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Faflist sald›r›lara boyun 
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meydan-
daydılar
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‘92 Nisan’›n›n son günüydü. Konak’ta
eski 3 katl› bir binadaki büroda toplan-
m›fl 1 May›s’› konufluyorduk. Gökhan
Abi “yar›na iflçiler olarak bir sürprizi-
miz var” dedi. Merak ettik sorduk,
söylemedi. Vakit ilerledi herkes ç›kt› bürodan. Ben de Do¤um
Hastanesi’nin (Yahudi Hastanesi) arka taraf›ndaki sokaktan ge-
çerken bir tabelac› dükkan›n›n duvar›ndaki “Yaflas›n 1 ...” yaz›l›
yar›m kalm›fl pankart dikkatimi çekti. Durdum. Az sonra Gökhan
Abi geldi. Durur muyum girdim dükkana. Hemen “Abi, sürpriz
bu mu?” diye sordum. “Evet ama kimseye söyleme” dedi. Erte-
si gün Konak’ta toplanmaya bafllam›flt›k. Benim gözlerim Gök-
han Abi’yi ve birlikte gelece¤i Troleybüs Atölye iflçilerini ar›yor.
Az sonra gece gördü¤üm pankartla göründüler, ama içlerinde
Gökhan Abi yoktu. Tekrar pankartlar›na bakt›m. “Bu nas›l sürp-
riz ki, pankart›n ebad›, içeri¤i pek çok pankart gibi..” diye düflü-
nüyordum ki kortej yürüyüfle geçti. Sloganlar›m›z› coflkuyla hay-
k›rarak yürüyorduk. Mitingin yap›laca¤› eski bal›kç› haline yak-
laflt›kça kula¤›m›za gelen Grup Yorum’un marfllar›yla coflkumuz
artm›flt›. Alana gelince coflkumuzla birlikte ve flaflk›nl›k da vard›
flimdi. Gökhan Abi kürsüden hayk›r›yordu; “geliyorlar, flanl›
DEV-GENÇ’liler geliyor!.. Hakl›y›z Kazanaca¤›z fliar›n› da¤larda,

meydanlarda, zindanda hayk›ranlar ge-
liyor. Akif Dalc›’n›n yoldafllar› geliyor...”
Daha bir cofluyoruz, sürprizi bu oldu.
Gökhan Abi yaln›z bizi de¤il, Petkim,
Anbar, TEKEL, Eshot iflçilerini de ayn›

coflkuyla selaml›yor kürsüden. Alanda 1 May›s’›n gerçek sahiple-
ri, kürsüde 1 May›s’›n gerçek sözcüleri... Kürsü etraf›nda sar›
sendikac›lar, polisler indirmeye çal›flsa da o inmiyor. Miting so-
nuna kadar görevini sürdürüyor.
Salt alanlarda, fabrikalarda, iflçilerin büyük Ankara yürüyüflünde
yollarda de¤ildi Gökhan Abi. Kondular da tan›r onu. ‘90 bafllar›n-
da Adatepe kondular›n› y›km›fllard›. Biz hemen ertesi gün Müjdat
ve Gökhan Abi, Yusuf ve daha birçok arkadafl›m›z ordayd›k. Müj-
dat abi, paylaflmaya dayan›flmaya geldi¤imizi anlatt›. Bizi önce çe-
kinerek dinlediler. Sonradan ›s›nd›lar bize. Neler yap›labilece¤ini
konufltuk ve koyulduk ifle. Kimimiz enkaz kald›r›yor, kimimiz sa¤-
lam tu¤la ve briketleri ay›r›yor, kimimiz harç kar›yoruz. Gökhan
Abi bir yandan çal›fl›rken, bir yandan tutturuveriyor o eski marfl-
lardan. ‘80 öncesinden K›z›ldere, Denizler, Nurhaklar... Adatepe’li-
lerle ba¤›m›z daha bir pekifliyor o zaman. Bir ç›nar›n gölgesinde
birlefliyoruz sanki, ç›nar›m›z Gökhan Abi. Bir ç›nar o, dünü bugü-
ne getiren, bugünü yar›na ba¤layan... 

Onlara dair...
Gökhan ÖÖzocak

Ali AArap ÜÜNVER

1 Temmuz 1979’da
Bursa’da sivil faflistler ta-
raf›ndan kurulan bir pusu-
da katledildi. Bursa DEV-
GENÇ’lilerdendi. 

2 Temmuz 1949 - Bulgaristan halk›n›n, ony›llarca
krall›¤a, Alman faflizmine karfl› sürdürdü¤ü savafl›n ön-
deriydi. Ama o yaln›z Bulgaristan halk›n›n de¤il, dünya
halklar›n›n mücadelesinin önderlerinden biri de oldu; çe-
flitli ülkelerin devrimci örgütleri, 1935’te onu Komin-
tern’in Genel Sekreterli¤i’ne seçtiler. 

1945’te onun önderli¤iyle kurulan Vatan Cephesi, Bulgaristan’da iktida-
r› ele geçirdi. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu, sosyalizmin infla-
s›n›n baflkan› olarak görevlerini sürdürdü. Dimitrov, 2 Temmuz 1949’da
muzaffer bir devrimci olarak ölümsüzleflti. 

Ahmet KKÖKSAL

6 Temmuz 1988’de
Hollanda’da faflistler tara-
f›ndan vurularak katledil-
di.

Talip GGÜLDAL ‹brahim KKARAKUfi Yüksel KKARAN

2 Temmuz 1980’de Topkap›’da
“iflkencelere ve faflist teröre karfl›”
gerçeklefltirilen bir gösteride, yoldafl-
lar›n›n güvenli¤ini al›rken polisle gir-
dikleri çat›flmada flehit düfltüler.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 30 Haziran
6 Temmuz

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

Gökhan ÖÖZOCAK - 4 Temmuz
2001’de hapishanede bafllad›¤›
ölüm orucunu tahliye edildikten
sonra d›flar›da da sürdürerek, açl›-
¤›n›n 201. gününde flehit düfltü. 25
y›ll›k devrimci kavgas›n›n son bü-
yük çarp›flmas›n› aln›ndaki k›z›l
bantla sürdürdü. 
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Hapishanelerde direnifl gelene¤i-
nin bafle¤mez öncülerinden, 1984
Ölüm Orucu fiehidi Abdullah Meral,
17 Haziran günü, Band›rma Gençlik
Derne¤i üyeleri taraf›ndan Man-
yas'›n Kalebay›r Köyü’nde bulunan
mezar› bafl›nda an›l›rken, 84 Ölüm
Orucu flehitleri için, 20 Haziran günü
Bursa’da, 19 Haziran günü de ‹z-
mir’de, Ege Temel Haklar’da anma
etkinlikleri düzenlendi.

2000-2005 Büyük Direnifl flehidi
Veli Günefl’in Dersim Kocakoç Kö-
yü’ndeki mezar› bafl›nda toplanan
Dersim HÖC üyeleri, zindanlarda
boy veren direnifl türküsünü bir kez
de ‘Veli Day›’dan dinlediler...

Dersim Da¤lar›’ndan ‹stanbul’un
gecekondular›na uzanan savaflç› bir
yaflam›, silah›n›n son mermisine ka-
dar çat›flarak 22 Haziran 1996’da
ölümsüzleflen gerilla Adalet Y›ld›-
r›m, Dersim HÖC taraf›ndan ölüm

y›ldönümünde mezar› bafl›nda ‘Bize
ölüm yok’ marfllar›yla an›ld›.

Tokat Da¤lar›’nda flehit düflen
‹pek Yücel ve Metin Keskin için,
‹pek Yücel’in ailesi taraf›ndan 18
Haziran günü Armutlu Cemevi'nde
bir anma yeme¤i verildi. 

***

Vatan›m›z ba¤›ms›z olacak dedi-
ler; zulüm son bulacak halk›n de-
mokrasisi kurulacak diye düfltüler
yola; sömürüyü ve adaletsizli¤i ‘ka-
der’ diye dayatanlar›n karfl›s›na ‘sos-
yalizmi kurup bu yalanlar›n›z› ve sö-
mürü düzeninizi yokedece¤iz” diye
dikildiler. 

Ve ölümsüzlefltiler bu idealler
için. Hiç ölür mü, böylesi idealler
u¤runa topra¤a düflenler?  Tarih yaz-
maz halklar› için dövüflenlerin ger-
çekte öldüklerini. Türkiye halk› gö-
mer onlar› yüreklerinin en görkemli
köflesine. Unutmaz en yi¤itlerini.

***
Anadolu’nun köylerin-

den, flehirlerin gecekondula-
r›ndan, fabrikalardan girdi-
ler bu kavgaya. Halk›n için-
den ç›k›p halka öncü oldu-
lar... Ç›kt›lar da¤lara, yat›r-
d›lar bedenlerini açl›¤a, vu-
rufltular gecekondular›n so-
kaklar›nda, kafa tuttular tüm
ülkeyi hapishaneye çeviren
cuntac›lara; yeter ki, idealle-
rimiz yaflas›n, yolumuzdan
yürüyenler hayallerimizi
bayraklaflt›r›p diksinler oli-
garflinin burçlar›na, dediler.

‹dealleri hep yaflayacak
ve özlemini duyduklar›, u¤-
runa ölümü kucaklad›klar›
zafer; diflle, t›rnakla sökülüp
al›nacak. Zulmün ve sömü-
rünün egemen k›l›nd›¤› dün-
yam›z›n orta yerinde, Ana-
dolu ihtilali bir günefl gibi
parlayacak. 

Ve ihtilalimizin onur say-
falar›nda onlar›n adlar› yaz›-
l› olacak.

Boran ve 
Haziran 

Yay›nlar›’ndan
‹ki 

Yeni Kitap
‹steme Adresi:

‹nebey Mah. Koçibey
Sok. Yüksel ‹flhan›
No: 22/23 Fatih /

‹stanbul

Tel:
0537 239 36 66

Ba¤›ms›zl›k

demokrasi ve sosyalizm u¤runa düflenler

unutulmaz

‹smail KKARAMAN

6 Temmuz
2001’de ‹stan-
bul Avc›lar’da
polis taraf›ndan
infaz edildi.
1996’dan beri
hareketin için-
deydi. Son ola-

rak F›rat Tavuk Ölüm Orucu Birlik-
leri komutan›yd›.

Georgi D‹M‹TROV “Böy-
le bir dü-
z e n d e
y › l l a r c a
yaflasam
da dev-
rimcili¤i-
min bir
g ü n ü n e
eflde¤er
de¤ildir.”
‹smail 
Karaman



Dört bir yanda cenazeler kald›r›-
l›yor, cenaze törenlerinde halka

kurflun s›k›l›yor, linç sald›r›lar›n›
yapanlar de¤il, sald›r›ya u¤rayanlar
yarg›lan›yor, F tiplerinde 119 insa-
n›m›z› öldürenler tecriti koyulaflt›r-
mak için yeni yönetmelikler ç›kar›-
yorlar, sivil faflistler devrimci, de-
mokrat gençli¤in üzerine sal›nm›fl,
b›çaklarla, sat›rlarla ve polisin hi-
mayesinde sald›r›lar›n› sürdürüyor,
ifli, hak ve özgürlükleri için mey-
danlara ç›kan emekçilere düzenin
kulaklar› kapal›; ama a¤z› aç›k, mü-
cadele edenlere tehditler ya¤d›r›yor-
lar... Bu sayd›klar›m›z çok k›sa bir
ülke tablosudur. 40 milyon insan›-
m›z›n yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda, 10
milyonumuzun açl›k içinde yaflama-
ya mahkum edildi¤i de bir gerçek.
Böyle bir ülkede yap›lacak tek bir
ça¤r› vard›r; o da sömürenlere, zul-
medenlere karfl› mücadelenin yük-
seltilmesi ça¤r›s›d›r. Bunun d›fl›nda-
ki her ça¤r›, bu ülke tablosu karfl›-
s›nda tuzla buz olup, hiçbir etki yap-

madan buharlaflmaya mahkumdur. 

Ülkemizi nas›l tahlil ettik, ne
söyledik, ne yapt›k diye herke-

sin düflünmesi gereken bir tablodur
bu. “Nesnel gerçekli¤in ürünü ol-

mayan ve yine nesnel gerçekli¤in

do¤rulamad›¤› her teori, pratikten

kopar ve amaçs›z hale gelir. Sta-
lin’e ait olan bu söz, bugüne çok
uygun düflüyor. Bugün ortada pra-
tikten kopmufl, amaçs›zlaflm›fl bir
y›¤›n teori, gerçeklikten uzak
birçok ça¤r›lar, kampanyalar var.  

Her ülkede oldu¤u gibi, bürokra-
sisiyle, ordusuyla, polisiyle,

yarg›s›yla, hapishaneleriyle, tüm di-
¤er kurulufllar›yla örgütlenmifl bir
devlet var bizim ülkemizde de. Bu
devlet de, her devlet gibi bir s›n›f›n
iktidar›n› sürdürme arac›d›r. O s›n›f,
ülkemizde iflbirlikçi tekelci burju-
vaziden, toprak a¤alar›ndan, tefeci-
tüccarlardan oluflan oligarflidir.
Tüm sömürü düzenlerindeki devlet-
ler gibi, oligarflinin devleti de, taraf-

s›z de¤il, s›n›flar üstü de¤il, taraft›r.
Oligarfliden taraft›r. Asli görevi, oli-
garflinin iktidar›n›n sürdürülmesi
için halk› denetim alt›na almakt›r.
Bunlar, toplum bilimin en temel te-
orik gerçekleridir. Fakat ülkemizde
politika ad›na üretilen birçok dü-
flüncenin, teorinin bu nesnel ger-
çekle bir ba¤› kalmam›flt›r. Baflta
k›saca özetledi¤imiz ülke tablosu
karfl›s›nda, bu ülkede “bar›fl›” mü-
cadele edenlerin bozdu¤unu söyle-
yebilmek için gerçeklerden tümüyle
kopmufl olmak gerekir. 

Oligarflinin iktidar›, halka karfl›
sürekli bir savafl demektir. Bu

savafl›n boyutlar›, baflvurdu¤u bi-
çimler, dönemsel olarak de¤iflebilir,
ama bu temel gerçek de¤iflmez. Oli-
garflinin devlet örgütlenmesi, temel
olarak “d›fl tehlikelere” karfl› de¤il,
“iç tehlikelere” yani halk›n devrim
mücadelesine göre örgütlenir. Oli-
garflik devletin bir iç savafl örgüt-
lenmesi oldu¤u anlafl›lmazsa, Su-
surluklar, kontrgerilla politikalar›
da anlafl›lamaz. Bu anlafl›lmazsa,
AB’ye giriyoruz, demokratiklefliyo-
ruz havas›n›n en yayg›n oldu¤u bir
anda, yaflanan bu linç sald›r›lar›, fa-
flist sald›r›lar, katliamlar da anlafl›-
lamaz. E¤er ülke gerçe¤i anlafl›la-
mam›flsa, zaten orada do¤ru bir po-
litik tav›r da belirlenemez. 

Halktan yana olmak, oligarflinin
devletine, iktidar›na karfl› ol-

makt›r. Bu da toplum bilimin en te-

Oligarflik devletin bir iç savafl örgütlenmesi oldu¤u anlafl›l-
mazsa, Susurluklar, kontrgerilla politikalar› da anlafl›lamaz.

Bu anlafl›lmazsa, AB’ye giriyoruz, demokratiklefliyoruz
havas›n›n en yayg›n oldu¤u bir anda, yaflanan bu linç
sald›r›lar›, faflist sald›r›lar, katliamlar da anlafl›lamaz.
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mel teorik tespitlerinden biridir.
Solcu, sosyalist, ayd›n ise, onun oli-
garflinin devletine ve iktidar›na kar-
fl› olmas› da tart›flmas›zd›r. Tersine
bir durum varsa, o zaman onun sol-
culu¤u, ayd›n olmas› tart›fl›l›r. “Ta-
rafs›zl›k” söylemi, oligarflinin dev-
letinin halka karfl› oldu¤unu yads›-
makt›r. 

Tarafs›zl›k, zulüm karfl›s›nda tes-
limiyetten do¤ar. Ülkemizde de

öyle oldu. Oligarflinin iktidar›n›n
niteli¤i unutulup, bu iktidar alt›nda
demokratikleflebilece¤imiz teorisi
yap›ld›. Öyleyse devrim için müca-
dele gereksizdi... Önce gereksiz di-
ye düflünenler, burjuva ideolojisinin
etkisi alt›na girdikçe, bu kez devrim
mücadelesini “demokrasiyi engelli-
yor” diye suçlamaya bafllad›lar.
Devrimle, devrimcilerle aralar›na
daha fazla mesafe koydular, daha
çok tarafs›zlaflt›lar. 

Önce, “kopart›lm›fl kol istemi-

yorsan›z, kol kopartanlar› ko-

ruyan vali istemiyorsan›z, en iyi

yol, Avrupa Birli¤i’nin evrensel ya-

salar›n› uygulamakt›r” düflüncesi
yayg›nlaflt›r›ld›. Giderek bu düflün-
ce kendisine devrimci, sosyalist di-
yen legal partilerin, ayd›nlar›n dü-
flüncesi haline geldi. Sonra, peflpefle
“Avrupa Birli¤i’nin -meflhur- evren-

sel yasalar›” ç›kar›ld›. Demokratik-
leflmede ne kadar büyük mesafeler
katetti¤imiz söylendi. AB’ye uyum
yasalar›n› ç›kard›klar› için önce
DSP-MHP-ANAP iktidar›, sonra da
AKP iktidar› desteklendi. Salt,
AB’ye uyum yasalar›n› ç›kard›¤›
için AKP demokrat, hatta en solcu
parti ilan edildi ve sosyalist, dev-
rimci oldu¤unu söyleyen legal sol
partiler dahi, “AKP’nin bu yan›n›n”
desteklenmesi gerekti¤inin teorisini
yapt›lar... Nereye geldik peki?

Avrupa emperyalizmiyle bu bü-
tünleflmeye karfl› ç›kan, bu bü-

tünleflmeyle demokrasinin kazan›-
lamayaca¤›n› savunan devrimciler,
“dogmatik... ilkel... marjinal... eski
ça¤lar›n mistik tarikatlar›n›n ça¤dafl
biçimleri... 80 öncesi teorik kal›pla-
r› aflamam›fl gruplar” diye nitelendi-
rildi. AB’yi savunduklar› için oli-

garflinin çeflitli kesimleri, bizden,
devrimcilerden “daha ilerici” ilan
edildi. Bütün bunlar› yaflad›k. Nere-
ye geldik peki? “Kopart›lm›fl
kol”lardan kurtulduk mu?

Kol kopartanlar› koruyan valile-
rin yan›na, hapishaneleri bas›p

28 insan› katledenleri koruyan vali-
ler, bakanlar, baflbakanlar ve AB
yetkilileri var flimdiki siyasal tablo-
da. Talimatla sivil faflist çeteleri
halk›n üstüne salan Genelkurmay
var. B›çakl›, sat›rl› faflistleri koru-
yup kollayan emniyet müdürleri
var. ‹flkencecileri, infazc›lar› beraat
ettirmeye devam eden Susurlukçu
Adalet Bakanlar’› var... Ve dahas›,
kol kopartmaya, hapishaneleri ya-
k›p y›kmaya, hücrelerde öldürme-
ye, aç, iflsiz b›rakmaya ONAY VE-
REN “evrensel yasalar›m›z” var. 

Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sos-
yalizm hedefine inananlar, bu

u¤urda mücadeleye var›m diyenler,
bu mücadelenin nerede, nas›l veri-
lip verilemeyece¤ini iyi çözümle-
mek durumundad›rlar. Kimler ne
söylemifl, ne vaadetmifl, ne öngör-
müfl ve ne olmufl, sorgulamal›d›rlar.
Tarafs›zl›k ad›na, her türlü fliddete
karfl› olma ad›na, legal particilik
ad›na “kötü, olumsuz” ilan edilen
ne varsa, onlar› yeniden gözden ge-
çirmelidir. Mesela... Halk› neden
örgütleyemiyoruz, sol çok radikal,
militan oldu¤u için mi, silahtan,
fliddetten sözedip kitleleri ürküttü¤ü
için mi? Asl›nda ülke tablosunun ve
1990’lar›n bafl›ndan bu yanaki ge-
liflmelerin bu soruya bir cevab› var-
d›r. E¤er bugün demokrasiye uzak
bir noktadaysak, bu halk›n mücade-
lesinin çok “keskin” olmas›ndan
de¤il, aksine, halk›n mücadelesinin
boyutlar›n›n yeterince yüksek ol-
mamas›ndand›r. E¤er bugün dev-
rimci, demokratik mücadele kitleler
için bir “çekim merkezi” olam›yor-
sa, bu radikallikten, militanl›ktan
de¤il, aksine, kitleleri kazanaca¤›-
m›z güven veren bir radikalli¤e, mi-
litanl›¤a yeterince sahip olamamak-
tand›r. 

Net hedeflere, kararl› bir müca-
dele çizgisine sahip olunmak-

s›z›n halk› örgütlemek mümkün de-
¤ildir. AB’yi savunan, demokrasi
için AB adresini gösteren bir sol,
halka bir hedef sunmufl olur mu?
Onu yapan düzen partileri zaten var.
Emperyalizmin devrimci düflünce-
leri ve halk›n mücadelesini yoket-
meye yönelik sald›r›s› karfl›s›nda
gerçeklefltirilen büyük bir direnifl
karfl›s›nda “örgütten yana da, dev-

letten yana da de¤iliz” demeyi, ulu-
sal haklar› için mücadele edenlerle
devlet karfl›s›nda “iki tarafa da eflit

mesafedeyiz” demeyi politika sa-
yanlar, solun ve solculu¤un anlam›-
n› mu¤laklaflt›rm›fllard›r. Sol ad›na,
ayd›nlar ad›na yay›lan bu tarafs›z,
uzlaflmac›, icazetçi, teslimiyetçi dü-
flüncelerin solla, devrimcilikle ilgisi
olmad›¤›n›, her kesime b›kmadan,
usanmadan anlatmal›y›z. Düpedüz
gerici, sa¤c› teoriler, düzen cephe-
sinden yap›lm›fl ça¤r›lar, burjuva
ideolojisinden al›nm›fl davran›fllar,
kavramlar, bu kadar kolay kabul gö-
rüyorsa, “olumlu” bulunabiliyorsa,
her alanda ideolojik bir savafl içinde
bulunmak gerekti¤i aç›kt›r. 

