www.yuruyus.com
Haftal›k Dergi / Say›: 187

12 EYLÜL DÜZEND‹R

5 Temmuz 2009
Fiyat›: 1 TL
(kdv dahil)

info@yuruyus.com

ADALET ‹STEMEK
NE HADD‹N‹ZE!
H‹ÇB‹R DÜZEN GÜCÜ
12 EYLÜLÜ YARGILAYAMAZ
TASF‹YE EDEMEZ!
O¤ul
öldürüldü
Babas›
kan içinde

12 Temmuzlar, Sivaslar,
19 Aral›klar, Tecrit zulmü,
12 Eylül’de De¤il,
Sonras›nda Yaﬂand›!

u Ça¤daﬂ Gemik’in POL‹S taraf›ndan
katledilmesi davas›nda POL‹S terörü!
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u Cevap, AKP’dir!
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ADALETTEN VAZGEÇMEYECE⁄‹Z!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
10 Temmuz - 1 6 Temmuz
Büyük Ölüm Orucu Direniﬂi’nin 60. ﬂehidiydi. Oligarﬂinin tahliye rüﬂvetine dayanan manevras›n› bozanlardan biri olarak,
tahliyesinden sonra da direniﬂi sürdürerek ölümsüzleﬂti.
1956 do¤umluydu. Devrimcili¤e sempatisi Mahirler’le baﬂlad›
ve o günden itibaren 25 y›l›n›n her an›, mücadele içinde, örSevgi ERDO⁄AN gütlülük içinde geçen bir devrimci oldu. Bu 25 y›lda, defalarca iﬂkencelerden geçti, tutsakl›klar yaﬂad›, say›s›z görevler üstlendi. Son üstlendi¤i görev, Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler sald›r›s›nda, Birinci Ölüm
Orucu Ekibi direniﬂçisi olarak sald›r›n›n önünde barikat olmakt›. 14 Temmuz
2001’de, 12 Temmuz’da katledilen eﬂi ‹brahim Erdo¤an’›n ölüm y›ldönümünden iki gün sonra ﬂehit düﬂtü.

14 Temmuz 1979’da “Emperyalizme, faﬂizme, pahal›l›¤a
ve iﬂsizli¤e karﬂ› mücadele” kampanyas›nda bildiri da¤›t›rken
jandarmalar taraf›ndan taranarak katledildi.

Hüseyin AKSOY

Nurten DEM‹R

14 Temmuz 1992’de ‹stanbul Kas›mpaﬂa’da bulunduklar› üs kuﬂat›ld›, çat›ﬂarak
ﬂehit düﬂtüler. Nurten, 1970 Elaz›¤ do¤umlu, Kürt milliyetindendir. Ocak 1992’den
itibaren SDB örgütlenmesi içinde görev
‹smail AKARÇEﬁME ald›. ‹smail, 1972 Giresun do¤umludur
ve 1991’den itibaren SDB üyesi olarak

Hasan Hüseyin
ONAT

Gülizar ﬁ‹MﬁEK

Emine TUNÇAL

Ali ERTÜRK

Hasan Hüseyin, Amasya Gümüﬂhac›köy’de do¤du.
Gümüﬂhac›köy Lisesi’nde DLMK çal›ﬂmas› içinde ve halkevi faaliyetlerinde yerald›. 1996’da halk›n adaletini
uygulamak için savaﬂç› oldu.

Han›m GÜL

R›za GÜNEﬁER

1965 Maraﬂ do¤umlu R›za, ‹stanbul Anadolu Yakas› emekçilerinin mücadelesinde yerald›. 92 Haziran’›nda Halk›n Gücü
gazetesinde çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›.

Devrimci hareketin bir taraftar› olarak mücadeleye kat›ld›.
1990’da gitti¤i Almanya’da da mücadelenin aktif bir emekçisi olarak çal›ﬂt›. 15 Temmuz 2001’de rahats›zl›¤› sonucu
aram›zdan ayr›ld›.

‹skender ERO⁄LU

Bu sayfay› ÇO⁄ALT! Komﬂuna, akrabalar›na, okul, iﬂ arkadaﬂlar›na ver!
Evine, iﬂyerine, okuluna, mahallene as! Ço¤alt, ço¤alal›m!

Ali, 1975’te Tokat Zile do¤du. Muharrem Karakuﬂ ﬂehit düﬂtü¤ünde o bir
savaﬂç› oldu. Israrla ekiplerinin ad›n›n Muharrem Karakuﬂ olmas›n› istemiﬂti.
Han›m Gül, o en zor günlerde dahi devrimci harekete kap›s›n› açan bir
yi¤it Anadolu kad›n›yd›.
15 Temmuz 1994’de S›vas’›n Zara ilçesi k›rsal›nda Kanl›çay›r Köyü
Otluçimen mezras›ndaki çat›ﬂmalarda ﬂehit düﬂtüler.

Nihat ﬁAH‹N

1965 Malatya Hekimhan do¤umlu

Gülnaz SARIO⁄LU olan Nihat, 78’de devrimci düﬂün-

celerle tan›ﬂt›. Ö¤retmen olarak içinde yer ald›¤› devrimci mücadelede,
1993 Haziran’›nda gerilla saflar›na
kat›ld›. Ahmet Karlangaç k›r birli¤inde komutan yard›mc›s› oldu. 1970
Antakya do¤umlu olan Gülnaz, müMurat KAYMAK Osman SÖNMEZ cadele saflar›na 1980’lerin ortalar›nda kat›ld›. 1993 yaz›nda da Sivas
da¤lar›na ad›m atarak gerilla saflar›nda yerini ald›. 1974 Sivas do¤umlu
olan Murat, 91’de k›sa bir süre baﬂka bir siyasetin saflar›nda yer ald›ktan sonra, ayn› y›l devrimci hareket saflar›nda yerini ald›. 91 yaz›nda gerillaya kat›ld›. 1961 Bursa Gemlik do¤umlu olan Osman, lise y›llar›nda
devrimcilerle tan›ﬂt›. 7 y›l tutsak olarak kald›. 91’de gerillaya kat›ld›.

1968 Malatya Kürecik do¤umludur. Mücadeleye
1989’da ‹stanbul Yenibosna’da kat›ld›. Son olarak milis
üyesiydi. 16 Temmuz 1993’de ‹stanbul ﬁirinevler’de
‹stanbul polisi taraf›ndan sokak ortas›nda kurﬂunlanarak katledildi.

12 Eylül sonras› y›llarda cezaevi direniﬂlerinde onurlu bir mücadele verdi. Tahliye olduktan sonra çal›ﬂt›¤› iﬂyerinde 16
Temmuz 1988’de elektrik çarpmas› sonucu kaybettik.

Bahattin ‹ﬁCAN

Gülizar, Sivas Kangal’a ba¤l› Topard›ç Köyü’ndendi.
Devrimci mücadeleyle köyüne gelen gerillalar arac›l›¤›yla tan›ﬂt›. Çal›ﬂmak için geldi¤i ‹stanbul'da mücadele
saflar›na kat›ld›.

Emine, Ankara'n›n Ayaﬂ ilçesinde do¤du. Mücadeleye Hacettepe Üniversitesi’nde Dev-Genç saflar›nda baﬂlad›. Önce Ankara Dev-Genç Komitesi'nde, sonra bölgede görevler ald›. 1996’da bir kurtuluﬂ savaﬂç›s›yd›.

görev ald›.

14 Temmuz 1993’de ‹stanbul ‹kitelli Parseller’de darbeci
kontra çetesi taraf›ndan pusu kurularak katledildi.

15 Temmuz 1996’da hapishanelerde sürmekte olan ölüm orucu direniﬂini desteklemek için ‹stanbul
Gültepe Merkezi’ne yönelik bir
eylemden sonra, Telsizler Mahallesi’nde bir evde kuﬂat›ld›lar. Oligarﬂinin sald›r›s›na sloganlar›yla ve ateﬂle
karﬂ›l›k verdiler. Çat›ﬂma sonunda
dört devrimci ﬂehit düﬂerken, ev sahibi Han›m Gül, evden d›ﬂar› ç›karken polis taraf›ndan yaralanarak
hastaneye kald›r›ld›. Hastanede yine
polis taraf›ndan 22 Temmuz’da
katledildi.

Kemal AYGÜL
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evlet faﬂist
tarzda örgütlendirilmiﬂti, ama bu faﬂizme ‘demokrasi’ ﬂal›
örtmek, zaman zaman
demokrasicilik oyunu oynamak gerekiyordu.”
ve teslim almak. Bizim gibi ülkelervan içinde b›rak›lmas›ndan, beﬂ on
itekim böyle yap›lm›ﬂt›r. Faﬂizde s›k s›k “teslim alma” politikalakiﬂinin gözalt›na al›nmas›ndan hamin üzerine bir demokrasi ﬂal›
r›ndan sözedilmesi tesadüf de¤ildir.
reketle “faﬂizm tespiti” mi yap›l›r
örtülmüﬂtür. Yukardaki sat›rlar ülkediyebilirler baz› akl› evveller. Evet
mizdeki devlet yap›lanmas›n›n ve
üzenin ideolojisi, kültürü, poliyapar›z. O kan revan içinde b›rakiﬂleyiﬂinin en özlü anlat›mlar›ndan
si, ordusu, y›llard›r boyun e¤man›n nas›l bir politikan›n ve o pobiridir. Hakl›y›z Kazanaca¤›z’da gemeyi, “ b i reylerin yaﬂam felsefesi”
litikan›n nas›l bir sosyo-ekonomik
çen yukar›daki tespit, ﬂu sözlerle dehaline getirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. “Halyap›n›n ürünü oldu¤unu biliyorsavam eder: “Yaln›z bu oyunun az da
k›n yaﬂam›na, bilincine nüfuz ediln›z, yapars›n›z. E¤er emperyalizmi
olsa bir bedeli vard›: Nispi demokmeliydi, yar›n›ndan endiﬂe duyan
tan›yorsan›z, bu ülkenin emperyarasi.” Ve oligarﬂinin en sevmedi¤i
insan, bugünle yaﬂamal›, gününü
lizmin yeni-sömürgesi olmaya baﬂyand› bu. Bu yüzden, durmaks›z›n
kurtarmal›yd›. Düzene duyulan teplad›¤› 1945’lerden bu yanaki süreci‘Haklar kötüye kullan›l›yor’ diye
ki baﬂka kanallara ak›t›lmal›yd›. ...
ni biliyorsan›z, Haﬂim Gemik’in baferyat ediyordu oligarﬂi. Ve hedef
Cuntalar, s›k›yönetimler, üniforma
ﬂ›ndan gömle¤ine akan kan, size
gösteriyordu: ‘Haklar yok edilsin!’”
fobisi halkta yarat›ld›kça, yeni-söçok ﬂey anlat›r. En baﬂta da faﬂizmi.
mürgecili¤in istedi¤i tek boyutlu inﬂte bu anlay›ﬂla, haklar her dönem
lkemizde
“demokrasi”
diye
suﬂu veya bu biçimde oligarﬂinin
sana yaklaﬂ›ld›. Aç›kça, otoriteye
nulan›n, faﬂizmin üstüne örtülk ö l e c e s a y g › d u y a n , b o y u n e¤ m e y e
sald›r›s›na u¤ram›ﬂt›r. Antalya’n›n
müﬂ bir ﬂaldan ibaret oldu¤unu göhaz›r, düﬂünce üretmeyen, geliﬂme“Adalet Saray›”nda inip kalkan
renler, ülkemizde olan biten her ﬂecoplar›n nedeni de ayn›yd›. Bu ülye kapal› bir toplumdu istenen...”
yi çok daha isabetli bir biçimde dekede “demokrasicilik oyunu” vard›;
(Hakl›y›z Kazanaca¤›z)
¤erlendirebilirler.
dolay›s›yla herkes mahkemelere
u felsefeyi toplumun belli kebaﬂvurabilir, hakk›n› arayabilirdi!
simlerine yaymakta belli baﬂaalktan “mutlak itaat”, “mutlak
Bu ülkede “demokrasicilik oyunu”
r›lar elde etmiﬂ olsalar da, bunu tüm
boyun e¤me” bekleyen bir devvard›; herkes, taleplerini yasal yoltopluma benimsetememiﬂlerdir. S›lettir. Oligarﬂik diktatörlük, demoklardan dile getirebilirdi. Ça¤daﬂ Gek›yönetimler, cuntalar, yozlaﬂt›rmarasicilik oyununa karﬂ›n, esas olamik’in ailesi, arkadaﬂlar› ve o ﬂehrin
n›n en uç noktalara t›rmand›r›ld›¤›
rak hak ve özgürlükler halk›n hakmücadele eden insanlar›, bu haklapolitikalar, her biri halka büyük zak› olarak görmez. Haklar ve özgürr›n› kullanmak için orada, mahkerarlar verse de, hiçbiri, halk›n mülükler düzen için bir anlamda “katmedeydiler. F a k a t d e m o k r a s i c i l i k
cadelesini yoketmeyi, devrim ve
lan›lmas›” gereken yüklerdir. ‹ﬂte
oyunu varsa, faﬂizm de vard›. Fasosyalizm mücadelesini bu toprakbu yüzden her türlü muhalefete ve
ﬂizm, “haklar›n kötüye kullan›lmalardan sökmeye yetmedi. Devrimcieleﬂtiriye karﬂ› bu kadar tahammüls›n›” engellemek için iﬂ baﬂ›ndayd›.
lerin varl›¤› ise, halk›n zulme, adasüzdür sistem. Bu yüzden, sistemin
‹ﬂkencecilerin infazc›lar›n cezalanletsizli¤e karﬂ› mücadesinin varl›¤›
halka hesap veren bir niteli¤i yokd›r›lmas›n› istemek de bir tür “hakdemekti. ‹ﬂte bir de buna tahammültur. Faﬂist devlet, yaln›z hesap sorar.
k›n kötüye kullan›m›”yd›. Bir iﬂsüzdür oligarﬂi. 12 Eylül cuntas›,
Faﬂist devlet yaln›z ceza verir. Bu
kenceci, infazc› polis hakk›nda dadevrimi ve devrimcileri yoketmek
ﬂekillenmenin sonucu olarak da fava aç›lmas› yeterli olmal›yd›, bakaiçindi. 1980’lerin ikinci yar›s›ndan
ﬂizmde d e v l e t ö l d ü r ü r ve adalet is n›n veya bir bürokrat›n özür dilemeitibaren yaﬂan›lan süreç cuntan›n da
t e y e m e z s i n i z ! Bunu sa¤laman›n
si de yeterli olmal›yd›; daha fazlas›bunu baﬂaramad›¤›n› gösterdi. 1990
yolu ise, tarihsel olarak bellidir:
n› isteyenlerin “niyetinden ﬂüphe
baﬂlar›ndan itibaren geliﬂtirilen poHalk› sindirmek, boyun e¤dirmek
ederdi” faﬂizm. Faﬂizm halktan
litikalar, emperyalizm ve oliﬂüphe etmekti.
garﬂinin iﬂbirli¤i içinde devriÜlkemizde “demokrasi” diye
yaﬂ›nda dal gibi delikanmi ve devrimcileri yoketmek
l›s›n› katletmiﬂlerdi Haiçin bir kez daha çok ﬂiddetli
sunulan›n, faﬂizmin üstüne örtülmüﬂ
ﬂim Gemik’in. Demokrasi varbir sald›r›ya geçti¤i y›llard›r.
bir ﬂaldan ibaret oldu¤unu görenler,
d›, hukuk vard›; öyle diyorlard›.
E¤er bu amaca ulaﬂ›l›rsa, adaülkemizde olan biten her ﬂeyi çok
Ona güvenip geldi mahkeme
let için mücadele de, haklar ve
daha isabetli bir biçimde
kap›s›na. Sonra faﬂizm kendini
özgürlükler için mücadele de
de¤erlendirebilirler.
gösterdi. Bir kaç kiﬂinin kan rebu topraklardan sökülüp at›l-
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m›ﬂ veya en alt düzeye indirilmiﬂ
olacakt›. Oligarﬂi bunu baﬂaramad›,
karﬂ›s›nda yine biz vard›k. Coplar›n, kurﬂunlar›n, hücrelerin hedefinde hala bizim olmam›z›n nedeni de
budur.
ligarﬂik diktatörlü¤e karﬂ› mücadele, halk›n varolma mücadelesidir, aﬂa¤›lanmaya karﬂ› onur
mücadelesidir. Ekmeksiz ve adaletsiz kalmama mücadelesidir. Gemikler’i meydanlara ç›karan da budur.
Ama oligarﬂik düzen de, AKP iktidar› arac›l›¤›yla halk› ekmeksiz ve
adaletsiz b›rakmakta daha pervas›zd›r.
nsanl›¤›n, halklar›n biny›llard›r süren kavgas›n›n iki temel aya¤› vard›r; ekmek ve
adalet. ‹syanlar, ayaklanmalar,
alt üst oluﬂlar, bunlardan do¤muﬂtur ço¤u zaman. Sömürüye
dayanan hiçbir düzen, halk›n
gerekti¤i kadar ekmek ve olmas› gerekti¤i gibi adalet veremez. K›yamet, yine bunlardan
kopacakt›r dünyan›n dört bir
yan›nda. Adaletsizli¤in ülkemizin her bir kar›ﬂ›nda büyüdü¤ünü görüyoruz. Burjuva
bas›n yay›n kurumlar›n›n ço¤u
kez s›radan cinayetler, cinnetler veya kan davas›, töre cinayeti olarak geçiﬂtirdi¤i olaylar›n bir ço¤unun kökenine inildi¤inde karﬂ›m›za yine bir adalet aray›ﬂ›
ç›kacakt›r. Keza, en kaba haliyle
h›rs›zl›klar›n önemli bir kesiminin
temelinde de ayn› aray›ﬂ, ayn› istek
vard›r; düzenin kendilerine hakkaniyetli bir ﬂekilde vermedi¤ini onlar
gayr› meﬂru yollardan almak istemektedirler. K›sacas›, adaletsizlik
halk›n hemen her kesimini ﬂu veya
bu biçimde sarsmakta, aray›ﬂlara
yöneltmektedir. Adaletsizlik, eﬂitsizlik, alabildi¤ine yayg›nlaﬂm›ﬂt›r
ve bu adaletsizli¤in “do¤al” oldu¤u
dayat›lmaktad›r adeta.
akamlara bak›n; sonki y›l içinde, polis 53 kiﬂiyi katletmiﬂtir.
Bu rakamlar› 12 Eylül cuntas›n›n
rakamlar›yla k›yaslay›n, nas›l bir
zulümle karﬂ› karﬂ›ya olundu¤u daha aç›k görülecektir. Kim bu kadar
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pervas›z teti¤e bast›r›yor, kim iﬂkencecileri, infazc›lar› mahkemelerde pervas›zca konuﬂturuyor, kim
evlad› katedilmiﬂ insanlar›n kafas›n›
k›rd›r›yor? Kim, ‹stanbul gibi devasa ﬂehirleri iﬂgal edip, terör estirtebiliyor. Kim katliamc›lar›n bu kadar
aleni bir ﬂekilde korunmas›n› sa¤l›yor? Kim?... Sorunun cevab›
AKP’dir. AKP oligarﬂik diktatörlük
ad›na hükümet etmektedir. Öyleyse
düﬂman›m›z o l i g a r ﬂ i k d i k t a t ö r l ü kt ü r. ‹ﬂkenceye karﬂ› ç›kman›n gere¤i, infazlara, ulusal bask›ya, her türlü hak ve özgürlük gasb›na karﬂ›

Halk, “AB demokrasisine”
raz› hale getirilmeye çal›ﬂ›l›yor.
Bu eski bir politikad›r ve buna
karﬂ› tav›r, düzen içi güçlerle,
reformistlerle devrimciler
aras›ndaki ayr›m aç›s›ndan da
önemli bir ölçüdür. Halk›n ve
devrimcilerin “aç›k faﬂizm mi,
parlamenter faﬂizm mi?” olmas›
konusunda bir tercihi sözkonusu
olamaz. “Darbe”lere karﬂ›
s›¤›n›lmas› ve desteklenmesi
gereken yer de AKP faﬂist
iktidar› de¤ildir.

ç›kman›n gere¤i, oligarﬂik diktatörlü¤e karﬂ› ç›kmakt›r. Oligarﬂik diktatörlük, emperyalizmle içiçedir.
Hak ve özgürlük mücadelesinin gere¤i, emperyalizm ve oligarﬂiye karﬂ› mücadeledir. Her ﬂey bu kadar
yal›nd›r.
ayat›n her alan›nda uygulanan
faﬂist terör bir yan›yla da halk›
“iyi kötü bir demokrasiye” raz› etmek içindir. Halk, “AB demokrasisine” raz› hale getirilmeye çal›ﬂ›l›yor. Bu eski bir politikad›r ve buna
karﬂ› tav›r, düzen içi güçlerle, reformistlerle devrimciler aras›ndaki ayr›m aç›s›ndan da önemli bir ölçüdür.
Halk›n ve devrimcilerin “aç›k fa ﬂ i z m m i , p a r l a m e n t e r faﬂizm mi?”
olmas› konusunda bir tercihi sözkonusu olamaz. “Darbe”lere karﬂ› s›¤›n›lmas› ve desteklenmesi gereken
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yer de AKP faﬂist iktidar› de¤ildir.
emokrasi mücadelesi sorununu, var oldu¤u düﬂünülen “burjuva demokrasisini”, faﬂizme karﬂ›
korumak ﬂeklinde ele almak, vahim
bir yanl›ﬂt›r. Aç›k faﬂizme, faﬂist
darbelere karﬂ› mücadelenin yolu,
parlamenter faﬂizme boyun e¤mek
de¤il, faﬂizme karﬂ› mücadeleyi her
alanda ve her biçimde yükseltmektir. Halk›n darbelerle, 12 Eylül’le
korkutulup, temelde onlardan fark›
olmayan AKP faﬂizmine raz› hale
getirilmesi, demokrasicilik oyununun bir aldatmacas›d›r ve sol bir gücün buna ortak olmas› kabul
edilemez.
ntalya Adalet Saray›’ndaki
tablonun bize gösterdi¤i bir
baﬂka gerçek, bu ülkede demokrasi mücadelesini de esas olarak
devrimcilerin ve onlar›n önderli¤inde o¤ullar› k›zlar› katledilenlerin, tutsak edilenlerin verdi¤idir. “Demokrasi” savunuculu¤unu kimseye b›rakmayan Avrupa Birlikçiler, reformistler, sol
ayd›nlar için, Ça¤daﬂ Gemik’in
katledilmesinin, Haﬂim Gemik’in gömle¤indeki kan›n bir
önemi de, demokrasiyle bir ilgisi de yoktur. Onlar›n infaz, iﬂkence davalar›na ilgi göstermeleri bile, ancak Avrupa’n›n o davalara ilgi göstermesiyle mümkündür. De¤ilse, dönüp bakmazlar.
Nitekim Engin Çeber davas›n›, Ça¤daﬂ Gemikler’in, Baran Tursunlar’›n
davalar›n›, 19-22 Aral›k katliam› davalar›n› onlar “demokrasi mücadelesinin bir parças›” olarak görmüyorlar. Ama demokrasi mücadelesi iﬂte
buradan geçer; buradan halk demokrasisine ulaﬂ›r. Bizim u¤runa
mücadele etti¤imiz demokrasi, burjuvazinin, emperyalizmin demokrasisi de¤il halk›n demokrasisidir. U¤runa mücadele etti¤imiz adalet, oligarﬂinin yarg›s›n›n adaleti de¤il,
halk için adalettir. Bizim demokrasimizde, bizim adaletimizde, hiçbir
ﬂeyin üzerinde ﬂal olmayacakt›r:
Demokrasimiz de, diktatörlü¤ümüz
de aç›k olacak; Haﬂim Gemikler için
demokrasi, onu kanlar içinde b›rakanlar için diktatörlük!
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Katile KAT‹L Demek Suç
Düzenin Adaleti Katilleri
Koruyan Adalettir
§“Vicdan›m rahat. Görevimi
yapt›m. Gerekirse yine
yapar›m” diyen katil polis
Mehmet Ergin’in görevi:

ADAM Ö LDÜRMEK...
§ Mahkemenin karar› üzerine
aile “As›l a daleti h alk s a¤la yacak” diyor. Ve mahkeme
heyeti halk›n adaletini duyunca
sald›r› emrini veriyor. Bu emir
korkular›n› aç›¤a ç›kar›yo r
Ben devletim diyor; katlederim,
kaybederim, iﬂkence yapar›m, tutuklar›m-hapsederim...
Kimse hesap soramaz, yasa da
benim, kanun da, adalet de...
Devletin polisi de bu mant›¤a
göre hareket ediyor. Her ﬂey devlet
için, devletin bekas› için her ﬂey
mübah...
Bu anlay›ﬂ›n sonucudur ki, katiller ç›k›p “Görevimi yapt›m.” diyebiliyor.
Nedir görevi polisin? “Dur ihtar›na uymad›”, “polise mukavemet
gösterdi” diyerek insanlar› katletmek mi? De¤ilse nedir bunlar? Polis en s›radan adliyelik bir olayda
bile çekip silah›n› insanlar› vurabiliyor. O da, “ben polisim” diyor, “ben
devletim” der gibi. Vuruyor, k›r›yor,
iﬂkence yap›yor, katlediyor.

Ben Devletim, KATLEDER‹M

K i m s e H E SAP S O R A M A Z
Antalya’da 27 Ekim 2008’de
Ça¤daﬂ Gemik, “dur” ihtar›na uymad›¤› gerekçesiyle Mehmet Ergin
adl› polis taraf›ndan katledilmiﬂti.
Ça¤daﬂ’›n ailesi ve Antalya Özgür-
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lükler Derne¤i katliam›n peﬂini
b›rakmad›klar› için polis katliam›n üstünü kolayca örtemedi.
Katliam›n peﬂini b›rakmad›klar›
için Ça¤daﬂ’›n ailesi defalarca kez
tehdit edildi. Evlad›n›n katillerinin yarg›lanmas› için ailenin yeni
bedelleri göze almas› gerekiyor.
26 Haziran’da Ça¤daﬂ’›n katliam davas›n›n ikinci duruﬂmas› yap›ld›. Mahkeme öncesi adliyenin
önünde Antalya Özgürlükler Derne¤i, ülkede yaﬂanan adaletsizli¤i
ve katliamlar› aç›klayan bir eylem
yapt›.
Ça¤daﬂ’›n ailesinin ve Antalya
Özgürlükler Derne¤i’nin katillerin peﬂini b›rakmamas› katliamc›lar› da rahats›z ediyordu. Antalya Adliyesi önüne yüzlerce polisin y›¤›lmas› bunun göstergesiydi. Davay›
sahiplenenlere aç›ktan gözda¤› veriliyordu.
Katillerin bu tavr› mahkeme salonunda daha da pervas›zlaﬂt›.
“ Vic d a n › m r a h a t . G ö r evi m i
y a pt›m. Ge r ek i rse yi ne ya p a r › m . ”
Katil polis Mehmet Ergin böyle
diyordu. Neymiﬂ görevi? Adam öldürmek!
Bu sözlerin sahibini
düﬂünün bir kere...
“Dur” ihtar›na uymad›
diye adam öldürüyor.
Bu katliam›n hiçbir gerekçesi olamaz. Gencecik bir insan›n yaﬂam›na son veriyor ve bunu
yapan polis öyle bir insanl›ktan ç›km›ﬂ ki
“vicdan›m rahat” diyebiliyor. Bu nas›l vicdand›r!
“Ül k e n i n e k m e k ,
s u kad a r adalete ihtiyac› var”

Antalya Özgürlükler Derne¤i 26
Haziran günü mahkeme önünde
yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda böyle
diyordu.
Adaletin “A”s›n›n olmad›¤› bir
düzende yaﬂ›yoruz. Bir baban›n evlad› katlediliyor. Böylesi bir düzende adalet olabilir mi?
Ça¤daﬂ’›n mahkemesine ça¤r›
için mahallede el ilan› da¤›t›l›rken
Ça¤daﬂ’› ö¤renerek benzer ﬂekilde
p o l i s t a r a f›n d a n 1 9 9 6 ’ d a ö l d ü r ülen ‹br ah i m E t li’nin ai lesi de dest e k v e rmek için mah ke meye geldi. Öldüren polis yalanc› ﬂahitlerle
1 ay sonra tahliye edilmiﬂ ve Ça¤daﬂ’›n mahkemesini ö¤rendikten
sonra bir umutla seslerini duyurmak
için gelmiﬂler mahkeme önüne.
Ça¤daﬂ’›n ailesi katil polisin
Vic d a n › m
mahkeme salonundaki “V
r a h a t . G ör evi mi yapt›m. Ge r ek i rse yi ne ya p ar › m ” sözlerine sessiz
kalm›yor, tepki gösteriyor. “KAT‹L” diye hayk›r›yor aile. Düzenin
adaletine güvenmiyor. O¤ullar›n›n
katledilmesi çok k›sa sürede düzeni
daha iyi tan›mas›na neden oluyor.
“Adaletin peﬂini b›rakmayaca¤›m” diyor Ça¤daﬂ’›n babas›. Ben
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o¤lumun tabutunu açarken, cans›z
bedenini görürken o¤lumun katilinin en büyük cezay› almas›na yemin ettim. O¤lumun omzuna elimi
vurdum ‘o¤lum, senin bu kan›n›n
yerde kalmamas› için bu can bedenden ayr›lsa bile asla vaz geçmeyece¤imi bil' dedim” diyor.
Ça¤daﬂ’›n ailesinin katliam›n
peﬂini b›rakmamas› mahkeme heyetine katliam›n gizlenmesi için davaya gizlilik karar› ald›r›yor.
Mahkemenin karar› üzerine aile
As›l ada le ti halk sa¤la ya c a k” di“A
yor. Ve mahkeme heyeti halk›n adaletini duyunca sald›r› emrini veriyor. Duruﬂma bitmiﬂ olmas›na ra¤men polislere aileyi gözalt›na almas›n› söylüyor. Baﬂta Ça¤daﬂ’›n babas› Haﬂim Gemik olmak üzere bütün aileye polis azg›nca sald›rd›. Bu
sald›r›y› d›ﬂar›da mahkemeyi bekleyen insanlar›n duymas› üzerine adliye binas›na girmesi ile sald›r› daha
da büyüdü. Biber gazlar›n›n yo¤un

kullan›ld›¤› sald›r›da onlarca insan
çeﬂitli yerlerinden yaraland›. Aralar›nda Antalya Özgürlükler Derne¤i’nden Yurdagül Gümüﬂ, Ümit Çimen, Ertu¤rul Sa¤lam, Keçel Türkkan’›n ve ailenin oldu¤u 17 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nan kiﬂiler uzun süre adliyede bekletildi. Bahçelievler
Karakolu’ndan gece geç saatlerde
10 kiﬂi savc›l›¤a ç›kar›lmadan, 7 kiﬂi ise 27 Haziran günü savc›l›ktan
serbest b›rak›ld›lar.

Baranlar’›n, Enginler’in,
Ça¤daﬂlar’›n Katili
“Vicdan› Rahat O lan
DEVLETT‹R!”
Ça¤daﬂ Gemik’in mahkemesinden sonra yaﬂanan sald›r› ve gözalt›
Antalya Özgürlükler Derne¤i, DHF,
Sosyalist Parti, EMEP, ÖDP, ÇHD,
D‹P Giriﬂimi taraf›ndan 27 Haziran
günü Antalya K›ﬂlahan Meyda-

Av. Behiç Aﬂc›: “‹nfazlar›n
Hedefi Tüm Halkt›r”
Ça¤daﬂ Gemik'in
infaz
edilmesinin ilk
duruﬂmas›nda
duruﬂma salonunda oturan polis amir ve müdürleri
varl›klar› ile yarg›lamay› etkilemeye çal›ﬂm›ﬂ, zaman zaman da d›ﬂar›ya ç›karak
tan›klar› yönlendirmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Aç›k olarak bu müdürler taraft›rlar. ‹kinci
duruﬂma ise polisin bu davadaki yerinin
aç›k olarak görüldü¤ü duruﬂma olmuﬂtur.
Duruﬂman›n bitimine do¤ru tahliyesini
isteyen san›k-tutuklu polis "vicdanen çok
rahat oldu¤unu..." söylemiﬂtir. Bir genci
öldüren kiﬂi fiilinin alt›nda ezilir ve böyle
konuﬂamaz. Oysa polis konuﬂmuﬂtur.
Kuﬂkusuz ki birileri ona bu cesareti vermiﬂtir. Ve o da vicdanen rahat oldu¤unu
söylemiﬂtir.
Antalya'da polis taraf›ndan infaz
edilen Ça¤daﬂ Gemik'in ailesine ve
davay› sahiplenen Özgürlükler Derne¤i üyelerine yönelik sald›r› tesadüfi ya da tekil bir olay de¤ildir.

Say›: 187

‹nfazlar iktidar politikas›d›r. ‹nfazlar›n hedefi de sadece devrimciler de¤ildir. Tüm halkt›r. ‹nfaz politikas› ilk uygulanmaya baﬂland›¤›nda devrimciler infaz edilmiﬂtir. Bu
politikan›n yarg› kurumlar› mahkemeler, hakim ve savc›lar da fark›ndad›r. Bundan dolay›d›r ki bütün infaz davalar›nda polislere beraat karar› verilmiﬂtir. Beraat kararlar› verilirken de bütün yasalar bir kenara
b›rak›lm›ﬂt›r. Örne¤in Küçükköy'de
polis taraf›ndan infaz edilen Süleyman Örs'ün vücudunda 60 kurﬂun
giriﬂi olmas›na ra¤men tek bir polis
yarg›lanm›ﬂ, o yarg›lanan polis de
"meﬂru müdafaa halinde bulundu¤u" gerekçesiyle beraat ettirilmiﬂtir.
Bugüne kadar infazlardan dolay› cezaland›r›lan tek bir polis yoktur. Polisin infaz etmeden iﬂkencede ya da
baﬂka türlü insan öldürdü¤ü durumlarda dahi beraat karar› verilmeye
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Beraat karar› verilemiyorsa dava zamanaﬂ›m›na sokularak

n›’nda protesto edildi.
“Ça¤daﬂlar’› Sahiplenmek Onurdur! Polis Terörüne Son” pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde 70 kiﬂi adalet talebini yükselten sloganlar›n› hayk›rd›.
Eylemde yap›lan aç›klamada
savc›l›¤›n davaya gizlilik karar›
koymas›na tepki gösterilirken “Polis, ülkenin her yerinde çocu¤undan,
gencine, yaﬂl›s›na halk›m›z›n her kesiminden insanlar›m›z› öldürüyor.
Sonra ç›k›p yarg›land›¤› mahkemede, “Vicdan›m rahat” diyebiliyor.
Bu cüreti, Baran Tursun’u öldüren
polisin komik ceza almas›ndan al›yor… Bu cüreti Antalya’da 1996’da
öldürülen ‹brahim Etli’nin katledilmesinin üzerinin örtülmesinden al›yor… Bu cüreti polis halka karﬂ›
yapt›¤› yüzlerce katliama karﬂ› cezaland›r›lmamas›ndan al›yor” sözleriyle aç›klama devam etti.
Ayn› gün Antalya ÇHD’de de
E¤itim-Sen’de bas›n toplant›s› yaparak yaﬂanan olaylar› protesto etti.
polisler kurtar›lm›ﬂt›r.
Son birkaç y›ld›r ise polislerin
infazlar›n›n devrimcilerle birlikte
halktan s›radan kiﬂileri de kapsamaya baﬂlad›¤›n› görüyoruz. Ama savc›lar›n ve hakimlerin polisleri korumas› tav›rlar› de¤iﬂmemiﬂtir. Elbette
savc› ve hakimler polisleri korurken
kendi baﬂlar›na karar alm›yorlar.
Yoksa Türkiye'nin dört bir yan›ndaki de¤iﬂik bir sürü mahkemenin polisin insan öldürmesinde hep ayn›
ﬂekilde beraat kararlar› vermesini
nas›l aç›klar›z? Üstelik yasa maddelerine ra¤men... Ama dört bir yandaki tüm mahkemeler ne olursa olsun
polislere beraat karar› vermeye çal›ﬂmakta, beraat karar› veremezlerse
en az cezalarla kurtarmaya çal›ﬂmaktad›rlar. ‹stisnai olarak bir mahkeme yarg›lanan polise ceza verirse
bu ceza karar› hemen yarg›tay taraf›ndan bozulmaktad›r. Böylece dosyan›n zamanaﬂ›m› ile kapanmas›
sa¤lanmaktad›r. Bunun da bir sürü
örne¤i vard›r.
Elbette bu merkezi organizasyonu siyasi iktidar sa¤layabilir. Ancak
siyasi iktidar›n koordinesi, e¤itimi
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ile böyle bir yarg›sal iﬂleyiﬂ sa¤lanmaktad›r. Yine pratik iﬂleyiﬂ nedeniyle de polislerin cezaland›r›lmas›n› sa¤lamak son derece zor olmaktad›r. Çünkü düzenleme böyle yap›lm›ﬂt›r. Polisin insan öldürmesi
olaylar›nda delilleri de yine polisler,
hatta öldüren polis toplamaktad›r.
Bu nedenle de çat›ﬂmas›z infaz edilen insanlar›n hemen yan›na silahlar
konulur, polisin iﬂledi¤i suçun tüm
delilleri yok edilirken, ölen kiﬂinin
suçlulu¤una iliﬂkin deliller yarat›l›r.
Bu iﬂleyiﬂi sa¤layan da yine düzendir. Siyasi iktidar bu iﬂleyiﬂi sa¤lamaktad›r. Çünkü onlara göre "polis
rejimin teminat›d›r" ve "polisin elini so¤utmamak gerekir."
Ça¤daﬂ Gemik’in gözalt›na al›nan aile üyeleri 24 saat gözalt›nda
tutulduktan sonra cumartesi günü
serbest b›rak›lm›ﬂlard›r. ﬁimdi haklar›nda davalar aç›lacak. ﬁimdi sormak gerekli adalet bunun neresinde? ‹ktidar bütün olarak polisi, savc›s› ve hakimiyle katil polisi korumuﬂtur. Evet ülkemizde büyük bir
adalet sorunu vard›r. En az›ndan bizim için vard›r. Ölen biz oluyoruz,
cezaland›r›lan da biz oluyoruz.
Sald›r› nedeniyle mahkeme baﬂkan› hakk›nda ﬂikayetçi olduk. Ça¤daﬂ Gemik'in ailesine sald›ran polis
hakk›nda suç duyurusunda bulunduk. Avukatlar›n haklar›n› k›s›tlamaya çal›ﬂan savc› ve hakimi ﬂikayet ettik. Elbette bunlar› yaparken
yapt›¤›m›z ﬂikayetlerin nas›l sonuçlanaca¤›na dair bir fikrimiz de var.
Ama ﬂikayetlerimizin takipçisi olaca¤›z. Polis, savc›l›k ve hakimler bu
davada aç›k olarak tarafl› olduklar›n›, taraflar›n›n öldüren polisin yan›
olduklar›n› göstermiﬂlerdir.
Biz de Ça¤daﬂ Gemik'in ailesinin yan›nday›z. Bundan sonra da
öyle olaca¤›z. Evet, bu sald›r› ayn›
zamanda davay› ve duruﬂmalar› izleyen demokratik kitle örgütlerine,
ayd›n ve sanatç›lara gözda¤›d›r. Bizim cevab›m›z ise davay› daha güçlü takip etmek olacakt›r. Elbette bu
davay› takip edece¤iz. Polis hak etti¤i cezaya çarpt›r›lana kadar takip
edece¤iz. Hem de daha güçlü olarak takip edece¤iz.
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ÇA⁄DAﬁ GEM‹K

