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Faﬂizmin H ukuku’nda

SUÇ V E C EZA!
Irz düﬂman› Hüseyin Üzmez’e 10 y›l, Üzmez’i protesto eden kad›nlara 15 y›l hapis... Ferhat Gerçek’i vuran
polis hakk›nda 9 y›l, Ferhat Gerçek’e 15 y›l hapis!...
Hrant Dink’i katleden Ogün Samast’a istenen ceza 20
y›l, “Hrant Dink Davas›nda ‹stihbarat Yalanlar›”n› yazan
gazeteci Nedim ﬁener’e 28 y›l... 19-22 Aral›k 2000 katliam davalar›nda katliamc›lara beraat, tutsaklara hapis...
Oligarﬂinin hukuk sistemine bak›n:
Sap›kl›k, adeta serbest; sap›kl›¤› protesto yasak; a¤›r
cezal›k suç hem de.
Sokaklarda terör estirmek serbest; dergi satmak yasak; hem de 15 y›l hapis cezas› gerektiren bir suç!
‹stanbul’un ortas›nda, aylar öncesinden haber vere
vere ayd›nlar› katletmek serbest!.. Katliama dair gerçekleri yazmak suç; hem de tam tam›na 28 y›ll›k
hapis cezas› gerektiren bir suç!!!
Tutsaklar› diri diri yakmak serbest... Yananlar› kurﬂunlamak serbest... Gazla
bo¤mak serbest... Üzerinde “insan
olan yere at›lmaz” yaz›l› bombalar› insanlar›n tam üzerine “hedef
gözeterek” atmak serbest; ve fakat, böyle bir sald›r›ya direnmek suç!
Protesto etme, gerçekleri yayma, gerçekleri yazma, direnme! Faﬂizmin hukukunda bunlar SUÇ. En büyük suç: Direnmek suçu.
Oligarﬂinin yarg›s›na göre asl›nda asmak bile az
gelir bu suça.

DERNE⁄E G ‹TME S UÇU
E s k i ﬂe h ir Gençlik Derne¤i, geçen hafta yapt›¤› bir aç›klamas›nda üyelerine yönelik bask›y›
anlatt›.
Gençlik Derne¤i’nden M e h m e t S e b e r adl› ö¤renci,
geçt¤imiz Mart ay›nda gözalt›na al›n›yor. Bir odaya
al›narak tehdit edilip dövülüyor. “Gençlik Derne¤i ve
çal›ﬂanlar› hakk›nda yalan yanl›ﬂ sözler söylenmiﬂ, bir
daha derne¤imize gelmemesi için tehdit edilmiﬂtir...”
Mehmet Seber, 14 Haziran’da memleketine gitmek
için otogara gitti¤inde, polisler önünü kesiyor ve “Seninle konuﬂmuﬂtuk. Biz sana oraya bir daha gitme demedik mi?” diyerek tehdide baﬂl›yorlar.
Oligarﬂinin yasalar›na bakarsan›z, dernek kurmak,

derne¤e üye olmak, derne¤e gidip gelmek serbesttir, yasal bir
hakt›r. Ama faﬂizmin hukukunda
bu “SUÇ”!
Ve, CEZA’s› iﬂkencelerden, gözalt›ndan tutuklamalara kadar
uzanabilir.

Yitirdiklerimiz

27 Haziran 1980 gecesi, ‹stanbul
Zeytinburnu’nda faﬂistler taraf›ndan
kaç›r›l›p iﬂkenceyle katledildiler.

26 Haziran - 2 Temmuz
1980 Ardahan ili Ç›ld›r ilçesi Gölbelen Köyü do¤umluydu. Hapishanelerde süren katliama karﬂ›, Adalet Bakanl›¤›’na yönelik giriﬂti¤i feda eylemi s›ras›nda, ölüm mangalar› taraf›ndan
katledildi.
1999'da ö¤renciyken devrim mücadelesine kat›ld›. KTÜ Giresun E¤itim Fakültesi’ni bitirdi. Ancak o, çok daha büyük bir
davada halk›n ö¤retmeni olmay› seçti. Sömürü ve zulümden kurtuluﬂumuzun,
çocuklar›m›z›n hak ettikleri e¤itimi görmelerinin ancak devrimle mümkün olaca¤› bilinciyle kavgan›n ön saflar›nda yerald›. Gençlik örgütlenmesi ve askeri örgütlenmede yerald›. Son üstlendi¤i görevde, 1 Temmuz 2005’de cüretin, fedakarl›¤›n, adaletin ad› olarak ölümsüzleﬂti.

Turgut AKKAYA

Eyüp BEYAZ

‹ﬁKENCE SUÇSUZLU⁄U!
TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu,
geçen hafta Beyo¤lu Emniyet Müdürlü¤ü'nde
yapt›klar› incelemeyle ilgili sonuçlar› aç›klad›. Komisyon, “ polislerin ﬂiddet ve iﬂkence uygulad›klar›n›...
ﬂ i d d e t i n ' p o l i s a r a ç l a r › n d a ' y a p › l d › ¤ › n › b el i r l e d i ” .
Raporda deniyor ki: "Beyo¤lu ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü görevlilerinin, hukuka ayk›r› olarak, ﬂah›slar›n
polis araçlar›na bindirilerek sorgulanmalar›n›n hatta
cezaland›r›lmalar›n›n tercih edildi¤i, bu iﬂlemin idarî
bir pratik haline getirilmeye çal›ﬂ›ld›¤› endiﬂesi
ve kanaati uyanm›ﬂt›r."
Peki bu “kanaat” uyan›nca ne olur?
H i ç b i r ﬂey!
Neden diye sorulursa: ‹ﬂkence
yapmak suçu, faﬂizmin hukukunda suç say›lm›yor da
ondan.

Oligarﬂinin
hukukçular›n›n
suç ceza ölçüsü!
Ergenekon davas› san›¤› Prof.
Dr. Kemal Alemdaro¤lu’nun avukat›
Metin Çetinbaﬂ yapt›¤› savunmada
“ K ü r t l e r ’ in ölmesini temenni eden düﬂün celerin neresi suç?” dedi. Çetinbaﬂ Ergenekon san›klar›n›n kendi aralar›nda yapt›¤› “En iyi
Kürt, ölü Kürt’t ü r ” ﬂeklindeki konuﬂmalar› ise ﬂöyle savundu mahkeme salonunda:
“Bunlar Kürtler’le ilgili kiﬂisel düﬂüncelerdir. Bu, gidelim Kürtleri öldürelim anlam›na gelmez. Kürtler’in ölmesini temenni eden düﬂüncelerin neresi suçtur? Düﬂünce ve temenni anlam›na gelen bu beyanlar›n ceza davas›yla ilgisi
yoktur. Herhangi bir örgütün sempatizan› olmak, belirli insanlardan nefret etmek suç de¤ildir.” (Taraf, 9.6.2009)
Çetinbaﬂ, herhangi biri de¤il.
Çetinbaﬂ, S u s u r l u k d a v a s › n › k a r a r a b a ¤ l a y a n h a k i m d i ; Çetinbaﬂ, DGM hakimi olarak devrimcilerle ilgili
onlarca karar verdi. Devrimcilere, yurtseverlere, Kürt halk›n›n ulusal haklar› için mücadele edenlere cezalar ya¤d›rd›... Bu kafa yap›s›ndaki birinin verdi¤i kararlar›n adil
olma ihtimal› var m›?

Perihan DEM‹RER

1973 Çorum do¤umluydu. Devrimci saflara bir iﬂçi olarak
kat›ld›. Devrimcili¤inde de bir emekçi gibi çal›ﬂt›. Askeri alanda yerald›. Beﬂiktaﬂ’ta bulundu¤u ev, 28 Haziran
1991’de polis taraf›ndan kuﬂat›ld›¤›nda, yoldaﬂlar›n›n ve
örgütünün zarar görmemesi için kendini feda ederek ﬂehit
düﬂtü.

1978 Rize do¤umluydu. Ailece ‹stanbul Esenyurt’a taﬂ›nd›lar.
Zehra ‹stanbul’da büyüdü. Lise y›llar›nda mücadeleye kat›ld›.
1997’de ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat bölümüne girerek mücadelesini ‹YÖ-DER içinde sürdürdü. Gençlik örgütlenmesinde
sorumluluklar üstlendi. F Tiplerine karﬂ› direniﬂ baﬂlad›¤›nda
Zehra KULAKSIZ hiç tereddütsüz TAYAD’l› Aileler’in baﬂlatt›¤› ölüm orucuna
kat›ld›. Kardeﬂi Canan Kulaks›z da ayn› süreçte ‹zmir’de ölüm
orucuna yatm›ﬂt›. ‹ki kardeﬂ, devrim tarihinde bir ilk yaratarak açl›¤›n koynunda birlikte yürüdüler ve ‹stanbul Küçükarmutlu’da peﬂpeﬂe ﬂehit düﬂtüler. Zehra’n›n ölümsüzleﬂti¤i tarih 29 Haziran 2001’di.
26 Haziran 1993’de, SHP ‹stanbul Gaziosmanpaﬂa ilçesi Baﬂkan aday› Mehmet Altuncu’nun iﬂyerinde, Altuncu’nun ihbar› sonucu pusu kuran polisler taraf›ndan kurﬂuna dizildiler.

Devrim Mehmet Yüksel GÜNEYSEL Devrim Mehmet, 1976 Bingöl Ki¤› do¤umERO⁄LU
luydu. Mücadeleye Liseli Dev-Genç salar›nda kat›ld›. ﬁehit düﬂen amcas›n›n o¤lu Veysel Beysüren'i kendine örnek al›yordu.
Yüksel, 1973 Sivas Zara do¤umluydu. Devrimci mücadeleye 1990 y›l›nda GOPKAD'da kat›ld›. Defalarca gözalt›na al›nd›, bir kez tutukland›. En büyük iste¤i de
hareketin bir savaﬂç›s› olabilmekti.
Konyal› olan Sait,
Konya Selçuk Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi ö¤rencisiydi. 28 HaziSait EROL
ran 1990’da
Konya’da geçirdi¤i bir trafik kazas› sonucu aram›zdan ayr›lan Sait, Konya devrimci
gençli¤inin öncülerinden biriydi.

1959 y›l›nda Çorum’da do¤du. Lise y›llar›nda mücadeleye kat›ld›.
Bursa yüksek ö¤Ali Arap ÜNVER renim gençli¤i içinde mücadelesini aktif olarak sürdüren
bir devrimciydi. Bursa’da 1 Temmuz
1979’da sivil faﬂistler taraf›ndan kurulan bir pusuda katledildi.

Talip GÜLDAL

Yüksel KARAN

ﬁükrü SÜLEK

2 Temmuz 1980’de ‹stanbul Topkap›’da “iﬂkencelere ve faﬂist teröre
karﬂ›” gerçekleﬂtirilen bir gösteride,
yoldaﬂlar›n›n güvenli¤ini sa¤lamakla
‹brahim KARAKUﬁ görevliydiler. Polisin gösteriye sald›rmas› üzerine ç›kan çat›ﬂmada Talip
ve ‹brahim ﬂehit düﬂerken, Yüksel a¤›r yaraland›; o da
uzun süre komada kald›ktan sonra ﬂehit düﬂtü. Üçü de
Devrimci Hareketin militan kadrolar›ndand›. Anti-faﬂist
mücadelede üzerlerine düﬂen görevleri cüret ve kararl›l›kla yerine getiren devrimcilerdiler.

Tarih Yazanlar
“Romanlardaki kahramanlar gibi”
Gençli¤in tüm coﬂkusunu birli¤imize katan yoldaﬂ, sürekli sorular sorar,
hata yapt›¤› zaman yüzü k›zararak yere bakard›. S›k›nt›lar›n›, sevinçlerini
tüm safl›¤› ve temizli¤i ile bizlerle paylaﬂ›rd›.
Yeni sokak çal›ﬂmas›na baﬂlad›¤›m›z günler "Ne kadar zor bu kenti ö¤renmek" diyordu. Ama ö¤renmekte de ›srarl›yd›. Gitti¤i yerleri büyük bir dikkatle inceler, ikinci gidiﬂte hiç de yabanc›l›k çekmezdi.
Ne kadar ö¤rendi¤imizi kontrol eden yoldaﬂ›n sordu¤u sorulara do¤ru cevap verdi¤inde sevinçten boynumuza sar›l›p "ben art›k baﬂka görevler istiyorum" demiﬂti. Bu iste¤i hiç de kuru sözden ibaret de¤ildi. Birçok ﬂeyi
yapma iste¤iyle doluydu... Çevrede gözüne tak›lan olumsuz bir durum oldu¤u an akl›na gelen ilk ﬂey yoldaﬂlar›n›n güvenli¤i olurdu. Bu konuda düﬂünceler üretir, anlat›rd› bizlere.
Komutan yoldaﬂla geçen zaman›n› sürekli sorular sorarak de¤erlendirirdi.
Okudu¤u romandaki kad›n kahraman› anlat›rken "Biz de böyle savaﬂaca¤›z" der, bizleri de ortak ederdi duydu¤un heyecana...
... Yoldaﬂ, okudu¤un romanda seni heyecanland›ran kahraman sen oldun.

Georgi D‹M‹TROV
Bulgaristan halk›n›n, krall›¤a,
Alman faﬂizmine karﬂ› ony›llarca sürdürdü¤ü savaﬂ›n önderiydi. Yaln›z Bulgaristan halk›n›n
de¤il, dünya halklar›n›n önderlerindendi; ki bunun sonucunda
1935’te Kominte r n’in Genel
S e k r eterli¤i’ne seçilmiﬂti.
1945’te onun önderli¤iyle kurulan Vatan Cephesi,
Bulgaristan’da iktidar› ele geçirdi. Bulgaristan Halk
Cumhuriyeti’nin kurucusu, sosyalizmin inﬂas›n›n
baﬂkan› olarak görevlerini sürdürdü. Sa¤l›k durumu
bozuldu¤unda 1949 Mart’›nda Sovyetler Birli¤i’ne
tedaviye gitti. Dimitrov, 2 Temmuz 1 9 4 9 ’da muzaffer bir devrimci olarak ölümsüzleﬂti.
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KP, kendisiyle,
politikalar›yla övünebilir; 6,5 y›lda, t u t u klu say›s›n› iki k a t › n a
ç › k a r d › . AKP övünebilir, 6,5 y›lda, tecriti
kesintisiz sürdürdü. AKP hapishanelerin hücrelerinde öldürdükleriyle, intihara zorlad›klar›yla
övünebilir... Baﬂar›s›n› hapishanelere giren tutuklu say›s› ve ç›kan tabut say›s›yla ölçebilir; ikisinde de
baﬂar›l› ç›kacakt›r. Peki neden doluyor durmaks›z›n hapishaneler?

A

9 Aral›k katliam sald›r›s›n›n arifesinde burjuva bas›nda hemen
her gün yay›nlanan çeﬂitli yaz›larda
“hapishaneler sorununun Türkiye’nin en önemli sorunu” oldu¤u
iﬂleniyordu. O günlerde hiç abart›s›z diyebiliriz ki, bu konuda kalem
oynatmayan bir köﬂe yazar›, bu konuda demeç vermeyen bir burjuva
politikac›s› kalmam›ﬂt›r. Resmi rakamlar, “hapishaneler Türkiye’nin
en önemli sorunudur” diye yaz›ld›¤›
2000 y›l›nda, hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlü say›s›n›n 49.512
oldu¤unu söylüyor. Bugün, ülkemiz
hapishanelerindeki tutuklu ve hükümlü say›s›, 111 bine ulaﬂm›ﬂ durumda. Ancak bu ola¤anüstü art›ﬂ,
ne köﬂe yazarlar›n›n, ne düzen politikac›lar›n›n, ne ayd›nlar›n gündeminde de¤il. Baﬂka bir deyiﬂle, bu
art›ﬂ, b›rak›n “ e n ön eml i s orun”
olarak görmeyi, bir “ s o r u n ” olarak
bile görülmemektedir.

1

DOLAN HAP‹SHANELER,
ISRAR ED‹LEN TECR‹T!
çoklu¤u, ne hapishane koﬂullar›n›n
kötülü¤ü idi. Oligarﬂinin tek sorunu,
“devlet otoritesini” sa¤lama sorunuydu. Bugün böyle bir sorun görmedikleri için hapishane sorununu
da yok say›yorlar.
ir bak›ma hakl›lar; çünkü hapishaneler kendili¤inden dolmuyor; polisin, mahkemelerin özel
tav›rlar› sonucu da de¤il bu doluluk.
Hapishaneleri dolduran e m p e r y a list ve iﬂbirlikçi tekellerin gözü
doymaz politikalar›d›r. Ya¤ma ve
taland›r. Suç oran›n›n ve suçlular›n
artmas›, bunun sonucudur... Hapishaneleri dolduran bir di¤er önemli
etken, yine oligarﬂinin politikalar›
sonucunda toplumun adaletsiz b›rak›lmas›d›r. Tutuklu ve hükümlü say›s›n›n art›ﬂ›nda mutlaka görülmesi
gereken noktalardan biri de, toplumdaki adalet aray›ﬂ›n›n belli tür
“suç”lar üretmekte oluﬂudur. Hapishanelerin bu kadar h›zla dolmas›nda
bir baﬂka etken, oligarﬂinin, emperyalist tecrübelere paralel olarak suç
türlerini art›r›p cezalar› a¤›rlaﬂt›rma
politikas›d›r.

B

olay›s›yla sonuç olarak hapishanelerin dolmas›, ekonomik,
siyasi, sosyal aç›dan adeta iradi ve
planl› bir sürecin sonucu olarak gerçekleﬂmektedir. Hapishanelerdeki

D

ir ülkenin hapishanelerindeki tutuklu ve hükümlü say›s› ne ifade
eder? Kuﬂku yok ki, bu tek baﬂ›na bir
ölçü olarak ele al›namaz. O ülkedeki siyasi sistemin niteli¤inden
uygulanan ekonomik politikalara, suç ve ceza anlay›ﬂlar›na kaOligarﬂinin yarg›s›, halkla
dar bir çok unsuru gözönünde
devlet, devrimcilerle devlet
bulundurmak gerekir. Fakat en
karﬂ› karﬂ›ya geldi¤inde, hep
genel anlamda, hapishanelerin
devleti savunmak ad›na hukuku
dolulu¤u, o sistem aç›s›ndan
ekonomik, siyasal veya sosyal
katletmiﬂtir. Ki, oligarﬂinin kimi
(veya hepsi birden) bir sorunu
hukukçular›, bunu “benim için
iﬂaret eder. 19 Aral›k öncesinde,
önce hukuk de¤il, devlet gelir”
oligarﬂi cephesinden hapishanediyerek aç›kça da ortaya
lerin bir “sorun” olarak görülmesinin nedeni, ne tutuklu say›s›n›n
koymuﬂlard›r.

B
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dolulukla ilgili düﬂünceleri sorulan
Adalet Bakan›, cevab›nda tutuklu
ve hükümlü say›s›n› azaltmay› de¤il, hapishaneleri ço¤altmay› düﬂündüklerini söylerken, iktidar cephesinde de bundan özel bir rahats›zl›k duyulmad›¤›n› ortaya koyuyordu.
ﬂbirlikçi AKP, bu politikay› sürdürecektir. ‹ﬂte bu noktada AKP,
hem tutuklular› denetim alt›nda tutmak, hem halka gözda¤› vermek
için tecritte ›srar ediyor.

‹

KP’nin hapishaneleri doldurmas›, nas›l belli politikalar›n
kaç›n›lmaz sonucuysa, nas›l iradi
ise, tecritin sürdürülmesi de ayn› ﬂekilde iradidir. AKP tecriti sürdürürken, kuﬂku yok ki, hapishanelerden
tabutlar›n ç›kmas›n› da göze alm›ﬂ
gözüküyor. Tecrit, 2000 y›l›n›n 19
Aral›k’›n›n ertesi gününden itibaren
çok çeﬂitli biçimlerde öldürmeye
devam etti. Ölüm oruçlar›, feda eylemleri, intiharlar ve hastal›ktan
ölümler.

A

ürkiye hapishaneleri, yasalar›nda, genelgelerinde hangi de¤iﬂiklikler olursa olsun, hala esas olarak “zindanc›” zihniyet ve gelenekle yönetilir. Bu anlamdad›r ki, hasta
tutuklular›n teﬂhis ve tedavisi hiçbir
dönem insanca bir sistem içinde
olmam›ﬂt›r. Tam tersine, hastal›klar, 1996 ölüm orucu sonras›
dönemde, 1996 ölüm orucunun
zaferini hazmedemeyen iktidar›n adeta bir “ i n t i k a m a r a c › ”
olmuﬂtu. “Sessiz imha” politikas›n›n en çok tutsa¤› katletti¤i
dönemlerden biridir o dönem.
Fakat kuﬂkusuz, F Tipi hapishaneler ve tecritle birlikte, o süreçteki “imha”y› kat kat aﬂan
bir katletme politikas› geçerlidir.

T
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le, kesintisiz bir mücadeledir. Öyle
olmal›d›r. Oligarﬂinin gündemi, gerçekte hemen her zaman halka karﬂ›
ideolojik bir sald›r› niteli¤i taﬂ›r.
Çünkü o gündemde, çarp›tmalar,
demagojiler vard›r hep. Dolmabahçe’de Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’la
Genelkurmay Baﬂkan› Yaﬂar Büyükan›t aras›ndaki görüﬂmenin gizlili¤i tart›ﬂ›l›yor günlerdir. Nas›l olur
diyorlar? Oysa bu düzende as›l ﬂaﬂ›lmas› gereken gizlilik de¤il, aç›kl›kt›r... Bir baﬂka çarp›t›lm›ﬂ güniliniyor ki, oligarﬂinin hapishadem: Taraf gazetesinde yay›nlanan
neler idaresi de, yarg›s› da,
psikolojik savaﬂ plan›. En hafif
Güler Zere’yi tahliye etmemek
deyimi kullanan “Skandal” diiçin bir çok gerekçe bulacak, büyor. Oysa düzen için “ayk›r›”
rokratik engelleme mekanizmas›n›
Mücadele edece¤iz iﬂkenceci
bir ﬂey yok. Psikolojik savaﬂ,
harekete geçireceklerdir. Çünkü
katillerin cezaland›r›lmas› için sistemin temel kurumlar›ndanGüler Zere, oligarﬂinin yarg›s›n›n
mücadele edece¤iz. Tutsaklar›n d›r.
gözünde “terörist”tir. Asla b›rak›ücadele edece¤iz. iﬂkenceen do¤al ve meﬂru haklar›n›
lamaz. B›rak›lmas› devlete zarar
ci katillerin cezaland›r›lverir. Oligarﬂinin yarg›s›, halkla
kazanmalar› için mücadele
mas› için mücadele edece¤iz.
devlet, devrimcilerle devlet k a r ﬂ ›
edece¤iz. ‹ﬂçilerin, köylülerin,
Tutsaklar›n en do¤al ve meﬂru
karﬂ›ya geldi¤inde, hep devleti
e
kmek
v
e
gecekondulular›n
haklar›n› kazanmalar› için müsavunmak ad›na hukuku ka tl etadaleti için mücadele edece¤iz.
cadele edece¤iz. ‹ﬂçilerin, köymiﬂtir. Ki, oligarﬂinin kimi hukuklülerin, gecekondulular›n ekmek
çular›, bunu “benim için önce huHapishaneler dolacak ve
ve adaleti için mücadele edecekuk de¤il, devlet gelir” diyerek
boﬂalacak; yine
¤iz. Hapishaneler dolacak ve
aç›kça da ortaya koymuﬂlard›r.
mücadelemizle.
boﬂalacak; yine mücadelemizle.
Devletin ç›karlar› gerektirdi¤inde,
yasalarda hiçbir de¤iﬂiklik olmad›apishanelerin dolulu¤u,
¤› halde hükümetin veya MGK’n›n
y›kmak devletin yasalar›na göre
boﬂlu¤u bizim için temel
talimatlar›yla bir günde yasalar farkl›
do¤rudur.
sorun de¤ildir; bizim için esas olan,
yorumlanmaya baﬂlan›r, o güne kancak halk nezdinde bu yasall›k
hapishanelerin dolmas›na yol açan
dar suç görülmeyenler suç olarak iﬂve yasad›ﬂ›l›klar›n hükmü yoknedenlerin, halk›n açl›¤›n›n, öfkesileme tabi tutulur, yeni suçlar icat editur. Yasaya ra¤men gecekondusunu
nin, özlemlerinin, adalet aray›ﬂlar›lir.
yapar, -çünkü çocuklar›n› aç›kta b›n›n halk›n mücadelesine kanalize
uç, törelere, sistemin koydu¤u
rakamaz- ve y›kmaya geldiklerinde
edilmesidir. Adaletsiz b›rak›lan her
yasalara uymamakt›r. Fakat yade bunun suç oldu¤una ald›rmadan
toplum, ﬂu veya bu biçimde adalet
say› koyan kimdir? Suç ve cezada,
taﬂ›yla, sopas›yla direniﬂe geçer...
aramaya baﬂlar. Oligarﬂik düzenin
yasall›k veya yasad›ﬂ›l›kta, tayin
Yüzy›llar boyunca bu ﬂekilde gerpolitikac›lar›, bürokratlar›, her vesiedici olan budur. Yasay› koyan,
çekleﬂen birçok direniﬂ ve mücadeleyle "yarg›ya güvenmek laz›m",
le sonucu iktidarlar, yasalar›n› de“egemen” olan s›n›ft›r. Bu s›n›f bi"devlet hepimizin devleti" nakarat¤iﬂtirmek zorunda kalm›ﬂlard›r. Bu,
zim gibi ülkelerde sömürücü s›n›flar›n› tekrarlarken, kuﬂku yok ki,
yasalar›n neye göre ve nas›l yap›ld›t›r. Dolay›s›yla yasa koyucular da
sistemin bu aç›dan kitleler nezdinde
¤›n› da göstermektedir asl›nda. Yasömürücü s›n›f›n ç›karlar›n› korugüven kaybetti¤inin fark›ndad›rlar.
salar› yapan, toplumsal mücadeleyan yasalar yapacaklard›r. Ancak
‹nsanlar›n hastal›klar›n›n bile, kenlerdir.
salt devletin koydu¤u yasalar yokdilerine karﬂ› silah olarak kullan›ltur bir toplumun yaﬂam›nda. S›n›fl›
u bir kavgad›r. Sadece haklar ve
d›¤› bir insanl›k d›ﬂ› sistemde, halk
bir toplumda egemenin devlet eliyle
özgürlükler kavgas› de¤il, ayn›
sorunlara kendi do¤rular›yla, kendi
koydu¤u yasalara ra¤men halk›n bir
zamanda ideolojik bir kavgad›r.
yöntemleriyle, kendi meﬂrulu¤uyla
yaﬂam› vard›r ve yeri geldi¤inde
Tecrite karﬂ› mücadelemiz de, tutçözüm arayacakt›r.
devletin yasalar›n› da hiçe sayarak
saklara af de¤il özgürlük isteyen
üler Zere, tecrit alt›nda a¤›r bir
hastal›¤a yakalanan ve yine
tecrit nedeniyle tedavisi yap›lamayan tutsaklardan biridir. TAYAD’l›lar ve yoldaﬂlar› “ G ü l e r Z e re’ye
Ö z g ü r l ü k ” slogan›yla onun için özgürlük talep ediyorlar. Özgürlük,
tecrit alt›nda tedavisi mümkünsüz
bir hastal›¤a yakalanan tutsak için,
tart›ﬂ›lmaz bir hakt›r. Sistemin yasalar›, bu sorunu nas›l ele al›rsa als›n,
bizim için hakt›r.

G
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u, oligarﬂinin yasalar›na göre
yasal olmayan, ama meﬂru
oland›r. En klasik örnek; gecekondular›n yap›m›d›r. Konut hakk›, her
insan için zorunlu bir ihtiyaçt›r.
Mevcut yasal ve ekonomik s›n›rlar
içinde bu ihtiyac›n› karﬂ›layamayan
kitleler, bu ihtiyac› gecekondularla
karﬂ›larlar. Burada tekil örneklerden, üç beﬂ bin kiﬂilik hareketlerden
söz etmiyoruz; milyonlarca insan›n
yapt›¤› bir ﬂeyden sözediyoruz. Gecekondu yapmak, yasalara ayk›r›d›r,
suçtur. Yap›lm›ﬂ bir gecekonduyu
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kendi ‘yasalar›n›’ uygulad›¤› örnekler de yok de¤ildir.

Say›: 185

politikam›z da ideolojik ve politik
bir mücadeledir. ‹deolojik mücade-

iz o çözümü sunmak için
var›z.
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HASTALIKLAR, T ECR‹TTE, TUTSAKLARA
KARﬁI KULLANILAN B‹R S‹LAHTIR...
t Güler Zere’nin Tedavisini
Yapt›rabilmesi, Gasbedilemez Bir HAK’t›r.
t Güler Zere için ﬂu
anda as›l sorun, KANSER de¤il, bu hastal›kla TECR‹T ALTINDA
mücadele etmeye
mahkum edilmesidir.
t Güler Zere’nin ve
benzer konumdaki
tüm tutsak hastalar›n
TEDAV‹S‹ için, TECR‹TE
son verilmelidir!
“Tecrit/Tretman modelinin uyguland›¤› Türkiye hapishaneleri yeni bir ölümün eﬂi¤inde. Türkiye,
hapishanelerinde hak ihlalleri ve
ölümler sürüyor. Sadece 20002009 y›llar› aras›nda kapatma mekanlar›nda 306 kiﬂinin öldü¤ü sistemin yeni hedefi 14 y›ld›r özgürlü¤ünden mahrum olan 37 yaﬂ›ndaki
politik kad›n tutsak Güler Zere.”
(Halk›n Hukuk Bürosu, 16 Haziran
2009)
Tam 9 y›ld›r, ›srarla tecritin
ölüm demek oldu¤unu anlat›yoruz.
Tecrit öldürmeye devam ediyor. Hapishane’ye sa¤lam giren Güler Zere
kanser.
Elbistan (K.Maraﬂ) Kapal› Hapishanesi’nde tutsak iken kanser
hastal›¤›na yakalanan Güler Zere’nin hastal›¤›n›n geç teﬂhis edil mesi, tedavisine zaman›nda baﬂlanmamas› sonucu hastal›k ilerlemiﬂtir.
‹lk belirtiler, ortaya ç›kt›¤›nda hapishane doktoruna gösterilmesine
karﬂ›n Güler Zere burada tam 2 ay
boyunca oyalanm›ﬂt›r. ‹lgilenilmemiﬂtir...
Ciddi bir tedavi yap›lmam›ﬂt›r.
Ne zamanki hastal›k ilerlemiﬂ, tüm
damak ve a¤z› sarm›ﬂ, Güler Zere
konuﬂamaz, yemek yiyemez duru-
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GÜLER ZERE

GÜLER ZERE’YE ÖZGÜRLÜK!
ma gelmiﬂ, ondan
sonra, evet tam
2 ay sonra
hastahaneye
sevk edilmiﬂtir.
Güler
Zere 2 ay
boyunca
a¤›z içindeki
yaralar nedeniyle beslenememesine karﬂ›n,
o koﬂullarda hapishane idaresi, kat› yiyecek
yiyemeyen Güler Zere’ye diyet
yapmas›, s›v› yiyecekler almas› için
izin vermemiﬂtir. Bir tas çorba, bir
bardak süt esirgenmiﬂtir Güler Zere’den...
Hurﬂit Tolonlar, Levent Ersözler,
ﬁener Eruygurlar, Veli Küçükler,
Alaattin Çak›c›lar, Ogün Samastlar,
uyduruk gerekçelerle, hastahanelere
taﬂ›n›rken, oralarda adeta keyif çat›p yatarken, siyasi tutsaklar bilinçli
olarak hastahaneye götürülmezler.
Güler Zere örne¤inde oldu¤u gibi 2
ay beklenir ve hastal›¤›n ilerlemesi
seyredilir.
Uzun u¤raﬂlardan sonra, hastal›¤›n›n kanser oldu¤u teﬂhis edilmiﬂ
ama tedaviye baﬂlanmam›ﬂt›r.
Elbistan E Tipi Kapal› Hapishanesi’nden Adana Balcal› Hastanesine sevk edilmesine ra¤men önce
‘ s › r a b u l u n m a m a s › ’, daha sonra
ise ‘ m a h k u m k o ¤ u ﬂ u n d a y e r b u l u n m a m a s › ’ gerekçeleriyle tedavisine baﬂlanmay›p, tümörün baﬂka
bölgelere yay›lmas› izlenmiﬂtir.
Zere’nin avukatlar› belirtiyor:
“müvekkilin tedavi süresi boyunca
infaz idaresi taraf›ndan sergilenen
kay›ts›zl›k, sa¤l›k tablosu aç›s›ndan
geri dönülemez bir noktaya gelinmesine neden olmuﬂtur. ”
Kim verecek ﬂimdi bunun hesa-

b›n›?
Söz konusu olan, herkesin bildi¤i gibi, s›radan bir hastal›k de¤ildir.
Bu hastal›¤a iliﬂkin klasik bir deyim
vard›r: “öldürücü olan kanser de¤il,
tedavide geç kalmakt›r.”
Fakat, tecrit, baﬂtan her noktada
geç kalmak, geç b›rak›lmak demektir. Tecrit alt›nda bilinçli olarak tedavi savsaklanm›ﬂt›r; tecrit politikas›n›n sürdürücüsü durumundaki
hapishane idaresi, d›ﬂ güvenlik ve
hastahane, bu konuda suçludurlar.
Güler Zere, 37 yaﬂ›nda ve 14 y›ld›r tutsakt›r. O, ülkesinin ba¤›ms›zl›¤› ve sosyalizm mücadelesinde tereddütsüz yer alm›ﬂ, tutsakl›k y›llar›nda da düﬂüncelerini savunmaya
devam etmiﬂtir. 19-22 Aral›k katliam sald›r›s› s›ras›nda Malatya Hapishanesi’nde tutsakt›r. Güler Zere’yi orada katledemeyenler, ﬂimdi
yaﬂatt›klar› bu koﬂullarla, tecritte
ad›m ad›m katletmek istemektedirler.
Tecrit öldürmeye, can almaya
devam ediyor. Metris Hapishanesi’nde, Engin Çeber iﬂkence ile katledilirken, Mustafa Elelçi isimli bir
tutsakta Mersin Hapishanesi’nde
ilaçlar› verilmeyerek ölüme terk
edildi.

Hastal›klar›n Ölümlerin
S o r u m l u s u Te c r i t t e I s r a r
E d e n A K P H ü k ü m e t i d i r...
Say›s›z tutsa¤›n, tecrit koﬂullar›nda, fiziki psikolojik birçok hastal›¤a yakalanmas›, hasta tutsaklar›n
tedavilerinin yap›lmamas›n›n, ya da
ancak ilerlemiﬂ bir aﬂamada yap›lmas›n›n ve bunun sonucunda meydana gelen ölümlerin sorumlusu elbette bu politikada ›srar eden AKP
hükümeti ve bu politiklar› uygulayan Adalet Bakanl›¤›’d›r.
Sessiz imha, tecrit politikas›n›n
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bir parças›d›r. Aylara, y›llara yay›lan tecrit iﬂte böyle sonuçlar yaratmaktad›r. Tecrit koﬂullar›nda hastal›k tutsaklara karﬂ› kulan›lan bir araca dönüﬂtürülmüﬂtür. Oligarﬂinin
politikas› aç›kt›r; dayatmalara boyun e¤mezseniz, teslim olmazsan›z,
tedavi olamazs›n›z! Son 9 y›lda hapishanelerde ölümlerin as›l nedeni
tecrit politikas›nda ›srar edilmesinde yatmaktad›r. En iyi koﬂullarda
bile, tutsaklar›n tedavileri, tecrite
göre ﬂekillenmiﬂ bürokrasinin çarklar› aras›nda geciktirilmekte, savsaklanmaktad›r.
F Tiplerinde bugün onlarca tutsak ciddi sa¤l›k sorunlar› ile yüz yüzedir. AKP tecritte ›srar ettikçe hapishanelerden daha çok tabutlar ç›kacakt›r. Sessiz imha bir bak›ma
tecritin görünmeyen yüzüdür. Oysa
her geçen gün tecrit daha çok tutsa¤›n yaﬂam›na mal olmaktad›r.
Metris Hapishanesi’nde iﬂkence
ile katledilen Engin Çeber’in son
anlar›n› TV’lerdeki görüntülerden
izleyen hemen herkes tecrit anlay›-

ÖZGÜRLÜK, Güler Zere için bir
HAK’t›r.
Mevcut hapishane
koﬂullar›nda ve tecrit alt›nda
tedavisinin yap›lamayaca¤›
aç›kt›r; Öyleyse, ona özgürlük
hakk›n› vermemek, onu
kasten öldürmektir.
Tecriti uygulayanlar,
ÖLDÜRMEK istiyor, biz
YAﬁATMAK istiyoruz. Ve
bunun için sesimizi
yükseltiyoruz: GÜLER ZERE’YE
ÖZGÜRLÜK!
ﬂ›n›n nerelere ulaﬂt›¤›n› görmüﬂtür.
‹ﬂkence yap›lm›ﬂ ve komada olan
bir tutsak, bir sedye bulunup taﬂ›nmak yerine adeta, bir eﬂya gibi taﬂ›nm›ﬂ, onca personel dönüp de yüzüne bakmam›ﬂt›r. Bu anlay›ﬂta insan›n en do¤al haklar›na sayg›, insana de¤er vermek var m›d›r? Komadaki bir insana karﬂ› tak›n›lan bu
düﬂmanl›¤›, tecrit politikas› körük-

TECR‹T ÖLDÜRÜYOR;
GÜLER ZERE’YE ÖZGÜRLÜK
15 ve 16 Haziran günlerinde Halk›n Hukuk Bürosu
birer yaz›l› aç›klama yaparak, kanser hastas› olan müvekkilleri Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas›n› istedi.
Halk›n Hukuk Bürosunun 15 Haziran günü yapt›¤›
aç›klamada;
“Kanser tedavisinde erken teﬂhisin önemi yayg›n bir
ﬂekilde bilinmesine ra¤men müvekkilimizin hastal›¤›n›n tan›s›nda ve tedavisinde hayati düzeyde geç kal›nm›ﬂt›r. Kanser riski ile Elbistan'dan Adana'ya sevk edilmesine karﬂ›n, 's›ra bekleyeceksin' diyerek adeta tümörün baﬂka bölgelere yay›lmas› izlenmiﬂtir. Gelinen son
aﬂamada, operasyona ra¤men tümörün h›zla yay›ld›¤›
gözlenmiﬂ ancak mahkûm ko¤uﬂunda yer bulunmad›¤›
söylenerek tedavisine baﬂlanmam›ﬂt›r.
Güler'in yaﬂam hakk›n› tehdit eden hastal›k sürecinde baﬂkaca teﬂhis tedavi yöntemlerini denemek, daha
iyi, en az›ndan tan› ve tedavi için s›ra beklemeyece¤i
bir hastanede tedavi ettirmek olana¤›ndan bu güne kadar yoksun tutulduk. Gelinen son aﬂamada yüzde otuz
(% 30) oldu¤u söylenen iyileﬂme olana¤›n› artt›rmak
onun moral ve fiziki koﬂullar›, iyi bir tedavi süreci ge-

Say›: 185

lemektedir.
Türk Tabipler Birli¤i’nin 2008
y›l›nda haz›rlad›¤› bir raporda; “ F
Tipi cezaevlerinde tecrit ve izolasyon ortam›, insan ruh ve beden
sa¤l›¤›na zararl›d›r. Bu ortamlar
kanser ve di¤er kronik hastal›kla r ›n il er le me si ne v e n ü k set m esi n e
zemin haz›rlar” deniliyordu
Rapor, defalarca do¤rulanm›ﬂ bir
rapordur.
Tecrit can almaya, öldürmeye
devam ediyor. 9 y›ld›r ›srarla tecrite
karﬂ› mücadelemizin nedeni de budur. Israr etmeye, tecritin kald›r›lmas› için mücadele etmeye devam
edece¤iz.
Gün gün ölüme sürüklenen Güler Zere için özgürlük istiyoruz.
Tecrit koﬂullar›nda tedavisinin sürdürülemeyece¤i aç›kt›r. Güler Zere’nin özgürlü¤ü için hepimiz seferber olmal›y›z. Tecrite karﬂ› ç›kman›n, halk›n ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm mücadelesinin öncüsü
olan tutsaklara karﬂ› sorumluluk
duyman›n gere¤i budur.

çirmesine ba¤l›d›r” denildi.
16 Haziran günü yap›lan aç›klamada; sadece
2000–2009 y›llar› aras›nda kapatma mekanlar›nda 306
kiﬂinin öldü¤ü sistemin yeni hedefinin 14 y›ld›r tutuklu
olan 37 yaﬂ›ndaki politik kad›n tutsak Güler Zere oldu¤u belirtildi.
Aç›klamada; “5275 Say›l› Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›ndaki Kanun’un 16. maddesi uyar›nca cezan›n amac› d›ﬂ›nda etki yaratabilece¤i anlaﬂ›lan hallerde infaz›n geri b›rak›laca¤› düzenlenmiﬂtir.
Güler ZERE’nin tutuldu¤u hastal›¤›n türü, tedavi sürecinde yaﬂan›lan olumsuzluklar birlikte de¤erlendirildi¤inde tahliye edilmesi zorunludur. Ancak bu zorunlulu¤a karﬂ›n, bugüne kadar bu yönde yap›lan baﬂvurulardan herhangi bir sonuç elde edilememiﬂtir. Güler ZERE
aç›k yasa hükümleri dikkate al›narak derhal serbest b›rak›lmal›d›r” denildi.
Ayr›ca Güler Zere ile dayan›ﬂma amaçl› mektup adresi olarak; “Çukurova Üniversitesi Balcal› Araﬂt›rma
Hasta nesi Mah ku m Ko ¤u ﬂu /ADANA v e K a r a t a ﬂ H a pishanesi/ADANA” a dresleri verilen aç›klamada kanser hastas› olmas›na ra¤men Güler Zere’nin tahliye
edilmemiﬂ olmas›n› protesto etmek için “TC. Adalet
BAKANLI⁄I, 06669 KIZILAY/ANKARA, TEL:
90(312)417 77 70, FAKS: 90(312)419 33 70” adresi
ve telefon ve faks numaralar› verildi.

