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TAYAD’l›lar Ankara’daTAYAD’l›lar Ankara’da



1978’de Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etti ve burada
mücadeleye kat›ld›. 15 y›ll›k mücadele hayat›n›n 8 y›l›
hapishanelerde geçti. 1990’da Ankara’da gözalt›na al›na-
rak iflkenceden geçirildi. A¤›r iflkencelerden vücudunda
oluflan tahribatlar neticesinde sa¤l›¤› gün geçtikçe bozul-
du. Bursa’da kald›r›ld›¤› hastanede 5 Haziran 1993’te
yaflam›n› yitirdi.1977 Sivas Divri¤i do¤umluydu. 1992 Nisan’›nda örgütlü

mücadeleye kat›ld›. Bir eylemden sonra gözalt›na al›nd›, di-
rendi. Farkl› görevler ald›, mücadelesini sürdürdü. 
9 Haziran 1995’te DYP ‹stanbul ‹l Merkezi’ne karfl› ger-
çeklefltirilen eylemin ard›ndan geri çekildikleri s›rada çat›flma
ç›kt›. Birlik komutan› Sibel Yalç›n idi. Sokak sokak direnerek

di¤er yoldafllar›n›n geri çekilmesini sa¤lad›. “Teslim ol” ça¤r›lar›na “Siz bizim
teslim oldu¤umuzu nerde gördünüz” cevab›n› tarihe miras b›rak›p flehit düfltü.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
5 HHaziran -- 111 HHaziran

MMeettiinn TTÜÜRRKKEERR

1974 Sivas Zara do¤umluydu. Köylü bir ailenin çocu¤u
olarak çeflitli ifllerde çal›flarak büyüdü. 1993 y›l›nda dev-
rimci mücadeleye kat›ld›. Mahalli alanlarda çal›flt›. 1996
y›l›nda silahl› alanda görevlendirildi. 9 Haziran
1997’de ‹stanbul Gaziosmanpafla’da helikopter deste-
¤indeki yüzlerce polis taraf›ndan kuflat›ld›. Son nefesine
kadar direnerek flehit düfltü. 

SSüülleeyymmaann ÖÖRRSS

1956 y›l›nda do¤du. Oligarfliye karfl› mücadelede cüretli,
kararl› bir devrimciydi. ‹stanbul Eyüp-Y›ld›ztabya’da, fa-
flist teröre karfl› mücadele ekipleri mensubuydu. 11 Ha-
ziran 1980’de faflist bir oda¤› da¤›tmak için eylem ha-
z›rl›¤› yaparken, jandarmalar taraf›ndan katledildi.KKeemmaall CCAAMMEEKKAANN

SSiibbeell YYAALLÇÇIINN

Erzincan do¤umluydu. 1989’da ‹stanbul Gaziosmanpafla böl-
gesinde örgütlü çal›flma içinde yerald›. 2 May›s ‘92’de tutsak
düfltü. Tutsakl›¤›na 19 fiubat ‘93’te bir özgürlük eylemiyle
son verdi, yeniden görevinin bafl›na döndü. 5 Haziran
1993’te Ankara Sincan’da bir evde iki yoldafl›yla birliktey-
ken polis taraf›ndan kuflat›ld›lar. Çat›flarak iki yoldafl›n›n ku-
flatmay› yarmas›n› sa¤lad›. Çat›flman›n devam›nda ölüm

mangalar› taraf›ndan infaz edildi.

MMuurraatt GGÜÜLL

amca çocuklar›m›z ayn› soyisimden
dolay› bask› gördüler. Onunla ayn›
soyismi tafl›mak gguurruurr vveerriiccii.. Onun
amcas›n›n k›z› olmaktan mutluyum,
gururluyum. Düflüncesinden dolay›
bu flekilde katledilmesi insana çok
ac› veriyor. Sevilenler unutulmaz.
Biz onu çok seviyoruz. Onun düflün-
cesini savunanlar unutmazlar. Bizim
toplumumuz her zaman Cevahir ai-
lesine çok sayg›l›d›r. Bu güne kadar
hiç ters bir fley yaflanmad›. Bizim ai-
le hep sayg› gördü. Bu da Hüseyin
Cevahir’den kaynakl›d›r. Hüseyin’in
ölümünden dolay› köyde uzun bir
süre dü¤ünlerde hiç davul ve zurna
çal›nmad›. Bunu köylüler kendileri
yapt›lar. Bizim iste¤imizle de¤il ya-
ni. 

Kayb›m›z büyük. Keflke hiçbir
gencimizi kaybetmesek, çok iyi
gençlerimiz gidiyor. 

J
HHüüsseeyyiinn CCeevvaahhiirr ((AAmmccaass››--

nn››nn ttoorruunnuu,, 5500 yyaaflfl››nnddaa)) 

““TTüürrkkiiyyee’’nniinn bbaa¤¤››mmss››zzll››--
¤¤›› iiççiinn bbeeddeell ööddeemmiiflfl

hheerrkkeess bbiizziimm iiççiinn
HHüüsseeyyiinn CCeevvaahhiirr’’ddiirr””

Hüseyin Cevahir üniversitedey-
ken çocuktum. Beni de çok severdi
Çocuklar› çok severdi, onlarla oyun-
lar oynard›. Ben hastayken bana i¤-
ne yapm›flt›. Köye geldi¤i zamanlar-
da herkesi bir araya toplar, onlarla
konuflurdu. Birçok insan›n flimdiler-
de dillendirdi¤i fleyleri O ve Onlar
gibi olanlar o dönemden söylüyor-
lard›. Amerika’y›, onun politikalar›n›
ve mücadele etmek gerekti¤ini o
günlerde söylüyor. 

‹lkokuldan sonra kendisini bir da-
ha görmedim. Ancak bir tak›m ha-
berlerden sonra Maltepe’de kuflat›l-
d›klar›n› duyduk. Radyodan vurul-
du¤unu duydu¤umuzda ben orta-
okuldayd›m. 

Hüseyin’in babas› Düzgün Am-
cam çok sosyal bir insand›. Çok da
bilgiliydi, bilgeydi. Bizim soyumuz
ocak soyundan Baba Mansurluyuz.
Bu nedenle ailemiz de sevilen, say›-
lan bir ailedir.  

‹lk vuruldu¤unu ö¤rendi¤imizde
herkes çok üzüldü. Köy halk› kendi

ac›s› gibi içinde hissetti. 6 ay boyun-
ca köyümüz hiç boflalmad›. Sürekli
taziye ziyaretine geliyorlard›. Meza-
r›n› ziyaret ediyorlard›. Köy dolup
boflal›yordu. Halk her zaman bu ac›-
m›za sahip ç›kt› ve yan›m›zda yer al-
d›. Cenazesine her taraftan insanlar
ak›n ak›n geldi. 

1976 y›l›nda mezar› yap›ld›. Hep
birlikte yap›ld› mezar›. fiimdi tüm
devrimcilerin mezar› an›t mezar flek-
linde olacakm›fl. 2-3 y›l önce Hüse-
yin Cevahir’in de mezar› öyle yap›l-
m›fl. 

O can›n› verdi, daha ne diyelim
ki. Bir düflüncesi vard›. Devrimci
düflünceyi kararl›l›klar›yla gelifltirdi-
ler. Yaflad›¤›m sürece de onu yaflat-
maya devam edece¤im. Onlar sa-
dece ba¤›ms›zl›k istediler. Bugün de
temelde ba¤›ms›zl›k sorunu var de-
¤il mi? Türkiye’nin ba¤›ms›zl›¤› için
bedel ödemifl herkes bizim için Hü-
seyin Cevahir’dir. ‹nsan›n can›n› or-
taya koymas›ndan daha büyük fe-
dakarl›k olabilir mi? Bu insanlara
sayg› duyuyorum. Onlar› yaflatmak
bir onurdur diyorum. 
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Çankaya Kültür Derne¤i

3. Devrimci De¤erlerimizi

Anma Program›

Tarih: 7 Haziran Pazar

Saat: 16:00

Yer: Mahsun-i fierif Park›

SSoorruunnllaarr // ÇÇöözzüümmlleerr           1155
“F›rsat” kime göre?

YYeerr:: Armutlu Cemevi  -  TTaarriihh:: 29-30-31 May›s



Günübirlik politi-
kalar, günübirlik ey-

lemler, o gün için bir an-
lam ifade etseler de,
devrimi ilerletmezler.
Devrim mücadelesini
ilerletmek için, uzun vadeli bir
bak›fl aç›s›na, y›llara yay›lan bir
sabra ve kararl›l›¤a ihtiyaç vard›r.
Kazan›lacak her fley, söke söke ka-
zan›lacakt›r! Hayat›n her alan›nda
mücadele böyle yürüyor. Mücadele-
de yorgunlu¤a yer yok. Vazgeçmek
yok. Yorulanlar, vazgeçenler, kay-
betmeye de mahkumdurlar. 

TAYAD’l› Aileler, Büyük Dire-
nifl’e ara verilmesinin üzerinden

yaklafl›k 2,5 y›l geçtikten sonra, ye-
niden Abdi ‹pekçi Park›’ndalar.
Tecrite karfl› mücadele, neredeyse
10 y›ld›r sürüyor. Tecrite teslim ol-
mad›k, fakat tecriti parçalayamad›k
da, gedikler açt›k, kavga sürüyor.
TAYAD’l›lar bunun için oradalar.
Do¤rudan dile getirilmese de “bir
konuyla on y›l u¤rafl›l›r m›?” yakla-
fl›m›n›n yorgunlu¤u, y›lg›nl›¤› ve
hafifseyicili¤i var solun belli kesim-
lerinde. Tecriti ve tecrite karfl› mü-
cadeleyi gündemlerine almamalar›,
nesnel olarak bu sonucu veriyor.
Oysa, yukar›da da belirtti¤imiz gibi,
s›n›flar mücadelesinde belirleyici
olan, günübirlik politikalar de¤il, ›s-
rarl›, kararl›, sonuç al›ncaya kadar
peflinden gidilen politikalard›r, dev-
rimi gelifltirecek olan da budur.
Halklar için öyle konular, öyle ta-
lepler, öyle gündemler olur ki, on
y›l de¤il, yüz y›l da olsa, sonuç al›n-
caya kadar ›srar edilir.  

Büyük Direnifl sürerken,  ba-
z›lar›, “bunun için bu kadar

bedel ödemeye de¤er mi?” so-
rusunu soruyorlard›. Yanl›fl bir
soruydu. Çünkü s›n›flar müca-
delesinde neyin hangi bedellerle
kazan›labilece¤ine dair bir “fi-
yat listesi” yoktur. Ödeyece¤i-
niz bedel, döneme, koflullara
göre de¤iflir; s›n›flar mücadele-
sinde ssoommuutt dduurruummllaarr››nn ssoo-
mmuutt ttaahhlliilliinnii önemli k›lan da
budur zaten. 8 saatlik iflgünü
için kaç yüz iflçi öldü, kaç bin

iflçi, o direnifllerde iflten at›ld›, aile-
si, çocuklar› açl›ktan hastal›ktan k›-
r›ld›?.. Bugün 8 saatlik iflgünü için
ölünür mü, ölünmez mi diye bir tar-
t›flma veya 8 saatlik iflgünü için “flu
kadar ölü normal, flu kadar›ndan
fazlas› olmaz” diye bir “teori” yap›-
labilir mi? Örgütlenme hakk›, sen-
dika hakk›, grev hakk›, oy hakk›,
kad›n haklar›, gösteri hakk›, s›n›f›-
n›, sosyalizmi savunabilme hakk›;
ve daha sayabilece¤imiz say›s›z hak
için, ezilen dünya halklar› bilanço-
lara s›¤d›r›lamayacak kadar büyük
bedeller ödemediler mi? Halklar›n
bu tarihi dururken, s›n›flar mücade-
lesinin bu özelli¤i bu kadar aç›kken,
“bu konunun hala gündemde tutul-
mas›”n›n, “bu kadar bedele de¤ip
de¤memesi”nin tart›fl›lmas›, sadece
s›n›f mücadelesinin görevlerinden
kaçmaya çal›flmakla aç›klanabilir. 

Tecrit, 21. yüzy›l›n bafl›nda, Tür-
kiye solunun karfl›s›na ç›kan en

büyük teslim alma sald›r›s›d›r. So-
lun gelece¤i, bir yerde bu sald›r›y›
püskürtüp püskürtemeyece¤ine
ba¤l›d›r. ‹flte o noktada kimse, zafe-
rin nerede, ne zaman kazan›labile-
ce¤ini, ödenecek bedelin ne olaca-
¤›n› önceden bilemez, bir s›n›rlama
koyamaz. Orada sonucu belirleye-
cek olan, o sald›r›y› durdurmak için
ödenmesi gereken bedeli, ödeyebil-
me kararl›l›¤›d›r. Böyle bir irade sa-

vafl›nda, oligarflinin iradesini kabul
etmemenin bedelini a¤›r bulanlar,
has›mlar›n›n iradesini kabul etmeye
bafllarlar. Mücadelenin kural› budur. 

Oligarfli vazgeçmiyor. Emperya-
lizm vazgeçmiyor. Tecritle tes-

limiyeti, düflünceleri inkar›, çürü-
meyi dayatmaya devam ediyor. Bu
noktada, devrimci, ilerici düflünce-
leri savunan hiçbir güç, tecrit sald›-
r›s›n› gündeminden ç›karma hakk›-
na sahip de¤ildir. Gündeminden ç›-
karmak, teslimiyete kap› açmakt›r.
Öyleyse direnilecek, mücadele sür-
dürülecektir. Bu noktada bedel he-
sab› yap›lmaz.  

Bedel, hayat›n her alan›nda var-
d›r. E¤er emperyalizme ve oli-

garfliye karfl› bir mücadelenin, dire-
niflin içindeyseniz, bedel ödemekle
de karfl› karfl›yas›n›z demektir. Hem
bu mücadele içinde gibi görünüp,
hem de bedel ödememek, ancak ri-
yakar bir solculukla, düzen solculu-
¤uyla mümkündür. 

Mücadelede bedel ödemeyi, yal-
n›zca “silahl› mücadele” ve-

renler için geçerli bir olgu olarak
görenler, demokratik mücadeleyi
kavrayamam›fllar demektir. Çünkü,
hakk› verilerek, lay›k›yla yürütüle-
cek bir demokratik mücadele de,
bedel ödemeksizin mümkün de¤il-
dir. Dergi da¤›tan birinin kurflunla-

nabildi¤i, tutuklan›p iflkencede
katledilebildi¤i; baflka bir de-
yiflle, dergi da¤›tman›n bile,
ölümü göze alarak yap›labildi¤i
bir ülkede yaflad›¤›m›z ortada-
d›r. 

Kuflku yok ki, yasal düzeyde
bir çok hak ve özgürlük

vard›r. Bu, ddeemmookkrr aassiicciilliikk
ooyyuunnuu’nun bir gere¤idir. Fakat
burada görülmesi gereken, bu
yasalar varken, yürürlükteyken,
bu ülkede yüzlerce insan›n kay-
bedilebildi¤i gerçe¤idir. Avrupa
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Kolay Zafer Yok!

Tecrit, 21. yüzy›l›n
bafl›nda, Türkiye solunun
karfl›s›na ç›kan en büyük
teslim alma sald›r›s›d›r.

Solun gelece¤i,  bir yerde
bu sald›r›y› püskürtüp

püskürtemeyece¤ine ba¤l›d›r.



Birli¤i’yle paralel bu yasalar yürür-
lükteyken, infazlar›n, Ulucanlar, 19
Aral›k gibi katliamlar›n gerçekleflti-
rilebildi¤i gerçe¤idir. Ve ulusal,
uluslararas› say›s›z yasa yürürlük-
teyken, iflkencede insanlar›n katle-
dilebildi¤i gerçe¤idir. 

Bir kesim, bütün bu olanlar› ken-
dinden uzak görmekte, uzak

gördü¤ü ölçüde de ülkemizde “iyi
kötü bir demokrasi”nin varl›¤› dü-
flüncesine yaklaflmaktad›r. Oysa,
bir kesim, oldu¤unu sand›klar› o
demokrasinin bir günde “kendi-
leri için” de rafa kald›r›labildi¤i-
ne Ergenekon soruflturmalar›nda
tan›k olmaya bafllad›lar ve feryat
ediyorlar. Oysa yaflad›klar›, bu
ülkenin devrimcilerinin ony›llar-
d›r yaflad›klar›n›n zerresi bile de-
¤ildir. 

Oligarfliyle halk aras›ndaki sa-
vafl› yumuflatmaya çal›flmak

beyhude bir u¤raflt›r. Savafl›n
sertli¤ini s›n›flar mücadelesinin
kendi kurallar› belirler. ‹ktidar
çat›flmas›ndaki güçler dengesi
belirler. Normal koflullarda oli-
garflinin sald›rganl›¤›nda, perva-
s›zl›¤›nda s›n›r yoktur. ‹ktidar›n› sa-
vunmak için yapmayaca¤› yoktur.
Pervas›zl›¤›n önünü açan etkenler-
den biri de, karfl›s›ndaki direniflin
zay›fl›¤›d›r. Tüm halk›n, demokra-
tik kitle örgütlülüklerinin hakl›l›k
ve meflruluk zemininde direnmeleri
iflte bu yüzden hayati bir sorundur.
Geçti¤imiz hafta pervas›zlaflman›n
yeni bir örne¤ini verdi polis. KESK
Genel Merkezi’ne ve çeflitli sendika
binalar›na girdi. Bu pervas›zl›k kar-
fl›s›nda, demokratik bir mevzi ge-
rekti¤inde barikatlar kurularak sa-
vunulmal›d›r. Ülkemiz devrimcileri,
bunun birçok örne¤ini vermifllerdir
sola. Ama diyalogculuk, sivil top-
lumcu anlay›fl, direnifl gelene¤inin
yerleflmesini de¤il, tersine, hakl›l›k,
meflruluk zemininden uzaklaflmay›
getirmifltir. Fakat gidilen nokta,
“risksiz, bedelsiz” görünse de,
emekçilerin ç›karlar›n›, halklar›n
kurtuluflunu savunmaktan uzak bir
çizgidir. Her alanda difle difl bir di-
renifl ve ›srarl›, kararl› bir mücadele

çizgisi benimsenmelidir.      

Halk›n mücadelesini bast›rmak,
ulusal ve sosyal kurtulufl güçle-

rini tasfiye etmek için emperyaliz-
min ve iflbirlikçi iktidarlar›n yapa-
mayacaklar› yoktur. Sri Lanka’da
emperyalizmin ve iflbirlikçi iktida-
r›n, Tamil halk›n›n mücadelesini
yoketmek için nas›l bir katliamc›l›-
¤a baflvurduklar›, herkes için ö¤reti-
cidir. Böyle bir imha sald›r›s›yla
karfl›laflmaman›n yolu ise elbette si-

lahlara tövbe etmek, devrime, ikti-
dar savafl›na tövbe etmek de de¤il-
dir. Çünkü tövbe eden zaten, emper-
yalizmin katliamlarla getirmek iste-
di¤i yere kendisi gelmifltir. O halde
yap›lmas› gereken tek fley kal›r ge-
riye; tüm ihtimallere ra¤men, en bü-
yük bedeller göze al›narak halk›n
kurtulufl savafl› sürdürülecektir.
Halk›n her türlü vahflete, katliamc›-
l›¤a karfl› tek önlemi, uluslararas›
güçler, yasalar de¤il, emperyaliz-
min manevralar›na s›rt›n› dönerek,
sadece ve sadece devrimi, halk güç-
lerini güçlendirmektir. Halklar›n
yaflad›¤› zaferler de, yenilgiler de,
bize ö¤retiyor ki, emperyalistler ve
iflbirlikçileri için her “bar›fl”, asla
unutulmamal›d›r ki, halk kurtulufl
güçlerini yoketmek, flu veya bu bi-
çimde tasfiye için bir haz›rl›k süre-
cinden baflka bir anlam tafl›maz. 

Tecrite karfl› mücadelede 122
ölüm büyük bir bedeldi. Ama

“de¤ip de¤medi¤i” tart›flmas›, asla
devrimcilerin tart›flmas› olmam›flt›r

ve olmayacakt›r. Kaçk›nlar, bu tar-
t›flmalar› yapmaya devam edebilir-
ler, tarih ve halk dinlemeyecektir
onlar›. O kaçk›nlar, kaçk›nl›¤›n te-
orilerini hakl› ç›karmak için, öde-
nen bedellere ve ödenen bedellerle
yarat›lan sonuçlara gözlerini kapat-
maktad›rlar. E¤er bugün 19-22 Ara-
l›k gözda¤›, d›flar›s› aç›s›ndan bü-
yük ölçüde etkisizlefltirilebilmiflse,
bugün F Tiplerinin tehdit edicili¤i,
büyük ölçüde bertaraaf edilebilmifl-

se ve F tipi hapishanelerde dire-
nifl hatt› daha aç›ld›klar› ilk
günden itibaren oluflturulmufl
ve bir daha asla y›k›lmam›flsa,
bunda 122 flehitle bedeli öde-
nen direniflin belirleyicili¤ini
kim inkar edebilir?.. Bu sonu-
cun “tecrit gündemimiz de¤il”
politikalar›yla, “fark koyma”
tutumuyla, “ayn› mahalleden
de¤iliz” teorisiyle al›nd›¤›n›
kim savunabilir?.. Hayat herfle-
yi er geç yerli yerine oturtur.
Nitekim oturtmufltur. Direnen-
ler, bugün o direniflin her an›n›
savunabilirken, o sözlerin sa-
hipleri, bunlar› pek hat›rlamak
istemiyor... “Alan fetiflizmi” di-

ye Taksim için mücadeleyi redde-
denler, “solun coplanmas› iyi bir
görünüm yaratm›yor” diye teori ya-
p›p, çat›flmadan kaçanlar, 1 May›s
Alan›’n›n bu politikalarla aç›ld›¤›n›
savunabilirler mi? Herfley aç›k de¤il
mi? Ödenen bedeller yok mu bu ka-
zan›mda da?.. Tecrite barikat ördük,
1 May›slar’›n gasp edilmesine izin
vermedik, anti-emperyalist müca-
dele bayra¤›n›n yere düflürülmesine
izin vermedik, devrim ve sosyaliz-
mi savunmaya devam ettik; hep be-
delini ödeyerek.     

Mücadele, bundan böyle de ayn›
anlay›flla geliflecektir. Say›s›z

çat›flma noktas›nda, devrimci politi-
kalar do¤rultusunda bedeller öden-
mifl, yol aç›lm›fl, halk ve ilerici, de-
mokrat güçler, o yoldan devam et-
mifltir. Yar›n da öyle olacakt›r. Eko-
nomik, demokratik haklar› kazan-
mak için de, halklar›n kurtuluflu he-
define ulaflmak için de, izlenecek
çizginin esas› budur.  

Say›: 182 5GÜNDEM

Bedel,
hayat›n her alan›nda

vard›r. E¤er emperyalizme ve
oligarfliye karfl› bir mücadele-

nin, direniflin içindeyseniz,
bedel ödemekle de karfl›

karfl›yas›n›z demektir. Hem bu
mücadele içinde gibi görünüp,
hem de bedel ödememek, an-
cak   riyakar bir solculukla,

düzen solculu¤uyla
mümkündür. 
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TAYAD’l› Aileler yaklafl›k 2,5
y›l sonra yine baflkentteler; Bakan-
l›klarda, Meclis koridorlar›nda, de-
mokratik kitle örgütlerinde ve Abdi
‹pekçi Park›’nda bir kez daha F Tipi
hapishanelerdeki tecrit politikas›na
karfl›, uygulanmayan genelgenin
uygulanmas› için seslerini duyur-
maya çal›fl›yorlar. 

TAYAD’l›lar, 23 May›s Cumar-
tesi sabah› Ankara Abdi ‹pekçi Par-
k›'na ulaflt›lar. ‹lk iflleri, El’in alt›n›,
yeniden gelifl amaçlar›n› ifade eden
döviz ve pankartlarla donatmak ol-
du: "Hapishanelerde Tecrit ve ‹fl-
kenceye Son Sohbet Hakk› Uygu-
lans›n TAYAD'l› Aileler!” yaz›yordu
ast›klar› pankartta. "Tecrite Son",
"Sohbet Hakk› Uygulans›n" yaz›l›
dövizler s›raland› çevrelerine. 

TAYAD'l› analar, babalar, her
zamanki önlükleri, beyaz baflörtüle-
ri ve beyaz flapkalar›ylayd›lar. Ö¤-
len saatlerinde gelifl amaçlar›n› ve
Ankara’daki giriflimlerini anlatan

bir aç›klama yapt›lar. 

TAYAD'l› Aileler'den Niyazi
A¤›rman’›n yapt›¤› aç›klamada,
devletin F Tiplerini açmadan önce
“5 y›ld›zl› lüks oteller” olarak tan›t-
t›¤› hat›rlat›larak, 2007 y›l›nda Ada-
let Bakanl›¤›nca yay›nlanan 45/1
say›l› genelgeyle tecritin kabul edil-
di¤i ve bir söz verildi¤i belirtildi.
A¤›rman, bu genelge ile “F Tipi ha-
pishanelerdeki tutsaklar›n 10'ar ki-
flilik gruplar halinde, günde en az 2
saat, haftada 10 saat bir araya ge-
lerek sohbet edebilmeleri”nin dü-
zenlendi¤ini ve Adalet Bakanl›-
¤›’n›n bu 10 saatlik sürenin ileride
haftada 20 saate ç›kart›laca¤› sözü-
nün verildi¤ini  hat›rlatarak flunlar›
belirtti:

“Adalet Bakanl›¤› bu genelgeyi
yay›nlayarak bir söz verdi. Bu söz
tüm halka verilmiflti. Tecritin kald›-
r›laca¤›, Sohbet hakk›n›n uygulana-
ca¤› sözü hheeppiimmiizzee vveerriillddii.. Ama en
çok da Ölüm Orucu eyleminde olan
tutsaklara verilmiflti. Tecritin kald›-
r›lmas› konusunda mücadele veren
D‹SK, KESK, TTB, TMMOB, ÇHD,
Barolar, Ayd›n ve Sanatç›lara veril-
miflti. Bu kurumlar SOHBET HAK-
KININ uygulanmas› konusunda ga-
rantör olduklar›n›, art›k sorumlulu-
¤un kendilerinde oldu¤unu belirtti-
ler. ”

TAYAD'l› Aileler, bütün bunlar›
hat›rlatt›ktan sonra,  kendilerinin
Adalet Bakanl›¤›’n› zorlayacaklar›-
n›, bakanl›¤›n verdi¤i sözün takipçi-

si olan DD‹‹SSKK,, KKEESSKK,, TTTTBB,,
TTMMMMOOBB,, ÇÇHHDD,, BBaarroollaarr,, AAyydd››nn
vvee SSaannaattçç››llaarr’›n bir bütün olarak
bask› uygulamas› durumunda, soh-
bet hakk›n›n uygulanabilece¤i kan›-
s›nda olduklar›n› ifade ettiler. 

Abdi ‹pekçi Park›’ndaki aç›kla-
man›n ard›ndan gün boyu parkta
bildiri da¤›t›ld›. Akflam saatlerinde
Kamu Emekçileri Cephesi Kurulta-
y›’na kat›lmak için gelen Devrimci
Memur Hareketi’nden 100’e yak›n
memur, parkta bulunan aileleri zi-
yaret ettiler.

TAYAD’l› Aileler, Abdi ‹pekçi
Park›’nda sadece oturma eylemi
yapmayacak, bu süre boyunca Ada-
let Bakanl›¤›, milletvekilleri, çeflitli
kurumlarla görüflecekler. TAYAD’l›
Aileler Abdi ‹pekçi Park›’›nda gün-
lük oluflturduklar› programlar› do¤-
rultusunda hareket ediyorlar. 

Bu, TAYAD’l› Aileler’in Abdi
‹pekçi Park›’na ilk geliflleri de¤il.
Daha önceden de geldiler. 7 y›l sü-
ren büyük ölüm orucu direnifli s›ra-
s›nda 3 y›l› aflk›n bir süre, yaz k›fl
demeden geceli gündüzlü oradayd›-
lar. 

2007 Ocak ay›nda genelge ya-
y›nlan›p, sözler verilirken yine AKP
iktidardayd›. Adalet Bakan› Cemil
Çiçek’ti. Çiçek’ten sonra iki bakan
de¤iflti, ama genelge sudan gerekçe-
lerle uygulanmad›. “Yeterli yerimiz
yok, yeterli personelimiz yok” gibi
sudan gerekçelerle uygulanmayan

TAYAD'l› Aileler Ankara’da 
‘Sohbet Hakk› Uygulans›n’

ADALET BAKANI SADULLAH ERG‹N’e!
� F Tiplerinde bask› ve iflkence devam ediyor.
� Tutsaklar›n tedavileri yap›lm›yor.
� Hak gasplar› devam ediyor.
� Tecrit içinde tecrit yaflat›l›yor.
� 2 y›ld›r 10 saatlik sohbet hakk› uygulanm›yor.
Tecrite karfl› 7 y›l mücadele ettik, 122 flehit verdik.
TECR‹T‹ KALDIRIN! ‹RADEM‹Z‹ SINAMAYA KALKMAYIN!



‘sohbet hakk›’ genelgesi için TA-
YAD’l› Aileler "Yafll› bedenlerimiz-
le yine Ankara yollar›nday›z" sözle-
riyle birkez daha evlatlar›n›n sorun-
lar›n›n çözümü için koflturuyorlar. 

23-24 MMay›s; 1. vve 22. GGün
23 May›s Cumartesi günü hiç de

yabanc›s› olmad›klar› Abdi ‹pekçi
Park›’na gelen TAYAD'l› Aileler,
hafta sonunu bildiri da¤›tma, ziya-
retçileri karfl›lama, insanlara gelifl
nedenlerini anlatmakla de¤erlendir-
diler. 

25 MMay›s PPazartesi 

3. GGün
TAYAD'l› Aileler, sabah erken

saate Abdi ‹pekçi Park›’ndaki El’in
önünde biraradayd›lar. Sabah ifle gi-
den Ankaral›lar'a çok say›da bildiri
da¤›tt›lar. Daha sonra Ayhan Bay-
rak, Niyazi A¤›rman ve Pafla Çi-
men'den oluflan bir grup, çeflitli ba-
s›n yay›n kurulufllar›n›, televizyon
bürolar›n› ziyaret edip gelifl amaçla-
r›n› anlatmak, destek sunmalar›n›
sa¤lamak için görüflmeler yapt›lar.

Fahrettin Keskin, Lerzan Taflç›-
er, ‹smet Ertürk’ten oluflan baflka bir
grup da, çeflitli demokratik kitle ör-
gütlerini, sendika ve konfederas-
yonlar›, Ankara Barosu'nu ve Çan-
kaya Belediyesi'ni ziyaret ettiler.

Yine TAYAD'l› Aileler'den Me-
lek Akgün, Halil Karao¤lan, Ayfle
fiahin, Fatime Koyup›nar’dan olu-
flan bir grup da, milletvekili Canan

Ar›tman'› ziyaret ettiler. TAYAD'l›
Aileler taraf›ndan Ar›tman’a veril-
mek üzere götürülen rapor, kitapç›k
ve bildiriye meclis kap›s›nda ppoolliiss--
lleerr ttaarraaff››nnddaann eell kkoonnuulldduu..

TAYAD'l› Aileler, görüflme yap-
mak için gittikleri kurum ve kiflilere
önceden haz›rlad›klar› dosyay› ve
2008 hak ihlalleri kitapç›¤›n›, bildi-
rileri veriyorlar. 

26 MMay›s SSal› 

4. GGün
TAYAD'l› Aileler, Abdi ‹pekçi

Park›’nda sürdürdükleri eylemleri-
nin dördüncü gününde, ziyarete ge-
lenlere hapishanelerde süren tecrit,

bask›, iflkence ve hak gasplar›n› an-
latmaya devam ettiler. Tutsaklar›n
yafllar›na göre bölümlere ayr›ld›¤›-
n›, bu yeni sald›r› yönteminin uygu-
lamaya konulmas›n›n tecrit içinde
tecrit oldu¤unu belirttiler. Bir grup
TAYAD'l› Aile, parktan geçenlere
ve çevrede genifl bir flekilde bildiri
da¤›t›m› yaparken, bir di¤er grup
TAYAD'l› Aile de sendikalar›, oda-
lar›, dernekleri ve bas›n› ziyaret et-
meye devam ettiler. 

Büro Emekçileri Sendikas›
(BES) yönetimi TAYAD'l› Aileleri
Abdi ‹pekçi Park›’nda ziyaret etti.
BES Genel Merkez yönetimi, des-
teklerini sunarak ailelerin yanlar›n-
da olduklar›n› ifade ettiler.

27 MMay›s ÇÇarflamba 

5. ggün
KESK'e ba¤l› E⁄‹T‹M-SEN,

BTS, SES ve BES üyeleri, TA-
YAD'l›lar› ziyaret ettiler. 40'a yak›n
memurun ziyaretinin ard›ndan
KESK yönetimi de ö¤len saatlerin-
de bir destek ziyareti yapt›. Ziyaret
s›ras›nda TAYAD Baflkan› Av. Be-
hiç Aflç› ve KESK Genel Sekreteri
Emir Ali fiimflek birer konuflma
yapt›lar. 

TAYAD'l› Aileler, beflinci gün de
çeflitli görüflmeler yapt›lar. Millet-
vekillerinden Eflref Erdem, Rahmi
Güner, Ak›n Birdal ile görüflülür-
ken, Adalet Bakan›, Meclis ‹nsan
Haklar› Komisyonu Baflkan› ve di-
¤er yetkililerle de görüflmek için gi-
riflimlerde bulunuldu.

Say›: 182 7SOHBET HAKKI

GGüüccüümmüüzz VVaarr!!
Adalet BBakanl›¤› ssomut

ad›mlar› kkendisi aatmak iiste-
miyor. OO zzaman AAdalet BBa-
kanl›¤›n› bbiz zzorlayaca¤›z.
D‹SK, KKESK, TTTB,
TMMOB, ÇÇHD, BBarolar, AAy-
d›n vve SSanatç›lar zorlayacak.
Bu kkurumlar›n bbask›s› iile
SOHBET HAKKI uuygulana-
bilir. BBizlerin bbask›s› iile bbu
hak uuygulanabilir.

Ça¤r›m›z ttüm iinsanlara-
d›r... GGelin bbizim ssesimize sses
olun. AAdalet BBakanl›¤›na
SOHBET HAKKINI uuygula-
tacak ggücümüz vvar.

TAYAD’l› AAileler

AArrtt››kk ddaahhaa ffaazzllaa ssaabbrr››mm››zz kkaallmmaadd››.. 
AAvv.. BBeehhiiçç AAflflçç››’’nn››nn 2277 MMaayy››ss ggüünnkküü kkoonnuuflflmmaass››nnddaann::

““...... BBiizz 1199 NNiissaann 22000088 ttaarriihhiinnddee AAddaalleett BBaakkaann›› iillee ggöörrüüflflttüü¤¤üümmüüzzddee
hheemm bbiizzee,, hheemm bbaass››nnaa ssöözz vveerrddii.. DDeeddii kkii ''bbuu hhaakkkk›› uuyygguullaattaaccaa¤¤››mm,, iizzllee--
yyiinn pprraattiikkttee vvee ggöörrüünn''.. FFaakkaatt aarraaddaann,, bbuu ssöözzüünn üüzzeerriinnddeenn 11,,55 yy››ll ggeeççmmee--
ssiinnee rraa¤¤mmeenn ddee¤¤iiflfleenn yyiinnee bbiirr flfleeyy yyookk.. EEnn ssoonn yyiinnee AAnnkkaarraa''yyaa ggeellddii¤¤ii--
mmiizzddee CCeezzaaeevvlleerrii GGeenneell MMüüddüürrllüü¤¤üü''yyllee ggöörrüüflflttüü¤¤üümmüüzzddee,, ''bbuu yy››llbbaaflfl››nn--
ddaann iittiibbaarreenn eekkssiikkssiizz uuyygguullaannaaccaakk,, yyiinnee bbiizzii ttaakkiipp eeddiinn'' ddeeddii.. YY››llbbaaflfl››nn--
ddaann bbuuggüünnee aalltt›› aayy ddaahhaa ggeeççttii.. AArrtt››kk bbiizziimm ddaahhaa ffaazzllaa ssaabbrr››mm››zz kkaallmmaa--
dd››.. BBiizz 2233 MMaayy››ss''ttaann bbeerrii bbuurraaddaayy››zz vvee 3311 MMaayy››ss''aa kkaaddaarr ddaa bbuurraaddaa kkaa--
llaaccaa¤¤››zz........ YYaarr››nn CCeezzaaeevvlleerrii GGeenneell MMüüddüürrllüü¤¤üüyyllee bbiirr rraannddeevvuummuuzz vvaarr..
BBiizziimm aaçç››mm››zzddaann ssoonn ddeerreeccee öönneemmllii.. OOrraaddaa ggöörreeccee¤¤iizz bbiizzee yyeennii bbiirr ggee--
rreekkççee mmii ssööyylleeyyeecceekk,, yyookkssaa bbiillddiikk ggeerreekkççeelleerrii mmii tteekkrraarrllaayyaaccaakk.. OOnnuu ddaa
yyaarr››nn ggöörreeccee¤¤iizz..""
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F Tipi hapishanelerdeki tecrite
karfl› Büyük Direnifl, 2007’ye gelin-
di¤inde iki kanaldan sürüyordu:
Ölüm orucu direniflçileri ve Abdi
‹pekçi’deki oturma eylemi... Ölüm
orucu 7. y›l›na girerken, TAYAD’l›
Aileler’in Abdi ‹pekçi’deki eylemi
de 4. y›l›na girmiflti.

Adalet Bakanl›¤›’n›n 22 Ocak
2007’de yay›nlad›¤› genelgeyi, tec-
ritin kald›r›lmas›nda bir ad›m olarak
de¤erlendiren ölüm orucu direniflçi-
lerinin eyleme ara vermesinin ar-
d›ndan, Abdi ‹pekçi Park›’nda 1230
gündür direniflte olan TAYAD’l›lar
da 2277 OOccaakk 22000077’’ddee eylemlerine
ara vermifllerdi. 

4 y›l b›kmadan usanmadan dire-
nifli halka anlatan Abdi ‹pekçi’deki
TAYAD’l›lar, anlaflman›n sa¤land›-
¤› o gün, flöyle demifllerdi: ““BBiizz bbuu--
rraaddaa 44 yy››ll ddee¤¤iill,, bbuu zzuullüümm bbiitteennee
kkaaddaarr oottuurrmmaayyaa hhaazz››rrdd››kk””. 

Öyleydiler gerçekten. 

Abdi ‹pekçi’deki eylemlerine ara
verirken de, bundan sonra da vveerriilleenn
ssöözzüünn ttaakkiippççiissii oollaaccaakkllaarr››nn›› ilan et-
mifller, mücadelenin bitmedi¤ini ve
tecrit tümden ortadan kalkana kadar
mücadeleye devam edeceklerini söy-
lemifllerdi. Ve eklemifllerdi:

““GGeerreekkttii¤¤iinnddee AAbbddii ‹‹ppeekkççii ddiirree--
nniiflflii ddee bbaaflflllaayyaaccaakktt››rr.. BBuu ggüüccüümmüüzz--
ddeenn vvee iirraaddeemmiizzddeenn ssaann››yyoorruuzz kkii
hhiiçç kkiimmsseenniinn flflüüpphheessii yyookkttuurr””.

Gerekti.

fiimdi yine Abdi ‹pekçi’deler. 

TAYAD’l› Aileler, o günden bu-
güne kadar verilen sözün takipçisi
oldular. Hiçbir flarta ba¤l› olmaks›-
z›n hhaaffttaaddaa 1100 ssaaaatt ssoohhbbeett hhaakk--
kk››’’n›n tan›nd›¤› 45/1 say›l› genelge-
nin uygulanmas› için mücadeleyi
sürdürdüler. Fakat o gün söz veren-
ler ne sözlerinde durdular, ne de ya-
y›nlad›klar› genelgenin gere¤ini ye-
rine getirdiler. Çeflitli bahanelerle
tutsaklar› oyalad›lar. TAYAD’l› Ai-
leler’in tüm giriflimlerine, yapt›klar›
görüflmelere ra¤men de¤iflen bir fley
olmad›. Adalet Bakanl›¤› sanki böy-
le bir sorun yokmufl gibi yap›lan gi-
riflimleri dikkate almad›. Genelge-
nin yay›nlanmas›n üzerinden iki y›l
geçti...

TAYAD’l› Aileler Abdi ‹pekçi
park›ndaki oturma eylemlerine 27
Ocak tarihinde ara verirlerken “GGee--
rreekkttii¤¤iinnddee” yeniden orada olabile-
ceklerini söylerken hiç flüphesiz bu-
nu öylesine söylemiyorlard›, ‘blöf’
yapm›yorlard›. ‹ki y›ld›r tüm çaba-
lar›na ra¤men, Adalet Bakanl›¤›’n›n
sözünde durmamas› sonucunda TA-
YAD’l›lar yine Ankara’dalar iflte.
Ankara’da Abdi ‹pekçi’de. 

22 May›s’taki aç›klamalar›nda
““YYaaflflll›› bbeeddeennlleerriimmiizzllee yyiinnee AAnnkkaarraa
yyoollllaarr››nnddaayy››zz”” diyorlard›. 23 May›s
sabah› yine Ankara’n›n ayaz›nda oo
eelliinn aalltt››nnddaa bbuulluuflflttuullaarr.. “Daha önce
bize 1200 günden fazla kucak açan

Abdi ‹pekçi Park›’nda, bizi bekleyen
ele geldik. (…) Sa¤›r kulaklara ulafl-
maya çal›flaca¤›z” dediler elin alt›n-
da yapt›klar› ilk aç›klamada. 

Abdi ‹‹pekçi DDirenifli, 
Sab›rd›r, SSahiplenmedir
Manifestodur

Ankara’n›n, so¤u¤unu da, s›ca-
¤›n› da onlardan iyi hiç kimse bile-
mez. 4 y›la yak›n bir süre boyunca,
yaz k›fl demeden, so¤uk s›cak de-
meden, kar, ya¤mur, f›rt›na deme-
den, o elin alt›nda ““TTeeccrriittee SSoonn!!””
dediler. Hapishanelerde zulüm var
dediler, hapishanelerde iflkence var
dediler. Direniflin etraf›nda kopko-
yu bir sansür duvar›n›n örülmeye
çal›fl›ld›¤› bir dönemde, direniflin
d›flar›daki sesi oldular. 1230 gün
b›kmadan, usanmadan anlatt›lar
tecriti. 

Abdi ‹pekçi direnifli ssaabbrr››nn,, ssaa--
hhiipplleennmmeenniinn vvee ddeemmookkrraattiikk mmüü--
ccaaddeelleeddeekkii ››ssrraarr››nn mmaanniiffeessttoossuu
olarak büyük direniflle birlikte tari-
he geçti. 

Sadece do¤aya, so¤u¤a ve s›ca¤a
karfl› direnmediler. Onlardan önce,
polisin bask›s›na, gözalt›lara, tutuk-
lamalara, tacizlere, provokasyonlara
karfl› direnmek zorundayd›lar orada.
Y›lmad›lar, sinmediler, bir an bile di-
renifli anlatmay› b›rakmad›lar. O,
emekçi elinin alt›ndaki direnifli, An-
kara’da oturup da duymayan, bilme-
yen kalmad› hemen hemen.

Tarih 1166 EEyyllüüll 22000033’tü. AKP ik-
tidar› direnifli bitirememifl, kopkoyu
bir sansürle hapishanelerdeki zul-
mün, tecrit iflkencesinin d›flar›ya du-
yulmas›n› engellemek istiyordu.
Sansürün en koyu oldu¤u bu dö-
nemde TAYAD’l› Aileler, sansürde
bir gedik açmak amac›yla o gün,
Baflkent’te zulmün karargah›n›n ya-
n› bafl›ndaki Abdi ‹pekçi Park›’nda

Abdi ‹pekçi
Israr›m›z›n Ad›

TAYAD’l›lar
2,5 y›l sonra
oradalar yine.
2,5 y›l önceki 
sab›rlar›
ve kararl›-
l›klar›yla



çad›r kurup 10 gün oturma eylemi
yapacakt›. Fakat polis daha ilk gün-
den TAYAD’l›lara azg›nca sald›r›p
herkesi gözalt›na alt›. Çad›rlara, bat-
taniyelere ve di¤er tüm eflyalara el
koydu. Ankara Valili¤i, Emniyet
Müdürlü¤ü izin vermiyordu. Keyfi
bir flekilde yasak diyordu. Oysa da-
ha önce ayn› parkta Kamu-Senliler
ve depremzedeler, çad›r kurup gün-
lerce kalm›fllard›. Yasaklar TAYAD
içindi. AKP iktidar› sansürün delin-
mesini ve direniflin halka ulaflmas›n›
istemiyordu. TAYAD’l›lar da bir kez
karar vermifllerdi. Evlatlar›n›n sesiy-
di onlar. Susamazlard›. Boyun e¤e-
mezlerdi AKP’nin keyfi dayatmala-
r›na. Susmad›lar. Boyun e¤mediler.

