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Sorun sadece EKONOM‹K de¤ildir
Sadece D‹L SORUNU de¤ildir
Sorun; bir halk›n KEND‹ KADER‹N‹
TAY‹N ETMES‹ sorunudur!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Analar
Gecekondularda hava bulan›k puslu
Alt›nda¤ gökleri kümülüslü
Ekme¤e, aﬂka ve ömre
Küfeleriyle hükmeden
Ci¤erleri küçük, elleri büyük
Nefesleri yetmez avuçlar›na
- ‹lkokul ça¤›nda hepsi Kenar çocuklar›
Kar alt›ndad›r...”
(Ahmed Arif)
“...Koç Üniversitesi’nde yap›lan
bir araﬂt›rma, maddi düzeyi iyi olan
ailelerin çocuklar›n›n henüz anne
karn›ndayken bile ekonomik durumu
kötü olan ailelerin çocuklar›na k›yasla hayata ‘önde’ baﬂlad›klar›n›
ortaya koydu...” (*)
Nedir hayata önde baﬂlamak? Cevab›n ad› ve asl› gayet aç›kt›r: Eﬂit sizlik... Ki adlar›na üniversiteler kurulan o tekelciler ve onlar›n asalak
tak›m›yla eﬂit de¤iliz zaten hayat›n
hiçbir yerinde. Onlar sömüren ve biz
sömürülenleriz. Tam da bu nedenle,
ana karn›nda bile eﬂit de¤iliz. Ki
onlar, ne kadar önde baﬂl›yorsa hayata, biz de o kadar önde baﬂl›yoruz
bu yoksulluk cehennemine...

“... araﬂt›rma, Türkiye’deki çocuklar›n geliﬂimlerinin ailelerinin
sosyo-ekonomik yap›s›na göre keskin bir ﬂekilde farkl›l›k gösterdi¤ini
ortaya koydu...” (*)
Evet, hayli keskin bir çeliﬂkidir
bu. Öyle ya, yoksulun çocu¤u da
yoksul, zenginin çocu¤u da zengin
geliyor bu dünyaya. Nas›l bir kaderdir ki bu, daha do¤madan r›zk› gaspedilmiﬂtir bizim bebelerimizin? Cevab› belli bir sorudur bu.
Çünkü, halk› kim sömürüyorsa, o halk›n daha
do¤mam›ﬂ bebelerinin kaderine de yoksullu¤u yaz›yor demektir.

“... Buna göre, aileleri düﬂük sosyo-ekonomik
düzeydeki çocuklar, aileleri yüksek sosyo-ekono-

mik düzeydeki çocuklara göre, daha
do¤umdan itibaren sa¤l›k ve geliﬂim
aç›s›ndan dezavantajl› durumdalar...” (*)
Ve bir gün, neden dezavantajl›
do¤duklar›n›n bilincine var›r o çocuklar. Hayat, gösterir ve ö¤retir bunun nedenini. Ki ezilen, sömürülen
halk›n ad›na “düﬂük sosyo-ekonomik
düzeydekiler”, ezip sömürenlere de
“yüksek sosyo-ekonomik düzeydekiler” denmesinin riyakarl›¤›n› da anlar bir gün o çocuklar. Ve bu çarka
çomak sokarlar. ‹ﬂte o zaman, kim
dezavantajl› olur, malumdur...

“... Düﬂük sosyo-ekonomik düzeydeki çocuklar›n do¤umda ortalama
a¤›rl›¤› 2 bin 600 gram iken, yüksek
sosyo-ekonomik düzeydeki çocuklar›n do¤umdaki ortalama a¤›rl›¤› 3
bin 300 grama ulaﬂ›yor.” (*)
700 graml›k bu fark, bu düzenin
d i b e v u r m u ﬂ a ¤ › r l › ¤ › d › r. Niye’si
belli: Çünkü onlar›n banka cüzdanlar›, borsa hisseleri de a¤›r çeker zaten.
Dahas›n› da bilim söyler. Sa¤l›kl› bir
gebelik ve sa¤l›kl› do¤um için, hamile kad›n›n vücudunda 27 bin ka lorinin depolanm›ﬂ olmas› gerekir
der bilim. Bunun yolu da, iki can taﬂ›yan hamilelerin daha özel beslenebilmesinden geçiyor. Ama geçemez,
ve aç annelerin gürbüz bebekleri olamaz. Ve burjuvazinin bebeleri analar›n›n karn›nda baﬂlarken semirmeye, bizimkilerin baht›na da açl›k düﬂer d a h a d o ¤ m a m › ﬂ k e n bile...

“Koç Üniversitesi’nde yap›lan
araﬂt›rma, yüksek sosyo-ekonomik
düzeydeki çocuklar›n daha az problem ç›kar›p daha fazla olumlu dav-

ran›ﬂ sergiledi¤ini de ortaya koydu...” (*)
Yedikleri önlerinde yemedikleri
dad›lar›n›n ellerinde olan o sosyete
çocuklar› gibi “uslu” olmaz bizim
çocuklar›m›z. Elbette, h›rç›n olurlar.
Elbette, kavgac› olurlar. Onlar açl›¤›
ana karn›nda tatt›lar. Yoklu¤u oyuncak edip büyüdüler. Ve ezildiler, dövüldüler, sövüldüler ve çok öldüler.
‹ﬂte bu yüzden de a s l a u s l a n m a y a cak bizim çocuklar›m›z. Hep isteyecekler haklar›n›, verilmezse alacaklar dövüﬂe dövüﬂe...

“... 3 yaﬂ›nda ölçüm yap›ld›¤›nda, düﬂük sosyo-ekonomik düzeydeki
çocuklar›n boyu 100 santimetre iken,
yüksek sosya-ekonomik düzeydeki
çocuklar›n boyu 105 santimetreyi
buluyor...” (*)
Bebe¤ini emziren bir anne, her
emziriﬂinde bin kalori kaybeder. Bunu yerine koymal›d›r ki, bebe¤ini
sa¤l›kl› bir ﬂekilde beslemeyi sürdürebilsin. Haliyle bu durum, öncelikle
annenin beslenme kalitesine ba¤l›d›r. Anne proteinli, vitaminli g›dalar
tüketecek ki, sütü de kaliteli olsun.
Ama elde yok, avuçta yoktur. Yokluk, yoksulluk baﬂa belad›r. O sebepten, biraz kavruk olur bizim bebeler.
Ve lakin, anas›n›n memesinden yoksulluk emen bebelerin de h›nc› uzun
boylu olur. Ve bu kavga da esas
olan da budur.

“... Araﬂt›rma, düﬂük sosyo-ekonomik düzeydeki annelerin çocuklar›na daha kat› ve otoriter yaklaﬂt›¤›n›, daha az s›cakl›k gösterdi¤ini belirtiyor...” (*)
Halt etmiﬂsiniz siz! O emekçi annelerin eline su dökemez o “yüksek
sosyete”nin asalak kad›nlar›. Onlar›n
anneli¤i bile, sevgiden yoksun bir tür
moda say›l›r. Çocuk büyütmenin zorlu¤unu da parayla tutulmuﬂ bak›c›lara devretmiﬂlerdir. Ki pahal›
hediyelerle gösterirler özden
yoksun sevgilerini. Koﬂulsuz
sevip ölümüne sahiplenmek
ise, bizim analar›m›z›n geleneksel halidir. Ve yeri gelince,
ﬁenay ve Gülsüman olmay› da
bilir onlar. ‹ﬂte o kadar...
(*) (Al›nt›lar; 12 May›s
2009, Hürriyet)

Yitirdiklerimiz
12 Haziran - 1 8 Haziran

Abdullah MERAL Fatih ÖKTÜLMÜﬁ

Hasan TELC‹

Haydar BAﬁBA⁄

12 Eylül cuntas›, hapishanelere doldurdu¤u
tutsaklar› teslim almak için çeﬂitli yöntemler kulland›. 1982’den itibaren teslim alma
sald›r›s›n›n merkezine bir devlet politikas›
olarak Tek Tip Elbise (TTE) uygulamas›n›
koydu. Devrimci tutsaklar 12 Eylül cuntas›n›n TTE oda¤›ndaki teslim alma sald›r›s›na
1984 y›l›nda ölüm orucu direniﬂiyle cevap
verdiler.
Nisan 1984’te baﬂlayan bu direniﬂte, Apo
14 Haziran’da, Haydar ve Fatih 17 Haziran’da, Hasan 24 Haziran’da ﬂehit
düﬂtüler. Direniﬂ 75. günde bitirildi.

Abdullah MERAL, 1952’de Bal›kesir’in
Manyas ilçesine ba¤l› Kalebay›r köyünde do¤du. 1975’lerden itibaren mücadeleye kat›ld›. DEV-GENÇ içinde aktif görevler alarak, Kad›köy ve çevresinde antifaﬂist mücadeleye önderlik etti. Tutsak düﬂtü¤ü 1980 Temmuz’unda iﬂkencede
ve tutsakl›k koﬂullar›nda kald›¤› çeﬂitli hapishanelerde direniﬂiyle örnek oldu.
Haydar BAﬁBA⁄, 1956’da Dersim’de do¤du. Yoksul bir Kürt ailesinin çocu¤uydu. Mücadeleye 1974 y›l›nda Elaz›¤’da baﬂlad›. 12 Eylül öncesi gözalt›nda iﬂkence gördü direndi, bir süre tutsak kald›. Y›lg›nl›¤›n kol gezdi¤i 12 Eylül cuntas›
koﬂullar›nda direniﬂi örgütledi. 1982 Haziran ay›nda tutsak düﬂtü¤ünde de iﬂkencelerde ve tutsakl›kta kald›¤› hapishanelerde direniﬂini kararl›l›kla sürdürdü.
Fatih ÖKTÜLMÜﬁ 1949’da Trabzon’da do¤du. 1968’den beri mücadelenin
içindeydi. ODTÜ ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. 1971’de ilk kez tutsak düﬂtü. Sonraki y›llarda T‹KB davas›nda yarg›land›. Örgütünün merkez komite üyesi
ve önderlerindendi.
Hasan TELC‹, 1957’de Bursa’n›n Mudanya ilçesinde do¤du. S›rt hamall›¤› yapan bir emekçiydi. 1977’ye kadar ‘71 mücadelesine sempati temelinde yürüttü¤ü faaliyetler, bu y›ldan sonra devrimci mücadele saflar›nda örgütlü bir yer
al›ﬂa dönüﬂtü. Anti-faﬂist mücadelede kararl›l›¤›yla öne ç›kt›. 1980’de tutukland›ktan sonra, kald›¤› zindanlarda direniﬂçi tavr›yla örnek oldu.

15 Haziran 1998’de Dersim Hozat Ard›ç Köyü
ç›k›ﬂ›nda oligarﬂinin askeri güçleriyle gerillalar
aras›nda ç›kan çat›ﬂmada, direniﬂleriyle teslim olmama gelene¤ini büyüterek ölümsüzleﬂtiler.

Alp ASLAN

Songül ERKUﬁ

Alp ASLAN, 1969 Muﬂ do¤umluydu. 1990-91
Dursun ÇAKIR döneminde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde okurken Dev-Genç saflar›nda yerald›. 1991 baﬂlar›nda Ankara bir süre tutsak kald›. 1992’de tahliye oldu. Mahalli alanda çal›ﬂt›.
Ekim 1997’de gerilllaya kat›ld›.
Dursun ÇAKIR, 1970 Malatya, Do¤anﬂehir do¤umluydu. ‘89’da
‹Ü Mühendislik Fakültesi’nde mücadeleye kat›ld›. ‘92 y›l›nda ‹YÖDER çal›ﬂmalar›na kat›ld›. A¤ustos 1997’de Malatya da¤lar›nda gerillaya kat›ld›.

Songül ERKUﬁ, 1977, Malatya Akçada¤ Gürkaynak Köyü do¤umludur. 14-15 yaﬂlar›nda devrimci hareketi tan›d›. Kuryelikten gençlik mücadelesine kadar çeﬂitli görevler üstlendi. Malatya, Eskiﬂehir ve Ümraniye’de tutsak olarak kald›.
1997 A¤ustos’unda gerillaya kat›ld›.

1956’da Dersim’in Kocakoç nahiyesinin ‹biﬂ mezras›nda
do¤du. Adli bir olaydan 1974-1983 aras› hapiste yatt›.
1987’de Devrimci Hareketle ba¤ kurdu. 1989’da Zeytinburnu Halkevi yönetim kurulunda yer ald›. 1996 ölüm
orucu döneminde Ümraniye’de tutsakt›. F Tipi hapishaneVeli GÜNEﬁ
lerin gündeme getirilmesi ile baﬂlat›lan ölüm orucu eyleminde, Ümraniye Hapishanesi, Birinci Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçilerindendi. 45 y›l›n bilgisi, bilgeli¤i, tecrübesiyle direniﬂçiler içinde bir
koca ç›nar gibiydi. Onda fedakarl›¤›n s›n›r› yoktu. 16 Haziran 2001’de ﬂehit düﬂtü.
14 Haziran 2003’de Tokat Reﬂadiye ilçesi Küngür (Yuvac›k) köyü k›rsal›nda oligarﬂinin askeri güçleriyle gerillalar aras›nda ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit
düﬂtüler.

‹pek YÜCEL

Metin KESK‹N

‹pek YÜCEL, Tokat, Almus Çamdal›
köyünde 1965 y›l›nda do¤du.
1990'da Armutlu'ya geldi. Burada devrim mücadelesine kat›ld›. Armutlu komitesinde yerald›. 1994'te gerillaya kat›larak ﬂehit düﬂtü¤ü tarihe kadar
da¤larda mücadelesini sürdürdü.
Metin KESK‹N, 1969'da Okmeydan›'nda do¤du. Aslen Sivas Kangal’a
ba¤l› Topard›ç köyündendi. Bir emekçi olarak büyüdü. 1998’de örgütlü olarak mücadeleye baﬂlad›. K›sa bir süre tutsakl›k yaﬂad›. Tutsakl›¤› sonras›
1998 sonlar›nda gerillaya kat›ld›. Ölümsüzleﬂti¤i tarihe kadar umudun ad›n›
da¤larda taﬂ›maya devam etti.

Düzgün AKSAKAL

Mehmet Ali
KARASOY

1964, Dersim Pülümür do¤umluydu. 1980’den sonra ‹stanbul’a yerleﬂti. 1988’de harekete sempati duymaya
baﬂlad›. 1989 y›l›nda yurtd›ﬂ›na ç›kt›, 1991’den itibaren
aktif bir ﬂekilde mücadelede yerini ald›. 15 Haziran
1993’de Paris’te, faﬂist mafyac› iki kiﬂi taraf›ndan katledildi.

Mehmet 1958 do¤umluydu. Malatya’da anti-faﬂist mücadelenin ön saflar›ndayd›. Çal›ﬂkan, örgütleyici niteli¤iyle
çeﬂitli sorumluluklar ald›. Malatya’da 15 Haziran
1980’de polis taraf›ndan gözalt›na al›nd› ve iﬂkencede
katledildi.

DÖRT KIZIL OK
FIRLADI YAYINDAN
Onlard› yolu açan.
Onlarla birlikte ölüme yatan Day› vard›
önlerinde.
1996’da, 2000’de önce onlarca, sonra
yüzlerce ölüm orucu direniﬂçisi onlar›n
açt›¤› yoldan yürüdü. Onlar›n açt›¤› yoldan ölümsüzleﬂti.
Onlar›n açt›¤› yoldan yarat›ld› destanlar.
Bir destand› 1984 ölüm orucu.
K›z›ldere’yle birlikte an›l›yordu o zaman; çünkü yeniden aya¤a
kalk›ﬂt›, karanl›¤› yaran ﬂimﬂekti.

‹Ç‹NDEK‹LER

Ça¤r› / ‹lan

‹yi ﬂeyler olacak elbette...

4

Sistem içi öneriler, çözümsüzlü¤ün kendisidir

6

Silahlar kürt sorununun sebebi de¤il,
sonucudur

8

Kürt sorununda çözüm paketleri... Ve düzenin
çözümsüzlü¤ü

10

Genelge konusunda sorumluluk üstlenen herkes!
ﬁimdi üstlenilen sorumlulu¤un gere¤ini yerine
13
getirme zaman›d›r

Tarih: 10-21
Haziran
Ye r : K a r a n f i l l e r
K ü l t ü r Merkezi
Ba¤c›lar
Ta r i h : 11-13
Haziran
Ye r : Alibeyköy
Saya Yokuﬂu ve
Cengiz Topel
Caddesi

Tecrit sorununu inkar etmek
zulme devam etmektir

14

“Abdi ‹pekçi’nin özel bir önemi var;
rastgele seçti¤imiz bir yer de¤il”

16

Yürüyüﬂ 5. yaﬂ›nda okurlar›yla buluﬂtu

18

Yürüyüﬂ yine yoksul halk›n
yaﬂad›¤› mahallelerde

Tarih: 14-21
Haziran

19

Halk›n ba¤r›nda bir sergi

20

Devrimci bas›n mevzisinde 23 y›l

22

Yer: Sibel Yalç›n
Park›
Okmeydan›

“‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas› sürüyor

25

Gençlik: Ömür törpüsü ÖSS

28

Okulumuzu istiyoruz alaca¤›z

29

‹dare polis gibi, polis idare gibi çal›ﬂ›yor

30

Memurlar, sendikalar›n›, hakl›l›¤› ve
meﬂrulu¤uyla savunmal›d›rlar

32

Devrimci Memur Hareketi: KESK’e
sald›r›lar ve yaklaﬂan toplu sözleﬂmeler
Kamu Emekçileri Cephesi Kurultay›’n›n
ard›ndan: “Daha fazla örgütlenme,
daha fazla mücadele”

35

36

Ö ¤ retmenimiz: Günlük sorunlar›
siyasi sorunlarla birleﬂtirmeliyiz

38

H›rs›zl›¤›n çözümü as›l h›rs›zlar›n
h›rs›zl›¤›na son vermektir

40

Ankara’da faﬂist sald›r›

42

Ye r : N u r t e p e
Dilan Kafe Önü

Tav›r
Dergisi
Haziran
say›s›

44

Tarih emperyalizmin mahkemelerinin
verdi¤i karar› yarg›layacakt›r!

46

Can güvenli¤i bunlara emanet!

47

Devleti y›kacak 4 genç 1 sergi

48

Tamil katliam›

49

Halk Cephesi’nden ça¤r›: 18 Haziran’da
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi önünde olal›m! 50
Sorunlar / Çözümler
May›nlara kim neden karﬂ›?

15

Haf›za

26
51

3. Devrimci De¤erlerimizi
Anma Program›
Tarih: 7 Haziran Pazar
Yer: Mahsun-i ﬁerif Park›

Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

Haftalık Süreli Yerel Yayın
Fiyatı: 1 TL
Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Halit Güdeno¤lu
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20/ 2
Beyo¤lu/ ‹STANBUL
Telefon-Faks: 0212 251 94 35
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Adres: Merkez Mah. Abidei Hürriyet
Cad. Atlas Apt. No: 155-157
Kat: 5/14 ﬁiﬂli/ ‹STANBUL
Tel: 0212 241 26 41

Ulaﬂ›m Hakk›m›z

Çankaya Kültür Derne¤i

Saat: 16:00

ÇIKTI!!

Tutuklama terörü “Devlet Politikas›”na
dönüﬂmüﬂtür

Yitirdiklerimiz

Ye r : 2 2 H a z i r a n
1 Te m m u z

Faks: 0212 241 11 16

‹nternet Adresi: www.yuruyus.com
Mail Adresi: info@yuruyus.com
ISSN: 1305-7944
Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.
Altay Sokak No:10 Çobançeﬂme/
Yenibosna / ‹ST. Tel: 0 212 452 23 02
Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›m Pazarlama
San. ve Tic. A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 3
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

yi ﬂeyler olacak
dedi oligarﬂinin Cumhurbaﬂkan›. ‹yi ﬂeyler
olacak diyoruz biz de.
Fakat s›n›flar mücadelesindeki hemen her
konuda oldu¤u gibi, “iiyi”den onlar›n anlad›¤›yla bizim anlad›¤›m›z farkl› ﬂeylerdir. Abdullah
Gül, Amerikanc› AKP hükümetinin,
tekelci burjuvazinin hükümetinin
temsilcisidir. Onun sözünü etti¤i
“iyi”, ancak temsilcisi oldu¤u kesimler için iyidir. S›n›flar mücadelesinde ayr›mlar çok nettir. ‹ki temel
s›n›f vard›r: Burjuvazi ve proletarya. Ve ﬂaﬂmaz bir kesinlikle diyebiliriz ki onlar için iyi olan bizim için
kötü, bizim için iyi olansa onlar için
kötüdür. Bu kesinlik nedeniyledir
ki, Abdullah Gül “iyi ﬂeyler olacak” dedi¤inde, halklar aç›s›ndan
sonuçlar› kötü olacak bir haz›rl›ktan sözedildi¤ini anlar›z.

‹

›rsat’›n anlam› için de ayn› ﬂey
söz konusudur. Bu s›ralarda çok
sözü edilen silahlar›n, savaﬂ›n ve
bar›ﬂ›n anlam› da, s›n›flara göre de¤iﬂir. Bu, ideolojik, politik bir muhteva taﬂ›yan tüm kavramlar için geçerlidir. Kavramlarda net olmak
ﬂartt›r. Düﬂüncede net olmak ﬂartt›r.
Bu netli¤e sahip olmayanlar›n mücadelede savrulmalar yaﬂamalar›
kaç›n›lmazd›r. Bu netli¤e sahip olmayanlar, kendi örgütlülüklerini,
hak ve özgürlüklerini savunamazlar. Nitekim, oligarﬂinin sald›r›lar›n›n karﬂ›s›na, oligarﬂinin Kürt halk›n› teslim alma politikalar›n›n karﬂ›s›na sol ad›na icazetci, teslimiyetçi, sivil toplumcu bak›ﬂ aç›lar›yla ç›k›lmas›, bunun sonucudur.
ligarﬂi, halklar›n mücadelesini bast›rmak için teröre
ve kitleleri düzen içinde tutacak
çok çeﬂitli manevralara baﬂvurur. Bunlar›n bazen biri, bazen
öteki öne ç›kabilirken, ço¤u zaman ikisi yanyana, iç içe bulunur. Cumhurbaﬂkan›’n›n “iyi
ﬁeyler Olacak” sözünden bu
yana yaﬂananlara bak›n; bask›nlar, gözalt› ve tutuklama terörü,
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‹yi ﬁeyler
Olacak Elbette
s›n›r ötesi operasyonlar.... “F›rsat”
dediklerinden teslimiyet dayatma s› ç›k›yor... Ve ek olarak belirtmek
gerekir ki; bu politikalar, kimsenin
kendisini kand›rmas›na f›rsat vermeyecek aç›kl›kta sürdürülüyor.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n dan›ﬂman›
Yalç›n Akdo¤an “f›rsat”› ﬂöyle tan›ml›yor: “Bence f›rsat, öncelikle
PKK’nin etkisizleﬂtirilmesine yönelik beklentiyi ifade etmektedir. Çünkü, PKK’nin etkisizleﬂtirilmesi ayn›
zamanda daha fazla demokratik
aç›l›m sürecinin önünü açacakt›r. ”

istemektedirler.

“‹yi ﬂeyler olacak” diyen Gül:
“Herkes kolunu s›vad›; ﬂiddet buna
engel” diyerek iyi ﬂeyler’in bedelini gösteriyor. Yak›n geçmiﬂte “Kürt
sorunu var ve benim de sorunum”
diyen Erdo¤an, bugün “Kimlik siyasetini öncelikli mesele haline getirmek bu ülkeye ihanettir” diye konuﬂuyor. Burjuva siyasetin yönlendiricileri “Terörü K›nay›p Tepkinizi
Gösterin”, “Daha çok demokrasi
için teröre topyekün tav›r ﬂart” dayatmas›yla, ezilen halklar›n hakl› ve
meﬂru mücadelelerini mahkum
uradaki tan›mlama ek bir yorueden bir yaklaﬂ›m› dayat›yorlar.
ma gerek b›rakt›rm›yor. Asl›nda oligarﬂi yeni bir ﬂey söylemiyor.
u yaklaﬂ›mlar›n, dayatmalar›n
Oligarﬂinin onlarca y›ld›r sürdürdüsahiplerinden bir çözüm ç›kar
¤ü bir demagoji, biraz farkl› bir bim›?Tüm devrimci, ilerici, demokçimde ve bu kez “ayd›nlar›n”, reforrat, yurtsever güçlere düﬂen, bu
mizmin deste¤inde yeniden piyasanoktada oligarﬂinin karﬂ›s›nda halkya sürülmektedir. Bu demagojide,
lar›n direnme ve kendi iktidar› için
silahl› mücadele, demokratikleﬂmesavaﬂma hakk›n› savunmakt›r. Renin önündeki engel olarak gösterilir.
formizm ve tatl› su ayd›nlar› san›Oysa aç›k ki, silahl› mücadele dar
yor ki, silahlar susarsa, demokrasi
anlam›yla demokrasinin olmay›ﬂ›gelecek, silahlar susarsa, Kürt haln›n sonucudur. Bütün tarihi, siyasal,
k›na baz› haklar verilecek. Büyük
sosyolojik tahliller, bunun böyle olbir gaflet. Kürt sorununda düzen içi
du¤unu gösterir. Fakat gerçek tersibir “çözüm”ü savunanlar bile bilne çevrilmiﬂtir. Ayd›nlar›n, solun
melidirler ki, h e r gerileyiﬂ, o çözübelli kesimlerinin ve bizzat Kürt
mü bile uzaklaﬂt›r›r. Çünkü, halklamilliyetçi reformizminin ideolojik
r›n hak ve özgürlüklerinden yana
savruluﬂlar› ortam›nda, bu demagoolanlar geriledikçe, halklar› sömüjik görüﬂü tüm topluma dayatmak
renler, ilerler.
er alanda gençli¤in, emekçilerin, gecekondulular›n
mücadelesini bast›rmak, örgütOligarﬂi, halklar›n
lenmelerini da¤›tmak için basmücadelesini bast›rmak için
k›lar, yo¤unlaﬂarak devam edit e r ö re v e k i t l e l e r i d ü z e n i ç i n d e
yor. AKP iktidar›, F Tipi hapishanelerde tecriti sürdürece¤ini
tutacak çok çeﬂitli manevralara
aç›kl›yor...
Beklentileri yaratan
b a ﬂ v u r u r. Bunlar›n bazen biri,
oligarﬂi, düzenden “iyi ﬂeyler”
bazen öteki ön e ç›kabilirken,
beklenemeyece¤ini de kendisi
ço¤u z aman iki si y anyana, iç i çe
g ö s t e r i y o r. Mevcut tabloda,
b u l u n u r.
kendili¤inden iyi hiçbir ﬂeyin
olmad›¤› ve olmayaca¤› aç›kt›r.
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‹yi ﬂeyler, halk›n mücadelesi geliﬂtikçe olacak. ‹yi ﬂeyler, halk, düﬂmanlar›ndan hesap sordukça olacak. ‹yi ﬂeyler, mücadelemizde yeni
mevziler kazand›kça oluyor ve olacak. ‹yi ﬂeyler yaratman›n tek yolu,
örgütlenmek, birleﬂmek, mücadeleyi yükseltmektir.

kavram kullan›yorlarsa, hiç tart›ﬂmaya gerek yok ki, onlar› bu kavram› kullanmak zorunda b›rakan, silahlardan baﬂkas› de¤ildir. Silahlar
susarken, onlar da susuyor, Kürt sorununu yok say›yorlard›. Yar›n yine
ayn› noktaya dönmeleri onlar aç›s›ndan hiç sürpriz olmaz.

BD Devlet Baﬂkan› Obama da,
bdullah Gül’ün, “Kürt meselegünlerdir propagandas› yap›lan
sinde çözüme yaklaﬂt›k” (ﬁam
“tarihi”
konuﬂmas›n› 4 Haziran’da
aç›klamas›, 17 May›s 2009) sözü,
yapt› ve Obama’n›n konuﬂmas›n›n
Tayyip Erdo¤an’›n “Çözüm konuen önemli unsurlar›ndan biri yukar›sunda sonuca yak›n›z.” (Bingöl kodaki sözlerin ayn›s›yd›. Obama da
nuﬂmas›, 30 May›s 2009) sözü, düzenden ve özel olarak da AKP iktidar›ndan hala birﬂeyler bekleyen kesimleri büyük beklentilere
soktu. Geçti¤imiz hafta içinde
B i rhalk, kendi
Erdo¤an’›n bu konuda aç›klamakaderine hükmetmeye karar
lar yapaca¤› belirtildi. Ve nihaverdi¤i ve o karar›
yet, 4 Haziran’da Baﬂbakan Ergerçekleﬂtirmeye
do¤an beklenen aç›klamas›n›
b a ﬂ l a d › ¤ › a n d a n i t i b a re n a r t › k o
yapt›. Erdo¤an’›n gündeminde
ülkenin, o halk›n kaderi
“Kürt sorunu” yoktu. Zaten daha
24 saat önce “kimlik siyaseti”
de¤iﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. A r t › k o
yapmay› ihanetle özdeﬂleﬂtiren
ülkede iyiliklerin, güzelliklerin
bir kafadan böyle bir kavram› tesaati gelmiﬂtir. O a n › n t a r i h t e k i
laffuz etmesini beklemek de
a d › d a d e v r i m s a a t i d i r.
mümkün de¤ildir. Erdo¤an’›n 4
Haziran’daki aç›klamalar› “ekonomik”ti. Anlaﬂ›lan o ki, Ecevit
baﬂta olmak üzere, oligarﬂinin
diyordu ki: “ Filistinliler ﬂiddeti b› çeﬂitli temsilcilerinin y›llard›r savurakmal›lar, ﬂiddetle ulaﬂ›lacak banageldikleri “Kürt sorunu yok, soﬂar› bir çözüm olamaz.”
run ekonomiktir” tezine gelmiﬂti
mperyalistler, amaçlar›na ﬂiddetErdo¤an da. Bunun için de “istihle ulaﬂmay›, kendilerine hak gödam ve teﬂvik” programlar› aç›klarürken,
bunu halklar için bir hak olad›. Bölgesel teﬂviklere öncelik verak görmüyorlar. Bilinen bir do¤rurilecekti. Do¤u ve Güneydo¤u’da
dur; Ortado¤u’da sorunlar›n çözümü
teﬂvikler 2010 y›l›na kadar geçerli
Filistin sorunun çözümünden geçer;
olacakt›. 200 bin kiﬂiye meslek e¤iObama’n›n Filistin sorununun çözütimi verilecekti... K›sacas›, Kürt somü için “ilk ad›m›” da yukar›daki örrunu aç›s›ndan bomboﬂ bir progneklere uygun: Önce ﬂiddeti b›rak›n!
ramd›r Erdo¤an’›n aç›klad›¤›.
Egemen s›n›flar›n beyni ayn› biçimem burjuva, hem küçük-burjude çal›ﬂ›yor. Elbette do¤al olan da
va reformist çevrelerde bu s›rabu. Do¤al ve do¤ru olmayan, halklarda en yayg›n görüﬂlerden biri ﬂu:
lardan, emekten yana olan ilerici,
“Öncelikle silahlar›n susmas› geresol, sosyalist güçlerin beyninin ayn›
kir ki, siyaset konuﬂabilsin.” Burabiçimde çal›ﬂmamas›d›r.
da da yukar›da iﬂaret edildi¤i gibi,
lusal sorunun burjuva demoktemel bir çarp›tma var. Silahlar da
ratik ölçüler içinde çözülmesi,
zaten siyasetin bir biçimidir, bu tebir döneme kadar mümkündü. Emmel gerçek çarp›t›l›yor bu söylemperyalizmle birlikte, ulusal sorunun
de. Bugün e¤er oligarﬂinin çeﬂitli
çözümü, halklar›n emperyalizmden
kesimleri “Kürt sorunu” diye bir
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kurtuluﬂu sorunuyla birleﬂti. Bu,
burjuva demokrasileri içinde ulusal
sorunla ilgili hiçbir ﬂey yap›lamayaca¤› anlam›na gelmiyordu. Nitekim,
yüzy›l boyunca bu konuda bir çok
emperyalist ülkede, az›nl›klara iliﬂkin çeﬂitli modeller, yöntemler geliﬂtirildi. Belçika’dan Britanya örne¤ine, ‹spanya’dan Fransa’ya kadar tüm bu modeller, burjuva demokrasisinin ulusal sorundaki a z a mi s›n›rlar›d›r.
ligarﬂik diktatörlüklere gelince;
oligarﬂik diktatörlükler alt›nda
ulusal sorun konusunda hiçbir
ﬂey yap›lamaz m›? Elbette onlarda da yap›labilir. Nitekim yap›l›yor, Kürtçe kurs düzenleniyor, Kürtçe televizyon kanal›
aç›labiliyor... Yerel yönetimlere
daha fazla yetki verilebilir, hatta resmi dilin yan›na bir dil daha konulabilir... Ama ulusal sorun çözülmüﬂ olmaz. Ulusal sorunun çözümü, en özet ve en
özlü ifadesiyle, halklar›n kendi
kaderini belirleyebilmesidir.
Halklara bunu sa¤layabilecek
tek güç de devrimci bir halk iktidar›d›r.

O

u nedenledir ki; ulusal ve
s›n›fsal tüm sorunlarda,
ekonomik demokratik mücadelemizi geliﬂtirirken, haklar ve özgürlüklerimizi söke söke alman›n kavgas›n›n verirken, ufkumuzda devrim olmal›d›r. Halk için, en iyi, en güzel
ﬂeyi yaratacak olan iﬂte bu bak›ﬂ
aç›s›d›r. Çünkü halk için, en iyi, en
güzel ﬂeyi yaratacak olan DEVR‹M’dir. Tek yol devrim; çünkü bilimsel gerçek budur. Tek yol devrim; çünkü ülkemizin somut gerçe¤i bunu anlat›yor bize. Devrim stratejileri, bilimin ve somutun içinden
ç›kar. Ve iyi ﬂeyler de iﬂte o stratejilerle birlikte gerçek olur.

B

ir halk, kendi kaderine hükmetmeye karar verdi¤i ve o karar›
gerçekleﬂtirmeye baﬂlad›¤› andan
itibaren art›k o ülkenin, o halk›n kaderi de¤iﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. Art›k o
ülkede iyiliklerin, güzelliklerin saati gelmiﬂtir. O an›n tarihteki ad› da
devrim saatidir.

B
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S‹STEM ‹Ç‹ ÖNER‹LER,
ÇÖZÜMSÜZLÜ⁄ÜN
KEND‹S‹D‹R

Önerilen
çözümlerin,
Kürt halk›n›n
ulusal kurtuluﬂu
anlam›na
gelmeyece¤i
aç›kt›r;
modellerin en
geliﬂmiﬂinin
vaat etti¤i,
neticede, sistem
içinde çerçevesi
çizilmiﬂ, Kürt
halk›n›n
iradesine baﬂtan
s›n›rlar koymuﬂ,
ulusal, kültürel
hak k›r›nt›lar›d›r.

Kürt Sorunu
DEVR‹M’le
Çözülür

6

KÜRT SORUNU

Bask modeli, Korsika modeli, Belçika modeli... Amerika kadar federalizm...
Almanya’daki gibi eyalet sistemi... Kosova’daki kadar az›nl›k haklar›...
Bunlar, Kürt milliyetçi hareketin “ba¤›ms›zl›k” hedefinden vazgeçtikten sonra,
çeﬂitli dönemsel koﬂullara ba¤l› olarak savundu¤u “çözüm modelleri”nden baz›lar›d›r. Bunlara, son olarak “ ‹skoç modeli”
eklendi.
KCK Yürütme Konseyi Baﬂkan› Murat
Karay›lan, söz konusu modeli ‹ngiliz The
Times gazetesine verdi¤i demeçte gündeme
getirdi. Karay›lan “‹ngiltere’nin kendi parlamentolar›na sahip olmalar›na izin vererek
‹skoçlar’›n iradesini kabul etti¤ini” belirterek ﬂöyle diyordu: “Türkler ’in de bizim için
yapmalar› gereken bu... Türkler ’in bizim
sorunumuzu Britanya’n›n çözdü¤ü ﬂekilde
çözmesi gerekir...”
‹skoç Modeli nedir?
Genel bir bilgilenme olmas› aç›s›ndan
oradaki ﬂekillenme incelenebilir kuﬂkusuz.
Ama PKK’nin politikas›n› kavramak aç›s›ndan özel olarak ‹skoç Modeli’nin ne olup
olmad›¤›n›n bilinmesi gerekmiyor. Çünkü,
esas olarak bu önerilerde, do¤rudan önerilen “modelin” içeri¤i de¤il, o anki koﬂullara uygun olup olmamas› esas al›nmaktad›r.
Baﬂka bir deyiﬂle, söz konusu modellerin
önerilmesinde politik muhtevalar de¤il,
pragmatizm (faydac›l›k) belirleyicidir.
Bak›n, ﬂu anda, sadece son dönemde
telafuz edilen üç “çözüm” biçimi var:
Kosova modeli, Akil adamlar ve ‹skoç
modeli...
Bunlar birbirinden alabildi¤ine farkl› örneklerdir; yaz›m›z›n en baﬂ›nda aktard›klar›m›z aras›nda da önemli farkl›l›klar vard›r. Ama bütün bu “modelleri” birleﬂtiren bir ortak nokta da vard›. Bütün bu modellerin ortak noktas›, “emperyalist sistem içi” modeller olmas›d›r.
Yani modelleri de¤erlendirir-

ken öncelikle görülmesi gereken, Kürt milliyetçi hareketin bugüne kadar önerdi¤i çözümlerde, düzeniçili¤i esas alm›ﬂ olmas›d›r.
‹skoç örne¤i de bunun d›ﬂ›nda de¤ildir.
Ahmet Türk, “Kosova’da yüzde 5’lik
Türk nüfusa uygulanan haklar›n Kürtlere
uygulanmas› durumunda, sorun kalmaz” diyordu bir süre önce.
Emperyalizmin kurdurdu¤u kukla bir
devletin hangi aç›dan olursa olsun, bir model olarak devrimciler, yurtseverler taraf›ndan gündeme getirilmesi kabul edilemez.
Kosova’da hiçbir halk için örnek olacak bir
ﬂey yoktur.
Kosova’da olsun, ‹skoçya’da olsun, Belçika veya Almanya gibi model örneklerinde
olsun, dikkat çekici olan ﬂudur ki, söz konusu modeller e m p e r y a l i s t l e r i n k e n d i ç ö z ü m l e r i d i r. Dolay›s›yla, emperyalistler zaten kendilerinin yaratt›klar› bu önerileri kabul edeceklerdir!
Önerilen çözümlerin, Kürt halk›n›n ulusal kurtuluﬂu anlam›na gelmeyece¤i aç›kt›r;
modellerin en geliﬂmiﬂinin vaat etti¤i, neticede, sistem içinde çerçevesi çizilmiﬂ, Kürt
halk›n›n iradesine baﬂtan s›n›rlar koymuﬂ,
ulusal, kültürel hak k›r›nt›lar›d›r.
Karay›lan, “‹skoç modeli” tart›ﬂmas›ndan önce Milliyet gazetesinden Hasan Cemal ile yapt›¤› röportajda “PKK’nin de¤iﬂti¤ini” söylüyor ve art›k “makul istekler”den
söz ediyordu. “Makul istekler”in s›n›flar
mücadelesindeki karﬂ›l›¤› bellidir: Sistem
içi istekler. Emperyalist sistemin, oligarﬂik
düzenin s›n›rlar› içinde istekler.
Karay›lan, “PKK de¤iﬂti” derken, art›k
“makul istekleri” oldu¤unu söylerken, kendileriyle kolay uzlaﬂ›labilece¤ini anlatmak
istiyordu.
Bu sistem içi bak›ﬂ aç›s›n›n sonucu olarak y›llar içinde PKK say›s›z emperyalist ve
oligarﬂik cepheden say›s›z güce “devreye
girmesi” ça¤r›s› yapm›ﬂt›r. AB çözsün denilmiﬂtir. NATO’nun devreye girmesi istenmiﬂtir. ABD’nin müdahale etmesi istenmiﬂtir.

7 Haziran 2009

D›ﬂta Rusya’dan Papa’ya, içte
TÜS‹AD’dan Genelkurmay’a kadar uzanm›ﬂt›r çözüm ça¤r›s› yap›lan güçler.
Bu politikalar, bir yan›yla yerleﬂmiﬂ bir pragmatizmden kaynaklan›rken, bir yan›yla da emperalizm üzerine yanl›ﬂ düﬂüncelerden kaynaklan›yordu. PKK, emperyalizmin art›k de¤iﬂti¤i, faﬂist
diktatörlükleri desteklemekten
vazgeçti¤i, art›k tüm dünyaya demokrasi ve insan haklar› temelinde müdahale edece¤i, NATO’nun
halklar aras›ndaki sorunlar› çözüm misyonu üstlenece¤i gibi zaman içinde tarihin defalarca iflas›n›
gösterece¤i bir çok teori geliﬂtirmiﬂtir.
Önerileri, politikalar›, bu teorilere yaslan›yordu. Teorileri çökmüﬂ
olmas›na karﬂ›n, ‹skoç modeli, akil
adamlar meselesinde oldu¤u gibi,
benzer önerilerde bulunmay› sürdürüyorlar.
Çünkü, bunun tersi, sistem d›ﬂ›na ç›kmakt›r ki bu, ideolojide, politikada, savaﬂta, yeniden çok farkl›
tercihler yap›lmas›n› gerektirir.
Oligarﬂinin bir çok kesimi, “‹skoç modeli” karﬂ›s›nda da tahammülsüzlü¤ünü gösterip sald›r›ya
geçti. Düﬂüncelerde ›srar edilmedi¤inde, düzen bunlar› da kabul etmedi¤inde tekrar en geri noktalara nas›l savrulundu¤unun örne¤idir yaﬂananlar.
Düzen içi düﬂüncelerin bir sonucu da, Karay›lan’›n önerdi¤i “Akil
a d a m l a r ”›n devreye girmesi konusudur.
Peki, önerilen “Akil adamlar”
kimdir? Mesela birisi, eski Finlandiya Cumhurbaﬂkan› Martti Ahtisaari’dir. Ahtisaari, emperyalizm
ad›na Kosova’da “arabuluculuk”rolü üstlenmiﬂtir. Emperyalist çözümleri halklara dayatanlar m› Kürt sorununu çözecek?
Önerdikleri isimlerden bir di¤eri, eski d›ﬂiﬂleri bakanlar›ndan ve
uzun süre büyükelçilik yapm›ﬂ ‹ l t e r
T ü r k m e n’dir. Oligarﬂinin bu kadar
sad›k bir kadrosunun halk›n dostu
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“ Ba r › ﬂ i ç i n o o n y e d i b i n f a i l i
meçhulü unutmaya da haz›r›z.”
"Diyarbak›r hapishanesinde
y a ﬂ ad › ¤ › m i ﬂ k e n c el e r i b i l e
unuturum..."

