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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde
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‹yi say, b i r d a h a s a y v e u n u t m a
122 kez gelecek ol an
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Yitirdiklerimiz
5 Haziran - 11 Haziran

Metin TÜRKER
1977 Sivas Divri¤i do¤umluydu. 1992 Nisan’›nda örgütlü
mücadeleye kat›ld›. Bir eylemden sonra gözalt›na al›nd›, direndi. Farkl› görevler ald›, mücadelesini sürdürdü.
9 Haziran 1995’te DYP ‹stanbul ‹l Merkezi’ne karﬂ› gerçekleﬂtirilen eylemin ard›ndan geri çekildikleri s›rada çat›ﬂma
Sibel YALÇIN 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.
Erzincan do¤umluydu. 1989’da ‹stanbul Gaziosmanpaﬂa bölgesinde 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 birlikteyMurat GÜL
ken polis taraf›ndan kuﬂat›ld›lar. Çat›ﬂarak iki yoldaﬂ›n›n kuﬂatmay› yarmas›n› sa¤lad›. Çat›ﬂman›n devam›nda ölüm
mangalar› taraf›ndan infaz edildi.

amca çocuklar›m›z ayn› soyisimden
dolay› bask› gördüler. Onunla ayn›
soyismi taﬂ›mak gur ur verici. 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 düﬂüncesini savunanlar unutmazlar. Bizim
toplumumuz her zaman Cevahir ailesine çok sayg›l›d›r. Bu güne kadar
hiç ters bir ﬂey yaﬂanmad›. Bizim aile 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 yani.
Kayb›m›z büyük. Keﬂke hiçbir
gencimizi kaybetmesek, çok iyi
gençlerimiz gidiyor.

J
Hüseyin Cevahir (Amcas›n › n t or unu , 50 y aﬂ ›nda )

“Türkiye’nin ba¤›ms›zl›¤› için bedel ödemiﬂ

Süleyman ÖRS

Kemal CAMEKAN

herkes bizim için
Hüseyin Cevahir’dir”
Hüseyin Cevahir üniversitedeyken çocuktum. Beni de çok severdi
Çocuklar› çok severdi, onlarla oyunlar oynard›. Ben hastayken bana i¤ne yapm›ﬂt›. Köye geldi¤i zamanlarda herkesi bir araya toplar, onlarla
konuﬂurdu. Birçok insan›n ﬂimdilerde dillendirdi¤i ﬂeyleri O ve Onlar
gibi olanlar o dönemden söylüyorlard›. Amerika’y›, onun politikalar›n›
ve mücadele etmek gerekti¤ini o
günlerde söylüyor.
‹lkokuldan sonra kendisini bir daha görmedim. Ancak bir tak›m haberlerden sonra Maltepe’de kuﬂat›ld›klar›n› duyduk. Radyodan vuruldu¤unu duydu¤umuzda ben ortaokuldayd›m.
Hüseyin’in babas› Düzgün Amcam 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

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›narak iﬂkenceden geçirildi. A¤›r iﬂkencelerden vücudunda
oluﬂan tahribatlar neticesinde sa¤l›¤› gün geçtikçe bozuldu. Bursa’da kald›r›ld›¤› hastanede 5 Haziran 1993’te
yaﬂam›n› yitirdi.

1974 Sivas Zara do¤umluydu. Köylü bir ailenin çocu¤u
olarak çeﬂitli iﬂlerde çal›ﬂarak büyüdü. 1993 y›l›nda devrimci 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.

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

ac›s› gibi içinde hissetti. 6 ay boyunca köyümüz hiç boﬂalmad›. Sürekli
taziye ziyaretine geliyorlard›. Mezar›n› ziyaret ediyorlard›. Köy dolup
boﬂal›yordu. Halk her zaman bu ac›m›za sahip ç›kt› ve yan›m›zda yer ald›. 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 ﬂeklinde olacakm›ﬂ. 2-3 y›l önce Hüseyin Cevahir’in de mezar› öyle yap›lm›ﬂ.
O can›n› verdi, daha ne diyelim
ki. Bir düﬂüncesi vard›. Devrimci
düﬂünceyi kararl›l›klar›yla geliﬂtirdiler. Yaﬂad›¤›m sürece de onu yaﬂatmaya devam edece¤im. Onlar sadece 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 Hüseyin Cevahir’dir. ‹nsan›n can›n› ortaya koymas›ndan daha büyük fedakarl›k olabilir mi? Bu insanlara
sayg› duyuyorum. Onlar› yaﬂatmak
bir onurdur diyorum.
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ünübirlik politikalar, günübirlik eylemler, o gün için bir anlam 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 kazan›lacakt›r! Hayat›n her alan›nda
mücadele böyle yürüyor. Mücadelede yorgunlu¤a yer yok. Vazgeçmek
yok. Yorulanlar, vazgeçenler, kaybetmeye de mahkumdurlar.

G

AYAD’l› Aileler, Büyük Direniﬂ’e ara verilmesinin üzerinden
yaklaﬂ›k 2,5 y›l geçtikten sonra, yeniden Abdi ‹pekçi Park›’ndalar.
Tecrite karﬂ› mücadele, neredeyse
10 y›ld›r sürüyor. Tecrite teslim olmad›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›?” yaklaﬂ›m›n›n yorgunlu¤u, y›lg›nl›¤› ve
hafifseyicili¤i var solun belli kesimlerinde. Tecriti ve tecrite karﬂ› mücadeleyi gündemlerine almamalar›,
nesnel olarak bu sonucu veriyor.
Oysa, yukar›da da belirtti¤imiz gibi,
s›n›flar mücadelesinde belirleyici
olan, günübirlik politikalar de¤il, ›srarl›, kararl›, sonuç al›ncaya kadar
peﬂinden gidilen politikalard›r, devrimi geliﬂtirecek olan da budur.
Halklar için öyle konular, öyle talepler, öyle gündemler olur ki, on
y›l de¤il, yüz y›l da olsa, sonuç al›ncaya kadar ›srar edilir.
üyük Direniﬂ sürerken, baz›lar›, “bunun için bu kadar
bedel ödemeye de¤er mi?” sorusunu soruyorlard›. Yanl›ﬂ bir
soruydu. Çünkü s›n›flar mücadelesinde neyin hangi bedellerle
kazan›labilece¤ine dair bir “fiyat listesi” yoktur. Ödeyece¤iniz bedel, döneme, koﬂullara
göre de¤iﬂir; s›n›flar mücadelesinde so m u t d u r u m la r›n som u t t a hli li ni önemli k›lan da
budur zaten. 8 saatlik iﬂgünü
için kaç yüz iﬂçi öldü, kaç bin

T

Kolay Zafer Yok!
iﬂçi, o direniﬂlerde iﬂten at›ld›, ailesi, çocuklar› açl›ktan hastal›ktan k›r›ld›?.. Bugün 8 saatlik iﬂgünü için
ölünür mü, ölünmez mi diye bir tart›ﬂma veya 8 saatlik iﬂgünü için “ﬂu
kadar ölü normal, ﬂu kadar›ndan
fazlas› olmaz” diye bir “teori” yap›labilir mi? Örgütlenme hakk›, sendika 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› bilançolara s›¤d›r›lamayacak kadar büyük
bedeller ödemediler mi? Halklar›n
bu tarihi dururken, s›n›flar mücadelesinin bu özelli¤i bu kadar aç›kken,
“bu konunun hala gündemde tutulmas›”n›n, “bu kadar bedele de¤ip
de¤memesi”nin tart›ﬂ›lmas›, sadece
s›n›f mücadelesinin görevlerinden
kaçmaya çal›ﬂmakla aç›klanabilir.
ecrit, 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. ‹ﬂte o noktada kimse, zaferin nerede, ne zaman kazan›labilece¤ini, ödenecek bedelin ne olaca¤›n› önceden bilemez, bir s›n›rlama
koyamaz. Orada sonucu belirleyecek olan, o sald›r›y› durdurmak için
ödenmesi gereken bedeli, ödeyebilme kararl›l›¤›d›r. Böyle bir irade sa-

T

B
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GÜNDEM

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.

vaﬂ›nda, oligarﬂinin iradesini kabul
etmemenin bedelini a¤›r bulanlar,
has›mlar›n›n iradesini kabul etmeye
baﬂlarlar. Mücadelenin kural› budur.
ligarﬂi vazgeçmiyor. Emperyalizm vazgeçmiyor. Tecritle teslimiyeti, düﬂünceleri inkar›, çürümeyi dayatmaya devam ediyor. Bu
noktada, devrimci, ilerici düﬂünceleri 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 sürdürülecektir. Bu noktada bedel hesab› yap›lmaz.

O

edel, hayat›n her alan›nda vard›r. E¤er emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› bir mücadelenin, direniﬂin içindeyseniz, bedel ödemekle
de karﬂ› karﬂ›yas›n›z demektir. Hem
bu mücadele içinde gibi görünüp,
hem de bedel ödememek, ancak riyakar bir solculukla, düzen solculu¤uyla mümkündür.

B

ücadelede bedel ödemeyi, yaln›zca “silahl› mücadele” verenler için geçerli bir olgu olarak
görenler, demokratik mücadeleyi
kavrayamam›ﬂlar demektir. Çünkü,
hakk› verilerek, lay›k›yla yürütülecek bir demokratik mücadele de,
bedel ödemeksizin mümkün de¤ildir. Dergi da¤›tan birinin kurﬂunlanabildi¤i, tutuklan›p iﬂkencede
katledilebildi¤i; baﬂka bir deyiﬂle, dergi da¤›tman›n bile,
ölümü göze alarak yap›labildi¤i
bir ülkede yaﬂad›¤›m›z ortadad›r.

M

uﬂku yok ki, yasal düzeyde
bir çok hak ve özgürlük
vard›r. Bu, d e m o k r a si ci l i k
oyun u’nun bir gere¤idir. Fakat
burada görülmesi gereken, bu
yasalar varken, yürürlükteyken,
bu ülkede yüzlerce insan›n kaybedilebildi¤i gerçe¤idir. Avrupa

K

31 May›s 2009

Birli¤i’yle paralel bu yasalar yürürlükteyken, infazlar›n, Ulucanlar, 19
Aral›k gibi katliamlar›n gerçekleﬂtirilebildi¤i gerçe¤idir. Ve ulusal,
uluslararas› say›s›z yasa yürürlükteyken, iﬂkencede insanlar›n katledilebildi¤i gerçe¤idir.
ir kesim, bütün bu olanlar› kendinden uzak görmekte, uzak
gördü¤ü ölçüde de ülkemizde “iyi
kötü bir demokrasi”nin varl›¤› düﬂüncesine yaklaﬂmaktad›r. Oysa,
bir kesim, oldu¤unu sand›klar› o
demokrasinin bir günde “kendileri için” de rafa kald›r›labildi¤ine Ergenekon soruﬂturmalar›nda
tan›k olmaya baﬂlad›lar ve feryat
ediyorlar. Oysa yaﬂad›klar›, bu
ülkenin devrimcilerinin ony›llard›r yaﬂad›klar›n›n zerresi bile de¤ildir.

B

ligarﬂiyle halk aras›ndaki savaﬂ› 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 oligarﬂinin sald›rganl›¤›nda, pervas›zl›¤›nda s›n›r yoktur. ‹ktidar›n› savunmak için yapmayaca¤› yoktur.
Pervas›zl›¤›n önünü açan etkenlerden biri de, karﬂ›s›ndaki direniﬂin
zay›fl›¤›d›r. Tüm halk›n, demokratik 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 karﬂ›s›nda, demokratik bir mevzi gerekti¤inde barikatlar kurularak savunulmal›d›r. Ülkemiz devrimcileri,
bunun birçok örne¤ini vermiﬂlerdir
sola. Ama diyalogculuk, sivil toplumcu 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 direniﬂ ve ›srarl›, kararl› bir mücadele
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ve olmayacakt›r. Kaçk›nlar, bu tart›ﬂmalar› yapmaya devam edebiliralk›n mücadelesini bast›rmak,
ler, tarih ve halk dinlemeyecektir
ulusal ve sosyal kurtuluﬂ güçleonlar›. O kaçk›nlar, kaçk›nl›¤›n terini tasfiye etmek için emperyalizorilerini hakl› ç›karmak için, ödemin ve iﬂbirlikçi iktidarlar›n yapanen bedellere ve ödenen bedellerle
mayacaklar› yoktur. Sri Lanka’da
yarat›lan sonuçlara gözlerini kapatemperyalizmin ve iﬂbirlikçi iktidamaktad›rlar. E¤er bugün 19-22 Arar›n, Tamil halk›n›n mücadelesini
l›k gözda¤›, d›ﬂar›s› aç›s›ndan büyoketmek için nas›l bir katliamc›l›yük ölçüde etkisizleﬂtirilebilmiﬂse,
¤a baﬂvurduklar›, herkes için ö¤retibugün F Tiplerinin tehdit edicili¤i,
cidir. Böyle bir imha sald›r›s›yla
büyük ölçüde bertaraaf edilebilmiﬂkarﬂ›laﬂmaman›n yolu ise elbette sise ve F tipi hapishanelerde direniﬂ hatt› daha aç›ld›klar› ilk
Bedel,
günden itibaren oluﬂturulmuﬂ
hayat›n her alan›nda
ve bir daha asla y›k›lmam›ﬂsa,
bunda 122 ﬂehitle bedeli ödevard›r. E¤er emperyalizme ve
nen direniﬂin belirleyicili¤ini
oligarﬂiye karﬂ› bir mücadelekim inkar edebilir?.. Bu sonunin, direniﬂin içindeyseniz,
cun “tecrit gündemimiz de¤il”
bedel ödemekle de karﬂ›
politikalar›yla, “fark koyma”
karﬂ›yas›n›z demektir. Hem bu
tutumuyla, “ayn› mahalleden
de¤iliz” teorisiyle al›nd›¤›n›
mücadele içinde gibi görünüp,
kim savunabilir?.. Hayat herﬂehem de bedel ödememek, anyi er geç yerli yerine oturtur.
cak riyakar bir solculukla,
Nitekim oturtmuﬂtur. Direnendüzen solculu¤uyla
ler, bugün o direniﬂin her an›n›
mümkündür.
savunabilirken, o sözlerin sahipleri, bunlar› pek hat›rlamak
istemiyor... “Alan fetiﬂizmi” dilahlara tövbe etmek, devrime, iktiye Taksim için mücadeleyi reddedar savaﬂ›na tövbe etmek de de¤ildenler, “solun coplanmas› iyi bir
dir. Çünkü tövbe eden zaten, empergörünüm yaratm›yor” diye teori yayalizmin katliamlarla getirmek istep›p, çat›ﬂmadan kaçanlar, 1 May›s
di¤i yere kendisi gelmiﬂtir. O halde
Alan›’n›n bu politikalarla aç›ld›¤›n›
yap›lmas› gereken tek ﬂey kal›r gesavunabilirler mi? Herﬂey aç›k de¤il
riye; tüm ihtimallere ra¤men, en bümi? Ödenen bedeller yok mu bu kayük bedeller göze al›narak halk›n
zan›mda da?.. Tecrite barikat ördük,
kurtuluﬂ savaﬂ› sürdürülecektir.
1 May›slar’›n gasp edilmesine izin
Halk›n her türlü vahﬂete, katliamc›vermedik, anti-emperyalist mücal›¤a karﬂ› tek önlemi, uluslararas›
dele bayra¤›n›n yere düﬂürülmesine
güçler, yasalar de¤il, emperyalizizin vermedik, devrim ve sosyalizmin manevralar›na s›rt›n› dönerek,
mi savunmaya devam ettik; hep besadece ve sadece devrimi, halk güçdelini ödeyerek.
lerini güçlendirmektir. Halklar›n
ücadele, bundan böyle de ayn›
yaﬂad›¤› zaferler de, yenilgiler de,
anlay›ﬂla geliﬂecektir. Say›s›z
bize ö¤retiyor ki, emperyalistler ve
çat›ﬂma noktas›nda, devrimci politiiﬂbirlikçileri için her “bar›ﬂ”, asla
kalar do¤rultusunda bedeller ödenunutulmamal›d›r ki, halk kurtuluﬂ
miﬂ, yol aç›lm›ﬂ, halk ve ilerici, degüçlerini yoketmek, ﬂu veya bu bimokrat güçler, o yoldan devam etçimde tasfiye için bir haz›rl›k süremiﬂtir. Yar›n da öyle olacakt›r. Ekocinden baﬂka bir anlam taﬂ›maz.
nomik, demokratik haklar› kazanecrite karﬂ› mücadelede 122
mak için de, halklar›n kurtuluﬂu heölüm büyük bir bedeldi. Ama
define ulaﬂmak için de, izlenecek
“de¤ip de¤medi¤i” tart›ﬂmas›, asla
çizginin esas› budur.
devrimcilerin tart›ﬂmas› olmam›ﬂt›r
çizgisi benimsenmelidir.
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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!

TAYAD'l› Aileler Ankara’da
‘Sohbet Hakk› Uygulans›n’
TAYAD’l› Aileler yaklaﬂ›k 2,5
y›l sonra yine baﬂkentteler; Bakanl›klarda, Meclis koridorlar›nda, demokratik kitle örgütlerinde ve Abdi
‹pekçi Park›’nda bir kez daha F Tipi
hapishanelerdeki tecrit politikas›na
karﬂ›, uygulanmayan genelgenin
uygulanmas› için seslerini duyurmaya çal›ﬂ›yorlar.
TAYAD’l›lar, 23 May›s Cumartesi sabah› Ankara Abdi ‹pekçi Park›'na ulaﬂt›lar. ‹lk iﬂleri, El’in alt›n›,
yeniden geliﬂ amaçlar›n› ifade eden
döviz ve pankartlarla donatmak oldu: "Hapishanelerde Tecrit ve ‹ﬂkenceye Son Sohbet Hakk› Uygulans›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 baﬂörtüleri ve beyaz ﬂapkalar›ylayd›lar. Ö¤len saatlerinde geliﬂ amaçlar›n› ve
Ankara’daki giriﬂimlerini anlatan
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SOHBET HAKKI

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›tt›¤› hat›rlat›larak, 2007 y›l›nda Adalet Bakanl›¤›nca yay›nlanan 45/1
say›l› genelgeyle tecritin kabul edildi¤i ve bir söz verildi¤i belirtildi.
A¤›rman, bu genelge ile “F Tipi hapishanelerdeki tutsaklar›n 10'ar kiﬂilik gruplar halinde, günde en az 2
saat, haftada 10 saat bir araya gelerek sohbet edebilmeleri”nin düzenlendi¤ini ve Adalet Bakanl›¤›’n›n bu 10 saatlik sürenin ileride
haftada 20 saate ç›kart›laca¤› sözünün 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 uygulanaca¤› sözü hepimize verildi. 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 verilmiﬂti. Bu kurumlar SOHBET HAKKININ uygulanmas› konusunda garantör olduklar›n›, art›k sorumlulu¤un kendilerinde oldu¤unu belirttiler. ”
TAYAD'l› Aileler, bütün bunlar›
hat›rlatt›ktan sonra, kendilerinin
Adalet Bakanl›¤›’n› zorlayacaklar›n›, bakanl›¤›n verdi¤i sözün takipçi-

si olan D ‹ S K , K E S K , T T B ,
T M M O B , Ç H D , B a ro l a r, Ayd›n
ve S a na tç › l a r’›n bir bütün olarak
bask› uygulamas› durumunda, sohbet hakk›n›n uygulanabilece¤i kan›s›nda olduklar›n› ifade ettiler.
Abdi ‹pekçi Park›’ndaki aç›klaman›n ard›ndan gün boyu parkta
bildiri da¤›t›ld›. Akﬂam saatlerinde
Kamu Emekçileri Cephesi Kurultay›’na kat›lmak için gelen Devrimci
Memur Hareketi’nden 100’e yak›n
memur, parkta bulunan aileleri ziyaret ettiler.
TAYAD’l› Aileler, Abdi ‹pekçi
Park›’nda sadece oturma eylemi
yapmayacak, bu süre boyunca Adalet Bakanl›¤›, milletvekilleri, çeﬂitli
kurumlarla görüﬂecekler. TAYAD’l›
Aileler Abdi ‹pekçi Park›’›nda günlük 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 süren büyük ölüm orucu direniﬂi s›ras›nda 3 y›l› aﬂk›n bir süre, yaz k›ﬂ
demeden geceli gündüzlü oradayd›lar.
2007 Ocak ay›nda genelge yay›nlan›p, sözler verilirken yine AKP
iktidardayd›. Adalet Bakan› Cemil
Çiçek’ti. Çiçek’ten sonra iki bakan
de¤iﬂti, ama genelge sudan gerekçelerle uygulanmad›. “Yeterli yerimiz
yok, yeterli personelimiz yok” gibi
sudan gerekçelerle uygulanmayan
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Art›k daha fazla sabr›m›z kalmad›.
Av. Behiç Aﬂç›’n›n 27 May›s günkü konuﬂmas›ndan:
“... Biz 19 Nisan 2008 tarihinde Adalet Bakan› ile görüﬂtü¤ümüzde
he m bi z e , h e m b a s› n a s öz ve r di . De d i k i ' b u h a kk› uy gu l at a c a ¤› m , i z l e yin prat ikte ve görün'. Fakat aradan, bu sözün üzerinde n 1,5 y›l geçme si n e r a ¤ m en d e¤ i ﬂe n y in e b ir ﬂe y y o k . En s o n y i n e A n k a r a ' y a g e l d i ¤ i mi zd e C e z a e vle r i G e ne l Mü dür lü¤ ü'y le g ör üﬂ tü¤ üm üz d e , 'bu y ›lb aﬂ ›n dan itibaren eksiksiz uygulanacak, yine bizi takip edin' dedi. Y›lbaﬂ›n d a n b u g ü n e a l t › a y d a h a g e ç t i . Ar t›k b izim d aha fazla sabr› m›z kalm a d›. B iz 23 Ma y›s 'tan beri burada y›z ve 3 1 Ma y›s'a k ad ar da bu rada ka laca¤›z. ... Ya r › n Cezaevleri Genel Müdürlü¤üyle bir randevumuz var.
B i zi m a ç › m › z d a n s o n d er ec e ö n e m l i . O r ad a g ö r e c e ¤ i z b i z e y e n i b i r g e r e k ç e m i s ö yl e y e c e k , y o k s a b il di k g e r e k ç e le r i m i te k r a r la y a c a k . O n u d a
yar›n görece¤iz."
‘sohbet hakk›’ genelgesi için TAYAD’l› Aileler "Yaﬂl› bedenlerimizle yine Ankara yollar›nday›z" sözleriyle birkez daha evlatlar›n›n sorunlar›n›n çözümü için koﬂturuyorlar.

23-24 May›s; 1. ve 2. Gün
23 May›s Cumartesi günü hiç de
yabanc›s› olmad›klar› Abdi ‹pekçi
Park›’na gelen TAYAD'l› Aileler,
hafta sonunu bildiri da¤›tma, ziyaretçileri karﬂ›lama, insanlara geliﬂ
nedenlerini anlatmakla de¤erlendirdiler.

25 May›s Pazartesi
3. Gün
TAYAD'l› Aileler, sabah erken
saate Abdi ‹pekçi Park›’ndaki El’in
önünde biraradayd›lar. Sabah iﬂe giden Ankaral›lar'a çok say›da bildiri
da¤›tt›lar. Daha sonra Ayhan Bayrak, Niyazi A¤›rman ve Paﬂa Çimen'den oluﬂan bir grup, çeﬂitli bas›n yay›n kuruluﬂlar›n›, televizyon
bürolar›n› ziyaret edip geliﬂ amaçlar›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 örgütlerini, sendika ve konfederasyonlar›, Ankara Barosu'nu ve Çankaya Belediyesi'ni ziyaret ettiler.
Yine TAYAD'l› Aileler'den Melek Akgün, Halil Karao¤lan, Ayﬂe
ﬁahin, Fatime Koyup›nar’dan oluﬂan bir grup da, milletvekili Canan
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Ar›tman'› ziyaret ettiler. TAYAD'l›
Aileler taraf›ndan Ar›tman’a verilmek üzere götürülen rapor, kitapç›k
ve bildiriye meclis kap›s›nda polisler taraf›ndan el konuldu.
TAYAD'l› Aileler, görüﬂme yapmak için gittikleri kurum ve kiﬂilere
önceden haz›rlad›klar› dosyay› ve
2008 hak ihlalleri kitapç›¤›n›, bildirileri veriyorlar.

26 May›s Sal›
4. Gün
TAYAD'l› Aileler, Abdi ‹pekçi
Park›’nda sürdürdükleri eylemlerinin dördüncü gününde, ziyarete gelenlere hapishanelerde süren tecrit,

Gücümüz Va r !
Adalet B akanl›¤› s omut
ad›mlar› k endisi a tmak i stemiyor. O zaman Adalet Bakanl›¤›n› b iz z orlayaca¤›z.
D‹SK,
K ESK,
T TB,
TMMOB, Ç HD, B arolar, Ayd›n v e Sanatç›lar zorlayacak.
Bu k urumlar›n b ask›s› i le
SOHBET HAKKI u ygulanabilir. Bizlerin bask›s› ile bu
hak u ygulanabilir.
Ça¤r›m›z t üm i nsanlarad›r... Gelin bizim sesimize ses
olun. A dalet B akanl›¤›na
SOHBET HAKKINI u ygulatacak g ücümüz v ar.

TAYAD’l› Aileler

bask›, iﬂkence ve hak gasplar›n› anlatmaya devam ettiler. Tutsaklar›n
yaﬂlar›na göre bölümlere ayr›ld›¤›n›, bu yeni sald›r› yönteminin uygulamaya 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›, odalar›, dernekleri ve bas›n› ziyaret etmeye devam ettiler.
Büro Emekçileri Sendikas›
(BES) yönetimi TAYAD'l› Aileleri
Abdi ‹pekçi Park›’nda ziyaret etti.
BES Genel Merkez yönetimi, desteklerini sunarak ailelerin yanlar›nda olduklar›n› ifade ettiler.

27 M ay›s Ç arﬂamba
5. gün
KESK'e ba¤l› E⁄‹T‹M-SEN,
BTS, SES ve BES üyeleri, TAYAD'l›lar› ziyaret ettiler. 40'a yak›n
memurun ziyaretinin ard›ndan
KESK yönetimi de ö¤len saatlerinde bir destek ziyareti yapt›. Ziyaret
s›ras›nda TAYAD Baﬂkan› Av. Behiç Aﬂç› ve KESK Genel Sekreteri
Emir Ali ﬁimﬂek birer konuﬂma
yapt›lar.
TAYAD'l› Aileler, beﬂinci gün de
çeﬂitli görüﬂmeler yapt›lar. Milletvekillerinden Eﬂref Erdem, Rahmi
Güner, Ak›n Birdal ile görüﬂülürken, Adalet Bakan›, Meclis ‹nsan
Haklar› Komisyonu Baﬂkan› ve di¤er yetkililerle de görüﬂmek için giriﬂimlerde bulunuldu.
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TAYAD’l›lar
2,5 y›l sonra
oradalar yine.
2,5 y›l önceki
sab›rlar›
ve kararl›l›klar›yla

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

Abdi ‹pekçi Direniﬂi,
Sab›rd›r, S ahiplenmedir
Manifestodur
F Tipi hapishanelerdeki tecrite
karﬂ› Büyük Direniﬂ, 2007’ye gelindi¤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, tecritin kald›r›lmas›nda bir ad›m olarak
de¤erlendiren ölüm orucu direniﬂçilerinin eyleme ara vermesinin ard›ndan, Abdi ‹pekçi Park›’nda 1230
gündür direniﬂte olan TAYAD’l›lar
da 27 Ocak 2007’de eylemlerine
ara vermiﬂlerdi.
4 y›l b›kmadan usanmadan direniﬂi halka anlatan Abdi ‹pekçi’deki
TAYAD’l›lar, anlaﬂman›n sa¤land›¤› o gün, ﬂöyle demiﬂlerdi: “Biz bu r a da 4 y› l de ¤i l, bu z ul üm bi t e ne
k a d a r o t u r m a y a h a z › r d › k ”.
Öyleydiler gerçekten.
Abdi ‹pekçi’deki eylemlerine ara
verirken de, bundan sonra da verilen
sözün takipçisi olacaklar›n› ilan etmiﬂler, mücadelenin bitmedi¤ini ve
tecrit tümden ortadan kalkana kadar
mücadeleye devam edeceklerini söylemiﬂlerdi. Ve eklemiﬂlerdi:
“Gerekti¤inde Abdi ‹pekçi direniﬂi de baﬂlayacakt›r. Bu gücümüzd e n v e ira de m iz de n s a n› yo r uz k i
h iç kims enin ﬂ üphes i yok tur”.
Gerekti.
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ﬁimdi yine Abdi ‹pekçi’deler.
TAYAD’l› Aileler, o günden bugüne kadar verilen sözün takipçisi
oldular. Hiçbir ﬂarta ba¤l› olmaks›z›n h a f t a d a 1 0 s a a t s o h b e t h a k k›’n›n tan›nd›¤› 45/1 say›l› genelgenin uygulanmas› için mücadeleyi
sürdürdüler. Fakat o gün söz verenler ne sözlerinde durdular, ne de yay›nlad›klar› genelgenin gere¤ini yerine getirdiler. Çeﬂitli bahanelerle
tutsaklar› oyalad›lar. TAYAD’l› Aileler’in tüm giriﬂimlerine, yapt›klar›
görüﬂmelere ra¤men de¤iﬂen bir ﬂey
olmad›. Adalet Bakanl›¤› sanki böyle bir sorun yokmuﬂ gibi yap›lan giriﬂimleri dikkate almad›. Genelgenin yay›nlanmas›n üzerinden iki y›l
geçti...
TAYAD’l› Aileler Abdi ‹pekçi
park›ndaki oturma eylemlerine 27
GeOcak tarihinde ara verirlerken “G
r ekti¤inde” yeniden orada olabileceklerini söylerken hiç ﬂüphesiz bunu öylesine söylemiyorlard›, ‘blöf’
yapm›yorlard›. ‹ki y›ld›r tüm çabalar›na ra¤men, Adalet Bakanl›¤›’n›n
sözünde durmamas› sonucunda TAYAD’l›lar yine Ankara’dalar iﬂte.
Ankara’da Abdi ‹pekçi’de.
22 May›s’taki aç›klamalar›nda
“Yaﬂl› bedenlerimizle yine Ankara
yollar›nday›z” diyorlard›. 23 May›s
sabah› yine Ankara’n›n ayaz›nda o
elin alt›nda buluﬂtular. “Daha önce
bize 1200 günden fazla kucak açan

Ankara’n›n, so¤u¤unu da, s›ca¤›n› da onlardan iyi hiç kimse bilemez. 4 y›la yak›n bir süre boyunca,
yaz k›ﬂ demeden, so¤uk s›cak demeden, kar, ya¤mur, f›rt›na demeden, o elin alt›nda “ Tecrite Son!”
dediler. Hapishanelerde zulüm var
dediler, hapishanelerde iﬂkence var
dediler. Direniﬂin etraf›nda kopkoyu 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 s a b r › n , s a hiplenmenin ve demokratik mücadeledeki ›srar›n manifestosu
olarak büyük direniﬂle birlikte tarihe geçti.
Sadece do¤aya, so¤u¤a ve s›ca¤a
karﬂ› direnmediler. Onlardan önce,
polisin bask›s›na, gözalt›lara, tutuklamalara, tacizlere, provokasyonlara
karﬂ› direnmek zorundayd›lar orada.
Y›lmad›lar, sinmediler, bir an bile direniﬂi anlatmay› b›rakmad›lar. O,
emekçi elinin alt›ndaki direniﬂi, Ankara’da oturup da duymayan, bilmeyen kalmad› hemen hemen.
Tarih 16 Eylül 2003’tü. AKP iktidar› direniﬂi bitirememiﬂ, kopkoyu
bir sansürle hapishanelerdeki zulmün, tecrit iﬂkencesinin d›ﬂar›ya duyulmas›n› engellemek istiyordu.
Sansürün en koyu oldu¤u bu dönemde TAYAD’l› Aileler, sansürde
bir gedik açmak amac›yla o gün,
Baﬂkent’te zulmün karargah›n›n yan› baﬂ›ndaki Abdi ‹pekçi Park›’nda
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çad›r kurup 10 gün oturma eylemi
yapacakt›. Fakat polis daha ilk günden TAYAD’l›lara azg›nca sald›r›p
herkesi gözalt›na alt›. Çad›rlara, battaniyelere ve di¤er tüm eﬂyalara el
koydu. Ankara Valili¤i, Emniyet
Müdürlü¤ü izin vermiyordu. Keyfi
bir ﬂekilde yasak diyordu. Oysa daha önce ayn› parkta Kamu-Senliler
ve depremzedeler, çad›r kurup günlerce kalm›ﬂlard›. Yasaklar TAYAD
içindi. AKP iktidar› sansürün delinmesini ve direniﬂin halka ulaﬂmas›n›
istemiyordu. TAYAD’l›lar da bir kez
karar vermiﬂlerdi. Evlatlar›n›n sesiydi onlar. Susamazlard›. Boyun e¤emezlerdi AKP’nin keyfi dayatmalar›na. Susmad›lar. Boyun e¤mediler.
Abdi ‹pekçi’deki aileler Ankara’n›n iﬂkencehanelerinde iﬂkence
görürken, ayn› gün baﬂka TAYAD’l›lar ald› onlar›n yerini. Dövizlerini aç›p oturdular elin alt›na.
Polis yine sald›rd›, yine gözalt›na
ald›, onlar›n yerini baﬂka aileler ald›
bu kez, yine oturdular elin alt›na.
AKP’nin polisi direniﬂe ses olacak
bir eylemi baﬂtan engelleme karar›ndayd›. Ama TAYAD’l›lar da kararl›yd›...
TAYAD’l›lar demokratik haklar›n› kullan›yorlard›. Yasal gerekli
likleri de yerine getirip 10 gün oturma eylemi yapacaklard›, fakat faﬂizm, “yapt›rmam” diyordu. ‹ﬂte bu
noktadan sonras› art›k bir i r a d e s a vaﬂ›yd›. AKP iktidar›, keyfiyetine,
sansüre boyun e¤ilmesini istiyordu.
TAYAD’l› Aileler ise mücadele tarihlerinde hiç boyun e¤memiﬂlerdi.
Güçlerini, hakl›l›klar›ndan, sab›r ve
direniﬂle örülmüﬂ mücadele tarihlerinden ve o¤ullar›n›n k›zlar›n›n direniﬂlerinden al›yorlard›.
K›sa zamanda elin alt› yeni bir
d i reniﬂ mevzisine dönüﬂtü. Onlarca
kez, onlarca TAYAD’l› gözalt›na
al›nd›. ‹çlerinden tutuklan›p F Tiplerinin hücrelerine at›lanlar oldu.
Gözalt›ndan veya hapishaneden ç›kan yine do¤ru “el’in alt› na” koﬂtu.
TAYAD’l›lar art›k 10 günlü¤üne de¤il “zafere kadar buray› terk etme yece¤iz” diyorlard›.

