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1959 Malatya do¤umluydu. ‹stanbul Teknik Üniversitesi’ndeki mücadelede ve Dev-Genç örgütlenmesinde
yer ald›. Son olarak Adana ve çevresinde birinci dereceden sorumlu kadrolardan biri olarak görev yap›yordu.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz

TAYAD:
“Tek Suçlar›
Operasyondan
Sa¤ Ç›kmakt›”

19 Haziran - 2 5 Haziran
25 Haziran 1995’de Dersim’in Ovac›k
ilçesi Yeﬂilyaz› nahiyesi Kardere mevkiinde,
oligarﬂinin askerleri taraf›ndan kuﬂat›ld›lar.
Kenan Gürz’ün komutas›nda 15 saat süren
yi¤itçe çat›ﬂma sonras›nda ﬂehit düﬂtüler.

Kenan GÜRZ

9 Haziran günü 19 Aral›k Katliam› sonras› Ümraniye Hapisnesi’nde bulunan tutsaklara aç›lan davan›n duruﬂmas› Üsküdar Adliyesi’nde görüldü. Davaya tutuklu “san›k”lardan
kimse getirilmezken 19 Aral›k Katliam› s›ras›nda
tutuklu olan, daha sonra tahliye olmuﬂ “san›k”
Haydar Ceylan kat›ld›. Kendillerinde silah olmad›¤›n›, ﬂu an yaﬂamas›n›n bile tesadüf oldu¤unu söyleyen Ceylan beraatini istedi.
Mahkeme 7 Ekim tarihine ertelenirken TAYAD’l›
Aileler Üsküdar Adliyesi önünde mahkeme bittikten
sonra bir eylem yaparak 19 Aral›k katliamc›lar›n›n
yarg›lanmas›n› istediler. “19-22 Aral›k Katilleri Hala
Cezaland›r›lmad›” yazan bir pankart açan TAYAD’l›lar ad›na Nagehan Kurt bir aç›klama yapt›.

Kurt, aç›klamas›nda 19 Aral›k katliam›ndan
sonra Ümraniye Hapishanesi bölümünde de katliam›n sorumlular›yla ilgili davalar aç›lmad›¤›n›, katliam› yaﬂam›ﬂ tutsaklar›n halen yarg›land›¤›n›, tutsaklar›n yarg›lanmas›nda tek gerekçenin de bu büyük katliama direnmek ve operasyondan sa¤ ç›kmak oldu¤unu söyledi.
Aç›klaman›n sonunda; “evlatlar›m›z›n hiçbir suçu yok. Bunu yarg›lamay› yapanlarda biliyor. Bu
nedenle takipçisi olaca¤›z” diyen Kurt, adalet isteklerinin sürece¤ini belirtti.
Eylemde “19-22 Aral›k Katliamc›lar› Yarg›lans›n, Adalet ‹stiyoruz, Tecrite Son” sloganlar› at›ld›.

TECR‹T’TEN B‹R MEKTUP
G ü l e r... Didem... TAYAD’l›lar...
Ve 122 canla yükselen bir o n u r da¤›
Merhaba,
Öncelikle selamlar, sevgiler.
as›ls›n›z? Evet, biz de öyleyiz... Ama sa¤l›k aç›s›ndan Güler Zere arkadaﬂ›m›z›n henüz iyi olmad›¤› malum.
Son yap›lan tahlil sonuçlar› da
olumsuz ç›km›ﬂt›. Ekte faks›n› da
gönderiyorum. Güler’in bu duruma
gelmesinin nedeni sistemli bir ihmalkarl›¤›n ürünüdür. O kliﬂeyle
söylersek, erken teﬂhis hayat kurtar›r. Ama o teﬂhis erken yap›lmad›.
Birincisi bu, ikincisi etkili olacak
bir tedavide yürütüldü¤ü söylenemez. O halde ve madem ki, yasalar
önünde herkesi eﬂit, Hurﬂit Tolonlar’› burnunda sivilce ç›kt› diye tahliye eden hukuk, Güler’in elindeki
zinciri de çözsün. Ama bunu yapmazlar, çünkü Güler bu topra¤›n
umutlu, onurlu evlad›.

N

19 Haziran 1979’da Adana’da sol gruplar aras› bir
sorunu çözmek isterken, kendine “devrimciyim” diyen
biri taraf›ndan öldürüldü. Devrimci yaﬂam›nda mütevaz›l›¤›, halka ve
kavgaya inanc›, kararl›l›¤›yla örnek oldu.

Mehmet BÜÇKÜN

u arada, senden en son 10
May›s tarihli mektubunu
alm›ﬂt›m. Geçen hafta Nurettin’e yazd›¤›n bu hafta da bana
yazd›¤›n bir mektup ile ilgili “sak›ncal›” karar› tebli¤ edildi. Senin mektuplar›n›n içeri¤i bellidir. Halk›n
güncel sorunlar›, bunlar›n çözüm
yollar› ve mücadelesine dair geliﬂmeleri yazar, yorumlars›n. “Sak›ncal›” bulunmas› da bu nedenle olmal› zaten. Ayr›ca Mehmet Kulaks›z’›n ve benim Didem Akman arkadaﬂ›m›za yazd›¤›m›z mektuplar da
“sak›ncal›” bulundu. Karar ﬂöyle:
“ S e v g i l i Di d em . . . d i y e b a ﬂ l a y a n
s ayfan›n s ak›ncal› olmas › nedeniy l e gönde ri l meye re k al ›konul ma s› na...” Yani mektubun ﬂu ya da bu
sat›r› de¤il, bir bütün olarak ruhu
“sak›ncal›” bulunmuﬂ. Öyle ya,
“Sevgili Didem” diyoruz, bu da ye-

B

terli zaten. “Sevgili Didem” demek,
onun prati¤ini de selamlamak anlam›na geliyor, san›r›m tahammül edilemeyen budur. Ne diyelim, biz
“Sevgili Didem” demeye devam
edece¤iz her halükarda. Ki hemen
ard›ndan yine yazd›k. Nas›l baﬂlad›¤›m›z malum: “Sevgili Didem...”
bdi ‹pekçi’deki ailelerimize verilen “resmi” cevab› duyduk. ﬁaﬂ›rmad›k.
Çünkü fiilen verilen cevapt›r zaten
bu. Bu güne kadar pratikte ve gayr›
resmi biçimde verdikleri cevab›, bu
kez aç›kça ve resmen söylemiﬂler.
Bu aç›kl›¤a ulaﬂmalar› epey zamanlar›n› ald›. Çünkü destan›m›z›n a¤›rl›¤› alt›nda ezilmiﬂlerdi. Osmanl›
hesapç›l›¤›yla yapt›klar› hesap hatas› ﬂu ki, o a¤›rl›k, o yücelik, o irade
yerli yerinde duruyor. Ve “uygulam›yoruz” fermanlar›na karﬂ›, “Ferman padiﬂah›nsa, da¤lar bizimdir”
diyor. Ki 122 canla yükselen bir
o n u r d a ¤ › d › r sözkonusu olan...
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Do¤an GENÇ

Figen
YALÇINO⁄LU

Kenan, 1976 Dersim’in Hozat ilçesine
ba¤l› Bileldi köyünde do¤du. 1993’te gerillalar ile tan›ﬂt› bir süre sonra da onlara kat›ld›. Politik yetkinli¤iyle k›sa sürede komutanlardan biri olarak görev ald›.
Figen, Hozat do¤umludur. Daha küçüklü¤ünden itibaren tan›k oldu¤u tüm bask›lara karﬂ›, kurtuluﬂun mücadeleden geçece¤ini görerek gerillaya kat›ld›.

Cem, 1979 Hozat Koru köyü do¤umluydu. Daha 12 yaﬂ›ndayken gerillaya özlemi baﬂlad›. Elaz›¤’da lisede anti-faﬂist
mücadele içinde yerald›. 1995’de gerillaya kat›ld›. ﬁehit düﬂtü¤ünde 16 yaﬂ›na bile girmemiﬂti.
Do¤an, 1968 Dersim’in Pertek Sö¤ütlütepe köyünde do¤du.
Küçük yaﬂta çal›ﬂmaya baﬂlad›. Sömürüldü¤ünün bilincine
vard› ve mücadeleye kat›ld›. 1995 yaz›nda gerilla oldu.

Cem GÜLER

Zehra, 1970 Çorum do¤umluydu. 1990’da devrimci hareketle tan›ﬂt›. Diyarbak›r’da Sa¤l›k-Sen içinde çal›ﬂt›. 1993 yaz›nda gerilla oldu. Girdi¤i son çat›ﬂmada, mermisi bittikten sonra, elinde saklad›¤› el bombas›n›n pimini çekip bedel
ödeterek ﬂehit düﬂtü.

Hüseyin, 1962 Çorum'un Sungurlu ilçesi Çukurlu köyünde do¤du.
1980 Nisan’›nda tutukland›. 12
Eylül zulmünün en yo¤un oldu¤u
bir dönemde Mamak HapishaneHüseyin
Bekir BATURU si’nde 41 günlük açl›k grevi yapt›.
ÇUKURLUÖZ
Çeﬂitli hapishanelerde kald›. 1991
y›l›nda tahliye oldu. 1995 Mart’›nda tekrar tutukland›. 1996’da Birinci Ölüm Orucu ekibinde yer ald›. 19 Aral›k katliam›nda
Çank›r› Hapishanesi’ndeydi. Yaraland›, Sincan F Tipi’ne at›ld›. Beyin
ameliyat› geçirdi. 20 Ekim 2003'te 10. Ölüm Orucu ekibinde yer ald›.
22 Haziran 2004 bedenini tutuﬂturarak ölümsüzleﬂti.
Bekir, 1968 Gaziantep do¤umludur. Devrimci hareketle '93 y›l›nda tan›ﬂt›. '94 sonlar›nda Bat› Karadeniz'de ö¤renci gençli¤in örgütlenmesinde yer ald›. '95 ﬁubat’›nda tutuklan›p 5 ay tutsak kald›. 97 Kas›m’›nda
tekrar tutukland›. 19 Aral›k katliam› sonras›nda Sincan F Tipi’ne konuldu. 10. Ölüm Orucu ekibinde yer ald›. Sürdürdü¤ü direniﬂinde 22
Haziran 2004’te bedenini Hüseyin’le birlikte tutuﬂturarak ölümsüzleﬂti.

1975 Dersim Mazgirt Basu (Güneﬂdere) köyü do¤umludur. Mersin Üniversitesi Felsefe bölümü ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. 1999'da gençlik örgütlenmesi sorumlulu¤una getirildi, 2001'de farkl› bir alanda
ve askeri örgütlenmede yer ald›.

1961 do¤umluydu. Devrimci hareketin kararl› militanlar›ndand›.

Kenan AYDEM‹R

‹stanbul Kocamustafapaﬂa MHP binas›n›n yak›lmas› eylemi s›ras›nda a¤›r yaraland›. Kald›r›ld›¤› hastahanede kurtar›lamad›, 20 Haziran 1979’da ﬂehit düﬂtü.

1977 Dersim do¤umluydu. Henüz 15 yaﬂ›ndayken gerillaya
kat›ld›. 1996’da ‹stanbul ﬂehir birliklerinde yer ald›. Hapishanelerde yoldaﬂlar›na uygulanan bask›lar›n hesab›n› sormak için; 22 Haziran 1996’da DYP ‹stanbul Ka¤›thane ilçe binas›na düzenlenen bask›n eyleminden sonra ç›kan çat›ﬂAdalet YILDIRIM
mada, kendini feda ederek di¤er yoldaﬂlar›n›n geri çekilmesini sa¤lad› ve çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtü. ﬁehit düﬂtü¤ünde 19 yaﬂ›nda komutan
yard›mc›s›yd›.

1959 do¤umluydu, 24 Haziran 1980’de Gemlik Hamidiye bölgesinde faﬂistlerle ç›kan bir silahl› çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.
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Zehra ÖNCÜ

Recep S‹NAN

Semiran POLAT

Hapishanelerde yoldaﬂlar›n›n katledilmesine karﬂ›, 24
Haziran 2004’de ‹stanbul’da bir eylem haz›rl›¤› içindeyken, taﬂ›d›¤›
bomban›n kaza sonucu patlamas›yla ﬂehit düﬂtü.

Ali YÜCEL

1978 do¤umluydu. 23 Haziran 1995’de K›r›kkale
yak›nlar›nda geçirdi¤i trafik kazas›nda aram›zdan ayr›ld›. Kendini Dersim da¤lar›nda mücadele etmeye haz›rlayan bir devrimciydi.

1974 Sivas do¤umluydu. 1996'da Ankara'da gençli¤in
mücadelesine kat›ld›. AYÖ-DER komitesinde ve Ege TÖDEF yönetiminde yerald›. Ne defalarca geçti¤i iﬂkenceler, ne a¤abeyi Haydar Boyraz’›n katledilmesi, onu y›ld›ramad›. 2000 Temmuz’unda gerillaya kat›ld›.

Hasan Hüseyin
BOYRAZ

22 Haziran 2004’de Tokat bölgesi Benli Yaylas› yak›nlar›nda oligarﬂinin askeri güçleri ile ç›kan çat›ﬂmada
ﬂehit düﬂtü.
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Tarih: 17-25
Haziran
Yer: Trakya
Kültür Merkezi
Babaeski
K›rklareli
Tarih: 10-21
Haziran
Yer: K aranfiller
Kültür Merkezi
Ba¤c›lar / ‹st.
Tarih: 14-21
Haziran
Yer: Sibel Yalç›n
Park›
Okmeydan› / ‹st.
Tarih: 2 2 H aziran
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Yer: N urtepe
Dilan Kafe Önü
Tarih: 2 7 H aziran
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Yer: BES 1 Nolu
ﬁube
Bak›rköy / ‹st.

Tav›r
Dergisi
Haziran
say›s›
ÇIKTI!!

Ülkemizde
Gençlik
Gelecektir
25. Say›s›
ÇIKTI!!

Ö ¤ re t m e n i m i z :
Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

Kitle çal›ﬂmas›nda süreklilik, güven demektir.
Güven vermenin en önemli yolu, sürekliliktir
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Dünyada tek bir
do¤ru teori vard›r”
der Çin devriminin önderi Mao: “O da nesnel
gerçeklikten ç›kar›lan
ve nesnel gerçekli¤in
do¤rulad›¤› teoridir." Nesnel
gerçek, gördü¤ümüzdür, yaﬂad›¤›m›zd›r, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel olgularla görüp tan›mlayabildi¤imiz, kan›tlayabildi¤imizdir. Metris’teki iﬂkence gerçektir;
kimsenin üzerinde vard›-yoktu diye
tart›ﬂamayaca¤› nesnel bir gerçektir.
Ülkemizdeki iﬂkence ve faﬂist terör
gerçe¤i de, ﬂu veya bu kiﬂiye, ﬂu veya bu hükümete ba¤l› olmayan bir
nesnel gerçektir. Oligarﬂik diktatörlü¤ün varl›¤›, iﬂkence, infaz, katliam, komplo, provokasyon biçimlerine bürünebilen faﬂist terörün sürekli varl›¤› demektir.

"

Haziran’da bir çok televizyon
kanal›nda, bir devrimcinin Metris Hapishanesi’nde iﬂkenceler sonucunda katlediliﬂinin “kameralara
kaydedilen” bölümünü izledik. Engin Çeber’in katlediliﬂinin her an›,
ülkemizin nas›l bir anlay›ﬂ taraf›ndan yönetildi¤ini gösteriyor. Bu anlamda, dakikalar boyu izledi¤imiz
yaln›z bir kiﬂinin ad›m ad›m katlediliﬂi de¤il, yaln›z bir hapishanenin
koridorlar› de¤il, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmidir.

5

ir devlet politikas›, bir devlet
anlay›ﬂ› olmaks›z›n, bütün o
sahnelerin o ﬂekilde yaﬂanmas›
mümkün de¤ildir çünkü. Bu nedenle o görüntülere herkesin farkl› bir
gözle de bakmas› gerekir; izledi¤imiz sadece bir hapishanenin maltas›, havaland›rmas› de¤ildir. Varsay›n ki oras› Baﬂbakanl›k koridorudur, varsay›n ki Genelkurmay
karargah›d›r.
ngin Çeber'in Metris’te katlediliﬂinin görüntüleri, nas›l
bir politikay›, nas›l bir zindanc›l›k anlay›ﬂ›n›, nas›l bir katliamc›l›¤›, iﬂkencecili¤i yans›t›yor...
Engin havaland›rmada yere at›lm›ﬂ. Etrafta onlarca gardiyan
var ve kimse onunla ilgilenmiyor. O arada bir grup tutuklu
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GÜNDEM

Metris,
Türkiye’dir
esnel gerçe¤in en özet ifadesi,
ülkemizde faﬂizmin varl›¤›d›r.
Faﬂizm, halk›n temel olarak bask›
ve terörle yönetilmesidir. Sömürünün temel olarak bask› ve terörle
sürdürülmesidir. Demokrasicilik
oyunu baz› farkl›l›klar› getirse de,
öz budur. ‹ﬂte bu nedenledir ki,
“ﬂﬂiddet” üzerine çeﬂitli kesimler taraf›ndan yürütülen boﬂ tart›ﬂmalar
bir yana b›rak›l›p bu gerçe¤e dönülmelidir. Engin Çeber’in nas›l katledildi¤i ﬂimdi daha aç›k. Ne olacak
ﬂimdi? ﬁiddete karﬂ› ahkam kesenler, ülkemizde binlerce iﬂkence, infaz, katliam davas›nda, suçlular›n
gerekti¤i gibi yarg›lan›p cezalar›n›
bulduklar›n›n T E K B ‹ R Ö R N E ⁄ ‹mperyalizme ba¤›ml›, yeni-söN‹ verebilirler mi? Veremeyeceklemürge ve faﬂizmle yönetilen bir
rini
biliyoruz. O halde ne yap›laülke gerçe¤i Türkiye’nin nesnel
cak?
Sak›n bize “demokratik zemingerçe¤idir. Bu nesnel gerçek anlade hukuk mücadelesi verilmeli” deﬂ›lmad›¤› sürece, 1980’lerin sonlamesin
kimse; o mücadeleyi de biz
r›ndan bu yana bu ülkede onlarca
veriyoruz.
Engin Çeber’in her dudemokratikleﬂme paketi haz›rlanruﬂmas›nda Bak›rköy Adliyesi
mas›na, onlarca AB’ye uyum yasas›
önünde biz var›z. T›pk› Birtan Alç›kar›lmas›na, iﬂkenceleri yasaklat›nbaﬂ’›n y›llar süren davas›nda olyan onlarca genelge yay›nlanmas›du¤u gibi. T›pk› 19-22 Aral›k katna ra¤men, hala neden Engin Çeliam› davalar›nda oldu¤u gibi. “ﬁidberler’in olabildi¤i anlaﬂ›lamaz.
dete” karﬂ› ç›k›p, demokratik mücaNeden demokratikleﬂmenin hep bir
dele önerenler yoktu bunlar›n hiçbiihtiyaç ama bir türlü ulaﬂ›lamayan
rinde ve h a l a y o k l a r ! Evet, demokbir hedef halinde oldu¤unu çözümratik planda, düzenin yarg› mekaleyemez. Nesnel gerçe¤e uygun olnizmas› içinde mücadeleyi de biz
mayan sosyo-ekonomik tahliller ve
veriyoruz; fakat ötesi? Biz bu metan›mlar, politikada yanl›ﬂl›klar›n,
kanizma içinde y›llar süren mücasapmalar›n da kayna¤›d›r.
delemizin tecrübeleriyle biliyoruz ki, orada adalete ulaﬂmak, bir
hayal ve biz adaletsiz kalmay›
Ölüm bu mekanizma içinde
da asla kabul etmiyoruz, etmeyedo¤al ve kaç›n›lmaz bir sonuçtur.
ce¤iz. Dünyada ve ülkemizde
halk›n öfkesi, halk›n ﬂiddeti iﬂte
Bu mekanizman›n her an›, her
bu noktada gündeme geliyor. Feyeri, bu mekanizmay› sürdüren her
da tarz› eylemler bu noktada
yönetici, her personel, her yasa,
gündeme geliyor. “Hay›r, adaleher kural, bu katliamc›l›¤a göre
tin baﬂka bir yolu var!” diyemeﬂekillendirilmiﬂtir.
yenler, bunlara karﬂ› ç›kamaz,
karﬂ› ç›kmas› inand›r›c› olamaz.
mahkemeye götürülüyor, Engin kenara çekilip yine yere at›l›yor... Bu
bir zihniyettir, politikad›r. Tecritte
böyle öldürülüyor. Ölüm bu mekanizma içinde do¤al ve kaç›n›lmaz
bir sonuçtur. B u m e k a n i z m a n › n
h e r a n ›, h er yeri, bu mekanizmay›
s ü r d ü re n h e r y ö n e t i c i , h e r p e r s o nel, her y a s a , h e r k u r a l , bu katliamc›l›¤a göre ﬂekillendirilmiﬂtir. ‹ﬂte "özür" bu yüzden hiçbir ﬂeyi de¤iﬂtirmemektedir. Bu mekanizma
de¤iﬂtirilmeksizin, bütün olarak yok
edilmeksizin bir Adalet Bakan›’n›n
özürünün de bir anlam› olamaz. Bu
da özür dileyenin kiﬂisel niyetinden
ba¤›ms›z nesnel bir gerçektir.
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etris’ten gelen bu görüntülerin
Hapishanesi’nde iﬂkencecilerle çaard›ndan, 1 May›s 2009’da
t›ﬂmas› da ayn› 1 May›s A l a n › ’ n da ki çat›ﬂma gibi, bir i r a d e ç a t › ﬂ m a polisin vahﬂetini gösteren bir görüns › d › r. Burada her tav›r, her kelime,
tü daha ortaya ç›kt›. Bizim için ﬂasimgeseldir ve bir politikan›n ifadeﬂ›rt›c› de¤ildi o görüntü. Çünkü o
sidir. Engin’e say›mda aya¤a kalkgörüntülerdekileri yaﬂayan bizdik. 2
mad›¤›, yani “devlet otoritesine”
May›s’tan itibaren geniﬂ bir kesimboyun e¤medi¤i için iﬂkence yap›lde yayg›nlaﬂt›r›lan “polis geçen seneki gibi orant›s›z ﬂiddete baﬂvur- d›ktan sonra, 2. Müdür ﬂöyle diyor:
mad›” düﬂüncesine karﬂ› gerçe¤i
“Bundan sonra aya¤a kalk›p, say›m
anlatand›k. Polisin önceki y›ldan
vermeyen herkes bu ﬂekilde cezadaha az ﬂiddete baﬂvurdu¤u “orant›land›r›lacak. ”
l› ﬂiddet” kulland›¤›, Validen baﬂlau sözün, Ecevit’in 19 Aral›k’›n
yarak, burjuva medya, AB’ci,
hemen ertesinde, 28 cesedin
AKP’ci “ayd›nlar” taraf›ndan ortaya at›lm›ﬂ ve oligarﬂinin 1 May›s
politikas›n› çözümleyemeyen
çeﬂitli ilerici kesimlerce de beÇeber’in Metris
nimsenen bir söylem olmuﬂtu.
Hapishanesi’nde iﬂkencecilerle
Ama gerçek tersiydi. 2009 1
çat›ﬂmas› da ayn› 1 May›s
May›s’›nda polisin baﬂvurdu¤u
Alan›’ndaki çat›ﬂma gibi, bir irade
r esmi faﬂist terör, önceki y›l› da
çat›ﬂmas›d›r.
Burada her tav›r, her
aﬂan boyutlardayd›. Geçen hafta
kelime, simgeseldir ve bir politikan›n
ortaya ç›kan bu görüntüler, bilifadesidir.
‹ﬂte bu nedenle, karﬂ›n›zda
meyenler, yaﬂamayanlar, “degördü¤ünüz sadece Metris’in
mokratikleﬂme!” masallar›na
inananlara gerçe¤i gösterirken,
koridoru de¤il, Baﬂbakanl›k
bir kez daha gerçe¤i sadece bi koridorlar›d›r. ‹ﬂte bu nedenle
zim söyledi¤imizi hat›rlatm›ﬂt›r.
Metris, Türkiye’dir.
May›s’tan yans›yan görüntüler de çarp›c›d›r. Resmi üniformal› bir güruh zaten gaz
bombalar›na bo¤ulmuﬂ küçük
bir grubu bir sokak aras›nda s›k›ﬂt›rüzerine ayaklar›n› basarak söyledi¤i
m›ﬂ, vahﬂice dövmekte, yerlerde ya“art›k herkes devletle baﬂedilemetan savunmas›z insanlar üzerinde
yece¤ini anlam›ﬂ olmal›d›r!” sözle–mecazi de¤il, kelimenin gerçek
riyle benzerli¤i, s›radan bir benzeranlam›yla– t e p i n m e k t e d i r l e r. Metlik de¤ildir. Her iki sözdeki zihniris için söylediklerimizi iﬂte bu sahyet, oligarﬂinin politikas›n›n ifadene için de söylemek durumunday›z
sidir. Baﬂbakan bu zihniyeti, 28 ceﬂimdi.
sedin üzerine basarak, 2. Müdür ise,
iﬂkenceyle aya¤a kalkamayacak haerdeki insan›n üzerinde tepinen
le getirdikleri bir tutuklunun üzeripolis, oligarﬂinin politikalar›n›
ne basarak söylüyordu. ‹ﬂte bu neözetlemektedir. Kim ki, düzenin s›denle, karﬂ›n›zda gördü¤ünüz saden›rlar›n› aﬂm›ﬂt›r; o halde, bir daha
ce Metris’in koridoru de¤il, Baﬂbao s › n › r l a r › a ﬂ m a y a c ü ret ede me ye kanl›k koridorlar›d›r. ‹ﬂte bu nedencek ﬂekilde ezilmeli, sindirilmelile Metris, Türkiye’dir.
dir. O gün, 1 May›s’ta Taksim’e ç›k-
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mak için sokak aralar›nda çat›ﬂanlar, o l i g a r ﬂ i n i n i r a d e s i n e karﬂ›
emekçilerin, devrimcilerin iradesini
ç›karanlard›r. Bu iradeyi ezmek istemiﬂtir oligarﬂi ve onun polisi. Son
üç y›ld›r uygulanan terörün nedeni
de budur. Engin Çeber’in Metris

Say›: 184

kleyelim ki, “Metris, Türkiye’dir” gerçe¤i, sadece zulüm
boyutunu ifade eden bir olgu de¤ildir; Metris, Türkiye’dir: Çünkü Enginler, Türkiye’nin her yerindedir.
Türkiye’nin her yerinde o irade çat›ﬂmas› vard›r.

E

ﬂkencede ölümün Metris’e özgü
olmad›¤›n›, ülkemiz hapishanelerinden ç›kmaya devam eden tabutlar da kan›tl›yor. O politika, ﬂu veya
bu biçimde tecritte öldürmeye devam ediyor. A d al e t B ak an › M e hmet Ali ﬁahin “özür dilemek erdemdir” demiﬂti. Biz de “ ö z ü r dile y i p t e g e re ¤ i n i y e r i n e g e t i r m e m e k
e r d e m s i z l i k t i r” demiﬂtik. Hapishanelerde iﬂkence sürüyor. Hapishanelerde tecrit sürüyor. 10 saatlik
sohbet hakk› için verilen söz tutulmad›. Tecrit hücrelerinden ölüler
ç›kmaya devam ediyor. Kim erdemli kim erdemsiz, var›n siz karar
verin.

‹

az›m›z› gerçek üzerine bir
sözle tamamlayal›m yine. “
Gerçe¤in taa gözünün içine
bakmak gerekir" denir Mustafa
Kemal’e atfedilen bir sözde. Emperyalizmin iﬂgali alt›ndaki bir
ülkede, iﬂgal gerçe¤ini görmeyip,
mandac› kurtuluﬂ teorilerinin liman›na s›¤›nmaya karﬂ› bir tav›r
olarak, veya emperyalizmden ba¤›ms›z yeni bir ülke kurman›n
zorluklar›n› hat›rlatma anlam›nda kuﬂku yok ki isabetli bir söz.
Metris’teki gerçe¤in de ta gözünün içine bakabilecek mi ülkemizin ayd›nlar›? Faﬂizm gerçe¤iyle
yüzleﬂmekten kaçan reformist kesimler, ekranlara taﬂ›nan o gerçe¤in
içine bakabilecekler mi? Ülkemizin
demokratikleﬂmesini AB’cilikte görenler, emperyalizme karﬂ› “ulusalc›” bir politika savundu¤u iddias›nda olanlar, Metris’teki gerçe¤e do¤rudan bakabilecek misiniz? Ülkemizi iﬂkenceci, katliamc› bir zihniyetin yönetti¤i gerçe¤iyle yüz yüze
gelebilecek misiniz? Bu gerçekle
yüzyüze gelmek zordur elbette. ‹ﬂkenceci bir iktidar taraf›ndan yönetildi¤i gerçe¤ini görenler, y›llard›r
besledikleri, yayd›klar› “demokratikleﬂme” masallar›na, hayallerine
bir son vermek durumundad›rlar.
Bu gerçe¤i kabul edenler, böyle bir
iktidar alt›nda yaﬂamak, insan onuruyla, halklar›n ç›karlar›yla ba¤daﬂmayaca¤› için, o iktidara karﬂ› mücadeleye giriﬂmek zorundad›rlar.
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AKP’N‹N HAP‹SHANELER‹:
TECR‹TTE KATL‹AM BÖYLE SÜRÜYOR...
Katliamc›, iﬂkenceci AKP iktidar› taraf›ndan M e t r i s H a pishanesi’nde katledilen E n g i n Ç e b e r’le ilgili yeni görüntüler yay›nland›. Bu görüntüler Engin’in 29 Eylül’de tutuklanarak girdi¤i hapishaneden, 7 Ekim günü nas›l koma halinde “hastaneye kald›r›ld›¤›n›” gösteriyor. Görüntülerin
h e r a n › iﬂkence, h e r a n › devletin katliamc›l›¤›n›n bir kan›t›.
Engin tutuklan›p hapishaneye götürüldü¤ü ilk gün, giriﬂte askerlerin ahlaks›z aramas›na karﬂ› ç›kt›¤› için sald›r›ya
u¤rad›. Hapishanede kald›¤› süre boyunca da ayakta say›m
vermedi¤i için iﬂkenceci gardiyanlar taraf›ndan günde iki
kez dövüldü. Engin tecrite boyun e¤miyordu. Zindanc›lar›n
onursuzca aramalar›na, hakaretlerine, küfürlerine, yapt›r›mlar›na karﬂ› hapishaneye ad›m›n› att›¤› ilk andan itibaren direnerek karﬂ› ç›k›yordu.
Her karﬂ› ç›k›ﬂ›nda onlarca gardiyan üzerine çullan›p,
dakikalarca dövdüler. Her gün sopalarla, demir çubuklarla
sald›rd›lar. Kafas›nda sandalye parçalad›lar. Engin direndi,
onlar›n istedi¤i gibi say›m vermemeye devam etti. ‹ﬂkenceciler Engin’in direncini k›ramad›lar. Onu teslim alamaman›n tahammülsüzlü¤üyle, “herkese gözda¤› olsun” diye kafas›n› duvara vura vura iﬂkence yapt›lar.
Copun askerler taraf›ndan hücreye nas›l getirildi¤i, gardiyanlar›n hücreye nas›l girdikleri kamera kay›tlar›yla belgelendi. Görüntülerin bir bölümü silinmiﬂ olsa da geri kalanlar iﬂkencenin boyutunu göstermeye yetiyordu. Hapishane müdürleri, gardiyanlar, askerler, doktor, HEPS‹ Engin’e
iﬂkencenin orta¤›yd›lar, yapt›lar. Devrimci tutsaklar defalarca hastaneye sevk talebinde bulunmalar›na ra¤men dikkate al›nmad›lar. En do¤al talep bile karﬂ›lanmad›.
Engin gördü¤ü iﬂkenceler sonucunda komaya girdi. Art›k bilincini yitirmiﬂ, sar› yeﬂil bir s›v› kusmaya baﬂlam›ﬂt›.
Beyin kanamas›n›n belki baﬂlang›c›, belki sonras›yd›. Birlikte kald›¤› tutsaklar idareye haber verdiler. ‹ﬂte 5 Haziran’da televizyonlara yans›yan yeni görüntüler bundan sonras›n›, Engin’in an be an nas›l ölüme terkedildi¤ini gösteriyor.
1.
7 Ekim 2008, saat 08:22, B-8 ko¤uﬂu. Onlarca iﬂkenceci gardiyan “sabah say›m›n› almak” için hücrelere doluﬂmay› bekliyorlar. Askeri bir k›ﬂla gibi tutsaklar her gün aya¤a
kalk›p, haz›r ola geçerek say›m vermeye zorlan›yor. ﬁimdi
yine ayn› dayatmada bulunacaklar. Engin’in hücresinin kap›s› aç›l›yor. ‹çeri doluﬂuyorlar, içerisi görülmüyor...
Her say›m, ayn› zamanda keyfi bir arama ve talan demek. Her ﬂey keyfi. Her ﬂey tutsaklar› sindirmeye, kiﬂiliklerini ezmeye yönelik. Dört duvar aras›nda yaﬂananlardan
kimsenin haberi olmuyor. Kap›n›n içini göremiyoruz. Ama
biliyoruz; dayak, hakaret, aﬂa¤›lama, iﬂkence sistematik
olarak devam ediyor...
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t›ld›. Baﬂ›nda ne bir sa¤l›k görevlisi bekledi ne de onu
taﬂ›mak için bir sedye getirildi.
3.
Revirde Engin’e hiçbir müdahalede bulunulmad›.
Hapishane ç›k›ﬂ›na kadar yine karga tulumba taﬂ›nd›.
Hayati tehlikesi olan bir tutsak için, bir sedyeyle taﬂ›nmay› bile çok görüyorlard›. ‹ﬂkence devam ediyordu asl›nda. Her geçen dakika Engin’in yaﬂam›ndan çal›n›yordu. Hapishanenin her yerinde kameralar olmas›na ra¤men iﬂkenceciler o kadar rahat ve pervas›zd›lar ki! Çünkü iﬂkenceyi yapanlar ne bir kaç gardiyan ne de bir kaç
hapishane müdürüyle s›n›rl›yd›. ‹ﬂkence bir devlet politikas› olarak uygulan›yordu. Bütün iﬂkenceciler gibi
kendilerinin korunaca¤›ndan, kimseye hesap vermek
zorunda kalmayacaklar›ndan emindiler.
4.
Engin’i hastaneye götürmek için hapishane kap›s›n›n
önünde, jandarman›n kap›y› açmas› için dakikalarca
beklendi. ‹nsanl›ktan ç›km›ﬂ bu zindanc›lar güruhu için
Engin’in bir insan, üstelikte de ölümle pençeleﬂen bir
insan oldu¤unun da önemi yoktu. Engin’i öylesine bir
eﬂya gibi yerde beklettiler.
5.
Engin bu seferde jandarma taraf›ndan hastane sevki
için yine yerde bekletildi. Gardiyanlar, jandarmalar son
ana kadar iﬂkenceyi devam ettirdiler.

2.
Belli ki içeride bir ﬂey oldu, günlerdir olan yani; iﬂkence sürdü. Tan›klar›n sonraki anlat›m›na göre, 12 dakika boyunca dövdüler Engin’i. Engin fenalaﬂt›. Baﬂgardiyan ve 2. Müdür geldi kap›ya.
2. Müdür; “ bundan sonra aya¤a kalk›p , say›m vermeyen herkes bu ﬂekilde cezaland›r›lacak” diyordu.
Engin saatlerce kendinden geçmiﬂ bir ﬂekilde hastaneye götürülmeyi bekledikten sonra, art›k bilincini yitirmiﬂ bir ﬂekilde hücresinden karga tulumba d›ﬂar› ç›kar-
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6.
Engin 7 Ekim’de Metris Hapishanesi’nin d›ﬂ›na ç›kart›ld›. Ambulans gelene kadar onu yine öylesine yere
att›lar. Hiç kimse müdahalede bulunmad›. Ölen bir insana da sayg›lar› yoktu. Engin onlarca insan›n gözü önünde canice katlediliyordu. Beyin kanamas› geçiren bir insan, oradan oraya at›larak ölüme terkedilmiﬂti. ‹ﬂte bu
faﬂizmin resmiydi.
Devletin gardiyan›, jandarmas› kameralar önünde cinayet iﬂlediler. Tecrit iﬂkenceli ölümdür demiﬂtik. Engin’i oligarﬂinin polisi, gardiyanlar›, askerleri elbirli¤iyle iﬂkence yaparak öldürdü. O hapishanelerden onlarca
tutsa¤›n cesedi ç›kt›. Tecrit hücrelerinde bunlar yaﬂanmas›n diye 122 i n s a n ölüm orucunda kendini feda etti.
Ama halen tecrit öldürmeye devam ediyor. Ne yaz›k ki
Engin de son olmad›.
Son foto¤rafta tarihe bir not daha düﬂüldü. Tecritle,
iﬂkenceyle Engin’i teslim almay› baﬂaramad›n›z. Onurunu, namusunu satmad›. Zulme boyun e¤medi. Baﬂ›
dik girdi¤i Metris Hapispahesi’nden baﬂ› dik ç›kt›. Engin’i polis, jandarma ve gardiyanlardan oluﬂan 60 kiﬂi
iﬂkence yaparak katletti. ‹ﬂte bu son foto¤raf Engin’in
ölümsüzlü¤e yürüdü¤ü o an›n foto¤raf›d›r.
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Engin Çeber Davas›’nda

4. Duruﬂma

Halk Adaletsiz Kalmaz!
‹ﬂkenceyle katledilmiﬂti Engin.
Bugün iﬂte, Engin’i katledenleri
yarg›layacakt›k bir kez daha. Düzenin kurumlar› iﬂkencecileri el birli¤iyle kurtarmak istese de yap›ﬂacakt›k yakalar›na.
Çeber’in ailesi, yoldaﬂlar› ve
Halk Cepheliler iﬂte bunun için Bak›rköy Adliyesi önüydeydiler yine.
Engin Çeber, Yürüyüﬂ dergisi da¤›t›rken polisler taraf›ndan vurulan
Ferhat Gerçek’i vuranlar›n cezaland›r›lmas› için yap›lan bir eylem sonras› Yürüyüﬂ dergisi da¤›t›rken üç
arkadaﬂ›yla birlikte gözalt›na al›nm›ﬂt›, 28 Eylül 2008’di. Götürüldü¤ü ‹stinye Polis Karakolu’nda baﬂlayan iﬂkence, tutukland›ktan sonra
Metris Hapishenesi’nde sürdü.
Engin, burada bir hafta süren iﬂkenceler sonucunda kald›r›ld›¤› ﬁiﬂli Etfal Hastanesinde 10 Ekim 2008
tarihinde yaﬂam›n› yitirmiﬂti.
E n g i n Ç e b e r ’in ‹ﬂkencede
K a t l e d i l m e s i D a v a s › , 21 Ocak
2009’da Bak›rköy 14. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde baﬂlam›ﬂt›. Davaya
8 Haziran 2009 günü devam edildi.
Geride kalan 3 duruﬂma göstermiﬂti ki, bu kadar aleni bir iﬂkence
davas›nda bile iﬂkenceciler himaye
edilmektedir. Metris Hapishanesi
yönetimi, iﬂkencecilerini korumak
için her türlü usülsüzlük ve sahtekarl›¤a baﬂvurmaktayd›.
Önceki duruﬂmalarda dosyaya
iﬂkence görüntüleri konulmuﬂ ve
mahkeme bu görüntüleri içeren
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KAT‹LLER‹
AKLAYAMAYACAKSINIZ!
‹Z‹N VERMEYECE⁄‹Z!
CD’lerin bilirkiﬂilerce incelenmesini kararlaﬂt›rm›ﬂt›.
Belirlenen üç kiﬂilik bilirkiﬂi heyetinden ikisi görüntülerin tamam›n› inceleyerek, görüntü kayb› var m›
yok mu tespit edecekti. Onlar, 8 Haziran’daki duruﬂmada iﬂlerini yetiﬂtiremediklerini ileri sürüp mahkemeden süre istediler.
3. bilirkiﬂi ise, “iﬂini” çoktan bitirmiﬂ ve iﬂkencecileri suçsuz ilan
etmiﬂti.
Dudak okuma uzman› olan Öz g ü r Tekol isimli üçüncü uzman ise,
görüntülerde görülen Metris Hapishanesi 2. Müdürü’nün konuﬂmalar›n› deﬂifre etmekle görevlendirilmiﬂti. Dava aç›s›ndan bu oldukça
önemliydi. Çünkü tutuklu müdür
Fuat Karaosmano¤lu hakk›nda, tutuklu ﬁükrü Zeren’in tan›k ifadeleri
vard›. Zeren ifadesinde; Müdür’ün
kendisine “ b u n d a n s o n r a a y a ¤ a
kalkmayanlar bu muamele ile kar ﬂ›laﬂacak” dedi¤i yönünde tan›kl›kta bulunmuﬂtu.
Dudak okuma uzman›, görüntülere bak›p bu sözün söylenip söylenmedi¤ini inceleyecekti...

Ç ü r ü m ü ﬂ D ü z e n i n H e r Ya n ›
Kokuﬂmuﬂtur
Her duruﬂmada sistemin bir baﬂka çürümüﬂlü¤üne, kokuﬂmuﬂlu¤una ahlaks›zl›¤›na tan›k oluyoruz.
Y›llard›r yaz›yoruz, söylüyoruz, anlat›yoruz. ‹stisnas›z tüm iﬂkenceciler, namussuz ahlaks›zd›rlar, dünyan›n en aﬂa¤›l›k kiﬂileridir. Önceki
duruﬂmada tutuksuz yarg›lanan iﬂkencecilerden birinin taciz ahlaks›zl›¤›na tan›k olmuﬂtuk. Bu mahkemede ise sistemin bir baﬂka çürümüﬂlü¤üne tan›k olduk. Sistemin

adalet kurumunun görevlendirdi¤i
“bilir” kiﬂinin haz›rlad›¤› rapor, bu
sistemde adaletin nas›l olamayaca¤›n›n kan›t› gibiydi.
Çünkü, bu sistemde her ﬂey sat›l›kt›. Meslek onuru, namus, ahlak
her ﬂey paraya bakard›...
Müdür Fuat Karaosmano¤lu’nun görüntülerdeki konuﬂmalar›n› deﬂifre edecek olan Özgür Tekol
adl› bilirkiﬂi, haz›rlad›¤› raporu
mahkemeye sunmadan önce kamera
görüntüleriyle birlikte televizyon
k a n a l l a r › n › d o l a ﬂ a r a k parayla satmak istemiﬂti. Tekol, 4 Haziran günü, Haber Türk TV’ye görüntülerle
birlikte raporu da veriyor. Ancak bu
al›ﬂveriﬂten Halk›n Hukuk Bürosu
avukatlar›n›n da haberdar olmas›yla, bu sat›l›k kiﬂiliklerin foyalar›
aç›¤a ç›kart›ld›.