Abdi ‹pekçi’deki aileler Anka-
ra’n›n iflkencehanelerinde iflkence
görürken, ayn› gün baflka TA-
YAD’l›lar ald› onlar›n yerini. Dö-
vizlerini aç›p oturdular elin alt›na.
Polis yine sald›rd›, yine gözalt›na
ald›, onlar›n yerini baflka aileler ald›
bu kez, yine oturdular eelliinn aalltt››nnaa..
AKP’nin polisi direnifle ses olacak
bir eylemi bafltan engelleme kara-
r›ndayd›. Ama TAYAD’l›lar da ka-
rarl›yd›...

TAYAD’l›lar demokratik hakla-
r›n› kullan›yorlard›. Yasal gerekli
likleri de yerine getirip 10 gün otur-
ma eylemi yapacaklard›, fakat fa-
flizm, “yapt›rmam” diyordu. ‹flte bu
noktadan sonras› art›k bir iirraaddee ssaa--
vvaaflfl››yydd››.. AKP iktidar›, keyfiyetine,
sansüre boyun e¤ilmesini istiyordu.
TAYAD’l› Aileler ise mücadele ta-
rihlerinde hiç boyun e¤memifllerdi.
Güçlerini, hakl›l›klar›ndan, sab›r ve
direniflle örülmüfl mücadele tarihle-
rinden ve o¤ullar›n›n k›zlar›n›n di-
renifllerinden al›yorlard›. 

K›sa zamanda elin alt› yyeennii bbiirr
ddiirreenniiflfl mmeevvzziissiinnee dönüfltü. Onlarca
kez, onlarca TAYAD’l› gözalt›na
al›nd›. ‹çlerinden tutuklan›p F Tip-
lerinin hücrelerine at›lanlar oldu.
Gözalt›ndan veya hapishaneden ç›-
kan yine do¤ru ““eell’’iinn aalltt››nnaa”” kofltu.
TAYAD’l›lar art›k 10 günlü¤üne de-
¤il ““zzaaffeerree kkaaddaarr bbuurraayy›› tteerrkk eettmmee--
yyeeccee¤¤iizz”” diyorlard›.

Sonuç AAlma KKararl›l›¤›n›n
Mütevaz› AAma KKesin 
Bir ‹fadesi

Tam binikiyüzotuz gün kald›lar o
elin alt›nda. Dediklerini yapt›
TAYAD’l›lar. Zafere kadar oraday-
d›lar. 1230 gün irade savafl› hiç bit-
medi o parkta. Nas›l oligarfli, ölüm
orucu direniflini bitirmek için her
türlü yönteme baflvurduysa, Abdi
‹pekçi Direnifli’ni bitirmek için de
elinden geleni yapmaktan geri dur-
mad›. Fakat bitiremediler direnifli.
Park›n ad› direniflle özdeflleflti. DDiirree--
nniiflfl iiççiinnddee bbiirr ddiirreenniiflfl,, ddeessttaann iiççiinn--
ddee bbiirr ddeessttaann yarat›ld› orada. Abdi
‹pekçi Park›, Direnifl Park› oldu.

Abdi ‹pekçi Direnifli, bir hakk›n,
demokratik bir mevzinin nas›l kaza-
n›laca¤›n›n, nas›l korunaca¤›n›n,
nas›l kullan›laca¤›n›n en somut ve
en çarp›c› örneklerindendir. Bedel
ödemeyi göze almadan faflizm ko-
flullar›nda hiçbir hakk›n kazan›la-
mayaca¤›n›n, hiçbir mevzinin koru-
namayaca¤›n›n aç›k göstergesidir.
Ayn› zamanda ›srarl›, kararl› olun-
du¤unda, her türlü bedelin göze
al›nd›¤›nda, hiçbir gücün mücadele-
nin önünde engel olamayaca¤›n›n
da göstergesidir. Biçimiyle, özgün-
lü¤üyle belki bir ilktir dünyada da. 

Abdi ‹pekçi Direnifli 1000. gü-
nüne yaklafl›rken flöyle yaz›lm›flt›
Yürüyüfl sayfalar›nda:

“Emperyalizm ve oligarfli cep-
hesi, direnifli k›rmak için alt› y›l bo-
yunca de¤iflik sald›r›lar denedi,
farkl› yöntemler uygulad›. Direnifl
her sald›r›ya, sonuç alma kararl›l›-
¤› ve kazanma iradesinin belirledi¤i

taktiklere cevap verdi. Abdi ‹pekçi
Direnifli de bu çerçevede oligarfli-
nin sansürüne karfl›, sansürü parça-
lama kararl›l›¤›yla yarat›ld›. Bafl-
lang›çta direnifli desteklemek için
gündeme getirilen bir eylem, k›sa
sürede kkeennddiissii bbiirr ddiirreenniiflflee,, iirraaddee
ssaavvaaflfl››nnaa ddöönnüüflflttüü.. Bu aflamada bu-
radaki eylemin flekilleniflinde de so-
nuç alma kararl›l›¤› damgas›n› vur-
mufltur. Sansürde bir gedik açma ve
tecrit ve direnifli tüm ülkeye duyur-
ma kararl›l›¤›yla Abdi ‹pekçi Dire-
nifli mevzisi yarat›ld›. (…)

Abdi ‹pekçi, ssoonnuuçç aallmmaa kkaarraarr--
ll››ll››¤¤››nn››nn,, zzaaffeerree iinnaanncc››nn mmüütteevvaazzii
aammaa kkeessiinn bbiirr iiffaaddeessiiddiirr.. Tutsak ya-
k›nlar› büyük direnifl içinde, kavga-
n›n ancak ‘sonuna kadar’ diyebil-
mekle ve zafere inanmakla kazana-
bilece¤ini ö¤renmifl ve bu bilinçle
yaratm›fllard›r Abdi ‹pekçi Direnifli-
ni de.” (4 Haziran 2006, Say›:55)

Abdi ‹pekçi’nin as›l anlam› IS-
RARdad›r. SAH‹PLENMEdedir.
KARARLILIKtad›r. Ve bunlar,
dünden bu yana hiç eksilmemifltir. 

TAYAD’l›lar, iflte böyle bir dire-
nifl tarihine sahip olduklar› için bu-
gün yeni Adalet Bakan›’na “irade-
mizi s›namaya kalkmay›n” diye ses-
leniyorlar. Bu miras›n sorumlulu-
¤uyla, tecrite karfl› mücadeleyi sür-
dürüyorlar. 

Abdi ‹‹pekçi TTutsaklar›n 
Asla YYaln›z
B›rak›lmayacaklar›n›n
‹fadesidir

Abdi ‹pekçi Direnifli, oligarflinin
sansürünün yan›nda 19 Aral›k katli-
am›yla kesintisiz sürdürülen bask›
ve terör sonuncunda sansür kadar
“otosansür”ün de en koyu oldu¤u
bir dönemdir. Kendilerine sol, sos-
yalist, ilerici, ayd›n payesi biçenle-
rin de önemli bir kesimi, b›rak›n di-
renifli sahiplenmeyi, tecrite karfl›
ç›kmay›, ad›n› a¤›zlar›na bile alam›-
yorlard›. ‹flte, TAYAD’›n Abdi ‹pek-
çi de yaratt›¤› direnifl, o direnifl
mevzisi, tutsaklar›n hiçbir koflulda,
hiçbir zaman asla yaln›z b›rak›lma-
yaca¤›n›n da ifadesidir. 
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Abdi ‹‹pekçi’nin aas›l aanlam›
ISRARdad›r. SSAH‹PLEN-

MEdedir. KKARARLILIKta-
d›r. VVe bbunlar, ddünden

bu yyana hhiç eeksilmemifltir. 



Hapishanede
Ölümler!

Mersin’de New-
roz kutlamalar›na
kat›ld›¤› için hakk›n-
da “örgüt propagan-
das› yapmak”tan
aç›lan davada 10 ay-
l›k hapis cezas›na

çarpt›r›lan MMuussttaaffaa EElleellççii, 18 Ma-
y›s günü evinden al›n›p Mersin E
Tipi Hapishanesi'ne konuldu. 

Ailesinin “Mustafa sara hastas›-
d›r, ilaçlar›n› da yan›na al›n” talebi
dikkate al›nmad›. Elçi hapishaneye
konuldu¤u gün yaflam›n› kaybetti.
Zindanc› zihniyet, bir tutsa¤› daha
katletti. 

*

Tekirda¤ 2 Nolu F Tipi Hapisha-

nesi’nde ciddi sa¤l›k sorunlar› bu-
lunan 60 yafl›ndaki tutsak MMuussttaaffaa
DDeemmiirr’’iinn,,  hastaneye sevki ç›kma-
s›na ra¤men hapishane idaresi tara-
f›ndan zaman›nda hastaneye götü-
rülmedi¤i için  yaflam›n› yitirdi.  

*

Sincan’da Can 
Güvenli¤i Yok

Sincan Kapal› Kad›n Hapisha-
nesi’nde Ajda ‹nci adl› tutsak, teda-
vi için götürüldü¤ü Sincan Devlet
Hastanesi’nde askerler taraf›ndan
dövüldü. 

15 May›s’ta Hastaneye götürü-
len ‹nci’nin burada muayenesi en-
gellenirken, askerler kan tahlili s›-
ras›nda ‹nci’ye sald›rd›lar. Tekme
tokat dövülen ‹nci, can güvenli¤i

olmad›¤› için hastaneye gidemiyor. 

*

Bir Mektuptan:
Tecrit Pekifltiriliyor

Burada 13 Mart’ta tutuklu hü-
kümlü ayr›m› yap›lm›flt›. 22 ve 24
Nisan’da da  yafll› genç ayr›m› ya-
p›ld›. 18-21 yafl aras› tutsaklar› zor-
la ay›rarak B2 Blok’ta toplad›lar. 

21-35 yafl aras› ve 35 yafl üstü,
ayn› dosyadan yarg›lananlarda ay-
r›flt›r›r›lacak deniyormufl, böyle bir
genelge oldu¤u belirtiliyormufl. Ta-
biki bunlar ayr›nt›lar. As›l olarak
tecrit uygulamalar› pekifltiriliyor.
R›za Y›ld›r›m
Tekirda¤ 1 Nolu F Tipi 
Hapishanesi
29 Nisan 2009
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1230 gün boyunca orada TA-
YAD’l›lar, hücrelerdeki özgür tutsak-
larla, direniflçilerle, ayn› havay› solu-
mufllard›r. Gün olmufl, evlatlar› gibi
kendileri de tecrit edilmifllerdir o
parkta; yaln›zl›¤a karfl› direnmifller-
dir. Birçok kesimin umudunu tüketti-
¤i zamanlarda onlar, ne zaman gele-
ce¤ini kestiremedikleri zafere olan
inançlar›yla zamana karfl›, zulme kar-
fl› direnmifllerdir. Ve hiçbir gün tut-
saklar› yaln›z b›rakmam›fllard›r.

TTAAYYAADD’’ll››llaarr,, iiflflttee flfliimmddii bbuuggüünn
yyiinnee OO ““EEll’’iinn AAlltt››nnddaa””llaarr.. O elin
alt›ndan sesleniyorlar yine; “Ara-
dan 2 y›l geçti. 3. y›l bafllad›. Ve de-
¤iflen bir fley yok. Adalet Bakanlar›
de¤ifliyor ama SOHBET HAKKI ha-
la uygulanm›yor. Tutsaklar›n aley-
hine olan her türlü düzenleme Ada-
let Bakan›’n› beklemeden derhal
uygulan›rken, nedense SOHBET
HAKKI uygulanm›yor. Adalet Ba-
kanlar› sözler veriyor ama de¤iflen
bir fley yok. Oysa sözler tecriti kal-
d›rm›yor. Somut ad›mlar at›lmas›
gerekiyor.” diyorlar. 

Yine o elin alt›ndan ttuuttssaakkllaarr››nn
sseessii oluyorlar. AKP, ikiyüzlü politi-
kalar›n› ve tecriti sürdürüyor. Tut-
saklar aras›nda çeflitli s›n›fland›r-
malar yaparak tecriti daha da pekifl-
tirmek peflinde. F tiplerinde fiziki

sald›r›lar, keyfi uygulamalar, iflken-
celer devam ediyor. Ölümler devam
ediyor. Yeni yeni uygulamalarla tut-
saklar› öörrggüüttssüüzzlleeflflttiirrmmee vvee tteesslliimm
aallmmaa sald›r›lar› devam ediyor. 

AKP flunu çok iyi bilmelidir ki,
bugüne kadar tutsaklar› nas›l ki tes-
lim alamam›flsa, sald›r›lar› ifle yara-
mam›flsa, bugün de yaramayacakt›r.
Sadece insanl›k d›fl› iflkencelerin,
sald›r›lar›n uygulay›c›s› olarak, suç
dosyas›na yeni sayfalar eklemifl ola-
cakt›r.

TAYAD’l›lar yine o elin alt›nda.
O sesi asla k›samazs›n›z. O ses dire-
niflin, direniflçilerin sesidir. Sabr›n,
inanc›n sesidir. Onlar bugüne kadar
nice zorlu yollar› afl›p da geldiler.

Bunu herkes biliyor. Onlar› hiçbir
iktidar susturamad›, susturamaz. 

Onlar konuflmaya bafllam›flsa,
iktidar da, devrimci, demokratik
tüm kesimler de kulak vermelidir.
El’in alt›ndalar yine onlar. Direnifl
Park›’ndan sesleniyorlar: “yine F ti-
pi hapishanelerde tecritin oldu¤unu
anlataca¤›z. SOHBET HAKKININ
uygulanmad›¤›n› anlataca¤›z. Hu-
kuk devleti oldu¤unu iddia eden bir
devlette Adalet Bakanl›¤›’n›n SOH-
BET HAKKI genelgesinin uygulan-
mad›¤›n› anlataca¤›z. Adalet Baka-
n›’n›n bu hakk› uygulamak için söz
verdi¤ini ama ssöözzüünnüü ttuuttmmaadd››¤¤››nn››
anlataca¤›z” diyorlar. Tek talepleri
var onlar›n. ‹‹kkttiiddaarr›› yyaallaann ssööyyllee--
mmeeyyii bb››rraakkmmaayyaa ça¤›r›yorlar. ‹ki-
yüzlülükten vazgeçmeye ça¤›r›yor-
lar. Devrimci tutsaklar, ailelerine,
tecritin kald›r›lmas› için mücadele
edenlere, tüm halka verilen sözü
tutmaya ça¤›r›yorlar. 

Onlar elin alt›na oturdular bir
kez daha, SOHBET HAKKININ
uygulanmas›n› istiyorlar. 2,5 y›l
sonra yeniden El’in alt›na geliflleri
gösteriyor ki; tutsak yak›nlar›, o¤ul-
lar›na, k›zlar›na, anne ve babalar›na,
efllerine, tecrit uygulayanlar›n yaka-
s›n› b›rakmayacak!

2,5 yy›l ssonra yyeniden EEl’in
alt›na ggeliflleri ggösteriyor ki;
tutsak yyak›nlar›, oo¤ullar›na,

k›zlar›na, aanne vve bbabalar›na,
efllerine, ttecrit uuygulayanla-
r›n yyakas›n› bb›rakmayacak!

TECR‹TTEN



‹stanbul’da Halk Cepheliler
“‹stiyoruz Alaca¤›z” kampan-
yas› çal›flmalar›na yoksul ma-
hallelerde yapt›klar› halk top-
lant›lar›yla devam ettiler.

Toplant›larda halktan in-
sanlar kampanya hakk›ndaki
görüfllerini bildirdiler.

OOkkmmeeyyddaann››:: Halk Cepheliler
“‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas›
çerçevesinde 23 May›s akflam› Si-
bel Yalç›n Direnifl Park›’nda bir
halk toplant›s› düzenledi. Aç›l›fl ko-
nuflmas›n›n ard›ndan analar, baba-
lar, ö¤renciler, halktan insanlar söz
alarak düflüncelerini ifade etti. ‹ki
çocuklu bir baba kampanyan›n ge-
reklili¤i, hakl› ve meflru oluflunu an-
lat›p herkesin kat›l›mc› olmas› ge-
rekti¤inden bahsederken, bir ilkö¤-
retim ö¤rencisi sözü alarak okullar›-
n›n depreme dayan›kl› de¤il diye
de¤ifltirildi¤ini, bunun sonucunda
da daha uzak bir okula tafl›nd›klar›-
n›, buraya gidifl geliflte yol paras›
vermek zorunda kald›¤›n› ve bunun
da ailesine nas›l s›k›nt›lar yaratt›¤›-
n› anlatt›. Yine genç bir ilkö¤retim
ö¤rencisi yapt›¤› konuflmayla hak-
s›zl›¤a boyun e¤meyelim ça¤r›s›
yapt›.

Okmeydan› Haklar ve Özgürlük-
ler Derne¤i çal›flanlar›n›n ve Ok-
meydan› Halk Kütüphanesi’nden
bir çal›flan›n kampanya çal›flmalar›-
n› anlatt›¤› toplant› son olarak Nur-
zet Günal’›n, “Biz halk›z. Güçlü
olan biziz, hakl› olan biziz. Biz is-
tersek al›r›z. ‹stiyoruz Alaca¤›z
kampanyas›n› istersek kazan›mla
sonuçland›r›r›z. Nas›l ki Taksim’i
32 y›l sonra da olsa ald›ysak bunu
da al›r›z. Yeter ki isteyelim, yeter ki
bunun için örgütlenip mücadele
edelim” sözleriyle sona erdi. Top-
lant›da 10 Haziran’da büyükflehir
belediyesine imzalar› götürecek ko-

misyon için üye seçildi.

GGüüllssuuyyuu:: Ücretsiz ulafl›m hak-
k› talebiyle Halk Cephesi’nin yapt›-
¤› halk toplant›lar›n›n bir yenisi de
Gülsuyu Mahallesi’nde 24 May›s’ta
yap›ld›. Gülsuyu Haklar Derne-
¤i'nde yap›lan toplant› aç›l›fl konufl-
mas›yla bafllad›. Yap›lan konuflma-
da örgütsüz halk kitlelerinin hak al-
ma mücadelelerinde pasif kalaca¤›,
temel hak ve özgürlüklerimizi al-
mada örgütlü olman›n olmazsa ol-
maz flart oldu¤u anlat›ld›. Tak-
sim’de kutlanan 1 May›s’›n da ör-
nek olarak verildi¤i konuflmada, te-
mel bir hakk›n verilmedi¤i, aksine
ancak mücadele ederek; bedel öde-
nerek al›nd›¤› vurguland›. Istiyoruz
Alaca¤›z talebinin temelinde bu
meflrulu¤un oldu¤u kat›lan mahalle
halk›na anlat›ld›. Ard›ndan yap›lan
kampanya sohbetinde belediyeye
gidilip otobüs istenmesi ve bunun
için nas›l bir yol izlenmesi gerekti¤i
tart›fl›ld›. 

NNuurrtteeppee:: Halk Cephesi’nin
bafllatm›fl oldu¤u “Ö¤rencilere Üc-
retsiz Ulafl›m Hakk›m›z› ‹stiyoruz
Alaca¤›z Kampanyas›”  23 May›s
günü Nurtepe’de yap›lan Halk Top-
lant›s›yla devam etti. Toplant›da,
ulafl›ma verilen paran›n herkesin so-
runu oldu¤u belirtildi. Aç›l›fl konufl-
mas›nda, kampanyan›n hakl›l›¤›n›
ve amac›n› dile getirerek bu hakk›n
kazan›lmas›nda birlikte hareket et-
menin, bu talebi sahiplenmenin
önemine de¤inildi. O güne kadar
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‹stanbul’da Halk Toplant›lar›

� ‹stanbul Okmeydan›,

Gülsuyu, Nurtepe, Ba¤c›lar,
Alibeyköy’de halk toplant›lar›
gerçeklefltirildi.

� ‹stanbul’da 21 May›s

günü bildiri da¤›t›ld›,
kufllama, pullama yap›ld›,
imza topland›.

� Adana’da toplanan imza-

lar belediyeye teslim edildi.

� Malatya, Elaz›¤,

Dersim’de yap›lan eylemlerde
kampanya duyuruldu.

� Ankara’da, ‹zmir’de imza

masalar› aç›larak imza
topland›, kampanyay› halka
duyuran aç›klamalar yap›ld›.

� Kastamonu’da pullama,

imza toplama ve aç›klamalar
yap›ld›.



süren kampanya çal›flmas›n›n ard›n-
dan toplant›ya kat›lan ö¤renciler ve
veliler söz ald›lar. Toplant›da yerel
belediyelerle ö¤rencilere ücretsiz ula-
fl›m hakk› talebi için görüflmek üzere
velilerden oluflan 4 kiflilik bir heyet
oluflturuldu. Toplant› 1-5 Haziran ta-
rihleri aras›nda yerel belediyelerle,
10 Haziran günü de Büyükflehir Bele-
diyesi’yle görüflülece¤inin duyurula-
r›yla sona erdi. 

BBaa¤¤cc››llaarr:: 24 May›s günü Ka-
ranfiller Kültür Merkezi’nde de halk
toplant›s› yap›ld›. Toplant›ya gelenler
okullarda aidat ad› alt›nda para iste-
nildi¤ini, ödeyemeyen ailelerin ço-
cuklar›n›n d›flland›¤›n›, ö¤retmenler
ve müdürler taraf›ndan sürekli aidat›
ödemeleri için çocuklar›na bask› ya-
p›ld›¤›n› anlatt›lar. Yaflan›lan iflsizlik
ve yoksulluktan kaynakl› aidat› öde-
yemediklerini dile getiren velilere
kampanyayla ilgili bilgi verildi. 

Kampanyaya iliflkin 5 Haziran’da
Küçükçekmece Belediyesi’ne gidilip
toplan›lan imzalar›n verilece¤i ve 10
Haziran’da ‹stanbul Büyükflehir Be-
lediyesi’ne gidilece¤i ve imzalar veri-
lerek taleplerin yerine getirilmesi is-
tenilece¤i duyuruldu. 

AAlliibbeeyykkööyy:: 25 May›s günü  ya-
p›lan toplant› aç›l›fl konuflmas› ile
bafllad›. Aç›l›fl konuflmas›ndan sonra
kat›l›mc›lar söz alarak düflüncelerini
ifade ettiler. Ye¤enleri ö¤renci olan
bir iflçi söz alarak “Çok güzel bir
kampanya bende imza toplayarak
desteklemeye, katk› sunmaya çal›fl›-
yorum” derken çal›flt›¤› iflyerinde ve
oturdu¤u mahallede kampanyaya ka-
t›lan genç bir iflçi ise “Ailemin önyar-
g›lar› vard›. Fakat kampanyan›n hakl›
ve meflrulu¤unu anlat›nca o da önce
imza verdi. Sonra kendisi de imza
toplamaya bafllad›” dedi. O¤lu ‹lkö¤-
retimde okuyan bir mahalleli ise “ye-
rel bas›na da kampanya yans›t›lmal›-
d›r” diyerek propaganda çal›flmas›na
dikkat çekti. Son olarak 10 Haziran’-
da ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’ne
imzalar›n verilmesi ve kitlesel bas›n
aç›klamas›na kat›lmak için çal›flmala-
r›n ev ev, okul okul, sokak sokak yo-
¤un bir flekilde yap›lmas› gerekti¤i
ifade edilerek toplant› sona erdirildi. 
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‹‹ssttaannbbuull:: 21 May›s günü
Plevne Lisesi’nde bildiri da¤›t›m›,
pullama ve imza toplan›rken, 22
May›s günü Dil Nihat Özye¤in,
fiiflli Endüstri Meslek ve Cibali Li-
sesi’nde kufllama ve pullama yap›-
larak kampanya çal›flmalar›na de-
vam edildi. 4000 adet kufllama ve
pullama yap›lan Cibali Lisesi’nde
ö¤renciler de destek verdi. Dil Ni-
hat Özye¤in Lisesi’nin 1000 adet
kufllama ve 50 tane pullama yap›l-
d›. fiiflli Endüstri Meslek Lise-
si’nde de okulun etraf›na 50 tane
pullama yap›ld›. 

AAddaannaa:: 21 May›s günü Ada-
na Büyükflehir Belediyesi önünde
toplanan Halk Cepheliler slogan-
larla, dövizlerle paral› ulafl›m› pro-
testo etti. Eylemde “Ücretsiz Ula-
fl›m Hakk›m›zd›r! ‹stiyoruz Alaca-
¤›z! Hakl›y›z Kazanaca¤›z” pan-
kart› aç›larak kampanya hakk›nda
bilgi verildi. Kampanya çerçeve-
sinde yap›lan çal›flmalara polisin
bask›lar› anlat›larak teflhir edilir-
ken hakk›m›z olan› istiyoruz ve bu
konuda ›srarl› olundu¤u belirtildi.
Yap›lan konuflman›n ard›ndan
okunan aç›klamada flu sözlere yer
verildi. “Maafl›m›z›n yar›s›n› ula-
fl›m masraflar›na harc›yoruz. Üc-
retsiz ulafl›m hakk›m›zd›r. Biz bu
ülkenin halk› olarak her türlü zor-
lu¤a gö¤üs geriyorsak hakk›m›z
olan› da kullanmal›y›z. Ücretsiz
ulafl›m talebimiz asl›nda bizim
olan› kullanma talebimizdir.” 

Eylem “Halk›z Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z, ‹stiyoruz Alaca¤›z, Ücret-
siz Ulafl›m ‹stiyoruz” sloganlar›yla
sona ererken Halk Cephesi ad›na 6
kiflilik bir heyet toplanan 2252 im-
zay› yetkililere teslim etmek için
belediye binas›na girdi. ‹çeriye ba-
s›n al›nmazken ayr›ca muhatap
olacak bir yetkili bulunamad›. He-
yet  bunun karfl›s›nda imzalar› ev-
rak kay›ta teslim ederek takipçisi
olacaklar›n› belirtti.

MMaallaattyyaa:: Hafta içerisinde
Malatya ve Gazi Liseleri önünde
kufllamalar yap›p, bildiriler da¤›-
tan Halk Cepheliler 21 May›s gü-
nü Gazi Lisesi önünde bir eylem
yapt›. “Ö¤rencilere Ücretsiz Ula-
fl›m ‹stiyoruz Alaca¤›z” pankart›-
n›n tafl›nd›¤› eylemde, döviz tafl›-
n›rken “Halk›z Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z”, “Sömürüye Son! Ücretsiz
Ulafl›m ‹stiyoruz”, sloganlar› at›l-
d›. Eylemde okunan aç›klamada;
“Ücretsiz ulafl›m hakk›m›z için ve-
lileri, ö¤rencileri, ö¤retmenleri ve
tüm herkesi hakk›m›z› almak için
birlik olmaya, mücadele etmeye
ça¤›r›yoruz. Biz halk›z hak k›r›nt›-
lar›, göz boyamak için yap›lan ya-
t›r›mlar de¤il sorunlar›m›z›n çözü-
münü ‹stiyoruz Alaca¤›z” denildi.

EEllaazz››¤¤:: Halk Cephesi 23 Ma-
y›s günü Hozat Garaj›’nda bir ey-
lem yapt›. “Ö¤rencilere Ücretsiz
Ulafl›m Hakk› ‹stiyoruz Alaca¤›z”
pankart›n› açan Halk Cephesi

Liseli Gençlik “‹stiyoruz Alaca¤›z”
Kampanyas›na Devam Ediyor
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alanda “Servis Ücreti Soygununa
Son, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z, Ö¤rencilere Ücretsiz Ulafl›m
‹stiyoruz” yaz›l› dövizler ve k›z›l
flamalar tafl›yarak, s›k s›k “Ö¤ren-
ciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Ücret-
siz Ulafl›m ‹stiyoruz, Servis Ücreti
Soygununa Son, Halk›z Biz ‹stiyo-
ruz Alaca¤›z” sloganlar›n› att›lar.
Eylemde yap›lan aç›klamada yafla-
nan tüm sorunlar›n çözümün birlik
ve güç oluflturuldu¤unda, haklar
için mücadele edildi¤inde çözüle-
ce¤ine vurgu yap›ld›. Eylem imza
toplanmas›n›n ard›ndan bitirildi. 

PPoolliissiinn ““‹‹ssttiiyyoorruuzz AAllaaccaa¤¤››zz””
KKaammppaannyyaass››nnaa TTaahhmmüüllssüüzzllüü¤¤üü

Halk Cephesi “‹stiyoruz Alaca-
¤›z” kampanyas› çerçevesinde Ela-
z›¤’›n yerel radyolar›ndan Ezgi
Radyo’ya programa davet edildiler.
Ancak programdan bir gün önce
Elaz›¤ polisi radyoyu aray›p “onla-
r› programa ç›kar›rsan›z gerisine
kar›flmay›z sizin için hiç iyi olmaz”
diyerek radyocular› tehdit etti. Po-
lisin bu pervas›zl›¤›yla ilgili bir
aç›klama yapan Elaz›¤ Halk Cep-
hesi “AKP’nin polisi, insanlar› teh-
dit ederek nereye varaca¤›n› zanne-
diyor” diye sorarken, “Halk›n en
küçük hak mücadelesine dahi teh-
dit bask› fliddet ve copla cevap ve-
ren AKP’nin polisi tehdit ve bas-
k›yla hiçbir yere varamaz” denilen
aç›klamada mücadelenin sürdürü-
lece¤i vurguland›. 

DDeerrssiimm:: Halk Cephesi 25 Ma-
y›s 2009 tarihinde yaz›l› bir aç›kla-
ma yay›nlad› ve E¤itim Hakk› için
ö¤renci ve velilere örgütlenme ça¤-
r›s›nda bulundu. Aç›klamada; il ye-
relinde yaflanan sorunlar belirtilir-
ken;

“Her e¤itim ö¤retim y›l› bafl›n-
da sorunlar›n çözümüne dair veri-
len sözler ve vaatler zamanla unut-
turuluyor. E¤itim sistemi ise her y›l
kendi sorunlar›yla bafl bafla b›rak›-
l›yor.” denildi. Aç›klaman›n sonun-
da ö¤renci ve velilere ça¤r› yap›la-
rak “E¤itim sisteminin sorunlar›n›n
her y›l bir önceki y›l›n tekrar› ol-
mas›n› istemiyorsak bu uygulama-

lara karfl› birleflelim” denildi.

AAnnkkaarraa:: “‹stiyoruz Alaca¤›z”
kampanyas› ile ö¤rencilere ücretsiz
ulafl›m talep eden Halk Cepheliler
Mamak fiirintepe'de imza toplama-
ya devam etti. Bugüne kadar
1000'e yak›n imzan›n topland›¤›
kampanya'da 25 May›s günü fiirin-
tepe 1. Caddede imza masas› aç›l-
d›. Halk›n ilgiyle karfl›lad›¤› imza
masas›nda Halk Cepheliler, 27 Ma-
y›s'ta Ege Lisesi önünde ö¤rencile-
re ücretsiz ulafl›m hakk› için yapa-
caklar› bas›n aç›klamas›n›n  ça¤r›-
s›n› da yapt›lar.

27 May›s günü Ege Lisesi
önünde biraraya gelen Halk
Cepheliler, yapt›klar› eylemle
ulafl›m sorunlar›n› dile getirdiler.
Halk Cephesi ad›na aç›klamay›
okuyan Hasan Karap›nar “Biz
dilenci de¤il halk›z. Ücretsiz
ulafl›m, e¤itim, sa¤l›k hakk›m›zd›r.
Biz hakk›m›z olan› istiyoruz” dedi
ve ulafl›m hakk› için mücadele
ça¤r›s›nda bulundu. 

‹‹zzmmiirr:: 25 May›s günü, Narl›-
dere Mehmet Seyfi Eraltay Lise-
si’nin önünde ders ç›k›fl› saatinde
bir eylem yap›ld›. Aç›klamada
“Ö¤renciler, anne, baba, kardefl he-
pimiz bu sorunlar› yafl›yoruz. Biz
bu ülkenin halk› olarak her türlü
zorlu¤a gö¤üs geriyorsak hakk›m›z
olan› da almal›y›z. Ö¤rencilerin
e¤itim hakk› için okula giderken
belediye otobüslerinden günde bir
gidifl bir gelifllik bedaca yararlan-
mak istiyoruz. Talebimiz hakl› bir
taleptir.”denildi. Ayr›ca Narl›dere
de kufllamalar ve pullamalar yap›l-
d›. 24 May›s günü  Büyük Yaman-
lar Pazar yerinde imza masa aç›la-
rak imza topland›. 

KKaassttaammoonnuu:: Halk Cephesi-
nin bafllatm›fl oldu¤u '‹stiyoruz
Alaca¤›z' kampanya çal›flmalar›
Kastamonu'da da bafllad›. Pullama
ile bafllayan kampanya duyurusu
Kastamonu Gençlik Derne¤i
Giriflimli ö¤rencilerin yaz›l› bas›n
aç›klamalar› ve imza metni
çal›flmalar› ile devam edece¤i
duyuruldu. 

ADANA

ELAZI⁄

MALATYA

ANKARA

ANTALYA
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Baz›lar›m›z vard›r; haval›, bü-
yük ifllerin adamlar›d›r onlar. Her
gece eylemler yapar, devrimler
yapar, iktidarlar y›karlar! Her fleyi
ama her fleyi bilirler. Bilmedikleri
tek fley kendileridir. Evet, KEND‹-
LER‹N‹ B‹LMEZLER. Böyle arka-
dafllar›m›z kendilerinin de halktan
birisi oldu¤unu unutuverirler. 

Halk günlük ve sade düflünür.
Önüne ç›kan, elle tutulur, gözle
görünür sorunlar› çözmeye yö-
nelir. Siyasi sorunlardan kültürel,
ekonomik sorunlara
kadar bu böyledir. 

Halk›n günlük
hayat mücadelesi
verirken ne tür so-
runlarla karfl›laflt›¤›-
n›, örne¤in, mahal-
lenin öncelikle nele-
re ihtiyac› oldu¤unu
bilmemiz gerekir.

“Basit, önemsiz, sorunlar” de-
meden, ön plana ç›kan talepler
mutlaka de¤erlendirilmelidir.
Devrimciler en ilkel ve basit
araçlarla da olsa son derece mü-
tevaz› haklardan bafllayarak da
olsa, halka kkeennddii yyaaflflaamm››nnaa ssaa--
hhiipp çç››kkmmaakk iiççiinn mmüüccaaddeelleeyyii ö¤-
retmek zorundad›r. Halk ancak
bu mücadele içinde daha genel
ve siyasi sorunlar› kavrayabilir. 

Her kesimin sorunu bizim so-
runumuz olmal›d›r. Yeter ki o so-
runa kitlelerin duyarl›l›¤› olsun.
Ve biz onun etraf›nda örgütlen-
meler yaratabilelim. 

Bu aç›dan yaklafl›ld›¤›nda ve
bunlara bir de faflizmin zamlar›y-
la, zulümleriyle halka yönelik
uygulamalar›ndan kaynaklanan
genel sorunlar eklendi¤inde ma-
hallelerin tam bir çeliflkiler yu-
ma¤›yla kuflat›lm›fl oldu¤unu gö-
rürüz. 

Mahallelerde kitleleri örgütle-
yebilmek için bütün flartlar fazla-
s›yla vard›r. Yeter ki biz bu yu-

ma¤›n hangi ucunu tutma-
ya öncelik verece¤imizi bi-
lelim. Yeter ki ön plana ç›-
kan ve halk›n en hassas ol-
du¤u çeliflkiyi bulal›m. 

Halk›n içindeysek, halk›n
duygu ve düflüncelerini objektif
olarak de¤erlendiriyorsak, bunu
saptamam›z pek zor olmayacak-
t›r. 

Bugün tüm mahallelerde sap-
tayabilece¤imiz ve orada yafla-
yan herkesi ilgilendiren kimi or-
tak sorunlar flöyle s›ralanabilir: 

-- YYooll SSoorruunnuu:: Ço¤u gecekon-
du semtlerinde yollar k›fl›n ça-
murdan, yaz›n tozdan geçilmez

haldedir. Dar ve bozuk oldu¤un-
dan araç trafi¤ine elveriflsizdir.
Ana yollarda üst geçit olmamas›
nedeniyle birçok insan trafik
kazalar›na u¤ramaktad›r. Özel-
likle trafik kazalar› sonras› halk
bu talebe oldukça duyarl› davra-
nabilmekte, yol kesme gibi ka-
rarl› eylemler yapabilmektedir. 

-- SSuu SSoorruunnuu:: Pek çok yerde
ya hiç yoktur, ya da sa¤l›ks›z, pis
sular kullan›lmaktad›r. Eski ve
yerleflik, flu flebekesi oturmufl
emekçi semtlerde ise s›k s›k ke-
sintiler olmaktad›r. 

-- KKoonnuutt SSoorruunnuu:: Halk›n ço¤u
sa¤l›ks›z konutlarda yaflar. Kimi-
nin hiç konutu yoktur. Y›k›m so-
runu vard›r. Çat› akar, y›k›lma
çökme tehlikesi eksik olmaz vb.
Özellikle y›k›m sorunu çok yak›-
c› bir sorundur. Mahalli birimler-
de en kitlesel ve en kararl› dire-
nifller bu sorun etraf›nda gelifl-
mektedir. Hemen her dönem bir
yerlerde halk›n gecekondusunun
bafl›na y›k›ld›¤›na ve buna karfl›
insanlar›n canlar›n› difline taka-

rak direndi¤ine tan›k oluruz. 

-- SSaa¤¤ll››kk SSoorruunnuu:: Yoksul ma-
hallelerde sa¤l›¤› tehdit eden bir-
çok fley vard›r. Sa¤l›ks›z konutla-
r›n yan›nda, mahallerin ortas›n-
da la¤›m akt›¤› bile az tan›k olu-
nan fleyler de¤ildir. Çöpler top-
lanmaz. Sa¤l›k kuruluflu yoktur.
Halk›n sa¤l›k hizmeti alacak ge-
liri yoktur. Çok basit tedavi edile-
bilir hastal›klarda birçok insan
ölür, ya da sakat kal›r. Bu neden-
le imkânlar dâhilinde devrimcile-
rin zaman zaman örgütledi¤i
sa¤l›k taramalar› genifl sempati
ile karfl›lan›r. Etkili bir propagan-
da ve kitle çal›flmas› arac›d›r. 

-- OOkkuull--OOkkuullaa
UUllaaflfl››mm SSoorruunnuu::
Okullar genellikle
yetersizdir. Bir-
çok mahallede en
fazla ilkokul var-
d›r. Kimisinde o
da yoktur. Ço-
cuklar okula git-
mek için kilomet-
relerce yol yürür-
ler, birikti¤inde

büyük miktarlara ulaflan yol pa-
ras› verirler. Okullarda her baha-
ne ile para al›narak halk soyulur.
Zaten yoksul olan halk para al›n-
mas› konusunda oldukça hassas
davranmaktad›r. Bu konu örgüt-
lü bir flekilde ele al›n›rsa; hem
halk›n soyulmas› engellenebilir,
hem de etkili sonuçlar yarat›labi-
lir. 

-- YYoozzllaaflflmmaa SSoorruunnuu:: Devletin
de özel teflviki ile özellikle iflsiz
gençler, uyuflturucu–çete– ku-
mar–fuhufl batakl›¤›na çekilerek
gelecekleri karart›lmaktad›r. Bu
sorun birçok mahallede bugün
önemli bir sorun haline gelmifltir.
Düzen, gençli¤i devrimcilikten
uzak tutmak için her türlü yozlu-
¤u ciddi flekilde teflvik etmekte-
dir. Buna karfl› mücadele edenle-
ri ise bask› ve terörle sindirmek-
tedir. 

-- SSppoorr SSoorruunnuu:: Gençlerin ya-
rarlanaca¤› spor alanlar› ya hiç
yoktur, ya da çok yetersizdir. Bu
yönde gençlerin ciddi taleplere

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz
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sahip oldu¤u kuflkusuzdur. 

-- BBaasskk›› vvee ‹‹flflkkeennccee SSoorruunnuu:: Mahal-
lelerdeki polis-jandarma karakollar›
halka iflkence ve bask› yapan, esnaf›
haraca ba¤layan kurumlard›r. Halk
bunlardan yaka silker durumdad›r. 

-- FFaaflfliisstt ÇÇeetteelleerr SSoorruunnuu:: Faflist çe-
teler polis himayesinde mahallelerde
terör estirmekte, baz› yerlerde din ve
milliyetçili¤i kullanarak, halk› birbiri-
ne düflürüp çat›flt›rarak bu zeminde
örgütlenmeye çal›flmaktad›rlar. 

-- SSoossyyaall--KKüüllttüürreell SSoorruunnllaarr:: Bu tür
kurumlar hemen hemen hiç yoktur.
Tiyatrosu, sinemas›, kütüphanesi bu-
lunan mahalle bulmak imkâns›zd›r.
Olsa da dar gelirli halk yararlanamaz. 

Her birim mutlaka bu tür araflt›r-
malar yapmal› ve bu araflt›rmalar›n
süreklili¤ini sa¤lamal›d›r. Kadrolar ve
taraftarlar kitleler aras›nda somut ta-
leplerin ve düflüncelerin tespitini yap-
may›, gözlemleme ve araflt›rma yap-
may› bir al›flkanl›k haline getirmeli,
hiç elden b›rakmamal›d›r. Çünkü kit-
lelerin talep ve sorunlar› da, düflünce-
leri de de¤iflkendir. Bugün bu yar›n
baflkas› ön plana ç›kabilir.

Bunlar›n yan›nda daha birçok so-
run say›labilir, yine her mahallede
farkl› sorunlar ön plana ç›kabilir. Bun-
lara, genel sorunlar ve çeflitli s›n›f ve
toplumsal kategorilerin özel sorunlar›
da eklendi¤inde sorundan geçilmez
olur. Biz burada bunlar› sadece örnek
olsun diye s›ralad›k. Bu sorunlar›n her
biri kitleleri mücadeleye katmakta ve
örgütlemekte birer araçt›r. Yeter ki biz
gerekti¤i yer ve zamanda, uygun araç
ve yöntemlerle bunlara sahip ç›kal›m. 

Bunu yaparken de unutmayal›m
ki, bu sorunlar› çözmek tek bafl›na
önemli de¤ildir. Halka güven vermek,
destek sa¤lamak için özel baz› du-
rumlar da dâhil ne olursa olsun soru-
nu çözme yöntemini bulabilmektir.
Ancak eessaass oollaann bbuunnllaarr eettrraaff››nnddaa kkiitt--
lleelleerrii hhaarreekkeettee ggeeççiirrmmeekk,, öörrggüüttlleemmeekk
vvee kkiittlleelleerriinn öörrggüüttllüü ggüüccüüyyllee ssoorruunnllaarr››
ççöözzmmeekkttiirr.. Böyle yap›ld›¤›nda dev-
rimci çal›flma aç›s›ndan yararl› bir fley
yap›lm›fl olur. Kitleler içindeki etkimiz
ve yayg›nl›¤›m›z gelifltirilmifl olur.
Çünkü kitleler ancak böyle yap›ld›¤›n-
da e¤itilecek ve siyasallaflacakt›r. 

S›n›flar mücadelesinde esas
olarak iki tür çeliflki vard›r:
UUzzllaaflflaabbiilliirr ve uuzzllaaflflmmaazz çelifl-
kiler. Egemen s›n›flar aras›nda-
ki çeliflkiler, uzlaflabilir çeliflki-
lerdir. Ezen s›n›flarla ezilen s›-
n›flar, baflka deyiflle sömüren-
lerle sömürülenler aras›ndaki
çeliflki ise, UUZZLLAAfifiMMAAZZ’’d›r. 

Bu durum, iki s›n›f›n ç›kar-
lar›n›n birbirinden tamamen
farkl› olmas›nda da somutlan›r. 

Ve bunun sonucudur ki; biri
için iyi olan, di¤eri için kötü,
biri için olumlu olan, öteki için
olumsuzluktur. Birinin huzuru,
ötekinin huzursuzlu¤u, biri için
güvenilir olan, öteki için güve-
nilmezdir. Bu ayr›m her alan-
da, her konuda sürer gider. 

Günlerdir Kürt sorununa
dair telaffuz edilen FIRSAT
için de ayn› fley söz konusudur.
Diyebiliriz ki, biri için f›rsat
olan, öteki için tuzakt›r. Biri
için f›rsat gibi görünen, öteki
için kapand›r. 

Kürt halk›yla oligarflinin ç›-
karlar› ayn› de¤ildir. 

Oligarflinin ve emperyaliz-
min sözcüsü olarak konufltu¤u
flüphe götürmeyen Cumhur-
baflkan› Abdullah Gül’ün sözü-
nü etti¤i f›rsat›n “içeri¤ini”
kimse bilmiyor henüz. Bu f›r-
sat’›n neler içerip içermedi¤i
aç›kça ortaya konulmuyor.
Ama biz, bu “mu¤lakl›¤a” ra¤-
men, e¤er bu f›rsat, oligarfli
için, Gül ve partisi AKP için,
ABD için bir f›rsatsa, bu, kesin
olarak Kürt halk›n›n lehine bir
fley de¤ildir. OOnnllaarraa f›rsat
olan, hhaallkkaa tuzakt›r. OOnnllaarraa
f›rsat olan hhaallkkaa kapand›r. 

