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uTTB BAﬁKANI: “T›bbi olarak
kanser oldu¤u kesinleﬂen bir kiﬂinin
t edavisinin engell enm esi, t a a m m ü den adam öldürmek say›l›r.”

‹ﬂçiler, Memurlar; TOPLU SÖZLEﬁME
ve TOPLU GÖRÜﬁMELER, OYALAMA
VE ALDATMAYA DÖNÜﬁMÜﬁTÜR...

u‹NSAN HAKLARI SÖZLEﬁMES‹:
“Devletin tutuklular›n sa¤l›¤› ile
ilgili önlemleri almamas›, gereken
tedaviyi sa¤lamamas›, iﬂkence ve
kötü muamele dir.”

EMEKÇ‹LER‹N
DEVR‹MC‹
MÜCADELES‹N‹ VE
ÖRGÜTLENMES‹N‹
GEL‹ﬁT‹REL‹M!

AKP
TAAMMÜDEN
KATLED‹YOR!
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Ekme¤imizi
uzlaﬂarak,
yalvararak,
sar› sendikalara
güvenerek de¤il,
direnerek
kazanabiliriz...

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde
GÜLER ZERE ile
dayan›ﬂma için
- Çukurova Üniversitesi
Balcal› Araﬂt›rma Hastanesi
Mahkum Ko¤uﬂu / ADANA
- Karataﬂ Hapishanesi /
ADANA

PROTESTO ‹Ç‹N

Kahrolsun Faﬂizm!
Yaﬂas›n Güler ZERE!

“Güler Zere’ye Özgürlük!”,
meﬂru, demokratik bir hak talebi.
TAYAD’l›lar›n dedi¤i gibi, herkesin yapabilece¤i bir ﬂeyin oldu¤u bir talep bu. Bir eylemin de, bir
imzan›n da, Güler Zere’ye gönderilecek bir dayan›ﬂma mektubunun
veya Adalet Bakanl›¤›’na gönderilecek bir protesto ve talep metninin de anlam› var. Hepsi birikecek...

“Güler Zere’ye Özgürlük!”
kampanyas›na destek için gönderilen mesajlardan bir k›sm›n› aﬂa¤›da yay›nl›yoruz.
*
Sevgili Yoldaﬂlar ve Aziz Dostlar,
Sevgili Güler ZERE için, aﬂa¤›daki b aﬂvuruyu Adalet
Bakanl›¤›na yollad›¤›m›
bildiririm.
14 y›ld›r mahpusta yatmakta olan Güler ZERE'nin a¤›r hasta oldu¤u,
Türk Tabipler Birli¤inin
raporuyla kan›tlanm›ﬂt›r.
Türk Ceza Yasas›’n›n
ilgili hükümlerince, Güler
ZERE'nin sal›verilmesi,
hukukun ve adaletin gere¤idir.
Türkiyeli bir ﬂair ve ayd›n olarak, say›n Güler ZERE'nin, kalan
ömrünü özgür geçirebilmesi için
derhal tahliye edilmesini arz ve
talep ederim.
Kahrolsun faﬂizm!
Yaﬂas›n Güler ZERE!...
Ozan T ELL‹ (ﬁair )

TC. Adalet BAKANLI⁄I

Merhaba
Güler Zere k ampanyas›na b iz
de b ir ﬂiirle destek olmak istiyoruz.
tutsakl›k bitsin isterim
özgür olman› isterim
can›n sa¤ olsun isterim

Merhaba,
1971 faﬂist darbesinden sonra
Belçika'ya yerleﬂen ve 57 y›l› aﬂk›n gazetecilik ve editörlük yapan
Do¤an Özgüden-‹nci Tu¤savul
çifti TAYAD'›n, G üler Zere ile ilgili ça¤r›s›n› imzalayarak Adalet
Bakan› Sadullah Ergin'e i lettiler.

...

Merhaba

irade oldu gayretin
gadaç Güler'im Güler'im
Bektaﬂ ÖZCAN / MERZ‹FON
*

Aziz NES‹N

FAKS: 90 (312) 419 33 70

*

kanser denen bu illetin

3 Temmuz - 9 Temmuz

TEL: 90 (312) 417 77 70

gadaç Güler'im...
Bektaﬂ'› periﬂan ettin

Yitirdiklerimiz

06669 KIZILAY / ANKARA

*

‹smail KARAMAN

Biz, “sosyaliszemin forum”
olarak desteklerimizi sunaca¤›z
Güler Zere’ye...
*

29 May›s I960 ‹zmir do¤umluydu. Bornova Yetiﬂtirme Yurdu’nda kald›¤› y›llarda mücadeleye ilk ad›m›n› att›. Ayr›l›k
sürecinde, ‹zmir’de devrimci hareketin ilk örgütleyicilerindendi. Bornova’da, Ödemiﬂ’te, gençlik ve iﬂçi alan›nda sorumluluklar üstlendi. 12 Eylül döneminde tutsak düﬂtü. 86’da tahliye olduktan sonra Devrimci ‹ﬂçi Hareketi içinde mücadeleye
devam ederken 1993’te yeniden tutsak düﬂtü.

Direniﬂ baﬂlad›¤›nda Buca Hapishanesi’ndeydi. Üçüncü ölüm orucu ekibinde
ölüm orucuna baﬂlad›. Katliamdan bir süre sonra tahliye edildi. ‹ktidar›n tahliye
rüﬂvetine, d›ﬂar›da da aln›ndaki k›z›l bant› ç›karmayarak cevap veren direniﬂçilerin ilk ﬂehidi olarak 4 Temmuz 2001’de ölümsüzleﬂti.

*
Merhaba,

24 Haziran 1977’de Malatya-Akçada¤-Kepez köyünde
do¤du. 1996 Ölüm Orucu Direniﬂi döneminde ‹stanbul’da
konfeksiyon iﬂçisi olarak çal›ﬂ›rken, devrimci hareketle tan›ﬂt›. Devrimcilik tercihinde, ﬂehit gerillalar› tan›mas› ve
yaﬂad›¤› yoksullu¤un etkisi belirleyici oldu. K›sa sürede örgütlü iliﬂkiler içine girerek, mahalli alan örgütlenmesinde
sorumluluklar ald› ve milis faaliyeti yürüttü.

Ali KOÇ

1971 Zonguldak do¤umluydu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ö¤renci oldu¤u y›llarda, 1989’da DEV-GENÇ’lilerle
tan›ﬂarak devrimci hareketin saflar›na kat›ld›. Zonguldak’da
‹ﬂçi Hareketi Gazetesi temsilcili¤i yapt›. ‹lk tutsakl›¤›n› 1989
1 May›s’› sonras› yaﬂayan Ali Koç, 1995’de yeniden tutsak
düﬂtü.

Bart›n Hapishanesi 2. Ölüm Orucu Ekibi Direniﬂçisi’ydi. 19
Aral›k Katliam›nda yaral› olarak yan›klar içinde Sincan F Tipi’ne götürüldü. Oradan Ankara E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi'ne sevkedildi ve orada 8 Temmuz
2001 ölümsüzleﬂti.

Merhaba..
“ﬁimdi ben Kayseri’deyim ve Emek Gençli¤i olarak Güler Zere’ye destek
vermek isteyen bir grup
var burda. Kendi çap›m›zda destek olmak istiyoruz
yani. Burda TAYAD'a
ba¤l› bir kuruluﬂ var m›
acaba? (...)

7 Temmuz 1993
Ülkemizin onurlu ayd›nlar›ndand›. Halk›n›n ayd›n›
olan Ilgaz, onurlu yaﬂam›nda halktan yana birçok
eser yazd›. 83 yaﬂ›nda hayata veda etti.
R›faz ILGAZ

Hapishanelerde katledilen yoldaﬂlar›n›n hesab›n› sorma görevini yerine getirirken, 6 Temmuz 2001’de Avc›lar Firuzköy’de polis taraf›ndan katledildi.

Gökhan ÖZOCAK

Belçika, Leuven Katolik Üniversitesi (KUL) Felsefe Profesörü
Lieven de Cauter'den Güler Zere
için yap›lan imza kampanyas›na
kat›ld›. ‹mzas›n› Adalet Bakan›
Sadullah Ergin'e de gönderdi. Selamlar ...

Ülkemiz halk mizah›n›n büyük ustas› ve sorumlu, cesur ayd›nlar›ndand›. Kitap imzalamak için gitti¤i Çeﬂme’de 6 Temmuz 1995’de kalp krizi sonucu yaﬂam›n› yitirdi.

9 Temmuz 1937
Devletin 2 Ocak 1936’da yürürlü¤e soktu¤u “Tunceli Kanunu” ile baﬂlatt›¤›, Dersim’i teslim alma sald›r›s›na karﬂ› Seyit R›za önderli¤inde baﬂlayan ayaklanman›n önderlerindendi Aliﬂer. Ayaklanmaya karﬂ› devletin baﬂlatt›¤› sald›r›da onbinlerce Dersim’li
katledilirken, ayaklanman›n önderlerinden ozan Aliﬂer ve eﬂi Zarife de, hainler taraf›ndan katledildiler.

Aliﬂer ve
Zarife
Kim ‹l SUNG

15 Nisan 1912’de Pyonyang’da do¤du. 1931'de
Komünist Partisi’ne kat›larak, Japon iﬂgaline karﬂ›
Halk Ordusunu örgütledi. 1945’te savaﬂ›n zafere
ulaﬂmas›ndan sonra Komünist Partisi Genel Sekreterli¤i ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin
baﬂbakanl›¤› görevlerini üstlendi. Kore devriminin
teorik ve pratik önderi olarak 10 Temmuz 1994’te ölümsüzleﬂti.

Tarih Yazanlar
KAVGADA B‹R NEFER

Açl›¤›n en özleneni

Gökhan için

Ac›lar hiçbir zaman böyle sevindirmedi

" - Ölmez Zaferde Ço¤alan-

Ölüm geliyor, ölümlerimiz.

Nöbetçi çald› borazan›

Zafer kuﬂu dönüyor baﬂ›m›z› döndürerek

"Vakit geldi"
ﬁimdi hücum zaman›

Ahmet KÖKSAL

Metin TOPAL

6 Temmuz 1988’de
Hollanda’da faﬂistler
taraf›ndan vurularak
katledildi.

8 Temmuz 1989’da
Samandra’da faﬂist
mafya taraf›ndan
katledildi.

Hangi ilde nerede demokratik kurumlar›m›z
var, insanlar› daha aktif
hale getirmek için u¤raﬂ›yoruz...”

Aynur CEYLAN
7 Temmuz 1980’de
ﬂehit düﬂtü.

Osman 1959, U¤ur 1960 do¤umluydu.
Dev-Genç’in faﬂist teröre karﬂ› mücadele
ekiplerindeydiler.

Osman KORKMAZ

U¤ur KORKMAZ

7 Temmuz 1980’de Sirkeci’de polisle ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.

Kan›m›z› y›kayaca¤›z kavgayla
ve gözlerde
yüreklerde ayn› ﬂafak
ﬁimdi ölüme koﬂup
yar›ﬂma s›ras›nday›z

vuruyor ça¤layan sesleri kayalara
Zafer geliyor, halaylar çekiliyor
Bir ateﬂ etraf›, dostça, yi¤itçe
gülüﬂmelerdeyiz.
Kimimiz bir pankarta isim düﬂürmüﬂüz

Çelik çeli¤e vuracak

Kimimiz avuçlar patlay›ncaya kadar

yürekler ateﬂ halay›na

Coﬂkun alk›ﬂlarday›z

Kimse geride kalmas›n

kimse ﬂaﬂ›rmas›n

yoksa gözü yaﬂl› kalacak analar›m›z›n

Biz biliyoruz.

yolculu¤un en görkemlisidir bu

(25.02.2001 BUCA/ YB K-7)

‹Ç‹NDEK‹LER

Ça¤r› / ‹lan
4

‹cazetçilik kazanamaz!
Devrimci politika ve örgütlenme, iﬂçilerin
memurlar›n dinamizmini aç›¤a ç›karacak,
yeni dinamikler yaratacakt›r

6

Militan mücadeleyle, devrimci sendikac›l›kla
oyunu bozal›m, aldatmaya izin vermeyelim!

8

Devrimci ‹ﬂçi Hareketi: Bir kampanya!

11

Nurtepe’den Trakya’ya Yürüyüﬂ’ümüz sürüyor 12
Her ilden ayn› ses:
Güler Zere serbest b›rak›ls›n!

16

Adli T›p’tan Güler Zere için rapor:
Yaﬂam› risk alt›nda

18

AKP tutsaklar› öldürmeye devam ediyor

19

Ergenekon tutuklusu Yurtkuran ve
devrimci tutsak Zere...

20

Çözüm paketleri alt›nda gizlenen
tasfiye planlar›

22

Almanya’n›n mülteci politikas›:
Faﬂizmle ittifak, mültecilere zorbal›k

24

Tarih: 4-19 Te m m u z
Ye r : Avc›lar K ü l t ü r
Merkezi
Avc›lar /‹S TANBUL
Tarih: 5-19
Ye r : Temmuz 3001.
Cad. Dernek Sokak
1 May›s M ah. / ‹st.
Ta r i h : 2 2 H a z i r a n
1 Te m m u z
Ye r : N u r t e p e D i l a n
Kafe Önü
Ta r i h : 2 7 H a z i r a n
1 Te m m u z
Yer: BES 1 Nolu
ﬁube
Bak›rköy / ‹st.

Alevi halk, katliamlar›n ve oyunlar›n karﬂ›s›nda,
26
isyanc› gelene¤iyle ç›kacakt›r!
30
Yollarda dökülen kan kapitalizm için!
Özgürlükler kimin için var kimin için yok?

32

Çocuklar› ‘kullanmay›n’ tutuklay›n! Öldürün!

34

Polis yöntemleri:
Korkutma, sindirme, ajanlaﬂt›rma

35

‹ﬂkence gören çocuk tutsaklar›n
serbest b›rak›lmas› için açl›k grevi

36

Gençlik: Üretim, paylaﬂ›m, çözüm için
7. geleneksel kamp›m›zda buluﬂal›m

38

Halk Cepheliler belediyelerle görüﬂtü:
“Hakk›m›z olan› istiyoruz”

39

Tarih: 5 Temmuz
Yer:‹zmir Çi¤li
Belediyesi Meclis Salonu
Saat: 15.00

Ayr›l›k, devrimci ve parlamentarist yönelimlerin
ayr›l›¤› de¤il, düzeniçi yap›l›ﬂ biçimine iliﬂkindir 40
Röportaj: “Statükolar› sars›lmaya baﬂlay›nca bizi
44
uzaklaﬂt›rma politikalar›na baﬂvurdular”
‹hbarc› aç›klamay› sitesinde yay›nlanan
TMMOB da ihbarc›lar kadar suçludur

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

46

“Yozlaﬂmaya Karﬂ› Ç›kanlar Serbest B›rak›ls›n” 47
50
TAYAD’dan haydi kolkola ﬂenli¤i

Haftalık Süreli Yerel Yayın
Fiyatı: 1 TL
Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Halit Güdeno¤lu

Ö¤retmenimiz
14
Bir devrimcinin asla akl›ndan ç›karmamas›
gereken gerçek yaﬂam›n her alan›nda devrimci
oldu¤uunu bir an bile unutmamakt›r

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20 / 2
Beyo¤lu/ ‹STANBUL
Telefon-Faks: 0212 251 94 35
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k

De¤inmeler
48
Alevilere inﬂallahl› maﬂallahl› çözüm!
Yitirdiklerimiz

51

Tarih: 4 Temmuz
Yer: ‹zmir Narl›ca Mah.
ﬁambayatl›lar Kahvesi
Karﬂ›s›
Saat: 20.00

Adres: Merkez Mah. Abidei Hürriyet
Cad. Atlas Apt. No: 155-157
Kat: 5/14 ﬁiﬂli/ ‹STANBUL
Tel: 0212 241 26 41
Faks: 0212 241 11 16

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

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

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

alen AKP hükümetiyle Türk-‹ﬂ temsilcileri aras›nda süren
2009 Y›l› Kamu Kesimi
Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi,
241 bin iﬂçinin ücret
ve sosyal haklar›n› kaps›yor. Fakat
241 bin iﬂçinin bu süreç hakk›nda
bir bilgisi yok. Halka yap›lan s›n›rl›
bir kaç aç›klaman›n d›ﬂ›nda pazarl›klar, her zaman oldu¤u gibi, emekçilerden gizli yürütülüyor. Memurlar›n “toplu görüﬂmeleri” de ayn›
ﬂekilde olacak. Oligarﬂinin her ﬂeyi
halktan gizli yapmas›, onun için bir
politika tarz›d›r. Fakat “toplu sözleﬂme” ve “toplu görüﬂme” ad› verilen bu süreçlerde, bu politika tarz›na sendikalar da ortak olmaktad›r.
Toplu sözleﬂmeler, görüﬂmeler, iﬂçiler memurlar ad›na yap›lmakta, fakat onlar›n bu konudaki son sözünün, karar›n›n ne oldu¤unu kimse
sormamaktad›r.

H

ekelci burjuvazi için, tefeci tüccarlar için, “kriz” vesilesiyle,
yaklaﬂ›k 60 milyar TL’lik avanta
paketleri aç›klad› AKP. Fakat 241
bin iﬂçinin karﬂ›s›na geçip, onlar›n
hakl›, meﬂru ve asl›nda olmas› gerekenden de geri olan yüzde 20’lik
zam talebini reddederken, pervas›zca “Size teklifimizden daha fazlas›n› vermemize olana¤›m›z yok” diyebilmektedirler. Diyen Baﬂbakan
Tayyip Erdo¤an’d›r.

T

‹cazetçilik Kazanamaz!
de¤il yasall›k çizgisinde, oligarﬂinin
icazetini gözeten bir anlay›ﬂ›n temsilcisidirler.
lkemizde sendikalar, esas olarak düzenin icazet s›n›rlar›
içinde ekonomik demokratik mücadele vermekte ve bu s›n›rlar› aﬂma
cüretini gösteremedikleri için, en s›radan ekonomik haklar konusunda
bile bir kazan›m elde edememektedirler. Haklar ve özgürlükler anlam›nda sürekli geriye gidiﬂin nedenlerinden biri budur. Sendikalar, demokratik kitle örgütleri, 1800 ortalar›ndan bu yana, mücadeleyi meﬂ r u l u k l a r › temelinde geliﬂtirmiﬂlerdir. Bugünkü hemen tüm kazan›mlar› bu mücadelelere borçluyuz. Gerek iﬂçilerin gerekse de tüm halk›n
haklar› ve özgürlüklerinin kazan›lmas›nda, sendikalar›n önderli¤indeki mücadele oldukça önemli olmuﬂtur.

Ü

lkemiz tarihine bakt›¤›m››zda
ise, sendikalar›n çok etkili, belirleyici bir yer tutmad›¤› görülür.
Bunda iﬂçi s›n›f›n›n zay›fl›¤› bir etkendir; di¤eri ise, iﬂçi s›n›f› ve sendikal hareket üzerinde sar›, reformist, revizyonist çizgilerin uzun dönem etkili olmas›d›r. Mesela, düzenin bask›s›n›n sendikalara en aç›k
ve do¤rudan yöneldi¤i 12 Eylül
sonras›nda da bir direniﬂ oda¤› olmay› baﬂaramad› sendikalar. Elbette
ﬂunu da belirtmek gerekir ki, sendi-

Ü

kalar, böyle bir ﬂeyi istemiﬂ, bunun
için çal›ﬂm›ﬂ ve buna ra¤men “baﬂaramam›ﬂ” de¤illerdir; buna hiç cüret bile etmemiﬂlerdir.
endikalar, emekçilerin yaﬂam ve
çal›ﬂma koﬂullar›n› düzeltme
mücadelesinin araçlar›ndan biridir.
‹ﬂçi s›n›nf›n›n ekonomik-demokratik mücadelesi bir yan›yla sendikal
mücadele olarak ﬂekillenir. Fakat,
tarihi geliﬂim içinde, burjuvazi,
emekçilerin mücadele ve örgütlenmesinin bir arac› olan sendikalar›,
emekçileri denetleyip düzen için d e t u t m a n › n b i r arac› haline dön ü ﬂ t ü r m e y e çal›ﬂm›ﬂt›r. Bunda kilit
rolü, iﬂçi aristokrasisi oynam›ﬂt›r.
‹ﬂbirlikçi sendikac›lar, burjuvazinin
iﬂçi s›n›f› içindeki uzant›lar› olarak
mücadeleyi pasifize etme görevini
üstlenmiﬂlerdir. Bu iﬂlevi aç›kça yapan sendikac›lar, sar› sendikac›l›k
olarak adland›r›l›r. Fakat, emekçilerin mücadelesini sapt›ran›n sadece
sar› sendikac›l›k olmad›¤›n› da bilmek gerekir. Sosyalist, ilerici, devrimci oldu¤u iddias›na sahip sendikalar da, onlarca y›ld›r ülkemiz de
dahil olmak üzere, bir çok yerde,
sar› sendikalar›nkine benzer bir rol
üstlenmiﬂlerdir.

S

mekçilerin yüzde 20 talebine
endikalar›n bir ço¤u, icazetçi
karﬂ›n hükümet, yüzde 3 öneriçizginin do¤al sonucu olarak,
yor. Türk-‹ﬂ, her zamanki gibi “kasistem içinedki varl›¤›n› sürdürübilbul edilemez” aç›klamas›n› yap›p,
mek için, mümkün olan en geri, düzeni en az rahats›z edecek bir çizgisonra kabul edecektir. K›sacas›, tüm
de sendikac›l›k yapar. Bu çizgi,
bu sözleﬂmeler, görüﬂmeler, iﬂtamandaki emekçilere “hüküçilerin, memurlar›n d›ﬂ›nda geÜlkemizde
s
endikalar,
e
sas
metle
ne kadar iyi diyalog içins
ö
z
liﬂmekte, süreçler, onlar›n
olarak
d
üzenin
i
cazet
s›n›rlar›
de olunursa, haklar›n o kadar
v e k a r a r hakk› olmaks›z›n,
iyi korunabilece¤i” demagojiiçinde ekonomik d emokratik
onlar›n ira des in in d›ﬂ ›n da sosiyle
benimsetilmeye çal›ﬂ›l›r.
mücadele vermekte ve bu s›n›rlar›
nuçlanmaktad›r. Toplu sözleﬂOysa sendikalar bu çizgiye gerime ve toplu görüﬂmelerin
aﬂma c üretini gösteremedikleri
ledikçe, emekçilerin haklar›n›
emekçiler için bir aldatmacaya
için, en s›radan ekonomik haklar
savunma güçleri azal›r.
ve oyalamaya dönüﬂtü¤ü tart›ﬂkonusunda bile b ir kazan›m elde
mas›zd›r.
lkemizde sendikac›l›¤›n,
edememektedirler. H aklar ve
sendikalar önderli¤indeki
evcut sendikal önderliközgürlükler anlam›nda s ürekli
emekçilerin
mücadelesinin gelerle bu oyun bozulamageriye gidiﬂin nedenlerinden
liﬂmesi, esas olarak hep devrimmaktad›r. Çünkü mevcut sendibiri b udur.
ci mücadelenin geliﬂmesine pakalar›n hemen hepsi, meﬂruluk
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ralel olmuﬂtur. Ülkemizde ilerici
sendikac›l›k anlam›nda, D‹SK’in
ortaya ç›k›ﬂ› ve geliﬂimi 1960’lar›n
ikinci yar›s›d›r; ve o dönem ülkemizde devrimci mücadelenin hayat›n her alan›nda geliﬂti¤i bir dönemdir. Bu geliﬂme, hak arama bilincinin geliﬂmesi, emekçilerin ve ayd›nlar›n kendine güveninin artmas›na paralel olarak yaﬂanm›ﬂt›r.
KESK de, 1990’lar›n ilk yar›s›nda
ﬂekillenmiﬂtir ve temelleri, 1990’lar›n baﬂlar›ndan itibaren geliﬂtirilen
devrimci mücadele içinde at›lm›ﬂt›r.
unlar, iﬂçilerin ve memurlar›n mücadele tarihinden bize
kalanlard›r.

bunlar aras›ndaki uyum bozuldu¤unda, direniﬂle zay›flam›ﬂ veya sonuna gelinmiﬂtir.
ilitanca mücadele, mesela iﬂyeri, fabrika iﬂgalleri, yol kesmeler, çat›ﬂmalar, bugün emekçilere
“macerac›”, “sa¤duyudan yoksun”
eylem biçimleri gibi gösterilmektedir. Oysa bugün, emekçilerin böyle
bir mücadele hatt›nda yürümekten
baﬂka ﬂanslar› yoktur. Türk-‹ﬂ ve
benzeri çizgideki sar› sendikalar›n
mevcut sa¤ çizgilerini emekçilere
kabul ettirmelerinin araçlar›ndan bi-

M

B

endikalar›n asli iﬂlevi olan
ekonomik-demokratik mücadele önemsiz veya ekonomistçe
yap›lacak bir mücadele de¤ildir.
Reformlar için mücadelenin reformist bir bak›ﬂ aç›s›yla ele
al›nmas›n›n yanl›ﬂl›¤› gibi, ekonomik demokratik mücadelenin
ekonomizme indirgenmesi de
yanl›ﬂt›r. Ekonomik mücadele
de, reformlar için mücadele de
devrimci bir anlay›ﬂla yürütülmelidir ve onun ilk ifadesi de,
oligarﬂinin çizdi¤i s›n›rlar›, ya ni icazeti reddetmiﬂ olmas›d›r.

S

konomik demokratik mücadelede de, sendikal örgütlenmede de
d e v r i m c i b i r bak›ﬂ aç›s›, iﬂçi, memur hareketinin sorunlar›n› çözebilecek tek do¤ru bak›ﬂ aç›s›d›r. Gerici, sar›, reformist düzen sendikac›l›¤›, emekçilerin sorunlar›n› çözemez.

E

ücadele tarihine iﬂçi ve memurlar›n büyük direniﬂleri
olarak geçen hemen tüm direniﬂlerde, özellikle iki olgu belirgindir; Bi rincisi, militan bir direniﬂ, ikincisi,
geçici de olsa, emekçilerin iradesini
aç›¤a ç›karan bir iﬂleyiﬂ... 15-16 Haziran’dan Paﬂabahçe’ye, Migros’tan
Zonguldak’a, Maga’dan Eminönü
direniﬂine kadar bir çok direniﬂte bu
özellikleri görmek mümkündür.
Bunlar oldu¤u sürece direniﬂler büyümüﬂ, bunlardan biri, direniﬂin militanl›¤› veya iﬂçilerin, memurlar›n
sürece kat›l›m› ortadan kalkt›¤›nda,

M

Say›: 186

ne de, toplu görüﬂme süreçlerine de
sadece bordrolar üzerinden de¤il,
iﬂçilerin ve memurlar›n bilinçlenmesi, bu süreçlerin emekçiler aç›s›ndan birer okula dönüﬂtürülmesi
aç›s›ndan bakar›z. Türk-‹ﬂ’in
1968’de gerçekleﬂtirilen 7. Kongresi’nde al›nan ﬂu karar ö¤reticidir:
“Türk-‹ﬂ, s›n›f ayr›l›klar›n›n derinleﬂmesine ve s›n›f çat›ﬂmalar›na yol
açabilecek sebepleri ortadan kald›rmay› amaç alan ve s›n›flar aras›nda denge, bar›ﬂ ve kaynaﬂma
sa¤lay›c› bir politika izleyecektir.”
, saf›n› belirlemiﬂ. Bu karar,
gerçekte düzen sendikac›l›¤›n›n nas›l bir sendikac›l›k oldu¤unu da özetliyor. ‹ﬂçi düﬂman›,
devlet yanl›s›, cunta destekçisi,
iﬂçilerin de¤il patronlar›n ç›karlar›n› esas alan, tatüsünü korumak pahas›na direniﬂleri, grevleri satan, toplu sözleﬂme masalar›nda al gülüm ver gülüm patrondan yana, üyesi olan iﬂçilerin
haklar›n› savunmayan bir sendikac›l›k. Katliamlar› alk›ﬂlayan,
halk›n yan›nda olmayan, katliamlara, sömürüye karﬂ› aya¤a
kalkan, direnen iﬂçilere en iyi
halde “sa¤duyu” ça¤r›s› yapan,
direniﬂleri “terörün oyununa
gelmekle, yasad›ﬂ›l›kla” suçlayan
sendikac›l›k. ‹ﬂçiler, memurlar, bu
sendikac›l›¤a, bu anlay›ﬂtaki sendikac›lara mahkum edilemez.

O

Sendikal mücadele veya
iﬂçilerin mücadelesi basit ve dar
anlamda “ ücret” mücadelesinden
ibaret de¤ildir. ‹deolojik, politik
boyutlar› v ard›r. Biz toplu
sözleﬂme üreçlerine de, toplu
görüﬂme s üreçlerine de sadece
bordrolar üzerinden de¤il,
iﬂçilerin v e memurlar›n
bilinçlenmesi, bu süreçlerin
emekçiler aç›s›ndan b irer okula
dönüﬂtürülmesi a ç›s›ndan
bakar›z.
ri, “Sendikalar siyasetin d›ﬂ›nda,
partiler üstü olmal›d›r” politikas›d›r. Oysa bu politikan›n kendisi
“politika içi”dir. Nitekim, ülkemizdeki hiçbir sendika, Türk-iﬂ kadar
düzen partileriyle iç içe olmam›ﬂ,
Türk-iﬂ kadar düzen içi siyasetin
içinde yeralmam›ﬂt›r. Hemen bütün
sendikalar da bugün benzeri politikalar geliﬂtirmekte, en az›ndan hükümet ne der, ﬂu düzen partisi ne
yapar hesaplar›n› yapmaktad›rlar.
ﬁu bir gerçek ki, toplu sözleﬂme ve
toplu görüﬂme masas›nda, baz› iﬂçi
ve memur sendikalar›, emekçilerin
taraf›ndan oturuyor olsa da, politikalar›yla, zihniyetleriyle asl›nda
h ü k ü m e t t a r a f › n d a oturuyorlar.
endikal mücadele veya iﬂçilerin
mücadelesi basit ve dar anlamda
“ücret” mücadelesinden ibaret de¤ildir. ‹deolojik, politik boyutlar›
vard›r. Biz toplu sözleﬂme üreçleri-

S

ﬂçi s›n›f› içinde, memurlarda, mücadeleyi bugünkü düzeyinden daha ileriye taﬂ›yacak, toplu sözleﬂme
ve görüﬂme süreçlerine daha iradi
müdahale edilmesini sa¤layacak dinamikler vard›r. “iﬂçici” bir kavray›ﬂla düzen sendikac›l›¤›n›n peﬂine
tak›lmak, s›n›rl› bir kaç direniﬂ üzerinden “devrim dalgalar›n›n kabar›p
alçald›¤›” sonuçlar›n› ç›karmak, s›n›f›n yan›nda olmak ad›na, sendikalar›n gerici, uzlaﬂmac› çizgilerine
güç vermek, bunlar, emekçilerin
mücadelesini geliﬂtirmez. Emekçilerin mücadelesini geliﬂtirecek olan,
icazet s›n›rlar›n›, faﬂizmin terörüyle
çizdi¤i s›n›rlar› y›k›p, haklar mücadelesini de devrimci mücadelemiz
alt›nda sürdürmektir.

‹
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Devrimci Politika ve Örgütlenme,
‹ﬂçilerin Memurlar›n Dinamizmini Aç›¤a
Ç›karacak, Yeni Dinamikler Yaratacakt›r
Toplu sözleﬂme hakk› için yürüyen memurlara sald›r›l›yor, s ü r g ü n l e r devreye sokuluyor, pervas›zl›k
sendika binalar›na polis bask›nlar›
gerçekleﬂtirme boyutlar›na ulaﬂ›yor.
Kamu Personel Rejimi Yasas› gibi
yasalarla emekçilerin iﬂ güvenlikleri ellerinden al›n›yor. ‹ktidar, memurlara göz da¤› verip, sendikalar›
sindirmek istiyor. Amaç, ilk planda
sendikalar› iﬂlevsizleﬂtirmektir.
IMF programlar›, esnek çal›ﬂma
yasalar›, ekonomik kriz birbirine
ekleniyor ve emekçiler çok daha
büyük bir yoksullaﬂma ve iﬂsizlikle
karﬂ› karﬂ›ya kal›yorlar.
Düzen sendikac›l›¤›, bu koﬂullarda, sald›r›lara karﬂ› militan, kararl›
bir direniﬂ örgütlemek yerine, s›n›f
düﬂmanlar›yla uzlaﬂmay›, pasifizmi
öne ç›karan icazetçi bir anlay›ﬂla,
sonuç almaktan uzak programlarla
emekçilerin karﬂ›s›na ç›k›yor.
Bu anlay›ﬂ sendikalar›n gün geçtikçe daha da gerilemesine, üye
kaybetmesine ve oligarﬂi karﬂ›s›nda
güçsüz bir duruma düﬂmesine neden oluyor. Bu güçsüzleﬂme ve et kisizleﬂme, aralar›nda belli farkl›l›klar olsa da, Türk-‹ﬂ için de, D‹SK
için de, K E S K için de geçerlidir.
Peki böyle bir gerileme nas›l yaﬂand›? Türk-‹ﬂ’i bir yana b›rak›rsak,
KESK ve D‹SK aç›s›ndan bu güçsüzleﬂmenin izah› nedir? KESK’i
yaratan, devrimci memurlar›n kendi
meﬂruluklar›na güvenerek verdikleri militanca mücadeleydi. Kazan›lan haklar›n arkas›nda s›n›f ve kitle
sendikac›l›¤› anlay›ﬂ› vard›. Ancak
sendikal mücadelenin düzeniçi s›n›rlar içine hapsedilmesi sonucunda
mücadelede ve örgütlenmede gerileme kaç›n›lmaz oldu. Gittikçe kitlelerden kopuldu, kopuldukça da
kitlelerin güveni sars›ld› ve inançs›zl›k büyümeye baﬂlad›.
D‹SK’teki sorunun kayna¤› ise,
öncelikle D‹SK’e hakim olan “ça¤daﬂ sendikac›l›k” anlay›ﬂ›d›r. Bu an-
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lay›ﬂ, diyalo¤u, uzlaﬂmay›, masada
anlaﬂmay› kutsayan, direniﬂi reddeden bir anlay›ﬂt›r.
Böyle oldu¤u için de, bu anlay›ﬂ›n hakim oldu¤u dönemden itibaren, D‹SK, örgütlü oldu¤u yerler de
dahil olmak üzere, ne iﬂten at›lmalar›n ne de sendikas›zlaﬂman›n önüne
geçebilmiﬂtir. Patronlarla kendini
ayn› gemide gören, “ iﬂ i mi , fa bri ka m› seviyorum” diyebilen bir anlay›ﬂ›yla, iﬂçi s›n›f› bu sald›r›lar karﬂ›s›nda korumas›z b›rak›ld›. D‹SK,
TÜRK-‹ﬁ’le ayn›laﬂt›.
Gerek memurlar, gerekse de iﬂçi
cephesine hakim olan AB’ci ve reformist sendikac›l›k tarz›, sald›r›lar›n önüne geçebilecek bir direniﬂ
hatt›n›n örgütlenmesinin önündeki
en büyük engel haline geldi. Mücadele üç beﬂ bas›n aç›klamas›na, sonuç almayan bir kaç Ankara yürüyüﬂüne indirgenerek, sonuç al›c› bir
çizgiden uzaklaﬂ›ld›. Kapitalizmin
kendisine karﬂ› ç›kmak yerine, kapitalizmin krizine çözüm arayan
programlarla emekçiler yanl›ﬂ hedeflere yönlendirildi.
Bugün sendikal› ya da sendikas›z bütün iﬂçi ve memurlar, oligarﬂinin sald›r›lar›n›n hedefi halindedir.
Bu durumda iﬂçi ve memur hareketi, örgütlü örgütsüz en geniﬂ kesimlere ulaﬂabilmek durumundad›r.
Sald›r›lar› durdurabilmenin, püskürtebilmenin tek yolunun militan
bir iﬂçi ve memur hareketi oldu¤u
da, iﬂçi s›n›f›n›n mücadele tarihinin
ö¤retti¤idir.

Emekçilerin söz ve karar
h a k k › n › t a n › m a y a n l a r,
mücadeleye niyeti
olmayanlard›r
Birçok direniﬂin sonuç al›c› olmas›nda, o direniﬂte yeralan iﬂçilerin memurlar›n iradesinin aç›¤a ç›kar›lm›ﬂ olmas›, onlar›n söz ve karar hakk›n›n fiilen hayata geçirilmiﬂ

olmas›n›n
Bugünde yeniden
önemli oldu¤u
geniﬂ emekçi
bilinir. Fakat
kesimlerin öfkesini,
buna ra¤men,
ülkemizdeki tepkisini ve taleplerini
sendikalar›n
mücadeleye
büyük ço¤un- s e v k e t m e y i b a ﬂ a r a b i l lu¤u, en gerimeliyiz. Ta b a n d a k i
cisinden ileridinamizmi aç›¤a
cilere kadar,
ç›kartabilmeliyiz
iﬂçilerin, memurlar›n söz
ve karar hakk›n› kullanmas›n› sa¤layabilecek bir
iﬂleyiﬂ oluﬂturmaktan uzak durmuﬂlard›r.
‹ﬂçilerin ve memurlar›n do¤rudan kat›l›m›n›n mücadeleye büyük
bir güç kataca¤› aç›kken, toplu sözleﬂme, toplu görüﬂme süreçlerinde
bile, böyle bir iﬂleyiﬂ oluﬂturulmam›ﬂt›r ço¤unlukla.
Çünkü sendikac›lar, ço¤unlukla,
iﬂçilerin, memurlar›n iradesini, kendi iradeleri için bir “tehdit” unsuru
olarak, kendilerinin karar ve insiyatifini k›racak bir unsur olarak görmektedirler.
Birçok toplu sözleﬂme sürecinde,
sendikalar›n patronlarla vard›¤› uzlaﬂma, iﬂçilere adeta dayat›lmakta,
itiraz etme ﬂans› b›rak›lmayan iﬂçilerin onay› zoraki al›nd›ktan sonra,
“iﬂçilerin onay› al›narak sözleﬂmenin
imzaland›¤›” aç›klamas› yap›lmaktad›r. Bu tür durumlarda, o sözleﬂmeye
zorlanan iﬂçilerde, sendikaya güven
sars›lmaya baﬂlamaktad›r.
Sorun bu noktada çok aç›kt›r; direnme, mücadeleyi uzun süreli sürdürme düﬂüncesi olmayan sendikac›lar, emekçileri bu sürece katmay›
da düﬂünmemektedirler. Oysa bilinir; kitleler k e n d i k a r a r l a r › n a ç o k
da ha büyük bir kararl›l›kla sahip
ç › k a r l a r.
‹ﬂçi s›n›f›n›n tarihinde 15-16
H a z i r a n , P a ﬂ a b a h ç e , Ta ri ﬂ , M a ga ,
P rofilo gibi kitlesel, militan direniﬂler reformist sendikac›larla de¤il, iﬂ-
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çi s›n›f›na güvenen, s›n›f sendikac›l›¤›n› savunan devrimci iﬂçi ve sendikac›larla yarat›lm›ﬂt›r.
Bugünde yeniden geniﬂ emekçi
kesimlerin öfkesini, tepkisini ve
t a l e pl e ri n i mücadeleye sevketmeyi
baﬂarabilmeliyiz. Tabandaki d i n a mizmi aç›¤a ç›kartabilmeliyiz. ‹ﬂçi
s›n›f› tarihine alt›n harflerle yaz›lm›ﬂ bu direniﬂler, bize iﬂçi ve emekçilere güvenerek örgütlenme yapmam›z gerekti¤ini söylüyor. ‹ﬂçi ve
memur hareketinde mi li ta n dev r i m c i b i r çizgi, tabanda do¤ru örgütlenmelere dayanarak ve devrimci bir önderlikle geliﬂecektir.
‹ﬂçilerin, memurlar›n iradesini
aç›¤a ç›karacak, onlar›n söz ve karar hakk›n› kullanmas›n› sa¤layacak
tek araç örgütlenmedir. Sendikalar,
meclisler, veya dönemsel olarak
grev komiteleri, toplu sözleﬂme komiteleri... Ad›, biçimi ne olursa olsun, her örgütlenme, emekçilerin
iradesinin ifadesi olabildi¤i ölçüde
güçlenir ve kal›c›laﬂ›r. Burjuvazinin
“sendikas›zlaﬂt›rma-örgütsüzleﬂtirme” politikas›n› ›srarla uygulamas›n›n nedeni de budur.

Emekçinin iradesi, sözü,
örgütüdür
Sendikas›zlaﬂt›r›lan, örgütsüzleﬂtirilen iﬂçi, iradesi bast›r›lm›ﬂ, söz ve
karar hakk› gasbedilmiﬂ iﬂçidir.
Sendikal mevzileri sa¤lamlaﬂt›rmak, iﬂçilerin örgütsüz oldu¤u yerlerde sendikalaﬂma faaliyetlerini örgütlemek, iﬂçilere, memurlara sendika

ve örgütlenme bilincini taﬂ›mak, ekonomik demokratik mücadelenin en
önemli yanlar›ndand›r. Bu görevi ihmal eden her sendikal çal›ﬂma, asl›nda kendi alt›n› boﬂalt›yor, iﬂçiyi, memuru e¤itmeyerek kendini sald›r›lar
karﬂ›s›nda yaln›zl›¤a mahkum ediyor
demektir. Çünkü e¤itilmeyen, bilinçlendirilmeyen, sendika taraf›ndan da
iradesi, söz ve karar hakk› dikkate
al›nmayan iﬂçi, memur, sendikas› sald›r›ya maruz kald›¤›nda, ona sahip
ç›kmayacakt›r.
Devrimci, ilerici iﬂçiler ve memurlar, bulunduklar› tüm sendikalarda, iﬂçilerin, memurlar›n söz ve
karar hakk›n› esas alan bir iﬂleyiﬂ
kurulmas›n› zorlamal›d›rlar. Grevlerin, toplu sözleﬂme ve toplu görüﬂme süreçlerinin tüm iﬂçiler, memurlar için bir “okula dönüﬂmesi”ni
sa¤layacak olan, bu tarz bir iﬂleyiﬂin
varl›¤›d›r. E¤er böyle bir iﬂleyiﬂ
yoksa, iﬂçiler, memurlar, toplu sözleﬂme ve toplu görüﬂme süreçlerinin
seyircisi konumuna itilmiﬂ olacaklard›r. Oysa iﬂçiler, memurlar, o süreçlerin asli unsurudurlar.
Böyle bir iﬂleyiﬂ oluﬂturulmad›¤›
sürece, emekçilerin kendi sorunlar›na sahip ç›kmalar›, eylemlere kat›lmalar› mümkün olmayacakt›r.
Emekçilere güvenilmelidir. Bu gü-

TÜM BEL-SEN Ankara’ya Yürüdü
17 Haziran’da ‹stanbul, ‹zmir ve Diyarbak›r’dan “Haklar›m›z ‹çin Yürüyoruz” diyerek
yola ç›kan TÜM BEL-SEN üyeleri eylemlerini
19 Haziran günü Ankara Güven Park’ ta sonland›rd›lar. “Sadaka de¤il toplu sözleﬂme, T‹S
yoksa grev var, Zafer direnen emekçinin olacak” sloganlar› at›lan eylemde; TÜM BELSEN Genel Baﬂkan› Vicdan Baykara AKP hükümetini emekçilerin taleplerini kabul etmeye
ça¤›rd›. KESK Genel Baﬂkan’› Sami Evren ise
toplu görüﬂmelerden bir sonuç al›namazsa “20
Kas›m’da genel grev ilan edece¤iz” dedi.
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venle birleﬂen devrimci bir e¤itim
gerçekleﬂtirilmelidir.
‹ﬂçi memur alan›ndaki devrimci
bir önderli¤in öncelikli hedeflerinden biri bu olmal›d›r. Devrimci sendikac›lar her alanda düzen sendikac›lar›ndan, reformistlerden fark›n›
koyabilmelidir. Çal›ﬂma yap›lan
alanlarda emekçilere s›n›f bilinci ve
kültürünü verme anlay›ﬂ›yla hareket
edilmelidir. ‹ﬂçi ve memur mücadelesinde yaﬂanan gerileme iradi örgütlenmeye ve kitlelerin e¤itimine
ba¤l› olarak aﬂ›labilecektir. Bu uzun
vadeli, emek ve sab›r gerektiren bir
çal›ﬂmad›r.
Emekçiler böyle bir iﬂleyiﬂ içinde yerald›klar› ölçüde, kendi sorunlar›n› tart›ﬂ›p, o sorunlar›n çözümü
için gereken eylem kararlar›n› alabildiklerinde, bu süreç, hem emekçilerin o eylemlere daha kararl› kat›l›mlar›n› hem de politikleﬂmelesi ni sa¤layacakt›r. Devrimci iﬂçi ve
memurlar, yüzbinlerce iﬂçi ve memuru siyasallaﬂt›rma, örgütleme ve
harekete geçirme konusunda iddial›
olmal›d›rlar. ‹ddia, ›srarl› ve planl›
bir çal›ﬂma ve örgütlenme tarz›yla,
kararl› ve cüretli direniﬂlerin yarat›lmas› sa¤lanacakt›r.
Reformist, düzen içi sendikac›l›k 15-16 Haziranlar’›, Tariﬂler’i,
Zonguldaklar’›, Paﬂabahçeler’i tarihe gömerken, bu direniﬂleri tarih
içinden ç›kartarak bugünün s›n›f
kavgas› içinde yeniden yaratacak
olan da s›n›f bilinciyle donanm›ﬂ
devrimci iﬂçi ve memurlar›n önderli¤i olacakt›r.