Adaletsizlikle
bulunan ç özüm,
çözüm m üdür?
Adaletin yerine
gelmedi¤i bir bar›ﬂ,
bar›ﬂ m ›d›r?
olmad›¤›n› ve olamayaca¤›n› söylemek için ek bir tahlile gerek yoktur.
Peki Kürt halk› için ne önerecek
bu “akil adamlar”? Bu yol yol de¤ildir.

Kim U nutursa
Unutsun; Kürt H alk›
Unutmayacak!
Kürt milliyetçi hareketinin düzen içi yaklaﬂ›m›n›n bunlar› do¤urdu¤unu, o modelden bu modele
geçmelerinin hep düzen içi çözüm
bulma gayretinden kaynakland›¤›n›
görmek gerekiyor. Ayn› kayg›, onlar› “ geç miﬂ i unut ma ya” raz› hale
getirebiliyor.
DTP Eﬂbaﬂkan› Ahmet Türk, geçen hafta yapt›¤› bir aç›klamada,
üzerinde önemle durulmas› gereken
ﬂu sözleri sarfetti:
“O n ye di bi n ki ﬂ i f a i l i m e ç hu le
kurban gitti, bar›ﬂ için o on yedi
bin faili meçhulü unutmaya da ha z›r›z.”
"Yeter ki bar›ﬂ olsun.. Diyarbak›r Hap ishanes i’n de y aﬂ ad›¤›m iﬂ kenceleri bile unuturum..." (Aktaran Taraf gazetesi, 30 May›s 2009)
Adaletsizlikle, Kürt halk›n›n yaﬂad›¤› ac›lar› “unutarak”, bu katliamlar›n ve politikalar›n sorumlular›ndan hesap sormayarak, bulunan
çözüm, çözüm müdür?
Adaletin yerine gelmedi¤i bir
bar›ﬂ, bar›ﬂ m›d›r?
Bu yaklaﬂ›m, kendi mücadelesini inkard›r. Bu yaklaﬂ›m, gelece¤ini

egemen s›n›flar›n ellerine teslim
etmektir.
Kürt halk› katillerini asla
unutmayacak ve ba¤›ﬂlamayacakt›r. Hiçbir düzen içi politika, bunu
de¤iﬂtiremez. ﬁu veya bu politikan›n dönemsel etkileri geçer, bu
gerçek kal›r.
Hiç kimse Kürt halk›n›n on
y›llard›r yaﬂad›klar› ac›lar› unutmas›n›, 17 bin kiﬂinin katledilmesinin unutmaya terkedilmesini isteyemez. Böyle bir adalet anlay›ﬂ›
olamaz. Kürt milliyetçili¤i adaletten de vazgeçiyor; çünkü sonuna
kadar hesap sormay› savunarak egemen s›n›flarla uzlaﬂ›lamaz.
Düzeniçi politikalar k›s›r döngüsüne girildi¤inde, buna benzer yaklaﬂ›mlar kaç›n›lmaz olarak gündeme gelecektir. Kaç›n›lmaz olarak
politikaya günübirlik de¤erlendirmeler yön verecektir.
Son günlerden bir örnek: Bask›lar› protesto için 23 Nisan törenlerini
boykot eden DTP, 26 gün sonra bu
kez 19 May›s törenlerine kat›ld›. Kat›lma gerekçelerini ﬂöyle aç›kl›yordu
DTP’liler: "Olumlu hava var, biz de
resmin içinde olmak istedik."
Aradan 20 gün kadar geçti. ﬁimdi acaba “hava” hangisine yak›n; 23
Nisan’a m›, 19 May›s’a m›?..
Sald›r›lar her düzeyde sürüyor.
Ama günü birlik politika, mevcut
durumun objektif de¤erlendirmesini
yapamaz; bir gün operasyon olmamas›ndan “mesaj” ç›kart›p “çözüme yaklaﬂ›ld›¤›” tahlili yap›l›r, ertesi gün, her ﬂey tam tersine döner.
Aç›k ki, iktidar›n manevralar› ile
Kürt sorunu çözülemez. Düzenin
manevralar› umut olmamal›d›r.
Kürt halk›n› kurtuluﬂa götürecek
olan düzen içi çözümler, modeller
de¤ildir. Düzen içi politikan›n kaç›n›lmaz sonucu, emperyalizmin ve
oligarﬂinin politikalar› peﬂinde sürüklenmektir.
Kürt halk› çözüm ad›na, emperyalizmin geliﬂtirdi¤i modellere
mahkum edilemez. Çözüm ad›na,
Kürt halk›ndan geçmiﬂi unutmas›,
adaletten vazgeçmesi istenemez.
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‘S‹LAHLAR’,
KÜRT SORUNUNUN
SEBEB‹ DE⁄‹L,
SONUCUDUR

85 y›ld›r inkar edilen,
asimile edilmeye
çal›ﬂ›lan, katledilen
bir halk›n ulusal
sorunu yok mu?
Ulusal talepleri yok
mu? Kürt halk›
aç›s›ndan silahl›
mücadeleyi zorunlu
k›lan nedenler yok
mu? Bu sorular›n
cevaplar› verilmeden
“silahlar sussun”
nakarat›n›
tekrarlamak
hiçbir ﬂeyi
çözmez.

“Kürt sorununa çözüm süreci” içinde miyiz?.. Çözüme çok mu yaklaﬂ›ld›?
Bir “f›rsat” m› söz konusu?
Bu sorulara olumlu cevap verilemez;
çünkü, Kürt sorununun bugünkü gündeme
getiriliﬂi, tersine çevrilmiﬂ bir özellik göstermektedir.
Tersine çevrilmiﬂtir; çünkü, Kürt sorunu, bugün neredeyse sadece “ss i l a h l a r”
üzerinden tart›ﬂ›l›yor. Farkl› çevreler koro
halinde “ s i l a h l a r sussun” diyor. Abdullah
Gül’den iﬂçi, memur konfederasyonlar›n›n,
odalar›n ilerici yönetimlerine kadar geniﬂ
bir kesim, neredeyse ayn› kelimelerle ayn›
istekte bulunuyor. Bu ayn›l›k, son derece vahim ve düﬂündürücüdür. Baykal tüm bu kesimler ad›na, “önce silahlar sussun” düﬂüncesinin anlam›n› özetliyor:
“Silahlar b›rak›ls›n, ondan sonra da af
olur... Terör bitirildikten... gümdemden düﬂtükten... silahlar, cephaneler teslim edildikten... da¤daki insanlar indikten sonra, bir
daha bu yola art›k baﬂvurulmayaca¤› ortaya ç›kt›ktan sonra, elbette geçmiﬂteki kavgay› unutmak, kaynaﬂmak, bar›ﬂmak bir toplumsal bar›ﬂ ve kardeﬂlik projesi ortaya koyabilmek için düﬂünülecek bir yöntemdir.”
B i r g ü n gazetesi manﬂetine A h m e t
T ü r k’ün sözlerini taﬂ›yor: “Herkes elleri ni tetikten çeksin”!
Türk, “herkes ”e dair hiçbir s›n›fsal ayr›m yapm›yor, ezen ve ezilene, ilhak eden
ve edilene, zalim ve mazluma dair hiçbir
ayr›m gözetmeksizin konuﬂuyor: “Bu saatten sonra her kim ki demokratik bir çözümden yana ise ve her kim ki silahs›z bir
çözüm arzuluyorsa mutlaka ama mutlaka elini tetikten çekmelidir.”
Bu noktada adeta tüm tart›ﬂma “çat›ﬂman›n durmas›”nda dü¤ümlenmiﬂ
durumda. Kürt milliyetçili¤i ve ayd›nlar›n bir bölümü “operasyonlar
sü rdü ¤ü m üd detçe... so run çö zül mez” derken burjuvazi cephesinin
sözcüleri de diyor ki, “ m a y › n l a r
p a t l a d › ¤ › s ü rece... sorun çö -

Halklar›n
zulme karﬂ›
direnme ve
savaﬂma
hakk›
tart›ﬂ›lamaz
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zülmez!”
So run ne p ek i? Operasyonlar m›, eylemler mi? Bu mant›kta, bu söylemlerde her ﬂey
tersine çevrilmiﬂtir. ÇAT I ﬁ M A SORUNUN
KEND‹S‹ DE⁄‹LD‹R. Mevcut çat›ﬂma,
mevcut silahl› mücadele bir s o n u ç t u r.
85 y›ld›r inkar edilen, asimile edilmeye
çal›ﬂ›lan, katledilen bir halk›n ulusal sorunu
yok mu? Ulusal talepleri yok mu? Kürt halk› aç›s›ndan silahl› mücadeleyi z o r u n l u k › lan nedenler yok mu? Bu sorular›n cevaplar› verilmeden “silahlar sussun” nakarat›n›
tekrarlamak hiçbir ﬂeyi çözmez. Bir yerde
ulusal bask›, iﬂgal, ilhak, imha varsa, onlara
karﬂ› mücadele de, savaﬂ da var veya varolacak demektir. Oligarﬂi de, küçük burjuva kesimler de bu gerçekli¤i görmezden gelerek
silahlar›n susmas›n› istiyorlar.
Bu politikan›n gerçek sahibi emperyalistlerdir. Emperyalizm dünya çap›nda kendi tahakkümünü pekiﬂtirebilmek için ulusal ve s›n›fsal kurtuluﬂ mücadelelerini “terör” demagojisi alt›nda gayri meﬂru göstermeye çal›ﬂ›yor. Savaﬂan halklar›n özgürlükleri, ulusal
kurtuluﬂlar› ad›na ellerine silah almas› “ k öt ü ”, ama emperyalistlerin bir ülkeyi “bar›ﬂ”
ve “demokrasi” ad›na iﬂgal etmesi “iyi” olarak gösteriliyor. “Savaﬂ”, “bar›ﬂ” gibi kavramlar›n içi boﬂalt›larak, ters yüz ediliyor.
Clausewitz’in savaﬂ tan›m›n› birço¤umuz biliriz; savaﬂ›, “ p o l i t i k a n › n s i l a h l a r l a
s ü r d ü r ü l m e s i ” olarak tan›mlar. Bu gerçek
unutturuluyor. Burjuvazi kendi sald›r›lar›na
hakl› ve meﬂru bir zemin haz›rlamak, halk
üzerindeki terörünü devam ettirebilmek için
unutturuyor bunu. Düzen içi sol, çarp›tmaya
ortak oluyor. Topraklar› bölünüp ilhak edilen, dili, kültürü yasaklanan, ulusal kimli¤i
yok say›lan, sömürü ve zulüm alt›nda yaﬂamaya mahkum edilen bir halk›n direniﬂinin
nedenleri sorgulanmadan, ulusal bask› alt›nda tutulan halk›n elindeki silahla, onu ulusal
bask› alt›nda tutan oligarﬂik diktatörlü¤ün
elindeki silah ayn›laﬂt›r›lamaz.
Yine temel bir gerçe¤i hat›rlatal›m. Ezilenlerin ezenlere karﬂ› yürüttü¤ü savaﬂlar,
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h a k l › s a v a ﬂ l a r d › r. Emperyalizmin
ve iﬂbirlikçilerin halklara karﬂ› savaﬂlar› ise gerici ve haks›zd›r. Bu
ayr›m noktas›ndan bakmayanlar›n
Kürt sorununa do¤ru bir çözüm
önerebilmesi de mümkün de¤ildir.
Kürt halk›n›n ulusal kurtuluﬂ savaﬂ›na karﬂ› ç›kanlar, ﬂunu unutmamal›d›rlar ki; ülkemiz, emperyalizme ba¤›ml›, faﬂizmle yönetilen bir
ülkedir. Ulusal bask›n›n nesnel temeli de budur. Bu gerçek ulusal ve
sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n da
bilimsel ve nesnel zeminidir.
Bu nesnelli¤i yok sayarak, Kürt
halk›n›n mücadelesi dursun, silahlar
sussun demek; oligarﬂinin 85 y›ld›r
Kürt halk›na do¤rultmuﬂ oldu¤u silahlar›, yaﬂanan onca katliam›, binlerce köyün boﬂalt›lmas›n›, infazlar›, kay›plar›, ilhak›, asimilasyonu,
ﬂovenizme görmezden gelmek demektir; ve daha önemlisi, silahlar
sussun demek, Kürt halk›n›n ulusal
ve sosyalist kurtuluﬂ ﬂans›n› ortadan
kald›rmak demektir. Kuﬂku yok ki,
tek baﬂ›na silahl› mücadele kurtuluﬂ
anlam›na gelmemektedir. Bugün
PKK’nin silahl› mücadelesi de böyle bir kurtuluﬂ hedefine denk düﬂmüyor.
Kürt milliyetçi hareketi, geldi¤i
noktada, y›llard›r savaﬂt›¤› “ s ö m ü rgeci T ü r k i y e C u m h u r i y e t i ” ile
“bb a r › ﬂ ” politikas›yla birlikte, emperyalist sistem içinde, kapitalist
b i r t o p l u m d a yaﬂama politikas›n›
geliﬂtirmiﬂtir. Bu noktada onlar›n
elindeki silah›n –en az›ndan bugünkü bu haliyle– ulusal ve sosyal kurtuluﬂa hizmet etmeyece¤i aç›kt›r.
Biz özel olarak Kürt milliyetçi hareketi aç›s›ndan de¤il, halklar›n silaha
sar›lmas› hakk› ve zorunlulu¤u aç›s›ndan ortaya koyuyoruz burada
meseleyi.
Aç›k ki, bugün herﬂeyi “silahlar”da dü¤ümleyenler, sorunun kendisini, asl›n› b›rakm›ﬂ, sonuçlar›yla
u¤raﬂmaktad›rlar. Bu kesimlerin dilindeki bar›ﬂ, geçici ateﬂkeslerin
ötesinde, “s›n›fsal bir bar›ﬂ” anlam›na kavuﬂmuﬂtur.
‹ç savaﬂlarda, savaﬂan güçler
aras›nda k›smi uzlaﬂmalar, geçici
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ateﬂkesler yaﬂanabilir. Ancak bunlar
geçicidir, s›n›fsal anlamda uzlaﬂmaz
çeliﬂkilerin söz konusu oldu¤u yerde, bir “bar›ﬂ “olmaz. Veya ancak
bir taraf›n savaﬂ gerekçesi olan politik hedeflerinden, iktidar iddias›ndan vazgeçip di¤er taraf›n düzeni
içinde yaﬂamay› kabul etmesiyle
olur.

Bar›ﬂ y a d a k urtuluﬂ
‹ﬂte bu noktada, ezen ve ezilen
aras›ndaki savaﬂ› nihai anlamda
durdurmaya çal›ﬂmak, ezilenlerin
kurtuluﬂ idealinden vazgeçmektir.
Ezen ve ezilen ayr›m› yap›lmaks›z›n herkesin silahlardan elini çekmesini istemek, halklar›n direniﬂ ve
savaﬂ hakk›ndan vazgeçmesini istemekle özdeﬂtir. Kürt sorununa burjuvazinin ideolojik çarp›tmalar›yla
bak›l›rsa, sorun s›n›fsal özünden
kopar›l›rsa ortaya böyle çarp›k anlay›ﬂlar ç›kar.
Bugün savunulan “bar›ﬂ”›n oligarﬂinin bar›ﬂ› olaca¤› aç›kt›r. Silahlar teslim edilecek ve bir daha asla
bu yola baﬂvurulmayacak! Oligarﬂinin bar›ﬂ ad›na istedi¤i tam da budur. Ortada ne çözüme yaklaﬂma, ne
de bir aç›l›m vard›r. Oligarﬂi ve reformist kesimler, silahl› Kürt hareketini tasfiyeye soyunmuﬂtur.
Oysa, dünyam›z›n yak›n tarihi,
bu tür süreçlerin nas›l sonuçland›¤›na dair çarp›c› ve ö¤retici örnekler
koymuﬂtur ortaya. “Bar›ﬂ” ad› alt›nda geliﬂtirilen bu tür süreçler, gerillan›n tasfiyesine, politik ve askeri
gücünü yitirerek bir daha belini
do¤rultamamas›na neden olmuﬂtur.
El Salvador’da F M L N’nin, Guatemala’da URNG’nin yaﬂad›¤› süreçleri, ideolojisine, halk›na güvenmeyen, kurtuluﬂa inanc›n› yitiren
örgütlerin “bar›ﬂ” politikalar›n›n
nas›l emperyalizme teslimiyete dönüﬂtü¤ünün ibret verici örnekleridir.
Kimsenin bir an bile akl›ndan ç›karmamas› gereken de ﬂudur ki, silahlar›n susup, “bar›ﬂ”›n güya sa¤land›¤› bu ülkelerde, ba¤›ms›zl›k, özgürlük ad›na halklar hiçbir ﬂey kazanmam›ﬂt›r.
FMLN sahip oldu¤u gerilla gü-

cünü ve kitle deste¤ini El Salvador
oligarﬂisi ile uzlaﬂma masas›na
oturmak için pazarl›k malzemesi
yapm›ﬂ, bu pazarl›klar içinde
FMLN’nin 1992’de silahl› birliklerini tasfiye etmesinden sonra, ne demokratikleﬂme ne de insan haklar›
gündeme bile al›nmam›ﬂ, sömürü
ve zulüm en ac› haliyle devam etmiﬂtir.
Guatemala’da 30 y›l› aﬂk›n bir
süre gerilla mücadelesi veren
URNG, 1996’da devletle uzlaﬂ›p,
silahlar› b›rakt›¤›nda; gerillalar›n
“normal hayata uyum sa¤lamalar›
için” rehabilite edilmesini kabul etmiﬂ, ancak onbinlerce insan›n katledilmesinden sorumlu kontra örgütü
G-20’nin da¤›t›lmas›n› bile kabul
ettirememiﬂtir. Savaﬂ s›ras›nda 150
binden fazla ölüm 50 bin kay›b›n
yaﬂand›¤› Guatemala’da bunlar›n
üstü örtülmüﬂtür. Ve dahas›, halk›n
yüzde 80’i yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaﬂamaktad›r. Orada “bar›ﬂ”tan
söz edilebilir mi? “Kulübelerle saray aras›ndaki” savaﬂ sürüyor zaten.
Öteki “bar›ﬂ” ise, çoktan anlam›n›
yitirmiﬂtir. Guatemala gösteriyor ki,
bar›ﬂ, silahlar› susturmakla sa¤lanm›yor.
Savaﬂlar s›n›flar aras› çeliﬂkilerden do¤ar. Savaﬂ ve bar›ﬂlar›n seyri,
çeliﬂkilerin uzlaﬂ›r olup olmamas›yla belirlenir. Silahlar› b›rak›p b›rakmaman›n “Kürt sorununu çözme
konusunda” samimiyet ölçüsü oldu¤unu yaz›p söylüyor küçük-burjuvazi. Yanl›ﬂ bir ölçü. Kürt sorununu
çözmek istemekte e¤er bir “ s a m i miyet ölçüsü” aranacaksa bu yine
ve sadece K ü r t h a l k › n › n u l u s a l
h a k l a r › n › n t a n › n m a s › d › r.
Emperyalizm ve iﬂbirlikçi oligarﬂi, “kendi bar›ﬂ›n›” dayat›yor.
“Silahlar›n›z› b›rak›n”, “gelin teslim olun” diyor. Silahlar sussun nakarat›n› tekrarlay›p duran bar›ﬂ ça¤r›lar› da ayn› noktada buluﬂuyor.
Bar›ﬂ ad›na istenen, Kürt ulusunun
ulusal haklar›ndan vazgeçmesi ve
oligarﬂik diktatörlü¤e boyun e¤mesidir. Böyle bir bar›ﬂ› reddediyoruz,
tüm halklar, tüm devrimci, ilerici,
vatansever güçler de reddetmelidir.
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KÜRT SORUNU’NDA
ÇÖZÜM PAKETLER‹... VE
DÜZEN‹N ÇÖZÜMSÜZLÜ⁄Ü

Oligarﬂi,
bask›yla, terörle
alamad›¤›
sonucu baﬂka
araçlarla elde
etmeye
çal›ﬂ›yordu.
Ekonomik
paketlerin de,
operasyonlar›n
amac› da, Kürt
halk›n›n
mücadelesinin,
örgütlenmelerinin tasfiyesi idi.

Oligarﬂinin
hiçbir
soruna
olmad›¤›
gibi, Kürt
sorununa da
çözümü
yoktur!
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Tarihi bilmek, önümüze yeni diye
konulan ﬂeylerin tarihimizdeki uzant›lar›n› araﬂt›r›p ortaya koymak, insanlar›,
örgütleri, siyasi yan›lg›lardan kurtaran
unsurlardan biridir. Kürt sorununda çözümden, f›rsattan ve AKP’nin “bölgeyi de
kapsayan yeni istihdam ve teﬂvik paketi”nden söz edildi¤i bugünlerde geçmiﬂ
f›rsatlar›, paketleri hat›rlamakta yarar var.
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün ‹ran’a
giderken Kürt sorunu için “iyi ﬂeyler olacak” aç›klamas› sonras›nda ne oldu¤u belirsiz bir “f›rsat”tan söz edilmeye baﬂland›.
Sanki çok kapsaml›, ciddi haz›rl›klar varm›ﬂ
havas› yarat›larak baﬂta Kürt halk› olmak
üzere Kürt sorununun çözüm yoluna girdi¤i
beklentisi yay›lmak istendi.
Kürt sorununun çözümü ad›na bugüne
kadar onlarca “paket” aç›ld›. Özellikle
1990’lar›n baﬂ›ndan bu yana, MGK'dan tüm
düzen partilerine, sendikalara, TÜS‹AD,
TOBB gibi burjuvazinin örgütlerine kadar,
birçok kesim taraf›ndan çözüm raporlar› haz›rland›. Bunlar›n kimi “ y a t › r › m v e re f a h ”,
kimi “ d e m o k r a t i k l e ﬂ m e ” iddias› taﬂ›yordu.
Baﬂka deyiﬂle, kimi ekonomik, kimi siyasi,
kimi kültürel a¤›rl›kl›yd›. Kürt sorunundan
kim ne anl›yorsa, haz›rlad›klar› paketlerde,
raporlarda da buna paralel öneriler yer al›yordu.
B i r görüﬂe göre, esas olarak Kürt sorunu yoktu, bölgenin as›l sorunu “ekonomik”ti. Ekonomik sorun çözülürse, Kürt
sorunu kendili¤inden ortadan kalkard›.
Oligarﬂinin baz› kesimleri ise Kürt sorunu”nun varl›¤›n› kabul ederken, onu mesela bir tek dil sorununa indirgediler, baz› kesimler de Kürt sorunu de¤il “Do¤u
sorunu” var, o da Do¤u’daki feodalizm
sorunudur yaklaﬂ›m›nda oldular. Bir
di¤er kesim için ise, K ü r t s o r u n u
y o k , " t e r ö r " s o r u n u v a r d › . Dolay›s›yla Kürt sorununu çözmek, “terörü” ezmekten ibaretti! Ki bu görüﬂ,
oligarﬂi içinde ony›llard›r hakim
görüﬂtür.
Bölgenin ekonomik sorunlar›

da ancak “terör” vesilesiyle gündeme al›n›r;
“teröre kaynakl›k eden iﬂsizli¤in, yoksullu¤un giderilmesi için ekonomik yat›r›mlar
yap›lmal›d›r. ”
Sorunun esas›n› ve özünü reddeden bu
yaklaﬂ›mlar, oligarﬂi içinde hakim oldu¤u
için, Kürt sorununun çözümü ad›na aç›klanan say›s›z paketten bugüne kadar çözüm
ad›na hiçbir ﬂey ç›kmam›ﬂt›r.

‘Çözüm’ün ad›
bask›, t erör, k atliam
Aç›lan paketlerde hep birinci yan uygulanm›ﬂt›r. Bunun için bölgeye özel yeni yasalar, kanunlar ç›kart›lm›ﬂt›r. Yani Kürt halk›na karﬂ› bask›n›n terörün, katliamlar›n her
türlüsünün gerçekleﬂmesi...
Oligarﬂinin Kürt halk›n›n ulusal temeldeki mücadelesi karﬂ›s›nda ilk ve esas yaklaﬂ›m›, ezmek, yoketmek oldu. 1987'de OHAL
Valili¤i kuruldu. Bölge, tümüyle " ö z e l " bir
yönetim statüsüne sokuldu. OHAL yönetimi
alt›nda her türlü katliam, bask›, terör, iﬂkence alenileﬂti. Daha sonraki y›llarda 430 ve
285 say›l› kanun hükmünde kararnamelerle,
OHAL uygulamalar› için yarg›ya baﬂvurman›n önü kapat›ld›. 422 Say›l› Köy Kanunu’na dayan›larak “Kürt halk›n› birbirine
k›rd›rma” amac›yla "koruculuk" dayat›ld›.
Ne var ki bütün bunlar, Kürt halk›n›n
mücadelesini engellemeye yetmedi. Oligarﬂi “ K ü r t realitesini” kabul etmek zorunda
kald› ve birbiri ard›na "Kürt sorunu raporlar›"”, “çözüm paketleri” gündeme gelmeye
baﬂlad›. Oligarﬂinin Turgut Özal gibi en üst
düzey temsilcileri, TOBB, TÜS‹AD gibi tekelci burjuvazinin kurumlar›, zaman zaman
“federasyon da tart›ﬂ›labilir, Kürtçe serbestli¤i olmal›” gibi aç›klamalar› ve raporlar›yla, Kürt sorununun "düzen içinde" çözülebilece¤i beklentisini sürekli canl› tuttular. Bütün bu raporlar yay›nlan›r, federasyon, Bask modeli söylemleri ortal›kta dolaﬂ›rken, pratikte uygulanan tek ﬂey, “80 y›ll›k
inkar, imha ve asimilasyonu” sürdürmekti.
1990 Nisan’›nda SHP taraf›ndan haz›rla-
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nan "Güneydo¤u Raporu", sonra
onlarca benzeri haz›rlanacak raporlar›n ilk örneklerindendi. Ve yine ilginç olan, bu rapordan k›sa süre
sonra iktidar orta¤› olan SHP, bu raporu hiç hat›rlamayacak ve tam tersine, bu iktidar döneminde Kürt sorununda da infazlar›n, faili meçhullerin t›rmand›¤› bir dönem baﬂlat›lacakt›.

Kürtçe’ye serbestlik
ve 10 trilyon
Kürt sorununa düzen içi çözüm
manevralar› 90'l› y›llar boyunca
sürdü. Bir yandan bask›lar, katliamlar sürdürülürken, bir yandan da
Kürt milliyetçi hareketi ve Kürt halk›n› düzen içine çekmeye yönelik
söylem ve manevralar devam etti.
Bu çerçevedeki giriﬂimlerden biri,
1991'de Cumhurbaﬂkan› Turgut
Özal taraf›ndan gündeme getirildi.
Özal, Kürtçe'ye serbestlik ve genel
af öneriyordu. Genel af ç›kmad›.
Kürtçe yasa¤› ise, 12 Nisan 1991'de
yürürlükten kald›r›ld›.
Özal'›n söylemlerine paralel olarak yine 1991’de DYP-SHP Koalisyon Hükümeti taraf›ndan “ bölgenin
k a l k › nd › r› l ma s › ” için “110 trilyon
l i r a l › k b i r p a k e t ” aç›kland›.
Fakat ne Kürtçe'ye serbestlik
geldi, ne de bölgeye 10 trilyon aktar›ld›. Kürtçeye yönelik bask›lar, soruﬂturmalar, cezalar devam etti.
Bu süreçleri yeterince bilmeyenler, Kürtçe serbestli¤inin T RT
ﬁeﬂ’le gündeme geldi¤ini sanabilir.
Oysa, 1990’dan bu yana kaç kez
serbestlik getirildi Kürtçe’ye (!)...
‹ﬂte bu olgu ülkemiz gerçe¤ini anlat›r. Bu gerçek “demokratikleﬂme”
paketlerini bask› dönemlerinin,
“Kürtçe serbestli¤ini” ﬂovenizmin
devlet eliyle t›rmand›r›lmas›n›n izledi¤i ülke gerçe¤idir.
Özal'›n yukar›da sözü edilen
“demokratik aç›l›m” projelerinden
Terör Yasas› ç›kt›. SHP-DYP Koalisyon Hükümeti’nin kuruldu¤u ilk
günlerde Süleyman Demirel, " K ü r t
realitesini tan›d›¤›n› ” söylerken,
ayn› hükümet, HEP milletvekilleri-

Say›: 183

ni yaka-paça meclisten ç›kar›p
tutuklayan hükümet olacakt›.

Trilyonluk p aketler
trilyonluk y alanlar
Pratikte hayat bulmayan paketlerin aç›lmas›n›n ard› hiç kesilmedi.
- 1993 y›l›nda dönemin Baﬂbakan› Süleyman Demirel, tekelci patronlarla birlikte yapt›¤›
Urfa gezisinde 2,7 trilyon lira l › k y a t › r› m va a d i n de bulundu.
- Bunu ayn› y›l baﬂbakan olan
Tansu Çiller'in Do¤u için 5,5 tril yon liral›k paketi izledi.
- 1994'te dönemin Devlet Bakan› Ali ﬁevki Erek, 16 trilyon yat› r›m yap›laca¤›n› söyleyerek yeni
bir paket aç›klad›.
- 1995'te dönemin Baﬂbakan'›
Tansu Çiller ve yard›mc›s› Hikmet
Çetin, iﬂadamlar›n›n da kat›ld›¤›
toplant›da y›l içinde bölgeye 25
trilyon liral›k yat›r›m yap›laca¤›n› duyurdular.
- 1996'da B a ﬂ b a k a n E r b a k a n
bölgeye 40 trilyon liral›k yat›r›m
yap›laca¤›n›, hayvanc›l›¤› geliﬂtirmek için ayr› tedbir al›naca¤›n› ve
boﬂalt›lan köylere geri dönüﬂün sa¤lanaca¤›n› aç›klad›.
- 1997'de ise Refahyol Hükümeti'nin haz›rlad›¤› paket 31 Mart’ta
MGK onay›na sunuldu. "Do¤u ve
G ü n e y d o ¤ u K a l k › n m a P ro g r a m › "
adl› paket MGK taraf›ndan baz› de¤iﬂikliklere tabi tutularak, psikolojik sald›r› önlemleriyle birlikte kabul edildi. Paket, y›l sonuna kadar
119 trilyon liral›k yat›r›m yap›lmas›n› öngörüyordu.
Bu paketlerin hiçbiri pratikte
karﬂ›l›¤›n› bulmad›. Sonuçlar ortadad›r, ülkemizin bütününde yaﬂanan
açl›k, yoksulluk, Do¤u ve Güneydo¤u’da daha katmerli yaﬂanmaktad›r. Bu dönem boyunca binlerce faili meçhul, katliamlar, iﬂkenceler,
köylerin, ormanlar›n, ekinlerin yak›lmas›, yüzbinlerce köylünün köyünden, yurdundan göç ettirilmesi
Kürt halk›na reva görüldü.

Bu gerçek
“demokratikleﬂme”
paketlerini bask›
dönemlerinin,
“Kürtçe serbestli¤ini”
ﬂovenizmin devlet
eliyle t›rmand›r›lmas›n›n izledi¤i ülke
gerçe¤idir.
Yukar›da örneklerini verdi¤imiz
“Paketler”, sonraki y›llarda da sürdü. Ve aç›lan her paket d a h a ön c e kilerin ak›beti hiç sorgulanmadan
büyük umutlarla sunuldu burjuva
medya taraf›ndan. Ve yeni küçük
burjuva, reformist kesimler taraf›ndan da öncekiler sorgulanmadan
büyük bir “heyecanla” karﬂ›lan›p,
h e r vaade, büyük misyonlar y ü klendi.
Aç›klanan ekonomik veya demokratik içerikli paketler, dönemsel
olarak farkl› roller üstlenseler de,
hepsinde ortak bir yan vard›. Oligarﬂinin derdi, ne Kürt halk›n›n iﬂsizli¤i, açl›¤›, yoksullu¤uydu, ne de
demokratik talepleriydi. Oligarﬂi,
bask›yla, terörle alamad›¤› sonucu
baﬂka araçlarla elde etmeye çal›ﬂ›yordu. Ekonomik paketlerin de,
operasyonlar›n amac› da, Kürt halk›n›n mücadelesinin, örgütlenmelerinin tasfiyesi idi.
Mesela 1999'da DSP, MHP,
ANAP Koalisyon Hükümeti taraf›ndan PKK önderi Abdullah Öcalan'n›n tutsak edilmesinden sonra
Do¤u’ya yönelik bir "Kalk›nma Paketi" daha aç›kland›. Bu paket de 40
t ri ly on li ra l› k’t›.
Paket, burjuva bas›nda “bu defa
sonuç al›nacak”, “'terör geriledikçe, ekonomik ve sosyal geliﬂme h›z
kazanacak” yorumlar›yla karﬂ›land›.
Burjuva bas›n›n "ayaklar› yere
basan, finansman kaynaklar› haz›r
olan, sonuç al›nacak" dedi¤i paket
de di¤erlerinden farkl› olmad›. Zaten burjuva bas›n aç›lan her paket
için hemen hemen ayn› ﬂeyleri söyleyerek umut pompal›yordu.
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AKP’nin planlar›,
paketleri de ilk de¤il
AKP'nin iktidara geldi¤i ilk dönemde de Kürt sorununun çözümüne iliﬂkin “ eylem planlar›” haz›rlam›ﬂt›. Hem de bugün "iyi ﬂeyler olacak" diyen Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, 2002'de Baﬂbakan iken
aç›klam›ﬂt›. Aç›klanan plan›n ad›,
" K ü r t l e re Yönelik Acli Eylem
P l a n ›"yd›. " A c i l " ad›n› taﬂ›yan bu
eylem plan›n›n ak›beti de kendisinden öncekilerden farkl› olmad›.
Yine Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an,
27 May›s 2008’de büyük ﬂovlarla
“ G A P eylem plan› ” n› aç›klam›ﬂ,
bu plan› “ yüzy›l›n en büyük bölge sel kalk›nma pr ojelerinden biri ”
diye pazarlam›ﬂt›. Plan ﬂunlar› içeriyordu:
“ Kiﬂi baﬂ› milli gelir yüzde 209
artacak, iﬂsizlik ve göç sorunlar›
çözülecek.
2012 y›l›na kadar, 1,60 metrekarelik alan sulanacak.
3,8 milyon kiﬂiye iﬂ imkan› sa¤lanacak.
Okul öncesi e¤itimde yüzde elli
okullaﬂma oran› yakalanacak. 22
bin 460 ö¤rencilik ilave kapasite
yarat›lacak.
TRT'nin bir kanal› sürekli bölgedeki dillerde yay›n yapacak.” (Yürüyüﬂ, Say›:148, syf. 22)
Tayyip Erdo¤an, bu aç›klamay›
yaparken di¤er taraftan da " Tek
Millet, Tek Dil, Te k B a y r a k " söylemini sürdürüyordu.
Burjuva bas›n AKP’nin GAP
Eylem Plan›’n› allay›p pullayarak
yans›tsa da, plan bir sabun köpü¤ü
olman›n ötesine geçemedi.
AKP'nin iktidar› süresince Kürt
politikas›ndaki belirleyici yan tüm
politikalar›nda oldu¤u gibi riyakarl›¤›d›r. AKP'nin çözümü ABD ve
AB emperyalizminin çözümüdür.
Emperyalizmin Kürt sorununa iliﬂkin çözümünün özünü ise, belli kültürel hak k›r›nt›lar›n›n verilmesi ve
Kürt ulusal hareketinin hem askeri,
hem siyasi olarak tasfiye edilmesi
oluﬂturmaktad›r.
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Oligarﬂinin K ürt
sorununa i liﬂkin
bugüne k adar
inkar, imha ve
asimilasyon
d›ﬂ›nda
geliﬂtirebildi¤i bir
politikas› olmam›ﬂt›r.
Bugüne kadar aç›lan hiçbir paket
pratikte hayat bulmam›ﬂt›r. Bulmamas›n›n temel nedeni, oligarﬂinin
Kürt sorununa bak›ﬂ aç›s›d›r.

Her paket, “ inkar, ilhak ve
asimilasyon” politikas›nda
iflas ediyor
Yukar›da çok k›sa bir özeti verilen “paketler” tarihinin gösterdi¤i
gibi, AKP'nin sözünü etti¤i “f›rsat”›n da, aç›klad›¤› “teﬂvik ve istihdam paketi”nin de muhtevas›nda
kendinden öncekilerden bir fark›
yoktur. AKP’nin planlar› da, as›l
olarak Kürt halk›n›n mücadelesinin
tasfiye edilmesini ve tamamen etkisizleﬂtirilip düzen içine çekilmesini
içermektedir. Ki, AKP, politikas›n›n
bu boyutunu aç›k olarak da ifade etmektedir zaten.
Aç›lan paketler, Kürt sorunu
HAK KIRINTILARI VE BASKIYI
AYNI SÜREÇTE KULLANARAK
ÇÖZME politikas›d›r.
Öncesini bir tarafa b›rakal›m, sadece Abdullah Gül'ün "iyi ﬂeyler
oluyor" dedi¤i günden bu¤une bakacak olursak bunu görürürz. Tüm
bu "iyi ﬂeyler", "tarihi f›rsat" söylemleriyle halka umut pompalan›rken gerillaya yönelik operasyonlar,
katliamlar devam etmektedir. Yasal,
demokratik kurumlar›n yöneticileri,
üyeleri, sendikac›lar, ö¤renciler, çocuklar “yasad›ﬂ› örgüt üyesi” suçlamas›yla gözalt›na al›nmakta, kurumlar bas›larak terörize edilmektedir.
AKP bu politikalar›yla ayn› za-

manda, Kürt halk›n› sindirip, gözünü boyay›p, Kürt kökenli tefeci,
tüccar tak›m›n› kullanarak halk›
sisteme çekmek, düzen partilerinin
bölgedeki etki alan›n› geniﬂletmek
istemektedir. Oligarﬂinin Kürt sorununa yaklaﬂ›m› zaman içinde söylem ve biçim de¤iﬂtirse de, Kürtçe
TV, Kürt enstitüsü gibi uygulamalar
gündeme getirilse de amaç de¤iﬂmemektedir. Hala, oligarﬂinin inkar
ilhak ve asimilasyon temelinde ﬂekillenen 85 y›ll›k politikalar›yla,
Kürt halk›n›n mücadelesi tasfiye
edilmek istenmektedir.
Oligarﬂinin Kürt sorununa iliﬂkin bugüne kadar inkar, imha ve asimilasyon d›ﬂ›nda geliﬂtirebildi¤i bir
politikas› olmam›ﬂt›r. Kuﬂkusuz bu
durumun, oligarﬂinin "kötü yöneticilerin elinde kalmas›" ﬂeklindeki
de¤erlendirmelerin ötesinde izah›
vard›r. Bunu belirleyen yeni-sömürgecilik iliﬂkileridir, faﬂizmdir, 80
küsur y›ll›k poitikalard›r, oligarﬂik
düzenin kendine güvensizli¤idir.
Elbette bu durum, oligarﬂinin
sonsuza kadar inkar politikas›n› sürdürebilece¤i anlam›na gelmemektedir. Y›llar önce öngördü¤ümüz gibi,
gerek Kürt halk›n›n mücadelesi, gerekse de emperyalist ülkelerin ç›karlar› ve bölgesel planlar› do¤rultusunda Kürt sorununda çeﬂitli
ad›mlar at›labilir ve at›lmaktad›r.
Ama bu Kürt sorununun çözümü
muhtevas›na ulaﬂamaz, ulusal hak
k›r›nt›lar›n› aﬂamaz.
Emperyalizmin ve oligaﬂinin bu
noktada baﬂvurdu¤u yöntem, bir
yandan Kürt halk›n›n kimi taleplerini kabul ediyor görüntüsü yarat›rken di¤er yandan tüm haklar› boﬂa
ç›karma ve Kürt halk›n› sisteme tabi k›lma politikas›d›r.
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GENELGE KONUSUNDA S OR U M LUL UK ÜST LE NE N H ER K ES!

ﬁ‹MD‹ ÜSTLEN‹LEN SORUMLULU⁄UN
GERE⁄‹N‹ Y ER‹NE G ET‹RME Z AMANIDIR
122 ﬂehidin verildi¤i ölüm orucu direniﬂine ara verilmesinin üzerinden 2,5 y›la yak›n zaman geçti.
Hat›rlanaca¤› üzere, ölüm orucu, tecritte aç›lan bir gedikle sona
erdirilmiﬂti. Direniﬂin somut kazan›m›, tecritte o gedi¤i açacak olan
Adalet Bakanl›¤›’n›n 22 Ocak
2007 tarihi 45/1 No’lu genelgesinin içerdi¤i 10 saatlik sohbet hakk›yd›.
Genelgenin yan›s›ra,
Adalet Bakan› Cemil Çiçek’in
ve bizzat Baﬂbakan Erdo¤an’›n 10
saatlik sohbet hakk›n›n uygulanaca¤› ve en k›sa sürede 20 saate ç›kar›laca¤› yolunda taahhütleri vard›.
Taahhütte bulunan bir di¤er kesim ise, ülkemizin belli baﬂl› demokratik kitle örgütlerinin yöneticileri, hukukçular ve sanatç›lard›.
*
Genelgenin takipçisi olaca¤›n›
aç›klayan demokratik kurum ve kiﬂiler, bu sözlerini hat›rlay›p, elbirli¤iyle giriﬂimlerde bulunarak genelgenin uygulanmas› için sorumluluk
üstlenmelidirler.
Genelgenin uygulanmas› için giriﬂimlerde bulunmak, demokratik
kurumlar›n temsilcilerinin sözlerini
tutmas›n›n ötesinde, haklar ve özgürlükler mücadelesinde tutarl›l›kt›r. Verdikleri sözün gere¤i olan sorumlulu¤u üstlenmek, halka, kendi
üyelerine güven vermek için uyulmas› gereken bir davran›ﬂ kural›d›r... Demokratik mücadelede, ›srar,
kararl›l›kt›r...
*
Adalet Bakanl›¤›n›n yay›nlad›¤›
yeni genelgede tutsaklar aç›s›ndan
çok önemli olan tecrite iliﬂkin olarak ﬂunlar belirtilmiﬂti:
1- Tutsak gruplar›n›n haftal›k
toplam görüﬂme sürelerini beﬂ saatten on saate ç›karmaktad›r.
2 - Hiçbir disiplin cezas› infaz›-

Say›: 183

-Süleyman Çelebi: “Görevi
devrald›k... Süreci takip edece¤iz”
-Gencay G ürsoy: “ Bu sevinçli
haberi vermekten mutluluk
duyuyoruz.”
-Kaz›m Kolcuo¤lu:
“D üﬂ ün ce le r i mi z i d ev am
ettirece¤iz.”
na tabi olmadan gruplar biraraya
getirilecekler. Yani “tr ed m an ” kald›r›l›yor.
3- Hapishaneler Cezaevi ‹zleme
Kurullar› ve toplumsal kuruluﬂlar›n
denetimine aç›l›yor.
Ölüm orucunun bitirildi¤i gün
‹stanbul’da Av. Behiç Aﬂç›’n›n
ölüm orucunu sürdürdü¤ü Pay
Apartman›’n›n önünde bir bas›n
aç›klamas› yap›lm›ﬂ, bu aç›klamada
‹stanbul Tabip Odas› Baﬂkan› Gencay Gürsoy, D‹SK Genel Baﬂkan›
Sülleyman Çelebi, ‹stanbul Barosu’nun o s›radaki Baﬂkan› Kaz›m
Kolcuo¤lu genelgenin takipçisi olduklar›n› belirtmiﬂlerdi.
Hat›rlayal›m:
G e n c a y G ü r s o y : “293 gündür
süren ölüm orucunun mutlu sonla
noktaland›¤› haberini sizlere iletmek üzere örgüt temsilcileri ve arkadaﬂlarla birlikte karﬂ›n›zday›z. ...
makul bir süre makul bir say›da insanla bir arada olma olanaklar›n›n
tan›nmas›n› ve bun un tredmana tabi olmamas›n› talep etmiﬂtik, en
önemli talebimiz buydu.
Bugün gerek Ceza ve Tevkif Evleriyle gerek bakan›n kendisiyle
yapt›¤›m›z görüﬂmelerde bu önerilerin kabul gördü¤ü ifade edildi. ...
bakan›n telefonla bildirdi¤i ﬂuydu;
ﬂimdilik saati 5 saatten 10 saate ç›kar›yoruz, ortak mekânlarda bulunma olana¤›n› daha sonra 20 saate
ç›kma olana¤› da var. Daha baﬂka
aç›l›mlar da olabilir. ”

Be hi ç A ﬂ ç › ’ y a " e ¤ e r v e r i l e n
sözler t u t u l m a z s a b i z d e
seninle birlikte ölüm orucuna
baﬂlayaca¤›z" sözünü
v e re n l e r i n s ö z l e r i n i
h a t › r l a m a l a r › n › n z a m a n › d › r.