Bunu söyler-
ken, tahmin yap-
m›yoruz, kahinli-
¤e de soyunmu-
yoruz; sadece ss››--
nn››ffssaall bir bak›fl

aç›s›ndan, Marksist-Leninist
teorinin penceresinden bak›p
meseleyi ortaya koyuyoruz.  

Reformistlerin, düzeniçi
çözümler bekleyenlerin devlet
kat›ndan söylenen benzeri her
sözle birlikte derin mesajlar
al›p, umuda kap›lmas› sahip ol-
duklar› düzen içi anlay›fllar›n›n
bir gere¤idir. 

Uzlaflmaz çeliflkilerin
anlatt›¤› bilimsel gerçe¤e,
AKP’nin Kürt politikas›nda
bugüne kadar sergiledi¤i prati-
¤e ra¤men, hala Gül’ün sözle-
rinden anlamlar ç›kar›p bek-
lentiler içine girenlere yine de
bir hat›rlatma yapal›m; Gül,
SSrrii LLaannkkaa devlet baflkan›n›
Tamillere karfl› gerçeklefltir-
dikleri yoketme sald›r› nede-
niyle kutlayan bir Cumhurbafl-
kan›’d›r. Sri Lanka’daki Tamil
sorunu, bizim ülkemizdeki
Kürt sorunu gibi, bir uulluussaall ssoo--
rruunndduurr.. Sri Lanka devleti, so-
runu “yokederek” çözmeye gi-
riflmifl ve Gül de bunu kkuuttllaayyaa--
rraakk,, kendi kafas›ndaki “çözüm
yöntemini” ortaya koymufltur.
Bu kafa yap›s› nas›l Kürt soru-
nunu çözer?

Hat›rlanaca¤› gibi, bu tart›fl-
malar›n bafllang›c› olarak,
Cumhurbaflkan› Abullah Gül,
‹ran gezisi s›ras›nda ““iiyyii flfleeyylleerr
oollaaccaakk”” demiflti. Ayn› bak›fl
aç›s›yla tekrar ediyoruz: Gül
ve oligarfli için iyi olan, Kürt
halk› için kötüdür. ‹ki kere iki-
nin dört etti¤i, gecenin gündü-
zü izledi¤i ne kadar kesinse,
toplumsal ve siyasal planda bu
da o kadar kesindir.  

Sorunlar // ÇÇözümler
‘‘FFIIRRSSAATT’’ 

KK‹‹MMEE GGÖÖRREE??
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TBMM ‹nsan Hakla-
r› Komisyonu Baflkan›
Zafer Üskül, geçen haf-
ta, hekimlerin iflkenceye
karfl› ‹stanbul Protoko-
lü’nü uygulamalar›na
iliflkin bir e¤itim toplan-
t›s›na kat›ld›. 

Resmi ad› ''‹flkence
ve Di¤er Zalimane, ‹n-
sanl›k D›fl›, Afla¤›lay›c›
Muamele veya Cezalar›n
Etkili Biçimde Sorufltu-
rulmas› ve Belgelendiril-
mesi ‹çin El K›lavuzu''
olan, k›saca da ‹stanbul
Protokolü olarak bilinen
iiflflkkeenncceeyyllee mmüüccaaddeellee
aannllaaflflmmaass››,, 1996’da haz›rlanm›fl,
1999’da da BM Genel Kurulu’nda
onaylanm›flt›.

‹flkenceye karfl› say›s›z uluslara-
ras› anlaflmalar ve ulusal yasalar gi-
bi, o da hükümsüzdü. Söz konusu
toplant›da Zafer Üskül’ün yapt›¤›
konuflma, bu anlaflmalar›n nneeddeenn vvee
nnaass››ll hhüükküümmssüüzz kkaalldd››¤¤››nn›› da anla-
t›yordu bir bak›ma. 

Üskül flöyle dedi toplant›da:
““TTüürrkkiiyyee’’ddee eenn bbüüyyüükk ss››kk››nntt››mm››zz iiflfl--
kkeenncceenniinn yyaappaann››nn yyaann››nnaa kkaarr kkaall--
mmaass››dd››rr..”” (Bas›n, 22 May›s 2009) 

Üskül, konuflmas›n›n devam›nda
“TTüürrkkiiyyee’’ddee ggeerreekkllii ddeelliill vvee iinncceellee--
mmeelleerr yyaapp››llaammaadd››¤¤›› iiççiinn eettkkiinn bbiirr
ssoorruuflflttuurrmmaa oollaannaa¤¤›› yyaakkaallaannaammaa--
dd››¤¤››nn››”” söylüyordu. 

fiimdi birçoklar› Üskül’ün sözle-
rini, bir ssaammiimmiiyyeett, cesaretli bir çç››--
kk››flfl ve benzeri flekilde de¤erlendire-
ceklerdir. Zafer Üskül iktidardaki
bir partinin milletvekilidir. TBMM
‹nsan Haklar› Komisyonu Baflkan›-
d›r. O, ““EEnn bbüüyyüükk ss››kk››nntt››mm››zz iiflflkkeenn--
cceenniinn yyaappaann››nn yyaann››nnaa kkaarr kkaallmmaass››--
dd››rr” tespitini yapacak konumda biri
de¤ildir: NNeeddeenn iiflflkkeennccee yyaappaann››nn
yyaann››nnaa kkaarr kkaall››yyoorr?? KKiimm eennggeellllii--
yyoorr,, kkiimm kkoorruuyyoorr iiflflkkeenncceecciilleerrii??
TBMM ‹nsan Haklar› Komisyo-
nu’nda baflkanl›k yapan biri, bunla-
ra cevap vermelidir. Üskül’ün göre-
vi yak›nmak de¤ildir. Herkesin bil-
di¤i bir gerçe¤i itiraf etmek de de-
¤ildir. E¤er Türkiye’de ‹flkence ya-

panlar›n yapt›¤› yan›na kar kal›yor-
sa, Üskül’ün görevi, yapan›n yan›na
kar kalmamas› için gere¤ini yap-
makt›r. Üskül, üzerine düfleni yap›-
yor da onu ““aaflflaann”” durumlar m›
var? Çaresiz mi kal›yor? Fakat ha-
y›r, Üskül’ün sözleri, bir ÇARE-
S‹ZL‹K veya SAM‹M‹L‹K de de-
¤ildir. AArrss››zzll››kk ve ssuuççaa,, iiflflkkeenncceeyyee
tteeflflvviikk vard›r bu sözlerde. 

Evet, ARSIZLIKTIR. Çünkü,
samimi itirafta bulunuyormufl gibi
gözüküyor, fakat as›l yapt›¤› iflken-
cecilerin cezaland›r›lmamas›n› ka-
n›ksatmakt›r. Soruflturma yap›lam›-
yorsa ve Üskül de bunlar› biliyorsa,
soruflturma yap›lmas› için nnee yyaapptt››
bugüne kadar?.. ‹flkencenin, yapa-
n›n yan›na kar kalmamas› için ne
yapt›? Engin Çeber’i iflkencede kat-
ledenlerin cezaland›r›lmas› için ne
yapt›? Yapmad›ysa neden yapmad›? 

E¤er birileri iflkencecilerin so-
ruflturulmas›n› ve cezaland›r›lmas›-
n› engelliyorsa, iflkenceye karfl›
olan birinin yapaca¤› aç›kt›r; iflken-
cecileri koruyan kifli ve kurumlar›
aaçç››kkllaammaakk,, o komisyonlar›n bir ifle
yaramad›¤›n› ilan edip iissttiiffaa etmek-
tir. Fakat Zafer Üskül öyle yapm›-
yor. Hem “iflkencecilerin yapt›¤›n›n
yan›na kar kald›¤›n›, haklar›nda so-
ruflturma yap›lamad›¤›n›” söylü-
yor, hem de hala iflkenceyi sürdü-
ren, iflkencecileri himaye eden ikti-
dar›n bir parças› olmaya devam edi-
yor. Bu riyakarl›kt›r, sahtekarl›kt›r.

Dahas›; Zafer Üskül’ün baflkan-

l›¤›n› yapt›¤› komisyo-
nun asli ifllevi de, flika-
yetçi göründü¤ünü yap-
makt›r asl›nda. ‹flkence-
cilerin, infazc›lar›n, katli-
amc›larn cezas›z kalma-
s›na hizmet etmifltir o ko-
misyon da. TBMM ‹nsan
Haklar› Komisyonu’nun
Engin Çeber’in iflken-
ceyle katledilmesine ilifl-
kin düzenledi¤i raporu
hat›rlayal›m; Rapor, ‹‹fifi--
KKEENNCCEE diye de¤il,
“EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’’ee KKööttüü
MMuuaammeellee VVaarr”” fleklinde
düzenlenmiflti; ve iiflflkkeenn--
cceecciilleerriinn ssuuççuunnuu hhaaffiiffllee--

tteenn,, oonnllaarr›› kkoorruuyyaann bu rapor, DTP
Milletvekili Ak›n Birdal d›fl›ndaki
üyelerin oy çoklu¤uyla kabul edil-
miflti. 

Koruma aç›k; “iflkence” yerine
“kötü muamele” denilirse, iflkence-
ciler zaman afl›m›ndan kurtar›labile-
cek. Yani, EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’’ii iiflflkkeennccee--
ddee kkaattlleettmmeelleerrii,, yyaannllaarr››nnaa kkâârr kkaa--
llaaccaakk.. Bunu sa¤layan kim; Üs-
kül’ün bafl›nda oldu¤u komisyon.
Bunu sa¤layan iktidar kim? Üs-
kül’ün üyesi oldu¤u AKP! 

Faflizm, halka karfl› 
suç iflleyen kimseyi 
yarg›layamaz. Faflizmin 
yarg›s› koca bir yaland›r

Yukar›daki do¤rulara ra¤men,
sorun bir Üskül sorunu de¤ildir. Üs-
kül mevcut durumu ifade etmekte-
dir ve bu objektif olarak faflizmin
itiraf›d›r. Anlatt›¤› tablo, faflizme
özgüdür. Faflizm, en programl› ve
en sistematik flekilde iflkence yapan
sistemdir. Faflizmin bu noktada
ay›rdedici özelliklerinden biri, iiflfl--
kkeenncceecciilleerriinn ddookkuunnuullmmaazzll››¤¤››,, yyaarr--
gg››llaannaammaazzll››¤¤››dd››rr.. ‹flkenceciler, ce-
zaland›r›lmayacaklar›n› bilirler.
Emindirler bundan. Aksi durumda,
bu katiller sürüsünün zulmetmesini
ve kan dökmesini yyaarrgg›› iillee ggüüvveennccee
aalltt››nnaa aallmmaaddaann, onlara cinayet ifl-
letmek, infazlarda, iflkencelerde,
katliamlarda kullanmak mümkün
de¤ildir. 

BU, FAfi‹ZM‹N
‹T‹RAFIDIR!

Türkiye’de iflkence
yapan›n yan›na kâr

kal›yor!
Gerekli incelemeler,
etkin bir soruflturma

yap›lam›yor!”
TTBBMMMM ‹‹nnssaann HHaakkllaarr›› KKoomm..

BBaaflflkkaann›› ZZaaffeerr ÜÜsskküüll



Ülkemizi faflizmle yöneten oli-
garflinin onlara ihtiyac› süreklidir.
Çünkü oligarflik devlet, halka karfl›
sürekli suç iflleyen bir devlettir. Kat-
liamlarla, iflkencelerle, terörle ayak-
ta durabilmektedir. Yasalar›, huku-
ku hiçe sayarak, katleden, iflkence
yapan, kaybeden bir devlettir. Bu
devletin askeri, polisi, özel timleri
de, hhaallkkaa kkaarrflfl›› ssaavvaaflflaann bbiirr ssuuçç flflee--
bbeekkeessiinnee dönüflmüfllerdir. 

Bu kifliler devlet ad›na cinayet
ifllerken bilirler ki, devletlerinin tam
korumas› alt›ndad›rlar. Bu güvence,
devletin en tepesindekiler taraf›n-
dan defalarca ifade edilmifltir. ““PPoo--
lliissiimmiizziinn eelliinnii ssoo¤¤uuttmmaayyaall››mm”” de-
mifllerdir mesela katliamc›lar için.
‹flkence, infaz elefltirilerine ilk onlar
karfl› ç›km›fllard›r. 

Susurlukçu kontrgerillac›lar tu-
tukland›¤›da ülkenin AAddaalleett BBaakkaa--
nn›› durumundaki CCeemmiill ÇÇiiççeekk,,
“Davulla, zurnayla teflhir edilme-
meliydi, sahip ç›k›lmal›yd›, bir daha
devlet ad›na görev yapacak adam›
nereden buluruz...”” diyebilmifltir. 

Devletin korumas› ve iflkenceci-
lerin, infazc›lar›n cezas›zl›¤›, bugü-
ne kadar ki yüzlerce iflkence infaz
davas›nda aç›kça görülmüfltür. Ale-
ni katliamlar, her türlü kan›t›n oldu-
¤u iflkencede ölümler bile bile akla-
nabilmifltir faflizmin mahkemelerin-
de. Mahkemelerin bafll›ca görevle-
rinden biri de budur zaten. 

Nas›l ki iflkenceler, katliamlar
ddeevvlleett aadd››nnaa yap›l›yorsa, ddeevvlleett
aadd››nnaa kurflun at›l›yorsa, faflizmin
mahkemelerinde de ddeevvlleett aadd››nnaa
kkaarraarr vveerriilliiyyoorr. Ve bunlar›n hepsi –
iflkenceci, infazc› ve hukukçu– ayn›
amaçta, ayn› anlay›flta birlefliyor. 

‹flkenceyi örtbas etmek ve iflken-
ceciyi korumakta ddüüzzeenniinn bbüüttüünn
kkuurruummllaarr›› birlik içindedir. BBuurrjjuu--
vvaa mmeeddyyaaddaann AAddllii TT››pp’’aa kadar
uzar faflizmin bu koruma zinciri.
Günlerce iflkence görmüfltür kifli,
ço¤u kez izler de apaç›kt›r. Bunun
tespiti için doktor olmak, uzman ol-
mak gerekmez, buna ra¤men ““iiflfl--
kkeennccee ggöörrmmüüflflttüürr”” raporu verilmez
Adli T›p muayenelerinde. Ama ifl-
kence raporlar›n›n varl›¤› da pek

önemli olmam›flt›r mahkemeler
için. Tutuklu mahkemede suç duyu-
rusunda bulunmak ister, gördü¤ü ifl-
kenceleri anlat›r, mahkeme heyeti
““ttaammaamm ttaammaamm oonnllaarr›› ggeeçç”” der, ya
da ““kkeennddiilleerriinnii iillggiilleennddiirrmmeeddii¤¤iinnii””
söyler. ‹flkence alt›nda al›nan ifade-
ler geçerli de¤ildir kendi yasalar›na
göre, delil olarak kabul edilmez. Fa-
kat buna ra¤men yüzlerce, binlerce
kifli polisin iflkence alt›nda ald›¤›
ifadelerle a¤›r hapis cezalar›na
çarpt›r›lm›flt›r. 

‹nsanlar›n elinde “iflkence gör-
müfltür” raporu olmas›na ra¤men
iiflflkkeenncceecciilleerr hhaakkkk››nnddaa ddaavvaa aaçç››llaa--
mmaadd››¤¤››,, iiflflkkeenncceecciilleerree cceezzaa vveerriill--
mmeeddii¤¤ii durumlar çokçad›r; binlerce
örne¤i vard›r. “‹stanbul Protoko-
lü’nün hekimlere yönelik uygulama
e¤itimi” toplant›s›nda TTB ad›na
konuflan Metin Bakkalc›, ““TTüürrkkii--
yyee’’ddee 22 yy››llddaa 66 bbiinn 223344 iiflflkkeennccee iidd--
ddiiaass››nn››nn kkaayy››ttllaarraa ggeeççttii¤¤iinnii”” söylü-
yordu. Peki bu kadar iflkence olay›
kay›tlara geçmesine ra¤men kaç po-
lis hakk›nda iflkence davas› var? ‹ç-
lerinde ceza alan var m›? Yoksa ne-
den yok? 

Düflünün, belgelenmifl binlerce
iflkence olay›ndan sözediyoruz; ya-
panlar da belli, ama yarg› yok, sor-
gu yok, ceza yok. Çünkü yarg›, ddeevv--
lleettiinn iiflflkkeenncceecciillii¤¤iinniinn yyaarrgg››llaannmmaa--
ss›› demektir. Ceza, ddeevvlleettiinn cceezzaa aall--
mmaass›› demektir. 

‹flkence tüm halka
yönelik bir sald›r›d›r 

‹flkence davalar› için soruflturma
açt›rmak, bafll› bafl›na büyük bir
mücadele konusudur. Art›k o hale
gelmifltir ki, ölüm olmay›nca her-

hangi bir soruflturma da aç›lmamak-
tad›r. Hatta ölümde bile soruflturma
aç›laca¤›n›n garantisi yoktur, yine
büyük mücadele vermek, düzenin
say›s›z örtbas etme manevras›n› et-
kisizlefltirmek zorundas›n›z. Ferhat
gerçek davas› somut örnektir. Poli-
sin tabancas›ndan ç›kan bir kurflun
var, bir kifli vurulmufl ve felç edil-
mifl, görgü tan›klar› var, buna ra¤-
men büyük bir mücadele sonucu da-
va aç›labilmifltir. 

Sadece iflkence suçlar›nda da de-
¤il, halka karfl› devlet taraf›ndan ifl-
lenen tüm suçlarda, devlet ayn›
““kkoorruummaa””cc››ll››¤¤›› gösteriyor. Do¤al
afetlerde, ifl cinayetlerinde, yang›n-
larda, ancak 3-5 ya da daha fazla ki-
fli ölünce soruflturma aç›labiliyor. O
da o an için halk›n tepkisini törpüle-
mek, devletin sorumlulu¤unu gizle-
mek içindir. Konu gündemde iken
aç›lan soruflturmalar, aradan zaman
geçince unutturulur. 

TBMM insan Haklar› Komisyo-
nu’nu “iflkencenin yapan›n yan›na
kar kalmas›”n›n sistemin bir özelli-
¤i oldu¤unu söylüyorsa, Türki-
ye’nin gerçe¤i buysa, bu ülkenin in-
sanlar› mesela bir karakolun önün-
den nas›l geçecek? Bir ifli, flikayet
oldu¤unda veya hakk›nda bir flika-
yet oldu¤unda nas›l gidecek karako-
la? 

‹flkence konusundaki çarp›kl›k-
lardan biri de, iflkencenin ancak ya
““ttoopplluummddaa ttaann››nnmm››flfl vvee ssaayygg››nn yyee--
rrii oollaann”” diye tarif ettikleri insanlara
veya daha ma¤dur veya zay›f du-
rumdaki kkeessiimmlleerree,, (mesela alkollü
birine, bir kad›na veya bir yabanc›-
ya yap›lmas›) yap›ld›¤›nda, elefltiri-
lip öne ç›kar›lmas›d›r. Burjuva ba-
s›n yay›n›n yaklafl›m› budur. Ama
devrimcilere iflkence yap›labilir!
Bunda bir ““aannoorrmmaalllliikk”” görmüyor-
lar. Ayn› infazlarda oldu¤u gibi, an-
cak ““yyaannll››flflll››kkllaa”” biri katledilmiflse,
““ççaatt kkaapp›› iinnffaazz”” gibi bafll›klarla
““eelleeflflttiirriiyyoorrllaarr””, ama infaz edilen
devrimciyse sorun yok!.. 

‹flkence bütün halka yönelik bir
sald›r›d›r. ‹flkençe yap›lan kiflileri
fiziki olarak sindirmeyi amaçlar. ‹fl-
kencecinin ““CCEEZZAASSIIZZLLII⁄⁄IIYYLLAA””

Say›: 182 17FAfi‹ZM

Sürüyor...
Nas›l ki iflkenceler, kat-

liamlar devlet ad›na ya-
p›l›yorsa, devlet ad›na

kurflun at›l›yorsa, faflizmin
mahkemelerinde de dev-
let ad›na karar verili-
yor. Ve bunlar›n hepsi –

iflkenceci, infazc› ve hukuk-
çu– ayn› amaçta, ayn› an-

lay›flta birlefliyor. 
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da di¤er tüm halka, kendisine de ya-
p›labilece¤ini gösterir. ‹flkencecinin
cezas›z kalmas› bu anlamda sadece
““hhuukkuukkuunn iiyyii iiflfllleemmeemmeessii”” gibi bir
nedenin sonucu de¤il, sistemin te-
mel bir politikas›d›r. 

Faflizmin yarg›s›n›n 
ba¤›ms›zl›¤› da yaland›r. 
Bu yasalar varken, 
hiçbir yarg›ç objektif ve
adaletli Olamaz 

Düzenin sahipleri ve sözcüleri,
“yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›” sözünü
a¤›zlar›ndan düflürmezler. Yarg› ba-
¤›ms›zsa, Üskül’ün anlatt›¤› gerçek,
nas›l izah edilecek? Bir yarg› ki, ifl-
kenceciler yarg›lanam›yor. ‹ki y›l
içinde 6234 kifliye iflkence yap›lm›fl
ve yarg› bunlar› soruflturmuyor. Ne-
den? Sorun, yyaarrgg››nn››nn bbaa¤¤››mmll›› yyaa
ddaa bbaa¤¤››mmss››zz oollmmaass››nnddaa ddee¤¤iill, o

yarg›n›n HANG‹ YASALARLA ka-
rar verdi¤i, hangi mekanizma içinde
yarg›lama yapt›¤›d›r. 

Faflizmin yasalar›na göre karar
veren bir yarg›n›n, hakimlerin,
halktan yana, özgürlüklerden yana
kararlar vermesi söz konusu de¤il-
dir. Yasalar› yapan faflizmdir. Yarg›
mekanizmas›n›n kurallar›n› belirle-
yen faflizmdir. Yarg›ç’›n sicilini ve-
ren ve maafl›n› ödeyen de faflizmdir.
Hal buyken, nas›l yarg›dan farkl› bir
karar beklenebilir? 

Üskül’ün aç›klamas›, iflkenceyle
ilgili olarak sürekli yap›lan, münfe-
rittir, polislerin e¤itimsizli¤inin so-
nucudur, polisin fevrili¤inin sonu-
cudur gibi aç›klamalar› da bir kez
daha çürütüyor; iflkencenin ve ifl-
kencecinin cceezzaass››zzll››¤¤››dd››rr as›l sorun
ve bu da ddeevvlleettiinn ppoolliittiikkaass››dd››rr.. 

Yasalar› yapan h›rs›zlar ve katli-
amc›lar oldu¤una göre, bu yasalara

göre çal›flan yarg›n›n h›rs›zlar›, ifl-
kencecileri ve katliamc›lar› yarg›la-
y›p cezaland›rmas› düflünülebilir
mi? Hat›rlanacakt›r bir süre önce
baz› hakimlerin ddeevvlleettiinn çç››kkaarrllaa--
rr››yyllaa hhuukkuukk kkaarrflfl›› kkaarrflfl››yyaa ggeellddii--
¤¤iinnddee,, bbeenn öönnccee ddeevvlleettiimmii ddüüflflüü--
nnüürrüümm diye aç›klamalar yapm›fllar-
d›; adalet da¤›tt›¤› iddia olunan ha-
kimler, devlet söz konusu olunca
““hhuukkuukk falan tan›mam” diyorlar.
Devletin lehine karar veririm diyor. 

Bu hakimler halka zulmeden,
devrimcilere iflkence yapan iflken-
cecileri yarg›lay›p cezaland›r›r m›?
Adil olabilir mi? ‹flkenceciler demi-
yorlar m›, “biz ne yapt›ysak ddeevvlleettii--
mmiizz iiççiinn yapt›k”. Mahkemeler de,
en son 19 Aral›k Katliam› davala-
r›nda oldu¤u gibi, katliamc›lar›n
““ddeevvlleett ggöörreevvii”” yapt›¤›na hükmet-
medi mi?.. Çünkü faflizmin yasas›
odur.

29 YILLIK HUKUKSUZLUK
2233 MMaayy››ss 11998800 y›l›nda efli ile bulunduklar›

evde kurflun ya¤muruna tutularak flehit olan SSee--
vviinnçç ÖÖzzggüünneerr Türk Tabipler Odas›’nda an›ld›.
29 y›ld›r yap›lan anmada Sevinç Özgüner’in
onurlu mücadelesi anlat›ld›. Sevinç Özgüner ile
ilgili bir sunumla bafllayan anma akrabalar›n›n,
arkadafllar›n›n anlat›mlar›yla devam etti.

Anma kapsam›nda; KESK, D‹SK,
TMMOB, ‹HD, ‹stanbul Tabip Odas› ve odan›n ‹nsan Haklar› Komisyo--
nu’nun seçti¤i Desa direniflçisi EEmmiinnee AArrssllaann’a ve EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’e ödülle--
ri verildi. Anmaya efli ve çocuklar›yla kat›lan Emine Arslan; direnmenin ve
örgütlü mücadelenin iflçiyi, emekçiyi daha güçlü k›ld›¤›ndan söz etti. Açt›--
¤› davay› kazanmas›na ra¤men ifline geri dönemedi¤ini belirten Emine Ars--
lan mücadeleden asla vazgeçmeyece¤ini söyledi. Ard›ndan Yürüyüfl’ün da--
¤›t›m›n› yaparken hukuksuzca gözalt›na al›nan ve 3 gün boyunca gördü¤ü
a¤›r iflkence sonucu kald›¤› hastanede 10 Ekim 2008 günü yaflam›n› yitiren
Engin Çeber’in ödülü aç›kland›. Ödülü bbaabbaass›› ve avukat› TTaayyllaann TTaannaayy al--
d›. Taylan Tanay; Tabipler Odas›’na Engin Çeber katledildikten sonra yan--
lar›nda olduklar› ve ödül için teflekkür ederek konuflmas›na bafllad›. Örgüt--
lenmelerin flehitleri sahiplenerek geliflebilece¤inden bahseden Tanay; ay--
d›nlar›n katledilemesinin devlet taraf›ndan politika haline getirildi¤ini söy--
ledi. Bu davan›n Engin Çeber davas›yla benzeflti¤ini ve faillerin gizlenme--
ye çal›fl›ld›¤›n› söyleyen Tanay; Sevinç Özgüner’in an›s› karfl›s›nda sayg›y--
la e¤ildi¤ini belirterek konuflmas›n› sonland›rd›.

Anmada Sivas Mad›mak otelinde katledilen Behçet Aysan’›n bir fliiri
canland›r›ld›. Anman›n sonunda katillerin cezaland›r›lmas› istenerek, ne
olursa olsun Sevinç Özgüner’in anmas›n›n yap›lmaya devam edilece¤i
belirtildi. 

FARUK KADIO⁄LU ANILDI 
Tecrite karfl›

s ü r d ü r ü l e n
Ölüm Orucu di-
reniflinde Tekir-
da¤ 1 No’lu F
Tipi'nde 12.
Ölüm Orucu
Ekibi'nde dire-
nifle bafllayan,
ölüm orucuna
bafllad›ktan k›sa bir süre sonra, açl›-
¤›n›n 15. gününde 25 May›s
2005'de bedenini tutuflturarak flehit
düflen Faruk Kad›o¤lu’nun an›s›na
yemek verildi. 

24 May›s günü Karanfiller Kültür
Merkezi’nde yap›lan anmada Faruk
Kad›o¤lu’nu anlatan bir yaz› okun-
du. Karanfiller Kültür Merkezi’nin
duvarlar›na Faruk’un resimlerinin,
feda eylemi s›ras›nda hücresinin du-
varlar›na kan›yla yazd›¤› “Kanla Ya-
z›lan Tarih Silinmez” yaz›s›n›n ve
Faruk’un yazd›¤› fliirin as›ld›¤› ye-
me¤e yaklafl›k 100 kifli kat›ld›.

Anma, Faruk’un abisi ‹rfan Ka-
d›o¤lu taraf›ndan yap›lan konufl-
mayla sona erdi. 



Bursa fievket Y›lmaz Devlet
Hastanesi’nde 25 May›s gecesi ç›-
kan yang›nda, yo¤un bak›m ünite-
sindeki 8 hasta öldü. Hastanenin sa-
dece bir bölümündeki küçük çapl›
yang›n, bir katliama dönüflmüfltü. 

Bursa’daki hastane, devletin
hastanesiydi. 2002 y›l›ndan beri fa-
aliyetteydi. Devletin ilgili birimle-
rince çal›flmas› için gerekli onaylar
verilmifl bir hastaneydi... Ama iflte
s›radan bir yang›nda, hastalar için
mezara dönüflmüfltü birden!

SSaa¤¤ll››kk BBaakkaann›› RReecceepp AAkkddaa¤¤,
suçlular›n telafl›yla yang›n sabah›
hastanenin önüne kofltu. Hastane
görevlilerinin suçu yoktu, itfaiye-
nin suçu yoktu, hastaneyi infla
edenlerin, yönetenlerin, velhas›l
kimsenin suçu yoktu ona göre... 

Demedi ama, kafas›n›n içinden
geçeni biliyoruz; “takdiri ilahi”ydi,
o 8 kiflinin eceli gelmiflse, ne yap›-
labilirdi ki... 

O telaflla, zaten ölenlerden iki
hastan›n da ““bbeeyyiinn ööllüümmüü bbeekklleenneenn
kkiiflfliilleerr oolldduu¤¤uunnuu”” söyleyiverdi. Ya-
ni, zaten öleceklerdi, onlar› katlia-
m›n bilançosuna katmaya bile ge-
rek yoktu!

Akda¤’›n beyninin içini iyi tan›-
yoruz art›k; Ankara’da Dr. Z. Tahir
Burak Kad›n Hastahanesi’nde 27
bebe¤in ölümünde de ileri yafllarda
hamile kalan anneleri, erken do¤an
bebekleri suçlay›p iflin içinden ç›k-
maya çal›flm›flt›. 

Oysa, Bursa Devlet Hastane-
si’ndeki düpedüz bir katliamd›.
Ölenler, “yo¤un bak›m” ünitesinde-
kilerdi. Yani, herhangi bir yang›n-
da, ilk kurtar›lmas› gerekenler, ken-
di bafl›na hiçbir fley yapamayacak
durumda olanlar. Yani, ölenlerin
yo¤un bak›m ünitesindeki hastalar
olmas›, ahlaki olarak Sa¤l›k Bakan-
l›¤›’n›n sorumlulu¤unu daha da bü-
yütüyordu. Ama o ahlak nerede on-

larda?

Düzenin gazeteleri de gizle-
mekte zorlan›yorlard›:

Bütün dertleri, sömürü, kâr, ta-
lan üzerine kurulu sistemlerinin
sorumlulu¤unu gizlemektir. Ba-
kan, Vali, di¤er “yetkililer”, hasta-
lar› kurtarmak için göstermedikleri
gayretle, bunun için u¤raflt›lar. 

Hastanede yang›n merdivenle-
ri, kap›lar› kilitliydi... Yang›n tüp-
leri bofltu. Yo¤un bak›m ünitesin-
deki jeneratör çal›flmam›flt›... Ge-
rekli izolasyon yoktu.. Uygun ha-

valand›rma sistemi kurulmam›flt›...
Yo¤un bak›mda 'respiratör' cihaz›
yoktu... Liste uzay›p gidiyor. 

Elektrik, inflaat ve kimya mü-
hendisleri ile mimarlardan olufltu-
rulan bilirkifli heyetince yap›lan ilk
incelemede de, beklenece¤i ve tah-
min edilece¤i gibi “bbiirrççookk aakkssaakk--
ll››kk tteessppiitt eeddiillddii¤¤ii”” bildirildi. 

Geçen hafta da Adapazar›’nda
Murat So¤anc›o¤lu K›z Yurdu'nda
ç›kan yang›nda iki k›z çocu¤u öldü.
Sorumlu elektrik konta¤›! Oysa iki
çocu¤u katleden “kontak” de¤il. 

‹nsano¤lu, selleri, depremleri,
yang›nlar› tamam›yla engelleye-
mez; ama bunlar›n can almas› en-
gellenebilir. Engellenemiyorsa, ora-
da do¤al afetin d›fl›nda bir unsur da-
ha vard›r. ‹flte o unsur, düzenin bo-
zuklu¤udur. S›k s›k vurgulad›¤›m›z
ve her seferinde tekrar kan›tland›¤›
gibi, ddoo¤¤aall aaffeettlleerrii kkaattlliiaammaa ddöö--
nnüüflflttüürreenn iflte bu bozuk düzendir. 

Say›: 182 19KATL‹AM

Bursa Devlet Hastanesi’nde Katliam
Sa¤l›k Bakan›’ndan Katliama Aç›klama:

‘Zaten 
Öleceklerdi’

Caner Can’›n Ölümünün Sorumlular›
Cezaland›r›ls›n

Adana Özgürlükler Derne¤i, Caner Can ad›ndaki
bir çocu¤un 12 May›s tarihinde Adana Büyükflehir Be-
lediyesi’nin Yol flantiyesi alan›ndaki su dolu gölete dü-
flüp bo¤ulmas› üzerine Can Bebek’in öldü¤ü yerde 24
May›s’da bir eylem yapt›. Eyleme, Caner Can’›n ailesi
ve köylüleri Karahanl›lar da kat›ld›. 

Eylem öncesinde Adana Özgürlükler Derne¤i
üyeleri aileyi ziyaret etti. Buradan aile ve köylülerle
birlikte eylemin yap›laca¤› göletin oldu¤u yere gidildi.

Yap›lan eylemde, Caner Can’›n resimleri ve “So-
rumlular Cezaland›r›ls›n” yaz›l› dövizler tafl›nd›. Aile-

si aç›klama boyunca feryat ederken bay›lanlar oldu.

Eylem boyunca jandarma da gelerek kamera çekimi
yapt›. 

Adana Özgürlükler Derne¤i Baflkan› Mehmet B›l-
d›rc›n, “burada Belediye Baflkan› Aytaç Durak’›n o¤lu
oyun oynam›yor, yüzmüyor. Burada oyun oynayanlar
bizim çocuklar›m›zd›r, Caner Canlar-
’d›r, halk›n çocuklar›d›r. Onlar lüks
araçlara binerken biz ölürüz” diyerek
bu katliam›n sonuna kadar takipçisi
olacaklar›n› belirtti. Ard›ndan dernek
ad›na okudu¤u aç›klamada yetkililerin
sorumsuzlu¤u dile getirilerek herkesi
bu konuda duyarl› olmaya ça¤›rd›. 



20 R‹YAKARLIK 31 MMay›s 22009

Sat›flta ve iflbirli¤inde s›n›r yok.
AKP hükümeti vatan topraklar›n›
satmakta, geçmifl tüm hükümetleri
geride b›rakacak ölçüde pervas›z.
Ne bulursa satt›lar. fiimdi s›rada va-
tan›n s›n›r topraklar› var. 

AKP hükümeti, “‹ki K›br›s bü-
yüklü¤ündeki” may›nl› topraklar›,
may›nlar› temizleme karfl›l›¤›nda 4444
yy››llll››¤¤››nnaa ‹srail’e kiraya vermek isti-
yor. “Temizlenecek 221166 bbiinn ddöönnüümm
aarraazziinniinn yyüüzzddee 8800’’ee yyaakk››nn››nn››nn ttaa--
rr››mmaa eellvveerriiflflllii oldu¤u” belirtiliyor. 

Sat›lacak yer, s›n›rda, al›c› da ‹s-
rail olunca, sat›fla islamc› kesim da-
hil, genifl kesimlerden karfl› ç›k›fllar
gündeme geldi. Erdo¤an, elefltiriler
karfl›s›nda bu sat›fl› savunmak için
flunlar› söylüyordu:

“... paran›n dini, ›rk› olmaz. ..
Adam burada yat›r›m yapacak...
Burada Ahmet- Mehmet çal›flacak.”

Di¤er yandan, Erdo¤an, beynin-
deki as›l düflünceyi itiraf ediyor. Er-
do¤an’›n ddiinnii iimmaann›› ppaarraadd››rr.. Bugü-
ne kadar hep bu mant›kla hareket et-
tiler. ‹ktidarda kalmak u¤runa emper-
yalistlerin her dedi¤ini yapt›lar. Ülke-

de sat›lmad›k bir fley b›rakmad›lar. 

Oligarflik iktidarlar, vatan kavra-
m›na, ba¤›ms›zl›k kavram›na öylesi-
ne yabanc›laflm›fllard›r ki, o toprak-
lar›n önemli bir bölümünün emper-
yalistlere karfl› çarp›fl›rak savunuldu-
¤unu bilmezden gelmektedirler. 

‹ki K›br›s büyüklü¤ündeki bu
topraklar may›nlan›rken de halka
sorulmad›. Sözkonusu topraklar,
bazen gasp edilerek, bazen de ko-
mik denilebilecek paralar karfl›l›¤›
halk›n elinden devlet zoruyla al›nd›;
halk orada topraks›zl›¤a ve açl›¤a
mahkum edildi. Düflünün o toprak-
lar nerdeyse 50 y›ld›r may›nl›. 

Topraks›z kalan köylü, geçimi
için “kkaaççaa¤¤aa” ç›kmaya bafllad›. Ka-
çakç›l›kta, o may›nlar nedeniyle bin-
lerce köylü öldü veya sakat kald›. 

50 y›ld›r o topraklar› may›nlay›p
halka kulland›rtmayanlar, may›nla-
r›n sökülmesi gündeme geldi¤inde
de, topraklar› as›l sahiplerine iade
etmek yerine, bu kez de, 44 y›ll›¤›-
na ‹srail’e vermeye niyetliler. 

Ülkemiz bugün pirincini, bu¤-
day›n›, m›s›r›n› d›flardan alacak du-
ruma düflürülmüfltür. Oysa, bilin-
mektedir ki, ülkemizin topraklar›,
halk›m›z›n tüm tar›msal ürün ihti-
yaçlar›n› karfl›layacak niteliktedir.

Ama AKP’nin umurunda
m›? Onlar bu ülkeyi ya¤-
malayacak, “yeni zengin-
ler” yaratarak, çocuklar›n›
ifladam› yaparak, bolluk
içinde yüzüyorlar zaten...
Ama köylü yoksuldur, mil-
yonlarcas› topraks›zd›r.
Küçük toprak sahibi olan
tefeci tüccara mahkum
edilmifltir. 

Yüzbinlerce dönüm
toprak söz konusu oldu-
¤unda, yine bu ülkenin
topraks›z köylüsü gelmi-
yor ak›llar›na.

‹‹ssrraaiill’’iinn ss››nn››rrllaarr››mm››zzaa
yyeerrlleeflflmmeessii
kkaabbuull eeddiilleemmeezz!!

Sorun sadece köylünün
topraks›zl›¤› sorunu, para,

yat›r›m sorunu da de¤ildir. 

‹srail flirketlerinin bölgeyi kira-
lamakta bu kadar hevesli olmas›nda
ekonomik, siyasi, askeri bir dizi he-
sap var elbette. Do¤al tar›m yap-
maktan petrole, Ortado¤u halklar›-
na karfl› her biçimde bölgeyi kullan-
maya kadar her fley olabilir bu he-
saplar içinde.

‹srail’in, ülkemizin s›n›rlar›na
yerleflmesi, bu anlamdad›r ki, hiçbir
biçimde kabul edilemez.  

TTSSKK vvee AAKKPP’’nniinn
ppeeflflkkeeflfl iiflflbbiirrllii¤¤ii

Topraklar›n bölgedeki, yoksul
köylülere verilmesi yerine, ‹srail’e
kiralanmak istenmesi kadar, may›n-
lar›n temizlenmesi konusundaki tar-
t›flmalar da çarp›c›yd›. AKP, toprak-
lar› kolayca satmak için k›l›f›n› ha-
z›rlam›flt›: “Genelkurmay may›nlar›
temizlemiyordu”...

Genelkurmay, may›nlar› temiz-
lemek için “gerekli teknolojiye sa-
hip olmad›¤›n›” aç›klayarak, bölge-
nin NATO’nun ilgili kurumuna te-
mizletilebilece¤ini söylüyor. 2 K›b-
r›s büyüklü¤ündeki o topraklara
990000 bbiinnii aaflflkk››nn mmaayy››nn›› Genelkur-
may yerlefltirmedi mi? Yeri geldi-
¤inde halk› tehdit edip “ordumuz

May›nl› Arazideki Erdo¤an Portresi:

Vatan Sat›c›s›
Siyonizm ‹flbirlikçisi
‹stismarc› ve Riyakar

AKP, ssatmaya ddevam eediyor

Yüzbinlerce ddönümü ‹‹srail’e
peflkefl ççekmek iiçin, aaz›nl›kla-
r›n ssavunucusu kkesildi.

Daha ddün, ““tek mmillet”, ““ya ssev
ya tterket!” ddiyen kkendisiydi.

Paran›n ddini, mmilliyeti oolmaz
diyor; kendisinin dde yyok. OOnun
da ssadece çç›karlar› vvar. 

Halktan ggasp eedilerek mmay›nla-
nan ttopraklar, ttemizlenip yyine
halka iiade eedilmelidir!



BB aa flfl bb aa kk aa nn
TTaayyyyiipp EErrddoo--
¤¤aann Suriye s›n›-
r›ndaki may›nl›
arazilerin ‹sra-
il’e verilmesini
s a v u n u r k e n
yapt›¤› konufl-
mada ülkemizin
yak›n tarihinde
az›nl›klara yö-

nelik bask›lar› gündeme getirerek
flöyle diyordu: 

““FFaarrkkll›› eettnniikk kkiimmlliikkttee oollaannllaarr
üüllkkeemmiizzddeenn kkoovvuulldduu.. AAccaabbaa kkaa--
zzaanndd››kk mm››?? AAkkll››sseelliimmllee ddüüflflüünnüüll--
mmeeddii.. BBuu ffaaflfliizzaann bbiirr yyaakkllaaflfl››mm››nn
ssoonnuuccuuyydduu...... BBuu hhaattaallaarraa zzaammaann
zzaammaann bbiizz ddee ddüüflflttüükk aammaa aakkll››ssee--
lliimmllee ddüüflflüünnüünnccee,, flflööyyllee bbiirr bbaaflfl››mm››--
zz›› iikkii eelliimmiizziinn aarraass››nnaa aall››pp ddüüflflüünn--
ddüü¤¤üünnüüzzddee,, hhaakkiikkaatteenn nnee yyaannll››flflllaarr
yyaappmm››flflss››nn››zz ddiiyyoorrssuunnuuzz””...

Birincisi flu ki; Erdo¤an burada
eenn bbaayyaa¤¤›› iissttiissmmaarrcc››ll››¤¤››nn yeni bir
örne¤ini vermektedir. Topraklar›m›z›
‹srail’e peflkefl çekmeyi hakl› göster-
mek için “demokratl›¤a” soyunuyor. 

‹kincisi; bu sadece istismar

amaçl› bir demagojidir. Tayyip’in
beyninin içi de, partisinin politika-
lar› da o faflizan yaklafl›mla dolu-
dur. Bugün de aayynn›› aannllaayy››flfl›› ddeevvaamm
eettttiirrmmeekktteeddiirrlleerr zaten. 

““HHaattaa””yyssaa hheessaabb››nn›› vveerriinn,,
ssoorruummlluullaarr››nn›› yyaarrgg››llaayy››nn!!

Erdo¤an’›n sözünü etti¤i olaylar
ve politikalar, s›radan fleyler de¤il-
dir; tarihte, milyonlarca insan›n
ölümüne, ac›lar›na yolaçm›fl politi-
kalardan söz ediliyorsa, “hhaattaa”” de-
yip geçemezsiniz. 

Erdo¤an’›n “hata” dedi¤i, farkl›
milliyet ve inançlardan, mmiillyyoonnllaarr--
ccaa insan›n katledilmesi, sürülmesi,
göçe zorlanmas›d›r. Öyle bir ülke
düflünün ki, yaklafl›k bbiirr aass››rr içinde
topraklar›m›zdan onlarca halk silin-
mifltir adeta. EErrmmeenniilleerr’’ddeenn SSüürr--
yyaanniilleerr’’ee,, RRuummllaarr’’ddaann NNaassttuurrii--
lleerr’’ee,, BBooflflnnaakkllaarr’’ddaann AArrnnaavvuutt--
llaarr’’aa kadar birçok az›nl›k, Anado-
lu’dan kovulmufl, ya da kimlikleri-
ni inkara zorlanm›fllard›r. 

Erdo¤an ““nnee yyaannll››flflllaarr yyaappmm››--
flfl››zz”” diyor. Hay›r; do¤rusu, baflka

halklar› yok etmek, Anadolu’yu
TTüürrkklleeflflttiirrmmeekk için ne katliamlar,
ne zulümler yapm›fl›z olacakt›. Ana-
dolu’da yüzy›llardan beri onlarca
farkl› kimlikte halk yaflad›. Ama za-
manla bu halklar yok say›ld›, dilleri,
dinleri, kültürleri yasakland›. Örne-
¤in Nasturiler, Asuri-Keldaniler,
Süryaniler öyle katliamlar yaflam›fl-
lard›r ki, nüfuslar› küçüldükçe kü-
çülmüfl, en sonunda kurtuluflu Ana-
dolu’dan kaçmakta bulmufllard›r.
Bugün say›lar› binlerle s›n›rl› olan
bu halklar›n varl›¤›ndan milyonlarca
insan habersiz durumdad›r.