Katilleri Akl am ak ‹ çi n
Düzenlenen Bilirkiﬂi
Raporu
Rapor incelendi¤inde görülür ki,
rapor imzas›zd›r. Yani sahtekar “bilirkiﬂi”, henüz mahkemeye raporu
sunmadan iﬂkencecilerin avukatlar›na vermiﬂtir.
Raporun içeri¤i de iﬂkenceci
müdürü aklamaya yöneliktir.
Hücre önünde bekleyen Müdürün yan›na gelen gardiyan ve hücre
içindeki görünmeyen baﬂka bir gardiyan ile aralar›nda geçen diyalog
söyledir;
“Fuat KARAOSMANO⁄LU
(ko¤uﬂ kap›s›nda bekleyen görevliye): Psikolojik bir sorunu mu var ?
G ö revli : Okunmuyor
Fuat KARAOSMANO⁄LU
(içerde görünmeyen kiﬂiye): Bu va-
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tandaﬂ›n psikolojik sorunu mu var
ki say›mda aya¤a kalkm›yor?
Fuat KARAOSMANO⁄LU: Birbirinize örnek olun, sorumluluklar›n›z var.
Fu at Karaosmano ¤lu’n un sa¤ › n d a y e r a l a n m e m u r : - Problem
varsa dilekçe yaz›n...”
Sonras›n› göremiyor, okuyam›yor bilirkiﬂi(!). Ama yine de hüküm
veriyor. ‹ﬂte hükmü:
“Ad› geçenin [2. müdür kastediliyor] dudak hareketleri üzerinde
yap›lan analiz ve incelemede “ B u ndan so nra aya¤a k alk›p, say›m v er m e ye n he r kes bu ﬂ ek il de c ez al a nd› r›lacak” ﬂeklindeki söz ile Fuat KARAOSMANO⁄LU’nun söyledi¤i
söz aras›nda, zamanlama örüntüsü,
bloklama, yüz aç›s›, a¤›z bölgesi,
dudaklar›n ve çene kaslar›n›n kullan›m› aç›s›ndan farkl›l›k oldu¤u ve
dolay›s›yla ad› geçenin söyledi¤i
söz ile belirtilen unsurlar aç›s›ndan
benzer lik ve uygunluk bulunma d› ¤› kanaatine var›lm›ﬂt›r. ”
Sonuç olarak diyor raporda, Fuat Karaosmano¤lu’nun görüntülerdeki dudak okumas› çözümleri ile
tan›k ﬁükrü Zeren’in ifadesindeki
iddia edildi¤i gibi “ u y g u n l u k b ul unma d›¤› anl aﬂ› lm› ﬂt ›r.”
Bilirkiﬂi bu raporunun karﬂ›l›¤›nda Fuat Karaosmano¤lu’ndan ne
ald› ne almad› bilemeyiz ancak yapmak istedi¤i aç›kt›r.
Müdür Fuat Karaosmano¤lu’nun kameralara s›rt› dönüktür ve

Bak›n, hapishane yönetimi
iﬂkenceci personelini korumak
için neler yap›yor; sahte
raporlar, düzmece tutanaklar
haz›rlan›yor. Bilirkiﬂiler sahte,
yanl› raporlar düzenliyor.
Adli T›p iﬂkencecilerin
infazc›lar›n lehine çal›ﬂ›yor...
Bu mekanizman›n neresinde
adalet var? Bu mekanizmadan
adalet ç›kar m›?
kamera görüntülerinde yüzü pek
görünmemektedir. Fakat buna ra¤men “bilirkiﬂi”, müdürün kimseyi
tehdit etmedi¤ini yazabilmiﬂtir raporuna.
Raporu da HHB ulaﬂamas›n diye
haftan›n son günü (5 Haziran 2009
Cuma) akﬂama do¤ru mahkemeye
sunuyor. Amaç, Engin’in avukatlar›n›n 8 Haziran’da yap›lacak duruﬂmaya raporu görmeden haz›rl›ks›z
kat›lmalar›n› sa¤lamak.
Bunun d›ﬂ›nda baﬂvurduklar› bütün manevralar da Müdür Fuat Karaosmano¤lu’nu tahliye ettirmek
içindir. Bilirkiﬂi ATV ekranlar›na ç›k›p, müdürü bir de televizyon ekranlar›ndan aklamak istemiﬂtir. Ancak bilirkiﬂinin pa ra göz l ül ü¤ü yüzünden ellerine yüzlerine bulaﬂt›rm›ﬂlard›r.
8 Haziran günü görülen duruﬂmada Engin Çeber’in avukatlar› taraf›ndan bu oyunlar aç›¤a ç›kar›ld›,
raporun sahte oldu¤u ortaya serildi... Mahkeme bunun üzerine hem
bilirkiﬂi ve hem de bilirkiﬂinin be yanatlar›n› yay›nlayan televizyon
k a n a l l a r › h a k k › n d a s u ç d u y u r u-

“Hepsi tahliye istiyor ya... Ben de
kardeﬂimi istiyorum topra¤›n
alt›ndan.”
Ortada en a¤›r, dünyan›n en aﬂa¤›l›k bir suçu var. Bir insan günlerce iﬂkence yap›larak katlediliyor. Bir insan›n yaﬂam›na son veriliyor. ‹ﬂkencecilerin
mahkeme salonlar›ndaki tav›rlar›na, rahatl›klar›na bak›n. Sanki bu aﬂa¤›l›k
suçu onlar iﬂlememiﬂ, sanki Engin’i onlar katletmemiﬂ gibi hepsi de mahkemeden “tahliyelerini” istiyorlar.
Mahkeme salonunda ise Engin’in ablas› ﬁerife Çeber “Hepsi tahliye isti yor ya... Ben de kardeﬂimi istiyorum topra¤›n alt›ndan” diye hayk›r›yor.
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s u n d a bulundu.

“ E ¤ e r Aya¤ a Ka lkmazs an› z
Bu ﬁekilde
Cezaland›r›lacaks›n›z”
Mahkemeye daha önce Engin
Çeber’e yap›lan iﬂkenceleri anlatan,
ayn› hücredeki tutuklu ﬁ ü k r ü Z e r en isimli tan›k da kat›ld›. ﬁükrü
Zeren daha önceki ifadelerini tekrarlayarak Engin’e yap›lan iﬂkenceleri anlatt›. Ve müdürün kendisine;
Engin’i göstererek “ e ¤ e r a y a ¤ a
k al k ma ssan ›z b u ﬂek i ld e cez ala n d› r›lacaks›n›z” dedi¤ini söyledi. Müdürün bu sözü kafas›n› ko¤uﬂun içerisine uzatarak söyledi¤ini belirtti.
Kamera görüntülerinde de ﬁükrü
Zeren’in bahsetti¤i an aç›kça gözükmekteydi. Tan›k, daha fazla ﬂey
de anlatabilirdi. Ama oras› –Met ris– bir iﬂkencehane idi. Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›ndan Taylan
Tanay, mahkeme ç›k›ﬂ›nda bas›na
duruﬂmadaki geliﬂmeleri anlat›rken
tan›k Zeren’in “güvenlik gerekçe siyle her ﬂeyi söylemek istemedi¤ini söyledi¤i”ni de vurgulad›.
Metris’te iﬂkenceciler halen görevlerinin baﬂ›nda ve iﬂkenceler sürüyor. Onun için Engin’e yap›lan iskencelere tan›k olan adli tutuklulardan Aﬂk›n Koçak ve Hac› Koçak,
tutukluluk hallerinin devam etti¤i,
hapishane idaresiyle ve gardiyanlarla içiçe olduklar› gerekçesiyle endiﬂeleri ve baz› çekinceleri oldu¤unu
belirterek ifade vermeyi reddetmiﬂlerdi.
Bunlar tan›klar taraf›ndan
aç›kça ortaya konulmas›na ra¤men, Adalet Bakanl›¤›, baﬂtan beri onlar›n can güvenli¤ini ve güven içinde tan›kl›klar›n› sa¤lamak için k›l›n› bile k›p›rdatmamaktad›r.

B i r Sonraki Mahkeme 22
Te m m u z ’ d a
Duruﬂmada mahkeme heyeti,
tutuklu bulunanlar›n tutukluluk
hallerinin devam›na, bilirkiﬂilerin
rapor haz›rlamak için istedi¤i süre talebinin kabulüne, Engin’e iﬂ-
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kence yap›l›rken ayn› hücrede bulunan 8 tan›¤›n dinlenmesi için zorla
getirilmelerine, ﬁiﬂli Etfal Hastanesi’nden doktor Hanife Ak›no¤lu’nun da tan›k s›fat›yla zorla getirilmesine karar verdi. Ayr›ca avukat
Tanay, Tuncay Özkan ve Adil Serdar Saçan’›n da o s›rada tutuklu olduklar›n› ve Engin’e yap›lan iﬂkenceyle ilgili duyumlar› nedeniyle tan›k olarak mahkemede dinlenmesini talep ettiklerini söyledi. Bir sonraki duruﬂma için 22 Temmuz 2009
tarihine gün verildi.

Halk Cepheliler
‹ﬂkencecilerin Ya k a s › n ›
B›rakm›yor
Halk Cepheliler, mahkeme tarihinden günler öncesinden yapt›klar›
eylemlerle, ça¤r›larla adalet istemlerini, katillerin peﬂlerini b›rakmayacaklar›n› gösterdiler. Mahkeme boyunca da yine Bak›rköy Adliyesi
önünde beklerken adalet istemlerini,
katillerin cezaland›r›lmas› taleplerini
att›klar› sloganlar›yla, yapt›klar› eylemlerle dile getirdiler. Bak›rköy Adliyesi önünde beklerken “ F e r h a t ’ ›
Vu r a n l a r Engin’i Katledenler Cez a l a n d › r › l m a l › d › r Adalet ‹stiyo r u z ” yazan bir pankart aç›p Engin
Çeber ve Ferhat Gerçek’in resimlerinin oldu¤u dövizleri taﬂ›d›lar.

Burada Halk Cephesi ad›na bir aç›klama yapan Nurzet Günal; Mersin Hapishanesi’nde tutuklu olan
Mustafa Elelçi ve Tekirda¤ 2 No’lu Hapishanesi’nde tutuklu
olan Mustafa Demir’in AKP’nin tecrit
uygumas› sonucunda
öl d ük l e ri ni anlatt›.
Günal aç›klamada;
“AKP iktidar› yalan
ve demagojiyle bizi aldatmaya, öldürmeye devam ediyor. Halk›m›z...
Bi z a d a l e t i s t i y oru z . (. . .) F e rha t ’ ›
vuranlar›n, Engin’i katledenlerin
ceza land›r›l mas›n› is temek, iﬂken ce ve katliamlara dur demektir. Elçi ve Demir ’in katillerinden hesap
sormakt›r. (...) Haklar›m›z ve özgü r l ü k l e r i m i z i ç i n , b a ¤ › m s › z v e d e mokr atik bir ülkede yaﬂamak için
adalet isteyelim. Örgütlenelim,
mücadele edelim” dedi.
Eylemde; “ F e r h a t ’ › Vu r a n l a r
Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n, A d a l e t ‹ s t i y o r u z , H a l k › z H a k l›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.

Bu mu Adal et?
Adalet Böyle mi
Sa¤lanacak?
‹ﬂkenceciler davan›n baﬂ›ndan
beri himaye edilmek istendi. ‹ﬂkenceci sistem, tutuklamak zorunda
kald›klar› üç-beﬂ gardiyana adeta
vermek zorunda kald›¤› “kurban”lar
gibi bakmaktad›r. E¤er baﬂ›ndan beri, bir mücadele ve sahiplenme
olmasayd›, multemeldir ki, ﬂu anda
iﬂkencecilerden tutuklu san›k bile
olmayacakt›.
‹ﬂkenceye s›f›r tolerans söylemleriyle iktidar olan AKP hükümetinin Adalet Bakan› Mehmet Ali ﬁahin, suç üstü yakalanmalar›n›n sonucu, Engin’in ailesinden “özür dilerim” diyerek suçlar›n› hafifletmeye çal›ﬂt›. Özürün ard›ndan Engin’in ölümünden sorumlu tutulan
19 gardiyan aç›¤a al›nd›. Bakan’in
özürü, gardiyanlar›n aç›¤a al›nmas›
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sanki bir lütüfmuﬂ gibi burjuva
medyada ve AKP’liler taraf›ndan
“bir ilk” denilerek adeta katliamlar›n› büyük bir erdemmiﬂ gibi kendilerini aklamak için kullanmaya çal›ﬂt›lar. Bunlar olurken de bir taraftan, daha iﬂkenceciler yarg› önüne
ç›kart›lmadan aç›¤a al›nan 19 gardiyan tekrar görevlerine iade edildi.
Himaye mahkemenin aç›lmas›yla sürdü. Adli T›p raporlar›nda, doktor raporunda iﬂkence oldu¤u aç›kça
kan›tlanmas›na ra¤men Engin’in
katledilmesini savc› “ K a s t e n y a r a l a m a s u retiyle ölüm” olarak de¤erlendirebilmiﬂtir. Bu ﬂekilde iﬂkenceciler çok az bir ceza ve zaman aﬂ›m›yla kurtar›lacakt›r. Ancak Engin’in avukatlar›n›n yo¤un çabas› sonucunda mahkeme savc›n›n suç vas›fland›rmas›n› yanl›ﬂ bulmuﬂ ve
dava iﬂkence suçuyla aç›labilmiﬂtir.
‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n görevlenidirdi¤i müfettiﬂler, “Engin Çeber’e
poliste iﬂkence yap›ld›¤›na dair bir
bulguya rastlanmad›” diyebilmiﬂler,
Sar›yer Cumhuriyet Savc›l›¤›,
polisler hakk›ndaki soruﬂturmay›
gayri-ciddi yürütebilmiﬂtir.
Bak›n, hapishane yönetimi iﬂkenceci personelini korumak için
neler yap›yor; sahte raporlar, düzmece tutanaklar haz›rlan›yor. Bilirkiﬂiler sahte, yanl› raporlar düzenliyor. Adli T›p iﬂkencecilerin infazc›lar›n lehine çal›ﬂ›yor... Bu mekanizman›n neresinde adalet var? Bu mekanizmadan adalet ç›kar m›?
‹ﬂkencecilere bu himaye oldu¤u
sürece iﬂkence biter mi? Bu mahkemelerde Adalet yerini bulur mu?
Halk›n adalet özlemi diner mi?
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Engin Çeber Davas›’nda

4. Duruﬂma
Halk›n Hukuk Bürosu Avukatlar›,
Son Duruﬂmay› De¤erlendirdi:
‘ENG‹N ÇEBER’‹N ‹ﬁKENCEDE
KATLED‹LD‹⁄‹ GERÇE⁄‹N‹
B‹L‹RK‹ﬁ‹LER‹N SAHTE RAPORLARI ‹LE
DE⁄‹ﬁT‹R EMEZS ‹N‹Z ’

Halk Adaletsiz Kalmaz!
Engin Çeber, 28 Eylül 2008 tarihinde Yürüyüﬂ dergisi satt›¤› gerekçesi ile gözalt›na al›nd›. Önce götürüldü¤ü karakolda iﬂkenceye maruz
kald›. ‹ﬂkence yapanlar hakk›nda
soruﬂturma açmas› gereken savc›l›k
polise mukavemet etti¤i gerekçesiyle tutuklanmas›n› talep etti. Engin
Çeber’in d›ﬂ görünüﬂünde iﬂkence
gördü¤ü aç›k olarak anlaﬂ›lmas›na
ve yine bu durumu kan›tlayan doktor raporlar›na ra¤men hakim Engin’i tutuklad›.
29 Eylül tarihinde Metris Kapal›
Hapishanesi’ne götürüldü¤ünde giriﬂte jandarmalar taraf›ndan iﬂkenceye devam edildi. Hapishaneye
konulduktan sonra bu kez iﬂkence
s›ras› gardiyanlardayd›. Günlerce
süren iﬂkence sonucunda 7 Ekim tarihinde hastaneye kald›r›ld› ve 10
Ekim tarihinde hastanede yaﬂam›n›
yitirdi.
Bugün dava dosyas›na yans›m›ﬂ
tüm t›bbi raporlar, kamera kay›tlar›,
tan›k ifadeleri hatta bir k›s›m san›klar›n beyanlar›, Engin’in iﬂkence
sonucu katledildi¤ini ortaya ç›karm›ﬂt›r. ‹ﬂkenceciler bir kez daha suçüstü yakalanm›ﬂlard›r. Suçüstü yakalanan sadece iﬂkenceciler de¤il
ayn› zamanda iﬂkencenin art›k çok
gerilerde kald›¤›n› ve iﬂkenceye
hiçbir tolerans tan›nmad›¤› ileri süren iktidar olmuﬂtur. Adalet Bakan›n›n özür dilemesi bu nedenledir.
Özür dileyerek Engin’in katledilmesindeki sorumluluklar›n› gizle-
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meye çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Oysa Engin’in katledilmesi sürecine dikkatle bakan herkes bu olay›n münferit de¤il devlet politikas›n›n do¤rudan sonucu oldu¤unu görmektedir. Düﬂünün Engin’in katledilmesi sürecindeki görevlilere bakal›m; doktorlar, gardiyanlar, polisler, jandarmalar savc›lar ve hâkimler liste uzay›p gidiyor. Bu foto¤rafa bakan herkesin karﬂ›s›nda aç›k
ﬂekilde gördü¤ü sorumlu; DEV LETT‹R.
Devletin sorumlulu¤u soruﬂturma ve süren dava sürecinde bir kez
daha anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Türkiye’de y›llard›r; sokaklarda,
da¤larda ve hapishanelerde insanlar›m›z› katledenler cezas›zl›k güvencesi içerisindedirler. Bu ülkede baﬂta polisler olmak üzere insanlar›m›z› katleden devlet görevlileri ço¤unlukla yarg› karﬂ›s›na ç›kar›lmam›ﬂt›r. Yarg› karﬂ›s›na ç›kar›lanlar ise
ya beraat ya zamanaﬂ›m› yahut komik cezalarla korunmuﬂlard›r. Bu
ülkenin baﬂbakanlar› ve bakanlar›
devlet için suç iﬂleyenlerin ellerinin
so¤utulmamas› gerekti¤ini aç›kça
ifade etmiﬂlerdir.
Engin Çeber’in katledilmesinden sonra baﬂlayan adli süreç devletin bu anlay›ﬂ›n› hala sürdürdü¤ünü
göstermiﬂtir. Engin’in katilleri belli
olmas›na ra¤men günlerce ifadeleri
dahi al›nmam›ﬂt›r. Savc›l›k iﬂlenen
suç iﬂkence ile adam öldürme olmas›na ra¤men salt daha az hapis cezas›n› gerektirdi¤i için kendi hukukunu dahi ayaklar alt›na alarak sorumlular› kötü muamele de bulunduklar› gerekçesiyle tutuklam›ﬂt›r. Hu-

kukçular›n barolar›n ve demokratik
kitle örgütlerinin yo¤un bask›s› üzerine bu durum düzeltilebilmiﬂ ve iﬂkence ile adam öldürmekten dava
aç›labilmiﬂtir.

KAT‹LLERE
B‹L‹RK‹ﬁ‹ K ALKANI
Engin Çeber davas›nda yaﬂanan
son geliﬂmeler katillerin korunmas›
ve cezas›z b›rak›lmas› amac›n›n
sürdü¤ünü göstermektedir.
Engin Çeber’in öldürülmesinden
sorumlu olduklar› için 39 gardiyan,
3 müdür, 13 polis ve 1 doktor hakk›nda yarg›lama sürmektedir. Hâlihaz›rda biri müdür olmak üzere toplam 6 san›k tutukludur. Tutuklu müdür Fuat Karaosmano¤lu Engin Çeber’in katledildi¤i 7 Ekim 2008 tarihinde hapishaneden sorumlu kiﬂidir. Hapishane içi güvenlik kay›tlar›nda bu müdürün iﬂkence s›ras›nda,
ko¤uﬂ kap›s›nda durdu¤u Engin’e
yap›lan iﬂkenceyi yönlendirdi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Yine Engin ile ayn›
ko¤uﬂta kalan bir adli bir tutuklu bu
müdürün yerde can çekiﬂen Engin’i
göstererek “Bundan sonra aya¤a
kalk›p, say›m vermeyen herkes bu
ﬂekilde cezaland›r›lacak” dedi¤ini
ifade etmiﬂtir. Bu görüntüler ve beyan sonras›nda müdür hakk›nda
hem dava aç›lm›ﬂ hem de tutuklanm›ﬂt›r.
Yarg›laman›n baﬂ›ndan itibaren
Fuat Karaosmano¤lu ve avukat› görüntülerin dudak okuma uzman› bir
bilirkiﬂiye gönderilerek müdür taraf›ndan tan›¤›n beyan etti¤i ﬂekilde
söz söyleyip söylemedi¤inin tespit
edilmesini istemiﬂlerdir. Mahkeme
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bunun üzerine Engin’in hapishanede son gün gördü¤ü iﬂkence s›ras›nda ko¤uﬂ kap›s› önünde çekilen görüntüleri bilirkiﬂiye göndermiﬂtir.
Bilirkiﬂiden görüntülerin izlenerek,
Fuat Karaosmano¤lu’nun sarfettti¤i
sözlerin deﬂifre edilmesi istenmiﬂtir.

HUKUK R EZALET‹ 1B‹L‹RK‹ﬁ‹ RAPORUNU ÖNCE
M A H K E M E Y E SUNACA⁄INA
SANIK AVUKAT L A R I N A VE
MEDYAYA SUNUYOR
Bilirkiﬂi haz›rlad›¤› raporu mahkemeye sunaca¤› yerde 4 Haziran
2009 tarihinde önce iﬂkencecilerin
avukatlar›na daha sonra ise televizyon kanallar›na sunuyor. Bilirkiﬂi
bas›n dan›ﬂman› ile birlikte kanal
kanal gezerek tarafl› ve gerçek d›ﬂ›
haz›rlanan raporun yay›nlamas›n›
sa¤lamaya çal›ﬂ›l›yor. Amaç raporu
dayanak göstererek müdürün haks›z
yere tutuklu oldu¤una yönelik haberler yapt›rarak kamuoyunu yanl›ﬂ
yönlendirmek. Böylece 8 Haziran
tarihinde yap›lacak duruﬂmada müdürün tahliyesini sa¤lamak. Bununla da yetinmeyen bilirkiﬂi rapor haz›rlanmas› için kendisine verilen
görüntüleri büyük bedeller karﬂ›s›nda bu televizyon kanallar›na satmaya çal›ﬂ›yor. Durumdan ﬂüphelenen
televizyonlar›n müdahil avukatlar›na haber vermesi üzerine rezalet
ortaya ç›kt›. Çünkü televizyonlar›n
haber müdürlerinin elinde bulunan
rapor henüz dava dosyas›nda yok.

HUKUK R EZALET‹ 2GÖRÜNTÜLERDE MÜDÜRÜN
S I RTI DÖNÜK OLMASINA VE
DUDAKLARININ GÖRÜNMEMES‹NE RA⁄MEN DUDAK
O K U M A UZMANINA G Ö R E
MÜDÜR H‹Ç T E H D ‹ T ‹ Ç E R E N
SÖZ KULLANMAMIﬁ
Bu rezalet ortaya ç›kt›ktan sonra
ancak mahkemeye sunulan rapor incelendi¤inde durum tüm ç›plakl›¤›yla anlaﬂ›l›yor. Çünkü haz›rlanan
rapor gerçekd›ﬂ›.
Dava dosyas›nda bilirkiﬂinin inceleyerek rapor haz›rlamas› için verilen görüntülerde müdürün s›rt›n›n

12

ENG‹N ÇEBER

dönük olmas›na, dudaklar›n›n görünmemesine hatta baﬂ›n›n ko¤uﬂ
içerisinde bulunmas›na ra¤men görüntüleri inceleyen bilirkiﬂiye göre
san›k müdür tan›klar›n belirtti¤i
“Bundan sonra aya¤a kalk›p , say›m
vermeyen herkes bu ﬂekilde cezaland›r›lacak” sözünü kullanmad›¤›n›
kesin olarak tespit ediyor. Bilirkiﬂinin uzmanl›k sahas›n›n dudak okuma oldu¤u düﬂünüldü¤ünde san›¤›n
duda¤›n› görmeden böyle bir rapor
haz›rlamas›n›n mant›kl› bir izah›
yoktur. Bilirkiﬂi san›¤›n s›rt›na bakarak duda¤›n› okumuﬂ ve bahsi geçen
sözleri söylemedi¤ini rapora yazma
cüretini göstermiﬂtir. Bu sahtekârl›¤›
anlamak için herhangi bir uzmanl›k
bilgisine sahip olmaya gerek yoktur.
Görme duyusunu kullanan herkes
aç›kl›kla bunu anlayabilecektir.

HUKUK R EZALET‹ 3DUDAK OKUMA
UZMANINA G Ö R E M Ü D Ü R
Ç O K RAHAT GÖRÜNÜYOR,
T E H D ‹ T EDEN K‹ﬁ‹ BU
KADAR RAHAT O L M A Z
Bilirkiﬂi b›rak›n tarafs›z ve ba¤›ms›z olmay› adeta müdür san›k
Fuat Karaosmano¤lu avukatl›¤›na
soyunmuﬂtur. Mahkeme bilirkiﬂinin
görüntüleri izleyip salt müdürün
sarf etti¤i sözlerin deﬂifrasyonunu
yapmas›n› istemesine ra¤men bilirkiﬂi san›¤›n davran›ﬂlar›n› de¤erlendirerek müdürün suçsuz oldu¤u kanaatine varm›ﬂt›r. Bilirkiﬂi haz›rlad›¤› raporda müdürün oldukça rahat
hareketlerde bulundu¤u, kollar›n›n
arkadan ba¤layarak yürüdü¤ü, yüzündeki mimiklerin oldukça yumuﬂak oldu¤u gerekçesiyle bu görüntünün tehdit eden birisine ait olamayaca¤›n› dolay›s›yla müdürün iddianamede bahsedilen sözleri söylemesinin mümkün olmad›¤›n› belirtmiﬂtir. Bilirkiﬂi o denli akl›n› mant›¤›n› ve insanl›¤›n› yitirmiﬂtir ki raporuna bunlar› yazabilmiﬂtir. Hakk›nda rapor haz›rlad›¤› adam›n o
hapishanenin müdürü oldu¤unu, hapishaneyi kendi egemenlik sahas›
olarak gördü¤ünü, her türlü insanl›k
d›ﬂ› bask› ve dayatmaya boyun e¤il-

mesini ö¤ütledi¤i, yasalarda bulunmayan bir ﬂekilde zorla ayakta say›m almaya çal›ﬂt›¤›n› ve Engin’in
bu onursuzlu¤a direndi¤i için katledildi¤ini de unutmuﬂtur. Yine bilmemektedir ki bu ülkede insanlar›m›z iﬂkence görürken, öldürülürken
ve yak›l›rken katilleri kahkahalar
at›yordu.

AÇGÖZLÜLÜKLER‹ VE
AHLAKSIZLIKLARI
NEDEN‹YLE SUÇÜSTÜ
YAKALANDILAR
Bu raporun gerçekd›ﬂ› haz›rland›¤› 8 Haziran 2009 tarihinde yap›lan duruﬂmada bir kez daha aç›¤a
ç›kt›. Tan›k olarak dinlenen ve Engin ile ayn› ko¤uﬂta kalan ﬁükrü Zeren müdürün ko¤uﬂ kap›s›ndan kafas›n› uzatarak ve yerde yatan Engin’i göstererek “Bundan sonra aya¤a kalk›p, say›m vermeyen herkes
bu ﬂekilde cezaland›r›lacak” dedi¤ini bir kez de mahkeme huzurunda
tekrar etti. Ve bu sözü söyleyen müdürü salonda teﬂhis etti. Tan›¤›n bu
beyan› görüntülerle bire bir uyuﬂuyordu. Çünkü görüntülerde müdür
kafas›n› ko¤uﬂ kap›s›ndan uzatarak
içeriye bir ﬂeyler söylüyordu. Böylece bu görüntüleri hiç izlememiﬂ,
böyle bir olana¤› bulunmayan tan›¤›n beyan›n›n ne kadar gerçek oldu¤u anlaﬂ›ld›.
Engin’in katilleri bu kez gerçekd›ﬂ› bir bilirkiﬂi raporu ile korunmaya çal›ﬂ›ld›. Açgözlülükleri ve ahlaks›zl›klar› nedeniyle suçüstü yakaland›lar. Mahkeme raporu dikkate almayarak san›klar›n tutuklu hallerinin devam›na karar verdi. Kuﬂkusuz bunda halk›n adalet mücadelesinin katk›s› büyüktü. Bu olay katillerin cezaland›r›lmas› için demokratik muhalefetin ve adalet isteminin durmaks›z›n ve azalmaks›z›n
›srarla sürdürülmesi gerekti¤ini hepimize bir kez daha gösterdi. Bugün
dünden daha fazla hepimize görevler düﬂüyor. Bu görev, Engin’in katilleri için ADALET ‹ST‹YORUZ
ﬂiar›n› her yerde okulda, sokakta,
fabrikada ve mahkeme salonlar›nda
daha güçlü yükseltmektir.
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Düzenin Sevgili STÖ’leri
Ve Lanetli DKÖ’leri
Ça¤daﬂ Yaﬂam› Destekleme Derne¤i (ÇYDD), polis taraf›ndan bas›ld›¤›nda, burjuva medyadan liberal, solcu ayd›nlara, Avrupa Birlikçilerden CHP’ye, çeﬂitli meslek kuruluﬂlar›na kadar bir çok kesim,
aya¤a kalkt›.
Nas›l olurdu, ÇYDD gibi bir kuruma nas›l bask›n düzenlenir, oras›
nas›l öyle talan edilirdi? Ve nas›l
olurdu da ÇYDD gibi bir kurumun
baﬂkan›n›n evi aran›rd›?
K›sa bir süre geçti aradan; polis
bu kez KESK binas›na bask›n yapt›.
O gün sesini yükseltenlerin hiçbirinin sesi duyulmad› KESK’e yönelik
sald›r›da. ÇYDD’de canl› yay›nlarla
bask›nlar› teﬂhir eden burjuva medya, KESK’e yönelik sald›r›y› b›rak›n
teﬂhir etmeyi, görmezden geldi.
Bu sadece son bir örnekti; bu
“ i k i l i ” yaklaﬂ›m y›llard›r sürer.
Sendikalara, devrimci bas›n›n bürolar›na, TAYAD gibi demokratik kitle örgütlerine farkl›, ÇYDD gibi örgütlenmelere ise farkl› politikalar
uygulan›r. Türkan Saylan’›n yaﬂ›,
hastal›¤› gibi konulardaki “standartlar›” da o farkl›l›¤› yans›t›r. 60-70
yaﬂ›ndaki tutsak yak›nlar›n›n TAYAD binalar›ndan kafalar› gözleri
yar›la yar›la merdivenlerden sürüklenerek gözalt›na al›nmas›, K›z›lay
meydan›nda coplanmas›, nedense
söz konusu kesimlerde ayn› “duygusal” etkiyi yaratmaz.
Yasall›ksa hepsi yasald›r. “Kamu
yarar›”ysa, hepsi “kamu yarar›na”d›r; kim tersini iddia edebilir?
Dernek, demokratik kitle örgütü olma vasf›ysa, ayn›! O halde bu f a r kl›l›¤› yaratan nedir?
Oligarﬂinin bir çok kesiminin
ÇYDD’ye sahip ç›k›ﬂ›nda, oligarﬂi
içi laiklik-ﬂeriat çerçevesinde süren
iç çat›ﬂman›n da bir pay› vard› kuﬂkusuz; fakat burjuvazinin ÇYDD’yi
sahipleniﬂinin bunun da ötesinde bir
anlam› vard›r. Bu anlam, yukar›da

Say›: 184

sözünü etti¤imiz farkl›l›¤› da yaratan unsurdur.
Bugün iktidar›n ÇYDD’ye ve
onun vefat eden baﬂkan› Türkan
Saylan’a yönelik bask›lar›, yan›lt›c›
bir görünüm yarat›yor olsa da, esas
olarak ÇYDD gibi kurumlar, düzenle çat›ﬂmas› olmayan, tam tersine,
düzene çok yönlü yarar› dokunan,
düzenin çeliﬂkilerini yumuﬂatma
iﬂlevi gören kurumlard›r.
ÇYDD’nin ve Türkan Saylan’›n
“k›z çocuklar›yla” ilgili faaliyetleri,
sisteme karﬂ›t de¤il, tersine sistemi
güçlendiren nitelikteki faaliyetlerdir. Burjuvazinin s›n›f bilincinden
kimsenin ﬂüphesi olmasa gerek ve
e¤er burjuvazi, ÇYDD’yi, Saylanlar’› y›llard›r bu kadar güçlü bir ﬂekilde sahipleniyor, onlar›n propagandas›n› yap›yorsa, bunda kendi
ç›kar› oldu¤u tart›ﬂmas›zd›r.
Düzen kimseyi boﬂuna övmez,
kimseyi boﬂuna s›rt›nda taﬂ›maz.
1989 y›l›nda kurulan, 96 yerde
örgütlenip ﬂubeler açan ÇYDD, bugüne kadar sistemin hiçbir engellemesine, bask›s›na maruz kalmam›ﬂt›r. Ülkemizde ba¤›ms›zl›ktan, demokrasiden, adalet ve eﬂitlikten yana olup da bask›ya, engellemeye
maruz kalmayan herhangi bir demokratik kitle örgütü yoktur. Mesela TAYAD da ÇYDD’den birkaç y›l
önce kurulmuﬂtur (ﬁubat 1986). O
günden bu yana kaç kez kapat›ld›
TAYAD, binalar› kaç kez polis bask›n›na u¤rad›?..
Öyleyse, ÇYDD’nin demokratl›¤›nda da, ça¤daﬂl›¤›nda da sorgulanmas› gereken bir yan vard›r. Bu
sorgulama ÇYDD gibi kurumlar›n
faaliyetlerinde “ g ö z ü k a p a l › ”
o l u m l u l u k l a r g ö re n l e r a ç › s › n d a n
daha da zorunludur.
“Ne var iﬂte, okula gidemeyen
k›zlar›m›z› okutuyor, bunun neresi
kötü?” diye sorulabilir. Böyle düﬂünenler de kuﬂku yok ki az de¤ildir;

ve iﬂte tuzak da bu sorudad›r.

“Bizi sömürdü¤ünüz,
yoksul, cahil
b›rakt›¤›n›z için
teﬂekkürler”
ÇYDD, “devlet kat›nda” Milli
E¤itim Bakanl›¤›’ndan Kültür Bakanl›¤›’na, Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan yerel mülki amirlere kadar
devletin, iktidarlar›n tüm kurumlar›yla ortak çal›ﬂ›r y›llard›r. Sabanc›
Holding’den Do¤uﬂ Grubu’na, ‹ﬂ
Bankas›’ndan Turkcell’e, Ericsson’dan Do¤an Holding’e kadar tekellerden, emperyalist kurumlardan
destek al›r. Bir çok faaliyetlerine bu
tekeller “sponsor” olur. Peki onlar
niye destekler ÇYDD’yi?
K›z çocuklar›n› okutsun diye mi?
Ama zaten k›z çocuklar›n› okulsuz b›rakan bizzat onlar de¤il mi?
Düzenin STÖ’lerle DKÖ’lere
karﬂ› tavr›n›n farkl›l›¤›n›n s›rr› bir
yerde bu sorunun cevab›ndad›r.
K›zlar› okutmak için seferberlikler düzenlenirken, k›zlar› okulsuz
b›rakan, ailelerini cahil b›rakan›n,
ÇYDD’ye “sponsorluk” yapan tekeller oldu¤u perdelenir. Daha da
ötesi, ÇYDD, yoksul ve okulsuz b›rak›lan k›z çocuklar›n› tekellere
minnattar hale getirmenin arac›l›¤›n› yapar. Yani adeta okula gönderdikleri k›zlara, “bizi sömürdü¤ünüz,
bizi bu hale getirdi¤iniz için teﬂekkür ederiz” dedirtirler.
Sabanc›lar, bir k›z yurdu yap›m›
için 200 torba çimento, 50 k›z çocu¤unun okutulmas› için burs verdiler
diye, iyilik mele¤i ilan edilir bunlar
taraf›ndan. Asl›nda o k›z çocuklar›n› o halde b›rakan›n, onlar› yoksullaﬂt›ranlar›n, gerekti¤i kadar yurtlar
yap›lmamas›n›n sorumlusunun Sabanc›lar, Do¤anlar oldu¤u perdeleniyor. Oysa o çimentoyu veren sorumlu zaten bundan.
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STÖ’lerin üstlendikleri rol ﬂimdi
çok daha aç›k de¤il mi? Böyle bir
sonucu, hiçbir tekel, hiçbir propaganda mekanizmas›yla sa¤layamaz.
Düzenin onlar› bu kadar sevmesinin
nedeni de budur.
Çocuklar› “okulsuz, ›ﬂ›ks›z b›rakan” kim? Türkan Saylan’›n baﬂ yard›mc›s›, “e¤itim gönüllüsü” Tijen
Mergen’in temsil etti¤i tekelci burjuvalar de¤il mi? ‹ﬂte, bu sorunun sorulmamas›n› sa¤lar STÖ’ler.
ÇYDD gibi kurumlar›n faaliyetleri
bunu engelleyen bir rol oynarlar.
Onlar›n çizdi¤i toplum modelinde insanlar, sömürenler-sömürülenler, ezenler-ezilenler diye, burjuvazi
emekçiler diye de¤il de, “vicdanl›
i n s a n l a r, vicdans›z insanlar” diye
ayr›l›yor.
Vicdanl› insanlar ço¤al›nca toplumdaki bütün sorunlar da çözülmüﬂ olacak!!!
Türkiye’de e¤itimin y›¤›nla sorunu vard›r. Binlerce genç okulsuzdur ama bunun sorumlusu sistem
de¤ildir. Sorumlu, kötü ve cahil babalar, gaddar feodal kurallar, kötü
çevrelerdir... Haliyle Saylan gibi
“idealist”ler de, da¤ taﬂ dolaﬂ›r o
masum genç k›zlar› bu bask›dan
kurtar›rlar.Sistem, Saylanlar ile e¤itim sorunun üstünü örterek, paral›
e¤itim sorununu bir kenara koyarak
ham hayaller yarat›r. Yani 3 tane daha Türkan Saylan ç›ksa tüm sorunlar çözülecektir..
K›sacas›, kitlelerde sorunlar›n›n
“düzen içinde çözülece¤i!” umudu
ve beklentisini yaratmakt›r as›l misyonlar›.
Demokratik Kitle Örgütleri ile,
burjuvazinin
Sivil Toplum

Örgütleri aras›ndaki farklardan biri
de budur. Demokratik kitle örgütleri, e¤er reformizme teslim olmam›ﬂsa, ba¤›ms›zl›k, demokrasi mücadelesinde sistemle ister istemez çat›ﬂma içindedirler. Temsilcisi olduklar› halk kesimlerinin ç›karlar›n› savunmak için, sistemle çat›ﬂmaktan
da, sistem d›ﬂ›n› alternatif olarak
göstermekten de çekinmezler.

Ba¤›ms›z görünümlü
ama ba¤›ml›
STÖ (Sivil Toplum Örgütleri),
bizim kavram›m›z de¤ildir. Burjuvazinin belli türdeki kurumlar› tan›mlamak için kulland›¤› bir kavramd›r. (Bu yaz›da bu nedenle, onlar› kendilerinin kulland›¤› bu kavramla ifade ettik.) Tan›m›n “devlet ten, hükümetlerden, baﬂka güçler den ba¤›ms›z” olmay› dile getirdi¤i
iddia edilir, oysa gerçek tersidir.
Gerek uluslararas› çapta, gerek ulusal çaptaki STÖ’ler, devletlerle, hükümetlerle içiçedirler; düzenin bir
parças›d›rlar. Bu ba¤›n dolayl› olmas› önemli de¤ildir. STÖ’ler herﬂeyden önce, politik olarak, düﬂüncede ve davran›ﬂta devletlerin, hükümetlerin çizdi¤i s›n›rlar içindedirler. Çeliﬂkileri keskinleﬂtiren de¤il, yumuﬂatan bir iﬂlev görürler.
Düzene muhalefet ediyor gözükürken, düzeni güçlendirirler. Bu yüzden de ayn› ÇYDD örne¤inde oldu¤u gibi, dünyan›n hemen her yerinde tekeller taraf›ndan desteklenir,
finanse edilirler.
Bu tür örgütlülükler, burjuvazinin sorunlar›n sistemin kendisindeki kaynaklar›n› gizlemek için ortaya
att›¤› “herﬂeyin baﬂ› e¤itim” gibi
sloganlar›n, yoksulluk, evsizlik,
e¤itimsizlik, sa¤l›k hizmetlerinden

Türkan Saylan’›n yaﬂ›, hastal›¤› gibi
konulardaki “ standartlar›” d a o f arkl›l›¤›
yans›t›r. 60-70 yaﬂ›ndaki tutsak yak›nlar›n›n
TAYAD b inalar›ndan k afalar› g özleri y ar›la
yar›la m erdivenlerden s ürüklenerek gözalt›na
al›nmas›, K›z›lay meydan›nda coplanmas›,
nedense söz konusu kesimlerde ayn›
“duygusal” e tkiyi y aratmaz.
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mahrum olma gibi asl›nda onmilyonlar›n sorunu olan sorunlar› bi r eysel veya k›smi olarak çözmeye
yönelik kampanyalar›n sürdürücüsü
ve taﬂeronudurlar.
ÇYDD de DKÖ, TAYAD da
DKÖ ise farkl›l›k neden? Tekelci
burjuvalar, gazetelerini televizyonlar›n› ÇYDD’lerin hizmetine sunarken, TAYAD ayn› medyada kolay
kolay yer alamaz, sesini duyuramaz. Neden? Biri el üstünde tutulur,
öteki sürekli “gözetim” alt›nda.
Neden? Her sorunun bir cevab› vard›r elbette ve o cevap da ﬂudur: Düzene tabi olmayan, ekonomik demokratik haklar›n›, özgürlüklerini,
düzenden söke söke almay› savunan
ve uygulayan demokratik kitle örgütleri, düzenin zulmüne, terörüne
maruz kal›rken, onlar iﬂte bu yüzden el üstünde tutulurlar.

