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Konyal› olan Sait,
Konya Selçuk Üni-
versitesi Edebiyat
Fakültesi ö¤renci-
siydi. 28 Hazi-
ran 1990’da
Konya’da geçirdi-

¤i bir trafik kazas› sonucu aram›z-
dan ayr›lan Sait, Konya devrimci
gençli¤inin öncülerinden biriydi. 

Georgi D‹M‹TROV
Bulgaristan halk›n›n, krall›¤a,
Alman faflizmine karfl› ony›llar-
ca sürdürdü¤ü savafl›n önderiy-
di. Yaln›z Bulgaristan halk›n›n
de¤il, dünya halklar›n›n önder-
lerindendi; ki bunun sonucunda
1935’te KKoommiinntteerrnn’’iinn GGeenneell
SSeekkrreetteerrllii¤¤ii’’nnee 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, 22 TTeemmmmuuzz 11994499’da mu-
zaffer bir devrimci olarak ölümsüzleflti. 

2 Temmuz 1980’de ‹stanbul Top-
kap›’da “iflkencelere ve faflist teröre
karfl›” gerçeklefltirilen bir gösteride,
yoldafllar›n›n güvenli¤ini sa¤lamakla
görevliydiler. Polisin gösteriye sald›r-
mas› 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 karar-
l›l›kla yerine getiren devrimcilerdiler.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
26 HHaziran -- 22 TTemmuz

SSaaiitt EERROOLL

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 müca-
delesini ‹YÖ-DER içinde sürdürdü. Gençlik örgütlenmesinde
sorumluluklar üstlendi. F Tiplerine karfl› direnifl bafllad›¤›nda
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 koynun-
da birlikte yürüdüler ve ‹stanbul Küçükarmutlu’da peflpefle flehit düfltüler. Zeh-
ra’n›n ölümsüzleflti¤i tarih 29 Haziran 2001’di.

ZZeehhrraa KKUULLAAKKSSIIZZ

1973 Çorum do¤umluydu. Devrimci saflara bir iflçi olarak
kat›ld›. Devrimcili¤inde de bir emekçi gibi çal›flt›. Askeri alan-
da 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.PPeerriihhaann DDEEMM‹‹RREERR

1980 Ardahan ili Ç›ld›r ilçesi Gölbelen Köyü do¤umluydu. Ha-
pishanelerde süren katliama karfl›, Adalet Bakanl›¤›’na yöne-
lik giriflti¤i feda eylemi s›ras›nda, ölüm mangalar› taraf›ndan
katledildi. 
1999'da ö¤renciyken devrim mücadelesine kat›ld›. KTÜ Gire-
sun 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 ör-
gütlenmede yerald›. Son üstlendi¤i görevde, 1 Temmuz 2005’de cüretin, fe-
dakarl›¤›n, adaletin ad› olarak ölümsüzleflti. 

EEyyüüpp BBEEYYAAZZ

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

TTuurrgguutt AAKKKKAAYYAA fifiüükkrrüü SSÜÜLLEEKK

YYüükksseell KKAARRAANN

TTaalliipp GGÜÜLLDDAALL ‹‹bbrraahhiimm KKAARRAAKKUUfifi

1959 y›l›nda Ço-
rum’da do¤du. Li-
se y›llar›nda mü-
cadeleye kat›ld›.
Bursa yüksek ö¤-

renim gençli¤i için-
de mücadelesini aktif olarak sürdüren
bir devrimciydi. Bursa’da 1 Temmuz
1979’da sivil faflistler taraf›ndan ku-
rulan bir pusuda katledildi.

AAllii AArraapp ÜÜNNVVEERR

Irz düflman› Hüseyin Üzmez’e 10 y›l, Üzmez’i protes-
to 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 kat-
liam 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 ya-
sak; 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 ger-
çekleri yazmak suç; hem de tam tam›na 28 y›ll›k
hapis cezas› gerektiren bir suç!!!

Tutsaklar› diri diri yakmak serbest... Ya-
nanlar› kurflunlamak serbest... Gazla
bo¤mak serbest... Üzerinde “insan
olan yere at›lmaz” yaz›l› bombala-
r› insanlar›n tam üzerine “hedef
gözeterek” atmak serbest; ve fa-
kat, böyle bir sald›r›ya direnmek suç!

Protesto etme, gerçekleri yayma, ger-
çekleri yazma, direnme! Faflizmin hukukun-
da bunlar SSUUÇÇ. En büyük suç: Direnmek suçu.
Oligarflinin yarg›s›na göre asl›nda asmak bile az
gelir bu suça.  

DERNE⁄E GG‹TME SSUÇU
EEsskkiiflfleehhiirr GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii, geçen hafta yap-

t›¤› bir aç›klamas›nda üyelerine yönelik bask›y›
anlatt›. 

Gençlik Derne¤i’nden MMeehhmmeett SSeebbeerr 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 “Se-
ninle konuflmufltuk. Biz sana oraya bir daha gitme de-
medik mi?” diyerek tehdide bafll›yorlar. 

Oligarflinin yasalar›na bakarsan›z, dernek kurmak,

derne¤e üye olmak, derne¤e gi-
dip gelmek serbesttir, yasal bir
hakt›r. Ama faflizmin hukukunda
bu “SUÇ”!

Ve, CEZA’s› iflkencelerden, gö-
zalt›ndan tutuklamalara kadar
uzanabilir.

‹‹fifiKKEENNCCEE SSUUÇÇSSUUZZLLUU⁄⁄UU!!
TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu,

geçen hafta Beyo¤lu Emniyet Müdürlü¤ü'nde
yapt›klar› incelemeyle ilgili sonuçlar› aç›klad›. Komis-
yon, ““ppoolliisslleerriinn flfliiddddeett vvee iiflflkkeennccee uuyygguullaadd››kkllaarr››nn››......
flfliiddddeettiinn ''ppoolliiss aarraaççllaarr››nnddaa'' yyaapp››lldd››¤¤››nn›› bbeelliirrlleeddii””. 

Raporda deniyor ki: "Beyo¤lu ‹lçe Emniyet Müdür-
lü¤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?
HHiiççbbiirr flfleeyy!!

Neden diye sorulursa: ‹flkence
yapmak suçu, faflizmin huku-

kunda suç say›lm›yor da
ondan. 

Oligarflinin 
hukukçular›n›n 

suç cceza öölçüsü!
Ergenekon davas› san›¤› Prof.

Dr. Kemal Alemdaro¤lu’nun avukat›
Metin Çetinbafl yapt›¤› savunmada

““KKüürrttlleerr’’iinn ööllmmeessiinnii tteemmeennnnii eeddeenn ddüüflflüünn--
cceelleerriinn nneerreessii ssuuçç??”” dedi. Çetinbafl Ergene-

kon san›klar›n›n kendi aralar›nda yapt›¤› ““EEnn iiyyii
KKüürrtt,, ööllüü KKüürrtt’’ttüürr”” fleklindeki konuflmalar› ise flöy-

le savundu mahkeme salonunda:

“Bunlar Kürtler’le ilgili kiflisel düflüncelerdir. Bu, gide-
lim Kürtleri öldürelim anlam›na gelmez. Kürtler’in ölmesi-
ni temenni eden düflüncelerin neresi suçtur? Düflünce ve te-
menni anlam›na gelen bu beyanlar›n ceza davas›yla ilgisi
yoktur. Herhangi bir örgütün sempatizan› olmak, belirli in-
sanlardan nefret etmek suç de¤ildir.” (Taraf, 9.6.2009) 

Çetinbafl, herhangi biri de¤il. 

Çetinbafl, SSuussuurrlluukk ddaavvaass››nn›› kkaarraarraa bbaa¤¤llaayyaann hhaa--
kkiimmddii;; Çetinbafl, DGM hakimi olarak devrimcilerle ilgili
onlarca karar verdi. Devrimcilere, yurtseverlere, Kürt hal-
k›n›n ulusal haklar› için mücadele edenlere cezalar ya¤d›r-
d›... Bu kafa yap›s›ndaki birinin verdi¤i kararlar›n adil
olma ihtimal› var m›?

Faflizmin HHukuku’nda Faflizmin HHukuku’nda 

SUÇ VVE CCEZA!SUÇ VVE CCEZA!

26 Haziran 1993’de, SHP ‹stanbul Gazi-
osmanpafla ilçesi Baflkan aday› Mehmet Al-
tuncu’nun iflyerinde, Altuncu’nun ihbar› so-
nucu pusu kuran polisler taraf›ndan kurflu-
na dizildiler. 
Devrim Mehmet, 1976 Bingöl Ki¤› do¤um-
luydu. Mücadeleye Liseli Dev-Genç salar›n-

da kat›ld›. fiehit düflen amcas›n›n o¤lu Veysel Beysüren'i ken-
dine örnek al›yordu. 
Yüksel, 1973 Sivas Zara do¤umluydu. Devrimci mücadeleye 1990 y›l›nda GOP-
KAD'da kat›ld›. Defalarca gözalt›na al›nd›, bir kez tutukland›. En büyük iste¤i de
hareketin bir savaflç›s› olabilmekti. 

DDeevvrriimm MMeehhmmeett
EERROO⁄⁄LLUU

YYüükksseell GGÜÜNNEEYYSSEELL

“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¤ren-
mek" diyordu. Ama ö¤renmekte de ›srarl›yd›. Gitti¤i yerleri büyük bir dik-
katle inceler, ikinci gidiflte hiç de yabanc›l›k çekmezdi. 
Ne kadar ö¤rendi¤imizi kontrol eden yoldafl›n sordu¤u sorulara do¤ru ce-
vap verdi¤inde sevinçten boynumuza sar›l›p "ben art›k baflka görevler isti-
yorum" demiflti. Bu iste¤i hiç de kuru sözden ibaret de¤ildi. Birçok fleyi
yapma iste¤iyle doluydu... Çevrede gözüne tak›lan olumsuz bir durum ol-
du¤u an akl›na gelen ilk fley yoldafllar›n›n güvenli¤i olurdu. Bu konuda dü-
flünceler 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.

Tarih Yazanlar
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AKP, kendisiyle,
politikalar›yla övü-

nebilir; 6,5 y›lda, ttuuttuukk--
lluu ssaayy››ss››nn›› iikkii kkaatt››nnaa
çç››kkaarrdd››.. AKP övüne-
bilir, 6,5 y›lda, tecriti
kesintisiz sürdürdü. AKP hapis-
hanelerin hücrelerinde öldürdük-
leriyle, intihara zorlad›klar›yla
övünebilir... Baflar›s›n› hapishanele-
re giren tutuklu say›s› ve  ç›kan ta-
but say›s›yla ölçebilir; ikisinde de
baflar›l› ç›kacakt›r.  Peki neden do-
luyor durmaks›z›n hapishaneler? 

19 Aral›k katliam sald›r›s›n›n ari-
fesinde burjuva bas›nda hemen

her gün yay›nlanan çeflitli yaz›larda
“hapishaneler sorununun Türki-
ye’nin eenn öönneemmllii ssoorruunnuu” oldu¤u
iflleniyordu. O günlerde hiç abart›-
s›z diyebiliriz ki, bu konuda kalem
oynatmayan bir köfle yazar›, bu ko-
nuda demeç vermeyen bir burjuva
politikac›s› kalmam›flt›r. Resmi ra-
kamlar, “hapishaneler Türkiye’nin
en önemli sorunudur” diye yaz›ld›¤›
2000 y›l›nda, hapishanelerdeki tu-
tuklu ve hükümlü say›s›n›n 4499..551122
oldu¤unu söylüyor. Bugün, ülkemiz
hapishanelerindeki tutuklu ve hü-
kümlü say›s›, 111111 bbiinnee ulaflm›fl du-
rumda. Ancak bu ola¤anüstü art›fl,
ne köfle yazarlar›n›n, ne düzen poli-
tikac›lar›n›n, ne ayd›nlar›n günde-
minde de¤il.  Baflka bir deyiflle, bu
art›fl, b›rak›n ““eenn öönneemmllii ssoorruunn””
olarak görmeyi, bir ““ssoorruunn”” olarak
bile görülmemektedir. 

Bir ülkenin hapishanelerindeki tu-
tuklu ve hükümlü say›s› ne ifade

eder? Kuflku yok ki, bu tek bafl›na bir
ölçü olarak ele al›namaz. O ülke-
deki siyasi sistemin niteli¤inden
uygulanan ekonomik politikala-
ra, suç ve ceza anlay›fllar›na ka-
dar bir çok unsuru gözönünde
bulundurmak gerekir. Fakat en
genel anlamda, hapishanelerin
dolulu¤u, o sistem aç›s›ndan
ekonomik, siyasal veya sosyal
(veya hepsi birden) bir sorunu
iflaret eder. 19 Aral›k öncesinde,
oligarfli cephesinden hapishane-
lerin bir “sorun” olarak görülme-
sinin nedeni, ne tutuklu say›s›n›n

çoklu¤u, ne hapishane koflullar›n›n
kötülü¤ü idi. Oligarflinin tek sorunu,
““ddeevvlleett oottoorriitteessiinnii”” sa¤lama soru-
nuydu. Bugün böyle bir sorun gör-
medikleri için hapishane sorununu
da yok say›yorlar. 

Bir bak›ma hakl›lar; çünkü ha-
pishaneler kendili¤inden dol-

muyor; polisin, mahkemelerin özel
tav›rlar› sonucu da de¤il bu doluluk.
Hapishaneleri dolduran eemmppeerryyaa--
lliisstt vvee iiflflbbiirrlliikkççii tteekkeelllleerriinn gözü
doymaz politikalar›d›r. Ya¤ma ve
taland›r. Suç oran›n›n ve suçlular›n
artmas›, bunun sonucudur... Hapis-
haneleri dolduran bir di¤er önemli
etken, yine oligarflinin politikalar›
sonucunda toplumun aaddaalleettssiizz b›ra-
k›lmas›d›r.  Tutuklu ve hükümlü sa-
y›s›n›n art›fl›nda mutlaka görülmesi
gereken noktalardan biri de, top-
lumdaki adalet aray›fl›n›n belli tür
“suç”lar üretmekte olufludur. Hapis-
hanelerin bu kadar h›zla dolmas›nda
bir baflka etken, oligarflinin, emper-
yalist tecrübelere paralel olarak suç
türlerini art›r›p cezalar› a¤›rlaflt›rma
politikas›d›r. 

Dolay›s›yla sonuç olarak hapis-
hanelerin dolmas›, ekonomik,

siyasi, sosyal aç›dan adeta iradi ve
planl› bir sürecin sonucu olarak ger-
çekleflmektedir. Hapishanelerdeki

dolulukla ilgili düflünceleri sorulan
Adalet Bakan›, cevab›nda tutuklu
ve hükümlü say›s›n› azaltmay› de-
¤il, hhaappiisshhaanneelleerrii ççoo¤¤aallttmmaayy›› dü-
flündüklerini söylerken, iktidar cep-
hesinde de bundan özel bir rahats›z-
l›k duyulmad›¤›n› ortaya koyuyor-
du. 

‹flbirlikçi AKP, bu politikay› sür-
dürecektir. ‹flte bu noktada AKP,

hem tutuklular› denetim alt›nda tut-
mak, hem halka gözda¤› vermek
için tecritte ›srar ediyor. 

AKP’nin hapishaneleri doldur-
mas›, nas›l belli politikalar›n

kaç›n›lmaz sonucuysa, nas›l iradi
ise, tecritin sürdürülmesi de ayn› fle-
kilde iradidir. AKP tecriti sürdürür-
ken, 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 ey-
lemleri, intiharlar ve hastal›ktan
ölümler. 

Türkiye hapishaneleri, yasalar›n-
da, genelgelerinde hangi de¤i-

fliklikler olursa olsun, hala esas ola-
rak “zindanc›” zihniyet ve gelenek-
le yönetilir. Bu anlamdad›r ki, hasta
tutuklular›n teflhis ve tedavisi hiçbir

dönem insanca bir sistem içinde
olmam›flt›r. Tam tersine, hasta-
l›klar, 1996 ölüm orucu sonras›
dönemde, 1996 ölüm orucunun
zaferini hazmedemeyen iktida-
r›n adeta bir ““iinnttiikkaamm aarraacc››””
olmufltu. ““SSeessssiizz iimmhhaa”” politi-
kas›n›n en çok tutsa¤› katletti¤i
dönemlerden biridir o dönem.
Fakat kuflkusuz, F Tipi hapisha-
neler ve tecritle birlikte, o sü-
reçteki “imha”y› kat kat aflan
bir katletme politikas› geçerli-
dir. 
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DOLAN HAP‹SHANELER, 
ISRAR ED‹LEN TECR‹T!

Oligarflinin yyarg›s›, hhalkla
devlet, ddevrimcilerle ddevlet

karfl› kkarfl›ya ggeldi¤inde, hhep
devleti ssavunmak aad›na hhukuku
katletmifltir. KKi, ooligarflinin kkimi
hukukçular›, bbunu ““bbeenniimm iiççiinn
öönnccee hhuukkuukk ddee¤¤iill,, ddeevvlleett ggeelliirr””

diyerek aaç›kça dda oortaya
koymufllard›r.



Güler Zere, tecrit alt›nda a¤›r bir
hastal›¤a yakalanan ve yine

tecrit nedeniyle tedavisi yap›lama-
yan tutsaklardan biridir. TAYAD’l›-
lar ve yoldafllar› ““GGüülleerr ZZeerree’’yyee
ÖÖzzggüürrllüükk”” slogan›yla onun için öz-
gürlük talep ediyorlar. Özgürlük,
tecrit alt›nda tedavisi mümkünsüz
bir hastal›¤a yakalanan tutsak için,
tart›fl›lmaz bir hakt›r. Sistemin yasa-
lar›, bu sorunu nas›l ele al›rsa als›n,
bizim için hakt›r.   

Biliniyor ki, oligarflinin hapisha-
neler idaresi de, yarg›s› da,

Güler Zere’yi tahliye etmemek
için bir çok gerekçe bulacak, bü-
rokratik engelleme mekanizmas›n›
harekete geçireceklerdir. Çünkü
Güler Zere, oligarflinin yarg›s›n›n
gözünde “terörist”tir. Asla b›rak›-
lamaz. B›rak›lmas› devlete zarar
verir. Oligarflinin yarg›s›, halkla
devlet, devrimcilerle devlet kkaarrflfl››
kkaarrflfl››yyaa geldi¤inde, hep devleti
savunmak ad›na hhuukkuukkuu kkaattlleett--
mmiiflflttiirr.. Ki, oligarflinin kimi hukuk-
çular›, bunu “benim için önce hu-
kuk de¤il, devlet gelir” diyerek
aç›kça da ortaya koymufllard›r.
Devletin ç›karlar› gerektirdi¤inde,
yasalarda hiçbir de¤ifliklik olmad›-
¤› halde hükümetin veya MGK’n›n
talimatlar›yla bir günde yasalar farkl›
yorumlanmaya bafllan›r, o güne ka-
dar suç görülmeyenler suç olarak ifl-
leme tabi tutulur, yeni suçlar icat edi-
lir. 

Suç, törelere, sistemin koydu¤u
yasalara uymamakt›r. Fakat ya-

say› koyan kimdir? Suç ve cezada,
yasall›k veya yasad›fl›l›kta, tayin
edici olan budur. Yasay› koyan,
“egemen” olan s›n›ft›r. Bu s›n›f bi-
zim gibi ülkelerde sömürücü s›n›f-
t›r. Dolay›s›yla yasa koyucular da
sömürücü s›n›f›n ç›karlar›n› koru-
yan yasalar yapacaklard›r. Ancak
salt devletin koydu¤u yasalar yok-
tur bir toplumun yaflam›nda. S›n›fl›
bir toplumda egemenin devlet eliyle
koydu¤u yasalara ra¤men halk›n bir
yaflam› vard›r ve yeri geldi¤inde
devletin yasalar›n› da hiçe sayarak
kendi ‘yasalar›n›’ uygulad›¤› örnek-
ler de yok de¤ildir. 

Bu, oligarflinin yasalar›na göre
yasal olmayan, ama meflru

oland›r. En klasik örnek; gecekon-
dular›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 örnekler-
den, üç befl bin kiflilik hareketlerden
söz etmiyoruz; milyonlarca insan›n
yapt›¤› bir fleyden sözediyoruz. Ge-
cekondu yapmak, yasalara ayk›r›d›r,
suçtur. Yap›lm›fl bir gecekonduyu

y›kmak devletin yasalar›na göre
do¤rudur.

Ancak halk nezdinde bu yasall›k
ve yasad›fl›l›klar›n hükmü yok-

tur. Yasaya ra¤men gecekondusunu
yapar, -çünkü çocuklar›n› aç›kta b›-
rakamaz- ve y›kmaya geldiklerinde
de bunun suç oldu¤una ald›rmadan
tafl›yla, sopas›yla direnifle geçer...
Yüzy›llar boyunca bu flekilde ger-
çekleflen birçok direnifl ve mücade-
le sonucu iktidarlar, yasalar›n› de-
¤ifltirmek zorunda kalm›fllard›r. Bu,
yasalar›n neye göre ve nas›l yap›ld›-
¤›n› da göstermektedir asl›nda. Ya-
salar› yapan, toplumsal mücadele-
lerdir. 

Bu bir kavgad›r. Sadece haklar ve
özgürlükler kavgas› de¤il, ayn›

zamanda ideolojik bir kavgad›r.
Tecrite karfl› mücadelemiz de, tut-
saklara af de¤il özgürlük isteyen
politikam›z da ideolojik ve politik
bir mücadeledir. ‹deolojik mücade-

le, kesintisiz bir mücadeledir. Öyle
olmal›d›r. Oligarflinin gündemi, ger-
çekte hemen her zaman halka karfl›
ideolojik bir sald›r› niteli¤i tafl›r.
Çünkü o gündemde, çarp›tmalar,
demagojiler vard›r hep. Dolmabah-
çe’de Baflbakan Tayyip Erdo¤an’la
Genelkurmay Baflkan› Yaflar Büyü-
kan›t aras›ndaki görüflmenin gizlili-
¤i tart›fl›l›yor günlerdir. Nas›l olur
diyorlar? Oysa bu düzende as›l fla-
fl›lmas› gereken gizlilik de¤il, aç›k-
l›kt›r... Bir baflka çarp›t›lm›fl gün-
dem: Taraf gazetesinde yay›nlanan

psikolojik savafl plan›. En hafif
deyimi kullanan “Skandal” di-
yor. Oysa düzen için “ayk›r›”
bir fley yok. Psikolojik savafl,
sistemin temel kurumlar›ndan-
d›r. 

Mücadele edece¤iz. iflkence-
ci katillerin cezaland›r›l-

mas› için mücadele edece¤iz.
Tutsaklar›n en do¤al ve meflru
haklar›n› kazanmalar› için mü-
cadele edece¤iz. ‹flçilerin, köy-
lülerin, gecekondulular›n ekmek
ve adaleti için mücadele edece-
¤iz. Hapishaneler dolacak ve
boflalacak; yine mücadelemizle. 

Hapishanelerin dolulu¤u,
bofllu¤u bizim için temel

sorun de¤ildir; bizim için esas olan,
hapishanelerin dolmas›na yol açan
nedenlerin, halk›n açl›¤›n›n, öfkesi-
nin, özlemlerinin, adalet aray›fllar›-
n›n halk›n mücadelesine kanalize
edilmesidir. Adaletsiz b›rak›lan her
toplum, flu veya bu biçimde adalet
aramaya bafllar. Oligarflik düzenin
politikac›lar›, bürokratlar›, her vesi-
leyle "yarg›ya güvenmek laz›m",
"devlet hepimizin devleti" nakarat-
lar›n› tekrarlarken, kuflku yok ki,
sistemin bu aç›dan kitleler nezdinde
güven kaybetti¤inin fark›ndad›rlar.
‹nsanlar›n hastal›klar›n›n bile, ken-
dilerine karfl› silah olarak kullan›l-
d›¤› bir insanl›k d›fl› sistemde, halk
sorunlara kendi do¤rular›yla, kendi
yöntemleriyle, kendi meflrulu¤uyla
çözüm arayacakt›r.

Biz o çözümü sunmak için
var›z.

Say›: 185 5GÜNDEM

Mücadele eedece¤iz  iiflkenceci
katillerin  ccezaland›r›lmas› iiçin
mücadele eedece¤iz. TTutsaklar›n

en ddo¤al vve mmeflru hhaklar›n›
kazanmalar› iiçin mmücadele

edece¤iz. ‹‹flçilerin, kköylülerin,
gecekondulular›n eekmek vve

adaleti iiçin mmücadele eedece¤iz.
Hapishaneler dolacak vve

boflalacak; yyine
mücadelemizle.
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t Güler Zere’nin Tedavisini
Yapt›rabilmesi, Gasbedile-
mez Bir HAK’t›r. 

t Güler Zere için flu
anda as›l sorun, KAN-
SER de¤il, bu hasta-
l›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 uy-
guland›¤› Türkiye hapishaneleri ye-
ni bir ölümün efli¤inde. Türkiye,
hapishanelerinde hak ihlalleri ve
ölümler sürüyor.  Sadece 2000-
2009 y›llar› aras›nda kapatma me-
kanlar›nda 306 kiflinin öldü¤ü siste-
min 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. Ha-
pishane’ye sa¤lam giren Güler Zere
kanser. 

Elbistan (K.Marafl) Kapal› Ha-
pishanesi’nde tutsak iken kanser
hastal›¤›na yakalanan Güler Ze-
re’nin hastal›¤›n›n ggeeçç tteeflflhhiiss eeddiill--
mmeessii, tedavisine zaman›nda bafllan-
mamas› sonucu hastal›k ilerlemifltir.
‹lk belirtiler, ortaya ç›kt›¤›nda ha-
pishane doktoruna gösterilmesine
karfl›n Güler Zere burada tam 2 ay
boyunca oyalanm›flt›r. ‹lgilenilme-
mifltir...

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-

ma gelmifl, ondan
sonra, evet tam

2 ay sonra
hastahaneye
sevk edil-
mifltir.

G ü l e r
Zere 2 ay
b o y u n c a

a¤›z içindeki
yaralar nede-

niyle beslene-
memesine karfl›n,

o koflullarda hapis-
hane idaresi, kat› yiyecek

yiyemeyen Güler Zere’ye diyet
yapmas›, s›v› yiyecekler almas› için
iizziinn vveerrmmeemmiiflflttiirr.. Bir tas çorba, bir
bardak süt esirgenmifltir Güler Ze-
re’den...

Hurflit Tolonlar, Levent Ersözler,
fiener Eruygurlar, Veli Küçükler,
Alaattin Çak›c›lar, Ogün Samastlar,
uyduruk gerekçelerle, hastahanelere
tafl›n›rken, oralarda adeta keyif ça-
t›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› Hapisha-
nesi’nden Adana Balcal› Hastanesi-
ne sevk edilmesine ra¤men önce
‘‘ss››rraa bbuulluunnmmaammaass››’’, daha sonra
ise ‘‘mmaahhkkuumm kkoo¤¤uuflfluunnddaa yyeerr bbuu--
lluunnmmaammaass››’’ gerekçeleriyle tedavi-
sine 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 gelin-
mesine 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 demek-
tir. Tecrit alt›nda bilinçli olarak te-
davi savsaklanm›flt›r; tecrit  politi-
kas›n›n sürdürücüsü durumundaki
hapishane idaresi, d›fl güvenlik ve
hastahane, bu konuda suçludurlar. 

Güler Zere, 37 yafl›nda ve 14 y›l-
d›r tutsakt›r.  O, ülkesinin ba¤›ms›z-
l›¤› ve sosyalizm mücadelesinde te-
reddütsüz yer alm›fl, tutsakl›k y›lla-
r›nda da düflüncelerini savunmaya
devam etmifltir. 19-22 Aral›k katli-
am sald›r›s› s›ras›nda Malatya Ha-
pishanesi’nde tutsakt›r. Güler Ze-
re’yi orada katledemeyenler, flimdi
yaflatt›klar› bu koflullarla, tecritte
ad›m ad›m katletmek istemektedir-
ler. 

Tecrit öldürmeye, can almaya
devam ediyor. Metris Hapishane-
si’nde, Engin Çeber iflkence ile kat-
ledilirken, Mustafa Elelçi isimli bir
tutsakta Mersin Hapishanesi’nde
ilaçlar› verilmeyerek ölüme terk
edildi.

HHaassttaall››kkllaarr››nn ÖÖllüümmlleerriinn
SSoorruummlluussuu TTeeccrriittttee IIssrraarr
EEddeenn AAKKPP HHüükküümmeettiiddiirr......

Say›s›z tutsa¤›n, tecrit koflulla-
r›nda, fiziki psikolojik birçok hasta-
l›¤a yakalanmas›, hasta tutsaklar›n
tedavilerinin yap›lmamas›n›n, ya da
ancak ilerlemifl bir aflamada yap›l-
mas›n›n ve bunun sonucunda mey-
dana gelen ölümlerin sorumlusu el-
bette bu politikada ›srar eden AKP
hükümeti ve bu politiklar› uygula-
yan Adalet Bakanl›¤›’d›r.

Sessiz imha, tecrit politikas›n›n

HASTALIKLAR, TTECR‹TTE, TTUTSAKLARA
KARfiI KKULLANILAN BB‹R SS‹LAHTIR...

GÜLER ZERE’YE ÖZGÜRLÜK!



bir parças›d›r. Aylara, y›llara yay›-
lan tecrit iflte böyle sonuçlar yarat-
maktad›r. Tecrit koflullar›nda hasta-
l›k tutsaklara karfl› kulan›lan bir ara-
ca dönüfltürülmüfltür. Oligarflinin
politikas› aç›kt›r; dayatmalara bo-
yun e¤mezseniz, teslim olmazsan›z,
tedavi olamazs›n›z! Son 9 y›lda ha-
pishanelerde ölümlerin as›l nedeni
tecrit politikas›nda ›srar edilmesin-
de yatmaktad›r. En iyi koflullarda
bile, tutsaklar›n tedavileri, tecrite
göre flekillenmifl bürokrasinin çark-
lar› aras›nda geciktirilmekte, sav-
saklanmaktad›r.

F Tiplerinde bugün onlarca tut-
sak ciddi sa¤l›k sorunlar› ile yüz yü-
zedir. AKP tecritte ›srar ettikçe ha-
pishanelerden 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›-

fl›n›n nerelere ulaflt›¤›n› görmüfltür.
‹flkence yap›lm›fl ve komada olan
bir tutsak, bir sedye bulunup tafl›n-
mak yerine adeta, bir eflya gibi ta-
fl›nm›fl, onca personel dönüp de yü-
züne bakmam›flt›r. Bu anlay›flta in-
san›n en do¤al haklar›na sayg›, insa-
na de¤er vermek var m›d›r? Koma-
daki bir insana karfl› tak›n›lan bu
düflmanl›¤›, tecrit politikas› körük-

lemektedir. 

Türk Tabipler Birli¤i’nin 2008
y›l›nda haz›rlad›¤› bir raporda; ““ FF
TTiippii cceezzaaeevvlleerriinnddee tteeccrriitt vvee iizzoollaass--
yyoonn oorrttaamm››,, iinnssaann rruuhh vvee bbeeddeenn
ssaa¤¤ll››¤¤››nnaa zzaarraarrll››dd››rr.. BBuu oorrttaammllaarr
kkaannsseerr vvee ddii¤¤eerr kkrroonniikk hhaassttaall››kkllaa--
rr››nn iilleerrlleemmeessiinnee vvee nnüükksseettmmeessiinnee
zzeemmiinn hhaazz››rrllaarr”” deniliyordu

Rapor, defalarca do¤rulanm›fl bir
rapordur. 

Tecrit can almaya, öldürmeye
devam ediyor. 9 y›ld›r ›srarla tecrite
karfl› mücadelemizin nedeni de bu-
dur. Israr etmeye, tecritin kald›r›l-
mas› için mücadele etmeye devam
edece¤iz.

Gün gün ölüme sürüklenen Gü-
ler Zere için özgürlük istiyoruz.
Tecrit koflullar›nda tedavisinin sür-
dürülemeyece¤i aç›kt›r. Güler Ze-
re’nin özgürlü¤ü için hepimiz sefer-
ber olmal›y›z. Tecrite karfl› ç›kma-
n›n, halk›n ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm mücadelesinin öncüsü
olan tutsaklara karfl› sorumluluk
duyman›n gere¤i budur.

Say›: 1185 7GÜLER ZERE

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!

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 mü-
vekkilleri 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›n-
m›flt›r. Kanser riski ile Elbistan'dan Adana'ya sevk edil-
mesine karfl›n, 's›ra bekleyeceksin' diyerek adeta tümö-
rün 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 sürecin-
de 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 ka-
dar 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-

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 Tedbir-
lerinin ‹nfaz› Hakk›ndaki Kanun’un 16. maddesi uya-
r›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 süre-
cinde yaflan›lan olumsuzluklar birlikte de¤erlendirildi-
¤inde tahliye edilmesi zorunludur. Ancak bu zorunlulu-
¤a karfl›n, bugüne kadar bu yönde yap›lan baflvurular-
dan 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 ad-
resi olarak; ““ÇÇuukkuurroovvaa ÜÜnniivveerrssiitteessii BBaallccaall›› AArraaflfltt››rrmmaa
HHaassttaanneessii MMaahhkkuumm KKoo¤¤uuflfluu//AADDAANNAA vvee KKaarraattaaflfl HHaa--
ppiisshhaanneessii//AADDAANNAA”” adresleri verilen aç›klamada kan-
ser hastas› olmas›na ra¤men Güler Zere’nin tahliye
edilmemifl olmas›n› protesto etmek için ““TTCC.. AAddaalleett
BBAAKKAANNLLII⁄⁄II,, 0066666699 KKIIZZIILLAAYY//AANNKKAARRAA,, TTEELL::
9900((331122))441177 7777 7700,, FFAAKKSS:: 9900((331122))441199 3333 7700”” adresi
ve telefon ve faks numaralar› verildi.
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TAYAD’l›lar›n 28 May›s’ta An-
kara’da görüfltü¤ü Ceza ve Tevki-
fevleri Genel Müdürü NNiizzaammeettttiinn
KKaallaammaann,, TAYAD’l›lar›n görüflme
ile ilgili anlat›mlar›na yer veren Ev-
rensel Gazetesi’ne bir aç›klama
gönderdi. 