Gerileyerek, uzlaflarak, teslim
olarak, tarafs›zl›k ilan ederek

yol al›namayaca¤› bellidir. Oligarfli
sald›rd›kça bir ad›m geri çekilmeyi
çizgi haline getirenlerin “biz daha

ileriye s›çramak için flimdi bir ad›m

geri çekiliyoruz” diyecek durumlar›
da yoktur. Zaten böyle bir iddialar›
da yok. Bunun sonu, ülkeyi Tayyip-
ler’e, Genelkurmay’a, muhalefeti
de Baykallar’a, A¤arlar’a b›rakmak
demektir. Sol ad›na “tarafs›zl›k”,
sol ad›na “icazetçilik”, halk›n mü-
cadelesini tasfiye politikas›na
“sol”dan kat›lmakt›r. Uzlaflmac›l›-
¤a, statükoya, icazetçili¤e, oligarfli
karfl›s›nda sa¤duyuya ça¤r›, batakl›-
¤a ça¤r›d›r. Hangi k›l›¤a büründü-
rülmüfl olursa olsun, pasifizmin, uz-
laflmac›l›¤›n teorilerini elimizin ter-
siyle itmeye devam edece¤iz. Tür-
kiye devrimci hareketini 35 y›ld›r
kimse bu batakl›kta bo¤amad›, bun-
dan sonra da bo¤amayacak. Oligar-
flinin iktidar›na karfl›, halk›n dev-
rimci iktidar› için mücadele devam
edecek. 
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TAYAD’l›lar, 23 Haziran’da, linç
sald›r›s›n›n bahanelerinden biri ola-
rak gösterilen önlükleriyle, “Provo-
katörler Yarg›lans›n” pankartlar› ve
dövizleriyle, Trabzon’dayd›lar.

Oligarfli, provokasyonu yarg›s›y-
la sürdürmeye niyetlenirken, TA-
YAD’l›lar, sloganlar›yla provoka-
törleri lanetlediler. 

Provokasyonu ve linç sald›r›s›n›
organize ederek devrimci demokrat
güçleri y›ld›rabileceklerini, sindire-
bileceklerini sananlar, 23 Hazi-
ran’da yan›ld›klar›n› bir kez daha
gördüler. 

‹flte TAYAD’l›lar yine oradayd›.
Susturulmak istenen sesleri yank›la-
n›yordu Trabzon’da. 17 Haziran’da
daha 6 gün önce, meydan yasa¤›n›
meflruluklar›yla delen Trabzon TA-
YAD’l›larla omuz omuza olmak için
oradayd›lar. 

*

Trabzon'da 6 Nisan’da linç sald›-
r›s›na maruz kalan TAYAD’l›lar, 23
Haziran’da bu kez “hukuk linci”nin
hedefi olarak san›k sandalyesindey-
diler. 

Linç sald›r›s›nda yaralanan, ar-
d›ndan tutuklanan Zeynep Erdu¤rul,
‹hsan Özdil, Nurgül Acar, Çetin Gü-
ven ve Emra Bak›r hakk›nda "Slo-

gan atarak halk› güvenlik güçlerine

karfl› k›flk›rtmak", "Toplumda infiale

yolaçacak davran›flta bulunmak",

"Görevli memura

mukavemet et-

mek", "Sokaktaki

vatandafl› darp

etmek" gibi hepsi
birbirinden mes-
netsiz bahaneler-
le 4,5 y›la kadar
hapis istemiyle
dava aç›ld›. 

Faflist sald›r-
ganlar ise, henüz
mahkemeye ç›-
kar›lmad›. Zaten
onlar›n suçu
önemsiz, istenen
ceza da birkaç
aydan fazla de-
¤ildi.  

*
Trabzon 1. Asliye Ceza Mahke-

mesi’nde yap›lan duruflmaya, ‹stan-
bul'dan giden TAYAD’l› Aileler ve 9
avukattan oluflan bir heyet kat›ld›. 

San›k kürsüsündekiler yarg›la-
yand›lar. ‹fadelerinde san›k sandal-
yesinde kimlerin oturmas› gerekti¤i-
ni sayd›lar bir bir. 

Mahkeme, avukatlar›n olay günü
görevde olan tüm polislerin cep ve
telsiz konuflmalar›n›n dinlenmesi is-
te¤ini reddederken, özel ve ulusal
televizyonlarda, bas›nda ç›kan ha-
berlerin görülmesi talebini kabul et-
ti. Duruflma, 15 Eylül 2005 tarihine
ertelendi. 

*

TAYAD'l› Aileler mahkeme ç›k›-
fl›nda adliye önünde “TAYAD’l›lar
De¤il Provokatörler Yarg›lans›n”
pankart›n› açarak, linç sald›r›s›na ve

bu sald›r›n›n sonunda aç›lan davaya
iliflkin gerçekleri ve tecrit gerçe¤ini
bir kez daha anlatt›lar. 

Ve bir kez daha Trabzon’un ger-
çe¤i hayk›ran, ba¤›ms›zl›¤›, demok-
rasiyi, sosyalizmi savunan seslerden
hiç mahrum kalmayaca¤›n›n canl›
kan›t› oldular. 

Ne linç sald›r›lar›, ne MHP’lile-
rin ulumalar›, ne de sadece sindir-
mek için aç›lan davalar, bunu engel-
leyemeyecek.

*
‹stanbul’daki TAYAD’l› Aileler,

Trabzon’a gitmeden önce, Tak-
sim’de bir bas›n aç›klamas› yaparak
mahkemeye kat›l›m ça¤r›s›nda bu-
lundular. Halk›n Hukuk Bürosu da
mahkeme öncesi ayn› içerikte bir
ça¤r› yapt›. 

"Adalet ‹stiyoruz" yaz›l› önlük-
lerin giyildi¤i ve "TAYAD'l›lar De-
¤il Provokatörler Yarg›lans›n" pan-
kart›n›n aç›ld›¤› u¤urlama s›ras›nda
TAYAD’l›lar, Trabzon’daki linç sal-
d›r›s›n›n ve davan›n geliflimini hat›r-
latarak, “Provokasyonlara son de-

mek, adalet talebimizi hayk›rmak

için Trabzon’a gidiyoruz” dediler. 

Ancak TAYAD’l›lar›n ve
HHB’nin bu ça¤r›s› devrimci, de-
mokratik kurumlar taraf›ndan ce-
vaps›z b›rak›ld›. Provokasyonlara,
faflist sald›r›lara karfl› yanyana ol-
mas› gerekenler, Trabzon’da TA-
YAD’l›lar›n yan›nda olmad›lar. 

Trabzon 6 Nisan’dan bu yana,
faflist sald›r›lar karfl›s›ndaki kararl›-
l›¤›n, birlikte mücadele sorumlulu-
¤unun, dayan›flman›n s›nand›¤› bir
yer olmaya devam ediyor.
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TAYAD’l›lar Trabzon’da:

“Provokasyonlara Son!” 

“Adalet ‹stiyoruz!”

“Bu ddavayla TTürkiye’de hhukukun
olmad›¤› bbir kkez ddaha ggözler
önüne sserilmifltir. TTürkiye’deki
hukuk, SSusurluk hhukukudur.

Her flfleye rra¤men bbiz mmücade-
lemizi ssürdürüyoruz. DDüflünceleri-
mizden bbedeller ppahas›na ttaviz
vermiyoruz. HHak vve öözgürlük tta-
leplerimizi, aadalet ttaleplerimizi
savunuyoruz. SSavunaca¤›z dda...”

TAYAD’l› Aileler



6 ve 10 Nisan tarihlerinde yafla-
nan devlet provokasyonlar›n›n ar-
d›ndan, bu olaylar› bahane eden
Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzde-
mir, provokatörleri engellemek ye-
rine, demokratik haklar›n› kullanan-
lar› susturmaya yönelmifl ve Trab-
zon Meydan›’nda bas›n aç›klamas›

yap›lmas›n› yasaklam›flt›.
Devrimciler, bu hukuksuz, gay-

rimeflru yasa¤› tan›mad›lar. Haklar
ve Özgürlükler Cephesi ile Ezilen-
lerin Sosyalist Platformu üyeleri, 17
Haziran günü Trabzon Meydan›’nda
yapt›klar› bas›n aç›klamas› ile pro-
vokasyonlar›, faflist sald›r›lar› pro-

testo ettiler. Meydan ya-
sa¤›n›n, demokratik
mücadeleyi engelle-
mek, devrimcilerin
meflrulu¤unu yoketmek
için al›nd›¤›n› vurgula-
yan devrimciler, ‘Em-

peryalizme, Bask›lara,

Provokasyonlara Kar-

fl› Birleflelim’ pankart›,
‘‹flbirlikçili¤e Son’ ya-
z›l› Bush-Tayyip resim-
leri açt›lar. Yap›lan
aç›klamada, emperya-
lizmin sald›r›lar›na de-
¤inilirken, E¤itim-
Sen’in kapat›lmas›, pro-
vokasyonlar, faflist sal-
d›r›lar protesto edildi.
“Halka, halk için müca-

dele edenler hedef gös-

terilirken eme¤imizin

üzerinden semiriyor

emperyalizm” denilen
aç›klamada, vatan›m›z,
gelece¤imiz için do¤ru
hedeflere karfl› birlefle-
lim: Emperyalizme,
bask›lara, provokasyon-
lara karfl› mücadele ede-
lim ça¤r›s› yap›ld›.
Aç›klaman›n ard›ndan
“Kahrolsun Amerikan

Emperyalizmi, Kahrol-

sun Avrupa Emperyaliz-

mi, Bask›lar, Provokas-

yonlar Bizi Y›ld›ramaz,

Yaflas›n Ba¤›ms›z Türki-

ye” sloganlar› at›ld›.
10 Nisan’da faflistle-

rin provokasyon yarat-

mak istedikleri meydanda, halktan
insanlar›n eylemi merakla izledi¤i
ve 'Yaflas›n Ba¤›ms›z Türkiye' slo-
gan›na kat›lanlar›n oldu¤u gözlendi.
Ajanslar ise, haberi “TAYAD'l›lar
Ak›llanmad›” diye vererek provoka-
törlü¤ü sürdürdü ve provokasyonla-
r›n amac›n›n “ak›lland›rmak” ol-
du¤unu itiraf ettiler. 

Sendikalar, DKÖ’ler ve Sol 

Eyleme Neden Kat›lmad›?

Provokatörler ve oligarflinin
temsilcileri “ak›lland›rmak”, yani
demokratik mücadelede geri ad›m
att›rmak istiyorlard›. Trabzon HÖC,
bu nedenle, günler öncesinden tüm
sol kesimlere; meydana ç›k›lmas›,
E¤itim-Sen karar› baflta olmak üze-
re son süreçteki bask›lar›n, provo-
kasyonlar›n protesto edilmesi öneri-
sini götürdü. Ki, birçok ilde E¤itim-
Sen’in kapat›lmas›na karfl› yap›lan
eylemler, Trabzon’da “gerekli gö-
rülmeyip” yap›lmam›fl, tek yap›lan
E¤itim-Sen binas›ndaki bas›n top-
lant›s› olmufltu. Öneriye verilen ce-
vaplar, sol aç›s›ndan trajik bir tablo-
yu ortaya ç›kt›.

Sendikalar; “konuyu yak›c› bir

sorun olarak görüyoruz ama

program›m›zda flimdilik alana

ç›kmak yok” dediler. ÖDP; öneriyi
“radikal” ve “zamans›z” buldu.
EMEP; olumlu yaklaflt›klar›n›, an-
cak DKÖ'ler ve partiler kat›lmad›-
¤›ndan sadece temsili kat›lacaklar›-
n› söylediler, ama bunu da yapmad›-
lar. Ekim Gençli¤i; öneriyi “mey-

dana ç›kmak için ç›k›yorsunuz,

mevzi kaybedece¤iz” diyerek red-
dederken, DÜK; “s›n›f mücadelesi-

nin ivmesiyle uyumlu düflünmek

gerekti¤ini”, YDG ise, ''kitlesinin

haz›r olmad›¤›n›” söyledi. Hal-
kevleri’nin bahanesi ise zaten haz›r-
d›: “Sizinle ortak ifl yapmama kara-

r›m›z var!”... 

HÖC, eylemi ESP ile birlikte ör-
gütlerken, ‹HD’den de bir kifli “göz-
lemci(!)” olarak oradayd›. 

Gerekçeler; soldaki meflruluk yi-
timinin, siyasi cüretten yoksunlu¤un
ne düzeye geldi¤ini göstermesi,
devrimcilikten neyin anlafl›lmamas›
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Valiye göre; Ha Adam Öldürmüflsün, 

Ha Bas›n Aç›klamas› Yapm›fls›n; 

Trabzon’da Vali ‘Diktatörlü¤ü’

devrimciler, gayrimeflru meydan
yasa¤›n›, meydanda protesto etti



aç›s›ndan çarp›c› örneklerdir. Herbir
gerekçe üzerine çok fley söylenebi-
lir, ama gereksizdir. Kendileri çok
özlü bir biçimde, “ak›lland›rma”
provokasyonlar›ndan gerekli mesaj›
ald›klar›n› anlatmaktad›rlar. Bu ge-
rici, sa¤c›, teslimiyetçi tav›r, 6 Ni-
san’dan bu yana izlenen çizginin
devam›d›r. Bu konuda getirilen elefl-
tirilere karfl›n, bu “yerel” tav›rlar,
merkezi olarak sahiplenilmifl, mah-
kum edilmemifltir. Devrimciler, de-
mokratlar; oligarflinin sald›r›lar›n›n
ve faflist terörün karfl›s›nda siyasi ve
fiili olarak dik durabildikleri oran-
da, halka güven verebilir. Yukar›da-
ki tabloda bunlar yoktur.

Bas›n Aç›klamas› Yapanlar› 

Tez Elden As›n!

Devrimcilerin, demokratik hak-

lar›n› kulland›klar› bu bas›n aç›kla-
mas›, kentteki oligarflinin temsilci-
lerini rahats›z ettti. Trabzon Emni-
yet Müdürlü¤ü, HÖC ve ESP üyele-
ri hakk›nda savc›l›¤a suç duyuru-
sunda bulunaca¤›n› aç›klad›. 

Trabzon Valisi Hüseyin Yavuz-

demir’in de, 5 insan›n linç edilmek
istenmesi karfl›s›nda göstermedi¤i
“hukuk” hassasiyeti depreflti ve de-
mokratik haklar›n› kullanmakta ›s-
rar edenleri tehdit ederek flöyle de-
di: “Kanunsuz bir ifl yap›l›yorsa bu-
nun cezas› mutlaka olacakt›r. Bir in-
san›n baflka bir insan› öldürmesi
suçtur. Ancak suç olmas›na ra¤men
zaman zaman bu eylemleri gerçek-
lefltirenler oluyor. Adam öldüren ifl-
ledi¤i suçun cezas›n› çekiyor. Ayn›
flekilde meydanda bas›n aç›klamas›
yasaklanm›flsa, bu yasa¤a herkesin

uymas› gerekir. E¤er ben bu yasa¤a
uymam diyenler oluyorsa suç iflle-
mifl oluyorlar. Biz bu konuda genel-
ge yay›nlam›flt›k. Suçu iflleyenlerle
ilgili olarak adli makamlar gerekeni
yapacakt›r. Kimse al›nan bir karar›
görmemezlikten gelip ciddiye alma-
mazl›k yapamaz.”

Valiye bak›n! Demokratik bir
hakk›n kullan›lmas›nda ›srar›, adam
öldürmek kadar büyük bir suç gör-
mektedir! Aras›ndaki ba¤› sormaya-
ca¤›z; çünkü bu zihniyet linç güru-
hunu savunan zihniyettir ve halk›-
m›z taraf›ndan tan›nmaktad›r bu ka-
fa! Linç güruhuna teflekkür eden
emniyet müdürü ile uyumlu bir ikili
olduklar› aç›kt›r. Linç güruhunun
demokratik eylemlere müdahalesin-
de “bu cüret nereden geliyor” diye
soranlar; iflte bu kafa veriyor cüreti.
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Demokratik ey-
lemlere “halk tep-
kisi” senaryosuyla
müdahalenin, Trabzon’a özgü olmad›¤› ve sorunun sa-
dece TAYAD’›n sorunu olmad›¤›, yaflanan yeni örnek-
lerle ortaya ç›kmaya devam ediyor. 

① Önceki hafta Adana’da DEHAP’l›lar›n bas›n
aç›klamas›na, elinde bayrakl› küçük bir grup “flehit ai-
lesi” kisvesiyle müdahale etti. Ard›ndan polis sald›rd›. 

➁ ‹stanbul’da Tekstil-Sen üyelerinin ÖSS sistemini
protesto eylemi, “veliler” taraf›ndan engellendi. ‘D.B.
Tercüman’ Gazetesi, ‘s›radan’ görünen bu olay›, man-
fletten “Vatandafl oyunu bozdu” diye yans›tt›. 

③ 20 Haziran günü, Dersim’deki operasyonu pro-
testo için Hatay’da yap›lan bas›n aç›klamas›na 10 kifli-
lik bir güruh müdahale etmeye çal›flt›.

④ 21 Haziran günü ise, “bar›fl yürüyüflü” bafllatan
‹HD üyeleri, Elaz›¤’da faflistlerin sald›r›s› ile karfl›laflt›-
lar. Faflistler ve polis, halk› provokasyona katamazken,
‹HD’liler önce “güvenlikleri” için emniyet bahçesine
götürüldü, oradan da kent d›fl›na ç›kar›ld›.  

Bu yaflananlar bilinçli bir politikan›n ürünüdür, ör-
gütlüdür. Gerici, faflist kesimler dün halk muhalefetine
karfl› silahl› güç olarak kullan›l›yorlard›, bugün demok-
ratik mücadeleyi engellemek için kullan›l›yorlar. 

‘Halk tepkisi’ oyununda kullan›lanlar; 

Geçmiflte kullan›l›p bir kenara at›ld›¤›n›z› unutma-
y›n! Bu oyunda rol almak; bask›ya, zulme, sömürüye
ve iflbirlikçi politikalara destek vermektir. Sizi sol, de-
mokratik güçlerin karfl›s›na ç›karanlar, ülkemizi ba¤›m-
l›laflt›ran, halk› yoksullaflt›ran, ony›llard›r bask›yla yö-

netenlerdir. “Va-
tanseverlikle, mil-
liyetçilikle” hiçbir

ilgileri yoktur, onlar bu ülkeyi y›llard›r emperyalizm
ad›na yönetmektedirler.

Halk›m›z; polisin, sivil faflistlerin ve gerici güçlerin
k›flk›rtmalar›na alet olmay›n!

Sol, demokratik güçler; 

gerici faflist güçlerin ya da bu kesimlerin polisle bir-
likte k›flk›rtt›¤› gruplar›n demokratik eylemlere müda-
hale etme cüreti bulmalar›n›n bir yan›, s›rtlar›n› devle-
te dayamalar› ise, öteki yan› solun kendi meflrulu¤u ko-
nusundaki ürkek tav›rlar›d›r. Bunun örnekleri ve ne-
denleri bilinmektedir, ayr›nt›lar›na girmeyece¤iz. 

Geri çekilme, meydanlara ç›kmama, “aman oyuna
gelmeyelim” gibi tav›rlar, provokatörleri güçlendir-
mekle kalmaz, ayn› zamanda bu oyunun baflar›ya ulafl-
mas›na hizmet eder. 

Demokratik eylemlere müdahale etmeyi, meflru bir
durummufl gibi yaymak, giderek bir dalgaya dönüfltür-
mek ve solda meflruluk sorunu yaratmak, soka¤a ç›ka-
maz hale getirmek istemektedirler. 

Buna izin verilemez!

Sol güçler meflrulu¤undan taviz veremezler. Bu tür
durumlarda, sald›rgan güruhu “ikna” etmenin yerinin
oras› olmad›¤› aç›kt›r. Mücadele meflrudur, provokatör-
ler karfl›s›nda sessiz kal›nmamal›, polisle birlikte örgüt-
lenen bu oyuna boyun e¤ilmemelidir. K›flk›rtan, provo-
kasyonlar› örgütleyenin, oligarflik güçler oldu¤unun bi-
linciyle hareket edilmelidir. Bunun anlam›, provokas-
yonlara karfl› mücadelenin, oligarflik güçlere karfl› mü-
cadeleden ba¤›ms›z olmamas› demektir. 

‘Halk Tepkisi’ Oyununu Bozal›m
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IMF'ye verilen son ‘Niyet Mek-
tubu’nda da yeralan Sosyal Sigorta-

lar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa

Tasar›s›, GSS, TBMM Sa¤l›k Aile
Çal›flma ve Sosyal ‹fller Alt Komis-
yonu'ndan geçti. Emekçilerin pro-
testo etti¤i tasar›, önümüzdeki haf-
talarda, “meclis tatile girmeden” ge-
nel kurula getirilecek.

Talimat IMF’den

Üç “sosyal güvenlik” kuruluflu-
nun (SSK, Ba¤-Kur, Emekli Sand›-
¤›) tek bir çat› alt›nda toplanmas›n›
öngören tasar›, IMF ve Dünya Ban-
kas› taraf›ndan gündeme getirildi ve
“meclis tatile girmeden ç›kar›l-

mas›” emredildi. AKP de bu emri
yerine getirece¤i konusunda, Niyet
Mektubu’nda söz verdi. Emekçilere
seçim meydan›nda verdi¤i hiçbir sö-
zü tutmayan iktidar, flimdi bu “sözü-
nü tutuyor”. Aksi halde, IMF’den
al›nacak kredinin 833 milyon dolar-
l›k diliminin verilmeyece¤inin aç›k-
lanmas›, IMF’nin nas›l yasa ç›kart-
t›rd›¤›n› ve iktidar›n bu yasalar› hal-
ka nas›l ‘reform’ olarak pazarlad›¤›-
n› da gösteren bir örnektir. 

AKP iktidar› bu tasar›yla, bir kez
daha kendini IMF’ye ve sermayeye
kan›tlamaktad›r. Birbiri ard› s›ra
özel sigorta flirketleri kuran iflbirlik-
çi sermaye AKP’ye minnettard›r!
Keza, tüm yalanlara karfl›n, ekono-
minin ayakta kalabilmesi bu IMF
kredisine ba¤l›d›r. 