Ermeni, Rum, Süryani gibi
Hristiyan az›nl›klar›n kimlikleri ve
haklar› Lozan Anlaflmas›’yla kabul
edilse, dilleri ve kültürel etkinlikle-
ri yasal güvence alt›na al›nm›fl olsa
da; her zaman bir düflmanl›k politi-
kas›yla karfl› karfl›ya kalm›fllard›r.
Müslüman kökenli ulusal az›nl›klar
ise tamam›yla yok say›lm›fl, dilleri,
kimlikleri, kültürleri bask› alt›nda
al›nm›fl, ulusal özelliklerini koruya-
cak kurumlar›na ve örgütlenmeleri-
ne izin bile verilmemifltir. 

UUzzuunn vvee mmiillyyoonnllaarr››nn
aacc››llaarr››yyllaa ddoolluu bbiirr ‘‘ffaaflfliizzaann””
ttaarriihh!!

Gerek Osmanl› ‹mparatorlu-

dünyan›n en güçlü ordular›ndan bi-
ridir” diyen, her vesileyle “en son
teknolojiyi kullanmakla” övünen
kendileri de¤il miydi? Kendi yerlefl-
tirdi¤i may›nlar› temizleyemeyen
800 bin kiflilik bir ordu!!! Kuflku
yok ki, Genelkurmay da bu vatan
sat›c›l›¤›n›n orta¤›d›r. 

Mesele, “teknolojinin olup ol-
mamas›” de¤ildir. TSK da zaten,
NATO’nun may›n temizleme biri-
minin orta¤›d›r. Fakat, herkesin bil-
di¤i gibi, TSK, ony›llard›r siyonist
‹srail’in bölgedeki en yak›n iflbirli¤i
içinde oldu¤u güç durumundad›r.
AAKKPP’’yyllee,, TTSSKK; bugüne kadar bir-
çok konuda oldu¤u gibi, söz konusu
bölgenin siyonist ‹srail tekellerine
peflkefl çekilmesinde de tam bir mu-
tabakat içinde gözükmektedirler. 

MMaayy››nnll›› ttoopprraakkllaarr,, hhaallkk››nndd››
vvee yyiinnee hhaallkk vveerriillmmeelliiddiirr!!

‹srail’e peflkefl çekilmeye çal›fl›lan
o topraklarda halk›n kan›, can›, eme-
¤i vard›r. O topraklar halk›nd›r. AKP,
halk›n olan› sat›l›¤a ç›karm›flt›r. 

Topraklar› ‹srail’e verecekler ve
topraklar›n gerçek sahipleri olan
“Ahmet-Mehmet” de siyonist tekel-
lerin kölesi olacak ve onlar›n yan›n-
da bo¤az toklu¤una çal›flacak. Bafl-
bakan›n halka reva gördü¤ü; bo¤az
toklu¤una siyonistlere çal›flmad›r.

Böyle düflünen baflkalar› da var:
Mesela, fianl›urfa Ziraat Odas› Bafl-
kan›, topraklar›n tekellere kiralan-
mas›n› kabul ediyor ama “köylüler
gelip çal›fls›n” diyor. Topraklar›
halka da¤›t›n diyemiyor. 

Emperyalizm iflbirlikçileri, siste-

me teslim olmufl beyinler, ba¤›ms›z-
l›¤›n, vatan s›n›rlar›n›n “modas› geç-
mifl” kavramlar oldu¤unu düflünmek-
tedirler. Bu nedenle de soruna bir va-
tansever gibi yaklaflamamaktad›rlar.

O topraklar, AKP’nin ya da Ge-
nelkurmay’›n topraklar› de¤ildir. O
topraklar halk›n topraklar›d›r. Ora-
daki, yoksul köylünün topraklar›d›r.
May›ndan temizlenen topraklar
YYOOKKSSUULL TTOOPPRRAAKKSSIIZZ KKÖÖYY--
LLÜÜYYEE DDAA⁄⁄IITTIILLMMAALLIIDDIIRR!!....
Milyonlarca köylünün topra¤› yok
ama devasa büyüklükteki topraklar
may›nl› durmaktad›r. E¤er biz sesi-
mizi ç›karmaz ve bizim olan› iste-
mezsek, 50 y›ld›r elimizden çal›n-
m›fl olan topraklar, bu kez de 44 y›l-
l›¤›na elimizden gidecektir. 

Topraklar oradaki halk›nd›r.

Say›: 182 21R‹YAKARLIK

‘HATA’ DE⁄‹L, SOYKIRIM, ‹MHA,
‹LHAK, AS‹M‹LASYON...



¤u’nun gerekse de daha sonras›nda
Kemalist küçük-burjuva diktatörlü-
¤ün ve oligarflik diktatörlü¤ün az›n-
l›klar politikas›; ilhak, yok sayma,
yok etme, bask› ve asimilasyon te-
melinde flekillenmifltir. Cumhuriye-
tin bafl›nda di¤er halklar›n varl›¤›
k›smen kabul edilirken k›sa bir sü-
re sonra TTüürrkklleeflflttiirrmmee politikalar›
uygulanmaya bafllanm›flt›r. Daha
sonraki y›llarda gelifltirilen ““GGüünneeflfl
DDiill TTeeoorriissii”” ile Kürtlere ve di¤er
az›nl›klara yönelik bak›fl aç›s› ››rrkkçç››
bir muhtevaya bürünmüfltür. 

Erdo¤an’›n “hata”s›n›n çap›n›
görmek için, Anadolu’nun “ar›nd›-
r›lmas›” tarihine çok k›sa bir göz
atal›m: 

11887777--11887788 aras›nda 220000 bbiinn
ÇÇeerrkkeess,, Rumeli’den sürülerek Su-
riye ve Ürdün’e gönderildi. 1. Pay-
lafl›m Savafl› süresince 550000 bbiinnee
yyaakk››nn AAssuurrii--SSüürryyaannii katledildi ya
da göçe zorland›. 11991155 y›l›nda EE rr--
mmeennii vvee RRuummllaarraa karfl› ““tteehhcciirr””
karar› al›nd›. Ermeniler zorla Suri-
ye çöllerine sürüldü, hastal›klar, aç-
l›k, çetelerin sald›r›lar› sonucunda
11..55 mmiillyyoonn EErrmmeennii yokedildi.
11992233’te 22 mmiillyyoonn RRuumm mmüübbaaddee--
lleeyyllee tasfiye edildi. 11992244’te büyük
bir NNaassttuurrii katliam› yafland›.
11992200’’lleerr boyunca Kürt halk›na kar-
fl› say›s›z katliamlar gerçeklefltiril-
di. 11992299--11993344 aras›nda Anadolu’da
kalan di¤er Ermeniler ‹stanbul’a
sürüldü. 11993388’’ddee Dersim katlia-
m›yla ulusal kimli¤ine sahip ç›kan
Kürtlere yönelik en kanl› bast›rma
harekatlar›ndan biri gerçeklefltiril-
di. Trakya’da 11993344’de YYaahhuuddiilleerree
yönelik katliam, ya¤ma ve talan ya-
fland›. Yahudiler 11994400’da ‹srail’e
göç etmek zorunda kald›lar. 1122 KKaa--
ss››mm 11994422’’de VVaarrll››kk VVeerrggiissii kanu-
nuyla az›nl›klar›n varl›klar›n›n el
de¤ifltirmesi sa¤land›. 66--77 EEyyllüüll
11995555’te ise ‹stanbul’da RRuumm’lara
karfl› büyük bir ya¤ma, talan ve kat-
liam gerçeklefltirildi...

Ne kadar uzun ve kanl› bir tarih. 

Farkl› ulusal kimlikteki yüzbin-
lerce insana uygulanan bu bask›,
katliam, mübadele ve sürgün için
“hatayd›” deyip geçilebilir mi? 

Ülkemizde az›nl›klar›n nüfusla-
r›na iliflkin onlarca y›ld›r ciddi bir
araflt›rma yoktur. Ama yine de tab-
lo aç›k:

1914’te Rumlar›n ve Ermenile-
rin Osmanl› topraklar›ndaki nüfusu
toplam olarak 33 mmiillyyoonnuu aflk›nd›.
Peki bugün?

Tüm Rum ve Ermenilerin topla-
m› 5500 bbiinnii bulmuyor... Nerede öte-
kiler ve neden gittiler?

Osmanl›’daki ilk meclislerde ‹s-
tanbul temsilcilerinin yar›s› gayri-
müslim idi. fiimdi neredeler?

Anadolu’da bu yüzy›l›n bafl›nda
yyüüzz bbiinnlleerrccee KKeellddaannii yaflarken bu-
gün yaln›zca 330000 Keldani’nin yafl›-
yor olmas› nas›l bir hata olabilir? 

Halen ülkemizde çok az say›da
kalmalar›na ra¤men gayri-müslim
az›nl›klara yönelik bask›lar devam
ediyor. HHrraannttllaarr katlediliyor. Sü-
rekli flfloovveenniizzmm körükleniyor, lliinnçç
ssaalldd››rr››llaarr›› düzenleniyor. Devletin
resmi politikas› her zaman ““tteekk
mmiilllleett,, tteekk ddiill,, tteekk bbaayyrraakk,, tteekk
ddiinn”” olmufltur. Bu politika sonu-
cunda az›nl›klara, Kürtlere, Alevi-
lere, devrimcilere yönelik say›s›z
katliamlar gerçeklefltirilmifltir. 

BBuu kkaaffaa,, oo ““ffaaflfliizzaann””
kkaaffaaddaann ffaarrkkll›› mm››??

AKP hükümetinin Milli Savun-
ma Bakan› Vecdi Gönül daha yak›n
zamanda, Erdo¤an’›n sözünü etti¤i
o faflizan uygulamalara külliyen sa-
hip ç›kmam›fl m›yd›? Hat›rlay›n,
demiflti ki:

““EE¤¤eerr EEggee’’ddee RRuummllaarr ddeevvaamm
eettsseeyyddii vvee TTüürrkkiiyyee’’nniinn ppeekk ççookk yyee--
rriinnddee EErrmmeenniilleerr ddeevvaamm eettsseeyyddii,,
bbuuggüünn aaccaabbaa aayynn›› mmiillllii ddeevvlleett oollaa--
bbiilliirr mmiiyyddii??””

CCeemmiill ÇÇiiççeekk,, 2005’te ““OOssmmaann--
ll›› EErrmmeenniilleerr’’ii KKoonnffeerraannss››”” dü-
zenlemek isteyenleri ““bbiizzii aarrkkaa--
mm››zzddaann hhaannççeerrlleeddiilleerr”” diyerek,
vatan haini ilan etmemifl miydi?

““II¤¤dd››rr’’›› ddaa aalldd››llaarr,, yyaannii EErrmmee--
nniissttaann ss››nn››rr››nnddaallaarr””, diye floveniz-
mini kusan da Erdo¤an hükümeti-
nin Bakan› de¤il miydi?

Ülkemizdeki kaçak 40 bin Er-
meni’yi kovmakla tehdit eden biz-
zat Erdo¤an’›n kendisi de¤il miydi?

Bunlar da bir yana, daha k›sa
süre önce, 2 Kas›m 2008’de, Hak-
kari’de ““TTeekk mmiilllleett,, tteekk bbaayyrraakk,, tteekk
vvaattaann,, tteekk ddeevvlleett ddeeddiikk.. BBuunnaa kkiimm
kkaarrflfl›› çç››kkaabbiilliirr.. BBuunnaa kkaarrflfl çç››kkaann››nn
bbuu üüllkkeeddee yyeerrii yyookk.. BBuuyyuurrssuunn iissttee--
ddii¤¤ii yyeerree ggiittssiinn......”” diyen Tayyip Er-
do¤an’›n kendisi de¤il miydi?

Daha alt› ay olmad› bunlar› söy-
leyeli? Ne oldu arada?

AKP halka düflman, ›rkç›, gerici
bir partidir. Irkç›l›¤a, flovenist poli-
tikalara, faflist ve faflizan uygula-
malara karfl› de¤il, bunlar›n savu-
nucusudur. ““EEccddaadd››mm››zz”” diyerek
Osmanl›’n›n katliamc› geçmifline
sahip ç›kan da, “tek millet  tek dev-
let” deyip, Cumhuriyet tarihinin
tüm flovenist politikalar›na sahip ç›-
kan da AKP’dir. 

Az›nl›klara yap›lanlar› ““ffaaflflii--
zzaann”” bir uygulama olarak nitelen-
diren Erdo¤an’›n sorunu, tarihle,
Cumhuriyetin yanl›fllar›yla hesap-
laflmak de¤il, topraklar›m›z› ‹sra-
il’e peflkefl çekebilmektir. Tarihteki
katliamlara yönelik tepkiyi bile
ttüüccccaarrll››¤¤››nn››nn mmaallzzeemmeessii yap›yor.

Bu tarihin üstü hata denilerek ka-
pat›lamaz. Bu yöntem, emperyalist-
lerin geçmiflte iflledikleri suçlar için
“özür dilemelerine” benziyor. Ülke-
leri iflgal et, yüzbinleri katlet, sonra
özür dile... Milyonlar› zorbal›kla yo-
ket, asimile et, hatayd› de... Ayn›
mant›k Engin Çeber’in iflkencede
katledilmesinde de görülen mant›k-
t›r. Özür dileyince, sorun çözülmüfl
olmuyor. HHeessaabb››nn›› kkiimm vveerreecceekk??

Erdo¤an’›n geçmifli hata olarak
de¤erlendirmesinin samimiyetsizli-
¤i iflte tam bu noktadad›r; o bu fafli-
zan uygulamalar›n hesab›n›, tarih-
sel sorumlulu¤unu gündeme getir-
memektedir hiçbir flekilde. 

Hatayd› diyecek, yaratt›¤› “de-
mokratik” sempatiyle, s›n›rdaki
topraklar› ‹srail’e peflkefl çekecek,
sonra konuyu kapatacak... Klasik
bir AKP ve Tayyip yöntemi...
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Evvelki hafta, ‹stanbul Bayram-
tepe’de polisin gecekondular› y›k-
mak için halka karfl› estirdi¤i terör
ve halk›n direnifli vard›. Okullar›n
içine, evlerin yatak odalar›na kadar
gaz bombas›na bo¤dular tüm ma-
halleyi. Polisin gaz bombalar›yla
can pazar›na çevirdi¤i mahallede,
halk, büyük bir özveri ve dayan›flma
içinde gazdan etkilenenlere yard›m
etmeye, yaral›lar› hastanelere yetifl-
tirmeye çal›fl›yordu. 

‹flte o anda, Bayramtepe’de bir
“olay” daha yafland›; halk gaz bom-
balar›yla bo¤uflurken, durumu f›rsat
bilen h›rs›zlar bir eve girip ailenin
bir ayl›k ekmek paras›n› çald›lar!

Bir yanda direnifl, bir yanda di-
renenlerin evine yönelen h›rs›zl›k... 

Bayramtepe’deki olay, çarp›c›
ve ancak, tekil de¤il. H›rs›zl›k, “en
çok artan” olaylar›n bafl›nda geli-
yor. “Suç istatistikleri”, h›rs›zl›ktaki
art›fla dair büyük oranlar veriyorlar.
Art›fl›n süreklilik kazand›¤› resmi
aç›klamalardan da biliniyor. 

H›rs›zl›¤›n tek bir nedeni var:
YYOOKKSSUULLLLUUKK.. Zaman zaman bu
konudaki aç›klamalarda e¤itimsiz-
lik, ruhsal bozukluk ve rahats›zl›k-
lar gibi nedenler say›lsa da, bunlar
bir çarp›tmad›r, bu tür h›rs›zl›klar,
sözü edilir bir oran oluflturmazlar. 

Yoksulluk ise her geçen gün kat-
lanarak büyüyor. 40 milyon insan›-
m›z yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yafl›-
yor. On milyon insan›m›z açl›k se-
falet içinde. ‹flsizlik oran› en son %%
1166,,11 olarak aç›kland›. ‹nsanlar evi-
ne bir lokma ekmek götüremez du-
rumda. ‹flte birkaç y›l öncesinden
durumu tüm ç›plakl›¤›yla ortaya
ç›karan bir rakam: “‹stanbul’un
yoksul semtlerinde yaflayan halk›n
ttaammaamm›› yyookkssuulllluukk,, yyüüzzddee 6699,,11’’ii ddee
aaççll››kk ss››nn››rr››nn››nn aalltt››nnddaa yafl›yor.”

Derin analizlere gerek yok: H›r-
s›zl›klar›n her geçen gün artmas›n›n
nedeni budur: Açl›k, iflsizlik, yok-

sulluk... Bunun böyle oldu¤unu
görmek için araflt›rma raporlar›na
da gerek yok. Mahallelerimizde ya-
flad›klar›m›z ortada. 

KKiimmlleerr ççaall››yyoorr,, kkiimm bbuu hh››rrss››zz--
llaarr?? Aç›k kimlikleriyle tan›masak
da ço¤unun iflsiz ve güçsüz kifliler
oldu¤unu, yoksul insanlar oldu¤unu
biliriz. Yani yoksullar çal›yor. Yani,
h›rs›z dedi¤imiz bu kifliler halktan
insanlar. Bizim insanlar›m›z. Aç
kald›klar› için, iflsiz kald›klar› için
çal›yor. Açl›¤a teslim olmamak için
çal›yor bafllang›çta. Daha sonra ki-
misi bunu bir “ifl” haline getiriyor.
H›rs›zl›k üzerine, çalmak üzerine
bir “yaflam düzeni” kuruyor. Mahal-
lelerimiz h›rs›zl›k çeteleriyle dolu.
8-10 yafllardan bafllayarak her yafl-
tan çeflit çeflit h›rs›zl›k çeteleri var.

HH››rrss››zzllaarr››nn ççoo¤¤uu,, yyiinnee 
yyookkssuullllaarrddaann ççaall››yyoorr

H›rs›zl›k olgusunun en çarp›c›
yanlar›ndan biri de budur. Çalan
yoksul, çal›p ç›rpt›¤› da yoksuldur
ço¤unlukla. Çald›¤› üç kurufl için
çal›flan bir baflka yoksulun, hatta
emekli maafl›ndan baflka bir geliri
olmayan bir emeklinin paras› veya
mal›d›r. Elini uzatt›¤›, ayn› mahalle-
de, ayn› semtte ayn› yoksullu¤u
paylaflt›klar›d›r. 

Evet, iflsizlik, açl›k, yoksulluk en

yak›c› sorunudur. Fakat açl›k ve yok-
sullu¤un çözümü h›rs›zl›k m›d›r?

H›rs›z, o an için karn›n› doyurur,
bir ihtiyac›n› giderir çald›¤›yla. YYaa
ssoonnrraa?? Ya mal›n›, paras›n› çald›¤›
kifliler? Bu sefer de çolu¤uyla-çocu-
¤uyla onlar aç kal›r? Onlar ma¤dur
olur? YYookkssuullllaarr››nn,, yyookkssuullllaarrddaann
ççaallmmaass››nn››nn yaratt›¤› tablo da budur. 

Bugün, halk›n yaflad›¤› semtler-
de, h›rs›zl›k çok ciddi bir sorun ha-
line gelmifl durumda. Peki bu soru-
na nas›l yaklafl›lmal›? Devrimciler
olarak nas›l yaklaflaca¤›z, halka ne
önerece¤iz, hatta h›rs›zlara ne diye-
ce¤iz?.. Bu sorunun halka verdi¤i
maddi, manevi ve siyasi, kültürel
zarar› nas›l ortadan kald›raca¤›z?

Bu yaz›m›zla iflte bu sorular›n
cevaplar›na k›sa bir girifl yapmak is-
tiyoruz.  

HH››rrss››zzll››kk ççaarreessiizzlliikkttee ççaarree 
aarraayy››flfl››dd››rr;; bbiirr tteeppkkii vvee 
ggüüçç oollmmaa iissttee¤¤iiddiirr

Kifli bafl› milli geliri 10 bin dola-
ra ç›kartt›klar›n› söylüyor Baflbakan
Erdo¤an. Oysa Dünya Bankas›’n›n
verilerine göre Türkiye’de 22,,55 mmiill--
yyoonn kifli ggüünnddee 11 ddoollaarr››nn aalltt››nnddaa
bbiirr ggeelliirrllee yafl›yor. 1133,,55 mmiillyyoonn ki-
flinin günlük geliri 2 dolar› geçmi-
yor. Peki, o zaman nereye gidiyor
bu kifli bafl›na düflen “on bin” dolar-
lar? 71 milyon açl›k ve sefalet ya-
flarken zenginlerin yaflamlar›na, ser-
vetlerine bakt›¤›m›zda bunun nere-
ye gitti¤ini de görürüz. 

Bu ülkede ne üretiliyorsa onu,
biz üretiyoruz. ZZeennggiinnlleerriinn zzeennggiinn--
lliikklleerrii ““ttaannrr›› vveerrggiissii”” ddee¤¤iill;; eme-
¤imizi, al›n terimizi gasp ederek
zengin oluyorlar. 71 milyon halk›-
m›z yoksulluk içinde yafl›yorsa tek
nedeni Sabanc›lar, Koçlar, Kara-
mehmetler, Cinerler, Zorlular, Ül-
kerler, Albayraklar, Sancaklar ve
benzerleridir. Ama hepsi 71 milyo-
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nun yan›nda bir avuçturlar. ‹ktidar-
lar›n tüm politikalar› bu bir avuç
zenginin ç›karlar›na göre belirlenir.
Yasalar, kanunlar zenginler için ç›-
kart›l›r. Böyle oldu¤u için, yoksul
kal›yor 71 milyon. 

‹nsanlar geçim derdi içinde bo-
¤ulmaktad›r. Önemli bir kesim, ya-
flamak için en temel ihtiyac› olan
kar›nlar›n› doyurma pefline düflmüfl-
tür. Bir taraftan televizyonlardan,
burjuva medyadan alabildi¤ine tü-
ketim körüklenir, lüks yaflamlar
özendirilirken di¤er taraftan halk
yoksulluktan soka¤a ç›kamaz duru-
ma gelmifltir. Her gün sofras›na üç
ö¤ün yemek koyma sorunu yafla-
yan, evinin elektrik, su, yakacak ih-
tiyaçlar›n› gideremeyen, ailesinin,
çocuklar›n›n sa¤l›k, e¤itim ihtiyaç-
lar›n› karfl›layamayan insanlar ken-
dini aacciizz,, ççaarreessiizz hissetmektedir. 

‹flte insanlar bu noktada o aciz-
likten kurtulman›n yollar›n› ara-
maktad›r. Küçük bir kesim de olsa,
baz›lar› da düzenin tevflik etti¤i lüks
yaflama ulaflma özlemi içindedir.
Baz›lar› acizlikten kurtulmak, öz-
lemlerine kavuflmak için gözünü
karart›p kolay yoldan sorununa çö-
züm bulmaya yöneliyor. Bu çözüm
de eenn yyaakk››nn››nnddaakkiinniinn vvee eenn kkoollaayy
oollaann››nn mal›na, can›na kastetmekle
bafll›yor. Bafllang›çta belki kendince
hayati bir ihtiyac›n› karfl›laman›n
zorunlulu¤u içinde yap›yor. Fakat
devam›nda kolay yoldan isteklerine
ulaflmak yaflam biçimi halini al›yor.
Çeteler kuruyorlar. Çalarak, ç›rpa-
rak ggüüçç ssaahhiibbii oollmmaakk istiyorlar.
H›rs›zl›k iflte bu koflullarda sürekli-
leflmekte, yayg›nlaflmakta ve adeta
kurumsallaflmaktad›r. 

YYookkssuulllluu¤¤uunn nneeddeennii 
zzeennggiinnlliikkttiirr!!

Kimdir bizi açl›¤a, sefalete mah-
kum eden ve kimdir insanlar›m›z›
genç yafll› hatta çocuk, h›rs›zl›¤a
iten? H›rs›zl›k meselesine do¤ru
yaklafl›m, bu soruya do¤ru cevapla
bafllar: En net haliyle, yoksullu¤un
tek nedeni vard›r: ZZEENNGG‹‹NNLL‹‹KK!!

Bir avuç egemen s›n›f zengin ol-
sun diye, 71 milyon yoksuldur...

Zenginler nas›l ediniyorlar bunca
serveti? Elbette ki bizlerin, 7711 mmiill--
yyoonnuunn eemmee¤¤iinnii ssöömmüürreerreekk zengin
oluyorlar. 

Zenginlik sanki hayat›n do¤al
ak›fl›, kaç›n›lmaz sonucu gibi göste-
riliyor. Zenginlik do¤al de¤ildir. Bi-
rilerinin zenginleflmesi, milyonlar›n
fakirleflmesi demektir. 

Yüzy›llard›r, ““ffuukkaarraall››¤¤›› kkaaddeerr,,
aall››nn yyaazz››ss››”” olarak göstermifl, “bbeeflfl
ppaarrmmaa¤¤››nn bbeeflflii bbiirr oolluurr mmuu??”” diye
““kkaaddeerriimmiizzee”” raz› olmam›z› iste-
mifllerdir. Kadere isyan etmek ““zziinn--
hhaarr ggüünnaahhtt››””, ““bbiizzii yyookkssuulllluukkllaa ss››--
nnaayyaann YYaarraaddaannaa iissyyaanndd››””.. Din ad›-
na böyle kand›rd›lar. Burjuvalar,
““ff››rrssaattllaarr ddüünnyyaass››.... tteeflfleebbbbüüss öözzggüürr--
llüü¤¤üü...... sen de zengin olabilirsin”
diye kand›rd›. 

“Allah çal›flana verir” diye zen-
ginliklerini meflrulaflt›rd›lar. Oysa,
hhiiççbbiirr zzeennggiinnlliikk ççaall››flflmmaayyllaa eellddee
eeddiillmmeemmiiflflttiirr.. Burjuvazi, sömürüy-
le zenginleflirken, sömürdüklerine
zengin olman›n ssaaddeeccee hhaayyaalliinnii b›-
rakt›. Milyarlar, yoksulluk içinde
yaflay›p zenginlik hayalleriyle avu-
tulmufltur. Yoksul, zengin olmad›¤›
için kendine k›zar hale getirilmifltir.
Bilinçsiz yoksul, kendini yoksul b›-
rakana de¤il, “kendi kafas›zl›¤›na,
beceriksizli¤ine” k›zar. 

Hep söylenir: Emperyalist ülke-
lerin sadece kedi köpek mamalar› ve
makyaj için harcad›klar› para; dün-
yadaki açl›k sorununu gidermeye ye-
tip de artacak düzeydedir. Fakat em-
peryalist sistemde böyle bir fley hiç-

bir zaman mümkün olmayacakt›r. 

Milyarlar açken, kedi köpek ma-
mas›na, makyaja, lüks tüketime bu
kadar para harcanmas›, insan akl›na
hakaret de¤il mi? Ama emperyalist
sistem öyledir zaten. 

Zenginlik, insan›n akl›na ve do-
¤as›na ayk›r›d›r. Çünkü zenginlik,
ancak yoksullukla birlikte varolabi-
len bir olgudur. Bunun di¤er ad› sö-
mürüdür. 

YYookkssuulllluukk ssaaddeeccee mmaaddddii 
mmaahhrruummiiyyeett ddee¤¤iillddiirr..

Yoksulluk, dd››flflllaannmm››flflll››kktt››rr,, aaflflaa--
¤¤››llaannmmaa,, hhoorr ggöörrüüllmmeeddiirr.. Zengin-
lerin gözünde halk›n hiçbir de¤eri
yoktur. Her gün onlarca nedenden
dolay› onlarcas›, yüzlercesi ölür
halk›n. Kaza denir, do¤al afet denir,
takdir-i ilahi denir, geçilir. Yoksulun
ölümünün hesab› sorulmaz. Yoksul-
lar›n sa¤l›¤›n›n da, ölümünün de bir
önemi yoktur. 

‹fllerinin yap›lmas› d›fl›nda yok-
sullar›n varl›¤› dahi rahats›z eder
onlar›. Gözden ›rak olsun isterler.
Lüks villalar›nda, özel korunakl› bi-
nalar›nda yaflarken halk›n bafl›n›
soktu¤u iki göz evi çok görürler.
Y›llard›r Küçükarmutlu’yu y›kma-
ya çal›flmalar› örnektir. “Bo¤az›n en
güzel yerine gelip konmufllar” dü-
flüncesi, yoksullar› nas›l afla¤›lad›k-
lar›n›n somut ifadesidir. En güzel
yerler, en güzel fleyler, onlar, “zen-
ginler” içindir. 

“AAyyaakk ttaakk››mm››”ndan “VVaa rrooflfl”a,
“iippssiizz ssaappss››zzllaarr”dan “kkaarraa kkaallaabbaa--
ll››kkllaarr”a kadar, benzeri tüm kavram-
lar, yoksullar› hor görmenin ifadesi-
dirler. D›fllanma, sadece bir davra-
n›fl ve düflünüfl flekli de¤il, fiziki bir
gerçektir. Yoksullar, flehirlerin d›fl›-
na, en d›fl›na sürülmüfltür ve bu da
sanki normal karfl›lanmaktad›r. 

BBuurrjjuuvvaazziinniinn yyookkssuullllaarraa yyöönnee--
lliikk ppoolliittiikkaass››,, yyookkssuullllaarr››,, hhaayyaattttaann
çç››kkaarrmmaakk,, dd››flflllaammaakktt››rr. Onlar› top-
lumsal yaflam içinde yok saymak,
ggöörrüüllmmeezz hhaallee ggeettiirrmmeekkttiirr.. Yoksul-
lu¤u gidermek için hiçbir politikas›
yoktur iktidarlar›n. Halk›n en temel
sorunlar›na iliflkin bir çözüm politi-
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H›rs›zl›k, yyoksullar›n
kendi ssemtleri iiçinde kkald›¤›

sürece, ddüzenin vve oonun
polisinin bbundan bbir

rahats›zl›k dduymas› ssöz
konusu dde¤il. HH›rs›zl›k,
kapkaç, bburjuvazinin

yaflad›¤› ssemtlere
uzanmad›¤›, bburjuva, kküçük-

burjuva yyaflam sstatülerini
tehdit eetmedi¤i ssürece,
düzen içi ssorun yyoktur.

Üstüne üüstlük, ppolis,
gecekondulardaki ççeteleri

teflvik dde eetmektedir. 



kalar› yoktur. Tek politikalar›; halk›n
açl›k ve yoksulluktan kkoonnttrroolllleerrii dd››--
flfl››nnaa çç››kkmmaass››nn›› öönnlleemmeeyyee yöneliktir.
Bunun için de birincisi polisiye ted-
birleri art›rmakta, ikincisi sadakay›
yayg›nlaflt›rmaktad›rlar. 

fiehirlerin her taraf›n› kameralar-
la doldurdular. Kamera say›s›yla
övünüyorlar art›k. H›rs›zl›k deyince
ak›llar›na gelen tek fley de budur.
‹nsanlar neden h›rs›zl›k yap›yor, bu-
nu cevaplay›p, bunun çaresini üret-
miyor iktidardakiler. Ne yap›yorlar?
CCeezzaallaarr›› aarrtt››rr››yyoorr,, yyeennii hhaappiisshhaa--
nneelleerr yyaapp››yyoorr,, bbaasskk››yy››,, tteerröörrüü aarrtt››--
rr››yyoorr,, bunlar da yetmiyor “Kamu
Güvenli¤i Müsteflarl›¤›” gibi yeni
kurumlar oluflturuyorlar. Veya kimi
büyük flehirlerde oldu¤u gibi, gece-
kondularla zenginlerin semtleri ara-
s›na görünür veya görünmez güven-
lik fleritleri, duvarlar› çekiliyor. 

H›rs›zl›k, yoksullar›n kendi semt-
leri içinde kald›¤› sürece, düzenin ve
onun polisinin bundan bir rahats›zl›k
duymas› söz konusu de¤il. H›rs›zl›k,
kapkaç, burjuvazinin yaflad›¤› semt-
lere uzanmad›¤›, burjuva, küçük-
burjuva yaflam statülerini tehdit et-
medi¤i sürece, düzen içi sorun yok-
tur. Üstüne üstlük, polis, gecekondu-
lardaki çeteleri teflvik de etmektedir. 

YYookkssuulllluu¤¤uunn ççöözzüümmüü
hh››rrss››zzll››kk ddee¤¤iill,,
ddaayyaann››flflmmaadd››rr;; yyookkssuulllluu¤¤uunn
bbiirreeyysseell ççöözzüümmüü yyookkttuurr!! 

H›rs›zl›k, yoksul halk›n sorunla-
r›n› daha da derinlefltirmektir. Çö-
züm; öncelikle halk›n kendi sorun-
lar› için birleflmesidir. Birlikten güç
do¤ar. Yoksul semtlerin insanlar›
olarak hepimiz ayn› sorunlarla bo-
¤ufluyoruz. Sorunlar›m›z›n tek çö-
zümü bizi yoksullaflt›ranlara karfl›
birlik olmakt›r. Evlerimizi bafl›m›za
y›kmak isteyenlere karfl› birlik ol-
makt›r. H›rs›zl›k yapan kifliler de yi-
ne büyük oranda kendi mahallemi-
zin insanlar›d›r. Öyle de¤ilse bile
bizim gibi yoksul insanlard›r. 

H›rs›zl›k olaylar› yoksul halk›n
birlikte hareket edebilmesinin
önündeki engellerden biridir. Çün-
kü h›rs›zl›¤›n oldu¤u yerde kimse-

nin kimseye güveni kalmaz. Bu du-
rumda h›rs›zl›k ekonomik bir sorun
olarak görülemez. Orada bir ççüürrüü--
mmee vvaarrdd››rr ve h›rs›zl›¤›n verdi¤i as›l
zarar da budur. 

OO hhaallddee yyaapp››llaaccaakk oollaann;;

BBiirr;; ilk sorun, halk›n yoksullu¤a
ve h›rs›zl›¤a karfl› örgütlenmesidir. 

‹‹kkii;; bunu izleyecek ad›m, halk›n
en yoksullarla, en zor durumdaki-
lerle dayan›flmas›n› sa¤lamakt›r. 

ÜÜçç;; bir yandan, halk örgütlülü-
¤üne dayanarak h›rs›zl›¤› önleyecek
ve cayd›racak önlemleri almak;

DDöörrtt:: bunu yaparken de, o ya-
flam tarz›na yönelen gençlerimizi de
kazanmay› hedeflemektir. 

Elbette, belirtti¤imiz gibi, ekono-
mik anlamda yard›mlaflmay›, ihti-
yaçlar› asgari düzeyde karfl›lamay›
da organize edece¤iz. Ama dayan›fl-
mada amaç, ssaalltt iihhttiiyyaaççllaarr›› kkaarrflfl››llaa--
mmaakk ddee¤¤iillddiirr.. Amaç, HALKI DA-
YANIfiMAYLA B‹R GÜÇ HAL‹NE
GET‹RMEKT‹R. Halka dayan›flma
içinde nas›l bir güç oldu¤unu göster-
mektir. DDaayyaann››flflmmaa öörrggüüttlleennmmeekkttiirr.. 

Ad›m ad›m dayan›flman›n ortaya
ç›kartt›¤› güçle sorunlar›m›z› çöze-
bildi¤imizi göstermeliyiz. Sonra bu
gücü sorunlar›m›z›n kayna¤›na yö-
neltmeliyiz. Dayan›flma, flu veya bu
kesime ““mmeerrhhaammeett”” gösterme de-
¤il, halk›n imkanlar›n› birlefltirmek-
tir... Halk, tüm yoksullu¤una, yok-
sunlu¤una ra¤men büyük olanakla-
ra sahiptir. Bu olanaklar›n›, imkan-
lar›n› birlefltirebildi¤imiz oranda
büyük bir güç ortaya ç›kacakt›r. 

Tek bafllar›na aciz olanlar›n, asla
çözemeyecekleri sorunlar›n› bir ara-
ya geldi¤inde bir güç oluflturdukla-
r›n› göstermektir... H›rs›zl›k gibi,
intiharlar da art›yor. Bu da baflka bir

çözümsüzlük. Kendi can›m›za k›ya-
na kadar, h›rs›zl›k yaparak halktan
baflka insanlar›n mal›na, can›na kas-
tedene kadar sorunlar›m›z›n kayna-
¤›na yönelmeliyiz. 

HH››rrss››zzllaarraa ggeelliinnccee;; en baflta,
h›rs›zl›k meflru görülemez. Mesela,
gaspçl›¤›n bir biçimi olan mafyac›-
l›k, bir ölçüde kan›ksanm›fl, normal
görünür hale gelmifltir. Buna izin
vermemeliyiz.

Yoksullara yönelmifl h›rs›zl›k,
kaderi bizimle ayn› olan yoksullar›n
yiyecek ekmeklerine, al›n terlerine
göz koymakt›r. Yoksulluk bireysel
bir sorun de¤ildir. Çözümü de bi-
reysel olamaz. 

‹kincisi, h›rs›zlar, ço¤unlukla, bi-
zim çocuklar›m›zd›r. H›rs›zl›k, ahla-
ki yozlaflman›n, apolitikleflmenin ve
apolitiklefltirmenin bir parças›d›r.
Düzenin d›fllad›¤›, “suçlu” olarak
gördü¤ü bu insanlara biz de ayn› fle-
kilde yaklaflamay›z. Onlar› bu batak-
l›ktan çekip ç›karmal›, do¤ru hedef-
lere yöneltmeliyiz. Öfkelerini, tepki-
lerini ve yoksulluktan kurtulma öz-
lemlerini düzene yöneltmeliyiz. 

Onlar› h›rs›zl›¤a iten fley yoksul-
luktur. Gerçek anlamda arkadafll›k-
tan, dostluktan, dayan›flmadan, ör-
gütlenmeden yoksunluktur. Bunlar›
onlara verebildi¤imiz ölçüde, onlar›
kazanabiliriz de.  

Acizlikten kurtulmak isteklerini,
horlanmaya, afla¤›lanmaya karfl› öf-
kelerini devrimin gücü haline getir-
meliyiz. Ama bunlar› yapabilmek
için onlar›n bizim çocuklar›m›z ol-
du¤unu, kazanmam›z gerekti¤ini
hiç unutmamal›y›z. 

Bizim yoksullu¤a karfl› dayan›fl-
may›, h›rs›zl›¤a karfl› birleflmeyi ör-
gütlerken de, meselemiz, bu sorunla-
r›n kayna¤›ndaki yoksullu¤un orta-
dan kald›r›lmas›n›n mümkün oldu-
¤unu anlatmakt›r. Yoksullu¤un orta-
dan kald›r›lmas› sömürünün ortadan
kald›r›lmas›yla gerçekleflir. Ve ona
ba¤l› olarak da, say›s›z sorun yoko-
lur. ‹flte biz as›l olarak bunun için ör-
gütlenecek, bunun için birleflece¤iz.

HIRSIZLIK ÇÖZÜM DE⁄‹L;
HALKIN DAYANIfiMASINI ÖR-
GÜTLEYEL‹M!
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H›rs›zl›k oolaylar› yyoksul
halk›n bbirlikte hhareket
edebilmesinin öönündeki

engellerden bbiridir. ÇÇünkü
h›rs›zl›¤›n ooldu¤u yyerde

kimsenin kkimseye ggüveni
kalmaz. BBu ddurumda

h›rs›zl›k eekonomik bbir sorun
olarak ggörülemez. OOrada bbir
çürüme vvard›r ve hh›rs›zl›¤›n
verdi¤i aas›l zzarar da bbudur. 



Bir iiddddiiaamm››zz var. Büyük bir iddia. Bu iddia u¤runa
bedelleri göze alarak, önümüze ç›kart›lan zorluklar› y›-
ka y›ka yürüyoruz. 

Bir kkaavvggaamm››zz var. Vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤›, halk›-
m›z›n kurtuluflu kavgas›...  Bu kavga ggeerrççeekkllee yalan›n,
yyeenniiyyllee eskinin, ggeelleecceekkllee geçmiflin kavgas›. Bu kavga
ezen, sömüren, aç, yoksul b›rakanlarla sömürüye, zulme
bbaaflflkkaalldd››rraannllaarr››nn kavgas›. 

Bir tarafta gelece¤i karart›lan, yalanla kand›r›lan, aç-
l›kla, yoksullukla, bask›yla sindirilmeye çal›fl›lan mil-
yonlar. Di¤er tarafta biz aç kald›kça semiren, semirdik-
çe g›rtla¤›m›za daha çok sar›lan burjuvalar. Bu eskimifl,
köhne düzenin üzerine BBaa¤¤››mmss››zz,, DDeemmookkrraattiikk,, SSoossyyaa--
lliisstt bbiirr TTüürrkkiiyyee yaratma kavgas› veriyoruz. 

BBuu kkaavvggaa ggeerrççee¤¤iinn kkaavvggaass››. Her ssaayy››mm››zzddaa, her ssaa--
tt››rr››mm››zzddaa gerçekleri anlatt›¤›m›z için gözalt›na al›n›yor,
iflkencelerden geçiriliyor, tutuklan›yor, katlediliyoruz.
Her gidenin ard›ndan bir baflkas› devral›yor bu bayra¤›. 

Hedefimizdeki, hayalimizdeki ülkeyi yaratmak için
mücadelenin her alan›nda çal›flmaya ve her çeflit araca
ihtiyac›m›z var. Düzen karfl›s›ndaki eenn eettkkiillii ssiillaahh,, el-
bette ddeevvrriimmcciinniinn kkeennddiissiiddiirr. Ve bir devrimcinin elin-
de her fley, güçlü bir silaha, devrimi örgütlemek için et-
kili bir araca dönüflebilir. 

Bir Dergi NNe FFark EEder?

Y›llard›r kesintisiz bir flekilde devam eden yyaayy››nnllaa--
rr››mm››zz bu savafl›n en etkili araçlar›ndan biridir. Adlar›,
biçimleri de¤iflebilir ama hepsi ggeerrççee¤¤iinn sesidir. KKaavv--
ggaann››nn sesidir. Her yaz› bir meydan okumad›r. Oligarfli-
ye, emperyalizme karfl› bir mevzi savafl›d›r. O sat›rlar›n
aras›ndan burjuva ideolojisine karfl› büyük bir iiddeeoolloojjiikk
ssaavvaaflfl yükselir.

Her yeni say›, elinize ald›¤›n›zda
sizinle konuflmaya bafllar. Yol göste-
rir. Hedefi iflaret eder. Sizinle birlik-
te yeni ellere ulaflmak için sab›rs›z-
lan›r. Elinizde bekledi¤i her gün sa-
b›rs›zl›¤› bir kat daha artar. Ama ye-
ni insanlar›n eline geçti mi nas›l da
coflkuyla anlatmaya bafllar gerçekle-
ri bir bir. Yalanlar› s›ralar. SSiizzii ggeerr--
ççee¤¤ee ççaa¤¤››rr››rr.. Çevirin her sayfas›n›,
her yaz›da bir baflka meydan savafl›
veriliyordur. Her yaz› beni baflka el-
lere ulaflt›r diye konuflur sizinle. Çe-
virmeye devam edin sayfalar›. Ora-
dan her hafta flfleehhiittlleerriimmiizz sseesslleenniirr.
Her hafta bizim yüzümüze bakar, bi-
zi sorgularlar. ÖÖ¤¤rreettmmeenniimmiizz sesle-
nir köflesinden. Ne yapaca¤›m›z›,

nas›l yapaca¤›m›z› anlat›r. Mark-
sizm-Leninizmin tarihi hazinesin-
den süzülen hayat›n içindeki teori,
ayd›nlat›r prati¤inizi. 

Çevirin sayfalar› iiflflççiilleerriinn,, mmeemmuurrllaarr››nn oligarfliye
karfl› savafl› canlan›r gözünüzde. Kah düzenin sald›r›la-
r›na, kah sar› sendikalara, reformizme karfl› savafl›rlar.
Bu ülkenin vvaattaannsseevveerr,, ddeevvrriimmccii ggeennççlleerriinniinn militanca
mücadelesi izler onlar›. F Tiplerinden ç›karak o sayfa-
larda yerini almak, sesini duyurmak için sab›rs›zca bek-
leyen öözzggüürr ttuuttssaakkllaarr ddaa oradad›r. 

O sat›rlar eemmppeerryyaalliizzmmee ss››kk››llmm››flfl bbiirreerr kkuurrflfluunndduurr..
Halk›, tekellerin iktidar›na karfl› savaflmaya ça¤›r›rlar.
Sömürüye ööffkkee, oligarfliye kkiinn yükselir sayfalar›n ara-
s›ndan. 

Sayfalar› çevirmeye devam edin içinizi bir s›cakl›k,
bir umut, bir heyecan kaplar. Beyniniz, yüre¤iniz taze-
lenir. Bilinciniz berraklafl›r. Burjuvaziye olan kininiz bi-
lenir. Yeni bir kültürdür anlat›lan. FFeeddaa,, ccüürreett,, ppaayyllaa--
flfl››mm...... Kapitalizmin yoz kültürüne karfl› yeni bir kültür
yükselir o sat›rlardan. 

Dergiyi elinize ald›¤›n›zda yaflad›¤›n›, her an o bü-
yük savafl›n içinde oldu¤unu görürsünüz. Dergi emektir.
Hepimizin eme¤i üzerine büyür, geliflir, güçlenir. Her
yeni ele ulaflt›kça, mücadeleyi bir ad›m daha büyütür. 