TAYAD’l›lar ne anlatm›fllard›
da, Kalaman cevap verme gere¤i
duymufltu?

TAYAD’l›lar, olan biteni anlat-
m›fllard›. Adalet Bakanl›¤›’n›n gas-
betti¤i 10 saatlik sohbet hakk›n› uy-
gulamaya niyeti olmad›¤›n› anlat-
m›fllard›. Kalaman, böyle bir soru-
numuz yok diyecek bir pervas›zl›k
içine girmiflti...  

Kalaman aç›klamas›nda, TA-
YAD’l›lar› yalanlamaya kalkarak
flunu söylüyor: ““TTAAYYAADD BBaaflflkkaann››
vvee bbeerraabbeerriinnddeekkii hheeyyeettllee yyaapp››llaann
ggöörrüüflflmmeeddee,, ttaarraaff››mm››zzddaann bbuu flfleekkiill--
ddee vveeyyaa bbuu aannllaammaa ggeelleebbiilleecceekk hheerr--
hhaannggii bbiirr ssöözz ssaarrffeeddiillmmeemmiiflflttiirr..”” 

Yalan! Tan›kl› belgeli yalan. 

*

Büyük Direnifl’in sonucu olarak
22 Ocak 2007 tarihinde ç›kar›lan
45/1 say›l› genelgenin ““SSoohhbbeett
HHaakkkk››””na dair maddesi uygulanm›-
yor. Adalet Bakanl›¤› bugüne kadar
““yyeerr ssoorruunnuu”” dedi,  hep oyalad›. ‹lk
aylarda baz› F Tiplerinde uygulanan
genelge, sonraki aylarda tümden
yok say›lmaya bafllad›. Genelge im-
zalanal› üçüncü y›l›na giriyor ve ar-
t›k hiçbir hapishanede tutsaklar soh-
bet hakk›n› kullanam›yorlar. 

Genelgenin uygulanmamas›
üzerine TAYAD’l› Aileler 2233--3311
MMaayy››ss ttaarriihhlleerrii aarraass››nnddaa AAnnkkaarraa
AAbbddii ‹‹ppeekkççii PPaarrkk››’’nnddaa oottuurrmmaa
eeyylleemmii yyaapptt››llaarr.. Sendikalar›, odala-
r›, demokratik kitle örgütlerini, mil-
letvekillerini ziyaret edip sorunu
tekrar herkese hat›rlatt›lar. 

Sorunun as›l muhatab› olan Ada-
let Bakan›’yla da görüflülmek isten-
di fakat, randevu talebine olumlu ya
da olumsuz karfl›l›k bile al›namad›. 

28 May›s tarihinde ise TA-
YAD’l› Aileler, Ceza ve Tevkifevle-
ri Genel Müdürü Nizamettin Kala-
man ile görüfltüler. Kalaman daha
önceki görüflmelerin aksine bu sefer
TAYAD’l› Aileler’e SSOOHHBBEETT
HHAAKKKKIINNII uuyygguullaammaayyaaccaakkllaarr››nn››,,
ttuuttssaakkllaarr››nn aattööllyyee vvee iiflfllliikklleerree çç››kk--
mmaallaarr››nn››,, ttrreettmmaann ppoolliittiikkaallaarr››nnaa
uuyymmaallaarr››nn›› söyledi. 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Mü-
dürü, 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. Genel-
genin ilgili maddesi, 10 SAATL‹K
SOHBET HAKKININ hiçbir flarta
ba¤l› olmaks›z›n uygulanmas›n›
içermektedir.

*

O görüflmede TAYAD’l› Aile-
ler’e ““SSoohhbbeett hhaakkkk››nn››nn uuyygguullaann--
mmaass›› öönncceelliikkllii ssoorruunnuummuuzz ddee¤¤iill””
diyen Kalaman’›n ta kendisidir.
Ama TAYAD’l›lar Kalaman’›n bu
pervas›zl›¤›n›, iflkencecili¤ini halka
aç›klay›nca, iinnkkaarraa vvee yyaallaannaa sar›-
l›p görüflmeyi çarp›tmaya çal›fl›yor. 

Kalaman, Evrensel’e gönderdi¤i
yaz›s›n›n di¤er bir yerinde de flunla-
r› belirtmifl: “ ... e¤itim, spor, sos-
yal- kültürel faaliyetler ifl meslek
e¤itimi ve bofl zaman etkinlikleri ar-
tarak devam etmektedir... baz› ku-
rumlar›m›zda kifli bafl›na ortalama
8 saati sohbet olmak üzere, haftada
ortalama 11 saatlik ortak etkinlik
gerçeklefltirilmifltir...”

ÇÇaarrpp››ttmmaa vvee kkaattmmeerrllii yyaallaann
Kalaman, geliflmeleri bilmeyen

insanlar nezdinde sohbet genelgesi
uygulan›yormufl gibi alg›lanmas›n›
sa¤lamak için bilinçli olarak çarp›t-
ma yap›yor. Kalaman’›n belirtti¤i
“8 saatlik sohbet, 11 saatlik ortak

etkinlik” gibi fleylerin F tiplerindeki
siyasi tutsaklarla bbiirr iillggiissii yyookkttuurr.. F
Tiplerinde treadman’a uyanlar, yani
hapishane idaresinin istedi¤i tüm
kurallara uyanlar›n yararland›¤› ola-
naklard›r. 

Kalaman, TAYAD’l› Aileler’le
yapt›¤› görüflmede de “Sohbet Hak-
k›”yla ilgili maddesini bugüne ka-
dar uygulamad›klar›n›” kaba yalan-
lar ve çarp›tmalarla, “yer sorunu”,
“personel sorunu” gibi bahanelerle
örtbas etmeye çal›flm›flt›. Ama ge-
liflmeleri bilen TAYAD’l›lar karfl›-
s›nda yalanlar›n› sürdürememiflti. 

Bugüne kadar Adalet Bakanl›¤›,
22 Ocak 2007 tarihli 45/1 say›l› ge-
nelgenin 10 saatlik sohbet hakk›na
iliflkin maddesini UYGULAMADI-
LAR. Verdikleri sözü tutmad›lar.
Kalaman ne söylerse söylesin, bu
gerçek ortadad›r. 

Hangi yalan, hemen tüm F Tip-
lerindeki bu gerçek durumu gizle-
yebilir?

Yalanlama, oligarflinin bürokra-
sisi içinde s›k baflvurulan klasik bir
yöntemdir. Kalaman da bu yönteme
baflvurmufltur. 

Hapishaneler konusu, oligarfli-
nin sözcülerinin yaklafl›k 10 y›ld›r
en fazla yalan söyledikleri konula-
r›n bafl›nda geliyor. 

AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤››,, mmüüsstteeflflaarrll››¤¤››
veya CCeezzaa vvee TTeevvkkiiffeevvlleerrii GGeenneell
MMüüddüürrllüü¤¤üü koltu¤una oturanlar,
mütemadiyen yalan söylüyorlar. 19
Aral›k katliam›n› inkar edecek,
ölüm orucu yok diyecek kadar per-
vas›z bir yalanc›l›k gelene¤i hüküm
sürüyor Adalet Bakanl›¤›’nda.. 

F Tiplerindeki devrimciler 10 sa-
atlik sohbet hakk›ndan yararland›-
r›lm›yor. Hak gasbediliyor, söz tu-
tulmuyor. Kalaman’›n sözleri YA-
LAN, gerçek bu.

F Tiplerinde Sohbet Hakk› Uygulanm›yor.

Genel Müdür YALAN Söylüyor! 



Say›: 185 9TECR‹T

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, KK››rr››kkllaarr
FF TTiippii’’nnddee tünel ç›kt›¤›n› ö¤ren-
miflsinizdir. Tabii, bu tünelin ç›kma-
s›yla birlikte bask›, hhaakk ggaassppllaarr›› vvee
ssaalldd››rr››llaarr da en üst seviyeye ç›kt›.
Fikret T... isimli adli bir mahkum, 1
metreye 4 metre tünel kazm›fl ve tü-
nelin ortaya ç›kmas›yla birlikte darp
edilip, a¤›r iflkence görmüfl. Rapor
alm›fl ama en son tekli hücrede hiç-
bir fleyi verilmeden tutuluyordu. Ne
diyelim, adaletsiz bir düzenin verdi-
¤i hiçbir ceza meflru de¤ildir ve her-
kesin özgürlü¤ü için çabalamas› en
do¤al hakk›d›r.

Tünelin ortaya ç›kmas›n›n ard›n-
dan 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. ‹da-
re 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 ver-
di¤i tüm yetkinin sonucu talan, ya¤-
ma ve sald›r›-iflkenceyle bitti.

Cuma günü sabah saat 08.30 ci-
var› bask›n fleklinde bir arama baflla-
t›ld›. Nedense hiçbir adli tutuklunun
hücresi aranmazken, ilk bizim hücre-
lerimiz jandarma ve gardiyanlarca
adeta bas›ld›. Arama esnas›nda bütün
eflyalar›m›z, ka¤›tlar, dilekçeler,
mektuplar, gazeteler, akla gelebile-
cek herfley hücrelerin ortas›na dökül-
dü, tokmakla tünel kapa¤› aranmas›
nedense en k›sa süreni oldu. Jandar-
ma ve kimi bafl gardiyanlar, ortam›
›srarla provoke ettiler, gerdiler. Kimi
hücrelerde ayakkab›, kiminde pano,
gömlek vb. üzerinden sorunlar ç›kar-
t›ld›. El koymak istedikleri hiçbir fle-
yin tünelle alakas› yoktu ve kantinde
sat›lan ürünlerdi. Hücrenin ortas›n-
daki eflyalar› talan eder gibi hiç seç-
meden d›flar› at›yorlard›. Yani amaç-
lar› sadece bir fleylere el koymak,
keyfiyetti. Nitekim bu talan ve ya¤-
maya itiraz ettik. Bu itiraz›m›z sonu-
cu gardiyanlar›n sald›r›s›na u¤rad›k.
En sonunda da kantinde sat›lan mu-
kavva karton, kalem, FM radyo ante-
ni, ayakkab› gibi eflyalardan ne kapa-
bildilerse h›zl›ca al›p kaçt›lar. Hücre-
nin içindeki çöp kovas›n› bile k›r-
m›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

gidiyor. Önce ayakkab›lar›n› ç›kar-
mad›¤› için, sonra da 2 kere bu ya¤-
maya itiraz etti¤i için sald›r›yorlar.
Gardiyanlar›n ellerindeki çekiçle du-
vardaki ask›l›klar› k›rmas› arama
ad›na ne için geldiklerinin en iyi gös-
tergesi oldu. Arama sonunda ise yor-
gan, su barda¤›, bulafl›k deterjan›,
yazl›k eflyalar, mektup, dilekçe, ga-
zeteler gibi asl›nda el koyamayacak-
lar› 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 bulun-
duk elbette, ama daha önceki pratik-
lerimiz, 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¤i-
miz perflembe günü Yaren’in 6. sa-
y›s›n› (Haziran say›s›) ziyaretçileri-
mize verdik, umar›m bir an önce
elinize geçer. Yarenler’den elinize
ulaflmayan olursa bizde ikinci bir
kopyas› bulunuyor, yeniden gönde-
rebiliriz.

Sizleri hasretle s›k›ca kucakl›yor
ve kolay gelsin diyorum. 

Sevgiler, selamlar

ÜÜmmiitt ÇÇoobbaannoo¤¤lluu

KK››rr››kkllaarr FF TTiippii

Tutsa¤a Baflgardiyan Sald›r›s› 
Tekirda¤ 1 No’lu F tipi Hapishanesi'nde bulunan

tutsak  Hüseyin Karao¤lan, 10 Haziran günü bir baflgar-
diyan›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 Hal-
k›n Hukuk Bürosu avukatlar›, sald›r›yla ilgili bir aç›k-
lama yapt›.  Aç›klamada, 11 Haziran günü “Müvekille-
ri  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¤› söy-
lendi, geldiler ben de kendilerine nezaret ettim. Üst ka-

t› arad›lar, alt kata indik. Afla¤›da yaklafl›k 25 gardiyan
vard›. Alt kat› ar›yorlard›. Aram›zda en ufak bir sürtüfl-
me, sataflma vs. hiçbir fley olmad›. Ben havaland›rma-
ya ç›kt›m. Havaland›rmada bulundu¤um s›rada baflgar-
diyan bana do¤ru geliyordu. Ben de bir fley söyleyecek
san›p yaklaflt›m. Aniden yüzüme yumruk akt›. Ben ne-
ye 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 de-
vam etti. Sonra ben slogan att›m...”

Karao¤lan’a yap›lan sald›r› ne ilktir nede son. F Tip-
lerinde ve Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’nde  bask›lar sald›-
r›lar, iflkenceler hiç bitmedi.  Daha k›sa süre önce Te-
kirda¤ F Tipi’nde Mustafa Demir isimli bir tutuklunun
ölüm haberi duyuldu. Devletin tecrit politikas› AKP
eliyle devam ediyor. 

K›r›klar F Tipinde hak gasplar› ve sald›r›lar
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Geçen ay›n son gününde, 31
May›s’ta, Türkiye Cumhuriyeti ha-
pishanelerinde tutuklu ve hükümlü
say›s› 111111 bbiinn 770099 kifliye ulaflarak
son 4400 yy››ll››nn eenn üüsstt sseevviiyyeessiinnee ç›kt›.

Tutuklu ve hükümlülerin 105 bi-
nini erkekler, 4 binini kad›nlar, yyaakk--
llaaflfl››kk 33 bbiinniinnii ddee  ççooccuukkllaarr olufltu-
ruyor. Hapishanelerde 1100 bbiinn 888844
ssiyasi tutuklu ve hükümlü var. ‹çeri-
dekilerin 51 bini hükümlüyken,
yyaakkllaaflfl››kk 6611 bbiinniinnii ttuuttuukklluullaarr olufl-
turuyor.

AAKKPP iktidara geldi¤inde, hapis-
hanelerdeki tutuklu ve hükümlü sa-
y›s› 5599..442299 idi. Bugün 111111 bbiinn 770099..
Görülece¤i gibi, “son 40 y›l›n reko-
ru” diye adland›r›lan bu art›fl›n esas
bölümü AKP’nin 2002’de iktidar
olmas›ndan bu yana gerçekleflmifl-
tir. Bu rakamlar ayn› zamanda iflsiz-
li¤in, yoksullu¤un, açl›¤›n da nas›l
artt›¤›n› gösteriyor. Bu ya¤mac›, ta-
lanc› ekonomi, politikalar, sürdü¤ü
müddetçe, hapishanelerdekilerin sa-
y›s›n›n artaca¤›n› öngörmek için ka-
hin olmak gerekmiyor. 

Tutuklu ve hükümlülerin say›s›
7700 bbiinnii aaflfltt››¤¤››nnddaa – ki y›l 2000’di–;;
““TTüürrkkiiyyee’’ddee ssaayy›› 7700 bbiinnii aaflflmm››flflssaa,,
ddüüzzeennii ssoorrgguullaayy››nn!!”” demifltik. O
zamanlar F Tiplerini hakl› göster-
mek için baflvurduklar› gerekçeler-
den biri “hapishaneler doldu” ol-
mufltu. fiunlar› söylemifltik: “Hapis-
haneler gerçekten dolu. Ama kim
doldurdu? Ama suçu kim üretiyor?
Hapishanelerin dolulu¤unu dilinden
düflürmeyen iktidarlar... Suçu, suç-
lular› üretenlerin hapishanelerin do-
lulu¤undan flikayete hakk› yoktur...
Bunlar› düzeltmeyin, de¤ifltirmeyin,
sonra da hapishaneler dolu, tek çö-
züm yeni F Tipleri yapmak diye or-

taya ç›k›n. fiimdi “k›smi af” ç›kar-
t›p hapishaneleri boflaltsan›z ne
olacak. BBeeflfl aalltt›› aayy ssoonnrraa aayynn›› ddoo--
lluulluukk oorraann››nnaa uullaaflfl››rrss››nn››zz.” (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 22000088’’ddii.. Tutuklu ve hüküm-
lü say›s› 110000 bbiinnii aaflfltt››¤¤››nnddaa iissee flfluunn--
llaarr›› ssööyylleemmiiflflttiikk;; “Türkiye hapisha-
nelerinde kalan 100 bin insan,
AKP’nin bu ülkeyi nas›l yönetti¤i-
nin de resmidir... hapishaneler çare-
sizlefltirilmifl ve çaresizli¤e isyan
edenlerle dolmaktad›r. BBööyyllee bbiirr
ssöömmüürrüü,, ssooyygguunn vvee ttaallaann ddüüzzeenniinnii
ssüürrddüürrmmeekk,, iinnssaannllaarr›› vvuurrmmaaddaann,,
iiflflkkeennccee yyaappmmaaddaann,, hhaappsseettmmeeddeenn
ssüürrddüürrüülleebbiilliirr mmii?? AAKKPP’’ddee ssüürr--
ddüürreemmiiyyoorr vvee bbuu yyüüzzddeenn dduurrmmaa--
ddaann yyeennii hhaappiisshhaanneelleerr iinnflflaaaa eeddii--
yyoorr.. Ama bu yat›r›m oligarfliyi kur-
taracak m› derseniz; oligarfli hiç bo-
fluna umutlanmas›n” (Yürüyüfl, 16
Kas›m 2008, say›: 163)

Bu ekonomik, siyasi, sosyal po-
litikalar 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 yozlaflma-
d›r. Tüm bunlar›n tek sorumlusu
emperyalizm ve oligarflidir. Suçu
da, suçluyu da sistem üretiyor. Sis-

tem sosyal ve kültürel olarak çürü-
yor, çürüdükçe de artan yoksullukla
birlikte sorunlar›na sistemin yasala-
r›n›n d›fl›nda çözüm arayanlar›n sa-
y›s›nda da art›fl yaflan›yor. IMF an-
laflmalar› sonucunda ücret ve maafl-
lar düflürülüyor, e¤itim, sa¤l›k tica-
rilefltiriliyor, sosyal güvenlik kald›-
r›l›yor, iflsizlik ve yoksullaflma art›-
yor. Halk›n tüm bunlara karfl› örgüt-
lenmesi engelleniyor. Bunun için de
hem dünyada hem de ülkemizde
“terörle mücadele” demagojisi ile
halklar sindirilmeye, göz da¤› veril-
meye çal›fl›l›yor. “Terör” suçlar›n›n
kapsam› geniflletiliyor. Daha a¤›r
cezalar getiriliyor. 

Gençlerin politikleflerek, sisteme
karfl› ç›kmas› yozlaflman›n körük-
lenmesiyle engellenmeye çal›fl›l›-
yor. ‹çeridekilerin ço¤unlu¤unu ço-
cuk, genç ve orta yafll›lar oluflturu-
yor. Hapishanelerdeki 111 bin tu-
tuklu ve hükümlünün 8800 bbiinniinniinn
1122--3399 yyaaflfl aras›nda olmas›, bir tesa-
düf de¤ildir. Bu oligarflinin örgüt-
süzlefltirme, yozlaflt›rma politikala-
r›n›n sonucudur. Politikleflse de,
yozlaflt›r›lsada gençleri bekleyen yi-
ne hapishaneler! Bu kadar çok insa-
n›n içeride olmas›, bu ekonomik po-
litikalardan, halka uygulanan terör-
den ba¤›ms›z düflünülebilir mi?
Çarp›k kapitalist sistem sürekli ifl-
sizler ordusu yarat›yor. Muhalif bü-
tün kesimler oligarflinin tutuklama
politikas›n›n hedefi haline geliyor. 

OOlliiggaarrflflii ssoorruunnuu ççöözzmmeekk 
iiççiinn nnee yyaapp››yyoorr?? 

Daha fazla hapishane infla edili-
yor. Hapishanelerde her geçen gün

AKP’nin Hapishaneler Politikas›
DAHA ÇOK TUTUKLU, 
DAHA A⁄IR CEZA, 
DAHA KOYU TECR‹T!



daha koyu bir tecrit uygulan›yor.
Tecrit öyle bir hal ald› ki, çocuk tut-
saklar bile tecrite tabi tutuluyor. 

Bir “çözüm” olarak af yasalar›
ç›kart›l›yor. ‹flsizli¤e, yoksullu¤a bir
çözüm bulunmad›ktan sonra onlar-
ca af yasas› ç›kart›lsa ne olacak? 

Burjuva bas›n bir yandan da sü-
rekli af ç›kar›lmas›n› suçlu ilan edi-
yor. Aflar›n suçu tevflik etti¤ini, ha-
pishanelerin bundan dolay› bu ka-
dar çabuk doldu¤unu iddia ediyor.
Çözüm olarak cezalar›n a¤›rlaflt›r›l-
mas›n›n propagandas›n› yap›yor.
“Suç”lar› ço¤alt›p cezalar› a¤›rlaflt›-
ran yeni yasal düzenlemelere gidili-
yor. Sonuç? Hapishaneleri daha da
kalabal›klaflt›ran çarklar ifllemeye
devam ediyor.

Gerek Amerika’da, gerek Avru-
pa’da gerekse de ülkemizde “hapis-
le cezaland›r›lacak suçlar” kategori-
si sürekli olarak geniflletiliyor. Yani,
geçmifl hukuki uygulamalarda tu-
tuksuz yarg›lanma gerekçesi olarak
görülen çeflitli suçlar, tutuklu yarg›-
lanan suçlara dönüfltürülmektedir.
Ceza oranlar› art›r›lm›flt›r. Hapisha-
nelerdeki mahpus say›s›n› art›ran
etkenlerden biride emperyalizmin
ve oligarflinin suç ve ceza konusun-
da gelifltirdi¤i bu politikalard›r. “Te-
rörle 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 si-
yasi 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 bi-
ri, 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 ceza-
lar›yla, “Terörle Mücadele Kanunu”
ve hapishaneler, devrimci demokra-
tik mücadele içinde yeralan veya
destek veren en genifl kesimleri he-
defleyen, onlar› y›ld›rmay› amaçla-
yan bir rol üstlenmifllerdir. Tutukla-
ma bir devlet politikas› olmufltur
dememizin bir nedeni de budur. Bu
suç-ceza politikas›ndaki faflist man-

t›k, tecrite dayal› infaz sistemiyle
birlikte tutsaklar›, içeride çürütme-
ye, yok etmeye yönelik eekk bbiirr cceezzaa--
yy›› ddaa beraberinde getirmifltir. 

Hem ABD’de ve Avrupa’da hem
de ülkemizde suç ifllemesi muhte-
mel kiflilere yönelik tedbir yasalar›
ç›kart›lm›flt›r. Art›k tutuklanmak
için suçu ifllemek gerekmemektedir.

‹flsizli¤i, yoksullu¤u, ahlaki, kül-
türel 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 dö-
nüfltürerek, tutsaklar› ucuz iflgücü
olarak kullanmak istemektedir. 

EEmmppeerryyaalliizzmmiinn yyeennii 
hhaappiisshhaannee ppoolliittiikkaass››

Bu politika flu an en uç boyutlar-
da AABBDD’de uygulanmaktad›r. Bu-
nun sonucunda, ABD dünya nüfu-
sunun yyüüzzddee 55’’nnee sahipken, hapis-
hanelerindeki mahpus say›s› ise
dünya genelindeki tutuklu hükümlü
say›s›n›n yyüüzzddee 2255’’nnii oluflturmak-
tad›r. Di¤er ülkelerde de çeflitli bo-
yutlarda ayn› anlay›fl ve pratik ge-
lifltirilmektedir. 2008 y›l›nda aç›kla-
nan bir rapora göre; ABD’de, top-
lam 22..33 mmiillyyoonn kkiiflflii ttuuttuukklluu vvee hhüü--
kküümmllüü durumundad›r. Bu rakam›n
110022 bbiinn 333388’’nnii ççooccuukkllaarr olufltur-
maktad›r. 1987-2007 aras›nda tu-

tuklu ve hükümlülerin say›s›nda 33
kkaatt aarrtt››flfl yaflanm›flt›r. 

ABD’de hapishaneler ttiiccaarrii bbiirr
iiflfllleettmmee gibi çal›flt›r›lmaktad›r. Tu-
tuklular›n iflgücünden yararlanmak
için sürekli tutukluluk süreleri art›-
r›lmaktad›r. Devlet hapishanelerin-
de, askeri mühimmattan, boyadan,
ev mobilyalar›na, t›bbi malzemeye
kadar bir çok alanda üretim yap›l-
maktad›r. 37 eyaletteki tutuklular›n
iflgücü ise özel flirketler taraf›ndan
iflletilmektedir. IIBBMM,, BBooeeiinngg,, MMoo--
ttoorroollaa,, MMiiccrroossoofftt,, DDeellll,, HHeewwlleett
PPaacckkaarrdd,, ‹‹nntteell,, PPiieerrrree CCaarrddiinn gibi
büyük tekeller tutuklu eme¤i kul-
lanmaktad›r. 

Sadece 1980-1994 aras›nda ha-
pishanelerden elde edilen kar 339922
mmiillyyoonn ddoollaarrddaann 44..11 mmiillyyaarr ddoollaa--
rr aa ç›km›flt›r. ‹flletme hakk› özel sek-
töre devredilen hapishanelerde tut-
saklar›n ayl›k ücreti ancak 2200 ddoollaa--
rr›› bulmaktad›r. Birçok emperyalist
tekel, fabrikalar›ndaki iflçileri ç›ka-
rarak, en ucuz iflgücü olarak tutuklu
eme¤ini kullanmaktad›r. 

ABD’de 27 eyalette 18 özel ha-
pishanede 10 bin tutuklu bulunmak-
tad›r. Özel hapishanelerdeki tutuk-
lular eyalet hapishanelerine göre 88
kkaatt ddaahhaa ffaazzllaa cceezzaa almaktad›rlar.
(Dolay›s›yla onlar› içeride daha faz-
la tutmak, ücretlerinden daha fazla
kesinti yapmak mümkün olmakta-
d›r.)

2008 y›l› itibar›yla dünya gene-

Say›: 185 11HAP‹SHANELER

YYIILL TTuuttuukklluu SSaayy››ss››
1979 52.653 

1980 70.172 

1981 79.786 

1984 73.064 

1988 51.670 

1990 45.606 

1996 50.883 

1999 68.764 

Hapishaneler
Tarihinden Rakamlar

YYIILL TTuuttuukklluu SSaayy››ss››
2002 59.429 

2003  64.296 

2004 57.930

2005  55.870 

2006 70.277 

2007  90.837 

2008 103.235 

2009 (Haziran) 111.924

AKP Döneminde
Hapishaneler
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linde, ttuuttuukklluu ssaayy››ss›› 1100 mmiillyyoonnaa,,
yaratt›klar› eekkoonnoommiikk bbüüyyüükkllüükk
iissee 5500 mmiillyyaarr ddoollaarraa ulaflm›flt›r. Bu
gelirin 3377 mmiillyyaarr ddoollaarr›› ssaaddeeccee
AABBDD hapishanelerinden elde edil-
mektedir. Türkiye’de de hapishane-
ler bu emperyalist politikan›n sonu-
cunda ticari bir iflletmeye dönüfltü-
rülmeye, özellefltirilmeye çal›fl›l-
maktad›r. Ülkemizdeki hapishane-
lerde ise, koflullar›n› tam olufltura-
mad›klar›ndan dolay›, zorla çal›flt›-
r›lan tutuklu say›s› henüz 8 bin ci-
var›ndad›r; ama say›y› art›rmak,
tüm tutuklu ve hükümlüleri kölelifl-
tirmek istedikleri malumdur. 

Avrupa’da durum farkl› de¤il.
FFrraannssaa’da kapasitesi 52 bin olan ha-
pishanelerde 6633 bbiinn ttuuttuukklluu vvee hhüü--
kküümmllüü kalmaktad›r. 2007 sonu itiba-
r›yla AAllmmaannyyaa’daki tutuklu ve hü-
kümlü say›s› ise 7755 bbiinnii bulmufltur.
Almanya’da her yüzbin kifliden 91’i
hapishanededir. Bu art›fl 1992-2000
y›llar› aras›nda yaflanm›flt›r. ‹‹nnggiillttee--
rree’de ise 2005-2007 y›llar› aras›nda
hheerr yyüüzzbbiinn kkiiflfliiddeenn 114488’i hapishane-
dir. HHoollllaannddaa’da hheerr yyüüzzbbiinn kkiiflflii--
ddeenn 112288’’ii tutukludur. Fransa hapis-
hanelerindeki kötü koflullardan ötürü
yaln›zca 2008 y›l›nda 111155 kkiiflflii haya-
t›n› kaybetmifl, 11220000 kkiiflflii iinnttiihhaarraa
tteeflfleebbbbüüss etmifltir. 

Emperyalizmin hapishaneler po-
litikas›; daha fazla tutsak, daha faz-
la hapis cezas›, daha koyu tecrit ve
tutsaklar›n köle gibi çal›flt›r›larak,
hapishanelerin birer ticarethaneye
dönüfltürülmesidir. Sistem d›flar›da-
ki insan› HHAAPP‹‹SSLLEE,, CCEEZZAAYYLLAA
tehdit ediyor, hapsetti¤ini de TTEECC--
RR‹‹TTLLEE. Tecrit politikas› iflte bu ne-
denle oligarfli için bu kadar “vazge-
çilmez” 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:
TTeeccrriittllee.. 

Bugün ülkemizde hapishanele-
rin dolup taflmas› da, tecrit sorunu
da emperyalist politikalar›n bir so-
nucudur. Sistem de¤iflmedi¤i sürece
hapishaneler sorununun da çözül-
mesi mümkün de¤ildir. 

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 yat-
makta bulundu¤u Adana Balcal› Hastanesi önünde yap›lan eylemde “Kan-
ser 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 kal-
d›¤› belirtildi. Bir kanser hastas› için bu durumun ölüm demek oldu¤u söy-
lenen 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. 

D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebi, direnifle ara verilmesinin erte-
sinde TTMMMMOOBB,, DD‹‹SSKK,, KKEESSKK,, TTTTBB vvee BBaarroollaarr aadd››nnaa flöyle demiflti:

““...... BBuurraaddaann flfluunnuu aaçç››kkççaa iiffaaddee eeddiiyyoorruumm,, bbuu ggeenneellggee vvee ggeenneellggeenniinn
ssoonnuuççllaarr››nn›› bbiizz eenn iiyyii flfleekkiillddee ttaakkiipp eeddeeccee¤¤iizz vvee bbuunnuunn iiççiinn ddee BBeehhiiçç AAflfl--
çç››’’yyaa bbiirraazz öönnccee yyaapptt››¤¤››mm››zz ggöörrüüflflmmee ssoonnrraass›› bbuu öörrggüüttlleerr oollaarraakk ggöörreevvii
ddeevvrraalldd››kk vvee bbuunnddaann ssoonnrraa ssüürreeccii ttaakkiipp eeddeeccee¤¤iimmiizzii vvee ggeelliiflflmmeelleerrii eenn
yyaakk››nn flfleekkiillddee ttaakkiipp eeddeerreekk iinnssaann oonnuurruunnaa yyaakk››flfl››rr bbiirr ddüüzzeennlleemmeenniinn yyaa--
pp››llmmaass›› kkoonnuussuunnddaa ggiirriiflfliimmlleerriimmiizz ssüürreecceekk......”” (Aktaran, Yürüyüfl, 28 Ocak
2007, Say›:89) 

BBaaflflbbaakkaann TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann “Haftal›k on saati yirmi saate ç›karaca-
¤›z. Bu konuda ad›mlar ataca¤›z. Ayr›ca genelgedeki gözlem idare kurul-
lar› 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““flfliimmddiilliikk...... 1100 ssaaaattee çç››kkaarr››yyoorruuzz,, oorrttaakk
mmeekkâânnllaarrddaa bbuulluunnmmaa oollaannaa¤¤››nn›› ddaahhaa ssoonnrraa 2200 ssaaaattee çç››kkmmaa oollaannaa¤¤›› ddaa
vvaarr..””

Hat›rlat›yoruz! SSöz VVerilmiflti:
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"...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›n-
t›lar, tek bafl›na hiçbir fley ifade
etmez. 

Devrimcilik
güzel söz söyle-
me oyunu de¤il-
dir. 

Devrimcilik
a¤z› iyi laf yap-
mak asla de¤ildir. 

Devrimcilik bir
ideolojidir. 

‹deloloji en k›-
sa hali ile bir ya-
flam biçimidir. 

Bir devrimci 
NNAASSIILL DDÜÜfifiÜÜNNÜÜRR?? 
NNAASSIILL YYAAfifiAARR??
NNAASSIILL ÇÇAALLIIfifiIIRR?? 
‹deolojik do¤rular bu üç

noktan›n içinde gizlidir. 
E¤er düflünce, yaflam ve ça-

l›flma tarz› devrimci ise herkes
güzel yaz› da yazar, etkili de
konuflabilir, insanlar› ikna ede-
bilir. 

O zaman neden bunlar ya-
flan›r? 

"A¤z› iyi laf yapmak" d›fl›n-
da esas olan asl›nda sadece bir
tecrübe-deney birikimidir. 

Ama  çok uzun y›llara yay›-
lan bir deney-tecrübe gerektir-
miyor.

Elbete y›llard›r bir ifli yap-
mak belli bir kolayl›k, bir avan-
taj 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 KORKU-
DUR... Korkunun nedeni
ise bbiillmmeemmeekkttiirr.. "Ben ya-

pamam, ben beceremem..." dü-
flüncesi 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-

man en az›ndan DENER‹M...
diyebilmelidir bir devrimci. 

YYaappaabbiilliirriimm...... Bu her fley
için geçerlidir. Sadece bir yaz›
yazmak veya birisi ile konuflup
bir ifle ikna etmek için de¤il,
ddeevvrriimmccii ffaaaalliiyyeettiinn ttüümm aallaannllaa--
rr››,, bbiiççiimmlleerrii için geçerlidir.