GSS, emekçilerin zaten göster-
melik olan haklar›n› daha da buda-
yacak. IMF’ye verilen Niyet Mektu-
bu’nda, “sosyal güvenlik reformu-

nun uzun dönemde tasarruf sa¤la-

maya odaklanm›fl oldu¤unun”

aç›kça vurgulanmas›, GSS’nin nite-
li¤ini de gözler önüne sermektedir.
Sa¤l›ktan, emeklilik haklar›ndan ta-
sarrufla, sermayenin ihtiyac›n›n kar-
fl›lanmas› hedeflenmektedir. Yani
‘reform’ dedikleri, varolan haklar›n

daha da budanmas›ndan baflka bir
fley de¤ildir. IMF’nin bu yasay› iste-
mesinde iki temel etkenden sözedi-
lebilir: Birincisi, Türkiye’nin çarp›k
kapitalist sisteminin restore edilme-
si ve uluslararas› sermayenin ihti-
yaçlar›na göre yeniden flekillendir-
mesi. ‹kincisi ise, emekçilerin hak-
lar›ndan elde edilecek “tasarruf” ile
borç ve faiz geri ödemelerini garan-
tilemek, tekellere daha fazla sömürü
alan› yaratabilmek. GSS, her alan-
daki özellefltirmeci politikan›n bir
uzant›s›d›r. 

Mezarda Emeklilik ve 
“Paran Kadar Sa¤l›k”

Tasar›ya göre;

1- Emekli ayl›klar› düflürülüyor.
Buna göre; memur emeklilerinde
düflüfl % 33, SSK ve Ba¤-Kur emek-
lilerinde ise % 23 oran›nda ola-
cak. Böylece, IMF’nin “emekli ma-

afllar›n› düflürün” talimat› yerine
getirilmektedir. 

2- Emeklilik yafl› kademeli ola-
rak 68'e yükseltiliyor, tüm çal›flanlar
için prim ödeme gün say›s› 9 bine
ç›kar›l›yor. GSS ile birlikte, ayl›k
geliri 117 milyondan fazla olan her-
kes 58 ile 396 milyon aras›nda zo-
runlu prim ödeyecek. 

3- Sa¤l›kta tüm hizmetler sigor-
tal›lar için de paral› hale getiriliyor.
GSS kapsam›nda, sa¤l›k hizmetleri-
nin tamam›ndan yüzde 50'ye kadar
‘katk› pay›’n›n yolu aç›l›yor. 

4- Prim borcu olanlarla, son bir
y›lda 90 gün prim ödememifl olanlar
ve bakmakla yükümlü oldu¤u kifli-
ler, sa¤l›k hizmetlerinden yararlana-
mayacak. Acil durumlarda ve uzun
tedavilerde verilecek sa¤l›k hizmeti
ise faiziyle birlikte tahsil edilecek.

5- GSS kapsam›nda sunulacak
hizmetleri içeren bir temel paket
olacak. Paket d›fl›ndaki sa¤l›k hiz-
meti sigortal›ya ödetilecek. 

Sosyal Güvenlik ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›

IMF istedi, AKP ç›kar›yor



6- Hekimlerin ve sa¤l›k emekçi-
lerinin çal›flma koflullar› zorlaflt›r›la-
ca¤› gibi, ücretleri de düflecek.

Tüm bu maddelerin özetle söyle-
di¤i; emekçilerin, sa¤l›k hizmetleri-
ne ulaflabilmek için daha fazla para
ödemek zorunda kalaca¤› ve GSS
sisteminin finansman›n›n, ek prim-
lerle emekçilerden karfl›lanaca¤›d›r.
‹ktidar›n “reform” ve “herkes si-

gortal› olacak” yalan›yla sundu¤u
düzenlemeler, iflte bunlard›r.

"Herkese Sa¤l›k/Güvenli Gele-

cek” isteyen ‹stanbul Tabip Odas›,
GSS’nin mant›¤›n› flöyle ifade edi-
yor: “Hastalar›n sa¤l›k hizmetleri-

ne ulaflmas›n› daha da zorlaflt›racak

bu düzenlemelerden yararlanan tek

kesim, özel hastane patronlar› ola-

cak. Hastay› ‘müflteri’, hastal›¤› ve

hasta tedavisini ‘mal ve hizmet’

malzemesi olarak gören bu bezirgan

felsefesinin g›das› “eflitsizlik ve h›z-

l› tüketim”dir. Eflitsizlik ve tüketim

artt›kça sistem beslenir, palazlan›r.

Sa¤l›kta eflitsizli¤in Türkçesi ‘ne ka-

dar para, o kadar sa¤l›k’ demektir...

Yasa ve yönetmelik metinlerinin dili

bile piyasa iflletmecili¤inin diline

çevrilmifltir. Bu, sa¤l›¤› al›n›p sat›-

lan, üzerinden kar edilen bir ‘piyasa

meta’haline getiren ‘neo-liberal pa-

zar ekonomisidir’.”

Tüm bu olumsuzluklar›n› bir ya-
na b›rakm›fl olsak dahi, GSS siste-
minin iflleyebilmesi, iktidarlar›n bu-
na ay›raca¤› payla ilgili bir durum-
dur. Sa¤l›¤a ayr›lan pay düflürüldük-
çe, özel sa¤l›k ve sigorta iflletmeleri
için daha fazla “pazar” alan› yarat›-
lacakt›r. ‹ktidarlar›n bütçede sa¤l›¤a
ay›rd›klar› paylara bak›ld›¤›nda da,
bugünden bu sonucu görmek keha-
net olmaz. Silahlanma ve IMF borç-
lar›n› ödemek, halk›n sa¤l›¤›ndan,
emeklilerden önceliklidir. 

Emperyalist sermaye, hem gelifl-
mifl kapitalist ülkelerde, hem de sö-
mürge ülkelerde, devletin sosyal
harcamalarda daha fazla k›s›tlama-
ya gitmesini dayatmaktad›r. “Küre-
selleflme” dedikleri sürecin temel
karakterlerinden biridir bu durum.
Ülkemizde ise, büyük bir yoksulluk,
sosyal harcamalar›n tümüyle göster-

melik oluflu gibi olgu-
lar dikkate al›nd›¤›nda,
küresel sermayenin bu
sald›r›s› çok daha yak›-
c› sonuçlar› ortaya ç›-
karmaktad›r. 

“Paras›z 
Hizmet Olmaz”

Bugün AKP iktidar›
taraf›ndan yasalaflt›r›l-
mak üzere olan Genel

Sa¤l›k Sigortas›n›n
ad›mlar› 12 Eylül cun-
tas› döneminde at›ld›.
Devletin paras›z hiz-

met vermeyece¤ini

söyleyen cuntac›lar, sermayenin ç›-
karlar›n› koruyan kararlar ald›lar.
Sa¤l›k yat›r›mlar› teflvik kapsam›na
al›nd›, kamu fonlar› özel sektöre ak-
tar›lmaya baflland›. Özal iktidar›,
döner sermayenin alan›n› genifllete-
rek sa¤l›k hizmetlerinin do¤rudan
paral› hale getirilmesinin yolunu aç-
t›. Sonraki y›llarda izlenen politika-
larla da sistem tümüyle çökertildi. 

Sömürüye dayanan sistemler,
halk›n ihtiyaçlar›n› esas almazlar,
ancak emekçilerin mücadelesi sonu-
cu belli haklar› tan›mak zorunda ka-
l›rlar. Yani, emekçilerin mücadele-
sindeki gerileme, sa¤l›ktan e¤itime
her alana yans›r. 1980 ile birlikte
bafllayan süreç, esas itibariyle bu
yönde geliflmifltir. Oligarfli, sa¤l›k
gibi en temel alanlardan birine bak›-
fl›n› 1982 Anayasas›’na da yans›tm›fl
ve sa¤l›k hizmeti “devletin bir öde-
vi” olmaktan ç›kar›lm›flt›r. Nispeten
ilerici yanlar tafl›yan 1961 Anayasa-
s›'nda, “devlet, herkesin beden ve

ruh sa¤l›¤› içinde yaflayabilmesi ve

t›bbi bak›m görmesini sa¤lamakla

ödevlidir...” (madde 49) denilirken,
1982 Anayasas›’nda bu bölüm, “...

Devlet, herkesin hayat›n›, beden ve

ruh sa¤l›¤› içinde sürdürmesini sa¤-

lamak; insan ve madde gücünde ta-

sarruf ve verimi artt›rarak, iflbirli-

¤ini gerçeklefltirmek amac›yla sa¤-

l›k kurulufllar›n› tek elden planlay›p

hizmet vermesini düzenler. Devlet,

bu görevini kamu ve özel kesimler-

deki sa¤l›k ve sosyal yard›m kurum-

lar›ndan yararlanarak, onlar› de-

netleyerek yerine getirir...” (madde
56) diye de¤ifltirildi.

Yani, devletin sorumlulu¤u “dü-
zenleyicili¤e” indirildi. Bugün özel-
lefltirmecili¤in mant›¤›na uygun
olan da budur. Elbette bu örne¤i ve-
rirken, 12 Eylül öncesi, bat› tipi bir
“sosyal devlet”in varl›¤›ndan sözet-
miyoruz. Ki, “Sosyal devlet”in ken-
disi de zaten emekçi halklar için bir
aldatmacad›r ve ülkemizde çok daha
demagojik bir anlam tafl›r. 

Bu nedenle; özellikle sa¤l›kta
‘yeniden yap›lanma” ad›yla yürütü-
len bu sald›r›lar› elefltirenler ve mü-
cadele yürütenlerin; adeta kamu hiz-
metleri varm›fl, sa¤l›k bir hak olarak
görülüyormufl da, bunun tasfiyesi-
nin önüne geçilmesi temel sorun-
mufl gibi görmeleri ve göstermeleri
bir yan›lg›d›r. Varolan› t›rpanlad›¤›
do¤rudur, ama mücadelenin oda¤›na
oturtulmas› gereken bu olmamal›d›r.
E¤er, “herkese eflit, paras›z sa¤l›k

hizmeti” slogan› bir “temenni” ola-
rak dile getirilmiyorsa, bunun hangi
sistemde mümkün olabilece¤inin fli-
ar›, tam da bu süreçte yükseltilip
halka anlat›labilmelidir. Kapitaliz-
min bir aldatmacas› olan “sosyal
devlete” raz› bir anlay›flla yürütülen
mücadele, uzun vadede emekçilerin
ç›karlar›na olmad›¤› gibi, gerçekçi
de¤ildir. Zira, o “sosyal devlet” bu-
gün kabelerinde de tahrip edilmekte
ve emekçiler direnmek zorunda kal-
maktad›rlar.
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Emekçiler, IIMF’nin ttalimat›yla ggündeme ggetirilen GGe-
nel SSa¤l›k SSigortas›’n› pprotesto eetmeye ddevam eettiler.

21 HHaziran’da TTBMM öönünde ttoplanan SSES’liler;
Çevre KKanunu TTasar›s›'na kkonulan ''ek öödeme' ddüzen-
lemesinin ÇÇevre KKomisyonu ttasla¤›ndan çç›kar›lmas›n›

protesto eeden TTar›m OOrkam-Sen üüyeleriyle
birleflerek ‘‘Direne DDirene KKazanaca¤›z’ sslogan› aatt›lar
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Gerçek anlamda emekçiler için
sosyal güvenli¤in, ücretsiz ve eflit
sa¤l›k hizmetlerinin neden sosya-
lizmle mümkün oldu¤una ve bu ko-
nudaki pratik uygulamalara bakma-
dan önce, emekçilerin bilincini çar-
p›tma, kapitalist sistemde de hakla-
r›n› elde edebilecekleri yan›lg›s›n›
besleme arac› olarak ‘Sosyal devlet’
olgusuna, buna ba¤l› olarak kapita-
lizmde “sosyal güvenli¤in” ne anla-
ma geldi¤ine bakal›m.

‘Sosyal Devlet’, Kapitalizmin

Bir Aldatmacas›d›r

1800’lü y›llar›n sonuna do¤ru
Avrupa topraklar› iflçi s›n›f›n›n mü-
cadeleleri ile sars›lmakta, burjuvazi
iktidar›n› kaybetme korkusunu en
derin flekilde yaflamaktad›r. Nite-
kim, 1871 Paris Komünü, sadece
Frans›z burjuvazisi için de¤il, tüm
Avrupa burjuvazisi için “uyar›c›”
olmufltur. ‹flçi s›n›f›n›n kapitalist
sistemi sarst›¤› yerlerden biri de
1880’lerin Almanyas›’d›r. 

Bismarck iktidar› bir yandan bu
mücadeleyi kanla bast›rmaya çal›-
fl›rken, öte yandan kapitalizm aç›-
s›ndan tarihsel bir ad›m› att›. ‹flçi s›-
n›f›n› sosyalizm kavgas›ndan uzak-
laflt›rmak, kapitalizmle bar›fl içinde
yaflamalar›n› sa¤lamak için sosyal
haklarda önemli tavizler verdi. O
günün kapitalistleri dahi özellikle
‘sosyal güvenlik’ alan›nda at›lan bu
ad›mlara itiraz ediyorlard›. Ama,
sosyalizme yönelimi önlemede
önemli bir ifllev yüklendi¤ini gören
öteki kapitalist ülkeler de, “ak›ll›
burjuva” Bismarck’›n yolundan yü-
rümekte gecikmeyeceklerdi. 

Nas›l ki, bugün ‘Eme¤in Avru-
pas›’ söylemi ile kapitalist restoras-
yona soldan hizmet edenler varsa, o
gün de ‘Lassalc›lar’, kimi “sosya-

listler” de Bismarck’a destek ver-
mekte tereddüt etmediler.  

Bugün Avrupa “sosyal devleti”
denilen olgunun ilk ad›m› böyle
at›ld›. Yani temelinde, iflçi s›n›f›n›n
mücadelesi vard› bu düzenlemele-
rin. fiu aç›kt› ki, bu düzenlemeler
kapitalizmin en vahfli döneminde
gündeme gelmesi yan›yla, ça¤›n ka-
pitalist mant›¤›na uymuyordu. ‹ti-
razlar›n temelinde yatan da bu dü-
flünceydi. Ama, belirtti¤imiz gibi,
burjuvazi iktidar›n› tümden kaybet-
mektense, aya¤a kalkan iflçi emekçi
kitleleri karfl›s›nda, buna raz› olmak
durumunda kald›lar. Sonraki y›llar-
da da iflçi s›n›f›n›n militan direniflle-
ri durmad› ve bu haklar da buna pa-
ralel olarak geliflti. 

“Sosyal devlet”te ikinci büyük
ad›mlar›n at›lmas› ise; 1917 Ekim
Devrimi ile bafllayan ve 2. Paylafl›m
Savafl›’nda faflizme karfl› zafere
Sovyetler’in damgas›n› vurmas› ile
doru¤a ulaflan, sosyalizmin yükse-
len prestiji sürecine denk düfler.

Sosyalizmin; kapitalist ülkeler-
den sömürgelere kadar, emekçi
halklar taraf›ndan yayg›n bir flekilde
kurtulufl umudu olarak görülmesi,
büyük de¤iflimleri de beraberinde
getirmifltir. Dünyan›n üçte biri em-
peryalist sömürü zincirinin d›fl›na
ç›kmakla kalmam›flt› sadece. Ayn›
zamanda sosyalizm ideali somut bir
gerçek haline gelmifl ve dünyan›n
ilk iflçi köylü devleti olarak Sovyet-
ler, k›sa sürede emekçiler için hayal
bile edilemeyecek büyük kazan›m-
lar› da beraberinde getirmiflti. Siya-
sal, sosyal, ekonomik alandaki bu
kazan›mlar, kapitalist devletler üze-
rinde, hem ideolojik hem de fiili an-
lamda büyük bir bask›lanma yaratt›. 

Örne¤in, Stalin önderli¤inde
halk›n tüm kesimlerinin kat›l›m› ile
haz›rlanan 1936 Sovyet Anayasas›,

‘Herkes için sosyal güvenlik’ ve 

‘herkese eflit, ücretsiz sa¤l›k’ 

Sosyalizmde gerçekleflebilir



ilk iflçi ve köylü iktidar›n›n yaratt›¤›
hukuk sisteminin, emekçilere getir-
di¤i büyük haklar›n ve üretici güç-
ler ile üretim iliflkileri aras›nda sa¤-
lad›¤›, geliflime aç›k uyumun örne¤i
olarak, bütün Avrupa’y› etkiledi.
Avrupa burjuvazisi Sovyetler’i ne
kadar karalamaya çal›fl›rsa çal›fls›n,
istedi¤i kadar Sovyet rejiminin bir
bask› rejimi oldu¤u yalan›yla kitle-
leri ondan uzak tutmaya çal›fls›n,
sosyalizme yönelimin önünü alama-
d›. Birçok kapitalist ülke, bu Anaya-
sa’da ve en genelde emekçiler için
tan›nan haklar›, ka¤›t üzerinde de
olsa tan›mak zorunda kald›lar. 

K›saca, Sovyetler örne¤i, kapita-
list ülkelerin iflçi s›n›flar›n›n da,
kendi iktidarlar›n› kurabilece¤inin
“kötü örne¤i” olarak burjuvazinin
rüyalar›na giriyor, sosyalizme yöne-
lim h›zla yo¤unlafl›yordu. Burjuva-
zi, bu bask›lanmadan kurtulman›n,
radikal ve militan s›n›f hareketini
törpülemenin yolunu, yine Bis-
marck çizgisinde buldu. 

Burada iki olgunun alt› çizilme-
lidir. Birincisi; bu sürecin, kapitalist
büyümenin yafland›¤›, sömürgeler-
den kaynak ak›fl›n›n sa¤land›¤› y›l-
lar olmas› ve burjuvazinin kendi ifl-
çi s›n›f›na “sus pay›” verebilecek
olanaklara sahip olmas›d›r. ‹kincisi
ise, Avrupa sosyal demokrat iktidar-
lar› ile ihanetçi sendikac›l›k çizgisi
aras›ndaki ‘toplumsal sözleflme’nin,
s›n›f mücadelesini gerileten, s›n›f
bilincini çarp›tan rolü. Ki, bugün
“Eme¤in Avrupas›”n› savunan çizgi
de bu sendikac›l›k ve “sol” çizgidir. 

Bugün Avrupa’ya, “sosyal dev-
lete” bakt›¤›m›zda, kapitalizmin gi-
derek güçlü bir flekilde özüne dönüfl
sürecinde oldu¤unu görmekteyiz.
Almanya’dan Fransa’ya, ‹ngilte-
re’den Hollanda’ya tüm k›tada, ser-
maye, varolan sosyal haklar› t›rpan-
lamakta, buna karfl› çeflitli düzeyler-
de iflçi direniflleri yaflanmaktad›r.
Esnek çal›flma, emeklilik sisteminin
tahrip edilmesi, sa¤l›¤›n bir hak ol-
maktan ç›kar›larak paral›laflt›r›lmas›
yayg›n olarak yaflanmaktad›r. 

Örne¤in, 2003 y›l›nda Alman-
ya’da karar› al›nan yeni “Sa¤l›k Re-
formu”, bu alanda büyük k›s›tlama-

lar› beraberinde getirdi. 1945 sonra-
s›n›n en büyük sald›r›s› olarak nite-
lenen bu düzenlemeye göre, birçok
tedavi ve sa¤l›k gideri sigorta kap-
sam›ndan ç›kar›l›rken, sigortal›lar›n
ödemesi gereken ‘katk› pay›’ art›r›l-
d›. ‘Hastal›k paras›’ gibi uygulama-
lar›n sa¤l›k sigortas› taraf›ndan
ödenmesine son verilerek özelleflti-
rildi, patronlardan aidat kesimine
son verilerek yük iflçilerin s›rt›na
yüklendi. Yine Hartz IV Yasas›, sos-
yal haklarda çok daha boyutlu k›s›t-
lamalar› beraberinde getiren bir sal-
d›r› paketi olarak halen emekçilerin
öfkesini toplamaya devam ediyor. 

Benzeri uygulamalar› tüm Avru-
pa’da görmek mümkündür. AB
Anayasas›’n›n reddedilmesinde, bu
k›s›tlamalar›n anayasa ile kurumsal-
laflt›r›lmas› önemli bir etken oldu. 

Kapitalizm kendi do¤as›na dö-
nüyor demifltik. Bu süreç henüz ta-
mamlanmam›flt›r ve bu nedenle
emekçiler için aldat›c› birçok yönü-
nü bar›nd›rmaya devam etmektedir.

fiu sorulabilir; burjuvazi ‘sosyal
devleti’ vareden bu haklar› yokede-
rek kendi alt›n› oymuyor mu? Ob-
jektif olarak böyledir, ama, bu hak-
lar› tan›mak zorunda kald›¤› döne-
min olgular›, yani kendisi için ‘teh-
likeleri’ bugün yoktur ya da ‘ufukta
görünmeyen’ bir risktir. Burjuvaziyi
cüretli k›lan bu durumdur.

‘Sosyal Güvenlik’ Kapitalizmin

Do¤as›na Ayk›r›d›r

Yaz›m›z›n giriflinde, Bismarck’a

Avrupa burjuvazisinin itiraz›n›n al-
t›nda, ‘sosyal güvenlik’ alan›ndaki
bu düzenlemelerin vahfli kapitaliz-
min do¤as›na ayk›r› olmas›n›n yatt›-
¤›n› dile getirmifltik. Evet, bugün
Avrupa sosyal devleti tasfiye süre-
cindedir, ancak bu olmam›fl olsayd›
dahi, gerçekte kapitalizmde “sosyal
güvenlik sistemi”nin anlam› de¤ifl-
meyecekti.  

Çünkü; kapitalizmde en geliflmifl
“sosyal güvenlik sistemi” dahi hal-
k›n tüm kesimlerini kapsamaz. Bu
birincisi. ‹kincisi, patronlar›n öde-
yece¤i prime ba¤l›d›r, yani düzeyi
onlar›n denetimindedir. Üçüncüsü
ise; kâr eksenlidir. Emekçilerden
kesilen ücretin yeniden emekçilere
ödenirken de ikinci bir sömürü ara-
c› olarak kullan›lmas›d›r. 

Yani kapitalizmde gerçekte böy-
le bir “güvenlik”, sistemin do¤as›
gere¤i mümkün de¤ildir. 

Nedir bu do¤a? 