‹ﬂkencecilere, Yarg›ya,
Bu Cüreti Veren Faﬂizmdir!
Ça¤daﬂ Gemik ve Baran Tursun, “dur ihtar›na uymad›¤›” gerekçesiyle polis taraf›ndan kurﬂunlan›p katledildiler. Engin Çeber,
Metris Hapishanesi’nde iﬂkencede
katledildi.
Onlar›n da anneleri vard›. Babalar›, kardeﬂleri, sözlüleri, akrabalar›, arkadaﬂlar› vard›.
Çocuklar›n›n, kardeﬂlerinin, yak›nlar›n›n, arkadaﬂlar›n›n katledilmesine sessiz kalmay›p adalet için
düzenin “adalet saraylar›”n›n
önünde seslerini yükselttiler.
Siz misiniz sesinizi yükselten?!
‹ﬂkenceci, infazc› polis, bu kez
de aileleri, çocuklar›n›n davalar›na
sahip ç›kt›klar› için tehdit ediyor,
taciz ediyor, sald›r›yor. Onlar›n davalar› sahiplenmesini engellemek
için sindirmeye çal›ﬂ›yor.
‹ﬂkencecilerin katletme hakk›
var ama ailelerin çocuklar›n› sahiplenme, hesap sorma hakk› yok!
H aﬂim Gemik, katledilen o¤lu
Ça¤daﬂ Gemik için adalet aramak
üzere gelmiﬂ adliyeye. Devlet kafas›n› k›r›yor, kanlar içinde b›rak›yor.
Ç a ¤daﬂ Gem i k’i katleden polis
Mehmet Ergün’ün kitleyi provoke
eden savunmas› karﬂ›s›nda, ailenin
gösterdi¤i do¤al tepki, polisin, kitleye vahﬂice sald›r›s›n›n bahanesi
oluyor. Çocu¤unun, akrabas›n›n,
arkadaﬂ›n›n öldürülmesini sineye
çekmeyen, katillerden hesap sorulmas›n› isteyen insanlar›n sahiplenmesini hazmedemeyen savc›l›k,
davaya gizlilik karar› koyuyor. ‹ﬂkenceci mahkemede pervas›zca savunma yap›yor. Mahkeme infazc›
polisten yana, adalet isteyenlere
karﬂ› kararlar veriyor.
Ailelerin çocuklar›n›n davalar›n› sahiplenmesini hazmedeyen
yarg› h›z›n› alamay›p ‹zmir’de Bar a n Tu rs u n’un katledilmesi davas›nda, adalet için mücadelesini kararl› bir ﬂekilde sürdüren aileye,

devletin cevab›, aileye dava açmak
oluyor. Baba Mehmet Tursun, anne
Berin Tursun ve k›zkardeﬂ ﬁelale
Tursun hakk›nda “davada yap›lan
iﬂlemleri k›nad›klar›” gerekçesiyle
Ceza Ya sas›n›n 301. maddesinden dava aç›ld›. Suçlar›(!) “ y a rg›
gör evini yap an› etkilem e ”, “ y a rg›
ve emniyet teﬂkil a tlar ›n› aﬂa¤›lam a k ”t›.
Engin Çeber davas›nda duruﬂma s›ras›nda iﬂkenceci gardiyan
Salim Geniﬂ, Engin’in k›zkardeﬂi
ﬁerife Tekin’i taciz etti. ‹ﬂkenceciler ahlaks›z ve pervas›zlar; davalar›n sahiplenmesini engellemek için
her türlü yönteme baﬂvuyorlar.
Öylesine pervas›zlar ki, “ma¤dur”lara, bir yak›n›n› kaybeden insana geleneksel olarak gösterilen o
asgari sayg›dan da uzaklar; evlatlar›n› kaybetmiﬂ insanlar›n karﬂ›s›na yine terörle, ahlaks›zl›kla ç›k›yorlar. Dahas›, sald›r›ya u¤rayan
bu insanlar›n bir ço¤u devrimci de
de¤iller. Ama buna ra¤men, düzen
ayn› vahﬂetle, ayn› ﬂiddetle sald›r›yor onlara da.
Çünkü “ A d a let is ti yor u z ! ” diyen her ses rahats›z ediyor düzeni.
O seslerin bo¤ulmas› için, polisine, askerine, gardiyan›na, yarg›s›na her türlü bask›y› yapma izni veriyor. Ve hepsi bu izni sonuna kadar kullan›yor, her türlü zulmü, ahlaks›zl›¤› yap›yorlar. Devlet taraf›ndan korunacaklar›ndan o kadar
eminler ki!
Yarg› da, polis de, gardiyanlar
da bu gücü, faﬂizmden al›yorlar.
‹ﬂkencecilere, infazc›lara, yarg›ya
bu cüreti veren faﬂizm, onlar› koruma kalkan›na alarak iﬂkencelerini, katliamlar›n›, adaletsizliklerini,
ahlaks›zl›klar›n› devam etmelerine
imkan sa¤l›yor. Tüm bunlar, faﬂist
devletin adaletsizlikten, halka karﬂ› terör uygulamaktan vazgeçmeyece¤ini gösteriyor.
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Engin Çeber Davas›’nda
adalet arayan bir baba

Ça¤daﬂ Gemik Davas›’nda
adalet arayan bir aile

Örgütsüz, çaresiz insanlar›n, sesini duyuramayanlar›n adalet aray›ﬂ›d›r bu. Polis her y›l, onlarca bazen
yüzlerce iﬂkencede ya da kurﬂunla,
copla veya baﬂka biçimlerde katlediyor. Ne r ede bu in s a nla r › n y a k › nl a r › , n e r ed e o n l a r › n a d a l e t i s t e y e n
h a y k›r › ﬂ lar › ?
Katliamlara, iﬂkencelere sessiz
kal›nd›¤›nda adaletsizlik kök salar
bu topraklarda. Adalet için mücadelenin önemi de iﬂte burada baﬂl›yor. Mesele, yaln›zca bir “bas›n
aç›klamas›” yapma meselesi de¤il elbette. Önemli olan halka giderek, kitleye ulaﬂarak, halk›n adalet duygular›n›, özlemini aç›¤a ç›kartabilmektir. Murat Polat ve ‹brahim Etli’nin aileleri mahkemeye
ça¤r› ilanlar›n› gördüler. Adalet isteme, seslerini duyurma cesaretini
gösterdiler. Ve bu cesareti gösterdikleri noktada adalet özleminde
yaln›z olmad›klar›n› gördüler.
Faﬂizm, halk› adalet aramamas›
için tehdit ediyor, bask› uyguluyor.
‹nsanlar› yaln›zlaﬂt›rarak çaresizleﬂtiriyor, umutsuzlaﬂt›r›yor. Böylece
adalet aramas›n› engelliyor.
Ülkemizde yarg› her zaman iktidarlar›n hizmetinde olmuﬂtur. Y›llard›r yaﬂanmakta olan yoksulluk,
zulüm yoksul halk için köklü bir
adaletsizlik do¤urmuﬂtur. Bu nedenle adalet, halk›n en çok özlemini
duydu¤u taleplerden biridir. Adaletsizli¤i kabul etmiﬂ bir toplum, sömürü ve zulümü onaylam›ﬂ bir toplumdur. Katledilen,, iﬂkence gören
yak›nlar›m›z için, kendimiz için
adalet istemek, adalet için mücadele etmek zorunday›z.
Adalet için mücadele, demokrasi
mücadelesinin en önemli parças›d›r.
Halk›n adalet duygular›n› aç›¤a ç›kard0›¤›m›z, örgütlü bir güce dönüﬂtürdü¤ümüz ölçüdür. Adalet
arayan baﬂka insanlara da yaln›z olmad›klar› göstermeliyiz. Adalet
mücadelesi, salt “yarg›sal”, “hukuksal” bir mücadele de¤ildir. Adliye
binalar›n›n önündeki mücadele,
savc›larla, hakimlerle, üç beﬂ tetikçi
katile karﬂ› verilen mücadele de¤il,
adaletli bir düzen için mücadeledir.

ADALET ARIYORLAR
Ça¤daﬂ Gemik’in mahkemesinde, adalet halk›n en önemli talebidir. Çocuklar›n›n davalar›na sahip
ç›kan aileler mahkeme önlerinde
“ A d a let is t i yo r u z ” diyorlar,
katledilen çocuklar› için bu adaletsiz düzende adalet ar›yorlar.
Baranlar, Ça¤daﬂlar, Enginler
her y›l katledilen onlarca insandan
aileleri, arkadaﬂlar›, yoldaﬂlar› davalar›na sahip ç›kt›¤› için isimleri
bilinenler... Ama ya bilinmeyenler?
Ça¤daﬂ Gemik’in mahkemesine
ellerinde Ça¤daﬂ’›n de¤il, baﬂka birinin resimleriyle bir aile daha kat›ld›. ‹ b r a h i m E tli’ydi resimdekinin
ad›. Ta 1996’da polis taraf›ndan
katledilmiﬂti. Ailesi, Ça¤daﬂ Gemik’in mahkemesine ça¤r› için mahallede el ilan› da¤›t›l›rken haberdar
olmuﬂtu bu mahkemeden ve adalet
için mücadeleden... 1996’da ‹brahim Etli’yi katleden polis, ya l a n c›
ﬂa h i t l e rle 1 ay sonra tahliye edilmiﬂti. Aile, Ça¤daﬂ’›n mahkemesini
ö¤rendikten sonra bir umutla, seslerini duyurmak için oradayd›.
Benzer bir olay Engir Çeber’in
mahkemesinde de yaﬂanm›ﬂt›. O¤lu
askeri hapishanede iﬂkence sonucu
katledilen baba Kenan Polat’› o¤luyla ilgili bas›nda ç›kan haberleri

“Adaletin Olmad›¤› Yerde
Direnmek Hakt›r”
Gençlik Federasyonu, Ça¤daﬂ Gemik'i öldüren polisin yarg›land›¤›
mahkemede, polisin, davay› izleyen
Ça¤daﬂ'›n ailesine ve Antalya Özgürlükler Dernekliler’e sald›r›s›na iliﬂkin

Say›: 187

Evlatlar›, polis, jandarma
t a r a f › n d a n k a t l e d i l e n l e r,
Adalet arayacak gücü
o l m a y a n l a r,
S e s i n i d u y u r a m a y a n l a r,
Baﬂvurabilece¤iniz bir y e r
var:
H a l k C e p h e s i ’ne g elin .
Bulundu¤unuz yerde H a kl a r ve Özgürlükler d e r n e kl e r i n e g el in .
Sesinizi, orada adalet arayanlar›n sesiyle birleﬂtirin!
derledi¤i bir dövizle Bak›rköy Adliyesi önündeki eyleme kat›lm›ﬂt›.
Baba o¤lunun askeri hapishanede
mahkum gömle¤ini giymemekte direndi¤i için hapishane gardiyanlar›
taraf›ndan cop ve sopayla dövüldü¤ünü, kaburgalar› k›r›lan, beyninde
ödem oluﬂan M ur a t P o l a t’›n, 27
Temmuz 2005’te öldü¤ünü anlatm›ﬂt›. Baba Kenan Polat, Engin Çeber davas›n›n bu ülkede iﬂkencede
katledilen t ü m i ns a n la r › n d a va s›
oldu¤unu belirterek, iﬂkencecilerden hesap sormak için davan›n desteklenmesini istemiﬂti.
26 Haziran’da yaz›l› bir aç›klama yay›nlad›. Bu sald›r›yla adaletin olmad›¤›n›n bir kez daha kan›tland›¤›n›n
vurgu yap›ld›¤› aç›klamada “Ülkemizde adalet halk için de¤il, burjuvalar için iﬂliyor. Katilleri, iﬂkencecileri
koruyup kolluyor” denildi.

ADALET
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Adalet ararken, sald›r›ya u¤rayanlar anlat›yor:
Haﬂim Gemik: “DAVRANIﬁLARININ SEBEB‹
B‹Z‹ KORKUTMAK, S‹ND‹RMEKT‹R.”
Yürüyüﬂ: Son mahkemede
sald›r›ya u¤rad›n›z. Yaraland›n›z.
Geçmiﬂ olsun. Nas›l oldu sald›r›, niye sald›rd›lar?
Haﬂim Gemik
(Ça¤daﬂ’›n Babas›): Polis çok rahatl›kla Ça¤daﬂ’›
vurdu¤unu söylüyordu. “Vicdanen
rahat›m'”demesi
bir aile olarak bizi
çileden ç›kartt›.
Tabi biz de o anda
“katil” diye “bu burada kalmayacak” diye ba¤›rd›k.
Biz bu davada hakl›y›z. Tabi ki
ben bir babay›m. Benim yerimde
hangi baba olsa ba¤›r›r. Hem çocu¤umuz vuruldu hem de hiç utanmadan bizi de, anneyi de dövdüler. Day›lar›n›, amcas›n›, teyzesinin çocuklar›n› dövdüler.
Tabi davran›ﬂlar›n›n sebebi bizi
korkutmak, sindirmektir. Ama biz
asla korkmay›z. Ne pahas›na olursa
olsun bunun peﬂini b›rakmay›z. Bunun peﬂini b›rakmam›z için Türkiye'de hukukun iyi çal›ﬂmas› gerekir.
Y ü r ü y ü ﬂ : Evlad›n›za sahip ç›kt›¤›n›z için, adalet istedi¤iniz için
bugüne kadar ne gibi bask›lar gördünüz, tehdit edildiniz mi?
H a ﬂ i m G e m i k : Bir evlad›na sahip ç›kmak bir baba olarak görevdir.
O¤lumuz öldürüldü¤ü zaman Emniyet’ten baﬂ sa¤l›¤› dilemek için görüﬂme haberi gönderdiler. Biz kesinlikle kabul etmedik.
Daha sonra eﬂim Sevim balkonda otururken ki, evimiz zemin kattad›r. Doblo tipi araba ile evin giriﬂ
kap›s›na gelip Sevim'i korkutmak
için bakm›ﬂlar. Sevim'in Ça¤daﬂ'›n
ölümünden beri psikolojisi iyi de¤il
ama o da onlara dik dik bakm›ﬂ.
Onun o davran›ﬂ›n› görünce çekip
gitmiﬂler.

10

RÖPORTAJ

Hiçbir tehditle, tacizle korkup
da asla davam›zdan vazgeçmeyiz.
Bunun sonuna kadar arkas›nda olaca¤›z.
Y ü r ü y ü ﬂ : Baﬂ›n›za telsizle vuruldu¤unu söyledikten sonra diyorsunuz ki “beni de öldürecekler” Bu
konuda suç durusunda bulundunuz
mu? Kim var bu tehdidin arkas›nda?
H a ﬂ i m G e m i k : Tabi ki, benim
hayat garantim oldu¤u söylenemez.
Beni koruyacak bir yasa m› var? Bu
baba ma¤durdur, evlad›n› kaybetmiﬂ deyip orda ac›yan biri oldu mu?
Hay›r. Bana daha kötü vurdular.
Sald›r›dan sonra Av. Münip Ermiﬂ'le savc›l›¤a ifade verip suç duyurusunda bulundum.
Bu tehdidin arkas›nda kim olabilir, Emniyet var tabi.
Burada demek ki Türkiye polisi
halka her ça¤r› yapt›¤›nda halka
“bize güvenin” diyor. Yaﬂad›¤›m
olaylardan dolay› polise hiç güvenim kalmad›.
Y ü r ü y ü ﬂ : Katiller, bu cüreti nereden al›yorlar sizce?
H a ﬂ i m G e m i k : Kendi baﬂlar›n›n
ba¤l› oldu¤u kurumdan al›yorlar.
Devletten al›yorlar.
Y ü r ü y ü ﬂ : Ça¤daﬂ için adaleti
aramaya devam edecek misiniz?
H a ﬂ i m G e m i k : Evet, benim bu
saatten sonra kaybedecek hiçbir ﬂeyim kalmam›ﬂt›r. Ben o¤lumun tabutunu açarken, cans›z bedenini görürken o¤lumun katilinin en büyük
cezay› almas›na yemin ettim. O¤lumun omzuna elimi vurdum “o¤lum
senin bu kan›n›n yerde kalmamas›
için bu can bedenden ayr›lsa bile asla vazgeçmeyece¤imi bil” dedim.

Sevim Gemik
“ BE N‹M Ç OCU ⁄U MU N B‹R
SUÇU YOKTU. B‹R MOTOS‹K -

LET‹N‹N EHL‹YET‹ YOKTU”
S e v i m G e m i k (Ça¤daﬂ Gemik'in annesi): Ben gece yatam›yorum. Ç›¤l›k at›yorum. Gündüz yaln›z kal›nca o¤lumu ça¤›r›yorum.
“Ça¤daﬂ nerdesin gel” diyorum.
Benim çocu¤umun suçu yoktu.
Bir motosikletinin ehliyeti yoktu.
Katil “piﬂman de¤ilim” diyor. Onun
çocu¤u ölse ne hisseder.
Bütün benli¤imle o¤lumu vuran
polisi ﬂiddetle k›n›yorum. Onun evlad› da benim evlad›m gibi kurﬂunlara gele!..

Habib E fe:
“BU
ÜLKEDE
ADALET ‹STEME N ‹N Ç O K B Ü Y Ü K
B E D E L‹ VAR. BU
BEDEL‹ ÖDEMEYE
HAZIRIZ”
Y ü r ü y ü ﬂ : ‹lk mahkemeye kalp ameliyat›
oldu¤unuz için Mersin'den gelememiﬂsiniz. Bu mahkemeye geldiniz.
Mahkemede sald›r› s›ras›nda dikkatimizi çeken bir ﬂey oldu. Sizin kalbinize tekme att›lar ve yumruk vurdular. Geçmiﬂ olsun. ﬁimdi nas›ls›n›z? Gözalt› s›ras›nda doktora götürüldünüz mü?
H a b i b E fe (Ça¤daﬂ'›n day›s›):
Sald›r›da hakl›s›n›z kalbime tekme
ve yumruk att›lar. Gözalt›nda doktora arkadaﬂlar›n ›srar› ile götürdüler. Götürdüler ama ilk olarak kardiyolojiye gitmem gerekirken ortopediye götürdüler. Daha sonra tekrar
›srarlar sonucunda kardiyolojiye
götürdüler.
Y ü r ü y ü ﬂ : Siz yaﬂananlarla ilgili
ne düﬂünüyorsunuz?
H a b i b E f e : Bu ülkede adalet istemenin çok büyük bedeli var. Bu
bedeli ödemeye haz›r›z. Gençlerimiz asl›nda Yunanistan'daki genç
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gibi de¤erlidir. Bu sistem gençleri
potansiyel suçlu görmemeli. Son
zamanlarda toplumsal bir bar›ﬂtan
bahsediyorlar. Bu ülkede iç bar›ﬂ›n
sa¤lanaca¤›na umudum yok. Analar
televizyonlarda çocuklar›n›n cesetlerini görüyorlar. Analar bu görüntüleri unutamaz.
Y ü r ü y ü ﬂ : Son mahkemede sald›r›ya u¤rad›n›z. Geçmiﬂ olsun. Nas›l oldu sald›r›, niye sald›rd›lar?
H a b i b E f e : Onlar mahkeme öncesi koﬂullanm›ﬂlard›. Mahkemeye
girerken sivil polisler bizi itip kak›yor, bize kafa sall›yorlard›. Ben sald›racaklar›n› tahmin ediyordum.
San›¤›n sözlerine tepkimiz do¤al. Bize yak›ﬂan, insana yak›ﬂan
tepkidir. Bu aç›dan da asla piﬂman
de¤iliz. Gerekirse bugün gene yapar›z. Mahkemeden ç›karken bizi gözalt›na alacaksan›z al›n dememize
ra¤men ›srarla vurdular.
Y ü r ü y ü ﬂ : Katiller, bu cüreti nereden al›yorlar sizce?
H a b i b E f e : Sistemden al›yorlar.
Bu yolla AB'ye girmek hayaldir.
Demokratikleﬂme anlam›nda bask›
ad›mlar› at›l›yor. Toplumun taleplerine de¤il, AB'nin iste¤i üzerine
göstermelik demokratik ad›mlar at›yor. Fakat sonuç bizlere yap›lan sald›r›d›r. Demokratikleﬂmeyi asl›nda
halk olarak biz yaratmal›y›z.
Y ü r ü y ü ﬂ : Ça¤daﬂ için adalet
aramaya devam edecek misiniz?
H a b i b E f e : Kesinlikle sonuna
kadar gidece¤iz. Elbette Ça¤daﬂ geri gelmeyecek ama adalet için, demokratikleﬂmek için bu u¤urda bir
damla, bir k›v›lc›m olacaksak sonu-

Biz bu davada hakl›y›z.
Ta b i k i b e n b i r b a b a y › m .
Benim y e r i m d e h a n g i
b a b a o l s a b a ¤ › r › r. Hem
çocu¤umuz vuruldu hem
de hiç utanmadan bizi de,
anneyi de d ö v d ü l e r.
Day›lar›n›, amcas›n›,
teyzesinin çocuklar›n›
d ö v d ü l e r.
Say›: 187

na kadar gidece¤iz.
Y ü r ü y ü ﬂ : Teﬂekkür ederiz.

Yurdagül Gümüﬂ:
(Antalya Ö zgürlükler
Derne¤i)
“BUGÜNE KADAR YAﬁANAN KAT L ‹ A M L A R I N
H‹ÇB‹R‹NDE GEREKL‹
ADALET‹N GÖRÜLMEMES‹NDEN A L I Y O R ”
Y ü r ü y ü ﬂ : Sald›r› nas›l gerçekleﬂti, nas›l geliﬂti? Antalya
polisinin bu konuda davan›n
sahiplenilmemesi do¤rultusunda
tehditleri aç›klamalar› var m›yd›?
Yu r d a g ü l G ü m üﬂ (Antalya Özgürlükler Derne¤i Çal›ﬂan›): Mahkeme esnas›nda Ça¤daﬂ’› öldüren
polis Mehmet Ergin “Vicdanen rahat›m. Ben görevimi yapt›m. Gerekirse yine yapar›m” diye konuﬂmas›yla aile do¤al olarak “Katil. Bunun hesab›n› soraca¤›z” diye ba¤›r›yor.
Hakim ba¤›ran iki yak›n› mahkeme d›ﬂ›na ç›kart›yor. Mahkeme
bitince di¤er aile yak›nlar› da öfkelerini ba¤›rarak gösteriyor. Hakim
bu defa polislere onlar›n gözalt›na
almas›n› söylüyor. Poliste bunu
bekledi¤i için hemen aileyi kordona
al›p ilk etapta anne ve baba olmak
üzere aileye sald›r›yor.
Biz d›ﬂar›dayd›k. Bir anda polislerin içeriye koﬂtu¤unu gördük. Onlar›n koﬂtu¤unu görünce d›ﬂar›da
mahkemenin sonucunu bekleyenler de içeriye koﬂtular. ‹çeri girdi¤imizde Ça¤daﬂ Gemik’in babas› Haﬂim Gemik'i 4 polis linç eder gibi
dövüyorlard›.
D›ﬂardan gelen kitle aileyi polisin elinden almak için koﬂtu fakat
bu defa bizlere cop, gazlarla sald›rd›lar. ‹lk mahkemeden beri bizlere
“adliyenin bahçesinde bas›n aç›klamas› yapamazs›n›z, savc›n›n kesin
talimat› var” diyerek tehditler savurdular.
Eyleme devam edersek zorla d›ﬂar› atacaklar›n› söylediler. Bunu ilk
mahkemede de söylemiﬂlerdi. ‹lk

mahkemede kitle olarak içeri girmek istemiﬂtik, o zaman da adliye
kap›s›nda arbede ç›km›ﬂt›. Bu defa
aile ve kurum temsilcilerinden de
girilsin diye bir grup olarak mahkemeye girilmiﬂti.
Bizlere yönelik
sivil polislerin izlemeleri, birbirlerine
göstermeleri ile bir
bask› ve tehditleri
vard›. Adliye’ye ailenin yan›na gitmek
için girdi¤imizde sivil ve çevikler bir
orduya sald›r›r gibi bize yöneldiler.
Bas›n aç›klamas›n› okuyan arkadaﬂ›m›z› hemen çembere al›p dövmeye baﬂlad›lar. Bu sald›r› için haz›rl›kl› idiler.
Y ü r ü y ü ﬂ : Sald›r›y› nas›l de¤erlendiriyorsunuz, niye sald›rd›lar
sizce?
Yu r a d a g ü l G ü m ü ﬂ : Aileye tehditkâr sözler savurarak davan›n takipçisi olmamalar› için sindirmek
istiyorlar. Davaya kat›lan herkese,
onun için özellikle ailesine ve akrabalar›na sald›rd›lar.
Ve ﬂunu görüyoruz ki, di¤er yaﬂanan olaylarda oldu¤u gibi polis
kimsenin bu mahkemenin takipçisi
olmas›n›, polisi fazla teﬂhir etmemesini istemiyor. Ölen bir çocu¤un
hakl› davas›n› sahiplenenlere polis
özellikle anne, baba ve akrabalar›na
mahkeme salonunda sald›r›p kafas›n› k›rd›lar. Bu olay bir kez daha bu
ülkenin polis devleti oldu¤unu gösteriyor.
Y ü r ü y ü ﬂ : Katiller bu cüreti nerden al›yor sizce?
Yu r d a g ü l G ü m ü ﬂ : Devletten.
Baﬂbakan’›n “polis rejimin güvencesidir” demesinden al›yor. Bugüne
kadar yaﬂanan katliamlar›n hiçbirinde gerekli adaletin görülmemesinden al›yor.
‹ﬂte en son örnek U¤ur Kaymaz.
Katilleri beraat etti. ‹ﬂte Baran Tursun'u öldüren polis 2 y›l 1 ay ceza
ald›. Onu da 15 ay yat›p ç›kacak.
Mehmet Ergin de bu sözleri söyleme gücünü polis devletine güvene-
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rek söyleyebiliyor. Katledilen insanlar›n katillerinin elini kolunu
sallayarak sokaklarda dolaﬂmas›,
cezas›z kalmas›ndan al›yor.
Y ü r ü y ü ﬂ : Antalya Özgürlükler
Derne¤i bu davayla neden ilgileniyor?
Yu r d a g ü l G ü m ü ﬂ : Bu davan›n
halka karﬂ› yap›lan bir sald›r› oldu¤undan ve bizim de dernek olarak
görevimiz oldu¤u için ilgileniyoruz.
Bizim derne¤imiz, “Özgürlükler
Derne¤i”. Halk›n özgürlü¤üne yönelik bir sald›r›, hatta katledilme
var. Halk›n adalet talebinin takipçisi oldu¤umuzdan bu davayla ilgileniyoruz. Ve bir gencin babas›nn›
hakl› bir ﬂekilde katillerin cezas›z
kalmamas›n›, adalet istemesinden
dolay› biz de dernek olarak ailenin
yan›nday›z. Mesela bu mahkemeye
Ça¤daﬂ gibi o¤lu öldürülen bir aile
Ça¤daﬂ'›n mahkemesi için halka da¤›tt›¤›m›z el ilan› ile olay› ö¤renip
gelmiﬂti. Anan›n o¤lu ‹brahim Etli,
1996' da öldürülmüﬂ.
Öldüren polis 1 ay yat›p ç›km›ﬂ.
1996'dan beri ailenin içi yan›yor .
Ama hiçbir ﬂey yapamam›ﬂlar Ça¤daﬂla birlikte bir ﬂey yapmak istemiﬂler. Bu aileye de sahip ç›kmak
bizim görevimiz.
Y ü r ü y ü ﬂ : Antalya'daki di¤er demokratik kitle örgütleri bu davaya
sahip ç›k›yorlar m›? Böyle bir ko-

Mesela bu mahkemeye
Ça¤daﬂ gibi o¤lu öldürülen
b i r aile Ça¤daﬂ'›n
mahkemesi için halka
d a¤›tt›¤›m›z el ilan› ile
o l a y › ö ¤ re n i p g el m iﬂ t i .
Anan›n o¤lu ‹brahim Etli,
1996' d a ö l d ü r ü l m ü ﬂ .
Ö l d ü ren pol is 1 a y ya t › p
ç›km›ﬂ. 19 9 6 ' d a n b e r i
ailenin içi yan›yor. Am a
hiç bir ﬂey yapamam›ﬂlar
Ç a ¤ d a ﬂ l a b i r l i k t e b i r ﬂey
y apmak ist emi ﬂler.
nuda kendilerinden bekleneni yap›yorlar m›? Mesela bu son duruﬂmaya kimler kat›ld›? Yapm›yorlarsa
neden?
Yu r d a g ü l G ü m ü ﬂ : Cenazeden
itibaren di¤er kitle örgütleri sahip
ç›kt›klar›n› söylüyorlar. Fakat mahkemenin duruﬂmalar›ndan önce bu
kurumlar› ziyaret ederek desteklerini istedik.
Her iki mahkemede de mahkemelerin ortak örgütlenmedi¤i gerekçesi ile temsili olarak kat›ld›lar.
‹lk mahkemeye kitle örgütlerinin
temsilcileri ile birlikte Alevi kurumlar› da kat›lm›ﬂt› ama bu mahkemeye kat›lmad›lar. Bu mahkemeye
DHF, Sosyalist Parti, EMEP, ÖDP,
TKP, KESK temsilcileri ve birkaç
insan› ile birlikte kat›ld›lar ki ilk

TAYAD’l› Aileler CHP’deydi
29 Haziran günü TAYAD’l› Aileler CHP ‹stanbul ‹l
Binas›’na gitti.
Daha önce Sohbet Hakk›’n›n uygulanmas› için Ankara’ya giden TAYAD’l› Aileler Abdi ‹pekçi Park›’nda
oturma eylemi yapm›ﬂlar ve milletvekilleriyle görüﬂüp
Adalet Bakan› ile görüﬂmek için randevu istemiﬂlerdi.
Adalet Bakan›’n›n randevu vermemesi üzerine Ceza ve
Tevkifevleri genel Müdürü Nizamettin Kalaman’la görüﬂen TAYAD’l› Aileler sohbet hakk›n›n›n uygulanmayaca¤› cevab›n› alm›ﬂlard›. Kalaman bu konuyla ilgili ,
verdi¤i cevab›n arkas›nda durmayarak böyle bir ﬂey
söylemedi¤ine dair bas›na aç›klamada bulundu.
Aileler CHP’ye giderek, konunun muhattab› olarak
görüﬂmek istedikleri Adalet Bakanl›¤›’ndan randevu
almas›n› istediler.
TAYAD’l› Aileler; “Hapishanelerde ölüm oruçlar›n›n yeniden baﬂlamas›ndan endiﬂeliyiz, çocuklar›m›z
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mahkemeden daha az bir kat›l›mlar›
vard›.
‹kinci mahkeme için kurumlar›
ziyaret ederken bizim davay› sahiplenmemizden dolay› DTP ile bir tart›ﬂma da yaﬂad›k.
Mahkemenin demokrasi platformu gibi oluﬂumlarla örgütlenmedi¤i
takdirde bize destek vermeyeceklerini aç›klad›lar.
En çok ac›y› ve bedeli onlar
ödedi¤i için babay› anlad›klar›n› ve
sadece babay› destekleyebileceklerini söylediler. Tart›ﬂma sonucunda
bize yaklaﬂ›mlar› do¤ru de¤ildi.
Bu partiler aileyi sahiplendiklerini söylüyorlar. Sahiplenme ad›na
cenaze sonras›nda mahkemelere
temsili destek d›ﬂ›nda bir ﬂey yapmad›lar.
Gerekçeleri de bizim davay› sahiplenip mahkemelere sürekli kat›lm›ﬂ olmam›zd›r. Ça¤daﬂ'› sahiplenmek bizim derne¤imizin var olma
nedenidir. Yoksa kendimizi inkar etmiﬂ oluruz.
Sald›r›dan sonra DTP d›ﬂ›ndaki
kurumlar birlikte tav›r gösterelim
demiﬂlerdi. Gözalt›ndaki di¤er arkadaﬂlar›n da ç›kmas› ile bas›n aç›klamas› yapmay› düﬂünüyorduk.
KESK d›ﬂ›ndaki kurumlarla birlikte
bas›n aç›klamas›n› yapt›k.

yeniden ölsün istemiyoruz. CHP’nin ana muhalefet
partisi olarak bu randevuyu alacak gücü var” dediler ve
bir sonuç ç›kana kadar da oradan ayr›lmayacaklar›n›
belirttiler.
CHP ‹l Baﬂkan› Gürsel Tekin’de TAYAD’l› Aileler’in yan›nda bir aç›klama yaparak, ailelerin hakl› bir
taleple geldiklerini ve milletvekillerini arayarak randevuyu ayarlamaya çal›ﬂt›klar›n›, sonucu beklemelerine
her hangi bir itirazlar›n›n olmad›¤›n› belirtti.
TBMM ‹nsan Haklar›
‹nceleme Komisyonu Baﬂkan› Zafer Üskül’ün hafta
içi TAYAD’l› Aileler’e görüﬂmek için randevu vermesi ve Adalet Bakan› ile
görüﬂmelerinde yard›mc›
olaca¤›na söylemesi üzerine TAYAD’l› Aileler
CHP’den ayr›ld›.

5 Temmuz 2009

TECR‹T VE TEDAV‹ ED‹LMEYEN HASTALIKLAR
TUTSAKLARI ÖLDÜRÜYOR!..
Sessiz ‹mha, AKP Eliyle Yürütülüyor...
“Önce dama¤›nda küçücük, bir
mercimek tanesi büyüklü¤ünde ﬂiﬂ
ç›km›ﬂt›. Doktora her zaman ç›k›lam›yordu. Ç›k›ld›¤›nda da, doktor
ﬂöyle bir bakar baﬂtan savard›.
O ﬂiﬂ zamanla a¤z›n›n içinde büyümeye, a¤r› vermeye baﬂlad›.
Hücrelerinin revir gününde doktora
ç›k›p göstermiﬂti. “Geçer” deyip
göndermiﬂlerdi.
Ama gün geçtikçe o a¤r›l› ﬂiﬂ büyümüﬂ ve a¤r›lar dayan›lmaz bir
noktaya gelmiﬂti. Art›k, a¤z›n› açmakta zorlan›yor, konuﬂmakta güçlük çekiyordu.
A¤r›lar› artm›ﬂ, uyku düzeni bozulmuﬂtu. Art›k, yemek yiyemiyordu. Yemek için a¤z›na ald›¤› her
lokma a¤z›na bat›yor, a¤z›ndaki yaray› azd›r›yordu.
O nedenle s›v› yiyecekler almas›
gerekiyordu. Ama hapishane idaresinin b›rakal›m diyet yeme¤i ç›karmas›n›, bir tas çorba, bir bardak süt
bile bulamad›¤› zamanlar çok oldu.
A¤r›l›, uykusuz geçen günler boyunca o ﬂiﬂ tümüyle a¤z›n› kapad›.
Art›k konuﬂamaz olmuﬂtu.
Bu iﬂkence tam 2 ay sürdü. 2 ay
sonra ancak, Adana Balcal› Hastahasi’ne sevk olabildi.
A¤z›n›n içindeki ﬂiﬂli¤in bir k›sm› al›nm›ﬂt› ameliyatla. Ama a¤r›
ve hastal›k devam ediyordu. “Tutuklu ko¤uﬂu dolu” demiﬂ ve yat›rmam›ﬂlard›.
Sonra tahliller gelmiﬂ ve kanser
oldu¤unu ö¤renmiﬂti...”
ﬁu anda kanser hastas› oldu¤u
için her gün ölüme biraz daha yaklaﬂan Güler Zere’nin yaﬂad›klar›n›n
özeti buydu.
Güler Zere’nin yaﬂad›klar›n› yar›n baﬂka tutsaklar yaﬂayacakt›r. Nitekim Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde adli bir dava nedeniyle 3 y›ld›r tutuklu olan Mustafa Demir, 22 May›s 2009 günü rahats›z-

Say›: 187

lanmas› üzerine hastahaneye kald›r›l›r.
Hastaneden tekerlekli sandalye
ile dönmüﬂtür. O gün hep kusar, yemek yiyemeyecek durumdad›r. Ve
24 May›s 2009 günü hücresinde
ölür. Mustafa Demir, geride eﬂini ve
3 çocu¤unu b›rak›r.
Hapishanelerdeki tecrit sistemi
öylesine vahﬂi ve ac›mas›zd›r ki,
hücrelere kapatt›¤› tutuklu ve hükümlüleri hastal›klara aç›k hale getirir.

Te c r i t S ü r d ü k ç e ,
Hastal›klar Artacak,
Ö l ü m l e r D eva m Ed ecek tir.
Tecrit ve hastal›k, birbirinden
ayr›lmayan iki kavram gibidir. Hatta iç içe geçmiﬂ iki kavramd›r bunlar. Tecritin sürdü¤ü hapishanelerde
hastal›k art›k “normal” hale gelmiﬂtir.
Hapishanelerdeki tecrit politikas› devam ettikçe, hasta tutsaklar›n,
hastal›ktan dolay› yaﬂam›n› yitiren
tutsaklar›n say›s›nda saklanamaz bir
art›ﬂ görüldü.
Nitekim, tecrit politikas›n›n uygulanmas›ndan bu yana hapishanelerde 306 tutuklu ve hükümlü yaﬂam›n› yitirdi.
Bu rakam, Türkiye hapishanelerindeki, sessiz imhan›n boyutunu ve
geldi¤i noktay› göstermesi aç›s›ndan önemlidir.
Sessiz imha tutsaklar› katlederek, sakat b›rakarak, hastal›klarla
tedavi etmeyip yaﬂatarak sürmektedir.
Mesele hapishanelerde hasta
olup olmamaktan öte bir sorundur.
“D›ﬂarda” da insan hasta olabilir.
Ancak sorun hapishanede uygulanan tecrit nedeniyle hastal›klar›n
h›zla artt›¤› gerçe¤idir.
Tecrit, hastal›klar›n geliﬂmesi,

ilerlemesi için öylesine uygun koﬂullar yaratm›ﬂt›r ki, ölümler ve
hastal›klar›n geldi¤i nokta ürkütücüdür.
Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutsaklar, s›n›rl› olanaklar›yla 150 tutsak’› kapsayan bir sa¤l›k
araﬂt›rmas› yapt›lar. Buna göre;
“1) Tutuklu ve hükümlü kitlesinin üçte birinden fazlas›nda var
olan 7 rahats›zl›¤›n dikkate al›nd›¤›nda, tecrit öncesine göre bu rahats›zl›klar ortalama 7 kat civar›nda art›ﬂ göstermiﬂtir. Yani rakamlara bak›p ﬂunu kesin olarak söyleyebiliriz:
Tecrit, fiziksel sornular› kat be kat
art›rmaktad›r.” (Tecrit; Yaﬂayanlar
Anlat›yor, Selami Kurnaz, Boran
Yay›nevi)
Tecritin sürüyor olmas› hastal›klar›, ölümleri art›r›rken, di¤er yandan da, tedavi etmeyerek, hastal›klar›n artmas›na ve ölümlere neden
olmuﬂlard›r.
Tecrit politikas› ile tutsaklar› teslim almaya çal›ﬂan oligarﬂi tutsaklar›n bilinçli olarak tedavisini engellemiﬂtir.
Bir hastal›k halinde, hastane
sevkleri engellenmiﬂ ya da geciktirilmiﬂtir. Tecrit ile tutsaklar teslim
al›nmaya çal›ﬂ›l›rken, sa¤l›k sorunu
da tutsaklara karﬂ› bir silah olarak
kullan›lm›ﬂt›r.
Oligarﬂinin tutsaklara bak›ﬂ aç›s›
ile do¤rudan ilgilidir bu sorun. Hapishanelerdeki tutsaklar› insan olarak görmeyen, sa¤l›¤› tutsaklar›n
hakk› olarak görmeyen bu mant›k
elbette sessiz imhay› devam ettirecektir.
Sessiz imha, teslim almay› tamamlayan bir politikad›r. Bunun
sonucudur ki, kolayca tedavi olacak
hastal›klar tedavi edilmedi. Bundan
dolay› tutsaklar yaﬂam›n› yitirdi, sakat kald›. AKP, bu politikay› bugün
sürdürmektedir.
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Düzen devrimcilere,
kendisine muhalif olan
h er k e s e ve h e r sese karﬂ›
ölüm istiyor. G ü l e r Z e re
için bir ﬂeyler y a p a n l a r,
yapmaya çal›ﬂanlar h e r
ﬂ e y d e n ö n c e Z e re ’ n i n
yaﬂam hakk›na sahip
ç › k m a k t a d › r l a r.

‹stanbul

Devrimci Tutsak Güler Zere’ye Her Yerden Destek

GÜLER ZERE SERBEST BIRAKILSIN
Güler Zere 14 y›ld›r tutsak 37
yaﬂ›nda bir devrimcidir. O ülkesinin
ba¤›ms›zl›¤› ve sosyalizm mücadelesinde tereddütsüz yer alm›ﬂ, tutsakl›k y›llar›nda da düﬂüncelerini
savunmaya devam etmiﬂtir. Kaç
operasyon yaﬂam›ﬂt›r, kaç devrimcinin, yoldaﬂ›n›n ölümüne tan›k olmuﬂtur, 19 Aral›k’ta zalime boyunu
e¤memiﬂ, tecrit sald›r›s›na tüm
inanc›yla direnmiﬂtir. Böyle oldu¤u
için de düzen onu öldürmek istiyor.
onun ölümünü bekliyor.
Düzen devrimcilere, kendisine
muhalif olan herkese ve her sese
karﬂ› ölüm istiyor. Güler Zere için
bir ﬂeyler yapanlar, yapmaya çal›ﬂanlar her ﬂeyden önce Zere’nin yaﬂam hakk›na sahip ç›kmaktad›rlar.
Her hafta sayfalar›m›zda Güler
Zere’ye özgürlük talebine yer veriyoruz. Bu talep her yerde dillendiriliyor ﬂimdi. Birçok ilde yap›lan eylemlerde herkesin yapabilece¤i bir
ﬂey var mesaj› veriliyor.

Mehmet Güvel; “Ergenekon davas›
san›klar› en ufak bir rahats›zl›klar›nda hemen tahliye ediliyorlar. Fakat devrimci tutsak Güler Zere kanser hastas› olmas›na ve tahliye edilmesi yönündeki raporlara ra¤men
tahliye edilmiyor. Bu çifte standart›
protesto ediyoruz? dedikten sonra
TAYAD’l› Aileler ad›na haz›rlanan
aç›klamay› okudu.
Güvel; Güler Zere’nin öldürümesine seyirci kalmama ça¤r›s›
yapt›.
Güvel’in ard›ndan konuﬂan ﬁair
Ruhan Mavruk; Albatros adl› ﬂiirini okudu. “Güler Zere Serbest B›rak›ls›n, Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme 140 kiﬂi kat›ld›. Eylemin ard›ndan TAYAD’›n haz›rlam›ﬂ oldu¤u 2000 bildiri ‹stiklal Caddesi’nde
da¤›t›ld›.