Do¤ald›r, herkes bilmedi¤i
bir konuda ne yapaca¤›n›
kestiremez, kendine güvensiz-
dir, hatta korkar. 

Ama dedi¤imiz gibi, korku-
nun nedeni bilmemektir;

O zaman ö¤reniriz. Neyi bil-
miyorsak ö¤reniriz. 

Neyi ö¤renece¤iz? 
SADECE GERÇE⁄‹ Ö⁄RE-

NECEK VE GERÇE⁄‹ ANLA-
TACA⁄IZ. 

Yeterince inanmam›flsak, 
yeterince benimsememiflsek, 
elimiz titrer, dilimiz titrer, 

kimseyi ikna edemeyiz. Hat-
ta 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 bi-

ze do¤ruyu gösterir, do¤ruyu
yapt›r›r. 

EE¤¤eerr anlataca¤›m›z fley ger-
çekse, ee¤¤eerr hakl›l›¤›m›za inan›-
yorsak; 

Yapabiliriz. Yazar›z da, anla-
t›r›z da. 

Yazd›klar›m›z ve anlatt›klar›-
m›za biz yeterince inan›rsak,
yeterince benimsemiflsek keli-

meler dökülür a¤z›m›z-
dan. Hiç laf› e¤ip bük-
meden dosdo¤ru anlat-
makt›r önemli olan. 

Süslü olmas›n keli-
meler, basit olsun tarz›-
m›z, önemli olan anlat-
makt›r. 

Do¤ruyu söylemeye
tam cesareti olmayan-
lar, yalan söylemeyi de

tam beceremeyenlerin iflidir
a¤z›nda laf› eveliyip gevele-
mek. 

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 nok-
ta budur. 

HHeerr flfleeyy aammaa hheerr flfleeyy yanl›fl-
t›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 flflüüpp--
hheelleennmmeelliiyyiizz,, mutlaka alt›nda
baflka kötülük gizlidir.

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz

DEVR‹MC‹L‹K, GÜZEL
SÖZ SÖYLEME

OYUNU DE⁄‹LD‹R
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Halk Cepheliler yaklafl›k iki ay-
d›r okullardan emekçi semtlerinin
yoksul evlerine kadar tek tek binler-
ce 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 yü-
rütüldü bu çal›flma, mahallelerde
kap› kap›, okullarda s›n›f s›n›f, ifl-
yerlerinde 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 toplan-
t›lar› düzenlendi. Toplant›lar da
oluflturulan halk komisyonlar›yla
Sar›yer, Avc›lar ve Eyüp ilçe beledi-
yeleriyle 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 an-
latmaya çal›flt›. 

HHaallkk››nn HHeerr KKeessiimmiinnddeenn 3355
BBiinn ‹‹mmzzaa

Halk Cepheliler; 18 Haziran gü-
nü toplanan 35 bin imzay› Büyükfle-
hir Belediyesi’ne vermek üzere Sa-
raçhane Park›’nda biraraya geldiler.
Saraçhane Park›’ndan Belediye

önüne yüründü¤ü eylemde kad›n›,
erke¤iyle, çolu¤u çocu¤uyla, ö¤ren-
cisi 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 ça-
l›flmas›n› yapmak için kap› kap› do-
laflan›ndan, okula giderken ayn› so-
runu 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¤i-
tim sorununun ma¤duru 445 kifli
Halk Cephesi’nin kampanyas›yla
bir araya gelmiflti. 

“‹stiyoruz Alaca-
¤›z H›rs›zlar Soygun-
cular De¤il Biz Ka-
zanaca¤›z, ‹stiyoruz
Alaca¤›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Yok-
sullu¤a ve Adaletsiz-
li¤e Hay›r” pankart-
lar›n›n ve “Hak Veril-
mez Al›n›r, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z” dövizlerin ta-
fl›nd›¤› eyleme, ço-
cuklar›n kampanya-
n›n slogan›n›n yaz›l›
oldu¤u balonlar›yla

kat›lmas› ayr› bir renklilik katt›. 
Baykal taraf›ndan yap›lan aç›k-

lamada kampanyan›n nedenlerini
anlat›p, talepleri bir kez daha dile
getirildi. 

Aysu Baykal’›n okudu¤u aç›kla-
mada ulafl›m›n herkesin ortak soru-
nu oldu¤u ve 1 Haziran günü yap›-
lan  zamm›n bu sorunun yak›c›l›¤›-
n› bir kez daha gösterdi¤i belirtildi.

Halk Cepheliler Büyükflehir Belediyesi Önündeydi:

B‹RLEfi‹RSEK HHAKLARIMIZI
KAZANIRIZ....

Okmeydan›’dan Dilan Tekin:
“fiu an okumuyorum, babam if-

las etti, bankaya borcumuz vard›.
Annem ifle girdi, ben de okula bir
sene ara verdim. 

(...) Herkes bunun ma¤duru.
Ben kendimdem biliyorum. Yafla-
d›¤›m mahalle yoksul bir mahalle.
Bir sürü çocuk okula gidemiyor.
Benim s›n›f›mda okuyan arkadafl-
lar›m›n en az yar›s› benim duru-
mumdayd›.

(...) Bu kampanyayla hak veril-
miyor, al›n›yor onu ö¤rendim”.

Gülsuyu’dan bir Halk Cepheli:
“Kampanya çal›flmas› olarak

toplant›lar›n, d›fl›nda genel olarak
kap› çal›flmas› yapt›k. Ulafl›m her-
kesin yak›c› sorunuydu.

Çal›flma yaparken gitti¤imiz
evlerden birinde, evin çocu¤u
okulda açl›ktan bay›lm›fl. Ö¤ren-
dik ki bu aile çocu¤unu okula gön-
derirken yol paras› verebilmek için
yemek paras› verimiyormufl.

Baba bu duruma ‘Benim çocu-
¤um di¤erleriyle eflit flartlarda o-
kuyam›yor’ diyerek tepki göster-
di”.
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“E¤itimin ‘zo-
runlu ve para-
s›z’ oldu¤u ve
bunun anaya-
sayla güvence
alt›na al›nd›¤›
ülkemizde, bu
ülkenin gelece-
¤i olan gençleri
maddi imkan-
s›zl›klar nede-
niyle okuyam›-
yor” denilen

aç›klamada, bizden al›nan vergile-
rin 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; “Bir-
leflirsek, 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 topla-
nan imzalar› ve ücretsiz ulafl›m hak-
k› için 35 bin imzal› dilekçeyi ilet-
mek üzere belediye binas›na gittiler.
Heyetin yolu önce belediye görevli-
lerince kesildi. Yetkili kimse olma-
d›¤›n›, imzalar› vermek üzere tem-
silen iki kiflinin içeri girebilece¤ini
söyleyen yetkililere, heyet böyle bir
keyfiyetle engellenemeyeceklerini
anlatt›lar. Süren tart›flmalar›n ard›n-
dan heyetin tamam› içeriye al›nd›.
Oyalamacalar içeride de sürdü. Fa-
kat sonuçta bir muhatap ç›kmak zo-
runda kald›.

Heyet içerde görüflürken d›flarda
bekleyen Halk Cephelilerin progra-
m› bafllad›. Önce flair Ruhan Mav-
ruk okudu¤u bir fliirle haklar› için
mücadele edenleri selamlad› ve mü-
cadelelerine güç katt›. Ard›ndan tür-
külerini halk›n mücadelesinden da-
m›tan Grup Yorum yine direnenle-
rin, hak alma mücadelesinin yan›n-
dayd›. Grup Yorum’un direnifl tür-
küleriyle belediye önünde hakl›l›¤›-
n›n ve meflrulu¤unun bilinciyle cofl-
kulu halaylar çekilmeye baflland›.
Grup Yorum’un ard›ndan Armut-
lu’nun çocuklar›n›n haz›rlad›¤› bir
tiyatro oyun sergilendi. Oynanan
oyunla ücretsiz ulafl›m hakk›n›n ne-

den istendi¤i anlat›ld›. Sonras›nda
yine Küçükarmutlu’nun çocuklar›-
n›n türküleri vard›. 

Ayr›ca yoldan geçenlere kam-
panyan›n talebi anlat›l›rken 1500
bildiri da¤›t›ld›. 

Bekleyifl içerisinde bir üniversi-
teli ve bir de liseli ö¤renci kampan-
ya ile ilgili konuflma yaparak hakla-
r›n al›nmas› için örgütlenme ve mü-
cadele ça¤r›s› yapt›lar.

Görüflmeye giden heyet yine
coflkulu sloganlar kar›flland›. Heyet
ad›na Hasan Kaflk›r’›n yapt›¤› aç›k-
lama 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 bi-
rimlerde taleplerinin incelenece¤i
ve yaz›l› bir cevap verilece¤i ayr›ca
tekrar görüflmek istedikleri yan›t›n›
ald›klar›n› anlatt›. 

TAK‹PÇ‹S‹ OLACA⁄IZ!!!
HHeeyyeetttteenn NNuurrsseenn EEkkiinn CCaannppoo--

llaatt:: 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,

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...

HHaallkk CCeepphheellii:: 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.



““‹‹ssttiiyyoorruuzz AAllaaccaa¤¤››zz”” 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 KKüüççüükkaarr--
mmuuttlluu Cemevi’nde ö¤rencilere üc-
retsiz 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

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 GGaazzii 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 OOkkmmeeyyddaann››
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 müca-
delenin 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›. 

NNuurrtteeppee’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.

AAlliibbeeyykkööyy’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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‹stanbul, AAnkara, ‹‹zmir, AAntalya, EElaz›¤...

Talebimizin Takipçisiyiz!

‹‹ssttaannbbuull’da halk toplant›lar›
AAnnttaallyyaa’da eylem
‹‹zzmmiirr’de imza standlar›
EEllaazz››¤¤’da eylem, stand 
KKaarrss’ta imza standlar›
KKaassttaammoonnuu’da imza
standlar›



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›. 

BBaa¤¤cc››llaarr’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. 

BBaahhççeelliieevvlleerr 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, EEsseennlleerr’de yap›ld›.

Esenler Haklar Derne¤i’nde ya-
p›lan toplant›da, ulafl›mda sorun ya-
flayan ve çözüm için yap›lmas› ge-
rekenleri tart›flan ö¤renci, ö¤retmen
ve ö¤renci ailelerini temsilen birer
kifli konuflmac› olarak kat›ld›. 30 ki-

flinin kat›ld›¤› toplant›da gençli¤in
sorunlar›na sahip ç›kmas› üzerine
duruldu. 

13 Haziran’da, EEsseennyyuurrtt Özgür-
lükler 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.

GGüüllssuuyyuu 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 mutla-
ka uygulanmas› gerekti¤ini vurgu-
lad›lar.

Halk Cephesi üyeleri
AAnnttaallyyaa’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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EEsseennyyuurrtt

AAlliibbeeyykkööyy

BBaahhççeelliieevvlleerr
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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.

EEllaazz››¤¤ Halk Cephesi 11 Haziran
günü Postane Meydan›’nda "‹stiyo-
ruz Alaca¤›z" kampanyas›yla ilgili
imza stand› açt›. Halka yönelik ko-
nuflma 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

halk›z” vurgusu yapt›.  Eylem bit-
tikten sonra toplanan imzalar Halk
Cephesi taraf›ndan belediyeye götü-
rüldü. 

KKaarrss 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› im-
zalarla ve kahvehanelerde yap›lan
konuflmalarla halk› kampanya hak-
k›nda bilgilendiren Gençlik Derne¤i
giriflimli ö¤renciler, halktan olumlu
tepkiler ald›. 

KKaassttaammoonnuu 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 ‹‹zzmmiirr 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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OOKKMMEEYYDDAANNII
KKAAPPTTAANNPPAAfifiAA LL‹‹SSEESS‹‹

‹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--

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›.

FFAATT‹‹HH CC‹‹BBAALL‹‹ LL‹‹SSEESS‹‹
Liseli Gençlik, Fatih Cibali Li--

sesi ö¤rencilerinin karne almak için
okulun bahçesinde bekledikleri s›--
rada, yaklafl›k 1000 adet kufllama
yapt›.

OOkkmmeeyyddaann››

EEllaazz››¤¤

AAnnttaallyyaa

KKaarrss



5. BBölüm

Dört say›d›r özetlemeye çal›flt›¤›m›z dev-
rimci 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›nla-
nan 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” Va-
tan’›, 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›nlan-
mas›ndan çok k›sa süre önce 11 Ey-
lül 2001’de ABD’nin ekonomik ve
askeri karargahlar›na (‹kiz Kuleler
ve Pentagon’a) yönelik feda eylem-
leri gerçekleflmiflti. Onun bir gün
öncesi ise ülkemizde devrimci hare-
ketin bir militan›n›n feda eylemine
tan›k olundu¤u gündü. Bu eylemler
dünyadaki açl›k, yoksulluk, emper-
yalist kuflatma ve zulüm üzerine yo-
¤un bir tart›flmay› beraberinde getir-
miflti. ‹flte Ekmek ve Adalet’in ya-
y›n süresi boyunca en çok yo¤un-
laflt›¤› konulardan biri bu oldu.
Özellikle “feda” konusunda burju-
va, küçük burjuva çarp›tmalara kar-
fl› yo¤un bir ideolojik mücadele yü-

rütüldü. Yine bu çerçevede bir çok
yaz›da “fliddet” ve “terör” sorunu
tart›fl›ld›. 

Bunun d›fl›nda dönemin, müca-
delenin özgünlükleri çerçevesinde
Ekmek ve Adalet’in sayfalar›nda
yer verilen çeflitli sabit köfleler ve
bölümlerle, mücadelenin ihtiyaçla-
r›na cevap verilmeye çal›fl›l›yordu. 

““YYookkssuull”” ve ““EEmmppeerryyaalliisstt ZZuu--
llüümm”” bu köflelerden ikisiydi. Ki
yoksulluk ve zulüm, asl›nda dünya-
n›n temel iki gündemiydi. Solun bir
kesiminde ise “yoksulluk edebiyat›
yapmama” ad›na, yoksulluk gün-
demden ç›kar›lm›flt›. Ekmek ve
Adalet, soldaki bu çarp›kl›¤a neflter
vuruyordu bir bak›ma. 

Derginin dikkat çeken köflelerin-
den biri de ““AAyynn›› SSaaffttaa”” ad›n› tafl›-
yan bölümüydü. Bu bölümde özel-
likle, solun, halk güçlerinin birli¤i,
bu birli¤in önünde engel olan zaaf-
lar ele al›n›yor, köfle, solda pek de
itibar edilmeyen ideolojik mücade-
lenin ›srarla sürdürüldü¤ü bir bölüm
oluyordu.  

Ekmek ve Adalet’in yay›nland›-
¤› dönemin hemen hemen de¤iflme-
yen gündemlerinden biri de, AB’ye
uyum paketleri, AB’le görüflmeler,
pazarl›klar idi; AABB’’cciillii¤¤iinn revaçta
oldu¤u bir dönemdi. Buna ba¤l› ola-
rak AB’nin ne getirip götürece¤i ve
AB’cilik de Ekmek ve Adalet say-
falar›nda s›kl›kla yer verilen konu-
lardan biri oldu. 

Ve elbette Büyük Direnifl, Ek-
mek ve Adalet’in de de¤iflmeyen
gündemi olmaya devam etmiflti.
Abdi ‹pekçi’deki direnifl yaz›ld› gün
gün.. Tutsaklar cephesindeki gelifl-
meler ise bu kez “HÜCRELER‹ YI-

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

1155 MMaayy››ss 22000055:: BBiirr
HHooflflççaakkaall››nn vvee BBiirr MMeerrhhaabbaa

“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 bir-
likte son veriyor.” diyordu Ekmek
ve Adalet’in 15 May›s tarihli say›-
s›nda ve flöyle devam ediyordu:

“Ekmek ve Adalet 116655 hhaaffttaa bboo--
yyuunnccaa her hafta okurlar›n elinde ol-
du. Biz, bürolar›m›z kuflatma alt›n-
da iken dergimizi ç›karman›n guru-
nu yaflad›k. Okurlar›m›z bask›na ta-
lana u¤ram›fl, komplolara maruz
kalm›fl, Ekmek ve Adalet’in yine de
bayilerde, bürolarda olmas›ndan
onur duydular ve daha çok sahip-
lendiler 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 yü-
rüyüflümüzde bayra¤› devretme za-
man› geldi. Bir baflka merhabada
buluflmak üzere flimdilik hoflçaka-
l›n.” (say›:158)

22 MMay›s 2005
YYüürrüüyyüüflfl
BBaa¤¤››mmss››zzll››kk DDeemmookkrraassii 
SSoossyyaalliizzmm ‹‹ççiinn

Bayra¤› Yürüyüfl devralm›flt›
flimdi. 

Emperyalizm ne kadar güçlü
olursa olsun, hangi geliflmifl silahla-
ra sahip olursa olsun kendi vatan›
için direnen bir halk›n gücü karfl›-
s›nda “ka¤›ttan kaplan”d›r. En bü-
yük güç, halk›n gücüdür. 

Emperyalizmin “küreselleflme”
diye adland›rd›¤› süreç, dünya halk-
lar›n› yoksullu¤unu  ve dünya ça-
p›ndaki adaletsizli¤i ola¤anüstü bo-
yutlarda büyütmüfltü. 

Say›: 185 1923 YIL

Devrimci  Bas›n   
Mevzisinde



1990’lar›n bafl›nda yarat›lan
beklentilerin gerçek olmad›¤› art›k
çok aç›kt›; “tek kutuplu dünya”,
adalet, eflitlik getirmek bir yana, on-
lar› daha da büyütüyordu. “Sosya-
lizm öldü, en iyisi kapitalizm” diye
özetlenebilecek emperyalist propa-
ganday› nesnel olarak çürütüyordu
dünya gerçe¤i. Emperyalizmin de-
¤iflti¤ine dair teoriler iflas etmiflti.
Ve insanl›¤›n gündemi, kurtuluflu
yine bbaa¤¤››mmss››zzll››kk,, ddeemmookkrraassii vvee
ssoossyyaalliizzmm’’deydi.. 

‹flte Yürüyüfl; halklar›n emper-
yalizme, faflizme teslim olmad›¤›
fakat, ççöözzüümmüünn nneerreeddee oldu¤unun
da mu¤laklaflt›r›lm›fl oldu¤u bir dö-
nemde, bu hedefi yani halklar›n so-
runlar›n›n çözüm yollar›n› öne ç›-
karma amac›yla yay›n hayat›na bafl-
lad›. Birinci say›s›n›n kapa¤›nda
“emperyalistlerden, iflbirlikçiler-
den, sömürü ve zulümden kurtulma-
n›n tek yolu DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹ HHAALLKK
‹‹KKTT‹‹DDAARRII”” 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 so-
runlar›n›n çözümü, halk›n gündemi-
dir. Halktan yana olan, halka önder-
lik iddias›nda olanlar›n gündemidir;
Yürüyüfl bu anlay›flla ç›kt›:

“Burjuvalar, reformist, parla-
menterist hiçbir güç, ba¤›ms›zl›k,
demokrasi, ulusal sorun, toprak so-
runu, adaletsizlik, yoksulluk, gibi
devasa sorunlar› çözemez, bu eko-
nomik, siyasi tabloyu de¤ifltiremez.
Biz de¤ifltiririz. 

(...) Düzen partileri çözemez, bu
iddiaya, kararl›l›¤a sahip olmayan-
lar çözemez dedik; hep do¤ruland›.
Biz çözeriz diyoruz, çözümümüzün
anahtar› üç kelime: Ba¤›ms›z, De-
mokratik, Sosyalist Türkiye’yi kura-
cak olan DDeevvrriimmccii HHaallkk ‹‹kkttiiddaarr››..”” 

Yürüyüfl 5 y›l boyunca sayfala-
r›nda ba¤›ms›z demokratik sosyalist
Türkiye’ye nas›l ulafl›laca¤›n› yaz-
d›. ABD, AB emperyalizmine bel
ba¤land›¤›, ba¤›ms›zl›¤›n, demok-
rasi, hak ve özgürlükler için emper-
yalistlerin umut olarak görüldü¤ü,

s›n›f savafl›m›nda tüm
kavramlar›n ters-yüz
edildi¤i bir süreçte her
fleyi yeni bafltan anlat-
t›. Devrimi anlatt›, sos-
yalizmi anlatt›, s›n›fla-
r› anlatt›, toplumlar›
anlatt›, emperyalizmi,
kapitalizmi, burjuvazi-
yi, proletaryay› anlatt›,
proletaryan›n ideoloji-
sini sosyalizmi anlatt›. 

Ama bunlar› yapar-
ken, hiçbir zaman hal-
k›n anlayamayaca¤›
kuru, teorik bir dergi olmad›. Teori-
yi halk›n anlayabilece¤i sadelikte
hayat›n içinde, güncelle bütünleflti-
rerek anlatmaya çal›flt›. Derginin
bütünü bu anlay›flla yaz›lmakla bir-
likte, HHaayyaatt››nn ‹‹ççiinnddeekkii TTeeoorrii adl›
bölümüyle bunu düzenli, sürekli bir
e¤itime çevirdi. (Yürüyüfl’te, yakla-
fl›k üç y›l süren bu bölümde yay›n-
lanan yaz›lar, geçti¤imiz y›l›n so-
nunda –2008 Aral›k– kitaplaflt›r›l-
d›.)

Halk›n gündeminde ne varsa Yü-
rüyüfl onu, devrimci bir bak›fl aç›s›y-
la sayfalar›na tafl›d›. Karfl›-devrim
cephesindeki geliflmeleri de¤erlen-
dirdi. Ve her sat›r›yla, her say›s›yla
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosya-
lizm mücadelesini büyütmeye çal›fl-
t›. Bunun bedeli biliniyordu elbette. 

YYüürrüüyyüüflfl’’ee SSaalldd››rr››llaarr::
Bu yaz› dizisinde bir kez daha

somut olarak göründü¤ü gibi, dev-
rimci bas›na yönelik sald›r›lar hiç-
bir 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› hak-
k›nda aaçç››llaann ddaavvaallaarr oldu. Dergi-
nin hemen her say›s›na flu veya bu
yaz›dan dolay›, dava aç›ld›. 

‹flkenceciler bu kadarla yetine-
mezlerdi elbette; önceki dergilerde
de s›kl›kla yafland›¤› gibi, Yürü-
yüfl’ün kap›s›na da balyozlarla, be-
ton k›r›c›larla, özel timlerle dayan-
d›lar. Temel Haklar Derne¤inin ““ffuu--
hhuuflflaa vvee yyoozzllaaflflmmaayyaa kkaarrflfl››”” yürüt-

tü¤ü kampanyay› engellemek için
‹stanbul polisinin 7 Aral›k 2007’de
‹stanbul’daki tüm Temel Haklar ve
Özgürlükler derneklerine karfl› ger-
çeklefltirdi¤i sald›r›larla ayn› gün,
Yürüyüfl’ün Beyo¤lu’ndaki bürosu
ve teknik ifllerinin yap›ld›¤› Ozan
Yay›nc›l›k da polis sald›r›s›na u¤ra-
d›. Bürolara geldiklerinde ellerinde
arama izni yoktu. Kap›lar› ve duvar-
lar› k›r›p içeri girdikten 4-5 saat
sonra ‹stanbul ACM’den arama izni
ç›kart›p getirmifllerdi. Önce bas, k›r,
dök, talan et, sonra yyaassaallaarraa uuyy--
dduurr!!

KKaarrflfl››llaarr››nnddaakkii ddeevvrriimmccii bbaass››nn
oolluunnccaa,, hheerr flfleeyy mmüübbaahhtt››!! Bu bas-
k›nda Yürüyüfl çal›flanlar› gözalt›na
al›nd›ktan sonra da büro talan edildi. 

SSookkaakkllaarrddaa YYüürrüüyyüüflfl’’üünn
SSeessii...... VVee FFeerrhhaattllaarr,, 
EEnnggiinnlleerr......

Oligarfli Yürüyüfl’ün sesini kes-
mek için her yola baflvurdu ve bafl-
vurmaya da devam ediyor. Fakat
bunu karfl›, Yürüyüfl okurlar› da oli-
garflinin sald›r›lar›na Yürüyüfl’ü da-
ha fazla sahiplenerek cevap verdi-
ler. Sahiplenmenin bu dönemdeki
en bariz göstergelerinden biri, flehir
flehir, semt semt, sokak sokak yap›-
lan YYüürrüüyyüüflfl ttaann››tt››mm vvee ssaatt››flflllaarr››
oldu. Giderek istikrar kazanan, gi-
derek daha sistemli hale gelen Yü-
rüyüfl sat›fllar›, bugün binlerce Yü-
rüyüfl’ü halka ulaflt›r›yor. 

Oligarflinin polisi, çeflitli flehir-
lerde bu yasal, meflru, demokratik
sat›fllar› engellemeye çal›flt›, ama
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FFeerrhhaatt,, ss››rrtt››nnddaann vvuurruulldduu¤¤uunnddaa
YYüürrüüyyüüflfl vvaarrdd›› eelliinnddee...... EEnnggiinn,,

ggöözzaalltt››nnaa aall››nn››rrkkeenn,, YYüürrüüyyüüflfl’’üünn
sseessiinnii hhaayykk››rr››yyoorrdduu ssookkaakkllaarrddaa.. 



Yürüyüfl okurlar› bu sald›r›lara da
kararl›l›kla cevap verdiler. 

Oligarflinin polisini en çok rahat-
s›z eden, tüm sald›r›lara ra¤men
Yürüyüfl’ün, meflru bir flekilde ‹s-
tanbul’un, Anadolu’nun merkezi
yerlerinde, emekçi halk›m›z›n ara-
s›nda, yoksul gecekondu mahallele-
rinde toplu halde ve kap› kap› dola-
fl›larak halka ulaflt›r›lmas›yd›. Bu
noktada okurlar›m›z›n toplu dergi
sat›fllar›na sald›rm›fl, hatta silah kul-
lanm›fllard›r. Bu sald›r›lardan birin-
de Bahçelievler’de dergi da¤›t›m›
esnas›nda polis genç Yürüyüfl okuru
FFeerrhhaatt GGeerrççeekk’i s›rt›ndan vurarak
felç etti. Yürüyüfl okurlar›, Ferhat
için adalet isteyen eylemleriyle di-
kildiler 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 dö-
vizini tafl›yan EEnnggiinn ÇÇeebbeerr gözalt›-
na al›n›p tutukland›. Engin, ‹stinye
Polis Karakolu ve Metris Hapisha-
nesi’nde iflkenceyle katledildi. 

Ve fakat, tüm bunlara ra¤men
Yürüyüfl flimdi FFeerrhhaattllaarr’’››nn,, EEnn--
ggiinnlleerr’’iinn sseessiiyyllee yank›lan›yor ma-
hallelerde, caddelerde, sokaklarda.
Yürüyüfl’ün meflruluk savafl› bedel-
ler ödenerek kazan›ld› ve kuflku yok
ki, bu meflruluk, mahallelerde, mey-
danlarda, sokaklarda, okullarda,
fabrikalarda, iflyerlerinde, YYüürrüü--
yyüüflfl’’üünn hhaallkkaa uullaaflfltt››rr››lldd››¤¤›› hheerr yyeerr--

ddee,, gerekti¤inde yeni bedeller öde-
nerek savunulacak. 

‹‹ddeeoolloojjiikk MMüüccaaddeelleeddee vvee 
TTeeccrriittee KKaarrflfl›› MMüüccaaddeelleeddee 
YYüürrüüyyüüflfl

Yürüyüfl’ün ilk say›s›nda bir ha-
ber vard›: ““YYoollddaaflflllaarr››mm››zz ddüüflflüünnccee--
lleerriiyyllee yyaaflflaayyaabbiillssiinn ddiiyyee,, HHaallkk››mm››zz
öözzggüürr,, vvaattaann››mm››zz bbaa¤¤››mmss››zz oollssuunn
ddiiyyee ÖÖLLÜÜMMEE YYAATTTTIILLAARR!!””

Haberin üzerinde SSeerrddaarr DDeemmii--
rreell’in, FFaattmmaa KKooyyuupp››nnaarr’›n, FFaa--
rruukk KKaadd››oo¤¤lluu’nun resimleri vard›. 

9 May›s’ta al›nlar›na k›z›l bant-
lar›n› takan 12. Ölüm Orucu Ekibi
direniflçileriydiler onlar. Bugün ar-
t›k üçü de flehit. 

Yürüyüfl gün gün yazd› onlar›n
direnifllerini. Sonra, üçünün de fle-
hitli¤ini yazd› sayfalar›nda. Koyu-
p›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 ““TTEECCRR‹‹TT--
TTEENN HHAABBEERRLLEERR”” sayfas›d›r.
Herkes gündeminden ç›karsa da,
Yürüyüfl tecrite dair geliflmeleri sü-
rekli yazmaya devam etti. “Tutsak-
lar›n› unutan bir halk›n kendine
ihanet etmifl olaca¤›”n› unutmad›. 

Yürüyüfl’ün de kendine özgü bö-
lümleri, köfleleri vard›; bunlar 5 y›l-
l›k yay›n süreci içinde zaman za-
man de¤iflimlere de u¤rad›lar. 

Halk›n Cephesi, Yü-
rüyüfl’ün köflelerinden
biriydi. ‹lk say›da
““MMuuhhaalleeffeett CCeepphheessii’’
NNaass››ll GGeerrççeekklleeflfliirr??””
sorusuna cevap aran-
m›flt› köflede. Ayn› ara-
y›fl ve ayn› amaç hep
sürdü. Tüm olumsuzluk
ve yetersizliklere kar-
fl›n, Yürüyüfl, halk güç-
lerinin emperyalizm ve
faflizm karfl›s›ndaki bir-
li¤ini savunurken, sol-
daki yanl›fll›klar, çar-
p›kl›klar karfl›s›nda
elefltirisini de tereddüt-
süz sürdürdü. 

Yürüyüfl’ün bir süre

yay›nlanan köflelerinden biri de
““KKaappiittaalliisstt bbaattaakkll››kk””t›. Yozlaflma-
n›n, yozlaflt›rman›n böylesine yay-
g›n oldu¤u koflullarda önemli bir
soruna dikkat çekiyordu. SSiiyyaasseettttee
‹‹llkkee,, SSoorruunnllaarr ÇÇöözzüümmlleerr,, GGeennççllii--
¤¤iinn KKüürrssüüssüü,, HHaaff››zzaa ve Day›’n›n
flehit düflmesinden sonra yay›nlan-
maya bafllanan ““ÖÖ¤¤rreettmmeenniimmiizz””
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. 

BBiittiirriirrkkeenn::
Devrimci bas›n alan›nda 23 y›l-

l›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 ya-
y›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 dev-
rimci gazetecili¤in ne oldu¤unu
herkese ö¤reten onlarca devrim fle-
hidi var bu tarihte. Anadolu’nun
dört bir yan›nda bürolar› onlarca
y›ld›r tüm bask›lara karfl›n aç›k tu-
tanlar›n emekleri, fedakårl›klar› var.
Bu tarihte, Yürüyüfl’ün fabrikalar-
daki, gecekondulardaki, liselerdeki,
üniversitelerdeki, köylerdeki, hapis-
hanelerdeki okurlar› var. Türkiye
halklar›n›n ba¤›ms›zl›k, demokrasi
sosyalizm için yürüyüflü devam etti-
¤i sürece, Yürüyüfl de yazmaya de-
vam edecek. Yürüyüfl veya baflka
bir dergi, kapansa da, bu büyük yü-
rüyüflte baflka bir dergi bu misyonu
yerine getirmeye devam edecek. 

Umudun sesi, bas›n mevzisinden
Türkiye ve dünya halklar›na ger-
çekler söylemeye devam edecek. 

Yürüyüfl, yazmaya devam edi-
yor. Yürüyüfl sürüyor. Zafere kadar!

- bitti - 

Say›: 185 2123 YIL

‹stanbul KKuurrttuulluuflfl
mmeerrkkeezz bbüürroossuu ççaall››flflaa--
nn›› Sultan Y›ld›z,  VVaa--
ttaann dergisi çal›flan›
Hasan Hüseyin Boy-
raz, VVaattaann ZZoonngguull--
ddaakk bbüürroo tteemmssiillcciissii 

U¤ur Bülbül, EEkkmmeekk
vvee AAddaalleett’’iinn çal›flan-
lar›ndan KKeevvsseerr MM››rr--
zzaakk,, DDeevvrriimmccii GGeennçç--

lliikk Ankara Temsilcisi
Mustafa AKTAfi, ÜÜll--
kkeemmiizzddee GGeennççlliikk
Muhabiri Özlem DU-
RAKCAN, ÜÜllkkeemmiizz--
ddee GGeennççlliikk ÇÇaall››flflaann››
Semiran POLAT,
DDeevvrriimmccii GGeennççlliikk
DDeerrggii,, YYookkssuull HHaallkk››nn
GGüüccüü Yaz› iflleri Mü-
dürü Yemliha KAYA,
YYookkssuull HHaallkk››nn GGüüccüü
ççaall››flflaann›› R›za GÜNE-
fiER, KKüüllttüürr SSaannaattttaa
TTaavv››rr Dergisi Ayçe
‹dil ERKMEN...

Onlar, canlar›n› 
verdiler bu
sayfalara..



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

“‹rfan’›n Vuruldu¤u Yerde” 
Serginin aç›ld›¤› en anlaml› yerlerden birisi 13 Haziran’da AAllii--

bbeeyykkööyy 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 sahiplen-
meyle devam etti¤inin kan›t› gibiydi. Sergiyi ziyaret eden Grup Yo-
rum Korosu ‹rfan’›n düfltü¤ü yerde türkülerini ‘‹rfanlar ve Engin-
ler’ için söyledi. 

