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Düzen içi 
partilerle, 
düzen içi 
politikalarla 
ç›k›fl bulunamaz, 
alternatif olunamaz! 

Sol’un 
‘ç›k›fl›’ 

devrimci 
politikadad›r

Gençlerimiz, Aileleri ve Ö¤retmenlerimiz;
Soyguna izin vermeyelim, 

Gericili¤e teslim olmayal›m!

Okullarda 
SOYGUN ve GER‹C‹

E⁄‹T‹M var!



26 EEylül -- 22 Ekim

27 Eylül 1992’de Sivas’›n Zara/Büyükgüney
Köyü’nde oligarflinin askeri güçleriyle girdikleri
çat›flmada flehit düfltüler. 1972 Sivas Hafik do-
¤umlu olan Nurettin, 1989’da ‹stanbul’da mü-
cadeleye kat›ld›. Çiftlik Halk Kültür Dayan›flma
Derne¤i’nde çal›flt›. Denizli Tavas do¤umlu olan
Ahmet, 10 yafl›ndayken Belçika’ya gitmifl, 14-
15 yafllar›nda yurtd›fl›nda mücadeleye kat›lm›flt›. 

NNuurreettttiinn TTOOPPAALL AAhhmmeett BBAAfifiÇÇAAVVUUfifi

Kayhan, 1970 Bayburt do¤umluydu. ’89’da mü-
cadeleye kat›ld›. Fatma, 1972 Konya Akflehir do-
¤umluydu. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi ö¤rencisiyken Dev-Genç saflar›na kat›ld›.
29 Eylül 1992’de ‹stanbul Beylerbeyi’nde bu-
lunduklar› evde kuflat›ld›lar. Silahl› birliklere ya-
rafl›r bir tarzda direnerek flehit düfltüler.KKaayyhhaann TTAAZZEEOO⁄⁄LLUU FFaattmmaa SSÜÜZZEENN

Ad›yaman’›n Merkez Gökçay (Karikan) köyü, 9 Kas›m 1973 do¤umlu
olan, Ali R›za, 1991’de ‹TÜ ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. 1994’te
tutsak düfltü. F Tipi hapishanelere karfl› Ölüm Orucu direniflinin birinci
ekibinde yerald›. Direnifli sürdürürken, sakat b›rak›l›p tahliye edildi.

Direniflini d›flar›da da 343 gün boyunca sürdürerek 27 Eylül
2001’de Küçükarmutlu’da ölümsüzleflti.AAllii RR››zzaa DDEEMM‹‹RR

1966 Mufl Varto do-
¤umlu olan Makbu-
le, Ankara Cebeci
Sa¤l›k Meslek Lise-
si’nde mücadeleye
kat›ld›. ‘89 1Ma-
y›s’›nda tutsak düfl-

tü. Tahliye sonras› ön-
ce Türk Hemflireler Derne¤i’nde çal›flt›.
‘90’dan itibaren farkl› görevler üstlendi.
28 Eylül 1992 gecesi, ‹çerenköy’de bu-
lundu¤u evde kuflat›ld›¤›nda çat›flarak flehit
düfltü.

MMaakkbbuullee SSÜÜRRMMEELL‹‹

1 9 7 7 ' d e n
itibaren dev-
rimci hare-
ketin Balat,
Fener, Ay-
v a n s a r a y
bölgesindeki

çal›flmalar›n-
da yerald›. 12 Eylül sonras› Kabakoz
ve Metris Hapishaneleri’nde yatt›.
Tahliyesinden sonra da mücadeleye
devam etti. 29 Eylül 1987’de has-
tal›¤› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

HHaassaann VVeellii AAfifiIIKKÇÇII

Ulucanlar fiehitleri 
26 Eylül 1999’da Ulucanlar Hapis-
hanesi’nde gerçeklefltirilen sald›r›da,
bombalara, kurflunlara, iflkencelere
direnerek flehit düfltüler. 

‹smet KAVAKLIO⁄LU, 1963 Ba-
l›kesir Gönen do¤umluydu. 1979’da
mücadeleye kat›ld›.  12 Eylül sonra-

s› Marmara ve Karadeniz bölgelerinde
görevler ald›. Ulucanlar Hapishanesi
tutsak örgütlenmesinin sorumlusuydu. 

Ahmet SAVRAN, 1967 Ayd›n do-
¤umluydu. Manisa Spor Akademi-
sinde mücadeleye kat›ld›. 1994’de
ö¤retmen olarak Devrimci Memur
Hareketi’nde mücadelesini sürdür-

dü. Aziz DÖNMEZ, 1981 Tokat Al-
mus do¤umluydu. ‹flçiydi. 1996’da
mücadeleye kat›ld›. Halil TÜRKER,
1973, Tokat Aktepe do¤umlu. 93’de
örgütlü mücadeleye kat›ld›. Nev-
zat Ç‹FTÇ‹, 1967, Elaz›¤ Karako-
çan do¤umluydu. 1987’de hareke-
tinin saflar›nda yerald›. Merkez Ko-
mitesi üyesiydi. Ümit ALTINTAfi,

1972, Mu¤la Çaybükü do¤umluydu.
91’de hareketinin saflar›nda yerald›.
Merkez Komite üyesiydi. Abuzer
ÇAT, 1968, Malatya Haçova Köyü
do¤umluydu. 1996 Ölüm Orucu
gönüllüsüydü. 

Zafer KIRBIYIK, 1971 do¤umlu-
ydu. Gazi Üniversitesi'ndeyken

mücadelede yerini ald›. Mahir EM-
SALS‹Z, 1974 Samsun do¤umluydu.
Üniversitede iken mücadeleye kat›ld›.
Önder GENÇASLAN, 1973 Çan-
k›r› do¤umluydu. Üniversitede iken
mücadeleye kat›ld›. 

‹‹ssmmeett KKAAVVAAKKLLIIOO⁄⁄LLUU

AAhhmmeett SSAAVVRRAANN

AAzziizz DDÖÖNNMMEEZZ

HHaalliill TTÜÜRRKKEERR

NNeevvzzaatt ÇÇ‹‹FFTTÇÇ‹‹ 

ÜÜmmiitt AALLTTIINNTTAAfifi

AAbbuuzzeerr ÇÇAATT

ZZaaffeerr KKIIRRBBIIYYIIKK

MMaahhiirr EEMMSSAALLSS‹‹ZZ

ÖÖnnddeerr GGEENNÇÇAASSLLAANN 

28 Eylül 1994’de ‹s-
tanbul Befliktafl’ta bulu-
nan Arzum Cafe’de polis
taraf›ndan katledil-
diler.Devrimci ‹flçi Hare-
keti Komitesi’nde yera-
l›yorlard›.1960 Divri¤i
do¤umlu Elmas YALÇIN,

1978-79’da lise y›llar›nda devrimci oldu. BEM-SEN’in kurucular›ndand›. 1962 Denizli Ac›pa-
yam Dedeba¤› Köyü do¤umlu Fuat, Hukuk Fakültesi ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. Dü-
zenin de¤il halk›n adaletinin temsilcisi oldu. 1968 Sivas Y›ld›zeli do¤umlu ‹smet ERDO⁄AN,
Kayseri Erciyes Üniversitesi ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. 1990’da ‹stanbul Belediyesin-
de atölye flefi iken de, mücadelesini sürdürdü. 

EEllmmaass YYAALLÇÇIINN FFuuaatt EERRDDOO⁄⁄AANN ‹‹ssmmeett EERRDDOO⁄⁄AANN

1982 Çorum do¤umlu olan Özlem, lisenin ilk y›llar›ndan iti-
baren mücadele içinde yer ald›. 1996’dan bafllayarak, tüm
1 May›slar’da, Newrozlar’da, 8 Martlar’da kavgan›n içinde
oldu. Ülkemizde Gençlik Dergisi’nde muhabirlik yapt›. TA-
YAD'›n düzenledi¤i eylemlerin ço¤unda yerald›. Ve nihaye-
tinde "Bu ülkede zulüm varsa, direnifl de var" diyerek ölü-
me yatt›. Tutuklu Aileleri Bülteni Ankara Temsilcili¤i’nde
bafllad›¤› direniflte 28 Eylül 2001’de ölümsüzleflti. 

ÖÖzzlleemm DDUURRAAKKCCAANN

‹ s t a n b u l
S e r e n c e -
bey’de 2
E k i m
1979 ’da
f a fl i s t l e r
taraf›ndan
katledildi. 

ÖÖmmeerr FFaarruukk BBAAYYRRAAKKTTAARR

Devrimci bir gö-
revi  yerine geti-
rirken 28   Ey-
lül 1980’de si-
lah›n›n atefl al-
mas› sonucu
Aram›zdan
ayr›ld›.

YYüükksseell GGEENNÇÇ

Day›    
Biziz
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E
¤itimi tart›flmak, ülkenin bu-

gününü ve yar›n›n› tart›fl-

makt›r. E¤itimi tart›flmak, herfleyi

tart›flmakt›r. Çünkü hemen herfley

ona göre biçimleniyor. Okullar aç›l-

d› ve flu anda sadece ilk ö¤retimde

yaklafl›k 1111 mmiillyyoonn, liselerde ise 33,,55

mmiillyyoonnaa yak›n gencimiz e¤itilecek.

Yüksek okullar›, aç›k ö¤retimi kat-

t›¤›m›zda 2233 mmiillyyoonnuu aflk›n ö¤renci

var ülkemizde. Bu çok büyük bir ra-

kamd›r. 23 milyon bugün nas›l e¤i-

tiliyor, flekillendiriliyorsa, yar›n öy-

le bir toplum ç›kacak karfl›m›za.

Mevcut e¤itim sistemi aç›s›ndan ba-

k›ld›¤›nda, e¤itimin faflist gerici

muhtevas›, yozlaflt›r›c›, yabanc›lafl-

t›r›c›, bask›c› niteli¤i gözönünde

bulunduruldu¤unda, ülkemizi çok

parlak bir gelece¤in beklemedi¤i

aflikard›r. 

G
erici, yoz, flovenist bir e¤iti-

min verildi¤i, ö¤rencilerin

kifliliksizlefltirildi¤i liselerde, polis

iflgali ve YÖK sultas› alt›ndaki üni-

versitelerde e¤itilip flekillendirilen

gençlerin, bu çarp›k flekillenmeyle,

halk ve vatan için olumlu fleyler ya-

pamayaca¤›, halk›n ve ülkenin so-

runlar›n› çözemeyece¤i aç›kt›r. So-

run, mevcut e¤itim sisteminin böyle

bir amac›n›n da zaten bulunmama-

s›d›r. Biz bu durumun de¤iflmesi ge-

rekti¤ini düflünüyor ve de¤ifltirme-

nin kavgas›n› veriyoruz. 

K
uflkusuz bu sömürü düzeni-

nin sahipleri bizimle

ayn› kan›da de¤illerdir. Onlar

tam tersine, bu sömürü düzeni-

ni sürdürebilmek için baflka

güçlerin yan›s›ra, mevcut e¤i-

tim sistemine bel ba¤lam›fllar-

d›r.  Gelece¤in belirlenmesinde

tafl›d›¤› bu büyük önem nede-

niyle, e¤itim alan›, s›n›flar mü-

cadelesinin her zaman en

önemli alanlar›ndan biri olagel-

mifltir. Burjuvazinin kendi için-

deki iktidar savafl›nda bile,

okullar kilit bir öneme sahiptir; bu

yüzden ülkemizde oligarflinin koa-

lisyon hükümetlerinde, her partinin

öncelikle kapmak istedi¤i bakanl›k-

lar›n bafl›nda Milli E¤itim Bakanl›-

¤› gelmifltir. Ama bu bakanl›k han-

gisinin elinde kal›rsa kals›n, bu ba-

kanl›kta hangi düzen partisi kadro-

lafl›rsa kadrolafls›n, e¤itimin temel

niteli¤inde köklü bir de¤ifliklik ol-

mam›flt›r. Gerek müfredat, gerekse

de e¤itim kurumlar›, tüm düzen par-

tilerinin iktidar›nda emperyalizmin

ve olgarflinin ç›karlar›na göre flekil-

lendirilmifltir. Kendi içlerinde kü-

çük farkl›l›klar olsa da, bu sözünü

etti¤imiz as›l niteli¤i de¤ifltirecek

önem ve boyutta olmam›flt›r.

O
ligarfli, 12 Eylül’den bu ya-

na, e¤itim alan›nda, ilerici,

devrimci, demokrat, sosyalist hiçbir

güce yer vermeme politikas› izle-

mektedir. Sistemin devrimcilere ö¤-

renci olarak da, ö¤retmen olarak da

tahammülü yoktur. E¤itimin gerici,

faflist muhtevas›n› tart›flt›racak, ge-

rici, faflist e¤itimle uyuflturulmufl

beyinleri uyand›racak, birer k›flla

olarak yönetilen e¤itim kurumlar›n-

daki k›flla sistemini bozacak dev-

rimci, demokrat güçler, oligarfli ta-

raf›ndan tüm bask› yöntemleri kul-

lan›larak tasfiye edilmeye çal›fl›l-

m›flt›r ve halen de bu politika, tüm

fliddetiyle, hukuksuzlu¤uyla yürür-

lüktedir.  

G
ençli¤i örgütsüzlefltirmek,

oligarfli için çok önemlidir.

Çünkü örgütlü bir gençlik, -ülkemi-

zin tarihi de tan›kt›r ki- halk›n mü-

cadelesinde kitleleri ateflleyecek bir

fitil görevi de üstlenebilir. Örgütlü

bir gençlik, halk›n ayd›nlar› olarak,

gerçekleri, Anadolu’nun en ücra kö-

flelerine kadar tafl›yarak, ezilenlerin

ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm

mücadelesinin saflar›nda toplanma-

s›n›n öncüleri, bayraktarlar› olabilir.

Ki buna da tan›kt›r ülkemizin yak›n

tarihi. ‹flte bu yüzden, yukar›da sö-

zünü etti¤imiz bask›lar sürdürülü-

yor gençli¤e karfl›. ‹flte bu yüzden,

e¤itim sistemi, kâh tüm gençli¤i içi-

ne çekip çürütecek bir bbaattaakkll››kk,

kâh gençlerimizi her türlü haks›zl›k,

adaletsizlik karfl›s›nda eli kolu ba¤-

l› hareketsiz b›rakacak bir öörrüümmcceekk

aa¤¤››,, ya da düpedüz insanlar›n beyni-

ni zehirleyen bir mekanizmaya dö-

nüflerek, gençlerimizi mücadelenin,

örgütlenmenin uza¤›nda tutuyor. 

M
evcut e¤itim, çürümekte

olan bir düzenin aynas›d›r.

Düzenin “e¤itim” çarklar› içinde

ggeennççlleerriimmiizz ee¤¤iittiillmmiiyyoorr,, öö¤¤üüttüüllüü--

yyoorr!! Onlarda iyi olan, adaletli olan,

özgürlükten yana olan ne varsa yok

ediliyor. Gençlikte vatan ve halk

sevgisi yok ediliyor. Yerine bireyci-

lik ve ç›karc›l›k ö¤retiliyor. Genç-

likte mücadele duygusu, kendi ira-

desine sahip ç›kma, kendi kiflili¤ini

gelifltirme yok ediliyor; yerine bo-

yun e¤me, biat etme anlay›fl› geliflti-

riliyor. Bu e¤itim sistemi içinde

gençlerimizi ne kadar kifliliksizlefl-

tirir, ne kadar gericilefltirir, ne kadar

bencillefltirilerse, kendileri için o

kadar iyi olaca¤›n› düflünüyorlar.

E¤itim sistemi buna göre düzen-

leniyor. Bu sistem içinde yetiflti-

rilen böyle bir gençlikle ülkemi-

zin yar›nlar›n›n daha güzel ol-

mayaca¤› kesindir. Ülkemizin

gelece¤ine dair umutlu olabil-

mek için, gençli¤imizin müm-

kün olan en genifl kesiminin be-

yinlerini, bu e¤itim sisteminin

tutsa¤› olmaktan kurtarmal›y›z.

Bunun için de ailelere, ö¤ret-

menlere, devrimcilere ve genç-

lerimizin kendisine görev düflü-

E¤itim ve Sistem

Örgütlü bir gençlik, halk›n
ayd›nlar› olarak, gerçekleri,

Anadolu’nun en ücra köflelerine
kadar tafl›yarak, ezilenlerin

ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm
mücadelesinin saflar›nda
toplanmas›n›n öncüleri,
bayraktarlar› olabilir. 
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yor.

2
3 milyon ö¤renci demek, he-

men hemen her ailede en az

bir ö¤renci olmas› demektir. Bunun

anlam›, ö¤rencilere iliflkin sorunla-

r›n, 70 milyonun ggeelleeccee¤¤iinnee iliflkin

bir sorun olmas›n›n yan›nda, ö¤ren-

cilerin sorunlar› bbuuggüünn iiççiinn ddee her-

kesin sorunu durumundad›r. E¤iti-

min ticarilefltirilmesi iflçisinden me-

muruna, köylüsünden esnaf›na,

doktorundan mühendisine her-

kesi etkileyen bir sorundur. Ö¤-

renci gençli¤in e¤itim sorunla-

r›yla ilgili mücadelesi, bu yan›y-

la tüm halk›n mücadelesidir. 23

milyon ö¤renciyi aileleriyle bir-

likte düflündü¤ünüzde, bu nere-

deyse halk›n ezici ço¤unlu¤u de-

mektir. Böyle ele ald›¤›m›zda,

hiçbir iktidar›n ö¤rencilere sald›-

r›ya cüret edememesi gerekir

ama öyle olmuyor; okullar ilko-

kullardan bafllayarak her geçen

gün paral› hale getiriliyor. Ana

okulundan üniversiteye kadar

e¤itimin her aflamas›nda bask›

hakim k›l›n›yor. Kuflku yok ki, ikti-

darlar, baflka alanlarda ve baflka ko-

nularda oldu¤u gibi, bu noktada da

ö¤renci gençli¤in ve velilerinin ör-

gütsüzlü¤ünden cesaret buluyorlar.  

G
ençlerimiz, gerek liselerde,

gerekse de üniversitelerde

12 Eylül’den bu yana b›kmadan, tü-

kenmeyen bir enerji ve kararl›l›kla

örgütlenmeye çal›fl›yorlar. Defalarca

dermekleri kapat›ld›. Defalarca açt›-

lar. Örgütlülükler oluflturdular, bü-

yük emekler vererek oluflturduklar›

bu örgütlülükler polis komplolar›yla

da¤›t›ld›. Yeniden yaratt›lar. Bunun

için onbinlerce gencimiz bedeller

ödedi, okullar›ndan at›ld›lar, iflken-

celerden geçirilip hapishanelerde

y›llarca yat›r›ld›lar. K›saca tasvir et-

meye çal›flt›¤›m›z bu mücadele ve

irade kavgas›, 1980’lerin bafllar›n-

dan bu yana sürüyor. Liselerde, üni-

versitelerde ö¤renciler sürekli de¤i-

flir, bu anlamda, gençlik örgütlen-

meleri bir bayrak yar›fl› gibidir, gi-

denler, yenilere devreder örgütlen-

menin bayra¤›n›. Devrimci gençlik

bu kesintisizli¤i sa¤layabilmifltir.

Apolitiklefltiren, yozlaflt›ran böyle

bir e¤itim sistemine, okuldan uzak-

laflt›rmaktan bafllay›p infazlara ka-

dar t›rmanabilen böyle bir faflist te-

röre karfl›, onlarca y›ld›r örgütlülük-

leri asgari düzeyde korumak da hiç

küçümsenemeyecek bir baflar›d›r.

Bu tarih, liseli, üniversiteli gençleri-

mizin onurlu tarihidir. 

F
akat gençlerimiz asgari dü-

zeyde örgütlülükleri koru-

mufl, yaflatm›fl olmakla yetinmeye-

cekler elbette. Yetinmemelidirler.

Onlar›, gençlik olarak, üstlenmeleri

gereken bir çok görev bekliyor. Li-

seli, üniversiteli gençli¤in çok bü-

yük bölümü, kuflku yok ki, bu e¤i-

tim sisteminden flu veya bu aç›dan

hoflnut de¤ildir. Ö¤rencilerin ekono-

mik, sosyal, siyasal, kültürel bir çok

sorunlar› var. Fakat örgütsüzler.  ‹fl-

te bu büyük gençlik kitlesinin yay-

g›n hoflnutsuzlu¤unun mücadeleye

kanalize edilmesi gibi a¤›r ve büyük

bir görev de bugün asgari bir örgüt-

lülü¤e sahip olan gençlerin omuzla-

r›ndad›r. Ama üstlenecekleri görev-

ler burada da bitmez. Liseli, üniver-

siteli gençlerimiz kendilerini daha

büyük yükleri de kald›rmak için

güçlendirmelidirler. Mahirleri,

Ulafllar› düflünsün gençlerimiz. Ay-

hanlar’›, Ekremleri, Seherleri, Zey-

nepleri düflünsünler... Bu isimlere

daha onlarcas›n› da ekleyebiliriz;

onlar, gençliklerinin tüm dinamiz-

miyle, halk›n ayd›nlar› olma misyo-

nuyla büyük sorumluluklar ve gö-

revler üstlenen, önce okullar›n›, ar-

d›ndan e¤itim sistemini, ard›ndan

tüm ülkeyi  ve dünyay› de¤ifltirmeye

soyunma cesaretini gösterebilen

genç devrimcilerdi. 

E
¤itim sorunu, kilit önemde

bir sorundur. Dahas›, e¤itim

sorunu bir SS‹‹SSTTEEMM SSOORRUUNNUU’dur.

E¤itim sisteminde köklü bir de¤iflik-

lik yap›lmad›¤› sürece, bilim veüni-

versiteler halk›n hizmetine sokula-

maz, sa¤l›kl›, halk› ve vatan› için

çal›flan beyinler yetifltirilemez,

mevcut çürüme iyilefltirilemez.

1960’l› y›llar›n sonunda ö¤renci

gençli¤in e¤itime yönelik talep-

lerle bafllatt›¤› mücadelesinin bir

noktadan sonra ssiisstteemmiinn kkeennddii--

ssiinnee yyöönneellmmeessii,, son derece do-

¤al bir sonuçtur. Ülkemizdeki

gerici kesimler, bu yönelimi

rastlant›larla, k›flk›rt›c›lar›n(!)

yönlendirmeleriyle veya komp-

lolarla aç›klamaya çal›flsalar da

e¤itim alan›ndan bafllayan bu

mücadelenin hedefleri aç›s›ndan

nitelik bir de¤iflim göstermesi,

belli bir nesnelli¤in sonucudur. Bu

nesnellik, e¤itim sistemindeki bo-

zukluklar›n, e¤itim sisteminin niteli-

¤inin k›smi reformlarla de¤ifltirilip

düzeltilemeyecek kadar köklü olu-

fludur. S›nav hakk› için, paral› e¤iti-

me son verilmesi için, e¤itimin geri-

ci muhtevas›n›n de¤ifltirilmesi için

mücadeleye at›lan gençlik görmüfl-

tür ki, sorun liselerde, üniversite

kampüslerinde bafllay›p bitmiyor. 

B
unu biliyoruz art›k. E¤itim

sistemini de¤ifltirece¤iz.

Gençli¤imiz için, gelece¤imiz için

buna zorunluyuz. De¤ifltirme müca-

delesi, her alanda küçükten büyü¤e,

basitten karmafl›¤a, asgari hedefler-

den büyük hedeflere kadar uzanan

bir çok yönlülük gerektirir. 

B
ozuk düzende sa¤lam çark

olmayaca¤›n› da biliyoruz.

E¤itim sistemini de¤ifltirmek için,

bütün sistemi de¤ifltirmek gereki-

yorsa, o zaman ö¤rencilerin, velile-

rinin ve ö¤retmenlerinin mücadelesi

de buna göre flekillenmelidir. 

E¤itim sistemini de¤ifltirece¤iz.
Gençli¤imiz için, gelece¤imiz için

buna zorunluyuz. 
Bozuk düzende sa¤lam çark

olmayaca¤›n› da biliyoruz. E¤itim
sistemini de¤ifltirmek için, bütün
sistemi de¤ifltirmek gerekiyorsa,

mücadele de buna göre
flekillenmelidir.
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3 milyon 245 bin genç onlar. 

Onlar liseli. Bir yürüyüfl kolu

olufltursalar, onlarca kez sararlar

Türkiye’nin etraf›n›. Bir meydana

ç›ksalar, onlar› alacak büyüklükte

bir meydan yoktur. 3 milyon 245

bin liseli onlar. ‹ki hafta önce tum-

turakl› demeçler, flaflaal› törenler efl-

li¤inde aç›ld› okullar›. Fakat sorun-

lar içindeki ülkemiz, sorunlar için-

deki halk›m›z gibi, onlar›n da so-

runlar› pek çok. Biz burada en belli

bafll›lar›na de¤inece¤iz yaln›zca.   

Her ülke gibi, ülkemiz de çok

fley bekler gençlerinden. Ama onla-

r›n yaflad›¤› sorunlar, koflullar bilin-

mezse, onlardan ne beklenip ne

beklenemeyece¤i de bilinemez. Li-

seli bir genç için hayat, üç yönden

kuflat›lm›fl bir hapishane gibidir.

OOkkuull--aaiillee--ppoolliiss kuflatmas›, her ad›-

m›nda karfl›s›na ç›kar liselinin; dör-

düncü duvar› da ekonomik yoksun-

luklar tamamlar... 

Gençli¤i hapseden duvarlar-1
OKUL’un bbask›c› yyönetimi

Bir liseye ad›m att›¤›n›zda, kar-

fl›n›za ilk ç›kan, otoriter bir müdür

ve yard›mc›lar›yla, her hareketinizi

denetim alt›na almak için ç›kar›lm›fl

DDiissiipplliinn YYöönneettmmeelliikklleerrii’dir. Bu

“disiplinli” yap›, 12 Eylül’de pekifl-

tirmifl ve o günden bu yana da de-

vam ettirilmektedir. 

Okul yönetimleri, okullar›, “k›fl-

la” veya hapishane gibi yönetir. Li-

seli gençler de onlar›n gözünde “as-

ker” veya “mahkum” gibidir. Okul

müdürleri, e¤itimciden çok hapis-

hane müdürüne, ö¤retmenler, e¤i-

timciden çok gardiyana benzerler.

Bu, tek tek ö¤retmenlerin kiflilikle-

rinden ba¤›ms›z bir durumdur;

mevcut e¤itim sistemi onlara böyle

bir rol yüklemektedir. Daya¤›n, ha-

karetin liselerde bu kadar “yerleflik”

bir uygulama olmas›n›n nedeni de

budur. 

Demokratik bir liseyi savunmak,

demokratik düflüncelere sahip ol-

mak bir liseli için en büyük suçtur.

Okul yönetimleri buna izin vermez.

Ö¤retmenler bu düflüncelerin tek

kelimesinin konuflulmas›na bile izin

vermez s›n›flarda; yasakt›r, sak›n-

cal›d›r. Bu engellemeler yetmezse,

nnoott ssiillaahh›› devreye sokulur. DDaayyaa¤¤aa

baflvurulur. Daha da olmazsa okula

polis ça¤r›l›p ö¤renci polise teslim

edilir.

Devrimci, ilerici düflüncelere sa-

hip liseliler, okul yönetiminin, geri-

ci faflist ö¤retmenlerin yönlendir-

mesiyle tecrit edilmek istenir. 

Her lise bir k›fllaya, hatta bir ha-

pishaneye çevirilmifltir. Fakat ilginç

olan fludur ki, okullardaki en küçük

örgütlenmeye, hatta örgütlenme gi-

riflimine karfl› derhal savafl açan

okul idareleri ve polis, neredeyse

her s›n›fta  mevcut olan ççeetteelleeflflmmee

karfl›s›nda ortal›kta görünmemekte-

dirler. Okullar bugün faflist, dinci ör-

gütlenmelerle ve ciddi boyutlara

ulaflan çeteleflmelerle karfl› karfl›ya-

d›r. E¤er liseli, tarikatç›l›k, çetecilik,

mafyac›l›k yapacaksa, disiplini bo-

zabilir; ama faflist disipline karfl› ç›-

k›yorsa, o zaman cezalar ya¤d›r›l›r.

Liselerde, görünürde alabildi¤i-

ne bask›c› yönetimler olmas›na ra¤-

men çetelerin de cirit atabilmesinin

kayna¤›nda iflte bu anlay›fl vard›r.

Liselerdeki bask›c› yönetim, ö¤-

rencileri kelimenin tam anlam›yla

d›fllayan bir yönetim tarz›d›r. Deni-

lebilir ki, mevcut sistem için 3 mil-

yonu aflk›n liseli ö¤rencinin hiçbir

HAKKI yoktur. Hiçbir konuda iti-

raz etme, elefltirme, yönetime kat›l-

ma hakk› yoktur. Yani k›sacas›, lliissee--

lleerr,, lliisseelliilleerriinn dd››flfl››nnddaa,, onlara ra¤-

men yönetilmektedir. 

Gençli¤i hapseden duvarlar-2
OKUL’un ggerici mmüfredat›

O s›ralardan geçmifl ve halen o

s›ralarda olan herkes bilir ki, ülke-

mizin okullar›nda ö¤renciler, ö¤ren-

menin hazz›n› duyamam›flt›r hiçbir

zaman. Tam tersine, e¤itim her aç›-

dan bir eezziiyyeettee dönüfltürülmüfltür.

Bu e¤itimin, Milli E¤itim Bakanl›¤›

taraf›ndan belirlenen “müfredat”›n

muhteva olarak iki temel özelli¤i

vard›r: BBiirriinncciissii,, sistem, eezzbbeerrccii bir

sistemdir; sormayan, sorgulamayan,

itaat eden, salt denileni yapan be-

yinler yaratmay› amaçlamaktad›r.

‹‹kkiinncciissii;; e¤itimin muhtevas› ggeerriiccii

ve ffaaflfliissttttiirr.. E¤itim ad›na anti-bi-

limsel, flovenist görüfller, hurafeler

gencecik beyinlere doldurulmakta-

d›r. Bu müfredat, liseli gençlere hep

devlete itaat etmeyi ö¤retir. Dev-

rimcilere, sosyalizme karfl› düflman-

l›k empoze edilir. S›n›flar mücade-

lesi yerine yalanlarla bezenmifl bir

tarih anlat›l›r. “Özgürlük” nedir,

“baflar›” nedir, bütün bu kavramlar,

çarp›t›lm›fl olarak ö¤retilir. Bilimsel

e¤itimden düflünmekten ve üret-

mekten uzak bu sistem ile gencecik

liseliler düzenin tüm rüzgarlar›na

aç›k hale getirilir. 

Dahas›, ders saatleriyle s›navla-

r›yla e¤itim öyle planlanm›flt›r ki,

ö¤renci derslerin d›fl›nda hiçbir fleye

bakamaz hale getirilmektedir. Dört

y›la ç›kar›lan ve bütünüyle ö¤renci-

leri s›nav maratonuna sokan bugün-

kü sistem, liseliyi adeta yyaaflflaammddaann

kkooppaarrmmaakkttaadd››rr.. 

Liseyi bitirmifl bir gencimiz,

okutulan müfredat›n bu özellikleri

nedeniyledir ki, ekonomik, siyasal,

sosyal, kültürel olarak hayat› tan›-

m›fl olmaz. Gerici-faflist teori ve de-

¤erlerle haz›rlanm›fl ders kitaplar›y-

la, gerici-faflist ö¤retmen kadrola-

r›yla karfl› karfl›ya olan liseli için, bu

faflist gerici kuflatmay› yarmak zor-

dur ama zorunludur da. 

Yo¤un ders yükü, s›nav marato-

nu ve liselerden sonra olacaklar›n

belirsizli¤i ile adeta ppuussuullaass››zz bir

geminin okyanusta yönünü kaybet-

mesi gibi, liseli de yönünü kaybet-

mektedir. Belirsizlik, yar›ns›zl›k,

bask›lar, gençlik içinde yayg›n ola-

rak bunal›mlar› do¤urmakta, onlar›

yozlaflmaya, bireycileflmeye aç›k

hale getirmektedir. Bu ise, düzenin

L‹SEL‹OKUL, A‹LE, POL‹S 
KUfiATMASINDAK‹
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istedi¤i ama halk›n, devrimcilerin

hiçbir zaman istemeyece¤i liseli ti-

pidir. 

Üzerindeki bunca yo¤un bask›

ve kuflatma, ayn› zamanda liselinin

isyan›n›n da zeminidir. Bu kuflatma

onu ya yukar›da belirtti¤imiz gibi,

yozlaflmaya, bunal›ma, bireycilefl-

meye, ya devrimcileflmeye götüre-

cektir. Bu da liselileri kimin kazana-

ca¤› çat›flmas›n›n ta kendisidrir: Li-

seli gençlik, halk›n gençli¤i mi ola-

cak, düzenin gençli¤i mi? Liseler-

deki kavga budur. 

Gençli¤i hapseden duvarlar-3
AA‹‹LLEE’’nniinn ffeeooddaall kkuuflflaattmmaass››

Liseli gençli¤e yönelik sürdürü-

len politikalarda, okul idareleri ve

polis, aileleri kendi yanlar›na çek-

meye özel bir önem verirler. Çünkü

bilirler ki, aileleri yanlar›na çektik-

lerinde denetlemeleri ve yönlendir-

meleri daha kolay olacakt›r. Aileler

çocuklar›n› sahiplenme, onlar›n ge-

lece¤ini düflünme görünümü alt›n-

da, onlar›n kiflili¤inin, iradesinin,

düflüncelerinin geliflmesini engelle-

yip, onlara sadece kendini kurtar-

may› ö¤ütlemektedirler. Aileler bu

rolleriyle düzeni besleyen, düzenin

devam›n› sa¤layan kurumlar›n ba-

fl›nda gelmektedir. 

Asl›nda art›k hayat›na iliflkin ka-

rar verecek yafllara gelen liselileri,

hatta yüksek okullu k›z ve o¤ullar›-

n› bile her zaman “çocuk” olarak

gören anne babalar, onlar›n hiçbir

tercihine sayg› göstermemekte,

kendi bildikleri herfleyi do¤ru ya da

yanl›fl çocuklar›na dayatmaktad›r-

lar. Çocu¤unun hangi okulda oku-

yaca¤›ndan tutal›m da, dersaneye

verilip verilmemesine, seçece¤i bö-

lüme, s›navlar›na, arkadafllar›na,

tüm yaflamlar›na karar vermek iste-

mektedirler. 

Ders kitaplar› d›fl›nda kitap oku-

may› “suç” gibi görüp çocu¤unu

azarlayan, kitap okumay› yasakla-

yan, demokratik örgütlenmelerden,

mücadeleden uzak dursun diye ol-

mad›k bask›lara ve yöntemlere bafl-

vuran çokça aile vard›r. Bu  koflul-

larda ev de bir hapishaneye dönüflür

liseli için; okuman›n, kitaplar›n, dü-

flünmenin, arkadafll›¤›n, sosyal siya-

sal etkinliklerin yasakland›¤› bir ev

hapishanesi. 

Düzenin apolitiklefltirmeye ça-

l›flt›¤› liseliyi, aile de duygusal-ma-

nevi yanlar›n› kullanarak apolitik-

lefltirmeye çal›flmakta ve bu nokta-

da düzenle ailenin amac› çak›flmak-

tad›r. Aileler, bunu “çocuklar›n›n

gelece¤i” için yapt›klar›n› söylese-

ler de, gerçek ço¤unlukla bu de¤il-

dir; ddüüflflüünnddüükklleerrii ççooccuukkllaarr›› ddee¤¤iill,,

kkeennddiilleerriiddiirr.. Çocuklar›n›n mücade-

leye kat›lmas›n› engellemeye çal›-

fl›rken, ayn› zamanda “kendi baflla-

r›n›n belaya girmesi”nden korkan

bir bencillikle yaparlar bunu. Ken-

dileri günlük maiflet derdini aflama-

yan, günlük sorunlar›nda bo¤ulan,

‘kendini kurtarmay›” tek çözüm

olarak gören aileler çocuklar›n› da

böyle yetifltirmek istemektedirler.

Bunun için ddaayyaakk ve bbaasskk››yyaa dahi

baflvuran aileler bunun karfl›s›nda

direnemeyen çocuklar›n› düzenin

uysal köleleri haline getirmifl ol-

maktad›rlar. 

Aile için ““iittaaaatt”” kavram› önem-

lidir. Önce kendilerine itaat etmeli-

dir çocuklar›. Sonra, “ö¤retmenine,

okul yönetimine” sonra devlete itaat

edilmesini tavsiye ederler. O¤lunu-

k›z›n› sadece ders çal›flan, sadece s›-

navlar› geçecek “yar›fl atlar›” olarak

gören bir çok aile, onlar› adaletten,

özgürlükten, ba¤›ms›zl›ktan yana

bir insan olmaya de¤il; düzenin öl-

çüleri içinde “zengin olma”ya tefl-

vik etmektedir. Hakl›y›, do¤ruyu,

iyiyi-güzeli anlatmak yerine, burju-

va ideolojisinin bencilli¤ini afl›la-

maktad›r. 

‹flte bütün bu nedenlerle kurulu

ddüüzzeenniinn ddeevvaamm››nn›› ssaa¤¤llaayyaaccaakk

ggeennççlleerriinn yetifltirilmesinde ailenin

özel bir yeri vard›r. Liseli ö¤rencile-

rin aflmas› gereken engellerden biri,

belki de en önemlisi bu yüzden aile

olmaktad›r. 

Gençli¤i hapseden duvarlar-4
POL‹S bbask›s›

Liseli ö¤renciler üzerindeki bas-

k›lar›n son halkas›, polistir. Polis,

sadece okulun kap›s›ndaki varl›¤›y-

la de¤il, okul idareleriyle iflbirli¤iy-

le, esas›nda okul yönetiminde yera-

lan güçlerden biridir. Liselileri sin-

dirmeye yönelik politikalarda onla-

r›n damgas› vard›r. Okul yönetimle-

ri de polisle bu düzeyde iflbirli¤inde

hiçbir mahzur görmemektedir. 

Son olarak Milli E¤itim Bakanl›-

¤›’n›n e¤itim ad›na utanç verici bir

karar›yla ““ookkuull ppoolliissii”” uygulamas›

bafllat›lm›fl, ö¤renciler, kabul edil-

mesi mümkün olmayan bir zihni-

yetle polise ““zziimmmmeettlleennmmiiflfl””,, okul-

lar›n kkaarraakkooll olmas›n›n önü aç›l-

m›flt›r. 

“Uyuflturucuyla, çetelerle müca-

dele”, “güvenli¤i sa¤lamak” gibi

gerekçelerle polisin liselerdeki var-

l›¤› meflru hale getirilmifltir. 

Polisin amac›n›n çetelerle, uyufl-

turucu ile mücadale olmad›¤› aç›k-

t›r. Polis, uyuflturucuyu, çeteleri

tehlike olarak görmez, onun için

as›l tehlike lliisseelliilleerriinn öörrggüüttlleennmmee--

ssii,, bbiilliinnççlleennmmeessiiddiirr;; liselerdeki

varl›¤› da bunu önlemek içindir.  

Bu nedenle okullarda yo¤un bir

polis bask›s› sürdürülmekte, bizzat

polis taraf›ndan ö¤rencilerin aaiilleellee--

rriinnee yyöönneelliikk tehdit, flantaj, yalan

dolu propaganda faaliyetleri sürdü-

rülmektedir. Polis taraf›ndan okul-

larda gerçeklefltirilen faaliyetlerde,

anarfli ve terör edebiyat› ile “ örgüt-

lü mücadele” karalanmakta, düpe-

düz korkutma amac›yla iflkencelere

infazlara yer verilen filmler göste-

rilmekte, liseliler ve aileleri tehdit

edilmektedir. 

Polisin okullardaki ifllerinden bi-

ri de, her okulda bir mmuuhhbbiirr aa¤¤››

kurmakt›r. Polis ö¤rencileri ve ö¤-

retmenleri, “düflman” olarak görüp

Gerici-faflist teori ve de¤erlerle 
haz›rlanm›fl ders kitaplar›yla, 

gerici-faflist ö¤retmen kadrolar›yla
karfl› karfl›ya olan liseli için, bu faflist
gerici kuflatmay› yarmak zordur ama

zorunludur da. 
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fifllemektedir. Okullarda polisin

varl›¤› ö¤retmen ve ö¤renciler için

büyük bir tehdittir. Polisin varl›¤›

kurumlaflt›kça, okullar, kameralarla,

muhbirlerle, polislerle sürekli göze-

tim alt›nda tutulan bir aç›k hapisha-

neye dönüflmüfltür.  

‹flte kkuflatman›n eeseri oolan 

gençlik:

Liseliye, yaflamda tteekk bbiirr aammaaçç

b›rak›lm›flt›r: üniversiteyi kazan-

mak! Bunun d›fl›ndaki tüm düflün-

celer, idealler, hedefler yasakt›r li-

seliye. OOkkuull,, aaiillee vvee ppoolliiss,, el birli-

¤iyle liseliyi bu tek hedefe kilitle-

meye u¤raflmaktad›rlar. 

‹stenir ki; liseli, derslerden bafl›-

n› kald›rmas›n; dersle esir al›nama-

m›flsa da, internetten, televizyon-

dan, okul kavgalar›ndan, futboldan

bafl›n› kald›rmas›n. Yani her halü-

karda bbaaflfl››nn›› kkaalldd››rr››pp hayat›n, hal-

k›n, ülkesinin gerçeklerini görme-

sin! 

Gençli¤in etraf›na örülen bu du-

varlar›n ard›na bak›ld›¤›nda, görü-

lür ki, kiflilikli, kendine güvenen,

hakk›n› arayan çocuklar yerine, si-

lik, bencil ve herfleyden korkan ço-

cuklar ve gençler yetifltirilmektedir. 

Bu kuflatmadan ancak, oturmas›-

n› kalkmas›n› bile bilmeyen, konufl-

mas›n›, düflünmesini, sorgulamas›n›

bilmeyen, bilse de yapmayan, tele-

vizyonlara, internetin yoz bireyci

dünyas›na mahkum edilmifl, içe ka-

pan›k, çetelere, yozlaflmaya itilmifl

bir gençlik ç›kar. 

Bilimden, sanattan, kültürden

uzak duran, okumaktan korkan,

““bbaannaanneeccii”” ve ufku magazin kültü-

rüyle s›n›rl› bir gençlik ç›kar. 

3 milyonu aflk›n liseli gencimi-

zin okudu¤u okullar›n tablosu iflte

budur; liseli, aile, okul ve polis bas-

k›s›yla çepe çevre kuflat›lm›flt›r. 

Liseliler, okul yönetimleri tara-

f›ndan genel olarak ““ssüürrüü”” gibi gö-

rülmektedirler. Dolay›s›yla okul yö-

netiminin ö¤rencilerden bekledi¤i,

onlar›n sadece “güdüldükleri tara-

fa” gitmeleridir. 3 milyon liseli gen-

ci, sürü olarak görmek, gençli¤i

afla¤›lamakt›r. Bu zihniyette gençli-

¤e zerre kadar güven yoktur. 

Baflta de¤indi¤imiz gibi, 12 Ey-

lül cuntas›, hayat›n her alan›naa ol-

du¤u gibi liselere de el atm›flt›.

“Onlar çocuktur” dememiflti faflist

generaller. Bu ülkenin yak›n tarihini

bilenler, liselilerin ülkenin, halk›n

sorunlar› için mücadelede dinamik,

kitlesel ve militan bir güç olarak yer

ald›¤›n› da iyi bilir. Ülkemizi yöne-

tenler de biliyor kuflkusuz bunu. Bu

yüzden de liseler üzerindeki bask›

ve denetimi hiç azaltmamakta, lise-

li¤i gençli¤i sindirecek, pasifize

edecek, etkisizlefltirecek çok çeflitli

politikalar uygulamaktad›rlar.  

fiu ya da bu ölçüde baflar›l› ol-

duklar› ortadad›r. Ama kesin bir ba-

flar›lar›n›n olmad›¤› da aç›kt›r. Lise-

li gençlerimiz, temizlikleriyle, saf-

l›klar›yla, kayg›s›zl›klar›yla, dina-

miklikleriyle, bozulmam›fl arkadafl-

l›k, dayan›flma duygular›yla yine

halk›n mücadelesinin potansiyel

olarak önemli bir gücüdür. 

Bu, 3,5 milyona yaklaflan

dimamik bir güçtür. 

Bunca sorunun, bask›n›n oldu¤u

yerde elbette ççeelliiflflkkiilleerr de olacak ve

nihayetinde bu çeliflkiler flu ya da

bu biçimde keskinleflecektir. 

Liseli gençli¤in taleplerine sahip

ç›k›ld›¤›nda, liseliler bu kuflatman›n

d›fl›na ç›kar›labildi¤inde, hiç kuflku

yok ki bu çeliflkilerden güçlü bir

mücadele do¤acakt›r; aksi takdirde

bask› ve çürüme derinleflerek sürer. 

Liseliye, yaflamda tek bir amaç 
b›rak›lm›flt›r: üniversiteyi kazanmak!
Bunun d›fl›ndaki tüm düflünceler, ide-
aller, hedefler yasakt›r liseliye. Okul,

aile ve polis, el birli¤iyle liseliyi bu tek
hedefe kilitlemeye u¤rafl›rlar. 

Yani asl›nda, onun gençli¤ini, dinamiz-
mini el birli¤iyle öldürmüfl olurlar. 

Liseli ggençler! 
Bir kuflatma alt›ndas›n›z. Dü-

zen sizi kendi halk›n›za, de¤erle-

rinize, hayata yabanc›laflt›rmak,

dinamizminizi köreltmek istiyor. 

Düzen, düflünmenizi, sorgula-

man›z›, örgütlenmenizi istemi-

yor. 

Düzen, herfleyinize, k›yafeti-

nize, yemenize, düflünme biçimi-

nize, hangi müzikleri dinleyip,

hangi dizilerin “esiri” olaca¤›n›-

za kadar her fleyi belirliyor ve

bunlara uyman›z› dayat›yor. 