Say›: 182

Abdi ‹pekçi’nin as›l anlam›
ISRARdad›r. SAH‹PLENMEdedir. K ARARLILIKtad›r. Ve b unlar, d ünden
bu yana hiç eksilmemiﬂtir.

Sonuç Alma Kararl›l›¤›n›n
Mütevaz› Ama Kesin
Bir ‹fadesi
Tam binikiyüzotuz gün kald›lar o
elin alt›nda. Dediklerini yapt›
TAYAD’l›lar. Zafere kadar oradayd›lar. 1230 gün irade savaﬂ› hiç bitmedi 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 durmad›. Fakat bitiremediler direniﬂi.
Park›n ad› direniﬂle özdeﬂleﬂti. D i ren i ﬂ i ç i n d e b i r d i re n i ﬂ , d e s t a n i ç i n d e b i r d e s t a n yarat›ld› orada. Abdi
‹pekçi Park›, Direniﬂ Park› oldu.
Abdi ‹pekçi Direniﬂi, bir hakk›n,
demokratik bir mevzinin nas›l kazan›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 koﬂullar›nda hiçbir hakk›n kazan›lamayaca¤›n›n, hiçbir mevzinin korunamayaca¤›n›n aç›k göstergesidir.
Ayn› zamanda ›srarl›, kararl› olundu¤unda, her türlü bedelin göze
al›nd›¤›nda, hiçbir gücün mücadelenin önünde engel olamayaca¤›n›n
da göstergesidir. Biçimiyle, özgünlü¤üyle belki bir ilktir dünyada da.
Abdi ‹pekçi Direniﬂi 1000. gününe yaklaﬂ›rken ﬂöyle yaz›lm›ﬂt›
Yürüyüﬂ sayfalar›nda:
“Emperyalizm ve oligarﬂi cephesi, direniﬂi k›rmak için alt› y›l boyunca 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 oligarﬂinin sansürüne karﬂ›, sansürü parçalama kararl›l›¤›yla yarat›ld›. Baﬂlang›çta direniﬂi desteklemek için
gündeme getirilen bir eylem, k›sa
sürede kendisi bir direniﬂe, irade
savaﬂ›na dönüﬂtü. Bu aﬂamada buradaki eylemin ﬂekilleniﬂinde de sonuç alma kararl›l›¤› damgas›n› vurmuﬂtur. Sansürde bir gedik açma ve
tecrit ve direniﬂi tüm ülkeye duyurma kararl›l›¤›yla Abdi ‹pekçi Direniﬂi mevzisi yarat›ld›. (…)
Abdi ‹pekçi, sonuç alma kararl › l › ¤› n ›n , z a fe re i na nc › n mü t ev a zi
ama kesin bir ifadesidir. Tutsak yak›nlar› büyük direniﬂ içinde, kavgan›n ancak ‘sonuna kadar’ diyebilmekle ve zafere inanmakla kazanabilece¤ini ö¤renmiﬂ ve bu bilinçle
yaratm›ﬂlard›r Abdi ‹pekçi Direniﬂini de.” (4 Haziran 2006, Say›:55)
Abdi ‹pekçi’nin as›l anlam› ISRARdad›r. SAH‹PLENMEdedir.
KARARLILIKtad›r. Ve bunlar,
dünden bu yana hiç eksilmemiﬂtir.
TAYAD’l›lar, iﬂte böyle bir direniﬂ tarihine sahip olduklar› için bugün yeni Adalet Bakan›’na “irademizi s›namaya kalkmay›n” diye sesleniyorlar. Bu miras›n sorumlulu¤uyla, tecrite karﬂ› mücadeleyi sürdürüyorlar.

Abdi ‹pekçi Tutsaklar›n
Asla Yaln›z
B›rak›lmayacaklar›n›n
‹fadesidir
Abdi ‹pekçi Direniﬂi, oligarﬂinin
sansürünün yan›nda 19 Aral›k katliam›yla kesintisiz sürdürülen bask›
ve terör sonuncunda sansür kadar
“otosansür”ün de en koyu oldu¤u
bir dönemdir. Kendilerine sol, sosyalist, ilerici, ayd›n payesi biçenlerin de önemli bir kesimi, b›rak›n direniﬂi sahiplenmeyi, tecrite karﬂ›
ç›kmay›, ad›n› a¤›zlar›na bile alam›yorlard›. ‹ﬂte, TAYAD’›n Abdi ‹pekçi de yaratt›¤› direniﬂ, o direniﬂ
mevzisi, tutsaklar›n hiçbir koﬂulda,
hiçbir zaman asla yaln›z b›rak›lmayaca¤›n›n da ifadesidir.
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1230 gün boyunca orada TAYAD’l›lar, hücrelerdeki özgür tutsaklarla, direniﬂçilerle, ayn› havay› solumuﬂlard›r. Gün olmuﬂ, evlatlar› gibi
kendileri de tecrit edilmiﬂlerdir o
parkta; yaln›zl›¤a karﬂ› direnmiﬂlerdir. Birçok kesimin umudunu tüketti¤i zamanlarda onlar, ne zaman gelece¤ini kestiremedikleri zafere olan
inançlar›yla zamana karﬂ›, zulme karﬂ› direnmiﬂlerdir. Ve hiçbir gün tutsaklar› yaln›z b›rakmam›ﬂlard›r.
TAYAD’l›lar, iﬂte ﬂimdi bugün
yine O “El’in A l t › n d a ” l a r. O elin
alt›ndan sesleniyorlar yine; “ Aradan 2 y›l geçti. 3. y›l baﬂlad›. Ve de¤iﬂen bir ﬂey yok. Adalet Bakanlar›
de¤iﬂiyor ama SOHBET HAKKI hala uygulanm›yor. Tutsaklar›n aleyhine olan her türlü düzenleme Adalet Bakan›’n› beklemeden derhal
uygulan›rken, nedense SOHBET
HAKKI uygulanm›yor. Adalet Bakanlar› sözler veriyor ama de¤iﬂen
bir ﬂey yok. Oysa sözler tecriti kald›rm›yor. Somut ad›mlar at›lmas›
gerekiyor.” diyorlar.
Yine o elin alt›ndan t u t s a k l a r › n
sesi oluyorlar. AKP, ikiyüzlü politikalar›n› ve tecriti sürdürüyor. Tutsaklar aras›nda çeﬂitli s›n›fland›rmalar yaparak tecriti daha da pekiﬂtirmek peﬂinde. F tiplerinde fiziki

Hapishanede
Ölümler!
Mersin’de Newroz kutlamalar›na
kat›ld›¤› için hakk›nda “örgüt propagandas›
yapmak”tan
aç›lan davada 10 ayTECR‹TTEN l›k hapis cezas›na
çarpt›r›lan Mustafa Elelçi, 18 May›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-
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Bunu herkes biliyor. Onlar› hiçbir
iktidar susturamad›, susturamaz.

2,5 y›l sonra yeniden El’in
alt›na geliﬂleri gösteriyor ki;
tutsak y ak›nlar›, o ¤ullar›na,
k›zlar›na, anne ve babalar›na,
eﬂlerine, tecrit uygulayanlar›n y akas›n› b ›rakmayacak!
sald›r›lar, keyfi uygulamalar, iﬂkenceler devam ediyor. Ölümler devam
ediyor. Yeni yeni uygulamalarla tutsaklar› örgütsüzleﬂtirme ve teslim
a l m a sald›r›lar› devam ediyor.
AKP ﬂunu çok iyi bilmelidir ki,
bugüne kadar tutsaklar› nas›l ki teslim alamam›ﬂsa, sald›r›lar› iﬂe yaramam›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 olacakt›r.
TAYAD’l›lar yine o elin alt›nda.
O sesi asla k›samazs›n›z. O ses direniﬂin, direniﬂçilerin sesidir. Sabr›n,
inanc›n sesidir. Onlar bugüne kadar
nice zorlu yollar› aﬂ›p da geldiler.
nesi’nde ciddi sa¤l›k sorunlar› bulunan 60 yaﬂ›ndaki tutsak M u s t a f a
D e m i r ’in, hastaneye sevki ç›kmas›na ra¤men hapishane idaresi taraf›ndan zaman›nda hastaneye götürülmedi¤i için yaﬂam›n› yitirdi.
*

Sincan’da Can
Güvenli¤i Yok
Sincan Kapal› Kad›n Hapishanesi’nde Ajda ‹nci adl› tutsak, tedavi için götürüldü¤ü Sincan Devlet
Hastanesi’nde askerler taraf›ndan
dövüldü.
15 May›s’ta Hastaneye götürülen ‹nci’nin burada muayenesi engellenirken, askerler kan tahlili s›ras›nda ‹nci’ye sald›rd›lar. Tekme
tokat dövülen ‹nci, can güvenli¤i

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 tipi hapishanelerde tecritin oldu¤unu
anlataca¤›z. SOHBET HAKKININ
uygulanmad›¤›n› anlataca¤›z. Hukuk devleti oldu¤unu iddia eden bir
devlette Adalet Bakanl›¤›’n›n SOHBET HAKKI genelgesinin uygulanmad›¤›n› anlataca¤›z. Adalet Bakan›’n›n bu hakk› uygulamak için söz
verdi¤ini ama sözünü tutmad›¤›n›
anlataca¤›z” diyorlar. Tek talepleri
var onlar›n. ‹ktidar› yalan söyle m e y i b › r a k m a y a ça¤›r›yorlar. ‹kiyüzlülükten vazgeçmeye ça¤›r›yorlar. 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¤ullar›na, k›zlar›na, anne ve babalar›na,
eﬂlerine, tecrit uygulayanlar›n yakas›n› b›rakmayacak!
olmad›¤› için hastaneye gidemiyor.
*

Bir Mektuptan:
Tecrit Pekiﬂtiriliyor
Burada 13 Mart’ta tutuklu hükümlü ayr›m› yap›lm›ﬂt›. 22 ve 24
Nisan’da da yaﬂl› genç ayr›m› yap›ld›. 18-21 yaﬂ aras› tutsaklar› zorla ay›rarak B2 Blok’ta toplad›lar.
21-35 yaﬂ aras› ve 35 yaﬂ üstü,
ayn› dosyadan yarg›lananlarda ayr›ﬂt›r›r›lacak deniyormuﬂ, böyle bir
genelge oldu¤u belirtiliyormuﬂ. Tabiki 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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‹stanbul’da Halk Toplant›lar›
‹stanbul’da Halk Cepheliler
“‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas› çal›ﬂmalar›na yoksul mahallelerde yapt›klar› halk toplant›lar›yla devam ettiler.
Toplant›larda halktan insanlar kampanya hakk›ndaki
görüﬂlerini bildirdiler.



‹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›.

Say›: 182

O k m e y d a n › : Halk Cepheliler
“‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas›
çerçevesinde 23 May›s akﬂam› Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›’nda bir
halk toplant›s› düzenledi. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan analar, babalar, ö¤renciler, halktan insanlar söz
alarak düﬂüncelerini ifade etti. ‹ki
çocuklu bir baba kampanyan›n gereklili¤i, hakl› ve meﬂru oluﬂunu anlat›p herkesin kat›l›mc› olmas› gerekti¤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 haks›zl›¤a boyun e¤meyelim ça¤r›s›
yapt›.
Okmeydan› Haklar ve Özgürlükler Derne¤i çal›ﬂanlar›n›n ve Okmeydan› Halk Kütüphanesi’nden
bir çal›ﬂan›n kampanya çal›ﬂmalar›n› anlatt›¤› toplant› son olarak Nurzet Günal’›n, “Biz halk›z. Güçlü
olan biziz, hakl› olan biziz. Biz istersek 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. Toplant›da 10 Haziran’da büyükﬂehir
belediyesine imzalar› götürecek ko-

misyon için üye seçildi.

G ü l s u y u : Ücretsiz ulaﬂ›m hakk› 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 konuﬂmas›yla baﬂlad›. Yap›lan konuﬂmada örgütsüz halk kitlelerinin hak alma mücadelelerinde pasif kalaca¤›,
temel hak ve özgürlüklerimizi almada örgütlü olman›n olmazsa olmaz ﬂart oldu¤u anlat›ld›. Taksim’de kutlanan 1 May›s’›n da örnek olarak verildi¤i konuﬂmada, temel bir hakk›n verilmedi¤i, aksine
ancak mücadele ederek; bedel ödenerek 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›.

N u r t e p e : Halk Cephesi’nin
baﬂlatm›ﬂ oldu¤u “Ö¤rencilere Ücretsiz Ulaﬂ›m Hakk›m›z› ‹stiyoruz
Alaca¤›z Kampanyas›” 23 May›s
günü Nurtepe’de yap›lan Halk Toplant›s›yla devam etti. Toplant›da,
ulaﬂ›ma verilen paran›n herkesin sorunu oldu¤u belirtildi. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda, kampanyan›n hakl›l›¤›n›
ve amac›n› dile getirerek bu hakk›n
kazan›lmas›nda birlikte hareket etmenin, bu talebi sahiplenmenin
önemine de¤inildi. O güne kadar
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süren kampanya çal›ﬂmas›n›n ard›ndan toplant›ya kat›lan ö¤renciler ve
veliler söz ald›lar. Toplant›da yerel
belediyelerle ö¤rencilere ücretsiz ulaﬂ›m hakk› talebi için görüﬂmek üzere
velilerden oluﬂan 4 kiﬂilik bir heyet
oluﬂturuldu. Toplant› 1-5 Haziran tarihleri aras›nda yerel belediyelerle,
10 Haziran günü de Büyükﬂehir Belediyesi’yle görüﬂülece¤inin duyurular›yla sona erdi.

Ba¤c›lar: 24 May›s günü Karanfiller Kültür Merkezi’nde de halk
toplant›s› yap›ld›. Toplant›ya gelenler
okullarda aidat ad› alt›nda para istenildi¤ini, ödeyemeyen ailelerin çocuklar›n›n d›ﬂland›¤›n›, ö¤retmenler
ve müdürler taraf›ndan sürekli aidat›
ödemeleri için çocuklar›na bask› yap›ld›¤›n› anlatt›lar. Yaﬂan›lan iﬂsizlik
ve yoksulluktan kaynakl› aidat› ödeyemediklerini 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 Belediyesi’ne gidilece¤i ve imzalar verilerek taleplerin yerine getirilmesi istenilece¤i duyuruldu.
Alibeyköy: 25 May›s günü yap›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 kat›lan genç bir iﬂçi ise “Ailemin önyarg›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 “yerel 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›ﬂmalar›n ev ev, okul okul, sokak sokak yo¤un bir ﬂekilde yap›lmas› gerekti¤i
ifade edilerek toplant› sona erdirildi.
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Liseli Gençlik “‹stiyoruz Alaca¤›z”
Kampanyas›na Devam Ediyor
‹ s t a n b u l : 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 Lisesi’nde kuﬂlama ve pullama yap›larak kampanya çal›ﬂmalar›na devam edildi. 4000 adet kuﬂlama ve
pullama yap›lan Cibali Lisesi’nde
ö¤renciler de destek verdi. Dil Nihat Özye¤in Lisesi’nin 1000 adet
kuﬂlama ve 50 tane pullama yap›ld›. ﬁiﬂli Endüstri Meslek Lisesi’nde de okulun etraf›na 50 tane
pullama yap›ld›.

A d a n a : 21 May›s günü Adana Büyükﬂehir Belediyesi önünde
toplanan Halk Cepheliler sloganlarla, dövizlerle paral› ulaﬂ›m› protesto etti. Eylemde “Ücretsiz Ulaﬂ›m Hakk›m›zd›r! ‹stiyoruz Alaca¤›z! Hakl›y›z Kazanaca¤›z” pankart› aç›larak kampanya hakk›nda
bilgi verildi. Kampanya çerçevesinde yap›lan çal›ﬂmalara polisin
bask›lar› anlat›larak teﬂhir edilirken 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› ulaﬂ›m masraflar›na harc›yoruz. Ücretsiz ulaﬂ›m hakk›m›zd›r. Biz bu
ülkenin halk› olarak her türlü zorlu¤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 Kazanaca¤›z, ‹stiyoruz Alaca¤›z, Ücretsiz Ulaﬂ›m ‹stiyoruz” sloganlar›yla
sona ererken Halk Cephesi ad›na 6
kiﬂilik bir heyet toplanan 2252 imzay› yetkililere teslim etmek için
belediye binas›na girdi. ‹çeriye bas›n al›nmazken ayr›ca muhatap
olacak bir yetkili bulunamad›. Heyet bunun karﬂ›s›nda imzalar› evrak kay›ta teslim ederek takipçisi
olacaklar›n› belirtti.

M a l a t y a : Hafta içerisinde
Malatya ve Gazi Liseleri önünde
kuﬂlamalar yap›p, bildiriler da¤›tan Halk Cepheliler 21 May›s günü Gazi Lisesi önünde bir eylem
yapt›. “Ö¤rencilere Ücretsiz Ulaﬂ›m ‹stiyoruz Alaca¤›z” pankart›n›n taﬂ›nd›¤› eylemde, döviz taﬂ›n›rken “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Sömürüye Son! Ücretsiz
Ulaﬂ›m ‹stiyoruz”, sloganlar› at›ld›. Eylemde okunan aç›klamada;
“Ücretsiz ulaﬂ›m hakk›m›z için velileri, 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 yat›r›mlar de¤il sorunlar›m›z›n çözümünü ‹stiyoruz Alaca¤›z” denildi.

Elaz›¤: Halk Cephesi 23 May›s günü Hozat Garaj›’nda bir eylem yapt›. “Ö¤rencilere Ücretsiz
Ulaﬂ›m Hakk› ‹stiyoruz Alaca¤›z”
pankart›n› açan Halk Cephesi
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alanda “Servis Ücreti Soygununa
Son, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Ö¤rencilere Ücretsiz Ulaﬂ›m
‹stiyoruz” yaz›l› dövizler ve k›z›l
flamalar taﬂ›yarak, s›k s›k “Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Ücretsiz Ulaﬂ›m ‹stiyoruz, Servis Ücreti
Soygununa Son, Halk›z Biz ‹stiyoruz Alaca¤›z” sloganlar›n› att›lar.
Eylemde yap›lan aç›klamada yaﬂanan tüm sorunlar›n çözümün birlik
ve güç oluﬂturuldu¤unda, haklar
için mücadele edildi¤inde çözülece¤ine vurgu yap›ld›. Eylem imza
toplanmas›n›n ard›ndan bitirildi.
Po lis in “‹ st iyo ru z Alaca¤›z”
K a m p a n y a s › n a Ta h m ü l s ü z l ü ¤ ü
Halk Cephesi “‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas› çerçevesinde Elaz›¤’›n yerel radyolar›ndan Ezgi
Radyo’ya programa davet edildiler.
Ancak programdan bir gün önce
Elaz›¤ polisi radyoyu aray›p “onlar› programa ç›kar›rsan›z gerisine
kar›ﬂmay›z sizin için hiç iyi olmaz”
diyerek radyocular› tehdit etti. Polisin bu pervas›zl›¤›yla ilgili bir
aç›klama yapan Elaz›¤ Halk Cephesi “AKP’nin polisi, insanlar› tehdit ederek nereye varaca¤›n› zannediyor” diye sorarken, “Halk›n en
küçük hak mücadelesine dahi tehdit bask› ﬂiddet ve copla cevap veren AKP’nin polisi tehdit ve bask›yla hiçbir yere varamaz” denilen
aç›klamada mücadelenin sürdürülece¤i vurguland›.

D e r s i m : Halk Cephesi 25 May›s 2009 tarihinde yaz›l› bir aç›klama yay›nlad› ve E¤itim Hakk› için
ö¤renci ve velilere örgütlenme ça¤r›s›nda bulundu. Aç›klamada; il yerelinde yaﬂanan sorunlar belirtilirken;
“Her e¤itim ö¤retim y›l› baﬂ›nda sorunlar›n çözümüne dair verilen sözler ve vaatler zamanla unutturuluyor. E¤itim sistemi ise her y›l
kendi sorunlar›yla baﬂ baﬂa b›rak›l›yor.” denildi. Aç›klaman›n sonunda ö¤renci ve velilere ça¤r› yap›larak “E¤itim sisteminin sorunlar›n›n
her y›l bir önceki y›l›n tekrar› olmas›n› istemiyorsak bu uygulama-

Say›: 182

lara karﬂ› birleﬂelim” denildi.

A n k a r a : “‹stiyoruz Alaca¤›z”
kampanyas› ile ö¤rencilere ücretsiz
ulaﬂ›m talep eden Halk Cepheliler
Mamak ﬁirintepe'de imza toplamaya devam etti. Bugüne kadar
1000'e yak›n imzan›n topland›¤›
kampanya'da 25 May›s günü ﬁirintepe 1. Caddede imza masas› aç›ld›. Halk›n ilgiyle karﬂ›lad›¤› imza
masas›nda Halk Cepheliler, 27 May›s'ta Ege Lisesi önünde ö¤rencilere ücretsiz ulaﬂ›m hakk› için yapacaklar› 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.

ADANA

MALATYA

‹ z m i r : 25 May›s günü, Narl›dere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi’nin önünde ders ç›k›ﬂ› saatinde
bir eylem yap›ld›. Aç›klamada
“Ö¤renciler, anne, baba, kardeﬂ hepimiz 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 yararlanmak istiyoruz. Talebimiz hakl› bir
taleptir.”denildi. Ayr›ca Narl›dere
de kuﬂlamalar ve pullamalar yap›ld›. 24 May›s günü Büyük Yamanlar Pazar yerinde imza masa aç›larak imza topland›.

ELAZI⁄

ANKARA

K a s t a m o n u : Halk Cephesinin 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.

ANTALYA
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Öğretmenimiz
Baz›lar›m›z vard›r; haval›, büyük 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 arkadaﬂlar›m›z kendilerinin de halktan
birisi oldu¤unu unutuverirler.
Halk günlük ve sade düﬂünür.
Önüne ç›kan, elle tutulur, gözle
görünür sorunlar› çözmeye yönelir. Siyasi sorunlardan kültürel,
ekonomik sorunlara
kadar bu böyledir.
Halk›n
günlük
hayat mücadelesi
verirken ne tür sorunlarla karﬂ›laﬂt›¤›n›, örne¤in, mahallenin öncelikle nelere ihtiyac› oldu¤unu
bilmemiz gerekir.

Bugün tüm mahallelerde saptayabilece¤imiz ve orada yaﬂayan herkesi ilgilendiren kimi ortak sorunlar ﬂöyle s›ralanabilir:
- Yol Sor unu: Ço¤u gecekondu semtlerinde yollar k›ﬂ›n çamurdan, yaz›n tozdan geçilmez

- Sa¤l›k Sor unu: Yoksul mahallelerde sa¤l›¤› tehdit eden birçok ﬂey vard›r. Sa¤l›ks›z konutlar›n yan›nda, mahallerin ortas›nda la¤›m akt›¤› bile az tan›k olunan ﬂeyler de¤ildir. Çöpler toplanmaz. Sa¤l›k kuruluﬂu yoktur.
Halk›n sa¤l›k hizmeti alacak geliri yoktur. Çok basit tedavi edilebilir hastal›klarda birçok insan
ölür, ya da sakat kal›r. Bu nedenle imkânlar dâhilinde devrimcilerin zaman zaman örgütledi¤i
sa¤l›k taramalar› geniﬂ sempati
ile karﬂ›lan›r. Etkili bir propaganda ve kitle çal›ﬂmas› arac›d›r.
- O k u l - O kula
U l a ﬂ › m S o r unu:
Okullar genellikle
yetersizdir. Birçok mahallede en
fazla ilkokul vard›r. Kimisinde o
da yoktur. Çocuklar okula gitmek için kilometrelerce yol yürürler, birikti¤inde
büyük miktarlara ulaﬂan yol paras› verirler. Okullarda her bahane ile para al›narak halk soyulur.
Zaten yoksul olan halk para al›nmas› konusunda oldukça hassas
davranmaktad›r. Bu konu örgütlü bir ﬂekilde ele al›n›rsa; hem
halk›n soyulmas› engellenebilir,
hem de etkili sonuçlar yarat›labilir.

GÜNLÜK SORUNLAR
ETRAFINDA ÖRGÜTLENECE⁄‹Z

Her kesimin sorunu bizim sorunumuz olmal›d›r. Yeter ki o soruna kitlelerin duyarl›l›¤› olsun.
Ve biz onun etraf›nda örgütlenmeler yaratabilelim.
Bu aç›dan yaklaﬂ›ld›¤›nda ve
bunlara bir de faﬂizmin zamlar›yla, zulümleriyle halka yönelik
uygulamalar›ndan kaynaklanan
genel sorunlar eklendi¤inde mahallelerin tam bir çeliﬂkiler yuma¤›yla kuﬂat›lm›ﬂ oldu¤unu görürüz.
Mahallelerde kitleleri örgütleyebilmek için bütün ﬂartlar fazlas›yla vard›r. Yeter ki biz bu yu-

Ö⁄RETMEN

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

rak direndi¤ine tan›k oluruz.

BAS‹T, ÖNEMS‹Z DE⁄‹L!

“Basit, önemsiz, sorunlar” demeden, ön plana ç›kan talepler
mutlaka
de¤erlendirilmelidir.
Devrimciler en ilkel ve basit
araçlarla da olsa son derece mütevaz› haklardan baﬂlayarak da
olsa, halka kendi yaﬂam›na sahip ç›kmak için mücadeleyi ö¤retmek zorundad›r. Halk ancak
bu mücadele içinde daha genel
ve siyasi sorunlar› kavrayabilir.
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ma¤›n hangi ucunu tutmaya öncelik verece¤imizi bilelim. Yeter ki ön plana ç›kan ve halk›n en hassas oldu¤u çeliﬂkiyi bulal›m.

haldedir. Dar ve bozuk oldu¤undan araç trafi¤ine elveriﬂsizdir.
Ana yollarda üst geçit olmamas›
nedeniyle birçok insan trafik
kazalar›na u¤ramaktad›r. Özellikle trafik kazalar› sonras› halk
bu talebe oldukça duyarl› davranabilmekte, yol kesme gibi kararl› eylemler yapabilmektedir.
- S u S o r unu: 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 kesintiler olmaktad›r.
- Konut Sor unu: Halk›n ço¤u
sa¤l›ks›z konutlarda yaﬂar. Kiminin hiç konutu yoktur. Y›k›m sorunu vard›r. Çat› akar, y›k›lma
çökme tehlikesi eksik olmaz vb.
Özellikle y›k›m sorunu çok yak›c› bir sorundur. Mahalli birimlerde en kitlesel ve en kararl› direniﬂler bu sorun etraf›nda geliﬂmektedir. Hemen her dönem bir
yerlerde halk›n gecekondusunun
baﬂ›na y›k›ld›¤›na ve buna karﬂ›
insanlar›n canlar›n› diﬂine taka-

- Yozlaﬂma Sor unu: Devletin
de özel teﬂviki ile özellikle iﬂsiz
gençler, uyuﬂturucu–çete– kumar–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 etmektedir. Buna karﬂ› mücadele edenleri ise bask› ve terörle sindirmektedir.
- Spor Sor unu: Gençlerin yararlanaca¤› spor alanlar› ya hiç
yoktur, ya da çok yetersizdir. Bu
yönde gençlerin ciddi taleplere
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sahip oldu¤u kuﬂkusuzdur.
- Bask› ve ‹ﬂkence Sor unu: Mahallelerdeki polis-jandarma karakollar›
halka iﬂkence ve bask› yapan, esnaf›
haraca ba¤layan kurumlard›r. Halk
bunlardan yaka silker durumdad›r.
- Faﬂist Çeteler Sor unu: Faﬂist çeteler polis himayesinde mahallelerde
terör estirmekte, baz› yerlerde din ve
milliyetçili¤i kullanarak, halk› birbirine düﬂürüp çat›ﬂt›rarak bu zeminde
örgütlenmeye çal›ﬂmaktad›rlar.
- Sosyal-Kültürel Sor unlar: Bu tür
kurumlar hemen hemen hiç yoktur.
Tiyatrosu, sinemas›, kütüphanesi bulunan mahalle bulmak imkâns›zd›r.
Olsa da dar gelirli halk yararlanamaz.
Her birim mutlaka bu tür araﬂt›rmalar yapmal› ve bu araﬂt›rmalar›n
süreklili¤ini sa¤lamal›d›r. Kadrolar ve
taraftarlar kitleler aras›nda somut taleplerin ve düﬂüncelerin tespitini yapmay›, gözlemleme ve araﬂt›rma yapmay› bir al›ﬂkanl›k haline getirmeli,
hiç elden b›rakmamal›d›r. Çünkü kitlelerin talep ve sorunlar› da, düﬂünceleri de de¤iﬂkendir. Bugün bu yar›n
baﬂkas› ön plana ç›kabilir.
Bunlar›n yan›nda daha birçok sorun say›labilir, yine her mahallede
farkl› sorunlar ön plana ç›kabilir. Bunlara, 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› durumlar da dâhil ne olursa olsun sorunu çözme yöntemini bulabilmektir.
Ancak esas olan bunlar etraf›nda kit l eler i har e k e t e g e ç i r m ek , ö r g üt le m e k
ve kitlelerin örgütlü gücüyle sor unlar›
çözmektir. Böyle yap›ld›¤›nda devrimci 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›¤›nda e¤itilecek ve siyasallaﬂacakt›r.
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Sorunlar / Çözümler
‘FIRSAT’
K‹ME GÖRE?
S›n›flar mücadelesinde esas
olarak iki tür çeliﬂki vard›r:
Uzlaﬂabilir ve uzlaﬂmaz çeliﬂkiler. Egemen s›n›flar aras›ndaki çeliﬂkiler, uzlaﬂabilir çeliﬂkilerdir. Ezen s›n›flarla ezilen s›n›flar, baﬂka deyiﬂle sömürenlerle sömürülenler aras›ndaki
çeliﬂki ise, UZLAﬁMAZ’d›r.
Bu durum, iki s›n›f›n ç›karlar›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 güvenilmezdir. Bu ayr›m her alanda, 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 emperyalizmin sözcüsü olarak konuﬂtu¤u
ﬂüphe götürmeyen Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün sözünü etti¤i f›rsat›n “içeri¤ini”
kimse bilmiyor henüz. Bu f›rsat’›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. O n l a r a f›rsat
olan, h a l k a tuzakt›r. O n l a r a
f›rsat olan h a l k a kapand›r.