Süleyman Çelebi: “... Buradan
ﬂunu aç›kl›kla ifade ediyorum; bu
genelge ve genelgenin sonuçlar›n›
biz en iyi ﬂekilde takip edece¤iz ve
onun için de Behiç Aﬂc›’ya biraz önce yapt›¤›m›z görüﬂme sonras› bu
örgütler olarak görevi devrald›k ve
bundan sonra süreci takip edece¤imizi ve geliﬂmeleri en yeni ﬂekilde
takip ederek insan onuruna yak›ﬂ›r
bir düzenlemenin yap›lmas› konusunda giriﬂimlerimiz sürecek...”
Kaz›m Kolcuo¤lu: “Uzun zamandan beri F Tipi cezaevlerinde
uygulanan yaln›zlaﬂt›rma uygulamas›na karﬂ› tepkilerini bir açl›k
grevi ile ortaya koymaya çal›ﬂan
de¤erli meslektaﬂ›m›z, bu güne kadar 293 gündür sab›rla ve bir sonuç
al›nmas› konusunda kararl› davrand›. Ve onun talebi böylece bir ölçüde yerine getirilmiﬂ oldu. ... De¤erli meslektaﬂ›m›z›n bu direnme sonucu hayata tekrar bizimle devam etme karar›n› da hep birlikte kutluyoruz; bununla birlikte bu görüﬂlerimizi ve düﬂüncelerimizi devam ettirece¤iz...”
Behiç Aﬂç›'ya, "e¤er verilen sözler tutulmazsa biz de seninle birlikte ölüm orucuna baﬂlayaca¤›z" sözünü verenlerin sözlerini hat›rlamalar› zaman›d›r.
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TECR‹T SORUNUNU ‹NKAR ETMEK
ZULME DEVAM DEMEKT‹R!
u TAYAD’l›lar Cezaevleri
Genel Müdürü’yle
Görüﬂtüler
Bakanl›k demagoji yapt›.
Tecriti ve Sohbet Hakk›’na
iliﬂtin verdikleri sözü inkar
etti...

u TAYAD’l›lar Abdi
‹pekçi’deki 10 günlük
oturma eylemini sona
e r d i r i r k e n b i r kez daha
kararl›l›klar›n› dile
g e t i r d i l e r : “Asla yorulmayaca¤›z. Ve SOHBET HAKKINI
muhakkak uygulataca¤›z.”
TAYAD’l› Aileler 23-31 May›s
günleri boyunca “10 Saatlik Sohbet
Hakk›”n›n uygulanmas› için Ankara’da Abdi ‹pekçi Park›’nda oturma
eylemi yapt›lar. TAYAD’l›lar, oturma eyleminin 6. gününde, 28 May›s’ta Cezaevleri Genel Müdürü Nizamettin KALAMAN ile görüﬂtüler. Görüﬂmeye Av. Behiç AﬁÇI,
Fahrettin KESK‹N, Niyazi A⁄IRMAN, Nagehan KURT, Melek AKGÜN ve Zeynep YAYLA kat›ld›lar.
Yap›lan görüﬂmede görünen o
ki, F Tiplerinin, tecrit politikalar›n›n
sorumlular›, 2,5 y›ld›r imzalad›klar›
genelgeyi uygulamayan AKP iktidar› ve bürokratlar›, ayn› tutumu
sürdürmektedirler. Görüﬂmede, TAYAD’l› Aileler, F Tiplerindeki
“ Te c r i t ”i ve 45/1 No’lu Genelgeye
göre 10 saatlik “ S o h b e t H a k k › ”n›n
uygulanmad›¤›n› anlat›rken, Cezaevleri Genel Müdürü KALAMAN
“ F Ti p i h a p i s h a n e l e r i n T ü r k i ye’d eki en iyi ha pis han ele r oldu ¤u,
en az›ndan bu hapishanelerde her kes in ya taca k bir yata ¤› ol du¤u ”
ﬂeklinde alabildi¤ine gayri ciddi bir
yaklaﬂ›m sergilemiﬂtir.
‹ﬂte F Tiplerinin mant›¤› da budur. Genel Müdürün konuﬂtu¤u lafa
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bak›n; F T ipi hapi sha nel erde en
az›ndan herkesin yatacak yeri
v a r m › ﬂ . Yatak karﬂ›l›¤›nda tutuklular devletin her türlü keyfi yapt›r›m›na boyun e¤meli o zaman. Tretmana tabi tutulmal›. Tutsaklar tretmana uymuyorlarsa, sonuçlar›na da
katlanmal›. Mant›k budur.
Nizamettin KALAMAN, TAYAD’l›lar›n “Sohbet Hakk›”n› farkl› yorumlad›¤›n›, genelgede “ 10
s a a t e k a d a r ” ibaresinin bulundu¤unu söyleyerek, bugüne kadar Genelge’nin ilgili maddesini uygulamalalar›n› demagojiyle örtbas etmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. TAYAD’l›lar›n; “ d u ru m b u i se n iç in 4 5 /1 say› l› g en el ge d e k i S O H B E T H A K K I N I N uy gulanmad›¤› sorusu” ise cevaps›z
kalm›ﬂt›r. Ye r sorunu, personel so r u n u gibi bahanelerin ise art›k bir
hükmü kalmam›ﬂt›r.

Dün Öyle, Bugün Böyle:
Cezaevleri Genel Müdürü,
“SOHBET HAKKININ UYGULANMASI ÖNCEL‹KL‹ SORUNUMUZ DE⁄‹L” diyerek, AKP iktidar›n›n bugüne kadar verdi¤i sözlerin hepsinin yalandan ibaret oldu¤unu veya AKP’nin verdi¤i sözlerden cayd›¤›n› ortaya koymuﬂtur.
Oysa, daha önce 19 Nisan 2008’de
Adalet Bakan› Mehmet Ali ﬁahin
ile yap›lan görüﬂmede genelgenin
hayata geçirilmedi¤i kabul edilmiﬂ
ve Bakan “bu hakk› uygulataca ¤›m, izleyin pratikte ve görün” diye
söz vermiﬂtir.
10 Saatlik Sohbet Hakk› için genelge yay›nlanmas›, zaten tecritin
varl›¤›n›n kabul edilmesi demekti.
Fakat verilen sözler hep lafta kald›.
Aradan geçen onca zamana ra¤men
genelge uygulanmad›. TAYAD’l›lar
Bakan’dan sonra da Cezaevleri Genel Müdürü’yle görüﬂmüﬂ ve Genel
Müdür de;”bu y›lbaﬂ›ndan itibaren
eksiksi z uygula na cak, bizi t akip
edin” demiﬂti.

Bunun üzerinden de alt› ay geçti. Bugün TAYAD’l›larla yap›lan
görüﬂmede ise Müdür; tüm F Tiplerinde uygulanmak üzere haz›rlanan
27-28 farkl› Avrupa Birli¤i projesinden bahsediyor. TAYAD’l›lar›n
“Bu etkinlikler için personel bulu na bi lir k en n iy e S OHBET HAK KI
için personel bulunmad›¤›” sorusunu ise cevaps›z b›rak›yor.
Çünkü o yaln›zca demagoji yap›yor, hapishane gerçe¤ini çarp›t›yor, gerçekler üzerinden TAYAD’l›larla tart›ﬂam›yor.
TAYAD’l› Aileler, Cezaevleri
Genel Müdürü ile yapt›klar› görüﬂmede sohbet hakk› için; “ B u h a k k›n b ü yü k be dell erle kaza n›l d›¤ ›n ›,
uyg ulan mamas› için h içb ir nede n i n o l a m a y a c a ¤ › n › , Adal et Bakan›
ve Bakanl›k bürokratlar›n›n çeﬂitli
zaman larda defalarca sözler ver diklerini... belirterek SOHBET
HAKKI k o nu su n da so m ut ﬂey le r
söylemesini” istiyor.
Genel Müdür’ün bu soruya verdi¤i cevap, TAYAD’l›lar taraf›ndan
ﬂöyle aktar›ld›: “SOHBET HAKKI”
konusunda somut bir ﬂey söylemeyerek, tutsaklar›n SOHBET HAKKINA ç›kmas›ndansa tretman politikalar›na tabi olmalar›n›, hapishane idareleri taraf›ndan uygulanmakta olan teslim alma programlar›na kat›lmalar›n› istedi.”
TAYAD’l›lar›n s›k›ﬂt›rmalar›
karﬂ›s›nda Müdür Nizamettin KALAMAN, “yer sorunu, personel
yetmezli¤i” gibi bahaneleri bir kenara atarak genelgenin neden uygu-
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lanmad›¤›n› da itiraf etmiﬂ oluyor.
Ya hapishane idaresinin tretman
programlar›na uyulacak, ya da
SOHBET HAKKI YOK diyor.
TAYAD’l› Aileler, Cezaevleri
Genel Müdürü Nizamettin KALAMAN ile gerçekleﬂtirdikleri görüﬂmeyi ayn› gün (28 May›s) ö¤len saatlerinde Abdi ‹pekçi Park›’nda
yapt›klar› bir bas›n aç›klamas›yla
duyurdular. Genel-‹ﬂ Sendikas› yönetimi ve Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i’nin de destek verdi¤i aç›klamada TAYAD Baﬂkan› Behiç AﬁÇI
görüﬂme ile ilgili ﬂunlar› söyledi:
“ .. .B i zc e C ez ae v l e r i G en el Mü d ü r ü
aç›k ve kesin olarak sohbet hakk› n› uygula mak i st eme dikl e ri ni be yan etmiﬂtir. Yaklaﬂ›k 30 kadar tretman program›n›n uygulanmas›nda
bulunabilen personel niye SOHBET
HAKKININ uygulanmas›nda bulunam›yor? F Tipi hapishanelerde devasa büyüklükte boﬂ alanlar varken
niye hala yer yok deniyor? Bu gerçekler gösteriyor ki sorun yer yoklu¤u ya da personel yoklu¤u de¤ildir. Sorun Adalet Bakanl›¤›’n›n bu
hakk› uygulamak istememesidir.
Görünen o ki Adalet Bakanl›¤› hapishanelerde olabilecek olumsuzluklar›n s o r u m l u l u ¤ u n u ü s t l e n mektedir?...”

Klasik A KP Zihniyeti
‹ﬂbaﬂ›nda:YOK
SAYARSAN YOK OLUR.
AKP’in ülkemizde yaﬂanan tüm
sorunlar karﬂ›s›ndaki klasik zihniyeti budur. Politika yap›ﬂ tarz› budur. ‹ﬂsizlik, açl›k, yoksulluk alm›ﬂ
baﬂ›n› gidiyor. AKP, “hamdolsun”larla sanki ülkemizde böyle bir
sorun yokmuﬂ gibi geçiﬂtiriyor, görmezlikten geliyor.
Kürt sorununda yine öyle. Kürt
halk›n›n talepleri yok ortal›kta, bir
taraftan sald›rmaya devam ediyor.
Parti binalar› bas›l›yor, sendikalar
bas›l›yor, dernekler bas›l›yor, yüzlerce insan gözalt›na al›n›yor. Ülkenin her taraf›nda Kürt halk›na yönelik sald›r›lar azg›nca sürdürülüyor.
Sanki bunlar›n hiç birisi bu ülkede

Say›: 183

“ B a ka n l› k bi z i m öf ke m iz i
ve k ararl›l›¤ ›m›z › s›n amama l›d›r. Bugüne kadar sab›rla
k end ile rin in SO HBET HA K KINI uygulamalar›n› bekle diysek bu tavr›m›z yanl›ﬂ
anlaﬂ›lmamal›d›r. Biz çaresiz
de¤iliz... SOHBET HAKKINI
uygulataca¤›z. S OHBET
HAKKI uygulanana kadar
d a A n ka ra ’ ya g idi p g e le c e ¤i z .
Asla yo rul m ayaca¤› z. Her
seferinde daha kalabal›k
gelece¤iz. Ve SOHBET
HAKKINI muhakkak
u y gu latac a¤ ›z . B u ev latlar› m›za sözümüzdür. Sözümüzü
tutaca¤›z .”
TAYAD’l› Aileler
yaﬂanm›yormuﬂ gibi bir de “iyi ﬂeyler oluyor” diye halk›n buna inanmas› isteniyor.
Hapishanelerdeki tecrit meselesine de yine ayn› politika, ayn› anlay›ﬂ. Bakanl›k “Yok sayarsan yok
olur” mant›¤›yla yaklaﬂ›yor Sohbet
Hakk›n› uygulama sorununa. Verdikleri sözü, yay›nlad›klar› genelgeyi unutuyorlar. Hapishanelerde tecrit
iﬂkencesinin, zulmün sürdürülmesini istiyorlar. Çok daha aç›ktan tutsaklar› teslim almak için “tretman”›
devrimci tutsaklara dayat›yorlar. Fakat yan›l›yorlar, devrimci tutsaklara
ne tretman› uygulayabilirler, ne de
bedellerle kazan›lm›ﬂ SOHBET
HAKKINI yok sayabilirler.

“Bakanl›k Bizim
Öfkemizi Ve
Kararl›l›¤›m›z›
S›namamal›d›r”
Ankara’da oturma eylemi boyunca binlerce bildiri da¤›tan, haz›rlad›klar› 100 dosyan›n tamam›n›
ilgili yerlere elden götüren TAYAD'l› Aileler, 31 May›s Pazar günü saat 12.30'da yapt›klar› bir bas›n
aç›klamas›yla eylemlerini bitirdiler.
Aç›klamay› yapan TAYAD Baﬂkan›
Av. Behiç AﬁÇI ﬂunlar› söyledi:
“...Gerekçeler de¤iﬂmedi. Bu nedenle biz tekrar Ankara'ya Abdi

‹pekçi Park›’na geldik. 10 gündür
buraday›z. 10 gündür gece gündüz
parkta kald›k. Milletvekilleri ile Cezaevleri Genel Müdürü ile görüﬂtük.
Milletvekillerinin görüﬂmelerdeki
tav›rlar› genel olarak olumsuzdu.
"Biz genel baﬂkan›m›za iletelim",
"Ben Adalet Bakan›'na söyleyeyim,
genelgeyi uygulas›n" gibi duyars›z,
ilgisiz tav›rlarla karﬂ›laﬂt›k. ... ”
Av. Behiç AﬁÇI'n›n ard›ndan
T‹HV Temsilcisi Dr. Metin BAKKALCI da bir konuﬂma yapt›. Bakkalc›, genelgenin uygulanmamas›n›n büyük bir hukuksuzluk oldu¤u
vurgulad›.

Taksim’de Aç›klama
TAYAD’l› Aileler, 3 Haziran
Çarﬂamba günü ‹stanbul Taksim
Tramvay Dura¤›’nda bir eylem yaparak Ankara’da kald›klar› 10 gün
içinde Sohbet Hakk› için yapt›klar›n› aç›klad›lar. “Hapishanelerde
Tecrit Ve ‹ﬂkenceye Son Sobet Hakk› Uygulans›n” yazan bir pankart›n
aç›ld›¤› eylemde “Adalet Bakan›
Sözünü Tutsun” ve “Sohbet Hakk›
Uygulans›n” sloganlar› at›ld›.
Eylemde Fahrettin KESK‹N bas›na bir aç›klama yapt›. Ankara’da
milletvekilleri, Demokratik Kitle
Örgütleri ve bas›nla yapt›klar› görüﬂmeleri anlatan Keskin; Adalet
Bakan›’n›n görüﬂmek için randevu
taleplerine olumlu ya da olumsuz
bir cevap vermedi¤ini belirterek
Cezaevleri Genel Müdürü Nizamettin KALAMAN ile yapt›klar› görüﬂme ile ilgili bilgi verdi.
Aç›klamas›n›n sonunda Keskin,
“Söz vermek sizin kültürünüzde
ne anlama geliyor?” diye sordu.
TAYAD’l›lar eylemin ard›ndan
‹stiklal Caddesi’nde bildiri da¤›tarak geliﬂmeler hakk›nda halk› bilgilendirdiler.
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de çok gelip gittik.
Buraya gelirken taleplerimiz vard›, bize verilen bir söz
vard› bu sözü hat›rlatmaya geldik. Çocuklar›m›z genelge
ile birlikte ölüm oruçlar›na ara vermiﬂlerdi. O zaman sendikalar, odalar, dernekler, “Bu genelge uygu lanmazsa bu kez Behiç AﬁÇI de¤il
biz ölüm orucuna baﬂlayaca¤›z”
demiﬂlerdi. Biz TAYAD’l› Aileler
olarak yine buraday›z. Adalet Bakanl›¤›’n›n yay›nlam›ﬂ oldu¤u ge-

“ Abdi ‹pekçi Park›’n›n özel bir önemi var;
r as tg el e se çt i¤ im i z bi r yer d e¤i l ”
TAYAD’l› Aileler’in Abdi ‹pekçi
Park›’nda oturma eylemi s›ras›nda
belirttikleri düﬂünceleri:
“ B e n ﬁ e h i t Anas›y›m, Tecrit
Kalks›n Diye Evlad›m› To p r a ¤ a
Verdim.”
M e s u d e D E M ‹ R E L : Hapisanelerde sorunlar›m›z var.
Tecrit için verilen sözlerin tutulmas›n› istiyoruz. Bunun
için oturma eylemi yap›yoruz.
Onlardan güllük gülistanl›k
gül bahçeleri istemiyoruz.
Hakk›m›z neyse onu istiyoruz, versinler. Hem çocuklar›m›za tecriti uygulamas›nlar. Benim
ﬂu anda içerde çocu¤um yok. 121.
ﬂehit Serdar Demirel’i topra¤a verdim. Ben ﬂehit anas›y›m, tecrit
kalks›n diye evlad›m› topra¤a
v e r d i m . ﬁimdi de beni buradan
kimse kald›ramaz. Ayaklar›m›n üstündeyim kimsede beni kald›ramaz.
Benim söyleyeceklerim bu kadar.
Ayﬂe ﬁAH‹N: Yedi gündür buraday›z. Adalet istiyoruz. Görüﬂmeler
nas›l geçti derseniz, gitti¤imiz yerler bizi iyi karﬂ›lad›lar. Biz ziyarete
gittik, onlar buraya ziyarete geldi.
Kimi milletvekilleri ile görüﬂtük.
Milletvekilleri de geçiﬂtiriyorlar.
Adalet Bakanl›¤› randevu vermiyor.
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Bu sorunu çözsünler insanlar bize yard›mc› olsun, duyarl› olsunlar.
Baﬂka ne diyebileyim. Sohbet hakk›
verilsin. Ölüm oruçlar› tekrar baﬂlamas›n. Biz sonuna kadar mücadele
edece¤iz.
P a ﬂ a Ç ‹ M E N : Adalet Bakanl›¤›’n›n vermiﬂ oldu¤u sözü tutmas›n›
istiyoruz. Sohbet hakk› günde iki
saat, Adalet Bakanl›¤› sözünde durmuyor. Buradaki görüﬂmelere arkadaﬂlar›m›z gitti, görüﬂmeler pek sonuç vermiyor.
Biz yine buralara gelip, buralar› aﬂ›nd›raca¤›z sorun çözülene
k a d a r. Adalet Bakan› sözünü tutana
kadar biz yine buralara gelip aﬂ›nd›raca¤›z... Burada halktan yo¤un ilgi
gördük. Neden burada oturuyorsunuz diyorlar, bildirilerde aç›kl›yoruz, anlat›yoruz. Hakl›s›n›z deyip
baﬂar›lar diliyorlar.
‹ s m e t E RT Ü R K : Geçen hafta
Cumartesi’den beri buraday›z. Biz
F Tipi hapishanesindeki çocuklar›m›z için buraday›z. Adalet Bakanl›¤›n›n yay›nlam›ﬂ oldu¤u 45/1 adl›
genelgeyi uygulamad›¤› için buraday›z. Tek odada kalmak zor, ac›d›r.
Melek AKGÜN: Biz daha önce

nelgeyi uygulamas›n› istiyoruz.
Çünkü kazan›lm›ﬂ bir hakt›r. Bunun
çok bedelini ödedik. Bu hakk› 122
evlad›m›zla ald›k. Biz bedel ödedik.
Bu hakk› alana kadar da mücade le etmeye devam edece¤iz. TAYAD’l› Aileler olarak bizi onlarda
iyi bilirler. Evlatlar›m›z için yapamayaca¤›m›z bir ﬂey yoktur. Bunu
kendilerine de belirttik. Biliyorsunuz genelge ile ölüm oruçlar›na ara
verildi. Bu genelge uygulanmasa
sorumlusu sizler olacaks›n›z. AKP
Hükümeti olacak. “Bize aba alt›ndan sopa m› göstermek istiyorsunuz? dediler. Biz de sadece olabilecekleri hat›rlatmak istiyoruz dedik.
Tek sorumlu olarak sizi tutaca¤›z
dedik. Görüﬂmemiz sert geçti.

“ B e n im o ¤ lu m 1 y ›l d ›r a ç ›k gö rüﬂe ç›kamad›.”
Halil KARAO⁄LAN:
Çocuklar›m›z cezaevinde, burada çocuklar›m›z›n haklar›n› savunuyoruz, iﬂkenceden dolay› bask›dan
dolay› buraday›z. Bir ﬂey söyledin
mi, sen “ t e r ö r i s t s i n ” diye bir damga vuruyorlar. Çocuklar›m›z›n bir
suçu yok. Benim o¤lumun yerini
de¤iﬂtirmiﬂler. De¤iﬂiklikten dolay›
iﬂkence görmüﬂ. Aç›k görüﬂe gittik.
Benim o¤lum 1 y›ld›r aç›k görüﬂe
ç › k a m a d› . Rapor vermiﬂler ama ge -
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çersiz yaz›yormuﬂ.

“ Abdi ‹pekçi Par k›’n ›n özel bir ön emi
va r; ra s tge le s e ç ti¤ imiz
bir y e r de ¤ il. ”
Be hi ç A ﬁ Ç I :
23 May›s Cumartesi
sabah›ndan beri TAYAD’l› Aileler olarak Abdi ‹pekçi
Park›’nday›z. Daha önce 7 y›l sür e n B ü y ü k Ö l ü m O r u c u D i reni ﬂi’nin simgelerinden bir tanesi.
A s l › n d a o d i re n i ﬂ l e b i r l i k t e a n › l a n ,
o eylemle birlikte halka ulaﬂabil di¤imiz kap›lardan birincisi hatta
en önemlisi denilebilir. Abdi ‹pekçi’ye o nedenle geldik.... Niye Abdi
‹ p e k ç i y e g e l d i k ? Çünkü Ölüm
Orucu eylemine ara verilmesini
sa¤layan 22 Ocak 2007 tarihli 45/1
Genelge 3 y›ld›r uygulanm›yor.
Buraya gelmeden önce ‹stanbul’da çokça randevu alm›ﬂt›k. Milletvekilleri, CHP, AKP… Bir k›sm›
talebimize cevap verdi, görüﬂtük.
Bunlar›n hepsinin ortak tav›rlar›
ﬂöyle özetleyebiliriz: Umursamaz,
bilgisiz, duyars›z bir tav›r. Bize
yaklaﬂ›mlar› geçiﬂtiren bir tarzdayd›.... Tabi ölüm orucunun ara verilmesine girdi¤imiz süreçte D‹SK,
KESK, TTB, ÇHD, TMMOB ve
Barolarla birlikte daha önce Adalet
Bakan› ile görüﬂmeyi birlikte yapm›ﬂt›k. Verdikleri söze sad›klar, zaten buraya da ziyaretimize geldiler.
Bize desteklerini de¤iﬂik ﬂekilde
gösterdiler. Ve yine Bakan’la görüﬂ-
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me karar› alm›ﬂt›k. Bu görüﬂmeyi
yapaca¤›z. Yine bu kurumlarla yapaca¤›z. Tecrite karﬂ› mücadelede
TAYAD’›n yan›nda olacaklar ve tabi ki tutsaklar›n yan›nda da olacaklar...
Biz halk›n ilgisinden ve deste¤inden memnunuz. Belki bizim bir
eksikli¤imiz oldu, bir imza kampanyas› baﬂlatmad›k. Gelen birçok
insan onu sordu. ‹mzalayabilece¤imiz bir metin var m›? Bu da insanlar›n dürüstlü¤ünü, iyi niyetlili¤ini
gösteriyor. Bize nas›l yard›mc› olabileceklerini söylüyorlar. Bizi evlerinde a¤›rlamak isteyen insanlar da
oldu. Bütün bunlar›n bence halk›n
sahiplenmesi, sevgisi, sayg›s›n›n
önemli oldu¤unu düﬂünüyorum...
Mücadele devam ediyor. Bizim
b i r t a a h h ü d ü m ü z v a r d › . B u t a a hhüt 22 ocak 2007 de verdik. Ve o
z a m a n Adalet Bakanl›¤›’n›n soh bet hakk›n› uygulayamayaca¤›n›
ve bu genelgeyi uygulayamayaca ¤›n› biliyorduk. Ama ﬂunu da i yi
biliyoruz, bunu biz uygulataca¤›z.
Adalet Bakanl›¤›’n›n kendisi bunu uygulamak istemeyecek ama
biz uygulataca¤›z. Bu mücadeleye
devam ediyoruz...
F a h re t t i n
KESK‹N
Hapishanelerde tecrit ve iﬂkence sürmektedir. Sohbet hakk›
kullan›lmamaktad›r. Bu hak hapishanelerde
ve d›ﬂar›da direnerek hak
edilmiﬂtir.
Sohbet hakk›n›n kullan›lmas› için daha önce de kazan›lm›ﬂ hak olan 45/1 say›l›
genelge dönemin adalet bakan› Cemil Çiçek taraf›ndan
yay›nland›. O zaman Av. Behiç Aﬂç› ölüm orucu direniﬂinde idi. Sohbet hakk› tecrit
edilmiﬂ tutuklular›n 10 kiﬂi
bir araya gelerek sohbet etmeleri. 3 dönem adalet bakan› de¤iﬂti. Halen sohbet hakk› uygulanm›yor...

Defalarca Ankara’ya geldik.
Hiçbir çözüm getirmediler. “Biz bu
i ﬂin ta k ip çi si o la ca¤ › z, p es et m ek
yok. Böyle bir ﬂeye hakk›m›z yok.”
N a g e ha n K URT
Bir hafta içinde milletvekilleriyle görüﬂmeler yapt›k, Ceza ve
Tevkif Evleri Genel
Müdürü’yle görüﬂtük.
Yani zaten biliyorduk,
milletvekilerinin öyle
milletin vekili olmad›¤›n› gördük.
Kimi genelgeden, tecritten haberdar
de¤ildi zaten. Onur Öymen genelgenin içeri¤i nedir diye sordu mesela... Baﬂka bir milletvekili de çok
duyarl› gibi davranm›ﬂt›, üzülmüﬂtü
ama bilmiyordu bizden ö¤rendi.
Duyarl›l›¤› bu kadar asl›nda. Türkiye’de yaﬂ›yor, F Tiplerinde haberdar de¤il. Sonra insan haklar› komisyonu üyesiymiﬂ, Malik Ejder
Özdemir, F Tiplerinin di¤er hapishanelerle k›yasland›¤›nda daha iyi
oldu¤unu söyledi. Ama biz, tecritin
ne kadar kötü oldu¤unu biliyoruz,
m e s e l e t e c r i t t i r... Ceza ve Tev kifevleri Genel Müdürü ile görüﬂmeye gitti¤imizde konuﬂmas›, yüzündeki ifade çok lakaytt›. Sonra
bakt› karﬂ›s›nda ciddi insanlar var,
konunun önemini, ciddiyetini bizim
tavr›m›zdan hissetti ...
Çok duyarl› insanlar var, o zaman mutlu oluyoruz. Parka kendili¤inden geliyorlar sohbet ediyoruz.
Ne yapmaya çal›ﬂt›¤›m›z› anlat›yoruz. Ne yapabiliriz ki, biz ne yapal›m ve nas›l katk›m›z olur diyorlar.
Güzel sahiplenme, güzel evet.
Abdi ipekçi park›nda olmak iﬂte
bu mücadelenin ucundan tuttu¤unuzu hissettiriyor, güçlendiriyor. ﬁöyle anlatay›m, biraz önce KESK’e
geçmiﬂ olsuna gitmiﬂtik. Oradan
geliyoruz. Dedi ki bir a r k a d a ﬂ › m›z; yorulduk ﬂurada dinlenelim
b i r a z . Yok d e di b i r b a ﬂ k a a r k a d a ﬂ. B iz e vim iz e gid el im. Ev diy e
k ast etti¤i ise A b d i ‹ p e k ç i P a r k › ,
bizim için önemi böyle bir ﬂey.
‹ k i n c i a d re s i m i z h a t t a e v i m i z b u ras› bizim.
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lanm›ﬂ figür maketi yine bir köﬂeye konulmuﬂtu.
Sergi hafta sonuna kadar kadar
Armutlu’da ziyarete aç›k olacak.
Ayr›ca ‹stanbul’da üniversitelerde de sergi aç›larak ö¤renci gençli¤e Yürüyüﬂ tan›t›ld›.
3-4 Haziran günleri ‹stabul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde “Yürüyüﬂ Dergisi 5
Yaﬂ›nda, Yürüyüﬂümüz Sürüyor” sergisi aç›ld›.
Aç›l›r aç›lmaz sivil polislerin
yönlendirmesiyle gelen ÖGB ﬂefi
sergiyi dekan›n istemedi¤i, güvenlik alamayacaklar› bahanesiyle serginin kald›r›lmas›n› istediler. “Sak›n dekan de¤ilde sivil polisler yönlendirmesin seni” diyen sergi çal›ﬂan› ö¤renciler sergiyi kald›rmayacaklar›n› söylediler.
Sergi aç›ld›¤› süre içerisinde ö¤rencilerin yo¤un ilgisiyle karﬂ›land›. ‹lk gün bahçede aç›lan sergi

YÜRÜYÜﬁ 5. Yaﬂ›nda
Okurlar›yla Buluﬂtu

Armutlu
Cemevi
Dergimiz “Yürüyüﬂ” devrimci
bas›n mevzisinde 5. y›l› doldurdu.
Dergimizin 5. y›l› dolay›s›yla
düzenlenen sergilerin ilki Küçükarmutlu Cemevi bahçesinde aç›ld›.
29 may›s günü haz›rl›kl›klar› tamamlanan sergi, ayn› gün akﬂam
saatlerinde mahalle halk›n›n kat›l›m›yla aç›ld›.
Sergi, dergimizin 5 y›ll›k kapaklar›ndan seçmeler, görmüﬂ oldu¤u
toplatma el koyma gibi bask› ve yasaklar›n ifade edildi¤i resim ve
yaz›lardan oluﬂuyor.
Ayr›ca Yürüyüﬂ’ün izledi¤i
devrimci çizgi içersinde yay›nlanan Kurtuluﬂ dergisini satarken
ﬂehit düﬂen ‹rfan A¤daﬂ’›n ve
Engin Çeber’in resmi ﬂehitler
için düzenlenen köﬂede duruyordu.
Engin Çeber’in büyük boyutlarda haz›r-

B o¤ a z i ç i
Üniversitesi

ikinci gün
ya¤mur nedeniyle
Hergele
Meydan›’na
aç›ld›. Burada
da ö¤rencilerin
ilgisi yo-¤undu.
Bo¤aziçi Üniversitesi bahçesinde
5. y›l›nda yürüyüﬂümüz
sürüyor sergisi 5 Haziran’da aç›ld›. Sergiye
ö¤retim üyelerinin,
üniversite çal›ﬂanlar›n›n ve
ö¤rencilerin ilgisi
yo¤undu.Yunanistan
Selanik Aristo
Üniversitesi’
nden bir panele
kat›lmak için
gelen profesör
Nikolaus Katis
de sergimizle
yak›ndan ilgilendi. Dergimizin içeri¤i
ile ilgili
sorular
sordu.
Sosyalist bir dergi oldu¤umuzu ülkemizdeki devrimcilerin ve gerçe¤in sesi olarak 5 y›ld›r yay›n hayat›m›za devam etti¤imizi ö¤renen profesör sergi çal›ﬂanlar›yla sergimizi
oluﬂturan kapaklar›n önünde foto¤raf çektirdi.

larla tepkileri yumuﬂatmaya çal›ﬂt›.
AKP ‹ktidar›n›n cesaretlendirdi¤i
iﬂkenceciler, tacizlerini mahkeme salonlar›nda da sürdürme pervas›zl›¤›n›
gösteriyorlar.
‹ﬂkenceye, iﬂkencecileri koruma politikalar›na karﬂ›y›m diyen tüm kiﬂi ve kurumlar› mahkemeye, iﬂkencecilerden hesap sormaya, iktidar›n iﬂkencecileri koruma politikalar›na dur demeye, adalet istemeye davet
ediyoruz.

Engin Çeber Davas›’na Ça¤r›
‹ﬂkenceci Katiller Cezaland›r›ls›n!
Engin Çeber; adalet istedi¤i için tutukland›. Gözalt›nda iken polislerin, tutukland›ktan sonra da, Metris hapishanesinde jandarma ve gardiyanlar›n iﬂkenceleri sonucu
katledildi.
‹ktidar, tarihinde ilk defa iﬂkenceyi kabul etmek zorunda kald›. Hem Adalet Bakan›; “Engin’in arkadaﬂlar›ndan ve ailesinden özür dilerim” dedi, hem de iﬂkencecileri korumaya ve kollamaya devam etti.
Aç›lan davayla, göstermelik tutuklama-
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Tarih: 8 Haziran 2009 / Pazartesi
Yer: Bak›rköy Adliyesi
Saat: 10.00
HALK CEPHES‹
7 Haziran 2009

‹STANBUL / ARMUTLU

eylemde polisin kamerayla çekim
yapmas› engellenirken, Halk Cepheliler eylemde okuduklar› aç›klamada; “5. y›l›n› dolduran Yürüyüﬂ
Dergisi tüm hukuksuzluklara, gözalt›lara, iﬂkenceyle katledilmeye
karﬂ›n adaletsizli¤e karﬂ› ç›kmaya
devam edecek. Adaletsizli¤e karﬂ›
ç›kmak suç ise biz bu suçu iﬂlemeye
devam edece¤iz” denildi.
31 May›s günü Ça¤layan ve
Esenyurt da yap›lan eylemler sonras› dergi da¤›t›m›
yap›ld›. Eylemlerde
yap›lan aç›klamalarda; adalet istemeye
ve gerçekleri halka
taﬂ›maya devam edilece¤i belirtildi.

YÜRÜYÜﬁ Y‹NE YOKSUL HALKIN
YAﬁADI⁄I MAHALLELERDE
Yürüyüﬂ Bursa’da
Yürüyüﬂ 1 May›s’ta
Yürüyüﬂ Ça¤layan’da
Yürüyüﬂ Malatya’da
Yürüyüﬂ Hatay’da
Yürüyüﬂ Esenyurt’ta
Yürüyüﬂ Küçükarmutlu’da
Yürüyüﬂ ‹zmir’de
Halk Cepheliler Ferhat’› vuranlar›n, Engin’i katledenlerin cezaland›r›lmas› için her hafta gerçekleﬂtirdikleri eylemleri bu hafta da sürdürdüler. ‹stanbul’un emekçi mahalleleri olan 1 May›s, Ça¤layan ve
Esenyurt
sokaklar›nda yap›lan
aç›klamalardan sonra Yürüyüﬂ halka ulaﬂt›r›ld›. Halk Cepheliler eylemlerde “Ferhat’› Vuranlar, Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n”
pankartlar› açarlarken Engin’in resminin bulundu¤u dövizleri taﬂ›d›lar.
Eylemlerde “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Adalet ‹stiyoruz, Yürüyüﬂ
Susturulamaz” sloganlar›
hayk›r›ld›.
27 May›s günü 1
May›s Mahallesi
‹STANBUL
3001. CadESENYURT
de yap›lan
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***
Gerçekleri hayk›ran, Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm ‹çin Yürüyüﬂ Dergisi, beﬂinci y›l›nda okurlar›
taraf›ndan elden ele yeni okurlara
ulaﬂt›r›l›yor... Malatya sokaklar›nda, Hatay'›n beldesinde Bursa ve ‹zmir’in mahallelerinde, halka ulaﬂt›r›ld› Yürüyüﬂ...

Yürüyüﬂ K üçükarmutlu’da
31 May›s günü ‹stanbul Küçükarmutlu'da toplu dergi da¤›t›m› yap›ld›.
Da¤›t›mda mahalle halk›na megafonla konuﬂmalar yap›ld›. Mahallelilerden "Da¤›t›m› art›k böyle mi yapacaks›n›z" diye soranlar olurken, evinden ç›k›p dergiyi sokakta alarak destek verenler oldu.

Bursa: A KP Zalim ve Yalanc›
2–3 Haziran günleri, Teleferik
ve Kestel’in Kale mahallesinde Yürüyüﬂ’ün da¤›t›m› yap›ld›.
Yürüyüﬂ
okurlar›
da¤›t›m
s›ras›nda ; F Tiplerinde tecrit ve iﬂkencelerin devam etti¤ini, sohbet
hakk›n›n uygulanmad›¤›n›, Adalet
Bakan›’n›n sözünde durmad›¤›n›
anlatt›lar. “genelgenin uygulanmas›
için yeterli personel yok.” yalan›n›
söyleyen cezaevleri müdürünü ve
adalet bakanl›¤› teﬂhir etiler.
Dergi alan bir mahalleli; “Bu dergide yazanlar hiçbir yerde yok. Bun-

lar› yazmak cesaret ister. Helal olsun” diyerek dergimizi sahiplendi.

Malatya: Yür üyüﬂ
mahallelerde
26-27 May›s günleri Yeﬂilyurt
Caddesi ve Çavuﬂo¤lu mahallerinde, 1-2 Haziran günlerinde Emeksiz, Yeﬂilyurt, Nasuhi caddelerinde
ve Paﬂaköﬂkü halk pazar›nda Yürüyüﬂ da¤›t›m› ve sat›ﬂ› yap›ld›.
Dergi da¤›t›mlar›nda Halk Cephesi’nin baﬂlatt›¤› "‹stiyoruz Alaca¤›z" kampanyas› da insanlara anlat›ld›. Ö¤rencilerin, velilerin, ö¤retmenlerin haklar› olan ücretsiz ulaﬂ›m için birleﬂerek mücadeleyi büyütmeleri konusunda ça¤r›lar ve
bilgilendirmeler yap›ld›. Tecritin iﬂkence oldu¤ununda anlat›ld›¤› dergi
da¤›t›m›nda okurlardan biri kendisi
d›ﬂ›nda 3 kiﬂiye daha dergi okuttu¤unu belirterek Yürüyüﬂ’ü sahiplenmesini ifade etti.

Hatay: “ Dergiyi 3 kiﬂiye daha
okutuyorum”
26 May›s günü, Hatay'›n Küçük
Dalyan Beldesi’nde Yürüyüﬂ halka
ulaﬂt›r›ld›. Tan›t›m s›ras›nda Tecrit
ve sonuçlar› anlat›l›rken, sansür ve
devrimci bas›n›n önemi üzerine
sohbetler yap›ld›. Tan›t›m s›ras›nda
esnaflar dergimizi be¤endi¤ini ifade ederek "Sanmay›n ki dergiyi sadece ben okuyorum benimle birlikte üç kiﬂiye daha okutuyorum" dedi.

‹zmir: “‹zzettin Do¤anlar
günümüzün H›z›r Paﬂalar›d›r”
30 May›s günü Harmandal›, Limontepe, Eskiizmir mahallelerinde
dergi sat›ﬂ› ve tan›t›m› yap›ld›. Tecrite karﬂ› direniﬂin anlat›ld›¤› dergi
sat›ﬂ›nda ayr›ca Devrimci Alevi Komitesi’nin
aç›klamas›
anlat›larak “
‹zzettin Do¤anlar günümüzün H›z›r
Paﬂalar›d›r”
MALATYA
denildi.

