›lar-
dan dolay› öldürmeye teflebbüs suçundan dava
aç›lmas› ve tutuklanmalar› gerekir. Tam tersine bu
ö¤rencilere silahlar› polisler tafl›yor, okullara, s›nav-
lar›na polisin koruma ordusu eflli¤inde geliyorlar. 

Yarg› da bu iflbirli¤inin bir aya¤›n› oluflturmakta-
d›r. Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde yaflanan, silah-
lar›n atefllendi¤i faflist sald›r›da oldu¤u gibi, kamu-
oyunun ilgisi bask›s› sonucu art›k m›zra¤›n çuvala
s›¤mad›¤› durumlarda sivil faflistlere davalar aç›ld›¤›
da olur. Ancak bunlar halk›n tepkisini yat›flt›rmak
için aç›lm›fl göstermelik davalard›r. Tepkilerin dinme-
si yaflananlar›n unutulmas› için belli bir sürenin geç-
mesi beklenir. Sonras›nda sivil faflistler hemen tahli-
ye edilir. Ard›ndan ya beraat ettirilirler, ya dava za-
manafl›m›ndan düflürülür. Ya da ödül gibi cezalar ve-
rilir. Bugüne kadar aç›lm›fl davalar›n sonuçlar›na ba-
k›n, istisna bulamayacaks›n›z. Sivil faflistler yarg› ta-
raf›ndan da korunup kollanmaktad›r. 

Nitekim Akdeniz Üniversitesi’ndeki faflist sald›r›-
dan tutuklanan sivil faflistlerin, çok teflhir olan, silah-
la atefl eden sivil faflist hariç, hepsi ilk duruflmada
tahliye edilmifltir. Bundand›r ki davan›n son durufl-
mas›nda, tahliye edilmeyen sivil faflist ne yapt›ysa
devlet için yapt›¤›n› söyleyerek devletine sitem et-
mekteydi. 

Tüm gençli¤i okullar›m›z›n faflist karargahlar hali-
ne dönüfltürülmesine, sivil faflistlere karfl› ç›kmaya
ça¤›r›yoruz. Unutmayal›m ki yaflananlar sa¤-sol ça-
t›flmas› de¤il faflist sald›r›d›r. Faflizm insanl›¤a düfl-
mand›r. 

GENÇL‹K FEDERASYONU

FAfi‹ZM KEND‹NDEN BAfiKA
HERKESE DÜfiMANDIR



Bursa’da Halk Cepheliler, “Pa-
ras›z Ulafl›m Hakk›” için yürüttük-
leri kampanya çerçevesinde topla-
d›klar› bin imzal› bir dilekçeyi ge-
çen ay, Osmangazi ve Bursa Büyük-
flehir belediyelerine vermifllerdi. 

“Ücretsiz okul servisi sa¤lanma-
s›n›” isteyen velilere ve ö¤rencilere
evvelki hafta belediyeden posta yo-
lu ile flu 2 sat›rl›k ““oollmmaazz”” cevab›
geldi: ”Ulafl›m Hizmetleri Müdür-
lü¤ü’nün bütçesinin yetersiz olmas›
nedeniyle, üüccrreettssiizz ookkuull sseerrvviissii ttaa--
lleebbiinniizziinn kkaarrflfl››llaannaabbiillmmeessii mmüümm--
kküünn ddee¤¤iillddiirr..””

Belediye, aç›kças› “bizim e¤iti-
me verecek param›z yok” diyor. Ge-
rekçeleri halk›n talepleri karfl›s›nda
bürokrasinin adeta nakarat› haline
gelmifl bir deyifltir: “... bütçemiz bu-
nu kald›rmaz, mevzuat uygun de-
¤il...” 

Her hakl› maddi talebin red ge-
rekçesi bu klasik “bütçe” yalan›d›r.
S›radan bir okul idaresi de, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti de, bir ba-
kanl›k da, ayn› gerekçeye s›¤›n›rlar
halk›n talepleri karfl›s›nda. 

Açl›k ve yoksullu¤un halk› teh-
dit etti¤i zamanlarda iflçiler, me-
murlar, ücret art›fl› talep etti¤inde
onlara da cevap haz›rd›r; ““bbüüttççee uuyy--
gguunn ddee¤¤iill””!!

Ya da küçük üreticiler, taban fi-
at›n›n günün koflullar›na uygun ola-
rak belirlenmesini istedi¤inde,
emekliler, dul ve yetimler ald›klar›
üç kuruflun gülünç bir rakam oldu-
¤unu söylediklerinde, ””hhaakkll››ss››nn››zz
aammaa bbüüttççee kkaalldd››rrmmaazz”” gerekçesi ç›-
kar karfl›lar›na yine. 

O halde, bütçe tüm bu hakl› ta-
lepleri karfl›lamaya uygun de¤ilse,
neye uygundur o zaman? Halk›n ta-
lepleri söz konusu oldu¤unda, bütçe

uygun olmuyor ama tekellerin ta-
lepleri için, mevcut bütçeden iste-
nen aktarmalar› yapt›klar› gibi, ge-
rekti¤inde ““eekk bbüüttççee,, eekk kkaayynnaakk””
yaratmas›n› da biliyorlar. 

Elbette, yarat›lan her “ek kay-
nak”, halk›n yeni vergilerle biraz
daha bo¤ulmas› anlam›na geliyor.
“Ek kaynaklar”la iyice palazlanan
tekeller zenginlikte s›n›r tan›maz,
kârlar›n› art›r›rken halk, giderek da-
ha çok yoksullaflmaktad›r. 

Sihirli KKavram: BBütçe
Milyonlarca insan aç›s›ndan büt-

çe kavram›, hakl› taleplerinin karfl›-
lanmamas›na gerekçe yap›lan adeta
t›ls›ml› bir sözcüktür. Hükümetler ya
da belediyeler, bütçelerini oluflturur-
ken halka hesap verme, halk›n temel
ihtiyaçlar›na öncelik verme mant›-
¤›yla zaten bütçe haz›rlamazlar. 

Bursa’da, “ö¤rencilere ücretsiz
ulafl›m” için k›l›n› k›p›rdatmayan
belediye, ““ppaarraann››zz yyookkssaa ookkuummaa--
yy››nn”” demifl olmaktad›r. Ö¤renciler
için ulafl›m hakk› e¤itim hakk›n›n bir
parças›d›r ve en temel haklardan biri
olan e¤itime bütçe ay›rmayanlar,
halk›n paras›n› yeni zenginler yarat-
mak için adeta savurmaktad›rlar. 

Y›llard›r düzen partilerinin bele-
diyeleri ele geçirmek için birbirle-
riyle k›yas›ya kavga etmelerinin ne-
deni, ““hhaallkkaa hhiizzmmeett”” de¤ildi elbet-
te. Onlar bunu ““hhiizzmmeett aaflflkk››”” ile
de¤il ““ppaarraa aaflflkk››”” ile yapmaktad›r-
lar. 

Belediyeler önemli bir vurgun
ve talan merkezleridir. Yeni zengin-
ler yaratacak, tekellere, iktidar yan-
dafllar› ve finansörlerine para akta-
racak az›msanmayacak kaynaklara
sahiptirler. AKP’li belediyelerin bu

konudaki maharetleri bilinmektedir.
Belediyeleri halk› soymak için kul-
lanan bir mant›k, gençli¤e, e¤itime
elbette kaynak ay›rmayacakt›r. 

Bütçe, belli bir süre için öngörü-
len gelirlerle harcamalar›n bir araya
getirildi¤i bir bilançodur. “GGeelliirr”ler
ve “ggiiddeerr”lerden oluflur. “Gelir”le-
rin önemli bir kesimi vveerrggii’lerdir ve
vergilerin büyük bölümü de emek-
çilerden, üreticilerden al›n›r. Hükü-
metler ya da belediyeler her s›k›fl-
t›klar›nda ya mevcut vergileri art›-
r›r, ya yeni bir vergi uydururlar;
e¤er yeni bir vergi koyam›yorlarsa,
ekonomide “dolayl› vergiler” diye
bilinen yöntemlerle halk› daha fazla
soyman›n yollar›n› bulurlar. 

Mesela, “ulvi” bir sebeple topla-
n›yor gibi görünen ama nereye nas›l
harcand›¤› bir türlü bilinmeyen bir
“çevre vergisi” vard›r. Halk bunun
için toplanan verginin nereye kulla-
n›ld›¤›n› ö¤renemez, kapitalizmin
bu konularda halka hesap verme gi-
bi bir gelene¤i de yoktur. Vergiler,
fiyat ayarlamalar›, bütçeler, bunlar
hep, halk›n d›fl›ndad›r. Dünyan›n en
pahal› benzinin Türkiye’de sat›lma-
s›n›n, evimizdeki telefondan bir ay
boyunca hiç görüflme yapmasak bi-
le “bilmem ne vergisi” diye tekel-
lerce soyulmaya devam etmemizin
nedeni de meçhuldür. 

Bütçe’de “ggeelliirr”lerin büyük bö-
lümü halktan gelir. Ama ““ggiiddeerr””lleerr
bölümünde,, halk için harcananlar
küçük bir bölümü oluflturur, Önemli
bir bölüm çok çeflitli biçimlerde te-
kellere aktar›l›r. Yine hat›r› say›l›r
bir bölüm, oligarflinin iktidar›n› ko-
rumak için silahlanmaya, polise,
M‹T’e, J‹TEM’e harcan›r. Az›msan-
mayacak bir bölüm, burjuvazinin
hizmetindeki bürokrasiye harcan›r. 
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ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn üüccrreettssiizz uullaaflfl››mm›› ““bbüüttççee
yyeetteerrssiizzllii¤¤ii”” ggeerreekkççeessiiyyllee rreeddddeeddiillddii

Neden MMümkün DDe¤il? 
Bütçeniz BBuna UUygun DDe¤ilse,

Neye UUygun?



“Bütçe” aç›s›ndan ortaya flu ger-
çek ç›kar ki; ““bbüüttççee””,, hhaallkkttaann ggee--
lleennlleerriinn eeggeemmeennlleerree aakkttaarr››llmmaass››
iiççiinn bir rol oynar. Belediye bütçele-
rinin mant›¤› da sonuçta ayn›d›r. ‹fl-
te bu yüzden ö¤rencilerin “ücretsiz
ulafl›m” talebine bütçe yetersiz ce-
vab› verilmektedir. Gençlerin e¤iti-
mini, yükümlülük olarak görmeyen
bir anlay›flt›r bu. 

Onu sadece bir ““ppaarraa”” meselesi
olarak görmektedir. S›k s›k belirtti-
¤imiz gibi, ö¤renciler için ücretsiz
ulafl›m hakk›, e¤itim hakk›n›n bir
parças›d›r. Ama egemenler zaten
e¤itimin kendisini de bir ““hhaakk”” ola-
rak görmedikleri için rahatl›kla bu
cevab› verebiliyorlar... Peki ö¤ren-
cilere ücretsiz ulafl›m için yeterli ol-
mayan bu bütçe, nerelere ve nas›l
harcan›yor?.. 

Bu sorunun cevab›n› günlük ya-
flamda karfl›laflt›¤›m›z onlarca ör-
nekle verebiliriz. Tekellerin kredi
ihtiyaçlar› karfl›lan›r o bütçeyle.
Banka bat›ran burjuvalar›n bankala-
r› kurtar›l›r. ‹haleler için devlet des-
te¤i sa¤lan›r. Bunlar bir yan›d›r. Bir
di¤er yan›, bürokrasinin korkunç
harcamalar›d›r. Örne¤in, ””öörrttüüllüü
ööddeenneekk”” ad› verilen ve halk›n y›l-
lard›r bilmedi¤i, Baflbakanlar›n bu
konuda hiç kimseye hesap vermedi-
¤i bir bütçe vard›r ki; bugüne kadar
nerede ve nas›l kullan›lm›flt›r bilin-
mez. 

Yoksullu¤un, açl›¤›n ve iflsizli-
¤in halk› tehdit etti¤i, halk çocukla-
r›n›n e¤itime para yetifltiremedi¤i
günümüzde halk›n kaynaklar› “ör-
tülü ödenek” ad› alt›nda halka karfl›
savaflta kullan›lmaktad›r. 

Y›llar önce yine halktan topla-
nan vergilerle yap›lm›fl olan fabri-
kalar, özellefltirme ad›na sudan ucuz
fiyatlarla emperyalist tekellere, ifl-
birlikçi burjuvalara, AKP hanedan›-
n›n üyelerine, peflkefl çekilmifltir;
hatta bu peflkefl için gerekli cüzi
miktardaki paralar bile, “bütçe”den
karfl›lan›p K‹T’ler iflbirlikçilere
adeta bedavaya getirilmifltir. 

Halk›n vergileriyle oluflan bütçe-
yi ya¤malayanlar, s›ra halk›n ihti-
yaçlar› oldu mu, “bütçe uygun de-

¤il” yalan›na s›¤›nacak kadar da
halk karfl›s›nda sorumsuz ve riya-
kard›rlar iflte. K›sacas›, bbüüttççee ççaall--
mmaayyaa,, çç››rrppmmaayyaa,, kkrreeddiiyyee,, ttaallaannaa
uuyygguunn aammaa ““ppaarraass››zz uullaaflfl››mm””aa uuyy--
gguunn ddee¤¤iillddiirr...... 

“Ücretsiz UUlafl›m”a 
Bütçe YYok AAma, LLükse, 
Savurganl›¤a ÇÇok? 