Faﬂist devletle, iﬂbirlikçi
tekellerle içiçe bir
‘ça¤daﬂl›k’
ÇYDD’nin en bilinen kampanyalar›ndan biri “ b a b a b i z i o k ul a
g ö n d e r ! ” kamyanyas›d›r. Tüm çal›ﬂmalar›n› yo¤unlaﬂt›rd›klar› konularda bile, gerçekleri aç›¤a ç›karan
bir tutumlar› yoktur. Mesela bu
kampanyada “ K a r d e l e n Ayﬂeler”
neden o haldedirler, sorgulamazlar.
Bu kampanyay› yürütürken de,
hedefe “cahil”, “gaddar” ana-babalar› koydular. Savaﬂ›lacak düﬂman(!) onlard›. Peki 80 y›ll›k bir
cumhuriyette ana-babalar›n hala o
cehalette kalmas›n›n, 80 y›ll›k bir
devlette o feodal yap›n›n ve geleneklerin sürmesinin sorumlusu kimdi?.. Ba¤›ml› olduklar› oligarﬂik
güçler, bu sorunun sorulmas›n› istemedikleri için, ÇYDD’nin “ayd›n”lar› da bu soruyu sormaz ve
sordurmazlar.
Sorun gençlerimizin “ e ¤ i t i m
h a k k › ”na kavuﬂturulmas› ise, bugün e¤itimin h›zla paral› hale getirilmesiyle de milyonlarca gencimiz
e¤itim hakk›ndan yoksun kalm›yor
mu? Fakat ÇYDD, hiçbir yerde
“ p a r a l › e ¤ i t i m ”den de söz etmez,
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buna karﬂ› bir mücadele içinde yer
almaz.
Feodal gelenekler nedeniyle
çocuklar›n okutulmamas›na hay›r,
ama yoksulluk nedeniyle okutul mamalar›na ses yok.. ‹ﬂte böyle
bir tutars›zl›k tablosudur ÇYDD
gibi kurumlar›n konumlar›. Çünkü
yoksullu¤u gündeme getirdiklerinde, kendilerine sponsor olan Koçlar, Sabanc›lar, Do¤anlarla çat›ﬂmak durumunda kalacaklar, o zaman da “ba¤›ﬂlar” kesilecektir.
Tekellerden sistemi aklama
karﬂ›l›¤›nda ald›klar› ba¤›ﬂlarla, 510 bin ö¤renciye burs verilmesi,
milyonlarca gencin yoksulluk nedeniyle okuyamad›¤› bir ülkede,
göstermelik olmaktan öteye geçebilir mi?.. Elbette burada çok daha
temel ve önemli bir soru daha ç›k›yor: Faﬂist devletin kurumlar›yla,
iﬂbirlikçi tekellerle birlikte nas›l
“ça¤daﬂl›k” mücadelesi verilir?
Çünkü emperyalizm, faﬂizm, oligarﬂi, insanl›¤›n 20 as›rl›k birikimleri demek olan ça¤daﬂl›¤›n baﬂ
düﬂman›d›r.

Ülkesi halk› için birﬂey
yapmak isteyenlerin yeri
STÖ’ler de¤il, DKÖ’lerdir
STÖ’ler “at gözlü¤ü” takm›ﬂ
kurumlard›r. Demokratl›klar›n›,
duyarl›klar›n›n s›n›r›n› da o gözlüklerin gösterdi¤i alan belirler.
Gözlü¤ü takan burjuvazidir, ﬂunlarla ilgilen, ﬂunlarla ilgilenme diye s›n›rlar› çizmiﬂ, küçük burjuva
kesimler taraf›ndan da bu s›n›rlar
kabul edilmiﬂtir. Demokrasiden,
insan haklar›ndan sözeden say›s›z
STÖ’nün ülkemizde yaﬂanan antidemokratik uygulamalar›, insan
haklar›n› ayaklar alt›nda çi¤neyen
katliamlar› nas›l görmezden geldi¤ini biliriz.
Bu ülkenin hapishanelerindeki
tecrit nedeniyle 7 y›lda tam 122 insan ölürken, ne ça¤daﬂl›k, ne feodal gelenekler, ne devletin insan
haklar›n› ihlal etmesi, hiçbir ﬂeyi
görmediler. ÇYDD de görmezden
gelenlerden, aç›kças› korkup uzak
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duranlardand›r. ÇYDD’nin yöneticileri üzerine ﬂimdi “y›lmaz bir savaﬂç›” güzellemeleri yapmalar›na
aldanmas›n kimse; burjuvazi arkalar›ndayken “y›lmaz savaﬂç›”d›rlar. Sistemle çat›ﬂma noktas›nda ne
y›lmazl›ktan, ne savaﬂç›l›ktan eser
kalmaz. Ulucanlar katliam›na b›rak›n tav›r almay›, katliam›n resimlerini dernek binalar›nda bulundurmaya dahi korktuklar›na tan›k oldu¤umuz bir tarih üzerinden söylüyoruz bunlar›.
S›n›flar mücadelesinde kendilerini ço¤u kez “tarafs›z”, “partiler
üstü”, “siyaset üstü” gibi kavramlarla ifade ederler. Ama hepsi bir
a l d a t m a c a olman›n ötesine geçmez. Tarafl›d›rlar, siyasetin göbe¤indedirler. Ta r a f l a r › da, ﬂaﬂmaz
bir ﬂekilde d ü z e n i n t a r a f › d › r.
Bu kurumlar, okula gönderilmeyen k›zlar› okutmak, töre cinayetlerine karﬂ› ç›kmak, ba¤›ml›lar›
tedavi etmek, çevre sorunlar›nda
mücadele etmek gibi alanlarda faaliyet yürütürken, bu konularda
duyarl› çok say›da idealist insan›
da bünyelerine al›rlar. Bu idealist
insanlar, bir yerde onlar›n konumunu, rolünü perdeleyen bir iﬂlev
görürler. Onlar sayesinde topluma,
onlar›n tüm faaliyetlerinin gerçekten de “idealistçe”, hiçbir ç›kar gözetmeden yürütülen faaliyetler oldu¤u imaj› verilir. Ama idealistler,
yukar›da ortaya koydu¤umuz tabloyu görmek zorundad›rlar. Haklar
ve özgürlükler için, ülkemizin ve
halk›m›z›n gelece¤i için mücadele
etmek isteyenlerin yeri, STÖ’ler
de¤il, d e v r i m c i b i r bak›ﬂ aç›s›na
s a h i p D K Ö ’ l e r d i r.
STÖ’ler, ne e¤itim, ne çevre, ne
nükleer silahlar, ne hapishaneler,
ne baﬂka hiçbir konuda, o sorunun
çözümüne yönelen bir perspektifin
sahibi de¤illerdir ve olamazlar; onlar sorunu sadece en fazla “törpüler”ler. B ü t ü n o l a r a k çözümden
uzaklaﬂt›r›p, her yan›n› hastal›k
sarm›ﬂ orman› gözlerden gizleyip,
tek tek a¤açlar›n tedavisiyle u¤raﬂt›r›rlar. Harcanan enerjiye, eme¤e
yaz›k olur.

KARS'TA POL‹S BASKISI
PROTESTO ED‹LD‹
6 Haziran
günü
Kars'’ta
Gençlik
Derne¤i Giriﬂimli ve
baz› yurtsever ö¤rencilere yönelik
polis bask›s›, taciz ve
tehdidi hakk›nda Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi-S›n›f Dergisi- DGH -YDG ve
YDG-M bir eylem yaparak polis bask›s›n› protesto ettiler. ‹lk olarak Kars
E¤itim-Sen'in önünde toplanan yaklaﬂ›k 100 kiﬂi açt›klar› “Bask›lar BiziY›ld›ramaz " pankart› ve dövizlerle
Gündo¤du Marﬂ›’n› söyleyerek yürüyüﬂ yapt›lar. Polisin yo¤un y›¤›nak
yapt›¤› görülürken okunan aç›klamada polisin ve ö¤renci yurdundaki bask›lar›n faﬂizmin sindirme politikas›
oldu¤u vurgulanarak “düzenlenecek
herhangi komplo ve tutuklamalardan
baﬂta Kars Emniyet Müdürlü¤ü ve
yurt yönetimi sorumludur" denildi.
Eylemde s›k s›k "Bask›lar Bizi y›ld›ramaz, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Eylemin ard›ndan toplu halde
KESK'e yap›lan sald›r›lar› protesto
etmek için Kars Adliyesi önünde çad›r açan KESK'liler ziyaret edildi.

Erzincan’da Ö¤renim
Y›l› Sonu Pikni¤i
Erzincan Gençlik Derne¤i 7 Haziran’da; Erzincan’›n Ergan Köyü’nde
y›l sonu pikni¤i düzenledi.
Yar›ﬂmalar›n düzenlenip çevre gezisinin yap›ld›¤› piknikte ÖSS sorunu
üzerine sohbet edildi. Daha üniversite giriﬂinde ö¤rencilere istemedikleri
halde yap›lan arama ve psikolojik
bask›lar konulubir skeç oynand›.
Çevredeki köy sakinleri de ö¤rencilerin sergiledi¤i skeci izledi ve onlar›
köye davet ettiler.

DKÖ
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

Kent A.ﬁ. Direniﬂi
Ve Taﬂeronluk

Karﬂ›yaka’n›n CHP’li Belediyesi 1 May›s
günü 290 iﬂçiyi, iﬂten att›. ‹ﬂçiler 1 May›s’tan
bu yana direniyorlar. Belediye’nin ﬂantiyesinde eﬂleri, çocuklar›yla birlikte iﬂyerini terketmeme eylemi yap›yorlar. Yürüyüﬂler yapt›lar. Miting
yapt›lar. Aç›klamalar yapt›lar. ‹ﬂimize dönene kadar
direnece¤iz diyorlar...
CHP’li Belediye Baﬂkan› Cevat Durak, direniﬂin sesini duymazl›ktan geliyor. Duymuyor, görmüyor. ‹ﬂçileri ﬂantiye d›ﬂ›na atmak için polisi sald›rt›yor.
Karﬂ›yaka Belediyesi, iﬂten atmay› kendince hakl›
göstermeye çal›ﬂ›yor. Kent A.ﬁ. taﬂeron bir firma, ihaleyi kaybediyor. Kent A.ﬁ. iﬂçisi de bundan dolay› iﬂini kaybetmiﬂ oluyor. Belediyenin aç›klamas› bu. Kent
A.ﬁ. örne¤i bugüne kadarki yüzlerce örnekten sadece biri. Bu örnek, taﬂeronluk sistemini ve bunun
emekçilere verdi¤i zarar› gözler önüne seriyor.
Taﬂeronluk resmi kurumlarda oldukça yayg›nlaﬂm›ﬂ bir sistem. Baﬂta temizlik ve fen iﬂleri olmak
üzere belediyelerin do¤rudan kendilerinin kadrolu
iﬂçileriyle yapt›¤› iﬂler, art›k ya belediyenin kendi
kurdu¤u ya da belediye d›ﬂ›ndan bir taﬂeron ﬂirkete yapt›r›l›yor. Belediyeler böylece belli bir güvenceye sahip kadrolu iﬂçiler yerine, iﬂlerini çok büyük
oranda taﬂeron iﬂçilere yapt›r›yor.
Taﬂeronluk sistemi emekçilere yönelik sald›r›n›n
ifadesidir. Çünkü:
- Taﬂeronlarda ücretler daha düﬂüktür.
- Taﬂeron firma ihaleyi kaybetti¤inde –Kent A.ﬁ.
örne¤indeki gibi– iﬂçiler de iﬂlerini kaybetmiﬂ oluyor. Taﬂeron iﬂçilerin iﬂ güvencesi, en iyi ﬂartlarda
ihale süreciyle s›n›rl›d›r.
- Taﬂeron iﬂçilerin çal›ﬂma koﬂullar› kurals›zl›klarla doludur. E¤er sendika iyi bir toplu sözleﬂme yap›p iﬂçilerin haklar›n› sahiplenmemiﬂse iﬂçilerin çal›ﬂma süreleri, yapt›klar› iﬂler tümüyle keyfiyete
ba¤l›d›r. Haklar› k›s›tl›d›r. Bayram, cenaze, do¤um
gibi özel izinleri yoktur. Çal›ﬂma saatleri standartlar›n çok üstündedir. Taﬂeron firman›n iﬂçileri mücadeleleriyle kimi haklar kazanm›ﬂlarsa e¤er, taﬂeron
firma ihaleyi kaybetti¤inde kazan›lan haklar da
kaybediliyor.

E-Kart’da iﬂçi k›y›m›
sürüyor
Eczac›baﬂ›/E-Kart fabrikas›nda
Bas›n-‹ﬂ Sendikas› üyesi 6 iﬂçi daha
iﬂten at›ld›. Böylelikle 16 Haziran
2008’de greve baﬂlanmas›ndan bugüne iﬂten at›lanlar›n say›s› 24’e
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- Taﬂeronlukta iﬂçinin iﬂini kaybetmesi ayn› zamanda örgütlülü¤ünü de kaybetmesi anlam›na
geliyor. Bu da ﬂu demek oluyor; e¤er iﬂçiler örgütlenmeye, sendikalaﬂmaya çal›ﬂ›rsa pekçok güvenceden yoksun oldu¤u için iﬂten at›lmakla tehdit
ediliyor. Dolay›s›yla örgütsüzlük dayat›l›yor. Örgütlenme karﬂ›s›nda patronlar›n sald›rganl›¤›, iﬂten atma tehditleri ve atmalar› sadece taﬂeronlarla da s›n›rl› de¤ildir elbette. Ancak taﬂeronlarda bu durum
çok daha kolayd›r.
- Taﬂeronluk, iﬂçiler aras›nda rekabeti yaratarak
iﬂçiyi iﬂçinin karﬂ›s›na ç›kar›r. Kent A.ﬁ. örne¤indeki
gibi, 290 Kent A.ﬁ. iﬂçisi iﬂini kaybederken, ayn› iﬂi
ihaleyi kazanan yeni özel firman›n iﬂçileri yapacak
ﬂimdi. Karﬂ›yaka Belediyesi diyor ki “biz kimseyi iﬂten atm›yoruz, gitsin iﬂçiler yeni özel firman›n alt›nda çal›ﬂs›n”. Elbette bu bir aldatmacad›r. ‹ﬂçilerin yeni bir firmada çal›ﬂmas› yeni bir sözleﬂme anlam›na
gelmektedir. O ana kadar kazan›lan haklar kaybedilmiﬂ, yeni bir sözleﬂme ve çal›ﬂma koﬂullar› dayat›lm›ﬂ olur iﬂçilere. Ve kaç iﬂçinin al›n›p al›nmayaca¤› özel firman›n keyfine ba¤l›d›r.
- Taﬂeronluk, iﬂçilerin baﬂta iﬂ güvencesi ve örgütlenme hakk› olmak üzere tüm haklar›na sald›r›n›n ad›d›r.
Karﬂ›yaka Belediyesi Kent A.ﬁ. iﬂçileri, iﬂlerini geri isterken taﬂeronlu¤a karﬂ› direniyorlar. Direniﬂ iﬂçilere dostu da düﬂman› da gösteriyor. Ve iﬂçiler nas›l kazanacaklar›n› da ö¤renecekler direniﬂleriyle. Direniﬂin motoru her direniﬂte oldu¤u gibi bizzat direnen iﬂçilerin kendileridir. Direniﬂe olan destek, ancak böyle varolabilir ve büyür.
CHP’si, AKP’si, DSP’si, MHP’siyle emekçi için hepsi
birdir... ‹ﬂte sosyal demokrat hatta “sol” diye nitelenen CHP’li Belediyenin iﬂçi düﬂman› yüzü. Emekçiler
düzen partilerine güvenerek, onlar›n kendi haklar›na sahip ç›kaca¤›n›, koruyaca¤›n› düﬂünerek hareket etmemeleri gerekti¤ini bu örnekle bir kez daha
görüyorlar.
Bizleri kurtaracak olan kendi kollar›m›zd›r!

yükseldi. Bas›n-‹ﬂ Sendikas› Genel
Baﬂkan› Yakup Akkaya yapt›¤›
aç›klamada, “Tüm yarg› kararlar›na
ra¤men E-Kart yönetiminin yapt›klar› iﬂçi, sendika, toplu sözleﬂme
düﬂmanl›¤›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.” diyerek, Eczac›baﬂ› Grubuna ba¤l› iﬂyerlerinde örgütlü olan

Türk Metal, Çimse-‹ﬂ ve Selüloz‹ﬂ’i mücadelelerine destek vermeye
ve örgütlü Eczac›baﬂ› iﬂçilerini EKart iﬂçisi ile dayan›ﬂmaya ça¤›rd›.
Eczac›baﬂ›’na ait Gebze’de kurulu bulunan E-Kart fabrikas›nda
baﬂlayan direniﬂ 16 Haziran’da 1.
y›l›n› doldurmuﬂ olacak.
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YÜRÜYÜﬁ Hiçbir Zaman
Sadece Bir Dergi Olmad›.
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi
Ve Sosyalizm Mücadelesi
Verenlerin Sesi Oldu...
YÜRÜYÜﬁ Devrime
Yürüyenlerin, ‹ﬂkenceler
Alt›nda, Kurﬂunlar
Alt›nda, Bask›lar Ve
Bask›nlarda Hep Devrimi
Hayk›ranlar›n Sesi Oldu...

Küçükarmutlu

HER SAYI GELECE⁄‹ MÜJDEL‹YOR,
UMUT TAﬁIYOR...
Yürüyüﬂ Dergisi’nin 5. y›l›…
Kaç beﬂ y›llar yürüdü gerçekler…
Yürüdü Ferhatlar’la gerçekler, yü-rüdü Enginler’le… Ve hala devam
ediyor yürümeye ve büyümeye…
Birçok yerde halk›n kap›s›n› her
daim açt›¤›, sofralar›na konuk etti¤i
dergisinin beﬂinci y›l›. Bazen mesa-feli, bazen tedirgin ama yine de hep
dostça, yoldaﬂça elini uzatt›¤› dergi-sinin beﬂinci y›l›nda mahallelerde
bir sergi… Yürüyüﬂ Dergisi’nin ser-gisi… Gerçeklerin kendilerine ulaﬂ-mak için ne badireler atlatt›¤›na bir
kez daha tan›k olacaklar… Bir kez
daha yans›yacak gözlerine hayata
dair söylenen her sözün do¤rulu¤u-nun güveni, gururu.
Yürüyüﬂ Dergisi’nin 5. y›l›…
Onlarca, yüzlerce, binlerce dergi,
onlarca yüzlerce, gerçe¤e dokunan
eller… En k›sa, en sade, en coﬂkun-ca ve korkusuz sözlerin, gerçeklerin
yans›d›¤› onlarca, yüzlerce kapak…
Kapaklardan bir seçki serginin
görünen yüzü. Halbuki görünmeyen
yüzünde neler sakl›. Ferhatlar’›n
hayk›ran hakl› sesleri, Enginler’in
e¤ilmeyen, onurlu baﬂ› ve daha ni-celerinin gerçe¤e ve gelece¤e yürü-yen kararl› ad›mlar› görünmese de
hissediliyor her bir kapakta... O ka-paklardan okunuyor coﬂku, okunu-yor kavgaya ça¤r›... Baﬂe¤mezli¤in
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onurunu, gururunu taﬂ›yor her biri.
Her say›da, her sat›rda yol göstermeye çabal›yor. Gelece¤i müjdeli-yor, umut taﬂ›yor...
111
Dergimizin 5. y›l›n› doldurmas›
vesilesiyle ‹stanbul’un emekçi ma-hallelerinde sergiler aç›ld›. Küçü-karmutlu’da 10 gün aç›k kalan sergi
Alibeyköy’de 3 gün boyunca dergi-mizi okurlar›m›zla buluﬂturdu.
29 May›s’ta Küçükarmutlu Ce-mevi bahçesinde aç›lan sergiye Ar-mutlu halk›n›n ilgisi yo¤undu. Tek
tek inceliyor resimleri gelen ziya-retçiler. Resim çekenler oluyor s›k
s›k. Devrimci önderlerin önünde
duruyorlar daha çok... Cep telefon-lar›yla çekiyorlar resimleri. Sayg›
görülüyor gözlerinde... Biraz da
g›ptayla bak›yorlar, onlar gibi ola-bilme özlemini taﬂ›yarak... Yaﬂl›lar
geliyor... Önce meraktan... Sonra
sorumluluktan geziyorlar sergiyi.
Elbette ki sorumluluklar› var, ço-cuklara, gençlere karﬂ›, hayata dair
sorumluluklar›... Kimileri belki de
kendini görüyordu bu serginin her-hangi bir resim karesinde. 5 y›l›
özetler gibi bu sergi. Küçükarmutlu
halk› yabanc› de¤il 5 y›lda yaﬂanan-lara. kendini yan›ndakilere göster-meye çal›ﬂanlar oluyor gülerek. He-yecanlananlar oluyor.

BU SES H‹Ç
SUSMAYACAK
Engin’in Y üreğiyle
Duruyor
Akﬂamlar› yap›lan sinevizyon
gösterileri de ilgi çekiyor. 2 Hazi-ran’da serginin düzeni de¤iﬂtirili-yor. “Sergi, Yürüyüﬂ 5. Y›l›nda, Yü-rüyüﬂ’ümüz Sürüyor” pankart›yla
gelenler karﬂ›lan›yor. Hemen pan-kart›n iki köﬂesinde, pankart›n bir
ucundan tutar gibi canl›, tan›d›k iki
sima... birisi Engin... Hapishanede
iﬂkenceyle öldürülen yoldaﬂ›m›z...
Sergideki yerini al›yor, her zaman
yapt›¤› gibi duruﬂuyla gelenlere
gerçekleri anlatmaya devam ediyor.
Pankart›n di¤er köﬂesinde yine bir
genç... Üzerinde Yürüyüﬂ önlü¤ü,
elinde Yürüyüﬂ Dergisi... Ad› farkl›
olsa da asl›nda o da Engin. Engin’in
yüre¤iyle, Engin’in sesiyle duruyor.

Alibeyköy

SERG‹
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“Kimileri belki de
kendini görüyordu
bu serginin
herhangi bir resim
karesinde.
Bu sergi son
5 y›l› özetliyor”
Ya da o biziz asl›nda. Engin’in
elindeki dergiyi devralanlar...
Sergiye gelenler bu iki resme ve
bu resimlerinin mesajlar›na bak›-yorlar sürekli. Ferhat’›n resmi de
ilk dikkati çekenlerden.
7 Haziran serginin son günü.
O gün Küçükarmutlu Ceme-vi’nde yemek veriliyor. Bu da
kalabal›kl›¤› artt›r›yor. Akﬂam
saatlerinde toplanan sergi 11-13
Haziran tarihlerinde Alibeyköy
halk›yla buluﬂmak üzere yola ç›-k›yor.

Yürüyüşümüz
Sürüyor
Dergimiz 23 y›ll›k öyküsüyle
Alibeyköy halk›yla da buluﬂtu. 11
Haziran günü Alibeyköy Cengiz
Topel Caddesi Çakmak Sokak'ta
bulunan Eyüp Haklar Derne¤i
önünde saat 20.00’de aç›lan ser-gide önce dergi kapaklar›, Engin
ve Yürüyüﬂ da¤›t›mc›s› maketleri
yerlerini ald›.
38 kiﬂinin kat›ld›¤› serginin
aç›l›ﬂ›nda Eyüp Haklar Derne¤i
çal›ﬂan›; "Yürüyüﬂ ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm için ye-rini almaya devam edecek. Hepi-miz birer Yürüyüﬂ da¤›t›mc›s› ol-mal›y›z" dedi.
Yap›lan konuﬂmada serginin
13 Haziran günü Sayayokuﬂu
Gül-Pa Market önünde aç›laca¤›
duyuruldu. Aç›lan sergiler 5
y›ll›k yolculu¤u özetlerken
gerçeklerin ›ﬂ›¤›yla da tüm halkla kucaklaﬂ›yor.
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“ONLAR B‹Z‹M
ÇOCUKLARIMIZ”
Adaleti sağlamanın yolunun örgütlenmek ve ısrarla mücadeleyi sürdürmek olduğunun bilincinde olan
Halk Cepheliler, yaptıkları eylemlerle Engin özelinde verilmek istenen
gözdağının amacına ulaşmayacağını ı
haykırdılar.
Halk Cepheliler “Adalet İstiyoruz” talepleriyle, Engin ve Ferhat’ın
dövizleriyle, “Ferhat’ı Vuranlar Engin’i Katledenler Cezalandırılsı pankartlarıyla İstanbul’un emekçi mahallelerindeydiler.
5 Haziran’da Kartal Meydanı’nda yapılan eylemde AKP’nin
saldırılarına karşı birleşelim çağrısı
yapan Halk Cepheliler 127 dergiyi
halka ulaştırdılar. 7 Haziran’da, Alibeyköy Cengiz Topel Caddesi’nde,
yapılan eylemde ise Mersin Hapishanesi’ne konulan sara hastası Mustafa
Elelçi’nin ölümüne vurgu yapılarak
“Onu, AKP iktidarının uyguladığı
tecrit politikası öldürdü” denildi.
Aynı gün İkitelli’de Onur Market’in
önünde toplanan Halk Cepheliler 60
dergiyi dağıtarak Kürt sorunun ve
bütün sorunların çözümünde tek yol
devrim gerçeğini dile getirdiler.

Erzincan: “Onlar Bizim
Çocuklar›m›z”
Erzincan Gençlik Derneği çalışanları 3-4 Haziran’da Ula ve Mollaköy ilçelerinde yaptıkları dağıtımında
bir kadın Zazaca konuşarak “Onlar
bizim çocuklarımız” sözleriyle dergiyi ve devrimcileri sahiplendi. 40
dergiyi halka ulaştıran Yürüyüş
okurları 6 Haziran’da Cumhuriyet
Mahallesi’ nde 2 saat keyfi şekilde
gözaltında tutulmalarına rağmen gerçekleri anlatmaya devam ettiler.

Bursa: Baﬂ›m›z Dik Bunu
Devrimcilere Borçluyuz
Bursa’da 8 ve 10 Haziran günleri, Teleferik ve Kestel’de dergi dağıtımı yapan Yürüyüş okurları halkın

Antalya

ilgisiyle karşılaştı. Dergi alan bir kadın; “Bizim başımız dik ise bunu
devrimcilere borçluyuz.” diyerek
devrimcileri sahiplendiğini vurguladı.

‹zmir: “Tec ritte Ölen
Çocu¤un Der gisi”
İzmir’in Çiğli Güzeltepe Mahallesi’nde yapılan eylemde TAYAD’lıların tecrit ile ilgili eylemleri, İstiyoruz Alacağız kampanyası hakkında
bilgi verildi. 6 Haziran’da yapılan
dergi dağıtımında “tecritte ölen çocuğun dergisi değil mi” diyerek alanlar
oldu. Canını verme pahasına gerçekleri haykıran, Engin için İzmir halkı
Yürüyüşü aldı.

Antalya: Sizle rin Ya n›nda y›z
Çocuk lar
6 Haziran’da Antalya’nın Kızılarık Mahallesi’nde kapı kapı dolaşan
Yürüyüş okurları çaldıkları her kapıda, tecrit işkencesinin sürdüğüne değinen konuşmalar yaptılar.

Yürü yüﬂ Hatay Ekin ci’ de
Hatay Ekinci Beldesi’nde 9 Haziran günü yapılan dergi dağıtımında
halka F Tiplerinde tecrit ve işkencenin hala sürdüğünü anlattılar.

Malatya: Çözüm Devrimci
Halk ‹ktidar›nda
10 Haziran günü Malatya’nın
Emeksiz, Yeşilyurt ve Nasuhi caddelerinde önlükleriyle ve ellerinde dergileriyle yine yollardaydı Yürüyüş
okurları.
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Devrimci Bas›n
Mevzisinde

4. Bölüm
“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 Temmuz’unda yay›na baﬂlayan 15 Günlük ve sonra da haftal›k
Mücadele dergisinin dört y›l› aﬂk›n mücadele öyküsünü anlatt›k.
Üçüncü bölümde, “kavgan›n sesi”
Kurtuluﬂ’un yay›n alan›ndaki kavgas›n› anlatt›ktan sonra, “Vatanseverlerin sesi”
Vatan’› anlatmaya baﬂlam›ﬂt›k. Büyük Direniﬂin arifesinde yay›nlanmaya baﬂlayan Vatan’la devam ediyoruz yaz› dizimize.

***
Vatan dergisi, F Tiplerine karﬂ›
direniﬂ boyunca, bir yandan direniﬂin sesi olurken, direniﬂe kat›lmayan, vermesi gereken deste¤i vermeyen sol kesimlere ve demokrasinin, insan haklar›n›n savunucusu
kesilip de bu zulme sessiz kalan kesimlere karﬂ› yo¤un bir ideolojik
mücadele yürüttü. Vatan’›n kendi
sözleriyle ifade edersek:
“ MASKELER‹ indirdik. Halk›
oyalayan, aldatan, kand›ran her
kim olursa olun, hangi etiketi taﬂ›rsa taﬂ›s›n, eleﬂtirimizi esirgemedik.
(...) Biz, dergi olarak halk›m›za karﬂ› sorumluluk taﬂ›yoruz. ... Bu sorumluluk, iki yüzlülükleri, çarp›kl›klar›, savrulmalar›, sahtekarl›k lar›, bencillikleri görmezden gelmemize engeldir. (...)
Gerçe¤in kavgas›n› sürdürece¤iz. Bu direniﬂ, bu savaﬂ, bu mücadele, 4 mevsim de, 49 y›l da sürse...”

Say›: 184

(Yaﬂad›¤›m›z Vatan, Say›: 100)
Vatan’›n hemen her say›s› direniﬂle doluydu. Oligarﬂinin F Tipi
hapishaneler ve tecrit sald›r›s›yla
bütün toplumu teslim almak istedi¤i
bir dönemde bunlar› yazman›n bir
bedeli olacakt›. Bu bedel hep oldu¤u gibi yine soruﬂturmalar, yine
mahkemeler, dergi toplatmalar›, yay›n durdurmalar›, büro bask›nlar›,
gözalt›lar, iﬂkenceler, tutuklamalard›... Devrimci tutsaklar›, hücrelerle
teslim almay› amaçlayan sald›r›ya
karﬂ› baﬂlat›lan bu tarihsel direniﬂte,
elbette devrimci bas›n›n rolü de
önemli olacakt› ve oligarﬂi de bu
önemin fark›ndayd›.
30 E kim 2000 ’ d e , y a n i , B ü y ü k
D i reniﬂ’in baﬂlamas›ndan sadece
10 gün sonra, iﬂkencecilerin hedefi
Ca¤alo¤lu’ndaki Vatan Merkez Bürosu’ydu. Çünkü Vatan, direniﬂin en
güçlü sesiydi. Sabah erkenden büronun oldu¤u bölge trafi¤e kapat›ld›. Büro, yüzlerce polis taraf›ndan
kuﬂat›ld›. Kar maskeli ölüm mangalar›, ellerinde balyoz, matkap, balta,
beton k›rma makineleriyle, oksijen
kaynaklar› ve otomatik tüfekleriyle
büronun kap›s›na dayand›lar.
Fakat kap›lar›n arkas› barikatt›.
Vatan çal›ﬂanlar›, barikatlar›n›
kurup, camdan aﬂa¤› pankartlar›n›
salland›r›p direniﬂe geçtiler. ‹ki saat
süren direniﬂ sonucunda, duvarlar›
delerek içeriye giren iﬂkenceciler, .
5 Kas›m 2001 Küçükarmutlu Katliam›nda ﬂehit düﬂecek olan S u l t a n
Y I L D I Z’›n da aralar›nda oldu¤u 23
dergi çal›ﬂan›n› gözalt›na a l d › l a r.
Bürodaki bilgisayarlar, yaz›c›lar,
masalar, dolaplar... bütün eﬂyalar›
balyozlarla k›r›p döktüler. Arﬂivlere

el koydular... Bu terörün ard›ndan
Vatan konuﬂuyordu yine:
“VATAN’DAN HALKIMIZA
IMF’nin hizmetkarlar› gerçeklerden koruyorlar! IMF’nin hizmetkarlar›, gerçe¤i susturmak için, direniﬂin sesini bo¤mak için Vatan’a
bask›n düzenlediler. Vatan hainlerinin emriyle y›k›l›p talan edildi Vatan!
VATAN SUSMAZ!” (Say›: 103)
19-22 Aral›k katliam›nan yaﬂand›¤›, direniﬂin buna ra¤men sürdü¤ü
ilerleyen aylarda, bir kez daha kuﬂat›ld› Vatan. 8 A¤ustos 2001’de, sabah›n 04.30’unda Vatan’n›n ﬁiﬂli’deki merkez bürosuna yine yüzlerce polisle, balyozlarla, beton k›r›c›larla, matkap ve oksijen kaynaklar›yla sald›rd›lar. Yine barikatlarla
karﬂ›land›lar. Barikatlarda direniﬂ
saatlerce sürdü.
Kap›lar kesilerek, duvarlar delinerek büroya girildikten sonra, tam
bir talan yap›ld›. K›r›lanlar›n d›ﬂ›nda, 4 a det b ilgisayar, 4 adet yaz›c›,
2 adet sc a n n e r, 2 daktilo, foto¤raf
m a k i n e s i v e k a m e r a l a r gasp edil di.
Derginin Genel Yay›n yönetmeni ve Yaz› ‹ﬂleri Müdürü’nün de içlerinde oldu¤u 13 çal›ﬂan› gözalt› na al›nd›. Terörle Mücadele ve ‹stanbul DGM’nin komplosuyla bir
k›sm› tutukland›.
Tutuklanma “nnedeni” (siz bunu
bahanesi diye okuyun) “zorla ölüm
orucu yapt›rmak, ölümle tehdit, aileleri ölüm orucu yapan çocuklar›
ile görüﬂtürmemek”di. Neden yine
direniﬂti yani.

Ke sintis izl i¤i miz
Örgütlülü¤ümüzdür
Dergi çal›ﬂanlar›n H E P S ‹ gözalt›na al›nmas›na ra¤men, derginin o
haftaki say›s› yine hiçbir aksakl›k
olmadan yay›nland›.
“‹ﬂte Vatan!
103. Say›m›z, yine bayilerde. Yine ba¤›ms›zl›¤› yaz›yoruz. Yine direniﬂi yaz›yoruz. Bu Vatan, çok ka-
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ranl›k zamanlar gördü. Ama hiç
susmad›. Bir köﬂesinde direnen bir
ses, karanl›¤›n içinden bir ›ﬂ›k, hiç
eksik olmad› bu Vatan’da” diyordu
Vatan bask›ndan 4 gün sonra ç›kan
yeni say›s›nda.
Devrimci Bas›n mevzisindeki 23
y›ll›k kesintisizli¤imizin aç›klamas›
da buradayd› iﬂte. Devrimci gazetecilik, örgütlü gazeteciliktir. Böyle
oldu¤u içindir ki, bask›nlar, topyekün tutuklamalar, toplatmalar, kapatmalar, hiçbir ﬂey bu mevziden
yükselen sesi susturamad›.
Devam ediyordu Vatan üzerindeki bask›lar.
“Teknik Büromuza Polis Sald›r›s› “Arama” De¤il, ﬁehir Ortas›n da Eﬂk›yal›k... (Yaﬂad›¤›m›z Vatan
say› 103)
10 Aral›k 2001’deki polis bask›n›n›n baﬂl›¤›yd› yukar›daki sat›rlar.
Derginin Genel Yay›n Yönetmeni
önceki komplonun bozulmas› sonucunda tahliye olal› henüz 20 gün olmuﬂtu ve Yaz› ‹ﬂleri Müdürü’yle
birlikte tekrar tutukland›.
Devlet seferberdi Vatan’› susturmak için.
“Eﬁ‹ GÖRÜLMEM‹ﬁ YASA DI ﬁ I L I K S Ü R Ü R.
Anadolu Yay›nc›l›k ve Teknik
Servisimizin Kap›s›ndaki Mühür
Valili¤in Yasa d›ﬂ›l›¤›n›n Belgesidir” (Özgür Vatan 2002 7 Ocak
2002 say› 5 sayfa 12)
Vatan’na yönelik sald›r›lar›n arkas› kesilmedi. Yasa d›ﬂ›l›k, hukuksuzluk, bask›, terör peﬂ peﬂe birbirini izledi. 10 Aral›k’taki (Dikkat, o
gün de ‹nsan Haklar› Günü’ydü)
bask›ndan sonra Yaﬂad›¤›m›z Vatan’n›n yay›n› D G M t a r a f › n d a n
durduruldu. Peﬂinden Ocak ay›nda
Valili¤in karar›yla Yaﬂad›¤›m›z Va tan D e rgis i’nin t e kn ik iﬂle rinin ya p ›l d ›¤ › y e r i n k a p a t › l m a s › n a k a r a r
verildi, Anadolu Yay›nc›l›k mühürlendi.
Vatan Dergisi yay›n faaliyetine
13 A¤ustos 1999 tarihinde baﬂlam›ﬂt›. Bütün bask›lara ra¤men hiçbir hafta tarihinden 1 gün bile gecikmeden vatanseverlerin elinde ol-
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hini hat›rlat›yor, bilmeyenlere ö¤retiyordu. Ve
“ ‹ t h a m e d i y o r ”du Vatan her say›s›nda. Halka
karﬂ› suç iﬂleyen, halka
karﬂ› görevlerini yerine
getirmeyen herkesi itham ediyordu.
Vatan’a verilen yay›n durdurma cezalar›ndan dolay›, “Yaﬂad›¤›m›z Vatan”’›n yerine
Ba¤›ms›z Vatan, BaVatanseverlerin sesi, hiç susmad›! ¤›ms›zl›k ve Vatan, Özgür Vatan isimleriyle
du. Gecikemezdi Vatan, çünkü iﬂi
18 Mart 2002’ye kadar toplam 136
çok, misyonu önemliydi.
say› yay›nland›. Özgür Vatan’›n 18
Mart 2002 tarihli 15. Say›s› ayn› zamanda bir bayrak devrini de haber
Va t a n ; ‹deolojik
veriyordu:
Mücadelenin Kürsüsü
“VATAN Okuyucular›na “ve 19-22 Aral›k katliam›n›n ard›nd
a
”
Ediyor.. Bu say›yla Vatan’›n
dan hakim olan kopkoyu sansürü
yay›n›na
son veriyoruz. Ama yine de
delmek de Vatan’›n göreviydi, 19
bu bir “veda” yaz›s› de¤il; Her “elAral›k sonras› ortal›¤› kaplayan tesveda”,
yeni bir merhaba demektir
limiyet ve uzlaﬂma teorilerine karﬂ›
bizim
için.
Bitimsiz bir kavgad›r bu.
mücadele de. Kaçk›nl›¤›, direniﬂe
Bitimsiz kavgan›n sesi halk›m›za
ve görevlerine s›rt çevirmeyi meﬂulaﬂmaya
devam edecektir. (...)
rulaﬂt›rmak üzere ileri sürülen
Hep do¤rular› söylemenin ve
“cepte keklik mi sand›n›z”, “fark›yazman›n
onuruyla yay›n›na son vem›z› koyduk, iyi oldu”, “ayn› mariyor Vatan.
halleden de¤iliz” teorileri, Vatan’›n
sayfalar›nda yerden yere vuruldu,
Vatan, Türkiye Halk›n›n empertarih önünde mahkum edildi.
yalizme ve oligarﬂiye karﬂ› uzun
kavgas›n›n belgelerini, gerçekleri
Direniﬂin oda¤›nda yerald›¤› dikaydetti sayfalar›na. Tarih yaz›lmaﬂe diﬂ bir ideolojik kavga sürüyorya devam ediyor. Hoﬂça kal›n.”
du. Burjuvaziye, küçük-burjuvaziye, reformizme karﬂ› ideolojik kavga kesintisiz sürmeliydi. “ Bilgi
25 M art 2002
› ﬂ › k t › r ” köﬂesinde bilge bir “ihtiEkmek ve Adalet
yar”, hayat›n ve kavgan›n güncel
sorular›n› cevapl›yordu bunun için.
E kmek ve Adalet Kavgas›,
“Tarihten” köﬂesi, geçmiﬂten bugüT üm K a vg a l a r ›n A na s›d›r
ne dersler taﬂ›yordu. Halk›n veya
halk düﬂmanlar›n›n hemen her kesi90’l› y›llarda sosyalist sistemin
mine seslenilen “ a ç › k m e k t u p ” köda¤›lmas›yla
emperyalizmin ekonoﬂesi bir nevi turnusol iﬂlevi görüyormik, siyasi, askeri her alanda tahakdu. “B i rle ﬂ en ha l k”, emperyalizkümünü daha da pervas›zlaﬂt›rmas›,
min böl yönet politikas›na karﬂ› ideçok geçmeden ilk sonuçlar›n› verolojik savaﬂ›m›z›n sürdü¤ü zeminmeye baﬂlad›. Sonuç: Dünya hakladi. Ayn› savaﬂ, “ Do¤ru bildi¤imiz
r›n›n azg›nca sömürülmesi, açl›k
ya n l › ﬂl a r” köﬂesinde de sürüyordu
yoksulluk ve sefaletin o güne kadar
k›yas›ya. Burjuvaziye de vuruyorgörülmemiﬂ oranlarda art›ﬂ›yd›.
du, soldaki çarp›kl›klara da. “ U n u t m a d › k ” köﬂesi, “de¤iﬂti” diye paEkmek yoktu. Açl›¤›n, yoksullu¤un ve sefaletin oldu¤u yerde a d a zarlanan faﬂist hareketin kanl› tari-
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let de yoktu. 2000’li y›llar›n baﬂ›ndan itibaren yaﬂad›¤›m›z dünyan›n
tablosu buydu.
AÇLIK VE ADALETS‹ZL‹K
özetliyordu bu tabloyu. Açl›k ve
emperyalist tahakkümün pervas›zl›¤›na karﬂ› tepkiler, Arjantin’de oldu¤u gibi halk›n ma¤azalardaki
mallara el koymas›nda veya
ABD’nin ‹kiz Kulelerini vurulmas›nda gösteriyordu kendini. Açlar›n
öfkesinden korkan emperyalizm,
sald›r›s›n› daha da azg›nlaﬂt›r›yordu.
Ekmek ve Adalet dergisi iﬂte
böyle bir dönemde devrimci bas›n
cephesinden kendine düﬂen görevi
üstlenmek için, E K M E ⁄ ‹ N V E
ADALET‹N KAVGASINDA halka yol göstermek için ç›kt›.
“Yalanlara, demagojilere, aldatmalara ve oyalamalara karﬂ› SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ, açl›¤› toklu¤a, zulmü özgürlü¤e, sömürgeli¤i
ba¤›ms›zl›¤a çevirecek ÇÖZÜMÜ MÜZ VAR!” diyordu ç›karken Ekmek ve Adalet Dergisi.
Evet, Ekmek ve Adalet, bayra¤›
devrald›¤› Yeni Çözüm, Mücadele,
Kurtuluﬂ ve Vatan gibi gerçekleri
söylecekti elbette. Yalan›n saltanat›na son vermek için savaﬂacakt›.
“ Ekmek ve Adalet, Vatanseverdir. (...) Ekmek ve Adalet, Demokratt›r. (...) Ekmek ve Adalet, Devrimcidir. (...) Sömürü ve zulüm üstüne kurulu düzenden kurtulman›n yolunu göstermek için ç›k›yor” diyordu ilk say›s›nda
Ekmek ve Adalet dergisinin ilk

say›s› 25 Mart 2002’de yay›nland›.
Ekmek ve Adalet dergisi de devrimci, sosyalist bas›n içinde faﬂizmin sald›r›lar›n›n öncelikli hedeflerinden biri oldu. Ç›kan yaz›lardan
dolay› aç›lan mahkemeler, 100 mil y a r l a r › bulan para cezalar›, toplatmalar, yay›n durdurmalar›, bürolar›n bas›lmas›, eﬂyalar›n k›r›l›p talan
edilmesi, gözalt›lar, iﬂkenceler, tutuklamalar, çal›ﬂanlara, muhabirlere, temsilciliklere, okurlara yönelik
bask› ve tehditler...k›sacas›, Ekmek
ve Adalet de di¤erlerinin baﬂ›na gelen her ﬂeyi 15 May›s 2005 y›l›na
kadar yay›nlad›¤› 165 say›l›k yay›n
faaliyeti boyunca yaﬂad›.
“Bas›n, Talan edin... Gözalt›na
al›n... Komplolar kurun... Mahkeme
izinli terörünüzü estirin... Bütün
teknik araçlar›m›z›, binam›z› balyozlarla k›r›n, parçalay›n...Bilgisayarlar›m›z› gasp edip götürün...
SUSMAYACA⁄IZ” diyordu Ekmek ve Adalet, 25 A¤ustos 2002 tarihli 23. Say›s›nda.
Polisin bask›n yöntemi de, basma gerekçesi de öncekilerin ayn›s›yd›. ‹ﬂkenceci polisler için gerekçe uydurmak sorun da de¤ildi.
Komplo kurmakta “usta”laﬂm›ﬂlard›. 20 A¤ustos günü yüzlerce polisle bast›lar Aksaray Yusufpaﬂa adresindeki merkez büroyu. Ayn› gün
TAYAD ve Gençlik Gelecektir dergisinin bürosu da bas›ld› ve toplam
17 kiﬂi gözalt›na al›nd›.