Sa¤l›k Emekçileri Alanlarda!
19 Haziran’da sa¤l›k emekçileri ve KESK e ba¤l› sendikalardan üyeler Sa¤l›k Bakanl›¤›’na yürüdüler.
Yaklaﬂ›k 100 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde; AKP hükümetinin
sald›r›lar›na karﬂ› “Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz, Herkese Sa¤l›kl›
Güvenli Gelecek” sloganlar› at›ld›.
Eylemde “Kamu Hastane birlikleri Yasa Tasar›s› ile hastanelerin ticarethaneye dönüﬂtürülmek istenmesine” karﬂ› tüm
halka ve emekçilere ait olan hastanelere sahip ç›k›lmas› gerekti¤i dile getirildi. Eyleme kat›lan KESK Baﬂkan› Sami Evren’de söz alarak; IMF’nin, sermayenin, hükümetin ç›karmaya çal›ﬂt›¤› gasp yasalar›na karﬂ› KESK’in ve emekçilerin birlikte direnerek mücadele edece¤inin belirti.

EMEK
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TOPLU SÖZLEﬁME ve TOPLU GÖRÜﬁMELER
OYALAMA VE ALDATMAYA DÖNÜﬁMÜﬁTÜR

Militan Mücadeleyle, Devrimci Sendikac›l›kla
Oyunu Bozal›m, Aldatmaya ‹zin Vermeyelim!
241 bin kamu iﬂçisini ilgilendiren toplu sözleﬂme görüﬂmeleri baﬂlad›. T ü r k - ‹ ﬂ yüzde
20 zam isterken, AKP yüzde 3
oran›nda zam önerdi. Türk-‹ﬂ
Genel Baﬂkan› Mustafa Kumlu “bu oran›n kabul edilemeyece¤ini” söyledi.
K E S K’e ba¤l› sendikalar
da toplu sözleﬂme hakk›n›n
kabul edilmesi için eylemler
yap›yor. KESK Genel Baﬂkan›
Sami Evren, e¤er hükümet
toplu sözleﬂme talebini kabul
etmezse 20 Kas›m’da Genel Greve
ç›kacaklar›n› aç›klad›.
Artan ekonomik kriz, iﬂten ç›kart›lmalar, yoksulluk karﬂ›nda hükümet iﬂçilerle dalga geçercesine yüzde 3 gibi bir zam öneriyor. Patronlar› krizin etkilerinden kurtarmaya çal›ﬂan oligarﬂi krizin faturas›n› da
emekçilere ç›kart›yor. Emekçilere
gelince para yok! Kamu emekçilerinin toplu sözleﬂme hakk›n› tan›m›yor. Çal›ﬂanlar aç›s›ndan tek sorun
ücret art›ﬂ› de¤il elbette. Esas olarak
sendikalar tasfiye edilmeye, çal›ﬂ›l›yor. KESK’e yönelik bask›lar, tutuklamalar art›yor. AKP iﬂten ç›kartmalar›n artt›¤› bu dönemde iﬂçilerin bir
iﬂe sahip olmalar›n› bir lütuf olarak
görüyor. Emekçileri, iﬂsizler ordusuna katmakla tehdit ediyor.
Kapitalist iliﬂkilerde iﬂçi s›n›f›
ve sermaye sahipleri aras›nda ücret
konusunda sürekli bir p a z a r l › k vard›r. ‹ﬂçi s›n›f› en yüksek ücreti ve
sosyal haklar› almak için mücadele
ederken, patronlar da kârlar›ndan
taviz vermemek için iﬂçilere en az
ücrete çal›ﬂmay› dayat›rlar. Her ücret art›ﬂ› ve hak talebi karﬂ›s›nda iﬂçileri iﬂten ç›kartmakla tehdit ederler. Kapitalistler her zaman iﬂçiler
örgütsüz olsun, hiçbir sosyal hakka
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Toplu sözleﬂmeler iﬂçi
s›n›f›n›n
mücadelesinde ne
anlam taﬂ›r?

sahip olmas›n ve en düﬂük ücrete
köle gibi çal›ﬂs›n isterler.
Bugün de oligarﬂi krizi bahane göstererek bu kez, ücretlerin düﬂürülmesini dayat›yor. IMF yasalar›yla çal›ﬂanlar›n sosyal güvenlikleri ellerinden al›n›yor, emeklilik yaﬂ› yükseltiliyor.
Sermayenin bu sald›r›lar› karﬂ›s›nda emekçilerin insanca yaﬂayabilecekleri bir ücret alabilmesi, sosyal
haklara sahip olabilmesi güçlü bir
s›n›f savaﬂ› vermesine ba¤l›d›r. ‹ﬂçi
s›n›f› sendikal hakk›, 8 saatlik çal›ﬂma hakk›n› ve bütün sosyal haklar›n› kanl› bir s›n›f savaﬂ›yla, büyük
bedeller ödeyerek kazanm›ﬂt›r. Bu
haklar›n› koruyabilmesi de militan
bir mücadeleye ba¤l›d›r. Böyle bir
sendikac›l›k anlay›ﬂ›yla mücadele
edilemedi¤inde, emekçilerin sahip
oldu¤u haklar›n geri al›nmas›, ücretlerin erimesi, kaç›n›lmazd›r.
Oligarﬂi, sendikalar›n elindeki
en önemli iki silah›n›, g rev ve t o p lu sözleﬂme hakk›n› almaya çal›ﬂ›yor. Grev ve toplu sözleﬂme hakk›n›n olmad›¤› bir sendika hiçtir. Bir
sendika bu iki silah› etkili bir biçimde kullanamad›¤›nda ne emekçilerin hakk›n› arayabilir ne de varolan
haklar›n› koruyabilir.

En k›sa tan›m›yla toplu
sözleﬂme iﬂçi s›n›f›n›n sermayeyle
p a z a r l › ¤ › d › r.
Emekçiler ekonomik, demokratik, sosyal ve kültürel
taleplerini elde edebilmek
ve bu kazan›mlar›n› ileriye
taﬂ›yabilmek için sendikalar arac›l›¤›yla patron temsilcileri ile toplu sözleﬂme görüﬂmeler yaparak haklar›n› garanti alt›na
al›rlar. Toplu sözleﬂme hakk› iﬂçi s›n›f› için önemli bir kazan›md›r. Oligarﬂi grev ve toplu sözleﬂme hakk›n›
öyle kolay›na vermemiﬂtir. Bu pazarl›¤›n iﬂçiler lehine sonuçlanabilmesi de militan sendikac›l›k anlay›ﬂ›na ba¤l›d›r.
S›n›f ve kitle sendikac›l›¤›nda
toplu sözleﬂme görüﬂmeleri sadece
ücret art›ﬂ›n› içermez. Bir yandan insanca yaﬂayabilece¤i bir ücret pazarl›¤› yürütülürken, di¤er yandan da
demokratik, sosyal ve kültürel haklar›n›n mücadelesi verilir. Toplu sözleﬂme patronlara karﬂ› mücadelenin
önemli bir parças›d›r. Toplu sözleﬂme süreçleri iﬂçiler için bir o k u l d u r.
‹ﬂçilerin s›n›f bilincini artt›r›rken, s›n›f düﬂmanlar›n› tan›mas›n› da sa¤lar. Haklar› konusunda emekçileri
e¤itir ve bu haklar› nas›l korunmas›
gerekti¤ini gösterir. Bu süreç bütün
iﬂçileri sermaye sahiplerine karﬂ› birleﬂtirir, buna uygun zemin haz›rlar.

Uzlaﬂma ve icazetle toplu
sözleﬂme yap›lamaz
Sendikalar›n burjuvazi ya da
devletle pazal›k yapabilmesi için
uzlaﬂma ve icazetten uzak durmas›
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gerekir. Sendikalar ne kadar militan
bir mücadele anlay›ﬂ›na sahip olurlarsa egemenler karﬂ›nda da o kadar
güçlü olabilir. Toplu sözleﬂmelerle
elde edilen haklar›n kapsam› o kadar geniﬂ olabilir.
Toplu sözleﬂmeler sendikas›zlaﬂt›rmaya, iﬂten ç›kartmalara, özelleﬂtirme ve taﬂeronlaﬂt›rmaya, geçici
kadroda iﬂçi çal›ﬂt›rmaya karﬂ› iﬂ
güvencesini koruyabiliyor mu? ‹ﬂçi
sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤ini garanti alt›na alabiliyor mu? ‹ﬂyerlerinde çal›ﬂanlara yönelik keyfilikleri, haks›zl›klar› ve bask›lar› engelleyebiliyor
mu? Çal›ﬂma saatlerinin, tatil ve
izin kullan›mlar›n›n düzenlenmesini
iﬂçilerin lehine yapabiliyor mu? Çal›ﬂanlara iﬂyeriyle ilgili kararlarda
yönetime kat›lma hakk› tan›yor mu?
‹ﬂçinin insanca yaﬂamas›na yetecek
ve enflasyon karﬂ›s›nda hemen eriyip gitmeyecek bir ücret art›ﬂ›n›
sa¤layabiliyor mu? Çal›ﬂanlar›n
kendilerini geliﬂtirmeleri ve kültürel
birikimlerini art›rabilmeleri için
e¤itim olanaklar›n› yaratabiliyor
mu? Kad›n ve erkek iﬂçiler aras›ndaki ücret ve her türlü ayr›mc›l›¤›
ortadan kald›rabiliyor mu? Kad›nlara haklar›n› tan›yor mu?
Tüm bu ve benzer haklar›n garanti alt›na al›nabilmesi ancak s›n›f
ve kitle sendikac›l›¤›yla mümkün
olabilir. Toplu sözleﬂmeler iﬂçi s›n›f›yla burjuvazi ya da devlet aras›nda
k›yas›ya bir s›n›f savaﬂ›m›d›r. Bu s›n›f savaﬂ› verilirken iﬂçiler ne devlete ne devletin yasalar›na ne de
patrolar›n iyi niyetine güvenemeyeceklerini ö¤renirler. Bu mücadelenin içinde yaln›zca kendi güçlerine
ve birlikteliklerine güvenerek, haklar›n› alabileceklerini görürler.

Oligarﬂi toplu sözleﬂme
hakk›n›n içini boﬂalt›yor
Oligarﬂi emekçilerin elindeki
grev ve toplu sözleﬂme hakk›n› elinde almaya, bunu yapamad›¤› koﬂullarda da toplu sözleﬂme hakk›n›n
içini boﬂaltmaya çal›ﬂ›r. Çeﬂitli sektörlerdeki g re v y a s a k l a r ›, hükümetlerin sahip olduklar› g rev erteleme ve yasaklama yetkileri, gerçek-

Say›: 186

Grev, toplu sözleﬂmelerle talep
edilen haklar›n elde edilmesini
sa¤layacak silaht›r. Bu silah
olmad›¤›nda sendikalar›n
pazarl›k gücü de kalmamaktad›r.
‹ktidar fiilen yasal bir hakk›n
kullan›lmas›n› engellerken asl›nda
toplu sözleﬂme hakk›n›n kullan›lmas›n da engellemiﬂ olmaktad›r.
te toplu sözleﬂme süreçlerinin de
belli ölçülerde içini boﬂaltmaktad›r.
Çünkü grev hakk›n›n tam olmad›¤›
bir yerde, toplu sözleﬂme hakk› da
tam de¤ildir. Bakanlar kurulu pek
çok grevi “milli güvenlik” ya da
“genel sa¤l›k” gerekçesiyle ertelemiﬂtir. Grev yasaklar› 12 Eylül’de
gündeme gelmekle birlikte günümüzde de halen devam etmektedir.
Grev hakk›n›n engellendi¤i bir alanda sendikalar›n toplu sözleﬂme görüﬂmelerinde pazarl›k yapma hakk›
da ortadan kalkmaktad›r. Grev, toplu
sözleﬂmelerle talep edilen haklar›n
elde edilmesini sa¤layacak silaht›r.
Bu silah olmad›¤›nda sendikalar›n
pazarl›k gücü de kalmamaktad›r. ‹ktidar fiilen yasal bir hakk›n kullan›lmas›n› engellerken asl›nda toplu
sözleﬂme hakk›n›n kullan›lmas›n da
engellemiﬂ olmaktad›r.

S a r › v e re f o r m i s t
sendikac›lar ayn› oyunu
oynuyor
Emekçiler grev ve toplu sözleﬂme hakk›n› mücadeleyle kazanm›ﬂt›r. ‹ktidar›n hiçbir karar›, yasas› bu
hakk›n kullan›lmas›n› engelleyememelidir. Ancak bir yandan oligarﬂi
toplu sözleﬂme süreçlerinin içini
boﬂalt›rken di¤er yandan sar›, icazetçi, reformist sendikac›l›k da politikalar›yla oligarﬂinin iﬂini kolaylaﬂt›rmaktad›r. Ülkemizde en büyük,
en geniﬂ çapl› toplu sözleﬂme süreci
olan kamu iﬂçilerinin toplu sözleﬂme görüﬂmelerinde y›llard›r adeta
tekrarlanagelen b i r o y u n oynanmaktad›r. Görüﬂmeler yap›l›r, Türk‹ﬂ sürekli geri ad›m atar. Sonra
“masaya yumru¤unu vurma” ﬂovu
yapar. E¤er iktidar›n verdikleri,
emekçilere hiç kabul ettirilemeye-

cek kadar geri düzeydeyse, Ankara’da büyük bir miting yap›l›r. Sonra da sözleﬂme iktidar›n çizdi¤i çerçevede imzalan›r. Oyun böyle sür ü p g i d e r. Böyle bir anlay›ﬂla yaln›zca ekonomik temelde bir sendikac›l›k yap›lmas› bile mümkün de¤ildir. Sar› sendikac›l›k ne iktidar
karﬂ›s›nda direnebilir ne de iﬂçilerin
taleplerini karﬂ›layabilecek bir mücadele örgütleyebilir. Bu anlay›ﬂ yüzünden iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesi
gün geçtikçe geriliyor ve iﬂçiler kölelik ücretleriyle, sendikas›zlaﬂt›rmayla, iﬂten at›lmalarla yüz yüze
geliyor. Oligarﬂi toplu sözleﬂmelerde yüzde 3 gibi tekliflerde bulunma
ve grev hakk›n› engelleme cüretini
buradan al›yor. Ciddi bir direniﬂ örgütlenemeyece¤ini bildi¤i için de
sendikalara en geri anlaﬂmalar› kabul ettiriyor.

Toplu sözleﬂme hakk›
mücadeleyle kazan›lacak!
Türk-‹ﬂ’in toplu sözleﬂme hakk›na sahip olmas› ve KESK’in bu
hakka sahip olmamas›yla emekçiler
aç›s›ndan de¤iﬂen fazla bir ﬂey yoktur. KESK ve Türk-‹ﬂ’in toplu sözleﬂme ve sendikal mücade anlay›ﬂ›nda paralellik vard›r. ﬁu anda her
ikisinde de toplu sözleﬂme için yap›lan eylemler yasak savmac› bir
anlay›ﬂa dönüﬂmüﬂtür.
Memur sendikalar›nda toplu
sözleﬂme hakk›yla ilgili temel sorun; “toplu görüﬂme” denilen dayatma ve aldatman›n baﬂtan kabul edilmesiyle ortaya ç›km›ﬂt›r. KESK sonucun ne olaca¤›n› bilerek KamuSen ve Memur-Sen’le birlikte “toplu görüﬂme” masas›na oturmuﬂtur.
Kaç y›ld›r Kamu-Sen, Memur-Sen
gibi gerici memur sendikalar› sözde
“grev toplu sözleﬂme hakk›” için
açl›k grevi çad›r› kuruyor, göstermelik
eylemler
yap›yorlar.
KESK’de bu tarz eylemlere bir süre
ortak olup meﬂrulaﬂt›rm›ﬂt›r. KESK
toplu sözleﬂme ve grev hakk›n› talep etmeyi, s›radan eylemlerle sürdüren bir konumda olmuﬂtur.
Oligarﬂinin istedi¤i grevsiz, toplu sözleﬂmesiz, devlet güdümlü bir
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sendikad›r. Sendika hakk› tan›nsa
da grev ve toplu sözleﬂme hakk›n›n
al›nabilmesi bir kaç etkisiz miting
ve yürüyüﬂle olacak bir ﬂey de¤ildir.
Bunlar›n iktidar üzerinde hiç bir
zorlay›c›l›¤› yoktur. Bunlar grevli
toplu sözleﬂmeli sendika hakk›n›n
kazan›lmas› için yeterli de de¤ildir.
Memurlar sendika hakk›n› nas›l fiili ve meﬂru mücadele anlay›ﬂ›yla
kazanm›ﬂsa, bugün de T‹S ve grev
hakk›n›, “söke söke alacak” bir sendikac›l›k anlay›ﬂ›yla kazanabilirler.
Devlet güdümlü memur sendikalar›n›n “toplu görüﬂme” masalar›nada att›klar› imzalar sonucunda kamu
emekçilerinin enflasyon farklar›
ödenmemiﬂ, emekli sand›¤› kesintileri yükseltilmiﬂ, vergi iadesi kald›r›lm›ﬂ, sosyal güvenlik yasas› ile
sa¤l›k ve emeklilik haklar› gasp edilmiﬂtir. KESK, emekçilerin ücretlerinin, sosyal haklar›n›n her geçen gün

daha fazla erimesini engellemek için
düzen sendikac›l›¤›ndan, AB’den
medet ummaktan vazgeçmelidir.

‹ﬂçiler, m e m u r l a r,
ilerici, devrimci sendikalar!
Toplu sözleﬂmede aldat›lmaya,
oyalamaya karﬂ› seslerini yükseltmeli, bu manevralara ortak olmamal›d›r. ‹ktidar›n oynad›¤› bu oyunlar karﬂ›s›nda emekçileri uyarmal›
ve gerçekleri anlatmal›d›r.
Sar› sendikalar›n icazetçi ve uzlaﬂmac› tutumu tabandan yükselecek bir mücadeleye, iﬂçi s›n›f›n›n
sab›rla örgütlenmesine ve s›n›f bilinci ile donat›lmas›na ba¤l›d›r.
Memur sendikalar› g rev ve top lu sözleﬂme hakk› için ciddi, uzun
vadeli bir mücadele program›na sahip olmal›d›r. KESK yeniden kamu

Toplu Sözleﬂme
Görüﬂmeleri Baﬂlad›
Türk-‹ﬂ’le hükümet aras›nda 2009-2010 y›llar›n› kapsayacak toplu sözleﬂme görüﬂmeleri baﬂlad›. Türk-‹ﬂ en
düﬂük iﬂçi ücretinin 1230 TL’ye ç›kar›lmas›n›, ücretlere 2009 y›l› için yüzde 20, 2010 y›l› içinse 2009 y›l›nda gerçekleﬂen enflasyon oran›n üzerine 4 puan eklenerek art›ﬂ yap›lmas›n› ve sosyal yard›mlar›n yüzde 40
oran›nda art›r›lmas›n› istiyor.
Hükümet ise 2009’un alt›ﬂar ayl›k dönemleri için
yüzde 3’er olmak üzere toplam yüzde 6 zam, 2010 y›l›n›n her iki yar›s› içinse yüzde 2.5 oran›nda zam öneriyor. Türk-‹ﬂ hükümetin bu teklifini kabul etmeyece¤ini bildirdi. Görüﬂmeler kamuda çal›ﬂan 241 bin iﬂçiyi
ilgilendiriyor.

“T‹S YOKSA GREV VAR!”
KESK, Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi (T‹S) hakk› için alanlardayd›. 20 Haziran günü sabah saatlerinde Maltepe
Metrosu’nda toplanan emekçiler buradan taleplerini
içeren pankart› açarak Baﬂbakanl›¤›’na do¤ru yürüyüﬂe
geçtiler. Binlerce kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde, hep birlikte at›lan sloganlarla hükümet Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi’ne
(T‹S) ça¤r›ld›. Ayr›ca emekçiler geçen hafta tutuklanan
arkadaﬂlar›n›n isimlerini döviz ﬂeklinde yaparak önlüklerinin üzerine ast›lar. Araçtan yap›lan konuﬂmalarda
da tutuklu arkadaﬂlar›n›n biran önce serbest b›rak›lmas›n› da dile getirdi.
Güven parka gelen emekçiler polis barikat› ile kar-
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emekçilerinin güvenini kazanmal›
ve s›n›f sendikac›l›¤› anlay›ﬂ›na
dönmelidir. Fiili ve meﬂru bir mücadele anlay›ﬂ›yla, emekçileri s›n›f bilinciyle donatarak, emekçilerin sendika yönetimlerinde söz sahibi olmas›na izin vererek, al›nan kararlara onlar› da ortak ederek bir mücadele program› haz›rlanmal›d›r. Bedel ödemeyi göze almadan, iktidarla çat›ﬂmadan hiçbir hakk›n kazan›lmas› mümkün de¤ildir. Göstermelik
ve yasak savmac› s›radan eylemlerle sonuç al›namaz. Sonuç al›c› bir
eylem program› kamu emekçilerini
karar alma sürecine katarak, sürekli
bir kitle çal›ﬂmas› ve e¤itim faaliyeti yürüterek mümkün olabilir.
Gerçek bir toplu sözleﬂme hakk›
ancak s›n›f sendikac›l›¤›yla, uzun
vadeli, bedel ödemeyi göze alan eylem programlar›yla, militan bir mücadeleyle kazan›labilir.

ﬂ›laﬂt›lar. Burada binlerce kiﬂi hep bir a¤›zdan “Emekçiye De¤il Çetelere Barikat” sloganlar› ile cevap verdiler.
Güven park› dolduran emekçiler ad›na KESK Baﬂkan› Sami Evren bir aç›klama yapt›. Evren;
aç›klamas›nda “toplu görüﬂme” komedisine son verimesini söyledi ve bu oyuna son verilmezse greve
gideceklerini belirtti.
Binlerce kiﬂinin kat›ld›¤› eylem de s›k s›k “Zafer
Direnen Emekçinin Olacak, Devlet Güdümlü Sendikaya Hay›r, Paras›z E¤itim Paras›z Sa¤l›k” sloganlar›
at›ld›.

KESK’e Ba¤l› Sendikalar
Toplu Sözleﬂme Hakk› ‹stiyor
18 Haziran günü Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›’nda KESK’e
ba¤l› sendikalar; Birleﬂik Taﬂ›mac›l›k Çal›ﬂanlar› Sendikas› (BTS), Yap›-Yol Sen ve Haber-Sen üyeleri, bakanl›¤› toplu sözleﬂme imzalamaya ça¤›rd›.
Sendikalar ad›na ortak aç›klamay› okuyan HaberSen Genel Baﬂkan› Ali Y›lbaﬂ› “Hükümet, kamu emekçilerinin toplu sözleﬂme hakk›na yönelik ad›m atmaz ise
sendikalar›m›z meﬂru ve fiili haklar›n› kullanarak greve
gidecektir” dedi. KESK Genel Sekreteri Emirali ﬁimﬂek hükümet yetkililerinin “Toplu sözleﬂme hakk› için
Anayasa de¤iﬂikli¤i gerekir” sözlerini eleﬂtirerek, sorunun zihniyet sorunu oldu¤unu söyledi. Di¤er memur
sendikalar› konfederasyonlar›n› hükümetin toplu görüﬂme oyununa gelmeme konusunda uyararak, grev ve
toplu sözleﬂme hakk› için de birlikte mücadele etmeye
ça¤›rd›. Aç›klaman›n ard›ndan 3 sendikan›n genel baﬂkanlar›, toplu sözleﬂme taleplerini baﬂkanl›¤a sundular.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

Bir Kampanya!

Türkiye Kamu-Sen, TOBB, TÜS‹AD, MÜS‹AD, Türk- ‹ﬂ, Hak-‹ﬂ, TESK, T‹SK ve T‹M, “Kriz varsa
çare de var” ad›yla 23 May›s’ta bir kampanya baﬂlatt›klar›n› duyurdular. Belli “aﬂamalardan” geçerek
devam ediyor kampanya. ﬁimdi kampanya 4. ad›m›ndaym›ﬂ. “Eve Kapanma Pazara Ç›k” slogan›yla
baﬂlayan kampanya ﬂimdiki ad›mda “Gücüne ‹nan”
diyor.
Kampanyan›n baﬂ›n› TOBB çekiyor. Destekçiler
içinde iki de iﬂçi sendikas› var: Türk-‹ﬂ ve Hak-‹ﬂ.
Kimlerle birlikteler? TOBB’u, TÜS‹AD’›, TESK’iyle patronlarla birlikteler.
Sendikalar s›n›f örgütüdür. ‹ﬂçi sendikalar› iﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar›n› savunurken, iﬂveren sendikalar›
da patronlar›n ç›karlar›n› savunur. Tüm aldatmacalara ra¤men iﬂçilerle patronlar›n ç›karlar› uzlaﬂt›r›lamaz. Uzlaﬂma denilen ﬂey iki taraftan biri aleyhine olan durumdur. Ve bir iﬂçi sendikas› patronlarla yanyana ise, hiç tereddütsüz orada emekçiler aldat›l›yor demektir, bir kez daha patronlara sat›l›yor
demektir. Çünkü s›n›f bilinçli patronlar e¤er ç›karlar›na de¤ilse emekçilerle asla yanyana olmazlar.
Kampanya aç›klamas›nda krize çare olarak sunulan temel ﬂey tüketimi art›rmak. TOBB Baﬂkan›
Hisarc›kl›o¤lu, aç›klamas›nda milli gelirin yaklaﬂ›k
yüzde 70’ini oluﬂturan hane halk› tüketimini canl›
tutman›n krizin etkilerini hafifletmek için önemli
oldu¤unu, rekabet içinde olduklar› birçok ülkenin
küresel krizle mücadele önlemleri al›rken kendi iç
pazarlar›n› canland›rma ve baﬂka ülkelere kapt›rmama mücadelesi verdi¤ini, Türkiye’nin de bunu
yapmas› gerekti¤ini kaydediyor. Bugünkü kriz, bu
aç›klamada da itiraf edildi¤i gibi kapitalizmin açmaz›n›, çözümsüzlü¤ünü ortaya ç›kar›yor. Kapitalizm,
burjuvalar›n art› de¤er sömürüsünü devam ettirmek için tüketim için üretim toplumudur. Tüketim olmazsa üretimde olmayaca¤› için burjuvalar
krize girerler. ‹ﬂte bundand›r ki krizden ç›k›ﬂ için tü-

Tutuklamalar Protesto
Edildi!
17 Haziran’da Ankara Yeniﬂehir
Postanesi’nden KESK üyeleri tutuklanan arkadaﬂlar› ile dayan›ﬂma
için mektup ve kart gönderildi. Ayr›ca uygulamalar› protesto etmek
için Baﬂbakan’a, Adalet Bakan›’na
ve ‹çiﬂleri Bakan›’na faks çekildi.
Postane önünde toplanan KESK
üye ve yöneticileri bu eylemin ar-

Say›: 186

ketimi pompal›yorlar. Yani kapitalistlerin gözleri
doymak bilmiyor. Emekçilerin elindeki avucundakine de göz dikerek, iliklerine kadar sömürmeye çal›ﬂmaktalar.
Burjuvalar bildik, ancak vazgeçilmeyen bir demogojiyi ifade etmekten geri durmuyorlar. Herkesin
ayn› geminin içinde oldu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Hiçbirimiz ayr› yerde de¤iliz. Sen iﬂini kaybetti¤in zaman ben sat›ﬂ›m› kaybediyorum. Ben sat›ﬂ›m› kaybetti¤im zaman sen iﬂini kaybediyorsun. Hepimiz birbirimize ayn› zincirin halkalar› gibi ba¤l›y›z”
diyor.
Hisarc›kl›o¤lu’nun “hepimiz ayn› gemideyiz” söylemi oligarﬂi için geçerlidir. Asla emekçilerle burjuvalar için de¤il. TOBB Baﬂkan› “‹ﬂin en güzel taraf›;
iktidar›yla muhalefetiyle böyle bir kampanyada...
Yaklaﬂ›k 2 y›ld›r böyle bir konsensüs ararken, 2 y›ld›r yakalayamad›¤›m›z birﬂeyi yakalad›k. ‹ktidar›yla, muhalefetiyle de¤erli genel baﬂkanlar bize bu
kampanyaya destek olacaklar›n› ifade ettiler” diyerek egemenlerin emekçilerin sömürülmesi için nas›l
hemfikir olduklar›n› itiraf ediyor.
Bizde emekçiler olarak bir kez daha diyoruz ki
hepimiz ayn› gemide de¤iliz. Siz kar›n›za kar katt›kça biz daha fazla yoksullaﬂ›yoruz. Biz haklar›m›z› ald›kça sizin kar›n›z düﬂüyor. Emekçiler kendi iktidarlar›n› kurduklar›nda, üretim araçlar›n›n özel mülkiyetine son verip üretim araçlar›n›n toplumsal mülkiyeti sa¤land›¤›nda sömürü de sona ermiﬂ oluyor.
Onlar krizin çaresini bizlere daha fazla tükettirmekte görüyorlar. Faturay› yine bize ç›kart›yorlar.
Yani sömürü devam edecek.
Biz çareyi ne egemenlerin söyledi¤i ﬂekilde “pazara ç›kmakta”, ne de reformizmin önerdi¤i gibi
“sosyal dayan›ﬂmalarda” görüyoruz. Biz emekçiler
çareyi kendi iktidar›m›z› kazanmakta, bunun için
mücadele etmekte görüyoruz.

d›ndan Yüksel Caddesi’nde bir
aç›klama yapt›lar.
Aç›klamada, demokratik kurum
ve kuruluﬂlara ve çal›ﬂanlar›na yönelik topyekün bir sald›r› dalgas› baﬂlat›ld›¤› söylendi. Gözalt› ve tutuklamalar›n Toplu Sözleﬂme (T‹S) sürecini baﬂlatt›klar› döneme denk gelmesine de de¤inen KESK üyeleri, bu
çerçevede 20 Haziran’da Baﬂbakanl›k önünde olacaklar›n› ve AKP’nin
azg›nlaﬂarak devam eden sald›r›lar›

karﬂ›s›nda y›lmayacaklar›n› söylediler. KESK’liler demokratik kitle örgütlerini, siyasi partileri, ayd›nlar›,
krizden etkilenenleri, emeklileri, kad›nlar› kendileriyle beraber yürümeye, talepleri dile getirmeye, mücadeleye, alanlara ça¤›rd›lar.
Halk Cephesi’nin de yer ald›¤›
eyleme yaklaﬂ›k 300 kiﬂi kat›ld›.
Eylemde “Gözalt›lar Tutuklamalar
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›.

EMEK
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Ad› ‹rfan... Ad› Engin... Ad› Ferhat
Üçünü biraraya getiren idealleriydi...
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizm ‹çin
ellerinde gerçe¤in sesiy le, dergileriyle
ad›mlad›lar yollar›...
Üçünü biraraya getiren ülkemiz ger çe ¤iydi.
‹ﬂkence, infaz gerçe¤iydi.
Ortak bir yanlar› daha var ki Sosyalizmi
ku racak g üc e, U M U D A i n a n m a l a r › y d › .

Nurtepe’den Trakya’ya

YÜRÜYÜﬁÜMÜZ SÜRÜYOR...
5 y›ll›k serüvenle ad›m ad›m,
mahalle mahalle dolaﬂmaya devam
ediyor sergimiz. Sergilendi¤i her
yerde okuyucular›mzla birlikte sesimizi daha gür hayk›r›yoruz, yürüdü¤ümüz yolda 23 y›l›n deneyimleriyle yürüyoruz. Her sat›r büyütüyor bizi, her dergi geliﬂtiriyor, her
bedel daha da iddialaﬂt›r›yor. Gece
gündüz resimlerin yan›nda bekleniyor, nöbetler tutuluyor sergimizin
baﬂucunda.

S e r gi Ba ﬂ › n d a G e c e G ü n d ü z
Nö b e tl e r Tu t u luy o r
Nurtepe Sokullu Caddesi’nde aç›lan sergimiz halk›n
ilgisiyle karﬂ›land›. Kitap
standlar› aç›ld›, ses düzeni kuruldu, etraf toparland›, resimler tek tek as›ld› ve sergi aç›l›ﬂ
için haz›r hale getirildi. 22 Haziran günü saat 21.00’de yap›lan aç›l›ﬂta "Yürüyüﬂ'ümüz
Sürüyor" pankart› ve Engin’in

Tr a k y a
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resmi gelenleri karﬂ›lad›. Nurtepe
Haklar Derne¤i'nden Erdo¤an Çoban aç›l›ﬂta yapt›¤› konuﬂmada, Yürüyüﬂ dergisinin 23 y›ll›k bir kesintisizli¤i ifade etti¤ini belirtti ve
"Dergimiz çal›ﬂanlar›, da¤›t›mc›lar›,
okurlar› her zaman bask›lara iskencelere maruz kald›. ‹rfan A¤daﬂ ve
Engin Çeber'i ﬂehit verdik yine Ferhat Gerçek dergi da¤›t›m› s›ras›nda
polis taraf›ndan kurﬂunlanarak sakat
b›rak›ld›" dedi. Ve ödenen bedellere
ra¤men bu yürüyüﬂün hiç durmad›¤›na dikkat çekti.
Konuﬂman›n ard›ndan 100’ü aﬂ-

helva, lokma, börek getirenler oluyor. Nöbetler de söylenen türkülerin
ayr› bir etkisi, güzelli¤i oluyor. Arabadan geçenler yavaﬂlayarak geçiyor, kimileri de arabadan inip sergiyi izliyor, sonra yoluna devam ediyor. Çayan halk›n›n elinde, evinde
her zaman Yürüyüﬂ oldu. Kimileri
kendi çocu¤unun resmini izledi sergideki resimlerden, kimileri kendilerini. Nurtepe-Güzeltepe halk› her
zaman bu yürüyüﬂü sahiplendi,
umuda gönül verdi. Nurtepe-Güzeltepe 1 Temmuz’a kadar sergiye ev
sahipli¤i yapacak.

T K M ' d e YÜ RÜ YÜﬁ Sergisi

Trakya Kültür Merkezi bahçesinde de 18 Haziran günü sergimizin aç›l›ﬂ› gerçekleﬂti. 8 gün
süreyle saat 09.00-20.00 saatleri aras›nda aç›k kalan sergi öncesi 300 adet el ilan› da¤›t›larak serginin amac› anlat›ld›, Yürüyüﬂ dergisi tan›t›ld› ve sergiye kat›l›m ça¤r›s›
yap›ld›. Özellikle sergi yoldan geçen insanlar taraf›ndan
ilgiyle karﬂ›land›. Serginin
ilk gününde Yürüyüﬂ dergisini konu alan bir slayt gösteNurtepe
rimi izlendi. Bu gösterimde
Yürüyüﬂ dergisinin halka nak›n kiﬂi sergiyi izlemeye baﬂlad›.
s›l ulaﬂt›r›ld›¤›na da de¤inildi.
Ses düzeninden sürekli Grup Yorum
25 Haziran’a kadar aç›k kalan
türküleri çald›. Halaylar çekildi, türsergiye özellikle gençler ilgi gösterküler söylendi. Sergi aç›ld›¤›ndan
di. Eski say›lar› alanlar, dergi üzeriberi etraf› hep kalabal›k. Her gece
ne sohbet edenler de oldu.
bir grup nöbet tutuyor. Kimi zaman
Yürüyüﬂ okurlar›, seslerini bir
30-35 kiﬂi oluyor nöbet tutanlar›n
uçtan bir uca yaymaya devam edisay›s›. Nöbet tutanlara esnaflardan
yorlar.
bir ﬂeyler b›rakanlar kad›nlardan
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“Yolunuz Aç›k
Olsun”

“Yürüyoruz
Kurtuluﬂ ‹çin...”
Halk Cepheliler Ferhat ve Engin
için adalet istemeye devam ediyor.
3 Haziran günü silahl› sald›r›ya u¤rayan Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i
önünde toplanan yaklaﬂ›k 300 Halk
Cepheli sloganlarla ve “Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz-Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i” pankart›yla yürüyüﬂ yapt›. Yürüyüﬂ boyunca “Ferhat Gerçek Yürüyüﬂ dergisini da¤›t›rken polis kurﬂunuyla sakat b›rak›ld›. Susmad›. Susturamad›lar...
Ferhat için adalet isteyen Engin
Çeber Yürüyüﬂ dergisini gözalt›na
al›nd› ve tutukland›. Devletin her
kurumunda iﬂkence gördü ve katledildi. Ve hepimiz Engin olduk, yürüyoruz kurtuluﬂ için...” ﬂeklinde
konuﬂmalar›n da yap›ld›¤› yürüyüﬂ
Demokrasi Caddesi’nde sona erdi.
Demokrasi Caddesi’nde “Ferhat’› Vuranlar Engin’i Katledenler
Cezaland›r›ls›n” pankart› açan Halk
Cepheliler Ferhat ve Engin için
adalet taleplerini dile getirdiler.
Daha sonra Grup Yorum söz ald›. Haklar ve özgürlükler mücadelesinin bask›larla, kurﬂunlarla bitirilemeyece¤ini söyleyen Grup Yorum; Gelki ﬁafaklar Tutuﬂsun ve
Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂlar›n›
seslendirdi. Sloganlarla sona eren
eylemin ard›ndan 2 saat dergi sat›ﬂ› yap›ld›. Polisin derne¤e sald›r›lar›na ra¤men, sürekli taciz etmesine ra¤men 185 dergi halka ulaﬂt›r›ld›. Sar›gazi halk› bask› ve tehditlere ra¤men devrimcileri sahiplenece¤ini bir kez daha ortaya koydu. Dergiyi alan 185 kiﬂi derne¤e
yap›lan sald›r›lar› k›nad›¤›n› söylerken yan›n›zday›z mesaj›n› da
verdi.

Say›: 186

Yürüyüﬂ dergisi yine ‹zmir’in
gecekondu mahallelerindeydi. 20
Haziran günü Çi¤li-Harmandal›’da
yap›lan dergi sat›ﬂ›nda tecrit iﬂkencesi, Engin’in ve Ferhat’›n mücadelesi ve iﬂten at›lan Karﬂ›yaka Belediyesi iﬂçileri anlat›ld›.
Muﬂlu bir yaﬂl› teyze de “ biz de
çok mücadele ettik, bazen boﬂuna
m›yd› diyordum. ﬁimdi sizin gibi
gençleri görünce diyom ki boﬂa de¤ilmiﬂ, yolunuz aç›k olsun” diyerek
dergiyi sahiplendi. Yürüyüﬂ umudu
diri tutmaya devam ediyor.

“Malatya’da
Güler’in Sesi”

günleri, Teleferik ve Kestel’in Kale
mahallelerinde, Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm ‹çin Yürüyüﬂ
dergisinin tan›t›m ve sat›ﬂ› yap›ld›.
Teleferik’te, katliamc› iﬂkenceci
AKP polisi, bir sivil otoyla mahallede gezinerek dergi alanlar› tedirgin
edece¤ini sand›. Her zaman oldu¤u
gibi bu haftada Yürüyüﬂ’ün halk taraf›ndan sahiplenilmesine engel
olamad›. Teleferik’te dergi sat›ﬂ›nda
dergiyi ikiﬂer-üçer alanlar oldu. Üç
dergi birden alan bir inﬂaat iﬂçisi;
“Di¤er ikisini de arkadaﬂlar›ma verece¤im” diyerek Yürüyüﬂ’ün herkes taraf›ndan okunmas› gerekti¤ini
söyledi. Dergi alan baﬂka birisi ise
bir kahvehaneyi iﬂaret ederek; “ O
kahveyede girin, oradakiler de okusun.” dedi ve okurlar›m›z› yönlendirdi. 62 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
22–23 Haziran günleri, Teleferik
ve Kestel’de yap›lan sat›ﬂta ise Güler Zere’yi ve tecriti halka anlatan Yürüyüﬂ okurlar› Teleferik’te 31, Kestel’de 25 olmak
üzere toplam 56 derginin sat›ﬂ›n› yapt›.

“Yürüyüﬂ
Hatay’da”
Malatya
23 Haziran günü Yürüyüﬂ okurlar› önlükleriyle yine Malatya caddelerinde gerçekleri hayk›rd›lar.
“Güler Zere’ye Özgürlük” sloganlar›n›n at›ld›¤› dergi tan›t›m›nda
halkla yap›lan sohbetlerde; “Özgürlük GÜLER ZERE için bir hakt›r. Mevcut hapishane koﬂullar›nda tecrit alt›nda tedavisinin
yap›lamayaca¤› aç›kt›r; Güler
Zere’ye özgürlük hakk›n› vermemek onu kasten öldürmektir”
denildi.

16 Haziran Günü Hatay
Harbiye Hürriyet Mahallesi’nde Yürüyüﬂ okurlar› dergi
da¤›t›m› yapt›lar. Mahallede birçok
evde ÖSS’ye giren gençlerle e¤itim
sistemi üzerine sohbet ettiler.
17 Haziran günü de Harbiye yol
üzerinde Harbiye esnaf›na 53 adet
Yürüyüﬂ dergisi ulaﬂt›r›ld›.