Bursa Büyük fiehir Belediye
Baflkan› Recep Altepe, “Bursa’y›
dünya flehri” yapacaklar›n› söylü-
yordu bir süre önce. Benzer iddiala-
r› bir çok belediyeden duymuflsu-
nuzdur. Peki, hangi bütçeyle Bursa
“dünya flehri” olacakt›r? Ve Bursa,
kimin için neye göre “dünya flehri”
haline gelecekti? E¤er, halk için da-
ha yaflan›l›r bir flehir yarat›lmak is-
teniyorsa bunun için o “bütçe”,
hhaallkk iiççiinn kullan›lmal›d›r. Belediye-
cilik as›l olarak halk›n temel ihti-
yaçlar›n› karfl›lamak, daha yaflan›l›r
bir flehir yaratmakt›r. E¤itim, sa¤l›k,
ulafl›m ve halk›n di¤er temel gerek-
sinimleri söz konusu oldu mu, ”büt-
çe uygun de¤il” diyenler, o “yeflil
Bursa”y› tekellere ya¤malat›yorlar. 

Bursa’n›n en güzel yerlerini, en
verimli bölgelerini, havas›n›, suyu-
nu tekellere peflkefl çektiler çoktan.
Mesela, Bursa’n›n ünlü tekelci bur-
juvalar›ndan Cavit Ça¤lar’a sunu-
lan imkanlar›n yüzde biri e¤itime
ayr›lsayd› san›r›z ö¤rencilerin “ula-
fl›m sorunu” çözülürdü. 

Veya, belediyenin, kimin, nas›l
kullanaca¤› bile bilinmeyen ama
yüklü paralar harcanarak yap›lan
“sosyal tesisler”e ay›rd›¤› paran›n
bir k›sm› da ulafl›m sorununu çöz-
mek için yetebilirdi. 

Bütçe kelimesi ilk olarak ‹ngilte-
re’de kullan›lm›fl olmas›na karfl›n
Frans›zca bir kelimeden türetilmifl.
Frans›zcada ““kküüççüükk ççaannttaa”” aanla-
m›na gelen “bougette” deyiminden
dönüfltürülmüfl. ““MMaalliiyyee bbaakkaann››--
nn››nn ççaannttaass››”” anlam›nda kullan›lm›fl
uzun bir süre de. E¤itime, sa¤l›¤a
s›rt›n› dönüp “bakan›n çantas›n›n
kapa¤›n›” s›k› s›k›ya örtenler, ifl
ya¤maya gelince, bakan›n çantas›-
n›n kapa¤›n› ard›na kadar aç›yorlar. 

K›sacas›, ücretsiz ulafl›m soru-
nunda mesele bütçenin yeterli olup
olmamas› de¤ildir. Mesele, kafan›n
ve iktidar›n niteli¤indedir.

Say›: 181 37‹ST‹YORUZ ALACA⁄IZ

Kütahya’da Gençlik
Semineri

17 May›s 2009 Tarihinde Kütahya
Gençlik Derne¤i Giriflimi taraf›ndan
E¤itim-Sen'de “Gençli¤in Mücadele Ta-
rihi” konulu seminer düzenlendi.

Konuflmac›lar ilk bölümde gençli¤in
Dev-Genç'e kadar gelinen süreçte nas›l
bir mücadele gösterdi¤ini ve gençlik ha-
reketinin nas›l bir yap›ya sahip oldu¤undan bahasettiler. Gençlik hareketi-
nin Dev-Genç ile daha güçlü ve bilinçli bir hal ald›¤›n› belirtiller.

Seminerin ikici bölümünde ise 12 Mart sonras› ortaya ç›kan gençlik ha-
reketlerinin mücadelesini ve 12 Eylül dönemi ve günümüze kadar gelen sü-
reçte gençli¤in nas›l mücadele etti¤ini; Nas›l bir örgütlenme içerisinde oldu-
¤u; faflizmin gençli¤i nas›l bask› alt›na al›nd›¤› anlat›ld›.

Gençli¤in karfl›laflt›klar› sorunlara de¤inilen konuflmada, gençli¤in, an-
cak örgütlü bir mücadeleyle sorunlar›n› çözülbilece¤i vurguland›.

Seminerde yap›lan konuflmada Dev-Genç'e sahip ç›kman›n onun ad›n›
kullanarak de¤il, Dev-Genç'in de¤erlerine sahip olmak ve onun teorisini-
prati¤ini uygulamakla ancak Dev-Genç'li olabilinece¤i vurguland›. 17 kifli-
nin kat›ld›¤› seminer, soru-cevap bölümünden sonra son buldu.
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Gençlik Federasyonu 19 May›s
“Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayram›” ile ilgili bir aç›klama
yapt›. 

Aç›klamada: “Sözde bu bayram
bizlerin bayram›! Güya bu ülkenin
biz gençli¤e verdi¤i de¤erin göster-
gesi bu bayram. Bizler, not bask›-
s›yla tutuldu¤umuz stadyumlarda,
toz toprak içerisinde, k›zg›n güne-
flin alt›nda onlar› e¤lendirmek için

kavrulurken, onlar üstü kapal› pro-
tokol tribünlerinde yay›ld›klar› deri
koltuklardan bizlere nas›l de¤er
verdikleri vaazlar›n› yinelerler.”
denilerek, oligarflinin sunmufl oldu-
¤u bu düzende kendilerine ait bir
gelecek görülmedi¤i belirtildi.

Ayr›ca gençli¤in gerici-bask›c›
e¤itim sistemiyle, iflsizlikle, yaln›z,
güçsüz, bireyci insanlar haline ge-
tirmeye çal›fl›ld›¤›n› ifade edildi.

Aç›klamada,“Yal-
n›zl›¤›m›z› ortadan
kald›rmal› bir araya
gelmeliyiz. Onlar›n
bize dayatt›¤› de¤il
kendi istedi¤imiz ge-
lece¤in peflinden gi-
delim. Bu ülke, bu ge-
lecek, bu dünya bi-
zim. Gelece¤imize biz sahip ç›k-
mazsak kim ç›kacak?” denildi.

Gençlik Federasyonu tüm genç-
li¤i, Federasyon saflar›nda bir ara-
ya gelmeye, sorunlar›n çözümü için
birlikte mücadele etmeye ve ger-
çekten bayram gibi olacak yar›nlar›
birlikte yaratmaya ça¤›rd›.

Halk Cephesi’nin ö¤rencilere
ücretsiz ulafl›m talebiyle bafllatt›¤›
“‹stiyoruz Alaca¤›z!” kampanyas›
yap›lan eylemlerle, toplanan imza-
larla, aç›lan standlarla, da¤›t›lan bil-
diriler ve kufllamalarla devam edi-
yor.

AAddaannaa:: Halk Cephesi 14 May›s
günü Motor Meslek Lisesi önünde
yapt›¤› eylemle ö¤rencilere ücretsiz
servis sa¤lanmas›n› istedi."Ücretsiz
Ulafl›m Hakk›m›zd›r, ‹stiyoruz Ala-
ca¤›z, Hakl›y›z Kazanaca¤›z-Halk
Cephesi" pankart›n›n aç›ld›¤› ey-
lemde "‹stiyoruz Alaca¤›z, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Ücretsiz
Ulafl›m Hakk›m›zd›r" sloganlar›
at›ld›. Aç›klama s›ras›nda ö¤renci-
lerin yo¤un ilgisinden, imza föyleri-
ne imza atmalar›ndan rahats›z olan
okul idaresi ve polis  ö¤rencilere
"izlemeyin, gidin, olay ç›kacak" di-
yerek oradan uzaklaflt›rmaya çal›flt›.
Bir ö¤rencinin aç›klamaya kat›lmak
istemesine polis engel olmaya çal›-
fl›rken ö¤renci "size ne ben de kat›-
laca¤›m, hem onlar bizim haklar›-
m›z› istiyorlar" demesi dikkat çekti.

EEllaazz››¤¤:: Gençlik Derne¤i Girifli-
mi ö¤rencileri 14 May›s  günü F›rat
Üniversitesi kampüsünde "‹stiyoruz
Alaca¤›z" kampanyas› hakk›nda
bilgilendirme yapt›. Türkiye'de var

olan e¤itim ve ulafl›m sorununa dik-
kat çekerek ülkemizde e¤itimin,
ulafl›m›n bir rant alan› olarak görül-
dü¤ünü, ancak bunun halk›n en do-
¤al hakk› oldu¤unu; ulafl›m›n, e¤iti-
min ücretsiz olmas›n› ve servis soy-
gununa son verilmesini isteyen ö¤-
renciler, sorunlar›n çözümünün bir-
likte mücadeleden geçti¤ini belirtti-
ler. Daha sonra üniversitede imza
topland›.

Ayr›ca Halk Cepheliler de Y›l-
d›zba¤lar› Mahallesi’nde 15-17 Ma-
y›s tarihlerinde imza toplad›lar.
Halk›n ilgisinin yo¤un oldu¤u ma-
hallede "Halk›z biz, mademki bizle-
rin oylar›yla bafla geliyorlar beledi-
ye bizi dinlemek zorunda, e¤er din-
lemezse, bafllar›na y›kar›z belediye-
yi" diyerek öfkelerini dile getirenler
oldu.

‹‹zzmmiirr:: “‹stiyoruz Alaca¤›z”
kampanyas› kapsam›nda 11 May›s
günü  Bayrakl› ilçesi Gümüflpala
Mahallesi Gümüflpala Ticaret Lisesi
önünde bir eylem yap›ld›. Okul ç›-
k›fl› oldu¤u için ö¤rencilerin ilgiyle
dinledi¤i bas›n aç›klamas›n› soru-
nuna sahip ç›kan bir lise ö¤rencisi
okudu.

Eylemde "Ücretsiz Ulafl›m ‹sti-
yoruz Alaca¤›z / Halk Cephesi"
pankart› aç›l›rken, "Halk›z Hakl›y›z

Kazanaca¤›z, Zama Zulme, Soygu-
na Son, Servis Ücreti Soygununa
Son, Müflteri De¤il Ö¤renciyiz, Üc-
retsiz Ulafl›m ‹stiyoruz" sloganlar›
at›ld›.

AAlliibbeeyykkööyy:: Bir süredir bildiri
da¤›tarak, kufllama yaparak, afifl ve
pullamalarla ve ev ev, sokak sokak
dolaflarak kampanyay› sürdüren
Halk Cepheliler çal›flmalar›n› stand
açarak devam ettirdiler. 

17 May›s günü Alibeyköy Cen-
giz Topel Caddesi Dörtyol’da stand-
lar›n› açan ve önlükleri giyen Halk
Cepheliler 2 saat boyunca bildiri
da¤›t›p imza toplad›lar. Halk›n yo-
¤un ilgisinin oldu¤u stantta iki saat-
te 160 imza topland›. 

Ö¤rencilere ücretsiz ulafl›m ve
ulafl›m sorunuyla ilgili konuflmalar
yap›larak kampanya hakk›nda bilgi
ler verildi. 

'Biz Halk›z, Çözüm ‹stiyoruz'

“Gerçek Bayramlar›
Birlikte Yaratal›m!”
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AKP hükümeti, bir y›ld›r meclis günde-
minde bulunan sendikalarla ilgili yasa tasla-
¤›n› gündeme ald›. Yeni yasa tasla¤›n›n ön-
gördü¤ü de¤ifliklikler flöyle sunuluyor: 

- Halen 28 olan iflkolu say›s› 19'a indiriliyor. 

- Bir sendikan›n toplu sözleflme yapmas› için o
iflkolunun yüzde 10'unda örgütlü olma flart› kald›-
r›l›yor. Ancak bunun yerine yüzde 3 baraj› ya da
sendikan›n toplu sözleflme yapabilmesi için ekono-
mik ve sosyal konseye üye olmas› veya 80 bin
üyesi bulunan bir konfederasyona ba¤l› olma flart›
getiriliyor. 

- Grev yasa¤› daralt›l›yor, sendikalar›n kapat›l-
mas›, faaliyetlerinin durdurulmas› anayasaya ba¤l›
hale getiriliyor.

- Sendika kurucular›n›n TC vatandafl› olma flart›
kald›r›l›yor. 

- Sendikaya üye olma yafl› 16'dan 15'e indirili-
yor.

- Sendika üyeli¤ine giriflte ve üyelikten ayr›l-
mak için noter flart› kald›r›l›yor. 

- Sendikalar en az 7 kiflinin bir araya gelmesiyle
oluflturulabilecek.

- Geçici olarak iflsiz kalan iflçinin sendikaya üye-
li¤i 1 y›l sürecek. Bu sürenin sonunda iflsizli¤in de-
vam etmesi halinde üyeli¤i sona erecek.

Sendikalardan, yeni sendika yasas› tasla¤›na de-
¤iflik tepkiler geldi. Devlet güdümlü sendikalar,
baflta Hak-‹fl olmak üzere yeni yasay› olumlay›p,
AKP gibi yeni yasan›n ne kadar demokratik oldu-
¤una, emekçiler lehine oldu¤una dair övgüler yap›-
yor. Türk-‹fl’in ise, mevcut yasal düzenlemenin de
gerisinde alternatif taslak haz›rl›¤›nda oldu¤u gö-
rülüyor. D‹SK  ise mevcut düzenlemede “12 Eylül
zihniyetinin korundu¤unu belirterek tasla¤›n ye-
tersiz oldu¤unu belirtiyor. AKP’den daha farkl› bir
fley beklemek, AB’nin, ILO’nun hükümete bask› ya-
parak bir sonuç alaca¤›n› ummak büyük safl›k ola-
cakt›r. Dahas› aldatmacaya ortak olmak olacakt›r.

AB’si, ILO’su yaklafl›k 25 y›ld›r 12 Eylül faflizmi-
nin ürünü olan sendikalar yasas›na sesini ç›karma-
m›fl, tersine 12 Eylül faflizmine onay verdi¤i gibi bu
yasay› onaylam›flt›r. AKP, kendisinden önceki dü-
zen partilerinden devrald›¤› yasay› bugüne getir-
mifltir. Bugün de¤iflen nedir? Göz boyama, aldatma-
ca ihtiyac›n› neden duyuyorlar? 