Ülke gerçeklerini görmenizi

istemiyorlar. Paylaflman›z›, daya-

n›flman›z› istemiyorlar. 

Bunlar› görmeli, bizlere daya-

t›lanlara boyun e¤memeliyiz. 

Liseli gençlik, hayat›, okulu

bir hapishaneye çeviren duvarla-

r› y›kmal›. 

Bunun için önce düflünmeli-

yiz. Sonra kendimize güvenmeli-

yiz. 

Okumal›, tart›flmal›, sorgula-

mal› ve örgütlenmeliyiz. Kendi-

miz, arkadafllar›m›z, ailelerimiz

ve halk›m›z için mücadele etme-

liyiz. 

Bizi “çocuk”görenlere karfl›,

her gün daha çok olgunlaflmal›,

gelece¤imize dair daha büyük

sorumluluklar üstlenmeliyiz.

DDüünnyyaayy›› ddüüzzeellttmmeekk ssiizzee mmii

kkaalldd›› diyenlere... MMeemmlleekkeettii ssiizz

mmii kkuurrttaarraaccaakkss››nn››zz diyenlere...

OOkkuulluunnuu sseenn mmii ddee¤¤iiflflttiirreecceenn di-

yenlere... kk››rrkk yy››llll››kk ee¤¤iittiimm ddee¤¤ii--

flfliirr mmiiyymmiiflfl diyenlere... Bütün

bunlar› yapabilece¤imizi göste-

relim. 

Okul-Aile-Polis kuflatmas›n-

dan ç›kmak, bunlar› yapabilme-

nin ilk ad›m›d›r. Mücadele bizi

bekliyor...
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Liseler büyük bir dinamik güce
sahiptir. Fakat, bu gücün hangi ta-
rafta oldu¤u önemlidir. Düzen de
bunun fark›nda oldu¤u ve ““aa¤¤aaçç
yyaaflfl iikkeenn ee¤¤iilliirr”” sözünün ifade etti-
¤i gerçe¤i bildi¤i için, a¤ac› dü-
zenden yana e¤meye çal›fl›yor.

Liseliler konumlar› itibar›yla
ö¤renmek isteyen, merakl› bir
yap›ya sahip olduklar›ndan
dolay› soran, soruflturan, araflt›-
rand›r. Fakat, bu yönleri bast›r›la-
rak sindirilmek, yozlaflt›r›lmak,
verilenle yetinen kifliler yap›lmak
isteniyorlar. 

Düzen, sömürü ve zulmüne,
adaletsizliklerine karfl› ç›kma-
yan, bir gençlik kitlesi yaratmaya
çal›fl›yor. Düzen, vatanseverli¤i
emperyalizme karfl› mücadelede
de¤il, devrimcilere yönelik sald›-
r›da gören, beyinleri dumura u¤-
rat›lm›fl, insana düflmanlaflt›r›l-
m›fl katil sürüleri yaratmaya çal›-
fl›yor. Daha aç›k ifadeyle, gençli-
¤i sürülefltirmek istiyor.

Düzenin yaratmaya çal›flt›¤›
bu gençlik tipini reddetti¤imiz
için, sald›r›lara maruz kal›yoruz.
Bunun için soruflturmalara, okul-
dan uzaklaflt›rma cezalar›na, po-
lisin ve faflistlerin sald›r›lar›na
u¤ruyoruz.

Geçti¤imiz günlerde de Ertu¤-
rulgazi Lisesi’nde, ö¤renciler po-
lisin sald›r›lar›na maruz kald›lar.
Polis okulun içerisine girip bir ö¤-
rencinin saç›na müdahale etmek
istemifl, ö¤renci de; ““ssiizz öö¤¤rreett--
mmeenn ddee mmüüddüürr ddee ddee¤¤iillssiinniizz,, nnee--
ddeenn kkaarr››flfl››yyoorrssuunnuuzz”” deyince
polis fliddetine maruz kalm›flt›r.
Buna benzer sald›r›lar, bir hafta
içerisinde tam üç kez yaflanm›fl-
t›r. Üçünde de gerekçe ö¤renci-
nin k›l›k-k›yafetidir. 

Fakat as›l üzerinde durulmas›
gereken nokta, ö¤rencilerin k›l›k
k›yafeti de¤il, polislerin ö¤renci-
lerin k›l›k k›yafetine bile kar›fl›r
duruma getirilmesidir. As›l üze-
rinde durulmas› gereken, bu
okullardaki mmüüddüürrlleerriinn,, ee¤¤iittiimmccii--
lleerriinn tteeppkkiissiizzllii¤¤iiddiirr.. Polis okulun

içerisine girerek ö¤rencilere sal-
d›r›yor, karfl› ç›kan ö¤renciler
tekme-tokat dövülüyor, akrep
isimli z›rhl› polis arac›n›n kap›s›-
na s›k›flt›r›l›yor. Arkadafllar›n› sa-
hiplenerek müdahale eden ö¤-
renciler de ““yyaa ookkuulluunnuuzzaa ggiiddeerr--
ssiinniizz yyaa ddaa ssiizz ddee ddaayyaakk yyeerrssii--
nniizz”” denilerek tehdit ediliyor. Sö-
zünü etti¤imiz okulda, 8 Ey-
lül’den itibaren sürekli olarak po-
lis, okul ç›k›fl›na akreple gelerek
bekliyor. Fakat, bu yaflananlar

karfl›s›nda okul müdürü, hiçbir
flekilde müdahale etmeyerek ya-
flanan bu olaya seyirci kal›yor.

Polislerin ö¤renciler üzerindeki
bu terörü, e¤itimden, bilimden, ö¤-
renimden nasibini almam›fl “e¤i-
timciler” ve ö¤renci gençli¤i sindir-
mekten baflka bir politikas› olma-
yan iktidarlar taraf›ndan, “polis
okullarda yaflanan sorunlar›n
önüne geçmek için geliyor” denile-
rek meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

Bir süre önce ““hheerr ookkuullaa bbiirr
ppoolliiss”” genelgesi yay›nlanarak,
günlerce medyada yer verilmifl
ve bütün sorunlar›n çözümü ola-
rak polisin okullardaki varl›¤›
gösterilmiflti. Bizler o günlerde
polislerin okullarda varl›¤›n›n
meflrulaflt›r›lmas›na karfl› müca-
dele etmifl, gençli¤in sorunlar›n›n
çözümünün, biraraya gelerek ör-
gütlenmesinde oldu¤unu söyle-
mifltik. Bugün yaflananlar bir kez
daha bizim söylediklerimizi do¤-
ruluyor. Ertu¤rulgazi Lisesi’nde
yaflananlar bir kez daha gösteri-
yor ki, polis sorun çözen de¤il
ö¤renciler üzerinde estirdi¤i te-
rörle ssoorruunn yyaarraattaanndd››rr.. Her gün

onlarca lisede yüzlerce gencecik
ö¤renciyi uyuflturucunun, yozlu-
¤un ve her türlü ahlaks›zl›k bata-
¤›n›n içerisine sürükleyen polis,
bir kez daha gerçek yüzünü gös-
termifltir.

Bu yaflananlar flafl›rt›c› de¤il-
dir. Bu ülkede, neredeyse her gün
buna benzer olaylar yaflanmakta-
d›r. Bir ço¤u duyulmuyor bile, ba-
z›lar›na da gazetelerde üç-befl sa-
t›r yer veriliyor o kadar. ‹flte bun-
lar bizim ülkemizin gerçekleridir.
Ki liselerde fliddet sadece polis
taraf›ndan uygulanm›yor, hepimiz
çokça okullarda e¤itimci s›fat› ta-
fl›yan kiflilerin de ö¤rencilere da-
yak att›klar›na tan›k olmufluzdur.

Yaflad›¤›m›z ülke zorla, bas-
k›yla ve devlet terörüyle yönetili-
yor. E¤itim politikas› da, bunun
d›fl›nda flekillenmiyor. Ezilen, hor
görülen milyonlarca yoksulun bir
gün baflkald›raca¤› korkusuyla
yönetmeye al›flm›fl bu düzen,
gençli¤i de sindirmeye, sustur-
maya çal›fl›yor. 

Bunun için de e¤itimde dayak
atma olay›, münferit bir olay de-
¤il bu düzenin bilinçli tercihidir.
Yaflad›¤›m›z ülkeye bakt›¤›m›zda
zaten bu anlay›fl›n yani “dayakla
usland›rma” anlay›fl›n›n düzenin
tüm güçlerinin ortak dili oldu¤u-
nu görürüz. 

Baflta da dedi¤imiz gibi genç-
lik büyük bir dinamik güce sahip-
tir. Önemli olan o gücün nerede,
kimden taraf oldu¤udur. Ege-
menler de o gücü kendi himayesi
alt›na alarak kullanmak ve etki-
sizlefltirmek istiyor.

Bugün yaflad›klar›m›z›n tama-
m› ciddi sorunlard›r ve bizler her
bir ö¤rencinin yaflad›¤› sorunlar›,
kendi sorunlar›m›z olarak görü-
yoruz. Bunlar hepimizin sorunla-
r›d›r, çözüm de yine bizim elleri-
mizdedir. Bugün devlet, okullar›n
önlerine akrepli polisler koyuyor-
sa, bizler de diyoruz ki her okula
bir polis de¤il, bbiirr kkaarraakkooll kkuurrssaa--
nn››zz ddaa gençli¤i sindirmeyi bafla-
ramayacaks›n›z. Gençlik, müca-
deleye giderek daha kitlesel ola-
rak kat›lacakt›r. O zaman hiçbir
yalan›n›z›n, demagojinizin ifle ya-
ramad›¤›n› göreceksiniz. 

Herkes oturup hesaplas›n bu güne
kadar kaç tane ö¤renci sadece

düflüncelerinden kaynakl› daya¤a
maruz kalm›fl, kaç tane ö¤renci

s›n›f›ndan al›narak iflkencehanelere
tafl›nm›fl, kaç tanesi elinde kalemi,
defteri veya dergisiyle katledilmifl. 

A¤aç Yaflken E¤ilir
GENÇL‹K FEDERASYONU
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12 Ey-

lül’de Ga-

z i a n t e p

Belediyesi

taraf›ndan

yoksul ço-

c u k l a r a

k › r t as iye

malzemesi

d a ¤ › t › l › -

yordu. Ba-

s›na ve

T V ’ l e r e

da¤›t›m s›-

ras›ndaki

i z d i h a m

görüntüleri yans›d›. Pek çok çocuk ezilme tehlikesi geçirir-

ken, bir ço¤u da s›caktan bay›ld›lar. “BBiirr ddeefftteerr iiççiinn eezziillii-

yyoorrllaarrdd››”” diye yazd› gazeteler;; HHaayy››rr,, yyaannll››flfl yyaazz››yyoorrssuu-

nnuuzz;; SSiizz,, bbiirr ddeefftteerr iiççiinn eezzddiinniizz oonnllaarr››,, eezziiyyoorrssuunnuuzz..

Do¤rusu budur. Onlar› ezenler, yoksul çocuklar›n›n bir

defter için ezilmeyi göze almak zorunda kald›¤› bir ülkeyi

yaratanlard›r. Ezenler içinde, o k›rtasiye da¤›t›m›n› yapan

milyon dolarl›k yolsuzluklar›n sahibi AKP’li Gaziantep Be-

lediyesi de, o görüntüleri TV ekranlar›na ve gazetelerinin

sayfalar›na tafl›yan burjuvazi de var. ‹ki yüzlüce, bu görün-

tülerden rahats›zl›k duyduklar›n› söylüyorlar. YYaallaann.. RRaa-

hhaattss››zzll››kk dduuyyssaallaarr,, bbuu ttaabblloonnuunn yyaarr aatt››llmmaass››nnddaa ppaayyllaarr››

oollmmaazzdd››..

DDüüzzeenniinn ÇÇooccuukkllaarraa 

RReevvaa GGöörrddüü¤¤üü......

AKP iktidar› bir taraftan demok-

rasiden, özgürlüklerden bahsederken

bir taraftan da gençli¤e tahammül-

süzce sald›rmaya devam ediyor. 

23 May›s günü Sivas’ta Gençlik

Federasyonlu ö¤rencilere yönelik

Amerika’ya karfl› sergi açt›klar› için

polis taraf›ndan yap›lan hukuksuz

gözalt› operasyonunda 29 kifli gözal-

t›na al›nm›fl 4 ö¤renci halen tutuklu

bulunuyor. 

16 Eylül günü bu hukuksuzlu¤a

bir yenisi daha eklendi. Sivas Cum-

huriyet Üniversitesi ö¤rencisi Ali

Ekber Kalender 16 Eylül günü kay›t

için gitti¤i okulda TMfi polisleri ta-

raf›ndan gözalt›na al›nd›. Kalender

18 Eylül günü ç›kar›ld›¤› Erzurum

A¤›r Ceza Mahkemesi’nde tutukla-

narak Sivas E Tipi Hapishanesi’ne

gönderildi.

Üniversitede PPolis

‹stemiyoruz

Sivas'ta Gençlik Fe-

derasyonlu ö¤renciler 17 Eylül günü

yapt›klar› eylemle Ali Ekber Kalen-

der’in gözalt›na al›nmas›n› protesto

ettiler. Gözalt›lar Tutuklamalar Bas-

k›lar Bizi Y›ld›ramaz” yaz›l› pankart

açan Gençlik Federasyonlular “Ada-

let ‹stiyoruz” dövizleriyle de arka-

dafllar›n›n hukuksuzca gözalt›na al›-

n›p tutuklanmas›n› protesto ettiler.

Eylemde yap›lan aç›klamada

gençli¤in hakl› mücadelesinin bu

tür sald›r›larla engellenemeyece¤i

vurguland›. 

Gençlik Federasyonu da 19 Ey-

lül günü konuyla ilgili yapt›¤› yaz›l›

aç›klamada “AKP’nin polisi gençli-

¤i sindirme ve dincilefltirme politi-

kas›na karfl› olan herkese azg›nca

sald›r›yor. Devrimci demokrat ku-

rum ve kiflilere uygulad›¤› sald›r›

politikas›n›n temelinde de bu var. 

Çünkü gençli¤i dincilefltirme

sindirme politikas›nda önlerinde en

büyük engel devrimciler. Ali Ekber

arkadafl›m›zda bu politikalara karfl›

örgütlendi¤i ve gençli¤i mücadele-

ye ça¤›rd›¤› için AKP’nin polisinin

hedefi oldu ve tutukland›” denildi.

Sivas’ta Hukuksuz 
Tutuklamalar Sürüyor 
Sivas’ta Hukuksuz 
Tutuklamalar Sürüyor 

Gazi-

o s m a n -

pafla ‹l-

çesi’nde

b ü t ü n

yaz boyunca okullar›n depreme haz›rl›kl› olabilmesi

için gerekli çal›flmalar› yapmayan MEB’in okullar

aç›ld›ktan sonra bu tadilatlara bafllamas› veliler ve

ö¤renciler taraf›ndan yap›lan eylemlerle protesto

edildi. 

Gazi Mahallesi’nde Gazi ‹lkö¤retim ve ‹stiklal ‹l-

kö¤retim Okullar›’nda yap›lan protesto eylemlerine

ra¤men tadilat çal›flmalar› bitmedi¤i gerekçesiyle ha-

la e¤itime bafllamad›. 

Esentepe ‹lkö¤retim Okulu'nda velilerin tüm tep-

kisine ra¤men e¤itim-ö¤retime bafllanmamas› üzeri-

ne 10 Eylül günü veliler ve ö¤renciler okulun önün-

de toplanarak yolu trafi¤e kapatt›lar.  ‹lçe Milli E¤i-

tim Müdürü’nün bölgeye gelmesiyle eylemlerine son

veren veliler ve ö¤renciler, yap›lan görüflmeden bir

sonuç ç›kmamas› üzerine eylemlerini 11 Eylül günü

devam ettirdiler. 

Esentepe Mahallesi Muhtarl›¤› önünde toplanan

ö¤renci ve velilerden oluflan yaklafl›k 500 kifli Esen-

tepe ‹lkö¤retim Okulu'na yürüdü. "Okulumuzu Geri

‹stiyoruz, Müdür ‹stifa" sloganlar›n›n at›ld›¤› eylem-

de oluflan tepki üzerine mahalleye gelen ‹lçe Milli

E¤itim Müdürü halk›n tepkisiyle karfl›laflt›.

Eylemlere E¤itim Sen’de destek verdi. 

““OOkkuulluummuuzzuu ““OOkkuulluummuuzzuu 
GGeerrii ‹‹ssttiiyyoorruuzz””GGeerrii ‹‹ssttiiyyoorruuzz””
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Tayyip Erdo¤an avaz› ç›kt›¤› ka-

dar ba¤›r›yor; ““CCHHPP’’yyee ddee sseesslleennii--

yyoorruumm...... BBuunnuu iissppaatt eeddeemmeeyyeenn aall--

ççaakktt››rr,, flfleerreeffssiizzddiirr........””

Konu, CHP’nin; Tayyip Erdo¤an

hakk›nda SPK (Sermaye Piyasas›

Kurumu) baflkan›na talimat verdi¤i

iddias›nda bulunmas›d›r.

Fakat, konunun bir önemi yok.

Konu ne olursa olsun, burjuva poli-

tikac›lar›n a¤z›ndan  ““iissppaatt eettmmeeyyeenn

mmüüfftteerriiddiirr,, aallççaakktt››rr,, flfleerreeffssiizzddiirr””

sözlerini s›kça duyar›z.

Birbirlerini, bu kadar rahatl›kla

alçakl›kla, flerefsizlikle, müfterilikle

suçlamalar›n›n nedeni vard›r. BBiirriinn--

cciissii,, gerçekten hepsi de yapt›klar›y-

la bu s›fatlar› fazlas›yla hak etmek-

tedirler. Ç›karlar› için, rant ve ikti-

dar kavgas› için, yapmayacaklar› al-

çakl›k, flerefsizlik, müfterilik (iftira

atmak) yoktur.

‹‹kkiinncciissii,, burjuva politikac›lar›n,

birbirlerinin gözünde bir sayg›nl›¤›

kalmam›flt›r. Birbirlerini çok iyi ta-

n›maktad›rlar. Hiç birisinin kendi

iradesi, kiflili¤i yoktur. Politikalar›-

na emperyalizmin, iflbirlikçi tekel-

lerin ve kendi ç›karlar› yön verir.

Hepsi, doland›r›c›, soyguncudur.

Ve, birbirlerinin en küçük bir sayg›-

y› bile haketmeyen bu gerçekli¤ine

vak›ft›rlar.

ÜÜççüünnccüüssüü,, burjuva politikac›n›n

dilinde bu sözler çok ucuzlam›flt›r.

Dikkat edilirse, bu kadar s›kl›kla

kullan›lan, bu sözlerin bir a¤›rl›¤›

kalmam›flt›r. Bugün birbirlerine fle-

refsiz diyenler, bilinmektedir ki ya-

r›n hiçbir fley olmam›fl gibi ““ss››ccaakk

iilliiflflkkiilleerr”” kurabilirler. Örne¤in, da-

ha yeni “Ertu¤rul Gazi flenlikle-

ri”nde, Abdullah Gül ile Deniz Bay-

kal’›n ““ss››ccaakk ggöörrüünnttüülleerrii”” yay›n-

lanm›flt›. Ayn› tablo, hemen tüm

burjuva politikac›larda görülmüfltür.

Kimi zaman burjuva partilerin ken-

di aralar›nda, kimi zaman Genelkur-

mayla aralar›nda birbirlerine yöne-

lik a¤›r ithamlar›n oldu¤u tart›flma-

lar gündeme gelir. Fakat, bir süre

sonra sanki bunlar hiç yaflanmam›fl

gibi devam ederler.

Nas›l ki, ç›karlar› yeri geldi¤in-

de birbirlerine küfretmelerini sa¤l›-

yorsa, yine ç›karlar› büyük bir h›zla

tüm bunlar› unutmalar›n› da sa¤lar.

Ç›karlar› için bu sözleri yutmakta

bir sak›nca görmediklerinden dola-

y›, rahatl›kla kullanmakta da bir sa-

k›nca görmüyorlar.

Alçak, yalanc›, flerefsiz gibi suç-

lamalar karfl›s›nda bu kadar piflkin

olmalar›, politika yapt›klar› süre bo-

yunca halka karfl› yalanc›l›¤›, riya-

karl›¤› adeta politika tarzlar›n›n bir

parças› haline getirmifl olmalar›n›n

da sonucudur.   

Hergün birbirine bu tür a¤›r suç-

lamalarla sald›rabilen burjuva poli-

tikac›s›n›n bu kavramlar aç›s›ndan

halk nezdinde de bir sayg›nl›¤› yok-

tur. Halk da ony›llar›n deneyimiyle,

ahlak, de¤er tan›mayan, onur, na-

mus gibi kavramlar› unutmufl olan

burjuva politikac›s›n› tan›m›flt›r.

Burjuva partilerin halktan ald›klar›

oy oranlar›, bu gerçe¤i de¤ifltirmi-

yor. Burjuva partilere verilen oy,

güveni ve sayg›nl›¤› yans›tan bir

gösterge de¤ildir.

fierefmifl, onurmufl, namusmufl,

burjuva politikac›s›n›n ç›karlar› ya-

n›nda bunlar›n herhangi bir önemi

yoktur. Namuslu olmak da, namus-

suz olmak da bir anlam ifade etmez.

Hangisi rant getiriyorsa o k›l›¤a gir-

mekte bir sak›nca görmezler.

Onlar burjuva ppolitikac›s›d›r.

Özellikleri kkifliliksizliktir. BBefl

dakika öönce bbirbirlerine flfleref-

siz ddemiflken, bbefl ddakika

sonra een ss›cak ssohbetlere

dalabilirler. BBirbirlerini yyer-

ken, aayn› aanda iittifak yyapabi-

lirler. YYeter ki, çç›karlar› ööyle

gerektirsin.

fierefsizlik, Alçakl›k, Müfterilik
Onlar ‹çin UCUZDUR!

Adalet Bakanl›¤›, Ergenekon davas›nda sorufl-

turmay› yürüten savc›lar Zekeriya Öz ve Mehmet

Ali Pekgüzel ile davan›n hakimleri için, görevlerini

kötüye kulland›klar› ve yetkilerini aflt›klar› gerekçe-

siyle yap›lan suç duyurular›na soruflturma izni vermedi.

Oysa, Ergenekon davas›nda haz›rlanan iddianamede

davayla ilgili, ilgisiz bir çok kifli ve örgütün ismi geçiyor,

dahas› bunlar bas›na verilerek, teflhir faaliyeti yürütülü-

yordu.

Bu yap›lanlar hukuken suç oluflturdu¤u halde, bu suç-

lar›n soruflturulmas› engellendi. Adalet Bakanl›¤›ndan ya-

p›lan aç›klamada ““ssaavvcc››llaarr

ggöörreevviinnii yyaapptt››,, ssoorruuflflttuurrmmaa--

yyaa ggeerreekk yyookk”” denildi.

Öyle ya, AKP’nin savc›lar›na hakimlerine her fley

serbest. Onlar istediklerini zan alt›nda b›rakabilir, iste-

dikleri hakk›nda yalan yanl›fl belgeler yay›nlayabilirler.

Yeter ki, oligarfli içi iktidar çat›flmas›nda ve halka karfl›

AKP iktidar› ad›na çal›fls›nlar. Ergenekon davas› savc›-

lar›n›n da bu görevi eksiksiz yerine getirdiklerine kuflku

yok. Devrimci örgütleri ve önderleri de hedef alarak,

AKP iktidar›n›n karfl›s›nda olan herkese k›l›ç sall›yorlar.

Bu fonksiyonlar›n› sürdürdükleri sürece, AKP’nin

korumas› alt›ndad›rlar ve soruflturulamazlar, cezaland›r›-

lamazlar.

!!

AKP’nin Savc›s› Soruflturulamaz!
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Almanya’da Deniz Feneri  do-

land›r›c›l›k davas› 17 Eylül’de so-

nuçland›. Doland›r›c›l›k suçunu ka-

bul eden san›klardan Mehmet Gür-

han 5 y›l 10 ay, Mehmet Taflkan 2

y›l 9 ay, Firdevsi Ermifl  de 1 y›l 10

ay hapisle cezaland›r›ld›.

Önce flunu belirtmek gerekir ki,

verilen ceza da, o davada ortaya ç›-

kanlar da ““iissllaammcc›› iissttiissmmaarr vvee ssooyy--

gguunn mmeekkaanniizzmmaass››”” içinde devede

kulakt›r. Ama kula¤›n bile ortaya

ç›km›fl olmas›, deveyi amuduyla

götüren Türkiye’deki ortaklar›n› te-

lafla düflürmeye yetmifltir. Sald›r-

ganl›klar› bundand›r. 

Alman mahkemesi, burjuva yar-

g›n›n karakterinden dolay› veya Al-

manya emperyalizminin AKP’yle

iliflkilerinden dolay›, doland›r›c›l›k

olay›n›n  “sonuna kadar” üzerine

gitmemifl, tüm boyutlar›n› ortaya ç›-

karmam›flt›r. Ortada olan soygun

mekanizmas›n›n çok küçük bir par-

ças›d›r. Parça küçük olsa da, aldat-

ma, istismar büyüktür. 

Davan›n san›klar›ndan Gürhan

diyor ki; ““BBiizz iinnssaannllaarrddaann iiyyiilliikk

iiççiinn,, yyookkssuullllaarraa yyaarrdd››mm iiççiinn ppaarraa

ttooppllaadd››kk,, bbuunnuu bbaaflflkkaa flfleeyylleerr iiççiinn

kkuullllaanndd››kk””. Olay bu kadar aç›k.

Hangi k›l›f giydirilmeye çal›fl›l›rsa

çal›fl›ls›n, bu suçun ad› h›rs›zl›k, do-

land›r›c›l›k, aldatma, soygunculuk-

tur. Bu soygunculu¤un Türkiye ba¤-

lant›lar› da aç›ktad›r.

Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n ve

Adalet Bakan› Mehmet Ali fiahin,

davaya iliflkin geliflmeleri Alman-

ya’n›n Ankara Büyükelçisine sor-

malar›n›n, bu yak›n ilgilerinin el-

bette bir nedeni var. 

Baflbakan ve Adalet Bakan› da-

vaya yönelik ilgilerini hiçbir hukuki

gerekçe ve kendi s›fatlar›yla izah

edemezler. ‹lgileri  ancak, ““hh››rrss››zz--

ll››kkllaarr›› aaçç››¤¤aa çç››kkaaccaakk oollaann ssuuççlluullaa--

rr››nn tteellaaflfl››”” ile izah edilebilir.

As›l korku, soygun ve doland›r›-

c›l›k zincirinde aç›lan bir gedi¤in,

daha büyüklerinin aç›¤a ç›kmas›n›n

yolunu açma olas›l›¤›d›r. Bunun

için, telaflla bu delik kapat›lmaya

çal›fl›l›yor.

Almanya mahkemesi bu ba¤lan-

t›lara sadece de¤inip geçmekle yeti-

niyor. Fakat, Almanya mahkemesi-

nin bu suçlar› aç›¤a ç›kar›p ç›karma-

mas›n›n ötesinde, olay›n Türkiye’de

nas›l ele al›nd›¤› daha belirleyicidir.

Türkiye’de bu suçu sorufltura-

cak, üzerine giderek ba¤lant›lar›n›

ve devasa soygun, doland›r›c›l›k ve

yolsuzluk suçunu aç›¤a ç›karabile-

cek bir savc› var m›?

Deniz Feneri davas›n›n karara

ba¤lanmas›n›n ard›ndan alel acele,

““AAKKPP ddaavvaann››nn üüzzeerriinnee ggiittmmee kkaarraa--

rr›› aalldd››”” aç›klamas› yap›ld›. Yalan-

d›r. Görülecektir ki; bu suçun üzeri-

ne gidilmeyecek, yarg›lanmayacak

ve cezaland›r›lmayacakt›r.  

Alelacele yap›lan aç›klama,

AKP’nin doland›r›c›l›kla ba¤lant›-

lar›n›n, davada adeta san›klar›n

avukatl›¤›na soyunmalar›n›n tart›-

fl›lmas›n›n önüne geçmek içindir.

AKP’nin böyle çok say›da karar›

vard›r, bu kararlar olaylar›n üzerin-

den bir süre geçtikten sonra rafa

kald›r›l›r.

AKP bu suçun üzerine gidemez,

çünkü as›l failler kendileridir.

Deniz Feneri Devede Kulakt›r

BBaass››nnddaann::

K›sa zamanda susturulan ve cezaland›r›lan

birkaç c›l›z sesin d›fl›nda “kol k›r›l›r yen içinde”

anlay›fl› hakim oldu. Görmeme, görmezden gel-

me veya göz yummada birkaç saik etkili oldu:

1) Yap›lanlar›n yolsuzluk oldu¤unu kabul et-

mekle birlikte, bunlar›n kiflisel hesaplarla de¤il

“büyük bir dava” için yap›ld›¤› inanc›

2) Zaten alan›n da verenin de raz› oldu¤u dü-

flüncesi

3) En tepedekilerin habersiz oldu¤u ve gerek-

ti¤inde bu tür yolsuzluklar› ac›mas›zca cezalan-

d›racaklar›na yönelik inanç

4) Düflmanlar›n eline koz vermeme

5) Nimetlerden nasiplenme s›ras›n›n bir gün

kendilerine de gelece¤i beklentisi...

Ruflen Çak›r / 16 Eylül2008, Vatan

11)) Weiss, 22)) Euro 7, 33))

Atlas Medya Marketing, 44))

Aktif Barter A.fi., 55)) Yurt

Haber Ajans›, 66)) MEPA

Medya Pazarlama, 77)) Beyaz

holding A.fi., 88)) Beyaz ‹leti-

flim, 99)) Reklam Medya ‹leti-

flim, 1100)) Atlas Pazarlama...

RTÜK Baflkan› Zahid Ak-

man, yukar›da bir bir say›lan

bu flirketlerin, holdinglerin

hheeppssiinniinn yönetim kurulunda.

Maaflallah! Fakat gelin gö-

rün ki bu gözü doymazl›k, ül-

kemizde RTÜK gibi, kendine

ahlaka, namusa uygunlu¤u

denetleme, topluma kkööttüü öörr--

nneekk oollaaccaakk oollaayyllaarr››nn eekkrraann--

llaarraa yyaannss››mmaa--

ss››nn›› öönnlleemmee gi-

bi görevleri

olan bir kuru-

mun baflkan›

k o l t u ¤ u n d a

oturuyor. 

Orada otur-

mas› kötü ör-

nek oluflturuyor zaten. Ama

öte yandan AKP iktidar›n›n

namus, ahlak söylemlerinin

içinin ne kadar bofl oldu¤unu

kan›tlamakta da eflsiz bir rol

oynuyor. Bizce otursun ye-

rinde, AKP’ye ait tüm kol-

tuklara en yak›flan› onun gi-

bilerdir zaten. 

OOnn PPaarrmmaa¤¤››nnddaa OOnnOOnn PPaarrmmaa¤¤››nnddaa OOnn fifififi iiii rrrr kkkk eeee tttt
‹slamc› soyguna neden göz yumuyor?
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Emperyalizm ve iflbirlikçi tekel-

ci burjuvazi, yaklafl›k 6 y›ld›r,

AKP’nin “tek parti” iktidar›ndan ol-

dukça memnundurlar. Ama egemen

s›n›flar uzun vadeli düflünür. Kitle-

lerin hoflnutsuzlu¤unun, öfkesinin,

eylemlerinin büyüme ihtimalinin

oldu¤u koflullarda, bu hoflnutsuzlu-

¤u düzen içinde tutacak muhalif, sol

alternatifler de olmal›d›r. 

Sistem bu ihtiyac› duyuyor ol-

mal› ki, bir süredir burjuva bas›nda

oldukça yo¤un bir biçimde “sol”

üzerine tart›flmalar, de¤erlendirme-

ler gündemde. Afla¤›da aktaraca¤›-

m›z son bir ay içinde yaz›lm›fl baz›

köfle yaz›lar›n›n bafll›klar›, tart›flma-

n›n yo¤unlu¤u ve kapsam› hakk›nda

bir fikir verecektir:

Türkiye’de ssooll var m›? (Zülfü

Livaneli)... SSoolluu nas›l tart›flmak

(Hasan Bülent Kahraman)... ÇÇaa¤¤--

ddaaflfl sosyal demokrasi (Erdal fia-

fak)... SSooll’’ddaa aray›fl (Ergun Baba-

han)... TTüürrkkiiyyee’’ddee ssooll ve 21’inci

yüzy›l (Sedat Serto¤lu)... SSooll''uu Ye-

niden Düflünmek (Server Tanilli)...

HHaannggii ssooll?? (Okay Gönensin)... 

K›sa bir zaman dilimi içinden

aktard›¤›m›z kadar›n›n da göstere-

ce¤i gibi, bir “sol” aray›fl› veya bafl-

ka deyiflle solda bir aray›fl var. 

Aktard›¤›m›z yaz›lardan birinin

bafll›¤› flöyle: ““HHaannggii ssooll??””... Tar-

t›flmalar›n, aray›fllar›n HANG‹ ze-

minde cereyan etti¤ini do¤ru tespit

edebilmek için sorulmas› gereken

ilk soru da bu. 

A¤›rl›kl› olarak burjuva bas›nda

cereyan eden bu tart›flmalar›n, yaz›-

lar›n ortak noktas›, kendilerini ddüü--

zzeenn iiççii ssoollllaa s›n›rlamalar›d›r. “Sos-

yal demokratlar” çerçevesinde dö-

nülüp duruldu¤unda, aray›fllar dü-

zen soluna hapsedildi¤inde herhan-

gi bir ç›k›fl bulmak veya alternatif

üretmek mümkün de¤ildir. Sol tan›-

m›n› ve aray›fl›n› bu zeminle s›n›rla-

mak, daha bafltan çç››kk››flflss››zzll››¤¤aa mah-

kum olmakt›r. 

Tart›flmay› bu zeminde yürüten-

lerin baz›lar› gerçekten emekten,

halktan yana bir aray›fl içinde olabi-

lir; fakat bunlar istisnad›r, tart›flma-

n›n bu zeminde yürütülmesi bbiilliinnçç--

llii bbiirr tteerrcciihhttiirr.. Bize, ssooll olarak sa-

dece belli güçleri empoze etmeyi de

amaçlamaktad›r. 

Son olarak Milliyet’te yay›nla-

nan ““SSooll çç››kk››flfl››nn›› aarr››yyoorr”” yaz› dizisi

de bunun tipik bir örne¤iydi. 1-10

Eylül aras›nda yay›nlanan yaz› dizi-

sinde konuflturulanlar›n isimlerine

bakmak da ç›k›fl arayan solun ““hhaann--

ggii ssooll”” oldu¤unu gösteriyor:

DD‹‹SSKK GGeenneell BBaaflflkkaann›› Süleyman

Çelebi, SSaabbaanncc›› ÜÜnniivveerrssiitteessii Ö¤re-

tim Üyesi H. Bülent Kahraman, BBoo--

¤¤aazziiççii ÜÜnniivveerrssiitteessii Ö¤retim Üyesi

Ayfle Bu¤ra, KKooçç ÜÜnniivveerrssiitteessii Ö¤-

retim Üyesi Fuat Keyman, PSAKD

Genel Baflkan› Fevzi Gümüfl, Di-

yarbak›r Barosu Baflkan› Sezgin
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Bunlar m› sol? 

Veya flöyle soral›m: Bunlar›n

temsil etti¤i sol, nas›l bir soldur?

Say›lan isimlere bak›n; bir iki is-

tisna d›fl›nda, tümünün ddüüzzeenn iiççii

kurumsal statüleri vard›r. Hiçbirinin

düzene temelden bir itiraz›, düzenle

temel bir çat›flmalar› yoktur. 

Onlar›n solculu¤u, tarihsel sol

kavram›n› karfl›layacak bir nitelik

dahi göstermiyor.

Sol olmak, çok aç›k olarak

emekten, halktan yana olmakt›r. Sol

olmak, faflizme karfl› demokrasiden

ve onunla asla ayr› düflünülemeye-

cek flekilde emperyalizme karfl› ba-

¤›ms›zl›ktan yana olmakt›r.  

Yukar›daki isimlerin büyük bö-

lümünü bu tan›m içinde görmek

mümkün mü? Tam tersine, s›rala-

nan isimler, emperyalizmle, faflizm-

le uzlaflma içinde olmufl, ANAP’tan

AKP’ye kadar birçok düzen gücünü

desteklemifl, sol denilince ufuklar›

“sosyal demokrasi”nin ötesine ge-

çemeyen isimlerdir. 

Tekelci burjuvazinin bize 
dayatt›¤› sol, sol de¤ildir
Tekelci burjuvazinin tarif etti¤i

bir sol ve solun s›n›rlar›n› tekellerin

çizmesi, halktan, emekten yana tüm

gerçek sol güçler taraf›ndan kesin

bir biçimde reddedilmelidir. 

Tekelci burjuvazinin sola böyle

bir çerçeve çizmesi son derece anla-

fl›l›rd›r. Tekelci burjuvazi flunu de-

mifl oluyor: “Sol gerekiyorsa, sol ifl-

te bunlard›r.” 

Sözü edilen tart›flmalarda veya

somut olarak söz konusu yaz› dizi-

sinde, reformist sol da adeta “yok”

say›lmaktad›r; ki reformizmin de

bundan ç›karaca¤› ders olmal›d›r.

Reformist sol da,  mesela “sol” üze-

rine bir yaz› dizisi yapt›¤›nda, ayn›

veya benzeri kiflileri konuflturuyor.

fiu veya bu konuda solun görüflleri-

ni yans›tmak iddias›yla yay›nlad›k-

lar› dizilerde, bunlara birkaç oda-

n›n, konfederasyonun ve legal parti-

nin baflkan› ilave ediliyor ve onlar

da diyor ki ““iiflflttee ssooll bbuunnllaarrdd››rr””..

SSooll’’uunn ‘‘çç››kk››flfl››’’ ddeevvrriimmccii ppoolliittiikkaaddaadd››rr 
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Düzeniçi hesaplarla hareket

eden herkes, sonuçta solu ve sol po-

litikalar› çarp›tacakt›r. 

Düzenin sola ihtiyac›yla, 
halk›n sola ihtiyac› 
ayn› de¤ildir
Burjuvazi, halk› sindirmek, sus-

turmak, örgütsüzlefltirmek için han-

gi yöntemleri kullan›rsa kullans›n,

bu politikalar›nda ne kadar “baflar›-

l›” sonuçlar al›rsa als›n, sonuçta s›-

n›flar mücadelesinin yasalar› yürür-

lüktedir. Ekonomik, siyasi bask› al-

t›ndaki kitleler, kendi ç›karlar›n› di-

le getirece¤ini düflündükleri “sol”

alternatiflere yöneleceklerdir. ‹flte

bu dönemlerde, kitlelerin “düzen

d›fl›na” ç›kmas›n› önlemienin yolu,

düzeniçi bir solu siyaset sahnesine

ç›karmak veya varolan bu nitelikte-

ki sol güçleri öne sürmektir. 

Burjuvazi toplumsal geliflmenin

bu özelli¤ini iyi bildi¤i için, siyaset

sahnesinde sol, ama ““ddüüzzeenn iiççii ssooll””

güçlerin bulunmas›n› ister ve kitle-

lerin hoflnutsuzlu¤unu da bu kanal-

lar içinde etkisizlefltirmeye çal›fl›r.

Bu olay›n, birçok ülkede ve ül-

kemizde de defalarca tekrarland›¤›-

n› söyleyebiliriz. 1970’lerin

CHP’si, bunun tipik örneklerinden

biriydi. O zamandan bu yana, en ge-

nifl kitlelerin “sol” denilince bundan

sadece CHP çizgisini -veya ayn› pa-

raleldeki di¤er sosyal demokrat

güçleri- anlamas› için burjuvazinin

›srarl› bir dayatmas› ve bu do¤rultu-

da propagandas› vard›r. 

Süleyman Çelebi sözü edilen rö-

portajda “Türkiye flu anda sola su-

sam›fl durumda” oldu¤unu belirti-

yor. Ayn› soru gündeme geliyor yi-

ne: HHaannggii ssoollaa?? 

Çelebi’ye göre Türkiye “gerçek

sosyal demokrat bir iktidara ihtiyaç

duyuyor”... 

‹htiyac›n ne oldu¤una baflka ce-

vaplar da var: Geçmiflin sol ayd›n-

lar›ndan SSeerrvveerr TTaanniillllii, yukar›da

sözünü etti¤imiz “Sol'u Yeniden

Düflünmek” bafll›kl› yaz›s›nda bak›n

“ç›k›fl”› nas›l gösteriyor:

“Bir grup ayd›n, profesör Müm-

taz Soysal’›n düflüncelerinin ayd›n-

l›¤›nda, Ba¤›ms›z Cumhuriyet Par-

tisi’ni (BCP) kurdular ve bugün de

ayaktad›r. Fikrimce, BCP, s›radan

bir sosyal demokrat parti de¤ildir;

Türkiye’nin bekledi¤i bir partidir.”

Bu örne¤i, s›n›flar mücadelesin-

de savrulman›n nas›l bir olgu oldu-

¤unu ve bir s›n›r› olmad›¤›n› somut-

lamak için aktard›k. Türkiye’ye sol

ad›na ç›k›fl olarak Mümtaz Soy-

sal’›n partisini göstermeyi, sol için-

de görmek ve tart›flmak bile müm-

kün de¤ildir.  

CHP, 10 Aral›k Hareketi, SHP,

Mustafa Sar›gül, BCP; bütün bun-

lar, ne halk›n ihtiyac› olan siyasi

güçlerdir ne de soldurlar. Ad› ge-

çenler, olsa olsa düzenin yukar›da

sözünü etti¤imiz ihtiyac›na cevap

olabilirler. 

Nitekim bu partilerin ve oluflum-

lar›n aç›klamalar›n›, programlar›n›

izleyenlerin yak›ndan görece¤i gibi,

halk›n sorunlar›n›n çözümüne -kök-

lü çözümlerden sözetmiyoruz, k›s-

mi çözümlerine bile- yönelik hiçbir

söylemleri, iddialar› yoktur. Nere-

deyse, tüm çabalar›, egemen s›n›fla-

ra güven vermeye yöneliktir. 

Alternatif olmak; düzen 
partilerinden farkl› 
politikalara sahip olmakt›r
Bu ve benzeri bafll›klar alt›ndaki

yaz› dizileri, gerek burjuva bas›nda

gerekse de reformist kesimde nere-

deyse periyodik olarak her y›l tek-

rarlan›r. Çünkü aray›fl bitmez, çün-

kü hala bir ‘ç›k›fl’ bulunamam›flt›r.

Bulunamayacakt›r da. 

Neden?

Çünkü, reformist sol, kendini

düzen partilerinden büyük ölçüde

farks›zlaflt›rm›flt›r. 

Aç›k ki, kendini AB’cili¤e en-

deksleyen bir sol o noktada kendini

ppoolliittiikkaass››zzllaaflfltt››rrmm››flfl, di¤er düzen

güçlerinden ffaarrkkss››zzllaaflfltt››rrmm››flfl olur.

Nitekim bugün gerek “sosyal-de-

mokrat” çizgideki düzen solunun,

gerekse reformizmin konumu bu-

dur. “AB sürecini devam ettirmesi”

gerekçesiyle AKP’yi bile destekler

hale gelen ÖDP, DTP gibi partilerin

“sol” ad›na söyleyebilecekleri fark-

l› bir fley kalmam›flt›r. 

Emperyalizme, iflbirlikçilerine

yedeklenmifl partiler alternatif ola-

bilir mi?

Ayn› flekilde IMF politikalar›,

özellefltirmeler, bir bütün olarak uy-

gulanan ekonomi politika konusun-

da da reformist ve “sosyal demok-

rat” solun durumu ayn›d›r.  

Herkes bulundu¤u konumdan bi-

raz daha sa¤a kayd›. 

Bu kesimler,“özel teflebbüse”,

yani tekelci burjuvaziye övgüler dü-

züp, o kesime yönelik elefltirilerini

rafa kald›r›rlarsa, önümüz aç›l›r he-

sab› yapt›lar. ÖDP gibi partiler, te-

kelci burjuvaziyi rahats›z etmeye-

cek programlar, sloganlar formüle

ettiler. Tüm yapacaklar›, tekelci

burjuvaziden biraz daha fazla vergi

almaktan ibaretti; kimse korkma-

s›nd›! 

Bugün “solun ç›k›fl›n›” arama

ad›na ortaya dökülen sosyal demok-

ratlar ise, düzenin IMF talimatlar›y-

la uygulanan ve halk› her geçen gün

daha da yoksullaflt›ran ekonomik

politikalar›n›, infazlar, katliamlar,

kaybetmelerle süren uygulamalar›n›

elefltirmekten kaçarak varoldular

y›llarca. 

Asl›nda vvaarroollaammaadd››llaarr elbette.

Çünkü iktidara gelince, mevcut

iktidarlar›n yapt›¤›ndan farkl› bir

fley yapmayacak olan herhangi bir

güç, siyasi arenada var say›lmaz.  

Sol ç›k›fl›n› ar›yor röportajlar›n-

da söylenenlere dönebiliriz yine bu

noktada. Mesela Süleyman Çelebi

diyor ki: ““DDeevvlleettii ssoossyyaall ddeevvlleett ooll--

mmaayyaa mmeeccbbuurr eettmmeekk ggeerreekk””... 

Bu sözler de Diyarbak›r Baro

Baflkan› Tanr›kulu’ya ait: “Kürtler

bak›m›ndan sol denilince akla daha

çok CCHHPP geliyor.”...

S›n›flar mücadelesinde çare-
sizlik, ç›k›fls›zl›k yoktur... Yeter
ki ‘ç›k›fl’, do¤ru yerde arans›n. 
Düzeniçi partilerle, düzeniçi
politikalarla ç›k›fl bulunamaz,
alternatif olunamaz. 
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Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i

Genel baflkan› Fevzi Gümüfl’ün, so-

lun önümüzdeki döneme iliflkin gö-

revlerine dair bir görüflü flöyle:

“Seçmeni sand›¤a götürecek bir or-

taklaflmay› yaratmak gerekiyor. Sol-

da birlik sa¤lamak flart. Sorumluluk

da en fazla büyük parti oldu¤u için

CHP’ye düflüyor.” 