“Arkadaﬂlar›ma
Verece¤im”
Bursa

Bursa’da 15 ve 17 Haziran

YÜRÜYÜﬁ

13

Öğretmenimiz
Ne için, kim için savaﬂ›yoruz?
Biz kimiz?
Bu soruya tek kelime ile DEVR‹MC‹ cevab› verebiliyorsak, yaﬂam›m›z boyunca unutmamam›z
gereken kimli¤imizi de tan›mlam›ﬂ oluyoruz demektir.
DEVR‹MC‹L‹K insan olmakt›r.
‹nsan olmak, düﬂünmektir.
‹nsan olmak, içgüdüleri ile,
tepkileri ile de¤il, beyni ile, düﬂünceleri ile yaﬂamakt›r.
DEVR‹MC‹L‹K
namuslu, dürüst
olmakt›r.
DEVR‹MC‹L‹K
düzenin pisliklerine karﬂ› direnmek,
vahﬂetine boyun
e¤memektir.
DEVR‹MC‹L‹K
her yer ve koﬂulda
gerçekleri söyleme
cesaretini göstermek, diz üstünde
yaﬂamaya gür sesle "hay›r" diyebilmektir.

DEVR‹MC‹L‹K ders almak, ders vermek; hesap
sormak, hesap vermektir.
DEVR‹MC‹L‹K dünyan›n
neresinde olursa olsun ac›
çekenin, zulüm görenin ac›s›n› yüre¤inde hissedebilmektir.
DEVR‹MC‹L‹K unutmamak,
unutturmamakt›r.
DEVR‹MC‹L‹K ihanetin, namussuzlu¤un, kalleﬂli¤in, dönekli¤in üzerine yürümektir.
DEVR‹MC‹L‹K kirlenmemek,
kirletmemektir.
DEVR‹MC‹L‹K yalan›n karﬂ›s›na gerçeklerle ç›kmakt›r; talanc›n›n, ya¤mac›n›n önünü devrimci

mevcut burjuva düzenin yerine
halk›n devrimci iktidar› için ÖRGÜTLÜ mücadele eden kiﬂidir.
DEVR‹MC‹ olman›n en önemli
yan›, di¤er bir deyiﬂle olmazsa
olmaz›: ÖRGÜTLÜ MÜCADELE
‹Ç‹NDE OLMAK ve halk›n iktidar› için mücadele etmektir.
Bunlardan biri unutuldu¤unda
devrimcilik y›pran›r, zedelenir.
Çünkü UNUTMAK, do¤runun
yerine YANLIﬁLARIN konulmas›d›r.
O halde bir devrimcinin hiç
ama hiçbir zaman hat›r›ndan ç›karmamas› gereken gerçek;
YA ﬁ A M I N H E R A N I N D A
DEV R‹M C‹ O LD U⁄ U NU UNUTMAMASI DIR. Ve yukar›da SINIRLI OLARAK s›ralad›¤›m›z tan›mlamalara
uygun bir yaﬂam tarz›n› gerçek k›labilmelidir.
B‹R AN UNUTURSA
NE M‹ OLUR?
SIRADANLAﬁIR.
SIRADANLIK, DEVR‹MC‹L‹⁄‹N EN BÜYÜK DÜﬁMANIDIR.
Bizi devrimci mücadele ile tan›ﬂt›ran, hatta örgütlü iliﬂkiler
içinde yer almam›z› sa¤layan nedenler yeterli midir devrimcil¤i
sürdürmek için? Hay›r, asla yeterli de¤ildir ve geliﬂtirilmedi¤inde, büyütülmedi¤inde zay›flamaya mahkumdur. Devimcili¤imizin
nedenlerini ço¤altmak, daha fazla iﬂ omuzlamak, daha fazla ö¤renmektir.
Devrimcili¤in bedelleri oldukça a¤›rd›r.
Bir yanda, oligarﬂinin zoru, ﬂiddeti ve hapishaneleri ve yasaklar›, öbür yanda içinden geldi¤imiz
ve hala da etkisi alt›nda bulundu¤umuz burjuva ideolojisi.
Bu ikili yan, bir devrimci için,
devrimcili¤in gereklerini yerine
getirebilmesinin önündeki en büyük engellerdir.
Bir devrimcinin engelleri aﬂabilmesi için öncelikle o engelleri

B‹R DEVR‹MC‹N‹N ASLA AKLINDAN
ÇIKARMAMASI GEREKEN GERÇEK

YAﬁAMIN HER ALANINDA
DEVR‹MC‹ OLDU⁄UNU B‹R
AN B‹LE UNUTMAMAKTIR

DEVR‹MC‹L‹K düzenden i¤renmektir, düzeni y›kmak devrimi
yükseltmek çabas›d›r.
DEVR‹MC‹L‹K de¤erlerimizi
korumak, ulusal onurumuzun
ayaklar alt›na al›nmas›na izin
vermemektir.
DEVR‹MC‹L‹K olup biteni seyretmemektir.
DEVR‹MC‹L‹K yurdunu sevmektir, halk›n› sevmektir; can
pahas›na, kan pahas›na onu korumakt›r.
DEVR‹MC‹L‹K yoldaﬂ›n› sevmek ve sahip ç›kmakt›r.
DEVR‹MC‹L‹K çürüyene, çürütene vurmak, geliﬂene ve geliﬂtirene sahip ç›kmakt›r.
DEVR‹MC‹L‹K söyledi¤ini yapmak, yapt›¤›n› savunmakt›r.
DEVR‹MC‹L‹K ben' de¤il, 'biz'
olabilmektir.
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ﬂiddetimizle kesmektir.
DEVR‹MC‹L‹K saf bir heyecand›r. Coﬂkudur. Hesaps›z bir kendini sunmad›r.
DEVR‹MC‹L‹K büyük ideallere,
düﬂüncelere sahip olmakt›r.
DEVR‹MC‹L‹K yaratman›n, de¤iﬂtirmenin, dönüﬂtürmenin gücüdür.
DEVR‹MC‹L‹K meydan okumad›r. Yüzlerce y›ll›k düzene,
halklar›n geliﬂmesini engeleyen
yüzlerce, binlerce y›ll›k zincirlere
meydan okumakt›r.
DEVR‹MC‹L‹K adaletin savaﬂç›s› olmakt›r.
DEVR‹MC‹L‹K yaﬂam boyu
eleﬂtiri-özeleﬂtirinin süreklili¤ine,
yarat›c›l›¤›na, dönüﬂtürücülü¤üne inanmak ve bunu devrimci
yaﬂam›n temeline oturtmakt›r.
DEVR‹MC‹L‹K özgürlü¤ün korkusuz savaﬂç›s› olmakt›r. Onun
bayra¤›n› taﬂ›makt›r. Devrimci
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aﬂabilecek güven ve bilinç
gerekmektedir.
Bir devrimcinin inanc› ve
bilinci ise ne için, kim için,
ve nas›l mücadele etmesi
gerekti¤ini bilmektir.
Genel kurald›r: Düﬂman
hangi yönlerden sald›r›yorsa
o yanlar›n zay›f noktalar›
güçlendirilmelidir.
Bu kural, bir devrimci için
de geçerlidir.
Peki düﬂman hangi yönlerden, nas›l sald›r›yor?
Düﬂman en baﬂta ideolojik olarak sald›r›yor.
Hem de yaﬂam›n hiçbir
alan›n› boﬂ b›rakmaks›z›n.
Ve biliyor ki, tüm devrimciler burjuva düzenden ç›km›ﬂlar ve hala da o düzen
içinde yaﬂamaktad›rlar. O
zaman bir devrimci öncelikle üzerindeki burjuva ideolojisine ve etkilerine karﬂ› savaﬂ açmak zorundad›r.
Yerine de halk›n olumlu
de¤erlerini, sosyalist ideolojiyi, ahlak›n›, kültürünü koymal›d›r.
Düﬂman bireycili¤i mi
övüyor; s›k› s›k›ya kapatmal›y›z o kap›y›.
Düﬂman, "Sosyalizm öldü, yaﬂas›n kapitalizm" diye
mi sald›r›yor. Sosyalizmin
ekonomik, sosyal, siyasal
zemininin olmad›¤›n› iddia
ediyor, devrimleri tesadüflerle aç›kl›yor. S›n›flar›n ortadan kalkmakta oldu¤unu
söyleyip s›n›fl› toplumlar›n
mutlakl›¤› yalan›yla halklar›
aldatmaya çal›ﬂ›yor...
Burjuva ayd›nlar› beyin
y›kamaya devam ediyor.
Halklar
milliyetçilikle,
dinle uyuﬂturuluyor.
Kuﬂkusuz bu yalanlar›n
karﬂ›s›na devrimciler devrimci bilinçle silahlanarak
ç›kmal›d›rlar.
Devrim yapaca¤›z diyoruz. Kiminle yapaca¤›z? Nas›l yapaca¤›z? Sorular›na

Say›: 186

cevap vermemiz gerekiyor.
O zaman devrimde yeralac ak güçleri tan›yaca¤›z.
Güçlü ve zay›f yanlar›n› ö¤renece¤iz.
Zay›fl›klar›n› nas›l giderece¤imize net cevaplar verece¤iz.
Ülkemiz ve dünya devrim
deneylerinin bir devrimciye
kataca¤› çok, pek çok ﬂey
vard›r.
En baﬂta da devrime
inanc›m›z› pekiﬂtirecektir.
Devrimin zorluklar›n› kavratacak, deney-tecrübe birikimi elde etmemizi sa¤layacakt›r...
Daha pek çok ﬂey eklemek mümkün.
Devrim ad›na ö¤rendi¤imiz her ﬂey ama her ﬂey bir
devrimcinin
mücadelede
kal›c›laﬂmas› için nedenlerinin ço¤alt›lmas› anlam›na
gelmektedir.
Ne kadar çok nedenimiz
varsa, düﬂman karﬂ›s›nda
da o ölçüde güçlüyüz demektir. Bu, sadece düﬂman
karﬂ›s›nda güçlü olman›n
ötesinde, devrime katk›m›z›
da ço¤altacakt›r. O halde
hedefimiz devrim için yararl› her ﬂeyin ö¤renilmesi olmal›, ö¤renmeyi sürekli k›lmal›y›z.
Düﬂman en baﬂta ideolojik olarak sald›r›yor.
Ve biz unutmamal›y›z ki
savaﬂ esas olarak ideolojilerin savaﬂ›d›r.
Genel kural› asla akl›m›zdan ç›kartmamal›y›z; burjuva ideolojisine karﬂ›, çürümeye karﬂ›, bireycili¤e karﬂ›
ZAYIF NOKTALARI GÜÇLEND‹RMEL‹Y‹Z.
GÜÇLEND‹RMEZSEK SIRADANLAﬁIRIZ.
SIRADANLAﬁIRSAK devrimcilik biter.
Devrimcilik dünyan›n en
güzel ayr›cal›¤›d›r.
Asla s›radanlaﬂmamal›y›z.

ﬁadan
Öngel
An›ld›
Ac›payam
Gençlik Derne¤i ve Grup Gün›ﬂ›¤› elemanlar› 21 Haziran 2009 Pazar günü Ac›payam'›n
Alaattin kasabas›nda 1992 16-17 Nisan' da
Devrimci Sol'a düzenlenen operasyonda katledilen, Arif Öngel'in eﬂi, direniﬂi dimdik
ayakta tutan 11 kiﬂiden biri olan ﬁadan Öngel'i and›lar.
Saat 14.00'de baﬂlayan anmada ﬁadan Öngel'in mezar›na karanfiller konuldu. Ayr›ca
ﬁadan Öngel'in öldürüldü¤ü apartman›n kap›c›s› ve kap›c›n›n eﬂinin operasyon günü, infazlar› anlat›klar› metin okundu.
Kap›c›n›n ﬂu sözleri herkesin beynine yerleﬂti sanki: “Beni birçok kez ﬂubeye götürdüler; hep onlar› soruyorlard›. O zaman da ayn› ﬂeyleri söyledim; "Sa¤c› olmuﬂlar, solcu olmuﬂlar beni ilgilendirmez, ama ben ﬂunu bilirim, çok iyi insanlard›. On bir dairenin hepsini öldürseniz böyle yanmazd›m. O kadar dürüsttüler ki..." dedim.”
Metin okunduktan sonra Grup Gün›ﬂ›¤› ve
Ac›payam Gençlik Derne¤i'nin söyledi¤i 'Bize Ölüm Yok' marﬂ› ile anma sona erdi.

Dersim Da¤lar›n›n Boran›
Adalet
Halk›n Adaleti, Dersim Da¤lar›n›n Boran›
Gerilla ﬁehidi Adalet Y›ld›r›m mezar› baﬂ›nda
an›ld›. 22 Haziran 1996 y›l›nda ‹stanbul, Ka¤›thane'de ilçe DYP binas› bas›ld›¤› eylem s›rada
çat›ﬂmada ﬂehit düﬂen Adalet Y›ld›r›m 22 Haziran günü Dersim Halk Cephesi taraf›ndan an›ld›. Sayg› duruﬂunun ard›ndan mezar› baﬂ›nda
"Dersim'de Do¤an Güneﬂ" türküsü söylendi.
Daha sonra mezar› y›kand› ve mumlar yak›larak karanfiller b›rak›ld›.

Veli Güneﬂ An›ld›
Büyük Direniﬂin ﬂehidi Veli Güneﬂ, Dersim
Halk Cephesi taraf›ndan 17 Haziran tarihinde
Kocakoç Köyü’nde bulunan mezar› baﬂ›nda
an›ld›. Bir dakikal›k sayg› duruﬂu yap›ld›ktan
sonra Veli Day›n›n sevdi¤i türküler söylendi.
Daha sonra ise Ümit ‹lter’in Veli Day› için yazd›¤›; “Masala” ﬂiiri okundu. Daha sonra mezar› y›kanarak mezar ziyareti sona erdi.
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Güler Zere’nin serbest
b›rak›lmas› talebiyle baﬂta
‹stanbul olmak üzere birçok
ilde eylemler yap›l›yor, devrimci tutsak Güler Zere’ye
destek veriliyor. Bas›n
aç›klamalar›§, suç duyurular› yap›l›yor, imzalar toplan›yor, radyo programlar›nda
AKP iktidar›n›n Zere’yi bilinçli bir ﬂekilde katletmek
istemesine tepki gösteriliyor.
)))

‹STANBUL

r›nda yaﬂamayan kanser
hastalar›n›n bile yaﬂama
ﬂanslar›n›n çok az oldu¤u
düﬂünülürse bu durumda
olan bir tutuklunun yaﬂama zaman›n› daha da k›sad›r. Güler zerenin sa¤l›k durumu bu iken tutuklu¤unun sürmesi onu ölüme terk etmektir”. Erenler, Güler Zere tahliye
edilene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini,
sa¤l›k ve yaﬂam koﬂullar›n›n takipçisi olacaklar›n› belirtti. Adana’da
bulunan hemen hemen
tüm demokratik kurumlar›n destekledi¤i eyleme 105 kiﬂi kat›ld›.

TAYAD’l› Aileler kanser Her ‹lden Ayn› Ses:
hastas› olmas›na ra¤men te- GÜLER ZERE SERBEST
davisi uygun koﬂullarda yap›lmayan ve serbest b›rak›l- BIRAKILSIN!!!
mas› gerekmesine ra¤men
halen hastanede tutulan GüMavruk’tan oluﬂan bir heyet avukEylemde Güler Zere’nin foto¤ler Zere için ‹s t a nb u l Sultanahmet
talar ile birlikte Sultanahmet Adliraflar›n›n yan› s›ra serbest b›rak›lPark›’nda bir eylem yapt›. 24 Haziyesi’ne giderek; Adalet Bakan› Samas›n› isteyen dövizler taﬂ›n›rken
ran günü “Tecrit Öldürüyor Güler
dullah Ergin, Cezaevleri Genel MüZere Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n
“Hasta tutsaklar serbest b›rak›ls›n,
dürü Nizamettin Kalaman, Elbistan
aç›l›p ve Güler Zere’nin resimleriGüler Zere’ye özgürlük” sloganlar›
E Tipi Hapishanesi Müdürü, kurum
nin taﬂ›nd›¤› eylemde Ergenekon
at›ld›.
savc›s›, kurum hekimi, hapishane
davas› tutuklular›n›n en küçük hasbölük komutan›, Adana Karataﬂ Ha26 Haziran günü TAYAD’l› Aital›klar›nda tahliyeleri gündeme gepishanesi Müdürü, kurum hekim ve
leler bir eylem de Adana Adliyesi
lirken devrimci tutsaklar›n hapishahapishane koruma komutan› hakarka giriﬂinde yapt›. Eylemde ilk
nelerde tutulmaya devam edildi¤ini
k›nda; “Kasten adam öldürmeye teolarak konuﬂan ﬁemsettin Kalkan
dile getirildi.
ﬂebbüs, hak kullan›m›n› engelleme,
kampanya hakk›nda bilgi verdi.
TAYAD’l› Nagehan Kurt taragörevi ihmal ve görevi kötüye kulKalkan ayr›ca raporlara ra¤men Güf›nndan yap›lan aç›klamada “Güler
lanmak”tan suç duyurusunda bulunler Zere’nin tahliye edilmemesinin
Zere’nin ölüm s›n›r›na gelmesinin
dular.
sorumlular›n›n Adalet Bakanl›¤›,
sorumlusu Adalet Bakanl›¤›, Cezasavc›l›k ve AKP oldu¤unu söyledi.
)))
evleri Genel Müdürü, hapishane
Ard›ndan Adnan Ö¤rü TAYAD
idaresidir. Bu nedenle sorumlular
ad›na aç›klama yapt›. Ö¤rü; Güler
A d a n a TAYAD’l› Aileler 19 Hahakk›nda suç duyurusunda bulunuZere’nin ﬂu ana kadar Tabipler Odaziran günü kanser hastas› Güler Zeyoruz. Bu sorumlular sadece Güler
s› ve Balcal› Hastanesi’nin verdi¤i
re ile ilgili bir eylem yaparak serZere’nin tedavisini geciktirdikleri
raporlarla tahliye edilmesi gerekli
best b›rak›lmas›n› istedi. “Güler Zeiçin de¤il ayn› zamanda sa¤l›k kooldu¤unu söyledi. 70 kiﬂinin kat›lre Gün Gün Ölüme Gidiyor; Yaﬂaﬂullar› hapishanede kalmaya uygun
d›¤› eylemde “Güler Zere’ye Özmas› ‹çin Senin de Yapaca¤›n Bir
olmad›¤› halde tahliye etmedikleri
gürlük” sloganlar› at›ld›.
ﬁey Var! Güler Zere’ye Özgürlük!için de suçludurlar” denildi.
TAYAD’l› Aileler” pankart›n›n aç›l“Tecrite Son, Güler Zere Serbest
Adana’da yay›n yapan Radyo
d›¤› eylemde ilk sözü alan ﬁemsetB›rak›ls›n, Güler Zere’ye ÖzgürDünya’da 18 ve 25 Haziran tarihletin Kalkan; Güler Zere’nin serbest
lük” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde
rinde yap›lan programlarda Güler
b›rak›lmas› için yürüttükleri kamﬂair Ruhan Mavruk’ta; “tecrite karﬂ›
Zere ile dayan›ﬂma ça¤r›s› yap›ld›.
panya
çerçevesinde
imza
toplad›kayd›n sanatç›lar giriﬂiminin bir üye18 Haziran günü saat 21.00’de yap›lar›n› ve her cuma eylem yapacaklasi olarak Güler Zere’ye yap›lan›
lan programa kat›lan ﬁemsettin Kalr›n› belirti. K›ymet Erenler; Güler
protesto ediyorum” dedi. Eyleme
kan Güler Zere’nin durumunu anZere’nin
14
y›ld›r
tutuklu
oldu¤unu
ÇHD’li bir grup avukat da destek
latt›. ‹HD yönetiminden Osman Kave ﬂu anda hapishane koﬂullar›nda
verdi.
ra telefonla ba¤lanarak Erol Zavar'›
kanser hastal›¤› ile mücadele etti¤ida örnek vererek Güler Zere'nin serAç›klaman›n ard›ndan Mehmet
best b›rak›lmas› gerekti¤ini, kamGüvel, Melek Akgün ve ﬂair Ruhan
ni söyleyerek “Hapishane koﬂulla-
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panyay› desteklediklerini ve yönetim olarak eylemlere kat›lacaklar›n›
belirtti. 25 Haziran’daki programda
ise toplanan imzalar›n 3 Temmuz
günü Merkez PTT'den gönderilece¤inin duyurusu yap›ld›. Radyo Dünya çal›ﬂanlar› da 1 haftad›r radyodan yapt›klar› ça¤r›larla Güler Zere
için herkesi imza toplamaya ça¤›rarak dayan›ﬂmas›n› ifade ediyorlar.
)))
Ank a r a’da TAYAD’l› Aileler
20 Haziran günü Güler Zere’nin
serbest b›rak›lmas›n› istedi. K›z›lay
Yüksel Caddesi’nde bir araya gelen
TAYAD’l› Aileler; “ Kanser Hastas›
Güler Zere’ye Özgürlük, 10 Saatlik
Sohbet Hakk› Uygulans›n, Tecrit ‹ﬂkencedir Tecriti Kald›r›n, Adalet
Bakan› Yalan Söylüyor Genelge
Uygulanm›yor” dövizleri ve “Tecrit
Öldürüyor Güler Zere Serbest B›rak›ls›n TAYAD, Sohbet Hakk› Uygulans›n Güler Zere’ye Özgürlük TAYAD” pankartlar› açt›. Bayram ﬁahin yapt›¤› aç›klamada; “Adalet Bakanl›¤›’na birkaç yüz metre uzakl›kta sohbet hakk›n›n uygulanmad›¤›n› bilmeyenlere anlatt›k ama konunun muhatab› bakanl›k, bu sesimizi duymazdan geldi” geldi diyen
ﬁahin, Adalet Bakanl›¤›’n›n randevu taleplerine cevap vermedi¤ini
söyledi. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlü¤ü ile yap›lan görüﬂmede ise ‘Sohbet Genelgesini uygulamak önceli¤imiz de¤il’ Denilerek
as›l niyetin tecrit iﬂkencesini sürdürmek oldu¤u itiraf edildi¤ini söyleyen ﬁahin; “Tecrit ‹ﬂkencede Israr
Demektir” dedi.
)))
B u rsa TAYAD’l› Aileler, 22 Haziran günü, Belediye Binas› önünde
(Heykel) eylemlerini yapt›lar.
“Kanser Hastas› Güler Zere’ye Özgürlük-TAYAD’l› Aileler” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, “Güler Zere
Serbest B›rak›ls›n, Hapishanelerde
Tecrite Son, Hapishanelerde ‹ﬂkenceye Son” dövizleri ile Güler Zerenin resimleri taﬂ›nd›.
TAYAD’l› Aileler ad›na Yalç›n

Say›: 186

Do¤ru yapt›¤› aç›klamada; “T›bben
tedavisinde olanak bulunmayan veya uzun sürebilecek birtak›m hastal›klar hükümlünün hayat› için kesin
bir tehlike oluﬂturuyorsa cezan›n infaz› geri b›rak›lacakt›r.” hükmü uygulanmayarak tecritte ›srar edildi¤i
söylendi.”
)))
BURSA
23 Haziran günü H a t a y’da yap›lan eylemde ise ayn› talep dile getirildi. Eylemde Güney Aslan bir
aç›klama yaparak; “Güler ZERE 10
y›l› aﬂk›n bir süredir tutukluydu ve
hapishane koﬂullar›nda ﬂu an kanser
hastal›¤› ile mücadele ediyor. Bas›n›, halk›m›z› ve demokratik kitle örgütlerini bu konuya karﬂ› duyarl› olmaya, herkesi Güler Zere’nin yaﬂam hakk›n› savunmaya ça¤›r›yoruz.” dedi.
“Güler Zere Kanser Hastas›d›r,
Güler Zereye Özgürlük” dövizleri
ve “Kanser Hastas› Güler Zere’ye
Özgürlük” pankart› taﬂ›nd›. ESP’
nin de destek verdi¤i eylemde 300
bildiri da¤›t›ld›.
)))

HATAY

M e rsin’de TAYAD’l› Aileler 22
Haziran günü bir eylem yapt›. Mersin Taﬂ Bina önünde yap›lan eylem
ile Adana Karataﬂ Hapishanesi’nde
tutuklu bulunan kanser hastas›
“Güler Zere’ye Özgürlük” kampanyas› baﬂlat›ld›. Eylemde TAYAD’l›
Aileler ad›na Hasan Biber’in okudu¤u aç›klamada: “Bizler Güler Zere’nin tahliye edilmesini istiyoruz.
Tahliye edilene kadar bu mücadelemizi sürdürecek” dedi.
)))
M a l a t y a’da TAYAD'l› Aileler
taraf›ndan 26 Haziran günü AKP
önünde yap›lan eylemde AKP’nin
tecritle öldürmeye devam etti¤ine
de¤inildi. Esen Kaya taraf›ndan yap›lan aç›klamada “mevcut hapishane koﬂullar›nda ve tecrit alt›nda tedavisinin yap›lamayaca¤› aç›kken
Güler hala serbest b›rak›lm›yor.
O’na özgürlük hakk›n› vermemek
onu kasten öldürmektir” denildi.

MERS‹N

MALATYA
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Adli T›p’tan Güler Zere için Rapor:
Yaﬂam› Risk Alt›nda
u Yaﬂam› a ¤›r risk a lt›nda!
u Cezaevi k oﬂullar›nda b ak›m ve tedavisinin sa¤l›kl› olarak y erine g etirilmesi m ümkün de¤il.
u ‹yileﬂinceye kadar hapis
cezas›n›n infaz› ertelenmeli.
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Adli T›p Anabilim Dal› taraf›ndan 22 Haziran 2009 tarihinde
haz›rlanan kanser hastas› Güler Zere ile ilgili raporda;
'...Yaﬂam› a¤›r risk alt›nda…
Cezaevi koﬂullar›nda bak›m ve
tedavisinin sa¤l›kl› olarak yerine
getirilmesi mümkün de¤il,
‹yileﬂinceye kadar hapis cezas›n›n infaz› ertelenmeli.' deniyor.
Güler Zere hala tutuklu...
Halk›n Hukuk Bürosu 25 Haziran günü yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda, “37 yaﬂ›ndaki politik kad›n hükümlü Güler ZERE, siyasal iktidar
taraf›ndan öldürülmek isteniyor.
Güler ZERE'nin hastal›¤›n›n teﬂhisi,
tedavisi ve sonras›nda yaﬂananlar
bunu aç›kl›kla ortaya koymaktad›r”
diyerek Zere’nin, Elbistan Kapal›
Hapishanesi’nde sa¤l›k sorunlar›n›
defalarca kez hapishane idaresine
bildirdi¤ini fakat tedavisi yap›lma-

d›¤›
için
hastal›¤›n
zaman›nda
teﬂhisinin
engellendi¤ini, Hastal›¤›n›n kanser
olarak teﬂhisinden sonrada Çukurova Üniversitesi Balcal› Hastanesi’ne sevk edilmesine ra¤men mahkum ko¤uﬂunda yer bulunmamas›
ve s›ra gerekçeleriyle tedavisinin
yap›lmayarak kanserin yay›lmas›na
neden olundu¤unu söylediler.
Ayr›ca, Çukurova Üniversitesi
Adli T›p Ana Bilim Dal› taraf›ndan
verilen rapora ra¤men serbest b›rak›lmad›¤›n› belirttiler.
Halk›n Hukuk Bürosu Güler Zere için, h a p i s h a n e k o ﬂ u l l a r › n d a te davisinin mümkün olmad›¤› ve
yaﬂam›n›n tehdit alt›nda bulund u ¤ u g e re k ç e s i y l e i n f a z › n › n e r t e lenmesi talebiyle Adana C. Baﬂsavc›l›¤›na baﬂvuruda bulunuyor, yap›lan baﬂvuru sonucunda Çukurova
Üniversitesi Adli T›p Anabilim Dal›
taraf›ndan 22.06.2009 tarihinde haz›rlanan raporda;
"Evre 4 malign oral kavite karsinomu nedeniyle a ¤ › r özürlü say›l d›¤› YAﬁAMININ A ⁄ I R R ‹ S K
ALTINDA OLDU⁄U, ﬂahs› n bi r
baﬂkas›n›n bak›m ve gözetimine
m u h t a ç oldu¤u,
Radyoterapi de içerecek yo¤un
ve a¤›r bir tedavi gerekebilece¤inden bu koﬂullar›n sa¤lanabilece¤i
bir sa¤l›k kuruluﬂunda tedavi ihtiya-

"ANCAK ÖLÜ BEDEN‹N
BU DUVARLARI AﬁAB‹L‹R"
ENGELL‹ VE HASTA MAHKUMLAR ÖZGÜR OLMALIDIR
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i Genel Merkezi ve
ÇHD ‹stanbul ﬁubesi, 25 Haziran 2009 Perﬂembe günü
yay›nlad›klar› yaz›l› aç›klama ile hasta tutuklular›n ve
Güler Zere'nin derhal serbest b›rak›lmas›n› istedi.
“Bu ülkede engelli ve ciddi sa¤l›k sorunlar› olan
mahkumlara "ANCAK ÖLÜ BEDEN‹N BU DUVAR LARI AﬁAB‹L‹R" denmektedir” diyen ÇHD, hapishanelerde sa¤l›k sorunlar› yaﬂayan tutsaklar hakk›nda da
bilgi verdi.
K›r›klar 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan
kan kanseri hastas› A. Samet Çelik, Sincan Kad›n Kapal› Cezaevi’nde tutuklu bulunan Aygül Kapçak, Ad›-
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c› oldu¤u C E ZAEV‹
KOﬁULLARINDA
BU BAKIM V E
T E D AV ‹ N ‹ N
SA⁄LIKLI
OLARAK YER ‹ N E G E T ‹R‹LMES‹N‹N
MÜMKÜN OLMADI⁄I,
Belirtilen nedenlerle ‹ Y ‹ L E ﬁ‹NCEYE KADAR HAP‹S CEZ A S I ‹ N FA Z I N I N E RT E L E N M ES ‹N‹N uyg un olaca¤›…" belirtiliyor.
Bu rapor ayn› gün Adana C. Baﬂsavc›l›¤›'na gönderiliyor fakat, buna
ra¤men Güler ZERE serbest b›rak›lm›yor.
Halk›n Hukuk Bürosu yapt›¤›
aç›klamada, “5275 Say›l› Ceza ve
G ü v e n l i k Te d b i r l e r i n i n ‹ n f a z ›
Ha k k›n da k i K a nu n' un 16 . ma ddesi uyar›nca cezan›n hastane
mahkûm ko¤uﬂunda infaz›, hükümlünün hayat› için kesin bir
tehlike oluﬂturuyorsa cezan›n inf a z › g e r i b › r a k › l m a l › d › r ” diyor.
Adl› T›p raporuna ra¤men müvekkillerininin serbest b›rak›lmamas›
halinde ortaya ç›kacak olumsuz sonuçlardan baﬂta Adalet Bakan› ve
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü olmak üzere siyasal iktidar›n sorumlu olaca¤›n› belirterek halk› bu
ölüme izin vermemek için duyarl›l›¤a ça¤›rd›.

yaman E Tipi Kapal› Cezaevi'nde tutuklu bulunan ‹s met Ayaz, Elaz›¤ E Tipi Kapal› Cezaevinde tutuklu bulunan 85 yaﬂ›ndaki Yu s u f K a p l a n, Sincan F Tipi Cezaevi'ndeki, 7 y›ld›r mesane kanseri tedavisi gören ve
bu güne kadar 30'a yak›n ameliyat geçiren E ro l Z a v a r,
Bolu F Tipi Cezaevi'ndeki M u r a t T ü r k , ﬁirin Bozaça li, Deniz Güzel, Cesim Kahraman, A h m e t K a r a m a n ,
ileri derecede Hepatit B hastas› Ali Baba Ar›, ileri derecede ﬂizofren, F Tipinde tutulmamas› gerekti¤i yönünde doktor raporu bulunmas›na ra¤men tek kiﬂilik
hücrede kalan Sincan F Tipi Cezaevi'ndeki Mesut De niz, Siirt E Tipi Kapal› Cezaevi'ndeki kanser hastas›
Ay n u r Epli, Gebze M Tipi Cezaevi’nde bulunan 62 yaﬂ›ndaki N u re Sincar, Antalya L Tipi Cezaevinde belinden aﬂa¤›s› felçli ‹ s m a i l H a k k › K a y a gibi çok say›da
tutuklu ve hükümlü ölümü bekler durumdad›rlar.

28 Haziran 2009

AKP TUTSAKLARI ÖLDÜRMEYE DEVAM ED‹YOR
AKP, kendine düﬂen görevi yaDemokratik Kitle Örgütleri, Ayd›nlar,
p›yor, öldürüyor. Çünkü AKP devrimcilerin de, halk›n da düﬂman›d›r.
‹lericiler, Demokratlar, Devrimciler!
AKP’nin tutsaklar› sessiz imha
politikas›n› ancak bizler boﬂa ç›karÖlümlere ‹zin Vermeyelim!
tabiliriz. Güler Zereler’i katletmeleBütün hapishanelerde tecrit devam
ediyor. Tutsaklar a¤›r
tecrit alt›nda iﬂkence
görüyorlar. Baﬂta yaﬂam haklar› olmak
üzere bütün haklar›
gasp ediliyor. Tecrit
koﬂullar› tutsaklarda
çok çeﬂitli ve ciddi
sa¤l›k sorunlar› ortaya ç›kart›yor. Tedavileri geciktiriliyor ya
da hiç yap›lm›yor. Erken müdahale
edip teﬂhis konuldu¤unda tedavisi
mümkün olan hastal›klar geciktirildi¤i için h›zla ilerliyor, tedavisi
mümkün olmayan bir hale dönüﬂüyor.
F Tipleri aç›ld›¤›ndan beri uzun
süreli tecritten dolay› çok say›da
tutsak, tedavisi hapishane koﬂullar›nda mümkün olmayan hastal›klara
yakaland›. Bu nedenden dolay› yaﬂ a m › n› yi t i r e n 3 0 6 t u t u k l u v e h ü k ü mlü, bu sorunun ne kadar ciddi

oldu¤unu göstermektedir.
Devlet, tutsaklar›n sa¤l›k problemlerini de tutsaklar› teslim alman›n bir a r a c› ola r a k k u l la n› y o r.
Teslim alam›yorsa ölüme terkederek ses siz im h a ediyor. 306 tutuklulun ölümünün baﬂka türlü izah› olamaz. 14 y›ld›r tutuklu olan ve tecritin kanser etti¤i Güler Zere’nin tedavisi karﬂ›s›nda devletin tutumu
bunun kan›t›r.
Güler’in tedavisi zaman›nda yap›lmad›¤› için hastal›¤› h›zla ilerlemiﬂtir. Güler Zere’nin tedavisi tutsakl›k koﬂullar›nda mümkün de¤ildir. Bu durumdaki tutsa¤›n Ceza ‹nfaz Yasas›’na göre de tahliye edilmesi gerekmektedir. Fakat faﬂizm
kendi yasalar›na da uymuyor. ‹ntikam mant›¤›yla tutsaklar› imhaya
devam ediyor.
Bütün bunlar›n sorumlusu AKP
iktidar›d›r. AKP, tam bir riyakarl›k
içinde tecrit politikalar›n› sürdürmektedir. Tutsaklar›n tedavisini
yapmayarak katletmektedir.

Yurtkuran’› yaz›p, Zere’yi
yazamayan eller
Can Dündar 23 May›s tarihli Milliyet’teki
köﬂe yaz›s›na “Vicdan Kanseri” baﬂl›¤›n› atm›ﬂt› ve “ Milliyet üç gündür b i r insanl›k kavgas› veriyor.” diye devam ediyordu yaz›s›na.
Milliyet’in üç gündür verdi¤i insanl›k kavgas›, Yurtkuran için yapt›¤› manﬂetler ve haberlerdi.
Bekir Coﬂkun da ﬂöyle yazd› bir sonraki
gün:
“Bir hasta yata¤›nda... günlerimin say›l› oldu¤unu hissetti¤imde... vedalaﬂma zaman›n›n gelmekte oldu¤unu doktorlar söyledi¤inde...
Yan›ma hayat arkadaﬂ›m› isterim...” (Hürriyet, 24
Haziran 2009)
Güler Zereler’in sevdikleri yok mu? Erol Zavarlar’›n hayat arkadaﬂlar› yok mu?
Niye onlar› yazmaz Bekir Coﬂkunlar?
Can Dündar ve Bekir Coﬂkun, Yurtkuran’› tahliye
edilmemesi ve bunun karﬂ›s›ndaki sessizli¤i, “ h a bis

Say›: 186

rini tecrit politikalar›na karﬂ› ç›karak engelleyebiliriz. Tecrite karﬂ›
mücadele, ilerici, devrimci, demokrat tüm kurumlar›n görevidir.
F Tiplerinde tutsaklara yönelik
yaﬂanan tüm sald›r›lar kendine ilericiyim, demokrat›m, devrimciyim
diyen herkesin sorunudur. Demokratik kitle örgütleri, bu sorun bi zim
g ü ndemimiz de¤ildir dememelidir.
Tecrit tüm halka karﬂ› yap›lm›ﬂ bir
sald›r›d›r. Hiç kimse n i n h a pis h an e l e r d e ki s o r u n l a r › k e n d i d › ﬂ › n d a
g ö r m e h a kk› yok t u r. Tutsaklar›n
sa¤l›k hakk›, yaﬂama hakk› için mücadele etmek demokratik mücadelenin bir parças›d›r.
AKP, tecrit politikalar›yla öld ü r mek, biz ise ya ﬂ a t m a k istiyoruz. 9 y›ld›r tecrite karﬂ› mücadele
eden, bedeller ödeyen, ﬂehitler veren tutsaklar›m›za sahip ç›kmak,
onlara karﬂ› en büyük sorumlulu¤umuzdur. Hapishanelerde yaﬂanacak
yeni ölümleri engellemek için tecrite karﬂ› mücadeleyi yükseltelim.

vic d a n k a nse r i ” diye adland›r›yorlar.
Coﬂkun ve Dündar, kendi vicdanlar›na da baks›nlar
bakal›m, o kanserin nas›l yumru yumru kendi vicdanlar›n› iﬂgal etti¤ini göreceklerdir.
Devam ediyor Bekir Coﬂkun: “Söyler misiniz: O
‘suçu kan›tlan›ncaya kadar kimse suçlu de¤ildir’i
unutup, bu kadar m› a¤›r olur ceza?.. Vicdan!..”
Söyleyelim:
‘Suçu kan›tlan›ncaya kadar kimse suçlu de¤ildir’ diye bir hukuk ilkesi bu ülkede hiçbir zaman yürürlükte
olmad›. Sizin bir demokrasi oldu¤unu iddia etti¤iniz bu
sistemde, hukuk hiçbir zaman egemen olmad›.
Siz oldu¤unu zannettiniz.
O yüzden de hapishanelerde, F Tiplerinde “henüz
suçu kan›tlanmam›ﬂ” insanlara yap›lan zulümleri, eziyeti, keyfilikleri, onlarca y›ll›k hapis cezalar›n› ya görmezden geldiniz, ya görüp onay verdiniz.
Düzende, Zereler’i yazmak, onlar›n düﬂüncelerini
savunmak bir yana, haklar›n› savunmak da, bedel istiyor. Ve siz düzen içi statükolar›n›zda o bedelleri asla
göze alamad›¤›n›z için, Zereler’i yazmaya da eliniz
varm›yor.
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Ergenekon Tutuklusu Yurtkuran
ve Devrimci Tutsak Zere...
Ülkemizde belli kesimler Ergenekon davas›yla birlikte insan haklar› ihlallerini ve hapishaneler gerçe¤ini keﬂfettiler.
Aramalar›n, ev bask›nlar›n›n,
gözalt›lar›n ne kadar kaba hukuksuz, keyfi oldu¤unu keﬂfettiler.
Oysa bunlar 60 y›ld›r faﬂizmin
ülkemizdeki sürekli var olan de¤iﬂik uygulamalar›yd›. Fakat sadece
devrimcilere ve vatanseverlere karﬂ› uyguland›¤› için onlar bunun fark›nda de¤ildi veyahut görmezden
geliyorlard›.
Milliyet Gazetesi, görmezden
geldi¤i bu uygulamalar, “kendi s›n›f›ndan” birine yönelince, 20 Haziran günü, bu haks›z, bu keyfi uygulamay› manﬂetine ç›kard›. 21-22
Haziran günlerinde de bu konudaki
yay›n›n› sürdürdü.
Ergenekon san›klar›ndan eski
Uluda¤ Üniversitesi Rektörü Mustafa Yurtkuran a¤›r hastayd› ve oligarﬂinin yarg›s›, hapishane idaresi
onu göz göre göre ölüme terkediyordu..
10 Mart 2009’da, henüz d›ﬂar›dayken testis kanserinden ameliyat
olan Yurtkuran, 17 Nisan 2009 tarihinde tutuklan›yor. Haseki E¤itim
ve Araﬂt›rma Hastanesi’nde tedavi
gören Yurtkuran’a baypas ameliyat›
yap›lmas› gerekti¤i ve kanser nedeniyle radyoterapi uygulanmamas›n›n hayati tehlike yaratt›¤›na dair
rapor veriliyor.
Bu rapor üzerine, Yurtkuran’›n
avukatlar› üç kez tahliye talebinde
bulunuyorlar. Fakat tahliye talebi,
“Kuvvetli suç ﬂüphesini gösterir
bulgular ve soruﬂturman›n henüz
tamamlanmam›ﬂ olmas›” gerekçesiyle reddediliyor.
‹ﬂte bu olay› ele alan Milliyet, 20
Haziran günkü nüshas›nda “ E s k i
R e k t ö r P rof. Yu r t k u r a n ’ › n y a ﬂ a m
hakk› ihlal edildi”, “S‹L‹VR‹’DE
K A N S E R C E ZA S I ” diye manﬂet
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Yu r t k u r a n l a r ’›n,
Z a v a r l a r ’ › n v e Z e re l e r ’in
tedavisi yap›lmayarak
ölüme terkedilmesinde,
“Sahte Oruç Kanl› ‹ftar”
manﬂeti atanlar›n da
büyük sorumlulu¤u
v a r d › r...
att›. Haberin devam›nda “Ya r g › l a n madan ölüme mahkum edildi”,
“ E r g e n e k o n ’ d a k a n s e r cezas›” gibi baﬂl›klar kullan›lm›ﬂt›.
Söylenenler yanl›ﬂ m›? Hay›r.
Özellikle F Tipi hapishaneler aç›ld›¤›ndan beri, hasta tutsaklar›n hücrelerde, tecrit alt›nda kendi kaderine
terkedilmesi, tedavilerinin çok çeﬂitli dayatmalarla engellenmesi, sürekli bir politikad›r. F Tipleri aç›ld›¤› 2000-2009 y›llar› aras›nda bu politikalar sonucunda 306 tutsak yaﬂam›n› yitirdi. Üçyüzalt› ölüm! F Tiplerinde tutsaklar›n tedavilerinin engellenerek öldürülmesi adeta sessiz
i m h a y a dönüﬂmüﬂtür.
Bu yüzden Milliyet’in baﬂl›klar›
bir do¤ruyu dile getiriyor; fakat o
manﬂetlerde, o baﬂl›klarda yanl›ﬂ
olan bir ﬂey var. Yanl›ﬂ olan, sorunun sadece Ergenekon san›klar›yla
s›n›rl› gibi sunulmas›d›r. Milliyet’in
bu konuda günlerce sürdürdü¤ü haberlerine bak›ld›¤›nda gözüken budur.
Yurtkuran’la ayn› durumda olan
yüzlerce tutuklu var. Tedavileri engellendi¤i için yaﬂam›n› yitiren bir
çok tutuklu var. Sadece son bir ay
içinde Mersin’de, Tekirda¤ F Tipinde tedavileri yap›lmad›¤›, hatta en gellendi¤i için peﬂ peﬂe yaﬂanan iki
ölüm var. Geçirdi¤i 17 kanser ameliyat›na ra¤men ›srarla tahliye edilmeyen Erol Zavar var. Balcal› Hastanesi’nde kanserin vücudunu h›zla
tahrip etti¤i Güler Zere var.
Güler Zere'nin hastal›¤›n›n da,

teﬂhis ve tedavisinin geciktirilmesinin ve engellenmesinin de as›l nedeni, t e c r i t p o l i t i k a l a r › d › r.
Zere’nin hastal›¤›n›n geç teﬂhis
edilmesi ve tedavisine de zaman›nda baﬂlamamas› sonucu, hastal›¤›
h›zla ilerlemiﬂtir.
- ‹lk belirtiler ortaya ç›kt›¤›nda
hapishane doktoruna gösterilmesine
ra¤men Güler Zere tam iki ay boyunca oyalanm›ﬂt›r. Bu süre içinde
a¤›z›nda ç›kan yaralardan dolay›
beslenme sorunu yaﬂayan Zere’ye
s›v› yiyeceklerden oluﬂan diyet uygulanmas› için izin verilmemiﬂ ve
hastal›¤›n k›sa sürede ilerlemesine
neden olmuﬂlard›r.
- Uzun u¤raﬂlar sonucunda iki ay
sonra hastaneye sevk edilebilmiﬂ
ancak " s › r a b u l u n m a m a s › " , " m a h kum ko¤uﬂunda yer olmamas›"
gerekçeleriyle t eda vi ye ba ﬂl a nma y›p tümörün baﬂka bölgelere yay›lmas› izlenmiﬂtir.
Yurtkuran’›n karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› haks›z uygulamalar› manﬂete ç›karanlar, bunlar› yine görmezlikten
geliyorlar.
“Silivri’de kanser cezas›” gibi
bir manﬂeti, Milliyet gazetesinin atmas› da son derece çarp›c›d›r. Ç a rp›c›l›k; “Silivri’de kanser cezas›”
manﬂetiyle, yine Milliyet’in “Sahte
Oruç Kanl› ‹ftar” manﬂetini yanyana koyunca ortaya ç›kar. Milliyet’in
manﬂetine taﬂ›d›¤› bu haber bir sonuçtur. Bu sonuç, F Tipi hapishanelerin yap›lmas›na verilen deste¤in
sonucudur. 19-22 Aral›k katliam›na
ve o katliamdan itibaren uygulanmaya baﬂlanan TECR‹T POL‹T‹KASINA verilen deste¤in sonucudur. Dolay›s›yla, bu uygulamalara
Milliyet ve onun gibiler çanak tutmuﬂtur.