Öldürülmesine Seyirci
Kalmayal›m

27 Haziran günü Ankara’da TAYAD’l› Aileler; “Evlad›m›z, Güler
Zere tedavisi için serbest b›rak›lana kadar her cumartesi burada olaca¤›z. Yüksel Caddesi, ‹nsan Haklar› An›t› önündeyiz. Sesimizi daha
gür duyurmak için adalet arayan
herkesi buraya bekliyoruz” ça¤r›s›yla Yüksel Caddesi’nde bir eylem
yapt›. Eylemde; “Kanser Hastas›
Güler Zere’ye Özgürlük TAYAD’l›

TAYAD’l› Aileler 27 Haziran
günü ‹stanbul Taksim Tramvay Dura¤›’nda bir araya gelerek Güler Zere için özgürlük istedi. Aç›klamaya
ÇHD’li avukatlarda destek verdiler.
“Tecrit Öldürüyor Güler Zere serbest B›rak›ls›n” yazan bir pankart›n
aç›ld›¤› eylemde TAYAD üyesi
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GÜLER ZERE

H e rk es i n Yapabilece¤i Bi r
ﬁey Va r !

Aileler” pankart› aç›ld›. 80 kiﬂinin
kat›ld›¤› eyleme ‹vme Dergisi çal›ﬂanlar›, Marksist Bak›ﬂ, Sosyal- ‹ﬂ,
E¤itim-Sen’li memurlar ve Genel-‹ﬂ
yönetim kurulu destek verdi. Güler
Zere’nin foto¤raflar› ve “Güler Zere’ye Özgürlük, Yaﬂamas› ‹çin Seninde Yapa Bilece¤in Bir ﬁey Var,
Kanser Hastas› Güler Zere’ye Özgürlük, 10 Saatlik Sohbet Hakk›
Uygulans›n” dövizlerinin taﬂ›d›¤›
eylemde TAYAD ad›na Semiha
Eyilik bir aç›klama yapt›.
Eyilik aç›klamas›nda; “Taleplerimizi daha güçlü dillendirdi¤imizde Güler’ in özgürlü¤ünü kazanabiliriz. ‹ste¤imiz öyle atla deve de de¤il! AKP iktidar› emri alt›ndaki hapishanelerde yeni bir ölüm daha istemiyorsa yapmas› gereken ﬂimdiye
kadar izledi¤i tecrit politikas›ndan
vazgeçmeli. Güler Zere ve hasta tutuklular için yasada aç›kça belirtilen
hükmü derhal hayata geçirmelidir”
dedi.

M e r s i n K E S K : G ü l e r Z e re
Serbest B›rak›ls›n
KESK Mersin ﬁubeler Platformu Güler ZERE’nin serbest b›rak›lmas› için eylem yapt›. 26 Haziran
günü postahane önünde yap›lan eylemde KESK Mersin ﬁubeler Platformu ad›na E¤itim-Sen ﬁube Baﬂkan› Ahmet Antmen, bir bas›n aç›klamas› okudu.
Antmen yapt›¤› aç›klamada;
2000-2009 y›llar› aras›nda hapishanelerde 306 kiﬂinin yaﬂam›n› yitirdi¤ini belirterek, tutsakl›k koﬂullar›nda tedavisi mümkün olmayan
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kanser hastas› Güler ZERE’nin sa¤l›k durumu hakk›nda bilgi verdi.
AKP tecritte ›srar ettikçe hapishanelerden daha çok tabut ç›kaca¤›n› belirtti.
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, ‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi
Yenecek, Güler Zere Serbest B›rak›ls›n, Güler Zere’ye Özgürlük”
sloganlar›n›n ard›ndan topluca post a h a n e ye gi d e n K E S K ü y e le r i ,
G ü l e r Z e r e ’ n i n s e r b e s t b › r a k›lm a s› için A d a l e t B a k a n l› ¤ › ' n a
faks gönd e r di l e r.
Mersin’de TAYAD’l› Aileler de
29 Haziran günü “Güler Zere'ye
Özgürlük” kampanyas› kapsam›nda
bir eylem yapt›. Taﬂ Bina önünde
yap›lan eylemde tutuklu bulunan ve
kanser hastas› olan Güler Zere’nin
son durumu belirtildi.
TAYAD’l› aileler ad›na Hasan
Biber’in yapt›¤› aç›klamada; Güler’in sa¤l›k durumunun hapishanede kalmas›na elveriﬂli olmad›¤› yönündeki raporlara ra¤men hala Adana Bal›ca Hastanesi Mahkûm Ko¤uﬂu'ndaki HÜCRE'de tek baﬂ›na
yaﬂam savaﬂ›verdi¤ine de¤inildi.
Eyleme, DHF, Partizan, ‹HD, Halkevleri, SES destek verdi.

“ G ül e r Zer e B›rak›lana
K a d a r Mücadelemizi
S ü r d ü r ece¤ iz”
Adana TAYAD'l› Aileler, 26 Haziran günü, Güler Zere'ye Özgürlük
kampanyas› kapsam›nda bir bas›n
aç›klamas› yapt›. Adana adliyesi arka giriﬂinde yap›lan aç›klamada
ﬁemsettin Kalkan kampanya hakk›nda bilgi verdi.

Say›: 187

Adana
TAYAD ad›na Adnan Ö¤rü taraf›ndan yap›lan aç›klamada "TAYAD'l› Aileler olarak Güler ZERE
tahliye edilene kadar mücadelemizi
sürdürece¤iz, konuya duyarl›, kendine insan›m diyen herkesi bu konuya karﬂ› duyarl› olmaya ça¤›r›yor
ve diyoruz ki: Güler Zere için senin
de yapabilece¤in mutlaka bir ﬂey
vard›r" denildi.
"Hasta Tutsaklar Serbest b›rak›ls›n", "Güler Zere'ye Özgürlük" sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamaya 70
kiﬂi kat›ld›.
“Güler Zere’ye Özgürlük” kampanyas› çerçevesinde yaklaﬂ›k 1 ay
içinde toplanan 8064 imza 2 Temmuz günü Adana Merkez PTT’den
Adalet Bakanl›¤›’na gönderildi. Eyleme DHF, EMEP, Sosyalist Parti,
BDSP, ‹HD, DTP, ESP, Al›nteri ve
Mücadele Birli¤i kat›larak destek
verdi.
Ayr›ca Adana’da Güler Zere için
imza stand› ve radyo program› yap›ld›. 2 Temmuz günü Radyo Dünya’da yap›lan programda Zere’nin
serbest b›rak›lmas› istendi. Radyo
Dünya çal›ﬂanlar› bu talep için toplad›klar› 1500 imzay› TAYAD’l›lara
verdi.
1-2-3 Temmuz tarihlerinde Çakmak Caddesi Kültür Soka¤›’nda imza stand› aç›larak imza topland›.

ÇHD A d a n a ’ d a Aç›klama
Ya p t › : “ G ü l e r Z e re Derhal
Sal›verilmelidir!”
30 Haziran günü Adana Adliyesi
önünde Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i Genel Merkezi taraf›ndan Güler
Zere ile ilgili bir eylem düzenlendi.

Eylemde, ÇHD Genel Baﬂkan› Av.
Selçuk Koza¤açl› taraf›ndan yap›lan aç›klamada; “F Tipi ve tadilatl›
tecrit modeli, tutuklu ve hükümlülerin en baﬂta bedeni ve ruhi yap›lar›nda, yani sa¤l›klar›nda, onar›lmaz
yaralar açmaktad›r. Bu cezaevi modelinin uyguland›¤› dönem içerisinde, yüzlerce tutuklu/hükümlü infaz
sistemi kaynakl› ciddi ve kal›c› sa¤l›k sorunlar›na tutulmuﬂtur” denilerek F tipi ve tecrit hapishanelerde
yaﬂanan sa¤l›k sorunlar›na de¤inilirken di¤er yandan bu yüzden kanser hastas› olan Güler Zere’nin tahliye edilmesi istendi.
TAYAD, E¤itim-Sen, Emeklisen, ESP, EMEP, Sosyalist Parti,
Mücadele Birli¤i’nin de destek verdi¤i eyleme 75 kiﬂi kat›ld›.

“Ya ﬂ a m K o ﬂ u l l a r › n › n
Takipçisiyiz”
‹skenderun’da 3 Temmuz günü
Ayakkab› Boyac›lar Park›’nda yap›lan eylemle Güler Zere’ye özgürlük
istendi. Garip Polat taraf›ndan yap›lan aç›klamada Zere’nin yaﬂam koﬂullar›n›n takipçisi olacaklar›n› dile
getirdiler.

G ü l e r Z e re ' y e Ö z g ü r l ü k
TAYAD'l› Aileler 29 Haziran’da
Kocaeli ‹nsan Haklar› Park›’nda, bir
eylem yapt›lar. Bas›n aç›klamas›nda
"Güler Zere'ye Özgürlük, Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun" sloganlar› at›ld›.

‹ﬂte A K P Zihniyeti
Malatya'da TAYAD'l› Aileler ta-
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Mersin

raf›ndan 26 Haziran günü AKP
önünde eylem yap›ld›. Esen Kaya
taraf›ndan yap›lan aç›klamada “ayn›
yasalar›n geçerli oldu¤u ülkemizde
Ergenekon davas›ndan tutuklu bulunan Hurﬂit Tolonlar, ﬁener Eruygurlar baﬂ a¤r›s›ndan tahliye edilip,
özel hastanelerde tutulurken; sözkonusu Güler Zereler olunca tutsak
ölüme terk ediliyor. ‹ﬂte ülkemizdeki adalet, iﬂte AKP zihniyeti” sözlerine yer verildi.
Eyleme ESP, DTP, DHF ve Partizan eyleme kat›larak Güler Zere'ye özgürlük kampanyas›na destek
verdiler.

“ G ü l e r ‹çin Bir ‹ m z a d a
Bizden”
Güler Zere'ye Özgürlük kampanyas› Hakkâri'de Halk Cephesi
stand›yla halka duyuruldu. KESK
ve DTP'nin destek verdi¤i imza
stand›na yo¤un bir ilgi ve destek
oluﬂtu. 20 Haziran Cumartesi kurulan stant pazar günü Dicle Haber
Ajans›’na verilen k›sa bir röportajla
da bas›na duyuruldu.
Bir hafta aç›k kalan imza stand›nda "F Tipleri" ve tecritin siyasi
tutuklar›n hayatlar›n› nas›l tehdit etti¤inden, F Tiplerinin kaç›n›lmaz
sonucunun hastal›k ve ölümler oldu¤undan bahsedildi
Bas›na ve Hakkari halk›na Ergenekoncular›n sa¤l›k sorunlar› gerekçe gösterilerek tek tek serbest b›rak›l›rken kanser hastas› Güler ZERE'nin hastaneye sevk s›ras›nda ve
sevkten sonra tedaviye baﬂlamakta
geç hareket edilerek hastal›¤›n›n bilinçli olarak ilerletildi¤i ve bunun
da ülkemizdeki hapishaneler politi-
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‹skenderun

kas›n›n ve adaletin nas›l iﬂledi¤inin
aç›k bir örne¤i oldu¤u anlat›ld›.
Güler ZERE'nin acilen tahliye
edilmesinin önemi vurgulanarak,
Güler ZERE'ye özgürlük ça¤r›s›
tekrarland›.
Toplanan imzalar Adetle Bakanl›¤›'na gönderildi.

“ G ü l e r ’i n Ö lü sü n ü n Teslim
Edilmesini ‹stemiyoruz”
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i
(ÇHD) ve Hukukçular Derne¤i
‹stanbul Barosu’nda kanser hastas›
devrimci tutsak Güler Zere ile ilgili
bir bas›n toplant›s› yapt›.
‹stanbul Tabip Odas› Sekreteri
Hüseyin Demirdizen, Hukukçular
Derne¤i Baﬂkan› Kamil U¤ur Yaral›, Hukukçular Derne¤i Baﬂkan Yard›mc›s› Yasin ﬁanl›, ‹stanbul Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i Baﬂkan›
Taylan Tanay ve Güler Zere’nin day›s› Yetkin Zariç’in kat›ld›¤› bas›n
toplant›s›nda ilk olarak Hüseyin
Demirdizen konuﬂtu.
“Sa¤l›k konusunun en önemli
özelli¤i; zaman›nda ve gerekli t›bbi
bak›m alamazsa kiﬂiler telafisi olanakl› olmayan sonuçlar ortaya ç›kmaktad›r. Tutuklu ve hükümlüller
sa¤l›k kurumlar›nda belirli bir ﬂekilde tutulmalar› gerekli, ancak temel
haklar› olan onurlu, adil bir ﬂekilde
sa¤l›k bak›m› alma haklar› da var.
Karﬂ›laﬂt›klar› sorunlara göre tutuklu ve hükümlülerin karﬂ›laﬂt›klar›
sorunlara göre cezalar›n›n affedilmesi ya da cezalar›n›n d›ﬂar›da çekilmesi ya da sa¤l›k sorunlar›na çözebilecek hizmetin verilmesi gerekmektedir. Kanser gibi vakalarda ne

Hakkari

yaz›k ki d›ﬂar›daki kiﬂiler için bile
geri dönülmesi olmayan tablolarla
s›kl›kla karﬂ›laﬂ›yoruz.
Burada raporlara bakarak hapishane koﬂullar›nda tedavisinin mümkün olmad›¤› görülüyor. Umar›m ki
adalet Güler Zere henüz hayattayken uygulan›r” dedi.
Demirdizen’in ard›ndan Taylan
Tanay ÇHD ve Hukukçular Derne¤i
ad›na haz›rlad›klar› bas›n metnini
okudu.
Tanay aç›klamada; “Güler Zere
aç›k yasa hükümleri dikkate al›narak derhal serbest b›rak›lmal›d›r.
Aksi tutum ve uygulaman›n yeni bir
ölüme neden olaca¤› unutulmamal›d›r. Art›k gecikmeye tahammül bulunmamaktad›r” dedi.
Tanay’dan sonra söz alan Hukukçular Derne¤i baﬂkan› Kamil
U¤ur Yaral›’da art›k günlere oynand›¤›n› belirterek; “Türkiye’de istendi¤inde jet tahliyeler olmaktad›r.
Ergenekon davas›nda ﬂüpheli generaller serbest b›rak›ld›. Buradan
Adalet Bakanl›¤›’na sesleniyoruz;
Güler Zere serbest b›rak›lmal›d›r”
dedi.
Ard›ndan Hukuçlular Derne¤i
baﬂkan yard›mc›s› Yasin ﬁanl›; hukukun amac›n›n insan haklar›n›n
korumak oldu¤unu, Türkiye’deki
hukukun da insan haklar›n› kullanmak için kullan›lmas› gerekti¤ini ve
Güler Zere’nin tahliye edilmesi gerekti¤ini belirtti.
Son olarak konuﬂan Yetkin Zariç
ise ailesi olarak Güler Zere’yi daha
sa¤l›kl› bir ortamda tedavi ettirmek
istediklerini belirtti. Zariç; “Güler’in ölüsünün teslim edilmesini
istemiyoruz” dedi.
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Çeber'in maketini
görenler, etraf›ndakilere Engin'in
nas›l yaﬂam›n› yitirdi¤ini anlatt›.
Bir dergi okuru
duygulanarak EnDivri¤i ﬁenli¤i
gin'in foto¤raf›ndan yap›lm›ﬂ maketi
aln›ndan öptü. Yürüyüﬂ
dergisinin
Engin
Çeber'in satt›¤› dergi olmas› insanlar›n
ilgisini artt›rd›.
“Yürüyüﬂ Dergisi 5. Y›l›nda Yürüyüﬂ'ümüz Sürüyor” pankart›n›n
aç›ld›¤› ﬂenlikte Yürüyüﬂ dergilerinin bulundu¤u standa da ilgi büyüktü. Boran-Haziran yay›nc›l›¤›n kitaplar›n›n da sat›ld›¤› ﬂenlikte TAYAD'l› Aileler, Devrimci Alevi Komitesi, Gençlik Federasyonu stant
açt›lar. Her y›l geleneksel olarak yap›lan Divri¤i Pilav ve Kültür ﬁenli¤i
bu y›l Göktürk Köyü ﬁiﬂli Vakf› Piknik alan›nda gerçekleﬂtirildi. D‹SK,
demokratik kitle örgütleri ve sosyalist bas›n stantlar açarak kat›ld›lar.
Alevi halk›n›n kültürünün yok edilemeyece¤inin vurguland›¤› konuﬂmalarda özellikle "devletin alevisi
olmayaca¤›z" vurgusu yap›ld›. Sergimiz halk›n yaﬂad›¤› her yere, her
kesime ulaﬂmaya devam ediyor.

BES’te, Divri¤i ﬁenli¤i’nde
Yürüyüﬂ Sergisi
Yürüyüﬂ Dergisi’nin 5. y›l›na
girmesi dolay›s›yla haz›rlanan “Yürüyüﬂ 5. Y›l›nda Yürüyüﬂ’ümüz Sürüyor” sergisi ‹stanbul Bak›rköy’de
bulunan Büro Emekçileri Sendikas›
(BES) 1 No’lu ﬁube’de aç›ld›.
27 Haziran günü aç›l›ﬂ› yap›lan
sergide ilk olarak ﬁube Baﬂkan›
Dursun Do¤an; Yürüyüﬂ Dergisi
için haz›rlanm›ﬂ bildiriyi okudu ve
baﬂta Yürüyüﬂ Dergisi da¤›t›rken
gözalt›na al›n›p tutuklanan, karakolda ve Metris Hapishanesi’nde gördü¤ü iﬂkencelerle katledilen Engin
Çeber ve tüm devrim ﬂehitleri için
sayg› duruﬂu ça¤r›s› yapt›. Yoksul
emekçi mahallelerinde Yürüyüﬂ da¤›t›mc›lar›n›n mahalle halk›na Yürüyüﬂ sat›ﬂ›n› gösteren bir kurgunun
izlenmesinin ard›ndan, Yürüyüﬂ’ün
5. y›l›na girmesini kutlamak amac›yla pasta ikram edildi. Aç›l›ﬂ büro
emekçilerinin haz›rlay›p sundu¤u
türkülerle son buldu.
***
Sergimiz 28 Haziran günü Divri¤i
Pilav ve Kültür ﬁenli¤i'ndeydi. Sergiyi görmeye gelenlere, derginin 5. y›l›na iliﬂkin ç›kar›lan özel say›n›n da¤›t›m› yap›ld›. Sergide yer alan Engin

BES 1 No’lu ﬁb.

Say›: 187

Engin ‹çin
Adalet
Ferhat ‹çin
Adalet
Yürüyüﬂ dergisi da¤›t›rken s›r-t›ndan vurularak felç b›rak›lan Fer-hat Gerçek ve Ferhat için adalet is-tedi¤i için hapsedilen ve hapishane-de iﬂkence ile katledilen Engin Çe-ber için 28 Haziran günü adalet is-tendi.
Esenler’in Tepe Mahallesi Trafo
Meydan›’nda toplanan Halk Cephe-liler, “Ferhat’› Vuran Engin’i Katle--

Divri¤i ﬁenli¤i

TKM’DE YÜRÜYÜﬁ
Sergisi ‹zlenimi
18 Haziran günü Trakya Kültür Merkezi bahçesinde, “Yürüyüﬂ 5.Y›l›nda,Yürüyüﬂümüz sürüyor” sergisi
aç›ld›. ‹lk gün 300 adet sergi davetiyesi da¤›t›ld›, tek tek Yürüyüﬂ
dergisi tan›t›ld› ve sergi anlat›ld›.
Sergide ilk defa Yürüyüﬂ’le karﬂ›laﬂan bir baban›n “bak o¤lum, do¤ruyu hakl›y› yazm›ﬂlar” diye çocuklar›na Yürüyüﬂ’ü tan›tan insanlar›m›z›n olmas›, “Babaeski’mizde Yürüyüﬂ’ün sat›l›yor olmas› güzel” diyen üniversiteli gençlerle tan›ﬂ›lmas›, Babaeski d›ﬂ›ndan sergi için
gelen liseli ö¤rencilerin olmas›, yeni insanlara ulaﬂm›ﬂ olmas› serginin
güzel yan›yd›.

denler Cezaland›r›lmal›d›r. Adalet
‹stiyoruz!” yaz›l› bir pankart açt›lar.
Halk Cephesi ad›na, Seyit Güç-tekin taraf›ndan yap›lan aç›klama-da; “Susmad› Ferhat. Durduramad›-lar Enginler’in Yürüyüﬂ’ünü. Elinde
gerçeklerin sesi Yürüyüﬂ dergisiyle,
daha güçlü hayk›r›yor ﬂimdi” denil-di.Eylem 81 derginin sat›lmas›yla
soa erdi.
Ayn› gün Nurtepe-Güzeltepe’da
yap›lan eylemde de Ferhat için,
Engin için adalet istendi. Tar›k Ak-baba taraf›ndan yap›lan aç›klamada
“Bizler, haklar›m›z›n ve özgürlükle-rimizin gasp edilmedi¤i, ba¤›ms›z ve
demokratik bir ülkede yaﬂamak isti-yoruz” denildi.

SERG‹
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ve Menemen’de dergi tan›t›m›
y a p t › l a r.
Dergi tan›t›m› s›ras›nda yap›lan konuﬂmalarda
“Sivas katliam›n› sorumlusu devlettir, devrimci tutsaklara yönelik tecrit
devam ediyor” denildi.
25 Haziran günü Yürüyüﬂ okurla-r› taraf›ndan Elaz›¤'da Hozat gara-j›ndan baﬂlayarak hastaneler Cadde-si’nden Fevzi Çakmak Mahallesi’n-de kurulan Perﬂembe pazar›na kadar
Yürüyüﬂ dergisinin haftal›k tan›t›m›
ve sat›ﬂ› yap›ld›.
29 Haziran ve 1 Temmuz günleri
H a t a y Harbiye ve Samanda¤ belde-lerinde dergi da¤›t›m›na ç›kan okur-lar›m›z kanser hastas› olan Güler Ze-re’nin durumunu sordular.
28 Haziran günü A n t a l y a’n›n ge-cekondu semtlerinden biri olan Ge-bizli Mahallesi’nde “Yürüyüﬂ ve

Yürüyüﬂ’ün Sesi
Anadolu’nun Dört Bir Yan›nda
Yürüyüﬂ okurlar›, gerçekleri
halka ulaﬂt›rman›n heyecan›yla her
hafta halk›n kap›s›n› çal›yor, yeni
yeni insanlara dergimizi anlatarak
umudu yay›yorlar. Geçen hafta
yap›lan dergi da¤›t›mlar›nda 2
Temmuz Sivas katliam› lanetlenirken, sorumlulardan hesap sorulaca¤›
vurgusu yap›ld›.
M e r s i n'de 25 Haziran’da Musta-fa Kemal Mahallesi'nde Yürüyüﬂ
okurlar› dergilerini tan›tarak da¤›t›-m›n› yapt›lar. Derginin tan›t›m›nda
"Güler Zere'ye Özgürlük" kampan-yas› anlat›ld›. Mahalle halk› destek-lerini sunarken yoksulluk ve iﬂsizlik
sorunlar›n› anlatt›lar.
Yürüyüﬂ Dergisi okurlar› her hafta oldu¤u gibi bu haftada 28-29 Temmuz’da ‹ z m i r’in Yamanlar Mahallesi

“1 May›s’tan Ö¤renmek” Sergisi
Geçen sene Redfoto¤raf ve
ÇHD’nin haz›rlad›¤› “‹ﬂgal ‹stanbul’u May›s 2008” isimli foto¤raf
sergisinin devam› niteli¤inde olan,
“1 May›s’tan Ö¤renmek, Ö¤renmek ‹ﬂçi S›n›f›ndan” foto¤raf sergisi, ÇHD’de aç›ld›. 2009 1 May›s’›n› konu edinen sergi, Redfoto¤raf’›n yan› s›ra Nar Photos ve
Yürüyüﬂ dergisi gibi kolektiflerden
foto¤rafç›lar›n da aralar›nda bulundu¤u elli iki kiﬂinin eserlerinden
oluﬂuyor. Aç›l›ﬂta konuﬂma yapan
ÇHD ‹stanbul ﬁube Baﬂkan› Taylan Tanay, tüm dünyada iﬂçi s›n›f›n›n birlik ve dayan›ﬂma günü olarak kabul edilen 1 May›s’›n,
Türkiye gibi ülkelerde ayn› zamanda iﬂçiler için bir mücadele
günü oldu¤unu belirtti. D‹SK Genel Sekreteri Tayfun Görgün
ise 1 May›slar› yaratan iﬂçilere ve sergide yer alan, bu çabalar›
yans›tan eserleri meydana getiren foto¤rafç›lara teﬂekkür etti.
Konuﬂmalar›n ard›ndan kat›l›mc›lar, Grup Yorum’un vokalistlerinden Öznur Turan’›n eﬂli¤inde 1 May›s Marﬂ›’n› söylediler.
“1 May›s’tan Ö¤renmek, Ö¤renmek ‹ﬂçi S›n›f›ndan” isimli
foto¤raf sergisi, 3 Temmuz’a kadar ÇHD Sergi Salonu’nda aç›k
kalacak. Ayr›ca sergi, 4 Temmuz tarihinden itibaren s›rayla Kad›köy’de, Kartal’da, Taksim-Karﬂ› Sanat Galerisi’nde ve Avc›lar’da halkla buluﬂacak.
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Antalya
Adaletin” sesi yank›land› sokaklar-da. Yürüyüﬂ okurlar› çald›klar› her
kap›da Ça¤daﬂ Gemik’in mahkeme-sinde yaﬂanan sald›r› ve adaletsizli¤i
teﬂhir ettiler. Yaﬂanan katliamlar›n
devlet politikas› oldu¤unu belirten
Yürüyüﬂ okurlar› tecritle de sessiz
ölüme terk edilen Güler Zere’’yi an-latt›lar.
B u r s a’da 30 Haziran ve 2 Tem-muz günleri, Teleferik ve Kestel’de,
Yürüyüﬂ dergisinin sat›ﬂ› yap›ld›.
Teleferik’te dergi sat›ﬂ›nda, dergi
alan bir abla Güler Zere’nin resmini
görünce; “Devrimci tutsaklar›m›z›
sahiplenmeleyiz” diyerek Güler Ze-re’nin serbest b›rak›lmas› gerekti¤i-ni söyledi.

Katil Polise Ödül Gibi Ceza
Adana’n›n Ceyhan ‹lçesi’nde 29 Eylül
günü polisin sözde “dur” ihtar›na uymad›¤›
gerekçesi ile polis taraf›ndan katledilen
Murat Kasap’›n mahkemesi sona erdi. Polis Halil ‹brahim Y›ld›r›m’a iki y›l ceza verildi.
Murat Kasap’›n avukat› Gülﬂen Battal ise
yapt›¤› aç›klamada: biz kasten adam öldürmeye teﬂebbüsten yarg›lanmas›n› talep ettik,
mahkeme ise taksir ile ölüme sebebiyet vermekten dava açarak taksirden ceza verdi.
Biz bu karara yedi gün içerisinde itiraz edece¤iz, dedi.

Mersin'de Futbol Turnuvas›
Halk kültürünü koruma ve geliﬂtirme,
dostluk ve dayan›ﬂma ad› alt›nda Demirtaﬂ
Kültür ve Sanat Derne¤i taraf›nda futbol turnuvas› düzenlendi.
10-16 Haziran tarihleri aras›nda yap›lan
kay›tlar›n ard›ndan çekiliﬂler yap›ld›. Yaklaﬂ›k bir hafta süren maçlar sonucunda 28 Haziran günü son maçla birlikte Tatsan tak›m›
birinci oldu. Maçlar›n ard›ndan düzenlenen
törende madalyalar tak›larak, ikramlar sunuldu.
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Düzen 12 EYLÜL’ü Yarg›layamaz!

- Çünkü 12 Eylül Düzendir -

Anayasan›n geçici 15.
maddesinin kald›r›larak, faﬂist cunta lideri Evren’in yarg›lanmas› önerisi bir kez daha gündemde. Hat›rlanacakt›r, daha önce de defalarca
yap›ld› bu tart›ﬂma. Önerinin
bu defaki sahibi, CHP Genel
Baﬂkan› Deniz Baykal.
12 Eylül cuntas›n›n üzerinden 29 y›l, cuntac›lar›n
yarg›lanamayaca¤›n› garantiye alan 15. Maddeyi de
içeren Anayasa’n›n ç›kar›lmas›n›n üzerinden de 27 y›l geçti.
1982 Anayasas›nda bir çok de¤iﬂiklik yap›ld›, ama bu de¤iﬂikliklerin
hiçbiri anayasan›n özüne dokunmad›¤› gibi, hiçbir de¤iﬂiklikte de 15.
Madde kald›r›lmad›.
Peki ﬂimdi, Evren’i yarg›lamak,
12 Eylül’le hesaplaﬂmak, Baykal’›n
akl›na nereden geldi?
En baﬂ›ndan söyleyelim; bu öneri, 12 Eylül faﬂist cuntas› ile bir hesaplaﬂma amac› taﬂ›m›yor. Amac›n
cuntac›lar› yarg›lamak olmad›¤›
ﬂurdan bellidir; 29 y›ld›r susanlar,
12 Eylül cuntas›na suç ortakl›¤› yapanlar, cuntan›n KURDU⁄U DÜZEN‹ SÜRDÜRENLER, cunta liderlerini yarg›layamazlar...
Bugüne kadar cunta dönemi uygulamalar› ile ilgili k›l›n› bile k›p›rdatmayan, “Devleti korumak ad›na’’ 12 Eylül uygulamalar›n› savunan CHP ve Baykal’›n “yarg›lama”
önerisi hiç inand›r›c› de¤ildir.

H i ç b i r Düzen ‹çi Güç,
12 Eylül’ü Yarg › lay ama z!
Deniz Baykal’›n bu öneriyi gündeme getirmekteki amac›, AKP’yi
köﬂeye s›k›ﬂt›rmakt›r. “Madem darbelere karﬂ›s›n, hadi Evren’i yarg›la!” diye özetlenebilecek bir manevra yapm›ﬂt›r. Bu anlamda,
CHP’nin 12 Eylül’den hesap sorma
diye bir amac› olmay›p, 12 Eylülcü-
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Resimde ö n s›rada yer
alanlar,
12 Eylül generalleridir.
Peki a rkadakiler?
Onlar da c untan›n k urdu¤u
Bülent Ulusu Hükümeti’nin
üyeleridir. “Sivil”ler yani.
Generallerin a rkas›na b oy
boy dizilmekten hiç
rahats›zl›k duymam›ﬂlard›r.
O d önem h emen b ütün
burjuva p olitikac›lar›n›n
tavr› a yn›d›r.
Cunta t araf›ndan Z incir
bozan’da gözetim alt›na
al›nan D emirel bile, kendine
ba¤l› k adrolara, c untaya
hizmet etmelerini söylemiﬂtir.
Çünkü b ilmektedirler, ki,
cunta d evletti, c unta
emperyalizmdi.. Ve o nlar,
devlete, emperyalizme “asi”
olmazlard›..
lere karﬂ› olan tepkileri, oligarﬂi içi
ç a t › ﬂ m a d a kullanmaktad›r. Ve gercek ﬂudur ki, ne CHP ne AKP ve nede baﬂka bir düzen gücü, 12 Eylül’ü
yarg›layamaz.
Bunun neden böyle oldu¤unu
anlayabilmek için, 12 Eylül’ün ne
olup olmad›¤›n› ortaya koymak gerekir.

Türkiye’de demokrasinin geliﬂmemesini, Evrenler’in
yarg›lanmamas›na
ba¤layan, Evrenler’in yarg›lanmas›yla demokrasinin
önünün aç›laca¤›n›
ileri süren anlay›ﬂlar, 12 Eylül’ü de,
mevcut sistemi de
do¤ru tahlil edemiyorlar demektir.
Cuntac› generallerin yarg›lanmas›n› talep etmek, demokratik bir taleptir. Fakat, bundan
hareketle, sanki sistemin tüm niteli¤i
de¤iﬂecekmiﬂ gibi beklentiler yaratmak, dahas›, 12 Eylül’ü sadece
G E Ç M ‹ ﬁ gibi görmek ve göstermek, demokratik bir talebi, bir aldatmacaya dönüﬂtürebilir.
Mevcut iktidarlar, Evren’i de
yarg›layamaz kolay kolay. Fakat bir
kaç general yarg›lanm›ﬂ olsa bile
bu, 12 Eylül’ün yarg›lanmas› anlam›na gelmez.
Türkiye’de, 12 Eylül’den bu yana 29 y›l geçti. Bu 29 y›l içinde halk›n üzerindeki bask›, soygun ve talan 12 Eylül y›llar›n› geride b›rakan
boyutlara ulaﬂt›. 1990’lar›n baﬂlar›ndan bugüne kadar uygulanan infazlar, faili meçhuller, iﬂkencede
ölümler, 12 Eylül’le k›yaslanamayacak boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r. Buca,
Ü m r a n i y e , U l u c a n l a r, D i y a r b a k › r
hapishaneleri katliamlar›, 19-22
Aral›k katliam›, 12 Eylül döneminin hapishaneler vahﬂetini f e r s a h
f e r s a h g e r i d e b › r a k a n vahﬂetlerdir... Ve bu infaz, katliam sisteminin
temelleri de 12 Eylül’de döﬂenmiﬂtir. 1 2 E y l ü l s ü r m e k t e , s ü r d ü r ü l m e k t e d i r. 12 Eylül süren soygun ve
zulüm düzenidir. Durum buyken,
sanki infazlar, iﬂkenceler geride kalm›ﬂ gibi, sanki Evren, bu ülkenin
geçmiﬂindeki tek faﬂist diktatörmüﬂ
gibi düﬂünmek ve davranmak, oli-

12 EYLÜL
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garﬂinin demokrasi aldatmacas›na,
oyununa bir ﬂekilde ortak olmakt›r.
Özellikle küçük-burjuva kesimlerde 12 Eylül’e dair ciddi bir yan›lg› vard›r; 12 Eylül’ü neredeyse sadece rakamlarla, belli bilançolarla
aç›klamaktad›rlar. Fakat 12 Eylül
sadece 600 bin kiﬂinin gözalt›na
al›nmas› ve iﬂkence görmesinden,
dara¤açlar› kurulmas›ndan ibaret
de¤ildir. Bunlar, elbette 12 Eylül faﬂist cuntas›n›n baﬂvurdu¤u yöntemlerin sonuçlar›d›r. Fakat 12 Eylül
bunlardan daha fazlas›yd›.
12 Eylül cuntas›n›n gerçekleﬂtirilme nedeni, emperyalizmin ve oligarﬂinin politikalar›n›n pürüzsüz hayata geçirilebilmesi için susturulmuﬂ, sindirilmiﬂ ve teslim al›nm›ﬂ
bir toplum yaratmakt›. Bu anlamda,
cunta 10 y›ll›k bir program yapt›. Bu
10 y›ll›k program, cunta görünürde
“k›ﬂlas›na çekildi¤inde” bile, aç›k
faﬂizmin devam etmesini sa¤layacakt›. Nitekim cunta büyük bir engelle karﬂ›laﬂmadan bu program› hayata geçirdi. Bu süreç aç›k faﬂizmin
ku r u m s a l l a ﬂ t › r› l m a s › ’yd›.
O nedenle 12 Eylül faﬂist cunta
s›n›n kurumlaﬂt›rd›¤› yap›lanma,
1983’de seçimlerin yap›lmas› ile ortadan kalkmad›. Baﬂka bir deyiﬂle,
seçimlerin sonunda Turgut Özal liderli¤inde kurulan ANAP iktidar›yla
“demokrasiye dönülmedi”. 12 Eylül,
o günden bu yana sürmektedir. Kontrgerillas›, Mit’i, Jitem’i, YÖK’ü,
anayasas› ile, politikalar› ve zihniyeti ile 12 Eylül sürmektedir.

Hiç Gerçekleﬂmeyecek
Beklentiler
Son yar›m as›r›n tarihi, faﬂizmin
tasfiyesini düzen güçlerinden bekleyenlerin bu beklentilerinin hiçbir zaman gerçekleﬂmeyece¤inin tarihidir.
12 Eylül’ün, Evren’in yarg›lanmas›na büyük önem veren, onu demokratikleﬂmenin temel ölçütü sayan anlay›ﬂlar, s›k s›k ﬁili, Yunanistan, Arjantin gibi örnekleri veriyorlar. Ve fakat,
bu örnekler, onlar› kan›tlayan de¤il,
ç ü r ü t e n örneklerdir.
Faﬂist darbelerin yaﬂand›¤› çeﬂitli

20

12 EYLÜL

Evren E KS‹K
SÖYLEM‹ﬁT‹R. E ¤er
cunta v e c untan›n
uygulamalar› s uçsa,
TSK’n›n y an›nda,
emperyalistleri,
oligarﬂiyi de yarg›lamak
gerekir.
ülkelerde (Peru, Arjantin, Brezilya,
Burundi, Çad, ﬁili, Liberya, Ruanda
vd.), sonraki y›llarda, aç›k faﬂizm
döneminin uygulamalar›na iliﬂkin
komisyonlar kuruldu, yarg›lamalar
yap›ld›, kay›plar›n, iﬂkencelerin, katliamlar›n sorumlular› olarak baz› generaller yarg›land›. Ne var ki “hakikatlar›” aç›¤a ç›karma, “adaleti sa¤lama” ad›na kurulan bu komisyonlar›n ço¤u, genel olarak kiﬂileri aﬂan
bir soruﬂturma ve yarg›lama yapamad›lar, adaletin yerine getirilmesine de¤il, tam tersine zulmedenlerle
uzlaﬂmalara hizmet ettiler.
Daha da önemlisi, birincisi; ikide bir tekrarlanan “dünyadaki tüm
ülkeler de cuntac›l ar yarg›land›, bir
tek Türkiy e’d e kiler y a rg›la nma d›” ,
sözü do¤ru de¤ildir. Cuntalar, ad›
geçen ülkelerde de teﬂvikçileriyle,
finansörleriyle, halka karﬂ› iﬂledikleri tüm suçlarla bütün olarak yarg›lanmad›lar. ‹ k i n c i s i ; bu ülkelerin
bir ço¤unda halen faﬂizmin yürürlükte olmas›, darbecilerin yarg›lanmas›yla demokrasinin gelmesi aras›nda “otomatik” bir ba¤ olmad›¤›n›
göstermektedir. Sistem, gelece¤i
için, gerekti¤inde bir kaç generalini
de kurban verir.
Baykal’›n önerisine karﬂ›, faﬂist
cunta lideri Kenan Evren ﬂu cevab›
veriyordu: “ ...Genelkurmay Baﬂkan›’ndan, kuvvet komutanlar›ndan
bölük komutanlar›na kadar, emirler
itirazs›z uygulanm›ﬂt›r. E¤er bu suçsa o dönemde TSK’da görevli bütün
subaylar›n suçlu say›lmas› gerekir...’’ (26 Haziran 2009, Cumhuriyet)
Faﬂist ﬂef Evren’in dedi¤i do¤rudur; e¤er cuntay› yarg›layacaksan›z
tüm Ordu’yu yarg›lamal›s›n›z! Yukar›da “darbeciler yarg›land›” diye
say›lan ülkeler de dahil olmak üzere
hiçbir ülkede olmayan yanlardan bi-

ri de budur. Çünkü bu ülkelerde düzen güçlerinin gücü, ne ordu’yu
yarg›lamaya yeter, ne de buna yeltenebilirler. Çünkü, ordu, cuntalar›
gerçekleﬂtirirken, hiçbirinde “kendi
kafas›na” göre davranmam›ﬂ, cuntalar› emperyalizmin oligarﬂinin deste¤inde gerçekleﬂtirmiﬂ ve cunta dönemleri boyunca da emperyalizm
ve oligarﬂi için çal›ﬂm›ﬂt›r.
Fakat mesele, sadece ordunun
yarg›lan›p yarg›lanmamas› da de¤ildir. Evren EKS‹K SÖYLEM‹ﬁT‹R.
E¤er cunta ve cuntan›n uygulamalar› suçsa, TSK’n›n yan›nda, emperyalistleri, oligarﬂiyi de yarg›lamak
gerekir.
O halde özetlersek;

Birincisi; bu aç›dan 12 Eylül’ün yarg›lanmas› demek, emperyalizmin ve oligarﬂinin yarg›lanmas› demektir; ve bunu hiçbir düzen
gücü yapamaz.
‹kincisi; 12 Eylül’ün yarg›lanmas› demek, mevcut tüm düzen kurumlar›n›n, 12 Eylül anayasas›yla
ülkeyi yöneten tüm iktidarlar›n,
cuntan›n ç›kard›¤› yasalarla zulmeden tüm güvenlik kurumlar›n›n yarg›lanmas› demektir ve hiçbir düzen
gücü bunu da yapamaz.