Ekmek ve Adalet
Kavgas›n›
S ü r d ü re n l e re
Ekmek ve
1 N isan
Adalet,
Komplosu
direniﬂin
sesiydi. Tarihin
unutturulmas›na, d ireniﬂin
yok say›lmas›na
karﬂ› d irenenlerin k ürsüsüydü.
AB’cili¤e karﬂ›
MarksizmLeninizmin
sesiydi.
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AKP’nin polisi ‹stanbul DGM savc›lar›yla kafa kafaya verip devrimci hareket
üzerine bir komplo
tezgahlad›lar. Gözalt›na ald›klar› bir kiﬂiye
iﬂkence ve tehditle
150 kiﬂilik bir listeden
oluﬂan bir ifade tutana¤› imzalat›l›yor. Ve

bunun üzerine “operasyon” baﬂl›yor. Tarihe “1 Nisan O p e r a s y o n u ”
diye geçen sald›r› 1 Nisan sabah›nda Türkiye, ‹talya, Hollanda, Belçika, Almanya’da dergi bürolar›, dernekler, kültür merkezleri ve evlerin
bas›lmas›yla baﬂlad›. TAYAD’dan
Temel Haklar’a, Anadolu’nun Sesi
radyosundan Halk›n Hukuk Bürosu’na kadar bir çok yer vard› sald›r›ya maruz kalan.
Bas›lan yerler aras›nda Ekmek
ve Adalet dergisinin bürolar› da vard›. ‹stanbul’daki büro d›ﬂ›nda, Ank a r a , S a m s u n , H a t a y, Mersin, ‹z m i r, Kocaeli, Tr a b z o n , B u r s a illerinde bulunan Ekmek ve Adalet
temsilcilikleri de polis taraf›ndan
bas›ld›. Çal›ﬂanlar, muhabirler gözalt›na al›nd›. Bürolar› y›k›p döktüler. Kurduklar› komploya uygun
“delil” yaratmaya çal›ﬂt›lar. En
önemli delil ise, Ekmek ve Adalet
Dergisi’nde bulduklar›n› söyledikleri bir disketten ibaretti.
Operasyonla ilgili kimi gözalt›na
al›p tutuklamak istiyorlarsa “diskette ad›n geçiyor” deyip gözalt›na
al›p tutukluyorlard›. Aylarca sürdü
operasyonlar. Tutuklananlardan 3
seneye yak›n F tiplerinde tutuklu
kalanlar oldu.
Bu süreçte Ekmek ve Adalet dergisi, komployu parçalamak için yo¤un bir mücadeleye giriﬂti. Haftalarca, bir çok sayfas›n› komplocular›n maskelerini düﬂüren yaz›lara
ay›rd›. Sonunda komplo büyük ölçüde çökertildi.
Ama elbette ne sald›r›lar bitecekti, ne komplolar.
Ekmek ve Adalet’in yay›n›n›
sürdürdü¤ü y›llar boyunca, Büyük
Direniﬂ de devam ediyordu. Bu nedenle, Büyük Direniﬂ, üç y›la yak›n
yay›n hayat› boyunca Ekmek ve
Adalet’in temel gündemlerinden oldu. “ H Ü C R E L E R D E N ” köﬂesi, F
Tipleri’nde tecrit alt›nda yaﬂayanlar›n kürsüsüydü. “ Te c r i t ’ t e z a m a n a
z u l m e k a r ﬂ › d i reniﬂ” adl› bölüm
ise, her hafta direniﬂe dair geliﬂmeleri gün gün veriyordu.

- devam edecek -
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Alevi
Alevilerin birli¤i, iﬂbirlikçi
Çal›ﬂtay›
bezirganlarla birlik de¤ildir

Alevi Çal›ﬂtay›’n›n ilk oturumu
geçen hafta Bilkent Oteli’nde yap›ld›. Çal›ﬂtay’a Alevi bezirganlar›n›n
yan›s›ra daha önce AKP’nin çeﬂitli
manevralar›na ortak olmay› reddeden ilerici, demokrat baz› Alevi örgütleri de kat›ld›. ‹lk oturumda Alevi kesim ad›na Alevi Bektaﬂ› Federasyonu Baﬂkan› Ali Balk›z, Cem
Vafk› Baﬂkan› ‹zzettin Do¤an, Pir
Sultan Abdal Kültür Derne¤i Baﬂkan› Fevzi Gümüﬂ, Hac› Bektaﬂ Veli Kültür ve Tan›tma Derne¤i Baﬂkan› Tekin Özbil, Alevi Dernekler
Federasyonu Genel Baﬂkan› Metin
Tarhan, Hitit Üniversitesi Ö¤retim
üyesi Osman E¤ri, Hac› Bektaﬂi Veli postniﬂini Veliyeddin Ulusoy gibi
isimler yer ald›.
“Alevilerin birli¤i” ad›na,
AKP’nin Alevilere yönelik manevralar›n›n dayana¤› durumundaki iﬂbirlikçi, Alevi bezirganlar›yla yan
yana gelindi. AKP’nin düzenledi¤i
bu toplant›ya kim hangi amaçla kat›lm›ﬂ olursa olsun, bu ancak
AKP’yi ve iﬂbirlikçi Alevili¤i meﬂrulaﬂt›rmaya hizmet eden bir kat›l›m olmuﬂtur. Çal›ﬂtay’a kat›lmak,
AKP manevralar›n› meﬂrulaﬂt›rmakt›r. ‹ﬂbirlikçi bezirgan Alevili¤i
meﬂrulaﬂt›rmakt›r. Alevilerin birli¤ini yaratmak, iﬂbirlikçi bezirganlarla birlik olmak de¤ildir. Onlarla
yan yana gelmek, bir olumluluk de¤il, AKP’nin kazd›¤› kuyuya düﬂmektir. ‹nançlar›n› satanlarla ayn›
masaya oturman›n Alevi inançlar›n-
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da bir yeri var m›? Bezirganlar düzen içinde bir yer edinmeye çal›ﬂ›yorlar. Ya ilerici demokrat kesimler? ‹ktidar Alevili¤i düzene biat ettirmeye, sindirmeye çal›ﬂ›rken, Alevileri bölmek için çal›ﬂan bezirganlarla nas›l bir araya gelebildiler?
Birkaç hak k›r›nt›s› elde etmek için
mi?
AKP ve Alevi bezirganlar› bu iﬂten o kadar memnun kald›lar ki, Reha Çamuro¤lu Çal›ﬂtay’› “ t a r i h i b i r
g ü n ” olarak de¤erlendirdi. Bir gazetecinin “iftarda masaya oturta mad›¤›n›z örgütler ﬂu anda toplan t›da bir aradalar” sorusu üzerine
Çamuro¤lu; “zaten davet edilme miﬂlerdi ki oturtal›m” diye cevap
veriyor. Bu cevap bile AKP’nin di¤er Alevi örgütlerine nas›l bakt›¤›n›
gösteriyor. Çal›ﬂtay’a kat›lan Alevi
örgütleri AKP’nin vitrinini süslemek için nas›l malzeme oldular›n›
görmek zorundad›rlar.
Çal›ﬂtay’a kat›lmay› savunan ve
bunu meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂanlardan
Necdet Saraç, Birgün’deki köﬂesinde; “Diyanet temsilcilerinin kat›lacak olmas› rahats›zl›k yarat›yor olsa da...” diyor ve ekliyordu: “Cumhuriyet tarihi boyunca gelip geçen
onlarca hükümet sonras› ilk kez düzenlenen bir Alevi Çal›ﬂtay› bir siyasal ‹slam›n temsilcisi AKP taraf›ndan düzenleniyor olmas› adam›n
can›n› ac›t›yor olsa da duygusal
davranmamak gerekiyor.” (30 May›s 2009, Birgün)

AKP’nin düzenledi¤i
bu t oplant›ya k im h angi
amaçla k at›lm›ﬂ olursa
olsun, bu ancak AKP’yi
ve iﬂbirlikçi Alevili¤i
meﬂrulaﬂt›rmaya h izmet
eden b ir kat›l›m
olmuﬂtur.

Birincisi; bu toplant›n›n “siyasal
‹slam›n temsilci” olmakla kalmay›p, ayn› zamanda emperyalizm iﬂbirlikçisi, faﬂizmin yürütücüsü
A K P t a r a f › n d a n yap›lmas› bile bu
toplant›ya kat›lmama gerekçesidir.
Saraç “tart›ﬂmay› AKP’nin belirleyece¤i alanda de¤il, kendi belirleyece¤imiz alanda yürütmeliyiz” diyor. Bu temelsiz bir temennidir.
AKP’nin bu tart›ﬂmalar› kendi istedi¤i zeminde ﬂekil verece¤i baﬂtan
belli de¤il miydi? AKP’nin niyetinin ne oldu¤unun baﬂtan bilinmesine ra¤men bütün Alevilere bu toplant›ya kat›lma ça¤r›s› yap›lmas›ndaki amaç neydi? Saraç “üvey evlat
muamelesi gören, ayr›mc›l›¤a tabi
tutulan, çocuklar›na zorla sunnilik
ö¤retilen, inançlar›ndan dolay› katledilen” Alevilerin at›lan bu ad›m›
daha da geliﬂtirmesi gerekir diyor.
AKP Alevilere yönelik bu politikalar› onaylayan, bizzat uygulayan ve
iktidarda olan parti de¤il midir? Y›llarca Alevileri inkar eden, katleden,
Sünnileﬂtirmeye çal›ﬂan bir iktidarla
Alevilik hangi zeminde biraraya
geldi ve üstelik at›lan ad›m geliﬂtirmek neye hizmet edecek? Toplant›ya kat›lan Aleviler bu sorular›n cevaplar›n› vermek zorundad›r.
‹kincisi; Alevi kesimler Çal›ﬂtay’a diyanetin temsilcilerinin kat›l›yor olmas›ndan rahats›zl›k duymaktad›r. Çünkü Diyanet, Alevili¤i
bir inanç, de¤er sistemi olarak görmemektedir. Zaten Çal›ﬂtay’a kat›lan Diyanet temsilcisi de, Alevilerin
bu noktadaki rahats›zl›¤›n› art›racak
konuﬂmalar yapm›ﬂt›r.
Çal›ﬂtay’dan sonra Hac› Bektaﬂ
Veli Anadolu Kültür Vakf› Genel
Baﬂkan› Ercan Geçmez ilahiyatç›n›n tavr›n› ﬂöyle anlat›yor: “ O t u r u ma kat ›la n i lah iy atç › zi hn iy et ise
s a y g › s › z c a A l evi l ere A le vi l i ¤in
müslüman olup olmad› ¤›n› ö¤ret meye kalkm›ﬂt›r”. (Birgün, 7 Haziran 2009)

14 Haziran 2009

Sünnili¤in Alevilere, Alevili¤i
ö¤retme cüreti bulma zemini, bizzat
AKP güdümündeki bir Çal›ﬂtay’a
kat›lanlarca haz›rlanm›ﬂt›r.
Saraç bu toplant›ya neden kat›lmak gerekti¤ini aç›klarken, “Alevi
toplumunun temsilcileri ortak taleplerle ç›karsa, siyasi iktidar›n elinde
ciddi bir oyunca¤a dönüﬂen tezler
tuzla buz olur” diyordu. Bu toplant›ya kat›lmakla AKP’nin elinde oyunca¤a dönüﬂen Alevili¤in tezleri bozmuﬂ mudur, yoksa onaylanmas›na
m› hizmet etmiﬂtir? Toplant›dan ç›kan sonuçlar AKP’nin tezlerinin hiç
de tuzla buz oldu¤unu göstermiyor.
6 Haziran’da Çal›ﬂtay’a kat›ld›ktan sonraki yaz›s›nda ise Saraç;
“ sorun çözmeme üzer ine kur ul u ve
kendisi d›ﬂ›ndaki hiçbir inanc›,
kül t ür ü, ki m l i ¤i ka bul e tm e ye n ve
entrikalar üzerine yürüyen bir sis temin olmas›, devletin, siyasi iktidarlar›nda bu yaklaﬂ›ma uygun ﬂekillenmesi” bu toplant›lara fazla
misyon yüklenmemesini gerektiyor
diyor. Bu anlat›lanlar AKP iktidar›n›n tasviridir asl›nda. ‹ﬂte bu nedenle bu toplant›ya kat›lmak gerekçesi
diye sunulanlar bile k a t › l m a m a n › n › n g e rekçesidir.
AKP’ ye, iﬂbir li kçi Alevilere
meydan› boﬂ b›rakmayal›m derken, onlar›n meydan›n›n tam ort a s › n a d ü ﬂ ü l m ü ﬂ t ü r. ‹lerici, demokrat Alevi örgütleri aç›s›ndan
olan budur.
“Alevi örgütlerin bir araya gelmesi” diye olumlu gösterilen olgu
ise, bu durumu de¤iﬂtirmiyor. Çünkü birincisi, Alevileri A K P ’ n i n b i r
araya getirmiﬂ olmas› bir u t a n çt › r. ‹kincisi, bir araya gelmiﬂ olmay› olumlu de¤erlendirdikleri kimler? Alevi Bektaﬂi Federasyonu’yla,
Pir Sultanla, Cem Vakf›’n›n bir araya gelmesine önümüzdeki dönem
içinde büyük önemler yüklemek,
Aleviler aras›nda Alevi bezirganlar›n› meﬂrulaﬂt›rmak de¤il de nedir?
‹ﬂbirlikçi Alevi bezirganlar›n› meﬂrulaﬂt›rmak, yaln›zca AKP’nin kendi Alevisini yaratmaya, Alevili¤i
özünden koparmaya hizmet eder.
‹ﬂte bu nedele bu “bir araya geliﬂ”
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de KATILMA GEREKÇES‹ de¤il,
ancak KATILMAMA GEREKÇES‹
OLMALIYDI.
Bu birlik, olumlu de¤il, olumsuz
bir birliktir.

Çal›ﬂtay’a kat›lmakla
Alevilik ne kazanm›ﬂt›r?
Çal›ﬂtay’a kat›lan Alevi Dernekleri Genel Baﬂkan› Tekin Özdil ve
Hac› Bektaﬂ Veli Anadolu Kültür
Vakf› Genel Baﬂkan› Ercan Geçmez
“ h ü k ü m e t Alevi örgütlülü¤ünü
hala yok say›yor” aç›klamas›nda
bulundular. Çal›ﬂtay sonunda ﬂu de¤erlendirmeleri yapt›lar: “Bu çal›ﬂtay Alevilerin her platformda zaten
dile getirdi¤i istemlerini bir kez de
do¤rudan ilgili bakanl›k nezdinde
ifade edilmesinden baﬂka bir anlam
taﬂ›m›yor... Umar›z ki bu durum h ük ü m e t i n A l e vi ör gü t l e r i i ç i nd e y e ni
yandaﬂ muhataplar yaratma giriﬂi mi de¤ildir.”
Bu aç›klamada da itiraf edildi¤i
gibi Çal›ﬂtay’›n as›l amaçlar›ndan
biri iﬂbirlikçi Alevilerin say›s›n› art›rmak ve bunu meﬂrulaﬂt›rmak olmuﬂtur. Ne yaz›k ki demokrat, ilerici Aleviler de bu oyuna gelmiﬂtir.
Alevi Bektaﬂi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kelime Ata ise
Çal›ﬂtay sonunda “Alevili¤in devl e t l e ﬂ t i r i l m e s i g i b i p ro j e l e r i n i n
o l d u ¤ u n u d ü ﬂ ü n ü y o r u z ” diyor.
AKP zaten bu Çal›ﬂtay’la amaçlad›klar›n›n “Alevileri devletle buluﬂt u r m a k ” oldu¤unu aç›kça dile getirmiﬂti. Elbette ki amaç Alevilerin
devlete yedeklenmesidir. As›l sorun
bunun toplant›ya kat›lmadan önce
g ö r ü l m e m e s i n d e d i r.

Alevi bezirganlar›
bunca t eﬂhir olmuﬂken,
onlara t ekrar meﬂruiyet
kazand›rmak a ncak
Alevili¤i güçsüz düﬂürür.
‹lerici, d emokrat
örgütlenmelerinin a lt›n›
oymaktan b aﬂka b ir iﬂe
yaramaz.

AKP’nin “Alevi aç›l›m›” manevras› esas olarak bu Çal›ﬂtay’la pekiﬂtirilmiﬂ, meﬂrulaﬂt›rm›ﬂt›r. AKP art›k
Aleviler üzerinde daha fazla etkili
olacakt›r ve bunun yolunu da o kat›l›mc›lar açm›ﬂt›r. AKP’nin Alevi
aç›l›m› olarak sundu¤u, Alevileri
devlete yedekleme politikas› bundan
sonra kendine daha rahat zemin bulabilecektir. Böylece daha geniﬂ bir
Alevi kesimi üzerinde AKP’nin etki
gücü artacakt›r. AKP, düzen Alevili¤ini yaratma ve alevli¤in özünü, de¤erlerini yok etmede daha fazla yol
katedecektir.
Alevi bezirganlar›yla ayn› masaya oturmak; Alevi halk›n›n inançlar›n›n daha çok istismar edilmesinin
de yolunu açm›ﬂt›r. ‹lerici, demokrat Alevi dernekleriyle bir arada olmak, Alevi bezirganlar›n› daha da
cüretlendirecektir.
Çal›ﬂtay sonunda ilerici, demokrat Alevi derneklerinin bir bölümü,
AKP’nin Alevi halk› üzerinde oynad›¤› oyunlar› görmüﬂlerdir.
AKP’nin zihniyetide, niyetide aç›kt›r. Evet devlet kendi Alevisini yaratmaya çal›ﬂ›yor. ‹ﬂte bu nedenle
hiç kimse AKP’nin de¤irmenine su
taﬂ›mamal›d›r. Ne AKP’nin Alevi
politikalar›n› nede Alevi bezirganlar›n›n AKP iﬂbirlikçili¤ini meﬂrulaﬂt›ran birlikteliklerde yer al›nmal›d›r.
Alevi örgütleri kimlerle hangi zeminde, ne için birlik yapmak istediklerini sorgulamal›d›rlar. E¤er o
birliktelikler Alevili¤in içinin boﬂat›lmas›na hizmet ediyorsa, ne kadar
geniﬂ olursa olsun bunda Alevi halk›n›n ç›kar› yoktur. Alevi bezirganlar› bunca teﬂhir olmuﬂken, onlara
tekrar meﬂruiyet kazand›rmak ancak Alevili¤i güçsüz düﬂürür. ‹lerici, demokrat örgütlenmelerinin alt›n› oymaktan baﬂka bir iﬂe yaramaz.
Tüm ilerici, demokrat Aleviler
AKP’nin ve Alevi bezirganlar›n›n
oynad›¤› oyunlar›n bir parças› olmay› reddederek bu yoldan geri
dönmelidirler. Bu yoldan dönülmedi¤i sürece Alevili¤in özünün yok
edilmesinin önünü açanlar, tarih
karﬂ›s›nda suçlu ve sorumlu duruma
düﬂeceklerdir.
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YOKSULLARDAN ÇALAN HIRSIZLAR
POL‹S‹N H‹MAYES‹NDE
Yoksul halk›n yaﬂad›¤› mahallelerde h›rs›zl›k olaylar›n›n artmas›,
yoksul halka yönelik yozlaﬂt›rma
politikas›n›n da önemli bir parças›.
Yürüyüﬂ’ün son iki say›s›nda çeﬂitli
yaz›larla h›rs›zl›¤›n nedenlerini ortaya koyarak; sorunun, n e d e n l e r i nd e n k o p a r t › l a r a k , bir “asayiﬂ” sorunu olarak ele al›nmamas› gerekti¤ini vurgulad›k.
Bu say›m›zda, sorunun bir “asayiﬂ” sorunu olarak ele al›namayaca¤›n›n bir baﬂka boyutu üzerinde
durmak istiyoruz: H›rs›zl›¤› önlemekle görevli oldu¤u iddia edilen
polisin bu konudaki rolü nedir?
Sistem, polisi “halk›n huzur ve
güvenli¤ini sa¤layan” bir kurum olarak göstermeye çal›ﬂ›yor. Bunun için
polisi sevdirme kampanyalar› düzenliyor, reklam filmleri, televizyon dizileri çekiliyor. Bu dizilerden birinin
ad› onlar›n kafalar›n› yans›tmas› aç›s›ndan ilginçtir: “ A r k a s o k a k l a r ” .
Yani halk›n, yoksullar›n yaﬂad›¤› sokaklar; oralar, h›rs›zl›k, uyuﬂturucu,
fuhuﬂ, kapkaç, kaçakç›l›k gibi her
türlü “nedametin” oldu¤u yerlerdir,
polis olmasa vatandaﬂ›n hali harapt›r.
Tüm bunlarla, “iyi ki polis var ve
can güvenli¤imizi sa¤l›yor” düﬂüncesi empoze ediliyor.

Gerçek böyle mi?
Hemen her mahallede polis karakollar› vard›r. Hemen hepsi de her
gece dolup taﬂar. Fakat sanmay›n ki,
bu gözalt›larla polis, h›rs›zl›k olaylar›na karﬂ› mücadele etmektedir.
Tam aksine, polis; h›rs›zlarla, h›rs›zl›k çeteleriyle bir ﬂekilde içli d›ﬂl›d›r. Hangi mahallede hangi h›rs›zl›k çetesi vard›r, bilir. Hangi çete
oto çalar, hangisi oto teybi çalar,
hangisi dükkanlara, hangisi evlere
girer, kim kapkaçç›, kim yankesicidir, genel olarak bilirler.
Halk›n gözündeki polis imaj›n›
sürdürmek, çeteleri denetim alt›nda
tutmak, pay›n› almak gibi çeﬂitli ne-
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denlerle zaman zaman bunlar yakalan›r, tutuklatt›r›l›r. Ama mekanizma sürer.
Mahallelerdeki polis karakollar›,
sistemin, pratik olarak, bizzat kendi
yaratt›¤› suç ve suçlular›, belli düzeylerde denetim alt›nda tutmay›
amaçlarken, esas olarak da halk
üzerinde bir bask› ve gözda¤› mekanizmas› olarak çal›ﬂ›r. Baﬂka bir deyiﬂle, karakollar, “suça karﬂ› mücadele”den çok, halk›n sisteme karﬂ›
mücadelesini engellemek içindir.
ﬁehirlerin caddelerinde, mahalle
aralar›nda akrepler, panzerler dolaﬂ›r kesintisiz... çevirmeler, aramalar,
kimlik kontrolleri yap›l›r, gözalt›lar›n haddi hesab› yoktur ve her gözalt›na al›nan daya¤a, iﬂkenceye,
hakarete maruz kal›r... Polis, “normal” faaliyeti olarak halka karﬂ› bu
terörü uygularken, di¤er taraftan
mahallelerimizde h›rs›zl›k, fuhuﬂ,
uyuﬂturucu, çetecilik gibi olaylar da
kesintisiz artmaktad›r. Art›yor çünkü, birincisi; açl›k, iﬂsizlik bunlar›
getiriyor; ikincisi; özellikle bu tür
kirli iﬂleri yapmak üzere çeteleﬂenleri, polis himaye ve teﬂvik ediyor.
Mahallelerdeki hemen tüm pis
iﬂler, polise ra¤men de¤il, polisin
himayesi alt›nda yap›lmaktad›r.
Halka gözda¤› veren o donat›ml›
polis, jandarma ayg›t›na ra¤men,
çeteler, h›rs›zlar ellerini kollar›n›
sallayarak dolaﬂ›rlar.
Polisin h›rs›zl›¤›, çeteleri himaye ediﬂinin de iki boyutu vard›r: Bi rincisi; politik olarak, ikincisi; ç›kar ortakl›¤› olarak.
Polis, oligarﬂinin yoksul ve devrime yak›n semtleri y o z l a ﬂ t › r m a
politikas›n›n uygulay›c›s› olarak himaye eder çeteleri.
Öte yandan kontrgerilla politikalar›yla yönetilen bir ülke olman›n
do¤al sonucu olarak, polis devlet
için iﬂkence, infaz yapan, bunun
karﬂ›l›¤›nda rüﬂveti, yolsuzlu¤u
meﬂrulaﬂt›rm›ﬂ bir mekanizmad›r.

‹ﬂte bu iki nedenin kaç›n›lmaz
sonucudur ki, ç›kar elde etmek için
kurulan hemen tüm çeteleﬂmelerin,
mafya örgütlenmelerinin içinde
mutlaka bir polis ba¤lant›s› vard›r.
H›rs›zl›k, uyuﬂturucu, kumar, kad›n
ticareti, akl›n›za gelebilecek tüm pis
iﬂlerin içinde polisler de yer al›r.
Bütün bu olaylar, iktidarlar taraf›ndan “kurum içindeki çürük elmalar”
nakarat›yla, “her kurumda böyle insanlar ç›kar” demagojisiyle geçiﬂtirilmek istenir. Oysa bu durum, yap›sald›r. Mevcut politikalar›n sonucudur. Polisin içinde olmad›¤›, ba¤lant›s›n›n olmad›¤› çeteler yok gibidir. Esas münferit olan budur.

Bilinçli bir politika:
H›rs›zl›¤a teﬂvik!
H›rs›zl›k yoksul semtlerde kald›¤› sürece, düzeni rahats›z etmez.
Tersine, düzenin iﬂine gelir. Çal›nan
para, eﬂya, nas›l olsa yine yoksullar›n mal›d›r. Uyuﬂturucuyu, alkolü,
fuhuﬂu nas›l bilinçli bir politika
o l a r a k yoksul halk›n yaﬂad›¤› semtlerde körüklüyorlarsa, h›rs›zl›¤› da
ayn› ﬂekilde körüklüyorlar. Zaten,
yoksul insanlar içinde uyuﬂturucu,
alkol, kumar ve lüks tüketim özlemleri yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂsa, FUHUﬁ ve
HIRSIZLIK kendili¤inden yayg›nlaﬂacakt›r. Çünkü insanlar, uyuﬂturucu, alkol, kumar ve lüks tüketime
al›ﬂm›ﬂlarsa, o durumda ya bedenlerini satacak, ya çalacaklard›r.
Bu yoksullar› yozlaﬂt›ran bir tür
ç e m b e r gibidir. Bir yerinden bu
çembere düﬂüldü¤ünde, çember her
gün daral›r, her yönüyle kuﬂat›r
yoksullar›.
Oligarﬂinin politikalar› iﬂte bu
noktada sonuç vermiﬂ olur: Halk,
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yozlaﬂt›r›larak kendi sorunlar›na yabanc›laﬂt›r›l›r, yoksulluklar›n›n açl›klar›n›n gerçek nedenlerini göremez duruma
gietirilir, kendilerini aç
b›rakan düzene yönelecekleri yerde, yine kendisi gibi yoksulun mal›na el uzat›r.

hakimiyetlerini kurmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Çeteler, polisin, faﬂist mafya gruplar›n›n
himaye ve teﬂvi¤iyle
örgütlendirilmektedir.
Polisle iﬂbirli¤i içinde,
gençlerimiz bu çetelere
Bu, yoksullar› yozlaﬂt›ran bir ‘çember’dir...
çekilmektedir. Bunlar
Yoksul insanlar içinde uyuﬂturucu, alkol, kumar
halk düﬂman›d›r. Çove lüks tüketim özlemleri yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂsa, FUHUﬁ
Böyle böyle, halk›n
cuklar›m›z› zehirleyen,
ve HIRSIZLIK kendili¤inden yayg›nlaﬂacakt›r. Çünkü
biraraya gelerek örgüth›rs›z yapan, suç ﬂebeinsanlar, uyuﬂturucu, alkol, kumar ve lüks tüketime
lenmesinin, mücadele
kesine dönüﬂtüren, poal›ﬂm›ﬂlarsa, o durumda ya bedenlerini satacak,
lisle birlikte hareket
etmesinin önü kapanm›ﬂ
ya çalacaklard›r.
eden çete baﬂlar›, deoluyor.
yim yerindeyse, ç›ban
Oligarﬂinin “tercihlele yoksullar›n kap›lar›na dayan›rlar.
baﬂlar›d›r. H›rs›zl›¤a, yozlaﬂmaya
ri” çok aç›kt›r. Polis gençlerimize
Kameralar eﬂli¤inde evlere dalar,
karﬂ› mücadelede bu ç›banlar elbet“devrimci olaca¤›na fahiﬂe ol, peinsanlar› neleri var, neleri yok teﬂhir
te temizlenmek durumundad›r. Bu
zevenk ol, çal ç›rp, köﬂeyi dön, haederler. Bir zengine, düzenin bürokçete baﬂlar›n›n kimler olduklar› heyat›n› yaﬂa” dedirten politika, yokratlar›na, anl› ﬂanl› kiﬂilerine karﬂ›
men her mahallede s›r de¤ildir.
sul halk›n yaﬂad›¤› mahallelerde
yap›ld›¤›nda ortal›¤›n k›smen de olBunlar›n ço¤u halk taraf›ndan bilidevrimcilerin örgütlülü¤ünün ve
sa aya¤a kald›r›laca¤› bu uygulamanen tan›nan kiﬂilerdir. Halk›n öfkehakimiyetinin olmas›ndansa, h›rs›zlar, yoksul semtlerinde yap›ld›¤›nda
sinden teﬂhir ve tecrit etmeye, semtl›k çetelerinin, uyuﬂturucu çetelerikimsenin sesi ç›kmaz, çünkü onlar
ten kovmaya kadar bir çok yöntemnin hakimiyet kurmas›n› tercih eder.
ve o semtler, zaten her türlü “melale ç›ban baﬂlar› etkisizleﬂtirilirken,
Polis de bunu sa¤lamaya çal›ﬂ›r. Bunetin” kayna¤›d›rlar, ne yap›lsa azonlar›n örgütledikleri gençler de kanun sonucu, devrimcileri mahalled›r... Oligarﬂinin polisi, bu operaszan›lmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
lerden “temizlemeye” çal›ﬂ›rken,
yonlar›yla zenginin mal›na el uzatGençlerimizi,
çocuklar›m›z›
meydan› h›rs›zl›k, kumar, uyuﬂturuman›n veya polise gerekli harac›
yozlaﬂt›rmalar›na, h›rs›zl›k, uyuﬂtuvermemenin veyahut da devrimcilecu çetelerine, mafyac›lara b›rakrucu çetelerine dönüﬂtürmelerine
re kap›lar›n› açman›n bedelinin a¤›r
makt›r.
izin veremeyiz.
olaca¤›n› göstermiﬂ olur onlara.
Bu çetelerin içinde bulunanlar›n
Sistem h›rs›zlardan ne
Bazen de bu tür operasyonlara,
ço¤u bizim gençlerimiz, çocuklar›aralar›ndaki çeliﬂkiler, çeﬂitli çetelezaman rahats›z olur?
m›zd›r. Gençlerimiz, çocuklar›m›rin kontrolleri d›ﬂ›na ç›kmas› gibi
H›rs›zlar ne zaman ki, zenginlez›n çeteler içinde yer almas›, sadece
nedenler yol açar. ‹ﬂte s›ralanan büre, burjuvazinin oturdu¤u semtlere
onlar›n ailelerinin sorunu de¤ildir.
tün bu farkl› etkenler sonucunda çeyönelir veya mesela Beyo¤lu gibi
Bu sorun, bütün mahalle halk›n›n
ﬂitli çeteler ve h›rs›zlar yakalan›r,
çok gözönündeki yerlerde sistemin
sorunudur. H›rs›zl›¤a karﬂ› mücadetutuklan›r. Ve o durumlarda da oli“güvenilirli¤ini”, “küçük-burjuvale, çok yönlü bir mücadeledir. H a l k ,
garﬂinin polisi, “h›rs›zl›k çetelerine
zinin huzurunu” bozacak ölçüde iﬂB‹RLEﬁEREK, ÖRGÜTLENEbüyük darbe” ﬂovlar›yla “görevini
leri büyütürler, o zaman düzen bunR E K , hem semtlerini h›rs›zl›ktan,
yapan” bir teﬂkilat oldu¤unu imaj›n›
dan rahats›z olur.
çetelerden
temizleyecek, hem gençpekiﬂtirir.
H›rs›zlar, “çatmamalar›” gerelerini, çocuklar›n› kazanacakt›r.
ken baz› kesimlere çatt›klar›nda ya
H›rs›zl›¤a karﬂ› mücadele, bu yaGençlerimizi yozlaﬂt›ranlar, n›yla polisin semtlerimizdeki halk
da Etiler gibi uzanmamalar› gerehalk düﬂman›d›r
ken yerlere uzand›klar›nda, polis
düﬂman› faaliyetlerine karﬂ› müca“sürek operasyonlar›” düzenler.
deledir. H›rs›zl›¤a karﬂ› mücadele,
Yoksul halk›n yaﬂad›¤› semtleroligarﬂinin yozlaﬂt›rma politikalar›de h›rs›zl›k, gasp, kapkaç, fuhuﬂ,
Operasyonlar›n hedefinde yine
na karﬂ› mücadeledir. Biz bu meseuyuﬂturucu, çek, senet tahsilat› yaço¤u kez do¤rudan yoksullar›n
lenin üzerine do¤ru ve sistemli bir
pan çok say›da çeteler bulunmaktasemtleri vard›r. Polisin adeta tübiçimde gitti¤imizde polisin de
d›r. Bu çeteler mahalle halk›, esnafmüyle “suçlu” ilan etti¤i belli semtoyunlar› bozulacak, yozlaﬂt›rma polar, gençlerimiz, hatta ilk veya orta
lere yönelik operasyonlarda her
litikas›n›n önüne bir barikat daha
okula gidip gelen çocuklar›m›z üzetürlü hukuksuzluk, keyfilik meﬂruörülmüﬂ olacakt›r.
dur. Koç baﬂlar›yla, kar maskeleriyrinde bask› kurmakta, halk üzerinde
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Kaç S›k›yönetim, Kaç Ola¤anüstü Hal, Kaç Katliam?
Bu Kaç›nc› Tehdit? Kaç›nc› ‹nkar? Kaç›nc› Gözda¤›?
‘Arars›n›z... bulursunuz’, ama Yok Edemezsiniz!

KÜRT HALKININ KURTULUﬁUNU
ENGELLEYEMECEKS‹N‹Z!
Türkiye öyle bir ülkedir ki, politikalar›n ve demagojilerin özünü
görmeyenlerin, egemen s›n›flar›n
belirledikleri gündemlerin peﬂinde
oradan oraya savrulmalar› kaç›n›lmazd›r. Bir gün, “Kürt sorununda
çözüme çok yak›n›z” der baﬂbakan
ve cumhurbaﬂkan›. Ertesi gün, ayn›
kiﬂiler, “kimlik siyaseti gütmek ihanettir” diye kestirip atarlar. “Kürt
realitesini” tan›malar› bile günübirliktir onlar›n. Bir gün “f›rsat” sözleri manﬂetlere ç›kar. Kimileri tam o
“f›rsat!” sözü üzerinden teoriler yap›p, “iﬂte çözüm vakti geldi” öngörülerinde bulunurken, manﬂetlere
bu kez, “vururum, yok ederim” sözleri ç›kar.
Böyle bir siyasi ortamda yönünü
ﬂaﬂ›rmaman›n güvencesi, ezenler ve
ezilenler saflaﬂmas› konusunda, s›n›f bak›ﬂ aç›s›nda net olmakt›r.
Yürüyüﬂ’ün geçen haftaki “‹yi
ﬁeyler Olacak Elbette” baﬂl›kl› yaz›s›nda ﬂöyle deniyordu: “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 ha z›rl›ktan sözedildi¤ini anlar›z.” (7
Haziran 2009, Say›: 183)
Buna ra¤men oligarﬂinin dilindeki “iyi ﬂeyler”den, “f›rsat”lardan
halka da payeler ç›karanlar›n yan›ld›klar›n›n görülmesi için yine çok
zaman geçmesi gerekmedi.
‹lker Baﬂbu¤ geçen hafta Amerika’da yapt›¤› aç›klamada “iyi ﬂeyl e r ”in, “ t a r i h i f › r s a t ”›n ne oldu¤unun çerçevesini ﬂöyle çizdi:
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“....T SK ol ara k b izi m t ut um u m u z ço k a ç ›k . Kü lt ür e l öz gü r lü kl e re evet. Bireysel kalmak ﬂart›yla.
Devlet kü ltürel özgürlüklerin önü nü açabilir. Bunun d›ﬂ›nda, yok
top lu msal haklar v es aire g ib i dü ﬂüncelerin biz yan›nda de¤iliz.
T S K ol ar a k bi zi m i ç i n ön em l i o la n
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu ﬂundan itibaren var olan iki niteli ¤idir. Biri ulus devlet, ikincisi üniter devlet. Biz ne ulus devletin çivisini oynatma konusunda tav›r al› r›z, ne de üniter devletin.” (Referans, 9 Haziran 2009)
Bu sözler, emperyalizmin empoze etti¤i, oligarﬂinin hemen her kesiminin söyleyebilece¤i sözler asl›nda. Sözleri özeti ﬂu; baz› “bireysel haklar”, yani u l u s a l h a k k › r › n t › l a r › tan›r›z, ama Kürt ulusu gerçe¤ini ve o gerçe¤in kendi kaderini tayin hakk›n› inkara devam edece¤iz... Ama as›l politika, Baﬂbu¤’un
yukar›daki sözlerini tamamlayan ﬂu
sözlerinde somutlan›yor:
“Terörist örgüt tamamen ortadan kald›r›l›ncaya kadar savaﬂ makta çok kararl›y›z... Teröristi
beklemem, aksine gider, a r a r b u l u r
ve yok ederim”.
Bu noktada, AKP’yle Genelkurmay Baﬂkan› Baﬂbu¤’un Kürt sorununa yönelik politikada veya daha
dar anlamda “f›rsat”tan ne anlad›klar› konusunda FA R K L I düﬂündükleri, Genelkurmay’›n AKP’nin çözüm iste¤inin önünde E N G E L
oluﬂturdu¤u teorileri yapanlara ﬂunu
hat›rlatal›m. Baﬂbakan Erdo¤an’›n
dan›ﬂman› Yalç›n Akdo¤an “f›rsat”›
ﬂöyle tan›ml›yordu: “Bence f›rsat,
öncelikle PKK’nin etkisizleﬂtiril m e s in e y ö n e l i k b e k l e n t i y i i f a d e e t mektedir. Çünkü, PKK’nin etkisiz-

leﬂtirilmesi ayn› zamanda daha fazla demokratik aç›l›m sürecinin önünü açacakt›r. ”
Burada Baﬂbu¤’dan farkl› bir tan›m ve çözüm gözükmemektedir.
Oligarﬂinin di¤er temsilcilerinin
düﬂünceleri de Baﬂbu¤’dan farkl›
de¤ildir. Cumhurbaﬂkan›ndan düzenin muhalefet partilerine kadar hepsi bu noktada hemfikirdirler. Benzer
ﬂeyler söylemektedirler. Baﬂbu¤,
“önemli bir süreç içindeyiz. Devlet in il gil i tüm kurumla r› da bunun
f ar k › n d a v e b i r u y u m i ç i n d e ç a l › ﬂ › l›yor” derken, bu süreçte esas olarak
Kürt halk›n›n yurtsever örgütlenmesini ve mücadelesini tasfiye etmeyi
amaçlad›klar›n› gizlemiyorlar.