‘Ta a m m ü d e n ’ C i n a y e t l e r
Eski bir kavram olan “taammüden”, hukukta, bir eylemin, iﬂin
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kasten, planl› olarak yap›lmas›n› dile getirir. Oligarﬂinin hasta tutuklular karﬂ›s›ndaki bu politikas› da, ﬂu veya
bu hapishane idaresinin veya
doktorlar›n ihmaliyle ortaya
ç›kan tekil olaylar de¤ildir;
kas›tl›, planl› bir politika söz konusudur. TTB Baﬂkan› Gencay Gürsoy Yurtkuran’›n tedavisinin engellenmesiyle ilgili olarak ﬂunlar› söylüyor: “ciddi bir insan haklar› ihlali. T›bbi olarak kanse r oldu¤u
kesinleﬂen bir kiﬂinin tedavisinin
engellenmesi, t a a m m ü d e n a d a m
öldürmek say›l›r.”
Gürsoy, oligarﬂinin hapishanelerinde hastalara karﬂ› tak›n›lan tavr›n
hukuken ad›n› koyuyor. Devlet dokuz y›l tecrit politikalar›yla taammüden adam öldürmektedir. Bu bir
iddia de¤ildir. 306 tutuklu ve hükümlünün ölümü bunun ispat›d›r.
Eski A‹HM yarg›c› emekli Büyükelçi R›za Türmen: “Kanser te davisi s›ras›nd a rad yoterap i gör mesi gereken bir hasta tutuksuz
olarak yarg›lanmal›d›r.” diyor. Fakat devlet ne doktor raporlar›na bak›yor, ne imzalad›¤› uluslararas›
sözleﬂmelere uyuyor, ne de kendi
yasalar›n› uyguluyor.
Mesela 5275 Say›l› Ceza ve
G ü v e n l i k Te d b i r l e r i n i n ‹ n f a z ›
H akk› nda ki Ka nun’ un 16 . ma ddesi diyor ki, cezan›n amac› d›ﬂ›n da etki yaratabilece¤i anlaﬂ›lan
ha l l erde in faz › g eri b› rak› l › r.
Yine Galatasaray Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Köksal
Bayraktar, Yurtkuran’›n durumu
için “Raporlar grip oldu¤una dair
raporlar de¤il, kanser raporu. Böy le b ir k iﬂ iyi c e z a e v i ko ﬂ ulla r›n da
tutmak BM ve Avrupa Konseyi sözleﬂmelerine ayk›r›.” diyor.
Güler ZERE’nin de Yurtkuran’n›n da, hapishanelerde sessiz
imhaya terkedilmiﬂ daha yüzlerce
tutuklunun hastal›¤› bu türdendir.
Tedavilerinin yap›labilmesi için
tahliyeleri zorunludur. Ancak bu zorunlulu¤a karﬂ›n, bugüne kadar bu
yönde yap›lan baﬂvurular genellikle
reddedilmektedir.
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Bugün hala
Ergenekon san›¤›
Yu r t k u r a n i ç i n g ü n l e rce
m a n ﬂ e t l e r a t › p s a y f a l a rc a
yaz›p da ayn› zaman
içinde ayn› durumda olan
G ü l e r Z e re için hiçbir ﬂey
yaz›lmamas› burjuva
bas›n yay›n›n devletin
tecrit politikalar›yla sessiz
imhas›na verdi¤i deste¤in
sürdü¤ünü
g ö s t e r m e k t e d i r.
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi’ne göre, devlet tutuklular›n sa¤l›¤› ile ilgili önlemleri almakla, gereken tedaviyi ve ilaçlar› sa¤lamakla,
yükümlü. Devletin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi, sözleﬂmenin, iﬂkence ve kötü muameleyi
yasaklayan 3. maddesinin ihlali
olarak de¤erlendiriliyor.
Yani aç›kças› ﬂudur; devletin bir
tutuklunun tedavisini yapmay›p,
onu ölüm terketmesi bir iﬂkencedir.
F Tiplerinde tüm uygulamalarda
oldu¤u gibi tutuklular›n sa¤l›k sorunlar›nda tedavileri geciktirilerek
ya da hiç yap›lmayarak, tutsaklar›n
teslim al›nmas› için kullan›lmaktad›r. Y›llard›r bahsetti¤imiz tutsaklar›n sessiz imhas› bu mant›¤›n sonucu olarak ﬂekillenmektedir. Devlet
için onlar “ t e r ö r i s t ”tir, “ s u ç l u ”dur.
Tecrite karﬂ› süren büyük direniﬂ
boyunca direniﬂi bitirmek için devlete kiﬂili¤ini, meslek onurunu satm›ﬂ baz› doktorlar arac›l›¤›yla yapt›klar› bunun en somut örne¤idir. O
süreçte t›p bilimi, tutsaklar›n direniﬂini bitirmenin, teslim alman›n bir
arac› olarak kullan›lm›ﬂt›r. Tutsaklara zorla serum tak›p gerekenden
fazla serum vererek yüzlerce tutsak
sakat b›rak›lm›ﬂt›r.
Bunlar›n da ötesinde tecritin

kendisi
zaten
baﬂl› baﬂ › n a
ölüm demektir.
Uzun süre
tecrit koﬂullar›nda kalan tutsaklar
yavaﬂ yavaﬂ öldürülmektedir F tiplerinde.
Vatan’dan Güngör Mengi, Yurtkuran’la ilgili yazd›¤› “ M e r h a m e t
ölmesin” baﬂl›kl› yaz›s›nda “Tutuklama kararlar› bizde adeta peﬂin çektirilen ceza gibi kullan›l›yor” diyor.
Do¤rudur ve bu da özellikle y›llard›r devrimcilere karﬂ› uygulanan
sürekli bir politikad›r.
Bütün bunlar bilinmeyen uygulamalar da de¤ildir. Bu ülkede gazetelerde yaz› yazan tüm yazarlar›n
önünde hapishanelerdeki uygulamalara iliﬂkin onlarca dosyan›n,
broﬂürün, tutsak mektuplar›n›n oldu¤unu biliyoruz.
Fakat bugüne kadar burjuva bas›n›n köﬂe yazarlar› bu gerçekleri
dile getirmek bir yana, tecrit politikalar›n›n bir numaral› destekçileri
olmuﬂlard›r.
Bugün hala Ergenekon san›¤›
Yurtkuran için günlerce manﬂetler
at›p sayfalarca yaz›p da ayn› zaman
içinde ayn› durumda olan Güler Zere
için hiçbir ﬂey yaz›lmamas› burjuva
bas›n yay›n›n devletin tecrit politikalar›yla sessiz imhas›na verdi¤i deste¤in sürdü¤ünü göstermektedir.
Sadece Silivri Hapishanesi’nde
Ergenekon san›klar›na uygulanm›yor “kanser cezas›.” Elbistan’da,
Mersin’de, Tekirda¤’da, Sincan’da,
Diyarbak›r’da, Edirne’de... Türkiye’nin tüm hapishanelerinde tutuklular tedavileri engellenerek sistemli bir politikayla imha ediliyor.
E¤er bugün Yurtkuran’›n baﬂ›na
gelenlerin yaﬂanmas›n› istemiyorsan›z, önce devletin bu hapishane politikalar›na karﬂ› ç›kmal›s›n›z. Tutsaklar› kanser eden tecrit uygulamalar›na karﬂ› ç›kmal›s›n›z.

GÜLER ZERE
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ÇÖZÜM PAKETLER‹ ALTINDA G‹ZLENEN

TASF‹YE PLANLARI
‹srail Baﬂbakan› Benyamin Netanyahu’nun 14 Haziran günü yapt›¤› konuﬂma, baﬂta ABD ve AB emperyalistleri olmak üzere çeﬂitli
çevreler taraf›ndan bir Filistin Devleti’nin kurulmas› ve Filistin’in ba¤›ms›zl›¤›n›n tan›nmas› olarak sunuldu.
Amerika ad›na yap›lan aç›klamada, bu çözümün, “he m ‹srai l' in
g üv en li¤in i, h em d e Filistin 'in y a ﬂ a y a b i l e c e k b i r d e v l e te il i ﬂ k in m e ﬂ ru emellerinin gerçekleﬂmesini
sa¤layabilece¤i”, bu anlamda da
Netanyahu'nun aç›klamas›n›n memnuniyetle karﬂ›land›¤› belirtildi.
Obama’n›n bu “çözüm”ü mennuniyetle karﬂ›lamas› da gösteriyor
ki, plan Amerikan emperyalizminin
masas›nda haz›rlanm›ﬂt›r ve Ortado¤u politikalar›n›n bir parças›d›r.
Avrupa Birli¤i ad›na dönem baﬂkan› taraf›ndan yap›lan aç›klamada
ﬂöyle denildi; “ Netanyahu’nun bir
Fi listin dev letin d en b ah set mesin i
olumlu karﬂ›l›yoruz. Bu oradaki
m ev cu t Fili stin d ev let in in d e kab u l ü d ü r ” Bu aç›klama da göstermektedir ki bu paket konusunda emperyalistler hemfikirdir.
O zaman bu durumda ﬂu soruyu
sorabiliriz; emperyalistlerin bu güne
kadar dünyan›n herhangi bir yerinde
halklar›n yarar›na bir politikas›n›n
oldu¤u görülmüﬂ müdür? Ulusal ba¤›ms›zl›k mücadelesi veren bir halk›n mücadelesini destekledi¤i görülmüﬂ müdür? Bugüne kadar halklar›n
ba¤›ms›zl›k mücadelesini kanla,
vahﬂetle, darbelerle bast›rmaya çal›ﬂan, ülkeleri iﬂgal eden emperyalistler de¤il mi? Irak’›, Afganistan’› iﬂgal eden onlar de¤il mi? Filistin’in
iﬂgalinin, y›llarca ak›t›lan kan›n arkas›ndaki güç onlar de¤il mi?
Emperyalizmin bu kanl› tarihi
ortada dururken, bir Filistin Devleti’ni, hem de B A ⁄ IM S IZ bir Filistin Devleti’ni desteklemesi bir çeliﬂki de¤il mi?
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Çeliﬂki olup olmad›¤›n› gör mek için, Netanyahu’nun “çözüm
önerisi”nin ayr›nt›lar›na bak›lm a l › d › r.
Netanyahu, “komﬂumuz Filistin
v e b en ö n k oﬂ ul su z v e d erh a l g ör ü ﬂ melere baﬂlayal›m” derken, iki koﬂul öne sürüyor:
Birinci koﬂul olarak “ Filistinliler aç›kça ‹srail’i bir Yahudi devleti
olarak tan›mal›” diyor. Yani Filistin
halk›ndan vatanlar›n›n ellerinden
al›nm›ﬂ olmas›na ses ç›kartmamalar›n› istiyor.
Bu koﬂulu “hakl›” göstemek için
de daha sorunu ortaya koyarken Filistin sorununun tarihsel nedenini
çarp›t›yor: “Bu çat›ﬂman›n alt›nda ki basit gerçek Yahudi halk›n›n tarihsel anayurtlar›ndaki hakk› olan
devleti tan›mamakt›r.”
Filistin sorununun Siyonist iﬂgal
sonucu ortaya ç›kt›¤›n› inkar ederek
soruna yaklaﬂan bir bak›ﬂ aç›s›n›n
herhangi bir çözümümün olmas›
mümkün de¤ildir elbette.
‹k i nc i ko ﬂu l ol a ra k ; “Filistin
kontrolündeki bölge askerden ar›n d›r›lmal›” diyerek Filistin için nas›l
bir devlet ve ba¤›ms›zl›k istedi¤ini
ortaya koyuyor.
Bu kadarla da s›n›rl› de¤il Siyonizmin “ba¤›ms›z devlet” koﬂullar›.

Silahs›z, iradesiz,
d e v l e t o l m a y a n b i r devlet
öneriliyor
Koﬂullar› s›ralamaya devam ediyor Netanyahu:
- Dünyan›n çeﬂitli ülkelerinde
yaﬂamak zorunda kalan 5 milyon
civar›nda Filistinli mültecinin geri
dönüﬂüne asla izin verilmeyecek.
Yani güya Filistin devleti kurulacak
ama milyonlarca Filistinli yine va tans›z ve devletsiz kalacak.
- ‹srail iﬂgal etti¤i Do¤u Kudüs’ten çekilmeyecek ve K u d ü s ’ ü n
t a m a m › ‹srail’in kontrolünde kala-

cak.
- Hava sahas›
‹srail’in denetiminde olacak.
Bunlar karﬂ›l›¤›nda ise Filistin’in devlet kurma hakk› kabul edilecek. “Ba¤›ms›zl›¤›n” simgesi olarak bir bayra¤› ve milli marﬂ› olacak.
- Parçalanm›ﬂ bir t o p r a k ,
- D uv a r l a r l a ku ﬂ a t › l m › ﬂ bi r ülke
- Silahl› kuvvetleri olmayan
b i r de vle t. ..
Netanyahu’nun kabul etti¤i devlet, böyle bir devlettir. Alabildi¤ine
küçültülmüﬂ topraklarda Filistin
halk› ikiye bölünmüﬂ, direndi¤i için
g›da ambargosuyla, açl›kla kuﬂat›lm›ﬂ, oda yetmeyip beton duvarlar
örülmüﬂ etraflar›na. Bask›lar›n iﬂkencelerin, katliamlar›n her türlüsü
reva görülen bir halk.
B ö y l e b i r d e v l e t n e k a d a r dev lettir?
Filistinli Milletvekili Mustafa
Barguti bu soruya ﬂu çevab› veriyor: “Netanyahu kaynaklar, s›n›r lar ve topraklar üzerinde hiçbir
e ge men li ¤i o lm aya n, get to tar z›n d a
bir Filistin devleti istiyor. Netanyahu devlet sözcü¤ünü sadece dünyay› kand›rmak için kulland›.”
Klasik bir devletin kendini sav u n m a h a k k › vard›r. Bunun için de
bir silahl› kuvvetlere sahip olmak en
az›ndan mevcut koﬂullarda bir devlet için olmazsa olmazd›r. Oysa,
ABD ve ‹srail’in bu plan› kendi ordusu olan ba¤›ms›z bir devletin kurulmas›ndan çok, ba¤›ms›zl›k için
direnen, silahl› mücadele veren bir
halk› teslim almay› hedeflemektedir.
Emperyalistler ve Netanyahu,
“‹ki halk›n özgürce yan yana” yaﬂamas›ndan bahsediyor. ‹srail dünyan›n en güçlü silahlar›na sahip olurken, Filistin’in kendini savunabilece¤i ne bir silah ne bir asker, hiçbir
gücünün olmamas› isteniyor. Bu nas›l “özgürce yan yana” yaﬂama?
‹ k i n c i s i ; bir devlet topraklar›
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üzerindeki hükümranl›k hakk›yla, hava sahas›na ve varsa
karasular› üzerindeki egemenlik
haklar›yla tan›mlan›r. Çözüm
paketinin öngördü¤ü Filistin
devletinin bu haklar› da olmayacakt›r. O zaman buna nas›l bir
devlet denilecek?

Yeni -sö mürg e bir
Filistin istiyorlar
Dayat›lan, karakteristik bir yenisömürgecilik biçimidir. Bugün Filistin de, bayrak ve milli marﬂ›n emperyalist iﬂgali, ba¤›ml›l›¤› gizlemenin bir arac› haline getirildi¤i yeni-sömürgecilik a¤› içine çekilmeye
çal›ﬂ›l›yor.
“Filistinlileri yönetmek, bayra¤›m›z ya da kültürümüzü onlara dayatmak istemiyoruz. Bar›ﬂ için görüﬂüm, bu küçük topraklarda iki
halk›n da özgürce, yan yana ve karﬂ›l›kl› sayg›yla yaﬂamalar› gerekti¤i
yönündedir. Her birinin kendi ulusal marﬂ›, kendi bayra¤› ve kendi
hükümeti olacak” diyor Netanyahu.
Bayrak ve milli marﬂ olunca Filistin
devleti de kurulmuﬂ, ba¤›ms›zl›¤›
sa¤lanm›ﬂ oluyor.(!)
17 Haziran tarihli Yeni ﬁafak
“Ne tanyahu F ili stin’in ba ¤› ms› zl› ¤›n› kabul etti” ﬂeklinde baﬂl›k atm›ﬂt›. Böyle bir devlet ne kadar ba¤›ms›z olabilir?
Günümüzün dünyas›nda mevcut
devletler ikiye ayr›l›r. B i r ; emperyalistler ve emperyalizmin deneti-

Emperyalizmin önerdi¤i
veya emperyalist destekli
h e r h a n g i b i r “çözüm
p a k e t i ” n i n h a l k l a r lehine
b i r ç ö z ü m i ç e r eb i le c e ¤ i n i
düﬂünmek için
emperyalizmi tan›mamak,
bu tarihi tecrübeleri
u n u t m u ﬂ o l m a k g e re k i r.
mindeki ülkeler. ‹ k i ; Emperyalizmin denetimi d›ﬂ›nda olan ve olmaya çal›ﬂan ülkeler.
Silahl› kuvvetlerine sahip olmayan, silahs›zland›r›lm›ﬂ bir devlet
emperyalizm karﬂ›s›nda ba¤›ms›z
olamaz.
Emperyalizmin benzer sorunlar
için yani devletsiz b›rak›lm›ﬂ halklar›n devletleﬂtirilmesi, topraklar›
ilhak edilmiﬂ halklar›n ulusal sorununun çözümü için ortaya koydu¤u
tüm “çözüm paketleri”nin niteli¤i
budur. Bu paketlerin b i r i n c i temel
özelli¤i direnen güçlerin tasfiyesidir. B i r d i ¤ e r özelli¤i ise ﬂu veya bu
ﬂekilde mevcut statüyü sürdürmek

Emperyalist D emokrasi
13 Ocak 2009’da Marsilya'daki
Kürt Kültür Derne¤i ve üyelerinin
evleri bas›larak 8 kiﬂi gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlardan 6's› tutukland›. Tutuklananlar›n dosyalar›nda
ki tutuklama gerekçeleri ise AB demokrasisini dillerinden düﬂürmeyenler için, o demokrasinin de koca bir
yalan oldu¤una ibretlik örnektir.
Anti-terör savc›s›n›n dava dosyas›na deliller diye koydu¤u ¤erekçeler aras›nda ﬂunlar vard›r
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- 1 May›s
Dünya Emekçi
Günü eylemle-

rine kat›lmak,
- Kürt oldu¤unu dile getirmek,
- Kürt derneklerine gitmek
- Yürüyüﬂlere kat›lmak
Yürüyüﬂlere kat›lman›n, yasal
demokratik derneklere gitmenin, 1
May›s’lara kat›lman›n tutuklama gerekçesi oldu¤u bir ülkede demokrasiden bahsedilebilir mi? ‹ﬂte AB demokrasisi budur: Emperyalist demokrasi.

istemesidir.
Emperyalistlerin Filistin sorunundan Kürt sorununa, Kosova
sorunundan, Tamil sorununa kadar ulusal nitelikli ve belli bir çat›ﬂman›n hüküm sürdü¤ü sorunlar
için önerdi¤i çözümlerin hemen
hepsi bu özellikleri gösterirler.
Bu anlamda, emperyalizmin
önerdi¤i veya emperyalist destekli herhangi bir “çözüm paketi”nin
halklar lehine bir çözüm içerebilece¤ini düﬂünmek için emperyalizmi
tan›mamak, bu tarihi tecrübeleri
unutmuﬂ olmak gerekir.

Netanyahu’nun önerisi
baﬂtan ölüdür!
Bunun birinci nedeni, ortada
gerçek anlamda bir ba¤›ms›zl›k
yoktur. Önerilen “devlet modeli”nde Filistin topraklar›n›n önemli
bir bölümünde iﬂgal sürmektedir.
‹kincisi, iﬂgalin oldu¤u yerde her
türlü zulüm de eksik olmayacakt›r.
Dolay›s›yla, iﬂgalin ve zulmün oldu¤u yerde ise halk›n ba¤›ms›zl›k
mücadelesi bitirilemez.
Netanyahu’nun aç›klad›¤› çözüm paketi Filistinliler’i kand›ramayacakt›r. Filistinli Baﬂmüzakereci Saib Erekat’›n Netanyahu’nun
aç›klamas› için “bu çelimsiz devlet
i ç i n k e nd i s i n i d e s t e kl e y e c e k t e k b i r
Filis tinli gör me k iç in 100 0 y›l be k lemesi gerekir” demesi bu gerçe¤in
ifadesidir.
Emperyalistlerin niyeti bellidir.
Fakat ortada bir de gerçekler vard›r.
Bu gerçekler hiçbir zaman emperyalistlerin masabaﬂ›nda haz›rlad›klar› planlarla örtüﬂmez.
Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri taraf›ndan topraklar› iﬂgal veya ilhak
edilmiﬂ, ba¤›ms›zl›klar› yokedilmiﬂ
halklar, her türlü uzlaﬂmay› reddedip ba¤›ms›zl›kta ›srarl› olmal› d › r l a r. Bu ulusal bir nitelikli savaﬂta, ulus olarak esaret alt›na al›nm›ﬂ
halklar›n mücadelesinde asla vaz geçilemeyecek bir taleptir. Bunu
ﬂöyle de formüle edebiliriz. Ba¤›ms›zl›¤›n olmad›¤› yerde çözüm
y o k t u r.
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Almanya’n›n Mülteci Politikas›:
FAﬁ‹ZMLE ‹TT‹FAK, MÜLTEC‹LERE ZORBALIK!
Almanya 2006 y›l›nda ald›¤› bir
karara dayanarak, bu y›l›n sonuna
kadar geçici oturumla yaﬂayan 30
b i n mülteciyi s›n›rd›ﬂ› edecek. S›n›rd›ﬂ› edilecek mültecilerin en baﬂ›nda Türkiye, Irak ve Kosoval›lar
bulunuyor. Bu çerçevede Almanya
Federal ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, yaklaﬂ›k
8 bin Türkiyeli mülteciye, “ülkeni ze dö nü n, ü l ke ni z d e a r t › k d e mok rasi var, iﬂkence yok, bask› yok” diye özetlenebilecek bir mektup gönderdi.
Almanya bir yandan ilticay› zorlaﬂt›ran yeni politikalar geliﬂtirirken, di¤er yandan mültecilerin bir
bölümünden “kurtulmaya” yönelik
politikalar geliﬂtiriyor. Nitekim,
2005 y›l›nda ç›kar›lan yeni ilticac›lar yasas›na dayan›larak, sadece geçen y›l ve sadece hava yoluyla 7 bin
778 mülteci s›n›rd›ﬂ› edildi. Türkiye’ye s›n›rd›ﬂ› edilen mülteci say›s›
ise 807 oldu.
S›n›rd›ﬂ› edilenlerin itiraz baﬂvurular› hakk›nda ise Alman mahkemeleri ﬂu k a r a r › verdi: “Avrupa
Birli¤i sürecinde aç›klanan paket le r de or ta ya k oy du k i Tü rki ye ’d e
toplu iﬂkence, insan haklar› ihlali
gibi uyg ulam alar yo k. Reformlara
imza atan Türkiye’nin Güneydo -

“Eme¤imizle Var›z,
Hakk›m›z› ‹stiyoruz”
diyordu göçmenler. A lman
emperyalizmi, o eme¤i de,
siyasal düﬂünceleri de yok
say›yor.
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¤usu’ndan gelen insanlar ﬂiddet
gö rm ü yo r ve s iy a s i t a k ib e m a ru z
kalm›yor. Din bask›s› iddias› da
do¤r u de ¤i l . T ür ki ye ’ de f ar k l› e t nik gruplara ve dinlere koruma
var. Farkl› dini gruplar için de bir
tehlike yok. Devlet ne kendisi ﬂid det uyguluyor, ne dolayl› yoldan
b u n u y a p › y o r. ( . . . ) ‹ l ti c a c› l a r ›n
Tür kiy e ’y e g e ri g ön de ri lme le ri y a sald›r, ülkenize dönebilirsiniz.”
Almanya’da üst mahkemelerden
de ret karar› ç›kmas›n›n ard›ndan,
yaklaﬂ›k 8 bin mültecinin Almanya’y› 2-3 ay içinde terk etmesi gerekti¤i, mahkeme karar›na uymayanlar›n ise kaçak duruma düﬂecekleri, yakalananlar›n hapis ve para
cezalar›n› çekmelerinin ard›ndan
Türkiye’ye gönderilecekleri bildirildi.

K a r a r, faﬂizmi aklamakt›r
Almanya’n›n bu karar› aç›kça
T ü r k i y e f a ﬂ i z m i n i a k l a m a k t › r. Alman yarg›s› Türkiye’de ulusal, dini,
siyasal hiçbir bask› olmad›¤›n›,
devletin do¤rudan veya dolayl› ﬂiddet kullanmad›¤›n› ileri sürüyor.
Oysa, bizzat AB yetkilileri, AKP’li
yetkililer bile, Türkiye’deki iﬂkence
gerçe¤ini inkar edemiyorlar. Avrupa
Komisyonu Türkiye Delegasyonu
Baﬂkan Yard›mc›s› T i b o r Va r a d i,
“T ü r ki ye ’ ni n i ﬂk en ce yi ön le m e ko n us u n da k i m ev zu a t d e¤ iﬂ ik l ik l er i ne ra¤men, iﬂkence vakalar›n›n
sürdü¤ünü ve iﬂkencenin, sorum lular yarg›lanmad›¤› için önlene medi¤ini” söylüyor. AB’nin ‹lerlem e R a p o r u da ayr›ca;
-iﬂkencenin artt›¤›,
-Kürtler, Aleviler, Romanlar’la
ilgili sorunlar›n giderek büyüdü¤ü,
-Türkiye’nin iﬂkenceyi önlemede yetersiz kald›¤›,
-Hapishanelerdeki iﬂkence iddialar›yla ilgili çok az soruﬂturma
aç›ld›¤› belirtiliyor.
TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme

Komisyonu’nun AKP’li Baﬂkan›
Z a f e r Üskül de “Türkiye’de en bü yü k s›k ›n t› m› z, i ﬂken ce ni n ya pan ›n
yan›na kar kalmas›d›r.” diyerek,
iﬂkence gerçe¤ini itiraf ederken Alman mahkemeleri nas›l ve neden
“iﬂkence yok” diyebiliyor?

Emperyalizmin yarg›s›,
gerçekleri çarp›t›yor
Alman Mahkemelerinin “Devlet
ne kendisi ﬂiddet uyguluyor, ne do layl› yoldan bunu yap›yor.” demesi
apaç›k bir yaland›r. Oysa polis kurﬂunuyla ölen Baran Tursun’dan,
Ça¤daﬂ Gemik’e, Feyzullah Ete’ye
kadar onlarca örnek var. Sokak ortas›nda vurulup felç b›rak›lan Ferhat
Gerçekler var.
Gerçek ﬂu:
Haziran 2007’den bu yana, sadece son iki y›l içinde, polis taraf›ndan
53 kiﬂi katledildi. (Türkiye ‹nsan
Haklar› Vakf› raporu)
Bunlardan 13’ü gözalt›nda katledilirken, 40’› polisin açt›¤› ateﬂle
katledildi. 416 kiﬂiye devletin resmi
güçleri taraf›ndan iﬂkence yap›ld›.
Almanya’ya
göre
bunlar
“ ﬁ ‹ D D E T ” say›lm›yor anlaﬂ›lan!
Türkiye bir kontrgerilla devletidir. Alman yarg›s› da kuﬂkusuz en
az›ndan “ S u s u r l u k ” u duymuﬂtur.
Kontrgerilla ﬂeflerinin adland›rmas›yla, ülkemizde “1000 operasyon”da, binlerce insan infaz edildi,
kaybedildi, iﬂkencelerden geçirildi.
Kitle katliamlar› gerçekleﬂtirildi.
6-7 Eylül, 16 Mart, Maraﬂ, Çorum, Sivas, Gazi kontrgerillan›n kitle katliamlar›ndan yaln›zca bir kaç›d›r. 19 Aral›k Hapishaneler katliam›n›n sorumlusu da kontrgerilla
devletidir. Bu “operasyon”lar devletin en tepesinde karar al›narak
do¤rudan devlet taraf›ndan organize
edilmiﬂtir. Katiller devlet korumas›
alt›na al›nm›ﬂt›r. Tüm bu gerçekleri
görmezden gelmek Türkiye faﬂizmini aklamak de¤il de nedir?
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Alman mahkemelerinin “Türki y e ’ d e K ü r t l e r e y ö n e li k a y r ›m c › l › k
yok”, “Türkiye’de farkl› etnik
gruplara ve dinlere bask› yok.
Farkl› dini gruplar için de bir teh like yok” iddias› yaland›r. Türkiye’de Kürt, Arap, Laz, Çerkes, Gürcü, çeﬂitli milliyetlerden halklar›m›z ulusal haklar›n› kullanamamaktad›r. 85 y›ld›r farkl› milliyetlerden
halklara yönelik inkar-asimilasyonimha bir devlet politikas› olarak devam etmektedir.
Alman yarg›s›n›n “ulusal dini
bask› yok” dedi¤i Türkiye gerçe¤ine bakal›m:
‹ Kürt halk›n›n kendi kaderini
tayin hakk› engellenmeye devam
ediliyor ve bunun için katliamlar, ve
asimilasyon sürdürülüyor.
‹ Kürtçe televizyon ﬂovlar›na
karﬂ›n, Kürtçe konuﬂma gibi nedenlerle hala davalar aç›l›yor.
‹ Sistem Alevili¤i tan›m›yor.
Alevilerin cemevlerinin “cami” gibi
resmen tan›nmamas›, Alevilerin
inançlar›na göre yaﬂamas›n›n engellenmesi, dini bask› de¤il de nedir?
‹ktidarlar›n “cemevi cümbüﬂ evi”
diyebilmesi, bask› de¤il de nedir?
‹ Araplar’›n, Gürcüler’in, Lazlar’›n kendi dillerinde e¤itim görememesi bask› de¤il de nedir?
‹ Hrant Dink’in katledilmesi,
rahiplere yönelik sald›r›lar, Rahip
Santoro’nun öldürülmesi, Malatya’da 3 Hristiyan misyonerin vahﬂice katledilmesi... Türkiye’de farkl›
inançlar›n ö z g ü rce yaﬂad›klar›n› m›
gösteriyor?
Farkl› inançlar ve ulusal az›nl›klar için Türkiye oligarﬂisinin tan›d›¤› tek özgürlük, “ölme” ve “asimi le olma” özgürlü¤üdür!

Mültecileri kovmak,
faﬂizmle iﬂbirli¤idir!
Emperyalizm, mültecilere yönelik geliﬂtirdi¤i bu politilarla, burjuva demokrasisinin onlarca y›ll›k geleneklerini, yasalar›n› inkar etmektir. Almanya Türkiye’li devrimcilere yönelik tutuklama terörüyle,

Say›: 186

Almanya m ahkemelerinin
ilticac›lar› s›n›rd›ﬂ› etme
gerekçesi, siyasal ilticac›l›¤›n
tarihi a nlam›na, m ant›¤›na
ayk›r›d›r. ‹lticac›, zaten o
düﬂünceyi taﬂ›d›¤›, o
mücadeleyi s ürdürdü¤ü, o
örgütün üyesi oldu¤u için
bir baﬂka y ere iltica etmiﬂtir.
Almanya, ilticac›lara
“düﬂüncelerinizi b›rak›p öyle
gelin” d iye d ayatmaktad›r.
mahkemelerde devrimcileri adaletsizce yarg›lamas›yla burjuva hukukunu nas›l ayaklar alt›na ald›¤›n›
göstermektedir. “Terörle mücadele”
ad› alt›nda burjuva demokrasisi
ayaklar alt›na al›narak göçmenlerin
bütün demokratik haklar› ihlal edilmektedir.
Alman devleti Türkiye faﬂizmiyle “terörle mücadele” ad› alt›nda her
türlü iﬂbirli¤ini devam ettirmektedir. Almanya politik ilticac›lar› ülkelerinde iﬂkence göreceklerini, tutuklanacaklar›n› bile bile s›n›r d›ﬂ›
ediyor. Bu ayn› zamanda iltica hakk›n›n ihlal edilmesidir.

Tekellerin ç›karlar› için
çi¤nenen haklar ve hukuk!
Elbette öncelikli olarak bu aklaman›n arkas›nda Alman tekelleri n i n Türkiye’deki ç›karlar›n›n art›r›lmas› vard›r. Alman emperyalizmi, Alman tekelleri için çok önemli bir pazar olan Türkiye’den yeni
ç›karlar sa¤laman›n hesab›n› yap›yor. Aralar›nda Türkiye’nin de iadesini istedi¤i çok say›da devrimci,
yurtsever, ilerici insan›n s›n›r d›ﬂ›
edilmesi ayn› zamanda Türkiye’den
al›nacak yeni ihaleler, yap›lacak yeni yat›r›mlar demektir.
ﬁunu da vurgulamak gerekir ki,
sorun sadece mültecileri kovmak da
de¤ildir; bir bütün olarak kovmad›klar› mültecileri de sindirmek,
böylelikle de mültecilerin ülkelerindeki mücadeleye katk›lar›n› engellemektir. “Mücadeleyi, örgütle iliﬂkisini sürdüreni iade ederiz” tehdidi ayn› zamanda bunu amaçl›yor.
“Almanya’y› terk edin” mektu-

bu gönderilenlerin ortak özelli¤i de
Almanya’n›n mant›¤›n› aç›k göstermektedir zaten. Alman yarg›s›n›n
derdi, Türkiye’deki sistemin ﬂu veya bu ﬂekilde de¤iﬂmesi de¤ildir;
Alman emperyalizminin as›l sorunu, ilticac›lar›n önemli bir k›sm›n›n
hala kendi halk›n›n ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesine
kat›lmaya devam etmesidir. Bas›na
yans›yan bilgilere göre, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n Almanya’y› terk etmeleri için mektup gönderdi¤i 8 bine yak›n kiﬂinin ortak özelli¤i ﬂudur:
“Terör örgütü ile iliﬂkisini kesmeyen, örgüte d es te¤ini s ürdürerek,
e y l e ml e r i n e i ﬂ t i r a k e t t i ¤i t e s p i t e di len” kiﬂiler olmalar›...
Bu gerekçe, siyasal ilticac›l›¤›n
tarihi anlam›na, mant›¤›na ayk›r › d › r. ‹lticac›, zaten o düﬂünceyi taﬂ›d›¤›, o mücadeleyi sürdürdü¤ü, o
örgütün üyesi oldu¤u için bir baﬂka
yere iltica etmiﬂtir. Almanya, ilticac›lara “düﬂüncelerinizi b›rak›p öyle
gelin” diye dayatmaktad›r.
Almanya terör demagojileriyle
mültecilerin demokratik hak ve özgürlüklerini gasp etmektedir. Mültecilere karﬂ›, bask›nlar, gözalt›larla, soruﬂturmalar açarak, seyahat
özgürlü¤ünü k›s›tlayarak, oturum
s›n›rlamas› getirerek ve toplumdan
tecrit ederek sürekli bask› uygulamaktad›r.
Göçmenlerin her türlü örgütlenme hakk› gasp edilmekte, bütün demokratik faaliyetleri terör kapsam›na al›narak s›n›rd›ﬂ› edilmelerinin
bir gerekçesi haline getirilmektedir.
S›n›rd›ﬂ› edilme tehdidi y›llard›r
mültecilerin tepesinde bir giyotin
gibi bekletilmekteydi. Bugün o giyotin 8 bin kiﬂinin baﬂ›na inmiﬂtir.
Almanya “terörle mücadele” ad›
alt›nda ç›kartt›¤› yeni yasalar›yla, yabanc›lara uygulad›¤› bask›larla, ›rkç›l›¤› bir devlet politikas› haline getirmesiyle, binlerce göçmeni s›n›rd›ﬂ› etmesiyle, devrimcilere yönelik
tutuklama terörüyle, hukuksuzlu¤u
meﬂrulaﬂt›ran yarg›s›yla, emperyalist
demokrasinin, burjuva hukukunun
klasik ilkelerini ad›m ad›m terketmekte oldu¤unu gösteriyor.
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Alevi Halk, Katliamlar›n Ve Oyunlar›n
Karﬂ›s›na, ‹syanc› Gelene¤iyle Ç›kacakt›r!
"Kalabal›k, önce Kültür Merkezini taﬂlamaya baﬂlad›, sonra merkezin önünde bulunan... ‘Ozanlar
An›t›’na sald›rd›.”
"Göstericiler oteli taﬂlarken, bir
grup gösterici de daha önce tahrip
edilen, 30 Haziran günü Kültür
Merkezi önüne dikilen Pir Sultan
Abdal heykelini yerinden söktü..
Heykel iple yerde sürüklenerek otelin önüne getirildi. Göstericiler daha sonra çevreden toplad›klar› ka¤›t ve lastikleri çevresine y›¤arak
heykeli yakt›lar...
“Belediye Baﬂkan› Karamollao¤lu Belediye hoparlöründen sür e k l i

anonslar yapt›rd›. "Say›n Hemﬂehrilerim, program iptal edilmiﬂtir...
he y ke l y e r in d e n ka ld › r › l a c a k t › r ” . . .
“Heykel yerinden kald›r›lm›ﬂt›r..”,
“Meyd a na getirilmektedir", "Hey kel parçalanm›ﬂt›r arkadaﬂl a r " diyerek adeta naklen yay›n yap›ld›...
“ Kalabal›¤›n k›sa sürede parçalara ay›rd›¤› heykel Sivas Belediyesi'ne ait bir kamyona yüklenerek ﬂehirde dolaﬂt›r›ld›.."
“ TBMM Araﬂt›rma Komisyonu
Raporu'nda ﬂu cümleler yer almaktad›r. "Saat 19.00'da kald›r›larak
kamyona yüklenen söz konusu heykel... götürülürken Emniyet Müdürlü¤ü'nce verilen
emir üzerine,
kalabal›¤›n
heykeli görerek, heykelin
kald›r›ld›¤› n a
inanaca¤›, dolay›s›yla da da¤›laca¤› mülahazas›yla... vilayetin
önüne getirilmiﬂtir... heykel bir
grup taraf›ndan kamyondan indirilerek parçalanm›ﬂ..." denilmektedir.
“ ‹çiﬂleri Bakan› Mehmet Gazio¤lu Nesin'in konuﬂmas›nda halk›n
inançlar›na karﬂ›... ifadelerinden
dolay›, halktaki birikim ve dikilen
heykele karﬂ› duyulan tepkilerin
halk› galeyana getirdi¤ini söyledi...” (*)
Neydi heykele karﬂ› duyulan
bu “tepki”nin esas›? O, taﬂ›n anlatt›¤› neydi ki, egemen s›n›flar›n, gericili¤in böylesine
öfkesini çekmiﬂti üzerine?..
Banaz’da Y›ld›z Da¤›'na
bakan tepenin üstüne, 8 metre boyunda tunç kaplamal›
bir Pir Sultan Abdal heykeli
yapt›r›lm›ﬂt›. 1970’lerin ikinci yar›s›yd›. Banaz halk›, Pir
Sultan Abdal’› yaﬂatmak
için ﬂenlikler düzenlemeye
baﬂlam›ﬂt› o dönem. Y›ld›z
Da¤›’ndaki Pir Sultan
Heykeli, bütün gör-

kemiyle Türkiye halklar›n›n devrim
mücadelesinin yükseliﬂine tan›kl›k
ediyordu. 12 Eylül faﬂist cuntas›na
kadar sürdü bu etkinlikler... Kesinti
uzun sürse de, sonsuz olmayacakt›
elbette. Çünkü ona “Banaz’da Pir
Sultan derler”di ve Pir Sultan, bir
ozan olman›n ötesinde ve öncesinde
Alevili¤in isyanc› özünün simgelerinden biriydi.
*
1-4 Temmuz 1993'te, Pir Sultan
Abdal ﬁenlikleri’nin dördüncüsü
düzenlenecekti. ﬁenlikler o y›l Sivas’ta yap›lacakt›; Sivas’ta da, bir
Pir Sultan an›t› yap›lm›ﬂt› ve onun
aç›l›ﬂ› da yap›l›cakt›.
Oligarﬂi ve onun maﬂalar›, Sivas’ta isyan›n simgesinin boy göstermesine tahammül edemediler. Pir
Sultan heykelini y›karak, Pir Sultan
yolunda yüyüyenleri, ayd›nlar› diri
diri yakarak, zalime karﬂ› mazlumun kavgas›n› yürüten herkese gözda¤› vermek, Türkiye halk›n› y›ld›rmak, sindirmek istediler.