YÜRÜYÜﬁ
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Halk›n ba¤r›nda bir sergi
Armutlu Cemevi bahçesinde
hummal› bir çal›ﬂma içindeyiz. Yürüyüﬂ Dergisi’nin beﬂinci yaﬂ›n› kutlayaca¤›z! Yürüyüﬂ Dergisi 5 yaﬂ›nda...
Düzenin gazeteleri, dergileri, y›ldönümlerini kokteyllerle kutlarlar.
Lüks otellerin lüks salonlar›nda
ﬂampanyalar patlat›rlar. Devrimci
bas›n ise bütün bu ﬂaﬂaadan ayr›l›r.
Bir gecekondu mahallesinin tam ortas›nda kurulan bu sergide yaﬂad›¤›m›z an›lar, iﬂte bu yüzden yazmaya
de¤erdi.
Tan›d›k, bildik sokaklar ve insanlarla geçirdik bir günümüzü. Yürüyüﬂ Dergisi, devrimci bas›n mevzisinde 23. y›l›n› kutluyord u asl›nda.
Çözüm’den Mücadele’ye, Kurtuluﬂ’tan Vatan’a, Ekmek ve Adalet’e
ve oralardan Yürüyüﬂ’e uzanan uzun
yolda, her sat›r onurla yaz›ld› tarihe.
A¤›r bedelleri ödenerek, can pahas›na korundu bu mevzi.
Yürüyüﬂ Dergisi’nin ad›n› en geniﬂ kesim; belki de en çok dergi satarken s›rt›ndan kurﬂunlanarak felç
b›rak›lan F e r h a t G e r ç e k ve Ferhat
için adalet isterken gözalt›na al›n›p
iﬂkencede katledilen E n g i n Ç e b e r
ile birlikte duydu. Ancak yoksul
kondular›n her daim konu¤uydu Yürüyüﬂ. Hatta aileden biri gibiydi. Onbinlerce kondunun kap›s›na vard›¤›n›zda, bir yoksul çay› yudumlarken
masan›n üzerinde bir yerlerde Yürüyüﬂ dergisi bulursunuz. Gerçekleri
yazan, halka kendi gerçe¤ini anlatan
ve devrim ça¤r›s› yapan dergi: Yürüyüﬂ.
Sadece bir dergi de¤ildir elbet.
Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi verenlerin sesi-solu¤udur; onlar›n halka aç›lan penceresidir. ‹ﬂte bu nedenledir gördü¤ü
bask› ve zulüm.
Elbette bu yolda yaln›z de¤ildi
‘Yürüyüﬂ’... En zor zamanlarda mutlaka gelip okurlar› sahiplenmiﬂtir
Yürüyüﬂ’ü. Derginin bas›m›ndan da¤›t›m›na, sat›ﬂ›na kadar okurlar› üstlenirler tüm görevleri.
ﬁimdi yine dost ba¤r›ndayd› Yürüyüﬂ.
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Yürüyüﬂ; okurlar›na, “Yürüyüﬂ”ünü anlatmak için mahallelerde,
okullarda, sendikalarda, parklarda,
cemevlerinde, derneklerde beﬂ y›ll›k
kapaklar›n› sergileyecekti. Bir sergi
açmak e¤er s›rt›n›z› sponsorlara dayam›yorsan›z zahmetli ve zor bir iﬂtir. Ancak baz› ﬂeyleri ise sponsorlar
size asla sa¤layamaz. ‹deolojidir,
inançt›r bunun ad›. Paran›n sat›n alamayaca¤› ﬂeylerdir yani.
Yani dayan›ﬂma, yani el ele verme, birlikte bir iﬂi baﬂarabilmenin
mutlulu¤u, ç›kars›z...
‹ﬂte biz de dost ba¤r›nda, böyle
bir iﬂe giriﬂtik. Yürüyüﬂ Dergisi’nin
kapaklar›n› sergileyece¤imiz mekanda haz›rl›klara koyulduk. Mahallenin gençleri ilgiliydiler. Hep birlikte yapt›¤›m›z ve biraz da acemi
oldu¤umuz bu iﬂte pek
çok aksakl›kla karﬂ›laﬂt›k. ‹lk olarak
fotokopicide resimleri almaya giden arkadaﬂ›n baﬂ›n› bir demire çarpmas›yla baﬂlayan aksakl›klar, bir
arkadaﬂ›n duda¤›na yap›ﬂt›rd›¤› koli band›n›
aniden çekmesiyle duda¤›ndan akan kan› bir türlü
durduramam›zla devam
etti!
Alüminyum levhalar›
yere monte ederken saatlerimiz su gibi ak›p geçiveriyordu. Ancak bir ad›m bile ilerledi¤imiz söylenemezdi. Büyütüp brandaya bast›rd›¤›m›z
bütün dergi kapaklar›n› çelik halata
takarak, o çelik halat› bir yerlere
monte ederek ilerliyoruz. Çelik halat›n ucu zaman zaman elimize bat›yor. Ç›kan kan art›k brandalara bulaﬂmaya baﬂl›yor. “Çok kanl› bir
sergi oldu bu!” diyoruz birbirimize.
Bazen de bu halat›n ucu çatallan›p brandan›n içinden geçmez oluyor. Tam bir iﬂkence! Ezmeye kalksak iyice berbat oluyor. Bizi izleyen
teyze fikir üretiyor:
“Yavrum çakma¤›nan ucunu yak›n azc›k! Kopar o.”

Baﬂka biri imdad›m›za yetiﬂiyor.
Halat›n ucunu kesiyoruz. Çal›ﬂma
arkadaﬂlar›m›z o kadar de¤iﬂik yaﬂ
gruplar›ndan ki, herkes bir fikir üretiyor; fikirle kalm›yor uygulamaya
da geçiyor.
“Bak güzelim onu ﬂöyle az›c›k
kan›rt, o zaman ç›kar o yerinden,
yo¤sam böyle ölsen ç›kmaz”
Bu amca pazarc›l›k yap›yor. Tecrübesiyle bize yol gösteriyor. Foto¤raflar› tarih s›ras›na koymak için yere diziyoruz. Ona göre bir düzenleme yapaca¤›z. Bir amca yanaﬂ›yor.
Kevser M›rzak’›n resminin oldu¤u
kapa¤a uzan›yor, “Kevser’imin
resmini yere koymay›n, siz onlar ›

yaparken ben Kevser’imin resmini
tutar›m” deyip al›yor resmi. “Amca
hepsini yere koymak açmak zorunday›z yoksa olmaz, nas›l seçelim?”
diyemiyoruz. Kevser’in resmini tutmaya devam ediyor.
Yaﬂl› bir amca geliyor. Mahalleli
bir abla bize amcay› tan›ﬂt›r›yor.
“Merhaba k›z›m, sen benim o¤lumun resmini gördün mü?”
ﬁaﬂ›r›yorum. O¤lu kim acaba?
Yürüyüﬂ dergisinden kesti¤i o¤lunun resmini gösteriyor bize. O¤lu bu
mahallenin devrimcisi, bir çat›ﬂmada polis taraf›ndan vurulmuﬂ. Ad›
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M u h a r re m K a r a k u ﬂ . Amcan›n
gözlerine bir bak›yorum ki, sanki
Muharrem Karakuﬂ bana bak›yor.
Resmi kendisine veriyorum. Ayn›
özenle cüzdan›na yerleﬂtiriyor ve
bastonuna tutuna tutuna gidiyor. Bo¤az›ma bir ﬂeyler dü¤ümleniyor. Ah
diyorum... Yürüyüﬂ, halk›n dergisi.
Kimse izleyici de¤il bu sergide.
Biraz resimlere bakan, telaﬂ›m›z› görüp yard›ma koﬂuyor. ‹ki
gündür canla baﬂla
sergi için

u¤raﬂan mahallenin gençlerinden Emrah, “Ben evin tesisat› ile bu
kadar u¤raﬂmad›m abla, nedir bu bir
türlü bitmedi” diyor. Sonra bizleri
Küçükarmutlu’da yap›lan ölüm orucu direniﬂinden hat›rlad›¤›n› söylüyor. Sonra ekliyor “Ama ben o zaman çok küçüktüm”... “O kadar oldu
mu yav...” diyesi geliyor insan›n.
Emrah 10 y›l öncesinden bahsediyor.
O zaman elbette 10 yaﬂ›nda bir çocuksa, ﬂimdi 20 yaﬂ›nda bir delikanl›.
Mahalleden bir dü¤ün evinden
sergi için çal›ﬂanlara, yemek gönderiliyor tepside. Sergi haz›rl›klar› s›ras›nda herkes kendine bir iﬂ buluyor.
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“Sen bana bu poﬂeti neden verdin
g›z?”
“‹çine t›palar› koy diye... Akﬂam
ne yemek yap›can Meliha? Size gelelim mi?”
“Aylara göre ay›r›yoruz abla, kapaklar› kar›ﬂt›rma!”
“Anam gözüm görmüyor ki, ne
yaz›yor burda Haziran m›?”
“Can›m, bi ﬂey yemediniz güneﬂin alt›nda biraz ara verin, bi
lokma yiyelim k›z.”
“Kolay gelsin gençleeerr, ne
sergisi bu?”
“Yürüyüﬂ Dergisi’nin sergisi amca, kapaklar›n› sergiliyoruz”
“Haaaa güzeeelll. Sar›yer
Belediyesi’nden de yer isteyin, güzel yerleri var bak...”
Böyle sürüp gidiyor diyaloglar. Merak var bu
cümlelerde; istek var,
inanç var, coﬂku var. Kolektif eme¤in insanda yaratt›¤› tarifsiz huzur
var...
Art›k yavaﬂ yavaﬂ
iﬂin sonuna geliyoruz.
Son bir gayretle bitiriyoruz. Engin’in ve
dergi da¤›t›mc›s› bir
çocu¤un resminin
oldu¤u sembol figür maketi de yerleﬂtiriyoruz.
Sinevizyondan
ise dergi sat›ﬂlar›ndan kurgulanm›ﬂ
görüntüler dev ekranda. Tam izlemeye de¤er görüntüler. Hele bir tanesi
var ki çok çarp›c›. Yukar›dan uzat›lan sepete Yürüyüﬂ dergisi konuluyor sonra sepet yukar› çekiliyor. Bu
kadar do¤al, bu kadar halktan; ek mek gibi, süt gibi. Öyle bir gereklilik hali bu..
Sergiyi eli bastonlu yaﬂl› bir
adam izliyor. ‹ki dakikal›k görüntü
öyle çarp›c› ki sürekli izlemekten s›k›lm›yor insan. Dergi sat›ﬂ› s›ras›nda
megafondan duyurusu yap›l›yor derginin:
“Haftal›k devrimci bas›n
Yürüyüﬂ okuyun! ...”

En sonunda serginin haz›rl›klar›
bitiyor. Tam geriye çekilip bitmiﬂ haline bakacakken, tam bir felaketle
karﬂ› karﬂ›yay›z. Saatlerdir kurdu¤umuz serginin bir anda yere y›k›lmas›na inanam›yorken bir a¤lama sesi
duyuyoruz. Herkes sesin geldi¤i yere koﬂuyor. Gürbüz bir k›z çocu¤u
sergiye as›lm›ﬂ resimlerin aras›nda
koﬂturmaca oynarken nas›l olduysa
aya¤› tak›l›p düﬂüyor ve bir halat›n
yerinden ç›kmas›yla bütün sergi yerlere seriliyor. Çocuk iyi. Sadece biraz korkmuﬂ. Baﬂ›nda hafif bir ﬂiﬂlik
var.
Annesi panik halde. Annesinin
pani¤ini gören k›z aya¤a kalk›yor:
“Bak anneci¤im bir ﬂey yok, yürüyorum.”
Yüzüne su serpiyoruz. Ve hastaneye götürüyoruz. Film çekilip gereken tedavisi yap›l›yor.
Sergi ise yerlerde. O saatte kaynakç› bulmak zor. Zor de¤il imkans›z. Ancak hiçbirimiz eve gidip yatamay›z. Yatsak uyuyamay›z. O sergi
yeniden yap›lacak, baﬂka çare yok.
Nas›l, nas›l, nas›l?
Genç bir çocuk resimlerin as›l› oldu¤u teli tutuyor. “Abla üzülmeyin
ben bunu üç gün tutar›m böyle, siz di¤erlerini tak›n a¤›r de¤ilmiﬂ” diyor.
Pazarc› amca yavaﬂ yavaﬂ geliyor. “Bak buradan direkten ald›¤›m›z›nan karﬂ›daki pencerenin demirine takaca¤›z, anlad›n m› gülüm?”
Onun da yard›m›yla tekrar yeni
baﬂtan as›yoruz bütün resimleri.
Gece yar›s›n› çoktan geçti.
Zeynep Ablan›n bizim için yakt›¤› mangal çoktan sönmüﬂ... En sonunda bitti ya, art›k huzurluyuz.
Ac›kt›¤›m›z› farkediyoruz. Eve gidip
oturuyoruz “Allah ne verdiyse sofras›”na.
Gece yata¤›m›za uzand›¤›m›zda
megafonla ba¤›ran genç k›z›n sesi
hala kulaklar›mda:
“Yürüyüﬂ!
H afta l›k de vrimc i ba s›n
Y ür üy üﬂ ge r ç e k l e r i y a z › yo r
Yürüyüﬂ okuyun! ... .. ”
5. Yaﬂ›n kutlu olsun Yürüyüﬂ,
onurlu yolunda nice yaﬂlara!
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Devrimci Bas›n
Mevzisinde

3. B ölüm
Devrimci Bas›n Mevzisi’nde 23 y›l› anlatmaya, 1. Bölümde A¤ustos 1978’de yay›nlanan Dev-Genç’i, 1980 Mart›nda yay›nlanan
Devrimci Sol’u, ve 1986 Aral›k’›nda devrimci bas›n mevzisinde yeni bir dönemi baﬂlatan Yeni Çözüm sürecini anlatarak baﬂlad›k.
‹kinci bölümde 1990 Temmuzunda yay›na baﬂlayan 15 günlük ve sonra da haftal›k
Mücadele dergisinin dört y›l› aﬂk›n mücadele
öyküsünü anlatt›k. Bölümün sonunda ise,
“kavgan›n sesi” Kurtuluﬂ’un yay›n alan›ndaki
kavgas›n› anlatmaya baﬂlam›ﬂt›k. Yaz› dizimize Kurtuluﬂ’un kavgas›yla devam ediyoruz.

***
Kay›plar, infazlar ve ard›ndan
Susurluk, Kurtuluﬂ’un kapaklar›nda
en s›k dile getirilen sorunlar olmaktayd›. Dönem, böyle bir dönemdi ve
kay›plar, infazlar, Kurtuluﬂ muhabirleri için sadece yazd›klar› bir konu de¤il, bizzat hedefinde olduk l a r › politikalard›.
Kurtuluﬂ, kontrgerillan›n muhabirlerine, çal›ﬂanlar›na yönelen sald›r›lar› alt›ndayd›, sald›r›lar infaza
kadar uzan›yordu. Kurtuluﬂ bu sald›r›lar›, birincisi, kendi hakl›l›¤› ve
meﬂrulu¤una olan inanc›yla ve ikincisi, ona güç veren büyük ailesi nin iradesi ve gücüyle gö¤üsledi.
Örgütlü bir güce sahip olunmaks›z›n, herhangi bir derginin tek baﬂ›na
bu sald›r›lar› gö¤üslemesi mümkün
de¤ildi çünkü.
Kurtuluﬂ, böyle bir dönemde
kontrgerilla devlet gerçe¤ini b›kmadan, y›lmadan halka anlatt›. Susurluk sürecinde gerçeklerin karart›lmas›n›n önünde barikat oldu, halka ›ﬂ›k
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tuttu. Elbette bütün bunlar›n ödenmesi gereken bir de bedeli vard›.
Onu da aln›n›n ak›yla yerine getirdi.
1995’te yay›na baﬂlayan Kurtuluﬂ, bu bask›larla mücadele ederken
elbette as›l misyonunu da büyük bir
yetkinlikle sürdürdü; Susurluk gibi
düzenin manevralar›n›n solu etkiledi¤i, Kürt sorunu gibi, sa¤c› politikalar›n uç verdi¤i, Sabanc› eyleminin
soldaki yans›malar›n›n gösterdi¤i gibi, burjuvazinin düﬂünce dünyas›n›n
solu etkiledi¤i, MGK’c›l›¤›n solu
kuﬂat›p “MGK sendikac›l›¤›, MGK
solculu¤u” gibi kavramlar› ortaya ç›kard›¤›, çok çeﬂitli geliﬂmeler ve konular karﬂ›s›nda, amans›z bir ideolojik mücadelenin yürütücüsü oldu.

Devrimci b as›nda bir
direniﬂ gelene¤i
Zafer Yolunda Kurtuluﬂ’un daha
ilk say›s›n›n haz›rl›klar› yap›l›rken,
11 Temmuz 1995 günü, derginin ‹stanbul Sultanahmet’teki merkez bürosu polis taraf›ndan bas›ld›. 22 kiﬂi
gözalt›na al›n›p iﬂkence merkezine
götürüldü.
Sosyalist bas›na ait bürolar s›k
s›k polisin bask›n sald›r›s›na maruz
kal›yorlard›. Fakat Kurtuluﬂ bürolar›n›n bas›lmas›n›n “farkl›” bir taraf›
vard›. Oras› hakl›l›¤›n ve meﬂrulu¤un mevzisiydi. ‹çindekiler, hakl›l›k ve meﬂruluk bilincindeki devrimcilerdi. Bu nedenle de Çevik
Kuvvetleri, Özel Harekat Timleriyle bask›na gelen iﬂkencecileri, Kurtuluﬂ çal›ﬂanlar›n›n barikatlar› karﬂ›l›yordu.
Kurtuluﬂ direniﬂleriyle polis bask›nlar›na karﬂ› barikat kurup direnmek bir gelene ¤e dönüﬂtü.

Polis, devrimci bas›n›n bürolar›na yüzlerce Çevik Kuvvetle geliyor,
büronun bulundu¤u caddeleri trafi¤e kapat›yor, oksijen kaynaklar›yla,
beton k›r›c›larla kap›lar› keserek,
duvarlar› y›karak giriyordu bürolara. Bask›nlarda tam bir y›k›m ve talan yaﬂan›yor, kitaplara, derginin arﬂivlerine el konuluyordu. Fakat bu
sald›rganl›k, bir baﬂka gelene¤i daha ortaya ç›kard›. Dergilerinin bas›ld›¤›n› duyan gecekondulardaki
emekçiler, iﬂçiler, memurlar, ö¤renciler, büro önünde toplanarak, içeride barikatlarda direnenlere destek
veriyorlard›.
Hiçbir sald›r› devrimci bas›n›n
sesini bo¤amazd›. Zafer Yolunda
Kurtuluﬂ’un ilk say›s› haz›rlan›rken
yap›lan bask›n›n ard›ndan ﬂöyle demiﬂti Kurtuluﬂ çal›ﬂanlar›: “Mevzilerimizi bugüne kadar terk etmedik,
bundan sonra da terk etmeyi asla
düﬂünmüyoruz.”
Kurtuluﬂ’a yönelik bask›lar›n
boyutlar›n›n görülmesi ve o direniﬂ
gelene¤inin ﬂekilleniﬂi aç›s›ndan
baz›lar›n› hat›rlatal›m burada:
- 11 Te m m u z 1 9 9 3 ; ‹stanbul
Merkez Bürosu polis taraf›ndan bas›larak çal›ﬂanlar ve misafirler gözalt›na al›nd›.
- 1995’in 29-30 Ekim’inde matbaa ç›k›ﬂ›nda polis taraf›ndan Kurtuluﬂ’un 13 çal›ﬂan›n›n gözalt›na
al›nmas› ve dergilere el konulmas›
üzerine, Kurtuluﬂ Merkez bürosunda ve Anadolu’daki 1 7 b ü ro s u n d a
açl›k grevine baﬂland›.
Kurtuluﬂ çal›ﬂanlar›n›n açl›k grevi k›sa sürede sahiplenildi; H a p i s h a n e l e r d e n , s e n d i k a l a r a , G i r es u n ’ d a k i f › n d › k ü re t i c i l e r i n d e n
Esenyurt gençli¤ine, sosyalist ba s › n d a n , ö ¤ re n c i l e re , k a m u e m e k çilerine, yurtd›ﬂ›na kadar birçok
yerde K u r t u l u ﬂ ’ l a d a y a n › ﬂ m a a ç l›k grevleri yap›ld›.
- 1996 Te m m u z u n d a Kurtuluﬂ
gazetesinin yurtiçi ve yurtd›ﬂ› bürolar›nda bask›lara karﬂ› süresiz açl›k
grevi sürüyordu. 24 Te m m u z
1996’da, bir kez daha sald›r›ya u¤-
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rad› Kurtuluﬂ Merkez Bürosu; bir
kez daha barikatlar kuruldu. ‹ﬂkenceciler göz yaﬂart›c› bombalarla bir
saatlik bir çat›ﬂmadan sonra girdikleri büroda, 20 Kurtuluﬂ çal›ﬂan› ve
okurunu vahﬂice bir sald›r›yla gözalt›na ald›lar.
- 25 ve 26 A¤ustos 1996’da
Kurtuluﬂ ‹stanbul merkez bürosu
polis taraf›ndan iki gün üst üste bas›ld›. 1997 y›l›n›n 2 1 H a z i r a n ’ › n d a
Kurtuluﬂ Ankara
temsilcili¤i
kontrgerilla taraf›ndan bombaland›.

Yay›n d urdurmalar,
Matbaa b ask›nlar›
Kurtuluﬂ’a yönelik sald›r›lar tek
bir biçimde sürmüyor, oligarﬂi, Kurtuluﬂ’un sesini kesmek için her türlü yöntemi kullan›yordu. Bask›lar
hem siyasi, hem ekonomikti. Milyarlar› bulan para cezalar›yla Kurtuluﬂ’u ekonomik olarak yay›n›n›
sürdüremez duruma sokmaya çal›ﬂ›yorlard›. Toplat›lmayan, hakk›nda
DGM’ler taraf›ndan dava aç›lmayan say›s› nadirdi. Kurtuluﬂ, s›k s›k
yay›n durdurma cezalar›yla karﬂ›laﬂt›¤› için düzenin bu bask›s›, farkl› ön isimlere sahip Kurtuluﬂ dergileriyle aﬂ›ld›; bu çerçevede E m p e ryalizme ve Oligarﬂiye K a r ﬂ › Kurtuluﬂ, Z a f e r Yo l u n d a Kurtuluﬂ,
Halk ‹çin Kurtuluﬂ, Halk›n Sesi
Kurtuluﬂ, Ba¤›ms›zl›k ve Demokr a s i Yo l u n d a Kurtuluﬂ adl› dergiler
yay›nland›. Ve böylelikle Kurtuluﬂ,
6 A¤ustos 1999’a kadar kesintisiz
bir ﬂekilde kavgan›n sesi oldu.

Hem ‘De¤iﬂmek’ ve hem,
hep ‘yerinde kalmak’!
Yaln›zca “yay›n› ç›kartmak” de¤il
elbette önemli olan. Halka ulaﬂmak,
u l a ﬂt › ¤› n da n e s öy l e ye c e ¤ i n, n a s › l
söyleyece¤in, bunlar›n hepsi bu mevziinin gerekti¤i gibi kullan›labilmesinin köﬂe taﬂlar›d›r. Bu alanda da kal›plardan ç›kmaya çal›ﬂt›k. Sade, ces u r, aç›k bir üslup yaratt›k. Ama dedi¤imiz gibi, asla yeterli de¤ildir, üslupta, teknikte kendimizi daha da fazla geliﬂtirmek durumunday›z.
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Matbaan›n bas›l›p, dergilere el konulmas›n›, bürolar›n
bas›lmas›n›, çal›ﬂanlara yönelik gözalt› ve tutuklamalar›
protesto için 1998 Kas›m ay›
içinde Bursa, Kocaeli, ‹zmir,
Denizli, Hatay bürolar›nda açl›k grevleri baﬂlat›ld›. Kurtuluﬂ
okurlar› “ K u r t u l u ﬂ O k u m a k
i s t i y o r u m ” slogan›yla sald›r›lara karﬂ› dergiyi sahiplenen
bir kampanya baﬂlatt›lar.

K a r a r t › l m › ﬂ b i r Kurtuluﬂ sayfas›
1998’in 26 May›s günü, Kurtuluﬂ’un bas›ld›¤› S e r l e r M a t b a c › l›k’›n sahibi, “ Büyükçekmece Had›mköy Z›rhl› Birlikler Tümen Komutan›’n›n emriyle MGK ad›na konuﬂtu¤unu” söyleyen Hüseyin ‹slamo¤lu taraf›ndan Kurtuluﬂ’u basmamas› için tehdit edildi. ‹slamo¤lu,
kelimesi kelimesine ﬂunu söylüyordu: “Biz bunlar› yasal yollarla engelleyemiyoruz, ya siz basmayacaks›n›z, ya da bizim kontrol edemeyece¤imiz güçler engelleyecektir.”
Nitekim bir süre sonra, bu tehditler fiiliyata dönüﬂtü. 2 Ekim’de Serler Matbaas› polis taraf›ndan ablukaya al›nda ve herhangi bir toplatma
karar› olmad›¤› halde, 16 bin a d e t
K u r t u l u ﬂ gas b e d i l d i ; 5 K u r t u l u ﬂ
çal›ﬂan› gözalt›na al›nd›. 5 gün sonra bu kez m e r k e z b ü ro bas›ld› ve
24 kiﬂi iﬂkencelerle gözalt›na al›nd›. E s k i ﬂ e h i r, A n t e p , M a l a t y a
Kurtuluﬂ temsilcilikleri bas›ld›.
Att›¤›m›z her yeni ad›mda bunlar› da hedefledik. Yeni Çözüm, Mücadele, Kurtuluﬂ birbirinin tekrar› de¤illerdir. Yar›n da bugünün tekrar›
olmayacakt›r. K e n d i n i t e k r a r edenl e r, geliﬂemezler, geliﬂtire m e z l e r.
Temel do¤rultumuz, tarz›m›z, ilkelerimiz, kurallar›m›z bellidir, bunlarda
›srarl›l›k, kararl›l›k da bizim tarz›m›z›n bir parças›d›r. Dünya y›k›l›r, biz
ayn› yerimizde, ayn› do¤rultumuzda
kal›r›z.” (Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi
Yolunda Kurtuluﬂ, 6 A¤ustos 1999,
Say› 42)

Karart›lan s ayfalar
ve k urﬂunlar

Kurtuluﬂ muhabirlerine, çal›ﬂanlar›na, okurlar›na yönelik sald›r›lar, sokakta kaç›r›p ölüm tehditlerinden, gözalt›na, iﬂkencelere, tutsakl›klara, infazlara kadar uzand›.
Kurtuluﬂ da¤›t›mc›s› 17 yaﬂ›ndaki ‹ r f a n A¤daﬂ , 13 May›s 1996’da
Alibeyköy’de dergi da¤›t›rken polis
taraf›ndan önce s›rt›ndan vuruldu,
daha sonra polis otosuna al›n›p orada katledildi. Kurtuluﬂ dergisi da¤›t›mc›lar›ndan Senem Adal› ve M uh a m m e d K a y a yine Alibeyköy’de
katledildiler.
1998-99 y›llar› MGK kurmayl›¤›ndaki sald›r›lar›n artt›¤› y›llard›.
Devrimci Hareket bu sald›r›lar›n
özel hedeflerindendi. Kurtuluﬂ da.
Öyle ki, polis, savc›l›k, Kurtuluﬂ’u
engellemek için adeta seferber olmuﬂlard›. Dergi daha matbaadan
ç›kmadan DGM Savc›l›klar›ndan
al›nan kararla polis taraf›ndan dergiye el konuluyordu.
Bu dönemde toplatma karar› verilen yaz›lar, k a r a r t › l a r a k , yani
sözkonusu yaz›lar›n bulundu¤u sayfalar tamamen siyaha boyan›p dergi
ikinci kez tekrar bask›ya giriyordu.
Baz› say›larda öyle oluyordu ki derginin üçte ikisi karart›lm›ﬂ sayfa l a r l a ç›kmak zorunda kal›yordu.
Kurtuluﬂ’a yönelik bu sald›r›, son
say› ç›kana kadar devam etti.

Bayrak d evri
Kurtuluﬂ son say›s›nda yapt›¤›
aç›klamada “Her son bir baﬂlang›çt›r” diyordu. Bu aç›klama, devrimci
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bas›n›n ne olup olmamas› gerekti¤i
konusunda ö¤retici bir metindir.
Bunda derginin sadece “teorik” bir
unsur olmad›¤›n› görürsünüz: “Ve
bizim her baﬂlang›c›m›z ileriye do¤rudur, ... Yeni Çözüm’den Mücadele’ye, Mücadele’den Kurtuluﬂ’a kesintisiz 13 y›ld›r süren bu yay›n faaliyeti, Türkiye devrimi için teorik
bir mirast›r; ama misyonu bununla
s›n›rl› da de¤ildir, bu mevzideki mücadele, bir direniﬂ miras›d›r, k a r a rl›l›k miras›d›r.
Yeni Çözüm, Mücadele, Kurt u l u ﬂ... Her biri solda da, çeﬂitli
halk kesimlerinde de, biz cephelilerde de derin izler b›rakm›ﬂt›r. Yaﬂam› onlars›z düﬂünemeyece¤imiz
kadar bir parçam›z olmuﬂlard›r.”
(Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Yolunda
Kurtuluﬂ, 6 A¤ustos 1999, Say› 42)
Bu aç›klamada da belirtildi¤i gibi, legal devrimci bas›n mevzisi,
düﬂmanla en yo¤un mevzi çat›ﬂ m a l a r › n › n s ü r d ü r ü l d ü ¤ ü alanlardan biri olmuﬂtur ülkemizde. Ve öyle olmaya da devam edecektir...

13 A¤ustos 1999
Vatanseverlerin Sesi
VATAN
Vatan Ni çi n Ç›k›yor? ‹lk say›s›nda bu sorunun cevab›n› ﬂöyle veriyordu Vatan dergisi:
Vatan’n›n yay›nlanmaya baﬂland›¤› dönem, “at iziyle it izinin” birbirine girdi¤i dönemlerdendir. Milliyetçilik alabildi¤ine yükselmiﬂ,
milliyetçilik, ﬂovenizm üzerinden
politika yapan düzen partileri seçimlerde en çok oyu al›p iktidara
gelmiﬂlerdi. Fakat bu “milliyetçi”
DSP-MHP-ANAP Koalisyon HüKurtuluﬂ Da¤›t›mc›s›
‹ r f a n A ⁄ D A ﬁ , S en em
ADALI, Muham m e d
KAYA, Adana Kurtuluﬂ Temsilcisi M e hmet TO PALO⁄LU,
Bursa Kurtuluﬂ Temsilcisi Semra BAﬁY‹⁄ ‹ T, Kurtuluﬂ Dergisi
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kümeti, emperyalistlere uﬂakl›kta
kendilerinden öncekileri geride b›rakmakta, TAHK‹M, MAI, MIGA
gibi ülkemizin tüm zenginliklerinin
emperyalist tekellere sat›ﬂ yolunu
açan anlaﬂmalar imzalamaktad›rlar.
“Vatan niçin ç›k›yor? sorusunun
cevab› iﬂte bu tabloda” diyordu Vatan, baﬂyaz›s›nda; Ve ﬂöyle devam
ediyordu:
“Kuﬂat›lm›ﬂ›z. Nefes al›p vermemiz Amerika’n›n iznine ba¤l› hale
gelmiﬂ. Kuﬂat›lm›ﬂ›z. Att›¤›m›z her
ad›m devletin bask›lar›yla, yasaklar›yla karﬂ›laﬂ›yor. Yüre¤imiz, beynimiz, kültürümüz kuﬂat›lm›ﬂ. Yoksulluk, çaresizlik ufkumuzu karartm›ﬂ.
“Vatan niçin ç›k›yor” sorusunun
cevab› iﬂte bu tablodad›r.
Vatan, ülkemizin ba¤›ms›z, halk›m›z›n özgür olmas›n› isteyen HERKES‹N sesi olmak için ç›k›yor. (...)
Her ﬂey alt üst olmuﬂtur: Kim
vatansever, kim vatan haini, kim bölüyor, kim birleﬂtiriyor, kim devrimci,
kim de¤il, emperyalizm kim, tekeller
kim, ne yaparlar, ne isterler, her ﬂey
birbirine kar›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. (...) Bu tabloda büyük bir çarp›kl›k vard›r.
Va t a n , bu çarp›kl›klara, çarp›tmalara karﬂ› mücadele edecek, aldatanlar›n yalanlar›n›, samimiyetsizliklerini, ikiyüzlülüklerini teﬂhir
edecektir. Yay›n çizgimiz Ülkemizin
Ba ¤ › m s › z l › ¤ › n › , H a l k › m › z › n Ç › k a r lar›n› Esas Al›r. (...) ”
Vatan’›n ç›kt›¤› ilk haftalarda,
ülkemiz tarihi aç›s›ndan son derece
önemli iki olay yaﬂand›; Vatan’›n 2.
say›s›n›n kapa¤›nda 19 A ¤ u s t o s
d e p remi, 8. say›s›n›n kapa¤›nda
U l u c a n l a r k a t l i a m › vard›. ‹kisi de
Türkiye gerçe¤ini her yönüyle ortaya koyan olaylard›.

Onlar, canlar›n›
verdiler bu
sayfalara..
Muhabiri F a t m a B ‹ LG‹N, Devrimci Gençlik ve Kurtuluﬂ çal›ﬂanlar›ndan Selma

KUBAT, Gaziantep
Mücadele ve Kurtuluﬂ
temsilcisi Zeynep
K O R K M A Z, Kurtuluﬂ Muhabirlerinden
Hamide ÖZTÜRK,
Kurtuluﬂ Emekçilerinden Yazgülü GÜDER
ÖZTÜRK...

Abdullah
Öcalan’›n
tutsak edilmesiyle ülkemiz topraklar›ndan mücadeleyi tasfiye
etmek için
daha da pervas›z bir sald›r› plan›n› uygulamaya koyan oligarﬂi, devrimcilere de “teslimiyet”i dayat›yordu.
Hapishaneler ilk hedefti. “Teslim
alma” politikas›n›n ad› F T ipi hap i s h a n e idi. HÜCRELER ve TECR‹T, sald›r›n›n en önemli arac›yd›.
Vatan bu süreçte F Tipi hapishanelere karﬂ› mücadele edenlerin sesi
solu¤u oldu. Sayfalar›n› en geniﬂ ﬂekilde tecrit konusundaki gerçeklere,
bu konudaki mücadeleye ay›rd›.
Tecrit’in gündemleﬂmesinde büyük
emek harcad›.
19 A r a l › k’› yaﬂad› Vatan.
Ve 19 Aral›k’tan sonraki o kopkoyu sansür döneminde de tüm bask›lar›, toplatmalar›, para cezalar›n›
göze alarak tecrite karﬂ› mücadeleyi, ölüm orucu direniﬂini yazmaya
devam etti. O süreçte “tecrit” demek tecritle ilgili haber yapmak bedellerin her türlüsünü göze almak
demekti. Çünkü devlet çok büyük
bir yalan bombard›man›yla F Tipleri ve tecrit konusunda halk› kand›r›yordu. Vatan’n›n misyonu da burada öne ç›k›yordu. O, yalan›n karﬂ›s›nda gerçe¤in kalesiydi.
Vatan, yay›n hayat›n›n ikinci y›l›na girerken, 100. Say›s›nda ﬂöyle
diyordu: “100 hafta, yaklaﬂ›k iki
y›l, b›kmadan, yorulmadan gerçe¤i
taﬂ›d›k bu topraklara. 19 Aral›ktan
bu yana, sayfalar›m›zda, YALANA
KARﬁI kelimenin gerçek anlam›yla
bir savaﬂ yürüttük...”
Yaklaﬂ›k bir y›ld›r, sayfalar›m›z›n çok büyük bölümünü F Tipi hücreler konusuna ay›rd›k. ... direniﬂ
baﬂlad›¤›nda, yine bu direniﬂin sesi
olduk. (...)”

- devam edecek -
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“‹stiyoruz Alaca¤›z” Kampanyas› Sürüyor...
Halk Cephesi’nin baﬂlatt›¤› “‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas› ‹stanbul’da ve Anadolu illerinde devam ediyor.

A n t a l y a : “ Ö ¤ r enc iyi z
ü c re t s i z u l a ﬂ › m i s t i y o r u z ”
29 May›s ve 2 Haziran günü
Halk Cephesi, Ö¤rencilere Ücretsiz
Ulaﬂ›m Hakk› için Alt›nova ‹lkö¤retim ve Ayten Ça¤›ran Ticaret Lisesi
önünde eylem yapt›.
29 May›s günü eylem öncesi polis, okulu ablukaya alarak eyleme
kat›lmak isteyen ö¤rencileri engellemek istedi. “Ücretsiz Ulaﬂ›m
Hakk› ‹stiyoruz, Servis Soygununa
Son, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde
Halk Cephesi ad›na haz›rlanan aç›klama okundu. Aç›klamada; “Okula
yürüyerek yorgun gelirken, nas›l
bizden derslerimizi anlamam›z ve
baﬂar›l› olmam›z beklenebilir” denilerek ulaﬂ›m›n ücretsiz olmas› gerekti¤i belirtildi. Sivil polislerin ve
okul aile birli¤i baﬂkan›n›n velisi
eylemde olan bir ö¤renciyi okula
zorla sokmaya çal›ﬂmas› üzerine
Ümit Çimen, halka “yoksul halk›n
çocuklar›n›n okumas› istenmiyor.
Bu s›cak havada, ya¤murda çamurda bu ülkenin gençli¤i denilen bizlerden nas›l baﬂar› bekleniyor? Ücretsiz ulaﬂ›m istedi¤imiz için bu gün
bunlar bize uygulan›yor. Ücretsiz
ulaﬂ›m bir hakt›r. ‹stiyoruz” diye
seslendi. Çevredeki insanlar›nda ilgi gösterdi¤i eylem sloganlarla bitirildi. Eylemden sonra polis Antalya
Özgürlükler Derne¤i’nin önünden
Ümit Çimen’i gözalt›na alarak haz›ms›zl›¤›n› gösterdi. Ümit Çimen
savc›l›kta verdi¤i ifadeden sonra
serbest b›rak›ld›.
2 Haziran günü Halk Cepheliler
imza masas›na "Ö¤rencilere bir gidiﬂ-bir geliﬂte ücretsiz ulaﬂ›m için
bir imza da sen ver, Ücretsiz Ulaﬂ›m
‹stiyoruz, Servis Ücreti Soygununa
Son" yaz›l› dövizler asarak imza
toplad›. ‹mza toplarken megafonla
yapt›klar› ça¤r›larla halka ve ö¤ren-

Say›: 183

cilere seslenildi.
Alt›nova ‹lkö¤retim Okulu’ndaki eylemden sonra Ayten Ça¤›ran
Ticaret Lisesi önünde de Halk Cepheliler imza masas› açt›. Burada serviscilerin tehditleriyle karﬂ›laﬂan
Halk Cepheliler servisçilerin ve
idarenin bu tavr›n›n kendi ç›karlar›
için oldu¤unu ve yoksul ö¤rencilerin düﬂünmedi¤ini ifade ederek imza toplamaya devam etti.

Elaz›¤

M a l a tya: ‹s tiyo r u z Ala ca ¤›z
S t a nd›
27 May›s günü Malatya'da Halk
Cephesi'nin "Ö¤rencilere Ücretsiz
Ulaﬂ›m ‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas› do¤rultusunda stant aç›ld›.
‹mza stand›na halk›n ilgisi yo¤un birçok insan istenilen taleplerin
çok hakl› oldu¤unu ve art›k bu haklar›m›z› almam›z›n gerekti¤ini söyleyerek Halk Cepheliler'e destek oldu. "Keﬂke elimizde olsa da daha
çok imza atabilsem” ﬂeklinde konuﬂtu stantta k›sa sürede çok say›da
imza topland›.

E l a z › ¤ : “ B u n l a r bizim
çocuklar›m›z bizim için
geziyorlar”
Elaz›¤ Halk Cephesi 29 May›s
günü Fevzi Çakmak Mahallesi kanal alt›nda “‹stiyoruz Alaca¤›z”
kampanyas› ile ilgili imza toplad›.
Kap› kap› gezen Halk Cepheliler
kampanyay› anlatarak ücretsiz ulaﬂ›m›n bir hak oldu¤unu vurgulad›lar.Yaﬂl› bir teyzenin imza atmaya
çekinen komﬂular›na “bunlar bizim
çocuklar›m›z bizim için geziyorlar.
Ulaﬂ›m›n elbette ücretsiz olmas› gerekiyor. Belediyeler bizi beﬂ y›lda
bir hat›rl›yorlar, sorunlar›m›z› biz
kendimiz çözeriz” deyip komﬂular›n› ikna etmesi halk›n kampanyay›
sahiplendi¤inin göstergesi oldu.
30 May›s günü de Fevzi Çakmak
Mahallesi’nde ki kahvelerde “‹stiyoruz Alaca¤›z’’ kampanyas› ile ilgili konuﬂma yapt›lar. Ulaﬂ›m›n büyük bir sorun oldu¤unu mahallemizde okul olmad›¤› için baﬂka yerdeki okullara giden ö¤rencilerimi-

Antalya
zin karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar› dile getiren Halk Cepheliler ulaﬂ›m›n ücretsiz olmas› ve servis soygununa
son verilmesini vurgulad›lar.

‹zm i r : “Ü cr et siz ulaﬂ›m için
b i r imza da sen ver”
Büyük Yamanlar Pazar yerinde 1
May›s günü aç›lan imza masas›na
“ö¤rencilere bir gidiﬂ-bir geliﬂte ücretsiz ulaﬂ›m için bir imza da sen
ver” yaz›l› döviz as›ld›. ‹ki buçuk
saat aç›k kalan masada yaklaﬂ›k 100
imza topland›.

‹st a nb u l : A n adol u H a kl a r
D e rne¤i’nde Halk Topl a nt›s›
1 May›s Mahallesi Anadolu
Haklar Derne¤i’nde 28 May›s günü
halk toplant›s› yap›ld›. Yaklaﬂ›k 45
kiﬂinin kat›ld›¤› toplant›da kat›l›mc›lar s›k s›k söz alarak ulaﬂ›m konusunda çektikleri s›k›nt›lar› ve görüﬂlerini belirttiler. Mahalle halk›ndan
bir kad›n ”kampanyan›z› benimsiyor ve destekliyorum, sonuna kadar
sizinleyim” derken, belediyeye gidecek heyette bulunmak istedi¤ini
belirtti. Toplant›, kat›lanlar›n çal›ﬂmalara destek vereceklerini belirttikten sonra bir daha ki toplant› tarihi kararlaﬂt›r›larak sona erdirildi.

‹ST‹YORUZ ALACA⁄IZ
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Gençli¤in mücadele tarihi say›s›z direniﬂler, iﬂgaller, boykotlar ve
eylemlerle doludur. ‹lk pankarttan
ilk iﬂgale, ilk forumdan ilk yürüyüﬂe, ilk açl›k grevinden ilk çat›ﬂmaya, ilk dernekten ilk federasyona
kadar yarat›lan bütün geleneklerde
Dev-Genç’lilerin imzas› vard›r.
Akademik demokratik mücadelede de vard›lar, anti-emperyalist
mücadelede de; anti-faﬂist mücadelenin militanlar› da onlard›lar, düzenin kültürüne karﬂ› alternatif
kültürü örgütleyen de...
Onlar gençli¤in bütün sorunlar›yla ilgilendiler. Bu nedenle de örgütledikleri kampanyalar, eylemler
geniﬂ ö¤renci kitleleri taraf›ndan
desteklendi, sahiplenildi.
Devrimci Gençli¤in mücadele
etti¤i sorunlardan biri de ulaﬂ›m sorunuydu. “ P a r a s › z u l a ﬂ › m h a k k › ”
için yürütülen mücadele hemen her
dönemde gençlik taraf›ndan sahiplenilmiﬂ, kitlesel direniﬂlerle birlikte somut kazan›mlar elde edilmiﬂtir.
Liseli ve üniversiteli gençli¤in
ü c re t s i z ul a ﬂ › m talebiyle bugün
“istiyoruz alaca¤›z” ﬂiar› ve kararl›l›¤›yla yürüttü¤ü kampanya vesilesiyle, geçmiﬂ deneyimleri de hat›rlatal›m istedik.