“Yürüyüflümüz Sürecek”
Geçen hafta sergimiz “Yürüyüfl Dergisi 5. Y›l›nda Yürü-

yüfl'ümüz Sürüyor” slogan›yla 14 Haziran’da OOkkmmeeyyddaann›› Sibel
Yalç›n Direnifl Park›'nda aç›ld›. Serginin haz›rl›¤›n› gören Okmey-
dan› 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›y-
la sergimizi açt›k. Tüm zorluklara, engellemelere ra¤men yürüyü-
flümüz devam edecek. Yürüyüflümüz sizlerle beraber devam ede-
cek" dedi. Aysu Baykal ise bir aç›klama yaparak; Yürüyüfl'ü ve 23
y›ll›k devrimci bas›n gelene¤ini, bu süreç içerisinde ödenen bedel-
leri dile getirdi. Aç›l›flta mahallelerde Yürüyüfl da¤›t›mc›lar›n›n gö-
rüntülerinden oluflan bir sinevizyon gösterimi sunuldu.

Gösterimde özellikle Okmeydan› sokaklar›nda yap›lan dergi sa-
t›fllar› ve eylemlerin görüntüleri ilgiyle izlendi. Daha sonra çocuk,
genç, yafll› halaylar çekildi, türküler söylendi. Aç›l›fl program› "Yü-
rüyüflümüz 5. Y›l›nda" yazan bir pastan›n kesilip parktaki çocukla-
ra da¤›t›lmas›yla sona erdi. 

“Yüzbinlere Ulaflmal›y›z”
Her sergi, her dergi yeni yeni insanlara ulaflt›r›yor sesimizi. Bel-

ki kimileri hemen hemen her say›s›n› okumufltur, kimileri eline geç-
tikçe al›p takip edebilmifltir, belki de hiç okumayanlar vard›r sergi-
yi izleyenlerin aras›nda. Ulaflt›¤›m›z her yeni insan bizi daha da bü-
yütüyor.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 BBaa¤¤cc››llaarr 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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5 Y›ld›r Hiç Susmad›k...
“UMUDU YAfiATANLARIN“UMUDU YAfiATANLARIN

SES‹Y‹Z”SES‹Y‹Z”

Alibeyköy

Okmeydan›

Ba¤c›lar

Okmeydan›



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 ger-
çe¤in sesi olarak halka ulafl›yoruz. Bü-
yümek, daha genifl kitlelere ulaflabilmek
daha fazla ssaahhiipplleennmmeekktteenn 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 örgütlen-
menin önemine vurgu yapt›, türküleriyle
desteklerini sundu.

Ard›ndan misafirler sergiyi gezme-
ye, foto¤raflar› incelemeye, yaz›lar›
okumaya geçtiler… Sergide bir de kitap
stand› vard›. Direniflleri ve devrimcileri
anlatan kitaplar...  Kitap stand›n›n önün-
den geçerken, kitaplar›n fiyatlar›n› sora-
rak hepsinin al›n›p okunmas› gerekti¤ini
birbirlerine söylüyorlard›. Sergiyi izle-
yenler aras›nda resimlerin parayla sat›l-
d›¤›n› san›p sat›n almak isteyenler oldu.

Sergi, 21 Haziran Pazar gününe ka-
dar aç›k kalacak. 22 Haziran’da ise
Nurtepe’ye do¤ru yola ç›kacak.  

Say›: 185 23YÜRÜYÜfi

Hepimiz Bu
Yürüyüfl’te Var›z!!!
YYüürrüüyyüüflfl 55.. yy››ll››nnaa kkaaddaarr bbaasskk››llaarraa

eennggeelllleemmeelleerree rraa¤¤mmeenn ssuussttuurruullaammaadd››..
VVee ssuussttuurruullaammaayyaaccaakk.. GGeerrççeekklleerrii hheerr

zzaammaann yyaazzmmaayyaa ddeevvaamm eeddeecceekk
FFeerrhhaattllaarr’’››nn sseessii oollmmaayyaa ddeevvaamm

eeddeecceekk.. YYüürrüüyyüüflfl ddeerrggiissii hhaallkk››mm››zz››nn
hheeppiimmiizziinn sseessii oolldduu¤¤uu iiççiinn yy››llllaarrccaa

ggöörrddüü¤¤üü bbaasskk››yyaa rraa¤¤mmeenn hhaallaa aayyaakkttaa
vvee ddiimmddiikk.. HHaallkk››mm››zz››nn sseessiinnii dduuyyuurraann

bbiirr ddeerrggii oolldduu¤¤uu iiççiinn
ssuussttuurraammaayyaaccaakkllaarr.. BBuunnaa kkiimmsseenniinn
ggüüccüü yyeettmmeeyyeecceekk.. 55.. yy››ll›› ssaaddeeccee bbiirr

bbaaflflllaanngg››çç,, bbuu yyüürrüüyyüüflfl ddeevvaamm eeddeecceekk..
DDeemmookkrraassiinniinn,, öözzggüürrllüü¤¤üünn vvee aaddaalleettiinn

oolldduu¤¤uu bbiirr ddüünnyyaa oollaannaa kkaaddaarr bbuu
yyüürrüüyyüüflflüü kkiimmssee dduurrdduurraammaayyaaccaakk.. 1100
yy››llllaarraa bbiillee ss››¤¤mmaayyaaccaa¤¤››nnaa iinnaann››yyoorruumm

hheeppiimmiizz bbuu yyüürrüüyyüüflflttee vvaarr››zz.

((BBaa¤¤cc››llaarr KKaarraannffiilllleerr KKüüllttüürr
MMeerrkkeezzii’’nnddee aaçç››llaann sseerrggiiyyii zziiyyaarreett

eeddeenn bbiirr ggeenncciinn dduuyygguu vvee ddüüflflüünncceelleerrii))

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, ifl-
kencelere, tutuklama terörüne ra¤men Yürüyüfl Dergisi’nin 5 y›ld›r ke-
sintisiz 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› gerçek-
lefltirdi. Cadde boyunca derginin tan›t›m›n› yapan Halk Cepheliler bir
kez daha ‹rfanlar’›n, Ferhatlar’›n, Enginler’in sesinin halka ulaflt›r›lma-
s›n›n engellenemeyece¤inin göstergesi oldular. Yaklafl›k 1 saat süren der-
gi sat›fl›nda 180 dergi sat›ld›. 

Yürüyüfl Her
Yerde
Yürüyüfl her yerde halka ulafl-

maya devam ediyor. Geçen hafta
12 Haziran’da GGeemmlliikk’in Hami-
diye ve Eflref Dinçer mahallele-
rinde, 13 Haziran’da MMeerrssiinn’in
Demirtafl ve  Halkkent Mahalle-
si’nde ayn› gün EEllaazz››¤¤ Hastane-
ler Caddesi’nde, 16 Haziran gü-
nü ise MMaallaattyyaa’n›n Hamidiye ve
Paflaköflkü mahallelerinde Yürü-
yüfl okurlar›, önlükleri, megafon-
lar› ve mücadeleye ça¤r›lar›yla
Yürüyüfl dergisinin da¤›t›m› ger-
çeklefltirdiler.

AAllmmaannyyaa'n›n HHaammbbuurrgg fleh-
rinde de, 12 Haziran günü Yürü-
yüfl dergisinin tan›t›m› ve da¤›-
t›m› yap›larak sosyalizm hedefi
anlat›ld›. 

Adalet ‹stiyoruz

Ferhat için Adalet isteyen En-
gin Çeber'in iflkencede katledil-
mesinden sonra da "Ferhat'› Vu-
ranlar, Engin'i katledenler Ceza-
land›r›ls›n" talebiyle sürdürülen
bas›n aç›klamalar›ndan biri de, 12
Haziran’da Kartal'da yap›ld›.

Saat 15.30'da Kartal Meyda-
n›'nda biraraya gelen Halk Cephe-
liler, "Ferhat'› Vuranlar Engin'i
Katledenler Cezaland›r›ls›n-Halk
Cephesi" yaz›l› bir pankart açt›lar.
Ellerinde Engin'in ve Ferhat'›n re-
simlerini tafl›yan Halk Cepheliler
s›k s›k "Adalet ‹stiyoruz, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z ve Ferhat'›
Vuranlar Engin'i Katledenler Ce-
zaland›r›ls›n" sloganlar› att›lar.
Eylem 75 derginin halka ulaflt›r›l-
mas›yla sona erdi. 
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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 komu-
ta ediyor, yan›ndaki iflkenceci flef-
lerle 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 ve-
riyordu. Alana girilmifl ve an›ta pan-
kartlar as›lmaktayd›. O pankartlar
aras›nda, 32 y›l önce as›lm›fl Dev-
Genç pankart› da vard›. Yine Halk
Cephesi’nin bir pankart› vard›. An›-
t› görecek bir yerden olanlar› izle-
yen Cerrah donup kalm›flt›. 

fiaflk›nl›¤›n› at›nca, kudurmuflca-
s›na ve surat›n› ekfliterek, yan›ndaki
iflkencecileri eli ile itip pankartlar›
hedef göstermiflti. Ama tüm sald›r-
ganl›¤›na ra¤men acizli¤i gözlerin-
den okunuyordu. Onca sald›r›, ifl-
kence ve toplu gözalt›lara, faflist te-
röre ra¤men, devrimciler “girile-
mez” denilen alandayd›...

Celalettin Cerrah ile ‹stanbul
halk›, 2003 y›l›ndan beri böyle bel-
ki onlarca kez karfl› karfl›ya geldiler.
‹stanbul’da görev yapt›¤› y›llar bo-
yunca yapt›klar›n› elbette ‹stanbul
halk› unutmayacakt›r.

Cerrah, Osmaniye iline vali ola-
rak giderken arkas›nda kkaall››nn bbiirr
ssuuçç ddoossyyaass›› b›rakarak gitmektedir. 

‹‹ssttaannbbuull ppoolliiss flfleeffllii¤¤ii iiççiinn 
aassggaarrii flflaarrttllaarr:: TTeekkeelllleerree 
ssaaddaakkaatt,, kkoonnttrrggeerriillllaayyaa 
uuyyuumm vvee iiflflkkeenncceecciilliikk!!
Kimi gazetelerin yazd›¤› gibi

Cerrah’›n suçlar›, sadece Hrant
Dink’in katledilmesi ve 1 Ma-
y›s’larda uygulad›¤› devlet terörüy-
le s›n›rl› de¤ildir. Ya da burjuva ba-
s›n›n “‹stanbul’da gasp olaylar›nda
azalma var, bu aç›dan baflar›l›d›r
ama kimi zaman ‘orant›s›z güç’ kul-
lanm›flt›r” denilerek de aklanamaz
Cerrah.

Sivas’tan ‹stanbul’a atan›rken
kuflkusuz rastgele seçilmedi Cerrah.
HHaarraammiilleerriinn ssaallttaannaatt›› ssüürrssüünn ddiiyyee
‹stanbul gibi önemli bir yere getiril-
di. Bilinir ki, ‹stanbul’a vali, emni-
yet müdürü ve di¤er bürokratlar›n
atanmas›nda tekellerin, Genelkur-
may’›n düflünceleri al›n›r. ‹stanbul
böylesine önemlidir. Ve ‹stanbul’a
sadece kontrgerilla politikalar›n›
uygulamakta, iflkencecilikte, katli-
amc›l›kta, tekellere sadakatte, ken-
dini kan›tlam›fl halk düflmanlar› ata-
nabilir. Cerrah da görev yapt›¤› y›l-
lar boyunca bu niteliklere sahip ol-
du¤unu gösterdi. 

‹flkence, karakollardan, flubeler-
den ç›kar›l›p meydanlara, sokakla-
ra, parklara kadar yay›ld›. Art›k her
yerde, her olayda bbiibbeerr ggaazz›› ss››kk--
mmaakk,, ggaazz bboommbbaallaarr›› aattmmaakk ola¤an

hale getirildi. OOkkuullllaarraa,, eevvlleerree,,
hhaassttaahhaanneelleerree bile gaz bombas› at-
t›ran Cerrah için tüm halk tehlike-
liydi. Mobese kameralar, “asayifli
sa¤lamak” ad›na teröre dönüfltürü-
len aramalar, maçlarda futbol seyir-
cilerine bile defalarca sald›r›lmas›,
Cerrah döneminde polis terörünün
ulaflt›¤› boyutlar› gösteriyordu. 

‹stanbul’da zengin sitelerinin
koruyucusu olan Cerrah, gecekon-
dular›n da düflman›d›r. Y›k›mlarda,
mahallelerde polis vahfletine tan›k
olundu her seferinde. 

FFeessttuuss OOkkeeyy’’iinn,, MMuussttaaffaa
GGöökkççee’’nniinn karakolda iflkencede,
Avc›lar’da FFeeyyzzuullllaahh EEttee’nin polis
tekmesiyle, AAhhmmeett LLaaççiinn’’iinn Ba¤-
c›lar’da iflkencede, CCeemm ‹‹nnccii’nin
Bahçelievler’de polis taraf›ndan vu-
rularak katledilmeleri, ‹‹KK‹‹ DDOOSS--
YYAAYYAA ddaa iiflfllleennmmiiflflttiirr;; bbiirriinncciissii oli-
garflinin terfi ettirilecek polis flefleri
dosyas›na, iikkiinncciissii halk nezdindeki
suç dosyas›na..  

O halk›n ve devrimcilerin düfl-
man›d›r. Döneminde demokratik
kurumlar 24 saat izlenmifl, çal›flan-
lar› tehdit edilmifltir. Cerrah, her
kontrgerilla flefi gibi bir ppssiikkoolloojjiikk
ssaavvaaflfl yürütücüsü ve kkoommppllooccuudduurr..
Devrimci-demokrat insanlara karfl›
2004 y›l›nda onun talimatlar›yla dü-
zenlenen 11 NNiissaann KKoommpplloossuu, bu-
nun en somut kan›t›yd›. Sahte bel-
gelere dayanarak gerçeklefltirilen
komploda 100’ü aflk›n insan gözal-
t›na al›n›p, tutuklan›p, y›llarca ha-
pishanelerde yat›r›lm›flt›r. 

CCeerrrraahh,, mmaaffyyaacc››llaarr››nn,, kkuummaarr--
hhaanneecciilleerriinn,, uuyyuuflflttuurruuccuu ttüüccccaarrllaa--
rr››nn››nn,, ffuuhhuuflfluunn hhaammiissiiddiirr.. Bu, gözle

‹stanbul Halk›na
Hesap Vereceksin!

AAKKPP’’nniinn tteerrffii eettttiirrddii¤¤ii
MMüüddüürr’’ee bbaakk››nn,, AAKKPP’’nniinn
iiflflkkeennccee kkoonnuussuunnddaakkii ssaa--
mmiimmiiyyeettiinnii ggöörrüünn!!

TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme
Alt Komisyonu’nun, Engin Çeber’in
iflkencede katledilmesinden sonra ‹s-
tanbul’daki karakollarda yapt›¤› ince-
leme s›ras›nda, ‹stanbul Emniyet Mü-

dürü Cerrah, komisyon üyelerine,
““KKoolluunnuu kk››vv››rrmmaakk ssiizzccee iiflflkkeennccee mmii--
ddiirr?? ‹‹flflkkeennccee ddeerrsseenniizz ssiizziinnllee aannllaaflflaa--
mmaayy››zz”” demifl ve flöyle devam etmiflti:

““PPoolliiss bbiirr ffiisskkee vvuurruunnccaa iiflflkkeennccee
oolluuyyoorr.. ...... GGöözzüü mmoorraarrdd›› yyüüzzüü ççiizziillddii
ddiiyyee bbuunnllaarraa iiflflkkeennccee ddeenniillmmeessii dduu--
rruummuunnddaa,, ppoolliiss ggöörreevv yyaappaammaazz hhaallee
ggeelliirr!! DDeevvlleettiinn ppoolliissiinnddeenn kkoorrkkuu ooll--
mmaazz iissee ppoolliiss ggöörreevv yyaappaammaazz hhaallee ggee--
lleecceekkttiirr!!””



görülebilir bir olgudur. ‹stanbul’un
her yerinde artan kumarhaneler, yay-
g›nlaflan fuhufl, her köfle bafl›nda bu-
lunabilen uyuflturucu sat›c›lar›, bunu
kan›tlamaya yeter. Bunun bir di¤er
kan›t› ise,  2006’da yozlaflmaya karfl›
mücadele eden devrimcileri sindir-
mek için düzenledi¤i operasyonlar ve
komplolard›r. Faflist çeteleri  ve maf-
yac›lar› gecekondularda örgütleyip
tevflik eden ‹stanbul polisidir. 

Cerrah, FFeerrhhaatt GGeerrççeekk’i s›rt›n-
dan vurup felç edendir. EEnnggiinn ÇÇee--
bbeerr’e iflkence yapand›r. HHrraanntt
DDiinnkk’in katledilmesinde cinayete
ortam sa¤layand›r. 

Her 1 May›s’ta ‹stanbul halk›n›
evine hapsetmifl, flehirde faflist terör
uygulam›flt›r. Toplumun hheerr kkeessiimmii
bu sald›r›lar›n hedefi olmufltur. Ö¤-
rencilerden, iflçilere, memurlardan
tutsak yak›nlar›na, gecekondulular-
dan esnaflara kadar ‹stanbul polisi-
nin sald›r›s›na maruz kalmayan
yoktur. ‹stanbul halk› bunlar› unut-
mayacakt›r. 

Gözalt› süresinin 2 günden 4 gü-
ne, 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 yetkile-
rinin azl›¤›ndan flikayet eden, ka-
d›nlar› teflhir edip "Polisimiz na-
muslu kiflileri afifle etmez" diyen,
Lübnan’a asker gönderilmesini pro-
testo edenlere yönelik linç giriflimi-
ni ““VVaattaannddaaflflllaarr hhaakkll›› oollaarraakk tteeppkkii
ggöösstteerrmmiiflfllleerr.. GGüüzzeell bbiirr tteeppkkii”” diye
de¤erlendiren bir polis flefidir o ve

hiçbiri unutulmayacakt›r. 

Oligarfli, kkimi, nnas›l 
terfi eettirir?
Oligarflinin bürokratik yönetimi

neye göre oluflturulur, o yönetim
içinde yer alanlar, nas›l, neye göre
terfi ettirilir? K›staslar›, elbette bi-
limsel yeterlilik, halk sevgisi, aç›k-
l›k, dürüst olmak de¤ildir. Oligarfli-
nin ölçüleri bambaflkad›r; Y›llard›r,
halka karfl› en çok suç iflleyenler,
katliam yapanlar, en çok iflkence
yapanlar, en vahfli sald›r›lar› örgüt-
leyenler terfi ettirildiler hep. 

Oligarflinin düzenini korumak
için döktükleri kan, etiketlerinde
daha yüksek mevkilere dönüfltü.
Emniyet müdürlü¤ünden valili¤e
terfi ettirilen OOrrhhaann TTaaflflaannllaarr,,
ÜÜnnaall EErrkkaann,, HHaayyrrii KKoozzaakkçç››oo¤¤lluu,,
MMeehhmmeett AA¤¤aarr,, SSaaffffeett AArr››kkaann BBee--
ddüükk,, KKeemmaall YYaazz››cc››oo¤¤lluu,, HHaassaann
ÖÖzzddeemmiirr gibilerinin sicili iflkence
ve infazlarla doludur. ‹flkencecilik-
ten terfi ettirilerek parlamentoya so-
kulan SSaaddeettttiinn TTaannttaannllaarr’›, NNeecc--
ddeett MMeennzziirrlleerr’i de ekleyebilirsiniz
bunlara. 

Bu terfiler ve ödüllendirmeler,
sistemin iflkenceye, infazlara ne ka-
dar ihtiyaç duydu¤unun, iflkence-
nin, infazlar›n rreessmmii bbiirr ppoolliittiikkaa
oolldduu¤¤uunnuunn aç›k kan›t›d›r. Oligarfli,
politikalar›n› eenn iiyyii uuyygguullaayyaannllaarr››
ödüllendirmekte, di¤er personeline
““ssiizzlleerr ddee bbuunnllaarr ggiibbii oollmmaall››ss››nn››zz””
demektedir. 

‹flkenceci polis flefi Cerrah’›n
vali yap›lmas›, AKP’nin de gerçek
yüzünü göstermektedir. “‹flkenceye

s›f›r tolerans” söylemiyle di¤er dü-
zen partilerinden farkl› oldu¤u, ifl-
kenceye karfl› oldu¤u iddias›nda bu-
lunan AKP, Cerrah’› terfi ettirerek
bu noktada di¤erlerinden farkl› ol-
mad›¤›n› göstermifltir. ‹flkencecileri,
katliamc›lar› terfi ettirme politikas›-
n› AKP devam ettirmektedir. 

Say›: 185 25CERRAH

Sen dde bbaflaramad›n CCerrah, ssen
de bbaflaramad›n. AA¤ar’›n,
Menzir’in, ÖÖzdemir’in vve
ötekilerin bbaflaramad›¤›n› ssen dde
baflaramad›n. 

Siz ggelip ggideceksiniz, bbiz hhep
burada oolaca¤›z. 

Ve bbir gün, ggidecek vve aasla
gelemeyeceksiniz. VVe bbu flflehirde,
kavgan›n bbaflflehrinde, oo zzaman
sadece bbiz oolaca¤›z, vve bbizim kk›z›l
bayraklar›m›z ddalgalanacak. 

‹stanbul'da Esenyurt Haramidere'deki Sabra Tekstil
önünde 9 Haziran’da ‹flçi Evleri çal›flanlar› Tahsin Ya-

z›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. Bu-
nun üzerine polisler silahlar›na sar›larak, havaya atefl edince kitle di-
renifle geçti. Gözalt›lar›n da yafland›¤› çat›flmadan sonra tekrar topar-
lanan 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. 

Sabra Tekstil'de Sald›r›
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Türkiye tarihinde vah-
fletin en uç noktalara vard›-
¤› bir sayfad›r Sivas katlia-
m›. Katliam, gerici bir gü-
ruhun ““ggaalleeyyaannaa”” gelme-
siyle yaflanmam›flt›. Ki, ge-
rici bir güruhun galeyan›
olsayd› bile, e¤er, DEV-
LET bu katliam›n içinde
olmasayd›, o güruhu dur-
durmak mesele olmazd›.  

AKP iktidar›, Ergene-
kon çerçevesinde Sivas
katliam›n› da çarp›tmaya
soyundu. Gazetelere yans›-
t›lan “Ergenekon 3. ‹ddia-
namesi” haberlerinde, Si-
vas katliam›, adeta “iki
Hizbullahç› provokatörün” ifli gibi
sunuluyor. 

“... Sivas olaylar›n›n perde ar-
kas›ndaki provokatörlerin bafl›nda
Hizbullah’›n Sivas sorumlusu Or-
han D. ve Engin Y. geliyordu. 2
Temmuz 1993 y›l›nda Sivas Banka-
lar 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 Ergene-
kon’la ddeevvlleettii aakkllaammaa politikas›na
uygun düflüyor. Gazi katliam›nda,
yüzlerce kay›pta, binlerce faili meç-
hulde AKP ayn› politikay› izliyor.
Daha önce de Sivas katliam›n›n ger-
çek sorumlular›n›n üzerine gidilme-
mifl, kontrgerillan›n kulland›¤› bir
grup gerici faflist yarg›lanarak, dev-
letin katliamdaki rolü gizlenmiflti.
Bugün de AKP, “Sivas katliam›n›
ayd›nlat›yorum” masal›yla ayn› fle-
yi yap›yor. 

AKP katliam› iki Hizbullah-
ç›’n›n üzerine y›karak, islamc›lar›n
katliamdaki sorumlulu¤unu da akla-
ma peflindedir. Ancak Sivas katli-
am›n›n geliflimi, katliam sürecinde
kimin ne yapt›¤›, katliam sonras›n-
da kimin ne dedi¤i, tarihte bir bir
kay›tl›d›r. AKP ne devletin, ne de
kendilerinin katliamdaki sorumlulu-
¤unu aklayamaz. 

11--44 TTeemmmmuuzz 11999933 tarihleri ara-
s›nda Sivas’ta 44.. PPiirr SSuullttaann AAbbddaall

fifieennllii¤¤ii düzenlenecekti. Bu etkinli-
¤e yüzlerce yazar, ozan, sanatç›, se-
mah 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›. 

PPllaannll››,, AAlleennii BBiirr
KKaattlliiaamm HHaazz››rrll››¤¤››......
Konya, Kayseri, Malat-

ya, Marafl, Elaz›¤, Çorum ve To-
kat’tan gelen gericiler, MMiillllii GGeennçç--
lliikk VVaakkff››’n›n denetimindeki çeflitli
yurtlara yerlefltirildiler. fienlik bafl-
lamadan önce SSiivvaass BBeelleeddiiyyeessii ta-
raf›ndan kald›r›m yap›laca¤› iddi-
as›yla Mad›mak Oteli yak›nlar›na
kamyonlarla tafl y›¤›na¤› yap›ld›.

JJaannddaarrmmaa kkaattlliiaammddaann öönnccee
öözzeell bbiirr bbiirrlliikk oolluuflflttuurrmmuuflflttuu.. Aylar
öncesinden SSiivvaass ÖÖzzeell KKuuvvvveettlleerr
KKoommuuttaannll››¤¤››’na ba¤l› olarak olufl-

turulan bu birim ta-
raf›ndan Alevi ve
devrimci demokrat-
lar›n oturdu¤u ma-
hallelere yönelik
bask›lar art›r›ld›.

GGeerriicciilleerriinn kk››flfl--
kk››rrttmmaallaarr›› aalleenniiyy--
ddii.. fienliklerden iki
gün önce Sivas hal-
k›n›n dini duygula-
r›n› tahrik etmek
için bildiriler da¤›-
t›ld›, halk “cihada”
ça¤r›ld›, camilerde
toplant›lar yap›ld›.
Da¤›t›lan bildiriler-
de flöyle deniliyor-

du: ““‹‹mmaann eeddeennlleerr AAllllaahh yyoolluunnddaa
ssaavvaaflfl››rrllaarr.. KKaaffiirrlleerrddee ttaagguutt [[flfleeyy--
ttaann]] yyoolluunnddaa ssaavvaaflfl››rrllaarr.. OO hhaallddee
flfleeyyttaann››nn ddoossttllaarr››yyllaa ssaavvaaflfl››nn...... GGaa--
lliipp ggeelleecceekk oollaannllaarr,, flflüüpphheessiizz kkii AAll--
llaahh ttaarraaffttaarr›› oollaannllaarrdd››rr..””

Sivas yerel gazetelerinde benzer
ça¤r›lar yay›nland›. 

2 Temmuz günü CCuummaa nnaammaa--
zz››nnddaann sonra camilerden ç›kan yüz-
lerce kifli ellerinde sopalarla flenli-
¤in yap›ld›¤› kültür merkezine sal-
d›rd›lar. Kültür merkezindeki
11550000’’ee yak›n kiflinin barikatlar kur-
mas›yla sald›r› püskürtüldü. Gerici-
faflist grup buradan Hükümet Kona-
¤›’na giderek Aziz Nesin ve flenlik-
lere izin veren Vali aleyhinde slo-
ganlar att›lar. 

Vali, ‹çiflleri Bakan› ve Baflbaka-
na durumu bildirmifl, ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›’ndan, Kayseri ve Tokat vali-
liklerinden takviye birlikler istemifl-
ti. Ancak hhiiççbbiirr yyeerrddeenn ttaakkvviiyyee
ggüüçç ggöönnddeerriillmmeeddii.. TTüümm ddeevvlleett
mmeekkaanniizzmmaass››,, aaddeettaa kkoonnttrrggeerriillllaa
ttaarraaff››nnddaann dduurrdduurruullmmuuflfl vvee kkaattllii--
aammcc››llaarr››nn öönnüü aaçç››llmm››flfltt››.. 

Gerici güruh tekrar kültür mer-
kezine sald›rd›. Sald›rganlar ““HHaallkk
OOzzaannllaarr›› HHeeyykkeellii””ni balyoz ve
kazmalarla parçalad›lar. Saat
16:30’a yaklaflt›¤›nda say›lar› bbeeflfl
bbiinnii bbuullaann ggeerriiccii--ffaaflfliisstt ggüürruuhh,,
Mad›mak Oteli’ni sarmaya bafllad›.
fienli¤e kat›lanlardan yaklafl›k 115500
kkiiflflii vard› otelde. 

Suç Ortada,
Suçlular Aç›k!

Sivas’ta Katledenler,
Devlettir, Devletin

Kulland›¤› Gerici, Faflist
Düzen Güçleridir!

Ne Oligarflik Devletin,
Ne fieriatç› Gericilerin

Katliamdaki Rolü 
Gizlenemez!



Mad›mak kuflat›l›rken, ppoolliiss ssaall--
dd››rr››yyaa mmüüddaahhaallee eettmmeeddii:: SSiivvaass
EEmmnniiyyeett MMüüddüürrüü DDoo¤¤uukkaann ÖÖnneerr,,
flenlik bölgesindeki polislere telsiz-
le ““mmüüddaahhaallee eettmmeeyyiinn”” talimat›n›
verdi.

JJaannddaarrmmaa ddaa sseeyyrreeddiiyyoorrdduu..
Sivas’ta 6 bin asker mevcutken,
olay yerine yaln›zca 30-40 acemi er
gönderilmifl, Tugay komuta-
n› sald›r› bölgesine gelip
hiçbir müdahalede bulun-
maks›z›n geri dönmüfltü... 

DDeemmiirreell,, TTaannssuu ÇÇiilllleerr,,
EErrddaall ‹‹nnöönnüü,, BBaakkaannllaarr vvee
MMiilllleettvveekkiilllleerrii ddee iizzlliiyyoorrdduu
ssaalldd››rr››yy››.. Otelde bulunanlar
Baflbakan’›, bakanlar›, parti
baflkanlar›n›, milletvekilleri-
ni sürekli telefonla arad›lar. Aziz
Nesin, BBaaflflbbaakkaann YYaarrdd››mmcc››ss›› EErr--
ddaall ‹‹nnöönnüü ve ÇÇaall››flflmmaa BBaakkaann››
MMeehhmmeett MMoo¤¤uullttaayy’a can güvenlik-
lerinin olmad›¤›n› söyledi. Karfl›l›-
¤›nda söylenen fluydu: ““KKoorrkkmmaayy››nn
hheerr ttüürrllüü öönnlleemm aall››nnmm››flfltt››rr!!”” 

Ama hiçbir önlem yoktu!

GGeerriicciilleerr,, ttüümm kkuurruumm vvee kkiiflfliillee--
rriiyyllee iiflflbbaaflfl››nnddaayydd››llaarr.. RReeffaahh PPaarrttii--
llii Belediye Baflkan› Temel Kara-
mollao¤lu, güruha hitaben yapt›¤›
konuflmada “fiunlar›n ruhuna el fa-
tiha diyelim.” diyerek güruhu k›fl-
k›rt›rken, ‹çiflleri Bakan›’ndan Pir
Sultan Abdal Heykeli’nin kald›r›l-
mas›n› ister. Heykel, vinçle yerin-
den sökülüp gerici-faflist güruha ve-
rilir. Pir Sultan Heykeli sokak sokak
yyeerrlleerrddee ssüürrüükklleenneerreekk dolaflt›r›l›r. 

Tüm devletin seyretti¤i, önünü
açt›¤› güruh, bu ortam içinde gittik-
çe azg›nlaflmakta, pervas›zlaflmak-
tad›r. Saat 19:45’de gerici-faflist gü-
ruh ootteellii ttuuttuuflflttuurrmmaayyaa bafllad›.
Yang›n› söndürmek için gelen itfai-
ye arabalar› engellendi, hortumlar›
kesildi. Yang›n bütün oteli sard›... 

Hükümetin, polisin, ordunun,
valili¤in, k›sacas›, tüm devletin
gözleri önünde insanlar diri diri ya-
k›l›yordu. MMaadd››mmaakk OOtteellii’’nniinn
iiççiinnddeekkiilleerree uuzzaatt››llaaccaakk tteekk bbiirr
““ rreessmmii”” eell yyookkttuu TTüürrkkiiyyee CCuummhhuu--
rriiyyeettii’’nnddee.. Gerçek buydu. ““RReessmmii””
eelllleerr,, tteerrssiinnee,, Mad›mak’ta yyaannaann--

llaarr››nn ddee¤¤iill,, YYAAKKAANNLLAARRIINN yyaa--
nn››nnddaayydd››..   

Mad›mak’ta bir bölümü duman-
dan 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 koku-
suyla 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. 

TTüümm OOlliiggaarrflfliikk
KKeessiimmlleerr,, KKaattlliiaamm››
vvee KKaattlliiaammcc››llaarr››

SSaahhiipplleennddii...... Katliamdan sonra
Vali, “askeri birliklerin a¤›r dav-
rand›¤›n›” söylerken, TSK “Vali-
lik, 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.
EEmmnniiyyeett MMüüddüürrüü ise kendini
“emir ve talimatlarla hareket etti¤i”
gerekçesiyle savunuyordu. Ve kufl-
ku yok ki, Vali de, tugay da, polis
de emir ve talimatlarla hareket et-
mifllerdi... PPeekkii kkiimm vveerriiyyoorrdduu
eemmiirr vvee ttaalliimmaattllaarr›› vvee eemmiirr vvee ttaa--
lliimmaattllaarr nneeyyddii??

Katliam›n ad›m ad›m gelifli,
Cumhurbaflkan›, Baflbakan, Baflba-

kan Yard›mc›s› ve Bakanlara bildi-
rilmiflti ve buna ra¤men hiçbir ön-
lem al›nmam›flt›. Emir ve talimat
verme konumundakiler, katliam›
durduracak bir emir ve talimat ver-
mediler.  

CCuummhhuurrbbaaflflkkaann›› DDeemmiirreell:
““HHaallkkllaa ggüüvveennlliikk ggüüççlleerriinnii kkaarrflfl››
kkaarrflfl››yyaa ggeettiirrmmeeyyiizz”” diyerek, polisi,

orduyu müdahalede bbuulluunn--
mmaammaallaarr›› için uyard›. De-
mirel katliam›n ard›ndan da
katilleri korumaya devam
etti: ““OOllaayy mmüünnffeerriittttiirr.. AA¤¤››rr
ttaahhrriikk vvaarr.. BBuu ttaahhrriikk ssoonnuu--
ccuu hhaallkk ggaalleeyyaannaa ggeellmmiiflfl......
GGüüvveennlliikk ggüüççlleerrii eelliinnddeenn
ggeelleennii yyaappmm››flflllaarrdd››rr......”” 