Üretimin kâr eksenli oluflu üre-
timden elde edilen art›-de¤erin ser-
mayenin birikimi için kullan›lmas›-
d›r. Bir baflka deyiflle, insan›n insan
taraf›ndan sömürüldü¤ü bir sistem
olmas›ndan dolay›, kapitalist devlet,
kendi vatandafllar› için bir güven-
sizlik sistemidir. Bu nedenledir ki,
“sosyal haklar” olarak tan›mlanan
haklarda k›s›tlamalar kolayca yap›-
labilmekte, patronlar “bu kadar sos-
yal devlet fazla” diyerek sald›r›lar›-
n› yo¤unlaflt›rabilmektedirler. 

Maddeler halinde özetledi¤imiz-
de görülecektir ki, “sosyal devlet”
olarak sunulan kapitalist devlet,
emekçi halklar için ne sosyal bir gü-
venlik oluflturabilir, ne de eflit ve pa-
ras›z bir sa¤l›k hizmeti sunabilir.

1- ‘Sosyal devlet’te sosyal gü-
venlik sisteminin anlam›; kitlelerin
sa¤l›k hizmetinden ücretsiz olarak
yararlanmas› de¤il, onlardan çald›¤›
paran›n bir bölümünü bu alanda
kullanmak zorunda kalmas›d›r. Sis-
tem aç›s›ndan bir “külfet” olarak
görüldü¤ü içindir ki, kapitalizmin
krizleri ve tekellerin hep daha fazla
kâr talebi, bu alanda sürekli bir k›-
s›tlamay› kaç›n›lmaz olarak berabe-
rinde getirmektedir.
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2- Sigorta, sosyal güvenlik sis-
temleri; sa¤l›k alan›n› pazara açma-
n›n somut ifadeleridir. Sa¤l›k hiz-
meti, devletin bir sorumlulu¤u ola-
rak de¤il, bir tüketim nesnesi olarak
görülmektedir. ‹laç tekelleri, özel
hastaneler, özel sigorta flirketleri bu
sistemden rant elde eden yap›lan-
malar olarak tüm kapitalist ülkeler-
de halk›n kan›n› emmeye devam et-
mektedirler. Bir baflka deyiflle, kapi-
talizm, sa¤l›k hizmetlerine mali-
yet/kâr çerçevesinde bakar. Yani,
sa¤l›k alan›ndaki kapitalist yat›r›m-
c›n›n bak›fl›; yat›rd›¤› sermaye kar-
fl›s›nda en yüksek kâr› elde etmektir.
Bu, kapitalizmin klasik tan›m› ve
yap›s›n›n gere¤idir.

3- Kapitalizm, kaynaklar›, ser-
maye için yeni kâr alanlar›na aktar-
maktan vazgeçemeyece¤i için,
emekçilerin direncine ba¤l› olarak
sosyal hizmetleri en asgari düzeye
inderme politikas› izler. Bunu bir
zorunluluk, “krizi aflma” ya da “da-
ha kaliteli hizmet verme” gibi de-
magojilerle sunsalar da, gerçekte
ideolojik bir tercihin ürünüdür. Ka-
pitalist ideoloji, toplumsal eflitlik
gibi bir amaç tafl›mad›¤› için, kay-
naklar› da bu do¤rultuda kullanmaz.

4- Kapitalizmin kendisi bir eflit-
sizlik sistemi oldu¤u, toplumsal
hiçbir özellik tafl›mad›¤› için, eflit ve
paras›z bir hizmetten sözedilemez. 

5- Bizim gibi ba¤›ml› kapitalist
ülkelerde ek olarak, emperyalist sö-
mürü, bu alandaki kaynaklar›n daha
bafltan emperyalist tekellere ak›fl›n›
beraberinde getirmektedir. ‹ktidar-
lar›n “sa¤l›¤a daha fazla kaynak

ay›rmay› istemez miyiz, ama ola-

naklar›m›z bu kadar” sözleri, bu
nedenle yaland›r. Sorun, kaynak so-
runu de¤il, o kayna¤›n nereye ak›t›l-
d›¤› sorunudur. ‹flbirlikçi iktidarlar
bu gerçekleri gizleyerek, örne¤in
“SSK iyi yönetilmedi¤i için batt›”

diyor ya da birçok metropol kapita-
list ülkede iflas etmifl, t›kanm›fl olan
Genel Sa¤l›k Sigortas›’n› bir “çö-
züm” olarak sunup halk› bir süre
daha oyalama yoluna gidiyor. 

Özetle alt›n› çizdi¤imiz bu nok-
talar gözard› edildi¤inde, kapitalist-
lerin “sa¤l›k, sosyal güvenlik siste-

mine çözüm” tart›flmalar› içinde bo-
¤ulmak iflten de¤ildir. Sosyal gü-
venlik ve sa¤l›ktaki tart›flma, kapi-
talist sistem bafltan kabul edilerek
onun içinde bir “çözüm” arama tar-
z›nda yap›ld›¤›nda, gerçekte çö-
zümsüzlü¤ü derinlefltirmekten bafl-
ka hiçbir fley yap›lm›yor demektir. 

Çözümün neden sosyalizm oldu-
¤una da, afla¤›da yer verece¤iz. 

Sosyalizm Neden Çözümdür,

Nas›l Çözer?

Öncelikli belirtilmesi gereken;
sosyalist sistemin kendisinin tüm
emekçi halk için bir ‘sigorta’ oldu-
¤udur. Çünkü, sosyalizmde, emek-
çiler, kamu mülkiyeti ve merkezi
planlama ile kendi kaderlerini elle-
rinde bulundurur ve güvenli, insan›
temel alan bir toplumu örgütlerler. 

Sosyalizm çözer diyoruz, çünkü; 

◆ Sosyalizm, kapitalizmin tersi-
ne ekonomi politikalar›n›n temeline
insan› oturtur. Sömürü ortadan kal-
d›r›l›r. Temel olan, daha fazla kâr
de¤il, toplumsal ihtiyac›n karfl›-

lanmas›d›r. Bu anlay›fltan hareket-
le, toplumsal üretimin sonuçlar›,
harcanan emek ve ihtiyaç temelinde
eflit paylaflt›r›l›r. Dolay›s›yla eflitsiz-
li¤in kald›r›lmas›n›n maddi temeli
sadece sosyalizmde mevcuttur.

◆ Bütün alanlarda oldu¤u gibi,
sa¤l›k alan›nda da kapitalist ifllet-
melere el konulup halk›n hizmetine
sunularak bu alandaki sömürüye

son verilir.
◆ Kaynaklar, kapitalistlerin kâr

amaçl› kullan›m›na sunulmad›¤›
için, kapitalistlerin sürekli tart›flt›r-
d›¤› “kaynak k›tl›¤›” gibi bir sorun
yaflanmaz. Tüm emekçilerin kat›ld›-
¤› üretim süreciyle elde edilen art›-
de¤er, yine tüm emekçilerin örgüt-
lenmeleri arac›l›¤›yla kat›ld›¤› bir
yönetim mekanizmas›nca de¤erlen-
dirilir. Kayna¤›n do¤ru, halk›n yara-
r›na kullan›lmas›n›n garantisidir bu. 

◆ Sa¤l›k hizmeti ve yat›r›m hal-
k›n yaflad›¤› her noktaya ulaflt›r›l›r.
Çünkü, kapitalizmin temel mant›¤›
olan, “kâr en fazla neredeyse oraya

yat›r›m yapma” gibi bir anlay›fl tari-
he gömülmüfltür.

◆ Sa¤l›k ve di¤er sosyal hizmet-
ler, merkezi planlaman›n bir parças›
olarak ele al›n›r. En küçük birimden
itibaren oluflturulan program ve
sa¤l›k politikalar› merkezi yönetim
taraf›ndan de¤erlendirilerek, planl›
bir flekilde uygulan›r. Böylece ihti-
yaca göre istihdam ve politikalar
belirlenir, kapitalizmde görülen
anarfliye son verilir.

◆ Kapitalizmin çarp›k tüketim
anlay›fl› tedrici bir flekilde ortadan
kald›r›larak, “hep daha fazla tüke-
tim”in, sa¤l›k alan›na da yans›mas›-
n›n önüne geçilir. Kapitalistlerin çö-
züm diye sunduklar› sigorta sistemi
ve tamamen tekellerin yönetimine
verilen fonlar, iflte bu çarp›k tüketi-
mi körüklemek içindir.

◆ Sosyalizm, halk›n sa¤l›¤›na
salt tedavi olarak bakmaz. Bu, kapi-
talizmin bak›fl aç›s›d›r ve ilaç tekel-
lerine, özel hastanelere ve sektörde-
ki tüm kapitalistlere en fazla kâr›
yaratmak içindir. Sosyalizm böyle
bir kâr anlay›fl›n› ortadan kald›rd›¤›
için, gerçek anlamda sa¤l›k alan›n-
da halk›n e¤itimini, koruyucu sa¤l›k
gibi önlemleri uygular. 

◆ “Paras› olan›n daha kaliteli
sa¤l›k hizmeti” almas› sosyalizmde
son bulur. Sa¤l›k, merkezi, standart
ve tüm halk içindir. Eldeki kaynak-
lar bu anlamda en verimli flekilde
kullan›l›r. Bu nedenledir ki, kapita-
list ülkelerde s›kça görülen, sosyal
güvenli¤i olmayanlar›n, iflsizlerin,
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düflük ücretlilerin hastane kap›lar›n-
daki umutsuz bekleyiflleri, doktor-
suzluktan ölümleri, sosyalizme ta-
mamen yabanc›d›r.

◆ Kapitalizm bilimi, teknolojiyi
kendisi için, yani kâr amaçl› kulla-
n›r. Sosyalizm ise, toplumun refah›-
n› yükseltme, en kaliteli sa¤l›k hiz-
meti verme amac›yla kullan›r.

◆ Sosyalist toplum, örgütlü

toplumdur. Tüm emekçi s›n›flar en
küçük birimden bafllayarak örgütlü-
dür ve ülke yönetiminin bütün alan-
lar›n› denetleme yetkisini elinde
tutar. Bu, tüm halk›n sa¤l›k dahil,
her alanda yönetime kat›l›m› ve uy-
gulamalar› denetlemesini beraberin-
de getirir. Sa¤l›k kurulufllar› da,
hem halk›n denetimi hem de bu ku-
rulufllarda çal›flan emekçilerin dene-
timi aç›s›ndan, bunun bir alan›d›r. 

Deneylerle Sosyalist Çözüm

Karfl›-devrimlerin üzerinde tepi-
nenlerin dahi kabul etmek zorunda
kald›klar› bu kazan›mlar, özellikle
Sovyet Cumhuriyetleri’nin bugün-
kü talan edilmiflli¤i ve halklar›n
içinde bulundu¤u durum gözönüne
al›nd›¤›nda, çok daha çarp›c› hale
gelmektedir. Bu kazan›mlar›n, kapi-
talizmle k›yasland›¤›nda k›sa deni-
lebilecek bir süreçte ve savafllar, ku-
flatmalar alt›nda elde edilmifl oldu-
¤unun da alt› çizilmelidir. 

Kâr eden bir niteli¤i olmad›¤›
için IMF’nin dayatt›¤› “reformlar”
ile bugün ifllevsizlefltirilen Sovyet
Sa¤l›k Sistemi, 1. Paylafl›m Savafl›’-
n›n y›kt›¤› bir ülkede, sosyalizmin
kuruluflunun ilk ad›mlar› olarak fle-
killenmeye bafllad›.

Sosyalist Anayasa'n›n 120. mad-
desi, bu konudaki hukuki yükümlü-
lü¤ü flöyle özetliyordu: “Sovyet

halk›, hastal›k ve/veya sakatl›k ol-

sun tüm yaflam› boyunca sa¤l›¤›-

n›n korunmas› hakk›na sahiptir.

Bu hak, sosyal güvenlik sistemiy-

le, sa¤l›k hizmetlerinin paras›z

verilmesiyle ve herkesin ulaflabi-

lece¤i sa¤l›k kurumlar›n›n kurul-

mas›yla garanti alt›na al›n›r. Top-

lumun sa¤l›¤›n›n korunmas›

SSCB devletinin temel sorumlu-

lu¤u ve görevidir.”

Pratik, bu bak›fl aç›s›yla flekil-
lendi. Eflit, paras›z bir sa¤l›k hizme-
ti merkezi planlama ile, halk›n ge-
reksinimleri dikkate al›narak yafla-
ma geçirildi. Birçok hastal›¤›n kay-
na¤› olan, yoksullu¤u ortadan kal-
d›rman›n yoluna giren 1917 Ekim
Devrimi’nin sonras›nda, tüm kapi-
talist sa¤l›k kurulufllar›na el konul-
du. Savafl›n yaratt›¤› tahribata yöne-
lik yayg›n tedavi ve önleme dayal›
politikalar gelifltirildi. Sovyet yurt-
tafllar› devrimden birkaç y›l sonra
sa¤l›kl› konutlara kavuflmaya bafl-
larken, krefller, devlet g›da merkez-
leri, alt yap› hizmetleri en küçük kö-
ye kadar yay›ld›. Sa¤l›k emekçileri
tüm sa¤l›k birimlerine eflit flekilde
da¤›t›ld›. Tüm sa¤l›k hizmetleri ve
ilaç giderleri devlet taraf›ndan kar-
fl›land›. Sa¤l›kl› bir toplum yarata-
cak politikalar belirleyebilmek için,
devrimin hemen ard›ndan bütün
sa¤l›k verileri kay›t alt›na al›nd›.
Bünyesinde, halk sa¤l›¤›yla ilgili
bir çok birimi bar›nd›ran Halk Sa¤-
l›¤› Hizmetleri Enstitüsü, 1920 y›-
l›nda kurulurken, ilk befl y›ll›k pla-
n›n yürürlü¤e girdi¤i 1928 sonras›,
hastaneler, dispanser ve senator-
yumlar yayg›nlaflt›r›ld›. Örne¤in;
devrim öncesi sadece 43 verem dis-
panseri mevcutken, 1948 y›l›nda 16
bine ulaflt›. Dünyada ilk kan trans-
füzyon enstitüsü kuruldu. 1932’ye
gelindi¤inde hekim say›s›, dört y›l
öncesinin üç kat›na ç›kt›. 1917’den

bafllanarak, tüm bütçelerde, sa¤l›¤a
ayr›lan pay kademeli olarak art›r›l-
d›. Örne¤in 1928’e gelindi¤inde bir
öncekinin dört kat› pay ayr›lm›fl, ki-
fli bafl›na sa¤l›k harcamas› 4.5 ruble-
ye yükselmiflti. 1913-'37 aras›nda
ölüm h›z› yüzde 40, çocuk ölüm h›-
z› ise yüzde 50 oran›nda azald›.
Sovyet sa¤l›k sisteminin yaratt›¤›
sonucu gösteren bir baflka veri ise,
devrim öncesi, yaflam beklentisi 32
y›l iken, 50 y›l sonra bunun iki kat›-
na ç›km›fl olmas›d›r. 

Sosyalist sistemin yukar›da s›ra-
lad›¤›m›z temel yaklafl›mlar›yla
sa¤l›k hakk› az›nl›k bir kesimin kul-
lan›m›ndan ç›kar›l›p tüm halka ma-
ledildi ve birçok kapitalist ülkede
yap-boz tahtas›na dönen Sa¤l›k Ör-
gütlenmesi, 1918’de bafllay›p
1936’da son halini ald›ktan sonra
1980’li y›llar›n sonuna kadar hiç
de¤iflmedi. Çünkü, böyle bir sa¤l›k
örgütlenmesinin dünyada efli benze-
ri yoktu ve bafltan itibaren temel
olan halk›n sa¤l›¤›yd›. 

5 y›lda bir yap›lan sa¤l›k plan›-
n›n oluflturulmas›, sosyalist örgüt-
lenmeye uygun flekilde gerçekleflti-
rildi. Buna göre; tüm sa¤l›k kuru-
lufllar›, mevcut durumu ve gereksi-
nimleri içeren raporlar haz›rlay›p
bir üst sa¤l›k kurumuna ilettiler. So-
nuçta tüm bu raporlar bakanl›kta
topland› ve merkezi sa¤l›k plan› be-
lirlendi. ‹flçi ve emekçilerin sa¤l›¤›-
n› koruma da kapitalizmde temel-
den farkl›yd›. Bunun için; 1918’de
bir yasa haz›rland› ve uyguland›.
Fabrikalarda sa¤l›k birimleri örgüt-
lendi, bu birimlerde iflçi sa¤l›¤› gibi
ana ve çocuk sa¤l›¤› da sosyalist
devletin sorumluluklar› aras›nda ye-
ralarak buna uygun birimler yaflama
geçirildi. (Aktaran: Toplum ve He-
kim; Ocak-fiubat 2003)

Elbette, sa¤l›k politikas› ve uy-
gulamalar›n tümünü bu yaz› kapsa-
m›nda aktarmam›z mümkün de¤il.
Ancak flu gerçek Sovyetler deneyiy-
le somut olarak ortaya ç›km›flt›r:
Halka ücretsiz, eflit sa¤l›k hizmeti

vermek, ancak eflitlikçi bir sis-

temde mümkündür.

Bu konuda bir baflka örnek ise
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Küba’da her

mahallede halkla

içiçe olan bir doktor

120 aileden sorumludur.

167 kifliye bir doktor

oran›, dünyada en iyi

oran olarak tescillen-

mifltir. Demek ki, sorun

ülkenin ne kadar zengin

oldu¤undan öte, nas›l

bir sisteme sahip ol-

du¤uyla ilgilidir.



Küba’d›r. Emperyalizmin yo¤un
kuflatmas› ve ambargolar alt›ndaki
Küba, sadece kendi halk›na insanca
yaflanabilecek koflullar haz›rlamak-
la kalmam›fl, ayn› zamanda sa¤l›k
alan›nda edindi¤i deneyimleri yok-
sul dünya halklar›na hiçbir karfl›l›k
beklemeden yaymay› baflarm›flt›r. 

Devrimin ilk ifllerinden biri sa¤-
l›k oldu. Çünkü, devrim öncesi Kü-
ba, k›rsal kesimin hiçbir sa¤l›k hiz-
metinden yararlanamad›¤›, salg›n
hastal›klar›n yayg›n, çocuk ölümle-
rinin yüksek oldu¤u bir ülkeydi.
Hastaneler yayg›nlaflt›r›ld›, ilaç fi-
yatlar› düflürüldü. 1961’de kurulan
Halk Sa¤l›¤› Bakanl›¤› ve ç›kar›lan
yasalar, köklü de¤iflimler sa¤lad›.
Sa¤l›k kurulufllar› merkezilefltirilir-
ken, yeni t›p fakülteleri aç›ld› ve
binlerce doktor, hayat›n içinde bi-
limsel, dünyada benzeri olmad›k fle-
kilde k›sa sürede e¤itildi. Sa¤l›k
hizmeti tüm Küba halk› için kolay-
ca ve ücretsiz ulaflabilece¤i bir hiz-
met haline getirildi. ‹laç sektöründe

büyük at›l›m-
lar sa¤lana-
rak, ABD ve
Avrupa ülke-
leri ile yar›fl›r
duruma gel-
di. Bugün
dünyada en

düflük has-

tal›k oran›-

na Küba’n›n

sahip olmas›

dahi, ki bu
oran milyon-
da 8.5’dir, in-
san› temel
alan bir siste-
min, olanak-
s › z l › k l a r a
karfl›n neler
baflarabilece-
¤inin çarp›c›
bir örne¤idir. 

B u g ü n
Küba'da ko-
ruyucu he-
kimlik ve ai-
le sa¤l›¤› ala-
n›nda halk›n
y ü z d e

99’unun evine hizmet götüren, 70
bine yak›n doktor ve 90 bine yak›n
hemflire ordusu, Ulusal Sa¤l›k Sis-
temi’nin birinci aflamas›n› olufltur-
maktad›r. Sistemin ikinci aflamas›n›
hastanelerde uzmanlarca verilen
hizmet olufltururken, üçüncü afla-
may› hastal›¤a göre uzmanl›k alan-
lar› oluflturmaktad›r. Her mahallede
halkla içiçe olan bir doktor 120 aile-
den sorumlu olurken, her 167 kifliye
bir doktor düflmektedir. Bu oran›n,
dünyada en iyi oran oldu¤u ulusla-
raras› sa¤l›k kurulufllar›nca da tes-
cillenmifltir. Demek ki, halk›n sa¤l›-
¤›n›n öncelikli ele al›nmas›, o ülke-
nin ne kadar çok zengin oldu¤undan
öte, nas›l bir sisteme sahip oldu¤uy-
la ilgilidir.

Genetik alan›ndaki baflar›lar› da
tüm dünyaca bilinen Küba, sa¤l›k
hakk›n› sadece kendi halk› için gör-
meyen bir enternasyonalist anlay›fl-
la hareket etmektedir. Bunun sonu-
cu olarak, uzman oldu¤u Kanser ve
AIDS tedavi teknolojilerini hiçbir

patent karfl›l›¤› istemeden yoksul
ülkelere hibe etmektedir. Ki, emper-
yalist ilaç tekellerinin yüzbinlerce
Afrikal› A‹DS’ten ölümü beklerken,
kâr hesab› bilinmektedir. Küba’n›n
sa¤l›¤› tüm halklara ulaflt›rma yö-
nündeki ad›mlar› bunlarla s›n›rl› de-
¤il. Onlarca Afrika ve Latin Ameri-
ka ülkesinden her y›l 700 ö¤renci
Küba’da paras›z t›p e¤itimi almak-
ta, tüm ihtiyaçlar› karfl›lanarak dok-
tor olarak ülkelerine dönmektedir-
ler. Yine, Afrika baflta olmak üzere,
hiçbir karfl›l›k beklemeksizin yok-
sul ülkelere binlerce Kübal› doktor
hizmet vermek için gitmektedir.

Elbette yaz›m›z kapsam›nda sa¤-
l›k a¤›rl›k olarak ele ald›¤›m›z sos-
yal yaflamdan daha baflka örnekler
de s›ralanabilir. 