H
1974 bahar›nda ‹ETT, otobüs biletlerine zam karar› al›r ve hat uzunlu¤una göre ücret art›ﬂ› yapaca¤›n›
aç›klar. Bu karar “paso bilet” sistemiyle indirimden yararlanan ö¤rencileri de kapsar. Anadolu’nun çeﬂitli illerinden ‹stanbul’a okumaya gelen yoksul ö¤renciler için harç paras›, kitap paras›, yurt paras›, ulaﬂ›m
paras› zaten önemli bir sorundur.
Buna bir de biletlere yap›lan zamlar
eklendi¤inde ö¤renciler için okumak daha da zorlaﬂacakt›.
1 9 7 3 K a s › m ’›nda kurulan
‹ Y Ö K D’nin (‹stanbul Yüksek Ö¤renim Kültür Derne¤i) ilk eylemi
de iﬂte bu ‹ETT zamlar›na karﬂ› ya-
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p›lan eylemdir.
Bine yak›n ö¤renci
diye
‹ETT zamlar›n› protesto
etmek için açt›klar› pankartlar›yla sloganlar atarak, bildiriler da¤›tarak Aksaray’a do¤ru yürümeye baﬂlar. Aksaray’a geldiklerinde yol trafi¤e kapat›l›r ve ‹YÖKD
ad›na zamlar› protesto eden konuﬂmalar yap›l›r. Bin kadar ö¤rencinin
yapt›¤› bu gösteri büyük ses getirir.
Unutulmas›n ki, bu eylem, 12 Mart
faﬂist cuntas›n›n bask› koﬂullar› alt›nda yap›lan ilk önemli eylemlerden biridir; gençlik Mahir gibi, Ce-

ANAP hükümetinin yapt›¤› zamlara
karﬂ› bir kampanya sürdürmektedir.
Kampanya halk üzerinde önemli bir
etki yaratm›ﬂ, solda statükolar›n
parçalanmaya baﬂlamas›na neden
olmuﬂtur.
Gençlik içindeki oportunist kesimler bunu hazmedemeyerek, ö¤renci gençli¤in kampanyas›n›n
Devrimci Sol’a mal olmas›ndan
korkarlar. Dev-Genç’li dernek temsilcilerine haber vermeden ‹ÖDP’nu toplayarak, yürüyüﬂün iptal edilmesini kararlaﬂt›r›rlar. Dev-Genç
di¤er kesimleri ikna etmeye çal›ﬂsa

Ulaşım hakkımız
vahir gibi önderlerini ﬂehit
vereli henüz çok olmam›ﬂt›r...
Mitingden b i r k a ç g ü n
sonra ‹ETT, ö¤renci biletlerine getirdi¤i zamm› ve hat uygulamas› karar›n› geri çekmek zorunda kal›r. Eylem kazan›mla sonuçlanm›ﬂt›r.

H
Takvimler 1988 Ocak ay›n› göstermektedir. ‹ktidarda
ANAP hükümeti vard›r ve
hükümet yeni bir zam dalgas›yla halka sald›rmaktad›r.
‹ETT biletlerinden okul-yurt
yemeklerine, ka¤›ttan kaleme kadar
gelen zamlar ö¤rencileri de etkilemiﬂtir.
Dev-Genç, ‹ÖDP’na (‹stanbul
Ö¤renci Dernekleri Platformu)
z a m l a r › p rotesto etmek için boykotlar, forumlar, yürüyüﬂler örgütlemeyi önerir. Bunun üzerine Vezneciler’den ‹ s t a n b u l B ü y ü k ﬂ e h i r Be lediyesi önüne kadar yürüyerek, bas›n aç›klamas› yap›lmas› ve sembolik olarak ‹ E T T biletlerinin yak›l mas› karar› al›n›r. Okullarda kampanya çerçevesinde ajitasyon-propaganda faaliyetleri yürütülür, yemekhane boykotlar› yap›l›r.
Bu süreçte De vri mci S ol da

Ocak 1988 - Gençlik ulaﬂ›m zamlar›n›
p rotesto ediyor
da, oportunizm tekrar bir eylem birli¤i yapmaya yanaﬂmaz.
Bunun üzerine Dev-Genç kendi
gücüyle Gedikpaﬂa Tiyatro Caddesi’nde zamlara karﬂ› bir gösteri düzenler. Eylemde Amerikan bayra¤›
üzerine Özal, Evren ve iﬂbirlikçi
burjuvalar›n resimlerinin oldu¤u
dövizler yak›larak, “zam zulüm iﬂ kence iﬂte faﬂizm” sloganlar›yla
zamlar› yapan düzenin ad› konur, ve
gençlik bu zam zulüm düzenine tav›rs›z kalmaz.

H
88-89 ö¤renim y›l› ö¤rencilere
yönelik hak gasplar›yla baﬂlam›ﬂt›.
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Bu dönemde O D T Ü ’ de ücretsiz
olan servis araçlar› kald›r›larak yerine ücretli belediye otobüsleri konulur. Bu yetmezmiﬂ gibi bir de biletlere zam yap›l›r.
Devrimci Gençlik bu hak gasplar›na karﬂ› ç›kmak için kampanya
baﬂlat›r. Her gün yurtlarda, anfi ve
s›n›flarda, yemekhanelerde, otobüs
duraklar›nda konuﬂmalar yap›l›r.
Her yere afiﬂler, dövizler as›l›r. Forumlar, yemek boykotlar› örgütlenir. ODTÜ gençli¤inin büyük bir
bölümü eylemlere kat›l›r.
Devrimci Gençlik önderli¤inde
sorun ODTÜ Ö¤renci Derne¤i’ne
taﬂ›narak, bir eylem program› ç›kart›l›r. ‹lk olarak servis otobüsleri iﬂgal edilir. Ö¤renciler t›kl›m t›kl›m
dolu otobüslerle Ankara’n›n en iﬂlek caddelerinden geçerek taleplerini halka duyururlar, sloganlar at›p
marﬂlar söylerler.
Eylemin bir üst aﬂamas›na geçilir. Otobüsler ODTÜ nizamiyesine
geldi¤inde okula giriﬂ, ç›k›ﬂlar durdurularak, iﬂgal baﬂlat›l›r. Kalabal›k bir kitle okulun içinden kortejler
halinde nizamiyeye do¤ru yürüyüﬂe
geçer ve iﬂgaldeki ö¤rencilere destek verir. Bunun üzerine rektörün
izniyle jandarma ö¤rencilere sald›r›r. ‹ﬂgal binlerce ö¤rencinin deste¤iyle 8 Saat sürer. SHP milletvekillerinin devreye girmesi ve sorunlar›n›n çözülece¤ine dair söz verilmesi üzerine iﬂgal sona erdirilir.
Ancak rektör sözünde durmaz.
Bu sefer de 5 bin ö¤renci ulaﬂ›m
sorununa kal›c› bir çözüm bulun-

mas› için ODTÜ’den Ankara’ya
do¤ru yürüyüﬂe geçer. EskiﬂehirAnkara karayolu binlerce polis ve
panzerlerle tutulur. Ö¤rencilerin
kitlesel bir ﬂekilde Ankara’ya yürümesinden korkan polis ve iktidar,
arabulucular devreye sokar.
Rektörlük, ö¤rencilerin kararl›l›¤› sonucunda, talepleri kabul etmek
zorunda kal›r ve yürüyüﬂ sona erdirilir.

H
1990 y›l›nda Dev-Genç akademik sorunlarla ilgili bir mücadele
kampanyas› baﬂlatm›ﬂt›r. ODTÜ’lü
D e v - G e n ç ’ l i l e r de kampanyaya
“ P a r a l › E¤itime Son” ve “ O t o b ü s
P a r a l a r › n a H a y › r ” ﬂiar›yla kat›l›rlar. Kampanya çerçevesinde ilk önce yemek boykotu yap›l›r. 7 Mart’ta
3 0 0 0 ö ¤ r e nc i “ Ö ¤ r e n i m H a k k › m › z
Söke Söke Al›r›z” pankart›yla yürüyüﬂe geçer. Yürüyüﬂ rektörlük binas›n›n önüne kadar paral› e¤itime
karﬂ› sloganlar at›larak devam eder.
Rektörlük binas›na “Ö¤renim Hakk›m›z Engellenemez” ve “Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” pankartlar› as›l›r.
Daha sonras›nda eylem a ç l › k
g revine dönüﬂtürülür. Ö¤renci Derne¤i’nde devam eden açl›k grevine
jandarma sald›r›r. Derne¤e kurulan
barikat ve destek için gelen di¤er
ö¤rencilerle birlikte jandarman›n
sald›r›s› geri püskürtülür. Direniﬂ
ciddi bir etki yaratm›ﬂt›r. Ö¤rencilerin eylemi gazetelere, televizyonlara yans›r. Direniﬂin etkisiyle milletvekilleri devreye girer. Yap›lan gö-

‹ s t a n b u l ’ d a Toplu Taﬂ›maya ‘Habersiz’ Z a m

H a l k › K a a l e A l m a y a n B i r K e n t Yön et im i
Yukar›daki yaz›, “ t a r i h t e n ”di; bu
yaz› ise “gün cel de n”. Ama konular›
ayn›: Ulaﬂ›m zamlar›.
‹stanbul Belediyesi’ne ba¤l›
‹ETT, toplu taﬂ›ma ücretlerine 1 Haziran’dan geçerli olmak üzere yüzde
15 zam yapt›.
‹stanbullular, hiç de küçük say›lamayacak orandaki bu zamm› ise, 1
Haziran sabah›, otobüslere binerken
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ö¤rendiler. Çünkü, Belediye, ‹stanbul
halk›na zamlar› önceden duyurmak
zahmetine katlanmam›ﬂt›. Halk duymasa da olurdu. Kimseyi kaale alm›yor, kimseye hesap vermiyordu;
“ Ben yapt›m oldu” mant›¤›yla yönetiyorlar ülkeyi. Darbe yapar gibi,
‹ETT b i r sabah vakt i , kimseye haber vermedi¤i zamm› uygulamaya
baﬂl›yor.

rüﬂmeler sonucunda rektör geri
ad›m atmak zorunda kal›r.
Ancak rektör kabul etti¤i taleplerle ilgili yaz›l› aç›klama yapmaz,
taahhütte bulunmaktan kaç›n›r. Ertesi gün rektörlük önünde toplanan
3500 kiﬂiyle rektörün tavr› protesto
edilir. Açl›k grevine 100 kiﬂinin daha kat›lmas›yla eylem daha da güçlendirilir. Rektörün olumsuz tavr›
üzerine görüﬂmeler kesilir. ODTÜ
Derne¤i’nde 1 hafta boyunca açl›k
g revi yap›l›r.
Eylemin di¤er üniversitelere yay›lmas›ndan korkan iktidar, görüﬂmelerin baﬂlat›lmas› için tekrar
milletvekillerini devreye sokar. Ö¤rencilerin talepleri bir kez daha kabul edilir. Açl›k grevi büyük bir ﬂenlikle bitirilir. TAYAD, ö¤rencilerin
direniﬂinin her aﬂamas›nda gençli¤in yan›nda yer al›r.
Açl›k grevindeki ö¤renciler toplu olarak rektörlü¤e giderek kay›tlar›n›n yap›lmas›n› isteyen dilekçeler
verirler. Ancak eylemin sonunda iki
farkl› görüﬂ ortaya ç›kar. Dev-Genç
k a t k› p ay › ad› alt›nda otobüs paras›
al›nmas›na karﬂ› ç›kt›¤›n› belirterek,
kampanyan›n devam etmesi gerekti¤ini savunur. Oportünistler ise bunu kabul etmezler.
Direniﬂ sonunda rektörlük geri
ad›m atar. Harçlar› protesto için kay›t yapt›rmayan ö¤rencilerin yar›m
sömestr izinli say›laca¤›n› aç›klar.
Dev-Genç’lilerin öncülü¤ünda yürütelen mücadele yine kazan›mla
sonuçlanm›ﬂ olur.
‹stanbul ulaﬂ›m›n›n pahal› oldu¤u
bilinen bir gerçektir. Ama buna ra¤men Ulaﬂ›m Koordinasyon Merkezi
(UKOME)`nin ald›¤› kararla ‹ETT,
herﬂeye zam yapt›. Tam akbilin fiyat›
1.50 lira, aktarman›n ise 75 kuruﬂ oldu. Yeni fiyat tarifesinde; elektronik
bilet beﬂi bir yerde 7,50 TL, indirimli akbil 85 Kuruﬂ, ayl›k tam akbil 110
TL oldu.
Yeni ya¤ma otobüsleri alacaklar
anlaﬂ›lan ki, halka yeni salmalar ç›kar›p yeni zamlar yap›yorlar.

TAR‹H
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ÖMÜR TÖRPÜSÜ ÖSS
Geçti¤imiz günlerde ülkemiz gençli¤iyle ilgili
olarak, Ankara, ‹zmir, Kocaeli, Samsun, Erzurum,
Mersin ve K›rﬂehir illerinde toplam 1100 lise son
s›n›f ö¤rencisi üzerinde ÖSS ile ilgili bir anket yap›ld›. Sonuçlar› oldukça dikkat çekici olan bu ankete göre;
- Ö¤rencilerin % 68,5’i dershaneye giderek, %
19,3’ü sadece okulda ald›¤› e¤itimle ÖSS’ye haz›rlan›yor. Ve gençlerin % 70’i de dershaneye gitmeden üniversiteyi kazanabilece¤ine inanm›yor.
- Ö¤rencilerin % 43,3’ü ÖSS dolay›s›yla kayg›
ve endiﬂe gibi duygular›nda art›ﬂ oldu¤unu, %
15,6’s› büyük stres ve bask› alt›nda oldu¤unu, %
12’si sinirli ve al›ngan oldu¤unu, % 9’u dikkat ve
konsantrasyonunun bozuldu¤unu, % 8,6’s› da depresyonda oldu¤unu belirtti. K›sacas›, toplam olarak gençlerin % 67’si, ÖSS nedeniyle çeﬂitli fiziksel
rahats›zl›klar›n›n oluﬂtu¤unu ifade ediyorlar.
ÖSS’nin gençli¤i maddi ve manevi her anlamda
tahrip etti¤inin bundan daha iyi bir göstergesi olabilir mi? (Türk E¤itim Sen araﬂt›rmas›)
- Son olarak ÖSS öncesinin mali boyutuna
iliﬂkin bir rakam daha: Ailelerin % 45’i dershane
için bugüne kadar 1–3 bin TL, % 35,7’si 3–5 bin
TL, % 14,4’ü 5–10 bin TL, % 4,8’i 10–15 TL masraf
yapt›¤› tespit edildi.
Evet, ne görüyoruz bu tabloda?
Bizler bir bütün olarak e¤itim sisteminin çarp›k,
ezberci ve bir rant kap›s› oldu¤unu her zaman dile getirdik. Yukar›daki tablo göstermiﬂtir ki; yap›lan araﬂt›rmalar, ç›kar›lan istatistikler yine bizi
do¤rulam›ﬂ yine bizi hakl› ç›karm›ﬂt›r.
ﬁüphesiz ki e¤itim sisteminin çarp›k, ezberci,
rantç› oldu¤u gerçe¤i kendini en bariz ÖSS’de göstermektedir. Öyle ki bu s›nav› kazanabilmek için
okullarda al›nan e¤itim yetmemekte, ayr›ca dershanelere gitmeyi zorunlu k›lmaktad›r. Son on y›ld›r bu zorunluluk öyle bir hal alm›ﬂt›r ki ö¤rencilerin (yine ankete göre) % 70’i dershaneye gitmeden üniversitenin kazan›lamayaca¤›na inand›klar›n› söylemiﬂlerdir.
Genel olarak e¤itim sisteminin çürümüﬂlü¤ü bir
yana, özel olarak ÖSS ö¤renciler için bir kâbus olmuﬂtur. Ve bu kâbus halen büyümekte olup
yukar›da da aktar›ld›¤› gibi, ö¤rencilerin ezici bir
ço¤unlu¤unun çok çeﬂitli hastal›klara maruz kalmas›na sebep olmaktad›r. Ve elbette ki dershanelere ödedi¤imiz (bizlerden çal›nan) paralar da cabas›. Dershanelere harcanan milyarlarca lira büt-
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çemizden ç›kmakta, maddi zararlar vermektedir.
Bütün bunlar ne demektir? Yani üniversiteye
girebilmek için neden kâbuslar yaﬂay›p, bunca paray› dershanelere vermek zorunda kal›yoruz?
Bunlara cevap vermek yaﬂad›¤›m›z düzeni anlamak ve anlatmakt›r asl›nda. ﬁu an içinde yaﬂad›¤›m›z sistem para ve kâr üzerine kuruludur. Ve
egemenlere göre e¤itim de para kazand›ran bir
araçt›r, metad›r. E¤itimde de esas olan insanlar›n
ihtiyaçlar› de¤il, onlar›n yapacaklar› kârd›r. O yüzden okuldaki e¤itim es geçilmekte dershaneler,
özel okullar teﬂvik edilmektedir. Ve bu devlet
eliyle yap›lmaktad›r ki son olarak Milli E¤itim Bakan› Nimet Çubukçu özel okulda ö¤renim gören
ö¤rencilere devlet yard›m› yap›labilece¤ini ve
krizden etkilenen önemli sektörlerin baﬂ›nda gelen özel ö¤retim kurumlar›na destek olma sözü
verdi.
Fazla söze gerek var m›? Kendisinin sorumlu oldu¤u devlet okullar›ndan çok; özel okullar› düﬂünen bir devlet bakan› paral› e¤itimi teﬂvik etmekten baﬂka bir ﬂey yapmamaktad›r.
Tüm bu gerçekler varken çaresiz oldu¤umuzu söyleyebilir miyiz? Hay›r, çaresiz de¤iliz!
Tüm ö¤renci kardeﬂlerimiz bilmelidir ki kâbuslar›m›z› sona erdirecek, bize rahat bir nefes ald›racak
ve yepyeni bir bak›ﬂ kazand›racak sihirli bir formül var. O formül, örgütlenerek mücadele etmektir! Fark›na varmal›y›z ki sorunlar›m›z› bizden baﬂkas› çözmeyecek! Ve örgütsüz oldu¤umuz sürece
yukar›da aktar›lan rakamlarda hiçbir düﬂüﬂ olmayacak!
Bizler örgütsüz oldu¤umuz sürece ÖSS kâbusumuz olmaya devam edecek!
Sessiz kald›¤›m›z, uyutulmay› kabul etti¤imiz
için, dershaneler teﬂvik edilmiﬂ ve baﬂka da çaremiz yokmuﬂ gibi gösterilmektedir.
Ama art›k bu olanlara hay›r demeliyiz! Örgütlenmeli, bilinçlenmeli, mücadele etmeliyiz! Bununla beraber Gençlik Federasyonu olarak bizim
ÖSS’ye girecek olanlara ça¤r›m›zd›r:
Arkadaﬂlar ÖSS yüzünden kâbuslar görüp, bunal›mlara girip, intihar edece¤imize, zar zor kazan›lan üç beﬂ kuruﬂumuzu dershanelere çald›raca¤›m›za ‘Halk ‹çin Bilim, Halk ‹çin Üniversite’ ﬂiar›yla örgütlenelim ve mücadele edelim!
Çünkü Baﬂka Çaremiz Yoktur!

Gençlik Federasyonu
7 Haziran 2009

Ankara Gençlik Derne¤i Semineri

Okulumuzu ‹stiyoruz!
Alaca¤›z!
Halk Cephesi’nin baﬂlatm›ﬂ oldu¤u “‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas› çerçevesinde Dersim Atatürk Lisesi ö¤rencileri 29 May›s günü okulu Boykot ederek
tepkilerini ve taleplerini dile getirdiler. Ö¤rencileri
“disipline vermek ve okuldan atmak” ile tehdit eden
Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nün çabalar›n› boﬂa ç›karan
ö¤renciler eylemini yapmaktan vazgeçmedi. “Okulumuzu ‹stiyoruz Alaca¤›z Atatürk Lisesi Kapat›lmas›n”
sloganlar›yla okuldan d›ﬂar›ya ç›kan ö¤rencilere, ö¤retmenleri engel olmaya çal›ﬂt›. Okul yönetimi de okulun kap›lar›n› kapatarak ö¤rencilerin d›ﬂar›ya
ç›kmas›n› engelledi. Bunun üzerine örencilerde s›n›flarda s›ralara vurup, camlara ç›k›p sloganlar atarak
eylemlerine devam etti. Ö¤rencilerin yaklaﬂ›k bir saat
süren eylemi valilikle görüﬂme sözü verilmesi üzerine
bitirildi. Valilikte okullar›n›n kapat›lmamas› ve yeterli bütçe ayr›lmas› taleplerini dile getireceklerini belirttiler.

Liseli Gençlik Uyuﬂturucu
Sat›c›lar›na ‹zin Vermedi!
Polis korumas› alt›ndaki uyuﬂturucu sat›c›lar›, ‹stanbul Fatih’teki Cibali Lisesi’nin önüne gelerek gençleri zehirlemeye ve ö¤renciler üzerinde bask› kurmaya
çal›ﬂt›klar› için Liseli Gençlik taraf›ndan uyar›ld›.
Bunun üzerine ertesi gün 50 kiﬂilik uyuﬂturucu çetesi
Liseli Gençlikli ö¤rencilere sald›rarak 4 devrimci ö¤renci yaraland›. Devrimci ö¤rencilerin kararl›¤› karﬂ›s›nda uyuﬂturucu çetesi okulun önünü terk etti. Lise
Gençlik taraf›ndan yap›lan bir aç›klamayla sald›r› k›nand›. Aç›klamada ﬂunlara yer verildi: “Uyuﬂturucuyla bizleri ülke sorunlar›na karﬂ› duyars›z hale getirmek isteyenlere izin vermeyece¤iz. O pis çarklar›n›z›
istedi¤iniz gibi döndüremeyeceksiniz. Liseli Gençlik
olarak her zaman karﬂ›n›zda olacak Demokratik Lise
Mücadelemizi sürdürece¤iz.”
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Ankara Gençlik Derne¤i'nde 30 May›s günü “E¤itim Sorunlar› ve ÖSS” konulu bir seminer düzenlendi.
Seminerin ilk bölümünde e¤itimin niteli¤inden, demokratik halk üniversitelerinden ve demokratik liselerden bahsedildi. Bu sistemde e¤itimin amac›n›n halk›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için olmad›¤› belirtilirken,
e¤itimin anti-bilimsel, ezberci ve hayatta bir karﬂ›l›¤›n›n olmad›¤› söylendi.
Seminerin ikinci bölümünde ise ÖSS s›nav sistemi
üzerinde duruldu. ÖSS ile yoksul halk çocuklar›na üniversite kap›lar›n›n kapat›ld›¤› söylendi ve "ÖSS sistemi
ile herkesin ayn› s›nava girdi¤ini ve böylece eﬂitli¤in
sa¤land›¤›n› söylüyor egemenler
ama as›l eﬂitsizlikte zaten burada
baﬂl›yor” denilerek s›nav sistemin kald›r›lmas› ve herkese üniversiteye girebilme hakk› tan›nmas› gerekti¤i vurguland›.
Seminer, kat›l›mc›lar›n sorular›n›n cevaplanmas›yla sona
erdi

Bursa Gençlik’ten Seminer
Bursa’da Gençlik Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan
Semra Baﬂyi¤it Halk Sahnesi’nde 29 May›s günü “Fikir Kulüpleri Federasyonu’ndan Devrimci Gençli¤e”
konulu bir seminer düzenlendi.
Seminerde 1969’dan bugüne zaferlerle, yenilgilerle yarat›lan gençlik tarihi anlat›larak: “Gençlik, militan ruhuyla, ne faﬂist sald›r›lar karﬂ›s›nda, ne de cuntan›n zor koﬂullar›nda bask›lara boyun e¤memiﬂtir” denildi. Seminer, Dev-Genç ruhuna ve gelene¤ine sahip
ç›kma ça¤r›s›yla son buldu.

Kars’ta “E¤itim ve ÖSS”
Konulu Seminer
30 May›s günü Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan E¤itim-Sen ﬁubesi’nde “Türkiye’de E¤itim
ve ÖSS” konulu bir seminer düzenlendi. Seminer ilk
olarak Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimli Harran
Ayd›n’›n konuﬂmas›yla baﬂlad›. Ayd›n konuﬂmas›nda
e¤itimin niteli¤ini, amac›n›, Türkiye’deki e¤itim sisteminin kimlere hizmet etti¤ini ve ö¤rencilerin e¤itim sisteminden kaynakl› yasad›¤› sorunlar› anlatt›. Daha sonra söz alan baﬂka bir ö¤renci ise konuﬂmas›nda ÖSS s›nav sisteminin
adaletsizli¤inden ve “Halk ‹çin Bilim
Halk ‹çin E¤itim” isteklerinden söz
etti. Seminere 41 kiﬂi kat›ld›.

HABER
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‹dare POL‹S Gibi,
Polis ‹DARE Gibi Çal›ﬂ›yor
YÖK’ÜN VE POL‹S‹N YÖNTEMLER‹N‹ BOﬁA ÇIKARALIM!
Polis-‹dare iﬂbirli¤i, 12 Eylül’den bu yana üniversitelerin karakteristik özelliklerinden biri olmuﬂtur. 12 Eylül pasifikasyonunun
üniversite gençli¤i içinde k›r›lmaya
baﬂlad›¤› 1987-88 dönemlerinde
polis-idare iﬂbirli¤i de en belirgin
halini ald›. Gençli¤in geliﬂen mücadelesini önlemek için ö¤renci dernekleri kapat›ld›. Gözalt›lar, tutuklamalar, polis takipleri, adam kaç›rmalar, ajan-muhbirlik teklifleri gibi
sald›r›lar birbirini izledi. Kendi sorunlar›na sahip ç›kan, ülke sorunlar›na karﬂ› duyarl› olan ö¤renciler
polis idare iﬂbirli¤iyle okuldan
uzaklaﬂt›r›lmaya baﬂlad›.
Bu iﬂbirli¤i öylesine kal›c›laﬂt›
ve kurumlaﬂt› ki, ‹TÜ rektörü gibi,
“Emniyet bana suç duyurusunda
bulunuyor, ben de soruﬂturma aç›yorum.” demek, ‹stanbul Üniversitesi ö¤retim üyeleri gibi, ö¤rencileri baﬂka ö¤renciler hakk›nda ifade
vermeye zorlay›p “Eylemlere kat›l d›n m›? Kat›lanlar›n isimlerini ver
yoksa kar›ﬂmay› z, okuldan at ar›z ,
ceza veririz. ..“ tehdidinde bulunmak, “normal” hale geldi.
Polis ve idare, art›k birbirlerinin
görevini üstlenmeye baﬂlam›ﬂlar,
dekanlar polis gibi sorgu yapmakta,
polis, okul yönetimleri gibi ailelerle
ba¤ kurmaktad›r... Geçen hafta, bunun yeni örneklerina tan›k olunda
peﬂ peﬂe...

Ye r : M u ¤ l a Üniversitesi
Tarih: 26 May›s 2009
Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriﬂ imc is i ö¤ re n c i l e r d e n B a ﬂ a k ﬁ a h ,
26 May›s Sal› günü dekanl›k taraf›ndan ça¤r›ld› ve 1,5 saat boyunca
f a k ü l t e s e k reteri Yalç›n Demirbi lek taraf›ndan sorguya çekildi.
Evet evet, düpedüz sorgu. Bildi¤i-
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niz polis sorgusu...
Sorgu boyunca Baﬂak ﬁah’a,
“içinde bulundu¤u yap›dan ayr›l maz is e kendisinin zarar görece¤i”
tehdidi yap›ld›. ﬁah’›n, isminin kim
taraf›ndan ne amaçla verildi¤ini
sormas› üzerine ise Demirbilek;
‘Bunlar gizli ﬂeylerdir, söyleyemeyiz.’ diyerek cevap veriyor; yine
t›pk› bir iﬂkenceci polis a¤z›yla.

Ye r : Kars Devlet Yu r d u
Tarih: May›s 2009
Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriﬂimi’nin yukar›daki “idare sorgusu”na iliﬂkin aç›klamas›ndan bir
gün sonra 29 May›s tarihinde bu
kez de Ka rs Genç li k Derne¤i Gi ri ﬂimi benzer bir olay üzerine aç›klama yapt›. De rne k Gi ri ﬂi mci le ri nd e n S e v i m Ö z d e m i r ’in kald›¤›
devlet yurdunda, kendisinin olmad›¤› bir saatte odas›, yata¤›, dolab›
yurt idaresi taraf›ndan aran›p da¤›t›ld›. Bunun üzerine Sevim Özdemir görüﬂmek için yurt müdürü O rh a n P e h l i v a n’›n odas›na ç›kt›¤›nda
müdür, hem suçlu, hem güçlülere
yak›ﬂ›r bir tav›rla, “yasad›ﬂ› dergi leri nerden al›yosun?” diyerek Özdemir’i sorguya çekmeye kalk›ﬂt›.
(Söz edilen dergi Y ü r ü y ü ﬂ dergisidir.) Sevim Özdemir’in “Yürüyüﬂ
d e rgis ini n y a s al ol du¤ un u ve b a yi ler de aç›k bir ﬂeki lde sat ›ld ›¤› n›”
söylemesi üzerine ise Müdür daha
da pervas›zlaﬂarak “ben onu sormuyorum, bu tarz dergi okuma, git
bilim teknik dergisi oku” diye tehdit ederek “dergileri emniyete ince l emeye gönde rdi k, hakk›nda ya sal
iﬂlem baﬂlat›lacakt›r” diyor.
Sevim Özdemir’in “neden sade ce benim odam› arad›n›z?” demesi
üzerine de, “hakk›nda duyumlar
ald›k o yüzden odan› arad›k” diye-

rek iﬂkence merkezinde çal›ﬂan polislerden hiç farklar›n›n olmad›¤›n›
gösteriyor.

Ye r : Yi n e K ar s
Tarih: May›s 2009
Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi’nin 29 May›s tarihli aç›klamas›ndan aktar›yoruz yine. “Bir arkadaﬂ›m›z da bugün internet kafeye
gidip Yürüyüﬂ dergisi ve Halk›n Sesi’nin bulundu¤u web sayfalar›n› ziyaret etti¤i s›rada, kafeye polis gelerek, “ bu sitelere girilmesine nas›l
izin verdi¤i” tehditleriyle internet
kafe hakk›nda tutanak tutmuﬂtur.
Daha sonras›nda arkadas›m›z evine
gitti¤i s›rada takip edilerek taciz
edilmiﬂtir. ”
Ö¤renci gençlik üzerindeki bask›lar›n bir örne¤i daha:
“Kars’da faaliyet yürüten Alevi
Kültür Derne¤i’ne gidip gelen arkadaﬂlar›m›z hakk›nda da dernek yönetimine polis taraf›ndan ‘onlar örgüt
üyesi, derne¤inize almay›n’ denilerek arkadaslar›m›z fiﬂlenmiﬂ ve ortam terörize edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.”
Bir yandan yurt, bir yandan okul
idareleri, bir yandan polis; gençlik
üzerindeki kuﬂatma iﬂte böylesine
yo¤un.

Ye r : K T Ü
Tarih: May›s 2009
Polis ve idarenin adeta birbirlerinin görevlerini üstlenmesinin bir
baﬂka örne¤i de K a r a d e n i z Te k n i k
Üniversitesi’nde yaﬂand›. Bas›na
yans›yan “ Gizli El Fiﬂliyor” baﬂl›kl› haberde (29 May›s 2009, Birgün)
solcu ö¤rencilerin foto¤raflar›n›n
çekilip, “teröre bulaﬂ›yor” yaz›s›
eﬂli¤inde ailelere gönderildi¤i belirtiliyor. Sonra, üniversite yönetimi
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de bu “gizli el”in çekti¤i bu foto¤raf
ve yazd›¤› mektuplar›, “delil” ola rak k ullan arak ö¤renciler hakk›nda
soruﬂturma aç›yor. “Gizli el”in kim
oldu¤u aﬂikar elbette.

‹ ﬂ k e n c e c i l e r Bi li m
Ö ¤ re t e m e z
Polisin bu yöntemlerine, üniversite, fakülte yönetimlerinin iﬂkencecileri aratmayan sorgular›na dair bu
sayfalarda defalarca haber yapt›k.
Polisin ve okul idarelerinin yapmak
istedikleri aç›kt›r. Birincisi; ö¤renci
gençli¤in bilinçlenmesini, örgütlenmesini, kendi sorunlar›na sahip ç›kmas›n› i s t e m e m e k t e d i r l e r. Bunun
için polis-okul idaresi iﬂbirli¤iyle
her türlü sald›r›, komplo, tehdit,
ﬂantaj yap›lmaktad›r. ‹kincisi; bu
soruﬂturmalar sonucunda devrimci
demokrat ö¤renciler okuldan uzaklaﬂt›r›larak fiilen gençli¤in mücadelesinden kopart›lmakta, hem e¤itim
haklar› ellerinden al›nmakta, hem
de d i ¤ e r ö ¤ renciler ü z e r i n d e bask›
ve gözda¤› oluﬂturulmaktad›r.
Kars’taki Yurt Müdürü’nün “Bi lim ve teknik dergisi oku” deyiﬂi,
tam bir k a r a m i z a h t › r. Bilimle alakas› olmayanlar›n, Yürüyüﬂ gibi
gerçekleri yazan bilimsel bir dergiye alternatif olarak bilim ve tekni¤i
göstermesi, acizliklerindendir. Onlar›n tek derdi, ders kitaplar› d›ﬂ›nda
hiçbir ﬂey okumayan apolitik, kendinden baﬂkas›n› düﬂünmeyen, üretmeyen, bencil, yoz bir gençliktir.
Yukar›da verdi¤imiz örneklerdeki ö¤retim görevlilerine bak›n; ö¤rencilerini polis gibi sorgulayan,
polise vermekle tehdit eden, kendi
faﬂist gerici düﬂüncelerini kabul ettirmek için “okuldan atma” silah›n›
kullanan bu “e¤itici”ler, ne verebilir
ö¤rencilere?

Ö⁄RENC‹LER,
P o l i s - ‹ d a re ‹ ﬂ b i r l i ¤ i n e
K a r ﬂ › H e r Zem in d e
Meﬂruluklar›n›
Savunmal›d›r
Polis-okul idaresi iﬂbirli¤iyle yap›lan bu sald›r›lara karﬂ› hiçbir suç-
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luluk psikolojisine girmeden meﬂrulu¤umuzu savunmal›y›z. Birincisi;
ka¤›t üzerinde bilimin, düﬂüncenin
üretildi¤i yerler olan üniversitelerde
faﬂist bir bask› düzeni kurulmuﬂtur.
Mevcut sisteme bakt›¤›m›zda bilimin “b”sinden bahsetmek mümkün
mü? Gençli¤in e¤itim sorunlar›
için, akademik, demokratik haklar›
için mücadelesi en meﬂru hakk›d›r.
Kald› ki, kendini bununla da s›n›rlayamaz gençlik, ülkesini, halk›n› ilgilendiren her türlü sorun onu
da ilgilendiren sorunlard›r. Gençli¤in kendi sorunlar›na, halk›n›n, ülkesinin sorunlar›na karﬂ› duyarl› olmas› asla suç olmaz. As›l suç, buna
engel olmakt›r. As›l suç, kendine
ö¤retim görevlisiyim diyenlerin,
dekanlar›n iﬂkenceci polislerle iﬂbirli¤i yapmas› ve bizzat kendilerinin polisli¤e soyunmas›d›r.
Bu uygulamalar, üniversitelerdeki
tüm ö¤retim, e¤itim görevlileri ad›na,
bilim insanlar› ad›na utanç vericidir
ve sorgulanmaya muhtaçt›r.

Ö ¤ r e n c i G e n ç l i k , Aile ler i
Üzerindeki Polis Oyunlar›n›
Baﬂtan Bozmal›d›r!
Polisin ailelere mektup yazarak
hem aileleri tedirgin etmesi hem de
aileler arac›l›¤›yla ö¤renciler üzerinde bask› oluﬂturmas› son y›llarda
s›kça baﬂvurdu¤u bir yöntemdir.
Çünkü ö¤renciler aç›s›ndan zaman
zaman aile bask›s›, polisin gözalt›,
iﬂkence teröründen daha etkili olabilmektedir. Bu durumda kendi
meﬂrulu¤umuza inanmak, savunmak çok daha önemlidir. Ailelerimizi mücadelemiz, örgütlenmelerimiz, düﬂüncelerimiz konusunda polisin böylesi yöntemlerine muhatap

kalmadan önce bilgilendirmeliyiz.
Ancak bu bilgilendirmeyi yapt›¤›m›z durumda, ailelerimizi polis
yöntemleri konusunda uyan›k ve bilinçli hale getirebiliriz. Polisin yöntemlerini onlara anlatmal›y›z. Okuldaki idarenin, ö¤retim görevlilerinin tutumlar›ndan, e¤itim sistemindeki çarp›kl›klardan, polis idare iﬂbirli¤inden k›sacas› her türlü geliﬂmelerden ve yöntemlerden onlara
bahsetmeliyiz. Üniversitelerde nas›l
bir gençlik yetiﬂtirilmek istendi¤ini
anlatmal›y›z. Polisin devrimci demokrat ö¤rencilere sald›r›rken ahlaks›zl›¤›, fuhuﬂu, uyuﬂturucuyu
bizzat kendilerinin teﬂvik etti¤ini,
her türlü iftiray› rahatl›kla yapabileceklerini anlatmal›y›z onlara. Hiçbir aile bunlara karﬂ› ç›kmaz. Çocu¤una yoz bir kültürü, ahlaks›zl›¤›
önermez, ahlaks›zl›¤a teﬂvik etmez.
Bunun için elbetteki en baﬂta
devrimci, demokrat, ilerici ö¤renci
gençlerin bu düﬂüncelerini, mücadele içinde, bir örgütlenme içinde
yerald›klar›n› ailelerine aç›p, onlar›
kazanmaya çal›ﬂmalar› ilk yap›lmas› gerekendir. Ço¤u aile klasik feodal, gerici etkilenmeler alt›nda, çeﬂitli kayg›larla hareket edip, o¤lunun, k›z›n›n mücadele içinde yer almas›na karﬂ› ç›kacakt›r. ‹ﬂte bu durumda düﬂüncelerimizi kararl›l›kla
savunmam›z çok daha önemlidir.
Bu noktada, onlar› kazanma düﬂüncesiyle yaklaﬂt›¤›m›zda, onlara
karﬂ› da aç›k ve cüretli oldu¤umuzda, en az›ndan bize karﬂ› olmalar›n›,
polisin ailemiz üzerinde yaratmak
istedi¤i tedirginli¤i ve bize karﬂ›
kullanmas›n› engellemiﬂ oluruz.
Bunu yapt›¤›m›z ölçüde, polisin bu
ve benzeri manevralar› baﬂtan boﬂa
ç›kar›lm›ﬂ olacakt›r.

Komplolardan Polis ve Yurt Yönetimi Sorumludur
Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, Kars’taki devrimci, demokrat ö¤renci
gençlik üzerindeki bask›larla ilgili bir aç›klama yapt›.
Aç›klamada, yurt yönetiminin, polisin, dergi okumaktan internet Kafeye
veya Alevi derneklerine gitmelerine kadar herﬂeye müdahale eden keyfi uygulamalar›na dikkat çekilerek, “ö¤rencilerin baﬂ›na gelecek olaylardan ve
düzenlenecek herhangi bir komplodan Kars Emniyet Müdürlü¤ü’nü ve Yurt
Yönetimini sorumlu tutacaklar›” belirtildi.
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Memurlar, Sendikalar›n›, Hakl›l›¤›
Ve M eﬂrulu¤uyla S avunmal›d›rlar
Önceki hafta, ço¤u ö¤retmen, 35
memur gözalt›na al›nd›, 14’ü tutukland›, KESK Genel Merkezi’ne ve
E¤itim-Sen ﬁubelerine bask›nlar
yap›ld›. Memurlar, kuﬂku yok ki,
gözalt› ve polis bask›nlar›n›n yabanc›s› de¤iller. Emekçiler sendikal
haklar›n› kazanma mücadelesinde
polis bask›s›yla, sürgünlerle, iﬂten
at›lmalarla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂlard›r. Bir çok devrimci memur bask›lar›n her türünü yaﬂam›ﬂ, iﬂkencelerden, hapishanelerden geçmiﬂtir.
Oligarﬂi, iﬂçi, memur, gençlik,
gecekondulu bütün halk muhalefetini sindirmeyi, demokratik mücadeleyi susturmay› hedefliyor. Hayat›n
her alan›ndaki devrimci, ilerici örgütlenmeleri yok etmeye çal›ﬂ›yor.
KESK’e ve özel olarak da KESK
içindeki devrimci, yurtsever oluﬂumlara yönelik sald›r›lar› da ayn›
amaçlad›r. Dönem dönem ﬂu veya
bu kesim sald›r›lar›n öncelikli hedefi olsa da, bu genel sald›r› mant›¤›
de¤iﬂmiyor.
Oligarﬂinin, bu amaca yönelik
operasyonlar›na “terörist”, “illegal
örgüt” gerekçeleriyle meﬂruluk kazand›r›lmaya çal›ﬂ›lmas›, denilebilir
ki, benzeri her operasyondaki klasik
yöntemdir. Bu yöntemle, sadece anmalara, hakl›, meﬂru ve yasal eylemlere kat›lan devrimci memurlar,
“yasad›ﬂ› örgüt üyesi” denilerek tutuklanabiliyor. Bu noktada baz› memurlar ve sendikalar, “yasad›ﬂ› örgütten tutukland›” diye o memurlar› sahiplenmekte tereddüt gösterebiliyor. ‹ﬂte bu anlay›ﬂ d ü z e n i n b a ﬂ a r › s › d › r ve bu anlay›ﬂa izin verilmemelidir. Hakl› ve meﬂru mücadele
h e r ko ﬂ ul d a v e h e r biçimde savu n u l m a l › d › r.
Bu noktada, son sald›r›lar karﬂ›s›nda KESK’i savunmakta aç›¤a ç›kan eksikliklerin, zaafl› anlay›ﬂlar›n
üzerinde durulmal›d›r.
KESK Genel Baﬂkan› Sami Evren, tam bir savunma psikolojisi
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Emekçilerin en büyük
silah›, hakl›l›k ve
meﬂruluklar›d›r;
‹cazet ve yasall›k de¤il.
Emekçilerin en büyük
güvenceleri, düzenden ne
kadar “sa¤duyulu” ve
“olgun” olduklar› üzerine
alacaklar› övgüler de¤il,
militan, devrimci
çizgileridir.
içinde, geri bir zeminden karﬂ› ç›k›yor sald›r›ya:
“KESK, tarihi içinde hiçbir zaman ﬂiddete prim vermemiﬂ, toplumsal-siyasal sorunlar›n çözümünde bar›ﬂ› savunmuﬂtur. ... KESK ›rkç›, milliyetçi yaklaﬂ›mlar› hep reddetmiﬂ, toplumun etnik kimlik, kültür ve inanç fark› gözetmeksizin bir
arada yaﬂama iradesini savunmuﬂtur. Bu nedenle bar›ﬂ› ve kardeﬂli¤i
öne ç›karm›ﬂt›r.” (Cumhuriyet, 31
May›s 2009)

- Sorun ‘ﬂiddet’ sorunu

1

de¤ildir. Sorun “illegal
örgüt” s orunu d e¤ildir!
Sami Evren, yanl›ﬂ noktadan savunma yap›yor. Mevcut sald›r›larda
sorun “ﬂiddete prim verip vermeme” sorunu de¤ildir. K›z›lay’da
coplanan memurlar ﬂiddete prim
verdi¤i için mi coplanm›ﬂt›? Yarg›Sen’in bas›lmas›, kapat›lmak istenmesi, E¤itim-Sen’e aç›lan kapatma
davas›, “ﬂiddete prim verildi¤i” için
miydi?.. Mesele bu de¤ildir.
Bir KESK’li “Bize illegal örgüt
gibi davran›yorlar” diye karﬂ› ç›kamaz bu sald›r›ya. Yanl›ﬂ bir itiraz
biçimi. Bu itiraz biçimi, polis terörüne maruz kalan s›radan apolitik
insanlar›n “biz terörist miyiz?!” deyiﬂinden farkl› de¤ildir. Bu itiraz,

mesela Ergenekon davas›nda soruﬂturmaya u¤rayanlar›n “yasad›ﬂ› örgüt üyesi gibi muameleye tabi tutulma” tarz›ndaki itirazlar›ndan farkl›
de¤ildir.
‹llegal örgütlere, “terörist” denilenlere her ﬂey mübaht›r anlay›ﬂ›,
gerçekte demokratik mücadelede
eksik ve zaafl› bir bak›ﬂ aç›s›d›r.
Böyle düﬂünenler, böyle savunanlar, düzenin “terörizm” suçlamas›
karﬂ›s›nda kendilerini de silahs›zland›rm›ﬂ olmaktad›rlar. Düzen “ te r ö r i s t ! ” de yinc e , “ i l l e g a l ö rgü t ! ”
deyince, yapacak bir ﬂeyi kalmaz
bu anlay›ﬂtakilerin.
O nedenle demokratik mücadele
nedir, nas›l olmal›d›r, demokratik
mevziler nas›l savunulmal›d›r, sendikalar nas›l bir mücadele hatt› izlemelidir sorular› tekrar ve do¤ru cevapland›r›lmal›d›r. Bu sorulara do¤ru cevap verilemedi¤i müddetçe,
oligarﬂinin baﬂta demokratik kitle
örgütleri ve sendikalar olmak üzere
tüm halka yönelik sald›r›lar›na do¤ru bir biçimde direnmek mümkün
olamayacakt›r.