Bu anlay›fllar ne verebilir sola?

Bu sözlerde bir “ç›k›fl” bulmak

mümkün mü? Bu yaklafl›mlar ony›l-

lard›r sol ad›na tekrarlan›p duruyor

bu ülkede. Ve bu ony›llar göstermifl-

tir ki, bu politikalarda bir ç›k›fl yok-

tur. 

“Ç›k›fl” aray›fllar› asl›nda bu

ffaarrkkss››zzllaaflflmmaann››nn sonucudur. Sorun

bu yal›nl›¤›yla görüldü¤ünde çözü-

mü de aç›k hale gelir. E¤er sol, fark-

s›zlaflt›¤› için erimifl, kaybolmuflsa,

ç›k›fl›n yolu, düzen güçlerinden

farkl› olmaktan geçer. 

Sol, “s›n›f” demektir! 
Düzeniçi sol, bir bak›ma sol ol-

mayan veya sol olma niteli¤ini kay-

betme yolunda olan soldur. Çünkü,

ddüüzzeenn iiççiilleeflflmmee,, solu sol yapan en

temel de¤erlerin, ilkelerin, politika-

lar›n ad›m ad›m terkedilmesiyle or-

taya ç›kan bir kavramd›r. “Sol ç›k›-

fl›n› ar›yor” röportaj›nda, “ç›k›fl”

göstermeye soyunanlardan biri de

Bask›n Oran. fiöyle diyor:

“Sol flimdi... kendini bir hücreye

kapamaya devam edip etmeyece¤ini

konufluyor. Hücrenin içinde orto-

doks Marksistlerin ss››nn››ff kavram›

var, baflka bir fley yok.”

Hat›rlayacaks›n›z, daha önce de

Avrupa’n›n emperyalizm olmad›¤›-

n› iddia edip, bu kavram› literatürü-

müzden ç›karmay› öneriyordu. Li-

teratürden ç›kar›lmas›n› istedi¤i

baflka fleyler de var. AB uyum pa-

ketlerini ç›kard›¤› için AKP’yi, Er-

genekon operasyonunu yapt›¤› için

AKP’nin ve ddeevvlleettiinn desteklenme-

sini istiyor. Gelecek elefltirilere kar-

fl› da flu sözleri sarfediyor bafltan:

“Devlet kötülü¤e karfl› ç›kt›¤› za-

man devlet desteklenmez diye bir

kural m› var? Bunlar Marx ve Le-

nin’de kalm›fllar...”

Devlet konusundaki teoriler, da-

has›, Marks ve Lenin toptan terke-

dilmeli.. Peki geriye ne kalacak?

Geriye iflte Bask›n Oran gibi,

hem DTP’nin, ÖDP’nin hem

AKP’nin kuyru¤una tak›labilen, sol

ad›na tek bir ilkeli politikas› olma-

yan, sol ad›na bir mücadelesi olma-

yan, düzeniçi statükolar›nda yafla-

maya devam eden bir “sol” anlay›fl

kalacak.

Kuflkusuz bu anlay›fl, Bask›n

Oran’la s›n›rl› olmay›p, bafl›ndan

beri sözünü etti¤imiz solu çarp›k ta-

n›mlayan kesimlerin hemen hepsin-

de flu veya bu ölçüde geçerli bir an-

lay›flt›r. Bask›n Oran gibi birinin se-

çimlerde “solun, sosyalistlerin or-

tak aday›” gibi görülebilmesi, kitle-

lere böyle gösterilebilmesi, solda,

sola dair kavramlar›n, politikalar›n,

ilkelerin ne kadar bbeelliirrssiizzlleeflflttiirriillddii--

¤¤iinniinn vvee ççaarrpp››kkllaaflfltt››rr››lldd››¤¤››nn››nn bir

göstergesidir. 

Solun ç›k›fl yolunu, Deniz Bay-

kal’la tart›flmakla, bu kafa yap›s›nda-

kilerle tart›flmak aras›nda özde bir

fark yoktur. Belki farkl› sözler söyle-

yebilir, farkl› kavramlar kullanabilir-

ler; ama sonuçta düzenin çizdi¤i s›-

n›rlar içinde kalacaklar› için bir ç›k›fl

bulamamakta ayn›laflacaklard›r. 

Sol, devrimci bir çizgide, 
devrimci politikalarla 
geliflip büyüyecektir
Solda, “s›n›f” kavram› vard›r.

Solda “emek” kavram› vard›r. Bey-

ninde s›n›f kavram› olmayan akade-

misyenler, politikac›lar, solun so-

runlar›n› çözemez. “Patronumu se-

viyorum, iflyerimi seviyorum” diye-

rek politika yapanlar, s›n›f ve emek

kavram›n› reddettikleri için sol ad›-

na bir ç›k›fla öncülük yapamazlar. 

Halk›n mücadelesini gelifltire-

cek, halk›n taleplerine ve özlemleri-

ne cevap olabilecek bir sol, devrim-

ci politikalar› savunan ve hayata ge-

çiren soldur. 

Bunun böyle oldu¤unu en iyi bi-

len yine burjuvazidir. 

Gazetelerinde, televizyonlar›nda

her gün “sola ihtiyaç var”, “sol güç-

lenmeli” diye yazanlar›n devrimci-

lere karfl› yok sayma ve düflmanl›k

içinde olmalar›, iflte bunu bilmeleri-

nin sonucudur. 

Baflta örnek verdi¤imiz yaz›lar›

ve yazarlar› hat›rlay›n; sol üzerine

yaz› dizilerinin konuflmac›lar›n›n

söylediklerine bak›n; hepsi solu ge-

lifltirmek istiyordur ama, devrimci-

lere yönelik sald›r›lar karfl›s›nda

hepsi kör ve sa¤›rd›r. 

Çünkü “sol”dan çok söz eden bu

kesimler, devrimci bir solun gelifl-

mesini istememekte, faflizmle do¤-

rudan veya dolayl› bir hemfikirlik

içindedirler.

Solun ‘ç›k›fl›n›’ arayanlar, bizim

yok edilmemizi istiyor veya seyre-

diyor. Bu da son derece do¤al; çün-

kü onlar›n anlad›¤› solla bizim anla-

d›¤›m›z sol farkl›. Onlar›n solunun

toplumsal mücadele içinde yüklene-

ce¤i misyonla, devrimci solun yük-

lenece¤i misyon farkl›d›r.

Onlar›n “sol”u, halk› düzen için-

de tutmay›, dolay›s›yla düzenin

ufak tefek rötufllarla devam›n›

amaçlar; devrimci bir solun hede-

finde ise, sömürü düzeninin, fafliz-

min y›k›lmas› vard›r. ‹flte bu nokta-

da emekten, halktan yana olan tüm

ilerici, demokrat, eme¤in, halk›n ç›-

karlar› ve gelece¤i için, ddüüzzeenn ssoolluu--

nnuu rreeddddeettmmeelliiddiirrlleerr.. Solun “ç›k›fl›-

n›”, düzeniçi statülerinde yaflayan-

lardan, ba¤›ms›zl›k, demokrasi için

mücadele etmeyip ahkam kesenler-

den beklememelidirler. Mevcut bas-

k›lara, gericili¤e, yoksullaflt›rmaya

karfl› toplumsal muhalefet de ancak

devrimci bir perspektiften gelifltiri-

lebilir. SOL, devrimci politikalarla

geliflir. Ç›k›fl arayan, devrimcilerle

birlik olmal›d›r. 
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Solun ‘ç›k›fl›n›’ arayanlar, bi-
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Burjuva politikac›lar›-
n›n, polisin s›k s›k, birile-
rini ““iiddeeoolloojjiikk ddaavvrraann--
mmaakk””la suçlad›klar›na
tan›k oluruz. Eme¤inin
hakk›n› isteyenler, ya¤ma
ve talana karfl› ç›kanlar, hak ve
özgürlük isteyenler, hatta kimi za-
man düzen içi muhalefet de “ide-
olojik davranmak”la suçlan›r. Pe-
ki, “iiddeeoolloojjiikk ddaavvrraannmmaakk” kötü bir
fley mi?

Elbette, kötü bir fley de¤il. Ter-
sine ddoo¤¤aall ve ddoo¤¤rruu olan, düflün-
ce ve davran›fllar›m›za bir ideolo-
jinin yön vermesidir. Nitekim,
halk› “ideolojik davranmakla”
suçlayan burjuva politikac›lar› da
gerçekte bbuurrjjuuvvaa iiddeeoolloojjiissii ile ha-
reket ederler. Onlar halk› ideolojik
davranmakla suçlarken, hedefle-
ri, burjuva ideolojisi d›fl›ndaki ide-
olojilere yaflam hakk› tan›ma-
makt›r.

BBuurrjjuuvvaazziinniinn,, kkeennddiissii ssaahhiipp ooll--
mmaass››nnaa rraa¤¤mmeenn,, ““kkööttüü”” ““oolluumm--
ssuuzz”” bbiirr flfleeyy ggiibbii ggöösstteerrmmeeyyee ççaa--
ll››flfltt››¤¤›› iiddeeoolloojjii nneeddiirr?? ‹deoloji keli-
mesi, Yunanca kökenli ““ddüüflflüünn--
ccee”” anlam›na gelen ““iiddeeaa”” keli-
mesi ile, ““bbiillggii”” anlam›na gelen
““llooggooss”” kelimelerinin birlefltiril-
mesiyle oluflmufl ve ““ddüüflflüünncceeyyii
iinncceelleeyyeenn bbiilliimm”” anlam›nda da
kullan›lm›flt›r.

‹‹ddeeoolloojjii;; ttoopplluummllaarr››nn,, ss››nn››ffllaa--
rr››nn,, ççeeflfliittllii ttoopplluulluukk vvee ggrruuppllaarr››nn
ssiiyyaassii,, hhuukkuukkii,, kküüllttüürreell,, aahhllaakkii,,
ddiinnsseell,, ffeellsseeffii ggöörrüüflfl vvee ddüüflflüünnccee--
lleerriinniinn ssiisstteemmlleeflflmmiiflfl hhaalliiddiirr..

‹deoloji, tan›m›ndan da anlafl›-
laca¤› üzere, bir üst yap› kurumu-
dur ve altyap› (yani üretim iliflki-
leri) taraf›ndan belirlenir. Çünkü,
düflünceyi flekillendiren, mmaaddddii
yyaaflflaamm kkooflfluullllaarr››dd››rr. 

Dolay›s›yla, her s›n›f›n ideoloji-
si kendi yaflam koflullar›na ba¤l›
olarak oluflmaktad›r. ““KKuullüübbeeddee,,
ssaarraayyddaakkiinnddeenn bbaaflflkkaa ttüürrllüü ddüü--
flflüünnüüllüürr”” denir, yani kulübede
yaflayanlarla, saraylarda yafla-
yanlar›n düflünceleri de farkl›d›r..
Ya da örne¤in, bir patronla, bir ifl-
çinin düflünceleri de ayn› de¤ildir.
Patron daha fazla sömürmek is-
terken, iflçi eme¤inin karfl›l›¤›n›
almak ister. Birbiriyle çeliflen iki

farkl› düflünce söz konusudur, bu,
iki farkl› ideolojinin flekillenmesi-
nin de maddi zeminini oluflturur.

Burjuvazi ve iflçi s›n›f›, kapita-
list sistemdeki iki temel s›n›f›
oluflturur. Ve bu s›n›flara ait, iki
temel ideoloji vard›r. BBuunnllaarr;; bbuurr--
jjuuvvaa iiddeeoolloojjiissii iillee pprroolleettaarryyaa iiddee--
oolloojjiissiiddiirr..

Bu iki temel s›n›f›n savunduk-
lar› sistem de, birbirinden farkl›-
d›r. BBuurrjjuuvvaazzii,, emek sömürüsüne
dayal› bir sistem olan kkaappiittaalliizzmmii
ssaavvuunnuurrkkeenn,, s›n›f bilincine varm›fl
iiflflççiilleerr iissee,, emek sömürüsünü or-
tadan kald›racak olan ssoossyyaalliizzmmii
ssaavvuunnuurr ve bu düzeni kurmak için
mücadele ederler.

Düflünce maddi yaflam koflul-
lar›n›n bire bir yans›mas› da de¤il-
dir. Düflüncenin geliflimini etkile-
yen farkl› etkenler de söz konusu-
dur. Her s›n›f›n yaflam›n içinde
oluflan düflünceleri, kültürü, siya-
sal, ekonomik duruma iliflkin de-
¤erlendirmeleri, bbeellllii bbiirr ddüüflflüünn--
sseell ssüürreeçç ssoonnuunnddaa ssiisstteemmlleeflfliirr vvee
iiddeeoolloojjii ddeeddii¤¤iimmiizz oollgguu flfleekkiillllee--
nniirr.. Ve sistemli bir hal almaya
bafllayan ideoloji, o s›n›fa ait ke-
simleri etkileyip yönlendirmeye
bafllar.

‹flçi s›n›f›na ideoloji silah›n› ka-
zand›ran MMaarrkkss ve EEnnggeellss’tir. ‹flçi-
ler kapitalist sömürüye karfl› daha
önce de mücadele ediyorlard›.
Daha önce de kapitalizm karfl›-
s›nda oluflmufl, iflçi s›n›f›na ait çe-
flitli düflünceler vard›. Ancak bun-
lar henüz sistemleflmemifl, kendi
iç bütünlü¤üne ve mant›ki sonuç-
lar›na ulaflmam›fl düflüncelerdi.
Marks ve Engels iflçi s›n›f› ideolo-
jisinin oluflum sürecinin tamam-
lay›c›s› olmufllard›r.

Böylece, proletarya, burjuva-
ziyle ideoloji cephesinde savafla-
bilecek bir donan›ma kavufltu ve
bu bu ideoloji sayesinde, prole-
taryan›n hedefleri de netleflmifl
oldu. Bu ideoloji bbiilliimmsseell ssoossyyaa--
lliizzmmdir. Ya da ““MMaarrkkssiizzmm--LLeennii--

nniizzmmddiirr”” fleklinde ifade
etmek de do¤rudur.

BBiilliimmsseell ssoossyyaalliizzmm
ggöösstteerrmmiiflflttiirr kkii; kapita-
lizmi tarihsel bir zorun-

luluk olarak sosyalizm ta-
kip edecektir. Ancak bu, kendili-
¤inden de¤il, tarihin belirleyeni
olan s›n›f mücadelesi sonucunda
olacakt›r. Yani, pprroolleettaarryyaann››nn iiddee--
oolloojjiissii,, sosyalizm için s›n›f müca-
delesi yürütmeyi, proletaryan›n
iktidar›n› kurarak sosyalizmi infla-
a etmeyi ve giderek s›n›fs›z toplu-
ma, komünizme geçmeyi içerir.

‹flçi s›n›f› ve burjuvazi aras›n-
daki çat›flma, ayn› zamanda iiddee--
oolloojjiikk bbiirr ççaatt››flflmmaadd››rr.. Her iki ide-
oloji de, kitlelerin bilinçlerine ha-
kim hale gelmek ister. Ve kapita-
list bir düzen içinde, esas olarak
bu iki ideoloji d›fl›nda baflka bir
ideolojiye yer yoktur. Her düflün-
ce, bir birbiriyle sürekli olarak ça-
t›flma halinde olan bu iki ideoloji-
den birisinden etkilenmifltir ve yi-
ne bu iki ideolojiden birisine hiz-
met eder.

Lenin bu konuda flöyle der;
““bbuurrjjuuvvaa mm››,, yyookkssaa ssoossyyaalliisstt
iiddeeoolloojjii mmii?? BBuunnuunn bbiirr üüççüünnccüü
yyoolluu yyookkttuurr.. ÇÇüünnkküü bbiirr ““üüççüünn--
ccüü”” iiddeeoolloojjiiyyii ((......)) iinnssaannll››kk yyaa--
rraattmmaamm››flfltt››rr.. BBuunnddaann ddoollaayy›› ssooss--
yyaalliisstt iiddeeoolloojjiinniinn hheerr kküüççüüllttüüllüü--
flflüü,, oonnllaarr›› ssoossyyaalliisstt iiddeeoolloojjiiddeenn
hheerr ssaapptt››rr››flfl,, aayynn›› zzaammaannddaa bbuurr--
jjuuvvaa iiddeeoolloojjiinniinn ggüüççlleennddiirriillmmee--
ssiiddiirr..”” (Lenin- Ne Yapmal›)

Bunun pratik anlam› fludur; ya
iflçi s›n›f›n›n iktidar›n›, yani sosya-
lizmi savunursun; ya da burjuva-
zinin iktidar›na yani kapitalizme
hizmet edersin. Bu ikisi d›fl›nda
bir üçüncü yol, üçüncü bir sistem
yoktur.

Dolay›s›yla, ideolojik davran-
mamak diye bir fley yoktur. ‹deo-
lojik davranmad›¤›n› söyleyenler
ya yan›lmakta ya da gerçe¤i çar-
p›tmaktad›r. Ayn› flekilde ““ttüümm
iiddeeoolloojjiilleerree kkaarrflfl›› oollmmaakk”” diye bir
fley de yoktur. Bunu söyleyenler
de, gerçekte burjuva ideolojisinin
etkisi alt›ndad›r. 

Oysa, bilimsel do¤rulara göre
davranmak, iflçi s›n›f› ideolojisini
savunmay› gerektirir.

‹DEOLOJ‹
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Bir olay› anlamak ve çakmak
birbirinden çok farkl›d›r. 

Çakt›mc›l›k, günlük yaflamda
ANLAMAK eyleminden ciddi bir
sapma olarak ç›kar karfl›m›za. 

Ne demektir çakt›mc›l›k?
ÇAKTIMCILIK HER fiEY‹N

tersini düflünmektir.
ÇAKTIMCILIK OLANIN-OLA-

⁄ANIN TERS‹N‹ DÜfiÜNMEK-
T‹R. 

OLAN NED‹R, OLA⁄AN NE-
D‹R, en basit hali ile neden-so-
nuç iliflkisidir.

Ama çakt›mc› asla böyle
bakmaz. 

Çakt›mc›l›k baz›lar› için ÜS-
TÜN ZEKA GÖSTERGES‹ ola-
rak bile kabul edilir. 

Çakt›mc›ya olay› ç›plak, sade
hali ile kabul ettirmek çok zordur.

Çünkü o hiçbir fleyi do¤al ha-
li ile düflünemez, dedi¤imiz gibi,
bir sapmad›r çakt›mc›l›k. Çak-
t›mc›lar hastad›r asl›nda. Düflün-
me özürlüdürler. B›rakal›m dev-
rimci düflünme tarz›n›, s›radan
insanlar gibi bile düflünemezler. 

Çakt›mc› adeta bir "dedektif"
gibidir. Müthifl izler sürer. 

Çakt›mc› dünyan›n en büyük
"sosyolo¤udur", müthifl tespitler
yapar. 

Çakt›mc› dünyan›n en "zekisi-
dir", hiç kimsenin akl›na gelme-
yeni düflünür.

Çakt›mc› dünyan›n sekizinci
harikas›d›r asl›nda ama devrim-
ciler k›ymetini bilmezler onlar›n. 

Oysa anlamak
büyük bir sayg› ve
eme¤in ürünü olarak
ç›kar karfl›m›za. 

Anlaman›n yolu yüzy›llard›r
de¤iflmemifltir. 

Soru sormak, temel anlama
yöntemidir. 

Neden (ya da ne için)?
Ne?
Ne zaman?
Nas›l?
Nerede?
Kim?...
sorular›n› kapsayan ve “5N

1K” fleklinde en kaba hali ile ifa-

de edilen temel sorular, anlama-
n›n ilk ad›m› olmas› aç›s›ndan
önemlidir. Çok önemlidir.

Do¤ru ve yanl›fl› ay›rt etme-
miz için mutlaka anlamam›z ge-
rekir. 

Anlaman›n yolu ise sonuna ka-
dar dinlemek ve soru sormakt›r. 

Bize birisi bir fley mi anlat›yor;
SONUNA KADAR SABIRLA
ONU D‹NLEMEL‹Y‹Z. 

BÜYÜK B‹R SABIRLA D‹NLE-
MEL‹Y‹Z, O, ANLATACA⁄I HER
fiEY‹ ANLATMALIDIR. VE B‹Z
ONUN ANLATACA⁄I HER fiEY‹
ANLATMIfi OLDU⁄UNA EM‹N
OLMALIYIZ. Bu bir çocuk da ola-
bilir, ama mutlaka dinlemeliyiz. 

Ve soru sormal›y›z. Sorular›-

m›z basit sade sorulard›r.
Dedi¤imiz gibi, OLAN NED‹R,

OLA⁄AN NED‹R, en basit hali ile
neden-sonuç iliflkisidir. 

Olaylar ve sonuçlar aras›nda-
ki bu iliflkiyi do¤al hali ile kur-
mak temel yöntemdir.

Anlamak için; kullanaca¤›m›z
aarraaçç soru, kullanaca¤›m›z yyöönn--
tteemm mant›kl› ba¤lar kurmakt›r. 

Yani akl›m›z› kullanaca¤›z. 
Yani kafam›z› kullanaca¤›z. 
Bunun için süper zeki olmak

gerekmiyor, akl›m›z› kullanmak
yeterli. 

B›rak›n çakt›mc›lar kendilerini
zeki sans›n, ama onlar sadece
KURNAZDIRLAR. 

ÇÇaakktt››mmcc››llaarr düzenin onlara
ö¤retti¤i kurnazl›k ile hareket
ederler; ddeevvrriimmcciilleerr ise devrimin
ihtiyaçlar› için ak›llar›n› kullan-
may›, anlamay› amaç edinirler. 

Kurnazl›kta zeka yoktur,
kendini tatmine yönelik içgüdü-
ler vard›r.

Anlamakta ise ddeevvrriimmccii ssoo--
rruummlluulluukk vvee aaddaalleett vard›r. 

Biz devrimciyiz, tabii ki aptal
yerine konulmam›za da izin ver-
meyiz. Ama kurnazlarla zekileri
ay›rt edebilecek uyan›kl›¤›m›z
vard›r. Bu uyan›kl›¤› bize veren,
yöntemimizdir. Neden sonuç ilifl-
kisi kuran yöntemimiz, ustalar›-
m›z›n bize ö¤retti¤i diyalektik
materyalist yöntemdir. En büyük
silah›m›z budur, en büyük zeka-
m›z budur. Devrimci uyan›kl›¤›-
m›z›n da, devrimci safl›¤›m›z›n
da nedenidir bu yöntem. 

Bilimseldir. 
Ve hala yalanlanmam›flt›r. 

ÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizzÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizz

AANNLLAAMMAAKK  
vvee ÇÇAAKKMMAAKK

11 A¤ustos günü

ölümsüzleflen Türkiye

devriminin önderi

Dursun Karatafl’› an-

mak, selamlamak için

‹stanbul’un yoksul

semtlerinde Day›’n›n ad› yank›lan›yor, res-

mi duvarlara ve yüreklere nakflediliyor. 

11 Eylül’de ‹stanbul'da Gazi’nin genç-

leri vard› sokaklarda; Gazi sokaklar›nda Cepheliler tara-

f›ndan Dursun Karatafl'›n flablonlu resimleri ve yaz›la-

malar yap›ld›. Duvarlara "Cüret Direnifl Savafl Yaflas›n

Önderimiz Dursun Karatafl", "Dursun Karatafl Ölümsüz-

dür” yaz›lamalar› yap›ld›. 
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Day›’n›n ad›n› ilk olarak S›k›yö-

netim Mahkemesine Dursun Kara-

tafl imzas› ve Bir numaral› san›k

olarak yapt›¤› savunman›n metniyle

duydum. Y›l 1982 idi. 

Hapishaneler d›fl›na s›zan her

mektup, dilekçe, direnifl haberi ve

Day›'n›n ad› hep biraradayd›. Dire-

nifl, Özgür Tutsakl›k, Devrimci Sol-

culuk ruhu ve Day›... O gün ad›n›

duydu¤um Day›’yla, y›llar sonra,

bir ihanetin ard›ndan karfl›laflacak-

t›m... 

Darbe ihanetinin yafland›¤› gün-

lerdi, Day› birçok insan›m›z› oldu-

¤u gibi benim de içinde oldu¤um

bir grup insan› ça¤›rm›flt› görüflme-

ye. Kafalar›m›zda birçok soruyla

gitmifltik yan›na. Bir flapka vard›

bafl›nda. Yüzlerimize bak›p, isimle-

rimizle hitap ediyordu. Tan›yordu

birço¤umuzu. Oysa biz onun bizim

varl›¤›m›zdan bile haberdar oldu¤u-

nu bilmezdik. Düflüncelerimizi so-

ruyor, müthifl bir h›zla beyinlerimi-

zi tar›yordu. 

Oturup anlatm›yordu. Sürekli

hareket halindeydi. S›n›rs›z bir

enerjisi vard›. Anlat›yor, konufluyor,

dinliyor, belgeler gösteriyordu. ‹kna

gücü somutlu¤unda, sadeli¤indeydi.

Kafalar›m›zdaki onca soru o kadar

basit hale gelmifl, içinde bulundu-

¤umuz ç›kmazlara öylesine yal›n ç›-

k›fl noktalar› gösteriyordu ki içimiz

rahatlam›flt›. Darbeyi bilince ç›kar-

t›p bunu bir ders haline dönüfltür-

memiz gerekti¤i, darbeden bile güç-

lenerek ç›kman›n yollar›n› gösteri-

yordu. Sözlerinin içinde tek bir ku-

ru ajitasyon yoktu ama yan›ndan

ayr›l›rken tepeden t›rna¤a ihtilalci

ruh kesilmifltik. 

PPaassaappoorrtt yyeerriinnee ggeeççeenn ggüüvveenn::

Day›'n›n uzun bir yolculu¤unun bir

kesiminde refakatçi olarak seçilmifl-

tim. Havaalan›, uçak, kontroller...

Bir gün öncesinden görüflmüfltük.

Day›'n›n rahatl›¤› öylesine bulafl›-

c›yd› ki, insan›n akl›na hiçbir terslik

olabilece¤i gelmiyordu. Rahatl›¤›,

so¤ukkanl›l›¤›ndan ve cüretinden

geliyordu. Onun yan›nda insan›n

akl›na terslik gelmesine imkan yok-

tu. Sadece yap›lacak olanlar ve lay›-

k›yla yapmak geliyordu. 

Uçakta konuflmaya bafllam›flt›k.

Tek kelimeyle bile olsa geçifllerden

bahsetmemiflti. Düzeni anlat›yordu,

devrimi anlat›yordu. 'Peki bunlar›

biz halka nas›l anlataca¤›z' gibi

fleyler sordu¤umda; 'Dünyada dev-

rimin propagandas›n› yapmak ka-

dar kolay bir fley yoktur. Devrim iyi-

den, do¤rudan, adaletten yanad›r,

karfl›-devrim kötüyü, ahlaks›zl›¤›,

adaletsizli¤i temsil eder. Dünyada

iyiden, do¤rudan, adaletten yana

olmay› anlatmak kadar kolay ifl var

m›d›r? Düzene bak›p ö¤renmeliyiz.

Bak adamlar ahlaks›zl›¤›, yozlu¤u,

adaletsizli¤i anlatmak için bin k›l›-

¤a giriyorlar. Onlar ne istediklerini

aç›ktan anlatamaz, yalan-dolanla,

demagojiyle anlat›r. Biz ise gerçek-

leri oldu¤u gibi anlatmaktan baflka

bir fley yapmay›z. Kendinize güven-

melisiniz. Kendinize güvendi¤inizde

herkese herfleyi anlatabilir, herkesi

ikna edebilirsiniz...' gibi fleyler söy-

lemiflti. 

Day›'da her fley sadeydi. Düflün-

celerde hiçbir karmafl›kl›k yoktu...

Uçak yere iniyordu. Day›'da hiçbir

gerilimin izi yoktu. Kontrol nokta-

s›na ilerlerken de anlatmaya devam

ediyordu. Kontrol noktalar›n› da ay-

n› rahatl›kla geçmifltik. Deyim ye-

rindeyse, kontrolleri pasaportla de-

¤il, Day›'n›n kendine güveni ve so-

¤ukkanl›l›¤›yla geçmifltik. Büyük

dersler alm›flt›m. Yolculu¤um bir

refakatçilikten çok bu dersler için-

mifl gibiydi. 

ÖÖffkkeessii iiççiimmiizzddeekkii ddüüzzeenneeyyddii;;

Day›’n›n düflmana karfl› uzlaflmaz

tavr›n› biliyorduk. Öfkesini biliyor-

duk. Sonralar› y›llarca Day›’n›n ya-

n›nda yaflama flans›m oldu. Onun

öfkelenmesini asla istemiyordum.

Öfkelenmesine gerekçe olacak fley-

ler yapmamaya dikkat ederdim.

Ama öfkelendi¤inde de odadan ay-

r›l›rken içim hep rahatlam›fl olarak

ç›k›yordum. 

Bu belki de Day›n›n en önemli

özelliklerinden biriydi. Day›'n›n

katlanamad›¤› tek fley kiflilikleri-

mizdeki düzendi. Düzenin kiflili¤i-

mizdeki özelliklerine asla müsama-

hakar de¤ildi. Kendi kiflili¤imizi,

devrimcili¤imizi, o düzen kiflili¤i-

nin özelliklerinden kesin s›n›rlarla

ayr› tutard›. Her öfkesi, üzerimizde

tafl›¤›m›z düzenin flekilsizli¤ineydi.

Düzenin saflar›m›za s›zmas›n›n yo-

lu olan kifliliklerimizdeki bu özel-

likleri ad›m ad›m yokediyordu. Ez-

di¤i de bu zaaf noktalar›yd›. Ama

kendisi de s›k s›k 'Kiflili¤i ezilmifl

birisi devrimci olarak da geliflemez'

derdi. Öfkesi ne kadar büyük olursa

olsun asla ve asla kiflili¤i ezmez,

hatta kendimize güvenimizi pekiflti-

rirdi. 

Beceriksizlik, zavall›l›k, teslimi-

yet, afla¤›l›k duygusu... Bunlar Da-

y›’n›n asla katlanamad›¤› özellikler-

di. ‹nsan›m›zda bu özelliklerin ol-

mas›n› hazmetmezdi. 'Kafan› kul-

lan, akl›n› kullan, akl›n yolu birdir,

akl›n› kullan›rsan do¤ruyu bulur-

sun' derdi. 

KKiimmssee DDaayy›› ggiibbii ggüüvveenneemmeezz::

Güven ve Day› adeta içiçedir. Day›

için olamaz, yap›lamaz, baflar›la-

maz yoktur. Day›’n›n yan›nda olun-

du¤unda, bu özellikler adeta otoma-

tikman size de geçer. Y›llar içerisin-

de ö¤rendiklerimden biri de, e¤er

Day› 'olabilir mi' diye sormuflsa, bu

olur demektir. 'Yapar›z Day›' diye

cevaplamak da zamanla bir al›flkan-

l›k oluyor. ‹stenilenler sade flekilde

anlat›lm›flt›r. Ve yapamamaya im-

kan yoktur. Hele de yan›m›zda biri

varsa ve 'Yapabilir mi?' sorusunu

yöneltmiflse, Day› 'yapar' demiflse

art›k olanaks›z diye bir fley yoktur. 

Day› kendisine çok güvenirdi.

Kendisine güveni çevresine güven-

di. Ve onun gibi kimse güvenemez-

di. O güvenmiflse; ne yapar eder

“Beynimiz onunla özgürleflti”
Ö¤rencileri
Anlat›yor:



mutlaka o güveni bofla ç›karmama-

ya u¤rafl›r ve baflar›r. 

‹nsanlar, Day›'n›n yan›nda olma-

y›, genellikle özel niteliklere sahip

olanlara lay›k görürdü. Oysa en s›-

radanlar›m›z Day›'n›n yan›ndayd›k.

Ama onun yönlendiricili¤inde ta-

mamen farkl› oluyorduk. Heran ye-

ni bir fley ö¤retiyor, heran kendi-

mizde bir de¤ifliklik hissediyorduk. 

Day›'n›n güvenmesi büyük bir

güç kayna¤›yd›. Madem ki Day›

'olur' diyor, madem ki Day› 'güveni-

yorum' diyor, o zaman dünyada ol-

mayacak bir ifl yoktur düflüncesi in-

san›n tüm hücrelerine kadar hakim

oluyordu. 

Devrimci Sol'un 80 öncesi ya-

y›nlar›nda ''GGeennçç kkaaddrroollaarraa ggüüvveenn’’

anlay›fl›ndan bahsediliyordu. O dö-

nemler tüm insanlar›m›z çok gençti.

Ama bu kuflak çok büyük ifller ba-

flarm›flt›. Devrimci hareketin halk

hareketi haline gelmesi, faflist terö-

rü geriletebilecek bir güç olmas› ba-

flar›s›n›n temelinde de hiç flüphesiz

Day›'n›n bu kadro anlay›fl› vard›.

Ki, kendisini tan›d›¤›m süreçte de

genç ve tecrübesiz yoldafllar›m›z›

güvenle güçlendirdi¤ine ve bir

çokfleyi bu anlay›flla ördü¤üne flahit

oldum. 

Ama bu güven asla sadece ma-

nevi bir güven veya sadece kendisi-

ne güvenden kaynakl› de¤ildi. Gü-

ven, zaman içinde tan›ma ve bilim-

sel bir temele oturdu¤u sürece an-

laml›yd›. Ba¤l›l›k sadece vefa, öz-

veri gibi manevi de¤erlerle oluflmu-

yor. Bu manevi de¤erler k›sa süreli

olarak belirli bir direnifl enerjisi or-

taya ç›kartabiliyor ama bunun uzun

süreli, hatta ömür boyu olabilmesi,

ideolojik sa¤laml›¤a ve e¤itime

ba¤l›d›r derdi Day›. 

Prati¤in artt›¤› dönemlerde bir-

çok militanda ortaya ç›kan zaaflar›n

bafl›nda ideolojik e¤itime önem ve-

rilmemesi gelir. Ben de bu konuda

zaafa düflmüfltüm. Okumuyor, ken-

dimi gelifltirmiyordum ama kendi-

me güvenim büyüktü. Y›llarca ya-

n›nda olmufl olmak bu güvenimi ar-

t›r›yordu. Güvenimin temelinin

yanl›fl oldu¤unu da Day› ö¤retmiflti.

Benim okumayan, kendimi gelifltir-

meyen yan›m karfl›s›nda objektif

durumumu; 'herfleyi satabilir, iha-

net edebilirsin, bu halin harekete

zarar veriyor, ya bu sorunu çözersin

ya da gidersin' diyerek ortaya koy-

mufltu. Ben halen sorunun özünü

kavrayam›yordum. Benim için

önemli olan: 'Ben asla ihanet et-

mem, can›m› veririm hareketi ver-

mem' düflüncesiydi. Sonuç olarak

alt› bofl bir böbürlenmenin ötesinde

de¤ildi bu tav›r. Çünkü as›l ba¤l›l›k

ideolojik ba¤l›l›kt› ve ideoloji de

kuru ajitasyonlarla de¤il okumayla,

kendini e¤itmeyle, kendini aflmayla

yerine otururdu. 

Day› yöntem olarak, kroniklefl-

mifl vakalarda sars›c› yöntemler bu-

lurdu. Sözleri sars›c›d›r. Elbette ki

bana potansiyel bir ihanetçi gibi

bakmam›flt› ama ideolojik olarak al-

t› bofl bir inanc›n da bir ifle yarama-

yaca¤›n› anlatmak istiyordu. He-

men her konuda sorunun en can al›-

c› noktalar›n› bulur ve laf› doland›r-

madan ismini koyard›. Bu flekilde

kendimizle yüzleflmemiz için y›llar-

ca sürecek süreçleri günlere hatta

saatlere indirebiliyor ve kendimizi

aflmam›za zemin sunuyordu. 

Day›’n›n elefltirileri adeta sonsuz

bir ça¤layan gibidir. Her elefltirisi,

beyinlerimizi frenleyen, yürekleri-

mizi s›n›rlayan burjuva düflünceleri-

ne karfl› aç›k bir savaflt›. Ve savafl›n

büyü¤ü de asl›nda çat›flma alanla-

r›nda de¤il kifliliklerimizdeki burju-

vaziye karfl› verilmifltir diyebilirim.

Bazen kiflilikteki düflman› yani iç

düflman› fazla önemsedi¤imizi dü-

flünürdüm. Ama do¤ru olan bu de-

¤ildi. Önemli olan zaferi kucaklaya-

cak devrimci kuflaklar yaratmakt›.

Day›'n›n kifliliklerdeki düzene karfl›

savafl› da zzaaffeerrii kkaazzaannaaccaakk kkaaddrroo

kkuuflflaa¤¤››nn›› yaratma savafl›yd›. 

BBeeyynniimmiizz oonnuunnllaa öözzggüürrlleeflflttii.. Da-

y› bizim duygular›m›zda, düflünce-

lerimizde, her hücremizde yer et-

mifltir. Yüreklerimizi fethetmifl, bey-

nimize böyle hakim olmufltur. Ama

onun hakimiyeti beyinlerimizin en

özgür hale gelmesidir asl›nda. Çün-

kü beyinlerimizdeki s›n›rlar›, olmaz-

lar›, yap›lamazlar› kald›rmak onun

en büyük ifli ve baflar›s›d›r.

Duygular›m›z beyinlerimize

hükmediyorsa, Day› duygular›m›za

da müdahale ederdi. Ama yine de

beyinlerimiz hayal edebilece¤imiz

en büyük özgürlü¤ü onun bu müda-

haleleriyle tatm›flt›r. Çünkü insan

beynini tahakkümü alt›na alan dü-

zenin de¤erlerini ad›m ad›m o yo-

ketmifltir. Düzenin korkular›, kayg›-

lar›, gelece¤in belirsizli¤i, duygu ve

düflüncelerin karmafl›kl›¤›... her fley

onun yol göstericili¤iyle çözülür

hale geliyor, beyinlerimiz özgürle-

fliyordu. Ö¤rettiklerini ne kadar ö¤-

renebildim, ne kadar›n› özümseyip

yaflam›ma geçirdim sorusu halen

cevaplanmaya muhtaçt›r. Ama on-

suz bir geçmiflle bugünümün olma-

yaca¤› da bir gerçektir. 

HHeerr aann öö¤¤rreetteenn,, hheerr flfleeyyddeenn öö¤¤--

rreennmmeeyyii bbiilleennddii.. Yap›lacak her

fleyde düflüncelerimizi sorard›. O

flartlar içinde bu belki de en fazla

ö¤ündü¤ümüz noktalardan biriydi.

Day› sürekli anlat›rd›. Nas›l düflün-

memiz gerekti¤ini, nas›l yapmam›z

gerekti¤ini... Anlatt›¤› fleylerin ba-

fl›nda gelen de olmazlara, imkans›z-

l›klara teslim olmamakt›. 

Y›llar süren beraberli¤imiz, is-

temlerimiz d›fl›nda bitmifl ve baflka

görevler alm›flt›m. Birkaç y›l sonra

tekrar görüfltü¤ümüzde, en ince ay-

r›nt›s›na kadar neler yapt›¤›m›z›,

neler yaflad›¤›m›z›, düflündü¤ümü-

zü soruyordu. Yine müthifl bir h›zla

beynimi tar›yordu. 
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''DDüünnyyaaddaa ddeevvrrii--
mmiinn pprrooppaaggaannddaass››--
nn›› yyaappmmaakk kkaaddaarr
kkoollaayy bbiirr flfleeyy yyookk--

ttuurr.. DDeevvrriimm iiyyiiddeenn,, ddoo¤¤rruu--
ddaann,, aaddaalleetttteenn yyaannaadd››rr,,
kkaarrflfl››--ddeevvrriimm kkööttüüyyüü,, aahh--
llaakkss››zzll››¤¤››,, aaddaalleettssiizzllii¤¤ii tteemm--
ssiill eeddeerr.. DDüünnyyaaddaa iiyyiiddeenn,,
ddoo¤¤rruuddaann,, aaddaalleetttteenn yyaannaa
oollmmaayy›› aannllaattmmaakk kkaaddaarr kkoo--
llaayy iiflfl vvaarr mm››dd››rr??
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Sonra 'Baflkalar›n›n düflüncele-

rine önem veriyor musun, önerileri-

ni dinliyor musun?' demiflti. Ben de,

“olmazlar, imkans›zl›klar dile geti-

rildi¤i için dinliyorum ama genelde

düflüncelerini dikkate alm›yorum”

demifltim. Bana “Sen kendini be-

¤enmifl, benmerkezci ukala bir

adam olmuflsun” demiflti. Adeta

birçok fleyi yeni bafltan anlatm›flt›.

Herkesten ö¤renece¤im birfleyin

mutlaka oldu¤unu, bunu da ancak

karfl›mdakileri dikkate ald›¤›mda

yapabilece¤imi anlatm›flt›. 

Day›'n›n yan›na ilk geldi¤imiz

günleri düflündüm sonra. Kimbilir

üzerimizde ne tür eksiklikler vard›.

Ama o bize soruyordu, her konuda

düflüncelerimizi al›yordu. Anlatt›k-

lar›m›z› küçümsemiyordu. Yanl›flla-

r›m›z varsa bunu da anlayaca¤›m›z

flekilde anlat›yordu. Oysa yetki bize

geçti¤inde, alt›m›zdaki insanlar›

dinlemez, dikkate almaz duruma

gelmifltik. Bunu çok derinden anla-

m›flt›m. 

Day›'dan ald›¤›m›z en önemli

derslerden biri buydu. Ö¤renmeyi

bilmek, herkesten bir fleyler ö¤ren-

meye ihtiyac›m›z oldu¤unu ö¤ren-

mek. Day› bunu tüm yaflam› boyun-

ca yapabilmeyi baflarm›flt›. Hayat

ve mücadele konusundaki enginli¤i

de bundand›. 

DDaayy››’’nn››nn ddüüflflüünnccee mmeekkaanniizzmmaa--

ss››:: Day› her fleyinde çok sadedir.

Yaz›lar› da hemen belli olur. Hiçbir

sorunu dolayl› anlatmaz. Klasik

olarak girifl-geliflme-sonuç gibi bir

anlat›m biçimini tasvip etmez. Day›

yaz›lar›nda da, konuflmalar›nda da

konuya do¤rudan girer. Sorunun

özünü do¤rudan anlat›r. Çözümleri

de ayn› do¤rudanl›kla ele al›r. 

Day›'n›n yaflam›nda her fley bu

flekildedir. Sadelik ve en canal›c›

noktalar›n tespiti hep baflabaflt›r on-

da. Ben Day›'n›n hiçbir sorun karfl›-

s›nda bunald›¤›na flahit olmad›m.

Çünkü onun için bilinmez sorunlar,

çözümsüz durumlar yoktur. Hiçbir

iflin öyle karmafl›k olmad›¤›n›, as›l

olarak karmafl›k hale getirildi¤ini

anlat›rd›. Kendi kafas› kar›fl›k olan-

lar, her konuyu karmafl›k anlat›r,

kendi kafas›ndaki karmafl›kl›klar

çözümsüzlükleri yarat›r ve bu yön-

tem de¤iflmezse çözümsüzlüklere

teslim olunur diye anlat›rd›. 

DDaayy››’’nn››nn aaddaalleettii:: Day›’dan ö¤-

rendi¤imiz en önemli noktalardan

biri de onun her olaya müdahalesi-

nin adaletin de bir tecellisi oldu¤u-

dur. Hiçbir subjektifli¤in bu adaleti

gölgelemesine izin vermezdi. Ada-

let konusunda k›l›ç gibi keskindir.

Her olay›, bu çerçevede de¤erlendi-

rirdi. Bunu da kendine has sadeli-

¤iyle yapar ve kabullendirirdi. 

Day›, devrimciliklerinde zaafa

u¤ray›p, saflar›m›zdan kopanlar› bi-

le sürekli denetlemeye çal›fl›rd›.

Onun bu ilgisi bize de¤iflik bir kül-

tür de kazand›rm›flt›r. Örne¤in bizi

klasik yap›lardan ay›ran onlarca

özellikten biri de, hareketin en zor

günlerinde eskilerin, b›rakm›fllar›n

harekete sahiplenmesidir. Çünkü

bizde b›rakanlar›n, yapamayanlar›n

bildi¤i kesin birfley vard›r: Ayr›lan-

lar hareket taraf›ndan adaletsizli¤e,

haks›zl›¤a u¤rad›klar› için de¤il, ve-

rili flartlar alt›nda devrimcili¤i yapa-

mad›klar› için b›rakm›fllard›r. Özel-

likle önderli¤e yönelik bu konuda

büyük bir güven vard›r. ‹flte bundan

dolay›, hareketin yaflad›¤› her bü-

yük olumsuzlukta bu insanlar geçici

de olsa harekete sahip ç›karlar. Ve

bu adeta konuflulmam›fl, önceden

planlanmam›fl olsa da otomatik ola-

rak hayata geçen bir durumdur. Ke-

narda köflede duran her insan›m›z

zor günlerde kendisini harekete kar-

fl› sorumlu tutar ve elinden geleni

yapmaya çal›fl›r. Bu bir Cephe kül-

türüdür, bunun da özünde hareketi-

mizin, Önderimizin adaleti vard›r. 

DDaayy››’’yy›› aannllaattmmaakk:: Day›'y› an-

latmak bir yan›yla çok kolay gibi

görünür. Ama Day›'y› anlatmak ve

devrimcili¤i anlamak ayn› fleydir.

Day›'y› devrimcileflebildi¤imiz

oranda anlatabiliriz diye düflünüyo-

rum. Onun için benim de Day›'y›

anlatmam s›n›rl›d›r. O'nu ancak an-

layabildi¤im kadar anlatabilece¤imi

ve sonuçta tüm anlat›mlar›m›n ek-

sik olaca¤›n› biliyorum. 