Örne¤in; Küba’da 45 y›ld›r tüm
halka da¤›t›lan ve bir ay›n 15-20
günlük ihtiyac›n› karfl›layan ayl›k
g›da, temizlik vb. yard›m›; e¤itimin
ilkokuldan bafllanarak ücretsiz olu-
flu; tüm Kübal›lar’›n sosyal, kültü-
rel, sanatsal ve sportif faaliyetlerden
yararlanmas›n›n bir lüks olmaktan
ç›kmas›; Kübal› ana ve babalar›n
bugün çocuklar›na ne yedirecekleri,
hastal›klar›n› nas›l tedavi ettirecek-
leri, e¤itim masraflar›n› nas›l karfl›-
layacaklar› gibi kayg›lar›ndan uzak
oluflu; hemen herkesin bir ev sahibi
olmas› ve yeni evlenenlerin bu ihti-
yaçlar›n›n devlet taraf›ndan her ay
maafllar›n›n 15’te biri oran›nda bir
kesinti ile karfl›lanmas›; gaz, su,
elektrik gibi temel ev ihtiyaçlar›n›n
maafllar›n›n yüzde 5’i gibi bir cüzzi
ödeme ile karfl›lan›yor oluflu ve da-
ha burada s›ralayamayaca¤›m›z uy-
gulamalar, sosyalizmin, böylesi zor
koflullara ra¤men neleri baflarabile-
ce¤inin örnekleridir. 

Son olarak, kapitalist dünyan›n
efendilerinden, Dünya Bankas›’n›n
Eski Baflkan› James Wolfenson’un
Küba için 2001’de söyledi¤i flu söz-
lerini aktaral›m: “Ülke sa¤l›k ve

e¤itimiyle de¤erlendirildi¤inde, bu

alanda müthifl ifl yapm›fllar, bunu

bizim yard›mlar›m›z ve tavsiyemiz-

le de¤il, tavsiyelerimiz olmadan

yapm›fllar, yapt›klar›ndan dolay›

onlar› kutlamal›y›z.”

14

26 Haziran 2005 / 06

SOSYAL‹ZM’de; iifl kkazas›, eemeklilik, hhastal›k, ççal›flma yyete-
ne¤ini kkaybetme ggibi nnedenlerle ççal›flamayacak dduruma gge-
len eemekçilerin vve ttüm öözürlülerin yyaflamlar›n› een iiyi flflekilde
sürdürmeleri ssa¤lan›r. ÇÇünkü, SSömürü vve ppatronlar›n ddaha
fazla kkâr hh›rs› üüzerine flflekillenmifl öönceki rrejimde yyafll›l›k, ssa-
katl›k, eemeklilik iifle yyaramaman›n vve ttoplum dd›fl›na iitilmenin
ad› oolmufltur. SSosyalizm eemekliler iiçin, ttopluma yy›llarca
emek vvermifl iinsanlar›n ssayg› vve ssevgi ggördü¤ü, eekonomik
aç›dan rrahat vve hhuzurlu yyaflad›¤› bbir oortam yyaratmay›; öözür-
lüler iiçin, ttoplumsal yyaflama aaktif oolarak kkat›labilecekleri kko-
flullar› hhaz›rlamay› ttoplumsal bbir ggörev vve bborç ssayar. 

Bugün RRusya’da eemeklilerin üücretsiz kkonut, ssa¤l›k, uulafl›m,
do¤al ggaz ggibi hhaklar› yyokediliyor, üücretleri ddüflürülüyor. BBu
aç›dan bbugünün RRusyas›, ssosyalizm iile kkapitalizmin eemekli-
lere bbak›fl›n›n een ççarp›c› oolarak oortaya çç›kt›¤› cco¤rafya nniteli-
¤indedir. KKomünistlerin ggösterilerinde aa¤›rl›k oolarak yyafll›lar›n
bulunmas›n› ““eski kkafal›l›k, ddinazorluk” oolarak ggörenler, oonla-
r›n nneden SStalin rresimleri vve oorak ççekiçli bbayraklar ttafl›d›klar›-
na bbu aaç›dan bbakmay› aasla iistemezler. 
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Önce k›saca “olay”› anlatal›m:
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Bahar fienlikleri'ne, bira firma-
lar› sponsor olur. 

Bu durum flehirde baz› elefltirile-
re yol açar. Bu elefltiriler karfl›-
s›nda Rektör Prof. Dr. Cemil
Özcan yapt›¤›n› flöyle savunur:

“Bu y›l bahar flenli¤ine bir bira fir-
mas›n›n sponsor olmas›na baz›
çevreler tepki gösterdi. Yapt›¤›-
m›z anket sonuçlar›na göre, ö¤-
rencilerin yyüzde 886's› flenlikte
bira sat›lmas›n› istedi. Biz de
demokrasiyi uygulad›k. Sanatç›-
lar› da ö¤renciler belirledi.” 

Ne kadar “demokrat” bir rektör! 

Peki acaba bu “afl›r› demokrat”
rektörün demokrasi uygulad›¤›
baflka herhangi bir konu var
m›? Mesela ö¤rencilere hiç
YÖK’ü isteyip istemedikleri so-
ran bir anket yapt›rd› m›?

Veya okullardaki s›nav sistemine,
müfredata dair bir anket?..

Midesine hangi içkinin gidece¤i-
ne, kula¤›na hangi sanatç›n›n
sesinin ulaflaca¤›na karar verme
hakk› olan ö¤renciler, acaba be-
yinlerine nelerin girece¤ini belir-
leme hakk›na sahip de¤iller mi?

‹flte sorun tam da burada. 

Demokrasi tam bu noktada uy-
gulan›rsa demokrasi olur. 

Ve oligarflik düzen, gençli¤in bey-
nini flekillendirme hakk›n›, yetki-
sini kimseye b›rakmak istemez. 

Beynini flekillendirdikten sonra,
zaten onun baflka konularda
neyi isteyip istemeyece¤ini de
belirlemifl demektir. 

Beyni ele geçirilmifl bir gencin ar-
t›k hiç bir zevki kendi zevki, hiç
bir tercihi kendi tercihi de¤ildir.

Falan markay› giyince, falan içki-
den içince, veya falan uyuflturu-

cuyu kullan›nca, kendilerini öz-
gür sananlar, asl›nda kendileri-
ne empoze edilmifl bir tercihi
kullanmaktan baflka bir fley
yapm›fl olmuyorlar. 

Rektör Prof. Özcan, kimbilir han-
gi akçal› anlaflma sonucu bira
flirketlerine sponsorluk verme-
sini savunmak için befl yafl›nda-
ki çocu¤un söyleyebilece¤i bir
gerekçeye sar›lm›fl, gerekçesi
önemli de¤il; yapt›¤› ifl önemli. 

Üniversiteler ticarilefltirildikçe,
üniversitelerin sosyal, kültürel
etkinlikleri de “ticaret” kapsam›-
na giriyor. Ve ne ilginçtir ki, bu
tür flenliklerde sponsorlar, hep
içki flirketleri veya emperyalist
kültürün simgesi olmufl flirketler
oluyor. Mc Donaldslarla, Cola-
larla, Nike’lerla, Adidaslarla be-
yinler yavafl yavafl iflleniyor. 

Bir taflla iki kufl; sponsorluk an-
laflmalar›yla, flirketler reklam›n›
yaparken, üniversiteler bütçele-
rinden para harcamayarak kâr
ediyor; ikinci kufl ise, bu tür et-
kinlikler arac›l›¤›yla anfi d›fl›nda
da gençli¤in beynine emperya-
list yoz kültür empoze edilmeye
devam ediliyor. 

Bir taflla iki kufl; üniversitelerin ti-
carilefltirilmesiyle, gençli¤in
apolitiklefltirilmesi birbirini ta-
mamlayan iki politikad›r.

Yozlaflt›rma, apolitiklefltirmenin
en etkili silahlar›ndan biridir. Ta-
rih boyunca, emperyalistler tes-
lim almak istedikleri say›s›z top-
lulu¤a karfl› içkiyi, uyuflturucu-
lar› kullanm›fllard›r. Hala da kul-

lanmaya devam etmektedirler.
Mesela ABD, ülkesindeki siyah
harekete karfl› bu “silahlar›“ çok
yo¤un biçimde kullanm›flt›r. 

Kapitalist flirketler ve kapitaliz-
min rektörleri, flenliklerde iflte
bunun için “iflbirli¤i” yap›yorlar.
Hem kâr ediyor, hem apolitik-
lefltiriyorlar. Mezuniyet flenlik¤i
gibi do¤al ve masum görünüm-
lerde yap›lmas› ise, bu politika-
y› daha da sinsi hale getiriyor. 

Bu sponsorlar›n himayesinde
düzenlenen flenliklerde, kamp-
larda, her türlü rezillik özellikle
teflvik edilmektedir. Emperyalist
kültürün ama özellikle de Ame-
rikan kültürünün kabaca ülke-
mize tafl›nmas›ndan baflka bir
fley olmayan yar›flmalar, çekilifl-
ler, sponsorlu flenliklerin de¤ifl-
meyenleridir. Okumay›, tart›fl-
may›, halk kültürünü de¤il, içki-
yi, uyuflturucuyu, yoz müzi¤i,
cinselli¤i teflvik bafll›ca iflleridir. 

Daha da garip olan bu tür spon-
sorlu flenlikleri organize eden
kimi rektörlerin, dekanlar›n lafa
gelince muhafazarl›¤›, milliyet-
çili¤i kimseye b›rakmamalar›d›r. 

Bu flenliklerde (daha do¤rusu re-
zilliklerde mi demeliyiz) onlar›n
tek bir tercihi vard›r: içkiye, cin-
selli¤e, yoz müzi¤e saplanm›fl
bir gençlik, devrimci, vatansever
bir gençlikten daha tehlikesizdir.

Bunun için gençli¤in kollektif ola-
rak ve demokratik bir muhteva-
da düzenledi¤i flenlikler yasak-
lan›rken, biralar›n “su gibi akt›-
¤›” flenlikler, bizzat rektörlerin
kat›l›m›yla flereflendirilir. Ö¤ren-
cilerinin nas›l kendilerini kay-
bettiklerini, nas›l savrulup gittik-
lerini görmekten zevk al›r onlar.
Herkesin sarhofl ve sarmafl do-
lafl oldu¤u bir flenlik alan›; onla-
r›n rektör olarak görevlerini yeri-
ne getirdiklerinin kan›t›d›r.

ticarileflen üniversitelerde
gençli¤in kültürü de

sponsorlara emanet!

Bir taflla iki kufl; üniversite-
lerin ticarilefltirilmesiyle,
gençli¤in apolitiklefltirilme-
si birbirini tamamlayan iki
politikad›r. 



Bir ülkenin topraklar› devrimci-
lerin kanlar›yla sulan›yorsa, orada
devrim umudu hiç bitmez. Topra¤a
kar›flan kanlar›m›z boy verip dev-
rim yürüyüflünü sürdürür. Der-
sim’in Ovac›k ‹lçesi k›rsal›nda
Mercan Vadisi’nde flehit düflen Ma-
oist Komünist Parti (MKP) önder
kadro ve savaflç›lar›n›n topra¤›m›z›
sulayan kanlar› da, katliamc›lar›n
karfl›s›na dikilecek...

Bir katliam daha yafland› da¤la-
r›m›zda, ac›s› da¤lardan kentlere
ulaflt›, bu ülkenin devrimcileri ke-
netlenip hep birlikte hayk›rd›lar;
‘Ovac›k fiehitleri Ölümsüzdür’ di-
ye. K›z›lbayraklar›m›z bu kez onlar
için dalgaland› kentin sokaklar›nda
ve Anadolu’da. ‘Bize ölüm yok’
marfllar›n› onlar için söyledik en gür
sesimizle. Faflizme karfl› bilendi öf-
kemiz s›kt›¤›m›z yumruklarda, dev-
rim için daha da kinlendik k›z›l ta-
butlar› omuzlar›m›zda tafl›rken...

MKP Yurtd›fl› Örgütleme Komi-
tesi aç›klamas›nda; katliam operas-
yonunun 16 Haziran gece 23.00 ci-
var›nda bafllay›p devam etti¤i belir-
tilerek, katledilen devrimcilerin
isimleri flöyle aç›kland›:

Cafer Cangöz, Ayd›n Hanba-

yat, Ali R›za Sabur, Cemal Çak-

mak, Kenan Çak›c›, Okan Ünsal,

Berna Sayg›l› Ünsal, Alaattin

Atafl, Ökkefl Karao¤lu, Taylan

Y›ld›z, ‹brahim Akdeniz, Binali

Güler, Dursun Turgut, Gülnaz

Y›ld›z, Ahmet Perktafl, Ça¤dafl

Can ve Ersin Kantar. 

Operasyonda üç kiflinin de sa¤
yakaland›¤› devlet güçleri taraf›n-
dan aç›klan›rken, isimleri konusun-
da herhangi bir bilgi verilmedi. De-
mokratik Haklar Platformu, yaka-

land›¤› ileri sürü-
len kiflilerin kim-
liklerinin aç›k-
lanmas›n› istedi. 

MKP Yurtd›fl›
Örgütleme Ko-
mitesi aç›klama-
s›nda y›lg›nl›k,
gözyafl› de¤il, is-
yan zaman› oldu-
¤u belirtilerek
flöyle seslenildi:
“Onlar, ac›lar›n›

kine dönüfltürüp

yaralar›n›n üstü-

ne basa basa par-

timizi ilerlettiler.

fiimdi bizlere de

bu görevi daha

ileriye tafl›mam›z›

emretmektedirler.

Bu bilinçten ha-

reketle topra¤a

düflen her önder

ve savaflç› yoldafl›m›za and›m›z ol-

sun ki devretti¤iniz k›z›l bayra¤›

ideallerinize ba¤l› kalarak düflma-

n›n kale burçlar›na k›z›l kanlar›m›z-

la nak›fl nak›fl iflleyerek dikece¤iz.”

Sloganlarla U¤urland›lar

fiehitlerin cenazeleri devlet tara-
f›ndan Malatya Adli T›p’a götürül-
dükten sonra, buradan yoldafllar› ve
aileleri taraf›ndan al›nd›. 

fiehitlerden bir k›sm›n›n cenaze-
si 19 Haziran akflam› Dersim’de
yüzlerce kifli ve araç konvoyunca
karfl›land›. Ayd›n Hanbayat, Cafer

Cangöz, Taylan Y›ld›z, Ahmet

Perktafl ve Ali R›za Sabur, ertesi
günü öfkeli sloganlarla topra¤a ve-
rildiler. DHP, HÖC, ESP, DEHAP

ve EMEP’in de yerald›¤› cenaze tö-
renine 2 bin kifli kat›ld›. Partilerinin
bayra¤›na sar›lan flehitler ‘Yaflas›n
Halk Savafl›m›z, Halk Savaflç›lar›
Ölümsüzdür, Devrim fiehitleri
Ölümsüzdür’ slogan›yla u¤urland›. 

Gülnaz Y›ld›z ve Alaattin Atafl

ise ayn› gün Hozat’a götürüldü. fie-
hitlerin 1000’den fazla kifli taraf›n-
dan sahiplenmesini hazmedemeyen
jandarma barikat kurarken, kitle
sloganlarla cevaplad›. Gülnaz Y›l-
d›z, Zankirek Köyü’nde, Alaattin
Atafl ise Pakire Köyü’nde topra¤a
verildi. Cenaze törenlerinde
HÖC’lüler de yerlerini ald›lar. 

‹stanbul Gazi Mahallesi’nde 20
ve 21 Haziran günlerinde yap›lan
iki ayr› cenaze töreni ise, devrimci-
lerin katliamc›lara karfl› bir cevab›
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Dersim

Gazi

17 MMKP’li kkatledildi

Devrimciler ölür... ..

Devrimler durmazz   ssüürree rr



niteli¤indeydi. Y›lg›nl›k yarataca¤›-
n› zannedenler, k›z›la boyanm›fl bir
mahalle ve sokaklar› dolduran bin-
lerce insan› buldular.

Gazi, 20 Haziran günü Cemal

Çakmak ve Ça¤dafl Can için so-
kaklardayd›. 3 bin kifli k›z›lbayrak-
lar ve sloganlarla törene kat›ld›.
Devrimci gruplar MKP gerillalar›n›
sahiplenirken, HÖC’lüler kitlenin
yar›ya yak›n›n› oluflturacak flekilde
bir kat›l›m sa¤lad›lar. Ayn› flekilde
ertesi günü HÖC’lüler flehitlere kar-
fl› devrimci görevlerini yerine getir-
diler. Sadece flehitlerin resimlerinin
ve “Halk Savaflç›lar› Ölümsüzdür”

pankart›n›n tafl›nd›¤› törenin ard›n-
dan, Ça¤dafl Can Cebeci’de topra¤a
verilirken, Cemal Çakmak Sar›ga-
zi’ye götürüldü ve orada da bin kifli-
nin kat›ld›¤› bir törenle u¤urland›. 

21 Haziran günü ise, yine Gazi
Mahallesi’nde Dursun Turgut ve
Ersin Kantar'›n cenazeleri vard›.
Yine devrimcilerin kat›l›m sa¤lad›¤›
2 bin kifli, Gazi Cemevi’nden Cebe-
ci Mezarl›¤›’na sloganlar ve k›z›l
bayraklarla yürüdü. U¤urlamaya
Grup Yorum da marfllar›yla kat›ld›.

Okan Ünsal ve Berna Sayg›l›

Ünsal Ankara
Karfl›yaka Me-
z a r l › ¤ › ’ n d a ,
Kenan Çak›c›

ise, Cebeci Asri
Mezarl›¤›’nda
defnedildiler.
Karfl›yaka’daki
cenaze törenine
HÖC’lülerin de
oldu¤u 300 kifli
k a t › l › r k e n ,
‘17’ler Yafl›yor
Halk Savafl›
Sürüyor’ sloga-
n› at›ld› ve fle-
hitler bayra¤a
sar›ld›.

‹zmir De-
mokratik Hak-
lar Platformu
eski Temsilcisi
olan Binali

Güler'in cena-
zesi, yoldafllar›-
n›n yan›s›ra
HÖC’ün de ol-

du¤u devrimci gruplardan oluflan
yaklafl›k 500 kifli taraf›ndan Buca
Kaynaklar Mezarl›¤›'nda sloganlar
eflli¤inde topra¤a verildi. Mufl Varto
do¤umlu olan ‹brahim Akdeniz de
yüzlerce kiflinin kat›ld›¤› bir törenle
memleketi Varto’ya ba¤l› Onp›nar
(Emera) Köyü'nde topra¤a verildi.
Ökkefl Karao¤lu ise Gaziantep'in
‹slahiye ‹lçesi'nde ölümsüzlü¤e
u¤urland›.

Protesto ve Anmalar

Katliam daha ilk günden itibaren
gerek yurtd›fl›nda gerekse çeflitli
kentlerde düzenlenen gösterilerle
lanetlenirken, 17 MKP’li an›ld›.
18 Haziran: � Londra’da Devrim-
ci Demokrasi, HÖC, At›l›m, Parti-
zan taraftar› 100 kiflinin kat›ld›¤›
bir eylem yap›ld›. 

19 Haziran: � HÖC’lüler, ‹stanbul
fiiflli’de "Tunceli-Ovac›k fiehitleri
Ölümsüzdür" dövizleri açarak, kat-
liam› protesto ettiler. � ‹sviçre TA-
YAD Komite, Türkiye Zürih Bafl-
konsoloslu¤u önünde “MKP fiehit-
leri Ölümsüzdür, Faflizmi Döktü¤ü
Kanda Bo¤aca¤›z” pankart›yla ey-

lemdeydi. � Paris’te MKP, DHKC,
MLKP, T‹KB, TKP-ML, TK‹P ve
DH taraftar› 200 kiflinin kat›ld›¤›
eylemde ortak imzal› “MKP fiehit-
leri Ölümsüzdür” pankart› tafl›d›lar.
� Avusturya Viyana'da DHKC,
MKP ve TKP/ML taraftarlar› 200 ki-
flinin kat›ld›¤› bir eylem yapt›. �
Bahçelievler Temel Haklar’da MKP
ve 84 Ölüm Orucu flehitleri için an-
ma düzenlendi. 

20 Haziran: � Ankara’da HÖC’ün
de içinde yerald›¤› devrimci gruplar
Yüksel Caddesi’nde eylem yapt›. �
Antakya’da HÖC, Partizan, ESP
Ulus Meydan›'ndayd›. � Dersim Ye-
ralt› Çarfl›s› üzerinde DHP, HÖC,
ESP, TUDEF, Emek ve Demokrasi
Platformu üyelerinin yapt›¤› eylem-
de, ‘Gün Gelecek Devran Dönecek

Katiller Halka Hesap Verecek’ slo-
gan› at›ld›. � Samsun HÖC, K›z›l-
bayrak ve Partizan katliam› protesto
ettiler. � Köln’de, HÖC’lülerin de
oldu¤u 800 kiflinin kat›ld›¤› bir yürü-
yüfl düzenlendi.

21 Haziran: � Taksim Galatasa-
ray’da toplanan 500’e yak›n kifli,
devrimcilerin ölümsüzlü¤ünü hay-
k›rd›. HÖC’ün de yerald›¤› devrimci
gruplar ad›na aç›klama yap›l›rken,
Grup Yorum da marfllar›yla flehitleri
selamlad›. � Akflam Gazi Mahalle-
si’nde MKP, DHKC-DHG, MLKP
ve Yurtsever Gençlik korsan gösteri
düzenledi. � Ankara’da DHP, HÖC,
KSD, Kald›raç, BDSP, ESP, Partizan
ve Al›nteri, Natoyolu Caddesi’nde
yolu trafi¤e kapatarak, meflalelerle
yürüyüfl yapt›lar. � Malatya HÖC,
Partizan ve ESP, Postahane önünde,
“devrimcileri tüketemezsiniz” dedi-
ler. � Berlin'de, Türkiye Konsolos-
lu¤u önünde yap›lan eylemde Dev-
rimci Demokrasi taraftarlar›n›n yan›-
s›ra, HÖC’lüler de yerald› ve hesap
sorma kararl›l›¤› ifade edildi. 

23 Haziran: � Mersin’de DHP,
HÖC, ESP, GKM, Partizan ile sendi-
ka temsilcilerinin kat›ld›¤› bir ey-
lemle, katliam protesto edildi. �
Nurtepe HÖC Temsilcili¤i meflaleli
yürüyüfl düzenledi.
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Van’›n Bostaniçi Beldesi'nde,
cenaze töreni için toplanan halk›n
üzerine kurflunlar ya¤d›r›ld›. Bir
ac›s›n› gömemeden, bir ac› daha ek-
lendi ve bir kifli, sadece cenaze töre-
nine kat›ld›¤› için katledildi...