‘F›rsat’, Tasfiyedir!
Oligarﬂinin “Tarihi F›rsat” dedi¤i ﬂeyin Kürt halk›n›n mücadelesinin tasfiyesi oldu¤u bir çok kesim
taraf›ndan ﬂimdi daha aç›kça telaffuz edilmeye baﬂland›. Oligarﬂi bu
konuda, Amerika ve Avrupal› emperyalistlerin deste¤ini arkas›na alarak, bir tasfiye sald›r›s›na geçmiﬂtir.
Oligarﬂinin çeﬂitli kesimleri bu
operasyonun çerçevesini “ﬂiddet
çözüme engeldir”, “PKK varken
çözüm olmaz”, “silahlar susmadan
çözüm gündeme gelmez” gibi, birbirinden farkl› görünen ama özünde
ayn› noktada buluﬂan biçimlerde
ifade ediyorlar.
Kürt sorununu kabul etsin veya
etmesin, oligarﬂinin politikalar›n› belirleyen, hala “esas sorun terör sorunudur” yaklaﬂ›m›d›r. Baﬂbu¤, bunu
bir kez daha aç›k hale getirmiﬂtir.
“Terör”ün baﬂ› ezilmeden Kürt
halk›n›n ne demokratik talepleri
karﬂ›lanabilir, ne de ekonomik sorunlar› çözülebilir deniliyor. Baﬂka
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bir deyiﬂle Kürt halk›n›n tüm taleplerinin önüne “terörün” bitirilmesi
yani mücadelenin ve örgütlenmenin
tasfiyesi ç›kar›l›yor. Kürt halk›na,
“bar›ﬂ istiyorsan›z, direnmeyeceksiniz” deniyor. K›r›nt›lar karﬂ›s›nda
tasfiyeye raz› olmak dayat›l›yor.
Peki kabul edilmezse, “ a r a r..
bulurum.. yok ederim” denilerek
halka tehditler ya¤d›r›l›yor.
Bugüne kadar yapt›klar› zaten
bundan farkl› de¤ildi elbette.
Tehditler de zaten, s›n›r ötesi ve
içi katliamlarla, “terör örgütüyle
iliﬂkisi var” gerekçesiyle DTP’ye,
demokratik kurumlara, sendikalara
sald›r›larla somutlan›yor.
Oligarﬂinin çözümden anlad›¤›
budur. B u p o l i t i k a ; i l h a k , i n k a r,
asimilasyon ve imhad›r. Hangi aç›-

l›mlardan, reformlardan, ad›mlardan bahsediyor olursa olsun, politikas›n›n özü budur oligarﬂinin. Kürtçe’nin serbest b›rak›lmas›nda, Kürtçe TV’nin, Kürtçe kurslar›n, üniversitelere Kürtçe bölüm aç›lmas›n›n
gündeme getirilmesinde hepsinde
amaç devletin temel politikalar›na
hizmet etmesidir. Baﬂbu¤ devletin
bu görüﬂünü de aç›kça ifade ediyor.

“Yok e tm e” P ol i ti k a la r›
Oligarﬂinin
Çözümsüzlü¤üdür
Bir halk, katledilerek tüketilemez. Bunu en iyi bilenlerdendir oligarﬂi. Ony›llard›r katlediyor. Bugünkü gelinen noktada yine “arar
bulur yokederim”den baﬂka çözümü
yoktur. Kürt halk›n›n kimli¤ine sa-

‹ﬁB‹RL‹KÇ‹L‹⁄‹N ÖDÜLÜ: BAﬁBU⁄’A
ONUR MADALYASI
‹lker
Baﬂbu¤’a
ABD gezisi s›ras›nda ONUR MADALYASI verildi.
Bu madalya neyin
karﬂ›l›¤›yd›? Elbette bir karﬂ›l›¤›
vard›r. Emperyalistler durduk yerde hiç
kimseyi onurland›rmaz(!)
‹lker Baﬂbu¤’a verilen bu madalya iﬂbirli¤inin, emperyalistlere
hizmetlerinin karﬂ›l›¤› verilmiﬂtir.
‹ﬂbirlikçi oligarﬂik devletin
cumhurbaﬂkan›ndan baﬂbakan›na,
genelkurmay baﬂkan›na kadar üst
düzey yöneticileri, o makamlara
gelmeden önce mutlak ﬂartla önce
ABD’den onay almak zorundad›rlar. Daha partilerini kurmadan önce
burjuva partilerinin yöneticileri,
önce efendilerinin onay›n› al›rlar.
Ordunun üst komuta merkezindekiler de ayn› ﬂekilde ABD’ye en iyi
derecede uﬂakl›k yapacaklar›n› ispatlamadan o mevkilere yükselemezler.
Hepsi de “ulusalc›” geçinirler
ama, kopkoyu bir Amerikanc›’d›r-
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lar. Onlar›n ulusalc›l›klar›, vatan
millet söylemleri koca bir yalandan, sahtekarl›ktan, demagojiden
ibarettir. ‹ﬂbirlikçiliklerini, uﬂakl›klar›n› gizlemek içindir. E¤er ne kadar çok vatan-millet edebiyat› yap›yorlarsa bilin ki, o kadar iﬂbirlikçi,
uﬂakt›rlar.
‹lker Baﬂbu¤’a verilen bu madalya da iﬂbirlikçili¤in tescilidir.
Onlar›n en büyük onur(!) kayna¤›
efendilerinden aferin almakt›r.
O madalya onur de¤il, halklar›
katletmenizin onursuzlu¤unun madalyas›d›r. Genelkurmaya, kendi
halk›n›n katletmesi için o madalyay› verdiler. Çünkü yeni-sömürge
bir ülkede, iﬂbirlikçi ordunun görevi budur. Efendileri ad›na sömürünün sürdürülebilmesi için görevini
en iyi ﬂekilde yapmakt›r. Bu görev,
içte kendi halk›n› katletmektir. Faﬂizmin uygulay›c›s› olmakt›r. Kendinden öncekiler gibi Baﬂbu¤ da bu
görevini “baﬂar›”yla yerine getirmektedir.
Dünya halklar›n›n katili ABD
taraf›ndan onurland›r›lmak ve
ödüllendirilmek gurur duyulacak

hip ç›kmas›ndan ve bu mücadelenin
gerçek bir kurtuluﬂ mücadelesine
yönelmesinden, bu güçlü dinami¤in
Türkiye halklar›n›n kurtuluﬂ mücadelesinin bir parças› olmas›ndan
korkmaktad›r. Halk›n mücadelesini
tamamen bitirmeden de korkular›ndan kurtulamayacakt›r.
Buna karﬂ› Kürt halk› geri bir tek
ad›m dahi atmadan mücadeleye devam etmelidir. Geriye at›lan her
ad›m daha büyük ac›lar›, daha büyük katliamlar› getirecektir. Halklar›n direnmekten ve savaﬂmaktan
baﬂka yolu yoktur. Hiçbir güç direnen halk› yenemez. Oligarﬂinin tehditleri, imhas› ve katliamlar› da
Kürt halk›n›n direniﬂi karﬂ›s›nda boﬂa ç›kar›lacakt›r.
de¤il utan›lacak bir durumdur. Ama
siz uﬂakl›¤›n›zla övünebilirsiniz. ‹ﬂte o madalya sizin gerçek yüzünüzdür. O madalya yapt›¤›n›z ve yapaca¤›n›z katliamlar›n ödülüdür.
Amerikan uﬂakl›¤›n›n ödülüdür.
Tüm genelkurmay baﬂkanlar›na
yapt›klar› gibi, Baﬂbu¤’u da ça¤›r›p
hem destek verdiler hem de yeni istekleri için haz›rlad›lar. Baﬂbu¤ orda bir yemekte yapt›¤› konuﬂmada,
“A B D, Tü rkiye ’n in y umu ﬂa k gü ç
nüfuzun dan ve Ortado¤u’da istik rar çabalar›ndan yararlanabilir”
ifadesini kullan›yordu. “Bizi kullan›n” diyor. Irak’ta, Afganistan’da,
Ortado¤u’da, nerede isterseniz orada kullan›n diyor. Ald›¤› ödülün
hakk›n› veriyor. Halk›n›z›n can›,
kan› üzerinden minnettarl›¤›n› ödemek istiyor. Tayyip’in dan›ﬂman›
da bir ara Tayyip için öyle demiﬂti.
“Delikten süpürmeyin”, “onu kul la n › n ” demiﬂti. ‹ﬂte, bu ülkenin yöneticileridir bunlar. ‹ﬂçisine, köylüsüne, esnaf›na, kendi halk›na karﬂ›
efelenen Baﬂbakan›, Genelkurmay
baﬂkan›, efendilerine kendilerini
kulland›rmak için bile k›rk takla
atarlar. Bunlar emperyalizmin
adamlar›d›r. Bu ülkeyi emperyalistler ad›na yönetmektedirler. Ald›klar› madalya onun ödülüdür.
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S‹Z UNUTSANIZ,
DÜﬁMAN UNUTMAZ!
Hat›rlanaca¤› gibi, DTP Eﬂbaﬂkan› Ahmet Türk geçen hafta, “ b a r›ﬂ için 17 bin faili meçhulü... Diyarbak›r ’daki iﬂkenceleri unutu ruz” demiﬂti. Burjuvazi cephesinde
hemen yank›s›n› buldu bu sözler.
Vatan gazetesinden Sanem Altan, Ahmet Türk’le yapt›¤› röportajda bu sözleri öne ç›kar›yordu özellikle ve röportaj›n sunumununda
ﬂöyle diyordu: “... Ama beni etkileyen ‘Kardeﬂlik için 17 bin faili meçhulün katilini affetmeye haz›r›m’ demeniz oldu. Bu söylenmesi kadar
da k ola y b ir du yg u de ¤ il. Ç a rp ›c ›y d› gerçekten.” (Vatan, 7 Haziran
2009)
“Bin lerce ö ldü k, ad alet istiy o r u z ! ” denildi¤inde, bu tart›ﬂmas›z
do¤al ve meﬂru bir istektir. Ancak
burjuvazi adalet istemini bir “suç”a
dönüﬂtürerek, adalette diretenleri
suçlayarak onlar› bask› alt›na almaya çal›ﬂ›yor. Burjuvazi, reformist
kesimler adalet talebini ileri sürdükçe, onlar› “uzlaﬂmazl›kla” suçluyor;
“ b u r j u v a z i y l e u z l a ﬂ m a z ” olmak
asl›nda bir olumluluktur; ama küçük-burjuvazi öyle düﬂünmedi¤i
için, derhal bu bask›lanma alt›na girerek, taleplerinden vazgeçip ne kadar uzlaﬂmadan yana, ne kadar diyalogcu oludu¤unu kan›tlamak için
en geri çizgiye savruluyor.
Adalet isteyen suçlan›rken, burjuvazinin sözcülerini, kalemﬂörlerini, “ 17 bin faili meçhulün katilini
affetmeye haz›r›m” demek etkiliyor.
K i l i t n o k t a b u d u r iﬂte.
Kuﬂku yok ki, onlar da 17 bin
faili meçhulün unutulabilece¤ine
inanmakta güçlük çekiyor. Yaﬂanan
onca ac›n›n, yak›lan, y›k›lan, boﬂalt›lan köylerin, iﬂkencelerin, binlerce
evlad›n ac›s›n›n “unuturuz” demekle unutulabilece¤inden ﬂüpheliler
onlar da. Çünkü tarihsel olarak bunun o kadar kolay olmayaca¤›n› biliyorlar. Onun için “çarp›c›” bulu-
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yorlar Ahmet Türk’ün aç›klamas›n›.
Burjuvazi iﬂte böyle bir “bar›ﬂ”
istiyor: H i ç b i r ﬂeyin hesab› sorul m a y a c a k , geçmiﬂ unutulacak. Binlerce faili meçhul, kay›plar, yak›lan
köyler, yurdundan edilen milyonlar
hat›rlanmayacak... Adalet istenme y ec ek , i n s a n l › ¤ › n b u e n s o y l u ö z l e m i n d e n v e i s t e m i n d e n d e v az g eçi l ec e k .
Peki, böyle bir ﬂey mümkün
mü?.. Varsayal›m ki mümkün oldu,
bütün bunlar unutuldu; adaletin olmad›¤› bir yerde bar›ﬂ›n oldu¤u görülmüﬂ müdür? On y›llard›r ac›n›n
her türlüsünü yaﬂayan Kürt halk›ndan ac›lar›n› unutmas›n› istemek
adil midir? Herﬂey unutulacaksa,
adaletten bile vaçgeçilecekse, ne
içindi bütün mücadele, ne içindi
ödenen bedeller? Kimi güçlendirir
böyle bir unutuﬂ; halk› m›, sistemi
mi? Ve böyle bir anlay›ﬂla Kürt sorunu çözülebilir mi?
Burjuvazi tarihi silmekten yanad›r genel olarak. “ Geçmiﬂe tak›l›p
kalmayal›m, gelece¤e bakal›m” diyerek unutturmaya çal›ﬂ›r suçlar›n›.
DTP Eﬂbaﬂkan› Ahmet Türk de, iﬂte
bu noktada burjuvazinin deste¤ini
alabilece¤i ﬂeyleri söylüyor. Burjuvazi bu noktada onu “ farkl› bir
Kürt, farkl› bir siyasetçi” diyerek
“ödüllendiriyor”.
“Fark” diye tan›mlad›klar› düzenle uzlaﬂmaya aç›k olmakt›r. Ve
bu noktada da elbette Ahmet Türk
bir kiﬂi de¤ildir, bu çizgi kendi “kiﬂisel” görüﬂleri de¤ildir, o, bir siyasi çizginin temsilcisidir, bunu da
herkes biliyor. 17 bin faili meçhulü,
Diyarbak›r’› unutma noktas›na gelen bu çizgidir.
Bu çizgi t›kanm›ﬂt›r.
Belirleyici olmad›¤› aç›k olan
birkaç söz ve tav›r üzerine olumlu
geliﬂmeler var deyip, çözüm yoluna
girildi¤ini söyleyen, bir hafta on

gün sonra, yine belirleyici olmayan
birkaç söz ve tav›r üzerine, inkar ve
imha sürüyor diyen politik istikrars›zl›k, bu t›kan›kl›¤›n bir sonucudur.
Emperyalizmin ve oligarﬂinin
icazeti esas al›nm›ﬂ, onlar›n kabul
edebilece¤i öneriler ﬂekillendirilmektedir.
Ahmet Türk, sözkonusu aç›klamay› neden ﬂimdi yapt›? Nas›l olup
da soyut, mu¤lak bir kaç söz üzerine “olumlu geliﬂmeler var” havas›na girdiler?.. Bu sorular cevaplanamamaktad›r.
Ahmet Türk, sözkonusu konuﬂmalar› içinde diyor ki: “PKK’n›n
geldi¤i nokta bar›ﬂc›l bir sürecin
ö n ü n ü a ç › y o r ”.
Devam›nda da ﬂunlar belirtiliyor: “PKK’nin geldi¤i nokta... Ba¤›ms›z Kürdistan yerine, sorunun
Türkiye’nin bütünü içinde çözümü.... ‹steklerinin ça¤daﬂ dünyada
kabul edilebilir olmas›, bar›ﬂ için
çok önemli.”
Demek ki “ba¤›ms›z Kürdistan”
istemek yanl›ﬂ. Demek ki, “ça¤daﬂ
dünyada [siz bunu emperyalist dünyada diye okuyun] kabul edilebilir
olmayan çözümler yanl›ﬂ.
Peki bu “yyanl›ﬂ” ve “dd o ¤ r u”lar
kimin gözünden bak›larak de¤erlendiriliyor; burada soraca¤›m›z as›l
soru bu olacakt›r.
PKK, “Ba¤›ms›z Kürdistan” talebinden vazgeçeli y›llar oldu. “Bar›ﬂ” ad›na say›s›z “ateﬂkes”ler ilan
edildi. Bu yeni bir ﬂey de¤il. Fakat
“bar›ﬂ” gelmedi. Oligarﬂi, terörünü
daha da t›rmand›rd›. Dolay›s›yla
Türk’ün bu öngörüleri de tart›ﬂmal›.
Gelinen nokta, h›zla “ bar›ﬂ olsun da nas›l olursa olsun” çizgisine
yaklaﬂmaktad›r.
Sanem Altan’›n “Siz tam ne isti-
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yorsunuz?” sorusuna Türk ﬂu cevaiçinde” diyerek boﬂ beklentiler dile
tahlil ediyorlard› mevcut durumu.
b› veriyor: “... net, ﬂart gibi ifadeler
Ama ayn› günlerde ﬂu tahliller de
getirirken Baﬂbu¤; “Bize bu konukullanmam›z sürecin önünü t›kar
da kimse ak›l vermesin ... Ne duru- yap›l›yordu:
(...) Karﬂ›l›kl› affetmemiz laz›m en
r um , n e d e t erö r istle r g el sin di ye
“Gül, bir f›rsattan bahsediyor,
baﬂta... Tek bir seçenek yok. Bir
beklerim. Aksine, gider, a r a r b u l u r
ama hükümet sessiz kal›yor. Opeﬂ art s unu lm uyor y an i, diyalog ku ve yok ederim” diyor.
rasyonlar devam ediyor. Hem de
ru lm as› i çin bi z her ﬂey e h az›r› z.”
imha amaçl›. Sorunun çözümü için
Ahmet Türk, PKK’nin siyasal
hiçbir muhatab› kabul etmiyorlar,
Halk›n ç›karlar›n› savunan, bu
olarak geldi¤i bu en geri noktay›
var olanlar› da ortadan kald›rmaya
kadar y›l savaﬂ›p bu kadar büyük
“bar›ﬂ›n önünü açan bir f›rsat” olabedeller ödeyen bir hareket, “her ﬂeçal›ﬂ›yorlar. Bu inkar-imha siyaserak görürken Baﬂbu¤, bu geri noktatinde ›srar etmek demektir. ” (Cemil
ye” haz›r olamaz; o hareketin ﬂarty› ﬂöyle de¤erlendiriyor: “... Kuzey
lar› olur, olmazsa olmazlar› olur,
Bay›k, Aktuel Bak›ﬂ, 17 May›s
Irak’›n art›k kendileri için bir cennetlikleri olur. Olmal›d›r. Kürt halnet olmad›¤›n›, silahla bir yere va- 2009)
k›n›n ç›karlar› bunu gerektirir.
ramayacaklar›n›, anlad›lar. Ama
F›rsat, çözüm, silah b›rakma tarbitti demek çok yanl›ﬂ olur. Ancak, t›ﬂmalar›n›n eﬂli¤inde bir ay sonra
17 bin faali meçhulü, Diyarba bugün gelinen nokta, daha önce gelinen noktaya iliﬂkin ﬂunu söylük › r ’› unutmak, en geri çizgidir,
benzeri olmayan bir noktad›r demek
yorlar: “Kürt sorununun çözümündaha gerisi yoktur. Talepleri bu ﬂemümkün.” diyor. (Hürriyet, 4 Hazikilde geriye çekmek, Kürt milliyetde f›rsat var’ söylemlerinin içi boﬂ
ran 2009)
çi hareketin daha önce aç›klad›¤›
görülüyor. ... Genelkurmay›n sözle“hakikatleri araﬂt›rma komisyonu”
rinin tek anlam› vard›r; o da hiçbir
Oligarﬂinin “tarihi f›rsat”tan kasgibi meﬂru adalet taleplerini bile saçözüm politikas› olmad›¤›d›r. ”
tetti¤i budur: PKK’yi bitirmek.
vunamaz hale gelmek, t›kan›kl›¤›n
(Mustafa
Karasu, 9 Haziran 2009)
Kürt halk›n›n direniﬂini en küçük
bir baﬂka ifadesidir. Art›k adalet isdinamiklerine kadar yok etmek. Ve
Ama, bunlar da belirleyicilik tateminden bile vazgeçilen bir noktaoligarﬂi bu konuda kendilerinin de
ﬂ›m›yor; Kürt milliyetçi hareket
ya gelinmiﬂtir. Bu öyle bir bar›ﬂ ki
ifade etti¤i gibi -aralar›ndaki iktidar
çevresinde “çözüldü çözülecek...
adaletsiz... Ama oligarﬂi bu en geri
savaﬂ›n›n bunca derinleﬂmesine ra¤çözüm sürecine girildi” tarz›nda
noktaya da h a y › r diyor.
men- bütün kurumlar›yla “uyum
söylemler devam ediyor, dahas› yuiçinde”
çal›ﬂ›yor.
AB,
ABD
emperGenelkurmay Baﬂkan› ‹lker Baﬂkar›daki tespitlere ra¤men PKK’nin
yalizmi de tam deste¤ini veriyor bubu¤u Washington’da “tarihi f›rsat”
ve DTP’nin politikalar›, hala “çönun için.
züm sürecine girildi¤i” tespitlerine
üzerine söyledi¤i sözler ortada:
göre belirleniyor.
Kürt milliyetçi hareketi ise böy“... mesela sadece ekonomik ve
le
bir
dönemde
en
geri
noktada
kensosyo -k ü l t ü r e l a l a n l a r d a a t › l a n
Bu çeliﬂkiler, bir istikrars›zl›¤›,
ad›mlarla terör bitirilir diye düﬂün- disiyle anlaﬂ›lmas›n›, bar›ﬂ›n sa¤bir kafa kar›ﬂ›kl›¤›n›, bir acelecili¤i
lanmas›n› istiyor.
mek büyük bir hata olur. Burada,
ve bir t›kan›kl›¤› ortaya koyuyor.
terörü hemen çözemiyoruz diye
T›kan›tl›¤› aﬂmak için devrimci als a b r › m › z › y i t i r m e m e k v e m ü c a d e le
ternatifler yerine, mevcut gerçekli¤i
T›kan›kl›k aﬂ›labilir!
azmimizi kaybetmememiz gerekir.
zorlama yorumlara tabi tutan politiGeçti¤imiz may›s ay› içinde “Bu
T SK ’n i n g ö r ev i t er ö r ist le ri ta ma kalardan medet umuluyor. Bu nokf›rsat›n
heba
edilmemesi
için
haremen ortadan kald›rana dek müca tada tutarl›, bütünlüklü bir politikakete geçme zaman› geldi ve geçidelesine devam etmektir.” (Hürrin›n ortaya ç›kmas› da mümkün deyor.” tahlili yap›l›yordu Kürt yurtyet, 4 Haziran 2009)
¤il elbette.
sever
bas›nda.
Parlamentodaki
Oligarﬂi, Kürt halk›, mücadeleOligarﬂi, Kürt sorununda çeﬂitli
“Koﬂullar›n
bir
bar›ﬂ
f›rDTP’liler,
den vazgeçerse, silahlar›n› b›rak›rmanevralar yapsa, çeﬂitli ulusal hak
sat› yaratt›¤› tart›ﬂmas›z bir gerçek. sa, geçmiﬂe sünger çekip her ﬂeyi
k›r›nt›lar›n› ortaya atsa da, sorunun
Bu f›rsat heba edilmemeli.” diye
unutursa “bar›ﬂ” gelir diana noktas›n› oligarﬂi aç›yor. “Ancak o zaman”,
s›ndan hala “Terörü bitirmek” anlay›ﬂ› oluﬂturmak- Diyarbak›r Hapishanesi bu “yanl›ﬂ” ve
demokratikleﬂme de, eko“ d o ¤ r u ” l a r kimin
tad›r.
nomik kalk›nma da olur
diyor.
gözünden
Ahmet Türk, “Bu sürecin demokratik bir sürece
“Unutmaya haz›r›z..”
bak›larak
evrilmesi için operasyondemek, “her ﬂeye haz›de¤erlendiriliyor;
larda da hassasiyet göster›z” demek, iﬂte bu yüzburada
rilmesini istiyoruz. Opeden, emperyalizmin ve
s
o
r
a
c
a
¤
›
m
›
z
a
s
›
l
rasyonlar da durmal›. ‹noligarﬂinin dayatmalar›n›
s o r u b u o l a c a k t › r.
sanlar›m›z bar›ﬂ arzusu
kabul etmek anlam›na ge-
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Diyarbak›r Sokaklar›
liyor.
Türk, Sanem Altan’la
röportaj›nda “ D ü n y a n › n
da ba r› ﬂ i st e di ¤i bi r k on j o n k t ü r ”den bahsediyor.
Ahmet Türk, hangi dünyadan ve hangi “konjonktür”den söz ediyor?
Afganistan’› iﬂgal eden, Irak’›
iﬂgal eden, ülkeleri, örgütleri “terörist” ilan edip, onlara karﬂ› SAVAﬁ
ilan eden emperyalizmin dünyas›
m› bar›ﬂ isteyen bir dünyad›r?
Emperyalizmin “bar›ﬂ, demokrasi, insan haklar›” üzerinden sürdürdü¤ü riyakar ve istismarc› söylemler gerçek kabul edilirse, dünya koﬂullar› öyle görünebilir. Ama bu görünümün gerçekle ilgisi yoktur. Bu
görümümün gerçekli¤i, ABD devlet
baﬂkan› Obama’n›n “bar›ﬂ” masallar› kadar gerçektir.
Ahmet Türk’ün bahsetti¤i dünya
koﬂullar›, emperyalizmin direnen ve
savaﬂan halklara, ülkelere, direnme
hakk›ndan vazgeçmeyi dayatt›¤› bir
dünyad›r. D‹RENMEY‹N diyor
emperyalistler. “Silahla bir yere var›lmaz” diyor. “Teslim olun” diyor.
Irak’›, Afganistan’› teslim olmayanlar›n a k › b e t i olarak gösteriyor.

Enes’in hesab›n›
sormayan bir
çöz üm, çöz üm
o l a b i l i r mi?.. Kim
hangi hakla Enes
için adalet
istemekten
vazgeçebilir?

“Herkes bundan ders almal›” diyorlar yak›lm›ﬂ y›k›lm›ﬂ ülkelerin
önünde. O kan gölünü tüm dünya
halklar›na karﬂ› bir gözda¤› olarak
kullan›p teslimiyeti dayat›yorlar.
“Ça¤daﬂ dünyan›n kabul edebilece¤i bar›ﬂ” deyimi, bu teslimiyeti
kabul etmekten BAﬁKA H‹ÇB‹R
ANLAMA GELMEZ.
Oligarﬂinin masas›nda Kürt sorununun çözümü yoktur. Olamaz. Bunun nedeni öyle bahsedilde¤i gibi
baz› yöneticilerin basiretsizli¤i, “çözüm iradesi gösteremeyen” liderlerin iradesizli¤i, korkakl›¤› veya
Genelkurmay’›n engel oluﬂu de¤ildir. E¤er oligarﬂi bir çözümden bahsediyorsa, o Kürt halk› için bir çözüm olmayacakt›r. Oligarﬂi için, emperyalizm için bir çözüm olacakt›r.
Düzen içi tercihlerde bulunanlar,
o düzen içinde yeralabilmek için
geçmiﬂi, binlerce ﬂehidini, unutabilirler. Ama emperyalizm ve oligarﬂi

Destan destan ölümsüzleﬂtiler;

Destanlarla yaﬂataca¤›z!
TAYAD'l› Aileler, 7 Haziran günü, ﬂehitlerimizden Sibel Yalç›n,
Selçuk Akgün, Sad›k Mamati ve
Süleyman Örs'ün anmalar› için Gazi Mahallesi Karayollar› Pir Sultan
Abdal Derne¤i'nde topland›. Oradan Selçuk Akgün ve Sibel Yalç›n'›n bulundu¤u Alibeyköy Mezarl›¤›'na gidildi.
Alibeyköy Mezarl›¤›'nda yap›lan anmaya 50 kiﬂi kat›ld›. 'Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez' pankart›n›n aç›ld›¤› anmada Selçuk
Akgün'ün mezar› baﬂ›nda Mehmet
Güvel konuﬂma yapt›.
Güvel; konuﬂmas›nda Sad›k
Mamati ve Selçuk Akgün'ün devrimci yaﬂamlar›n› anlatarak onlar›n
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halk ve vatan sevgisine vurgu yapt›. Dünya halklar›n›n baﬂ düﬂman›
ABD emperyalizminin ‹stanbul'daki konsoloslu¤una yönelik eylem
haz›rl›¤›ndayken iﬂbirlikçileri taraf›ndan katledildi¤ini belirtti.
Daha sonra Sibel Yalç›n'›n mezar› baﬂ›na gidildi. Burada Sibel'in
abisi Ali Yalç›n konuﬂma yapt›. Konuﬂmas›nda; “Devrim ﬁehitlerine
devrim sözümüz var, bu sözü tutaca¤›z, ﬂehitlerimiz bunun garantisidir” dedi.
Mezar ziyaretlerin ard›ndan Pir
Sultan Abdal Derne¤i'ne dönüldü.
Burada Selçuk Akgün 'ün eﬂi Melek
Akgün’ün eﬂini anlatmas›n›n ard›ndan, k›zlar› Alev, '‹ki Ondörtlü bir

unutmayacakt›r. Emperyalizm her zaman her yerde oldu¤u gibi, kinci olacakt›r, kendi hesab›n› sonuna kadar sormak peﬂinde olacakt›r. Kendine karﬂ› savaﬂanlardan intikam
almaktan hiçbir zaman
vazgeçmeyecektir.
Yar›n oligarﬂi “30 bin, 40 bin
vatandaﬂ›m›z öldü” diye bu savaﬂta
ölenlerin hepsini sahiplenip hepsinin hesab›n› yurtseverlerden sormaya da kalkar. Kendi hesab›n› sormayanlar, her türlü manevraya, demagojiye aç›k bir ortam haz›rlam›ﬂ
olurlar.
Türk, “17 bin faili meçhulu, Diyarbak›r’› unuturuz” aç›klamas›na
iliﬂkin olarak “ kimse tepki göstermedi” diyor; Çünkü ölçüleri düzen
güçleridir. Devrimciler eleﬂtiriyor,
anlaﬂ›lan onu saym›yorlar.
Kürt milliyetçi hareket aç›s›ndan
tahmin edilen gerçekleﬂmekte, çözümsüzlük derinleﬂmekte, t›kan›kl›k pekiﬂmektedir. Politikas›zl›k,
günü birlik söylenen her söze yans›maktad›r. Mevcut durum nas›l aﬂ›l›r? Bunun de v ri m c i po l i t i k a da n
b a ﬂ k a c e v a b › y o k t u r.

Lav' baﬂl›¤› ile haz›rlanan, anmas›
yap›lan ﬂehitlerin yaﬂamlar›n› içeren metni okudu. Anmada son olarak Sibel Yalç›n Destan› okundu.
Anmadan sonra “Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez”pankart› ve
sloganlarla Gazi Mahallesi dolaﬂ›larak Süleyman Örs'ün katledildi¤i eve kadar yürüyüﬂ yap›ld›t›.
Evin önünde 'Karamanlar Ölmez Halk Yenilmez, Süleyman Örs
Ölümsüzdür' sloganlar› at›larak eylem bitirildi.
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B‹R KIYAS, B‹R ‹T‹RAF
VE GERÇEKLER

Geçen hafta köﬂemizde ÖSS ile ilgili yap›lan bir anketin sonuçlar›ndan yola ç›karak e¤itim sisteminin
ve özel olarak da ÖSS’nin ö¤renciler üzerindeki
maddi etkisini, nas›l bir rant kap›s› oldu¤unu, bunun
nedenlerini anlatm›ﬂ ve çözümünü göstermiﬂtik.
E¤itim sistemini ve ÖSS’yi bu sefer sistemin temsilcilerinden olan Yusuf Ziya Özcan’›n bir konuﬂmas›n›
cevaplayarak anlatmaya devam ediyoruz.

Y. Ziya Özcan, Sabanc› Üniversitesi’nde uygulanan sistem hakk›ndaki bir soru üzerine “Sabanc›
Üniversitesi’nde uygulanan sistemin ça¤daﬂ ve iyi
bir sistem oldu¤unu” ifade ederek ﬂöyle diyordu.
“Bizim ülkemizde hiçbir zaman kabiliyetlerimiz bak›m›ndan yönlendirilmedik… Annemiz babam›z bize bir bölüm söylüyor, oray› yaz›yoruz. Bu iyi bir
ﬂey de¤il.”
Bu sat›rlar› iyi de¤erlendirmek laz›m. Bu sözleri söyleyen s›radan biri de¤il. O, ﬂu anda Türkiye
üniversitelerinin baﬂ›nda olan, ülkemizin e¤itim
sisteminin sorumlu yöneticilerinden biri!
Söylediklerine bakt›¤›m›zda sözlerinde belli bir
do¤ruluk pay› var; ama bu sözleri onun söylemesi
ikiyüzlü bir tutumdur. “Kabiliyetler bak›m›ndan
yönlendirilmedik” diyor. Bunun böyle olmas›n› isteyen, senin de içinde oldu¤un çarp›k e¤itim sisteminiz de¤il mi? Görev baﬂ›na geldi¤inden itibaren
bu konuda sen ne yapt›n? Koskoca bir hiç! “Annemiz babam›z ne derse onu yazd›k” diyor. Ama ülkemizin gerçekli¤ini onlar›n bilmedi¤ini san›yor
olmal› Y. Ziya Özcan. Onlar biliyor ki mesela doktor, ö¤retmen olursan iﬂ bulma imkân›n ve maaﬂ›n olur... Özcan, üniversitelerdeki TÜM ö¤rencilere mezun olduktan sonra diplomal› iﬂsizlere kat›lmayaca¤›m›za dair garanti verebilir mi acaba? Cevab› dünden bellidir bu sorunun.
Özcan, sözlerine devam ediyor ve ﬂunlar› söylüyor: “O üç üniversitede (Sabanc›, Okan, Iﬂ›k) yap›lan
ﬂey bu. Yönlendirilmemiﬂ çocuklara son bir ﬂans
veriyor. Bir sene ortak dersler al›yorlar. O derslerde seviyeleri yükseliyor.
Hem de hangi alanlara ilgileri var onlar tespit ediliyor. Çocuk 2. y›l›nda istedi¤i alana yönlendiriliyor.
Bu iyi bir ﬂey.”
Y. Ziya Özcan, di¤er s›fat›yla YÖK Baﬂkan›, ö¤rencilerin
yetenekleri
do¤rultusunda bölümlere
yönlendirilmesinin iyi bir
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ﬂey oldu¤unu keﬂfetmiﬂ. Ziya Özcan’›n keﬂfetti¤i
ﬂey yeni midir peki? Hay›r de¤il! Zaten yukar›da
bahsi geçen üç özel üniversite ö¤rencilerini bu ﬂekilde e¤itmektedir. Bu özel üniversitelerde ﬂüphesiz ki kendilerine (tekellere) nitelikli kalifiye eleman yetiﬂtirmek, kendi kadro ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için bu ﬂekilde e¤itim vermektedirler. Ve nitekim bizler hiçbir zaman özel üniversiteden mezun olan birinin diplomal› iﬂsizler ordusuna kat›ld›¤›n› görmedik, duymad›k.
Konuﬂmas›n› ﬂu ﬂekilde bitiriyor ÖZCAN: “ﬁimdi
bunun sak›ncas› siz Eﬂit A¤›rl›kla düﬂük puan gerektiren bir yere giriyorsunuz. Bir sene okuyorsunuz, sizden 30 puan daha yüksek veya say›salla
ö¤renci alan bir bölüm gösteriliyor. ‹lginizin o bölüme oldu¤unu düﬂünüyorsunuz. Sizi o bölüme geçiriyorlar. Sonra ne oluyor? Siz 30 puan fark› bir
anda kapatm›ﬂ oluyorsunuz. S›nav türü de¤iﬂtiriyorsunuz. Eﬂit a¤›rl›ktan say›sala gidiyorsunuz, bizim itiraz etti¤imiz k›s›m bu. Ya herkese bu sistemi verelim, ya da hiç kimseye vermeyelim."
Bu da YÖK Baﬂkan›n›n ÖSS’deki adaletsizli¤i ve
bir bütün olarak e¤itim sisteminin çarp›kl›¤›n› itiraf›d›r. Fakat, bunda da ne ﬂikayet, ne itiraz edecekleri bir ﬂey olamaz. Bu adaletsizli¤i, bu çarp›kl›¤› yaratan kendileridir.
Özel üniversiteleri teﬂvik edip destekleyenler
kendileridir. Üniversitelerdeki ezberci, anti-bilimsel, gerici, ﬂoven e¤itimle beyinleri dumura u¤ratmaya çal›ﬂanlar kendileridir.
Bütün bunlar›n sorumlusu olup da; sistemin ﬂu
ya da bu yan›n› çekiﬂtirerek düzeltemezsiniz!
Kendi a¤z›n›zla itiraf ediyorsunuz iﬂte bizlerin
bildi¤i gerçekleri! Bizler bilimsel–demokratik bir
e¤itim sitemi hedefimize varana dek mücadelemize devam edece¤iz! Hayat›m›z› 195 dakikaya s›¤d›rmaya çal›ﬂan, ÖSS'ye mahkum olmayaca¤›z.
Hayat›m›z› zindana çeviren, kimsenin savunamad›¤› bu s›nav mekanizmas›n› ortadan
kald›rmak için mücadele etmekten baﬂka
yol yok.

Gençlik
Federasyonu
GENÇL‹K
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SBS, ÖSYM, UASS, LGS, OKS, ÖSS...

S‹STEM, E⁄R‹L‹⁄‹N‹ SINAVLARLA
DO⁄RULTMAYA ÇALIﬁIYOR
Bu hafta yaklaﬂ›k 5 milyon gencimizin yaﬂam›n› belirleyecek, onlar›n “kaderi’’ni ve gelece¤ini tayin
edecek 2 s›nav var; SBS ve ÖSS...
Seviye Belirleme S›navlar›’na 3
milyon ö¤renci girerken, Ö¤renci
Seçme S›nav›’na 2 milyon ö¤renci
kat›lacak. Ve 5 milyon ö¤rencinin
gelece¤ini 195 dakikal›k (toplam 3
saat 15 dakika) s›navlar belirleyecek.
5 milyon ö¤rencinin, en az onlar
kadar kayg›l› ailelerini ve yak›nlar›n› da hesaba katarsak, ülkemiz nüfusunun neredeyse üçte biri bu hafta bu s›navlarla yat›p kalkacak.
Bir ö¤renciyi düﬂünün, yaﬂama
dair hiç bir güvencesi yok. O nedenle tek seçene¤i “hangi bölüm olursa olsun’’ ama s›navlar› mutlaka kazanmakt›r!
Yeteneklerine, isteklerine veya
halk›n›n ihtiyaçlar›na göre de¤il,
195 dakikal›k bir s›nav sonucu tesadüflerle kazan›lan bölümler, baﬂka
çaresi ve güvencesi olmayan ö¤renciler için bir can simidi olacakt›r.
Di¤er taraftan y›llarca okuyup,
hatta dersanelere gidip kazanamamak da var. Sonuç, düzenin “hedef”
olarak gösterdi¤i ekonomik, sosyal
statülere ulaﬂamamak ve iﬂsizlik,
açl›k, aﬂa¤›lanmakt›r.
1974 y›l›nda baﬂlat›lan ö¤renci
seçme ve yerleﬂtirme s›navlar›, tam
35 y›ld›r aral›ks›z ve s›k s›k de¤iﬂtirilerek sürdürülüyor. Bütün bu y›llar boyunca milyonlarca ö¤renci s›navlar› kazanamad›¤› için “iﬂsizler
ordusu’’na dahil edildi. Örne¤in
2004 y›l›nda 1.902.250 ö¤renci
ÖSYM’ye baﬂvurdu. Yaklaﬂ›k 2
milyon ö¤renciden sadece 192.632
kiﬂi bir lisans program›na yerleﬂtirildi. Geriye kalan 1 milyon 800 bin
ö¤renciye ise sokaklar adres gösterildi.
35 y›ld›r soka¤a at›lan milyon-
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larca ö¤renciye kim sahip ç›kt›?
Okuldan, okumaktan baﬂka bir çaresi ve güvencesi olmayan bu gençler, kaderleri ile baﬂbaﬂa b›rak›ld›.
Hiçbir iktidar bugüne kadar s›navlar› kazanamayan bu gençlere yönelik
ciddi programlar yapmad›. Bir alternatif sunmad›. Hepsi, ﬂu veya bu
ﬂekilde kendi baﬂlar›n›n çaresine
bakmak zorunda kald›lar.
Eﬂitsiz bir sistemde, eﬂit bir s›nav olamayaca¤› gerçe¤i gözard›
edildi¤inde, güya üniversite s›navlar› herkes için eﬂittir. Ama gerçek
ﬂudur ki; s›navlar eﬂitsizli¤i, adaletsizli¤i daha da büyütmekten baﬂka
bir sonuç vermez. Veremez. 12 Eylül’den önce Dev-Genç’in üniversite s›navlar›yla ilgili ç›kard›¤› bir
afiﬂte ﬂöyle denilmiﬂti: “Eﬂit olmayanlara eﬂitmiﬂ gibi davranma
namussuzlu¤una hay›r!”
Evet, s›navlar, en özlü tan›m›yla
sistem aç›s›ndan böyle bir namussuzluktur.