GÜLER ZERE
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F Tiplerinde Sohbet Hakk› Uygulanm›yor.

Genel Müdür YALAN Söylüyor!
TAYAD’l›lar›n 28 May›s’ta Ankara’da görüﬂtü¤ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin
K a l a m a n , TAYAD’l›lar›n görüﬂme
ile ilgili anlat›mlar›na yer veren Evrensel Gazetesi’ne bir aç›klama
gönderdi.
TAYAD’l›lar ne anlatm›ﬂlard›
da, Kalaman cevap verme gere¤i
duymuﬂtu?
TAYAD’l›lar, olan biteni anlatm›ﬂlard›. Adalet Bakanl›¤›’n›n gasbetti¤i 10 saatlik sohbet hakk›n› uygulamaya niyeti olmad›¤›n› anlatm›ﬂlard›. Kalaman, böyle bir sorunumuz yok diyecek bir pervas›zl›k
içine girmiﬂti...
Kalaman aç›klamas›nda, TAYAD’l›lar› yalanlamaya kalkarak
ﬂunu söylüyor: “ TAYAD Baﬂkan›
ve be r a ber in de ki he ye t l e ya p› l an
görüﬂmede, t araf› m›zdan bu ﬂekil de ve y a b u an lam a g el eb il ece k h e r hangi bir söz sarfedilmemiﬂtir.”
Yalan! Tan›kl› belgeli yalan.
*
Büyük Direniﬂ’in sonucu olarak
22 Ocak 2007 tarihinde ç›kar›lan
45/1 say›l› genelgenin “ S o h b e t
H a k k › ”na dair maddesi uygulanm›yor. Adalet Bakanl›¤› bugüne kadar
“ y e r s o r u n u ” dedi, hep oyalad›. ‹lk
aylarda baz› F Tiplerinde uygulanan
genelge, sonraki aylarda tümden
yok say›lmaya baﬂlad›. Genelge imzalanal› üçüncü y›l›na giriyor ve art›k hiçbir hapishanede tutsaklar sohbet hakk›n› kullanam›yorlar.
Genelgenin
uygulanmamas›
üzerine TAYAD’l› Aileler 23-31
May›s tarihleri aras›nda A n k a r a
Abdi ‹pekçi Park›’nda oturma
eylemi yapt›lar. Sendikalar›, odalar›, demokratik kitle örgütlerini, milletvekillerini ziyaret edip sorunu
tekrar herkese hat›rlatt›lar.
Sorunun as›l muhatab› olan Adalet Bakan›’yla da görüﬂülmek istendi fakat, randevu talebine olumlu ya
da olumsuz karﬂ›l›k bile al›namad›.
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28 May›s tarihinde ise TAYAD’l› Aileler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman ile görüﬂtüler. Kalaman daha
önceki görüﬂmelerin aksine bu sefer
TAYAD’l› Aileler’e S O H B E T
HAKKINI uygulamayacaklar›n›,
t u t s a k l a r › n a t ö l y e v e i ﬂ l i k l e r e ç›k m a l a r › n › , t re t m a n p o l i t i k a l a r › n a
u y m a l a r › n › söyledi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, aç›kça tredman programlar›na
uysunlar, “gelegeyi uygulamayaca¤›m” diyordu. Kalaman, F Tiplerinde
tecrite karﬂ› sürdürülen mücadelede
çok büyük bedeller ödendi¤ini, sözü
edilen sohbet hakk›n›n da bu bedeller
karﬂ›l›¤›nda al›nd›¤›n› unutuyordu.
Oysa genelge çok aç›kt›r. Genelgenin ilgili maddesi, 10 SAATL‹K
SOHBET HAKKININ hiçbir ﬂarta
ba¤l› olmaks›z›n uygulanmas›n›
içermektedir.
*
O görüﬂmede TAYAD’l› Aileler’e “Sohbet hakk›n›n uygulan mas› öncel ikli sorunumuz de¤i l”
diyen Kalaman’›n ta kendisidir.
Ama TAYAD’l›lar Kalaman’›n bu
pervas›zl›¤›n›, iﬂkencecili¤ini halka
aç›klay›nca, i n k a r a v e y a l a n a sar›l›p görüﬂmeyi çarp›tmaya çal›ﬂ›yor.
Kalaman, Evrensel’e gönderdi¤i
yaz›s›n›n di¤er bir yerinde de ﬂunlar› belirtmiﬂ: “ ... e¤itim, spor, sosyal- kültürel faaliyetler iﬂ meslek
e¤itimi ve boﬂ zaman etkinlikleri artarak devam etmektedir... baz› kurumlar›m›zda kiﬂi baﬂ›na ortalama
8 saati sohbet olmak üzere, haftada
ortalama 11 saatlik ortak etkinlik
gerçekleﬂtirilmiﬂtir...”

Çarp›tma ve katmerli yalan
Kalaman, geliﬂmeleri bilmeyen
insanlar nezdinde sohbet genelgesi
uygulan›yormuﬂ gibi alg›lanmas›n›
sa¤lamak için bilinçli olarak çarp›tma yap›yor. Kalaman’›n belirtti¤i
“8 saatlik sohbet, 11 saatlik ortak

etkinlik” gibi ﬂeylerin F tiplerindeki
siyasi tutsaklarla b i r ilgisi yoktur. F
Tiplerinde treadman’a uyanlar, yani
hapishane idaresinin istedi¤i tüm
kurallara uyanlar›n yararland›¤› olanaklard›r.
Kalaman, TAYAD’l› Aileler’le
yapt›¤› görüﬂmede de “Sohbet Hakk›”yla ilgili maddesini bugüne kadar uygulamad›klar›n›” kaba yalanlar ve çarp›tmalarla, “yer sorunu”,
“personel sorunu” gibi bahanelerle
örtbas etmeye çal›ﬂm›ﬂt›. Ama geliﬂmeleri bilen TAYAD’l›lar karﬂ›s›nda yalanlar›n› sürdürememiﬂti.
Bugüne kadar Adalet Bakanl›¤›,
22 Ocak 2007 tarihli 45/1 say›l› genelgenin 10 saatlik sohbet hakk›na
iliﬂkin maddesini UYGULAMADILAR. Verdikleri sözü tutmad›lar.
Kalaman ne söylerse söylesin, bu
gerçek ortadad›r.
Hangi yalan, hemen tüm F Tiplerindeki bu gerçek durumu gizleyebilir?
Yalanlama, oligarﬂinin bürokrasisi içinde s›k baﬂvurulan klasik bir
yöntemdir. Kalaman da bu yönteme
baﬂvurmuﬂtur.
Hapishaneler konusu, oligarﬂinin sözcülerinin yaklaﬂ›k 10 y›ld›r
en fazla yalan söyledikleri konular›n baﬂ›nda geliyor.
Adalet Bakanl›¤›, müsteﬂarl›¤›
veya Ceza ve Tevkifevleri Genel
M ü d ü r l ü ¤ ü koltu¤una oturanlar,
mütemadiyen yalan söylüyorlar. 19
Aral›k katliam›n› inkar edecek,
ölüm orucu yok diyecek kadar pervas›z bir yalanc›l›k gelene¤i hüküm
sürüyor Adalet Bakanl›¤›’nda..
F Tiplerindeki devrimciler 10 saatlik sohbet hakk›ndan yararland›r›lm›yor. Hak gasbediliyor, söz tutulmuyor. Kalaman’›n sözleri YALAN, gerçek bu.
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K›r›klar F Tipinde hak gasplar› ve sald›r›lar
Nas›ls›n›z? Sizleri Apolar’›n,
Cevahir ve Sibel’in s›cakl›¤› ile s›k›ca kucakl›yoruz.
Bizler ise çok iyiyiz. Tecritçi,
zindanc›lar›n tüm sald›r›lar›na ra¤men çok iyiyiz. Bas›ndan, K › r › k l a r
F T ipi ’n d e tünel ç›kt›¤›n› ö¤renmiﬂsinizdir. Tabii, bu tünelin ç›kmas›yla birlikte bask›, h ak ga spl a r› ve
s a l d › r › l a r da en üst seviyeye ç›kt›.
Fikret T... isimli adli bir mahkum, 1
metreye 4 metre tünel kazm›ﬂ ve tünelin ortaya ç›kmas›yla birlikte darp
edilip, a¤›r iﬂkence görmüﬂ. Rapor
alm›ﬂ ama en son tekli hücrede hiçbir ﬂeyi verilmeden tutuluyordu. Ne
diyelim, adaletsiz bir düzenin verdi¤i hiçbir ceza meﬂru de¤ildir ve herkesin özgürlü¤ü için çabalamas› en
do¤al hakk›d›r.
Tünelin ortaya ç›kmas›n›n ard›ndan bask› ve hak gasplar›n›n artt›¤›n› söylemiﬂtim. Bu durumu f›rsat
bilen idare, hapishanede ola¤anüstü
hal ilan etti ve bütün kazan›mlara
sald›r›ya baﬂlad›. Bir hafta boyunca
say›m yap›ld›¤› bahane edilerek,
sohbet ve bütün etkinlikler iptal
edildi. Bizim ›srar›m›z›n sonucu 2
gün sohbete ç›kabildik ama bizim
d›ﬂ›m›zda kimse ç›kart›lmam›ﬂ. ‹dare uzun süredir gündemde tuttu¤u
kitap, dergi s›n›rlamas› gibi hak
gasplar›n› f›rsat bu f›rsat diyerek
hayata geçirmeye çal›ﬂ›yor, bask›y›
her yönden artt›r›yor. En son ise

savc›l›k izniyle bir arama yapt›lar.
Savc›l›¤›n jandarma ve idareye verdi¤i tüm yetkinin sonucu talan, ya¤ma ve sald›r›-iﬂkenceyle bitti.
Cuma günü sabah saat 08.30 civar› bask›n ﬂeklinde bir arama baﬂlat›ld›. Nedense hiçbir adli tutuklunun
hücresi aranmazken, ilk bizim hücrelerimiz jandarma ve gardiyanlarca
adeta bas›ld›. Arama esnas›nda bütün
eﬂyalar›m›z, ka¤›tlar, dilekçeler,
mektuplar, gazeteler, akla gelebilecek herﬂey hücrelerin ortas›na döküldü, tokmakla tünel kapa¤› aranmas›
nedense en k›sa süreni oldu. Jandarma ve kimi baﬂ gardiyanlar, ortam›
›srarla provoke ettiler, gerdiler. Kimi
hücrelerde ayakkab›, kiminde pano,
gömlek vb. üzerinden sorunlar ç›kart›ld›. El koymak istedikleri hiçbir ﬂeyin tünelle alakas› yoktu ve kantinde
sat›lan ürünlerdi. Hücrenin ortas›ndaki eﬂyalar› talan eder gibi hiç seçmeden d›ﬂar› at›yorlard›. Yani amaçlar› sadece bir ﬂeylere el koymak,
keyfiyetti. Nitekim bu talan ve ya¤maya itiraz ettik. Bu itiraz›m›z sonucu gardiyanlar›n sald›r›s›na u¤rad›k.
En sonunda da kantinde sat›lan mukavva karton, kalem, FM radyo anteni, ayakkab› gibi eﬂyalardan ne kapabildilerse h›zl›ca al›p kaçt›lar. Hücrenin içindeki çöp kovas›n› bile k›rm›ﬂlard›. ‹leri K›z›laltun’a ise arama
esnas›nda 3 kere sald›r›ld›. Aramaya,
‹leri’ye daha önce iﬂkence yapm›ﬂ ve
daval›k oldu¤u 3 tane uzman çavuﬂ

Tutsa¤a Baﬂgardiyan Sald›r›s›
Tekirda¤ 1 No’lu F tipi Hapishanesi'nde bulunan
tutsak Hüseyin Karao¤lan, 10 Haziran günü bir baﬂgardiyan›n sald›r›s›na u¤rad›. Hapishane idaresi sald›r›dan
sonra Karao¤lan hakk›nda bir de disiplin soruﬂturmas›
açt›.
Hüseyin Karao¤lan ile hapishane de görüﬂen Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›, sald›r›yla ilgili bir aç›klama yapt›. Aç›klamada, 11 Haziran günü “Müvekilleri Hüseyin Karao¤lan” ile görüﬂtüklerini, Karao¤lan’›n
“sol gözünün alt›n›n mor, burnunun ﬂiﬂmiﬂ” oldu¤una
“üç avukat”›n buna tan›k oldu¤u belirtildi. Aç›klamada
Karao¤lan’›n kendisine yap›lan sald›r›y› anlatt›¤›na da
ﬂöyle yer verildi: “Hücremizde arama yap›laca¤› söylendi, geldiler ben de kendilerine nezaret ettim. Üst ka-

Say›: 185

gidiyor. Önce ayakkab›lar›n› ç›karmad›¤› için, sonra da 2 kere bu ya¤maya itiraz etti¤i için sald›r›yorlar.
Gardiyanlar›n ellerindeki çekiçle duvardaki ask›l›klar› k›rmas› arama
ad›na ne için geldiklerinin en iyi göstergesi oldu. Arama sonunda ise yorgan, su barda¤›, bulaﬂ›k deterjan›,
yazl›k eﬂyalar, mektup, dilekçe, gazeteler gibi asl›nda el koyamayacaklar› birçok eﬂyaya el koydular. Hiçbir
abart›s›z hücre içinde do¤ru düzgün
tek bir eﬂya b›rakmad›lar. Arama ad›
alt›nda ya¤ma, talan ve iﬂkenceyi
böylece atlatm›ﬂ olduk. Bu keyfiyet
hakk›nda suç duyurusunda da bulunduk elbette, ama daha önceki pratiklerimiz, suç duyurular›ndan hiçbir
ﬂey ç›kmayaca¤›n›, aksine bizlere
dava aç›labilece¤ini gösteriyor.
Sevgili ..., gördü¤ün gibi sald›r›
ve direniﬂle dolu bir hafta geçirdik.
Sizlere bu hafta 3 tane karikatür ve
1 tane kart gönderiyoruz. Geçti¤imiz perﬂembe günü Yaren’in 6. say›s›n› (Haziran say›s›) ziyaretçilerimize verdik, umar›m bir an önce
elinize geçer. Yarenler’den elinize
ulaﬂmayan olursa bizde ikinci bir
kopyas› bulunuyor, yeniden gönderebiliriz.
Sizleri hasretle s›k›ca kucakl›yor
ve kolay gelsin diyorum.
Sevgiler, selamlar
Ümit Çobano¤lu
K › r › k l a r F T ipi

t› arad›lar, alt kata indik. Aﬂa¤›da yaklaﬂ›k 25 gardiyan
vard›. Alt kat› ar›yorlard›. Aram›zda en ufak bir sürtüﬂme, sataﬂma vs. hiçbir ﬂey olmad›. Ben havaland›rmaya ç›kt›m. Havaland›rmada bulundu¤um s›rada baﬂgardiyan bana do¤ru geliyordu. Ben de bir ﬂey söyleyecek
san›p yaklaﬂt›m. Aniden yüzüme yumruk akt›. Ben neye u¤rad›¤›m› ﬂaﬂ›rd›m. Yüzümü sak›nmak için elimi
yüzüme götürdüm, elim yüzüm kan içinde kald›. Bu
arada da kafam›n arka k›sm›na ve s›rt›ma vurmaya devam etti. Sonra ben slogan att›m...”
Karao¤lan’a yap›lan sald›r› ne ilktir nede son. F Tiplerinde ve Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’nde bask›lar sald›r›lar, iﬂkenceler hiç bitmedi. Daha k›sa süre önce Tekirda¤ F Tipi’nde Mustafa Demir isimli bir tutuklunun
ölüm haberi duyuldu. Devletin tecrit politikas› AKP
eliyle devam ediyor.

TECR‹T
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AKP’nin Hapishaneler Politikas›
DAHA ÇOK TUTUKLU,
DAHA A⁄IR CEZA,
DAHA KOYU TECR‹T!
Geçen ay›n son gününde, 31
May›s’ta, Türkiye Cumhuriyeti hapishanelerinde tutuklu ve hükümlü
say›s› 111 bin 709 kiﬂiye ulaﬂarak
son 40 y›l›n en üst seviyesine ç›kt›.
Tutuklu ve hükümlülerin 105 binini erkekler, 4 binini kad›nlar, y a klaﬂ›k 3 binini de çocuklar oluﬂturuyor. Hapishanelerde 10 bin 884
siyasi tutuklu ve hükümlü var. ‹çeridekilerin 51 bini hükümlüyken,
ya k l a ﬂ › k 6 1 b i n i ni t ut uk l u l a r oluﬂturuyor.
A K P iktidara geldi¤inde, hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlü say›s› 59.429 idi. Bugün 111 bin 709.
Görülece¤i gibi, “son 40 y›l›n rekoru” diye adland›r›lan bu art›ﬂ›n esas
bölümü AKP’nin 2002’de iktidar
olmas›ndan bu yana gerçekleﬂmiﬂtir. Bu rakamlar ayn› zamanda iﬂsizli¤in, yoksullu¤un, açl›¤›n da nas›l
artt›¤›n› gösteriyor. Bu ya¤mac›, talanc› ekonomi, politikalar, sürdü¤ü
müddetçe, hapishanelerdekilerin say›s›n›n artaca¤›n› öngörmek için kahin olmak gerekmiyor.
Tutuklu ve hükümlülerin say›s›
70 bini aﬂt›¤›nda – ki y›l 2000’di–;;
“Türkiye’de say› 70 bini aﬂm›ﬂsa,
düzeni sorgulay›n!” demiﬂtik. O
zamanlar F Tiplerini hakl› göstermek için baﬂvurduklar› gerekçelerden biri “hapishaneler doldu” olmuﬂtu. ﬁunlar› söylemiﬂtik: “Hapishaneler gerçekten dolu. Ama kim
doldurdu? Ama suçu kim üretiyor?
Hapishanelerin dolulu¤unu dilinden
düﬂürmeyen iktidarlar... Suçu, suçlular› üretenlerin hapishanelerin dolulu¤undan ﬂikayete hakk› yoktur...
Bunlar› düzeltmeyin, de¤iﬂtirmeyin,
sonra da hapishaneler dolu, tek çözüm yeni F Tipleri yapmak diye or-
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taya ç›k›n. ﬁimdi “k›smi af” ç›kart›p hapishaneleri boﬂaltsan›z ne
olacak. Beﬂ alt› ay sonra ayn› dol u l u k o ra n › na ul a ﬂ › rs › n› z.” (Vatan,
21 A¤ustos 2000, say›: 53)
Bu bir tahmin meselesi de¤ildir.
Çünkü bu art›ﬂ ülkedeki mevcut
ekonomik politikalar›n kaç›n›lmaz
sonucudur. Ortaya ç›kan baﬂka bir
gerçek daha var ki oda; F Tiplerinin
aç›lmas›n›n hapishanelerin dolmas›n› engelleyememesidir. Zaten F
Tipleride hapishanelerin dolmas›n›
engelemek için de¤il, devrimcileri
sindirmek, tecritle teslim almak için
yap›lm›ﬂt›r.
Y›l 2008’di. Tutuklu ve hükümlü say›s› 100 bini aﬂt›¤›nda ise ﬂunlar› söylemiﬂtik; “Türkiye hapishanelerinde kalan 100 bin insan,
AKP’nin bu ülkeyi nas›l yönetti¤inin de resmidir... hapishaneler çaresizleﬂtirilmiﬂ ve çaresizli¤e isyan
edenlerle dolmaktad›r. Böyle bir
sömürü, soygun ve talan düzenini
sürdürmek, insanlar› vurmadan,
iﬂkence yapmadan, hapsetmeden
s ü r d ü r ü l e b i l i r m i ? AKP’de sürd ü re m i y o r v e b u y ü z d e n d u r m a d a n y e n i h a p i s h a n e l e r inﬂaa edi y o r. Ama bu yat›r›m oligarﬂiyi kurtaracak m› derseniz; oligarﬂi hiç boﬂuna umutlanmas›n” (Yürüyüﬂ, 16
Kas›m 2008, say›: 163)
Bu ekonomik, siyasi, sosyal politikalar devam etti¤i sürece art›ﬂ da
devam edecektir. Sadece ülkemizde
de¤il, hapishanelerin dünya çap›nda
sürekli dolup taﬂmas› emperyalist
politikalar›n bir sonucudur. “Suçu”
artt›ran açl›k, iﬂsizlik ve yozlaﬂmad›r. Tüm bunlar›n tek sorumlusu
emperyalizm ve oligarﬂidir. Suçu
da, suçluyu da sistem üretiyor. Sis-

tem sosyal ve kültürel olarak çürüyor, çürüdükçe de artan yoksullukla
birlikte sorunlar›na sistemin yasalar›n›n d›ﬂ›nda çözüm arayanlar›n say›s›nda da art›ﬂ yaﬂan›yor. IMF anlaﬂmalar› sonucunda ücret ve maaﬂlar düﬂürülüyor, e¤itim, sa¤l›k ticarileﬂtiriliyor, sosyal güvenlik kald›r›l›yor, iﬂsizlik ve yoksullaﬂma art›yor. Halk›n tüm bunlara karﬂ› örgütlenmesi engelleniyor. Bunun için de
hem dünyada hem de ülkemizde
“terörle mücadele” demagojisi ile
halklar sindirilmeye, göz da¤› verilmeye çal›ﬂ›l›yor. “Terör” suçlar›n›n
kapsam› geniﬂletiliyor. Daha a¤›r
cezalar getiriliyor.
Gençlerin politikleﬂerek, sisteme
karﬂ› ç›kmas› yozlaﬂman›n körüklenmesiyle engellenmeye çal›ﬂ›l›yor. ‹çeridekilerin ço¤unlu¤unu çocuk, genç ve orta yaﬂl›lar oluﬂturuyor. Hapishanelerdeki 111 bin tutuklu ve hükümlünün 80 bininin
12-39 yaﬂ aras›nda olmas›, bir tesadüf de¤ildir. Bu oligarﬂinin örgütsüzleﬂtirme, yozlaﬂt›rma politikalar›n›n sonucudur. Politikleﬂse de,
yozlaﬂt›r›lsada gençleri bekleyen yine hapishaneler! Bu kadar çok insan›n içeride olmas›, bu ekonomik politikalardan, halka uygulanan terörden ba¤›ms›z düﬂünülebilir mi?
Çarp›k kapitalist sistem sürekli iﬂsizler ordusu yarat›yor. Muhalif bütün kesimler oligarﬂinin tutuklama
politikas›n›n hedefi haline geliyor.

Oligarﬂi sorunu çözmek
için ne yap›yor?
Daha fazla hapishane inﬂa ediliyor. Hapishanelerde her geçen gün
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daha koyu bir tecrit uygulan›yor.
Tecrit öyle bir hal ald› ki, çocuk tutsaklar bile tecrite tabi tutuluyor.
Bir “çözüm” olarak af yasalar›
ç›kart›l›yor. ‹ﬂsizli¤e, yoksullu¤a bir
çözüm bulunmad›ktan sonra onlarca af yasas› ç›kart›lsa ne olacak?
Burjuva bas›n bir yandan da sürekli af ç›kar›lmas›n› suçlu ilan ediyor. Aflar›n suçu tevﬂik etti¤ini, hapishanelerin bundan dolay› bu kadar çabuk doldu¤unu iddia ediyor.
Çözüm olarak cezalar›n a¤›rlaﬂt›r›lmas›n›n propagandas›n› yap›yor.
“Suç”lar› ço¤alt›p cezalar› a¤›rlaﬂt›ran yeni yasal düzenlemelere gidiliyor. Sonuç? Hapishaneleri daha da
kalabal›klaﬂt›ran çarklar iﬂlemeye
devam ediyor.
Gerek Amerika’da, gerek Avrupa’da gerekse de ülkemizde “hapisle cezaland›r›lacak suçlar” kategorisi sürekli olarak geniﬂletiliyor. Yani,
geçmiﬂ hukuki uygulamalarda tutuksuz yarg›lanma gerekçesi olarak
görülen çeﬂitli suçlar, tutuklu yarg›lanan suçlara dönüﬂtürülmektedir.
Ceza oranlar› art›r›lm›ﬂt›r. Hapishanelerdeki mahpus say›s›n› art›ran
etkenlerden biride emperyalizmin
ve oligarﬂinin suç ve ceza konusunda geliﬂtirdi¤i bu politikalard›r. “Terörle Mücadele Kanunu”nda yap›lan de¤iﬂiklikler sonucunda ceza üst
s›n›rlar› adeta kald›r›lm›ﬂ, herhangi
bir ciddi eylem olmasa dahi bir siyasi tutsa¤› ömür boyu hapsetmenin
yolu aç›lm›ﬂt›r. 30-40 y›ll›k bir ceza
almak için mesela bir silahl› eyleme
kat›lmak veya “azmettirmek” art›k
ﬂart de¤ildir. Örne¤in propaganda
yapan ya da dersleri boykot eden biri, ö¤renim özgürlü¤ünü k›s›tlad›¤›
için(!) 20-30 y›ll›k hapis cezas›na
çarpt›r›labilir.
Ola¤anüstü art›r›lan hapis cezalar›yla, “Terörle Mücadele Kanunu”
ve hapishaneler, devrimci demokratik mücadele içinde yeralan veya
destek veren en geniﬂ kesimleri hedefleyen, onlar› y›ld›rmay› amaçlayan bir rol üstlenmiﬂlerdir. Tutuklama bir devlet politikas› olmuﬂtur
dememizin bir nedeni de budur. Bu
suç-ceza politikas›ndaki faﬂist man-

Say›: 185

Hapishaneler
Tarihinden Rakamlar

AKP Döneminde
Hapishaneler

YIL
1979

Tutuklu Say›s›
52.653

YIL
2002

Tutuklu Say›s›
59.429

1980

70.172

2003

64.296

1981

79.786

2004

57.930

1984

73.064

2005

55.870

1988

51.670

2006

70.277

1990

45.606

2007

90.837

1996

50.883

2008

103.235

1999

68.764

2009 (Haziran) 111.924

t›k, tecrite dayal› infaz sistemiyle
birlikte tutsaklar›, içeride çürütmeye, yok etmeye yönelik e k b i r ceza y› da beraberinde getirmiﬂtir.
Hem ABD’de ve Avrupa’da hem
de ülkemizde suç iﬂlemesi muhtemel kiﬂilere yönelik tedbir yasalar›
ç›kart›lm›ﬂt›r. Art›k tutuklanmak
için suçu iﬂlemek gerekmemektedir.
‹ﬂsizli¤i, yoksullu¤u, ahlaki, kültürel yozlaﬂmay› do¤uran koﬂullar
ortadan kald›r›lmad›¤› için sistem
daha çok “suçlu” üretmeye devam
etmektedir. Oligarﬂi de bunu bildi¤i
için sürekli yeni hapishaneler inﬂaa
etmektedir. Hapishaneleri de rant
elde edece¤i birer ticarethaneye dönüﬂtürerek, tutsaklar› ucuz iﬂgücü
olarak kullanmak istemektedir.

Emperyalizmin yeni
hapishane politikas›
Bu politika ﬂu an en uç boyutlarda ABD’de uygulanmaktad›r. Bunun sonucunda, ABD dünya nüfusunun yüzde 5’ne sahipken, hapishanelerindeki mahpus say›s› ise
dünya genelindeki tutuklu hükümlü
say›s›n›n yüzde 25’ni oluﬂturmaktad›r. Di¤er ülkelerde de çeﬂitli boyutlarda ayn› anlay›ﬂ ve pratik geliﬂtirilmektedir. 2008 y›l›nda aç›klanan bir rapora göre; ABD’de, toplam 2.3 milyon kiﬂi tutuklu ve hük ü m l ü durumundad›r. Bu rakam›n
102 bin 338’ni çocuklar oluﬂturmaktad›r. 1987-2007 aras›nda tu-

tuklu ve hükümlülerin say›s›nda 3
k a t a r t › ﬂ yaﬂanm›ﬂt›r.
ABD’de hapishaneler t i c a r i b i r
iﬂletme gibi çal›ﬂt›r›lmaktad›r. Tutuklular›n iﬂgücünden yararlanmak
için sürekli tutukluluk süreleri art›r›lmaktad›r. Devlet hapishanelerinde, askeri mühimmattan, boyadan,
ev mobilyalar›na, t›bbi malzemeye
kadar bir çok alanda üretim yap›lmaktad›r. 37 eyaletteki tutuklular›n
iﬂgücü ise özel ﬂirketler taraf›ndan
iﬂletilmektedir. IBM, Boeing, Mot o ro l a , M i c rosoft, Dell, Hewlet
P a c k a r d , ‹ n t e l , P i e r re C a r d i n gibi
büyük tekeller tutuklu eme¤i kullanmaktad›r.
Sadece 1980-1994 aras›nda hapishanelerden elde edilen kar 392
m i l y o n d o l a r d a n 4.1 milyar d o la r a ç›km›ﬂt›r. ‹ﬂletme hakk› özel sektöre devredilen hapishanelerde tutsaklar›n ayl›k ücreti ancak 20 dola r › bulmaktad›r. Birçok emperyalist
tekel, fabrikalar›ndaki iﬂçileri ç›kararak, en ucuz iﬂgücü olarak tutuklu
eme¤ini kullanmaktad›r.
ABD’de 27 eyalette 18 özel hapishanede 10 bin tutuklu bulunmaktad›r. Özel hapishanelerdeki tutuklular eyalet hapishanelerine göre 8
ka t da ha fa z la c ez a almaktad›rlar.
(Dolay›s›yla onlar› içeride daha fazla tutmak, ücretlerinden daha fazla
kesinti yapmak mümkün olmaktad›r.)
2008 y›l› itibar›yla dünya gene-
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linde, tutuklu say›s› 10 milyona,
yaratt›klar› e k o n o m i k b ü y ü k l ü k
ise 50 milyar d o l a r a ulaﬂm›ﬂt›r. Bu
gelirin 37 mil ya r dol a r› s ade c e
ABD hapishanelerinden elde edilmektedir. Türkiye’de de hapishaneler bu emperyalist politikan›n sonucunda ticari bir iﬂletmeye dönüﬂtürülmeye, özelleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Ülkemizdeki hapishanelerde ise, koﬂullar›n› tam oluﬂturamad›klar›ndan dolay›, zorla çal›ﬂt›r›lan tutuklu say›s› henüz 8 bin civar›ndad›r; ama say›y› art›rmak,
tüm tutuklu ve hükümlüleri köleliﬂtirmek istedikleri malumdur.
Avrupa’da durum farkl› de¤il.
F r a n s a’da kapasitesi 52 bin olan hapishanelerde 63 bin tutuklu ve hük ü m l ü kalmaktad›r. 2007 sonu itibar›yla Almanya’daki tutuklu ve hükümlü say›s› ise 75 bini bulmuﬂtur.
Almanya’da her yüzbin kiﬂiden 91’i
hapishanededir. Bu art›ﬂ 1992-2000
y›llar› aras›nda yaﬂanm›ﬂt›r. ‹ngilter e’de ise 2005-2007 y›llar› aras›nda
h e r yüzbin kiﬂiden 148’i hapishanedir. Hollanda’da h e r yüzbin kiﬂiden 128’i tutukludur. Fransa hapishanelerindeki kötü koﬂullardan ötürü
yaln›zca 2008 y›l›nda 115 kiﬂi hayat›n› kaybetmiﬂ, 1200 kiﬂi intihara
teﬂebbüs etmiﬂtir.
Emperyalizmin hapishaneler politikas›; daha fazla tutsak, daha fazla hapis cezas›, daha koyu tecrit ve
tutsaklar›n köle gibi çal›ﬂt›r›larak,
hapishanelerin birer ticarethaneye
dönüﬂtürülmesidir. Sistem d›ﬂar›daki insan› H A P ‹ S L E , C E Z AYLA
tehdit ediyor, hapsetti¤ini de T E C R ‹ T L E. Tecrit politikas› iﬂte bu nedenle oligarﬂi için bu kadar “vazgeçilmez” hale geliyor. Yüzbinleri
aﬂan say›da tutuklu ve hükümlüyü
nas›l “usland›racak”, onlar› nas›l
denetim alt›nda tutacak, onlar› nas›l
sömürü atölyelerinde çal›ﬂt›racak:
Tecritle.
Bugün ülkemizde hapishanelerin dolup taﬂmas› da, tecrit sorunu
da emperyalist politikalar›n bir sonucudur. Sistem de¤iﬂmedi¤i sürece
hapishaneler sorununun da çözülmesi mümkün de¤ildir.
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TAYAD’l› Aileler :
“Güler ZERE’ye Özgürlük”
Karataﬂ Hapishanesi’nde tutuklu bulunan ve bir süredir kanser tedavisi
görmekte olan Güler Zere için Adana TAYAD’l› Aileler bir eylem yaparak
kampanya baﬂlatt›klar›n› duyurdular. 12 Haziran günü Güler Zere’nin yatmakta bulundu¤u Adana Balcal› Hastanesi önünde yap›lan eylemde “Kanser Hastas› Güler Zere’ye Özgürlük-TAYAD’l› Aileler” pankart› aç›larak
ayn› içerikteki dövizler ve Güler Zere’nin foto¤raflar› taﬂ›nd›. Eylemde ilk
sözü ﬁemsettin KALKAN alarak Güler Zere’nin kanser hastas› oldu¤unu
ve bununla ilgili bir kampanya baﬂlatt›klar›n› duyurdu. TAYAD’l› Aileler
ad›na K›ymet Erenler’in okudu¤u aç›klamada bir süredir kanser tedavisi
gören Zere’nin durumunun a¤›r oldu¤u ve hapishanede zor koﬂullarda kald›¤› belirtildi. Bir kanser hastas› için bu durumun ölüm demek oldu¤u söylenen aç›klamada Güler Zere’nin tahliye edilmesi istendi.
Eylem “Güler Zere’ye Özgürlük, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
sloganlar›n›n at›lmas›yla sona erdi.

Hat›rlat›yoruz! Söz Verilmiﬂti:
D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi, direniﬂe ara verilmesinin ertesinde TMMOB, D‹SK, KESK, TTB ve Barolar ad›na ﬂöyle demiﬂti:
“... Bu rad an ﬂun u aç› kça if ade ed iyo ru m, b u g enelg e ve g enel gen in
sonuçlar›n› biz en iyi ﬂekilde takip edece¤iz ve bunun için de Behiç Aﬂç ›’ya bi raz ö nce ya pt ›¤› m› z görüﬂme s onras › bu örgüt l er ola rak görevi
de vr a l d› k ve b unda n so nr a s ür e ci t a ki p ede c e¤ i m iz i ve g el i ﬂm el e r i e n
yak ›n ﬂek ilde tak ip ederek insan on uru na yak›ﬂ›r bir dü zen lemenin y a p›lmas› konusunda giriﬂimlerimiz sürecek...” (Aktaran, Yürüyüﬂ, 28 Ocak
2007, Say›:89)
B a ﬂ b a k a n Ta y y i p E rd o ¤ a n “Haftal›k on saati yirmi saate ç›karaca¤›z. Bu konuda ad›mlar ataca¤›z. Ayr›ca genelgedeki gözlem idare kurullar› üzerinde Behiç fazla durmas›n, yani biraraya gelecek tutuklular›n
kimlerle biraraya geleceklerine, tutuklular›n kendisi karar verecek. Bunu
uygulamada göreceksiniz.”
Adalet Bakan› Cemil Çiçek“ﬂimdilik... 10 saate ç›kar›yoruz, ortak
mekânlarda bulunma olana¤›n› daha sonra 20 saate ç›kma olana¤› da
var.”
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Öğretmenimiz
"...A¤z› iyi laf yapmak.."
Duymuﬂsunuzdur, çok s›k
söylenir: "Bas›n aç›klamas›n›
Ahmet yazs›n, onun a¤z› iyi laf
yapar.."
"Ali gitsin konuﬂmaya a¤z›
iyi laf yapar..."
Ardarda s›ralanm›ﬂ kula¤a
hoﬂ gelen sözler, hatta bilinen
etkili kitaplardan yap›lm›ﬂ al›nt›lar, tek baﬂ›na hiçbir ﬂey ifade
etmez.
Devrimcilik
güzel söz söyleme oyunu de¤ildir.
Devrimcilik
a¤z› iyi laf yapmak asla de¤ildir.
Devrimcilik bir
ideolojidir.
‹deloloji en k›sa hali ile bir yaﬂam biçimidir.
Bir devrimci
NASIL DÜﬁÜNÜR?
NASIL YA ﬁ A R ?
NASIL ÇALIﬁIR?
‹deolojik do¤rular bu üç
noktan›n içinde gizlidir.
E¤er düﬂünce, yaﬂam ve çal›ﬂma tarz› devrimci ise herkes
güzel yaz› da yazar, etkili de
konuﬂabilir, insanlar› ikna edebilir.
O zaman neden bunlar yaﬂan›r?
"A¤z› iyi laf yapmak" d›ﬂ›nda esas olan asl›nda sadece bir
tecrübe-deney birikimidir.
Ama çok uzun y›llara yay›lan bir deney-tecrübe gerektirmiyor.
Elbete y›llard›r bir iﬂi yapmak belli bir kolayl›k, bir avantaj sa¤lar yapan kiﬂiye, ama o
kadar. Sadece belli bir kolayl›k

ve tecrübe sa¤lar.
Burada karﬂ›m›za ç›kan
en temel neden KORKUDUR... Korkunun nedeni
ise bilmemektir. "Ben yapamam, ben beceremem..." düﬂüncesi a¤›r bir bask› oluﬂturur
üzerimizde.
Bilmiyorsak ö¤reniriz.
Bir devrimci neden bilmez?
Her gün emperyalizme kafa
tutan, faﬂizme karﬂ› savaﬂan bir
devrimci neden yapamas›n?
Hay›r yapar, yapmal›d›r da.
BEN YAPAB‹L‹R‹M... iddias›na sahip olmak yeterlidir.
Tamam çok mu iddial›, o za-

kimseyi ikna edemeyiz. Hatta bir süre sonra kendimize bile
bir ﬂey anlatamaz oluruz.
Anlataca¤›m›z, yazaca¤›m›z
her ﬂey gerçektir.
Vars›n tarz› farkl› olsun.
Gerçekler ve hakl›l›¤›m›z bize do¤ruyu gösterir, do¤ruyu
yapt›r›r.
E¤er anlataca¤›m›z ﬂey gerçekse, e¤er hakl›l›¤›m›za inan›yorsak;
Yapabiliriz. Yazar›z da, anlat›r›z da.
Yazd›klar›m›z ve anlatt›klar›m›za biz yeterince inan›rsak,
yeterince benimsemiﬂsek kelimeler dökülür a¤z›m›zdan. Hiç laf› e¤ip bükmeden dosdo¤ru anlatmakt›r önemli olan.

DEVR‹MC‹L‹K, GÜZEL
SÖZ SÖYLEME
OYUNU DE⁄‹LD‹R

Say›: 185

man en az›ndan DENER‹M...
diyebilmelidir bir devrimci.
Yapabilirim... Bu her ﬂey
için geçerlidir. Sadece bir yaz›
yazmak veya birisi ile konuﬂup
bir iﬂe ikna etmek için de¤il,
d e vr i m c i f a a l i y e t i n t ü m a l a n l a r›, biçimleri için geçerlidir.
Do¤ald›r, herkes bilmedi¤i
bir konuda ne yapaca¤›n›
kestiremez, kendine güvensizdir, hatta korkar.
Ama dedi¤imiz gibi, korkunun nedeni bilmemektir;
O zaman ö¤reniriz. Neyi bilmiyorsak ö¤reniriz.
Neyi ö¤renece¤iz?
SADECE GERÇE⁄‹ Ö⁄RENECEK VE GERÇE⁄‹ ANLATACA⁄IZ.
Yeterince inanmam›ﬂsak,
yeterince benimsememiﬂsek,
elimiz titrer, dilimiz titrer,

Süslü olmas›n kelimeler, basit olsun tarz›m›z, önemli olan anlatmakt›r.

Do¤ruyu söylemeye
tam cesareti olmayanlar, yalan söylemeyi de
tam beceremeyenlerin iﬂidir
a¤z›nda laf› eveliyip gevelemek.
Biz gerçekleri anlatt›¤›m›z
sürece hakl›l›¤›m›z ve inanc›m›z her anlatt›¤›m›z› ayd›nlat›r,
her söyledi¤imize anlam katar.
Özel baﬂka bir ﬂey yapmaya
gerek yoktur.
Bizim yaﬂam›m›zda her ﬂey
hakl›d›r, adaletlidir.
Düzende ise her ﬂey yanl›ﬂt›r
ve adaletsizdir. En önemli nokta budur.
Her ﬂey ama her ﬂey yanl›ﬂt›r düzende. Bu nedenle biz bu
düzeni y›kaca¤›z. Elimizde çok
malzeme vard›r, dilimizde de
çok söz olur o zaman.

Düzende halk›n lehine hiç
bir ﬂey yoktur. E¤er lehine bir
ﬂey var gibi görünürse de ﬂüp helenmeliyiz, mutlaka alt›nda
baﬂka kötülük gizlidir.
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Okmeydan›’dan Dilan Tekin:
“ﬁu an okumuyorum, babam iflas etti, bankaya borcumuz vard›.
Annem iﬂe girdi, ben de okula bir
sene ara verdim.
(...) Herkes bunun ma¤duru.
Ben kendimdem biliyorum. Yaﬂad›¤›m mahalle yoksul bir mahalle.
Bir sürü çocuk okula gidemiyor.
Benim s›n›f›mda okuyan arkadaﬂlar›m›n en az yar›s› benim durumumdayd›.
(...) Bu kampanyayla hak verilmiyor, al›n›yor onu ö¤rendim”.