Hukuksuzluk Terörle 

Örtülmek ‹stendi

Van'›n Gürpanar ‹lçesi'ne ba¤l›
Çalyan Köyü'nde, ordu güçlerinin
operasyonunda hayat›n› kaybeden 2
HPG’linin cenazesi ailelerine veril-
meyerek, 20 Haziran geceyar›s› as-
kerlerin gözetiminde belediye tara-
f›ndan gömüldü. 

Ölüme bile sayg›s› olmad›¤›n›
defalarca ispatlayan oligarflik güç-
ler, aç›k bir flekilde yasad›fl› davran-
m›fllard›. Ki, bu topraklarda yasalar
hep geçersizleflir, devletin terör es-
tirdi¤i zamanlar›nda.

Aile, cenazelerini almak için
savc›l›ktan izin belgesi ald›. 21 Ha-
ziran günü Bostaniçi Beldesi'nde
toplanan 5 bin civar›nda kifli, bir
yandan cenazelerini beklerken, öte
yandan yaflanan hukuksuzlu¤u ve
ahlaks›zl›¤› protesto etti. 

Beldede ola¤anüstü y›¤›nak ya-
pan polis ve jandarma, yasad›fl›l›¤›-
n›n üzerini örtmenin yolunu, halka
sald›rmakta buldu. 

Bu halk kendi geleneklerine gö-
re cenazelerini defnedemez, hatta
cenazelerini görmesi bile reva gö-

rülmezdi. Ya¤mur gibi kurflunlar
ya¤d›rd›lar halk›n üzerine. “Güven-
lik Güçleri” s›fat›yla her türlü terö-
rü estirme yetkisini elinde bulundu-
ran jandarma ve polis güçleri, bir
kez daha halk›n yaflam güvenli¤i
için en büyük tehlike oldu¤unu gös-
terdi. 

Vahdettin ‹nanç adl› bir kifli kur-
flunlarla yaflam›n› yitirirken, 9 kifli
de yaraland›. Van Devlet Hastane-
si'ne kald›r›lan yaral›lardan s›rt›na
kurflun isabet eden Veysel Laçin'in
durumunun a¤›r oldu¤u aç›kland›.

Tabutlar›m›z Kurflun 

Ya¤muru Alt›nda

Bununla bitmedi oligarflinin te-
rörü. Bu kez, Vahdettin ‹nanç'›n ce-
nazesinde terör estirildi. 

22 Haziran günü ‹nanç’›n cena-
zesini Van Devlet Hastanesi'nden
alan yaklafl›k on bin kifli, karfl›lar›n-
da, silahlar›ndaki bütün mermileri
havaya s›karak korku yaratmaya,
sindirmeye çal›flan polisi buldular.
Binlerce insan›n beldeye girifline
izin verilmek istenmedi. Resim tafl›-
may›n, sar›-k›rm›z›-yeflil renkler
yanyana gelmesin gibi dayatmalar
kurflunlar eflli¤inde yap›ld›. 

Van Valisi Niyazi Tan›l›r ile ya-
p›lan görüflmelerin ard›ndan cena-
zesini Bostaniç’e sokabilen halk,
z›lg›tlar ve sloganlarla u¤urlad›.

Can›n Hesab› Tutulmaz

Yaflanan tüm bu terörün karfl›s›n-
da, devletin valisi, kal›plaflm›fl,
“k›flk›rtanlar yasad›fl› unsurlar var,
k›flk›rtmalara gelmeyin” aç›klama-
lar› yapt›. 

K›flk›rtan kim? Yasad›fl› olan
kim? Cenaze kaç›r›p gömeceksin,
en do¤al, yasal hakk›n› kullanan in-
sanlar›n üzerine kurflun s›k›p katle-
deceksin, bir kez daha kurflun ya¤-

murlar› alt›nda cenaze yapt›racak-
s›n, sonra ç›k›p hamasetle, demago-
jiyle üzerini örteceksin.

Hep böyle olmufltur. Her yan›
hukuksuzluk bu düzenin, her ad›-
m›nda halka karfl› ifllenen bir suç
var. Her suçta yine suçlanan halk
var. Elbette bu topraklarda yoksu-
lun, Kürt’ün, muhaliflerin can›n›n
hesab› tutulmaz; katletme özgürlü-
¤ü sonuna kadar kullan›l›r. Yasalar
m›? Hükümsüzdür, halk› cezalan-
d›rmak gerekti¤i ana kadar. 

Halk›n bir cenazesini bile kald›-
ramad›¤› bir ortamda “bar›fl”, “kar-
defllik” mümkün mü? Merak ediyo-
ruz; PKK’ye “silah b›rak” ültima-
tomlar› verenler, Van’a ne diyorlar?
Örne¤in gazetelerinin manfletlerine
tafl›y›p neden devlete seslenmiyor-
lar; “terörü durdur” diye? Yapmaz-
lar, çünkü gerçekte devletin fliddet
kullanmas›n› hak görürler. 

‹flte Van! fiiddetin hiçbir s›n›r›
yoktur; ister da¤larda ister kent
merkezlerinde, ister silahl› militana
karfl› ister cenazesini kald›ran halka
karfl›...
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Ölülerimize, AAc›lar›m›za KKurflun
S›kanlar, Halk›n DDüflmanlar›d›r

Yine cenazeye 

iflkence!

Geçen hafta Mazgirt’te ç›kan
çat›flmada yaflam›n› yitiren HPG'li
fiahap Durmaz'›n cenazesini 19
Haziran günü alan ailesi, cenazeye
iflkence yap›ld›¤›n› belirtti. Dur-
maz'›n sa¤ gözünün ç›km›fl oldu¤u
ifade edilirken, day›s› Bekir Ata-
bey, ye¤eninin vücudunda darp iz-
lerinin bulundu¤unu kaydederek,
“morgda gördü¤ümde vücudu pa-
ramparça olmufltu. Sa¤ gözü yok-
tu. Kafatas› içe do¤ru batm›flt›.
Sa¤ kolu ve sol baca¤›nda büyük
k›r›klar vard›" dedi.

fiahap Durmaz, Bingöl'ün Kar-
l›ova ‹lçesi O¤nut Köyü'nde 2 bin
kiflinin kat›ld›¤› bir törenle topra¤a
verildi.

Oligarflinin savafl ahlak›n›n ol-
mad›¤› binlerce kez kan›tlanm›flt›r.
Bu da sonuncusu oldu. 



Halk kitlelerini kontrol alt›nda
tutmak, egemen s›n›flar›n yüzy›llar-
d›r vazgeçmedikleri bir rüyad›r.
Teknoloji bunun için seferber edilir,
ama ayn› teknoloji asla açl›¤a, has-
tal›klara çare için kullan›lmaz. 18.
yüzy›l›n egemenleri, ‘Panopticon’
gibi sistemlerle tüm yaflam› bir ha-
pishane gibi tasavvur edip flekillen-
dirmeyi hayal ederken, bugün met-
ropol kapitalist ülkelerin birço¤u-
nun sokaklar›, meydanlar› kamera-
larla donat›lm›fl durumdad›r.

‹stanbul’da kurulan Mobil Elekt-
ronik Sistem Entegrasyonu, yani
MOBESE de bu anlay›fl›n bir uzan-
t›s› olarak, Baflbakan Erdo¤an tara-
f›ndan aç›ld›. Kentin, meydanlar›
baflta olmak üzere, çeflitli bölgelere
yerlefltirilen kameralardan elde edi-

len görüntüler, MOBESE
Merkezi’nde 24 saat
izlenecek ve “suç”
önlenecekmifl...

Böyle aç›kland›!

Elbette çok ulvi
bir iflti yap›lan; halk›n
yaka silkti¤i kapkaç
en bafl hedef olarak
ilan edildi. Ard›ndan bilimum “suç-
lar” s›raland›...

Birincisi; yoksulluk, iflsizlik, aç-
l›k büyürken, üç befl kamerayla
“suç” oran›n› düflürmek, ancak ceza-
land›rmadan, polisiye yöntemden
baflka hiçbir fley düflünemeyen bir
sisteme özgü olabilir. “Suç”u ortaya
ç›karan olgular onlar› sadece sözde
ilgilendirir, usülen dile getirirler.
Gerçekte, yasalarda cezalar› art›rma
ile polise, istihbarata yapt›klar› yat›-
r›mla önleme gibi hiçbir bilimselli¤i
olmayan yollara baflvururlar. Tabi bu
arada, bu yat›r›mlardan birileri rant
elde eder. Halk›n cebinden çal›narak
23 trilyona kurulan sistem, bu an-
lamda hiçbir fleyi çözemez. Kapkaç
haberlerini bilinçli olarak abartan
burjuva medyada, “MOBESE an›n-
da kapkaçç›y› tespit etti” türünden
birkaç uyduruk haber okursunuz,
sonra bunlara da rastlanmaz olur. 

‹stanbul polisi bu gerçe¤i bilmez
mi? Elbette bilir. ‹flte, MOBE-
SE’nin kurulmas›ndaki as›l amaç da
burada ortaya ç›k›yor. Oligarflinin
as›l derdi, halk›n mücadelesidir. Bu
mekanizmalar, halk›n mücadelesi-
nin denetlenmesi içindir. Birçok
yerde merkezi meydanlara yerleflti-
rilen kameralar›n, kapkaç gibi suç-
lar›n yaflanmad›¤› Gazi Mahalle-
si’ne dikilmesi de bundand›r. Ama
çok iyi bilinir ve ispatl›d›r ki, hiçbir
teknoloji insan beyni ve iradesine
galabe çalamam›fl, halk›n gücü kar-
fl›s›nda baflar› elde edememifltir. Bu
ifllerin a¤ababas› Amerikan emper-
yalizminin neyi önleyebildi¤i orta-
dad›r.

Bu arada, flu burjuva insan hak-

lar› savunucular›n›n, özel yaflam›n
dokunulmazl›¤›ndan sözedenlerin
sesi neden ç›km›yor? Ç›kmaz çün-
kü, gerçekte bu ülkede burjuva an-
lamda dahi insan hak ve özgürlükle-
rine sahip ç›kmakta tutars›zd›rlar,
hep düzenin gözünün içine bakarlar. 

Örne¤in, bir grup “solcu” yaza-
r›n ç›kard›¤› Beyo¤lu Gazetesi, Be-
yo¤lu’na kamera istiyoruz diye
kampanya bafllat›yordu. Çarp›k ol-
mayan ne var ki bu ülkede, bu ko-
nuda olmas›n. ‹flte tüm ‹stanbul ka-
mera oldu, sevinebilirler. 
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Gazi Mahallesi’ndeki MO-
BESE kameras› önce kapa-
t›ld›, ard›ndan parçaland›...

MOBESE neyi gözleyecek? Lüks içinde bir polis flefi

‹stanbul Emniyet Müdürü Ce-
lalettin Cerrah için lüks bir mini-
büs dizayn edilmifl. Toplam bede-
li 60 bin YTL olan araçta mut-

faktan banyo-
wc’ye, iki kiflilik
yataktan DVD

ve televizyona
kadar her
türlü kon-
for mevcut.

Elbette
amaç çok kutsal; ‹stanbul’un gü-
venli¤ini buradan denetleyecek-
mifl!!!

Elbette öylediiiir...

Zaten, hangi bürokrat, hangi
bakan, milletvekili ya da baflbakan
bu tür lüksleri “kendi keyfim” di-
ye aç›klad› ki! Onlar ne yaparsa
“halk için” yaparlar. 

‹tiraz›m›z yok, ama eminiz po-
lislerin vard›r. 

Üç kurufla talim eden polisler,
bak›n flefiniz lüks içinde yafl›yor.
Daha baflka lükslerini siz daha iyi
bilirsiniz. 

Hiç düflündünüz mü; nas›l olu-
yor da sizin flefleriniz, o koltu¤a
oturunca karun gibi zengin olup, o
paralarla parti liderliklerini ele ge-
çiriyor, lüks yafl›yorlar? Bak›n
Menzir’e, A¤ar’a, Tantan’a ya da
bir ödene¤e tenezzül eden ‘vatan
kurtaran’ Hasan’a... 

Emekli polis maafl›yla m› kur-
dular o lüks yaflamlar›n›? 



Adalet Bakanl›¤› çal›fl›yor(!),
hem de çok çal›fl›yor; “zulüm, daha

fazla zulüm!.. Tecrit, daha koyu tec-

rit!..” histerisi içinde çal›fl›yor. 

Faflizmin icras›n› güçlendirmek
için haz›rlanan ve 1 Haziran’da yü-
rürlü¤e sokulan Yeni Türk Ceza Ka-
nunu (TCK), Ceza Muhakemesi
Kanunu (CMK) ve Ceza ‹nfaz Ka-
nunu (C‹K)’ndan sonra, hapishane-
lerdeki tecrit uygulamalar›n› yasal-
laflt›rmak için 3 yönetmelik daha ç›-
kart›ld›. 17 Haziran’da Resmi Gaze-
te’de yay›nlanarak yürürlü¤e giren
faflist yönetmelikler, her kelimesiy-
le tutsaklara boyun e¤dirmek için
haz›rlanm›flt›r. 

Zulüm, ‘yasal’ olunca, 

zulüm olmaktan ç›kmaz!

Yönetmeliklerin girifl maddele-
rinde, bu yönetmeliklerin Yeni Ceza
Muhakemesi Kanunu’na ve Ceza
‹nfaz Kanunu’na dayan›larak haz›r-
land›¤› söyleniyor olsa da, yönet-
meliklerin ç›kar›l›fl nedeni, yasala-
r›n uygulanma koflullar›n› belirle-
mek de¤il; dört y›ld›r F tiplerinde
zaten sürdürülmekte olan keyfi uy-
gulamalara yasall›k kazand›rmakt›r. 

Maddeler incelendi¤inde görü-
lüyor ki, yönetmelikler 19 Aral›k
2000’de aç›lan F tiplerinde bugüne
kadar F‹‹LEN sürdürülen tüm
bask› ve yasaklar›, keyfilikleri ya-
sallaflt›rmaktad›r. Üç yönetmelikte-
ki maddelerin büyük ço¤unlu¤u,
keyfi hücre aramalar›, üst aramalar›,
ziyaret yasaklar›, yay›n yasaklar›n›
içermektedir. 

Devrimci tutsaklar, bugüne ka-
dar bu uygulamalarla ilgili binlerce
suç duyurusunda bulundular. Çünkü
bu uygulamalar, kendi yasalar›nda
bile olmayan uygulamalard›. ‹flte
flimdi Adalet Bakanl›¤› (daha do¤-

rusu Tecrit ve Yalan Bakanl›¤›) bu
bofllu¤u da doldurmufl oluyor.

Mesela F tiplerinde en s›k bafl-
vurulan keyfi uygulamalardan biri,
aramalard›r. Hastane sevkinde veya
ziyarette tutsaklar, 6, 7 bazen 8 kez
aramaya tabii tutulmaktad›rlar. 

Bu keyfilik nas›l hukuk k›l›f›na
sokuluyor; iflte size bir örnek: “Hü-
kümlü ve Tutuklular›n Ziyaret Edil-
meleri Hakk›nda Yönetmelik”in 5.
maddesinin l bendinde flöyle diyor:

“Hükümlü ve tutuklular, odala-

r›ndan ç›k›fllar›nda ve dönüfllerinde

ayr› yerlerde ve farkl› memurlarca

üst ve eflya aramas›na tabi tutulur.”

Kaç kere aran›r, nas›l aran›r, hiç-
bir fley belli de¤ildir. Ama kaç kere
ararlarsa aras›nlar, mesela 20 defa
arasalar, bu yönetmeli¤e göre “ya-
sal” olacakt›r. 

Fakat flu da belli ki; yasal olma-
s›, bu uygulamalar›n keyfi, zalimce,
insanl›k d›fl› olmalar› gerçe¤ini de-
¤ifltirmeyecek, dolay›s›yla tutsaklar
bu uygulamalara direnmeye devam
edeceklerdir.  

Nazi toplama kamplar›n›n

‘s›n›fland›rma’ mant›¤›,

AKP’nin yönetmeli¤inde!

Resmi Gazete’de yay›nlanan üç
yönetmelikten biri olan “Gözlem ve
S›n›fland›rma Merkezleri Yönetme-
li¤i”, Nazi Toplama Kamplar›’ndan
ilham al›narak haz›rlanm›flt›r. 

Bu yönetmeli¤in 27. maddesin-

de flöyle denilmektedir:

“terör suçlular›”

a) Örgüt lideri olanlar,

b) Aktif örgüt üyesi olanlar, 

c) Örgütten ayr›lanlar,

d) Tarafs›z olanlar, fleklinde
grupland›rmaya tâbi tutulurlar.

Görüldü¤ü üzere, bu grupland›r-
mada, hiçbir hukuki ölçü yoktur.
Tecrit ederek düflüncelerini inka-

ra zorlama politikas›n›n esas al›n-
d›¤› bir grupland›rmad›r. 

Bu tür uygulamalar›n Nazi Top-
lama Kamplar›’n›n karakteristik
uygulamalar›ndan biri oldu¤u ha-
t›rlanacakt›r. Nazi Toplama Kamp-
lar›’nda her grup bir renkle an›l›-
yordu; k›rm›z› siyasileri, yeflil adi
tutuklular›, sar› Yahudileri, siyah

Çingeneleri simgeliyordu.

Naziler’in yolundan giden oli-
garflinin “grupland›rma” politikas›
da 1980’lerin bafl›na, Metris Zin-
dan›’ndaki uygulamalara kadar
uzan›r. 

Metris’te tutuklular, k›rm›z›-

lar, yefliller, k›rm›z›-yefliller, sa-

r›lar, beyazlar, maviler diye
grupland›r›lm›flt›. 

K›z›llar, tek tip elbise giyme-
yen, her türlü dayatma ve yapt›r›-
m› reddeden tutsaklar›, D›fl› Yeflil

‹çi K›rm›z›lar, tek tip elbise giyen
siyasi tutuklular›, Yefliller, ba¤›m-
s›zlar›, Sar›lar, ´yefliller’ statüsün-
den de geri, anti-faflist özellikleri-
ni de kaybetmifl, depolitize olmufl
kesimi, Beyazlar, ihanet eden ha-
inleri, Maviler ise, faflistler ve is-
lamc›lar› gösteriyordu. 

AKP’nin haz›rlad›¤› yönetmeli-
¤in b, c, d fl›klar›, k›z›llar, d›fl› ye-
flil-içi k›rm›z›lar, yefliller/sar›lar
kategorilerine denk düflen bir kate-
gorilendirmedir. Yönetmeli¤i, Na-
zi kamplar›n›n, Metris’in bu
“renklerini” gözönüne getirerek
haz›rlam›fllard›r. Bu grupland›r-
mayla, asl›nda kafalar›ndaki Nazi
zihniyetini ortaya koymaktad›rlar.

Faflist anayasayla yönetilen
ülkenin yönetmelikleri de
ayn› zihniyette olur!

12 Eylül yönetimi taraf›ndan ya-
p›lan ve halen de yürürlükte olan
1982 Anayasas›, bilindi¤i gibi
“ama’lar, ancak’lar Anayasa-

20

26 Haziran 2005 / 06

Tecriti Pekifltirmek ‹çin Üç Yönetmelik Daha!
“Gözlem ve S›n›fland›rma Merkezleri Yönetmeli¤i”

“Hükümlülerin Ziyaret Edilmeleri Hakk›nda Yönetmelik”

“Bulundurulabilecek Eflya ve Maddeler Yönetmeli¤i”



s›”d›r. Her hak ve özgürlük madde-
sinin devam›nda “... ama, ancak”

denilerek, o hakk›n nas›l gasbedile-
ce¤i yaz›lm›flt›r.  

Sözkonusu üç yönetmelik de ay-
n› mant›k ve üsluba sahiptir. 

Mesela yönetmelikte “Avukatla-

r›n savunmaya iliflkin belgeleri,

dosyalar› ve müvekkilleri ile yapt›k-

lar› konuflmalar›n kay›tlar› incele-

meye tâbi tutulamaz...” ve “anca-

aak” diyerek o belgelerin nas›l de-
netime tabi tutulaca¤› anlat›l›yor.  

Mesela, “Hükümlü, mahkeme-

lerce yasaklanmam›fl süreli ve süre-

siz yay›nlardan yararlanma hakk›-

na sahiptir” denildikten sonra “An-

caaak... kurum güvenli¤ini tehlike-

ye düflüren hiçbir yay›n hükümlüye

verilmez” denilerek her türlü yay›n
yasa¤›n›n kap›s› aç›l›yor. 

Zaten üç yönetmelik de, tutuklu-
lar›n “haklar›n›” de¤il, haklar›n gas-
bedilmesini hukuk k›l›f›na sokmak
için haz›rland›¤›ndan, haklar› ifade
eden her maddenin ama, ancak diye
devam etmesi de normaldir. 

Toplumu dinle denetleme

politikas›, hapishanelerde!

Ç›kar›lan yönetmeliklerde “din

e¤itimine” verilen özel önem dik-
kat çekiyor. Egemen s›n›flar biliyor
ki, din, kiflileri düzene, devlete ba¤-
laman›n en uygun araçlar›ndan biri-
dir; y›llard›r  tüm iktidarlar, cuntalar
dincili¤i bunun için gelifltirmediler
mi?

Bu politika, iktidarda AKP de
olunca, pekiflmifl bir tarzda tutsakla-
ra karfl› da uygulanacakt›r tabii. 

Mesela “Gözlem ve S›n›fland›r-
ma Merkezleri Yönetmeli¤i”nin 29.
maddesinde “Ceza infaz kurumla-

r›nda din kültürü ve ahlâk ö¤retimi

program› uygulan›r” denirken, ayn›
yönetmeli¤in 15. maddesinde de
“Hükümlünün talep etmesi halinde,

mensup oldu¤u dine uygun ibadeti-

nin yerine getirilmesine yard›mc›

olunur” hükmüne yer verilmifl. 

Ne kadar da “inanç özgürlü¤ü-
ne” sayg›l› bir iktidar! Hücredeki
tutuklunun bile ibadet özgürlü¤ünü

korumak için yönetmeliklerine
madde koyuyor. Yukar›daki madde-
leri yeterli görmeyip, 

“Ceza ve ‹nfaz Kurumlar›nda
Bulundurulabilecek Maddeler Hak-
k›ndaki Yönetmeli¤e” de “Her hü-

kümlüye, mensup oldu¤u dinîn iba-

detlerinde kullan›lan eflyay›, dinî

yaflam› bak›m›ndan zorunlu olan ki-

tap ve eserleri temin ve bulundur-

mas›na izin verilir” maddesi eklen-
mifl. (Madde 11). 