Di¤er yandan Day›’ya iliflkin an-

lat›mlar bizim ideolojimize, kültü-

rümüze çok fley katacak, her anla-

t›mda eksiklikler olacak ama sonuç-

ta anlat›mlar›n toplam› Day›'y› anla-

tacakt›r. Elbette ki Day›'y› anlat›r-

ken baz› noktalar›n alt›n› çizece¤iz.

Mesela 'Kimse onun gibi güvene-

mez', 'Kimse onun gibi ö¤retemez'

dedi¤imizde O'nun Day› oldu¤unu

bilece¤iz. Ve çok özleyece¤iz; k›z-

mas›n›, güvenmesini, ö¤retmesini,

beyinlerimizi özgürlefltirme eylemi-

ni hep özleyece¤iz. 

O bizi sonsuz sevdi. Halk› öz-

gürlefltirmenin, vatan›n ba¤›ms›zl›-

¤›n› sa¤laman›n yolunun bizlerin

beyinlerindeki düzenin y›k›lmas›yla

gerçeklefltirilebilece¤ini biliyordu.

Tüm ömrünü de buna adam›flt›r.

Tüm ömrünü bizlere adam›flt›r. Biz

bu emeklerin ne kadar›na cevap ve-

rebildik? Bu soruyu yaflam›m boyu

kendime sormaya devam edece¤im.

Her zaman da özlemeye devam ede-

ce¤im. 

Day›'n›n ölümüyle birlikte ilk

oluflan düflüncem; art›k kim bizi

yanl›fl yapt›¤›m›zda uyaracak, yan-

l›fllar›m›z› kim düzeltecek düflünce-

siydi. Ama bu ilk düflüncelerden ça-

buk s›yr›ld›m. Çünkü bundan sonra

da yanl›fllar›m›zda bizi uyaracak,

eksiklerimizi dolduracak, hatalar›-

m›z› düzeltecek Day›m›z›n yaratt›¤›

bir kültür var. Bunu pratik olarak

uygulayacak olan ve Day›’n›n ya-

ratt›¤› bir örgüt var. Day›'y› hep öz-

leyece¤iz ve her zaman da onunla

birlikte olaca¤›z; Evet Onsuz ama

Onunla!

OO bbiizzii ssoonnssuuzz
sseevvddii.. HHaallkk›› öözz--
ggüürr lleeflfltt ii rrmmeenniinn ,,
vvaattaann››nn bbaa¤¤››mmss››zz--

ll››¤¤››nn ssaa¤¤llaammaann››nn yyoolluunnuunn
bbiizzlleerriinn bbeeyyiinnlleerriinnddeekkii ddüü--
zzeennii yy››kkmmaayyllaa ggeerrççeekklleeflflttii--
rriilleebbiilleeccee¤¤iinnii bbiilliiyyoorrdduu..
TTüümm öömmrrüünnüü ddee bbuunnaa aaddaa--
mm››flfltt››rr.. TTüümm öömmrrüünnüü bbiizzllee--
rree aaddaamm››flfltt››rr..



Mehmet Akif Dalc›'y› flehit ver-

di¤imiz 1989 y›l›n›n May›s'›nda tu-

tuklanan yüzlerce kifliden biri de

bendim. 16's›ndan 40'›na kadar her

yafltan 20'nin üstünde bayan yolda-

fl›m›zla birlikte Bayrampafla Hapis-

hanesi’ne götürüldük. Erkek ve ka-

d›n yoldafllar›m›z bizi bekliyorlard›.

Bir yandan yaralar›m›z›n, bereleri-

mizin ac›s›, di¤er yandan Mehmet

Akif Dalc›'y› flehit vermenin öfkesi

ve sokak sokak çat›flarak direnme-

nin gururunu tafl›yorduk. Tutuklan-

ma pahas›na da olsa, ortak karar›m›-

z› bozanlar gibi "oradan geçiyor-

duk, Taksim'de iflim vard›" demeyip

1 May›s'› savundu¤umuz için dim-

dikti her birimizin bafl›. 

Day› ve onlarca önder yoldafl›-

m›z karfl›m›zdayd›. Art›k ayn› ha-

pishanedeydik. Metris Bafltabya'da-

ki duruflmalardan sonra bu Day›'y›

ikinci kez görüflümdü. Day› direni-

flimizden ve 1 May›s'› savunmam›z-

dan dolay› her birimizi tek tek teb-

rik ederken "‹flte devrimi böyle so-

kak sokak çat›flarak kazanaca¤›z!"

demiflti. Hepimiz çok coflkulu ve

gururluyduk ama Day›'n›n sözleri

bizi daha da onurland›rm›flt›. 

Erkek yoldafllar›m›zla iç görüfl

günümüzün oldu¤u bir gün Day›

beni iflaret ederek yan›ndaki erkek

yoldafla bir fleyler anlat›yordu. K›sa

bir süre sonra beni ça¤›rd›. Önce ha-

limi hat›r›m›, sonra da bayanlar ko-

¤uflundaki 1May›s’tan tutuklanan

arkadafllar›m›z›n moral durumlar›-

n›, e¤itim durumlar›n› sordu ve

arkas›nda anlatmaya bafllad›:

"Bu süreyi iyi de¤erlendirmelisi-

niz. fiimdi hem ö¤retmen, hem ö¤-

renci olacaks›n. Genç arkadafllar›-

m›zla savunmam›z›, Hakl›y›z Kaza-

naca¤›z'› sat›r sat›r okumal›, anlat-

mal›s›n. Di¤er yandan da 1 May›s'ta

tutuklanan bütün arkadafllar›m›z

kendi meslek durumuna uygun tarz-

da savunmas›n› yazmaya bafllamal›.

1 May›s'›n meflrulu¤unu ve bir mü-

cadele günü olarak kutlama hakk›-

m›z›n oldu¤unu oligarflinin mahke-

melerinde de hayk›rmal›y›z. Her bir

yoldafl›m›z savunmas›n› gayet ak›-

c›, kendinden emin ve vurgulu oku-

mal›. Bunun için çal›flmal›s›n›z.

T›pk› tiyatro çal›fl›r gibi. Size bir

teyp ile bofl kasetler gönderece¤iz.

Herkes savunmas›n› teybe kaydedip

kendini dinlemeli. Birbirinizi dinle-

melisiniz. Hatalar›n›z› düzeltmelisi-

niz. Biz toplu davaya böyle haz›rla-

n›yoruz." demiflti Day›. E¤itim ça-

l›flmas› konusunda söylediklerinde

ciddi oldu¤unu ama savunma için

teyp konusunda espiri yapt›¤›n› dü-

flünüyordum. Bu düflüncemi anla-

m›fl olmal› ki "‹kna olmad›n gali-

ba?" diye sordu. Ay›p etti¤imi düflü-

nerek "Yok, anlad›m" dedim. Sonra

araya baflka sohbetler girdi. 

Ertesi gün erkek arkadafllardan

bir teyp ve dört befl adet kaset geldi.

Nöbetçi arkadafl al›r almaz "Arka-

dafllar! Yoldafllar›m›z müzik dinle-

memiz için teyp ve kaset göndermifl-

ler!" diye coflkuyla ba¤›r›yordu. Bir

den Day› ile yapt›¤›m›z sohbet gel-

di akl›ma. Arkadafllara anlatmaya

çal›fl›yorum. "Bu teyp ve kaset mü-

zik için de¤il, 1 May›s savunmalar›-

n› okumam›z için gönderildi." diye.

Ama kimse bana inanm›yordu. Hat-

ta erkek arkadafllar›n bana espiri

yapt›¤›n› ve benim de bunu anlama-

d›¤›m› düflünerek "daha ne flakalar-

la karfl›laflacaks›n, al›fl›rs›n! Teybe

kayd› sadece beste yaparken kulla-

n›yor arkadafllar" diyorlard›. ""AAccaa--

bbaa??"" diye geçti kafamdan. Ama Da-

y› söylemiflti. Söylerken de çok cid-

di anlatm›flt›. "Biz de böyle yap›yo-

ruz" demiflti. Bu arada kasetleri tek

tek teype koyan arkadafl›n "aaaa...

bunlar bofl kaset, yanl›fl göndermifl-

ler galiba!" diyen flaflk›n sesi geli-

yordu. ‹nanmayan arkadafllar hafif

bir mahçuplukla "do¤ruymufl, ses

kayd› için göndermifller" demeye

bafllad›lar. 

‹lk teybe okuma iflini Sat› Tafl

yapm›flt›. Sonra tek tek hepimiz de-

falarca okuduk. Hepimiz ilk oku-

malar›m›z›n ne kadar kötü, tutuk ve

kekeleyerek oldu¤unu duydu¤u-

muzda hem kendimize hem birbiri-

mize gülüyorduk ama, temiz ve aji-

tatif bir okuman›n emek vermeden

olamayaca¤›n›, Day›'n›n ne kadar

hakl› oldu¤unu da görmüfltük. Daha

sonra Day›'ya hepimizin teyp olay›-

na inanmakta zorluk çekti¤imizi an-

latt›¤›m›zda "Oligarflinin mahkeme-

lerinde 1 May›s'› savunmak çok

önemli bir ifltir. Önce buna inana-

caks›n›z. Yapt›¤›n›z ifli ciddiye ala-

caks›n›z. Basit ve kolay, ben nas›lsa

yapar›m diye düflünmeyecek, haz›r-

l›k yapacaks›n›z." demiflti. Mahke-

meye ç›kt›¤›m›zda, hakl›l›¤›m›z› ve

meflrulu¤umuzu anlatan savunmala-

r›m›z› okurken kendinden emin ve

güçlü seslerimiz doldurdu mahke-

me salonunu. 

Ustam›z›n verdi¤i küçük ama

anlaml› derslerinden biriydi. ""YYaapp--

tt››¤¤››nn››zz iiflflii cciiddddiiyyee aallaaccaakkss››nn››zz!!""
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Devrimci hareketin hayat›n her

alan›nda geliflen mücadelesi, yo¤un

karfl›-devrimci sald›r›lar› da berabe-

rinde getiriyordu. 12 Temmuz, bü-

yük sald›r›lar›n ilklerinden biriydi.

Fakat sald›r›lar durmayacakt›; çün-

kü devrimci hareketin öncülü¤ün-

deki devrim mücadelesi, 12 Tem-

muz’a ra¤men sürüyordu. 

Mart 1990 kararlar›ndan biri

askeri e¤itim amac›yla cephe geri-

sinin de¤erlendirilmesiydi. Bu

do¤rultuda bir kamp oluflturuldu.

Pek çok yönetici kadro bu kamp›n

kuruluflunda görev ald›. Asl›nda

kamp›n oluflturulmas›nda birçok

bak›mdan zorluklar, yokluklar söz

konusuydu. Fakat iki olgu, bbiirriinnccii--

ssii Day›’n›n al›nan karar› hayata ge-

çirmekteki kararl›l›¤›, bu anlamda

da hiçbir “olmaz”a teslim olmama-

s›, iikkiinncciissii,, ayak sürüyen baz›lar›na

ra¤men, devrimci hareketin emekçi

kadrolar›n›n fedakarl›klar›, kamp›

adeta yoktan varetti. Bu kamp›n ya-

rat›lmas›ndaki irade, ›srar, emekçi-

lik, fedakarl›k, örnek al›nacak, ders-

ler ç›kar›lacak önemdeydi. 

12 Temmuz, 16-17 Nisan gibi

katliamlara ra¤men döneme iliflkin

kararlaflt›r›lan hiçbir hedeften vaz-

geçilmedi. Evet, o hedeflere ulafl›l-

mas› belki biraz zaman alacakt›,

ama vazgeçilmeyecekti.  Ne olursa

olsun, daha ileri ad›mlar atma döne-

miydi. ““DDaahhaa hh››zzll›› kkooflflmmaall››yy››zz”” ve

““CCeessaarreett ddaahhaa ffaazzllaa cceessaarreett”” bu

dönemin kadrolara, militanlara yol

gösteren temel fliarlar› oldu. Her iki

slogan da Day›’n›n politikalar›nda

somutlaflt›. 

O r t a d o ¤ u ’ d a

Irak’a yönelik em-

peryalist kuflatma

ve sald›r›, ilerici, sol

güçlerin “yeni dün-

ya düzeni” karfl›s›n-

da bir ss››nnaavv›› gibiy-

di. Devrimci hare-

ket bu s›nav›, Da-

y›’n›n komutas›nda

verecek olman›n

avantaj›na sahipti.

O Day› ki, Türkiye

solunda anti-emper-

yalist eylem çizgisi-

nin yerleflmesinde, gelenekleflmesin-

de çok özel bir rolü vard›.

Daha yeni bir hareket olarak ör-

gütlenirken, diyelim ki, Hollan-

da’n›n MMoolluukkaall›› gerillalara, Belçi-

ka’n›n KKaattaannggaall›› gerillalara sald›r›-

s›, dünya da belki de sadece bizim

ülkemizde protesto edilmiflti. (Söz-

konusu protestolar 1977-78’de ger-

çekleflti.) Day›’n›n daha sonra anla-

t›rken vurgulayaca¤› gibi, o an Mo-

lukal› gerillalar›n ülkesinin veya

Katanga’n›n dünya üzerindeki yeri-

ni bile bilmiyorlard› belki, ama em-

peryalizmin yerini biliyorlard› ve

bu yeterliydi. Tüm yoldafllar›n› anti-

emperyalist mücadele ve enternas-

yonalist dayan›flma bak›fl aç›s›yla

biçimlendirmiflti Day›.  

““HHeerrkkeessee aayykk››rr››”” 

oollssaa ddaa,, ddeevvrriimmee uuyygguunn!!

Emperyalizmin Körfez kuflatma-

s›nda bu yüzden devrimci hareketin

hiçbir tereddütü olmad›. Yaklafl›k 7-

8 ay boyunca kitlesel boyutta olsun,

silahl› boyutunda olsun, anti-em-

peryalist mücadelede çok yo¤un bir

süreç yafland›.

Bu mücadele, hem üüllkkee içinde

hem ddüünnyyaa ççaapp››nnddaa yank›lar yarat-

t›. Solun bir kesiminin emperyaliz-

min Körfez sald›r›s›n› kendisi için

bir “f›rsat” olarak gördü¤ü, kiminin

“it dalafl›” de¤erlendirmesiyle anti-

emperyalist tav›rdan uzak durdu¤u

bu dönemde, devrimci hareketin

tavr› çok farkl›yd› ve bu fark›, Day›

sonraki de¤erlendirmelerinde flöyle

özetleyecekti:

“Bir kez daha ayk›r› olmufl, bafl-

kalar›n›n yapt›klar›n›n tam tersini

yapm›flt›k. Emperyalizmin henüz

her fleyiyle teslim alamad›¤› dünya-

daki bir k›s›m örgütler, tavr›m›za

kat›lmakta gecikmediler, ideolojik

tavr›m›z, eylemlerimizle birleflince,

bu ayn› zamanda unutulmaya yüz

tutmufl anti-emperyalist tav›r al›fl›

yeniden hat›rlatan bir kk››vv››llcc››mm ol-

mufltu.” (Kongre Raporu)

Devrimci hareketin sosyaliz-

mi savunma kararl›l›¤› da, ha-

kim rüzgarlara boyun e¤meme

tavr›n›n bir baflka göstergesidir.

Emperyalizm, Gorbaçov ihane-

tiyle iflbirli¤i halinde ad›m ad›m

sosyalist sistemi tasfiye sürecini

gelifltirirken, solun büyük bölü-

mü hala karfl›-devrimin fark›nda

de¤ildi. Devrimci hareket, hem

Gorbaçov revizyonizmi karfl›s›nda,

hem geliflen karfl›-devrimler karfl›-

s›nda netti. 

Netlik asl›nda MMaahhiirrlleerriinn siya-

sal tespitlerinden ve 1970’ler bo-

yunca Day›’n›n önderli¤inde oluflan

flekillenmenin sonucuydu. Solda

sosyalist sisteme iliflkin iki e¤ilim

vard› o dönemde. Birincisi TKP’de

somutlanan ve ideolojik, politik

olarak SBKP’yi ““mmeerrkkeezz”” gören

yaklafl›md›. ‹kincisi ise, sosyalist

ülkeleri “sosyal eemperyalist”

olarak de¤erlendiren yaklafl›md›.

Bu kesimler de ÇKP’yi, AEP’i

“merkez” gören bir tutum içindey-

diler. Devrimci hareketin yaklafl›m›

ise bunlardan farkl›yd›. Her iki

“kampa” da dahil dahildi. Hatt bu

yüzden devrimci hareketin tavr›

““oorrttaayyoollccuulluukk”” olarak da adland›-

r›lm›flt›r. Oysa mesele, ayaklar›n›
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kendi topra¤›na basmak, kendi bey-

niyle düflünmek meselesiydi. Devri-

mi dünyan›n Türkiye’sinde yapaca-

¤›m›z› unutmamak ve kendi Mark-

sist-Leninist sandalyesinde otur-

makt›. Ve Day› iflte bu noktada her

türlü “tabi olma” iliflkisini ve her

türlü faydac›l›¤› reddeden ilkeli bir

tutumun sahibi oldu. 

Ve ilginçtir, karfl›-devrim rüzgar-

lar› tüm gücüyle eserken, SSCB

baflta olmak üzere tüm sosyalist ül-

kelerin tarihsel kazan›mlar›n› savu-

nan da, bir zamanlar›n “SBKP flube-

leri” de¤il, devrimcilerdi. SBKP’yi,

AEP’i “k›blesi” gibi görenler, onla-

ra iillkk ss››rrtt ççeevviirreennlleerr oldular. 

OOlluummssuuzzlluukkllaarr›› 

oolluummlluulluukkllaarraa 

ddöönnüüflflttüürreenn bbiirr öönnddeerrlliikk

Oligarflinin sald›r›lar›, 16-17 Ni-

san 1992’de hareketin üst düzey

kadrolar›n›n da içinde oldu¤u 11

devrimcinin katledilmesiyle sürdü.

12 Temmuz 1991 ve k›sa süre sonra

yaflanan 16-17 Nisan katliam›n›n

ard›ndan birçok kesimde yayg›n ka-

n›, devrimci hareketin bir daha to-

parlanamayaca¤›yd›.

Oysa, bu beklenti, daha bafltan

destans› direniflle bofla ç›kar›lm›flt›.

Özellikle Çiftehavuzlar direnifli oli-

garflinin tüm hesaplar›n› bozacak

bir direnifl olarak geçti tarihe. Dire-

nifl öyle bir coflku ve kararl›l›k yay-

m›fl, “bayra¤›m›z ülkenin her tara-

f›nda dalgalanacak” fliar› öylesine

benimsenmifl ve üstlenilmiflti ki,

devrimci hareketin kadrolar›, savafl-

ç›lar›, taraftarlar› bulunduklar› her

yerde öfkeyle oligarfliden hesap sor-

maya girifltiler. Katliam› izleyen

günlerde polis adeta “soka¤a ç›ka-

maz” oldu. 

12 Temmuz katliam›n› izleyen

günlerde ortaya ç›kan tepki, olmas›

gerekenin alt›ndayd›. Day›, 12 Tem-

muz sonras› de¤erlendirmelerde bu

sorunu aç›kça ortaya koyarak, bunu

da bir ee¤¤iittiimmee ççeevviirrddii.. 17 Nisan

sonras› emirsiz talimats›z geliflen bu

cevap, iflte bu e¤itimin sonucuydu.

Yetersizlikleri, zay›fl›klar›m›z› ört-

bas etmeyip e¤itim konusu haline

getirmek, darbeleri siyasi zaferlere

çevirmenin ilk ad›m›yd›. Ve Day›,

önderlik etti¤i ony›llar boyunca ya-

flanan her darbede bunu eksiksiz ya-

pand›.   

YY››kkaammaayyaann ddaarrbbee,, 

ggüüççlleennddiirriirr!!

Devrimci hareket, oligarflinin in-

fazlar›, katliamlar›, kaybetmeleri al-

t›nda parti yolunda ilerlerken, 1133

EEyyllüüll 11999922’de bir darbeyle karfl›

karfl›ya geldi. Bu, ilk akla geldi¤i

gibi, oligarfli cephesinden gelen bir

darbe de¤ildi. Bu kez söz konusu

olan “iç”ten gelen bir darbe, bir iha-

netti. Yeryüzünde bir devrimci ön-

derin bafl›na gelebilecek ender olay-

lardan biriydi. Ve Day›, tarihin bu

s›nav›ndan da geçmek zorunda ka-

lacakt›. 

Darbeci bir güruh, 13 Eylül’de

yurtd›fl›ndaki merkez üste, Day›’y›

tutsak ederek hareket yönetimine el

koydu. Onlar hareket yönetmeyi ta-

limatlar vermekten ibaret san›yor-

lard›. Öyle olmad›¤›n› daha ilk bir-

kaç günde anlayacaklard› ama art›k

ihanetin yoluna girmifllerdi. 

Darbeci güruh taraf›ndan tutsak

edildi¤i andan sürecin belli bir çö-

züme kavufltu¤u zamana kadar ge-

çen sürede, herkes, Day›’n›n tüm ta-

v›r ve davran›fllar›nda, DDaayy››’’yy›› DDaa--

yy›› yyaappaann özelliklere bir kez daha ta-

n›k oldu. Day›’n›n en baflta gelen

kayg›s›, ne kendi can›, ne kendi gü-

venli¤iydi; onun tek kayg›s› hare-

ketti. Her tu¤las›nda eme¤inin oldu-

¤u, “çocu¤um ö¤retmenim özgürlü-

¤üm herfleyim” dedi¤i hareketin bu

olumsuzluktan sa¤ salim ç›kmas›y-

d›. Bu nedenle, öncelikle darbeyi

düflmana yans›tmadan, harekete en

az zarar verecek biçimde çözmeye

çal›flt›. Day›’n›n bu giriflimleri, ha-

rekete dair en ufak kayg› duyma-

yan, kendi can derdine düflmüfl dar-

beciler taraf›ndan sonuçsuz b›rak›l-

d›. Fakat, Day›’n›n cüreti, nice badi-

relerden geçmifl güçlü iradesi ve

kendine güveni karfl›s›nda darbeci-

ler acizdi. Bu nedenle, Day›’y› tut-

sak ettikleri günler boyunca bile ge-

liflmelerin inisiyatifi asl›nda Da-

y›’n›n elindeydi. Sorun önce ileri

kadrolar düzeyinde çözülmeye çal›-

fl›ld›, bundan çözüm ç›kmay›nca da

1993 bafl›nda darbe kadrolara ve

tüm kitleye aç›kland›. Her iki afla-

mada da Day›, iradesini çok net ola-

rak hhaarreekkeettiinn kkaaddrroollaarr››nnaa tteesslliimm

eeddeenn bir tav›r ortaya koymufltu.

1984’te ölümüne karar verme hak-

k›n› da yoldafllar›na veren Day›,

darbe sürecinin her aflamas›nda da

kadrolar›n iradesine uyaca¤›n› taah-

hüt ediyordu. O, devrimci hareketin

kadrolar›na güveniyordu. 

Nitekim, darbenin aç›klanmas›-

n›n hemen ard›ndan devrimci hare-

ketin kadro ve taraftarlar› ezici ço-

¤unlukla darbecileri mahkum edip

lanetlediler. Darbecilik fiilen afl›l›r-

ken tüm kadrolar›n kolektif karar›

olarak al›nan kararda “Deli saçma-

s› da olsalar, darbeci iddialar›n sa-

dece bize leke sürmeye çal›flt›¤› için

bile olsa tart›fl›laca¤›, bunun için

yap›lacak toplant›ya darbecilerin

de ça¤r›laca¤› ve tüm iddialar›n›

savunmalar› için can güvenlikleri

dahil her koflulun sa¤lanaca¤›...”

belirtildi. Bu, her fleyden önce Da-

y›’n›n kendine güveniydi. Neticede

darbeciler bu ça¤r›lara cevap ver-
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Düflün ggerçe¤e ddönüfltü¤ü

yerdi KKurulufl KKongresi. 

Düflün iilk ssahibiydi DDay›.

Sonra oo ddüfle, bbinlerce DDev-

Gençliyi oortak eetmifl, oonlar-

la yyeni bbir hareket öörgütle-

miflti. OO hhareket nnice

zorlu¤u DDay›’yla aaflm›fl vve

iflte bbugüne ggelinmiflti... 



meyip kaçmay› ve ihanetlerini sür-

dürmeyi tercih ettiler. Ama art›k ya-

pabilecekleri bir fley yoktu. Batak-

l›k onlar› bekliyordu. Devrimci ha-

reket, Day›’n›n önderli¤inde bu al-

çakça ihaneti altederek devrim yü-

rüyüflüne devam etti. 

Day›’n›n darbeci çete taraf›ndan

tutsak edildi¤i süreçte kaleme ald›¤›

ve ““KKiirrlleettiillmmeenniinn GGüünnllüü¤¤üü”” ad›n›

verdi¤i günlükle, ""BBiirr KKaarraa MMii--

zzaahh;; HHaarreekkeettiimmiizzddee DDaarrbbee”” bafl-

l›kl› yaz›lar›, hem Day›’n›n iradesi-

ni, sahipleniflini ve o koflullarda bi-

le hareketin esenli¤i için düflünme-

ye, üretmeye devam ediflini yans›-

tan tarihi belgelerdir. 

Bir di¤er tarihsel tav›r, darbeci

ihanet çetesinin sol taraf›ndan bü-

yük ölçüde sahiplenilmesi, ayn› sü-

reçte oligarflinin de sald›r›lar›n› ar-

t›rmas›yla karfl› karfl›ya kal›nan ku-

flatman›n yar›lmas›yd›. ““HHeerr flfleeyyee

vvee hheerrkkeessee rraa¤¤mmeenn”” do¤ru olan›

yapabilmenin zaman›yd› flimdi ve

Day›’n›n “kuflatmay› yaraca¤›z” de-

yiflindeki kararl›l›k, tüm kadrolara,

taraftarlara gereken özgüveni tafl›-

yordu. 

Darbe, önderli¤i yok etmek iste-

miflti; ama tarihin tecellisine bak›n

ki, darbe süreci, öönnddeerrlliikk bbiilliinncciinnii

daha da güçlendirirken, kadrolar›n,

taraftarlar›n Day›’y› daha yak›ndan

tan›malar›na vesile olan bir süreç

oldu. 

BBaazzeenn ““tteekk bbiirr kkiiflflii”” yyeetteerr

hheerr flfleeyyii ddee¤¤iiflflttiirrmmeekk iiççiinn!!

1,5 y›l içerisinde 12 Temmuz,

16-17 Nisan katliamlar› ve 13 Eylül

ihaneti gibi üç büyük darbeyle karfl›

karfl›ya kalm›flt› hareket. 

Darbe öncesi süreçte, parti düflü

çok yayg›nlaflmaya, s›kça dile geti-

rilmeye bafllam›flt›. Bu beklenti ge-

liflen mücadelenin yaratt›¤› bir bek-

lentiydi. Hemen darbe arifesinde

yap›lan “Partinin arifesindeyiz”

tespiti de bu beklentinin maddi ze-

minini gösteriyordu zaten. Ama

darbenin ertesinde pek kimsenin ak-

l›nda yoktu parti; bbiirr tteekk kkiiflflii hhaarriiçç.. 

O bir tek kifli, oligarflinin ve em-

peryalizmin katliamlar›na ra¤men,

hareketin yaflad›¤› büyük ihanete

ra¤men partileflebilece¤imize inan-

m›flt›. Partileflme bunlara verilecek

tarihi bir cevap olacakt›.

1993 1 May›s’›nda alanlar, ay-

lard›r “Devrimci Sol’un iki kanad›”

diye yaz›p duranlar› tekzip ediyor-

du. Alanlar, devrimci hareketin bit-

ti¤ine, da¤›ld›¤›na dair spekülas-

yonlar› ve beklentileri tekzip edi-

yordu. ‹hanetin üzerinden sadece

7,5 ay geçmiflti ve tafl›nan dev pan-

kartlarda yazd›¤› gibi ““DDeevvrriimm YYüü--

rrüüyyüüflflüümmüüzz SSüürrüüyyoorr””du. Bu slo-

gan, kuflatmalar› yaran, ihanetleri

alteden iradenin ifadesiydi. 

1994 1 May›s'›nda ise, Devrimci

Sol Güçler, darbe ihanetine ra¤men

8 bin kiflilik bir kitleyle fiiflli Abidei

Hürriyet’teydiler. Bu büyük ve cofl-

kulu kortejin temel slogan› hareke-

tin yenilmezli¤ini anlat›yordu:

""UUmmuudduunn AAdd›› DDeevvrriimmccii SSooll""!!

Fakat asl›nda o gün, o alanda gö-

rünmese de tarihi önem tafl›yan bafl-

ka bir fley daha yaflan›yordu. Mey-

danlarda "Umudun Ad› Devrimci

Sol" slogan›n›n at›ld›¤› günlerde,

meydanlardan uzakta, gizlilik ko-

flullar›nda toplanan kongrede umu-

dun yyeennii aadd›› konuyordu. 

1978’de, Devrimci Yol tasfiyeci-

li¤ini çeflitli konular›n yan›s›ra

““ppaarrttiilleeflflmmee ssüürreecciinnii kkeennddiillii¤¤iinn--

ddeenncciillii¤¤ee bb››rraakkmmaakkllaa”” elefltirerek

Devrimci Sol’un kurulufluna önder-

lik eden Day›, iflte dört bir yandan

kuflatmaya karfl› verilen bir savafl›n

ard›ndan hareketin önüne yine bu

hedefi koymufl, bunun olabilece¤i-

ne kendisi inanm›fl ve kadrolar› da

buna inand›rm›flt›. 

DDüüflfl,, DDaayy››’’yyllaa GGeerrççeekk!!

Parti Kurulufl Kongresi 1 Ma-

y›s’tan bir süre önce toplanm›flt›. Ve

bir süredir dikkat çeken o “suskun-

lu¤un” arkas›ndaki neden de buydu.  

K›z›ldere’den bu yana hiç vaz-

geçilmeyen hedef, hiç unutulmayan

düfltü Parti. ‹flte nihayet onun için

toplan›lm›flt›. Day›, kongrenin aç›fl

konuflmas›n› yaparken flöyle diyor-

du: “Yoldafllar, Bu kongreyi düzen-

leyebilmemiz için çok uzun zaman

geçti. Bu uzun zaman, bu kongrenin

tarihi oluflumudur. Bu tarihte, ac›la-

r›m›z, sevinçlerimiz, flehitlerimiz,

ihanetler ve kahramanl›klar vard›r.

... Sizlere ve halk›m›za verdi¤imiz

sözü yerine getirmeliydik. Parti Ku-

rulufl Kongresi'ni toplamak art›k bir

zorunluluktu.”

O aç›l›fl konuflmas›nda s›k s›k

flehitlere at›f yapacakt› Day›. 

Devrim sürecinin hiçbir aflama-

s›na, hiçbir örgütlenmeye flablonlar-

la bakmayan Day›, Kongreyi de öz-

gün bir anlay›flla flekillendirmektey-

di. Bir kere, klasik kal›plar›n d›fl›n-

da oldukça uzun zaman süren bir

kongreydi bu. Toplu tart›flmalar›n

d›fl›nda, kadrolarla bizzat Day› tara-

f›ndan tek tek tart›flmalar, de¤erlen-

dirmeler yap›l›yor, geçmifl, gelecek,

her fley tart›fl›l›yordu. 

Kadrolar, 1974’ten beri hareke-

tin her fleyine önderlik eden Dursun

Karatafl’›n önderli¤inde toplanm›fl-

lard› yine. Hareketin önderi olarak

Kongre’ye kat›lacaklar› belirleyen

de esas olarak Day› olmufltu. Ve

flimdi, bu tarihsel ad›m›n at›lmas›y-

la birlikte o da iradesini Parti Kon-

gresi’ne devrediyordu. 

‹lk de¤erlendirmeler, tart›flmalar

sonucunda Parti ve Cephe’nin kuru-

luflunun ilan edilebilece¤ine karar

verilerek, kadrolar›n ortak karar›yla

Kongre, “Devrimci Halk Kurtulufl

Partisi ve Cephesi Kurulufl Kongre-

si” olarak adland›r›ld›. 

Kurulufl Kongresini izleyen

1994 Eylül’ünde, henüz Parti’nin

kuruluflu ilan edilmeden, Day›,

Frans›z emperyalizmi taraf›ndan ül-

keye girifl yaparken tutsak al›nd›. 

“Devrimci Sol önderine özgür-

lük” sloganlar› at›l›yordu meydan-

larda. Fakat asl›nda Day› art›k, bafl-

ka bir s›fat tafl›yordu: DHKP Genel

Sekreteri. Parti kurulmufl ve ilk Ge-

nel Sekreterli¤i’ne de do¤al olarak

‘Her fleye vve hherkese rra¤men’

do¤ru oolan› yyapabilmenin zza-

man›yd› flflimdi vve DDay›’n›n

“kuflatmaya yyaraca¤›z” ddeyi-

flindeki kkararl›l›k, ttüm kkadro-

lara, ttaraftarlara ggereken ööz-

güveni ttafl›yordu. 
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Day› seçilmiflti. 

ZZoorr ssüürreeççlleerriinn yyooll aaçç››cc››ss››,, 

PPaarrttii’’nniinn kk››llaavvuuzzuuyydduu;;

hheepp ööyyllee kkaallaaccaakk!!

Parti’nin kuruluflunu izleyen ilk

büyük toplumsal olay Gazi ayaklan-

mas›yd› ve Parti’nin iradesi, gücü,

bütün görkemiyle Gazi ayaklanma-

s›nda kendini gösterecekti. 

Day›, illegalitenin gerekli k›ld›¤›

k›s›tl›l›klar nedeniyle, baz› anlarda

ayaklanman›n gelifliminin yans›ma-

lar›n› tam izleyemiyordu. Fakat Ga-

zi’deki geliflmeleri tahlil ederken,

Gazi’nin orta yerindeymifl gibiydi ve

asl›nda “gibi”si de fazlayd›. Oraday-

d› o. Ali Haydar Çakmak’›n, Sezgin

Engin’in, Fadime Bingöl’ün yan›ba-

fl›ndayd›. Baflka zamanlarda, baflka

olaylarda da öyle olmufltu hep. 

1996 Ölüm Orucu’nu, 2000-

2007 Büyük Direnifli’ni an an yafla-

m›fl, oligarfliyle yürütülen bu önemli

çarp›flmalara komuta etmiflti. Bu sü-

reçlerdeki ›srar, kararl›l›k ve sabr›,

kadrolar›, taraftarlar› seferber ede-

bilmesi, yaln›z b›rak›ld›¤›nda tek

bafl›na olabilme ve sürdürebilme cü-

retinin gösterilmesi, yukar›daki de-

yimimizle söylersek, Day›’y› Day›

yapan özellikleri, bir kez de bu tari-

hi çarp›flma vesilesiyle ortaya ç›ka-

r›yordu. Her koflulda, her dönemde

bu istikrar›, ilkelili¤i, tutarl›l›¤›, cü-

reti gösterdi¤i için Day›’yd› zaten. 

Parti’nin ilan›n› izleyen eylemler

de onun yerlefltirdi¤i cürete uygun-

du. 1980 öncesinde eski baflbakan-

lardan Nihat Erim’e, bakanlardan

Gün Sazak’a yönelebilen eylem çiz-

gisi, Day›’n›n siyasi cüretinin bir

yans›mas›yd›. O cüret, 1996’da bir

gökdelenin 25. kat›nda ülkemizin

en büyük tekelci burjuvalar›na yö-

nelen cüretti. 

Gazi’yi onbinlerin Cephe bay-

raklar› alt›nda yürüdü¤ü 1995-96 1

May›slar› izledi. Mahir Çayan’›n ve

Day›’n›n resimleri yanyana tafl›n›-

yordu bu 1 May›s’ta. Herkes bili-

yordu ki, e¤er bugün Cepheliler ye-

niden partilerine kavuflmufllarsa,

Mahir’in mücadelesi bugün partili

olarak devam ettirilebiliyorsa, bun-

da belirleyici pay, Day›’n›nd›. 

Susurluk sürecinde, soldaki çar-

p›kl›klara karfl› amans›z bir ideolo-

jik mücadele yürütüldü, o ideolojik

mücadelenin kurmay› oydu. ““SSuu--

ssuurrlluukk ddeevvlleettttiirr””i durmaks›z›n ve

b›kmadan tekrarlad›. Susurluk’ta

gecekondu semtlerinin meydanlar›-

n› dolduran yoksullar›n aras›nda,

içindeydi. Kitlelerin taleplerinin,

özlemlerinin tercüman› ve onlar›n

yanl›fla kanalize edilmesinin önün-

deki barikatt›. 

Onunla ayn› yerde yaflayanlar,

asla baflka bir ülkede olduklar›n›

hissetmezlerdi zaten. Oras›, onun

oldu¤u yer, gerçekten 24 saat Türki-

ye’nin, Türkiye’deki mücadelenin

konufluldu¤u ve solundu¤u bir yer-

di. Bu yüzden asl›nda, klasik her-

hangi bir sürgün gibi, “ülkesinden

uzakta flehit düfltü” sözü Day›’ya

hiç mi hiç uymayan bir sözdür. O

hiç uzakta kalmad› ülkesinden. Ön-

derli¤iyle, Türkiye halklar›n›n s›n›f-

lar mücadelesinin önündeydi hep;

zorluklar, engeller karfl›s›nda de-

vrim kervan›n›n ilerleyece¤i yolu

açt›. Gidilecek yolda k›lavuzluk

yapt›.  

Day›’n›n Türkiye devrimine ön-

derlik sürecindeki belli bafll› aflama-

lar› özet de olsa aktarmaya çal›flt›¤›-

m›z bu yaz› dizisini, Day›’n›n Kon-

gre kapan›fl konuflmas›nda flu sözle-

riyle bitiriyoruz; ki bu sözler, Da-

y›’n›n bugün de tüm yoldafllar›na

hem talimat›, hem vasiyetidir:

“Yoldafllar, Partimiz halk›m›z›n

tek umududur. Bu umudu büyütmek,

gelifltirmek bizim elimizdedir. ... Ül-

kemiz devrime gebedir. ... Ülkemiz

devrimi, dünyan›n herhangi ülke-

sindeki bir devrim olmayacakt›r.

Devrimimiz Ortado¤u’dan Balkan-

lara, Asya’ya kadar, hatta dünyay›

etkileyecek büyük bir devrim ola-

cakt›r. 

Partimiz bu büyük amac›n öncü-

südür. Bu onuru tafl›mak, bu misyo-

nu baflarmak ve ona lay›k olmak gö-

revi sizlere daha büyük sorumluluk-

lar yüklüyor.”

- son - 

HHaallkkllaarr››mm››zz››nn vvee bbiizzlleerriinn bbaa--
flfl›› ssaa¤¤oollssuunn.. DDaayy››’’mm››zz››nn aann››ss››
öönnüünnddee ssaayygg››yyllaa ee¤¤iilliiyyoorruuzz.. 

TTVV’’ddeenn iillkk dduuyydduu¤¤uummuuzzddaa
ddaahhaa öönncceelleerrii oolldduu¤¤uu ggiibbii uuyy--
dduurrmmaa bbiirr hhaabbeerr oollaarraakk ddüüflflüünn--
ddüükk.. SSaaaattlleerr iilleerrlleeddiikkççee ddoo¤¤rruu
oolldduu¤¤uunnuu öö¤¤rreennddiikk.. BBiirrççookk
dduuyygguuyyuu bbiirr aarraaddaa yyaaflflaadd››kk.. 

ÖÖllüümmssüüzzllüü¤¤ee uu¤¤uurrllaadd››kkllaarr››--
mm››zz››nn aacc››ss›› yyaakkaarr iiççiimmiizzii.. AAmmaa
bbuu aacc›› ççaarreessiizzlleeflflttiirrmmeezz bbiizzii,,
aakkssiinnee ddaahhaa ddaa ggüüççllüü kk››llaarr.. PPaa--
yy››mm››zzaa hhaappiisshhaanneeddeenn öö¤¤rreenn--
mmeekk ddüüflflttüü DDaayy››’’nn››nn ööllüümm hhaa--
bbeerriinnii.. GGaazzii’’yyee,, hhaallkk››mm››zz››nn bbaa¤¤--
rr››nnaa ggeelleennee kkaaddaarr hhaayykk››rrdd››kk
aacc››mm››zz››,, iinnaanncc››mm››zz›› vvee ggöösstteerrddii--
¤¤ii yyoollddaa iilleerrlleeyyeecceekk oolluuflfluummuu--
zzuunn kkaarraarrll››ll››¤¤››nn››.. BBuunnuunnllaa bbeerraa--
bbeerr kkeeflflkkeelleerr ggeeççmmeeddii ddee¤¤iill iiççii--
mmiizzddeenn...... 

KKaarraallaadd››llaarr oollmmaadd››,, hhaallkkllaarr››--
mm››zz››nn vvee bbiizzlleerriinn ggöözzüünnddee eenn
uuffaakk bbiirr kkuuflflkkuu yyaarraattaammaadd››llaarr..
HHaarreekkeettiimmiizz vvaarr oolldduu¤¤uunnddaann
bbuuggüünnee nniiccee zzoorrlluukkllaarrllaa kkaarrflfl››--
llaaflfl››lldd››.. DDaayy››’’mm››zz››nn öönnddeerrllii¤¤iinnddee
bbuu zzoorrlluukkllaarr›› aaflflmmaass››nn››,, hheepp
BB‹‹ZZ oollaarraakk yyüürrüümmeessiinnii bbiillddiikk.. 

BBuunnddaann ssoonnrraa OO’’nnssuuzz ddee--
vvaamm eeddeeccee¤¤iizz yyüürrüümmeeyyee,, yyaa--
rraatttt››¤¤›› uummuudduummuuzzuu bbüüyyüüttmmee--
yyee.. YYeerrii ddoollmmaayyaaccaakk bbiilliiyyoorruuzz..
TTüümm bbuunnllaarraa rraa¤¤mmeenn;; 

BBiilliiyyoorruuzz kkii oo bbüüyyüükk ggüünnee
kkaaddaarr oollaann yyoolluummuuzzuu ddaahhaa kkaa--
rraarrll›› vvee iinnaannççll›› yyüürrüüyyeeccee¤¤iizz.. 

BBiilliiyyoorruuzz kkii oo bbüüyyüükk ggüünnüü eerr
yyaa ddaa ggeeçç aarrmmaa¤¤aann eeddeeccee¤¤iizz
DDaayy››’’mm››zzaa vvee hhaallkkllaarr››mm››zzaa.. 

BBiilliiyyoorruuzz kkii DDüünnyyaayy›› bbiirr kkeezz
ddee TTüürrkkiiyyee’’ddeenn ssaarrssaaccaa¤¤››zz..
SSöözz vveerriiyyoorruuzz bbuunnuunn iiççiinn nnee
ggeerreekkiiyyoorrssaa yyaappmmaayyaa.. 

DDaayy››’’mm››zz››nn aann››ss›› öönnüünnddee
ssaayygg››yyllaa ee¤¤iilliiyyoorruuzz.. 

Bak›rköy Kad›n Kapal›
Tutukevi Özgür Tutsaklar›

Tutsaklardan

Day›’ya
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““UUyyuuflflttuurruuccuuyyaa,, FFuuhhuuflflaa VVee

YYoozzllaaflflmmaayyaa HHaayy››rr”” diyen, TTeemmeell

HHaakkllaarr dernekleri üyelerinin yarg›-

land›klar› davada, halen 20 kifli tu-

tuklu bulunuyor. Davada yarg›lanan

98 kifli için, 10 bin 400 y›l ceza is-

tenmiflti.

Tutuklanmalar›na ve a¤›rlaflt›r›l-

m›fl müebbete varan cezalarla yarg›-

lanmalar›na sebep suçlar›, fuhufla,

uyuflturucuya karfl› olmakt›. Karfl›

olmakla yetinmeyip, fuhuflu, uyufl-

turucuyu engellemek, gençlerimizi

bu batakl›ktan ç›karmak için müca-

dele etmek, halk› zehirleyen uyufl-

turucu tacirlerini, kad›n sat›c›lar›n›

engellemek, ““UUyyuuflflttuurruuccuuyyaa,, FFuu--

hhuuflflaa VVee YYoozzllaaflflmmaayyaa HHaayy››rr”” diye-

rek kampanya örgütlemekti. Kam-

panya çerçevesinde paneller, semi-

nerler, kültürel faaliyetler, yürüyüfl-

ler yapmakt›.

Bu büyük ““ssuuççllaarr››”” iflledikleri

için, 7 Aral›k 2006’da, polisler tara-

f›ndan kap›lar› balyozlarla k›r›ld›,

eflyalar› talan edildi, üyeleri gözalt›-

na al›n›p tutukland›. 

Tehlikeliydiler, halk›n sorunla-

r›yla ilgileniyorlard›. Tehlikeliydi-

ler, halk›n uyuflturucu, fuhufl, ku-

mar, yozlaflma batakl›¤›nda çürütül-

mesine karfl› mücadele ediyorlard›.

Tehlikeliydiler, çünkü bunlar› yap-

t›kça, bu düzenin alt›n› oyuyorlard›.

Sömürü ve soygun düzeni bu çü-

rümüfllük üzerinde ayakta duruyor-

du. Halk› eroinle, esrarla uyufltur-

dukça düzen yafl›yordu. Fuhufl, ge-

cekondular›n yoksul sokaklar›na

kadar girdikçe, çürümüfl düzenleri-

nin ömrü biraz daha uzuyordu. Bu

politikan›n sonucu olarak, arkas›na

polisin gücünü alan fuhufl ve uyufl-

turucu mafyas› aleni çal›fl›r hale

gelmifltir.

Uyuflturucu, fuhufl, kumar, halk›

yozlaflt›rman›n yan›nda, devletin

bilgisi ve onay› dahilinde çal›flan

mmiillyyoonn ddoollaarrll››kk karl› sektörlerdir.

Fuhufl, uyuflturucu çetelerinde, maf-

ya gruplar› içinde sürekli olarak po-

lis ve emniyet müdürlerinin ve yar-

g›dan orduya devlet görevlilerinin

ç›kmas› elbette tesadüf de¤ildir. 