Bunu söylerken, tahmin yapm›yoruz, kahinli¤e de soyunmuyoruz; sadece s› n › f s a l 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 olduklar› 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 sözlerinden anlamlar ç›kar›p beklentiler içine girenlere yine de
bir hat›rlatma yapal›m; Gül,
S r i L a n k a devlet baﬂkan›n›
Tamillere karﬂ› gerçekleﬂtirdikleri yoketme sald›r› nedeniyle kutlayan bir Cumhurbaﬂkan›’d›r. Sri Lanka’daki Tamil
sorunu, bizim ülkemizdeki
Kürt sorunu gibi, bir ulusal sor u n d u r. Sri Lanka devleti, sorunu “yokederek” çözmeye giriﬂmiﬂ ve Gül de bunu k u t l a y a r a k , kendi kafas›ndaki “çözüm
yöntemini” ortaya koymuﬂtur.
Bu kafa yap›s› nas›l Kürt sorununu çözer?
Hat›rlanaca¤› gibi, bu tart›ﬂmalar›n baﬂlang›c› olarak,
Cumhurbaﬂkan› Abullah Gül,
‹ran gezisi s›ras›nda “iyi ﬂeyler
olacak” demiﬂti. Ayn› bak›ﬂ
aç›s›yla tekrar ediyoruz: Gül
ve oligarﬂi için iyi olan, Kürt
halk› için kötüdür. ‹ki kere ikinin dört etti¤i, gecenin gündüzü izledi¤i ne kadar kesinse,
toplumsal ve siyasal planda bu
da o kadar kesindir.
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TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu Baﬂkan›
Zafer Üskül, geçen hafta, hekimlerin iﬂkenceye
karﬂ› ‹stanbul Protokolü’nü uygulamalar›na
iliﬂkin bir e¤itim toplant›s›na kat›ld›.
Resmi ad› ''‹ﬂkence
ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›k D›ﬂ›, Aﬂa¤›lay›c›
Muamele veya Cezalar›n
Etkili Biçimde Soruﬂturulmas› ve Belgelendirilmesi ‹çin El K›lavuzu''
olan, k›saca da ‹stanbul
Protokolü olarak bilinen
iﬂkenceyle mücadele
a n l a ﬂ m a s › , 1996’da haz›rlanm›ﬂ,
1999’da da BM Genel Kurulu’nda
onaylanm›ﬂt›.
‹ﬂkenceye karﬂ› say›s›z uluslararas› anlaﬂmalar ve ulusal yasalar gibi, o da hükümsüzdü. Söz konusu
toplant›da Zafer Üskül’ün yapt›¤›
konuﬂma, bu anlaﬂmalar›n neden ve
nas›l hükümsüz kald›¤›n› da anlat›yordu bir bak›ma.
Üskül ﬂöyle dedi toplant›da:
“Türkiye’de en büyük s›k›nt›m›z iﬂkencenin yapan›n yan›na kar kal mas›d›r.” (Bas›n, 22 May›s 2009)
Üskül, konuﬂmas›n›n devam›nda
“ T ü r k iy e ’ d e g e r e k li d e l il v e in c e l e me ler y ap ›l am ad ›¤ › i çi n etk in b i r
soruﬂturma olana¤› yakalanama d›¤›n›” söylüyordu.
ﬁimdi birçoklar› Üskül’ün sözlerini, bir samimiyet, cesaretli bir ç› k›ﬂ ve benzeri ﬂekilde de¤erlendireceklerdir. Zafer Üskül iktidardaki
bir partinin milletvekilidir. TBMM
‹nsan Haklar› Komisyonu Baﬂkan›d›r. O, “En büyük s›k›nt›m›z iﬂken cenin yapan›n yan›na kar kalmas› d›r” tespitini yapacak konumda biri
de¤ildir: N e de n i ﬂ k e n c e ya pa n › n
y a n › n a k a r kal›yor? Kim engelli y o r, k i m k o r u y o r iﬂkencecileri?
TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu’nda baﬂkanl›k yapan biri, bunlara cevap vermelidir. Üskül’ün görevi yak›nmak de¤ildir. Herkesin bildi¤i bir gerçe¤i itiraf etmek de de¤ildir. E¤er Türkiye’de ‹ﬂkence ya-

Türkiye’de iﬂkence
yapan›n yan›na kâr
kal›yor!
Gerekli incelemeler,
etkin bir soruﬂturma
yap›lam›yor!”

l›¤›n› yapt›¤› komisyonun asli iﬂlevi de, ﬂikayetçi göründü¤ünü yapmakt›r asl›nda. ‹ﬂkencecilerin, infazc›lar›n, katliamc›larn cezas›z kalmas›na hizmet etmiﬂtir o komisyon da. TBMM ‹nsan
TBMM ‹nsan Haklar› Kom.
Haklar› Komisyonu’nun
B a ﬂ k a n › Z a f e r Üskül
Engin Çeber’in iﬂkenceyle katledilmesine iliﬂkin düzenledi¤i raporu
hat›rlayal›m; Rapor, ‹ ﬁ K E N C E diye de¤il,
“ E n g i n Ç e b e r ’e Kötü
Muamele Va r ” ﬂeklinde
düzenlenmiﬂti; ve iﬂken cecilerin suçunu hafifle panlar›n yapt›¤› yan›na kar kal›yort e n , o n l a r › k o r u y a n bu rapor, DTP
sa, Üskül’ün görevi, yapan›n yan›na
Milletvekili Ak›n Birdal d›ﬂ›ndaki
kar kalmamas› için gere¤ini yapüyelerin oy çoklu¤uyla kabul edilmakt›r. Üskül, üzerine düﬂeni yap›miﬂti.
yor da onu “ a ﬂ a n ” durumlar m›
Koruma aç›k; “iﬂkence” yerine
var? Çaresiz mi kal›yor? Fakat ha“kötü muamele” denilirse, iﬂkencey›r, Üskül’ün sözleri, bir ÇAREciler zaman aﬂ›m›ndan kurtar›labileS‹ZL‹K veya SAM‹M‹L‹K de decek. Yani, E n g i n Ç e b e r ’i iﬂkence ¤ildir. Ars›zl›k ve suça, iﬂkenceye
de katletmeleri, yanlar›na kâr k ateﬂvik vard›r bu sözlerde.
l a c a k . Bunu sa¤layan kim; ÜsEvet, ARSIZLIKTIR. Çünkü,
kül’ün baﬂ›nda oldu¤u komisyon.
Bunu sa¤layan iktidar kim? Üssamimi itirafta bulunuyormuﬂ gibi
kül’ün üyesi oldu¤u AKP!
gözüküyor, fakat as›l yapt›¤› iﬂkencecilerin cezaland›r›lmamas›n› kan›ksatmakt›r. Soruﬂturma yap›lam›Faﬂizm, halka karﬂ›
yorsa ve Üskül de bunlar› biliyorsa,
suç iﬂleyen kimseyi
soruﬂturma yap›lmas› için ne yapt›
yarg›layamaz. Faﬂizmin
bugüne kadar?.. ‹ﬂkencenin, yapayarg›s› koca bir yaland›r
n›n yan›na kar kalmamas› için ne
yapt›? Engin Çeber’i iﬂkencede katYukar›daki do¤rulara ra¤men,
ledenlerin cezaland›r›lmas› için ne
sorun bir Üskül sorunu de¤ildir. Üsyapt›? Yapmad›ysa neden yapmad›?
kül mevcut durumu ifade etmekteE¤er birileri iﬂkencecilerin sodir ve bu objektif olarak faﬂizmin
ruﬂturulmas›n› ve cezaland›r›lmas›itiraf›d›r. Anlatt›¤› tablo, faﬂizme
n› engelliyorsa, iﬂkenceye karﬂ›
özgüdür. Faﬂizm, en programl› ve
olan birinin yapaca¤› aç›kt›r; iﬂkenen sistematik ﬂekilde iﬂkence yapan
cecileri koruyan kiﬂi ve kurumlar›
sistemdir. Faﬂizmin bu noktada
a ç› kl a m ak , o komisyonlar›n bir iﬂe
ay›rdedici özelliklerinden biri, iﬂ yaramad›¤›n› ilan edip istifa etmekkencecilerin dokunulmazl›¤›, yartir. Fakat Zafer Üskül öyle yapm›g›lanamazl›¤›d›r. ‹ﬂkenceciler, ceyor. Hem “iﬂkencecilerin yapt›¤›n›n
zaland›r›lmayacaklar›n› bilirler.
yan›na kar kald›¤›n›, haklar›nda soEmindirler bundan. Aksi durumda,
ruﬂturma yap›lamad›¤›n›” söylübu katiller sürüsünün zulmetmesini
yor, hem de hala iﬂkenceyi sürdüve kan dökmesini yarg› ile güvence
ren, iﬂkencecileri himaye eden iktia l t › n a a l m a d a n, onlara cinayet iﬂdar›n bir parças› olmaya devam ediletmek, infazlarda, iﬂkencelerde,
yor. Bu riyakarl›kt›r, sahtekarl›kt›r.
katliamlarda kullanmak mümkün
de¤ildir.
Dahas›; Zafer Üskül’ün baﬂkan-
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Sürüyor...
Ülkemizi faﬂizmle yöneten oligarﬂinin onlara ihtiyac› süreklidir.
Çünkü oligarﬂik devlet, halka karﬂ›
sürekli suç iﬂleyen bir devlettir. Katliamlarla, iﬂkencelerle, terörle ayakta durabilmektedir. Yasalar›, hukuku hiçe sayarak, katleden, iﬂkence
yapan, kaybeden bir devlettir. Bu
devletin askeri, polisi, özel timleri
de, h a l k a k a r ﬂ › s a v a ﬂ a n b i r suç ﬂe bekesine dönüﬂmüﬂlerdir.
Bu kiﬂiler devlet ad›na cinayet
iﬂlerken bilirler ki, devletlerinin tam
korumas› alt›ndad›rlar. Bu güvence,
devletin en tepesindekiler taraf›ndan defalarca ifade edilmiﬂtir. “ P olisimizin elini so¤utmayal›m” demiﬂlerdir mesela katliamc›lar için.
‹ﬂkence, infaz eleﬂtirilerine ilk onlar
karﬂ› ç›km›ﬂlard›r.
Susurlukçu kontrgerillac›lar tutukland›¤›da ülkenin A d a l e t B a ka n › durumundaki C e m i l Ç i ç e k ,
“Davulla, zurnayla teﬂhir edilmemeliydi, sahip ç›k›lmal›yd›, bir daha
devlet ad›na görev yapacak adam›
nereden buluruz...”” diyebilmiﬂtir.
Devletin korumas› ve iﬂkencecilerin, infazc›lar›n cezas›zl›¤›, bugüne kadar ki yüzlerce iﬂkence infaz
davas›nda aç›kça görülmüﬂtür. Aleni katliamlar, her türlü kan›t›n oldu¤u iﬂkencede ölümler bile bile aklanabilmiﬂtir faﬂizmin mahkemelerinde. Mahkemelerin baﬂl›ca görevlerinden biri de budur zaten.
Nas›l ki iﬂkenceler, katliamlar
d e v l e t a d › n a yap›l›yorsa, devlet
a d › n a kurﬂun at›l›yorsa, faﬂizmin
mahkemelerinde de devlet ad›na
k a r a r veriliyor. Ve bunlar›n hepsi –
iﬂkenceci, infazc› ve hukukçu– ayn›
amaçta, ayn› anlay›ﬂta birleﬂiyor.
‹ﬂkenceyi örtbas etmek ve iﬂkenceciyi korumakta d ü z e n i n b ü t ü n
k u r u m l a r › birlik içindedir. B u r j uv a m e d y a d a n Adli T › p ’ a kadar
uzar faﬂizmin bu koruma zinciri.
Günlerce iﬂkence görmüﬂtür kiﬂi,
ço¤u kez izler de apaç›kt›r. Bunun
tespiti için doktor olmak, uzman olmak gerekmez, buna ra¤men “iﬂk e n c e g ö r m ü ﬂ t ü r ” raporu verilmez
Adli T›p muayenelerinde. Ama iﬂkence raporlar›n›n varl›¤› da pek
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Nas›l ki iﬂkenceler, katliamlar devlet ad›na yap›l›yorsa, devlet ad›na
kurﬂun at›l›yorsa, faﬂizmin
mahkemelerinde de devlet ad›na karar veriliyor. Ve bunlar›n hepsi –
iﬂkenceci, infazc› ve hukukçu– ayn› amaçta, ayn› anlay›ﬂta birleﬂiyor.
önemli olmam›ﬂt›r mahkemeler
için. Tutuklu mahkemede suç duyurusunda bulunmak ister, gördü¤ü iﬂkenceleri anlat›r, mahkeme heyeti
“tamam tamam onlar› geç” der, ya
da “kendilerini ilgilendirmedi¤ini”
söyler. ‹ﬂkence alt›nda al›nan ifadeler geçerli de¤ildir kendi yasalar›na
göre, delil olarak kabul edilmez. Fakat 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 görmüﬂtür” raporu olmas›na ra¤men
iﬂkenceciler h a k k › n d a d a v a a ç › l a m a d › ¤ › , i ﬂ k e n c e c i l e re ce za veril medi¤i durumlar çokçad›r; binlerce
örne¤i vard›r. “‹stanbul Protokolü’nün hekimlere yönelik uygulama
e¤itimi” toplant›s›nda TTB ad›na
konuﬂan Metin Bakkalc›, “Türki ye’de 2 y›lda 6 bin 234 iﬂkence iddias›n›n kay›tlara geçti¤ini” söylüyordu. Peki bu kadar iﬂkence olay›
kay›tlara geçmesine ra¤men kaç polis hakk›nda iﬂkence davas› var? ‹çlerinde ceza alan var m›? Yoksa neden yok?
Düﬂünün, belgelenmiﬂ binlerce
iﬂkence olay›ndan sözediyoruz; yapanlar da belli, ama yarg› yok, sorgu yok, ceza yok. Çünkü yarg›, devletin iﬂkencecili¤inin yarg›lanma s› demektir. Ceza, devletin ceza al mas› 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›lmamaktad›r. Hatta ölümde bile soruﬂturma
aç›laca¤›n›n garantisi yoktur, yine
büyük mücadele vermek, düzenin
say›s›z örtbas etme manevras›n› etkisizleﬂtirmek zorundas›n›z. Ferhat
gerçek davas› somut örnektir. Polisin tabancas›ndan ç›kan bir kurﬂun
var, bir kiﬂi vurulmuﬂ ve felç edilmiﬂ, görgü tan›klar› var, buna ra¤men büyük bir mücadele sonucu dava aç›labilmiﬂtir.
Sadece iﬂkence suçlar›nda da de¤il, halka karﬂ› devlet taraf›ndan iﬂlenen tüm suçlarda, devlet ayn›
“ korum a” c› l › ¤› gösteriyor. Do¤al
afetlerde, iﬂ cinayetlerinde, yang›nlarda, ancak 3-5 ya da daha fazla kiﬂi ölünce soruﬂturma aç›labiliyor. O
da o an için halk›n tepkisini törpülemek, devletin sorumlulu¤unu gizlemek içindir. Konu gündemde iken
aç›lan soruﬂturmalar, aradan zaman
geçince unutturulur.
TBMM insan Haklar› Komisyonu’nu “iﬂkencenin yapan›n yan›na
kar kalmas›”n›n sistemin bir özelli¤i oldu¤unu söylüyorsa, Türkiye’nin gerçe¤i buysa, bu ülkenin insanlar› mesela bir karakolun önünden nas›l geçecek? Bir iﬂi, ﬂikayet
oldu¤unda veya hakk›nda bir ﬂikayet oldu¤unda nas›l gidecek karakola?
‹ﬂkence konusundaki çarp›kl›klardan biri de, iﬂkencenin ancak ya
“toplumda tan›nm›ﬂ ve sayg›n yer i o l a n ” diye tarif ettikleri insanlara
veya daha ma¤dur veya zay›f durumdaki kesimlere, (mesela alkollü
birine, bir kad›na veya bir yabanc›ya yap›lmas›) yap›ld›¤›nda, eleﬂtirilip öne ç›kar›lmas›d›r. Burjuva bas›n yay›n›n yaklaﬂ›m› budur. Ama
devrimcilere iﬂkence yap›labilir!
Bunda bir “ a n o r m a l l i k ” görmüyorlar. Ayn› infazlarda oldu¤u gibi, ancak “yanl›ﬂl›kla” biri katledilmiﬂse,
“ ç a t k a p › i n fa z ” gibi baﬂl›klarla
“ e l e ﬂ t i r i y o r l a r ”, ama infaz edilen
devrimciyse sorun yok!..
‹ﬂkence bütün halka yönelik bir
sald›r›d›r. ‹ﬂkençe yap›lan kiﬂileri
fiziki olarak sindirmeyi amaçlar. ‹ﬂkencecinin “ C E Z A S I Z L I ⁄ I Y L A ”
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da di¤er tüm halka, kendisine de yap›labilece¤ini gösterir. ‹ﬂkencecinin
cezas›z kalmas› bu anlamda sadece
“hukukun iyi iﬂlememesi” gibi bir
nedenin sonucu de¤il, sistemin temel 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, iﬂkenceciler yarg›lanam›yor. ‹ki y›l
içinde 6234 kiﬂiye iﬂkence yap›lm›ﬂ
ve yarg› bunlar› soruﬂturmuyor. Neden? Sorun, yarg›n›n ba¤›ml› ya
d a b a ¤ › m s › z o l m a s › n d a d e ¤ i l, o

yarg›n›n HANG‹ YASALARLA karar 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¤ildir. Yasalar› yapan faﬂizmdir. Yarg›
mekanizmas›n›n kurallar›n› belirleyen faﬂizmdir. Yarg›ç’›n sicilini veren 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, münferittir, polislerin e¤itimsizli¤inin sonucudur, polisin fevrili¤inin sonucudur gibi aç›klamalar› da bir kez
daha çürütüyor; iﬂkencenin ve iﬂkencecinin cezas›zl›¤›d›r as›l sorun
ve bu da devletin politikas›d›r.
Yasalar› yapan h›rs›zlar ve katliamc›lar oldu¤una göre, bu yasalara

29 YILLIK HUKUKSUZLUK
23 May›s 1980 y›l›nda eﬂi ile bulunduklar›
evde kurﬂun ya¤muruna tutularak ﬂehit olan Sevinç Özgüner 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 Emine Arslan’a ve Engin Çeber’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 babas› ve avukat› Taylan Ta na y 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.
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göre çal›ﬂan yarg›n›n h›rs›zlar›, iﬂkencecileri ve katliamc›lar› yarg›lay›p cezaland›rmas› düﬂünülebilir
mi? Hat›rlanacakt›r bir süre önce
baz› hakimlerin devletin ç›karla r›yla hukuk karﬂ› karﬂ›ya geldi¤inde, ben önce devletimi düﬂü n ü r ü m diye aç›klamalar yapm›ﬂlard›; adalet da¤›tt›¤› iddia olunan hakimler, devlet söz konusu olunca
“ h u k u k falan tan›mam” diyorlar.
Devletin lehine karar veririm diyor.
Bu hakimler halka zulmeden,
devrimcilere iﬂkence yapan iﬂkencecileri yarg›lay›p cezaland›r›r m›?
Adil olabilir mi? ‹ﬂkenceciler demiyorlar m›, “biz ne yapt›ysak devleti miz için yapt›k”. Mahkemeler de,
en son 19 Aral›k Katliam› davalar›nda oldu¤u gibi, katliamc›lar›n
“devlet görevi” yapt›¤›na hükmetmedi mi?.. Çünkü faﬂizmin yasas›
odur.

FARUK KADIO⁄LU ANILDI
Tecrite karﬂ›
sürdürülen
Ölüm Orucu direniﬂinde Tekirda¤ 1 No’lu F
Tipi'nde
12.
Ölüm
Orucu
Ekibi'nde direniﬂe 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› okundu. Karanfiller Kültür Merkezi’nin
duvarlar›na Faruk’un resimlerinin,
feda eylemi s›ras›nda hücresinin duvarlar›na kan›yla yazd›¤› “Kanla Yaz›lan Tarih Silinmez” yaz›s›n›n ve
Faruk’un yazd›¤› ﬂiirin as›ld›¤› yeme¤e yaklaﬂ›k 100 kiﬂi kat›ld›.
Anma, Faruk’un abisi ‹rfan Kad›o¤lu taraf›ndan yap›lan konuﬂmayla sona erdi.
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Bursa Devlet Hastanesi’nde Katliam
Sa¤l›k Bakan›’ndan Katliama Aç›klama:

‘Zaten
Öleceklerdi’
Bursa ﬁevket Y›lmaz Devlet
Hastanesi’nde 25 May›s gecesi ç›kan yang›nda, yo¤un bak›m ünitesindeki 8 hasta öldü. Hastanenin sadece bir bölümündeki küçük çapl›
yang›n, bir katliama dönüﬂmüﬂtü.
Bursa’daki hastane, devletin
hastanesiydi. 2002 y›l›ndan beri faaliyetteydi. Devletin ilgili birimlerince çal›ﬂmas› için gerekli onaylar
verilmiﬂ bir hastaneydi... Ama iﬂte
s›radan bir yang›nda, hastalar için
mezara dönüﬂmüﬂtü birden!
Sa ¤ l ›k B a k a n › Re c e p A k d a ¤,
suçlular›n telaﬂ›yla yang›n sabah›
hastanenin önüne koﬂtu. Hastane
görevlilerinin suçu yoktu, itfaiyenin 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 “beyin ölümü beklenen
kiﬂiler oldu¤unu” söyleyiverdi. Yani, zaten öleceklerdi, onlar› katliam›n bilançosuna katmaya bile gerek 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›kmaya çal›ﬂm›ﬂt›.
Oysa, Bursa Devlet Hastanesi’ndeki düpedüz bir katliamd›.
Ölenler, “yo¤un bak›m” ünitesindekilerdi. Yani, herhangi bir yang›nda, ilk kurtar›lmas› gerekenler, kendi baﬂ›na hiçbir ﬂey yapamayacak
durumda olanlar. Yani, ölenlerin
yo¤un bak›m ünitesindeki hastalar
olmas›, ahlaki olarak Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n sorumlulu¤unu daha da büyütüyordu. Ama o ahlak nerede on-

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 Belediyesi’nin Yol ﬂantiyesi alan›ndaki su dolu gölete düﬂüp 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 “Sorumlular Cezaland›r›ls›n” yaz›l› dövizler taﬂ›nd›. Aile-

Say›: 182

larda?
Düzenin gazeteleri de gizlemekte zorlan›yorlard›:
Bütün dertleri, sömürü, kâr, talan üzerine kurulu sistemlerinin
sorumlulu¤unu gizlemektir. Bakan, Vali, di¤er “yetkililer”, hastalar› kurtarmak için göstermedikleri
gayretle, bunun için u¤raﬂt›lar.
Hastanede yang›n merdivenleri, kap›lar› kilitliydi... Yang›n tüpleri boﬂtu. Yo¤un bak›m ünitesindeki jeneratör çal›ﬂmam›ﬂt›... Gerekli izolasyon yoktu.. Uygun havaland›rma sistemi kurulmam›ﬂt›...
Yo¤un bak›mda 'respiratör' cihaz›
yoktu... Liste uzay›p gidiyor.
Elektrik, inﬂaat ve kimya mühendisleri ile mimarlardan oluﬂturulan bilirkiﬂi heyetince yap›lan ilk
incelemede de, beklenece¤i ve tahmin edilece¤i gibi “bb i r ç o k a k s a kl›k tespit edildi¤i” 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 engelleyemez; ama bunlar›n can almas› engellenebilir. Engellenemiyorsa, orada do¤al afetin d›ﬂ›nda bir unsur daha vard›r. ‹ﬂte o unsur, düzenin bozuklu¤udur. S›k s›k vurgulad›¤›m›z
ve her seferinde tekrar kan›tland›¤›
gibi, do¤al afetleri katliama dön ü ﬂ t ü ren iﬂte bu bozuk düzendir.

si aç›klama boyunca feryat ederken bay›lanlar oldu.
Eylem boyunca jandarma da gelerek kamera çekimi
yapt›.
Adana Özgürlükler Derne¤i Baﬂkan› Mehmet B›ld›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›.
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May›nl› Arazideki Erdo¤an Portresi:

Vatan Sat›c›s›
Siyonizm ‹ﬂbirlikçisi
‹stismarc› ve Riyakar
AKP, satmaya devam ediyor
Yüzbinlerce d önümü ‹ srail’e
peﬂkeﬂ çekmek için, az›nl›klar›n savunucusu kesildi.
Daha dün, “tek millet”, “ya sev
ya terket!” diyen kendisiydi.

‹srail’in s›n›rlar›m›za
y erleﬂmesi
kabul edilemez!

Paran›n dini, milliyeti olmaz
diyor; kendisinin de yok. Onun
da s adece ç ›karlar› v ar.
Halktan g asp e dilerek may›nlanan t opraklar, temizlenip yine
halka iade edilmelidir!
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 vatan›n s›n›r topraklar› var.
AKP hükümeti, “‹ki K›br›s büyüklü¤ündeki” may›nl› topraklar›,
may›nlar› temizleme karﬂ›l›¤›nda 44
y›ll›¤›na ‹srail’e kiraya vermek istiyor. “Temizlenecek 216 bin dönüm
arazinin yüzde 80’e yak›n›n›n tar›ma elveriﬂli oldu¤u” belirtiliyor.
Sat›lacak yer, s›n›rda, al›c› da ‹srail olunca, sat›ﬂa islamc› kesim dahil, 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, beynindeki as›l düﬂünceyi itiraf ediyor. Erdo¤an’›n dini iman› parad›r. Bugüne kadar hep bu mant›kla hareket ettiler. ‹ktidarda kalmak u¤runa emperyalistlerin her dedi¤ini yapt›lar. Ülke-
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Ama AKP’nin umurunda
m›? Onlar bu ülkeyi ya¤malayacak, “yeni zenginler” yaratarak, çocuklar›n›
iﬂadam› yaparak, bolluk
içinde yüzüyorlar zaten...
Ama köylü yoksuldur, milyonlarcas› topraks›zd›r.
Küçük toprak sahibi olan
tefeci tüccara mahkum
edilmiﬂtir.
Yüzbinlerce dönüm
toprak söz konusu oldu¤unda, yine bu ülkenin
topraks›z köylüsü gelmiyor ak›llar›na.

de sat›lmad›k bir ﬂey b›rakmad›lar.
Oligarﬂik iktidarlar, vatan kavram›na, ba¤›ms›zl›k kavram›na öylesine yabanc›laﬂm›ﬂlard›r ki, o topraklar›n önemli bir bölümünün emperyalistlere 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 komik denilebilecek paralar karﬂ›l›¤›
halk›n elinden devlet zoruyla al›nd›;
halk orada topraks›zl›¤a ve açl›¤a
mahkum edildi. Düﬂünün o topraklar nerdeyse 50 y›ld›r may›nl›.
Topraks›z kalan köylü, geçimi
için “kka ça¤a” ç›kmaya baﬂlad›. Kaçakç›l›kta, o may›nlar nedeniyle binlerce köylü öldü veya sakat kald›.
50 y›ld›r o topraklar› may›nlay›p
halka kulland›rtmayanlar, may›nlar›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 duruma düﬂürülmüﬂtür. Oysa, bilinmektedir ki, ülkemizin topraklar›,
halk›m›z›n tüm tar›msal ürün ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak niteliktedir.

Sorun sadece köylünün
topraks›zl›¤› sorunu, para,
yat›r›m sorunu da de¤ildir.
‹srail ﬂirketlerinin bölgeyi kiralamakta bu kadar hevesli olmas›nda
ekonomik, siyasi, askeri bir dizi hesap var elbette. Do¤al tar›m yapmaktan petrole, Ortado¤u halklar›na karﬂ› her biçimde bölgeyi kullanmaya kadar her ﬂey olabilir bu hesaplar içinde.
‹srail’in, ülkemizin s›n›rlar›na
yerleﬂmesi, bu anlamdad›r ki, hiçbir
biçimde kabul edilemez.

TSK ve A K P ’ n i n
peﬂkeﬂ iﬂbirli¤i
Topraklar›n bölgedeki, yoksul
köylülere verilmesi yerine, ‹srail’e
kiralanmak istenmesi kadar, may›nlar›n temizlenmesi konusundaki tart›ﬂmalar da çarp›c›yd›. AKP, topraklar› kolayca satmak için k›l›f›n› haz›rlam›ﬂt›: “Genelkurmay may›nlar›
temizlemiyordu”...
Genelkurmay, may›nlar› temizlemek için “gerekli teknolojiye sahip olmad›¤›n›” aç›klayarak, bölgenin NATO’nun ilgili kurumuna temizletilebilece¤ini söylüyor. 2 K›br›s büyüklü¤ündeki o topraklara
900 bini aﬂk›n may›n› Genelkurmay yerleﬂtirmedi mi? Yeri geldi¤inde halk› tehdit edip “ordumuz
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dünyan›n en güçlü ordular›ndan biridir” diyen, her vesileyle “en son
teknolojiyi kullanmakla” övünen
kendileri de¤il miydi? Kendi yerleﬂtirdi¤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 olmamas›” de¤ildir. TSK da zaten,
NATO’nun may›n temizleme biriminin orta¤›d›r. Fakat, herkesin bildi¤i gibi, TSK, ony›llard›r siyonist
‹srail’in bölgedeki en yak›n iﬂbirli¤i
içinde oldu¤u güç durumundad›r.
AKP’yle, T S K; bugüne kadar birçok konuda oldu¤u gibi, söz konusu
bölgenin siyonist ‹srail tekellerine
peﬂkeﬂ çekilmesinde de tam bir mutabakat içinde gözükmektedirler.

M a y › n l › t o p r a k l a r, halk›nd›
ve yine halk v e r i l m e l i d i r !
‹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 tekellerin kölesi olacak ve onlar›n yan›nda bo¤az toklu¤una çal›ﬂacak. Baﬂbakan›n halka reva gördü¤ü; bo¤az
toklu¤una siyonistlere çal›ﬂmad›r.
Böyle düﬂünen baﬂkalar› da var:
Mesela, ﬁanl›urfa Ziraat Odas› Baﬂkan›, topraklar›n tekellere kiralanmas›n› kabul ediyor ama “köylüler
gelip çal›ﬂs›n” diyor. Topraklar›
halka da¤›t›n diyemiyor.
Emperyalizm iﬂbirlikçileri, siste-

‘HATA’ DE⁄‹L, SOYKIRIM, ‹MHA,
‹LHAK, AS‹M‹LASYON...
Baﬂbakan
Ta y y i p E r d o ¤ a n Suriye s›n›r›ndaki may›nl›
arazilerin ‹srail’e verilmesini
savunurken
yapt›¤› konuﬂmada ülkemizin
yak›n tarihinde
az›nl›klara yönelik bask›lar› gündeme getirerek
ﬂöyle diyordu:
“Farkl› etnik kimlikte olanlar
ülk emizden k ovu ldu . A c a b a k a z a nd› k m › ? Akl › se li m l e düﬂünü l me di. B u fa ﬂi za n bir yakl a ﬂ› m›n
sonucuydu... Bu hatalara zaman
zam an b iz d e d ü ﬂ t ü k a m a a k l › s e l im le d ü ﬂü nü n ce , ﬂöy l e b ir b aﬂ› m › z › i ki el i miz in aras› na al › p d ü ﬂ ü n d ü¤ü nü zd e, h a k i k a t e n n e y a n l › ﬂ l a r
yapm›ﬂs›n›z diyorsunuz”...
Birincisi ﬂu ki; Erdo¤an burada
en baya¤› istismarc›l›¤›n yeni bir
örne¤ini vermektedir. Topraklar›m›z›
‹srail’e peﬂkeﬂ çekmeyi hakl› göstermek için “demokratl›¤a” soyunuyor.
‹kincisi; bu sadece istismar
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amaçl› bir demagojidir. Tayyip’in
beyninin içi de, partisinin politikalar› da o faﬂizan yaklaﬂ›mla doludur. Bugün de ayn› anlay›ﬂ› devam
e t t i r m e k t e d i r l e r zaten.