BBaazzeenn,, bbiirrii ssoorraabbiilliirr?? BBiirr ddeerrggiiddeenn nnee çç››kkaarr??.... 

BBiirr ddeerrggii ssaatt››llssaa nnee oolluurr,, ssaatt››llmmaassaa nnee oolluurr??.... BBiirr
ookkuurr ddaahhaa eekklleennssee nnee oolluurr,, eekklleennmmeessee nnee oolluurr??.... DDeerrggii
bbiirr eevvee,, bbiirr ddüükkkkaannaa ddaahhaa ggööttüürrüüllssee nnee oolluurr,, ggööttüürrüüll--
mmeessee nnee oolluurr??.... BBiirr ggeenncciinn ddaahhaa eelliinnee ggeeççssee oolluurr,, ggeeçç--
mmeessee nnee ffaarrkk eeddeerr?? 

ÇOK fiEY FARK EDER! ‹lk anda ““aarraaddaakkii ffaarrkk››nn””
çok önemli olmad›¤› düflünülebilir. “Bir derginin az ya
da çok olmas›yla k›yamet kopmaz” zannedilebilir. 

AAMMAA KKOOPPAARR!! “Bir dergiden ne olur” diye düflün-
mek iddias›zl›kt›r. Küçük düflün-
mektir. MMiillyyoonnllaarr›› kkuuccaakkllaammaayy››
hhaayyaall eeddeemmeemmeekkttiirr.. Ama etmeli-
yiz. ‹ddial› olmal›y›z. Mahallemiz-
de, okulumuzda, fabrikalarda, iflyer-
lerinde dergimizin ulaflmad›¤› kim-
se kalmayacakt›r iddias›n› tafl›mal›-
y›z... EEnn bbaassiittiinnddeenn oonnbbiinnlleerriinn,,
yyüüzzbbiinnlleerriinn bbiirr,, iikkii,, üüçç,, bbeeflfl,, rraa--
kkaammllaarr››nn››nn ttooppllaamm››yyllaa oorrttaayyaa çç››kk--
tt››¤¤››nn›› uunnuuttmmaammaall››yy››zz.. 

Bu iddiayla donand›¤›m›zda,
dergimizin ne kadar önemli bir güç
oldu¤unu daha iyi anlayabiliriz.
Dergi kitlelere ulaflmada, gerçekleri
anlatmada önemli araçlar›m›zdan
biridir. DDaahhaa ffaazzllaa iinnssaannaa uullaaflfl--
mmaakk,, bbiizziimm ddeevvrriimm iiddddiiaamm››zzdd››rr.
Yani ssoorruunn yyaallnn››zzccaa bbiirr ddeerrggii ssaatt--

DDaahhaa ffaazzllaa iinnssaannaa uullaaflfl--
mmaakk,, bbiizziimm ddeevvrriimm iiddddiiaamm››zz--
dd››rr.. YYaannii ssoorruunn yyaallnn››zzccaa bbiirr
ddeerrggii ssaattmmaa ssoorruunnuu ddee¤¤iillddiirr.. 

OOlliiggaarrflflii hheerr ggüünn kkiittlleelleerrii
kkeennddii iiddeeoolloojjiissiiyyllee,, kküüllttüürrüüyy--
llee öörrggüüttllüüyyoorr.. KKiittlleelleerree aaddeettaa
nneeffeess aalldd››rrmm››yyoorr.. 

‹‹flflttee bbuu ttaabblloo bbiizzee,, kkiittlleelleerree
ggeerrççeekklleerrii uullaaflfltt››rrmmaakk iiççiinn nnee
kkaaddaarr bbüüyyüükk bbiirr eenneerrjjii vvee
eemmeekk ggeerreekkttii¤¤iinnii ggöösstteerriiyyoorr.. 

B‹R DERG‹...B‹R DERG‹...
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mmaa ssoorruunnuu ddee¤¤iillddiirr.. Sorun kitleleri,
dolay›s›yla devrimi örgütlemeyi he-
deflemektir. Do¤rudur, i¤neyle kuyu
kaz›yoruz. Ama o kuyuyu kazan elle-
rin say›s› artt›¤›nda, kitlelerin gücü
mücadeleye yans›d›¤›nda, bu güç
önüne geçilemez bir sseell ggiibbiiddiirr. Kit-
lelerin gücünü kavramak, ona ulaflt›-
r›lacak tek bir derginin de önemini
kavramakt›r. 

Oligarfli her gün kitleleri kendi
ideolojisiyle, kültürüyle örgütlüyor.
Kitlelere adeta nefes ald›rm›yor. Kit-
leleri üç befl tekelci burjuvan›n elin-
deki bas›n yay›n araçlar›yla yönlen-
diriyor. Apolitikleflmeyi, flovenizmi, gericili¤i, kaderci-
li¤i örgütlüyor. Her türlü ahlaks›zl›¤›, pisli¤i, s›radanl›-
¤›, pespayeli¤i empoze ediyor. ‹nand›r›c› olabilmek için
demagojiye baflvuruyor. Oligarfli kitlelere ulaflman›n
bütün yollar›n› deniyor, bütün araçlar›n› kullan›yor. Kit-
lelerin önemli bir kesimi günlük olarak burjuva bas›n
yay›n organlar›n›n yalanlar›yla besleniyor. ‹flte bu tablo
bize, kitlelere gerçekleri ulaflt›rman›n önemini ve kitle-
leri örgütlemek için ne kadar büyük bir enerji ve emek
gerekti¤ini gösteriyor. ‹flte bu noktada yalanlara karfl›
y›lmadan, b›kmadan savaflan bbiirr ssaavvaaflflçç›› oollmmaall››yy››zz. Bu
savaflta elimizdeki k›l›ç, dergilerimiz, bildirilerimiz, sö-
zümüzdür. 

Gerçe¤in SSavaflç›lar›!

‹flte bu nedenle kkiiflfliiddeenn kkiiflfliiyyee,, eevvddeenn eevvee ggiiddeeccee¤¤iizz.
Gerçekleri sab›rla anlataca¤›z. GGeerrççee¤¤iinn ssaavvaaflflçç››llaarr›› ne
kadar ço¤al›rsa ve gerçekler ne kadar yay›l›rsa, yalan›n
hükümdarl›¤›n›n y›k›l›fl› o kadar yak›nlaflacakt›r. 

Derginin her okuru, kendini gerçe¤in ve bilimsel te-
orinin silah›yla donanm›fl bir savaflç› olarak görmelidir.
Kendimize güvenece¤iz; ben yapamam, ben anlata-
mam, ben ikna edemem, diye düflünmemeli kimse.
Eme¤imizi, inanc›m›z›, terimizi katt›¤›m›z her iflten so-
nuç alabiliriz. Yeter ki o iddiayla gidelim genifl kitlele-
re. Yeter ki, düflünelim, emek verelim, haz›rlanal›m...
Bir kere gitti¤imiz eve, bir sonraki say›da tekrar gidece-
¤iz. Bir kez dergi verdi¤imiz okuldaki arkadafl›m›za tek-
rar gidece¤iz... Tekrar tekrar, kendimizi anlatana, ikna
edene kadar deneyece¤iz. Gençler, çocuklar, kad›nlar,
yafll›lar, iflçiler, memurlar, herkes anlayabilir bizi, her-
kesi ikna edebiliriz. Düflünün, biz  televizyonlardan, dü-
zenin gazetelerinden ahkam kesenlere göre ne kadar
avantajl› ve güçlüyüz. Çünkü onlar, kitleleri yalana
inand›rmak istiyorlar. Oysa bizim yapaca¤›m›z daha ba-
sit ve sade. Çünkü biz gerçe¤i anlataca¤›z... Dergi ör-
gütlemek için de bir araçt›r ancak unutmayaca¤›z ki;
hiçbir araç tek bafl›na kitleleri örgütlemek için yeterli
de¤ildir. Örgütlemek ancak ve ancak birebir  çal›flmay-
la olur. Dergiyi verip insanlar›n kendili¤inden örgütlen-

mesini bekleyemeyiz.. 

Dergimiz GGerçe¤e ÇÇa¤r›d›r,
Devrime ÇÇa¤r›d›r

Yay›nlar›m›z›n herhangi bir eve
girmesi, o aileyi düzenden kopar-
mak için at›lm›fl bir ilk ad›md›r. Ge-
risi bizim eme¤imize, ikna gücümü-
ze kalm›flt›r. BBiirrkkeenn iikkii olmay›,
iikkiiyykkeenn üüçç olmay›, befl, on ve gide-
rek daha da büyük oranlarda ço¤al-
may› hedefleyece¤iz. Düflünün yal-
n›zca her dergi okuru, bir tane bile
fazladan dergi satsa dergi say›s› iki-

ye katlanacakt›r. Herkesin bir tek dergiyi satacak kom-
flusu, akrabas›, arkadafl› muhakkak vard›r. Bundan çok
daha fazlas› vard›r. Her dergi okurumuz bunu ddoo¤¤aall bbiirr
ssoorruummlluulluukk olarak kabul edebilmelidir. Bu bilinci, ruh
halini yaratacak olan bizim ee¤¤iittiimmiimmiizzddiirr. 

Düzenin pisliklerine, bizi böyle bir düzende yaflama-
ya mahkum edenlere, bize böyle bir yaflam› reva gören-
lere karfl› kinle, öfkeyle ggeerrççee¤¤iinn ssaavvaaflfl››nnaa kat›lmal›y›z. 

OOkkuummaall››,, ookkuuttmmaall››yy››zz.. ÖÖ¤¤rreennmmeellii,, öö¤¤rreettmmeelliiyyiizz..

Dergilerimiz, kendimizi ve kitleri e¤itmenin araçla-
r›ndan biridir. Dergimizde güncel sorulara cevap olabi-
lecek, bu anlamda güncel propagandada kullanabilece-
¤imiz birçok yaz› var. OOkkuummaakk vvee ookkuuttmmaakk zorunda-
y›z. ÖÖ¤¤rreennmmeellii vvee öö¤¤rreettmmeelliiyyiizz. Bunlar için de elimiz-
de ilk ulaflabilece¤imiz, ulaflt›rabilece¤imiz araçlardan
biridir dergi. Biz bbiillggiinniinn,, ggeerrççee¤¤iinn ggüüccüüyyllee kitleleri
örgütleyece¤iz. Derginin ulaflt›¤› her yeni insan›n önüne
yyeennii bbiirr ddüünnyyaa aç›yoruz. Bu dünya oligarflinin yalanla-
r›na, propagandalar›na karfl› gerçekleri anlat›yor. 

Bir derginin yeni bir insana ulaflmas›, düzenin etki-
sinden bir insan› daha kkuurrttaarrmmaakk demektir. Oligarfli
dergilerimizin yaln›zca bir dergi olmad›¤›n› biliyor. Bu-
nun için ‹‹rrffaann AA¤¤ddaaflfl’›, EEnnggiinn CCeebbeerr’i katlediyor, 18
yafl›nda FFeerrhhaatt GGeerrççeekk’i felç b›rak›yor. Çünkü bu der-
giyi da¤›t›lanlar›n iddias› büyük. Bu iddia iktidar›, dev-
rimi, sosyalizmi hedefliyor. Bu nedenle bürolar›m›z ba-
s›l›yor, çal›flanlar›m›z, okurlar›m›z› gözalt›na al›n›yor,
tutuklan›yor, dergilerimiz daha matbaadayken toplat›l›-
yor, yasaklan›yor, hakk›m›zda onlarca y›la varan dava-
lar aç›l›yor. 

Tüm bunlara ra¤men 2233 yy››lldd››rr kavgan›n, gerçe¤in
sesi olarak halka ulafl›yoruz. Büyümek, daha genifl kit-
lelere ulaflabilmek daha fazla ssaahhiipplleennmmeekktteenn geçiyor.
Misyonumuzun fark›nda olarak iddiam›z› büyütmeliyiz.
Her okurumuz bir dergi daha fazla satsa, yüzlercemiz
bbiirr ddeerrggii daha fazla dedi¤inde binler, binlercemiz bbiirr
ddeerrggii daha dedi¤inde ONB‹NER, ve giderek YYÜÜZZBB‹‹NN--
LLEERR,, GGEERRÇÇEE⁄⁄‹‹NN YYOOLLUUNNDDAA,, DDEEVVRR‹‹MM‹‹NN YYOO--
LLUUNNDDAA YYÜÜRRÜÜYYOORR OOLLAACCAAKKTTIIRR......

DDeerrggiimmiizz ggeerrççee¤¤ee ççaa¤¤rr››dd››rr,,
ddeevvrriimmee ççaa¤¤rr››dd››rr..

DDeerrggiimmiizziinn hheerrhhaannggii bbiirr eevvee
ggiirrmmeessii,, oo aaiilleeyyii ddüüzzeennddeenn

kkooppaarrmmaakk iiççiinn aatt››llmm››flfl bbiirr iillkk
aadd››mmdd››rr...... BBiirrkkeenn iikkii oollmmaayy››,,
iikkiiyykkeenn üüçç oollmmaayy››,, bbeeflfl,, oonn vvee

ggiiddeerreekk ddaahhaa ddaa bbüüyyüükk
oorraannllaarrddaa ççoo¤¤aallmmaayy›› hheeddeeff--
lleeyyeeccee¤¤iizz.. DDüüflflüünnüünn yyaallnn››zzccaa
hheerr ddeerrggii ookkuurruu,, bbiirr ttaannee bbii--

llee ffaazzllaaddaann ddeerrggii ssaattssaa......

Say›: 182 27YÜRÜYÜfi



2. BBölüm

Birinci bölümde, A¤ustos
1978’de yay›nlanan DDeevv--GGeennçç der-
gisinden bafllad›k. 1980 Mart’›nda
yay›nlanan DDeevvrriimmccii SSooll’u hat›rlat-
t›ktan sonra 1986 Aral›k’›nda dev-
rimci bas›n mevzisinde yeni bir dö-
nemi bafllatan YYeennii ÇÇöözzüümm sürecini
anlatt›k. Bu bölümde 1990’l› y›lla-
r›n ilk yar›s›nday›z. 

Temmuz 11990
MÜCADELE
Yeni Çözüm, ayl›kt›, ama geli-

flen mücadele, daha fazlas›n› isti-
yordu. Mücadele’nin ilk say›s›n›n
“merhaba” yaz›s›nda bu ihtiyaç
flöyle belirtiliyordu: ““BBuu ssüürreeççttee
ggeenniiflfl kkiittlleelleerree ddaahhaa ssoommuutt aaçç››kk vvee
ggüünncceell ppoolliittiikkaa ggööttüürreecceekk,, oollaayyllaa--
rr››nn vvee ggeelliiflflmmeelleerriinn hh››zz››nn›› yyaakkaallaayyaa--
ccaakk 1155 ggüünnllüükk bbiirr ggaazzeetteeyyee iihhttiiyyaa--
cc››mm››zz vvaarr.. BBuunnuunn iiççiinn 3333 ssaayy›› vvee
33,,55 yy››ll bbooyyuunnccaa yyaayy››nn hhaayyaatt››nn›› ssüürr--
ddüürreenn AAyyll››kk ÇÇöözzüümm DDeerrggiissii ggöörreevvii--
nnii vvee iiflfllleevviinnii ttaammaammllaadd››.. 

MMÜÜCCAADDEELLEE,, ggeenniiflfl kkiittlleelleerree
ggeerrççeekklleerrii ggööttüürrmmeekk iiççiinn çç››kk››yyoorr..””

‹lk say›s› 15-31Temmuz 1990’-
da yay›nlanan EEmmppeerryyaalliizzmmee vvee
OOlliiggaarrflfliiyyee KKaarrflfl›› MMÜÜCCAADDEELLEE;
12 Eylül’ün bask› ve terörle çizdi¤i
yasal s›n›rlar›n afl›ld›¤›, oligarflinin,
halk›n mücadelesini istedi¤i gibi
dizginleyemedi¤i, devrimci müca-
delenin ve örgütlenmenin çok yönlü
geliflmeye bafllad›¤› bir dönemde
yay›n faaliyetine bafllad›.

Devrimci Hareketin iddias›n›n
ve insiyatifinin geliflti¤i y›llard› ay-
n› zamanda. Daha ilk say›s›n›n bafl

yaz›s› da bu iddiay› büyütmeye ça-
¤›r›yordu: ““HHiiççbbiirr flfleeyy eemmeekk hhaarrccaa--
mmaaddaann kkaazzaann››llaammaazz.. KKüüççüükk ddüünn--
yyaallaarr››nn ddee¤¤iill,, hheeppiimmiizziinn uu¤¤rruunnaa
mmüüccaaddeellee eettttii¤¤ii bbüüyyüükk bbiirr ddüünnyyaa--
nn››nn iinnssaann›› oollmmaa bbiilliinncciiyyllee hhaarreekkeett
eettmmeelliiyyiizz..””

Devrimci mücadelenin geliflme-
si karfl›s›nda oligarfliye 12 Eylül’ün
yasalar› da yetmemeye bafllad›. Fa-
flizmi pekifltiren ve pervas›zlaflt›ran
yeni yasal düzenlemeler yap›ld›. 

Bunlardan biri olan ve 1155 AArraall››kk
11999900'da yay›nlanan 430 Say›l› Ka-
rarname ile bas›n üzerindeki bask›-
lar, ülkemiz tarihinde benzeri görül-
medik boyutlara ulaflt›. Bu kararna-
me ““SSaannssüürr vvee SSüürrggüünn KKaarraarrnnaa--
mmeessii”” olarak adland›r›ld› ve yerinde
bir benzetmeyle de ""SSSS KKaarraarrnnaa--
mmeessii"" k›saltmas›yla an›ld› hep. 

Yasa OHAL Bölgesi çerçevesin-
de diye sunulmas›na ra¤men, "böl-
ge içinde ya da d›fl›nda bas›lm›fl
olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n ya-
y›mlar›n›n durdurulmas› veya ya-
y›mdan kald›r›lmas›.." yetkisini ta-
n›d›¤› için, ülke genelinde uygula-
nan bir bask› yasas›yd›. 

Bu kararnameye göre, ""hhaallkk››
hheeyyeeccaannllaanndd››rraaccaakk hheerr ttüürrllüü hhaabbeerr
yyoorruumm”” yasakt›. Bu öyle esnek bir
ifadeydi ki, buna dayanarak her ya-
y›n toplat›labilirdi. Sosyalist bas›n-
daki yaz›larda ""KKüürrtt"" kelimesinin,
öörrggüütt iissiimmlleerriinniinn geçmesi de top-
latma için yeterli sebepti. Sadece
toplatma de¤il, bu dergileri basan
matbaalar da kapat›labiliyordu ka-
rarnameye göre. Bu yasaya dayan›-
larak ‹stanbul'da pek çok matbaaya
oonnaarr ggüünnllüükk kkaappaattmmaa cceezzaallaarr›› ve-
rildi. Say›s›z dergi toplat›ld›. 

SSSS KKaarraarrnnaammeessii,, sosyalist, ile-
rici, demokrat bas›n›n, dolay›s›yla
halk›n gerçe¤i bilme hakk›n›n üze-
rinde sallanan bir k›l›ç gibiydi. En
baflta da Do¤u’da, Güneydo¤u’da
olan biten gizleniyordu halktan.

Kararnamenin bafl hedeflerinden
biri sosyalist bas›nd›. Dolay›s›yla
Mücadele, ilk say›lar›ndan itibaren
yay›n›n› bu yo¤un sansür bask›s›n›n
alt›nda  sürdürmek durumunda kald›.

1122 NNiissaann 11999911'de yay›nlanan
““33771133 SSaayy››ll›› TTeerröörr YYaassaass››”” da bu
dönemde tüm devrimci, demokratik
kurumlar üzerinde oldu¤u gibi, sos-
yalist bas›n üzerinde de bask›y› ar-
t›rd›. Çünkü bu yasayla devletin is-
tedi¤i herkesi ve her kurumu "terö-
rist"likle veya “teröre yard›m ve ya-
takl›k”la suçlamas› mümkün hale
gelmiflti ve gerek sosyalist dergiler,
gerekse de sosyalist bbaass››nn ççaall››flflaann--
llaarr›› s›k s›k bu suçlaman›n hedefi ol-
dular. 

15 Günlük Mücadele’nin maruz
kald›¤› bask›lar› anlayabilmek için
hemen her say›s›nda bir örne¤ini
görebilece¤iniz flu anlat›mlardan bi-
rini aktarmak yeterli olacakt›r:
““Oligarfli, Mücadele’yi Susturmak
istiyor. HHeerr yyoollaa baflvuruyor. TToopp--
llaattmmaa kkaarraarrllaarr›› bir birini izliyor. ‹lk
iki say›s›, Küçükarmutlu Özel say›-
s›, Devrimci Mücadelede Ö¤ret-
menler Broflürü toplat›ld›. Bürolar›-
m›z polis taraf›ndan bbaass››llaarraakk mu-
habir ve okurlar›m›z ggöözzaalltt››nnaa al›n-
d›. Gözalt›ndaki arkadafllar›m›za
uygulanan iiflflkkeenncceelleerr,, yay›nlar›m›z›
basan mmaattbbaaaallaarr››nn tteehhddiitt eeddiillmmeessii
siyasi flubeye götürülerek uygun bi-
çimde ‘uyar›’lmas› vb. yöntemler
birbirini koval›yor...

2. Say›m›z›n bas›ld›¤› gün alel
acele ç›kart›lm›fl bir kararla geldi-
ler karfl›m›za... Mücadele Dergi-
si’nin hheerr ttüürrllüü bbaass››mm vvee yyaayy››mm››
DDUURRDDUURRUULLMMUUfifiTTUURR...... polis ta-
raf›ndan Hürriyet da¤›t›mdaki der-
gilerimize el konuldu.” (1 Eylül
1990, say› 3)

Derginin toplat›lmas›, matbaada
el konulmas›, sansürlenmesi için
her fley bir gerekçe olabiliyordu.

Devrimci  Bas›n   
Mevzisinde
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‘90’l› y›llar ayn› zamanda “demok-
ratikleflme” demagojilerinin de en
yayg›n oldu¤u y›llard›. Güya 12 Ey-
lül’ün bask› ve yasaklar› kalk›yor-
du. Mesela, bir taraftan ““KKüürrttççee
kkoonnuuflflmmaa sseerrbbeessttllii¤¤ii”” tan›n›yordu,
di¤er taraftan iiççiinnddee ““KKüürrtt”” kkeellii--
mmeessii ggeeççttii¤¤ii iiççiinn dergiler sansürle-
niyordu. Mesela, Mücadele’nin 13.
say›s›ndan sonraki say›lar›nda
““KKüürrtt””,, ““KKüürrddiissttaann”” gibi kelime-
ler ancak ““KK……””fleklinde yaz›larak
dergi ç›kart›labildi. 

11 YY››llll››kk BBiillaannççoo::
Emperyalizm ve Oligarfliye Kar-

fl› Mücadele Dergisi’nin 2. y›l›na gi-
rerken yapt›¤› dökümden sald›r›la-
r›n k›sa bir özetine bakal›m. 

-Yay›nlanan 2244 ssaayy››nn››nn 1111’’ii top-
lat›ld›. 

- Özel say›larla birlikte 4400’’aa yyaa--
kk››nn ssoorruuflflttuurrmmaa aaçç››lldd››..

- Aç›lan 1188 ddaavvaa halen sürüyor.

- OOnnllaarrccaa muhabirimiz, 5533 kkeezz
gözalt›na al›nd›, 1155 mmuuhhaabbiirriimmiizz
ttuuttuukkllaanndd››..

- Yüzlerce okurumuz benzer
bask›lara maruz kald›. 

-Toplatmalar ve sald›r›lardan do-
lay› mmiillyyoonnllaarrccaa lira zarar›n yan›
s›ra 23 milyon lira para cezas›
verildi.

- 1155 bbüürroommuuzz bask›na u¤rad›.

- Bir y›l içinde ssaaddeeccee AAnnkkaarraa
bbüürroommuuzz 1111 kkeezz bbaass››lldd››.. 

- 1 kez yay›n durdurma karar›
verildi. (Bilgiler Emperyalizme ve
Oligarfliye Karfl› Mücadele dergisi-
nin 1 A¤ustos 1991 tarihli 25. say›-
s›ndan al›nm›flt›r.)

Asl›nda flu özet bilanço devrimci
gazetecili¤in hangi koflullarda ya-
p›ld›¤›na dair fazla söze gerek b›-
rakm›yor. Sosyalist bas›n›n fedakar-
l›¤›, cüreti, kararl›l›¤› bu bilançonun
içinde gizlidir.  

Yay›n yaflam› ssüürreessiinnccee bu pers-
pektifle hareket eden MMÜÜCCAADDEE--
LLEE,, 15 günlük periyotlarla yaklafl›k
iki y›l, 45 say› ç›kt›ktan sonra, ssüürree--
cciinn iihhttiiyyaaççllaarr››nnddaann dolay› yyeennii bbiirr
aatt››ll››mm yaparak, hhaaffttaall››kk olarak ya-

y›nlanmaya bafllad›.

4 Temmuz 11992
MÜCADELE (Haftal›k)
Mücadelenin “Haftal›k” yay›na

geçmesi, hem bir geliflmenin ifade-
si, hem de ayn› zamanda bas›n ala-
n›ndaki bask›lara verilmifl bir ce-
vapt›.  

Haftal›k Mücadele “ç›karken”ki
yaz›s›n›n ilk sat›rlar›nda bu gelifl-
meye ve ihtiyaca dikkat çekiyordu:
“ SS››nn››ff mmüüccaaddeelleessiinniinn ggiiddeerreekk iivv--
mmeessiinniinn aarrtttt››¤¤››,, ggüünnddeemmiinn ssüürreekkllii
ddee¤¤iiflflttii¤¤ii bbiirr üüllkkeeddee yyaaflfl››yyoorruuzz.. DDoo--
llaayy››ss››yyllaa,, MMüüccaaddeelleenniinn vvaarrmm››flfl ooll--
dduu¤¤uu sseevviiyyee bbiizzlleerrii hhaaffttaall››kk ppeerriiyyoott--
llaa çç››kkmmaayyaa zzoorrllaadd››.. ... Mücadele
her zamanki misyonuyla kavgan›n,
kavga insanlar›n›n ve halklar›m›z›n
daha da yak›ndan sesi solu¤u olma-
ya devam edecektir. ”

Yeni Çözüm dergisi ç›kar›l›rken,
birkaç flehirde bürosu vard› dergi-
nin. Sonra sürekli artm›flt› bürolar.
Bu tamamen mücadelenin art›fl›na
ve Anadolu’daki yayg›nlaflmas›na
paralel bir geliflmeydi. 1992 bafl›n-
da Mücadele dergisinin ülke çap›n-
da 1177 bbüürroossuu vard›. '93'te 1199 bbüürroo--
yyaa ulaflm›fl, bürolar›n teknik dona-
n›m› güçlenmiflti.  

4 Temmuz 1992’de 1. say›s›n›
ç›karan Haftal›k Mücadele Gazete-
si’nin yay›nland›¤› dönem, mücade-
lenin gerek Do¤u ve Güneydo¤u’da

gerekse ülke çap›nda geliflti¤i, ve
oligarflinin de bu mücadeleyi engel-
lemek için, katliamlar›n, infazlar›n,
kay›p politikalar›n›n, iflkencenin,
köy yakmalar›n alabildi¤ine t›rman-
d›r›ld›¤› bir süreçtir. 

Mücadele, kitlelerin somut ta-
leplerini dile getiren bir çizgide,
Devrimci Hareketin öngörülerini,
politikalar›n› okurlar›na kavratmaya
çal›fl›yordu. Kavgay› kitlelerden ö¤-
renip ve kitlelere ö¤retmek gibi bir
misyonu vard› onun. 

Halk›n umudunun sesi olmak,
kavgan›n önünde fütursuzca yer al-
maktan geçiyordu. Hiçbir zaman bi-
rilerinin icazetiyle gazetecilik yap›l-
mad›. Evet, özellikle o dönem,  ege-
men s›n›flar›n devrimci bas›na sald›-
r›lar› meflrulaflt›rmak için kulland›k-
lar› deyimle ““mmiilliittaann ggaazzeetteecciilliikk””
yap›lmaktayd›. Devrimci gazetecilik
de baflka türlü olamazd› zaten. 

Bu gazetecilik anlay›fl›, elbette
egemen s›n›flar›n hiç hofluna gitmi-
yor, sosyalist bas›n› bo¤mak için el-
lerinden geleni yap›yorlard›. Çünkü
biz, haks›zl›klar›n, bask›lar›n, ka-
y›plar›n, katliamlar›n ve iflkencele-
rin önündeki engellerden biriydik. 

Bu engeli “bertaraf” etmek için
de yapt›klar› ve yapabilecekleri bel-
liydi.

MMüüccaaddeellee’’yyee BBaasskk››llaarr
Gerçeklerin, halk›n, devrimci

MMüüccaaddeellee’’nniinn sseessii,, kkuuflflaattmmaa kkaarrflfl››ss››nnddaa kkeennddiinnii DDeevvrriimmccii
GGeennççlliikk öözzeell ssaayy››llaarr››,, YYookkssuull HHaallkk››nn GGüüccüü öözzeell ssaayy››llaarr››,,

‹‹flflççii HHaarreekkeettii öözzeell ssaayy››llaarr›› oollaarraakk dduuyyuurrmmaayyaa ddeevvaamm eettttii.. 

AAmmaa bbuu mmeevvzziiddee kkaavvggaa zzoorrlluuyydduu.. OOlliiggaarrflflii bbuu sseessii bboo¤¤mmaakk
iiççiinn,, aayynn›› ggüünn bbiirr ççookk ddeerrggiiyyee bbiirrddeenn bbaasskk››nn ddüüzzeennlliiyyoorr,,

ggöözzddaa¤¤›› vveerriiyyoorrdduu...... SSeessiimmiizz bbuunnaa rraa¤¤mmeenn kkeessiillmmeeyyeecceekkttii....
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mücadelenin sesi olman›n elbette
büyük bedelleri olacakt›. Devrimci
gazetecili¤in misyonu gere¤i asla
bedel ödemekten kaç›nmad›k.

Büro bask›nlar›, muhabirlere yö-
nelik gözalt› ve tutuklamalar, iflken-
celer ve benzeri bask›lar›n ötesinde,
sosyalist bas›na yönelik kuflatman›n
boyutunu anlatmak için, sadece flu
örne¤i vermemiz yeterli olacakt›r
san›r›z:

‹lk say›s› 4 Temmuz '92'de ya-
y›nlanan Haftal›k Mücadele'nin 2
y›l içinde ç›kard›¤› 110011 ssaayy››ddaann
8888''ii toplat›lm›flt›. 

Evet, 101 say›dan 88'i.

Yani oonnddaa ddookkuuzzuu.. Üstelik top-
lat›lmayan 13 say› hakk›nda da
mahkemelerde davalar aç›ld›. (Top-
lam olarak da, Mücadele’nin yay›n-
lanan 114 say›s›ndan 102’si toplat›l-
m›flt›r.)

Haftal›k Mücadele’nin 1155 EEkkiimm
11999944 tarihli 111144.. ssaayy››ss››nn››nn kapa¤›n-
da, Parti’nin kuruluflunu müjdele-
yen ve Parti’nin ilan›n›n yap›ld›¤›
Adalet Bakan› Mehmet Topaç’›n
cezaland›r›ld›¤› eyleminin bildirisi
yay›nlanm›flt›. Bu say›dan sonra,
Mücadele, yay›n durdurma cezalar›
nedeniyle ç›kamaz hale getirildi. 

DGM’ler son bir y›l› (1994’te)
içinde Mücadele gazetesinin yay›n›-
n› 112200 ggüünn bbooyyuunnccaa durdurdular.
Yine sadece son bir y›l içinde yaz›
iflleri müdürü de dahil Mücadele ga-
zetesi bürolar›nda çal›flanlardan 3311
kkiiflflii ttuuttuukkllaanndd››.. 

SSaaddeeccee 11999944 yy››ll›› iiççiinnddee,, 1188 kkeezz
bbüürroo bbaasskk››nn›› yyaaflflaanndd››.. Adana büro-
su (4), Antakya (5), Sivas (4), Bolu,

Ankara, Antep, Malatya, Elaz›¤ bü-
rolar› birer kez, polis taraf›ndan ba-
s›larak talan edildi.

Ama Mücadele’nin sesi, kendini
Devrimci Gençlik özel say›lar›,
Yoksul Halk›n Gücü özel say›lar›,
‹flçi Hareketi özel say›lar› olarak
duyurmaya devam etti. Halk›n ve
kavgan›n sesi, “yay›n durdurma”
cezalar›yla kesilebilir miydi?

Devrimci bas›n, Mücadele’nin
art›k ç›kar›lamaz hale geldi¤i gün-
lerde, bu sorunun cevab›n›, flöyle
veriyordu:

“Ama susturmay› baflaramaya-
caklar. Çünkü Mücadele gazetesi-
nin sayfalar›n› da¤larda, gecekon-
dularda çarp›flan gerillalar, yeral-
t›ndan can bedeli cevher ç›kartan
madenciler, halk›m›z›n memuruyuz
diyen kamu emekçileri, demokratik
üniversite mücadelesi veren ö¤ren-
ciler, makine bafllar›nda çal›flan ifl-
çiler, cezaevlerinde bulunan tutsak-
lar, tarlada ora¤›yla, çapas›yla ça-
l›flan köylüler, ezilen halklar doldu-
ruyor. Ve Mücadele’yi onlar sahip-
leniyor...” (3311 AArraall››kk 11999944,, ‹‹flflççii HHaa--
rreekkeettii ÖÖzzeell SSaayy››::33)

Mücadele de, Yeni Çözüm gibi,
ideolojik mücadeleyi ve e¤itimi çok

yönlü sürdürme görevine
ba¤l› olarak, derginin yan›s›-
ra, çeflitli broflürler yay›nla-
may› sürdürdü. Devrimci
Mücadelede Avukatlar,  Ör-
gütsüz Hak Alma Mücadele-
si Sürdürülemez, Kendili¤in-
denci Bir Hareket Devrimci
Yol, Devrimci Mücadelede
Ö¤retmenler gibi çeflitli

alanlara ve ideolojik mücadeleye
yönelik broflürler ç›kar›ld›. 

28 OOcak 11995
KURTULUfi 
Kavgan›n sesi olarak tan›nd› o

da. Alanlarda tafl›nan pankartlarda
“Kavgan›n Sesi Kurtulufl” yazd›. 28
Ocak 1995’de EEmmppeerryyaalliizzmmee vvee
OOlliiggaarrflfliiyyee KKaarrflfl›› KKuurrttuulluuflfl ad›yla
ç›kt› ilk say›s›. 

Kurtulufl dergisi, a¤›r sansür bas-
k›s›, yay›n durdurma cezalar› alt›n-
da, 1999’a kadar, Zafer Yolunda
Kurtulufl, Halk ‹çin Kurtulufl, Hal-
k›n Sesi Kurtulufl, Ba¤›ms›zl›k ve
Demokrasi Yolunda Kurtulufl adla-
r›yla 66 AA¤¤uussttooss 11999999 tarihine kadar
kesintisiz bir flekilde kavgan›n sesi
oldu.

Kurtulufl dergisi yay›n hayat›na
bafllad›¤›nda, DYP-SHP Koalisyo-
nu iktidardayd›. Mehmet A¤ar’dan
Ünal Erkan’a, Hayri Kozakç›o¤-
lu’ndan, Necdet Menzir’e kadar
kontrgerilla flefleri kilit
mevkilerdeydiler. 

Buna karfl›n Devrimci Hareket,
Parti silah›n› kuflanm›fl, halkta bü-
yük bir coflku yaratm›flt›r. Umudun
büyütüldü¤ü y›llard›r. Oligarfli, dev-
rimci mücadeleyi bast›rmak için her
türlü kontrgerilla taktiklerine bafl-
vurmaktad›r. Kaybetmeler, “faili
meçhul”ler, Gazi gibi katliamlar›n
yafland›¤› bir süreçtir. 

Emperyalizme ve Oligarfliye
Karfl› Kurtulufl’un ard›ndan 15
Temmuz 1995’te ilk say›s› ç›kan
Zafer Yolunda Kurtulufl’un kapa-
¤›ndaki “Kaybedilen 300 insan›m›z
nerede?” sorusu, dönemin özetidir. 

- devam edecek -  

Mücadele’nin 11994 KKas›m’›nda

açt›¤› ddestek kkampanyas›n›n çça¤r›s›

Onlar, canlar›n› 
verdiler bu sayfalara...
MMüüccaaddeellee EEllaazz››¤¤ Bürosu çal›flan›
Halil ‹brahim EK‹C‹B‹L, AAddaannaa
Temsilcilerinden Ahmet ÖZTÜRK,
SSiivvaass MMüüccaaddeellee Temsilcisi R›fat
ÖZGÜNGÖR, EEllaazz››¤¤ MMüüccaaddeellee
Çal›flanlar›ndan Erkan AKÇALI,
MMaallaattyyaa MMüüccaaddeellee Büro Çal›flan›
Mikail GÜVEN, MMüüccaaddeellee KKoonnyyaa
BBüürroossuunnuu en zor dönemlerinde sa-

hiplenen Zeliha GÜDENO⁄LU,
DDeenniizzllii MMüüccaaddeellee Dergisi Muhabiri
Murat ÇOBAN, SSaammssuunn MMüüccaaddeellee
Temsilcisi Fatma Hülya TÜMGAN,
MMüüccaaddeellee MMeerrkkeezz BBüürroo çal›flanla-
r›ndan Zeynep ARIKAN GÜLBA⁄,
MMüüccaaddeellee vvee KKuurrttuulluuflfl emektarla-
r›ndan Yazgülü GÜDER ÖZ-
TÜRK... Bir dönem, devrimci bas›n
mevzisindeki savaflta yer alarak,
sonra kavgan›n baflka alanlar›nda
flehit düfltüler...
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Okmeydan› Halk Kitapl›¤›’n›n
bir süre önce bafllatt›¤› “Yetiflkinler
‹çin Okuma Yazma Kursu”nun
2008-2009 y›l› çal›flmalar› sona erdi. 

“Bilmemek mi Ay›p Yoksa Ö¤-
renmemek mi”  ad›yla aç›lan oku-
ma-yazma kursunda  ö¤renciler 24
May›s günü Halk Kitapl›¤›’nda bel-
gelerini ald›lar. 

Çok heyecanl› olduklar› gözle-
nen ö¤rencilerden birisi “ ne için
geldik, ne ö¤renerek gidiyoruz!” di-
yerek konuflmaya bafllad›.

“Buraya çok çekinerek ad›m›m›
att›m ve utanarak hece kitab›na ihti-
yac›m oldu¤unu söyledim. O gün
tam da kursun ilk günüymüfl. Benim
derdim evde kendi kendime kimse-
ye söylemeden okuma yazmay› ö¤-

renmekti. Okuma yazma bilmedi-
¤im için çok utan›yordum ve kimse-
ye bir fley söyleyemiyordum. He-
men o gün kayd›m oldu ve masalar-
dan birine oturtuldum. Kursa gidip
gelirken bafllang›çta çevreme yalan
söylüyordum; ‘arkadafl›ma gidiyo-
rum’, ‘‹ngilizce kursuna gidiyorum’
falan diye...”

““PPaattrroonnuumm bbeenniimm ççookk
ddee¤¤iiflflttii¤¤iimmii ssööyyllüüyyoorr!!””
“Belgelerimizi alaca¤›m›z son gün-
den bir önceki gün patron bize Pa-
zar günü de çal›flaca¤›m›z›, gelme-
yeni iflten ataca¤›n› söyledi. O gün-
se biz okuma yazma kurs belgeleri-
mizi alacakt›k. 

Kursa gelmeden önce hiç konufl-

mazd›m. Kim ne derse desin karfl›l›k
vermezdim.

Kursa geldikten sonra baz› baz›
düflüncelerimi söylemeye bafllad›m.
Patron bana, ‘sen böyle de¤ildin,
çok de¤ifltin’ dedi bir keresinde. 

Son gün de patrona saat  3’de
iflim oldu¤unu ve gidece¤imi söyle-
dim. Bu defa izin istemedim yaln›z-
ca söyledim. Aileme de iflten kovul-
maya göze al›yorum isterlerse ats›n-
lar ama gidip belgemi alaca¤›m” de-
dim, diyen baflka bir kurs ö¤rencisi
ise burada yaln›zca  okumay› yaz-
may› de¤il, arkadafll›¤›, paylaflmay›
da ö¤rendi¤ini dile getirdi.

Say›: 182 31HABER

Adaletsizlik Bu
Düzenin Karakteridir

24 May›s günü Halk Cepheliler
Engin Çeber ve Ferhat Gerçek için
adalet istemeye devam ettiler. ‹stan-
bul Okmeydan› Fatih Sultan Meh-
met Caddesi’nde ve Yenibosna - Za-
fer Mahallesi’nde “Ferhat’› Vuran-
lar Engin’i Katledenler Cezaland›-
r›lmal›d›r” pankartlar›n› açan Halk
Cepheliler; Engin ve Ferhat’›n re-
simlerinin bulundu¤u dövizleri tafl›-
d›lar. 

“Ferhat’› Vuranlar Engin’i Katle-
denler Cezaland›r›ls›n, Adalet ‹stiyo-
ruz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemlerde
“Adaletsizlik bu düzenin karakteri-
dir” denildi. “Adaletsizlikleri, katille-
ri korumadaki pervas›zl›¤›, riyakarl›-
¤›, h›rs›zl›¤› ve ahlaks›zl›¤› ile sömü-
rünün ve zulmün iktidar› AKP’ye kar-
fl› birleflelim ve mücadele edelim” di-
ye ça¤r› yap›lan eylemlerde aç›kla-
madan sonra Halk Cepheliler “Ger-
çekleri Yürüyüfl Yaz›yor” diyerek Yü-
rüyüfl dergisi sat›fl› yapt›lar.

Yürüyüfl okurlar›, ‹zmir’in çeflit-
li mahallelerinde dört gün boyunca
Yürüyüfl dergisini halka ulaflt›rma-
ya devam etti. 

‹lk gün, 21 May›s’da, ‹zmir Me-
nemen-Asarl›k` ta iki yürüyüfl oku-
runun kat›ld›¤› dergi tan›t›m› saat
17. 00 de bafllad›. Dergi tan›t›m› es-
nas›nda ve evlerde yap›lan çay soh-
betlerinde; AAKKPP`̀iinniinn KKüürrtt ssoorruunnuu--
nnaa ssaammiimmii yyaakkllaaflflmmaadd››¤¤›› vvee ssaaddeeccee
kkaattlleettmmeeyyii bbiillddii¤¤ii aannllaatt››lldd››.. ‹ki sa-
at süren dergi tan›t›m›nda 30 dergi
halka ulaflt›r›ld›. 

22 May›s günü ise bir grup Yü-
rüyüfl okurunun kat›ld›¤› dergi tan›-
t›m› Gültepe Mahallesi’nde yap›ld›.
23 May›s Cumartesi günü Mene-
men- ‹ncirlip›nar Mahallesin’de, 24
may›s Pazar günü ise Yamanlar-
Nafiz Gürman bölgesinde dergi sa-
t›fl› yap›ld›. Yo¤unlukla Kürt halk›-
n›n yaflad›¤› bölgede halka, ““KKüürrtt
ssoonnuunnuunn ççöözzüümmüü KKüürrtt hhaallkk››nn››nn
kkeennddii iirraaddeessiinnddeeddiirr”” denildi. ‹ki
gün süren tan›t›mda 75 dergi sat›ld›.

YYüürrüüyyüüflfl 55.. YY››ll››nnddaa
MMaallaattyyaa SSookkaakkllaarr››nnddaa
Yürüyüfl dergisi 5. y›l›nda yine
Malatya sokaklar›ndayd›. 26 May›s
Sal› günü Yeflilyurt Caddesi ve
Çavuflo¤lu mahallesinde Yürüyüfl
da¤›t›m› ve sat›fl› yap›ld›.  Ertesi
günü de Çavuflo¤lu mahallesinin
yoksul gecekondular›nda dergi
sat›fl› yap›ld›. Yürüyüfl okurlar›
halka ülkemiz hapishanelerinde
tecrit iflkencesinin devam etti¤i,
konuyla ilgili verilen sözlerin
tutulmad›¤›n› anlatt›lar. 

YYüürrüüyyüüflfl HHaattaayy
KKüüççüükk DDaallyyaann BBeellddeessii
SSookkaakkllaarr››nnddaa
Yürüyüfl okurlar› taraf›ndan 26 Ma-
y›s günü Hatay’›n Küçük Dalyan
Beldesi’nde yap›lan dergi sat›fl›nda
30 dergi halka ulaflt›r›ld›.  Tecritin
anlat›ld›¤› dergi sat›fllar›nda sansür
ve devrimci bas›n›n önemi üzerine
sohbetler yap›ld›. 

“Çok Büyük Bir ‹nsanl›k
Yapt›n›z Hakk›n›z› Helal Edin!”