Yasa kimi yasaklar›, engelleri kald›r›yor görün-
se de gerçekte bask›c›, yasakç› zihniyetin özü ko-
runmakta, kald›r›lan bir fleyin yerine yeni bir fley
konularak bask› ve yasakc›l›k sürdürülmektedir.

Ancak aç›k olan fludur, oligarfli ve onun hükümet-
leri emekçilerin mücadelesinden korkmaktad›rlar.
Bunun için tüm “demokrasi” flovlar›na ra¤men
emekçilerin mücadelesinin ve örgütlenmesinin
önünü açacak düzenlemeleri kald›rmamakta, tersi-
ne inceltilmifl biçimde eski düzenlemeleri koru-
maktad›r.

Örne¤in, “grev yasa¤› daralt›lacak”, “sendikala-
r›n kapat›lmas›  anayasaya ba¤l› olacak deniyor.
Grev yasa¤›n› tümüyle kald›rm›yorlar. Dayan›flma
grevi, genel grev, hak grevi yasa¤› devam ettirili-
yor. “Sendikalar›n kapat›lmas› anayasaya ba¤l› ha-
le getirilecek” deniyor ancak anayasay› düzenle-
yen, yapan yine iktidarlar›n kendisidir ve anayasa-
n›n kendisi sendikalar kanunu ile ayn› özü tafl›-
maktad›r. Dolay›s›yla sendikalar›n kapat›lmas›, fa-
aliyetlerinin durdurulmas› rahatl›kla “Cumhuriye-
tin niteliklerine ve demokratik esaslara ayk›r›” de-
nilerek gerçeklefltirilebilecektir. 

Yasalar, yasal düzenlemeler bir sonuçtur. Müca-
delenin, güçler dengesinin, s›n›f savafl›m›n›n birer
sonucu. Ve ayn› zamanda s›n›f savafl›m›n›n yans›-
mas›ndan baflka bir fley de¤ildir. Sendikalar yasa-
s›nda da bu anlamda iki s›n›f›n savafl›m› vard›r. ‹ki
s›n›f›n ç›kar çat›flmas› vard›r: Burjuvazi ve iflçi s›n›-
f›n›n. Yasamas› yürütmesi yarg›s›yla devletin ken-
disi bu s›n›flar aras›nda bir hakem, bir arac› de¤il,
tersine bir taraft›r. Yasalar› düzenleyen, yasalar›
haz›rlayan iktidarlar ve bunun somut ifadesi olan
devletin kendisi bu s›n›flardan birinin ç›kar›n›n
temsilcisinden baflka bir fley de¤ildir.

Bu yan›yla mücadele verilmeksizin, s›n›f savafl›-
m›n› yükseltmeksizin devletten, onun iktidarlar›n-
dan ya da AB’den onun kurumlar›ndan emekçiler
lehine iyilefltirmeler, düzenlemeler beklenemez.

Emekçiler, sendikac›lar, ç›kar›lmas› düflünülen
yasalar›n emekçi düflman› yüzünü teflhir ederken,
kendi alternatif düzenlemelerini ortaya koyarak
bunun gerçekleflmesi için mücadele ederler. Müca-
dele etmekten baflka seçenek olmad›¤›n› ortaya
koyarlar.

‹flçi s›n›f›n›n, emekçilerin mücadele tarihi bunun
örnekleriyle doludur. 15-16 Haziran direnifli, Tarifl,
Kavel direniflleri, yeni bask› yasalar›n›n ç›kmas›n›,
ve varolan gerici, faflist yasa ve uygulamalar›n fiili
olarak uygulanmas›n› engellemifl, emekçiler lehine
fiili durumlar yaratm›flt›r.

Bugün olacak olan da budur.

Devrimci ‹flçi
Hareketi

Yeni Sendika Yasas› 
YASALAR B‹R SONUÇTUR
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‹zmir Karfl›yaka Belediyesi’ne
ba¤l› Kent A.fi’de çal›fl›rken, iflten
ç›kar›lan 290 iflçinin Örnekköy fian-
tiyesi’ndeki direniflleri devam edi-
yor. Patron iflten att›¤› iflçileri tafle-
ron firmada sendikas›z ve güvence-
siz çal›flmay› dayat›rken, iflçiler bu-
nu kabul etmeyeceklerini söylüyor-
lar. 

Direniflteki iflçiler 15 May›s gü-
nü Karfl›yaka ‹skelesi’nde toplana-
rak bir eylem yapt›lar. “Kent A.fi’de
‹flçi K›y›m›” yaz›l› pankart›n aç›ld›-
¤› eylemde, bas›n aç›klamas›n› oku-
yan D‹SK Ege Bölge Temsilcisi
Azad Fazla, Belediye Baflkan› Ce-
vat Durak’›n seçim öncesi verdi¤i
sözleri tutmad›¤›n› belirterek, bun-
dan sonra ‹zmir’in her yerinde ey-
lem yapacaklar›n› söyledi. Eylemin
ard›ndan iflçiler Karfl›yaka Çarfl›’da
bildiri da¤›tt›lar. 

18 May›s günü ‹zmir Genel-‹fl
Bölge Örgütlenmesi tüm flubeleriy-
le birlikte bir bas›n toplant›s› düzen-
ledi. Bölge Örgütlenme Sekreteri
Kani Beko, iflçilerin direniflleri hak-
k›nda bilgi verdikten sonra “ 26
May›s günü ‘Kent A.fi ‹flçileri Geri
Al›ns›n Yürüyüflü’ yap›lacak tüm
kamuoyunu yürüyüfle davet ediyo-
ruz” dedi. 

‹zmir Yamanlar Özgürlükler
Derne¤i 20 May›s günü Örnekköy
fiantiye’sinde KENT A.fi iflçilerini
ziyaret etti. 21 gündür aileleriyle
flantiyeyi terk etmeyen iflçileri ziya-
ret eden dernek üyeleri desteklerini
sunarken iflçiler dernek üyelerine
"kendi imkânlar›n›zla, çay flekerle
bile olsa bize destek sunman›z çok
güzel. Biz kaç gündür gece gündüz
buraday›z ama bir belediyeden hiç-
bir yetkili gelip halimizi sormuyor"
dediler. Dernek üyeleri daha sonra

Karfl›yaka
Belediye-
si önünde
yap›lacak
e y l e m e
kat › lmak
için iflçi-
lerle bir-
likte flantiyeden ayr›ld›lar.

Karfl›yaka’da ‹fl Bankas› önün-
den bafllayan yürüyüflte "‹flimize
Dönene Kadar Direniflteyiz KENT
Afi ‹fiÇ‹LER‹ D‹SK GENEL-‹fi"
yaz›l› pankart tafl›nd›. ‹fl Bankas›
önünden belediyeye yürüyen iflçile-
rin önü polis taraf›ndan kesildi ve
belediyeye yaklaflmalar› engellen-
mek istendi. Bu durumu alk›fllar ve
sloganlarla protesto eden iflçiler be-
lediyenin önüne kadar gelerek bura-
da bir aç›klama yapt›lar. Aç›klama-
da “Bu sosyal cinayeti sonland›r›n”
denildi.

KENT A.fi. ‹flçileri ‹flçi K›y›m›na Direniyor

K›z›lay Kan Merkezi
Çal›flanlar› Kazand›

Yaklafl›k 6 ay önce D‹SK’e
ba¤l› DDeevv SSaa¤¤ll››kk--‹‹flfl SSeennddiikkaa--
ss››’nda örgütlenmeye bafllad›-
klar› için sürülen ve sürgünü
kabul etmedikleri için iflten
at›lan K›z›lay Kan Merkezi
çal›flanlar› açt›klar› davay›
kazand›lar. 13 May›s’ta görü-
len davan›n 4. oturumu sonu-
cunda mahkeme, “iflçilerin
iiflflee iiaaddeessiinnee ve iade gerçek-
leflmedi¤i taktirde tazminat
ödenmesine” karar verdi.

Bu H›rs›zl›k De¤il, Hakk›m›z› Al›yoruz!
Fiskobirlik'e verdikleri ürünlerinin paras›n› alamayan f›nd›k üreti-

cileri, 16 May›s günü Düzce’nin Akçakoca ‹lçesi’ndeki birlik flubesi-
ni bast›. Alacaklar›na karfl›l›k marketten al›fl-verifl yapmak isteyen
f›nd›k üreticilerini flube çal›flanlar› engellemeye çal›flt›. 'Hakk›m›z›
al›yoruz' diyerek marketten ihtiyaçlar›n› alan f›nd›k üreticilerinin öf-
kesi karfl›s›nda Fiskobirlik yetkilileri  100 TL’lik al›fl-verifl yapmala-
r›na izin vermek zorunda kald›.

F›nd›k üreticileri, “Fiskobirlik ald›¤› ürünlerimizin paras›n› ver-
miyor. Daha önce bize alacaklar›m›za karfl›l›k al›fl-verifl çeki veriyor-
lard›. 2 ayd›r bunu da kesince, biz de markete geldik. Sadece hakk›-
m›z› al›yoruz” diyerek ma¤duriyetlerini belirtiler.

Adliyeler Saray Çal›flanlar
Köle Olmayacak 

21 May›s günü Bak›rköy Adliye-
si’nde çal›flan Büro Emekçileri Sendika-
s›’na (BES) ba¤l› memurlar adliye önün-
de bir eylem gerçeklefltirdiler. 

BES üyesi yaklafl›k 80 kiflinin kat›ld›¤›
eylemde memurlar “Ücrette, Yarg›da Ada-
let ‹stiyoruz” yazan bir pankart açt›lar.

Eylemde baflta krefl sorunu dile getiri-
lerek adliyede uygulanan anti-demokra-
tik uygulamalara son verilmesi istendi.
Eylemde bir aç›klama yapan BES 1
No’lu fiube Baflkan› Dursun Do¤an yafla-
d›klar› sorunlar› anlatarak, “Bu vurdum
duymazl›k, Adliyeleri saray çal›flanlar›
köle gören bir zihniyetin ürünüdür” dedi.
“Bizler köle olmayaca¤›z. Mücadelemiz-
de hakl›y›z kazanaca¤›z” diyerek bitiri-
len eylemde; “Krefl
Hakk›m›z Söke Sö-
ke Al›r›z, Sa¤l›k
Hakk›m›z Gaspedi-
lemez, Kartl› Girifl
‹stemiyoruz, Adliye-
ler Saray Çal›flanlar
Köle Olmayacak”
sloganlar› at›ld›.

Meha Tekstil ‹flçileri
Kazand›

‹stanbul Gaziosmanpafla’da
yaklafl›k 2 ayd›r direniflte olan Me-
ha Tekstil iflçilerinin yürüttükleri
mücadele kazan›mla sonuçland›. 

Meha Tekstil iflçileriyle LC Wa-
ikiki aras›nda yap›lan görüflmeler
sonucunda LC Waikiki, direniflçi
iflçilerin alacaklar›n›n yüzde 65’ini,
di¤er iflçilerin ise sadece içerdeki
maafl alacaklar›n› ödemeyi kabul
etti. Bu kazan›m sonucunda direnifl
çad›r› davul zurna eflli¤inde kald›-
r›ld›.



Halk›n çeflitli kesimlerinin sahip
oldu¤u dinamikleri köreltmek, on-
lar› düzenle bütünlefltirmek için ik-
tidarla, iflbirlikçiler yo¤un faaliyet-
ler içindeler. “Kürt aç›l›m›”, “Alevi
aç›l›m›” diye gündeme gelen her
manevra buna yönelik. 

Alevi din bezirganlar›, AKP’li
din bezirganlar›yla bu noktada ol-
dukça iyi anlafl›yorlar. Bu anlaflma-
n›n son örneklerinden biri, Baflba-
kan’›n iflbirlikçi ‹zzettin Do¤an’a
ders kitaplar›ndaki Alevilikle ilgili
bölümleri yazd›rmas› oldu. 

Bu kesimlerin iflbirli¤iyle önü-
müzdeki günlerde de bir ““AAlleevvii ÇÇaa--
ll››flflttaayy››”” haz›rlan›rken, DDeevvrriimmccii
AAlleevvii KKoommiitteessii,, 18 May›s 2009 ta-
rihli aç›klamas›yla, bu iflbirlikçili¤i
mahkum etti. Aç›klamay› k›saltarak
yay›nl›yoruz.

******

Alevili¤in ttarihini ççar-
p›tan iiflbirlikçilerin ggün
gelir kitab› dda ddürülür.

Her zaman iktidar›n dümen su-
yunda hareket etmekte oldukça ba-
flar›l› olan tescilli iflbirlikçi ‹zzettin
DO⁄AN, içini boflaltmaya çal›flt›¤›
Alevili¤i devletle birlikte Alevi-
Sünni garnitürü haline getirme ça-
bas› içerisindedir.

Alevi halk›n›n ‹zzettin DO⁄AN

gibi hiçbir zaman "uyku
duas› ve sabah duas›" yo-
luyla felsefelerini ve kül-
türel varl›klar›n› ispat et-
mek diye bir sorunu olma-
m›flt›r. Okullarda okutula-
cak kitaplar kapsam›nda
yer alan bu ve buna benzer
öneriler, Alevi halk›n›n s›-
n›flar mücadelesindeki ta-
rihsel rolünü yads›yan,
ondan ar›nd›rmaya çal›flan
bir özellik tafl›maktad›r.

(...)