“Hata”ysa hesab›n› verin,
sorumlular›n› yarg›lay›n!
Erdo¤an’›n sözünü etti¤i olaylar
ve politikalar, s›radan ﬂeyler de¤ildir; tarihte, milyonlarca insan›n
ölümüne, ac›lar›na yolaçm›ﬂ politikalardan söz ediliyorsa, “hh a t a ” deyip geçemezsiniz.
Erdo¤an’›n “hata” dedi¤i, farkl›
milliyet ve inançlardan, m i l y o nl a rca insan›n katledilmesi, sürülmesi,
göçe zorlanmas›d›r. Öyle bir ülke
düﬂünün ki, yaklaﬂ›k b i r a s › r içinde
topraklar›m›zdan onlarca halk silinmiﬂtir adeta. E r m e n i l e r ’ d e n S ü ryaniler ’e, Rumlar ’dan Nasturil e r ’e, Boﬂnaklar ’dan A r n a v u tl a r ’a kadar birçok az›nl›k, Anadolu’dan kovulmuﬂ, ya da kimliklerini inkara zorlanm›ﬂlard›r.
Erdo¤an “ne yanl›ﬂlar yapm›ﬂ›z” diyor. Hay›r; do¤rusu, baﬂka

me teslim olmuﬂ beyinler, ba¤›ms›zl›¤›n, vatan s›n›rlar›n›n “modas› geçmiﬂ” kavramlar oldu¤unu düﬂünmektedirler. Bu nedenle de soruna bir vatansever gibi yaklaﬂamamaktad›rlar.
O topraklar, AKP’nin ya da Genelkurmay’›n topraklar› de¤ildir. O
topraklar halk›n topraklar›d›r. Oradaki, yoksul köylünün topraklar›d›r.
May›ndan temizlenen topraklar
YOKSUL TOPRAKSIZ KÖYLÜYE
DA⁄ITILMALIDIR!..
Milyonlarca köylünün topra¤› yok
ama devasa büyüklükteki topraklar
may›nl› durmaktad›r. E¤er biz sesimizi ç›karmaz ve bizim olan› istemezsek, 50 y›ld›r elimizden çal›nm›ﬂ olan topraklar, bu kez de 44 y›ll›¤›na elimizden gidecektir.
Topraklar oradaki halk›nd›r.
halklar› yok etmek, Anadolu’yu
T ü r k l e ﬂ t i r m e k için ne katliamlar,
ne zulümler yapm›ﬂ›z olacakt›. Anadolu’da yüzy›llardan beri onlarca
farkl› kimlikte halk yaﬂad›. Ama zamanla bu halklar yok say›ld›, dilleri,
dinleri, kültürleri yasakland›. Örne¤in Nasturiler, Asuri-Keldaniler,
Süryaniler öyle katliamlar yaﬂam›ﬂlard›r ki, nüfuslar› küçüldükçe küçülmüﬂ, en sonunda kurtuluﬂu Anadolu’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 etkinlikleri yasal güvence alt›na al›nm›ﬂ olsa
da; her zaman bir düﬂmanl›k politikas›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 koruyacak kurumlar›na ve örgütlenmelerine izin bile verilmemiﬂtir.

Uzun ve milyonlar›n
ac›lar ›y la dol u bir ‘faﬂizan”
tarih!
Gerek Osmanl› ‹mparatorlu-
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¤u’nun gerekse de daha sonras›nda
Kemalist küçük-burjuva diktatörlü¤ün ve oligarﬂik diktatörlü¤ün az›nl›klar politikas›; ilhak, yok sayma,
yok etme, bask› ve asimilasyon temelinde ﬂekillenmiﬂtir. Cumhuriyetin baﬂ›nda di¤er halklar›n varl›¤›
k›smen kabul edilirken k›sa bir süre sonra Türkleﬂtirme politikalar›
uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Daha
sonraki y›llarda geliﬂtirilen “ G ü n e ﬂ
Dil Teorisi” ile Kürtlere ve di¤er
az›nl›klara yönelik bak›ﬂ aç›s› › r k ç ›
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:
1877-1878 aras›nda 2 0 0 b i n
Ç e r k e s , Rumeli’den sürülerek Suriye ve Ürdün’e gönderildi. 1. Paylaﬂ›m Savaﬂ› süresince 500 bine
yak›n A s u r i - S ü r y a n i katledildi ya
da göçe zorland›. 1915 y›l›nda E rm e n i v e R u m l a r a karﬂ› “ t e h c i r ”
karar› al›nd›. Ermeniler zorla Suriye çöllerine sürüldü, hastal›klar, açl›k, çetelerin sald›r›lar› sonucunda
1 . 5 m i l y o n E r m e n i yokedildi.
1923’te 2 mi lyon Rum mübade leyle tasfiye edildi. 1924’te büyük
bir N a s t u r i katliam› yaﬂand›.
1920’ler boyunca Kürt halk›na karﬂ› say›s›z katliamlar gerçekleﬂtirildi. 1929-1934 aras›nda Anadolu’da
kalan di¤er Ermeniler ‹stanbul’a
sürüldü. 1938’de Dersim katliam›yla ulusal kimli¤ine sahip ç›kan
Kürtlere yönelik en kanl› bast›rma
harekatlar›ndan biri gerçekleﬂtirildi. Trakya’da 1934’de Ya h u d i l e re
yönelik katliam, ya¤ma ve talan yaﬂand›. Yahudiler 1940’da ‹srail’e
göç etmek zorunda kald›lar. 12 K a s›m 1942’de Va r l › k Vergisi kanunuyla az›nl›klar›n varl›klar›n›n el
de¤iﬂtirmesi sa¤land›. 6-7 Eylül
1955’te ise ‹stanbul’da R u m’lara
karﬂ› büyük bir ya¤ma, talan ve katliam gerçekleﬂtirildi...
Ne kadar uzun ve kanl› bir tarih.
Farkl› ulusal kimlikteki yüzbinlerce insana uygulanan bu bask›,
katliam, mübadele ve sürgün için
“hatayd›” deyip geçilebilir mi?
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Ülkemizde az›nl›klar›n nüfuslar›na iliﬂkin onlarca y›ld›r ciddi bir
araﬂt›rma yoktur. Ama yine de tablo aç›k:
1914’te Rumlar›n ve Ermenilerin Osmanl› topraklar›ndaki nüfusu
toplam olarak 3 milyonu aﬂk›nd›.
Peki bugün?
Tüm Rum ve Ermenilerin toplam› 50 bini bulmuyor... Nerede ötekiler ve neden gittiler?
Osmanl›’daki ilk meclislerde ‹stanbul temsilcilerinin yar›s› gayrimüslim idi. ﬁimdi neredeler?
Anadolu’da bu yüzy›l›n baﬂ›nda
yüz binlerce Keldani yaﬂarken bugün yaln›zca 300 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. H r a n t l a r katlediliyor. Sürekli ﬂovenizm körükleniyor, linç
s a l d › r › l a r › düzenleniyor. Devletin
resmi politikas› her zaman “ t e k
millet, tek dil, tek bayrak, tek
d i n ” olmuﬂtur. Bu politika sonucunda az›nl›klara, Kürtlere, Alevilere, devrimcilere yönelik say›s›z
katliamlar gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

Bu kafa, o “faﬂizan”
kafadan farkl› m›?
AKP hükümetinin Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül daha yak›n
zamanda, Erdo¤an’›n sözünü etti¤i
o faﬂizan uygulamalara külliyen sahip ç›kmam›ﬂ m›yd›? Hat›rlay›n,
demiﬂti ki:
“E¤er Ege’de Rumlar devam
etseydi ve Türkiye’nin pek çok yerinde Ermeniler devam etseydi,
bugün acaba ayn› milli devlet ola bil ir m iydi?”
Cemil Çiçek, 2005’te “ O s m a nl › E r m e n i l e r ’i K o n f e r a n s › ” düzenlemek isteyenleri “ b i z i a r k am › z d a n h a n ç e r l e d i l e r ” diyerek,
vatan haini ilan etmemiﬂ miydi?
“I¤d›r ’› da ald›lar, yani Ermenistan s›n›r›ndalar”, diye ﬂovenizmini kusan da Erdo¤an hükümetinin Bakan› de¤il miydi?

Ülkemizdeki kaçak 40 bin Ermeni’yi kovmakla tehdit eden bizzat Erdo¤an’›n kendisi de¤il miydi?
Bunlar da bir yana, daha k›sa
süre önce, 2 Kas›m 2008’de, Hakkari’de “Tek millet, tek bayrak, tek
v a ta n, te k d e vl e t d e dik . B un a kim
karﬂ› ç›kabilir. Buna karﬂ ç›kan›n
bu ülke de ye ri yok. Bu yursun i ste di¤i yere gitsin...” diyen Tayyip Erdo¤an’›n kendisi de¤il miydi?
Daha alt› ay olmad› bunlar› söyleyeli? Ne oldu arada?
AKP halka düﬂman, ›rkç›, gerici
bir partidir. Irkç›l›¤a, ﬂovenist politikalara, faﬂist ve faﬂizan uygulamalara karﬂ› de¤il, bunlar›n savunucusudur. “ E c d a d › m › z ” diyerek
Osmanl›’n›n katliamc› geçmiﬂine
sahip ç›kan da, “tek millet tek devlet” deyip, Cumhuriyet tarihinin
tüm ﬂovenist politikalar›na sahip ç›kan da AKP’dir.
Az›nl›klara yap›lanlar› “ f a ﬂ i z a n ” bir uygulama olarak nitelendiren Erdo¤an’›n sorunu, tarihle,
Cumhuriyetin yanl›ﬂlar›yla hesaplaﬂmak de¤il, topraklar›m›z› ‹srail’e peﬂkeﬂ çekebilmektir. Tarihteki
katliamlara yönelik tepkiyi bile
tüccarl›¤›n›n malzemesi yap›yor.
Bu tarihin üstü hata denilerek kapat›lamaz. Bu yöntem, emperyalistlerin geçmiﬂte iﬂledikleri suçlar için
“özür dilemelerine” benziyor. Ülkeleri iﬂgal et, yüzbinleri katlet, sonra
özür dile... Milyonlar› zorbal›kla yoket, asimile et, hatayd› de... Ayn›
mant›k Engin Çeber’in iﬂkencede
katledilmesinde de görülen mant›kt›r. Özür dileyince, sorun çözülmüﬂ
olmuyor. Hesab›n› kim verecek?
Erdo¤an’›n geçmiﬂi hata olarak
de¤erlendirmesinin samimiyetsizli¤i iﬂte tam bu noktadad›r; o bu faﬂizan uygulamalar›n hesab›n›, tarihsel sorumlulu¤unu gündeme getirmemektedir hiçbir ﬂekilde.
Hatayd› diyecek, yaratt›¤› “demokratik” sempatiyle, s›n›rdaki
topraklar› ‹srail’e peﬂkeﬂ çekecek,
sonra konuyu kapatacak... Klasik
bir AKP ve Tayyip yöntemi...
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Yoksullu¤un Çözümü
HIRSIZLIK De¤il, MÜCADELE’dir
Evvelki hafta, ‹stanbul Bayramtepe’de polisin gecekondular› y›kmak 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 mahalleyi. 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 yetiﬂtirmeye çal›ﬂ›yordu.
‹ﬂte o anda, Bayramtepe’de bir
“olay” daha yaﬂand›; halk gaz bombalar›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 direnenlerin 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 geliyor. “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:
YOKSULLUK. Zaman zaman bu
konudaki aç›klamalarda e¤itimsizlik, ruhsal bozukluk ve rahats›zl›klar 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 katlanarak büyüyor. 40 milyon insan›m›z yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaﬂ›yor. On milyon insan›m›z açl›k sefalet içinde. ‹ﬂsizlik oran› en son %
16,1 olarak aç›kland›. ‹nsanlar evine bir lokma ekmek götüremez durumda. ‹ﬂte birkaç y›l öncesinden
durumu tüm ç›plakl›¤›yla ortaya
ç›karan bir rakam: “‹stanbul’un
yoksul semtlerinde yaﬂayan halk›n
t a m a m › y o k s u l l u k , y ü z d e 6 9 ,1 ’ i d e
açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂ›yor. ”
Derin analizlere gerek yok: H›rs›zl›klar›n her geçen gün artmas›n›n
nedeni budur: Açl›k, iﬂsizlik, yok-
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sulluk... Bunun böyle oldu¤unu
görmek için araﬂt›rma raporlar›na
da gerek yok. Mahallelerimizde yaﬂad›klar›m›z ortada.

K i m l e r çal›yor, kim bu h›rs›z l a r ? 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 kimisi bunu bir “iﬂ” haline getiriyor.
H›rs›zl›k üzerine, çalmak üzerine
bir “yaﬂam düzeni” kuruyor. Mahallelerimiz h›rs›zl›k çeteleriyle dolu.
8-10 yaﬂlardan baﬂlayarak her yaﬂtan çeﬂit çeﬂit h›rs›zl›k çeteleri var.

H›rs›zlar›n ço¤u, yine
yoksullardan çal›yor
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› mahallede, ayn› semtte ayn› yoksullu¤u
paylaﬂt›klar›d›r.
Evet, iﬂsizlik, açl›k, yoksulluk en

yak›c› sorunudur. Fakat açl›k ve yoksullu¤un çözümü h›rs›zl›k m›d›r?
H›rs›z, o an için karn›n› doyurur,
bir ihtiyac›n› giderir çald›¤›yla. Ya
s o n r a ? Ya mal›n›, paras›n› çald›¤›
kiﬂiler? Bu sefer de çolu¤uyla-çocu¤uyla onlar aç kal›r? Onlar ma¤dur
olur? Yo k s u l l a r › n , y o k s u l l a r d a n
çalmas›n›n yaratt›¤› tablo da budur.
Bugün, halk›n yaﬂad›¤› semtlerde, h›rs›zl›k çok ciddi bir sorun haline gelmiﬂ durumda. Peki bu soruna nas›l yaklaﬂ›lmal›? Devrimciler
olarak nas›l yaklaﬂaca¤›z, halka ne
önerece¤iz, hatta h›rs›zlara ne diyece¤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 istiyoruz.

H › r s › z l › k ç a re s i z l i k t e ç a re
a r a y › ﬂ › d › r ; b i r tepki ve
güç olma iste¤idir
Kiﬂi baﬂ› milli geliri 10 bin dolara ç›kartt›klar›n› söylüyor Baﬂbakan
Erdo¤an. Oysa Dünya Bankas›’n›n
verilerine göre Türkiye’de 2,5 mil yon kiﬂi g ü n d e 1 d o l a r› n a l t › n d a
b i r gelirle yaﬂ›yor. 13,5 milyon kiﬂinin günlük geliri 2 dolar› geçmiyor. Peki, o zaman nereye gidiyor
bu kiﬂi baﬂ›na düﬂen “on bin” dolarlar? 71 milyon açl›k ve sefalet yaﬂarken zenginlerin yaﬂamlar›na, servetlerine bakt›¤›m›zda bunun nereye gitti¤ini de görürüz.
Bu ülkede ne üretiliyorsa onu,
biz üretiyoruz. Zenginlerin zenginlikleri “tanr› vergisi” de¤il; eme¤imizi, al›n terimizi gasp ederek
zengin oluyorlar. 71 milyon halk›m›z yoksulluk içinde yaﬂ›yorsa tek
nedeni Sabanc›lar, Koçlar, Karamehmetler, Cinerler, Zorlular, Ülkerler, Albayraklar, Sancaklar ve
benzerleridir. Ama hepsi 71 milyo-
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nun yan›nda bir avuçturlar. ‹ktidarlar›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, yaﬂamak için en temel ihtiyac› olan
kar›nlar›n› doyurma peﬂine düﬂmüﬂtür. Bir taraftan televizyonlardan,
burjuva medyadan alabildi¤ine tüketim körüklenir, lüks yaﬂamlar
özendirilirken di¤er taraftan halk
yoksulluktan soka¤a ç›kamaz duruma gelmiﬂtir. Her gün sofras›na üç
ö¤ün yemek koyma sorunu yaﬂayan, evinin elektrik, su, yakacak ihtiyaçlar›n› gideremeyen, ailesinin,
çocuklar›n›n sa¤l›k, e¤itim ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamayan insanlar kendini aciz, çaresiz hissetmektedir.
‹ﬂte insanlar bu noktada o acizlikten kurtulman›n yollar›n› aramaktad›r. Küçük bir kesim de olsa,
baz›lar› da düzenin tevﬂik etti¤i lüks
yaﬂama ulaﬂma özlemi içindedir.
Baz›lar› acizlikten kurtulmak, özlemlerine kavuﬂmak için gözünü
karart›p kolay yoldan sorununa çözüm bulmaya yöneliyor. Bu çözüm
de en yak›n›ndakinin ve en kolay
olan›n 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›rparak güç sahibi olmak istiyorlar.
H›rs›zl›k iﬂte bu koﬂullarda süreklileﬂmekte, yayg›nlaﬂmakta ve adeta
kurumsallaﬂmaktad›r.

Yoksullu¤un nedeni
zenginliktir!
Kimdir bizi açl›¤a, sefalete mahkum 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: Z E N G ‹ N L ‹ K !
Bir avuç egemen s›n›f zengin olsun diye, 71 milyon yoksuldur...
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H›rs›zl›k, yoksullar›n
kendi semtleri içinde kald›¤›
sürece, düzenin ve onun
polisinin b undan b ir
rahats›zl›k duymas› söz
konusu de¤il. H›rs›zl›k,
kapkaç, b urjuvazinin
yaﬂad›¤› semtlere
uzanmad›¤›, b urjuva, k üçükburjuva y aﬂam s tatülerini
tehdit etmedi¤i sürece,
düzen içi s orun y oktur.
Üstüne üstlük, polis,
gecekondulardaki çeteleri
teﬂvik de etmektedir.
Zenginler nas›l ediniyorlar bunca
serveti? Elbette ki bizlerin, 71 mil yonun eme¤ini sömüre rek zengin
oluyorlar.
Zenginlik sanki hayat›n do¤al
ak›ﬂ›, kaç›n›lmaz sonucu gibi gösteriliyor. Zenginlik do¤al de¤ildir. Birilerinin zenginleﬂmesi, milyonlar›n
fakirleﬂmesi demektir.
Yüzy›llard›r, “fukaral›¤› kader,
al›n yaz›s›” olarak göstermiﬂ, “beﬂ
parma¤›n beﬂi bir olur mu?” diye
“kaderimize” raz› olmam›z› istemiﬂlerdir. Kadere isyan etmek “zinh a r g ü n a h t › ” , “ b i z i y o ks u l l uk l a s › nayan Yaradana isyand›”. Din ad›na böyle kand›rd›lar. Burjuvalar,
“f ›rsatlar d üny as›.. teﬂebb üs ö zgü r lü¤ü... sen de zengin olabilirsin”
diye kand›rd›.
“ Allah çal›ﬂana verir” diye zenginliklerini meﬂrulaﬂt›rd›lar. Oysa,
h i ç b i r zenginlik çal›ﬂmayla elde
edilmemiﬂtir. Burjuvazi, sömürüyle zenginleﬂirken, sömürdüklerine
zengin olman›n sadece hayalini b›rakt›. Milyarlar, yoksulluk içinde
yaﬂay›p zenginlik hayalleriyle avutulmuﬂtur. 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 ülkelerin sadece kedi köpek mamalar› ve
makyaj için harcad›klar› para; dünyadaki açl›k sorununu gidermeye yetip de artacak düzeydedir. Fakat emperyalist sistemde böyle bir ﬂey hiç-

bir zaman mümkün olmayacakt›r.
Milyarlar açken, kedi köpek mamas›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 varolabilen bir olgudur. Bunun di¤er ad› sömürüdür.

Yoksulluk sadece maddi
m a h r u m i y e t d e ¤ i l d i r.
Yoksulluk, d ›ﬂ l anm› ﬂ l› kt › r, aﬂa ¤ › l a n m a , h o r g ö r ü l m e d i r. Zenginlerin 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. Yoksullar›n sa¤l›¤›n›n da, ölümünün de bir
önemi yoktur.
‹ﬂlerinin yap›lmas› d›ﬂ›nda yoksullar›n varl›¤› dahi rahats›z eder
onlar›. Gözden ›rak olsun isterler.
Lüks villalar›nda, özel korunakl› binalar›nda yaﬂarken halk›n baﬂ›n›
soktu¤u iki göz evi çok görürler.
Y›llard›r Küçükarmutlu’yu y›kmaya çal›ﬂmalar› örnektir. “Bo¤az›n en
güzel yerine gelip konmuﬂlar” düﬂüncesi, yoksullar› nas›l aﬂa¤›lad›klar›n›n somut ifadesidir. En güzel
yerler, en güzel ﬂeyler, onlar, “zenginler” içindir.
Ay a k t a k › m ›”ndan “V
Va roﬂ”a,
“A
“iipsiz saps›zlar”dan “kk a r a k a l a b a l › k l a r”a kadar, benzeri tüm kavramlar, yoksullar› hor görmenin ifadesidirler. D›ﬂlanma, sadece bir davran›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.
Burjuvazinin yoksullara yönelik politikas›, yo ksullar›, hayattan
ç› k a rma k, d › ﬂl a ma k t › r. Onlar› toplumsal yaﬂam içinde yok saymak,
görülmez hale getirmektir. Yoksullu¤u gidermek için hiçbir politikas›
yoktur iktidarlar›n. Halk›n en temel
sorunlar›na iliﬂkin bir çözüm politi-
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kalar› yoktur. Tek politikalar›; halk›n
açl›k ve yoksulluktan k o n t rolleri d›ﬂ›na ç›kmas›n› önlemeye yöneliktir.
Bunun için de birincisi polisiye tedbirleri art›rmakta, ikincisi sadakay›
yayg›nlaﬂt›rmaktad›rlar.
ﬁehirlerin her taraf›n› kameralarla 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, bunu cevaplay›p, bunun çaresini üretmiyor iktidardakiler. Ne yap›yorlar?
C e z a l a r › a r t › r › y o r, yeni hapisha n e l e r y a p › y o r, b a s k › y › , t e r ö r ü a r t › r › y o r, bunlar da yetmiyor “Kamu
Güvenli¤i Müsteﬂarl›¤›” gibi yeni
kurumlar oluﬂturuyorlar. Veya kimi
büyük ﬂehirlerde oldu¤u gibi, gecekondularla zenginlerin semtleri aras›na görünür veya görünmez güvenlik ﬂeritleri, duvarlar› çekiliyor.
H›rs›zl›k, yoksullar›n kendi semtleri içinde kald›¤› sürece, düzenin ve
onun polisinin bundan bir rahats›zl›k
duymas› söz konusu de¤il. H›rs›zl›k,
kapkaç, burjuvazinin yaﬂad›¤› semtlere uzanmad›¤›, burjuva, küçükburjuva yaﬂam statülerini tehdit etmedi¤i sürece, düzen içi sorun yoktur. Üstüne üstlük, polis, gecekondulardaki çeteleri teﬂvik de etmektedir.

Yoksullu¤un çözümü
h›rs›zl›k de¤il,
dayan›ﬂmad›r; yoksullu¤un
b i re y s e l ç ö z ü m ü y o k t u r !
H›rs›zl›k, yoksul halk›n sorunlar›n› daha da derinleﬂtirmektir. Çözüm; öncelikle halk›n kendi sorunlar› için birleﬂmesidir. Birlikten güç
do¤ar. Yoksul semtlerin insanlar›
olarak hepimiz ayn› sorunlarla bo¤uﬂuyoruz. Sorunlar›m›z›n tek çözümü bizi yoksullaﬂt›ranlara karﬂ›
birlik olmakt›r. Evlerimizi baﬂ›m›za
y›kmak isteyenlere karﬂ› birlik olmakt›r. H›rs›zl›k yapan kiﬂiler de yine büyük oranda kendi mahallemizin 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. Çünkü h›rs›zl›¤›n oldu¤u yerde kimse-
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H›rs›zl›k olaylar› yoksul
halk›n b irlikte h areket
edebilmesinin önündeki
engellerden b iridir. Ç ünkü
h›rs›zl›¤›n oldu¤u yerde
kimsenin kimseye güveni
kalmaz. B u d urumda
h›rs›zl›k ekonomik bir sorun
olarak g örülemez. O rada b ir
çürüme v ard›r ve h›rs›zl›¤›n
verdi¤i a s›l z arar da b udur.
nin kimseye güveni kalmaz. Bu durumda h›rs›zl›k ekonomik bir sorun
olarak görülemez. Orada bir ç ü r üm e v a r d › r ve h›rs›zl›¤›n verdi¤i as›l
zarar da budur.
O halde yap›lacak olan;
B i r ; ilk sorun, halk›n yoksullu¤a
ve h›rs›zl›¤a karﬂ› örgütlenmesidir.
‹ k i ; bunu izleyecek ad›m, halk›n
en yoksullarla, en zor durumdakilerle dayan›ﬂmas›n› sa¤lamakt›r.
Üç; bir yandan, halk örgütlülü¤üne dayanarak h›rs›zl›¤› önleyecek
ve cayd›racak önlemleri almak;
D ö r t : bunu yaparken de, o yaﬂam tarz›na yönelen gençlerimizi de
kazanmay› hedeflemektir.
Elbette, belirtti¤imiz gibi, ekonomik anlamda yard›mlaﬂmay›, ihtiyaçlar› asgari düzeyde karﬂ›lamay›
da organize edece¤iz. Ama dayan›ﬂmada amaç, salt ihtiyaçlar› karﬂ›lamak de¤ildir. Amaç, HALKI DAYANIﬁMAYLA B‹R GÜÇ HAL‹NE
GET‹RMEKT‹R. Halka dayan›ﬂma
içinde nas›l bir güç oldu¤unu göstermektir. Dayan›ﬂma örgütlenmektir.
Ad›m ad›m dayan›ﬂman›n ortaya
ç›kartt›¤› güçle sorunlar›m›z› çözebildi¤imizi göstermeliyiz. Sonra bu
gücü sorunlar›m›z›n kayna¤›na yöneltmeliyiz. Dayan›ﬂma, ﬂu veya bu
kesime “ m e r h a m e t ” gösterme de¤il, halk›n imkanlar›n› birleﬂtirmektir... Halk, tüm yoksullu¤una, yoksunlu¤una ra¤men büyük olanaklara sahiptir. Bu olanaklar›n›, imkanlar›n› birleﬂtirebildi¤imiz oranda
büyük bir güç ortaya ç›kacakt›r.
Tek baﬂlar›na aciz olanlar›n, asla
çözemeyecekleri sorunlar›n› bir araya geldi¤inde bir güç oluﬂturduklar›n› göstermektir... H›rs›zl›k gibi,
intiharlar da art›yor. Bu da baﬂka bir