BBuu,, ddüüzzeenniinn yyaarraattmmaayyaa ççaall››flfltt››--

¤¤›› bbiirr bbaattaakkll››kk ttaabblloossuudduurr.. Gele-

ceklerini bu batakl›kta görenler, ba-

takl›¤›n kurutulmas›n› en büyük suç

olarak de¤erlendirdiler.

HHaallkk››nn SSoorruunnllaarr››yyllaa

‹‹llggiilleenneemmeezzssiinniizz

Yozlaflmaya karfl› mücadele

edenleri iki y›ld›r tutuklu yarg›layan

devletin, en büyük suçlamalar›ndan

birisi ““hhaallkk››nn ssoorruunnllaarr››yyllaa iillggiilleenn--

mmeekk””tir.

Evet, Temel Haklar Federasyo-

nu, yozlaflmaya karfl› kampanyas›n-

da halk›n en temel sorunlar›ndan bi-

risini gündemine alm›fl, mücadele-

nin çok çeflitli biçimlerini kullana-

rak, istikrarl› bir çal›flma yürütmüfl-

tü. Denilebilir ki, bu kampanya de-

mokratik mücadelenin nas›l ele

al›nmas› gerekti¤ini de ö¤reten bir

kampanya idi.

Mücadele oldukça etkili oldu ‹s-

tanbul genelinde. ‹nsanlar, bu konu-

daki eylemleri alenen destekliyor,

bu desteklerini polisin karfl›s›nda da

ortaya koymaktan çekinmiyordu.

Baz› semtlerde batakl›ktaki gençler

o batakl›ktan çekilip al›nm›flt› bu

kampanya sayesinde. Yani, s›radan

bir yozlaflma karfl›t› eylem de¤ildi

söz konusu olan. Bir bas›n aç›kla-

mas›, bir kaç yerde bildiriyle baflla-

y›p bitmemiflti. Sonuç al›yordu. Bu

mücadelede bedeller göze al›nm›fl,

kampanyaya halk›n kat›l›m› ve ör-

gütlenmesi sa¤lanm›fl, kumardan,

fuhufltan, uyuflturucudan rant elde

edenlere birçok yerde geri ad›m at-

t›r›lm›flt›.

Kampanyan›n alan› da geniflti;

22 ilçesi olan bu büyük flehrin

17’sinde örgütlüydü Temel Haklar.

Dolay›s›yla, yozlaflmaya karfl› mü-

cadele ça¤r›lar›, ‹stanbul’un hemen

her soka¤›n› dolafl›yordu... Fakat,

kampanya, iflte tam da bu nedenle

düzeni fazlas›yla rahats›z etmiflti. 

Savc› iddianamesinde diyordu

ki; polis uyuflturucuya, fuhufla karfl›

““aann››nnddaa vvee ggeerreekkllii flfleekkiillddee mmüüddaa--

hhaallee”” eettmmiiyyoorr iken, bu kifliler; ““ffuu--

hhuuflfl yyaappmmaakk vvee yyaapptt››rrmmaakk,, kkuummaarr

ooyynnaammaakk vvee ooyynnaattmmaakk,, uuyyuuflflttuurruuccuu

aall››pp--ssaattmmaakk vvee kkuullllaannmmaakk ggiibbii ssuuçç--

llaarr sseebbeebbiiyyllee ttoopplluummddaa mmeeyyddaannaa

ggeelleenn rraahhaattss››zzll››¤¤›› ssuuiissttiimmaall ((eeddii--

yyoorrllaarr))””..
Tam da burada devlet suçunu iti-

raf ediyor: Polis, uyuflturucuyla, fu-

huflla mücadele etmiyor. Bu aç›k za-

ten; fakat, savc› görevini yapmayan

polisi, toplumu yozlaflt›ranlar› de-

¤il, yozlaflmaya karfl› mücadele

edenleri suçlu olarak görüyor. Di-

yor ki; hhaallkk››nn ssoorruunnllaarr››yyllaa iillggiilleenn--

mmeekk ““ssuuiissttiimmaall””dir.. 

Düzen yozlaflt›racak, düzen fu-

huflu, uyuflturucuyu yayacak, yay›l-

mas›na göz yumacak, fakat halk bu-

na karfl› örgütlenmeyecek, mücade-

le etmeyecek; örgütlendi¤inde, ey-

AKP, Yozlaflmaya Karfl›
Mücadeleyi Suç Say›yor!

Yozlaflmaya karfl› mücade-
le eden devrimciler, 

Aral›k 2006’dan bu yana,
hala tutuklu!

SUÇLARI: ‹stanbul’un 22
ilçesinin 17’sinde uyuflturu-

cu sat›lmas›n›, fuhufl
yapt›r›lmas›n› engellemek

için mücadele etmek!

‹STENEN CEZA: 10 bin y›l!

YOZLAfiMAYA KARfiI
MÜCADELE ETMEK SUÇ

DE⁄‹LD‹R!

Oligarflik Düzen, Yozlaflman›n
Nedeni Ve Hamisidir



lem yapt›¤›nda bu ““ssuuçç”” say›lacak.

Gözalt›lar, tutuklamalar ve ““tteerröörr””

suçlamas› gündeme getirilecek...

Gözalt›larla, tutuklamalarla hal-

k›n sorunlar›na çözüm üretmesinin,

bunun için mücadele etmesinin,

halk kültürünün yayg›nlaflt›r›lmas›-

n›n önü de kesilmek istendi. Halk

kültürünü gelifltirmeye çal›flan kküüll--

ttüürr mmeerrkkeezzlleerrii yyeerriinnee bbaattaakkhhaannee--

lleerriinn yay›lmas›, halk›n sorunlar›yla

ilgilenen demokratik kurumlar yeri-

ne fuhufl evlerinin olmas› düzenin

ifline gelmektedir.

Oligarflinin istedi¤i halk, düflün-

meyen, çözüm üretmeyen, haks›z-

l›klara tepki göstermeyen örgütsüz

halkt›r. Yozlaflt›r›lm›fl, örgütsüz b›-

rak›lm›fl halk, hak isteyemez, kendi-

sine dayat›lana boyun e¤mekten

baflka çaresi yoktur. Böyle bir halk,

iktidarlar›n kulu, kölesi haline geti-

rilebilir. ‹flte, AKP iktidar›n›n da

görmek istedi¤i halk tipi budur.

Peki, demokratik kitle örgütleri,

halk›n sorunlar› ile ilgilenmeyip ne

yapacak? AKP iktidar›, onun polisi,

yarg›s› diyor ki; demokratik kitle

örgütleri, sadece demokrasicilik

oyununda vitrin görevi görmelidir.

Gerçekte, kafalar›ndaki politika,

““ddüüzzeennee kkaarrflfl›› oollaann kkiittllee öörrggüüttlleerrii--

nnii yyaaflflaattmmaammaa”” politikas›d›r. 

AAhhllaakkss››zzllaarr››nn 

NNaammuussssuuzzllaarr››nn 

HHiizzmmeettiinnddeekkii  HHuukkuukk
Ne yozlaflmaya karfl› mücadele

ediyorlar diye derneklerin bas›lma-

s›na, ne de insanlar›n gözalt›na al›-

n›p tutuklanmalar›na hukuki bir k›-

l›f uydurmak mümkün de¤ildi. Fa-

kat, zaten buna ihtiyaç duymad›lar.

Örne¤in, savc›; ““FFuuhhuuflflaa,, UUyyuuflfl--

ttuurruuccuuyyaa vvee YYoozzllaaflflmmaayyaa HHaayy››rr””

kampanyas›n›n,  ““DDHHKKPP//CC öörrggüü--

ttüünnüünn aaçç››kk aallaann ffaaaalliiyyeettii”” oldu¤u-

nu iddia ediyor, yozlaflmaya karfl›

““YYüürrüüyyüüflfl DDeerrggiissii’’nnddee çç››kkaann hhaa--

bbeerr vvee pprrooppaaggaannddaa iiççeerriikkllii yyaazz››--

llaarr””› da buna kan›t  gösteriyordu.

Yasad›fl›l›k, hukuksuzluk daha

kurumlar›n bas›lmas›ndan, insanla-

r›n gözalt›na al›nmas›ndan itibaren

geçerliydi. Örne¤in, önce Ozan Ya-

y›nc›l›k’›n kap›lar›n› k›rarak içeriye

girmifl, çal›flanlar›n› gözalt›na al-

m›fl, arama karar›n› ssoonnrraaddaann ç›-

karm›fllard›.

Tutuklamalar›n ço¤u, uyuflturu-

cu taciri bir gizli tan›¤›n ““tteeflflhhiissii--

nnee((!!))”” dayand›r›l›yordu. Öyle bir

tan›k ki, kendisini dövdüklerini id-

dia etti¤i 50 kifliyi, aradan 4 ay geç-

mesine karfl›n tek tek teflhis ediyor-

du(!). Yine, polis gözalt›na ald›¤›

kimi insanlara tehditle ifade imzala-

tarak, delil yaratmaya çal›fl›yordu.

Her gün birileri gözalt›na al›n›p, da-

va kapsam›nda tutuklan›rken, dos-

yaya gizlilik karar› al›narak, avukat-

lar›na tutuklanan kiflilerin aleyhin-

deki delilleri de¤erlendirme imkan›

verilmemiflti.

Delile, kan›ta gerek yoktu. Polis

devrimci kimlikleriyle tan›d›¤› kifli-

leri, yozlaflmaya karfl› kampanya

yürüten Temel Haklar üyelerini gö-

zalt›na alm›fl ve tutuklatm›flt›. Dü-

zenin hukuku, uyuflturucu tacirleri-

ni, fuhufl yapan ve yapt›ranlar›, yoz-

laflman›n sorumlular›n› de¤il, bun-

lara karfl› mücadele edenleri yarg›-

lamak için iflledi. Örne¤in, bu ülke-

de hukukunun yozlaflmay› yayanlar

için 10 bin y›l ceza istemiyle dava

açt›¤› görülmüfl fley de¤ildir.

47’si tutuklu 98 kifli hakk›nda is-

tenen 10 bin 400 y›ll›k ceza, 2 y›l›

bulan tutukluluk, bu hukuksuzlukla

birlikte de¤erlendirildi¤inde, halk›

yozlaflt›rman›n bir devlet politikas›

oldu¤u gerçe¤i daha somut görülür.

BBuu ooppeerraassyyoonn,, aayynn›› 

zzaammaannddaa öörrggüüttlleennmmee 

hhaakkkk››nnaa ssaalldd››rr››yydd›› 
Savc› iddianamesinde flöyle di-

yor; ““hheemmeenn hheemmeenn ‹‹ssttaannbbuull''uunn

hheerr mmaahhaalllleessiinnddee kkuurruullaann TTeemmeell

hhaakkllaarr ddeerrnneekklleerrii””......

Hemen tüm Temel Haklar der-

neklerinin polislerce bas›lmas›n›n,

çal›flanlar›n›n tutuklanmas›n›n alt›n-

da yatan nedenlerden birisi de iflte

bu cümlede ifade edilmifltir.

Rahats›zl›¤›n nedeni aç›kt›r. 

Düzenin yasalar› çerçevesinde

kurulmufl, yasal derneklerin örgüt-

lenmesinden rahats›zl›k duyulmak-

tad›r. Oysa, örgütlenmek en meflru

ve dahas› yasal hakt›r. Söz konusu

derneklerin en temel amac› zaten

halk› örgütlemektir.

Oligarfli diyor ki, yasal yasad›fl›

olmas›n›n bir önemi yok, bu düzene

karfl› bir örgütlenmeye izin verme-

yiz. Yasalar bunu engellemeye ye-

terli de¤ilse, komplo kurar›z, yasa,

hukuk tan›may›z, ama bir yolunu

bularak çal›flmalar›n› engelleriz.

Temel Haklar derneklerinin ör-

gütlenmesini engellemek, sald›r›la-

r›n alt›nda yatan bafll›ca nedenler-

dendir. Bu düzenin y›llard›r devrim-

ci, demokratik kurumlara yönelik

politikas›d›r. Periyodik gözalt› ve

tutuklamalarla, çeflitli bask› yön-

temleriyle bu kitle örgütlerinin ör-

gütlenmesi, kurumlaflmas› engel-

lenmeye çal›fl›lmaktad›r. Gerekçe,

kimi zaman düzenin yozlaflt›rma

politikas›na karfl› yürütülen kam-

panya, kimi zaman en s›radan de-

mokratik eylemler, hatta bir piknik,

bir karikatür sergisi bile olabilmek-

tedir. Düzen için, yap›lan çal›flma-

n›n biçiminin önemi yok, önemli

olan bu çal›flmay› yürüten kiflilerin,

sömürü ve zulüm düzenine karfl›

olan devrimciler olmas›d›r.

20 devrimci, düzenin yozlaflma-

n›n hamisi oldu¤unun kan›t› olarak

halen hapishanede tutsaklar. Düzen

onlara, yozlaflmaya karfl› mücadele

etmenin bedelini ödetiyor. Fakat

aç›k ki, bedel ödense de, yozlaflma-

ya karfl› mücadele ve hercfleye ra¤-

men örgütlenme sürecek. 

27Yozlaflmaya Karfl› Mücadelede
Tutuklananlar, Serbest B›rak›ls›n!

Yozlaflma, kendili¤inden bir olgu
de¤ildir. Onu yaratan, körükleyen

YOKSULLUKTUR. 
Yozlaflmaya karfl› mücadele, 

ayn› zamanda yoksullu¤a karfl›
mücadeledir. 

Yoksullu¤un, adaletsizli¤in, eflit-
sizli¤in yokedilemedi¤i yerde, yoz-

laflma da yokedilemez. 
Yozlaflma salt soyut bir “ahlaki”

mesele de¤il, ekonomisiyle, politi-
kas›yla tüm sisteme iliflkin bir

meseledir. 
Yozlaflmaya karfl› mücadelemiz,

iflte bu yüzden, yoksullu¤a, adalet-
sizli¤e, eflitsizli¤e karfl› mücadele-

mizin bir parças›d›r. 



Devrimciler yozlaflmaya karfl›

mücadele ettikleri için, halk› yoz-

laflmaya karfl› mücadeleye ça¤›rd›k-

lar› için dernekleri bas›ld›, yüzlerce-

si gözalt›na al›nd›, iflkenceden geçi-

rildi ve flu an hala onlarcas› tutuklu. 

Devrimciler, düzenin flimflekleri-

ni üzerine çekecek ne yapm›fllard›?

Cevap yal›nd›: ““FFuuhhuuflflaa,, kkuummaarraa,,

uuyyuuflflttuurruuccuuyyaa,, yyoozzllaaflflmmaayyaa HHAA--

YYIIRR”” demifllerdi. 

Kim “EVET” der fuhufla, kuma-

ra, uyuflturucuya, yozlaflmaya? Dü-

zenin hangi kurumu; AKP’si

CHP’siyle düzen partileri, medyas›,

savc›s› hakimiyle yarg›s›, tekelci

patronu, generali, polisi, jandarma-

s›, YÖK’ü k›sacas› kim fuhufla, ku-

mara, uyuflturucuya, yozlaflmaya

evet der? 

Hiçbirinin a¤z›ndan böyle bir

evet duymad›k. O halde yozlaflma-

ya karfl› ç›kan devrimcilerin dernek-

leri neden bas›lm›fl, neden yüzlerce-

si gözalt›na al›n›p tutuklanm›fl, ne-

den haklar›nda binlerce y›l cezalar

istenmektedir?.. Ortada bir ççeelliiflflkkii

yoktur asl›nda. Çünkü bu durum

pek çok örnekte oldu¤u gibi düze-

nin kendi politikalar›n› gizlemesin-

den baflka bir fley de¤ildir. 

‹‹flflbbiirrlliikkççiilleerr YYoozzllaaflflmmaayyaa 

KKaarrflfl›› OOllaammaazzllaarr

Emperyalist kültür, ulusal kültü-

rü, halk›n öz kültürünü yok eden,

halk› kendi kültürüne yabanc›laflt›-

ran bir kültürdür. Emperyalizm sö-

mürgesi olan ülkelerde kültürel an-

lamda da sömürüsünü hayata geçi-

rir. Halk›n kültürünü yok edip kendi

yoz kültürünü egemen hale getire-

rek, tahakkümünü perçinler. 

Emperyalist yoz kültür, kendine,

kendi sorunlar›na yabanc›laflmad›r.

Tüketim kültürüdür. Bencillik, bi-

reyciliktir. Ülkemizi emperyalistle-

re peflkefl çeken iflbirlikçiler de bu

kültürden beslenirler ve halka bu

kültürü tafl›rlar. 

Emperyalizmin yeni sömürgesi

olan ülkemizin ekonomisinden, si-

yasetine, kültüründen, e¤itimine her

politikada emperyalizmin damgas›

vard›r. Bu anlamda, emperyalistler,

halk›m›z›n sefaletinden, açl›ktan,

iflsizlikten, ölümlerimizden, zengin-

liklerimizin çal›nmas›ndan sorumlu

olduklar› gibi, ülkemizdeki kültürel

dejenerasyondan, yozlaflmadan da

sorumludurlar. 

Yozlaflma ve dejenerasyon tek

tek insanlar›n tercihi olarak günde-

me gelen fleyler de¤ildir. Tam tersi-

ne bir politikan›n, belli ssoossyyoo--eekkoo--

nnoommiikk kkooflfluullllaarr››nn ssoonnuuccuu ve ürü-

nüdür. Düzenin sahipleri yozlaflma-

ya karfl› olamazlar. Emperyalizm ifl-

birlikçilerinin yozlaflmaya karfl› ol-

malar› demek, gerçekte emperyaliz-

me karfl› olmalar› demektir. Oysa

düzenin sahipleri emperyalist efen-

dileriyle birlikte halk›n yoksullaflt›-

r›lmas›ndan ve yozlaflt›r›lmas›ndan

sorumludurlar. AAmmeerriikkaann öözzeennttiissii,,

AAvvrruuppaa hhaayyrraann›› iflbirlikçiler, ülke-

mizi 50 y›ld›r “Küçük-Amerika”

yapmaya çal›flan politikalar›yla

yozlaflmadan emperyalistler kadar

sorumludur. 

‘‘‹‹ssllaammcc››’’ ‹‹kkttiiddaarrddaa 

AArrttaann YYoozzllaaflflmmaa

Fuhufl, uyuflturucu, kumar, çete-

leflme... yozlaflman›n bafll›ca araçla-

r›d›r. Hemen her y›l ortaya konulan

istatistikler yozlaflman›n boyutlar›-

n›n artt›¤›n› gösteriyor. ‹statisti¤in

sahipleri de düzenin kendi kurumla-

r›d›r ve bu sonuçlar gizlenemez hal-

dedir. 

Fuhufl alabildi¤ine yayg›nlafl-

m›flt›r. Hemen her mahallede, art›k

cadde ortas›nda ve aleni flekilde,

gözler önünde yap›lmaktad›r...

Uyuflturucu kullan›m› art›yor, uyufl-

turucu kullan›m yafl› gittikçe düflü-

yor. Liseler, ortaokullar yayg›n

uyuflturucu kullan›m alanlar› duru-

munda. Gerçek böyledir. Gencecik

beyinler uyuflturuluyor, zehirleniyor

ve bunal›ma sürükleniyor... Kumar,

mahalle aralar›ndaki kahvehaneler-

den devletin flans oyunlar›na kadar

her yere yay›lm›flt›r. 

Yozlaflma bunlarla s›n›rl› ele al›-

nabilecek bir gerçeklik de¤ildir. Fu-

huflun, uyuflturucu kullan›m›n›n art-

mas›n›n sonucu; tecavüzlerin, h›r-

s›zl›¤›n, doland›r›c›l›¤›n, intiharla-

r›n, adam öldürmelerin artmas›d›r. 

Uluslararas› Göç Örgütünün ra-

porlar›nda Türkiye’nin “kad›n tica-

reti ve fuhuflta merkez üs haline gel-

di¤i” ortaya konuluyor. Yine ülke-

miz internette çocuk pornosuna ilgi

gösteren ülkeler içinde ““bbiirriinnccii”” ç›-

k›yor. Türkiye “uyuflturucu kaçakç›-

l›¤›n›n da merkezlerinden biri” du-

rumundad›r. Uyuflturucuda, cinsel

sapk›nl›kta, kumarda, tecavüzlerde,

h›rs›zl›kta, doland›r›c›l›kta aarrtt››flfl vvee

yyaayygg››nnll››kk,, islamc›l›¤›yla övünen

AAKKPP iikkttiiddaarr››nnddaa oolluuyyoorr.. ‹çki ya-

saklar› getirerek göz boyayan AKP

iktidar›n›n iflbafl›nda oldu¤u, Fet-

hullahç›lar’›n polisten bürokrasiye

kadar devletin her kademesinde ku-

rumlaflt›¤› bir dönemde yaflan›yor

bunlar. 

Yoksullaflt›rma, yozlaflman›n

nesnel zeminini yaratmaktad›r; an-

cak eklemek gerekir ki; yozlaflma

bizzat bbiirr ppoolliittiikkaa oollaarraakk sistemli

biçimde pompalanmaktad›r. Bu an-

lamda da toplumun en genifl kesim-

lerini etkisi alt›na alabilmektedir.

Düzen tüm kurumlar›yla bu politi-

kan›n içindedir. Her fleye muktedir

olduklar›n›, devletlerinin güçlü ol-

du¤unu iddia edenler, neden uyufl-

turucuyu, fuhuflu, kumar›, sapk›n-

l›klar› engelleyemiyorlar? Engelle-

YOZLAfiMADAN YANA, 
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yemezler, çünkü düzen bunlardan

beslenmektedir. Kokuflan, çürüyen

düzen halk› da çürütmeye çal›fl›yor. 

DDüüzzeenn TTüümm KKuurruummllaarr››yyllaa

YYoozzllaaflfltt››rr››yyoorr

Düzenin polisi, jandarmas›,

M‹T’i, sözde “toplumun huzuru ve

güvenli¤i” için vard›r. Yozlaflma

toplumun huzurunu ve güvenli¤ini

tehdit eden bir olgu olmas›na kar-

fl›n, bu kurumlar, b›rak›n bunlara

karfl› mücadeleyi, adeta bu meka-

nizman›n bir parças›d›rlar. Bu ku-

rumlar kendileri yozlaflm›fl, yozlafl-

man›n orta¤›, kayna¤› durumuna

gelmifllerdir. Bir polisin, bir jandar-

man›n uyuflturucu, fuhufl çetesinin

içinden ç›kmas› ss››rraaddaann olaylardan

olmufltur. Belli periyodlarla yap›lan

göstermelik fuhufl, uyuflturucu, ku-

mar operasyonlar›yla kendilerini te-

miz göstermeye çal›fl›rlar. Oysa her-

fley gözlerinin önünde ve hatta iiççllee--

rriinnddee cereyan etmektedir. 

Düzenin polisi, jandarmas›, yoz-

laflmaya karfl› ç›kan halka, devrim-

cilere sald›r›rken yozlaflman›n kay-

na¤› olan batakhaneleri, uyuflturucu

çetelerini korur ve kollarlar. BBaattaakk--

hhaanneelleerriinn öönnüünnddee nnööbbeett ttuuttaarrllaarr..

BBaattaakkhhaanneelleerr sseerrbbeesstt,, bbuunnaa kkaarrflfl››

mmüüccaaddeellee ssuuççttuurr.. 

Düzenin yarg›s›n›n yozlaflmaya

neden olanlara yaklafl›m›yla, yoz-

laflmaya karfl› mücadele edenlere

iliflkin tutumu, kimin nas›l yozlafl-

t›rd›¤›n›n da kkaann››tt›› durumundad›r.

Öyle bir yarg› ki, kumara, fuhufla,

uyuflturucuya, çeteleflmeye hay›r di-

yen insanlar›, mahallesinden bunla-

r› temizlemeye çal›flanlar› tutuklu-

yor. Bu yarg› düzenin yarg›s›d›r. Bu

yarg› mahkeme salonlar›nda “ ssiizz

nnaass››ll bbuunnllaarr›› yyaappaarrss››nn››zz??”  diyerek,

““KKeennddiinniizzii nnaass››ll ddeevvlleettiinn yyeerriinnee

kkooyyaarrss››nn››zz”” diyerek devrimcilerden

hesap sormaya çal›fl›yor. Devrimci-

ler soruna sahip ç›km›fllar, düzenin

yaratt›¤› ve çözemeyece¤i sorunlar

karfl›s›nda kendi mücadelelerini ör-

gütlemifllerdir. Bundan daha meflru

ne olabilir? 

Devrimciler için haz›rlanan iddi-

anamelerde “Cebir ve fliddet kulla-

narak... bbaaflflkkaa bbiirr ddüüzzeenn getirmeye

teflebbüs etmek" deniyor. Do¤ru

devrimciler uyuflturucunun, fuhu-

flun, kumar›n, çeteleflmenin olmad›-

¤› bir düzen, öyle bir toplum istiyor-

lar. DDeemmeekk kkii düzenin yarg›s› tersi-

ni savunuyor. DDeemmeekk kkii uyuflturucu

kullan›m›ndan, fuhufltan, yayg›n

kumardan memnunlar. Buna karfl›

mücadele edenlerden rahats›zlar! 

Üniversitelerin bafl›ndaki YYÖÖKK

de yozlaflmay› sahiplenen kurumla-

r›n bafl›nda gelir. Yozlaflma ve deje-

nerasyonun üniversitelerden sökü-

lüp at›lmas› için her türlü olana¤a

sahip YÖK, bugüne kadar tek bir-

fley yapmad›¤› gibi, yozlaflmaya

karfl› mücadele eden ö¤rencisini

üniversiteden at›p uzaklaflt›rarak,

polise, jandarmaya teslim ederek

yozlaflman›n karfl›s›nda de¤il yan›n-

da oldu¤unu göstermifltir. 

AAKKPP’’ssii CCHHPP’’ssii MMHHPP’’ssiiyyllee tüm

düzen partileri iktidar koltuklar›nda

ald›klar› kararlarla, alt›nda imzalar›

olan uygulamalar›yla, yarg›ya mü-

dahaleleriyle, polisi, jandarmay› ha-

rekete geçirmeleriyle ülkemizdeki

tüm zulüm ve sömürü politikalar›n-

dan sorumludurlar. Yozlaflmadan,

bunun sonuçlar›ndan sorumludur-

lar. Hiçbir düzen partisinin, iktidar›

muhalefetiyle uyuflturucuya, fuhu-

fla, kumara, çeteleflmeye karfl› dur-

du¤una, buna yönelik ciddi bir fley

yapt›¤›na tan›k olmad›k. Vaatlerin-

de dahi geçmez bunlar. Halk›n so-

runlar› ilgilendirmez bunlar›. Hal-

k›n eme¤inden çal›nanlar›, ülkenin

zenginliklerini nas›l soyacaklar›n›n

hesab›ndad›rlar. 

YYookkssuull ggeecceekkoonndduu mmaahhaalllleelleerrii

düzenin özellikle yozlaflt›rmaya ça-

l›flt›¤›, bunun için özel politikalar

uygulad›¤› yerlerin bafl›nda gelir.

Neden çünkü, düzenin iflsiz, yoksul,

aç b›rakt›¤› insanlar memnuniyet-

sizdir, potansiyel olarak düzen için

tehlikedir. Bu potansiyeli tehlike ol-

maktan ç›karman›n, düzen için za-

rars›z hale getirmenin temel yolu

yozlaflt›rmakt›r, dejenere etmektir. 

Hiç kuflkusuz yozlaflman›n, yoz-

laflt›rman›n en önemli araçlar›ndan

biri de ddüüzzeenniinn bbaass››nn yyaayy››nn oorrggaann--

llaarr››dd››rr.. Medya, dizileri, filmleri ve

çok çeflitli programlar›yla yozlafl-

may› körükleyen, alttan alta öven

düzen kurumlar›n›n bafl›nda gelir.

Burjuva medya bu noktada da dev-

rimcileri hedef al›r. Yozlaflmaya

karfl› ç›kan devrimcileri y›k›c› “te-

röristler” olarak sunar kitlelere.

Uyuflturucuya, kumara, fuhufla, çe-

teleflmeye karfl› ç›kt›klar›n›, buna

hay›r dediklerini anlatmaz. 

YYoozzllaaflflmmaayyllaa SSaaddeeccee 

DDeevvrriimmcciilleerr MMüüccaaddeellee EEddeerr

Ülkemizde yozlaflma korkunç

boyutlara varm›flt›r. Bu tablo halk›n

sorunlar›n› daha da büyüten bir tab-

lodur. Yozlaflma de¤erlerin yitimi-

dir. De¤erlerini yitirmifl insan varo-

lamaz, yaflayamaz, direnemez. So-

runlar›na çözüm üretemez. 

Bu tablo karfl›s›nda düzenin sa-

hipleri; ordusu, polisi, jandarmas›,

M‹T’i, düzen partileri, medyas›,

yarg›s›, tekelci burjuvas›, toprak

a¤as›, YÖK’ü, valisi-kaymakam›-

belediyesiyle göstermelik olarak

dahi sorunun üzerine gitmezler.

Çünkü esas›nda onlar yozlaflmay›

bir tehdit olarak görmezler. Onlar›n

tehdit olarak gördükleri düzene kar-

fl›, düzenin yozluklar›na karfl› mü-

cadele eden devrimcilerdir. 

Yozlaflma, görmezden gelineme-

yecek önemde bir sorundur. Ve dev-

rimciler, sadece devrimciler yozlafl-

may› durdurabilir, bu sorunu çöze-

bilir. Devrimcilerin y›llarca hapis-

lerde yatma pahas›na, polisin, çete-

lerin kurflunlar›na hedef olma paha-

s›na yürüttükleri yozlaflma karfl›t›

mücadele tek bafl›na bunun kan›t›-

d›r. Ülkemizin yeni sömürgeleflme

sürecine girdi¤i 1950’lerden bugü-

ne geçen süreç de, düzen partileri-

nin yozlaflmay› engelleyemeyece¤i-

nin apaç›k kan›t›d›r. Sorunun çözü-

mü bugünkü koflullar aç›s›ndan her

alanda örgütlenmek, halk›n de¤erle-

rini mücadele içinde korumak, yoz-

laflman›n kaynaklar›na karfl› mili-

tanca mücadele etmektir; sorunun

nihai çözümü ise aç›k ki, iktidar de-

¤iflimindedir. 
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Y) Yozlaflmaya, Fuhufla, Uyufl-

turucuya karfl› mücadele ettiler di-

ye, 9988 kkiiflfliiyyee 1100 bbiinn 44 yyüüzz yy››ll hhaappiiss

cceezzaass›› isteniyor; Sizden, öncelikle

bu cezayla ilgili yorumunuzu ö¤-

renmek istiyoruz. 

Oya AAslan: 2004 y›l›n›n bafl-

lang›c›nda Avrupa Birli¤i’ne uyum

ad›na temel ceza kanunlar›nda de¤i-

fliklikler yap›ld›. Ceza sistemini ve

anlay›fl›n› de¤ifltirdiklerini iddia etti-

ler. O dönemde baz› kesimler de-

mokrasinin geldi¤ini söyleyip bu

de¤ifliklikleri yüceltiyorlard›. Asl›n-

da bizim k›saca “Yozlaflmaya ha-

y›r!” diye isimlendirdi¤imiz bu dos-

ya ile o dönem alk›fllanan kanunlar-

la hak ve özgürlükleri nas›l ask›ya

alabileceklerini, düflünceyi aç›klama

özgürlü¤ünün nas›l yok edilebilece-

¤ini, örgütlenme özgürlü¤ünün “ör-

güt üyesi” olma gerekçesiyle nas›l

rahatl›kla çi¤nenebildi¤ini gördük.

‹ddiay› destekleyen ciddi deliller

olmad›¤› halde soruflturma aflama-

s›nda kiflilerin özel ve aile yaflamla-

r›, çal›flma özgürlükleri ihlal edildi,

kifliler teknik ve fiziki takip ile iz-

lendi. Bas›n aç›klamalar›na kat›lan

kiflilerin bile görüntülerinin arfliv-

lendi¤ini iddianamenin aç›klanma-

s›yla ö¤rendik. Çünkü soruflturma

gizli sürmüfl ve avukatlar›n dosyala-

r› inceleme haklar› k›s›tlanm›flt›. 

‹kitelli’de 2 kiflinin uyuflturucu

satt›klar›, Fatih Sultan Mehmet Ma-

hallesi’nde 4 kiflinin h›rs›zl›k yapt›-

¤› ve bir ailenin uyuflturucu sat›p

kad›n pazarlad›¤›, Gazi’de 3 kiflinin

fuhufl yapt›klar›, iki kiflinin ise

uyuflturucu satt›klar› iddias›yla dö-

vülmesi, bu davada ““aannaayyaassaall ddüü--

zzeennii oorrttaaddaann kkaalldd››rraaccaakk”” nitelikte

örgütsel suç olarak de¤erlendiril-

mifltir. Suçlama konusu ile yap›lan

eylemler aras›nda bir paralellik yok. 

Müflteki beyanlar›na --ssaaddeeccee

bbuunnllaarraa-- dayan›larak kimi san›klar

yasad›fl› örgütün yöneticisi, kimisi

yasad›fl› örgüt üyesi olmak iddias›y-

la yarg›lan›yor. Örgüt yöneticisi

olarak tarif edilen kifliler kendi so-

rumluluk alan›nda bulunan kiflilerin

tüm eylem ve fiillerinden sorumlu

tutulmaktad›rlar. Eyleme kat›lan ki-

flilerin her fiili ise aayyrr›› bbiirr ssuuçç ola-

rak tan›mlanmaktad›r. 

Her san›k hem örgüt üyesi ol-

mak, hem de kiflileri darp etmek su-

çundan cezaland›r›lmak istenmekte-

dir. Bu cezalar da yar› oran›nda art›-

r›lmaktad›r. K›sacas› bu ceza mik-

tarlar› davan›n yasad›fl› örgüt davas›

gibi görülmesinden, soruflturman›n

bir “terörle mücadele”ye çevrilme-

sinin sonucudur. 

Y) HHuukkuukk bbuu ddaavvaaddaa kkiimmddeenn

yyaannaa ttaavv››rr aalldd››??

Oya AAslan: Davaya iliflkin ilk

soruflturma 19 A¤ustos 2006’da

bafllad›. O zamandan, ‹stanbul’da

Cephe imzas›yla yap›lan eylemlerin

Temel Haklar ve Özgürlükler Der-

nekleri Federasyonu taraf›ndan or-

ganize edildi¤i iddias›yla tüm der-

nekler, kültür merkezi ve dergi bü-

rolar›n›n kap›s› kamera ile izlenmifl,

bu kurumlara girip ç›kan kifliler ta-

kip edilmifltir. ‹ddiaya iliflkin suçlar

hakk›nda da polis taraf›ndan sadece

ma¤dur/müfltekilerin beyanlar› al›n-

m›fl, iki gizli tan›k dinlenmifltir. 

Bunlara dayan›larak da bilindi¤i

gibi, 7 Aral›k’ta ayn› anda 18 der-

ne¤e, bir kültür merkezinde bir der-

gi bürosunda ve bir dergi yay›m

merkezine bask›n yap›lm›flt›r. Ama

bu bask›nlardaki ayr›nt›l› arama ifl-

lemi ve teknik takiplere ra¤men, id-

diay› destekleyen delil, emare ya da

ize rraassttllaannmmaamm››flfltt››rr.. 

Dolay›s›yla 10 bin y›l ceza is-

tenen bu dosyada ellerinde sade-

ce müflteki ve gizli tan›k beyan-

lar› bulunmaktad›r. Üstelik bu ki-

flilerin beyanlar› da doktor rapor-

lar›, hayat›n ola¤an ak›fl› ve bi-

limsel verilerle çeliflecek nitelik-

tedir. 

Yürüyüfl Dergisi, baflkaca bir de-

lil gerekmeksizin CEPHE imzas›yla

yap›lan eylemleri haber yapt›¤› için

DHKP/C adl› örgütün yay›n organ›

olmakla suçlanm›flt›r. Bu derginin

yay›n yönetmenli¤ini yapan kifli

hakk›nda sadece dergi bürosuna 15

kez girip ç›kt›¤› tespit edildi¤i için

662222 yy››ll hapis cezas› talep edilmifltir. 

Delillerin niteli¤i ve kapsam›

aç›s›ndan zay›f olan bu dosyada te-

mel ve vazgeçilmez san›k haklar› ve

kiflilik haklar› da ihlal edilmifl oldu. 

Y) Bir sonraki duruflma 5 fiu-

bat'a, yani befl ay sonraya at›ld›. Du-

ruflmalar›n bu kadar ileriye at›lma-

s›n› nas›l yorumluyorsunuz?

Oya AAslan: Operasyonun bafl-

lad›¤› 7 Aral›k 2006 ile dördüncü

duruflman›n yap›laca¤› 5 fiubat

2009 aras›nda 2266 aayy geçmifl olacak-

t›r. Bu, ciddi bir ihlaldir. Adil bir

yarg›laman›n en belirgin özelli¤i,

h›zl› olmas› ve san›¤›n lehinde ve

aleyhindeki delillerin toplanmas›n›

sa¤lamak olarak anlat›l›r. Deliller

toplanam›yorsa san›k derhal serbest

b›rak›lmal›d›r. Mahkeme san›¤›n le-

hine olabilece¤ini düflündü¤ü delil-

leri kendili¤inden toplamak bir ya-

na, bizim delil toplama taleplerimi-

zi dahi kulak ard› ediyor. 

Mahkeme ““iiflfl yyoo¤¤uunnlluu¤¤uu”” nede-

niyle duruflma aralar›n›n uzad›¤›n›

söylemektedir. Ancak kifli güvenli¤i

ve özgürlü¤ü gibi temel haklar “ifl

yo¤unlu¤u” gibi gerekçelerle ask›ya

al›namaz.

Sonuç olarak flunu belirtmek is-

terim ki; terörle mücadele yasas›n-

da, ceza ve polis yasas›nda yap›lan

de¤iflikliklerle düflünce ve ifade öz-

gürlü¤ünün, kifli özgürlü¤ü ve gü-

venli¤inin, örgütlenme hakk›n›n

ciddi bir tteehhddiitt aalltt››nnddaa oldu¤u bu

dava ile bir kez daha kan›tlanm›flt›r. 

‘Bu davada vazgeçilmez
haklar ihlal edildi’

Av. OOya AAslan

AKP, Yozlaflmaya Karfl›
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bbiilleecceekklleerriinnii,, ddüüflflüünnccee öözzggüürrllüü¤¤üü--

nnüünn,, öörrggüüttlleennmmee öözzggüürrllüü¤¤üünnüünn ““öörr--

ggüütt üüyyeessii”” oollmmaa ggeerreekkççeessiiyyllee nnaass››ll

rraahhaattll››kkllaa ççii¤¤nneenneebbiillddii¤¤iinnii ggöörrddüükk.. 



Mehmet YAYLA, yozlaflmaya

karfl› mücadele etti¤i için tutukla-

nanlardan biriydi. Geçen hafta 1,5

y›l› aflk›n bir tutukluluktan sonra

tahliye edildi. Bu mücadeleye ve da-

vaya iliflkin sorular›m›z› cevaplad›. 

Y) Yozlaflmaya, fuhufla, uyufltu-

rucuya karfl› mücadele etti¤iniz için

tutukland›n›z. Bu mücadelenin

bugünkü Türkiye gerçe¤inde öne-

mi, anlam› nedir?

Mehmet YYAYLA: Asl›nda bu

soruya yerinde ve doyurucu cevab›

verebilmek için orta yafllarda bir in-

san›m›z›n yan›m›zda olmas›n› iste-

rim. Büyü¤ümüz diyebilece¤imiz

insanlar›m›zla sohbet etti¤imizde

eskiye özlemin ne kadar güçlü oldu-

¤una birçok insan tan›k olmufltur.

Elbette bunun birçok nedeni var.

Ama en önemli nedeni toplumun

her geçen gün yozlafl›yor olmas›d›r.

‹nsan iliflkilerinde düne nazaran

korkunç bir dejenerasyon var. Dün

kap›s› aç›k soka¤a ç›kabilen bir aile,

bugün komflusunu gördü¤ünde ne-

redeyse “merhaba” diyemez duru-

ma gelmifl. Paylafl›m o kadar az ve

s›n›rl› ki çok yak›n insanlar birbirle-

rine yabanc›lafl›yor. 

Uyuflturucu kullan›m› dün de

yok de¤ildi. Ama bugünkü gibi “sa-

k›z” gibi sat›lm›yordu. Her okulun

önüne inmemiflti. Bugün her köfle

bafl›nda uyuflturucu sat›fl› yap›l›yor. 

Açl›¤›n yoksullu¤un yaratt›¤›

tabloyu da gözler önüne seriyor bu

durum. Bunu kabul etmek istemi-

yor, “hay›r açl›k yoksulluk insanla-

r› bu noktaya getirmemeli” diyor-

sun. Ama sürekli bu tarz fleylerin tü-

redi¤ini görüyorsun. Öyle fleyler

yaflan›yor ki kahroluyorsun, öfkele-

niyorsun. ‹flte bu noktada düflünme-

liyiz diyorum. On kere, yüz kere,

bin kere düflünmeliyiz. Neden? Ne-

den toplum uyuflturuluyor, genç

k›zlar fuhufl bata¤›na itiliyor?! Ne-

den ülkemizde yozlaflma bu nokta-

ya geldi?! 

Halk›m›z hak etmiyor böyle ya-

flamay›. Onuruna, namusuna düfl-

kün bir halk›z. Bize dayat›lan ise

onursuzluk, namussuzluk. Dolay›-

s›yla yozlaflmaya karfl› mücadele

bizler aç›s›ndan onur, namus mese-

lesidir. Yar›nlar›m›z›n, gelece¤imi-

zin mücadelesidir.

Y) ‹ktidar ve onun polisi, sizce

neden böyle büyük bir operasyonla

cevap verdi bu mücadeleye?

MMeehhmmeett YYAAYYLLAA:: Bugüne ka-

dar gelmifl geçmifl hiçbir iktidar›n

gerçeklerin görülmesine, gösteril-

mesine tahammülü olmam›flt›r, ol-

maz da zaten. Bu düzenin do¤as›

gere¤idir. Yozlaflma nas›l bir ger-

çekse, bu düzenin sahiplerinin, yö-

neticilerinin yozlaflmay› yay›yor ol-

duklar› da di¤er bir gerçektir. Biz bu

gerçekleri var gücümüzle hayk›r-

d›k. Bundan rahats›z oldular. Çünkü

halk nezdinde teflhir oluyor, gerçek

yüzleri görülüyordu. Onlar halk›

uyutarak, yozlaflt›rarak yönetmek

istedikleri için birilerinin halk› bi-

linçlendirme çabas› onlar aç›s›ndan

kabul edilemezdi. 

Okul kap›s›nda, mahallede sen

uyuflturucuya, fuhufla, yozlaflmaya

ve çeteleflmeye karfl› bildiri da¤›t›r-

ken, bu ülkenin polisi uyuflturucu

sat›c›s›n›n, kad›n pazarlamac›s›n›n

güvenli¤ini alabiliyordu. Niye?

Çünkü o da oradan avantas›n› al›-

yor, besleniyordu. Bunu kabul etmi-

yorlarsa ‹stanbul’un göbe¤indeki

karakollar›n yan› bafl›nda neden

uyuflturucu sat›fl›na, kad›n pazarlan-

mas›na göz yumuldu¤unun cevab›n›

vermeliler. 

Yüzlerce çetenin içinde mutlaka

polisin, ordu ve yarg› mensuplar›n›n

bulunmas›n› aç›klamal›lar. Kimse

“tekil örnekler”, “münferit olay-

lar” diyerek aç›klayamaz bunlar›.

Bu duru-

mun tek

aç›klamas›

vard›r: Bu

düzen çürü-

m ü fl t ü r ,

yozlaflm›fl-

t›r. ‹ktidar›-

n›, polisini

ve di¤er ku-

r u m l a r › n ›

bu çürüme-

den, yozlafl-

madan ayr› düflünemeyiz. 

7 Aral›k 2006’da ‹stanbul’un

birçok mahallesindeki Temel Hak-

lar ve Özgürlükler Derneklerinin

büyük bir operasyonla(!) bas›lmas›,

gözalt› ve tutuklama terörü uygu-

lanmas›, halka bir gözda¤›yd›. Çün-

kü yozlaflmaya karfl› mücadele Te-

mel Haklar derneklerinin mücadele-

si olmaktan öteye geçmifl, halk›n

mücadelesi olmufltu. Yozlaflman›n

al›p bafl›n› gitti¤i bir dönemde buna

karfl› ciddi bir direncin gösteriliyor

olmas› iktidar› tedirgin etti. 

Y) Gözalt› ve tutuklama süreci-

niz nas›l geliflti? Yarg›n›n yozlaflma-

ya karfl› mücadeleye yaklafl›m› nas›l

oldu?

MMeehhmmeett YYAAYYLLAA:: 7 Aral›k’taki

gözalt› teröründen k›sa bir süre son-

ra ben de bir bas›n aç›klamas› son-

ras› Taksim Meydan›’ndan kaç›r›l›r-

cas›na gözalt›na al›nd›m ve 24 saat

dolmadan hapishanedeydim. Tek

bildi¤im fley bir kad›n›n, Sar›yer’de

yaflanan bir olayda kocas›na tekme

att›¤›m› iddia ediyor olmas›yd›.

Baflka da hiçbir fley yoktu. Benimle

birlikte 50’yi aflk›n insan sadece bu

kad›n›n beyanlar› yüzünden tutuk-

lanm›flt›. 

Dosya üzerinde gizlilik karar›

oldu¤u için avukatlar›m›z dahi bir

fley ö¤renemiyordu. 7 ay sonra iddi-

aname elimize geçti. Ama biz 7 ay

‘Yozlaflmaya karfl› olmak 
çürümüfl, asalaklaflm›fl bir düzen 
karfl›s›nda umutlu olmakt›r’

Mehmet YYAYLA

31Yozlaflmaya Karfl› Mücadelede
Tutuklananlar, Serbest B›rak›ls›n!