‹zzettin DDo¤an ggibi
Bezirganlar Ne ZZaman OOrtaya
Ç›kar?
Onlar, ne zaman ç›karlar› söz konu-
su olursa o zaman ortada görünür-
ler. Alevi halk› katledilirken yoktur-
lar. Alevilerin dernekleri bas›l›rken,
cem evlerine panzerler girerken
yokturlar. 

Gazi katliam› davas›na; Gazi hal-
k›, Gazi Halk Meclisi otobüslerle gi-
derken, yollarda coplan›r, katledil-
mek istenirken yokturlar. Birçok
yoksul gecekondu mahallesine dev-
let eliyle fuhufl- uyuflturucu sokulur-
ken onlar yoktur. Aleviler inançlar›n-
dan dolay› bask› görürken yokturlar.
Onlar bu dönemlerde hep devletin
yan›ndad›rlar. Bask›lara karfl› isyan
eden halk›n karfl›s›nda "sükunet" tel-
kin eder, aleviler soka¤a dökülmez
derler. Onlar, Alevi halk›n› despot ve
tarihi boyunca yoksul halka, Alevi
halka zulmetmifl devletle bütünlefl-
tirmek için vard›rlar. 

K›sacas› (...) ‹‹zzzzeettttiinn DDOO⁄⁄AANN
bbiiççiimm ddee¤¤iiflflttiirrmmiiflfl bbiirr HH››zz››rr ppaaflflaadd››rr..

Aleviler Ad›na KKomisyon
Oluflturup KKonuflma YYetkisini
Kim VVerdi? 

‹zzettin Do¤an, "Alevileri temsi-
len" yazma hakk›n› nerden bulu-
yor? Alevilere ait olmayan Türk-‹s-

lam sentezi çark›ndaki çarp›t›lm›fl
alevi tarihini konufluyor yaz›yor,
Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n tutumu-
na ba¤l› olarak da diz k›r›yor. Elbet-
te ki Alevi çocuklar›n›n okullar da
iflbirlikçilerden ö¤renece¤i hiçbir
fley yoktur. Peki, kim verdi bu yet-
kiyi Do¤an'a? 

fieriatç› tarikatlar tutar Sünniler
ad›na konuflur, birisi bir dernek- va-
k›f kurup Aleviler ad›na konuflur.
Bulufltuklar› yer DD‹‹NN BBEEZZ‹‹RRGGAANN--
LLII⁄⁄IIDDIIRR.. Alevi çocuklar›n›n nas›l
e¤itilece¤ine ‹zzettin Do¤an m› ka-
rar veriyor? Alevili¤in tek otoritesi
midir ‹zzettin Do¤an? 

EEYY AALLEEVV‹‹ HHAALLKKII;; Görün, ta-
n›y›n din bezirganlar›n›. Bu katli-
amc› iktidara nas›l sahip ç›kt›klar›n›
görün. Tan›y›n ve inançlar›n›z›, de-
¤erlerinizi, tarihinizi satmalar›na ve
uydurma bir Alevilik ö¤retisinin
okullarda çocuklar›n›za ders olarak
verilmesine izin vermeyin! 

EEYY ‹‹ZZZZEETTTT‹‹NN DDOO⁄⁄AANNLLAARR;;
Bu yolun ne Alevilikle, ne de halkla
ilgisi yoktur. Katliamc›, rüflvetçi,
sömürücülerin yan›nda yer almak,
yoksul halk›n öfkesini, zulme isya-
n›n› dizginlemek onlara yap›lacak
en büyük kötülüktür. Bu yoldan dö-
nün. Pir Sultanlar'›n, Bedreddin'le-
rin, Baba ‹shaklar'›n yoluna gelin. 

"ZAL‹M‹N ZULMÜNE KARfiI
ÇIKMAMAK MAZLUMA YAPILA-
CAK EN BÜYÜK KÖTÜLÜKTÜR.
BEN ZAL‹MLERLE B‹RL‹KTE
VARLIK ‹Ç‹NDE YAfiAMAYI AL-
ÇAKLIK; ZAL‹ME KARfiI GELE-
REK BULACA⁄IM ÖLÜMÜ ‹SE
YÜCEL‹K SAYARIM" diyen ‹mam
Hüseyin'in yoluna gelin. Halk›n da
bir adaleti vard›r, gelir sebebin ka-
p›s›nda durur. Alevili¤in de bir is-
yan tarihi vard›r. Tarihini çarp›tan
iflbirlikçilerin de gün gelir kitab› da
dürülür.
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--SSiizzlleerrii bbiirraazz yy››llllaarr öönncceessiinnee
ggööttüürrmmeekk iissttiiyyoorruuzz.. SSiizziinnllee bbeerraa--
bbeerr bbiizz ddee oo zzaammaann›› tteekkrraarr yyaaflflaa--
mmaayy›› vvee bbuu vveessiilleeyyllee ddeerrggiimmiizziinn
ookkuurrllaarr››nnaa oo ddöönneemmii hhaatt››rrllaattmmaayy››
iissttiiyyoorruuzz.. HHüüsseeyyiinn,, bbiillddii¤¤iinniizz ggiibbii
ddeevvrriimmcciilleerriinn ççookk ddee¤¤eerr vveerrddiikkllee--
rrii,, öörrnneekk aalldd››kkllaarr›› bbiirr öönnddeerrddiirr..
HHüüsseeyyiinn’’ii ssiizzlleerriinn aannllaatt››mm››yyllaa ddaa
öö¤¤rreennmmeekk vvee ttaann››mmaakk iisstteerriizz.. NNaa--
ss››ll bbiirriiyyddii?? DDeevvrriimmccii oolldduu¤¤uu zzaa--
mmaannllaarrddaa ssiizzee yyöönneelliikk yyaakkllaaflfl››mm››,,
kkoonnuuflflmmaallaarr›› nnaass››lldd››??

AAllii KKaammbbeerr ((AAmmccaass››)):: ‹yi bir
insand›. ‹nsan› çok severdi, yard›m
ederdi. Fakirdi ama yard›m ederdi.
O zaman hiç kimse üniversite oku-
muyordu, üniversite nedir bilmiyor-
du. ‹stanbul’da doktorlu¤u kazan-
m›flt›. 3 sene okudu ‹stanbul’da,
sonra eve geldi. ‘Doktorluk bana
göre de¤il, doktorlu¤u ben yapa-
mam’ dedi. Ankara Siyasal Bilgiler
Fakültesi’ne girdi. Me¤erse siyasal-
da iliflkisi varm›fl. Biz bilmiyorduk
tabi nerden bilelim. Çok kitap okur-

du. Kap›y› kapat›p yaz› yaz›yordu.
Odadan ç›km›yordu yaz› yaz›yordu.
Sayfalar dolusu yaz›lar› vard›. (Seh-
pan›n boyunu gösterip BN) Ha bu
kadar yaz›lar› vard›. O yaz›lara son-
ra ne oldu bilmiyorum. Anas› ‘o¤-
lum biraz ç›k gez ‘ diyor. O’da ‘ben
buraya gezmeye gelmedim’ diyor-
du. Çok okurdu. Anas›n› çok sever-
di. Anas›n›, kardefllerini çok sever-
di. Biz böyle olaca¤›n›, böyle gide-
ce¤ini bilmiyorduk. O zaman hiç
kimse bilmiyordu. fiimdiki gibi
devrimcilik çok fazla bilinmiyordu.
O zaman binde bir vard›. Hüse-
yin’de binde birdi. Bir gün askerler
geldi. Demek ki arand›¤› zaman
aramaya geldiler eve. Anas› ‘niye
evimi ar›yorsunuz’ dedi askerlere.
Askerler de, ‘senin o¤lun k›z kaç›r-
m›fl o yüzden geldik burada m› di-
ye.’ Anas› da ‘keflke öyle olsa ikisi
de burada olsalard›’ dedi askerlere.
U¤rafl›yordu ama biz bilmiyorduk. 

-- AArraannmmaayyaa bbaaflflllaanndd››¤¤›› zzaammaann››
hhaatt››rrll››yyoorr mmuussuunnuuzz?? DDaahhaa ddoo¤¤rruu--
ssuu oo ggeelliiflflmmeelleerrddeenn hhaabbeerriinniizz ooll--
mmuuflfl mmuuyydduu?? 

AAllii KKaammbbeerr ((AAmmccaass››)):: Aranma
döneminde amcas› Keban’da çal›fl›-
yordu, oradan al›p götürdüler. Ana-
s› tutsak oldu¤unda onu görmeyi
çok istiyordu. Ama göstermezler di-
ye gitmedi. Amcas› gidip Ankara’da
hapishanede gördü.

Cevahir flehit düfltü¤ünde sahip-
lenen köylülerini amcas› anlat›yor: 

““OOnnllaarr iiyyiilleerrddii ççookk ddeesstteekk ggöörrddüükk..
77 yy››ll hhiiçç kkiimmsseenniinn ddüü¤¤üünnüünnddee ddaavvuull
ççaall››nnmmaadd›› bbuu kkööyyddee.. BBiirr ggeennçç eevvlleennee--
cceekk,, aammccaass›› aaiilleenniinn yyaann››nnaa ggiiddiiyyoorr..
‘‘OO ggeenncciinn ddüü¤¤üünnüünnddee ddaavvuull ççaall››nn yyaa--
zz››kktt››rr’’ ddiiyyoorr.. GGeenncciinn bbaabbaass›› iissee ‘‘HHüüssee--
yyiinn sseenniinn yyee¤¤eenniinn,, kkaann››nndd››rr aammaa bbii--
zziimm iiççiinnddee bbiirr ddüünnyyaadd››rr’’ ddiiyyoorr.. DDaavvuull
ççaalldd››rrmm››yyoorr ddüü¤¤üünnddee.. BBuu kkööyyddee hheepp
oonnaa bbööyyllee ssaayygg›› ggöösstteerrddiilleerr.. 77 yy››ll hhiiçç
kkiimmssee ddaavvuull ççaalldd››rrmmaadd›› ddüü¤¤üünnüünnddee..””

Devrimci önderlerden, THKP-C’nin kurucular›n-
dan Hüseyin Cevahir’in köyündeydik geçen y›l.
Cevahir için anma töreni düzenlenmiflti... 

Dersim’in Mazgirt ilçesi Mohundu Nahiyesi, fiöbek
(Yelde¤en) köyüne Cevahir’in anmas›ndan bir hafta

sonra tekrar gittik. Cevahir’in ailesiyle hissettiklerini paylaflal›m ve bunla-
r› aktaral›m istedik. Cevahir’ in köyü k›smen boflalt›lm›fl bir köy. Röportaj
için gitti¤imizde ‹zmir’ den, Ankara’ dan yazlar› köye gelenlerle karfl›lafl-
t›k. Köyün hemen hepsi akraba, Cevahir ailesinden. Cevahir ailesi SSaarr››ssaall--
tt››kkll››llaarr’dan. Köy tamamen Kürt Alevi bir köy, 1916’da köydeki bir çok
Alevi dedesi devlet taraf›ndan katledilmifl. Yine 1938 Dersim katliam›nda
da köylüler birçok canlar›n› vermifller. Hüseyin Cevahir’in dedesi de ‘38
Dersim Katliam›’nda katledilenler aras›nda. 

Cevahir’in do¤du¤u evin de OOccaakk olmas›ndan dolay› bölge halk› tara-
f›ndan ziyaretler yap›l›p, kurbanlar kesiliyor. Eskiden, köyde yaflanan so-
runlar bu ocakta çözülüyor, cemler tutuluyordu. 

Gitti¤imiz ev Cevahir’in do¤du¤u ev. O evde flu anda onu hiç görme-
mifl, ayn› ismi tafl›yan kardefli ve üvey annesi var. Üvey annesi de, kardefli
de sevgi ve sayg› duyarak anlat›yorlar. “Hüseyin’ le ilgili konuflma hakk›
ona eme¤i geçen amca ve yengesine düfler, onlar›n hakk›” diye düflündü-
kleri için sözü amcas›na b›rakt›lar daha çok. Anma için gitti¤imizde köye
Cevahir’in Ankara’daki Amcas› Ali Kamber Cevahir ve efli gelmifllerdi. 

Röportaj için geldi¤imizi söyledi¤imizde yengesinin ilk söyledi¤i flu ol-
du: “N’olursunuz söylediklerimiz yanl›fl anlafl›lmas›n. Kitaplarda, filmler-
de ç›k›yor ama bazen yanl›fl fleyler ç›k›yor. Biz o konuda çok üzülüyoruz.
Bir kitapta amcas›n›n ona hiç söylemedi¤i fleyler ç›kt›. Asla biz ona öyle
bir fley söyleyemeyiz. Onun gibi bir insan bu dünyaya bir daha gelmez” de-
di ve bu cümlesini sürekli tekrar etti röportaj boyunca: “Amcas› onu çok
seviyordu, elinde büyüdü ona eme¤i çok olmufltur. O ça¤r›y› yaparken de
çok sevdi¤i için yapt›. Yoksa baflkaca bir niyeti ve düflüncesi yoktu.”

Bu konuda kendilerine çok soru geldi¤i anlafl›l›yordu. Röportaj boyun-
ca çok duygulu anlar yaflad›k. Hüseyin Cevahir’le ilgili röportaj yapmaya
geldik dedi¤imizde amcas› a¤lamaya bafllad›. Cevahir’in yengesi, Ali
Kamber Amcan›n hat›rlayamad›¤› yerlerde hemen devreye giriyordu. Ara-
da Kürtçe konuflarak anlatt›lar anlatmak istediklerini. Çünkü Kürtçe daha
rahat ifade ediyorlard›.