Gülsuyu’dan bir Halk Cepheli:

Halk Cepheliler Büyükﬂehir Belediyesi Önündeydi:

B‹RLEﬁ‹RSEK HAKLARIMIZI
KAZANIRIZ....
Halk Cepheliler yaklaﬂ›k iki ayd›r okullardan emekçi semtlerinin
yoksul evlerine kadar tek tek binlerce insanla görüﬂerek “Ö¤rencilere
ve Ö¤renci Velilerine Günde Bir
Gidiﬂ-Geliﬂ Ücretsiz Ulaﬂ›m Hakk›.
‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas›n›n
çal›ﬂmas›n› yapt›lar. Her yerde yürütüldü bu çal›ﬂma, mahallelerde
kap› kap›, okullarda s›n›f s›n›f, iﬂyerlerinde bölüm bölüm binlerce
yer dolaﬂ›ld›, birebir çal›ﬂman›n d›ﬂ›nda binlerce insana afiﬂler, pullar,
bildiriler, kuﬂlar ile ulaﬂ›ld›. ‹ki ay
boyunca stantlar aç›ld›, halk toplant›lar› düzenlendi. Toplant›lar da
oluﬂturulan halk komisyonlar›yla
Sar›yer, Avc›lar ve Eyüp ilçe belediyeleriyle görüﬂmeler yap›larak
talepler iletildi.
Bu kampanyan›n en güzel yan›
ö¤renci velilerinin bu talebe sahip
ç›kmas›yd›. Kimi imza toplad›, kimi
komﬂular›n› toplant›ya ça¤›rd›, kimi
bu kampanyay› dili döndü¤ünce anlatmaya çal›ﬂt›.

H a l k › n H e r Kesim i n den 35
Bin ‹mza
Halk Cepheliler; 18 Haziran günü toplanan 35 bin imzay› Büyükﬂehir Belediyesi’ne vermek üzere Saraçhane Park›’nda biraraya geldiler.
Saraçhane Park›’ndan Belediye
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önüne yüründü¤ü eylemde kad›n›,
erke¤iyle, çolu¤u çocu¤uyla, ö¤rencisi velisiyle, memuru esnaf›yla
imza sahipleri vard› ve hep birlikte
“‹stiyoruz Alaca¤›z” slogan› atarak
hak alma kararl›l›¤›n› bir kez daha
ortaya koydu. Bu kampanyan›n çal›ﬂmas›n› yapmak için kap› kap› dolaﬂan›ndan, okula giderken ayn› sorunu yaﬂayan›na ya da borçlar›ndan
kaynakl› annesi iﬂe giripte hem okul
masraf› olmas›n diye, hem de evde
kalan kardeﬂlerine bakmak için
okuluna ara vermek zorunda kalan›na kadar halk›n içinden, paral› e¤itim sorununun ma¤duru 445 kiﬂi
Halk Cephesi’nin kampanyas›yla
bir araya gelmiﬂti.
“‹stiyoruz Alaca¤›z H›rs›zlar Soyguncular De¤il Biz Kazanaca¤›z, ‹stiyoruz
Alaca¤›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Yoksullu¤a ve Adaletsizli¤e Hay›r” pankartlar›n›n ve “Hak Verilmez Al›n›r, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” dövizlerin taﬂ›nd›¤› eyleme, çocuklar›n kampanyan›n slogan›n›n yaz›l›
oldu¤u balonlar›yla

“Kampanya çal›ﬂmas› olarak
toplant›lar›n, d›ﬂ›nda genel olarak
kap› çal›ﬂmas› yapt›k. Ulaﬂ›m herkesin yak›c› sorunuydu.
Çal›ﬂma yaparken gitti¤imiz
evlerden birinde, evin çocu¤u
okulda açl›ktan bay›lm›ﬂ. Ö¤rendik ki bu aile çocu¤unu okula gönderirken yol paras› verebilmek için
yemek paras› verimiyormuﬂ.
Baba bu duruma ‘Benim çocu¤um di¤erleriyle eﬂit ﬂartlarda okuyam›yor’ diyerek tepki gösterdi”.
kat›lmas› ayr› bir renklilik katt›.
Baykal taraf›ndan yap›lan aç›klamada kampanyan›n nedenlerini
anlat›p, talepleri bir kez daha dile
getirildi.
Aysu Baykal’›n okudu¤u aç›klamada ulaﬂ›m›n herkesin ortak sorunu oldu¤u ve 1 Haziran günü yap›lan zamm›n bu sorunun yak›c›l›¤›n› bir kez daha gösterdi¤i belirtildi.
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“E¤itimin ‘zorunlu ve paras›z’ oldu¤u ve
bunun anayasayla güvence
alt›na al›nd›¤›
ülkemizde, bu
ülkenin gelece¤i olan gençleri
maddi imkans›zl›klar nedeniyle okuyam›yor” denilen
aç›klamada, bizden al›nan vergilerin halk›n e¤itim, sa¤l›k, bar›nma ve
ulaﬂ›m gibi en temel ihtiyaçlar› için
kullan›lm›yorsa nereye kullan›ld›¤›
soruldu.
“Buraya geliﬂimiz ne ilk ne de
son olacak” denilen aç›klama; “Birleﬂirsek, örgütlenirsek, haklar›m›z
için mücadele edersek ulaﬂ›m ücreti
soygununa son veririz” sözleriyle
sona erdi. Aç›klaman›n ard›ndan 8
kiﬂilik Halk Cephesi heyeti toplanan imzalar› ve ücretsiz ulaﬂ›m hakk› için 35 bin imzal› dilekçeyi iletmek üzere belediye binas›na gittiler.
Heyetin yolu önce belediye görevlilerince kesildi. Yetkili kimse olmad›¤›n›, imzalar› vermek üzere temsilen iki kiﬂinin içeri girebilece¤ini
söyleyen yetkililere, heyet böyle bir
keyfiyetle engellenemeyeceklerini
anlatt›lar. Süren tart›ﬂmalar›n ard›ndan heyetin tamam› içeriye al›nd›.
Oyalamacalar içeride de sürdü. Fakat sonuçta bir muhatap ç›kmak zorunda kald›.
Heyet içerde görüﬂürken d›ﬂarda
bekleyen Halk Cephelilerin program› baﬂlad›. Önce ﬂair Ruhan Mavruk okudu¤u bir ﬂiirle haklar› için
mücadele edenleri selamlad› ve mücadelelerine güç katt›. Ard›ndan türkülerini halk›n mücadelesinden dam›tan Grup Yorum yine direnenlerin, hak alma mücadelesinin yan›ndayd›. Grup Yorum’un direniﬂ türküleriyle belediye önünde hakl›l›¤›n›n ve meﬂrulu¤unun bilinciyle coﬂkulu halaylar çekilmeye baﬂland›.
Grup Yorum’un ard›ndan Armutlu’nun çocuklar›n›n haz›rlad›¤› bir
tiyatro oyun sergilendi. Oynanan
oyunla ücretsiz ulaﬂ›m hakk›n›n ne-
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den istendi¤i anlat›ld›. Sonras›nda
yine Küçükarmutlu’nun çocuklar›n›n türküleri vard›.
Ayr›ca yoldan geçenlere kampanyan›n talebi anlat›l›rken 1500
bildiri da¤›t›ld›.
Bekleyiﬂ içerisinde bir üniversiteli ve bir de liseli ö¤renci kampanya ile ilgili konuﬂma yaparak haklar›n al›nmas› için örgütlenme ve mücadele ça¤r›s› yapt›lar.

TAK‹PÇ‹S‹ OLACA⁄IZ!!!
Heyetten Nursen Ekin Canpol a t : 8 kiﬂilik heyet olarak belediye-ye gittik. Önümüze ç›kan polis ve
özel güvenlikler 8 kiﬂiyi içeriye
alamayacaklar›n›, iki kiﬂi seçmemi-zi söylediler ama biz herkesin fark-l› bir grubu temsilen bulundu¤umu-zu ve hepimizin oraya gidece¤ini
söyledik. Bir yetkili ile görüﬂme-den dönmeyece¤imizi söylememiz
üzerine kameralar›n karﬂ›s›nda bizi
içeriye alacaklar›n› söylediler. ‹çe-riye girdikten sonra yaz› iﬂleri mü-dürlü¤üne dilekçelerimizi b›rak›p
ç›kmam›z› istediler.
Biz tekrar görevli birisiyle gö-rüﬂmeden ç›kmayaca¤›m›z› söyle-dik ve orada güvenlik müdürüyle
k›sa süreli bir tart›ﬂma yaﬂad›k. Is-rar›m›z sonucu ulaﬂ›m müdürü Ali
Arslan’la güvenlik ve ﬂube müdü-rün odas›nda görüﬂtük. Aram›zda
belediye memuru olan arkadaﬂ be-lediyenin iﬂleyiﬂini ve asl›nda bu-nun onlar› hiç zorlamayaca¤›n› an-latt›.
Ard›ndan avukat sözü ald›. Ula-ﬂ›m Müdürü’nün ad›n› sordu. Ad›-n›n Ali Arslan oldu¤unu ö¤rendik.
E¤itimin ücretsiz oldu¤unun ana-yasal bir hak oldu¤unu ve bunun
ulaﬂ›mla aras›ndaki ba¤› anlatt›.
Halk Cephesi’nden bir arkadaﬂ da
baz› yerel belediyelerle de görüﬂül-dü¤ünü, onlar›n da destevk verdi¤i-ni anlatt›. Veliler yaﬂad›klar› zor-luklar› anlatt›lar. Herkes kendi
cephesinden yaﬂad›¤› sorunlar› ve
bu hakk›n olabilirli¤ini anlatt›rken
görüﬂtü¤ümüz Arslan ulaﬂ›m›n üc-retsiz olmas›n›n yasak oldu¤unu,

Görüﬂmeye giden heyet yine
coﬂkulu sloganlar kar›ﬂland›. Heyet
ad›na Hasan Kaﬂk›r’›n yapt›¤› aç›klama ile görüﬂmeye iliﬂkin kitle ve
bas›n bilgilendirildi. Hasan Kaﬂk›r,
Ulaﬂ›m Daire Baﬂkan› Ali Aslan ile
görüﬂtüklerini, toplanan imzalar› ve
dilekçelerini ilettiklerini, ilgili birimlerde taleplerinin incelenece¤i
ve yaz›l› bir cevap verilece¤i ayr›ca
tekrar görüﬂmek istedikleri yan›t›n›
ald›klar›n› anlatt›.
bu yüzden kanunlar›n de¤iﬂmesi
gerekti¤ini, yoksa kendilerinin ce-zal› duruma düﬂece¤ini bu anlamda
elinden gelen her ﬂeyi yapaca¤›n›
yetkililere bunu iletece¤ini söyle-yerek dilekçelerimizi ald›. Biz de
bizi d›ﬂarda bekleyen arkadaﬂlara
göüﬂmemiz hakk›nda bilgi vererek
bu iﬂin takipçisi olaca¤›m›z› ve so-nuna kadar mücadele edece¤imizi
söyleyerek eylemimizi bitirdik.
***

HAKKIMIZI ALANA
KADAR...
Halk Cepheli: Bizim olan› al-mak için sloganlar›m›zla halaylar›-m›zla ve tüm hakl›l›¤›m›zla ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi’nin önün-deydik bugün. Çoluk çocuk hep be-raber gelmiﬂti aileler. Bu görüntü
kampanyan›n sahipleniliﬂinin en gü-zel göstergesiydi. Etraftan geçenle-rin hemen dikkatini çekiyorduk bu
renklili¤imizle. Ellerine kampanya-m›z› anlatan bildirilerimizi verdi¤i-mizde ve niçin orada oldu¤umuzu
anlatt›¤›m›zda ulaﬂ›m sorununun ne
kadar yak›c› oldu¤unu gördük bir
kez daha. “Ben de çocuk okutuyo-rum, zordur bilirim. Çok güzel bir
ﬂey baﬂlatm›ﬂs›n›z yan›n›zday›z ço-cuklar” diyip bizimle bir arada du-ran insanlar oldu. Belediyeyle gö-rüﬂme s›ras›ndaki bekleyiﬂte çekilen
halaylardaki coﬂku ve sloganlar at›-l›rken ki seslerin gürlü¤ü “‹stiyoruz
Alaca¤›z” slogan›n›n iddias›n› yan-s›t›yordu. Dost düﬂman duydu ki
hakk›m›z› alana kadar yakalar›n› b›-rakmayaca¤›z.

ÜCRETS‹Z ULAﬁIM
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‹ s t a n b u l’da halk toplant›lar›
A n t a l y a’da eylem
‹ z m i r’de imza standlar›
Elaz›¤’da eylem, stand
K a r s’ta imza standlar›
K a s t a m o n u’da imza
standlar›

‹stanbul, A nkara, ‹ zmir, Antalya, Elaz›¤...

Talebimizin Takipçisiyiz!
“ ‹s t i yo ruz Alaca¤›z” demek bir
iddiad›r. Kararl›l›kt›r. Hak alma mü-cadelesi ve iradesidir. Bu kararl›l›-¤›n elbette bir temeli vard›r. Halk
bir talebi sahiplendi mi onun için
gereken iradeyi de gösterir.
Halk Cephesi’nin baﬂlatm›ﬂ ol-du¤u bu kampanya her ﬂeyden önce
bunun vurgusudur.
Halk Cephesi’nin “Ö¤rencilere
Ücretsiz Ulaﬂ›m ‹stiyoruz Alaca¤›z”
kampanyas› geçen hafta yap›lan
halk toplant›lar›yla devam etti. Ki-mi yerlerde iki kez yap›ld› toplant›-lar. Bu talep halkla tart›ﬂ›ld›, konu-ﬂuldu. Okmeydan›, Nurtepe, Armut-lu, Gazi, Alibeyköy, Ba¤c›lar, Esen-ler, Esenyurt, Bahçelievler ve daha
birçok mahallede yap›lan halk top-lant›lar›nda “‹stiyoruz Alaca¤›z”
tart›ﬂ›ld›.
§ 10 Haziran günü K ü ç ü k a rm u t l u Cemevi’nde ö¤rencilere ücretsiz ulaﬂ›m hakk›yla ilgili bir halk
toplant›s› yap›ld›. Duvarlar›na “‹sti-yoruz Alaca¤›z Hakl›y›z Kazanaca-¤›z-Halk Cephesi” pankart›n›n ve
kampanya afiﬂlerinin as›ld›¤› salo-nun giriﬂinde de kampanyayla ilgili
bir karikatür sergisi aç›ld›. Ö¤ret-men, ö¤renci ve bir velinin söz ald›-¤› toplant›da belediyelerin halka
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hizmet etmek zorunda oldu¤una,
bunun lütuf de¤il, belediyelerin gö-revi oldu¤una, ihtiyaçlar›m›z› karﬂ›-lamak zorunda olduklar›na de¤inil-di. Toplant›ya 75 kiﬂi kat›ld›.
Küçükarmutlu halk›, 10 Haziran
günü, ücretsiz ulaﬂ›m taleplerini
iletmek ve bunun için toplad›klar›
imzalar› vermek için Sar›yer Bele-diyesi’yle görüﬂtü. Mahalle halk›n›
temsilen 33 kiﬂinin oluﬂturdu¤u he-yeti Sar›yer Belediye Baﬂkan› ﬁük-rü Genç karﬂ›lad›. Heyet, ö¤rencile-rin en do¤al hakk› olan ücretsiz ula-ﬂ›m hakk›n›n sa¤lanmad›¤›n›, bu-nun için ö¤rencilerin ve velilerinin
çok büyük s›k›nt›lar yaﬂad›¤›n›, bu
sorunu çözmek için yap›lan kam-panyay› anlatt›. Ücretsiz ulaﬂ›m için
imza topland›¤›n›, bu imzalar›n be-lediyelere ve 18 Haziran’da da ‹s-tanbul genelinde toplanan imzalar›n
Büyükﬂehir Belediyesi’ne götürüle-ce¤ini söyleyerek, bu soruna ve ta-lebe karﬂ› Sar›yer Belediyesi’nin
yaklaﬂ›m›n› ö¤renmek istediler..
Belediye baﬂkan› ﬁükrü Genç, ö¤-renciler için ulaﬂ›m sorununu çöze-bileceklerini, servis sa¤layabilecek-lerini ifade etti. Ve “‹ETT’lerin üc-retsiz olmas› konusunda Büyükﬂe-hir Belediyesi’nden sonuç ç›kmazsa
da, kendilerinin servis sa¤lama ko--

nusunda yard›mc› olacaklar›n›, bu
sorunu çözebilecek imkanlara sahip
olduklar›n›, gerekirse sponsor bile
bulabileceklerini söyleyerek, “gö-rüﬂmelere devam edelim, kap›m si-ze her zaman aç›k” dedi.
Ayn› gün Gazi Mahallesi'nde de
toplant› vard›. Halk›n, haklar›n› an-cak direnerek örgütlü mücadele
ederek kazanabilece¤inin vurgulan-d›¤› konuﬂmalarda, kampanya çal›ﬂ-malar› boyunca karﬂ›laﬂ›lan s›k›nt›-lar anlat›ld› ve insanlara kampanya-y› anlatman›n ve ikna etmenin öne-mine vurgu yap›ld›. 50 kiﬂinin kat›l-d›¤› toplant› yaklaﬂ›k 1 saat sürdü.
11 Haziran’da O k m e y d a n ›
Mercan Dü¤ün Salonu’nda yap›lan
toplant›ya ise 130 kiﬂi kat›ld›. Top-lant›da yap›lan konuﬂmalarda kam-panya çal›ﬂmalar› s›ras›nda halk›n
yaﬂad›¤› yoksullu¤a bir kez daha ta-n›k olundu¤u, halk› bilgilendirme-nin, onlar› örgütlemenin ve mücadelenin içine katman›n gereklili¤i
ifade edildi. Ö¤renci, veli, esnaf ve
ö¤retmenlerin söz ald›¤› toplat›da,
yaﬂad›klar› sorunlar› anlatan halk,
sorunun herkesin sorunu oldu¤unu
ve herkesin destek vermesi, müca-dele etmesi gerekti¤i anlat›ld›.
N u r t e p e’de 11 Haziran günü
yap›lan halk toplant›s›na ise 78 kiﬂi
kat›ld›. Kardeﬂler K›raathanesi'nde
yap›lan toplant›da söz alan ö¤renci
velileri, gasp edilen ulaﬂ›m haklar›-n› almak istediklerini, bunun içinde
kampanyay› sonuna kadar destekle-yeceklerini ifade ettiler.
Alibeyköy’de 10 Haziran günü,
Eyüp Haklar Derne¤i’nde yap›lan
halk toplant›s›nda kampanya
hakk›nda bilgi verildi. Dersimli bir
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anne, k›z›n›n üniversiteyi kazand›-¤›n› ancak maddi durumlar›n›n kötü
olmas› dolay›s›yla çok zorland›¤›n›
söyleyip bu kampanyay› destekleri-ni dile getirdi. Kampanya hakk›nda
bilgi veren Ali Taﬂ toplant›ya kat›-lan herkese 18 Haziran’da ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi önüne ça¤›r-d›.
Ba¤c›lar’da, Karanfiller Kültür
Merkezi’nde yap›lan toplant› ise 13
Haziran’da gerçekleﬂti. Ço¤unlu¤u-nu kampanya çal›ﬂmalar› s›ras›nda
yeni tan›ﬂ›lan insanlar›n oluﬂturdu-¤u 72 kiﬂinin kat›ld›¤› toplant›da,
ilk olarak mahallede yürütülen
kampanya çal›ﬂmalar› hakk›nda bil-gi verildi. Kampanya çal›ﬂmalar›
yürüten Halk Cepheliler konuﬂma-lar›nda mahallede baﬂlat›lan kam-panyan›n halk taraf›ndan olumlu
karﬂ›land›¤›n›, herkesin ayn› sorun-lar› yaﬂad›klar›n›, baz›lar›n›n da
“e¤itimlerini sürdürmeleri için ilk
çaba göstermesi gereken devlet de-¤il midir?” diye sorduklar›n› dile
getirdi. Daha sonra mahallede ö¤-retmenlik yapan sanatç› Ercan Ay-d›n da bir konuﬂma yaparak “her
ﬂeyden önce örgütlenmemiz gerek.
E¤er birlik ve beraberlik içerisinde
olursak hakl›l›¤›m›z› kabul ettirir,
haklar›m›z› al›r›z” dedi.
Bahçelievler Özgürlükler Der-ne¤i’nde gerçekleﬂtirilen toplant›da
ise dernek baﬂkan› Derya Talay ko-nuﬂarak kampanyan›n asl›nda ör-gütlenmenin, örgütlü mücadelenin
önemini dikkat çekti¤ine de¤indi.
Ö¤renciler ad›na konuﬂan Burcu
Gürenin ise, kampanya sürecinde
halktan olumlu tepkiler ald›klar›n›
ve destek verdiklerini ifade etti.
Halk Cephesi’nin ö¤rencilere
ücretsiz ulaﬂ›m talebiyle yürüttü¤ü
“‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas›
kapsam›nda gerçekleﬂtirdi¤i halk
toplant›lar›ndan biri de 13 Haziran
günü, E s e n l e r’de yap›ld›.
Esenler Haklar Derne¤i’nde yap›lan toplant›da, ulaﬂ›mda sorun yaﬂayan ve çözüm için yap›lmas› gerekenleri tart›ﬂan ö¤renci, ö¤retmen
ve ö¤renci ailelerini temsilen birer
kiﬂi konuﬂmac› olarak kat›ld›. 30 ki-
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ﬂinin kat›ld›¤› toplant›da gençli¤in
sorunlar›na sahip ç›kmas› üzerine
duruldu.
13 Haziran’da, E s e n y u r t Özgürlükler Derne¤i’nde yap›lan ve “‹sti-yoruz Alaca¤›z Hakl›y›z Kazanaca-¤›z” pankart›n›n aç›ld›¤› toplant›da,
bir üniversite ö¤rencisi, bir lise ö¤-rencisi ve bir veli konuﬂmac› olarak
kat›ld›. Toplant›ya konuﬂmac› ola-rak kat›lan bir ö¤renci annesi de
okul ulaﬂ›m›na ay›rd›¤› paray› çocu-¤unun daha iyi bir e¤itm almas› için
kulanmak istedi¤ini, bu kampanya-n›n desteklenmesi gerekti¤ini, ken-disinin de oturdu¤u sokakta ve ça-l›ﬂt›¤› iﬂ yerinde imza toplad›¤›n›
ifade etti.
G ü l s u y u Heykel Dura¤›’nda ve
pazar giriﬂinde aç›lan imza standla-r›nda, ö¤rencilere ücretsiz ulaﬂ›m
talebini dile getiren dilekçeleri im-zalayan Gülsuyu halk›, ö¤renci
gençli¤in hakl› taleplerini destekle-diklerini ifade etti.
10 Haziran pazar giriﬂinde, 13
ve 14 Haziran günleri de Gülensu
Heykel’de “okul servisi ücreti soy-gununa son” slogan›yla stand açan
Halk Cepheliler, okullar›n sona er-di¤ini fakat ö¤rencilerin ulaﬂ›m so-runun di¤er e¤itim dönemlerinde de
devam edeci¤ini, bu hakk›n mutlaka uygulanmas› gerekti¤ini vurgulad›lar.
Halk
Cephesi
üyeleri
A n t a l y a ’da toplad›klar› imzalar›
12 Haziran günü Antalya Büyükﬂe-hir Belediyesi’ne vererek talepleri-nin takipçisi olacaklar›n› dile getir-diler.
Eylemde aç›klama yapan Mizgin
Yaman “Bizler ö¤renciyiz ve bugün
karne ald›k. Sizlere hangi koﬂullar-da okudu¤umuzu ve karne ald›¤›m›-z› duyurmak için buraday›z. Bizim
babalar›m›z inﬂaatlarda iﬂ buldukça
çal›ﬂabilen insanlar. Annelerimiz ise
seralarda. Babas› iﬂ bulabilen arka-daﬂlar›m ise en az 45 TL’den baﬂla-yan servislerle okula gidiyor. ‹ﬂte
bütün bir y›l boyunca bu ﬂartlarda
okula gidip geldik. ‹ﬂte bu ﬂartlarda
bizler karne ald›k. Gelecek y›l ayn›
ﬂartlarda okulumuza gidip-gelme--
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‹stanbul’da Kaptan Paﬂa(Halil
R›fat Paﬂa) Lisesi’nde Liseli Genç-lik bir oto h›rs›zl›¤›n› önledi. “Üc-retsiz Ulaﬂ›m ‹stiyoruz-Alaca¤›z”
kampanyas›n›n kuﬂlamalar›n› oku-lun ç›k›ﬂ›nda yapan Liseli Gençlik
üyeleri bu arada Cuma namaz› için
gelenlerden birinin arabas›n›n ca-m›n›n k›r›ld›¤›n› gördüler. Hemen
çevrelerindeki arkadaﬂlar›na haber
verip h›rs›z›n yan›na gittiler. 20-25
liselinin üzerine geldi¤ini gören
h›rs›z b›çak çekti. Liseli Gençlik
üyeleri ellerindeki taﬂ ve soda ﬂiﬂe-lerini h›rs›za atmas›yla h›rs›z kaçt›.
Halil R›fat Paﬂa Mahallesi’nden
PERPA ‹ﬂ Merkezi’nin arka sokak-mek için de buraday›z.”
Eylemden sonra komite toplanan
1200 imzay› Büyükﬂehir Belediye-si’’ne teslim ederek “Bu talebimizde
kararl›y›z. ‹mzalar› verdikten sonra
da geliﬂmeleri ailelerimizle birlikte
takip edece¤iz” dedi.
Elaz›¤ Halk Cephesi 11 Haziran
günü Postane Meydan›’nda "‹stiyoruz Alaca¤›z" kampanyas›yla ilgili
imza stand› açt›. Halka yönelik konuﬂma yapan Halk Cepheliler "Üc-retsiz ulaﬂ›m hakk›m›zd›r insanlar›-m›z asgari ücretle zar zor geçinir-ken bir de servis paralar› ailelere
çok büyük masraf olmaktad›r en te-mel hakk›m›z olan ücretsiz ulaﬂ›m
hakk›m›z› istiyoruz. Servis soygu-nuna son verilsin" dediler.
Halk›n yo¤un ilgiyle karﬂ›lad›k-lar› Halk Cepheliler’e "Biz de sizin
yan›n›zday›z zaten ald›¤›m›z maaﬂ
ortada, servisler çok pahall› ö¤ren-cilerimiz ücretsiz gidip gelse ne gü-zel olur" diyerek desteklerini sun-dular. stand›nda 400 adet imza top-land›.
12 Haziran günü Postane Mey-dan›nda “Ö¤rencilere Ücretsiz Ula-ﬂ›m ‹stiyoruz. Alaca¤›z” pankart›
açarak taleplerini bir kez daha hay-k›rd›lar. Kampanyan›n taleplerinin
döviz olarak taﬂ›nd›¤› aç›klamada
Güliz Yaz›c›o¤lu “dilenci de¤iliz

lar›na kadar kovalanan h›rs›z ara
sokaklarda kayboldu. Liseli Genç-lik daha sonra cam› patlat›lan ara-ban›n yan›na gidip sahibini bekledi
ve olanlar› anlatt›.
Liseli Gençlik karnelerin al›na-ca¤› gün de kampanya çal›ﬂmalar›-na devam etti. Kaptan Paﬂa (Halil
R›fat Paﬂa) Lisesi’nde okulun ön
bahçesinde ve ç›k›ﬂ›nda 2000 kuﬂ-lama yap›ld›.

FAT ‹ H C ‹ B A L ‹ L ‹ S E S ‹
Liseli Gençlik, Fatih Cibali Li-sesi ö¤rencilerinin karne almak için
okulun bahçesinde bekledikleri s›-rada, yaklaﬂ›k 1000 adet kuﬂlama
yapt›.
halk›z” vurgusu yapt›. Eylem bittikten sonra toplanan imzalar Halk
Cephesi taraf›ndan belediyeye götürüldü.
K a r s Gençlik Derne¤i Giriﬂimli
ö¤renciler 12-13 Haziran günleri
‘‹stiyoruz Alaca¤›z’ kampanyas›
için imza toplay›p; Kars’›n birçok
yerine kuﬂlama ve pullama yapt›lar.
13 Haziran günü toplad›klar› imzalarla ve kahvehanelerde yap›lan
konuﬂmalarla halk› kampanya hakk›nda bilgilendiren Gençlik Derne¤i
giriﬂimli ö¤renciler, halktan olumlu
tepkiler ald›.
K a s t a m o n u Gençlik Derne¤i gi-riﬂimli ö¤renciler 10 Haziran günü
K›ﬂla Caddesi’nde kampanyay› hal-ka anlatmaya ve imza toplamaya
devam ettiler. Kasab›, esnaf›, ö¤ret-meni, ö¤rencisi imza metnini geri
çevirmeyip, destek olduklar›n›, so-nucun olumlu olmas›n› istediklerini
dile getirerek imzalad›lar.
Halk Cepheliler ‹ z m i r Kemeral-t› Giriﬂinde 17 Haziran’da imza ma-sas› açt›. Polis halk›n ilgisinden ra-hats›z oldu ve stand açmak için izin
ka¤›d›n›z var m› sorup insanlar› te-rörize etmeye çal›ﬂ›nca bir amca
"ver o¤lum isterse beni tutuklas›nlar
bu hakl› bir ﬂey ben imzalayaca-¤›m" diyerek halk›n sahiplenmesine
bir örnek oldu.
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Devrimci Bas›n
Mevzisinde

5. Bölüm
Dört say›d›r özetlemeye çal›ﬂt›¤›m›z devrimci bas›n›n savaﬂ›nda bu bölümde Yürüyüﬂ’e
gelmiﬂ bulunuyoruz.
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 baﬂlam›ﬂt›k.
‹kinci bölümde 1990 baﬂlar›nda yay›nlanan 15 Günlük ve haftal›k Mücadele’nin
dört y›l› aﬂk›n mücadele öyküsünü anlatt›k.
Üçüncü bölümde, “kavgan›n sesi”
Kurtuluﬂ’u, “Vatanseverlerin sesi” Vatan’›, dördüncü bölümde de “tüm kavgalar›n
anas› olan Ekmek ve Adalet Kavgas›’n› yazan
Ekmek ve Adalet dergisinin yay›n kavgas›n›n bir kesitini anlat›k.

***
25 Mart 2002’den 15 May›s
2005’e kadar üç y›l› aﬂk›n bir süre
yay›nland› Ekmek ve Adalet.
Ekmek ve Adalet’in yay›nlanmas›ndan çok k›sa süre önce 11 Eylül 2001’de ABD’nin ekonomik ve
askeri karargahlar›na (‹kiz Kuleler
ve Pentagon’a) yönelik feda eylemleri gerçekleﬂmiﬂti. Onun bir gün
öncesi ise ülkemizde devrimci hareketin bir militan›n›n feda eylemine
tan›k olundu¤u gündü. Bu eylemler
dünyadaki açl›k, yoksulluk, emperyalist kuﬂatma ve zulüm üzerine yo¤un bir tart›ﬂmay› beraberinde getirmiﬂti. ‹ﬂte Ekmek ve Adalet’in yay›n süresi boyunca en çok yo¤unlaﬂt›¤› konulardan biri bu oldu.
Özellikle “feda” konusunda burjuva, küçük burjuva çarp›tmalara karﬂ› yo¤un bir ideolojik mücadele yü-

Say›: 185

rütüldü. Yine bu çerçevede bir çok
yaz›da “ﬂiddet” ve “terör” sorunu
tart›ﬂ›ld›.
Bunun d›ﬂ›nda dönemin, mücadelenin özgünlükleri çerçevesinde
Ekmek ve Adalet’in sayfalar›nda
yer verilen çeﬂitli sabit köﬂeler ve
bölümlerle, mücadelenin ihtiyaçlar›na cevap verilmeye çal›ﬂ›l›yordu.
“Yoksul” ve “ E m p e r y a l i s t Z ul ü m ” bu köﬂelerden ikisiydi. Ki
yoksulluk ve zulüm, asl›nda dünyan›n temel iki gündemiydi. Solun bir
kesiminde ise “yoksulluk edebiyat›
yapmama” ad›na, yoksulluk gündemden ç›kar›lm›ﬂt›. Ekmek ve
Adalet, soldaki bu çarp›kl›¤a neﬂter
vuruyordu bir bak›ma.
Derginin dikkat çeken köﬂelerinden biri de “Ayn› Safta” ad›n› taﬂ›yan bölümüydü. Bu bölümde özellikle, solun, halk güçlerinin birli¤i,
bu birli¤in önünde engel olan zaaflar ele al›n›yor, köﬂe, solda pek de
itibar edilmeyen ideolojik mücadelenin ›srarla sürdürüldü¤ü bir bölüm
oluyordu.
Ekmek ve Adalet’in yay›nland›¤› dönemin hemen hemen de¤iﬂmeyen gündemlerinden biri de, AB’ye
uyum paketleri, AB’le görüﬂmeler,
pazarl›klar idi; AB’cili¤in revaçta
oldu¤u bir dönemdi. Buna ba¤l› olarak AB’nin ne getirip götürece¤i ve
AB’cilik de Ekmek ve Adalet sayfalar›nda s›kl›kla yer verilen konulardan biri oldu.
Ve elbette Büyük Direniﬂ, Ekmek ve Adalet’in de de¤iﬂmeyen
gündemi olmaya devam etmiﬂti.
Abdi ‹pekçi’deki direniﬂ yaz›ld› gün
gün.. Tutsaklar cephesindeki geliﬂmeler ise bu kez “HÜCRELER‹ YI-

KACA⁄IZ” adl› bir köﬂeden aktar›l›yordu okurlara.

15 May›s 2005: Bir
Hoﬂçakal›n ve Bir M e r h a b a
“Sevgili okurlar›m›z, yeni bir
merhaba için ﬂimdilik hoﬂçakal›n
diyoruz. Ekmek ve Adalet, 3 y›l›
aﬂan yay›n hayat›na bu say›yla birlikte son veriyor.” diyordu Ekmek
ve Adalet’in 15 May›s tarihli say›s›nda ve ﬂöyle devam ediyordu:
“Ekmek ve Adalet 165 hafta boyunca her hafta okurlar›n elinde oldu. Biz, bürolar›m›z kuﬂatma alt›nda iken dergimizi ç›karman›n gurunu yaﬂad›k. Okurlar›m›z bask›na talana u¤ram›ﬂ, komplolara maruz
kalm›ﬂ, Ekmek ve Adalet’in yine de
bayilerde, bürolarda olmas›ndan
onur duydular ve daha çok sahiplendiler dergimizi.
Gerçe¤in mevzisinde kavgam›z
sürüyor. Türkiye halk›, ba¤›ms›zl›k,
demokrasi, sosyalizm yürüyüﬂünü
sürdürüyor. (...)
Sevgili okurlar›m›z, üç y›ll›k yürüyüﬂümüzde bayra¤› devretme zaman› geldi. Bir baﬂka merhabada
buluﬂmak üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.” (say›:158)

22 May›s 2005
Yü r üy üﬂ
B a ¤ ›m s ›z l ›k D e m o k ra s i
Sosyalizm ‹çin
Bayra¤› Yürüyüﬂ devralm›ﬂt›
ﬂimdi.
Emperyalizm ne kadar güçlü
olursa olsun, hangi geliﬂmiﬂ silahlara sahip olursa olsun kendi vatan›
için direnen bir halk›n gücü karﬂ›s›nda “ka¤›ttan kaplan”d›r. En büyük güç, halk›n gücüdür.
Emperyalizmin “küreselleﬂme”
diye adland›rd›¤› süreç, dünya halklar›n› yoksullu¤unu ve dünya çap›ndaki adaletsizli¤i ola¤anüstü boyutlarda büyütmüﬂtü.
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1990’lar›n baﬂ›nda yarat›lan
beklentilerin gerçek olmad›¤› art›k
çok aç›kt›; “tek kutuplu dünya”,
adalet, eﬂitlik getirmek bir yana, onlar› daha da büyütüyordu. “Sosyalizm öldü, en iyisi kapitalizm” diye
özetlenebilecek emperyalist propaganday› nesnel olarak çürütüyordu
dünya gerçe¤i. Emperyalizmin de¤iﬂti¤ine dair teoriler iflas etmiﬂti.
Ve insanl›¤›n gündemi, kurtuluﬂu
yine ba¤› ms› z l› k, demokra si ve
sosyalizm’deydi..
‹ﬂte Yürüyüﬂ; halklar›n emperyalizme, faﬂizme teslim olmad›¤›
fakat, ç ö z ü m ü n n e rede oldu¤unun
da mu¤laklaﬂt›r›lm›ﬂ oldu¤u bir dönemde, bu hedefi yani halklar›n sorunlar›n›n çözüm yollar›n› öne ç›karma amac›yla yay›n hayat›na baﬂlad›. Birinci say›s›n›n kapa¤›nda
“emperyalistlerden, iﬂbirlikçilerden, sömürü ve zulümden kurtulman›n tek yolu DEVR‹MC‹ HALK
‹KT‹DARI” diyerek iﬂte o çözüme
iﬂaret ediyordu.
Halk›m›z›n bütün sorunlar› orta
yerde duruyor. Oligarﬂinin halk›n
sorunlar›n› çözmek gibi bir kayg›s›
yok zaten. Dolay›s›yla halk›n sorunlar›n›n çözümü, halk›n gündemidir. Halktan yana olan, halka önderlik iddias›nda olanlar›n gündemidir;
Yürüyüﬂ bu anlay›ﬂla ç›kt›:
“Burjuvalar, reformist, parlamenterist hiçbir güç, ba¤›ms›zl›k,
demokrasi, ulusal sorun, toprak sorunu, adaletsizlik, yoksulluk, gibi
devasa sorunlar› çözemez, bu ekonomik, siyasi tabloyu de¤iﬂtiremez.
Biz de¤iﬂtiririz.
(...) Düzen partileri çözemez, bu
iddiaya, kararl›l›¤a sahip olmayanlar çözemez dedik; hep do¤ruland›.
Biz çözeriz diyoruz, çözümümüzün
anahtar› üç kelime: Ba¤›ms›z, Demokratik, Sosyalist Türkiye’yi kuracak olan Devrimci Halk ‹ktidar›.”
Yürüyüﬂ 5 y›l boyunca sayfalar›nda ba¤›ms›z demokratik sosyalist
Türkiye’ye nas›l ulaﬂ›laca¤›n› yazd›. ABD, AB emperyalizmine bel
ba¤land›¤›, ba¤›ms›zl›¤›n, demokrasi, hak ve özgürlükler için emperyalistlerin umut olarak görüldü¤ü,
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s›n›f savaﬂ›m›nda tüm
kavramlar›n ters-yüz
edildi¤i bir süreçte her
ﬂeyi yeni baﬂtan anlatt›. Devrimi anlatt›, sosyalizmi anlatt›, s›n›flar› anlatt›, toplumlar›
anlatt›, emperyalizmi,
kapitalizmi, burjuvaziFerhat, s›rt›ndan vuruldu¤unda
yi, proletaryay› anlatt›,
proletaryan›n ideolojiYürüyüﬂ vard› elinde... Engin,
sini sosyalizmi anlatt›.
gözalt›na al›n›rken, Y ü r ü y ü ﬂ ’ ü n
Ama bunlar› yaparsesini hayk›r›yordu sokaklarda.
ken, hiçbir zaman halk›n anlayamayaca¤›
tü¤ü kampanyay› engellemek için
kuru, teorik bir dergi olmad›. Teori‹stanbul polisinin 7 Aral›k 2007’de
yi halk›n anlayabilece¤i sadelikte
‹stanbul’daki tüm Temel Haklar ve
hayat›n içinde, güncelle bütünleﬂtiÖzgürlükler derneklerine karﬂ› gerrerek anlatmaya çal›ﬂt›. Derginin
çekleﬂtirdi¤i sald›r›larla ayn› gün,
bütünü bu anlay›ﬂla yaz›lmakla birYürüyüﬂ’ün Beyo¤lu’ndaki bürosu
likte, Ha ya t› n ‹çi nde ki Teori adl›
ve teknik iﬂlerinin yap›ld›¤› Ozan
bölümüyle bunu düzenli, sürekli bir
Yay›nc›l›k da polis sald›r›s›na u¤rae¤itime çevirdi. (Yürüyüﬂ’te, yaklad›. Bürolara geldiklerinde ellerinde
ﬂ›k üç y›l süren bu bölümde yay›narama izni yoktu. Kap›lar› ve duvarlanan yaz›lar, geçti¤imiz y›l›n solar› k›r›p içeri girdikten 4-5 saat
nunda –2008 Aral›k– kitaplaﬂt›r›lsonra ‹stanbul ACM’den arama izni
d›.)
ç›kart›p getirmiﬂlerdi. Önce bas, k›r,
Halk›n gündeminde ne varsa Yüdök, talan et, sonra y a s a l a r a u y rüyüﬂ onu, devrimci bir bak›ﬂ aç›s›yd u r!
la sayfalar›na taﬂ›d›. Karﬂ›-devrim
Karﬂ›lar›ndaki devrimci bas›n
cephesindeki geliﬂmeleri de¤erleno
l
u
nca, her ﬂey mübaht›! Bu basdirdi. Ve her sat›r›yla, her say›s›yla
k›nda
Yürüyüﬂ çal›ﬂanlar› gözalt›na
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyaal›nd›ktan sonra da büro talan edildi.
lizm mücadelesini büyütmeye çal›ﬂt›. Bunun bedeli biliniyordu elbette.