Üçüncüsü; 12 Eylül hem kurumsal olarak, hem zihniyet olarak
süren bir olgudur ve herhangi bir iktidar gücünün 12 Eylül’aü yarg›lamas› demek, kendini yarg›lamas›
demektir ve bunu da yapamazlar.
Bunlar›n ›ﬂ›¤›nda, sorunu ﬂöyle
özetleyebiliriz: 1 2 E y l ü l ’ e K a r ﬂ ›
Mücadele Etmek, Düzene Karﬂ›
M ü c a d e l e E t m e k t i r. Düzenin içinde olup da, 12 Eylül’e karﬂ› ç›kanlar
veya karﬂ› gibi görünenler, tutars›z
ve riyakard›rlar. Amerikan ve Avrupa emperyalizmine karﬂ› ç›kmay›p
12 Eylül’e karﬂ› ç›kt›¤›n› iddia
edenler, riyakard›rlar.
Türkiye’nin sorunu yeni bir darbe olup- olmamas› sorunu de¤il, ülkemizin emperyalizme ba¤›ml› olmas› ve sürekli faﬂizm ile yönetilmesidir.12 Eylül, faﬂizmdir. Faﬂizmin belli bir dönemdeki ad›d›r. Ve
faﬂizm sorunu da iktidar sorunudur.

5 Temmuz 2009

DARBEC‹LER VE YALAKALARI

‹Y‹ TANIRIZ ONLARI;
KORKAK VE YALANCIDIRLAR!
12 Eylül faﬂist cuntas›n›n lideri
K e n a n E v ren, cuntac›lar›n yarg›lanmas›n› engelleyen Anayasan›n
geçici 15. maddesinin kald›r›lmas›
önerisine karﬂ› ﬂöyle dedi: “ E ¤ e r
halk ‘evet’ d e r, geçici 15. madde
kald›r›l›rsa, o zaman hiç yarg›lam a y a d a g e re k y o k , b e n i n t i h a r
e d e r i m ”.
Geçici madde 29 y›ld›r yürürlükte. Darbeciler bu maddeyle kendilerini koruma alt›na alm›ﬂlard›. Onlardan sonra gelen hiçbir iktidar bu
maddeye dokunmad›. Evren ve di¤er
cuntac›lar y›llarca bunun rahatl›¤›yla
yaﬂad›, korundu; ﬂimdi kalkm›ﬂ ‘intihar ederim’ diye at›p tutuyor!
Madem o kadar cesurdun, madem o kadar kendine güveniyordun
niye Anayasa’ya o maddeyi koydurdun? Niye Marmaris’te kaç kat güvenlik duvarlar› arkas›nda yaﬂad›n?
Her faﬂist diktatör gibi, Evren de
yalanc› ve korkakt›r.
En baﬂta darbeyi niye yapt›¤›n›
itiraf edemez. Evren ve o zamanki
Amerika’n›n
kuvvet komutanlar› “A
ç o c u k l a r›”yd›lar. Amerikan yönneticileri, darbeyi “bb i z i m ç oc u kl a r
y a p t ›” diye müjdelemiﬂti birbirine.
Ama Evren, halka, darbeyi hala
“sa¤dan, soldan gençlerimiz hayatlar›n› kaybediyordu” gibi masallarla anlatmaya çal›ﬂ›yor.
Arkalar›na ald›klar› Amerikan
deste¤iyle ülkede terör estirdiler,
yüzbinlerce insan› iﬂkenceden geçirdiler, hapishanelere att›lar, idam
ettiler, sendikalar›, bütün demokratik kitle örgütlerini kapatt›lar. Bunlar› yaparken çok cesur(!)dular.
Evren bugün bir de “12 Eylül’ü
halk desteklemiﬂtir” diye demagoji
yap›yor. Destekledi¤inizden o kadar
emindiniz de 1982 Anayasa oylamas›n› niye terör alt›nda yapt›n›z,
niye “gizli oy” gelene¤ini bile uygulayamay›p, adeta saydam zarflar-
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la terörünüzü sand›k baﬂlar›nda sürdürdünüz???
Yapt›klar›n›z çok do¤ruydu, halk›n menfaati içindi de neden o zaman halktan bu kadar korktunuz, o
gün de, sonras›nda da koruma ordular›yla halk›n içine ç›kmadan yaﬂad›n›z?
Evren, her faﬂist diktatör gibi
korkak, yalanc› ve bencildir.
Her konuﬂmas›nda ülkeyi nas›l
kurtard›¤›n› anlatan Evren, ﬂimdi
“ne olur ne olmaz” diye savunmaya
geçip, “Tek suçlu ben de¤ilim “o
dönemin bütün komutanlar› görüﬂ
birli¤inde darbe yapt›lar” diyor ve
ekliyor: “E¤er bu suçsa TSK’da
görevli bütün subaylar›n suçlu sa y›lmas› gerekir. Bir tek benim yarg› la nma mla da olma z.”
Evren’in cesareti, komutanl›¤›
buraya kadar!
Amerikan ç›karlar› için vatan›n›
satanlar›n, halk›n› iﬂkenceden geçirenlerin, kendi meslektaﬂlar›n›, arkadaﬂlar›n› satmas› do¤ald›r.
Darbecilerin kendilerini korumak için yapmayaca¤› ﬂey yoktur.
Onlar›n c a n › t a t l › d › r. Ama insanlar›
idam ederken çok cesurdular.
Evren suçlar›n› biliyor. Binlerce
insan›n kan› var ellerinde. Do¤rudur, ordu bir bütün olarak darbenin
içinde yerald›. 12 Eylül generalleri
ve onlardan sonra gelenler içinde
suç iﬂlememiﬂ olan› yoktur. Ama bu
kimsenin suçunu hafifletmez.
Kenan Evren Amerikan’›n, oligarﬂinin ç›karlar› için darbe yapm›ﬂ
bir halk düﬂman›d›r. Oligarﬂinin iktidarda kalmas› için darbe yapm›ﬂ
olanlar›n, oligarﬂi taraf›ndan yarg›lanmas› beklenemez.
*
Ertu¤rul Özkök, “Cuntac›lar›n
yarg›lanmas›” önerisine dair tart›ﬂmalara, Hürriyet’teki köﬂesinde

yazd›¤› “11 Eylül, 10, 9, 8, Eylül”
ve “Ya r g › y a B › r a k m a m ‹ n t i h a r
Ederim” baﬂl›kl› yaz›lar›yla kat›ld›.
(25-26 Haziran 2009)
Tahmin edilece¤i gibi, Evren’i
sahiplenen yaz›lard› bunlar. Evren’i
öven, savunan yaz›lar yazanlar, hiç
tart›ﬂmas›z faﬂist diktatörlerin avukatlar›d›r. Faﬂist diktatörler de, kimlerin “avukatlar›” oldu¤unu iyi biliyor. Evren, Özkök’ü aray›p “intihar
ederim” demagojileriyle kendini
aklamaya çal›ﬂ›rken, MHP’li Agah
Oktay Günay yaz›s› için “Gözlerinden öperim kardeﬂim. Eline s a¤ l›k” demek için ar›yor Özkök’ü.
Özkök darbecilerin avukatl›¤›n›
yaparken, kendinin ne oldu¤unu da
iyi biliyor; “Ne darbecili¤im kala cak, ne asker yalakal›¤›m” diyor.
Kalmayacak elbette. 12 Eylül’ün
hesab›n› sormaya kalkanlara karﬂ›,
“siz önce 11 Eylül’ün hesab›n› verin” diye ucuz “terör” demagojisi
yap›yor. H a y a t › n › Evren’e ve arkadaﬂlar›na borçlu oldu¤unu söylüyor.
Özkök yaln›zca hayat›n› de¤il,
bugünkü konumunu, servetini, halka karﬂ› psikolojik savaﬂ merkezi
gibi çal›ﬂan Hürriyet’te genel yay›n
yönetmeni olmas›n› da darbecilere
borçlu. Her f›rsatta devrimcilere
küfrederek, “her devletin derin bir
devlete ihtiyac› var” deyip kontrgerillaya sahip ç›karak, darbecileri savunarak kontrgerilla devletinin sad›k bir uﬂa¤›, tescilli bir halk düﬂman› oldu¤unu gösteriyor. Fakat
Özkök gibi avukatlar›n “savunmalar›” da Evren’i beraat ettiremez.
Evren, bir kan gölünün yarat›c›s›d›r.
Evren’i savunmakla Hitler’i, Mussoliniler’i savunmak farks›zd›r.
K O R K A K L A R I N , FAﬁ‹ST D ‹ KTAT Ö R L E R ‹ N A N C A K K O R KAK, A H L A K S I Z VE KAT L ‹A M C I AVUKAT L A R I olur. Özkök gibileri halka karﬂ› savaﬂta en
az darbeciler, kadar suçludurlar.

12 EYLÜL
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Öğretmenimiz
Tüm gecekondular, yoksul
halk›n yaﬂad›¤› her yer B‹Z‹M
OLMALIDIR.
Devrim kitlelerin eseri olacakt›r.
Bir avuç iﬂbirlikçi d›ﬂ›nda herkesi kazanabiliriz. HERKES‹ ÖRGÜTLEYEB‹L‹R‹Z.
Bunu yapmad›¤›m›zda kitle
çal›ﬂmam›z kiﬂilere ba¤l› kal›r ki
t›kanmas› ve yenilgisi kaç›n›lmazd›r.
DEVR‹M büyük büyük adamlar›n iyi niyetleri,
çok zeki insanlar›n
süper çal›ﬂmalar›
ile de¤il, halk›n örgütlenmesi ile kazan›lacakt›r.
Kitle çal›ﬂmas›
ve
örgütlenme
derken, her ﬂeyden önce kitle çal›ﬂmas›n›n örgütlü
ve ciddi bir faaliyet olarak ele al›nmas› gerekli¤inden söz ediyoruz.
Bu konu çal›ﬂma yapan arkadaﬂlar›m›z›n “yetene¤i ve becerisine” b›rak›lmamal›d›r.
Kendili¤indencili¤e b›rak›lmamal›d›r.
Birimde yer alan bütün örgütler; siyasi komiteler, çal›ﬂma
gruplar›, demokratik kitle örgütleri, meclisler, komisyonlar, ne
tür bir örgütlenme varsa hepsi,
bu konuyu ciddi bir sorun olarak
ele almal›y›z.
Ve yukar›dan planlayarak iradi bir çal›ﬂma olarak örgütlemeliyiz.
Halkla somut ve do¤rudan
iliﬂki kurmak, örgütlü bir iliﬂkiye
dönüﬂtü¤ünde gerçek muhtevas›n› bulacakt›r.
Bu nedenle iliﬂki geliﬂtirdi¤imiz her kiﬂiyi, bir örgütsel iliﬂki
içine almal›y›z, bunu hedeflemeliyiz.

Bir iliﬂkiye giderken, somut bir örgütlenmede yer
almas› önerisiyle gidebiliriz.
Neden?
Örgütsel iliﬂki, kitlelerin
e¤itiminde ve siyasallaﬂmas›nda
belirleyici rol oynar. Örgütlü bir
iliﬂkiye dönüﬂmeyen iliﬂkiler, bir
süre sonra yozlaﬂmaya ve tükenmeye mahkumdur. Bizi faaliyetsizli¤e ve karamsarl›¤a iter. ‹liﬂki
s›radan bir sohbet iliﬂkisine, muhabbetcili¤e dönüﬂerek iﬂlevsizleﬂir. T›kan›r. Kitlelerin örgütlenmesinde geliﬂtirici olmak yerine
geriletici olur. Zaman›m›z› boﬂa
harcatt›r›r.
En bilinçli kesimlerden, en
geri kesimlere kadar halk›, kitle-

çeﬂitli konulardan sorumlu örgütlenmeler kurabiliriz. Sokak
sokak yapt›¤›m›z örgütlenmelerde her sokakta onar onar, beﬂer
beﬂer, hatta ikiﬂer kiﬂilik gruplar
halinde örgütleyebiliriz halk›.
Örne¤in on kiﬂi soka¤›n sa¤l›k sorunlar›yla ilgilenecek.
Örne¤in beﬂ kiﬂi o sokaktaki
ﬂehit ailelerimizle ilgilenecek.
SAKATLARIMIZ ÖRNE⁄‹N
GÜNÜN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ
TEKERLEKL‹ SANDALYEDE,
CAMIN ÖNÜNDE GEÇ‹R‹RLER.
ONLARDAN ‹Y‹ SOKA⁄IMIZIN
GÜVENL‹KÇ‹S‹ OLAMAZ. Giren
ç›kan herkesi, her ﬂeyi gözlerler,
her türlü sald›r›ya karﬂ› uyan›k
gözlemciler,
adeta
SOKAK DEVR‹YELER‹ G‹B‹ soka¤›n güvenli¤ini sa¤larlar.

HERKES
ÖRGÜTLENEB‹L‹R
HERKES E⁄‹T‹LEB‹L‹R
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Ama c›m ›z is e tüm hal k›
örgütlü bir dur uma
getir mektir.
Bu n u n y o lu e n s › r ad a n , e n
g e r i b i l in ç s e v i ye s i n d e k i,
in s a n la r ›n b i l e i ç i n d e y e r
alabilece¤i örgütlenmeler
yaratmaktan geçer.
leri mutlaka örgütlü iliﬂki içine
çekmeyi baﬂarmal›y›z.
Halk Cephesi örgütlülü¤ünde
yer alabilecekler cephe örgütünde, demokratik kitle örgütlerinde
yer alabilecekler demokratik kitle örgütlerinde, farkl› örgütlenmeler içinde yer alabilecekler
farkl› örgütlenmelerde ama mutlaka örgütlenmeye çekilmeli, dahil edilmelidir.
Mahalleleri, sokak sokak,
apartman apartman, ev ev örgütlemeliyiz.
Hatta beﬂ on kiﬂiden oluﬂan

Gençlik örgütleri,
kad›n örgütleri, Alevi
örgütleri, ulusal taleplere hitap eden örgütler, bir çok çal›ﬂma
konusuna iliﬂkin komite ve komisyonlar,
spor örgütleri gibi çok
çeﬂitli örgütler kurabilmeliyiz.
ve TÜM GECEKONDULAR,
her yer, bir örgüt a¤› ile kuﬂat›lmal›d›r.
YOKSUL HALKIMIZIN, EN
YOKSULLARIN ÖRGÜTLER‹
OLMALIYIZ, SES‹ OLMALIYIZ,
ONLARIN D‹L‹NDE SÖ Z O L MALIYIZ.

Halk›n örgütlenmesi konusunda en çok düﬂülen hata, tek
boyutlu düﬂünmektir.
Bu, kendini siyasi muhteval›
örgütler d›ﬂ›nda örgütlenme çabas› olmamas›yla gösterir. Oysa
siyasi muhteval› örgütlerde s›n›rl› say›da insan yer alabilir.
Bizim amac›m›z ise tüm halk›
örgütlü bir duruma getirmektir.
Bunun yolu en s›radan, en geri bilinç seviyesindeki, insanlar›n
bile içinde yer alabilece¤i örgütlenmeler yaratmaktan geçer.
Bu konudaki yarat›c›l›¤›m›zda
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hiçbir s›n›r tan›mamal›y›z.
ﬁu muhtevada örgütlenme olur, bu muhtevada olmaz dememeliyiz.
Her muhtevada örgütlenmeler yap›labilir. Dayan›ﬂma örgütlerinden spor örgütlerine kadar her çeﬂit örgüt kurabiliriz. Örne¤in bir
demokratik kitle örgütünde
yer almaktan çekinen bir insan, mahallede gençlerin taleplerini karﬂ›lamaya yönelik bir spor örgütlenmesinde
pekalâ yer alabilir. Veya
örne¤in, hasta ve sakatlarla
ilgilenen dayan›ﬂma örgütlerinde yer alabilir. Böyle
onlarca çeﬂit örgüt biçimi
yaratabiliriz. Örne¤in yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelede
bir kaç çeﬂit örgüt ç›karabiliriz. Biri fuhuﬂla, biri mafyac›l›kla, biri uyuﬂturucuyla
mücadele komitesi olabilir.
Ayr›ca gençler bunlara karﬂ›
devriye birlikleri gibi sürecin
ihtiyac›na uygun her biçim
ve çeﬂitte örgütler alt›nda
toparlanabilir.
Bunlar›n her biri ayr› çal›ﬂma gerektirir. Ve siyasi
sorunlara duyarl› olmayan
fakat bu konularda duyarl›l›¤› olan insanlar pekala bizim
denetimimizde bu örgütler
içinde yer alabilirler.
Bu tür örgütlere kesinlikle dudak bükmemeli, hafife
almamal›y›z. Bunlara yönelik do¤ru politikalar izlersek,
günü geldi¤inde bunlar›n
her biri kitlelerin e¤itildi¤i,
siyasallaﬂt›r›ld›¤› ve harekete geçirildi¤i birer odak olacaklard›r. Yeter ki biz sab›rla, bilinçle ve iradi olarak
sorunun üzerinde dural›m,
uzun vadeli düﬂünelim.
Hiçbir ﬂey bilmiyorsak, örgütlü bir toplumun örgütsüz
bir toplumdan her halukarda
daha iyi oldu¤unu bilerek hareket edelim. Ve bu örgütleri
daha geniﬂ kitlelere gitmekte
ve siyasi çal›ﬂmalarda birer
araca dönüﬂtürelim.

Say›: 187

Keyfi tutuklamalar
Yorum ﬂark›lar›yla
protesto edildi
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i,
28 Haziran günü yapt›¤› eylemle
Grup Yorum konseri öncesi Trabzon
ve Samsun’da tutuklananlar›n serbest
b›rak›lmas›n› istedi.
“Grup Yorum Konseri Düzenledikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n!” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eylemde iktidar›n demokratik kurumlara
ve çal›ﬂanlar›na yönelik bask›lar›
at›lan sloganlarla da teﬂhir edilerek,
adalet istendi.
eylemde okunan aç›klamada; demokratik kurumlar› yok etmek isteyen
AKP iktidar›n›n uydurma gerekçelerle
her türlü hukuksuzlu¤a baﬂvurdu¤unu
ifade edilirken, “Soruyoruz size; konser düzenlemek suç mudur?” denildi.
Yaﬂanan her türlü bask› ve engelle-

melere ra¤men haklar ve özgürlükler
mücadelesi vermekten vazgeçmeyeceklerini ifade eden dernek üyeleri;
arkadaﬂlar› serbest b›rak›lana kadar
her hafta ayn› yerde bu hukuksuzlu¤u
teﬂhir edeceklerini ve taleplerini dile
getireceklerini söylediler.
Eyleme Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar’dan Ercan Ayd›n da kat›ld›. Ercan
Ayd›n, konser düzenlemenin suç say›lamayaca¤›n› ifade ederek; “Biz de bu
hukuksuzlu¤u Grup Yorum ﬂark›lar›
söyleyerek, halay çekerek protesto
ediyoruz” ﬂeklinde konuﬂtu ve Grup
Yorum’un “Gel ki ﬁafaklar Tutuﬂsun”
isimli ﬂark›s›n› söyledi.

Samsun t utuklular›yla d ayan›ﬂmak i çin:
S a m s u n K a p a l › H a p i s h a n e s i K a d › n l a r Ko¤uﬂu : Günay Özarslan,
Hayriye Gündüz
S a m s u n K a p a l › H a p i s h a n e s i : Ali Kemal Âﬂ›k, Muhammed Ayvaz, ‹hsan
Özdil
E r z u r u m K a p a l › H a p i s h a n e s i K a d › n l a r Ko¤uﬂu : Yeliz K›l›ç, Songül Öktem,
Zeynep Erdu¤rul, Banu Özcan, Zeynep Gonca Karakoç
E r z u r u m K a p a l › H a p i s h a n e s i : Hasan To¤an, ‹smet Kurukafa, Çetin Güven,
Hasan Basri Y›ld›z

Abdal Musa An›ld›
18-21 Haziran 2009 tarihleri aras›nda, Alevi
halk›n›n öncülerinden Abdal Musa, türbesinin
bulundu¤u Antalya'n›n Elmal› ilçesine ba¤l› Tekke Köyü’nde konserler, cem törenleri ile an›ld›.
18 Haziran günü Antalya Özgürlükler Derne¤i de
stand›n› kurarak anmaya kat›ld›.
Antalya Özgürlükler Derne¤i stand›nda bulunan kitap, dergi ve el ürünleri ilgi gördü. 20 Haziran günü, standa as›lan Ça¤daﬂ Gemik'in resimleri ve mahkemeye ça¤r› için da¤›t›lan bildirilerle polisin katliamc› yüzü teﬂhir edildi.
Abdal Musa’ya gelen CHP lideri Deniz Baykal, Halk Cepheliler taraf›ndan
protesto edildi. Halk›n katillerinin orada olamayaca¤› söyleyen Halk Cepheliler
"Analar›n Öfkesi Katilleri Bo¤acak, Katiller Halka Hesap Verecek" sloganlar›
atarak Baykal’›n orada olmas›na tepki gösterdiler.
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Buras› Antalya ‘Adliye Saray›’! Dön

AKP Demokra
Fotograflarda görünen AKP’nin resmidir. ‹ktidara geldikleri günden beri bu resim hiç de¤iﬂmemiﬂtir. “‹ﬂkenceye s›f›r tolerans” dediler. ‹ﬂkence hiç eksik olmad› AKP’nin iktidar›nda. Geçti¤imiz hafta Ça¤daﬂ Gemik’in mahkemesinde polisin ailelere sald›r›s› AKP’ demokrasisinin özetidir. Çocuklar›n›z› vururum, öldürürüm, felç ederim katlederim diyor AKP’nin demokrasisi. Fakat siz adalet isteyemezsiniz diyor, “ne haddinize” adalet istemek!
‹ﬂkence sadece karakollarda, hapishanelerde yap›lm›yor AKP’nin demokrasisinde, iﬂkence so-

zAKP Demokrasisi-1
SUSTURULURSUNUZ!
AKP’nin 28 Haziran’da yap›lan Kocaeli il kongresine, 17 A¤ustos 1999
depreminde evini kaybeden depremzedeler de kat›lmak istedi.
Fakat AKP’nin polisi, kongre baﬂlamadan drepremzedeleri yaka-paça salonun d›ﬂ›na att›.
Att›; çünkü AKP’yi eleﬂtirebilirlerdi.
Dertlerini, taleplerini dile getirebilirlerdi. K o n u ﬂ a b i l i r l e r d i . S u s t u r u l m a l › y d › l a r.
Depremzedelerin hiçbir sorununu
çözmeyen devlet, onlar›n baﬂ›n› soktuklar› evlerini de ellerinden
almak istiyordu ve devlet, susturuyordu onlar›.
Susturuyordu çünkü, Saddam Hüseyin'in yapt›rd›¤› deprem konutlar›nda bürokratlar›n gzü vard› ve evinden at›lan depremzedelerin yerine vali muavinleri ve di¤er bürokratlaryerleﬂtiriliyordu.
Depremzedeler bu adaletsizli¤i dile getirmek için kongre salonundayd›lar. S u s t u r u l m a l › y d › l a r. S u s t u r u l d u l a r.
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zAKP Demokrasisi-2
L‹NÇ E D‹L‹RS‹N‹Z!
Ali Koyuno¤ullar›ndan, 18 yaﬂ›nda bir
gençti.
25 Haziran akﬂam› arkadaﬂ›n›n arabas›yla mahallede gezerken devriye gezen
polislerle karﬂ›laﬂt›. Ehliyeti olmad›¤› için
polislerden kaçt›. Di¤er polis ekiplerinin
de kat›ld›¤› kovalamacadan sonra üzerine
silahlar›n do¤rultuldu¤u genç, arac›ndan
inerek teslim olur. Fakat teslim oldu¤una
da piﬂman edilir.
10 kadar polis Ali’yi aralar›na alarak
yere düﬂene kadar döverler. Asfalt›n ortas›na serilir genç. Bir polis genci aya¤a
kald›r›r. Fakat kald›rd›ktan sonra tekrar
yere düﬂene kadar döverler. Burjuva bas›nda polisin vahﬂeti, bu aleni linç, “öfkeli polis” diye verildi. Oysa ülkemizdeki
demokrasicili¤in resmiydi.
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em 12 Eylül Dönemi De¤il, Bugün!

as
sisinin resmi
kaklara taﬂt›, iﬂkence alenen yap›l›yor. Bir grup polis aralar›na ald›klar› bir kiﬂiyi yol ortas›nda
öldüresiye dövebiliyor.
Trafik nedeniyle durduklar› bir sürücüye polisler “üst aramas› yapaca¤›z” diyerek ç›r›lç›plak soyunmas›n› isteyebiliyor. Soyunmay›nca öldüresiye dövüp yol ortas›na at›p gidiyor.
Derdini Baﬂbakana anlatmak isteyen depremzedeler polisler taraf›ndan yaka paça zorla salondan at›l›yor... AKP’nin demokrasisi de adaleti de budur.

zAKP Demokrasisi-3 zAKP Demokrasisi-4 zZulmedenler
DÖVÜLÜRSÜNÜZ!
‹zmir'in Konak ‹lçesi'ne ba¤l› Yeﬂilyurt’taki Atatürk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi'ne k›z kardeﬂini b›rak›p geri dönen Mehmet Emin Polat
adl› kiﬂinin yaﬂad›klar› da, “demokrasi”yi resmediyor. “25 Haziran perﬂembe günü arac›mla seyir halindeyken 35 A 56357 plakal› polis arac›
yan›ma gelerek durmam› istedi. Durduktan sonra kimli¤imi istediler ve
a rd›ndan arabadan inmemi istediler.
Arabadan indikten sonra hiçbir gerekçe göstermeden insanlar›n içinde
soyarak aramaya kalkt›lar. Bunun
üzerine itiraz ettim... Ancak benim
itiraz etmemle birlikte polislerin küfür ve hakaretleri de ya¤maya baﬂlad›. Tart›ﬂman›n sertleﬂmesiyle polisler bana meydan daya¤› att›lar ve
beni öylece orada b›rakarak olay yerinde uzaklaﬂt›lar”

Say›: 187

Çocuk da olsan›z
HAPSED‹L‹RS‹N‹Z!
Mardin'in Savur ‹lçesi'ne ba¤l› Yeﬂilalan (Barman) Beldesi'nde DTP'nin
seçim bürosunun aç›l›ﬂ› s›ras›nda slogan atan ve zafer iﬂareti yapan yaﬂlar›
13 ile 15 aras›nda de¤iﬂen 4 çocu¤a
'Örgüt propagandas› yapmak' iddias›yla 1'er y›l hapis cezas› verildi.
29 Mart 2009 yerel seçimleri öncesinde DTP’nin seçim bürosu aç›l›ﬂ› s›ras›nda slogan at›p zafer iﬂareti yapt›klar› iddia edilerek Y.E. (14), P.A. (13),
B.A. (14) ve Ç.S.(15) ad›ndaki 4 k›z
Ö r g ü t p ro p a g a n d a s › y a p çocu¤una, 'Ö
m a k ' iddias›yla Diyarbak›r 5. A¤›r
Ceza Mahkemesi'nde Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 'örgüt propagandas› yapmak' fiilini düzenleyen 7/2
maddesi uyar›nca 1'er y›l hapis cezas›na çarpt›rd›.

KORKAR!

Yukar›da
gördükleriniz,
yanda okuduklar›n›z, AKP demokrasisinin resmidir.
Ve elbette bunca bask›, zulüm uygulayanlar, halktan korkacaklard›r. Yanda gördü¤ünüz
de korkunun resmidir.
Korkunun, halktan kaçman›n resmi... Resmin ortas›ndaki
5 villa ise, Tayyip Erdo¤an hanedan›na aittir..
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KIZILDERE’DEN
12 TEMMUZ’A;
Katliamlar› Derse
Kay›plar› Geniﬂlemeye
Darbeleri At›l›ma
Yenilgileri Zafere
Dönüﬂtüren ‹rade...

Proletaryan›n ilk devleti Paris
Komünü’ydü ve yenilmiﬂti. Ezilenlerin ilk görkemli ayaklanmalar›ndan olan Spartaküs ayaklanmas› da,
Bedreddin ayaklanmas› da yenilmiﬂ
ve önderleri dara¤ac›na çekilmiﬂti...
Yenilgiler, ezilenlerin tarihsel ö¤retmenidir. Yenile yenile yenmesini
ö¤renmiﬂtir ezilenler ve dünyan›n
say›s›z ülkesinde ulusal ve sosyal
kurtuluﬂ savaﬂlar›n› zafere ulaﬂt›rm›ﬂlard›r.
Bu tarihsel bilince sahip Marksist-Leninistlerle, küçük-burjuvazinin darbeler, yenilgiler, ölümler, kay›plar karﬂ›s›ndaki tavr› bu nedenle
birbirinden çok farkl›d›r. Küçükburjuvazi, her kay›p karﬂ›s›nda
“yand›k, bittik, mahvolduk” havas›na girerken, Marksist-Leninistler,
onlardan yeni zaferler, yeni at›l›mlar, yeni öfkeler ve kararl›l›klar yaratmas›n› bilirler. Tarihin iyi birer
ö¤rencisi olan devrimci önderlerin
ay›rdedici yanlar›ndan biri de bunu
baﬂarabilmeleriyle belirlenir.
Küba’da Moncada’da böyle olmuﬂtu. Askeri olarak yenilmiﬂlerdi
devrimin bu ilk büyük ad›m›nda. Ve
K›z›ldere böyleydi, devrimin önderleri yokedilmiﬂti orada. Devrimin
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kaderi, gelece¤i, o yenilginin
zafere dönüﬂtürülüp dönüﬂtürülememesiyle belirlenecekti
ve hangi siyasi hareket ve önderlik, bunu baﬂar›rsa, o, Türkiye devrimin önderli¤ini üstlenmiﬂ olacakt›. Bu önderli¤in ad›,
Day› ve onun önderli¤inde ﬂekillenen Devrimci Sol oldu.
Devrimci hareketin önderli¤inde
geliﬂen mücadele, K›z›ldere’yi siyasi zafere dönüﬂtüren mücadeleydi.
Çünkü bu hareket, K›z›ldere’yi mücadelesinin MAN‹FESTOSU olarak kabul etmiﬂti. K›z›ldere art›k bu
ülkede askeri, fiziki bir yenilginin
de¤il, “Yolumuz Çayanlar›n Yolu d u r ” diye gürül gürül akan bir devrim ›rma¤›n›n ad›yd›.
12 Temmuz, iﬂte bu ak›ﬂ›n en
güçlü oldu¤u dönemlerden birinde
yaﬂand›. 12 Temmuz, 30 Mart K›z›ldere’den sonra Türkiye devrimci
hareketinin yaﬂad›¤› en büyük imha
sald›r›lar›ndan biriydi.

12 Temmuz s›nav›n›n
iki aﬂamas›
Devrimci hareketin, emperyalizmin
ve oligarﬂinin bütün ﬂimﬂeklerini
üzerine çekmiﬂ olmas› bir tesadüf
de¤ildi. 1990’l› y›llar sosyalist ülkelerde önemli y›k›mlar›n yaﬂand›¤›, birçok örgütün emperyalizmin
önünde diz çökmeye baﬂlad›¤› y›llard›. Bu y›llarda devrimci hareket,

emperyalizmin sald›r›lar›na boyun
e¤meyece¤ini, sosyalizmi savunmaya devam edece¤ini ilan etmiﬂti
ve buna paralel olarak, burjuvazinin
“sosyalizm öldü” sözlerinin karﬂ›s›nda ülkemizde devrim mücadelesi
at›l›ma geçiyor, silahl› mücadele
yükseliyordu.
ABD ise, sosyalist ülkelerde yaﬂanan y›k›m›n ard›ndan dünyaya
yeniden ﬂekil vermeye giriﬂmiﬂti.
Ve böylesi bir dönemde, ABD Devlet Baﬂkan› George Bush, Türkiye
ve Ortado¤u’yla ilgili yeni planlar›n› hayata geçirmek için ülkemizi ziyarete geliyordu. ‹ﬂte 12 Temmuz
katliam› bu aﬂamada gerçekleﬂti.
Oligarﬂi bir anlamda devrimcilerin
cesetlerini, emperyalizme sadakat›n›n kan›t› olarak sundu Bush’a.
Devrimci hareketin kadrolar› ve
militanlar›, bu büyük sald›r›da düﬂman›n teslim ol ça¤r›lar›na karﬂ›,
inançlar›, idealleri u¤runa ölümün
üzerine cesaretle gidip ﬂehit düﬂtüler.
12 Temmuz, emperyalizmin Ortado¤u ve Irak’a yönelik sald›r› ve
emperyalist kuﬂatmas›na, emperyalizmin “yeni dünya düzeni” dayatmas›na karﬂ› devrimcilerin verdi¤i
bir s›nav oldu. S›nav›n ilk aﬂamas›,
katliam›n do¤rudan hedefi olan
devrimcilerdi ve onlar›n kurﬂunlar,
bombalar alt›nda teslim olmay› reddeden tavr›yla, s›nav›n ilk aﬂamas›
geçilmiﬂti. S›nav›n ikinci aﬂamas›,
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12 Temmuz sonras›yd›.
Amerika’n›n bu sald›r›s›na, Day›’n›n önderli¤inde devrim ve sosyalizmi savunma kararl›l›¤›yla, silahl› mücadelede ›srar çizgisisiyle
karﬂ›l›k verildi. Devrimci hareket
emperyalist efendilerin, ülkemizde
ellerini kollar›n› sallayarak gezemeyeceklerini, emperyalist savaﬂa karﬂ› ç›kaca¤›n› duyurdu. Amerikan
emperyalizminin planlar›n›n önündeki en önemli engellerden biri devrimci hareketti. Bu yüzden de devrim için yola ç›km›ﬂ, emperyalizme
ve oligarﬂiye kafa tutan, iktidar› hedefleyen bir örgütün bedel ödemesi
kaç›n›lmazd›.
“12 Temmuz tekil bir sald›r› de¤ildir. Belli bir politikan›n sonucu
ve bir yan›yla da savaﬂ gerçe¤inin
en aç›k haline kavuﬂmas›d›r.... Susurluk’taki devletin halka ve devrimcilere karﬂ› aç›k savaﬂ›n›n dönemeç noktalar›ndan biridir 12 Temmuz. Bu tarih Türkiye devrim tarihinde oligarﬂinin Türkiye devrimin e bi r d ah a d i ri ltm em ek üz er e y o k
etme sald›r›s›d›r.” (Devrimci Sol
Özel Say› 9, Mart 1998)
12 Temmuz, devrimci hareketi
“bir daha aya¤a kalkamayacak ﬂekilde” yok etme sald›r›s›n›n baﬂlang›c›yd›. Bu katliam sonucunda devrimci hareket, baz› önder kadrolar›n›, askeri örgütlenmesinin yönetim kademesini kaybetmiﬂ, çeﬂitli iliﬂki ve kurumlaﬂmalar aç›¤a
ç›km›ﬂt›. Ancak 12 Temmuz’u
daha da önemli k›lan “savaﬂ gerçe¤i”ni somutlam›ﬂ olmas›yd›.
Verilen ﬂehitler, o gerçe¤i tart›ﬂma götürmez aç›kl›kta ortaya
koymuﬂtu. Daha öncesinde savaﬂ
gerçe¤ini tüm boyutlar›yla göremeyenlerin kimileri, ﬂaﬂ›racak,
korkuya kap›lacakt›. Ama devrimci hareket ﬂaﬂmayan, zorluklar karﬂ›s›nda yolundan sapmayan bir önderli¤e sahipti.
‹ﬂte böyle bir önderli¤e sahip oldu¤u içindir ki, oligarﬂinin ve solun
da önemli bir k›sm›n›n art›k devrimci hareketin bir daha belini do¤rultamayaca¤›n› öngördü¤ü koﬂullarda, bu süreç o önderli¤in irade-
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siyle ad›m ad›m yeni bir at›l›ma dönüﬂtürüldü. Bunda belirleyici pay
Day›’n›nd›.
Day› da o kuﬂatman›n hedefindeydi. ‹lkeli, kurall› yaﬂam›, onu bu
operasyondan kurtarm›ﬂt› ama o daha katliam› ö¤rendi¤i ilk andan itibaren, oligarﬂinin tüm köpekleri,
tüm ölüm mangalar› ‹stanbul’un her
yerinde onu ararken, o çeﬂitli alanlara müdahale etmeye, hareketin bu
badireyi en az zararla ve en do¤ru
derslerle aﬂmas›n› örgütlüyordu. Siyasal olarak karﬂ› karﬂ›ya kal›nan
darbenin ne anlama geldi¤ini ortaya
koyup, sürece yön verirken, örgütsel müdahaleleri yap›yor, prati¤i de
örgütlüyordu.
“Day › iﬂ te bu d ö n em d e, Mar k s iz m - Le n iniz m de ›s r a r e de r e k, e m p e r y a l i z m e v e o l i g a r ﬂ i y e k ar ﬂ › s i la h l› m üc a d e le y i y ük s e lte re k, e m p e r ya l i z m i n e st i r di ¤ i k a r ﬂ › - de v r i m
rüzgarlar›n› tersine çeviren dünya
çap›nda bir rol oynam›ﬂt›r.” (Devrimci Sol, Nisan 2009, say› 20)
Day› Kongre Belgeleri’nde o süreçte önderli¤e nas›l bir görev düﬂtü¤ünü ﬂu sözlerle anlat›yordu:
“Katliam›n neden v e nas›l oldu ¤u nu, nereden baﬂlad›¤›n› bir kenara
b›rak›p, elde kalan› korumaya, sü ratle kadrolara ulaﬂarak örgütsel
il iﬂkil erin d evam l›l› ¤›n › sa¤ lam aya
çal›ﬂ mal›y d›k. Dahas › moral bo zuklu¤unu en -

Stratejik
çizgide ›srar,
darbeleri
at›l›mlara,
yenilgileri
z a f e r l e re
d ö n ü ﬂ t ü rmenin vazg eçil mez ko ﬂullar›ndan
b i r i d i r. I s r a r edemeyen,
oligarﬂinin bask›s›, terörü
karﬂ›s›nda, yenilgiler, kay›p l a r karﬂ›s›nda stratejik çizgis i n i t e r k e d e n l e r, yenilgileri
z a f e r l e re d ö n ü ﬂ t ü remezler.

g e l l e y e re k , p a n i ¤ e m e y d a n v e r me meliydik.”
Savaﬂ çok yönlüydü, maddi ve
manevi, örgütsel ve ideolojik, tüm
görevlerin ayn› anda alt›ndan kalk›lmal›yd›. 12 Temmuz’u aﬂmak,
bunu baﬂarabilmekle mümkündü.
“12 Temmuz katliam›na karﬂ›
elimizde sa¤lam kalan ... güçlerle
belirli bir misilleme yaparken... Ev,
büro, herhangi bir yay›n ç›kartmak
için bile en küçük bir olanak neredeyse kalmam›ﬂt›. Tüm bunlar› yeniden sa¤lamak halletmemiz gereken acil bir sorundu.”
‹ﬂte Day› illegalite koﬂullar›nda
hemen hiçbir olana¤›n kalmad›¤›
koﬂullarda devrimci hareketi yeniden örgütlerken, ad›m ad›m darbeleri at›l›mlara, yenilgilere zaferlere
dönüﬂtüren devrimci iradenin yeni
ve görkemli bir örne¤ini yaratmaktayd›.