çözümsüzlük. Kendi can›m›za k›yana kadar, h›rs›zl›k yaparak halktan
baﬂka insanlar›n mal›na, can›na kastedene kadar sorunlar›m›z›n kayna¤›na yönelmeliyiz.
H › r s › z l a r a g e l i n c e ; 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 bireysel olamaz.
‹kincisi, h›rs›zlar, ço¤unlukla, bizim çocuklar›m›zd›r. H›rs›zl›k, ahlaki yozlaﬂman›n, apolitikleﬂmenin ve
apolitikleﬂtirmenin bir parças›d›r.
Düzenin d›ﬂlad›¤›, “suçlu” olarak
gördü¤ü bu insanlara biz de ayn› ﬂekilde yaklaﬂamay›z. Onlar› bu batakl›ktan çekip ç›karmal›, do¤ru hedeflere yöneltmeliyiz. Öfkelerini, tepkilerini ve yoksulluktan kurtulma özlemlerini düzene yöneltmeliyiz.
Onlar› h›rs›zl›¤a iten ﬂey yoksulluktur. Gerçek anlamda arkadaﬂl›ktan, dostluktan, dayan›ﬂmadan, örgütlenmeden yoksunluktur. Bunlar›
onlara verebildi¤imiz ölçüde, onlar›
kazanabiliriz de.
Acizlikten kurtulmak isteklerini,
horlanmaya, aﬂa¤›lanmaya karﬂ› öfkelerini devrimin gücü haline getirmeliyiz. Ama bunlar› yapabilmek
için onlar›n bizim çocuklar›m›z oldu¤unu, kazanmam›z gerekti¤ini
hiç unutmamal›y›z.
Bizim yoksullu¤a karﬂ› dayan›ﬂmay›, h›rs›zl›¤a karﬂ› birleﬂmeyi örgütlerken de, meselemiz, bu sorunlar›n kayna¤›ndaki yoksullu¤un ortadan kald›r›lmas›n›n mümkün oldu¤unu anlatmakt›r. Yoksullu¤un ortadan kald›r›lmas› sömürünün ortadan
kald›r›lmas›yla gerçekleﬂir. Ve ona
ba¤l› olarak da, say›s›z sorun yokolur. ‹ﬂte biz as›l olarak bunun için örgütlenecek, bunun için birleﬂece¤iz.
HIRSIZLIK ÇÖZÜM DE⁄‹L;
HALKIN DAYANIﬁMASINI ÖRGÜTLEYEL‹M!
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nas›l yapaca¤›m›z› anlat›r. Marksizm-Leninizmin tarihi hazinesinden süzülen hayat›n içindeki teori,
ayd›nlat›r prati¤inizi.
Bir iddiam›z var. Büyük bir iddia. Bu iddia u¤runa
Çevirin sayfalar› i ﬂ ç i l e r i n , me m u rl a r › n oligarﬂiye
bedelleri göze alarak, önümüze ç›kart›lan zorluklar› y›karﬂ› savaﬂ› canlan›r gözünüzde. Kah düzenin sald›r›laka y›ka yürüyoruz.
r›na, kah sar› sendikalara, reformizme karﬂ› savaﬂ›rlar.
Bir kavgam›z var. Vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤›, halk›Bu ülkenin v a t a n s e v e r, devrimci gençlerinin militanca
m›z›n kurtuluﬂu kavgas›... Bu kavga gerçekle yalan›n,
mücadelesi izler onlar›. F Tiplerinden ç›karak o sayfayeniyle eskinin, gelecekle geçmiﬂin kavgas›. Bu kavga
larda yerini almak, sesini duyurmak için sab›rs›zca bekezen, sömüren, aç, yoksul b›rakanlarla sömürüye, zulme
leyen ö z g ü r t u t s a k l a r d a oradad›r.
b a ﬂ k a l d › r a n l a r › n kavgas›.
O sat›rlar emperyalizme s›k›lm›ﬂ bire r k u r ﬂ u n d u r.
Bir tarafta gelece¤i karart›lan, yalanla kand›r›lan, açHalk›, tekellerin iktidar›na karﬂ› savaﬂmaya ça¤›r›rlar.
l›kla, yoksullukla, bask›yla sindirilmeye çal›ﬂ›lan milSömürüye öfke, oligarﬂiye k i n yükselir sayfalar›n arayonlar. Di¤er tarafta biz aç kald›kça semiren, semirdiks›ndan.
çe g›rtla¤›m›za daha çok sar›lan burjuvalar. Bu eskimiﬂ,
Sayfalar› çevirmeye devam edin içinizi bir s›cakl›k,
köhne düzenin üzerine Ba¤›ms›z, Demokratik, Sosya bir
umut, bir heyecan kaplar. Beyniniz, yüre¤iniz tazelist bir T ü r k i y e yaratma kavgas› veriyoruz.
lenir. Bilinciniz berraklaﬂ›r. Burjuvaziye olan kininiz biBu kavga gerçe¤in kavgas›. Her say›m›zda, her sa lenir. Yeni bir kültürdür anlat›lan. F e d a , c ü ret, payla t › r › m › z d a gerçekleri anlatt›¤›m›z için gözalt›na al›n›yor,
ﬂ›m... Kapitalizmin yoz kültürüne karﬂ› yeni bir kültür
iﬂkencelerden geçiriliyor, tutuklan›yor, katlediliyoruz.
yükselir o sat›rlardan.
Her gidenin ard›ndan bir baﬂkas› devral›yor bu bayra¤›.
Dergiyi elinize ald›¤›n›zda yaﬂad›¤›n›, her an o büHedefimizdeki, hayalimizdeki ülkeyi yaratmak için
yük savaﬂ›n içinde oldu¤unu görürsünüz. Dergi emektir.
mücadelenin her alan›nda çal›ﬂmaya ve her çeﬂit araca
Hepimizin eme¤i üzerine büyür, geliﬂir, güçlenir. Her
ihtiyac›m›z var. Düzen karﬂ›s›ndaki en etkili silah, elyeni ele ulaﬂt›kça, mücadeleyi bir ad›m daha büyütür.
bette de vr i mc i ni n ke nd i s i di r. Ve bir devrimcinin elinB a z e n , b i r i s o r a b i l i r ? Bi r dergi den ne ç›kar?. .
de her ﬂey, güçlü bir silaha, devrimi örgütlemek için etBir dergi sat›lsa ne olur, sat›lmasa ne olur?.. Bir
kili bir araca dönüﬂebilir.
okur daha eklense ne olur, eklenmese ne olur?.. Dergi
Bir Dergi N e F ark E der?
bir eve, bir dükkana daha götürülse ne olur, götürülmese ne olur?.. Bir gencin daha eline geçse olur, geçY›llard›r kesintisiz bir ﬂekilde devam eden yay›nla mese n e f ar k eder?
r › m › z bu savaﬂ›n en etkili araçlar›ndan biridir. Adlar›,
ÇOK ﬁEY FARK EDER! ‹lk anda “ a r a d a k i f a r k › n ”
biçimleri de¤iﬂebilir ama hepsi gerçe¤in sesidir. K a v çok
önemli olmad›¤› düﬂünülebilir. “Bir derginin az ya
gan›n sesidir. Her yaz› bir meydan okumad›r. Oligarﬂida çok olmas›yla k›yamet kopmaz” zannedilebilir.
ye, emperyalizme karﬂ› bir mevzi savaﬂ›d›r. O sat›rlar›n
AMA K O PAR! “Bir dergiden ne olur” diye düﬂünaras›ndan burjuva ideolojisine karﬂ› büyük bir ideolojik
savaﬂ yükselir.
mek iddias›zl›kt›r. Küçük düﬂünmektir. M i l y o n l a r › k u c a k l a m a y ›
Her yeni say›, elinize ald›¤›n›zda
h a y a l e d e m e m e k t i r. Ama etmelisizinle konuﬂmaya baﬂlar. Yol gösteyiz. ‹ddial› olmal›y›z. Mahallemizrir. Hedefi iﬂaret eder. Sizinle birlikde, okulumuzda, fabrikalarda, iﬂyerte yeni ellere ulaﬂmak için sab›rs›zD a h a f a z l a i n s a n a u l a ﬂ - lerinde dergimizin ulaﬂmad›¤› kimlan›r. Elinizde bekledi¤i her gün sab›rs›zl›¤› bir kat daha artar. Ama ye- m a k , b i z i m d e v r i m i d d i a m › z - se kalmayacakt›r iddias›n› taﬂ›mal›ni insanlar›n eline geçti mi nas›l da d › r. Ya n i s o r u n y a l n › z c a b i r y›z... E n b a s i t i n d e n o n b i n l e r i n ,
y ü z b i n l e r i n b i r, iki, üç, beﬂ, ra coﬂkuyla anlatmaya baﬂlar gerçekle- d e r g i s a t m a s o r u n u d e ¤ i l d i r.
ri bir bir. Yalanlar› s›ralar. Sizi gerO l i g a r ﬂ i h e r gün kitleleri kamlar›n›n toplam›yla ortaya ç›kt›¤›n› unutmamal›y›z.
çe¤e ça¤›r›r. Çevirin her sayfas›n›,
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Bu iddiayla donand›¤›m›zda,
her yaz›da bir baﬂka meydan savaﬂ›
veriliyordur. Her yaz› beni baﬂka el- l e ö r g ü t l ü y o r. Kitlelere a d e t a dergimizin ne kadar önemli bir güç
oldu¤unu daha iyi anlayabiliriz.
lere ulaﬂt›r diye konuﬂur sizinle. Çe- n e f e s a l d › r m › y o r.
virmeye devam edin sayfalar›. Ora‹ﬂte bu tablo bize, kitlelere Dergi kitlelere ulaﬂmada, gerçekleri
anlatmada önemli araçlar›m›zdan
dan her hafta ﬂehitlerimiz seslenir.
g erçekleri ulaﬂt›rmak için ne biridir. Daha fazla insana ulaﬂHer hafta bizim yüzümüze bakar, bizi sorgularlar. Ö ¤ retmenimiz sesle- k a d a r b ü y ü k b i r enerji ve mak, bizim d e v r i m i d d i a m › z d › r.
Yani s or un ya l n› z c a bi r d e rg i s a t nir köﬂesinden. Ne yapaca¤›m›z›, e m e k g e rekti¤ini gösteriyor.
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Dergimiz gerçe¤e ça¤r›d›r, mesini bekleyemeyiz..
m a s o r u n u d e ¤ i l d i r. Sorun kitleleri,
d e v r i m e ç a ¤ r › d › r.
dolay›s›yla devrimi örgütlemeyi hedeflemektir. Do¤rudur, i¤neyle kuyu D e r g i m i z i n h e r h a n g i b i r eve Dergimiz Gerçe¤e Ça¤r›d›r,
kaz›yoruz. Ama o kuyuyu kazan elleDevrime Ç a¤r›d›r
girmesi, o aileyi düzenden
rin say›s› artt›¤›nda, kitlelerin gücü
k o p a r m a k i ç i n a t › l m › ﬂ b i r ilk
Yay›nlar›m›z›n herhangi bir eve
mücadeleye yans›d›¤›nda, bu güç
önüne geçilemez bir sel gibidir. Kit- a d › m d › r... Birken iki olmay›, girmesi, o aileyi düzenden koparlelerin gücünü kavramak, ona ulaﬂt›- ikiyken üç olmay›, beﬂ, on ve mak için at›lm›ﬂ bir ilk ad›md›r. Gerisi bizim eme¤imize, ikna gücümür›lacak tek bir derginin de önemini
g i d e re k d a h a d a b ü y ü k
kavramakt›r.
o r an l a rd a ç o ¤ a l m a y › h e d e f- ze kalm›ﬂt›r. Bi rke n i ki olmay›,
Oligarﬂi her gün kitleleri kendi leyece¤iz. Düﬂünün yaln›zca ikiyken üç olmay›, beﬂ, on ve gideideolojisiyle, kültürüyle örgütlüyor. h e r d e r g i o k u r u , b i r t a n e b i - rek daha da büyük oranlarda ço¤almay› hedefleyece¤iz. Düﬂünün yalKitlelere adeta nefes ald›rm›yor. Kitl
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n›zca her dergi okuru, bir tane bile
leleri üç beﬂ tekelci burjuvan›n elinfazladan dergi satsa dergi say›s› ikideki bas›n yay›n araçlar›yla yönlenye
katlanacakt›r.
Herkesin
bir tek dergiyi satacak komdiriyor. Apolitikleﬂmeyi, ﬂovenizmi, gericili¤i, kaderciﬂusu, akrabas›, arkadaﬂ› muhakkak vard›r. Bundan çok
li¤i örgütlüyor. Her türlü ahlaks›zl›¤›, pisli¤i, s›radanl›daha fazlas› vard›r. Her dergi okurumuz bunu d o ¤a l b i r
¤›, pespayeli¤i empoze ediyor. ‹nand›r›c› olabilmek için
s o r u m l u l u k olarak kabul edebilmelidir. Bu bilinci, ruh
demagojiye baﬂvuruyor. Oligarﬂi kitlelere ulaﬂman›n
halini yaratacak olan bizim e¤itimimizdir.
bütün yollar›n› deniyor, bütün araçlar›n› kullan›yor. Kitlelerin önemli bir kesimi günlük olarak burjuva bas›n
Düzenin pisliklerine, bizi böyle bir düzende yaﬂamayay›n organlar›n›n yalanlar›yla besleniyor. ‹ﬂte bu tablo
ya mahkum edenlere, bize böyle bir yaﬂam› reva görenbize, kitlelere gerçekleri ulaﬂt›rman›n önemini ve kitlelere karﬂ› kinle, öfkeyle gerçe¤in savaﬂ›na kat›lmal›y›z.
leri örgütlemek için ne kadar büyük bir enerji ve emek
O k u m a l › , o k u t m a l › y › z . Ö ¤ r e n m e l i , ö ¤ r etmeli yiz.
gerekti¤ini gösteriyor. ‹ﬂte bu noktada yalanlara karﬂ›
Dergilerimiz, kendimizi ve kitleri e¤itmenin araçlay›lmadan, b›kmadan savaﬂan b i r savaﬂç› olmal›y›z. Bu
r›ndan
biridir. Dergimizde güncel sorulara cevap olabisavaﬂta elimizdeki k›l›ç, dergilerimiz, bildirilerimiz, sölecek,
bu
anlamda güncel propagandada kullanabilecezümüzdür.
¤imiz birçok yaz› var. O k u m a k v e o k u t m a k zorundaGerçe¤in Savaﬂç›lar›!
y›z. Ö ¤ renmeli ve ö¤retmeliyiz. Bunlar için de elimizde ilk ulaﬂabilece¤imiz, ulaﬂt›rabilece¤imiz araçlardan
‹ﬂte bu nedenle kiﬂiden kiﬂiye, evden eve gidece¤iz.
biridir dergi. Biz bilginin, gerçe¤in gücüyle kitleleri
Gerçekleri sab›rla anlataca¤›z. Gerçe¤in savaﬂç›lar› ne
örgütleyece¤iz. Derginin ulaﬂt›¤› her yeni insan›n önüne
kadar ço¤al›rsa ve gerçekler ne kadar yay›l›rsa, yalan›n
yeni bir d ü n y a aç›yoruz. Bu dünya oligarﬂinin yalanlahükümdarl›¤›n›n y›k›l›ﬂ› o kadar yak›nlaﬂacakt›r.
r›na, propagandalar›na karﬂ› gerçekleri anlat›yor.
Derginin her okuru, kendini gerçe¤in ve bilimsel teBir derginin yeni bir insana ulaﬂmas›, düzenin etkiorinin silah›yla donanm›ﬂ bir savaﬂç› olarak görmelidir.
sinden bir insan› daha k u r t a r m a k demektir. Oligarﬂi
Kendimize güvenece¤iz; ben yapamam, ben anlatadergilerimizin yaln›zca bir dergi olmad›¤›n› biliyor. Bumam, ben ikna edemem, diye düﬂünmemeli kimse.
nun için ‹ r f a n A¤daﬂ’›, E n g i n C e b e r’i katlediyor, 18
Eme¤imizi, inanc›m›z›, terimizi katt›¤›m›z her iﬂten soyaﬂ›nda F e r h a t G e r ç e k’i felç b›rak›yor. Çünkü bu dernuç alabiliriz. Yeter ki o iddiayla gidelim geniﬂ kitlelegiyi da¤›t›lanlar›n iddias› büyük. Bu iddia iktidar›, devre. Yeter ki, düﬂünelim, emek verelim, haz›rlanal›m...
rimi, sosyalizmi hedefliyor. Bu nedenle bürolar›m›z baBir kere gitti¤imiz eve, bir sonraki say›da tekrar gideces›l›yor, çal›ﬂanlar›m›z, okurlar›m›z› gözalt›na al›n›yor,
¤iz. Bir kez dergi verdi¤imiz okuldaki arkadaﬂ›m›za tektutuklan›yor, dergilerimiz daha matbaadayken toplat›l›rar gidece¤iz... Tekrar tekrar, kendimizi anlatana, ikna
yor, yasaklan›yor, hakk›m›zda onlarca y›la varan davaedene kadar deneyece¤iz. Gençler, çocuklar, kad›nlar,
lar aç›l›yor.
yaﬂl›lar, iﬂçiler, memurlar, herkes anlayabilir bizi, herTüm bunlara ra¤men 23 y›ld›r kavgan›n, gerçe¤in
kesi ikna edebiliriz. Düﬂünün, biz televizyonlardan, düsesi
olarak halka ulaﬂ›yoruz. Büyümek, daha geniﬂ kitzenin gazetelerinden ahkam kesenlere göre ne kadar
lelere ulaﬂabilmek daha fazla s a h i p l e n m e k t e n geçiyor.
avantajl› ve güçlüyüz. Çünkü onlar, kitleleri yalana
Misyonumuzun fark›nda olarak iddiam›z› büyütmeliyiz.
inand›rmak istiyorlar. Oysa bizim yapaca¤›m›z daha baHer okurumuz bir dergi daha fazla satsa, yüzlercemiz
sit ve sade. Çünkü biz gerçe¤i anlataca¤›z... Dergi örb i r d e r g i daha fazla dedi¤inde binler, binlercemiz b i r
gütlemek için de bir araçt›r ancak unutmayaca¤›z ki;
d e r g i daha dedi¤inde ONB‹NER, ve giderek YÜZB‹Nhiçbir araç tek baﬂ›na kitleleri örgütlemek için yeterli
L E R , G E R Ç E ⁄ ‹ N YOLUNDA, DEVR‹M‹N Y O de¤ildir. Örgütlemek ancak ve ancak birebir çal›ﬂmayL UNDA Y Ü R Ü Y O R O L A C A K T I R . . .
la olur. Dergiyi verip insanlar›n kendili¤inden örgütlen-
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Devrimci Bas›n
Mevzisinde

2. Bölüm
Birinci bölümde, A¤ustos
1978’de yay›nlanan Dev-Genç dergisinden baﬂlad›k. 1980 Mart’›nda
yay›nlanan Devrimci Sol’u hat›rlatt›ktan sonra 1986 Aral›k’›nda devrimci bas›n mevzisinde yeni bir dönemi baﬂlatan Yeni Çözüm sürecini
anlatt›k. Bu bölümde 1990’l› y›llar›n ilk yar›s›nday›z.

Temmuz 1990
MÜCADELE
Yeni Çözüm, ayl›kt›, ama geliﬂen mücadele, daha fazlas›n› istiyordu. Mücadele’nin ilk say›s›n›n
“merhaba” yaz›s›nda bu ihtiyaç
ﬂöyle belirtiliyordu: “ B u s ü r e ç t e
g en iﬂ k it lel ere d aha so mu t aç›k ve
g ü nc el p o li ti ka gö t ür ec ek , ol ay la r› n ve geli ﬂmeler in h ›z›n › y akal aya c ak 15 günl ük b ir g az et e ye ih ti ya c›m›z var. Bunun için 33 say› ve
3 ,5 y ›l bo y u nca yay ›n h ay at›n › sü r düren Ayl›k Çözüm Dergisi görevin i v e i ﬂ l ev i n i t am am l ad › .
MÜCADELE, geniﬂ kitlelere
gerçekleri götürmek için ç›k›yor.”
‹lk say›s› 15-31Temmuz 1990’da yay›nlanan Emperyalizme ve
O l i g a r ﬂ i y e K a r ﬂ › M Ü C A D E L E;
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 mücadelenin ve örgütlenmenin çok yönlü
geliﬂmeye baﬂlad›¤› bir dönemde
yay›n faaliyetine baﬂlad›.
Devrimci Hareketin iddias›n›n
ve insiyatifinin geliﬂti¤i y›llard› ayn› zamanda. Daha ilk say›s›n›n baﬂ
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yaz›s› da bu iddiay› büyütmeye ça¤›r›yordu: “Hiçbir ﬂey emek harca madan kazan›lamaz. Küçük dün yalar›n de¤il, hepimizin u¤runa
m ü c a d e l e et t i ¤ i b ü y ü k b i r d ü n y a n›n i nsan› ol ma bilinciyle hareket
etmeliyiz.”
Devrimci mücadelenin geliﬂmesi karﬂ›s›nda oligarﬂiye 12 Eylül’ün
yasalar› da yetmemeye baﬂlad›. Faﬂizmi pekiﬂtiren ve pervas›zlaﬂt›ran
yeni yasal düzenlemeler yap›ld›.
Bunlardan biri olan ve 15 A r a l › k
1990'da yay›nlanan 430 Say›l› Kararname ile bas›n üzerindeki bask›lar, ülkemiz tarihinde benzeri görülmedik boyutlara ulaﬂt›. Bu kararname “ S a n s ü r v e S ü r g ü n K a r a r n a mesi” olarak adland›r›ld› ve yerinde
bir benzetmeyle de " S S K a r a r n a m e s i " k›saltmas›yla an›ld› hep.
Yasa OHAL Bölgesi çerçevesinde diye sunulmas›na ra¤men, "bölge içinde ya da d›ﬂ›nda bas›lm›ﬂ
olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n yay›mlar›n›n durdurulmas› veya yay›mdan kald›r›lmas›.." yetkisini tan›d›¤› için, ülke genelinde uygulanan bir bask› yasas›yd›.
Bu kararnameye göre, " h a l k ›
heyecanland›racak her türlü haber
yorum” yasakt›. Bu öyle esnek bir
ifadeydi ki, buna dayanarak her yay›n toplat›labilirdi. Sosyalist bas›ndaki yaz›larda " K ü r t " kelimesinin,
örgüt isimlerinin geçmesi de toplatma için yeterli sebepti. Sadece
toplatma de¤il, bu dergileri basan
matbaalar da kapat›labiliyordu kararnameye göre. Bu yasaya dayan›larak ‹stanbul'da pek çok matbaaya
o n a r g ü n l ü k k a p a t m a c e z a l a r › verildi. Say›s›z dergi toplat›ld›.

S S K a r a r n a m e s i , sosyalist, ilerici, demokrat bas›n›n, dolay›s›yla
halk›n gerçe¤i bilme hakk›n›n üzerinde 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›.
12 Nisan 1991'de yay›nlanan
“3713 Say›l› Te r ö r Yasas›” da bu
dönemde tüm devrimci, demokratik
kurumlar üzerinde oldu¤u gibi, sosyalist bas›n üzerinde de bask›y› art›rd›. Çünkü bu yasayla devletin istedi¤i herkesi ve her kurumu "terörist"likle veya “teröre yard›m ve yatakl›k”la suçlamas› mümkün hale
gelmiﬂti ve gerek sosyalist dergiler,
gerekse de sosyalist bas›n çal›ﬂanl a r › s›k s›k bu suçlaman›n hedefi oldular.
15 Günlük Mücadele’nin maruz
kald›¤› bask›lar› anlayabilmek için
hemen her say›s›nda bir örne¤ini
görebilece¤iniz ﬂu anlat›mlardan birini aktarmak yeterli olacakt›r:
“ Oligarﬂi, Mücadele’yi Susturmak
istiyor. Her yola baﬂvuruyor. Toplatma kararlar› bir birini izliyor. ‹lk
iki say›s›, Küçükarmutlu Özel say›s›, Devrimci Mücadelede Ö¤retmenler Broﬂürü toplat›ld›. Bürolar›m›z polis taraf›ndan bas›larak muhabir ve okurlar›m›z gözalt›na al›nd›. Gözalt›ndaki arkadaﬂlar›m›za
uygulanan iﬂkenceler, yay›nlar›m›z›
basan matbaalar›n tehdit edilmesi
siyasi ﬂubeye götürülerek uygun biçimde ‘uyar›’lmas› vb. yöntemler
birbirini koval›yor...
2. Say›m›z›n bas›ld›¤› gün alel
acele ç›kart›lm›ﬂ bir kararla geldiler karﬂ›m›za... Mücadele Dergisi’nin her türlü bas›m ve yay›m›
DURDURULMUﬁTUR... polis taraf›ndan Hürriyet da¤›t›mdaki dergilerimize el konuldu.” (1 Eylül
1990, say› 3)
Derginin toplat›lmas›, matbaada
el konulmas›, sansürlenmesi için
her ﬂey bir gerekçe olabiliyordu.

31 May›s 2009

‘90’l› y›llar ayn› zamanda “demokratikleﬂme” demagojilerinin de en
yayg›n oldu¤u y›llard›. Güya 12 Eylül’ün bask› ve yasaklar› kalk›yordu. Mesela, bir taraftan “ K ü r t ç e
k o n u ﬂ m a s e r b e s t li¤i ” tan›n›yordu,
di¤er taraftan i ç i nd e “ K ür t ” k e l i mesi geçti¤i için dergiler sansürleniyordu. Mesela, Mücadele’nin 13.
say›s›ndan sonraki say›lar›nda
“ K ü r t ” , “ K ü r d i s t a n ” gibi kelimeler ancak “ K … ”ﬂeklinde yaz›larak
dergi ç›kart›labildi.

1 Y›ll›k Bilanço:
Emperyalizm ve Oligarﬂiye Karﬂ› Mücadele Dergisi’nin 2. y›l›na girerken yapt›¤› dökümden sald›r›lar›n k›sa bir özetine bakal›m.
-Yay›nlanan 24 say›n›n 11’i toplat›ld›.
- Özel say›larla birlikte 40’a ya k › n s o r u ﬂ t u r m a aç›ld›.
- Aç›lan 18 dava halen sürüyor.
- O n l a rca muhabirimiz, 53 kez
gözalt›na al›nd›, 1 5 mu h a b i ri m i z
t u t u k l a n d ›.
- Yüzlerce okurumuz benzer
bask›lara maruz kald›.
-Toplatmalar ve sald›r›lardan dolay› m ilyonlarca lira zarar›n yan›
s›ra 23 milyon lira para cezas›
verildi.
- 1 5 b ü romuz bask›na u¤rad›.
- Bir y›l içinde sadece A n k a r a
b ü romuz 11 kez bas›ld›.
- 1 kez yay›n durdurma karar›
verildi. (Bilgiler Emperyalizme ve
Oligarﬂiye Karﬂ› Mücadele dergisinin 1 A¤ustos 1991 tarihli 25. say›s›ndan al›nm›ﬂt›r.)
Asl›nda ﬂu özet bilanço devrimci
gazetecili¤in hangi koﬂullarda yap›ld›¤›na dair fazla söze gerek b›rakm›yor. Sosyalist bas›n›n fedakarl›¤›, cüreti, kararl›l›¤› bu bilançonun
içinde gizlidir.
Yay›n yaﬂam› s ü resince bu perspektifle hareket eden MÜCADEL E , 15 günlük periyotlarla yaklaﬂ›k
iki y›l, 45 say› ç›kt›ktan sonra, s ü rec i n i h t i y a ç l a r › n d a n dolay› yeni bir
at›l›m yaparak, ha ft a l › k olarak ya-
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M ü c a d e l e ’ n i n s e s i , k u ﬂ a t m a k a r ﬂ › s › n d a k e n d i n i Devrimci
Gençlik özel say›l a r ›, Yoksul Halk›n Gücü özel say› l a r › ,
‹ ﬂ ç i H a r eke ti öz el sa y› l a r › o l a r a k d u y u r m a y a d e v a m e t t i .

Ama bu mevzide kavga zorluydu. Oligarﬂi bu sesi bo¤mak
için, ayn› gün bir çok dergiye birden bask›n düzenliyor,
gözda¤› veriyordu... Sesimiz buna ra¤men kesilmeyecekti..
y›nlanmaya baﬂlad›.

4 Temmuz 1992
MÜCADELE (Haftal›k)
Mücadelenin “Haftal›k” yay›na
geçmesi, hem bir geliﬂmenin ifadesi, hem de ayn› zamanda bas›n alan›ndaki bask›lara verilmiﬂ bir cevapt›.
Haftal›k Mücadele “ç›karken”ki
yaz›s›n›n ilk sat›rlar›nda bu geliﬂmeye ve ihtiyaca dikkat çekiyordu:
“ S›n› f m ücadelesin in gid erek iv mesinin a rtt›¤›, gündemin sürekli
d e ¤ i ﬂ ti ¤ i b i r ü l k e d e y a ﬂ › y o r u z . D o l a y› s› yl a , M üc ad el e ni n v ar m ›ﬂ ol d u ¤u s e v i y e bi z l e r i h a f t a l › k p e r i y ot la ç›kmaya zorlad›. ... Mücadele
her zamanki misyonuyla kavgan›n,
kavga insanlar›n›n ve halklar›m›z›n
daha da yak›ndan sesi solu¤u olmaya devam edecektir. ”
Yeni Çözüm dergisi ç›kar›l›rken,
birkaç ﬂehirde bürosu vard› derginin. Sonra sürekli artm›ﬂt› bürolar.
Bu tamamen mücadelenin art›ﬂ›na
ve Anadolu’daki yayg›nlaﬂmas›na
paralel bir geliﬂmeydi. 1992 baﬂ›nda Mücadele dergisinin ülke çap›nda 1 7 b ü rosu vard›. '93'te 1 9 b ü roya ulaﬂm›ﬂ, bürolar›n teknik donan›m› güçlenmiﬂti.
4 Temmuz 1992’de 1. say›s›n›
ç›karan Haftal›k Mücadele Gazetesi’nin yay›nland›¤› dönem, mücadelenin gerek Do¤u ve Güneydo¤u’da

gerekse ülke çap›nda geliﬂti¤i, ve
oligarﬂinin de bu mücadeleyi engellemek için, katliamlar›n, infazlar›n,
kay›p politikalar›n›n, iﬂkencenin,
köy yakmalar›n alabildi¤ine t›rmand›r›ld›¤› bir süreçtir.
Mücadele, kitlelerin somut taleplerini 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 almaktan geçiyordu. Hiçbir zaman birilerinin icazetiyle gazetecilik yap›lmad›. Evet, özellikle o dönem, egemen s›n›flar›n devrimci bas›na sald›r›lar› meﬂrulaﬂt›rmak için kulland›klar› deyimle “militan gazetecilik”
yap›lmaktayd›. Devrimci gazetecilik
de baﬂka türlü olamazd› zaten.
Bu gazetecilik anlay›ﬂ›, elbette
egemen s›n›flar›n hiç hoﬂuna gitmiyor, sosyalist bas›n› bo¤mak için ellerinden geleni yap›yorlard›. Çünkü
biz, haks›zl›klar›n, bask›lar›n, kay›plar›n, katliamlar›n ve iﬂkencelerin önündeki engellerden biriydik.
Bu engeli “bertaraf” etmek için
de yapt›klar› ve yapabilecekleri belliydi.

Mücadele’ye Bask›l a r
Gerçeklerin, halk›n, devrimci
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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 yönelik gözalt› ve tutuklamalar, iﬂkenceler 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 yay›nlanan Haftal›k Mücadele'nin 2
y›l içinde ç›kard›¤› 101 say›dan
88'i toplat›lm›ﬂt›.
Evet, 101 say›dan 88'i.
Yani on da do kuz u . Üstelik toplat›lmayan 13 say› hakk›nda da
mahkemelerde davalar aç›ld›. (Toplam olarak da, Mücadele’nin yay›nlanan 114 say›s›ndan 102’si toplat›lm›ﬂt›r.)
Haftal›k Mücadele’nin 15 Ekim
1994 tarihli 114. say›s›n›n kapa¤›nda, Parti’nin kuruluﬂunu müjdeleyen 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› 120 gün boyunca durdurdular.
Yine sadece son bir y›l içinde yaz›
iﬂleri müdürü de dahil Mücadele gazetesi bürolar›nda çal›ﬂanlardan 31
kiﬂi tutukland›.
S a de c e 199 4 y › l › i çi n de , 18 ke z
b ü ro bask›n› yaﬂand›. Adana bürosu (4), Antakya (5), Sivas (4), Bolu,

Onlar, canlar›n›
verdiler bu sayfalara...
Mücadele Elaz›¤ Bürosu çal›ﬂan›
Halil ‹brahim EK‹C‹B‹L, A d a n a
Temsilcilerinden Ahmet ÖZTÜRK,
Sivas Mücadele Temsilcisi R›fat
ÖZGÜNGÖR, Elaz›¤ Mücadele
Çal›ﬂanlar›ndan Erkan AKÇALI,
Malatya Mücadele Büro Çal›ﬂan›
Mikail GÜVEN, Mücadele Konya
B ü rosunu en zor dönemlerinde sa-
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yönlü sürdürme görevine
ba¤l› olarak, derginin yan›s›ra, çeﬂitli broﬂürler yay›nlamay› sürdürdü. Devrimci
Mücadelede Avukatlar, Örgütsüz Hak Alma MücadeleMücadele’nin 1994 Kas›m’›nda
si Sürdürülemez, Kendili¤inaçt›¤› destek kampanyas›n›n ça¤r›s› denci Bir Hareket Devrimci
Yol, Devrimci Mücadelede
Ö¤retmenler
gibi çeﬂitli
Ankara, Antep, Malatya, Elaz›¤ büalanlara ve ideolojik mücadeleye
rolar› birer kez, polis taraf›ndan bayönelik broﬂürler ç›kar›ld›.
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 günlerde, bu sorunun cevab›n›, ﬂöyle
veriyordu:

“ Ama susturmay› baﬂaramayacaklar. Çünkü Mücadele gazetesinin sayfalar›n› da¤larda, gecekondularda çarp›ﬂan gerillalar, yeralt›ndan can bedeli cevher ç›kartan
madenciler, halk›m›z›n memuruyuz
diyen kamu emekçileri, demokratik
üniversite mücadelesi veren ö¤renciler, makine baﬂlar›nda çal›ﬂan iﬂçiler, cezaevlerinde bulunan tutsaklar, tarlada ora¤›yla, çapas›yla çal›ﬂan köylüler, ezilen halklar dolduruyor. Ve Mücadele’yi onlar sahipleniyor...” (331 Aral›k 1994, ‹ ﬂçi H a reketi Özel Say›:3)
Mücadele de, Yeni Çözüm gibi,
ideolojik mücadeleyi ve e¤itimi çok
hiplenen Zeliha GÜDENO⁄LU,
Denizli Mücadele Dergisi Muhabiri
Murat ÇOBAN, Samsun Mücadele
Temsilcisi Fatma Hülya TÜMGAN,
Mücadele Merkez Büro çal›ﬂanlar›ndan Zeynep ARIKAN GÜLBA⁄,
Mücadele ve Kurtuluﬂ emektarlar›ndan Yazgülü GÜDER ÖZTÜRK... Bir dönem, devrimci bas›n
mevzisindeki savaﬂta yer alarak,
sonra kavgan›n baﬂka alanlar›nda
ﬂehit düﬂtüler...

28 Ocak 1995
KURTULUﬁ
Kavgan›n sesi olarak tan›nd› o
da. Alanlarda taﬂ›nan pankartlarda
“Kavgan›n Sesi Kurtuluﬂ” yazd›. 28
Ocak 1995’de Emperyalizme ve
Oligarﬂiye K a r ﬂ › K u r t u l u ﬂ ad›yla
ç›kt› ilk say›s›.
Kurtuluﬂ dergisi, a¤›r sansür bask›s›, yay›n durdurma cezalar› alt›nda, 1999’a kadar, Zafer Yolunda
Kurtuluﬂ, Halk ‹çin Kurtuluﬂ, Halk›n Sesi Kurtuluﬂ, Ba¤›ms›zl›k ve
Demokrasi Yolunda Kurtuluﬂ adlar›yla 6 A¤ustos 1999 tarihine kadar
kesintisiz bir ﬂekilde kavgan›n sesi
oldu.
Kurtuluﬂ dergisi yay›n hayat›na
baﬂlad›¤›nda, DYP-SHP Koalisyonu 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 büyük bir coﬂku yaratm›ﬂt›r. Umudun
büyütüldü¤ü y›llard›r. Oligarﬂi, devrimci mücadeleyi bast›rmak için her
türlü kontrgerilla taktiklerine baﬂvurmaktad›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 -
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“Çok Büyük Bir ‹nsanl›k
Yapt›n›z Hakk›n›z› Helal Edin!”
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 okuma-yazma kursunda ö¤renciler 24
May›s günü Halk Kitapl›¤›’nda belgelerini ald›lar.
Çok heyecanl› olduklar› gözlenen ö¤rencilerden birisi “ ne için
geldik, ne ö¤renerek gidiyoruz!” diyerek konuﬂmaya baﬂlad›.
“Buraya çok çekinerek ad›m›m›
att›m ve utanarak hece kitab›na ihtiyac›m oldu¤unu söyledim. O gün
tam da kursun ilk günüymüﬂ. Benim
derdim evde kendi kendime kimseye söylemeden okuma yazmay› ö¤-

renmekti. Okuma yazma bilmedi¤im için çok utan›yordum ve kimseye bir ﬂey söyleyemiyordum. Hemen o gün kayd›m oldu ve masalardan birine oturtuldum. Kursa gidip
gelirken baﬂlang›çta çevreme yalan
söylüyordum; ‘arkadaﬂ›ma gidiyorum’, ‘‹ngilizce kursuna gidiyorum’
falan diye...”

“ P a t ro n u m b e n i m ç o k
de¤iﬂti¤imi söylüyor!”
“Belgelerimizi alaca¤›m›z son günden bir önceki gün patron bize Pazar günü de çal›ﬂaca¤›m›z›, gelmeyeni iﬂten ataca¤›n› söyledi. O günse biz okuma yazma kurs belgelerimizi alacakt›k.
Kursa gelmeden önce hiç konuﬂ-

‹zmir`in Mahallelerinde Yürüyüﬂ’ün Sesi:
“AKP Sadece Katletmeyi Bilir”
Yürüyüﬂ okurlar›, ‹zmir’in çeﬂitli mahallelerinde dört gün boyunca
Yürüyüﬂ dergisini halka ulaﬂt›rmaya devam etti.
‹lk gün, 21 May›s’da, ‹zmir Menemen-Asarl›k` ta iki yürüyüﬂ okurunun kat›ld›¤› dergi tan›t›m› saat
17. 00 de baﬂlad›. Dergi tan›t›m› esnas›nda ve evlerde yap›lan çay sohbetlerinde; AKP`inin Kürt sorununa sa mi mi ya kl a ﬂ mad › ¤› v e s a de ce
katletmeyi bildi¤i anlat›ld›. ‹ki saat süren dergi tan›t›m›nda 30 dergi
halka ulaﬂt›r›ld›.
22 May›s günü ise bir grup Yürüyüﬂ okurunun kat›ld›¤› dergi tan›t›m› Gültepe Mahallesi’nde yap›ld›.
23 May›s Cumartesi günü Menemen- ‹ncirlip›nar Mahallesin’de, 24
may›s Pazar günü ise YamanlarNafiz Gürman bölgesinde dergi sat›ﬂ› yap›ld›. Yo¤unlukla Kürt halk›n›n yaﬂad›¤› bölgede halka, “Kürt
sonunun çözümü Kürt halk›n›n
kendi iradesindedir” denildi. ‹ki
gün süren tan›t›mda 75 dergi sat›ld›.