CCeevvaahhiirr’’iinn KKööyyüünnddeenn aann››llaarr,, iizzlleenniimmlleerr...... 
““77 yy››ll hhiiçç kkiimmsseenniinn ddüü¤¤üünnüünnddee ddaavvuull
ççaall››nnmmaadd›› bbuu kkööyyddee””



-- ‹‹ssttaannbbuull MMaalltteeppee’’ddee flfleehhiitt
ddüüflflttüü¤¤üü ççaatt››flflmmaayy›› nnaass››ll öö¤¤rreennddii--
nniizz,, oonnddaann ssoonnrraa kkii ggeelliiflflmmeelleerr nnaa--
ss››ll oolldduu??

AAllii KKaammbbeerr((AAmmccaass››)):: fiehit
düflmeden önce ça¤›r›yorlar amcas›-
n›. Amcas› Keban baraj›nda çal›fl›-
yordu o zaman, al›p götürüyorlar.
En yak›n ailesinden kim var diye
düflünüyorlar. Gelsin ikna etsin.
Uça¤a bindiriyorlar, ‘senin ye¤enin
bir evde, polisler, askerler taraf›n-
dan sar›lm›fl, gel ikna et ölmesin,
yan›nda bir k›z var ellerinde kötü-
lük yapmas›nlar’ diye konufluyorlar
götürürlerken. Uçakla al›p çat›flma-
n›n oldu¤u evin önüne götürüyorlar.
(Burada yine röportaja bafllamadan
önce söylediklerini tekrar etti yen-
gesi, ‘aman yanl›fl yaz›lmas›n. Am-
cas› Ona bizden böyle insan ç›kma-
d› diye bir fley söylemedi. Baflka
yerlerde yanl›fl yaz›ld›. Bak iyi din-
leyin böyle dedi böyle yaz›n’ diye
bizi uyar›yor.) Amcas›, Maltepe’de-
ki çat›flman›n oldu¤u evin önünde
‘o¤lum teslim ol’ diyor. Hüseyin’de
‘‘aammccaa sseenn ggiitt,, bbeenniimm bbuurraaddaann ccee--
nnaazzeemmii aall››rrss››nn aannccaakk,, sseenn ggiitt’’ di-
yor. Sonra amcas› Kürtçe konuflu-
yor. ‘Hüseyin o yan›n›zdaki k›z› b›-
rak›n senin de k›z kardeflin var. Bak
senin de k›z kardeflin var bize yak›fl-
m›yor k›z› b›rak›n, k›z› incitmeyin’
diyor amcas›. Hüseyin’de ‘‘aammccaa bbiizz
bbiirr flfleeyy yyaappmm››yyoorruuzz,, sseenn ggiitt bbuurraa--
ddaann’’ diyor. Baz› kitaplarda ise bu
sözler çarp›t›ld›, ben özellikle onu
düzeltmek istiyorum. ‘Böyle insan
hafla bizden böyle kötü bir insan
ç›kmad› bu nas›l ifl’ diye bir fley de-
memifl. Adamada yaz›k, Hüseyin’e
çok eme¤i var. Kendi elleriyle bü-
yüttü onu. Onlar› söylerken de onu
çok seviyordu o yüzden söyledi.
Onu çok seviyorduk, amcas› da çok
seviyordu. Çok eme¤i vard›. Eli-
mizde büyüdü. ‹lk önce yaflad›klar›-
n› amcas› anlatm›yordu. Sonra an-
latmaya bafllad›. Biz içimizde yafla-
d›k bu ac›y›. 

Bu ac› ne kitaba s›¤ar ne de ko-
nuflmaya s›¤ar ben böyle anlat›yo-
rum ama yetmiyor. Onu anlat›yo-
rum ama yetmiyor anlatt›klar›m. O

büyük bir devrimciydi. Hissettikle-
rimizi, yaflad›klar›m›z› anlatam›yo-
rum. 

- CCeennaazzeessiinnii ssiizz mmii aallmmaayyaa ggiitt--
ttiinniizz,, CCeennaazzeessii aall››nn››rrkkeenn,, ttoopprraa¤¤aa
vveerriilliirrkkeenn eennggeelllleemmeelleerr vveeyyaa bbaaflfl--
kkaa ssoorruunnllaarr,, nnaass››ll oolldduu?? 

AAllii KKaammbbeerr ((AAmmccaass››)):: Cenaze-
yi amcas› ald›. Gel ye¤eninin cena-
zesini al dediler. Cenazeyi getirir-
lerken yolda küçük bir kaza da geçi-
riyorlar. Cenazeye sac tabut yapt›r-
m›flt› amcas›, onun içine koymufltu.
O kazada biraz hasar görüyor o sac
tabut. Yaln›z getirdi cenazeyi. Gece
bir de¤irmende bekletiyor. Sabah
köye getiriyor. Bir daha öyle biri
dünyaya gelmez, benim herkese
sayg›m var ama O farkl›yd›. Binba-
fl› cenazeyi veriyor Hüseyin’in. As-
ker, polis gelmez olur mu? 

--SSoonnrraakkii yy››llllaarrddaa HHüüsseeyyiinn CCee--
vvaahhiirr’’iinn yyaakk››nnllaarr›› oollaarraakk bbuunnuunn
hhaayyaatt››nn››zzaa eettkkiissii nnaass››ll oolldduu?? DDeevv--
lleettiinn ssiizzee ddaavvrraann››flfl›› nnaass››lldd››?? HHüüssee--
yyiinn’’iinn yyaakk››nn›› oollaarraakk bbaasskk››llaarr,,
ffaarrkkll›› uuyygguullaammaallaarrllaa kkaarrflfl››llaaflfltt››nn››zz
mm››?? 

AAllii KKaammbbeerr ((AAmmccaass››)):: Kardefl-
leri küçüktü. 5 kardefli vard›. Biri
ö¤retmendi ama oradan oraya sür-
gün ettiler. Sürekli bu tür uygulama-
larla karfl›laflt›lar. O k›z neler çekti
neler. Oradan oraya sürüldü durdu.
Biz neler çektik neler…Öyle büyük
bir devrimcinin ismini tafl›yoruz ko-
lay de¤il… 

--HHüüsseeyyiinn’’iinn flfleehhiitt ddüüflflmmeessiinnddeenn
iittiibbaarreenn kkööyyllüülleerriinniizziinn ssiizzee yyaakkllaa--
flfl››mm›› nnaass››ll oolldduu?? 

AAllii KKaammbbeerr ((AAmmccaass››)):: Onlar
iyilerdi çok destek gördük. 7 y›l hiç
kimsenin dü¤ününde davul çal›n-
mad› bu köyde. Bir genç evlenecek,
amcas› ailenin yan›na gidiyor. ‘O
gencin dü¤ününde davul çal›n ya-
z›kt›r’ diyor. Gencin babas› ise ‘Hü-
seyin senin ye¤enin, kan›nd›r ama
bizim içinde bir dünyad›r’ diyor.
Davul çald›rm›yor dü¤ünde. Bu
köyde hep ona böyle sayg› gösterdi-
ler. 7 y›l hiç kimse davul çald›rmad›
dü¤ününde. 

Resimleri yok. Arkadafllar›yla
çekilen resimleri vard›, onlar› gör-
dük sonras›nda. O resimlerdekilerin
arkadafllar› Mahirler oldu¤unu anla-
d›k. Birkaç kifliyle çekilen resimleri
vard›. Bir çocuk geldi o resimleri al-
d›, ben ço¤alt›p getiririm dedi. Ama
sonra o çocu¤unda öldürüldü¤ünü
duyduk. Ne kendi geldi ne de resim-
ler geldi. Ne yazd›klar›, ne resimle-
ri var. Bir tane amcas›n›n yan›nda
duruyor sürekli. O resmi sürekli
karfl›s›ndad›r. Amcas› hiçbir zaman
mezar›na bakmay› ihmal etmedi.
Buraya geldi¤imizde yürüyerek me-
zarl›¤a gidip, çiçeklere sürekli o ba-
k›yordu. Bakmay›n flimdi bunu ya-
pam›yor. Önceden amcas› hiç ihmal
etmezdi. ‹ki senedir sa¤l›¤› kötü ol-
du¤u için gidemiyor. 

- SSoonn oollaarraakk HHüüsseeyyiinn CCeevvaa--
hhiirr’’llee iillggiillii ssööyylleemmeekk iisstteeddii¤¤iinniizz,,
eekklleemmeekk iisstteeddii¤¤iinniizz bbiirr flfleeyy vvaarr
mm››?? 

AAllii KKaammbbeerr ((AAmmccaass››)):: Hiç
kimseyi k›rmad›, ezmedi. Çok iyi
bir insand›. Ama halk için yaflad›,
halk için öldü. Hüseyin gibi bir in-
san olmaz demiyorum hafla bir çok
insan var. Ama iyi bir insand›. 

-- ddeevvaamm eeddeecceekk --
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““OO’’nnuu aannllaatt››yyoorruumm aammaa
yyeettmmiiyyoorr aannllaatttt››kkllaarr››mm.. OO

bbüüyyüükk bbiirr ddeevvrriimmcciiyyddii..
HHiisssseettttiikklleerriimmiizzii,, yyaaflflaadd››kkllaarr››mm››zz››

anlatam›yorum.” 

““ÇÇookk kkiittaapp ookkuurrdduu.. KKaapp››yy›› kkaa--
ppaatt››pp yyaazz›› yyaazz››yyoorrdduu.. OOddaaddaann
çç››kkmm››yyoorrdduu yyaazz›› yyaazz››yyoorrdduu..

SSaayyffaallaarr ddoolluussuu yyaazz››llaarr›› vvaarrdd››..””

Hüseyin Cevahir’in flehit düfltü¤ü ev
Maltepe 1971
Hüseyin Cevahir’in flehit düfltü¤ü ev
Maltepe 1971



Adalet Bakanl›¤› “hiçbir sorun yok” desede; hapis-
hanelerde tutsaklara yönelik bask›lar ve iflkenceler de-
vam ediyor. 

ZZiiyyaarreettttee EEnnggeell vvee DDaayyaakk
Edirne F Tipi Hapishanesi’nde ailesiyle ziyarette

Kürtçe konufltu¤u gerekçesiyle ziyareti kesilen Abdüra-
him Demir, ailesinin gözleri önünde gardiyanlar tara-
f›ndan dövüldü. 

TTeeddaavviilleerrii YYaapp››llmm››yyoorr
K›r›klar F Tipi Hapishanesi’nde bulunan kan kanse-

ri hastas› Abdulsamet Çelik’in ilik nakli için bir an ön-
ce hastaneye sevk edilmesi gerekirken, sevki yap›lm›-
yor. 

Abdulsamet Çelik daha önce sevkedildi¤i Haydar-
pafla Numune Hastanesi’nde bodrum katta hijyenik ko-
flullardan uzak bir yerde tutulmalar›na itiraz etmifl, bu-
nun üzerine tedavisi yar›da kesilerek hapishaneye geri
gönderilmiflti.  

Çelik’in Adli T›p Kurumu’ndan ald›¤› 6 ay hastane-
de tedavi görmesi gerekti¤ine dair raporu dikkate al›n-

mad›. 

Adana
Kürkçüler

F Tipi Hapishanesi’nde ise,
tutuklu Fahrettin Kocaka-
ya’n›n, kronik akci¤er hastal›-
¤›na ra¤men, tedavisi hapis-
hane yönetimi taraf›ndan en-
gelleniyor.

AAkkkkuurrtt GGöörreemmeezz HHaallee
GGeettiirriillddii

Tekirda¤ 2 Nolu F Tipi
Hapishanesi’nde bulunan
Gülnaz Akkurt, gözlerinden rahats›z durumdayken
“güvenlik” gerekçesiyle hastaneye götürülmedi. Teda-
viden yoksun b›rak›lan Akkurt, gözlerinin tamamen ka-
pand›¤›n› arkadafllar› arac›l›¤›yla yazd›¤› mektupla du-
yurdu.  Akkurt 11 y›ld›r tutsak. 

KKaassttaammoonnuu’’ddaa AAççll››kk GGrreevvii
Kastamonu Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Fatih

Esmek, Adem Turhan ve Mehmet... adl› adli tutuklular,
gördükleri  “iflkence ve kötü muamele”den dolay› açl›k
grevine bafllad›klar›n› aç›klad›lar. 

TAYAD’l› Aileler 22 May›s gü-
nü bir eylem yaparak hapisheneler-
de tutsaklar aras›nda 10 saatlik soh-
bet hakk›n›n uygulanmas›n› iste-
mek için ‹stanbul Taksim’de Gala-
tasaray Lisesi’nin önünde bir ey-
lem yapt›. 

“Hapishanelerde Tecrit ve ‹fl-
kenceye Son, Sohbet Hakk› Uygu-

lans›n” yazan bir
pankart ve “Tec-
rite Son”, “Soh-
bet Hakk› Uygu-
lans›n” yazan dö-
vizlerin tafl›d›¤›
eylemde bas›na
bir aç›klama ya-
p›ld›. 

TAYAD üyesi
Nizazi A¤›rman-
›n okudu¤u aç›k-

lama “Yafll› bedenlerimizle yine
Ankara yollar›nday›z” denilerek
bafllad›. Daha önce 5 y›ld›zl› lüks
oteller oldu¤u söylenen F Tipleri-
nin hücre tipi hapishaneler oldu¤u
Adalet Bakal›¤›’n›n yay›nlad›¤›
45/1 say›l› genelgeyle kabul edildi-
¤i belirtilen aç›klamada bakanl›¤›n
verdi¤i sözde durmad›¤› belirtildi. 

Aradan 2 y›l geçmesine ra¤men
de¤iflen bir fley olmad›¤› vurgula-
nan aç›klamada “Adalet Bakanlar›
de¤ifliyor ama Sohbet Hakk› uygu-
lanm›yor” denildi. 