Devrimin iradesini
somutlayan iki bildiri
Devrimci hareket ad›na yap›lan
“ FA ﬁ ‹ Z M K AT L ‹ A M L A R L A
KEND‹ SONUNU HAZIRLIY O R” baﬂl›kl› ilk aç›klamayla, katliam halka ve kadrolara tüm aç›kl›¤›yla anlat›l›yor, kararl›l›kla savaﬂmaya devam edilece¤i ilan ediliyordu. Aç›klamada; “yoldaﬂlar›m›z›n
do¤rudan katledilmesi, iktidar›n bu
politikay› giderek t›rmand›raca¤›n›n aç›k iﬂaretidir. Farkl› zamanla rd a ve b iç iml erd e y en i ka tlia mla r›n , k ontr gerilla ey lemlerin in, p ro vokasyonlar›n gündeme gelmesi
kimse için ﬂaﬂ›rt›c› olmamal›d›r.”
denilerek savaﬂ gerçe¤inin alt› çiziliyordu.
Önderlik “bu politikan›n orijinal
bir yan› yoktur” diyordu. Bu politika dünyan›n pek çok ülkesinde emperyalizm taraf›ndan devrimci güçleri bo¤mak ve pasifize etmek için
gündeme getirilmiﬂti. Emperyalizmin bu politikas›n›n karﬂ›s›na konulacak tek ﬂey ise, d e v r i m c i i r a de’ydi. 12 Temmuz sonras›nda devrimci harekette ne bir y›lg›nl›k, ne
de bir yenilgi psikolojisi vard›. Önderlik katliam›n hemen arkas›ndan
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süreci tahlil ederken, devrimci
stratejide kararl›l›¤› ifade ediyordu: “Savaﬂ oligarﬂi ile halk ara s›ndad›r... E¤er iktidar›n herkesi
korkutup sindirmesini engellemek istiyorsak, s i l a h a s a r › l › p
ka rﬂ › l›k v e r m e k z o ru n d a y ›z . B u
bi z i m d e ¤ i l , o l i g a r ﬂ i n i n b i z e d a yatt›¤› bir tercihtir.”
Savaﬂ›n do¤as› gere¤i devrimci
hareketin önüne farkl› farkl› engeller ç›ksa ve daha nice katliamlar yaﬂansa da stratejik çizgide ›srar edildi. S t r a t e j i k ç i z g i d e › s ra r, darbeleri at›l›mlara, yenilgileri zaferlere
dönüﬂtürmenin vazgeçilmez koﬂullar›ndan biridir. Israr edemeyen, oligarﬂinin bask›s›, terörü karﬂ›s›nda,
yenilgiler, kay›plar karﬂ›s›nda stratejik çizgisini terkedenler, yenilgileri zaferlere dönüﬂtüremezler.
‹lk aç›klaman›n ard›ndan “12
T E M M U Z I ﬁ I ⁄ I N D A SAVAﬁ,
DÜﬁM AN V E D E V R ‹ M C ‹ M Ü C A D E L E ” baﬂl›kl› daha kapsaml›
bir aç›klama yap›ld›. Bu aç›klama
12 Temmuz’u son derece cüretli bir
aç›kl›kla de¤erlendiriyor, oradan ç›kar›lmas› gereken d e r s l e r i tüm
aç›kl›¤›yla kadrolar›n, taraftarlar›n
önüne seriyordu.
Her iki aç›klama da bir ö n d e r l i ¤ i n , h a l k a v e k a d ro l a r a k a r ﬂ ›
aç›kl›¤›n›, kararl›l›¤›n›, iradili¤i ni, devrim hedefindeki ›srar›n›
çok somut olarak yans›tan tarihsel belgelerdi. Bu aç›klamada 12
Temmuz operasyonunun nedenleri
ﬂöyle anlat›l›yordu: “Yoldaﬂlar›m›z›n canlar›n›, ömürlerini ortaya
koyduklar› mücadelelerinde, bu
soylu kavgay› omuzlarken, yapt›k lar› hatalar ne yaz›k ki 12 Tem muz’u yaratm›ﬂt›r.”
Bu tesbiti yapan önderlik, bunun
devam›nda, ezilenlerin yüzlerce y›ll›k yenilgilerinden ç›kar›lan tarihsel
dersleri, çarp›c› bir biçimde özetliyordu: “Bir devrimci örgüt için hatalar›n, al›nan darbelerin... geride
kalan kadrolarca ... bilince ç›kar›lmas›yla; hatalar›n temelindeki
olumsuzluklar›n, devrimci e¤itimin
ke ndi ni yeni leme ni n ve a ﬂman›n
va zg eçi lm ez d ers ler in e dö n ü ﬂtü r ü l mesiyle, daha güçlü at›l›mlar› be-
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‘Biz
Varsak,
Devrimci
Sol Var’
Niyazi Ayd›n’›n sözüydü as›l olarak: “Ben varsam Devrimci Sol
var”. Fakat, bu söz, o zor dönemde devrimci hareketi yeniden
yaratan tüm kadrolar›n, militanlar›n, taraftarlar›n ﬂiar› olmuﬂtu.
Hayat›n her alan›nda hareket adeta yeniden yarat›l›yordu. Kimse
“d›ﬂtan” birﬂey beklemek durumunda de¤ildi. Derneklerde, okullarda, askeri alanda, her yerde, herﬂey o alandakilerin iradesi,
eme¤i ve özverisiyle yarat›lacakt›. Tek kiﬂi miydiler orada; yine
öyle olacakt›. Tek kiﬂiyle örgüt yarat›lacakt› orada...
Onlar öyle yapm›ﬂlard›. Bir ço¤u tutsakl›ktan d›ﬂar›ya ç›kt›klar›nda, onlara sunulan haz›r örgütlenmeler, haz›r birimler, haz›r kurumlaﬂmalar yoktu... Ama yaratt›lar, varettiler.
Baﬂta hareketin tüm sorumlulu¤unu üstlenen Niyazi Ayd›n olmak üzere, At›l›m’›n emekçisi, kurmay› ve neferi olan o devdimcilerin hemen hepsi, “tek baﬂ›na örgüt olmak” anlay›ﬂ›n›n birer
temsilcisi gibiydiler... Randevular›na giderken açl›ktan bay›lan
onlard›, vücutlar›ndaki yaralarla, yaralar›ndan kanlar akarak
sokaklarda dolaﬂ›p örgütlülü¤ü toparlamaya çal›ﬂan onlard›...
Aylarca kald›klar› bodrumlardan d›ﬂar› ç›kmadan sab›rla halk
düﬂmanlar›na karﬂ› “arma¤anlar” haz›rlayanlar onlard›...
Asl›nda bir aç›dan bakt›klar›nda yapt›klar› çok da ‘ola¤anüstü’
de¤ildi; haz›rlopçuluk, devrimcili¤in özüne tersti, tembellik,
bananecilik, sorumluluktan kaçmak, devrimcili¤in ruhuna tersti,
onlar, sadece ve sadece devrimcili¤in en yal›n gereklerini, en
yal›n biçimde yerine getiriyorlard›. Onlar› birer kahraman yapan,
onlar› at›l›m›n mimarlar› yapan da buydu.
12 Temmuz ﬂehitleri, bize, sadece bombalar, kurﬂunlar alt›nda
direnmeyi de¤il, yokluklar, zorluklar içinde varetmeyi, yaratmay›
da miras b›rakt›lar... Bu yüzdendir ki, 12 Temmuz’un miras›n›
Yoldaﬂlar Bizi Aﬂ›n”›n, “B
Bize Ölüm Yok”un yan›na,
özetlerken; “Y
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›r” sözünü de eklemeliyiz.
“B

raberinde getirece¤i bir gerçektir.
Böylece darbeler zamanla zafere,
siyasi tutars›zl›klar siyasi olgunlu¤a, yetkinli¤e ve nihayet kadrosal
kay›plar yüzlerce-binlerce yeni
kadronun ileri f›rlamas›yla örgütsel geniﬂlemeye dönüﬂebilmiﬂtir. Bir
de v rim ve s a va ﬂ ö rg ütü nü y e nilm e z
k›lan ﬂey onu n ‘u zu n, dolambaçl›
ve sarp yol’ da ald›¤› bu darbeler
karﬂ›s›nda, kadrolar›n›n, savaﬂç› lar›n›n, bundan ders ç›kartma ve
bir daha bunl ar› yine lememe ko nu sun da ki cid d iyet i, tut arl›l ›¤› v e

sorumlulu¤udur.”
Önderlik disiplin kurallar›na uyman›n önemini hat›rlat›yor, tüm
kadrolar› eski al›ﬂkanl›klar› ve yaﬂam tarz›n› de¤iﬂtirmeye ve kendini
yenilemeye ça¤›r›yordu.
12 Temmuz’dan ç›kart›lan dersler ›ﬂ›¤›nda kadrolar e¤itimden geçirilerek yenileniyor, düﬂman› daha
iyi tan›mas› sa¤lan›yordu. ‹ç düﬂman ve d›ﬂ düﬂmanla mücadelede
baﬂar›l› olabilmek için yaln›zca iyi
bir savaﬂc› olmak yetmez, “iyi stratejistler, iyi taktisyenler de olmal›-
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y›z” deniliyordu. Devrimcilerin
iç düﬂmanlar› küçük-burjuva zaaflar› ve eksikleriydi, bu düﬂmana karﬂ› savaﬂda sürekli olmal›yd›; 12 Temmuz’un iﬂte bu
noktada bize söyledi¤ini önderlik ﬂöyle özetlemiﬂti o zaman:
“Temmuz katliam›n›n esas olarak kendi hatalar›m›zdan kaynakl›¤›n› düﬂünürsek, katledilen sa“Gerçek
vaﬂç›lar›m›z›n bize verdikleri en
anlam›yla
önemli mesaj ﬂudur: YOLDAﬁzafer ve
LAR B‹Z‹ AﬁIN.”
yenilgi,
Yoldaﬂlar bizi aﬂ›n!
düﬂman›n
‹ﬂte bu, darbeleri at›l›mlara,
iradesini
yenilgileri zaferlere dönüﬂtüren
kabul edip
iradenin büyük öneme sahip foretmemede
müllerinden biriydi.
dü¤ümlenir. Zafer, düﬂmana
Önderlik tüm kadrolar› bu bilinç ve ruhla yeniden donat›yor- boyun e¤memek ve böylesi
du. Savaﬂtan zaferlerle ç›kmak anlarda düﬂman iradesini kabul
kendini yenilemekle mümkün etmemektir. 12 temmuz siyasi zafer
olabilecekti.
yolu olmal›d›r. Bu ise
12 Temmuz ayn› zamanda mücadeleyi dersler ›ﬂ›¤›nda
düﬂman kuﬂatmas› alt›nda teslim yükseltmekten geçiyor. ... ve biz
o l m a m a k, inançlar› u¤runa ölü- bunu baﬂaraca¤›z.”
mü göze almak ve sa rs› l maz bi r
i r a d e d i r. 12 Temmuz ﬂehitleri,
12 Temmuz önderli¤in bu kararsosyalizme ihanetlerin yaﬂand›¤› bir
l›l›¤› ve iradesi sayesinde siyasi bir
dönemde Marksizm-Leninizmin
zafere dönüﬂtürüldü. 12 Temmuz
bayra¤›n› dalgaland›rma onuruna
böyle bir bak›ﬂ aç›s›yla ele al›nd›¤›
sahip oldular. T›pk› K›z›ldere’de oliçin tarihe kararl›l›¤›n ve yenilmezdu¤u gibi, darbeleri zaferlere dönüﬂli¤in ifadesi olarak “ Bi z e öl üm
türmenin maddi zemini, bizzat orayok” sözünü kazand›rd›. 12 Temda, teslim olmaktansa ölme kararl›l›muz’un tarihe arma¤anlar›ndan biri
¤›n› gösterenler taraf›ndan haz›rlande Yo l d a ﬂ l a r Bizi Aﬂ›n oldu. 12
m›ﬂt›.
Temmuz’un ard›ndan formüle edilen “Yoldaﬂlar bizi aﬂ›n” ça¤r›s›, iﬂHareketin aç›klamas›nda ﬂöyle
te bu iradenin ifadesiydi.
deniyordu: “Gerçek anlam›yla zafer ve yenilgi, düﬂman›n iradesini
Önderlik, “kendi hata ve eksikkabul edip etmemede dü¤ümlenir.
li¤imizin sonucu ortaya ç›kan duSavaﬂta iki irade çat›ﬂ›r. Yenilgi ve
r u m u d e ¤ i ﬂ t i r m e g ö re vi de biz im zafer, bu iki iradenin hangisinin
d i ” diyerek hareketi yeniden ﬂekilüstün geldi¤iyle belirlenir. ” diyorlendiriyordu.
du. Düﬂman devrimcileri katletmiﬂ
Oligarﬂi 12 Temmuz katliam›yla
ama zafer kazanamam›ﬂt›. “Zafer,
istedi¤i sonuca ulaﬂamad›, aksine
düﬂmana boyun e¤memek-ve böy- bu katliam d a h a b ü y ü k b i r savaﬂ›
lesi anlarda-düﬂman iradesini ka d o ¤ u r d u . Devrimci Hareket, bütün
bul etmemektir. 12 Temmuz siyasi
imha ve devrimcileri teslim alma
zafer yolu olmal›d›r. Bu ise mücadeoperasyonlar›na ra¤men asla düﬂleyi dersler ›ﬂ›¤›nda yükseltmekten manla uzlaﬂmad›. Eskiyip, çürüyeni
geçiyor. Siyasi zafer Devrimci Sol atmakta teredüt etmedi, hatalardan,
savaﬂç›lar›n›n bu gerçekle donanzaaflardan ders ç›kartarak, olummas›yla olacakt›r ve biz bunu baﬂa- suzluklar› e¤itime dönüﬂtürerek bu
raca¤›z.”
süreçten baﬂar›yla ç›kmas›n› bildi.
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Daha büyük bir cüret ve savaﬂma
kararl›l›¤›yla mücadeleyi yeni
kadrolar omuzlad›.
H›zla toparlanman›n sa¤lanabildi¤i o günleri Day›, Kongre
Belgeleri’nde ﬂöyle anlat›yordu:
“... Devrimci Sol 12 Temmuz
öncesinden daha güçlüydü. Çok
önemli önder kadrolar›n› savaﬂç›lar›n› kaybetmiﬂti ama onlar›n
yerlerini de doldurarak savaﬂ›
daha da yükseltme yetene¤ini de
gösterebilmiﬂti.”
(...) Bu dönem hareketimizin
tarihinde, çok büyük derslerle
dolu, hepimizi e¤iten, y›llar alabilecek deney ve tecrübeleri, k›sa
bir zaman kesitine s›¤d›rarak ö¤reten, herkesi bir parça daha olgunlaﬂt›ran, düﬂmana karﬂ› kinimizi, öfkemizi bileyen, kendimize
çok daha güvenmemizi, ›srarla
kendimizi yenilememiz gerekti¤ini ö¤rendi¤imiz bir süreç olmuﬂtur. ” (Kongre Belgeleri 1, syf.
161, 246)
12 Temmuz’un üzerinden geçen 18 y›l boyunca devrimci hareket daha nice katliamla, imha sald›r›s›yla karﬂ› karﬂ›ya kald›. Bunlar›n
hepsi yine ayn› anlay›ﬂla ayn› tarihsel bilinç ve ayn› önderlikle 12 Temmuz’daki B‹ZE ÖLÜM YOK ﬂiar›,
16-17 Nisan’da BAYRA⁄IMIZ ÜLKEN‹N HER TARAFINDA DALGALANACAK’a, Büyük Direniﬂ’te
“KAHRAMANLA ÖLMEZ HALK
YEN‹LMEZ”e dönüﬂtü.
Dünyan›n hiçbir yerinde devrim
mücadelesi bedel ödemeyi göze almadan hedefine ulaﬂmam›ﬂt›r. Devrim iddias›n› sürdürmek, sosyalizmi
savunmak, gerekti¤inde 12 Temmuz’dan daha büyük bedelleri göze
almakt›r. Her koﬂulda iddias›n› sürdürmektir; yenilgileri zaferlere, darbeleri at›l›mlara dönüﬂktürmek ancak böyle mümkün olur. 12 Temmuz direniﬂi Day›’n›n önderli¤inde
halk›n kurtuluﬂunun savaﬂmaktan
geçti¤ini, savaﬂmak için de sa¤lam
bir idelojiye, iktidar hedefine, cürete ve kararl›l›¤a sahip olmak gerekti¤ini ö¤reten bir miras olarak tarihe
geçti.
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At›l›m’›n kurmaylar›
ve neferleriydiler...
12 Temmuz 1991’de faﬂizmin
cellatlar› ‹stanbul Dikilitaﬂ, Niﬂantaﬂ›, Balmumcu ve Yeni Levent’te,
üç iﬂyeri ve bir evi kuﬂatt›lar. Niya zi Ay d › n , Ö m e r C o ﬂ k u n › r m a k ,
Yücel ﬁimﬂek, ‹brahim ‹lçi, ‹brahim Erdo¤an, Nazmi
Tü r k c a n , Bi l al Ka r ak aya, Hasan Eliuygun, Zey nep Eda Berk, Cavit Özk a y a bulunduklar› üslerde
katledildiler.. Ayn› sald›r›n›n devam› olarak 14 Temmuz’da Ankara’da Fintöz
Dikme, Buluthan Kangalgil katledildi.
Niyazi AYDIN
1950’de Dersim’de do¤du. 70'li y›llar›n baﬂ›nda kat›ld› mücadeleye. Devrimci Hareketin kuruluﬂunda önder
kadrolardan biri olarak yer ald›.
1981’de tutsak düﬂtü. ‹ﬂkencede ve
tutsakl›kta örnek tav›r ald›. 1985'te
tutsakl›¤› sona erdi¤inde mücadeleyi
aya¤a kald›ranlardan biri olarak görevine devam etti. 12 Temmuz’da katledildi¤inde Merkez Komite üyesiydi.
‹brahim ERDO⁄AN
1950’de Sivas’ta do¤du. 1969'da THKPC'nin iﬂçi kesimindeki bir sempatizan› olarak mücadeleye kat›ld›. Devrimci ‹ﬂçi Hareketi'nin
yarat›lmas›nda görev ald›. 12
Eylül sonras›nda tutsak düﬂtü.
Tutsakl›kta 1984 Ölüm Orucu
eyleminde yer ald›. 90'da gerçekleﬂtirilen bir firar eyleminde
özgürlü¤üne kavuﬂtuktan sonra K›r Gerillas› sorumlulu¤una atand›. K›ra gitme haz›rl›klar› s›ras›nda ﬂehit düﬂtü.

gönüllülerden biriydi. Tutsakl›¤› sona erdi¤inde
tereddütsüz mücadeleye koﬂtu. Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi sorumlulu¤unu üstlendi. Bu görevini sürdürürken ﬂehit düﬂtü.
Cavit ÖZKAYA
1958 do¤umludur. 1975'de ‹stanbul'da Dev-Genç saflar›nda örgütlü
mücadeleye kat›ld›. Daha sonra Karadeniz bölgesinde görevlendirildi.
83 baﬂlar›nda tutsak düﬂtü. 88'de
tahliye olduktan sonra SDB'lerin
yeniden oluﬂturulmas›nda büyük
eme¤i geçti. Askeri Komite Üyesi olarak görevini sürdürdü.
Hasan EL‹UYGUN
1962 do¤umlu. Devrimci mücadeleye lise
y›llar›nda
kat›ld›.
81'de tutsak düﬂtü. 8
y›l sonra d›ﬂar› ç›kt›
ancak 88'de bir kamulaﬂt›rma eyleminde
yine tutsak düﬂtü.
1990'da özgürlü¤üne
kavuﬂtu¤unda Akdeniz Bölge Komitesine
atand›. Daha sonra Askeri Komite üyesi
olarak mücadelesini sürdürdü.
Nazmi TÜRKCAN
1964 do¤umludur. Liseli
Dev-Genç içerisinde geliﬂti.
12 Eylül sonras›nda tutsak
düﬂtü. 83'de tutsakl›¤›n›n ard›ndan ‹stanbul gençli¤inin
örgütlenmesinde görevler ald›. 88'de tekrar tutsak düﬂtü.
1990'da tahliye olduktan
sonra Ege bölgesinde sorumluluklar üstlendi.
Daha sonra Askeri
Komite üyesi oldu.

‹brahim ‹LÇ‹
1957 do¤umludur. 1974'den itibaren
gençli¤in mücadelesinde yer ald›.
77'de Beﬂiktaﬂ'ta bir eylemde tutsak
düﬂtü. 84'te Ölüm Orucu direniﬂinde
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Cunta döneminde tutsak düﬂtü. 12 Eylül zindanlar›nda direndi. Tahliye oldu¤unda yeri yine mücadele oldu. Y›llarca bir atölyede bombalarla yat›p kalkt›. ﬁehit düﬂünceye kadar bir
devrimci gibi yaﬂad› ve öyle ölümsüzleﬂti.

Bilal KARAKAYA
1962 do¤umludur. 80
öncesinde anti-faﬂist
mücadeleye kat›ld›.

Zeynep Eda BERK
1964 do¤umludur. ‹TÜ ‹nﬂaat Fakültesi’nde Dev-Genç'li olarak çal›ﬂt›. Ö¤renimini yar›da b›rakarak profesyonel devrimcili¤e ad›m›n› att›.
Ard›ndan bir askeri büronun kurumlaﬂmas›nda görev ald›.
Yücel ﬁ‹MﬁEK
1967 do¤umludur. 12 Eylül sonras›
devrimci gençlik hareketi içerisinde
yetiﬂti. ‹TÜ gençli¤inin önderlerinden biri oldu. ‹nﬂaat Mühendisleri
Odas›’nda devrimci faaliyetlerini
sürdürdü. Son olarak örgüt kuryeli¤i görevini üstlendi.
Ömer COﬁKUNIRMAK
1960 do¤umludur. 12 Eylül sonras›
gençlik hareketi içinde yetiﬂti. Okul
sonras› mühendis odalar›nda devrimci faaliyetlerini sürdürdü. 1989
yaz›nda yeralt› yaﬂam›na geçti. Büro örgütlenmesi ve çeﬂitli teknik konular›n geliﬂtirilmesinde sorumluluk
ald›.
Fintöz D‹KME
Buluthan KANGALG‹L
14 Temmuz 1991’de Ankara’da direnerek ﬂehit düﬂtüler.
Fintöz, 1978’de Liseli DEVGENÇ’liydi. 12 Eylül sonras›nda bir
süre yurtd›ﬂ›nda örgütlü mücadele
içinde oldu. Daha sonra ülkesine dönerek kavgan›n ortas›nda yerald›.
Buluthan, 80 sonras› DEVGENÇ örgütlenmesine kat›ld›. Gençli¤in militan önderlerinden biri oldu. Adalet için mücadele içinde
ölümsüzleﬂti.

5 Temmuz 2009

Reformizmin Burjuva ‹deolojisine Teslim Oluﬂu
“Asker politikadan elini çekmelidir. ”
Böyle bir cümleyi okudu¤unuzda akl›n›za ilk gelen nedir?
Bir çok insan, bunun, mesela laiklik-ﬂeriatç›l›k veya GenelkurmayAKP çekiﬂmesinde verilen yeni bir
demeç oldu¤unu düﬂünür. Çünkü bu
istek, bugüne kadar ço¤unlukla ya
bu vesileyle dile getirilmiﬂ, ya da
“cuntalara” görünürde karﬂ› ç›kan
burjuva kesimler taraf›ndan ileri sürülmüﬂtür.
Fakat yukar›da aktard›¤›m›z
cümle, bir bildirinin baﬂl›¤›d›r ve
bildirinin alt›ndaki imza da E M E K
P arti si Ge nel M erkezi’ne aittir.
*
EMEP bu aç›klamay›, genelkurmay’a ait oldu¤u iddia edilen “ ‹ r t i ca ile Mücadele Eylem Plan›” adl›
belge üzerine yapt›. 17 Haziran
2009 tarihli aç›klamada, ‘Asker politikadan elini çekmelidir’ baﬂl›¤› alt›nda ﬂöyle deniyordu:
“... yeni and›ç›n arkas›ndaki s›r
perdesi biran önce kald›r›lmal›,
gerçekler halka aç›klanmal›d›r. Sorumlular ortaya ç›kart›larak yarg›lanmal›, askerin politik yaﬂama
müdahalesi son bulmal›d›r.”
TSK’n›n konumuna dair böyle
bir talepte bulunmak, ülkemiz gerçe¤ini ve faﬂizmin ﬂekilleniﬂini kavramamakt›r. Herﬂeyden önce ülkemizde ve hemen tüm yeni-sömürgelerde ordu sadece “askeri” bir kurum konumunda de¤ildir. Faﬂizmin
yukar›dan aﬂa¤›ya kurumlaﬂt›r›lmas›na ba¤l› olarak, faﬂizmin en temel
dayana¤› olan ordu, sistem içinde
özel bir konum sahibi olmuﬂtur.
Ülkemizdeki faﬂizm, bilindi¤i
gibi klasik Hitler, Mussolini faﬂizmlerinden farkl›d›r. Klasik faﬂizm,
aﬂa¤›dan yukar›ya iktidar olmuﬂtur.
Bizim gibi ülkeerde ise, faﬂizm, yukar›dan aﬂa¤›ya hakim k›l›nm›ﬂt›r.
Bu faﬂizmin bu türünde (Sömürge
tipi faﬂizm) faﬂizmin en temel dayana¤› ordudur. Ordunun ülkemizdeki
yerini belirleyen en temel olgulardan biri bu, bir di¤eri ise, Kurtuluﬂ
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savaﬂ›ndan bu yana süregelen geleneksel yap›d›r.
Böyle oludu¤u içindir ki, ülkemizde ordunun “politika yapmamas›”n›n mümkün olabilece¤ini düﬂünmek de, kitlelere bunu düﬂündürtmek de, politik olarak bir yan›lg›d›r. ‹kincisi, oligarﬂinin biçimsel
olarak böyle bir görünüm vermesini
“demokratik” bir geliﬂme olarak de¤erlendirmek ve öyle sunmak da,
bir baﬂka büyük yanl›ﬂt›r.
Ordu kimi zaman aç›k müdahalelerle c u n t a l a r yaparak, kimi zamanda ö r t ü l ü m ü d a h a l e l e r l e, and›çlarla, ama bunlar›n da ötesinde,
sistem içindeki resmi ve fiili varl›¤›yla ülke yönetiminin, baﬂka deyiﬂle politikan›n içindedir.
Faﬂizme göre oluﬂan bu ﬂekilleniﬂe ilerici, devrimci, demokrat herkes karﬂ› ç›kmal›d›r. Fakat bu karﬂ›
ç›k›ﬂ nas›l, hangi zeminde olacakt›r? ‹lerici güçler aç›s›ndan önemli
bir sorun da budur.
EMEP bu karﬂ› ç›k›ﬂ› “Asker politikadan elini çekmelidir. ” talebiyle
formüle ediyor. Oysa bu, ülkemizdeki ordunun konumuna burjuva
bak›ﬂ aç›s›ndan yap›lan bir itirazd›r
*
EMEP’e göre askerler politika
yapmamal›d›r. O halde önümüze
gelen sorular ﬂunlard›r: Politika ne dir? Politika kimin iﬂidir? Asker
politikan›n d›ﬂ›nda m› olmal›d›r?
Bu sorulara de v ri m c i l e rl e , b urjuvazinin verdi¤i cevaplar farkl›d›r.
Politika yapmak, ülkenin yönetimine, halk›n bugününün ve gelece¤inin belirlenmesine, üretimden tüketime, hukuktan kültüre, neyin nas›l
ﬂekillendirilece¤ine kat›lmakt›r.
Baﬂka bir deyiﬂle, politika, devletin,
toplumun nas›l ﬂekillenece¤ini belirleme iﬂidir.
Oligarﬂi halk›n politikleﬂmesini
istememekle, asl›nda halk›n devlet
iﬂlerine kar›ﬂmas›n›, yönetimde söz
sahibi olmas›na karﬂ› ç›kmaktad›r.
Burjuvazi, ayn› mant›¤›n devam›
olarak ordunun da politikan›n d›ﬂ›n-

da kalmas› ister. Esas olarak, burjuvazinin talimatlar›n› sorgulamadan
uygulayacak, asalak, sadece halklar›n kan›n› dökmeye ﬂartlanm›ﬂ ve
emperyalizmin ç›karlar›na göre hareket edecek bir ordu isterler. Nitekim, emperyalist ülkelerde ordu
esas olarak böyledir. Bu ﬂekilleniﬂ
içinde, milyonlarca subay, astsubay
ve asker, politikan›n -yani ülkenin
ve halk›n kaderinin belirlenmesinin- d›ﬂ›nda tutulur, onlar›n iradeleri yok say›l›r, söz ve karar haklar›
gasbedilir.
“Ordu siyasetin d›ﬂ›nda kalmal›” anlay›ﬂ›, askerlerin burjuva politikac›lar›n emirlerine kay›ts›z ﬂarts›z uymas›n› amaçlar.
Bu anlamdad›r ki, EMEP’in
yapt›¤› ça¤r›, b u r j u v a z i n i n b a k › ﬂ
aç›s›yla ﬂekillenmiﬂ bir politikad›r.
*
Burjuvazinin a p o l i t i k l e ﬂ t i r m e
politikalar›, esas olarak politikay›
“ p rofesyonel” olarak politikayla
u¤raﬂan kesimlerin iﬂi sayar. Bunun
d›ﬂ›nda geniﬂ kesimler için ise, politikay›, seçimden seçime oy vermeye indirger. Politikan›n sadece ve
sadece “parlamentoda” yap›laca¤›n›
söyler.
Burjuvazi diyor ki; ordu politikaya kar›ﬂmas›n, bununla kalmay›p
devam ediyor; sendikalar politikaya
kar›ﬂmas›n, okullar, üniversiteler
politikaya kar›ﬂmas›n. Kooperatifler politika yapmas›n.. devam ediyor, sendikalarda politika yap›lmas›n, k›ﬂlalarda politika yap›lmas›n,
okullarda yap›lmas›n, politika sadece parlamentoda yap›l›r... Bu, politikay› dar, profesyonel bir kesimin iﬂi
olarak gören bak›ﬂ aç›s›n›n tezahürüdür. Ve özü ﬂudur ki; burjuvazi
kendisi d›ﬂ›nda kimseye politika
yapma hakk› tan›mak istemiyor.
Peki EMEP ne diyor?
“Asker politikadan elini çekmelidir!” ça¤r›s› yapan EMEP, anlay›ﬂ
olarak “sendikalar politikadan elini
çekmelidir!”, “üniversiteler politikadan elini çekmelidir!” dayatmalar›na nas›l, neye göre karﬂ› ç›ka-
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cak? “Politika yapma” konusuna
burjuvazinin bak›ﬂ aç›s›ndan bakmak, apolitikleﬂtirme sald›r›s› karﬂ›s›nda kendini politik olarak güçsüzleﬂtirmek demektir. O nedenle de
devrimciler konuyu bu noktadan
tart›ﬂmazlar.
Bu eleﬂtirinin karﬂ›s›na “peki
TSK politika m› yaps›n?” diye ç›kmak ise, de ma g o j i k bir karﬂ› ç›k›ﬂt›r. Sorun, faﬂist bir ordunun politika yapmas›n› savunmak de¤ildir.
Sorun, birincisi, ülke gerçe¤ini, ordunun misyonunu yanl›ﬂ tesbit etmek, ikincisi, burjuvazinin s›n›rlar›n› ve üslubunu benimsemektedir.
Ordu, oligarﬂinin bir p a r ç a s ›d › r. Genelkurmay ve emrindeki ordu, emperyalizmin ve oligarﬂinin
s›rt›n› yaslad›¤› en temel, en güvenilir kurumdur. TSK, emperyalizmin gizli iﬂgal inin o r d u s u d u r. Ve
b u n u n b i r s on u c u ol a ra k d a , gerek MGK gibi kurumlar arac›l›¤›yla, gerekse de fiili konumu itibar›yla, devletin yönetiminde her zaman
önemli ve ço¤u kez belirleyici konumda olmuﬂtur.
As›l sorun ordunun politika yap›p yapmamas› de¤il, o r d u n u n

Düzeniçileﬂ me böyle bir
ﬂeydir; düzen
içi politika,
zaman içinde düzenin dilini,
söylemlerini, yaklaﬂ›mlar›n›,
yaﬂam, çal›ﬂma ve politika
tarz›n› benimsemeyi de
b e r a b e r i n d e g e t i r i r.
hangi politikan›n uygulay›c›s› oldu¤udur. TSK ve Genelkurmay, emperyalizmin ve oligarﬂinin ç›karlar›
ad›na politika yap›yor. EMEP’in
esas olarak sorgulamas› ve karﬂ› ç›kmas› gereken, bu olmal›d›r.
De¤ilse, sosyalistler, politik anlamda ordunun, askerlerin politika
y a p m a h a k k › n › s a v u n u r l a r.
Hat›rlanaca¤› gibi, Sovyet devrimine giden süreçte oluﬂan en önemli halk örgütlülükleri iﬂçi sovyetleri,
köylü sovyetleri ve asker sovyetleridir. Bir sosyalist, nas›l “askerler
politika yapmas›n” diyebilir?
K›sacas›, neresinden bak›l›rsa
bak›ls›n, “Asker politikadan elini
çekmelidir. ” demenin devrimci politika aç›s›ndan bir izah› yoktur. Oligarﬂinin partilerinin politika yapma-

s› sistem içinde ne anlama geliyorsa, ordunun politika yapmas› da
odur. Ve her ikisinin de, yani olirgarﬂinin tüm temsilcilerinin halk›n
iktidar›nda politika yapma hakk› olmayacakt›r. Ama toplumsal bir kesim olarak “askerler politika yapmas›n” diye bir anlay›ﬂ olamaz.
EMEP, bunlar› bilmez mi? Elbette bilir. Fakat düzeniçileﬂme
böyle bir ﬂeydir; düzen içi politika,
zaman içinde düzenin dilini, söylemlerini, yaklaﬂ›mlar›n›, yaﬂam,
çal›ﬂma ve politika tarz›n› benimsemeyi de beraberinde getirir. EMEP,
oligarﬂinin faﬂist ordusunun faﬂist
politikalar›na, burjuvazinin kendi
içinde geliﬂtirdi¤i demagojik “ordu
k›ﬂlar›sa dönsün” söylemleri üzerinden yapma noktas›na gelmiﬂtir.
Halk›n devrimci iktidar›nda, halk›n ordusu, asker meclisleri arac›l›¤›yla politika yapacakt›r. Bu nedenle de bir s›n›fsal ayr›m yapmaks› z›n, askerler politikadan elini çeksin demek, s›n›fsal bak›ﬂ aç›s› yerine burjuva ideolojisini koymak,
burjuva politikas›n›n›n söylemlerini
benimsemek, oligarﬂinin apolitikleﬂtirme politikas›na güç vermektir.

Komplo Teorilerinize Baﬂka Malzeme Bulun!
SHP Genel Baﬂkan› Hüseyin Ergün, Taraf Gazetesi’nde Neﬂe Düzel’le yapt›¤›
röportajda ﬂöyle demiﬂti evvelki hafta: “M‹T falan bizim
bu kadar içimizde. Ne oluyor
diye sordum. Mahir de bana ‘Biz
güçlü bir siyasi hareketiz. Elbette
M‹T’te bizimle iliﬂki kuracak’ dedi.”
Birçok kesim, Ergün’ün Mahir’le ilgili sözlerine tepki gösterdi.
K i m d i b u H ü s e y i n E r g ü n ? Tekelci burjuvazinin kurumlar›ndan TESEV’de çal›ﬂm›ﬂ, tekellerin partisi
olarak kurulan Yeni Demokrasi Hareketi’nde (YDH) kurucu olmuﬂ...
Daha 1960’lar›n sonunda, döneminin insanlar› devrim gibi, sosyalizm
gibi bir ufka yürürken, o kantin iﬂletmeye baﬂlam›ﬂ... Tüccar kafal›,
kimin saflar›nda oldu¤u o zaman-
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dan belli biri.
ﬁimdiyse oligarﬂinin katliam politikalar›n›n orta¤› olan SHP’ye Genel Baﬂkan seçilmiﬂ, yukar›daki
sözleri de bu s›fat›yla sarfediyor.
Ergün’ün bunlar› söylemesinde ‘ﬂaﬂ›lacak’ bir ﬂey yoktur. SHP’nin
bunlar› söylemesinde bir yak›ﬂmaz l›k da yok. Çünkü SHP sol bir parti
de¤ildir. S H P, M a h i r l e r ’i katleden
o l i g a r ﬂ i n i n p a r t i s i d i r. ‹ktidarda oldu¤u dönemde de yüzlerce devrimcinin, yurtseverin katledilmesine
imza atm›ﬂt›r.
SHP’nin sol, sosyal demokrat
maskesi demagojik ve aldatmacadan ibarettir. SHP’si, DSP’si,
CHP’si hepsi devrime, sosyalizme,
devrimcilere düﬂmand›r. Bu noktada SHP’yi “sol” olarak görmekten

kaynaklanan tepkiler yanl›ﬂ zeminde tepkilerdir. Evet, Mahir hakk›nda
söyledi¤i sözlerin hesab›n› sormal›y›z; ama, “sol bir partiye yak›ﬂ›r
m›?!” diye de¤il, bir gerici partinin
tavr› olarak hesab›n› sormal›y›z.
Ergünler’in Mahirler’e sald›r›s›
ony›llard›r sürüyor. Eklemek gerekir ki, düﬂman›n hiçbir sald›r›s› Mahirler’e zarar veremez, leke düﬂüremez. Mahirler’e as›l zarar verecek
olan devrim ad›na, sosyalizm ad›na
konuﬂup da devrimin, sosyalizmin
yolundan yan çizenlerdir. Mahirler’e as›l düﬂmanl›k ve sayg›s›zl›k,
y›llard›r burjuvazinin hizmetindekilerin sald›r›lar› de¤il, Mahirler’i sahiplendi¤ini iddia edip de, Mahirler’i katledenlerle ittifak kurup düzen
içi kulvarlarda “siyaset” yapanlardan gelenlerdir.
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Alevilerin, Sünnilerin
durumu hakk›nda soGerçekler unu tulmas›n diye
ruﬂturmalar yapan bu
CIA ajan›n›n görüﬂmeleri, “ de vle t s› rr› ” diye
Devrimci mücadele iﬂçi, memur,
hiç bir zaman aç›klanmam›ﬂt›r.
gençlik, köylülere kadar halk›n tüm
H
kesimlerinde yank› bulmaktad›r.
‹lk önce fazla dikkat çekmeyen
Mücadelenin geliﬂmesine paralel
bir olay olur. Çorum’un Alaca ilçesi
olarak oligarﬂinin devrimci mücadeAdliyesi’nin emanet deposundan 21
leyi önlemek için halka yönelik saladet silah çal›n›r. Soygund›r›lar› da çok farkl› biçimlerde südan sonra ‘Aleviler sunnile rer. Bunun için emperyalist kararre karﬂ› silahlan›yor ’ söygahlarda programlar yap›l›r. MHP’li
lentileri ç›kar›l›r. (Oysa, bu
faﬂistler komando kamplar›nda e¤isilahlardan biri daha sonra
tilir. Dinci gerici yobazlar da yine
Sungurlu’da yakalanan
devrimcilere karﬂ› kullan›l›r. ÖnceMHP’li
bir faﬂistin üzerinleri devrimcilere, ilerici ayd›nlara
den ç›kacakt›r).
karﬂ› tek tek sald›r›lar gerçekleﬂtiriAlaca’n›n
faﬂist
lirken, devrimci mücadelenin geliﬂBelediye
Baﬂmesine engel olamayan oligarﬂi, ‘77
kan›, ramazan
1 May›s katliam›yla birlikte kitle
ay›
baﬂlang›c›n›
katliamlar›na baﬂlar. Onu 16 Mart
bahane
ederek
1978’de ‹stanbul Üniversitesi önünbir bildiri yay›ndeki katliam izler. Halklar aras›ndalar ve halk› ciki inanç fakl›l›klar›n› halklar› bölhada ça¤›r›r.
mek için kullan›r. Bu temelde halk-

ler, ad›m ad›m haz›rlad›klar› planl›
sald›r›y› bekleyemeden kudurmuﬂcas›na sald›rd›lar.
Faﬂistler, 28 May›s günü ﬂehrin
en iﬂlek caddesinde, “Ya k a n k u s t u raca¤›z, ya tam susturaca¤›z”,
“ K a n ›m›z a k s a da z a fe r islam›n”
sloganlar›yla iﬂyerlerinin camlar›n›
k›rarak Alevi halk›n yaﬂad›¤› Milö nü Mahallesi’ne yönelirler. Fakat
faﬂistler burada barikatlarla karﬂ›la-

‘Mübarek’ Ve
Kanl› Cuma

lar aras›nda Alevi-Sünni çat›ﬂmas›
yaratmaya çal›ﬂ›rlar. Sivas, Malatya,
Maraﬂ gibi Alevi-Sünni halk›n iç içe
yaﬂad›¤› illerde kontrgerilla eylemleri tezgahlan›r. Ad›m ad›m halklar
aras›ndaki ayr›m derinleﬂtirilir ve
faﬂist, gerici-yobazlar devrimcilere,
alevilere karﬂ› k›ﬂk›rt›l›r. Bu k›ﬂk›rtmalarla Sivas, Malatya ve yüzün
üzerinde insan›n katledildi¤i Maraﬂ
katliamlar› gerçekleﬂtirilir. Fakat
oligarﬂinin tüm sald›r›lar›na ra¤men
devrimci mücadelenin geliﬂimi engellenemez. Oligarﬂinin yeni Maraﬂlar’a ihtiyac› vard›r.
Alevi ve Sünni halk›n içiçe yaﬂad›¤› yerlerden birisi de Çorum’dur.
Bu yüzden kontrgerilla Çorum’u
da provokasyon yaratarak halk› birbirine k›rd›rabilece¤i yerlerden biri
olarak seçmiﬂtir. ABD Türkiye Büyükelçili¤i’nde ikinci katip olarak
çal›ﬂan CIA ajan› Robert Alexander
Peck’in Çorum’a kadar gidip, AP ve
MHP Çorum il baﬂkanlar›yla, vali,
belediye baﬂkan› ve daha bir çok
resmi kurumla yapt›¤› görüﬂmeler
de bu kontrgerillan›n haz›rl›klar›n›n
bir parças›d›r. Nitekim, bölgedeki
Say›: 187

Devlet ve sivil faﬂistlerin iﬂbirli¤iyle provokasyon için f›rsat kollanmaktad›r. 27 ﬁubat
1980’de ilerici
güçler taraf›ndan yap›lacak
olan “Hayat pahal›l›¤› ve yoksullu¤ u p rotesto” mitinginin yap›laca¤›
yer olarak, Valilik, faﬂistlerin yo¤un
oldu¤u bir bölgeyi gösterir. Faﬂistler
mevzilenmiﬂ, “ o a n ”› beklemektedir. ‹lerici güçlerin mitingi iptal etmesiyle bu ilk tertip boﬂa ç›kart›l›r.
Bu arada ildeki faﬂist kadrolaﬂma
da yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Dersim’de halka
yapt›¤› sald›r›larla tan›nan E mn i y e t
M ü d ü r ü H a l i l B o z k u r t Çorum’a
atan›r. POL-DER’li polisler sürgün
edilerek yerlerine f a ﬂ i s t P O L B‹R’li polisler getirilir. SSK Hastanesi faﬂistlerin üs olarak kulland›¤›
bir yerdir.