Say›: 182

Yürüyüﬂ 5. Y›l›nda
Malatya Sokaklar›nda
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.

Yü r ü y ü ﬂ H a t a y
K ü ç ü k Da l y a n Beldesi
So k a k l a r › n d a
Yürüyüﬂ okurlar› taraf›ndan 26 May›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›.

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 söyledim. Bu defa izin istemedim yaln›zca söyledim. Aileme de iﬂten kovulmaya göze al›yorum isterlerse ats›nlar ama gidip belgemi alaca¤›m” dedim, diyen baﬂka bir kurs ö¤rencisi
ise burada yaln›zca okumay› yazmay› de¤il, arkadaﬂl›¤›, paylaﬂmay›
da ö¤rendi¤ini dile getirdi.

Adaletsizlik Bu
Düzenin Karakteridir
24 May›s günü Halk Cepheliler
Engin Çeber ve Ferhat Gerçek için
adalet istemeye devam ettiler. ‹stanbul Okmeydan› Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde ve Yenibosna - Zafer Mahallesi’nde “Ferhat’› Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r” pankartlar›n› açan Halk
Cepheliler; Engin ve Ferhat’›n resimlerinin bulundu¤u dövizleri taﬂ›d›lar.

“Ferhat’› Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n, Adalet ‹stiyoruz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemlerde
“Adaletsizlik bu düzenin karakteridir” denildi. “Adaletsizlikleri, katilleri korumadaki pervas›zl›¤›, riyakarl›¤›, h›rs›zl›¤› ve ahlaks›zl›¤› ile sömürünün ve zulmün iktidar› AKP’ye karﬂ› birleﬂelim ve mücadele edelim” diye ça¤r› yap›lan eylemlerde aç›klamadan sonra Halk Cepheliler “Gerçekleri Yürüyüﬂ Yaz›yor” diyerek Yürüyüﬂ dergisi sat›ﬂ› yapt›lar.

HABER
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‹nançlar›n ve Halklar›n Düﬂmanlar›

D‹N BEZ‹RGANLARI
AKP hükümeti, Alevi halka yönelik manevralar›na devam ediyor.
AKP, 3 Haziran’da “Alevi Çal›ﬂta y›” ad›n› verdi¤i toplant›lar düzenliyor. Çal›ﬂtay, AKP’nin “Alevi aç›l› m › ”n›n bir devam›; amac› da ﬂöyle
formüle ediliyor: “Devletle Alevi l e r i o r t a k z e m i n d e b u l u ﬂ t u r m a k ”.
Aleviler v e d e v l e t h a n g i o r t a k
noktada buluﬂacaklar?
Tarihe ve somut güncelli¤e bak›yoruz; gördü¤ümüz, Alevi halka
yönelik inkar, asimilasyon, katliamlar ve aﬂa¤›lamad›r. Bunlar› yapan
devlettir.
Devlet bunlar› yap›yor. A K P,
bunlar› yok sayarak Alevileri devle t e yedeklemeye çal›ﬂ›yor. Alevi
h a l k ise hakl›, meﬂru taleplerinin
yerine getirilmesini istiyor. Hangi
noktada ortaklaﬂacaklar, nas›l ortaklaﬂacaklar?
AKP iktidar›, baﬂta Alevi iﬂbirlikçileri olmak üzere, çok çeﬂitli
kesimleri bu manevraya o r t a k e d e r ek, Alevilere yönelik etki alan›n›
geniﬂletmeyi amaçl›yor; Çal›ﬂtay
kapsam›nda 15’er gün arayla 6 otu r u m yap›lmas› plan› da bunun ifadesi zaten. ‹lk oturumda “Alevi örgüt liderleri” ve “postniﬂinler”,
ik i n c i s i n d e “bilim adamlar›”,
ü ç ü n c ü s ü n d e sendika, meslek oda
ve üniversite temsilcileri, d ö r d ü n cüsünde bas›n yay›n temsilcileri,
beﬂincisinde siyasi parti temsilcileri, alt›nc› oturumda ise ilahiyatç›larla, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› gö-

Alevi Çal›ﬂtay› da kuﬂku yok
ki, yine, esas olarak iﬂbirlikçi
Alevilere yaslanacak, di¤er
Alevi kesimlerini de düzen
içine çekmeyi amaçlayacakt›r. B u noktada AKP’yi, Alevi
iﬂbirlikçili¤ini, Alevi halk›n
düzene yedeklenmesini meﬂrulaﬂt›racak, b unlar›n y olunu a çacak h er türlü k at›l›m,
red ve mahkum edilmelidir.
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revlileri yeralacaklarm›ﬂ. Elbette
sözü edilen alanlar› temsilen kimlerin, hangi mant›kla seçilece¤ini de
tahmin etmek zor de¤il.
“Alevi aç›l›m›” diye adland›r›lan bu giriﬂimler, esas olarak oligarﬂinin ony›llard›r süren bask› ve asimilasyona ra¤men, Alevili¤i yok
edeme mesinin sonucudur. Bu noktada oligarﬂi, ‹zzettin Do¤an, Fermani Altun, Reha Çamuro¤lu, Musa
Çetinkaya, Ayhan Ayd›n gibi iﬂbirlikçi Alevileri de kullan›p “ k e n d i
Alevisini” veya baﬂka ﬂekillerde
söylersek, devlet Alevisini, düzen
Alevisini yaratmaya çal›ﬂ›yor.
AKP’nin gündeme getirdi¤i
“Cemevlerine devlet yard›m›, Alevi
dedelerine m a a ﬂ verilmesi” gibi
DEVLET’i iﬂin içine sokan uygulamalar da, buna yönelik.

A K P aç›l›m›nda neler
vard› ve sonuç ne oldu?
AKP’nin “Alevi aç›l›m›”nda
Baﬂbakanl›¤a ba¤l› Alevileri temsil
edecek bir kurum oluﬂturulmas›, cemevlerinin yap›lmas›, ders kitaplar›nda Alevili¤e yer verilmesi gibi
vaatler vard›. Asl›nda Diyanetten
sorumlu Devlet Bakan› Sadi Yaz›c› o¤lu’nun “cemevlerinin ibadethane
olarak kabul edilmesi mümkün de¤il.... namaz k›ls›n veya k›lmas›n
bütün müslümanlar›n ortak ibadet
yeri c a m i d i r” sözleri, AKP’nin
“Alevi aç›l›m›”n›n nereye kadar gidebilece¤ini göstermektedir. Cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuﬂturulmas›n› ama daha önemlisi,
Alevili¤in bir inanç sistemi oldu¤unu ›srarla reddeden de AKP’den
baﬂkas› de¤ildir.
AKP’nin “aç›l›m”›n›n bir demokratikleﬂme de¤il, Alevili¤i asi mile etmenin yeni yöntemleri oldu¤u aç›kt›r. Bu yöntemlerin etkili
olabilmesinin ise tek koﬂulu, iﬂbirlikçi Alevilerdir.
Tayyip Erdo¤an’›n Reha Çamuro¤lu arac›l›¤›yla düzenledi¤i “Mu-

harrem
orucu iftar›”,
esas olarak tutmayan
bir “aç›l››m”d›r; 298 Alevi örgütlenmesinden 293’ü AKP’nin iftar›na kat›lmay› reddetmiﬂtir.
AKP, rüﬂvetle, ihaleyle, devletin
olanaklar›n› kullanarak Alevi örgütlenmelerini ve ileri gelenlerini kolayl›kla sat›n alabilece¤ini zannetmiﬂ, ancak Alevi halk›n›n güçlü gelenekleri, bu manevray› boﬂa ç›kartm›ﬂt›r.
Fakat bu savaﬂ bitmemiﬂtir ve
baﬂta AKP olmak üzere, oligarﬂi, iﬂbirlikçi Alevili¤i güçlendirme politikalar›nda ›srar edecektir.
Alevi Çal›ﬂtay› da kuﬂku yok ki,
yine, esas olarak iﬂbirlikçi Alevilere
yaslanacak, di¤er Alevi kesimlerini
de düzen içine çekmeyi amaçlayacakt›r. Bu noktada AKP’yi, Alevi iﬂbirlikçili¤ini, Alevi halk›n düzene
y e d e k l e n m e s i n i meﬂrulaﬂt›racak,
bunlar›n yolunu açacak her türlü kat›l›m, red ve mahkum edilmelidir.

“Alevi Çal›ﬂtay›” NASIL
gündeme getiriliyor?
Bezirgan, “al ›ﬂveriﬂte çok kar
peﬂinde koﬂan kimse” olarak tan›mlan›r. O gözü doymaz, aza tamah etmez bir tüccard›r.
Bezirganlar, özellikle Orta
Ça¤’da ticaret hayat›n›n temel unsurlar›ndan birine dönüﬂtüler. Büyük iﬂ gören zengin tüccarlara da
be z i rg a n b a ﬂ › deniyordu. Hükümdarlar›n, beylerin, paﬂalar›n, özel
bezirganlar› vard›.
Bugün Cem Vakf› Baﬂkan› ‹zzettin Do¤an’la, Reha Çamuro¤lu’nu
Tayyip Erdo¤an’›n özel bezirgan l a r › olarak nitelendirmek hiç de
yanl›ﬂ olmaz.
AKP’nin Alevilikle ilgili hiçbir
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ad›m atmamas›na ve inkar-asimilasyon politikalar›n› devam ettirmesine ra¤men böyle bir çal›ﬂtay›n örgütlenmesi, iﬂbirlikçi Aleviler olmaks›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 Alevi halk›n› düzenin içinde eritme politikas›n›n as›l dayana¤›, Alevi bezirganlar›d›r.
Alevi bezirganlar›n›n baﬂ›n›
Cem Vakf› Baﬂkan› ‹zzettin Do¤an
ve Ehl-i Beyt Vakf› Genel Baﬂkan›
F e r m a n i A l t u n çekiyor. AKP’nin
Alevi politikalar›n›n desteklenmesi
karﬂ›l›¤›nda Cem Vakf›’na okullarda okutulacak ders kitaplar›nda Alevilikle 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› satmakt›r. AKP, Alevili¤i tarihsel
özünden kopart›p içini boﬂaltmaya
çal›ﬂ›rken, Alevi bezirganlar› da bunun yolunu yap›yorlar. Bu aç›kça
Alevi düﬂmanl›¤›d›r.
Alevilere h a k k › r › n t › l a r › verilirken, Alevi iﬂbirlikçilerine de a y r › c a l › k l a r tan›n›yor. Bunlar›n karﬂ›l›¤›nda da Alevi bezirganlar›, Alevi
halk›n› kendi düﬂmanlar›yla b a r › ﬂt › r m a y a 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› i k t i d a r l a r › n m a nevralar›, din bezirganlar›n›n
o y un l a r › konusunda uyarmak, baﬂta ilerici demokratik Alevi örgütlenmeleri olmak üzere, halktan yana
herkesin görevidir.

Din bezirganlar› inançlar›
n a s › l p a z a r l › y o r, nas›l
istismar ediyorlar?
Devlet her dönemde halk›n haks›zl›klara, adaletsizliklere, sömürüye karﬂ› tepkisini eritebilmek için
halk›n dini duygular›n› kullanm›ﬂlard›r. Tarikatlar ve düzen partileri
iﬂbirli¤i içinde, halk›n dini duygula-
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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›kt›rlar. Düzen partileriyle ise, pazarl›kç›, hesapl› iliﬂkiler içindedirler.
Dini konumlar›n›, otoritelerini kullanarak, kendi müritlerini veya etkileyebilecekleri kesimleri, devlete
sad›k hale getirir, pazarl›klara, dönemlere göre de ﬂu veya bu düzen
partisine yönlendirirler.
Bezirganlar›n görevi, halk›n sömürüye, eﬂitsizli¤e karﬂ› din arac›l›¤›yla susturulmas›d›r. Kiﬂili¤i ezilmiﬂ, boyun e¤miﬂ bir halk yaratmak
için sömürücü iktidarlarla el ele verirler. Zalimin zulmüne karﬂ› sessiz
kal›nmas›n› isterler.
Vatan›n emperyalistlere peﬂkeﬂ
çekilmesine bir itirazlar› yokken,
emperyalistlere karﬂ› savaﬂan devrimcilere düﬂmand›rlar. Halk› yanl›ﬂ
hedeflere yöneltmekte, onlara düﬂman› yanl›ﬂ belletmekte üstlerine
yoktur. Halk›n sorunlar›n gerçek
nedenini görmesini engellerler.
Din bezirganlar› için din sat›l›k,
p a z a r l a n a c a k bir m e t a ’d›r. Dini
satarak servete çevirmeye çal›ﬂ›rlar.
AKP ileri gelenleri, kuﬂku yok
ki, bu ülkedeki en iyi din bezirganl a r › d › r. AKP, dini bütün olarak sat›l›¤a ç›kartm›ﬂt›r. AKP bezirganl›¤›n›n en büyük al›c›s› da ABD’dir.
Tayyip Erdo¤an bu al›ﬂ-veriﬂ içinde,
“ müsl üma nl ›¤› n› ” kullanarak uluslararas› roller üstlenmeye kalk›ﬂmakta, Türkiye’nin “islam ülkesi”

Alevilere h ak k ›r›nt›lar›
verilirken, Alevi
iﬂbirlikçilerine de
ayr›cal›klar tan›n›yor.
Bunlar›n k arﬂ›l›¤›nda d a
Alevi bezirganlar›, Alevi
halk›n› k endi d üﬂmanlar›yla
bar›ﬂt›rmaya s oyundular.

olmas› kullan›rarak, kah Afganistan’a asker gönderilmekte, kah Ortado¤u’da taﬂeronlu¤a soyundurulmaktad›r.
AKP, halk›n dini duygular›n› istismar ede ede iktidar olmuﬂ ve iktidar›n› da bu ﬂekilde devam ettiren
bir partidir. Onun için her ﬂey araçt›r. ‹slamc›l›¤› da, Kürtlü¤ü de kullanm›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, tarikatlar dini pazarlaya pazarlaya iﬂi
holdingleﬂmeye kadar götürmüﬂtür.
Yi mp a ﬂ , J e t -P a , K o mb a s s a n gibi
holdingler arac›l›¤›yla daha büyük
bir din sat›c›l›¤›na soyunmuﬂlard›r.
Bugün Alevi bezirganlar› da
Alevileri düzene yedeklemek ad›na
inançlar›n› sat›yorlar, karﬂ›l›¤›nda
da oligarﬂik düzen içinde kendilerine bir yer edinmeye çal›ﬂ›yorlar.
R e h a Ç a m u ro¤lu gibilerinin
AKP’de kendilerine yer edinmeye
çal›ﬂmas›, ‹zzettin Do¤an gibilerin
AKP’ye yak›nlaﬂarak kendi güçlerini büyütmeye çal›ﬂmas›, F e r m a n i
Altun gibilerin bir çok düzen partisinin kap›s›nda ikbal aramas›, Sünni
din bezirganlar›ndan farks›zd›r. ‹kisinde de al›n›p sat›lan halk›n dini
duygular›d›r. ‹kisinde de al›n›p sat›lan dindir. Dini ne kadar iyi pazarlarlarsa o kadar güç ve rant elde ediyorlar.
Din bezirganlar› alevili¤i yaln›zca bir inanç ve ibadet sorununa indirgeyerek, zalimin zulmüyle uzlaﬂmama gelene¤ini, direniﬂçi ruhunu yok
etmeye u¤raﬂ›yorlar. Gericilerin, ›rkç›lar›n, faﬂistlerin vitrininde olmay›
kabul eden tüm “Alevi ileri gelenler i ” A l e v i l i ¤ i n b e z i r g a n l a r › d › r.
AKP’nin vitrininde yeralan R e h a
Ç a m u ro¤lu ve H a y d a r Do¤anlar,
Hac› Bektaﬂi Veli postniﬂini Veliyeddin Ulusoy ayn› soyad›n› taﬂ›mas›n›
kullan›p MHP’nin vitrininde yeralan
Ti m u r Ulusoylar, tescilli Alevi düﬂman› Erbakan islamc›l›¤›na bile vitrin olmay› kabul eden F e r m a n i Alt u n l a r, Alevi halk›n›n ve inanc›n›n
savunucusu olabilirler mi?
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Din istismarc›lar› s›rtlar›n› Amerika’ya dayay›p, dini pervas›zca kullanarak, Kur’an kurslar›yla, ‹mam
Hatiplerle, yerel yönetim ve iktidar
olanaklar›n›, ﬂeyh, ﬂ›h otoritelerini
kullanarak halk› düzen s›n›rlar› içinde tutman›n bin bir yolunu deniyorlar. Bu konuda uzmanlaﬂm›ﬂ olan
AKP, ayn› yöntemleri Alevi bezirganlar›na da ö¤reterek, onlar arac›l›¤›yla Alevi halk›n› düzen içine çekmenin 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 Çal›ﬂtay› da, devletle Alevi bezirganlar›n› iﬂte bu noktada buluﬂturuyor.

Bezirganlar›n de¤iﬂmeyen
m i s y o n u : Ale vi li¤i d üzen e
yedeklemek
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, Maraﬂ’tan Sivas’a
k a d a r Alevilere yönelik katliamlar›n baﬂ sorumlular›ndand›. ‹ktidarda ya da iktidar orta¤›yd›. CHP için
Aleviler her zaman yaln›zca oy deposu olmuﬂ ancak CHP buna karﬂ›n,
Alevilerin haklar›, özgürlükleri için
k›l›n› bile k›p›rdatmam›ﬂt›r.
Bezirganlar, hiçbir dönem, hiçbir f›rsat› kaç›rm›yorlar. Muharrem
orucu “iftar›”ndan Hac› Bektaﬂ etkinliklerine, Alevi Çal›ﬂtaylar›’na
kadar her yer, onlar için Alevili¤i
düzene pazarlaman›n ve düzene yedeklemenin bir arac›d›r.
Bezirganlar›n bir di¤er kesimi
de, Alevi halk›, “llaiklik” ad›na faﬂist sistemin kitle taban› haline getirme politikas›n› izliyor. “ La i k l i ¤i n k o ru n m a s › ” , 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-
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Aleviler katliamlarla
düzene biat ettirilmeye,
sindirilmeye çal›ﬂ›l›rken
‹zzetin Do¤an, Fermani
Altun g ibi d in b ezirganlar›
da Alevileri bölmek, düzene
yedeklemek için u¤raﬂm›ﬂlard›r. T üm a maçlar› d üzen
alevili¤ini yaratmak,
Alevilerin devrimcilerle olan
tarihsel b a¤lar›n› k opararak
devlete y amamamakt›r.
Alevileri düzenle
uzlaﬂt›rmak, Alevili¤in bütün
de¤erlerini y ok e tmektir.
lerinin yöneticileri, Alevilerin Cumhuriyet mitinglerinde öncülük etmelerini savunurken, kimileri de, seçimlerde “ ﬂ e r i a t ç › l a r a m e y d a n › b › r a k m a m a k ” ad›na CHP-DSP ittifak›n› “ s o l d a b i r l i k ” ad›na onaylam›ﬂt›r. Alevi örgütlerinin temsilcileri birkaç milletvekilli¤i için Alevileri faﬂist politikalar›n savunucusu
partilere yönlendirmiﬂlerdir.
CHP ﬂovenizmin temsilcili¤ine
soyunmuﬂ ve sunni devlet politika s›n› savunan bir partidir. AKP’den
hiçbir fark› yoktur. CHP ve DSP
için laiklik, yaln›zca iktidar savaﬂ›n›n bir arac›d›r. Alevi halk›n›n dü zen soluna kitle taban› yap›lmas›
da bezirganl›¤›n baﬂka bir biçimidir.
Alevileri devrimden ve devrimcilerden uzaklaﬂt›rmak için her yönteme
baﬂvuruluyor. Yeter ki Aleviler düzen s›n›rlar› içinden ç›kmas›nlar.

Din bezirganlar›, ellerinizi
Alevi halk›n›n üzerinden
çekin!
Alevi bezirganlar› en zor za m a n l a r d a Alevileri satm›ﬂlard›r.
Alevi halk› katledilirken, yak›l›rken
din bezirganlar›n›n hiçbiri Alevi
halk›n›n yan›nda de¤ildi. Ne Maraﬂ’ta ne de Çorum’da Alevilere çözüm olarak gösterilen CHP’liler
yoktur ortal›kta. Sivas ve Gazi katliamlar›nda da Alevi bezirganlar›n›
gören olmam›ﬂt›r.
Ne zaman ki Alevi halk›n›n siyasal, toplumsal örgütlenmeleri geliﬂmiﬂ, Alevi halk›n isyanc› özü, devrimcili¤e yönelmiﬂ, kitlesel bir güce

dönüﬂmüﬂtür, Alevi bezirganlar› o
zaman sahneye ç›km›ﬂlard›r. Kendilerine bir yer kapmaya çal›ﬂ›rken,
bu örgütlenmelerin içini boﬂaltmaya, bu potansiyelin devrimcilerin
yan›nda yer almas›n› engellemeye
çal›ﬂm›ﬂlard›r. Devrimcilerin cenazelerinin cemevlerinden kald›r›lmas›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›rken ‹zzetin Do¤an, Fermani Altun
gibi din bezirganlar› da Alevileri
bölmek, düzene yedeklemek için
u¤raﬂm›ﬂlard›r. Tüm amaçlar› d ü zen alevili¤ini yaratmak, Alevilerin devrimcilerle olan tarihsel ba¤lar›n› kopararak devlete yamama m a k t › r. Alevileri düzenle uzlaﬂt›rmak, Alevili¤in bütün de¤erlerini
yok etmektir.
Bezirganlar; halk› aldatmay› b›rak›n, halk›n inançlar›yla oynamay›n. Alevi halk›n› devrimcilerden
uzaklaﬂt›rmaktan, düzene yedeklemekten, düzen partilerinin oy deposu haline getirmekten vazgeçin.
Devrimci düﬂmanl›¤› yapmay›n.
Alevi halk› zulümler görürken yan›nda olmayanlar, bugün zulmün
uygulay›c›lar›yla kolkala girerek
Alevi halk›n› düzenle bar›ﬂt›racaklar›n› zannediyorlar.
Örgütledi¤iniz Çal›ﬂtay’da, Alevi halk›n›n nas›l asimile edilece¤i,
düzene nas›l daha uyumlu hale getirilece¤i tart›ﬂ›lacak. AKP’nin din
bezirganlar›yla, Alevi bezirganlar›
kafa kafaya verip Alevi halk›n› sindirmek, düzene biat ettirmek politikalar›n› belirleyecekler.
Yok saymaya çal›ﬂt›n›z, baﬂaramay›nca da Alevileri birkaç hak k›r›nt›s›yla sat›n alaca¤›n›z› zannediyorsunuz. Alevi halk›n›n yüzy›llara
dayanan onurlu gelenekleri, Pir Sultan’dan devral›nan ruhu, zulme karﬂ› direniﬂ kültürü buna izin vermeyecek. Üç beﬂ din bezirgan›yla
Alev ili¤in ö zü nü y ok edem ey ecek siniz. Çal›ﬂ tay ›n ›z d a Alevi halk›n›
sat›n almaya yetmeyecek!
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Emperyalizmi Sald›rganlaﬂt›ran Nükleer
Patlama De¤il, Boyun E¤meme Tavr›d›r
“Kuzey Kore nükleer bomba
patlatt›; Kuzey Kore'nin yer alt›nda
baﬂar›l› bir nükleer deneme yapt›¤›n› aç›klamas› dünyay› aya¤a kald›rd›. ABD ve Rusya 'endiﬂeliyiz' aç›klamas› yapt›. Tepkiler ç›¤ gibi büyüyor. ” (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 düﬂtü¤ü yoktu. ﬁokta da de¤ildi dünya
ve kimse ayakta da de¤ildi. ﬁokta,
ayakta ve endiﬂeli olanlar, sadece
emperyalistlerdi.
“Dünya” demek, emperyalistler
demekti. “Uluslararas› toplum” yine onlar demekti. Kuzey Kore’yle
ilgili bu yay›nlar, e m p e r y a l i s t
medyan›n dilini, neyin ne anlama
geldi¤ini çözmek için herkese son
derece somut veriler sunuyor.
Emperyalist medya "Kore herkese meydan okuyor" diyerek sürdürüyor “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 kim koydu 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 denemenin ard›ndan bir aç›klama yaparak,
tutumlar›n› savundu. Kuzey Kore
resmi haber ajans› KCNA'dan yap›lan duyuruda; “bunun, ülkenin nükleer cayd›r›c›l›¤›n› artt›rma yolunda
bir ad›m oldu¤u, nükleer denemenin, toprak bütünlü¤ünün, ülkenin,
ulusun ve sosyalizmin korunmas›na,
bar›ﬂ›n garanti alt›na al›nmas›na...
katk› sa¤layaca¤›” belirtildi.
*
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Emperyalist devletler, her konuda oldu¤u gibi nükleer silahlar konusunda da tam bir iki yüzlülük ve
haydutluk hukukuyla hareket etmektedirler. Kuzey Kore’yi suçlayan emperyalistlerin her biri büyük
bir nükleer silah deposuna sahiptir.
En çok nükleer silaha sahip devlet de Amerika’d›r. Savaﬂlarda atom
bombas›n› kullanan tek devlet olan
ABD’nin elinde ﬂu an 11 binin üzerinde nükleer silah var. ‹ngiltere’den, Rusya’ya, Fransa’ya kadar
tüm emperyalistlerin elinde de yüzlerce nükleer silah var.
Emperyalistler bu hakk› sadece
kendilerine ait bir hak olarak görürken, tüm emperyalistlerin nükleer
silah varl›¤›n› görmezden geldi¤i
bir ülke daha var: ‹ s r a i l.
‹srail bugün emperyalistlerin himayesinde, Ortado¤u halklar›na
yöneltilmiﬂ 200 civar›nda nükleer
silaha sahiptir. Kuzey Kore’nin,
‹ran’›n nükleer silaha sahip olmalar›na karﬂ› ç›kan emperyalistler için
‹srail bu “hakka” sahiptir.
Amerikan emperyalizminin Japonya’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 tehdit unsuru olarak kulland›lar ve kullanmaya devam ediyorlar.
Amerika ve ‹srail’in nükleer silahlar› varken neden Kuzey Kore’nin olmas›n?
Olup olmamas›na niye emperyalistler karar veriyor? Bu hakk› kimden ve nereden ald›lar?
Bu konuda “yasak” koyma yetkisi emperyalistlerin olamaz.
“Ben istedi¤im her türlü silaha
sahip olup, onu kullan›r›m” diyen
emperyalistler, kendini emperyalist
sald›rganl›ktan korumaya çal›ﬂan ülkelere ve halklara ise; “hay›r, benim
iznim olmadan silahlanamazs›n,
kendini koruyamazs›n” diyorlar.

*

Emperyalistleri As›l “ﬁok
Eden”, K uzey K ore’nin, Teslim O lmamas›d›r; Emperyalistler, zorla kurduklar› düzenlerine
hiçbir ülkenin, halk›n, hiçbir örgütün karﬂ› ç›kmas›n› istemiyorlar. O
nedenle kendi çizdikleri s›n›rlar›n
aﬂ›lmas› durumunda o isyan›, o karﬂ› ç›k›ﬂ› ezmeye çal›ﬂ›yorlar.
Teslim alamad›klar› ülkelere, örgütlere karﬂ› tüm güçleriyle sald›r›ya geçiyorlar. Bugün Kuzey Kore’ye yapt›klar› gibi... Dün Küba’ya, Irak’a, Afganistan’a yapt›klar› gibi. “Kara Liste”lere ald›klar›
FARC’a, DHKP-C’ye yapt›klar› gibi... 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› örgütlediler. Önce yalanlarla örülü bir
psikolojik savaﬂ baﬂlatt›lar. Ard›ndan, ambargo alt›nda, açl›kla teslim
almaya çal›ﬂt›lar. “kitle imha silahlar› var” diye yaygara kopard›lar ve
aç›k iﬂgale baﬂvurdular.
Kuzey Kore bugüne kadar, emperyalistlerin önünde diz çökmedi.
Halklar›n kuﬂat›ld›¤› bir zamanda,
nükleer silahlara sahip olma iradesini göstererek, meydan okudu emperyalistlere. Emperyalistleri “ﬂok
eden” iﬂte bu tutumdur.
Emperyalistler, her cepheden
kuﬂatmayla Kuzey Kore’nin bu tavr›n› k›rmaya çal›ﬂ›yorlar. Gelinen
noktada bu irade çat›ﬂmas› “nükleer
silahlara sahip olup – olmama” noktas›nda devam etmektedir.
Nükleer silahlar›n emperyalistlerin elinde bir egemenlik ve tehdit
gücü olarak kullan›lmas› kabul edilemez. O nedenle Kuzey Kore’nin
de nükleer silahlara sahip olmak istemesinden daha do¤al bir ﬂey olamaz. Bu hakl› ve meﬂru bir hakt›r.
Emperyalist medyan›n yaygaralar›,
bu gerçe¤i de¤iﬂtirmez.

KUZEY KORE
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Egemenler katlettikçe büyür korkular›
Halklar yeniden do¤ar küllerinden...
Sri Lanka ordusunun Tamillere
karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i katliam sald›r›s›nda, Tamil Eelam Özgürlük
Kaplanlar› (LTTE) lideri Velupilai
P i r a p a h a r a n ’›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, Tamil Eelam Özgürlük Kaplanlar›
(LTTE) yüksek komutan›n›n, Sri
Lanka hükümetinin askeri operasyonuna karﬂ› savaﬂarak ﬂehit düﬂtü¤ünü ilan ediyoruz.”
Sözcü, 25 May›s’tan itibaren Tamillerin bulundu¤u her yerde bir
hafta yas tutulaca¤›n› belirtti.
Tamil halk›na ve LTTE’ye baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.
*
Sri Lanka ordusu Tamillere karﬂ›
gerçekleﬂtirdi¤i vahﬂi yok etme sald›r›s›n›n ard›ndan geçen hafta “Pi r a p a h a r a n’› öldürdük ve savaﬂ› kazand›k” aç›klamas›n› yaparak “kutlamalara” baﬂlad›lar. Kazand›k dedikleri 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›. Halklar›n mücadelesinin bitirmek o kadar
kolay de¤ildi.
Halklar, Tamiller’in yaﬂad›klar›
gibi nice katliamlar yaﬂad›lar.
P i r a p a h a r a n gibi nice önderlerini kaybettiler ulusal ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar› içinde.
Ama hiçbir ﬂey bitmiﬂ olmad›.
Bazen birkaç ay sonra, bazen ony›llar sonra, ama mutlaka yeniden aya¤a kalkt›lar. Yeniden kurtuluﬂ yolunda savaﬂa giriﬂtiler.
*
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Zafer naralar›na ra¤men, Sri
Lanka’n›n katliamc›, iﬂbirlikçi yönetimi de bu gerçe¤in fark›ndad›r.
Fark›nda olduklar› geçen hafta ald›klar› “orduyu büyütme” karar›yla
da görüldü.
Sri Lanka devleti, Tamiller’e yönelik katliam›n, Tamiller’i “bitirdik,
yokettik” aç›klamalar›n›n hemen ertesinde, halen 200 bin kiﬂi olan ordu
mevcudunun 100 bin asker daha art›r›larak 300 bine ç›kar›laca¤›n›
aç›klad›. Ordu komutan› Sarath
Fonseka bu konuda yapt›¤› aç›klamada ﬂunlar› söylüyordu: “ Tamil
gerillalar›n›n yeniden toparlanma s›n› önleme k için ordu muz a 100
bin a sk e r da ha ka yde d ec e ¤iz . ”
Korku, bu kadar aç›k ve bu kadar 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 yenilebilirler ama yok edilemezler. Gerçek budur. Tamil halk›, örgütünü, önderlerini yeniden yaratarak savaﬂ›n› kald›¤› yerden devam ettirecektir...