Aç›klaman›n devam›nda; “anla-
fl›l›yor ki Adalet Bakanl›¤› somut
ad›mlar› kendisi atmak istemiyor.
O zaman Adalet Bakanl›¤›’n› biz
zorlayaca¤›z. D‹SK, KESK, TTB,
TMMOB, ÇHD, Barolar, Ayd›n ve
Sanatç›lar zorlayacak. Bizlerin bas-

k›s› ile bu hak uygulana-
bilir” denildi.

Bunun için Ankara
yollar›na ç›kt›klar›n› be-
lirten Niyazi A¤›rman,
Ankara’da Adalet Ba-

kanl›¤› ve milletvekilleriyle görü-
fleceklerini söyledi.

“Tecrite Son, Sohbet Hakk› Uy-
gulans›n” sloganlar›n›n at›ld›¤› ey-
lemin ard›ndan TRT binas›n›n önü-
ne giden TAYAD’l›lar buradan oto-
büse binerek 10 günlü¤üne Anka-
ra’ya Abdi ‹pekçi Park›’na yola
ç›kt›lar.
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Hapishanelerde Bask›lar Sürüyor

TAYAD; “Y‹NE ANKARA ABD‹ ‹PEKÇ‹
YOLLARINDAYIZ”
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FFrraannss››zz DDüünnyyaa DDookkttoorrllaarr›› tara-
f›ndan 13 May›s’da PPaarriiss’teki mer-
kezlerinde ““MMooddeerrnn DDeevvlleettlleerrddee
HHaappiisshhaanneenniinn ‹‹flfllleevvii”” isimli bir pa-
nel düzenlendi. Panele, Fransa d›-
fl›ndan yaln›z TTAAYYAADD davet edildi.

Panele konuflmac› olarak Avukat
Behiç Aflç› (TTAAYYAADD), Çocuk Psiki-
yatrisi Doktoru Evelyn Granjon
(Medec›ns Du Monde -DDüünnyyaa DDookk--
ttoorrllaarr››), Carolin Larp›n (CCIIMMAA--
DDEE), Francis Perr›n (UUlluussllaarr AArraass››
AAff ÖÖrrggüüttüü--FFrraannssaa), Antoine Laza-
rus (Hapishane Doktoru -DDüünnyyaa
DDookkttoorrllaarr››) kat›ld›.

Panel, Frans›z Dünya Doktorlar›
Eski Baflkan› Bernard GRAN-
JON’un aç›l›fl konuflmas›yla baflla-
d›. Doktor GGRRAANNJJOONN, modern
devletlerde hapishanenin görevinin
art›k devleti korumak ve muhalifle-
ri cezaland›rmak oldu¤unu belirtte-
rek, ‹stanbul’da Wernicke Korsa-
koff hastal›¤›na yakalanm›fl ölüm
orucu gazilerinin tekrar hapse ko-
nulmamalar› için yapt›klar› çal›fl-
madan söz etti. Yeniden tutuklanma
riski tafl›yan 10 kifliyi Paris’te tan›n-
m›fl bir nörologa getirerek muayene
ettirdiklerini ve bu kiflilerin hiç biri-
sinin hapishane koflullar›n› kald›ra-
mayaca¤›n›n kan›tland›¤›n›, bu eks-
pertiz raporunu da A‹HM’e gönder-
diklerini ve A‹HM’in daha sonra
Türkiye’ye heyet gönderip söz ko-

nusu kiflileri muayene ettirerek, ka-
rar verdi¤ini ve bundan baz› kiflile-
rin yararlanabildi¤ini belirtti. ‹stan-
bul’da iki y›ld›r süren baflka bir ça-
l›flmalar›n›nda oldu¤unu TAYAD,
TUYAB  ve TUAD’›n yard›mlar›y-
la hapishaneden yeni ç›kan 6600 ki-
fliyle röportaj yapt›klar›n› ve bu gö-
rüflmelerden elde ettikleri sonuçlar›
A‹HM, Avrupa Parlamentosu, Ulus-
lararas› Hapishane Gözlem Komite-
si, Uluslararas› Af Örgütü’ne gön-
derdiklerini anlatt›. 

Avukat BBeehhiiçç AAfifiÇÇII konuflmas›-
na 19 Aral›k 2000’de, 20 hapishane-
de ayn› anda yap›lan katliam› anla-
tarak bafllad›. F Tipi hapishanelerde
yaflanan tecritin, tutsaklar› hem mi-
mari olarak hem de çeflitli yasaklar-
la yaln›zlaflt›rd›¤›n›, esas amac›n
tutsaklar› düflüncelerinden kopar-
mak ve teslim almak oldu¤unu be-
lirtti. TTeekkiirrddaa¤¤ 11 NNoo’’lluu FF TTiippii HHaa--
ppiisshhaanneessii’nde 110055 tutsa¤›n kendi
aralar›nda sa¤l›k sorunlar›yla ilgili
yapt›¤› bir araflt›rman›n sonuçlar›n›
aç›klad›. Bu araflt›rmaya göre; tec-
ritle birlikte tutsaklar›n çeflitli hasta-
l›klar› 88 iillaa 1100 kkaatt artm›fl durumda.
122 kiflinin ölümüyle sonuçlanan
BBüüyyüükk DDiirreenniiflfl sonucunda kazan›-
lan SSoohhbbeett HHaakkkk››nn››nn uygulanma-
d›¤›n›, Adalet Bakanl›¤›’n›n 22
Ocak 2007’de imzalad›¤› genelgeyi
uygulatmak için mücadeleye devam
edeceklerini söyleyerek sözlerini

bitirdi. 

CIMAD’dan CCaarroolliinn LLAARRPPIINN
belgeleri olmayan s›¤›nmac›lar için
çal›flt›¤›n› belirterek, belgesiz ya-
banc›lar›n konuldu¤u tutuklama
merkezinin kötü koflullar›n› anlatt›. 

Fransa Uluslar Araras› Af Örgü-
tü’nden FFrraanncciiss PPEERRRRIINN ise Ulus-
lar Aras› Af Örgütünün çeflitli ülke-
lerde yapt›¤› hapishane incelemele-
rinin sonuçlar›n› aç›klad›. Nijer-
ya’da, hücrelerin t›ka basa dolu ol-
du¤unu, bir tek kiflinin bile gireme-
di¤ini belirtti. Güney Amerika’da,
hapishane idaresinin tutsaklar› bafl-
ka tutsaklara öldürttü¤ünü, Çin’de,
bir tutsa¤›n beyin hasar›ndan öldü-
¤ünü ve hapishane idaresinin ölen
tutsa¤›n arkadafllar›yla saklambaç
oynarken gözü ba¤l› oldu¤u için ba-
fl›n› duvara çarparak öldü¤ünü aç›k-
lad›¤›n› anlatt›.

Otuz y›ld›r hapishane doktorlu-
¤u yapan Dr. AAnnttooiinnee LLAAZZAARRUUSS,,
siyasi tutsaklarla adli tutsaklar›n
birbirlerinden çok farkl› olduklar›-
n›, siyasilerin yoldafl olduklar›n›,
ideallerinin oldu¤unu, sürekli düflü-
nüp ürettiklerini ve tecrite karfl› ol-
duklar›n› ama adlilerin di¤er adli-
lerle anlaflamad›klar› için tek kiflilik
hücrelerde kalmak istediklerini be-
lirtti. ‹talya’da K›z›l Tugaylara uy-
gulanan tecritin yani BBeeyyaazz ÖÖllüü--
mmüünn etkilerini anlatt›. Tedavi eden
doktorla yaln›zca görevini yapan
doktor aras›ndaki farka de¤indi. 

Yaklafl›k yüz kiflinin kat›ld›¤› pa-
nel, konuflmac›lara sorulan sorula-
r›n cevapland›r›lmas›yla sona erdi.

Fransa’da Panel:
“Hapishanenin ‹fllevi”

Grup Yorum, Karadeniz Turnesi’ne
Yönelik Bask›lar Hakk›nda
Aç›klama Yapt›

Grup Yorum elemanlar› 21 May›s günü Samsun
BES (Büro Emekçileri Sendikas›)’te; Karadeniz’de hak
ve özgürlükler mücadelesi veren, ayn› zamanda Sam-
sun’da konserin çal›flmalar›n› yapan dernek çal›flanlar›-
n›n serbest b›rak›lmas› talebiyle bir bas›n toplant›s› dü-
zenledi.

Grup Yorum yapm›fl oldu¤u aç›klamada; “Bask›la-
ra, engellemelere ra¤men yolumuzda yürümeye devam
ediyoruz” diyerek bafllad›.

Bundan bir süre önce Rize ve Samsun illerinde
Grup Yorum konserleri düzenlemek isteyen Trabzon
Haklar Derne¤i ve Karadeniz Özgürlükler Derne¤i ça-
l›flanlar› tutukland›¤›n› ve Samsun’da neredeyse konser
için çal›flacak kimsenin b›ra-
k›lmad›¤› belirten Yorum;  bu
konserlerin her ne koflulda
olursa gerçeklefltireceklerini
aç›klad›.

fiimdi bütün Yorum din-
leyicilerinin konser çal›flan›
oldu¤unu söyleyen  Grup Yo-
rum, herkesi bu tutuklamalar›
protesto etmeye ça¤›rd›.
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Türkiye’de iki dava sonuçland›.
Davalar›n biri ‹zmir’de Baran Tur-
sun davas›, di¤eri fiemdinli davas›.
‹zmir’de Baran Tursun’u katleden
polise adeta ödül gibi bir ceza veril-
di. 2 y›l 1 ay. fiemdinli’de uzman
çavufl Tanju Çavufl’un cezas› 8 y›l 4
aya indirildi. 

‹ki davadaki iki katilin ortak
yanlar› vard›. ‹kiside devletin resmi
güçlerindendi. ‹kiside bilerek ve is-
teyerek do¤rudan hedef gözeterek
atefl etmifl ve katletmifllerdi. 

Baran Tursun 25 Kas›m 2007 de
‹zmir’de polisin “dur” ihtar›na uy-
mad›¤› gerekçesiyle polis Oral Em-
re Atar taraf›ndan do¤rudan kafas›-
na niflan al›narak arabas›n›n içinde
katledildi. 

fiemdinli’de ise 9 Kas›m 2005
günü önce Umut Kitabevi bombala-
narak, Mehmet Zahir Korkmaz kat-
ledildi. Kitabevini bombalayan iki
subay ve bir itirafç› fiemdinli halk›
taraf›ndan suç üstü yakaland›lar.
Ayn› gün toplanan kitlenin üzerine
atefl açan Uzman Çavufl Tanju Ça-
vufl, Ali Y›lmaz’› katletti. 

Baran Tursun davas›, ‹zmir’de
Karfl›yaka 1. A¤›r Ceza Mahkeme-
si'nde görülmeye baflland›. Durufl-
mada katil polis “Yere düflerken si-
lah›m etefl ald›” diye ifade verdi.
Buna hakl› olarak itiraz eden Tur-
sun’un babas› "Hep ayn› mazereti
sunuyorlar. Neden bu seken kurflun-
lar, polisin yan›nda bulunan bir bafl-
ka polisi de¤il de, bizim çocuklar›-
m›z› hedef al›yor" dedi. 20 May›s’ta
sonuçlanan davada mahkeme heye-
ti karar›nda kas›t olmaks›z›n s›n›r
aflarak ifllendi¤inin anlafl›ld›¤›n› be-
lirterek önce 3 y›l hapis cezas› ver-
di. Ancak bu cezay› mahkeme heye-
ti fazla buldu¤undan, “eylemin iflle-
yifl biçimi, s›n›r› aflma derecesi”ni
dikkate ald›klar›n› belirterek cezay›
2 y›l 6 aya indirdiler, ard›ndan da
polisin iyi halini gerekçe göstererek
cezay› 2 y›l 1 aya indirdiler. Katil
polisi bir beraat ettirmedikleri kald›.
Zaten katil polis bir insan› katletme-
sine ra¤men tutuksuz yarg›lan›yor-
du. Ayn› mahkeme de “evrakta sah-
tecilik” yapt›klar› gerekçesiyle yar-
g›lanan 10 polis’e de beraat karar›
verildi.

Davan›n sonuçlanmas›yla Karfl›-

yaka Adliyesi’nin önünde aç›klama
yapan Baran Tursun’un babas›
Mehmet Tursun “Türkiye'nin hiçbir
yerinde Baran Tursun davas›ndaki
gibi somut deliller, aleyhte deliller
olmamas›na ra¤men 2 y›l 1 ay gibi
sembolik bir ceza verildi. Baran
Tursun davas›, yerel mahkemeyle
sonuçlanacak bir dava de¤ildir.
Baflka bir davada polisin böylesine
suçüstü yakalayabilece¤imiz olay
yoktur...”diyerek mahkemenin ka-
rar›na tepki gösterdi ve bu iflin pefli-
ni b›rakmayacaklar›n belirtti. 

fiemdinli davas›n da daha önce
Tanju Cavufl’un dosyas› di¤erlerin-
den ayr›larak ayr› yarg›land›. Yap›-
lan son duruflmada mahkeme heyeti
önce ömür boyu ceza verdi. Ama ar-
d›ndan “haks›z tahrik var” gerekçe-
siyle bu ceza 8 y›l 4 aya indirildi. 

Ortada herhangi bir tahrikin ol-
mad›¤›na dair tan›k ifadeleri bulun-
mas›na ra¤men mahkeme heyeti
tahrik oldu¤u  cezay› indirdi. Ad›
geçen katil Tanju Çavufl’un Ispar-
ta’da da bir kifliyi öldürdü¤ü gerek-
çesiyle tutuksuz yarg›land›¤› ortaya
ç›kt›. AKP iktidar› polislere resmi
katillerine daha rahat hareket etme-
leri için gerekli düzenlemeleri yap-
m›flt›. Resmi katilleri de insanlar›
katletmeye devam ediyorlar. Kont-
rgerilla hukuku katillerini koruma-
ya devam ediyor.