Aleviyi yakarak, Alevili¤i
yalanlarla aldatarak
yoketmek istiy orlar...
Y›llarca Alevili¤in isyanc› özünü katliam politikalar›yla yok etmek için u¤raﬂanlar bugün Alevi
aç›l›m›, Alevi Çal›ﬂtay› gibi adlar
alt›ndaki manevralar›yla ayn› hedefe ulaﬂmaya çal›ﬂ›yorlar.
2 Temmuz Sivas Katliam›’n›n
y›ldönümü öncesinde AKP, Mad›mak Oteli’nin müzeye çevrilmesi
için çal›ﬂmalara baﬂlad›¤›n› duyurdu. Halbuki katliamdan bu yana geçen 16 y›l boyunca Alevilerin hiçbir
talebi dikkate al›nmad›. Bu süre
içinde iktidara gelenlerin hepsi Alevilerin düzene biat ettirilerek, Sünnileﬂtirilmesini bir devlet politikas›
olarak devam ettirdi. Bu politikay›
kâh katliamlara, kâh Alevilerin gözünü boyamaya yönelik manevralara baﬂvurarak hayata geçirdiler.
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Katliamlarla genelde tüm
çu neden bir iki HizbullahBu tarihsel ﬂekilleniﬂ nedeniyledir ki,
halka özelde de Alevi halk›na
ç›’n›n üzerine atmaya çal›ﬂt›¤›Alevilik, sadece ‘dini’ bir çerçeveye
gözda¤› verilerek, Alevili¤in
n› aç›klamal›d›r.
hapsedilemez. Bu, Alevili¤in bir
düzeniçileﬂmesi
dayat›ld›.
Direnme gelene¤i Aleviliyan›n› k esip a tmakt›r. Alevili¤in
Amaç Alevili¤in isyanc› özünü
¤in mayas›nda vard›r. O gelezulme h aks›zl›¤a karﬂ› direniﬂle
düzen içinde eritmekti. Gazi
nek Kerbela’da mayalanm›ﬂt›r.
ﬂekillenen tarihsel özünden
Katliam›’nda da amaçlardan
O gelenek Anadolu’da Selçukuzaklaﬂmak, Alevili¤i güçsüzleﬂtirir,
biri buydu. Ancak oligarﬂi her
lu’nun, Osmanl›’n›n zulmüne
güdükleﬂtirir; k atliamlar ve oyunlar
zaman katliam politikalar›na
karﬂ› nice ayaklanmalarla kubaﬂvurmuyor. Bugün için Alevi
karﬂ›s›nda k orunmas›z b ir hale g etirir.
ﬂaktan kuﬂa¤a gelece¤e taﬂ›nhalk› aç›s›ndan en önemli tehm›ﬂt›r. Bu isyanlar tarihi yok
like, katliamdan çok, Alevi
edilebilir mi? Zalimin yan›nda
rememenin getirdi¤i kinle sald›rd›halk›n› düzen içine çekmeye yönemevki makam sahibi olmaktansa,
lar Maraﬂ’ta, Çorum’da, Sivas’ta,
lik bu manevralard›r.
mazlumun yan›nda yer al›p ölmeyi
Gazi’de.
tercih eden ‹mam Hüseyinler yok
Alevilik zalimin zulmüne karﬂ›
Bu öyle bir kin ve nefretti ki Pir
say›labilir mi? ﬁeyh Bedrettinler,
direnmektir. Mazlumun yan›nda,
Sultan’› asan H›z›r Paﬂa’lar, 500 y›l
Pir Sultanlar unutturulabilir mi?
haks›zl›klara, adaletsizliklere karﬂ›
sonra yine Sivas’ta Pir Sultan’›n
Yüzbinlerce Alevinin bu tarihsel
adaletten yana olmakt›r.
heykelini parçalay›p, sokak sokak
kimli¤ine sahip ç›kmak için ölümü
Alevilik bir inançt›r, ancak bu
dolaﬂt›r›yordu. Halbuki Pir Sultangöze almas›, bunca katliam unutulainanç, dini s›n›rlar›n d›ﬂ›na taﬂarak,
lar kaç kez ölmüﬂ, kaç kez yeniden
bilir mi? Bu tarih ve kimlik reddeditarih içinde oluﬂmuﬂ kendine özgü
dirilmiﬂti. Pir Sultan’›n heykeli bu
lirse Alevilikten geriye fazla bir ﬂey
bir kültürü de yaratm›ﬂt›r. Bu ﬂekilölümsüzlü¤ü simgeliyordu. Pir Sulkalmayacakt›r. Bu nedenle, düzene
tan’›n heykelini parçalayarak, Alevi
leniﬂe tarihsel kimli¤ini kazand›ran
yedeklenmekle, Alevili¤in tarihsel
halk›n› ateﬂlerde yakarak, dumanisyanc› özüdür. Alevili¤in tarihi eziözüne uygun yaﬂamak, bir arada
larda bo¤arak Alevili¤in isyanc›
lenlerin egemene karﬂ› baﬂkald›r›lamümkün de¤ildir.
özünü sindirmeyi denediler bir kez
r›yla doludur. Anadolu tarihindeki
‹ﬂte bu nedenle Sivas’ta katledidaha. Ama baﬂaramad›lar. Sivas
ayaklanmalar›n çok büyük bir bölülen 33 insan›m›z› hat›rlamak, bu takatliam› da Alevi halk›n› sindirememü bu zemin üzerinde yükselmiﬂtir.
rihi hiç ak›ldan ç›kartmamak dedi. Oligarﬂi bu sefer Gazi’de denedi.
Baba ‹shaklar, ﬁeyh Bedreddinler,
mektir. Sivasta yak›lan 33 can, düYine baﬂaramad›. Alevi halk›, sald›Pir Sultanlar zulme karﬂ› isyan›n
zenin Alevilere karﬂ› nas›l bir düﬂr›lara, tarihsel kimli¤ini daha aç›k
Anadolu’daki önderleridirler. Bu tamanl›k içinde oldu¤unu sürekli hasahiplenerek cevap verdi.
rihsel ﬂekilleniﬂ nedeniyledir ki,
t›rlatan bir gerçektir.
Alevilik, sadece ‘dini’ b i r çerçeveOligarﬂi Alevilere yönelik Sünye hapsedilemez. Bu, Alevili¤in bir
Düzene yak›nlaﬂmak,
nileﬂtirme, asimile etme politikalayan›n› kesip atmakt›r. Alevili¤in
Alevili¤in özünden
r›ndan vazgeçmeyece¤ini her f›rsatzulme, haks›zl›¤a karﬂ› direniﬂle ﬂeuzaklaﬂmakt›r
ta göstermiﬂtir. Alevi halk› da, Makillenen tarihsel özünden u za kl a ﬂraﬂ’ta, Sivas’ta, Gazi’de kimli¤inAlevilerin tarihi, egemenin oluk
m a k , Alevili¤i güçsüzleﬂtirir, güden vazgeçmeyece¤ini gösterdi.
oluk döktü¤ü Alevi halk›n›n kan›yla
dükleﬂtirir; katlimlar ve oyunlar karEgemen s›n›flar, yüzlerce y›la dayayaz›lm›ﬂ bir tarihtir. Yüzy›llara daﬂ›s›nda korunmas›z bir hale getirir.
nan s›n›f kiniyle hareket ediyorlar.
yanan bu tarihi birkaç katliamla,
Günümüzün zalimleri Sivas’ta
Katliamc› yüzlerini bazen aç›ktan
sahtekarc› yap›lm›ﬂ birkaç manevAlevileri katlederken, Alevili¤in bu
gösterirken bazen de d e mok ra s i c i rayla unutturmak mümkün mü?
tarihsel kimli¤ine olan düﬂmanl›klalik maskesinin, “aç›l›m” riyakarAKP’nin Alevi halk› düzen içinde
r›yla sald›rd›lar. Bu öyle bir tarihsel
l › kl a r› n › n ard›na gizliyorlar. Unuteritme manevralar› da bu güçlü tarikin ve düﬂmanl›kt› ki; bir otele s›mayal›m ki o yüz Yezid’in, H›z›r
hin alt›nda ezilecektir.
¤›nm›ﬂ onlarca insan› Naziler gibi
Paﬂa’n›n yüzüdür. O maskeye alAKP iktidar›, hem riyakard›r,
gözlerini k›rpmadan diri diri yakt›danmak oligarﬂinin manevralar›na
hem Alevi halk›na bir ﬂey verebilelar. Bu katliam, bir anda gerici-faalet olmak demektir.
cek durumda de¤ildir. Çünkü o anﬂist bir güruhun galeyana gelme lay›ﬂ, önce Alevi halk›na karﬂ› iﬂlesiyle yaﬂanmad›. Polisi ve ordusuyD i re n e re k ö l m e y i o n u r
di¤i suçlar›n hesab›n› vermek zola, yönetim kademeleriyle tüm devs a y a n l a r yol göstermeye
rundad›r. AKP Mad›mak’› müze
let, kulland›klar› faﬂistler ve islamdevam ediyor
yapmaktan önce katliam karﬂ›s›nda
c›lar, katliam› gerçekleﬂtirmiﬂlerdir.
Yüzy›llard›r Alevi halk›n› zulümle,
Anadolu, yoksul Alevi halk›n›n
neden sessiz kald›¤›n›, Sivas’›n as›l
bask›yla sindirememenin, ehlileﬂtionlarca direniﬂine tan›kl›k etmiﬂtir.
sorumlular›n› yarg›lamak yerine su-
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Alevi halk› katliamlar›n ve üzeAlevileri yüzlerce y›l düzene biat
rinde oynanan tüm bu oyunlar›n
ettiremediler. Egemen s›n›flar›n
karﬂ›s›na yine tarihinden ald›¤›
bugünkü s orunu b udur. O nlar›n
güçle karﬂ› ç›kacakt›r. Alevilerin
bütün p olitikalar›n›n t emelinde b u
AKP’nin bahﬂedece¤i hak k›r›nt›durumu d e¤iﬂtirmek v ar.
lar›na ihtiyac› yoktur. Aleviler
de, “Alevi aç›l›m›”
Katlederken
yüzy›llard›r nice katliam karﬂ›yaparken d e a maçlar› h ep a yn›yd›
s›nda ölümü göze alarak kendi
ve h ala d a a yn›d›r.
kimli¤ine, geleneklerine sahip
ç›km›ﬂsa, yine bu tarihin gösteresasta ayn› politikay› sürdürüyor ve
di¤i yolda ilerleyecektir. Alevi halk›
“kendi Alevisini” yaratmaya çal›ﬂ›bugün halen inanc›n›, kimli¤ini yayor. Bu nedenle AKP’nin peﬂinden
ﬂat›yorsa bu, zulme karﬂ› direndi¤i,
gitmek Alevili¤in yok edilmesine
ölümlerden yeniden do¤abildi¤i
hizmet etmek demektir.
içindir.
Aleviler yüzy›llar boyu tüm basSivas ve ard›ndan Gazi katliamk›lara
ra¤men, kimliklerini, inançlalar› da Alevi halk›n› sindiremedi.
r›n›, kültürlerini yaﬂatabilmiﬂlerse,
Tersine, bu sald›r›lar karﬂ›s›nda gebunu zulme karﬂ› direnmelerine
liﬂen direniﬂler, kitlesel tav›rlar,
borçludurlar. ‹nançlar›n› o direniﬂ
Alevi halk›n›n tarihsel kimli¤ini daiçinde koruyup sürdürebildiler. Düha aç›k biçimde sahiplendi¤i, örgützene biat etmiﬂ olsalard› büyük ihtilenmeye yöneldi¤i, taleplerini daha
maldir ki, Selçuklu’nun, Osmangüçlü ve aç›k bir ﬂekilde ortaya
l›’n›n ve oligarﬂinin Sü nnileﬂtirme
koymaya baﬂlad›¤› bir dönemi berapolitikalar›n›n alt›nda yok olup, taberinde getirdi.
rihten silinir giderlerdi. Anadolu’da
‹ﬂte bu sürecin sonucunda, oliAlevilik günümüze kadar gelebilgarﬂi katliamlarla yok edemedi¤i
miﬂse bunun arkas›nda nice direniﬂ,
Alevi halk›n›n düzenden kopuﬂunu
nice kanl› katliam, yüzbinlerce Aleengellemek için Alevi kimli¤ini
vinin kan› vard›r.
k a b u l e t m e k zorunda kalm›ﬂt›r.
13. yüzy›lda Selçuklu’nun adaAncak elbette bu kabul ediﬂ Alevi
letsizli¤ine ve zulmüne karﬂ› Baba
halk›n hak ve özgürlük taleplerine
‹shak önderli¤inde örgütlenen Ba cevap vermek biçiminde olmam›ﬂb a i Ay a k l a n m a s ›’ndan baﬂlayan,
t›r. Tersine, her iktidar, her düzen
1400’lerin baﬂ›nda “Yarin yana¤›npartisi, Alevili¤i kendine tabi k›lmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. AKP de bugün
dan gayri her ﬂeyde, her yerde, hep
Anadolu topraklar› çok zulüm gördü. Binlerce kez
öldük, binlerce kez dirildik. Zalimler bir kez de 2 Temmuz’ta Sivas’ta 33 can›m›z› diri diri yakt›lar. Pir Sultan’› katledenlerle, 33 can›m›z› ateﬂle yak›p, dumanla
bo¤anlar ayn› amac› güdüyorlard›. 33 can bu ülkenin
ayd›nlar›, yazarlar›, ﬂairleri, ozanlar›, demokrat insanlar›yd›lar. Zalimler zulme karﬂ› isyan› öldürmek istiyorlard›, defalarca öldürdüklerini sand›lar ama yan›ld›lar.
Sinmedik, teslim olmad›k.

Unutmad›k,
Unutturmayaca¤›z!
Ahmet Ö zyurt, Asaf Koçak, As›m Bezirci,
Asuman Sivri, Behçet Safa Aysan, Belk›s Çak›r,
Carina C uanna, E dibe S ulari Aybaba, E rdal
Ayranc›, G ülender Akça, G ülsün K arababa,
Handan M etin, H asret Gültekin, Huriye Öz-
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beraber” diyen ﬁeyh Bedre d d i n
önderli¤indeki ayaklanmayla süren, nice yi¤itlerin k›l›çtan geçirildi¤i bir tarihtir bu. Bu tarihe,
ﬁ a h K u l u , N u r Ali Halife, Baba
Z ü n n u n , K a l e n d e r Çelebi
Ay a k l a n m a l a r › , C e l a l i Ay a k l a n m a l a r › da s›¤d›. Alevili¤in
özü, iﬂte bu tarih içinde oluﬂtu,
ﬂekillendi. Zulüm yaln›zca Osmanl›yla s›n›rl› kalmad›. Bask›, inkar, asimilasyon, Cumhuriyetle de
devam etti. Maraﬂ’ta, Çorum’da, Sivas’ta katliamc›l›k devam etti. Yine
de Alevileri düzene biat ettiremediler. Egemen s›n›flar›n bugünkü sorunu budur. Onlar›n bütün politikalar›n›n temelinde bu durumu de¤iﬂtirmek var. Katlederken de, “Alevi
aç›l›m›” yaparken de amaçlar› hep
ayn›yd› ve hala da ayn›d›r.

Alevilikle devrimcilik
içiçe geçmiﬂtir
Günümüzün Kerbelalar’›, K›z›ldereler’dir, 12 Temmuzlar, 17 Nisanlar, 19 Aral›k direniﬂleridir. Günümüzde, Kerbela’daki gibi direnmek, emperyalizme ve oligarﬂiye
karﬂ› direnmektir. Bugün art›k,
‹mam Hüseyinler’in, Bedrettinler’in, Pir Sultanlar’›n zalimin
önünde boyun e¤meme gelene¤ini,
devrimciler sürdürüyor. Kuﬂatmalarda teslim olmayan, dar a¤açlar›n-

kan, ‹nci T ürk, K enan Y›lmaz, Mehmet
Ata, Menekﬂe Kaya, Metin Alt›ok, Muammer Çiçek, Muhibe A karsu, M uhlis
Akarsu, M urat G ündüz, N esimi Ç imen, N urcan ﬁahin, Özlem ﬁahin, Sait
Metin, Sehergül Ateﬂ, Serkan Do¤an,
Serpil C anik, U ¤ur Kaynar, Yasemin
Sivri, Yeﬂim Özkan.
Ne zamanki halklar kendi kimliklerine sahip ç›kmaya baﬂlam›ﬂlarsa, sömürüye, zulme
baﬂkald›rm›ﬂlarsa devlet katliamlar› devreye
sokmuﬂtur. Onlar, 33 can, 33 insan, tüm halka
ve özel olarak da Alevi halk›m›za göz da¤›
vermek, sindirmek için katledildi. ‹ktidar bu
gerçe¤i unutturmak istiyor. Bu katliam› kimlerin yapt›¤›n› unutmak, yeni katliamlara kap›
aralamakt›r. Katledenleri U N U T M A D I K ,
AFFETMEYECE⁄‹Z!
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da aman dilemeyen, iﬂkencelerde
boyun e¤meyen onlard›r. Böyle oldu¤u içindir ki, Alevili¤in tarihsel
özü, Alevi halk› devrimcili¤e yöneltti. Alevili¤in tarihsel özünü sürdürmek, zulme karﬂ› devrimci mücadele içinde olmak demekti.
Bu bütünleﬂme, oligarﬂinin Alevi halk›na düﬂmanl›¤›n› daha da büyüttü. Maraﬂ’ta, Sivas’ta, Gazi’de,
oligarﬂinin Alevili¤e ve devrimcili¤e karﬂ› sald›r›s› birdir. Çünkü ikisi
de oligarﬂinin hedefidir. Bu süreçte
oligarﬂi aç›s›ndan sald›r›n›n as›l hedefi, Alevileri devrimcilerden koparmakt›..
Buna paralel olarak, oligarﬂi
Alevili¤in ilerici yanlar›n› yok etmeye ve düzen Alevicili¤ini yaratmaya yöneldi. Aleviler cephesinde
kendine baz› iﬂbirlikçiler bulsa da
istedi¤i sonucu yaratabilmiﬂ de¤ildir. Fakat sald›r› ve manevralar kesintisiz sürüyor, sürecektir de.
Bugün Alevili¤in isyanc› özünü
yaﬂatan devrimcilerdir. Bu nedenle
de Alevi kimli¤inin oligarﬂinin tüm
bu politikalar›na karﬂ› korunmas›n›n tek teminat› da devrimcilerdir.
Zalimin zulmüne karﬂ› ölmeyi onur
sayan, yolundan dönmeyen Kerbela
yi¤itleri, Hakikat Bac›lar›, F i d a nl a r, Bediiler, ‹bililer, Haliller, F a t m a l a r, G ü l s ü m a n l a r, ﬁ e n a y l a r,
H ü l y a l a r ’d›r. ‹mam Hüseyin’in

“ bu y o lu n so n u ö lü m e g i tse d e b i zim kurtuluﬂumuz bu yoldad›r” sözünü söyleyen feda s ava ﬂç ›l ar› d› r.
Bugün de devrimciler zalimin
zulmüne, sömürüsüne son vererek
halktan, adaletten yana bir düzen
kurma mücadelesini veriyorlar.
Böyle onurlu bir tarihe sahip olan
Aleviler elbette devrimci olacaklar,
elbette devrimcilerden yana olacaklar, elbette bu kavgaya kat›lacaklard›r. Çünkü tarihsel kökleri, gelenekleri, yoksul Alevileri düzende de¤il
devrimin saf›nda olmaya ça¤›r›yor.

Alevi halk›m›z düzen
güçlerine, din
bezirganlar›na s›rt›n›z›
dönün
AKP, Alevi bezirganlar›yla ilerici demokrat Alevileri biraraya getirerek Alevili¤in özünü yok etmeye,
isyanlar›n› tarihe gömme¤e çal›ﬂ›yor. ‹ﬂte bu nedenle Alevi halk›m›z
Alevi düﬂmanlar›yla hiçbir platformda yan yana gelmemelidir. Alevili¤in yolu Kerbela’n›n, Pir Sultan’›n, Mahirler’in ve Fidanlar’›n
yoludur.
Sivas’ta katledilen 33 insan›m›z›
yaﬂatmak, onlar›n an›lar›na sad›k
kalmak, hesab›n› sormak, oligarﬂinin Alevilere yönelik bütün politikalar›na karﬂ› ç›kmakla mümkün

‹nsan etinin yak›ld›¤› yerde, kebap piﬂirilmesinden r ahats›z o lmayanlar, M ad›mak k onusunda s amimi o lamazlar!

AKP’nin Mad›mak ‹stismar›
Mad›mak Oteli, katliam›n üzerinden geçen 16 y›l
boyunca, sanki H ‹ Ç B ‹ R ﬁ E Y O L M A M I ﬁ G ‹ B ‹ kullan›lmaya devam etti. Diri diri yak›lanlar›n yan›k ten
kokular›n›n yükseldi¤i yerde, kebap kokular› yükselmeye devam etti...
Mad›mak’›n müze yap›lmas› talepleri reddedildi.
Halk›n ac›lar›yla dalga geçtiler. Ancak bu y›l, “Alevi
aç›l›m›” manevralar›n› daha etkili k›lmak için Mad›mak ak›llar›na geldi. Önce çiçekçi böcekçi yapaca¤›z
dediler. Bunun etkili olmad›¤›n› görünce, bu kez müze
yapma vaadini ortaya att›lar.
Diyanetten sorumlu Devlet Bakan› Faruk Çelik,
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olabilir. Onlar› kimlerin katletti¤ini
unutmamal›y›z.
Unutmak, Mad›mak’a s›rt›m›z›
dönmektir.
2 Te m m u z, tüm zalimlere karﬂ›
birlik olma, Alevili¤in ilerici özüne
sahip ç›kma ça¤r›s›d›r. 2 Temmuz,
ilerici, devrimci, demokrat tüm Alevi güçlerin AKP’nin manevralar›n›
boﬂa ç›kartma, Alevi bezirganlar›n›
d›ﬂlama günüdür. Düzen Alevicili¤ine, AKP politikalar›n›n maﬂas›
olan Alevi bezirganlar›na tav›r alma
günüdür. 2 Temmuz, 33 can›m›z›n
katillerinden hesap sorma günüdür.
Hiç kimse Alevilere katilleriyle yan
yana gelmeyi dayatamaz. AKP’yi
çözüm olarak gösteremez. Bunu yapanlar Alevilerin geçmiﬂine, bütün
de¤erlerine ihanet edenlerdir. Tarih
onlar› asla affetmeyecektir.
Alevi halk›m›z! Sorunlar›n›za da,
taleplerinize de sahip ç›kabilecek tek
güç devrimcilerdir. Alevi halk›n›n ç›karlar›, gelece¤i devrimden yanad›r.
AKP’ye, Alevi bezirganlar›na TÜM
DÜZEN GÜÇLER‹NE s›rt›n›z› dönün. Alevili¤in isyanc› özü, egemenlerin katliamlar›n› ve manevralar›n›
boﬂa ç›kartacakt›r. Gücünüze, tarihinize güvenin.

(*) (Aktaran, Haydar Gölbaﬂ›,
Aleviler ve Sivas Olaylar›)

“Konu [Mad›mak’›n müze yap›lmas›] rafta tutulmamal›. Baﬂbakan ile görüﬂüp sorunu aﬂaca¤›z” diyordu geçen hafta. Peki 6.5 y›ll›k iktidarlar› süresinde konuyu
neden rafta tuttular?
Ve bugün neden raftan indirdiler?
AKP’nin düzen Alevili¤ini yaratmak ve tarihsel olarak da Alevileri bir biçimde Sünnileﬂtirme politikas›n›
sürdürmekten baﬂka bir amac› yoktur. Mad›mak Oteli’nin müzeye çevrilmesini de bu politikalar›n›n bir parças› olarak düﬂünüyorlar. Katliamla ilgili gerçekleri
aç›¤a ç›karmayan, adaleti yerine
getirmeyenler, Alevi halk›n›n özlemlerini, duygular›n› istismar
ediyorlar. Mad›mak Oteli’nin
“müze” yap›lmas›n›n AKP taraf›ndan gündeme getirilmesinhde
utanç verici bir istismardan baﬂka bir ﬂey görülmüyor.
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YOLLARA DÖKÜLEN KAN,

KAP‹TAL‹ZM ‹Ç‹N!
Her y›l dünyada trafik kazalar›nda kaç kiﬂi ölüyor?
5 bin? 10 bin?
Yoksa yüz bin mi? 300 bin mi?
E¤er tahminleriniz bu düzeydeyse, rakama yaklaﬂm›ﬂ bile olmuyorsunuz. Tahminlerin ötesinde bir
katliam sürüyor çünkü. Dünya Sa¤l›k Örgütü trafik kazalar›yla ilgili
ilk kez bir rapor yay›nlad›. Raporda
trafik kazalar›nda h e r y›l 1 milyon
270 bin kiﬂinin yaﬂam›n› yitirdi¤i
belirtiliyor. Bunlar›n neredeyse yar›s›n› yayalar, bisiklet ve motosiklet
sürücüleri oluﬂturuyor.
Dünyada her y›l trafik kazalar›nda ölenlerin say›s› savaﬂlardan ölenlerden daha fazla. Çok büyük bir
katliam sürüyor. Çok daha az insan›n öldü¤ü olaylarda bile, bazen daha büyük tepkiler olmaktad›r. Ancak trafik kazalar› karﬂ›s›nda ses
ç›kmamaktad›r.
Öyleyse bu kadar büyük bir katliam karﬂ›s›nda sessizli¤in bir izah›
olmal›d›r. Bu iki ﬂekilde aç›klanabilir. Birincisi, kazalar›n normal gibi,
kaç›n›lmaz gibi, kader gibi kabul ettirilmiﬂ olmas›. ‹kincisi de sorunun
“ b i reysel” bir sorun ve bir “e¤itim
s o r u n u ” olarak görülmesi gerekti¤inin geniﬂ kitlelere benimsetilmiﬂ
olmas›d›r. Yani sorun sadece “sürücü hatalar›ndan”, “yol, trafik hatalar›ndan kaynaklan›yormuﬂ” gibi ele
al›nmaktad›r.
Dünya Sa¤l›k Örgütü raporunda
“çözüm” olarak kask kullan›m›n›n
yayg›nlaﬂt›r›lmas›, h›z s›n›r›n›n düﬂürülmesi, iki tekerlekli taﬂ›tlar için
yollarda özel ﬂeritler ayr›lmas› gibi
önlemlerin say›lmas› da bu anlay›ﬂ›n ürünüdür...

Trafikte ölen de yoksullar
Raporun di¤er çarp›c› bir yan›;
kazalarda ölenlerin büyük bölümü-
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nün y ok s u l l a r olmas›d›r. 170 ülkeyi
kapsayan araﬂt›rma, ölümlü kazalar›n yüzde 90’›n›n yeni-sömürge ülkelerde yaﬂand›¤›n› ortaya koyuyor.
En yüksek ölüm oran› Afrika ve
Do¤u Akdeniz’de yaﬂan›yor. Üstelik daha da dikkat çekici olan; bu
ülkelerdeki toplam araç say›s›n›n
dünyadaki toplam araç say›s›n›n ya r›s› kadar olmas›d›r.
2006 verileri esas al›narak haz›rlanan rapora göre, T ü r k i y e’de bir
y›lda trafik kazalar›nda yaﬂam›n› yitirenlerin say›s› 4 bi n 600’ dür.
Ölenlerin yüzde 19’unu yayalar,
yüzde 10’unu ise motosiklet ve bisiklet sürücüleri oluﬂturuyor. Emniyet kemeri takman›n zorunlu oldu¤u Türkiye’de, bu kurala sürücü ve
yolcular›n ancak küçük bir k›sm›n›n
uydu¤u, kazalar›n da bundan ötürü
yaﬂand›¤› belirtiliyor. Ancak bu de¤erlendirme do¤ru kabul edilemez.
Sorunu böyle ele almak, trafik kazalar›ndaki as›l etkenin kapitalizm oldu¤u gerçe¤ini görmezden gelmektir.
Bu raporun yay›nlanmas›ndan
k›sa bir süre sonra ülkemizde katliam gibi bir kaza daha yaﬂand›. Ankara K›z›lcahamam’da piknikten
dönen 10 üniversite ö¤rencisi trafik
kazas›nda yaﬂam›n› yitirdi. Her gün
bunun gibi birçok kaza yaﬂanmakta,
çok say›da insan yaﬂam›n› yitirirken, trafik kazalar› da kan›ksanm›ﬂ
bir ﬂekilde can almaya devam etmektedir.
Peki sorun nedir? Sorunun kayna¤› kapitalizmdir. Kapitalizmin
üretim anlay›ﬂ›d›r. Kapitalizmin ihtiyaçlar›d›r. Egemenlerin ulaﬂ›m politikalar›n›n kapitalizmin ç›karlar›na
göre ﬂekillendirmesidir.
Bu tablonun en önemli nedenlerinden biri; yeni-sömürgelerde ç a rp› k k a p i t a l i z m i n tamamen yüksek
kar oranl› yat›r›mlarla ulaﬂ›m› kara-

yollar› temelinde geliﬂtirmesidir.
Ulaﬂ›m›n tekellerin ç›karlar›na göre
düzenlenmiﬂ olmas›d›r. Ulaﬂ›m politikas›n› belirleyen otomobil tekellerinin Koçlar’›n, Sabanc›lar’›n,
OYAK’lar›n ç›karlar›d›r.
Demiryollar› bizim gibi ülkelerin ço¤unda tali bir ulaﬂ›m arac›d›r.
Ülkemizde otomobil tekelleri ony›llard›r demiryolu yapt›rmam›ﬂlard›r
iktidarlara. Varolan demiryollar› da
yap›ld›¤› gibi kalm›ﬂt›r.
Sistem tekellerin daha fazla otomobil satmas›na göre düzenlenmiﬂtir. Daha güvenli olan trenle ulaﬂ›m,
maliyeti de daha düﬂük oldu¤u halde, “komünist iﬂi” denilerek tercih
edilmemiﬂtir.
Türkiye’deki demiryollar›n›n
büyük bölümü, Cumhuriyetin ilk on
y›l›nda yap›lm›ﬂt›r, sonraki 80 küsur
y›lda yap›lanlar›n toplam›, ilk on
y›lda yap›lana bile ulaﬂamam›ﬂt›r.
Osmanl› döneminden devral›nan
demir yolu uzunlu¤u 4864 km dir.
1923-1950 aras›nda 3 5 7 8 k m ,
1951-1994 aras›nda 788 km, 19952003 aras›nda ise 245 km lik demiryolu yap›lm›ﬂt›r. Bugün ülkemizde
10300 km demiryolu vard›r. Karayollar›n›n uzunlu¤u ise 6 5 b i n
k m’yi geçmiﬂtir.
Demiryollar›na yat›r›m yap›lmamas›n›n sebebi, burjuvazinin kar
h›rs›d›r. Ülkemizde emperyalist tekellerin, oligarﬂinin istekleri üzerine sürekli karayoluna yat›r›m yap›lm›ﬂt›r. Ö l ü m l e r i n s o r u m l u s u da tekellerden baﬂkas› de¤ildir.
Emperyalist ülkeler, ulaﬂ›m› büyük ölçüde demiryollar› üzerinden
sa¤lad›klar› için onlarda kaza oranlar› düﬂüktür. Bu, emperyalist ülkelerin “halk›n can güvenli¤i” temelinde yat›r›m yapmas›yla de¤il, kapitalizmin güçlü olmas›yla ilgilidir.
Sistemin ekonomik gücü sayesinde
demiryollar› yayg›n bir ﬂekilde ya-
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p›l›rken, otomotiv üretimi ve
tüketimi de yine oldukça üst
düzeydedir. Kazalar›n düﬂük
olmas›ndaki ikinci bir neden
ise; sistemin -dolay›s›yla devletin- gücü sonucunda, kendi
kontrol mekanizmalar›n› daha
ciddi kurabilmesidir.
Yeni-sömürgelerde bunlar›n hiçbiri yoktur. Çarp›k kapitalizm, kurals›z, ya¤mac›,
talanc› kapitalizm kazalar›n
bu kadar yüksek oranlarda olmas›n›n tek sorumlusudur. Koçlar,
Sabanc›lar tüm yeni-sömürge ülkelerde vard›r. Kapitalizmin yasalar›
dünyan›n her yerinde insan hayat›n›
hiçe sayarak iﬂlemektedir.

Sorun ‘insan hatalar›’
de¤il, sistem
bozuklu¤udur
Bu nedenle de trafik kazalar›n›n
sorumlulu¤u insan kurals›zl›klar›na
indirgenemez. ‹nsan hatalar›n›n, kurals›zl›klar›n sorumlulu¤u da sistemle ilgilidir. ‹nsan hatalar›n› en
aza indirecek olan da sistemdir.
Sistem insan hatalar›na ra¤men
kazalar› minimuma indirecek tarzda
düzenlenmek zorundad›r. Ancak iktidarlar kendi sorumluluklardan
kurtulmak için suçu bireylerin üzerine atmaktad›rlar. Tekellerin sorumlulu¤u hiç sorgulanmamaktad›r.
“ K a z a ” , “ do ¤ a l a fe t ” denilerek
gelen ölümlerin as›l nedeni, tekellerin daha fazla kar elde etme h›rs›,
iktidarlar›n insan› temel alan yat›r›mlar yapmamas› ve ölümleri önleyecek bir sistemin kurulmamas›d›r.
Bu nedenle de mücadele edilmesi
gereken hayali “trafik canavarlar›”
de¤il, daha çok kâr için halk›n kan›n› içen tekelci canavarlar ve tekellerin ç›karlar› için hizmet eden bütün
iktidarlard›r. Bizim gibi çarp›k kapitalist ülkelerde trafik sorunu bir
türlü çözülememekte, her gün katliam gibi trafik kazalar› yaﬂanmaya
devam etmektedir. ‹ktidarlar yaln›zca ölümleri engellemek için trafik
kurallar›na uyun ça¤r›lar› yapmaktad›rlar. Halk› bu konuda e¤itme-

Say›: 186

Trafik kazalar›n›n
sorumlulu¤u insan
kurals›zl›klar›na
indirgenemez. ‹nsan
hatalar›n›n, kurals›zl›klar›n sorumlulu¤u
da sistemle ilgilidir.
‹nsan hatalar›n› en
aza indirecek olan
da sistemdir.
yen, yollarda gerekli düzenlemeleri,
denetimleri yapmayan da kendileridir. Trafikte dönen rüﬂvet çark› da
düzenin çarp›kl›¤›n›n baﬂka bir boyutudur. ‹ktidarlar›n yapt›¤› tek ﬂey
sorunun üzerini örtmek ve çarp›tmakt›r. Kapitalist iliﬂkiler devam etti¤i sürecede sorunun as›l kayna¤›
da sorgulanmayacak, tekellerin ç›karlar›na dokunulamayaca¤› için
gerekli ad›mlarda at›lmayacakt›r.
AKP iktidar› göstermelik olarak
demiryollar›na el atm›ﬂ, “h›zl› tren”
ﬂovu yapm›ﬂt›r. Zihniyet ayn› olunca kaza oran› en düﬂük olan demiryollar›nda Pamukova’da 41 kiﬂi yaﬂam›n› yitirmiﬂtir. Düzenin demiryollar›na bak›ﬂ› da çarp›kt›r. Devlet
halk›n güvenli¤ini temel alarak, hiç
bir alanda yat›r›m yapmak istememektedir. AKP bugün demiryollar›na el atm›ﬂt›r ancak demiryollar›n›n
kullan›m› artt›r›lmas› için hiç bir
yat›r›m yapmamaktad›r. Demiryollar›n› özelleﬂtirerek bu konudaki sorumlulu¤u da üzerinden atmaya haz›rlanmaktad›r. Demiryollar›n› geliﬂtirmek ad›na tekellere yeni bir kar

alan› daha yarat›lmaktad›r. Demiryollar›n›n özel
sektöre devredilmesiyle
gerekli denetimler sa¤lanmay›p, önlemler al›nmayaca¤› için ölüm oran›
en düﬂük olan demiryollar›nda da ölümlerin yaﬂanmas› kaç›n›lmaz olacakt›r.
Sorun iktidarlar›n,
tekellerin mi, halk›n m›
iktidar› olduklar› ile ilgili bir s o r u n d u r. Çözüm de buna
ba¤l›d›r. Sorunun tek çözümü çarp›k kapitalist sistemin de¤iﬂmesidir.
Sistem de¤iﬂmedi¤i sürece ulaﬂ›m
politikalar›n›n de¤iﬂmesi ve dolay›s›yla trafik kazalar›ndaki art›ﬂ›n engellenmesi de mümkün olmayacakt›r. Sorunu ancak tekellerin karlar›n›
de¤il, halk›n ç›karlar›n›, can güvenli¤ini esas alan bir iktidar çözebilir.
Halk›n ç›karlar›n› temel alan, can›n›
önemseyen bir düzende ulaﬂ›m politikalar› da bu anlay›ﬂa göre belirlenecektir. Bilim ve tekni¤in bütün
olanaklar›ndan yararlan›larak, mevcut koﬂullar içinde en güvenli sistemi kurmak için çaba harcanacakt›r.
Halk›n trafik konusundaki e¤itimide özenle ele al›nacak, yollardaki
denetim ve düzenlemeler de bu ciddiyetle yap›lacakt›r.
Trafik kazalar› da, kapitalizm de
insanlar›n kaderi de¤ildir. Kimse
her gün ölümle burun buruna gelece¤i bir düzende yaﬂamaya mecbur
de¤ildir. Bu kaderi de¤iﬂtirmekte
bizim elimizdedir. Kaza ad› alt›ndaki katliamlar› kan›ksamayal›m, cinayet gibi ölümleri izlemeyelim.
Kan›ksamak, ölümler karﬂ›s›nda
duyars›zlaﬂmakt›r. Ölümleri sessizce izlemek daha çok insan›n ölmesine göz yummakt›r. Bize normalmiﬂ,
kadermiﬂ gibi gösterilen kazalar›
engellemenin yolu tekelci canavarlar› yok etmekten geçiyor. Tekelci
canavarlar›n yok olmas› trafik canavarlar›n›da yok edecektir. Biz gerçek düﬂmanlar›m›zla mücadele edelim, oligarﬂinin aldatmacalar›na
kanmayal›m. Tekellerin kan›m›z›
ak›tmas›na, bizi sakat b›rakmas›na,
can›m›z› almas›na izin vermeyelim.
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Samsun’da
Keyfi
ÖZGÜRLÜKLER, K‹M‹N ‹Ç‹N
Tutuklamalar

VAR, K‹M‹N ‹Ç‹N YOK?

Hangi haklar ve özgürlükler var
bu ülkede? Mesela konser düzenleme özgürlü¤ü var m›? Herkes “ v a r ”
diyecektir. Ama Samsun Polisi
“ y o k ” diyor... Oligarﬂinin anlay›ﬂ›nda “ k o n s e r düzenleme özgürlü ¤ ü ”, düzenleyece¤iniz konsere göre
de¤iﬂiyor. Serdar Ortaç, Tarkan, Sibel Can ve benzerlerinin konserini
düzenleyecekseniz, EN GEN‹ﬁ
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER sizin.
Ama... Grup Yorum konseriyse
söz konusu olan, o zaman o haklar
rafa kald›r›l›r.
Polisin konserin yap›lmas›n› engelleyecek yasal bir gerekçesi yoktur; fakat engellemek için her türlü
yasad›ﬂ›l›¤› yapmaktan geri kalmaz.
Konserin yap›laca¤› salon sahipleri
daha konser haberini ald›klar› anda
emniyete ça¤›r›larak salon verilmemesi yönünde “telkin” edilir. Olmad› tehdit edilir. E¤er sözleﬂme yap›lm›ﬂsa iptal ettirilir.
E¤er salon konusunda istedi¤i
sonucu alamam›ﬂsa bu sefer konsere kat›l›mlar› engellemek için konserin tan›t›m çal›ﬂmalar›n›n önüne
binir türlü engel ç›kart›l›r. Konserin

“Konser
Düzenlemek Suç
De¤ildir!”
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Polisin amac› elbette sadece bir
konserin engellenmesi de¤ildi.

Amaç, devrimci demokratik mücadeleyi silmektir. Devrimci, ilerici,
demokrat kesimleri “bir konser bile
düzenleyemez” hale getirmektir.
Büyükﬂehirlerin “s›radan” faaliyetleri, Anadolu’nun bir çok yerinde,
polisin baﬂl›ca u¤raﬂ›, baﬂl›ca sald›r› alan› haline dönüﬂebilmektedir.
Oligarﬂi, devrimcileri, ilericileri bulunduklar› yerlerden söküp atmak
istiyor. Halk›n, gençli¤in düzene
karﬂ› geliﬂen en küçük mücadelesi,
örgütlenmesi, komplolarla, gözalt›larla, tutuklamalarla, linç giriﬂimleriyle bast›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
11 Nisan 2009'da Trabzon Haklar Derne¤i, 12 May›s 2009'da ise
Samsun'daki Karadeniz Özgürlükler Derne¤i’ne yap›lan polis bask›nlar› da, en son tutuklamalar da iﬂte
böyle bir politikan›n sonucudur.
Trabzon ve Samsun'daki dernekler, “büyük operasyon” havas› yarat›larak, kar maskeli, uzun namlulu
silahlarla donanm›ﬂ polislerle bas›lm›ﬂ, dernek çal›ﬂanlar› dernekten,
evlerinden gözalt›na al›nm›ﬂlard›r.
Trabzon’dan gözalt›na al›nan ‹s m e t K u r u k a f a , H a s a n To¤an, Çe -

Karadeniz Özgürlükler
Derne¤i, 21 Haziran günü
yapt›¤› eylemle Grup Yorum
konseri öncesi Trabzon ve
Samsun’da tutuklananlar›n
serbest b›rak›lmas›n› istedi.
Samsun’da, Süleymaniye
Geçidi’nde toplanan 18 kiﬂi
“Grup Yorum Konseri Düzenledikleri ‹çin Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankart açt›. Haz›rlad›klar› dövizlerle “Adalet ‹stiyoruz”,
“Konser Düzenlemek Suç De¤ildir!”, “Konser Düzenledikleri
‹çin Tutuklananlar Derhal Serbest
B›rak›ls›n” ﬂeklinde taleplerini dile
getiren Karadeniz Özgürlükler Derne¤i çal›ﬂanlar› ad›na Tolga Sevilmiﬂ bir aç›klama yapt›.