- Sendikalar›n m eﬂrulu¤u,
“bar›ﬂ”› s avunmaktan m ›
geçer? D evrimi s avunmak,
meﬂru d e¤il m idir?

2

Evren diyor ki, “KESK... toplumsal-siyasal sorunlar›n çözümünde bar›ﬂ› savunmuﬂtur. ”
Peki, savunma bu mant›kla kurulursa, “bar›ﬂ”› savunmayan bir
sendikaya her türlü bask› ve bask›n
meﬂru mu kabul edilecektir?
“Bar›ﬂ” politikas›n› savunmak
baﬂka bir ﬂeydir, bunu meﬂrulu¤un
arac› olarak ortaya koymak farkl›
bir ﬂeydir. Birincisi politik bir sapmad›r, ama ikincisi, ideolojik bir
savrulmad›r. Halklar›n direniﬂ ve
savaﬂ›n›n meﬂrulu¤unu, halklar›n
iktidar ve devrim hedefli mücadelesinin meﬂrulu¤unu yads›yan bir sav-
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ruluﬂtur bu.
S›n›f ve kitle sendikac›l›¤›n› savunmak, devrimi savunmakt›r. Sendikalar› da iﬂçi s›n›f›n› devrim için
e¤itmenin okullar› olarak görmektir. Sendikalar, elbette bir parti de¤illerdir, onun görevini üstlenmezler. Ama sendika, ekonomik demokratik mücadelesini, yine devrimci
b i r b a k › ﬂ a ç › s › y l a sürdürür. Bu
meﬂrudur. Bu do¤ru olan ve olmas›
gerekendir.
Demokrasi mücadelesi kitlelerin
kendi hakl›l›¤›na ve meﬂrulu¤una
inanarak örgütlenebilir. Yasal s›n›rlara hapsolmak militan mücadele
anlay›ﬂ›n› da yok ediyor. Demokratik mücadele “ her türlü ﬂiddete karﬂ› ç›kmak” de¤ildir.
Oligarﬂinin sald›r›lar›n›n karﬂ›s›na, “halk›n mücadelesi terör de¤ildir” diyerek ç›k›lmal›d›r. Devletin
bu konudaki hiçbir demagojisine,
tehditlerine boyun e¤ilmemelidir.
Sald›r›lara burjuva demokrasininin
perceresinden bakmak, kendine
burjuva demokrasinin ilkelerini ölçü almak, düzene teslim olmakt›r.

- Sendikalar›n m eﬂrulu¤u,
kendini ü cret mücadelesiyle
s›n›rlamaktan g eçmez!

3

KESK’e yönelik sald›r›lara verilen “cevap”lardan biri de biz emekçilerin ekmek kavgas›n› veriyoruz
tarz›ndaki yaklaﬂ›md›r. KESK, böyle bir sald›r› karﬂ›s›nda kendini “ biz
ücret mücadelesi veriyoruz” diye
savunamaz.
S e n d i k a n e d i r ? Ekonomik demokratik mücadeleye yönelik çarp›k anlay›ﬂlar›n en önemli yans›malar›nda biri, sendikal mücadelenin
yaln›zca ekonomik mücadeleye
indirgenmesidir. Bu, e k o n o m i z m
demektir. Sendika sadece “ e k m e k
p a r a s › ” için mücadele eden bir kurum de¤ildir. Sendika “ben ücret,
maaﬂ pazarl›¤›ndan baﬂka ﬂeyle u¤raﬂmam” diyen bir kurum da de¤ildir. Böyle bir sendika, zaten üyelerinin ücretini, maaﬂ›n› da savunamaz.
Sendikalar iﬂçilerin, tüm emek-
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çilerin düzen s›n›rlar› içindeki yaﬂam koﬂullar›n› iyileﬂtirme mücadelesinin araçlar›d›r. Sendikalar s›n›f
örgütleridir. Ekonomik demokratik
mücadele örgütleridirler; bu da onlar›n ülkedeki demokrasi mücadelesine dair her konuda söz söylemesi
demektir. Sendikal mücadeleyi bu
muhtevadan ç›kartmak sendikalar›n
içini boﬂaltarak, as›l amaçlar›ndan
sapt›rmakt›r.
Sendikalar› bu amaçlar›ndan
sapt›ran r eformizm ve sar› sendi kac›l›k anlay›ﬂ›d›r.
Sendikalardaki sivil toplumcu,
MGK’ci, AB’ci anlay›ﬂlar sendikalardaki devrimcilerin tasfiyesi için
el birli¤iyle çal›ﬂarak sendikal mücadelenin daha da gerilemesine neden olmuﬂlard›r. Yaﬂanan onca sald›r›ya, hak gasb›na, iﬂten at›lmalara,
özelleﬂtirmelere karﬂ› sonuç al›c› bir
mücadele hatt› örgütlenememiﬂtir.
Sorunlar›n ana kayna¤› s›n›f
sendikac›l›¤›ndan uzaklaﬂ›lm›ﬂ olmas›d›r. Sendikalar elbette, ülkelerinde olan biten herﬂeyle ilgili olmal›d›rlar. Sendikalar›n politik mücadele arac› olmamas›, politik sorunlardan kopuk olmas› demek de¤ildir. Kürt sorunuda, F Tiplerindeki tecritde, emperyalizmin, faﬂizmin
sald›r›lar› da sendikalar›n gündemleri aras›ndad›r ve olmal›d›r.

- Sendikalar› g eliﬂtirecek
olan “diyalogculuk” de¤il,
militan çizgidir
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12 Eylül sonras› geliﬂen sa¤c›,
düzen içi anlay›ﬂlar, demokratik
mücadeleye ve demokratik kitle örgütlerine bak›ﬂ aç›s›n› çarp›klaﬂt›rd›. Meﬂruluk çizgisinden uzaklaﬂ›l›p yasalc›l›¤a, devrimci anlay›ﬂtan
uzaklaﬂ›l›p “sivil toplumcu” tarza
s›¤›n›ld›. Sald›r›lar karﬂ›s›nda militan bir direniﬂ göstermekten uzak
durulmaya baﬂland›. Bu dönemde,
demokratik mücadelede iki tarz ortaya ç›kt›. Devrimci hareketin öncülü¤ünde memur sendikalar›n›n kuruluﬂu, gecekondu semtlerinde derneklerin kuruluﬂu, militan bir tarz›n
ifadesi ve sonucuydu. Memurlar›n,

ö¤renci gençli¤in, gecekondu yoksullar›n›n yeniden örgütlenme hakk›, bir anlamda diﬂe diﬂ bir kavgayla kazan›ld›.
Di¤er anlay›ﬂ ise, polis sald›r›lar› karﬂ›s›nda direniﬂ göstermeyen,
fabrika iﬂgallerini veya demokratik
kurumlarda barikatlar› meﬂru görmeyen bir yaklaﬂ›m›n sahibiydi ve o
ancak kazan›lm›ﬂ mevzilerde ortaya
ç›k›yordu... Bu ikinci tarz›n sonucu,
kitlelerin taleplerine cevap veremeyen, ba¤›ms›zl›k, demokrasi mücadelesinde üzerine düﬂeni yapmayan,
kendi taban›n› seferber etmeyen bir
demokratik kitle örgütü anlay›ﬂ› geliﬂmiﬂtir. Bu anlay›ﬂ, DKÖ’leri burjuvazinin anlay›ﬂ›na göre ﬂekillenmiﬂ “sivil toplum örgütleri”ne, demokratik mücadeleyi de sivil topl u m c u bir mücadeleye dönüﬂtürmüﬂtür.
Bunun sonucu, mücadelenin düzen s›n›rlar› içine, yasall›k s›n›rlar›na hapsedilmesi, eylem anlay›ﬂ› ve
örgütlenme biçiminde devletin çizdi¤i s›n›rlar› taﬂmamakt›r. Militan
mücadelenin yerini, haklar› söke
söke alma anlay›ﬂ›n›n yerini devletle u z l a ﬂ m a ve ak›ll› solculuk alm›ﬂt›r. Meslek örgütlerinin politika
yapamayaca¤›, “partiler üstü” oldu¤u gibi burjuva anlay›ﬂlar do¤rudan veya dolayl› hakim olmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Reformist anlay›ﬂlar KESK ve
D‹SK’i s›n›f sendikac›l›¤›ndan
uzaklaﬂt›rarak “ça¤daﬂ sendikac›l›k” ad› alt›nda sivil toplumculu¤u
örgütlüyorlar. Bu yanl›ﬂ anlay›ﬂlardan vazgeçilerek s›n›f sendikac›l› ¤› na dö nülme l id ir.
Düzenin yasall›k s›n›rlar›na
mahkum olmadan, meﬂru mücadele
anlay›ﬂ› geliﬂtirilmelidir. Sendika
yöneticileri ve üyeleri, bu anlay›ﬂa
uygun e¤itilmelidir.

- Demokratik Mevzilerimiz
Polisin Çiftli¤i De¤ildir

5

Sami Evren, aç›klamas›nda diyor ki:
''250 bin üyesi olan bir demokratik kitle örgütü aran›rken savc›n›n
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haz›r bulunmamas› bir baﬂka h ukuksuzluk örne¤idir. Yap›lan aramalarda ... kreﬂle ilgili, do¤um izniyle ilgili yaz›ﬂmalara, ... aile foto¤raflar›na, takvimlere el konulmas›; .... bilgisayar ve CD'lerinin
usulsüz bir biçimde al›nmas› her biri bir hukuksuzluk örne¤idir. Asl›nda anlaﬂ›lmaktad›r ki aranan bir
ﬂey yoktur, amaç bizzat 'arama' yapmakt›r.''
Bu tesbitler do¤rudur ve demokratik mücadelede anlay›ﬂ›ndaki bir
sorun da budur. “Savc›n›n bile olmad›¤› bir hukuksuzlu¤a” neden tav›r al›nmam›ﬂt›r. Neden KESK yöneticileri, üyeleri, bu hukuksuzluk
içinde burada arama yapamazs›n›z
diye, mevcut yasal haklar›n› bile
kullanacak cüret, irade ve insiyatifi
gösterememiﬂlerdir?
Bu, Türkiye solun aç›s›ndan çok
ciddi bir biçimde tart›ﬂ›lmas› gere-

ken bir sorundur ve kökleri solun
bir çok zaaf›na uzanacakt›r.
Savc›l›k izinleri, mahkeme kararlar›, demokratik mevzilere karﬂ›
gerçekleﬂtirilen faﬂist terörü meﬂrulaﬂt›ramaz. Polis “terör”, “illegal örgüt” demagojileriyle sendikalara,
demokratik kitle örgütlerine sald›rarak, sendika yöneticilerini ve bizzat
sendikalar›n kendisini iﬂçilerin, memurlar›n gözünde suçlu duruma düﬂürerek, örgütsüzleﬂtirme politikas›n› sürdürüyor.
Tüm demokratik örgütler, kendilerine yönelik tüm bask›lar, sald›r›lar
karﬂ›nda direnmelidir. Oligarﬂinin terör demagojilerini boﬂa ç›kartman›n
yolu, mücadelenin meﬂrulu¤una inanarak, oligarﬂinin karﬂ›s›na bu meﬂruluk bilinciyle ç›kmaktan geçer. Polisin “babas›n›n çiftli¤ine” girer gibi
sendikalar›m›za girmesine, elini kolunu sallayarak aramalar yapmas›na

izin verilmemelidir.
Mücadeleyi yasal s›n›rlara, icazet s›n›rlar›na hapsederek bedeller
ödenerek yarat›lan sendikal mevzileri koruyamaz. Bugün devrimci,
yurtsever memurlara karﬂ› geliﬂtirilen sald›r›lar karﬂ›s›nda sessiz kalmak veya do¤ru bir çizgide savunma geliﬂtirmemek, yar›n sendikalar›n kap›s›na kilit vurulmaya çal›ﬂ›lmas›n› da beraberinde getirecektir.
Oligarﬂi bask›nlar düzenleyebilir, tutuklamalara baﬂvurabilir, sendikalar›, dernekleri kapatabilir, davalar açabilir. Burada önemli olan
mücadelenin meﬂrulu¤una inanarak, kararl› bir ﬂekilde mücadelenin
savunulmas›, örgütlenmelere sahip
ç›k›lmas›d›r. Ancak militan bir mücadele anlay›ﬂ›yla polisin haks›z ve
keyfi operasyonlar›na karﬂ› ç›k›labilir. Hiçbir demokratik mevziden tek
bir ad›m dahi geri atmamal›y›z.

en iyi cevap emekçiler olarak
mücadelemizi yükseltmektir
Geçen hafta boyunca süren sald›r›larda, gözalt›na al›nan ço¤u ö¤retmen 35 memurdan 14’ü tutukland›. Tam bir pervas›zl›k hüküm sürüyordu operasyonlarda. Mesela, ‹zmir’de evleri bas›lan bir memur ve
evdeki kad›n misafirleri, polis taraf›ndan ç›r›lç›plak soyularak aran›yor, baz› ö¤retmenler okullar›na
arama gerekçesiyle elleri kelepçeli
olarak götürülüyordu. KESK Genel
Merkezi’nin 28 May›s’ta polis taraf›ndan bas›lmas›, KESK yönetici ve
üyelerinin tutuklanmas›, bir çok
yerde yap›lan eylemlerle protesto
edildi.
D e v r i m c i M e m u r H a reketi taraf›ndan 1 Haziran’da ‹stanbul Taksim’de yap›lan eylemle KESK’e
yönelik sald›r›lar protesto edildi.
Eylemde yap›lan bas›n aç›klamas›nda, “Bu ülkede söylendi¤i, ﬂovlar›
yap›ld›¤› gibi bir yasa, hukuk ve demokrasinin olmad›¤›” belirtildi.
Aç›klaman›n devam›nda ﬂöyle deniyordu: “Ülkemizdeki bu gerçe¤in
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bizde anlam› boyun e¤memek, düzenin icazetini kabul etmemek,
haklar›m›zdan vazgeçmemektir.”
KESK’e yönelik sald›r›lar›n k›nan›rken, “Bask› ve sald›r›lara en iyi
cevap emekçiler olarak mücadelemizi yükseltmektir” denildi.
A n k a r a ’ d a K›z›lay Yüksel Caddesi'nde 28 May›s günü birçok demokratik kurum taraf›ndan KESK'e
yap›lan bask›n ve gözalt›lar protesto edildi. KESK Genel Sekreter
Emirali ﬁimﬂek, bask›n› protesto
eden bir bir konuﬂma yapt›. Eyleme
TAYAD'l› Aileler de kat›ld›lar.
Ankara’da 29 May›s günü bu
kez Ziya Gökalp Caddesi'nde yap›lan eylemde ise, yaklaﬂ›k bin kiﬂi
caddeyi trafi¤e kapatt›. Baﬂbakanl›¤a yap›lmak istenen yürüyüﬂe polisin engel olmas› üzerine oturma eylemi yap›ld›.
A n t a l y a ’ d a 29 May›s günü
KESK ﬁubeler Platformu’nun yapt›¤› protesto eylemine Halk Cephesi

ve demokratik kitle örgütleri destek
verdi. B u rs a ’ d a 29 May›s’ta yap›lmak istenen yürüyüﬂe polisin engel
olmas› üzerine oturma eylemi yap›larak polis ›sl›k ve alk›ﬂlarla protesto edildi. 30 May›s günü de oturma
eylemi yap›ld›. K a r s ’ t a 30 May›s’ta yap›lan eylemde bask›nlar ve
gözalt›lar protesto edildi.
A d a n a ' d a sald›r›lar, KESK ﬁubeler Platformu taraf›ndan protesto
edilerek AKP önüne yüründü. Halk
Cephesi ve di¤er demokratik kurumlar eyleme destek verdi. Dersim’de de 29 May›s’ta bir bas›n toplant›s›yla sald›r›lar protesto edildi.
Mu¤la'da 29 May›s’ta KESK’e yöelik bask›n ve gözalt›lar bas›n aç›klamas›yla protesto edildi.
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Devrimci Memur
Hareketi
KESK’e Sald›r›lar ve
Yaklaﬂan Toplu Sözleﬂmeler
28 May›s günü polis ve jandarma taraf›ndan Ankara’da KESK Genel Merkezi’ne bask›n düzenlenirken, baﬂta ‹zmir olmak üzere bir kaç ilde yap›lan operasyonlar sonucunda onlarca kamu emekçisi, KESK yönetici ve üyeleri gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlardan 14 emekçi ise
tutukland›.
Sald›r›, düzenin nas›l bir sendika ve sendikac›
istedi¤ini de bir kez daha gösterdi. Sendikac› devrimci, yurtsever, muhalif olmayacak. Sendikalar
haklar› için mücadele etmeyecek, direnmeyecek.
Siyaset yapmayacak. Grev yapmayacak. Verilenle
yetinecek. ‹ktidar›n politikalar›na tabi olacak, üyelerini de buna göre yönlendirecek.
Kendi sorunlar›na sahip ç›kmas› dahi yasad›ﬂ›,
gayri-meﬂru gösterilen sendikalar›n ülkenin temel
sorunlar›nda; açl›k yoksulluk sorununda, ba¤›ms›zl›k demokrasi sorununda, Kürt sorununda, hak ve
özgürlükler sorununda taraf olmalar›, ses vermeleri ise düﬂünülemez bile. ‹ﬂte düzenin sendikac› ve
sendikac›l›k tarifi. Meﬂrulukmuﬂ, hakl›l›km›ﬂ, olmayacak. E¤er meﬂruluktan sözedilecekse bu düzenin
meﬂru gördü¤ü ﬂeyler olacak. Düzen bugün bu anlay›ﬂla KESK’e sald›r›y› “örgüt operasyonu”, “PKK
operasyonu” olarak gösterip bask›n›, gözalt› ve tutuklamalar› meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor. Bugün bu
sald›r›lara karﬂ› ç›karken, tepki gösterirken “bizim
örgütle, PKK ile bir alakam›z yok”, “biz her türlü
ﬂiddete karﬂ›y›z” diye aç›klamalar yapmak tam da
düzenin istedi¤idir. Kendi meﬂrulu¤una inanmamakt›r. Düzenin çizdi¤i s›n›rlarda hareket etmektir.
Hakl› ile haks›z› ayn› kefeye koymakt›r.
Biz devrimci memurlar olarak bu sendikac› ve
sendikac›l›k tipini reddettik. Bunun için her türlü
bask›y›, bedeli göze ald›k. Biliyoruz ki bu yap›lmadan bu ülkede emekçilerin hak alma mücadelesine
öncülük edilemez. Ve bu yap›lmadan kitleler örgütlenemez.
Elbette sendikalar›m›z Kürt sorununda taraf olacak, Kürt halk›n›n ulasal taleplerine de sahip ç›kacaklard›r. Ve elbette, sendikac›lar›m›z devrimci,
yurtsever kimliklere sahip olacak, bunu savunacaklard›r.
Devlet, bask› ve zor ile devrimci sendikac›l›¤›
bo¤maya, devrimci sendikac›lar› tasfiye etmeye
çal›ﬂ›rken, düzen içi sendikac›l›¤›n kap›s›n› ise ard›na kadar açt›. Reformizmin, sivil toplumculu¤un
geliﬂmesine zemin yaratt›. Bu zeminden beslenen,
bu yoldan yürüyen reformizm, sendikalardan siyaseti uzak tutmaya çal›ﬂt›. “Kitleler ürker, kitleler
korkar” gerekçesiyle, devrimci, yurtsever kimlik
gizlenmeye, dahas› tehlikeli ve gayri-meﬂru göste-
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Elbette sendikalar›m›z Kürt sorununda
taraf olacak, Kürt halk›n›n ulasal taleplerine
de sahip ç›kacaklard›r. Ve elbette,
sendikac›lar›m›z devrimci, yurtsever kimliklere sahip olacak, bunu savunacaklard›r.
rilmeye çal›ﬂ›ld›. ‹lkeler, de¤erler için mücadele,
kitleleri politikleﬂtirme çabas›, reformizmin baltalamalar›yla karﬂ›laﬂt›. Düzenin yaratmaya çal›ﬂt›¤›
“örgüt fobisi”, reformizm eliyle sendikalarda sürdürüldü. Aç›kça devrimci örgütler aleyhine faaliyet
yürütüldü, propaganda yap›ld›.
Tüm bunlar düzene kan taﬂ›d›. Sendikalar›m›z›
eritti. Emekçileri düzenin ideolojik sald›r›lar›na aç›k
hale getirerek savunmas›z, güçsüz b›rakt›. Haklar›
için direnemez hale getirdi.
KESK’e, yönetici ve üyelerine yönelik bu ilk sald›r› de¤ildi kuﬂkusuz. Devrimci, yurtsever, demokrat kimlikleri nedeniyle s›k s›k sald›r›lara maruz
kald› kamu emekçileri. Sald›r›n›n bugün aç›s›ndan
anlam› ise gözalt›na al›n›p tutuklanan KESK’lilerin
Kürt ulusalc› bir anlay›ﬂa sahip olmalar›d›r. KESK
bask›n›n›n ve tutuklamalar›n “gerekçesi” budur. O
halde kimse kendini kand›rmamal›d›r. Sald›r›lan
kimlik Kürt kimli¤idir, sald›r›lan Kürt halk›n›n mücadelesidir, sald›r›n›n adresi ise KESK. Do¤rudan ve
aç›k olarak sahip ç›k›lmas› gereken de bunlard›r.
Devrimci, ilerici, yurtsever, demokrat oldu¤u iddias›nda olanlar bu sald›r›ya eveleyip gevelemeden
aç›ktan karﬂ› ç›kmal›d›r.
Sorunun kayna¤› birdir. Mücadele de bütünlüklü
olmal›d›r. Kürt sorununu çözmeyen, Kürt halk›n›n
taleplerine bask›yla, terörle cevap verenler, Türk’ü,
Kürt’ü, Laz’›, Gürcü’sü, Arap’›, Boﬂnak’› ile tüm
emekçileri yoksullu¤a, açl›¤a, sefalete mahkum
edenlerdir.
Kamu emekçileri A¤ustos ay›nda baﬂlayacak yeni bir toplu sözleﬂme sürecine giriyor. Daha do¤rusu kamu emekçilerinin elinden al›nm›ﬂ sözleﬂme
hakk› olmaks›z›n göstermelik bir görüﬂmeler sürecine giriliyor. Bu süreci göstermelik olmaktan ç›karmak bize ba¤l›d›r. Taleplerimizi nas›l kazanabilece¤imizi, grev hakk›m›z›n gas edildi¤i koﬂullarda
bu sürece nas›l müdahale edebilece¤imizi bugünden tart›ﬂmal›, tart›ﬂt›rmal›y›z. Kendimizi ve emekçileri hiçbir aldatmacaya, oyalamaya alet etmeden
gücümüzü ortaya koyal›m. Bu güç, öncelikle kendi
meﬂrulu¤umuza inanmakt›r. Bu güç, yüzbinlerce
kamu emekçisini kendi sorununu sahiplenmeye
ça¤›rmakt›r. Bunun için de en önde yürümeliyiz.
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Kamu E mekçileri Cephesi K urultay›’n›n A rd›ndan:

‘Daha fazla örgütlenme, daha fazla mücadele’
u Kurultay

Dursun
DO⁄AN
(BES ‹stanbul
1 N o’ l u ﬁube
Baﬂkan›)
Devrimci Memur Hareketi öncülü¤ünde 23-24 May›s tarihleri aras›nda “Yeni Sömürge Türkiye’de Sendikac›l›k” ad›yla düzenlenen 4. Kamu Emekçileri Cephesi Kurultay› üzerine yapt›¤›m›z röportaj› sunuyoruz:

u Kurultay'la neler hedeflen miﬂ ti. Bu hedefe ne kadar ulaﬂ ›ld ›?
Biz sendikalar›n içinde bulundu¤u durumun tart›ﬂ›lmas› gerekti¤ini
düﬂünüyorduk. Tart›ﬂ›lmas› gereken
konular› kurultayda baﬂl›klar halinde sunduk. Hedef sendikal mücadelenin bir bütün olarak tart›ﬂ›l›p önümüzdeki döneme iliﬂkin yol aç›c›
önermelerde bulunmakt›. Baz› eksiklere karﬂ›n iki günlük bir zamanda yap›lan tart›ﬂmalar›n bu hedefe
hizmet etti¤ini düﬂünüyoruz.
u Kurultay iç in na s›l bir haz›r l›k süreci yaﬂan d›?
Kurultay haz›rl›k süreci, yaklaﬂ›k bir y›l önceden gündemleﬂtirildi.
Temel sorunlardan iﬂkollar›na özgü
sorunlara kadar, do¤ru ve yanl›ﬂ düﬂünceleri ortaya koymay› istedik;
bunun da örgütlenmeye hizmet et mesini amaçlad›k. Konu baﬂl›klar›n› belirlemek için tüm arkadaﬂlar›m›z›n düﬂünce ve önerileri al›nd›.
Bütün tebli¤ler, kurultay›n ismi, yeri, tarihi bir dizi tart›ﬂma sürecinden
sonra birlikte belirlendi. Sunulacak
tebli¤ler için de ekipler oluﬂturulup
araﬂt›rmalar yap›ld›. Teknik haz›rl›klar da ayn› anlay›ﬂla ele al›nd›.
Bunun do¤al sonucu olarak baﬂar›yla tamamlad›¤›m›z bir kurultay›
gerçekleﬂtirdik.
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verimli oldu mu?
H a n g i s o r u n l a r öne ç›kt›?
Sunulan tebli¤ler genel olarak
doyurucu idi. Kurultaya kat›lan memur arkadaﬂlar›m›z›n kurultay sonras›ndaki izlenim ve de¤erlendirmeleri de böyleydi. Sendikal mücadelenin günümüze kadarki tarihsel süreciyle günümüzdeki durumunu birlikte ele almak istedik. Kurultay›n
baﬂl›¤›ndan da anlaﬂ›laca¤› üzere
biz mücadele verdi¤imiz ülkenin
nas›l yönetildi¤ine vurgu yapt›k asl›nda. Bu yüzden “Yeni-Sömürge
T ü r k i y e ' d e S e n d i k a c › l › k ” dedik.
Öne ç›karmay› amaçlad›¤›m›z konu
buydu. Öyle de oldu. Bununla birlikte e¤itim ve sa¤l›k alanlar›nda
yaﬂanan ticarileﬂtirmeler, yerel yönetimlere iliﬂkin geliﬂmeler ve kamu emekçilerinin örgütlenmesiyle
ilgili sorunlar öne ç›kan konulard›.
Baz› tebli¤lerle ilgili de¤erlendirmelerinde daha önce böyle düﬂünmemiﬂtik diyen ve burada düﬂüncelerinin de¤iﬂti¤ini söyleyen
kat›l›mc› arkadaﬂlar›m›z vard›.

u ‹stanbul'daki, A n k a r a ' d a k i
veya Anadolu'nun di¤er ﬂehirlerinde ki me mu r lar ›n mü ca de lesi , ör gü tlen mesi aç›s› nd an n e gib i far kl › l›klar, özgünlükler var; bunun kurultaya yans›mas› nas›l oldu?
Kamu emekçilerinin sendikal
mücadelesi söz konusu edildi¤inde
‹stanbul, Ankara ve ‹zmir ile geri
kalan ﬂehirler aras›nda kimi farkl›l›klar oldu¤u söylenebilir. Sözü edilen büyük ﬂehirlerde oldukça fazla
insan çal›ﬂmakta. Buralarda sendika
çok daha görünür bir konumda.
Sendikal mücadeleyi iﬂyerlerinde
ya da sokaklarda ifade etmek çok
daha kolay. Öte yandan emekçilerin
birbiriyle iliﬂkileri toplumdaki genel yap›ya uygun olarak oldukça zay›f. Küçük ﬂehirlerde ise iliﬂkiler
daha iç içe. Feodal ba¤lar ön planda. Bu da sendikay› iﬂlevsizleﬂtiren,

görünür olmaktan ç›karan bir durum. Sendikalar›n merkezi olarak
ald›¤› kararlar›n uygulanmas› bu ﬂehirlerde zaman zaman aksayabiliyor. Kurultaya büyük ﬂehirlerin d›ﬂ›ndan kat›lan arkadaﬂlar›n daha
çok yerel meselelerle u¤raﬂmak durumunda olduklar› gözlemlendi.

u Memur hareketinin ﬂu anki
durumunu nas›l de¤erlendiriyor sunuz?
Kamuda örgütlenme oranlar› ve
var olan sendikalar›n yap›s› göz
önüne al›nd›¤›nda genel anlamda
örgütlenme bilincinin yeterli olmad›¤›, kamuda örgütlü olan sendikalar›n da emekçilerin ihtiyaçlar› ve
taleplerini karﬂ›lamaktan uzak oldu¤u aç›k. Kamu-Sen, Memur-Sen gibi devlet güdümlü sendikalar›n varl›¤›, KESK’in de s›n›f ve kitle sen dikac ›l ›¤›nda n uza klaﬂ ma s›, fiili
ve meﬂru mücadele hatt›ndan uzaklaﬂmas›, sendikalara olan güveni
sarsm›ﬂt›r. Sendikalar›n sadece ekonomik talepler üzerinden örgütlenmesi, iﬂçi ve memurlara s›n›f bilinci
verilememesi, örgütlülü¤ün önünü
t›kam›ﬂt›r.
Bu yan›yla düﬂündü¤ümüzde kamu emekçilerinin mücadelesinin
her geçen gün zay›flad›¤›n› söyleyebiliriz. Bunun birçok nedeni var
kuﬂkusuz. Bildi¤iniz gibi geçti¤imiz
hafta KESK Genel Merkezi polis
taraf›ndan bas›ld›. Otuzun üzerinde
sendikac› gözalt›na al›nd›. Onlarla
ilgili süreç devam ediyor. Biz kurultay›m›zda ülkemizin yeni-sömürge
bir ülke oldu¤unu ve yeni-sömürgecili¤in egemen oldu¤u bir ülkede
demokratik kitle örgütlerinin, sendikalar›n ve sisteme muhalif tüm kurumlar›n devlet güdümlü birer sivil
toplum kuruluﬂu haline getirilmek
istendi¤ini belirttik. KESK'in polis
taraf›ndan bas›lmas›, öncesinde yaﬂanan bask›larla birlikte ele al›nd›¤›nda bu tespiti do¤rulayan bir
olayd›r. Günümüzde iyiden iyiye
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Bir kamu emekçisinin dile¤i
güdükleﬂmiﬂ olan kamu emekçilerinin mücadelesi bütünüyle bo¤ulmak isteniyor. Biz insanlara kendimizi anlatmay› baﬂaramazsak böylesi sald›r›lar bize daha da güç kaybettirecektir. Öyleyse kamu emekçilerinin sendikal mücadelesinin yeterince güçlü olamay›ﬂ›n›n temel nedeni bizim örgütlenme konusundaki
eksiklerimizden kaynaklan›yor diyebiliriz. Bu mesele de baﬂl› baﬂ›na
ele al›nmas› gereken bir konu.

u Devrimci memur hareketi nin bundan sonraki mücadelesi ve
örgütlenmesi aç›s›ndan Kurul tay'da ç›kan sonuçlar nelerdir, bu
çerçevede ö nüm üzdeki süreç için
düﬂünceleriniz, planlar›n›z neler?
Öncelikle örgütlendi¤imiz, mücadele verdi¤imiz koﬂullar›n yeni
sömürge iliﬂki biçimlerinden do¤an
koﬂullar oldu¤unu vurguluyor kurultay. Bundan sonraki ad›mlar›m›z›
bu temelde atmam›z gerekti¤i sonucunu ç›kar›yoruz. Önümüzdeki süreçte örgütlenme yöntemlerimizi
gözden geçirip çeﬂitlendirerek, daha
çok kamu emekçisine ulaﬂ›p bilinçlendirerek mücadelemizi sürdürece¤iz. Sendikal mücadelenin tart›ﬂ›lmaya muhtaç olan yanlar›n›, önümüzdeki dönemde düzenleyece¤imiz kurultay ve benzeri çal›ﬂmalarla yeniden ele alaca¤›z.
Bu kurultay Devrimci Memur

E-Kart ‹ﬂçileri
Fabrikaya Kapand›!
Sendikalaﬂma ve toplu pazarl›k
hakk› için grevde olan E-Kart iﬂçileri dört iﬂçinin daha iﬂten alt›lmas›n› protesto etmek için 29 May›s
günü kendilerini fabrikaya kapatarak, üretimi durdurdular.
E-Kart iﬂçileri, iﬂverinin Bas›n‹ﬂ Sendikas›’n›n 2006 y›l›nda Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’ndan ald›¤› yetkiyi tan›mamas›
ve toplu sözleﬂme masas›na oturmamas› üzerine 16 Ha zi ran 2006
tarihinden itibaren grevde bulunuyorlar..

Say›: 183

“Yo¤un bir gaz bulutunun içindeyiz ve
fakat sanki bu gaz bulutu yokmuﬂ gibi, bizi
zehirlemiyormuﬂ gibi
davran›yor kimileri...
Ba¤›rmak istiyorum
“kaç›n bu gaz bulutundan, nefes alaca¤›n›z bir yer var... Yok
edebilirsiniz bu zehirleyen gaz bulutunu...''
Hepsinin ellerinden
tutup onlara bu tehli-

keyi anlatan insanlar›n
yan›na getirmek isterdim. ‹sterdim ki herkes Kamu Emekçileri
Cephesi Kurultay›'na
kat›ls›n ve zehirli gaz
bulutunu farketsin.
Çözüm yollar›n› görsün, yaln›z olmad›¤›n›
anlas›n.
‹sterdim ki herkes
bu kurultaya kat›l›p
nefes almay› yeniden
hat›rlas›n ve güç top-

Hareketi’nin kitleleri örgütlemesi
ve s›n›f bilincinin öne ç›kar›lmas›
için yeterli donan›ma sahip oldu¤unu, görev ve sorumluluklar›m›z›n
fark›nda oldu¤umuzu görebilmek
önemliydi.
Bu bilinçle kitlelerle buluﬂtu¤umuzda, memur alan›ndaki eksiklikleri bizlerin çözece¤ine inanc›m›z
artm›ﬂt›r. Kitlelere gitmek, onlar›n
yaﬂam›na girebilmek, örgütlülü¤ün
neden gerekli oldu¤unu kavratmak
için daha fazla emek harcamal›y›z.
ﬁimdi yeni bir kurultay daha düﬂünüyoruz. Tek bir konuya odaklanm›ﬂ, canl›, dinamik bir kurultay.

u Bunlar d›ﬂ›nda Kurultay›n› za iliﬂkin eklemek istedi¤iniz, mem u r l ar a söy l em ek i s t ed i¤ i ni z bi r

Gün›ﬂ›¤›’ndan Grevdeki
KENT A.ﬁ ‹ﬂçilerini
Destek
‹zmir Karﬂ›yaka Belediyesi’ne
ba¤l› taﬂeron firma KENT A.ﬁ.’de
çal›ﬂan iﬂçiler 30 Nisan tarihinden
beri direniﬂlerini sürdürüyorlar.
Grup Gün›ﬂ›¤› 30 May›s günü, Örnekköy ﬁantiyesinde greve devam
eden iﬂçilere destek ziyaretinde bulunarak, k›sa bir dinleti verdi. KENT
A.ﬁ iﬂçileri, Belediye Baﬂkan› Cevat
Dura¤›n haklar›n› vermedi¤ini, yalanlarla bu grevi bitirmeye çal›ﬂt›¤›n› ancak herﬂeye ra¤men kazanacaklar›na inand›klar›n› söylediler.

las›nlar.
Nefes alan biri olarak,
bu kurultaya kat›lan,
emek veren, tebli¤leriyle bizleri ayd›nlatan
kamu emekçilerinin
herbirinin ellerine ve
yüre¤ine sa¤l›k. Yeniden ve geçmiﬂ y›llarda
yolumuza ›ﬂ›k tutanlar›m›z›n yolunda yenilenerek, yeni bir K amu Emekçileri Ceph e s i K u r u l t a y ›'nda
buluﬂmak dile¤iyle.

ﬂ ey v ar m › ?
Bu tür kurultaylar›n belirli dönemlerde tekrarlanmas› bir ihtiyaçt›r. Kurultay ayn› zamanda bir örgütlenme arac›d›r. Sürece ›ﬂ›k tutabilmek, do¤ru tahliller ve tespitler
yapmak, çözüm önerileri sunmak
bunlar› kitlelerle paylaﬂmak memur
alan›nda bir ihtiyaçt›r.
Buradan memur arkadaﬂlar›m›za
ﬂunu söylemek istiyoruz. Do¤ru bir
ideoloji ve bilinçle donand›¤›m›zda,
meﬂrulu¤umuza, hakl›l›¤›m›za inanarak bu do¤rultuda mücadele etti¤imizde, örgütlenme ve mücadelenin gereklili¤ini daha fazla emekçiye taﬂ›d›¤›m›zda, sorunlar›m›z çözülmez de¤il çözülür. Haklar al›nmaz de¤il al›n›r. Tek ﬂiar, daha fazla örgütlenme, daha fazla mücadelededir.

Belediye ‹ﬂçilerinin Maaﬂ
Eylemi
Kad›köy Belediyesi’nde çal›ﬂan
yaklaﬂ›k 300 emekçi 29 May›s günü
sosyal haklar›n› zaman›nda almad›klar› için eylem yapt›. Protesto
amaçl› olarak erkekler gömleklerini
ve tiﬂörtlerini, bayanlar ise ayakkab›lar›n› ç›kartarak Kad›köy ‹skele
Meydan›’ndan Kad›köy Belediye
binas›na kadar yürüdü.
Burada; 1994 y›l›ndan bu yana
iﬂçilerin sosyal haklar›n› zaman›nda
ödemedi¤i belirtilerek, aylard›r
ödenmeyen alacaklar›n›n ödenmesi
istendi.
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Öğretmenimiz
Siyaset halk›n yaﬂam›d›r asl›nda. Sorun sadece bu yaﬂad›klar›
ile egemenler aras›ndaki ba¤lar›
do¤ru kuramamalar›d›r.
Kendi yoksullu¤unun sorumlusununun zenginler oldu¤unu,
bunu anlatabiliyor muyuz yoksul
halka? E¤er anlatabiliyorsak o
zaman siyasi mücadeleye akar
iﬂte halk.
TEK B‹R SORU ‹LE BAﬁLAYAB‹L‹R‹Z.
“NEDEN?”
SORUSU ‹LE
BAﬁLAYAB‹L‹R‹Z; örne¤in
“neden yoksuluz?”

u¤runa mücadeleler, buna
ba¤lanmal›d›r.
Politik mücadele, iktidar
mücadelesidir.

Daha geniﬂ anlam›yla ülke yönetimine iliﬂkin talepler u¤runa mücadeledir.
Oligarﬂi halk›n bu mücadelesinden korkar.

Halk› apolitikleﬂtirerek mevcut
tepkileri ve hak alma eylemlerini
ekonomizm bata¤›nda bo¤mak
için elinden geleni yapar.
"Siyaseti " sadece burjuva
partilerin yapabilece¤i bir ﬂey
olarak gösterir. "Biz anlama-

lerle anlatmal›y›z.
Ve halk›n bunu anlayabilmesini sa¤layacak eylem ve taktiklere
baﬂ vurmal›y›z. Örne¤in, bir yol
sorunundan hareketle bunlar› somut olarak anlatabilir, hatta konuyu mevcut düzenin yap›s›na
getiririz. ‹ktidar›n halk›n yolunu
yapmak için para ay›rmazken
milyarlarca liray› hortumculara,
h›rs›zlara peﬂkeﬂ çekti¤ini, hortumculu¤un kayna¤›n›n sömürü
oldu¤unu, sömürüyü kapitalizmin
yapt›¤›n› ve emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n ve sömürge bir ülke olman›n sonucu oldu¤unu anlatabiliriz.
Halk›n taleplerini dile getirdi¤i
zaman ise polisjandarma gücüyle
bask› terör uygulanarak sindirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n›
anlatabiliriz. Örne¤in biz sadece
bir üst geçit yap›lmas›n› istiyoruz
diyelim, çocuklar›m›z okula giderken trafik kazas›na maruz kalmas›n
diye
çok
önemlidir üst geçit. Diyelim bunun için imza toplad›k, bas›n
aç›klamas› yapt›k, bunda suç
olan ne var? Taleplerimizi anlat›yoruz. Ama yok karﬂ›m›za polis
ç›kar, jandarma ç›kar, neden?