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 gö-
rünseler de, Demirel o zaman Mad›-
mak’› yakan ““flfleerriiaattçç››llaarr››nn”” bbaaflfl
aavvuukkaatt›› durumundad›r. 

BBaaflflbbaakkaann TTaannssuu ÇÇiilllleerr iissee,,
““ÇÇookk flflüükküürr ootteell dd››flfl››nnddaakkii hhaallkk››mm››zz
bbiirr zzaarraarr ggöörrmmeemmiiflflttiirr.. HHaallkkttaann
kkiimmsseenniinn bbuurrnnuu kkaannaammaamm››flfl,, öölleenn--
lleerr ddee çç››kkaann yyaanngg››nnddaann bboo¤¤uullaarraakk
ööllmmüüflfllleerrddiirr”” diyordu. 

Aleviler, ayd›nlar, “halk”tan de-
¤ildi Amerikan vatandafl› Çiller’e
göre. Faflist, gerici güruhtan kimse-
nin burnunun kanamamas› onun da
en büyük sevinciydi. ““OOllaayyllaarr›› bbuu
kkaaddaarr bbüüyyüüttmmeekk yyaannll››flfl,, bbiirr ffuuttbbooll
mmaaçç››nnddaa ddaa bbuu kkaaddaarr iinnssaann öölleebbii--
lliirrddii”” diyordu pervas›zca. 

BBaaflflbbaakkaann YYaarrdd››mmcc››ss›› EErrddaall
‹‹nnöönnüü olaydan sonra timsah göz-
yafllar› dökerek, elinden geleni yap-
t›¤›n› söylese de Mad›mak içindeki-
lerle yanm›flt› çoktan! 

KK
aattlliiaamm DDaavvaass››nnddaa
DDeevvlleettiinn AAkkllaannmmaa--
ss›› EEssaasstt››!!.... Katliam

sonras› göstermelik bir dava aç›ld›.
Devlet katliamc›lar› hem yarg›lad›,
hem de kollad›. Göstermelik yarg›y-
la, halk›n, özel olarak da Alevi hal-
k›n tepkilerini yat›flt›r›p, dava kapa-
t›lmak isteniyordu. Yarg› da, yarg›-

Mad›mak OOteli’nin
içindekilere uuzat›lacak ttek

bir “ resmi” eel yyoktu
Türkiye CCumhuriyeti’nde.

Gerçek buydu. “Resmi”
eller, ttersine, Mad›mak’ta

yananlar›n dde¤il,
YAKANLARIN yyan›ndayd›.  

Say›: 185 272 TEMMUZ
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lad›¤› katliamc›lar gibi, Aziz Ne-
sin’i ““kk››flflkk››rrtt››cc››”” olarak gösterecek
kadar pervas›zd›. Ancak dava so-
nuçlanma aflamas›ndayken, MMGGKK,,
oligarfli içi çat›flma çerçevesinde
““iirrttiiccaayyaa kkaarrflfl››”” 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 se-
fer 33 kifliye idam cezas› verdi. Bu
kararla, katliam›n tüm sorumlulu¤u
islamc›lara y›k›l›p devletin katliam-
daki rolü örtbas ediliyordu.

AAzzmmeettttiirreenn DDeevvlleett,,
KKuullllaann››llaannllaarr,, ‹‹ss--
llaammcc››llaarr vvee FFaaflfliisstt--

lleerrddiirr...... Katliamda islamc›lar, dev-
rimci-demokratlara ve Alevilere
karfl› k›flk›rt›ld›lar. Bu islamc›lar›n
devlet taraf›ndan halka ve devrimci-
lere karfl› kullan›ld›klar› ilk sald›r›
de¤ildi. Kanl› Pazar’dan Hizbul-
lah’a ifllettirilen faili meçhullere,
Komünizmle Mücadele Dernekle-
ri’nden Ak›nc›lar’a kadar, çeflitli
olaylarda, çeflitli biçimlerde kulla-
n›ld› islamc›lar. Burada cahil kesim-
lerin ““ddiinnee ssaalldd››rr››ll››yyoorr”” diye k›flk›r-
t›lmas›ndan söz etmiyoruz; onlar›
k›flk›rtan örgütlü islamc› kesimler-
den söz ediyoruz. Bunlar kâh ttaarrii--
kkaattllaarr, kâh HHiizzbbuullllaahh gibi örgütlen-
meler, kâh MMSSPP--RRPP gibi düzen par-
tileri biçiminde örgütlenmifllerdir. 

Özetle: Kontrgerilla, askerin,
polisin müdahale etmesini önleyip,
güruhun önünü açarken, katliam
“radikal ‹slamc›lar”, islamc› Re-
fahl›lar (bugün bir bölümü AKP’li
olan RP’liler), belediye, laik
MHP’liler, polis, ordu iiflflbbiirrllii¤¤iiyyllee,,
gerçeklefltirildi.

“Radikal ‹slamc›” diye nitelen-
dirilen kesimlerin birço¤u da, is-
lamc›lar›n aç›kça emperyalizm ve
oligarfli taraf›ndan kullan›ld›¤› bu
vahfleti “Sivas kk›yam›” diyerek
alk›fllam›fllard›r. Emperyalizmin ve
oligarflinin, yani SSÖÖMMÜÜRRÜÜCCÜÜLLEE--
RR‹‹NN VVEE ZZAALL‹‹MMLLEERR‹‹NN ‹‹ZZNN‹‹YY--
LLEE KKIIYYAAMM!!

Sivas katliam›na ‘k›yam’ demek,
aldatman›n ve aldat›lman›n ve kul-

lan›lman›n çarp›c› bir örne¤idir. 

‹slamc› Refah Partililer, aç›lan
davada, katillerin avukatl›¤›n› yap-
t›lar. Bugünün AAKKPP’’lliilleerrii ddee o gün
RP içinde yer al›yorlard›. Ve ne kat-
liama, ne katliamc›lar›n avukatl›¤›-
n›n üstlenilmesine bir itirazlar› yok-
tu.. ‹flte bu nedenle AKP “Ergene-
kon”da, “iki Hizbullahç› provoka-
tör” manevras›yla kendilerini de ak-
lama telafl› içindedir.

Hiizzbbuullllaahh›› TTeeflflvviikk
EEddiipp,, AAzzmmeettttiirreenn
DDeevvlleett,, KKaattlliiaammllaa--

rr›› SSeessssiizzccee ‹‹zzlleeyyeenn ‹‹ssllaammcc››--
llaarr...... Oligarfli, özellikle 1980’den
itibaren tarikatlar›, dinci örgütlen-
meleri iradi olarak halk›n devrimci-
leflmesine ve mücadelesine karfl›
kulland›. Hizbullah da, bu kullan-
man›n örneklerinden biriydi. Özel-
likle 90’l› y›llar›n bafl›nda Kürt hal-
k›n›n mücadelesine karfl›, devlet ta-
raf›ndan desteklenip silahland›r›ld›.
1993’te kurulan TBMM Faili Meç-
hul Cinayetleri Araflt›rma Komisyo-
nu’nun haz›rlad›¤› raporda, Hizbul-
lah’›n devlet taraf›ndan nas›l kullan-
d›¤› çok aç›k bir flekilde belirtiliyor-
du. 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 Hizbul-
lah’›n yer yer denetim d›fl›na ç›k-
mas›yla, Hizbullahç›lar’a karfl› ope-
rasyonlara bafllad›. Mezar evler
böyle ortaya ç›kt›. Oligarfli bu ope-
rasyonlarla, 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 izle-
mifllerdi. Din ve fleriat ad›na Kanl›
Pazarlar’da, Marafl’ta, Çorum’da,
Sivas’ta kitle katliamlar›nda yeralan
islamc›lar, Hizbullah’›n “faili meç-
hulleri” karfl›s›nda da sessiz bir
ONAY içinde oldular. Dolay›s›yla,
Sivas katliam›nda kontrgerillan›n
arac› olarak hangi islamc› örgüt k›fl-
k›rt›c›, örgütleyici olarak yer alm›fl
olursa olsun, bu tüm islamc› kesim-
lerin ve “islamc› düzen partisi” ola-
rak siyasette yer alan AKP’lilerin
sorumlulu¤unu ortadan kald›rmaz

AKP’yi oluflturan kadrolar›n, ‹s-
lam ad›na, fleriat ad›na yap›lan bü-
tün katliamlarda sorumlulu¤u var-
d›r. 

Katliamda Hizbullahç› provoka-
törlerin 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 ge-
liflmelerin de gösterdi¤i gibi, katli-
am sadece bir ““flfleerriiaattçç›› kkaallkk››flflmmaa””
olarak da görülemez. Bu, Sivas kat-
liam›n› anlayamamak ve katliama
““llaaiikklliikk--flfleerriiaattçç››ll››kk”” penceresinden
bakmak ve bu anlamda da tuza¤a
düflmek demektir. Herkes bilmelidir
ki; bugün “laiklik-fleriatç›l›k” kav-
gas› yapanlar, SSiivvaass kkaattlliiaamm››nnddaa
bbiirrlliikktteeyyddiilleerr.. Devletin hemen tüm
kesimlerinin (ordu, polis, bürokrasi)
ve oligarflinin tüm kesimlerinin kat-
liamda tam bir iflbirli¤i söz konusu-
dur. Sivas Katliam›n› bir iki Hizbul-
lahç›’n›n üzerine y›karak, kimse bu
sorumluluktan kurtulamaz. 

Alevi hhalk, 
Mad›mak’ta yyakan› dda
yakt›ran› dda, kkullanan›

da, kkullan›lan› dda
unutmayacak. 

Unutmak 
ALDANMAKTIR.

Unutmak 
TEKRAR TTEKRAR

YANMAKTIR. 
Mad›maklar’a sson

vermek iiçin
unutmayal›m, aaffetmeye-

lim, uuzlaflmayal›m! 



Genelkurmay Harekat
Daire Baflkanl›¤›nca, Nisan
2009 tarihinde haz›rland›¤›
iddia edilen “‹rticayla Mü-
cadele Eylem Plan›” adl› bir
psikolojik savafl belgesinin
Taraf Gazetesi’nde yay›n-
lanmas›yla birlikte, oligarfli
içi çat›flmada yeni bir mal-
zeme ç›kt› ortaya. 

Plan, bu iç çat›flmaya uygun ola-
rak Taraf’ta ““AAKKPP vvee GGüülleenn’’ii BBii--
ttiirrmmee PPllaann››” olarak sunuldu. (12
Haziran 2009) 

Yay›nlanan “plan” üzerine he-
men 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 tasta-
mam oligarflik devletin kendisidir.

O belgenin rreessmmiilleerriinnddeenn on-
larce, yüzler vard›r zaten. Belge
sahte ise dahi, sahtesi de resmi orji-
nallerinden kopyalanm›flt›r. 

Çünkü o belgenin ortaya koydu-
¤u psikolojik savafl yöntemleri, on-
larca y›ld›r uygulan›yor ülkemizde. 

Nitekim, bundan 1 y›l önce yine
““GGeenneellkkuurrmmaayy’’››nn TTüürrkkiiyyee’’yyii BBii--
ççiimmlleennddiirrmmee PPllaann››”” bafll›¤›yla bir
baflka “eylem plan›” aç›¤a ç›km›flt›.
“KKoonnttrrggeerriillllaa yyöönneettiimmiinniinn bbeellggee--
ssiiddiirr demifltik ona da. Bugünkü bel-
ge 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, dev-
rimcilere, yurtseverlere karfl› kulla-
n›lmaktad›r ve o zaman ne AKP’li-
lerin, ne Gülen tarikat›n›n bunlara
itiraz› yoktu. 

z Genelkurmay plan›nda,
“AKP içine ajan sokmaktan, bu ki-
fliler arac›l›¤›yla k›flk›rt›c› haberler

yap›p AKP’yi kar›flt›rmaktan...” söz
ediliyor. 

Y›llard›r, ordu ve polis, devrim-
ci mücadeleye karfl› bu yöntemleri
kullanm›yorlar m›?

zPlanda, “ev ve iflyeri bask›n-
lar›nda buralara, sanki ev ve iflyer-
lerinde 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›?!

AAyynn›› ppllaann,, ““DDeevvrriimmcciilleerrii 
BBiittiirrmmee PPllaann››”” bbaaflflll››¤¤››yyllaa 
zzaatteenn yyüürrüürrllüükktteeddiirr!!
YYüürrüüttüüccüüssüü ddee AAKKPP’’ddiirr!!

1 Nisan 2004’de polis, Ekmek
ve Adalet Dergisi’ne sahte bir dis-
ket yerlefltirerek, o sahte disketi ka-
n›t say›p “diskette ad›n ç›kt›” diye
yüzlerce insan› kapsayan operas-
yonlar yapt›... ““AAKKPP vvee GGüülleenn’’ii
BBiittiirrmmee PPllaann››”n›n maddeleri yürür-
lükteydi ve fakat bafll›¤›nda ““DDeevv--
rriimmcciilleerrii bbiittiirrmmee ppllaann››”” yaz›yor-
du. Alt›nda Albay Dursun Çiçek’in
imzas› de¤il, AKP’nin ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›’n›n imzas› vard›. 

z Planda, “ aranacak evlere,
gizlice o evlerde ç›km›fl gibi Alevile-
ri kötüleyen yay›nlar, belgeler ko-
naca¤›” yaz›l›d›r. Y›llard›r devrim-
ci-demokrat insanlar›n evlerinde
yap›lan aramalarda polis ve asker
bu tür imal edilmifl, uydurma dosya-
lar ve belgeler koymufltur.

12 Eylül öncesi Alevi-Sünni ça-
t›flmas› yaratan oligarfli, bugün de

yine o k›flk›rtma için eylem
planlar› yapmaktad›r. Oli-
garflinin devrim korkusu
her zaman halk güçlerini
bölme, birbirine karfl› k›fl-
k›rtma politikas›n› sürdür-
mesini getirmifltir.

zMuhaliflere, düflün-
cesini be¤enmedi¤i kiflilere
karfl› planda öngörülen

yöntemlerden biri de, “askeri suç”
icat edip dava açmakt›r. Suç’un as-
kerisini her zaman yapamasalar da,
“suç” icat etmekte, oligarflinin üstü-
ne yoktur. Direnmek, türkü söyle-
mek, halay çekmek, bir bas›n top-
lant›s›na kat›lmak, bir kitab› oku-
mak, 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, AAKKPP’’lliilleerr vvee GGüülleenn--
cciilleerr nneerreeddeeyyddii??......

Bu y›llar boyunca tek bir kez ol-
sun biz AKP’nin ya da Gülen tari-
kat›n›n bu yöntemlere karfl› ç›kt›¤›-
n› görmedik, duymad›k...

Asl›nda onlar›n bu tür yöntemle-
re karfl› olduklar› san›lmas›n. Böyle
düflünmek onlar› tan›mamak olur.
AKP’nin demokratl›kla, hak ve öz-
gürlüklerle 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› geçerli-
dir. Onlar sadece bu yöntemler ken-
dilerine uygulanmak istendi¤i için
hop oturup hop kalkmakta ve “de-
mokrasi havarisi” kesilmektedirler.

Bugün, Genelkurmay plan› için
“AKP’yi bitirme plan›” diye feva-
ran eden AKP, kendi iktidar› döne-
minde bu yöntemleri devrimcilere,
karfl› uygularken sorun yoktu. AAKKPP
ppoolliissiinniinn çal›flma yöntemi tasta-
mam o belgedeki çerçevededir.
AKP polisi hep bu yöntemlerle ça-
l›flmaktad›r. 
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Kald› ki, AKP’nin “psikolojik sa-
vafl”› nas›l kendine tabi k›larak ku-
rumsallaflt›rd›¤›n› biliyoruz. 

Kontrgerilla örgütlenmelerini da-
¤›t›yoruz demagojilerini yapt›klar› s›-
rada, ‹çiflleri Bakanl›¤› bünyesinde 8811
iillddee TToopplluummllaa ‹‹lliiflflkkiilleerr BBaaflflkkaannll››¤¤››
(T‹B) isimli psikolojik savafl meka-
nizmas›n› kuran kendileriydi. 

AKP Hükümeti, 81 ilde faaliyette
olan bu birimlerin nneelleerr yyaapptt››¤¤››nn››
aaçç››kkllaayyaabbiilliirr mmii??

Psikolojik savafl ayg›t›n›n kurum-
lar› olan Toplumla ‹liflkiler Bürola-
r›’nda bir arama yap›lsa, sözkonusu
belgenin benzerlerinden yüzlercesi-
nin 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 TTaarraaff Gazete-
si için de ayn› fley geçerlidir; onlar da
devrimcilere karfl› uygulanan benzer
yöntemleri, y›llard›r görmezden gelir-
ken, “demokratl›k” ad›na, oligarfli içi
saflaflmada taraf olmaktad›rlar.  

Aç›kça görülüyor ki, halka karfl›
savaflta AKP, bugün çat›flt›¤› Genel-
kurmay ile ayn› yöntemleri kullan-
maktad›r. AKP’nin ve Gülen grubu-
nun sorunu bu yöntemlerin kendileri-
ne karfl› kullan›lmas›d›r. Yoksa hiçbi-
rinin halka karfl› savaflta bu yöntemle-
rin devrimcilere, yurtseverlere karfl›
kullan›lmas›na iittiirraazzllaarr›› yoktur.

Fethullahç›lar’›n yay›nlad›¤› AAkkssii--
yyoonn Dergisi’ne, ZZaammaann Gazetesi’ne,
SSaammaannyyoolluu Televizyonu’na bak›n, bu
yöntemlerin her gün onlarcas›na bir-
den baflvurduklar› görülür. Her gün
onlarca haberle, programla, devrimci-
lere karfl› karalamalar, iftiralar yap-
makta, psikolojik savafl›n i¤renç yön-
tem ve yalanlar›na baflvurmaktad›rlar.
Onlar›n alt›nda da Dursun Çiçek de-
¤il, EEkkrreemm DDuummaannll›› gibilerin imzas›
ve veya “Hocaefendi”nin onay› var-
d›r.

O yöntemler kendilerine yöneldi-
¤inde birden bire demokrat kesilseler
de, ayn› yöntemi kendileri uygulad›¤›
sürece, yak›nmaya da, kimseyi elefl-
tirmeye de haklar› yoktur.
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ITUC Sendikal Haklar Raporu 
2008’de 776 SSendikac› KKatledildi
UUlluussllaarraarraass›› SSeennddiikkaallaarr KKoonnffeeddeerraassyyoonnuu (IITTUUCC), 114433 ülkedeki

sendikal hak ihlallerine iliflkin yay›nlad›¤› 2009 Raporu’nda iflçi hakla-
r›n› savunma eylemlerinden dolay› dünya genelinde 7766 sendikac›n›n
katledildi¤ini aç›klad›. Katledilen sendikac›lar›n önemli bir bölümü,
49’u KKoolloommbbiiyyaa’da katledildi. Raporda çok say›da sendikac›n›n da fi-
ziki sald›r›ya, hakarete maruz kald›¤›, y›ld›r›lmaya çal›fl›ld›¤› ve tutuk-
land›¤› belirtildi. EEnn ççookk sseennddiikkaacc››nn››nn ttuuttuukkllaanndd››¤¤›› üüllkkeelleerr flfluunnllaarr::
BBiirrmmaannyyaa,, BBuurruunnddii,, ‹‹rraann,, GGüünneeyy KKoorree,, TTüürrkkiiyyee,, TTuunnuuss,, ZZiimmbbaabbwwee..

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 6688 ülkede sseennddiikkaall ççaa--
ll››flflmmaallaarr››nnddaann ddoollaayy›› 77550000 kad›n ve erkek iflçi iflten ç›kart›ld›. 22000088 yy››--
ll››nnddaa 22000000’’ddeenn ffaazzllaa iiflflççiiyyii iiflfltteenn çç››kkaarrttaarraakk rreekkoonn kk››rraann üüllkkeenniinn iissee
TTÜÜRRKK‹‹YYEE oolldduu¤¤uu bbeelliirrttiillddii.. Türkiye’yi 600 iflten ç›kartmayla Endo-
nezya takip ediyor. 

Raporda Türkiye’de sendikac›lara uygulanan adli bask› ve polis flid-
detine dikkat çekildi. 1 May›s’ta ‹stanbul’da polisinin sendikac›lara yö-
nelik sald›r›s›na, Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas› (SES)
yöneticisi MMeerryyeemm ÖÖzzssöö¤¤üütt’ün 8 ay tutuklu kalmas›na da yer verildi. 

PPeerruu:: DDiirreenniiflfl ggeerrii aadd››mm aatttt››rrdd››
Peru’da, ülkenin kuzeyinde verimli topraklar› bar›nd›ran ya¤mur or-

manlar›n›n hükümet taraf›ndan emperyalist tekellere “kiraya” vermesi-
ne karfl› Amazon yerlilerinin direnifli, hükümete geri ad›m att›rd›. 

Topraklar›n›n emperyalist tekellere peflkefl çekilmesine tepki göstere-
rek yollar› kesme gibi çeflitli protesto eylemlerine baflvuran, polisin sal-
d›r›lar› sonucu onlarca kiflinin katledilmesine ra¤men direnifli b›rakma-
yan Amazon yerlilerinin kararl› direnifli  sonuç verdi. Peru hükümeti,
yapt›¤› yasal düzenlemeyi ssüürreessiizz aasskk››yyaa aallaaccaa¤¤››nn›› aç›klad›.

Sri LLanka’da TToplama KKamplar›
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 330000 bbiinnee yyaakk››nn Ta-
mil’in oldu¤u belirtildi. Kamplarda tutulan Tamiller’in bask› alt›nda
tutuldu¤u, hareket özgürlüklerinin olmad›¤› fliddetli ya¤murlar›n da et-
kisiyle yaflam›n çok daha zorlaflt›¤› vurguland›. 

Mücadele SSürecek! 16 Haziran’da Tamil Eelam Kurtulufl
Kaplanlar› (LTTE) sözcüsü de mücadelenin devam edece¤ini, mücade-
lenin bundan sonraki sürecini yönetmek üzere ""ggeeççiiccii bbiirr hhüükküümmeett kkuu--
rraaccaakkllaarr››nn››"" aç›klad›. 

LTTE sözcüsü Selvarasa Pathmanathan, halk›n aannaavvaattaann vvee öözzeerrkk--
lliikk iisstteeddii¤¤iinnii belirterek, bbaa¤¤››mmss››zzll››kk iiddeeaalllleerriinnddeenn vvaazzggeeççmmeeyyeecceekkllee--
rriinnii vurgulad›. 



Baflbakan Erdo¤an geçen hafta-
larda ekonomik krize “çözüm” ola-
rak 3 yeni teflvik paketi aç›klam›flt›.
Bu paketlerin içinde çerçevesi he-
nüz belli olmamakla birlikte IMF
ile ilgili maddeler de bulunuyor.
Yaklafl›k 14 ayd›r IMF ile görüflme-
ler sürdürülüyor. Erdo¤an IMF’den
baz› teklifler geldi¤ini, hükümetin-
de baz› önerilerde bulundu¤unu be-
lirterek, flöyle söyledi:

“Bu öneriler ssiiyyaassii öönneerrii tafl›-
yorsa, buna olumlu bakamay›z, ka-
bul etmeyiz... Biz IMF ile ffiinnaannss››
konuflmal›y›z... ‹flin ssiiyyaassii nneettiicceelleerrii
boyutu oluyorsa, bunun üzerine bu
karar› biz veririz.” (‹hlas Haber
Ajans›, 4 Haziran 2009)

Burjuva politikac›s›, kendi iflbir-
likçi, ç›karc› politikalar›n› ve pazar-
l›klar›n› “vatan›n, milletin ç›karla-
r›” diye gösterir halka. Erdo¤an da
öyle yap›yor.  

IMF ile bugüne kadar yap›lan
anlaflmalar, sadece “finansal”, sade-
ce ekonomik anlaflmalar m›yd›?
IMF’nin bugüne kadar hiçbir siyasi
talebi olmam›fl m›yd›? 

IMF ile AKP aras›ndaki pazar-
l›klar›n muhtevas›, halka aç›klan-
mam›fl olsa da flu aç›kt›r ki, yukar›-
daki aç›klama do¤ru de¤ildir. Çün-
kü IMF, tarihinin hiçbir döneminde
sadece ““eekkoonnoommiikk”” bir örgüt olma-
m›flt›r. Hiçbir zaman sadece ““ffiinnaann--
ssaall iiflfllleerr””le u¤raflan bir örgüt olma-
m›flt›r. IMF’nin tüm anlaflmalar›,
program ve direktifleri do¤rudan

veya dolayl› olarak ssiiyyaassii bbiirr yyaann
iiççeerriirr. IMF, krediler karfl›l›¤›nda ül-
kelerin yönetimlerine her zaman
DDOO⁄⁄RRUUDDAANN müdahale etmifltir. 

En basitinden daha önce defalar-
ca aç›¤a ç›km›fl oldu¤u gibi, IMF ifl-
çine 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 vermek-
tedir. 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
YYÖÖNNEETT‹‹MM‹‹NNEE MMÜÜDDAAHHAALLEE--
DD‹‹RR ve bu müdahalenin kendisi za-
ten ssiiyyaassaalldd››rr..

Batakl›¤a ggiden yyol:
IMF üyeli¤i

Türkiye, IMF’ye, 11 Mart
1947’de kuruluflundan üç y›l sonra
üye olmufl üye olmas›yla birlikte
IMF’nin eekkoonnoommiikk vvee ssiiyyaassii ddeennee--
ttiimmii aalltt››nnaa girmifltir. IMF’nin yap›-
s› gere¤i zaten baflka türlü olmas›
mümkün de¤ildir. Bugüne kadar
IMF ile 1199 SSttaanndd--bbyy(*) AAnnllaaflflmmaass››
imzalanm›flt›r. 

Sadece 1958-1971 aras›nda 1111
ddeesstteekklleemmee aannllaaflflmmaass›› yap›lm›flt›r.
1971-1978 aras›nda bir anlaflma im-
zalanmazken, 1978’de en kapsaml›
IMF programlar›ndan biri uygula-
maya konulmufltur. IMF’nin direk-
tifleri ile uygulamaya sokulan 2244
OOccaakk 11998800 kkaarraarrllaarr››, emekçilere
karfl› tam bir sald›r› program›yd›.
Emperyalizm bu programla, yeni-
sömürge Türkiye ekonomisine yeni
bir flekil veriyor, K‹T’lerin özellefl-
tirilmesi, serbest bölgeler gibi em-
peryalist tekellerin ihtiyaçlar›na ce-
vap veren yeni uygulamalar getirili-
yor, ücretler ve maafllar düflürülüp,

iflten ç›karmalar kolaylaflt›r›l›yordu.
Bu öyle bir sald›r› program›d›r ki,
uygulanmas› ancak 1122 EEyyllüüll 11998800
ffaaflfliisstt ccuunnttaass››yyllaa mümkün olabil-
mifltir. Diyebiliriz ki, 12 Eylül faflist
cuntas›n›n en temel misyonlar›ndan
biri de IMF program›n›n uygulan-
mas›n› sa¤lamakt›. Hal buyken,
IMF’nin “siyasi talepleri” olmad›¤›
nas›l söylenebilir?

Ülkemizde flu anda ekonomiin
bir çok alan› IMF ve Dünya Banka-
s› talimatlar›yla kurulan “üst kurul-
lar” taraf›ndan yönetiliyor. Sermaye
Piyasas› Kurulu, Bankac›l›k Düzen-
leme ve Denetleme Kurulu, Enerji
Piyasas› Düzenleme Kurumu, fieker
Kurulu, Tütün Kurulu, Kamu ‹hale
Üs kurumu, Transit Petrol Boru
Hatlar› Kurulu ve di¤erleri, ba¤›m-
l›l›¤›n organlar›d›r ve Bülent Ecevit
onlar için ““ddeenneettlleeyyeemmiiyyoorruuzz,, iippiinn
uuccuunnuu kkaaçç››rrdd››kk”” diyordu. Daha
nas›l “siyasi müdahale” olsun?!

1980’lerin ilk yar›s› boyunca
ekonomi tamamen IMF’nin verdi¤i
kk rreeddiilleerr ve ddiirreekkttiifflleerr çerçevesin-
de yönetildi. 1994’e kadar IMF ile
her hangi bir anlaflma imzalanma-
m›flt›r. 1994’e gelindi¤inde ciddi bir
ekonomik kriz ve bütçe aç›¤› sonu-
cunda IMF ile bir anlaflma daha im-
zalan›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 AAKKPP
ddee 2002’den beri ülkemiz ekonomi-
sini IMF, Dünya Bankas› direktifle-
riyle yönetmektedir. 

Sonuç?

IMF’nin yönetti¤i Türkiye, sü-
rekli büyüyen bir bboorrçç bbaattaakkll››¤¤››nnaa
sürüklenmifltir. 2007 itibar›yla Tür-
kiye 88..77 mmiillyyaarr ddoollaarrllaa, IMF’ye en
çok borçlu ülke durumuna gelmiflti.
IMF’yle yap›lan anlaflmalar netice-
sinde Türkiye’nin iç ve d›fl borcu
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IIMMFF’’yyllee ‹‹lliiflflkkiilleerr HHiiççbbiirr ZZaammaann
‘‘SSiiyyaassii TTaalleepp’’ssiizz OOllmmaadd››

Erdo¤an yyine yyalan ssöylüyor, yyine ççarp›t›yor...

Emperyalist sistemden
kopmadan IMF’den ve benzer-

lerinden kurtulamazs›n›z.
Emperyalizm de, git deyince

gitmez, itirazlar› kaale almaz;
onu ancak savaflla 

kovabilirsiniz. 



yyüüzzddee 118811..99 oran›nda artm›flt›r.
IMF direktifleri ile sa¤l›k, e¤itim ti-
carilefltirilmifl, çal›flanlar için köle-
lik yasalar› anlam›na gelecek yeni
yasal düzenlemelere gidilmifl, üc-
retler düflürülmüfl, iflten ç›karmalar
artt›r›lm›fl, sendikas›zlaflt›rma, es-
nek çal›flma, mezarda emeklilik
gündeme getirilmifl, Sosyal Sigorta-
lar 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 dde¤il, 
ç›karlar›n ppazarl›¤›d›r

AKP hükümeti flu anda 2200..
SSttaanndd--bbyy anlaflmas›n› imzalamaya
haz›rlanmaktad›r. 3 y›ll›¤›na geçerli
olmas› beklenen bu anlaflmayla 4455
mmiillyyaarr ddoollaarrll››kk kredi al›nmas› gün-
demdedir. IMF’den al›nacak bu kre-
dilerle Türkiye’nin borçlanmas› da-
ha 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,

“IMF’ye mecbur de¤iliz, IMF ol-
mazsa ölecek miyiz? ‹cab›nda kusu-
ra bakmay›n deriz. ... Bizi bu nokta-
ya getirmesinler. Brezilya nas›l yap-
t›?” diyor. (NTV, 11 Haziran 2009)

Erdo¤an 3 Kas›m 2002’de ikti-
dara geldiklerinde “... öyle kolay
teslim olmayaca¤›z... iflimiz bitince
en k›sa zamanda gönderece¤iz” de-
miflti. Aradan 6 y›l› aflk›n zaman
geçti, hala gönderemediler!

Erdo¤an’›n ve di¤er AKP hükü-
meti üyelerinin daha sonra da bu tür
ç›k›fllar› oldu ama IMF ile iliflkiler
devam etti. fiubat 22000022’’ddee 1188..
SSttaanndd--bbyy, OOccaakk 22000055’’ddee 1199.. SSttaanndd--
bbyy anlaflmalar› imzaland›. IMF’ye
ba¤›ml›l›k AKP iktidar›nda da peki-
flerek devam ediyor. Çünkü bu öyle
bir ba¤›ml›l›kt›r ki, eemmppeerryyaalliisstt ssiiss--
tteemmddeenn kkooppmmaaddaann ondan veya
benzerlerinden kurtulamazs›n›z.

fiu anda AKP ile IMF aras›ndaki
pazarl›klar›n ne üzerine oldu¤u he-
nüz tam aç›kl›k kazanmam›flt›r; an-
cak tart›flman›n, “ba¤›ml›l›k” konu-
sunda olmad›¤› kesindir. AKP, IMF
ile Türkiye’nin ba¤›ms›zl›¤› üzerine
de¤il, en fazla, flu veya bu tekelin
ç›karlar› ve kendi ““yyaa¤¤mmaa vvee ssaaddaa--
kkaa eekkoonnoommiissii””nin ihtiyaçlar› üzeri-

ne pazarl›k yapabilir. Pazarl›k nas›l
sonuçlan›rsa sonuçlans›n, yap›lacak
anlaflman›n ülkemiz üzerindeki em-
peryalist boyunduru¤u art›raca¤›
kesindir. 

Emperyalist sistemin bir parças›
olup, IMF’ye de üye her ülke, so-
nuçta tekellerin isteklerine, dayat-
malar›na uymak zorundad›r. Türki-
ye oligarflisi hem IMF’ye bboorrççlluu
hem de mmuuhhttaaçç 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 muhale-
feti de, IMF’ye ba¤›ml›l›k konusun-
da ekonomik ve siyasi yan aras›nda
ssuunnii bir ayr›m koyarak gerçe¤i çar-
p›tmaktad›rlar. Bugüne kadar hiçbir
burjuva partisi IMF ile yap›lan an-
laflmalara temelden karfl› ç›kmam›fl-
t›r. IMF’ye karfl› ç›kmak Türki-
ye’nin emperyalizme olan ba¤›ml›-
l›¤›na, yeni-sömürgecilik iliflkileri-
ne, iflbirlikçi oligarfliye, tekellerin
isteklerine karfl› ç›kmak demektir.
Hiçbir düzen partisi bunlar› yapa-
maz. Hiçbirinin ba¤›ml›l›¤a, vatan›-
m›z›n emperyalistlere peflkefl çekil-
mesine, halk›n sömürülmesine itira-
z› 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 dü-
zen partisi iktidara gelirse gelsin te-
kellerin istekleri do¤rultusunda,
IMF ile iliflkileri devam ettirecektir.
IMF, Dünya Bankas› ve benzeri ku-
rumlarla iliflkiler ancak ülkemiz ba-
¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤›nda, emper-
yalistlerle bbüüttüünn aannllaaflflmmaallaarr iippttaall
eeddiillddii¤¤iinnddee sona erer. Bunu da an-
cak Devrimci Halk ‹ktidar› sa¤laya-
bilir. Yeni IMF anlaflmas›n›n bizi
daha çok yoksullaflt›rmas›n›, iflimiz-
den etmesini, aç b›rakmas›n› istemi-
yorsak IMF’ye ve emperyalizmle
olan bütün anlaflmalara ve bütün iiflfl--
bbiirrlliikkççii iikkttiiddaarrllaarraa toptan karfl›
ç›kmal›y›z. 