“Konser düzenlemek, pikni¤e ya
da anmaya kat›lmak suç de¤ildir.
Bu sebeplerden ötürü tutuklanan arkadaﬂlar›m›z serbest b›rak›lmal›d›r.
Bilinmelidir ki hiçbir bask›, gözalt›,
tutuklama, tehdit bizi y›ld›ramaz.
Yaﬂad›¤›m›z bütün bu bask›lara ra¤men haklar ve özgürlükler mücadelesi vermekten vazgeçmeyece¤iz.
Herkesi, halen tutuklu olan arkadaﬂlar›m›z›n özgürlüklerini istemeye ve bulunduklar› hapishanelere
mektup yazmaya, dayan›ﬂma içinde
bulunmaya davet ediyoruz” denilen
eylemde “Gözalt›lar, Tutuklamalar,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Konser
Nedeniyle Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n, Adalet ‹stiyoruz, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›
at›ld›.

yap›lmayaca¤›na, izin verilmeyece¤ine dair yalan haberler yay›l›r. Her
konuda as›lmas›nda sak›nca görülmeyen afiﬂler, Grup Yorum konser
afiﬂine gelince yasak olur. Özel mekanlara yap›ﬂt›r›lan afiﬂlere bile kar›ﬂ›l›r. “Yasak” denilir, yap›ﬂt›r›lan
afiﬂleri özel olarak adam görevlendirip tek tek sökülür.
YETMEZ!..
Samsun’da oldu¤u gibi, TUTUKLANIRSINIZ.
Nitekim May›s ay› içinde Grup
Yorum'un Rize ve Samsun'da düzenlemek istedi¤i konserler için çal›ﬂma yapan 5 kiﬂi çeﬂitli bahaneler
gösterilerek tutuklanm›ﬂt›.
Konserin yap›lmas›n› engellemek için Anadolu’nun birçok ilinde
oldu¤u gibi bir çok zorluk ç›kartm›ﬂlard›. Rize ve Samsun’da bu çal›ﬂmalar› yürüten G ü n a y Ö z a r s l a n ,
Ali Kemal Âﬂ›k, Hayriye Gündüz,
M u h a m m e d Ayvaz ve ‹hsan Öz dil’i 15 May›s’ta tutuklayarak, konserleri engellemek istemiﬂlerdi.
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tin Güven, Banu Özcan,
Zeynep Gonca Karakoç,
Songül Öktem, Hasan Basr i Y›ld›z, Yeliz K›l›ç ve Zey n e p E r d u ¤ r u l , bas›na polisin dikte ettirdi¤i “silahl› eylemlere haz›rlan›yorlard›”
gibi yalan haberler eﬂli¤inde,
tutukland›lar.
Sald›r›lar, dernek çal›ﬂanlar›n›n telefonla taciz edilmesiyle, iﬂbirlikçilik, ajanl›k
tehditleriyle, iﬂten atma giriﬂimleriyle sürdürülmektedir.
Amaç d e m o k r a t i k m ü cadelenin yok edilmesidir.
Oligarﬂinin polisi ve yarg›s›n›n asli görevi, devrimci, demokratik örgütlenme ve mücadeleyi yoketmektir. Tüm
çal›ﬂmalar›, yöntemleri bunun üzerine ﬂekillenmiﬂtir.
Anadolu’nun en ücra köﬂelerine kadar her yerde halk›n
en küçük devrimci demokratik mücadelesi bask› ve terörle sindirilmek istenir.
Trabzon’daki, Samsun’daki
dernekleri bas›lmas› tutuklamalar, Grup Yorum konserlerinin engellenmeye çal›ﬂ›lmas› bunun içindir.
Halk›n en temel hak ve
özgürlükleri için örgütlenmesi, mücadele etmesi en
meﬂru hakk›d›r.
Trabzon Haklar Derne¤i
ve Karadeniz Özgürlükler
Derne¤i’nden tutuklananlar
da ülkemizdeki soygun ve
sömürü düzenine karﬂ› ç›kanlard›r. Halk›m›za yap›lan
haks›zl›klara ve zulme karﬂ›
mücadele edenlerdir.
Konser
düzenlemek,
pikni¤e ya da anmaya kat›lmak suç de¤ildir. Tu t u k l a n a n l a r serbest b›rak›lm a l › d › r.
Bilinmelidir ki, ne linç
giriﬂimleriyle, ne bask›larla,
ne de komplolarla, tutuklamalarla halk›n, devrimcilerin
hak ve özgürlükleri için mücadelesi engellenemez.
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‹ﬂkenceciler, Ayn› Zamanda
Ahlaks›z Ve Soyguncudur!
Kan›t m›? ‹ﬂte Bak›n!
Metris Hapishanesi’nde iﬂkencede
katledilen E n g i n Ç e b e r’e öldü¤ü gün,
Kocaeli Valili¤i ‹l Dernekler M ü d ü rlü¤ü taraf›ndan idari para cezas› gönderildi¤i ortaya ç›kt›. Devlet Engin’den
dernek beyannamesi vermedi¤i için
500 T L istedi.
Engin’in cenazesi 13 Ekim 2008 tarihinde topra¤› verilmiﬂti. Kocaeli Valili¤i ‹l Dernekler Müdürlü¤ü, Engin’in
son nefesini verdi¤i gün, para cezas›n›n tebli¤ edildi¤i mektubu postaya
verdi. Mektup tam 5 gün sonra da
Gebze’ye Engin’in ailesine ulaﬂt›.
Gönderilen mektupta Gebze Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’ne, her
y›l›n ilk dört ay›nda verilmesi gereken
dernek beyannamesini vermedi¤i gerekçesiyle 500 TL ceza kesildi¤i belirtiliyordu. Bu para cezas› ödenmedi¤i
takdirde Çeber hakk›nda yasal iﬂlem
yap›lacakt›. Bu faﬂizmin s›n›r tan›maz
ahlaks›zl›¤›n›n son noktas›d›r...
Çeber ailesinin avukat› Taylan Ta n a y, Vali Yard›mc›s› Celalettin Özda¤
imzal› belgenin 18 Temmuz 2008’de
haz›rland›¤›na ve Çeber katledildikten
sonra gönderildi¤ine dikkat çekerek,
ﬂunlar› söyledi;
“ D e v le t da h a ön ce iste m e di¤ i pa ra
alaca¤› için, Engin’in ölümünü du y u nc a , t a h s ili te hl ik e y e g i rm e s in d i ye
hemen tebligat ç›kar›yor. Sa¤ teslim
a ld›¤ › bir in s a n› ölü te sl im e de n de v le t, y a ﬂ am a h a kk ›n›n ih la l e d ilme s i s› r as › nda göst er me di ¤i öz eni , 500 l i ra
söz konusu oldu¤unda gösteriyor. Ahla k d› ﬂ› bir ﬂ ekilde öl en bi r adama t eb ligat ç›kar›yor. Her türlü hukuki izahta n yoksun bu durum, devl eti n insan› na yaklaﬂ›m›n› gösteriyor.”
Çeber’in babas› Ali Tekin de,
“ H e m o ¤ l u m u k a t l e d i y o r l a r, hem de
p a r a c e z a s › v e r i y o r l a r ” dedi.
Engin’in gözalt›na al›nmas›, tutuklanmas›, hapishanede gördü¤ü iﬂkence,
hastaneye nas›l kald›r›ld›¤›, halen de-

vam eden mahkeme süreci, bu düzenin
nas›l bir çürümüﬂlük, nas›l bir ahlaks›zl›k içinde oldu¤unu, her yerinden lime lime döküldü¤ünü gösteriyor. Bir
insana iﬂkence yapmak dünyan›n en
ahlaks›z, en namussuz iﬂidir. Engin karakolda baﬂlay›p, tutuklu kald›¤› bütün
süre boyunca devam eden bir iﬂkenceyle katledilmiﬂtir. Polisinden, gardi yan›na, askerine, doktoruna, hapishane müdürlerine ve mahkemelerine varana kadar devletin tüm kurum ve
görevlileri, zulüm ve keyfilik mekanizmas›n›n bir parças›d›r. Say›lan kurumlara bir de Kocaeli Valili¤i eklenmiﬂtir.
Devlet ve Engin karﬂ› karﬂ›yad›r ve
bu saflaﬂmada, sözü edilen tüm kurumlar, devletten yanad›r. Hakk›n, hukukun burada laf› bile geçmemektedir.
Yarg› Engin’in hakk›n› arama de¤il,
iﬂkencecileri koruma peﬂindedir. Devletin Valili¤i, mezarl›k soyguncular› gibi hiç vakit kaybetmeden ölen bir insan›n peﬂine düﬂüyor.
Devletin bütün kurumlar› ahlaks›zl›kta, namussuzlukta, halka düﬂmanl›kta birbirleriyle yar›ﬂ halinde. Oligarﬂi
Osmanl›’n›n vergi memurlar› gibi, çek
senet mafyas› gibi ölüm haberini al›r
almaz, aceleyle paras›n› tahsil etmenin
peﬂine düﬂüyor. Bu nas›l bir ahlak, nas›l bir vicdans›zl›kt›r! Devletin ne ölüye, ne ölenin ailesine sayg›s› var.
Paralar›n› tahsil etmek için hiç vakit
kaybetmeden, çal›ﬂ›yorlar. Ama bir insan ölürken onu saatlerce hastaneye
götürmüyorlar, ordan oraya atarak, bir
sedyeyi bile çok görerek, ç›plak betonlar›n üzerinde bekletiyorlar. Tahsilata
gelince acelesi olanlar›n, bir can› kurtarmaya gelince hiç aceleleri yok. Hele
o can bir devrimcinin can›ysa!
Bu nas›l bir ahlak ve bu nas›l bir
vicdan diye soruyoruz. Ama sorunun
cevab› belli! Bu, faﬂizmin ahlak, namus ve vicdan anlay›ﬂ›d›r. Bu faﬂizmin
hukuk ve adalet anlay›ﬂ›d›r. Bu kapitalizmin insan anlay›ﬂ›d›r.

KEYF‹ TUTUKLAMALAR
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Çocuklar› ‘Kullanmay›n’
TUTUKLAYIN! ÖLDÜRÜN!
12 yaﬂ›ndaki U ¤ u r K a y m a z ve
babas› A hme t K a yma z , 21 Kas›m
2004’de Mardin’in K›z›ltepe ‹lçesi’nde evlerinin önünde polis taraf›ndan katledilmiﬂti. Ya r g › t a y 1 .
Ce z a D a i resi, Ahmet Kaymaz ve
o¤lu U¤ur’u katleden 4 polis hakk›nda E s k i ﬂ e h i r A¤›r Ceza M a h k e mesi taraf›ndan verilen BERAAT
KARARINI ONAYLADI.
Savc›l›¤›n iddianamesinde yeralan “U¤ur’un nüfusa küçük yaz›ld›¤›... ölümlerin çat›ﬂma sonunda
gerçekleﬂti¤i” iddialar›, Adli T › p
r a p o r u y l a y a l a n l a n m › ﬂ t › . Adli T›p
raporlar›nda, olay yerinde ç a t › ﬂ m a
izine rastl anmad›¤› vurgulanm›ﬂ,
U¤ur Kaymaz’›n kaleﬂnikof silah
tutarak, çat›ﬂacak büyüklükte olma d› ¤› belirtilmiﬂti. Vücudundan
13 kurﬂun ç›kan U¤ur’un ölümünün, s›rt›ndaki s›ral› bi çi mde ateﬂ l e n e n 9 k u r ﬂ u n d a n kaynakland›¤›
ifade edilmiﬂti. Rapor bu yaralar›
alan birisinin polise ateﬂ edemeyece¤ini, yüz yüze çat›ﬂ›rken de¤il,
S I RTINDAN vurularak katledildi¤ini ortaya koymuﬂtu.
‹ﬂte Yarg›tay bütün bu belgelere,
kan›tlara ra¤men 1. Ceza Dairesi
Eskiﬂehir A¤›r Ceza Mahkemesi’nin karar›n› yerinde bularak polisleri beraat ettirdi. Bu karar esas
olarak oligarﬂinin ony›llard›r sürdürdü¤ü infaz politikas›na yarg›
cephesinden verilen destek ve onay›n bir devam›d›r.
Yarg›tay bugüne kadar yüzlerce
infaz davas›nda ayn› yaklaﬂ›mla infazlar› onaylam›ﬂt›r. Bazen “soruﬂturmaya yer olmad›¤›” gerekçesiyle, bazen de valilik ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan “soruﬂturma izni
verilmedi¤i için” bir çok infaz
hakk›nda soruﬂturma dahi aç›lamam›ﬂt›r. Aç›labilen davalar da göstermelik olmaktan öteye geçememiﬂtir.
19 Aral›k katliam›, Ulucanlar,
Diyarbak›r, Buca, Ümraniye hap i s h a n e l e r i n d e k i k a t l i a m l a r, 12
Temmuz katliam›,16-17 Nisan katliam›, ‹nciralt›, 16 Mart 1978,
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U⁄UR KAYMAZ

12 yaﬂ›ndaki U¤ur’u v urdular;
s›rt›ndan... ‹zlerden belliydi ki,
kurﬂunlar s›ral› biçimde
ateﬂlenmiﬂti. Yani Türkçesi,
s›rt›ndan t aram›ﬂlard› U ¤ur’u..
Beraat ettirildiler; DEVLET
GÖREV‹ yapt›klar› için.
12 yaﬂ›ndaki çocuklar›
s›rt›ndan k urﬂunlamak d a
vard› DEVLET GÖREVLER‹
aras›nda...
Bahçelievler, 1 May›s 1977, Kanl›
P a z a r, 6-7 Eylül katliamlar›, Maraﬂ, Çor um, Gazi, Sivas katliamla r› davalar›...
Bu davalar›n hiçbirinde katiller
ceza almam›ﬂt›r. Bunca katili aklayan böyle bir ülkede hukuktan, adaletten söz edilebilir mi? Mahkemelerin bu kararlar›, bu ülkede devrimcilere ve halka yönelik katliam yapma özgürlü¤ünün kan›tlar›d›r.
U¤ur’un polisler taraf›ndan taammüden katledildi¤i Adli T›p raporlar›yla belgelenmesine ra¤men nas›l
hiçbir polis ceza almad›ysa; bütün
infaz ve katliam davalar›nda da polislerin yapt›¤› katliamlar belgelerle
kan›tlanm›ﬂ olsa da yarg›lanan polisler ya ceza almam›ﬂ ya da verilen cezalar göstermelik olmaktan öteye
geçmemiﬂtir. Hepsi görevlerini sürdürmeye devam etmiﬂtir. Tüm bunlar devletin aç›k bir ﬂekilde katliamlar› sahiplendi¤inin de göstergesidir.
DGM’leri. ACM’leriyle yarg›,
devletin katletme özgürlü¤ünü yasalarla garanti alma rolünü üstlenmiﬂtir. O nedenle de devletin bir hukuk devleti oldu¤u, yarg›n›n tarafs›zl›¤› safsatadan ibarettir.
Bu hukuksuzluk, adaletsizlik sayesinde yarg› 12 yaﬂ›nda bir çocu¤u
s›rt›ndan vurarak öldüren polisleri
bile beraat ettirmiﬂtir. Yarg›tay’›n
bu karar› ayn› zamanda sistemin çocuklar üzerindeki riyakarl›¤›n›n da
ifadesidir. ‹kide bir “çocuklar› kullanma” üzerine demagoji yapan, sola karﬂ› bu noktada karﬂ›-propagan-

da geliﬂtiren burjuvazi mesele
sisteme
karﬂ›
mücadele olunca
ne çocuk dinliyor, ne kad›n, ne
yaﬂl›, ne emekli.
‹ﬂte karar bunun
ifadesidir.
Sistem diyor
ki, 12 YAﬁINDAK‹ ÇOCUKLA RI DA VU R AB ‹L‹R S ‹N‹Z. Emin
olunmal›d›r ki, mesela 9 yaﬂ›ndaki
çocuklar sisteme taﬂ att›¤›nda, yarg›
9 YA ﬁ I N D A K ‹ Ç O C U K L A R I
DA V U RA B‹L‹RS ‹N ‹Z diyecektir. Nitekim, Diyarbak›r’da bunu da
yapt›lar; çocuk, kad›n demeden halk›n üzerine ateﬂ açt›lar, çocuklar›
katlettiler. ‹ﬂte tutuklanan onlarca
çocuk (!) Onlar› da çocuk demeden
“terör yasalar›yla” yarg›l›yorlar.
Bu ülkede çocuklar katlediliyor,
beyinleri polis dipçikleriyle parçalan›yor, dur ihtar›na uymad›¤› gerekçesiyle sokak ortas›nda infaz
ediliyor, yasal bir dergiyi satt›¤› için
felç b›rak›l›yor, gözalt›na al›n›yor,
tutuklan›yor, iﬂkence görüyor, hapishanelerde tecrite tabi tutuluyorlar. Aleni bir ﬂekilde çocuk katli amc›l›¤› yap›l›yor.
Çocuklara tüm bunlar›n yap›lmas›n› reva gören, çocuk katillerini
aklayan bir düzen çocuklar›m›z›n
yaﬂam hakk›n› elinden al›yor. Bir
yandan bask›s›yla, iﬂkenceyle çocuklar›m›z› sisteme itaat ettirmeye,
katlederek geride kalanlara gözda¤›
vermeye çal›ﬂ›yorlar. Di¤er yandan
da açl›k ve yoksullukla terbiye etmek istiyorlar. Küçücük yaﬂlar›nda
en a¤›r iﬂlerde çal›ﬂtararak emeklerini sömüyorlar.
Bu tablo karﬂ›s›nda oligarﬂinin
çocuklar üzerine demagojilerinden
geriye kalan yaln›zca ç›plak bir riyakarl›kt›r. Çocuklar›m›z› oligarﬂinin tüm sald›r›lar›ndan kurtarmam›z
faﬂizmi alt etmemize ba¤l›d›r. Özgürce, çocuk olarak sahip olmalar›
gereken tüm haklar›na eksiksiz sahip olarak yaﬂayacaklar› bir ülke
yaratmak çocuklar›m›za karﬂ› en
büyük sorumlulu¤umuzdur.
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Polis Yöntemleri: Korkutma,
Sindirme, Ajanlaﬂt›rma
Polisin insan haklar› konusunda
e¤itildi¤i, yeni teknolojilerle donat›ld›¤›, iﬂkenceleri önlemek için özel
kurslar düzenlendi¤i... türünden haberler y›llard›r hiç eksilmez. Haberlere bakarsan›z, polis sürekli geliﬂmekte, “ça¤daﬂlaﬂmakta”, “eski kaba yöntemler”den uzaklaﬂmaktad›r..
Fakat gerçek ﬂudur ki, burjuva
düzenlerin polisinin “ e ¤ i t i m i ” ,
“ ça ¤d aﬂ l aﬂ ma s› ”, “de¤iﬂimi” üzerine yap›lan say›s›z haberler aras›nda, polisi polis yapan as›l yöntemler
hiç de¤iﬂmemektedir. Bu yöntemlerin baﬂ›nda iﬂkence gelir. Tehdit,
ﬂantaj, sindirme gelir. Komplolar,
provokasyonlar, iﬂbirlikçileﬂtirme,
ve ajanlaﬂt›rma gelir.
Sömürücü egemenlerin emrindeki en “geliﬂmiﬂ” polis teﬂkilat›n›n
da, en geri polis teﬂkilat›n›n da baﬂvurdu¤u as›l yöntemler bunlard›r.
Dinleme, izleme, takip teknikleri ne
kadar yayg›nlaﬂ›rsa yayg›nlaﬂs›n,
“kriminal labaratuarlar›” ne kadar
geliﬂirse geliﬂsin, bu de¤iﬂmez.
Oligarﬂinin polisinin hemen her
uygulamas› bu “de¤iﬂmezli¤in” kan›t› adeta. Ö¤renci derneklerine, mahalledeki cemevlerine, kültür merkezlerine gidip gelen insanlara karﬂ›
polisin yapt›klar› bunun son örneklerindendir. Ö¤renciler bahanelerle,
polis merkezine, iﬂkencehanelere
ça¤r›l›yor... Aileler ve 12 yaﬂ›ndaki
çocuklar iﬂkencehaneye çekiliyor.
*
Gençlik Federasyonu’ndan bir
lise ö¤rencisi polis taraf›ndan telefonla aranarak gayet “nazik” biçimde “anket çal›ﬂmas›” bahanesiyle
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’ne
ça¤r›l›r. Ö¤renci, gitmeyece¤ini
söyleyince polis, baﬂlang›çtaki sahte y u m u ﬂ a k tavr›ndan vazgeçip zor
kullanma tehdidinde bulunur. Sonraki günlerde de polis, telefonla taciz etmeye devam eder.
Marmara Üniversitesi’nden bir
ö¤renci de yine telefonla aranarak
ayn› yöntemle Emniyet Müdürlü¤ü’ne ça¤r›l›r. Emniyet’e giden ö¤Say›: 186

renciye polis, ajanl›k teklif e d e r.
Gençlik Federasyonu hakk›nda olup
biteni bildirmesini isterler.
Son olarak da yine ayn› üniversitede okuyan 2 ö¤rencinin önce aileleri aranarak tedirgin edildi. Daha
sonra kendileri aranarak Emniyet
Müdürlü¤ü’ne ça¤r›ld›lar. Polis, ö¤rencilerden olumsuz cevap al›nca
“ n e d em e k g e l em em , b e n p o li si m ,
geleceksin diyorsam geleceksin”
diyerek tehditler savurur...
*
Armutlu Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i’nin düzenledi¤i faaliyetlere kat›lan 12 yaﬂ›ndaki Melisa Deliboran’›n annesi ‹stanbul Terörle
Mücadele ﬁubesi'nden polisler taraf›ndan aranarak Emniyet Müdürlü¤ü’ne ça¤r›ld›. Yan›nda k›z›n› da
getirmesi söylendi. K›z›yla birlikte
polise giden anne, baﬂlang›çta polislerin sahte bir nezaketiyle karﬂ›lan›r. Küçükarmutlu'ya daha önce say›s›z kez ev y›k›m›na gelen, ellerinde silahlarla katliam yapan, evleri
bas›p terör estiren polisler, ne kadar
" i n s a n c › l " olduklar›n›, de¤iﬂtiklerini göstermeye çal›ﬂ›rlar. Fakat ne
kadar de¤iﬂim gösterisi yaparlarsa
yaps›nlar, polisin as›l de¤iﬂmeyen
yöntemleri yukar›da bahsetti¤imiz
gibi bask›d›r, tehdittir, korkutmakt›r. Anne ve k›z›na gösterdikleri
“ n e z a k e t ” de geçmiﬂte iﬂkence tezgah›nda yapt›klar› “ p a p a z - c e l l a t ”
oyunundan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Polisler bir taraftan nezaket gösterileri yaparken di¤er taraftan da,
Melisa hakk›nda tuttuklar› dosyay›
göstererek “ takipteyiz, gözümüz
üzerinizde” diyerek tehdit ederler.
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
hakk›nda sorular sorarak m u h b i r l i ¤e zorlarlar. Dernek hakk›nda karalamalar yap›larak derne¤e gitmemeleri söylenir.
*
Polisin ayn› yöntemi kulland›¤›
bir baﬂka örnek ise Samsun’da yaﬂand›, Karadeniz Özgürlükler Derne¤i Baﬂkan› Gamze Cibelik Mu-

cuk'un eﬂine iﬂbirlikçilik teklif edildi.
Samsun’da 1 ay önce
Karadeniz
Özgürlükler
Derne¤i çal›ﬂan› 5 kiﬂi Grup Yorum
konseri düzenledikleri için polisin
komplosuyla tutuklanm›ﬂlard›. Buna ra¤men Karadeniz Özgürlükler
Derne¤i’nin çal›ﬂmalar›n› sürdürmesi karﬂ›s›nda polis sald›r›lar›n›
çeﬂitli biçimlerde sürdürüyor. 17
Haziran’da Özgürlükler Derne¤i’nden Gökhan Mucuk Samsun
polisi taraf›ndan “iﬂ görüﬂmesi” bahanesiyle telefonla aranarak iﬂbirlikçilik teklif edildi. Muhbirlik yapt›¤› takdirde ekonomik bir s›k›nt›s›n›n kalmayaca¤› vaadinde bulunan
polisin tehditlerine boyun e¤meyen
Mucuk, bu kez de "Sen evlisin de ¤ i l m i ? K a r › n a b i r z a r a r g elme s i n ! " denilerek tam da polislerin
karakterine uygun alçakça, namussuzca bir tehdide maruz kald›.
*
‹ﬂte, ony›llard›r polisin de¤iﬂmeyen yöntemleri bunlard›r. Polis kendini ne kadar ﬂirin göstermeye çal›ﬂ›rsa çal›ﬂs›n, gençlik de, halk›m›z
da, onlar›, coplar›ndan, kurﬂunlar›ndan, panzerlerinden, gecekondu y›k›mlar›ndan, iﬂkencehanelerinden
çok iyi tan›maktad›r.
Halk›m›z, G ençler! Polisin
alçakça yöntemlerine boyun e¤meyin. Polis; devrimci, demokratik
mücadelenin yürütüldü¤ü her yerde
iﬂbirlikçiler yaratmaya çal›ﬂmaktad›r. ‹ﬂbirlikçilik, onursuzluktur.
Onurun, kiﬂili¤in, namusun, tüm
de¤erlerin sat›lmas›d›r. Polisin keyfi, komplocu yöntemlerine boyun
e¤meyin, tehditleri teﬂhir edin!
***
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
Sar›yer ﬁubesi Bo¤aziçi Cemevi ve
Gençlik Federasyonu, yapt›klar›
aç›klamalarla “polisin her z a m a nk i o yu nu nu oynad›¤›” belirtilerek,
polisin gençli¤i, gecekondu halk›n›
y›ld›ramayaca¤› ifade ettiler.
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‹ﬂkence Gören Çocuk
Tutsaklar›n Serbest
B›rak›lmas› ‹çin Açl›k Grevi
Duvarlar›n arkas›nda sesler yükseliyor. Yükselen bu ses zulmün sesidir, iﬂkencenin sesidir. Tecritle
susturulmak istenen tutsaklar›n sesidir. Daha 15’te çocuk tutuklular›n
iﬂkence alt›ndaki sesidir.
AKP hükümeti hapishanelerde
tecrite, sesiz imhaya, iﬂkenceye devam ediyor. Bu ses, AKP eliyle uygulanan tecrit zulmünün sesidir.
‹stanbul Maltepe Çocuk ve
Gençlik Hapishanesi’nde yaﬂlar›
henüz 18’ni doldurmayan çocuklar
hapishane idaresi taraf›ndan gördükleri iﬂkenceyi protesto etmek
için 4 günlük açl›k grevi yapt›lar.
Hepsi 18 yaﬂ›n›n alt›nda olan tutuklu gençler, sokaklarda polisin
sald›r›s›na maruz kald›ktan sonra
polise taﬂ att›klar› gerekçesiyle
tutuklanm›ﬂlard›. Çocuklar kald›klar› hücrelerde sürekli keyfi uygulamalara maruz kald›klar›n›, say›mlarda s›raya girmedikleri için sürekli iﬂkence gördüklerini hayk›r›yorlar. Seslerini duyurmak için açl›k
grevi yapmak zorunda kal›yorlar.
4 günlük açl›k grevinden sonra
hapishane idaresi çocuklar›n sorun-
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lar› çözece¤ine dair
söz veriyor ve çocuklar açl›k grevine son
veriyor. Fakat hapishane idaresi sözünde
durmuyor. Çocuklar
iﬂkencenin devam etti¤ini söylüyor.
Oligarﬂinin katliamc›l›¤›n›, iﬂkencecili¤ini her gün yeni bir olayda görüyoruz. Engin Çeber, Metris
Hapishanesi’nde iﬂkenceyle katledildi¤inde AKP’nin Adalet Bakan›
Mehmet Ali ﬁahin “özür” dileyince
kimileri “bir ilk” denilerek M. Ali
ﬁahin’nin “ezber bozdu¤u”söylemiﬂti.
Maltepe Hapishanesi’nde iﬂkence alt›ndaki çocuklar›n yükselen sesi oligarﬂinin iﬂkencecili¤inin, katliamc›l›¤›n›n hiç de¤iﬂmeyece¤ini bir
kez daha gösterdi.

Çocuk ve Gençlik
Hapishanelerindeki ‹ﬂkence
Alt›ndaki Çocuk ve Gençler
Serbest B›rak›ls›n
Gençlik Federasyonu, iﬂkence
gördükleri için açl›k grevine baﬂlayan Maltepe Çocuk ve Gençlik Hapishanesi’ndeki ve di¤er hapishanelerdeki çocuk ve genç tutuklular›n
serbest b›rak›lmas› için Maltepe
Maltepe Çocuk ve Gençlik Hapishanesi önünde 22 Haziran Pazartesi
günü bir eylem yapt›.
Eylemde, “Çocuk ve Gençlik
Hapishaneleri’nde ‹ﬂkence Alt›ndaki Gençlerin Serbest B›rak›lmas›
‹çin Açl›k Grevindeyiz”pankart›n›
açan Gençlik Federasyonu yapt›¤›
aç›klamada 22-25 Haziran tarihleri
aras›nda açl›k grevi yapaca¤›n› duyurdu.
Ayr›ca, Gençlik Federasyonu
ad›na aç›klama yapan Gizem Yener,
18 yaﬂ›ndan küçük gençlere yap›lm›ﬂ olan iﬂkencenin bizzat devlet
politikas› oldu¤u, iﬂkenceci devletin
yaﬂl›, çocuk, genç ay›rt etmeden,

korkutma ve sindirme amaçl› iﬂkenceyi sistematik olarak uyguland›¤›n› vurgulad›. Okmeydan› Sibel
Yalç›n Park›'nda gerçekleﬂtirilecek
olan açl›k grevine destek verilmesi
için ça¤r› yap›ld›.
52 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde,
"‹ﬂkence ‹nsanl›k Suçudur",
"Adalet ‹stiyoruz", "‹nsanl›k
Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek" sloganlar› at›ld›.
Gençlik Federasyonlu ö¤renciler, hapishane önündeki eylemin ard›ndan açl›k grevinin yap›laca¤›
Okmeydan› Sibel Yalç›n Park›'na
hareket etti.
Sibel Yalç›n Park›’na gelen
Gençlik Federasyonu üyeleri burada
pankartlar›n› as›p, çad›rlar›n› kurarak açl›k grevine baﬂlad›lar. ‹ﬂkence
gören tutsaklarla dayan›ﬂma amaçl›
kartpostallar›n oldu¤u bir masa aç›larak, ziyarete gelenlerden tutsaklara
kart göndermeleri istendi. Açl›k grevindeki ö¤rencileri Okmeydan› halk›
ve Devrimci Memur Hareketi ziyaret
ederek, destek verdi.

A ç l › k G re v i n e H a l k › n
De s t e ¤i
Açl›k grevinin ilk günü Okmeydan› Haklar ve Özgürlükler Derne¤i,
‹dil Kültür Merkezi, Devrimci Memur Hareketi'nden memurlar ve Okmeydan›'daki devrimci demokrat kurumlar›n çal›ﬂanlar› ve çeﬂitli mahallelerden insanlar ziyarete geldiler.
Açl›k grevinin ikinci gününde
halk›n yo¤un ilgisi vard›. Özellikle
çocuklar açl›k grevindeki gençli¤i
bir an dahi yaln›z b›rakm›yor. Açl›k
grevi çad›r›n› parka u¤rayan herkes
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ziyaret edip desteklerini sunuyordu. Hapishanelerde iﬂkence
alt›ndaki tutuklu gençlere kart
yaz›yor, birlikte türküler, marﬂlar söyleniyor, halaylar çekiliyordu.
Açl›k grevinin ikinci gününde sanatç› Ruhan Mavruk
ziyarete geldi ve ﬂiirlerini okudu. D‹SK Emekli-Sen'liler açl›k
grevini desteklediklerini, mücadelenin hakl› oldu¤unu belirttiler.
Grup Yorum da ziyaretiyle açl›k
grevindekilere söyledikleri türkü ve
marﬂlarla destek verdi.
Nurtepe Haklar Derne¤i, TAYAD’l› Aileler, Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i, Esenyurt Özgürlükler
Derne¤i, Devrimci Memur Hareketi'nden memurlar, Okmeydan› Demokrasi ve Kültür Evi çal›ﬂanlar›
ziyarete geldiler. Ayr›ca yozlaﬂma
karﬂ› mücadele ettikleri için tutuklan›p 2 y›l sonra tahliye olanlar da

H e d ef sa d e c e o r a d a ki genç l e r
de ¤il ay n› zam a nda biz le riz.
Bu bilinçle on la r › s ah i p le niy o r ve on l a rl a d a yan›ﬂ›yo r u z .
ç›kar ç›kmaz gençli¤i ziyaret ederek
destek verdi.
Akﬂam Y›lmaz Güney'in Duvar
filminin gösterimi yap›ld›. Film
gösterimine ilgi yo¤undu.
25 Haziran günü ise Sa¤l›k Oca¤› önünde yap›lan eylemle açl›k grevi sona erdi. Sibel Yalç›n Park›’ndan
olan› ‘Kendi döneminizden bir
hekim arkadaﬂ›n›za anne baban›z› emanet eder
misiniz” sorusuna hekimlerin sadece yüzde biri
olumlu cevap veriyor. Yani YÜZDEDOKSANDOKUZU kendi ailesini ayn› dönemde mezun olan arkadaﬂ›na g ü v e n e rek emanet ede mem diyor.
N ed en “ ﬂok ” o l u y o r s u n u z ?
Dr. Tu¤ba Ak›n’›n söyledikleri
bilmedi¤iniz ﬂeyler mi? Hay›r.
Bunlar› en iyi sizler biliyorsunuz.
Sizleri ﬂok eden okul birincisi
doktorun düzenin bu tür törenlerde
al›ﬂ›k oldu¤u gibi konuﬂmas›nda,
sisteme “güzellemeler” yapmay›p
sistemi eleﬂtirmesi, e¤itim gerçe ¤ i ni o rt a ya s e rme s i di r.
Bu sözler çarp›c› ve sars›c›
elbette çünkü; s›radan birisi taraf›ndan söylenmiyor. Düzenin e¤itim
kurumlar›ndan en iyi e¤itimi alm›ﬂ,
okul birincisi olarak okulunu bitirmiﬂ bir ö¤renci taraf›ndan söyleniyor. Daha da ötesi sadece bir dü-

‹ﬂte E¤itim Sisteminin Özeti...

T›p Fakültesi Birincisi: “Ailemi S›n›f
Arkadaﬂlar›ma Teslim Etmem”
E¤itim sistemi hakk›nda sürekli
yaz›yoruz. Bir düzenin e¤itim sisteminin o düzenden ba¤›ms›z olamayaca¤›n› söylüyoruz. Bu yan›yla
düzenin e¤itim sistemi oligarﬂik
düzenin aynas› niteli¤indedir. E¤itimi de sistemin kendisi gibi çürümüﬂtür.
Geçti¤imiz hafta Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi’nin mezuniyet töreninde bir konuﬂma yapan
fakülte birincisi Dr. Tu¤ba Ak›n’›n
söyledikleri, e¤itim sisteminin ne
durumda oldu¤unu göstermektedir.
Burjuva medya Dr. Tu¤ba
Ak›n’›n konuﬂmas›n› “ k e n d i n i
dinleyenleri ﬂok etti” diye verdi.
Ak›n konuﬂmas›nda; stajyer hekimler aras›nda yapt›klar› bir anket
çal›ﬂmas›n›n sonuçlar›n› anlat›yor.
Araﬂt›rma sonuçlar›na göre stajyer
hekimlerin yüzde 97’si gelecek konusunda karamsar ama en çarp›c›

Say›: 186

alk›ﬂlar ve sloganlarla ç›kan
Gençlik Federasyonu üyeleri
Sa¤l›k Oca¤› önünde aç›klama
yapt›.
Gençlik Federasyonu ad›na
Do¤an ‹m¤a’n›n yapt›¤› aç›klamada; "Ülkenin dört bir
yan›ndaki Hapishanelerde ve
Maltepe
Hapishanelerinde
gençlere yap›lan iﬂkence asl›nda bizlere yap›lm›ﬂt›r. Hedef sadece
oradaki gençler de¤il ayn› zamanda
bizleriz. Bu bilinçle onlar› sahipleniyoruz. Oradaki arkadaﬂlar›m›z› yaln›z b›rakmad›k, b›rakmayaca¤›z"
sözlerine yer verildi.
Son günkü eylemde"‹nsanl›k
Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek, Tutuklu
Gençler Serbest B›rak›ls›n, Adalet
‹stiyoruz, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z"
sloganlar›
at›ld›.
Eylemin ard›ndan tutuklu gençlere
gönderilmek üzere yaz›lm›ﬂ olan
kart ve mektuplar postaya verildi.
ﬂünce, kanaat bildirmiyor. Somut
bir araﬂt›rman›n sonuçlar›n› ortaya
koyuyor.
Dr. Tu¤ba Ak›n’n›n konuﬂmas›ndan “ﬂok” olanlara soral›m: Siz
güveniyor musunuz düzeninizin
e¤itim kurumlar›n›n mezun etti¤i
doktorlar›na? B›rakal›m yeni mezun olanlara güvenmeyi, “tecrübeli” olanlar›na güveniyor musunuz?
Bu ülkenin cumhurbaﬂkan›, baﬂbakan›, bakanlar›, biraz kalburüstü
kodamanlar› hastalan›nca nerede
tedavi oluyor? Halk›n, saatlerce kap›lar›nda bekledi¤i hangi devlet
hastanesine gidiyor?
Düzenin sahipleri ﬂunu çok iyi
biliyorlar, sistem e¤itmiyor. Bunu
bildikleri için egemen s›n›flar›n
üyeleri hastalan›nca Amerika’ya
koﬂuyorlar. Kendilerine de sistemlerine de güvenmiyorlar, çocuklar›n› da e¤itim için Amerikalar’a gönderiyorlar.
‹ﬂte oligarﬂinin e¤itim sisteminin özeti budur.
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ÜRET‹M-PAYLAﬁIM-ÇÖZÜM
‹Ç‹N 7. GELENEKSEL
KAMPIMIZDA BULUﬁALIM

Lise ve üniversitelerde bir e¤itim dönemi yine sona erdi. Derslerdi, s›navlard›, dersleri-s›navlar›
verip verememe kayg›s›yd› ve
ÖSS, KPSS derken bir dönem daha geçti gitti. Ama
öyle bir gitti ki deyim yerindeyse üzerimizden silindir gibi ezip geçti. Soluksuz kalm›ﬂ gibiyiz. Özellikle
ÖSS ve KPSS’ye gireceklerimiz bunal›mlar geçirdi.
Ve art›k ﬂimdi yaz geldi... Tatilin sorunlar›n› bitirmeyece¤inin fark›ndas›nd›r elbette. ﬁimdi bir üst s›n›fa geçmenin, ÖSS’yi kazan›p kazanamaman›n,
KPSS’de iyi bir puan al›p atan›p atanamaman›n stresi alt›na gireceksin. Yine de tatili bir rahatlama
uzun, soluksuz, yorucu bir dönemden ç›k›p soluk
alabilece¤in bir f›rsat olarak düﬂünüyorsundur.
Belki de tatil hiç yok akl›nda, belki, ailene katk›
olsun diye çal›ﬂmay› düﬂünüyorsundur. Ya da tatilini farkl› de¤erlendirmeyi tasarl›yorsundur. Ama on
bir gününde bizim düzenleyece¤imiz ‘7. Geleneksel
Yaz Kamp›’na gelmeye ne dersin? Veya ﬂöyle söyleyelim. Düzenleyece¤imiz kampa mutlaka gelmelisin! Neden mi?
Çünkü bu ilk kat›l›ﬂ›n olacaksa, orada yepyeni bir
yaﬂam tarz›n›n, yepyeni bir dünyan›n var oldu¤unu
göreceksin. Sana kampta neler yapt›¤›m›z› anlatay›m bak: Öncelikle Anadolu’nun çeﬂitli illerinden
farkl› kültürlere sahip ama senin de bir ö¤renci olarak yaﬂad›¤›n sorunlar› aynen yaﬂayan gençlerle tan›ﬂacaks›n. Belki ilk gün de¤il ama sonraki günlerde
onlarla kaynaﬂaca¤›n kesindir. Bu kaynaﬂma yerini
s›cac›k sohbetlere ve içten paylaﬂ›mlara b›rak›yor.

Kamp yerimiz deniz k›y›s›na ve ayn› zamanda
ormanl›k bölgeye yak›n bir yere kurulmakta. Sabah
erkenden uyan›yor ve kahvalt› için s›raya geçiyoruz. Denize girme saati gelene kadar zaman›m›z›
çeﬂitli yar›ﬂ etkinliklerine ya da kendimize ay›r›yoruz. ‹steyen oyun oynuyor, isteyen kitap okuyor, isteyen saz-gitar eﬂli¤inde türküler söylüyor.
Ö¤len ve akﬂam yemekleri 11 gün boyunca nöbetleﬂe oluﬂturdu¤umuz gruplar taraf›ndan yap›l›yor. Herkes en az bir defa da olsa o gruplardan birinde bulunup yeme¤in organize edilmesinde görev
al›yor. Senin anlayaca¤›n bu yemeklerde senin de
tuzun olacak, yani eme¤in. Bu konuda ben yemek
yapmas›n› bilmem diye bir s›k›nt›n olmas›n. Domates biber do¤ramas›n› da biliyorsundur herhalde.
Bilmiyorsan da birlikte ö¤reniriz.
Akﬂam saatlerinde kocaman bir ateﬂ yak›p etraf›nda toplan›yor ve hep birlikte sohbet ediyoruz.
Biz buna ateﬂ baﬂ› sohbetleri diyoruz. Bunun d›ﬂ›nda akﬂamlar› sinema gösterimleri ve bölgelere göre
oluﬂturulan gruplar›n o gün için haz›rlad›klar› skeç-
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ler, müzikler, halkoyunlar› gibi etkinlikleri izliyoruz.
Tabi bunlar›n hepsi tek bir akﬂamda olmuyor.
Evet, sana az çok düzenleyece¤imiz kampta yaﬂam›n nas›l olaca¤›n› anlatmaya çal›ﬂt›k. Kampta
geçirece¤in on bir günlük tatilin di¤er tatillerden
farkl› bir yan›n›n olaca¤›n› sezmiﬂsindir. Düﬂünsene
yüzlerce insanla berabersin ve ortaklaﬂa iﬂ yap›yorsun onlarla. Yap›lan iﬂ bölümü sayesinde sen top
oynarken, denizde yüzerken, kitap okurken ya da
arkadaﬂ›nla sohbet ederken bir grup yemek yapmaya koyulmuﬂ bile. S›ras› gelince sen de di¤erleri
için ayn› ﬂeyi yap›yorsun. Bu çok güzel bir durum
de¤il mi? ‹ﬂte bu kolektivizm dedi¤imiz kavram›n
bir ürünüdür. Kamp›m›zdaki kolektif iﬂleyiﬂ o kadar
güzel ki insan›n gücüne güç, coﬂkusuna coﬂku kat›yor ve insana olan inanc› artt›r›yor. Kamp›m›z›
kamp yapan güç, evet kolektivizm. Yani hep birlikte kurall› bir ﬂekilde iﬂ bölümü yaparak iﬂ yapabilmek. Bir iken yapamad›¤›m›z› alt›ndan kalkamad›¤›m›z› onlarca yüzlerce insanla yapabilmek.
Kamp›m›z kolektivizmin güzelli¤ini yaﬂat›rken
bir ﬂeyi daha ö¤retiyor ki bu da kafam›zdaki tatil
anlay›ﬂ›n› yerle bir ediyor:
Tatil demek her gün sabahlara kadar oturup, ö¤leden sonra saat dörtlerde beﬂlerde uyanmak, içip
içip sarhoﬂ olmak, sadece gezip tozmak demek de¤ildir. Ya da yaz aﬂk› ad› alt›nda sahte, üç ayl›k ve
de sonuna kadar ahlaks›zl›klarla dolu yoz iliﬂkiler
demek de¤ildir. ‹ﬂte böyle bir anlay›ﬂ›n var oldu¤unu da sayarsak, kamp›m›z düzenin tatil anlay›ﬂ›na
alternatiftir ayn› zamanda.
Kamptaki yaﬂam›m›z; tatil yaparken e¤lenmeyi,
e¤lenirken ö¤renmeyi ve paylaﬂmay› ö¤retiyor.
Dostlu¤un ve insan sevgisinin, insanlara, halk›na,
gençli¤ine güven duyman›n o büyük erdemini ö¤retiyor... Ne diyorsun? Böyle bir dünyay› tan›mak istemez misin?
O halde seni bekliyoruz.
Haydi yola ç›k… Kamp›m›za do¤ru...
Kamp Yeri ve Tarihi: K›rklareli-‹¤neada / 1-12
Temmuz 2009
‹rtibat Telefonu: 0531 779 03 51
E-mail: genclikfederasyonu1@gmail.com
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Halk Cepheliler Belediyelerle Görüﬂtü:

“HAKKIMIZ OLANI ‹ST‹YORUZ!”