GÜNLÜK SORUNLARI
S‹YAS‹ SORUNLARLA B‹RLEﬁT‹RMEL‹Y‹Z
S‹YASET HALKIN YAﬁAMIDIR
HALKIN YAﬁAMI SORUNLAR YUMA⁄IDIR

Günlük sorunlar dedi¤imiz yol sorunu, konut sorunu, su sorunu, sa¤l›k sorunu ve daha
bir çok sorun
halk›n devrimci mücadeleye
kazan›lmas› aç›s›ndan önemlidir.

B‹Z HALKIN YAﬁADI⁄I YOKSULLU⁄UN
SORUMLUSUNUN EGEMENLER OLDU⁄UNU
HALKA ANLATMALIYIZ

Bizim amac›m›z bu sorunlar›
çözmek için halkla birlikte mücadele ederken, onlar› bilinçlendirmek ve devrimcileﬂtirmektir.

Biz bunun yanl›ﬂ oldu¤unu anlatmal›y›z.
Bizim her mücadelemiz politik
mücadeleye hizmet etmelidir.

Oysa büyük tekeller, zenginler
bir talep ortaya att›¤›nda, bütün
iktidarlar›n onu emir kabul etti¤ini anlatabiliriz.

Bu sorunlar etraf›nda yürütülen mücadele, buna hizmet etmiyorsa hiçbir iﬂe yaramaz. Çok
büyük kitleleri harekete geçirsek
de kal›c›, istikrarl› bir potansiyel
yaratamay›z. Kitlesellik saman
alevi gibi birden yanar ve söner.

Yani halk› bu sorunlar etraf›nda harekete geçirirken, b›kmadan, usanmadan, bu sorunlar›n
düzenden kaynakland›¤›n›, sorunlar›m›z›n gerçekten ve toptan
çözümünü istiyorsak düzeni de¤iﬂtirmemiz gerekti¤ini, bunun
için de oligarﬂinin iktidar›n› y›k›p,
halk›n iktidar›n› kurmam›z gerekti¤ini anlatabilmeliyiz.

Her talep böyle genel siyasal
durumun yaratt›¤› sorunlardan
kaynakland›¤›na göre, bunlar› siyasi sorunlarla birleﬂtirmek ve
bunlar›n etraf›nda kitlelere siyasi
gerçekleri anlatmak pek zor olmayacakt›r. Bunun için böyle bir
bilince sahip olmam›z yeterlidir.
Bunun için neden sorusu ile baﬂlamak yeterlidir.

Esas al›nmas› gereken politik
mücadeledir. Bütün di¤er talepler

Bunu da kal›plaﬂm›ﬂ ifadelerle
de¤il, somut, basit, anlaﬂ›l›r ifade-

Siyasi talepler u¤runa mücadele, halk› harekete geçirici en

Halk›n tüm bu günlük sorunlar›n› devrimci pratik alt›nda birleﬂtirmek ve faﬂizmi y›k›p Devrimci
Halk ‹ktidar›’n› kurma mücadelesine katmak nihai hedefimizdir.
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y›z...", “halk anlamaz, devlet en
iyisini bilir...”, “bizim için en iyisini baﬂtakiler bilir...” anlay›ﬂ›n›
sokmaya çal›ﬂ›r halk›n beynine.

Ö⁄RETMEN
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önemli unsurdur. Günlük siyasal talepler için mücadele konusunda kitlelerin duyarl›l›¤› tart›ﬂ›lmazd›r.
Halk ne kadar siyasetten uzaklaﬂt›r›lsa da bu konudaki duyarl›l›¤›n› yitirmez. Halk hep ilgilidir siyasi geliﬂmelerle. Onun alt›ndaki gerçekleri
yetirince ç›plak göremez, kapitalizmin yasalar›n›n ç›plak iﬂleyiﬂini çok
anlamaz ama kendisi lehine olmad›¤›n› hayat› yaﬂayarak bilir. O kand›rd›klar›, aldatt›klar› siyasi geliﬂmeler
asl›nda onun hayat›d›r.
Yoksullu¤u
yaﬂayan
halkt›r.
Sorumuz bellidir: Neden yoksuluz?
Çocu¤unun ihtiyaçlar›n› alamayan halkt›r. Neden çocu¤umuzun ihtiyaçlar›n› alamay›z?
Çocu¤unu istedi¤i okulda okutamayan halkt›r. Neden çocu¤umuzu
istedi¤imiz okula gönderemeyiz?
Hasta oldu¤unda doktora gidemeyen halkt›r. Neden doktora gidemeyiz
hasta oldu¤umuzda?
Çamurlu yollarda bata ç›ka yürüyen halkt›r. Bizim yollar›m›z neden
çamurlu, dar, y›k›k dökük?
Tefecili¤in ne demek oldu¤unu bilir. Tefecilerden neden borç almak zorunda kal›r›z?
Ticareti çok karmaﬂ›k haliyle anlamaz; ama en kaba hali ile bir koyup
beﬂ almak oldu¤unu bilir. Yani aradaki sömürüyü görür. Biz, bir koyan›n
üstüne eklenen dördün kendi cebinden ç›kt›¤›n› anlatabiliyor muyuz?
Açl›¤› ve yoksullu¤u çok iyi bilir.
‹ﬂte bu nedenle siyaset halk›n yaﬂam›d›r asl›nda. Sorun sadece bu yaﬂad›klar› ile egemenler aras›ndaki
ba¤lar› do¤ru kuramamas›d›r. Ve
sorun, bizim, halka, kendi yoksullu¤unun sorumlusunun zenginler oldu¤unu anlatabilmemizdir.
Her süreçte halk›n duyarl› oldu¤u
siyasal geliﬂmeler do¤ru tesbit edilip
de¤erlendirildi¤inde bunlar›n etraf›nda önemli kitle hareketleri yaratmak
her zaman mümkündür.
Mücadelemizin her biçimi, mutlaka siyasal mücadeleye ba¤lan›p o temelde ele al›n›rken, halk›n siyasal talepleri u¤runa mücadele de asla gündemden düﬂürülmemelidir.
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Sorunlar / Çözümler
May›nlara kim,
neden karﬂ›?
Halklar› bölen ve
halklara k arﬂ› k ullan›lan m ay›nlar temizlenmeli, temizlenecek araziler gerçek sahiplerine,
yani halka verilmelidir!
May›nlar, ony›llar önce Suriye, Irak ve ‹ran s›n›rlar›na yerleﬂtirilirken, amaç halklar›n mücadelesine, dayan›ﬂmas›na karﬂ› bir
set çekmekti. Kanl› bir setti bu.
Ekonomik, sosyal nedenlerle o
seti aﬂmaya çal›ﬂan nice insan›n
can›, kolu, aya¤› o may›n tarlalar›nda kald›.
May›nlar›n resmi gerekçesi,
ülkemizin milli(!) s›n›rlar›n›, dört
yan›m›z› kuﬂatm›ﬂ d›ﬂ düﬂmanlara karﬂ› korumakt›. Ama may›nlar, etraf›m›zdaki “devletler”e
karﬂ› de¤ildi. May›nlar halklara
karﬂ›yd›, sadece halklar› engelliyorlard›.
*
Suriye, Irak ve ‹ran s›n›rlar›nda yüzlerce kilometreye yay›lm›ﬂ
may›nlar, bir an önce temizlenmelidir. May›nlar›n temizlenmesini ard›ndan da söz konusu topraklar, as›l sahiplerine, orada yaﬂayan halka geri verilmelidir.
“Topraklar›n halka verilmesi
söz konusu bile de¤il” diyor Tayyip Erdo¤an. Neden “söz konusu
bile de¤il”? O topraklar›n as›l
sahipleri oradaki halk de¤il mi?
*
2003 y›l›nda, dünya çap›nda
may›nlar›n temizlenmesiyle ilgili
olarak imzalanan Ottova sözleﬂmesine Türkiye de taraf olmuﬂtur
ve bu süreçte may›nlar›n ç›kar›lmas› h›zland›r›lm›ﬂt›r.

May›n konusunda burjuvazi
cephesinden yine aldat›c› bir yay›n sürdürülmektedir.
B u r j u v a z i ve Birleﬂmiﬂ Mil letler, halklar may›nlardan zarar
görüyor, binlerce insan may›nlar›n patlamas›n›n sonucu sakat kal›yor diye mi may›nlar›n temizlenmesi için seferberlik baﬂlatt›lar?.. Cevap “hay›r”d›r.
Ülkemizdeki gibi, dünya çap›nda pek çok de¤erli arazi may›n döﬂenmiﬂ olmas› nedeniyle
kullan›lamamakt›r. Emperyalist
tekeller, iﬂte bu arazilerin temizlenmesini istemiﬂ ve bunu gerçekleﬂtirmek üzere de BM’yi memur k›lm›ﬂlard›r. Baﬂka bir deyiﬂle, may›nlara karﬂ› bu yo¤un gayretleri, h ü m a n i z m l e r i n d e n d e ¤ i l, ya ¤m ac › l › kl a r› nda n d› r.
Silahlar, kendi baﬂ›na iyi veya
kötü, “ça¤daﬂ” veya “ça¤d›ﬂ›”,
“uygar” veya “barbar” de¤ildir.
Silah›n niteli¤ini belirleyen, k i m
taraf›ndan, kime karﬂ› ve nas›l
k ul la n› l d› ¤› d› r.
Bu nedenle emperyalistlerin
ve iﬂbirlikçilerinin may›nlarla
ilgili imzalad›klar› Ottowa sözleﬂmesi, kendilerini ba¤lar. Sözleﬂmenin uygulanmas›, halklar›n,
devrimcilerin de¤il, oligarﬂinin
sorunudur.
Biz aç›k ve net bir biçimde
halklar› bölen ve halka karﬂ›
k u l l a n › l a n m a y › n l a r a karﬂ›y›z.
Ülkemizin s›n›r boylar›ndaki
may›nlar, halk›m›za karﬂ› oldu¤u
için derhal temizlenlenmelidir.
Söz konusu may›nl› araziler, köylülerden alabildi¤ine düﬂük fiyatlarla gasbedilmiﬂtir. Topraklar
onlar›nd›r ve onlar›n hakk›d›r.
Hak sahibine iade edilmelidir.
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HIRSIZLI⁄IN ÇÖZÜMÜ, ASIL HIRSIZLARIN
HIRSIZLI⁄INA SON VERMEKT‹R
H›rs›zl›k denildi¤inde
daha ç ok d üzenin
yaratt›¤› yoksullaﬂma ve
yozlaﬂma sonucunda
h›rs›zl›k y apanlar gelir
akla. As›l h›rs›zlar bir
kenara b ›rak›l›r. Dahas›,
as›l h›rs›zlar, h›rs›z diye
de a n›lmazlar pek...
Kendisi veya bir tan›d›¤›, yak›n›,
h›rs›zl›k ma¤duru olmam›ﬂ birini
bulmak çok zordur. Kuﬂkusuz bunun halkta yaratt›¤› bir k›zg›nl›k
vard›r. Ve bu k›zg›nl›k, zaman zaman soruna do¤ru yaklaﬂ›lmas›n›n
da önünde bir engeldir.
Peki çözüm nerededir?...
Hergün gözlerimizin önünde h›rs›zl›k çeteleri büyürken, yoksul halk›n çocuklar› çal›p ç›rparken, ve
sonra da hapishanelerin yolunu tutarken, izlemekle mi yetinece¤iz?
H›rs›zl›k art›k bizlere y a b a n c ›
bir kavram olmaktan ç›km›ﬂt›r... Zira, mahallemizin insanlar›, tan›d›klar›m›z›n çocuklar›, belki komﬂumuz... H›rs›zl›k, mevcut düzenin
eﬂitsizli¤inden, adaletsizli¤inden
kaynaklanan toplumsal bir olgudur.
Dolay›s›yla yak›narak, k›zarak, küfrederek çözebilece¤imiz bir sorun
de¤ildir.
Özellikle düzenin yönlendirmesi
ile birlikte bu sorunu nedenlerinden
kopararak bir asayiﬂ sorunu olarak
ele almak yan›lt›c› olacakt›r. Düzenin yasalar›yla, yaklaﬂ›mlar›yla sorunun çözülebilece¤ini düﬂünenler,
bilmeliler ki, h›rs›zl›¤›n böyle yay›lmas›n›n, bir meslek gibi telaffuz
edilmeye baﬂlanmas›n›n as›l nedeni
zaten bu düzenin kendisidir.
“Can› yanan”, evi soyulan, arabas› çal›nan, iﬂ yerinden eﬂyalar›
gasbedilen bir insan çözümü düzen
yasalar›nda görebilir. H›rs›zlara verilecek c e z a l a r › n a r t › r › l m a s › yl a so-
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runun çözülece¤i düﬂüncesine kap›labilir. Nitekim böyle düﬂünen
önemli bir kesim vard›r.
Hatta daha ileri gidip, ﬂeriatla
yönetilen ülkelerdeki gibi h›rs›zlar›n ellerinin kesilmesini isteyen, bunu çözüm olarak görenler de vard›r.
Ne kadar çok el kesilirse san›yorlar
ki, h›rs›zl›k ortadan kalkacakt›r.
Ancak bunlar›n hiç biri çözüm
de¤ildir.

H›rs›zl›¤›n Sorumlusu
Yoksulluktur. Yoksullu¤un
Sorumlusu ise Koçlar,
Sabanc›lar!
H›rs›zl›k, kültürel olarak da halk›n de¤erlerine yabanc› bir davran›ﬂt›r. Kendi hakk› olmayana el
koyma yani “ ç a l m a ” eylemi, a s a lak bir kesimin ortaya ç›kmas› demektir. Asalakl›k, kendilerini oldu¤u gibi halk› da çürütür.
Ancak, h›rs›zl›k denildi¤inde daha çok düzenin yaratt›¤› yoksullaﬂma ve yozlaﬂma sonucunda h›rs›zl›k
yapanlar gelir akla. As›l h›rs›zlar bir
kenara b›rak›l›r. Dahas›, as›l h›rs›zlar, h›rs›z diye de an›lmazlar pek.
Yoksul halk›n çocuklar›, adeta
“her kötülü¤ün” sebebi olarak gösterilmiﬂtir. Bilinmelidir ki, yoksul
halk›n çocuklar›n›n h›rs›zl›¤› bugün
ki, adaletsiz ve eﬂitsiz düzenin neden oldu¤u, geçici ve koﬂullar›n ortaya ç›kard›¤› bir h›rs›zl›kt›r. As›l
görülmesi gereken ise, y›llard›r halk›n de¤erlerini, al›n terini çalan,
halk› ve ülkeyi soyan h›rs›zlard›r.
Yoksullu¤un çaresizli¤inden dolay› ekmek ya da baklava çalanlarla,
koca bankalar›n içini boﬂaltanlar
ayn› biçimde de¤erlendirilebilir mi?
Düzen, birincisini hapseder,
ikincisine “sayg›n iﬂadam›” olarak
dokunmaz bile.
Oysa tersi olmal›.
Yoksul halk›n çocuklar›n›n h›rs›zl›¤›, “ › r s i ” de¤ildir. Ya da halk›n
çocuklar›, do¤arken h›rs›z olarak

do¤mazlar. Onlar› buna
zorlayan içinde yaﬂad›klar› koﬂullard›r. Gençlerinin kahve köﬂelerini doldurdu¤u,
üniversite mezunlar›n›n iﬂ bulamad›¤› bir ülkede yaﬂ›yoruz.
Elbette, açl›¤›n, iﬂsizli¤in alternatifi h›rs›zl›k de¤ildir.
Açl›¤›n, iﬂsizli¤in alternatifi,
bizi aç iﬂsiz b›rakan as›l h›rs›zlara
k a r ﬂ › m ü c a d e l e d i r.
Bu yoksulluk tablosunun sorumlular›, halk› sömürerek zengin olanlard›r. Yazd›rd›klar› hayat hikayelerinde, “s›f›rdan çal›ﬂ›p zengin ol m a ” masallar› anlatan Koçlar, Sabanc›lar, Zorlular, Çal›klar... çal›ﬂarak zengin olmad›lar... Çalarak büyüdüler. Halk sofras›na ekmek koyam›yorsa, bunun sorumlusu onlar›n çalmalar›d›r...
Ancak bu h›rs›zlar›n kollar›na
kelepçe vurulmad› hiçbir zaman.
Tersine, bunlar ülkenin “en sayg›n”,
“en itibarl›” kiﬂileri oldular.
Her y›l zenginler listesine giren,
dolar milyarderleri aras›nda say›lan,
b i r a v u ç a s a l a k t › r bu ülkedeki yoksullu¤un, açl›¤›n ve onun do¤al sonucu olan h›rs›zl›¤›n sorumlusu...

H›rs›zl›¤a Karﬂ› Mücadele,
Yoksullu¤a ve Düzene Karﬂ›
Mücadeledir
H›rs›zl›k sorunu, gecekondularda yoksul halk›n kendisini rahats›z
eden ciddi bir sorun haline gelmiﬂtir. Düzen, iﬂi çalmak ve soymak
olan, bunu bir geçim arac›, bir kültür haline getiren çetelerin yay›lmas›n› ister. Kendi s›n›f›ndan insanlardan ac›madan çalan bir insan, elbette baﬂkalar›n›n ac›lar›na sorunlar›na
kafa yoramaz, ortak olamaz.
Biz önce sorunun ﬂu boyutunu
görmeliyiz; as›l h›rs›zlar›n h›rs›z l›¤›na son verirsek, kimsenin h›r s›zl›k yapmas› için bir n e d e n k a l m a y a c a k t › r. Zira, as›l h›rs›zlar›n
varl›¤›n›n devam etmesi, halk›n her
geçen gün daha çok soyulmas› ve
yoksullu¤unun artmas› demektir.
Bir bak›ma h›rs›zl›¤›n ortadan
kalkmas› yoksullu¤un çözülmesiyle
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mümkündür; yoksullu¤un çözümü
ise, sömürüye, adaletsiz, eﬂitsiz düzene son verilmesidir. Sömürüyü
ortadan kald›rd›¤›m›zda, böyle bir
düzende insanlar niye h›rs›z olsunlar? Açl›¤›n, yoksullu¤un ortadan
kalkt›¤›, insanlar›n eﬂit ve özgür yaﬂad›¤›, iﬂ ve yar›n sorunu olmad›¤›
bir düzende elbette h›rs›zl›k olmayacakt›r. H›rs›zl›k, rüﬂvet, çalmak,
kapitalizmin yaratt›¤› sonuçlard›r.
As›l h›rs›zlar, Koçlar, Sabanc›lar’d›r; bizden çald›klar›n› onlardan
geri almal›y›z. Halk›n olan›, bizden
çald›klar›n› istedi¤imiz de v e r m e y e c e k l e r d i r. Almas›n› bilmeliyiz.
Nitekim, d e v r i m ad› verilen toplumsal olay, bir yan›yla da budur.
Bizim olan› almak...
Onun için h›rs›zl›¤›n çözümü ç›kar›lacak yasalarda bulunamaz ya da
polis ve jandarma say›s›n›n art›r›lmas›yla sorunun bitece¤ini düﬂünmek safl›k olur. Polis say›s›n›n durmadan artmas›na ra¤men, h›rs›zl›¤›n
yine de artmaya devam etmesi, zaten

durumu ortaya koyuyor.
Özellikle mahallelerimizde, bulundu¤umuz yörelerde h›rs›zl›¤›
meslek haline getirmiﬂ ve buna geçim kayna¤› olarak bakan herkesle
konuﬂmal›, ilgilenmeli ve onlar› kazanmaya çal›ﬂmal›y›z. H›rs›zlar› bir
vebal› gibi sadece tecrit etmemeliyiz. H›rs›zl›¤›n, halk›n kültürüne
yabanc› bir kavram oldu¤unu, b›kmadan, usanmadan anlatmal›y›z.
Mücadele içinde olmas› gereken
gencecik öfke dolu, gözü kara insanlar› bu düzen insanl›ktan ç›karm›ﬂt›r. Düzene karﬂ› mücadele içinde yer almas› gerekenler bugün h›rs›zl›k çeteleri içindedirler. Yapmam›z gereken ﬂey, sab›rla, de¤iﬂik
araçlar kullanarak, ›srarla u¤raﬂarak
h›rs›zl›¤a yöneltilen gençlerimizi
kazanmam›zd›r. Düzenin onlar› elimizden almas›na izin vermeyelim.
O gençler bizim çocuklar›m›zd›r.
Ortal›kta yitip gitmelerine, kendilerine ve halka zarar vermelerine izin
vermemeliyiz.

H›rs›z da olsa insanlar›n de¤iﬂe bilece¤ine inanmak gerekiyor. Batakl›¤a yuvarlanan o insanlar›, oradan çekip almal›y›z. Bu durum sadece bizim devrimimizin karﬂ›laﬂt›¤› bir sorun de¤ildir. ‹nsan e¤itimi
konusunda örnek çal›ﬂmalar yapm›ﬂ
Sovyet e¤itimcisi Makarenko, “Yaﬂam Yolu” adl› eserinde “suç”lu çocuklar› emekle ve onlara güvenerek
nas›l dönüﬂtürdü¤ünü anlat›r.
Özellikle, mahallelerde bu tür
olaylar yaﬂand›¤›nda sadece o gencin ailesinin sorunu olarak alg›lan›r
bu konu. Bu elbette do¤ru bir yaklaﬂ›m de¤ildir. Onlar bizim çocuklar›m›zd›r. “Siz h›rs›zs›n›z” diyerek elimizin tersiyle itemeyiz.
H›rs›zl›¤›n yayg›nlaﬂmas› kiﬂilerin iradesinden ba¤›ms›z olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Nitekim devrimciler,
bu sorunlar karﬂ›s›nda t›kanmazlar.
Bunlara çözüm üretirler. Bu sorunu
aﬂacak yöntemler geliﬂtirirler.
di senin çald›¤›n paray›...
Velhas›l bil ki, h›rs›zl›k yapt›¤›n ev, yoksulun evidir. Senin gibi onlar da mutsuzdur. Senin gibi
onlar›n da güvenceleri yoktur.
Ama onlar, çözümü senin gibi
yoksullar› soymakta bulmuyorlar.
Halka, daha fazla zarar vermemelisin.. Çalmak çözüm de¤ildir.
Aç olabiliriz. Yoksul olabiliriz
Ama çözüm h›rs›zl›kta, çalmakta
de¤il, as›l h›rs›zlara karﬂ› baﬂ› dik
dövüﬂmekte ve olabildi¤ince herkesin ac›lar›na “merhem” olacak biçimde yaﬂamakt›r marifet...
Halk ba¤›ﬂlay›c›d›r. Halktan
özür dileyip, o defteri kapatmal›s›n.
Çalan de¤il, yoksullu¤umuzun
as›l sorumlusu olan vurgunculara
karﬂ› ç›kan olmal›s›n! Çünkü, h›rs›zl›¤›n as›l sorumlusu, halk› iﬂsiz,
aç ve yoksul b›rakan, çalan-ç›rpan
zenginlerdir. Seni, h›rs›zl›¤a iten iﬂte bu adaletsiz ve yoksullar› ezen
düzendir. Bizleri ezen bu düzene
karﬂ› mücadeleye kat›l sen de.

HIRSIZLIK BATAKLI⁄INA DÜﬁENLERE...
Belki yaﬂ›n›z 17, belki 30, belki
45 yaﬂ›ndas›n›z... Türk ya da Kürtsünüz veya Laz, Çerkez ya da
Arap... Sünni ya da Alevisiniz belki.. ‹nançlar›n›z var ya da yok...
Belki ö¤rencisiniz, belki evli ve
boyu kadar çocuklar› olan bir babas›n›z. Ya da bir anne... Veya bekar
biri... Hep evlenme hayalleri kuran
ama imkans›zl›klar nedeniyle bunu
da gerçekleﬂtirememiﬂ olan biri de
olabilirsiniz...
Ama bir gecekondu semtinde
veya en fazla orta halli bir semtte
oturdu¤unuz
kesindir; fazlas›
mümkün de¤ildir.
Tüm bu özelliklerinizle, bu halk›n bir parças›s›n›z... Ve fakat iﬂiniz
h›rs›zl›k!... Gece olunca “gözünüze
kestirdi¤iniz” bir ev ya da iﬂyerine
girecek ve ne bulursan›z alacaks›n›z!
Belki çald›¤›n›zla bir ihtiyaç
karﬂ›layacaks›n›z, belki bir lüks özleminizi gidereceksiniz...

Say›: 183

Ama burada en önemli ﬂeyi unutuyorsunuz; evine bir gece yar›s›
girip soydu¤unuz insan da, genellikle ve ço¤unlukla, sizin mahallenizden veya sizin mahalleniz gibi
bir yoksul mahallede oturan biridir.
Belki gündüzleri köﬂe baﬂ›nda
selamlaﬂm›ﬂs›n›zd›r bile. Bir sabah
kepenklerinin kilitlerini k›r›p, h›rs›zl›k için içeri girdi¤iniz esnaftan
s›k›ﬂt›¤›n›zda borç para alm›ﬂl›¤›n›z da olabilir...
Kimleri soydu¤unuzu düﬂünün
bir. Onlar›n ço¤u da t›pk› senin yaﬂad›¤›n zorluklar›, s›k›nt›lar› yaﬂ›yor.
Yoksulluk, iﬂsizlik, yokluk onlar›n
da belini büküyor. Ve sen, senin gibi
olanlar›, halk› soyuyorsun!... Evine
üç kuruﬂ götürmek için k›ﬂ›n so¤u¤unda, yaz›n s›ca¤›nda çal›ﬂan
emekçinin üç kuruﬂunu al›yorsun.
Gece yar›lar› girdi¤in evlerin genç
k›zlar›, o¤ullar›, belki tekstil atölyelerinde günde 12 saat çal›ﬂarak getir-
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Devrimci grubun kalabal›klaﬂmas› karﬂ›s›nda
sivil ve resmi polisler müdahale
etmek istedi. Bunun üzerine grup
ile polisler aras›nda
çat›ﬂma
ç›kt›. Bu s›rada
bir kiﬂi baﬂ›na
gelen taﬂla
yaralan›rken, sivil ve
resmi polisler grubu
da¤›tamay›nca havaya ateﬂ açmaya
baﬂlad›lar. Yüzlerce insan›n ve yüksek binalar›n oldu¤u Konur Sokakta havaya onlarca kez ateﬂ açan polis devrimcileri da¤›tamazken, devrimciler ‘Faﬂizme Karﬂ› Omuz
Omuza’ slogan›yla eyleme devam
ettiler. Daha sonra çevik kuvvet
panzerlerle birlikte protestoya müdahale etti. Çevik kuvvet ve panzerlerin ard›ndan ise sivil faﬂistler
ellerinde sopalarla sald›r›ya geçti.

Ankara’da Faﬂist Sald›r›
2 Haziran günü akﬂam saatlerinde Yüksel Caddesi Konur Sokakta
Dev-Lis’lilerin açt›klar› masaya
3–5 faﬂist taraf›ndan sat›rlarla sald›r›da bulunuldu. Konur Sokak’taki
bir al›ﬂveriﬂ merkezinden ç›kan faﬂistler birkaç ö¤renciyi sat›r ve sallamalarla yaralad›ktan sonra tekrar
ayn› ma¤azaya sakland›lar. Sald›r›dan sonra olay› duyan devrimci-demokratlar Konur Sokak’ ta toplanarak faﬂist sald›r›y› protesto etti.

Bülent Dil’in Mezar›
Parçaland›
Kayseri'ye ba¤l› P›narbaﬂ› ilçesinde mezar›
bulunan DHKC gerillas› Bülent Dil'in mezar›
birkez daha tahrip edilerek tan›nmaz hale getirildi.
1998 y›l›nda Adana'da girdi¤i çat›ﬂma sonucu ﬂehit düﬂen Bülent Dil'in mezar› bütün mermerlerinin sökülerek parçalanmas› nedeniyle
tan›nmaz hale getirilerek etraf›nda bulunan
korkuluklarada zarar verildi.
Hiçbir ahlaka s›¤mayan bu sald›r› devrim
ﬂehitleri karﬂ›s›nda düzenin
acizli¤inin bir
göstergesidir. Fiziken aram›zda
olmayan ﬂehitlerimizin düﬂmana yaﬂatt›¤›
korku öfkemizi
büyütür, bizlere
güç verir.
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K›z›lay ve çevresinde olay sonras› terör estiren çevik kuvvet ve sivil polisler 13 kiﬂiyi gözalt›na al›rken, devrimciler taraf›ndan Konur
Sokak’ta sivil faﬂist sald›r› ve polis
sald›r›s› teﬂhir edildi.
3 Haziran günü Halk Cephesi'nin de aralar›nda bulundu¤u birçok Demokratik Kitle Örgütü resmi
ve sivil faﬂist sald›r›y› protesto etmek için bir araya geldi. Yüksel
caddesindeki eyleme yaklaﬂ›k 500
kiﬂi kat›l›rken "Kahrolsun Faﬂizm
Yaﬂas›n Mücadelemiz, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ,
Yüksel Faﬂizme Mezar Olacak"
sloganlar› at›ld›. eylemde okunan
aç›klamada; “‹ki gündür yaﬂananlar
asla ve asla esnaf›n esnafla, esnaf›n
sol gruplarla, sol gruplar›n kendi
aralar›ndaki çat›ﬂmas› de¤ildir. Yaﬂanan ilericilerin, ayd›nlar›n, sanatç›lar›n, devrimcilerin y›llard›r ilmek ilmek ördükleri kültürel dokunun, yani özgürlük meydan›n›n tahrip edilmesi, yok edilmek istenmesidir. Yaﬂanan faﬂist sald›r›d›r.” denildi.

Sultanbeyli'de Y›k›m
‹stanbul'un Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi'nde seçimlerde yap›m›na göz yumulan yaklaﬂ›k 50 ç›kma kat ve 10 temelden yap›lm›ﬂ ev 2 Haziran günü y›k›ld›.
Sabah saat 04 te panzer, akrep, yüzlerce polis ve zab›ta mahalleye girerek y›k›ma baﬂlad›. Y›k›ma direnen mahalle halk›ndan yaklaﬂ›k 25 kiﬂi gözalt›na al›nd›. Polisin sald›r›s›na
karﬂ› yüze yak›n kiﬂi TEM Otoyolunu trafi¤e kapat›rken, polis, biber gaz› ve sis bombalar›yla halka sald›rd›. Kafas›na gaz
bombas› isabet eden yaﬂl› bir kiﬂi yaraland›.
Mahallede y›k›mlar devam ederken y›k›ma karﬂ› direnen
40'a yak›n kiﬂi daha gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar;
iﬂkenceden geirilip, tehdit edildiken sonra hiçbir iﬂlem yap›lmadan serbrest b›rak›ld›.
Y›k›myap›lan mahallede,
derenin di¤er taraf›ndaki
Enver Ören'in (‹hlas Holding) akrabalar›na ait
kaçak villa ve fabrikalara
hiçbir iﬂlem yap›lmamas›
AKP'li belediyelerin halka
olan düﬂmanl›¤›n›n da göstergesiydi.
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Ba¤c›lar’da Halk
Önderleri An›ld›
31 May›s günü ‹stanbul,
Ba¤c›lar Cemevi konferans
salonunda halk önderlerini anma program› yap›ld›. Cemevi
konferans salonunda Mahir'in,
Deniz'in ve ‹brahim'in resimleri olan bir masa karanfil ve
mumlarla süslendi. Ayr›ca cemevinin içerisine siyah bir bezin üzerine tüm devrim ﬂehitlerinin resimleri as›ld›.
Sayg› duruﬂu ve okunan
metnin ard›ndan sinevizyon
gösterimi yap›ld›. Sinevizyo-

nun ard›ndan sahneye
türkülerini söylemek
için Önder Babat Müzik Grubu davet edildi.
Ard›ndan ﬂehit aileleri
duygu ve düﬂüncelerini paylaﬂmak üzere sahneye davet
edildi. Anmaya gelenlerin ve
ﬂehit ailelerinin göz yaﬂlar›n›
tutamad›¤› konuﬂmalardan
sonra Ba¤c›lar Cemevi Gençlik Komisyonu ﬂehit ailelerine
karanfiller verdi. Daha sonra
sahneye Ercan Ayd›n davet
edildi. Ayd›n'›n söyledi¤i türkü ve marﬂlarla anma program› sona erdi. Anmaya yaklaﬂ›k 320 kiﬂi kat›ld›.

Emekli-Sen Üyeleri
Açl›k Grevi Yapt›
‹nsanca yaﬂamlar›n› sa¤layacak bir maaﬂ alabilmek için ve sendika haklar›n› elde etmek için 4-5 May›s günlerinde ‹stanbul Taksim Gezi Park›’nda iki
günlük açl›k grevi yapan Emekli-Sen üyelerini ilk gününde polis engellemeye çal›ﬂt›. Çad›rlar›na ve pankartlar›na sald›ran polis, emeklilerin çad›rlar›na, parçalayarak el koydu.
‹ki gün boyunca Emekli-Sen üyelerini çok say›da
sendika ve demokratik kitle örgütü ziyaret etti. Açl›k
grevinin ikinci gününde Grup Yorum, bir ziyaret gerçekleﬂtirerek yaklaﬂ›k 1,5 saat boyunca emeklilere türküler söyledi, halaylar çekildi.
Yaklaﬂ›k 50 kiﬂinin bulundu¤u Gezi Park›’nda, açl›k grevinin
son günü olmas› dolay›s›yla,
Emekli-Sen üyeleri bir aç›klama
yaparak, mücadelelerine devam
edeceklerini söylerek açl›k grevine son verdiler.

Samsun’da Piknik
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i 31 May›s günü
Toptepe’de bir piknik düzenledi.
Piknikte, geçti¤imiz haftalardaki Samsun’daki
demokratik kitle örgütlerine yap›lan bask›n ve tutuklamalar üzerine sohbet edilip bask›lara karﬂ› birlik ve
beraberli¤in önemi üzerinde duruldu.
Hep birlikte yemeklerin yenip, coﬂkuyla türkülerin,
marﬂlar›n söylendi¤i, halaylar›n çekildi¤i pikni¤e 24
kiﬂi kat›ld›.
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Kurﬂunlar Bizleri Y›ld›ramaz
3 Haziran gecesi ‹stanbul Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i silahl› sald›r›ya u¤rad›. Gece
kimsenin olmad›¤› saatte yap›lan bu sald›r› sonucunda yaralanan olmazken, derne¤in her
yerinde mermi izleri oluﬂtu.
Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i üyeleri yapt›klar› eylemle sald›r›lar karﬂ›s›nda y›lmayacaklar›n› söylediler.
Eylemde yap›lan aç›klamada; “Bu gün bu
derne¤in camlar›na s›k›lan bu kursunlar özünde halk›n yozlasmaya ceteleﬂmeye karﬂ› mücedeleye s›k›lan kurﬂundur. Fuhuﬂun, uyuﬂturucunun, kumar›n, h›rs›zl›¤›n çocuklar›m›za
aﬂ›lanmas› için s›k›lan bir kurﬂundur” denildi.
100 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde “Bask›lar
Kurﬂunlamalar Bizleri Y›ld›ramaz, Çeteler
Halka Hesap Verecek” sloganlar› at›ld›.

Kocaeli’de Grup Yorum Konseri
30 may›s günü Kocaeli Derince Gösteri Merkezi’nde 1400 kiﬂinin kat›ld›¤›, Grup Yorum konseri düzenlendi. Konser aç›l›ﬂ konuﬂmas›ndan sonra Kocaeli
Halk Cephesi ad›na okunan mesajda; “Can›n› bu vatan
u¤runa verenlerimiz, topra¤a düﬂen tohumlar›m›z...
Mahirler’in, Day›lar’›n sevdas›n› inanc›n› umudunu
kuﬂanarak bu ülkenin bu halk›n bu topraklar›n umudunu gelece¤ini temsil edenlerimiz” denilerek devrim
ﬂehitleri selamland›.
Konserde Grup Yorum
eski ve yeni albümlerinden
türkülerini dinleyicilerle
birlikte söyledi. Konser
boyunca “Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i, Ortak Düﬂman Amerikad›r, Türküler
Susmaz Halaylar Sürer”
sloganlar› at›ld› ve hep birlikte halaya duruldu.

‹ﬂte Geldik
Yan› Baﬂ›nday›z
1 Haziran 1971’de Maltepe de
Mahir Çayan ile birlikte kuﬂat›ld›klar› evde katledilen Hüseyin Cevahir
mezar› baﬂ›nda an›ld›.
Dersim Halk Cephesi, Hüseyin
Cevahir'in mezar›n›n bulundu¤u Dar›kent'e ba¤l› Söbek Köyü’nde mezar› ziyaret etti. Mezarda, Hüseyin
Cevahir'in resminin yan›na yoldaﬂ›, silah arkadaﬂ› Mahir Çayan’›n resmi konuldu. Mezar baﬂ›nda Hüseyin
Cevahir’i anlatan konuﬂmalar yap›ld›.
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Tutuklama terörü
‘Devlet Politikas›’na
dönüﬂmüﬂtür
Ülkemizde hapishanelerde bulunan 110 bin 441 kiﬂinin, 60 bin 921
kiﬂisi tutuklu. Adalet Bakan› S a d u l l a h E r g i n, kendisiyle yap›lan bir
röportajda bu durumu ﬂöyle yorumluyor: “Maalesef cezaevlerinde va tandaﬂlar›n yüzde 60’› yarg›lanma y› bekliyor... Geciken adalet, adalet
de¤ildir.” (Hürriyet, 1 Haziran 2009)
Düﬂünün hapishanelerdeki insanlar›n yüzde 60’› T U T U K L U...
Ülkemizdeki tutukluluk ise, y›llarca süren bir durumdur. Bu, ülkemizdeki yarg›lama sürecinin nas›l
iﬂledi¤ini de gösteriyor.
Bakan yukar›daki sözleri, bu duruma ü z ül d ü¤ ü için mi söylüyor,
bunu bir a k s a k l › k olarak m› görüyor? Hay›r. Zaten Bakan Ergin, ﬂikayet edecek, yak›nacak, üzülecek
pozisyonda de¤il. “Maalesef” demesi sahte bir üzüntü ifadesidir. Biliyoruz ki, rakamlar›n gösterdi¤i
durumu de¤iﬂtirmek için H‹ÇB‹R
ﬁEY yapmayacakt›r.
Tutuklama terörü, oligarﬂinin
muhalif güçlere karﬂ› kulland›¤› bir
silaht›r. Silah›, oligarﬂi ad›na kullanan da polis ve yarg›d›r. Düzen kendi yasalar›na göre ceza veremeyece¤i durumlarda bile insanlar› tutukluyor ve y›llarca tutuklu olarak hapiste yat›r›yor.
Bu ülkede sergi açmak, mitinge
kat›lmak, anma yapmak, cenazeye
kat›lmak, panele kat›lmak, 1 May›sa gitmek, 8 Mart’a kat›lmak, dernek kurmak ve üye olmak, internet
sitesine girmek, bas›n aç›klamas›na
kat›lmak, dergi da¤›tmak, bildiri da¤›tmak, ve daha akl›n›za bile gelmeyecek yasal, demokratik onlarca
ﬂey, tutuklama için bir nedendir.
Düzen asl›nda kendi yasalar›na
göre bile bunlar›n hiçbirine ceza veremez. Ama bu nedenle tutuklad›¤›
insanlar› bir y›l, iki y›l “tutuklu ola-
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rak” hapishanelerde yat›rarak, keyfi
bir ﬂekilde cezaland›rm›ﬂ oluyor.
Burjuva hukuku sisteme muhalif
her düﬂünceyi ve eylemi, kendilerini “y›kmaya” yönelik olarak de¤erlendiriyor. Bu nedenle de gerekirse
yasalar›n› çi¤neyerek cezaland›rmak istiyor. Tutuklama politikas›n›n esas› da budur.

“ A r a f t a b i r iﬂkence”
Tutuklama, s i n d i r m e k , k o r k u t ma k, y› l d › rma k a ma ç l › bir politikad›r. Haklar ve özgürlükler mücadelesinde yer alan kiﬂiler tutuklanarak, tüm devrimci demokrat kesime
göz da¤› veriliyor. Tutuklama için
gerekli delil yoksa bile yarat›l›yor.
Bir kez bir bahane yarat›l›p tutuklad›ktan sonra ise, mahkemeler peﬂ
peﬂe “ t u t u k l u l u ¤ u n u n d e v a m › n a ”
kararlar›yla sürüyor. Çünkü, yarg›laman›n kendisi de y›ld›rma ve sindirme politikas›n›n bir parças› konumunda.
Fatih Çekirge’nin Adalet Bakan›’yla röportaj›nda 61 bine yak›n tutuklulunun durumu “ a r a f t a b i r iﬂ kence” olarak de¤erlendiriliyor.
Araf, “ C e n n e t i l e c e h e n n e m
aras›nda bir s›rt” t›r. Tutuklu ç›kabilir de, a¤›r cezalara da çarpt›r›labilir. Adalet, bunun de¤erlendirmesinin zaman›nda ve hakkaniyetle
yap›lmas›d›r. Ama düzenin yarg›s›
yapm›yor bunu. Tutuklu olarak kal
diyor. Araf, bu düzenin gayri-meﬂru
adalet anlay›ﬂ›d›r. Araf’taki o iﬂkence, bilinçli, iradi ve sistemlidir.
Onbinlerce insan›n y›llarca
araf’ta bekletilmesinin nedeni, yarg›ç azl›¤›, bütçe yetersizli¤i vs. de¤ildir. Hakim say›s› art›r›lsa ne olacak? Tutuklama politikas› zaten polis, savc›l›k ve mahkemelerin iﬂbirli¤iyle uygulan›yor. Ülkemiz s›k s›k
yarg› skandallar›n›n yaﬂand›¤› bir

ülkedir. Yarg›n›n iktidara
nas›l ba¤›ml›
o l d u ¤ u ,
M‹T’in, polisin istekleriyle
nas›l kararlar
verdi¤i de biliniyor. Yarg›n›n oligarﬂi içi çat›ﬂmalarda ald›¤› kararlar tart›ﬂma konusu
olsa da, devrimcilerle ilgili kararlar›nda tart›ﬂma yok; bu kararlar ne
kadar hukuksuz olursa olsun, düzenin tüm kesimleri kararlar› savunuyor.
Bu ülke “ben devletçi hukukçuyum”, “ülke sözkonusu oldu¤unda
hukuk mukuk dinlemem”, “ben rejimin savc›s›y›m. Buna karﬂ› olan bir
ﬂeyde demokrasiyi gözard› ederim”
diyen “hukukçular”la dolu. Adalet
bu zihniyete teslim edilmiﬂ.
“Hukukun önünde herkes eﬂit tir” deyiﬂi koca bir yaland›r. Halktan insanlar ve devrimciler, yarg›
karﬂ›s›nda sömürücü egemenlerle,
faﬂist katillerle, mafyac›larla eﬂit
de¤ildir. Ayn› suçtan birileri beraat
ettirilirken, birileri ömür boyu hapisle cezaland›r›labilir. Savc›lar polis fezlekeleriyle tutuklar, hakimler
bu fezlekelere göre yarg›lama yapar. Hakimler, savc›lar, mafya,
uyuﬂturucu çeteleri, kontrgerilla,
polis, M‹T, düzen partileri, asker
hepsi iç içedir. Hepsi, devrimcileri
yok etmek, edemedikleri noktada
etkisizleﬂtirmek ve sindirmek için
iﬂbirli¤i içindedir.