Yürüyüﬂ’e Sald›r›lar:
Bu yaz› dizisinde bir kez daha
somut olarak göründü¤ü gibi, devrimci bas›na yönelik sald›r›lar hiçbir dönem eksik olmad›; sald›r›lar›n
biçimi, yo¤unlu¤u zaman zaman
de¤iﬂti ama sald›r› kesilmedi.
Yürüyüﬂ’e yönelik sald›r›lar›n
en yayg›nlar›ndan biri, yaz›lar› hakk›nda a ç › l a n d a v a l a r oldu. Derginin hemen her say›s›na ﬂu veya bu
yaz›dan dolay›, dava aç›ld›.
‹ﬂkenceciler bu kadarla yetinemezlerdi elbette; önceki dergilerde
de s›kl›kla yaﬂand›¤› gibi, Yürüyüﬂ’ün kap›s›na da balyozlarla, beton k›r›c›larla, özel timlerle dayand›lar. Temel Haklar Derne¤inin “ f u huﬂa ve yozlaﬂmaya karﬂ› ” yürüt-

Sokaklarda Yürüyüﬂ’ün
Sesi... Ve F e r h a t l a r,
E n g i n l e r...
Oligarﬂi Yürüyüﬂ’ün sesini kesmek için her yola baﬂvurdu ve baﬂvurmaya da devam ediyor. Fakat
bunu karﬂ›, Yürüyüﬂ okurlar› da oligarﬂinin sald›r›lar›na Yürüyüﬂ’ü daha fazla sahiplenerek cevap verdiler. Sahiplenmenin bu dönemdeki
en bariz göstergelerinden biri, ﬂehir
ﬂehir, semt semt, sokak sokak yap›lan Y ürü yüﬂ t a n› t ›m v e s at › ﬂl a r›
oldu. Giderek istikrar kazanan, giderek daha sistemli hale gelen Yürüyüﬂ sat›ﬂlar›, bugün binlerce Yürüyüﬂ’ü halka ulaﬂt›r›yor.
Oligarﬂinin polisi, çeﬂitli ﬂehirlerde bu yasal, meﬂru, demokratik
sat›ﬂlar› engellemeye çal›ﬂt›, ama
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Yürüyüﬂ okurlar› bu sald›r›lara da
kararl›l›kla cevap verdiler.
Oligarﬂinin polisini en çok rahats›z eden, tüm sald›r›lara ra¤men
Yürüyüﬂ’ün, meﬂru bir ﬂekilde ‹stanbul’un, Anadolu’nun merkezi
yerlerinde, emekçi halk›m›z›n aras›nda, yoksul gecekondu mahallelerinde toplu halde ve kap› kap› dolaﬂ›larak halka ulaﬂt›r›lmas›yd›. Bu
noktada okurlar›m›z›n toplu dergi
sat›ﬂlar›na sald›rm›ﬂ, hatta silah kullanm›ﬂlard›r. Bu sald›r›lardan birinde Bahçelievler’de dergi da¤›t›m›
esnas›nda polis genç Yürüyüﬂ okuru
F e r h a t G e r ç e k ’i s›rt›ndan vurarak
felç etti. Yürüyüﬂ okurlar›, Ferhat
için adalet isteyen eylemleriyle dikildiler bu kez polisin karﬂ›s›na.
Polis, Ferhat için adalet isteyen
Yürüyüﬂ okurlar›n›n eylemlerine de
defalarca sald›rd›. Bu eylemlerden
birinde elinde Ferhat Gerçek’in dövizini taﬂ›yan E n g i n Ç e b e r gözalt›na al›n›p tutukland›. Engin, ‹stinye
Polis Karakolu ve Metris Hapishanesi’nde iﬂkenceyle katledildi.
Ve fakat, tüm bunlara ra¤men
Yürüyüﬂ ﬂimdi F e r h a t l a r ’›n, Enginler ’in sesiyle yank›lan›yor mahallelerde, caddelerde, sokaklarda.
Yürüyüﬂ’ün meﬂruluk savaﬂ› bedeller ödenerek kazan›ld› ve kuﬂku yok
ki, bu meﬂruluk, mahallelerde, meydanlarda, sokaklarda, okullarda,
fabrikalarda, iﬂyerlerinde, Y ü r ü yüﬂ’ün halka ulaﬂt›r›ld›¤› her y e r-

Onlar, canlar›n›
verdiler bu
sayfalara..
‹stanbul K u r t u l u ﬂ
m e r k e z b ü ro s u ç a l › ﬂ a n› Sultan Y›ld›z, Va t a n dergisi çal›ﬂan›
Hasan Hüseyin Boyraz, Va t a n Z o n g u l d a k b ü r o te ms i lcis i

U¤ur Bülbül, E k m e k
ve Adalet ’in çal›ﬂanlar›ndan Kevser M › rzak, Devrimci Genç -
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de, gerekti¤inde yeni bedeller ödenerek savunulacak.

‹deolojik Mücadelede ve
Tecrite Karﬂ› Mücadelede
Yürüyüﬂ

Yürüyüﬂ’ün ilk say›s›nda bir haber vard›: “Yoldaﬂlar›m›z düﬂünce l e r iy le y a ﬂ a y a b i l s i n d i y e , H a l k › m ›z
özgür, vatan›m›z ba¤›ms›z olsun
diye ÖLÜME YATTILAR!”
Haberin üzerinde S e r d a r Demi r el’in, F a t m a K o y u p › n a r’›n, F a r u k K a d › o ¤ l u’nun resimleri vard›.
9 May›s’ta al›nlar›na k›z›l bantlar›n› takan 12. Ölüm Orucu Ekibi
direniﬂçileriydiler onlar. Bugün art›k üçü de ﬂehit.
Yürüyüﬂ gün gün yazd› onlar›n
direniﬂlerini. Sonra, üçünün de ﬂehitli¤ini yazd› sayfalar›nda. Koyup›nar’›n “ben son olay›m” hayk›r›ﬂ›n› yazd› baﬂl›klara.
Yürüyüﬂ’ün 5 y›ld›r de¤iﬂmeyen
sayfalar›ndan biri de “ T E C R ‹ T T E N H A B E R L E R ” sayfas›d›r.
Herkes gündeminden ç›karsa da,
Yürüyüﬂ tecrite dair geliﬂmeleri sürekli yazmaya devam etti. “Tutsaklar›n› unutan bir halk›n kendine
ihanet etmiﬂ olaca¤›”n› unutmad›.
Yürüyüﬂ’ün de kendine özgü bölümleri, köﬂeleri vard›; bunlar 5 y›ll›k yay›n süreci içinde zaman zaman de¤iﬂimlere de u¤rad›lar.
Halk›n Cephesi, Yürüyüﬂ’ün köﬂelerinden
biriydi. ‹lk say›da
lik Ankara Temsilcisi
“Muhalefet Cephesi’
Mustafa AKTAﬁ, Ül Nas›l Gerçekleﬂir?”
kemizde Gençlik
sorusuna cevap aranMuhabiri Özlem DUm›ﬂt› köﬂede. Ayn› araRAKCAN, Ülkemiz y›ﬂ ve ayn› amaç hep
de G e n ç l i k Ç a l › ﬂ a n ›
sürdü. Tüm olumsuzluk
Semiran POLAT,
ve yetersizliklere karDevrimci Gençlik
ﬂ›n, Yürüyüﬂ, halk güçDergi , Yoksul Halk›n
lerinin emperyalizm ve
G ü c ü Yaz› iﬂleri Müfaﬂizm karﬂ›s›ndaki birdürü Yemliha KAYA,
li¤ini savunurken, solYoks ul H a lk ›n G ücü
daki yanl›ﬂl›klar, çarçal›ﬂan› R›za GÜNEp›kl›klar
karﬂ›s›nda
ﬁER, K ü l t ü r S a n a t t a
eleﬂtirisini de tereddütTa v › r Dergisi Ayçe
süz sürdürdü.
‹dil ERKMEN...
Yürüyüﬂ’ün bir süre

yay›nlanan köﬂelerinden biri de
“ K a p i t a l i s t b a t a k l › k ”t›. Yozlaﬂman›n, yozlaﬂt›rman›n böylesine yayg›n oldu¤u koﬂullarda önemli bir
soruna dikkat çekiyordu. Siyasette
‹ l k e , S o r u n l a r Ç ö z ü m l e r, Gençli ¤in Kürsüsü, Haf›za ve Day›’n›n
ﬂehit düﬂmesinden sonra yay›nlanmaya baﬂlanan “ Ö ¤ re t m e n i m i z ”
Yürüyüﬂ’ün di¤er bölümleri olarak
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizm
için mücadelenin de¤iﬂik sorunlar›n›, farkl› boyutlar›n› ele ald›lar... Ve
almaya devam ediyorlar.

Bitirirken:
Devrimci bas›n alan›nda 23 y›ll›k diﬂe diﬂ sürdürülen bir mücadele.
Büyük bedeller pahas›na kazan›lan
bir mevzi. 23 y›l gösteriyor ki, bu
mevziden hiçbir güç devrimcileri
söküp atamaz.
Bu yaz› dizimizde devrimci yay›nc›l›¤›n 23 y›ll›k mücadelesinin
k›sa bir özetini aktarmaya çal›ﬂt›k.
Dergilerimizin, gazetelerimizin
her birine büyük emekleri geçen,
emeklerinin ötesinde, cüretleriyle,
kararl›l›klar›yla ve canlar›yla devrimci gazetecili¤in ne oldu¤unu
herkese ö¤reten onlarca devrim ﬂehidi var bu tarihte. Anadolu’nun
dört bir yan›nda bürolar› onlarca
y›ld›r tüm bask›lara karﬂ›n aç›k tutanlar›n emekleri, fedakårl›klar› var.
Bu tarihte, Yürüyüﬂ’ün fabrikalardaki, gecekondulardaki, liselerdeki,
üniversitelerdeki, köylerdeki, hapishanelerdeki okurlar› var. Türkiye
halklar›n›n ba¤›ms›zl›k, demokrasi
sosyalizm için yürüyüﬂü devam etti¤i sürece, Yürüyüﬂ de yazmaya devam edecek. Yürüyüﬂ veya baﬂka
bir dergi, kapansa da, bu büyük yürüyüﬂte baﬂka bir dergi bu misyonu
yerine getirmeye devam edecek.
Umudun sesi, bas›n mevzisinden
Türkiye ve dünya halklar›na gerçekler söylemeye devam edecek.
Yürüyüﬂ, yazmaya devam ediyor. Yürüyüﬂ sürüyor. Zafere kadar!

- bitti -

23 YIL

21

5 Y›ld›r Hiç Susmad›k...
“UMUDU YAﬁATANLARIN
SES‹Y‹Z”
Alibeyköy

Tam 185 say›d›r umudu yaﬂatanlar›n ve yar›na taﬂ›yanlar›n yürüyüﬂünü anlat›yoruz... Büyük ailemizin umududur her sat›r›m›z...
Bu umudu yaymak, halk›m›z›n yüre¤i, eme¤i ve bilinciyle birleﬂtirmek, 5 y›ll›k öykümüzü paylaﬂmak için sergiler açmaya ve sesimizi dalga dalga yaymaya devam ediyoruz.

“‹rfan’›n Vuruldu¤u Yerde”
Serginin aç›ld›¤› en anlaml› yerlerden birisi 13 Haziran’da Ali beyköy Saya Yokuﬂu’ndayd›. Dergi satarken polis taraf›ndan infaz
edilen Kurtuluﬂ Dergisi da¤›t›mc›s› ‹rfan A¤daﬂ’›n vuruldu¤u yerde
aç›lan sergi, onlardan al›nan miras›n ayn› kararl›l›k ve sahiplenmeyle devam etti¤inin kan›t› gibiydi. Sergiyi ziyaret eden Grup Yorum Korosu ‹rfan’›n düﬂtü¤ü yerde türkülerini ‘‹rfanlar ve Enginler’ için söyledi.
Okmeydan›

“Yürüyüﬂümüz Sürecek”
Geçen hafta sergimiz “Yürüyüﬂ Dergisi 5. Y›l›nda Yürüyüﬂ'ümüz Sürüyor” slogan›yla 14 Haziran’da O k m e y d a n › Sibel
Yalç›n Direniﬂ Park›'nda aç›ld›. Serginin haz›rl›¤›n› gören Okmeydan› halk› yard›mc› olmaya çal›ﬂ›rken çocuklar da hemen etraflar›na doluﬂmaya baﬂlad›.
Saat 20.00’de yap›lan sergi aç›l›ﬂ›nda konuﬂan; Okmeydan›
Haklar Derne¤i’nden Musa Aykanat; "Yürüyüﬂ'ün 5. Y›l› dolay›s›yla sergimizi açt›k. Tüm zorluklara, engellemelere ra¤men yürüyüﬂümüz devam edecek. Yürüyüﬂümüz sizlerle beraber devam edecek" dedi. Aysu Baykal ise bir aç›klama yaparak; Yürüyüﬂ'ü ve 23
y›ll›k devrimci bas›n gelene¤ini, bu süreç içerisinde ödenen bedelleri dile getirdi. Aç›l›ﬂta mahallelerde Yürüyüﬂ da¤›t›mc›lar›n›n görüntülerinden oluﬂan bir sinevizyon gösterimi sunuldu.
Gösterimde özellikle Okmeydan› sokaklar›nda yap›lan dergi sat›ﬂlar› ve eylemlerin görüntüleri ilgiyle izlendi. Daha sonra çocuk,
genç, yaﬂl› halaylar çekildi, türküler söylendi. Aç›l›ﬂ program› "Yürüyüﬂümüz 5. Y›l›nda" yazan bir pastan›n kesilip parktaki çocuklara da¤›t›lmas›yla sona erdi.

Ba¤c›lar

“Yüzbinlere Ulaﬂmal›y›z”

Okmeydan›
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Her sergi, her dergi yeni yeni insanlara ulaﬂt›r›yor sesimizi. Belki kimileri hemen hemen her say›s›n› okumuﬂtur, kimileri eline geçtikçe al›p takip edebilmiﬂtir, belki de hiç okumayanlar vard›r sergiyi izleyenlerin aras›nda. Ulaﬂt›¤›m›z her yeni insan bizi daha da büyütüyor.Bu duygularla mahalle mahalle aç›l›yor sergimiz.
Yürüyüﬂ okurlar› sonra sokak sokak, kap› kap› dolaﬂarak tüm
halk›m›z› Karanfiller Kültür Merkezi’ndeki sergiye davet ettiler. 10
Haziran’da Ba¤c› l a r Karanfiller Kültür Merkezi’nde sergimiz
aç›ld›. As›lan afiﬂlerden, da¤›t›l›n el ilanlar›ndan, dergide ç›kan ya-
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z›lardan sergiyi duyan okurlar›m›z 13
Haziran’da yap›lan programa geldiler
Karanfiller’e. Programa gelenlerle yap›lan sohbetlerde “23 y›ld›r kavgan›n gerçe¤in sesi olarak halka ulaﬂ›yoruz. Büyümek, daha geniﬂ kitlelere ulaﬂabilmek
daha fazla s a h i p l e n m e k t e n geçiyor.
Misyonumuzun fark›nda olarak iddiam›z› büyütmeliyiz, her okurumuz bir dergi
daha fazla satsa yüzlercemiz yüzbinlere
ulaﬂ›r›z” vurgular› yap›ld›.
Sergi nedeniyle 13 Haziran’da
yap›lan programa kat›lan sanatç› Ercan
Ayd›n ise yapt›¤› konuﬂmada örgütlenmenin önemine vurgu yapt›, türküleriyle
desteklerini sundu.
Ard›ndan misafirler sergiyi gezmeye, foto¤raflar› incelemeye, yaz›lar›
okumaya geçtiler… Sergide bir de kitap
stand› vard›. Direniﬂleri ve devrimcileri
anlatan kitaplar... Kitap stand›n›n önünden geçerken, kitaplar›n fiyatlar›n› sorarak hepsinin al›n›p okunmas› gerekti¤ini
birbirlerine söylüyorlard›. Sergiyi izleyenler aras›nda resimlerin parayla sat›ld›¤›n› san›p sat›n almak isteyenler oldu.
Sergi, 21 Haziran Pazar gününe kadar aç›k kalacak. 22 Haziran’da ise
Nurtepe’ye do¤ru yola ç›kacak.

Hepimiz Bu
Yürüyüﬂ’te Var›z!!!
Yürüyüﬂ 5. y › l › n a k a d a r b a s k › l a r a
e n g e l l e m e l e re r a ¤ m e n s u s t u r u l a m a d › .
Ve s u s t u r u l a m a y a c a k . G e r ç e k l e r i h e r
zaman yazmaya devam edecek
F e r h a t l a r ’› n s e s i o l m a y a d e v a m
edece k. Y ü r ü y ü ﬂ d e r g i s i h a l k › m › z › n
h e p i m i z i n s e s i o l d u ¤ u i ç i n y › l l a rc a
gördü¤ü bask›ya ra¤men hala ayakta
ve dimdik. Halk›m›z›n sesini duyuran
b i r dergi oldu ¤u için
s u s t u r a m a y a c a k l a r. Buna kimsenin
güc ü ye tmeye ce k. 5. y›l› sadece bir
b a ﬂ l a n g ›ç, bu yürüyüﬂ devam edecek.
Demokrasinin, özgürlü¤ün ve adaletin
oldu¤u bir d ü n y a o l a n a k a d a r b u
yürüyüﬂü kimse durduramayacak. 10
y›llara bile s›¤mayaca¤›na inan›yorum
hepimiz bu yürüyüﬂte var›z.
(Ba¤c›lar K a r a n f i l l e r K ü l t ü r
M e r k e z i ’ n d e a ç › l a n s e r g i y i z i y a re t
e d e n b i r gencin duygu ve düﬂünceleri)
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Yürüyüﬂümüz Sürüyor
Bask›nlara, gözalt›lara, tutuklamalara, katliamlara ra¤men 23 y›ll›k
kesintisiz devrimci bas›n mevzisinin temsilcisi olan Yürüyüﬂ Dergisi’nin
5. y›l›na girmesi dolay›s›yla Halk Cepheliler 14 Haziran’da, ‹stanbul
Taksim Tramvay Dura¤›’nda bir eylem yapt›lar.
“Yürüyüﬂ Dergisi 5. Y›l›nda Yürüyüﬂümüz Sürüyor” ve “Ferhat’›
Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r” pankartlar›n›n
aç›ld›¤› eylemde Melisa Y›ld›r›m taraf›ndan bir aç›klama yap›ld›.
Y›ld›r›m aç›klamada kapatmalara, toplatmalara, büro bask›nlar›na, iﬂkencelere, tutuklama terörüne ra¤men Yürüyüﬂ Dergisi’nin 5 y›ld›r kesintisiz bir ﬂekilde halka ulaﬂt›r›lmaya devam etti¤ine ve bundan sonra da
devam edece¤ine vurgu yapt›.
‹rfan A¤daﬂ ve Engin Çeber'in foto¤raflar›n›n taﬂ›nd›¤› aç›klaman›n
ard›ndan 153 kiﬂi ‹stiklal Caddesi'ne dergimizi tan›tarak sat›ﬂ›n› gerçekleﬂtirdi. Cadde boyunca derginin tan›t›m›n› yapan Halk Cepheliler bir
kez daha ‹rfanlar’›n, Ferhatlar’›n, Enginler’in sesinin halka ulaﬂt›r›lmas›n›n engellenemeyece¤inin göstergesi oldular. Yaklaﬂ›k 1 saat süren dergi sat›ﬂ›nda 180 dergi sat›ld›.

Yürüyüﬂ Her
Yerde
Yürüyüﬂ her yerde halka ulaﬂmaya devam ediyor. Geçen hafta
12 Haziran’da G e mlik’in Hamidiye ve Eﬂref Dinçer mahallelerinde, 13 Haziran’da M e rsin’in
Demirtaﬂ ve Halkkent Mahallesi’nde ayn› gün El az›¤ Hastaneler Caddesi’nde, 16 Haziran günü ise M al a tya’n›n Hamidiye ve
Paﬂaköﬂkü mahallelerinde Yürüyüﬂ okurlar›, önlükleri, megafonlar› ve mücadeleye ça¤r›lar›yla
Yürüyüﬂ dergisinin da¤›t›m› gerçekleﬂtirdiler.
Al m a n ya'n›n H a mb u r g ﬂehrinde de, 12 Haziran günü Yürüyüﬂ dergisinin tan›t›m› ve da¤›t›m› yap›larak sosyalizm hedefi
anlat›ld›.

Adalet ‹stiyoruz
Ferhat için Adalet isteyen Engin Çeber'in iﬂkencede katledilmesinden sonra da "Ferhat'› Vuranlar, Engin'i katledenler Cezaland›r›ls›n" talebiyle sürdürülen
bas›n aç›klamalar›ndan biri de, 12
Haziran’da Kartal'da yap›ld›.
Saat 15.30'da Kartal Meydan›'nda biraraya gelen Halk Cepheliler, "Ferhat'› Vuranlar Engin'i
Katledenler Cezaland›r›ls›n-Halk
Cephesi" yaz›l› bir pankart açt›lar.
Ellerinde Engin'in ve Ferhat'›n resimlerini taﬂ›yan Halk Cepheliler
s›k s›k "Adalet ‹stiyoruz, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z ve Ferhat'›
Vuranlar Engin'i Katledenler Cezaland›r›ls›n" sloganlar› att›lar.
Eylem 75 derginin halka ulaﬂt›r›lmas›yla sona erdi.
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‹stanbul Halk›na
Hesap Vereceksin!
Onu, k›sa süre önce Taksim’i
“teftiﬂ” edip son sald›r› ve iﬂkence
emirlerini verirken görmüﬂtük. 1
May›s’t› o gün. 23 bin polise komuta ediyor, yan›ndaki iﬂkenceci ﬂeflerle birlikte, polis iﬂgali alt›ndaki
Taksim’de kurdu¤u karargahta kas›l›p duruyordu.
O görüntülerde öylesine bir kare
vard› ki, Cerrah’›n ruh halini ele veriyordu. Alana girilmiﬂ ve an›ta pankartlar as›lmaktayd›. O pankartlar
aras›nda, 32 y›l önce as›lm›ﬂ DevGenç pankart› da vard›. Yine Halk
Cephesi’nin bir pankart› vard›. An›t› görecek bir yerden olanlar› izleyen Cerrah donup kalm›ﬂt›.
ﬁaﬂk›nl›¤›n› at›nca, kudurmuﬂcas›na ve surat›n› ekﬂiterek, yan›ndaki
iﬂkencecileri eli ile itip pankartlar›
hedef göstermiﬂti. Ama tüm sald›rganl›¤›na ra¤men acizli¤i gözlerinden okunuyordu. Onca sald›r›, iﬂkence ve toplu gözalt›lara, faﬂist teröre ra¤men, devrimciler “girilemez” denilen alandayd›...
Celalettin Cerrah ile ‹stanbul
halk›, 2003 y›l›ndan beri böyle belki onlarca kez karﬂ› karﬂ›ya geldiler.
‹stanbul’da görev yapt›¤› y›llar boyunca yapt›klar›n› elbette ‹stanbul
halk› unutmayacakt›r.
Cerrah, Osmaniye iline vali olarak giderken arkas›nda k a l › n b i r
suç dosyas› b›rakarak gitmektedir.

AKP’nin terfi ettirdi¤i
M ü d ü r ’e bak›n, A K P ’ n i n
iﬂkence konusundaki samimiyetini görün!
TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme
Alt Komisyonu’nun, Engin Çeber’in
iﬂkencede katledilmesinden sonra ‹stanbul’daki karakollarda yapt›¤› inceleme s›ras›nda, ‹stanbul Emniyet Mü-

24

CERRAH

‹stanbul polis ﬂefli¤i için
a s g a r i ﬂ a r t l a r : Tekellere
sadakat, kontrgerillaya
uyum ve iﬂkencecilik!
Kimi gazetelerin yazd›¤› gibi
Cerrah’›n suçlar›, sadece Hrant
Dink’in katledilmesi ve 1 May›s’larda uygulad›¤› devlet terörüyle s›n›rl› de¤ildir. Ya da burjuva bas›n›n “‹stanbul’da gasp olaylar›nda
azalma var, bu aç›dan baﬂar›l›d›r
ama kimi zaman ‘orant›s›z güç’ kullanm›ﬂt›r” denilerek de aklanamaz
Cerrah.
Sivas’tan ‹stanbul’a atan›rken
kuﬂkusuz rastgele seçilmedi Cerrah.
Haramilerin saltanat› sürsün diye
‹stanbul gibi önemli bir yere getirildi. Bilinir ki, ‹stanbul’a vali, emniyet müdürü ve di¤er bürokratlar›n
atanmas›nda tekellerin, Genelkurmay’›n düﬂünceleri al›n›r. ‹stanbul
böylesine önemlidir. Ve ‹stanbul’a
sadece kontrgerilla politikalar›n›
uygulamakta, iﬂkencecilikte, katliamc›l›kta, tekellere sadakatte, kendini kan›tlam›ﬂ halk düﬂmanlar› atanabilir. Cerrah da görev yapt›¤› y›llar boyunca bu niteliklere sahip oldu¤unu gösterdi.
‹ﬂkence, karakollardan, ﬂubelerden ç›kar›l›p meydanlara, sokaklara, parklara kadar yay›ld›. Art›k her
yerde, her olayda b i b e r gaz› s›km a k , g a z b o m b a l a r › a t m a k ola¤an
dürü Cerrah, komisyon üyelerine,
“Kolunu k›v›rmak sizce iﬂkence midir? ‹ﬂkence d erseniz sizin le anlaﬂa may›z” demiﬂ ve ﬂöyle devam etmiﬂti:

“Polis b ir fis ke vu runca iﬂkence
oluyor. ... Gözü morard› yüzü çizildi
diy e b un la ra iﬂ k en c e d e nilm e si d u rumunda, polis görev yapamaz hale
gel ir! Dev letin p ol isin den k or ku o l ma z i s e p o l i s g ö re v y a p a m a z h a l e g e lecektir!”

hale getirildi. O k u l l a r a , e v l e re,
h a s t a h a n e l e re bile gaz bombas› att›ran Cerrah için tüm halk tehlikeliydi. Mobese kameralar, “asayiﬂi
sa¤lamak” ad›na teröre dönüﬂtürülen aramalar, maçlarda futbol seyircilerine bile defalarca sald›r›lmas›,
Cerrah döneminde polis terörünün
ulaﬂt›¤› boyutlar› gösteriyordu.
‹stanbul’da zengin sitelerinin
koruyucusu olan Cerrah, gecekondular›n da düﬂman›d›r. Y›k›mlarda,
mahallelerde polis vahﬂetine tan›k
olundu her seferinde.
Festus Okey’in, Mustafa
G ö k ç e ’ n i n karakolda iﬂkencede,
Avc›lar’da Feyzullah Ete’nin polis
tekmesiyle, Ahmet Laçin’in Ba¤c›lar’da iﬂkencede, Cem ‹nci’nin
Bahçelievler’de polis taraf›ndan vurularak katledilmeleri, ‹ K ‹ D O S YAYA da i ﬂ le nmi ﬂt i r; birincisi oligarﬂinin terfi ettirilecek polis ﬂefleri
dosyas›na, ikincisi halk nezdindeki
suç dosyas›na..
O halk›n ve devrimcilerin düﬂman›d›r. Döneminde demokratik
kurumlar 24 saat izlenmiﬂ, çal›ﬂanlar› tehdit edilmiﬂtir. Cerrah, her
kontrgerilla ﬂefi gibi bir psikolojik
savaﬂ yürütücüsü ve k o m p l o c u d u r.
Devrimci-demokrat insanlara karﬂ›
2004 y›l›nda onun talimatlar›yla düzenlenen 1 Nisan Komplosu, bunun en somut kan›t›yd›. Sahte belgelere dayanarak gerçekleﬂtirilen
komploda 100’ü aﬂk›n insan gözalt›na al›n›p, tutuklan›p, y›llarca hapishanelerde yat›r›lm›ﬂt›r.
C e r r a h , m a f y a c › l a r › n , k u m a rh a ne c i l e r i n, u yu ﬂ t u r u c u t ü c c a r l ar›n›n, fuhuﬂun hamisidir. Bu, gözle
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görülebilir bir olgudur. ‹stanbul’un
her yerinde artan kumarhaneler, yayg›nlaﬂan fuhuﬂ, her köﬂe baﬂ›nda bulunabilen uyuﬂturucu sat›c›lar›, bunu
kan›tlamaya yeter. Bunun bir di¤er
kan›t› ise, 2006’da yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadele eden devrimcileri sindirmek için düzenledi¤i operasyonlar ve
komplolard›r. Faﬂist çeteleri ve mafyac›lar› gecekondularda örgütleyip
tevﬂik eden ‹stanbul polisidir.
Cerrah, F e r h a t G e r ç e k’i s›rt›ndan vurup felç edendir. Engin Çe b e r ’e iﬂkence yapand›r. H r a n t
D i n k’in katledilmesinde cinayete
ortam sa¤layand›r.
Her 1 May›s’ta ‹stanbul halk›n›
evine hapsetmiﬂ, ﬂehirde faﬂist terör
uygulam›ﬂt›r. Toplumun h e r kesimi
bu sald›r›lar›n hedefi olmuﬂtur. Ö¤rencilerden, iﬂçilere, memurlardan
tutsak yak›nlar›na, gecekondululardan esnaflara kadar ‹stanbul polisinin sald›r›s›na maruz kalmayan
yoktur. ‹stanbul halk› bunlar› unutmayacakt›r.
Gözalt› süresinin 2 günden 4 güne, gerekirse de 15 güne uzat›lmas›n›, herkesin parmak izi ve DNA's›n›n al›nmas›n›, ﬂehirlerde kay›t d›ﬂ›
ikamete izin verilmemesini, tüm
emeklilerin muhbir olarak istihdam
edilmesini savunan, polisin yetkilerinin azl›¤›ndan ﬂikayet eden, kad›nlar› teﬂhir edip "Polisimiz namuslu kiﬂileri afiﬂe etmez" diyen,
Lübnan’a asker gönderilmesini protesto edenlere yönelik linç giriﬂimini “Vatandaﬂlar hakl› olarak tepki
göstermiﬂler. Güzel bir tepki” diye
de¤erlendiren bir polis ﬂefidir o ve

hiçbiri unutulmayacakt›r.

Oligarﬂi, kimi, nas›l
terfi e ttirir?
Oligarﬂinin bürokratik yönetimi
neye göre oluﬂturulur, o yönetim
içinde yer alanlar, nas›l, neye göre
terfi ettirilir? K›staslar›, elbette bilimsel yeterlilik, halk sevgisi, aç›kl›k, dürüst olmak de¤ildir. Oligarﬂinin ölçüleri bambaﬂkad›r; Y›llard›r,
halka karﬂ› en çok suç iﬂleyenler,
katliam yapanlar, en çok iﬂkence
yapanlar, en vahﬂi sald›r›lar› örgütleyenler terfi ettirildiler hep.
Oligarﬂinin düzenini korumak
için döktükleri kan, etiketlerinde
daha yüksek mevkilere dönüﬂtü.
Emniyet müdürlü¤ünden valili¤e
terfi ettirilen O r h a n Ta ﬂ a n l a r,
Ünal Erkan, Hayri Kozakç›o¤lu,
M e h m e t A ¤ a r, Saffet A r › k a n Be d ü k , K e m a l Ya z › c › o ¤ l u , H a s a n
Ö z d e m i r gibilerinin sicili iﬂkence
ve infazlarla doludur. ‹ﬂkencecilikten terfi ettirilerek parlamentoya sokulan S a de t t i n Ta n t a n l a r’›, Nec d e t M e n z i rl e r’i de ekleyebilirsiniz
bunlara.
Bu terfiler ve ödüllendirmeler,
sistemin iﬂkenceye, infazlara ne kadar ihtiyaç duydu¤unun, iﬂkencenin, infazlar›n r esmi bir politika
o l d u ¤ u n u n aç›k kan›t›d›r. Oligarﬂi,
politikalar›n› en iyi uygulayanlar›
ödüllendirmekte, di¤er personeline
“ si z l er de b unl a r gi bi ol ma l ›s › n› z”
demektedir.
‹ﬂkenceci polis ﬂefi Cerrah’›n
vali yap›lmas›, AKP’nin de gerçek
yüzünü göstermektedir. “‹ﬂkenceye

Sen d e b aﬂaramad›n C errah, s en
de b aﬂaramad›n. A ¤ar’›n,
Menzir’in, Özdemir’in ve
ötekilerin b aﬂaramad›¤›n› s en de
baﬂaramad›n.
Siz gelip gideceksiniz, biz hep
burada o laca¤›z.
Ve b ir gün, gidecek ve asla
gelemeyeceksiniz. Ve bu ﬂehirde,
kavgan›n b aﬂﬂehrinde, o z aman
sadece biz olaca¤›z, ve bizim k›z›l
bayraklar›m›z d algalanacak.
s›f›r tolerans” söylemiyle di¤er düzen partilerinden farkl› oldu¤u, iﬂkenceye karﬂ› oldu¤u iddias›nda bulunan AKP, Cerrah’› terfi ettirerek
bu noktada di¤erlerinden farkl› olmad›¤›n› göstermiﬂtir. ‹ﬂkencecileri,
katliamc›lar› terfi ettirme politikas›n› AKP devam ettirmektedir.

Sabra Tekstil'de Sald›r›

‹stanbul'da Esenyurt Haramidere'deki Sabra Tekstil
önünde 9 Haziran’da ‹ﬂçi Evleri çal›ﬂanlar› Tahsin Yaz›c› ve Mehmet Ergül Güler bildiri da¤›t›rken, fabrika
güvenlik görevlisi Sabri Y›lmaz taraf›ndan kurﬂunlanarak yaraland›lar. O gün akﬂam Sabra Tekstil’in önünde aç›klama yapmak isteyen
ve aralar›nda Halk Cepheliler'in de bulundu¤u 100’e yak›n kiﬂiye
müdahale etmek isteyen polis, grup taraf›ndan geri püskürtüldü. Bunun üzerine polisler silahlar›na sar›larak, havaya ateﬂ edince kitle direniﬂe geçti. Gözalt›lar›n da yaﬂand›¤› çat›ﬂmadan sonra tekrar toparlanan yaklaﬂ›k 100 kiﬂi, Sabra Tekstil'in önünde "Katil Sabra Hesap
Verecek, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma..."
sloganlar›yla patronu ve sald›r›y› protesto etti. Eylemde gözalt›na
al›nan 4 BDSP'li ç›kar›ld›klar› mahkemede tutukland›lar.
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Türkiye tarihinde vahﬂetin en uç noktalara vard›¤› bir sayfad›r Sivas katliam›. Katliam, gerici bir güruhun “ ga l e ya n a ” gelmesiyle yaﬂanmam›ﬂt›. Ki, gerici bir güruhun galeyan›
olsayd› bile, e¤er, DEVLET bu katliam›n içinde
olmasayd›, o güruhu durdurmak mesele olmazd›.
AKP iktidar›, Ergenekon çerçevesinde Sivas
katliam›n› da çarp›tmaya
soyundu. Gazetelere yans›t›lan “Ergenekon 3. ‹ddianamesi” haberlerinde, Sivas katliam›, adeta “iki
Hizbullahç› provokatörün” iﬂi gibi
sunuluyor.
“... Sivas olaylar›n›n perde arkas›ndaki provokatörlerin baﬂ›nda
Hizbullah’›n Sivas sorumlusu Orhan D. ve Engin Y. geliyordu. 2
Temmuz 1993 y›l›nda Sivas Bankalar Caddesi’nde toplanan gruba
Malatya’dan gelenler de kat›ld›.
Benzin dolu ﬂiﬂeler ve taﬂlar alan
grup Mad›mak Oteli’ne yürüdü...”
(Star, 12 Haziran 2009)
Bu yaklaﬂ›m, AKP’nin Ergenekon’la devleti aklama politikas›na
uygun düﬂüyor. Gazi katliam›nda,
yüzlerce kay›pta, binlerce faili meçhulde AKP ayn› politikay› izliyor.
Daha önce de Sivas katliam›n›n gerçek sorumlular›n›n üzerine gidilmemiﬂ, kontrgerillan›n kulland›¤› bir
grup gerici faﬂist yarg›lanarak, devletin katliamdaki rolü gizlenmiﬂti.
Bugün de AKP, “Sivas katliam›n›
ayd›nlat›yorum” masal›yla ayn› ﬂeyi yap›yor.
AKP katliam› iki Hizbullahç›’n›n üzerine y›karak, islamc›lar›n
katliamdaki sorumlulu¤unu da aklama peﬂindedir. Ancak Sivas katliam›n›n geliﬂimi, katliam sürecinde
kimin ne yapt›¤›, katliam sonras›nda kimin ne dedi¤i, tarihte bir bir
kay›tl›d›r. AKP ne devletin, ne de
kendilerinin katliamdaki sorumlulu¤unu aklayamaz.
1-4 Temmuz 1993 tarihleri aras›nda Sivas’ta 4. Pir S u l t a n A b d a l

turulan bu birim taraf›ndan Alevi ve
devrimci demokratlar›n oturdu¤u mahallelere yönelik
bask›lar art›r›ld›.
Gericilerin k›ﬂk›r tmal ar› a leniydi. ﬁenliklerden iki
gün önce Sivas halk›n›n dini duygular›n› tahrik etmek
için bildiriler da¤›t›ld›, halk “cihada”
ça¤r›ld›, camilerde
toplant›lar yap›ld›.
Da¤›t›lan bildirilerde ﬂöyle deniliyordu: “‹man edenler Allah yolunda
savaﬂ›rlar. Kafirlerde tagut [ﬂeytan] yolunda savaﬂ›rlar. O halde
ﬂ ey tan ›n dos tla r›yla s a va ﬂ ›n. .. Ga lip gelecek olanlar, ﬂüphesiz ki Allah taraftar› olanlard›r.”
Sivas yerel gazetelerinde benzer
ça¤r›lar yay›nland›.
2 Temmuz günü C u m a n a m a z › n d a n sonra camilerden ç›kan yüzlerce kiﬂi ellerinde sopalarla ﬂenli¤in yap›ld›¤› kültür merkezine sald›rd›lar. Kültür merkezindeki
1500’e yak›n kiﬂinin barikatlar kurmas›yla sald›r› püskürtüldü. Gericifaﬂist grup buradan Hükümet Kona¤›’na giderek Aziz Nesin ve ﬂenliklere izin veren Vali aleyhinde sloganlar att›lar.
Vali, ‹çiﬂleri Bakan› ve Baﬂbakana durumu bildirmiﬂ, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’ndan, Kayseri ve Tokat valiliklerinden takviye birlikler istemiﬂti. Ancak h i ç b i r yerden takviye
güç gönderilmedi. Tüm devlet
mekanizmas›, adeta kontrgerilla
t a r a f › n d a n d u r d u r u l m u ﬂ v e k a t l iamc›lar›n önü aç›lm›ﬂt›.
Gerici güruh tekrar kültür merkezine sald›rd›. Sald›rganlar “ H a l k
O z a n l a r › H e y k e l i ” ni balyoz ve
kazmalarla parçalad›lar. Saat
16:30’a yaklaﬂt›¤›nda say›lar› beﬂ
bini bulan gerici-faﬂist güruh,
Mad›mak Oteli’ni sarmaya baﬂlad›.
ﬁenli¤e kat›lanlardan yaklaﬂ›k 150
kiﬂi vard› otelde.

Suç Ortada,
Suçlular Aç›k!
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2 TEMMUZ

Sivas’ta Katledenler,
Devlettir, Devletin
Kulland›¤› Gerici, Faﬂist
Düzen Güçleridir!
Ne Oligarﬂik Devletin,
Ne ﬁeriatç› Gericilerin
Katliamdaki Rolü
Gizlenemez!
ﬁenli¤i düzenlenecekti. Bu etkinli¤e yüzlerce yazar, ozan, sanatç›, semah ve tiyatro ekibi ve ço¤u Alevi
geniﬂ bir halk kitlesi kat›lm›ﬂt› o y›l.
Gerici-faﬂistler de 1 Temmuz’
dan önce katliam için haz›rl›klara
baﬂlam›ﬂlard›.

P

lanl›, Al e n i B i r
Katliam Haz›rl›¤›...

Konya, Kayseri, Malatya, Maraﬂ, Elaz›¤, Çorum ve Tokat’tan gelen gericiler, Milli Genç lik Vakf›’n›n denetimindeki çeﬂitli
yurtlara yerleﬂtirildiler. ﬁenlik baﬂlamadan önce Sivas Belediyesi taraf›ndan kald›r›m yap›laca¤› iddias›yla Mad›mak Oteli yak›nlar›na
kamyonlarla taﬂ y›¤›na¤› yap›ld›.
Jandarma katliamdan önce
özel bir b i r l i k o l u ﬂ t u r m u ﬂ t u . Aylar
öncesinden Sivas Özel Kuvvetler
K om ut a nl › ¤ ›’na ba¤l› olarak oluﬂ-
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Mad›mak kuﬂat›l›rken, polis sal d›r›ya müdahale etmedi: Sivas
E m n i y e t M ü d ü r ü D o ¤ u k a n Ö n e r,
ﬂenlik bölgesindeki polislere telsizle “ m ü d a h a l e e t m e y i n ” talimat›n›
verdi.
J a n d a r m a d a s e y re d i y o r d u .
Sivas’ta 6 bin asker mevcutken,
olay yerine yaln›zca 30-40 acemi er
gönderilmiﬂ, Tugay komutan› sald›r› bölgesine gelip
hiçbir müdahalede bulunmaks›z›n geri dönmüﬂtü...
D e m i rel, Ta n su Ç i l l e r,
E r d a l ‹ n ö n ü , B a k a n l a r ve
Mi llet vekilleri de izliyordu
sald›r›y›. Otelde bulunanlar
Baﬂbakan’›, bakanlar›, parti
baﬂkanlar›n›, milletvekillerini sürekli telefonla arad›lar. Aziz
Nesin, B a ﬂ b a k a n Ya r d › m c › s › E r d a l ‹ n ö n ü ve Ç a l › ﬂ m a B a k a n ›
M e hmet M o¤ul ta y’a can güvenliklerinin olmad›¤›n› söyledi. Karﬂ›l›¤›nda söylenen ﬂuydu: “Korkmay›n
her türlü önlem al›nm›ﬂt›r!”
Ama hiçbir önlem yoktu!
G e ri c i l e r, tüm kurum ve kiﬂile ri yle i ﬂba ﬂ›nda yd› la r. R e f a h P a r t i li Belediye Baﬂkan› Temel Karamollao¤lu, güruha hitaben yapt›¤›
konuﬂmada “ﬁunlar›n ruhuna el fatiha diyelim.” diyerek güruhu k›ﬂk›rt›rken, ‹çiﬂleri Bakan›’ndan Pir
Sultan Abdal Heykeli’nin kald›r›lmas›n› ister. Heykel, vinçle yerinden sökülüp gerici-faﬂist güruha verilir. Pir Sultan Heykeli sokak sokak
y e r l e r d e s ü r ü k l e n e rek dolaﬂt›r›l›r.
Tüm devletin seyretti¤i, önünü
açt›¤› güruh, bu ortam içinde gittikçe azg›nlaﬂmakta, pervas›zlaﬂmaktad›r. Saat 19:45’de gerici-faﬂist güruh o t e l i t u t u ﬂ t u r m a y a baﬂlad›.
Yang›n› söndürmek için gelen itfaiye arabalar› engellendi, hortumlar›
kesildi. Yang›n bütün oteli sard›...
Hükümetin, polisin, ordunun,
valili¤in, k›sacas›, tüm devletin
gözleri önünde insanlar diri diri yak›l›yordu. M a d › m a k O t e l i ’ n i n
i ç i n d e k i l ere u z a t › l a c a k t e k b i r
“ resm i” e l yo k tu T ü r k i y e C u m h u riyeti’nde. Gerçek buydu. “ R e s m i ”
eller, tersine, Mad›mak’ta y a n a n -
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Mad›mak O teli’nin
kan Yard›mc›s› ve Bakanlara bildiiçindekilere uzat›lacak tek rilmiﬂti ve buna ra¤men hiçbir önbir “ resmi” el yoktu
lem al›nmam›ﬂt›. Emir ve talimat
Türkiye C umhuriyeti’nde. verme konumundakiler, katliam›
durduracak bir emir ve talimat verGerçek buydu. “Resmi”
mediler.
eller, tersine, Mad›mak’ta
D e m i rel :
Cumhurbaﬂkan›
yananlar›n de¤il,
“Halkla güve nl ik güçle ri ni kar ﬂ›
YAKANLARIN yan›ndayd›. karﬂ›ya getirmeyiz” diyerek, polisi,

orduyu müdahalede b u l u nm a m a l a r › için uyard›. Demirel katliam›n ard›ndan da
katilleri korumaya devam
etti: “Olay münferittir. A¤›r
tahrik var. Bu tahrik sonuc u hal k ga le yana gel m iﬂ. ..
Güvenlik güçleri elinden
geleni yapm›ﬂlard›r...”

lar›n de¤il, YAKANLARIN ya n›ndayd›.
Mad›mak’ta bir bölümü dumandan bo¤ularak, bir bölümü yanarak
33 insan›m›z katledildi. D›ﬂar›da
“Allah Allah” diye ba¤›ran gerici,
faﬂist güruh yan›k insan eti kokusuyla sarhoﬂtu ve hala “Aziz’e
ölüm!” diye höykürüyorlard›.
33 kiﬂi katledildikten sonra polis
ve asker havaya ateﬂ açarak Mad›mak önündeki güruhu “da¤›tmaya”
baﬂlad›. Takviye(!) kuvvet, katliam
tamamland›ktan sonra geldi.