S › n a v l a r Gençli¤i
‹radesizleﬂtirmektedir
Ö¤rencileri geliﬂtirmeyi, onlar›
ülkesinin ve halk›n›n hizmetinde
çeﬂitli görevleri üstlenmeye haz›rlamay› esas alan› halk için e¤itimde
as›l unsur ö¤rencilerdir... Bu sistem,
ö¤rencilerin yetenekleri, istekleriyle halk›n ihtiyaçlar›n› bir potada birleﬂtirir.
Bugünkü seçme s›navlar› üstüne
oturtulan e¤itim ise tam tersini yapmaktad›r. Bir ö¤rencinin yetenekleri, istekleri, halk›n ihtiyaçlar› hiç
önemli de¤ildir.
Üniversite’ye devam etmek en
baﬂta ekonomik olarak o külfeti karﬂ›layacak kadar paraya sahip olmay›
gerekli k›lmaktad›r. Zira e¤itim p ar a l › hale getirilmiﬂtir. Ama bundan
da önemlisi, öylesine eﬂitsiz bir s›-

navlar sistemi konmuﬂtur ki, o s›navlar› kazanmak Çin seddini aﬂmak gibidir.
Herﬂeyin belirleyicisi 3 saat 15
dakikal›k s›navlar olmuﬂtur. Kazanamamas› durumunda hiçbir alternatifi yoktur adeta. Tek çaresi, e¤er
maddi gücü varsa, yine okula gider
gibi 2, 3, 4... y›l yeniden dersaneye
gidecek ve yeniden s›navlara girecektir. O ekonomik gücü yoksa, asgari ücretten iﬂ arayacakt›r.
Kazanmas› durumunda ise tesadüfen girdi¤i bölümde okumak durumundad›r. Aç›k ki, s›navlar, gençli¤i iradesizleﬂtiriyor. Gençlerin düﬂüncelerine, e¤ilimlerine, iradeleriyle halk›n ihtiyaçlar› aras›nda bir
uyum sa¤layarak gençlerin bunlara
göre çeﬂitli mesleklere yönelmesini
sa¤layan bir sistem yoktur ortada.
Gençli¤in iradesizleﬂtirilmesi,
yaln›z s›nav sistemiyle s›n›rl› de¤ildir; ö¤renci, tüm ö¤renim yaﬂam›
boyunca, s›n›f geçmek için, mezun
olmak için, düﬂüncelerinden tavizler vermek zorunda b›rak›l›r. ‹radesi
çi¤nenen, “adam yerine” konmayan
bir gençlik silik, güçsüz kiﬂilikler
olarak “yetiﬂtirilir”. Gençli¤in gelece¤i rekabetçi, eﬂitsiz ve gençli¤i
iradesiz k›lan bir s›nav sistemi ve
kiﬂiliksizleﬂtirmeyi ö¤renim y›llar›nda da sürdüren bir sistemle belirlenir.
Geçti¤imiz 35 y›l boyunca, hangi iktidar geldiyse bu çarp›k sisteme
sahip ç›km›ﬂ ve onu sürdürmüﬂtür.

S › n a v l a r, Adaletsiz Bir
Eleme Sistemidir
E le n e n l e r, Yo k s u l l a r d › r
S›nav sistemi, 1974’ten beri eleme üzerine kurulmuﬂtur.
Bu sistemi savunanlar, sistemin
adaletsiz ve f›rsatç› yan›n› gizlemek
için; “herkese ayn› sorular sorulu-
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yor”, “herkese ayn› süre
veriliyor’’ gerekçelerini
ileri sürmüﬂlerdir. Güya
“f›rsat eﬂitli¤i” vard›r.
Bu y›l üniversite s›navlar›na girecek 2 milyonu aﬂk›n kiﬂinin ayn›
koﬂullarda olmad›¤›, bu
“yar›ﬂa’’ eﬂit baﬂlamad›klar› ortadad›r. Hakkari’de,
Erzincan’da, Artvin’de,
Hatay’da bir lise de okuyanlar ile
‹stanbul’da bir kolej de e¤itim görenler ayn› e¤itimi almaktan uzakt›rlar.
Galatasaray Lisesi’nde okuyan
bir ö¤renci ile Dersim’in Hozat ilçesinde okuyan bir ö¤renci aras›nda
e¤itim yönünden da¤lar kadar fark
vard›r. Sahip olduklar› imkanlar
karﬂ›laﬂt›r›lamaz bile. ﬁimdi bu durumda olan 2 ö¤renci nas›l olur da
eﬂit olur?
As›l olarak yoksul halk›n çocuklar› çeﬂitli nedenlerden dolay› bu s›navlarda baﬂar›s›z olmakta ve elenmektedirler. En baﬂta yoksul olmalar› bunun için temel bir nedendir.
Zengin ailelerin çocuklar› gibi özel
liselerde, paral› kolejlerde okuyamazlar. Yaﬂad›klar› gecekondu evleri, çal›ﬂmalar›na uygun de¤ildir.
Ekonomik sorunlar› nedeniyle ö¤renciler de bir iﬂte çal›ﬂmak zorundad›rlar.
Okuduklar› liselerde kalabal›k
s›n›flarda ve ö¤retmen eksikleriyle
verilen yetersiz e¤itim nedeniyle
“yar›ﬂa” daha baﬂtan eﬂitsiz koﬂullarda sokulurlar. Bu koﬂullarda girdikleri s›navda elenmek, kazanamamak do¤al bir sonuçtur art›k.
O nedenle yoksul ailelerin çocuklar› ile zengin ailelerin çocuklar›n›n ﬂanslar›n›n eﬂit oldu¤unu, hepsi için “f›rsat eﬂitli¤i” oldu¤unu iddia etmek baya¤› bir demagojidir.
Daha en baﬂ›ndan s›navda zengin
çocuklar› öndedir. S›nav sistemi
böylesine ac›mas›z ve eﬂitsiz bir
eleme üzerine kurulmuﬂ ve hep
yoksul ö¤rencileri elemiﬂtir. Mesele
sadece “zeki olmak’’, “ak›ll› olmak’’, “çok çal›ﬂmak” ile ilgili de¤ildir...
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S B S ( S e v i y e B e li r l em e S › n a v › ) . . . Ö S Y ( Ö ¤ r e n c i
Seçme Yerleﬂtirme)... UASS (Üniversiteler Aras›
S e çm e S › n av ›) . . . O K S ( O r t a ö ¤ r e t i m K u r u m l a r ›
Ö ¤ renci Seçme ve Yerleﬂtirme S›nav›)... LGS
(Liseye Giriﬂ S›nav›)... ÖSS (Ö¤renci Seçme S›nav›)... Durmadan s›nava sokuluyor. . D u r m a d a n
“seçiliyor”... Ve ortaya, bilinci çarp›t›lm›ﬂ, düﬂünce tarz› bozulmuﬂ, bencilleﬂtirilmiﬂ, bireycileﬂtirilmiﬂ, apolitikleﬂtirilmiﬂ gençler ç›k›yor..
Son y›llarda kazanan ö¤rencilerin % 80’i Anadolu, fen ve özel liselerden mezun olanlard›r. Buralarda
okuyan ayr›cal›kl› ö¤rencilerin kazanma yüzdesi, sistemdeki adaletsizli¤i ve namussuzlu¤u tart›ﬂmaya
yer b›rakmayacak ﬂekilde ortaya
koyuyor.

S › n a v l a r, Büyük Bir T i c a r i
S e k t ö r Ya r a t m › ﬂ t › r...
S›nav sisteminin görünmeyen
yüzü bu alandaki sömürünün ulaﬂt›¤› boyuttur. Her y›l s›navlar için al›nan harçlar, toplanan paralar sonucu
sistem kar edecek bir duruma gelmiﬂtir. Sadece bu hafta s›nava giren
5 milyon ö¤renciden toplanan paray› bir düﬂünün.
Her y›l çeﬂitli s›navlar nedeniyle
para toplayan sistem, hem onbinlerce ö¤renciyi elemekte hem de adaletsiz bir biçimde onlar›n s›rt›ndan
para kazanmaktad›r.
S›navlar›n aç›k bir sömürü alan›
sektörü haline gelmesinin bir di¤er
biçimi de dersaneler olmuﬂtur. Dersaneler, adeta s›navlar› kazanmak
için olmazsa olmaz bir olgu haline
getirilmiﬂtir.
E¤itim-Sen ‹stanbul 2 No’lu ﬂubenin haz›rlad›¤› bir raporda bu konuda çarp›c› bilgiler yer almaktad›r.
Dersane sömürüsünü gözler önüne
seren rapor ﬂu bilgileri veriyor:
SBS için haz›rlanan bir aileye bu
haz›rl›¤›n maliyeti y›ll›k, bin 200
TL’ dir. ÖSS için y›ll›k maliyeti ise
2 bin 400 TL’dir. S›navlar nedeniyle dersaneler de e¤itim sisteminin
zorunlu bir parças› haline getirilmiﬂtir.
1975-76 y›l›nda say›lar› 157
olan özel dersanelerin, 2008-2009

y›l›nda 4 bin 200 olmuﬂtur. Ö¤renci
say›s› ise 1 milyon 150 bindir. Ve
ÖSS’ye giren ö¤rencilerin yüzde
92’si dersanelere gitmektedir.
Ankara Ticaret Odas›’n›n dersanelerle ilgili yapt›¤› bir araﬂt›rmas›na göre ise, 2004-2005 ö¤retim y›l›nda dersanelere düﬂen pay 3 k a t rilyon lirad›r.
Böylesine büyük bir pazard›r s›nav sistemi... Bu sistem emekçi çocuklar›n›, yoksullar› iliklerine kadar
sömürerek yoluna devam ediyor.

B e n c i l l eﬂ ti ren,
A p o l i t i k l e ﬂ t i re n M e k a n i z m a
Sistem y›llard›r ö¤rencileri s›navdan, dersten, dersaneden baﬂ›n›
kald›ramaz duruma sokmuﬂtur.
Gencecik beyinlerin içi gereksiz
bilgilerle doldurulurken gençler ülkelerinin ve halk›n sorunlar›ndan
kopar›lm›ﬂlard›r.
Okuldan eve, evden dersaneye
uzanan bu mekanizma gencecik insanlar› ezen, tüketen bir cenderedir.
y›llar›n› alm›ﬂ, onlar› tüketmiﬂtir.
Ev, okul ve dersane üçgenine s›k›ﬂt›r›lan gençlik baﬂ›n› kald›ramaz
hale getirilmiﬂtir.
Yaﬂam hep s›navlar üzerine kurulmuﬂtur. Evlerde tüm aile yaﬂam›n› bu s›navlara göre programlamaktad›r. Bu yaﬂam içinde sosyal, siyasal bir faaliyet yürütmeye zaman
yoktur.
S›nav her ﬂey, tek amaç olmuﬂtur. Bu k›s›r döngü içine sokulan o
ö¤renci do¤al ki, etraf›nda olup biten hiçbir ﬂeye ilgi duyamaz hale
getirilmiﬂtir. Sistemin de istedi¤i
budur: ‹lgisiz, bencil, sorumsuz ve
sadece ders çal›ﬂan apolitik ö¤renci-
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ler...
35 y›ld›r bir çok kez de¤iﬂikli¤e
u¤rat›ld› s›nav sistemi. 2010 y›l›nda tekrar de¤iﬂtirilece¤i de aç›klanm›ﬂ durumda. S›nav ve e¤itim sistemi, tekellerin, oligarﬂik devletin
ihtiyaçlar›na göre sürekli de¤iﬂtirilmektedir. “Yap boz tahtas›’’ diye
adland›r›lan tablo bunun sonucu
olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Sorun sadece her sene sistemin
de¤iﬂmesi de¤ildir. Sorun sadece
ö¤rencilerin “istedikleri” mesleklere yönlendirilememesi de de¤ildir. Halk›n ihtiyaçlar›na, ülkenin
ihtiyaçlar›na göre bir e¤itim sistemi kurulmad›¤› için, halk için e¤itim anlay›ﬂ›yla bir yönlendirme de
yap›lamaz.
E¤itimi paral› hale getiren, ac›mas›z ve adaletsiz bir s›nav ve eleme sistemi ile gençlerin milyonlarcas›n› sokaklara gönderen, alternatifsiz b›rakan bir sistem, kuﬂku yok
ki, gençli¤e istedi¤i gelece¤i veremez. Paras› olan›n okudu¤u ve art›k özel okullar›n temel e¤itim sistemini oluﬂturdu¤u günümüzde tek
çözüm bu adaletsiz sistemin de¤iﬂmesidir.
Tekeller için de¤il, halk için; ticari de¤il paras›z; YÖK sistemiyle
de¤il, demokratik temellerde iﬂleyen, herkesi yeteneklerine, isteklerine göre de¤erlendiren, halk›n ihtiyaçlar›n› e¤itimin temeline koyan
ve gençlerini de buna göre e¤iten
bir e¤itim sistemi için mücadele etmeliyiz. Bu, halk için bilim, halk
için e¤itim mücadelesini güçlendirmekle olacakt›r.
S›nav sistemi, düzenin gençli¤e
giydirmeye çal›ﬂt›¤› bir tür deli
gömle¤idir; bu gömlek, gençli¤i
kiﬂiliksizleﬂtirmekte, apolitikleﬂtirmekte, sorumsuzlaﬂt›rmaktad›r. Bu
gömlek, tekelci burjuvazinin gençli¤e dikti¤i bir gömlektir. Gençli¤i
kuﬂatan, elini kolunu ba¤layan bu
gömlek, y›rt›l›p at›lmal›d›r... Bencil, düzenin istedi¤i gibi apolitik
bir gençlik de¤il, ülkesinin ve halk›n›n sorunlar›n› sahiplenen bir
gençlik olmak, buradan baﬂlayacakt›r.

34

E⁄‹T‹M

AB, TEKELLER ‹Ç‹N
E⁄‹T‹M ‹ST‹YOR!
‹stanbul Politikalar Merkezi adl›
kuruluﬂ, Avrupa Birli¤i’nin deste¤iyle, “ Neden Yeni Bir Yüksek
Ö ¤ retim Vizyonu” baﬂl›kl› bir rapor haz›rlam›ﬂ. Bu raporda YÖK’e
ve genel olarak üniversitelere iliﬂkin öneriler yap›l›yor. Öneriler; emperyalizmin e¤itim sistemini nas›l
ve neye göre ﬂekillendirdi¤i aç›s›ndan çarp›c› baz› baﬂl›klara sahip.
* Meslek yüksek okullar› üniversitelerin bünyesinden ç›kar›larak ba¤›ms›z kurumlar haline getirilmeli.
* YÖK, yaln›zca üniversite ve
bürokrasi temsilcilerinden oluﬂmamal›; endüstri ve piyasadan temsilciler de görev almal›.
* Yüksekö¤retim kurumlar›n›n
performa nslar› n›, kali te ve akredi tasyon ajanslar›n›n raporlar›na göre de¤erlendirmeli.
* Vak›f, özel statülü, kâr amaçl›
ve geliﬂen devlet üniversiteleri gibi
alt gruplar oluﬂturulmal›. (Radikal,
24 May›s 2009)
Meslek yüksek okullar› neden
üniversitelerin bünyesinden ç›kar› l ma l › ? ﬁu haliyle bir çok üniversitenin bünyesinde olan 2 ve 4 y›ll›k
meslek yüksek okullar›, tekellerin
eleman ihtiyac›n› karﬂ›layan e¤itim
kurumlar›d›r. Politik nedenlerin de
etkisiyle nerdeyse her ile aç›lan
meslek yüksek okullar›, iﬂlerli¤i
aç›s›ndan isteneni vermekten uzak
bir noktaya gelmiﬂtir. Yeni bir ﬂekil
verilerek, tekellerin kalifiye eleman
ihtiyac›n› en ucuz biçimde karﬂ›lamas› sa¤lanmak istenmektedir.
“YÖK’te Endüstri ve Piyasad a n Temsilciler de Olmal›!” buyuruyorlar. Görülece¤i gibi üniversitelerin demokratik olmas› için önerilen tek bir madde yoktur. Örne¤in,
üniversite yönetimlerine, YÖK’e
ö ¤ ren ci v e ç al›ﬂ anl ar› n t emsi lci le r i al›ns›n da denmiyor. Ne istiyorlar? Üniversitelerin yönetimine tekeller de do¤rudan kat›ls›n! Yönetim de, patronlar, bankac›lar, spekülatörler, armatörler, en büyük h›rs›z-

lar do¤rudan yer als›n istiyorlar.
Üniversitelerin Baﬂar›s›n› Ak r editasyon A j a n s l a r › n › n R a p o r l a r› Belirleyecektir...
“Bilim yuvalar›” olmalar› gereken üniversitelerde bir baﬂar› ölçütü
aranacaksa, bu ölçüler, öncelikle,
yetiﬂtirdikleri ö¤rencilerin niteli¤i,
üniversitenin halka katt›klar›, ülkelerinin sorunlar›n› ne kadar çözdükleri, bilimsel ve teknolojik geliﬂmeler karﬂ›s›ndaki tutumu gibi olgular
olmal›d›r.
Emperyalistler, bunu kabul etmiyorlar. Yüksekö¤retim kurumlar›n›n baﬂar›s›, (performanslar›) tekellere sunduklar› hizmete göre belirlensin istiyorlar. Bilimin egemen
oldu¤u yerler de¤il, paran›n egemen
oldu¤u kurumlar istiyorlar.
Vak›f, özel statülü, kâr amaçl›
üniversiteler
oluﬂturuluyor!?
Gençlik, e¤itimin ticarileﬂtirilme sini eleﬂtirirken, tekeller tam bir
pervas›zl›k içinde “ k a r amaçl› üni versite” kurabilelim diyorlar. Halk
çocuklar›n›n yüksel okullara gidip
gidememesi, onlar›n umurunda de¤ildir.
K›sacas›, Yüksekö¤renim konusunda “AB’ye uyum” diyerek, dayatt›klar› ve istedikleri e¤itim modeli tekellerin ihtiyaçlar› çerçevesindedir. Emperyalistler, devlet, vak›f ve
özel üniversiteler hengamesini yaﬂayan Türkiye üniversitelerini “elden
geçirmek” istiyorlar. Bu alandaki
sömürü pastas›n›n büyüklü¤ü de
hepsinin iﬂtah›n› kabartm›ﬂt›r.
Raporda ortaya ç›kan bir baﬂka
gerçek de, e¤itimdeki adaletsizlik t i r. Deniyor ki: “Okul sistemimiz az
say›da ö¤renciyi çok iyi e¤itiyor
ama ço¤unlu¤un e¤itiminde s›n›fta
kal›yor. ” (22 May›s 2009, Milliyet)
Ama san›lmas›n ki bu durumdan
ﬂikayetçiler. Bu farkl›l›k, bu adaletsizlik de do¤rudan oligarﬂinin emperyalistlerin deste¤indeki e¤itim
politikas›n›n sonucudur.

14 Haziran 2009

Ulaﬂ›m sorunu ö¤renciler, ö¤retmenler,
aileler için can al›c› bir
sorun haline gelmiﬂtir. A¤›r ekonomik koﬂullar alt›nda ulaﬂ›ma
para yetiﬂtirmek mümkün
de¤ildir. Ücretsiz ulaﬂ›m
hakk›m›zd›r. Ücretsiz ulaﬂ›m, e¤itim hakk›n›n ayr›lmaz bir parças›d›r,

sini
vermezsek,
kimse bizim ad›m›za
ulaﬂ›m sorunumuzu
çözmez. Ulaﬂ›m sorunumuz kendili¤inden de çözülmez.
Gücümüzü birleﬂtirip birlikte
mücadele edersek, bu sorunu çözebilecek güçte oldu¤umuzu görürüz.
23 Mart’tan beri ücretsiz ulaﬂ›m hakk›m›z için “‹stiyoruz Alaca¤›z!” kararl›l›¤›yla sürdürülen mücadele, ülke genelinde devam ediyor.
‹stanbul’daki kampanyada toplanan imzalar, 18 Haziran günü, ulaﬂ›m sorununun öncelikli muhatab› olan ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’ne verilecek.
18 Haziran’da ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi önünde olal›m; hakk›m›z› isteyelim; birleﬂim gücümüzü büyütelim, sesimizi güçlendirelim!

ÜCRETS‹Z ULAﬁIM HAKKIMIZ!
ÇA⁄RI

18 Haziran’da
‹st. Büyükﬂehir Belediyesi
Önünde B‹RLEﬁEL‹M
HAKKIMIZI ‹STEYEL‹M

‹ﬂsizlik büyüyor, eldeki
avuçtaki para mutfak, kira gibi
giderlere yetmezken, ulaﬂ›m sorunu için para bulmak hiç de kolay de¤ildir.
Asl›nda ulaﬂ›m sorununda yap›lacak olan basittir.
Yapmam›z gereken güçlerimizi birleﬂtirmek ve birlikte
mücadele etmektir. Bu sorunun çözümü bundan geçer.
E¤er beklersek, güçlerimizi birleﬂtirip bunun mücadele-

“ONLAR ÇOCUKLARINI AMER‹KALAR’DA
OKUTURKEN B‹Z...”
oluyoruz” dediler.
OOO

“Ücretsiz ulaﬂ›m, e¤itim hakk›n›n ayr›lmaz bir parças›d›r” diyerek
“Ö¤rencilere ve Velilerine Günde
Bir Gidiﬂ Geliﬂ Ulaﬂ›m Hakk› ‹stiyoruz Alaca¤›z” ad›yla Halk
Cephesi’nin baﬂlatm›ﬂ oldu¤u kampanya ülke genelinde devam ediyor.
6 Haziran günü “Ö¤rencilere
Ücretsiz Ulaﬂ›m ‹stiyoruz Alaca¤›z”
pankart› açan Halk Cephesi üyeleri
M a l a t y a ’da yapt›klar› eylemde
“Yine alanlarday›z… Yine hayk›r›yoruz “ücretsiz ulaﬂ›m istiyoruz alaca¤›z” diye. Ve talebimiz kabul edilinceye kadar da hayk›rmaya devam
edece¤iz” dediler. “Ö¤renciyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Paral› Ulaﬂ›ma Son, Halk›z Hakl›y›z Kazaca¤›z” sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klaman›n ard›ndan 5 dakikal›k oturma
eylemi yap›ld›. Eylemin ard›ndan
Halk Cepheliler’le konuﬂmaya gelenler “onlar›n çocu¤u Amerikalar’da okurken biz burada açl›ktan k›vran›yoruz ve hep ezilen yine biz

Say›: 184

‹ z m i r ’de ‹stiyoruz Alaca¤›z
kampanyas› 7 Haziran’da 18.0020.30 saatleri aras›nda aç›lan imza
masas›nda halka yap›lan duyurularla devam ediyor. "Ulaﬂ›m paras›n›
çocuklar›m›z›n beslenmesinden giyiminden k›sarak karﬂ›l›yoruz, günde bir gidiﬂ-bir geliﬂ hakk› için birleﬂelim, mücadele edelim" diyen
Halk Cepheliler’i imza toplayarak
halka bildiriler da¤›tt›lar.
‹zmir'in Yamanlar bölgesinde 8
Haziran’da Gümüﬂpala Ticaret Lisesi'nin, Karﬂ›yaka Endüstri Meslek
Lisesi'nin önü ve içinde 1500 tane
kuﬂlama yap›ld›.
Ayr›ca 10 Haziran’da Kemeralt›
Giriﬂi’nde bir bas›n aç›klamas›
yap›ld›. Bas›n aç›klamas› s›ras›nda
sloganlar› duyan ve aç›klamaya
kat›lan insanlar oldu. ‹nsanlar›n
yo¤un ilgisi vard›. “Halk›n en temel
ihtiyaçlar›n› bile karﬂ›layamayan bir
iktidar bir devlet ne için var?
Devlet, halk›n ulaﬂ›m, sa¤l›k gibi
ihtiyaçlar›n› bile karﬂ›lam›yorsa ne
yap›yor” sorular›n›n soruldu. Halk

Cepheliler’in megafonla yapt›klar›
aç›klamaya polis tahammül edemeyerek “anons yap›yorsunuz halk
rahats›z oluyor” diyerek müdahale
etmek isteyince eylemi izleyen halk
“biz halk›z, rahats›z olmuyoruz”
sözleriye devrimcileri sahiplenince
polis amac›na ulaﬂamad›.
OOO
8 May›s günü A n t a l y a da Eski
otogar ve Kale kap›s› semtlerinde
kuﬂlama ve pullamalar yap›ld›. Kale kap›s› semtinde dershanelerin ve
otobüs duraklar›n›n bulundu¤u bölgeye 1000 kadar kuﬂlama 150 adet
pullama yap›ld›. “Kampanyan›z çok
güzel bir kampanya, bende desteklemek isterim. Gerçekleﬂirse ö¤renciler için çok iyi olur” diyerek desteklerini dile getirenler de oldu.
OOO
‹ s t a n b u l B e y k o z’da ise Halk
Cepheliler çal›ﬂmalar›na devam ediyor. Daha önce de kuﬂlamalar ve
imzalarla yürütülen kampanyaya; 5
Haziran tarihinde, Kanl›ca ve Çubuklu mahallelerinde, 2 saat içerisinde 160 tane pullama yap›larak
devam edildi.
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Oligarﬂinin polisinin iﬂkenceci özü de¤iﬂmez!

Hiçbir ﬂov, bu özü gizleyemez!
‹ﬂkenceci polisler bo¤az turunda. Yanlar›nda da ö¤renciler! Tablo biraz
garip. Bu garip tablo ise, iﬂkenceci, infazc›, dayakç› polisin “imaj düzeltme operasyonlar›”ndan birinin sonucu olarak ortaya ç›km›ﬂ.
Bir gazete, polisin bu “bo¤az turu”nu, “Bu da TEM polisinin lise
aç›l›m›” baﬂl›¤›yla yay›nland›. Haberin devam›nda ﬂöyle deniyor:
“ ‹stanbul Terörle Mücadele’deki polisler, ‘ö¤rencilerin polise karﬂ› önyarg›lar›n› k›rmak amac›yla’
baﬂlatt›klar› bir dizi etkinli¤in ilkinde Eyüp Refhan Tümer Lisesi ö¤rencilerini bo¤az turunda a¤›rlad›.” (5 Haziran 2009, Milliyet)
‹ﬂkencecilerin çocuklara muz,
oyuncak da¤›tma, birlikte top oynama, çocuklara üniforma giydirme
gibi ﬂovlar›ndan sonra, ﬂimdi de bo¤az turu! TEM polisleri, bo¤az turundan sonra da “sol e¤ilimli terör
örgütlerinin mesken tuttu¤u Gazi
Mahallesi ve Alibeyköy gibi semtlerde okuyan lise ö¤rencilerine yönelik çeﬂitli etkinlikler” düzenlemeye devam edeceklermiﬂ!
Polisin bu faaliyetlerini, öncelikle Gazi’nin, Alibeyköy’ün gençlerine yönelik yapmas›n›n da elbette bir
nedeni var: çünkü polisi en iyi o
semtlerin çocuklar› tan›yor. E y ü p
R e f h a n T ü m e r Lisesi, ‹ r f a n A¤ d a ﬂ’›n da okudu¤u lisedir. Alibeyköy’de Kurtuluﬂ dergisi da¤›t›rken
vurulup katledilen liseli ‹rfan.
‹rfan A¤daﬂ 17 yaﬂ›nda liseli
devrimci bir ö¤renciydi. 13 May›s
1996’da Alibeyköy’de Kurtuluﬂ gazetesinin da¤›t›m›n› yapt›¤› s›rada
herkesin gözü önünde s›rt›ndan kurﬂunland›. Yaral› olarak polis otosuna al›nd› ve orada iﬂkenceye devam
edilerek katledildi. Liseli ‹rfan A¤-
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daﬂ’› katledenle, o lisenin ö¤rencilerini bo¤az turuna gezmeye götüren ayn› polis yani.
‹ﬂkenceye, infazlara daha fazla
baﬂvurdukça, polisin bu tür faaliyetleri de art›r›lm›ﬂ, sistemli hale getirilmiﬂtir. Mitinglerde, özellikle de 8
Mart’larda karanfil da¤›t›p, Polis
Günü’nde “ﬂirinlikler yapmalar›”
art›k gelenekselleﬂmiﬂtir mesela.
Ama bu ﬂovlar› yapt›klar› ayn› gün
emeklileri, yaﬂl›lar›, çocuklar›, kad›nlar› coplamaktan, gaza bo¤maktan geri de durmam›ﬂlard›r.
‹ﬂte size çocuklar› bo¤az turuna
ç›kard›klar› haftadan baﬂka bir örnek: Bir Halk Cepheli lise ö¤rencisini Vatan Emniyet Müdürlü¤ü’nden ar›yorlar. “Liseliler aras›nda bir anket çal›ﬂmas› yap›yoruz,
buraya gelir misin” diye ça¤›r›yorlar. O da iﬂi oldu¤unu, gelemeyece¤ini söylüyor. Anket(!) yapacak polis, sözlerini ﬂöyle tamaml›yor:
“Buras› Devlet Su ‹ﬂleri de¤il,
gel diyorsak geleceksin yoksa seni
getirmesini biliriz...”
Bilirler! Nitekim, sonraki günlerde de polis liseliyi aramaya, telefonla taciz etmeye devam ediyor.
Bu tür olaylar polisin rutin faaliyetleri aras›ndad›r. Bo¤az turuna
götürdükleri liselileri, polis otosuna
al›p çok “ i ﬂ k e n c e t u r u ” yapm›ﬂt›r
onlar. Bo¤az turundan çok, resmi
kay›t tutmaks›z›n yapt›klar› iﬂkence, tehdit, ﬂantaj, gözda¤› turlar›n›
iyi bilirler onlar.
En s›radan haklar›n› isteyen ö¤rencilere sald›ranlar, o n l a r de¤il
mi? Ücretsiz ulaﬂ›m isteyene sald›ran o n l a r de¤il mi? Hangi turlar›
düzenlerlerse, düzenlesinler, o iﬂkenceci özü gizleyebilirl e r mi?
Bugün liselileri Bo¤az turuna
götüren iﬂkenceci polislerin, y›llard›r o liseli, üniversiteli gençlere hatta küçücük ilkokul çocuklar›na bile
nas›l sald›r›p, katletti¤ini iyi biliyo-

ruz. Polisin özünü yans›tmas› aç›s›ndan yüzlerce örnekten yaln›zca
birkaç tanesini hat›rlatmakla yetinece¤iz.
Y›llar geçti, ‹rfan’›n ad› F e r h a t,
elindeki gazete Yürüyüﬂ oldu. Ferhat da 177 yaﬂ›nda liseli bir ö¤renciydi. Ayn› polisler onu da s›rt›ndan
vurdu. Ferhat 17 yaﬂ›nda polis kurﬂunuyla felç oldu.
Daha da gerilere gidelim. Panzerin yüre¤ini ezdi¤i küçücük bir çocuk vard›. K ü ç ü k a r m u t l u H a c ›
M e h m e t ﬁ a l g a m c › o ¤ l u ‹ l k ö ¤ re t i m
O k u l u birinci s›n›f ö¤rencisiydi
Sevcan Yavuz... 17 y›l önce okulun
bahçesinde oynarken, bir polis pan zeri taraf›ndan ezildi. Çünkü polisler Küçükarmutlu’daki okullar› karakol olarak kullan›yorlard›.
Polis’in ö¤renciler konusunda ne
kadar “hassas!” oldu¤unu bir kez de
‹stanbul B a y r a m t e p e mahallesindeki gecekondu y›k›mlar›nda gördük. 14 May›s 2009’da polisin okul
bahçesine att›¤› onlarca gaz bombas›ndan, biber gaz›ndan zehirlenen
49 ö ¤ renci hastaneye kald›r›ld›. Polisin o imaj›n› düzeltmesi için yoksul gecekondu semtlerinde daha çok
okul gezmesi gerekecek.
Polisin okullara ve ö¤rencilere
yönelik “sevgisi”ne bir baﬂka örnek
de 18 May›s 2009’da Silopi Li se’sinde yaﬂand›. Ö¤renciler, 6 lise li ö¤rencinin okullar›ndan al›narak,
tutuklanmas›n› protesto etmek için
okulu boykot etmiﬂlerdi. Düzenledikleri yürüyüﬂe polis gaz bombalar›yla sald›rarak, 39 liseliyi daha gözalt›na ald›. Polis böyleydi hep ülkemizde; ne çocuk dinler ne okul.
U ¤ u r Kaymaz, 12 yaﬂ›nda bir
çocuktu. 21 Kas›m 2005’de M a rdin’in K›z›ltepe ilçesinde babas›
Ahmet Kaymaz’la birlikte “yasad›ﬂ›
örgüt üyesi olmak” gerekçesiyle polisler taraf›ndan vurularak katledildi. Katliam› gizlemek için baba
o¤ulun yan›nda silah oldu¤u yalan›-
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na baﬂvurdular.
Polis 23 Nisan 2009’da, H a k k a r i’de üstelikte “çocuk bayram›”nda,
DTP’ye yönelik bask›lar› protesto
etmek isteyen çocuklara sald›rd›.
Ad› Seyfi Tu r a n ’ d ›, 14 yaﬂ›nda bir
çocuk. Özel harekatç› polisler dipçiklerle Seyfi’nin beynini parçalad›lar. Seyfi a¤›r yaral› olarak hastaneye kald›r›ld›. P o l i s n e k a d a r
imaj tazelerse tazelesin Seyfi’nin,
U ¤ u r ’un kan›n› elinden temizle yebilir mi? Bu çocuk katliamc›l› ¤›n ›n izini hang i ﬂo v sileb ilir?
“Polimizin eline so¤utmay›n” diyenler, o elleri hiç so¤utmad›lar. Sokak ortalar›nda, evlerde, hapishanelerde daha nice katliamlar yapt›lar.
Kaybedilen, iﬂkencede, evle rinde, sokaklarda katledilen çocuklar›m›z›n, gençlerimizin katilleri, ne yaparlarsa yaps›nlar
gençlerimizde bir se m p a ti u y a nd › r a b i l i r l e r mi?
Bunlar›n hiçbiri geçmiﬂte kalmad›. ‹ﬂkenceci, katiller ülkemizin her
yöresinde, her yaﬂtan genç, çocuk
demeden sald›rmaya devam ediyor-

lar. Daha geçenlerde Tr a b z o n’da ilkokul çocuklar› okulumuzu kapatmay›n diye yürüyorlard› ve karﬂ›lar›na yine polis ç›k›yordu. En s›radan, ekonomik bir talepte bile çocuklar›n karﬂ›s›na copla, panzerle,
biber gaz›yla dikiliyorlar.
Benzer sald›r›lar onlarca lisede
ve üniversitede s›k s›k yaﬂan›yor.
Polis faﬂistlerin korumal›¤›n› yap›p,
ö¤rencilere yönelik sald›r›lar›n› izlerken, devrimci demokrat ö¤rencileri de gözalt›na alarak iﬂkencelerden geçiriyor, tutuklat›yor. Bugün
de Liseli Gençli¤in paras›z ulaﬂ›m
için örgütledi¤i “istiyoruz alaca¤›z”
kampanyas›na sald›r›yor. Onlar›n
en iyi bildi¤i ﬂey coplarla, gaz bombalar›yla, köpeklerle, panzerlerle
sald›rmakt›r. Polis halka terör estirmek için vard›r.
Haklar›nda onlarca iﬂkence, infaz, kay›p davas› aç›lm›ﬂ polisin bu
sald›r›lar›n›n hiçbiri “münferit” de¤ildir. Yaln›zca devrimci demokrat
ö¤renciler de¤il, polisin “dur ihtar›na uymad›¤›” gerekçesiyle onlarca
halktan insan öldürüldü. Ç a ¤ d a ﬂ

Liseli Gençlik:
B‹Z POL‹S‹ ‹RFAN A⁄DAﬁLAR’DAN,
FERHAT GERÇEKLER’DEN, ENG‹N
ÇEBERLER’DEN TANIYORUZ!
5 Haziran Cuma günü birçok gazete ve televizyon
kanallar›nda bir haber yay›nland›. Hürriyet gazetesinde
bu haber “Bu da TEM polisinin Lise Aç›l›m›” baﬂl›¤›yla verildi. Yay›mlanan habere göre ‹stanbul Terörle
Mücadele ﬁubesi Ekipleri, ö¤rencilerin polise karﬂ›
olan önyarg›lar›n› k›rmak amac›yla baﬂlatt›klar› bir dizi etkinli¤in ilkinde Eyüp Refhan Tümer Lisesi ö¤rencileriyle birlikte bo¤aza gezintiye ç›k›yorlar.
Polis neden ﬂirin gözükme, böyle bo¤az gezileri
düzenleme, defter, kalem, çikolata da¤›tma ihtiyac›
hissediyor?
Daha geçenlerde Hakkari’de polislerin14 yaﬂ›nda
bir gencin kafas›na dipçikle vurup komal›k etti¤ine ﬂahit olduk. Ö¤retmenlerimizi coplad›klar›na kaç kez
ﬂahit olduk. Okullar›m›z›n önlerinde güya okullar›m›z›
ve bizi korumak için bekleyen polislerin uyuﬂturucu satan çetelerle iﬂbirli¤i içerisinde oldu¤una kaç kez tan›k
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G e m i kler, B a r a n Tu r s u nlar, liselerde ﬂirinlik ﬂovlar› yapan polislerin kurﬂunlar›yla katledildiler.
Bo¤az turu da yapsalar, uzaya
gezi de düzenleseler bunlar›n hiçbiri polisin iﬂkenceci özünü gizleyemez. Gençli¤in en ufak bir hak talebinin karﬂ›s›na bile gaz bombalar›yla, coplarla ç›kan iﬂkenceciler, muhtemelen bo¤az turlar›yla, baﬂka ﬂirinlik ﬂovlar›yla, “güleryüzlü polis”
propagandalar›yla o kanl› yüzlerine
biraz makyaj yapmak istiyorlar.
Ama iﬂte, gazeteler bir gün polisin
bo¤az turunu yazarken ertesi gün,
mesela yine 1 May›s’ta estirdikleri
terörün görüntülerini yay›nlamak
durumunda kal›yorlar. Polisin yüzü
makyaj tutmuyor yani.
Böyle bir ülkede, bu kadar çok
iﬂkence, infaz yapan bir polis teﬂkilat› varken, ne yaparlarsa yaps›nlar,
hiçbir ﬂey onlar›n imaj›n› düzeltmeye yetmez. K u z u p o s t u n a b ü r ü nm ü ﬂ k u r t l a r gibi çocuklar›m›z›n
aras›na girerek onlar›n temiz beyinlerini kirletmeye çal›ﬂmalar› bu
yüzden boﬂunad›r.

olduk. Yap›lan çete operasyonunda mutlaka içlerinde
polislerin de olmas› tesadüf müdür? Sokak ortas›nda,
karakollarda her y›l onlarca insan›n polis kurﬂunuyla ya
da iﬂkencesiyle öldürüldü¤ü bir ülkedir Türkiye.
Polisin bo¤az turuna ç›kard›¤› Eyüp Refhan Tümer
Lisesi, 12 y›l önce Alibeyköy’ de Kurtuluﬂ dergisi da¤›t›m› yaparken polis taraf›ndan kurﬂunlanarak katledilen
DLMK’l› (Demokratik Lise ‹çin Mücadele Komiteleri)
‹rfan A⁄DAﬁ’ ›n okuludur. Bu gerçek dahi polisin kendini halka ﬂirin göstermek için neden bu okulu seçti¤ini göstermektedir. Bu okulda, gecekondu mahallelerinde yaﬂayan emekçi halk›n çocuklar› okumaktad›r. Polisin her gün terör estirdi¤i, haraç ald›¤›, çeteleri besledi¤i mahallelerdir buralar.
Polis gençlikten korkuyor. Gecekondu mahallelerindeki okullardan bugüne kadar oldu¤u gibi devrimcilerin ç›kmas›ndan korkuyorlar. Gençlik ülkesine gelece¤ine sahip ç›kmas›n da ne olursa olsun onlara göre…
Polis bu ucuz numaralarla kimseyi kand›ramaz. Ellerindeki kan›, bo¤azlar›na kadar pisli¤e sapland›klar›n› herkes görüyor.
Liseli ö¤renciler olarak gelece¤imize sahip ç›kacak,
demokratik ve bilimsel bir e¤itim için mücadelemizi
büyütece¤iz
L ‹SEL‹ GENÇL‹K
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‹ﬂkenceden geçirilen... Tutuklanan... ‘Büyükler
gibi’ yarg›lanan... Hücrelere At›lan Çocuklar...