(*) Kullan›lmaya haz›r kredi
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fiovenizmin IMF
Muhalefeti(!) 
IIMMFF,, EErrmmeenniissttaann,, KKüürrtt ssoorruu--
nnuu vvee KK››bbrr››ss kkoonnuussuunnddaa bbiirr flfleeyy
iisstteemmeessiinn ddee,, nnee iisstteerrssee iisstteessiinn

Düzen muhalefetinin IMF anlafl-
mas›na karfl› ç›k›fllar› da riyarkarca-
d›r. Baykal diyor ki: “ IMF’nin siyasi
talebini aç›kla: ‹ktidar IMF’nin... si-
yasi talep getirdi¤ini söyleyerek ‘ka-
bul 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›kla-
mas› siyasi namus ve vicdan mesele-

si haline gelmifltir. Siyasi talepler
aras›nda EErrmmeenniissttaann s›n›r kap›s›n›n
aç›lmas› yer alm›fl m›d›r? Kürt soru-
nuyla ... ilgili bir dayatmaya maruz
kal›nm›fl m›d›r?..”

Düzen muhalefetinin bak›fl aç›s›-
n›n tercümesi fludur: IMF, Ermenis-
tan, Kürt sorunu ve K›br›s konusun-
da bir fley iisstteemmeessiinn ddee,, oonnuunn dd››flfl››nn--
ddaa nnee iisstteerrssee iisstteessiinn.. IMF’nin ülke-
ye yönetimine müdahale etmesini,
emekçinin ücretini, ülkenin bütçesi-
ni belirlemesini “siyasi talep”, siyasi
müdahale olarak görmüyor onlar.
IMF’nin emperyalist tekeller için is-
tedi¤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. 



Uluslararas› Çal›flma Örgütü
(ILO) 12 Haziran 2002’de çocuk ifl-
çili¤ini yasaklam›fl ve bugünü DDüünn--
yyaa ÇÇooccuukk ‹‹flflççiillii¤¤iiyyllee MMüüccaaddeellee
GGüünnüü ilan etmiflti. Ancak kapita-
lizm tüm dünyada yo¤un olarak ço-
cuk eme¤ini kullanmaya devam
ediyor. ILO halen dünyada 221188 mmiill--
yyoonn ççooccuukk iiflflççii oldu¤unu aç›klad›.

UNICEF raporlar›na göre de, ça-
l›flt›r›lan çocuklar okula devam ede-
miyor. Dünya genelindeki çocuk ifl-
çilerin 112200 mmiillyyoonnuu ““ttaamm ggüünn”” ça-
l›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 AAssyyaa, yüzde 32’si AAffrriikkaa’da
bulunuyor. Afrika’da durum o halde
ki, çocuklar›n yyüüzzddee 4411’’ii çal›fl›yor. 

Bir baflka çarp›c› olgu, çocuk ifl-
çiler içinde k›z çocuklar›n›n oran›-
d›r. Dünyada 110000 mmiillyyoonn kk››zz ççooccuu--
¤¤uu okulundan al›n›p en kötü ifllerde
çal›flt›r›l›yor. 

Rakamlar, nas›l bir dünyada ya-
flad›¤›m›z›, kapitalizmin nas›l vahfli
bir üretim biçimi oldu¤unu tart›flma-
ya yer b›rakmayacak kadar aç›k gös-
teriyor. Çal›flt›r›lan çocuklar›n 6600
mmiillyyoonn’u s›radan ifllerde de de¤il,
ffuuhhuuflflttaa, uuyyuuflflttuurruuccuu kkaaççaakkçç››ll››¤¤››nn--

ddaa vveeyyaa kkööllee olarak çal›flt›r›l›yor.

Çal›flmak, yine de belki bir
“flans” kapitalizmde. Çünkü, em-
peryalist sistem, “sinekler gibi” öl-
dürüyor çocuklar›m›z›. ‹flte bunlar
da ölümlerimizin rakam›d›r: Dün-
ya’da her ay 990000 bbiinn ççooccuukk yyookkssuull--
lluukkttaann ölüyor. Ve her gün 2255 bbiinn
çocuk, kk››zzaamm››kk,, ss››ttmmaa,, ddiifftteerrii vvee
zzaattüürrrree gibi hastal›klardan ölüyor.   

Kapitalizm dünyan›n hemen bü-
tün 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 bir-
çok ülkeden yüzlerce çocuk, köle
olarak getirilmekte, kimisi fuhuflta,
kimisi köle olarak çal›flt›r›lmaktad›r.
ABD’de 110000 bbiinniinn üüzzeerriinnddee ççooccuukk
ttuuttuukklluu köle gibi çal›flt›r›l›yor.

Avrupa’da da hayat çocuklar
için zorlaflmaya bafllad›. AB’nin ha-
z›rlad›¤› bir raporda Avrupa’da hheerr
55 ççooccuukkttaann bbiirriinniinn yyookkssuulllluukk ss››nn››--

rr›› aalltt››nnddaa yaflad›¤› ve çocuk iflçili-
¤in giderek art›¤›, havyan haklar›n›
güvence alt›na alan Avrupa’n›n ço-
cuk haklar›n› unuttu¤u belirtiliyor.
Örne¤in AB üyesi ‹talya’da resmi
rakamlara göre 14 yafl›ndan küçük
çal›flan çocuk say›s› 330000--550000 bbiinn
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-

pa’daki mmüülltteeccii ççooccuukkllaarr 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. Ço-
cuklar›n çal›flt›r›lmamas›na iliflkin
düzenlemeler, burjuvazinin hüma-
nistli¤inin de¤il, iflçi s›n›f›n›n mü-
cadelesininin sonucunda kabul edil-
di. Ancak kapitalizm yine de ççooccuukk
eemmee¤¤iinnii kullanmaktan vazgeçmedi.
F›rsat›n› buldukça, güçler dengesi
uygun oldukça, çocuklar› ücretli
köle yapmakta sak›nca görmedi; o
durumda çocuk haklar›na iliflkin ya-
salar 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›l-
mas›n›n ve ççaall››flflmmaayyaa zzoorrllaannmmaass››--
nn››nn tek sorumlusu kapitalizmdir.
Çünkü kapitalizm, eenn yyüükksseekk kkâârr
iiççiinn,, her zaman eenn uuccuuzz eemmee¤¤ii kul-
lanmak ister ve çocuk eme¤i, emek-
lerin en ucuzudur. 

Bu nedenle emperyalist tekelle-
rin ço¤u, üretimlerini, bu en ucuz
iflgücünü bol bol bulabilecekleri ül-
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‹flte kimilerinin bize ÇA⁄DAfiLIK diye sundu¤u gerçek:
Kapitalizm, 218 milyon çocu¤u ücretli kölesi olarak çal›flt›r›yor

KKAAPP‹‹TTAALL‹‹ZZMM ÇÇOOCCUUKKLLAARRII DDEE⁄⁄‹‹LL,, 
ÇÇOOCCUUKKLLAARRII SSÖÖMMÜÜRRMMEEYY‹‹ SSEEVVEERR!!



kelerde sürdürüyorlar. NNiikkee,, AAddii--
ddaass,, PPuummaa gibi tekeller Asya’n›n
tafleron firmalar›nda yoksul halk›n
ççooccuukkllaarr››nn›› çal›flt›r›yor. 

Patronlar, neden çocuk iflçi çal›fl-
t›rd›klar›n› gayet özlü bir biçimde
anlat›yorlar: ““BBiirr kkeerree aazz yyeemmeekk yyii--
yyoorrllaarr,, ffaazzllaa kkoonnuuflflmmaazzllaarr vvee iittaaaatt--
kkaarrllaarr..”” Dahas›; çocuklar ne ücret
art›fl› istiyor, ne sigorta, ne izin ne
de sendika... Dolay›s›yla, ssöömmüürr ssöö--
mmüürreebbiillddii¤¤iinn kkaaddaarr!!

ILO, UNICEF gibi kurumlar her
y›l böyle raporlar yay›nlar, mücade-
le kararlar› al›rlar. Ama kapitalizm
çocuklar›m›z› köle gibi çal›flt›rmaya
devam eder. Çünkü bu tür kurumla-
r›n çocuk eme¤inin sömürülmesine
karfl› getirebilece¤i bir çözüm yok-
tur. Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’deki
çocuk eme¤inin sömürüsüne karfl›
gelifltirdi¤i “proje” ise; çocuk iflçile-
rin ailelerine, çocuklar›n okula git-
meleri ve meslek e¤itim kursu al-
malar› kofluluyla yard›m edilmesin-
den ibarettir. M›s›r’da ise çocukla-
r›n çal›flmas›na ancak okula gitmesi
kofluyla izin veriliyor. Bu demektir

ki, insan eme¤i üzerindeki sömürü
devam etti¤i sürece çocuk eme¤i
üzerindeki azg›nca sömürü de de-
vam edecektir.

Ülkemizde de çocuklar›n al›nteri
kapitalistlerin kasalar›na akmakta,
köle gibi çal›flt›r›lmaktad›r. Çocuklar
ddaayyaakkllaa ee¤¤iittiilliipp,, aaççll››kkllaa tteerrbbiiyyee
eeddiilliirrlleerr.. Ufac›k bedenleri fabrika-
larda, tarlalarda, atölyelerde saatler-
ce çal›flmaktan, hastal›ktan yorgun
düfler. Okul, tatil, oyuncak nedir bil-
meden “yaflayan” yüzbinlerce ço-
cuk!.. Binlercesi sokaklarda yaflar.
Binlerce ailesiyle birlikte tarlalarda
çal›flmak için ““mmeevvssiimmlliikk iiflflççii”” olur.
Binlercesinin yoz kültürün içinde ki-
flilikleri ezilip, hayatlar› çal›n›r. 

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 eenn vvaahhflflii flekilde
kullan›ld›¤› ülkelerden biri de ülke-
mizdir. “K›z Çocuklar›na Bir fians
Verin” bafll›kl› raporda içlerinde
Türkiye’nin de bulundu¤u 16 ülke-
de, 55--1144 yyaaflfl aras›ndaki k›z çocukla-
r› tar›mdan sanayiye kadar en a¤›r
ifllerde çal›flt›r›l›yorlar. 

TTüürrkkiiyyee,, MMaallii vvee SSeenneeggaall’’ddeenn
ssoonnrraa ççooccuukkllaarr›› eenn uuzzuunn ççaall››flfltt››rraann
üüllkkee durumunda. Türkiye’de çocuk
iflçi olarak çal›flt›r›lan k›z çocuklar›
hhaaffttaaddaa 3300 ssaaaatt,, eerrkkeekk ççooccuukkllaarr››
iissee 2255 ssaaaatt çal›flt›r›l›yor. 

Türkiye ‹statistik Kurumu’nun
(TÜ‹K) 2006 Çocuk ‹flgücü Araflt›r-
mas›’na göre, Türkiye’deki 6-17 yafl
grubunda bulunan 16 milyon 264
bin çocu¤un yyüüzzddee 66’’ss›› yani 995588 bbii--
nnii ççaall››flfl››yyoorr.. 

Halen 66--1133 yyaaflfl aras›nda okula
gitmeyen 222200 bbiinn ççooccuu¤¤uummuuzz var. 

Türkiye’de çocuk olma yafl›, 18
yafl›na kadarki yafl aral›¤› olarak be-
lirlenmifltir; ama ifl çal›flma konusu-
na gelince, ççaall››flflmmaa yyaaflfl››,, yasalarda
1122 oollaarraakk belirlenmifltir. Yani yasa-
lar diyor ki, 12 yafl›ndaki çocu¤u ça-
l›flt›rabilirsin. Bu bile en ucuz iflgü-
cü olan çocuk eme¤i sömürüsünün
yasalarla nas›l mmeeflflrruullaaflfltt››rr››lldd››¤¤››nn››
göstermeye yetiyor. 

Bu nedenlerle ülkemizde çocuk-
lar fabrikalarda, tarlarda köle gibi
çal›flt›r›l›yorlar. Türkiye çocuklar›n
ççooccuukk ppaazzaarrllaarr››nnaa ç›kar›ld›¤› bir
ülke. Yoksulluk, çaresizlik, açl›k ai-
leleri “çocuklar›n› bile satacak”
duruma getiriyor. Bu suç, devletin
suçudur. 

Emperyalist tekellerin ç›karlar›
için çal›flan düzen, ÇOCUKLARI-
MIZA DÜfiMANDIR. ‹flte bu ne-
denle kapitalizmin kölelefltirdi¤i ço-
cuklar›m›za yaln›zca sosyalizm öz-
gürlüklerini geri verebilir. Yaln›zca
sosyalist ülkelerde çocuk iflçi çal›fl-
t›rmak yyaassaallaarrllaa yyaassaakkllaannmm››flfltt››rr..
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, Kü-
bal› çocuklar› flöyle anlat›yorlar:
““KKüübbaa yyüüzzlleerrii ggüülleenn,, aayyaakkllaarr›› ddaannss
eeddeenn,, zziihhiinnlleerrii ppoolliittiikk öö¤¤rreettiilleerrllee
ggeelliiflfleenn,, kkiittaapp hheeddiiyyeessiinnee ooyyuunnccaakk
hheeddiiyyeessii kkaaddaarr sseevviinneenn ççooccuukkllaarr››nn
üüllkkeessii.. OOnnllaarr ssaayyeessiinnddee KKüübbaa ggeelliiflfl--
mmeeyyee ddeevvaamm eeddeecceekk..””

Granma International Gazete-
si’nde ç›kan bir yaz›da ise ““KKüü--
bbaa’’nn››nn aayyrr››ccaall››kkll›› ssaahhiipplleerrii ççooccuukk--
llaarr”” flöyle anlat›l›yor: ““DDüünnyyaann››nn
ppeekk ççookk kkööflfleessiinnddee ççooccuukk oollmmaakk bbiirr
aayyrr››ccaall››kk ssaayy››llmmaazz aammaa bbuuggüünn KKüü--
bbaa’’ddaa ggeelliinneenn nnookkttaaddaa,, hheerr ççooccuu--
¤¤uunn ddoo¤¤uummuunnddaann iittiibbaarreenn ttüümm ttee--
mmeell hhaakkllaarraa ssaahhiipp oollmmaass›› ggiibbii bbiirr
aayyrr››ccaall››¤¤›› vvaarrdd››rr..””

Küba’da bir tek tutuklu çocuk
yoktur. Çocuklar›n çal›flmas› yasak-
t›r. Bütün ekonomik ambargoya ra¤-
men Küba bbiinnddee 55..66 ile dünyada
bebek ölümlerinin en düflük oldu¤u
ülkedir. Ö¤renciler derslerden sonra
haftada 6 saat sanat çal›flmalar›na
kat›l›rlar. 

DDeevvrriimmccii HHaallkk ‹‹kkttiiddaarr››nnddaa da
çocuk eme¤inin sömürülememesi
hheerr ttüürrllüü yyaassaall,, kkuurruummssaall ddüüzzeenn--
lleemmee iillee garanti alt›na al›nacakt›r.
HHaallkk AAnnaayyaassaas› Tasla¤›’nda bu an-
lay›fl flu flekilde ortaya konulmufltur:

““MMaaddddee 3333:: hh--ÇÇooccuukkllaarr iiflflççii
oollaarraakk ççaall››flfltt››rr››llaammaazz.. ÇÇooccuukk eemmee¤¤ii
kkuullllaann››mm›› yyaassaakktt››rr.. ÖÖ¤¤rreenniimm ggöörreenn
ççooccuukkllaarr ee¤¤iittiimm pprrooggrraammllaarr›› dd››flfl››nn--
ddaa ççaall››flfltt››rr››llaammaazzllaarr..””

“Çocuklar›m›z en de¤erli hazi-
nemiz”, “gelece¤imizdir” sözleri,
do¤ru sözlerdir ama bugün kapita-
lizm taraf›ndan, burjuvazi ve kü-
çük-burjuvazi taraf›ndan içi boflal-
t›lm›fl sözlere dönüflmüfltür. 

E¤er onlar gelece¤imizse, onlar
bir toplumun hazinesi ise, bunun ge-
re¤i, onlar› kapitalizmin batakl›¤›n-
dan, kapitalizmin  yukar›da rakam-
lara dökülen bu alçakça ahlaki ve
ekonomik istismar›ndan kurtar›p,
onlara sosyalist bir dünya arma¤an
etmektir.

34 KAP‹TAL‹ZM 21 HHaziran 22009

“Çocuklar›m›z een dde¤erli
hazinemiz”, ““gelece¤imizdir”
sözleri,    ddo¤ru ssözlerdir ama
bugün kkapitalizm ttaraf›ndan,
burjuvazi vve kküçük-bujruvazi

taraf›ndan iiçi bboflalt›lm›fl ssözlere
dönüflmüfltür. 
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15 Haziran Pazartesi günü ga-
zetelerin manfletleri bir önceki
gün yap›lan Ö¤renci Seçme S›na-
v›’yla ilgili bafll›klarla doluydu.
“Son ÖSS zor de¤ildi”, “ÖSS adaylar› türbeye ak›n et-
ti”, “ÖSS’de hatal› soru iddias›" gibi bafll›klar bunlar-
dan bir kaç›… Asl›nda bu durum tan›d›kt›r bizlere.
Her sene yap›lan s›navdan sonra, bu sistemin so-
runlu oldu¤una, sorular›n niteli¤ine dair bir çok ha-
ber yap›l›r, baz› çözüm önerileri sunulur. Ama bun-
lar sistem içi teknik de¤iflikliklerden öteye geçmez
ve zaten bu “biçimsel”, “yüzeysel” yaklafl›mlar so-
nucunda, sistem, ö¤renciler için çözülemez bir so-
run yuma¤› haline getirilmifltir. 

Bu sene s›nava giren aday say›s› 1 milyon 350
bin. Sonuç malum; 1 milyon 350 bin adaydan 250-
300 bini bir lisans bölümüne yerleflebilecek, geri ka-
lan› ise ya tekrardan s›nava girmek için u¤raflacak
ya da art›k yavafl yavafl hayat›na yön vermeye ça-
l›flacak. Yeniden s›nava girmeye karar verenler yi-
ne dershanelere para yat›rarak gelece¤ini kurtar-
maya çal›flacak, çünkü baflka bir flans› yok. Düzenin
istedi¤i de tam olarak budur. Dershaneler düzen ta-
raf›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 politika-
s›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 be-
lirleyen, 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¤renci-
lerin daha fazla strese girerek bir tak›m psikolojik
sorunlar›n ortaya ç›kmas›na yol aç›yor. Bunun so-
mut örneklerini her sene yak›n çevremizde, okul-
larda ve bas›n yay›nda görüyoruz. Bu sene de s›nav
günü erkenden s›nava girecekleri okula gelen aday-
lar›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¤ren-
ci ise s›nav›n bitiminden birkaç dakika sonra kendi-
ni okulun üçüncü kat›ndan afla¤›ya att›. Sebebi ise
s›nav›n›n kötü geçmifl olmas›. Bu tür fleyler istisna-
s›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 sorulma-
s› gereken baz› sorular ortaya ç›k›yor. Ezberci bir
e¤itim sistemi ne kadar donan›ml› bireyler yetiflti-

rir? Zaten ezber olan bilgi birikimini bu tarz s›navlar
ne kadar ölçebilir? Bu tarz s›navl› sistemler ö¤renci-
lere istedikleri mesle¤i yapma, halk›n ve ülkenin ih-
tiyaçlar›na cevap olma imkan›n› ne kadar sa¤laya-
bilir? Bizce cevap nettir. Bu sistem ne donan›ml› in-
sanlar yetifltirir, ne ö¤rencilere istedikleri mesle¤i
yapma flans›n› verir, ne ülkenin ve halk›n ihtiyaçla-
r›n› gözetir, ne de bilgiyi ölçmede ölçüt olabilir.
Mevcut s›nav sistemleri, YÖK‘le birlikte gençli¤in
araflt›rmac›, ö¤renmek isteyen, sorgulayan yönleri-
ni törpülemek ve böylece devrimcileflmelerini, mü-
cadeleye ve örgütlenmeye yönelmelerini engelle-
meyi de amaçlayan bir öze sahiptir. Sistem bir ya-
n›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 konten-
janlar düzenleyerek, ö¤renciler içerisinden seçim
yapmaktad›r. Yerleflemeyen ö¤renciler ise umurla-
r›nda de¤ildir; iflsizler ordusuna kat›labilirler. 

Ülkemizde do¤ru düzgün bir e¤itim alabilmek
için bir emekçi ailesinin sahip oldu¤undan ve olabi-
lece¤inden daha büyük bir maddi varl›¤a sahip ol-
mak gerekir. Örne¤in burjuvalar›n çocuklar› bu tarz
s›navlarla hiç u¤raflmazlar. Nas›l, nerede, hangi e¤i-
timi almak istiyorsalarsa o e¤itimi al›rlar. Çünkü
özel okullara verecek yüz binlerce liras› vard›r on-
lar›n. Bu yüzden adaletsizdir e¤itim sistemi, adalet-
sizdir 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. Yüzbin-
lerce 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 geç-
tikçe 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. Yapa-
ca¤›m›z tek fley bu adaletsizli¤e karfl› örgütlenerek
sesimizi yükseltmek. Ancak bu flekilde bu adalet-
sizli¤e son verip kendi e¤itim sistemimizi kurabilir
ve bilimsel e¤itim alabiliriz. 

Gençlik Federasyonu

B‹R DEVLET 
POL‹T‹KASI: ÖSS 
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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 pat-
ronlar taraf›ndan engelleniyor. ‹flyerinde ço¤unlu¤u
elde edip sendika hakk› kazanmalar›na karfl›n Ecza-
c›bafl› patronlar› 25 iflçiyi iflten at›p yerine yeni iflçi
alarak sendika hakk›n› geçersizlefltirme yoluna git-
ti. ‹flçiler buna grevle cevap verdiler. Gebze Organi-
ze 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›kar-
maya, grevci iflçiler üzerinde bask› uygulamaya de-
vam 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 Kü-
resel ‹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 koflul-
lar›na, insan haklar›na nas›l sayg›l› oldu¤u reklam›-
n› da yapan holding, sendikal› olma hakk›n› kulla-
nan iflçisini hiç çekinmeden kap› önüne koyuyor. ‹fl-
çinin 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 göster-
mektedir. Bu da baflka bir gerçektir; kriz süreçleri
patronlar›n kazançlar›n› daha da art›rd›klar› süreç-
lerdir.

AKP iktidar› ne yap›yor? O da patronlar›n yan›n-
da, 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 ya-
salar› hat›rlayan AKP iktidar› nedense yasalar›n ifl-

çiler lehine karar verdi¤i durumda yasalar›n uygu-
lanmas›n› hat›rlamak bile istemiyor. Grevle hakk›n›
almaya çal›flan iflçiler, hukuki yollara da baflvurdu-
lar ve açt›klar› tüm davalar› kazand›lar. Ancak ne
gam! Patron için bunun hiçbir anlam› yoktur. Pat-
ronlar yasalar›n da üzerinde. Patronlar›n ç›karlar›
her fleyin üzerinde. ‹flçiler davalar› kazansalarda so-
nuç 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 on-
lar›n yasalar›ndan, ne devlet güdümlü, iflbirlikçi
sendika yönetimlerinden medet ummaktad›r. Mefl-
ruluk örgütlülü¤ümüzde, meflruluk direniflimizde,
grevlerimizde, dayan›flmam›zdad›r. Bunlar en bü-
yük 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. Örgüt-
lenmemizi, direniflimizi, dayan›flmam›z› suç olarak
göstermeye çal›fl›rlar. Bazen yasalar›, polisi, jandar-
may› karfl›m›za dikerler, yetmedi¤i yerde keyfili¤i,
yasad›fl›l›¤›...

Meflrulu¤umuzla ezip geçece¤iz bu bask›lar›. Bafl-
ka 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, emekçi-
sidir. Bugünkü tablo hiç kimseyi yan›ltmas›n, hiç
kuflkusuz devrimci iflçilerin öncülü¤ünde büyüklü
küçüklü direnifller yine bu topraklardan ç›kacak, di-
renifllere yeni halkalar eklenecektir.

Devrimci ‹flçi
Hareketi E Kart’ta Direnifl   

Kazanacak!

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

protesto etti. KESK Adana fiubeler
Platformu Dönem Sözcüsü ve Ha-
ber Sen fiube Baflkan› Kahraman
O¤uz taraf›ndan yap›lan aç›klama-
da siyasi iktidar›n cunta dönemi
uygulamalar›n› yeniden gündeme

koydu¤unu dile getirildi. 

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

Tutuklu Sendikac›lara Dayan›flma Mektubu



Türk-‹fl üyesi
iflçilerden eylem  

Türk-‹fl üyesi
iflçiler, Türk-‹fl'in
toplu sözleflmeler-
deki tutumunu ve
AKP hükümetinin
emekçi düflmanl›-
¤›n› protesto etti.
12 Haziran günü
Taksim AKM
önünde toplanarak,

Türk-‹fl 1. Bölge Temsilcili¤i'ne yü-
rüyen iflçiler, Taksim-Dolmabahçe
yolununu trafi¤e kapatt›rken, Türk-
‹fl Bölge Binas›’n› domates ve yu-
murta ya¤muruna tuttular. "Sefalet
zamm›na, iflten at›lmalara, k›dem
tazminat› gasp›na karfl› pazara de¤il
soka¤a mücadeleye” pankart› aça-
rak yürüyen iflçiler, yürüyüfl boyun-
ca "Genel Grev Genel Direnifl" slo-
ganlar› at›ld›. Eyleme ATV-Sa-
bah'ta grevde olan bas›n emekçile-
ri, E-Kart’ta grevde iflçiler ve Her-
kese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Plat-
formu bileflenleri de destek sundu.

Ankara’da Protesto!
Çankaya Belediyesi zab›talar›-

n›n iflportac›lara uygulad›¤› bask›-

lar protesto edildi. K›z›lay Yüksel
Caddesi’nde oturma eylemi yapan
iflportac›lar, s›k s›k ““zzaabb››ttaa tteerröörrüü--
nnee ssoonn,, kkaahhrroollssuunn CCHHPP,, iiflflbbiirrlliikkççii
zzaabb››ttaa”” sloganlar› atarak, zab›tala-
r›n bask›lar›na boyun e¤meyecekle-
rini ve CHP’li belediyenin tavr›n›
k›nad›klar›n› bildirdiler. 

Belediye-‹fl’ten grev
uyar›s›... 

11 Haziran’da Belediye-‹fl Sen-
dikas› üyesi iflçiler ‹stanbul Büyük-
flehir Belediyesi ile yürütülen Toplu
‹fl Sözleflmesi görüflmelerinin t›-
kanmas› üzerine sendika binas›
önünden Saraçhane’deki ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi’ne yürüyüfl
yapt›. Yürüyüflte Belediye-‹fl Sen-
dikas› 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›¤› “‹n-
sanca yaflayabilecek bir ücret ve
sendika yasam› istiyorum” kam-
panyas›n›n son aya¤› olan “Emekli-

ler Kürsüsü”nü 13 Haziran günü
Bak›rköy Özgürlük Meydan›’nda
kurdu. Emekli-Sen üyeleri kurduk-
lar› kürsüyle sorunlar›n› ve taleple-
rini yinelerken, kampanyalar› çer-
cevesinde yapt›klar› eylemler karfl›-
s›nda AKP iktidar›n›n tahammül-
süzlü¤ünü ve bask›lar›n› dile getir-
diler. 

Sa¤l›k emekçileri
“Tamgün” yasas›n›
protesto etti 

“Tamgün” yasas› olarak bilinen,
sa¤l›k alan›n›n tamamem ticarilefl-
mesini 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 ol-
duklar› birçok iflyerinde eylemler
yapt›. fiube pankartlar›n›n aç›ld›¤›
eylemlerde, “Sözleflmeli Köle Ol-
mayaca¤›z, Herkese Güvenli Sa¤-
l›k ve Gelecek, Sa¤l›kta Y›k›m›
Durdural›m” sloganlar› at›ld›. Ey-
lemlerde yap›lan aç›klamalarda,
tam gün yasa tasar›s›n›n sa¤l›kta
dönüflümün bir devam› oldu¤una
de¤inildi. 

Say›: 185 37EMEK

Avrupa Kamu Hizmetleri Sendi-
kalar› Federasyonu’nun (EPSU) 8.
Kongresi 11 Haziran günü, Brüksel
Belediye Baskan› Freddy Thiele-
mans yap›ld›. Kongrede Türki-
ye’den kat›lan SES Merkez Yürüt-
me Kurulu Üyesi Meryem Özsö¤üt
bir konuflma yapt›. Özsö¤üt konufl-
mas›nda; KESK’e yönelik yap›lan
son operasyonu, E¤itim-Sen hak-
k›nda aç›lan kapatma davas›n›,
Kürt halk›na yönelik uygulanan in-
kar ve imha politikalar›n›, 19 Ara-
l›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 ör-
nek vererek, Türkiye’deki polis flid-
detini ve hapishanelerdeki tecrit
gerçe¤ini dile getirdi. “Yaflas›n
Uluslararas› Dayan›flma” slogan›y-
la konuflmas›n› bitiren Özsö¤üt’ü
500’ü aflk›n sendikac› aya¤a kalka-
rak uzun bir süre alk›fllad›. 

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

lay›fl›yla örtüfltü¤ünü vurgulad›ktan
sonra baflta Meryem Özsö¤üt ol-
mak üzere, salonda bulunan bütün
sendikac›lar› selamlad›. Kongreye
Türkiye’den D‹SK Genel ‹fl Baflka-
n› Erol Ekici’nin de oldu¤u 11 kifli-
lik bir heyet kat›ld›. 

EPSU’nun 8. Kongresi’nde üye
say›s›n›n 224’den 255’ye ç›kart›ld›-
¤› aç›kland›.

Meryem Özsögüt Brüksel’de
Hak ve Özgürlük ‹hlallerini Anlatt›
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Küçük-burjuvazinin en taham-
mülsüz oldu¤u fley, statülerinin sar-
s›lmas›d›r. Statülerine yönelik bir
tehdit veya tehlike sezdi¤i anda, ta-
hammülsüzleflir, h›rç›nlafl›r, sald›r-
ganlafl›r. ‹lerici, demokrat bir kimli-
¤e sahip olmas›, küçük-burjuvazi-
nin bu özelli¤ini tümden ortadan
kald›rmaz. Öyle olur ki, küçük-bur-
juvazi, 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› so-
palara sar›l›p b›çak çekmifl durum-
da. 

Ama devrimciler bunun karfl›l›-
¤›nda ne sopalara sar›lacaklar, ne
b›çak çekecekler. ‹flte devrimcileri
Odalar’dan tasfiye etmeye çal›flan-
lara karfl› en güçlü silah›m›zla ce-
vap veriyoruz: Hakl›l›¤›m›zla, dev-
rimcili¤imizle, devrimci ideoloji-
mizle. 

3 ve 11 Haziran’da ‹nflaat Mü-
hendisleri Odas› (‹MO) Ankara fiu-

besi Küçük Kurulu’nda, kurul üye-
leri aras›nda “çat›flma!” ç›kt›¤› yan-
s›d› halka. Sorun üzerine Odalar ta-
raf›ndan yayg›n biçimde aç›klama-
lar yap›l›rken, burjuvazinin bas›n
yay›n organlar› da “çat›flma”y› kul-
lanmaktan geri kalmad›. 

NNee oolldduu??
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 Kuru-
lu üyesi, devrimci, demokrat, yurt-
sever mühendislere hakaret edile-
meyece¤ini aç›klarken, bu aç›kla-
maya tahammül edemeyen ‹‹MMOO
mmeerrkkeezz vvee AAnnkkaarraa fifibb.. yyöönneettiicciillee--
rrii,, sözlü sald›r› bafllatmalar›yla Kü-
çük Kurul'da kavga ç›kt›.

Sald›rgan ‹MO yöneticileri, ggüü--
vveennlliikktteenn ssaa¤¤llaadd››kkllaarr›› ssooppaallaarrllaa
devrimci, demokrat, yurtsever mü-
hendisleri darp etmek istediler. Bu
sald›r› karfl›s›nda, devrimci, demok-
rat, yurtsever mühendisler kendile-
rini korumak zorunda kald›lar ve
sald›rganlar› geri püskürttüler. 

3 Haziran’da yap›lamayan Kü-
çük Kurul, 11 Haziran’da devrimci
mühendislerden habersiz yap›lmak
istendi. 

‹MO Ankara fiubesi yönetimi
‹‹vvmmee DDeerrggiissii üüyyeelleerriinnee,, öö¤¤rreenncciillee--
rree vvee bbaazz›› bbaaflflkkaa mmuuhhaalliifflleerree haber
vermeyerek gizli bir Küçük Kurul
toplamak istemiflti. Ancak ‹vme
Dergisi, muhalif olan herkesin
‹MO'dan tasfiyesini amaçlayan bu
anti-demokratik giriflimi kabul et-
meyece¤ini ve toplant›ya kat›laca-

¤›n› duyurarak bu oyunu bozdu. 