“Direniﬂ Sürecek,
Toparlanaca¤›z”
Zürih’te katledilen Tamiller’i

KESK’e Bask›n 35
Memur Gözalt›nda
28 May›s sabah saatlerinde jandarma ve polis taraf›ndan KESK
Genel Merkezi’ne bask›n yap›ld›.
Genel Merkez’de arama yapan jandarma ve polis KESK Merkez Yürütme Kurulu üyesi, Kad›n Sekreteri Songül MORSÜMBÜL ve EG‹T‹M-SEN Merkez Yürütme Kurulu
üyesi ve Kad›n Sekreteri Gülçin ‹SBERT, KESK Eski Genel Sekreteri

anmak ve katliam›
protesto
etmek
için 22 May›s’ta
bir miting düzenlendi. 5 bin kiﬂinin kat›ld›¤› mitingde konuﬂan Tamil temsilcisi “dire niﬂ sürecek, toparlanaca¤›z” mesaj›n› verdi.
Tamiller 30 May›s Cumartesi
günü Almanya’n›n baﬂkenti Berlin’de yapacaklar› büyük yürüyüﬂe
kat›l›m ça¤r›s› yapt›lar.
*
Avrupa’da yaﬂayan Tamiller çeﬂitli ülkelerde yapt›klar› eylemlerle
katliam› protesto ediyorlar. Geçen
hafta Almanya’da Düsseldorf ve ‹sviçre’nin Zürih kentinde de çeﬂitli
eylemler yap›ld›. Tamiller, Düsseldorf’ta eyalet parlamentosu önünde
sürdürdükleri açl›k grevini 24 May›s günü yapt›klar› bir anma töreniyle sona erdirdiler.
*
Sri Lanka’da Tamil halk›na yönelik katliam› protesto etmek için
22 May›s günü A n a d o l u F e d e r a s yon’lu ve A G I F’li (Almanya Göçmen ‹ﬂçiler Konfederasyonu) gençler taraf›ndan Almanya’n›n G rev e n b roich kentinde ortak bir yürüyüﬂ düzenlendi. Yürüyüﬂte Tamil
halk› için insani ve t›bbi yard›m
ça¤r›s› yap›ld›.
Abdurrahman DAﬁDEM‹R ve E¤itim-Sen Eski Kad›n Sekreteri Elif
AKGÜN’le birlikte toplam otuzbeﬂ
sendika üyesi memuru gözalt›na ald›.
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.

31 May›s 2009

Belçika DHKP-C Davas›

Emperyalizm Faﬂizme Karﬂ›
Mücadeleyi Yarg›lamak ‹stiyor
Belçika’da 10 y›ld›r devam eden
DHKP-C davas›, 25-29 May›s tarihleri 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, sendikac›lar da kat›ld›. “Direnmek Suç De¤ildir” ve “Halk Cephesi” yaz›l›
pankartlar aç›lan mitingde CLEA
sözcüsü Daniel Flinker anti-terör yasas›n› eleﬂtiren bir konuﬂma yapt›.
Polisin yasaklar›, kimlik kontrolü
yapmas› ve s›n›rl› say›da insan›n
mahkeme salonuna al›nmas› tart›ﬂmalara 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

Fransa Özgürlük
Komitesi’nden:
‹lker ve ﬁefik’e Özgürlük!
Fransa Özgürlük Komitesi taraf›ndan 9 Haziran 2008’den bu yana tutuklu bulunan ‹lker Alcan ve ﬁefik Sar›kaya için baﬂlat›lan Özgürlük Kampanyas›’na 22 May›s günü Vineuil ﬂehir pazar›nda 100 adet bildiri da¤›t›lmas›yla devam edildi. Ard›ndan 23
May›s günü Blois merkezinde kurulan
pazarda da 400 bildiri da¤›tt›ld›.
Fransa’n›n Château-Thierry kentinde 24 May›s günü, Frans›z Komunist
Partisi’nin (PFC) ilk kez düzenlemiﬂ oldu¤u Özgürlük Bayram› kutland›. Özgürlük Bayram›’n›n kutland›¤› alanda
Özgürlük Komitesi de stant açt›. 11 ayd›r tutuklu bulunan ﬁefik Sar›kaya ve
‹lker Alcan içinde özgürlük talebini dile getiren 500 adet bildiri da¤›t›ld›.
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taraft›r” gerekçesiyle duruﬂmaya kat›ld›.
Dava, hukuki tart›ﬂmalardan çok
siyasal tart›ﬂmalara sahne oldu.
Savc›, devrimcilerin, “kendini savunma, zorbal›k karﬂ›s›nda direnme
hakk›” yasalar›ndan yararland›r›lmamas› gerekti¤ini ileri sürerken,
DHKP-C’nin sald›ran, Türkiye faﬂizminin ise “ma¤dur” taraf oldu¤unu ileri sürecek kadar, mant›k ve hukuk ölçülerini kaybetmiﬂti. Savc›,
devrimcilerin Türkiye’de yapt›klar›
eylemlerden dolay› da yarg›lanmalar› gerekti¤ini savunup, Türkiye faﬂizminin avukatl›¤›na soyunurken,
Cepheliler’in avukatlar›, söz konusu
mahkemenin devrimcileri yarg›layamayaca¤›n› belirttiler.
Savunmada, Türkiye faﬂizminin
sadece son k›rk y›l içinde yaklaﬂ›k
ellibin insan›n katledilmesinin sorumlu oldu¤u belirtilerek ﬂöyle denildi: “Bu rakam iki kere Pinochet

Viyana Özgürlük
Komitesi’nden:
Nurhan, Ahmet ve
Cengiz’e Özgürlük!
Viyana Özgürlük Komitesi taraf›ndan 7 ayd›r tecrit
alt›nda tutulan ve Almanya’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 Almanya Konsoloslu¤u’nun
önünde bir eylem düzenlendi. Eylemde “Ahmet, Nurhan ve Cengiz’e Özgürlük”
pankart› aç›l›rken, tutsaklar›n resimleri ve “Zulme
karﬂ› direnmek suç de¤ildir” dövizleri taﬂ›nd›.

demektir. Türkiye, A‹HM’de yüzlerce kere insanl›k suçlar›ndan mahkum olmuﬂtur. ‹ﬂkencecilik, katliamc›l›k, anti-demokratizm ve keyfiyet konusunda s›n›rlar yoktur. Bu
devlete karﬂ› meﬂru müdafaa yasalar› kullan›labilir.”
Tüm gün süren oturumlara Cepheliler’in avukatlar›yla, Türkiye
Devleti ad›na bir avukat ve yarg›lananlardan 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.

Faruk Ereren’e Özgürlük
Almanya'n›n Düsseldorf kentinde bulunan eyalet yüksek mahkemesinde (Oberlandesgericht) görülen Faruk Ereren'in mahkemesine 27 May›s günü devam edildi.
Tutsak kalmas›n› gerektirecek hiçbir somut delil bulunmamas›na ra¤men, hukuksuz bir ﬂekilde, iki seneyi aﬂk›n bir zamand›r tutuklu bulunan ve tecrit koﬂullarda tutulan Faruk Ereren için “Freiheit für Faruk”
(Faruk'a Özgürlük) slogan› atan, mahkemeyi izleyen Alman anti-faﬂistlere ve Türkiyeli 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 kelepçelenerek 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 bulunanlar teker teker salona al›narak, yüzlerine
cezalar› okundu ve ard›ndan mahkeme ileri
bir tarihe ertelendi.

YURTDIﬁI
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CEVAH‹RCE YAﬁAMAK
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 dönemden geçiyoruz. Düzenin yozlaﬂt›rma politikas›n›n etkisini gösterdi¤i gençli¤in bir k›sm›n›n yo¤un geçen dönemin stresini, yorgunlu¤unu bahane ederek elence bile say›lamayacak saçmal›klar,
düﬂkünlükler içinde “e¤lendi¤i”, “dünya güzel, her
ﬂey boﬂ” sözlerinin ortal›kta uçuﬂtu¤u günlerdeyiz.
Ama Haziran’› karﬂ›lad›¤›m›z ayn› günler, bizlerde çok daha farkl› duygulara, düﬂüncelere arac›
oluyor. Örne¤in Haziran’›n ilk günü, bizde gençli¤in bir devrimci önderini kaybetmesinin ad›, h›nc› ac›s›, öfkesi oluyor. Hüseyin Cevahir’i ﬂehit düﬂtü¤ü bu günde anarken onun gençlik içinde harcad›¤› eme¤i, yüklendi¤i sorumlulu¤u ve gençli¤e
kazand›rd›klar›n› tart›ﬂmak gerekir kuﬂkusuz.
Dersim Mazgirt’te do¤an Cevahir, yirmili yaﬂlar›na gelirken üç y›l devam etti¤i t›p ö¤renimini b›rak›p, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne geçer. Özellikle bu dönem onun kiﬂisel yetkinli¤ini sa¤lamlaﬂt›rd›¤› bir dönemdir. Okur, araﬂt›r›r, yazar. Dönemse malum… Gençlik aray›ﬂ içindedir. 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. Ülkemizde 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 teoride kalmam›ﬂ, do¤rudan dönemin revizyonist anlay›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 hissedenlerden olmuﬂtur.
Yani Cevahir günden güne netleﬂen ideolojisi,
örnek karakteriyle, gençli¤in akademik, demokratik mücadelesinin üzerinde yükseldi¤i omuzlar›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 diﬂiyle 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 savaﬂç› bir örgütün gereklili¤inin fark›na varanlar-
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dand›r. ’70 Aral›k’›ndan itibaren kurulan THKP-C‘de
sorumluluklar al›r. Karakter sa¤laml›¤› ve düﬂüncelerindeki 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 kuﬂatma sonunda iki yüzlü ‘teslim ol’ ça¤r›lar›na direniﬂiyle ve ﬂehitli¤iyle cevap olmuﬂtur. Anadolu’nun zalime biat etmeme gelene¤inin mirasç›s›,
oligarﬂinin teslim alma politikalar›n›n önünde direniﬂ 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 yediverenler ses olmuﬂ, yüklenmiﬂler ‘Adal›n›n türküsünü’. Dostluk, kardeﬂlik, mertlik orman›n›n çiçe¤e durmuﬂ bir dal› olmuﬂ sonra Cevahir.
Ölümünün 38. y›l›nda unutulmamas› gereken,
bu güne dek capcanl› kalm›ﬂ bu dal›n kurumamas› 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 sürmektedir. T›pk› o dönemde oldu¤u gibi sorgulayan
bir gençlik istenmemektedir. Bunun için hem zor
politikalar› iﬂletilmekte, hem de bireycilik körüklenip, yoz anlay›ﬂlar ahlak diye gösterilmektedir.
Böyle bir zamanda Cevahir o günkü misyonuyla yolumuzun baﬂ›ndad›r yine. Düzenin bu politikas›n› boﬂa ç›karmak için yap›lacak bellidir.
Gençli¤in mücadelesinin yükselmesi için yap›lacak
olan da... Cevahir gibi yaﬂamak, onun gibi savaﬂmak, Cevahir gibi büyütmektir kavgay› yap›lmas›
gereken.

Gençlik Federasyonu
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 sald›rtmakla tehdit edildi¤i belirtilen aç›klamada; “Hiçbir
bask› gençli¤in demokratik mücadelesinin önüne geçememiﬂtir. Gençlik her koﬂulda Dev- Genç'ten ald›¤› mirasla haklar ve özgürlük mücadelesini sürdürmüﬂtür, sürdürmeye devam edecektir”
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‹nönü Üniversitesi’nde
Alternatif ﬁenlik
Malatya ‹nönü Üniversitesi’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 Bahar ﬁenli¤i” tüm engellere ra¤men
20-21-22 May›s günlerinde yap›ld›. ﬁenli¤in ilk gününden jandarman›n bask›lar› yaﬂan›rken 2. gününde ö¤renciler jandarman›n sald›r›s›na u¤rad›. Beﬂ ö¤renci gözalt›na al›n›rken, ö¤renciler arkadaﬂlar›n›n sahiplenerek alan› terketmemesi üzerine serbest b›rak›ld›.
ﬁenlikte Halk Cephesi'nin baﬂlatm›ﬂ oldu¤u "Ücretsiz Ulaﬂ›m ‹stiyoruz Alaca¤›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z" imza kampanyas› için imzalar topland›. ﬁenli¤e ilginin ve
kat›l›m›n yo¤un olmas›n› hazmedemeyen J‹TEM- ÖGB sürekli çe-

kim yaparak ö¤rencileri tedirgin
etmeye çal›ﬂsa da baﬂar›l› olamad›.
Üç gün süren ﬂenlikte resim sergisine, skeçlere, yar›ﬂmalara yer verilirken ﬂenlik davul zurna eﬂli¤inde 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 ﬂeye karﬂ›n bizler kültürümüzle yaﬂamaya, yozlu¤a, bencilli¤e karﬂ›
mücadele etmeye devam edece¤iz.
Buradan tekrar söylüyoruz, hiçbir
bask›, engelleme, sald›r› bizi y›ld›ramaz” denildi.

Çanakkale’de Seminer
Çanakkale Gençlik Derne¤i
Giriﬂimi taraf›ndan 21 May›s günü 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 mücadeleyi 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 yap›lan sohbetlerle ve müzik dinletisiyle sonland›r›ld›.

Ç a n a k k a l e ’ d e ö ¤ re n c i l e r
‘ceza’lar› protesto ediyor
Okuldan ve derslerden uzak-

Say›: 182

laﬂt›r›lan Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi ö¤rencilerinin 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 bölümlerinde 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 merkezine gelerek, Cumhuriyet
Meydan›'nda eylemlerini sürdürdü. Okuldan ve derslerden uzaklaﬂt›rma cezas› ald›klar›n› söyleyen ö¤renciler, haklar›nda baﬂlat›lan soruﬂturmalar geri al›n›ncaya kadar eylemlerine, hafta içi
okulda hafta sonunda ise Cumhuriyet Meydan›'nda devam edeceklerini duyurdular.

Marmara
Üniversitesi'nde
Grup Yorum Dinletisi
27 May›s günü Marmara Üniversitesi
Haydarpaﬂa Kampüsü'nde Grup Yorum
söyleﬂisi gerçekleﬂtirildi.
Söyleﬂide, ö¤rencilerin sorular›n› cevaplayan Yorum elemanlar›, Muharrem
Cengiz'in ﬂu an tecrit alt›nda oldu¤unu ve
tecrit koﬂullar›n›n ülkemizde hala sürdü¤ünü anlatt›lar.
Söyleﬂinin ard›ndan söylenen ﬂark›larla ve çekilen halaylarla programa devam
edildi. Programa 285 kiﬂi kat›ld›.
Söyleﬂi çal›ﬂmalar› boyunca hem okul
idaresinin ç›kard›¤› zorluklara hem de faﬂistlerin sald›r› ve tehditlerine ra¤men etkinli¤e kat›lanlar›n coﬂkusu ve heyecan›
oldukça yüksekti. Bask›lar karﬂ›s›nda devrimci ö¤rencilerin tak›nd›¤› kararl› duruﬂ
çal›ﬂmalar›n›n devam edece¤i mesaj›n› verdi.
Gençlik Federasyonu, 26 May›s
günü yay›nlad›¤›
yaz›l› aç›klama ile
Marmara Üniversitesi'nde yaﬂanan faﬂist
sald›r›lar›n
gençli¤in mücadelesinin önüne geçemeyece¤i belirtildi.

Kars’ta P iknik
Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan 24 May›s günü geçen y›lda ilki yap›lan
pikni¤in ikincisi düzenlendi. Piknik Kars
Gençlik Derne¤i’ni tan›tmak ve faaliyetlerini anlatmak amac›yla yap›lan konuﬂmas›yla
baﬂlad›. Konuﬂmada gençli¤in temel sorunlar›na de¤inilirken, “‹stiyoruz Alaca¤›z”
kampanyas› hakk›nda da bilgi verildi. Daha
sonra ortak kurulan sofrada hep birlikte kahvalt› edildi.
Piknik halat çekme, çuval yar›ﬂ›, mendil
kapmaca ve futbol turnuvas›yla devam etti.
Etkinliklerin ard›ndan grup K›z›l Karanfiller’in söyledi¤i türküler eﬂli¤inde halaylar
çekildi. 60 kiﬂinin kat›ld› piknik, akﬂam yeme¤inden sonra yap›lan sohbetler ve gelecek
y›lda bir araya gelme dile¤iyle sona erdirildi.
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Sürdürülen bir yalana iliﬂkin: “ O sman Gürbüz adl› ﬂahs›n
Devrimci Sol'la ya da DHKP-C'yle hiçbir ilgisi yoktur.”

Ergenekon Savc›lar›n›n Gazi Yan›ltmacas›
Oligarﬂi içi çat›ﬂman›n bir arac›
olarak gündeme getirilen Ergenekon Davas›, ayn› zamanda baﬂ›ndan
itibaren devrimcilere karﬂ› psikolojik savaﬂ yürütülen bir zemin oldu.
Geçen hafta “bas›na s›zd›r›lan”
yeni haberlerle de devrimcilere yönelik bu karalamalar sürdürüldü.
“Gazi olaylar› sol terör örgütlerine hayat verdi” (24 May›s tarihli
bas›n) gibi baﬂl›klarla yürütülen bu
karalama sald›r›s›nda, solla Ergenekoncu kontrgerilla aras›nda “ba¤”
oldu¤u, Gazi katliam›n› da solla Ergenekon’un ortak gerçekleﬂtirdi¤i
gibi alçakça ve aﬂa¤›l›k demagojiler
ortaya at›l›yor.
Gazi katliam›nda ilk kurﬂunu da
O s m a n G ü r b ü z adl› Ergenekon
Davas› san›¤›n›n s›kt›¤› iddia ediliyor. Bu isim, “yabanc›” de¤il.
Hat›rlanaca¤› gibi, daha Ergenekon soruﬂturmas›n›n ilk aﬂamas›nda, AKP iktidar›, küçük-bujruva reformist kesimleri b u d a v a d a k e n d i sine yedeklemek için Gazi katliam›n›n, 1 May›s 1977 katliam›n›n
aç›¤a ç›kar›ld›¤› gibi bilgiler yaym›ﬂlard›. Osman Gürbüz de o zaman ismi ortaya at›lanlardan biriydi.

1-)

2. Ergenekon ‹ddianamesi’nde aç›¤a ç›km›ﬂt›r ki; AKP iktidar›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 tetikçi ve mafyac›n›n ismi dolanmaktad›r.
“Ergenekon san›¤› Osman Gürbüz, önce tetikçi arad›, bulamay›nca gidip kendisi ilk kurﬂunu s›kt›.
Sol terör örgütleri ile daha önce
mahallede görülmeyen isimler halk›
galeyana getirdi.”
‹ﬂte senaryo bu kadar basit. Baﬂka suçlu, baﬂka fail yok!!!
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2-)

Baﬂtan tespit etti¤imiz ve
geliﬂmelerin de bizi do¤rulad›¤› gibi, AKP iktidar› ve Ergenekon savc›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›ﬂmaktad›r.

3-)

Katliamlarda devleti aklayan Ergenekon savc›lar›, hukuku ve
gerçekleri, belgeleri ayaklar alt›nda
çi¤neyerek, katliamlar› “sola maletme” gibi alçakça ve aﬂa¤›l›k bir psikolojik savaﬂ çabas› içindedirler.
Ergenekon Davas›’nda hala demokratik bir yan görmekte ›srar
edenler, katliamc› devletin akland›¤›n›, devrimcilerin karaland›¤›n›
daha ne kadar görmezlikten gelecek, oligarﬂi içi bu savaﬂta daha ne
kadar alet olmaya devam edecekler?

4-) Aç›¤a

ç›km›ﬂt›r ki, Ergenekon savc›lar›n›n elinde Gazi katliam›yla ilgili hiçbir ciddi bilgi yoktur veya gerçek bilgileri saklay›p,
bu tür bilgilerle Gazi katliam›n›n
gerçek faill erini gi zlemeye çal ›ﬂ m a k t a d › r l a r.
Devrimci hareket, kontrgerillac›
Osman Gürbüz’ün Gazi katliam›na
kat›lanlardan biri olabilece¤i bilgisine 10 y›l önce ulaﬂm›ﬂt›. Ergene-

Devrimci hareketi kontrgerillac›larla iliﬂkili gibi göstermek isteyen karalama
yay›nlar› üzerine bu karalamalar›n kürsülerinden biri olan
Ayd›nl›k Dergisi yetkilileriyle
görüﬂülmüﬂ ve Ayd›nl›k Dergisi'nin 11 Ocak 1998 tarihli
say›s›nda ‘Gürbüz Dev-Sol
itirafç›s› de¤il’ baﬂl›kl› bir
tekzip yay›nlanm›ﬂt›r.

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 kontrgerilla 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 yerinde benzetmesiyle “ z u r n a n › n s o n
deli¤i”dir.
Gazi’de katliam›n plan›n› kim
yapt›, emrini kim verdi; kim kahvehanelere ilk kurﬂun s›k›ld›ktan sonra, sadece bir ölünün oldu¤u olaylar›, 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› verebilirler mi?
Veremeyeceklerini, onlarca infaz, iﬂkence, katliam davas›nda gördü¤ümüz gibi bir kez daha görüyoruz.
6-) Osman Gürbüz adl› kontrgerillac›, kontrgerillan›n hukukçular›
ve medyas› taraf›ndan y›llard›r ›srarla “Dev-Sol itirafç›s›”, “DHKPC itirafç›s›” diye lanse edilmeye
devam ediliyor. Ki bu da baﬂta belirtti¤imiz karalama ve devrimcileri
Ergenekonla, kontrgerillayla iliﬂkili
gibi gösterme planlar›n›n bir parças›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:
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25 Ekim 1997 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 DevSol itirafç›s› Osman Gürbüz..."
"Beyo¤lu'nda çok say›da silahla
yakalanan yasad›ﬂ› DHKP-C örgütü 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› gazetelerde, televizyonlarda s›k s›k an›lan
bir isim. Ve ad›n›n yan›nda da sürekli olarak Dev-Sol, DHKP-C ya
da THKP-C ﬂeklinde bir belirtme
var. Kuﬂkusuz herkes merak ediyordur. Osman Gürbüz adl› bu ﬂah›s›n
Devrimci Sol'la ya da DHKP-C'yle
hiçbir ilgisi yoktur. Araﬂt›r›lm›ﬂ, yak›n uzak iliﬂkiler içinde böyle bir isme 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›ndan hareketle, bunun devrimci hareketi karalamak, ﬂaibe alt›nda b›rakmak için kullan›lan, özellikle de
Susurluk'tan bu yana daha a¤›rl›k
verilen bir kontrgerilla yöntemi oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.

7-)

Bu aç›klamaya ba¤l› olarak
Ayd›nl›k dergisi nezdinde de giriﬂimlerde bulunulmuﬂtur. Bu çerçevede Ayd›nl›k Dergisi yetkilileriyle
görüﬂülmüﬂ, Ayd›nl›k, haberin kayna¤›ndan kaynakl› bir sorun olabilece¤ini belirterek düzeltme yay›nlayaca¤›n› aç›klam›ﬂt›r.
Nitekim Ayd›nl›k Dergisi'nin daha sonra 11 Ocak 1998 tarihli say›s›nda ‘Gürbüz Dev-Sol itirafç›s›
de¤il’ baﬂl›kl› bir tekzip yay›nlanm›ﬂt›r.

8-) Psikolojik savaﬂ yürüten
kontrgerilla bas›n› ve hukukçular›
bu tekzibi dikkate almay›p karalaSay›: 182

Osman Gürbüz adl›
kontrgerillac›yla
devrimcilerin bir
iliﬂkisinin olmad›¤› ve
olamayaca¤› ne kadar
kesinse, Zekeriya
Öz’ün veya onun

efendilerin bu kontrgerillac›yla mutlak
b i r iliﬂkilerinin
oldu¤u da o kadar
k e s i n d i r.
Adam onlar›n adam›,
iﬂledi¤i suçlar, oligarﬂi
ad›na iﬂlenmiﬂ suçlar.

may› sürdürdüler. Bunun
üzerine, bir aç›klama daha
yap›ld›:
“Susurluk'la ilgili yaz›larda çetelerle iliﬂkili oldu¤u söylenen Osman Gürbüz adl›
ﬂah›s, “THKP-C itirafç›s›”, baz›
yay›nlarda ise “Devrimci Sol itirafç›s›” olarak yaz›lmaktad›r. Ya bilmeden ya da kamuoyunu yan›ltmak,
bilinç çarp›tmak için Devrimci-Sol
ve DHKP-C ile ilgili oldu¤u söylenmektedir. 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, “psikolojik 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 çerçevede uzaktan yak›ndan bir ilgisi olmad›¤› halde Osman Gürbüz gibi biri
için “Dev-Sol ‹tirafç›s›” adland›rmas›n› kullanmak, Susurluk sürecinde Ergenekoncular›n yöntemi
olarak gündeme geldi. ﬁimdi “Ergenekon’a” karﬂ› dava açan savc›lar,
Ergenekon’a karﬂ› yay›nlar yapan
gerici bas›n da a y n › t a n › m l a ma y›
kullan›yor. Ne kadar ilginç bir çak›ﬂma de¤il mi!
AKP gericili¤i, AKP’nin savc›lar› ve medyas›, Ergenekon’u tutuklat›yor, ama o n u n y ö n t e m l e r i n i
d e v r a l › p k e n d i l e r i s ü r d ü r ü y o r. ‹ﬂ-

te sorunun ve olan
bitenin özü budur
ve
devrimcilere
karﬂ› psikolojik savaﬂtaki bir ayr›nt›,
bu özü göstermeye
yetiyor.
Evet, Ergenekon davas›nda, yakalanmas› gereken
de iﬂte bu “öz”dür.
Kaz›lardan ç›kan
silahlar›n, bir kaç
generalin darbecilikle suçlanmas›, bu
oligarﬂi içi çat›ﬂmay›
“demokrasi hamlesi!”
yapmaya
yetmez.
Tam tersine, Ergenekon demokratik
de¤il, k a r ﬂ › - d e v r i m c i b i r öz taﬂ› m a k t a d › r. Kesin olan budur. Ergenekon’da her ﬂeyi “kiﬂisel” olarak
yapan kontrgerillac›lar vard›r ve onlar da zaten “solcularla” iliﬂki içindedirler. Ergekekon’un iki temel
noktas›, faﬂist devleti aklay›p, devr i m c i l e re ideolojik ve psikojik
d a r b e v u r m a k istemesidir. Bunun
da karﬂ›-devrimci bir tutum oldu¤una kuﬂku duyulamaz.

“Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz”
Polis, hukuk d›ﬂ›l›¤›n› bu sefer
de Antalya’da sürdürdü. Antalya
Özgürlükler Derne¤i üyesi Eray Bülent Sa¤lam 14 May›s günü Mersin
kent merkezinde yürürken 3 kiﬂi beyaz 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” diyerek sald›rd›rlar. Ard›ndan tehdit
edip b›rak›lan Sa¤lam’la ilgili
aç›klama yapan Antalya Özgürlükler Derne¤i, yap›lan sald›r›n›n temel
hak ve özgürlükler mücadelesi veren demokratik kurumlara yap›lan
sald›r› oldu¤unu, mücadelelerinden
bir ad›m daha geri gitmeyeceklerini
belirtti.

ERGENEKON
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E¤itimin Özelleﬂtirilmesi
“E
ve Esnek Çal›ﬂma”
E ¤itimin paral› hale getirilmesi
sonucu nitelikli, demokratik ve bilimsel e¤itimden uzaklaﬂ›ld›¤›n› belirten P r o f . D r. N e j l a K u r u l
sundu¤u tebli¤de bu politikan›n
uygulan›ﬂ› ve sonuçlar›ndan örnekler verdi. Kurul konuﬂmas›n› örgütlenmenin zorunlulu¤una vurgu yaparak bitirdi.

4. Kamu Emekçileri Cephesi Kurultay›:
‘Yeni Sömürge Türkiye’de Sendikac›l›k’
u D e v r i m c i M e m u r l a r, M e m u r
H a re k e t i ’ n i n S o r u n l a r › n ›
Ta r t › ﬂ t › l a r
u T ü m K o n u k l a r ve
K o n u ﬂ m a c › l a r, ‹ ki ‹ htiy aç ta
Birleﬂtiler: Birlikte Mücadele
ve Örgütlenmek
u D e v r i m c i M e m u r H a reke ti,
Ta r i h i n d e n Ald›¤› Güçle, Me m u r H a reketinde Ye n i G ö rev l e r Üslenme Kararl›l›¤›nda
u Kurultay Sonuç Bildirgesi
Ya y ›n l a n d ›

4. Kamu Emekçileri Cephesi Kurultay› 23-24 May›s tarihleri aras›nda “Yeni Sömürge Türkiye’de Sendikac›l›k” ad›yla Ankara’da Ekin
Sanat Merkezi’nde gerçekleﬂtirildi.
Kurultaya ‹ s t a n b u l , M a l a t y a ,
Dersim, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Konya, Ayd›n, ‹zmir, Bal›kesir, Bursa, Tekirda¤, Bart›n, Afyon,
Ka st a monu, Ç an akk al e , Bol u, D i y a r b a k › r, Ad›yaman ve A n k a r a’dan
kamu emekçileri kat›ld›.
Kurultay kamu emekçileri ve s›n›f mücadelesinde yitirilenler için
yap›lan sayg› duruﬂuyla baﬂlad›. Ard›ndan divan oluﬂturuldu. Divanda
Genel-iﬂ Sendikas› Uzman› Ay n u r
K a r a a s l a n ve eski Liman-‹ﬂ Mersin
ﬁube Baﬂkan› Hasan Biber görev
ald›. Divan›n gündeme ve kurultaya
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iliﬂkin k›sa de¤erlendirmeleri sonras›nda kurultay›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›
yapmak üzere D M H ad›na KESK
MYK Üyesi Akman ﬁimﬂek kürsüye ç›kt›. ﬁimﬂek, Türkiye’de sendikal 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 yükseltilmesi gerekti¤ini, bunun d›ﬂ›ndaki
sendikal anlay›ﬂlar›n ülkedeki s›n›f
mücadelesine denk düﬂmedi¤ini belirterek, bunun en aç›k göstergesinin
Türkiye’deki sendikalar›n geldi¤i
durum oldu¤unu ifade etti.
Kurultaya kamu emekçilerinin
mücadele tarihini ve ülkedeki önemli olaylar› anlatan bir sinevizyon gösterimiyle devam edildi. Sinevizyondan sonra da kurultaya kat›lan konuklardan KESK Genel Baﬂkan› Sami E v ren, D‹SK Genel Sekreteri
Tayfun Görgün, Yunanistan Kamu
Emekçileri Sendikalar› Konfederasyonu Komite Üyesi Pavlos Antonopoulos ve BES Genel Baﬂkan› Osman Biçer gündeme yönelik birer
konuﬂma yapt›lar. Konuﬂmalarda kurultay›n bir ihtiyaç oldu¤u ve bu tart›ﬂmalar›n sendikal mücadeleyi ileri
taﬂ›yaca¤› vurguland›.
Kurultaya SES Genel Baﬂkan›
Bedriye Yo r g u n, KESK Yönetim
Kurulu Üyesi H ü s e y i n G ö l p › n a r,
A d n a n G ö l p › n a r , Tüm-Bel-Sen
Genel Merkez Sekreteri ‹ z z e t t i n
Alpergin, ﬂair M e h m e t Ö z e r konuk olarak kat›ld›lar.

“Kriz, Emperyalizm, ‹ﬂgal”
E¤itim-sen ‹stanbul 3 No’lu ﬁube
E¤itim sekreteri Nursel Ta n r › v e rdi’nin sundu¤u tebli¤de yaﬂanan krizin 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 çözümüne yönelik sendikalara yak›ﬂmayacak tarzda aç›klamalar›n›n oldu¤unu
söyleyen Tanr›verdi ortak ve do¤ru
mücadeleyi ifade etti.

“Ortak Düﬂman
Ortak Mücadele”
Ortak düﬂman›n Amerika oldu¤unu vurgulayan Tüm-Bel-Sen
‹stanbul ﬁubesi Yönetim Kurulu
Üyesi ‹ b r a h i m S ö n m e z baﬂta Irak
ve Afganistan olmak üzere tüm
dünya halklar›na BOP’u dayatan
emperyalizme karﬂ› dünyan›n bütün
topraklar›nda ba¤›ms›zl›k mücadelesi yükseltmek gerekti¤ini ve Amerikan emperyalizmi kovulmad›¤›
sürece halklar›n özgürlüklerine kavuﬂamayaca¤›n› belirtti.

“D ünya’da ve Ülkemizde
S e n d i k a l H a re k e t ”
Malatya E¤itim-Sen üyesi E rdo¤ a n C a npolat yapt›¤› sunumda sen--

31 May›s 2009

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.