üm Oligarﬂik
Kesimler, Katliam›
ve Katliamc›lar›
Sahiplendi... Katliamdan sonra

T

Vali, “askeri birliklerin a¤›r davrand›¤›n›” söylerken, TSK “Valilik, asker istemekte geç kald›” diye
suçu birbirlerine at›yorlard›. Ama
gerçek, 6000 mevcutlu Tugay›n,
Mad›mak Oteli’nin hemen yan›nda
oldu¤u ve katliam› seyretti¤iydi.
E m n i y e t M ü d ü r ü ise kendini
“emir ve talimatlarla hareket etti¤i”
gerekçesiyle savunuyordu. Ve kuﬂku yok ki, Vali de, tugay da, polis
de emir ve talimatlarla hareket etmiﬂlerdi... P e k i k i m ve r i y or du
e m i r v e t a l i m a t l a r › v e e m i r ve ta l i m a t l a r neydi?
Katliam›n ad›m ad›m geliﬂi,
Cumhurbaﬂkan›, Baﬂbakan, Baﬂba-

Linç sald›r›lar› sonras›
yap›lan aç›klamalar›n ayn›s›d›r bu.
Ve bir baﬂka çarp›c› gerçek, bugün
laiklik-ﬂeriat kavgay› yap›yor görünseler de, Demirel o zaman Mad›mak’› yakan “ ﬂ e r i a t ç › l a r › n ” b a ﬂ
a v u k a t › durumundad›r.
B a ﬂ b a k a n Ta n s u Ç i l l e r ise,
“Ç ok ﬂ ük ür ote l d›ﬂ ›nda k i h alk ›m›z
b i r z a r a r g ö r m e m i ﬂ t i r. H a l k t a n
kimsenin burnu kanamam›ﬂ, ölen ler de ç›kan yang›ndan bo¤ularak
ölmüﬂlerdir” diyordu.
Aleviler, ayd›nlar, “halk”tan de¤ildi Amerikan vatandaﬂ› Çiller’e
göre. Faﬂist, gerici güruhtan kimsenin burnunun kanamamas› onun da
en büyük sevinciydi. “Olaylar› bu
kadar büyütmek yanl›ﬂ, bir futbol
maç›nda da bu kadar insan ölebi lirdi” diyordu pervas›zca.
B a ﬂ b a k a n Ya r d › m c › s › E r d a l
‹ n ö n ü olaydan sonra timsah gözyaﬂlar› dökerek, elinden geleni yapt›¤›n› söylese de Mad›mak içindekilerle yanm›ﬂt› çoktan!

K

atliam Davas›nda
Devletin A k l a n m a s› Esast›!.. Katliam

sonras› göstermelik bir dava aç›ld›.
Devlet katliamc›lar› hem yarg›lad›,
hem de kollad›. Göstermelik yarg›yla, halk›n, özel olarak da Alevi halk›n tepkilerini yat›ﬂt›r›p, dava kapat›lmak isteniyordu. Yarg› da, yarg›-
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lad›¤› katliamc›lar gibi, Aziz Nesin’i “k›ﬂk›rt›c›” olarak gösterecek
kadar pervas›zd›. Ancak dava sonuçlanma aﬂamas›ndayken, M G K ,
oligarﬂi içi çat›ﬂma çerçevesinde
“ i r t i c a y a k a r ﬂ › ” savaﬂ ilan edince,
yarg› da daha önce aklay›p serbest
b›rakt›¤› kiﬂileri yeniden “idamla”
yarg›lamaya baﬂlad›. 27 Kas›m
1997’de sonuçlanan davada bu sefer 33 kiﬂiye idam cezas› verdi. Bu
kararla, katliam›n tüm sorumlulu¤u
islamc›lara y›k›l›p devletin katliamdaki rolü örtbas ediliyordu.

z m e t t i ren Devlet,
K u l l a n › l a n l a r, ‹s l a m c › l a r ve Faﬂist -

A

l e r d i r... Katliamda islamc›lar, devrimci-demokratlara ve Alevilere
karﬂ› k›ﬂk›rt›ld›lar. Bu islamc›lar›n
devlet taraf›ndan halka ve devrimcilere karﬂ› kullan›ld›klar› ilk sald›r›
de¤ildi. Kanl› Pazar’dan Hizbullah’a iﬂlettirilen faili meçhullere,
Komünizmle Mücadele Dernekleri’nden Ak›nc›lar’a kadar, çeﬂitli
olaylarda, çeﬂitli biçimlerde kullan›ld› islamc›lar. Burada cahil kesimlerin “dine sald›r›l›yor” diye k›ﬂk›rt›lmas›ndan söz etmiyoruz; onlar›
k›ﬂk›rtan örgütlü islamc› kesimlerden söz ediyoruz. Bunlar kâh t a r ik a t l a r, kâh Hizbullah gibi örgütlenmeler, kâh M S P -R P gibi düzen partileri biçiminde örgütlenmiﬂlerdir.
Özetle: Kontrgerilla, askerin,
polisin müdahale etmesini önleyip,
güruhun önünü açarken, katliam
“radikal ‹slamc›lar”, islamc› Refahl›lar (bugün bir bölümü AKP’li
olan RP’liler), belediye, laik
MHP’liler, polis, ordu iﬂbirli¤iyle,
gerçekleﬂtirildi.
“Radikal ‹slamc›” diye nitelendirilen kesimlerin birço¤u da, islamc›lar›n aç›kça emperyalizm ve
oligarﬂi taraf›ndan kullan›ld›¤› bu
vahﬂeti “Sivas k›yam›” diyerek
alk›ﬂlam›ﬂlard›r. Emperyalizmin ve
oligarﬂinin, yani S Ö M Ü R Ü C Ü L ER‹N V E Z A L ‹ M L E R ‹ N ‹ Z N ‹ YL E K I YAM!
Sivas katliam›na ‘k›yam’ demek,
aldatman›n ve aldat›lman›n ve kul-
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Alevi halk,
Mad›mak’ta y akan› d a
yakt›ran› d a, k ullanan›
da, k ullan›lan› d a
unutmayacak.
Unutmak
ALDANMAKTIR.
Unutmak
TEKRAR T EKRAR
YANMAKTIR.
Mad›maklar’a son
vermek için
unutmayal›m, affetmeyelim, uzlaﬂmayal›m!
lan›lman›n çarp›c› bir örne¤idir.
‹slamc› Refah Partililer, aç›lan
davada, katillerin avukatl›¤›n› yapt›lar. Bugünün AKP’lileri de o gün
RP içinde yer al›yorlard›. Ve ne katliama, ne katliamc›lar›n avukatl›¤›n›n üstlenilmesine bir itirazlar› yoktu.. ‹ﬂte bu nedenle AKP “Ergenekon”da, “iki Hizbullahç› provokatör” manevras›yla kendilerini de aklama telaﬂ› içindedir.

i z b u l l a h › Teﬂvik
E d i p , A z m e t t i re n
Devlet, Katliamla r› Sessizce ‹zleyen ‹slamc› l a r... Oligarﬂi, özellikle 1980’den

H

itibaren tarikatlar›, dinci örgütlenmeleri iradi olarak halk›n devrimcileﬂmesine ve mücadelesine karﬂ›
kulland›. Hizbullah da, bu kullanman›n örneklerinden biriydi. Özellikle 90’l› y›llar›n baﬂ›nda Kürt halk›n›n mücadelesine karﬂ›, devlet taraf›ndan desteklenip silahland›r›ld›.
1993’te kurulan TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araﬂt›rma Komisyonu’nun haz›rlad›¤› raporda, Hizbullah’›n devlet taraf›ndan nas›l kulland›¤› çok aç›k bir ﬂekilde belirtiliyordu. Hizbullah, bölgede kontrgerilla
faaliyetlerinin sürdürücüsü olmuﬂtu.
Hizbullah ayn› dönemde, baz›
büyük ﬂehirlerde de “güç” olmaya
çal›ﬂ›yor, islamc› di¤er kesimler de
dahil olmak üzere her kesime karﬂ›

terör uyguluyordu.
Oligarﬂi Hizbullah’a ihtiyac›n›n
eskisi kadar kalmamas› ve Hizbullah’›n yer yer denetim d›ﬂ›na ç›kmas›yla, Hizbullahç›lar’a karﬂ› operasyonlara baﬂlad›. Mezar evler
böyle ortaya ç›kt›. Oligarﬂi bu operasyonlarla, halk nezdinde faili
meçhullerin, sorumlulu¤unu da
üzerinden atm›ﬂ oluyordu...
Hizbullahç›lar din-ﬂeriat ad›na
katliamlar yaparken, hemen bütün
‹slamc› kesimler de sessizce izlemiﬂlerdi. Din ve ﬂeriat ad›na Kanl›
Pazarlar’da, Maraﬂ’ta, Çorum’da,
Sivas’ta kitle katliamlar›nda yeralan
islamc›lar, Hizbullah’›n “faili meçhulleri” karﬂ›s›nda da sessiz bir
ONAY içinde oldular. Dolay›s›yla,
Sivas katliam›nda kontrgerillan›n
arac› olarak hangi islamc› örgüt k›ﬂk›rt›c›, örgütleyici olarak yer alm›ﬂ
olursa olsun, bu tüm islamc› kesimlerin ve “islamc› düzen partisi” olarak siyasette yer alan AKP’lilerin
sorumlulu¤unu ortadan kald›rmaz
AKP’yi oluﬂturan kadrolar›n, ‹slam ad›na, ﬂeriat ad›na yap›lan bütün katliamlarda sorumlulu¤u vard›r.
Katliamda Hizbullahç› provokatörlerin yer alm›ﬂ olmas› gerçekse
bile, bu ne oligarﬂinin-devletin, ne
de ﬂeriatç›-gericili¤in, AKP’lilerin
katliam ortakl›¤›n›n suçunu ortadan
kald›rmaz. Tersine o sorumlulu¤a
yeni bir kan›t oluﬂturur.
Elbette, ﬂu da vurgulanmal›d›r
ki; Sivas katliam›na iliﬂkin tüm geliﬂmelerin de gösterdi¤i gibi, katliam sadece bir “ ﬂ e r i a t ç › k a l k › ﬂ m a ”
olarak da görülemez. Bu, Sivas katliam›n› anlayamamak ve katliama
“laiklik-ﬂeriatç›l›k” penceresinden
bakmak ve bu anlamda da tuza¤a
düﬂmek demektir. Herkes bilmelidir
ki; bugün “laiklik-ﬂeriatç›l›k” kavgas› yapanlar, Si va s ka tl i am› nda
b i rl i k t e y d i l e r. Devletin hemen tüm
kesimlerinin (ordu, polis, bürokrasi)
ve oligarﬂinin tüm kesimlerinin katliamda tam bir iﬂbirli¤i söz konusudur. Sivas Katliam›n› bir iki Hizbullahç›’n›n üzerine y›karak, kimse bu
sorumluluktan kurtulamaz.
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Kim Kimden ﬁikayet Ediyor?
AKP De Genelkurmay Da Bu Yöntemlerin Uygulay›c›s›d›r
Genelkurmay Harekat
Daire Baﬂkanl›¤›nca, Nisan
2009 tarihinde haz›rland›¤›
iddia edilen “‹rticayla Mücadele Eylem Plan›” adl› bir
psikolojik savaﬂ belgesinin
Taraf Gazetesi’nde yay›nlanmas›yla birlikte, oligarﬂi
içi çat›ﬂmada yeni bir malzeme ç›kt› ortaya.
Plan, bu iç çat›ﬂmaya uygun olarak Taraf’ta “ A K P ve Gülen’i Bi t i r m e P l a n ›” olarak sunuldu. (12
Haziran 2009)
Yay›nlanan “plan” üzerine hemen tüm tart›ﬂma, belgenin “sahte
olup olmad›¤›” üzerine yo¤unlaﬂt›.
Kuﬂkusuz, oligarﬂi içi çat›ﬂmada hiç
bir kural olmad›¤›n› göstermesi aç›s›ndan önemli olabilir bu yan. Ama
iﬂin özü aç›s›ndan, belgenin sahte
olup olmamas› son derece talidir.
Çünkü o belgede gördü¤ümüz tastamam oligarﬂik devletin kendisidir.
O belgenin r esmilerinden onlarce, yüzler vard›r zaten. Belge
sahte ise dahi, sahtesi de resmi orjinallerinden kopyalanm›ﬂt›r.
Çünkü o belgenin ortaya koydu¤u psikolojik savaﬂ yöntemleri, onlarca y›ld›r uygulan›yor ülkemizde.
Nitekim, bundan 1 y›l önce yine
“ G e n e l k u r m a y ’ › n Türkiye’yi Bi ç iml endi rme P la n›” baﬂl›¤›yla bir
baﬂka “eylem plan›” aç›¤a ç›km›ﬂt›.
Kontrgerilla yönetiminin belge“K
s i d i r demiﬂtik ona da. Bugünkü belge de sahte olup olmad›¤›ndan ba¤›ms›z olarak böyledir.
Bugün, AKP ve Fethullah Gülen
tarikat› çevresinin demokratl›k a¤z›yla itiraz ettikleri bu yöntemler
y›llard›r halk›n mücadelesine, devrimcilere, yurtseverlere karﬂ› kullan›lmaktad›r ve o zaman ne AKP’lilerin, ne Gülen tarikat›n›n bunlara
itiraz› yoktu.

z Genelkurmay plan›nda,
“AKP içine ajan sokmaktan, bu kiﬂiler arac›l›¤›yla k›ﬂk›rt›c› haberler
Say›: 185

yap›p AKP’yi kar›ﬂt›rmaktan...” söz
ediliyor.
Y›llard›r, ordu ve polis, devrimci mücadeleye karﬂ› bu yöntemleri
kullanm›yorlar m›?

z Planda, “ev ve iﬂyeri bask›nlar›nda buralara, sanki ev ve iﬂyerlerinde ç›km›ﬂ gibi silah ve patlay›c› konulmas›”ndan söz ediliyor.
Çok aﬂina bir yöntem de¤il mi?! Bu
komplocu yöntemle bu ülkede kaç
kiﬂi hapishanelere at›ld›, sayabilen
var m›?!
Ayn› plan, “Devrimcileri
Bitirme Plan›” baﬂl›¤›yla
zaten yürürlüktedir!
Yürütücüsü de AKP’dir!
1 Nisan 2004’de polis, Ekmek
ve Adalet Dergisi’ne sahte bir disket yerleﬂtirerek, o sahte disketi kan›t say›p “diskette ad›n ç›kt›” diye
yüzlerce insan› kapsayan operasyonlar yapt›... “ A K P ve Gülen’i
B it i rme Pl a n›”n›n maddeleri yürürlükteydi ve fakat baﬂl›¤›nda “Devr i m c i l e ri bi t i r me pl a n › ” yaz›yordu. Alt›nda Albay Dursun Çiçek’in
imzas› de¤il, AKP’nin ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n imzas› vard›.

z Planda, “ aranacak evlere,
gizlice o evlerde ç›km›ﬂ gibi Alevileri kötüleyen yay›nlar, belgeler konaca¤›” yaz›l›d›r. Y›llard›r devrimci-demokrat insanlar›n evlerinde
yap›lan aramalarda polis ve asker
bu tür imal edilmiﬂ, uydurma dosyalar ve belgeler koymuﬂtur.
12 Eylül öncesi Alevi-Sünni çat›ﬂmas› yaratan oligarﬂi, bugün de

yine o k›ﬂk›rtma için eylem
planlar› yapmaktad›r. Oligarﬂinin devrim korkusu
her zaman halk güçlerini
bölme, birbirine karﬂ› k›ﬂk›rtma politikas›n› sürdürmesini getirmiﬂtir.
z Muhaliflere, düﬂüncesini be¤enmedi¤i kiﬂilere
karﬂ› planda öngörülen
yöntemlerden biri de, “askeri suç”
icat edip dava açmakt›r. Suç’un askerisini her zaman yapamasalar da,
“suç” icat etmekte, oligarﬂinin üstüne yoktur. Direnmek, türkü söylemek, halay çekmek, bir bas›n toplant›s›na kat›lmak, bir kitab› okumak, halk› ve ayd›nlar› sindirmenin
yöntemleri olarak “suç yaratma”
politikas›n›n tipik örneklerindendir.
Peki, bu tür yöntemler y›llard›r,
Sol’a, devrimci mücadeleye karﬂ›
uygulan›rken, A K P ’liler ve Gülenc i l e r n e re d e y d i? . . .
Bu y›llar boyunca tek bir kez olsun biz AKP’nin ya da Gülen tarikat›n›n bu yöntemlere karﬂ› ç›kt›¤›n› görmedik, duymad›k...
Asl›nda onlar›n bu tür yöntemlere karﬂ› olduklar› san›lmas›n. Böyle
düﬂünmek onlar› tan›mamak olur.
AKP’nin demokratl›kla, hak ve özgürlüklerle ilgisi yoktur. Asl›nda
bugüne kadar bunu defalarca da
göstermiﬂtir. O en fazla bu örnekte
oldu¤u gibi “kendine demokrat”t›r.
Fethullahç›lar için de ayn›s› geçerlidir. Onlar sadece bu yöntemler kendilerine uygulanmak istendi¤i için
hop oturup hop kalkmakta ve “demokrasi havarisi” kesilmektedirler.
Bugün, Genelkurmay plan› için
“AKP’yi bitirme plan›” diye fevaran eden AKP, kendi iktidar› döneminde bu yöntemleri devrimcilere,
karﬂ› uygularken sorun yoktu. A K P
polisinin çal›ﬂma yöntemi tastamam o belgedeki çerçevededir.
AKP polisi hep bu yöntemlerle çal›ﬂmaktad›r.
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Kald› ki, AKP’nin “psikolojik savaﬂ”› nas›l kendine tabi k›larak kurumsallaﬂt›rd›¤›n› biliyoruz.
Kontrgerilla örgütlenmelerini da¤›t›yoruz demagojilerini yapt›klar› s›rada, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› bünyesinde 81
ilde Toplumla ‹liﬂkiler Baﬂkanl›¤›
(T‹B) isimli psikolojik savaﬂ mekanizmas›n› kuran kendileriydi.
AKP Hükümeti, 81 ilde faaliyette
olan bu birimlerin n e l e r yapt›¤›n›
aç›klayabilir m i ?
Psikolojik savaﬂ ayg›t›n›n kurumlar› olan Toplumla ‹liﬂkiler Bürolar›’nda bir arama yap›lsa, sözkonusu
belgenin benzerlerinden yüzlercesinin ç›kaca¤› kesindir.
O halde, dedi¤imiz gibi geriye
AKP’nin ve Fethullahç›lar’›n itiraz
etti¤i tek ﬂey kal›yor: Bu yöntemlerin
kendilerine karﬂ› kullan›lmas›.
Belgeyi yay›nlayan Ta r a f Gazetesi için de ayn› ﬂey geçerlidir; onlar da
devrimcilere karﬂ› uygulanan benzer
yöntemleri, y›llard›r görmezden gelirken, “demokratl›k” ad›na, oligarﬂi içi
saflaﬂmada taraf olmaktad›rlar.
Aç›kça görülüyor ki, halka karﬂ›
savaﬂta AKP, bugün çat›ﬂt›¤› Genelkurmay ile ayn› yöntemleri kullanmaktad›r. AKP’nin ve Gülen grubunun sorunu bu yöntemlerin kendilerine karﬂ› kullan›lmas›d›r. Yoksa hiçbirinin halka karﬂ› savaﬂta bu yöntemlerin devrimcilere, yurtseverlere karﬂ›
kullan›lmas›na i t i r a z l a r › yoktur.
Fethullahç›lar’›n yay›nlad›¤› Aksiyon Dergisi’ne, Z a m a n Gazetesi’ne,
Samanyolu Televizyonu’na bak›n, bu
yöntemlerin her gün onlarcas›na birden baﬂvurduklar› görülür. Her gün
onlarca haberle, programla, devrimcilere karﬂ› karalamalar, iftiralar yapmakta, psikolojik savaﬂ›n i¤renç yöntem ve yalanlar›na baﬂvurmaktad›rlar.
Onlar›n alt›nda da Dursun Çiçek de¤il, E k rem Dumanl› gibilerin imzas›
ve veya “Hocaefendi”nin onay› vard›r.
O yöntemler kendilerine yöneldi¤inde birden bire demokrat kesilseler
de, ayn› yöntemi kendileri uygulad›¤›
sürece, yak›nmaya da, kimseyi eleﬂtirmeye de haklar› yoktur.
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ITUC Sendikal Haklar Raporu
2008’de 76 Sendikac› Katledildi
U l u s l a r a r a s › S e n d i k a l a r K o n f e d e r a s y o n u (II T U C), 143 ülkedeki
sendikal hak ihlallerine iliﬂkin yay›nlad›¤› 2009 Raporu’nda iﬂçi haklar›n› savunma eylemlerinden dolay› dünya genelinde 76 sendikac›n›n
katledildi¤ini aç›klad›. Katledilen sendikac›lar›n önemli bir bölümü,
49’u Kolombiya’da katledildi. Raporda çok say›da sendikac›n›n da fiziki sald›r›ya, hakarete maruz kald›¤›, y›ld›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› ve tutukland›¤› belirtildi. En ç ok sendi ka c› n›n t utu kla nd›¤› ülke l er ﬂ u n l a r :
B i r m a n y a , B u r u n d i , ‹ r a n , G ü n e y K o re, Tü rk i y e , Tu nus , Zim ba bwe .
Raporda, sendikac›lara yönelik bask› ve katliamlar›n iktidarlardan
ba¤›ms›z olmad›¤› ﬂu ifadelerle anlat›l›yor: “Birçok vakada hükümetler
direkt veya dolayl› olarak cinayetlere bulaﬂt›. 7 ülkede ayn› zamanda 50
ölüm tehdidi kayda geçti, 25 ülkede de 100 fiziki sald›r› gerçekleﬂti.”
Rapora göre 20’si Afrika ülkesi olmak üzere 68 ülkede sendikal ça l›ﬂmalar›ndan dolay› 7500 kad›n ve erkek iﬂçi iﬂten ç›kart›ld›. 2008 y› l › n d a 2 0 0 0 ’ d e n f a z l a i ﬂ ç i y i i ﬂ t e n ç › k a r t a r a k re k o n k › r a n ü l k e n i n i s e
TÜRK‹YE oldu¤u belirtildi. Türkiye’yi 600 iﬂten ç›kartmayla Endonezya takip ediyor.
Raporda Türkiye’de sendikac›lara uygulanan adli bask› ve polis ﬂiddetine dikkat çekildi. 1 May›s’ta ‹stanbul’da polisinin sendikac›lara yönelik sald›r›s›na, Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas› (SES)
yöneticisi Meryem Özsö¤üt’ün 8 ay tutuklu kalmas›na da yer verildi.

P e r u : D i re n i ﬂ g e r i a d › m a t t › r d ›
Peru’da, ülkenin kuzeyinde verimli topraklar› bar›nd›ran ya¤mur ormanlar›n›n hükümet taraf›ndan emperyalist tekellere “kiraya” vermesine karﬂ› Amazon yerlilerinin direniﬂi, hükümete geri ad›m att›rd›.
Topraklar›n›n emperyalist tekellere peﬂkeﬂ çekilmesine tepki göstererek yollar› kesme gibi çeﬂitli protesto eylemlerine baﬂvuran, polisin sald›r›lar› sonucu onlarca kiﬂinin katledilmesine ra¤men direniﬂi b›rakmayan Amazon yerlilerinin kararl› direniﬂi sonuç verdi. Peru hükümeti,
yapt›¤› yasal düzenlemeyi s ü resiz ask›ya alaca¤›n› aç›klad›.

Sri L anka’da Toplama K amplar›
Sri Lanka devletinin Tamiller’e karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i yoketme sald›r›s›n›n ard›ndan, sa¤ kalan Tamiller’in yerleﬂtirildikleri kamplar, Nazi
toplama kamplar›n› aratm›yor. ‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, halen toplama kamplar›nda 300 bine yak›n Tamil’in oldu¤u belirtildi. Kamplarda tutulan Tamiller’in bask› alt›nda
tutuldu¤u, hareket özgürlüklerinin olmad›¤› ﬂiddetli ya¤murlar›n da etkisiyle yaﬂam›n çok daha zorlaﬂt›¤› vurguland›.

Mücadele S ürecek!

16 Haziran’da Tamil Eelam Kurtuluﬂ
Kaplanlar› (LTTE) sözcüsü de mücadelenin devam edece¤ini, mücadelenin bundan sonraki sürecini yönetmek üzere "geçi ci bir h ü k ü m e t k u r a c a k l a r › n › " aç›klad›.
LTTE sözcüsü Selvarasa Pathmanathan, halk›n a n a v a t a n v e ö z e r k lik istedi¤ini belirterek, ba¤›ms›zl›k ideallerinden vazgeçme yecekle r i n i vurgulad›.
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Erdo¤an yine yalan söylüyor, yine çarp›t›yor...

IMF’yle ‹liﬂkiler Hiçbir Zaman
‘Siyasi Talep’siz Olmad›
Baﬂbakan Erdo¤an geçen haftalarda ekonomik krize “çözüm” olarak 3 yeni teﬂvik paketi aç›klam›ﬂt›.
Bu paketlerin içinde çerçevesi henüz belli olmamakla birlikte IMF
ile ilgili maddeler de bulunuyor.
Yaklaﬂ›k 14 ayd›r IMF ile görüﬂmeler sürdürülüyor. Erdo¤an IMF’den
baz› teklifler geldi¤ini, hükümetinde baz› önerilerde bulundu¤unu belirterek, ﬂöyle söyledi:
“Bu öneriler siyasi öneri taﬂ›yorsa, buna olumlu bakamay›z, kabul etmeyiz... Biz IMF ile finans›
konuﬂmal›y›z... ‹ﬂin siyasi neticeleri
boyutu oluyorsa, bunun üzerine bu
karar› biz veririz.” (‹hlas Haber
Ajans›, 4 Haziran 2009)
Burjuva politikac›s›, kendi iﬂbirlikçi, ç›karc› politikalar›n› ve pazarl›klar›n› “vatan›n, milletin ç›karlar›” diye gösterir halka. Erdo¤an da
öyle yap›yor.
IMF ile bugüne kadar yap›lan
anlaﬂmalar, sadece “finansal”, sadece ekonomik anlaﬂmalar m›yd›?
IMF’nin bugüne kadar hiçbir siyasi
talebi olmam›ﬂ m›yd›?
IMF ile AKP aras›ndaki pazarl›klar›n muhtevas›, halka aç›klanmam›ﬂ olsa da ﬂu aç›kt›r ki, yukar›daki aç›klama do¤ru de¤ildir. Çünkü IMF, tarihinin hiçbir döneminde
sadece “ e ko no mi k ” bir örgüt olmam›ﬂt›r. Hiçbir zaman sadece “ f i n a nsal iﬂler”le u¤raﬂan bir örgüt olmam›ﬂt›r. IMF’nin tüm anlaﬂmalar›,
program ve direktifleri do¤rudan

Emperyalist sistemden
kopmadan IMF’den ve benzerlerinden kurtulamazs›n›z.
Emperyalizm de, git deyince
gitmez, itirazlar› kaale almaz;
onu ancak savaﬂla
kovabilirsiniz.
Say›: 185

veya dolayl› olarak siyasi b i r y a n
i ç e r i r. IMF, krediler karﬂ›l›¤›nda ülkelerin yönetimlerine her zaman
DO⁄RUDAN müdahale etmiﬂtir.
En basitinden daha önce defalarca aç›¤a ç›km›ﬂ oldu¤u gibi, IMF iﬂçine ﬂu kadar ücret ver, memuruna
ﬂu kadardan fazla verme, ﬂu sosyal
harcamalar› k›s, bütçeni ﬂöyle yap,
e¤itime ﬂu kadar, sa¤l›¤a bu kadar
ay›r diye sürekli direktifler vermektedir. Emekçilerin aleyhine al›nan
bütün kararlarda IMF’nin imzas›
vard›r. Bunlar, sadece “ekonomik”
iﬂler midir? Erdo¤an kavramlar›
e¤ip bükerek gerçe¤i gizliyor.
IMF’nin bütün talepleri ülkenin
YÖNET‹M‹NE MÜDAHALED ‹ R ve bu müdahalenin kendisi zaten siyasald›r.

Batakl›¤a giden yol:
IMF üyeli¤i
Türkiye, IMF’ye, 11 Mart
1947’de kuruluﬂundan üç y›l sonra
üye olmuﬂ üye olmas›yla birlikte
IMF’nin ekonomik ve siyasi dene timi alt›na girmiﬂtir. IMF’nin yap›s› gere¤i zaten baﬂka türlü olmas›
mümkün de¤ildir. Bugüne kadar
IMF ile 19 S t a n d - b y(*) Anlaﬂmas›
imzalanm›ﬂt›r.
Sadece 1958-1971 aras›nda 11
destekleme anlaﬂmas› yap›lm›ﬂt›r.
1971-1978 aras›nda bir anlaﬂma imzalanmazken, 1978’de en kapsaml›
IMF programlar›ndan biri uygulamaya konulmuﬂtur. IMF’nin direktifleri ile uygulamaya sokulan 24
O c a k 1 9 8 0 k a r a r l a r ›, emekçilere
karﬂ› tam bir sald›r› program›yd›.
Emperyalizm bu programla, yenisömürge Türkiye ekonomisine yeni
bir ﬂekil veriyor, K‹T’lerin özelleﬂtirilmesi, serbest bölgeler gibi emperyalist tekellerin ihtiyaçlar›na cevap veren yeni uygulamalar getiriliyor, ücretler ve maaﬂlar düﬂürülüp,

iﬂten ç›karmalar kolaylaﬂt›r›l›yordu.
Bu öyle bir sald›r› program›d›r ki,
uygulanmas› ancak 12 Eylül 1980
faﬂist cuntas›yla mümkün olabilmiﬂtir. Diyebiliriz ki, 12 Eylül faﬂist
cuntas›n›n en temel misyonlar›ndan
biri de IMF program›n›n uygulanmas›n› sa¤lamakt›. Hal buyken,
IMF’nin “siyasi talepleri” olmad›¤›
nas›l söylenebilir?
Ülkemizde ﬂu anda ekonomiin
bir çok alan› IMF ve Dünya Bankas› talimatlar›yla kurulan “üst kurullar” taraf›ndan yönetiliyor. Sermaye
Piyasas› Kurulu, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Enerji
Piyasas› Düzenleme Kurumu, ﬁeker
Kurulu, Tütün Kurulu, Kamu ‹hale
Üs kurumu, Transit Petrol Boru
Hatlar› Kurulu ve di¤erleri, ba¤›ml›l›¤›n organlar›d›r ve Bülent Ecevit
onlar için “denetleyemiyoruz, ipin
u c u n u k a ç › r d › k ” diyordu. Daha
nas›l “siyasi müdahale” olsun?!
1980’lerin ilk yar›s› boyunca
ekonomi tamamen IMF’nin verdi¤i
k rediler ve d i rektifler çerçevesinde yönetildi. 1994’e kadar IMF ile
her hangi bir anlaﬂma imzalanmam›ﬂt›r. 1994’e gelindi¤inde ciddi bir
ekonomik kriz ve bütçe aç›¤› sonucunda IMF ile bir anlaﬂma daha imzalan›rken, bunu 1999, 2000 ve
2002 y›llar›ndaki yeni anlaﬂmalar
izlemiﬂtir. Seçim meydanlar›nda ve
iktidara geldi¤inde, “IMF’yle iﬂimiz
bitince gönderece¤iz” diyen A K P
de 2002’den beri ülkemiz ekonomisini IMF, Dünya Bankas› direktifleriyle yönetmektedir.
Sonuç?
IMF’nin yönetti¤i Türkiye, sürekli büyüyen bir b o r ç b a t a k l › ¤ › n a
sürüklenmiﬂtir. 2007 itibar›yla Türkiye 8.7 milyar d o l a r l a, IMF’ye en
çok borçlu ülke durumuna gelmiﬂti.
IMF’yle yap›lan anlaﬂmalar neticesinde Türkiye’nin iç ve d›ﬂ borcu
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yüzde 181.9 oran›nda artm›ﬂt›r.
IMF direktifleri ile sa¤l›k, e¤itim ticarileﬂtirilmiﬂ, çal›ﬂanlar için kölelik yasalar› anlam›na gelecek yeni
yasal düzenlemelere gidilmiﬂ, ücretler düﬂürülmüﬂ, iﬂten ç›karmalar
artt›r›lm›ﬂ, sendikas›zlaﬂt›rma, esnek çal›ﬂma, mezarda emeklilik
gündeme getirilmiﬂ, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›’nda
“reform” ad› alt›nda halk›n varolan
güvenceleri ellerinden al›nm›ﬂt›r.

AKP–IMF pazarl›¤›
ba¤›ms›zl›¤›n de¤il,
ç›karlar›n p azarl›¤›d›r
AKP hükümeti ﬂu anda 20.
S t a n d - b y anlaﬂmas›n› imzalamaya
haz›rlanmaktad›r. 3 y›ll›¤›na geçerli
olmas› beklenen bu anlaﬂmayla 45
m i l y a r d o l a r l › k kredi al›nmas› gündemdedir. IMF’den al›nacak bu kredilerle Türkiye’nin borçlanmas› daha da artacak, ba¤›ml›l›k katlanarak
devam edecektir. Al›nan krediler ise
mevcut krizin etkilerini azaltmak
için tekelci burjuvazi taraf›ndan
kullan›lacak, tekeller rahatlarken,
faturas›n› halk ödeyecektir.
Erdo¤an sanki IMF anlaﬂmas›na
karﬂ›ym›ﬂ gibi bir görünüm vererek,

ﬁovenizmin IMF
Muhalefeti(!)
I M F, Ermenistan, Kürt sorunu ve K›br›s konusunda bir ﬂey
istemesin de, ne isterse istesin
Düzen muhalefetinin IMF anlaﬂmas›na karﬂ› ç›k›ﬂlar› da riyarkarcad›r. Baykal diyor ki: “ IMF’nin siyasi
talebini aç›kla: ‹ktidar IMF’nin... siyasi talep getirdi¤ini söyleyerek ‘kabul edemeyiz’ diyor. Baﬂbakan
IMF’nin Türkiye’den hangi siyasi
talepleri istedi¤ini aç›klamal›d›r.
K›br›s m›, Ermenistan m›, az›nl›klar
konusunda m› talepleri var?”
Bahçeli de ﬂöyle diyor: “Erdo¤an’›n IMF’nin siyasi taleplerinin
neler oldu¤unu milletimize aç›klamas› siyasi namus ve vicdan mesele-
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“IMF’ye mecbur de¤iliz, IMF olmazsa ölecek miyiz? ‹cab›nda kusura bakmay›n deriz. ... Bizi bu noktaya getirmesinler. Brezilya nas›l yapt›?” diyor. (NTV, 11 Haziran 2009)
Erdo¤an 3 Kas›m 2002’de iktidara geldiklerinde “... öyle kolay
teslim olmayaca¤›z... iﬂimiz bitince
en k›sa zamanda gönderece¤iz” demiﬂti. Aradan 6 y›l› aﬂk›n zaman
geçti, hala gönderemediler!
Erdo¤an’›n ve di¤er AKP hükümeti üyelerinin daha sonra da bu tür
ç›k›ﬂlar› oldu ama IMF ile iliﬂkiler
devam etti. ﬁubat 2002’de 18.
S t a n d - b y, O c a k 2 0 0 5 ’ d e 1 9 . S t a n d by anlaﬂmalar› imzaland›. IMF’ye
ba¤›ml›l›k AKP iktidar›nda da pekiﬂerek devam ediyor. Çünkü bu öyle
bir ba¤›ml›l›kt›r ki, emperyalist sist e m d e n k o p m a d a n ondan veya
benzerlerinden kurtulamazs›n›z.
ﬁu anda AKP ile IMF aras›ndaki
pazarl›klar›n ne üzerine oldu¤u henüz tam aç›kl›k kazanmam›ﬂt›r; ancak tart›ﬂman›n, “ba¤›ml›l›k” konusunda olmad›¤› kesindir. AKP, IMF
ile Türkiye’nin ba¤›ms›zl›¤› üzerine
de¤il, en fazla, ﬂu veya bu tekelin
ç›karlar› ve kendi “ya¤ma ve sada ka ekonomisi”nin ihtiyaçlar› üzerisi haline gelmiﬂtir. Siyasi talepler
aras›nda Ermenistan s›n›r kap›s›n›n
aç›lmas› yer alm›ﬂ m›d›r? Kürt sorunuyla ... ilgili bir dayatmaya maruz
kal›nm›ﬂ m›d›r?..”
Düzen muhalefetinin bak›ﬂ aç›s›n›n tercümesi ﬂudur: IMF, Ermenistan, Kürt sorunu ve K›br›s konusunda bir ﬂey istemesin de, onun d›ﬂ›n da ne isterse istesin. IMF’nin ülkeye yönetimine müdahale etmesini,
emekçinin ücretini, ülkenin bütçesini belirlemesini “siyasi talep”, siyasi
müdahale olarak görmüyor onlar.
IMF’nin emperyalist tekeller için istedi¤i ekonomik ayr›cal›klar› “milli
menfaatlere ayk›r›” görmüyorlar.
Emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k
gibi bir düﬂünceyi beyninden ve
politikalar›ndan tamamen silmiﬂ bir
anlay›ﬂ›n IMF’ye muhalefeti de bu
kadar olabilir.

ne pazarl›k yapabilir. Pazarl›k nas›l
sonuçlan›rsa sonuçlans›n, yap›lacak
anlaﬂman›n ülkemiz üzerindeki emperyalist boyunduru¤u art›raca¤›
kesindir.
Emperyalist sistemin bir parças›
olup, IMF’ye de üye her ülke, sonuçta tekellerin isteklerine, dayatmalar›na uymak zorundad›r. Türkiye oligarﬂisi hem IMF’ye b o r ç l u
hem de m u h t a ç durumdad›r. Erdo¤an’›n bu ç›k›ﬂlar› da bu anlamda
iﬂbirlikçili¤ini gizlemek için halk›n
gözünü boyamaya yöneliktir.
AKP iktidar› da, düzen muhalefeti de, IMF’ye ba¤›ml›l›k konusunda ekonomik ve siyasi yan aras›nda
suni bir ayr›m koyarak gerçe¤i çarp›tmaktad›rlar. Bugüne kadar hiçbir
burjuva partisi IMF ile yap›lan anlaﬂmalara temelden karﬂ› ç›kmam›ﬂt›r. IMF’ye karﬂ› ç›kmak Türkiye’nin emperyalizme olan ba¤›ml›l›¤›na, yeni-sömürgecilik iliﬂkilerine, iﬂbirlikçi oligarﬂiye, tekellerin
isteklerine karﬂ› ç›kmak demektir.
Hiçbir düzen partisi bunlar› yapamaz. Hiçbirinin ba¤›ml›l›¤a, vatan›m›z›n emperyalistlere peﬂkeﬂ çekilmesine, halk›n sömürülmesine itiraz› yoktur. ‹kincisi, emperyalizme
karﬂ› savaﬂ cüretine dönüﬂmeyen bir
itiraz›n da zaten günümüzde anlam›
yoktur. Emperyalizm, git deyince
gitmez, itirazlar› kaale almaz; onu
ancak savaﬂla kovabilirsiniz.
‹ﬂte bu nedenledir ki, hangi düzen partisi iktidara gelirse gelsin tekellerin istekleri do¤rultusunda,
IMF ile iliﬂkileri devam ettirecektir.
IMF, Dünya Bankas› ve benzeri kurumlarla iliﬂkiler ancak ülkemiz ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤›nda, emperyalistlerle b ü t ü n a n l a ﬂ m a l a r i p t a l
edildi¤inde sona erer. Bunu da ancak Devrimci Halk ‹ktidar› sa¤layabilir. Yeni IMF anlaﬂmas›n›n bizi
daha çok yoksullaﬂt›rmas›n›, iﬂimizden etmesini, aç b›rakmas›n› istemiyorsak IMF’ye ve emperyalizmle
olan bütün anlaﬂmalara ve bütün iﬂ b i r l i k ç i i k t i d a r l a r a toptan karﬂ›
ç›kmal›y›z.
(*) Kullan›lmaya haz›r kredi
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r › a l t › n d a yaﬂad›¤› ve çocuk iﬂçili¤in giderek art›¤›, havyan haklar›n›
güvence alt›na alan Avrupa’n›n çocuk haklar›n› unuttu¤u belirtiliyor.
Örne¤in AB üyesi ‹talya’da resmi
rakamlara göre 14 yaﬂ›ndan küçük
çal›ﬂan çocuk say›s› 300-500 b i n
aras›nda de¤iﬂiyor. Eski sosyalist,
bugün ise AB üyesi olan ülkelerde
yoksul çocuklar›n say›s›n›n en üst
seviyelere ç›kt›¤› bildiriliyor. Avru-

‹ﬂte kimilerinin bize ÇA⁄DAﬁLIK diye sundu¤u gerçek:
Kapitalizm, 218 milyon çocu¤u ücretli kölesi olarak çal›ﬂt›r›yor

KAP‹TAL‹ZM ÇOCUKLARI DE⁄‹L,
ÇOCUKLARI SÖMÜRMEY‹ SEVER!
Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü
(ILO) 12 Haziran 2002’de çocuk iﬂçili¤ini yasaklam›ﬂ ve bugünü D ü nya Çocuk ‹ﬂçili¤iyle Mücadele
G ü n ü ilan etmiﬂti. Ancak kapitalizm tüm dünyada yo¤un olarak çocuk eme¤ini kullanmaya devam
ediyor. ILO halen dünyada 218 mil yon çocuk iﬂçi oldu¤unu aç›klad›.
UNICEF raporlar›na göre de, çal›ﬂt›r›lan çocuklar okula devam edemiyor. Dünya genelindeki çocuk iﬂçilerin 120 milyonu “ t a m g ü n ” çal›ﬂt›r›l›yor.
Çocuk iﬂçilik, yoksullu¤un en
yo¤un oldu¤u k›talarda yayg›n do¤al olarak. Çocuk iﬂçilerin yüzde
61’i Asya, yüzde 32’si A f r i k a’da
bulunuyor. Afrika’da durum o halde
ki, çocuklar›n yüzde 41’i çal›ﬂ›yor.
Bir baﬂka çarp›c› olgu, çocuk iﬂçiler içinde k›z çocuklar›n›n oran›d›r. Dünyada 100 milyon k›z çocu¤u okulundan al›n›p en kötü iﬂlerde
çal›ﬂt›r›l›yor.
Rakamlar, nas›l bir dünyada yaﬂad›¤›m›z›, kapitalizmin nas›l vahﬂi
bir üretim biçimi oldu¤unu tart›ﬂmaya yer b›rakmayacak kadar aç›k gösteriyor. Çal›ﬂt›r›lan çocuklar›n 60
milyon’u s›radan iﬂlerde de de¤il,
f u h u ﬂ t a, u y u ﬂ t u r u c u k a ç a k ç › l › ¤ › n -

Say›: 185

da veya köle olarak çal›ﬂt›r›l›yor.
Çal›ﬂmak, yine de belki bir
“ﬂans” kapitalizmde. Çünkü, emperyalist sistem, “sinekler gibi” öldürüyor çocuklar›m›z›. ‹ﬂte bunlar
da ölümlerimizin rakam›d›r: Dünya’da her ay 900 bin çocuk yoksul l u k t a n ölüyor. Ve her gün 25 bin
çocuk, k›zam›k, s›tma, difteri ve
z a t ü r re gibi hastal›klardan ölüyor.
Kapitalizm dünyan›n hemen bütün ülkelerinde çocuklar›m›z›n
eme¤ini böyle sömürüyor, onlar›
böyle katlediyor.