Fakat o gün, orada onlar bir gü-
ruh bekliyordu. Baz›lar›n›n elinde
b›çak olan ve Küçük Kurul üyesi ol-
mayanlar›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 Mü-
hendis ve Mimar Odalar› Birli¤i) ve
‹MO etkin yönetim anlay›fl›n›n he-
def göstermesinin sonucunda ‹MO
Küçük Kurul üyesi ‹vme ve Genç
‹MO üyeleri bir lliinnçç ggiirriiflfliimmiinnee
mmaarruuzz kkaalldd››llaarr.. Sonras›n› Art› ‹v-
me’nin aç›klamas›ndan aktaral›m:

“Toplant› salonu giriflinde
TMMOB Baflkan›'n›n gözü önünde
‹MO yöneticileri, eli b›çakl› sald›r-
gan grubu da arkalar›na alarak,
hiçbir hukuki ve meflru dayana¤› ol-
mad›¤› halde arkadafllar›m›z› Kü-
çük Kurul toplant›s›na almayacak-
lar›n› belirtmifl, ard›ndan da Yay›n
Kurulu üyelerimize dönük sataflma
ve k›flk›rtmalarda bulunmufllard›r.
Daha sonra mühendis-mimar olma-
yanlar›n ço¤unlu¤unu oluflturdu¤u
grup, arkadafllar›m›z›n etraf›n› sa-
rarak sald›rm›flt›r. Bu sald›r› sonu-
cunda arkadafllar›m›z çeflitli yerle-
rinden yaralanm›fllard›r.

Sald›r›n›n ard›ndan da PPOOLL‹‹SS
DDEESSTTEE⁄⁄‹‹YYEE devrimci mühendis-
lerin, ö¤rencilerin Küçük Kurul'a
kat›lmas› engellendi.

TMMOB tarihinde ilk kez,
TMMOB Yönetim Kurulu Baflka-
n›’n›n da kat›ld›¤› bir toplant›, dev-
rimci demokrat üyeleri engelleyen
bir ppoolliiss bbaarriikkaatt›› aarrkkaass››nnddaa ger-
çeklefltirilmifltir. 

PPoolliiss flfleemmssiiyyeessii aalltt››nnddaa yyaapp››llaann

‹‹MMOO AAnnkkaarraa fifiuubbeessii KKüüççüükk KKuurruulluu’’nnddaa

Devrimcilere SSald›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 yyerleflmifl sstatüko-
culuk vve rreformizm, ddev-
rimci mmuhalefete kkarfl›
adeta sseferberlik iilan eetti.

uGerçe¤i tters yyüz eeden bbil-
gilendirmelerle yyap›lan
aç›klamalar›, yyar›n oo ooda-
lar savunamayacakt›r. 

uGerçek ttüm ttekkelerden,
devrimcilik ttüm sstatüko-
lardan ggüçlüdür! 



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, de-
mokratik bir kitle örgütü ad›na
utanç vericidir ve bu karar› alanlar,
tarih karfl›s›nda bu kararlar›n› savu-
namayacaklard›r. Bu kesindir. 

SSoorruunn nneeddiirr??
Mimar Mühendis odalar›, y›llar-

d›r reformizmin, CHP’li sosyal de-
mokratlar›n etkisi alt›nda dina-
mizmlerini kaybetmifl, büyük ölçü-
de düzen solculu¤unun beslendi¤i
kaynak haline gelmifllerdir. 

Devrimci, demokrat mühendis-
ler, bu statükoyu elefltirmekte, düze-
nin mimar, mühendisleri kendi
çarklar› içine çekmesinin bir arac›
olarak oligarfli taraf›ndan gündeme
getirilen “yetkin mühendislik” anla-
y›fl›na karfl› güçlü bir karfl› ç›k›fl ör-
gütlemektedirler. Mevcut yönetim-
ler, bunun karfl›s›nda ideolojik bir
mücadeleyle de¤il, tasfiyecilikle,
burjuva siyasetin yöntemleriyle ve
sald›rganl›klar›yla ç›kmaktad›rlar.
KKoorrkkuullaarr›› ssttaattüülleerriinniinn bboozzuullmmaass››
vvee ““DDeevvrriimmccii BBiirr TTMMMMOOBB YYaarraa--
tt››llmmaass››”” mmüüccaaddeelleessiiddiirr..

Baflka bir deyiflle, sorun, refor-
mizmin ideolojik olarak devrimcile-
rin karfl›s›nda duramay›p, baflka
yollara sapmas›d›r. Çok aç›k ki,
devrimci mimar, mühendisler, bu-
gün say›sal anlamda çok güçlü de-
¤illerdir; ama hakl›d›rlar, ideoljik
olarak güçlüdürler. Küçük burjuva-
zi iflte bu noktada sorunu “kavgaya”

tafl›yan taraft›r. 

Bu korku, yaz›m›z›n en baflta
iflaret edildi¤i gibi, küçük-burjuva-
ziyi sald›rganlaflt›rmaktad›r. Nite-
kim, 3 ve 11 Haziran’daki sald›r› ilk
de¤ildi. 

1- ‹MO Ankara fiubesi yönetim
kurulu yedek üyesi olan ‹vme Der-
gisi yay›n kurulu üyesi iki mühen-
dis, ‹vme Dergisi'nin Yetkin ‹nflaat
Mühendisli¤i uygulamas›na karfl›
sürdürdü¤ü mücadeleyi hazmede-
meyen yönetim kurulu üyeleri tara-
f›ndan tasfiye edilmek istendi. Nor-
mal 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 belirlenmesin-
de, ‹MO Ankara fiubesi yönetimi,
ö¤rencilerin oylar›yla seçilen OD-
TÜ temsilcilerini de¤il, seçileme-
yen kendi adamlar›n› atad›lar. Ö¤-
rencilerin iradesini çi¤neyen bu an-
ti-demokratik tutum, ö¤renci örgüt-
lülü¤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› ola-
rak görev yapan AAlleevv fifiaahhiinn’i, hiç-
bir gerekçe göstermeden görevden
ald›. Üstelik Alev fiahin, bu sald›r›-
n›n öncesinde tutuklanm›fl ve tahli-
ye olal› çok k›sa bir süre olmufltu. 

4- 1144 MMaarrtt 22000099’’ddaa 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 fiu-
besi'nden baz› yöneticilerin önce
ssöözzllüü,, ard›ndan ffiizziikkii ssaalldd››rr››ss››nnaa
mmaarruuzz kkaalldd››llaarr.. Sald›rgan yönetici-
ler ö¤rencilere a¤za al›nmayacak
küfürler etmifl, onlar› Amerikan
ajanl›¤›yla suçlam›fl, ard›ndan tek-
me ve tokatlarla ddaarrpp etmifllerdir. 

1 Nisan 2009'da yap›lan ‹MO
Ankara fib. Küçük Kurulu'nda +‹v-
me yay›n kurulu üyeleri ve Genç-

‹MO'lu ö¤renciler sald›rganlar›n
özür dilemelerini talep ettiler. An-
cak sald›rganlar orada de¤ildi.

5- 4 Nisan 2009’daki TTMMMMOOBB
DDaann››flflmmaa KKuurruulluu'nda ‹vme üyeleri
ve ö¤renciler, kürsüde küfür ve da-
yak olay›n› gündeme getirerek özür
talebini tekrarlad›lar. Talep kabul
edilmedi. “fiiddet” karfl›tlar›, neden-
se o gün sesini ç›karmad›. 

6- ‹MO yöneticileri May›s ay›n-
da gerçeklefltirilen ‹MO Ankara fiu-
besi Küçük Kurulu'nda hakaretleri-

Say›: 1185 39STATÜKOCULUK

EL‹ SSOPALI, BBIÇAKLI
SERSER‹ GGÜRUHU KK‹M
GET‹RD‹?

Küçük Kurul’u sopalarla basan
eli b›çakl›, sopal› bir serseri güruh,
devrimci, demokrat, yurtsever mü-
hendislere sald›rt›lm›flt›r.

SSOORRUUYYOORRUUZZ::

Eli b›çakl›, sopal› o serseri güru-
hunu K‹M VEYA K‹MLER GET‹R-
D‹ ORAYA?

Sald›r›n›n görüntüleri vard›; ora-
da çeflitli sol gruplara mensup insan-
lar görülüyor, o gruplar, bu insanla-
r›n o serseriler güruhunda yer al›p
devrimcilere sald›rmas›n› OONNAAYYLLII--
YYOORRLLAARR MMII??

‹stiyor ve bekliyoruz ki, o güru-
hun içinde üyeleri, taraftarlar› yer
alan gruplar ya bu sald›r›ya iradi ola-
rak kat›ld›klar›n› aç›klayacak ya da o
insanlar›n› elefltirip, devrimcilere bu
sald›r›n›n bir parças› olman›n öze-
lefltirisini vereceklerdir.   

TTüümm OOddaa yyöönneettiimmlleerrii,, 

Bir odan›n demokratik faaliyetle-
rine eli b›çakl›, sopal› serseri güru-
hunu getirenleri aç›¤a ç›karmakla
yükümlüdür. En baflta TMMOB yö-
netimi olmak üzere, bu herkesin gö-
revidir. 

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
““kkiimmiinn ggüüccüü kkiimmee yyeetteerrssee”” anlay›fl›
üzerinden geliflecektir ve bunun so-
rumlusu da bu sald›r›ya ortak olan-
lar, sessiz kalanlar olacakt›r.

Polis kkuflatmas› ssayesinde
al›nan bbu kkarar, eelbette

meflru dde¤ildir, ddemokratik
bir kitle öörgütü aad›na uutanç

vericidir ve bbu kkarar›
alanlar, ttarih kkarfl›s›nda bbu

kararlar›n› ssavunamayacak-
lard›r. BBu kkesindir.
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ni ve kabaday›l›klar›n› sürdürerek,
+‹vme Dergisi okurlar›na karfl› “fa-
flist, Ayd›nl›kç›” gibi sözlerle sald›r-
d›lar. Ö¤rencilerin örgüt içi demok-
ratik iflleyiflin kurallar›n› hat›rlatma-
s›na ra¤men, sald›rganlar Küçük
Kurul boyunca tacizlerini sürdürdü-
ler.

Oda çal›flan› ‹vme okurlar›na is-
tifa etmeleri için bask› yap›lmas›,
oda çal›flanlar›n›n “‹vmeciler’e siz
yüz veriyorsunuz sizi atar›z” diye
tehdit edilmeleri gibi, s›radan burju-
va 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›¤›
33 vvee 1111 HHaazziirraann’’aa gelindi. 

Statükoculuk, sald›rd›. 

Sald›rgan statükoculuk, sald›r›-
n›n hemen arkas›ndan gerçekleri
çarp›tarak, çi¤ söylemlere baflvura-
rak üste ç›kmaya çal›flt›. 

AAss››ll ssaalldd››rr››nn››nn kkiimmee vvee nnaass››ll
yyöönneellddii¤¤iinnii,, bbuu üüllkkeeddee
yyaaflflaayyaann hheerrkkeess bbiilliirr;;
ggeerrççee¤¤ee ssaayygg››ll›› oolluunnmmaall››dd››rr

Odalar, kelimenin mecazi de¤il,
gerçek anlam›yla “bir dü¤meye ba-
s›lm›fl gibi!” aç›klamalar yapt›lar. 

Oligarflinin say›s›z sald›r›s› kar-
fl›s›nda gösterilmeyen bu mmeerrkkeezzii--
lliikk ve rreefflleekkss, ne yaz›k ki devrimci-
lere karfl› gösterilmifltir. 

Fakat buna ra¤men, biz tüm oda-
lar›n aç›klamalar›n› ciddiye ald›k,
okuduk, sorunu gerçekten çözmeye
dair bir tek cümle yazanlar›n aç›kla-
mas›na önem verdik ve veriyoruz. 

Ama flunu belirtmeliyiz ki, kim-
se, 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

iktidar›n aç›k ya da örtük sald›r›la-
r›na direnirken, bir taraftan da de-
mokrasi 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¤ifltiri-
len yasa ve yönetmeliklerle
TMMOB ve ba¤l› Odalar› köfleye
s›k›flt›r›lmak istenmekte... sistemli
bir sindirme operasyonu sürdürül-
mektedir. Sald›r›n›n, böylesi bir dö-
neme denk gelmifl olmas› üzüntü ve-
rici oldu¤u kadar da manidard›r. ”

Neymifl o “mmaanniiddaarr” olan, aç›k-

lay›n da herkes bilsin!

Devrimciler, demokratlar, ayd›n-
lar, laf› öyle doland›rmazlar, aç›k
aç›k söylerler. Aç›klay›n nedir “ma-
nidar” olan?

Siz o “manidar”la kastetti¤inizi
aç›klayamaz ve kan›tlayamazsan›z,
o zaman sizin aç›klaman›z›n kendi-
si flaibeli hale gelir. 

Devrimciler, demokratlar, ortal›-
¤a flaibe yayacak sözler atmazlar.
Bunu yapan yeterince yer var zaten. 

Dahas›, kimse “sald›r› alt›nda-
y›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

YETK‹N MMÜHEND‹SL‹K NNED‹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 ta-
raf›ndan oluflturulmufl farkl› kurumlara devredilir. Çeflitli ülkelerde farkl› uy-
gulamalar› bulunmaktad›r. Örne¤in ABD’de profesyonel mühendis olabil-
mek 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 pro-
fesyonel 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¤i-
timi hiçe say›lmakta ustal›k-ç›rakl›k e¤itimi ön plana ç›kar›lmakta ve özel-
likle 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 sö-
mürüsünü 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 sü-
reçte mühendislik, mimarl›k, doktorluk, avukatl›k, veterinerlik gibi alanlar
emperyalizmin ç›karlar› lehine yeniden düzenlenmektedir.  Türkiye taraf›n-
dan 1 Ocak 1995 y›l›nda imzalanan GATS (Hizmet Ticareti Genel Anlaflma-
s›( da mühendislik alan›n› emperyalist talana açan bir anlaflmad›r. Ülkemizde
yetkin mühendislik kavram›, GATS‘›n  kabul edilmesi ile hizmet sektörün-
deki 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› günde-
mine de ‘’uzman mühendislik’’ kavram› ile girmifltir. TMMOB etkin yöne-
tim anlay›fl› taraf›ndan 50 binden fazla insan›m›z›n öldü¤ü 17 A¤ustos Mar-
mara depremi de bu yetkin mühendisli¤in uygulanmamas›n›n bir sonucu ola-
rak gösterilmifltir. Oysa ayn› yönetim anlay›fl›, mesleki etik kurallar›n› hiçe
sayan tamamen ticari kayg›larla hareket ederek bu ölümlere sebep olan mü-
hendis üyeleri hakk›nda hiçbir ifllem yapmam›flt›r.



de¤il, devrimcileredir. ‹flkenceler,
katletmeler, F Tipleri, tecrit, bask›n-
lar, komplolar, devrimcileredir,
Odalara de¤il. 

Hele flu cümleye bak›n:

“TMMOB Makina Mühendisleri
Odas›, Ankara'da ilerici kamuoyu
Konur sokak ve çevresindeki faflist-
polis iflbirli¤i provokasyonlar›yla
meflgulken kendini bilmez bir gru-
bun tam bir apolitizm ile ‹MO top-
lant›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›ra-
cak. Siz çat›flma nedir, bilir misiniz?
Siz K›z›lay’da, Beyaz›t’ta, Gazi’de,
Yenibosna’da, Nurtepe’de, Küçü-
karmutlu’da, k›sacas›, bu ülkenin
onlarca yerinde o çat›flmalarda on-
larca flehit verenlere, çat›flma üze-
rinden 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 gör-
meyece¤i de aç›kt›r. Enginler’i
Odalar de¤il, devrimciler flehit veri-
yor. S›rt›ndan kurflunlananlar, oda-
lar›n üyesi de¤il devrimciler. Bir ge-
cede, 100-120 kifliyi gözalt›na al›p
tutuklad›klar› komplolar, odalara
de¤il, devrimcilere karfl› düzenleni-
yor. 

Bu yüzden, Odalar, aç›klamala-
r›nda bu tür “tam sald›r› alt›nday-
ken...” diye cümleler kurmaktan
vazgeçmelidirler. 

DDKKÖÖ’’lleerr ““hhuuzzuurreevvii””
ddee¤¤iillddiirr;; iiddeeoolloojjiikk,, ppoolliittiikk
mmüüccaaddeellee zzeemmiinniiddiirr::

‹nflaat Mühendisleri Odas›, yap-
t›¤› aç›klamada diyor ki, 

“Kendilerini Art› ‹vme olarak
adland›ran grup... ‹MO' nun de-
mokratik iç huzurunu bir süredir
sistemli bir flekilde provoke etmeye
çal›flm›flt›r. ”

“Demokratik iç huzur” dedikleri

nedir? Demokratik kitle örgütlerin-
de yeni bir kavram m› icat ediliyor?
Bir DKÖ’de “iç huzur” demek,
kimsenin hiçbir fleyi elefltirmemesi-
dir. Yani statükolar›na dokunulma-
mas›d›r. “Demokratik iç huzur” de-
dikleri, statükolar›yla bafl bafla ya-
flamakt›r. 

Bir DKÖ’de “huzuru” sa¤la-
mak, tüm elefltirileri susturmak, her
türlü muhalefeti yok etmektir. Ve
biz bu “huzur” anlay›fl›n› iyi tan›yo-
ruz, 12 Eylüller’den tan›yoruz. 

Bu anlay›fl›n bir devam› olarak
aç›klamalarda bir de flu vurgu var:
““TTMMMMOOBB üüzzeerriinnddeenn ssiiyyaasseett yyaapp--
mmaayy››nn..””

Peki ne üzerinden siyaset yap›-
l›r? KESK üzerinden yapmay›n,
D‹SK üzerinden yapmay›n, dernek-
ler üzerinden yapmay›n, Ö¤renci
dernekleri üzerinden yapmay›n,
Aleviler üzerinden yapmay›n, Kürt-
ler üzerinden yapmay›n, iflçiler, me-
murlar, serbest meslek sahipleri
üzerinden siyaset yapmay›n. Peki
siyaset nerede, nas›l yap›lacak? Bu
apolitiklefltirmeyi savunan bir anla-
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Kendilerini POL‹TEKN‹K Gru-
bu olarak adland›ran gruptaki mü-
hendisler, yapt›klar› aç›klamada Art›
‹vme grubunu sald›rgan olarak gös-
terirken flöyle diyorlar: “Mühendis-
leri Odas›nda henüz toplant› düzeni
oluflturamadan +‹vme grubunun ön-
ce sözlü sald›r›s›na u¤rad›...”

“Henüz toplant› düzeni oluflturul-
madan...” nnee ddeemmeekk?? Durumu izah
edememenin sonucu olarak kullan›l-
maktad›r bu garip kavram. Politek-
nik grubu asl›nda olay›n geliflimini
de itiraf etmifl oluyor. Ne yapm›fl Ar-
t› ‹vmeciler? SSÖÖZZ ‹‹SSTTEEMM‹‹fifi.. Peki
SSÖÖZZ VVEERR‹‹LLMM‹‹fifi MM‹‹??

Bunu yazm›yor, yazam›yor  Poli-
teknikciler. Yazamad›klar› için, yu-
kar›daki garip kavrama baflvuruyor-
lar. 

Onlar›n yazamad›¤›n› biz söyle-
yelim: ‹‹vvmmeecciilleerree ssöözz vveerriillmmeemmiiflfl--
ttiirr.. “Toplant› düzeni sa¤lanmad›” vs.

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›y-
sa da devrimci mühendislerin bun-
dan haberi yoktu. Onlar söz istediler,
söz verilmedi, haklar› gasbedildi, de-
mokratik çal›flmalar›n›n önüne zor-
bal›kla geçildi ve sözlü sald›r›ya ma-
ruz 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 uzak-
laflt›r›lmas›yla sona erdi.”

PPEEKK‹‹ ‹‹VVMMEE GGRRUUBBUU BB‹‹NNAA--
DDAANN NNAASSIILL UUZZAAKKLLAAfifiTTIIRRIILL--
DDII?? Bunu da yazm›yor Politeknik
Grubu. Arkadafllar, istediklerini ya-
z›yor istediklerini yazm›yorlar. 

Onlarla ayn› anlay›fltaki SSeennddii--
kkaa..oorrgg da, ayn› keyfiyetle davran›-
yor. Küçük Kurul’daki sorunu yans›-
t›fl biçimine bak›n:

“‹nflaat Mühendisleri Odas›'n›n
bugün yapt›¤› aç›klamada, ‘kendile-
rini Art› ‹vme olarak adland›ran
grubun sopalarla sald›r›s›nda top-
lant›n›n divan baflkan› Taner Yüz-
geç'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¤il-
ler, ya da statükocularla ittifaklar› ve
devrimcilere tahammülsüzlükleri bu
baya¤› abart›lardan medet umacak
kadar köklüdür. 

Devrimcilere sald›r›ld›¤›nda sus-
tuklar› ve devrimcilere karfl› militan-
ca karfl› koyduklar› için statükocular-
dan ve düzen solculu¤undan teflek-
kür alanlar, bu teflekkür üzerine iyi
düflünmelidirler bizce. 

Düzen solculu¤undan ve statükoculuktan 
teflekkür alanlar düflünmelidir!
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y›flt›r. Bu, sendikalardan
odalara kadar tüm demok-
ratik kitle örgütlerini “par-
tiler üstü” hale getirmeye
çal›flan bir anlay›flt›r.

Yoksa kastedilen flu
mudur; “TMMOB üzerin-
den...” sadece reformist,
legal partilerle ilgili mi si-
yaset yap›labilir? 

Bir merkezi kavram da
devrimci mimar-mühen-
dislerin sürekli olarak
“dar grup ç›karlar›”, “dar grup si-
yaseti”, dar grupçu-faydac› hesap-
lar” kavramlar›yla suçlanmas›d›r.
Bu anlay›fl›n gidece¤i yer ihbarc›l›k-
t›r. Kendilerine siyaset hakk› tan›-
y›p, devrimcilere bu hakk› tan›ma-
yan, y›llard›r “onlar örgüt” veya
benzer söylemlerle propaganda ya-
panlar, devrime de¤il, emperyaliz-
min terör demagojisine hizmet ettik-
lerini art›k anlamal›d›rlar. 

Reformizm, devrimcilere karfl›
böyle merkezi, dinamik ve militan
bir refleks göstermekte birleflmifltir. 

Ruh halleri ve düflünce yap›lar›,
nnee oolluurrssaa oollssuunn,, devrimcilere karfl›
reformist yönetimleri ve statükocu-
lu¤u savunmakt›r. 

Baz› odalar ad›na yap›lan aç›kla-
malardaki “TMMOB'nin ve Odam›-
z›n alaca¤› her türlü giriflimin arka-
s›nda oldu¤umuzu bildiririz” sözle-
ri devrimci, demokrat bir dayan›fl-
man›n de¤il, statükoculuk dayan›fl-
mas›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 anla-
y›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 hu-
kuku bile bir sorun oldu¤unda karfl›
taraf› dinlemeyi öngörür, karfl› tara-
f›, karfl› taraftaki devrimcileri dinle-
meye gerek bile duymadan nas›l
“ne yaparsan›z yap›n arkan›zda-

y›z” denilebilir? Bu demokratça ve
adaletli de¤ildir. 

OOddaallaarr’’ddaa ddeevvrriimmcciilleerree
ssaalldd››rr›› oolluurrkkeenn ssuussaannllaarr,,
bbuuggüünnüünn ddee
ssoorruummlluussuudduurrllaarr!!

Jeoloji Mühendisleri Odas›’n›n
aç›klamas›ndaki bir noktan›n üze-
rinde durmal›d›r herkes. Diyor ki
Jeoloji Mühendisleri:

“Bugün gelinen sürecin bütünü
de¤erlendirildi¤inde; 14 Mart’taki
‹MO Ö¤renci Kurultay›’nda yafla-
nanlar 4 Nisan 2009 tarihinde yap›-
lan TMMOB Dan›flma Kurulu’nda
dile getirilmifl olmas›na ra¤men
aaçç››kkllaayy››cc›› cceevvaapp vveerriillmmeemmiiflfl,, konu
TMMOB ortamlar›nda ttaarrtt››flfl››llmmaa--
mm››flfl,, biz dahil odalarca ddee¤¤eerrlleennddii--
rriillmmeeyyeerreekk eksik davran›lm›flt›r. Sa-

dece 3 Haziran tarihinde yafla-
nan olaya odakl› olarak
TMMOB ve Odalarca sürecin
de¤erlendirilmesi TMMOB içe-
risinde bir öötteekkiilleeflflttiirrmmee anla-
m›na gelecektir. ”

Bugüne kadar susup, son tar-
t›flmalarla ilgili olarak seferber-
lik halinde aç›klamalar yapan
tüm Odalar, burada aç›kça orta-
ya konulan durumu sorgulama-
l›d›rlar. 

Bu sald›rgan, tahammülsüz
tav›r ve politikalar üzerine defalarca
aç›klama yap›ld›; neden dinlemedi-
niz? Neden de¤erlendirmediniz?
Neden bu sorun nedir, ne oluyor,
nereden kaynaklan›yor diye sorma-
d›n›z? Statüleriniz içinde rahatt›n›z
çünkü. Devrimcilere sald›r›lm›fl,
devrimcilerin engellenmifl olmas›
sizi ilgilendirmedi ve rahats›z etme-
di. ‹flte bu noktada, bugün o aç›kla-
malar› yaparken, geçmifli sorgula-
madan bugüne dair söz hakk›n›z›n
olamayaca¤›n› görmelisiniz. 

Y›llard›r bu tahammülsüzlükler-
le, odalarda adeta saltanat kuran bu
anlay›fllarla mücadele veren ve bu-
nu devrimci ilkelerle, kurallarla, de-
mokratik mücadele gelenekleriyle
yapanlara kimse demokrasi dersi
veremez. Kimse de buna kalk›flma-
s›n. Kimse bize fliddet üzerine ah-
kam kesmesin. 

SSaalldd››rr››,, seçilmifl ö¤rencilerin
atamas›n›n yap›lmamas›d›r. SSaalldd››rr››,,
Yönetim Kurulu yedek üyelerinin
burjuva ayak oyunlar›yla tasfiye
edilmesidir. SSaalldd››rr››,, -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. SSaalldd››rr››,, söz hakk›n›n yok
edilmesidir. 

Bütün bunlar olurken ve 14
Mart’taki sald›r›da oldu¤u gibi, fizi-
ken de fliddet kullan›l›rken, hiçbir
odan›n “fliddet karfl›tl›¤›”na dair bir
aç›klamas› duyulmad›. 

Bugün aç›klamalar›nda devrim-
cilere karfl› fütursuzca, sorumsuzca
ve üstelik ö¤renmeden, araflt›r›p so-
ruflturmadan ““ççiirrkkiinn ssaalldd››rr››””,, ““vvaahh--

Tüm OOda yyönetimleri,
‹MO’da aal›nan AArt› ‹‹vme
üyesi vve ookurlar›n›, ÇÇa¤dafl
Mühendisler Grubu’ndan çç›-
kar›lmas› kkarar›n› mmeflru
görmediklerini aaç›klamal› vve
karar›n iiptali iiçin ttav›r alma-
l›d›rlar!

Tüm ddemokrat, iilerici
Oda yyönetimleri,
devrimcilerin ttasfiyesine,
devrimcilerin zzorbal›kla
susturulmaya ççal›fl›lmas›na
tav›r almal›d›rlar. 

Kendi iiçindeki eelefltirileri
susturanlar, ddemokrat
olamaz ddemokratik bbir kitle
örgütünü yyaflatamaz. 



flflii ssaalldd››rr››””,, ““iillkkeelllliikk”” gibi kavramla-
r› kullananlar, yukar›daki sald›r›lar›
“uygar” m› bulmufllard›r o zaman?
Seçilmifl insanlar› tasfiye etmek,
Odalarda elefltirenleri yönetim yet-
kisiyle, o da olmazsa fiilen sald›ra-
rak 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›, sseeççiimm ssoo--
nnuuççllaarr››nn›› uuyygguullaammaammaakk m›d›r?! 

3 Haziran’daki kavgan›n gelifli-
minde 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, ddeevvrriimmccii,, ddeemmookkrraatt,, yyuurrttssee--
vveerr mmüühheennddiisslleerree hhaakkaarreett eeddiilleemmee--
yyeeccee¤¤iinnii ortaya koyarken, bbuunnaa ta-
hammül edemeyen ‹MO merkez ve
Ankara fib. yöneticilerinin sözlü sal-
d›r› bafllatmalar›yla kavga ç›km›flt›r. 

Bu kavga s›ras›nda da TTaanneerr
YYüüzzggeeçç,, devrimci, demokrat, yurt-
sever mühendislerin ve ö¤rencilerin
hedefi de¤ildir. Ona yönelik do¤ru-
dan bir sald›r› da yoktur. Araya gir-
di¤inde darbeye maruz kalm›flt›r ve
kimin vurdu¤u halen belli de¤ildir. 

Devrimci demokrat mühendis-
ler, sald›rmam›fl, sald›r›ya karfl›
kendilerini savunmufllard›r. Bu,
devrimci demokrat mühendislere
yönelik her türlü tasfiyenin, taham-
mülsüzlü¤ün ve fiziki sald›r›lar›n
gerçekleflti¤i tüm süreç boyunca ge-
çerli olmufltur. Devrimci demokrat
mühendisler, fiziki sald›r›ya maruz
kald›klar›nda bile cevap vermediler,
karfl›l›¤›nda kürsüden konufltular,

bildirilerini da¤›tt›lar. Son olayda
da sald›r›ya karfl› kendilerini savun-
man›n d›fl›nda bir tav›r ve anlay›flla-
r› söz konusu de¤ildir. 

SSaavvaaflfl››llmmaass›› ggeerreekkeenn
ggüüççlleerr bbeelllliiddiirr!!

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›k-
lar›na tan›k olmad›¤›m›z statükocu-
luk, 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 eyle-
me kat›lmam›fl düzen solcusu mü-
hendisler, söz konusu “devrimci bir
TMMOB” için mücadele eden dev-
rimciler oldu mu, b›çaklarla, sopa-
larla sald›rmaktan, siyaset yasa¤›
uygulamaktan geri durmad›lar. Kefl-
ke bu “militanl›¤›”, odalar›n faali-
yetlerinin karfl›lar›na ç›kan gericile-
re, faflistlere karfl› gösterebilselerdi. 

Mülkiyetçilik ve statükoculuk,
‹MO yönetiminin dilinde ““...... bbuu
ooddaa bbeenniimm mmaall››mm,, iisstteemmeezzsseemm ggiirree--
mmeezzssiinniizz”” flekline bürünebilmekte-
dir. Oysa oralar› “mal” haline getir-
mek de¤il, devrimcilefltirmek, anti-
faflist, anti-emperyalist bir mevzi
yapabilmektir önemli olan. Mimar,
mühendis yüzbinlerce ayd›n›, hal-
k›n mücadelesine seferber edebil-
mektir. Devrimci, demokrat, yurtse-
ver mühendislerin amac› budur. 

TMMOB, 25-28 May›s 2006’da
Ankara’da 39’uncu dönem ola¤an
genel kurulu yapm›flt›. Bugüne uza-
yan kavgan›n ipuçlar› oradayd›. 

Bir tercih yap›yordu reformizm:

““BBuu ggeelliiflflmmeelleerrddeenn iillkkii;; Devrim-
ci demokrat mühendislerce sunulan,
bu ülkenin en önemli sorunlar›n›n
bafl›nda gelen 122 ölümlü tteeccrriittii
iiffaaddee eeddeenn öönneerrggeenniinn rreeddddeeddiillmmee--
ssiiyyddii.. Bir di¤eri ise... TMMOB’un
AAvvrruuppaa BBiirrllii¤¤ii’’nnddeenn ffoonnllaannmmaass››nnaa
kap› açan önergenin kabülüydü.
ÜÜççüünnccüü geliflme ise; oligarflinin yo-
¤un bask›lar› ile karfl› karfl›ya bulu-
nan gençlikle dayan›flman›n redde-
dilmesi ve kurula kat›l›p söz almak
isteyen gençlerin konuflma istekleri-
nin kaba bir biçimde engellenme-
siydi.” (Yürüyüfl, 4 Haziran 2006,
Say›; 55)

Düzen içi politikalar ve statüler,
böyle böyle pekiflmektedir. 11 Hazi-
ran’da devrimcilere karfl› eli b›çakl›
ve sopal› güruhu sald›rtanlar, ba-
¤›ms›zl›¤› modas› geçmifl bir dü-
flünce olarak gören, AB fonlar› ile
beslenmeyi normal sayanlard›r.
Devrimcilere b›çak çekenler, hapis-
haneleri kendi sorunu olarak gör-
meyen, 122 flehide sayg› duymaya-
cak kadar de¤er yitimine u¤rayan-
lard›r. Tasfiyeci, zorba ve sald›rgan
anlay›fllara karfl›, devrimci-demok-
rat mühendislerin “devrimci
TMMOB” yaratma mücadelesi sü-
recektir. B›çak ve sopalarla devrim-
cileri düflüncelerinden ve hedefle-
rinden vazgeçiremeyeceklerini ha-
t›rlatmaya gerek yok san›r›z. 

Say›: 1185 43STATÜKOCULUK

Tutuklamalar
Protesto Edildi!
TMMOB’un ö¤renci üyeleri, 21
May›s’ta gözalt›na al›n›p, ç›kar›ld›k-
lar› mahkemece tutuklanan arkadafl-
lar›n›n serbest b›rak›lmas› için 12
Haziran günü K›z›lay Yüksel Cad-
desi’nde yapt›klar› bir eylemle ta-
leplerinin dile getirdiler. Eyleme
Halk Cephesi ve  demokratik kitle
örgütleri de kat›ld›.
Eylemde; “Bizler de TMMOB ör-

gütlülü¤ünün birer parças› ve gele-
ce¤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 yurt-
sever 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” slo-
ganlar›yla sona erdirildi. 
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Baflbakan Tayyip Erdo¤an ile es-
ki Genelkurmay Baflkan› Yaflar Bü-
yükan›t aras›nda Dolmabahçe Sara-
y›’nda yap›lan görüflmenin aç›kla-
n›p aç›klanmamas›na iliflkin tart›fl-
ma, tam bir ççaarrpp››ttmmaa içeriyor. 