‹zmir`in Mahallelerinde Yürüyüfl’ün Sesi:
“AKP Sadece Katletmeyi Bilir”
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AKP hükümeti, Alevi halka yö-
nelik manevralar›na devam ediyor.
AKP, 3 Haziran’da ““AAlleevvii ÇÇaall››flflttaa--
yy››”” ad›n› verdi¤i toplant›lar düzenli-
yor. Çal›fltay, AKP’nin ““AAlleevvii aaçç››ll››--
mm››””n›n bir devam›; amac› da flöyle
formüle ediliyor: ““DDeevvlleettllee AAlleevvii--
lleerrii oorrttaakk zzeemmiinnddee bbuulluuflflttuurrmmaakk””. 

AAlleevviilleerr vvee ddeevvlleett hhaannggii oorrttaakk
nnookkttaaddaa bbuulluuflflaaccaakkllaarr?? 

Tarihe ve somut güncelli¤e bak›-
yoruz; gördü¤ümüz, Alevi halka
yönelik inkar, asimilasyon, katliam-
lar ve afla¤›lamad›r. Bunlar› yapan
devlettir. 

DDeevvlleett bunlar› yap›yor. AAKKPP,,
bunlar› yok sayarak Alevileri ddeevvllee--
ttee yedeklemeye çal›fl›yor. AAlleevvii
hhaallkk ise hakl›, meflru taleplerinin
yerine getirilmesini istiyor. Hangi
noktada ortaklaflacaklar, nas›l ortak-
laflacaklar?

AKP iktidar›, baflta AAlleevvii iiflflbbiirr--
lliikkççiilleerrii olmak üzere, ççookk ççeeflfliittllii
kkeessiimmlleerrii bu manevraya oorrttaakk eeddee--
rreekk,, Alevilere yönelik etki alan›n›
geniflletmeyi amaçl›yor; Çal›fltay
kapsam›nda 15’er gün arayla 66 oottuu--
rruumm yap›lmas› plan› da bunun ifa-
desi zaten. ‹‹llkk oturumda “Alevi ör-
güt liderleri” ve “postniflinler”,
iikkiinncciissiinnddee “bilim adamlar›”,
üüççüünnccüüssüünnddee sendika, meslek oda
ve üniversite temsilcileri, ddöörrddüünn--
ccüüssüünnddee bas›n yay›n temsilcileri,
bbeeflfliinncciissiinnddee siyasi parti temsilcile-
ri, aalltt››nncc›› oturumda ise ilahiyatç›-
larla, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› gö-

revlileri yeralacaklarm›fl. Elbette
sözü edilen alanlar› temsilen kimle-
rin, hangi mant›kla seçilece¤ini de
tahmin etmek zor de¤il. 

“Alevi aç›l›m›” diye adland›r›-
lan bu giriflimler, esas olarak oligar-
flinin ony›llard›r süren bask› ve asi-
milasyona ra¤men, AAlleevviillii¤¤ii yyookk
eeddeemmeemmeessiinniinn sonucudur. Bu nok-
tada oligarfli, ‹zzettin Do¤an, Fer-
mani Altun, Reha Çamuro¤lu, Musa
Çetinkaya, Ayhan Ayd›n gibi iflbir-
likçi Alevileri de kullan›p ““kkeennddii
AAlleevviissiinnii”” veya baflka flekillerde
söylersek, ddeevvlleett AAlleevviissiinnii,, ddüüzzeenn
AAlleevviissiinnii yaratmaya çal›fl›yor. 

AKP’nin gündeme getirdi¤i
“Cemevlerine ddeevvlleett yard›m›, Alevi
dedelerine mmaaaaflfl verilmesi” gibi
DDEEVVLLEETT’’ii iflin içine sokan uygula-
malar da,  buna yönelik. 

AAKKPP aaçç››ll››mm››nnddaa nneelleerr
vvaarrdd›› vvee ssoonnuuçç nnee oolldduu??

AKP’nin “Alevi aç›l›m›”nda
Baflbakanl›¤a ba¤l› Alevileri temsil
edecek bir kurum oluflturulmas›, ce-
mevlerinin yap›lmas›, ders kitapla-
r›nda Alevili¤e yer verilmesi gibi
vaatler vard›. Asl›nda Diyanetten
sorumlu Devlet Bakan› SSaaddii YYaazz››cc››--
oo¤¤lluu’nun “cemevlerinin ibadethane
olarak kabul edilmesi mümkün de-
¤il.... namaz k›ls›n veya k›lmas›n
bütün müslümanlar›n oorrttaakk iibbaaddeett
yyeerrii ccaammiiddiirr” sözleri, AKP’nin
“Alevi aç›l›m›”n›n nereye kadar gi-
debilece¤ini göstermektedir. Ce-
mevlerinin ibadethane statüsüne ka-
vuflturulmas›n› ama daha önemlisi,
Alevili¤in bir inanç sistemi oldu¤u-
nu ›srarla reddeden de AKP’den
baflkas› de¤ildir. 

AKP’nin “aç›l›m”›n›n bir de-
mokratikleflme de¤il, AAlleevviillii¤¤ii aassii--
mmiillee eettmmeenniinn yeni yöntemleri oldu-
¤u aç›kt›r. Bu yöntemlerin etkili
olabilmesinin ise tek koflulu, iflbir-
likçi Alevilerdir. 

Tayyip Erdo¤an’›n Reha Çamu-
ro¤lu arac›l›¤›yla düzenledi¤i “Mu-

h a r r e m
orucu if-
t a r › ” ,
esas ola-
rak tut-
m a y a n
bir “aç›l››m”d›r; 229988 Alevi örgüt-
lenmesinden 229933’’üü AKP’nin iftar›-
na kat›lmay› reddetmifltir. 

AKP, rüflvetle, ihaleyle, devletin
olanaklar›n› kullanarak Alevi örgüt-
lenmelerini ve ileri gelenlerini ko-
layl›kla sat›n alabilece¤ini zannet-
mifl, ancak Alevi halk›n›n güçlü ge-
lenekleri, bu manevray› bofla ç›kart-
m›flt›r. 

Fakat bu savafl bitmemifltir ve
baflta AKP olmak üzere, oligarfli, ifl-
birlikçi Alevili¤i güçlendirme poli-
tikalar›nda ›srar edecektir. 

Alevi Çal›fltay› da kuflku yok ki,
yine, esas olarak iflbirlikçi Alevilere
yaslanacak, di¤er Alevi kesimlerini
de ddüüzzeenn iiççiinnee ççeekkmmeeyyii amaçlaya-
cakt›r. Bu noktada AKP’yi, Alevi ifl-
birlikçili¤ini, AAlleevvii hhaallkk››nn ddüüzzeennee
yyeeddeekklleennmmeessiinnii meflrulaflt›racak,
bunlar›n yolunu açacak her türlü ka-
t›l›m, red ve mahkum edilmelidir. 

““AAlleevvii ÇÇaall››flflttaayy››”” NNAASSIILL
ggüünnddeemmee ggeettiirriilliiyyoorr??

Bezirgan, ““aall››flflvveerriiflflttee ççookk kkaarr
ppeeflfliinnddee kkooflflaann kkiimmssee”” olarak ta-
n›mlan›r. O gözü doymaz, aza ta-
mah etmez bir tüccard›r.  

Bezirganlar, özellikle Orta
Ça¤’da ticaret hayat›n›n temel un-
surlar›ndan birine dönüfltüler. Bü-
yük ifl gören zengin tüccarlara da
bbeezziirrggaannbbaaflfl›› deniyordu. Hüküm-
darlar›n, beylerin, paflalar›n, özel
bezirganlar› vard›. 

Bugün Cem Vakf› Baflkan› ‹zzet-
tin Do¤an’la, Reha Çamuro¤lu’nu
Tayyip Erdo¤an’›n öözzeell bbeezziirrggaann--
llaarr›› olarak nitelendirmek hiç de
yanl›fl olmaz. 

AKP’nin Alevilikle ilgili hiçbir

Alevi ÇÇal›fltay› dda kkuflku yyok
ki, yyine, eesas oolarak iiflbirlikçi
Alevilere yyaslanacak, ddi¤er
Alevi kkesimlerini dde ddüzen

içine ççekmeyi aamaçlayacak-
t›r. BBu nnoktada AAKP’yi, AAlevi
iflbirlikçili¤ini, AAlevi hhalk›n
düzene yyedeklenmesini mmefl-
rulaflt›racak, bbunlar›n yyolu-
nu aaçacak hher türlü kkat›l›m,
red vve mmahkum eedilmelidir. 

‹‹nnaannççllaarr››nn vvee HHaallkkllaarr››nn DDüüflflmmaannllaarr›› 
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ad›m atmamas›na ve inkar-asimilas-
yon politikalar›n› devam ettirmesi-
ne ra¤men böyle bir çal›fltay›n ör-
gütlenmesi, iflbirlikçi Aleviler ol-
maks›z›n mümkün de¤ildir. 

AKP’nin Alevi halk›na karfl› bu
aldatmacas›n›, bu manevras›n›
mümkün k›lan yine iflbirlikçi, din
bezirgan› Alevilerdir. AKP’nin Ale-
vi halk›n› düzenin içinde eritme po-
litikas›n›n as›l dayana¤›, Alevi be-
zirganlar›d›r. 

Alevi bezirganlar›n›n bafl›n›
CCeemm VVaakkff›› Baflkan› ‹‹zzzzeettttiinn DDoo¤¤aann
ve EEhhll--ii BBeeyytt VVaakkff›› Genel Baflkan›
FFeerrmmaannii AAllttuunn çekiyor. AKP’nin
Alevi politikalar›n›n desteklenmesi
karfl›l›¤›nda Cem Vakf›’na okullar-
da okutulacak ders kitaplar›nda Ale-
vilikle ilgili bölümlerin yaz›lmas›
veriliyor. Karfl›l›kl› iflbirli¤i, Alevi
halk›n›n de¤erlerini çi¤nemektir,
kendi ç›karlar› ad›na inançlar›n› sat-
makt›r. AKP, Alevili¤i tarihsel
özünden kopart›p içini boflaltmaya
çal›fl›rken, Alevi bezirganlar› da bu-
nun yolunu yap›yorlar. Bu aç›kça
AAlleevvii ddüüflflmmaannll››¤¤››dd››rr.. 

Alevilere hhaakk kk››rr››nntt››llaarr›› verilir-
ken, Alevi iflbirlikçilerine de aayyrr››--
ccaall››kkllaarr tan›n›yor. Bunlar›n karfl›l›-
¤›nda da Alevi bezirganlar›, Alevi
halk›n› kendi düflmanlar›yla bbaarr››flfl--
tt››rrmmaayyaa soyundular. “Alevileri
devletle buluflturma”n›n özü budur.
Alevili¤in ilerici özünü yok etmeye
çal›fl›yorlar ki, devrimcilerle olan
ba¤lar›n› da koparabilsinler. 

Alevi halk›n› iikkttiiddaarrllaarr››nn mmaa--
nneevvrraallaarr››,, ddiinn bbeezziirrggaannllaarr››nn››nn
ooyyuunnllaarr›› konusunda uyarmak, bafl-
ta ilerici demokratik Alevi örgütlen-
meleri olmak üzere, halktan yana
herkesin görevidir. 

DDiinn bbeezziirrggaannllaarr›› iinnaannççllaarr››
nnaass››ll ppaazzaarrll››yyoorr,, nnaass››ll
iissttiissmmaarr eeddiiyyoorrllaarr??

Devlet her dönemde halk›n hak-
s›zl›klara, adaletsizliklere, sömürü-
ye karfl› tepkisini eritebilmek için
halk›n dini duygular›n› kullanm›fl-
lard›r. Tarikatlar ve düzen partileri
iflbirli¤i içinde, halk›n dini duygula-

r›n› istismar ederek, onlar› kapitalist
düzene yedeklemeye çal›flm›fllard›r.
Gerek Sünni, gerek Alevi kesimde,
kimi dini önderler, düzene hizmet
karfl›¤›l›nda ekonomik, siyasi, dini
güç elde etmifllerdir. 

Din bezirganlar› ister Sünni ister
Alevi olsunlar, amaçta ve yöntemde
birleflirler ço¤unlukla. Bezirganlar,
devletle hep içiçe ve devlete sad›k-
t›rlar. Düzen partileriyle ise, pazar-
l›kç›, hesapl› iliflkiler içindedirler.
Dini konumlar›n›, otoritelerini kul-
lanarak, kendi müritlerini veya etki-
leyebilecekleri kesimleri, devlete
sad›k hale getirir, pazarl›klara, dö-
nemlere göre de flu veya bu düzen
partisine yönlendirirler. 

Bezirganlar›n görevi, halk›n sö-
mürüye, eflitsizli¤e karfl› din arac›l›-
¤›yla susturulmas›d›r. Kiflili¤i ezil-
mifl, boyun e¤mifl bir halk yaratmak
için sömürücü iktidarlarla el ele ve-
rirler. Zalimin zulmüne karfl› sessiz
kal›nmas›n› isterler.

Vatan›n emperyalistlere peflkefl
çekilmesine bir itirazlar› yokken,
emperyalistlere karfl› savaflan dev-
rimcilere düflmand›rlar. Halk› yanl›fl
hedeflere yöneltmekte, onlara düfl-
man› yanl›fl belletmekte üstlerine
yoktur. Halk›n sorunlar›n gerçek
nedenini görmesini engellerler. 

Din bezirganlar› için din ssaatt››ll››kk,,
ppaazzaarrllaannaaccaakk bir mmeettaa’’d›r. Dini
satarak servete çevirmeye çal›fl›rlar. 

AKP ileri gelenleri, kuflku yok
ki, bu ülkedeki eenn iiyyii ddiinn bbeezziirrggaann--
llaarr››dd››rr. AKP, dini bütün olarak sat›-
l›¤a ç›kartm›flt›r. AKP bezirganl›¤›-
n›n en büyük aall››cc››ss›› da AABBDD’dir.
Tayyip Erdo¤an bu al›fl-verifl içinde,
““mmüüssllüümmaannll››¤¤››nn››”” kullanarak ulus-
lararas› roller üstlenmeye kalk›fl-
makta, Türkiye’nin ““iissllaamm üüllkkeessii””

olmas› kullan›rarak, kah Afganis-
tan’a asker gönderilmekte, kah Or-
tado¤u’da tafleronlu¤a soyundurul-
maktad›r.   

AKP, halk›n dini duygular›n› is-
tismar ede ede iktidar olmufl ve ikti-
dar›n› da bu flekilde devam ettiren
bir partidir. Onun için her fley araç-
t›r. ‹slamc›l›¤› da, Kürtlü¤ü de kul-
lanm›fl, bugün s›ra Alevi halk›n›n
dini inançlar›n› istismar ederek,
Alevileri yedeklemeye gelmifltir. 

Bu düzen içinde istismar o kadar
artm›flt›r ki AKP gibi partiler, tari-
katlar dini pazarlaya pazarlaya ifli
hhoollddiinngglleeflflmmeeyyee kadar götürmüfltür.
YYiimmppaaflfl,, JJeett--PPaa,, KKoommbbaassssaann gibi
holdingler arac›l›¤›yla daha büyük
bir ddiinn ssaatt››cc››ll››¤¤››nnaa soyunmufllard›r. 

Bugün Alevi bezirganlar› da
Alevileri düzene yedeklemek ad›na
inançlar›n› sat›yorlar, karfl›l›¤›nda
da oligarflik düzen içinde kendileri-
ne bir yer edinmeye çal›fl›yorlar.
RReehhaa ÇÇaammuurroo¤¤lluu gibilerinin
AKP’de kendilerine yer edinmeye
çal›flmas›, ‹‹zzzzeettttiinn DDoo¤¤aann gibilerin
AKP’ye yak›nlaflarak kendi güçleri-
ni büyütmeye çal›flmas›, FFeerrmmaannii
AAllttuunn gibilerin bir çok düzen parti-
sinin kap›s›nda ikbal aramas›, Sünni
din bezirganlar›ndan farks›zd›r. ‹ki-
sinde de al›n›p sat›lan halk›n dini
duygular›d›r. ‹kisinde de al›n›p sat›-
lan dindir. Dini ne kadar iyi pazar-
larlarsa o kadar güç ve rant elde edi-
yorlar. 

Din bezirganlar› alevili¤i yaln›z-
ca bir inanç ve ibadet sorununa indir-
geyerek, zalimin zulmüyle uzlaflma-
ma gelene¤ini, direniflçi ruhunu yok
etmeye u¤rafl›yorlar. Gericilerin, ›rk-
ç›lar›n, faflistlerin vitrininde olmay›
kabul eden tüm ““AAlleevvii iilleerrii ggeelleennllee--
rrii”” AAlleevviillii¤¤iinn bbeezziirrggaannllaarr››dd››rr..
AKP’nin vitrininde yeralan RReehhaa
ÇÇaammuurroo¤¤lluu ve HHaayyddaarr DDoo¤¤aannllaarr,
Hac› Bektafli Veli postniflini Veliyed-
din Ulusoy ayn› soyad›n› tafl›mas›n›
kullan›p MHP’nin vitrininde yeralan
TTiimmuurr UUlluussooyyllaarr, tescilli Alevi düfl-
man› Erbakan islamc›l›¤›na bile vit-
rin olmay› kabul eden FFeerrmmaannii AAll--
ttuunnllaarr, Alevi halk›n›n ve inanc›n›n
savunucusu olabilirler mi? 

Say›: 182 33BEZ‹RGANLIK

Alevilere hhak kk›r›nt›lar›
verilirken, AAlevi

iflbirlikçilerine dde
ayr›cal›klar tan›n›yor.

Bunlar›n kkarfl›l›¤›nda dda
Alevi bbezirganlar›, AAlevi

halk›n› kkendi ddüflmanlar›yla
bar›flt›rmaya ssoyundular.
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Din istismarc›lar› s›rtlar›n› Ame-
rika’ya dayay›p, dini pervas›zca kul-
lanarak, Kur’an kurslar›yla, ‹mam
Hatiplerle, yerel yönetim ve iktidar
olanaklar›n›, fleyh, fl›h otoritelerini
kullanarak halk› düzen s›n›rlar› için-
de tutman›n bin bir yolunu deniyor-
lar. Bu konuda uzmanlaflm›fl olan
AKP, ayn› yöntemleri Alevi bezir-
ganlar›na da ö¤reterek, onlar arac›l›-
¤›yla Alevi halk›n› düzen içine çek-
menin peflindedir. Sünni ve Alevi din
bezirganlar› ayn› noktada buluflarak
Alevi halk›n›n de¤erlerini, inançlar›-
n› özünden koparmaya çal›fl›yorlar.
Her iki kesimin de as›l istedi¤i bu
düzenin devam›d›r. Bugün Alevi Ça-
l›fltay› da, devletle Alevi bezirganla-
r›n› iflte bu noktada buluflturuyor.

BBeezziirrggaannllaarr››nn ddee¤¤iiflflmmeeyyeenn
mmiissyyoonnuu:: AAlleevviillii¤¤ii ddüüzzeennee
yyeeddeekklleemmeekk

Bugün kimi Alevi bezirganlar›,
Alevileri AKP’ye yedeklemeye çal›-
fl›rken, baflkalar› da y›llarca CHP’ye
yedeklemeye çal›flm›fllard›. Oysa,
y›llarca Alevilere alternatif olarak
gösterilen CHP, MMaarraaflfl’’ttaann SSiivvaass’’aa
kkaaddaarr AAlleevviilleerree yyöönneelliikk kkaattlliiaammllaa--
rr››nn bbaaflfl ssoorruummlluullaarr››nnddaanndd››.. ‹ktidar-
da ya da iktidar orta¤›yd›. CHP için
Aleviler her zaman yaln›zca ooyy ddee--
ppoossuu olmufl ancak CHP buna karfl›n,
Alevilerin haklar›, özgürlükleri için
k›l›n› bile k›p›rdatmam›flt›r. 

Bezirganlar, hiçbir dönem, hiç-
bir f›rsat› kaç›rm›yorlar. Muharrem
orucu “iftar›”ndan HHaacc›› BBeekkttaaflfl et-
kinliklerine, Alevi Çal›fltaylar›’na
kadar her yer, onlar için Alevili¤i
düzene pazarlaman›n ve düzene ye-
deklemenin bir arac›d›r. 

Bezirganlar›n bir di¤er kesimi
de, Alevi halk›, “llaaiikklliikk”” ad›na fa-
flist sistemin kitle taban› haline ge-
tirme politikas›n› izliyor. ““LLaaiikkllii--
¤¤iinn kkoorruunnmmaass››””,, Alevi istismarc›-
lar›n›n en büyük dayanaklar›ndan
biridir ve bu dayanak, ayn› zamanda
Alevileri laiklik ad›na CHP’ye,
DSP’ye veya kurulmas› düflünülen
yeni “sosyal demokrat” partilere
yedeklemenin de arac›d›r. 

Mesela, kimi Alevi örgütlenme-

lerinin yöneticileri, Alevilerin Cum-
huriyet mitinglerinde öncülük etme-
lerini savunurken, kimileri de, se-
çimlerde ““flfleerriiaattçç››llaarraa mmeeyyddaann›› bb››--
rraakkmmaammaakk”” ad›na CHP-DSP ittifa-
k›n› ““ssoollddaa bbiirrlliikk”” ad›na onayla-
m›flt›r. Alevi örgütlerinin temsilcile-
ri birkaç milletvekilli¤i için Alevile-
ri faflist politikalar›n savunucusu
partilere yönlendirmifllerdir. 

CHP flfloovveenniizzmmiinn temsilcili¤ine
soyunmufl ve ssuunnnnii ddeevvlleett ppoolliittiikkaa--
ss››nn›› savunan bir partidir. AKP’den
hiçbir fark› yoktur. CHP ve DSP
için llaaiikklliikk,, yaln›zca iktidar savafl›-
n›n bir arac›d›r. AAlleevvii hhaallkk››nn››nn ddüü--
zzeenn ssoolluunnaa kkiittllee ttaabbaann›› yyaapp››llmmaass››
da bezirganl›¤›n baflka bir biçimidir.
Alevileri devrimden ve devrimciler-
den uzaklaflt›rmak için her yönteme
baflvuruluyor. Yeter ki Aleviler dü-
zen s›n›rlar› içinden ç›kmas›nlar. 

DDiinn bbeezziirrggaannllaarr››,, eelllleerriinniizzii
AAlleevvii hhaallkk››nn››nn üüzzeerriinnddeenn
ççeekkiinn!!

AAlleevvii bbeezziirrggaannllaarr›› eenn zzoorr zzaa--
mmaannllaarrddaa AAlleevviilleerrii ssaattmm››flflllaarrdd››rr..
Alevi halk› katledilirken, yak›l›rken
din bezirganlar›n›n hiçbiri Alevi
halk›n›n yan›nda de¤ildi. Ne Ma-
rafl’ta ne de Çorum’da Alevilere çö-
züm olarak gösterilen CHP’liler
yoktur ortal›kta. Sivas ve Gazi kat-
liamlar›nda da Alevi bezirganlar›n›
gören olmam›flt›r. 

Ne zaman ki Alevi halk›n›n siya-
sal, toplumsal örgütlenmeleri gelifl-
mifl, Alevi halk›n isyanc› özü, dev-
rimcili¤e yönelmifl, kitlesel bir güce

dönüflmüfltür, Alevi bezirganlar› o
zaman sahneye ç›km›fllard›r. Kendi-
lerine bir yer kapmaya çal›fl›rken,
bu örgütlenmelerin içini boflaltma-
ya, bu potansiyelin devrimcilerin
yan›nda yer almas›n› engellemeye
çal›flm›fllard›r. Devrimcilerin cena-
zelerinin cemevlerinden kald›r›lma-
s›na karfl› ç›km›fllard›r. Devrimci
Alevilerin, Alevi örgütlenmelerinde
yönetime gelmemeleri için her türlü
ayak oyunlar›na baflvurmufllard›r. 

Aleviler katliamlarla düzene biat
ettirilmeye, sindirilmeye çal›fl›l›r-
ken ‹zzetin Do¤an, Fermani Altun
gibi din bezirganlar› da Alevileri
bölmek, düzene yedeklemek için
u¤raflm›fllard›r. Tüm amaçlar› ddüü--
zzeenn aalleevviillii¤¤iinnii yyaarraattmmaakk, Alevile-
rin devrimcilerle olan tarihsel ba¤-
lar›n› kopararak ddeevvlleettee yyaammaammaa--
mmaakktt››rr. Alevileri düzenle uzlaflt›r-
mak, Alevili¤in bütün de¤erlerini
yok etmektir. 

Bezirganlar; halk› aldatmay› b›-
rak›n, halk›n inançlar›yla oynama-
y›n. Alevi halk›n› devrimcilerden
uzaklaflt›rmaktan, düzene yedekle-
mekten, düzen partilerinin oy depo-
su haline getirmekten vazgeçin.
Devrimci düflmanl›¤› yapmay›n.
Alevi halk› zulümler görürken ya-
n›nda olmayanlar, bugün zulmün
uygulay›c›lar›yla kolkala girerek
Alevi halk›n› düzenle bar›flt›racak-
lar›n› zannediyorlar. 

Örgütledi¤iniz Çal›fltay’da, Ale-
vi halk›n›n nas›l asimile edilece¤i,
düzene nas›l daha uyumlu hale geti-
rilece¤i tart›fl›lacak. AKP’nin din
bezirganlar›yla, Alevi bezirganlar›
kafa kafaya verip Alevi halk›n› sin-
dirmek, düzene biat ettirmek politi-
kalar›n› belirleyecekler. 

Yok saymaya çal›flt›n›z, baflara-
may›nca da Alevileri birkaç hak k›-
r›nt›s›yla sat›n alaca¤›n›z› zannedi-
yorsunuz. Alevi halk›n›n yüzy›llara
dayanan onurlu gelenekleri, Pir Sul-
tan’dan devral›nan ruhu, zulme kar-
fl› direnifl kültürü buna izin verme-
yecek. ÜÜçç bbeeflfl ddiinn bbeezziirrggaann››yyllaa
AAlleevviillii¤¤iinn öözzüünnüü yyookk eeddeemmeeyyeecceekk--
ssiinniizz.. ÇÇaall››flflttaayy››nn››zz ddaa AAlleevvii hhaallkk››nn››
ssaatt››nn aallmmaayyaa yyeettmmeeyyeecceekk!!

Aleviler katliamlarla
düzene bbiat eettirilmeye,
sindirilmeye ççal›fl›l›rken
‹zzetin DDo¤an, FFermani

Altun ggibi ddin bbezirganlar›
da AAlevileri bbölmek, ddüzene

yedeklemek iiçin uu¤raflm›fllar-
d›r. TTüm aamaçlar› ddüzen

alevili¤ini yyaratmak,
Alevilerin ddevrimcilerle oolan
tarihsel bba¤lar›n› kkopararak

devlete yyamamamakt›r.
Alevileri ddüzenle

uzlaflt›rmak, AAlevili¤in bbütün
de¤erlerini yyok eetmektir.



“Kuzey Kore nükleer bomba
patlatt›; Kuzey Kore'nin yer alt›nda
baflar›l› bir nükleer deneme yapt›¤›-
n› aç›klamas› dünyay› aya¤a kald›r-
d›. ABD ve Rusya 'endifleliyiz' aç›k-
lamas› yapt›. Tepkiler ç›¤ gibi büyü-
yor.” (Akflam gazetesi,  25.05.2009)

Kuzey Kore'nin nükleer deneme
yapmas› di¤er burjuva bas›n-yay›n
organlar›nda da "Dünyay› endifleye
düflüren bir deneme", "uluslararas›
toplum ayakta..", "dünya flokta"
bafll›klar›yla yer ald›. 

Oysa “dünyan›n” endifleye düfl-
tü¤ü yoktu. fiokta da de¤ildi dünya
ve kimse ayakta da de¤ildi. fiokta,
ayakta ve endifleli olanlar, sadece
eemmppeerryyaalliissttlleerrddii..

“Dünya” demek, emperyalistler
demekti. “Uluslararas› toplum” yi-
ne onlar demekti. Kuzey Kore’yle
ilgili bu yay›nlar, eemmppeerryyaalliisstt
mmeeddyyaann››nn ddiilliinnii,, neyin ne anlama
geldi¤ini çözmek için herkese son
derece somut veriler sunuyor.   

Emperyalist medya "Kore herke-
se meydan okuyor" diyerek sürdü-
rüyor “suçlamas›n›”. 

Herkese meydan okuma hakk›
sadece Amerika’ya m› ait? 

Emperyalist medya suçlamaya
devam ediyor: "Kore Uluslararas›
kurallar› hiçe sayarak tansiyonu
t›rmand›r›yor.."... 

Peki kkiimm kkooyydduu o kurallar›?..
Baflka bir ülkenin ne kadar nükleer
deneme yapma hakk› varsa, Kuzey
Kore'nin de o kadar hakk› yok mu?

*

Kuzey Kore de nükleer deneme-
nin ard›ndan bir aç›klama yaparak,
tutumlar›n› savundu. Kuzey Kore
resmi haber ajans› KCNA'dan yap›-
lan duyuruda; “bunun, ülkenin nük-
leer cayd›r›c›l›¤›n› artt›rma yolunda
bir ad›m oldu¤u, nükleer deneme-
nin, toprak bütünlü¤ünün, ülkenin,
ulusun ve sosyalizmin korunmas›na,
bar›fl›n garanti alt›na al›nmas›na...
katk› sa¤layaca¤›” belirtildi. 

*

Emperyalist devletler, her konu-
da oldu¤u gibi nükleer silahlar ko-
nusunda da tam bir iki yüzlülük ve
haydutluk hukukuyla hareket et-
mektedirler. Kuzey Kore’yi suçla-
yan emperyalistlerin her biri büyük
bir nükleer silah deposuna sahiptir.

En çok nükleer silaha sahip dev-
let de Amerika’d›r. Savafllarda atom
bombas›n› kullanan tek devlet olan
ABD’nin elinde flu an 11 binin üze-
rinde nükleer silah var. ‹ngilte-
re’den, Rusya’ya, Fransa’ya kadar
tüm emperyalistlerin elinde de yüz-
lerce nükleer silah var. 

Emperyalistler bu hakk› sadece
kendilerine ait bir hak olarak görür-
ken, tüm emperyalistlerin nükleer
silah varl›¤›n› görmezden geldi¤i
bir ülke daha var: ‹‹ssrraaiill. 

‹srail bugün emperyalistlerin hi-
mayesinde, Ortado¤u halklar›na
yöneltilmifl 200 civar›nda nükleer
silaha sahiptir. Kuzey Kore’nin,
‹ran’›n nükleer silaha sahip olmala-
r›na karfl› ç›kan emperyalistler için
‹srail bu “hakka” sahiptir. 

Amerikan emperyalizminin Ja-
ponya’n›n, Hiroflima ve Nagazaki
flehirlerine atom bombas› atarak
gerçeklefltirdi¤i katliamdan bu yana
emperyalistler ellerindeki silahlar›
baflta sosyalist ülkeler olmak üzere
tüm dünya halklar›na karfl› bir teh-
dit unsuru olarak kulland›lar ve kul-
lanmaya devam ediyorlar. 

Amerika ve ‹srail’in nükleer si-
lahlar› varken neden Kuzey Ko-
re’nin olmas›n? 

Olup olmamas›na niye emperya-
listler karar veriyor? Bu hakk› kim-
den ve nereden ald›lar? 

Bu konuda “yasak” koyma yet-
kisi emperyalistlerin olamaz.

“Ben istedi¤im her türlü silaha
sahip olup, onu kullan›r›m” diyen
emperyalistler, kendini emperyalist
sald›rganl›ktan korumaya çal›flan ül-
kelere ve halklara ise; “hay›r, benim
iznim olmadan silahlanamazs›n,
kendini koruyamazs›n” diyorlar.

*

Emperyalistleri AAs›l ““fiok
Eden”, KKuzey KKore’nin, TTes-
lim OOlmamas›d›r; Emperyalist-
ler, zorla kurduklar› düzenlerine
hiçbir ülkenin, halk›n, hiçbir örgü-
tün karfl› ç›kmas›n› istemiyorlar. O
nedenle kendi çizdikleri s›n›rlar›n
afl›lmas› durumunda o isyan›, o kar-
fl› ç›k›fl› ezmeye çal›fl›yorlar. 

Teslim alamad›klar› ülkelere, ör-
gütlere karfl› tüm güçleriyle sald›r›-
ya geçiyorlar. Bugün Kuzey Ko-
re’ye yapt›klar› gibi... Dün Kü-
ba’ya, Irak’a, Afganistan’a yapt›k-
lar› gibi. “Kara Liste”lere ald›klar›
FARC’a, DHKP-C’ye yapt›klar› gi-
bi... Bu, emperyalistlerin halklar›n
iradesini k›r›p, teslim almak için
kulland›¤› bir yöntemdir.

Irak’› iflgal için, emperyalistler
yine böyle bir ideolojik, demagojik,
ekonomik ve askeri bir sald›r› ör-
gütlediler. Önce yalanlarla örülü bir
psikolojik savafl bafllatt›lar. Ard›n-
dan, ambargo alt›nda, açl›kla teslim
almaya çal›flt›lar. “kitle imha silah-
lar› var” diye yaygara kopard›lar ve
aç›k iflgale baflvurdular. 

Kuzey Kore bugüne kadar, em-
peryalistlerin önünde diz çökmedi.
Halklar›n kuflat›ld›¤› bir zamanda,
nükleer silahlara sahip olma iradesi-
ni göstererek, meydan okudu em-
peryalistlere. Emperyalistleri “flok
eden” iflte bu tutumdur. 

Emperyalistler, her cepheden
kuflatmayla Kuzey Kore’nin bu tav-
r›n› k›rmaya çal›fl›yorlar. Gelinen
noktada bu irade çat›flmas› “nükleer
silahlara sahip olup – olmama” nok-
tas›nda devam etmektedir.

Nükleer silahlar›n emperyalist-
lerin elinde bir egemenlik ve tehdit
gücü olarak kullan›lmas› kabul edi-
lemez. O nedenle Kuzey Kore’nin
de nükleer silahlara sahip olmak is-
temesinden daha do¤al bir fley ola-
maz. Bu hakl› ve meflru bir hakt›r.
Emperyalist medyan›n yaygaralar›,
bu gerçe¤i de¤ifltirmez.

Say›: 182 35KUZEY KORE

Emperyalizmi Sald›rganlaflt›ran Nükleer
Patlama De¤il, Boyun E¤meme Tavr›d›r



36 TAM‹LLER 31 MMay›s  22009

Sri Lanka ordusunun Tamillere
karfl› gerçeklefltirdi¤i katliam sald›-
r›s›nda, Tamil Eelam Özgürlük
Kaplanlar› (LTTE) lideri VVeelluuppiillaaii
PPiirraappaahhaarraann’›n da katledildi¤i
aç›kland›. 

Tamiller’in sözcüsü Selvarasa
Pathmanathan taraf›ndan yap›lan
aç›klamada flöyle denildi:

“Bugün anlat›lmaz bir üzüntü ve
a¤›r bir yürekle eflsiz liderimizi, Ta-
mil Eelam Özgürlük Kaplanlar›
(LTTE) yüksek komutan›n›n, Sri
Lanka hükümetinin askeri operas-
yonuna karfl› savaflarak flehit düfltü-
¤ünü ilan ediyoruz.”

Sözcü, 25 May›s’tan itibaren Ta-
millerin bulundu¤u her yerde bir
hafta yas tutulaca¤›n› belirtti. 

Tamil halk›na ve LTTE’ye bafl-
sa¤l›¤› diliyoruz. 

*

Sri Lanka ordusu Tamillere karfl›
gerçeklefltirdi¤i vahfli yok etme sal-
d›r›s›n›n ard›ndan geçen hafta “PPii--
rraappaahhaarraann’› öldürdük ve savafl› ka-
zand›k” aç›klamas›n› yaparak “kut-
lamalara” bafllad›lar. Kazand›k de-
dikleri insanl›k d›fl› bir katliamd›. 

Sri Lanka devlet baflkan›, ayn›
günlerde Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül’ü arayarak "Biz terörü bitirdik.
Size de terörü bitirmeniz için her
konuda yard›ma haz›r›z" diyordu.
Bu, katliamc›lar›n “zafer sarhofllu-
¤u" idi. Ama yan›l›yorlard›. Halkla-
r›n mücadelesinin bitirmek o kadar
kolay de¤ildi. 

Halklar, Tamiller’in yaflad›klar›
gibi nice katliamlar yaflad›lar. 

PPiirraappaahhaarraann gibi nice önderleri-
ni kaybettiler ulusal ve sosyal kur-
tulufl savafllar› içinde. 

Ama hiçbir fley bitmifl olmad›. 
Bazen birkaç ay sonra, bazen ony›l-
lar sonra, ama mutlaka yeniden aya-
¤a kalkt›lar. Yeniden kurtulufl yo-
lunda savafla girifltiler. 

*

Zafer naralar›na ra¤men, Sri
Lanka’n›n katliamc›, iflbirlikçi yö-
netimi de bu gerçe¤in fark›ndad›r.
Fark›nda olduklar› geçen hafta al-
d›klar› “orduyu büyütme” karar›yla
da görüldü. 

Sri Lanka devleti, Tamiller’e yö-
nelik katliam›n, Tamiller’i “bitirdik,
yokettik” aç›klamalar›n›n hemen er-
tesinde, halen 200 bin kifli olan ordu
mevcudunun 100 bin asker daha ar-
t›r›larak 300 bine ç›kar›laca¤›n›
aç›klad›. Ordu komutan› Sarath
Fonseka bu konuda yapt›¤› aç›kla-
mada flunlar› söylüyordu: ““TTaammiill
ggeerriillllaallaarr››nn››nn yyeenniiddeenn ttooppaarrllaannmmaa--
ss››nn›› öönnlleemmeekk iiççiinn oorrdduummuuzzaa 110000
bbiinn aasskkeerr ddaahhaa kkaayyddeeddeeccee¤¤iizz..””

Korku, bu kadar aç›k ve bu ka-
dar gerçektir. Egemen s›n›flar›n
korkular›, katlettikçe büyür; iflte Sri
Lanka’da bu tarihsel gerçe¤in bir
kez daha ete kemi¤e büründü¤üne
tan›k oluyoruz. 

Halklar, mücadelede yenilebilir-
ler ama yok edilemezler. Gerçek bu-
dur. Tamil halk›, örgütünü, önderle-
rini yeniden yaratarak savafl›n› kal-
d›¤› yerden devam ettirecektir... 

“Direnifl SSürecek,
Toparlanaca¤›z”

Zürih’te katledilen Tamiller’i

anmak ve katliam›
protesto etmek
için 22 May›s’ta
bir miting düzen-
lendi. 5 bin kiflinin kat›ld›¤› miting-
de konuflan Tamil temsilcisi ““ddiirree--
nniiflfl ssüürreecceekk,, ttooppaarrllaannaaccaa¤¤››zz”” mesa-
j›n› verdi. 

Tamiller 30 May›s Cumartesi
günü Almanya’n›n baflkenti Ber-
lin’de yapacaklar› büyük yürüyüfle
kat›l›m ça¤r›s› yapt›lar.

*

Avrupa’da yaflayan Tamiller çe-
flitli ülkelerde yapt›klar› eylemlerle
katliam› protesto ediyorlar. Geçen
hafta Almanya’da Düsseldorf ve ‹s-
viçre’nin Zürih kentinde de çeflitli
eylemler yap›ld›. Tamiller, Düssel-
dorf’ta eyalet parlamentosu önünde
sürdürdükleri açl›k grevini 24 Ma-
y›s günü yapt›klar› bir anma töre-
niyle sona erdirdiler. 

*

Sri Lanka’da Tamil halk›na yö-
nelik katliam› protesto etmek için
22 May›s günü AAnnaaddoolluu FFeeddeerraass--
yyoonn’’lu ve AAGGIIFF’li (Almanya Göç-
men ‹flçiler Konfederasyonu) genç-
ler taraf›ndan Almanya’n›n GG rree--
vveennbbrrooiicchh kentinde ortak bir yürü-
yüfl düzenlendi. Yürüyüflte Tamil
halk› için insani ve t›bbi yard›m
ça¤r›s› yap›ld›. 

Egemenler katlettikçe büyür korkular›
Halklar yeniden do¤ar küllerinden...

KESK’e Bask›n 35
Memur Gözalt›nda

28 May›s sabah saatlerinde jan-
darma ve polis taraf›ndan KESK
Genel Merkezi’ne bask›n yap›ld›.
Genel Merkez’de arama yapan jan-
darma ve polis KESK Merkez Yü-
rütme Kurulu üyesi, Kad›n Sekrete-
ri Songül MORSÜMBÜL ve EG‹-
T‹M-SEN Merkez Yürütme Kurulu
üyesi ve Kad›n Sekreteri Gülçin ‹S-
BERT, KESK Eski Genel Sekreteri

Abdurrahman DAfiDEM‹R ve E¤i-
tim-Sen Eski Kad›n Sekreteri Elif
AKGÜN’le birlikte toplam otuzbefl
sendika üyesi memuru gözalt›na al-
d›.

KESK’e yönelik bask›n ve
gözalt›lar ayn› gün Ankara, ‹stanbul
Adana baflta olmak üzere pek çok
ilde yap›lan eylemlerle protesto
edildi. KESK taraf›ndan yap›lan
aç›klamada her türlü hukuk hiçe
say›larak yap›lan bask›n k›nan›rken
gözalt›lar›n serbest b›rak›lmas›,
bask›lara son verilmesi istendi.



Faruk Ereren’e Özgürlük
Almanya'n›n Düsseldorf kentinde bulu-

nan eyalet yüksek mahkemesinde (Oberlan-
desgericht) görülen Faruk Ereren'in mahke-
mesine 27 May›s günü devam edildi.

Tutsak kalmas›n› gerektirecek hiçbir so-
mut delil bulunmamas›na ra¤men, hukuk-
suz bir flekilde, iki seneyi aflk›n bir zaman-
d›r tutuklu bulunan ve tecrit koflullarda tu-
tulan Faruk Ereren için “Freiheit für Faruk”
(Faruk'a Özgürlük) slogan› atan, mahkeme-
yi izleyen Alman anti-faflistlere ve Türkiye-
li devrimcilere polis sald›rd›. Ard›ndan
Halk Cepheliler önce mahkeme salonundan
daha sonra da hapishane binas›ndan d›flar›
ç›kar›ld›. Anti-faflistler ise elleri kelepçele-
nerek mahkeme binas›n›n bodrum kat›na
götürüldü ve burada polis ve gardiyanlar›n
sald›r›s›na u¤rad›. Daha sonra slogan atan,
mahkemeyi izleyen on kiflilik heyette bulu-
nanlar teker teker salona al›narak, yüzlerine
cezalar› okundu ve ard›ndan mahkeme ileri
bir tarihe ertelendi. 

Say›: 182 37YURTDIfiI

Belçika’da 10 y›ld›r devam eden
DHKP-C davas›, 25-29 May›s tarih-
leri aras›nda dördüncü kez Brüksel
Adliye Saray›’nda görüldü. 

‹lk gün dava bafllamadan önce
mahkeme önünde CLEA (Düflünce
ve ‹fade Özgürlü ‹çin Komitesi) ve
Halk Cephesi taraf›ndan bir miting
düzenlendi. Mitinge Belçika’dan
ilerici senatörler, ayd›nlar, sendika-
c›lar da kat›ld›. “Direnmek Suç De-
¤ildir” ve “Halk Cephesi” yaz›l›
pankartlar aç›lan mitingde CLEA
sözcüsü Daniel Flinker anti-terör ya-
sas›n› elefltiren bir konuflma yapt›.  

Polisin yasaklar›, kimlik kontrolü
yapmas› ve s›n›rl› say›da insan›n
mahkeme salonuna al›nmas› tart›fl-
malara neden oldu. Avukatlar›n ›srar›
üzerine, mahkeme karar›yla kimlik
kontrolüne son verilerek izleyicilerin
hepsi mahkeme salonuna al›nd›.

Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi
Fuat Tanlay da “Türkiye bu davada

taraft›r” gerekçesiyle duruflmaya ka-
t›ld›. 

Dava, hukuki tart›flmalardan çok
siyasal tart›flmalara sahne oldu.
Savc›, devrimcilerin, “kendini sa-
vunma, zorbal›k karfl›s›nda direnme
hakk›” yasalar›ndan yararland›r›l-
mamas› gerekti¤ini ileri sürerken,
DHKP-C’nin sald›ran, Türkiye fa-
flizminin ise “ma¤dur” taraf oldu¤u-
nu ileri sürecek kadar, mant›k ve hu-
kuk ölçülerini kaybetmiflti. Savc›,
devrimcilerin Türkiye’de yapt›klar›
eylemlerden dolay› da yarg›lanmala-
r› gerekti¤ini savunup, Türkiye fa-
flizminin avukatl›¤›na soyunurken,
Cepheliler’in avukatlar›, söz konusu
mahkemenin devrimcileri yarg›laya-
mayaca¤›n› belirttiler. 

Savunmada, Türkiye faflizminin
sadece son k›rk y›l içinde yaklafl›k
ellibin insan›n katledilmesinin so-
rumlu oldu¤u belirtilerek flöyle de-
nildi: “Bu rakam iki kere Pinochet

demektir. Türkiye, A‹HM’de yüzler-
ce kere insanl›k suçlar›ndan mah-
kum olmufltur. ‹flkencecilik, katli-
amc›l›k, anti-demokratizm ve keyfi-
yet konusunda s›n›rlar yoktur. Bu
devlete karfl› meflru müdafaa yasala-
r› kullan›labilir.” 