Oligarflinin Kontrgerilla Hukuku
Katillerini Korumaya Devam Ediyor

Bayramtepe’de OOturan
Bir Halk CCepheli

Zaten daha önceden gecekondular-
la ilgili y›k›mlara karfl› bir komite var-
d›. Bir çal›flmam›z vard›. Daha önce-
den geldiklerinde halk bir flekilde dire-
nifl gösterdi. Yani öncesinden böyle bir
Halk Cephesi’nin oluflturdu¤u y›k›ma
karfl› bir örgütlenmemiz vard›.

Hemen hemen 10-12 saat süren bir
çat›flmayd›. Bu insanlar› moral olarak
çok iyi etkiledi. ‹nsanlar çok duyarl›
davramd›lar. Her kesimden insan var-

d›. ‹nsanlar daha fazla sahiplendiler, kap›s›n› açanlar,
yard›mc› olanlar çok fazlayd›. Biz bile sahiplenmenin
bu kadar fazla olaca¤›m› tahmin etmiyorduk. 

Halk›n, polisin att›¤› biber gazlar›na ve sald›rgan
tarz›na karfl› afl›r› bir tepkisi vard›. Çünkü afl›r› derece-

de gaz bombas› att›. Yetmedi takviye getirtti. Vali aç›k-
lamalar›nda yalan söylüyordu. Okula gaz› bizim gözü-
müz önünde polis att›. Halk valinin bu yalanlar›na inan-
mad› zaten. Kimin dost, kimin düflman oldu¤unu daha
iyi gördü. Tepkisini de ona göre koydu. 

‹nsanlarla sohbet etti¤imizde bize bir daha geldikle-
rinde direniflimizin daha sert olaca¤›n›, y›k›ma kesin-
likle izin vermeyeceklerini, bedeli ne olursa olsun her
flekilde evlerini sahipleneceklerini söylüyorlar. 

Çat›flmada polis yan›bafl›m›zda çocuklara kafa-göz
copla sald›rd›. ‹nsanlar› tekmedi, coplad›, küfürler, ha-
karetler etti. ‹nsanlar›n buna tepkisi çok oldu. Polis res-
men kinlenmiflti. Kinle sald›r›yordu. Gaz birinin surat›-
na gelmifl, bir haftad›r hastanedeymifl. Gözünün alt›na
gelmifl, ameliyat olmas› gerekiyormufl. 

Son olarak söylemek istedi¤im, bugün tekrar gelir-
lerse yine böyle örgütlü bir halkla karfl›laflacaklar. Hiç-
bir flekilde geri ad›m at›lmayacak.

RÖpOrtaj
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Bafl e¤meyenlerin sesi Grup
Yorum, 15 May›s günü Gemlik, 16
May›s günü de Kestel ilçesinde
yap›lan konserlerle, kavgan›n ve
umudun türkülerini Bursa’ya tafl›-
d›.

Grup Yorum 6 y›l aradan sonra
Gemlik halk›yla bulufltu. Belediye
Dü¤ün Salonu’nda yap›lan konser,
Gemlik Haklar Derne¤i ad›na Cez-
mi Bayraktar’›n yapt›¤› konufl-
mayla bafllad›. Konuflman›n ard›n-
dan Grup Yorum, alk›fllar eflli¤inde
sahneye davet edildi. ““DDaa¤¤llaarr SSöö--
zzüümmüüzz VVaarr”” flark›s›yla bafllayan
birinci bölümde, ““DDeeffooll AAmmeerriikkaa””
flark›s›n›n büyük bir öfke ve coflku
ile dinleyicilerle birlikte tempo tu-
tularak söylenmesi, ilk bölümün
ak›llarda kalan güzel anlar›ndan
biri oldu.

Konserin ikinci bölümünde,
Zeytin Üreticileri Komisyonu ve
Müflküleli Köylülerin mesajlar›
okundu¤unda; ““ZZeeyyttiinncciiyyiizz HHaakkll››--
yy››zz KKaazzaannaaccaa¤¤››zz”” , ““AAssiill ÇÇeelliikk ‹‹flfl--
ççiissii YYaallnn››zz DDee¤¤iillddiirr”” sloganlar›
emekçilerin gür sesi ile salonda
yank›land›. Grup Yorum, ““GGrreevv
HHaallaayy››”” parças›n›, ggrreevvddee oollaann
AAssiill ÇÇeelliikk FFaabbrriikkaass›› iiflflççiilleerriinnee iitt--
hhaaff eenn söyledi. 

16 May›s günü ise Grup Yo-
rum, Bursa’n›n Kestel ilçesinde
yapt›¤› konserle, kavgan›n ve
umudun türkülerini Bursa’ya tafl›-
d›.

Konserde, Bursa Haklar Derne-
¤i ad›na yap›lan konuflmada;
““TTaakkssiimm’’ii,, 11 MMaayy››ss aallaann››nn›› kkaa--
zzaannmmaann››nn ccooflflkkuussuuyyllaa çç››kk››yyoorruuzz
ssiizzlleerriinn kkaarrflfl››ss››nnaa…… UUmmuudduummuu--
zzuunn ccooflflkkuussuuyyllaa DDeevv--GGeennçç rruuhhuuyy--
llaa bbiirr kkeezz ddaahhaa…… SSiiyyaassii aarreennaaddaa
hheepp,, DDeevv--GGeennçç iillee aannaarrss››nn››zz bbiizzllee--
rrii,, hhaallkk››nn yyii¤¤iitt eevvllaattllaarr››nn›› bbuu iissiimm--
llee ttaann››rr bbuu iissiimmllee ssaahhiipplleenniirrssiinniizz..””
denildi.

Konser boyunca yeni albümün-
den ve eski albümlerinden türküler
söyleyen Yorum, konsere
kat›lanlar› coflturdu. “Gecekondu
ile Gökdelenin at›flmas›” ve ““DDee--
ffooll AAmmeerriikkaa”” marfl› alanda bulu-
nan yüzlerce insanla birlikte söy-
lendi.

S›k s›k ““MMaahhiirr HHüüsseeyyiinn UUllaaflfl
KKuurrttuulluuflflaa KKaaddaarr SSaavvaaflfl,, YYaaflflaass››nn
HHaallkkllaarr››nn KKaarrddeeflflllii¤¤ii””,, ““HHaallkk››zz
HHaakkll››yy››zz KKaazzaannaaccaa¤¤››zz”” ““TTüürrkküülleerr
ssuussmmaazz hhaallaayyllaarr ssüürreerr”” sloganla-
r›n›n at›ld›¤› konsere 1400 kifli ka-
t›ld›.

Grup Yorum, 16 May›s günü Bursa-
Kestel konseri öncesinde kamu emekçi-
leriyle bulufltu. KESK toplant› salonun-
da gerçeklefltirilen söylefliye yaklafl›k 4455
kamu emekçisi kat›ld›.

Söyleflide Grup Yorum üyeleri, yeni
albümleri “Bafle¤meden”deki yenilikleri
anlatt›lar. Albümde rock ve hip hop tar-
z›nda flark›lar›n oldu¤unu, Gecekondu
ve Gökdelen flark›s›n› geleneksel aaflfl››kkll››kk
aatt››flflmmaass›› fleklinde mizahi bir tarzda ses-
lendirdiklerini hat›rlatan Grup Yorum
üyeleri, as›l misyonlar›n›n ve çizgileri-
nin ise hiç de¤iflmedi¤ini vurgulad›lar. 

Grup Yorum’un müzik tarz› ve kültür
sanat cephesinde verdi¤i mücadele ile
ilgili sorular›n cevapland›r›lmas› ile de-
vam eden söyleflide, Yorum üyeleri,
kendi yaflad›klar› tecrübeleri dinleyicile-
riyle paylaflt›lar.

Kamu emekçilerinin mücadelesi ile
Grup Yorum’un kültür sanat alan›nda
verdi¤i mücadelenin ortak bir paydada
bulufltu¤u kat›l›mc›lar taraf›ndan vurgu-
land›. Yaklafl›k 1,5 saat süren söylefli,
Grup Yorum’un konserine ça¤r› ile sona
erdi.

Bayramtepe’den
Halk CCepheli BBir Esnaf

fiimdi herkesin al›nteri, eme¤iyle son kurufluna ka-
dar harcam›fl, getirmifl yapm›fl. Onun gözünün önünde
gitmesini istemez. ‹nsanlar y›k›m oldu¤unu duyunca
do¤all›¤›nda direnifle geçti. Orada kitleyi görünce bir
fleyler oldu¤unu anlad›lar. Y›k›m› duyunca geldiler. 

Buraya geldiklerinde 100 evi y›kmaya kararl›yd›lar.
Direnifli görünce geri çekilmek zorunda kald›lar. Halk›n
kararl›¤›n› gördüler mecbur çekilmek zorunda kald›lar.
Polisin geri çekilmesi sonucu halk kendi gücünü gördü,
bir flekilde hakk›m›z› kendimez savunabildiklerini, dev-
letin de bir fley yapmayaca¤›n› anlad›lar. Çarenin de
kendilerinde oldu¤una inand›lar ve burada direnifli gös-
terip kazand›lar diyebiliriz.

Evdeki insanlar da çok s›cak kanl›lard›. Bizde çat›fl-
ma içindeydik eve almalar›, kap›lar›n› açmalar›, dük-

kanlar›n› aç›p gelin saklan›n
demeleri çok iyidi. Devlet
yanl›s› olanlar bile burada
isyan ettiler. Halk olabildi-
¤ince yard›mc› oldu. Bizim
için çat›fl›yorlar diyerek sa-
hiplendiler. 

fiuan herkes bir kararl›l›-
¤a, bir düflünceye sahip ol-
du. Bir daha ki geldiklerinde
yine direnifle geçecekler.
Karfl›t olan bir düflünce yok.
Demokratik yollardan hiçbir
flekilde çözüm olmaflaca¤›n›
onlarda anlad›. E¤er olacak olsayd› evleri y›k›lmazd›. 

Polis her zaman ki gibi çok sert tepki verdi. Kendi
yan esnaf›m›z›n ç›ra¤›n› sadece bakarken bakt›¤› için
polis dövdü. Çocu¤unu üstü bafl›, herfleyi parçalanm›flt›.
S›rf bakt›¤› için. 

Bursa’da Grup Yorum Konseri

RÖpOrtaj

Bursa’da Kamu
Emekçileriyle Grup
Yorum Söyleflisi
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BAM TELİ çizgiler

değin elerm
Heykelini
yap›n
heykelini

‹çifller Bakan›
Beflir Atalay, ‹s-
tanbul Valisi Mu-
ammer Güler’i
öve öve bitireme-
di. Güler’in çok
baflar›l› bir vali
oldu¤unu, görev yapt›¤› yerlerde
okullar, yurtlar, caddeler gibi
yerlere isminin verildi¤ini, Bey-
likdüzü’nde il idare meclisinin
tamamlad›¤› okula da Güler’in
isminin verildi¤ini anlat›yordu. 

Bir de be¤enmezler, bak›n ne
kadar çok yerlere ad›n› vermifl-
ler. Oldu olacak heykellerini de
diksinler her yere, ama özellikle
de Taksim’e. Her 1 May›s’ta 1
may›s Alan›’na ç›k›flta, onu “ya-
dedelim!” diye! 

Do¤ru SSoru:
“Baz›lar›n›n, “‹ngilizler’in mi,

Frans›zlar’›n m› mandas› alt›na gir-
mek daha iyi olur” diye tart›flt›¤› gün-
lerde, O; ba¤›ms›z bir devlet kurdu.

Doksan y›lda geldi¤imiz nokta ise
ortada:

Hükümetin en düflük iflçi emeklisi
maafl›n› 600 TL’den 900 TL’ye ç›kar-
ma giriflimi, IMF’den dönüyor! Ba-
¤›ms›zl›¤›m›zla (!) gurur duyabiliyor
musunuz?”

Mustafa Mutlu, 19 May›s 2009,
Vatan 

Çankaya’da
h›rs›z vvar

Sincan A¤›r Ceza Mahkemesi, “Ka-
y›p Trilyon” davas›nda "evrakta sahte-
cilik"le suçlanan Abdullah Gül'ün
cumhurbaflkan› olmas› nedeniyle yar-
g›lanamayaca¤›na iliflkin karar› kald›r-
d›. Abdullah Gül'ün özel “evrakta sah-
tecilik” ve “Siyasi Partiler Kanunu’na
muhalefet”ten yarg›lanmas› istendi.

Memlekete bak›n;

““BBaall››kk bbaaflflttaann kkookkaarr”” sözü san›r›z
flimdi bürokratik olarak da tam yerine
oturdu... En tepesinde bir trilyonu iç
eden, evrakta sahtecilik yapan  biri
oturuyor. Baflka deyiflle, Çankaya’da
h›rs›z var. Daha ne olsun, memleketin
çivisi ç›km›fl... Ç›ks›n nitekim. 

FF››rrssaattllaarr,, 
uummuuttssuuzzllaarr››nn

ddee¤¤iill,,
mmüüccaaddeelleeddeenn
kkoorrkkmmaayyaann--

llaarr››nndd››rr

JJoohhaannnn GGooeetthhee



Forbes Dergisi’nin haz›rlad›¤›
2009’un en zenginleri listesine Tür-
kiye’den 44.. s›rada giren emlak pat-
ronu AAllii AA¤¤aaoo¤¤lluu’na bir röportajda
soruluyor: ““11999988 öönncceessii yyaapp››llaann iinn--
flflaaaattllaarrddaa hheeppiimmiizz ddeenniizz kkuummuu kkuull--
llaanndd››kk,, ssaa¤¤llaamm ddee¤¤iilllleerr”” dediniz.
Kendinizi de mi ihbar ediyorsunuz,
dilinizin kemi¤i mi yok?”