Sanki bugüne kadar yap›lan bu
tür tart›flmalar›n hepsi halka aç›k-
lanm›fl da bir tek bu görüflme aç›k-
lanmam›fl!

Oysa, Baflbakan’la, Genelkur-
may Baflkan›’n›n konuflmas›n›n
aç›klanmamas›, sistemin bugüne
kadarki iflleyifline daha uygun olan›-
d›r. Baflbakan’›n ““OO kkoonnuuflflmmaa bbee--
nniimmllee mmeezzaarraa kkaaddaarr ggiiddeerr”” demesi,
sanki burjuva politikac›lardan bu-
güne kadar duyulmam›fl bir sözmüfl
gibi f›rt›nalar kopar›l›yor. 

Peki bugüne kadar Milli Güven-
lik Kurulu’nda yap›lan toplant›la-
r›n, al›nan kararlar›n hangisi halka
aç›kland›? MGK sonuç bildirileri-
nin 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› bugü-
ne kadar?

Burjuva politikac›lar›, halk› esas
olarak sadece seçim dönemlerinde
hat›rlarlar. Di¤er zamanlarda ise,
halka sormadan, halka hesap ver-
meden, halk› adam yerine koyma-
dan 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 yö-
netilen ülkemizde burjuva politika-
c›lar ülkeyi halktan gizli anlaflma-
larla yönettiler. Örne¤in, Menderes
iktidar› ile birlikte NATO’ya girildi.
Ama NATO’ya girmek için, Ameri-
ka 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.

Aç›k ki, burjuva politikas›
halktan gizli yap›lan politikad›r. O
politikalar içinde aaçç››kkll››kk,, hhaallkkaa
kkaarrflfl›› ssoorruummlluulluukk,, hhaallkk››nn çç››kkaarr--
llaarr››nn›› ggöözzeettmmeekk yoktur. 

Partiler ve hükümetler, nas›l
kurulur? Düzen partilerinin lider-
leri nas›l seçilir? Ordunun planla-
r›n› kimler yapar, ekonomik ka-
rarlar nas›l al›n›r?... HHaallkkaa mm›› ssoorruu--
lluurr bunlar? 

Genelkurmay ile AKP aras›nda-
ki sorunlar, halk›n hakemli¤ine bafl-
vurularak 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› sürdürülmekte-
dir. Yap›lan gizli anlaflmalar sonra-
s›, IMF’nin buyruklar› emir kabul
edilir ve halktan da bunlara uymas›
istenir. Halka sorulmaz, halka ge-
rekmedikçe bilgi de verilmez. 

Burjuva politikac›lar, tüm karar-
lar›, halktan gizli, kapal› kap›lar ar-
d›nda kulisler, entrikalar ile almaya
çal›fl›rlar. Esasen, burjuva politika-
s›n›n kapitalizmin tüm kirini, pas›n›
üzerinde tafl›mas› kaç›n›lmazd›r. 

O nedenle; “Dolmabahçe görüfl-
mesi”nin gizlili¤i üzerine yap›lan
tart›flmalar, çarp›t›lm›fl bir tart›flma-
d›r. Sanki bugüne kadar bu ülkede
her fley aç›km›fl, bu ülke gizli-ka-
pakl› yönetilmiyormufl, her fley bili-
niyor da, bir “Dolmabahçe görüfl-
mesi” aç›klanmam›fl gibi tart›fl›lma-
s› koca bir sahtekarl›k örne¤idir. Ve
bunun ad› hhaallkk›› aallddaattmmaakktt››rr..

Oligarfli içi tehditler, flantajlar
yap›l›rken, komplolar örgütlenirken
“Dolmabahçe görüflmesi aç›klan-
s›n” tart›flmas› yap›l›yor...

Oligarflik yönetimin özelli¤i,
her fleyin halktan gizlenmesidir. B›-
rakal›m hhaallkkllaa bbiirrlliikkttee ülkeyi yö-
netmeyi, oligarfli hhaallkkaa kkaarrflfl›› savafl
sürdürmektedir. Tüm planlar›n›,
halk› sindirmek, örgütlülüklerini

da¤›tmak, hhaallkk››nn iirraaddeessiinnii kk››rrmmaakk
vvee kkeennddii ggeelleeccee¤¤ii hhaakkkk››nnddaa ssöözz vvee
kkaarraarr hhaakkkk››nn›› kkuullllaanndd››rrttmmaammaakk
üzerine kurmufltur. 

Gizlenen, mmezara kkadar
götürülen ddaha nne ss›rlar var?

Bunlar›n ilk akla geleni kontrge-
rilla flefi Mehmet A¤ar’›n da kendi-
sine sorulan sorulara karfl›l›k, “bun-
lar 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 gö-
rüflmesi aç›klans›n” diyenler, A¤ar-
lar’›n Demireller’in halktan gizle-
dikleri için de aç›klans›n diyorlar
m›?

Baflbakan Erdo¤an partisinin
Kütahya Kongresi’nde yapt›¤› ko-
nuflmada, “MHP, DSP, ANAP üçlü
koalisyon hükümeti döneminde ‹s-
rail ile yap›lm›fl bir çok anlaflma
var” diyor ve ““YYaapp››llaann aannllaaflflmmaallaarr
ggiizzllii oolldduu¤¤uu iiççiinn aaçç››kkllaayyaammaayyaaccaa--
¤¤››nn››”” söylüyordu. 

Soru yine ayn›d›r; “Dolmabahçe
görüflmeleri aç›klans›n” diyenler,
neden bu anlaflmalar için de aç›k-
lans›n demiyor, diyemiyor? 

Diyemezler, çünkü bunlar A¤ar-
lar’›n, Demireller’in bildikleri, ‹sra-
il’le at›lan imzalar, ““ddeevvlleettiinn aallii çç››--
kkaarrllaarr››””nnaa 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 anlaflmala-
r› ““aaçç››kkllaayyaammaamm”” dedi¤i nokta da
buras›d›r.

OOlliiggaarrflflii NNaass››ll YYöönneettiirr??



Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkeme-
si (A‹HM), ““aaiillee iiççii flfliiddddeett”” konu-
sunda Türkiye’yi mahkum eden bir
karar ald›. Sürekli efli taraf›ndan dö-
vülen ve annesi de efli taraf›ndan öl-
dürülen Nahide Opuz isimli bir ka-
d›n, devletin kendisine sahip ç›kma-
mas› üzerine A‹HM’e baflvurmufltu.
A‹HM Türkiye devletini 36 bin eu-
roya mahkum etti. Türkiye bu ka-
rarla ““aaiillee iiççii flfliiddddeett”” konusunda
A‹HM’den ceza alan iillkk ülke oldu. 

““AAiillee iiççii flfliiddddeett””in ülkemizde
yayg›n oldu¤u ve esas olarak da bu-
nun bir ““ssuuçç”” 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 emper-
yalizmle yeni-sömürgeler aras›nda-
ki ppaazzaarrll››kkllaarr››nn aarraacc›› hhaalliinnee ggeettii--
rreenn politikas› da mahkum edilmeli-
dir. 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
““UUttaannçç vveerriiccii bbiirr kkaarraarr”” dedi. 

AKP Hükümeti’nin Kad›n ve
Aileden Sorumlu Devlet Bakan›
Selma Aliye Kavaf da “ KKaarraarr
uuttaannçç vveerriiccii!!......”” dedi. 

Fakat Baflbakan’›n da, Bakan’›n
da utanç verici bulduklar›, kad›nla-
r›n dövülmesi ve Türkiye’nin bun-
dan dolay› mahkum edilmesi de¤il-
di. Onlar A‹HM’in karar›n› “utanç

verici” bulmufllard›. 

Çünkü, Erdo¤an’a göre, ““TTeekkiill
bbiirr oollaayy›› ggeenneellee ffaattuurraa eettmmeekk yyaann--
ll››flfl””t›; Kad›n Bakan Kavaf’a göre
de “BBüüttüünn ddüünnyyaa ddöövvüüyyoorr””du.  

AKP’nin KKaadd››nn KKoollllaarr›› BBaaflfl--
kkaann›› Güldal Akflit de A‹HM karar›-
na ““HHaakkss››zzll››kk”” diye tepki göster-
mifl. Nahide Opuz’a yap›lan hak-
s›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›l-
m›yor. Çünkü iktidarda, kad›n› er-
ke¤in kölesi olarak gören feodal is-
lamc› kültürle flekillenmifl kafalar
vard›r. AKP bu kafan›n iktidardaki
son temsilcisidir. 

AKP gericidir. Gericilik için ka-
d›n erke¤in kölesidir. Dövülebilir
de, sövülebilir de, bu ““aaiillee iiççii bbiirr
ssoorruunndduurr..””

Aile içi fliddet, kuflku yok ki kkaa--
dd››nnllaarr››nn vvee ççooccuukkllaarr››nn önemli bir
sorunudur. Ama AKP’nin bu sorunu
çözme diye bir kayg›s› yoktur. Da-
has›, AKP’ye göre böyle bir sorun
da yoktur, tamamen ““aaiillee iiççii””dir ve
aile içinde çözülür. Zaten “bütün
dünya dövüyor” ve aile içinde de
çözüyor! 

AKP’liler bu zihniyete sahip ol-
dular›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 “üüççüünnccüü”” bir kad›nla ev-
lenmek için sürekli ilk eflini döven
AAKKPP KKoonnyyaa MMiilllleettvveekkiillii HHaalliill
ÜÜrrüünn’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›, ““kkaa--
dd››nn ddöövvmmeekk ppaarrttii ttüüzzüü¤¤üünnee aayykk››rr››
ddee¤¤iillddiirr”” aç›klamas›n› yapm›fl ve
kad›n› döven kocaya sahip ç›km›flt›. 

Yine bu konuyla ilgili o günkü
AAKKPP KKaadd››nn KKoollllaarr›› BBaaflflkkaann›› da
flunlar› söylemiflti: ““AAiillee iiççii mmeesseellee,,
HHaalliill BBeeyy’’iinn kkeennddii öözzeell hhaayyaatt››yyllaa,,

aaiillee iilliiflflkkiilleerriiyyllee iillggiillii bbiirr kkoonnuu..””

Bu sözlerin sahibi Selma Aliye
Kavaf’d› ve muhtemeldir ki, bu
““eerrkkeekk eeggeemmeenn”” kafa yap›s› nede-
niyle de KKaadd››nn vvee AAiilleeddeenn SSoorruumm--
lluu Bakanl›¤a atand›. 

“Do¤ru yoldan ç›kan yanl›fl ya-
pan 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›kma-
d›¤›n› anlamak için onlar›n bak›fl
aç›s›n› flekilendiren anlay›fl›n kay-
na¤›n› bakmak gerekir. Denir ki o
kaynakta:

-“Serkefllik etmesinden kayg›-
land›¤›n›z kad›nlar› dövün.” (Nisa
Suresi, 34. ayet)

-“Allah sizlere, miras taksimin-
de 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. ” (Ba-
kara 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 flekille-
nen bir kafa yap›s›, kad›n›n haklar›-
na, özgürlüklerine sahip ç›kamaz
elbette. Kad›n› erkekle eflit tutup
ona insan muamelesi yapamaz. Ka-
d›n› örtüp, eve hapsedip köleleflti-
ren erkek, biz cenneti onun ayakla-
r›n›n alt›na serdik diyerek bu köle-
lefltirmeyi örtbas etmek ister. 

Fakat, gerçek odur ki, “islam›n
dört kad›na cevaz verdi¤i” anlay›-
fl›yla burjuvazinin mmeettrreess tutma
kültürünü devam ettiren islamc›
burjuvalar, tüccarlar, burjuva politi-
kac›lar, kad›na ne kadar de¤er ver-
diklerini gösteriyorlar. 

Kad›na böyle bakan bir iktidar
zihniyeti, kad›n› koca daya¤›ndan,
yani “aile içi fliddet”ten elbette ko-
ruyamaz. Böyle bir çabas› da ol-
maz.

Say›: 185 45KADINA fi‹DDET

‹slamc› ggericilik, kkad›na flfliddeti mmeflru ggörüyor

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



46 ERTU⁄RUL ÖZKÖK 21 HHaziran 22009

““DDaannaallaarr nnee ggüüzzeell ee¤¤lleenniiyyoorr””
diye koymufl yaz›s›n›n bafll›¤›n›. 

“Danalar”dan kastetti¤i iki sa-
p›k; ülkelerinde baflbakanl›k mevki-
lerini 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 Hürri-
yet gazetesi yazar› ve yay›n yönet-
meni EErrttuu¤¤rruull ÖÖzzkköökk,, bu yaz›s›y-
la, aa rr ddaammaarr›› ççaattllaamm››flfl bir gazeteci-
li¤in  yeni bir örne¤ini daha veriyor.

‹bret olsun diye, onun kim oldu-
¤unu, misyonunu hala görmeyenle-
rin gözüne girsin diye, aktaral›m bu
sat›rlar›. 

*

“‹talya Baflbakan› BBeerrlluussccoonnii
ile Çek Baflbakan› TTooppoollaanneekk’in
““eevv ppaarrttiissii””...... 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, aca-
yip e¤leniyorlar. Sanki ““BBeekkaarrll››¤¤aa
vveeddaa ppaarrttiissii””.. Yakalanmad›¤›n süre-
ce 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 Cumhuriye-
ti’nin baflbakan›... E¤leniyorlar. 

Hem de ne e¤lenmek. 
Kim ne derse desin, ben Beerrlluuss--

ccoonnii’yi de seviyorum.
Evinde baflbakan arkadafl› ile

parti yap›yor. Be¤endi¤i k›zlara si-
yaset 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 Hürri-
yet)

*

Nerede bir ahlaks›zl›k, döneklik,
alçakl›k, nerede bir köfle dönücülük,
sapk›nl›k varsa, Ertu¤rul Özkök,
mutlaka onlara bir ÖVGÜ yazm›fl-
t›r. Aç›kça övemeyece¤i kadar aleni
ahlaks›zl›klarda ise sinsice yaz›larla
onlar›n kan›ksanmas›n›n, meflrulafl-
mas›n› sa¤laman›n bafl›n› çekmifltir. 

Yozlaflma, san›ld›¤› gibi birkaç
mankenden, sanatç› diye ortal›kta
dolaflan birkaç ahlaks›zdan kaynak-
lanm›yor. Onlar asl›nda, düzenin
tüm kurum ve kurulufllar›yla kendi-
lerine açt›¤› alanda at oynatan figü-
ranlard›r. Oligarflinin onlara fark›n-
da olarak veya olmayarak yükledi¤i
misyonun tafl›y›c›s› olarak yozlafl-
may› yay›yorlar. Ama as›l mesele
“bbaaflflttaa”d›r. Yozlaflma oradan bafll›-
yor. ‹flte Hürriyet gazetesi, Do¤an
Holding’e ba¤l› TÜM bas›n yay›n
kurumlar› ve onun kalemflörleri ül-
kemizde 80’lerin bafl›ndan bu yana
yayg›nlaflt›r›lan yozlaflman›n bafl

sorumlular›ndan biridir. Yozlaflmay›
kkaann››kkssaattmmaakk vvee yyaayymmaakk onlar›n
görevi olmufltur... Bu yüzden oli-
garflinin yozlaflt›rmas›na karfl› fiili
ve ideolojik mücadelede, as›l hedef-
lerden biri, bizzat bu politikan›n sa-
hipleri ve bu politikay› ülke çap›nda
merkezi biçimde yayan burjuvazi-
nin medyas› olmal›d›r. 

Onun figüranlar› de¤ildir as›l
mücadele konusu... 

Berlusconi’nin ortaya ç›kan tüm
bu rezilliklerine karfl›n Avrupa par-
lamentosu seçimlerinde kendi ülke-
sinde herkesten fazla oy almas› da
hiç kuflku yok ki üzerinde çok ciddi
olarak düflünülmesi gereken bir ol-
gudur. Çek Baflbakan›’yla birlikte
ortak olduklar› rezilli¤in art›k bir
“skandal” bile say›lmamas› da, tar-
t›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 ülke-
mizde. Özgürlük ad›na, özgünlük
ad›na, farkl›l›k ad›na, “kendi ol-
mak” ad›na, k›sacas› ne ad›na olur-
sa olsun, burjuva bas›nda her yaza-
na iyi bak›n. Özkök gibilerin her ke-
limesinde sinsi bir düflman yatt›¤›n›
unutmay›n. 

Avrupa’n›n her fleyine hayran
olanlar, ççüürrüümmeessiinnee ddee hhaayyrraann.. O
yozlu¤un içinde olmak ve bundan
dolay› da hhiiçç tteeppkkii ggöörrmmeemmeekk isti-
yorlar. Ama iflte orada baltay› tafla
vuracak Özkökler. Ahlaks›zl›¤›n
bafltac› edildi¤i bir ülke yapamaya-
caklar ülkemizi. ‹zin vermeyece¤iz. 

Ahlaks›zl›¤a Övgü

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 Er-
dem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu’nun nas›l sor-
gusuz, sualsiz 8 ayd›r tutsak edildi¤i anlat›ld›. 

Anadolu Federasyonu çal›flanlar›
serbest b›rak›ls›n!

Fransa’da Piknik
Halk Cephesi 14 Haziran’da Fransa’n›n Blois fleh-

rinde piknik düzenledi. 

Piknikte konuflan Halk Cephesi temsilcisi pikni¤in
amac›na iliflkin bir konuflma yaparak herkesi tüm sal-
d›r›lara karfl› birlikte mücadele etmeye ça¤›rd›. 

Türkiyeliler’in yan›s›ra Araplar, Frans›zlar ve Afri-
kal›lar’›n da kat›ld›¤› piknikte halaylar çekildi, türkü-
ler söylendi. 

Pikni¤e 60 kifli kat›ld›. 
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Almanya'da tutuklu bulu-
nan Faruk Ereren'in davas›na
17 Haziran günü devam edildi.

Davada yarg›lanan Türki-
yeli devrimci tutsak Faruk
Ereren söz alarak bafllad›. Ko-
nuflmas›nda "...Burada insan-
lara fliddet uyguland› ve ceza-
lar verildi. ‹nsanlar›n özgürlü-
¤üne dair haks›z bir flekilde
cezalar verildi. Hem mahke-
mede sald›r›ya u¤rad›lar, hem
de Alman mahkemesi taraf›n-
dan para cezas›na çarpt›r›ld›-
lar..." diye söze bafllayarak Al-
man antifaflistlerine verilen
para cezalar›n› protesto etti.

Faruk Ereren'in avukatla-
r›ndan Peder Budde'de "Bura-
da yarg›lama hukuksuz bir fle-
kilde devam ediyor. Savc› her
mahkemede davada yer alma-
yan dosyalardan sorular soru-
yor. Her mahkemeye yeni dos-
yalar ekleniyor. Biz flimdi da-
van›n durdurulmas›n› istiyo-
ruz. Dosyalar› incelemek isti-
yoruz. 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 avukat-
lar›n bu talebi mahkemece
reddedildi.

Duruflmada Nuri Eryüksel
flahit olarak dinlendi. 17 Hazi-
ran tarihinde saat 10.00'da bafl-
layan mahkeme, 16.30'a kadar
hukuksuz bir flekilde devam
eden dava 24 Haziran’a erte-
lendi.

"Faruk EEreren'e
Özgürlük"

Özgürlük komitesi, Faruk
Ereren'in hukuksuz bir flekilde
süren yarg›lanmas› sürecini
yak›ndan görmek için sahiple-
nelim, 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 eya-
let yüksek mahkemesinde
(Oberlandesgericht) olal›m,
dendi.

FARUK EREREN DAVASINDA
HUKUKSUZLUK DEVAM ED‹YOR 

13 Haziran günü ‹ngiltere’nin
baflkenti Londra’da da 30 Mart-17
Nisan, Devrim fiehitlerini Anma ve
Umudun Kuruluflunu Kutlama gün-
leri vesilesiyle Umudun Türküsü
gecesi düzenlendi.

Alexsandre Place’de yap›lan ge-
ceye Arif Sa¤, Haluk Levent, Selda
Ba¤can, Grup Yorum, Halk›n Huk-
kuk Bürosu avukat› ve ayn› zaman-
da Tutuklu Aileleri Yard›mlaflma
Derne¤i (TAYAD) baflkan› Behiç
Aflc› konuflmac› olarak kat›ld›. 

Geceye tüm devrim flehitleri
için yap›lan sayg› durufluyla bafl-
land›. Ard›ndan Anadolu Halk Kül-

tür Merkezi’nin Halk Oyun-
lar› Ekibi Bitlis yöresinden
oyunlar sergiledi.

Sahneye ç›kan Arif Sa¤
ve Selda Ba¤can türküler

seslendirdiler. 

‹ngiltere Halk Cephesi temsilci-
si 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 ar-
d›ndan sahneye TAYAD Baflkan›
Behiç Aflc› ça¤r›ld›. Aflc› konuflma-
s›nda; ölüm orucundan, 19 Aral›k
katliam›ndan, direniflten, ölüm oru-
cunu bitirmelerine neden olan Ada-

let Bakan›’n›n yay›mlad›¤› genel-
geden bahsederek yurt içinden,
yurtd›fl›na kadar herkesin bu zafe-
rin kazan›lmas›nda pay› oldu¤unu
anlatt›. Tecriti k›ramad›klar›n›, ba-
kan›n yalan söyledi¤ini, bu genel-
geyi uygulatmak için mücadeleye
devam edeceklerini belirterek, her-
kesi duyarl› olmaya ça¤›rd›.

Ard›ndan Grup Yorum sahneye
ç›kt›. Grup Yorum 24 y›ld›r verdik-
leri mücadelenin türkülerinden,
marfllar›ndan seçtikleri flark›lar›n›
seslendirdi. Bitifl an›nda ayakta al-
k›fllanan Grup Yorum ikinci kez sah-
neye ç›karak, yeni bir konserde bu-
luflmak dile¤iyle kitleyi selamlad›.

Son olarak sahneye Haluk Le-
vent ç›kt›. 

Geceye üçbin kifli kat›ld›. 

‹ngiltere’de Umudun
Türküsü Gecesi

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

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 demokra-
tik kurumun kat›ld›¤› programda Che’nin silah
arkadafl› Nunez, Che’nin mücadelesinin iyiyle
kötünün, hakl›yla haks›z›n mücadelesi oldu¤u-
nu ve emperyalizm illeti yenilene, halklar öz-
gürlü¤ünü ve ba¤›ms›zl›¤›n› kazanana kadar
bu mücadelenin devam edece¤ini belirtti.
Farkl› müzik gruplar›n›nda sahne ald›¤› etkin-
lik Küba müzi¤i eflli¤inde edilen danslarla de-
vam etti. 

Almanya’da EE¤itim GGrevi 
Almanya genelinde ögrenci gençlik "e¤iti-

min önündeki engellerin kald›r›lmas› ve devle-
tin e¤itime yönelik harcamalar› k›sarken ban-
kalara, büyük flirketlere milyonlarca euro akta-
r›lmas›na yönelik protestolar, gösteriler ve yü-
rüyüfller düzenliyorlar. 15-19 Haziran eylem
haftas› çerçevesinde Berlin’de Alexsandr-
plaz’da 17 Haziran’da 15 bin kiflinin kat›ld›¤›
bir eylem yap›ld›. Yürüyüfle Anadolu Federas-
yonu çal›flanlar› da destek verdi.



K‹RALIK
ARKADAfiLIK!

Japonya'da bir flirket, “çevreleri-
nin ne kadar çok oldu¤unu göstermek iste-
yenler için kiral›k arkadafl hizmeti” verme-
ye 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, bi-
reycili¤i körüklüyor, arkadafl-
l›¤›, dostlu¤u, paylaflma-
y› kötülüyor; on-
dan sonra da
insanlar bir
arkadafla, bir
dosta ihtiyaç
duyar hale gelin-
ce, onlar› da sat-
maya bafll›yor..

Mekanizma iflte
böyle;

Beyninizi, al›fl-
kanl›klar›n›z›, kapita-
lizme kapt›rmaya gö-
rün; yar›n, insan›n
kkeennddiissiinnii,, kkeennddiissii--
nnee satar bu kapi-
talizm!
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değin elerm Tüccar HHoca!
YÖK Baflkan› Yusuf Ziya Özcan,

geçti¤imiz günlerde, Birleflik Arap
Emirlikleri’ne gitmifl. Gazetecilerin zi-
yaretin sebebiyle ilgili sorular›na flu ce-
vab› 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 çe-
virmeye al›flm›fllar. 

Gazeteci muhtemelen YÖK baflkan›-
na öyle bir soru sorunca, bilimsel ifl-

birli¤i, üniversiteler aras› bilgi payla-
fl›m›, ortak e¤itim program› gibi ce-

vaplar alaca¤›n› sanm›fl olmal›...

Ama asl›nda biraz YÖK tari-
hini bilse, o beklentiye gir-

mezdi. Çünkü, ilk YÖK Bafl-
kan› Do¤ramac›’dan beri,

hepsi biraz tüccard›.. 

BÖYLED‹R BU
‹fiLER

Her duydu¤unuza, her söylene-
ne inanmay›n; Bak›n;

“Toprak iflleyenin su kullanan›n
olacak." demiflti Ecevit.

"Türkiye tam demokrasiye ka-
vuflacak." sözü vermiflti Süleyman
Demirel.

"Adil düzen getirece¤iz" bu-
yurmufltu Necmettin Erbakan.

"Herkese iki anahtar” verecekti
Tansu Çiller. 

“‹flkenceye s›f›r tolerans” gös-
terecekti Recep Tayyip Erdo¤an,
IMF’yi evine gönderecekti. 

“Benim emeklim, benim iflçim,
benim memurum..” diye bafllard›
saymaya Demirel; inim inim inler-
di iflçisi, memuru, emeklisi, yetimi. 

Fakir fukara, garip gurabay› dü-
flünece¤im demiflti Tayyip... Çal›k-
lar, Albayraklar, Unak›tanlar, mah-
dumlar, hanedanlar, ald› bafl›na gi-
diyor, yine kalmad› bir fley fakir
fukaraya, garip gurabaya...

Böyledir bu ifller.

Burjuva siya-
sette sistem
böyle ifl-
ler.  

“Bal ddök yyala”
ülkelerinde
sefalet 

Almanya’da Aflev-
leri Federal Birli¤i Bafl-

kan› Gerd Haeuser, yapt›¤›
aç›klamada aflevlerinde yiyecek alan-

lar›n say›s›n›n son 12 ayda 100 bin artarak
11 mmiillyyoonnuunn üüzzeerriinnee çç››kktt››¤¤››nn›› belirtti. 

Haeuser, buna paralel olarak Alman-
ya’daki aflevlerinin say›s›n›n da yine
son bir y›l y›lda 100 adet artarak
884488’’ee çç››kktt››¤¤››nn›› vurgulad›. 

Bir di¤er araflt›rma, eski Do¤u
Alman s›n›rlar› içindeki Alman-
lar’dan her 5 kifliden birinin, eski
Bat› Almanya s›n›rlar›nda yafla-

yan Almanlar’›n ise her 7
kifliden birinin ffaakkiirr

oldu¤unu gösteri-
yor. 

Ülkemizde bir
yoksulluk, yolsuz-

luk, adaletsizlik gö-
rünce lafa “Avrupa’da

olsayd›...” diye baflla-
yanlar, art›k bu cümleyi

kolay kolay kuramayacaklar.
Caddeleri için bile “bal dök ya-

la” diye övgüler düzdükleri ülke-
lerin caddelerini evsizler, dilenciler

doldurunca bakal›m ne diyecekler... 
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““SSoorruunnuunn
ddoo¤¤rruu

ffoorrmmüüllaassyyoonnuu
oonnuunn

ççöözzüümmüüddüürr..””

Karl Marks

f›s›r f›s›r f›s›r
Ne konufltuklar›n› duymuyoruz ama ne konufltuklar›n› bili-
yoruz; böyle a¤›zlar›n› kapat›p konufltular m› bilin ki, ora-
da halka karfl› bir kkuummppaass 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›” de-
meyin. Onlar›n dudak okumaya ihtiyac› yok çünkü, onlar
sizin beyninizin içini biliyorlar içini.. 
Her fleyinizden haberdarlar zaten; alt›n›z› da oymufllar, üs-
tünüzü de... Demek ki, f›s›r f›s›r f›s›r konuflmalar, elleri
ikide bir a¤za götürmeler, hep halka karfl›...

Psikolojisi
bozuk bbakan!

Diyanet ‹fllerinden So-
rumlu Devlet Bakan› Faruk
Çelik, 2 Temmuz’daki Sivas
katliam› y›ldönümüne ilifl-
kin flöyle demifl:

"Mad›mak’›n müze yap›l-
mas›n› o güne kadar yetifltir-
meliyiz. Aleviler üzerinde
çok büyük psikolojik rahat-
lama sa¤layacak."

Cahil. Bakan ama cahil.
Demek, Aleviler Mad›-
mak’›n müze yap›lmas›n›
“psikolojik rahatlama” için
istiyormufl. Çelik, bu arada
““ssüürreekkllii aalleevvii kkiittaappllaarr›› ookkuu-
dduu¤¤uunnuu”” 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 rahatlamay-
m›fl... Aleviler diri diri ya-
kanlar› unutmamak için isti-
yor müzeyi... Psikolojik ra-
hatlamaya 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 duru-
yorlar... Sürekli yalan, sü-
rekli riyakarl›k, haliyle insa-
n›n psikolojisini bozuyor-
dur.. 

39. y›l›na giren 15-16 Hazi-
ran direnifli ‹stanbul, ‹zmir, An-
kara ve Malatya’da yap›lan ey-
lemlerle an›l›rken 15-16 Hazi-
ranlar’›n yolumuza ›fl›k tutmaya devam etti¤i vurguland›. 

‹‹ssttaannbbuull 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›. Poli-
sin s›k s›k provokasyon yaratmaya çal›flarak engelleme-
ye 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” dö-
vizleriyle kat›ld›. 

AAnnkkaarr aa’da yap›lan anmada ise D‹SK üyeleri Çal›fl-
ma 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 ‹‹zz--
mmiirr’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›.  

MMaallaattyyaa Merkez Postane önünde 16 Haziran akfla-
m› gerçekleflen eylemde Yol-‹fl Temsilcisi Yusuf ‹du¤
bir konuflma yaparak 15–16 Haziran direniflini bir mi-
henk tafl› olarak de¤erlendirdi. Eyleme Halk Cephesi de
destek verdi.

15-16 HHaziran
Direnifli

Selamland›...

Kentsel DDönüflüme HHay›r
Kocaeli Gebze Cumhuriyet Mahallesi halk›, mahalle-

lerinin AKP’li Gebze Belediyesi taraf›ndan kentsel dönü-
flüm projesi kapsam›na al›nmas›n› muhtarl›k binas› önün-
de yapt›klar› eylemle protesto etti. 2 bini aflk›n kiflinin ka-
t›ld›¤› eylemde karara karfl› ç›kan mahalleli s›k s›k “Bafl-
kan ‹stifa, Kentsel Dönüflüme Hay›r” sloganlar› att›.

Muhtar Hac› Ali Ayd›n, üç gündür yapt›klar› eylem-
le belediye yönetimine seslerini duyurmaya çal›flt›klar›-
n› belirterek “fiu ana kadar kimse sesimizi duymad›. Be-
lediye 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 sakin-
leri mahalle bünyesinde bir dernek kurma karar› alarak
kentsel dönüflüm projelerine karfl› mücadele eden di¤er
mahallelere mücadeleyi ortaklaflt›rma ça¤r›s› yapt›.



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› ya-
p›ld›. Aralar›nda Diyarbak›r il yöneticilerinden birinin de bu-
lundu¤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, üye-
lerinin tutuklanmas›n› protesto etmek amac›yla ‹zmir Basmane
Meydan›’ndan Konak Meydan›'na yürüyüfl yapt›. Eylemde ko-
nuflma yapan KESK Genel Baflkan Sami Evren tutuklamalara
tepki gösterdi. 
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Konak Halk› Direniyor: 
“Aday Da Yok, Oy Da Yok”

Malatya merkeze yak›nl›¤› nedeniyle Malat-
ya Belediyesi’ne ba¤lanan Konak Beldesi hal-
k›, belde statülerinin kald›r›lmas›n› protesto et-
mek 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 Da-

yan›flma Derne¤i (Almus-Der), Taksim Tram-
vay Dura¤›’nda keneden ölümlerle ilgili bir ey-
lem 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 Kö-
ye Bir Sa¤l›k Oca¤›” dövizleri tafl›nd›. 

Cibali Lisesi’nde Çetelere Yer Yok!
Fatih Cibali Lisesi’nde Liseli Gençlik tara-

f›ndan uyuflturucu satmamalar› için uyar›lan çe-
te, yaklafl›k 50 kifliyle devrimci ö¤rencilere sal-
d›rm›flt›. Ö¤rencilerin karne ald›¤› 12 Hazi-
ran’da uyuflturucu çetesi yeniden okulun önün-
de 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›n-
da çeteciler okulu terk etmek zorunda kald›lar.

TKM’de Masa Tenisi Turnuvas› 
12-14 Haziran tarihleri aras›nda Trakya Kül-

tür Merkezi’nde sporun amatör ruhunu ön pla-
na 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 Hazi-

ran’da Bursa’n›n Misi Köyü’nde bir piknik dü-
zenledi. Bursa’da ö¤renci gençlik üzerinde son
zamanlarda artan bask›lar ve ÖSS ile ilgili ya-
p›lan sohbetlerin yap›ld›¤› piknikte halaylar çe-
kildi, hep bir a¤›zdan türküler söylendi. 

Çi¤li PSAKD'nde 2. Ola¤an
Kongre

‹zmir PSAKD Çi¤li fiubesi 14 Ha-
ziran’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 baflla-
d›¤› 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 ola-
cakt›r, halk›m›z›n sorunlar›na çözümü daha iyi bir koflulda üre-
tece¤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.

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›. 