Çocuklar›n hamisi,
burjuvazi de¤il, iﬂçi s›n›f›d›r
“Uygar” Avrupa’da çocuk iﬂçili¤i Afrika’ya, Asya’ya göre daha az;
ama bu kimseyi yan›ltmas›n. Bugün
‹ngiltere’ye baﬂta Çin, Afganistan,
Nijerya, Romanya olmak üzere birçok ülkeden yüzlerce çocuk, köle
olarak getirilmekte, kimisi fuhuﬂta,
kimisi köle olarak çal›ﬂt›r›lmaktad›r.
ABD’de 100 binin üzerinde çocuk
t u t u k l u köle gibi çal›ﬂt›r›l›yor.
Avrupa’da da hayat çocuklar
için zorlaﬂmaya baﬂlad›. AB’nin haz›rlad›¤› bir raporda Avrupa’da h e r
5 ç o c u k t a n b i r i n i n y o k s u l l u k s›n› -

pa’daki mülteci çocuklar ise çok
daha kötü ﬂartlarda yaﬂ›yor.
Kapitalizm, 1700’lerin sonlar›na
kadar, çocuklara idam cezas› verip,
en a¤›r iﬂlerde çal›ﬂt›r›yordu. Çocuklar›n çal›ﬂt›r›lmamas›na iliﬂkin
düzenlemeler, burjuvazinin hümanistli¤inin de¤il, iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesininin sonucunda kabul edildi. Ancak kapitalizm yine de çocuk
eme¤ini kullanmaktan vazgeçmedi.
F›rsat›n› buldukça, güçler dengesi
uygun oldukça, çocuklar› ücretli
köle yapmakta sak›nca görmedi; o
durumda çocuk haklar›na iliﬂkin yasalar ve sözleﬂmeler de yaln›zca
gözboyama arac›na dönüﬂtü.

Çocuk sömürüsünün baﬂ
sorumlusu: Emperyalistler!
Dünyan›n her yerinde çocuklar›m›z›n aç, yoksul, e¤itimsiz b›rak›lmas›n›n ve çal›ﬂmaya zorlanmas› n › n tek sorumlusu kapitalizmdir.
Çünkü kapitalizm, e n y ü k s e k k â r
için, her zaman en ucuz eme¤i kullanmak ister ve çocuk eme¤i, emeklerin en ucuzudur.
Bu nedenle emperyalist tekellerin ço¤u, üretimlerini, bu en ucuz
iﬂgücünü bol bol bulabilecekleri ül-
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kelerde sürdürüyorlar. Nike, Adi d a s , P u m a gibi tekeller Asya’n›n
taﬂeron firmalar›nda yoksul halk›n
çocuklar›n› çal›ﬂt›r›yor.
Patronlar, neden çocuk iﬂçi çal›ﬂt›rd›klar›n› gayet özlü bir biçimde
anlat›yorlar: “Bir kere az yemek yi yorlar, fazla konuﬂmazlar ve itaatk a r l a r.” Dahas›; çocuklar ne ücret
art›ﬂ› istiyor, ne sigorta, ne izin ne
de sendika... Dolay›s›yla, s ö m ü r söm ü re b i l d i ¤ i n k a d a r !
ILO, UNICEF gibi kurumlar her
y›l böyle raporlar yay›nlar, mücadele kararlar› al›rlar. Ama kapitalizm
çocuklar›m›z› köle gibi çal›ﬂt›rmaya
devam eder. Çünkü bu tür kurumlar›n çocuk eme¤inin sömürülmesine
karﬂ› getirebilece¤i bir çözüm yoktur. Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’deki
çocuk eme¤inin sömürüsüne karﬂ›
geliﬂtirdi¤i “proje” ise; çocuk iﬂçilerin ailelerine, çocuklar›n okula gitmeleri ve meslek e¤itim kursu almalar› koﬂuluyla yard›m edilmesinden ibarettir. M›s›r’da ise çocuklar›n çal›ﬂmas›na ancak okula gitmesi
koﬂuyla izin veriliyor. Bu demektir

“Çocuklar›m›z en de¤erli
hazinemiz”, “gelece¤imizdir”
sözleri, do¤ru sözlerdir ama
bugün k apitalizm t araf›ndan,
burjuvazi v e k üçük-bujruvazi
taraf›ndan içi boﬂalt›lm›ﬂ sözlere
dönüﬂmüﬂtür.
ki, insan eme¤i üzerindeki sömürü
devam etti¤i sürece çocuk eme¤i
üzerindeki azg›nca sömürü de devam edecektir.
Ülkemizde de çocuklar›n al›nteri
kapitalistlerin kasalar›na akmakta,
köle gibi çal›ﬂt›r›lmaktad›r. Çocuklar
dayakla e¤itilip, açl›kla terbiye
edilirler. Ufac›k bedenleri fabrikalarda, tarlalarda, atölyelerde saatlerce çal›ﬂmaktan, hastal›ktan yorgun
düﬂer. Okul, tatil, oyuncak nedir bilmeden “yaﬂayan” yüzbinlerce çocuk!.. Binlercesi sokaklarda yaﬂar.
Binlerce ailesiyle birlikte tarlalarda
çal›ﬂmak için “mevsimlik iﬂçi” olur.
Binlercesinin yoz kültürün içinde kiﬂilikleri ezilip, hayatlar› çal›n›r.
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Çocuklar› ‘en uzun süre’
çal›ﬂt›ran ac›mas›z ülkelerin
baﬂta gelenlerinden biri:
Türkiye
ILO’nun bir baﬂka raporuna göre
de çocuk eme¤inin en vahﬂi ﬂekilde
kullan›ld›¤› ülkelerden biri de ülkemizdir. “K›z Çocuklar›na Bir ﬁans
Verin” baﬂl›kl› raporda içlerinde
Türkiye’nin de bulundu¤u 16 ülkede, 5-14 yaﬂ aras›ndaki k›z çocuklar› tar›mdan sanayiye kadar en a¤›r
iﬂlerde çal›ﬂt›r›l›yorlar.
Türkiye, Mali ve Senegal’den
sonra çocuklar› en uzun çal›ﬂt›ran
ülke durumunda. Türkiye’de çocuk
iﬂçi olarak çal›ﬂt›r›lan k›z çocuklar›
haftada 30 saat, erkek çocuklar›
ise 25 saat çal›ﬂt›r›l›yor.
Türkiye ‹statistik Kurumu’nun
(TÜ‹K) 2006 Çocuk ‹ﬂgücü Araﬂt›rmas›’na göre, Türkiye’deki 6-17 yaﬂ
grubunda bulunan 16 milyon 264
bin çocu¤un yüzde 6’s› yani 958 bi ni çal›ﬂ›yor.
Halen 6-13 yaﬂ aras›nda okula
gitmeyen 220 bin çocu¤umuz var.
Türkiye’de çocuk olma yaﬂ›, 18
yaﬂ›na kadarki yaﬂ aral›¤› olarak belirlenmiﬂtir; ama iﬂ çal›ﬂma konusuna gelince, çal›ﬂma yaﬂ›, yasalarda
12 olarak belirlenmiﬂtir. Yani yasalar diyor ki, 12 yaﬂ›ndaki çocu¤u çal›ﬂt›rabilirsin. Bu bile en ucuz iﬂgücü olan çocuk eme¤i sömürüsünün
yasalarla nas›l me ﬂrula ﬂt ›r› ld› ¤›n›
göstermeye yetiyor.
Bu nedenlerle ülkemizde çocuklar fabrikalarda, tarlarda köle gibi
çal›ﬂt›r›l›yorlar. Türkiye çocuklar›n
ç o c u k p a z a r l a r › n a ç›kar›ld›¤› bir
ülke. Yoksulluk, çaresizlik, açl›k aileleri “çocuklar›n› bile satacak”
duruma getiriyor. Bu suç, devletin
suçudur.
Emperyalist tekellerin ç›karlar›
için çal›ﬂan düzen, ÇOCUKLARIMIZA DÜﬁMANDIR. ‹ﬂte bu nedenle kapitalizmin köleleﬂtirdi¤i çocuklar›m›za yaln›zca sosyalizm özgürlüklerini geri verebilir. Yaln›zca
sosyalist ülkelerde çocuk iﬂçi çal›ﬂt›rmak y a s a l a r l a y a s a k l a n m › ﬂ t › r.
Çocuklar›n e¤itimi, sa¤l›¤›, sosyal

geliﬂimi, devlet taraf›ndan yasalarla
garanti alt›na al›nm›ﬂt›r.
2001 y›l›nda ABD’den Küba’ya
çocuk e¤itimi ile ilgili araﬂt›rma
yapmak için giden e¤itimciler, Kübal› çocuklar› ﬂöyle anlat›yorlar:
“Küba yüzleri gülen, ayakl ar› dans
e de n , zi h in l er i p o li ti k ö ¤r e ti ler l e
ge l iﬂ e n, ki t ap he di ye si ne oy unc ak
he diyes i ka da r sev ine n ç ocukla r›n
ü lk esi. On lar sa ye sin de Kü b a g el iﬂ meye devam edecek.”
Granma International Gazetesi’nde ç›kan bir yaz›da ise “ K ü ba’n›n ayr›cal›kl› sahipleri çocuk l a r ” ﬂöyle anlat›l›yor: “ D ün y a n › n
p e k ç ok kö ﬂe s i n d e ç o c uk o l m a k bi r
ayr ›cal ›k s ay›lmaz ama bugün Kü ba’da gelinen noktada, her çocu ¤un do¤umundan itibaren tüm te mel haklara sa hi p olmas› gi bi bir
ayr›cal›¤› vard›r.”
Küba’da bir tek tutuklu çocuk
yoktur. Çocuklar›n çal›ﬂmas› yasakt›r. Bütün ekonomik ambargoya ra¤men Küba binde 5.6 ile dünyada
bebek ölümlerinin en düﬂük oldu¤u
ülkedir. Ö¤renciler derslerden sonra
haftada 6 saat sanat çal›ﬂmalar›na
kat›l›rlar.
D e v r i m c i H a l k ‹ k t i d a r › n d a da
çocuk eme¤inin sömürülememesi
h e r türlü yasal, kurumsal düzenleme ile garanti alt›na al›nacakt›r.
H a l k A n a y a s as› Tasla¤›’nda bu anlay›ﬂ ﬂu ﬂekilde ortaya konulmuﬂtur:
“Madde 33: h-Çocuklar iﬂçi
olarak çal›ﬂt›r›lamaz. Ç ocuk eme¤ i
kullan›m› yasakt›r. Ö¤renim gören
çocuklar e¤itim programla r› d›ﬂ›n da çal›ﬂt›r›lamazlar.”
“Çocuklar›m›z en de¤erli hazinemiz”, “gelece¤imizdir” sözleri,
do¤ru sözlerdir ama bugün kapitalizm taraf›ndan, burjuvazi ve küçük-burjuvazi taraf›ndan içi boﬂalt›lm›ﬂ sözlere dönüﬂmüﬂtür.
E¤er onlar gelece¤imizse, onlar
bir toplumun hazinesi ise, bunun gere¤i, onlar› kapitalizmin batakl›¤›ndan, kapitalizmin yukar›da rakamlara dökülen bu alçakça ahlaki ve
ekonomik istismar›ndan kurtar›p,
onlara sosyalist bir dünya arma¤an
etmektir.

21 Haziran 2009

B‹R DEVLET
POL‹T‹KASI: ÖSS

15 Haziran Pazartesi günü gazetelerin manﬂetleri bir önceki
gün yap›lan Ö¤renci Seçme S›nav›’yla ilgili baﬂl›klarla doluydu.
“Son ÖSS zor de¤ildi”, “ÖSS adaylar› türbeye ak›n etti”, “ÖSS’de hatal› soru iddias›" gibi baﬂl›klar bunlardan bir kaç›… Asl›nda bu durum tan›d›kt›r bizlere.
Her sene yap›lan s›navdan sonra, bu sistemin sorunlu oldu¤una, sorular›n niteli¤ine dair bir çok haber yap›l›r, baz› çözüm önerileri sunulur. Ama bunlar sistem içi teknik de¤iﬂikliklerden öteye geçmez
ve zaten bu “biçimsel”, “yüzeysel” yaklaﬂ›mlar sonucunda, sistem, ö¤renciler için çözülemez bir sorun yuma¤› haline getirilmiﬂtir.

Bu sene s›nava giren aday say›s› 1 milyon 350
bin. Sonuç malum; 1 milyon 350 bin adaydan 250300 bini bir lisans bölümüne yerleﬂebilecek, geri kalan› ise ya tekrardan s›nava girmek için u¤raﬂacak
ya da art›k yavaﬂ yavaﬂ hayat›na yön vermeye çal›ﬂacak. Yeniden s›nava girmeye karar verenler yine dershanelere para yat›rarak gelece¤ini kurtarmaya çal›ﬂacak, çünkü baﬂka bir ﬂans› yok. Düzenin
istedi¤i de tam olarak budur. Dershaneler düzen taraf›ndan e¤itimde alternatifmiﬂ gibi sunuluyor.
Dershaneye gitmeden baﬂar› elde edilemeyece¤i,
dershanelerin s›nav sistemine uygun e¤itim verdi¤i,
test tekni¤ini ö¤retti¤i söyleniyor. Biz ise y›llardan
beri dershanelerin e¤itimi özelleﬂtirme politikas›n›n bir parças› oldu¤unu söylüyoruz. Bu yolla
milyarlarca lira patronlar›n cebine ak›yor. ‹stenilen
budur. Hem e¤itim paral› hale getirilmeye çal›ﬂ›l›yor
hem de nitelik olarak kendi sistemlerine hizmet
edecek ﬂekilde düzenleniyor.
11 senelik bir e¤itimden sonra geleceklerini belirleyen, kendini s›nava haz›rlayan ö¤renciler çeﬂitli
sorunlarla karﬂ›laﬂ›yorlar. Aile ve çevrenin bask›s›,
gelece¤e olan güvensizlik gibi etkenler de ö¤rencilerin daha fazla strese girerek bir tak›m psikolojik
sorunlar›n ortaya ç›kmas›na yol aç›yor. Bunun somut örneklerini her sene yak›n çevremizde, okullarda ve bas›n yay›nda görüyoruz. Bu sene de s›nav
günü erkenden s›nava girecekleri okula gelen adaylar›n kimi sinir krizleri geçirerek s›nava giremedi,
kimi gelirken yolda trafik kazas› geçirdi. Ankara’da
Ümitköy Anadolu Lisesi’nde s›nava giren bir ö¤renci ise s›nav›n bitiminden birkaç dakika sonra kendini okulun üçüncü kat›ndan aﬂa¤›ya att›. Sebebi ise
s›nav›n›n kötü geçmiﬂ olmas›. Bu tür ﬂeyler istisnas›z her y›l yaﬂan›yor. Ve güzel bir gelecek özlemi, s›nav salonunda kal›yor. ÖSS ç›ld›rt›yor, öldürüyor.
Tüm bu yaﬂananlardan sonra kuﬂkusuz sorulmas› gereken baz› sorular ortaya ç›k›yor. Ezberci bir
e¤itim sistemi ne kadar donan›ml› bireyler yetiﬂti-
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rir? Zaten ezber olan bilgi birikimini bu tarz s›navlar
ne kadar ölçebilir? Bu tarz s›navl› sistemler ö¤rencilere istedikleri mesle¤i yapma, halk›n ve ülkenin ihtiyaçlar›na cevap olma imkan›n› ne kadar sa¤layabilir? Bizce cevap nettir. Bu sistem ne donan›ml› insanlar yetiﬂtirir, ne ö¤rencilere istedikleri mesle¤i
yapma ﬂans›n› verir, ne ülkenin ve halk›n ihtiyaçlar›n› gözetir, ne de bilgiyi ölçmede ölçüt olabilir.
Mevcut s›nav sistemleri, YÖK‘le birlikte gençli¤in
araﬂt›rmac›, ö¤renmek isteyen, sorgulayan yönlerini törpülemek ve böylece devrimcileﬂmelerini, mücadeleye ve örgütlenmeye yönelmelerini engellemeyi de amaçlayan bir öze sahiptir. Sistem bir yan›yla da buna göre kurumsallaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Böylece
gençlik yozlaﬂt›r›lm›ﬂ, bireycileﬂtirilmiﬂ, sorunlara
karﬂ› duyars›zlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. E¤itim sistemi, sadece
oligarﬂik düzenin kendi ihtiyaçlar›na göre kontenjanlar düzenleyerek, ö¤renciler içerisinden seçim
yapmaktad›r. Yerleﬂemeyen ö¤renciler ise umurlar›nda de¤ildir; iﬂsizler ordusuna kat›labilirler.
Ülkemizde do¤ru düzgün bir e¤itim alabilmek
için bir emekçi ailesinin sahip oldu¤undan ve olabilece¤inden daha büyük bir maddi varl›¤a sahip olmak gerekir. Örne¤in burjuvalar›n çocuklar› bu tarz
s›navlarla hiç u¤raﬂmazlar. Nas›l, nerede, hangi e¤itimi almak istiyorsalarsa o e¤itimi al›rlar. Çünkü
özel okullara verecek yüz binlerce liras› vard›r onlar›n. Bu yüzden adaletsizdir e¤itim sistemi, adaletsizdir s›navlar. Üniversite kap›lar› bu adaletsizlikle
halk›n çocuklar›na kapat›lmaktad›r.
Geleceksiz kalan ö¤renciler ise çok çeﬂitli yollara
baﬂvurmaktad›rlar. Bu yollar›n içinde yozlaﬂman›n,
çürümenin açt›¤› yollar da olabilmektedir. Yüzbinlerce genç de fuhuﬂun, uyuﬂturucunun, mafyac›l›¤›n, h›rs›zl›¤›n batakl›¤›na sürüklenebilmektedir.
Tüm bunlar› yaratan sistemdir. Gençli¤i çaresiz b›rakan bu sistemdir. Suçlu olan sistemin kendisidir.
Ezberci e¤itim sistemini dayatan, e¤itimi gün geçtikçe paral› hale getiren, tekellere hizmetten baﬂka
bir ﬂey düﬂünmeyen, s›navlar›yla ö¤rencileri bo¤an,
geleceksizleﬂtiren bu sistemdir çünkü.
Biz y›llardan beri halk için demokratik bir e¤itim
mücadelesi veriyoruz, paras›z halk üniversiteleri
kurulana kadar mücadelemiz devam edecek. Yapaca¤›m›z tek ﬂey bu adaletsizli¤e karﬂ› örgütlenerek
sesimizi yükseltmek. Ancak bu ﬂekilde bu adaletsizli¤e son verip kendi e¤itim sistemimizi kurabilir
ve bilimsel e¤itim alabiliriz.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

E Kart’ta Direniﬂ
Kazanacak!

Eczac›baﬂ› Holding’e ba¤l› Gebze E-Kart
iﬂçileri direniﬂlerinde bir y›l› geride b›rakt›lar. ‹ﬂçiler sendika ve toplu iﬂ sözleﬂmesi
haklar› için direniyorlar.
2006 y›l›ndan bu yana örgütlenme mücadelesi
veriyor E-Kart iﬂçileri. Ve bu hakl› mücadelesi patronlar taraf›ndan engelleniyor. ‹ﬂyerinde ço¤unlu¤u
elde edip sendika hakk› kazanmalar›na karﬂ›n Eczac›baﬂ› patronlar› 25 iﬂçiyi iﬂten at›p yerine yeni iﬂçi
alarak sendika hakk›n› geçersizleﬂtirme yoluna gitti. ‹ﬂçiler buna grevle cevap verdiler. Gebze Organize Sanayi’deki E-Kart önünde, “Bu ‹ﬂ Yerinde Grev
Var” diyerek haklar›n› almaya çal›ﬂt›lar.
Grev 1 y›l› geride b›rakt›¤›nda patronlar iﬂçilerin
hakl› taleplerine kulak vermek yerine iﬂten ç›karmaya, grevci iﬂçiler üzerinde bask› uygulamaya devam ettiler. Patronlar son iki hafta içinde 6 iﬂçiyi
daha iﬂten ç›kard›lar.
E-Kart grevi, devletin ve patronlar›n ikiyüzlülü¤ünü, iﬂçi düﬂman› yüzünü de ortaya seriyor.
Eczac›baﬂ› 2006 y›l›nda Birleﬂmiﬂ Milletler Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’ni imzal›yor. Bu sözleﬂme
insan haklar›, yolsuzlukla mücadele, temiz çevre ve
çal›ﬂma koﬂullar›n›n evrensel ilkelerini kabul etmek
anlam›na geliyor. Ancak Eczac›baﬂ›’n›n prati¤i hiç
de buna uygun olmuyor. Uluslararas› sözleﬂmelere
imza atarak buradan kredi kazanan, çal›ﬂma koﬂullar›na, insan haklar›na nas›l sayg›l› oldu¤u reklam›n› da yapan holding, sendikal› olma hakk›n› kullanan iﬂçisini hiç çekinmeden kap› önüne koyuyor. ‹ﬂçinin örgütlü de¤il, köle olmas›n› istiyor.
Patronlar kriz yalan›na da sar›lam›yorlar. Çünkü
kriz ortam›na ra¤men ﬂirketin kazanc› art›ﬂ göstermektedir. Bu da baﬂka bir gerçektir; kriz süreçleri
patronlar›n kazançlar›n› daha da art›rd›klar› süreçlerdir.
AKP iktidar› ne yap›yor? O da patronlar›n yan›nda, patronlar›n yolunda. ‹ﬂçinin, emekçinin de¤il
patronlar›n haklar›n›n savunucusu. ‹ﬂçi, emekçi
hakk›n› arad›¤›nda, direndi¤inde, 1 May›slar’da
alanlara ç›k›p taleplerini hayk›rmak istedi¤inde yasalar› hat›rlayan AKP iktidar› nedense yasalar›n iﬂ-
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çiler lehine karar verdi¤i durumda yasalar›n uygulanmas›n› hat›rlamak bile istemiyor. Grevle hakk›n›
almaya çal›ﬂan iﬂçiler, hukuki yollara da baﬂvurdular ve açt›klar› tüm davalar› kazand›lar. Ancak ne
gam! Patron için bunun hiçbir anlam› yoktur. Patronlar yasalar›n da üzerinde. Patronlar›n ç›karlar›
her ﬂeyin üzerinde. ‹ﬂçiler davalar› kazansalarda sonuç de¤iﬂmiyor. Sonuç yine patronlar lehinedir.
Bu basit ama ç›plak gerçek iﬂçilerin, emekçilerin
meﬂrulu¤u nerede arayacaklar›n›n da ifadesi ayn›
zamanda. Meﬂruluk ne düzen partilerinden, ne onlar›n yasalar›ndan, ne devlet güdümlü, iﬂbirlikçi
sendika yönetimlerinden medet ummaktad›r. Meﬂruluk örgütlülü¤ümüzde, meﬂruluk direniﬂimizde,
grevlerimizde, dayan›ﬂmam›zdad›r. Bunlar en büyük silah›m›zd›r ve kazanmam›z› sa¤layan temel
dayanaklar›m›zd›r. Ve bunlar patronlar›n ve onlar›n
iktidarlar›n›n en çok sald›rd›klar› ﬂeylerdir. Örgütlenmemizi, direniﬂimizi, dayan›ﬂmam›z› suç olarak
göstermeye çal›ﬂ›rlar. Bazen yasalar›, polisi, jandarmay› karﬂ›m›za dikerler, yetmedi¤i yerde keyfili¤i,
yasad›ﬂ›l›¤›...
Meﬂrulu¤umuzla ezip geçece¤iz bu bask›lar›. Baﬂka da yolu yok. Ve direniﬂi fabrika d›ﬂlar›na yayaca¤›z. Dayan›ﬂmay› daha da büyütece¤iz. Kazanman›n
yolu buralardan geçiyor. Tersi direniﬂin bo¤ulmas›,
güç yitirmesi, patronun daha da sald›rganlaﬂmas›d›r.
E-Kart iﬂçileri grevlerinde geride b›rakt›klar› bir
y›l›n ard›ndan bu gerçe¤i görüyorlar ve direniﬂlerini
fabrika d›ﬂ›na taﬂ›r›yorlar, dayan›ﬂma ça¤r›s› yap›yorlar ve kazanana kadar direneceklerini hayk›r›yorlar.
15- 16 Haziran büyük iﬂçi direniﬂi bu topraklarda
yarat›ld›. Direniﬂi yaratan bu ülkenin iﬂçisi, emekçisidir. Bugünkü tablo hiç kimseyi yan›ltmas›n, hiç
kuﬂkusuz devrimci iﬂçilerin öncülü¤ünde büyüklü
küçüklü direniﬂler yine bu topraklardan ç›kacak, direniﬂlere yeni halkalar eklenecektir.

Tutuklu Sendikac›lara Dayan›ﬂma Mektubu

koydu¤unu dile getirildi.

KESK’e yönelik yap›lan sald›r›lara tepkiler artarak sürüyor. 13
Haziran günü KESK Adana ﬁubeler Platformu, son zamanlarda
KESK üzerinde yap›lan bask›lar› 5
Ocak Meydan›’nda yapt›¤› eylemle

KESK’in sald›r›lara boyun e¤meyece¤inin vurguland›¤› aç›klaman›n ard›ndan Büyük Postane
önüne sloganlarla yürüyen KESK’
liler meclise faks göndererek tutuklamalar› k›narken, sendikac›lara ise
dayan›ﬂma mektuplar› gönderdiler.

EMEK

protesto etti. KESK Adana ﬁubeler
Platformu Dönem Sözcüsü ve Haber Sen ﬁube Baﬂkan› Kahraman
O¤uz taraf›ndan yap›lan aç›klamada siyasi iktidar›n cunta dönemi
uygulamalar›n› yeniden gündeme
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Meryem Özsögüt Brüksel’de
Hak ve Özgürlük ‹hlallerini Anlatt›
Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikalar› Federasyonu’nun (EPSU) 8.
Kongresi 11 Haziran günü, Brüksel
Belediye Baskan› Freddy Thielemans yap›ld›. Kongrede Türkiye’den kat›lan SES Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Meryem Özsö¤üt
bir konuﬂma yapt›. Özsö¤üt konuﬂmas›nda; KESK’e yönelik yap›lan
son operasyonu, E¤itim-Sen hakk›nda aç›lan kapatma davas›n›,
Kürt halk›na yönelik uygulanan inkar ve imha politikalar›n›, 19 Aral›k Katliam›’n›, sendikac›lar›n iﬂten
ç›kar›lmalar›n›, devrimci bas›na
uygulanan sansürü, sendikac›lara
yönelik sürgün cezalar›n› ve Engin
Çeber’in iﬂkence ile katledilmesini,

U¤ur Kaymaz’›n infaz edilmesini,
Ferhat Gerçek’in felç b›rak›lmas›n›
detayl› bir biçimde anlatt›. Ayr›ca
kendi yaﬂad›¤› bask›lardan da örnek vererek, Türkiye’deki polis ﬂiddetini ve hapishanelerdeki tecrit
gerçe¤ini dile getirdi. “Yaﬂas›n
Uluslararas› Dayan›ﬂma” slogan›yla konuﬂmas›n› bitiren Özsö¤üt’ü
500’ü aﬂk›n sendikac› aya¤a kalkarak uzun bir süre alk›ﬂlad›.

Türk-‹ﬂ üyesi
iﬂçilerden eylem

lar protesto edildi. K›z›lay Yüksel
Caddesi’nde oturma eylemi yapan
iﬂportac›lar, s›k s›k “ z a b › t a t e r ö r ün e s o n , k a h ro l s u n C H P, iﬂbirlikçi
z a b › t a ” sloganlar› atarak, zab›talar›n bask›lar›na boyun e¤meyeceklerini ve CHP’li belediyenin tavr›n›
k›nad›klar›n› bildirdiler.

Türk-‹ﬂ üyesi
iﬂçiler, Türk-‹ﬂ'in
toplu sözleﬂmelerdeki tutumunu ve
AKP hükümetinin
emekçi düﬂmanl›¤›n› protesto etti.
12 Haziran günü
Taksim
AKM
önünde toplanarak,
Türk-‹ﬂ 1. Bölge Temsilcili¤i'ne yürüyen iﬂçiler, Taksim-Dolmabahçe
yolununu trafi¤e kapatt›rken, Türk‹ﬂ Bölge Binas›’n› domates ve yumurta ya¤muruna tuttular. "Sefalet
zamm›na, iﬂten at›lmalara, k›dem
tazminat› gasp›na karﬂ› pazara de¤il
soka¤a mücadeleye” pankart› açarak yürüyen iﬂçiler, yürüyüﬂ boyunca "Genel Grev Genel Direniﬂ" sloganlar› at›ld›. Eyleme ATV-Sabah'ta grevde olan bas›n emekçileri, E-Kart’ta grevde iﬂçiler ve Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu bileﬂenleri de destek sundu.

Ankara’da Protesto!
Çankaya Belediyesi zab›talar›n›n iﬂportac›lara uygulad›¤› bask›-

Say›: 185

Daha sonra konuﬂma yapan EPSU’nun Genel Baﬂkan› Anne-Marie Pierret’i mevcut düzen taraf›ndan
yok edilen Fransa Cumhuriyeti’nin
“özgürlük”, “eﬂitlik”, “kardeﬂlik”
ilkelerinin EPSU’nun sendikal an-

Belediye-‹ﬂ’ten grev
uyar›s›...
11 Haziran’da Belediye-‹ﬂ Sendikas› üyesi iﬂçiler ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi ile yürütülen Toplu
‹ﬂ Sözleﬂmesi görüﬂmelerinin t›kanmas› üzerine sendika binas›
önünden Saraçhane’deki ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi’ne yürüyüﬂ
yapt›. Yürüyüﬂte Belediye-‹ﬂ Sendikas› ﬂubeleri “Toplu sözleﬂme
masas›na patronlar› de¤il IMF’yi
ça¤›r›yoruz” pankartlar› taﬂ›d›lar.

Emeklilerden
mücadele kürsüsü…
Emekli-Sen ‹stanbul ﬁubeleri,
26 May›s tarihinde baﬂlatt›¤› “‹nsanca yaﬂayabilecek bir ücret ve
sendika yasam› istiyorum” kampanyas›n›n son aya¤› olan “Emekli-

lay›ﬂ›yla örtüﬂtü¤ünü vurgulad›ktan
sonra baﬂta Meryem Özsö¤üt olmak üzere, salonda bulunan bütün
sendikac›lar› selamlad›. Kongreye
Türkiye’den D‹SK Genel ‹ﬂ Baﬂkan› Erol Ekici’nin de oldu¤u 11 kiﬂilik bir heyet kat›ld›.
EPSU’nun 8. Kongresi’nde üye
say›s›n›n 224’den 255’ye ç›kart›ld›¤› aç›kland›.
ler Kürsüsü”nü 13 Haziran günü
Bak›rköy Özgürlük Meydan›’nda
kurdu. Emekli-Sen üyeleri kurduklar› kürsüyle sorunlar›n› ve taleplerini yinelerken, kampanyalar› çercevesinde yapt›klar› eylemler karﬂ›s›nda AKP iktidar›n›n tahammülsüzlü¤ünü ve bask›lar›n› dile getirdiler.

Sa¤l›k emekçileri
“Tamgün” yasas›n›
protesto etti
“Tamgün” yasas› olarak bilinen,
sa¤l›k alan›n›n tamamem ticarileﬂmesini sa¤layan yasa tasla¤›n›n
TBMM Plan Bütçe Komisyonu’na
getirilmesi nedeniyle, KESK’e
ba¤l› Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikas› üyeleri,
10–11 Haziran günleri örgütlü olduklar› birçok iﬂyerinde eylemler
yapt›. ﬁube pankartlar›n›n aç›ld›¤›
eylemlerde, “Sözleﬂmeli Köle Olmayaca¤›z, Herkese Güvenli Sa¤l›k ve Gelecek, Sa¤l›kta Y›k›m›
Durdural›m” sloganlar› at›ld›. Eylemlerde yap›lan aç›klamalarda,
tam gün yasa tasar›s›n›n sa¤l›kta
dönüﬂümün bir devam› oldu¤una
de¤inildi.

EMEK
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‹MO Ankara ﬁubesi Küçük Kurulu’nda

Devrimcilere Sald›r›ld›
STATÜKOCULUK, devrimcilere sald›r›yor...
Devrimcilere karﬂ› de¤il, faﬂizme karﬂ› sar›l›n b›çaklara ve sopalara!
Statülerinizin de¤il, ODALARI devrimcileﬂtirmenin kavgas›n› verin!
uOdalara y erleﬂmiﬂ s tatükoculuk ve reformizm, devrimci muhalefete karﬂ›
adeta seferberlik ilan etti.
uGerçe¤i ters yüz eden bilgilendirmelerle yap›lan
aç›klamalar›, y ar›n o o dalar savunamayacakt›r.
uGerçek t üm t ekkelerden,
devrimcilik t üm s tatükolardan g üçlüdür!
Küçük-burjuvazinin en tahammülsüz oldu¤u ﬂey, statülerinin sars›lmas›d›r. Statülerine yönelik bir
tehdit veya tehlike sezdi¤i anda, tahammülsüzleﬂir, h›rç›nlaﬂ›r, sald›rganlaﬂ›r. ‹lerici, demokrat bir kimli¤e sahip olmas›, küçük-burjuvazinin bu özelli¤ini tümden ortadan
kald›rmaz. Öyle olur ki, küçük-burjuvazi, bazen baﬂka hiçbir ﬂey için
göstermedi¤i militanl›kta bir direniﬂ
sergiler statüleri için.
‹ﬂte odalarda bugünlerde böyle
bir “militanl›k”la karﬂ› karﬂ›yay›z.
O militanl›k, devrimcilere karﬂ› sopalara sar›l›p b›çak çekmiﬂ durumda.
Ama devrimciler bunun karﬂ›l›¤›nda ne sopalara sar›lacaklar, ne
b›çak çekecekler. ‹ﬂte devrimcileri
Odalar’dan tasfiye etmeye çal›ﬂanlara karﬂ› en güçlü silah›m›zla cevap veriyoruz: Hakl›l›¤›m›zla, devrimcili¤imizle, devrimci ideolojimizle.
3 ve 11 Haziran’da ‹nﬂaat Mühendisleri Odas› (‹MO) Ankara ﬁu-
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besi Küçük Kurulu’nda, kurul üyeleri aras›nda “çat›ﬂma!” ç›kt›¤› yans›d› halka. Sorun üzerine Odalar taraf›ndan yayg›n biçimde aç›klamalar yap›l›rken, burjuvazinin bas›n
yay›n organlar› da “çat›ﬂma”y› kullanmaktan geri kalmad›.

Ne oldu?
Önce k›saca bunu özetleyelim:
3 Haziran’da yap›lmak istenen
‹nﬂaat Mühendisleri Odas› (‹MO)
Ankara ﬁubesi Küçük Kurulu’nda
söz alan ‹VME Dergisi Yay›n Kurulu üyesi, devrimci, demokrat, yurtsever mühendislere hakaret edilemeyece¤ini aç›klarken, bu aç›klamaya tahammül edemeyen ‹ M O
merkez ve Ankara ﬁb. yöneticile ri, sözlü sald›r› baﬂlatmalar›yla Küçük Kurul'da kavga ç›kt›.
Sald›rgan ‹MO yöneticileri, gü venlikten sa¤lad›klar› sopalarla
devrimci, demokrat, yurtsever mühendisleri darp etmek istediler. Bu
sald›r› karﬂ›s›nda, devrimci, demokrat, yurtsever mühendisler kendilerini korumak zorunda kald›lar ve
sald›rganlar› geri püskürttüler.
3 Haziran’da yap›lamayan Küçük Kurul, 11 Haziran’da devrimci
mühendislerden habersiz yap›lmak
istendi.
‹MO Ankara ﬁubesi yönetimi
‹ v m e D e r g i s i ü y e l e r i n e , ö ¤ r e n ci l e r e ve baz› baﬂka muhaliflere haber
vermeyerek gizli bir Küçük Kurul
toplamak istemiﬂti. Ancak ‹vme
Dergisi, muhalif olan herkesin
‹MO'dan tasfiyesini amaçlayan bu
anti-demokratik giriﬂimi kabul etmeyece¤ini ve toplant›ya kat›laca-

¤›n› duyurarak bu oyunu bozdu.
Fakat o gün, orada onlar bir güruh bekliyordu. Baz›lar›n›n elinde
b›çak olan ve Küçük Kurul üyesi olmayanlar›n ço¤unlu¤unu oluﬂturdu¤u 100 kiﬂilik grup, Küçük Kurul
üyesi ‹vme üyeleri ve Genç ‹MO
üyelerine sald›r› düzenledi.
Bir haftad›r TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i) ve
‹MO etkin yönetim anlay›ﬂ›n›n hedef göstermesinin sonucunda ‹MO
Küçük Kurul üyesi ‹vme ve Genç
‹MO üyeleri bir linç giriﬂimine
m a r u z k a l d › l a r. Sonras›n› Art› ‹vme’nin aç›klamas›ndan aktaral›m:
“Toplant› salonu giriﬂinde
TMMOB Baﬂkan›'n›n gözü önünde
‹MO yöneticileri, eli b›çakl› sald›rgan grubu da arkalar›na alarak,
hiçbir hukuki ve meﬂru dayana¤› olmad›¤› halde arkadaﬂlar›m›z› Küçük Kurul toplant›s›na almayacaklar›n› belirtmiﬂ, ard›ndan da Yay›n
Kurulu üyelerimize dönük sataﬂma
ve k›ﬂk›rtmalarda bulunmuﬂlard›r.
Daha sonra mühendis-mimar olmayanlar›n ço¤unlu¤unu oluﬂturdu¤u
grup, arkadaﬂlar›m›z›n etraf›n› sararak sald›rm›ﬂt›r. Bu sald›r› sonucunda arkadaﬂlar›m›z çeﬂitli yerlerinden yaralanm›ﬂlard›r.
Sald›r›n›n ard›ndan da P O L ‹ S
D E S T E ⁄ ‹ Y E devrimci mühendislerin, ö¤rencilerin Küçük Kurul'a
kat›lmas› engellendi.
TMMOB tarihinde ilk kez,
TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan›’n›n da kat›ld›¤› bir toplant›, devrimci demokrat üyeleri engelleyen
bir p o l i s b a r i k a t › a r k a s › n d a gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Polis ﬂemsiyesi alt›nda yap›l an
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bu toplant›da bir utanca daha imza
at›larak, +‹vme Dergisi üye ve
okurlar›n›n Ça¤daﬂ Mühendisler
grubundan ç›kar›lmas› için karar(!)
al›nm›ﬂt›r.
Polis kuﬂatmas› sayesinde al›nan
bu karar, elbette meﬂru de¤ildir, demokratik bir kitle örgütü ad›na
utanç vericidir ve bu karar› alanlar,
tarih karﬂ›s›nda bu kararlar›n› savunamayacaklard›r. Bu kesindir.