‹ZM‹R
23 Mart’ta itibaren “Ö¤rencilere
ve Velilerine Günde Bir Gidiﬂ-Geliﬂ
Ücretsiz Ulaﬂ›m Hakk› ‹stiyoruz
Alaca¤›z” kampanyas›n›n çal›ﬂmas›n› yürüten Halk Cephesi üyeleri
taleplerini ve toplad›klar› imzalar›
bulunduklar› illerde belediyelere
verdiler.
‹ ZM ‹ R’de “Devlet halk›n e¤itim, sa¤l›k gibi ihtiyaçlar›n› karﬂ›lam›yorsa ne yap›yor? Bizim ülkemizde yaﬂad›¤›m›z budur. Maaﬂ›m›z›n yar›s›n› ulaﬂ›m masraflar›na harc›yoruz. Ücretsiz ulaﬂ›m hakk›m›zd›r! Hakk›m›z olan› istiyoruz” diyen Halk Cepheliler ‹zmir Büyükﬂehir Belediye’si önünde 18 Haziran günü eylem yapt›lar. Ayda sadece belediye otobüslerine verilen
ücretlerin bile asgari ücretin yar›s›n›

oluﬂturdu¤unu belirten Halk Cepheliler; “Ücretsiz Ulaﬂ›m ‹stiyoruz
Alaca¤›z” pankart› ve kampanyan›n
taleplerinin yaz›l› oldu¤u dövizler
taﬂ›d›lar. Toplanan 3428 imza
belediyeye verildi.
Daha önce Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Aziz Kocao¤lu ile görüﬂmek istediklerinde ﬂehir d›ﬂ›nda oldu¤u gerekçesi öne sürülmüﬂtü.
‹kinci kez randevu istendi¤inde bu
kez herhangi bir gerekçe bile
gösterilmeden kabul edilmedi. Bu
arada belediye yetkililerine verilen
imzalar›n kaybedildi¤i, dilekçenin
takibi için verilen numaran›n baﬂka
bir evra¤a ait oldu¤u ö¤renildi.
Tart›ﬂmalardan sonra kaybedilen
imzalar bulunarak kay›t alt›na
al›nd›.
KARS’ta 23 Haziran günü “‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas› çerçevesinde toplanan 1000’nin üzerinde imzay› yetkililere iletmek üzere,
Halk Cepheliler Belediye önünde
bir araya geldi.
“Ücretsiz Ulaﬂ›m ‹stiyoruz Alaca¤›z” yaz›l› pankart›n ve “Paral›
Ulaﬂ›ma Son, Ö¤renciyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z! Ücretsiz Ulaﬂ›m ‹stiyoruz Alaca¤›z, “ sloganlar›n›n yer
ald›¤› dövizlerin taﬂ›nd›¤› eylemde
e¤itimin bir hak oldu¤u vurgusu ya-

Halk Kitapl›¤›nda Ödül Töreni
Okmeydan› Halk Kitapl›¤› taraf›ndan 2 Haziran
günü baﬂlat›lan Satranç Turnuvas› 21 Haziran’da sona
erdi. "Kull ansan da eskimez , eksi lmez; bunu bil en
kolay kolay yenilmez: A K I L " slogan›yla sürdürülen
turnuvada 10-15 yaﬂ aras› toplam 10 çocuk yar›ﬂt›.
Eleme usulü ile yap›lan yar›ﬂmalar sonucunda ilk üçe
girenler ödüllerini ald›. Boran Deniz Erdemir, Muhammed Ali Yelek ve Ersin Kalayc›derece’nin ödül töreni 21 Haziran günü Halk Kitapl›¤›'nda çocuklar›n biraraya gelmesiyle gerçekleﬂti. Yar›ﬂmada dereceye girenlerin d›ﬂ›nda "Yar›ﬂman›n en cesuru" Ekrem Demir
ve "en centilmeni" Muhammed Ail Yelek'e ayr›ca ödül
olarak "YABAN O⁄LAK" kitab› hediye edildi. Ve
hep birlikte "Bold" adl› çizgi film izlendi.
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p›ld›.
1000’i aﬂk›n imzay› Belediye Baﬂkan›na ulaﬂt›rmak
amac›yla belediye giden heyetin yolu önce belediye görevlilerince kesildi. Yetkili kimse
olmad›¤›n›, imzalar› vermek üzere
temsilen iki kiﬂinin içeri girebilece¤ini söylediler. Ancak heyettekiler
mutlaka yetkili bir kiﬂiyle görüﬂmek
istediklerini ve heyetin tamam›n›n
içeri girece¤ini anlatt›lar. Bunun
üzerine yetkililer belediye baﬂkan›n›n il d›ﬂ›nda oldu¤unu söyleyerek;
belediye baﬂkan vekili Cihangir
Umurbek ile görüﬂebileceklerini belirttiler.
Görüﬂmeden sonra Sinan Gürbüz; Baﬂkan vekili Cihangir Umurbek ile görüﬂtüklerini, toplanan imzalar› ve dilekçelerini ilettiklerini,
ilgili birimlerde taleplerinin incelenece¤i ve yaz›l› bir cevap verilece¤i
yan›t›n› ald›klar›n› söyledi.

KARS

Sivas ﬁehitlerini Unutmayaca¤›z
Küçükarmutlu Cemevi Bahçesi'nde 22 Haziran günü 2 Temmuz’la ilgili bir sinevizyon gösterisi yap›ld›.
Cemevi'nin giriﬂ kap›s›na "2 Temmuz Sivas ﬁehitlerini Unutmayaca¤›z" pankart› as›ld›.
Sivas ﬂehitlerinin foto¤raflar›n›n as›l› oldu¤u bir
pano haz›rland›. Mumlar ve karanfillerle süslenmiﬂ bir
masaya ise insanlar›n duygu ve düﬂüncelerini yazmas›
için bir defter konuldu.
Sivas katliam›n›n anlat›ld›¤› sinevizyon gösterisini
yaklaﬂ›k 30 kiﬂi izledi. Giriﬂteki pankart›n, ﬂehitler panosunun ve masan›n 2 Temmuz'a kadar her gün kurulaca¤› ve her akﬂam sinevizyon gösterisi yap›laca¤›
belirtildi.

ÜCRETS‹Z ULAﬁIM
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ÖDP’de
K o n g re
ve Ayr›l›k

Ayr›l›k, devrimci ve parlamentarist
yönelimlerin ayr›l›¤› de¤il, düzen içi
siyasetin yap›l›ﬂ biçimine iliﬂkindir

ÖDP’deki Ayr›l›k
Devrimcilikle-Reformizm
Ayr›ﬂmas› De¤il;
Reformizmle-Reformizm
Ay r › ﬂ m a s › d › r.
“ﬁimdi devrimcilik zaman›”
diyenler, dün neden devrimcilik zaman› de¤ildi sorusuna
cevap v ermelid irler. Doyurucu
b i r c e v a p v e re m e d i k l e r i
s ü re c e , d e v r i m c i l i ¤ i i s t i s m a r
e d e n b i r sol riyakarl›¤›n
s a h i b i o l a c a k l a r d › r.
“Solun birli¤i” oldu¤u iddias›yla
ç›kt› siyaset sahnesine. Solun birli¤i
olmasa da, reformist, düzeniçileﬂmeye
kararl› solun bir çok kesimini birleﬂtirmiﬂti; TKP’den DY’ye, T K E P ’ d e n
KSD’ye kadar bir çok kesim vard› çat›s› alt›nda.
“Kanatlar”›n (yani hiziplerin) varl›¤›n›n meﬂru ve tüzü¤e uygun görüldü¤ü bir partiydi bu yüzden ÖDP. Fakat
model çabuk çat›rdamaya baﬂlad›.
“Kanatlar” birer birer kopar›l›p at›lmaya baﬂland›.
Tasfiyecilik, Devrimci Yol (DY)
gelene¤inin en önemli karakteristik
özelliklerinden biriydi. Ayr›l›klar baﬂlad›¤›nda DY’nin dönemsel olarak ihtiyaç duydu¤u için baﬂkalar›yla birlikte
oldu¤unu, DY’nin birlikçi olamayaca¤›n›, en k›sa zamanda asl›na dönece¤ini vurgulam›ﬂt›k.
Böyle geliﬂti süreç.
En son KSD’lilerin (Kurtuluﬂ Sosyalist Dergi) ayr›l›p baﬂka bir parti kurmas›yla, ÖDP’de “sadece DY’liler”
kalm›ﬂt›.
Ama sorun yine bitmedi.
Bu kez, kendi aralar›nda “kanatlar”
oluﬂtu, iktidar kavgas› baﬂlad›.
6. Kongre, iﬂte bu iktidar kavgas›-
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n›n çözüme kavuﬂturuldu¤u bir kongreydi. Ö zg ür l ü k v e Da y an › ﬂ m a P artisi, yani k›saca ÖDP’nin 20-21 Haziran’da toplanan 6. Kongresi öncesinde,
ÖDP içindeki bir kesim ayr›ld›¤›n› ilan
etti. ÖDP’nin uzun y›llar genel baﬂkanl›¤›n› yapan Ufuk Uras’›n baﬂ›n› çekti¤i bir kesim, ÖDP’den ayr›l›p ‘ Ö z g ü rlükçü Sol’ ad›yla yeni bir hareket oluﬂturacaklar›n› aç›klad›. Bu ayr›l›k neticesinde ÖDP Kongresi’nde, O¤uzhan
Müftüo¤lu önderli¤indeki grup yönetime gelmiﬂ oldu. Peki gerçekten sorunlar› çözüme kavuﬂtu mu? Örgütsel olarak, sorunlar›n› çözmüﬂ görünüyorlar
ve bu yan› da esas olarak bizi ilgilendirmiyor. Ama ideolojik olarak, ﬂunu
diyebiliriz ki, ÖDP’de “bölünmeleri”,
“kanatlar›” süreklileﬂtiren, Ufuk Ur asl a r ’› yaratan, sola olumsuzluklar t aﬂ›yan sorun oldu¤u gibi duruyor.
ÖDP-DY kesimi, Ufuk Uras ve arkadaﬂlar›n› tasfiye ettiler, ama varolan
ideolojik politik yap›, yeni Ufuk Uraslar üretmeye devam edecektir. Düzeniçileﬂmeyi, reformistleﬂmeyi bir kez
baﬂlatt›n›z m›, onu bir yerde durdurma
gücü sizin elinizden ç›k›p gidebilir. ‹ﬂte bu kural iﬂledi¤i için, ÖDP’yi vareden teoriler, sahiplerini tasfiye etmeye
soyunmuﬂtur. Teorileriyle ÖDP’yi yaratanlar, eski gelenekleri aﬂ›p
“ÖDP’lileﬂmeyi yaratmal›y›z” diyenler, kendilerini bir anda “ÖDP’lileﬂenler” karﬂ›s›nda iktidar kavgas› verirken
buldular. Bu kesim, Ufuk Uraslar’›,
düzen içi söylemleri, parlamentarizmi
ortaya ç›karan›n kendileri oldu¤unu
görmezden gelerek, onlar› etkisizleﬂtirmek için “devrimci söyleme” sar›ld›lar. Ancak çok aç›kt›r ki, bu ﬂekilde
gündeme gelen bir devrimci söylem de
sahtedir, geçmiﬂ muhasebesi üzerine
oturmamakta, esas olarak Uras çizgisi
karﬂ›s›nda g üç o l u ﬂ t u r ma h es ab › n a
dayanmaktad›r. Nitekim, Kongre’de
yap›lan konuﬂmalarda da böyle bir
geçmiﬂ muhasebesine yönelik bir iradeye rastlan›lmad›. Ufuk Uraslar nas›l

ortaya ç›kt› sorusunu sormad›lar.
Belirtildi¤i gibi, Müftüo¤lu kesimi,
Ufuk Uraslarla kavgaya tutuﬂtu¤undan
beri, “devrimcileﬂti”ler. Fakat e¤er
devrimcilik do¤rultusunda en küçük
bir ad›m bile atacaklarsa, bu ad›m›
geçmiﬂleriyle muhasebe yapmadan
atamazlar. ÖDP-DY ise, muhasebe bir
yana, “dün yapt›¤›m›z da do¤ruydu,
bugünkü de” diyerek bugüne kadarki
kaç›ﬂ›n, uzlaﬂmac›l›¤›n, düzeniçili¤in,
statükoculu¤un üstünü örtme e¤ilimi
hakimdir.
ÖDP’de reformizm-devrimcilik tiyatrosu oynanmaktad›r bir bak›ma. Bu
yüzden “ﬂimdi devrimcilik zaman›”
sözlerinin tarihsel siyasal yanl›ﬂl›¤› ve
tutars›zl›¤› aç›kt›r.

Ö D P ’ d e ‘ d ü n ’ ve ‘ bu gü n’ ,
t a m a m e n f a y d a c › l › ¤ a g ö re
tan›mlanmaktad›r
O¤uzhan Müftüo¤lu önderli¤indeki
grubun Kongre öncesi yay›nlad›¤› bildirinin baﬂl›¤›nda ﬂu sözler vard›:
“ﬁimd i devr imc ilik za man›d ›r”
Bunun beraberinde getirece¤i soru
bellidir: Dün neden devrimcilik zaman› de¤ildi?
Bu sorunun cevab›nda kocaman bir
boﬂluk bulaca¤›m›z kesindir. Bu soruya DY’nin, ÖDP’nin hiçbir teorisyeninin, hiçbir eski tüfe¤in veya ÖDP’nin
yeni yöneticilerinin cevap veremeyece¤i aç›kt›r.
Ne diyecekler?
Bu “dün” ve “bugün” tespitlerinde,
bilimsel bir temel yoktur. Devrimci bir
yaklaﬂ›m yoktur. Bu faydac› söylemde,
herhangi bir olgunun dün niye öyle,
bugün niye böyle oldu¤unun da bir
C E VABI YOKT UR.
ÖDP’ye yeni baﬂkan seçilen Alper
Taﬂ, Uras kesimini eleﬂtirirken ﬂöyle
diyordu:

28 Haziran 2009

“Uras ve arkadaﬂlar›... ÖDP’yi
tekrar etmek istiyorlar. Ancak 1996’da
yap›lan› 2000’lerde yapmak mümkün
de¤ildir... Sosyalizmin yenildi¤i bir dönemde sol kesimleri asgari bir program etraf›nda birleﬂtirme iddias›yla
ortaya ç›kan ÖDP projesi o günün koﬂullar›nda do¤ruydu... Bugün ise sorgulanan sosyalizm de¤il, kapitalizm.
Düzen krizini geliﬂtirebilmenin koﬂullar› geliﬂiyor. Bugün anti-kapitalist ve
anti-emperyalist bir ÖDP’ye ihtiyaç
var. ” (Aktaran Evrensel, 8 Haziran
2009)
Dün neden anti-kapitalist ve antiemperyalist bir ÖDP’ye ihtiyaç yoktu?... Dünden bugüne bu aç›dan de¤iﬂen nedir? Dünya m› de¤iﬂti, kapitalizm mi de¤iﬂti? Kim de¤iﬂti?
Marksizm-Leninizm içinde, siyasal
tutarl›l›k içinde bu sorulara bir cevap
verilemez. Geriye sadece s u b j e k t i vizm kal›r.
Her ﬂey onlarla baﬂlay›p, onlarla
bitmektedir bu subjektivizm içinde.
Anti-emperyalist, anti-kapitalist olup
olmamay› belirleyen, tarihsel, sosyoekonomik koﬂullar de¤il, ÖDP-DY liderlerinin subjektif hesaplar›d›r. Ne
z a m a n devrimcilik yap›l›p, n e z a m a n
“reformculuk”, ünlemli demokratl›k,
yap›laca¤›n› da onlar bilir! Koﬂullarm›ﬂ, emperyalizmin, faﬂizmin nesnel
varl›¤›ym›ﬂ, halka ve devrime karﬂ› sorumluluklarm›ﬂ, onlar› ilgilendirmemektedir.
“ÖDP kurulurken sorgulanan sosyalizmdi” diyor Taﬂ. Kim sorguluyordu peki sosyalizmi?
Burjuvazi de sorguluyordu, devrimciler de. Ama ikisinin sorgulamas›ndaki yöntem de, amaç da farkl›y d›. Devrimciler, sosyalist ülkelerde
karﬂ›-devrimlerin nas›l gerçekleﬂti¤ine
cevap bulmak istiyorlard›. Bu noktada
devrimciler, “s os yal i zmi n sor u nl ar›
sosyalizmle çözülür” derken, kimileri
orak çekiçleri at›yor, “reel sosyalizm”
kavramlar›yla proletarya diktatörlü¤ünü mahkum ediyor, ço¤ulculuk, özgürlükçü sosyalizm gibi kavramlarla da
burjuva demokrasisiyle sosyalizmi
uyuﬂturmaya çal›ﬂ›yordu.
ÖDP de bu modaya uymuﬂtur. Stalin’i, Lenin’i mahkum ettiler, reel sosyalizmi, özgürlükçü sosyalizmi keﬂfet-
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tiler, proletarya diktatörlü¤ünü mahkum edip, burjuva demokrasisine güzellemeler yapt›lar... Modaya uyup
sorgulad›klar›, kendi inançlar›yd›. Yenilgi psikolojisi içinde savrulmuﬂlard›
o modaya.
Yani Taﬂ’›n dedi¤i gibi, “o gün sosyalizm sorgulan›yordu, bugün kapitalizm” gibi bir durum yoktur. Zaten bir
devrimci, sosyalist aç›s›ndan böyle bir
durum tesbiti de yap›lamaz. Sosyalist
bir örgüt için kapitalizmi sorgulamak
ve anti-kapitalist niteli¤e sahip olmak,
“ d ö n e m e , k o ﬂ u l a b a ¤ l › ” b i r ol gu ol m a y › p , h e r z a m a n g e ç e r l i b i r olgu d u r.
Ama Taﬂ’›n sözleri bir nevi itiraft›r
da; o zaman sosyalizmi sorgulamaktan, örgüt, illegalite, Stalin düﬂmanl›¤›
yapmaktan, devrimci de¤erlerle mücadele etmekten, emperyalizmle, kapitalizmle u¤raﬂacak zaman bulamayan bir
durumda olduklar›n›n itiraf›d›r.
Bunun ﬂu veya bu biçimde fark›ndad›rlar ve vahim olan, ÖDP o süreçteki ideolojik tutumlar›na dair hiçbir
özeleﬂtiri yapmamaktad›r. Oysa Ufuk
Uraslar, “özgürlükçü sosyalizm, özgürlükçü sol” söylemleri iﬂte tam da bu
“sosyalizm sorgulan›yordu” dedikleri
dönemdeki politikalar›n›n ürünüdür.
Müftüo¤lu çizgisinde olanlar›n,
Devrimci Dayan›ﬂma imzas›yla yay›nlad›klar› bildirilerinde diyorlar ki:
“Bugün... solu büyütme ad›na liberalsosyal demokrat k›rmas› projelerin peﬂine düﬂmenin hiç bir geçerli yan›n›n
olmad›¤› iyi bilinmelidir.”
1990’lar›n ortas›nda geçerli miy di peki bu anlay›ﬂ? 1990’lar›n ortas›nda DY önderli¤inin yapt›¤› tam da buydu. “Solu büyütme” ad›nayd› hem de.
O zaman Müftüo¤lu yapt›¤›nda do¤ruydu, bugün Uras yapt›¤›nda yanl›ﬂ.”
O süreçteki politikalar› meﬂrulaﬂt›rmak ve aklamak, sonuçta Ufuk Uraslar’› da meﬂrulaﬂt›rmak ve aklamakt›r.
Bu anlamdad›r ki, Ur asl a rl a yo l l ar › n›
ay›r›rken bile, onu aklad›klar›n›n,
hak verdiklerinin fark›nda de¤illerdir.

ÖDP’nin pasifizmini
U r a s l a r ’a y›kmak,
k a l a n l a r › k u r t a r › r m›?
ÖDP geçmiﬂini aklamak, Uraslar’›

aklamakt›r. Bu durum, ÖDP’deki bu
iki kesim aras›nda
esas olarak bir ideolojik ayr›ﬂman›n
de¤il, bir iktidar
kavgas›n›n oldu¤unu gösteriyor.
Kongrede çözülen
budur; U r a s l a r ’›
yaratan ideoloji oldu¤u yerde durm a k t a d › r.
Böyle oldu¤u içindir ki, Uras’la aralar›nda “ideolojik fark yaratmaya yönelik” çabalar, alabildi¤ine zorlama bir
görünüm sergilemektedir. Bak›n Ufuk
Uraslar’la ayr›l›klar› ne kadar derinmiﬂ?
Kendilerini ‘Özgürlükçü Sol platformu’ olarak tan›mlayan arkadaﬂ grubunun “ çal›ﬂma tarz›, örgüt ve siyaset anlay›ﬂlar› ” farkl›ym›ﬂ, “bunun
yan› s›ra da” diyerek ﬂu ayr›m› koyuyorlar: “ P r o g r a m a t i k çerçeve bak›m›ndan da partinin devrimci yönelimlerinden ciddi bir kopuﬂ içine girdikleri görülmektedir.” (ﬁimdi Devrimcilik
Zaman› baﬂl›kl› Devrimci Dayan›ﬂma
bildirisinden.)
Burada birinci soru ﬂudur: ÖDP
hangi devrimci yönelimlere girmiﬂ
de, bir kesim o yönelimlere ayak uyduramam›ﬂ?
Faﬂizme karﬂ› dövüﬂmeye mi baﬂlad› ÖDP?.. Anti-emperyalist mücadele
bayra¤›n› m› yükseltti? Halk Savaﬂ›’n›
m› hat›rlad› yeniden? Proletarya diktatörlü¤ünü mü savunmaya baﬂlad›? ‹llegaliteyi, silahl› mücadaleyi mahkum
etmekten vaz m› geçti? “Geceleri rahat
uyunacak” devrimcilik anlayaﬂ›n›
mahkum mu etti? F Tipleri ve tecrit bizim de sorunumuzdur diyerek, ölüm
orucu karar› m› ald›?.. Ne yapt›?.. Hali
haz›rda, pratikte görülen hiçbir farkl›l›k yoktur. Ve kald› ki, Ufuk Uras’›n
“ çal›ﬂma tarz›, örgüt ve siyaset anla y›ﬂl›, p rogramatik bak›ﬂ aç›s›” da y›llard›r ayn›d›r ve ÖDP ad›na resmen savunulan, fiilen uygulanan bir bak›ﬂ aç›s›d›r. E¤er bunlar bu kadar yanl›ﬂ idiyse, bu kadar devrimcili¤e ters idiyse,
ÖDP’nin “devrimcileri” neredeydi y›llard›r? Bu devrimcilik karﬂ›t› çizgiye
göz yummak, göz yumanlar› da suç orta¤› yapmaz m›?
Bugün ÖDP’ye tek baﬂlar›na hakim
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olanlar, Ufuk Uras’›n devrimcilikten
uzak politikalar›n›n suç orta¤› de¤iller
mi? Burada 13 günden, 13 haftadan
de¤il, 13 y›ldan sözediyoruz. 13 y›ld›r,
pasifizmi, devrimci de¤erlerin bozulmas›n›, örgüt, Stalin düﬂmanl›¤›n›,
burjuvaziyle içli d›ﬂl›l›¤› taﬂ›yor sola
bu parti... Kim bunun sorumlusu? Sadece Ufuk Uras m›?
ÖDP’lerin kendileri inan›r m› bu
cevaba?
Deniyor ki; “ ÖDP, ülkede geliﬂen
sa¤ l iber al ideo l oj ik hegemony an ›n
etkisinde kalan unsurlar›n yol açt›¤›
bugünkü kriz ortam›na sürüklenmiﬂtir.”
Sa¤ liberal ideolojik hegemonyan›n
etkisinde kalan unsurlar Ufuk Uraslar
m›? Oysa bu sürecin baﬂ›nda, bizzat
Devrimci Yol’un liderli¤i ayn› konumdayd›. DY önderleri silahl› mücadelenin, illegalitenin, sosyalizmin, devrimcili¤in zaman› de¤il teorisini yaparken,
o sözünü ettikleri “sa¤ liberal ideolojik hegemonyan›n etkisinde” ydiler.
13 y›l! Tam 13 y›ll›k kaçk›nl›¤›
ﬂimde bu kadar basit aç›klamak mümkün müdür?
“ Ço¤ulculuk kavram› da gerçek
anlam›n›n d›ﬂ›nda partinin karar organlar›nca al›nm›ﬂ kararlar›n ba¤lay›c›l›¤›n›n olmad›¤›, herkesin istedi¤i gibi davrand›¤›... bir saçmal›¤a indirgenebilmiﬂtir.”
Bu “saçmal›¤›” görmek için geçen
süre biraz uzun de¤il mi?!
Peki ﬂuna ne demeliyiz:
“ Sonuçta... devrimci mücadele için
ve mücadele içinde bir birlik anlay›ﬂ›na dayanmayan birliklerin pratikte
hiçbir karﬂ›l›¤›n›n olmad›¤› ÖDP deneyimi içinde bir kez daha ortaya ç›km›ﬂ oldu.”
Bunun için 13 y›l boyunca düzen
ideolojisini, kültürünü üreten, düzene
hizmet eden bir süreç mi yaﬂaman›z
gerekliydi?
Devrimciler ço¤ulculuk konusunda
da, birlik konusunda da, bütün bunlar›
en baﬂtan söylemiﬂlerdi size. Gerçek ﬂu
ki, yukar›daki tespitleri yapanlar›n
söylemesi gereken, ÖDP’yi ÖDP yapan tüm p olitik tesp itlerin ‹FLAS etmiﬂ oldu¤udur. O zaman farkl›yd›,
ﬂimdi farkl›yd› denilerek bu iflas gizle-
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ÖDP’de reformizmdevrimcilik tiyatrosu
oynanmaktad›r bir bak›ma.
Bu yüzden “ﬂimdi devrimcilik
zaman› sözlerinin tarihsel siyasal yanl›ﬂl›¤› ve tutars›zl›¤›
aç›kt›r.
nemez. Bu iflas› gizleyerek yaﬂamaya
çal›ﬂan bir ÖDP, yeni saçmal›klar›, yeni savrulmalar› üretmeye devam eder.

Tarihe ‘keﬂke’li bir b a k › ﬂ
ve özeleﬂtiri kaçk›nl›¤›
ÖDP eski Genel Baﬂkanlar›’ndan
Hayri Kozano¤lu, Kongredeki konuﬂmas›n›n bir yerinde ﬂöyle dedi: “Bize
diyorlar ki, siz geçmiﬂi tekrarlamak m›
istiyorsunuz? Hay›r... Ama keﬂke tekrarlayabilsek, keﬂke geçmiﬂteki kadar
büyük bir anti-emperyalist, anti-kapitalist güç olabilsek... Bir de emperyalizm, sömürü, yoksulluk ortadan kalkmad›.”
Keﬂke diyor.
Tarih “keﬂke”yle yaz›lmaz.
“Keﬂke” diye öykündü¤ünüz o tarih, bildi¤iniz gibi, yüzlerce ﬂehitle yarat›lm›ﬂ bir tarihtir.
Var m› bugün bir ﬂehidiniz?
Yok!.. Yoksa, keﬂke demenin ne anlam› olabilir.
Öykündü¤ünüz o güç, silaha sar›lan devrimci militanlar›n cüretleriyle,
köylerin kondular›n çamurlar›na bata
ç›ka mücadele yürüten devrimci gençlerin emekleriyle yarat›lm›ﬂt›r.
Var m› bugün o cüretiniz? O emekçilik var m›? Yoksa... boﬂunad›r öykünmeniz.
Geçmiﬂi tekrarlayamazs›n›z. Aradaki 29 y›l› atlayamazs›n›z.
Siz önce Mamak’›n özeleﬂtirisini
vereceksiniz. Bir örgütü yoketmenin,
bir örgütün yüzlerce kadrosunu, militan›n› yüzüstü b›rakman›n, yüzlercesini
düzen içine çekmenin özeleﬂtirisini vereceksiniz.
ÖDP-DY’nin yöntemi geçmiﬂi sav u n u y o r gibi görünüp geçmiﬂin üs t ü n ü ö r t m e k t i r. 1980’lerin sonundan
bu yana böyle yap›yorlar. Teslimiyetin
teorileﬂtirildi¤i, o teorilerden legal particilik batakl›¤›n›n üretildi¤i sürecin

özeleﬂtirisini vermeden hiçbir “keﬂke”nin anlam› yoktur.
ÖDP Kongresi’nde en çok alk›ﬂlanan, Obama’y› protesto etti¤i için
haklar›nda dava aç›lan 21 ÖDP’li idi.
Bir çok konuﬂmac› söz etti onlardan, ayakta alk›ﬂland›lar.
Asl›nda, ÖDP’nin arkas›nda b›rakt›¤› tarihte nas›l büyük bir boﬂluk oldu¤unu anlat›yordu bu alk›ﬂlar. Sosyalist, devrimci olma iddias›nda olan ve
faﬂizmin oldu¤u bir ülkede, 13 y›l
“mücadele” etmiﬂ ve fakat, h e r nas›l
olmuﬂsa, tek bir tutsak bile vermemiﬂ bir parti söz konusudur. ÖDP’liler,
her ﬂeyi bir yana b›rak›p, sadece bu nu
s o r g u l a s a l a r, ÖDP gerçe¤ini büyük
bir ç›plakl›kla göreceklerdir.
Sosyalist, devrimci oldu¤unuzu iddia ediyorsunuz, 13 y›ld›r politikalar›n›z›n devrimci ve sosyalist politikalar
oldu¤unu söylüyorsunuz ve fakat, y›llar boyunca ne ﬂehit veriyorsunuz, ne
tutsak?.. Hapishanelerinden sadece bir
kaç y›l içinde yüzlerce tabutun ç›kt›¤›,
F Tiplerinin devrimcilerle yurtseverlerle t›ka basa dolu oldu¤u bir ülkede,
“devrimci” bir partinin tek bir tutsa¤›
yok!.. Bunda bir ter sl i k yok mu?
Bir çok ÖDP’linin zaman zaman
ifade etti¤i gibi, ÖDP, parti olarak da,
kadrolar› itibar›yla da düzen içidir,
sistem içidir. Sorun budur.
Soyut “devrimcilik” sözleri bedel
ödemeyi d›ﬂtalayan bu gerçe¤i örtebilir mi? Divan Baﬂkanl›¤›’na seçilen
TMMOB Baﬂkan› Mehmet So¤anc›,
kongre salonuna as›lan bir pankarttaki
“düﬂmesin kimse y›lg›nl›¤a” sözüne
dair ﬂunu söylüyor: ” Ç ü n k ü , ﬂ i m d i
y›lg›nl›k zaman› de¤il, devrimcilik
zaman›...” Aktard›¤›m›z bu son cümlenin daha somut gösterdi¤i gibi, tüm
bu devrim, devrimcilik, sosyalizm deyiﬂlerinde, her kelimesinde kendini ele
veren bir yapayl›k vard›r.
Mesele, biz devrimciyiz, biz devrimciyiz, biz devrimciyiz diye tekrarlay›p durmak de¤ildir. Onun gereklerini yerine getirmektir, devrimci gibi yaﬂamak devrimci gibi dövüﬂmektir. Mahir Çayan ﬂöyle diyordu: “ Devrimcili ¤i n s t a t ik , m e k a n ik b ir iﬂ , g e ne l
anlam›yla bir meslek de¤il, bir
r u h , b i r c o ﬂ ku , b i r y u r t s e v e r l i k
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duygusu oldu¤u ç›kmayacak biç i m d e k af am › z a k a z › n m a l › . ”
ÖDP’lilerin de kafalar›na kaz›malar› gereken ilk ﬂey budur.

U r a s l a r ’›, ÖDP-DY çizgisi
yaratm›ﬂt›r;
özeleﬂtiri yap›lmad›¤›nda
yeni Uraslar s › r a d a d › r
Evet, ülkemizde o devrimci ruha,
coﬂkuya en büyük zarar› veren örgütlerden biridir ÖDP. Yaratt›klar› kültürle, ne
kadar büyük bir zarar verdikleri gerçe¤iyle yüzleﬂmekten ›srarla kaç›nsalar da
bu böyledir. Bu kültür, devrimci de¤erlerin reddedildi¤i, hatta aﬂa¤›land›¤›,
kaba, ilkel, banal, sloganc› ilan edilip
yerine burjuvazinin de¤erlerinin, üslubunun, kavramlar›n›n, davran›ﬂ biçimlerinin ve politika yap›ﬂ tarz›n›n konuldu¤u bir kültürdür. ÖDP’nin “eylem”
tarihi, burjuva politika tarz›n›n, sivil
toplumculu¤un her ﬂekliyle doludur,
ama o tarihte militan bir eylemi mumla
arasan›z bulamazs›n›z.
Solda dejenerasyonun bir parças›
olan bu kültür, her alana yans›m›ﬂt›r.
Bir ÖDP’li “yaﬂam ve çal›ﬂma
alanlar›n› esas alarak örgütlenmeye yönelmekten” sözediyor. Nedir “ yaﬂam
ve çal›ﬂma alanlar›” ? Marksist-Leninist literatürde baﬂka karﬂ›l›¤› yok mu
bunlar›n? Yeni genel baﬂkan Alper Taﬂ,
“yetim hakk›”ndan sözedip, burjuvaziyi taklit ediyor. Do¤an T›l›ç, ilerici belediyecilik modeli için “ﬂarap üretimi”
önerileriyle u¤raﬂ›yor.
Alper Taﬂ, Kürt sorununa dair konuﬂurken “Kürt halk›n›n kendi kimli¤iyle var olma hakk›n›n yan›nday›z.
Kürt hareketiyle eleﬂtirel bir dayan›ﬂma içinde olaca¤›z” diyor.
Ne demek “eleﬂtirel dayan›ﬂma”?
ÖDP asl›nda “dayan›ﬂma”n›n ne oldu¤unu da unutmuﬂtur. ‹ttifakla dayan›ﬂma da farkl› ﬂeylerdir ve yukar›daki
sözlerden anlaﬂ›lan o ki, ÖDP bunu da
kar›ﬂt›rmaktad›r.
Dayan›ﬂma savaﬂmakt›r, dayan›ﬂma, ortak düﬂmana karﬂ› ortak mücadeledir ve bu, ÖDP’nin 29 y›ld›r unuttu¤udur.
Melih Pekdemir, Kongre sonras›
bir yaz›s›nda gençlere ﬂöyle dedi¤ini

Say›: 186

Tari h, “dev rimcil eri n mahall esinde e m p e r y a l i s t e e m p e r y a l i s t , f a ﬂ i s t e
faﬂist . . d e n i r ” d e y i p d e e m p e r y a l i z m e
“havet” diyenlerden, faﬂizmin parlamentosunda yeralmak için tüm eski
t e o r i l e r i n i re d d e d e n l e r d e n v e n e y i n
ne oldu¤unu bildikleri halde, emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› diﬂe diﬂ mü cadele etmeyenlerden elbette hesap
s o r a c a k t › r.
söylüyor: “ Siz siz olun, “yok küreselleﬂmeymiﬂ, yok vesayetmiﬂ, yok muhafazakârlaﬂmaym›ﬂ” diye laf› a¤z›n›zda
gevelemeyin... Siz siz olun, emperyaliste emperyalist, faﬂiste faﬂist, ﬂeriatç›ya
ﬂeriatç›, sömürücüye vahﬂi kapitalist
demekten vazgeçmeyin...”
Küreselleﬂmeler, aktivistler, sivil
toplum örgütleri, eriﬂilebilirlikler, sürdürülebilirlikler, nereden geldi peki?
Faﬂizmi, emperyalizmi gençler kendili¤inden mi unuttu?
Pekdemir bu soruyu sormad›¤› için,
önerisinin de alt› boﬂ kal›yor. Bir kavram, sadece bir kavram de¤ildir. Kavramlara hayat veren mücadeledir. Onu
dile yerleﬂtiren veya dilden ç›karan yine mücadeledir. Sen emperyalizme karﬂ› mücadeleyi, ba¤›ms›zl›¤› mücadele
gündeminden ç›karm›ﬂsan, emperyalizm de dilden ç›kacakt›r ve hayat boﬂluk tan›mayaca¤› için de o olgunun yerine küreselleﬂme, globalizm demokratik emperyalizm veya baﬂka bir ﬂey
yerleﬂecektir. Ö¤ütlerle yap›lmayacak
tek iﬂtir devrimcilik. Gençler de, ancak
hayat›n içinde ödedikleri bedellerle ö¤reneceklerdir emperyalizmi ve faﬂizmi.
Avrupa Birli¤i’ne üyeli¤i destekleyen, “ h a v e t ” diye ucube bir politikan›n mimar› olanlar›n emperyalizme
emperyalizm deyin derken, biraz yüzleri k›zarmal›d›r. Ama ÖDP-DY teorisyenlerinin bu noktada hiç yüzleri k›zarm›yor. “ﬁimdi devrimcilik zaman›”
dediler ya, herﬂey unutulacak, AB destekçilikleri, parlamentaristlikleri, direniﬂ karﬂ›tl›klar›, örgüt, illegalite düﬂmanl›klar› hoﬂ görülecek diye umuyor
olmal›lar. Ama hay›r öyle olmayacakt›r. Tarih, “devrimcilerin mahallesinde
emperyaliste emperyalist, faﬂiste faﬂist.. denir” deyip de emperyalizme
“havet” diyenlerden, faﬂizmin parlamentosunda yeralmak için tüm eski teorilerini reddedenlerden ve neyin ne
oldu¤unu bildikleri halde, emperya-

lizme ve faﬂizme karﬂ› diﬂe diﬂ mücadele etmeyenlerden elbette hesap soracakt›r.
Uras’› eleﬂtirirken ﬂöyle diyorlar:
“ Parlamentarizmi aç›kça reddeden bu
devrimci siyaset anlay›ﬂ›na ra¤men
bütün hedeflerini ve baﬂar›s›n› seçim
platformlar›na ba¤layan düzen partilerine has bir anlay›ﬂ reel siyaset batakl›¤› içinde yay›lma imkân› bulabiliyor...”
ÖDP’liler g e r ç e k l i k l e b a ¤ l a r › n ›
k a y b e t m i ﬂ l e r d i r adeta. ÖDP’nin 13
y›ll›k prati¤inde sanki “ p a r l a m e n t ar i z m ”den, “bütün hedeflerini ve baﬂar›s›n›” ba¤lad›¤› seçim faaliyetlerinden
baﬂka bir ﬂey varm›ﬂ gibi, bu de¤erlendirmelerin yap›labilmesi, yak›n geçmiﬂini inkar›n bir biçimidir. Tüm tarihleri
geçmiﬂlerini inkarla dolu olan DY gelene¤i, ÖDP tarihini de inkar ediyor
asl›nda. Anlaﬂ›lan odur ki, ÖDP’de bugün yönetime gelen anlay›ﬂ, ÖDP’yi
reddi miras yapacak, ama yapamay›p,
bunu yukar›daki biçimlerde utangaçça
yapmaktad›r.
Peki reddi miras yapt›klar›nda yerine ne koyacaklar?
Bu, ÖDP’den daha devrimci bir alternatif olmayacakt›r.
Sol bugün zay›f durumdad›r deyip,
ﬂu aç›klamay› getiriyor Devrimci Dayan›ﬂmac›lar: “Bu durum... reform taleplerine odaklanarak düzenin radikal bir
eleﬂtirisinden uzaklaﬂan siyaset anlay›ﬂ›n›n da bir sonucu olarak görülmelidir.”
Reformizmin baﬂ›n› çekenlerden biri yaz›yor bu sat›rlar›. Piﬂkinlikse, bu
kadar› fazla. E¤er kendi durumunun
f ar k ›n da o l mamaks a, vahim. ÖDPDY’lilerin kendi gerçekliklerinden adeta kopmuﬂ olmalar›r›n bir örne¤i bu da.
ﬁunu bir kez daha belirtelim. Ufuk
Uras’›, onunla birlikte hareket edenleri, bugün ÖDP’de belirleyici konumda
bulunan O¤uzhan Müftüo¤lu önderli¤inde geliﬂtirilen politikalar yaratm›ﬂt›r. O politikalar sorgulan›yor mu? Hay›r! O politikalar sorgulanmad›¤› sürece ayn› sonuçlar› yaratmaya devam
edecektir. Bu anlamdad›r ki, h e r
ÖDP’li bir Ufuk Uras olmaya adayd › r ! Bu politikan›n yeni Ufuk Uraslar
üretmesi kaç›n›lmazd›r. Bu çizgi, muhasebe ve özeleﬂtiri yapmad›¤› sürece,
reformizm cenah›ndan asla ç›kamaz.
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“Statükolar› Sars›lmaya Baﬂlay›nca Bizi
Uzaklaﬂt›rma Politikalar›na Baﬂvurdular”
‹REM Y ÜKSEKOL
(+‹vme Yay›n K urulu
Üyesi, ‹nﬂaat Mühendisi)

u Devrimci, ilerici
mühendisler, mühendis
aday› ö¤rencilerle, mevcut oda yönetimleri aras›ndaki sorun nedir? ‹vme okurlar›na yönelik sald›r›lar›n
temelindeki nedeni ö¤renmek istiyoruz.
Birçok oda yönetimiyle yaﬂanan
sorunun özünde kendinden farkl›
düﬂünen devrimci, ilerici mühendislere ve mühendislik ö¤rencilerine
yaﬂam hakk› tan›nmamas› yat›yor.
Bulunduklar› her ortamda devrimcidemokrat ilkelere ba¤l› kalarak statükocu anlay›ﬂlara karﬂ› mücadele
eden arkadaﬂlar›m›za yönetimler
maalesef nefes bile ald›rmak istememiﬂlerdir.
u ﬁu ana kadar ne tip engellemelerle, sald›r›larla karﬂ›laﬂt›n›z,
bunlar› k›saca özetleyebilir misiniz?
Odalar› ke ndi ma ll a r› ym› ﬂ gibi
gören TMMOB’deki etkin yönetim
anlay›ﬂ›, maddi ç›kar ve konumlar
üzerine kurduklar› statükolar›n›n
sars›lmaya baﬂlad›¤›n› gördü¤ü ilk
andan itibaren, odalar›n devrimci
tavr›n› tekrar yeﬂertmeye çal›ﬂanlara karﬂ› de¤iﬂik yöntemler uygulayarak uzaklaﬂt›rma politikalar›na
baﬂ vurdu.
Her ﬂeyden önce TMMOB’nin
ve ba¤l› birçok odan›n yapm›ﬂ oldu¤u etkinliklerde açt›¤›m›z stantlara
defalarca yönetimler taraf›ndan sald›r›ld›.
Sald›r› ve engellemeler sadece
fiziksel olmad›. ‹nﬂaat Mühendisleri Odas› taraf›ndan haz›rlanan yetkin mühendislik tasar›s›n›n tart›ﬂ›ld›¤› dan›ﬂma kurullar›ndan birinde
oda yöneticisi bir arkadaﬂ›m›z›n
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yetkin mühendisli¤e karﬂ› sunmak
üzere haz›rlad›¤› bildiri odan›n di¤er yöneticileri taraf›ndan u y g u n
b u l u n m a y › p s a n s ü r l e n d i. Son dönemlerde de ‹vme Dergisi’nin kaynak gösterildi¤i her bildiri, tüm
sempozyumlarda ve kurultaylarda
sansüre tak›l›yor.
Odalarda çal›ﬂan, emek veren
birçok arkadaﬂ›m›z s›rf yönetimlerden farkl› düﬂündükleri için ya iﬂe
al›nmad›lar ya iﬂten at›ld›lar ya da
iﬂten at›lmakla tehdit edildiler. Hatta tehditler sadece bizim arkadaﬂlar›m›za de¤il, odalarda çal›ﬂan ve
günlük iliﬂkilerimizin iyi oldu¤u
personellere kadar uzand›.
En büyük engellemeyle ve sald›r›yla da ‹MO 2. Ö¤renci Üye Kurultay›’nda karﬂ›laﬂt›k. Daha sonra bu
olay› anlatmak için gitti¤imiz ve her
devrimci demokrat mühendisin do¤al üyesi oldu¤u ‹MO taraf›ndan
düzenlenen küçük kurullarda çok
a¤›r hakaretlere ve tehditlere maruz
kald›k. Ö¤renci üye kurultay›ndaki
sald›r›dan daha büyük bir sald›r›yla
da 11 Haziran’da tüm muhalif mühendislerden gizli bir ﬂekilde örgütleyerek yapt›klar› Küçük Kurul’da
karﬂ›laﬂt›k.
u ‹lk “ﬂiddet!” kullan›m› 14
Mart sald›r›s›nda ortaya ç›kt›. Bu
sald›r› karﬂ›s›nda TMMOB yönetiminin, di¤er odalar›n tavr› ne oldu?
‹MO 2. Ö¤renci Üye Kurultay›’nda, ö¤renci üye seçimleriyle ilgili ODTÜ Genç-‹MO imzal› bildirileri da¤›tan arkadaﬂlar›m›za oda
genel merkez yöneticileri ve baz›
oda çal›ﬂanlar› a¤za al›nmayacak
küfür, tekme ve tokatlarla sald›rm›ﬂ,
da¤›tt›klar› bildirileri y›rtm›ﬂlard›r.
Maalesef bu sald›r› karﬂ›s›nda ne
TMMOB, ne de ona ba¤l› odalar› n bi r i s a l d › r› y› k › n a ya n b i r aç›kl a m a y a p m a m › ﬂ l a r d › r. Yönetimlerin tavr› bu olay karﬂ›s›nda üç maymunu oynamak olmuﬂtur.