Tüm gün süren oturumlara Cep-
heliler’in avukatlar›yla, Türkiye
Devleti ad›na bir avukat ve yarg›la-
nanlardan Musa Aflo¤lu ile Bahar
Kimyongür kat›ld›. Musa Aflo¤lu da
söz olarak, Savc›l›¤›n faflist Türkiye
rejimi ad›na, Cepheliler nezdinde
“faflizme karfl› mücadeleyi mahkum
etmek istedi¤ini” belirtti.

Emperyalizmin mahkemesinin
karar›n›n sonbaharda aç›klanmas›
bekleniyor, Cepheliler aç›s›ndan ise,
karar tarihindir ve o karar da zaten
bellidir. 

Belçika DHKP-C Davas› 

Emperyalizm Faflizme Karfl›
Mücadeleyi Yarg›lamak ‹stiyor

Fransa Özgürlük
Komitesi’nden:
‹lker ve fiefik’e Özgürlük!

Fransa Özgürlük Komitesi taraf›n-
dan 9 Haziran 2008’den bu yana tu-
tuklu bulunan ‹lker Alcan ve fiefik Sa-
r›kaya için bafllat›lan Özgürlük Kam-
panyas›’na 22 May›s günü Vineuil fle-
hir pazar›nda 100 adet bildiri da¤›t›l-
mas›yla devam edildi. Ard›ndan 23
May›s günü Blois merkezinde kurulan
pazarda da 400 bildiri da¤›tt›ld›.

Fransa’n›n Château-Thierry kentin-
de 24 May›s günü, Frans›z Komunist
Partisi’nin (PFC) ilk kez düzenlemifl ol-
du¤u Özgürlük Bayram› kutland›. Öz-
gürlük Bayram›’n›n kutland›¤› alanda
Özgürlük Komitesi de stant açt›. 11 ay-
d›r tutuklu bulunan fiefik Sar›kaya ve
‹lker Alcan içinde özgürlük  talebini di-
le getiren 500 adet bildiri da¤›t›ld›.

Viyana Özgürlük
Komitesi’nden:
Nurhan, Ahmet ve
Cengiz’e Özgürlük!

Viyana Özgürlük Komi-
tesi taraf›ndan 7 ayd›r tecrit
alt›nda tutulan ve Alman-
ya’da herkesin okuyabildi¤i
gazeteleri okumalar› bile
özel savc›l›k iznine tabi
olan Anadolu Federasyonu
baflkan› ve üyeleri için 22
May›s günü Viyana’da Al-
manya Konsoloslu¤u’nun
önünde bir eylem düzenlen-
di. Eylemde “Ahmet, Nur-
han ve Cengiz’e Özgürlük”
pankart› aç›l›rken, tutsakla-
r›n resimleri ve “Zulme
karfl› direnmek suç de¤il-
dir” dövizleri tafl›nd›.
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Bir ço¤umuzun okulu kapanmaya yaklafl›rken,
rektörlük-sponsor eliyle düzenlenen flenliklerin
yo¤unlaflt›¤›, siyasetin sokulmamaya çal›fl›ld›¤›
okullar›m›z›n özellikle apolitiklefltirildi¤i bir dö-
nemden geçiyoruz. Düzenin yozlaflt›rma politika-
s›n›n etkisini gösterdi¤i gençli¤in bir k›sm›n›n yo-
¤un geçen dönemin stresini, yorgunlu¤unu baha-
ne ederek elence bile say›lamayacak saçmal›klar,
düflkünlükler içinde “e¤lendi¤i”, “dünya güzel, her
fley bofl” sözlerinin ortal›kta uçufltu¤u günlerde-
yiz.  

Ama Haziran’› karfl›lad›¤›m›z ayn› günler, biz-
lerde çok daha farkl› duygulara, düflüncelere arac›
oluyor. Örne¤in Haziran’›n ilk günü, bizde genç-
li¤in bir devrimci önderini kaybetmesinin ad›, h›n-
c› ac›s›, öfkesi oluyor. Hüseyin Cevahir’i flehit düfl-
tü¤ü bu günde anarken onun gençlik içinde harca-
d›¤› eme¤i, yüklendi¤i sorumlulu¤u ve gençli¤e
kazand›rd›klar›n› tart›flmak gerekir kuflkusuz. 

Dersim Mazgirt’te do¤an Cevahir, yirmili yaflla-
r›na gelirken üç y›l devam etti¤i t›p ö¤renimini b›-
rak›p, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte-
si’ne geçer. Özellikle bu dönem onun kiflisel yet-
kinli¤ini sa¤lamlaflt›rd›¤› bir dönemdir. Okur, arafl-
t›r›r, yazar. Dönemse malum… Gençlik aray›fl için-
dedir. Bir fleylerin yanl›fl gitti¤i fikri en ilgisiz ö¤-
rencinin bile akl›na tak›lm›flt›r. Bu gidifle karfl› bir
fleyler yap›lmas› fikri yayg›nl›k kazanmaktad›r. Ül-
kemizde bu durum oldukça yenidir ve kafa kar›-
fl›kl›¤› alm›fl bafl›n› yürümüfltür. Bu kafa kar›fl›kl›¤›-
n› gidermek için iyi niyetli çabalar›n yan› s›ra art
niyetlilere de rastlanmaktad›r. ‹flte tam böyle bir
zamanda Hüseyin Cevahir yaflananlar› ve çözümü,
en do¤ru tahlil edenlerden olmufltur. Bu salt teori-
de kalmam›fl, do¤rudan dönemin revizyonist anla-
y›fl›na karfl› ideolojik mücadeleye girmekten bir
an olsun kaç›nmam›flt›r. Bir taraftan da faflizmin
gençlik üzerinde artan bask›s›n› en a¤›r hisseden-
lerden olmufltur. 

Yani Cevahir günden güne netleflen ideolojisi,
örnek karakteriyle, gençli¤in akademik, demok-
ratik mücadelesinin üzerinde yükseldi¤i omuzla-
r›n bafl›nda gelmektedir. Dönemin anlay›fl› karfl›-
s›nda yoldafllar›yla beraber gençlik için tertemiz,
sapasa¤lam bir alternatifin ad› olmufltur. 

Türkiye’de devrimci mücadele Cevahirler’in di-
fliyle t›rna¤›yla yükselirken, yavafl yavafl karakter
de de¤ifltirmeye bafllar. ‘Ö¤renci hareketleri’ art›k
do¤rudan düzene yönelmifltir ve Cevahir de halk›n
tüm kesimlerinin ihtiyaçlar›na cevap verecek sa-
vaflç› bir örgütün gereklili¤inin fark›na varanlar-

dand›r. ’70 Aral›k’›ndan itibaren kurulan THKP-C‘de
sorumluluklar al›r. Karakter sa¤laml›¤› ve düflün-
celerindeki berrakl›kla sürdürür mücadeleyi. 

12 Mart’›n karanl›klar›nda kuflat›ld›klar›nda
Mahir ile Maltepe’de gelenek gelenek büyüyecek
bir gelene¤in, devrimci harekette teslim olmama
gelene¤inin ad›n› koymufllard›r. Günler süren ku-
flatma sonunda iki yüzlü ‘teslim ol’ ça¤r›lar›na di-
renifliyle ve flehitli¤iyle cevap olmufltur. Anado-
lu’nun zalime biat etmeme gelene¤inin mirasç›s›,
oligarflinin teslim alma politikalar›n›n önünde di-
renifl tavr›n›n yarat›c›lar›ndan olmufltur. 

Anadolu topra¤›n›n türküsü hiç susmam›fl ya
bu güne kadar, o Haziran gününden sonra daha
gür söyler Anadolu türküsünü. Maltepe’de topra-
¤a düflmüfl ya Cevahir, düfltü¤ü yerde açan yedi-
verenler ses olmufl, yüklenmifller ‘Adal›n›n tür-
küsünü’. Dostluk, kardefllik, mertlik orman›n›n çi-
çe¤e durmufl bir dal› olmufl sonra Cevahir. 

Ölümünün 38. y›l›nda unutulmamas› gereken,
bu güne dek capcanl› kalm›fl bu dal›n kurumama-
s› gereklili¤idir. Cevahir nice zorluklar içinden
gençli¤i örgütleyen, toparlayanlardan olmufltur.
Bugün böylesi bir sorumluluk hepimizin önünde
durmaktad›r. Çünkü gençli¤e yönelik sald›r›lar
farkl› boyutlarda, biçimlerde ama hep artarak sür-
mektedir. T›pk› o dönemde oldu¤u gibi sorgulayan
bir gençlik istenmemektedir. Bunun için hem zor
politikalar› iflletilmekte, hem de bireycilik körük-
lenip, yoz anlay›fllar ahlak diye gösterilmektedir. 

Böyle bir zamanda Cevahir o günkü misyonuy-
la yolumuzun bafl›ndad›r yine. Düzenin bu poli-
tikas›n› bofla ç›karmak için yap›lacak bellidir.
Gençli¤in mücadelesinin yükselmesi için yap›lacak
olan da... Cevahir gibi yaflamak, onun gibi savafl-
mak, Cevahir gibi büyütmektir kavgay› yap›lmas›
gereken. 

Gençlik Federasyonu

CEVAH‹RCE YAfiAMAK

Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz
Elaz›¤ Gençlik Derne¤i Giriflimi, 22 May›s’da yaz›l›

bir aç›klama yay›nlad›. Gençlik Derne¤i Giriflim çal›flan›
Önder Bozkurt”un yürüyüfl dergisi da¤›tt›¤› nedeniyle
üniversite Tarih Bölüm Baflkan› Muhammed Beflir Aflan
taraf›ndan okuldan at›lmakla ve faflistlerin üzerine sal-
d›rtmakla tehdit edildi¤i belirtilen aç›klamada; “Hiçbir
bask› gençli¤in demokratik mücadelesinin önüne geçe-
memifltir. Gençlik her koflulda Dev- Genç'ten ald›¤› mi-
rasla haklar ve özgürlük mücadelesini sürdürmüfltür, sür-
dürmeye devam edecektir” 



Kars’ta PPiknik
Kars Gençlik Derne¤i Giriflimi taraf›n-

dan 24 May›s günü  geçen y›lda ilki yap›lan
pikni¤in ikincisi düzenlendi. Piknik Kars
Gençlik Derne¤i’ni tan›tmak ve faaliyetleri-
ni anlatmak amac›yla yap›lan konuflmas›yla
bafllad›. Konuflmada gençli¤in temel sorun-
lar›na de¤inilirken, “‹stiyoruz Alaca¤›z”
kampanyas› hakk›nda da bilgi verildi. Daha
sonra ortak kurulan sofrada hep birlikte kah-
valt› edildi.

Piknik halat çekme, çuval yar›fl›, mendil
kapmaca ve futbol turnuvas›yla devam etti.
Etkinliklerin ard›ndan grup K›z›l Karanfil-
ler’in söyledi¤i türküler eflli¤inde halaylar
çekildi. 60 kiflinin kat›ld› piknik, akflam ye-
me¤inden sonra yap›lan sohbetler ve gelecek
y›lda bir araya gelme dile¤iyle sona erdirildi.
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Malatya ‹nönü Üniversite-
si’nde aralar›nda Malatya Gençlik
Derne¤i Giriflimi ö¤rencilerinin de
yer ald›¤› devrimci demokrat ö¤-
renciler  taraf›ndan düzenenlenen
“Emperyalist Yoz Kültüre Karfl›
Ümit Cihan Tarho Alternatif Ba-
har fienli¤i” tüm engellere ra¤men
20-21-22 May›s günlerinde yap›l-
d›.  fienli¤in ilk gününden jandar-
man›n bask›lar› yaflan›rken 2. gü-
nünde ö¤renciler jandarman›n sal-
d›r›s›na u¤rad›. Befl ö¤renci gözal-
t›na al›n›rken, ö¤renciler arkadafl-
lar›n›n sahiplenerek alan› terket-
memesi üzerine serbest b›rak›ld›.
fienlikte Halk Cephesi'nin bafllat-
m›fl oldu¤u "Ücretsiz Ulafl›m ‹sti-
yoruz Alaca¤›z Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z" imza kampanyas› için im-
zalar topland›. fienli¤e ilginin ve
kat›l›m›n yo¤un olmas›n› hazme-
demeyen J‹TEM- ÖGB sürekli çe-

kim yaparak ö¤rencileri tedirgin
etmeye çal›flsa da baflar›l› olamad›.
Üç gün süren flenlikte resim sergi-
sine, skeçlere, yar›flmalara yer ve-
rilirken flenlik davul zurna eflli¤in-
de hep birlikte söylenen türkülerle
sona erdi.

Demokratik Gençlik Hareketi,
Genç-Sen, Yeni Demokratik
Gençlik, Malatya Gençlik Derne¤i
Giriflimi biraraya gelerek alternatif
flenlik boyunca yap›lan sald›r›lar›
ve tehditleri teflhir eden bir bas›n
toplant›s› gerçeklefltirdi. Burada
bas›na okunan aç›klama; “Her fle-
ye karfl›n bizler kültürümüzle ya-
flamaya, yozlu¤a, bencilli¤e karfl›
mücadele etmeye devam edece¤iz.
Buradan tekrar söylüyoruz, hiçbir
bask›, engelleme, sald›r› bizi y›ld›-
ramaz” denildi.

Çanakkale Gençlik Derne¤i
Giriflimi taraf›ndan 21 May›s gü-
nü Pir Sultan Abdal Kültür Derne-
¤i’nde “FKF’den Dev-Genç’e”
konulu seminer düzenlendi. 

Program devrim flehitleri için
yap›lan sayg› durufluyla bafllad›.
Ard›ndan FKF’den Dev-Genç’ e
k›rk y›ll›k mücadele tarihinde
Dev-Gençliler’in oynad›¤› ve mü-
cadeleyi her zaman nas›l ileri tafl›-
d›¤› anlat›ld›. 20. y›ldönümünde
Dursun  Karatafl’›n Dev-Genç’e
gönderdi¤i “bir Dev-Genç’ imiz
var” mesaj› okundu. Seminer
gençli¤in mücadelesi üzerine ya-
p›lan sohbetlerle ve müzik dinleti-
siyle sonland›r›ld›. 

ÇÇaannaakkkkaallee’’ddee öö¤¤rreenncciilleerr
‘‘cceezzaa’’llaarr›› pprrootteessttoo eeddiiyyoorr

Okuldan ve derslerden uzak-

laflt›r›lan  Çanakkale
Onsekiz Mart Üni-
versitesi ö¤rencileri-

nin protesto eylemleri  devam
ediyor. ÇOMÜ'de ö¤renim gören
bir grup ö¤rencinin, üniversitede
bafllatt›¤› protesto gösterisi, 23
May›s günü de Cumhuriyet
Meydan›'nda devam etti. 

Üniversitenin de¤iflik bölüm-
lerinde ö¤renim gören yaklafl›k
30 kifli, önceki gün Terzio¤lu
Yerleflkesi'ndeki Ö¤renci Sosyal
Etkinlik Merkezi (ÖSEM) yak›-
n›nda toplanarak protesto eylemi
yapt›. Ö¤renciler, gece kent mer-
kezine gelerek, Cumhuriyet
Meydan›'nda eylemlerini sürdür-
dü. Okuldan ve derslerden uzak-
laflt›rma cezas› ald›klar›n› söyle-
yen ö¤renciler, haklar›nda baflla-
t›lan soruflturmalar geri al›n›nca-
ya kadar eylemlerine, hafta içi
okulda hafta sonunda ise Cum-
huriyet Meydan›'nda devam ede-
ceklerini duyurdular. 

‹nönü Üniversitesi’nde
Alternatif fienlik 

Marmara
Üniversitesi'nde
Grup Yorum Dinletisi

27 May›s günü Marmara Üniversitesi
Haydarpafla Kampüsü'nde Grup Yorum
söyleflisi gerçeklefltirildi. 

Söyleflide, ö¤rencilerin sorular›n› ce-
vaplayan Yorum elemanlar›, Muharrem
Cengiz'in flu an tecrit alt›nda oldu¤unu ve
tecrit koflullar›n›n ülkemizde hala sürdü¤ü-
nü anlatt›lar.

Söyleflinin ard›ndan söylenen  flark›lar-
la ve çekilen halaylarla programa devam
edildi. Programa 285 kifli kat›ld›.

Söylefli çal›flmalar› boyunca hem okul
idaresinin ç›kard›¤› zorluklara hem de fa-
flistlerin sald›r› ve tehditlerine ra¤men et-
kinli¤e kat›lanlar›n coflkusu ve heyecan›
oldukça yüksekti. Bask›lar karfl›s›nda dev-
rimci ö¤rencilerin tak›nd›¤› kararl› durufl
çal›flmalar›n›n de-
vam edece¤i mesa-
j›n› verdi.

Gençlik Fede-
rasyonu, 26 May›s
günü yay›nlad›¤›
yaz›l› aç›klama ile
Marmara Üniversi-
tesi'nde yaflanan fa-
flist sald›r›lar›n
gençli¤in mücade-
lesinin önüne geçe-
meyece¤i belirtildi.

Çanakkale’de Seminer 
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Oligarfli içi çat›flman›n bir arac›
olarak gündeme getirilen Ergene-
kon Davas›, ayn› zamanda bafl›ndan
itibaren devrimcilere karfl› psikolo-
jik savafl yürütülen bir zemin oldu. 

Geçen hafta “bas›na s›zd›r›lan”
yeni haberlerle de devrimcilere yö-
nelik bu karalamalar sürdürüldü. 

“Gazi olaylar› sol terör örgütle-
rine hayat verdi” (24 May›s tarihli
bas›n) gibi bafll›klarla yürütülen bu
karalama sald›r›s›nda, solla Ergene-
koncu kontrgerilla aras›nda “ba¤”
oldu¤u, Gazi katliam›n› da solla Er-
genekon’un ortak gerçeklefltirdi¤i
gibi alçakça ve afla¤›l›k demagojiler
ortaya at›l›yor. 

Gazi katliam›nda ilk kurflunu da
OOssmmaann GGüürrbbüüzz adl› Ergenekon
Davas› san›¤›n›n s›kt›¤› iddia edili-
yor. Bu isim, “yabanc›” de¤il. 

Hat›rlanaca¤› gibi, daha Ergene-
kon soruflturmas›n›n ilk aflamas›n-
da, AKP iktidar›, küçük-bujruva re-
formist kesimleri bbuu ddaavvaaddaa kkeennddii--
ssiinnee yyeeddeekklleemmeekk iiççiinn Gazi katli-
am›n›n, 1 May›s 1977 katliam›n›n
aç›¤a ç›kar›ld›¤› gibi bilgiler yay-
m›fllard›. Osman Gürbüz de o za-
man ismi ortaya at›lanlardan biriydi.

1-) 2. Ergenekon ‹ddianame-
si’nde aç›¤a ç›km›flt›r ki; AKP ikti-
dar›n›n ve Ergenekon savc›lar›n›n
Gazi ve 1 May›s 1977 katliam›n›
aç›¤a ç›karmak gibi bir tutumlar› ve
amaçlar› yoktur. Ortada Osman
Gürbüz, Sedat Peker gibi birkaç te-
tikçi ve mafyac›n›n ismi dolanmak-
tad›r. 

“Ergenekon san›¤› Osman Gür-
büz, önce tetikçi arad›, bulamay›n-
ca gidip kendisi ilk kurflunu s›kt›.
Sol terör örgütleri ile daha önce
mahallede görülmeyen isimler halk›
galeyana getirdi.” 

‹flte senaryo bu kadar basit. Bafl-
ka suçlu, baflka fail yok!!!

2-) Bafltan tespit etti¤imiz ve
geliflmelerin de bizi do¤rulad›¤› gi-
bi, AKP iktidar› ve Ergenekon sav-
c›lar›, bu katliamlar› ve genel olarak
kontrgerilla faaliyetlerini aç›¤a ç›-
karmak bir yana, bunlar›n üstünü
örtmeye, bunlarda devletin rolünü,
belirleyicili¤ini perdelemeye çal›fl-
maktad›r. 

3-) Katliamlarda devleti akla-
yan Ergenekon savc›lar›, hukuku ve
gerçekleri, belgeleri ayaklar alt›nda
çi¤neyerek, katliamlar› “sola malet-
me” gibi alçakça ve afla¤›l›k bir psi-
kolojik savafl çabas› içindedirler. 

Ergenekon Davas›’nda hala de-
mokratik bir yan görmekte ›srar
edenler, katliamc› devletin akland›-
¤›n›, devrimcilerin karaland›¤›n›
daha ne kadar görmezlikten gele-
cek, oligarfli içi bu savaflta daha ne
kadar alet olmaya devam edecek-
ler?

4-) Aç›¤a ç›km›flt›r ki, Ergene-
kon savc›lar›n›n elinde Gazi katli-
am›yla ilgili hiçbir ciddi bilgi yok-
tur veya gerçek bilgileri saklay›p,
bu tür bilgilerle Gazi katliam›n›n
ggeerrççeekk ffaaiilllleerriinnii ggiizzlleemmeeyyee ççaall››flfl--
mmaakkttaadd››rrllaarr.. 

Devrimci hareket, kontrgerillac›
Osman Gürbüz’ün Gazi katliam›na
kat›lanlardan biri olabilece¤i bilgi-
sine 10 y›l önce ulaflm›flt›. Ergene-

kon Savc›s›’n›n, “Gazi katliam›n›
ayd›nlatt›k” diye bula bula ortaya
att›¤› da bundan ibarettir. 

5-) Gazi katliam›nda Osman
Gürbüz’ün ya da bir baflka kontrge-
rilla tetikçisinin ilk kurflunu s›km›fl
veya s›kmam›fl olmas›n›n ne siyasi,
ne hukuki hiçbir önemi yoktur.
Kontrgerilla, bu katliamda elbette
bir tetikçi kulland›. O, halk›n yerin-
de benzetmesiyle ““zzuurrnnaann››nn ssoonn
ddeellii¤¤ii””dir. 

Gazi’de katliam›n plan›n› kim
yapt›, emrini kim verdi; kim kahve-
hanelere ilk kurflun s›k›ld›ktan son-
ra, sadece bir ölünün oldu¤u olayla-
r›, onlarca insan›m›z›n katledildi¤i
bir kitle katliam›na çevirdi?

Bu katliama hangi polis flefleri,
içiflleri bakanlar›, hangi baflbakan
kol kanat gerdi ve daha ilk andan
gerçeklerin üstünün örtülmesini
sa¤lad›?

Ergenekon savc›lar› bu sorular›
sorup, bunlar›n cevaplar›n› verebi-
lirler mi?

Veremeyeceklerini, onlarca in-
faz, iflkence, katliam davas›nda gör-
dü¤ümüz gibi bir kez daha görüyo-
ruz.

6-) Osman Gürbüz adl› kontrge-
rillac›, kontrgerillan›n hukukçular›
ve medyas› taraf›ndan y›llard›r ›s-
rarla “Dev-Sol itirafç›s›”, “DHKP-
C itirafç›s›” diye lanse edilmeye
devam ediliyor. Ki bu da baflta be-
lirtti¤imiz karalama ve devrimcileri
Ergenekonla, kontrgerillayla iliflkili
gibi gösterme planlar›n›n bir parça-
s›d›r. 

Bu isim Susurluk sonras› ortaya
ç›km›fl bir isimdir ve o zamandan
beri bu karalama sürdürülmektedir.
Bu karalama, ilk olarak Ayd›nl›k
dergisinde kullan›lm›flt›r. Devrimci
hareket, hemen bu konunun üzerine
gitmifl ve flu aç›klama yap›lm›flt›r:

Ergenekon Savc›lar›n›n Gazi Yan›ltmacas›

SSüürrddüürrüülleenn bbiirr yyaallaannaa iilliiflflkkiinn:: ““OOssmmaann GGüürrbbüüzz aaddll›› flflaahhss››nn
DDeevvrriimmccii SSooll''llaa yyaa ddaa DDHHKKPP--CC''yyllee hhiiççbbiirr iillggiissii yyookkttuurr..””

Devrimci hareketi kontrge-
rillac›larla iliflkili gibi göster-

mek isteyen karalama
yay›nlar› üzerine bu karalama-

lar›n kürsülerinden biri olan
Ayd›nl›k Dergisi yetkilileriyle
görüflülmüfl ve AAyydd››nnll››kk DDeerr--
ggiissii''nniinn 1111 OOccaakk 11999988 ttaarriihhllii
ssaayy››ss››nnddaa ‘‘GGüürrbbüüzz DDeevv--SSooll
iittiirraaffçç››ss›› ddee¤¤iill’’ bbaaflflll››kkll›› bbiirr

tteekkzziipp yyaayy››nnllaannmm››flfltt››rr.. 



2255 EEkkiimm 11999977 tarihli Halk ‹çin
Kurtulufl Dergisi‘nin 52. say›s›nda
bu konuda flu bilgi verilmiflti:

KONTRA HABER
9 Ekim tarihli gazetelerden bir

haberin üç de¤iflik flekli: "Taksim
S›raselviler Caddesi'ndeki iflyerinde
çok say›da silahla yakalanan Dev-
Sol itirafç›s› Osman Gürbüz..."

"Beyo¤lu'nda çok say›da silahla
yakalanan yasad›fl› DHKP-C örgü-
tü itirafç›s› Osman Gürbüz..."

"Beyo¤lu'nda çok say›da silahla
yakalanan yasad›fl› THKP-C örgütü
itirafç›s› Osman Gürbüz..."

HEPSi YANLIfiTIR.
Osman Gürbüz, Kocaeli Çetesi

denilen çeteyle birlikte ad› gazete-
lerde, televizyonlarda s›k s›k an›lan
bir isim. Ve ad›n›n yan›nda da sü-
rekli olarak Dev-Sol, DHKP-C ya
da THKP-C fleklinde bir belirtme
var. Kuflkusuz herkes merak ediyor-
dur. Osman Gürbüz adl› bu flah›s›n
Devrimci Sol'la ya da DHKP-C'yle
hiçbir ilgisi yoktur. Araflt›r›lm›fl, ya-
k›n uzak iliflkiler içinde böyle bir is-
me rastlanmam›flt›r. Neden sürekli
olarak "Dev-Sol, DHKP-C ya da
THKP-C itirafç›s›" olarak geçti¤i
tespit edilememifltir. Ancak burjuva
bas›n›n bunu sürekli kullanmas›n-
dan hareketle, bunun devrimci ha-
reketi karalamak, flaibe alt›nda b›-
rakmak için kullan›lan, özellikle de
Susurluk'tan bu yana daha a¤›rl›k
verilen bir kontrgerilla yöntemi ol-
du¤u anlafl›lmaktad›r.

7-) Bu aç›klamaya ba¤l› olarak
Ayd›nl›k dergisi nezdinde de giri-
flimlerde bulunulmufltur. Bu çerçe-
vede Ayd›nl›k Dergisi yetkilileriyle
görüflülmüfl, Ayd›nl›k, haberin kay-
na¤›ndan kaynakl› bir sorun olabi-
lece¤ini belirterek düzeltme yay›n-
layaca¤›n› aç›klam›flt›r. 

Nitekim Ayd›nl›k Dergisi'nin da-
ha sonra 11 Ocak 1998 tarihli say›-
s›nda ‘‘GGüürrbbüüzz DDeevv--SSooll iittiirraaffçç››ss››
ddee¤¤iill’’ bafll›kl› bir tekzip yay›nlan-
m›flt›r. 

8-) Psikolojik savafl yürüten
kontrgerilla bas›n› ve hukukçular›
bu tekzibi dikkate almay›p karala-

may› sürdürdüler. Bunun
üzerine, bir aç›klama daha
yap›ld›:

“Susurluk'la ilgili yaz›-
larda çetelerle iliflkili ol-
du¤u söylenen Osman Gürbüz adl›
flah›s, “THKP-C itirafç›s›”, baz›
yay›nlarda ise “Devrimci Sol itiraf-
ç›s›” olarak yaz›lmaktad›r. Ya bil-
meden ya da kamuoyunu yan›ltmak,
bilinç çarp›tmak için Devrimci-Sol
ve DHKP-C ile ilgili oldu¤u söylen-
mektedir. Bu flahs›n Devrimci Sol ve
DHKP-C ile hiçbir ilgisi yoktur.”
(Halk ‹çin Kurtulufl, Say›: 64, 17 Ocak
1998)

***

Aç›k ki, Ergekenon savc›lar› da,
AKP de do¤runun peflinde de¤iller.
Kontrgerilla yöntemleriyle, “psiko-
lojik savafl” sürdürerek kitlelerin
kafas›n› buland›rmak, gerçekleri
çarp›tmak, devleti aklamak, bunlar›
yaparken de oligarfli içi çat›flmada
güç kazanmak istiyorlar. 

Kontrgerillac›lar› devrimcilerle
iliflkili gibi göstermek, bu çerçeve-
de uzaktan yak›ndan bir ilgisi olma-
d›¤› halde Osman Gürbüz gibi biri
için “Dev-Sol ‹tirafç›s›” adland›r-
mas›n› kullanmak, Susurluk süre-
cinde Ergenekoncular›n yöntemi
olarak gündeme geldi. fiimdi “Erge-
nekon’a” karfl› dava açan savc›lar,
Ergenekon’a karfl› yay›nlar yapan
gerici bas›n da aayynn›› ttaann››mmllaammaayy››
kullan›yor. Ne kadar ilginç bir ça-
k›flma de¤il mi! 

AKP gericili¤i, AKP’nin savc›-
lar› ve medyas›, Ergenekon’u tutuk-
lat›yor, ama oonnuunn yyöönntteemmlleerriinnii
ddeevvrraall››pp kkeennddiilleerrii ssüürrddüürrüüyyoorr.. ‹fl-

te sorunun ve olan
bitenin özü budur
ve devrimcilere
karfl› psikolojik sa-
vafltaki bir ayr›nt›,
bu özü göstermeye
yetiyor. 

Evet, Ergene-
kon davas›nda, ya-
kalanmas› gereken
de iflte bu “öz”dür.
Kaz›lardan ç›kan
silahlar›n, bir kaç
generalin darbeci-

likle suçlanmas›, bu
oligarfli içi çat›flmay›
“demokrasi hamlesi!”
yapmaya yetmez.

Tam tersine, Ergenekon demokratik
de¤il, kkaarrflfl››--ddeevvrriimmccii bbiirr öözz ttaaflfl››--
mmaakkttaadd››rr.. Kesin olan budur. Erge-
nekon’da her fleyi ““kkiiflfliisseell”” olarak
yapan kontrgerillac›lar vard›r ve on-
lar da zaten “solcularla” iliflki için-
dedirler. Ergekekon’un iki temel
noktas›, ffaaflfliisstt ddeevvlleettii aakkllaayy››pp,, ddeevv--
rriimmcciilleerree iiddeeoolloojjiikk vvee ppssiikkoojjiikk
ddaarrbbee vvuurrmmaakk istemesidir. Bunun
da karfl›-devrimci bir tutum oldu¤u-
na  kuflku duyulamaz. 

Say›: 182 41ERGENEKON

OOssmmaann GGüürrbbüüzz aaddll››
kkoonnttrrggeerriillllaacc››yyllaa
ddeevvrriimmcciilleerriinn bbiirr
iilliiflflkkiissiinniinn oollmmaadd››¤¤›› vvee
oollaammaayyaaccaa¤¤›› nnee kkaaddaarr
kkeessiinnssee,, ZZeekkeerriiyyaa
ÖÖzz’’üünn vveeyyaa oonnuunn

eeffeennddiilleerriinn bbuu kkoonnttrr--
ggeerriillllaacc››yyllaa mmuuttllaakk
bbiirr iilliiflflkkiilleerriinniinn
oolldduu¤¤uu ddaa oo kkaaddaarr
kkeessiinnddiirr.. 
AAddaamm oonnllaarr››nn aaddaamm››,,
iiflfllleeddii¤¤ii ssuuççllaarr,, oolliiggaarrflflii
aadd››nnaa iiflfllleennmmiiflfl ssuuççllaarr.. 

“Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz”

Polis, hukuk d›fl›l›¤›n› bu sefer
de Antalya’da sürdürdü. Antalya
Özgürlükler Derne¤i üyesi Eray Bü-
lent Sa¤lam 14 May›s günü Mersin
kent merkezinde yürürken 3 kifli be-
yaz Opel marka bir otomobile zorla
bindirerek kaç›rd› ve bofl bir arazide
elleri kelepçelenerek yere yat›r›lan
Eray’›, “Derne¤i çok iyi biliyoruz.
Buraya gidip geldi¤ini de biliyoruz.
Ailene zarar gelmesini istemiyorsan
derne¤e gidip gelmeyeceksin” di-
yerek sald›rd›rlar. Ard›ndan tehdit
edip b›rak›lan Sa¤lam’la ilgili
aç›klama yapan Antalya Özgürlük-
ler Derne¤i, yap›lan sald›r›n›n temel
hak ve özgürlükler mücadelesi ve-
ren demokratik kurumlara yap›lan
sald›r› oldu¤unu, mücadelelerinden
bir ad›m daha geri gitmeyeceklerini
belirtti. 
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4. Kamu Emekçileri Cephesi Ku-
rultay› 23-24 May›s tarihleri aras›n-
da ““YYeennii SSöömmüürrggee TTüürrkkiiyyee’’ddee SSeenn--
ddiikkaacc››ll››kk”” ad›yla Ankara’da Ekin
Sanat Merkezi’nde gerçeklefltirildi.

Kurultaya ‹‹ssttaannbbuull,, MMaallaattyyaa,,
DDeerrssiimm,, AAddaannaa,, MMeerrssiinn,, HHaattaayy,, AAnn--
ttaallyyaa,, KKoonnyyaa,, AAyydd››nn,, ‹‹zzmmiirr,, BBaall››kkee--
ssiirr,, BBuurrssaa,, TTeekkiirrddaa¤¤,, BBaarrtt››nn,, AAffyyoonn,,
KKaassttaammoonnuu,, ÇÇaannaakkkkaallee,, BBoolluu,, DDii--
yyaarrbbaakk››rr,, AAdd››yyaammaann vvee AAnnkkaarraa’dan
kamu emekçileri kat›ld›.

Kurultay kamu emekçileri ve s›-
n›f mücadelesinde yitirilenler için
yap›lan sayg› durufluyla bafllad›. Ar-
d›ndan divan oluflturuldu. Divanda
Genel-ifl Sendikas› Uzman› AAyynnuurr
KKaarraaaassllaann ve eski Liman-‹fl Mersin
fiube Baflkan› HHaassaann BBiibbeerr görev
ald›. Divan›n gündeme ve kurultaya

iliflkin k›sa de¤erlendirmeleri sonra-
s›nda kurultay›n aç›l›fl konuflmas›n›
yapmak üzere DDMMHH ad›na KESK
MYK Üyesi AAkkmmaann fifiiimmflfleekk kürsü-
ye ç›kt›. fiimflek, Türkiye’de sendi-
kal hareketin geldi¤i nokta üzerine
k›sa bir de¤erlendirme yapt›ktan
sonra; yeni sömürge Türkiye’de s›n›f
ve kitle sendikac›l›¤›n›n, fiili meflru
mücadele hatt›n›n daha da yükseltil-
mesi gerekti¤ini, bunun d›fl›ndaki
sendikal anlay›fllar›n ülkedeki s›n›f
mücadelesine denk düflmedi¤ini be-
lirterek, bunun en aç›k göstergesinin
Türkiye’deki sendikalar›n geldi¤i
durum oldu¤unu ifade etti.

Kurultaya kamu emekçilerinin
mücadele tarihini ve ülkedeki önem-
li olaylar› anlatan bir sinevizyon gös-
terimiyle devam edildi. Sinevizyon-
dan sonra da kurultaya kat›lan ko-
nuklardan KESK Genel Baflkan› SSaa--
mmii EEvvrreenn, D‹SK Genel Sekreteri
TTaayyffuunn GGöörrggüünn,, Yunanistan Kamu
Emekçileri Sendikalar› Konfederas-
yonu Komite Üyesi PPaavvllooss AAnnttoonnoo--
ppoouullooss ve BES Genel Baflkan› OOss--
mmaann BBiiççeerr gündeme yönelik birer
konuflma yapt›lar. Konuflmalarda ku-
rultay›n bir ihtiyaç oldu¤u ve bu tar-
t›flmalar›n sendikal mücadeleyi ileri
tafl›yaca¤› vurguland›. 

Kurultaya SES Genel Baflkan›
BBeeddrriiyyee YYoorrgguunn, KESK Yönetim
Kurulu Üyesi HHüüsseeyyiinn GGööllpp››nnaarr,
AAddnnaann GGööllpp››nnaarr, Tüm-Bel-Sen
Genel Merkez Sekreteri ‹‹zzzzeettttiinn
AAllppeerrggiinn, flair MMeehhmmeett ÖÖzzeerr ko-
nuk olarak kat›ld›lar.

“EE¤¤iittiimmiinn ÖÖzzeelllleeflflttiirriillmmeessii     
vvee EEssnneekk ÇÇaall››flflmmaa””

EE¤itimin paral› hale getirilmesi
sonucu nitelikli, demokratik ve bi-
limsel e¤itimden uzaklafl›ld›¤›n› be-
lirten PP rrooff.. DDrr.. NNeejjllaa KKuurruull
sundu¤u tebli¤de bu politikan›n
uygulan›fl› ve sonuçlar›ndan örnek-
ler verdi. Kurul konuflmas›n› örgüt-
lenmenin zorunlulu¤una vurgu ya-
parak bitirdi. 

““KKrriizz,, EEmmppeerryyaalliizzmm,, ‹‹flflggaall””
E¤itim-sen ‹stanbul 3 No’lu fiube

E¤itim sekreteri NNuurrsseell TTaannrr››vveerr--
ddii’nin sundu¤u tebli¤de yaflanan kri-
zin kapitalizmin beklenen bir krizi
oldu¤unu, emperyalist tekellerin ve
AKP’nin bu krizin faturas›n› emekçi
ve yoksul halklara ödetmek istendi¤i
belirtildi. Sendikalar›n krize karfl›
tüm halk kesimleriyle birlikte yeterli
bir mücadele örgütleyemediklerini
ve baz› sendikalar›n krizin çözümü-
ne yönelik sendikalara yak›flmaya-
cak tarzda aç›klamalar›n›n oldu¤unu
söyleyen Tanr›verdi ortak ve do¤ru
mücadeleyi ifade etti.

““OOrrttaakk DDüüflflmmaann 
OOrrttaakk MMüüccaaddeellee””

Ortak düflman›n Amerika ol-
du¤unu vurgulayan Tüm-Bel-Sen
‹stanbul fiubesi Yönetim Kurulu
Üyesi ‹‹bbrraahhiimm SSöönnmmeezz baflta Irak
ve Afganistan olmak üzere tüm
dünya halklar›na BOP’u dayatan
emperyalizme karfl› dünyan›n bütün
topraklar›nda ba¤›ms›zl›k mücade-
lesi yükseltmek gerekti¤ini ve Ame-
rikan emperyalizmi kovulmad›¤›
sürece halklar›n özgürlüklerine ka-
vuflamayaca¤›n› belirtti.

““DDüünnyyaa’’ddaa vvee ÜÜllkkeemmiizzddee
SSeennddiikkaall HHaarreekkeett””

Malatya E¤itim-Sen üyesi EE rrddoo--
¤¤aann CCaannppoollaatt yapt›¤› sunumda sen--

uu DDeevvrriimmccii MMeemmuurrllaarr,, MMeemmuurr
HHaarreekkeettii’’nniinn SSoorruunnllaarr››nn››
TTaarrtt››flfltt››llaarr

uu TTüümm KKoonnuukkllaarr vvee
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr,, ‹‹kkii ‹‹hhttiiyyaaççttaa
BBiirrlleeflflttiilleerr:: BBiirrlliikkttee MMüüccaaddeellee
vvee ÖÖrrggüüttlleennmmeekk

uu DDeevvrriimmccii MMeemmuurr HHaarreekkeettii,,
TTaarriihhiinnddeenn AAlldd››¤¤›› GGüüççllee,, MMee--
mmuurr HHaarreekkeettiinnddee YYeennii GGöörreevv--
lleerr ÜÜsslleennmmee KKaarraarrll››ll››¤¤››nnddaa

uu KKuurruullttaayy SSoonnuuçç BBiillddiirrggeessii
YYaayy››nnllaanndd››

44.. KKaammuu EEmmeekkççiilleerrii CCeepphheessii KKuurruullttaayy››::
‘‘YYeennii SSöömmüürrggee TTüürrkkiiyyee’’ddee SSeennddiikkaacc››ll››kk’’



dikalar›n ortaya ç›kt›¤› 1800’lü y›l--
lardan, günümüze kadar sendikal
mücadelede kat edilen yol özetledi.
Haklar›n mücadele ve bedellerle ka--
zan›ld›¤›n› belirten Canpolat, sömü--
rücü iktidarlar›n sald›r›lar›n› da orta--
ya koydu.

““KKaappiittaalliisstt--SSoossyyaalliisstt
ÜÜllkkeelleerrddee SSaa¤¤ll››kk SSiisstteemmii”” vvee
““SSaa¤¤ll››kkttaa ÖÖzzeelllleeflflttiirrmmee””

SES Genel Merkez Yöneticisi
MMeerryyeemm ÖÖzzssöö¤¤üütt kapitalist ülkeler-
de sa¤l›¤›n çok pahal› oldu¤unu ve
halk›n bu hizmete ulaflamad›¤›n› be-
lirtti. Konuflmas›nda ABD’nin sa¤-
l›k hizmetinin en pahal› ülke oldu-
¤unu, hizmet al›m›nda siyahlarla be-
yazlar aras›nda bile ayr›mc›l›k yap›l-
d›¤›n› vurgularken; bu ülkedeki sa¤-
l›k sisteminin iflleyiflini de verilerle
aç›klad›. Ard›ndan Bulgaristan ve
Türkiye’de benzer sa¤l›k sistemleri-
nin SSGSS ile hayata geçirilmekte
oldu¤unu anlatt›. Küba’da ise sa¤l›k
hizmetinin ücretsiz, ulafl›labilir,
merkezi anlamda planlanm›fl ve yay-
g›nlaflt›r›lm›fl oldu¤unu belirtti. 

Sa¤l›k alan›yla ilgili SES Bak›r-
köy fiube Yönetim Kurulu üyesi EEbb--
rruu EErrbbuullaann’’da ““SSaa¤¤ll››kkttaa ÖÖzzeelllleeflflttiirr--
mmee”” bafll›kl› bir tebli¤i sundu. Erbu-
lan, ülkemizde sa¤l›kta dönüflüm ad›-
na SSSSGGSSSS’yi hayata geçirip sa¤l›¤›
bütünüyle paral› hale getiren AKP hü-
kümetinin bu uygulamalarla da s›n›rl›
kalmayarak, ““kkaammuu hhaassttaannee bbiirrlliikk--
lleerrii ppiilloott yyaassaass››”” ile hastaneleri tama-
men özellefltirmeyi hedefledi¤ini an-
latt›. Bunun önüne geçmenin tek yo-
lunun yasaya karfl› emekçilerin tüm
halk kesimleriyle birleflik bir mücade-
le vermesi oldu¤unu söyledi.

TTAAYYAADD’’ll››llaarr KKuurruullttaayyddaayydd››
Kurultay›n aç›l›fl›ndaki önemli an-

lardan biri de konuflmac›n›n, tecrite
karfl› yeni bir oturma eylemi için An-
kara’ya gelen ve o anda aralar›nda bu-
lunan TAYAD’l› Aileleri sahneye da-
vet etmesiydi. ‹ki ana ve iki baba ön-
lükleri, k›z›l bantlar› tak›l› ak baflörtü-
leri ve TAYAD flapkalar›yla ç›karken
salondan çok yo¤un alk›fllar yükseli-

yordu. TAYAD’l› Aileler ad›na konu-
flan Niyazi A¤›rman, Devrimci Me-
mur Hareketi emekçilerine kurultay-
da baflar›lar dileyerek ve her daim
omuz omuza-yürek yüre¤e ve ayn› in-
sanl›k ailesine mensup olman›n yarat-
t›¤› s›cak duygular› anlatarak bafllad›
konuflmas›na. Tecrite karfl› verilen
mücadelede kahraman 122’leri anar-
ken onlar›n arma¤an› zaferin gururu-
nu ifade etti. Hapishanelerde yaflanan
sorunlar›n hala devam etti¤ine de¤i-
nen Niyazi Arma¤an kazand›klar›
haklar› yine direnerek uygulatacaklar›
ve ne olursa olsun sohbet hakk›n› uy-
gulatmak için mücadeleye devam
edeceklerini, bu mücadelede kendile-
rini her zaman yanlar›nda görmekten
onur duyacaklar›n› belirtti¤i kamu
emekçilerine, direnmenin terörizm
demagojisiyle karalanmaya çal›fl›lma-
s›na karfl›n devrimci ve gerilla babas›
olman›n yaratt›¤› gururu anlatt›. Ko-
nuflmas› boyunca yer yer bo¤az› dü-
¤ümlenen Niyazi A¤›rman’›n konufl-
mas› pek çok kifliye duygulu anlar ya-
flat›rken salonda gözyafllar›na hakim
olamayanlar›n da oldu¤u görüldü.
Konuflmadan sonra aileler yine yo¤un
alk›fllarla indiler…

‹kinci GGün
KKuurruullttaayy››nn iikkiinnccii ggüünnüü Tüm-

Bel-Sen Kad›köy fiube Yönetim Ku-
rulu Üyesi HHaanniiffii SSaa¤¤llaamm’›n ““YYeerreell
YYöönneettiimmlleerree BBaakk››flfl”” tebli¤i ile aç›l-
d›. Sa¤lam yerel yönetimlerin tarih-
sel sürecini anlatarak bafllad›¤› ko-
nuflmas›nda, dünyada de¤iflik sis-
temlerle yönetilen ülkelerdeki bele-
diyecilik anlay›fllar›n› karfl›laflt›ra-
rak; Türkiye’deki belediyecili¤in
bulundu¤u noktay› de¤erlendirdi.
Siyasal partiler farkl› olsa da beledi-
yecilik ad›na uygulananlar›n halkç›
belediyecilikle ba¤daflmad›¤›n›, be-
lediyelerin tüm hizmetleri tafleron-
laflt›rarak güvencesiz, sigortas›z ifl-
çiler çal›flt›rd›¤› anlatt›.