Bu maddelerde dini e¤itim “tu-

tuklunun iste¤ine ba¤l›d›r” fleklinde
belirtmeler olmas›na karfl›n, her tu-
tuklu hakk›nda periyodik olarak ha-
z›rlanacak “Gözlem ve s›n›fland›r-
ma formu”nda “Dinî inanc›yla ilgi-

li de¤erlendirme” bafll›¤›na yer ve-
riliyor ve bu bölümün “mensup ol-

du¤u dinîn görevlisi taraf›ndan dol-

durulaca¤›” belirtiliyor. 

Bir tutsa¤›n “dini inanc›yla ilgi-

li de¤erlendirme” yapma hakk›n›

kim veriyor AKP’ye? De¤erlendir-
meyi neye göre yapacak? Halk›
“müslümanlar ve kafirler” diye bö-
len kafa yap›s›, flimdi inançl›-

inançs›z ayr›m›n› tecrit politikas›-

n›n hizmetinde kullan›yor. 

Hiçbir yasa, yönetmelikle

Tecrit, meflrulaflt›r›lamaz!

Ç›kar›lan üç yönetmelikteki on-
larca maddenin herbiri üzerine yo-
rumlar yap›labilir; ama hepsinin or-
tak noktas›, tecrit politikas›n› en
bask›c› biçimde sürdürebilmeyi
amaçlamas›d›r. Bu yönetmeliklere
göre, direnen, yapt›r›mlara uyma-
yan, devrimci düflüncelerini savun-
maya devam eden tutsaklara karfl›,
her türlü bask›, yasak, tecrit uygula-
nabilir. Fakat bu yönetmeliklerle
tecritin her uygulamas› “yasallaflt›-
r›lm›fl” olsa da, tecrit, insanl›k d›fl›,

faflist bir politika olarak kalmaya
devam etmektedir.
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Hapishanelerde tecriti
a¤›rlaflt›rmak üzere ç›-
kart›lan Nazi yönetme-
likleri, burjuva bas›nda
iflte yanda gördü¤ünüz
bafll›klarla verildi... Tam
bir “cambaza bak!” ha-
bercili¤i. 
“Cambaza bak” sözü,
yankesicilerin “ifllerini”
herkes cambaza bakar-
ken gerçeklefltirmesin-
den gelir. Burjuva med-
yan›n haberleri de her-
kesi “kufla bakt›r›p”,
tecrit katliam›n› sürdür-
meyi amaçl›yor. 
F tiplerinde 5. y›l›ndaki
tecrit politikas›n› da iflte
böyle sansürlediler.
Ölümleri sansürlediler,
direnifli sansürlediler. 
Yönetmeliklerdeki tecrit
ve zulmü görmezden
geldikleri yetmiyor,
utanmadan bir de haberlerini kufl resimleriyle süslüyorlar. ‹flkenceli
ölüm hücrelerini “lüks oda”, “5 y›ld›zl› otel” diye pazarlayan kafa,
faflist yönetmelikleri de böyle sunarak, bugüne kadar 119 insan› kat-
leden tecrit zulmüne deste¤ini ve sansürü sürdürece¤ini gösteriyor.
Sürdürsünler. “Kufla bak!” diyenlerin hangi alçakl›¤›, namussuzlu¤u
yapt›¤›n› herkes biliyor, görüyor... 

Kufla bak kufla!..



TAYAD’›n Nisan-May›s Hapis-

hanelerde Hak ‹hlalleri Raporu,

artan bask›lara, tecritin uygulan›-

fl›na da ›fl›k tutuyor. Rapordan baz›

bölümlere yer veriyoruz.

***

Tekirda¤ F Tipi:

“Moral verici... Ölüm orucunu
övücü... Örgütsel içerikli... ayr›
hücrelerde kalanlar›n birlikte mek-
tup göndermesinin yasak oldu¤u...
devlet görevlilerine hakaret edildi-
¤i...” gibi çeflitli gerekçelerle, Nisan
ve May›s aylar›nda, onlarca mektup
gönderilmedi ya da verilmedi. Baz›-
lar› ise sansürlenerek gönderildi ya
da verildi. Bunlardan baz›lar› flöyle:

➧ F›rat Özçelik’in Samsun Ek-
mek ve Adalet Temsilcili¤i’ne; Ali
Koca’n›n ‹stanbul TAYAD’a; Ser-
dar Karaçelik’in Sezai Demirtafl’a;
Kaan Kurtulufl’un Gülser Sar›gül’e;
A.Ercan Göko¤lu’nun Deniz De-
mirkap›’ya; Kaan Kurtulufl’un
Mehmet Yayla’ya; Faruk Kad›o¤-
lu’nun Derya Sazak’a; Serdar Kara-
çelik’in Evrensel Gazetesi’ne; Ser-
dar Karaçelik’in Toktam›fl Atefl’e;
Serdar Karaçelik’in Derya Sazak’a;
Serdar Karaçelik’in Melih Afl›k’a;
Serdar Karaçelik’in Deniz Kovuk-
çuo¤lu’na; Taner Korkmaz, Kemal
Alev, H. Tahsin Akgün ve Serdar
Karaçelik’in Özgür Türk’e; H. Tah-
sin Akgün, Taner Korkmaz ve ‹nan
Gök’ün Gülay Efendio¤lu’na; ‹nan
Gök’ün Bekir Coflkun’a gönderdi¤i
mektuplar imha edildi.

➧ A.Ercan Göko¤lu’nun, Hüse-
yin Akp›nar’›n, Ali Haydar Do-
¤an’›n, Bülent Kemal Y›ld›r›m’›n,

Kaan Kurtulufl’un ve Mustafa Ça-
pardafla’n›n, Cemal A¤›rman’›n, Si-
nan Y›ld›r›m’›n, Tekin Tangün’ün,
Serdar Karaçelik’in, Do¤an Gü-
ner’in, Ercan Kutlu’nun, Celal Yay-
la’n›n, Sinan Y›ld›r›m’›n Faruk Ka-
d›o¤lu’nun, Sedat Öztürk, ‹nan
Gök, Cengiz Bal, Ali R›za Eren ve
Tuncay Çelik’in, Taner Korkmaz,
Mustafa Erol, Serdar Karaçelik,
Bayram Saz ve Nihat Özcan’›n
ölüm orucu direniflçisi Serdar De-
mirel’e ayr› ayr› gönderdikleri mek-
tuplar imha edildi.

Yine ayn› flekilde, ölüm orucu
direniflçisi Fatma Koyup›nar’a
mektup yazan; Hüseyin Akp›nar’›n,
A.Ercan Göko¤lu’nun, Ali Haydar
Do¤an’›n, Bülent Kemal Y›ld›r›m,
Kaan Kurtulufl ve Mustafa Çaparda-
fla’n›n, Cemal A¤›rman’›n, Sinan
Y›ld›r›m’›n, Tekin Tangün’ün, Ser-
dar Karaçelik’in, Do¤an Güner’in,
Ercan Kutlu’nun, Celal Yayla’n›n,
Sinan Y›ld›r›m’›n Faruk Kad›o¤lu’-
nun mektuplar› imha edildi. 

➧ 28 Mart tarihinde Mehmet Ku-
laks›z’a fiükriye Akar’dan gelen
mektup, ölüm orucunda iken çekil-
mifl iki adet resimli kart bahane edi-
lerek  “k›smi imha”ya u¤rad›. 

➧ 30 Mart tarihinde Ali Ercan
Göko¤lu’na Deniz Demirkap›’dan
gelen mektuba, imha karar› verildi. 

➧ 1 Nisan günü yap›lan genel
aramada hücresindeki eski gazetele-
rin keyfi olarak al›nmas›na karfl›
ç›kt›¤› ve bu nedenle slogan at›l›p
kap›lar dövüldü¤ü için Kenan Gün-
yel’e bir ay mektup men cezas› ve-
rildi. 

➧ 29 Mart günü, ‹stanbul
ACM’deki bas›n davas›na, Ali Er-
can Göko¤lu’nun savunma belgesi
olarak sunmak istedi¤i, Ekmek ve
Adalet Dergisi’nin 71. say›s›, gardi-
yanlar taraf›ndan “savunmayla ilgi-

sinin olmad›¤›” gerekçesiyle kendi-
sine verilmemifl, yap›lan suç duyu-
rusu ve itirazlar ise reddedilmifltir. 

➧ Ercan Kutlu’nun 29 Nisan gü-
nü ‹st. 13. ACM’de görülecek du-
ruflmas›na götürmek istedi¤i savun-
ma dilekçesi, gardiyanlarca yasad›fl›
flekilde okunup el konulmak istendi.
Kutlu, uzun tart›flma ve itifl-kak›fl
sonucu dilekçesini alabildi. Yap›lan
suç duyurusu sonuçsuz kalm›flt›r. 

➧ 28 Mart tarihinde Do¤an Gü-
ner’e amcas›n›n k›z› Sultan Gü-
ner’in yollad›¤› mektupta bulunan
kurutulmufl çiçe¤e, el konuldu.

➧ 1 Nisan günü revire ç›kmak is-
teyen Do¤an Güner, iki gün boyun-
ca bu iste¤ini gerçeklefltiremedi. 

➧ 18 Nisan günü Hasan Tahsin
Akgün, hastane sevki olmas›na kar-
fl›n hastaneye götürülmedi. 

➧ Ayakkab› boyas›, “baflka fleyler
yap›yorsunuz” denilerek tutuklulara
s›n›rl› say›da sat›l›yor. 

➧ Ziyaret gün ve saati de¤iflen
tutuklular›n aileleri bir kereli¤e
mahsus farkl› bir saatte görüfl yapa-
bilirken, Tigin Öztürk’ün babas› 22
fiubat ve 8 Mart tarihleri aras›nda
o¤lu ile görüfl yapamam›flt›r. 

➧ 31 Mart günü Hüseyin Akp›-
nar’›n ziyaretine gelen babas›, kalp
pili nedeniyle duyarl› kap›dan geçe-
meyece¤ini, bunun hayati tehlike
yarataca¤›n› belirten doktor raporu
ve yetkili kurumlar›n verdi¤i kimlik
kart› olmas›na ve bunu görevlilere
göstermesine ra¤men, “geç, bir fley
olmaz” denilmifl, cihaz kapat›lma-
dan geçemeyece¤ini belirtince de,
görüfle al›nmam›flt›r. Yap›lan suç
duyurusuna, “takibata yer olmad›¤›-
na” denilerek red cevab› verilmifltir. 

Kand›ra F Tipi

➧ “Umut”, “yaflam ve direnifl”
vb. kelimeler sak›ncal› görülüp ge-
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Hapishanelerde nneler ooluyor? BBilmek HHakk›n›z!

HABERLERTECR‹TTEN

TAYAD raporu, 

F tipi hapishanelerin aynas›



len-giden mektup ve fakslar karala-
n›yor. Ölüm orucunu övme, F tiple-
rini kötüleme... gibi gerekçelerle bir
çok mektup gönderilmedi. 

➧ Bayiden al›nan dergiler 1 hafta
geç, gazeteler ise günün bitiminde
veriliyor. Normal posta ile hapisha-
neden gönderilen mektuplar adres-
lerine ço¤u zaman ulaflm›yor.

➧ Hastane sevklerinde muayene
s›ras›nda asker bulundurma, kelep-
çeyi ç›karmama vb. keyfi uygula-
malarla tedaviler engelleniyor. Tu-
valete gidildi¤inde asker tuvalet ka-
p›s›n›n aç›k kalmas›n› dayat›yor.

➧ ‹brahim Yücetepe: Tansiyon,
ellerde titreme, çarp›nt›, heyecan-
lanma, afl›r› derecede mide yanma-
s›, gözlerde bozukluk, ›fl›¤a ve sese
karfl› duyarl›l›k, unutkanl›k, baz› za-
manlarda fark›nda olmadan yüksek
sesle konuflma, kollarda uyuflma,
zaman zaman gö¤üs ve bafl a¤r›lar›,
difllerde çürüme, difletlerinde hassa-
siyet, ellerde deri dökülmesi, okur-
ken ve yazarken yo¤unlaflamama
görülüyor.

➧ Okan Tüm: Bulan›k görme,
midede yanma, s›rt a¤r›s›, unutkan-
l›k, afl›r› sinirlilik, uykusuzluk, sese
karfl› duyarl›l›k, kulak ç›nlamas›,
kalp çarp›nt›s›.

➧ Hakan Yaylal›: Sürekli yak›n
mesafeye bakmaktan kaynakl› göz-
lerde bozulma, unutkanl›k, taham-
mülsüzlük, afl›r› sinirlilik, yo¤unla-
flamama, uykusuzluk, sese karfl› du-
yarl›l›k, kulak ç›nlamas› s›k s›k kalp
çarp›nt›s›.

➧ 1 saatlik aile ziyaretleri, geç
bafllat›l›p erken bitiriliyor.

➧ Aile ziyaretleri idare taraf›n-
dan dinlenip, sonras›nda tutuklula-
r›n psikolog ile yapt›klar› görüflme-
lerde bu konuflmalar tutuklulara
karfl› kullan›l›yor.

➧ Ödenek yok denilerek hücrele-
rin bak›m, onar›m› yap›lmazken,
idari bölümler boyan›p, çat›lara ji-
letli çelik teller çekiliyor.

➧ Ziyaret, revir, mahkeme, avu-
kat ziyaretine ç›k›ld›¤›nda, malta
koridorda bulunan baflka bir tutuk-

luya selam ver-
mek veya sar›l-
mak gardiyanlar-
ca engelleniyor,
hatta tutuklunun
bafl›n› duvara
dönmesi isteni-
yor.

➧ Çay posa-
s›ndan toprak ya-
p›p yetifltirilen
çiçeklere özellik-
le büyüdükten
sonra “yasak” di-
ye el konuluyor. 

➧ Savc›l›¤›n
aramalarda hüc-
relerin da¤›t›lma-
mas› karar›na
ra¤men, hemen
her aramada hüc-
reler da¤›t›l›yor.
Aramalar›nda tutuklular d›flar› ç›ka-
r›l›p keyfi arama yap›l›yor. En ufak
fley  sorun edilip tehlikeli denilerek
al›n›yor.

➧ Kantinde fahifl fiyat uygulama-
s›, elektrik faturalar›n›n tutuklular-
dan al›nmas› devam ediyor. 

➧ Ayn› hücreyi paylaflan tutuklu-
lar birlikte resim çekilemiyor. Ge-
rekçe olarak da “Güvenlik” aç›kla-
mas› yap›l›yor.

Sincan F Tipi

➧ “Genelge var” denilerek nisan
ay›nda bafllat›lan uygulama ile bir
seferde iki ayr› rahats›zl›k için sevk
yap›lm›yor. Nisan ve may›s aylar›n-
da da kelepçeli muayene dayatmas›
nedeniyle birçok kifli hastanede mu-
ayene, tedavi olamadan geri döndü. 

➧ Ring araçlar› hücrelere bölüne-
rek, kameralar konuldu, sürekli gö-
zetlenmeye itiraz eden tutuklular,
hastane sevklerine götürülmüyor.
Bu flekilde Erdal Dalg›ç, ‹hsan Ci-
belik’in tedavisi engellendi. Cibe-
lik’in Korsakoff rahats›zl›¤› a¤›rla-
flarak devam ediyor.

➧ Tecritin fiziki ve psikolojik et-
kileri rastlanan tutsaklardan baz›lar
flöyle: Erdal Dalg›ç, Temel Bilir,
Kamil Karatafl, Selmani Özcan,

Cem Göçer, ‹smail Culuk, Ali Ke-
mal Afl›k, Atilla Erol, Ali Nazik,
Musa Kurt, Özgür Orak, ‹brahim
Ak›n, Ethem Zariç, Kenan Yanen,
Dursun Kafl, Bülent Ba¤c›, ‹smail
Özmen, Hayri Alp, Kaan Ünsal, fie-
rafettin Tafl, Muharrem Karatafl,
Mustafa Gök, 

➧ Sincan’da da haberleflme
önündeki engeller en yayg›n flekilde
yaflan›rken, tutsaklar taraf›ndan ha-
z›rlanan mizah dergileri de bu san-
sürden nasibini al›yor. Örne¤in,
Cem Göçer’in, Ali Sinan Ça¤lar’a
göndermek istedi¤i V›zgelir isimli
mizah dergisinie verilen imha kara-
r›nda flu ifadeler yeral›yordu: 

“Karikatür ve yaz›larda devlet
yöneticilerini afla¤›layan, hakaret
içeren çizimler ve ölüm orucu eyle-
mini destekleyen çizim ve ifadeler
bulundu¤undan...”

***

Son olarak belirtmek gerekir ki,
TAYAD raporunda daha ayr›nt›l›
görülece¤i üzere, bütün bu keyfi,
hukuksuz yapt›r›mlara, ihlallere
karfl› yap›lan suç duyurular›, itiraz-
lar tümüyle reddedilmifl, ihlallere
‹nfaz Hakimlikleri’nce de onay ve-
rilmifltir. 
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‹zmir'de Tecrit Protesto Edildi 
HÖC ‹zmir Temsilcili¤i, 17 Haziran günü, AKP

Konak ilçe binas› önünde yapt›klar› eylemle, TCK,
C‹K ve CMUK’u protesto ettiler ve Faruk Kad›o¤-
lu’nu and›lar. “Tecritte 119. Ölüm Faruk Kad›o¤lu,
Tecriti Kald›r›n” pankart›n› aç›lan eylemde konuflan
Bayram ‹çlek, AKP iktidar› döneminde 22 ölüm ya-
fland›¤›n› hat›rlatarak, “ölümlerin durdurulmas› için
tecrite son verilmesi gerekti¤ini” söyledi.



Bayrampafla Hapishanesi’ne 19
Aral›k 2000’de yap›lan katliam
operasyonu sonras›nda, sa¤ kurtu-
lan tutuklulara aç›lan davan›n gö-
rülmesine 17 Haziran günü Eyüp
Adliyesi’nde devam edildi.

1 y›l boyunca “hakim buluna-

mad›¤›” gerekçesiyle görülemeyen
ve 24 Aral›k 2004 tarihinde yeniden
bafllayan davada, avukatlar›n bugü-
ne kadar reddedilen, keflif ve ope-

rasyon görüntülerinin jandarma-

dan istenmesi talepleri kabul edil-
di. Bayrampafla Hapishanesi C
Blok’ta yap›lacak olan keflfin tarihi
23 Temmuz olarak belirlenirken,
duruflma 28 Ekim tarihine ertelendi.

5 y›l neden keflif 

yap›lmad›?

Keflif yap›lmas›, mahkemenin
kaçamayaca¤› noktalardan biriydi,
ama bu, tam befl y›l boyunca erte-
lendi, reddedildi. Bu süre içinde
katliam yerinde elbette gerekli “dü-
zenleme” ve delilleri yoketme ifl-
lemleri gerçeklefltirildi. Ki, delilleri
yoketme konusunda, daha katliam›n
ertesi günü çal›flmalar›n bafllad›¤›
Adli T›p Bilirkifli Raporu ve eski
Eyüp Savc›s› Cafer Koman taraf›n-

dan ispatlanm›flt›. 

Jandarman›n, istenen operasyon
görüntülerini verip vermeyece¤ini,
verse dahi hangi görüntüleri verece-
¤ini ise görece¤iz. Örne¤in, çat›dan
bomba atmak için açt›klar› delikten,
ayn› zamanda kamerayla kaydettik-
leri, 6 kad›n›n diri diri yak›l›fl›n›n
görüntüsünü verecekler mi? Bu es-
nada yüzleri maskeli ölüm manga-
lar›n›n kahkahalar att›klar›n› da gö-
recek miyiz o videolarda? Tüm
bunlar belgeli, tan›kl›d›r. Ama, ope-
rasyona kat›lanlar›n isimlerini dahi
mahkemeye vermeyen jandarma,
katliamc›l›¤›n› ortaya ç›karacak hiç-
bir görüntüyü ulaflt›rmayacakt›r.
T›pk›, Çanakkale katliam davas›nda
oldu¤u gibi. 

Katliamc›lar hakk›nda 

hâlâ dava yok!

Belirtti¤imiz gibi bu dava, katli-
amdan sa¤ kurtulanlar için aç›ld›.

Bir grup gardiyan hakk›nda da
“tutuklulara kötü davran›ld›¤› ve

görevin kötüye kullan›ld›¤›” gerek-
çesiyle dava aç›ld›. Böylece as›l
katliamc›lar korunacak, koskoca bir
katliam “kötü muamele” olarak ak-
lanacakt›. Hesap bu!

Katliam› as›l ger-
çeklefltirenlerin hak-
k›nda yürütülen so-
ruflturmada ise 5 y›l-
d›r tek bir geliflme
yok. Çünkü, devletin

valisi katliamc›lar›n yarg›lanmas›-

na izin vermiyor. Eyüp Savc›l›¤›’-
n›n valili¤e yapt›¤› baflvuruya, geç-
ti¤imiz ay cevap veren ‹stanbul Va-
lisi, katliamc›lar› yarg›latmayaca¤›-
n› söyledi.

Savc›l›¤›n, operasyona kat›lanla-
r›n isimlerini istedi¤i yaz›lara ise ya
cevap verilmiyor, ya da isimler gön-
derilmiyor. Soruflturmay› yürüten
Eyüp Savc›s› Ali ‹hsan Demirel, 15
Ocak 2002'den bu yana 8 kez, Jan-
darma Komando Özel Asayifl Ko-
mutanl›¤›'na yaz› yazarak, operas-
yona kat›lanlar›n isimlerini istedi.

‹stanbul Valili¤i ve Jandarma
Genel Komutanl›¤› taraf›ndan sav-
c›l›¤a verilen flu cevaplara bak›n: 

“Jandarma emri yerine getir-

mifltir.”, “‹stedi¤iniz belgelerin yar-

g›lamayla iliflkisi olmad›¤›n› de¤er-

lendiriyoruz.”, "fiikâyetlerin as›l

amac› devletin otoritesine karfl› bir

baflkald›r› ve güvenlik güçlerini y›p-

ratmakt›r."