“Kapitalist-Sosyalist
Ülkelerde Sa¤l›k Sistemi” ve
“Sa¤l›kta Özelleﬂtirme”
SES Genel Merkez Yöneticisi
Meryem Özsö¤üt kapitalist ülkelerde sa¤l›¤›n çok pahal› oldu¤unu ve
halk›n bu hizmete ulaﬂamad›¤›n› belirtti. Konuﬂmas›nda ABD’nin sa¤l›k hizmetinin en pahal› ülke oldu¤unu, hizmet al›m›nda siyahlarla beyazlar aras›nda bile ayr›mc›l›k yap›ld›¤›n› vurgularken; bu ülkedeki sa¤l›k sisteminin iﬂleyiﬂini de verilerle
aç›klad›. Ard›ndan Bulgaristan ve
Türkiye’de benzer sa¤l›k sistemlerinin SSGSS ile hayata geçirilmekte
oldu¤unu anlatt›. Küba’da ise sa¤l›k
hizmetinin ücretsiz, ulaﬂ›labilir,
merkezi anlamda planlanm›ﬂ ve yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂ oldu¤unu belirtti.
Sa¤l›k alan›yla ilgili SES Bak›rköy ﬁube Yönetim Kurulu üyesi E br u E r b u l a n ’da “Sa¤l›kta Özelleﬂtirme” baﬂl›kl› bir tebli¤i sundu. Erbulan, ülkemizde sa¤l›kta dönüﬂüm ad›na SSGSS’yi hayata geçirip sa¤l›¤›
bütünüyle paral› hale getiren AKP hükümetinin bu uygulamalarla da s›n›rl›
kalmayarak, “kamu hastane birlikleri pilot yasas›” ile hastaneleri tamamen özelleﬂtirmeyi hedefledi¤ini anlatt›. Bunun önüne geçmenin tek yolunun yasaya karﬂ› emekçilerin tüm
halk kesimleriyle birleﬂik bir mücadele vermesi oldu¤unu söyledi.

TAYAD’l›lar K u r u l t a y d a y d ›
Kurultay›n aç›l›ﬂ›ndaki önemli anlardan biri de konuﬂmac›n›n, tecrite
karﬂ› yeni bir oturma eylemi için Ankara’ya gelen ve o anda aralar›nda bulunan TAYAD’l› Aileleri sahneye davet etmesiydi. ‹ki ana ve iki baba önlükleri, k›z›l bantlar› tak›l› ak baﬂörtüleri ve TAYAD ﬂapkalar›yla ç›karken
salondan çok yo¤un alk›ﬂlar yükseli-

Say›: 182

yordu. TAYAD’l› Aileler ad›na konuﬂan Niyazi A¤›rman, Devrimci Memur Hareketi emekçilerine kurultayda baﬂar›lar dileyerek ve her daim
omuz omuza-yürek yüre¤e ve ayn› insanl›k ailesine mensup olman›n yaratt›¤› s›cak duygular› anlatarak baﬂlad›
konuﬂmas›na. Tecrite karﬂ› verilen
mücadelede kahraman 122’leri anarken onlar›n arma¤an› zaferin gururunu ifade etti. Hapishanelerde yaﬂanan
sorunlar›n hala devam etti¤ine de¤inen Niyazi Arma¤an kazand›klar›
haklar› yine direnerek uygulatacaklar›
ve ne olursa olsun sohbet hakk›n› uygulatmak için mücadeleye devam
edeceklerini, bu mücadelede kendilerini her zaman yanlar›nda görmekten
onur duyacaklar›n› belirtti¤i kamu
emekçilerine, direnmenin terörizm
demagojisiyle karalanmaya çal›ﬂ›lmas›na karﬂ›n devrimci ve gerilla babas›
olman›n yaratt›¤› gururu anlatt›. Konuﬂmas› boyunca yer yer bo¤az› dü¤ümlenen Niyazi A¤›rman’›n konuﬂmas› pek çok kiﬂiye duygulu anlar yaﬂat›rken salonda gözyaﬂlar›na hakim
olamayanlar›n da oldu¤u görüldü.
Konuﬂmadan sonra aileler yine yo¤un
alk›ﬂlarla indiler…

D u r s u n D o ¤ a n, bu uygulaman›n tarihsel sürecini anlatt›ktan sonra toplam kalitenin kapitalist bir üretim
modeli oldu¤unu ifade etti. Bu uygulaman›n temel hedefinin emek sömürüsünü artt›rmak ve emekçiler
aras›nda rekabet yarat›p ücret farkl›l›¤› oluﬂturarak örgütlenme ve dayan›ﬂma bilincini yok etmek oldu¤unu
belirtti.

Örgütlenmeliyiz!
KESK MYK Üyesi Akman ﬁimﬂek’in sundu¤u “ Ö r g ü t l e n m e ” tebli¤inde Türkiye’deki sendikalar›n gerekli örgütlenmeyi yapamad›¤› anlat›ld›. Örgütsüz alanlar üzerinde yeterli eme¤in harcanmad›¤›, sendikal
mücadelede do¤ru tespitler ve hedefler belirlenmedi¤i sürece sendikalar›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.

“Yeni Sömürge T ü r k i y e ’ d e
Sendikac›l›k”

‹kinci G ün
K u r u l t a y › n i k i n c i g ü n ü TümBel-Sen Kad›köy ﬁube Yönetim Kurulu Üyesi Hanifi Sa¤lam’›n “Ye rel
Yönetimlere Bak›ﬂ” tebli¤i ile aç›ld›. Sa¤lam yerel yönetimlerin tarihsel sürecini anlatarak baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda, dünyada de¤iﬂik sistemlerle yönetilen ülkelerdeki belediyecilik anlay›ﬂlar›n› karﬂ›laﬂt›rarak; Türkiye’deki belediyecili¤in
bulundu¤u noktay› de¤erlendirdi.
Siyasal partiler farkl› olsa da belediyecilik ad›na uygulananlar›n halkç›
belediyecilikle ba¤daﬂmad›¤›n›, belediyelerin tüm hizmetleri taﬂeronlaﬂt›rarak güvencesiz, sigortas›z iﬂçiler çal›ﬂt›rd›¤› anlatt›.

“ Toplam Kalite ve
Per formans ”
Günün ikinci tebli¤ini sunan
BES ‹stanbul 1 No’lu ﬁube Baﬂkan›

Kurultay›n son tebli¤i’ni BES ‹stanbul 1 No’lu ﬁube ‹ﬂyeri Temsilcisi
E j d e r E r b u l a n ve E¤itim-Sen ‹stanbul 7 Nolu ﬁube Üyesi Ö m e r Aç›k
yapt›lar. Bu sunumda öncelikle
emperyalist sömürgecili¤in tarihi anlat›ld›. ‹kinci Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras›nda dünyada yeni-sömürgecili¤in
BM, NATO, IMF, DB, DTÖ vb. emperyalist kurumlar arac›l›¤›yla yerleﬂtirildi¤i belirtildi. Yeni-sömürge ülkelerde uygulanan emperyalist politikalar›n sendikalar üzerinde de hakim k›l›nmaya çal›ﬂ›ld›¤› anlat›larak sosyal
diyalogcu, uzlaﬂmac›, ça¤daﬂ sendikal 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 ard›ndan kurultay Meryem Özsö¤üt’ün sonuç bildirgesini okumas›yla bitirildi.
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Devrimci Memur
Hareketi
Devrimci Memur Hareketi’nin 23-24 May›s tarihlerinde Ankara’da düzenledi¤i 4. Kamu Emekçileri
Cephesi Kurultay› sonuç bildirgesi aç›kland›. Aﬂa¤›da bu bildirgeyi sunuyoruz:

tidar› krizin bunal›m›n› halka fatura etmekte, yoksulluk, iﬂsizlik, açl›k hem dünyada hem ülkede ç›¤
gibi büyümektedir.
- Ülkemiz emperyalizmin yeni sömürgecilik iliﬂkileri a¤›ndan kurtulmad›¤›, bu sistemin d›ﬂ›na ç›kmad›¤› sürece bu tip krizlerin faturalar› hep emekçi halka ç›kar›lacakt›r.
- Emekçilere uzanacak el, kendi örgütlü güçleri

4. Kamu Emekçileri Cephesi Kurultay› Sonuç Bildirgesi

YOLUMUZU AÇACAK OLAN F‹‹L‹, MEﬁRU,
M‹L‹TAN MÜCADELED‹R, ÖRGÜTLENMEL‹Y‹Z!
1-) Dünyada ve Ülkemizde Sendikal Hareketin Durumu
Sendikalar ve sendikal hareketler, iktidar mücadelesi perspektifinden ve sosyalizm ideolojisinden
önemli oranda uzaklaﬂm›ﬂt›r. Geniﬂ emekçi y›¤›nlar› örgütsüz olmas›na ra¤men sendikalar örgütsüz
kesimleri örgütlememektedir. S›n›f ve kitle sendikac›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 mücadelesinin 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 ülkemizde sendikac›l›k
- Ülkemizdeki tüm sosyal, siyasal, ekonomik,
kültürel sorunlar›n kayna¤› emperyalizm ve iﬂbirlikçisi oligarﬂidir. Türkiye emperyalizmin yeni sömürgesidir. Yeni sömürge ülkeler faﬂizmle yönetilmektedir ve ülkemizde de sömürge tipi faﬂizm uygulanmaktad›r.
- Emperyalizmi ve oligarﬂiyi hedeflemeyen, bu anlamda ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini bir bütün olarak ele almayan, düﬂünce ve anlay›ﬂlar çarp›k,
mücadeleyi hedefinden sapt›ran anlay›ﬂlard›r. Emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k, faﬂizme karﬂ› demokrasi 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› olarak t›rmanmas›d›r. Mevcut krizi de böyle görmek
gerekir. ABD'deki kriz, beklenilen bir krizdi.
- Baﬂta Emperyalist tekeller ve ard›ndan AKP ik-
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olabilir ancak. Baﬂka bir ihtimal yoktur.
Emekçiler emperyalist krize ve krizin sonuçlar›na karﬂ› “iyileﬂtirmelerle” s›n›rl› düﬂünmekten vazgeçmeli, düzen içi çözümler aramaktan ç›kmal›,
kurtuluﬂu; ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm mücadelesi bak›ﬂ aç›s›yla aramal›d›r.
4-) Emekçilerin hak ve örgütlenmelerine yönelik sald›r›lar
-Toplam Kalite Yönetimi: Kapitalizm do¤as›
gere¤i üretim sürecinde art›k de¤eri mümkün oldu¤unca artt›rmaya çal›ﬂ›r. Bunu gerçekleﬂtirmenin
bir yolu, bilindi¤i gibi, üretim süresinin ya da çal›ﬂma saatlerinin mümkün oldu¤unca uzat›lmas›d›r.
Toplam Kalite Yönetimi, dünyan›n belli baﬂl› tekellerinin, dünya üzerinde her alana el atarak, sömürgeleﬂtirme politikalar›n› ve yay›lma yöntemlerini dayatt›klar› bir ekonomik-sosyal-siyasal-ideolojik yapt›r›mlar toplam›d›r.
Toplam Kalite Yönetimi, kar ve daha çok kar elde etmeye hedeflenmiﬂ ve bu kar›n önündeki engellerin kald›r›lmas›na hizmet eden bir sömürü politikas›d›r. (...) emek sömürüsünü art›rmak, bu sömürüye karﬂ› mücadele eden kiﬂi, kitle, örgüt, devlet, etnik grup ve kurumlar› da dizginlemek veya
ortadan kald›rmak amac›n› taﬂ›yan bir sald›r› politikas›n›n örgütlenmesidir. (...) emekçileri birbirine
yabanc›laﬂt›rarak, aralar›nda rekabet yaratarak örgütlülü¤ünü zay›flatma amac›n› taﬂ›maktad›r.
- E¤itimde özelleﬂtirme ve esnek çal›ﬂma: E¤itim ülkemizde bugün bütünüyle piyasalaﬂt›r›lmak
istenmektedir. E¤itim bir kamu hizmeti olmaktan
çok, özel sektörün kâr etti¤i bir alana dönüﬂtürülmektedir. (...) ticarileﬂtirilen e¤itim, f›rsat eﬂitli¤ini
ortadan kald›rd›¤› gibi insani bir e¤itimin temellerini
de yok etmektedir. Oysa e¤itim hizmeti özelleﬂtirilemez, Çünkü e¤itim üzerinden kâr edilecek bir alan
de¤ildir. E¤itim verenler ve alanlar e¤itimin piyasalaﬂt›r›lmas›na özelleﬂtirilmesine bir kâr alan› olmas›na daha fazla örgütlenerek karﬂ› durmal›d›rlar.
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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›lm›ﬂt›r. (...) Bu sistemde A, B, C, D, E diye s›n›fland›r›lan hastanelerimizle birlikte ülkemiz halklar› s›n›fland›r›lacak ve paras› kadar sa¤l›k hizmeti alabileceklerdir... Hedeflenen sa¤l›k hizmetlerinin özelleﬂtirilmesidir. Biz emekçiler aç›s›ndan yap›lmas› gereken 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 efendisi ABD’ de sa¤l›k alan›nda ciddi tekelleﬂme söz
konusudur. Zincir hastaneler birkaç tekelin elinde,
hatta eczaneler de tekellerin kontrolündedir. Bundan dolay› dünyan›n en pahal› sa¤l›k hizmeti bu ülkede verilmektedir. (...)
- Sosyalist ülkelerde ise bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Köylere kadar yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂ, ücretsiz olarak verilmektedir. Koruyucu sa¤l›k
hizmetlerine verilen önemle birçok bulaﬂ›c› hastal›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›ﬂmas›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. Örgütlenmek, iﬂyeri-iﬂyeri, kiﬂi-kiﬂi yürütülmesi gereken bir
çal›ﬂmad›r. Hiçbir araç birebir, yüz yüze iliﬂkinin yerini tutamaz. Görsel araçlarla kitleleri en genel anlamda etkileyebiliriz, ancak onlar› örgütlü hale getirmek, son noktada mutlaka kiﬂi-kiﬂi do¤rudan
iliﬂki ile somutlanacakt›r.
Soruna bu temelde bakmayan yani çal›ﬂanlar›

TOK‹ ‹ﬂçilerinden Maaﬂ Eylemi
Gölcük Konutlar›’nda çal›ﬂan iﬂçiler aylard›r maaﬂ
alamad›klar› için 26 May›s günü “toplu intihar” giriﬂiminde bulundular.
Müteahhit firma Özmaﬂ'tan 6 ayd›r para alamayan
iﬂçiler, konutlar›n önünde ateﬂ yakt› ve bir konutun çat›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 istemiyoruz” dedi.

Say›: 182

örgütleme ihtiyac› duymayan, böyle bir iddiay› taﬂ›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›, kitlelerle, birebir yüz yüze çal›ﬂmay› esas almayan, onlar›n günlük, ekonomik, demokratik, siyasal sorun
ve taleplerini dikkate almayan, bunlar için mücadelenin örgütlenmenin olanaklar›n› yaratmayan siyasal anlay›ﬂlar, kararl› ve uzun erimli bir mücadeleyi sürdüremezler. Bu anlay›ﬂlar sonuç al›c› olmayan 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 sefaletin baﬂ sorumlusu emperyalizmdir. (...)
- Emperyalizm ve onun yerli iﬂbirlikçileri bu topraklardan 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 ülkemizde 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 veren 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 emperyalizmin yeni sömürgesi olmas› nedeniyle ekonomik demokratik ve siyasal kazan›mlar elde etmenin yegâne yolu fiili, meﬂru, militan bir hatta
mücadele etmektir. Bu tek baﬂ›na bir tercih de¤il,
sürecin dayatt›¤› bir zorunluluktur. Kitlelerin politikleﬂtirilmesinde kendilerine ve örgütlerine “hak
verilmez al›n›r “ ﬂiar›yla yeniden güvenmesinde bu
bilinç belirleyici olacakt›r.

'Slikozis'e 41'inci Kurban
Kot kumlama iﬂinin yol açt›¤› silikozis, genç bir iﬂçinin daha hayat›na mal oldu. 32 yaﬂ›ndaki, üç çocuk
babas› Mustafa Bircan, silikozisin neden oldu¤u tüberküloz sonucu öldü. Böylece bu hastal›ktan ölen iﬂçi say›s› 41’e ulaﬂt›.
Kot Kumlama ‹ﬂçileri Dayan›ﬂma Komitesi verilerine göre, bugüne dek 10 bin kadar iﬂçinin kot kumlamada çal›ﬂt›¤› biliniyor. Yaklaﬂ›k 500 kiﬂiye silikozis
teﬂhisi konurken, hasta say›s›n›n 3-5 bin aras›nda olabilece¤i san›l›yor.
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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.
Grup Yorum’un Karadeniz Turnesi için 22 May›s'ta Rize, 24 May›s'ta da Samsun konserleri vard›.
Samsun polisi günler öncesinde
operasyonlara baﬂlay›p yine bildik
“terör operasyonu” demagojileriyle
hak ve özgürlük isteyenleri susturmaya çal›ﬂt›. Böylece Grup Yorum’un konserlerini de engelleyeceklerini hesaplad›lar. Ancak yan›lm›ﬂlard›. Çünkü, Grup Yorum
üyeleri Karadeniz’e giderek Rize ve
Samsun konserlerinin çal›ﬂmalar›n›
bizzat kendileri yapt›lar, kendi konserlerini kendileri örgütlediler.
Onlar devrimci sanatç› anlay›ﬂ›n›n
bir örne¤ini gösterdiler.
Grup Yorum 20 y›l› aﬂk›n bir süredir bu topraklarda halk›n devrimci müzi¤ini yapt›¤›n›, Samsun polisinin basit korkutma, y›ld›rma, manevralar›na ald›r›ﬂ etmeyece¤ini
dosta düﬂmana gösterdi.

Rize-Pazar’da
Grup Yorum Coﬂkusu
Grup Yorum 22 May›s Cuma günü ilk konserini Rize’nin Pazar ilçesinde gerçekleﬂtirdi. Çevre il ve ilçelerden de yo¤un bir ilginin gösterildi¤i konsere yaklaﬂ›k 1100 kiﬂi
kat›ld›.
S›yr›l›p Gelen’den Baﬂe¤meden’e eski ve yeni ﬂark›lar› seslendirdi¤i konser boyunca seyircideki
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coﬂku hiç dinmedi. Özellikle “Defol
Amerika” ve “K›z›ldere” marﬂlar›
bütün kitlenin güçlü bir koro oluﬂturmas›yla söylendi.
Grup Yorum konserde, Trabzon
ve Samsun’daki tutuklamalar› pro te s t o e d e r k e n , R i z e l i l e r in ç a y v e
f› nd›k sorununa da de¤i ndi. Ka pi talizmin sömürüsünün bu sorunla r› do¤urdu¤unu ve halk›n sorunla r›n› ancak halk›n örgütlü gücünün
çözebilece¤ini söyledi.
Konser “Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
marﬂ›yla biterken, dinleyiciler getirdikleri 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›¤› ziyaretinde bulundu.

Samsun’da Konser
Çal›ﬂmalar›: BASKILAR
B‹Z‹ YILDIRAMAZ
Grup Yorum’un Karadeniz turnesi öncesinde konser çal›ﬂmas›n›
yürüten K a r a d e n i z Ö z g ü r l ü k l e r
Derne¤i çal›ﬂanlar›na yönelik bask›lar ve tutuklamalara ra¤men çal›ﬂmalar 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 Yorum dinleyenleri, bask›lar karﬂ›s›nda
y›lmayacaklar›n› ve bu konsere mutlaka 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 düzenledikleri “Ortak Düﬂman Amerika?d›r”
konserinden bu yana neler yaﬂad›klar›n› anlatt›lar. Bu süreçte ç›kard›klar› Baﬂe¤meden albümünden ve albümün içeri¤inden bahsettiler.
Yeni albüm hakk›nda yap›lan
sohbette ö¤renciler, yap›lan de¤iﬂiklikler 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 konser öncesi demokratik kurum çal›ﬂanlar›na yönelik tutuklamalar› da
protesto ettiklerini söylediler.
Söyleﬂi sonras›nda ö¤renciler,
Yorum’la toplu halde foto¤raf çektirirken, Yorum üyeleri bir baﬂka kafeteryay› daha ziyaret ederek, burada kendilerini misafir eden dinleyicileriyle de bir süre sohbet etti.
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Samsun: Türküler Susmad›
24 May›s günü ise Grup Yorum’un Samsun konseri vard›. Konserin çal›ﬂmalar›n› yapan Karadeniz
Özgürlükler Derne¤i çal›ﬂanlar›n›n
Yorum konserinden birkaç gün önce
tutuklanmas›na ra¤men konser oldukça coﬂkulu geçti.
Fuar içindeki Neco Yazl›k Salon’da yap›lan konserde “ T ü rk ü l e r
Susmaz Halaylar Sürer/ Grup Yor u m ” ve “Bask›lar Bizi Y›ld›rama z / K ara de ni z Öz gürl ük le r De r ne¤i” pankartlar› as›l›rken, konser
tüm devrim ﬂehitleri için bir dakikal›k sayg› duruﬂuyla baﬂlad›.
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i
ad›na bir konuﬂma yapan Gamze
Cibelik Mucuk, Karadeniz’de emperyalizme karﬂ› mücadele verenlerin, Mahirler’den devral›nan ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin bayra¤›n› taﬂ›yanlar›n
her daim bask›lara maruz kald›¤›n›
ifade etti. Derneklerine yap›lan bas-

k›n›n sebebinin
de Grup Yorum’un halkla buluﬂmas›n› engellemek, Karadeniz’de verilen
haklar ve özgürlükler mücadelesinin önüne geçmek oldu¤una
de¤inen Mucuk,
bu bask›lara en
güzel
cevab›,
konser salonunu
dolduran coﬂkulu kitlenin verdi¤ini ifade etti.

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.
Bine yak›n kiﬂinin kat›ld›¤› konserde s›k s›k “Devrimci Tutsaklar
O n u r u m u z d u r / M a h i r, Hüseyin,
Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ/ Hal k › z H a kl › y › z K a z a na c a ¤ › z / B a sk › l a r
Bizi Y›ld›ramaz/ Yaﬂas›n Devrimci
D a y a n › ﬂ m a ” sloganlar› at›l›rken,
konser sonunda salon boﬂal›rken
hep bir a¤›zdan “Gün Do¤du” marﬂ› söylendi.

Sloganlar eﬂli¤inde sahneye ç›kan Grup Yorum, tüm bask›lara
ra¤men b u kon seri gerçekleﬂ tirme n in ö nemin e de¤ inerek , mücad ele n in h e r ﬂ a rt v e ko ﬂ uld a de v am e de ce¤ in i b eli rtt i v e bu ko n seri n g er ç e k le ﬂ ti r e n v e d e s t e k v e r e n d i n le y i cilerine teﬂekkür etti.

Ege Bölge Temsilcili¤i'nin örgütledi¤i
eyleme içlerinde Halk Cephesi'nin de
bulundu¤u çok say›da DKÖ ve sendikaya ba¤l› yaklaﬂ›k 2000 kiﬂi kat›ld›.
Karﬂ›yaka An›t›'n›n önünde toplanan kitle buradan Karﬂ›yaka Belediyesi'ne yürüdü. Yürüyüﬂ boyunca "‹ﬂçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar› at›ld›.

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

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.

Say›: 182

Mitingte ilk önce sözü D‹SK Genel-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Erol Ekici ald›.
Ekici, iﬂçilerin iﬂe al›n›ncaya kadar
eylemlerinin devam edece¤ini söyledi. D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman
Çelebi ise sorunun çözülmemesi durumunda 15-16 Haziran mitingini ‹zmir'de yapacaklar›n› duyurdu.
Kad›köy Evlendirme Dairesi
önünden belediye binas›na yürüyen
emekçiler "‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z-D‹SK/Genel-‹ﬂ Anadolu Yakas›
1 No'lu ﬁube" pankart› açt›lar. Yürüyüﬂ boyunca sloganlar atan iﬂçiler 29
May›s Cuma günü yap›lacak yürüyüﬂe 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 SabahATV binas› önünde biraraya gelen
sendikalar ve DKÖ’ler 100 dakikal›k oturma eylemi gerçekleﬂtirdiler. Eylemden sonra kitle Taksim
Meydan›’na ve oradan da her Cumartesi günü yapt›klar› gibi Galatasaray Meydan›’na yürüdüler.

Grevci ‹ﬂçilere Ceza
Haber-‹ﬂ Sendikas› üyesi yaklaﬂ›k 25 bin iﬂçinin 16 Ekim
2007’de yapt›¤› greve kat›lan iﬂçilerden 7’sine 4’er ay hapis cezas› 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 içiler cezaya tepki gösterdiler.
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değin m eler

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?

BAM TELİ çizgiler

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 muayenesi kararlaﬂt›r›ld›.
Taciz, ﬂimdi “yarg›” eliyle sürdürülüyor.
ﬁimdi bunun ad› bilim mi, hukuk mu?
Bilim ve hukuk el ele vermiﬂ, bir k›z çocu¤una
“ruhsal bütünlü¤üne zarar vermeden”; onun psikolojisine zarar vermeden tecavüz edilebilece¤ini kan›tlamaya çal›ﬂ›yorlar.
Böyle bilime de, böyle yarg›ya da lanet olsun!

Ci¤er Kediye Teslim
TBMM’deki Tar›m Komisyonu’nun
Baﬂkan› AKP’li Vahit Kiriﬂçi’dir.
Baﬂ›na getirildi¤i komisyonun görevi, tar›m› korumak, geliﬂtirmek.
Ama bak›n geçen hafta kimbilir
maden ﬂirketleriyle ne ilgisi (aakçal›
a l a k a s ›) varsa, ﬂu aç›klamay› yapm›ﬂ:
“31 bin maden sahas›, birkaç a¤aç
için çal›ﬂam›yor.”
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.

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 vekiller hakk›ndaki fezlekeler ise i r t i k a p ,
y o l s u z l u k , d o l a n d › r › c › l › k , i h a l e ye fesa t
ka r› ﬂt›rmak, yet ki yi sui stimal vb. vb.
Onlarda bir düﬂünce yok ki, “düﬂünce suçu” olsun.
Onlar›n derdi gücü köﬂeyi dönmek;
suçlar› da ona dair...
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En iyi
silahlanma,
korkuyu
ye nme kt i r
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 taﬂ›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 “asparagas” haber yapm›ﬂ Sabah gazetesi. (26 May›s)
Düpedüz asparas.
Neymiﬂ, eski infazc›, katliamc› kontrgerilla ﬂeflerinden Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, sevgi kursuna gitmiﬂ 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¤arak, 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 t ü m ü n ü n
(yani tekelci burjuvalar›n›n da) ç›kar›n› gözetmek. ”
Diyoruz ki, bizde bu duruma k›saca, oportünizm,
ri ya karl › k ve sa hte sol c uluk de ni r.

Say›: 182

Emekçiler Güneﬂin Sofras›nda
Ankaral› Kamu Emekçileri 17 May›s 2009 Pazar günü 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›ﬂman›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, oyunlar oynayan emekçiler çekilen halaylar›n ard›ndan gelecek y›lda buluﬂmak dile¤iyle piknik sona erdi.

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 toplanarak eylem yapt›lar. Oturma eylemi ﬂeklinde süren eylemde Key Tekstil’den, Örma Tekstilden ve Günay Y›kamadan iﬂçiler de sorunlar›n› ve taleplerini içeren konuﬂmalar yapt›lar.

MKE ‹ﬂçilerinden
‹ﬂe Geç Baﬂlama Eylemi
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) K›r›kkale Barut Fabrikas› iﬂçileri, 300 bin kiﬂiyi etkileyen kamu kesimi toplu iﬂ sözleﬂme görüﬂmelerinde hala sonuca 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.

Do¤an Holdingde
‹ﬂten Ç›karmalar Kap›da
Do¤an TV Holding bünyesinde kriz bahanesi ile eylül 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 gerçe¤e dönüﬂtü. Böylece 150 iﬂçi daha iﬂsiz kalacak.
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Cevahir ’in köyünden an›lar, izlenimler...

Türkiye’nin ba¤›ms›zl›¤› için bedel ödemiﬂ
herkes bizim için Hüseyin Cevahir ’dir”

HÜSEY‹N CEVAH‹R
Hüseyin Cevahir’in köyü ﬁöbek’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-gittiklerini anlat›yorlar. Bir köylü maskeli kiﬂiler taraf›ndan “Sen polise
laf söylemiﬂsin” diye kaç›r›l›p,
dövüldü¤ünü ve tehdit edildi¤ini
anlat›p sözlerini ﬂöyle tamaml›yordu: “ B i z i m a ¤ z › m › z d a n l a f
a l m a k i s t i y o r l a r. Biz de¤erleri mize, Hüseyin’e sahip ç›k›yo r uz. Buna pek tahammül ede medikleri için bunlar› yap›yorl a r...”
Bu bask›lar nedeniyle köyü
terk etmek zorunda kalanlar oluyor. Ekonomik durumdan dolay›
yine geri dönmek zorunda kal›yor baz›s›. Ama bunlardan çok
Cevahir’i konuﬂuyoruz yine. Daha do¤rusu onlar› dinliyoruz:

“Biz Cevahir soyad›n› taﬂ›yan
herkes o isme lay›k olmal› istiyoruz. Lay›k olmuyorsa de¤iﬂtirsin
diyoruz. Biz çünkü Hüseyin Cevahir’in niçin ﬂehit düﬂtü¤ünü
biliyoruz... Sizler her zaman mezar›na geliyorsunuz ama biz yan›n›za gelemiyoruz, gelmeyi çok
istiyoruz. Belki yan›n›za gelmedi¤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 diyerek kalk›yoruz ve Cevahir’in yak›nlar›yla röportajlar›m›z› tamaml›yoruz.

J
Hüseyin Cevahir
( H ü s e yi n C e v ah ir ’ i n a yn › i s mi
t a ﬂ › y a n k a r de ﬂi )

“ Herkes benim
yerimde olmak ister”
Erkek kardeﬂi, Cevahir’i hiç
görmemiﬂti, ve biraz da çekingendi; yine de bizimle paylaﬂt›
a¤abeyi hakk›ndaki düﬂüncelerini:

“Önder olmas› gurur verici bir
ﬂey. Herkes bu duyguyu yaﬂamak ister. Benim yerimde olmak
ister. Hüseyin a¤abeyimin en
çok be¤endi¤im yönü çok iyi bir
insan olmas›. Ben de bu yönümle a¤abeyime benzemek istiyorum. 15 yaﬂlar›mda anlamaya
baﬂlad›m a¤abeyimin bir devrimci oldu¤unu. Büyük bir devrimcinin kardeﬂi oldu¤umu anlad›m. A¤abeyimin devrimcili¤ine
sayg› duyuyorum.”

J
Sakine Cevahir (Hüseyin
C e v a h ir ’ in a mc as › n › n k › z ›)

“Onun düﬂüncesini
savunanlar
u n u t m a z l a r.”
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 isterdim. Devrimci oldu¤unu bilmi-

yordum. Sonra ö¤rendim, amac›n›n ne oldu¤unu, düﬂlerini.
1971 y›l›ndan beri onu unutmad›k. Onunla ilgili tek an›m, cenazesinde annesinin, askerin gelmesini istememesiydi. Cenazesinde annesinin askerleri kovmas›, köye koymamas›d›r. Askerlere “O¤lumu siz öldürdünüz onun
ölüsünü getirdiniz.” diye feryat
ediyordu. O zaman ben köydeydim. 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 görmedim. 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 insanlar vard›.
Bir o kadar da asker ve polis
vard›. Ama köylüler onlar› almad›lar köye. Sadece köyün etraf›n›
çevirmiﬂlerdi.
O zamanlar 14 yaﬂ›ndayd›m.
Hiçbir ﬂeyin bilincinde, fark›nda
de¤ildik. Amcam›n gidip Hüseyin a¤abeyden geri dönmesini istemesini ve Hüseyin a¤abeyin de
“ölmek var dönmek yok” diye
bir cevap verdi¤ini biliyorum.
Vazgeçmedi
düﬂüncesinden,
dönmedi yolundan.
... Düﬂünün mezar›n› yapt›¤›m›zda o zamanlar köyde yol
yoktu. Gençler, sevenleri, devrimciler herkes bir araya gelip
kazmalarla, küreklerle yol yapt›lar. 1976 y›l›yd›, yolu kaz›p me zara kadar götürdük, bu ﬂekilde
mezar›n› yapt›k. 1 ay sürdü mezar yap›m›. Geçen sene 2 kere
mezar›na gittik.
Askere giden a¤abeylerimiz