u 11 Haziran’daki Küçük Kurul’a gelen yaklaﬂ›k 100 kiﬂilik eli
sopal› b›çakl› grup, kimler taraf›ndan organize edilmiﬂlerdir ve hangi anlay›ﬂa mensupturlar?
Sald›r›da yer alanlar›n büyük ço¤unlu¤u mühendis de¤il. Bizlerin
Küçük Kurul’a girmemizi engellemek için ‹MO ve TMMOB’deki etkin yönetim anlay›ﬂ› taraf›ndan d›ﬂar›dan getirilmiﬂ kiﬂiler. Ço¤unlu¤unu Ö D P ve Halkevleri üyeleri
oluﬂturuyor. Küçük Kurul’la ayn›
gün ve ayn› yere ÖDP toplant›s›
al›nm›ﬂ ve bu kitlenin orada bulunmas› k›l›f›na uydurulmuﬂ. Ancak
‘kat›l›mc›lar’ toplant› yapmak yerine bizlerin Küçük Kurul’a girmemizi engellemeye çal›ﬂmakla ve bizlere sald›rmakla meﬂguldü. Ay r › c a
20- 30 ki ﬂilik bir g r u p d a h a v a r d ›
sald›r›larda. B›çakla bize sald›ran
g r u p b u y d u . S o n r a d a n ö ¤ re n d i ¤ i m i z e g ö re b u g r u p m ü t e a h h i t b i r
‹MO yöneticisi taraf›ndan kendi
ﬂantiyesinden toplanm›ﬂ ve politik
b i r niteli¤i olmayan kiﬂilerden
oluﬂuyordu. ﬁunu da belirtmek gerekir; bu b›çakl› sald›r› ve linç giriﬂimi TMMOB, MMO ve ‹MO YK
baﬂkanlar›n›n gözlerinin önünde
gerçekleﬂmiﬂtir. Buna ra¤men hiçbiri bu sald›r› ile ilgili bir aç›klama
yapmam›ﬂ, söz bile söylememiﬂtir.
Yani sald›r›y› objektif olarak desteklemiﬂlerdir.
u 11 Haziran’daki sald›r›dan
sonra herhangi bir geliﬂme oldu
mu, odalar›n yönetimleri düzeyinde
herhangi bir görüﬂme, tart›ﬂma oldu mu?
Oda yönetimleri kendi içlerinde
olay› konuﬂuyorlar ama tart›ﬂt›klar›n› pek zannetmiyorum. En büyük
tart›ﬂma Ankara ‹l Koordinasyon
Kurulu’nda yaﬂanm›ﬂ. JMO ve Ankara ‹KK d›ﬂ›nda hiçbir oda ve
‹KK, bizlere bu olaylarla ilgili en
ufak bir ﬂey sormad›. Di¤erleri ise
tek yanl› bilgilendirilerek aç›klama
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yapt›lar. Baz› oda ve ‹KK’lar›n ise
aleyhimize aç›klama yapmas› için
bask› alt›na al›nd›¤›n› da biliyoruz.
Bu aç›klamalar sayesinde 11 Haziran’daki sald›r›n›n da zemini haz›rland›.
u Art› ‹vme Dergisi ne yapmaya
çal›ﬂ›yor?
Art› ‹vme Dergisi T M M O B ’ i n
geçmiﬂ y›llarda taﬂ›d›¤› devrimci
d e m o k r a t d e ¤ e r l e r e v e g e le n e kle r e sahip ç›k›yor. Bugün oda içinde
yaﬂanan tüm kirlenmiﬂ, rant iliﬂk i l e ri n e k a r ﬂ › Art› ‹vme Dergisi
e m e k t e n v e h a l k t a n y a n a b i r de¤iﬂimi
s a v u n u y o r.
Bugün
TMMOB’deki etkin yönetim anlay›ﬂ› taraf›ndan söylenen yalanlara
ve iftiralara karﬂ› Art› ‹vme Dergisi
dürüstlük ve onurlu olmak üzerine
ﬂekillenen politikalar›yla içi boﬂalt›lm›ﬂ mühendislik, mimarl›k ve
planlamac›l›k kavramlar›n› yeniden
tan›mlamaya çal›ﬂ›yor.
u Çok kullan›lan ‘yetkin mühendislik’ kavram›n› tüm okurlar›m›z›n
anlayaca¤› ﬂekilde tan›mlayabilir
misiniz bize?
Yetkin mühendislik, tarihi çok
geçmiﬂe dayanan Amerika’ya benzeme modas› içinde gündeme gelen
ama as›l 1999 ‹zmit depremiyle
odalar›n da gündemine giren, Avrupa Birli¤i’ne giriﬂ sürecinde “mal
ve hizmetlerin serbest dolaﬂ›m›” anlaﬂmalar›na uygun olarak haz›rlanm›ﬂ, üniversite diplomalar›n› sorgulayan bir s ö m ü r ü d ü z e n i, emperyalist bir politikad›r.
u Ülkemizdeki odalar›n mevcut

durumunu nas›l görüyorsunuz, mesleki aç›dan, sosyal aç›dan, siyasal
aç›dan hangi konumdalar ve hangi
konumda olmal›lar sizce?
Me vcut odalar meslektaﬂlar›n›n haklar›n› savunmaktan çok
hak gasplar›na u¤ratan yap›lar
h a l i n e d ö n ü ﬂ t ü l e r. En büyük gelir
kaynaklar› olan kurslar ve belgelendirmeler, bunun en aç›k örne¤idir.
Verdikleri bu kurslar› ise örgütlenmenin en büyük arac› olarak görmeleri mücadeleden ne kadar uzakta
olduklar›n›n aç›k bir göstergesidir.
Bu ﬂekilde üyesine mesleki anlamda çok büyük bir hizmet yapt›¤›n›
düﬂünen odalar, asl›nda sistemin
herhangi bir kurumundan farkl› çal›ﬂmamaktad›rlar.
Sosyal anlamda içkili kokteyl
vermekten baﬂka üyesini bir araya
getirecek neredeyse hiçbir sosyal
etkinlik düzenlememekteler. Hatta
en devrimci unsurlar›n› bile içkili
kokteyllerde anmaktalar.
Di¤er taraftan TMMOB sistem
aç›s›ndan ciddiye al›nmayan bir örgüt durumuna getirildi. Üyesiyle
iliﬂkisi çok zay›f, taban›yla ba¤lar›
kopmuﬂ, halk›n mücadelesinden ve
taleplerinden oldukça uzaklaﬂm›ﬂt›r.
T M M O B , g ü c ü n ü ü c re t l i ç a l › ﬂ a n
ve iﬂsiz mühendis, mimar ve plan l a m a c › l a r d a n a l m a s › g e re k i r k e n
y ö n e t i m i a ç › s › n d a n a d e t a p a t ro n lar›n örgütü haline gelmiﬂ dur u m d a . ‹vme’nin ‘TMMOB’ baﬂl›kl› 5. say›s›nda bunu aç›kça ortaya
koymuﬂtuk. Örgütte ücretli çal›ﬂan
ve iﬂsiz mühendis ve mimarlar›n
oran› üye say›s›n›n % 80’ini oluﬂtururken, 4 büyük odan›n (EMO,
MMO, ‹MO, MO) 40 ﬂubesinde

Sabah-ATV emekçilerine yürüyüﬂ engeli
Sendika ve toplu sözleﬂme haklar› için 128 gündür grevde olan
Sabah-Atv bas›n emekçilerinin, her
hafta Cumartesi günleri yapt›¤› yürüyüﬂe polis izin vermedi. Son üç
haftaya kadar yap›lan yürüyüﬂ bu
haftada keyfi gerekçelerle polis taraf›ndan engellenmiﬂ oldu. Polisin
keyfi tutumunu protesto eden grev-

Say›: 186

deki gazeteciler ve destek veren kurumlar “Yürüyüﬂ Hakk›m›z Engellenemez” slogan›yla polis barikat›n›n önünde oturma eylemi gerçekleﬂtirdi. Oturma eylemi boyunca
s›k s›k ''Direne Direne Kazanaca¤›z'', “Devlet Medyas› Olmayaca¤›z'', ''Grev Sürüyor Dayan›ﬂma
Büyüyor'' sloganlar› at›ld›.

yapt›¤›m›z araﬂt›rmaya göre yöneti cilerin % 73’ü
müteahhit, küçük
sanayici ve yöne ti c i l e r d e n o l u ﬂ u y o r.
Yani örgütte s›n›fsal bir saflaﬂma
mevcut. Yönetilen
mutsuz bir az›nl›k
ve yöneten mutlu bir ço¤unluk!
TMMOB bugün, s›n›rl› da olsa
geçmiﬂte örnekleri yarat›ld›¤› gibi,
‘DGM’lere hay›r’ yürüyüﬂleriyle,
100.000 kiﬂiyle yap›lan iﬂ b›rakma
eylemleriyle, fabrikalardaki direniﬂlere, grevlere verdi¤i deste¤iyle varolmal›d›r. Bunlar›n varolabilmesi
için de TMMOB içinde çoktan unutulmuﬂ olan eleﬂtiri-özeleﬂtiri mekanizmas›n›n yeniden çal›ﬂt›r›lmas›,
onlarca y›ld›r odalarda yer alan ve
bugün sermayenin ç›karlar›na göre
hareket eden etkin yönetim anlay›ﬂlar›n›n odalardan uzaklaﬂt›r›lmas›,
bütün bilgisini emekten ve halktan
yana kullanan devrimci demokrat
ilerici unsurlar›n odalarda etkinleﬂmesi gerekmektedir. Ancak taban›
olan ücretli ve iﬂsiz mühendis ve
mimarlar›n sorunlar›n› temel alan,
genç mühendisleri ve ö¤rencileri
aktif bir ﬂekilde çal›ﬂmalar›na dahil
eden bir yaklaﬂ›m TMMOB’u olmas› gereken noktaya çekecektir.
u Son olarak sizin eklemek istedi¤iniz bir ﬂey var m›?
Her ne kadar TMMOB’a iliﬂkin
olumsuz bir tablo çizsek de bu durum de¤iﬂtirilemez de¤ildir. Mücadelemizde y›lmayaca¤›z. Teﬂekkürler.
Yap›lan konuﬂmalarda, bu hafta baﬂ›nda
taleplerini duyurmak
amac›yla meclise gittiklerini ama Baﬂbakan’dan
bakanlara,
AKP’li milletvekilere
kadar hiçbir yetkilinin
görüﬂme taleplerine
olumlu yan›t vermediklerini belirtildi.
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‹hbarc› Aç›klamay› Sitesinde
Yay›nlayan TMMOB da ‹hbarc›lar
Kadar Suçludur!
“Hain Sald›r›y› K›n›yor”du onlar da. Yönetimdeki “solcu”lar da
kuﬂku yok ki onlar›n düﬂman›yd›
ama f›rsat bu f›rsat demiﬂlerdi.
“Dü¤meye bas›ld›¤›nda” harekete geçip aç›klama yaparak devrimcileri k›nayanlardan biri de ‹MO
KONYA ﬁUBES‹ oldu.
Gerici ﬂubenin sola ve devrimcilere düﬂmanl›k kusan bildirisi de
h e m en T M M O B sitesine konul muﬂtu.
‹MO KONYA ﬁUBES‹ yönetiminde gericilerin de yerald›¤› bir
ﬂubeydi ve niteliklerine uygun olarak yapt›klar› aç›klamada, Art› ‹vme grubundan mühendisleri “ y a s a d›ﬂ› örgüt” diye tan›ml›yorlard›.
Alenen iftirac›l›k ve i h b a rc›l›k
yap›yorlard›.
Art› ‹vme, bu aç›klama üzerine
bir tekzip gönderdi. Yay›nlanmazsa
mahkeme yoluna gidilece¤i uyar›-

s›yla birlikte gönderilen bu tekzip
üzerine TMMOB sitesinden söz konusu aç›klama ç›kar›ld›.
Peki demokrat bir oda yönetiminin yapmas› gereken bu muydu?
Sadece siteden ç›karmak m›?
Siteye koymak, baﬂl› baﬂ›na bir
ihbarc›l›kt›r, bu ayr› bir konudur.
Elbette en az yazanlar kadar, hesapc› bir ﬂekilde o aç›klamay› siteye
koyan da suçludur.
‹lerici, devrimci, demokrat
TMMOB yönetiminin ve di¤er odalar›n iftirac›l›¤a, ihbarc›l›¤a karﬂ›
söyleyecek tek bir kelimesi yok
muydu? Yok mudur?
Hepsi k›namal›yd› bu gerici, iftirac› ve ihbarc› aç›klamay›.
‹ b ret olsun diye, kendini ilerici,
sosyalist, demokrat diye nitelendirenlerin nas›l bir metne sessiz kald›klar› aç›kça görülsün diye ‹MO
KONYA ﬁUBES‹ aç›klamas›ndan

Kent A.ﬁ. iﬂçilerine polis
sald›rd›
Yaklaﬂ›k iki ayd›r iﬂten at›ld›klar› için
Örnekköy’deki Belediye ﬂantiyesinde direniﬂte olan Karﬂ›yaka Belediyesi iﬂçilerine polis sald›rd›. 21 Haziran Pazar gecesi saat 05.00 s›ralar›nda iﬂçilerin uyudu¤u bir saatte ﬂantiyeyi basan polis, iﬂçileri ﬂantiyeden yaka paça d›ﬂar›ya att›.
ﬁantiye önündeki yolda oturmaya baﬂlayan iﬂçilere sabah saatlerinde sald›r›y›
duyan aileleri eyleme destek verdi.
‹ﬂçilerin bir k›sm› da ﬂehir merkezin-deki CHP il binas› önüne giderek CHP’li
belediye baﬂkan›n› sloganlar atarak pro-testo ettiler. Halk Cepheliler de sabah sa-atlerinde ﬂantiyeye giderek iﬂçilere des-tek oldular. Devrimcilerin iﬂçilere destek
olmas›n› hazmedemeyen polis yine iﬂçi-leri devrimcilere karﬂ› “Bunlar› içinizden
at›n, sizin eyleminiz için iyi olmaz” diye-rek k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂt›. Devrimciler ey-lem yerini terk etmeyerek polisin oyunu-nu boﬂa ç›kard›lar.
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ilgili bölümü de aﬂa¤›da dikkatlerinize sunuyoruz:
“ Hain Sald›r›y› K›n›yoruz
... Hangi isim ve hangi düﬂünce
alt›nda olursa olsun, illegal örgütlenmeler yapan ve yasad›ﬂ› eylem lerle insanlar›n can güvenli¤ini
t eh di t ed e n ö rgü tl e r ve bu örg üt l e rin üyesi olan aﬂ›r› tahrik edici, baz› insani yetilerden nasibini alamam›ﬂ kiﬂilerin yapt›klar› sald›r›lar›
kabul etmemiz mümkün olmayacakt›r. Kendilerine art› ivme ad›n› veren bu yasa d›ﬂ› örgütlenmenin
yapt›¤› hain sald›r›y› k›n›yor, sald›r›da yaralanan sn. Taner Yüzgeç
beye ve di¤er yaral›lara geçmiﬂ olsun dileklerimizi iletiyoruz...
‹MO Konya ﬁube”
‹ﬂte gericili¤in iftira ve ihbarc›l›k aç›klamas› ve iﬂte odalar›n suskunlu¤u!

Malkara’da ‘Köylü Mitingi’
Te k i r d a ¤ Malkara ‹lçesi’nde Tüm Köy-Sen üyesi çiftçiler 21 Ha-ziran’da topra¤›na, suyuna, ürününe sahip ç›kmak için ‘köylü mitin-gi’ düzenlendi. Polis, miting alan›na “AKP ﬁaﬂ›rma Sabr›m›z› Taﬂ›r-ma” yaz›l› dövizleri almay›nca köylüler bu duruma tepki gösterdi.
Mitingde yap›lan konuﬂmalarda üretici köylülerin bu topraklar›n sa-hipleri oldu¤u vurgulan›rken, “Sömürgesiz, savaﬂs›z ve demokratik
bir ülkede yaﬂamak, üretim yapmak ve paylaﬂmak istiyoruz” denildi.

Demiryollar›
emekçileri iﬂ b›rakt›
22 Haziran günü Birleﬂik
Taﬂ›mac›l›k Sendikas› üyesi
demiryollar› emekçileri, artan hak gasplar›n› iﬂ b›rakma
eylemi ile protesto etti. ‹zmir Alsancak Gar› önünde
toplanan emekçiler, “Direne
Direne Kazanaca¤›z” pankart› açarak AKP iktidar›n›n
TCDD’yi özelleﬂtirme politikalar› ile hak gasplar›n›n
artt›¤›na dikkat çektiler.

“Asistan K›y›m›na Son”
Marmara Üniversitesi Göztepe
Kampüsü kap›s›nda buluﬂan Araﬂt›rma Görevlileri iﬂ güvencesi konusunda destek için toplad›klar› 200'e
yak›n imzay› 22 Haziran’da rektörlü¤e b›rakt›. "Biz Üniversitemize
Sahip Ç›k›yoruz" pankart›yla rektörlük önüne yürüyen araﬂt›rma
görevlileri "Tezimizi savunduk, kap›
önüne konulduk" ve "Diplomal› iﬂsiz olmayaca¤›z" sloganlar› att›.
Asistanlara Marmara Üniversitesi
Ö¤retim Üyeleri ve ö¤rencileri de
destek verdi.
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mal Delen’in annesi de söz alarak
çocuklar›n›n hiçbir suçu olmad›¤›n›,
sadece yozlaﬂmaya karﬂ› ç›kt›klar›
için tutukland›klar›n›, çocuklar›n›n
tecrit iﬂkencesine maruz kald›¤›n›,
tecritin görüﬂ ve hücre yasaklar›yla
katmerleﬂtirildi¤ini anlatt›.

“Yozlaﬂmaya Karﬂ› Ç›kanlar
Serbest B›rak›ls›n”
7 Aral›k 2006 tarihinde "Fuhuﬂa,
Kumara, Uyuﬂturucuya ve Yozlaﬂmaya Hay›r" dedikleri için Temel
Haklar ve Özgürlükler Dernekleri,
TAYAD ve Yürüyüﬂ Dergisi'nin de
aralar›nda bulundu¤u kurumlara yap›lan bask›nlar sonucunda 47'si tutuklu toplam 96 kiﬂinin yarg›land›¤›
bir dava baﬂlam›ﬂt›.
Yozlaﬂmaya karﬂ› ç›kt›klar› için
tutuklananlar›n yarg›land›¤› mahkeme 23 Haziran günü görülen duruﬂmayla devam etti. 25’i tutuklu 96
kiﬂinin yarg›land›¤› mahkemede
dosyan›n hala bilirkiﬂiden gelmedi¤i görüldü. Tutuklular ve avukatlar
tahliye taleplerinde bulundular.
Mahkeme; 10 kiﬂinin tahliyesine,
15 kiﬂinin tutukluluk halinin deva-

Gülsuyu’da Yozlaﬂmaya
Karﬂ› Mücadele Sürüyor
5 Haziran akﬂam› Gülsuyu Heykel Dura¤›’nda bulunan ormanl›k
alanda (piknik alan›) alkol alan bir
grubun, sokakta bulunan baﬂka bir
grup gençle tart›ﬂmas›, mahallelilerin de kat›l›m›yla k›sa sürede 100150 kiﬂilik bir kavgaya dönüﬂtü.
B›çaklar›n, sat›rlar›n, silahlar›n çekildi¤i kavga emekçi mahallelerde
yozlaﬂman›n vard›¤› boyutu gözler
önüne serdi. Tesadüfen orada bulunan bir Halk Cepheli'nin müdahalesiyle kavga sona erdi. Yaﬂananlardan sonra, mahalle halk›na ça¤r›da
bulunan Halk Cepheliler, alkolün
aç›k alanda içilmemesini istedi.

Say›: 186

m›na karar vererek,
duruﬂmay› 19 Kas›m tarihine erteledi.
Halk Cepheliler bu
davadaki hukuksuzluklara karﬂ› ç›kmak için mahkemedelerdi. Beﬂiktaﬂ
Meydan›’nda “Yozlaﬂmaya Karﬂ›
Ç›kt›klar› ‹çin Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” pankart›n› ve “Adalet ‹stiyoruz” dövizlerini taﬂ›yan
Halk Cepheliler s›k s›k “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur, Yozlaﬂmaya Karﬂ› Ç›kmak Suç De¤ildir” sloganlar› att›lar. Alev Ateﬂ taraf›ndan
yap›lan aç›klamada “As›l suçlu yozlaﬂman›n sorumlular›d›r. Yozlaﬂman›n sorumlusu, bizi aç ve yoksul b›rakan sömürü düzenidir” denildi.
Eyleme destek vermek için gelen
ﬂair Ruhan Mavruk da yozlaﬂmaya
karﬂ› ç›kanlar›n sonuna dek yan›nda
oldu¤unu söyleyerek “Kalmaya Dair” ﬂiirini okudu. Tutuklu olan KeHalk Cephesi üyeleri bu
olaydan sonra 13 Haziran
günü yozlaﬂmayla ilgili
"son durak" kahvede bir toplant›
yaparak yozlaﬂmaya karﬂ› devrimcilerin verdi¤i mücadeleyi, bu mücadelenin sahiplenilmesinin önemini anlatt›. 40 kiﬂinin kat›ld›¤›
toplant›da Halk Cepheliler, alkol
tüketiminin yozlaﬂman›n bir aya¤›
oldu¤unu vurgulayarak devlet taraf›ndan önünün aç›ld›¤›n› anlatt›lar.
Gülsuyu'nda, alkol tüketiminin artmas›n›n utanç kayna¤› olmas› gerekti¤ine de¤inilen toplant›da, son
olarak mahallenin piknik alan›n›n
halk›n ortak kullan›m alan› oldu¤u,
bu nedenle bu alan› tüm mahalle
halk›n›n hep birlikte sahiplenmesi
gerekti¤i anlat›ld›.

Sar›gazi Polisi ‘‹ﬁBAﬁI’
Yapt›
Y›llard›r Sar›gazi’de bulunan,
halka bask› ve zulüm yaparak düﬂmanl›¤›n› her f›rsatta gösteren Sar›gazi jandarmas› 3 hafta önce yerini
polise b›rakm›ﬂt›. Polisin Sar›gazi’ye
geldi¤i ilk hafta, Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i’ne keleﬂli ve pompal› tüfeklerle bir sald›r› düzenlendi. Ancak
devasa teknolojileri olmas›na ra¤men, ne hikmetse polis hala "failleri"
bulamad›.
Konuyla ilgili 19 Haziran günü
yaz›l› bir aç›klama yapan Sar›gazi
Özgürlükler Derne¤i, her türlü sald›r›lar›n tek sorumlusunun polis oldu¤unu vurgulayarak ﬂu sözlere yer
verdi:
“Sar›gazi’de polis ilk iﬂ olarak,
halk›n üzerinde bir bask› oluﬂturmak
için mahallede akﬂamlar› cadde üzerinde arabalar› keyfi bir ﬂekilde durdurup arama yap›yor yoldan geçen,
kendilerine göre "ﬂüpheli" gördükleri herkese kimlik kontrolü yap›yor.
Bunlar›n yan›nda mahalle esnaf›n› tek tek dolaﬂarak devrimci demokrat dergi ve gazeteleri almamalar›n›
söyleyerek devrimcilerle halk›n aras›na girmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r.”
Polisin "bu yasad›ﬂ› yay›nlar›
al›rsan›z sonras› kötü olur" diyerek
aç›ktan mahalle esnaf›n› tehdit etti¤i
söylenen aç›klamada jandarmadan
“görevi” devralan polis için; “Sar›gazi’ye ne için geldikleri aç›kça ortadad›r” denildi.
Aç›klamada son olarak “Polisin
bu bask›lar›na ra¤men bizim dergilerimizi okumaya devam eden mahalle
esnaf›n›n baﬂ›na gelecek her türlü
sald›r›n›n tek sorumlusu Sar›gazi polisidir” sözlerine yer verildi.
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değin m eler
Alevilere ‹nﬂallahl›
Maﬂallahl› Çözüm!
Devlet Bakan› Faruk Çelik, Alevilere
“sorunlar›n›z›n çözümü için ACELE ETMEY‹N” demiﬂ. Sonra da eklemiﬂ:
"Genelde 14 as›rl›k, Anadolu’dan bak›ld›¤›nda 7 as›rl›k sorunlar› bu hafta çözüverelim gibi bir yaklaﬂ›m gerçekçi ve

mümkün
de¤il."
Mad›mak'›n müze
yap›lmas› konusunda ise "inﬂallah çözülecek"
demiﬂ ama, sorunun 14 a s › r, 7
a s › r boyunca çözülmemesini gayet normal karﬂ›lad›¤›na göre, pek
aceleleri yok. Geriye kald›, inﬂallah, maﬂallah!

'Susan
tarafs›zlar için
cehennemimde
özel bir yer
ay›rd›m'
(Dante)

Festival

Emekli Emekçiler...

Antalya’n›n Kemer ilçesinde bir “Festival”
düzenlenmiﬂ geçen hafta. 6. Kemer Alt›n Nar
Kültür ve Sanat Festivali.
Önce yar› ç›plak gösteri yapan Sambac›lar
ç›km›ﬂ sahneye. Sonra kim ç›km›ﬂ peki derseniz?
Sonra da semazenler ç›k›p sema dönmüﬂ...
Dini ve asl›nda her ﬂeyi ticarileﬂtirdiniz mi
sonu yok. O festivalde o program› yapana m›
daha çok k›zmak gerekir yoksa, o rezillik ortam›nda ç›k›p dönen semazenlere mi? Bu da iﬂin
di¤er yönü...

Emeklilerin üçte biri çal›ﬂ›yor...
Yap› Kredi’nin yapt›¤› araﬂt›rma bu sonucu vermiﬂ.
Emeklilerin yüzde 30’u çal›ﬂmaya devam ediyor. Yüzde 12’si
de iﬂ ar›yor. Çal›ﬂmayan emeklilerin de bir k›sm›, ancak çocuklar›ndan ald›¤› destekle geçinebiliyor.
Emeklilik yok yani k›sacas›!
Ölene kadar Emekçi.

“Ayd›n”lar›n ‹haneti
Hürriyet Yazar› Bekir Coﬂkun, 23
Haziran günkü yaz›s›nda “ayd›nlar›n
ihaneti” diye yazm›ﬂ.
‹haneti ﬂöyle anlat›yor:
“Dincileﬂme hareketinin lideri Erdo¤an’a ﬂirin gözükmek için yar›ﬂanlar... Gül’ün sofras›na koﬂanlar... Tarikat kökenli iktidar sözcülerine köﬂe
açanlar...”
Burada dural›m ve soral›m:
Tarikat kökenli iktidar sözcüsü Akif
Beki’ye köﬂe açan kim? Radikal. Yani
Bekir Coﬂkun’un da patronu Ayd›n Do¤an... Peki Coﬂkun ne yap›yor? O patronun gazetesinde yazmaya
devam edeyor, Do¤an’dan
ald›¤› maaﬂtan vazgeçecek
cesareti gösteremedi¤i için
“Ayd›n”lar›n ihanetine ortak oluyor.
Tutarl› olmak kolay de¤il.
Burjuva medyan›n yüksek maaﬂlar›ndan vazgeçemeyenler, tutarl› olamazlar.

Bir Rekor!
Avrupa'da en fazla tutuklu Türkiye hapishanelerinde
bulunuyor muﬂ.
‹ﬂsizlik, h›rs›zl›k, kapkaç, yolsuzluk, ve benzerlerinden sonra, Türkiye bir
alanda daha birinci! Bir
alanda daha bir rekor sahibi.
Övünsünler!
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‹ntikam Kötü Bir ﬁey
De¤ildir!
‹NT‹KAM, ADALETT‹R!
Televizyonda 12 Eylül generallerinin yarg›lanmas› tart›ﬂ›l›yor.
Metin Bakkalc› ç›k›yor;
“Amaç intikam duygusuyla hareket etmek de¤il” diyor.
Ard›ndan Süleyman Çelebi,
generallerin yarg›lanmas› gerekti¤ini söyledikten sonra ekliyor:
“‹ntikam duygusu içinde söylemiyorum.”
Yahu, deyin ki evet, biz intikam da almak istiyoruz. Korkmay›n.
‹ntikam dedi¤iniz nedir, inti k a m d a a d a l e t t i r zaten.

Faruk Ereren’in Davas›na Devam Edildi
25 ayd›r hiçbir hukuki temeli olmadan Almanya’da tutuklu tutulan Faruk Ereren’in davas›na 24 Haziran günü Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde devam edildi. Daha önceki duruﬂmada Faruk Ereren’in avukatlar›n›n mahkeme dosyas›nda olmayan dosyalardan sorular soruldu¤unu, bu dosyalara kendilerinin de
bakmak ve araﬂt›rmak istediklerini ﬂahitlere ve müvekkillerine kendilerinin bilmedi¤i dosyalardan sorular sorulmas›n› istemedikleri ﬂeklindeki talepleri reddedilmiﬂti. Bu duruﬂmada bu dosyalar›n Faruk Ereren’in avukatlar›na verilece¤ini belirtip dosyalardan herhangi bir soru sormad›. Nuri Eryüksel’in ﬂahit olarak dinlendi¤i davaya yaklaﬂ›k 15 Rote Hilfe kat›ld›. 2 saat süren dava 7 Temmuz 2009 saat
09.15’e ertelendi.

Özgürlük Ça¤r›s›nda 23. Hafta
Anadolu Federasyonu çal›ﬂanlar›ndan Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet
‹stanbullu’nun mahkemeye bile ç›kart›lmadan tutukluluklar› devam ediyor. Özgürlük Komitesi üyeleri Özgürlük Ça¤r›s›’n›n 23. haftas›nda bu hukuksuzlu¤a karﬂ›
seslerini yükselterek adalet istiyorlar. 20 Haziran’da Almanya Köln’de Dom Kilisesi Meydan›’nda aç›lan stantta komite herkesi tutsaklarla dayan›ﬂmaya ça¤›rarak,
hukuksuzlu¤un son bulmas›n› ve tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas›n› istedi.

Neyi Sakl›yorsunuz
Yine?

“F Tipi Hapishaneler, Anti-terör Yasalar›”
Semineri

Avrupa Konseyi ‹nsan Haklar›
Yüksek Komiseri Thomas Hammarberg 1-3 Temmuz aras›nda
Türkiye’yi teftiﬂe geliyormuﬂ.
Emniyet, özellikle gözalt› iﬂlemleri (Siz ona iﬂkence deyin) yapan
birimlerine gizli yaz› göndererek
“ha z ›rl › kl › ol un” talimat› vermiﬂ.
Thomas Hammarberg hangi
karakollar› denetleyece¤ini söyleseymiﬂ bari, ﬂimdi tüm karakollarda nas›l “haz›rl›k” yaps›nlar...
‹ﬂkence tatil mi yapacak yani!..

‹ngiltere’de 17 Haziran günü, Haldane Sosyalist Avukatlar Birli¤i-HSAB’nin
organize etti¤i, “F Tipi Hapishaneler, Anti-terör Yasalar›, Güvenlik ve ‹fade Özgürlü¤ü” konulu bir seminer düzenlendi. Seminerde Haldane Sosyalist Avukatlar Birli¤i’nin Baﬂkan› Liz Davis ile Av. Bill Bowring birer konuﬂma yaparak dünyada ve
Türkiye’de yaﬂan›lan sorunlar üzerine de¤indiler.
Av. Behiç Aﬂc› ise konuﬂmas›nda ülkemizde en temel hak ve özgürlükleri araman›n ve savunman›n bile nas›l suç haline getirildi¤ini anlatarak, yaﬂanan anti demokratik uygulamalardan baz› somut örnekler verdi ve konuﬂmas›nda tecrit ve tecrite karﬂ› direniﬂe de¤indi. Aﬂc› ‘Avrupa’dan, bizlerden neler bekliyorsunuz tecrit
sorununun çözümü için’ sorunlar›na da cevap verdi. Toplant›n›n kapan›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Liz Davis, bundan sonra da birlikte çal›ﬂ›p, genelgenin uygulanmas› için
giriﬂimlerde bulunacaklar›n› söyledi.

Gül’e Soru
Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, “Özgür
bas›n ülkeyi ﬂeffaflaﬂt›r›r. Bir ülke
ﬂeffaf de¤ilse, do¤rular rahatça yaz›lm›yorsa, o ülkede yanl›ﬂ yapma
meyli daha çok olur. Bas›n demokrasinin temel kurumlar›ndan biridir” buyurmuﬂ.
Madem öyle bir sorumuz var:
Onu için mi kurﬂunluyorsunuz
Ferhatlar’›, onun için mi Engin
Çeberler’i katlediyorsunuz, onun
için mi ikide bir “yay›n durdurma” cezalar› veriyorsunuz sosyalist bas›na?

Say›: 186

Londra’da Grup Yorum ve Behiç Aﬂc› ile Söyleﬂi
Londra’da Anadolu Kültür Merkezi’nde Grup Yorum ve Av. Behiç Aﬂc›’yla 13 Haziran günü bir söyleﬂi yap›ld›. Grup Yorum rock
müzi¤e bak›ﬂ›n›, müzikle halk›n sorunlar›n› nas›l birleﬂtirdi¤ini,
müzik çal›ﬂmalar›n› anlatt›, üyeleri Muharrem Cengiz’in süren davas›yla ilgili bilgi verdi. TAYAD Baﬂkan› Av. Behiç Aﬂc› ise Büyük
Direniﬂi, tecrit iﬂkencesini ve TAYAD’l› Aileler’in Ankara’daki son
eylemlerini anlatt›.

BAHKEM Geleneksel Halk Sofras› Pikni¤i
Belçika'n›n Liege ﬂehrinde faaliyet yürüten Anadolu Federasyonu BAHKEM
Geleneksel Halk Sofras› pikni¤i düzenledi. 21 Haziran’da yap›lan piknikte BAHKEM temsilcisi bir konuﬂma yaparak gurbetçilerin sorunlar›n›n ayn› oldu¤una ve
ancak mücadele ile çözülebilece¤ine de¤indi. Pikni¤e olumsuz hava koﬂullar›na
ra¤men 50 kiﬂi kat›ld›.
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ﬂistlerin, bizim için çok de¤erli insanlar›n mezar taﬂlar›na dahi sald›rabilecek kadar i¤renç olduklar›n›,
bu sald›r›lar›n onlar›n yolunda devam eden insanlara, onlar›n ideolojilerine karﬂ› yap›lm›ﬂ bir sald›r› oldu¤unu söyledi.

TAYAD’dan Haydi Kol
Kola ﬁenli¤i
TAYAD’l› Aileler, Sar›yer Pir
Sultan Abbal Kültür Derne¤i bahçesinde geleneksel “Haydi Kol Kola”
ﬂenli¤ini 20 Haziran’da yapt›.
3 y›ld›r düzenlenen ﬂenlik baﬂta
Day› olmak üzere tüm devrim ﬂehitleri için yap›lan sayg› duruﬂuyla
baﬂlad›. TAYAD Baﬂkan› Av. Behiç
Aﬂc› yapt›¤› hoﬂgeldiniz konuﬂmas›nda bu ülkede ba¤›ms›zl›k, demokrasi k›saca sosyalizm mücadelesi verdiklerini, bu mücadelenin

gözalt›lar, tutsakl›klar ve ﬂehitlerle
sürdü¤ünü belirterek “bu bizim tercihimiz de¤il, iktidar›n bize dayatt›¤› bir bedeldir” dedi.
Hapishanelerden gelen mesajlar›n okundu¤u ﬂenli¤e ﬂair Ruhan
Mavruk ﬂiirleriyle kat›l›rken TAYAD Tiyatro Ekibi Ankara’ya giden
TAYAD’l› Aileler’in yapt›klar› görüﬂmelerle ilgili haz›rlad›klar› tiyatroyu oynad›lar.
Programda yer alan Suavi; fa-

Son olarak; “Bize sosyalizmin,
yeni insan›n yolunu gösteren kahraman ﬂehitlerimizi anmak için buraday›z. Onlar›n çizdi¤i yolda yürümeye çal›ﬂanlar olarak bugün onlar›n coﬂkusuna eriﬂmeye çal›ﬂ›yoruz”
diyerek sahneye ç›kan Grup Yorum
üyeleri, Kürt, Türk, Ermeni, ö¤renci, iﬂçi... gibi ayr›m›n olmad›¤›n›
ayn› sömürüyü yaﬂad›¤›n› söyledi.
500’ü aﬂk›n kiﬂinin kat›ld›¤› program Grup Yorum’un söyledi¤i türkü
ve marﬂlar eﬂli¤inde çekilen halaylarla son buldu.

Anka Kültür Merkezi’nde
Grup Yorum Konseri

dan sonra Grup Yorum sahne alarak
türkülerini 700 kiﬂiyle birlikte seslendirdi.

‹zmir Özgürlükler
Derne¤i’nde Aç›l›ﬂ Çay›

Avc›lar Anka Kültür Merkezi
aç›l›ﬂ›n› Grup Yorum konseriyle 19
Haziran’da gerçekleﬂtirdi. Sinevizyon gösterisiyle baﬂlayan aç›l›ﬂta
Anka Kültür Merkezi’nin amac› ve
faaliyetleri anlat›l›rken, halk›n yaﬂada¤› yoksullu¤un sebebinin emperyalizmin sömürü çark› oldu¤una, sömürünün devam›n›n katliamlarla ve tecrit zihniyetinin bütün yaﬂama sindirilmesiyle sa¤lanmaya
çal›ﬂ›ld›¤›na de¤inildi. Aç›klama-
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Armutlu halk›yla beraber ﬂark›lar›n› söyleyen Suavi’nin ard›ndan
Ankara Abdi ‹pekçi Park›’nda oturma eylemi yaparken ayn› zamanda
görüﬂmelere kat›lan Fahrettin Keskin ve Melek Akgün yapt›klar› görüﬂmeleri aktard›lar.

HABER

Yeﬂilyurt’ta Festival
20-21 Haziran’da Malatya Yeﬂilyurt ilçesinde “15. Yeﬂilyurt Kiraz
Kültür Ve Sanat Festivali” yap›ld›.
Yaklaﬂ›k 3000 kiﬂinin kat›ld›¤›
festival boyunca Malatya Haklar
Derne¤i üyeleri de “Yozlaﬂmaya Ve
Yoksullu¤a Karﬂ› Birleﬂelim” pankart› as›p stant açt›lar. Malatya
Haklar Derne¤i üyelerinin yapt›¤›
“ G ü l e r Z e re' ye Ö z g ü r l ü k ‹ ç i n
Siz de Bir ‹ m za A t › n ” ça¤r›s› halk
taraf›ndan yo¤un ilgiyle karﬂ›land›.
Aç›lan stantta ayr›ca ücretsiz
ulaﬂ›m kampanyas› için de imza
topland›.
Festivalde Yürüyüﬂ okurlar›
Yürüyüﬂ dergisinin tan›t›m ve sat›ﬂ›n› yaparak Yeﬂilyurt halk›na gerçekleri ulaﬂt›rd›lar.

‹zmir Özgürlükler Derne¤i 20
Haziran’da aç›l›ﬂ çay› yapt›. Programda ilk olarak demokratik mücadelenin anlat›ld›¤› bir konuﬂma yap›ld›. Yap›lan genel kurulda seçilen
yeni yönetim kurulu baﬂkan› Gökhan Özo¤lu ‹zmir Özgürlükler Derne¤i’nin amaçlar›n› ve mücadele tarihini anlatt›. ‹zmir Özgürlükler
Derne¤i Korosu’nun türküleriyle
efe oyunlar› oynand›.

Ac›payam'da Gün›ﬂ›¤›
Konseri
Ac›payam Gençlik Derne¤i
taraf›ndan “Yozlaﬂmaya Karﬂ› Birleﬂelim” ça¤r›s›yla 21 Haziran günü
Grup Gün›ﬂ›¤› konseri düzenlendi.
Yozlaﬂma konulu slayt gösterisinin
de yap›ld›¤› konser “Hakl›y›z Kazanaca¤›z” marﬂ›yla sona erdi.
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