DDeevvlleettiinn hheerr kkuu--

rruummuu ggiibbii yyaarrgg›› ddaa

hheerr ggeeççeenn ggüünn yyoozz--

llaaflflmmaakkttaadd››rr.. YYoozzllaaflfl--

mmaayyaa kkaarrflfl›› oollaann iinn--

ssaannllaarr,, yyoozzllaaflflmmaakkttaa

oollaann bbiirr yyaarrgg›› kkuurruu--

mmuunnddaann nnee bbeekklleeyyee--

bbiilliirr kkii??!!      



boyunca hiçbir fley bilmeden F tipi

hücrelerinde tutulduk. ‹ddianame

geldi¤inde ne görelim, hakikaten de

savc› bu kad›n›n ifadelerini oldu¤u

gibi kabul edip, kimisine kad›n›n

saç›n› çekti¤i için, kimisine kocas›-

na tekme att›¤› için cezalar istiyor-

du. ‹stenen cezalar da öyle az buz

de¤ildi, müebbete kadar uzan›yor-

du. 665500 yy››ll ceza istenen arkadafllar

vard›. Onlarca insan›n her birine

110000 yy››ll››nn üüssttüünnddee ceza isteniyordu.

Akla mant›¤a s›¤mayacak o kadar

çok fley vard› ki iddianamede, gülü-

yorduk. 

‹lk mahkeme ise tam 1111 aayy ssoonn--

rraa görüldü. 11 ay keyfi ve hukuksuz

bir flekilde birçok insan›n tutuklulu-

¤u sürdürüldü. Çetelerin içinden ç›-

kan ve ACM’de görev yapan hakim

ve savc›lar›n varl›¤› koflullar›nda

buna flafl›rmamak gerekiyordu.  

fiimdi tahliye olmufl olmak insa-

n›n içine sinmiyor. Çünkü benim

durumumdan hiçbir fark› olmayan

onlarca insan içerde, hala tutuklu.

Bu bir çeliflki ve ülkemizde adaletin

nas›l iflledi¤ini gözler önüne seri-

yor. ‹ki senedir adil, haktan, hukuk-

tan yana bir yarg›lama göremedik.

Devletin her kurumu gibi yarg› da

her geçen gün yozlaflmaktad›r. Yoz-

laflmaya karfl› olan insanlar, yozlafl-

makta olan bir yarg› kurumundan

ne bekleyebilir ki?! 

Bofla ç›kart›lmam›fl hiçbir iddia

yok dosyada. Bizim dosya ülkemiz-

de hukukun nas›l tersten iflledi¤inin

en çarp›c› örneklerinden biri san›-

r›m. Bir insan› tutuklamak için önce

o kifliye ait suç teflkil edebilecek de-

lilleri, belgeleri, beyanlar› vb. poli-

sin toplamas› ve savc›l›k ile hareket

etmesi gerekir. Sonra kifli mahkeme

huzuruna ç›kar›l›r. En kaba haliyle

prosedür böyledir. Fakat bizim yar-

g›land›¤›m›z dosyada önce bizler

tutukland›k, sonra deliller yarat›l-

maya çal›fl›ld›. Hala da arkam›zdan

deliller yarat›lmaya çal›fl›lan bir

yarg›lama süreci devam ediyor. En

son mahkeme de avukatlar›m›z bile

yeni belgelerin eklendi¤ini tesadü-

fen ö¤rendiler. 

Biz iddialar›n› çürüttükçe, yeni

ifadeler, deliller yaratan bir yarg›

var. Tüm bunlar suçumuzun(!) ne

büyük oldu¤unu gösteriyor. Yozlafl-

maya karfl› mücadele ederek bu su-

çu ifllemeye devam edece¤iz. 

‹nsanlar›n eskiyi arad›¤›n› belirt-

mifltim baflta. Bu düflünce yozlafl-

may› kabullenmeyen bir düflünce

olsa da eksiktir. Biz yeniyi yarata-

bilmeli, bunu yaratabilece¤imize

inanmal›y›z. Yozlaflmaya karfl› ol-

mak çürümüfl, asalaklaflm›fl bir dü-

zen karfl›s›nda umutlu olmakt›r. Ge-

lece¤imiz ve yar›nlar›m›z için

umutlu olal›m.

Hatay’da Samanda¤ Tekkeba-

fl› gençli¤i taraf›ndan, Hayat Ve-

ren Asi Gazetesi’nin de katk› sa¤-

lad›¤› “Yozlaflmaya, Uyuflturucu-

ya Karfl› Gücümüz Birli¤imizdir”

gecesi düzenlendi. 10 Eylül günü

yap›lan gecenin aç›l›fl konuflma-

s›nda, “bu geceyi düzenlememi-

zin amac› son dönemlerde artan

yozlaflmaya, uyuflturucuya karfl›

birli¤imizi sa¤lamak ve bunun

karfl›s›nda durmak için gençli¤in

yozlaflmas›n› engellemek için bu

geceyi yapt›k” denildi. 3500 kifli-

nin kat›ld›¤› gecede Umuda Yol-

culuk isimli yerel müzik grubun-

dan sonra sahne alan Grup Yo-

rum sloganlar ve alk›fllarla karfl›-

land›. Alk›fllar eflli¤inde progra-

ma bafllayan Yorum birbirinden

güzel Arapça ve Türkçe türküler

söyledi. “‹nsanlar birbirinden ko-

par›lmaya yabanc›laflt›r›lmaya

çal›fl›l›rken bu tür etkinliklerin

yap›lmas› çok önemli”

diyerek bu tür

faaliyetlerin devam et-

mesi gerekti¤ine vurgu

yapan Yorum elemanla-

r› Harbiye Aç›k Hava

Tiyatrosu’ndaki konse-

rin çok gurur ve onur

verici bir konser oldu-

¤unu söylediler. Grup

Yorum’un ard›ndan

konser sona erdi. 
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Gelenek-

sel Hü-

seyinga-

zi fien-

likleri bu

y›l befl-

bin kifli-

nin kat›-

l › m › y l a

gerçeklefltirildi. fienlikte “Hüseyingazi

Kültür ve Araflt›rma Derne¤i Giriflimi”

de stand açarak “Direnerek Üreten

Üreterek Direnen” tutsaklar›n el ürün-

lerini sergilediler ve haz›rlad›klar› bro-

flürlerle mahallede ne tür faaliyetler ya-

pacaklar›n› anlatt›lar. Halk ozanlar›n›n

türküler söyledi¤i anma semahlarla so-

na erdi. 

YYoozzllaaflflmmaayyaa,, UUyyuuflflttuurruuccuuyyaa YYoozzllaaflflmmaayyaa,, UUyyuuflflttuurruuccuuyyaa 
KKaarrflfl›› GGüüccüümmüüzz BBiirrllii¤¤iimmiizzddiirrKKaarrflfl›› GGüüccüümmüüzz BBiirrllii¤¤iimmiizzddiirr

AKP, Yozlaflmaya Karfl›
Mücadeleyi Suç Say›yor!

““BBiizziimm yyaarrgg››llaanndd››¤¤››mm››zz

ddoossyyaaddaa öönnccee bbiizzlleerr ttuuttuukk--

llaanndd››kk,, ssoonnrraa ddeelliilllleerr yyaarraa--

tt››llmmaayyaa ççaall››flfl››lldd››..”” 

Geleneksel 
Hüseyingazi 
fienlikleri 
Yap›ld› 



AKP’ye, dini inançlar› nedeniy-

le destek veren genifl bir halk kesi-

minin oldu¤u gerçektir. AKP’nin

dini kullanarak aldatt›klar› da, as›l

olarak bu kesimlerdir. Bu kesimler,

bir  çok yan›n› be¤enmeseler de,

hatta kendilerinin yoksullaflt›r›lmas›

pahas›na s›rf “müslüman parti” ol-

du¤u için AKP’ye destek vermekte-

dirler. Oysa, AKP’nin gerçek an-

lamda bir dini, inanc› yoktur. AKP,

islam›n de¤il, emperyalizmin ve ifl-

birlikçilerin partisidir. 

AKP, islami aç›dan bak›ld›¤›nda

da helalin de¤il, haram›n iktidar›d›r.

Bunun son kan›t›, Almanya’da pat-

layan ve ucu AKP’ye uzanan DDeenniizz

FFeenneerrii doland›r›c›l›¤›d›r. Doland›-

ranlar AKP’nin ileri gelenleri ve

çevresidir. Doland›r›lanlar, AKP’ye

inançlar› zemininde destek veren

kesimlerdir.

Fakat, AKP ileri gelenlerinin bo-

¤azlar›ndan giren haram, Deniz Fe-

neri doland›r›c›l›¤› ile s›n›rl› de¤il.

Bak›n AKP yöneticilerinin zengin-

liklerine.. Bu kadar k›sa zamanda

nas›l oldu hepsi? Tayyip Erdo-

¤an’›n, Kemal Unak›tan’›n, Binali

Y›ld›r›m’›n, Abdullah Gül’ün ve di-

¤erlerinin zenginlikleri, çocuklar›-

n›n milyon dolarl›k gemileri, flirket-

leri nas›l elde edildi?

Tayyip Erdo¤an’›n serveti,

1994’te ‹stanbul Büyükflehir Bele-

diye Baflkan› seçildi¤inde 5 bin 110

YTL idi, 2005 y›l›nda kendisinin

aç›klad›¤› rakam 1 milyon 780 bin

YTL idi. Yani 11 y›lda 335555 kkaatt bü-

yümüfltü. Bugünkü serveti kuflku-

suz bunu da çok gerilerde b›rakm›fl-

t›r. 

Erdo¤an örne¤inde anlatt›klar›-

m›z, Unak›tanlar, Güller, Y›ld›r›m-

lar ve di¤erleri için de geçerlidir.

Peki, kim diyebilir ki, AKP’lilerin

bu zenginlikleri al›nteriyle kazan›l-

m›flt›r, kim diyebilir helaldir!?

Halk›n dini inançlar›n›n sömü-

rülmesinin en etkili söylemlerinden

birisi de ““zzeennggiinnllii¤¤iinn ddee yyookkssuulllluu--

¤¤uunn ddaa ttaannrr››ddaann oolldduu¤¤uu”” söylemi-

dir. Yolsuzluk yap, doland›r›c›l›k

yap, h›rs›zl›k yap, halka bunlar›n

kayna¤›n›n tanr› oldu¤unu söyle. 

Tanr›dan olmad›¤› onlarca

AKP’li milletvekilinin yarg›lanma-

y› bekleyen yolsuzluk, evrakta sah-

tecilik, ihale yolsuzlu¤u vb. dosya-

lar›ndan bellidir. Daha yak›ndan ör-

nek verirsek, AKP yöneticilerinden

fiaban Diflli’nin, AKP’li Gaziantep

Belediyesi’nin yolsuzluklar› da, ik-

tidar koltu¤unda zenginleflmenin

son örneklerindendir.

Yine yak›n zamandan bir örnek

daha verelim; Yaklafl›k bir ay önce

baflbakan taraf›ndan bir genelge ya-

y›nland›. Genelgeye göre, tüm ka-

mu kurum ve kurulufllar›ndaki ““aakk--

kkoorr aammppüülllleerrii”” çöpe at›lacak. Bu-

nun yerine 3 milyon YTL harcana-

rak enerji tasarruflu ““kkoommppaakktt fflloo--

rraassaann aammppüülllleerr”” tak›lacak.

AKP bir yandan tüm devlet ku-

rumlar›nda ampülleri de¤ifltirme ge-

nelgesi yay›nlarken, di¤er yandan

KKeemmaall UUnnaakk››ttaann’’››nn kk››zz›› Türki-

ye’de henüz üretimi olmayan bu

““ttaassaarrrruufflluu aammppüülllleerriinn”” ticaretini

yapmak için flirketlerini kurmufl

bile. Unak›tanlar›n tezgah› haz›r. 

‹flte böyle zenginlefliyorlar.

Bir yandan kendileri çal›p ç›rp›-

yor, bir yandan da yandafllar›na pefl-

kefl çekiyorlar.

Çald›klar›, dini inanc› olan ya da

olmayan, tüm yoksullar›n sofrala-

r›ndaki ekmektir. Çald›klar› emek-

çinin ücreti, köylünün ürünüdür.

Zor günler için yast›klar›n alt›nda

tutulan üç-befl kurufl parad›r. Çal-

d›klar›, hastalar›n tedavi ücretleri-

dir, çocuklar›n okul paras›d›r. Çal-

d›klar› bebelerin sütünden, çocukla-

r›n oyuncaklar›na her fleyimizdir.

K›sacas› çald›klar› en temel ihtiyaç-

lar›m›zd›r.

Fakat, AKP tüm bunlar› oturdu-

¤u iktidar koltu¤unu kullanarak

yapmaktad›r. Dolay›s›yla, AKP’nin

o iktidar koltu¤una oturmas›nda

deste¤i olanlar da, ayn› zamanda bu

harama destek vermifl olmaktad›r-

lar. Kimse “haram”›n meflru oldu-

¤unu söyleyemez. Yine gerçekleri

inkar etmeyen kimse, AKP’lilerin

aç›¤a ç›kan soygunlar›n›n, doland›-

r›c›l›klar›n›n “haram” olmad›¤›n› da

söyleyemez. Bu durumda aaçç››kk kkii,,

AAKKPP’’yyee vveerriilleenn ddeesstteekk ““hhaarraamm””aa

vveerriilleenn ddeesstteekkttiirr..

Dini inançlar› AKP taraf›ndan

sömürülen, kullan›lan halk›m›z;

AKP bu soygun bata¤›n›n içinde

iken flu ya da bu inanc›n temsilcisi

de olamaz. AKP iktidar› için inanç-

lar›n bir öneminin olmad›¤› da defa-

larca görülmüfltür. Durum buyken,

nedeni ne olursa olsun, bu iktidar›

desteklemek ayn› zamanda inançla-

ra samimiyetsizlik anlam›na da ge-

lecektir. Haram›n merkezi AKP ik-

tidar›d›r ve müslümanlar da, hara-

ma ortak olmamak için, yoksulun

daha fazla yoksullaflt›r›lmas›na des-

tek vermemek için, bu iktidardan

desteklerini çekmelidirler. 

‹nançlar› Sömürülen Halk›m›z;
AKP ‹ktidar› Haram ‹ktidar›d›r

AKP’den Bir Ya¤ma Örne¤i
GGaazziiaanntteepp’’ttee;; 

1144 mmiillyyoonn YYTTLL’’yyee ssaahhiippllee--

rriinnddeenn ttooppllaannaann aarraazzii,,

AAKKPP’’llii BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddii--

yyeessii’’nniinn ““yyüükksseekk eemmssaallllii yyaa--

pp›› yyaapp››llaaccaakk iimmaarr dduurruummuu

çç››kkaarrttmmaakk”” flflaarrtt››yyllaa

8877 mmiillyyoonn YYTTLL’’yyee ssaatt››lldd››.. 

FFaarrkk 7733 mmiillyyoonn YYTTLL..

ÇÇaarrkk bbööyyllee ddöönnüüyyoorr;; hheerr

BBaakkaannllaarr KKuurruulluu kkaarraarr››,,

bbeelleeddiiyyeeddeenn çç››kkaann hheerr yyeennii

iimmaarr ddüüzzeennlleemmeessii,, 

AAKKPP’’lliilleerree hhaavvaaddaann 

mmiillyyoonnllaarr kkaazzaanndd››rr››yyoorr.. 
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“Volta at›lan bahçede art›k mut-

lu çocuk sesleri var” diye yazd› zul-

mün tarihini unutturmak isteyen

AKP yalakas› bir gazete. 

Do¤ruydu bir yan›; iftar için ku-

rulmufl onlarca masa aras›nda ko-

fluflturuyordu çocuklar, kofltuklar›

yerin neresi oldu¤unu bilmeden.

Dönme dolap dönüyordu a¤›r ve g›-

c›rt›l› seslerle, orada baflka hangi

seslerin yank›land›¤›ndan habersiz. 

Ama biraz olan bitenden haberli

ve biraz vicdan sahibi olanlar, ço-

cuk seslerinin aras›na kar›flan “diri

diri yakt›lar” ç›¤l›klar›n› duyabili-

yordu. Biraz dikkat kesilenler, ço-

cuk kahkahalar›n›n aras›nda, onlar-

la hiç ama hiç ilgisi olmayan vahfli-

likte, so¤uklukta bir kahkaha daha

duyabilirlerdi; ki o sesler, karfl›la-

r›ndaki kad›nlar diri diri yanarken

vahflilerin ç›kard›klar› seslerdi... 

Duyulsa da duyulmasa da Bay-

rampafla’n›n semalar›nda o sesler

vard›. Dönme dolab›n gö¤e yükse-

len dolaplar›na bakanlar, Bayram-

pafla’n›n üstünü kaplam›fl kara bu-

lutlar› hat›rl›yorlard› hayal meyal. 

Bilenler ve vicdan› olanlar, flim-

di karavanadan yükselen yemek ko-

kular›n›n aras›nda insan etinin ya-

narken ç›kard›¤› o kokuyu bile du-

yabilirlerdi birazdan... Bayrampa-

fla’n›n havas›nda, havaland›rmas›n-

da, ko¤ufllar›nda, maltalar›nda halâ

o koku var, hala o sesler yank›lan›-

yor her yerinde...  

Ne havaland›rmaya kurulan ma-

salar, ne masalar›n aras›nda koflufl-

turan çocuklar, ne dönüp duran dön-

me dolap, ne çalan davullar zurna-

lar, hiçbiri, o kokuyu, o sesleri silip

atam›yor... 

Çok istiyorlar unutulmas›n›. 

Unutulsun ve düzenin suç dos-

yas›ndan kapkara bir sayfa eksilsin

istiyorlar belki... 

Belki pervas›zca alay ediyorlar

bizle... diri diri yakar ve yakt›¤›m›z

yerde, iftar çad›r› kurar›z... 

Kurars›n›z;

uygundur size!

AKP’li Bayrampafla Belediyesi,

CCoollaa TTuurrkkaa’n›n sponsorlu¤uyla,

Bayrampafla Hapishanesi’nin içine

iftar çad›rlar› ve lunapark kurdu.

Türkiye’nin dört bir yan›nda ku-

rulan iftar çad›rlar›n›n içinde hiç

flüphe yok ki, “en orjinal” olan›yd›.

Burjuva bas›n yay›n da öyle düflün-

dü¤ü için, hemen hepsi haberini

yapt› Bayrampafla’daki iftar çad›r›-

n›n... 

‹nsanlar›n diri diri yak›ld›¤› bir

hapishaneye, lunapark e¤lenceli if-

tar çad›rlar› kurmak tam da AKP’li

belediyeye uuyygguunn oland›r. 

‹nsanlar›n bombalarla katledildi-

¤i bir yerde iftar çad›rlar› ve luna-

park kurulmas›n› sorgulamaks›z›n,

elefltirmeksizin sanki dünyan›n en

normal fleyiymifl gibi haberini yap-

mak da, tam burjuva islamc› med-

yaya uuyygguunn oland›r. 

Çünkü onlar, onlarca insan›m›-

z›n diri diri yak›ld›¤› Sivas’taki Ma-

d›mak Oteli’nin alt›na kebapç› dük-

kan› yapanlard›r. Çünkü onlar, say›-

s›z tutsa¤› her gün iflkencelerden

geçirdikleri Sultanahmet Hapisha-

nesi’ni lüks otele dönüfltürenlerdir. 

Onlar, aall››flflmm››flflllaarrdd››rr böyle yap-

maya. Onlar, halk›n ac›lar›na sayg›-

s›z, halka zulmü meflru görenlerdir. 

O hapishanede katlettikleri dev-

rimcilerin ailelerinin, yak›nlar›n›n

e¤lence görüntüleriyle bir kez daha

ac›lar›n›n tazelenmesini önemse-

mezler. Bayrampafla Hapishanesi’n-

de y›llar›n› geçirenlerin ac›lar›n› da

düflünmezler.

Orada, o lanetli duvarlar›n arka-

s›nda diri diri yak›lm›flt› 6 kad›n tut-

sak. Tarih 19 Aral›k 2000’di. Devle-

tin, o gün koca bir orduyla kuflatt›¤›

hapishanelerden biri de Bayrampa-

fla Hapishanesi’ydi. Yakt›lar, bom-

balad›lar, kurflunlad›lar. Tam 12 tut-

sak öldürüldü o gün Bayrampa-

fla’da. 

19 Aral›k 2000’de o hapishane-
nin kap›s›ndan, tutsaklar›n yyaann--
mmaakkttaann kköömmüürrlleeflflmmiiflfl,, kkuurrflfluunnllaarr--
llaa ppaarrççaallaannmm››flfl bedenleri ç›kar›l-
m›flt›. Hastaneye kald›r›lan tutsakla-
r›n yüzlerinin yar›s› yanmaktan yok
olmufltu, vücutlar›ndan erimifl deri-
leri sark›yordu. fiimdi o gün kömür-
leflmifl bedenlerin ç›kt›¤› kap›n›n
önünde, zevzek muhabirler, saçma
sapan sorular soruyorlard› iftar ye-
me¤ine gelenlere... 

Muhabirlerin yemekleri be¤en-

diniz mi?.. hapishanenin avlusunda

yemek yemek nas›l bir duygu?..

Burda olmaktan memnun musu-

nuz?..  sorular›, yaral› arkadafllar›na

sar›lan kad›n tutsaklar›n, katiller sü-

rüsünün aras›ndan geçerken resme-

dilmifl görüntülerini, ““ddiirrii ddiirrii yyaakk--

tt››llaarr”” diye hayk›ran seslerini silebi-

lir mi haf›zalardan? 

O gün analar›n a¤›tlar› kaplam›fl-

t› Bayrampafla duvarlar›n›n önünü.

O gün o duvarlar›n hem önü hem

arkas›, en a¤›r ac›lar›n yafland›¤› bir

gündü. Bayrampafla’n›n kap›lar›na

as›l o gün vurulmufltu kilit. 

Kimse, düzen cephesinden kim-

se art›k o kap›lar› aç›p, arkas›ndaki

gerçeklerle yüzleflme cesaretini

gösteremeyecekti. fiimdi yapabile-

cekleri tek ve en iyi fley, o kap›y› bir

daha aç›lmamak üzere kapatmakt›.

Türkiye hapishaneler tarihinin en

vahfli sayfas›, ancak öyle unutturu-

labilirdi belki... 

Bunlar hiç olmam›fl gibi, o ha-

pishanenin bahçesine çad›rlar, dön-

me dolaplar kurup e¤lenceler dü-

Zulmün TTarihinin ÜÜstüne
‹ftar Çad›r›, Dönme Dolap



zenlemeleri de, kendi katliamc› ger-

çeklerinden kaç›fllar›ndan baflka bir

fley de¤ildir. 

Katliamc›l›klar›n›, vahfletlerini

Bayrampafla Hapishanesi’ne kur-

duklar› çad›rlar›n, lunapark e¤len-

celerinin arkas›na gizlemek istiyor-

lar.

Halktan, bunlar› yok saymalar›n›

isteyenler, bunlar olmam›fl gibi o

hapishanenin bahçesinde iftara ve

e¤lenmeye ça¤›ranlar, halk› kendi

ac›lar›na karfl› duyars›zlaflt›rmak is-

temektedirler. Fakat, o hapishane-

nin bahçesindeki insanlara tutulan

mikrofonlar da göstermektedir ki,

bunu baflaram›yorlar. Halk, o duvar-

lar›n aras›nda yaflanan ac›lar› unut-

mayacakt›r.

Bunca ac›n›n yaflat›ld›¤› bir

alanda, e¤lenceler düzenleyenlerin

vicdan› yoktur; bunun ne kadar in-

sanl›k d›fl› oldu¤unu görmek bilmek

için büyük erdemlere gerek yok, sa-

dece katliamc› olmamak, halka hal-

k›n duygular›na bir nebze de¤er

vermek yeterlidir. Fakat, AKP’liler-

de bu kadar› da yoktur.

BBaayyrraammppaaflflaa lluunnaappaarrkk

aallaann›› ddee¤¤iill,, vvaahhflfleettiinn aann››tt 

mmüüzzeessii oollaabbiilliirr aannccaakk.... 
Bayrampafla Hapishanesi’nin

bulundu¤u alan› ne yapacaklar›n›

tart›fl›yorlar bu arada. Otel mi yap›l-

mal›? Al›flverifl merkezi mi? En çok

rant› hangisi sa¤lar?.. Dertleri bü-

yük. Aymazl›klar› daha büyük. 

Bayrampafla, bu ülkeyi yöneten-

lerin nas›l bir vahfletle yönettikleri-

ni herkesin görebilmesi, anlayabil-

mesi için müze yap›lmal›d›r.

Halk›n ac›lar›na asgari anlamda

sayg› göstermek, tarihe sayg› gös-

termek, bunu gerektirir. 

Yak›lm›fl, kurflunlarla delik deflik

edilmifl ko¤ufllar müze haline getiri-

lerek, halka aç›lmal›d›r. Bir ko¤u-

flun dört duvar› aras›ndaki kad›n tut-

saklar›n, tavan delinerek nas›l ya-

k›ld›¤› tüm halka gösterilmelidir.

Gösterilmeli ki, askere, polise bol

keseden da¤›t›lan ““kkaahhrraammaannll››kk””

payelerinin, nas›l kazan›ld›¤›n› gör-

sün herkes.

Elbette, bunu yapabilmek için o

katliamc›l›¤›n sürdürücüsü de¤il,

karfl›s›nda olmak gerekir. Bunu ya-

pabilmek için, düzenin katliamc›l›-

¤›yla, katliam politikas›yla hesap-

laflmak gerekir.

Oysa, AKP iktidar› için, bir yan-

dan kontrgerilla politikalar›n›n sür-

dürücüsü olurken, di¤er yandan bu

sistemi bozmadan Ergenekon ope-

rasyonlar› yapmak, demokratl›k pa-

yesi kazanmak için en ucuz yoldur.

Bayrampafla’n›n C-1 ko¤uflunu

““zzuullüümm aann››tt››”” yapabilir mi AKP?

Yapamaz. Çünkü o diri diri yak›lan-

lardan de¤il, yakanlardan yanad›r. 

Öyle olduklar› içindir ki, katle-

dildi¤imiz alanlar›n üzerinde e¤len-

ce mekanlar› kuruyorlar.

Katledenlerin iktidar ortaklar›,

elbette Bayrampafla’y› zzuullmmüünn,,

vvaahhflfleettiinn mmüüzzeessii haline getirmeyi

ak›llar›n›n ucundan bile geçirmez-

ler. Çünkü bu bir anlamda, kendi

suçlar›n› belgelemek gibi olacakt›r.

Ama flu veya bu biçimde, flurada ve-

ya burada, belgelenecek bu suçlar.

Hiçbir suç, tarihten kaç›r›lamaya-

cak. 

Bayrampafla da belgelenecek;

üstelik flimdi, ““kkaattlleettttiilleerr,, ddiirrii ddiirrii

yyaakktt››llaarr vvee yyaakktt››kkllaarr›› yyeerree iiffttaarr

ççaadd››rrllaarr›› kkuurrdduullaarr”” diye geçecek

kay›tlara. 
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YYeerr:: BBiittlliiss MMuuttkkii
TTaarriihh:: 2266 AA¤¤uussttooss 22000088
88 HHPPGG ggeerriillllaass›› kkaattlleeddiillii--

yyoorr ççaatt››flflmmaallaarrddaa.. 
KKaattlleeddeennlleerr,, aarrkkaass››nnddaann

bbuu ppoozzuu vveerriiyyoorrllaarr.. 
‹‹llkk kkeezz bbeellggeelleennmmiiyyoorr bbuu

vvaahhflfleett.. KKaahhkkaahhaallaarr aatt››yyoorrdduu
bbeellkkii bbiirraazz öönnccee aayyaakkllaarr››nn››
oonnuunn üüssttüünnee bbaassaarrkkeenn;; BBaayy--
rraammppaaflflaa’’ddaa ddiirrii ddiirrii yyaakkaannllaa--
rr››nn kkaahhkkaahhaallaarr›› ggiibbii......  

DDeevvrriimmcciilleerriinn hheessaapp ssoorr--
dduu¤¤uu MMuurraatt AAllddeemmiirrlleerr ggiibbii,,
bbeellkkii flfliimmddii oo ddaa bbuu ffoottoo¤¤rraaffllaarr›› kkeennddiissiinniinn nnee kkaaddaarr ““kkaahhrraammaann!!”” oolldduu--
¤¤uunnuunn kkaann››tt›› oollaarraakk aakkrraabbaallaarr››nnaa,, aarrkkaaddaaflflllaarr››nnaa ppoossttaallaamm››flfltt››rr......  

NNee zzaammaann ““aaçç››ll››mm””llaarrddaann ssöözzeettsseelleerr ççoo¤¤aalldd›› bbuu rreessiimmlleerr..
NNee zzaammaann ““aaçç››ll››mm””llaarrddaann ssöözzeettsseelleerr bbüüyyüüddüü vvaahhflfleett.. 
‹‹flflttee vvaahhflfleettiinn bbeellggeessii.. 
PPeekkii nnee oollaaccaakk?? ““YYeennii GGüünneeyyddoo¤¤uu aaçç››ll››mm››””yyllaa ggöörreevvee bbaaflflllaayyaann GGee--

nneellkkuurrmmaayy BBaaflflkkaann›› ‹‹llkkeerr BBaaflflbbuu¤¤ ssoorruuflflttuurrmmaa mm›› aaççtt››rraaccaakk,, yyookkssaa ““aaffee--
rriinn oo¤¤lluumm!!”” mmuu ddiiyyeecceekk??

BBuu ssoorruunnuunn cceevvaabb›› yyaakk››nn ttaarriihhiimmiizzddee yyaazz››ll››dd››rr.. 
GGöözzlleerriinnddeenn ööppüüllüürr kkaattlleeddeennlleerriinn..
KKaattlleeddiipp hhaavvaayyaa zzaaffeerr aatt››flfl›› yyaappaannllaarraa,, aayyaakkllaarr››nn›› üüzzeerriinnee bbaass››pp ppoozz--

llaarr vveerreennlleerree bbiirr kkaaçç mmaaaaflfl yyaa ddaa 1100--2200 ggüünnllüükk iizziinn vveerriilliirr ööddüüll oollaarraakk...... 
““AAçç››ll››mm”” ddeevvaamm eeddeerr...... TTaa kkii bbiizz bbuu ssaayyffaallaarr›› kkaappaattaannaa kkaaddaarr...... 

TTSSKK’’nniinn
Güneydo¤u

AAçç››ll››mm››



19–22 Aral›k 2000’de 20 ha-

pishaneye, eflzamanl› olarak ya-

p›lan “operasyon” sonras›nda ya-

flanan hukuki süreç, bu operasyo-

nun bir katliam oldu¤unu art›k

hiç kimse taraf›ndan reddedilme-

yecek ölçüde ortaya koydu. Öte

yandan mahkemelerin halk›n

adalet özlemini gerçeklefltirmekten fersah fersah uzak

oldu¤unu da bir kez daha gördük. 

Halk›n en ufak hak arama mücadelesi karfl›s›nda bas-

k›c› tüm yasalar›n› harekete geçirerek cezalar ya¤d›ran

yarg›; s›ra halk›n ve devrimcilerin maruz kald›¤› sald›r›-

lara gelince, bu sald›r›lar› gerçeklefltirenleri b›rak›n›z

cezaland›rmay›, adeta ödüllendirmifltir. “Bin operas-

yon”u yapanlar, devrimcileri katledenler, ba¤›ms›z ve

tarafs›z oldu¤u iddia edilen yarg› taraf›ndan hiçbir za-

man cezaland›r›lmam›flt›r. 19 Aral›k 2000 hapishaneler

katliam› sonras›nda yaflanan hukuki süreç de, Türki-

ye’deki bu ‘adalet’ gerçe¤ini en ç›plak haliyle tekrar

göstermifltir. 

“K›br›s Harekat›’ndan sonra en büyük askeri gücün”

kullan›ld›¤›, 28 tutsa¤›n yaflam›n› yitirdi¤i, yüzlercesinin

yaraland›¤› bu operasyon, daha sonra yarg› eliyle sürdü-

rülmüfltür. Katliamdan sa¤ kurtulan devrimci tutsaklara

yüzlerce y›l hapis cezas› istemiyle davalar aç›lm›flt›r.

Baflta devrimci tutsaklar olmak üzere; ailelerin, demok-

ratik kitle örgütlerinin ve hukukçular›n yapt›¤› baflvuru-

lar sonras›nda katliam›n kimi sorumlular› hakk›nda aç›-

lan göstermelik davalar ise ya bbeerraaaattllaa bitirilmifl ya da

zzaammaannaaflfl››mm›› gerekçesiyle ortadan kald›r›lm›flt›r. 

Dönemin ‹çiflleri Bakan›, Adalet Bakan›, Ceza ve

Tevkif Evleri Genel Müdürü baflta olmak üzere bu ope-

rasyonun planlamas›nda ve icras›nda görev alanlara ise

hhiiçç ddookkuunnuullmmaamm››flfltt››rr.. 

Bu kiflilerin siyasi ve mesleki kariyer basamaklar›n-

daki h›zl› yyüükksseelliiflfllleerrii ise, kelimenin gerçek anlam›yla

hhuukkuukkuunn bbiittttii¤¤ii yyeerr olmufltur. Ceza ve Tevkif Evleri

Genel Müdürü Ali Suat ERTOSUN, operasyon sonras›n-

da, ilk olarak Yarg›tay üyeli¤i ile ödüllendirilmifltir.

2004’de ise bu kez Adalet Bakan› Cemil Çiçek’in öneri-

si üzerine, operasyondaki büyük katk›s›ndan ötürü, Ba-

kanlar Kurulu Karar› ve Cumhurbaflkan› A. Necdet SE-

ZER’in onay› ile DDeevvlleett ÜÜssttüünn HHiizzmmeett MMaaddaallyyaass››’yla

ödüllendirilmifltir. Ali Suat ERTOSUN’un h›zl› yükseli-

flindeki son durak ise, yarg›n›n en tepesindeki kurum

olan Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu üyeli¤i ol-

mufltur. 

BBAAYYRRAAMMPPAAfifiAA VVAAHHfifiEETT‹‹NNEE

YYAARRGGII KKOORRUUMMAASSII

Aç›lan soruflturma ve davalara ba-

k›ld›¤›nda ba¤›ms›z ve tarafs›z oldu¤u

söylenen yarg›n›n 19 Aral›k Operas-

yonu’ndan sonra geçen 88 yy››ll››nn hheerr

aann››nnddaa katledenlerin yan›nda taraf ol-

du¤u anlafl›lmaktad›r. Bu gerçek özellikle 19 Aral›k

BBaayyrraammppaaflflaa Katliam› nedeniyle aç›lan soruflturma ve

davalarda ortaya ç›km›flt›r. 

Bayrampafla Hapishanesi’ndeki operasyondan sa¤

kurtularak ölmeme suçunu(!) iflleyen tutuklu ve hüküm-

lülere, 2200 ggüünnddee ssoorruuflflttuurrmmaa,, 6688 ggüünnddee ddaavvaa açan yar-

g› ne yaz›k ki ayn› h›z›, 12 insan› öldüren, 6 kad›n› diri

diri yakanlara ggöösstteerrmmeemmiiflflttiirr.. As›l sorumlular hakk›n-

da dava açmayan yarg›, kamuoyunun bask›s›n› gidermek

için ancak operasyon tarihinde hapishanede görevli gar-

diyanlar ile devrimci tutsaklar› F Tipi hapishanelere sevk

eden askerler hakk›nda “görevi kötüye kullanma ve kötü

muamelede bulunma” suçu nedeniyle dava açm›flt›r. 

B›rak›n›z gerçek yarg›lamay›, göstermelik bir yarg›-

lama dahi yap›lmayan bu davada, mahkemenin hiçbir

ifllemi adli ve idari makamlarca yerine getirilmemifltir.

Sürekli hakim de¤iflikli¤i yap›lan mahkeme, kkaaçç ssaann››¤¤››

oolldduu¤¤uunnuu ddaahhii ö¤renememifltir. Her türlü hukuksuzlu-

¤un sergilendi¤i Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde

aç›lan bu davan›n 7,5 y›l sonra zzaammaannaaflfl››mm›› nedeniyle

düflürülmesine karar verildi¤inde, baz› san›klar›n ifade-

si dahi al›nmam›flt›. 

DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹ TTUUTTSSAAKKLLAARRAA JJEETT HHIIZZII ‹‹LLEE DDAAVVAA

AAÇÇAANN YYAARRGGII,, KKAATT‹‹LLLLEERREE 88 YYIILLDDIIRR 

DDOOKKUUNNAAMMIIYYOORR 

Bayrampafla’da yaflanan vahfletin sorumlular› aç›k

olmas›na karfl›n, hiçbir hukuki dayana¤› olmadan dev-

rimci tutsaklara aç›lan dava ise hala sürdürülmektedir.

Mahkemenin bugüne kadar yapt›¤› tüm ifllemlerden el-

de edilen tek sonuç, devrimci tutsaklar›n katliama ma-

ruz kald›¤› gerçe¤i olmas›na ra¤men, mahkeme ›srarla

bbeerraaaatt karar› vermemektedir. Çok daha önemlisi aradan

8 koca y›l geçmesine karfl›n, operasyona kat›lan asker

ve di¤er görevliler hakk›nda tutsaklar› katletmekten ötü-

rü sürdürülen soruflturma hhaallaa ttaammaammllaannmmaamm››flfltt››rr..

Öyle ki katliam tarihinden bugüne görev yapan ‹stanbul

Valileri, operasyona kat›lan asker ve subaylar›n isim lis-

tesini idare mahkemelerinin kararlar›na ra¤men sorufl-

turma dosyas›na vermemifllerdir. 

19 ARALIK 2000'DE KATLETT‹LER 
fi‹MD‹ DE AKLIYORLAR

◆◆ HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu ◆◆

““HHuukkuukkii iiflfllleemm vvee iinncceellee--
mmeelleerriinn yyaapp››llaabbiillmmeessii

aammaacc››yyllaa BBaayyrraammppaaflflaa’’ddaa
kkaattlliiaamm››nn oolldduu¤¤uu bbööllüümmlleerr
aacciilleenn mmüühhüürrlleennmmeelliiddiirr!!””
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BBAAYYRRAAMMPPAAfifiAA HHAAPP‹‹SSHHAANNEESS‹‹ HHEERR TTÜÜRRLLÜÜ

AAHHLLAAKKSSIIZZLLII⁄⁄AA AAÇÇIIKK,, GGEERRÇÇEEKKLLEERR‹‹NN AAÇÇII⁄⁄AA

ÇÇIIKKMMAASSIINNAA KKAAPPAALLII 

Baflrampafla katliam›yla ilgili soruflturma sürerken

18 Temmuz 2008 tarihinde Adalet Bakan›’n›n kat›ld›¤›

törenle, katliam›n meydana geldi¤i Bayrampafla Hapis-

hanesi kapat›lm›flt›r. Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan yap›-

lan aç›klamalara göre Sultanahmet Adliyesi ile Ça¤la-

yan’da yap›lan Avrupa Yakas› Adalet Saray› arazilerine

karfl›l›k Bayrampafla Hapishanesi ‹stanbul Büyükflehir

Belediyesine devredilmifltir. Bayrampafla Hapishane-

si’nin devredildi¤i ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin,

belediyeye ait tüm arazi ve arsalar› al›flverifl ve e¤lence

mekanlar› yap›m› için satt›¤› bilinmektedir. Bu sebeple

geçti¤imiz günlerde Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›

‘‘hhuukkuukkii iiflfllleemm vvee iinncceelleemmeelleerriinn yyaapp››llaabbiillmmeessii aammaa--

cc››yyllaa kkaattlliiaamm››nn oolldduu¤¤uu bbööllüümmlleerriinn aacciilleenn mmüühhüürrlleenn--

mmeessiinnii’’ talep etmifl, ancak Eyüp Savc›l›¤› bu talebe ya-

n›t vermemifltir. Yine baflvuru yap›lan Eyüp Sulh Ceza

Mahkemesi ise mühürleme iflleminin savc›l›¤›n tasarru-

funda oldu¤una karar vererek avukatlar›n talebini red-

detmifltir. Yarg›lama yap›labilmesi için gerekli olan ke-

flif ve di¤er hukuki ifllemler için hapishanenin mühür-

lenmesi zorunlu olmas›na ra¤men, hiçbir adli makam›n

buna karar vermemesi düflündürücüdür. AKP hükümeti

için bir katliam›n aç›¤a ç›kar›lmas› ve bunun için gerçek

bir yarg›lama yap›lmas› ticari menfaatlerden önemli de-

¤ildir elbette. Bu durumun yarg› için de de¤iflmedi¤i,

süren soruflturman›n gerçekleri aç›¤a ç›karma amac›n›

tafl›mad›¤› da bir kez daha görülmüfltür. 

Hukuki ifllemler için mühürlenmeyen hapishane bu-

gün her türlü saçmal›k ve ahlaks›zl›¤a aç›lm›flt›r. Luna-

park, iftar çad›r› ve sat›fl stand› koyarak Bayrampafla

Hapishanesi’nde bir katliam›n yafland›¤› gerçe¤ini sile-

bilece¤ini düflünenler, sadece yan›lm›yor, ayn› zamanda

ddüüflflüükk bbiirr aahhllaakk›› da temsil ediyorlar. 

KKAATT‹‹LLLLEERR CCEEZZAALLAANNDDIIRRIILLMMAALLIIDDIIRR 

Bu ülkede yaflayan herkes 19–22 Aral›k tarihlerinde

yaflanan vahflete tan›kl›k etti. Hiçbir soruflturman›n ve

mahkeme hükmünün bu gerçe¤i ortadan kald›rma kud-

reti yoktur. Dört duvar ard›nda savunmas›z insanlar›

katledenler ve ac›mas›z bir fliddete maruz b›rakanlar ce-

zaland›r›lmal›d›r. 

12 Eylül Mitingleri: Darbeci 
Generaller Yarg›lans›n

12 Eylül'ün 28. y›ldönümü dolay›s›yla çeflitli il-

lerde eylemler düzenlendi. 13 Eylül’de ‹zmir Gün-

do¤du Meydan›'nda D‹SK'in ça¤r›s›yla düzenle-

nen mitinge çeflitli sendikalar ve kitle örgütleri ka-

t›ld›. Yaklafl›k 15 bin kiflinin kat›ld›¤› mitingde ko-

nuflan D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebi; 12

Eylül cuntas›n›n iflkence ve zulmünü hat›rlatt› ve

zulmün sorumlular›n› affetmeyece¤iz dedi.

Ayr›ca Ankara, ‹stanbul, Urfa, Hatay,

Eskiflehir, Adana’da da miting ve eylemler yap›-

larak, 12 Eylül’ün darbeci Generalleri’nin yarg›-

lanmas› talebi dile getirildi.

‹mral›’da ttecrite pprotesto
Diyarbak›r, Mardin, Van, Adana, Mersin, Hakkari, Urfa, Siirt,

fi›rnak’ta Demokratik Özgür Kad›n Hareketi taraf›ndan Öcalan’a

uygulanan tecriti protesto etmek amac›yla oturma eylemleri dü-

zenlendi. 14 Eylül günü yap›lan eylemlerde “Buras› ‹mral› Ben

Hücredeyim” yaz›l› döviz ve pankartlar tafl›n›rken, baz› yerlerde

eylemler polis taraf›ndan engellenmeye çal›fl›ld›.

✵

KKaappaattmmaa DDaavvaass››’’nn›› PPrrootteessttoo EEyylleemmlleerrii

DTP hakk›nda aç›lan kapatma davas›n›n Anayasa Mah-
kemesi’nde görüldü¤ü gün, Diyarbak›r’da, binlerce kiflinin
kat›ld›¤› eylemde, ““BBaa¤¤››mmss››zz HHaallkk MMaahhkkeemmeessii”” kurularak
Anayasa Mahkemesi’ndeki kapatma davas› protesto edildi.
‹çlerinde ‹stanbul, Malatya ve Dersim’in de oldu¤u bir çok
ilde DTP’ye destek vermek amac›yla gösteriler yap›ld›. 
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MMaallaattyyaa’da 15 Eylül Pazartesi

günü Pafla Köflkü ve 16 Eylül Sal›

günü Çavuflo¤lu Mahallelerinde

Yeni Kurtulufl Dergisi’nin da¤›t›m›

ve tan›t›m› yap›ld›.  

Kurtulufl okurlar› Malatya so-

kaklar›nda "Day› biziz" dediler. Ma-

latya polisi de dergi sat›fl›na halk›n

ilgisini hazmedemeyerek provokas-

yon yaratmaya çal›flt›. Çevreden

dergi sat›n

alan esnaf-

lar› tehdit

e d e r e k ,

kendilerine zorla dergi sat›ld›¤› yö-

nünde ifade verdirmeye çal›flt›. Ama

hesaplar› tutmad› halk KURTULUfi

dergisi okurlar›n› sahiplendi. 

Kurtulufl Dergisi okurlar› 12 Ey-

lül günü Antalya’n›n Alt›nova Küme-

evleri mahallesinde derginin tan›t›m›-

n› ve sat›fl›n› yapt›lar.  Yeni Kurtulufl

okurlar›  Mahalle halk›ndan, “ sizin

gibi gençlere ihtiyac›m›z var” gibi

olumlu tepkiler

ald›lar.

17 Eylül

günü “Yeni

Kurtulufl” der-

gisinin 2. say›s›

AA dd aa nn aa ’ n › n

Obalar caddesi

ve Da¤l›o¤lu

mahallesi halk›na ulaflt›r›ld›. Bir

baflka dergi da¤›t›m› ise ‹‹zzmmiirr'de

Kurtulufl Dergisi 13 Eylül de

Limontepe sokaklar›ndayd›, Day›

elden ele, dilden dile dolafl›yordu.

Hiçbir BASKI, YASAK Bu Gerçeklerin
Anlat›lmas›na Engel Olamayacak



KKuurrttuulluuflfl::11)) Öncelikle yeni seçil-

di¤iniz bu onurlu görevde baflar›lar

diliyoruz. Sizi önce Halk›n Hukuk

Bürosu avukat› olarak, sonra ölüm

orucu direniflçisi olarak, flimdi de

TTAAYYAADD BBaaflflkkaann›› olarak tan›d›k; bu

üç ayr› konumu nas›l de¤erlendiri-

yorsunuz?