H
Faﬂist ﬂeflerden Gün Sazak’›n
Devrimci Sol taraf›ndan taraf›ndan
cezaland›r›lmas›n›n ard›ndan faﬂist-

ﬂ›rlar. Devrimcilerin ve halk›n direniﬂi karﬂ›s›nda amaçlar›na ulaﬂamazlar.
Faﬂistler sald›r›rken polisler hiç
müdahale etmez, hatta yer yer panzerlerle sald›r›ya kat›l›r.
Faﬂistler kontrolü ellerine geçirmek için polisin de yard›m›yla ilçe
yollar›n› denetlemeye baﬂlarlar.
Çevre il ve ilçelerden faﬂistler Çorum merkezinde toplanmaya baﬂlar.
Kent bu günlerde zaman zaman
daha sakin görünse de faﬂistlerle sürekli çat›ﬂmalar yaﬂan›r. Alevi ve
Sünni halk iyice ayr›ﬂt›r›l›r, az›nl›kta
olanlar kendi mezheplerinden halk›n
yo¤un oldu¤u mahallelere göç ederler. Etmek istemeyenler de zorla
gönderilir. Köylerde de alevi ve Sünni köyler birbirine karﬂ› k›ﬂk›rt›l›r.
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30 Haziran 1980: Polis Alevi
mahallelerine operasyon düzenler.
Faﬂistler, ‘cihat’a ça¤›ran bildiriler da¤›t›r. Alevi, devrimci, hatta düzen partisi CHP’lilerin yo¤unlukta
yaﬂad›¤› mahallelere sald›r›r.
Akﬂam POL-B‹R’li (1) polislerin
de deste¤i ile sald›r› t›rmand›r›l›r faﬂistlerin sald›r›s›na karﬂ› direniﬂi örgütleyecek olan onlarca insan gözalt›na al›n›r. Alevilerin ellerinde bulunan silahlar toplan›r.
1 Temmuz : Ciha t Ç a¤r› s› ve
S a l d › r › : ﬁehirde hemen herkes “ c u m a ”dan sözetmektedir. Valilik ve
MHP’de anormal bir hareketlilik yaKatliamda kocas› katledilen Hatice
Kaltakç› a nlat›yor;

" K a l a b a l › k b i r grup evimin önüne
geldi. Kocam› al›p götürdüler... Baﬂ› n a b i r t o r b a g e ç i r d i l e r. Ö n l e r i n e k a t t › l a r, s o p a l a r l a v u r d u k ç a d ü ﬂ ü y o r d u .
Ben korktum, bay›ld›m.
Böyle.. ﬂe h i r d › ﬂ › n a k a d a r gitmiﬂler,
hapishanenin arkas›na ç›k›nca orada
ölmüﬂ, otlar›n içine atm›ﬂlar. Kocam›
beﬂ gün arad›m. Hastane morguna get i r m i ﬂ l e r, t a n › y a m a d › m . Ta n › n a c a k
hal koymam›ﬂlar d› ki. Katilleri iyi ta n › y o r u m . E ro l D ‹ K E R , Ü m i t Ç ‹ M E N ,
Cengiz KAYA, Ünal Ç‹MEN, Topal
E LVAN, Halil KÜRER. Recep BAR U T, Salih C‹ND‹LL‹ idiler...”
(H. Nedim ﬁAHHÜSEY‹NO⁄LU, Yak›n
Tarihimizde Kitlesel Katliamlar, syf. 171)

ﬂanmaktad›r.
1 Temmuz gecesi Terlemezevler
ile SSK Hastanesi civar›nda uzun
menzilli silahlarla solcu ve Alevi evlerine ateﬂ aç›l›r. "Ya tam susturaca¤›z, ya kan kusturaca¤›z" slogan›yla
sald›r› baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Ard›ndan Üçevler Mahallesi’ne
sald›rd› faﬂistler. Tüm haberleﬂme
ve yard›m yollar› kapat›larak, iﬂ yerleri ya¤malan›r... Evler silahlarla tarand›ktan sonra ateﬂe verilip yak›l›r.
Bu ya¤mada dört kiﬂi de katledilir.
2 Te m mu z : S o ka ¤ a Ç› kma Ya sa¤›: Ölümlerin halk taraf›ndan duyulup karﬂ› tepkilerin ortaya ç›kaca¤› noktada devlet soka¤a ç›kma yasa¤› ilan eder. Fakat yasak faﬂistlere
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de¤il, sadece halkad›r! Faﬂistler soka¤a ç›kamayan Alevi mahallelerinde sald›r›lar›n› sürdürür.
3 Te m m u z : Nurettin Caddesi ile
Garajlar çevresinde faﬂist sald›r›
sürmekte CHP'lilere ve Alevilere ait
çok say›da iﬂyeri yak›lmaktad›r.Sald›r›lar nedeniyle Alevi halk›n bir
k›sm› ve ilerici kesimler, oturduklar› mahalleleri terkederken, boﬂalt›lan evler, önce ya¤malanm›ﬂ, sonra
yak›lm›ﬂt›r. O günkü sald›r›larda
katledilenlerin say›s› 7, yaral› say›s›
onlarcad›r.
4 Te m m u z : Faﬂistler Sünni halk›
Alevilere karﬂ› k›ﬂk›rtmak için yine
daha önceki gibi “ K o m ü n i s t l e r,
di nsi z kafi rl er cami yakt›” yalan›na baﬂvururlar. MHP’lilerin s›kça
bahsetti¤i “ c u m a ” günü geldi¤inde
camilerden yap›lan “ k o m ü n i s t l e r
Alaaddin Camii’ni ateﬂe verdi”
anonsuyla sald›r› baﬂlat›l›r. Cuma,
müslümanlar için “ m ü b a re k ” gündü ve camiler her zamankinden kalabal›k olurdu. Faﬂistler, gericiler
için, daha geniﬂ bir Sünni kesimi
Alevi halka karﬂ› yönlendirebilmek
için Cuma uygun(!) gündü.
TRT’den yay›nlanan “olaylar Milönü semtindeki Alaaddin Camisi'ne
patlay›c› bomba at›lmas› ve d›ﬂar›dan ateﬂ aç›lmas› ile baﬂlad›" haberiyle hedef de gösterilmiﬂtir. Arabalarla taﬂ›nan silahlar faﬂistlere da¤›t›l›r ve hedef olarak Milönü Mahallesi gösterilir.
Böyle bir sald›r›y› bekleyen halk,
mahallede sürekli nöbet tutmaktad›r.
Gece erkekler, gündüz kad›nlar nöbettedir. Alaaddin Camii’ne sald›r›
anonslar›n› duyan halk, camiye do¤ru giderken, önce polis panzerleri
ard›ndan k›ﬂk›rt›lm›ﬂ koca bir kitleyle karﬂ›laﬂ›rlar. P ol is pa nze rle rin den halk›n üzerine ateﬂ aç›l›r. Onlarca insan katledilir ve yaralan›r.
Polis asker ve faﬂistler birlikte sald›r›rlar. Sald›r›y› yönetenler M H P ‹l
Baﬂkan› ‹smail Ta ﬂ t a n ve Ç o r u m
ÜGD Baﬂkan› Seydi Erenyel’dir.
Bu katiller rehin al›nan on kiﬂiyi
kurﬂuna dizme emrini verir.
Rehin ald›klar› insanlara her türlü iﬂkenceyi yapan faﬂistler, ellerindeki kad›nlar›n ›rz›na geçtikten son-

ra çamaﬂ›rlar›n› sopalara tak›p dolaﬂt›racak dinden, imandan, ahlaktan, insanl›ktan ç›km›ﬂlard›r.
4 Temmuz’da barikatlara koﬂanlardan biri de üniversite ö¤rencisi
Süleyman
A t l a s ’t›.
Soka¤a
ç›kt›¤›nda panzerlerden aç›lan ateﬂle
omuzundan yaraland›. Panzerden
f›rlayan polisler onu panzerin içine
almaya çal›ﬂ›rlar. “Ben bu yarayla
ölmem beni polislere vermeyin” diye ba¤›r›r Süleyman Atlas. Halk vermemek için direnir ama polisler hastaneye götürece¤iz diyerek zorla
panzerin içine atarlar. Süleyman
SSK’ya götürülür ve ailesine cesedi
teslim edilir. Vücudunda sigara izmariti söndürülmüﬂ, ﬂiﬂ sokulmuﬂ,
kolu parçalanm›ﬂ bir haldedir...

H
Çorum’da 4 Temmuz’daki katliamda 26, ondan önceki sald›r›larla
birlikte de toplam 50’yi aﬂk›n insan
katledildi. Katledilen insanlar›n cesetlerine yak›nlar› aylarca ulaﬂamad›lar. Bulduklar› cesetler de yak›lm›ﬂ, iﬂkence ile tan›nmaz hale getirilmiﬂti. Fakat kontrgerilla, Çorum’da ikinci bir Maraﬂ yaratmay›
baﬂaramam›ﬂt›r. Çünkü Çorum’da
halk, devrimcilerle birlikte barikatlar kurarak direnmiﬂ ve çat›ﬂm›ﬂlard›r. Resmi ve sivil faﬂistler, hiç beklemedikleri ﬂekilde silahl› ve kitlesel
bir direniﬂle karﬂ›laﬂt›lar. Halk bu
ﬂekilde kendini savunmam›ﬂ olsayd›
muhtemel Maraﬂ’taki katliamdan
çok daha büyük bir katliam gerçekleﬂecekti.
“Alevi Aç›l›m›” demagoglar›
durmaks›z›n tekrarlad›klar› “geçmi ﬂi unutal›m, tarihe tak›l›p kalmayal›m” sözleriyle Alevi halk›na tarihini unutturmaya çal›ﬂ›yor. Tarihi
olmayan›n gelece¤i de olmaz. Alevi
halk›, Sivaslar’›, Maraﬂlar’›, Çorumlar’› unuttu¤unda çok daha büyük sald›r›larla karﬂ›laﬂacak sürekli
asimilasyon ve imhan›n hedefi olacak, aldat›lmaya aç›k hale gelecek,
inançlar›yla özgür yaﬂamas› daha da
olanaks›zlaﬂacakt›r.
(1) 12 Eylül öncesinde ilerici polisler
“Pol-Der”, MHP’li faﬂist polisler de
“Pol-Bir” çat›s› alt›nda örgütlenmiﬂlerdi.

5 Temmuz 2009

KAR‹KATÜR SERG‹S‹ AÇAN
Ö⁄RENC‹LER HAP‹STE
KAT‹LLER DIﬁARDA

2008 y›l›n›n Nisan ay›nda Akdeniz Üniversitesi' nde bir grup faBu kadar aç›kt›r her ﬂey, devlet bir katili
k› suçlu bulurken,
ﬂist, ö¤rencilere sald›rm›ﬂt›. Ellerinserbest
b›rakm›ﬂt›r...
Bu
kadar
gündemde
düzenin elemanlar›de sat›rlar ve ateﬂli silahlar olan faolan
bir
davada
dahi
kulland›¤›
faﬂisti
n› ise aklamak için
ﬂistlerin neredeyse tamam› ö¤renkorumaktan geri kalmam›ﬂt›r. Ulusoy ve
çal›ﬂmaktad›r. Böyci de¤ildi. Bizler okullar›m›za defadi¤er faﬂistlerin yeni katliamlar için
lesine aleni davalarlarca kimlik gösterip, aranarak gis›rt›
s›vazlanm›ﬂt›r.
da, her ﬂeyin kamerebilirken bu faﬂistler bellerinde
ralarla kan›tlarla sasilahlar›yla okullar›m›za ellerini
bit oldu¤u suçüstü davalar›nda bile katiller aç›ktan
kollar›n› sallayarak girebilmiﬂti.
veya zamanaﬂ›m› gibi yöntemlerle aklanmakta yada
Sald›r› s›ras›nda ö¤rencilikle alakas›n›n olmad›¤›
ödül gibi cezalarla serbest b›rak›lmaktad›r. Ama saher halinden belli olan 35 yaﬂlar›ndaki Ömer Ulusoy
n›k kürsüsünde halktan biri oldu¤unda, bu adaletsizad›ndaki faﬂist, üzerindeki silah› çekerek ö¤rencilerin
liklere karﬂ› mücadele eden bir devrimci oldu¤unda
üzerine ateﬂ etmeye baﬂlam›ﬂt›. Bir üniversitenin fayaﬂanan tam tersidir. Komplo kurulmakta, en uydukültesinde ö¤rencilerin üzerine elindeki silah› ateﬂleruk gerekçelerle insanlar tutuklanmakta, beraat etyen bir faﬂistti o.
seler dahi y›llarca hapiste yatmaktad›rlar.
Olaydan sonra Ömer Ulusoy kaçt›. Oluﬂan yo¤un
Eli kanl› bir katil ﬂu anda serbest dolaﬂ›rken, Amebask› karﬂ›s›nda polis birkaç gün sonra bu faﬂisti yarika'ya karﬂ› Sivas E¤itim-Sen ﬂubesinde karikatür
kalamak zorunda kald›. Ömer Ulusoy her mahkemesergisi açt›klar› için 2008 y›l› May›s ay›nda Sivas’ta tude piﬂman olmad›¤›n›, ayn›s›n› yine yapaca¤›n› ifade
tuklanan 5 ö¤renci arkadaﬂ›m›z, tam 14 ayd›r tutuketti. Aradan bir y›l geçti. Antalya A¤›r Ceza Mahkemelu bulunmaktad›r. Üstelik daha hiç mahkemeye ç›kasi'nde görülen davan›n sonucunda Ulusoy'a 5 y›l 9 ay
r›lmad›lar. ‹ddianameleri Haziran ay› içerisinde aç›klahapis ve 752 TL para cezas› verildi. Davan›n karar dunabildi. Yani tam bir y›l bir ay sonra. 13 ay boyunca
ruﬂmas›nda ise mahkeme Ulusoy'u hapishanede
hangi iddia ve deliller ile tutuklu kald›klar›n›, neyle
kald›¤› günler ve çarpt›r›ld›¤› hapis cezas›n› göz önünyarg›land›klar›n› dahi ö¤renemediler. Mahkemeye ise
de bulundurarak (!) tahliye etti. Üstelik kararda ge18 A¤ustos 2009’da ç›kacaklar. Yani tam 15 ay sonrekçe olarak ateﬂ edilen gruplarla Ulusoy'un aras›nda
ra. Üstelik verilen mahkeme tarihi yarg›n›n adli tatil30 metre kadar mesafe oldu¤undan isteseydi vurade oldu¤u günlere denk gelmektedir. Mahkemeye
bilecek durumda olmas›na göre eylemin insan öldürnöbetçi hakim ve savc›lar bakacakt›r.
meye teﬂebbüs olmad›¤›(!) belirtiliyordu.
Devlet de, yarg›s› da, kendisi gibi düﬂünmeyen
Üstelik hukuku uygulamakla yükümlü mahkemeherkesin düﬂman›d›r. Ya benden yanas›n ya bana
lerce, hukuk ayaklar alt›na al›narak, insan öldürmekarﬂ›s›n demektedir. Bu olay da bunun en büyük kaye teﬂebbüs suçundan müebbet a¤›r hapis cezas› ile
n›t›d›r. Ömer Ulusoy o gün ö¤rencileri katledebilirdi.
cezaland›r›lmas› gerekirken kitab›na uydurularak
Bu, mahkemenin söyledi¤i gibi onun isteyip istemeödül gibi bir ceza ile serbest b›rak›lm›ﬂt›. Arada 30
mesiyle alakal› de¤ildir. Aksine bizzat bunu istemiﬂ
metre mesafe varm›ﬂ, istese öldürebilirmiﬂ... Madem
ve silah›n› ö¤rencilerin üzerine ateﬂlemiﬂtir. Bu devUlusoy'un kimseyi öldürmeye niyeti yoktu silah› ö¤lete ve yarg›ya soruyoruz daha kaç katil serbest b›rencilerin üzerine, hedef gözeterek neden ateﬂledi?
rak›lacak? Bu ülkede y›llarca üniversitelerde bu tür
Üstelik birkaç defa. Bunun cevab› da verilebilir mi?
sald›r›lar yaﬂan›yor ve yine ayn› ﬂekilde suçlu olanlar
Bu kadar aç›kt›r her ﬂey, devlet bir katili serbest
yarg›lanmazken, ö¤renciler, ya okul idaresi ya da bu
b›rakm›ﬂt›r... Bu kadar gündemde olan bir davada daülkenin adaletsiz yarg›s› taraf›ndan cezaland›r›l›yor.
hi kulland›¤› faﬂisti korumaktan geri kalmam›ﬂt›r.
Tüm gençli¤i bu adaletsizliklere, faﬂist sald›rganl›Ulusoy ve di¤er faﬂistlerin yeni katliamlar için s›rt› s›¤a ve faﬂist katillerin himaye edilmesine birlikte karvazlanm›ﬂt›r. Nitekim Ömer Ulusoy faﬂisti serbest
ﬂ› ç›kmaya ça¤›r›yoruz. Unutmayal›m onlar, kendilekald›¤› gibi piﬂman olmad›¤›n› belirtmiﬂ, yine olsa yirinden olmayan herkese düﬂmand›r. Yar›n o namlune yapar›m demiﬂtir.
lulardan ç›kacak kurﬂunlar herkesi bulabilir.
Bu düzenin adalet anlay›ﬂ› ortadad›r. Yarg› onlar›n
istedikleri gibi çal›ﬂmaktad›r. Kendi koyduklar› yasalar› dahi uygulamamaktad›rlar. Yarg›, her zaman hal-

Gençlik Federasyonu

Say›: 187

GENÇL‹K

35

‹STANBUL

“ T ük e nm eyiz K›rmak ‹le,
Yok Olm ay›z Ya kmak ‹le”
Sivas Katliam›n›n 16. y›l›nda 2
Temmuz’da her yerden ayn› ses
yükseldi: “Unutmad›k, Unutmayaca¤›z, Unutturmayaca¤›z.” Katliam›n›n y›ldönümünde her yerde düzenlenen eylemlerde katliam›n sorumlusunun devlet oldu¤u vurgusu
yap›ld›, ﬂehitler an›ld›.
On bin kiﬂi vard› bu y›l Mad›mak Oteli’nin önünde. 16 y›ll›k öfkeyle hesap soran, adalet isteyen
sloganlarla topland› Türkiye’nin de¤iﬂik illerinden Sivas’a gelen binlerce kiﬂi. Ellerinde, Mad›mak'ta
yak›lanlar›n resimleri, pankart ve
dövizler, Pir Sultanlar’›n yak›larak
bitirilemeyece¤ini simgeleyen saz
ve öfke dolu sloganlarla Mad›mak

Oteli'ne do¤ru yürüyüﬂe geçen kitle,
ayn› duygularla, ayn› sahiplenmeyle yürüdü. Devrimci Alevi Komitesi’yle birlikte, Mad›mak’ta yak›lanlar›n aileleri, Alevi dernekleri, kitle
örgütleri, partiler kat›ld›.
‹ S TA N B U L : Sivas Mad›mak
Oteli'nde katledilen 33 ayd›n›m›z
katliam›n 16. y›l›nda 2 Temmuz günü Kad›köy'de yap›lan bir mitingle
an›ld›. Kad›köy Tepe Natilius'un
önünde toplanarak ‹skele Meydan›'na yürüyüﬂ yapan binlerce kiﬂi
pankartlar›yla, dövizleriyle, sloganlar›yla sorumlular›n yarg›lanmalar›n› istedi.
Üzerinde Sivas’ta katledilen ay-

d›nlar›n resimlerinin oldu¤u ve “Sivas ﬁehitleri Ölümsüzdür” yazan ve
“Aleviyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, 2
Temmuz’da Sivas’ta, 19 Aral›k’ta
Hapishanelerde Diri Diri Yakanlar
‹ﬂbirlikçi ‹ktidarlard›r, Maraﬂ’da,
Çorum’da, Sivas’ta Gazi’de, 19
Aral›k’ta Katledenler ‹ﬂbirlikçi ‹ktidarlard›r, Kerbela’da Hz. Hüseyin,
Dersim’de Seyit R›za, Sivas’ta Pir
Sultan’›z” pankartlar›yla kat›lan
Devrimci Alevi Komitesi kortej düzeniyle ve kitleselli¤iyle dikkat çekti. Devrimci Alevi Komitesi’nin
1500’e yak›n kortejinde, ﬂehitlerin
resimlerinin bulundu¤u pankart›n
arkas›nda yöresel k›yafetleri ile ellerinde ba¤lama taﬂ›yan Alevi kad›nlar vard›. Onlar›n arkalar›nda da
ﬂehitlerin resimlerinin bulundu¤u
dövizler, k›z›lbayraklar...
Miting Tertip Komitesi ad›na
PSAKD’den Feti Bölükgiray haz›rlanan metni okuyarak “Sivas katliam›nda sorumlulu¤u olan dönemin
tüm yetkilileri yarg›lanmal›, Mad›mak oteli müze olmal›, Hapishanelerdeki tecrit ve iﬂkenci son bulmal›d›r” talepleriyle aç›klamay› bitirdi.
Erdal Akkaya, Grup Yorum,
Agire Jiyan, Grup Vardiya’n›n türküleriyle kat›ld›¤› anmada Ba¤c›lar
Kültür Merkezi’nin ekibi semah

sloganlar›, coﬂkular› ile bir kez
daha gösterdi. Sibel Yalç›n Park›’ndaki 2 bin kiﬂi bu katliamlar›n halk›n mücadelesinin yok edemeyece¤inin bir kez
daha kan›t›yd›.
Devrimci Alevi Komitesi ad›na, Ayﬂe ‹ﬂeri yapt›¤›
aç›klamada “Sivas’ta, Maraﬂ’ta, Çorum’da, 19 Aral›k’ta katledenlerin ayn› oldu¤unu” söyledi. Kibar Aslan, türküleriyle ﬂehitleri selamlad›. Ba¤c›lar Kültür Ve
Sanat Derne¤i Semah Ekibi, semahlar›yla anmada yer
ald›. Anmaya türküleri ile kat›lan Erdal Akkaya, Sivas’ta yak›lan Edibe Sulari’nin ye¤eni Bediha Sulari’yi
ça¤›rarak türküleri birlikte söylediler.
Anman›n ilerleyen saatlerinde, Maraﬂ’›n, Sivas’›n
ve 19 Aral›k katliam›n›n iç içe anlat›ld›¤› bir sinevizyon gösterisi oldu. Sinevizyon gösteriminden sonra
sahneyi Grup Yorum ald›. Düzenin istedi¤i gibi; Pir
Sultanlar›, Seyit R›zalar› unutman›n sadece bu de¤erleri unutmak anlam›na gelmedi¤ini, insanl›¤›m›z› da
unutmak oldu¤unu söyleyen Grup Yorum üyeleri; bu
de¤erleri sahiplenmek için 2 Temmuz’da Kad›köy’de
olma ça¤r›s› yapt›.

Okm eydan› Sibel Yalç›n’da Sivas ﬁehitleri An›ld›
Sivas’ta, yak›larak katledilen 33 kiﬂi ile ilgili, 27 Haziran’da Okmeydan› Sibel Yalç›n Park›’nda bir anma
yap›ld›. Devrimci
Alevi Komitesi’nin
OKMEYDANI
ça¤r›s›yla yap›lan
anma da “Kerbela’da Hz. Hüseyin,
Dersim’de Seyit
R›za, Sivas’ta Pir
Sultan›z” pankart›
as›ld›.
K›z›l bayraklar›n as›ld›¤› anmada
faﬂizme ve zulme
karﬂ› büyük bir öfke vard›. Anmaya
kat›lan 2 bin kiﬂi
Sivas’ta yak›lanlar› unutmad›klar›n›
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döndü.
ANKARA: 2 Temmuz’da yap›lan anmada Devrimci Alevi Komitesi ve birçok demokratik kitle örgütlerin kat›l›m›yla bir miting düzenlendi. S›hhiye Toros Sokak'tan Kolej
Meydan›’na yürüyen binlerce kiﬂi
“Sivas’› Unutmak ‹hanettir” sloganlar› att›. "2 Temmuz'da Sivas'ta, 19
Aral›k'ta Hapishanelerde Diri Diri
Yakanlar ‹ﬂbirlikçi ‹ktidard›r, Kerbela'da Hz. Hüseyin, Dersim'de Seyit R›za, Sivas'ta Pir Sultan'›z" pankart› ile Devrimci Alevi Komitesi’nin kat›ld›¤› mitingte Yavuz Can
Polat ve Ali Asker türküler söyleyerek Mad›mak ﬂehitlerini and›.
1 Temmuz’da Tuzluçay›r Mahallesi’nde Devrimci Alevi Komitesi,
Al›nteri, BDSP, Partizan, DHF,
Odak’›n düzenledi¤i eyleme 300 kiﬂi kat›ld›. Hakan Y›lmaz taraf›ndan
yap›lan aç›klamada hesap sormak
için devrimci saflara ça¤r› yap›ld›.
‹ ZM ‹ R : Alevi-Bektaﬂi ve Yöre
Dernekleri Federasyonunun düzenledi¤i mitinge çeﬂitli ilçe Alevi Dernekleri yan›nda DKÖ'ler ve devrimci yap›lar kat›ld›. 2 Temmuz’da
Cumhuriyet Meydan›'nda toplanan
kitle sloganlarla Gündo¤du Meydan›'na yürüdü. Kürsüde yap›lan konuﬂmalarda kanser hastas› olan devrimci tutsaklar Güler Zere ve Erol
Zavar için de özgürlük istendi.
Aralar›nda PSAKD Çi¤li ﬁubesi’nin de oldu¤u birçok kurum ve
derne¤in 1 Temmuz’da düzenledi¤i
eylemde 2 Temmuz’da yap›lacak
mitinge ça¤r› yap›ld›.

ANKARA

Say›: 187

Yürüyüﬂ’ten:
Sivas Katliam›nda
Kaç Kiﬂi Katledildi?
Bu konuda çeﬂitli yaz›larda,
aç›klamalarda birbirinden farkl›
r a k a m l a r ç›kmakta, insanlar›n
k a f a s › k a r › ﬂ m a k t a d › r. Çeﬂitli de m o k r at i k k u r u m l ar › n d ü ze n l e d i¤i anmalarda, zaman zaman
h a n g i r a k a m › n y a z › l m a s › g e re k t i ¤ i t a r t › ﬂ › l m a k t a d › r.
Sivas “olaylar›”ndaki ölü say›s› 37’dir. Bunlar›n ikisi, sald›rg a n g ü r u h t a n d › r, k u r ﬂ u n l a v u r ul a r a k ö l m ü ﬂ t ü r.
Dolay›s›yla bizim Sivas ka tli a m › n › a n a r k e n , b u n l a r › “ k a t l e d ilen canlar›m›z” içinde saymam›z
söz konusu de¤ildir.
Geriye kalan 35 kiﬂiden ikisi
de Mad›mak Oteli’nin çal›ﬂanlar › d › r. B u n l a r d a b u k o n t r g e r i l l a
s a l d › r › s › n › n k u r b a n l a r › d u r um u n d a d › r l a r, ancak özel olarak
hedef de¤illerdir.
Dolay›s›yla Sivas katliam›nda
f a ﬂ i s t , g e r i c i g ü r u h u n b i l e r ek , i s t e y e re k , d e v l e t i n p o l i s i n i n a s k e r i nin deste¤inde katletti¤i insanlar›m›z›n say›s› 33’tür.
Sivas’ta katledilen canlar›m›z,
insanlar›m›z denildi¤inde kullan›lmas› gere k e n r a k a m 3 3 ’ t ü r.
Katliam›n tamam›na iliﬂkin
bilgiler v e r i l i r k e n , y u k a r › d a k i 37
v e 3 5 r a k a m l a r › k u l l a n › l a b i l i r,
ama ilericilere, Alevi halka yöne lik katliam anlat›l›yorsa, kullanac a ¤ › m › z r a k a m 3 3 ’ t ü r.

‹ZM‹R

AN TA LYA : Devrimci Alevi
Komitesi taraf›ndan yap›lan bas›n
aç›klamas› ve oturma eylemi ile Sivas ﬂehitleri an›ld›. Katliama öfke
hayk›r›ld›. K›ﬂlahan Meydan›’nda
yap›lan eylemde “Katiller Halka Hesap Verecek, Pir Sultanlar Yakarak
Ölmez, Hepimiz Pir Sultan›z" sloganlar› at›ld›. Aç›klaman›n ard›ndan
5 dakikal›k oturma eylemi yap›ld›.
ADANA: 2 Temmuz’da Devrimci Alevi Komitesi taraf›ndan
‹nönü Park›’nda yap›lan eylemde
"2 Temmuzta Sivas'ta 19 Aral›kta
Hapishanelerde Diri Diri Yakanlar
‹ﬂbirlikçi ‹ktidard›r" pankart› aç›ld›.
Eylemde Devrimci Alevi Komitesi
ad›na Adnan Ö¤rü bir aç›klama yaparak “Alevili¤in özünün yok edilmesine izin vermeyece¤iz” denildi.
HATAY: Devrimci Alevi Komitesi 2 Temmuz günü Ulus Meydan›’nda Sivas ve 19 Aral›k hapishaneler katliam›yla ilgili bir bas›n aç›klamas› düzenledi. Seval Arac›’n›n
okudu¤u aç›klamada “2 Temmuz Sivas Katliam›n› yapanlar bu ülkeyi
yönetenlerdi” sözlerine yer verildi.
‹S K E NDE RUN: Haklar Derne¤i’nde 2 Temmuz Sivas'ta katledilenler an›s›na bir anma program›
yap›ld›. Günün önemine de¤inilen
bir konuﬂman›n yap›ld¤› anmada
AKP’nin Alevi aç›l›m› eleﬂtirildi.
M A LAT YA: 2 Temmuz günü
PSAKD önünden Emeksiz Kavﬂa¤a
yürüyen kitle “Tükenmeyiz K›rmak
‹le, Yok Olmay›z Yakmak ‹le” sloganlar› att›. Devrimci Alevi Komitesi’nin de yer ald›¤› eyleme 200 kiﬂi
kat›ld›.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

Emekçilerin ‹radesinin Olmad›¤›
Yerde Çözüm De Olmaz!

‹ﬂçi ve memurlarda Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmeleri
(T‹S) ve toplu görüﬂmeler süreci devam ediyor.
AKP hükümeti kamu emekçilerine % 4.5 zam
Sorunlar› ve çözümleri emekçilerin g ündeminden
verece¤ini aç›klad›. Bu rakam kamu emekçilerikaç›rmak i ktidarlar›n i ﬂidir. O nlar emekçilere “ siz
nin beklentilerinin ve temel hayati ihtiyaçlar›
bilmezsiniz, bu ülkeyi biz yönetiyoruz, sizin
karﬂ›laman›n çok gerisinde. AKP, kamu iﬂçileri
gelece¤inizle ilgili kararlar› da biz veririz” d erler.
için de komik ücretler teklif etmektedir. Memur- Emekçileri temsil etti¤i iddias›ndaki sendikalar›n ise
lar toplu görüﬂme komedisini protesto ederken
emekçileri y aﬂanan s üreçlerin d ›ﬂ›nda t utmakta
kamu iﬂçileri de AKP’nin komik ücret zamm›na
hiçbir ç›karlar› y oktur.
karﬂ› ülke çap›nda eylemler yapma karar› ald›klar›n› aç›klad›lar. 250 bin kamu iﬂçisini etkileyen
sek oranlarda k›s›nt›larla ifade ediyor kendisini. Artan
Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi’ nde Türk- ‹ﬂ hükümetle anlaﬂamaiﬂsizlikte ifade ediyor.
d›¤›n›, eyleme ç›kacaklar›n› duyurdu. Türk- ‹ﬂ’in eyTablo bir gerçe¤e daha vurgu yap›yor. “Yokedilen talemlili¤i nas›l sonuçland›raca¤›, ne derece kararl› olup
r›m”.
Hay›r söylendi¤i gibi tar›m› biz de¤il, yani üreolmad›¤› ayr› bir konu. Ancak AKP’nin iﬂçilere verdi¤i
tenler
de¤il, emperyalistler yok ettiler. Neden? Emperücrete Türk- ‹ﬂ gibi devleti rahats›z etmekten uzak bir
yalistlere daha fazla ba¤›ml› olal›m diye. Ödedi¤imiz
sendika dahi tepki gösteriyor.
fatura emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n faturas›d›r. Ve fatura
Ücretlerdeki gerileme, yaﬂam standard›n›n bir hayli
emekçilere kesilirken, tablo her geçen gün emekçiler
düﬂmesi, artan iﬂsizlik, emekçilerin tüketimleri k›smalaaleyhine de¤iﬂirken, yüzbinlerce emekçiyi temsil eden
r›, çal›ﬂma koﬂullar›n›n daha da a¤›rlaﬂmas›... Tüm buniﬂçi ve memur konfederasyonlar›, sendikalar, mevcut
lar mevcut ekonomik ve siyasal yap›n›n yol açt›¤› sotabloyu tersine çevirecek bir anlay›ﬂtan uzakt›r.
nuçlard›r.
Türk-‹ﬂ, “eylem yapaca¤›z” diyor. Ancak ne yapacaMilli gelirde yüzde 13.8’ lik bir düﬂüﬂ oldu¤u tespit
¤›n› AKP de, bizzat iﬂçinin kendisi de çok iyi biliyor arediliyor. Ki bu oran›n ciddi ve dünya ülkeleri aras›nda
t›k. Sar› sendikac›lar›n “gürlemeleri” devletle uzlaﬂrekor denebilecek bir oran oldu¤u belirtiliyor.
man›n perdelenmesinden baﬂka bir anlam taﬂ›m›yor.
Emperyalizme ba¤›ml›l›k her ﬂeyi oldu¤u gibi ekonoKESK, toplu görüﬂme bir “komedidir” deyip her y›l
miyi de karart›p çöküﬂe götürüyor. Tablo böyle söylübuna komedi demekten baﬂka bir tepki vermiyor. Toplu
yor. Bunu biz de¤il düzenin savunucular›, burjuva medgörüﬂmelere yönelik eylem ve pro¤ram›n› görüﬂme süyan›n yazarlar› söylüyor, yaz›yor çiziyor.
reçlerine hapsediyor.
“ Ekonomide Ta r i h i K ü ç ü l m e” y›l›n ilk 3 ay›nda
D‹SK, emekçiler aleyhine geliﬂen bu koﬂullara karﬂ›
milli gelirde ortaya ç›kan yüzde 13.8 oran›ndaki gerile“sosyal programlar” öneriyor. Ancak bunu kim nas›l hamenin ‘rakamsal’ boyutudur. Bir de bunun ‘insani’ boyata geçirecek sorusu aç›kta kal›yor. Bunu hayata geçiyutu var.
recek, söylenene denk ciddi bir mücadele program ise
‹nsani boyut, ekonomideki küçülme nedeniyle insanyoktur ortada.
lar›n tüketim harcamalar›n› k›smak zorunda kalmalar›Tüm bu yaklaﬂ›mlar emekçileri sorunun ve çözümün
d›r. ‹kinci Dünya Savaﬂ›’ ndan bu yana halk›m›z tüketim
içine katmayan yaklaﬂ›mlard›r. Tüm bu yaklaﬂ›mlar soharcamalar›n› belli bir dönemde bu kadar büyük ölçüde
nuç almak istemeyen, hak almak istemeyen, bunun mük›smam›ﬂt›. 2008 y›l›n›n ilk 3 ay›nda tüketim harcamacadelesini vermekten uzak düﬂünen anlay›ﬂlard›r. Solar› yüzde 6.1 artan halk›m›z, kriz nedeniyle 2009’un ilk
runlar› ve çözümleri emekçilerin gündeminden kaç›r3 ay›nda yüzde 9.2 oran›nda daha az harcama yapabilmak iktidarlar›n iﬂidir. Onlar emekçilere “siz bilmezsimiﬂ.” (Güngör Uras, Milliyet, 1.7.2009)
niz, bu ülkeyi biz yönetiyoruz, sizin gelece¤inizle ilgili
Tabi tabloyu kendilerine göre de¤erlendiriyor, yokararlar› da biz veririz” derler. Emekçileri temsil etti¤i
rumluyorlar.
iddias›ndaki sendikalar›n ise emekçileri yaﬂanan süreçlerin d›ﬂ›nda tutmakta hiçbir ç›karlar› yoktur. Tersine bu
Üretim gerilerken, yat›r›mlar dururken, ekonomi küdurum sendikalar› daha da güçsüzleﬂtirir. Oysa sorunlaçülürken, milli gelir düﬂerken bankac›l›¤›n yüzde 10.6
r› ve çözümlerini emekçiler içinde yayg›n biçimde taroran›nda büyümesi, burjuva yazarlara göre “anlaﬂ›lamat›ﬂmak, tart›ﬂt›rmak, kararlar al›p uygulamak emekçileyan” bir durummuﬂ. Bankalar kapitalizmde sermayenin
rin insiyatifini ve iradesini aç›¤a ç›karacakt›r. Ki bu intefeci kurumlar›d›r. Bankac›l›ktaki büyüme emekçilerin
siyatif ve irade hak almam›z› sa¤layacak en temel halsoyulmas›n›n, yoksullaﬂmas›n›n da büyümesinin ifadekalardan biridir.
sidir. Ki yoksulluk tabloda tüketim harcamalar›nda yük-
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HALKEVLER‹ K‹M‹, NEY‹ SAVUNUYOR?
‹ l e r i c i l e r i n , D e v r i m c i l e r i n G ö re v i , O d a l a r d a k i
Ç › k a rc›l›¤›n, Çürümenin, Tasfiyecili¤in,
Zorbal›¤›n Avukatl›¤›n› Üstlenmek De¤ildir!
Her tart›ﬂmada, hakl› olanlarla,
haks›z olanlar›n tart›ﬂma üslubu,
yöntemi farkl›d›r. Hakl› olanlar, hakl› olman›n güvenini taﬂ›rlar. Her ﬂeyi
her yönüyle aç›kça ortaya koyarlar.
Haks›z olanlar›n ise, iﬂi zordur. Haks›zl›klar›n› gizlemek için en baﬂta
G E R Ç E ⁄ ‹ Ç A R P I T M A K zorundad›rlar. Her yalan, baﬂka bir yalan›,
her çarp›tma baﬂka bir çarp›tmay›
gerektirir. Fakat, çarp›t›lmak zorunda olunan, gizlenmek zorunda olunan olgular ço¤ald›kça, çeliﬂkili söz
ve davran›ﬂlar, kaç›n›lmazd›r. Böylesi anlarda, “istenmeden” yap›lan
itiraflar, gerçeklerin aç›¤a ç›kmas›n›
sa¤lar.
‹MO’daki ve genel olarak odalarda devrimci demokrat mimar mühendislere yönelik sald›r›larda “tt arafs›z” oldu¤unu söyleyen, ama asl›nda mevcut yönetimle ve mevcut
statükoyla uzlaﬂma içinde olan Halkevi çevresinin sald›r› sonras› yapt›¤› aç›klamalardan biri de iﬂte böyle
bir itiraf› içeriyor. Halkevi çevresindeki mimar mühendislerin oluﬂturdu¤u Politeknik grubu taraf›ndan 14
Haziran’da, yani 11 Haziran’daki
sald›r›dan üç gün sonra yap›lan
aç›klamada ﬂöyle deniyor:
“O d a y ö n e t ic i l e ri n e v e ü y el e r i n e
sald›ranlar›n ‹ÇER‹ ALINMAYACAKLARI YÖNÜNDEK‹ uyar›lara
karﬂ›n iç eri girmeyi zorlay›nca , a r bede ç›kt›.”
B ‹ R : Demek ki, ‹vmecilerin o
gün yap›lacak olan Küçük Genel Kurul’a ALINMAMALARI yönünde
birileri oturup KARAR alm›ﬂt›r. O
karar› alanlar›n içinde anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla Halkevciler de vard›r veya en
az›ndan karardan haberdard›rlar.
Bu bir itiraft›r. Tasfiyeciler önceden devrimci-demokrat mühendisler
ve ö¤renci üyeleri toplant›ya almama karar› alm›ﬂlard›r.
O nedenle, toplant›y› önce gizli-

Say›: 187

ce, üyelerden kaç›rarak yapmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Toplant›n›n ö¤renilmesi
üzerine bu kez de b›çakl› ve sopal›
bir grubun sopalar›na ve polise s›¤›nm›ﬂlard›r.
S o r u : Demokratik bir kitle örgütünde, devrimci, demokrat bir grubu,
kurula almama hakk›n› kendinizde
nas›l görüyorsunuz?
Bu karar›n kendisi ANT‹-DEMOKRAT‹K bir uygulama de¤il midir?
Bu karar›n kendisi ZORBALIK
de¤il midir?
P o l i t e k n i k grubundan mimar
mühendisler, böyle bir a n t i - d e m o kratikli¤e, zorbal›¤a hangi nedenlerle onay vermiﬂ, ortak olmuﬂlard›r?