DEVR‹MC‹, YURTSEVER ÇOCUKLARIMIZ!
Son dönemde D i y a r b a k › r ’ d a ,
A d a n a ’ d a , ‹ s t a n b u l ’ d a yüzlerce
çocuk gözalt›na al›nd›, iﬂkencelerden geçirildi ve tutukland›. Hapishanelerde belki onlarca y›ld›r hiç
olmad›¤› kadar çok çocuk “siyasi
t u t u k l u ” var. Çocuklar›n yarg›lanabilmesi, 2006 y›l›nda Terörle Mücadele Kanunu’nda yap›lan bir de¤iﬂiklikle sa¤land›. Böylece yaﬂlar›
15-18 aras›nda de¤iﬂen çocuklara
“terör” suçlar›ndan yetiﬂkinler gibi
ceza verilmesinin önü aç›ld›. Do¤u
ve Güneydo¤u’da yaln›zca 2006 2007 y›llar›nda Terörle Mücadele
Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’ndaki “terör” suçlar›ndan dolay› 1572
çocuk yarg›land›. 92’si Diyarbak›r’da olmak üzere 174 çocuk tu tukland›.
Neydi bu çocuklar›n suçlar›?
Gösterilere kat›lmak, polise taﬂ atmak! Peki bu çocuklar polise neden
taﬂ at›yorlar? Ortada bir sorun yok
mu? Bu çocuklar herﬂeyden önce
bask›ya, zulme, sömürüye maruz
kalan çocuklar. E¤itim haklar›, sa¤l›k haklar› gasbediliyor. Anneleri,
babalar› iﬂﬂiz b›rak›l›yor. Çocuklar
ya bütün bunlara boyun e¤ecekler
ya düzenin pislikleri içinde kendilerine bir ç›k›ﬂ yolu bulacak ve daha
çok pisli¤e gömülecekler ya da böyle bir düzende yaﬂamay› kabul etmeyerek baﬂkald›racaklar. Onlar en
do¤ru yolu seçiyorlar. Bunlar›n yaﬂand›¤› bir ülkede elbette mücadelede yer alacaklar, elbette zulmün
karﬂ›s›na taﬂlar›yla ç›kacaklar.
Çocuklar›m›z böyle yaﬂamak istemedikleri için suçlanabilir mi? Elbette hay›r, suçlu olan onlar de¤il.
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Tek suçlu onlar› yoksulluk, sefalet
içinde yaﬂamaya mahkum eden bu
düzendir. Ama bu düzenin adaletsiz
hukuk sistemi, çocuklar›m›za onlarca y›la varan cezalar veriyor.
14 Temmuz 2008’de D i y a r b a k › r’da DTP’nin düzenledi¤i bas›n
aç›klamas›ndan sonra polise taﬂ att›klar› gerekçesiyle yaﬂlar› 15-17
aras›nda de¤iﬂen 4 çocuk tutukland›. Haklar›nda 23 y›l hapis talebiyle dava aç›ld› ve polise taﬂ att›klar›
gerekçesiyle 6 ’ ﬂ a r y›l 11 ay hapis
cezas›na çarpt›r›ld›lar.
A d a n a’da da gösterilere kat›ld›klar› gerekçesiyle yaﬂlar› 13-17
aras›nda de¤iﬂen 13 çocu¤a, bir süre tutuklu kald›ktan sonra, Adana
A¤›r Ceza Mahkemeleri taraf›ndan
28 Nisan 2009’da toplam 112 y›l 10
g ü n ceza verildi. Yaln›zca bir çocu¤un üzerinden 9 bilye ve bir s a p a n
ç›km›ﬂt›.
Bu ülkede çocuklara, iﬂkenceci
polislerden daha fazla ceza veriliyor. Ülkemizde çocuklar iﬂkence
görüyor, tutuklan›yor, yetiﬂkinlerle
ayn› hapis cezalar›na çarpt›r›l›yor
ve hapishanelerde tecrite tabi tutuluyorlar. Hapishaneleri çocuklarla
dolduran böyle bir ülkede adaletten
söz edilebilir mi?

18 Yaﬂ›ndan K üçük
ve Tecrit Alt›nda...
T ü r k Ta b i b l e r Birli¤i (TTB)
20-21 ﬁubat 2009 tarihlerinde Diyarbak›r E Tipi Kapal› Hapishanesi’nde Terörle Mücadele Kanunu
(TMK) kapsam›nda tutuklu yarg›lanan 13-18 yaﬂ aras› çocuklara iliﬂ-

kin incelemeler yapt›. TTB’nin 6
Haziran’da aç›klad›¤› raporda 80’ni
adli, 24’ü T M K kapsam›nda tutuklu bulunan çocuklar›n bar›nma koﬂullar›n›n çok kötü oldu¤u, her ko¤uﬂta kiﬂi baﬂ›na 3 metre kare alan
düﬂtü¤ü ve ciddi sa¤l›k sorunlar›
yaﬂad›klar› belirtildi. Çocuklar küfür, hakaret, kaba dayak, kelepçelerin s›k›lmas›, uykusuz b›rakma, yetersiz beslenme, tuvalet ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmamas› ve yak›nlar›yla
görüﬂtürülmelerinin engellenmesi
gibi bask›larla karﬂ› karﬂ›ya kal›yorlar. Çocuklar›n yüzde 65-75’i psikolojik sorun yaﬂ›yor. Gözalt›nda
iﬂkenceye u¤rad›klar›n› beyan etmelerine ra¤men bu beyanlar› bile
kay›tlara geçirilmiyor.
Çocuklar yeterli ve dengeli beslenemiyorlar. Adli tutuklu çocuklara bulunduklar› ko¤uﬂlardaki bütün
angarya iﬂleri yapt›r›l›yor. Çocuklara çamaﬂ›r y›kama ve banyo için yeterli s›cak su verilmiyor, lavabo ve
tuvaletler kirli. Ko¤uﬂlar havas›z ve
pencereleri çok küçük, içeri güneﬂ
girmiyor. Spor alanlar›na sahip de¤iller.
Hapishanede sürekli görev yapan bir doktor yok. Diﬂ hekimi ise
hiç yok. Yasal olmamas›na ra¤men
ilaçlar çocuklara p a r a y l a veriliyor.
Hapishanelerde çocuklara da iﬂte
böyle kat› bir T E C R ‹ T uygulan›yor. ‹ﬂkenceden cinsel tacize, aç b›rakmadan aileleriyle görüﬂmelerinin engellenmesine kadar bir çok
kötü muameleye maruz kal›yorlar.
Raporda yer alan çocuklar›n anlat›mlar› ise devletin çocuklara nas›l
bakt›¤›n›, gözler önüne seriyor. Söz
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çocuklarda:
...Yunus polisleri silah kabzas›
ile kafama vurdular. Kafama dikiﬂ
att›lar. Mahkemeye kanl› elbiseler im l e ç › k t› m . . .
... Ç o cu k ﬂ u b ed e d e b i r p o l i s
v a r d› . D i z i i l e v u r u y o r d u . E l i y l e de
kar›n boﬂlu¤uma do¤ ru . Di¤er ço cuklara da, bana da yapt›.
.. . ‹ ﬂ ye r i nde n a l › nd› m. Ö ze l bi r
arabaya bindirdiler.... ellerim arkadan kelepçeliydi. Yerden toprak
al›p a¤z›ma doldurdular. Kalaslarla dövdüler. ...Biri içeri girip baban
k a l p kr i z i ge ç i r m i ﬂ de d i .
...Arka kap›dan karﬂ›land›k.
Saç yolma, duvara vurma, kalas,
b ey z b o l s o p as› n a b e n zey e n co p l ar la on -on beﬂ defa dö vüldüm . Daha
çok s›rt ›ma, ayaklar›ma, bal d›r›ma
s o pa y la . C in se l or ga n ›m a e lle ri yle .
Kafay› masaya vurma...Ta t b i k a t
i ç i n s a v c › g e l di . ‘ ﬁ i k a y e t i n v a r m › ’
s o r u s u n a , ‘ Va r ’ deyince ‘Savc›
bunlar› ben yaparsam beni de dö verler ’ dedi...
... On dö rt o n beﬂ ayd an b eri tu tukluyum. Dokuz kardeﬂim var. ‹nﬂaatlarda çal›ﬂ›rd›m. Avukat gelmiyor. Daha ne kadar süre kalaca¤›m
bi l mi yor um.
...D ay ak y ed i ¤ im i d o k t o ra a n latt›m. Baﬂ›m ﬂiﬂmiﬂ a¤r›yordu.
S›rt›md a k ›rm›z›l›k olmuﬂ . Polis
b e n i d öv d ü d e d i m . P o l i s m e l e k t i r
dedi...
...Beni doktora götürmüyorlar.
Darp yoktur. Polis kendi eliyle dolduruyor. Doktor kaﬂe ve imza at›yor. Vücuduma bakm›yordu.

- A K P i kti da r› ha pi sha nelerde çocuklara yap›lan iﬂkencelere son vermelidir.
- Bütün çocuklar d e r h a l
serbest b›rak›lmal›,
- Haklar›nda aç›lan davalar
iptal edilmeli
- Te r ö r l e M ü c a d e l e K a n u nu’nda yap›lan de¤iﬂiklik
geri al›nmal›d›r!
... Doktor ‘Da rp var m›? ‹z i var
m › ?’ di ye s o r d u. B e n d e ‘ h a l i m d e n
b e l l i d e ¤ il m i? ’ d e d i m . P o l i s h e m e n
belindeki silah› göste rdi bana. S us tu m.
...iki ayd›r cezaevindeyim. Pol i s l e r i t e l e vi z y o n d a b i l e g ö r dü ¤ ü m de kötü oluyorum. Yap›lan küfürleri tekrarlayamam. ‹nsan›n bün yesi kald›rmaz.
.. .En bü yü k hay alim ö zgü r ol mak. D›ﬂar ›daki herkes de öz gür
de¤ildir. Ç›k›p özgürlü¤ümü almak
i st i y o r u m . ..
Çocuklara bile bu iﬂkenceleri
yapmak insanl›ktan ç›kmakt›r. Faﬂizmin insan yönetmekten anlad›¤›
kad›n, çocuk, genç, yaﬂl› demeden
halka her türlü iﬂkenceyi reva görmektir. Faﬂizmin ahlak›nda, kültüründe, politikas›nda insan yoktur.
Karakollarda, hapishanelerde
uygulanan iﬂkencenin, tecritin, her
türlü insanl›k d›ﬂ› muamelenin as›l
sorumlusu AKP iktidar›d›r. Diyarbak›r’da halk›n demokratik bir eylemine bile tahammül gösteremeyip, “kad›n da olsa, çocuk da olsa

“ HERKESE HABER VER‹N”
Maltepe Çocuk Hapishanesi’nde
6 Ç ocu k Aç l › k G r e v i ne Ba ﬂ l a d›
‹stanbul’da 15 ﬁubat’ta gösterilere kat›ld›lar› gerekçesiyle
tutuklanan 18 yaﬂ›ndan küçük 6
çocuk, gardiyanlar›n fiziki sald›r›s›na u¤rad›klar›n› belirterek
açl›k
grevine
baﬂlad›lar.
V.B’nin babas› ﬁerif Bulut o¤-
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g ü v e n l i k g ü ç l e r i m i z g e re k e n i y a p a c a k t › r ” diyen de bizzat Baﬂbakan Erdo¤an’d›r. Devletin polisi de,
jandarmas› da, gardiyan› da tam da
Erdo¤an’›n istedi¤i gibi “gerekeni”
yap›yor. Çocuklara bile iﬂkence yapan, cinsel tacizde bulunan bir devlet! Bu mu sizin yönetme anlay›ﬂ›n›z?
Bir yandan dini kendine kalkan
edeceksin, ondan sonra da çocuklara bile her türlü iﬂkenceyi yapacaks›n. ‹ﬂte AKP’nin gerçek yüzü budur.
Çocuklara yönelik bu bask›lar
daha önce de yans›d›, mahkemelerde dile getirildi. Ama sorumlular
hakk›nda bugüne kadar hiçbir iﬂlem
yap›lmad›. Yap›lmad›¤› gibi çocuklar›n tutuklanmas›na, ceza almas›na, iﬂkence görmesine kesintisiz bir
ﬂekilde devam edildi.
Bu ülkede sömürü, zulüm, iﬂkence devam etti¤i sürece çocuklar›m›z›n da de¤il taﬂ atmak, her türlü
eylemi yapma hakk› vard›r. Çocuklar›m›za bunlar› reva gören bir oligarﬂik düzenin devam etmesi iﬂkencenin, zulmün katlanarak devam etmesi demektir. O nedenle de bu düzene karﬂ› mücadele etmek herkesin
en meﬂru hakk›d›r. Faﬂizm ancak
halka zulmederek ayakta kalabilir,
fakat çocuklar›m›z bile bu düzene
baﬂkald›rm›ﬂsa, direniyorsa bu düzenin ömrü fazla kalmam›ﬂ demektir. Ne yaparsan›z yap›n bu düzenin
yerle bir olmas›n› engellemeyeceksiniz. Bir gün çocuklar›m›za yapt›¤›n›z iﬂkencelerin de hesab›n› vermek zorunda kalacaks›n›z.

lunun kendisini telefonla arayarak; 4 Haziran’da
görüﬂün ard›ndan gardiyanlar›n sald›rd›¤›n›, E.U.
isimli bir çocukla birlikte hücreye konulduklar›n›,
bunu protesto etmek için 3 gündür açl›k grevinde
olduklar›n› bildirdi¤ini aç›klad›.

Bu ülkenin hapishanelerindeki
tecrit ve iﬂkence, çocuklar› da
içine alarak sürüyor.
Ve çocuklar bile iﬂkenceye,
tecrite karﬂ› direniyorlar.

V.B, telefonda babas›na “herkese haber verin” der demez, telefon
kesildi.
Bu ülkenin hapishanelerindeki
tecrit ve iﬂkence, çocuklar› da içine
alarak sürüyor. Ve çocuklar bile iﬂkenceye, tecrite karﬂ› direniyorlar.
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Öğretmenimiz
Kitle çal›ﬂmas› sürekli bir faaliyettir.
Düzenli ve sürekli bir faaliyettir.
‹ktidar sürekli yalan söylüyor
ve halk› bir yalana ikna etmek
için sürekli ve düzenli faaliyetler
örgütlüyor.
Kand›r›yor.
Say›s›n› bile bilmedi¤imiz tv
kanallar› ile gazeteleri ile filmleri
ile sürekli,
kesintisiz
olarak halk›n
beynine iﬂliyor bu yalan›.
Biz ise
gerçekleri
anlataca¤›z.
Sadece
gerçekleri.
Gerçekler
çok güçlüdür.

Birçok araçla anlatabiliriz
bunu. En güçlü arac›m›z
beynimiz, dilimiz, sözlerimizdir. Bazen bir tiyatro
olur, bazen afiﬂ, bazen sadece beﬂ sat›r-on sat›rla
yazd›¤›m›z bir aç›klamad›r, bildiridir. Çok mu zor bunlar› yazmak, söylemek? Hiç zor de¤il.
Dile gelen, söze gelen gerçekler
oldu¤u için, hiç zor de¤ildir. Sorunlar›m›z›n çözümü için; toplant› yapmak olur bazen, bir
film izlemek olur, bir ﬂiir okumak olur, bazen sadece dertlerini dinlemek olur halk›n.
Kitle çal›ﬂmas›nda yeterlilik

SÜREKL‹L‹K; ‹HT‹YAÇ H‹SSETT‹⁄‹NDE, B‹Z‹ YANINDA
BULMASIDIR ‹NSANLARIN.
SÜREKL‹L‹K; SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE, ‹NSANLARIN YANINDA VE ÖNÜNDE
OLMAKTIR.
Bir kez gidip, iki hafta gitmemek… Bir kez aray›p, bir ay
aramamak... En s›k yapt›¤›m›z
yanl›ﬂt›r. BU TARZ SONUÇ
A LA M AZ .
BU TARZ istikrars›zl›kt›r ve
güven vermez.
Bu tarz; nerede ne yapaca¤›
belli olmayan, programs›z, karars›z bir tarzd›r.
Bir kez gidip
kap›s›n› çal›p
dergi satmakla
kitle çal›ﬂmas›
yap›lmaz.
Bir soka¤›
ele alal›m; bu
sokakta yirmi
ev varsa gidece¤imiz, bu yirmi eve iki ay
boyunca, örne¤in, haftada bir
kez gitmekle
baﬂlayabiliriz
kitle çal›ﬂmas›na. E¤er süreklilik olmazsa güven de olmaz.
Karabatak gibi bir görünüp bir
kaybolmak güven oluﬂturmaz
insanlarda.
Dü¤ününde, cenazesinde,
okul sorununda, hastal›¤›nda,
sevincinde yan›nda olmakt›r.
Unutmamal›y›z ki; devrim
milyonlar›n eseri olacakt›r.
Milyonlarca insan› örgütlemeden hedefe varamay›z.
Devrimi yapsak bile, bitmeyecektir kitle çal›ﬂmas›.
Devrimden sonra da kitle çal›ﬂmas› bütün yo¤unlu¤u ile sürer. Sadece biçiminde baz› de¤iﬂiklikler olabilir. Örne¤in halk›
ﬂu veya bu çeliﬂkisi nedeniyle
devrim mücadelesine katman›n
yerini, daha yüksek bir bilinç

K‹TLE ÇALIﬁMASINDA
SÜREKL‹L‹K, GÜVEN DEMEKT‹R.
GÜVEN VERMEN‹N EN ÖNEML‹
YOLU; SÜREKL‹L‹KT‹R.

Bizim arkam›zda bu
güç vard›r.
BU GERÇEKLERDEN ALDI⁄IMIZ GÜÇLE, HAKLILI⁄IMIZLA gidece¤iz halka.

"Kriz te¤et geçti" diyor iktidar; bu yalan› anlatmak için,
örnek iﬂsiz arkadaﬂ›m›z, a¤abeyimiz, annemizdir.
"‹ﬂkenceye s›f›r tolerans" diyor iktidar; bu yalan› anlatman›n yolu Engin’i, Mustafa’y›,
Baran Tursun ve onlarcas›n›
anlatmakt›r. Birçok örnek bulmak zor de¤ildir.
Yeter ki biz, her gün kitlelere
yalanlar› anlatmak için gidelim. Beynimiz, dilimiz, kalbimiz
boﬂ kalmaz. Abart›s›z, binlerce
örnek bulunur her gün.
Hangi araçlarla anlataca¤›z?
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diye bir ﬂey yoktur.

"ﬁu kadar süre yapt›k", "Art›k baﬂka bir çal›ﬂma yapal›m"
diye bir ﬂey söylenemez. Kitle
çal›ﬂmas›, hiçbir dönem ihmal
edilmeyecek, bitmek tükenmek
bilmez bir çal›ﬂmad›r.
Çeﬂitli dönemler biçimi de¤iﬂebilir. Ama çal›ﬂman›n kendisi
ertelenemez. Kitle çal›ﬂmas›
yapmak devrimciliktir. Kitle çal›ﬂmas›, devrimcili¤in özüdür.
Sürece özgü önemli bir kitlesel güce ulaﬂsak bile; etkili
güçlü ve yayg›n bir mücadele
verme kapasitesine ulaﬂsak bile; kitle çal›ﬂmas› bütün yo¤unlu¤u ile sürmelidir.
K‹TLE ÇALIﬁMASININ EN
ÖNEML‹ YANI, SÜREKL‹L‹⁄‹D‹R.
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seviyesine ç›karmak çabas› al›r. ‹ktidar olanaklar›,
e¤itim gibi birçok olanak el
alt›ndad›r. Ama bunlara
ra¤men devrim sonras›nda
da kitle çal›ﬂmas›n›n kolay
bir iﬂ olmad›¤› deneylerle
sabittir. Yetmiﬂ y›ll›k sosyalist ülke deneyleri yaﬂanm›ﬂ, ama kitleler belli bir
bilinç seviyesine ç›kar›lamam›ﬂt›r. Sosyalist ülkelerin y›k›lmas›ndaki temel
nedenlerden biri de budur.
K›sacas› kitle çal›ﬂmas›
devrimden önce de, devrimden sonra sürekli ve
düzenli bir çal›ﬂma olmak
zorundad›r.
Her dönem ön planda
olmas› gereken bir çal›ﬂmad›r.
Devrimci faaliyetin bel
kemi¤idir.
Kitle çal›ﬂmas› zaman
zaman gündeme getirece¤imiz, tek bir konuda daha
da yo¤unlaﬂt›¤›m›z bir
kampanya ﬂeklinde de olabilir. Ama aslolan bu de¤ildir, aslolan SÜREKL‹ VE
DÜZENL‹ kitle çal›ﬂmas›d›r. Kampanyalar, halk
aras›nda etkimizi daha da
h›zl› yayg›nlaﬂt›r›r. Daha
yo¤unlaﬂm›ﬂ bir kitle çal›ﬂmas› ﬂeklidir elbette, ama
her zaman kullan›lacak bir
yöntem de¤ildir.
Kampanyalar d›ﬂ›nda
da kitle çal›ﬂmas›n› mümkün olan en üst yo¤unlukta sürdürmeliyiz. Bütün insanlar›m›z›n beyni, kalbi,
dünyas› kitleleri örgütleme
düﬂüncesi ve duygular›yla
dolu olmal›d›r. Baﬂka içerikte veya biçimde yap›lan
hiçbir çal›ﬂma kitle çal›ﬂmas›n› ihmal etmenin gerekçesi olamaz.
Her çal›ﬂma, kitleleri örgütlemeye hizmet etti¤i
noktada bir anlam taﬂ›r.

Say›: 184

1 MAYIS MAHALLES‹’NE
ÇETELER SALDIRDI!
5 Haziran gecesi ‹stanbul 1 May›s
Mahallesi’nde bir grup uyuﬂturucu sat›c›s› çeteci 3001. Cadde Karakol Dura¤› üzerinde halka sald›rd›. Halka sald›ran çetecilere müdahale eden mahallenin gençlerini de dövmeye kalk›ﬂan
çeteciler; “kafam›z dumanl› ulan” diyerek sald›r›lar›n› meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂt›lar. Olaylar› duyan mahalleliler
toplanmaya baﬂlad›.
Akﬂam saatlerinde gerçekleﬂen
olaylar Halk Cephelilerin de bulundu¤u bir grubun müdahalesiyle sona erdi.
Mahalleden kaçarken beyaz mazda tipli bir araca binen çeteciler mahallelilerin üzerine ateﬂ açt›lar. Ard›ndan 3001.
Cadde boyunca sloganlar eﬂli¤inde

Ankara’da Çevre Mitingi!
6 Haziran günü, ülkemizde yaﬂanan çevre katliam›n› ve çevre politikalar›n› protesto etmek için birçok ilden
yüzlerce insan, mitingde buluﬂtu.
Yöre dernekleri ve demokratik kitle örgütleri taraf›ndan örgütlenen miting için Toros Sokakta bir araya gelen
kurumlar, kortejler oluﬂturularak miting alan› olan Kolej meydan›na do¤ru yürüyüﬂe geçti.
Burada ki aç›klamada: “…Yüz y›llard›r sadece kendine yaﬂayanlarca
Dünyam›z, ülkemiz kirletildi. Ç›kar
sahiplerince pazarlanan yeralt› ve yerüstü zenginliklerimiz ac›mas›zca yok

At›l›m’a Yay›n Durdurma
At›l›m gazetesi’nin yay›n› bir ay
durduruldu. At›l›m gazetesi taraf›ndan
7 Haziran’da yap›lan aç›klamada Gazetenin 16 May›s 2009 tarihli 254. say›s›n›n 1. ve 3. sayfalar›nda yer alan
haberlerden dolay› ‹stanbul 11. ACM

mahalle halk›na “Bu sorun sadece devrimcilerin de¤il mahalle halk›n›n da sorunudur. Bu soruna birlikte dur demeliyiz. Bugün karﬂ›laﬂt›¤›m›z bu pislikleri
besleyen sistemin kendisidir. Sistemin
kolluk güçlerinin koruyup kollamas›ndan bu güveni al›yorlar. Bu soruna karﬂ› mücadele etmek için örgütlenelim”
denildi. “Yozlaﬂmaya izin vermeyece¤iz, Uyuﬂturucuya, Fuhuﬂa, Kumara
Hay›r, Çeteler Halka Hesap Verecek”
sloganlar› at›ld›.

edildi. ﬁimdi, do¤unun ve bat›n›n, kuzeyin ve güneyin gerçek sahiplerinin,
sudaki alabal›¤›n, kayan›n, bin y›ll›k
meﬂe palamudunun, güneﬂin, tarladaki
ekinin, eme¤in hakk›n› korumak için
çok uluslu ﬂirketlere, h›rslar›na yenik
düﬂmüﬂ günlük yaﬂayanlara HAYIR
demeliyiz. Çünkü gelecek biziz! Biz
korkusuzca nefes almak, çocuklar›m›za temiz, güvenilir bir çevre b›rakmak
isityoruz” denildi.
Eylemde ; “Do¤aya Uzanan Eller
K›r›ls›n, Munzur Özgür Özgür Akacak, Hasankeyfi Tarihtir Tarihine Sahipç›k” sloganlar› Türkçe, Zazaca ve
Kürtçe olarak at›ld›.

taraf›ndan ““terör örgütü propagandas› yap›ld›¤›” ve “suç ve suçlunun
övüldü¤ü” gerekçesiyle yay›n durdurma ve yay›na el koyma karar› al›nd›¤› belirtilerek “Y›lmayaca¤›z, susmayaca¤›z, durmayaca¤›z. Gerçeklerin peﬂindeyiz!” denildi.
kapatma cezas› verildi. Ard›ndan, 2 Haziran günkü
Günlük’te yer alan “PKK:
PeKeKe mi PeKaKa m›” baﬂl›kl› yaz›
nedeniyle de bir ay daha kapatma cezas› verildi.

Günlük gazetesi 2 ay kapat›ld›
Gazeteye önce, 1 Haziran günkü
“Diyarbak›r Kültür Sanat Festivali’yle
ilgili haberi nedeniyle ‹stanbul 12.
A¤›r Ceza mahkemesi taraf›ndan 1 ay
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Tecrit öldürmeye
devam ediyor
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde
Mustafa Demir’in ölümünü 182.
say›m›zda
duyurduk.
Ayn› hapishanede kalan
tutsak Kenan
Günyel, 28
May›s tarihli
mektubunda
Demir’in
ölümünü
ﬂöyle anlatt›:
TECR‹TTEN
“Burada tutuklu olarak bulunan Mustafa Demir 24 May›s Pazar günü öldü. 22
May›s Cuma günü hücresinden yürüyerek gitti¤i hastaneden gece
23.00 civar›, bilinci bulan›k ve tekerlekli sandalye ile döndü. Dokuz
saat sonra, yani sabah say›m›nda
yerde bayg›n bulundu. O gün bilinci
iyice gitmeye devam etti. ‹drar›n›
tutamad›¤› için yata¤›na kaç›r›yor
ve yemiyor- içmiyor. Bu durum ertesi gün, yani Pazar günü de devam
ediyor. Pazar günü saat 16.00 da
hastaneye kald›r›l›yor. Ve hastaneye
kald›r›l›ﬂ›ndan birkaç saat sonra
ölüyor.”

Anne Elelçi:
“Mustafa’y› öldürdüler”
Mersin’de 10 ayl›k hapis cezas›n›n infaz› için tutukland›¤› gün
ölen Mustafa Elelçi’nin ailesini
Mersin Haklar Derne¤i üyeleri ziyaret ettiler.
6 Haziran günü yap›lan ziyarette
konuﬂan anne Elelçi, o¤lunun sara
hastas› oldu¤unu 6 y›ldan beri tedavi gördü¤ünü, tutuklama için gelenlere de bu durumu belirttiklerini
ama umursamaz bir tav›r gösterdiklerini “Doktor raporu ve savc›l›k izni olmadan veremeyiz ilaçlar›n›”
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dediklerini bunun üzerine raporu da
verdiklerini anlatt›. Tutukland›¤›
gün o¤lunun öldü¤ünü de belirten
anne Elelçi ayn› gün ölen o¤lu Mustafa için: “O gün ölmüﬂ...bize öldü
deyip verdiler elimize. O¤lumun sara hastal›¤› yüzünden öldü¤ünü düﬂünmüyorum. Evet ilaçlar›n› kullanmas› gerekiyordu ama 1 gün kullanmasa ölecek bir durumda de¤ildi.
Baﬂka bir ﬂey var, baﬂka bir ﬂey yapt›lar yavruma. Mustafa’y› öldürdüler” diyen anne “adalet istiyorum”
dedi. Mustafa’n›n abisi Abdulkadir’de ölümden sonra polis taraf›ndan tehdit edildi.

‹ki Tutsa¤a Sürgün
Yaklaﬂ›k 3 aydan beri Metris T
Tipi Hapishanesi'nde tutsak bulunan
Grup Yorum üyesi Muharrem Cengiz ve Cengiz Karakaﬂ 8 Haziran
günü keyfi bir kararla Trabzon Kapal› Hapishanesi'ne sevk edildiler.
Sürgünle ilgili olarak H a l k › n H uk u k B ü rosu bir aç›klama yapt›.
Muharrem ve Cengiz’e Metris’te
keyfi bir ﬂekilde tecrit uyguland›¤›n›, tek kiﬂilik hücrelerde tutulduklar›n›, havaland›rma hakk›n› kulland›klar›nda ise, havaland›rma kap›s›n›n üzerlerine kilitlendi¤ini, gardiyanlar›n sürekli bir gerginlik yaratt›klar› belirtilerek müvekillerinin
kendilerine “ikinci bir Engin ÇEBER vakas›n›n” yaﬂanabilece¤inin
anlat›ld›¤› belirtildi. Konuyu hapishane müdürüyle görüﬂtüklerinde
müdürün "yap›lacak bir ﬂey yok”
sözleriyle karﬂ›laﬂt›klar› belirtilen
aç›klamada ﬂunlar belirtildi: “Trabzon'a sürgün sevk, müvekkillerimizin d›ﬂ dünya ile irtibat›n› tamamen
kesmeye, ‹stanbul'da ikamet eden
ailelerinin görüﬂ yapma hakk›n› ortadan kald›rmaya, biz avukatlar›n
ziyaretlerini engellemeye yönelik
bilinçli bir tercihtir. Bir cezaland›rma yöntemidir.”
G r u p YO RUM, 10 Haziran günü,, "Arkadaﬂ›m›z Yaln›z De¤ildir!
Sahiplenmeye Devam Edece¤iz!"
diyen bir aç›klama yay›nlad›. Aç›klamada: “Grubumuzun eleman›
Muharrem Cengiz; yaklaﬂ›k 2,5 ay

önce haks›z gerekçelerle tutuklanarak, Metris T Tipi Hapishanesi'ne
konulmuﬂtu” denilerek, Muharem’in görüﬂçüleri ile görüﬂtürülmedi¤ini, gönderdikleri gitar›n da
kendisine verilmedi¤ini, Muharrem’e yap›lan›n F Tipi hapishanelerde
uygulanan tecrit politikas›n›n bir
devam› oldu¤unu ve ﬂimdi de sürgün edildi¤ini belirtildi. Aç›klaman›n sonunda ﬂöyle denildi: “Sürgünü protesto ediyor, bütün Yorum
dinleyicilerini bu haks›z uygulamay› protesto etmeye, tutsaklar› ve
Muharrem Cengiz'i sahiplenmeye
ça¤›r›yoruz”
TAYAD da yapt›¤› aç›klamada,
“AKP iktidar›n›n ‘demokratikleﬂme’ masallar› bu kez de hapishanenin duvarlar›na çarp›yor” diyerek
“Tutsak bulunan devrimcileri ailelerinden uzaklaﬂt›rmak için, birbirlerinden yal›tmak için ülkenin de¤iﬂik
köﬂelerine da¤›tan AKP iktidar› sürgün – sevklere de devam ediyor” diye belirtti. Aç›klaman›n sonunda
“Bugün Muharrem Cengiz ve Cengiz Karakaﬂ sürgüne gönderildi. Yar›n s›ra kimde? Aç›k ki buna engel
olacak olan biziz. ‹ktidar› bu politikalar›ndan biz vazgeçirebiliriz. Yeter ki isteyelim, kazan›r›z.” denildi.

Tutsaklara “Kürtçe konuﬂma”
Daya¤›
Urfa E Tipi Hapishanesi’nde bulunan Mehmet Beyaz, Hasan Devir
ve Mahfuz Aytaç adl› tutsaklar, bir
dava nedeniyle Diyarbak›r’a götürülürken yolda kendi aralar›nda Kürtçe
konuﬂtuklar› gerekçesiyle askerler taraf›ndan feci ﬂekilde dövüldüklerini
ziyarete giden yak›nlar›na anlatt›lar.
)))

Zafer iﬂareti cezas›
Diyarbak›r’da tutuklu bulunan 16
yaﬂ›ndaki o¤lu H.H.A’y› ziyarete giden babas›na, hapishanede zafer iﬂareti yapt›¤› gerekçesiyle “görüﬂ yasa¤›”
verildi. Görüﬂ yasa¤› cezas›n›n nedeni
olarak baban›n “terör örgütünün” zafer iﬂaretini yapt›¤›, tutuklular› tahrik
etti¤i gibi gerekçeler gösterildi.
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‘Teﬂvik Paketi’
Tekeller ‹çindir
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, günler öncesinden yaratt›¤› beklentilerin ard›ndan 4
Haziran’da mevcut
ekonomik sorunlara
büyük çözüm getirme iddias›yla “Teﬂvik
ve ‹stihdam Paketi”ni
aç›klad›.
Teﬂvik paketi, bundan öncekilerden farkl› olarak 81 ilde de geçerli
olacakt›; tüm iller 4 bölgeye ayr›lm›ﬂt› ve bölgelere göre farkl› teﬂvik
uygulamalar› söz konusuydu.
31 Aral›k 2010 y›l›na kadarki yat›r›mlar için geçerli olaca¤› aç›klanan pakete, s›n›fsal olarak bakt›¤›m›zda sermaye s›n›f›n›n ekonomik
sorunlar›n› çözmeye yönelik olarak
gündeme getirildi¤i net olarak anlaﬂ›l›yor. AKP’nin aç›klad›¤› paketten
memnun olanlar da do¤al olarak tekelci burjuvalar oldu. TÜS‹AD, Sanayi ve Ticaret Odalar› gibi birçok
sermaye kesimi memnuniyetlerini
belirten aç›klamalar yapt›lar.
Yeni “Teﬂvik Paketi’ne göre, yat›r›m yapan kapitalistler için k ur u m l a r v ergisi y üzd e 2 ’lere k a d a r
düﬂürülüyor. Tekelcilere verilecek
teﬂvikler Hazine taraf›ndan, yeni
al›nacak iﬂçilere ödenecek ücretler
de ‹ﬂ s i z l i k S i g o r t a s › F o nu’ndan

karﬂ›lanacak. AKP,
aç›kça tüm sermayeye yeni hortumlama
imkanlar› sunuyor.
Tayyip Erdo¤an’›n aç›klad›¤› paket asl›nda ilk teﬂvik paketi de¤il;
AKP 2004 Mart’›nda da 49 ili kapsayan bir tevﬂik paketi yürürlü¤e
koymuﬂtu. AKP, ayr›ca otomotiv ve
inﬂaat alan›ndaki patronlar› rahatlatmak için 2009 Mart’›nda 3 ayl›¤›na
geçerli olan Özel Tüketim Vergisi
(ÖTV) indirimini ç›kard›. ÖTV indirimiyle otomotivciler ellerindeki
stoklar› eritirken, inﬂaat ﬂirketleri de
ellerindeki haz›r konutlar›n› satmaya baﬂlad›lar. Tekeller, bu indirimin
süresinin de uzat›lmas›n› istiyor.
Ancak bu teﬂvikler, burjuvazi
için yine de yeterli olmad›, olmayacakt›r; onlar hep daha fazlas›n› istemeye devam edeceklerdir.
AKP’nin yeni teﬂvik paketi iﬂçi
ve emekçiler aç›s›ndan ise, daha
fazla sömürüyü dayatan bir uygulamad›r. Emekçilere bir yarar› yoktur.
Yeni teﬂvik paketinde 6 ay süreyle 120 bin kiﬂinin geçici olarak
iﬂe al›naca¤› belirtiliyor. Geçici iﬂçilerin ücretleri de ‹ﬂsizlik Sigortas›
Fonu’ndan karﬂ›lanacak!
AKP iﬂin kolay›n› bulmuﬂ; devletin, oligarﬂinin cebinden hiç bir
ﬂey ç›km›yor yine. ‹ﬂsiz kalacak iﬂçiler için oluﬂturulan fon ﬂimdi baﬂka bir kesim için kullan›l›yor. ‹ﬂsizlere ait olan fondan bu ücretler p a t -

Kent-Aﬁ iﬂçilerine polis sald›rd›
‹zmir’de 8 Haziran günü Kent-Aﬁ iﬂçilerinin direniﬂte oldu¤u ﬂantiye yak›n›nda bir orman yang›n› ç›kmas› üzerine iﬂçilerin ço¤unun yang›na müdahale için ﬂantiyeden ayr›lmas›n› f›rsat bilen polis ﬂantiyeyi basarak ablukaya ald›. Ablukaya al›nan
ﬂantiyeye giriﬂ ç›k›ﬂlarda engellenirken, içeride kalan iﬂçilerle
d›ﬂar›da kalan iﬂçiler aras›nda barikat kuran polis iﬂçilerin birleﬂmesine izin vermedi. ‹çerideki iﬂçiler de çocuklar› ve eﬂleriyle oturma eylemine geçerek giriﬂi kapatt›lar. Halk Cepheliler de
iﬂçilerin yan›nda yer al›rken, Büyük Yamanlar, Çi¤li, Gümüﬂpala gibi yak›n emekçi mahallelerinden sald›r›y› duyanlar ﬂantiyeye gelerek iﬂçileri sahiplendiler. ‹ﬂçilerin kararl›¤› karﬂ›s›nda
polis barikat› kald›rmak zorunda kald›. ‹ﬂçiler eﬂleri ve çocuklar›yla ﬂantiyede gece kalarak direniﬂlerine devam edeceklerini
belirtirken, Halk Cepheliler de sabaha kadar ﬂantiyeden ayr›lmayarak iﬂçilerin yan›nda yer ald›lar.
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r o n l a r a d › n a ödenecek. Dolay›s›yla
çal›ﬂt›rd›klar› iﬂçiler için patronlar›n
kasas›ndan para ç›kmayacak! Hem
bedavaya iﬂçi çal›ﬂt›rm›ﬂ, hem de
onlar›n s›rt›ndan kazand›klar› paralar› kasalar›na atm›ﬂ olacaklar.
AKP’nin teﬂvik paketinin emekçilere iliﬂkin yan›, iﬂsizlerin çok çok
küçük bir bölümüne o da sadece 6
ayl›¤›na iﬂ vermekten öteye geçmemiﬂtir. Krizin yükü yine emekçilerin boynunda, avantalar, teﬂvikler
ise yine patronlarad›r.
AKP’nin yeni ç›kard›¤› “Teﬂvik
Paketi”nde, korunan, gözetilen, düﬂünülen sadece tekellerdir. ‹ﬂçi ve
emekçilerin korunaca¤›, sorunlar›n›n çözülece¤i yönündeki tüm vaatler, aldatmaya oyalamaya yöneliktir. ‹ﬂsizli¤in sürekli artmakta oluﬂu,
devletin resmi kurumu TÜ‹K aç›klamalar›yla da belgelenen bir olgudur. AKP’nin yeni aç›klad›¤› paket
de bu art›ﬂ› de¤iﬂtirmeyecektir.
Baﬂbakan Erdo¤an, teﬂvik paketiyle ilgili yapt›¤› konuﬂmada,
“Halkta para var” diyerek adeta
halkla alay etti. Erdo¤an kuﬂku yok
ki, krizin boyutlar›n› da, iﬂsizli¤i de,
halkta para olmad›¤› gerçe¤ini de
iyi biliyor. Ama uygulad›klar› politikalar› meﬂrulaﬂt›rmak için gerçekleri çarp›t›yor. Kendi devletinin resmi kurumlar›n›n iﬂsizlikle, yoksullukla ilgili resmi rakamlar›n› bile
kaale almayan bir piﬂkinlik ve pervas›zl›kla yap›l›yor bu.

Tuzla Tersanesi'nde
patlama sonucu ölüm
‹stanbul Tuzla Tersanesi’nde, yap›m› süren
bir gemide patlama oldu. Yang›n nedeniyle kazan dairesinde mahsur kalan Süleyman Karg› ve
Sait Ahmet yaral› olarak kurtar›l›rken; ekipler
Hüseyin K›rgül isimli iﬂçinin cesedini buldu.
Kartal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi'nde
tedaviye al›nan Süleyman Karg›'n›n sa¤l›k durumunun ciddiyetini korudu¤u ve vücudunda
yan›klar oldu¤u bildirildi.
Yap›lan aç›klamada, patlaman›n geminin
kazan bölümünde yap›lan çal›ﬂma s›ras›nda
gaz s›k›ﬂmas›ndan meydana geldi¤inin tahmin
edildi¤i belirtildi.

TEﬁV‹K PAKET‹
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‹haleler Çal›k’a
Böyle palazlan›r tekeller;
çal›ﬂ›p didinerek de¤il...
AKP Hükümeti’nin Enerji Bakan› Taner Y›ld›z yapt›¤› bir aç›klamada “Türkiye’nin en kaliteli petrolünün bulundu¤u Bismil’deki iki
petrol sondaj ruhsat›n›n, Çal›k Grubu’na verildi¤ini” aç›klad›.
‹halenin Çal›k Holding’e verilmesi sürpriz de¤il. Çal›k’›n genel
müdürlü¤ünü Tayyip Erdo¤an’›n
damad› Berat Albayrak yap›yor. Çal›k Grubu, AKP hükümetine yak›nl›¤›yla biliniyor ve AKP eliyle geliﬂtirilip, palazland›r›lmaya çal›ﬂ›l›yor.
Hat›rlarsak, ATV ve Sabah gazetesi,
Baﬂbakan Erdo¤an’›n emriyle Çal›k’a verilmiﬂti. Bunun için iki devlet bankas›ndan krediler al›nd› ve
bu iki büyük bas›n yay›n kuruluﬂu
bedavaya getirilerek Çal›k’a verildi.