Sorun nedir?
Mimar Mühendis odalar›, y›llard›r reformizmin, CHP’li sosyal demokratlar›n etkisi alt›nda dinamizmlerini kaybetmiﬂ, büyük ölçüde düzen solculu¤unun beslendi¤i
kaynak haline gelmiﬂlerdir.
Devrimci, demokrat mühendisler, bu statükoyu eleﬂtirmekte, düzenin mimar, mühendisleri kendi
çarklar› içine çekmesinin bir arac›
olarak oligarﬂi taraf›ndan gündeme
getirilen “yetkin mühendislik” anlay›ﬂ›na karﬂ› güçlü bir karﬂ› ç›k›ﬂ örgütlemektedirler. Mevcut yönetimler, bunun karﬂ›s›nda ideolojik bir
mücadeleyle de¤il, tasfiyecilikle,
burjuva siyasetin yöntemleriyle ve
sald›rganl›klar›yla ç›kmaktad›rlar.
K orkular› statülerinin bozulmas›
ve “Devrimci Bir T M M O B Ya r a t›lmas›” mücadelesidir.
Baﬂka bir deyiﬂle, sorun, reformizmin ideolojik olarak devrimcilerin karﬂ›s›nda duramay›p, baﬂka
yollara sapmas›d›r. Çok aç›k ki,
devrimci mimar, mühendisler, bugün say›sal anlamda çok güçlü de¤illerdir; ama hakl›d›rlar, ideoljik
olarak güçlüdürler. Küçük burjuvazi iﬂte bu noktada sorunu “kavgaya”

Polis kuﬂatmas› sayesinde
al›nan b u k arar, elbette
meﬂru d e¤ildir, d emokratik
bir kitle ö rgütü a d›na u tanç
vericidir ve b u k arar›
alanlar, t arih k arﬂ›s›nda b u
kararlar›n› s avunamayacaklard›r. Bu kesindir.
Say›: 185

taﬂ›yan taraft›r.
Bu korku, yaz›m›z›n en baﬂta
iﬂaret edildi¤i gibi, küçük-burjuvaziyi sald›rganlaﬂt›rmaktad›r. Nitekim, 3 ve 11 Haziran’daki sald›r› ilk
de¤ildi.

1- ‹MO Ankara ﬁubesi yönetim
kurulu yedek üyesi olan ‹vme Dergisi yay›n kurulu üyesi iki mühendis, ‹vme Dergisi'nin Yetkin ‹nﬂaat
Mühendisli¤i uygulamas›na karﬂ›
sürdürdü¤ü mücadeleyi hazmedemeyen yönetim kurulu üyeleri taraf›ndan tasfiye edilmek istendi. Normal olarak Yönetim Kurulu yedek
üyeleriyle toplanan ﬁube yönetim
kurulu, bir anda yedekler al›nmadan
toplant› yapma karar› verdi.

2- Genç ‹MO'nun üniversite ö¤renci temsilcilerinin belirlenmesinde, ‹MO Ankara ﬁubesi yönetimi,
ö¤rencilerin oylar›yla seçilen ODTÜ temsilcilerini de¤il, seçilemeyen kendi adamlar›n› atad›lar. Ö¤rencilerin iradesini çi¤neyen bu anti-demokratik tutum, ö¤renci örgütlülü¤ü içinde +‹vme Dergisi üyeleri
ve okurlar›n›n a¤›rl›kl› olmas›ndan
kaynaklan›yordu.

3- Odalardaki devrimcilerden
rahats›z olan ayn› anlay›ﬂ, 31 Ekim
2008’de Mimarlar Odas› Ankara
ﬁubesi’nde Sekreter Yard›mc›s› olarak görev yapan Alev ﬁahin’i, hiçbir gerekçe göstermeden görevden
ald›. Üstelik Alev ﬁahin, bu sald›r›n›n öncesinde tutuklanm›ﬂ ve tahliye olal› çok k›sa bir süre olmuﬂtu.

4- 14 Mart 2009’da Ankara'da
gerçekleﬂtirilen ‹nﬂaat Mühendisleri
Odas› 2. Ö¤renci Üye Kurultay›'nda
kararlar›n›n çi¤nenmesini bildiri da¤›tarak teﬂhir eden ö¤renci üyeler,
‹MO Genel Merkez ve Ankara ﬁubesi'nden baz› yöneticilerin önce
sözlü, ard›ndan fiziki sald›r›s›na
m a r u z k a l d › l a r. Sald›rgan yöneticiler ö¤rencilere a¤za al›nmayacak
küfürler etmiﬂ, onlar› Amerikan
ajanl›¤›yla suçlam›ﬂ, ard›ndan tekme ve tokatlarla d a r p etmiﬂlerdir.
1 Nisan 2009'da yap›lan ‹MO
Ankara ﬁb. Küçük Kurulu'nda +‹vme yay›n kurulu üyeleri ve Genç-

EL‹ S OPALI, B IÇAKLI
SERSER‹ G ÜRUHU K ‹M
GET‹RD‹?
Küçük Kurul’u sopalarla basan
eli b›çakl›, sopal› bir serseri güruh,
devrimci, demokrat, yurtsever mühendislere sald›rt›lm›ﬂt›r.
SORUYORUZ:
Eli b›çakl›, sopal› o serseri güruhunu K‹M VEYA K‹MLER GET‹RD‹ ORAYA?
Sald›r›n›n görüntüleri vard›; orada çeﬂitli sol gruplara mensup insanlar görülüyor, o gruplar, bu insanlar›n o serseriler güruhunda yer al›p
devrimcilere sald›rmas›n› ONAY L IYORLAR MI?
‹stiyor ve bekliyoruz ki, o güruhun içinde üyeleri, taraftarlar› yer
alan gruplar ya bu sald›r›ya iradi olarak kat›ld›klar›n› aç›klayacak ya da o
insanlar›n› eleﬂtirip, devrimcilere bu
sald›r›n›n bir parças› olman›n özeleﬂtirisini vereceklerdir.
Tüm Oda yönetimleri,
Bir odan›n demokratik faaliyetlerine eli b›çakl›, sopal› serseri güruhunu getirenleri aç›¤a ç›karmakla
yükümlüdür. En baﬂta TMMOB yönetimi olmak üzere, bu herkesin görevidir.
Bu mafyavari yönteme kimin
baﬂvurdu¤u aç›¤a ç›kar›lmal›, böyle
bir yöntemin meﬂru görülmeyece¤i
aç›klanmal›d›r.
De¤ilse, Odalar’›n faaliyetleri
“kimin gücü kime yeterse” anlay›ﬂ›
üzerinden geliﬂecektir ve bunun sorumlusu da bu sald›r›ya ortak olanlar, sessiz kalanlar olacakt›r.

‹MO'lu ö¤renciler sald›rganlar›n
özür dilemelerini talep ettiler. Ancak sald›rganlar orada de¤ildi.
5- 4 Nisan 2009’daki T M M O B
D a n › ﬂ m a K u r u l u'nda ‹vme üyeleri
ve ö¤renciler, kürsüde küfür ve dayak olay›n› gündeme getirerek özür
talebini tekrarlad›lar. Talep kabul
edilmedi. “ﬁiddet” karﬂ›tlar›, nedense o gün sesini ç›karmad›.
6- ‹MO yöneticileri May›s ay›nda gerçekleﬂtirilen ‹MO Ankara ﬁubesi Küçük Kurulu'nda hakaretleri-

STATÜKOCULUK

39

ni ve kabaday›l›klar›n› sürdürerek,
+‹vme Dergisi okurlar›na karﬂ› “faﬂist, Ayd›nl›kç›” gibi sözlerle sald›rd›lar. Ö¤rencilerin örgüt içi demokratik iﬂleyiﬂin kurallar›n› hat›rlatmas›na ra¤men, sald›rganlar Küçük
Kurul boyunca tacizlerini sürdürdüler.
Oda çal›ﬂan› ‹vme okurlar›na istifa etmeleri için bask› yap›lmas›,
oda çal›ﬂanlar›n›n “‹vmeciler’e siz
yüz veriyorsunuz sizi atar›z” diye
tehdit edilmeleri gibi, s›radan burjuva yöntemleri ise burada saymaya
bile gerek duymuyoruz.
Ve, bütün bunlar›n sonucunda
sald›rganl›¤›n b›çak çekip, sopalara
sar›ld›¤›, polisin arkas›na s›¤›nd›¤›
3 ve 11 H a z i r a n ’ a gelindi.
Statükoculuk, sald›rd›.
Sald›rgan statükoculuk, sald›r›n›n hemen arkas›ndan gerçekleri
çarp›tarak, çi¤ söylemlere baﬂvurarak üste ç›kmaya çal›ﬂt›.

As›l sald›r›n›n kime ve nas›l
yöneldi¤ini, bu ülkede
yaﬂayan herkes bilir;
gerçe¤e sayg›l› olunmal›d›r
Odalar, kelimenin mecazi de¤il,
gerçek anlam›yla “bir dü¤meye bas›lm›ﬂ gibi!” aç›klamalar yapt›lar.
Oligarﬂinin say›s›z sald›r›s› karﬂ›s›nda gösterilmeyen bu m e r k e z i lik ve r efleks, ne yaz›k ki devrimcilere karﬂ› gösterilmiﬂtir.
Fakat buna ra¤men, biz tüm odalar›n aç›klamalar›n› ciddiye ald›k,
okuduk, sorunu gerçekten çözmeye
dair bir tek cümle yazanlar›n aç›klamas›na önem verdik ve veriyoruz.
Ama ﬂunu belirtmeliyiz ki, kimse, bize, “çok önemli sorunlarla u¤raﬂ›rken bir de bu sorunla u¤raﬂmak
zorunda kald›k” havas›n› atmas›n.
Herkes herkesin neyle u¤raﬂt›¤›n›,
ne yap›p yapmad›¤›n› biliyor.
Aç›klamalar›n bir ço¤unda ﬂöyle
bir “ortak” cümle dikkat çekiyor;
örnek olarak ‹nﬂaat Mühendisleri
Odas› aç›klamas›ndan aktar›yoruz:
“Demokrat mühendis, mimar ve
ﬂehir planc›lar› bir taraftan siyasi
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YETK‹N M ÜHEND‹SL‹K N ED‹R?
Yetkin veya profesyonel mühendislik, üniversitelerden mezun olduktan
sonra bilgi birikiminin ölçülmesine ba¤l› bir belgelendirme sistemidir. Yani
mühendislik unvan›n›n verilmesi, üniversitelerin elinden al›n›r ve sistem taraf›ndan oluﬂturulmuﬂ farkl› kurumlara devredilir. Çeﬂitli ülkelerde farkl› uygulamalar› bulunmaktad›r. Örne¤in ABD’de profesyonel mühendis olabilmek için üniversiteden mezun olduktan sonra bir profesyonel mühendisin
emrinde stajyer olarak dört y›l boyunca çal›ﬂmak gereklidir. Bu dört y›ldan
sonra dört ayr› profesyonel mühendisten tavsiye mektuplar› al›nmal› ve profesyonel mühendislik kurumlar›na baﬂvurmak gereklidir. Bu kurumlar açt›¤›
s›navlara girip baﬂar›l› olunursa 3 y›ll›¤›na profesyonel mühendislik unvan›na sahip olunmaktad›r. Bu unvan, dünyay› yöneten sermayenin belirledi¤i
standartlara göre verilen bir unvand›r. Bu örne¤e bak›ld›¤›nda üniversite e¤itimi hiçe say›lmakta ustal›k-ç›rakl›k e¤itimi ön plana ç›kar›lmakta ve özellikle genç mühendisler belge alabilmek için baﬂka bir mühendisin yan›nda
ucuz iﬂ gücü olarak çal›ﬂt›r›lmaktad›r. Oysa ki mühendis olmak için uzun
bir akademik e¤itimin al›nmas› gerekmektedir. Dolay›s›yla diploma verme
veya unvan verme yetkisi üniversitelere aittir.
Emperyalizm, özellikle 90’lardan itibaren halklara dönük sald›r› ve sömürüsünü artt›rm›ﬂ, bir taraftan dünya ölçe¤inde özelleﬂtirmelerle var olan
kazan›mlar› yok ederken di¤er taraftan yeni sömürü alanlar› açm›ﬂt›r. Bu süreçte mühendislik, mimarl›k, doktorluk, avukatl›k, veterinerlik gibi alanlar
emperyalizmin ç›karlar› lehine yeniden düzenlenmektedir. Türkiye taraf›ndan 1 Ocak 1995 y›l›nda imzalanan GATS (Hizmet Ticareti Genel Anlaﬂmas›( da mühendislik alan›n› emperyalist talana açan bir anlaﬂmad›r. Ülkemizde
yetkin mühendislik kavram›, GATS‘›n kabul edilmesi ile hizmet sektöründeki bir çok meslek alan›na yap›lan sald›r› ile birlikte gündeme gelmiﬂtir.
Hizmet sektörü mühendislik hizmetlerini de kapsamaktad›r.
1996 y›l›nda ‹nﬂaat Mühendisleri Odas›’nda yetkin mühendislik kavram›
tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂ bir süre sonrada Makina Mühendisleri Odas› gündemine de ‘’uzman mühendislik’’ kavram› ile girmiﬂtir. TMMOB etkin yönetim anlay›ﬂ› taraf›ndan 50 binden fazla insan›m›z›n öldü¤ü 17 A¤ustos Marmara depremi de bu yetkin mühendisli¤in uygulanmamas›n›n bir sonucu olarak gösterilmiﬂtir. Oysa ayn› yönetim anlay›ﬂ›, mesleki etik kurallar›n› hiçe
sayan tamamen ticari kayg›larla hareket ederek bu ölümlere sebep olan mühendis üyeleri hakk›nda hiçbir iﬂlem yapmam›ﬂt›r.

iktidar›n aç›k ya da örtük sald›r›lar›na direnirken, bir taraftan da demokrasi karﬂ›t› zorbalar›n bu tür
sald›r›lar›na gö¤üs gerecektir. ”
Demek öyle!
Demek tüm sald›r› size... Bir de
kalkm›ﬂ devrimciler sald›r›yor!!!
Devam ediyorlar: “Özellikle
AKP iktidar› dönenimde de¤iﬂtirilen yasa ve yönetmeliklerle
TMMOB ve ba¤l› Odalar› köﬂeye
s›k›ﬂt›r›lmak istenmekte... sistemli
bir sindirme operasyonu sürdürülmektedir. Sald›r›n›n, böylesi bir döneme denk gelmiﬂ olmas› üzüntü verici oldu¤u kadar da manidard›r. ”
m a n i d a r” olan, aç›kNeymiﬂ o “m

lay›n da herkes bilsin!
Devrimciler, demokratlar, ayd›nlar, laf› öyle doland›rmazlar, aç›k
aç›k söylerler. Aç›klay›n nedir “manidar” olan?
Siz o “manidar”la kastetti¤inizi
aç›klayamaz ve kan›tlayamazsan›z,
o zaman sizin aç›klaman›z›n kendisi ﬂaibeli hale gelir.
Devrimciler, demokratlar, ortal›¤a ﬂaibe yayacak sözler atmazlar.
Bunu yapan yeterince yer var zaten.
Dahas›, kimse “sald›r› alt›nday›z” diye anlatmas›n bize. Elbette,
AKP tüm muhalefete sald›r›yor;
ama herkesin bildi¤i, gördü¤ü gibi,
sald›r› ESAS OLARAK Odalar’a
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de¤il, devrimcileredir. ‹ﬂkenceler,
katletmeler, F Tipleri, tecrit, bask›nlar, komplolar, devrimcileredir,
Odalara de¤il.
Hele ﬂu cümleye bak›n:
“TMMOB Makina Mühendisleri
Odas›, Ankara'da ilerici kamuoyu
Konur sokak ve çevresindeki faﬂistpolis iﬂbirli¤i provokasyonlar›yla
meﬂgulken kendini bilmez bir grubun tam bir apolitizm ile ‹MO toplant›s›n› basarak sergiledi¤i ﬂiddeti
nefretle k›namaktad›r. ”
Kendini bilmezlik iﬂte bu de¤il
de nedir?
Biz çat›ﬂ›rken... diyerek akl› s›ra,
devrimcileri o noktadan s›k›ﬂt›racak. Siz çat›ﬂma nedir, bilir misiniz?
Siz K›z›lay’da, Beyaz›t’ta, Gazi’de,
Yenibosna’da, Nurtepe’de, Küçükarmutlu’da, k›sacas›, bu ülkenin
onlarca yerinde o çat›ﬂmalarda onlarca ﬂehit verenlere, çat›ﬂma üzerinden ne söyleyebilirsiniz?.. ‹nsan
utan›r biraz o cümleleri yazarken.
Elbette “demokratik” bir güç
olarak iktidar› rahats›z etmektedir

Odalar da. Ama bu düzeniçi haliyle
herhangi bir iktidar›n Odalar’› as›l
“tehlike” olarak görmedi¤i ve görmeyece¤i de aç›kt›r. Enginler’i
Odalar de¤il, devrimciler ﬂehit veriyor. S›rt›ndan kurﬂunlananlar, odalar›n üyesi de¤il devrimciler. Bir gecede, 100-120 kiﬂiyi gözalt›na al›p
tutuklad›klar› komplolar, odalara
de¤il, devrimcilere karﬂ› düzenleniyor.
Bu yüzden, Odalar, aç›klamalar›nda bu tür “tam sald›r› alt›ndayken...” diye cümleler kurmaktan
vazgeçmelidirler.

D K Ö ’ l e r “ h u z u r evi ”
d e ¤ i l d i r ; ideolojik, politik
mücadele zeminidir:
‹nﬂaat Mühendisleri Odas›, yapt›¤› aç›klamada diyor ki,
“Kendilerini Art› ‹vme olarak
adland›ran grup... ‹MO' nun demokratik iç huzurunu bir süredir
sistemli bir ﬂekilde provoke etmeye
çal›ﬂm›ﬂt›r. ”
“Demokratik iç huzur” dedikleri

Düzen solculu¤undan ve statükoculuktan
teﬂekkür alanlar düﬂünmelidir!
Kendilerini POL‹TEKN‹K Grubu olarak adland›ran gruptaki mühendisler, yapt›klar› aç›klamada Art›
‹vme grubunu sald›rgan olarak gösterirken ﬂöyle diyorlar: “Mühendisleri Odas›nda henüz toplant› düzeni
oluﬂturamadan +‹vme grubunun önce sözlü sald›r›s›na u¤rad›...”
“Henüz toplant› düzeni oluﬂturulmadan...” ne demek? Durumu izah
edememenin sonucu olarak kullan›lmaktad›r bu garip kavram. Politeknik grubu asl›nda olay›n geliﬂimini
de itiraf etmiﬂ oluyor. Ne yapm›ﬂ Art› ‹vmeciler? S Ö Z ‹ STE M‹ ﬁ. Peki
SÖZ V E R ‹ L M ‹ ﬁ M ‹ ?
Bunu yazm›yor, yazam›yor Politeknikciler. Yazamad›klar› için, yukar›daki garip kavrama baﬂvuruyorlar.
Onlar›n yazamad›¤›n› biz söyleyelim: ‹vmecilere söz verilmemiﬂt i r. “Toplant› düzeni sa¤lanmad›” vs.
Say›: 185

diye de kimse, söz verilmemesini
perdelemeye kalkmas›n. Toplant›
baﬂlam›ﬂt›r.
Yoksa, Politeknik Grubu’nun
“toplant› düzeninin oluﬂmas›” için
beklenen protokol mu vard›? Vard›ysa da devrimci mühendislerin bundan haberi yoktu. Onlar söz istediler,
söz verilmedi, haklar› gasbedildi, demokratik çal›ﬂmalar›n›n önüne zorbal›kla geçildi ve sözlü sald›r›ya maruz kald›lar.
Politeknik Grubu aç›klamas›n›n
devam›nda diyor ki,
“Ça¤daﬂ Mühendislere yönelik
sald›r›lar, bir süre devam ettikten
sonra ‹vme grubunun binadan uzaklaﬂt›r›lmas›yla sona erdi.”
PEK‹ ‹VME GRUBU B‹NADAN NASIL U Z A K L A ﬁ T I R I L DI? Bunu da yazm›yor Politeknik
Grubu. Arkadaﬂlar, istediklerini yaz›yor istediklerini yazm›yorlar.

nedir? Demokratik kitle örgütlerinde yeni bir kavram m› icat ediliyor?
Bir DKÖ’de “iç huzur” demek,
kimsenin hiçbir ﬂeyi eleﬂtirmemesidir. Yani statükolar›na dokunulmamas›d›r. “Demokratik iç huzur” dedikleri, statükolar›yla baﬂ baﬂa yaﬂamakt›r.
Bir DKÖ’de “huzuru” sa¤lamak, tüm eleﬂtirileri susturmak, her
türlü muhalefeti yok etmektir. Ve
biz bu “huzur” anlay›ﬂ›n› iyi tan›yoruz, 12 Eylüller’den tan›yoruz.
Bu anlay›ﬂ›n bir devam› olarak
aç›klamalarda bir de ﬂu vurgu var:
“ T M MO B ü z e r i n d e n s i y a s e t y a p may ›n .”
Peki ne üzerinden siyaset yap›l›r? KESK üzerinden yapmay›n,
D‹SK üzerinden yapmay›n, dernekler üzerinden yapmay›n, Ö¤renci
dernekleri üzerinden yapmay›n,
Aleviler üzerinden yapmay›n, Kürtler üzerinden yapmay›n, iﬂçiler, memurlar, serbest meslek sahipleri
üzerinden siyaset yapmay›n. Peki
siyaset nerede, nas›l yap›lacak? Bu
apolitikleﬂtirmeyi savunan bir anlaOnlarla ayn› anlay›ﬂtaki Sendi k a . o r g da, ayn› keyfiyetle davran›yor. Küçük Kurul’daki sorunu yans›t›ﬂ biçimine bak›n:

“‹nﬂaat Mühendisleri Odas›'n›n
bugün yapt›¤› aç›klamada, ‘kendilerini Art› ‹vme olarak adland›ran
grubun sopalarla sald›r›s›nda toplant›n›n divan baﬂkan› Taner Yüzgeç'in a¤›r yaraland›¤›, toplant›da
bulunan çok say›da üyenin de a¤›r
ﬂekilde darp edildi¤i bilgisi verildi.”
A¤›r yaralanm›ﬂ... çok say›da üye
de a¤›r ﬂekilde darp edilmiﬂ..
Ya yazd›klar›n›n fark›nda de¤iller, ya da statükocularla ittifaklar› ve
devrimcilere tahammülsüzlükleri bu
baya¤› abart›lardan medet umacak
kadar köklüdür.
Devrimcilere sald›r›ld›¤›nda sustuklar› ve devrimcilere karﬂ› militanca karﬂ› koyduklar› için statükoculardan ve düzen solculu¤undan teﬂekkür alanlar, bu teﬂekkür üzerine iyi
düﬂünmelidirler bizce.
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y›ﬂt›r. Bu, sendikalardan
odalara kadar tüm demokratik kitle örgütlerini “partiler üstü” hale getirmeye
çal›ﬂan bir anlay›ﬂt›r.
Yoksa kastedilen ﬂu
mudur; “TMMOB üzerinden...” sadece reformist,
legal partilerle ilgili mi siyaset yap›labilir?
Bir merkezi kavram da
devrimci mimar-mühendislerin sürekli olarak
“dar grup ç›karlar›”, “dar grup siyaseti”, dar grupçu-faydac› hesaplar” kavramlar›yla suçlanmas›d›r.
Bu anlay›ﬂ›n gidece¤i yer ihbarc›l›kt›r. Kendilerine siyaset hakk› tan›y›p, devrimcilere bu hakk› tan›mayan, y›llard›r “onlar örgüt” veya
benzer söylemlerle propaganda yapanlar, devrime de¤il, emperyalizmin terör demagojisine hizmet ettiklerini art›k anlamal›d›rlar.
Reformizm, devrimcilere karﬂ›
böyle merkezi, dinamik ve militan
bir refleks göstermekte birleﬂmiﬂtir.
Ruh halleri ve düﬂünce yap›lar›,
ne olursa olsun, devrimcilere karﬂ›
reformist yönetimleri ve statükoculu¤u savunmakt›r.
Baz› odalar ad›na yap›lan aç›klamalardaki “TMMOB'nin ve Odam›z›n alaca¤› her türlü giriﬂimin arkas›nda oldu¤umuzu bildiririz” sözleri devrimci, demokrat bir dayan›ﬂman›n de¤il, statükoculuk dayan›ﬂmas›n›n ifadesidir.
E¤er karﬂ›n›zda düﬂman olsayd›,
her türlü giriﬂimin arkas›nda olmak,
do¤ru bir tav›r olurdu. Ama burada
söz konusu olan sol, ilerici güçler
aras›nda bir sorundur. Bu noktada,
“TMMOB'nin her türlü giriﬂiminin
arkas›nday›z” demek, sorumlu bir
aç›klama de¤ildir. Bu nas›l bir anlay›ﬂt›r? Odalar bir tarikat m›d›r?..
TMMOB, hiç yanl›ﬂ yapmaz m›,
Odan›z hiç yanl›ﬂ yapmaz m›?.. Bu
nas›l bir demokratl›k? Burjuva hukuku bile bir sorun oldu¤unda karﬂ›
taraf› dinlemeyi öngörür, karﬂ› taraf›, karﬂ› taraftaki devrimcileri dinlemeye gerek bile duymadan nas›l
“ne yaparsan›z yap›n arkan›zda-
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y›z” denilebilir? Bu demokratça ve
adaletli de¤ildir.

O d a l a r ’ d a d e v r i m c i l e re
s a l d › r › o l u r k e n s u s a n l a r,
bugünün de
sorumlusudurlar!
Jeoloji Mühendisleri Odas›’n›n
aç›klamas›ndaki bir noktan›n üzerinde durmal›d›r herkes. Diyor ki
Jeoloji Mühendisleri:
“Bugün gelinen sürecin bütünü
de¤erlendirildi¤inde; 14 Mart’taki
‹MO Ö¤renci Kurultay›’nda yaﬂananlar 4 Nisan 2009 tarihinde yap›lan TMMOB Dan›ﬂma Kurulu’nda
dile getirilmiﬂ olmas›na ra¤men
aç›klay›c› cevap verilmemiﬂ, konu
TMMOB ortamlar›nda tart›ﬂ›lmam›ﬂ, biz dahil odalarca de¤erlendirilmeyerek eksik davran›lm›ﬂt›r. Sa-

Tüm O da y önetimleri,
‹MO’da a l›nan A rt› ‹vme
üyesi ve okurlar›n›, Ça¤daﬂ
Mühendisler Grubu’ndan ç ›kar›lmas› k arar›n› m eﬂru
görmediklerini aç›klamal› ve
karar›n i ptali i çin t av›r almal›d›rlar!
Tüm d emokrat, ilerici
Oda y önetimleri,
devrimcilerin tasfiyesine,
devrimcilerin z orbal›kla
susturulmaya çal›ﬂ›lmas›na
tav›r almal›d›rlar.
Kendi içindeki eleﬂtirileri
susturanlar, d emokrat
olamaz d emokratik b ir kitle
örgütünü y aﬂatamaz.

dece 3 Haziran tarihinde yaﬂanan olaya odakl› olarak
TMMOB ve Odalarca sürecin
de¤erlendirilmesi TMMOB içerisinde bir ötekileﬂtirme anlam›na gelecektir. ”
Bugüne kadar susup, son tart›ﬂmalarla ilgili olarak seferberlik halinde aç›klamalar yapan
tüm Odalar, burada aç›kça ortaya konulan durumu sorgulamal›d›rlar.
Bu sald›rgan, tahammülsüz
tav›r ve politikalar üzerine defalarca
aç›klama yap›ld›; neden dinlemediniz? Neden de¤erlendirmediniz?
Neden bu sorun nedir, ne oluyor,
nereden kaynaklan›yor diye sormad›n›z? Statüleriniz içinde rahatt›n›z
çünkü. Devrimcilere sald›r›lm›ﬂ,
devrimcilerin engellenmiﬂ olmas›
sizi ilgilendirmedi ve rahats›z etmedi. ‹ﬂte bu noktada, bugün o aç›klamalar› yaparken, geçmiﬂi sorgulamadan bugüne dair söz hakk›n›z›n
olamayaca¤›n› görmelisiniz.
Y›llard›r bu tahammülsüzlüklerle, odalarda adeta saltanat kuran bu
anlay›ﬂlarla mücadele veren ve bunu devrimci ilkelerle, kurallarla, demokratik mücadele gelenekleriyle
yapanlara kimse demokrasi dersi
veremez. Kimse de buna kalk›ﬂmas›n. Kimse bize ﬂiddet üzerine ahkam kesmesin.
S a l d › r › , seçilmiﬂ ö¤rencilerin
atamas›n›n yap›lmamas›d›r. Sald›r›,
Yönetim Kurulu yedek üyelerinin
burjuva ayak oyunlar›yla tasfiye
edilmesidir. S a l d › r › , -14 Mart
2009’da oldu¤u gibi- ‹MO Genel
Merkez ve Ankara ﬁubesi'nden baz›
yöneticilerin ö¤renci üyelere önce
sözlü, ard›ndan fiziki olarak sald›r›s›d›r. S a l d › r › , söz hakk›n›n yok
edilmesidir.
Bütün bunlar olurken ve 14
Mart’taki sald›r›da oldu¤u gibi, fiziken de ﬂiddet kullan›l›rken, hiçbir
odan›n “ﬂiddet karﬂ›tl›¤›”na dair bir
aç›klamas› duyulmad›.
Bugün aç›klamalar›nda devrimcilere karﬂ› fütursuzca, sorumsuzca
ve üstelik ö¤renmeden, araﬂt›r›p soruﬂturmadan “çirkin sald›r›”, “vah -
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ﬂi sald›r›”, “ilkellik” gibi kavramlar› kullananlar, yukar›daki sald›r›lar›
“uygar” m› bulmuﬂlard›r o zaman?
Seçilmiﬂ insanlar› tasfiye etmek,
Odalarda eleﬂtirenleri yönetim yetkisiyle, o da olmazsa fiilen sald›rarak SUSTURMAK, çirkin de¤il,
vahﬂi de¤il. Susturmak, vahﬂi de¤il,
bunlara karﬂ› mücadele çirkin, öyle
mi?! ‹lkellik, demokratik bir ﬂekilde
seçimlere kat›lmak m›, seçim son u ç l a r › n › u y g u l a m a m a k m›d›r?!
3 Haziran’daki kavgan›n geliﬂiminde ise, iradi bir yan yoktur; iradi
bir sald›r›n›n ne düﬂüncesi, ne plan›
yoktur. ‹MO Küçük Kurulu’nda söz
alan +‹VME Dergisi yay›n Kurulu
üyesi, devrimci, demokrat, yurtsev e r m ü h e n d i s l e re h a k a re t e d i le m e yece¤ini ortaya koyarken, b u n a tahammül edemeyen ‹MO merkez ve
Ankara ﬁb. yöneticilerinin sözlü sald›r› baﬂlatmalar›yla kavga ç›km›ﬂt›r.
Bu kavga s›ras›nda da Ta n e r
Yüzgeç, devrimci, demokrat, yurtsever mühendislerin ve ö¤rencilerin
hedefi de¤ildir. Ona yönelik do¤rudan bir sald›r› da yoktur. Araya girdi¤inde darbeye maruz kalm›ﬂt›r ve
kimin vurdu¤u halen belli de¤ildir.
Devrimci demokrat mühendisler, sald›rmam›ﬂ, sald›r›ya karﬂ›
kendilerini savunmuﬂlard›r. Bu,
devrimci demokrat mühendislere
yönelik her türlü tasfiyenin, tahammülsüzlü¤ün ve fiziki sald›r›lar›n
gerçekleﬂti¤i tüm süreç boyunca geçerli olmuﬂtur. Devrimci demokrat
mühendisler, fiziki sald›r›ya maruz
kald›klar›nda bile cevap vermediler,
karﬂ›l›¤›nda kürsüden konuﬂtular,

Tutuklamalar
Protesto Edildi!
TMMOB’un ö¤renci üyeleri, 21
May›s’ta gözalt›na al›n›p, ç›kar›ld›klar› mahkemece tutuklanan arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lmas› için 12
Haziran günü K›z›lay Yüksel Caddesi’nde yapt›klar› bir eylemle taleplerinin dile getirdiler. Eyleme
Halk Cephesi ve demokratik kitle
örgütleri de kat›ld›.
Eylemde; “Bizler de TMMOB ör-
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bildirilerini da¤›tt›lar. Son olayda
da sald›r›ya karﬂ› kendilerini savunman›n d›ﬂ›nda bir tav›r ve anlay›ﬂlar› söz konusu de¤ildir.

S a v a ﬂ › l m a s › g e re k e n
güçler bellidir!
Y›llard›r militanca bir direniﬂ ve
çat›ﬂma içinde görmedi¤imiz, karﬂ›devrim güçlerine karﬂ› bir tek kez
sopalara, b›çaklara, taﬂlara sar›ld›klar›na tan›k olmad›¤›m›z statükoculuk, iﬂ kendi koltuklar›n› korumaya
gelince, utanmadan devrimcilere
karﬂ› sopalara, b›çaklara sar›lm›ﬂt›r.
Düzen içi statükolar›n› savunmak
için “militanca” savaﬂa at›lm›ﬂt›r.
Y›llard›r, militan tek bir eylem
örgütlememiﬂ, militan tek bir eyleme kat›lmam›ﬂ düzen solcusu mühendisler, söz konusu “devrimci bir
TMMOB” için mücadele eden devrimciler oldu mu, b›çaklarla, sopalarla sald›rmaktan, siyaset yasa¤›
uygulamaktan geri durmad›lar. Keﬂke bu “militanl›¤›”, odalar›n faaliyetlerinin karﬂ›lar›na ç›kan gericilere, faﬂistlere karﬂ› gösterebilselerdi.
Mülkiyetçilik ve statükoculuk,
‹MO yönetiminin dilinde “... bu
o d a b e n im m a l› m , i s te m e z s e m g i re mezsiniz” ﬂekline bürünebilmektedir. Oysa oralar› “mal” haline getirmek de¤il, devrimcileﬂtirmek, antifaﬂist, anti-emperyalist bir mevzi
yapabilmektir önemli olan. Mimar,
mühendis yüzbinlerce ayd›n›, halk›n mücadelesine seferber edebilmektir. Devrimci, demokrat, yurtsever mühendislerin amac› budur.

TMMOB, 25-28 May›s 2006’da
Ankara’da 39’uncu dönem ola¤an
genel kurulu yapm›ﬂt›. Bugüne uzayan kavgan›n ipuçlar› oradayd›.
Bir tercih yap›yordu reformizm:
“Bu geliﬂmelerden ilki; Devrimci demokrat mühendislerce sunulan,
bu ülkenin en önemli sorunlar›n›n
baﬂ›nda gelen 122 ölümlü tecriti
i fade eden öner ge ni n r eddedi lme siydi. Bir di¤eri ise... TMMOB’un
Avrupa Birli¤i’nden fonlanmas›na
kap› açan önergenin kabülüydü.
Üçüncü geliﬂme ise; oligarﬂinin yo¤un bask›lar› ile karﬂ› karﬂ›ya bulunan gençlikle dayan›ﬂman›n reddedilmesi ve kurula kat›l›p söz almak
isteyen gençlerin konuﬂma isteklerinin kaba bir biçimde engellenmesiydi.” (Yürüyüﬂ, 4 Haziran 2006,
Say›; 55)
Düzen içi politikalar ve statüler,
böyle böyle pekiﬂmektedir. 11 Haziran’da devrimcilere karﬂ› eli b›çakl›
ve sopal› güruhu sald›rtanlar, ba¤›ms›zl›¤› modas› geçmiﬂ bir düﬂünce olarak gören, AB fonlar› ile
beslenmeyi normal sayanlard›r.
Devrimcilere b›çak çekenler, hapishaneleri kendi sorunu olarak görmeyen, 122 ﬂehide sayg› duymayacak kadar de¤er yitimine u¤rayanlard›r. Tasfiyeci, zorba ve sald›rgan
anlay›ﬂlara karﬂ›, devrimci-demokrat
mühendislerin
“devrimci
TMMOB” yaratma mücadelesi sürecektir. B›çak ve sopalarla devrimcileri düﬂüncelerinden ve hedeflerinden vazgeçiremeyeceklerini hat›rlatmaya gerek yok san›r›z.

gütlülü¤ünün birer parças› ve gelece¤i olan; mühendislik, mimarl›k ve
planlama ö¤rencileri olarak dava
süresince arkadaﬂlar›m›z›n yan›nda
ve davan›n takipçisi olaca¤›m›z›,
devrimci, demokrat, ilerici ve yurtsever çizgimizden ödün vermeyece¤imizi bildiriyoruz” denildi.
Eylem “Gözalt›lar Tutuklamalar
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Yaﬂas›n
Örgütlü Mücadelemiz, TMMOB
Susma Ö¤rencine Sahip Ç›k” sloganlar›yla sona erdirildi.
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43

Oligarﬂi Nas›l Yönetir?
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an ile eski Genelkurmay Baﬂkan› Yaﬂar Büyükan›t aras›nda Dolmabahçe Saray›’nda yap›lan görüﬂmenin aç›klan›p aç›klanmamas›na iliﬂkin tart›ﬂma, tam bir ç a r p › t m a içeriyor.
Sanki bugüne kadar yap›lan bu
tür tart›ﬂmalar›n hepsi halka aç›klanm›ﬂ da bir tek bu görüﬂme aç›klanmam›ﬂ!
Oysa, Baﬂbakan’la, Genelkurmay Baﬂkan›’n›n konuﬂmas›n›n
aç›klanmamas›, sistemin bugüne
kadarki iﬂleyiﬂine daha uygun olan›d›r. Baﬂbakan’›n “O konuﬂma be nimle mezara kadar gider” demesi,
sanki burjuva politikac›lardan bugüne kadar duyulmam›ﬂ bir sözmüﬂ
gibi f›rt›nalar kopar›l›yor.
Peki bugüne kadar Milli Güvenlik Kurulu’nda yap›lan toplant›lar›n, al›nan kararlar›n hangisi halka
aç›kland›? MGK sonuç bildirilerinin adeta birbirinin kopyas› olan s›radan aç›klamalar oldu¤unu herkes
bilir. Genelkurmay Baﬂkan›’yla
Baﬂbakan her hafta görüﬂüyorlar,
hangi konular› görüﬂüp, ne kararlar
ald›klar› hangisinde aç›kland› bugüne kadar?
Burjuva politikac›lar›, halk› esas
olarak sadece seçim dönemlerinde
hat›rlarlar. Di¤er zamanlarda ise,
halka sormadan, halka hesap vermeden, halk› adam yerine koymadan yönetirler ülkeyi. Sömürücü
egemen s›n›flar›n yönetti¤i hemen
her yerde, yönetim tarz› böyledir;
boyutlar›, biçimleri ülkeye, faﬂizme
veya burjuva demokrasisine göre
farkl›laﬂsa da, burjuva siyasetin ve
yönetim anlay›ﬂ›n›n özü budur.
Neredeyse 60 y›ld›r faﬂizmle yönetilen ülkemizde burjuva politikac›lar ülkeyi halktan gizli anlaﬂmalarla yönettiler. Örne¤in, Menderes
iktidar› ile birlikte NATO’ya girildi.
Ama NATO’ya girmek için, Amerika ile gizli anlaﬂmalar yap›l›rken,
elbette halk›n haberi yoktu.
Halen o dönemde ve sonras›nda
ABD ile yap›lan gizli anlaﬂmalar›n
birço¤u bilinmemektedir.
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Aç›k ki, burjuva politikas›
halktan gizli yap›lan politikad›r. O
politikalar içinde aç›kl›k, halka
karﬂ› sorumluluk, halk›n ç›karlar›n› gözetmek yoktur.
Partiler ve hükümetler, nas›l
kurulur? Düzen partilerinin liderleri nas›l seçilir? Ordunun planlar›n› kimler yapar, ekonomik kararlar nas›l al›n›r?... H a l k a m › s o r u l u r bunlar?
Genelkurmay ile AKP aras›ndaki sorunlar, halk›n hakemli¤ine baﬂvurularak m› çözülüyor?
Böyle olmad›¤› aç›kt›r. Burjuva
politikas›n›n hiçbir yerinde halk
yoktur. Halk, burjuva politikac›lar›n
a¤z›nda gerektikçe çi¤nedikleri bir
sak›z gibidir.
IMF ile uzun y›llara varan ba¤›ml›l›k anlaﬂmalar› sürdürülmektedir. Yap›lan gizli anlaﬂmalar sonras›, IMF’nin buyruklar› emir kabul
edilir ve halktan da bunlara uymas›
istenir. Halka sorulmaz, halka gerekmedikçe bilgi de verilmez.
Burjuva politikac›lar, tüm kararlar›, halktan gizli, kapal› kap›lar ard›nda kulisler, entrikalar ile almaya
çal›ﬂ›rlar. Esasen, burjuva politikas›n›n kapitalizmin tüm kirini, pas›n›
üzerinde taﬂ›mas› kaç›n›lmazd›r.
O nedenle; “Dolmabahçe görüﬂmesi”nin gizlili¤i üzerine yap›lan
tart›ﬂmalar, çarp›t›lm›ﬂ bir tart›ﬂmad›r. Sanki bugüne kadar bu ülkede
her ﬂey aç›km›ﬂ, bu ülke gizli-kapakl› yönetilmiyormuﬂ, her ﬂey biliniyor da, bir “Dolmabahçe görüﬂmesi” aç›klanmam›ﬂ gibi tart›ﬂ›lmas› koca bir sahtekarl›k örne¤idir. Ve
bunun ad› h a l k › a l d a t m a k t › r.
Oligarﬂi içi tehditler, ﬂantajlar
yap›l›rken, komplolar örgütlenirken
“Dolmabahçe görüﬂmesi aç›klans›n” tart›ﬂmas› yap›l›yor...
Oligarﬂik yönetimin özelli¤i,
her ﬂeyin halktan gizlenmesidir. B›rakal›m h a l k l a bi rl i k t e ülkeyi yönetmeyi, oligarﬂi h a l k a k a r ﬂ › savaﬂ
sürdürmektedir. Tüm planlar›n›,
halk› sindirmek, örgütlülüklerini

da¤›tmak, h a l k › n i r a d e s i n i k › r m a k
ve kendi gelece¤i hakk›nda söz ve
k a r a r hakk›n› kulland›rtmamak
üzerine kurmuﬂtur.