BBeehhiiçç AAflflcc››:: Bu sorunun cevab›-

n›n DEMOKRAS‹ MÜCADELES‹

içinde oldu¤unu düflünüyorum.

Halk›m›z bugün yaflamsal talepleri-

ni dahi dile getiremiyor. Ya da bir

biçimiyle kendini ifade edebilse bi-

le “anan› da al git deniyor”, ard›n-

dan polis jopu, karakol, hapishane-

ler ve F Tipleri de pefli s›ra geliyor.

Buna karfl›n ülkemizdeki küçük bir

az›nl›¤›n her türlü fleyi söyleme ve

yapma hakk› var. Ülkemizin zen-

ginliklerini ya¤malama, talan etme,

tekellere peflkefl çekme hakk› var.

Üstelik maalesef bunlar mevcut ya-

salarda suç olarak görülmüyor. Ama

örne¤in aç›m demek, evsizim de-

mek, hapishanelerde çocuklar›m›z

ölüyor demek, ekti¤imle geçinemi-

yorum demek nerede ise en büyük

suç. Yani büyük bir adaletsizlik var.

Bunun için de ülkemizde demokra-

si mücadelesi veriliyor. 

Bu mücadele 40 y›ld›r sürüyor.

40 y›ld›r bedeller ödeniyor. Müca-

delenin kendisi de bedeller istiyor.

Ülkemizdeki bask› koflullar›n›n öz-

günlü¤ünden kaynakl› olarak birçok

fley iç içe geçmek zorunda. Özellik-

le de hukukçular için böyle bu. E¤er

avukatl›¤› iktidar›n belirledi¤i s›n›r-

lar içinde yapmak isterseniz flekli ve

biçimi önceden belirlenmifl olan

statülere uyman›z istenir. 

Ancak geçmiflten bugüne mesle-

ki bilgi ve deneyimlerini demokrasi

mücadelesinde, halk›m›z için kulla-

nanlar da vard›r ki bunlar için görev

yeri, ayr›cal›k diye bir kavram yok-

tur. Halk›n Hukuk Bürosu avukat-

lar›, iflte mücadeleye böyle bakan-

lardan olufluyor. Ben de onlardan

biriyim. Kuflkusuz demokrasi mü-

cadelesinde bir avukat olmak, baz›

birliktelikler yarat›yor. Tutuklu Ai-

leleri’nin örgütlü gücü olan TAYAD

ile devrimci avukatlar›n birlikteli¤i

gibi. ‹kisinin ortak noktas› hapisha-

neler ve tecrittir. Özellikle F tipi ha-

pishanelerin aç›lmas›yla birlikte bu

birliktelik daha da s›k›laflm›flt›r. ‹n-

sanl›k suçu olarak tecrit hepimizin

önünde çözülmesi gereken bir so-

rundur. 

Tecriti tutuklu ve hükümlülerden

sonra en a¤›r yaflayanlar aileler ise,

onlardan sonra yaflayanlar da avu-

katlard›r. Buradan yola ç›karak di-

yebilirim ki ailelerle son 7 y›lda hep

birlikte olduk. Beraber yollara düfl-

tük, adliye kap›lar›nda beraberdik.

Hücreleri de beraber paylaflt›k. Ai-

leler de tutukland›, biz de. 

Yine ülkemizdeki demokrasi

mücadelesinin gereklili¤i olarak on-

lar da ölüme yatt›lar, ben de. Belki

de dünyada ilk kez analar babalar

da evlatlar› ile birlikte ölüm orucun-

da hayatlar›n› kaybetti. Gülsüman,

fienay TAYAD’l›yd›lar. Onlar› unut-

mak mümkün de¤il. Aslolan verdi-

¤imiz hakl› mücadele neyi istiyorsa

onu yerine getirebilmektir. Dolay›-

s›yla Halk›n Hukuk Bürosu Avuka-

t›, TAYAD çal›flan› ya da ölüm oru-

cu direniflçili¤i aras›nda fark olma-

d›¤›n› düflünüyorum. Galiba önemli

olan nerede ne yapt›¤›m›z de¤il; ki-

min için mücadele etti¤imiz. 

KKuurrttuulluuflfl:: 22)) TAYAD bu ülkede

pek çok örgütten daha fazla tan›-

nan, bilinen ve daha etkili bir örgüt-

lülük. Onun baflkan› olmak nas›l bir

sorumluluk yüklüyor?..

BBeehhiiçç AAflflcc››:: TAYAD için asl›nda

söylenecek bir fley yok diye düflü-

nüyorum. Çünkü her fley o kadar

aç›k ki. TAYAD’›n kararl›l›¤›n›,

sabr›n›, fedakarl›¤›n›, vefas›n›, sev-

gisini neyle k›yaslayabiliriz... 

TAYAD bugünden yar›na giden

büyük bir ailedir. Ben de bu ailenin

bir üyesi olmaktan büyük mutluluk,

gurur ve onur duyuyorum. Tarihin

en dolambaçl› yollar›nda do¤ru ka-

rarlar› ile ve bedellerini de göze

alan prati¤i ile TAYAD’l› olmak

bence büyük bir onur nedeni. Ayn›

zamanda da büyük bir sorumluluk

da yüklüyor. Çünkü ““TTAAYYAADD ttuutt--

ssaakkllaarr››nn ssuussmmaayyaann oonnuurrlluu sseessii””dir.

TAYAD iflte bu sorumlulu¤u hep

hat›rlat›yor. 

KKuurrttuulluuflfl:: 33)) TAYAD'l› olmak ne-

dir sizce?

BBeehhiiçç AAflflcc››:: Yukar›da da belirtti-

¤im gibi TAYAD’l› olmak bence

büyük bir sorumluluktur. Sadece

demokratik bir kurumun çal›flan› ol-

mak de¤ildir TAYAD’l› olmak. Bir

yandan gözümüz ve kula¤›m›zla ha-

pishanelerden gelecek her sesi din-

lerken, ayn› zamanda bu büyük tari-

hi unutmamak demektir. 12 Eylül

karanl›¤›n› Taksim’de koyduklar›

çelenkle y›rtanlar TAYAD’l›lard›r.

Belki ç›k›fl noktalar› evlatlar›na

olan sevgileri idi. Sonra bu sevgi

düflüncelerini de sahiplenmeye ev-

rilmifltir. Bugün de flu söylenebilir:

Art›k TAYAD’l›lar düflünceleri için,

evlatlar› için can›n› bile verebilir.

‹flte TAYAD’l› olmak belki bu sev-

giyi duyabilmektir, bu güveni hisse-

debilmektir. 

KKuurrttuulluuflfl:: 44)) Önümüzdeki süreç-

Behiç Aflc›: “TAYAD’l› olmak 
büyük bir onur nedeni”

Aslolan vverdi¤imiz hhakl› mmü-

cadele nneyi iistiyorsa oonu yyeri-

ne ggetirebilmektir. DDolay›s›yla

Halk›n HHukuk BBürosu AAvuka-

t›, TTAYAD ççal›flan› yya dda

Ölüm OOrucu ddireniflçili¤i aara-

s›nda ffark oolmad›¤›n› ddüflünü-

yorum. ÖÖnemli oolan nnerede nne

yapt›¤›m›z dde¤il; kkimin iiçin

mücadele eetti¤imiz.
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te TAYAD neye, hangi sorunlara a¤›rl›k

verecek, önünüze koydu¤unuz yeni he-

defler neler olacak?.. 

BBeehhiiçç AAflflcc››:: 7 y›l süren ölüm orucu ey-

lemine 22 Ocak 2007’de yay›nlanan 45/1

say›l› genelge ile ara verilmiflti. Bu genel-

ge tecriti kald›rmamakla birlikte tecritin

var oldu¤unun kabulü niteli¤i tafl›mas› ve

tecritin kald›r›lmas› konusunda somut bir

ad›m olmas› niteli¤iyle önemlidir. 7 y›l

boyunca Adalet Bakanl›¤› F Tipi hapisha-

nelerin tecrit hapishaneleri olmad›¤›n›

söyledi. fiimdi ise bu genelge ile bu hapis-

hanelerin asl›nda tecrit hapishaneleri ol-

du¤unu kabul etmifl oldu. Ayn› zamanda

tecridin bir sorun oldu¤unu da (bizce in-

sanl›k suçudur) kabul ettiklerine göre bu

sorunun çözümü için önerilerini de söyle-

meliler. TAYAD’›n sorumluluklar› aç›s›n-

dan de¤iflen bir fley olmam›flt›r. F tipi ha-

pishanelerdeki tecrit sorununu çözecek

olan TAYAD’d›r. Bu nedenle öncelikli

olarak 45/1 say›l› genelgedeki sohbet hak-

k›n›n uygulanmas›n› sa¤lamal›y›z. Ard›n-

dan da hapishanelerdeki tecritin kald›r›l-

mas›n› sa¤lamal›y›z.

KKuurrttuulluuflfl:: 55)) Yeni TAYAD Baflkan›

olarak tutuklulara ve tutuklu ailelerine

neler söylemek istersiniz? 

BBeehhiiçç AAflflcc››:: Elbette ülkemizin birçok

sorunu vard›r. Ancak hapishaneler bun-

lar›n bafl›nda gelenidir. Siyasi iktidar

aç›s›ndan hapishaneler her zaman önce-

likli sorun olmufltur. Bizim için de böyle

olmal›d›r. Nitekim 19 Aral›k operasyonu

yap›ld›¤›nda dönemin baflbakan› “hapis-

haneler sorununu çözdü¤ümüze göre

baflka ifllerimize bakabiliriz” demifltir.

Baflka ifller dedi¤i de elbette ülkemizin

sat›lmas›, halk›m›z›n yoksullaflt›r›lmas›

idi. Nitekim dediklerini de yapt›lar. ‹flte

bu nedenle hheeppiimmiizziinn bbiirr ggöözzüü vvee kkuullaa--

¤¤›› hhaappiisshhaanneelleerrddee oollmmaall››dd››rr.. Bu asl›nda

bir vicdan sorunudur. 

Hepimizin yapabilece¤i fleyler vard›r.

Bunu örgütlü gücümüzle, sonuç al›c›

tarzda yapabiliriz. Gelin hep birlikte ya-

pal›m ve sonuç alal›m. Hapishanelerdeki

insanlar›m›z bilmeliler ki bizler için tec-

ritin içerisi d›flar›s› yoktur. Onlar› tecrit-

ten ç›karmak bizim için namus borcudur.

Eminim ki içeridekiler biliyorlard›r ama

bir kez daha hat›rlamakta fayda var: Biz

hiç onlara s›rt›m›z› dönmedik...

TEDAfi’ta çal›fl›rken, kaçak

elektrik kullan›m›na karfl› mü-

cadele etti¤i için, 18 Ekim

2002’de öldürülen Hasan Bal›k-

ç›’n›n katillerinin yarg›land›¤›

dava aradan alt› y›l geçmesine

karfl›n halen sonuçland›r›lmad›. 

Davada ilk karar 11 Haziran

2004’te al›nd›, fakat Yarg›tay

davan›n yeniden görüflülmesi

karar› ald›, sonra 19 Nisan

2006’da yeniden dava sonuç-

land›r›ld›, bu sefer de bir usul

eksikli¤inden dolay› Yarg›-

tay’da bozuldu dava.

Tekrar görülmeye bafllanan

davada, bu sefer de ““ööddeenneekk

yyookk”” denilerek, san›klar mahke-

meye getirilmiyor ve davan›n

ilerlemesi engelleniyor. fianl›ur-

fa 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde

6 A¤ustos 2008’de yap›lan du-

ruflmaya san›klar ““ööddeenneekk

yyookk”” denilerek getirilmemifl ve

dava 17 Eylül’e ertelenmiflti.

Fakat, davan›n 17 Eylül’de-

ki duruflmas›na da san›klar

“ödenek yok” denilerek getiril-

mediler. 6 y›ld›r sonuçland›r›l-

mayan dava, flimdi de “adalete

para bulunmamas›” nedeniyle

uzat›lmaya devam ediliyor. 

Duruflmay› takip etmek için

çeflitli flehirlerden Urfa’ya ge-

lenler, davan›n sürüncemede b›-

rak›lmas›n› duruflma sonras›nda

yapt›klar› oturma eylemi ile

protesto ettiler.

Bal›kç› Davas› Sonuçland›r›lm›yor

Adalete Para Yok!

Ankara'da
Direnenlerin Sergisi

Ankara’n›n Mamak ilçesin-

de, 12-13 Eylül günü, saat

17.00-19.00 aras›nda Tekmezar

Park›’nda, üreterek direnen dire-

nerek üreten özgür tutsaklar›n el

ürünlerinin sergisi aç›ld›.

Sincan, Kand›ra, Tekirda¤,

Edirne F Tipi hapishanelerinde

a¤›r tecrit koflullar› alt›nda, yap›lm›fl olan el ürünleri Mamak halk›n-

ca ilgiyle karfl›land›.

Sergiyi ziyaret eden insanlar “ülkede ve hapishanelerde olup bi-

tenlerle ilgisiz de¤iliz, bu konudaki çal›flmalar› destekliyoruz” diye-

rek desteklerini sundular. ‹dilcan Kültür Merkezi çal›flanlar›, sergiyi

ziyarete gelenlere 12 Eylül uygulamalar›n›n bugün de F Tiplerinde

devam etti¤ini anlatt›.

Sergi 17-18-19 Eylül günlerinde de Dikmen Ahmet Arif Par-

k›’nda aç›k tutuldu. Dikmen Temel Haklar taraf›ndan düzenlenen

sergiyi ziyaret edenler özgür tutsaklar›n ürünlerine ilgiyle bakarken

ürünleri özellikle almak isteyenler oldu.
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Yine katledenler beraat ettirildi.

Çanakkale E Tipi Hapishane-

si’nde 19 Aral›k 2000’de yap›lan

katliama iliflkin, 154 tutsak ile katli-

am operasyonunda görevli 563 as-

kerin yarg›land›¤› dava, 16 Eylül’de

karara ba¤land›.

Davada, tutsaklar “Jandarma Er

Mustafa Mutlu’yu öldürmek”, katli-

am sald›r›s›n›n durdurulmas› için

kendini yakarak feda eylemi yapan

Fidan Kalflen’i ““iinnttiihhaarraa aazzmmeettttiirr--

mmeekk””, ““ppaattllaayy››cc›› iimmaall eettmmeekk”” ve

““ssiillaahhll›› iissyyaann”” iddialar› ile; katliam-

c›lar ise, ‹lker Babacan, Fahri Sar›

ve Sultan Sar› isimli tutsaklar›n öl-

dürülmelerinden yarg›lan›yorlard›.

Çanakkale A¤›r Ceza Mahkeme-

si’nde görülen davada, hem devrim-

ci tutsaklar ve hem de katliamc›lar

hakk›nda““ssaann››kkllaarr››nn bbuu ssuuççllaarr›› iiflfl--

lleeddii¤¤iinnee ddaaiirr mmaahhkkuummiiyyeettlleerriinnee yyee--

tteerr,, kkeessiinn vvee iinnaanndd››rr››cc›› ddeelliilllleerr eellddee

eeddiilleemmeeddii¤¤ii”” gerekçesiyle beraat

karar› verildi... Zaten tutsaklar› suç-

layabilecekleri bir fley yoktu; karar-

da as›l amaç: katliamc›lar› kurtar-

makt›r. 

Oysa, bu katliam operasyonuna

iliflkin karar› alanlar bellidir. Katlia-

ma kat›lanlar bellidir. ‹lker Baba-

can, Sultan Sar› ve Fahri Sar›’n›n

bomba ve kurflunlarla öldürüldükle-

ri belgelidir.

Fakat, amaç suçlular› cezalan-

d›rmak olmad›¤› için, delil buluna-

mam›flt›r(!). Dava süresince, bilinç-

li olarak katliama iliflkin delil top-

lanmam›flt›r.

Örne¤in, katliamda görevli Tu¤-

general Kemal Bayalan’›n ifadesi

dahi al›namad›. Dönemin Çanakka-

le Emniyet Müdürü Bülent Kena-

ro¤lu ve dönemin Çanakkale Cum-

huriyet Baflsavc›s›’n›n talimatla ifa-

deleri ise ancak 7 y›lda al›nabildi.

Katliam›n kamerayla kaydedilmifl

görüntüleri mahkemeye vveerriillmmeeddii,,

mahkemeye gönderilen kay›tlar bofl

duvarlar› gösteriyordu. Avukatlar›n,

jandarma hakk›nda delillerin karar-

t›lmas›yla ilgili dava aç›lmas›, ha-

pishanede keflif yap›lmas›na iliflkin

talepleri mahkeme taraf›ndan rreedd--

ddeeddiillddii..

Jandarmalar hakk›nda delil top-

lanmam›fl, sadece bulunabien jan-

darmalar›n ifadeleri al›nm›flt›r. Bu-

lunamayan jandarmalar hakk›nda

yakalama karar› bile ç›kart›lmam›fl-

t›r. Birkaç jandarma görevlisi d›fl›n-

da di¤er tüm yarg›lananlar mahke-

me salonuna bile gelmemifllerdir. 

Nihayetinde, 27 May›s 2008’de

davaya iliflkin mütalaa veren savc›

Mehmet Çetinkaya, devrimci tut-

saklar hakk›nda 15 ile 20 y›l aras›n-

da ceza isterken, katliamc›lar için

““cceezzaa vveerriillmmeessiinnee yyeerr oollmmaadd››¤¤››nnaa

kkaarraarr vveerriillmmeessiinnii”” istemiflti.

Özcesi, görünürde bir yarg›lama

vard› ama gerçekte yarg›lama olma-

d›. 16 Eylül’deki duruflmada verilen

beraat kararlar› ile de bu yarg›lama

oyunu tamamlanm›fl oldu.

Davaya devrimci tutsaklar›n

avukat› olarak kat›lan Avukat Oya

Aslan, davaya iliflkin yapt›¤› aç›kla-

mada, karar› temyiz edeceklerini

belirterek, ““ddoossyyaaddaa aaçç››kkççaa ööllddüürr--

mmee kkaasstt››yyllaa bbiirr eeyylleemm vvaarr.. YYeetteerrllii

ddeelliilllleerr ddee vvaarr”” diyerek, beraat ka-

rar›n›n hukuki de¤il, politik bir ka-

rar oldu¤unu vurgulad›. TAYAD’l›

aileler de, Adliye Binas› önünde

katliam›n sorumlular›n›n cezaland›-

r›lmas› talebini yineleyen bir aç›kla-

ma yaparak, ““AAddaalleett ‹‹ssttiiyyoorruuzz””

sloganlar› att›lar. 

T›pk› Bayrampafla Hapishane-

si’nde tutsaklar›n katledilmesinden

sorumlu olanlar›n, “zaman afl›m›

süresi doldu” denilerek kurtar›lma-

lar›nda oldu¤u gibi, t›pk› Malat-

ya’daki 19 Aral›k davas›nda, dev-

rimci tutsaklar›n cezaland›r›lmalar›

gibi, bu davada da devlet katliamc›-

lar›n› ve katliam›n› sahiplendi.

19 Aral›k 2000’de 20 hapishane-

de birden yap›lan operasyonlarda,

28 tutsa¤›n katledilmesine iliflkin

davalarda, katliamc›lar›n birer birer

beraat ettirilmeleri AKP iktidar›n›n,

19 Aral›k katliamlar›n› ve bu politi-

kay› sahiplenip, sürdürdü¤ünün de

göstergesidir.

BBoommbbaallaarr,,

kkuurrflfluunnllaarrllaa

ööllddüürrüüllddüü¤¤üü kkeessiinnlleeflflmmiiflfl

üüçç ööllüümm vvaarr oorrttaaddaa......

**

55004488 aaddeett ggaazz bboommbbaass››,, 

bbiinnlleerrccee kkuurrflfluunn

kkuullllaann››lldd››.. SSaalldd››rr››yyaa

BBaall››kkeessiirr vvee ‹‹ssttaannbbuull

HHaallkkaall››’’ddaann JJaannddaarrmmaa

ÖÖzzeell OOppeerraassyyoonn TTiimmlleerrii

kkaatt››lldd››..

**

OOppeerraassyyoonn 5566 ssaaaatt

ssüürrddüü.. TTüümm ttuuttuukklluullaarr

iiflflkkeenncceeddeenn ggeeççiirriillddii,,

ddöörrtt ttuuttssaakk kkaattlleeddiillddii..

**

AAtt››llaann bboommbbaallaarr››nn,,

ss››kk››llaann kkuurrflfluunnllaarr››nn

ffaaiilllleerrii,, mmeeççhhuull ddee¤¤iill!!

FFaakkaatt cceezzaa yyookk!!

** 

AAKKPP iikkttiiddaarr››,, 1199 AArraall››kk

kkaattlliiaammcc››llaarr››nn›› bbiirreerr

bbiirreerr kkuurrttaarr››yyoorr!!

Oligarflinin Katliam Özgürlü¤ü
KKK aaa ttt lll iii aaa mmm   SSS aaa bbb iii ttt !!!

CCeezzaa YYookk!!
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Çanakkale Hapishanesi Katliam›
davas›n›n sonuçlanmas›na
iliflkin Halk›n Hukuk Bürosu’nun
17 Eylül günü yapt›¤› aç›klamay›
k›saltarak yay›nl›yoruz:

19–22 Aral›k 2000 tarihi tüm

haklar›n devletin bekas› için rafa

kald›r›ld›¤› bir milatt›r. 

......OOppeerraassyyoonn PPllaannll›› KKaattlliiaammdd››rr..

...19–22 Aral›k Katliam›’n›n si-

yasi, askeri sorumlular› elbette bili-

niyor. Cumhurbaflkan›ndan, Baflba-

kana, ‹çiflleri Bakan›ndan Adalet

Bakan›na kadar, ilgili devlet kuru-

lufllar›n›n tümü operasyonda katliam

suçu ifllemifllerdir...

......UUnnuuttmmaayyaaccaakk,, AAddaalleett ‹‹ssttee--

mmeeyyee DDeevvaamm EEddeeccee¤¤iizz

...Davan›n sadece bir k›sm›n›

oluflturan, kapsaml› ve genifl bir ko-

vuflturma yap›lmaks›z›n ortaya ç›-

kan bu gerçekler karfl›s›nda adaletin

yerine geldi¤ini söylemek, ‘Hayata

Dönüfl” operasyonunun üstünü ört-

mek tarihe ve gelece¤e karfl› suç ifl-

lemektir. 

...Biz demokrasi ve adalet müca-

delesi veren avukatlar olarak 19

Aral›k Katliam›’n› unutmayacak,

sorumlular›n yarg›lanarak cezalan-

d›r›lmalar›n› istemekten vazgeçme-

yece¤iz.  

Halk›n HHukuk BBürosu

“Ferhat’› Yarg›layamazs›n›z”
Temel Haklar Federasyonu 14

Eylül günü Nurtepe ve Esenler’de

gerçeklefltirdi¤i eylemlerle; “Ferhat

Gerçek’i Vuran Polis Hala Tutuklan-

mad›” pankart› aç›p Ferhat’›n döviz-

lerini tafl›yarak bir kez daha adalet

talebini yineledi. Eylemlerde yap›lan

aç›klamalarda “Ferhat’› yarg›laya-

mazs›n›z. Çünkü; demokratik hakk›n› kullanmak, dergi da¤›t-

mak suç de¤ildir. Çünkü; Ferhat halkt›r.” denildi. 

Nurtepe’de 35 kiflinin kat›ld›¤› eylemin ard›ndan Yeni Kur-

tulufl Dergisi’nin sat›fl› yap›ld›. Halk›n ilgisiyle karfl›lanan Fe-

derasyon üyeleri 120 dergi satarken, sansürlerle, yasaklarla

gerçe¤in sesinin susturulamayaca¤›n› vurgulad›lar. 

Esenler’de ise 60  kiflinin kat›ld›¤› eylemin ard›ndan yap›-

lan dergi sat›fl›nda 1 saatte 60 dergi halka ulaflt›r›ld›.

KONTRGER‹LLA DEVAM ED‹YOR
14 Eylül günü Gemlik Temel Haklar dernek binas›nda ya-

p›lan panelde “Susurluk’tan Ergenekon’a Kontrgerilla Devam

Ediyor” denildi.

Panelde emperyalizmin yeni sömürgecilik süreciyle birlik-

te kontrgerillan›n örgütlendi¤ini, halka ve geliflebilecek müca-

deleye karfl› birçok katliam, provokasyon gerçeklefltirdi¤i an-

lat›larak iktidarlar›n de¤iflti¤i fakat kontrgerillan›n de¤iflmedi-

¤i ve kontrgerillan›n hiçbir iktidar taraf›ndan tasfiye edileme-

yece¤i belirtildi. “AKP iktidar›n›n Ergenekon’la kontrgerillay›

temizledi¤i büyük bir yaland›r” denilerek, Susurluk sürecinde

de iktidarlar taraf›ndan ayn› söylemlerin kullan›ld›¤› hat›rlat›l-

d›. Konuflmalar›n ard›ndan kontrgerilla ile ilgili sinevizyon

gösterimi yap›ld›.

TAYAD Çanakkale Katliam› davas›n›n, katli-

amc›lar› aklayan kararlarla sonuçlanmas›yla ilgi-

li 17 Eylül tarihinde bir aç›klama yay›nlad›.

Aç›klamada; “...Hapishanelerin hiç birisinde

katliam›n sorumlular›, operasyonun planlay›c›la-

r› ve uygulay›c›lar› hakk›nda soruflturmalar aç›l-

mad›. Buna karfl›n içeride bulunan tutuklu ve hü-

kümlülerden sa¤ kurtulanlara adam öldürme, ya-

ralama, isyan, mala zarar verme gibi akla gelecek

her iddiadan davalar aç›ld›. 

...16 Eylül günü, mahkeme heyeti, yarg›lanan

askerlerin ve tutuklu-hükümlülerin beraatlar›na

karar verdi.

...Bu karar ile içeridekilerin isyan etmedikleri,

kamu mal›na zarar vermedikleri, silah kullanma-

d›klar› ve kimseyi öldürmedikleri; sadece kendi-

lerine yönelik sald›r›ya karfl› kendilerini savun-

duklar› tescil edilmifl oldu. Can güvenliklerini

sa¤lamaya çal›flt›klar› tescil edildi. Ama askerler

hakk›nda verilen beraat karar› adalet duygusunu

tatmin etmemifltir. Zaten bu davada katliam›n as›l

sorumlular› yarg›lanmamaktad›r. Yarg›lananlar

sadece kendilerine verilen emirleri yerine getiren

er rütbesindeki askerlerdir. Peki, operasyonu

planlayan, yöneten komutanlar› nerededir? Onlar

neden san›k de¤ildir? Operasyondan sonra asker-

lerin yarg›lanmayaca¤› konusunda anlaflmalar

yapan savc›lar nerededir?

Adalet yerine gelmemifltir”denildi.

“ÇANAKKALE OPERASYON 
DAVASINDA HERKESE

BERAAT KARARI VER‹LD‹”

SORUMLULAR HHAK-
KINDA BBERAAT 

KARARI VVER‹LD‹.
HAYATA DDÖNÜfi 

OPERASYONUNUN 
ASKER‹ VVE SS‹YAS‹ 

SORUMLULARI 
MAHKEMEN‹N 

VERD‹⁄‹ KKARARLA 
AKLANAMAZ. 

AADDAALLEETT 
MMÜÜCCAADDEELLEEMM‹‹ZZ 

DDEEVVAAMM 
EEDDEECCEEKKTT‹‹RR.. 
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11 Eylül’de Yalova’n›n Alt›nova

ilçesi Hersek Köyü’ndeki tersanede

çal›flan 16 yafl›ndaki Muharrem

Ceylan, elektrik ak›m›na kap›larak

yaflam›n› yitirdi.

14 Eylül’de Baflbakan Tayyip

Erdo¤an, Tuzla’da Sedef Gemi Ter-

sanesi’nde, denize bir konteyner

gemisi indirme törenine kat›ld›.

Törende, tersanelerdeki ölümlerin

önüne geçilmesi için de¤il, çal›flma

koflullar›n›n düzeltilmesini ve

ölümlerin önüne geçilmesini iste-

yenleri suçlamak için konufltu.

Erdo¤an, ifl kazalar›ndaki art›fl›n,

h›zl› büyümenin sonucu oldu¤unu

söyleyerek; ““BBuu sseekkttöörr bbüüyyüüyyoorr

mmuu kkaarrddeeflfliimm,, bbüüyyüüyyoorr.. BBuunnaa iihhttii--

yyaaçç vvaarr mm›› kkaarrddeeflfliimm,, vvaarr.. TTüürrkkii--

yyee’’ddee bbuu kkaaddaarr iiflflssiizz iinnssaann vvaarr mm››,,

vvaarr.. 55 bbiinnddeenn 3355 bbiinnee çç››kk››yyoorr.. DDii¤¤eerr

ttaarraaffttaann ‘‘iiflflssiizzlliikk,, iiflflssiizzlliikk’’ ddiiyyeecceekk--

ssiinn.. ÖÖttee yyaannddaann iiflfl tteemmiinn eeddiillddii¤¤iinn--

ddee ddee ‘‘nniiççiinn bbuu yyaannll››flflllaarr vvaarr??’’ ddiiyyee--

cceekkssiinn...... HHeemmeenn kkeellllee iisstteemmeenniinn

ggaayyrreettii iiççiinnee ggiirrmmeekk flflaaflfl››llaaccaakk bbiirr

flfleeyy”” dedi.

Tayyip AKP’nin politikas›n› ol-

dukça aç›k ifade ediyor. Tersaneler-

de büyüme için iflçilerin ölmesini

umursamamak gerekir. ‹fl istiyor-

san, can güvenli¤imizi al›n demeye-

ceksin, ölümler yafland›¤›nda sesini

ç›karmayacaks›n. ‹fl istiyorsan, ça-

l›flma koflullar›ndan flikayet etmeye-

ceksin. 

Erdo¤an, patronlar›n, can güven-

li¤i için yat›r›m yapmas›n› isteyen-

leri ““kkeellllee iisstteemmeekk””le suçluyor. O

patronlar›n ç›karlar›n› savunmak

için demagoji yaparken, onlarca ifl-

çi o tersanelerde can veriyor. ‹flçile-

rin ölümünün bir önemi yok.

22000088’’ddee 22 iiflflççiinniinn yyaaflflaamm››nn›› yyii--

ttiirrddii¤¤ii SSeeddeeff TTeerrssaanneessii’’nniinn ssaahhiipp--

lleerriinnddeenn Deniz Ticaret Odas› Bafl-

kan› Metin Kalkavan da; ““BBiizz tteekkss--

ttiill aattööllyyeessii ddee¤¤iilliizz.. ‹‹flflççiinniinn öölleebbiillee--

ccee¤¤iinnii bbiillmmeessii llaazz››mm”” demiflti.

Tayyip Erdo¤an’›n söyledi¤iyle,

Kalkavan’›n söyledi¤i ayn›. Her iki-

si de, ifl istiyorsan, öldü¤ünde de se-

sini ç›karmayacaks›n diyor. ‹kisi de,

patronun ““ööllddüürrmmee hhaakkkk››nn››”” savu-

nuyorlar.

Bu sonuç, kapitalist sistemin

vahfleti ile AKP’nin iflçi düflman›

kimli¤inin birlefliminden ortaya ç›k-

maktad›r. AKP iktidar›, iflçilere pat-

ronun ç›karlar› için ölmeyi, ama

ölümler karfl›s›nda sesini ç›karma-

may› dayat›yor. Ölümlere tepki gös-

terenleri suçluyor.

Bu bir politikad›r. Salt tersaneler

için geçerli de-

¤ildir. Bu

AKP’nin iflçile-

re ve emekçile-

re dayatt›¤› ko-

fl u l d u r . ‹ fl

bulmuflsunuz,

art›k ücretine

raz› olacaks›n›z,

bunu da bula-

mayan var mant›¤›yla bak›yor AKP

toplu sözleflmelere de. 

Tayyip Erdo¤an’›n tersanedeki

son konuflmas›na bakarak, bir kez

daha AKP’nin kimin iktidar› oldu¤u

sorusunu cevaplamak gerekir. AKP

iktidara geldi¤inden itibaren, “yok-

sullar›n de¤il, tekellerin, patronla-

r›n iktidar›” oldu¤unu söylemifltik.

Bu gerçek, bugüne kadar yaflanan-

larla defalarca do¤ruland›.

AKP, tekellerin tüm iktidarlar›

gibi, yoksullara, emekçilere düfl-

man bir iktidard›r. Yoksullar›n can-

lar›n›n bile AKP nezdinde en küçük

bir de¤eri yoktur. 

Baflbakan›n, yan›na Baflbakan

Yard›mc›s› Hayati Yaz›c› ve Ulaflt›r-

ma Bakan› Binali Y›ld›r›m’› da ala-

rak Sedef Tersanesi’ne gitmesi, iflçi

ölümleri nedeniyle üzerlerinde bas-

k› oluflan tersanelere verilen aleni

ve planl› bir destektir. Bu destek,

tersanelerde iflçi ölümlerini engelle-

mek için önlem al›nmayaca¤›n›n da

ifadesidir.

Belediye ‹flçileri: 
Art›k Yeter

Samanda¤ Belediyesi’nde üc-

ret alamad›klar› için, ““AArrtt››kk yyee--

tteerr,, hheerr aayy ttaamm vvee zzaammaann››nnddaa

mmaaaaflfl iissttiiyyoorruuzz”” pankart› açarak

ifl b›rakan iflçilere, 16 Eylül’de 20

kiflilik bir grup sald›rd›. Sald›r›da

iki iflçi ciddi flekilde yaraland›.

‹flçiler, 17 Eylül’de belediye

önünde yapt›klar› eylemle, sald›-

r›y› protesto ettiler. Genel ‹fl de

yapt›¤› aç›klama ile, sald›r›ya

tepki gösterilerek, iflçilere yap›-

lan haks›zl›¤a son verilmesini is-

tedi.

YÖRSAN ‹flçilerine 
Panzerli Kuflatma

Tek G›da-‹fl Sendikas›’nda

örgütlendikleri için, 6 Aral›k

2007’de iflten at›lmalar› üzerine

direnifl bafllatan YÖRSAN iflçi-

lerinin, direniflini k›rmak için

polis, 17 Eylül’de panzerlerle

direnifl yerini iflgal etti. Polisle-

rin panzerli ablukas›ndan y›l-

mayan iflçiler, direnifllerini sür-

dürmekte kararl› olduklar›n›

belirttiler.

Yörsan’›n Bal›kesir-Susur-

luk iflletmesinde, iflten at›lan ifl-

çilerin say›s› 400 civar›nda.

AKP’nin Tersaneler Politikas›:
‹fl Veriyorsa, Öldürmek Hakk›d›r

Kad›köy Belediyesi
‹flçileri Grevde!
Kad›köy Belediyesi’nde çal›flan Genel

‹fl üyesi 830 iflçi 17 Eylül günü greve

ç›kt›. 7 ayd›r süren toplu sözleflme

görüflmelerinde bir sonuç al›namamas›

üzerine 17 Eylül sabah› Belediye

binas› önünde toplanan iflçiler binaya

“Bu iflyerinde Grev Vard›r” pankart›

ast›lar. 

Yüzlerce iflçi ““‹‹flflççiiyyiizz HHaakkll››yy››zz

KKaazzaannaaccaa¤¤››zz”” yaz›l› pankart açarak,

““BBaasskk››llaarr BBiizzii YY››lldd››rraammaazz,, TToopplluu

SSöözzlleeflflmmee HHaakkkk››mm››zz GGrreevv SSiillaahh››mm››zz””

sloganlar›yla yürüyüfl yaparak yolu

trafi¤e kapatt›lar. Grev 1. gününde

kazan›mla sona erdi.
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12 Eylül 1980 Cuntas›’n›n
üzerinden tam 28 y›l geçti. Cunta
geldi¤inde patronlar ““flfliimmddii ggüüll--
mmee ss››rraass›› bbiizzddee”” demiflti. Yaflad›-
¤›m›z ülke tablosuna bakt›¤›m›z-
da rahatl›kla söyleyebiliriz ki,
patronlar hala gülmeye devam
ediyorlar. Patronlar gülüyorsa ifl-
çiler, emekçiler a¤l›yor demektir. 

Cuntan›n ilk ifli emekçilerin
örgütlenmelerine, önderlerine
sald›rmakt›. Örgütlenmeleri ya-
sad›fl› ilan ettiler. Kapatt›lar.
Emekçilerin önderleri devrimcile-
ri tutsak ettiler, katlettiler... Pat-
ronlar güldüler!

Faflist cunta ifli sa¤lama al›-
yordu. Örgütlenmek yasakt›. Hak
aramak yasakt›. Grev yasakt›.
Toplu sözleflme yasakt›. Direnifl
yasakt›. Patronlar gülmeye de-
vam ettiler! 

Örgütlenme haklar› ellerinden
al›nm›fl, hak arama yollar› kapa-
t›lm›fl iflçilerin, emekçilerin kaza-
n›lm›fl haklar›na sald›rd›lar.
Emekçilerin yaflam standard›
düfltü. Çal›flma koflullar› zorlaflt›.
Yoksullaflma artt›. ‹flsizlik artt›...
Sabanc›lar, Koçlar, Eczac›bafl›lar,
fiahenkler, Zorlular, Do¤ufllar, Ül-
kerler... karlar›na kar katt›lar.
Emekçilerle alay edercesine her

y›l aç›klad›k-
lar› karl›l›k
o ran l a r › y l a

ö v ü n d ü l e r .
Dünyan›n en
zenginleri liste-
sinde say›lar›
artmaya baflla-
d›, üst s›ralara
ç›kmaya baflla-

d›lar.. Patronlar gülüyordu! 
12 Eylül’le birlikte: ifl yasas›,

grev ve toplu sözleflme yasas› gi-
bi faflist yasalar, örgütlenme ve
hak arama mücadelesi önündeki
en büyük engeller olarak varl›¤›n›
sürdürdü. Yeni, ek düzenlemeler-
le kurumsallaflma sa¤land›.

FFaakkaatt,, ppaattrroonnllaarr hheerr zzaammaann
ggüülleemmeeddiilleerr!!

12 Eylül’den bugüne bask›lar,
yasaklar birbirini izledi. Her ge-
çen gün 12 Eylül’e rahmet okut-
tu. Ölü topra¤› serpmek istemifl-
lerdi iflçilerin üzerine. Ama nafile.
Silkindik. ‘87’lerde Devrimci ‹flçi
Hareketi’nin önderli¤inde gerçek-
lefltirilen Migros Grevi ülke gene-
linde yeni iflçi eylemlerinin de
önünü açt›, iflçi s›n›f›na moral ve
güven verdi. Suskunlu¤a son ver-
di. Ve ’89 Bahar Eylemleri’yle ifl-
çi ve emekçilerin mücadelesi
yükseldi. Zonguldak’taki maden
iflçilerinin hakl› direniflleriyle bü-
tünleflen iflçi s›n›f›n›n ve di¤er
halk kesimlerinin tek yumruk ol-
du¤u 3 Ocak 1990 Genel Grevi
yafland›.

Direnifllerde, eylemlerde ‹‹flflççii--
yyiizz HHaakkll››yy››zz KKaazzaannaaccaa¤¤››zz slogan-
lar› yank›lan›rken iflçiler, emekçi-
ler güçlerini hat›rl›yorlard›. Pat-

ronlar›n yüzünü endifle kaplad›.
Yine mi dediler. ““1122 EEyyllüüll öönnccee--
ssiinnee mmii ddöönnmmeekk iissttiiyyoorrssuunnuuzz??””
dediler. 12 Eylül öncesine dön-
mekle korkutmaya çal›flanlar
kendi korkular›n› aç›¤a vuruyor-
du. Korktuklar› örgütlülüklerimiz-
di, grevlerimiz ve direnifllerimizdi.  

***

Bugün de patronlar›n yüzü,
AKP iktidar›n›n politikalar›yla gü-
lüyor.

2008 rakamlar›yla asgari üc-
ret yaklafl›k 450 YTL civar›nday-
ken, 4 kiflilik bir ailenin bar›nma
ve g›da harcamas› 1000 YTL s›-
n›r›nda. Yoksulluk s›n›r› 2500
YTL’ye geliyor. Açl›k yoksulluk
artarken, AKP iktidar› SSGSS ya-
sas› ile emekçilerin sa¤l›k hakk›-
n› da yok ediyor. Emekçilerin k›-
dem tazminatlar›n› ortadan kal-
d›rmaya çal›fl›yor. ‹flçilere kölece
çal›flma koflullar› dayat›l›yor. Ta-
fleronlaflt›rmayla iflçiler sendika-
s›zlaflt›r›l›rken, patronlar›n daha
fazla kar h›rs›, a¤›r çal›flma ko-
flullar›yla birleflip iflçilerin ölümle-
rini h›zland›r›yor. Bugün Tuzla
baflta olmak üzere, hemen her
yerde sesli-sessiz ifl cinayetleri
yaflan›yor.

Patronlar›n gülmesi bizim a¤-
lamam›zd›r. Onlar›n karlar›n› bü-
yütmesi, zenginliklerine zenginlik
katmas› bizim daha da yoksullafl-
mam›z, açl›k ve sefalet içinde ya-
flamam›z, gelece¤imizin güven-
cesiz olmas›, iflsiz kalmam›zd›r. 

PPaattrroonnllaarraa yyeetteerr aarrtt››kk ddiiyyeelliimm!!
GGüüllmmee ss››rraass›› bbiizzee ggeellmmeellii!! 

Herkese Sa¤l›k Güvenli

Gelecek Platformu, 1 Ekim

günü yürürlü¤e girecek

olan Genel Sa¤l›k Sigortas›

Kanunu'na karfl› 18 Eylül

günü saat 17.00'de Bak›r-

köy Özgürlük Meydan›,

Kad›köy ‹skele Meydan›

ve Aksaray Metro'da bildi-

ri da¤›t›mlar› gerçeklefltir-

di.

Da¤›t›lan bildirilerde,

AKP’nin IMF talimatlar›yla uygulamaya koymaya haz›r-

land›¤› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›

(SSGSS) Kanunu ile emekçilerin sa¤l›k ve sosyal güven-

lik haklar›n› ellerinden alaca¤› ve emekçiler için y›k›m

olaca¤› vurgulan›yor. 

AKP’nin emekçilerin taleplerini  görmezden geldi¤i

ifade edilerek HSGG platformunun yasa öncesinde oldu-

¤u gibi yasa uygulamaya girsede mücadeleye devam

edece¤i duyuruldu. 

Megafonlarla yap›lan bildiri da¤›t›m› esnas›nda

HSGGP'nun 21 Eylül'de Petrol ‹fl Genel Merkezi'nde ya-

paca¤› panel-foruma da ça¤r› yap›ld›. 

SSGSS Yasas› 
1 Ekim’de
Uygulamaya Giriyor
Kabul Etmeyelim,
Mücadeleyi
Sürdürelim!

Devrimci ‹flçi Hareketi

PATRONLAR GÜLMEYE 
DEVAM ED‹YOR! 
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Kapitalizm, do¤aya ve insana ait

ne varsa talan etme, önüne gelen her

fleyi pazarda sat›lacak bir mal ola-

rak görme anlay›fl›yla, tüm canl›la-

r›n en temel ihtiyac› olan suya da el

uzatm›flt›r. 

Her fleyin al›n›r sat›l›r oldu¤u

kapitalist sistemde, suyun ilelebet

bunun d›fl›nda kalmas› düflünüle-

mezdi elbette. Emperyalizmin

1990’lar›n bafl›ndan bugüne artarak

süren sald›rganl›¤›nda, klasik üre-

tim ve tüketim alanlar›n›n her yerde

özellefltirilmesi sonucunda kapita-

listler ya¤malanacak, kar edilecek

yeni alanlar arad›lar ve buldular. SSUU

da onlardan biriydi iflte. 

Özellikle son y›llarda suyun

özellefltirilmesi yoluyla tekellere

peflkefl çekilmesi süreci h›zland›r›l-

m›flt›r. 

Kapitalistlerin “SSUU”dan para ka-

zanma niyetleri gerçekte daha önce-

lere uzan›yor; 1970’lerde bu tart›fl-

ma gündeme getirilmiflti ama halk-

lar›n mücadelesinin seviyesi, sosya-

list sistemle rekabet nedeniyle sür-

dürmek zorunda olduklar› “sosyal

devlet” görünümü, suya el koyma-

lar›n›n önündeki en büyük engeli

oluflturuyordu. 

Önce suya iliflkin mevcut yakla-

fl›m› de¤ifltirmeliydiler. 

1992’de Dublin’de yap›lan “Su

ve Çevre” konulu bir uluslararas›

konferansta, su, ““eekkoonnoommiikk bbiirr

mmaall”” olarak kabul edilmifltir. Ayn›

y›l Rio’da yap›lan “Çevre ve Kal-

k›nma” konulu bir Birleflmifl Millet-

ler konferans›nda da suyun ““eekkoo--

ssiisstteemmiinn bbiirr ppaarrççaass››,, ddoo¤¤aall bbiirr

kkaayynnaakk vvee ssoossyyaall vvee eekkoonnoommiikk bbiirr

mmaall”” oldu¤u ilan edildi. 

Tüm bu tart›flma ve kararlar,

“suya daha sa¤l›kl› ve h›zl› eriflim”

gibi “ulvi” bir amaç görünümü al-

t›nda sürdürülüyordu. ‹flin özü ise,

emperyalist tekellerin iste¤iyle al›-

nan bu kararlar sonucunda, suyun

art›k apaç›k kkaarr vvee ssöömmüürrüü aarraacc››

oldu¤u ilan edilmifl oldu. 

Suyu kkaarr vvee ssöömmüürrüü aarraacc›› ola-

rak düflünmek, kapitalizmin vahfli

ve sömürücü do¤as›n›n sonucudur. 

Su, halk›n hakk›d›r. Su, halk›n

mal›d›r. Ve su, insanl›¤›n ekonomik

nedenlerle yoksun b›rak›lmas›n›n

düflünülemeyece¤i en temel ihtiyaç-

lardan biri olarak do¤al hakt›r. 