Hukuksuzlu¤a
gizlilik örtüsü
Tüm bunlar yetmiyormuﬂ gibi
bir süredir dava dosyalar›na iliﬂkin
“ g i z l i l i k ” k a r a r l a r › al›nmaktad›r.
Bu gizlilik perdesi arkas›nda tutukluluk durumu uzat›ld›kça uzat›l› y o r. Tutuklunun kendini savunma
hakk› elinden al›n›yor. Gizlilik kararlar› sayesinde avukatlar dosyala r › i n c e l e y e m i y o r. Böylece polis
hangi sahte belgeleri dosyaya yerleﬂtirdi, nas›l komplo kurdu, hangi
deliller polis taraf›ndan yarat›ld› ö¤renilemiyor. Yarg› kendi suçlar›n›n
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üstünü örtmek için gizlilik karar›
al›yor. Dosyalara konulan gizlilik
karar›, asl›nda düzenin hukuksuzlu¤unu gizleme karar›d›r. Bu gizlilik,
burjuva yarg›n›n suçluluk itiraf›d›r.

Sistem sorun çözmüyor
s u ç l u ü re t i y o r
Röportajda bir baﬂka tesbitte daha bulunuyorlar ve “adaletin önü
bir türlü aç›lamad›” deniyor. Elbette aç›lmaz. Adalet, sorunu çözmek
demektir. Sistem ne suçluyu cezaland›r›yor, ne suçsuzu koruyor. Sistem hiçbir sorunu çözmüyor. Adalet
talebini karﬂ›lam›yor. Böyle bir sistemde adaletin önü aç›labilir mi?
Kaç af ilan edildi bugüne kadar?
Türkiye’de ilk genel af 7 Ocak
1922’de ilan edildi. Ankara Ticaret
Odas›’n›n “Aflar Tarihi” konulu raporunda Cumhuriyet tarihi boyunca
100’den fazla af yasas› ç›kart›ld›¤›
belirtiliyor. Bu yasalar›n 52’si genel
af, k›smi af, ﬂartl› sal›verilme ve
toplu özel af niteli¤inde. Türkiye’de
neredeyse 6.5 y›lda bir genel af ç› k a r › l › y o r.
Bu aflar herhangi bir sorunu çö-

zebildi mi? Hay›r, hapishaneler sürekli dolup taﬂ›yor. Sistem doldurduyor. ‹radi politikalar›yla dolduruyor. Mevcut yasalar, bu sonucu yarat›yor. Düzen “suçlu” üretiyor.
2000 y›l›nda 68 binden 40 bine düﬂen tutuklu say›s›, 2002 y›l›nda tekrar 60 binin üzerine ç›k›yor ve bugün 100 bini de aﬂ›yor.
Peki bu büyük y›¤›lma, en çok
hangi “suç”tan? Bu da son derece
çarp›c›: Hapishanelerdeki 110 bini
aﬂk›n insan›n 56 bini, h›rs›zl›k iddias›yla tutuklu bulunuyor. Bu rakam,
AKP iktidar›nda açl›¤›n, yoksullu¤un, çaresizli¤in nas›l katlanarak
artt›¤›n› da gösteriyor. Hapishanelerdeki bu kadar insan, bu kadar insan›n nas›l yarg›land›¤› AKP’nin bu
ülkeyi nas›l yönetti¤inin de aynas›
gibidir. AKP’nin hapishaneler politikas› tecritle devrimcileri teslim almay› hedeflerken, adli tutuklular›
da çal›ﬂmaya zorlayarak, bireycileﬂtirerek ezmeyi hedefliyor.
‹nsanlar yoksullaﬂt›r›larak, iﬂsiz
b›rak›larak, kapitalist kültür ve yozlaﬂma körüklenerek suçun maddi
koﬂullar› yarat›l›yor. Çürümüﬂ bu
sistem kendi üretti¤i sorunlara çö-

“Toplu Sözleﬂme ‹çin Alanlarday›z”
E¤itim-Sen, “Toplu Sözleﬂme ‹çin Alanlarday›z, Ankara'day›z” slogan› ile dört koldan 5 Haziran günü Ankara’da olmak üzere 3 Haziran günü Türkiye'nin tüm illerinden Ankara'ya yürüyüﬂ baﬂlatt›.
5 Haziran günü Ankara’da toplanan e¤itim emekçilerinin haklar›n› arama mücadelesine AKP yine tahammülsüzlü¤ünü gösterdi. Atatürk Bulvar› üzerinde bulunan
Dan›ﬂtay Park›’nda biraraya gelen E¤itim-Sen’liler Milli E¤itim Bakanl›¤›’na yürümek istedi.
Polisin barikat kurup yürütmeyece¤ini söylemesi üze-

Sendikac›lar Belediye
Bast›
Kocaeli Büyükﬂehir Belediyesi’nde çal›ﬂan iﬂçilerin
bir süre önce Hizmet-‹ﬂ Sendikas›’na geçmesini protesto
eden Belediye-‹ﬂ Sendikas›
üyeleri, 29 May›s günü belediyeyi bast›.
Belediye önünde eylem
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züm bulamaz. Sistemin üretti¤i çözüm yaln›zca, cezalar› a¤›rlaﬂt›rmaktan ve hapishane say›s›n› art›rmaktan ibaret. Sistem kendi içinde
çürürken, t o p l u m u d a ç ü r ü t m e y e
devam ediyor. ‹ﬂsizlik, yoksulluk,
açl›k önlenmeden h›rs›zl›k, gasp,
kapkaç da önlenemez. Bu sorunlar›n
bir çözüme kavuﬂabilmesi de ancak
sistemin de¤iﬂmesiyle mümkün.
Tutuklama, devrimcilere karﬂ›
aç›k bir y›ld›rma, sindirme arac›
olarak kullan›l›rken, adli suçlarda
da tüm halk› y›ld›rman›n, sindirmenin arac› haline dönüﬂüyor. Tu t u kl a m a l a r tek baﬂ›na bir h u k u k s u zl u k t u r. Tu t u k l a m a l a r, t ek baﬂ›na
b i r b as k› bi ç imi di r. Tutuklama terörü bir devlet politikas›d›r. Bu nedenle de tutuklama terörüyle haks›zl›¤a karﬂ› her biçimde direnmek
bir hakt›r.
Hapishanelerin bu kadar dolup
taﬂmas›, sistemin de süresinin doldu¤unu gösteriyor. Her taraf›ndan
adaletsizlik f›ﬂk›ran bu düzenin bütün haks›zl›klar›na, hukuksuzluklar›na karﬂ› ç›kmak, meﬂrudur ve adalet savaﬂ› aç›s›ndan görevdir.

rine barikata yüklenen emekçilere
polis gaz ve coplarla vahﬂice sald›rd›. Sald›r› sonucu yaralanan ikisi
a¤›r on kiﬂi hastaneye kald›r›ld›.
Sald›r› üzerine oturma eylemi
yapan E¤itim-Sen’liler barikat›n
aç›lmas› üzerine yürüyüﬂlerine
baﬂlad›lar.
Bakanl›k önünde aç›klama yapan E¤itim-Sen’liler e¤itim emekçilerinin hakl› taleplerle yürüdü¤ünü, bu talepleri görmezden gelenlere grevle cevap verilece¤ini söylediler.

yapmak isteyen sendikac›larla zab›ta ekipleri aras›nda
arbede yaﬂan›rken, belediyeye giren Belediye-‹ﬂ Sendikas› üyesi bir grup iﬂçide belediye binas›n›n çat›s›na ç›karak pankart açt›. Sendikac›lar bölgeye gelen polis
ekiplerine de direnerek eylemlerini sürdürdüler.

E m e k ç i l e re Polis Sald›r›s ›
‹stanbul’dan Ankara’ya gidecek olan E¤itimSen’liler Galatasaray Lisesi önünden Taksim Tram-vay dura¤›na yürümek istedi. Polisin yürüyüﬂe izin
vermeyece¤ini söyleyip barikat kurmas› üzerine
oturma eylemi yapan emekçilere polis sald›rd›.
Sald›r› üzerine yaklaﬂ›k 8 saat oturma eylemi
yapan emekçiler akﬂam iradi olarak eylemlerine
son vererek Ankara’ya gitmek için otobüslere bin-diler.

TUTUKLAMALAR
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Ta r i h e m p e r y a l i z m i n m a h k e m e l e r i n i n
verdi¤i karar› yarg›layacakt›r!
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Belçika’da 4. kez görülen
DHKP-C davas› 29 May›s günü
son buldu. Brüksel Temyiz Mahkemesi karar›n› 14 Te m m u z’da
aç›klayaca¤›n› duyurdu.
Federal Savc› Johan Delmulle, Temyiz Mahkemesinde sundu¤u iddianamesinde DHKP-C’yi
çete, suç örgütü ve terör örgütü
olarak de¤erlendirerek, Türkiye
faﬂizminin avukatl›¤›n› yapmaya
devam etti. Musa Aﬂo¤lu için 10
y›l, Bahar Kimyongür için 7 y›l
a¤›r hapis ve 5 bin 500’er e u ro
para cezas› istedi. Di¤er 4 kiﬂi için
de 5’er y›l hapis ve ayn› miktarda
para cezas› talep etti.
Cepheliler’in avukatlar› savc›n›n, “kan›ts›z itham ve varsay›mlarla gerçekleri sapt›rd›¤›n›” belirterek, Belçika mahkemesinin
Türkiye’de yaﬂanan siyasal olaylar› dikkate alamayaca¤› ve devrimcileri yarg›layamayaca¤›n› savundular.
Türkiye devletinin avukat›
K r i s Vincke ise mahkemede devletin katliamlar›n› savunan ve
meﬂrulaﬂt›ran konuﬂmalar yapt›.
Federal savc›n›n ve Türkiye
devletinin avukat›n›n ard›ndan
Musa Aﬂo¤lu ve Bahar Kimyongür savunmalar›n› yapt›lar. M u s a
Aﬂo¤lu savunmas›nda, devrimci
yaﬂam› boyunca Türkiye’de yaﬂanan devlet terörünün tan›¤› oldu-

¤unu anlatarak, faﬂizmin halka
yönelik sald›r›lar›yla ilgili örnekler verdi. ‹ki saat süren konuﬂmas›nda Aﬂo¤lu’nun Türkiye devletinin avukat›na dönerek, 19 Aral›k operasyonunda katledilen 28
tutsa¤› hat›rlatmas› salonda bulunan, ço¤unlu¤u CLEA üyesi olan
seyircileri duyguland›rd›. Bahar
Kimyongür ise yapt›¤› konuﬂmada Türkiye faﬂizmini onaylamad›¤›n›, devrimcilerin yan›nda oldu¤unu belirtti.
Yüzlerce Belçikal› hafta boyunca süren davay› desteklemek
için mahkemeye kat›ld›. CLEA
(‹fade ve Örgütlenme Özgürlük
Komitesi) mahkeme sonunda
yapt›¤› aç›klamada yarg›lanan
devrimcilere, davan›n takipçisi
olarak desteklerini sunanlara teﬂekkür ederek, 14 Temmuz günü
yap›lacak karar duruﬂmas› için
kat›l›m ça¤r›s› yapt›.
Belçika mahkemelerinin yarg›lamalar›nda, emperyalizmin hukuksuzlu¤u bir kez daha gözler
önüne serilmiﬂtir. Tarihin devrimciler hakk›nda verdi¤i tek karar
var: Emperyalizm devrimcileri ve
devrim mücadelesini yarg›layamaz. Emperyalizme, faﬂizme karﬂ› mücadele etmek, sosyalizmi savunmak devrimcilerin en meﬂru
hakk›d›r. Devrimciler bu suçu iﬂlemeye devam edecekler.

Yürüyüﬂ 5. Y›l›nda
Viyana S okaklar›nda

süren da¤›t›m s›ras›nda Türkiyeli emekçilerle sohbetler edilerek,
dergide yaz›lanlar anlat›ld›.

Yay›n hayat›nda 5. y›l›na giren Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi,
Sosyalizm için Yürüyüﬂ dergisinin tan›t›m ve da¤›t›m çal›ﬂmalar› Avusturya’n›n baﬂkenti Viyana’da da devam ediyor. 28 May›s
günü dört Yürüyüﬂ okuru Yürüyüﬂ tiﬂörtleri giyerek, Viyana’n›n
12. bölgesinde 180. say›n›n tan›t›m ve da¤›t›m›n› yapt›lar. 2 saat

Dergi da¤›t›m› s›ras›nda halkla yap›lan sohbetlerde Nazi propagandas› ve örgütlenmesi yapan
›rkç›lar›n polis ve resmi kurumlarca korundu¤u, parlementoda
yer alan bütün partilerinde buna
sessiz kald›¤› anlat›ld›. Irkç›, faﬂist örgütlenmelere ve devletin
göçmenler politikas›na karﬂ› örgütlenme ça¤r›s› yap›ld›.

YURTDIﬁI

‹lker Alcan ve ﬁefik
Sar›kaya’ya Ö zgürlük!
Fransa Özgürlük Komitesi bu hafta
da ‹lker Alcan ve ﬁefik Sar›kaya için
özgürlük istemeye devam etti.
29 May›s günü Vineuil ﬂehrinde
kurulan meyve sebze pazar›nda, 30
May›s günü Blois ﬂehir merkezinde
kurulan pazarda da bildiri da¤›t›larak,
Frans›z halk›na yönelik bilgilendirme
yap›ld›. Blois’te yap›lan bildiri da¤›t›m› s›ras›nda Blois Belediye Baﬂkan› ve
Sosyalist Parti üyesi olan Marc Gricourt’e komite çal›ﬂanlar›yla sohbet ederek, tutuklananlar hakk›nda bilgi ald›.

20 Haftad›r Tekrarlanan
Özgürlük Ça¤r›s›
Özgürlük Komitesi 20 haftad›r her
cumartesi, Anadolu Federasyonu baﬂkan› ve üyeleri için özgürlük ça¤r›s›nda bulunuyor. 30 May›s günüde Almanya’n›n Köln ﬂehrindeki Dom Kilisesi önünde stand aç›p, bildiri da¤›t›ld›. N u r h a n E r d e m , C e n g i z O b a n
ve A h m e t ‹ s t a n b u l l u’nun Türkiyeli’lerin haklar›n› savunduklar› için tutukland›klar›n› ve 7 ayd›r mahkemeye ç›kart›lmad›klar›n› anlatan Özgürlük Komitesi, tutsaklar›n bir an önce
serbest b›rak›lmas›n› istedi.

Cephe Dostu Halis
Kaygusuz’u Kaybettik
1973’ten bu yana Belçika’da
yaﬂayan ve üç y›ldan beri lösemi
hastal›¤›yla mücadele eden Halis Kaygusuz, 29 May›s günü tedavi
gördü¤ü hastanede yaﬂam›n› yitirdi. 6
çocuk babas› olan Kaygusuz, herkesin yard›m›na koﬂan, kap›s› her zaman devrimcilere aç›k olan bir Cephe
dostuydu.
Bayburt do¤umlu olan Kaygusuz’un cenazesi 2 Haziran’da Charleroi’n›n Gilly Mezarl›¤›’nda defnedildi.
Ailesine ve tüm dostlar›na baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.

7 Haziran 2009

Reçel Kutusunda Canl› Bebekler... Patlayan Denetimsiz Tüpler... Yang›n
Alarms›z Atölyeler...

Can Güvenli¤i Bunlara Emanet!
Dizginsiz kâr h›rs›, AKP iktidar›n›n ya¤mac› karakteri, durmaks›z›n
öldürüyor.
“Kaza”
biçimine bürünüp geliyor ölüm. Ve
AKP, hepsine “kader” diyor. Oysa,
hepsi bir cinayet, hepsi bir katliam.

rek Eren Söylemez isimli 9 yaﬂ›ndaki bir çocuk yo¤un bak›ma yat›r›ld›. Hastabak›c›lar aras›nda ç›kan
kavgada bir hasta bak›c› Eren’in yata¤›n›n üzerine düﬂmesiyle çocuk
öldü.

Reçel Kutusunda Bebek

Bir “‹ﬂ” Katliam› Daha

Bal›kesir’de öldü diye bir reçel
kutusuna konularak ailesine verilen
bebek sa¤ ç›kt›. Do¤um yapmak
üzere Bal›kesir Çocuk Hastal›klar›
Do¤um ve Bak›mevi'ne yat›r›lan
Hatice isimli kad›n ikiz do¤um yapt›. ‹kiz bebeklerden biri do¤um sonras› öldü. ‹kizlerin ikincisi ise ertesi
gün “öldü” denilerek reçel kutusu
içinde baba Hüseyin Bölme’ye verildi. Eve götürülen çocu¤un defin
haz›rl›klar› yap›l›rken sa¤ oldu¤u
anlaﬂ›ld›. Bebek, tekrar ambulansla
hastaneye kald›r›ld›ysa da kurtar›lmayarak öldü.‹ﬂte size AKP’nin
sa¤l›k politikas›ndan bir özet!

Antalya’da 3 Haziran günü sabah saatlerinde ‹smet Paﬂa Caddesi’nde bulunan Seheryerebakan ‹ﬂhan›’n›n bodrumunda bulunan
"Murat Tekstil" atölyesinde LPG
tüpü patlad›. Patlama sonucu atölye
çal›ﬂan› Tu¤ba Anak, Aziz Demircio¤lu ve Faik Aslan isimli iﬂçiler
yanarak can verdiler.
‹ﬂ cinayetinin sebebi çok tan›d›kd›. E¤er patron kâr h›rs›yla hareket etmeyip 300 liral›k gaz alarm› ve alg›lama sistemi kursayd›, üç
kiﬂi ölmeyecekti.

Laçkal›k Sonucu Ölü
Mersin’de hastaneye götürüle-

KAT ‹ L , KAR HIRSIYLA
GÖZLER‹ KARARMIﬁ PATRONLAR ve ONLARA GÖZLER‹N‹
YUMAN ‹KT‹DARLARDIR

"Sorumlular
Cezaland›r›ls›n"
Adana Özgürlükler Derne¤i,
Caner Can bebe¤in ailesi ve köylülerinin kat›l›m›yla Adana Büyükﬂehir Belediyesi önünde bir
eylem yaparak sorumlular›n cezaland›r›lmas›n› istedi. 2 Haziran
günü yap›lan eylemde üzerinde Caner'in foto¤raf›n›n bulundu¤u "Caner Can Bebek Art›k
Oyun Oynayamayacak! Sorumlular Cezaland›r›ls›n!" pankart› ve Caner'in foto¤raflar› taﬂ›nd›.
Eylemde, aç›klamay› okuyan ﬁemsettin Kalkan,
Caner'in ölümünün bir kaza olmad›¤›n› ve sorumlular hakk›nda halen herhangi bir iﬂlem yap›lmad›¤›n› vurgulad›.
Kalkan’dan sonra konuﬂan Caner Can’›n
babas›, "Hep bizim çocuklar›m›z ölüyor, yoksullar›n çocuklar›, zenginlerin de¤il. Sorumlular›n peﬂini b›rakmayaca¤›m" dedi. 35 kiﬂinin
kat›ld›¤› eylem sloganlarla sona erdi.

Say›: 183

Ya s a k t ü p
Bak›rköy’de ‹stanbul Caddesi
üzerinde bulunan Cafe Fun adl› bir
kafede tüp patlad›. Patlaman›n tüp
gazdan kaynakland›¤› aç›kland›.
Patlamada tesadüf eseri ölen yoktu,
3 yaral›yla atlat›ld›.
Kaymakam aç›klama yapt›: “kafetaryada yasak olmas›na
ra¤men, tüp gaz kullanm›ﬂlar. ”
Peki siz neredeydiniz o arada?
Yenido¤an bebek
ölümleri, yurtlarda
ölümler, hastane yang›nlar›nda ölümler,
atölyelerde yang›nlar,
patlamalar... Bunlar
sonuç. AKP “ sa¤l›k
sorununu çözdük” diyordu. Nas›l çözüldü? Hergün insanlar AKP’nin uygulad›¤› sa¤l›k politikas› sonucu
ölüyorlar.

Halktan K orkanlar›n Acizli¤i
Antalya Özgürlükler Derne¤i 28 May›s tarihinde yapt›¤›
aç›klamayla üyeleri Keçel Türkkan’›n çal›ﬂt›¤› otelden iﬂinden
at›lmas›na sessiz kalmayacaklar›n› belirttiler.
Keçel Türkkan, Antalya’da otellerde çal›ﬂan bir iﬂçidir.1
May›s sonras› daha iyi koﬂullarda çal›ﬂma umudu ile memleketi olan Gaziantep’te aç›lan Dedeman otelinde iﬂe girdi. Fakat 1
hafta önce iﬂten ç›kar›ld›. Nedeni ise, 31 May›s’ta Antep’e gidecek olan Tayyip Erdo¤an’›n o otelde kalacak olmas›d›r.
Otel yöneticisinin odas›na ça¤r›lan Türkkan’a, tan›mad›¤›
sivil k›yafetli iki kiﬂinin yan›nda çeﬂitli sorular sorulur. K›sa
bir süre sonra da otelin idari bölümüne ça¤r›larak “performans›n›n düﬂük oldu¤u” söylenerek iﬂten ç›kar›ld›¤› bildirilir.
Türkkan’›n iﬂten ç›kar›lmas›n›n as›l nedenini ›srarla sormas›n›n üzerine otel yöneticisinin “DHKP-C örgütüne üye misin?”
demesiyle Türkkan’n›n iﬂten at›lmas›n›n nedeni de ö¤renilmiﬂ
olur. N e d e n : H a l k t a n d u y u l a n K O R K U .
Antalya Özgürlükler Derne¤i yapt›¤› aç›klamada, sald›r›lar
karﬂ›s›nda y›lmayacaklar›n› ve sesiz kalmayacaklar›n› söyledi. Ayr›ca aç›klamada KESK ve E¤itim-Sen’e yap›lan bask›n
ve gözalt›lar da k›nand›.

HABER
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Devleti y›kacak 4 GENÇ ve 1 SERG‹
AKP’nin iktidarda oldu¤u 6.5
y›l boyunca, bir tarafta ka¤›t üzerinde “AB’ye uyum yasalar›” ç›kart›l›rken, di¤er yandan halka ve devrimcilere yönelik kendinden önceki
faﬂist iktidarlar› geride b›rakan hukuksuzluk politikalar›na baﬂvuruldu. Bu hukuksuzluk, halk›n devrimcileﬂmesini engellemeye yönelik
operasyonlarda en uç noktalara varmaktad›r. Ankara’da, Adana’da anmaya kat›ld›, derne¤e gitti, bir devrimcinin resmini taﬂ›d› diye yap›lan
tutuklamalarda oldu¤u gibi... Veya
Sivas’ta oldu¤u gibi...
Tam bir y›l önceydi.
23 May›s 2008’de Sivas’ta 28
ö ¤ renci, evleri ve kald›klar› yurtlar
saat 05.00’e do¤ru bas›larak, gözalt›na al›nd›lar. 24 saat boyunca aileleri de dahil olmak üzere kimseyle
görüﬂtürülmediler. 12 ö¤renci ertesi
gün polisten, 12 ö¤renci de 4 gün
gözalt›nda tutulduktan sonra savc›l›ktan serbest b›rak›l›rken, 4’ü ise
“örgüt üyeli¤i ve yöneticili¤i” iddias›yla mahkemeye sevk edildiler ve
onlar da mahkemeden serbest b›rak›ld›lar.
Serbest b›rak›lan E l b i l Ç › n a r,
‹brahim Karataﬂ, Mustafa Do¤an
ve ‹lker Ekiz, polis ve savc›l›¤›n
itiraz› üzerine tekrar gözalt›na al›nd›lar. Gözalt›na al›nd›ktan y a r › m
s a a t sonra, davaya bakan hakim de¤iﬂtirilerek t u t u k l a t t › r › l d › l a r. Dosyalar›na da gi z l il i k ka rar› konuldu.
Neydi onlar›n suçu? Suç büyüktü; AMER‹KA’YA KARﬁI KAR‹KATÜR SERG‹S‹ AÇMIﬁLARDI.
Polis önce E¤itim-Sen binas›nda
aç›lmak istenen sergiyi, sendikal›
ö¤retmenlere bask› yaparak engellemeye çal›ﬂt›. Bunda baﬂar›l› olamad›, ö¤retmenler polisin tehdidine
boyun e¤mediler. Sergi aç›ld›.
AKP’nin polisi 2 ay boyunca sald›r› için plan yapt›. Sonunda da bir
karikatür sergisinden sansasyonel
bir “DHKP-C operasyonu” ç›kard›.
Türkiye Cumhuriyeti yasalar›nda “karikatür sergisi açma suçu” di-
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ye bir suç yoktu. Olsun, farketmezdi. AKP’nin polisi bir karikatür sergisinden suç delili yaratabilecek yetene¤e sahipti. Karikatür sergisi,
“örgüte taban oluﬂturma ve örgüt e y a r d › m y a t a k l › k ” suçuna delil
olarak gösterildi. Yasal bir sergi
açanlar iﬂte böyle bir gecede örgüt
üyesi, örgüt yöneticisi oluverdiler.
4 ö¤renci B ‹R Y I L D I R TU TUKLU. Dahas›, davan›n ‹DD‹AN A M E S ‹ b i l e h a l â h a z › r de ¤ il.
Çünkü tutuklaman›n kendisi baﬂl›
baﬂ›na bir y›ld›rma ve sindirme arac›.
Tutuklama terörü 4 ö¤renciyle
de s›n›rl› kalmad›. Karikatür sergisinin sendika binas›nda yap›lmas›na
izin veren BTS ve E¤itim-Sen Sivas ﬁube baﬂkanlar› Necdet Sezgi n e r ve Ö n d e r Do¤an da 25 ﬁubat
2009’da “sol örgüte yer temin etmek, malzeme kulland›rtmak ve bas›n aç›klamas›na kat›lmak” suçlamas›yla gözalt›na al›n›p tutukland›lar. Onlar hakk›nda da halen b i r id d i a n a m e h a z › r l a n m a d › . Devlet
sendikac›lar› tutuklayarak, “e¤er
devrimcilere destek olursan›z, sonunuz böyle olur” diye tüm emekçilere gözda¤› verip, devrimcileri tecrit etmek istiyor.
TBMM ‹nsan Haklar› Komisyon
üyesi CHP milletvekili Malik Ec d e r Ö z d e m i r, konuyu birkaç kez
Komisyona getiriyor; ancak ald›¤›
cevap, “bir ﬂey yapamay›z” oluyor.
Özdemir daha sonra Sivas’taki savc›y› ar›yor; sonras› ﬂöyle geliﬂiyor:
“‹ki buçuk ay kadar önce davay›
açan savc›y› arayarak bu kadar zamand›r iddianamenin neden haz›r
olmad›¤›n› sordum. Verdi¤i yan›t;
iﬂlerim çok yo¤undu, bir kaç güne
kadar haz›rlam›ﬂ olaca¤›m, oldu.
Ama sözünü tutmad›.” (Aktaran
Melih Aﬂ›k, Milliyet, 2 Haziran 2009)
‹ﬂte bu ülkede yarg› böyle iﬂliyor. Bir y›lda iddianame bile haz›rlanam›yor! Sorun savc›lar›n, hakimlerin görevlerini ihmal etmesi,
iﬂlerinin çok yo¤un olmas› m›? Hay›r, asl›nda onlar görevlerini eksik -

siz yap›yorlar. Faﬂizmin “tutuklama
terörü” politikas›n› uyguluyorlar.
4 gencin, 2 sendikac›n›n ne için
ve nas›l tutukland›klar›, nas›l yarg›land›klar› düzenin hukuksuz hukukunu gösteren örneklerden biridir.
Hem keyfi bir ﬂekilde tutukla, bir y›l
keyfi olarak yat›r, bir iddianameyi
bile haz›rlama! Bu, insanlar› sindirmek, y›ld›rmak de¤il de nedir? Bir
de Adalet Bak›n› Sadullah Ergin
“geciken adalet, adalet de¤ildir” diyor. Peki adaleti kim geciktiriyor?
60 binden fazla insan ayn› durumda! Adaletin gecikmesi de¤il,
geciktirilmesi sözkonusudur.
Devrimciler, halk› gericileﬂtirmenin, ülkemizi emperyalizme peﬂkeﬂ çekmenin önündeki en büyük
ve tek engeldir. Bu nedenle de AKP
önce ve ﬂiddetle devrimcilere sald›r›yor. “Terör operasyonlar›” ad› alt›nda solu yok etmeye, demokratik
kurumlar› sindirmeye, herkesi devrimcilikten vazgeçirmeye çal›ﬂ›yor.
AKP iktidar› bir karikatür sergisiyle devletin y›k›lmas›ndan korktu. O sergiyi açan 4 gencin ve sergiye yard›m eden 2 sendikac›n›n devleti y›kmas›ndan korktu. Demek ki
bir karikatür, bir devrimci sistemin
temellerini sarsmaya yetiyor. O zaman bu düzen sallant›da demektir.
Bunca korkunun, bunca gözda¤›n›n,
bütün halka terör uygulaman›n nedeni de bu olsa gerek.
Binlerce devrimci, demokrat,
ilerici insan›n iﬂkencelerden geçirilip y›llarca tutuklu tutulmas›n›n tek
sorumlusu AKP iktidar›d›r.
Gençlerin suçu büyük. Çünkü
devrimciler ve Amerika’ya karﬂ›lar.
Gerici, dinci, iﬂbirlikçi, Amerikanc›,
faﬂist, mafyac› olmak suç de¤il.
Emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine
karﬂ› olmak suç. Sistemin adaletsizli¤i burada baﬂl›yor ve her aﬂamada,
her yerde devam ediyor.
Hiçbir ﬂey tesadüfi de¤il; hiçbir
ﬂey ‘kiﬂisel” de¤il; her ﬂey belli bir
politika çerçevesinde olup bitiyor.
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lanlar›”n› aç›¤a ç›karma gerekçesiyle sorgu, bask›, zulüm hüküm sürüyor.
Denilebilir ki,
son y›llar›n en büyük katliam› gerçekleﬂtirildi. Katliam sürerken baz›
emperyalist ülkeler
Amerikan Ve Avrupa Emperyalizminin Onay›,
aç›ktan destek verdi. Baz›lar› ise
‘Uluslararas›’ Emperyalist Kurumlar›n
‘görmez’den geldiGözyummas›yla Gerçekleﬂtirilen Bir Katliam
ler. Bu da deste¤in
bir baﬂka biçimiydi...
Sri Lanka devSri Lanka ordusunun 2006’da Taletinin
bu
ölçüdeki
pervas›zl›k ve
mil halk›na karﬂ› baﬂlatt›¤› büyük
katliamc›l›¤›n›n alt›nda, ABD ve
sald›r›n›n son aﬂamas› olarak, bu y›AB emperyalizminin aç›k deste¤i
l›n Ocak-May›s aylar› aras›ndaki salyatmaktad›r. Emperyalistler, Sri
d›r›da büyük bir Tamil katliam› yaLanka devletinin Tamil Kaplanlaﬂand›. Kaç bin Tamil’in katledildi¤i
r›’n› (LTTE’yi) yoketmesi için askonusunda çok say›da de¤erlendirkeri, siyasi, ekonomik her tür destemeler var, ancak Ocak ay›ndan baﬂ¤i verip, bu katliam›n arkas›nda
layan son sald›r›da, sadece dört ay
durdular.
içinde katledilenlerin say›s›n›n 20 bine yak›n oldu¤u belirtiliyor.
Bir kez daha görüldü ki, emperyalistlerin
kendi ç›karlar› için yapKatlettikleri insan say›s› bir yana
mayacaklar› ve yapt›rmayacaklar›
bu pervas›z sald›r›da Tamil halk›na
hiçbir ﬂey yoktur. Gerekti¤inde ç›adeta bir cehennem yaﬂatt›lar. Halk›
karlar› için bir halk› haritadan, yerkendi topraklar›nda yaﬂayamaz duyüzünden silmeyi de göze alm›ﬂlarruma getirdiler. Tamil halk›n yaﬂad›r. Ayr›ca vurgulamak gerekir ki,
d›¤› yerler, yak›ld›, yüzbinlerce inher f›rsatta “bas›n özgürlü¤ü”nden,
san evlerini terketmek zorunda kalhalk›n haber alma hakk›ndan söz
d›. Sri Lanka hükümeti, Tamil halk›
eden emperyalist medya, katliam
için t o p l a m a k a m p l a r › oluﬂturdu.
sürerken özellikle katliam› gizleyen
Toplama kamplar›nda ﬂu an bilinen
bir rol oynad›.
300 bini aﬂk›n Tamil’in oldu¤u.
Emperyalizmin katliama desteToplama kamplar›nda “Tamil Kap-

¤i, en aç›k olarak ise BM’nin ve
BM’ye ba¤l› kurumlar›n tavr›nda
somutland›. BM ve BM ‹nsan Haklar› Konseyi, katliam sürerken yap›lan bütün ça¤r›lara kulak t›kad›.
Katliam›n sürdü¤ü bölgedeki
BM görevlileri katliam›n do¤rudan
tan›¤› olmalar›na ra¤men, BM katliam› dünyaya duyurmad›, tersine
gerçekleri bürokrasinin koridorlar›nda örtbas etti.
Sri Lanka ordusunun sürdürdü¤ü
katliama ortak olmas› bir kez daha
bu kurumun kimden yana oldu¤unu
ortaya koymuﬂtur. BM’in gerçekleﬂtirilen katliam›n kan›tlar›n›n örtbas edilmesine ortak olmas› Sri
Lanka devletinin bu gücü nereden
ald›¤›n› da aç›kça göstermektedir.
The Times gazetesi, ad›nda “insan haklar›” geçen bir kuruluﬂ olan
BM ‹nsan Haklar› Konseyi’nin Sri
Lanka hükümetinin “zaferini selamlayan” bir karar ald›¤›n› yaz›yordu
geçen hafta. Bu “selamlama”, Sri
Lanka katliamc›l›¤›n›n arkas›ndaki
güçleri gösteriyor.
Aç›k ki, Sri Lanka devleti arkas›nda emperyalistlerin deste¤i olmadan böyle bir soyk›r›ma giriﬂemezdi. Obama’dan insan haklar›
bekleyenler emperyalizm gerçe¤ini
görmelidirler. Obama, ayn› dönemde Pakistan ve Afganistan iﬂbirlikçi
yönetimlerine de katliam politikas›n› empoze etmiﬂtir. Sri Lanka’da,
Pakistan’da ve Afganistan’da ayn›
günler içinde gerçekleﬂtirilen katliamlar, emperyalist tekellerin ç›karlar› içindir.

k›n Tamil katliam› protesto etmek
için baﬂkent Berlin’de büyük bir
yürüyüﬂ gerçekleﬂtirdi. Tamiller yaﬂanan katliam› ve u¤rad›klar› zulmü anlatarak, Tamil halk›na destek
ça¤r›s›nda bulundular.
Tamiller yürüyüﬂ boyunca önderlerinin resimlerini, bayraklar›n›
ve ülkelerinin haritalar›n›n yer ald›¤› dövizleri taﬂ›d›lar. Yürüyüﬂte
kortejin uzunlu¤u bir kilometreyi
aﬂ›yordu. Almanya Fedaral Parlementosu’nun bulundu¤u Brandenburger Tor’a kadar devam eden yü-

rüyüﬂ, burada yap›lan konuﬂmalar›n ard›ndan son buldu.
Yürüyüﬂe Anadolu Federasyonu
Berlin Temsilcili¤i’de kat›ld›. Federasyon üyeleri Tamil halk›n›n yan›nda oldu¤unu belirtelerek ﬂunlar›
dile getirdiler: “Bizler biliyor ve
inan›yoruz ki; ... HALKI NE YOK
EDEB‹L‹R, NE TESL‹M ALAB‹L‹RLER... Tamil Eelam Kaplanlar›
(LTTE) tarihlerinin en büyük sald›r›s›yla karﬂ› karﬂ›ya olsalar da, hakl› davalar›n› sürdürmenin yolunu
mutlaka bulacaklard›r.”

TAM‹L KATL‹AMI

Berlin’de Onbin Tamil
Yürüdü
Avrupa’da Tamiller
taraf›ndan, Sri Lanka
ordusunun Ocak ay›ndan beri Tamil halk›na
ve Tamil Eelam Kaplanlar›’na yönelik sürdürdü¤ü katliam protesto ediliyor.
30 May›s günü Almanya’da 10 bine ya-

Say›: 183

TAM‹LLER
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Halk C ephesi’nden Ç a¤r›:
18 Haziran’da ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Önünde Olal›m!
Ü c re t s i z U l a ﬂ › m H a k k › m › z ‹ ç i n
Hakk›m›z Olan› Söke Söke Almak ‹çin...
Orada Olal›m!
Birleﬂirsek
Örgütlenirsek,
Haklar›m›z için mücadele edersek,
U l a ﬂ › m ü c reti soygu n u n a s o n v e rebiliriz.
G ü c ü m ü z ü b i r l e ﬂ e re k
büyütmeliyiz.
ÜCRETS‹Z ULAﬁIM
‹ST‹YORUZ!
ALACA⁄IZ!
HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ!
Ö¤renciler, velileri, ö¤retmenleri, bu senenin baﬂlar›nda, 23 Mart’ta, giderek tüm yoksullar, tüm emekçi aileleri için a¤›r bir yük halini alan ulaﬂ›m sorunuyla ilgili bir mücadele baﬂlatt›lar.
Yapt›klar› ilk eylemle, ulaﬂ›m sorununun ö¤renciler,
aileleri ve ö¤retmenleri için can al›c› bir sorun haline
geldi¤ini, Ü c retsiz Ulaﬂ›m talep ettiklerini duyurdular
ve eklediler: " ‹ s t i y o r u z Alaca¤›z!"
Kampanya, bu ﬂiarla sürdürülecekti.
Sorunun çözümü, gençli¤in, velilerinin, ö¤retmenle-

rin güçlerini birleﬂtirmesinden geçiyordu.
‹stiyoruz Alaca¤›z Kampanyas› 23
Mart’tan bu yana ülkemizin birçok ﬂehrinde sürdürüldü. Gösteriler, afiﬂler,
bildiriler yan›s›ra, bu süre içinde hemen her yerde binlerce imza topland›.
Gerçek ﬂuydu ki, ulaﬂ›m sorunu,
tüm yoksullar›n, hele ki çocuk okutan tüm yoksullar›n sorunuydu ve
kime ulaﬂ›labiliyorsa, kime mücadelenin önemi gere¤i anlat›labiliyorsa, o elbette imza veriyordu.
ﬁimdi toplanan imzalar, ö¤rencilere ücretsiz ulaﬂ›m talebinin karﬂ›lanmas›
için, 18 Haziran günü Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkanl›¤›’na verilecek.
Daha önce baﬂka ﬂehirlerde imzalar belediyelere verildi. Kimileri “talebinizi görüﬂece¤iz” dedi, kimileri
“bütçemiz elveriﬂli de¤il” cevab›n› verdi. Bu bir mücadelede. Haklar kolay kazan›lm›yor. Devam edilecek ücretsiz ulaﬂ›m istenmeye. Sa¤›r kulaklar, duyuncaya kadar!
Okullar› bir k›ﬂla, ö¤rencileri asker, ö¤retmenleri
kölesi yapmak isteyen düzen, belli bir mücadeleyle dile
getirilen talepleri karﬂ›lamamak için say›s›z demagojiye
baﬂvuruyorlar. Ama yine de kazanman›n tek yolu budur:
Örgütlü mücadele! Birlikte mücadele! Halk Cephesi,
ö¤rencileri, aileleri, ö¤retmenleri, ulaﬂ›m sorunu olan
herkesi, 18 Haziran günü saat 14.00’te, ‹stanbul Büyük
ﬁehir Belediyesi önünde sesimizi birlikte yükseltmeye
ça¤›r›yor.

Ücretsiz Ulaﬂ›m Hakk› ‹çin ‹mza Metni

‹STANBUL BÜYÜKﬁEH‹R BELED‹YE BAﬁKANLI⁄I’NA
Ulaﬂ›m hepimizin en genel sorunudur. Bir ö¤renci günde bir gidiﬂ-geliﬂle ortalama 1.70 TL, ayda 51 TL y›lda
ise 612 TL harcama yap›yor. Ö¤renci olmayanlarda ise bu oran daha fazlad›r. Günde bir gidiﬂ-geliﬂle ortalama
2.80 TL, ayda 84 TL oluyor yap›lan harcama. Asgari ücretin 527,13 TL oldu¤u ülkemizde ortalama 4 kiﬂilik
bir ailenin ulaﬂ›m masraf› en iyi ihtimalle 270 TL yap›yor. Bir de buna sene de en az iki defa yap›lan zamlar›
eklersek ulaﬂ›ma ay›rd›¤›m›z bütçe katlanarak art›yor. Yani bu da gösteriyor ki ulaﬂ›m masraf›m›z› karﬂ›lamak
için beslenme, sa¤l›k gibi en temel ihtiyaçlar›m›zdan k›smal›y›z.

ARTIK YETER!
- Tüm ö¤rencilere günde bir gidiﬂ bir geliﬂ ücretsiz ulaﬂ›m sa¤lanmas›n›,
- ‹lkö¤retim ö¤rencilerinin velilerine günde bir gidiﬂ bir geliﬂ ücretsiz ulaﬂ›m sa¤lanmas›n›,
- Tek vesaitle ulaﬂ›m›n sa¤lanamad›¤› yerlerde ulaﬂ›m›n tek vesaite düﬂürülmesini,
- Servis ücreti soygununa son verilmesini,

‹ST‹YORUZ! Biz, bizim olan› ‹ST‹YORUZ! ALACA⁄IZ!
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‹ST‹YORUZ ALACA⁄IZ
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