AA¤¤aaoo¤¤lluu’nun cevab› ise flöyle:
“... Türkiye’deki yap› stokunun yyüüzz--
ddee 7700’i oottuurruullaaccaakk ddüüzzeeyyddee ddee¤¤iill.. ‹s-
tanbul’un deprem kufla¤›nda bir fle-
hir oldu¤unu devlet, 11999988’de yap›lan
statik hesaplarla kabul etti. Türki-
ye’de y›llar önce inflaat malzemesi

iinnaann››llmmaazz kkööttüüyyddüü. Deniz kumu ve
balç›kla yap›lan beton kullan›l›yor-
du. HHeerrkkeess ggiibbii bbiizz ddee kkuullllaanndd››kk.. ‹n-
flaatlar›m›za mühendis eli de¤miyor-
du. ‹‹ssttaannbbuull’’uunn yyüüzzddee 5500’’ssii ccaannll››
ccaannll›› ttaabbuuttllaarr››nnddaa yyaaflfl››yyoorr........ Mak-
yajla binalar›m›z› güzellefltirmeye,
sa¤lamlaflt›rmaya çal›fl›yoruz...”
(Milliyet, 18 May›s 2009)

Tekelci bir burjuva olan A¤ao¤lu
nas›l çürük malzeme kulland›klar›n›
anlat›yor; iflte böyle zengin oluyor-
lar, böyle Forbes’in listesine giriyor-
lar. Tekellerin sermayesi halk›n ka-
n›, can› üzerine yükseliyor. Kim ne
kadar çok çalarsa, zenginli¤i o kadar

a r t › y o r .
Onlar ›n
zengin-
li¤i 70

milyonun açl›¤›, yoksul-
lu¤u, iflsizli¤i ve can gü-
venli¤inin, ifl güvenli¤inin
olmamas› demektir. 

‹stanbul’da yaflanacak bir dep-
remde 5555 bbiinnee yak›n insan›n ölmesi
bekleniyor. A¤ao¤lu 55 bin kifliyi
ölüme götürecek koflullar›n haz›rla-
y›c›lar›ndan biridir. Zenginli¤inin,
düzenin efendilerinden biri olman›n
getirdi¤i bir fl›mar›kl›kla suçunu iti-
raf da ediyor. Peki bir savc› var m›
bu tekelcinin yakas›na yap›flacak?
‹stanbul’un yyüüzzddee 5500’’ssii ttaabbuuttttaa yyaa--
flfl››yyoorr diyor; var m› bu aç›klaman›n
gere¤ini yapacak?..
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Tekellerin zenginleflmesinin bedeli: “‹stanbul’un
yüzde 50’si canl› canl› tabutlar›nda yafl›yor”

““PPaarraa yyookkssaa hhaammiilleelleerr
mmuuaayyeennee eeddiillmmeeyyeecceekk..””

(Hürriyet, 17 May›s 2009)

Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) taraf›ndan yay›nlanan 2008
Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i’nde sa¤-
l›k güvencesi olmayan hamilelerin
muayene, tedavi ve do¤um giderle-
rinin karfl›lanmas› uygulamas›n›n
iptal edildi¤i belirtildi. 

Yoksullar söz konusu oldu¤un-
da devlet sosyal haklarda kk››ss››ttllaammaa
yyaappmmaakkttaa hiç tereddüt etmiyor.
AKP, bir avuç soyguncu, asalak
burjuvay› devlete yük olarak gör-
müyor ama halk›n en asgari düzey-
deki sosyal harcamalar›n› yük say›-
yor. Halk›n yaflamas› bile devlet
için külfet. Kendileri bu ülkenin en
iyi hastanelerinde tedavi görürken,
Amerikalar’da ameliyat olurken,
çocuklar›n› Amerikalarda okutur-
ken, halk çocuklar›n› daha do¤ar-
ken ölüme terk ediyorlar.

**

““SSoonn 66 aayyddaa 11..44 mmiillyyoonn
kkiiflflii iiflflssiizz kkaalldd››..””

(Sabah, 16 May›s 2009)

Afla¤›daki rakamlar, sefalete

mahkum edilmifl Türkiye’nin bilan-
çosudur:

‹‹fifiKKUURR:: kkaayy››ttll›› iiflflssiizz ssaayy››ss››
yyüüzzddee 7722..5599 oorraann››nnddaa aarrtttt››!! 

TTÜÜ‹‹KK:: ‹‹flflssiizz ssaayy››ss›› 33..66 mmiillyyoo--
nnuunnuunn üüzzeerriinnee çç››kkmm››flfl dduurruummddaa!!

TT‹‹SSKK:: ‹‹flflssiizzlliikkttee yy››llll››kk oorraann
ssoonn 2200 yy››ll››nn zziirrvveessiinnee uullaaflfltt››!!

TT‹‹SSKK iflsizli¤in rakamlar› hak-
k›nda flu ek bilgileri veriyor:

‘’2008 y›l›nda iflsizlik... en genifl
tan›mla 55 mmiillyyoonn 555555 bbiinn kifli ol-
du... ‹flsizlik oran› geçen y›l›n ayn›
dönemine göre yyüüzzddee 1111..66’dan yyüüzz--
ddee 1155..55’e ç›karak yyeennii bbiirr rreekkoorr
kk››rrdd››... Genç nüfusta iflsizlik oran›
yyüüzzddee 2211..22’den yyüüzzddee 2277..99’a ç›kt›...
““UUmmuuttssuuzzllaarr”” olarak bilinen, ifl
aramay›p, çal›flmaya haz›r olanla-
r›n say›s› 497 bin kifli artarak 22
mmiillyyoonn 339944 bbiinnee ç›kt›.”

Son 20 y›l›n en büyük iflsizli¤i
yaflan›yor. Bu, son 20 y›l›n en bü-
yük yyookkssuullllaaflflmmaass›› demektir. 

AKP ne iflsizli¤e, ne açl›¤a çö-
züm ar›yor. AKP’nin tek düflündü-
¤ü patronlar›n krizden etkilenme-
mesidir. En büyük tekeller, krizi
sermayelerini art›rmak için nas›l
f›rsata dönüfltürdüklerini övüne

övüne anlat›rken, halk iflsizlikten
ne yapaca¤›n› flafl›rm›fl durumda. 

Tekellerin servetini büyüten
AKP; yoksullar›n öfkesini törpüle-
mek için de sadaka paketlerini, flü-
kürcülük ideolojisini devreye soku-
yor. Ama bu tablo, er geç o büyük
ve kutsal öfkeyi do¤uracakt›r. Halk,
canl› canl› gömüldü¤ü o tabutluk-
lardan ç›k›p, tabutluklar› yapanla-
r›n yakas›na yap›flacakt›r. 

‹‹flflttee TTÜÜRRKK‹‹YYEE’’nniinn eekkoonnoommiikk
ttaabblloossuu:: Bir tarafta 11..55 mmiillyyaarr ddoo--
llaarrll››kk sseerrvveettiiyyllee, 22..55 mmiillyyaarr lliirraall››kk
RRoollllss RRooyyccee bbiinneenn Türkiye’nin 4.
zengini Ali A¤ao¤lu, di¤er tarafta
onlar›n yapt›¤› tabutluklarda yafla-
maya mahkum edilen, iflten at›lan
milyonlar ve hiçbir sosyal güvence-
si olmad›¤› için do¤um bile yapa-
mayaca¤› söylenen yyookkssuull kkaadd››nn--
llaarr!!

AKP tekelci burjuvaziye kazan-
d›r›rken, halka sizin yaflaman›za
gerek yok diyor. Yaflarsan›z da in-
sanca yaflamaya hakk›n›z yok! 

AKP’nin iflsizlik Sigortas› da,
Sosyal Güvenlik Kurumu da, Yeflil
Kart› da sorunlar› çözecek araçlar
de¤ildir. Yukar›daki politikalar gös-
teriyor ki, depremlerde yaflanacak
her ölümün, do¤umlarda yaflanacak
her anne ve bebek ölümünün do¤-
rudan sorumlusu AKP’dir. 

AKP’nin Soygun Ekonomisi’nden
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Tamil halk› ve Tamil halk›n›n ör-
gütlü gücü Tamil Eelam Kaplanlar›
(LTTE), tarihlerinin en büyük sald›-
r›s›yla karfl› karfl›yalar. 

Sri Lanka ordusunun Ocak ay›n-
dan itibaren sürdürdü¤ü sald›r›larda
büyük darbeler ald›lar. fiu ana kadar
15 bini aflk›n Tamil’in katledildi¤i
belirtiliyor. Katliam sürerken, tüm
emperyalist ve iflbirlikçi dünya sey-
retti. Tüm emperyalistler ve ifl-
birlikçiler, ellerini ovufltu-
rarak, Sri Lanka ordusu-
nun Tamil Eelam Kap-
lanlar›’n› ezmesini bek-
liyordu. 

fiimdi katliam›n ar-
d›ndan akbabalar gibi sah-
neye ç›k›p, “insani yard›m”
flovlar›na bafllad›lar. Sri Lanka dev-
leti ise 18 May›s’tan beri zafer nara-
lar› at›yor. Tamil Kaplanlar›’n› bitir-
di¤ini ilan ediyor. 

Tamil gerillalar›n›n sözcüsü,
yapt›¤› aç›klamada, silahlar›n› sus-
turma karar› ald›klar›n› aç›klad›.

Sözcü
Selvarasa Path-

manathan aç›klamada flöyle diyor-
du: ““TTeekk üüzzüünnttüümmüüzz,, kkaayybbeeddiilleenn
mmaassuumm yyaaflflaammllaarr vvee ddaahhaa ffaazzllaa ddii--
rreenniiflfl ggöösstteerreemmeeyyiiflfliimmiizzddiirr..””

Tamiller ve bütün ulusal sosyal

kurtulufl hareketleri, kuflku yok
ki, Tamil Kaplanlar›’n›n müca-
delesinden, son dönemde yafla-
d›klar›ndan tüm yönleriyle ders-
ler ç›karacaklard›r. Fakat flunu
flimdiden söyleyebiliriz ki; Sri
Lanka devleti yan›l›yor, ilan et-
tikleri zafer erken zaferdir. Bir

halk›n mücadelesi yok edilemez,
bitirilemez. Tamiller yenilebilerler,
ama yok edilemezler. Bir mücadele
geçici baflar›s›zl›klara,yenilgilere
u¤rayabilir. Ama bu, o halk›n müca-
delesinin bitti¤i anlam›na gelmez. 

Bunun tarihte birçok örne¤i var-
d›r. Tamil halk›n›n kan gölü üzerinde
tepinerek zafer naralar›n› atanlar›n
hevesleri kursaklar›nda kalacakt›r. 

Katledebilirsiniz, önderlerini imha edebilir, 
örgütlenmelerini da¤›tabilirsiniz; ama 

HHAALLKKII NNEE YYOOKK EEDDEEBB‹‹LL‹‹RR,, 
NNEE TTEESSLL‹‹MM AALLAABB‹‹LL‹‹RRSS‹‹NN‹‹ZZ!!

Bir
halk› bböyle nnereye kkadar, nne

zamana kkadar hapsedebilirler?

Tamiller, aa¤›r bir yara aald›lar. 

Ama eeminiz; TTamiller yine aaya¤a kkalka-
caklar. KKavga bbüyüyecek yyine. YYenilgile-

rinden çç›kard›klar› dderslerle yyar›n
daha ggüçlü oolacaklar.  

Halk Cepheliler, 8 sene önce Avc›-
lar-Firüzköy’de polisler taraf›ndan
infaz edilen ‹smail Karaman’›n ka-
tillerinin cezaland›r›lmas› için  ey-
lem yapt›. 
22 May›s günü Bak›rköy Adliyesi
önünde yap›lan eylemde “‹smail
Karaman’›n Katilleri Cezaland›r›l-
s›n” pankart› aç›l›rken, “Adalet ‹sti-
yoruz” dövizleri tafl›nd›. “Kahrol-
sun Faflizm Yaflas›n Mücadelemiz”,
“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” slo-
ganlar›n›n at›ld›¤› eylemde aç›kla-
may› Gökhan Aktafl okudu. “Bu ül-

kede hukuk var m›? Yasalar kimin
için var?” diye soran Aktafl, ‹smail
Karaman’›n halk›n›n özgürlü¤ü,
vatan›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› isteyen,
hak ve özgürlüklerini isteyenlere
gözda¤› vermek için öldürüldü¤ünü
söyledi. “Katiller ne kadar korunup
kollan›rsa kollans›n, de¤il 8 kaç 8
sene geçerse geçsin ellerimiz hep
yakalar›nda olacak. Asla unutmaya-
ca¤›z, asla affetmeyece¤iz ve mut-
laka hesap soraca¤›z” diyerek aç›k-
lamay› bitirdi. ‹smail Karaman’›n
mahkemesine ailesi ve avukatlar›

kat›ld›. ‹smail’i katleden polislerin
avukat› ‹lhami Yelekçi de duruflma-
ya kat›ld›. Mahkeme heyeti de¤iflti-
¤i için müdahil avukatlar sorufltur-
man›n geniflletilmesi talep etti. Bu
talep do¤rultusunda Adli T›p rapor-
lar›n› de¤erlendirilmesi için dava 6
Temmuz’a ertelendi.

“‹smail  Karaman’›n
Katilleri Cezaland›r›ls›n”