Suyun kkar›!

Suyu, ““ddoo¤¤aall hhaakk”” olmaktan ç›-

kar›p, ““ttiiccaarrii bbiirr mmaall”” haline getir-

mek isteyenler, Dublin ve Rio’daki

konferanslar›n ard›ndan dünya ça-

p›nda örgütlendiler. 50’den fazla ül-

keden 300’ü aflk›n kuruluflun olufl-

turdu¤u, ““DDüünnyyaa SSuu KKoonnsseeyyii”” ör-

gütlenmesinde OECD, BM gibi ku-

rumlar, akademik gruplar, mesleki

kurulufllar, belediyeler, hükümetle-

rin suyla ilgili kurulufllar› olsa da,

as›l damgay› vuran, ortada pek gö-

rünmeyen emperyalist tekellerdir.

“Dünya Su Konseyi”, dünyadaki

su kaynaklar›n›n talan› için periyo-

dik olarak ““DDüünnyyaa SSuu FFoorruummllaarr››””

düzenlemektedir. Bu forumlar›n be-

flincisi 16-22 Mart 2009 tarihinde

‹‹ssttaannbbuull’’ddaa yap›lacakt›r. 

Dünya Bankas› ve IMF’nin, ye-

ni-sömürge ülkelerde yapt›klar› an-

laflma ve pazarl›klar›n önemli mad-

delerinden biri de suyun belli bir

plan dahilinde özellefltirilmesidir.

Nitekim bu politikalar sonucunda

tekeller, suyun al›m sat›m›n› bir çok

ülkede ele geçirmifllerdir. Bu alan-

daki kar oranlar›, suyun tekeller için

neden bu kadar önem kazand›¤›n›

da göstermektedir. 

Su endüstrisinin y›ll›k kar› bu-

gün için 11 ttrriillyyoonn ddoollaarr civar›nda-

d›r. Bu rakam›n anlam›n›n daha so-

mut anlafl›lmas› için flu oran› da ve-

relim; Su endüstrisinin y›ll›k kar›,

bugün petrol sanayinin kar›n›n %%

4400’’››nnaa kadar ulaflm›fl; daha bugün-

den iillaaçç sseekkttöörrüünnüünn kkaarr››nn›› ggeeçç--

mmiiflflttiirr.. Dünya sular›n›n henüz sade-

ce %% 55’’iinniinn özellefltirildi¤ini düflü-

nürsek, suyun tekeller için ne kadar

büyük bir ““ppaazzaarr”” oldu¤u ve ne ka-

dar büyük bir kâr potansiyeli tafl›d›-

¤› daha aç›k görülür. 

‹flbirlikçi bburjuvazinin 

de aa¤z›n›n ssuyu aak›yor

‹stanbul’da yap›lacak 5. Dünya

Su Forumu’nun as›l ifllevi de em-

peryalist tekellerin su pazar›n› ge-

niflletme politikalar›na hizmet et-

mek olacakt›r. Devlet Su ‹flleri

(DS‹) arac›l›¤›yla, ülkemizin çeflitli

illerinde “haz›rl›k toplant›lar›” ya-

p›lmaya bafllanm›flt›r. Bu toplant›lar

bölgelere göre “erezyonu önleme”,

“suyun ak›lc› kullan›m›” gibi çeflit-

li “masumane” isimler verilerek ya-

p›lmakta, meflrulaflt›rmak için de

çeflitli meslek odalar› davet edil-

mektedir; fakat tek amaç, ülkemiz-

deki suyun kullan›m ve yönetiminin

öözzeelllleeflflttiirriillmmeessii için zemin haz›rla-

makt›r. 

‹stanbul’da düzenlenecek Dünya

Su Forumu öncesinde, 9 Eylül günü

TÜS‹AD ad›na yap›lan aç›klama-

larla, suyun özellefltirilmesi talebi

resmen dile getirilmifl oldu. 

Kapitalizmin Ticari ‘Mal’› De¤il!
TÜS‹AD, Suyumuzu
‹stiyor... AKP, suyu-

muzu tekellere peflkefl
çekmeye haz›rlan›yor!

Ya¤mac›lar, suyumuza
el koymak için 2009
Mart’›nda ‹stanbul’da
Dünya Su Formu’nda

toplanacak!
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TÜS‹AD, bu talebinin ne  kadar

yerinde ve yararl› olaca¤›n› kan›tla-

mak için de iki rapor yay›nlad›. Ra-

porlar›n biri ""TTüürrkkiiyyee''ddee ssuu yyöönnee--

ttiimmii:: SSoorruunnllaarr vvee öönneerriilleerr"", di¤eri

ise ""KKüürreesseell ssuu kkrriizziinnee ççöözzüümm

aarraayy››flflllaarr››:: fifieebbeekkee ssuuyyuu hhiizzmmeettllee--

rriinnee öözzeell sseekkttöörr kkaatt››ll››mm››,, ddüünnyyaa

öörrnneekklleerrii ››flfl››¤¤››nnddaa TTüürrkkiiyyee iiççiinn

öönneerriilleerr"" bafll›¤›n› tafl›yor. Bafll›k-

lar, niyeti de gösteriyor zaten. Ra-

porlardan ilkinde flöyle deniyor:

“Unutulmamal›d›r ki, temiz ve

sa¤l›kl› suya eriflim BM taraf›ndan

bir insan hakk› olarak tan›nmakta-

d›r. Bunun yan›nda, ekolojik yafla-

m›n en vazgeçilmez unsurlar›ndan

biri olan su, eekkoonnoommiikk bbiirr mmaall ola-

rak da kabul edilmektedir. ”

Aktard›¤›m›z al›nt›n›n ilk bölü-

mü, yani temiz ve sa¤l›kl› suya eri-

flimin iinnssaann hhaakkkk›› olarak nitelendi-

rilmesinin tekelci burjuvazi için

hiçbir önemi yoktur. Onlar için as›l

önemli olan ikinci bölümdür; yani,

suyun eekkoonnoommiikk bbiirr mmaall olmas›.

Zaten raporda da as›l vurgu bunad›r.

TÜS‹AD, buna dayanarak, ülke-

mizde de flfleebbeekkee ssuuyyuunnuunn öözzeelllleeflfl--

ttiirriillmmeessii konusunda yasal düzenle-

meler yap›lmas›n›, akarsular›m›z-

dan sonra içme suyunun da kendile-

rine peflkefl çekilmesini istemifltir.

‹flbirlikçi burjuvazinin talebi, hükü-

met nezdinde hemen cevap buldu.

Çevre ve Orman Bakan› Veysel

Ero¤lu da, “santrallar›n yan›s›ra

flehirlerin içme ve kullanma suyu

da¤›tma, faturalama ve iflletmesinin

özellefltirilebilece¤ini” aç›klayarak

flöyle diyordu: “Bu konuda afla¤›

yukar› 5500 mmiillyyaarr ddoollaarrll››kk bbiirr yyaatt››--

rr››mm ppaassttaass›› var. Özel sektörün dev-

reye girmesi isabet olur.” 

Bakan, AKP ad›na aç›klamas›yla

halk›n hakk› ve mal› olan suyu, te-

kellere peflkefl çekeceklerini ilan et-

mifltir. Emperyalist tekeller, iflbirlik-

çi burjuvazi ve AKP iktidar›n›n bö-

lüflece¤i pastan›n büyüklü¤ünü de

bu aç›klamadan ö¤renmifl bulunuyo-

ruz: 5500 mmiillyyaarr ddoollaarr!!

‹flbirlikçi AKP iktidar› için hal-

k›n mal› olan su da art›k paraya dö-

nüfltürülmesi gereken bir rantt›r. En

temel insan haklar› birer birer gas-

bediliyor. E¤itim hakk›, e¤itimin ti-

carilefltirilmesiyle, sa¤l›kl› yaflam

hakk›, SSGSS yasas›yla, bar›nma

hakk› “kentsel dönüflüm projesi”

ad› alt›nda gasbedilirken, flimdi su-

yumuza göz dikilmifltir. Her fleyin

al›n›p sat›lan bir mal olarak görül-

dü¤ü kapitalist dünyada, kapitalist-

lerin ifltah›n› kabartan bu yeni ve

büyük pazarda al›p satt›klar›, eenn zzoo--

rruunnlluu,, eenn yyaaflflaammssaall ihtiyac›m›z

olan ssuudur. Ülkemizde henüz bir

kaç ilin su da¤›t›m flebekeleri özel-

lefltirilmifl, özellefltirmenin flimdilik

yar›m kald›¤› Edirne örne¤inde ol-

du¤u gibi paylafl›m kavgalar› art›k

gizlenemez hale gelmifl, AKP hükü-

meti ›rmaklar›n kullan›m›n›n özel

flirketlere devredilece¤ini ilan et-

mifltir. 

Ülkemiz vve ssuyumuz 

sahipsiz dde¤ildir

Bilindi¤i gibi, suyumuza tekeller

taraf›ndan el konulmak istenmesine

karfl›, Temmuz 2008’de, Halk Cep-

hesi’nin de içinde bulundu¤u 70’e

yak›n demokratik kurum taraf›ndan

dan ““SSuuyyuunn TTiiccaarriilleeflflttiirriillmmeessiinnee

HHaayy››rr PPllaattffoorrmmuu”” kuruldu. Suyun

ticari bir mal olarak görülmesine

karfl› ç›kan platform, “ Su kaynakla-

r› halk›n mal›d›r. Al›n›p sat›lamaz,

ticarilefltirilemez, halk›n su kulla-

n›m hakk› engellenemez.” diyerek

‹stanbul’da yap›lacak 5. Dünya Su

Forumu’na karfl› alternatif forum

örgütleme çal›flmalar› sürdürmekte-

dir. Kuflkusuz bu, suyun tekeller ta-

raf›ndan ticarilefltirilmesine karfl›

mücadelenin sadece bir yan›d›r. 

Platform içinde, gerek suyun

özellefltirilmesi ve gerekse de suyun

özellefltirilmesine karfl› mücadele

konusunda bir çok farkl› yaklafl›m

söz konusudur. Fakat, SSuuyyuunn TTiiccaa--

rriilleeflflttiirriillmmeessiinnee HHaayy››rr PPllaattffoorrmmuu

““DDüünnyyaa hhaallkkllaarr››nn››nn oorrttaakk mmaall››

oollaann ssuu vvee ssuu kkaayynnaakkllaarr››nn››nn ttaallaann

eeddiillmmeessiinnee vvee sseerrmmaayyeeyyee ppeeflflkkeeflfl ççee--

kkiillmmeessiinnee iizziinn vveerriilleemmeeyyeeccee¤¤ii””

noktas›nda hemfikirdir ve bu nokta-

da ortak bir mücadeleyi öngörmek-

tedir. 

Su halk›nd›r ve kuflkusuz, suyun

ticarilefltirilmesinin en baflta vura-

ca¤› da yoksul halk kesimleridir. Bu

anlamda su mücadelesi de, ezilen,

emekçi halk›n mücadelesidir. 

Akarsular, barajlar, göller, dere-

lerden sonra, flebeke suyunun da

özellefltrilmesi gelinen aflamada son

noktad›r. Köylünün, dereden bahçe-

sini sulad›¤› suya sayaç tak›ld›¤›n-

da, evlerimizdeki su sayaçlar› kon-

türlü sayaçlarla de¤ifltirilip, param›z

olmad›¤›nda otomatik olarak sular›-

m›z kesilmeye baflland›¤›nda, özel-

lefltirme tüm vahim sonuçlar›yla or-

taya ç›km›fl olacakt›r. Açl›¤›n, yok-

sullu¤un yan›na, ssuussuuzzlluukk eklene-

cektir. Arjantin’den, Hindistan’a

Filipinler’e kadar birçok yerde suyu

özellefltiren bu emperyalist

sald›r›yla, halk, bbiirr yyuudduumm ssuuyyaa

mmuuhhttaaçç hale getirilmifltir. 

Emekçiler, emekten yana tüm

güçler; bunu asla kabul etmemeli-

yiz; “Su kaynaklar› halk›n mal›d›r.

Al›n›p sat›lamaz, ticarilefltirilemez,

halk›n su kullan›m hakk› engellene-

mez” anlay›fl›yla, mücadeleyi örgüt-

leyip suyun özellefltirilmesine karfl›

ç›kmal›y›z. 

Su nedir? Hak m›, meta m›?
‹nsan› bir bardak suya muh-
taç b›rakmak, hak m›d›r, re-
va m›d›r?.. Suyu paral› hale 

getirmek, akla, mant›¤a, 
insanl›¤a s›¤ar m›?..  Bunla-

ra s›¤mad›¤› kesin ama, 
KAP‹TAL‹ZME s›¤›yor. 

Çünkü kapitalizmin vicdan›,
insaf›, insanl›¤› yoktur.

45



11 Eylül’den itibaren ülkenin çe-

flitli eyaletlerinde isyan örgütleyen

Bolivya burjuvazisi, halktan yana

olan iktidar› devirmeye çal›fl›yor.

Çünkü, bugüne kadar el koyduklar›

ülke zenginli¤ini paylaflmak istemi-

yorlar. Sömürü aynen devam etsin

istiyorlar. Evo Morales hükümeti-

nin halk›n ç›karlar› do¤rultusunda

att›¤› mütevazi ad›mlar bile, burju-

vaziyi rahats›z etmeye yetiyor.

Burjuvazinin etkin oldu¤u Santa

Cruz, Pando, Beni, Tarjia ve Chu-

quisaca eyaletlerinde isyanc›larla,

yoksul halk aras›nda ç›kan çat›flma-

larda, ço¤unlu¤u yoksul halktan ol-

mak üzere toplam 30 kifli ölürken,

yüzlerce kifli de yaralanm›flt›.

Morales, Amerikan destekli bu

hareket karfl›s›nda Pando eyaletinde

s›k›yönetim ilan etti ve Vali’yi ça-

t›flmalar›n sorumlusu olarak gözalt›-

na ald›rd›. 

Bolivya’da yaflanan isyan›n gö-

rünürdeki nedeni, hükümetin zen-

ginliklerin eflit da¤›l›m› yönündeki

mütevazi ad›mlara tepki olsa da,

burjuvazinin amac› salt bununla s›-

n›rl› de¤il. Burjuvazi, etkin oldukla-

r› bölgelerde otonom yap›lar ilan et-

meyi ve daha ötesinde Morales ikti-

dar›n› y›kmay› hedefliyor. Bunun

için yak›n dönemde kimi eyaletler-

de referandumlar yapm›fllard›.

Venezuella’daki Amerika des-

tekli darbe giriflimlerinin, Boliv-

ya’daki burjuva isyan›n›n gösterdi¤i

gibi, emperyalizm ve burjuvazi,

hiçbir yerde iktidar› çat›flmas›z bir

flekilde teslim etmiyorlar. Tekrar ik-

tidar olmak için silahl›, silahs›z her

yolu deniyorlar.

S›n›flar mücadelesinin do¤as›na

uygun olan da bu. E¤er emekçiler,

yoksullar iktidar olacaklarsa, bunun

yolu, emperyalizmle ve burjuvaziy-

le en üst düzeyde çat›flmay› göze al-

maktan geçiyor. De¤ilse, sadece dü-

zenin yasalar›na dayanarak iktidar

olmak da, flu ya da bu oranda ele ge-

çirilen iktidar› korumak da mümkün

olmuyor.

Bolivya’da 16 Eylül’de halka

karfl› burjuvazinin k›flk›rtt›¤› sald›r›-

lar›n gerçekleflti¤i eyaletlerlerin

temsilcileriyle hükümet aras›nda bir

anlaflma imzalanarak, flimdilik ça-

t›flmalara son verildi. Fakat, kuflku-

suz ki, burjuvazi ve emekçilerin s›-

n›fsal ç›karlar› çat›flmaya devam

edecektir. Biri di¤erini yenilgiye

u¤ratana kadar.

Frans›z Komünist Partisi'nin

(PCF) düzenledi¤i Féte de L'Huma-

nite (‹nsanl›k Bayram›) 12-14 Ey-

lül’de Paris’te yap›ld›. 

Komünist Parti’nin organizasyo-

nu ile her y›l düzenlenen bayramda,

sanatç›lar konser verdi, foto¤raf ser-

gileri ve demokratik kurum ve örgüt-

lenmeler taraf›ndan standlar aç›ld›.

Binlerce kiflinin ziyaret etti¤i

bayrama Fransa Halk Cephesi de

stant açarak kat›ld›. 

Halk Cephesi bayramda, 9 Hazi-

ran’da Frans›z devleti taraf›ndan

gerçeklefltirilen dernek ve ev bas-

k›nlar› sonucunda yap›lan tutukla-

malar› teflhir etti. Fransa, 9 Hazi-

ran’da Paris Anadolu Kültür ve Da-

yan›flma Derne¤i ve evlere bask›n-

lar yaparak, hukuksuz bir flekilde

çal›flanlar›n› gözalt›na alm›fl ve tu-

tuklam›flt›. Halen 4 kifli hapishanede

tutuluyor.

‹nsanl›k Bayram›’nda, bask›n ve

tutuklamalar› anlatan, ““SSaarrkkoozzyy,,

TTüürrkkiiyyee ffaaflfliizzmmiinnee kkaarrflfl›› oollaannllaarr››

ttuuttuukklluuyyoorr”” bafll›kl› el ilanlar›ndan

10 bin adet da¤›t›ld› ve Fransa Dev-

leti'nin anti demokratik uygulamala-

r›na karfl› 800 kadar imza topland›.

‹mza toplamak için stantlar› ge-

zilen birçok demokratik kurum, bu

tür hukuksuzluklara karfl› birlikte

hareket edilmesi düflüncelerini be-

lirterek, sald›r›lara karfl› dayan›flma-

lar›n› ifade ettiler. 

Halk Cephesi taraf›ndan ayr›ca

dernek bask›n›n› teflhir eden, üze-

rinde polisin bask›nda talan etti¤i

derne¤in görüntülerinin ve ““FFrraann-

ssaa''ddaa aaddaalleett vvaarr mm››”” yaz›l› döviz-

lerin de oldu¤u bir pano haz›rland›. 

Üç gün süren bayram süresince,

bask›n ve tutuklamalar›n devrimcile-

rin çal›flmalar›n› engelleyemeyece¤i

de bir kez daha gösterilmifl oldu. 

Fransa Halk Cephesi; ‘Sarkozy, Türkiye 
Faflizmine Karfl› Olanlar› Tutukluyor’

Amerikan bbüyükelçisi kkap›

d›flar›! Amerika’n›n yeryüzünün her

köflesindeki karfl›-devrimci faaliyetler

içinde parma¤› vard›r dersek, abartm›fl

olmay›z. Bolivya’da da durum ayn›yd›

ve Morales, burjuvazinin sabotajlar›nda

parma¤› olan ABD büyükelçisini ülke-

den kovdu. Venezuella da, Bolivya hü-

kümetine destek vermek için, ABD bü-

yükelçisinin ülkesini terk etmesini iste-

di.

Kuflkusuz Bolivya’n›n tavr›, ““eemmppeerryyaa--

lliizzmmiinn üüllkkeeddeenn kkoovvuullmmaass››”” demek de-

¤ildir. Çünkü, bunun devrimsiz gerçek-

lefltirilebilmesi de mümkün de¤ildir. Fa-

kat bugünün dünyas›nda Amerikan elçi-

sinin kovulmas› da alk›fllanmas›, destek-

lenmesi gereken cüretli bir tav›rd›r. 

Bolivya: Burjuvazi Saltanat›ndan Vazgeçmiyor
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Katiller Diyalo¤u
‹lker Baflbu¤ bas›na anlat›yor; “ABD Genelkur-

may Baflkan› Amiral Mullen... G›pta ediyor. Sivil

hiç kimseye zarar vermedik. Öyle hava harekatlar›

icra ediyoruz ki, nas›l oluyor, diye soruyorlar?”

Bizce öyle olmam›flt›r. Baflbu¤, Mullen’e sor-

mufltur. Mesela flöyle olabilir; “Mullen kardeflim,

biz o kadar at›yoruz, bir türlü sizin Irak’taki, Afga-

nistan’daki katliam say›n›z› tutturamad›k. Nas›l

oluyor da öyle isabetli vuruyorsunuz?”

Kul!
DDiiyyoorr kkii üüllkkeemmiizziinn BBaaflflbbaa--

kkaann››::

“Do¤an Grubu’nun iftira ve

hakaretlerini örnekleriyle masa-

ya getirdi¤im zaman bana ‘Sa-

y›n Baflbakan ne yapay›m? Ben

bu adamlarla bafl edemiyorum

ki’ dedi... fiimdi bir patron ki

kendi yazarlar›yla bafl edemi-

yor. Böyle bir fleyi vatandafl›n

kabullenmesi mümkün mü?”

BBuu kkaaffaaddaa bas›n özgürlü¤ü

diye bir kavram var m›? Bu kaf-

ada gazete, gazetecilik diye bir

kavram var m›?... Dahas›, bu

kafada düflünce özgürlü¤ü diye

bir fleye rastlanabilir mi? 

OOnnaa ggöörree hheerrkkeess kkuull!!

Herkes, patronuna, “kosko-

ca”(!) baflbakan›na, ulemaya

itaat etmeli.  

‹‹flflttee oonnuunn bbeeyynniinniinn iiççii ve

hayrettir, hala flunu yap›yor,

bunu yap›yor diye bu beyni,

demokrasi ad›na destekleyenler

ç›kabiliyor.. 

RReecceepp’’iinn

AAtt››flfl KKööflfleessii::

“Yolsuzlu¤un

yalan› bile bize a¤›r

gelir. Yanl›fl yapan

bedelini öder.”

“Allah'tan Türkiye'de ba-

¤›ms›z gazete ve TV'ler var da,

millet gerçekleri oradan ö¤re-

niyor”

Bayram  VVa r,

Bayram VVar!
Bakanlar Kurulu toplant›s›n›n

ard›ndan Cemil Çiçek aç›klad›;

“Hükümet Bayram Tatilini 9 güne ç›kard›.” 

Halbuki, yine Bakanlar Kurulu toplant›s›n›n ar-

d›ndan, yine Cemil Çiçek, 1 May›s’›n tatil ilan

edilmesine karfl› ne diyordu:

“Tatilin getirdi¤i bir sürü masraflar var, yükler

var... 1 günlük tatilin ifl kayb› 2 milyar YTL... Eko-

nomi bu zor durumdayken, tatil olmas›n› arzu et-

miyoruz”. 

Neredeyse, bir günlük tatille ülkenin bataca¤›n›

iddia edecekti. Ama s›ra baflka bayramlara gelince,

ifl de¤ifliyor...

Kuduz!
Yakuplu Beldesi’nde kuduz

köpek alt› kifliyi ›s›rd›, belde 6

ayl›¤›na karantinaya al›nd›. 

Dünya Sa¤l›k Örgütü veri-

lerine göre, sokak köpe¤i kay-

nakl› kuduz vakalar›n›n görün-

dü¤ü tek Avrupa ülkesi Türki-

ye!

Baflar›lar›nla övün AKP!

Bat›yor Kaç›n!
Akflam Gazetesi’nden Deniz Gökçe yaz›yor; “Geçti¤imiz günler-

de ilan edilen verilerde 2002 y›l›ndan bu yana iillkk ddeeffaa,, parti kapat-

ma, Ergenekon gibi olaylar ortas›nda, bbüüyyüümmee yyaarr››yyaa iinniiyyoorr.. TTüükkee--

ttiimm vvee yyaatt››rr››mm dduurruuyyoorr,, ortal›k kar›flmas›n diye bütçe iyice s›k›l›yor

ama do¤rudan yyaabbaanncc›› sseerrmmaayyee ggiirriiflflii dduurruuyyoorr,, eennffllaassyyoonn vvee ffaaiizz

yyuukkaarr›› zz››ppll››yyoorr..””

Ek olarak belirtelim, kas›m ay›ndan beri iflsizlik düzenli ve siste-

matik olarak art›yor.

Bu düzenin rant›n› yiyenler üzülsün!!!

Kayserili
kardefllerimiz
Kayserililer, bir belgesel çekimi

nedeniyle Kayseri kalesi surla-

r›na as›lan Bizans bayraklar›na

çok sert(!) tepki göstermifller. 

Kayserili kardefllerimiz, b›-

rak›n bu bofl tepkileri... 

Adam gelmifl alt› üstü bir

belgesel için bayrak çekmifl ka-

lenize, ertesi gün indirip gide-

cek... 

Siz onu b›rak›n da bu mem-

leketin her yerini iflgal etmifl

emperyalizme gösterin tepkini-

zi... 

Yi¤itlik de, vatanseverlik de

ona denir. Gerisi hikayedir. 

Burnunuzun dibindeki

ABD’ye, AB’ye g›k›n›z› ç›kar-

may›p, tarihte kalm›fl Bizans’a

efelenmek, yi¤itlikten say›lmaz!

k›sa nnotlar



Bu ülkede hakk›n›

araman›n, insanca yaflam

istemenin bedelleri a¤›r-

d›r. Ne olursan ol iflçi,

memur, ö¤renci... farket-

mez. E¤er ki hakk›n› ar›-

yor, haks›zl›klar olmas›n

diyorsan, isyan ediyor-

san, o zaman nelerle kar-

fl›laflaca¤›n› bilmelisin.

Tehdit, gözalt›, iflkence,

mapusluk... irim. Ve karfl›laflt›¤›nda

da bunlara ve daha pek çok fleye kat-

lanmak zorundas›n, e¤er ki, bu siste-

mi de¤ifltirmek istiyorsan.. 

Gerçekten inan›yorsan kavgan›n

hakl›l›¤›na, o zaman zorbal›klar›n

karfl›s›nda do¤runun zaferini görmek

büyük bir haz verir insana.

‹flte böyle, do¤rulardan yana ka-

rar verdi¤im, inand›¤›m fleyleri yap-

t›¤›m bir zamanda tutsak edilip götü-

rüldüm Ulucanlar’a. O zaman üni-

versite ö¤rencisiydim. Peki neydi bu

ö¤rencinin suçu da Ulucanlar’a geti-

rilmiflti? Suçu büyüktü bu ö¤renci-

nin, ö¤rencilerin! Verilen e¤itimi be-

¤enmemifller, eflit, paras›z, bilimsel

e¤itim diye tutturmufllard›. Daha ne

olsundu?!

Sonras›n› anlatay›m ben as›l;

Ulucanlar, Ankara’n›n göbe¤inde,

Ankara Kalesi ile karfl›l›kl› denebile-

cek bir yerdeydi. Gözalt›ndan çabu-

cak var›rs›n›z oraya. Polis, kap› alt›

denilen bölümde idareye teslim eder

sizi, kay›tlar, üst aramas› yap›l›r. Ge-

tirildi¤inizden haberdar olan arka-

dafllar›n›z o s›rada sizi kap› alt›nda

bekliyorlard›r.

‹fllemleriniz bittikten sonra idare

binas›ndan ç›k›nca, havaland›rma

büyüklü¤ünde, ortas›nda a¤aç olan

bir meydanda bulursunuz kendinizi.

‹flte bu meydan, bu a¤aç bir tarihin

tan›klar›d›r. DDeenniizz,, HHüüsseeyyiinn,, YYuussuuff

burada, bu a¤ac›n alt›nda idam edil-

mifltir. 

Birazdan sizi merakla bekleyen

arkadafllar›n›z›n aras›nda olacaks›-

n›z. Maltadaki yolculu¤unuzdan son-

ra, soldaki kap›dan girip, merdiven-

lerden inince kad›nlar ko¤uflunun ha-

valand›rmas›ndas›n›z. “Uçurtmay›

vurmas›nlar” filmi deburalarda çe-

kilmifl zaman›nda. 

Havaland›rmada merakla seni

bekleyen yoldafllar›n var. O sakin, ta-

rifsiz durufluyla Hülya var. 

‹flkencecilerin açt›¤› yaralar, yol-

dafll›k sevgisinin elleriyle iyilefltirilir

önce. Sonra yaflama kat›l›rs›n her yö-

nüyle. Tüm bunlardan sonra sen de,

Solmaz Karabulut Parti Okulu’nun

bir ö¤rencisi olursun. Ö¤retmenin ön-

celikle flehitler panosundaki tüm fle-

hitler olmakla birlikte, HHüüllyyaa TTüümm--

ggaann ve ‹‹ssmmeett KKaavvaakkll››oo¤¤lluu’dur. Bun-

lar›n yan›nda anma programlar›, kut-

lamalar ve direnifllerde de ö¤rencisin.

Erkekler taraf›nda da ayn› flekil-

dedir bunlar. ‹flte böylesine güzel

paylafl›mlar›n, ö¤renmenin ve efli bu-

lunmaz ö¤retmenlerin oldu¤u bir

yerdir Ulucanlar Hapishanesi.

Fakat bir gün geldi ve tüm güzel

paylafl›mlara düflman olanlar onu

yok etmek için sald›rd›lar. O gün Ey-

lül’ün 26’s› idi. Y›l 1999. Haftalard›r

tutsaklar›n idare ile olan tart›flmalar›

sürüyordu. Bas›na, ailelere “say›m

vermiyorlar” gibi fleyler söyleseler

de as›l amaçlar› belliydi. Devrimcile-

ri teslim almak, inançlar›ndan düflün-

celerinden vazgeçirmek, örgütlü ya-

flam› yoketmekti hapishanede. Bu

katliam 19 Aral›k 2000’de 20 hapis-

hanede ayn› zamanda yap›lacak olan

katliam›n da bir provas›yd›. 

Cellatlar için bu, daha büyük katli-

amlar›n provas›yd›, fakat ‹smetler,

Azizler, Ahmetler için ölüme diren-

menin ad›yd› Ulucanlar. Ve direndiler.

Haftada bir gün y›kan›lmaya gidi-

len bir hamam vard›; oray› ‹smet

yoldafla iflkencehane yapt›lar. Ama

kazanan kim oldu? Kaza-

nan yine ‹smetler oldu.

Tüm vahfliliklerine ra¤-

men o’n›n a¤z›ndan bir

kez bile ah sözünü duya-

mad›lar. Gözlerinde tesli-

miyeti göremediler. 

26 Eylül’e kadar dev-

rimcilerin kahkahalar›,

sloganlar› yank›lan›yordu

ko¤ufllardan, görüfl yerin-

den, hamamdan, maltadan... fiimdi

direnmenin sesi vard› her yerde. 

fiehit düflen 10 kahramanla alte-

dildi zulüm. Bir yanda düflmana zafer

tatt›rmaman›n gururu yaflan›rken; bir

taraftan da yürekler yang›n yeriydi. 

‹smet ve siper yoldafllar›ndan ba-

z›lar› son yolculu¤una u¤urlan›yordu

Karfl›yaka mezarl›¤›nda. Analar bek-

liyor ‹smet’i mezar› bafl›nda. “Hal-

k›n için yaflad›n halk›n için öldün,

halk›n seni unutmayacak” diyor göz-

lerinin yafl›yla bir ana. Halk› ve yol-

dafllar› unutmayacak ‹smet’i ve yol-

dafllar›n›. 

Bana gelince; flöyle anlatay›m;

‹smetleri unutmad›¤›n, onlar›n

yolundan yürümeye devam etti¤in

sürece, yolun tekrar tekrar hapisha-

neye düflebilir bu ülkede. Katliamlar-

la, iflkencelerle daha pekçok kez kar-

fl›lafl›rs›n yolun özgürlük yolu oldu¤u

için. Fakat tüm bunlar seni y›ld›rma-

mal›, korkutmamal›. Çünkü sen on-

lar’la ayn› havay› soludun, ayn› gö-

¤ün alt›nda y›ld›zlara flark›lar söyle-

din. Ayn› duvarlar›n aras›ndan  slo-

ganlar›n› hayk›rd›n. Bak yine Ulu-

canlar yolundas›n; ‹smetler’in yolun-

da oldu¤un için. Yine ayn› kap› alt›n-

da yap›l›yor ifllemler, yüre¤indeki

yara s›zl›yor. Biliyorsun, girifl ifllem-

leri s›ras›nda seni kap› alt›nda bekle-

yen yoldafllar›n yok. Evet, 4. ko¤ufl-

taki yoldafllar›n yoklar bu kez Ulu-

canlar’da. Fakat bu sadece fiziki bir

yokluk. Çünkü onlar Ulucanlar’›n

her yerinde varlar. ‹yi bakt›¤›nda gö-

recek, dinledi¤inde duyacaks›n onla-

r›. ‹flte bak yenilmezli¤in türküsü

yank›lan›yor, sen flimdi sesini daha

yükselt... Onlar›n yerine de söyle... 

D‹RENMEN‹N AADI: ULUCANLAR
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Bu y›l 5. si düzenlenen Armutlu

Güz fienli¤i 14 Eylül günü Armutlu

Cemevi bahçesinde yap›ld›.  

Büyük bir coflkuyla gerçekleflen

flenli¤e TAYAD, Boran Haziran Ya-

y›nc›l›k, Gençlik Federasyonu da

açt›klar› standlarla kat›l›rken Ceme-

vi bahçesinin girifline Armutlu’yu

anlatan birçok foto¤raf›n bulundu¤u

bir pano as›lm›flt›. Armutlu halk›n›n

y›k›mlara karfl› mücadelesi, halk›n

yaflant›s› bu foto¤raflarla anlat›ld›

flenli¤e kat›lanlara. 

Armutlu’da flehit düflen devrim-

ciler de unutulmad› Güz fienli¤inde.

Armutlu’nun her kar›fl›nda eme¤i,

al›nteri, kan› olan devrim flehitleri-

nin resimlerinin bulundu¤u bir pan-

kart as›lm›flt› alanda. 

fienlikte ‹dil Tiyatro Atölyesi de

“yoksulluk bafla bela” isimli oyun-

lar›yla Armutlu halk›na yoksullu-

¤un kaderimiz olmad›¤›n› anlatt›lar.  

Mehmet Ekici, Duygu Koçak

Sevcan Orhon, Seyfi Yerlikaya, Er-

dal Güney, Özlem Taner, Rojin, Ba-

jar ve fievval Sam’›n birçok dilden

birçok yöreden söyledi¤i türkülerle

kimi zaman hüzünlendi kimi zaman

coflkulu halaylar çekti flenli¤e kat›-

lanlar. Sar›yer PSAKD bünyesinde

kurulan Çocuklar Semah Ekibi,

Halk oyunlar› ekibi ve ritm grubu da

sergiledi¤i gösterileriyle flenlikte yer

ald›lar. Y›rt›k Uçurtma, Murat  Ke-

killi, Mifla gibi sanatç›lar›n da sahne

ald›¤› flenlikte yap›lan konuflmalar-

da y›k›ma, yozlaflmaya, adaletsizli-

¤e karfl› örgütlenme, mücadele etme

ça¤r›s› yap›ld›.

fienlik boyunca alanda “Evimizi

Y›kan›n Villas›n› Y›kar›z, Önder

Yoldafl Dursun Karatafl, Öndere Se-

lam Savafla Devam” sloganlar› hay-

k›r›ld›. 

Dünyaya güzellikler resmeden

büyük ustan›n kürsüden yap›lan ko-

nuflmalarla ve alanda at›lan slogan-

larla selamland›¤› Güz fienli¤inde

son ola-

rak Grup

Y o r u m

sahne al-

d›. Yorum

ü y e l e r i

k o n s e r

b a fl › n d a

yapt›klar›

konuflma-

larda Ar-

mutlu’yu

nas›l direnerek kurduysak, öyle ya-

flataca¤›z, öyle savunaca¤›z dediler.

Kitleyle birlikte hep bir a¤›zdan

coflkuyla söylenen Yorum flark›la-

r›yla konser sona erdi. fienli¤e yak-

lafl›k 2000 kifli kat›ld›.

Armutlu’da 5. Güz fienli¤i 

GÜCÜMÜZ B‹RL‹⁄‹M‹ZD‹R!

Sar›gazi halk› yozlaflmaya, çete-

leflmeye karfl› halk festivalinde bu-

lufltu. Festival program› 13 Eylül'de

Sar›gazi Temel Haklar Derne¤i’nde

yap›lan yozlaflma, yoksulluk ve iflçi

s›n›f›na yönelik sald›r›lar konulu

panelle bafllad›. 

Birçok kurumun stand açt›¤› es-

tival alan›nda Halk Cephesi de

standlar›yla yer ald›lar. Festivalde

DHKP Genel Sekreteri Dursun Ka-

ratafl’da alana as›lan büyük bir pan-

kartla selamland›. Türkiye devrimi-

nin önderi Day›’n›n resminin bulun-

du¤u büyük pankart›n yan›na “Ma-

hir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar

Savafl” slogan›n›n yerald›¤› Ma-

hir’in resminin oldu¤u pankart da

as›ld›. 

Festival program›n›n devam›nda

Grup Umut Ya¤muru sahne  alarak

söyledi¤i flark›larla Sar›gazi halk›n›

biraraya getirdi. Umur Ya¤mu-

ru’nun flark›lar›yla halaylar›n çekil-

di¤i konserin ard›ndan birçok sanat-

ç› sahne ald›. En son sahne alan

Grup Yorum ise Sargazi halk›  tara-

f›ndan “Türküler Susmaz Halaylar

Sürer” sloganlar›yla, büyük bir cofl-

kuyla karfl›land›. Festivalin 1. Günü

Grup Yorum’un söyledi¤i flark›lar

ve marfllarla sona ererken konsere

yaklafl›k 10 bin kifli kat›ld›. 

Festivalin ikinci günü de Erge-

nekon AKP ve kontrgerilla gerçe¤i

konulu panelle bafllad›. Ancak hal-

k›n yükselen mücadelesiyle

kontrgerillan›n yok edilebilece¤inin

vurguland›¤› panelin ard›ndan Grup

K›z›l Karanfil, Hüseyin Do¤an,

K›smet Y›ld›z, P›nar Sa¤, Hasan

Sa¤lam, Grup Vardiya ve Ferhat

Tunç söyledikleri türkülerle marfl-

larla festivalde yerlerini ald›lar.

Halk festivalinin ikinci gününde

yaklafl›k 15 bin kifli kat›l›rken festi-

val süresince jandarma halk›n kül-

türünü yaflatmas› karfl›ndaki haz›m-

s›zl›¤›n› tek tek yakalad›¤› birçok

kifliyi keyfi bir flekilde gözalt›na

alarak, provokasyon ortam› yarat-

maya çal›flarak gösterdi. 

SARIGAZ‹ HALK FEST‹VAL‹ YAPILDI!
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29 Eylül 2004’de Tokat ili Ya¤murlu Beldesi k›rsal alan›nda, oligarflinin askeri güçleriyle ç›kan çat›fl-
mada flehit düfltüler. Kurye olarak bölgede bulunan Salih Ç›nar ise sa¤ yakaland›ktan sonra infaz edil-
di. Aslen Erzincan-Kemah'l› olan Sebahattin, 20 May›s 1973’te Tokat Almus ilçesi Mescit Köyü’nde do-
¤du. 1990 bafllar›nda mücadeleye kat›ld›. 1973 Sivas Ulafl ilçesi Kurtlukaya Köyü do¤umlu olan
Songül, 1991’de örgütlü mücadeleye, Eylül 1993'de gerillaya kat›ld›. 1971 Tokat’›n Almus ilçesi Du-
rudere köyü do¤umlu olan Mustafa, mücadeleye 1989’da Küçükarmutlu'da bafllad›. 1994 Kas›m›nda
gerillaya kat›ld›.1981 ‹stanbul do¤umlu olan Devrim, 16 yafl›ndayken devrimci harekete sempati duy-
maya bafllad›. 17 yafl›nda da¤larda savaflç› oldu. Tokat Almus K›n›kl› Köyü do¤umlu olan Salih,
1998’den bu yana mücadele içindeydi. Çorap Emekçileri Derne¤i ÇEM-DER'in baflkan›yd›. 

SSeebbaahhaattttiinn YYAAVVUUZZ SSoonnggüüll KKOOÇÇYY‹‹⁄⁄‹‹TT MMuussttaaffaa ‹‹fifiEERR‹‹ DDeerryyaa DDeevvrriimm AA⁄⁄IIRRMMAANN SSaalliihh ÇÇIINNAARR

1967 Bal›kesir-Bigadiç
do¤umlu olan Ayfle,
1987’de örgütlü iliflki-
ler içinde yer ald›. Türk
Hemflireler Derne¤inde
görevler ald›. Mücade-
le içinde çeflitli görevler
üstlendikten sonra,

92’de tutsak düfltü.F tiplerine karfl›, Çanak-
kale 1. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer ald›.
19 Aral›k katliam›n›, zorla müdahale
iflkencesini yaflad›. Tahliye sonras›, direniflini
d›flar›da Özlem Durakcan'la yanyana sür-
dürdü. 28 Eylül 2001’de ölümsüzleflti. 

AAyyflflee BBAAfifiTT‹‹MMUURR

1960 Dersim Çemiflgezek,
Akçap›nar Köyü
do¤umluydu. ‹stanbul
Fatih Belediyesi’nde temiz-
lik iflçisi iken 1989’da
devrimcilerle tan›flt› ve
Devrimci ‹flçi Hareketi için-
de mücadeleye kat›ld›.

1993’te 8 ay kadar tutuklu kald›, 1996’da
yarg›land›¤› davadan ald›¤› ceza nedeniyle
yurtd›fl›na ç›kt›. Yurtd›fl›nda da Cepheliler’i bulup
bir taraftar olarak mücadeleye kat›ld›. .  28
Eylül 2007’de ‹sviçre’nin Zürich flehrinde kan-
ser hastal›¤› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

NNiiyyaazzii ÖÖZZEERR

1956 Mardin Nu-
saybin do¤umluy-
du. Devrimci ha-
reketin yarat›lma-
s›nda yer alan
kadrolardan bi-
riydi. 2 Ekim
1980'de cuntaya

karfl› gerçeklefltirilecek bir eylemin haz›r-
l›klar› s›ras›nda elinde bomba patlamas›
sonucu flehit düfltü. 

RR››ddvvaann SSAANNCCAARR

1 Ekim 1979’da ‹stanbul Bahçe-

lievler’de faflistlerle ç›kan bir ça-

t›flmada b›çaklanarak katledildi. 

FF.. YY››llmmaazz GGÜÜVVEENN

Dersim Hozat Türk Taner
Köyü, 1974  do¤umlu olan
Bülent; evli ve iki çocuk ba-
bas›yd›. Hayvanc›l›kla ve
kahvehanelerde çal›flarak
geçimlerini sa¤l›yordu. Dev-
rimcilere yard›m etti¤i için,
1997 y›l›nda k›sa süreli tut-

sakl›k yaflad›. Devrimci hareketle iliflkisi 2005 y›-
l›nda bafllad›. 27 Eylül 2007’de odun toplamak
için gitti¤i ormanda özel tim taraf›ndan katledildi.

BBüülleenntt KKAARRAATTAAfifi

Malatya Hekimhan, 1968 do¤um-
lu olan Zeynep, mücadeleye
1986’da ‹stanbul Üniversitesi’nde
ö¤renciyken kat›ld›. 92’de, büyük
direniflte ölümü birlikte kucakla-
yacaklar› Kaz›m Gülba¤ ile evlen-
di. Silahl› birliklerde mücadelesini
sürdürürken tutsak düfltü. F Tipi

hapishanelere karfl› direniflin ön saflar›nda Ölüm Oru-
cu’na bafllad›. Tahliye edildi¤inde Armutlu direnifl ma-
hallesinde direniflini sürdürerek 27 Eylül 2001’de
ölümsüzleflti. 

ZZeeyynneepp AArr››kkaann GGÜÜLLBBAA⁄⁄

N‹YAZI ÖÖZER
ANILDI

Devrimci Hareketin taraftar› Niyazi

Özer ölümünün 1. y›l›nda ailesi, dostla-

r›, arkadafllar› taraf›ndan an›ld›.

Niyazi Özer 28 Eylül 2007 tarihinde

yaflad›¤› kanser hastal›¤›na yenik düflüp

hayat›n› kaybetmiflti. Niyazi Özer, Der-

sim Çemiflgezek Bedretil Köyü do¤um-

ludur. 1978’li y›llarda devrimcilerden

etkilenir. ‹flsizlik ve geçim derdi milyon-

larca insan gibi onu da köyünden göç et-

meye zorlar ve 1986’da ‹stanbul’a gelir.

‘89’da ‹stanbul’da devrimcilerle tan›fl›r.

Art›k Devrimci ‹flçi Hareketi ile müca-

delenin içindedir. 1993 y›l›nda ilk tut-

sakl›¤›n› yaflayan Niyazi Özer, 1996’da

yarg›land›¤› davadan ceza al›nca aran›r

duruma düflünce yine göç yolu görünür

ona. ‹sviçre’de gelir gelmez Cephelileri

bulur. Devrimci hareketi savunmadaki

kararl›l›¤›, bir taraftar olarak tutarl›l›¤›,

mütevaz›l›¤›, büyük küçük herkese gös-

terdi¤i sayg› ile kendi yafl›tlar›, hatta bü-

yükleri bile Niyazi abi der ona.

2005 y›l›nda kanser hastal›¤›na yaka-

lanm›flt›. ‹ki sene boyunca kanser illetine

karfl› ailesinin, sevenlerinin deste¤iyle di-

rendi. Yürümekte zorluk çekti¤i zaman-

larda dahi hiçbir eylemden, toplant›dan

geri durmamaya çal›flt›. Ölüm döfle¤inde

a¤z›ndan ç›kan son söz de "arkadafllara

selam söyleyin" olmufltu.

14 Eylül günü ‹sviçre Basel Kültür

Merkezi’nde yap›lan anma töreninde

“Niyazi Abi, Güzel ‹nsan Seni Unutma-

yaca¤›z” yaz›l› pankart aç›l›rken tan›yan-

lar onu anlatt›lar. Özellikle onu anlatan

foto¤raf ve görüntülerden oluflan sineviz-

yon gösterimi s›ras›nda oldukça duygulu

anlar yafland›.

Anma sonuda ise NiYazi Özer için

verilen yemek toplu olarak yendi ve hel-

va da¤›t›ld›.
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