Gizlenen, m ezara k adar
götürülen d aha n e s ›rlar var?
Bunlar›n ilk akla geleni kontrgerilla ﬂefi Mehmet A¤ar’›n da kendisine sorulan sorulara karﬂ›l›k, “bunlar bizimle mezara gider” cevab›n›
verdi¤i biliniyor. Yani Erdo¤an’›n
sözü ilk de¤il.
Keza, Demirel’in “devlet bazen
rutin d›ﬂ›na ç›kar” dedikten sonra, o
bilgileri aç›klamama tavr› da bilinir.
Peki o halde, “Dolmabahçe görüﬂmesi aç›klans›n” diyenler, A¤arlar’›n Demireller’in halktan gizledikleri için de aç›klans›n diyorlar
m›?
Baﬂbakan Erdo¤an partisinin
Kütahya Kongresi’nde yapt›¤› konuﬂmada, “MHP, DSP, ANAP üçlü
koalisyon hükümeti döneminde ‹srail ile yap›lm›ﬂ bir çok anlaﬂma
var” diyor ve “Yap›lan an laﬂ malar
gizl i ol du¤u i çi n a ç› kla yamaya ca ¤›n›” söylüyordu.
Soru yine ayn›d›r; “Dolmabahçe
görüﬂmeleri aç›klans›n” diyenler,
neden bu anlaﬂmalar için de aç›klans›n demiyor, diyemiyor?
Diyemezler, çünkü bunlar A¤arlar’›n, Demireller’in bildikleri, ‹srail’le at›lan imzalar, “devletin ali ç› k a r l a r › ” n a iliﬂkindir.
AKP dahil, “ulusalc›” geçinenler
dahil, hepsi, oligarﬂinin ç›karlar›
söz konusu oldu¤unda, aç›kl›ktan,
ﬂeffafl›ktan derhal vazgeçerler.
Baﬂbakan’›n ‹srail’le anlaﬂmalar› “ a ç › k l a y a m a m ” dedi¤i nokta da
buras›d›r.
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‹slamc› gericilik, kad›na ﬂiddeti meﬂru görüyor

“Kad›n dövmek AKP tüzü¤üne ayk›r› de¤ildir”

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi (A‹HM), “aile içi ﬂiddet” konusunda Türkiye’yi mahkum eden bir
karar ald›. Sürekli eﬂi taraf›ndan dövülen ve annesi de eﬂi taraf›ndan öldürülen Nahide Opuz isimli bir kad›n, devletin kendisine sahip ç›kmamas› üzerine A‹HM’e baﬂvurmuﬂtu.
A‹HM Türkiye devletini 36 bin euroya mahkum etti. Türkiye bu kararla “aile içi ﬂiddet” konusunda
A‹HM’den ceza alan ilk ülke oldu.
“ Aile içi ﬂiddet”in ülkemizde
yayg›n oldu¤u ve esas olarak da bunun bir “suç” olarak görülmedi¤i,
aile içi ﬂiddetin düzenin ideolojik,
kültürel ve yasal himayesi alt›nda
sürdü¤ü bir gerçektir. A‹HM’in
“ﬂiddeti”, “zulmü” paraya tahvil
eden adalet anlay›ﬂ›, hukuku emperyalizmle yeni-sömürgeler aras›ndaki p a z a r l › k l a r › n a r a c › h a l i n e g e t i r en politikas› da mahkum edilmelidir. Fakat A‹HM karar›n›n yol açt›¤› tart›ﬂma, ülkemizdeki gericili¤in
kad›na bak›ﬂ aç›s›n›n bir kez daha
görülmesine vesile oldu.
A‹HM’in ald›¤› kararla ilgili ilk
de¤erlendirmeyi yapanlardan biri
Baﬂbakan Erdo¤an’d›. Erdo¤an
“Utanç verici bir karar” dedi.
AKP Hükümeti’nin Kad›n ve
Aileden Sorumlu Devlet Bakan›
Selma Aliye Kavaf da “ K a r a r
utanç verici!...” dedi.
Fakat Baﬂbakan’›n da, Bakan’›n
da utanç verici bulduklar›, kad›nlar›n dövülmesi ve Türkiye’nin bundan dolay› mahkum edilmesi de¤ildi. Onlar A‹HM’in karar›n› “utanç
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verici” bulmuﬂlard›.
Çünkü, Erdo¤an’a göre, “Tekil
bir olay› genele fatura etmek yan l›ﬂ”t›; Kad›n Bakan Kavaf’a göre
de “Bütün dünya dövüyor”du.
AKP’nin Ka d› n K ol l ar› Ba ﬂk a n › Güldal Akﬂit de A‹HM karar›na “Haks›zl›k” diye tepki göstermiﬂ. Nahide Opuz’a yap›lan haks›zl›k, Kad›n Kollar› baﬂkan›n›n
umurunda de¤ildi.
Nahide Opuz’a dün devletin
hiçbir kurumu, hiçbir kanunu sahip
ç›kmam›ﬂt›. Bugün de sahip ç›k›lm›yor. Çünkü iktidarda, kad›n› erke¤in kölesi olarak gören feodal islamc› kültürle ﬂekillenmiﬂ kafalar
vard›r. AKP bu kafan›n iktidardaki
son temsilcisidir.
AKP gericidir. Gericilik için kad›n erke¤in kölesidir. Dövülebilir
de, sövülebilir de, bu “aile içi bir
s o r u n d u r.”
Aile içi ﬂiddet, kuﬂku yok ki k a d› nla r› n ve çocukl ar› n önemli bir
sorunudur. Ama AKP’nin bu sorunu
çözme diye bir kayg›s› yoktur. Dahas›, AKP’ye göre böyle bir sorun
da yoktur, tamamen “aile içi”dir ve
aile içinde çözülür. Zaten “bütün
dünya dövüyor” ve aile içinde de
çözüyor!
AKP’liler bu zihniyete sahip oldular›ndan, kendi içlerinde böylesi
sorunlar aç›¤a ç›kt›¤›nda da, ayn›
ﬂekilde dövülen kad›na sahip ç›km›yorlar. Bunun örnekleri de yaﬂand›.
2006’da “üü ç ü n c ü ” bir kad›nla evlenmek için sürekli ilk eﬂini döven
A K P Konya Milletvekili Halil
Ü r ü n’ün bu durumu burjuva bas›n
taraf›ndan manﬂetlere taﬂ›nm›ﬂt›.
Ama o günlerde AKP Genel Baﬂkan
Yard›mc›s› olan Hayati Yaz›c›, “ k a d › n d ö v m ek p ar t i t üz ü ¤ ü n e ay k › r›
de¤ildir” aç›klamas›n› yapm›ﬂ ve
kad›n› döven kocaya sahip ç›km›ﬂt›.
Yine bu konuyla ilgili o günkü
A K P K a d › n K o l l a r › B a ﬂ k a n › da
ﬂunlar› söylemiﬂti: “Aile içi mesele,
H a lil B e y’in ke n di öz e l h a ya t›y la ,

a il e i li ﬂki ler i yle il gil i bir konu.”
Bu sözlerin sahibi Selma Aliye
Kavaf’d› ve muhtemeldir ki, bu
“ e r k e k e g e m e n ” kafa yap›s› nedeniyle de Kad›n ve Aileden Sorumlu Bakanl›¤a atand›.
“Do¤ru yoldan ç›kan yanl›ﬂ yapan kad›n›, kocas› dövme hakk›na
sahiptir. ” ‹slami anlay›ﬂ, en temel
kaynaklar›nda böyle söylemektedir.
AKP’lilerin anlay›ﬂ›n› ﬂekillendiren
de budur. AKP’lilerin eﬂi taraf›ndan
dövülen kad›na neden sahip ç›kmad›¤›n› anlamak için onlar›n bak›ﬂ
aç›s›n› ﬂekilendiren anlay›ﬂ›n kayna¤›n› bakmak gerekir. Denir ki o
kaynakta:
-“Serkeﬂlik etmesinden kayg›land›¤›n›z kad›nlar› dövün.” (Nisa
Suresi, 34. ayet)
-“Allah sizlere, miras taksiminde çocuklar›n›z hakk›nda, erke¤e iki
diﬂi pay› verilmesini emrediyor. ”
(Nisa Suresi, 11. Ayet).
-“Erkekler kad›nlara göre bir
derece üstünlü¤e sahiptirler. ” (Bakara Suresi, 228. Ayet).
-“‹ki kad›n›n tan›kl›¤›, bir erke¤in tan›kl›¤›na bedeldir. ” (Bakara
Suresi, 282. Ayet)
Bu kültürle, bu anlay›ﬂla ﬂekillenen bir kafa yap›s›, kad›n›n haklar›na, özgürlüklerine sahip ç›kamaz
elbette. Kad›n› erkekle eﬂit tutup
ona insan muamelesi yapamaz. Kad›n› örtüp, eve hapsedip köleleﬂtiren erkek, biz cenneti onun ayaklar›n›n alt›na serdik diyerek bu köleleﬂtirmeyi örtbas etmek ister.
Fakat, gerçek odur ki, “islam›n
dört kad›na cevaz verdi¤i” anlay›ﬂ›yla burjuvazinin m e t res tutma
kültürünü devam ettiren islamc›
burjuvalar, tüccarlar, burjuva politikac›lar, kad›na ne kadar de¤er verdiklerini gösteriyorlar.
Kad›na böyle bakan bir iktidar
zihniyeti, kad›n› koca daya¤›ndan,
yani “aile içi ﬂiddet”ten elbette koruyamaz. Böyle bir çabas› da olmaz.

KADINA ﬁ‹DDET
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Ahlaks›zl›¤a Övgü
“ D a n a l a r ne güzel e¤leniyor”
diye koymuﬂ yaz›s›n›n baﬂl›¤›n›.
“Danalar”dan kastetti¤i iki sap›k; ülkelerinde baﬂbakanl›k mevkilerini iﬂgal eden iki sap›k.
Özenerek ve övgüyle yazd›¤› e¤lence, bu iki sap›¤›n gözlerden ›rak
bir villaya fahiﬂeleri doldurup
“alem” yapmalar›. Her sat›r›ndan,
her kelimesinden onlar›n aras›nda
olmay› çok istedi¤i anlaﬂ›lan Hürriyet gazetesi yazar› ve yay›n yönetmeni E r t u ¤ r u l Ö z k ö k , bu yaz›s›yla, a r d a m a r › ç a t l a m › ﬂ bir gazetecili¤in yeni bir örne¤ini daha veriyor.
‹bret olsun diye, onun kim oldu¤unu, misyonunu hala görmeyenlerin gözüne girsin diye, aktaral›m bu
sat›rlar›.
*
“‹talya Baﬂbakan› Berlusconi
ile Çek Baﬂbakan› Topolanek’in
“ev partisi”... Vallahi ne dersiniz
deyin; ister ahlaks›z, ister uçuk,
yapt›klar› hoﬂuma gitti.
Düﬂünebiliyor musunuz, Avrupa
n›n iki ülkesinin baﬂbakan›, evde
parti yap›yor. ... E¤leniyorlar, acayip e¤leniyorlar. Sanki “Bekarl›¤a
veda partisi”. Yakalanmad›¤›n sürece her ﬂey serbest, her ﬂey mubah.
... Kimbilir aralar›nda ne maço
ﬂakalar yapm›ﬂlard›r. K›zlarla ilgili
ne espileri kaç›rm›ﬂ›zd›r.
Yani hala inanam›yorum.
‹ki baﬂbakan, hem de öyle Pata-

gonya baﬂbakan› falan de¤il. Biri
‹talya’n›n, öteki Çek Cumhuriyeti’nin baﬂbakan›... E¤leniyorlar.
Hem de ne e¤lenmek.
Kim ne derse desin, ben Beerlusconi’yi de seviyorum.
Evinde baﬂbakan arkadaﬂ› ile
parti yap›yor. Be¤endi¤i k›zlara siyaset yolunu aç›yor. Saç ektiriyor,
yüzünü gerdiriyor. Yüzüne fodöten
sürüyor. Depremden sonra bile
espri yapabiliyor. Ve oylar›nda öyle
dramatik düﬂüﬂler olmuyor, yerini
koruyor...” (11 Haziran 2009 Hürriyet)
*
Nerede bir ahlaks›zl›k, döneklik,
alçakl›k, nerede bir köﬂe dönücülük,
sapk›nl›k varsa, Ertu¤rul Özkök,
mutlaka onlara bir ÖVGÜ yazm›ﬂt›r. Aç›kça övemeyece¤i kadar aleni
ahlaks›zl›klarda ise sinsice yaz›larla
onlar›n kan›ksanmas›n›n, meﬂrulaﬂmas›n› sa¤laman›n baﬂ›n› çekmiﬂtir.
Yozlaﬂma, san›ld›¤› gibi birkaç
mankenden, sanatç› diye ortal›kta
dolaﬂan birkaç ahlaks›zdan kaynaklanm›yor. Onlar asl›nda, düzenin
tüm kurum ve kuruluﬂlar›yla kendilerine açt›¤› alanda at oynatan figüranlard›r. Oligarﬂinin onlara fark›nda olarak veya olmayarak yükledi¤i
misyonun taﬂ›y›c›s› olarak yozlaﬂmay› yay›yorlar. Ama as›l mesele
“bb a ﬂ t a”d›r. Yozlaﬂma oradan baﬂl›yor. ‹ﬂte Hürriyet gazetesi, Do¤an
Holding’e ba¤l› TÜM bas›n yay›n
kurumlar› ve onun kalemﬂörleri ülkemizde 80’lerin baﬂ›ndan bu yana
yayg›nlaﬂt›r›lan yozlaﬂman›n baﬂ

Anadolu Federasyonu çal›ﬂanlar›
serbest b›rak›ls›n!
13 Haziran günü Almanya’n›n Hamburg ve Köln
ﬂehrinde, Özgürlük Komitesi, tutuklu bulunan Anadolu
Federasyonu çal›ﬂanlar›n›n serbest b›rak›lmas›n› istedi.
Aç›lan stantlarda Almanca ve Türkçe bildiri da¤›t›m› yap›ld›. Almanya devletinin “terör” demagojileriyle
halk›n hak ve özgürlüklerini nas›l gasp etti¤i, Anadolu
Federasyonu yönetici ve çal›ﬂanlar›ndan Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu’nun nas›l sorgusuz, sualsiz 8 ayd›r tutsak edildi¤i anlat›ld›.
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sorumlular›ndan biridir. Yozlaﬂmay›
k a n › k s a t m a k v e y a y m a k onlar›n
görevi olmuﬂtur... Bu yüzden oligarﬂinin yozlaﬂt›rmas›na karﬂ› fiili
ve ideolojik mücadelede, as›l hedeflerden biri, bizzat bu politikan›n sahipleri ve bu politikay› ülke çap›nda
merkezi biçimde yayan burjuvazinin medyas› olmal›d›r.
Onun figüranlar› de¤ildir as›l
mücadele konusu...
Berlusconi’nin ortaya ç›kan tüm
bu rezilliklerine karﬂ›n Avrupa parlamentosu seçimlerinde kendi ülkesinde herkesten fazla oy almas› da
hiç kuﬂku yok ki üzerinde çok ciddi
olarak düﬂünülmesi gereken bir olgudur. Çek Baﬂbakan›’yla birlikte
ortak olduklar› rezilli¤in art›k bir
“skandal” bile say›lmamas› da, tart›ﬂ›lmas› gereken bir olgudur. Bütün
bunlar, kuﬂku yok ki, çürümenin
Avrupa’daki ve burjuva siyasetteki
boyutlar›na iﬂaret ediyor. Özkökler,
iﬂte bu çürümeyi yay›yorlar ülkemizde. Özgürlük ad›na, özgünlük
ad›na, farkl›l›k ad›na, “kendi olmak” ad›na, k›sacas› ne ad›na olursa olsun, burjuva bas›nda her yazana iyi bak›n. Özkök gibilerin her kelimesinde sinsi bir düﬂman yatt›¤›n›
unutmay›n.
Avrupa’n›n her ﬂeyine hayran
olanlar, ç ü r ü m e s i n e d e h a y r a n . O
yozlu¤un içinde olmak ve bundan
dolay› da hiç tepki görmemek istiyorlar. Ama iﬂte orada baltay› taﬂa
vuracak Özkökler. Ahlaks›zl›¤›n
baﬂtac› edildi¤i bir ülke yapamayacaklar ülkemizi. ‹zin vermeyece¤iz.

Fransa’da Piknik
Halk Cephesi 14 Haziran’da Fransa’n›n Blois ﬂehrinde piknik düzenledi.
Piknikte konuﬂan Halk Cephesi temsilcisi pikni¤in
amac›na iliﬂkin bir konuﬂma yaparak herkesi tüm sald›r›lara karﬂ› birlikte mücadele etmeye ça¤›rd›.
Türkiyeliler’in yan›s›ra Araplar, Frans›zlar ve Afrikal›lar’›n da kat›ld›¤› piknikte halaylar çekildi, türküler söylendi.
Pikni¤e 60 kiﬂi kat›ld›.
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FARUK EREREN DAVASINDA
HUKUKSUZLUK DEVAM ED‹YOR
Almanya'da tutuklu bulunan Faruk Ereren'in davas›na
17 Haziran günü devam edildi.
Davada yarg›lanan Türkiyeli devrimci tutsak Faruk
Ereren söz alarak baﬂlad›. Konuﬂmas›nda "...Burada insanlara ﬂiddet uyguland› ve cezalar verildi. ‹nsanlar›n özgürlü¤üne dair haks›z bir ﬂekilde
cezalar verildi. Hem mahkemede sald›r›ya u¤rad›lar, hem
de Alman mahkemesi taraf›ndan para cezas›na çarpt›r›ld›lar..." diye söze baﬂlayarak Alman antifaﬂistlerine verilen
para cezalar›n› protesto etti.
Faruk Ereren'in avukatlar›ndan Peder Budde'de "Burada yarg›lama hukuksuz bir ﬂekilde devam ediyor. Savc› her
mahkemede davada yer almayan dosyalardan sorular soruyor. Her mahkemeye yeni dosyalar ekleniyor. Biz ﬂimdi davan›n durdurulmas›n› istiyoruz. Dosyalar› incelemek istiyoruz. Ne var, ne yok bilmek
istiyoruz. Söylenen dosyalar›
incelemek istiyoruz, yoksa da-

vadan çekiliriz. Hukuksuz bir
sekilde sürüyor dava ﬂu anda"
diyerek taleblerini mahkeme
baﬂkan›na iletti. Ancak avukatlar›n bu talebi mahkemece
reddedildi.
Duruﬂmada Nuri Eryüksel
ﬂahit olarak dinlendi. 17 Haziran tarihinde saat 10.00'da baﬂlayan mahkeme, 16.30'a kadar
hukuksuz bir ﬂekilde devam
eden dava 24 Haziran’a ertelendi.

"Faruk E reren'e
Özgürlük"
Özgürlük komitesi, Faruk
Ereren'in hukuksuz bir ﬂekilde
süren yarg›lanmas› sürecini
yak›ndan görmek için sahiplenelim, mahkemeye kat›lal›m
ça¤r›s›nda bulundu.
Faruk Ereren'e Özgürlük
ﬂiar›yla yap›lan ça¤r›da, 24
Haziran 2009 Çarﬂamba günü
saat 10.00'da Düsseldorf eyalet yüksek mahkemesinde
(Oberlandesgericht) olal›m,
dendi.

Say›: 185

Küba devriminin komutanlar›ndan dünya
halklar›n›n özgürlük ve adalet simgesi Ernesto
Che Guevara’n›n 81. do¤um günü Viyana’da
bir programla kutland›.
Programda söz alan Küba Konsolosu,
Che’den, ezilmiﬂ, adalet ve özgürlü¤e aç olan
halklar›n emperyalizme baﬂkald›r›s›d›r diye
bahsetti.
Namibya, Ekvador,Venezuella, Nikaragua
gibi konsolosluklarla birlikte birçok demokratik kurumun kat›ld›¤› programda Che’nin silah
arkadaﬂ› Nunez, Che’nin mücadelesinin iyiyle
kötünün, hakl›yla haks›z›n mücadelesi oldu¤unu ve emperyalizm illeti yenilene, halklar özgürlü¤ünü ve ba¤›ms›zl›¤›n› kazanana kadar
bu mücadelenin devam edece¤ini belirtti.
Farkl› müzik gruplar›n›nda sahne ald›¤› etkinlik Küba müzi¤i eﬂli¤inde edilen danslarla devam etti.

Almanya’da E ¤itim G revi
Almanya genelinde ögrenci gençlik "e¤itimin önündeki engellerin kald›r›lmas› ve devletin e¤itime yönelik harcamalar› k›sarken bankalara, büyük ﬂirketlere milyonlarca euro aktar›lmas›na yönelik protestolar, gösteriler ve yürüyüﬂler düzenliyorlar. 15-19 Haziran eylem
haftas› çerçevesinde Berlin’de Alexsandrplaz’da 17 Haziran’da 15 bin kiﬂinin kat›ld›¤›
bir eylem yap›ld›. Yürüyüﬂe Anadolu Federasyonu çal›ﬂanlar› da destek verdi.

tür Merkezi’nin Halk Oyunlar› Ekibi Bitlis yöresinden
oyunlar sergiledi.
Sahneye ç›kan Arif Sa¤
ve Selda Ba¤can türküler
seslendirdiler.
‹ngiltere Halk Cephesi temsilcisi 30 Mart K›z›ldere’den, 30 Mart
1994 Parti-Cephe’nin kuruluﬂuna
kadar geçen süreci özetledi. Yurtd›ﬂ›nda yaﬂayan göçmenlenin karﬂ›laﬂt›¤› sorunlara da de¤inilirken,
herkesi örgütlenme ve mücadeleye
ça¤r›ld›.
Halk Cephesi temsilcisinin ard›ndan sahneye TAYAD Baﬂkan›
Behiç Aﬂc› ça¤r›ld›. Aﬂc› konuﬂmas›nda; ölüm orucundan, 19 Aral›k
katliam›ndan, direniﬂten, ölüm orucunu bitirmelerine neden olan Ada-

‹ngiltere’de Umudun
Türküsü Gecesi
13 Haziran günü ‹ngiltere’nin
baﬂkenti Londra’da da 30 Mart-17
Nisan, Devrim ﬁehitlerini Anma ve
Umudun Kuruluﬂunu Kutlama günleri vesilesiyle Umudun Türküsü
gecesi düzenlendi.
Alexsandre Place’de yap›lan geceye Arif Sa¤, Haluk Levent, Selda
Ba¤can, Grup Yorum, Halk›n Hukkuk Bürosu avukat› ve ayn› zamanda Tutuklu Aileleri Yard›mlaﬂma
Derne¤i (TAYAD) baﬂkan› Behiç
Aﬂc› konuﬂmac› olarak kat›ld›.
Geceye tüm devrim ﬂehitleri
için yap›lan sayg› duruﬂuyla baﬂland›. Ard›ndan Anadolu Halk Kül-

Che`nin 81. Do¤um Günü
Viyana’da Kutland›

let Bakan›’n›n yay›mlad›¤› genelgeden bahsederek yurt içinden,
yurtd›ﬂ›na kadar herkesin bu zaferin kazan›lmas›nda pay› oldu¤unu
anlatt›. Tecriti k›ramad›klar›n›, bakan›n yalan söyledi¤ini, bu genelgeyi uygulatmak için mücadeleye
devam edeceklerini belirterek, herkesi duyarl› olmaya ça¤›rd›.
Ard›ndan Grup Yorum sahneye
ç›kt›. Grup Yorum 24 y›ld›r verdikleri mücadelenin türkülerinden,
marﬂlar›ndan seçtikleri ﬂark›lar›n›
seslendirdi. Bitiﬂ an›nda ayakta alk›ﬂlanan Grup Yorum ikinci kez sahneye ç›karak, yeni bir konserde buluﬂmak dile¤iyle kitleyi selamlad›.
Son olarak sahneye Haluk Levent ç›kt›.
Geceye üçbin kiﬂi kat›ld›.

YURTDIﬁI
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değin m eler
BÖYLED‹R BU
‹ﬁLER
Her duydu¤unuza, her söylenene inanmay›n; Bak›n;
“Toprak iﬂleyenin su kullanan›n
olacak." demiﬂti Ecevit.
"Türkiye tam demokrasiye kavuﬂacak." sözü vermiﬂti Süleyman
Demirel.
"Adil düzen getirece¤iz" buyurmuﬂtu Necmettin Erbakan.
"Herkese iki anahtar” verecekti
Tansu Çiller.
“‹ﬂkenceye s›f›r tolerans” gösterecekti Recep Tayyip Erdo¤an,
IMF’yi evine gönderecekti.
“Benim emeklim, benim iﬂçim,
benim memurum..” diye baﬂlard›
saymaya Demirel; inim inim inlerdi iﬂçisi, memuru, emeklisi, yetimi.
Fakir fukara, garip gurabay› düﬂünece¤im demiﬂti Tayyip... Çal›klar, Albayraklar, Unak›tanlar, mahdumlar, hanedanlar, ald› baﬂ›na gidiyor, yine kalmad› bir ﬂey fakir
fukaraya, garip gurabaya...
Böyledir bu iﬂler.
Burjuva siyasette sistem
böyle iﬂler.
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K‹RALIK
ARKADAﬁLIK!

Tüccar Hoca!
YÖK Baﬂkan› Yusuf Ziya Özcan,
geçti¤imiz günlerde, Birleﬂik Arap
Emirlikleri’ne gitmiﬂ. Gazetecilerin ziyaretin sebebiyle ilgili sorular›na ﬂu cevab› vermiﬂ: “…onlar e¤itime çok para
yat›r›yorlar. Biz de o yat›r›mdan pay›m›za düﬂeni al›r›z.”
Her ﬂeyi satmaya, her ﬂeyi paraya çevirmeye al›ﬂm›ﬂlar.
Gazeteci muhtemelen YÖK baﬂkan›na öyle bir soru sorunca, bilimsel iﬂbirli¤i, üniversiteler aras› bilgi paylaﬂ›m›, ortak e¤itim program› gibi cevaplar alaca¤›n› sanm›ﬂ olmal›...
Ama asl›nda biraz YÖK tarihini bilse, o beklentiye girmezdi. Çünkü, ilk YÖK Baﬂkan› Do¤ramac›’dan beri,
hepsi biraz tüccard›..

Japonya'da bir ﬂirket, “çevrelerinin ne kadar çok oldu¤unu göstermek isteyenler için kiral›k arkadaﬂ hizmeti” vermeye baﬂlam›ﬂ.
Kapitalizmin el atmad›¤›, kirletmedi¤i
ve metalaﬂt›rmad›¤› bir ﬂey kalm›ﬂ m›d›r
acaba? Bak›n kapitalizmin yapt›¤›na, önce
insan› insanl›¤›ndan ç›kart›yor, insanl›¤›n
özünü yok ediyor, bencilli¤i, bireycili¤i körüklüyor, arkadaﬂl›¤›, dostlu¤u, paylaﬂmay› kötülüyor; ondan sonra da
insanlar bir
arkadaﬂa, bir
dosta ihtiyaç
duyar hale gelince, onlar› da satmaya baﬂl›yor..
“Bal dök yala”
Mekanizma iﬂte
ülkelerinde
böyle;
sefalet
Beyninizi, al›ﬂkanl›klar›n›z›, kapitaAlmanya’da Aﬂevlizme kapt›rmaya göleri Federal Birli¤i Baﬂrün; yar›n, insan›n
kan› Gerd Haeuser, yapt›¤›
k en disini, kendisi aç›klamada aﬂevlerinde yiyecek alanne satar bu kapilar›n say›s›n›n son 12 ayda 100 bin artarak
talizm!
1 milyonun üzerine ç›kt›¤›n› belirtti.
Haeuser, buna paralel olarak Almanya’daki aﬂevlerinin say›s›n›n da yine
son bir y›l y›lda 100 adet artarak
848’e ç›kt›¤›n› vurgulad›.
Bir di¤er araﬂt›rma, eski Do¤u
Alman s›n›rlar› içindeki Almanlar’dan her 5 kiﬂiden birinin, eski
Bat› Almanya s›n›rlar›nda yaﬂayan Almanlar’›n ise her 7
kiﬂiden birinin f a k i r
oldu¤unu gösteriyor.
Ülkemizde bir
yoksulluk, yolsuzluk, adaletsizlik görünce lafa “Avrupa’da
olsayd›...” diye baﬂlayanlar, art›k bu cümleyi
kolay kolay kuramayacaklar.
Caddeleri için bile “bal dök yala” diye övgüler düzdükleri ülkelerin caddelerini evsizler, dilenciler
doldurunca bakal›m ne diyecekler...
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“Sorunun
do¤ru
formülasyonu
onun
çözümüdür.”

15-16 Haziran
Direniﬂi
Selamland›...

Karl Marks
Psikolojisi
bozuk b akan!
Diyanet ‹ﬂlerinden Sorumlu Devlet Bakan› Faruk
Çelik, 2 Temmuz’daki Sivas
katliam› y›ldönümüne iliﬂkin ﬂöyle demiﬂ:
"Mad›mak’›n müze yap›lmas›n› o güne kadar yetiﬂtirmeliyiz. Aleviler üzerinde
çok büyük psikolojik rahatlama sa¤layacak."
Cahil. Bakan ama cahil.
Demek, Aleviler Mad›mak’›n müze yap›lmas›n›
“psikolojik rahatlama” için
istiyormuﬂ. Çelik, bu arada
“ sü rekli alevi kitaplar› okudu¤un u ” söylemiﬂ. Hiç bu-

na zahmet etmesin.
Bu yaﬂ›na kadar, Alevili¤i inkarla yetiﬂmiﬂ, Alevilik
sapk›nl›kt›r diye ö¤renmiﬂ
ve anlaﬂ›lan o ki, Alevilere
iliﬂkin o yarg›lar›n› da hala
atamam›ﬂ...
Psikolojik rahatlamaym›ﬂ... Aleviler diri diri yakanlar› unutmamak için istiyor müzeyi... Psikolojik rahatlamaya belki bakan›n
kendisinin ihtiyac› var; öyle
ya, hiç inanmad›klar› halde,
ikide bir kah Alevi aç›l›m›,
kah Kürt aç›l›m› yap›p duruyorlar... Sürekli yalan, sürekli riyakarl›k, haliyle insan›n psikolojisini bozuyordur..

39. y›l›na giren 15-16 Haziran direniﬂi ‹stanbul, ‹zmir, Ankara ve Malatya’da yap›lan eylemlerle an›l›rken 15-16 Haziranlar’›n yolumuza ›ﬂ›k tutmaya devam etti¤i vurguland›.
‹ s t a n b u l Kad›köy Belediyesi önünde 15 Haziran’da
toplanan Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu
üyeleri 16 Haziran’da iﬂçilerin katledildi¤i Yo¤urtçu
Park›’na yürüyüﬂ düzenleyerek ﬂehitleri selamlad›. Polisin s›k s›k provokasyon yaratmaya çal›ﬂarak engellemeye çal›ﬂt›¤› anmada kararl› bir tutum sergileyen HSGG
platformu polisin amac›n› boﬂa ç›kard›. ‹ﬂçilerin ﬂehit
düﬂtü¤ü yere karanfillerin b›rak›ld›¤› eyleme TAYAD’l›
Aileler de “Tecrite Son, Sohbet Hakk› Uygulans›n” dövizleriyle kat›ld›.
Ank ar a’da yap›lan anmada ise D‹SK üyeleri Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na yürüdü. 500’den
fazla iﬂçinin kat›l›m›yla gerçekleﬂen yürüyüﬂte konuﬂma
yapan D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi bir
konuﬂma yapt›.
15-16 Haziran iﬂçi direniﬂinin y›ldönümünde ‹z m i r’de 47 gündür direnen Kent A.ﬁ iﬂçilerine destek
için Karﬂ›yaka ‹skelesi’nden belediyeye kadar yürüyüﬂ
yap›ld›. 1000 kiﬂinin yer ald›¤› eylemde Halk Cephesi
“Tecrite, Açl›¤a, ‹ﬂsizli¤e, Sömürüye Karﬂ› Yeni 15-16
Haziranlar Yaratal›m” pankart›yla yerini ald›.
M a l a t y a Merkez Postane önünde 16 Haziran akﬂam› gerçekleﬂen eylemde Yol-‹ﬂ Temsilcisi Yusuf ‹du¤
bir konuﬂma yaparak 15–16 Haziran direniﬂini bir mihenk taﬂ› olarak de¤erlendirdi. Eyleme Halk Cephesi de
destek verdi.

Kentsel Dönüﬂüme Hay›r
f›s›r f›s›r f›s›r
Ne konuﬂtuklar›n› duymuyoruz ama ne konuﬂtuklar›n› biliyoruz; böyle a¤›zlar›n› kapat›p konuﬂtular m› bilin ki, orada halka karﬂ› bir k u m p a s içindedirler...
Sizin partiniz illegal mi? De¤il! Hükümetiniz yasad›ﬂ› m›?
De¤il! “Biz buraya millete hizmet için geldik” demiyor
musunuz? O zaman ne diye her yerde eliniz a¤z›n›zda...
Sak›n “yabanc› ajanlardan gizliyoruz konuﬂtuklar›m›z›” demeyin. Onlar›n dudak okumaya ihtiyac› yok çünkü, onlar
sizin beyninizin içini biliyorlar içini..
Her ﬂeyinizden haberdarlar zaten; alt›n›z› da oymuﬂlar, üstünüzü de... Demek ki, f›s›r f›s›r f›s›r konuﬂmalar, elleri
ikide bir a¤za götürmeler, hep halka karﬂ›...
Say›: 185

Kocaeli Gebze Cumhuriyet Mahallesi halk›, mahallelerinin AKP’li Gebze Belediyesi taraf›ndan kentsel dönüﬂüm projesi kapsam›na al›nmas›n› muhtarl›k binas› önünde yapt›klar› eylemle protesto etti. 2 bini aﬂk›n kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde karara karﬂ› ç›kan mahalleli s›k s›k “Baﬂkan ‹stifa, Kentsel Dönüﬂüme Hay›r” sloganlar› att›.
Muhtar Hac› Ali Ayd›n, üç gündür yapt›klar› eylemle belediye yönetimine seslerini duyurmaya çal›ﬂt›klar›n› belirterek “ﬁu ana kadar kimse sesimizi duymad›. Belediye baﬂkan› yerel gazetelere verdi¤i demeçte benimle
görüﬂtü¤ünü söylemiﬂ bu düpedüz yaland›r. Bu halk›
muhatap almak zorundalar” diye konuﬂtu.
Belediye yönetimini istifaya ça¤›ran mahalle sakinleri mahalle bünyesinde bir dernek kurma karar› alarak
kentsel dönüﬂüm projelerine karﬂ› mücadele eden di¤er
mahallelere mücadeleyi ortaklaﬂt›rma ça¤r›s› yapt›.
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Çi¤li PSAKD'nde 2. Ola¤an
Kongre
‹zmir PSAKD Çi¤li ﬁubesi 14 Haziran’da dernek binas›nda 2. ola¤an
kongresini gerçekleﬂtirdi.
Kongrede Baﬂkan Türkan Do¤an
aç›l›ﬂ konuﬂmas› yaparak faaliyet raporunu sundu. ‹zmir’in en
fazla göç alan Çi¤li bölgesindeki çal›ﬂmalar›n› anlatarak baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda "Pir Sultan Abdal’›n ilkesi do¤rultusunda
yürüttükleri çal›ﬂmalar›n sonucunda oluﬂan ciddi kazan›mlar›m›z olmuﬂtur. Çal›ﬂmalar›m›z daha h›zl› ve daha üretken olacakt›r, halk›m›z›n sorunlar›na çözümü daha iyi bir koﬂulda üretece¤imiz kültür merkezi ve cem evimiz zalime biat etmeyen
inanc›m›zla pir sultan abdal’›n bir mevzisi olacakt›r" dedi. Tek
listede sunulan yönetim kurulu, oy çoklu¤u ile kabul edilirken,
ﬂubenin baﬂkanl›¤›na yeniden Türkan Do¤an seçildi.

KESK ve DTP’ye
Sald›r›lar Sürüyor
DTP ve KESK üyelerine yönelik polis bask›nlar›, gözalt›lar
ve tutuklamalar sürüyor. Diyarbak›r, Bitlis, ﬁ›rnak, ‹zmir gibi
ﬂehirlerde DTP üyelerinin evlerine yap›lan polis bask›nlar› yap›ld›. Aralar›nda Diyarbak›r il yöneticilerinden birinin de bulundu¤u 22 DTP’li gözalt›na al›nd›. DTP bask›nlar› ve gözalt›lar› k›nayan bir aç›klama yapt›.
Geçti¤imiz 28 May›s’ta gözalt›na al›n›p serbest b›rak›lan,
aralar›nda KESK yöneticilerinden Songül Morsümbül’ün de
bulundu¤u 7 kiﬂi, savc›l›¤›n itiraz›yla tutukland›lar. KESK, üyelerinin tutuklanmas›n› protesto etmek amac›yla ‹zmir Basmane
Meydan›’ndan Konak Meydan›'na yürüyüﬂ yapt›. Eylemde konuﬂma yapan KESK Genel Baﬂkan Sami Evren tutuklamalara
tepki gösterdi.

Samsun Polisi ‹ﬂbirlikçilikten Medet Umuyor
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i’nin Samsun’da verdi¤i hak
ve özgürlük mücadelesi polis taraf›ndan bask› ve iﬂbirlikçilik
teklifiyle engellenmeye çal›ﬂ›l›yor.
Grup Yorum konseri düzenledikleri için gözalt›na al›nan 5
dernek çal›ﬂan›n tutuklanmas›n›n üzerinden henüz 1 ay bile
geçmemiﬂken polis Karadeniz Özgürlükler Derne¤i baﬂkan›
Gamze Cibelik Mucuk’un eﬂine iﬂbirlikçilik teklif edilmiﬂtir.
Samsun polisi Gökhan Mucuk’a, kendilerine yard›m etti¤i
takdirde s›rt›n›n yere gelmeyece¤ini, herhangi ekonomik bir s›k›nt›s›n›n kalmayaca¤›n› söylemiﬂlerdir. Mucuk’un bu teklif
karﬂ›s›nda sert tepki göstermesi üzerine polis “Sen evlisin de¤il
mi? Kar›na bir zarar gelmesin!” ﬂeklinde tehditler savurmuﬂtur.
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i 16 Haziran’da yapt›¤› yaz›l› aç›klamada polisin bask›lar›n›n amac›na ulaﬂamayaca¤›na
vurgu yapt›.
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Konak Halk› Direniyor:
“Aday Da Yok, Oy Da Yok”
Malatya merkeze yak›nl›¤› nedeniyle Malatya Belediyesi’ne ba¤lanan Konak Beldesi halk›, belde statülerinin kald›r›lmas›n› protesto etmek amac›yla 7 Haziran’da ikinci kez sand›k
baﬂ›na gitmedi. 29 Mart seçimlerinde sand›k
baﬂ›na gitmeyen Konak beldesi halk›, “Aday da
yok, oy da yok” diyerek muhtarl›k seçimlerinde
de sand›k baﬂ›na gitmedi.

Keneler De¤il Sistem Öldürüyor!
14 Haziran günü Tokat Almus Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i (Almus-Der), Taksim Tramvay Dura¤›’nda keneden ölümlerle ilgili bir eylem yapt›. Almus-Der üyeleri kene ›s›rmalar›
nedeniyle ölümlerin meydana gelmesinden
AKP iktidar›n›n sorumlu oldu¤unu belirterek
“Neden önlem al›nm›yor?” diye sordular. “22.
Yüzy›lda Kene Daha Ne Kadar Can Alacak?”
pankart› ve “Sa¤l›k Bakanl›¤› Göreve, Her Köye Bir Sa¤l›k Oca¤›” dövizleri taﬂ›nd›.

Cibali Lisesi’nde Çetelere Yer Yok!
Fatih Cibali Lisesi’nde Liseli Gençlik taraf›ndan uyuﬂturucu satmamalar› için uyar›lan çete, yaklaﬂ›k 50 kiﬂiyle devrimci ö¤rencilere sald›rm›ﬂt›. Ö¤rencilerin karne ald›¤› 12 Haziran’da uyuﬂturucu çetesi yeniden okulun önünde toplanmaya baﬂlad›. Bunun üzerine çetenin
yan›na giden devrimci ö¤renciler, çeteyi bir kez
daha uyard›lar. Okullar›n›n uyuﬂturucu yuvas›na dönüﬂtürülmesine izin vermeyeceklerini
gösteren devrimci ö¤rencilerin uyar›s› karﬂ›s›nda çeteciler okulu terk etmek zorunda kald›lar.

TKM’de Masa Tenisi Turnuvas›
12-14 Haziran tarihleri aras›nda Trakya Kültür Merkezi’nde sporun amatör ruhunu ön plana ç›kararak dostluk, arkadaﬂl›k ve birlikteli¤in
güçlendirilmesi amac›yla masa tenisi turnuvas›
düzenlendi. Turnuvaya 14 kiﬂi kat›ld›.

Bursa Gençlik’ten Piknik
Bursa Gençlik Derne¤i Giriﬂimi 7 Haziran’da Bursa’n›n Misi Köyü’nde bir piknik düzenledi. Bursa’da ö¤renci gençlik üzerinde son
zamanlarda artan bask›lar ve ÖSS ile ilgili yap›lan sohbetlerin yap›ld›¤› piknikte halaylar çekildi, hep bir a¤›zdan türküler söylendi.
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