44

ﬁimdi de Bismil’deki petrol ihalesinin “bedavaya” verilmesi ﬂaﬂ›rt›c› olmayacakt›r.
Elbette AKP Hükümeti bunu
böyle aç›klam›yor; Enerji Bakan›’na göre, iﬂletme ruhsatlar› Çal›k’a “di¤er tekliflere göre yapaca¤› yat›r›mlar›n fazlal›¤› ve tecrübesi” nedeniyle verilmiﬂ. Çal›k grubunun sondaj kuyular› konusundaki “tecrübesi” de topu topu 34 günmüﬂ. Ama AKP bir kez, kuyular› Çal›k’a peﬂkeﬂ çekmeye karar vermiﬂ,
bir gerekçe bulunacak, bulunam›yorsa, uydurulacak.
Ülkemizde iﬂler böyle yürüyor.
‹ktidarlar, güçlenmek için, kendilerine yak›n gruplar› palazland›rmaya
çal›ﬂ›yorlar; bunun için de o gruplar›n önüne devletin imkanlar› seriliyor. Asl›nda tüm tekelci burjuvalar
bu ve benzeri biçimlerde palazlanm›ﬂlard›r zaten.
Tekelci burjuvalar›n tarihçelerinde “biz çal›ﬂarak kazand›k, zengin olduk, siz de çal›ﬂ›n sizin de olsun” masallar› anlat›l›r. Örne¤in,
Koç’un ya da Sabanc›’n›n bugünlere nas›l geldi¤ine dair ne masallar

uydurulmuﬂtur. Vehbi Koç’un Ankara’da açt›¤› bir dükkanla iﬂe baﬂlayarak bugünlere geldi¤i anlat›l›rken, Sak›p Sabanc› sürekli dedesinin Adana’da ha m a l l › k yaparak iﬂe
baﬂlad›¤›n›, gece gündüz çal›ﬂarak
zenginleﬂtiklerini anlat›p durmuﬂtur. ‹ﬂin gerçe¤i öyle de¤ildir elbette. Bugün Çal›k Holding’de nas›l
AKP eliyle geliﬂtiriliyorsa, dün de
öyle olmuﬂtur. Koçlar, Sabanc›lar,
ilk elde Cumhuriyetin “saks›da burjuvazi yetiﬂtirme” politikalar›yla
palazland›r›l›rken, E c z a c › b a ﬂ l a r,
K a r a m e h m e t l e r, E n k a l a r, Z o r l ul a r, A l b a y r a k l a r sonraki y›llarda
yine iktidar ve devlet gücü imkanlar›yla geliﬂtirilip büyütüldüler.
Kimi CHP, DP ya da AP, kimi
ANAP, AKP gibi partilerce desteklendiler. Dün oldu¤u gibi bugün de
sistem ayn› ﬂekilde devam ediyor.
AKP sadece Çal›k’› de¤il, Albayraklar, Ülker baﬂta olmak üzere ‹slami ya da yeﬂil sermaye denilen
holdingleri geliﬂtirip güçlendirerek,
ülkenin say›l› tekelleri aras›na sokmaya çal›ﬂ›yor... Çal›k’a ihaleler
bunun için!

Türk HARB-‹ﬁ Sendikas›
üyesi iﬂçilerden eylem

Sabah-ATV grevcilerinin
yürüyüﬂüne polis engeli

Kars’ta KESK’e Yönelik
Bask›lar Protesto Edildi

Türk Harb-‹ﬂ Sendikas›’na üye
iﬂçiler, 3 Haziran günü toplu iﬂ sözleﬂmelerindeki sosyal güvenlik haklar›n›n iyileﬂtirilmesine yönelik taleplerinin dikkate al›nmad›¤› gerekçesiyle yürüyüﬂ yapmak istedi. Kartal Köprüsü alt›nda toplanan sendika
üyesi yaklaﬂ›k 200 emekçi, Kartal
Köprüsü’nü trafi¤e kapatarak meydana do¤ru yürüyüﬂe geçti. Polis
emekçileri kalkanlar› ile iterek kald›r›ma ç›karmak istedi. Bunun üzerine emekçiler alk›ﬂ ve sloganlarla polisi protesto etti. Yolu boﬂaltmayan
emekçiler, daha sonra tek ﬂeridi araç
trafi¤ine açacak ﬂekilde Kartal Meydan›’na yürüdü. Yürüyüﬂ boyunca
“Eme¤e Uzanan Eller K›r›ls›n, Hükümet ‹stifa” sloganlar› at›ld›. Kartal
Meydan›’nda yap›lan aç›klamada
daha güçlü eylemlerle mücadeleye
devam edilece¤i belirtildi.

Her Cumartesi günü Taksim
Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray
Lisesi önüne yürüyen Sabah-ATV
grevcilerinin yürüyüﬂü bu hafta polis taraf›ndan engellendi. 6 Haziran
günü Sabah-ATV bas›n emekçileri
ve yürüyüﬂe destek veren E-Kart ve
IBM Türk’te iﬂten at›lan iﬂçiler,
Sinter Metal’de ve Gülistan Kobotan’da direniﬂte olan iﬂçilerle birlikte çok say›da DKÖ üyesinin yürümesine polis izin vermedi. Bu
keyfi durumu protesto eden iﬂçiler
sloganlar atarak Tramvay Dura¤›’da oturma eylemi baﬂlatt›. Oturma eyleminde grevde olan bas›n
emekçileri ad›na yap›lan konuﬂmada “Onlar görünmeyince göstermeyince gerçeklerden kaçabileceklerini zannediyorlar. Bizler direnmeyi seçen gazetecileriz. Bizim kalelerimiz insanlar›n özgür zihinleri
ve vicdanlar›” denildi.

Kars’ta KESK üyeleri meﬂaleli protesto yürüyüﬂü yapt›.
3 Haziran akﬂam› yöneticilerinin gözalt›na al›nmas›n› protesto
eden yaklaﬂ›k 80 kiﬂilik grup, Kaz›mpaﬂa Caddesi'nden meﬂaleler
eﬂli¤inde Faikbey Caddesi'ne kadar yürüdü. Polisin y›¤›nak yapt›¤› yürüyüﬂte kat›l›mc›lar, a¤›zlar›n› yeﬂil bantlarla kapatt›lar. Yürüyüﬂün ard›ndan Kars ﬁehir Sinemas› önünde bir aç›klama yap›ld›.
Grup ad›na aç›klama yapan ﬁener
Asatekin, "Yöneticilerimiz ve
üyelerimize yönelik gözalt› ve tutuklamalar durdurulmal›, arkadaﬂlar›m›z serbest b›rak›lmal›d›r" dedi.
Eylemde “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz, Faﬂizme Karﬂ› Omuz
Omuza” sloganlar› at›ld›.
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ayr›mc›l›¤a karﬂ› örgütlenmeye ça¤›rd›.
Geceye Türkiye devriminin önderi Day›'y›
anlatan B‹Z‹M DAYIMIZ adl› film gösterimiyle devam edildi.
Büyük bir ilgiyle izlenen film s›ras›nda önderi selamlayan
sloganlar at›ld›.
Ard›ndan
Grup Yorum sahneye ç›kt›.
A¤›rl›kl› olarak son albümlerinden türküler, marﬂlar söyleyen Yorum, Defol Amerika
marﬂ›n› geceye kat›lanlarla
beraber seslendirdi. Çekilen
halaylar›n ard›ndan son olarak
sahneye Haluk Levent ç›kt›.
Gecede dünya ve Türkiye
devrim önderleri baﬂta olmak
üzere, çeﬂitli dönemlerde ﬂehit
düﬂen devrimcilerin foto¤raflar›n›n oldu¤u bir pano haz›rland›. Ayr›ca; "Emperyalizm
Yenilecek Direnen Halklar
Kazanacak, Irkç›l›¤a ve Ayr›mc›l›¤a Karﬂ› Örgütlenelim,
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve
Sosyalizm Mücadelesinde ﬁehitlerimizi Selaml›yor, Umudu Büyütüyoruz" pankartlar›
ve Day›, Mahir ve Che'nin resimleri as›ld›.
Umudu, ﬂehitleri ve Day›'y› selamlayan sloganlar at›ld›¤› geceye 1300 kiﬂi kat›ld›.

UMUDUN TÜRKÜSÜ GECES‹
Devrim ﬂehitlerini anma ve
umudun kuruluﬂunu kutlama
vesilesiyle Avrupa'da düzenlenen 'Umudun Türküsü' gecelerinin üçüncüsü 6 Haziran günü Hollanda'n›n Utrecht ﬂehrinde düzenlendi. Strazburg ve
Viyana'dan sonra Utrecht'de
yap›lan gecede ﬂehitler an›ld›,
umudun kuruluﬂu selamland›.
Dünya ve Türkiye devrim
ﬂehitlerinin foto¤raflar›n›n ve
mücadelede öne ç›kan önemli
geliﬂmelerin görüntülerinin de
yer ald›¤› bir sinevizyon eﬂli¤inde yap›lan aç›l›ﬂ konuﬂmas› ile geceye gelenler selamland›.
Ard›ndan Aynur Do¤an
Kürtçe türküler seslendirdi.
Daha sonra sahneye saz›yla,
türküleriyle Arif Sa¤ ç›kt›.
Verilen aradan sonra umudun temsilcisi yapt›¤› konuﬂmayla geceye kat›lanlar› savaﬂ› büyütmeye, sald›r›lara ve

Peru: Topraklar›n Peﬂkeﬂ
Çekilmesine Yoksullar›n
Tepkisi
Peru Hükümeti ülkenin kuzeyinde bulunan verimli ya¤mur ormanlar›n› emperyalist
ﬂirketlere kiralamak için bir yasa ç›kard›. Bu
bölgede yaﬂayan ve topraklar›n›n emperyalist ﬂirketlere kiralanmas›n› istemeyen yoksul Amazon yerlileri yasay› protesto eylemleri yapt›lar. Polisin Amazonlar’a sald›r›s›
sonucu ç›kan çat›ﬂmada 25 Amazon yerlisi,
11 de polis öldü.
Çat›ﬂmalar üzerine Peru Hükümeti yerlilerin yaﬂad›¤› Amazon’un baz› kesimleri için
iki ayl›k ol a ¤a nüs tü ha l ilan etti. Peru Hükümeti, taraf›ndan yerlilerin önderi olarak
“aranan” Alberto Pizango, yap›lan›n “soyk›r›m” oldu¤unu ve “soyk›r›m” emrini Alan
Garcia Hükümeti’nin verdi¤ini belirtti.

Fransa: Dünya'n›n Rengi
Festivali
Fransa'n›n Blesmes Köyü’nde her y›l düzenlenen Dünya'n›n Rengi Festivali, 7 Haziran günü yap›ld›. Festivalde farkl› halklar
kendi kültürlerini ve ürünlerini tan›tt›lar.
Festivale bu y›l Özgürlük Komitesi de kat›ld›.
Özgürlük Komitesi’nin stand›nda tam bir
y›ld›r tutuklu bulunan ‹lker Alcan ve ﬁefik
Sar›kaya'ya Özgürlük talebiyle imza topland›.
Festivalde ayr›ca "ﬁefik Karakaya ve ‹lker Alcan'a Özgürlük" baﬂl›kl› bildiriler da¤›t›ld›.

Konuﬂmalar›n
ard›ndan, Avusturya
Sosyal Forumu kurucular›ndan,
Dünya Sosyal Forumu ve Avrupa
Sosyal Forumu kat›l›mc›lar›ndan
Hermann Dworczak, sosyal forumlar›n örgütlenmesi hakk›nda bilgi
verdi.

ASF Haz›rl›k Toplant›s› Yap›ld›
2010 y›l›nda ‹stanbul'da yap›lacak olan Avrupa Sosyal Forumu
(ASF) haz›rl›k toplant›s›, 6 Haziran
günü yaklaﬂ›k 30 kurumdan kat›lan
temsilcilerle, ‹stanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müﬂavirler Odas›'nda yap›ld›.
Toplant›da ilk önce aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapmak üzere KESK
MYK üyesi Emirali ﬁimﬂek söz ald›. Ard›ndan Türk-‹ﬂ'e ba¤l› Tek
G›da-‹ﬂ Sendikas› Genel Sekreteri
Mecit Amaç bir konuﬂma yapt›.
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Bilgilendirmenin
ard›ndan
TMMOB' den Hüseyin Yeﬂil; Dünya, Avrupa ve Türkiye Sosyal Forumlar› hakk›nda, Sultan Toptaﬂ
Mezopotamya Sosyal Forumu hakk›nda bilgilendirme yapt›lar.
Verilen ö¤le aras›nda Pangalt›

Metro Giriﬂi'nde 2010 Avrupa Sosyal Forumu'nun ‹stanbul'da yap›laca¤›n› duyuran bir eylem düzenlendi. Yaklaﬂ›k 60 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde haz›rlanan aç›klamay›
TMMOB Genel Baﬂkan› Mehmet
So¤anc› okudu.
Toplant›n›n ö¤leden sonraki bölümünde ise Program, Lojistik, Çeviri ve Geniﬂleme gruplar›n›n çal›ﬂma raporlar› okundu ve üzerinde
tart›ﬂmalar yap›ld›. Çal›ﬂma gruplar› raporlar›ndan sonra eksenler üzerine yap›lan tart›ﬂmalar›n ard›ndan
toplant› sona erdi.

DÜNYA
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ALMANYA YARGISI NASIL ÇALIﬁIR?
Almanya’n›n terör demagojilerine dayanarak devrimcilere karﬂ› açt›¤› davalardan biri de S t a m m h e i m
Davas›’d›r. Bu davan›n aç›lma biçimi ve daha sonras›nda devam eden
mahkeme süreci Alman hukukunun
nas›l iﬂledi¤ini anlamak aç›s›ndan
önemli bir örnek teﬂkil etmektedir.
Dava Almanya ve Türkiye ad›na
a j a n l › k y a p a n b i r itirafç›n›n ifadelerine dayand›r›larak, Alman Ceza Kanunu’nun 129-b maddesinden
(yurtd›ﬂ›nda bulunan yasad›ﬂ› bir
örgüte üyelik ve yöneticilikten)
aç›lm›ﬂ, bu komplo sonucunda 15
ve 28 Kas›m 2006 tarihleri aras›nda
4 devrimci tutuklanm›ﬂt›r. 1 7 M a r t
2008’de baﬂlayan dava halen devam
etmektedir. Tutsaklar bir zamanlar
RAF’ç›lar›n da kald›¤› Stammheim
Hapishanesi’nde a¤›r tecrit koﬂullar› alt›nda tutulmaktad›rlar.
Tutuklananlar aras›nda yer alan
MUSTAFA ATALAY’›n ciddi sa¤l›k sorunlar› nedeniyle yaﬂam› tehlike alt›ndad›r. Atalay a¤›r bir kalp
ameliyat›ndan 2 hafta sonra rehabitasyon Merkezi’nde t e d a v i g ö r ü rk e n gözalt›na al›narak, tutuklanm›ﬂt›r. Tutukland›ktan sonra Han-

nover Hapishanesi’nde tek kiﬂilik
bir hücreye at›l›p, tek tip elbise giymeye zorlanm›ﬂt›r. Bu uygulamay›
havaland›rmaya ç›kmayarak protesto etmesi sonucunda hapishane idaresi vazgeçmek zorunda kalm›ﬂt›r.
Hannover Hapishanesi’nde tutuklu
kald›¤› 7 ay boyunca Yürüyüﬂ dergisi verilmemiﬂ, gazeteleri bilinçli
olarak geciktirilmiﬂ, gardiyan denetiminde yaln›zca 4 kez görüﬂ yapmas›na izin verilmiﬂ, tedavisi yap›lmam›ﬂt›r.
Mustafa Atalay’›n avukatlar›n›n
tutuklanmas›na karﬂ› yapt›¤› itirazlar reddedilmiﬂ, bir hastaneye sevk
edilmesi için yap›lan baﬂvurular
ancak tutuklanmas›ndan aylar sonra
kabul edilmiﬂ, mahkemenin baﬂlamas›yla birlikte oradan da al›narak
Stammheim Hapishanesi’ne sevk
edilmiﬂtir. Stammheim Hapishanesi’nde tutsaklar›n görüﬂ haklar› gasp
edilmekte, mektuplar› “kaybolmakta”, kitaplar› verilmemektedir.
Alm an devleti nin Atalay’a yö nelik sald›r›lar› ise devam ediyor.
1. Mustafa A t al ay a ¤ › r kalp ve
tansiyon hastas› olmas›na ra¤men
30 ayd›r a ¤ › r te c r i t k o ﬂ u l l ar › n d a

Alman Ya r g › s › ’ n d a n B i r
Hukuksuzluk Örne¤i Daha:
F a r u k E re ren’in davas›na 4 Haziran günü Düsseldorf’da bulunan
Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde
devam edildi.
Duruﬂmada Almanya’da hukukun
nas›l pervas›zca ayaklar alt›na
al›nd›¤›na tan›k olundu bir kez
daha. N u r i E r y ü k s e l mahkemeye
ﬂahit olarak ça¤r›lmas›na ra¤men,
mahkeme savc›s› taraf›ndan yaklaﬂ›k 5 saat boyunca san›k gibi sorguland›. Bu 5 saatlik süre boyunca, kendisine Faruk Ereren hakk›nda hiçbir soru sorulmad›. Savc›, Eryüksel’e yöneltti¤i “Avrupa’da sorumluluk yaparken kimlerle iliﬂkin vard›, kimlerle karar
al›yordun...” gibi sorular›yla ta-
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n›klar› da san›k haline getirmeye
çal›ﬂ›rken, istedi¤i cevaplar› alamad›.
Mahkemeye Sol Parti (DIE LINKE) Federal ve Eyalet Parlamentosu milletvekili Sevim Da¤delen
de kat›ld›. Milletvekili Sevim
Da¤delen daha önceki mahkemede yaﬂanan sald›r› ve sorumlulara
gereken cezan›n verilmesine iliﬂkin olarak Federal ve Eyalet Parlamentosu’na soru önergesi verdi¤ini aç›klad›. Ayr›ca mahkemenin
bugüne kadar bu sald›r›yla ilgili
bir aç›klama yapmad›¤›n›
belirterek yaﬂananlar› araﬂt›racaklar›n› belirtti. Mahkeme17 Haziran
2009’a ertelendi.

t u t u l m a k t a d › r. Tutuklayan polislerin, tedavi merkezindeki doktorlara
hapishanede gereken tedavilerin yap›laca¤›na dair taahhütte bulunmas›na ra¤men kald›¤› hiçbir hapishanede tedavisi yap›lmam›ﬂt›r.
2. Savc›l›k ve mahkeme kendi
k o n u m l a r › n › a ﬂ a r a k , Atalay’›n
hastal›¤›yla ilgili mesnetsiz yo r u m l a r d a b u l u n m u ﬂ t u r. Savc›l›k,
Atalay’›n hastal›klar› konusunda
“damarlar›n› s›karak ve fazla kah ve i ç ere k bu ra ha t s› z l ›k la r› k en di s i y ara t› y or ” diyebilecek kadar
mant›k ve bilim d›ﬂ›d›r.
3. Bu mant›k ve bilim d›ﬂ›l›k,
mahkeme taraf›ndan da kabul
edilmiﬂtir. Mahkemeye göre de,
“Atalay zaman kazanmak ve du ruﬂmaya ara verdirmek için kendi ni hasta” göstermektedir. Bu mahkeme heyetinin verece¤i kararlar›n
adaletli olmas› beklenebilir mi?
4. Mahkeme kendi tezini kan›tlamak için duruﬂmaya bilirkiﬂi
getirtmiﬂ ancak bilirkiﬂi duruﬂmada bütün izleyicilerin gözüö n ü n d e a l e n e n u y u m u ﬂ t u r. Bilirkiﬂi zaten mahkemenin Atalay’›n
sa¤l›¤›yla ilgili hükmünü tescil etmek için getirtilmiﬂtir. Ne savc›l›k,
ne hakimler, ne de ‘sözde’ doktorlar›n hiçbir ciddiyeti yoktur. Böylesine gayriciddi bir yarg›lama yap›lmaktad›r.
Emperyalistlerin o çok övündükleri, sadece kendilerinde olduklar›n›
düﬂündükleri ‘hümanizm’leri nerede? Burjuvazinin ç›karlar›, politikalar› söz konusu oldu¤unda nas›l da
“ i n s a n l › k t a n n a s i b i n i a l m a m › ﬂ ”,
h ü m a n i z m i n h ’sinden yoksun bir
düﬂmanl›k tablosu ç›k›yor karﬂ›m›za... E m p e r y a l i z m b u d u r ! Emperyalistlerin hiçbir dönem insana de¤er veren bir anlay›ﬂ›, ideolojisi olmam›ﬂt›r. ‹nsan haklar› savunucusu
kesilen emperyalistlerin maskelenmiﬂ yüzlerinin arkas›nda, insanl›k
düﬂ ma n› , de vri mc i düﬂ ma n› politikalar vard›r. “‹nsan Haklar›” emperyalizm taraf›ndan içi boﬂalt›lm›ﬂ,
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ve 1935 y›llar› aras›nda 50 ya sa ve yönetmelik ç›kart›lm›ﬂt›r.
Bunlar›n hepsi de “hukuka” uygundur.
N ü r n b e r g y a s a l a r › 3 yasaE reren'in 27 May›s’taki duruﬂmas›nda
dan oluﬂuyordu. Birincisi “ K a n
Alman emperyalizminin zihmahkemede gerçekleﬂtirilen s ald›r›da K o r u m a Ya sa s› ” ; bu yasa Alniyeti ve kültürü, Mustafa Atayaralanan R ote H ilfe ö rgütünden
man kan›n›n safl›¤›n› koruyordu.
lay’a uygulanan bask›larda, yaAlman
a
ntifaﬂist
g
ençlerin
1938 y›l›nda ç›kart›lan bir yasa
p›lan yarg›lamada kendini aç›¤a
foto¤raflar›,
h
ukuksuzlu¤un
r
esmidir.
de¤iﬂikli¤i ile Al ma nya d ›ﬂ › nda
vurmuﬂtur. Bütün emperyalist
iﬂlenen suçlar d a kan koruma
devletler tekellerin karlar› için
yasas›na
göre cezaland›r›l›yorlara
iliﬂkin
bu
uygulamalar›n
hepsi
iﬂkenceye de, katliama da, provodu.
Bugün
Alman
devletinin devAlman hukukuna uygun(!)dur. Ne
kasyona da baﬂvurmakta tereddüt
rimcileri yarg›lad›¤› 129-b maddede olsa Almanya bir “ h u k u k d e v l e etmezler. Bunlar Almanya’n›n hiç
sine ne kadar da benziyor de¤il mi?
t i ”dir. Ama bir ülkenin, hukuk devde yabanc›s› olmad›¤› yöntemlerdir.
leti olmas›n›n önemi yoktur. NihaAlmanya, Cepheli tutsaklara
Stammheim davas› da böyle bir
yetinde Nazi Almanyas›’n›n da
“
M
arksist düﬂüncelerinden vaz k om p l o d a v a s › d› r.
Mussolini ‹talyas›’n›n da kendine
geçmeyece¤i anlaﬂ›ld›¤›ndan” geStammheim Hapishanesi’nde
göre bir hukuku vard›; o hukukun
rekçesiyle a¤›r cezalar vermiﬂ bir
1977 y›l›nda R A F önderlerinden
k i m i n ç › k a r l a r › n › s a v u n d u ¤ u esasdevlettir. Bugün de terör demagojiA n d re a s B a a d e r, G u d r u n E n s s e t›r. Emperyalizm hukuku, tekellerin
siyle, kendi hukukuna uygun(!) olalin ve Jan Rspe hücrelerinde kurç›karlar›n› savunmak içindir. Bugün
rak devrimcileri yarg›l›yor, tecrit alﬂunlanarak katledilmiﬂtir. Almanya
de Almanya, Alman tekellerinin ç›t›nda tutuyor. S t a m mh e i m d a v a s ›
tecrit politikalar›nda uzmand›r.
karlar›na uygun yasalara göre yarg›d e v r i m e v e d e v r i m c i l e re d ü ﬂ m a n RAF tutsaklar›na da tedavileri yalama yap›yor.
l›k davas› olarak devam ediyor!
p›lmayarak ölüme terketme, havaNazi diktatörlü¤ünün ›rkç› yasaBugün ABD’de iﬂkence yasal land›rmaya ç›kartmama, kendi aralar›n› haz›rlayanlarda “hukukçulaﬂt›r›ld›. Baﬂta ABD olmak üzere
lar›nda ve d›ﬂar›yla her türlü iletiﬂilar”d›. Nazi ideolojisine göre aﬂa¤›
bütün emperyalistlerin, oligarﬂik
mi keserek tek kiﬂilik hücrelerde
›rktan olan Yahudilerin yüksek ›rkdiktatörlüklerin de bir hukuku var.
tutma gibi a¤›r tecrit iﬂkencesi uytan olan Alman ›rk›n› bozmas›n› enAma bir uygulaman›n hukuka uygulanm›ﬂt›r.
gun olmas›, bu uygulamalara meﬂ gellemek için Yahudileri toplumsal
r u l u k kazand›rm›yor.
yaﬂamdan uzaklaﬂt›rmak için 1933
Mustafa Atalay ve di¤er tutsaken çok yozlaﬂt›r›lm›ﬂ kavramlar›n baﬂ›nda geliyor. ‹nsana de¤er, sayg›, hümanizm, bir sistem
sorunudur. Kapitalizmde insan›n
bir de¤eri yoktur.

‘TERÖRLE MÜCADELE’ ADINA HUKUKSUZLUK S‹STEMLEﬁ‹YOR
Alman Federal Parlamentosu May›s ay› sonunda
“terörle mücadele yasas›”n›n 5 maddesinde de¤iﬂiklik
yapt›. Bu yasalara göre bundan sonra iﬂlenmemiﬂ suç l a r bile cezaland›r›labilecek. Bir eylemin salt p l a n l a nmas› bile cezaland›r›lmas› için yeterli görülüyor. Alman devleti taraf›ndan “ t e r ö r k a m p › ” olarak nitelendirilen yerlerde kalmak veya e¤itim görmek suç kapsam›na al›n›yor. Yine baﬂka bir yasayla “Devleti a¤›r bir ﬂekilde tehdit eden suçlar›n haz›rl ›¤›”n›n bile 100 y›la ka d a r hapisle cezald›r›lmas› isteniyor.
Bu yasalar›n öncelikli olarak devrimcileri hedef
alaca¤› aç›kt›r. Daha önce de Anadolu Federasyonu’nun kültürel, sosyal amaçl› tatil kamplar› bile Alman devleti taraf›ndan sabaha karﬂ› onlarca polis taraf›ndan bas›larak, “terör e¤itim kamp›” olarak gösterilmiﬂ, kampta tam bir terör estirilerek, bir çok insan gözalt›na al›nm›ﬂ, haklar›nda davalar aç›lm›ﬂt›. Alman
devleti daha önce fiilen yapt›klar›n› ﬂimdi, yasal bir k›l›fa büründürüyor.
Son tutuklanan devrimcilerden Faruk Ereren’in kal-

Say›: 184

d›¤› evdeki bir ç a l a r saat, “ bomba yap›m›nda kullan›lacak örgütsel malzeme” olarak gösterilmiﬂtir. Yar›n
evinde çalar saat ya da benzer eﬂyalar bulunduran herkes bu yasalara göre terörist ilan edilerek, cezaland›r›labilir.
Alman devletine muhalif ya da sosyalist, devrimci
düﬂüncelere sahip olan herkes bu yasalar kapsam›nda
“suçlu” ilan edilebilir. Bir eylem haz›rl›¤›nda diye ithamda bulunmak için Alman devletinin bir çok sahte
kan›t yarabilece¤i de ﬂüphesizdir. Alman burjuva demokrasisinin sahte deliller yaratarak, eylem haz›rl›¤›ndayd› demagojileriyle devrimcileri tutuklay›p, y›llarca
cezalar veren Türkiye faﬂizminden bir farkl› kalm›yor.
Almanya terörle mücadele ad›na, burjuva demokrasisinin klasik hukuk normlar›n› yavaﬂ yavaﬂ terkediyor.
Bu yasalarla birlikte tekellerin ç›plak s›n›fsal ç›karla r › ve dolay›s›yla faﬂist bir öz, ön plana ç›k›yor. Terörle
mücadele ad› alt›nda esas olarak Almanya’da hukuksuzluk meﬂrulaﬂt›r›larak, yasal güvence alt›na al›n›yor.
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değin m eler
Darülaceze’de
b i r “siyasi ﬂube polisi”
Savaﬂ Ay, Darülaceze’de eski bir
siyasi ﬂube polisiyle konuﬂmuﬂ. Y›ld›z
komiser, siyasi ﬂubedeymiﬂ, çok istekliymiﬂ siyasi ﬂubede olmaya. DevrimBAM TELİ çizgiler

cilere karﬂ› bir operasyonda vurulmuﬂ; önce devleti atm›ﬂ onu
bir kenara... Sonra kocas› satm›ﬂ...
Ve en sonu, akl›n› kaybetmiﬂ terörle
mücadele komiseri... ﬁimdi Darülaceze’de...
Bir musibet olarak yaﬂ›yor orada;
iﬂkenceciler, infazc›lar, teti¤e basarken
bir daha düﬂünün... Siz o “mesle¤i” seçerken kaybetmiﬂsiniz zaten, ama bir
kez daha kaybetmeniz iﬂten de¤ildir..
Hele ki bir kurﬂunun ucu size de de¤meye görsün; ilk tekme devletinizden
gelir... Sonra kimbilir kimden?!

Silahlanma!
Dünyada yaﬂanan ekonomik
krize ra¤men, 2008’de yap›lan askeri harcamalar›n miktar› on sene
öncesine göre yüzde 45 (yüzde
k›rkbeﬂ) artm›ﬂ... Neden, kime karﬂ› silahlan›yorlar dersiniz?
Cevab› belli elbette.
Demek ki, silahlar› topra¤a
gömmek için henüz erken: Biz
de¤il, bunca silahlanan emperyalizm ve iﬂ birlikçileri söylüyor!

Meclis’in dam› akt›
11 Haziran’da Ankara’da ya¤mur ya¤d›. Ve meclisin koridorlar›ndan vekillerin topland›¤› Genel
Kurul salonuna kadar her yerin üstü akmaya baﬂlad›. Görevliler,
akan dam›n alt›na kova yetiﬂtiremediler.
Kendi baﬂlar›n›n üstündeki çat›y› bile çal›p ç›rparak yapan bir
meclisin ülkeyi nas›l imar edece¤ini var›n siz düﬂünün.

‹t iti ›s›rmaz,
h›rs›z h›rs›z› yazmaz!
Koç’un ﬂirketinde, K a n g a l
Te r m i k s a n t r a l i n d e yolsuzluk,
doland›r›c›l›k oluyor. Do¤an’›n gazetesi M i l l i y e t h a b e r i v e r i y o r,
ama iﬂletmenin Koç Grubu bünyesinde oldu¤unu YAZMIYOR..

Dokunmazsan özgürsün:
Tayfun Talipo¤lu, 7 Haziran’da
Kanal D’de kat›ld›¤› bir programda “TRT’de hiçbir zaman bu kadar
özgür olmad›m” diyor. Olmazs›n
tabii. Ama bu yönetenlerin demokratlaﬂmas›ndan de¤il, senin demokratl›ktan uzaklaﬂman›n sonucudur. Sisteme dokunmazsan, iktidarla çat›ﬂmazsan, kimsede sana
kar›ﬂmaz, “özgür” olursun elbette.
Ama buna kelimenin as›l anlam›nda özgürlük denmez. Bu özgürlükten, onun için savaﬂmaktan vazgeçenlere tan›nan bir tür “aldat›c› özgürlük”tür. Buna, naylon demokratlara verilen naylon özgürlükler
de diyebilirsiniz.
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Güç sü z
iradenin
sonucu laf,
güçlü iradenin
sonucu iﬂtir.
Gustave Le
Bon

Helal
ﬁarap!
‹slamc› burjuvazi
tüketimde s›n›r tan›m›yor. Yeni tüketim tarz› bu: Hem
her türlü zevk ve
sefahat› yaﬂayacak,
hem de “din”den
olmayacak!
Fahiﬂeli¤in piyasas› olarak çal›ﬂan
defilelerin “türbanl›s›n›” yapan, 5
y›ld›zl› lüks otellerde her türlü
sefahata dalanlar için ﬂimdi de “helal ﬂarap” üretilmiﬂ.
ﬁarap tad›nda ama alkolsüzmüﬂ. Helal ﬂarap’›n
yan›nda, helal bira ve helal ﬂampanya da üretilmiﬂ ve
bu pazar h›zla geliﬂiyormuﬂ... Geliﬂen helal pazar m›,
riyakarl›k pazar› m›, oras› tart›ﬂ›l›r!

Bu da ‘helal manken’ olsa gerek!
Manken Naomi Campbell’le Emine Erdo¤an “zirvesi” geçen hafta topland›.
Biri baﬂ› ba¤l›, biri podyumlarda yar› ç›plak dolaﬂ›r.
Peki nas›l ve neden bir araya geldi onlar?
Aç›klamaya göre, manken, Emine Erdo¤an'›n Filistin için yürüttü¤ü kampanyadan çok etkilenmiﬂ de, Erdo¤an'la bir araya gelip, moda kampanyas›n›n gelirini
ba¤›ﬂlayaca¤› proje konusunda fikir al›ﬂveriﬂinde bulunacakm›ﬂ...
Hikaye çok; ama tablo mide buland›r›c›. Daha
do¤rusu islamc›lar›n riyakarl›¤› ve midesizli¤i...
Moda, defile ve benzerinin uluslararas› düzeyde bir
fuhuﬂ “pazarlama” mekanizmas› olarak çal›ﬂt›¤›n› bilmeyen yoktur; bu islamc›l›¤›n riyakarl›¤› ve pragmatizmi ne kadar s›n›rs›z ki, o mekanizman›n bir parças›yla
karﬂ›l›kl› oturup kameralara pozlar veriyor.

Say›: 184

“TMMOB'nin etkin yönetim
anlay›ﬂ› hiç a¤›zlar›ndan
düﬂürmedikleri demokrasi
s›nav›n› ‘baﬂar›yla(!)’
vermiﬂtir”
11 Haziran günü ‹nﬂaat Mühendisleri Odas›
(‹MO) Ankara ﬁubesi önünde ‹vme Dergisi okurlar›na sald›r› yaﬂand›. ‹MO Ankara ﬁubesi yönetimi,
kendi seçti¤i üyelerle kendine muhalif olanlar› tasfiyeye yönelik yapaca¤› toplant›y› ‹vme dergisi
okurlar› teﬂhir etmiﬂ, bu tür antidemokratik dayatmalar› asla kabul etmeyeceklerini ve gerçekleﬂtirilecek küçük kurula kat›lacalar›n› duyurmuﬂlar, ‹MO
yönetiminin yalanlar› do¤rultusunda aç›klamalar
yapan di¤er Oda yönetimlerini de küçük kurula
kat›l›p gerçekleri gözleriyle görmeye ça¤›rm›ﬂlard›.
11 Haziran günü ‹vme okurlar› ‹MO Ankara
ﬁubesi’ne gittiklerinde yaklaﬂ›k yüz kiﬂilik bir grubun sald›r›s›na u¤rad›. TMMOB Baﬂkan› ile çeﬂitli
oda yöneticilerinin içinde bulundu¤u grubun, ‹vme
okurlar›n› üyesi olduklar› binaya sokmamak için
baﬂlatt›klar› itiﬂ kak›ﬂ oda platformlar›ndan
olmad›klar› belli olan grubun sald›rmas›yla devam
etti. B›çak çekerek sald›ran bu grup polisin gelmesiyle olay yerini terketti. Sald›r› esnas›nda iki ‹vme
okuru yaraland›.
Ö¤renci üye kurultay›nda “bu oda benim mal›m,
istemezsem giremezsiniz” sözleriyle kendini ifade
eden anlay›ﬂ bu sefer tüm zorbal›¤›yla fiziki olarak
‹vme okurlar›n›n karﬂ›s›ndayd›. Ne pahas›na olursa
olsun küçük kurula gireceklerini, odalar›n kimsenin
çiftli¤i olmad›¤›n›, üyesi, hatta yedek yönetim kurulu üyesi olduklar› odan›n kap›lar›n›n kendilerine
kapanamayaca¤›n› söyleyen ‹vme okurlar›, kendileri için son derece meﬂru olan küçük kurula kat›lma
haklar›nda ›srar ettiler.
Polisin müdahalesinden sonra kendisiyle ‹vme
okurlar› aras›na giren polisi f›rsat bilerek binaya
giren kalabal›k, toplant› yaparak ‹vme Dergisi üye
ve okurlar›n›n Ça¤daﬂ Mühendisler grubundan
ç›kar›lmas› için oylama yaparak bizi gruptan
ç›kartt›klar›n› söylemiﬂlerdir. Polis bu s›rada
binan›n d›ﬂ›nda Küçük Kurul üyesi ‹vmeciler’in
binaya girmesine engel olmuﬂtur.
‹vme Dergisi yapt›¤› yaz›l› aç›klamada polis
engeliyle al›nmad›klar› toplant›da, kendilerine söz
hakk› verilmeden al›nan karar›n Ortaça¤
karanl›¤›nda bir kilisenin cad› av›na benzedi¤ini
söyledi ve “TMMOB'nin etkin yönetim anlay›ﬂ› hiç
a¤›zlar›ndan düﬂürmedikleri demokrasi s›nav›n›
‘baﬂar›yla’ vermiﬂtir” dedi.

DE⁄‹NMELER
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Ustalar
Türkülerle An›ld›
‹dil Kültür Merkezi 6 Haziran
tarihinde Sibel Yalç›n Park›’nda
“Ustalara Sayg›” gecesinin ikincisini düzenledi. “Ozanlar, ülkesine diyor ki” baﬂl›¤› alt›nda düzenlenen
gecede Naz›m Hikmetler’in, Ahmed Arifler’in, Orhan Kemaller’in
ülkemizin de¤erleri oldu¤u ve onlar›n yolundan yürümenin bir onur
oldu¤u vurguland›. Kalemlerini bu
ülkenin ac›lar›n› yazmak için kullanan ozanlar›n her zaman yüzlerinin
halka dönük oldu¤u anlat›ld›.
Ruhan
Mavruk’un
kendi
ﬂiirlerini okudu¤u gecede Grup Yorum korosu, Grup Yorum ile birlik-

te sahne alarak Naz›m Hikmet’in
Ahmed Arif’in ﬂiirlerinden bestelenen ﬂark›lar baﬂta olmak üzere Ruhi Su ve Yorum türkülerini seslendirdi.
Grup Yorum’dan sonra sahneye
ç›kan Suavi ustalar›n sözlerinin anlay›ﬂlar›n›n düzen taraf›ndan unutturulmaya çal›ﬂ›ld›¤› bu dönemde,
böylesi anmalar›n çok önemli oldu¤unu, anmay› düzenleyenlerin ve
kat›lanlar›n yapt›klar›n›n çok
önemli ve de¤erli oldu¤unu vurgulad›. Geceye 1000 kiﬂi kat›ld›.

Hatay: “ Haziran’da
Ölmek Z or”
Hatay Özgürlükler Derne¤i’nin bu y›l
ikincisini düzenledi¤i “Haziran’da Öl mek Zor” isimli anma 7 Haziran’da Harbiye Yayla Dü¤ün Salonu’nda yap›ld›.
Aç›l›ﬂ
konuﬂmas›yla
baﬂlayan
programda birlik ve mücadele ça¤r›s›
yap›ld›. Program Naz›m Hikmet, Orhan
Kemal ve Ahmed Arif’i anlatan bir yaz›yla devam etti. Daha sonra, Naz›m
Hikmet, Orhan Kemal ve Ahmed Arif’in “Bir Hazin Hürriyet, Güneﬂi
‹çenlerin Türküsü, Anadolu, Zafere Dair, Açl›k Ordusu” ﬂiirleri müzik aralar›nda okundu.
Epik Sanat Tiyatro Toplulu¤u haz›rlam›ﬂ oldu¤u “Naz›m Hikmet Vatan
Hainli¤ine Devam Ediyor” adl› oyununu sergiledi.
Anman›n sonunda, Adana Gençlik Derne¤i Müzik Grubu’nun türküleri ile hep birlikte halaya duruldu.

TKM’de U stalar
An›ld›
3 Haziran günü halk kültürümüzü ﬂiirlerinde öykülerinde ilmik ilmik iﬂlemiﬂ Anadolu’nun dört bir
yan›ndaki emekçi halk›m›z›n yaﬂam›n› üretimlerine ortak etmiﬂ üç
de¤erli devrimci sanatç› “Naz›m
Hikmet, Orhan Kemal ve Ahmed
Arif” Trakya Kültür Merkezi’nde
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Ankara: D evrimci
Sanatç›lar An›ld›
Halk›n ve kavgan›n sanatç›lar›
olarak yaﬂayan Mahzuni ﬁerif, Ahmed Arif, Orhan Kemal ve Naz›m
Hikmet
Dikmen’de
yap›lan
programla an›ld›.
Geleneksel hale gelen “Devrimci
De¤erlerimizi An›yoruz” anmalar›n›n üçüncüsü; yozlaﬂmaya karﬂ›
halk kültürümüze sahip ç›kma ﬂiar›yla 7 Haziran günü Dikmen Mahzuni ﬁerif Park›’nda gerçekleﬂtirildi.
Etkinlik günü park misafirlerini
karﬂ›lamak için ÇKD çal›ﬂanlar› taraf›ndan haz›rland›. Sahnenin arkas›na Orhan Kemal, Naz›m Hikmet,
Ahmed Arif ve Mahzuni ﬁerif’in foto¤raflar›n›n yer ald›¤› “Devrimci
De¤erlerimizi Selaml›yoruz!” yazan
Çankaya Kültür Derne¤i imzal›
pankart as›ld›. Naz›m Hikmet, Ahmet Arif, Orhan Kemal ve Aﬂ›k
Mahzun-i ﬁerif’in anlat›l›p, ﬂiirlerin
okundu¤u anman›n son bölümünde
müzik dinletisi vard›. Önce deyiﬂ ve
türküleriyle Cengiz Özkan sahneye
ç›kt›. Ard›ndan O¤uz Boran ve ekibi ﬂark›lar›n› söylediler.
Halaylarla, oyunlarla coﬂku içinde
geçen ve yaklaﬂ›k 700 kiﬂinin kat›ld›¤› anma, önümüzdeki y›l, 4.’sünde
buluﬂma ça¤r›s› ile sona erdi.

Program; halk de¤erlerimize ve
bunlar›n savunucusu olun TKM gibi kurumlar›m›za sahip ç›kman›n
önemine vurgu yap›lan ve yap›lan
bask›lara en güzel cevab› TKM’nin
üretimleriyle verece¤i anlat›lan bir
konuﬂma ile baﬂlad›.

Sonras›nda sahneye ç›kan TKM
Müzik Toplulu¤u “Haziranda Ölmek Zor” ve “Arhavili ‹smail” parçalar›n› seslendirdi. ﬁark›lar›n ard›ndan tek tek Naz›m Hikmet, Orhan Kemal ve Ahmed Arif adlar›na
okunan yaz›larla s›rayla temsili
olarak canland›r›ld›lar.

Ard›ndan Naz›m Hikmet, Orhan
Kemal ve Ahmed Arif’in anlat›ld›¤› slayt gösterimi izlendi.

TKM’nin duvarlar›nda ﬂairlerimize ait ﬂiirler ve resimler de sergilendi.

an›ld›lar.

14 Haziran 2009