““TTooppllaamm KKaalliittee vvee
PPeerrffoorrmmaannss””

Günün ikinci tebli¤ini sunan
BES ‹stanbul 1 No’lu fiube Baflkan›

DDuurrssuunn DDoo¤¤aann, bu uygulaman›n ta-
rihsel sürecini anlatt›ktan sonra top-
lam kalitenin kapitalist bir üretim
modeli oldu¤unu ifade etti. Bu uy-
gulaman›n temel hedefinin emek sö-
mürüsünü artt›rmak ve emekçiler
aras›nda rekabet yarat›p ücret farkl›-
l›¤› oluflturarak örgütlenme ve daya-
n›flma bilincini yok etmek oldu¤unu
belirtti. 

ÖÖrrggüüttlleennmmeelliiyyiizz!!
KESK MYK Üyesi AAkkmmaann fifiiimm--

flfleekk’in sundu¤u ““ÖÖrrggüüttlleennmmee”” tebli-
¤inde Türkiye’deki sendikalar›n ge-
rekli örgütlenmeyi yapamad›¤› anla-
t›ld›. Örgütsüz alanlar üzerinde yeter-
li eme¤in harcanmad›¤›, sendikal
mücadelede do¤ru tespitler ve hedef-
ler belirlenmedi¤i sürece sendikala-
r›n geliflemeyece¤i ve bu flekilde fiili,
meflru ve militan sendikac›l›ktan
uzaklafl›laca¤› söylendi. Örgütlenme
yöntemlerinin do¤ru olmad›¤›, çal›-
flanlar›n yaflam alanlar›na inilmedi¤i
ve yüz yüze örgütlenme yap›lmad›¤›
sürece sendikalar›n kan kaybetmeye
devam edece¤i belirtildi.

““YYeennii SSöömmüürrggee TTüürrkkiiyyee’’ddee
SSeennddiikkaacc››ll››kk””

Kurultay›n son tebli¤i’ni BES ‹s-
tanbul 1 No’lu fiube ‹flyeri Temsilcisi
EEjjddeerr EErrbbuullaann ve E¤itim-Sen ‹stan-
bul 7 Nolu fiube Üyesi ÖÖmmeerr AAçç››kk
yapt›lar. Bu sunumda öncelikle
emperyalist sömürgecili¤in tarihi an-
lat›ld›. ‹kinci Paylafl›m Savafl› sonra-
s›nda dünyada yeni-sömürgecili¤in
BM, NATO, IMF, DB, DTÖ vb. em-
peryalist kurumlar arac›l›¤›yla yerlefl-
tirildi¤i belirtildi. Yeni-sömürge ülke-
lerde uygulanan emperyalist politika-
lar›n sendikalar üzerinde de hakim k›-
l›nmaya çal›fl›ld›¤› anlat›larak sosyal
diyalogcu, uzlaflmac›, ça¤dafl sendi-
kal anlay›fllar›n yarat›ld›¤›, KESK,
D‹SK ve TÜRK-‹fi’in de üyesi oldu-
¤u uluslararas› sendikalar›n yap›s›n›n
da bu olguyu do¤rulad›¤› ifade edildi.

Tebli¤lerin tamamlanmas›n›n ar-
d›ndan kurultay Meryem Özsö-
¤üt’ün sonuç bildirgesini okumas›y-
la bitirildi. 
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Devrimci Memur Hareketi’nin 23-24 May›s tarih-
lerinde Ankara’da düzenledi¤i 4. Kamu Emekçileri
Cephesi Kurultay› sonuç bildirgesi aç›kland›. Afla¤›-
da bu bildirgeyi sunuyoruz:

1-) Dünyada ve Ülkemizde Sendikal Hareke-
tin Durumu

Sendikalar ve sendikal hareketler, iktidar müca-
delesi perspektifinden ve sosyalizm ideolojisinden
önemli oranda uzaklaflm›flt›r. Genifl emekçi y›¤›nla-
r› örgütsüz olmas›na ra¤men sendikalar örgütsüz
kesimleri örgütlememektedir. S›n›f ve kitle sendi-
kac›l›¤›ndan, hak arama bilincinden uzaklafl›lm›flt›r.
‹ktidarlar ve patronlar karfl›s›nda sendikalar, s›n›f
pusulas›n› yitirerek, burjuvaziye, onun politikalar›-
na hizmet eder hale gelmifl, mücadele gücünü ve
etkisini yitirmifltir. Di¤er halk kesimlerinin müca-
delesinin d›fl›na ç›km›fl ve onlardan kopmufltur.

Sendikalar, emekçilerin e¤itildi¤i bir okul olma
görevini yerine getirememekte, iflçi s›n›f›na ve
emekçilere politik bilinç tafl›yamamaktad›r.

2-) Yeni sömürge Türkiye gerçe¤i ve ülke-
mizde sendikac›l›k

- Ülkemizdeki tüm sosyal, siyasal, ekonomik,
kültürel sorunlar›n kayna¤› emperyalizm ve iflbir-
likçisi oligarflidir. Türkiye emperyalizmin yeni sö-
mürgesidir. Yeni sömürge ülkeler faflizmle yönetil-
mektedir ve ülkemizde de sömürge tipi faflizm uy-
gulanmaktad›r.

- Emperyalizmi ve oligarfliyi hedeflemeyen, bu an-
lamda ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini bir bü-
tün olarak ele almayan, düflünce ve anlay›fllar çarp›k,
mücadeleyi hedefinden sapt›ran anlay›fllard›r. Em-
peryalizme karfl› ba¤›ms›zl›k, faflizme karfl› demokra-
si mücadelesi birbirini tamamlayan mücadeledir.

Yeni sömürge bir ülkede sendikal mücadele ve
sendikac›l›k bu gerçekleri esas alarak bu gerçekler
üzerinde yürütülebilir.

3-) Emperyalizm, kriz ve iflgal
- Emperyalizm, sürekli kriz halindedir. Dönemsel

bunal›mlar, bu krizin çeflitli geliflmelere ba¤l› ola-
rak t›rmanmas›d›r. Mevcut krizi de böyle görmek
gerekir. ABD'deki kriz, beklenilen bir krizdi. 

- Baflta Emperyalist tekeller ve ard›ndan AKP ik-

tidar› krizin bunal›m›n› halka fatura etmekte, yok-
sulluk, iflsizlik, açl›k hem dünyada hem ülkede ç›¤
gibi büyümektedir.

- Ülkemiz emperyalizmin yeni sömürgecilik ilifl-
kileri a¤›ndan kurtulmad›¤›, bu sistemin d›fl›na ç›k-
mad›¤› sürece bu tip krizlerin faturalar› hep emek-
çi halka ç›kar›lacakt›r. 

- Emekçilere uzanacak el, kendi örgütlü güçleri

olabilir ancak. Baflka bir ihtimal yoktur. 

Emekçiler emperyalist krize ve krizin sonuçlar›-
na karfl› “iyilefltirmelerle” s›n›rl› düflünmekten vaz-
geçmeli, düzen içi çözümler aramaktan ç›kmal›,
kurtuluflu; ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm mü-
cadelesi bak›fl aç›s›yla aramal›d›r. 

4-) Emekçilerin hak ve örgütlenmelerine yö-
nelik sald›r›lar

-Toplam Kalite Yönetimi: Kapitalizm do¤as›
gere¤i üretim sürecinde art›k de¤eri mümkün ol-
du¤unca artt›rmaya çal›fl›r. Bunu gerçeklefltirmenin
bir yolu, bilindi¤i gibi, üretim süresinin ya da çal›fl-
ma saatlerinin mümkün oldu¤unca uzat›lmas›d›r.

Toplam Kalite Yönetimi, dünyan›n belli bafll› te-
kellerinin, dünya üzerinde her alana el atarak, sö-
mürgelefltirme politikalar›n› ve yay›lma yöntemle-
rini dayatt›klar› bir ekonomik-sosyal-siyasal-ide-
olojik yapt›r›mlar toplam›d›r. 

Toplam Kalite Yönetimi, kar ve daha çok kar el-
de etmeye hedeflenmifl ve bu kar›n önündeki en-
gellerin kald›r›lmas›na hizmet eden bir sömürü po-
litikas›d›r. (...) emek sömürüsünü art›rmak, bu sö-
mürüye karfl› mücadele eden kifli, kitle, örgüt, dev-
let, etnik grup ve kurumlar› da dizginlemek veya
ortadan kald›rmak amac›n› tafl›yan bir sald›r› poli-
tikas›n›n örgütlenmesidir. (...) emekçileri birbirine
yabanc›laflt›rarak, aralar›nda rekabet yaratarak ör-
gütlülü¤ünü zay›flatma amac›n› tafl›maktad›r.

- E¤itimde özellefltirme ve esnek çal›flma: E¤i-
tim ülkemizde bugün bütünüyle piyasalaflt›r›lmak
istenmektedir. E¤itim bir kamu hizmeti olmaktan
çok, özel sektörün kâr etti¤i bir alana dönüfltürül-
mektedir. (...) ticarilefltirilen e¤itim, f›rsat eflitli¤ini
ortadan kald›rd›¤› gibi insani bir e¤itimin temellerini
de yok etmektedir. Oysa e¤itim hizmeti özellefltiri-
lemez, Çünkü e¤itim üzerinden kâr edilecek bir alan
de¤ildir. E¤itim verenler ve alanlar e¤itimin piyasa-
laflt›r›lmas›na özellefltirilmesine bir kâr alan› olmas›-
na daha fazla örgütlenerek karfl› durmal›d›rlar. 

Devrimci Memur
Hareketi

4. Kamu Emekçileri Cephesi Kurultay› Sonuç Bildirgesi

YOLUMUZU AÇACAK OLAN F‹‹L‹, MEfiRU, 
M‹L‹TAN MÜCADELED‹R, ÖRGÜTLENMEL‹Y‹Z!
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Ülkemizde sa¤l›kta dönüflüm ad› alt›nda yap›lan
düzenlemelerle sa¤l›k hakk› gasp edilmektedir.
Sa¤l›kta dönüflümün ilk iki aya¤› aile hekimli¤i ve
GSS hayata geçirilmifl olup, uygulamalar› bafllat›l-
m›flt›r. (...) Bu sistemde A, B, C, D, E diye s›n›fland›r›-
lan hastanelerimizle birlikte ülkemiz halklar› s›n›f-
land›r›lacak ve paras› kadar sa¤l›k hizmeti alabile-
ceklerdir... Hedeflenen sa¤l›k hizmetlerinin özellefl-
tirilmesidir. Biz emekçiler aç›s›ndan yap›lmas› gere-
ken mücadele etmek, direnmek ve sa¤l›k hakk›m›-
za sahip ç›kmakt›r.

5-) Kapitalist ve sosyalist ülkelerde sa¤l›k
sistemleri karfl›laflt›rmas›

- Tüm Dünya halklar›n›n eme¤ini, yer alt› ve yer
üstü zenginliklerini sömüren emperyalizmin efen-
disi ABD’ de sa¤l›k alan›nda ciddi tekelleflme söz
konusudur. Zincir hastaneler birkaç tekelin elinde,
hatta eczaneler de tekellerin kontrolündedir. Bun-
dan dolay› dünyan›n en pahal› sa¤l›k hizmeti bu ül-
kede verilmektedir. (...)

- Sosyalist ülkelerde ise bunun tam tersi bir du-
rum söz konusudur. Köylere kadar yayg›nlaflt›r›l-
m›fl, ücretsiz olarak verilmektedir. Koruyucu sa¤l›k
hizmetlerine verilen önemle birçok bulafl›c› hasta-
l›k ortadan kald›r›lm›fl, dünyada ki en düflük sa¤l›k
harcamas›yla en iyi sa¤l›k verilerine sahip ülkeler
sosyalist ülkelerdir. Sa¤l›k hizmetleri halk›n kat›l›-
m›yla merkezi olarak planlanm›flt›r.

6-) Örgütlenme 
- Ciddi bir örgütlenme bofllu¤u oldu¤u tart›flma-

s›zd›r. Genifl emekçi y›¤›nlar› örgütsüzdür. Var olan
örgütlülükler, üye kay›plar› yaflamaktad›r. Oysa
politika güçle yap›l›r. Hakl›l›¤›m›z pratikte ifadesini
güçle bulur. Güç örgüttür, örgütlenmedir.

- Mücadelenin asli unsuru insand›r. Örgütlen-
mek, iflyeri-iflyeri, kifli-kifli yürütülmesi gereken bir
çal›flmad›r. Hiçbir araç birebir, yüz yüze iliflkinin ye-
rini tutamaz. Görsel araçlarla kitleleri en genel an-
lamda etkileyebiliriz, ancak onlar› örgütlü hale ge-
tirmek, son noktada mutlaka kifli-kifli do¤rudan
iliflki ile somutlanacakt›r.

Soruna bu temelde bakmayan yani çal›flanlar›

örgütleme ihtiyac› duymayan, böyle bir iddiay› ta-
fl›mayanlar aç›s›ndan tart›fl›lacak bir yan yoktur. Bu
anlay›fl reformist, sivil toplumcu bir anlay›flt›r.

- Çok nettir ki; s›n›f ve kitle sendikac›l›¤›n›, kitle-
lerle, birebir yüz yüze çal›flmay› esas almayan, on-
lar›n günlük, ekonomik, demokratik, siyasal sorun
ve taleplerini dikkate almayan, bunlar için müca-
delenin örgütlenmenin olanaklar›n› yaratmayan si-
yasal anlay›fllar, kararl› ve uzun erimli bir mücade-
leyi sürdüremezler. Bu anlay›fllar sonuç al›c› olma-
yan günü kurtaran bir anlay›fl içinde kitlelerden
her geçen gün daha fazla kopacakt›r.

7-) Ortak düflman ortak mücadele

- Ülkemizdeki sömürünün, tüm anti-demokratik
uygulamalar›n, faflist terörün, yoksulluk ve sefale-
tin bafl sorumlusu emperyalizmdir. (...)

- Emperyalizm ve onun yerli iflbirlikçileri bu top-
raklardan sökülüp at›lmad›kça hiçbir soruna köklü
kal›c› çözümler getirilemez. 

- Dünyada en büyük gericilik emperyalizmdir.
‹lerici olman›n, yurtsever olman›n temel ölçütü
emperyalizme karfl› olmakt›r.

- Ortak düflman Amerika’d›r. Dünyada ve ülke-
mizde emperyalizmin pençesi alt›ndaki tüm güçler
ortak düflmana karfl› ortak mücadelenin koflullar›-
n› oluflturmal›d›r. 

- Tüm halk kesimlerinin örgütlenmelerinde oldu-
¤u gibi sendikalar ve emekçilerin mücadelesini ve-
ren tüm örgütlenmeler de anti-emperyalist kimlik
mücadelesi de verebilmeli, emperyalizme karfl› ba-
¤›ms›zl›k, faflizme karfl› demokrasi, kapitalizme
karfl› sosyalizm mücadelesi temel fliar› olmal›d›r.

Tüm bu belirlemeler sonucunda, ülkemizin em-
peryalizmin yeni sömürgesi olmas› nedeniyle eko-
nomik demokratik ve siyasal kazan›mlar elde et-
menin yegâne yolu fiili, meflru, militan bir hatta
mücadele etmektir. Bu tek bafl›na bir tercih de¤il,
sürecin dayatt›¤› bir zorunluluktur. Kitlelerin poli-
tiklefltirilmesinde kendilerine ve örgütlerine “hak
verilmez al›n›r “ fliar›yla yeniden güvenmesinde bu
bilinç belirleyici olacakt›r. 

TOK‹ ‹flçilerinden Maafl Eylemi
Gölcük Konutlar›’nda çal›flan iflçiler aylard›r maafl

alamad›klar› için 26 May›s günü “toplu intihar” girifli-
minde bulundular. 

Müteahhit firma Özmafl'tan 6 ayd›r para alamayan
iflçiler, konutlar›n önünde atefl yakt› ve bir konutun ça-
t›s›na ç›karak seslerini duyurmaya çal›flt›lar. 

‹flçilerin sözcüsü Mehmet Miro¤lu da “Hakk›m›z
olan› almak istiyoruz. Aylard›r ma¤duruz, sadaka iste-
miyoruz” dedi. 

'Slikozis'e 41'inci Kurban 
Kot kumlama iflinin yol açt›¤› silikozis, genç bir ifl-

çinin daha hayat›na mal oldu. 32 yafl›ndaki, üç çocuk
babas› Mustafa Bircan, silikozisin neden oldu¤u tüber-
küloz sonucu öldü. Böylece bu hastal›ktan ölen iflçi sa-
y›s› 41’e ulaflt›. 

Kot Kumlama ‹flçileri Dayan›flma Komitesi verile-
rine göre, bugüne dek 10 bin kadar iflçinin kot kumla-
mada çal›flt›¤› biliniyor. Yaklafl›k 500 kifliye silikozis
teflhisi konurken, hasta say›s›n›n 3-5 bin aras›nda ola-
bilece¤i san›l›yor.
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Grup Yorum’un Karadeniz Tur-
nesi için 22 May›s'ta Rize, 24 Ma-
y›s'ta da Samsun konserleri vard›.
Samsun polisi günler öncesinde
operasyonlara bafllay›p yine bildik
“terör operasyonu” demagojileriyle
hak ve özgürlük isteyenleri sustur-
maya çal›flt›. Böylece Grup Yo-
rum’un konserlerini de engelleye-
ceklerini hesaplad›lar. Ancak ya-
n›lm›fllard›. Çünkü, Grup Yorum
üyeleri Karadeniz’e giderek Rize ve
Samsun konserlerinin çal›flmalar›n›
bizzat kendileri yapt›lar, kendi kon-
serlerini kendileri örgütlediler.
Onlar devrimci sanatç› anlay›fl›n›n
bir örne¤ini gösterdiler. 

Grup Yorum 20 y›l› aflk›n bir sü-
redir bu topraklarda halk›n devrim-
ci müzi¤ini yapt›¤›n›, Samsun poli-
sinin basit korkutma, y›ld›rma, ma-
nevralar›na ald›r›fl etmeyece¤ini
dosta düflmana gösterdi.

Rize-Pazar’da 
Grup Yorum Coflkusu

Grup Yorum 22 May›s Cuma gü-
nü ilk konserini Rize’nin Pazar ilçe-
sinde gerçeklefltirdi. Çevre il ve il-
çelerden de yo¤un bir ilginin göste-
rildi¤i konsere yaklafl›k 1100 kifli
kat›ld›.

S›yr›l›p Gelen’den Bafle¤me-
den’e eski ve yeni flark›lar› seslen-
dirdi¤i konser boyunca seyircideki

coflku hiç dinmedi. Özellikle “Defol
Amerika” ve “K›z›ldere” marfllar›
bütün kitlenin güçlü bir koro olufl-
turmas›yla söylendi.

Grup Yorum konserde, TTrraabbzzoonn
vvee SSaammssuunn’’ddaakkii ttuuttuukkllaammaallaarr›› pprroo--
tteessttoo eeddeerrkkeenn,, RRiizzeelliilleerriinn ççaayy vvee
ff››nndd››kk ssoorruunnuunnaa ddaa ddee¤¤iinnddii.. KKaappii--
ttaalliizzmmiinn ssöömmüürrüüssüünnüünn bbuu ssoorruunnllaa--
rr›› ddoo¤¤uurrdduu¤¤uunnuu vvee hhaallkk››nn ssoorruunnllaa--
rr››nn›› aannccaakk hhaallkk››nn öörrggüüttllüü ggüüccüünnüünn
ççöözzeebbiilleeccee¤¤iinnii söyledi.

Konser ““HHaakkll››yy››zz KKaazzaannaaccaa¤¤››zz””
marfl›yla biterken, dinleyiciler getir-
dikleri tulumla konser coflkusunu
horonlara tafl›d›lar. Bu coflku karfl›-
s›nda kay›ts›z kalamayan Yorum
üyeleri de seyirciyle birlikte horona
kat›ld›.

Grup Yorum konser için gitti¤i
Pazar’da, K›z›ldere flehitlerinden
Cihan Alptekin’in vefat eden abisi
için ailesine bir baflsa¤l›¤› ziyaretin-
de bulundu. 

Samsun’da Konser
Çal›flmalar›: BASKILAR
B‹Z‹ YILDIRAMAZ

Grup Yorum’un Karadeniz tur-
nesi öncesinde konser çal›flmas›n›
yürüten KKaarraaddeenniizz ÖÖzzggüürrllüükklleerr
DDeerrnnee¤¤ii çal›flanlar›na yönelik bas-
k›lar ve tutuklamalara ra¤men çal›fl-
malar daha da kalabal›k bir ekiple
devam etti.

Samsun’un en kalabal›k caddesi
olan Çiftlik’te iki gün boyunca stant
aç›l›rken, stantta konserin tan›t›m›
ve bilet sat›fl› yap›ld›.

Standa yo¤un ilgi gösteren Yo-
rum dinleyenleri, bask›lar karfl›s›nda
y›lmayacaklar›n› ve bu konsere mut-
laka destek olacaklar›n› söylediler.

Grup Yorum, Samsun’da verece-
¤i konser öncesinde ö¤rencilerin bir
araya gelip sohbet etti¤i kafelerden
birinde bir söylefli gerçeklefltirdi. 

40 kiflinin kat›ld›¤› söyleflide
grup üyeleri, geçen y›l düzenledik-
leri ““OOrrttaakk DDüüflflmmaann AAmmeerriikkaa??dd››rr””
konserinden bu yana neler yaflad›k-
lar›n› anlatt›lar. Bu süreçte ç›kard›k-
lar› Bafle¤meden albümünden ve al-
bümün içeri¤inden bahsettiler. 

Yeni albüm hakk›nda yap›lan
sohbette ö¤renciler, yap›lan de¤i-
fliklikler ve yenilikler üzerine merak
ettikleri sorular› sorarak, albümü
nas›l de¤erlendirdiklerini anlatt›lar.

Ayn› gün yap›lacak konsere ça¤-
r› yapan Yorum, hak ve özgürlükler
mücadelesini engellemek için kon-
ser öncesi demokratik kurum çal›-
flanlar›na yönelik tutuklamalar› da
protesto ettiklerini söylediler.

Söylefli sonras›nda ö¤renciler,
Yorum’la toplu halde foto¤raf çekti-
rirken, Yorum üyeleri bir baflka ka-
feteryay› daha ziyaret ederek, bura-
da kendilerini misafir eden dinleyi-
cileriyle de bir süre sohbet etti.

Karadeniz’de Türkülerimizi Susturamad›lar
Grup Yorum
Karadeniz’deydi.
Devrimci Sanatç›, yaln›z
notalar›yla de¤il,
herfleyiyle mücadele
edendir.

Grup Yorum,
Karadeniz’deki bask›ya,

tutuklamalara karfl›,
konserin

örgütlenmesini de
üstlendi.



Samsun: Türküler Susmad›
24 May›s günü ise Grup Yo-

rum’un Samsun konseri vard›. Kon-
serin çal›flmalar›n› yapan Karadeniz
Özgürlükler Derne¤i çal›flanlar›n›n
Yorum konserinden birkaç gün önce
tutuklanmas›na ra¤men konser ol-
dukça coflkulu geçti.

Fuar içindeki Neco Yazl›k Sa-
lon’da yap›lan konserde ““TTüürrkküülleerr
SSuussmmaazz HHaallaayyllaarr SSüürreerr// GGrruupp YYoo--
rruumm”” ve ““BBaasskk››llaarr BBiizzii YY››lldd››rraa--
mmaazz// KKaarraaddeenniizz ÖÖzzggüürrllüükklleerr DDeerr--
nnee¤¤ii”” pankartlar› as›l›rken, konser
tüm devrim flehitleri için bir dakika-
l›k sayg› durufluyla bafllad›. 

Karadeniz Özgürlükler Derne¤i
ad›na bir konuflma yapan Gamze
Cibelik Mucuk, Karadeniz’de em-
peryalizme karfl› mücadele verenle-
rin, Mahirler’den devral›nan ba¤›m-
s›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mü-
cadelesinin bayra¤›n› tafl›yanlar›n
her daim bask›lara maruz kald›¤›n›
ifade etti. Derneklerine yap›lan bas-

k›n›n sebebinin
de Grup Yoru-
m’un halkla bu-
luflmas›n› engel-
lemek, Karade-
niz’de verilen
haklar ve özgür-
lükler mücadele-
sinin önüne geç-
mek oldu¤una
de¤inen Mucuk,
bu bask›lara en
güzel cevab›,
konser salonunu
dolduran coflku-
lu kitlenin verdi-
¤ini ifade etti.

Sloganlar eflli¤inde sahneye ç›-
kan Grup Yorum, ttüümm bbaasskk››llaarraa
rraa¤¤mmeenn bbuu kkoonnsseerrii ggeerrççeekklleeflflttiirrmmee--
nniinn öönneemmiinnee ddee¤¤iinneerreekk,, mmüüccaaddeellee--
nniinn hheerr flflaarrtt vvee kkooflfluullddaa ddeevvaamm eeddee--
ccee¤¤iinnii bbeelliirrttttii vvee bbuu kkoonnsseerriinn ggeerr--
ççeekklleeflflttiirreenn vvee ddeesstteekk vveerreenn ddiinnlleeyyii--
cciilleerriinnee tteeflfleekkkküürr etti.

Bine yak›n kiflinin kat›ld›¤› kon-
serde s›k s›k ““DDeevvrriimmccii TTuuttssaakkllaarr
OOnnuurruummuuzzdduurr// MMaahhiirr,, HHüüsseeyyiinn,,
UUllaaflfl KKuurrttuulluuflflaa KKaaddaarr SSaavvaaflfl// HHaall--
kk››zz HHaakkll››yy››zz KKaazzaannaaccaa¤¤››zz// BBaasskk››llaarr
BBiizzii YY››lldd››rraammaazz// YYaaflflaass››nn DDeevvrriimmccii
DDaayyaann››flflmmaa”” sloganlar› at›l›rken,
konser sonunda salon boflal›rken
hep bir a¤›zdan ““GGüünn DDoo¤¤dduu”” mar-
fl› söylendi.
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Kendi konserlerini kendileri örgütlüyorlar;
devrimci sanatç›, haklar ve özgürlükler
mücadelesinde, bask›ya, sindirmeye yaln›z
notalar›yla de¤il, herfleyiyle karfl› ç›kan
sanatç›d›r. Ve iflte o, Grup Yorum‘dur.

KENT A.fi. ‹flçileri
Miting Düzenledi 

‹zmir Karfl›yaka Belediyesi'ne
ba¤l› tafleron Kent A.fi.'de çal›fl›rken
iflten at›lan iflçiler 26 May›s 2009 Sal›
günü bir miting düzenlediler. D‹SK

Ege Bölge Temsilcili¤i'nin örgütledi¤i
eyleme içlerinde Halk Cephesi'nin de
bulundu¤u çok say›da DKÖ ve sendi-
kaya ba¤l› yaklafl›k 2000 kifli kat›ld›. 

Karfl›yaka An›t›'n›n önünde topla-
nan kitle buradan Karfl›yaka Belediye-
si'ne yürüdü. Yürüyüfl boyunca "‹flçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar› at›ld›.

Mitingte ilk önce sözü D‹SK Ge-
nel-‹fl Genel Baflkan› Erol Ekici ald›.
Ekici, iflçilerin ifle al›n›ncaya kadar
eylemlerinin devam edece¤ini söyle-
di. D‹SK Genel Baflkan› Süleyman
Çelebi ise sorunun çözülmemesi du-
rumunda 15-16 Haziran mitingini ‹z-
mir'de yapacaklar›n› duyurdu. 

Belediye ‹flçileri
Haklar› ‹çin Yürüdü

Kad›köy Belediyesi'nde çal›flan
Genel-‹fl Sendikas›'nda örgütlü iflçiler
toplu sözleflmelerinde yer alan sosyal
haklar›n›n ödenmemesi üzerine 27
May›s günü bir yürüyüfl düzenlediler. 

Kad›köy Evlendirme Dairesi
önünden belediye binas›na yürüyen
emekçiler "‹flçiyiz Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z-D‹SK/Genel-‹fl Anadolu Yakas›
1 No'lu fiube" pankart› açt›lar. Yürü-
yüfl boyunca sloganlar atan iflçiler 29
May›s Cuma günü yap›lacak yürüyü-
fle de ça¤r› yapt›lar.

Sabah-ATV Grevi
100. Gününde

Sabah-ATV çal›flan› iflçilerin
grevlerinin 100. günü nedeniyle 23
May›s’da Balmumcu’daki Sabah-
ATV binas› önünde biraraya gelen
sendikalar ve DKÖ’ler 100 daki-
kal›k oturma eylemi gerçeklefltir-
diler. Eylemden sonra kitle Taksim
Meydan›’na ve oradan da her Cu-
martesi günü yapt›klar› gibi Gala-
tasaray Meydan›’na yürüdüler.

Grevci ‹flçilere Ceza
Haber-‹fl Sendikas› üyesi yak-

lafl›k 25 bin iflçinin 16 Ekim
2007’de yapt›¤› greve kat›lan ifl-
çilerden 7’sine 4’er ay hapis ceza-
s› verildi. Gerekçe “müflterilerin
girifl ç›k›fl›na engel olmak”. 

Haklar›na sahip ç›kt›klar›n›
as›l suçlunun grev k›r›c›l›¤› yapan
patronlar oldu¤unu söyleyen içi-
ler cezaya tepki gösterdiler.
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değin elerm

BAM TELİ çizgiler

SORU
26 May›s günkü Sabah gazetesinden k›sa bir bilanço:

9 ayda 251 çocuk tutukland›. 

Bir haftada 18 PKK’li öldürüldü. 

“F›rsat” m› diyordunuz?

Sap›klar›n hizmetindeki
bilim ve hukuka lanet!

‹slamc› Vakit yazar› sap›k Hüseyin
Üzmez’in tecavüzüne maruz kalan
B.Ç’nin yeniden Adli T›p’ta muaye-
nesi kararlaflt›r›ld›.  

Taciz, flimdi “yarg›” eliyle sürdürü-
lüyor. 

fiimdi bunun ad› bilim mi, hukuk mu?

Bilim ve hukuk el ele vermifl, bir k›z çocu¤una
“ruhsal bütünlü¤üne zarar vermeden”; onun psiko-
lojisine zarar vermeden tecavüz edilebilece¤ini ka-
n›tlamaya çal›fl›yorlar.

Böyle bilime de, böyle yarg›ya da lanet olsun!

376 Fezlekenin 126’s›
376 fezleke varm›fl milletvekilleri

hakk›nda. 

Bunlar›n 250’si DTP’liler hakk›nda.
Ve bunlar “Düflünce aç›klama” suçuna
iliflkin. 

Peki geri kalan fezlekeler?

AKP’li, MHP’li, CHP’li... Öteki ve-
killer hakk›ndaki fezlekeler ise iirrttiikkaapp,,
yyoollssuuzzlluukk,, ddoollaanndd››rr››cc››ll››kk,, iihhaalleeyyee ffeessaatt
kkaarr››flfltt››rrmmaakk,, yyeettkkiiyyii ssuuiissttiimmaall vb. vb. 

Onlarda bir düflünce yok ki, “düflün-
ce suçu” olsun. 

Onlar›n derdi gücü köfleyi dönmek;
suçlar› da ona dair...

Ci¤er Kediye Teslim
TBMM’deki Tar›m Komisyonu’nun

Baflkan› AKP’li Vahit Kiriflçi’dir.
Bafl›na getirildi¤i komisyonun göre-

vi, tar›m› korumak, gelifltirmek. 
Ama bak›n geçen hafta kimbilir

maden flirketleriyle ne ilgisi (aakkççaall››
aallaakkaass››) varsa, flu aç›klamay› yapm›fl:

““3311 bbiinn mmaaddeenn ssaahhaass››,, bbiirrkkaaçç aa¤¤aaçç
iiççiinn ççaall››flflaamm››yyoorr..””

Kiriflçi, Zeytinlik alanlarda maden
aramas› yap›labilmesi için de bir yasa
teklifi vermifl. 

Böyle bir adam, Tar›m
Komisyonu’nun bafl›na getirilmifl, 

Ci¤eri kediye teslim etmifller yani.
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EEnn iiyyii
ssiillaahhllaannmmaa,,

kkoorrkkuuyyuu
yyeennmmeekkttiirr

Francis
Bacon

Allah samimiyetinizi  art›rs›n!
Neymifl, darbelere

karfl›larm›fl. 

Yok can›m. 

fiener Eruygur’u
hapse at›yor, Kenan
Evren’i omzunda ta-
fl›yor. Biri birlikte
temel at›yor, öteki
Ç a n k a y a ’ d a
a¤›rl›yor...

Bunlar›nki böyle bir darbe karfl›tl›¤›... 

Kendilerinin önünü açan darbeciye bafllar›n›n üstünde
yer var.. 

Kontrac›n›n Kalbi
“Beton Hasan’› sevgi yumuflatt›” diye bir “aspara-

gas” haber yapm›fl Sabah gazetesi. (26 May›s) 
Düpedüz asparas.
Neymifl, eski infazc›, katliamc› kontrgerilla fleflerin-

den Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, sevgi kursuna git-
mifl de yüre¤i yumuflac›k olmufl... 

Dört devrimciyi katletti¤i Küçükarmutlu katliam›yla
ilgili bir konuflsun da görelim bakal›m yüre¤i ne kadar
yumuflam›fl?

fiöyle sa¤lamca bir sallay›n bakal›m Sallabafl Hasan’›;
Yüre¤inden SEVG‹ mi f›flk›racak, yoksa, dumanla bo¤a-
rak, yakarak öldürdü¤ü devrimcilere karfl› içinde besledi-
¤i K‹N‹ mi kusacak?

LULA
Geçen hafta ülkemizi ziyaret eden Brezilya Devlet

Baflkan› Lula diyor ki:

“Hem sosyalistim, hem pragmatistim” diyor ki:

“Sosyalistim ama görevim Brezilyal›lar’›n ttüümmüünnüünn
((yyaannii tteekkeellccii bbuurrjjuuvvaallaarr››nn››nn ddaa)) ç›kar›n› gözetmek.”

DDiiyyoorruuzz kkii,, bbiizzddee bbuu dduurruummaa kk››ssaaccaa,, ooppoorrttüünniizzmm,,
rriiyyaakkaarrll››kk vvee ssaahhttee ssoollccuulluukk ddeenniirr.. 

Kerem Tekstil ‹flçileri
Haklar› ‹çin Eylemde 

3 ayd›r alamad›klar› maafllar›, k›dem tazminatlar› ve
tüm haklar› için soka¤a ç›kan ve Kerem Tekstil iflçileri
23 May›s günü de Taksim Tramvay Dura¤›’nda toplana-
rak eylem yapt›lar. Oturma eylemi fleklinde süren ey-
lemde Key Tekstil’den, Örma Tekstilden ve Günay Y›-
kamadan iflçiler de sorunlar›n› ve taleplerini içeren ko-
nuflmalar yapt›lar.

MKE ‹flçilerinden
‹fle Geç  Bafllama Eylemi 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) K›r›k-
kale Barut Fabrikas› iflçileri, 300 bin kifliyi etkileyen ka-
mu kesimi toplu ifl sözleflme görüflmelerinde hala sonu-
ca ulafl›lamad›¤› gerekçesiyle 25 May›s günü sabah "ifle
bir saat geç bafllama" eylemi yapt›. ‹flçiler 1 saat ifle geç
girerek hem hükümeti bu konuda protesto etmek, hem
de Türk-‹fl’e ba¤l› di¤er sendikalar› uyarmak amac›yla
bu eylemi gerçeklefltirdiklerini söylediler. 

Emekçiler Güneflin Sofras›nda
Ankaral› Kamu Emekçileri 17 May›s 2009 Pazar gü-

nü K›l›çlar Köyünde "Güneflin Sofras›nda, Dostlar›n
Aras›nday›z" Pikni¤i gerçeklefltirdiler.

Pikni¤e 150 kamu emekçisi kat›ld›. Devrimci Memur
Hareketi ad›na yap›lan konuflmada günümüzde dayan›fl-
man›n ve örgütlenmenin önemi üzerinde duruldu. 23-24
May›s’ta gerçeklefltirilecek kurultaya ça¤r› yap›larak,
kurultay›n amac› ve günümüzde kurultaya neden ihtiyaç
duyuldu¤u hakk›nda bilgi verildi. fiiirler okuyan, oyun-
lar oynayan emekçiler çekilen halaylar›n ard›ndan gele-
cek y›lda buluflmak dile¤iyle piknik sona erdi.

Do¤an Holdingde
‹flten Ç›karmalar Kap›da 

Do¤an TV Holding bünyesinde kriz bahanesi ile ey-
lül ay›nda yaflanan iflten ç›karmalar›n ikinci dalgas› da
kap›da. Çal›flanlar›n yüzde 20'lik bir bölümünün iflten ç›-
kar›laca¤› iddialar› iflten ç›karmalar›n bafllamas› ile ger-
çe¤e dönüfltü. Böylece 150 iflçi daha iflsiz kalacak.



Hüseyin Cevahir’in köyü fiö-
bek’teyiz. Cevahir’in köylüleriyle
sohbet ediyoruz. Bir ço¤u onu
hiç görmemifl ama ondan büyük
bir sayg›yla bahsediyorlar.
“Onun gibi bir insan bir daha zor
gelir” diyorlar. Gördükleri bask›-
lar›, polisin, M‹T’çilerin çeflitli k›-
l›k ve isimler alt›nda gelip-gittik-
lerini anlat›yorlar. Bir köylü mas-
keli kifliler taraf›ndan “Sen polise
laf söylemiflsin” diye kaç›r›l›p,
dövüldü¤ünü ve tehdit edildi¤ini
anlat›p sözlerini flöyle tamaml›-
yordu: ““BBiizziimm aa¤¤zz››mm››zzddaann llaaff
aallmmaakk iissttiiyyoorrllaarr.. BBiizz ddee¤¤eerrlleerrii--
mmiizzee,, HHüüsseeyyiinn’’ee ssaahhiipp çç››kk››yyoo--
rruuzz.. BBuunnaa ppeekk ttaahhaammmmüüll eeddee--
mmeeddiikklleerrii iiççiinn bbuunnllaarr›› yyaapp››yyoorr--
llaarr......””

Bu bask›lar nedeniyle köyü
terk etmek zorunda kalanlar olu-
yor. Ekonomik durumdan dolay›
yine geri dönmek zorunda kal›-
yor baz›s›. Ama bunlardan çok
Cevahir’i konufluyoruz yine. Da-
ha do¤rusu onlar› dinliyoruz: 

“Biz Cevahir soyad›n› tafl›yan
herkes o isme lay›k olmal› istiyo-
ruz. Lay›k olmuyorsa de¤ifltirsin
diyoruz. Biz çünkü Hüseyin Ce-
vahir’in niçin flehit düfltü¤ünü
biliyoruz... Sizler her zaman me-
zar›na geliyorsunuz ama biz ya-
n›n›za gelemiyoruz, gelmeyi çok
istiyoruz. Belki yan›n›za gelme-
di¤imiz için k›z›yorsunuzdur
ama inan›n sizi kendimize uzak

görmüyoruz. Ama siz gittikten
sonra asker gelip bize bask› yap›-
yor. O yüzden gelemiyoruz.”

Düflüncelerini, duygular›n›,
çaylar›n› paylafl›yorlar bizimle.
Daha sonra yine görüflürüz diye-
rek kalk›yoruz ve Cevahir’in ya-
k›nlar›yla röportajlar›m›z› ta-
maml›yoruz.

J
Hüseyin CCevahir

((HHüüsseeyyiinn CCeevvaahhiirr’’iinn aayynn›› iissmmii
ttaaflfl››yyaann kkaarrddeeflflii))

“HHeerrkkeess bbeenniimm
yyeerriimmddee oollmmaakk iisstteerr””

Erkek kardefli, Cevahir’i hiç
görmemiflti, ve biraz da çekin-
gendi; yine de bizimle paylaflt›
a¤abeyi hakk›ndaki düflünceleri-
ni: 

“Önder olmas› gurur verici bir
fley. Herkes bu duyguyu yafla-
mak ister. Benim yerimde olmak
ister. Hüseyin a¤abeyimin en
çok be¤endi¤im yönü çok iyi bir
insan olmas›. Ben de bu yönüm-
le a¤abeyime benzemek istiyo-
rum. 15 yafllar›mda anlamaya
bafllad›m a¤abeyimin bir dev-
rimci oldu¤unu. Büyük bir dev-
rimcinin kardefli oldu¤umu anla-
d›m. A¤abeyimin devrimcili¤ine
sayg› duyuyorum.” 

J
Sakine CCevahir ((HHüüsseeyyiinn

CCeevvaahhiirr’’iinn aammccaass››nn››nn kk››zz››))

““OOnnuunn ddüüflflüünncceessiinnii
ssaavvuunnaannllaarr
uunnuuttmmaazzllaarr..”” 

Ben çocuk oldu¤um için ne
yaz›k ki Hüseyin a¤abeyi tan›m›-
yordum. Ne yaz›k ki diyorum
çünkü böyle birini tan›mak ister-
dim. Devrimci oldu¤unu bilmi-

yordum. Sonra ö¤rendim, ama-
c›n›n ne oldu¤unu, düfllerini.
1971 y›l›ndan beri onu unutma-
d›k. Onunla ilgili tek an›m, cena-
zesinde annesinin, askerin gel-
mesini istememesiydi. Cenaze-
sinde annesinin askerleri kovma-
s›, köye koymamas›d›r. Askerle-
re “O¤lumu siz öldürdünüz onun
ölüsünü getirdiniz.” diye feryat
ediyordu. O zaman ben köydey-
dim. Cenaze çok kalabal›kt›,
ad›m at›lam›yordu. Biz çocuktuk
diye bizi “ezilirsiniz” diye uyar›-
yorlard›. O derecede kalabal›kt›.
Ömrümde böyle kalabal›k gör-
medim. Köylülerin hepsi, çevre
köylerdeki insanlar hepsi geldi
cenazeye. Herkes çok severdi.
Her taraftan insanlar gelmiflti.
Marfllarla, türkülerle gömdük
onu. Gençler hiç a¤lamad›lar.
Ama yafll›lar›m›z hep a¤lay›p,
a¤›t yakt›lar. Her görüflten de in-
sanlar vard›. 

Bir o kadar da asker ve polis
vard›. Ama köylüler onlar› alma-
d›lar köye. Sadece köyün etraf›n›
çevirmifllerdi. 

O zamanlar 14 yafl›ndayd›m.
Hiçbir fleyin bilincinde, fark›nda
de¤ildik. Amcam›n gidip Hüse-
yin a¤abeyden geri dönmesini is-
temesini ve Hüseyin a¤abeyin de
““ööllmmeekk vvaarr ddöönnmmeekk yyookk”” diye
bir cevap verdi¤ini biliyorum.
Vazgeçmedi düflüncesinden,
dönmedi yolundan. 

... Düflünün mezar›n› yapt›¤›-
m›zda o zamanlar köyde yol
yoktu. Gençler, sevenleri, dev-
rimciler herkes bir araya gelip
kazmalarla, küreklerle yol yapt›-
lar. 1976 y›l›yd›, yyoolluu kkaazz››pp mmee--
zzaarraa kkaaddaarr ggööttüürrddüükk,, bu flekilde
mezar›n› yapt›k. 1 ay sürdü me-
zar yap›m›. Geçen sene 2 kere
mezar›na gittik. 

Askere giden a¤abeylerimiz

TTüürrkkiiyyee’’nniinn bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤›› iiççiinn bbeeddeell ööddeemmiiflfl
hheerrkkeess bbiizziimm iiççiinn HHüüsseeyyiinn CCeevvaahhiirr’’ddiirr””

CCeevvaahhiirr’’iinn kkööyyüünnddeenn aann››llaarr,, iizzlleenniimmlleerr...... 

HÜSEY‹N CEVAH‹RHÜSEY‹N CEVAH‹R