Çöpü mertek, merte¤i çöp
g ö re n P o l i t e k n i k ç i l e r
“Geçen hafta bir grup art› ‹vme
dergisi okuru taraf›ndan organize
bir sald›r›ya maruz kald›¤› için gerçekleﬂtirilemeyen ‹MO Ankara ﬁubesi ...” (Politeknik, 14 Haziran
2009 tarihli aç›klama.)
Söz hakk›n›, kurula kat›lma hakk›n›, eleﬂtiri hakk›n› savunan ‹vmeciler’in, bu haklar›n›n gasbedilmesine karﬂ› gösterilen tepkiye “ o r g a n ize sald›r›” diyen Politeknik grubu,
11 Haziran’da, 100 kiﬂilik bir grubun b›çaklarla, sopalarla donat›l›p
getirilmesini ve devrimci demokrat
mühendislere sald›rt›lmas›n› ise “ a rbede” olarak adland›rm›ﬂ.
Halkevciler, devrimcilerin hakk›n› aramas›n› “organize sald›r›”, organize bir sald›r›y› ise “arbede” diye
geçiﬂtirerek, aç›kça gerçe¤i çarp›tmakta, tasfiyecili¤i, zorbal›¤› savunmaktad›r.
Aylard›r, ‹MO’da sald›r›ya u¤rayan ‹vme okurlar›d›r. Aylard›r, siya-

set yasa¤›, sald›r›lar
ve hakaretler ile
karﬂ›laﬂan
‹vme
okurlar›d›r. Bunlar
yaﬂan›rken, tek bir
gün olsun, bu antidemokratik uygulamalara, siyaset yasakç›l›¤›na ve 14
Mart 2009’da Ankara’da ‹MO 2.
Ö¤renci Üye Kurultay›’nda oldu¤u
gibi, baﬂvurulan ﬂiddete karﬂ›, Politeknik grubu bir tav›r alm›ﬂ m›d›r?
TMMOB’daki keyfiliklere, tasfiyecili¤e karﬂ› bir tutum alm›ﬂ m›d›r?
Yürüyüﬂ’ün 185. say›s›nda belirtildi¤i gibi, O d a l a r ’da devrimcile r e s a l d › r › o l u r k e n s u s a n l a r, bugü n ü n d e s o r u m l u s u d u r l a r ! Politeknik grubu da önce bu sorumlulu¤unu
gözden geçirmelidir.
Statükocu, tasfiyeci zorba yönetimleri savunmak için gerçe¤i bu kadar pervas›zca çarp›tmaktan çekinmiyor Politeknikçiler. Sald›rgan ve
tasfiyeci ‹MO yönetimine karﬂ› tek
bir eleﬂtiri yapmaks›z›n, sald›r›ya
u¤rayanlar› suçlamak, nas›l ve neyle
aç›klanmal›d›r? Politeknikçiler, bunu izah etmelidir.
Politeknik grubunun aç›klamas›nda dikkat çekici bir bölüm de ﬂuras›d›r:
“... bu provokasyona aç›k ortamda araya kar›ﬂmaya çal›ﬂan mühendis olmad›klar› belirtilen 5-10 kiﬂilik
bir grubun ise Küçük Kurul toplant›s›na gelen mühendislerin engellemesiyle kalabal›ktan uzaklaﬂt›r›ld›¤›
bildirildi.”
K i m d i r bu “mühendis olmayan
5-10 kiﬂi”? Onlar› oraya kim ge t i r m i ﬂ t i r. Politeknik’in aç›klamas›nda bunun cevab› yoktur.
Politeknik’in “mühendis olmayan” diye tarif etti¤i ve 5-10 kiﬂi gibi gördü¤ü grup, eli sopal›, b›çakl›,
d›ﬂar›dan getirilmiﬂ ve yaklaﬂ›k 100
kiﬂi olan güruh olmas›n! Politeknik’in koskoca grubu, grubun (güruh
mu yoksa?) elindeki b›çaklar› sopalar› görmemiﬂ olmas›, onlar›n kimlerden oluﬂtu¤unu hiç merak etmemesi anlaﬂ›l›r de¤ildir.
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O grup kimlerden oluﬂuyor, o
grubu oraya kimler nereden getirdi,
Halkevcilerden onlar›n aras›na kat›lanlar var m›yd›?
Bunlar cevaplanmak zorundad›r.
Ama ﬂu baﬂ›ndan itibaren aç›kt›r:
Orada, “d›ﬂar›dan getirilmiﬂ, mühendis olmayan” o grubun varl›¤›,
devrimci, demokrat mühendislere
bir sald›r› için önceden karar verilmiﬂ ve haz›rl›k yap›lm›ﬂ oldu¤unu
göstermekte ve ‹vme okurlar›n› sald›rgan olarak göstermeye çal›ﬂan
Politeknik dahil tüm çevrelerin söylediklerinin çarp›tmalardan ibaret oldu¤unu ortaya sermektedir.

‹ﬂte destekledi¤iniz
böyle bir anl ay›ﬂ t ›r !
11 Haziran’da ‹MO Küçük Kurulu’nda devrimci demokrat mimar
mühendisleri toplant›ya almayan
sald›rganlar, “ Ö¤rencileri toplant›ya
neden almad›n›z” diye soran televizyon muhabirine ﬂu cevab› vermiﬂlerdi: “....birlikte olmama hakk›m›z›
kulland›k.”
Bu cevab› veren ‹MO yöneticisiydi. D›ﬂar›dan getirdikleri, eli sopal›, b›çakl› 100 kiﬂilik güruhla devrimcileri kurula sokmaman›n ad›
birlikte olmama hakk›n› kullan“b
m a k ” olmuﬂtu. B›çakl›, sopal› zorbal›k, bir kelime oyunuyla nas›l da
normal, alaleade, s›radan bir tavra
dönüﬂmüﬂtü! Hatta bir d e m o k r a s i
uygulamas›yd› bu zorbal›k ‹MO yöbirlikte olneticisine göre: Yaﬂas›n “b
mama hakk›!”
Ama ne demokratik mücadele ç›karc›, statükocu zorbalar›n keyfine
göre tan›mlanabilir, ne de demokratik kitle örgütleri, onlar›n çiftli¤idir.
Kim söylüyor demokratik kitle
örgütlerinde böyle bir hakk›n oldu¤unu. Bu “hak” ancak bir ﬂekilde
olabilir, devrimcilerin, demokratlar›n varl›¤›na tahammül edemiyorsan›z, çeker gidersiniz.
Fakat tekkecilik, grupçuluk, yönetimine geldi¤i demokratik kurumlar› kendi “mülkü” gibi gören bir anlay›ﬂa sahiptir. Mülkiyetçilik, burjuva ideolojisidir. DKÖ’ler sizin mülkünüz de¤ildir ve bu nedenle de sizi
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Bu nas›l bir hak ki,
b›çaklarla sopalarla
s a v u n u l u y o r. Birlikte
olmama hakk›m›z›
kullan›yoruz diye, küçük
k u r u l a k a t › l a n l a r f iz ik i
zorbal›kla engelleniyor.
eleﬂtirenlerle “birlikte olmama” gibi
bir hakk›n›z yoktur.
Bu nas›l bir hak ki, b›çaklarla sopalarla savunuluyor. Birlikte olmama hakk›m›z› kullan›yoruz diye, küçük kurula kat›lanlar fiziki zorbal›kla engelleniyor.
Bu cevap üzerinde herkes çok
d ü ﬂ ü n m e l i d i r. Zorbal›¤›, anti-demokratikli¤i, kendilerine hak olarak
gören bir anlay›ﬂ, odalar› geliﬂtirebilir mi?
Bir demokratik kitle örgütü içinde kiminle birlikte olunmaz? Herkes, bu soruya faﬂistlerle birlikte
olunmayaca¤› cevab›n› verecektir.
Ancak, ‹MO yönetimi, bedel ödeyen
ve TMMOB’u devrimcileﬂtirmeye
çal›ﬂan devrimci-demokrat mühendislerle birlikte olmayaca¤›n› aç›kl›yor. Bugün, ‹MO’nun ve TMMOBun yönetiminde ço¤unlukla bu anlay›ﬂlar vard›r.
Politeknik grubu, zorbal›¤›, siyaset yasakç›l›¤›n›, bölücülü¤ü, d›ﬂlay›c›l›¤›, devrimci, demokrat mühendislere düﬂmanl›¤› çizgi haline getirmiﬂ
bir anlay›ﬂ› savundu¤unu görmelidir.

Zorbal›¤› ‘çok seslilik’,
çürümeyi ‘alternatifi yok’
diye savunmak, neye
hizmet eder?
Politeknik, önce ﬂu soruyu kendisine sormal›d›r: Neden gerçekleri söylemek, do¤rular›n yan›nda yer almak
yerine tasfiyecilik savunulmaktad›r?
Aç›klamalar›n›n her sat›r›nda
“tüm kötülüklerin” sorumlusu olarak art› ‹vme dergisi okurlar› gösterilirken, aylard›r süren sald›r›lardan,
yasakç›l›ktan söz etmiyor, statükoyu
eleﬂtirmiyorlar.
TMMOB’un tasfiyeci çizgisine
karﬂ› mücadele eden devrimci demokrat mühendislere karﬂ› sald›r›
korosuna kat›lan Politeknik, tasfiye-

cili¤i, statükoculu¤u savunan saftad›r. Savunmakla kalmay›p, herkese
ders vermeye kalkmaktad›r.
“... olmas› gereken TMMOB’nin
çok seslili¤inin yaratt›¤› zenginlikle,
toplumcu
ve
devrimci
bir
TMMOB’yi birlikte yaratmakt›r. ”
(age)
Politeknik hangi “çok seslilikten” söz ediyor? Zaten tart›ﬂt›¤›m›z
bu de¤il mi? Zaten stand açt›rmamaktan bildiri da¤›tt›rmamaya, kongrelere, kurullara kat›l›m› engellemeye, kongreden insanlar› döverek
yumruklayarak ç›karmaya, b›çak
çekmeye kadar varan bu tahammülsüzlü¤ün kökeninde de bu yok mu?
“TMMOB’nin çok seslili¤i...”
imiﬂ! Bu hali, “çok sesli hali” ise,
tek seslili¤inden tanr› korusun!
En iyi ihtimalle, Politeknikçilerin
kafas›ndaki TMMOB ile gerçe¤i
aras›nda da¤lar kadar fark vard›r.
Di¤er ihtimal, Politeknikçiler,
TMMOB yönetimine hakim olan bu
zorbal›¤›, anti-demokratikli¤i gizleyip, belli kesimlere yaranmak veya
baﬂka hesaplar peﬂindedir.
Devrimci-demokrat mühendislerin kurullarda söz haklar›n›n engellendi¤i, bildiri da¤›tt› diye sopal›
sald›r›lara u¤rad›¤› ortada iken çok
seslilikten söz etmenin baﬂka bir anlam› olamaz.
Halkevciler, zorbalar› ve tasfiyecileri aklamak için ola¤anüstü bir
gayret içindedirler.
‹MO merkez ve Ankara ﬁb. yöneticilerinin sözlü sald›r›lar›yla baﬂlayan kavgada ‹vme okurlar›n›n kendini savunmas›n› “ﬂiddet”, hem de “organize sald›r›” olarak nitelendirip,
planl›, haz›rl›kl›, b›çakl›, sopal› 100
kiﬂilik grupla gerçekleﬂtirilen sald›r›y› ise “arbede” diye geçiﬂtirmeyi,
Halkevciler kimseye izah edemezler.
Politeknik imzal› aç›klamada
“ﬂiddet” üzerine bol bol lafazanl›k
yap›l›yor. Ama sorunun özünden de
›srarla kaç›l›yor.
Üstelik, “TMMOB; bürokratizm,
liberal e¤ilimler, anti-demokratik bir
yönetim anlay›ﬂ› gibi bir dizi çürümeden ‘kaba kuvvet ve ﬂiddet ile mi’
kurtar›lacakt›r?” gibi ucuz demago-
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niteli¤i ve sorumlulu¤undan her geçen gün uzaklaﬂt›¤›n›n bilincindeyiz.
Ancak bilincinde oldu¤umuz bir di¤er gerçek vard›r ki bu da,
TMMOB'nin yerine konulabilecek
baﬂka bir örgütlenme olmad›¤›d›r.”
Neyi eleﬂtiriyorsunuz, neyi de¤iﬂtirmek istiyorsunuz?
E¤er eleﬂtirmek ve de¤iﬂtirmek
istedi¤iniz olgular, halk›n mücadelesinde, mimar mühendislerin mücadelesinde daha etkili bir mevziye dönüﬂtürmeyi amaçl›yorsa, o halde neden devrimci demokrat mimar mühendislerin çabalar›na destek vermiyorsunuz?
Keza, “ TMMOB'nin yerine konulabilecek baﬂka bir örgütlenme olmamas›”, statükoculu¤un, ç›karc›l›¤›n, çürümenin, tasfiyecili¤in meﬂru

görülmesine, bunlarla uzlaﬂ›lmas›na
gerekçe olamaz. Hele ki, statükoculu¤un, ç›karc›l›¤›n, çürümenin, tasfiyecili¤in avukatl›¤›n› üstlenmeye
hiç gerekçe olamaz.
Odalar’›n içinde bulundu¤u durum, tüm yönleriyle devrimci, demokrat mühendislerin öncülü¤ü ve
kitlesel kat›l›m›yla, tüm üyelerin kat›l›m›yla tart›ﬂ›lmal›d›r. Tart›ﬂmaktan kaçmamak ve korkmamak gerekir. Ama karﬂ›m›zdaki tablo tam tersinedir. Bu sald›rganl›¤›n kayna¤›nda da bu vard›r. Bu demokratik kitle
örgütlerinin devrimcileﬂtirilmesinden, çürüyen, yozlaﬂan, statükoculaﬂan yanlar›n kesilip at›lmas›ndan
korkuya kap›lanlar, sald›r›yorlar.
Halkevleri çevresi, bu çat›ﬂmada, bu
saflaﬂmada nerededir, as›l önemli ve
belirleyici olan budur.

TMMOB Baﬂkan›,
Devrimcilerden Kaç›yor!

l›¤›’na gidildi¤inde de benzer uygulamalarla karﬂ›laﬂm›ﬂlard›r defalarca. Bakanl›k bürokratlar›, bazen
TAYAD’l›lar›, bazen Halk Cepheliler’i istememiﬂlerdir heyetler içinde. Kendisine, solcuyum, ilericiyim
diyen bir kurumun “baﬂ›nda” olan
bir kiﬂinin ayn› yönteme baﬂvurmas› nas›l aç›klanabilir?
Bu kültür solun kültürü olamaz.
Karﬂ›s›nda Halk Cepheli bir heyet
vard›r ve o heyet ile görüﬂmek zorundad›r. So¤anc›’n›n, “kiﬂileri”
seçmek gibi bir tasarrufu ve hakk›
yoktur ve olmamal›d›r.
Bu tarz, sola ve halka karﬂ› sorumsuz, solun de¤erlerinden uzak
bir tarzd›r. ‹ﬂte, TMMOB’da tam da
bu tarza karﬂ› mücadele edilmelidir.
So¤anc› bu yaklaﬂ›m› ile
TMMOB’daki sald›r›lar› ve tasfiyecili¤i onaylad›¤›n›, sorunu çözme gibi bir yaklaﬂ›m›n›n olmad›¤›n› göstermiﬂtir. So¤anc›’n›n sayg›s›z ve üstenci tavr›n›n, halk›n gelenekleri içinde bile yeri yoktur. Kap›s›nda devrimcileri bekletmiﬂ,
sekreteri arac›l›¤›yla tart›ﬂma yürütmüﬂtür.
TMMOB’un halka ve üyelerine
ne kadar uzak oldu¤unun kan›tlar›d›r bunlar. Devrimci bir TMMOB
yaratman›n acilli¤i ortadad›r.

jilere baﬂvuruluyor. Gericili¤in devrimci ﬂiddete, reformistlerin halk savaﬂ› ve silahl› propagandaya karﬂ›
kulland›¤› üslubu, bu seviyesizlikle
tart›ﬂt›¤›m›z söz konusu soruna taﬂ›mak, sald›r›y› meﬂrulaﬂt›rmak ve
f›rsatç›l›kt›r.

“‹vmeciler, TMMOB’u ‘kaba
kuvvet ve ﬂiddet ile’ kurtaracaklarm›ﬂ!” diye bildiri bas›n isterseniz,
biz o bildiriyi tüm odalarda da¤›t›r›z! Ne kadar ayaklar› yere basan, ne
kadar seviyeli bir ideolojik tart›ﬂma
yürüttü¤ünüz belgelenmiﬂ olur.
Politeknik aç›klamas›nda deniyor
ki:
“ TMMOB'de eleﬂtirdi¤imiz, de¤iﬂtirmek istedi¤imiz çok ﬂey vard›r.
Bugün, TMMOB'nin, toplumsal muhalefetin önemli bir bileﬂeni olma

Halk Cephesi’nden bir heyet, 29
Haziran’da, TMMOB’da yaﬂanan
sald›r›lar›, devrimci-demokrat mühendislere karﬂ› sürdürülen yalan
kampanyas›n› tart›ﬂmak için Mehmet So¤anc› ile görüﬂmeye gitti.
Ama bu görüﬂmenin sonucunu
aktarmadan önce, bir DEMOKRAT‹K K‹TLE ÖRGÜTÜ olan-olmas›
gereken TMMOB’un giriﬂinde karﬂ›laﬂ›lan tabloyu aktarmak gerekir.
So¤anc› ile görüﬂmek bir meseledir. Önce randevu al›nacakt›r. Sonra kap›dan giriﬂte sizi bir sekreter
karﬂ›lamakta, o da So¤anc›’n›n sekreterine götürmektedir. Sonra So¤anc›’n›n sekreteri geldi¤inizi haber verecektir.
Bunlar kap›s› herkese aç›k olmas› gereken demokratik bir kurumda, yönetiminde ilerici, sosyalist olma ididias› taﬂ›yanlar›n oldu¤u bir kurumda yaﬂanmaktad›r.
TMMOB’un nas›l bir b ü ro k r a t l a ﬂ m a ve çürüme içinde oldu¤unun
aynas›d›r oradaki tablo. TMMOB,
emekçilere, devrimcilere kapal›d›r.
As›l sorun bundan sonra baﬂlar.
So¤anc›’n›n sekreteri, görüﬂme için
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gelen Halk Cepheliler’i bildirdikten sonra tekrar geriye gelir ve
Halk Cephesi heyeti içinde bulunan
‹vme okuru bir mühendisin bu görüﬂme içinde olamayaca¤›n›, Bay
So¤anc›’n›n onun d›ﬂ›ndaki Halk
Cepheliler ile görüﬂece¤ini söyler.
So¤anc›, yaﬂanan sald›r›lar› görüﬂmek için gelen devrimcilerle görüﬂüp, sorunlar› çözmek yerine heyetten “ﬂunla görüﬂürüm”, “bunla
görüﬂmem” diyerek devrimcilere
karﬂ› tahammülsüzlü¤ün yeni bir
örne¤ini sergilemiﬂtir.
So¤anc›’n›n tavr›, ‹vme grubundan mühendislere söz hakk› vermememin, onlara tahammül edememenin, onlara yaﬂam hakk› tan›mamak istemenin bir örne¤idir. So¤anc›, bu tavr›yla, Küçük Kurul’daki sald›r›y› sürdürmüﬂtür.
Peki hangi hakla? Oturdu¤u
koltuk kendisinin özel koltu¤u mudur? Bu tarz, binlerce üyesi olan
demokratik bir kurumun baﬂkan›n›n tarz› olamaz.
Halk Cepheliler, mesela tecritin
hesab›n› sormak için Adalet Bakan-
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Hak-‹ﬂ Baﬂkan›’n›n Saltanat›!
Hak-‹ﬂ Baﬂkan› Salim Uslu iﬂçilerin ödedi¤i sendika aidatlar›yla
340 bin TL'lik Mercedes 320 S model makam arabas› ald›rd›.
Uslu, "Konfederasyonumuza
ba¤l› bir sendika bana bu arabay›
hediye olarak alm›ﬂ. Güvenli arabaya binmek benim de hakk›m. Bu kimi niye ilgilendiriyor hiç anlam›yorum" dedi.
‹ﬂçilerin aidatlar›yla al›nan lüks
bir arabaya biniyor, soruldu¤unda
ise “bu kimi niye ilgilendiriyor” diye k›z›yor.
Bunu söyleyen, lüks arabay› kullanan bir konfederasyon baﬂkan›.
Yani iﬂçileri temsil eden, onlar ad›na konuﬂan biri.
Di¤er yandan hem sendikac›
hem de islamc›... ‹ﬂçileri temsil etti¤ini söylüyor ama kaç iﬂçi onun gibi mercedes araba ile geziyor? Hem
de dudak uçuklatan bir para verilerek al›nan bir araba ile...
Sendikas›na üye olan iﬂçiler ayda 500 lira ile bir ay çal›ﬂ›rken, her
ay kalabal›k aileleri ile o para ile yaﬂarken, Salim Uslu, “bir eli ya¤da,

maktad›r.
Salim Uslu’nun ald›¤› araba herkesi ilgilendirir. Çünkü o araba iﬂçilerin paras› ile al›nm›ﬂt›r.
Ayr›ca bir sendika lideri lüks
içinde yaﬂayamaz. Üyeleri, yar› aç
yaﬂarken Salim Uslu lüks mercedeslere binmektedir.
Salim Uslu bir sendikac› olmas›n›n yan› s›ra bir ‹slamc›’d›r ayn› zamanda. Hani, s›k s›k “komﬂusu açken, tok olanlar bizden de¤ildir” diyen bir inanca sahiptir.
Peki bu lüks içindeki yaﬂam›n›
inançlar› ile nas›l ba¤daﬂt›rmaktad›r? Y›llard›r, Hak-‹ﬂ baﬂkan›d›r.
Binlerce iﬂçiyi temsil etmektedir
Salim Uslu.
‹ﬂçileri sadece düzen sömürmüyor. Salim Uslu gibi sar› ve yoz sendikac›lar da sömürmektedir. Ayr›ca
iﬂin bir de ahlaki ve vicdani sorumlulu¤u vard›r. ‹ﬂçilerin aidat› ile lüks
arabalar al›nmakta, paralar savrulmaktad›r.
Yine bir baﬂka örnek Mustafa
Özbek’tir. Türk Metal-‹ﬂ Sendika-

Sa¤l›k Emekçileri,
Üniversite Hastanelerinde
Eﬂitlik ‹stedi
30 Haziran günü Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikas› üyeleri ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi ve Ankara ‹bni Sina
Hastanesi bahçesinde üniversite hastanelerinde yaﬂanan, eﬂit olmayan uygulamalar›n
son bulmas› için protesto eylemleri yapt›lar.
Eylemlerde, ''Sa¤l›k ‹ﬂi Ekip ‹ﬂidir'', ''Sadaka
De¤il Toplu Sözleﬂme'' “Eﬂitlik, Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› at›ld›. Eylemlerde yap›lan
aç›klamalarda; bütün çal›ﬂanlara eﬂit iﬂe eﬂit
ücret, ek ödemelerin adil paylaﬂt›r›lmas›, yemek ücretinin geri verilmesi, tüm çal›ﬂanlara
hastanedeki özel yataklar›n ücretsiz sa¤lanmas› her türlü ayr›mc›l›¤a, adaletsizli¤e, çifte standarta karﬂ› tüm sa¤l›k ve sosyal hizmet
emekçileriyle her zaman burada olacaklar›
vurgulan›rken taﬂeron, sözleﬂmeli, kadrolu
statü ayr›m›na son verilmesi adil ve güvenceli iﬂ olanaklar›n›n sa¤lanmas› istendi.
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bir eli balda” yaﬂa-

s›’n›n 33 y›ld›r genel baﬂkan› olan
Mustafa Özbek, iﬂçileri sömürerek
nerdeyse bir imparatorluk kurmuﬂtur. Öylesine bir servet edinmiﬂtir
ki, ﬂaﬂ›rmamak elde de¤ildir.
Kuﬂadas›’ndan, K›br›s’a kadar
topraklar›, yazl›klar›, apartmanlar›
vard›r. K›r›kkale- Samsun yolunda
HABAﬁ Gaz Dolum Tesisleri vard›r.
TV’si, bas›n› ve kimi iliﬂkileri
ile bir sendikac›dan çok bir iﬂverendir Mustafa Özbek. Hem de iﬂçilere
kan kusturan biridir.
Bayram Meral’in o¤lunun Yol-‹ﬂ
Sendikas›’ndan her ay 5 bin TL maaﬂ ald›¤›n›n ortaya ç›kmas› sendika
a¤al›¤› tart›ﬂmalar›n› bir kez daha
gündeme getirdi.
Mustafa Özbek’e 33 y›ld›r Genel
Baﬂkanl›k yapt›ran ﬂey hizmet aﬂk›
de¤ildir elbette. Mustafa Özbek
sendika a¤al›¤›n›n en bilinen, klasik
örne¤idir.
Görülece¤i gibi iﬂçi s›n›f› sar› ve
tekellerin iﬂbirlikçisi olan Mustafa
Özbek gibi sendika a¤alar›n›n elindedir. Bu olumsuz örnek sadece 1-2
kiﬂi ile s›n›rl› de¤ildir.

‹ﬂçiler Otoban Kapat›p Baﬂbakan›
Protesto Etti
Kocaeli Büyükﬂehir Belediyesi’nde sendikal örgütlülü¤ün tasfiyesine ve sürgün politikalar›na karﬂ› direnen Belediye-‹ﬂ üyeleri 28 Haziran günü eylemlerine bir yenisini daha eklendi. AKP
Kocaeli ‹l Teﬂkilat›'n›n Ola¤an Kongresi'ne kat›lmak için Kocaeli'ne gelen Baﬂbakan Recep Tayip Erdo¤an'›, Belediye-‹ﬂ üyesi iﬂçiler otoban› trafi¤e kapatarak protesto etti. ‹ﬂçileri polis ve baﬂbakanl›k korumalar› gözalt›na ald›.

ATV-Sabah Grevicilerinin Yürüyüﬂünü
Polis Engelledi
27 Haziran günü grevdeki ATV-Sabah bas›n emekçilerinin her
hafta Cumartesi günü yapt›klar› yürüyüﬂü bu hafta da polis engeldi. Oturma eylemine geçen grup s›k s›k “Grevciye De¤il Çetelere Barikat!”, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz!” sloganlar› atarak bu
keyfi uygulamaya tepki gösterdi. Eylemde “Sabah-ATV Grevi
Sürüyor Dayan›ﬂma Büyüyor / TGS” pankart› aç›l›rken toplu sözleﬂme taleplerini dile getiren dövizler taﬂ›nd›. Oturma eyleminde
yap›lan aç›klamada; iﬂçi düﬂman› patronlar›n cezalar›n› bulmalar› gerekti¤i belirtildi.

5 Temmuz 2009

Öcalan’›n ‘Radikal Demokratlar’a Ça¤r›s›

Ve Devrimcilerin Cevab›
Abdullah Öcalan, ‹mral› Hapishanesi’nden geçen hafta yapt›¤›
aç›klamada, “Demokratik Cumhuriyet Kongresi” için devrimci harekete bir ça¤r› yapt›. Ça¤r›da, ﬂöyle diyordu:
“Türkiye'de ‹slami demokratlar
var, liberal demokratlar var ancak
gerçekten çözüm için mücadele edip
sonuç alacak olan Radikal Demokratlard›r. Onlar›n bu iradeyi ve örgütlülü¤ü aç›¤a ç›karmas› gerekiyor.
Radikal demokratlar›n içinde iﬂte
DHKP-C ve di¤er Türk Solundan
gruplar var. Kendilerine parti ya da
inisiyatif diyenler var. Tümünün bu
Kongre'ye gelmesi gerekiyor.” (26
Haziran 2009, Aktüel Bak›ﬂ)
Öcalan, ça¤r›da bulundu¤u kongreye, “demokratik bir anayasa”
oluﬂturma misyonu yüklüyor.
Öncelikle ﬂunu belirtelim; ça¤r›
yapt›¤› DHKP-C’nin ideolojisi, s›n›flar mücadelesindeki yeri, “radikal demokratlar” olarak tan›mlanacak bir yer de¤ildir. DHKP-C, devrimci bir harekettir. Marksist-Leninisttir. Dolay›s›yla, bir birlik zeminine ça¤r›ld›¤›nda kuﬂku yok ki, bu
s›fatlar›yla ça¤r›lmal›d›r.
Tan›mlama sorunu, özellikle,
devrimcilikle demokratl›¤›n birbirine kar›ﬂt›r›ld›¤›, demokratl›¤›n bir
çok durumda devrimcilik gibi gösterildi¤i, ama devrimci olma iddias›ndaki çeﬂitli reformist kesimlerin
de demokrat bile olamad›¤› bir kavram karmaﬂas› içinde daha da
önemli bir sorundur.
Bunu k›saca belirttikten sonra,
önerinin muhtevas›na geçebiliriz.

Öcalan, “Nas›l Bir An a y a s a
‹stiyor?
Öcalan’›n ça¤r› yapt›¤› “Demokratik Cumhuriyet Kongresi”, demokratik bir anayasa yapmay›
amaçlayacak. Ancak “demokratik
cumhuriyet” konusunda bugüne kadar savunulan görüﬂler dikkate al›n-
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d›¤›nda, her iki kavram›n da aç›lmas› ve somutlanmas› gerekti¤i aç›kt›r.
Daha somut olarak sorarsak;
devrimciler olarak bizi neye ça¤›r›yorsunuz?
De m o k r at i k b i r h a l k c u m h u r iyeti için mücadeleye var›z ve zaten
mevcut mücadelemiz de bunun
içindir. Fakat “ d e m o k r a t i k c u mh u r i y e t ” ad›na bizi mevcut düzenle
uzlaﬂmaya ça¤›r›yorsan›z, devrimcilerin bu ça¤r›ya verecek olumlu
bir cevaplar› yoktur.
Sorun bir anayasa yapmak ise bu
anayasa nas›l ve kimler taraf›ndan
yap›lacak, kimleri temsil edecektir?
Nas›l bir anayasa amaçlan›yorsa,
kuﬂku yok ki, Kongre öyle bir bileﬂimle toplanacakt›r.
Ayn› günlerde Anayasa konusunda bir aç›klama yapan PKK önderlerinden Mustafa Karasu, anayasa konusundaki yaklaﬂ›m› ﬂöyle
özetliyordu.
“Kal›c› bar›ﬂ için anayasa de¤iﬂtirilmeli... yeni anayasa çok demokratik bir tart›ﬂma ortam›nda ve
tüm toplumun aktif kat›laca¤›, kendisini içinde bulaca¤› bir anayasa
yap›m sürecinden geçirmelidir. Sonuçta tüm toplum bu anayasaya...
benim de anayasam diyebilmelidir.” (27 Haziran 2009, Gündem
Online)
Böyle bir anayasa YOKTUR.
Sömürücü, s›n›fl› bir toplumda
tüm toplumun “benim anayasam”
diyece¤i bir anayasa olamaz. Ya
halk›n anayasas›n› yapacak ve onu
savunacaks›n›z ya da burjuvazinin
anayasas›n›...
Üçüncü bir yol ve üçüncü bir
anayasa çeﬂidi yoktur.
Bir anayasa yap›lacaksa, bu anayasa kimin, hangi s›n›f›n damgas›n›
taﬂ›yacak ve kimin olacakt›r? Karasu’nun önerdi¤i bir Halk Anayasas›
olmayacakt›r. “Tüm toplumun” denilerek burjuvazinin de kabul edebilece¤i, “benim” diyebilece¤i bir

Sömürücü, s›n›fl› bir t o p l u m d a
tüm toplumun “benim
anayasam” diyece¤i bir a n a y a s a
olamaz. Ya halk›n anayasas›n›
yapacak ve onu savunacaks›n›z
ya d a b u r j u v a z i n i n anayasas›n›...
anayasa teorileﬂtirilirse, devrimcilerin bu zeminde olmayaca¤› aç›kt›r.

O r t a k B i r Cephe Ve
Demokratik Bir Anayasa
‹çin Geçmiﬂe Dair B i r
Hat›rlatma
“Kal›c› bar›ﬂ için anayasa”, “tüm
toplumun kabul edece¤i bir anayasa” diye tarif edilen birlik zeminleri,
devrimcilerin yer alaca¤› birlikler
de¤ildir. Fakat, elbette devrimcilerin
yer alaca¤› birlik zeminleri de var.
Devrimci hareket ile PKK aras›nda 1996 y›l›n›n Aral›k ay›nda imzalanan “Devrimci Cephe’nin ‹nﬂas› ‹çin Ça¤r›m›zd›r” baﬂl›kl› aç›klamadaki çerçeve, böyle bir birlikteli¤in asgari koﬂullar›n› içermektedir.
Halka aç›klanan DHKP-C - PKK
protokolünün bir parças› da, bir
halk anayasas› tasla¤› haz›rlanmas›n› içeriyordu. Daha sonra protokole
iliﬂkin geliﬂmelerin aç›kland›¤› bir
yaz›da anayasaya iliﬂkin bölüm ﬂöyle anlat›lm›ﬂt›:
“6) Yeni bir Anayasan›n yap›lmas› ve halka mal edilmesi ortak
görüﬂümüzdü. Protokolde de aç›kça
ifade edilmiﬂti: ‘... ba¤›ms›zl›k ve
demokrasiyi hedefleyen bir anayasa
tasla¤› haz›rlay›p bunu halka maletmeyi, bu çal›ﬂman›n içine bütün
anti-faﬂist, anti-emperyalist, özgürlükten, adaletten yana tüm örgüt ve
partileri ve kiﬂileri çekmeyi bir görev olarak önümüze koyuyoruz.”
(DHKP-C–PKK Protokolü Ve Geliﬂmeler, Devrimci Sol, say›: 10)
Bu çal›ﬂman›n içine bütün antif aﬂist, a nt i-em p ery al ist, ö zg ür lü k ten, adaletten yana tüm örgü t v e
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partileri ve kiﬂileri çekmek, devrimcilerin dün de bugün de savundu¤u anlay›ﬂt›r.
Protokol çerçevesinde devrimci
hareket taraf›ndan haz›rlanan anayasa tasla¤›, PKK’ye verilmiﬂ ve PKK
de hiçbir itirazlar›n›n olmad›¤›n› belirtmiﬂ, sadece Uluslar›n Tayin Hakk›’n›n biraz aç›lmas›n› istemiﬂtir.
Bu talep karﬂ›lanm›ﬂ, tasla¤›n ilgili bölümüne ekler yap›lm›ﬂt›r. S›ra
anayasa için kampanya yürütmeye
geldi¤inde, PKK, “iﬂimiz var, güncel de¤il, siz yap›n” diyerek bu sürece kat›lmam›ﬂt›r.
Anayasa Tasla¤› çal›ﬂmas› daha
sonra tamamen devrimci hareket taraf›ndan yürütülmüﬂtür.
O süreci aç›klamadan, o dönem
niye kat›lmad›klar›na dair tek bir
cümle etmeden, 13 y›l sonra tekrar
bir anayasa yapal›m demek, en az›ndan tutarl› ve güven verici de¤ildir.
DHKP-C - PKK Protokolü, o süreçte esas olarak devrimci hareketin
de¤il, PKK’nin iste¤iyle gündeme
getirilmiﬂti. Bir kez imza alt›na al›nd›ktan sonra, devrimci hareket, o
protokolün her sat›r›na uydu, yükümlülüklerini yerine getirmek için
gereken tüm sorumlulu¤u üstlendi,
pratik ad›mlar› att›. Ve tam bu noktada, kendi istekleriyle gündeme
getirilmiﬂ bir birlik olmas›na karﬂ›n,
ayak sürüyen, protokolün gereklerini yerine getirmeyen hep PKK oldu.
Bu konudaki eleﬂtiriler üzerine her
seferinde her ﬂeyi yeni baﬂl›yor gibi
ele ald›lar, ama her baﬂlang›ç yine
ayn› eksiklikle devam etti. Böyle olmas› kuﬂkusuz nedensiz de¤ildi;
PKK’nin birlik ve ittifak anlay›ﬂ›n›n
sonucuydu bu yaklaﬂ›mlar›. PKK,
kendi programlar› çerçevesinde,
kendilerine tabi olacak, kendilerine
destek olacak “ittifaklar” aram›ﬂt›r
hep. Kendi program ve gündemine
yedeklenecek birlikler oluﬂturmaya
çal›ﬂm›ﬂt›r. Devrimci hareket ise bu
tarz birliklere her zaman karﬂ› ç›km›ﬂt›r. Bugün de çok farkl› olmayacakt›r. Olmas› için bir neden yoktur,
çünkü anlatt›¤›m›z bu tarih muhasebesiz, özeleﬂtirisiz bir tarihtir. Bu
nedenle bu önerilerden bir ﬂey ç›k-
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maz.
‹kincisi, bugün yapmak istedikleri anayasa, bir ha l k an ay as a s› de¤ildir. Düzen içi güçleri hesaba katarak, “kal›c› bar›ﬂ için bir anayasa” diyerek geliﬂtirilecek bir çal›ﬂma, ba¤›ms›zl›k demokrasi sosyalizm mücadelesine hizmet edecek
bir anayasa olmaz.
Biz, dün anayasa tasla¤›n› haz›rlarken ne düﬂünüyorsak bugün de
ayn› ﬂeyi düﬂünüyoruz. Ba¤›ms›zl›k
ve demokrasiyi hedefleyen, halk›n
iktidar›na hizmet edecek bir anayasa için önerilere ve ça¤r›lara cevab›m›z evettir; fakat bu anayasa, halk›n
anayasas› olmayacaksa cevab›m›z
yine bellidir.

K i m i n l e , N e re y e K a d a r ?
Kürt milliyetçi hareket, bir yandan devrimci harekete ve Türkiye
solu’na ça¤r›lar yap›p, kongreye kat›lmaktan söz ederken, bir yandan da
“hemen herkesin kat›laca¤›”, tart›ﬂaca¤› platfomlardan söz etmektedir:
“Herkes sorumluluk üstlenmelidir. Demokratik Cumhuriyet Kongresi de ‹stanbul veya Ankara'da yap›labilir. Bu Kongreye ayd›nlar, liberaller, karﬂ›tlar, herkes kat›lmal›d›r.”
(26 Haziran 2009, Aktüel Bak›ﬂ)
“Farkl› kesimlerden” ne beklenmektedir? Bugüne kadar ﬂu veya bu
ﬂekilde misyonlar yüklenen düzen
güçlerinden mücadele ve halk ne
kazanm›ﬂt›r? Bu tür önerilerde, mücadeleden söz eden, mücadeleyi geliﬂtirmek için ittifaklardan söz eden
bir yan yoktur genellikle. Öneriler
ço¤unlukla düzen güçlerine ve “bar›ﬂ”a yöneliktir.
Düzene karﬂ› olan, kendini sol’da tan›mlayan bir güç, ittifaklar›n›
da solda ve devrimciler içinde aramal›d›r. Ancak Kürt milliyetçi hareket, bugüne kadar bu konuda oldukça istikrars›z, tutars›z bir tarihin sahibidir.
“Herkes kat›ls›n”, “Karﬂ›tlar tart›ﬂs›n” gibi yaklaﬂ›mlar, net olmayan, ittifaklar›n› düzende arayan bir
bak›ﬂ aç›s›n› içermektedir. Bu bak›ﬂ
aç›s›, bugüne kadar Turgut

Hedefteki mu¤lakl›k, ittifaklardaki
be lirsi zli k ve kayganl› k,
b e r a b e r i n d e d o s t d ü ﬂ m a n k a v r a mlar›n›n kar›ﬂmas›n› beraberinde
g e t i r m e k t e d i r. Ya da gerçekleﬂme yecek beklentilerle ordan oraya
s a v r u l m a k d a k a ç › n › l m a z d › r.
Özal’dan Cem Boyner’e, TÜS‹AD’dan Genelkurmay’a, MHP’ye
kadar pek çok düzen gücünü “çözüm” gücü olarak görmüﬂ, SHP’den
Ayd›nl›k’a, ANAP’tan, SP’ye kadar
bir çok düzen gücünü de “ittifak”
yap›labilecek güçler aras›nda de¤erlendirmiﬂtir.

N e r ey e ve K i m l e
G idil e c e k t i r ?
Hedef, düzen içi baz› kazan›mlarla s›n›rl›ysa, ittifaklar›n da düzen
içi güçlerden seçilmesi do¤ald›r.
Hedefteki mu¤lakl›k, ittifaklardaki
belirsizlik ve kayganl›k, beraberinde dost düﬂman kavramlar›n›n kar›ﬂmas›n› beraberinde getirmektedir. Ya da gerçekleﬂmeyecek beklentilerle ordan oraya savrulmak da
kaç›n›lmazd›r.

Ay n › S ü reçte, Hem
DHKP-C’ye Hem Tayyip
E r d o ¤ a n ’ a Ç a ¤ r › Ya p › l a m a z
Yap›labiliyorsa orada bir tutars›zl›k veya faydac›l›k vard›r.
“ Çözüm için mücadele edip sonuç alacak olan Radikal Demokratlard›r.” denirken, bundan sadece bir
hafta önce de ﬂunlar söyleniyordu.
“Say›n Baﬂbakan’a buradan tekrar sesleniyorum. Türkiye’yi de mokratikleﬂtirelim diyorum. Ben
Baﬂbakan kötü niyetlidir demiyorum, iyi niyetlidir. Ama onun dan›ﬂmanlar› ona yanl›ﬂ ve eksik bilgi veriyorlar.” (19 Haziran 2009, Aktüel
Bak›ﬂ)
Yukardaki de¤erlendirme, kuﬂku
yok ki, devlet ve iktidar gerçe¤ine,
oligarﬂi gerçe¤ine denk düﬂmeyen
bir de¤erlendirmedir. AKP ve Tayyip
Erdo¤an’› birbirinden ay›ran, Tayyip
Erdo¤an’› aklayan bir bak›ﬂ aç›s›
yanl›ﬂt›r ve kitleler için yan›lt›c›d›r.
Halka kan kusturan, Kürt halk›na karﬂ› inkar ve imhay› sürdüren,
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hapishanelerde tecriti sürdüren emperyalizm iﬂbirlikçisi bir lideri böyle savunmak, ﬂaﬂ›rt›c›d›r.
Fakat Baﬂbakan’›n bir “çözüm
gücü” olmad›¤› çabuk anlaﬂ›l›r ve
bu kez baﬂka tahliller girer devreye:
“Türkiye’de de bu sorunu çözmek
isteyenler var. Cumhurbaﬂkan› samimidir ve bu sorunu çözmek istiyor. Baﬂbakan duruma göre tav›r
alacak herhalde. Ordudan anlad›¤›m kadar›yla ordu, bu savaﬂ› s›n›rland›rmak istiyor. ... Üç genelkurmay baﬂkan› Karaday›, K›vr›ko¤lu
ve Özkök demokratik alan›n aç›lmas›n› istiyordu.” (age)
Halka, devrimcilere ve kendi
özgücüne güvenmeyen politikalar
izlenmeye baﬂland›¤›nda, ortaya ç›kan tablo yukardakidir.
Politika, düzen içilikle s›n›rland›¤›nda, beyin de o s›n›rlara hapsolur ve genelkurmay baﬂkanlar› bile
umut olmaya baﬂlar.
Öcalan, DTP’ye ve Kürt halk›na
yönelik bask›lardan, “operasyonlar”dan Tayyip’in, Baﬂbu¤’un sorumlu olmad›¤›n› söylüyor; öyleyse
kim sürdürüyor bu ülkede bask›y›
ve asimilasyonu?
Kürt milliyetçi hareketin düzen
güçlerine yükledi¤i misyon, bizzat
o güçler taraf›ndan kaale al›nmamaktad›r. Oligarﬂinin yaklaﬂ›m› s›n›fsald›r ve tavr› gayet aç›kt›r. Aç›k
olmayan kafas› kar›ﬂ›k olan, sa¤a
sola kolayca savrulan Kürt milliyetçi hareketi ve onun sözcüleridir.
Sorunu s›n›fsall›ktan ve i k t i d a r
sorunundan koparan her bak›ﬂ aç›s›,
düzen içi politikalarla bütünleﬂir,
düzene hizmet eder. Anayasa sorunu da s›n›fsall›ktan ve iktidar hedefinden ayr› düﬂünülemez. Öcalan
ve PKK, “tüm toplumu kucaklayan” bir anayasa önerisinin, gerçekleﬂebilir bir ﬂey olmad›¤›n› ve
Kürt halk›n›n mücadelesini geliﬂtirmeyece¤ini bu tecrübelerinin sonunda göreceklerdir. Fakat, sistem
d›ﬂ›na ç›kmaya karar verilmezse,
emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k,
faﬂizme karﬂ› demokrasi için savaﬂa
karar verilmezde, yanl›ﬂlar görülse
de, oradan ç›k›lamaz.

Say›: 187

“Unutmak Tekrar Yanmakt›r”
k28 Haziran günü ‹stanbul K üç ü k a r m u t l u Cemevi’nde, PSAKD
Sar›yer ﬁubesi Bo¤aziçi Cemevi ve
Tokat Almus-Der taraf›ndan 2 Temmuz anma program› düzenlendi.
“Aleviyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” ve
“2 Temmuz Sivas Katliam›n› Unutmayaca¤›z” pankartlar›n as›ld›¤›
programda Almus-Der’den Erdo¤an
‹ﬂeri bir aç›klama yaparak Maraﬂlar’dan, Çorumlar’dan, Sivaslar’dan
bugüne katillerin zihniyetinin de¤iﬂmedi¤i vurgulad›.Türkülerin söylenip semahlar›n dönüldü¤ü anma
program›nda “Sivas ﬁehitleri Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›. Anmaya
300 kiﬂi kat›ld›.
k30 Haziran günü ‹z m i r Yamanlar Özgürlükler Derne¤i 2 Temmuz Sivas katliam›nda ﬂehit düﬂenler
için 180 kiﬂinin kat›l›m›yla bir anma
düzenledi. “Alevi halk› Mad›mak’ta
yakan› da yakt›ran› da, kullanan› da
kullan›lan› da unutmayacak. Unutmak aldanmakt›r. Unutmak tekrar
tekrar yanmakt›r” denilen anmada

Evrensel Sevgi Derne¤i
Kime Hizmet Ediyor?
Bursa Devrimci Alevi Komitesi
30 Haziran’da bir aç›klama yaparak
Evrensel Sevgi Derne¤i’ni teﬂhir etti. 28 Haziran günü Bursa'n›n Vatan
Mahallesi’nde Devrimci Alevi Komitesi Sivas ﬂehitlerini anma program› düzenlemek istedi. Mahalleye
giden ve haz›rl›k yapmaya baﬂlayan
Devrimci Alevi Komitesi üyeleri,
önce, kendilerini Alevileri temsil
eden bir kurum olarak gören Evrensel Sevgi Derne¤i'nin engellemeleri
ile sonras›nda ise Evrensel Sevgi
Derne¤i'nin sergiledi¤i tutumdan
güç alan birkaç serserinin sald›r›s›yla karﬂ›laﬂm›ﬂlard›r. Dernek ‘size
elektrik vermem, sinevizyon için
duvar›m› kulland›rtmam' tavr›yla
düﬂmanca davranm›ﬂt›r. Evrensel
Sevgi Derne¤i bu tutumuyla orada
bulunan birkaç serseriye cesaret ver-

Aﬂ›k Turabi türkülerini ﬂehitler için
söyledi.

k29 Haziran günü B u rsa Kestel Cemevi’nde, Devrimci Alevi Komitesi ve Kestel H.B.V. Derne¤i taraf›ndan “Pirsultanlar Ölmez Binler
Yetiﬂir” slogan›yla bir anma yap›ld›.
Sivas ﬂehitlerinini emperyalizme,
faﬂizme, gericili¤e karﬂ› mücadelede
ayd›nl›k gelece¤in temsilcileri oldu¤unun vurgusunun yap›ld›. Grup Yar›n türkülerinin ard›ndan Devrimci
Alevi Komitesi’ nin slayt›n gösterime sunulmas›yla anma son buldu.

k26 Haziran günü Ank ar a ﬁirintepe 1. Cadde’deki Yaﬂl›lar Park›'nda ‹dilcan Kültür Merkezi taraf›ndan Devrimci Alevi Komitesi'nin haz›rlam›ﬂ oldu¤u sinevizyon gösterildi. 2 Temmuz’da yap›lacak mitinge
ça¤r› yap›ld›. 28 Haziran’da ise NATO Yolu Tekmezar Park›'nda ‹dilcan
Kültür Merkezi taraf›ndan Sivas ﬁehitleri için helva da¤›t›m› ve anma
program› düzenlendi. Programa
yerel sanatç›lar kat›ld›.

miﬂtir. Dernek baﬂkan› ve dernektekilerin tüm engelleme çal›ﬂmalar›na ra¤men devrimciler
anma için haz›rl›klar›n› halk›n
deste¤iyle tamamlamaya çal›ﬂ›rlarken bu kez serserilerin provokatif
tutumlar›na maruz kalm›ﬂlard›r. Serseriler pankart› ve anmay› sahiplenmeye çal›ﬂanlara sald›rd›lar. Bu sald›r›lar yaﬂand›¤› s›rada ise dernek
baﬂkan› kahvede oturmuﬂ ve sald›ran serserilere herhangi bir müdahalede veya uyar›da bulunmam›ﬂt›r.
Yaﬂanan bu olayda sald›ranlar ve
sald›ranlara ses ç›karmadan izleyen
baﬂkan mahallelinin gözü önünde
teﬂhir olmuﬂlard›r.
Evrensel Sevgi Derne¤i Baﬂkan›
bu tutumuyla oligarﬂinin sinsi politikalar›na hizmet etmektedir. Dolay›s›yla Evrensel Sevgi Derne¤i Baﬂkan›n›n yapt›klar› Alevileri düzeniçileﬂtirmek, isyanc› geleneklerini
unutturmakt›r.
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‹ran: Emperyalizm destekli düzen içi muhalefet
ve emperyalist medyan›n “devrimleri”...
12 Haziran’da ‹ran’da yap›lan
cumhurbaﬂkanl›¤› seçiminden sonra
olmayan bir devrim yarat›ld›, olmayan bir devrimden günlerce naklen
yay›n yap›ld›...
Neydi ‹ran’da olan?
Geliﬂmeleri k›saca özetleyecek
olursak ‹ran’daki seçimlere Ahmedinejad, Mir Hüseyin Musavi, Muhsin
R›zai ve Mehdi Kerrubi aday olarak
kat›ld›. Seçimler esas olarak Ahmedinejad ve Musavi aras›nda geçti.
ABD ve Avrupal› emperyalistler
“ ref o r m c u ” aday diye sunduklar›
Musavi’yi aç›ktan desteklediler.
Dahas› öncesinde Musavi’nin seçimleri aç›k farkla kazanaca¤› yönünde ‹ran halk›n› yönlendiren yay›nlar yapt›lar. Bir taraftan da seçimlerden önce Ahmedinejad’›n seçimlerde “hile” yapaca¤› yönünde
yay›nlar yap›ld›.
Seçim günü emperyalistlerin
uluslararas› kurumlar› sand›k baﬂ›ndaki gözlemcileri daha resmi sonuçlar aç›klanmadan Musavi’nin yüzde
65 oy ald›¤›n› aç›klad›lar. Mir Hüseyin Musavi seçimleri kazand›¤›n›
ilan etti.
Resmi say›m sonuçlar›na göre
ise, geçerli oylar›n yüzde 63.36’s›n›
Ahmedinejad, yüzde 34.7’ni de
Musavi alm›ﬂt›.
Musavi, Ahmedinejad’›n hile
yapt›¤›n› iddia ederek seçim sonuçlar›n› kabul etmedi¤ini aç›klayarak,
halk› seçim sonuçlar›n› protesto etmek için sokaklara ça¤›rd›.
Seçim sonuçlar›yla ilgili itirazlar›n, halk›n iktidara karﬂ› hoﬂnutsuzlu¤uyla da birleﬂmesi sonucu, baﬂta
Tahran olmak üzere baz› ﬂehirlerde
halk sokaklara ç›kt›.
Bu tepkiler üzerine Anayasay›
Koruma Konseyi baz› sand›klardaki
oylar›n yeniden say›lmas› yönünde
karar verdi. Fakat buna ra¤men halk›n sokaklardaki tepkisi sürdü.
‹ktidar›n eylemlere müdahalesi
de gecikmedi. Gösterilerin yap›ld›¤›
bir çok ilde polis eylemlere sald›rd›.
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Halkla polis aras›nda çat›ﬂmalar
ç›kt›. Çat›ﬂmalarda yaﬂam›n› yitirenler oldu.
Dini liderlerden Ali Hamaney’in 19 Haziran’da olaylar›n
Amerikal› ve Avrupal› emperyalistler taraf›ndan rejimi y›kmak
için tertiplendi¤ini belirterek
yapt›¤› eylemlere son verilmesi
ça¤r›s› sonucunda, eylemler yavaﬂ yavaﬂ azald›. ‹lerleyen günlerde Musavi de halk› soka¤a
ça¤›rmay› b›rakt›.
‹ran’da kuﬂkusuz, halk›n mevcut
rejimden hoﬂnutsuzlu¤u vard›r. Y›llard›r iktidarda olan, dinci rejimin
bask›s›, mollalar›n azg›n sömürüsü,
halk›n yoksullu¤u ve daha çok çeﬂitli etkenler halkta iktidardakilere
karﬂ› bir tepki biriktirmiﬂtir. Musavi ve emperyalistler böyle bir süreçte halk›n bu memnuniyetsizli¤ini
kullanmaya çal›ﬂ›yordu.
Musavi’nin gerçekte sistemi
savunma aç›s›ndan Ahmedinejad’dan temel bir fark› yoktur. Ne
Ahmedinejad’a, ne de gerici rejime
tepki duyan kitlelerin istemlerine
karﬂ›l›k verecek bir muhalifli¤i yoktu. O da, mevcut dini rejim y›llarca
hizmet etmiﬂ düzen için rüﬂtünü ispatlam›ﬂ birisidir. Musavi’nin düzene oldu¤unu pekala emperyalistler
de bilmektedir. Fakat emperyalizm
için öncelikli hedef Ahmedinejad’d›r. Ahmedinejad’› geriletecek
her ﬂeye destek vermektedirler.

Ya Ben den Ya n a O l ac a k s›n
Ya da Düﬂm an › ms›n
Amerika’n›n politikalar›n›n en
özet biçimi budur. Bunun d›ﬂ›ndaki
demokrasi, özgürlük vb gibi tüm söylemleri koca bir yaland›r. ‹ran ile iliﬂkilerinde de belirleyici olan budur.
‹ran, 1979’daki devrimden bu
yana, emperyalistlerin Ortado¤u
politikalar› önünde ﬂu veya bu ölçüde engel teﬂkil etmektedir. Emperyalistler yaklaﬂ›k 30 y›ld›r ‹ran’daki
yönetimi y›kmak için, Irak’› ‹ran’a

karﬂ› savaﬂt›rmaktan, düzenle çeliﬂkisi olan çok çeﬂitli kesimleri kullanmaya, desteklemeye ve ambargolardan sabotajlara kadar bir çok
yönteme baﬂvurmuﬂtur.
Amerikan’›n, Irak’› iﬂgal etmesinin ard›ndan ise ‹ran’a yönelik tehditler daha ön plana ç›kt›. Amerika,
‹ran’› da “Irak gibi” iﬂgal etmekle
tehdit etti. Çünkü ‹ran her ﬂeye ra¤men emperyalistlere boyun e¤miyordu. Ahmedinejad’› iktidara taﬂ›yan
en önemli nedenlerden biri de onun
Amerika’ya karﬂ› direnme çizgisini
savunmas›yd›. Ahmedinejad, iktidara geldikten sonra da bu politikalar›n› belli ölçülerde sürdürdü; bu nedenle, emperyalizm cephesinden
Ahmedinejad ya boyun e¤ecek ya
da devrilecekti ve bu nedenden dolay› da Musavi, düzen içi de olsa Ahmedinejad karﬂ›s›nda desteklendi.

Rom a ny a ’ d a n ‹ r a n ’ a
E mp e ryalist Darbel e r
‹ran’daki seçimlerin hemen ard›ndan emperyalist iletiﬂim mekanizmas› tek bir merkezden dü¤meye
bas›lm›ﬂ gibi ayn› tarzda, ayn› haberleri vermeye baﬂlad›. Bir taraftan
“bas›na sansür koyuluyor, sa¤l›kl›
haber al›nam›yor” denilirken di¤er
taraftan “son dakika”, “polis 50
göstericiyi dövdü, polis gaz bombas› kulland›” diye bir çok ülkede en
s›radan bir gösteride bile görebilece¤imiz görüntüleri gün boyunca
ekranlardan eksik etmediler. Bir kaç
bin kiﬂilik gruplar› “yeﬂil isyan” diye yans›tarak, bir halk ayaklanmas›
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tablosu çizdiler..
Bir “halk ayaklanmas›!” senaryosuna uygun olarak Amerikan ve
Avrupa emperyalizmi, hemen hergün seçim sonuçlar›na, ‹ran Hükümetine iliﬂkin k›nama üstüne k›nama yay›nlad›lar. ‹ran’› demokrasiye, insan haklar›na ça¤›rd›lar.
Emperyalistlerin iﬂlerine geldi¤i
zaman demokrasinin de, özgürlüklerin de önemi yoktur. Seçimlerle gelen hükümetler emperyalistlerle olan
iliﬂkilerine göre demokrat da say›labilir, diktatör de. Küba, Kore, veya
‹ran gibi emperyalistlere boyun e¤miyorsa, “ d i kt at ö r ” olurlar. Suudi
Arabistan, Türkiye gibi iﬂbirlikçi ülkelerde ise, “krall›k” da olsa, faﬂist
diktatörlük de olsa problem olmaz.
‹ran’da kullan›lan yöntemler, akla hemen Romanya gibi sosyalist
ülkelerdeki karﬂ› devrimleri, Ukrayna, Gürcistan gibi eski Sovyet ülkelerindeki emperyalizm destekli darbeleri getirdi.
90’l› y›llar›n baﬂ›nda Do¤u Avrupa’daki halk iktidarlar›na karﬂ› gerçekleﬂtirilen karﬂ›-devrimlerde, Ça-

vuﬂesku direniyordu. Çavuﬂesku yönetimini devirmek için onun ne kadar “zalim bir diktatör” oldu¤una
dünyay› inand›rmak için, hastane
morglar›ndaki bebek cesetlerini Çavuﬂesku’nun katliam› olarak sunmuﬂlard›. Yine Irak’a 1991’deki sald›r›da, Saddam’›n zalimli¤inin kan›t› (!) olarak kâh petrole bulanm›ﬂ karabataklar›, kah “kitle imha silahlar›na” dair yalanlar› kullanm›ﬂlard›.
‹ran’daki olaylara iliﬂkin emperyalistlerin tek merkezden yapt›¤›
yay›nlar›n da onlardan fark› yoktur.
Romanya’dan, Irak’tan hala ders
ç›karmam›ﬂ olanlar, emperyalist
medyan›n “ye ﬂil is y a n ” söylemini
kap›verdiler hemen... Burjuva bas›n
yay›n, her gün “yeﬂil isyan” yay›nlar› yaparken, sol, ilerici baz› bas›n
yay›n organlar› da hiç tereddüt
etmeden emperyalistlerin söylemlerini manﬂetlerine taﬂ›d›lar. Peki ﬂimdi ne oldu?
Emperyalist medya ‹ran’da öldürülen “Nida”dan bir devrim kahraman› yaratmaya çal›ﬂ›yor, “50 kiﬂi dövüldü”, “polis gaz bombas›
kulland›” diye her gün son dakika

F‹L‹ST‹N H ALKI ‹ Ç‹N D EMOKRAT‹K K URTULUﬁ C EPHES‹:

“Netanyaho’nun Ö nerisi ba¤›ms›z devlet
kurma hakk›na aç›k sald›r› d › r ”
Netanyaho'nun iki
hafta evvel, “çözüm” ad›na sundu¤u öneriye, FDKC
de bir aç›klamayla
cevap verdi.
Demokratik Cephe 15 Haziran'da
yay›nlad›¤› aç›klamas›nda Netanyaho'nun "Filistin Devleti" olarak
adland›rd›¤› aç›klamas›n›n özü ﬂu
ﬂekildedir: Kudüs'süz sadece Bat›
ﬁeria ve Gazze'de bir Filistin Devleti, silahs›z ve fiili bir yönetim
hakk› olmayan özerk bir Filistin
Devleti.
Sular›na, yollar›na ve genel ortam›na ‹srail'in hükmetti¤i bir Filistin
Devleti kurmak, yahudi yerleﬂimcili¤ini sürdürmek ve zorla göç ettirilen Filistinliler’in vatanlar›na
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dönüﬂ hakk›n›, ortadan kald›rmakt›r.
Netanyaho yapt›¤› aç›klamayla, ayn› zamanda Arap bar›ﬂ görüﬂmelerine ve Obama'n›n Kahire'de yapt›¤›
aç›klamaya s›rt›n› dönmekte ve
uluslararas› bütün kanunlar› görmezden gelmektedir.
Yap›lan aç›klama Filistin halk›n›n
kendi kaderini tayin hakk›na, kendi
vatan›na dönüﬂ hakk›na, 4 Haziran
1968 s›n›rlar›nda tam ba¤›ms›z bir
devlet kurma hakk›na aç›k bir sald›r› niteli¤indedir.
Demokratik Cephe; Filistin baﬂkan›na Netanyaho'nun yapt›¤› aç›klamadan geri ad›m atmad›¤›, Yahudi
yerleﬂim politikas›n› durdurmad›¤›
ve uluslararas› kararlar› tan›mad›¤›
sürece, ‹srail Hükümeti ile yap›lan

haberleri yap›yordu... Ölü say›s›na
dair “son dakika” anonslar›yla sürekli abart›l›, birbirini tutmayan yay›nlar yap›l›yordu. ‹nsan haklar›n›,
demokrasiyi, özgürlükleri dillerinden düﬂürmüyorlard›. Oysa daha k›sa süre önce, yaklaﬂ›k dört ay gibi
k›sa bir zaman diliminde onbinlerce
Tamil katledilmiﬂti. Kimyasal bombalar kullan›lm›ﬂ, kuﬂat›lan, k›st›r›lan binlerce Tamil, infaz edilirken
dört ay boyunca onbinlerce insan
katledilirken televizyonlardan bir
kez bile “son dakika” anonslar› duyulmad›. Çünkü Tamiller, emperyalizmin “terör listesi”ndeydi. Çünkü
Tamil Elam Kurtuluﬂ Kaplanlar›
(LTTE)’nin yokedilmesinde ve Tamil halk›n›n sindirilmesinde tüm
emperyalistler hemfikirdi ve iletiﬂim alan›na da emperyalist medya
hakimdi...
Bugün ‹ran’daki geliﬂmeler de
bunlar›n ›ﬂ›¤›nda de¤erlendirilmelidir. Nidalar’›n katledilmesinin sorumlusu da yine emperyalistlerdir.
‹ran halk›n›n talepleri onlar›n umurunda bile de¤ildir. Amaç, ‹ran’›n
dize getirilmesidir.
bütün görüﬂmeleri durdurma
ça¤›r›s› yap›yor.
Demokratik Cephe; Filistinliler’in bölünmüﬂlü¤ünün sona erdi¤ini ve ulusal birli¤in tekrar
sa¤land›¤›n› ve Netanyaho'nun
aç›klamalar›na karﬂ› Araplar’›n tavr›n›n Arap Birli¤i için bir çaban›n
ifadesi oldu¤unu vurgulad›. Demokratik Cephe aç›klamas›n› ﬂu
sözlerle tamamlad›;
"Filistin Kurtuluﬂu ‹çin Demokratik Cephe ulusal anlaﬂmaya dayal›
FKÖ'yü de kapsayan bir hükümet
kurarak Filistin'deki bölünmüﬂlü¤ü
sonland›rmak için kapsaml› görüﬂmeler yapmaya ça¤›r›yor.
Görüﬂmeler Filistin'de yeni bir seçimle Filistin'deki bütün kesimlere
nispi temsil ile kurulacak bir hükümet, ulusal kat›l›m› fiili olarak sa¤layarak kurulmas› temelinde yap›lacak ve Netanyaho'nun tehlikeli
giriﬂimlerinin karﬂ›s›nda durmas›
koﬂulu sa¤lanacak."

‹RAN
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değin m eler
Bilgi-Fikir
‹liﬂkisizli¤i
G‹ZL‹ Soyuyorlar,
AÇIK Yiyorlar
Celalettin Cerrah, Osmaniye iline
vali olarak atanmas› üzerine, bir veda
yeme¤i verdi. Ama nas›l bir veda yeme¤i! Eski polis ﬂefleri bu tür ﬂeyler
için muhtemelen salaﬂ meyhaneleri
veya en fazla gazinolar› tercih ederlerdi... Ama Cerrah’›nki, Ç › r a ¤ a n S a r a y›’ndayd›.
Cerrah’›n vedas›nda felekten bir
gece geçiren polis ﬂefleri s›ra hesab›n
ödenmesine geldi¤inde, “mütevaz›
maaﬂlar›ndan” ay›rd›klar› paralarla hesab› ödediklerini söylediler.
Kendilerini Ç›ra¤an Saray›’na yak›ﬂt›ran ve büyüklerinin yolunda yürüyen polis ﬂeflerinin hesab› halktan kesilen vergilerle oluﬂturulan bir fondan
ödenmiﬂti.
Onlar›n maaﬂlar›na k›y›p da hesap
ödeyece¤ine zaten kimse inanmam›ﬂt›.
Polis maaﬂ›yla Ç›ra¤anda Parti...
Cerrah'a Ç›ra¤an Saray›'nda Veda Yeme¤i!.

“Adalet, güneﬂ
g i bi y e r i nd e
durur ve geri
kalan her ﬂey
onun
çevresinde
döner.”

29 Haziran’da Baﬂbakan Erdo¤an’la Genelkurmay Baﬂkan› Baﬂbu¤
aras›nda “beklenmeyen”
bir görüﬂme yap›ld›. Görüﬂme, saat 11.00 s›ralar›nda baﬂlam›ﬂt›.
11.00’i 1 geçe, televizyon ekranlar›na uzmanlar ç›kar›lmaya baﬂland›.
Acaba bu görüﬂmeyi nas›l yorumlamak gerekirdi, acaba ne görüﬂüyorlard›... Bu konuda dinleyicileri ayd›nlatabilirler miydi acaba?
Bir iki istisna d›ﬂ›nda da tüm
uzmanlar bu sorular üzerine baﬂl›yorlard› konuﬂmaya. Olgular, veriler yoktu ellerinde ama ne gerek
vard›. Onlar olmuﬂ ve olabilecek
her ﬂeyi bilir, her ﬂeyi yorumlayabilirlerdi zaten.
Oligarﬂinin ekranlar›nda bilim
ve diyalektik hükümsüzdür: Çünkü, orada bilgi sahibi olmadan fikir
sahibi olmak normaldir!

Konfiçyus

Birbirlerini A¤›rlar!
Baﬂbakan Erdo¤an’a geçen hafta Brüksel’de “Yolsuzlukla Mücadele, Az›nl›k
Haklar›n›n Güçlendirilmesi, Örgütlenme ve
‹fade Özgürlü¤ü” ödülü verilmiﬂ. Ödül,
bunlar› –yolsuzlukla mücadeleyi, özgürlükleri– teﬂvik etmesi nedeniyle verilmiﬂ.
Bu herhalde bir mizaht›r veya ﬂakad›r
diye düﬂünüyorsan›z, yan›l›yorsunuz. Basbaya¤› böyle bir ödül verilmiﬂ. Ödülün ad›
da C r a n s M o n t a n a F o r u m u Ö d ü l ü .
Bir laf vard›r hani; körler sa¤›rlar, birbirini a¤›rlar. Bunlar›nki de o hesap.
Yasakta yolsuzlukta birbirlerini geride
b›rakan efendiler ve iﬂbirlikçiler birbirlerini
ödüllendiriyor...

Sebep-Sonuç
Do¤an Enerji, Irak’ta petrol
arayacakm›ﬂ.
Do¤an Holding’e ba¤l› gazetelerin Irak’›n
iﬂgali döneminde “ ‹ k i g ü n d e
B a ¤ d a t ” , “ Ta m
gaz Ba¤dat” manﬂetlerinin
Irak’›n iﬂgaline ﬂevkle,
azimle verilen deste¤in nedeni ﬂimdi daha iyi anlaﬂ›l›yor..
Sebep sonuç iliﬂkisi!
Veya durumu bir “atasözüyle” de özetleyebiliriz:
“ P e t rol gelecek yer den, manﬂet esirgenmez!”
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“Sol dalga”
parlamento
sahillerinde
k›r›ld›!
(Bas›ndan)
Burjvazinin parlamentosu, baﬂka
deyiﬂle oligarﬂinin ah›r› öyledir; eritir, yutar, söndürür... Ama Uras’›n
bundan pek rahats›zm›ﬂ gibi
görünmüyor.

M‹S
SOKAK
Ayﬂegül Devecio¤lu, bir kitap ç›karm›ﬂ. Ad› “Sokaklar Güzeldir”.
Kastetti¤i Beyo¤lu Mis Sokak’t›r herhalde.
Bizim Gazi’nin Zübeyde Han›m
Mahallesi’nin veya Okmeydan›’n›n
Mahmut ﬁevket Paﬂa Mahallesi’nin
sokaklar› da güzeldir ama onun
oralar› kastetmedi¤i belli; çünkü
zaman›nda da demiﬂti ki “biz ayn›
mahallelerden” de¤iliz.
Belli, sokaklar›m›z da ayr›.

Yorumsuz
"Hayat›m boyunca elime silah al mad›m... ” (Ergenekon san›klar›ndan
YARBAY Mustafa Dönmez)
Anlaﬂ›lan TSK art›k subaylar›n› “silaha el de¤dirmeden” yetiﬂtiriyor.
Dönmez silahs›z silahl› kuvvetler
m e n s u b u olarak konumunu pekiﬂtirmek
için olsa gerek, eklemiﬂ ki, "Ben yazan,
ç i z e n b i r i n s a n › m . A ¤ a ç k e s e n l e r i bi l e
katil olarak görüyorum. Benim silahla
mühimmatla ne iﬂim olabilir.”

Türkiye Büyük Uyuma
Salonu - CHP’liler, AKP’nin askerleri sivil mahkemede yarg›lamak için
yasada yapt›¤› de¤iﬂikli¤i farketmemiﬂ.
Çünkü yasa ç›karken, gece yar›s›ym›ﬂ,
ve uyuyorlarm›ﬂ. Hep öyledir asl›nda.
Parlamenterler hep -gece ve gündüzuyurlar. Hangi parlamenter el kald›rd›¤›
yasalar› okumuﬂ ki bugüne kadar...
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Duisburg'da Umudun Sesi
Almanya'n›n Duisburg ﬂehrinde 27 Haziran günü Yürüyüﬂ okurlar› taraf›ndan, Türkiyeliler'in yo¤un olarak al›ﬂ veriﬂ yapt›¤› Hamborn pazar meydan›nda dergi sat›ﬂ› yap›ld›. Dergi sat›ﬂ› boyunca
halka Güler Zere'nin sa¤l›k durumu ile ilgili bilgi
verildi. Yap›lan konuﬂmalarda faﬂist iktidar›n kanser hastas› bir tutsa¤› tahliye etmekten aciz oldu¤u ve tedavisinin yap›lmas›n› engelledi¤i anlat›ld›. Türkiye'de yaﬂanan haks›zl›lar›n, katliamlar›n, iﬂkencenin ülkeden gelen bütün göçmenlerin de sorunu oldu¤u ancak tüm
haks›zl›klara karﬂ› örgütlü olunarak mücadele edebilece¤i söylendi.
Duisburg'un farkl› semtlerinde de dergi sat›ﬂ› yap›ld›.

Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur
Berlin'de 27 Haziran günü Hermanplatz Meydan›’nda 8 ayd›r tutuklu bulunan ve mahkemeye dahi ç›kar›lmayan, "Nurhan'a, Cengiz'e
ve Ahmet'e Özgürlük" ça¤›r›s› yinelendi. "Cengiz'e Nurhan'a Ahmet'e Özgürlük" pankart›n›n ve "Tecrit Öldürüyor, Güler Zere Serbest B›rak›ls›n" yaz›l› olan Güler Zere'nin resimlerinin as›ld›¤› meydanda devrimci tutsaklar sahiplenildi.

Köln'de Özgürlük Ça¤r›s›
Özgürlük Komitesi her Cumartesi oldu¤u gibi 27 Haziran'da Almanya'n›n Köln ﬂehrindeki Dom kilisesi önünde stand aç›p, bildiri
da¤›tt›. Almanya'da yaﬂayan Türkiyeliler'in haklar›n› savunduklar›
için Avrupa hapishanelerinde 8 ayd›r tutuklu bulunan Anadolu Federasyonu çal›ﬂanlar› Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu hakk›nda bilgilendirmeler yapan Özgurlük Komitesi çal›ﬂanlar›,
herkesi tutsaklarla dayan›ﬂmaya ça¤›rd›.

Fransa'da Devrimci Tutsaklara
Destek
Fransa Özgürlük Komitesi, Blois ﬂehrinde 27 Haziran'da, Güler
Zere için özgürlük talebinde bulundu. Blois Valili¤i önünde toplanan
komite üyeleri k›z›l bayraklar›yla, dövizleriyle kanser hastas› olan
Güler Zere için Frans›z halk›n› bilgilendirerek, duyarl› olmaya ça¤›rd›. Özgürlük Komitesi temsilcisi yapt›¤› konuﬂmada "Tecrittin ölümlere neden oldu¤unu hepimiz biliyoruz ama faﬂist Türkiye rejimi insanlar› tecrit alt›nda tutmaya devam ediyor” denildi. Yeni Anti-Kapitalist Partisi üyeleri de destek verdi.
28 Haziran'da Paris'in Emeranville-Pontault Combault pazar›nda,
Chatlet Les Halles Meydan›'nda Özgürlük Komitesi taraf›ndan, ‹lker
Alcan ve ﬁefik Sar›kaya ile ilgili bildiri da¤›t›m› yap›ld›. 1 saat içinde toplam 500 bildiri da¤›t›ld›.

Irkç›l›¤a Karﬂ› Kardeﬂlik Sofras›
Berlin Anadolu Federasyonu temsilcli¤i ve ICAD’›n her y›l geleneksel olarak düzenledi¤i Kardeﬂlik Sofras› pikni¤i, 28 Haziran pazar günü yap›ld›. Kreuzberg- Halleshestor parkta yap›lan piknikte 5
temmuz’da Herman Platz’da Sivas Mad›mak Oteli’nde yak›lan 33
can için yap›lacak yürüyüﬂe kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.
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‹ﬂkencenin, Vahﬂetin Yeni Ad›: ORANTISIZ GÜÇ
Her gün bir yenisini izliyoruz televizyon ekranlar›ndan. Bir grup
polis bir kiﬂiyi ortalar›na alm›ﬂ linç
edercesine vuruyorlar. Baﬂka bir
polis yere düﬂeni
elinden tutup kald›r›yor. Ama görüntüyü izleyenler
yan›lm›yor, aya¤a kald›rd›klar› kiﬂinin surat›na yumruklar tekrar inmeye
baﬂl›yor.
Baﬂka bir görüntü: Gaza bo¤ulmuﬂ gecekondu mahallesi.
‹ﬂinden ç›kar›lmalar›n› protesto
eden iﬂçiler pervas›zca dövülüyor.
Fondan spikerin sesi duyuluyor;
“ p o lis yi n e o r a n t›s›z güç kul l a n d›.
Poli s i n o r a nt› s›z gücü tepkiyl e k a rﬂ› l a n d›...”
Polis terörü bugün sokaklara taﬂm›ﬂt›r. Polisle halk ne zaman karﬂ›
karﬂ›ya gelse istisnas›z hep ayn› görüntülerle karﬂ›laﬂmaktay›z. Olanlar›
bazen kelimelerle anlatmak yetersiz
kal›yor. Halk› düﬂman gören bir zihniyetle e¤itilen polisler, halka sald›r›lar›nda kin kusuyorlar, bazen gaz

“Polisin Mafyan›n
Oyununu Bozaca¤›z!”
4 Haziran günü Sar›gazi Özgürlükler
Derne¤i’ne keleﬂli ve pompal› tüfekler-

le düzenlenen sald›r› Halk Cephesi taraf›ndan Sar›gazi Demokrasi Caddesi’nde yap›lan eylemle protesto edilmiﬂti. Devrimciler bu tür sald›r›lara
yabanc› de¤il. Polis, çete, mafya üçgeninde devrimcilere yönelik yap›lan
her sald›r›da, devrimci mücadelenin
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bombalar›, coplar›, silahlar› yetmiyor
içlerindekini kusmaya.
‹ﬂkencenin bu kadar alenileﬂti¤i,
sokaklara taﬂt›¤› günümüzde, bunun
ad› “orant›s›z güç kullan›m›” oluyor.
Alenen yap›lan iﬂkence “ o r a nt› s›z
ﬂidd e t ” denilerek yumuﬂat›l›yor. Polisin insanl›k d›ﬂ› sald›r›lar› böylelikle “kabul edilir” hale getirilmek isteniyor. Halka yap›lan iﬂkenceler, sald›r›lar “ o r a nt› l›” olmak kayd›yla do¤ a l , n o r m a l , m a k u l v e d ü ze n i n
h a kk› görülüyor.
Kuﬂkusuz bunlar burjuva medyan›n öylesine kulland›¤› kavramlar de¤ildir. ‹ﬂkencenin, bask›n›n, bir baﬂka
deyiﬂle faﬂist terörün ad› “orant›s›z
güç” oluyor ve bu kavramlarla devletin iﬂkencesi, terörü, bask›s› meﬂrulaﬂt›r›l›yor.
Oligarﬂinin politikac›lar› ve kalemﬂörleri bu kavramlar› esas olarak emperyalistlerden al›yorlar. Ve kavramlar,
o kadar çok ve yo¤un kullan›l›yor ki,
giderek yay›l›yor. D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi’den bir gazete
muhabirine, ilerici bas›n yay›n oranlar›ndan s›radan polise kadar çok çeﬂitli
kesimler bu kavram› kullanmaya baﬂl›yor. Burjuvazi hiç bir kavram› öylesine kullanm›yor. Kavramlar›, kelimele-

ri özenle seçiyor. Halktan, emekten yana olanlar da öyle yapmal›. Yoksa, yar›n kendilerini “orant›l› ﬂiddet”e boyun
e¤miﬂ, sadece “orant›s›z ﬂiddet”e karﬂ›
ç›k›yorken bulabilirler.
Halklar›n mücadelesi “terör” olarak görülürken, halk›n mücadelesine
karﬂ› emperyalistlerin terörü hak görülüyor. E¤er bu terör çok aleni biçimde aç›¤a ç›km›ﬂ ve teﬂhir olmuﬂsa, o zaman en fazla “aﬂ›r› güç” ya da
“orant›s›z güç” olarak yans›t›l›yor.
Ulucanlar katliam›nda, 19 Aral›k
katliam›nda “demokrasi havarisi” kesilen emmperyalistlerin tavr› buydu
mesela. Devletin onlarca tutsa¤› vahﬂice katletti¤i, kimyasal gazlarla 6
kad›n tutsa¤› diri diri yakt›¤› katliam
için sadece “orant›s›z güç kullan›m›”
diyebilmiﬂlerdir.
O r a n t › n › n o r a n › n › k i m , n a s ›l be l i rli y o r ? Kaç kiﬂi öldürülürse “ o r a nt› l›” oluyor? Ne kadar bomba, ne kadar cop, ne kadar iﬂkence yap›l›rsa
“oo r a nt› l› ” oluyor?
Yap›lan sald›r›lar›n hepsi terördür,
iﬂkencedir, zulümdür. ‹ﬂkencenin
“orant›l›” ya da “orant›s›z”› olmaz.
Amac› bellidir, birdir. Bu tür kavramlarla devletin iﬂkencesi terörü gizlenemez, meﬂrulaﬂt›r›lamaz.

önü kesilmek amaçlan›r. Ancak hiçbir
sald›r›, tehdit bu amaca ulaﬂamad›.
Halk Cepheliler 30 Haziran’da Sar›gazi’de yazd›klar› yaz›lamalarda bir kez
daha bu gerçe¤e vurgu yapt›lar. Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i'ne sald›ranlar›n
peﬂlerini b›rakmayacaklar›n›, hesap soracaklar›n› ilan eden Halk Cepheliler
“Çeteler Halka Hesap Verecek, Polis
Mafya Devrimcilere Karﬂ› El Ele Bu
Oyunu Bozaca¤›z, Devrimcilere Kalkan
Elleri K›raca¤›z, Devrimcilere Silah
Do¤rultanlar› Affetmeyece¤iz” yaz›lamalar› yaz›ld›.

Gemlik'te
Dernek ve Ev
Bask›n›
Gemlik’te, 1 Temmuzda saat 06.30'da Gemlik
Haklar Derne¤i ve Dernek
Baﬂkan› Tuncel Ayaz'›n evi
jandarma taraf›ndan bas›ld›.
"ﬁüphe üzerine" gerekçesiyle yap›lan bask›n ve
arama sonunda Gemlik
Dernek Baﬂkan› Tuncel
Ayaz gözalt›na
al›nd›.
Ayaz savc›l›ktan al›nan
ifadesinin ard›ndan serbest b›rak›ld›.
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