‹stanbul Eski Valisi Erol Çak›r,
Ümraniye katliam davas›nda katli-
amc›lar hakk›nda dava aç›lmas›na
izin vermezken, AKP’nin valisi
Muammer Güler de Bayrampafla
katillerinin yarg›lanmas›na izin ver-
miyor; devlette devaml›l›k dedikleri

Adliye önünde aç›klama yapan TAYAD’l› Aileler, katli-
amc›lar›n cezaland›r›lmas›n› isterken, bu ülkede hukukun ol-
mad›¤›n› dile getirdiler. 

150 kiflinin kat›ld›¤› eylemde aç›klamay› okuyan Bülent
Solgun flunlar› söyledi: “Bizler bu ülkede adaletin nas›l iflle-

di¤ini biliyoruz. Buna ra¤men, katledenlere de¤il, yaral›

kurtulanlara dava aç›lmas› bizi adalet iste¤imizden vazgeçi-

remez. 19-22 Aral›k’ta diri diri yak›larak, gaz bombalar› ve

kimyasal gazlarla bo¤ularak, kurflunlan›p, iflkenceler yap›-

larak katledilen evlatlar›m›z›n ac›s› hala yüre¤imizde. Ac›-

m›z ve öfkemiz dinmedi¤i gibi, her geçen gün artmaktad›r.

Çünkü, 19-22 Aral›k katliam› befl y›ld›r 119 can›m›z› alan

tecrit politikas›yla devam ediyor.

Tüm duyarl› kamuoyunu bu katliama ve hukuksuzluklara

karfl› mücadele etmeye ça¤›r›yoruz.”

Ma¤durlar›n yarg›land›¤› Bayrampafla davas›nda 5 y›l sonra ‘keflif’ karar›

Katliamc›lar Koruma Alt›nda!
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fley bu olsa gerek! 

Bunun anlam› fludur; bu bir dev-
let katliam›d›r, devlet olarak ölüm
mangalar›m›z› yarg›latmay›z... Yar-
g›lansalar cezaland›r›l›rlar m›? Bu-
nun da göstermelik olaca¤›, hak et-
tikleri cezalara çarpt›r›lmayacaklar›
binlerce örnekle sabittir, ama olay›
çarp›c› k›lan, böylesi bir katliamda
hukuki sürecin iflletilmesinin dahi
önünün t›kanmas›d›r. 

Jandarma ve valilik taraf›ndan,
resmi yaz›lara verilen cevaplar, ger-
çekte bu ülkede hukukun nas›l iflle-
di¤ini, kime karfl› kullan›ld›¤›n› da
çok aç›k göstermektedir.

Adalet istemenin ad›, devlete

baflkald›r›d›r! Yani bu devlet ada-
leti kendisi için en büyük tehlikeler-
den biri olarak görmektedir. Hiç
kimsenin adalet arayamayaca¤›,
arasa da bulamayaca¤›, devletin is-
tedi¤i gibi katliamlar›n› gerçekleflti-
rebilece¤i bir sistem oldu¤unu, ken-
dileri anlatmaktad›r.

Hukuk, yarg› öylesine gösterme-
liktir ki, mahkeme operasyona kat›-
lanlar›n isimlerini istiyor, Jandarma
Genel Komutanl›¤› (21 May›s 2002
tarihli cevap) flöyle diyor: “‹steni-

len emir, cezaevi idaresine karfl›

toplu ayaklanma suçundan yarg›la-

nan mahkûmlar›n eylemleri ile

do¤rudan iliflkisi bulunmad›¤›n-

dan, yarg›laman›n esas›n› etkileye-

cek mahiyette olmad›¤› de¤erlendi-

rilmektedir. Yarg›lamaya iliflkin

hangi hususla ilgili bilgi istendi¤i

anlafl›lmam›flt›r.”

B›rak›n bu hukuk oyununu,

siz “mahkumlar›” yarg›laman›za

bak›n, onlar› yarg›laman›z için

kimlerin katletti¤inin ne önemi

var! Söylenen tam› tam›na budur!
Katliamc› kendini yarg› yerine de
koyup kime ne dava aç›lacak karar
veriyor. 

Nitekim, bu davalar›n nas›l aç›-
laca¤› daha operasyonlar›n hemen
ertesinde kararlaflt›r›lm›flt›. Hapis-
hane koridorlar›ndan yanm›fl ceset-
ler yeni ç›kar›lm›flken, Ocak
2001’de, ‹stanbul’daki hapishane
operasyonlar›n› komuta eden Albay
Halil ‹brahim Tüysüz, Eyüp Cum-

huriyet Baflsavc›s› Özcan fien’i
“ziyaret” etmifl, Baflsavc›, gazeteci-
lerin ziyaretle ilgili sorular›na,
“Olur olmaz her fleye burnunuzu so-

kuyorsunuz. Baz› konular vard›r ki si-

zi aflar. Görüflmeyi unutsan›z iyi olur”

diye azarlayarak cevap vermiflti.

Hukuki kayg›larla, Bayrampa-
fla’da inceleme yapan ve jandar-
man›n olaya iliflkin tuttu¤u tutana-
¤›n yalan oldu¤unu ispatlayan Sav-
c› Cafer Koman’›n Adalet Bakanl›-
¤› karar›yla sürgün edilmesi ve dö-
nemin Adalet Bakan› Sami Türk ta-
raf›ndan Bayrampafla Hapishane-
si’nin incelemelere kapat›lmas› da,
devletin katliam› sahiplenme ve
katliamc›lar›n yarg›lanmas›n› en-

gellemesinin örnekleri aras›nda s›-
ralanabilir.

‘Baflkald›r›’ Hep Olacak

Devletin, adalet talebini baflkal-
d›r› olarak gördü¤ünü belirtmifltik.
Bu talebi bast›rmak için katliamlar,
bask›lar, yasaklar gündeme getire-
bilirler. Tarih boyunca tüm bask›c›
rejimler bu yollara baflvurmufllard›r.
Ama ADALET öyle güçlü bir istek-
tir ki, hiçbir fley bunu bast›rmaya
yetmemifltir.

19-22 Aral›k katliamc›lar› için
de adalet iste¤imiz hep sürecektir.
Ta ki, katliamc›lar hak ettikleri ce-
zaya çarpt›r›lana kadar!
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➦ Birsen Kars, “6 KADINI D‹R‹
D‹R‹ YAKTILAR” dedi¤inde
herkes ö¤rendi gerçe¤i;
katliamc›lar yarg›lanmad›!

➦ Katliamdan sa¤ kurtulan
tutsaklar, vahfleti saniye
saniye anlatt›lar;
katliamc›lar yarg›lanmad›!

➦ Adli T›p Bilirkifli Raporu,
üzerinde ‘insan bulunan alana
atmay›n’ yaz›l› bombalar›n
kad›nlar ko¤ufluna ya¤mur
gibi ya¤d›r›ld›¤›n› kan›tlad›;
katliamc›lar yarg›lanmad›!

➦ Eyüp eski Savc›s› Cafer
Koman, Jandarma tutana¤›n›n
‘yalan’ oldu¤unu kan›tlad›;
katliamc›lar yarg›lanmad›!

➦ Jandarma Genel Komutanl›¤›
operasyona kat›lanlar›n isim-
lerini mahkemeye vermedi;
Vali dava açma izni vermedi;
AKP katliam kurmaylar›na
madalya takt›! Katliamc›lar
neden yarg›lanm›yor, kim
koruyor; herkes biliyor,
görüyor!“



yap›lm›fl bir sald›r›yd›. Çok çeflitli araflt›rmalardan yan-
s›yan bilgiler, haz›rl›k ve plan›n niteli¤ini göstermeye
yeter; katliamdan birkaç ay önce Sivas’ta Özel Kuvvet-
ler Komutanl›¤›’na ba¤l› bir birim oluflturularak, bu bi-
rime ba¤l› kontrgerilla elemanlar›, daha sonra sald›r› ve
katliamda önemli bir rol oynayacak olan Milli Gençlik

Vakf›’nda toplant›lar düzenlediler. 

Konya’dan, Kayseri’den, baflta Sar›yer
bölgesi olmak üzere ‹stan-

bul’dan son bir hafta içinde gruplar halinde getirilen ge-
riciler, faflistler MGV Yurtlar›’na yerlefltirildiler... Bele-
diye, tamirat gerekçesiyle uygun yerlere bol miktarda
kald›r›m tafl› y›¤d›.  

1 Temmuz’da gericiler, faflistler ve polisin B‹RL‹K-
TE, devrimci, demokrat, ilerici dergi standlar›na ve ya-
zarlara sald›rmas›, katliam›n bafllang›ç noktas› oldu. 

2 Temmuz’da camilerde “cihad” ça¤r›s› yap›ld›.
FP’li Belediye Baflkan› Temel Karamollao¤lu, katliam-
c› güruha hitaben yapt›¤› konuflmada “gazan›z müba-

rek olsun!” dedi. Toplanan güruh, kültür merkezine sal-
d›rd›. 

Birdenbire geliflen bir sald›r›, aniden ç›kan bir olay
sözkonusu de¤ildi. Sald›r›n›n boyutu gün gün, saat saat
t›rmand›r›l›yor, polis, asker ve Ankara’daki hükümet
seyrediyordu. 

Oligarflinin tüm kesimleri, bu katliam›n içinde aç›k-
ça yeralm›fllard›r. Sivas katliam›n› sadece “fleriatç›lar›n”
ifli gibi göstermek bu aç›dan bir yan›lg› ve yan›ltmaca-

d›r. Tafl› atan, benzini tafl›yan, atefli tutuflturan kendile-
rine islamc›, müslüman diyen yobazlard›r, oras› do¤ru;
ama bu ülkedeki dinci örgütlenmeler, istisnalar› hariç,
hiçbir zaman oligarfliden, devletten ba¤›ms›z olmad›lar.
Sivas’ta da tarikatlar›n ve “ocak”lar›n “tezgah›ndan”
geçen dinci gericiler ve MHP’li, BBP’li faflistler, ayn›
Kanl› Pazar’da oldu¤u gibi kontrgerillan›n maflas› ola-
rak halka karfl› kullan›ld›lar. Katliam sald›r›s›n›n bafl›n-

dan sonuna kadar polisin, ordunun ve hükümetin tavr›,
katliam›n devlet operasyonu oldu¤unu kan›tlad›.

Otelde kuflat›lanlar, bafl›ndan itibaren yetkililerle,
hükümet üyeleriyle temastayd›lar; onlara hep bekleyin
denildi; ama bekleyin diyenler, katliam› önleyecek
emirleri vermediler. ‹flte katliam›n gelifliminden bir ens-
tantane:

Saat 16.30... Gerici güruh oteli tafllamaya bafll›yor. 

Polis telsizinden bir anons:

- Tafl at›yorlar, ne yapal›m.

Cevap veriliyor: 

- Anlafl›ld›. Müdahale etmeyin. 

Oligarflinin iktidar›n›n politikas›n›n özeti iflte bu iki
kelimededir: “Müdahale etmeyin!”

Çünkü Sivas katliam›, oligarfli taraf›ndan karar› al›n-
m›fl bir katliamd›r. Karar uygulanacakt›r. 

Sivas’› unutmamak, oligarflinin 
iktidar›na karfl› mücadele etmektir

Sivas katliam›, Türkiye tarihi aç›s›ndan do¤ru de¤er-
lendirilebildi mi? Bu soruya olumlu cevap vermek zor-
dur. En baflta bu sald›r›n›n do¤rudan hedefi olan Alevi-
ler, ayd›nlar, büyük ço¤unlu¤u itibariyle katliamdan
do¤ru sonuçlar› ç›karamam›fllard›r.  

Ders ç›kar›lmayan tarih, geliflmenin önünde bir en-
gel haline gelir. Aleviler, ayd›nlar bunun muhasebesini
yapmak zorunda. Sadece Sivas katliam›na bak›ld›¤›nda
bile görülür ki, Aleviler’e kendi örgütlülükleri ve müca-
deleleriyle varolmak yerine, CHP’ye, AB’ye s›rt›n› yas-
lamas›n› önerenler, Sivas katliamc›lar›n›n düzenine güç
veriyorlar. Aleviler, neden en büyük katliamlar› oylar›y-
la iktidara getirdikleri CHP, SHP dönemlerinde yaflad›k-
lar›n›n, Avrupa Birli¤i’nin, neden Sivas ve onun gibi da-
ha bir çok katliam› hiç gündemine getirmedi¤inin ve
bunlara s›rtlar›n› ne kadar dayayabileceklerinin muha-
sebesini yapmal›d›rlar.  

Diri diri yakanlar ve yakt›ranlar, iktidardad›rlar. Oli-
garfli katletmeye devam ediyor. O günden bu yana, ha-
pishanelerde katledip, diri diri yakmad›lar m›? ‹nfazlar-
da kan›m›z› dökmediler mi? Düflüncelerimizi, inançlar›-
m›z›, örgütlenmelerimizi yoketmek için zulüm üstüne
zulüm uygulam›yorlar m›?

Sivas’› unutmayal›m. Sivas’›n gösterdi¤ini görelim. 

Katliam›n gerçeklefltirildi¤i Mad›mak Oteli, büyük
bir utanmazl›¤›n ve aymazl›¤›n simgesi olarak “kebap
salonu” yap›ld›. Diri diri yak›lanlar›n saçlar›ndan, deri-
lerinden kalan kokular, kebap kokular›na kar›fl›yor flim-
di orada. Unutmak ve unutturmak, oligarflinin de¤ifl-
mez bir politikas›d›r. Ama de¤il kebap salonu yapmak,
oray› tümden y›ksalar, Mad›mak Oteli’nden tek bir tu¤-
la dahi b›rakmasalar unutturamazlar. Unutmad›¤›m›z›,
emperyalizmin ve iflbirlikçi oligarflinin iktidar›na karfl›
mücadele ederek gösterelim.
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15 y›l geçti Sivas katliam›n›n üzerinden. Ama alev-
ler hala yak›yor içimizi. Hala yak›yor insanlar›m›z›. Ül-
kemizi yang›n yerine çevirmeye devam ediyor. 

15 y›l geçti; katliam›n sorumlular›, planlayanlar›
yarg›lanmad›; o gün hükümette, orduda, poliste sorum-
lu mevkilerde oturanlar, sorumluluklar›n›n hesab›n› ver-
mediler. Binlerce kiflilik sald›rgan güruhtan küçük bir
grup “devleti aklamak” amac›yla kurban edildi. Sorum-
lular, tüm sorumsuzluklar›yla ve ellerindeki kanlarla or-
tada dolafl›yorlar. 

Çünkü Sivas katliam›n› yapanlar, bu ülkeyi yöneten-
lerdi. Egemen s›n›flard›. Katiller, kendileri iktidar oldu-
¤u için, kendilerini yarg›lamad›lar. 

Sivas katliam›, 1990’lar›n bafl›ndan itibaren infazlar-
la, iflkencelerle, kaybetmelerle devrimci mücadeleyi
bast›rmaya çal›flan oligarflinin halka, özel olarak da Ale-
vi halka gözda¤›yd›. Sivas katliam› ayn› zamanda, hal-
k›n mücadelesini durduramayanlar›n, halk› birbirine

düflürme plan›yd›. 

Sivas katliam›, oligarflinin “linç” 
provokasyonlar›n›n en boyutlu 
örneklerinden biridir
2 Temmuz 1993’te, Sivas’ta Mad›mak Oteli’nde ge-

rici, faflist bir güruh taraf›ndan kuflat›lan 33 insan›m›z,
polisin, askerin, hükümetin gözleri önünde, onlar›n ona-
y›yla diri diri yak›ld›. 

Sivas katliam›, bugün de¤iflik boyutlarda tekrar›n›
izledi¤imiz linç sald›r›lar›n›n en boyutlu örneklerinden
biridir. Sivas katliam›n›n senaryosu ve plan›, linç sald›-
r›lar›n›n karakteristik gerekçeleriyle flekillendirilmiflti.

Bugünkü “bayrak” provokasyonlar›ndan tek fark›,
“bayrak yak›l›yor” gerekçesi yerine “din elden gidi-

yor” gerekçesinin kullan›lm›fl olmas›d›r. Bunun d›fl›nda-
ki tüm olgular hemen hemen ayn›d›r. 

Sivas’taki yerel gerici gazeteler, katliam öncesinde
“Aziz Nesin dinimize küfrediyor... din elden gidiyor...

müslüman mahallesinde salyangoz satt›rmay›z” bafll›k-
lar›yla provokasyonu haz›rlad›lar. Sald›r›n›n aç›klamas›
“Halk tahrik olmufltu”, “halk›n hassasiyetlerine doku-

nulmufltu”! diye yap›ld›. 

Oligarflinin sözcüleri, Trabzon’da sald›ran linççi gü-
ruhu nas›l ki “halk”, sald›r›y› da “halk›n tepkisi” diye
meflru göstermeye çal›flt›ysa, Sivas’ta da öyle yap›lm›fl-
t›. Sivas katliam› gerçeklefltirildi¤inde baflbakanl›k kol-
tu¤unda DYP’li Tansu Çiller, Baflbakan Yard›mc›l›-
¤›’nda Erdal ‹NÖNÜ, Cumhurbaflkanl›¤› makam›nda

ise Süleyman Demirel oturuyordu. 

Cumhurbaflkan› ve baflbakan›n Sivas katliam› üze-
rine yapt›¤› aç›klamalar, bu katliam›n ve katliamc›lar›n
oligarfli taraf›ndan nas›l sahiplenildi¤ini tart›flmaya yer
b›rakmayacak kadar aç›k ortaya koyuyordu:

Cumhurbaflkan› Demirel: Sald›r› bafllad›-
¤›nda yerel yetkililere “halkla polisi karfl›

karfl›ya getirmeyin” talimat›n› verdi. Kat-
liamdan sonra yapt›¤› aç›klamalarda da
flunlar›

söyledi: “Olay münferittir. A¤›r tahrik var. Bu tahrik

sonucu halk galeyana gelmifl... Güvenlik kuvvetleri el-

lerinden geleni yapm›fllard›r... Karfl›l›kl› gruplar ara-

s›nda çat›flma yoktur”.

DYP-SHP hükümetinin Baflbakan› Tansu Çiller

ise, otelde diri diri yak›lanlar›n külleri so¤umam›flken,
tarihimize geçen flu aç›klamay› yapt›: “Çok flükür, otel

d›fl›ndaki halk›m›z bu yang›ndan zarar görmemifltir!..

Halktan kimsenin burnu kanamam›flt›r ve ölenler de

ç›kan yang›ndan bo¤ularak ölmüfllerdir.”

Onlara göre, halk tahrik sonucu galeyana gelmiflti...
Onlara göre halk, sald›ran güruhtu. Peki sald›r›ya u¤ra-
yan, katledilen, diri diri yak›lanlar kimdi? Onlar bu top-
raklar›n halk›, bu ülkenin vatandafl› de¤il miydi? Hay›r,
oligarfliye göre, onlar, soyu kurutulmas› gereken ilerici,
sosyalist ayd›nlar, asimile edilmesi gereken Aleviler, hak
ve özgürlük istedi¤i için sindirilmesi gereken halkt›lar. 

Oligarflik devletin en tepesindekilerin bu bak›fl aç›s›,
katliama iliflkin kulland›klar› bu kavramlar, gösteriyor-
du ki, Sivas katliam›, oligarflinin halka karfl› ony›llar-

d›r sürdürdü¤ü savafl›n yeni bir sald›r›s›ndan baflka bir
fley de¤ildi.  

Sivas katliam›n›n faili 
oligarflik iktidard›r

Sivas’ta yap›lan Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat
fienli¤i’ne sald›r› planlanm›fl, haz›rl›klar› aleni biçimde
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Baflbakan Tayyip Erdo¤an, Lüb-
nan seyahati dönüflü uçakta gazete-
cilerin sorular›n› cevapland›r›rken,
Kur'an kurslar› konusunda flu veciz
sözleri söyledi:

“B›rakal›m rahat rahat ö¤ren-

sin. Tommiks Teksas okumaya kimse

mani koymuyor... Ben de ilkokulla

birlikte Kur'an e¤itimine bafllad›m.

Bir yandan ilkokula bir yandan da

hoca efendiye giderdim. Yani zarar-

l› bir fley yok. Ülkeme, benim tezga-

h›mdan geçmifl olanlar›n ne zarar›

var ki.” 

Tayyip Erdo¤an baflka bir ne-
denle de olsa, burada bir gerçe¤i iti-
raf ediyor. ‹tiraf etti¤i dincili¤in, is-
lamc›l›¤›n düzen içindeki misyonu-
dur.  

Bunun neden bir “itiraf” oldu¤u-
na geçmeden, Erdo¤an’›n sözlerin-
deki yerinde kullan›lmam›fl bir keli-
meyi düzeltmemiz gerekir. 

Benim tezgah›mdan geçenlerin
“ülkeye” ne zarar› var diyor, do¤ru-
su “devlete ne zarar› var” olmal›y-
d›. Çünkü o tezgahtan geçenlerin ül-
keye çok zarar› olmufltur, ama dev-
lete gerçekten bir zarar› dokunma-
m›flt›r. Tayyip Erdo¤an için “ül-

ke”nin devlet demek oldu¤u di¤er
konuflmalar›ndan biliniyor zaten. 

Bu tezgahta ne ö¤retilir?

Tayyip Erdo¤an’›n geçti¤i tez-
gah, ne sadece Kur’an kurslar›ndan,
ne de sadece Kur’an ö¤renmekten
ibaret de¤ildir elbette; bu tezgah,
Kur’an kurslar›ndan, tarikat yurtla-

r›na, Milli Gençlik Vak›flar›’na, Ifl›k
evlerine, tarikat fleyhlerinin, kera-
meti kendinden menkul “hoca”lar›n
yasal/yasad›fl› kurslar›na, Fethullah
üniversitelerine kadar uzanan bir
tezgaht›r.  

Bu tezgahta, her fleyden önce,
düzen islamc›l›¤›n›n “kitle taban›”
olmak üzere örgütlenirler; tarikat-
lar, islamc› partiler, onlara dayana-
rak iktidar koltu¤unun nimetlerin-
den yararlanacaklard›r. Bu tezgahta
ikinci olarak devlete, yani sömürü-
cülerin, egemen s›n›flar›n devletine
itaat ö¤retilir. “Befl parma¤›n befli
bir olmaz” diye kapitalizmin adalet-
sizli¤i meflrulaflt›r›l›r bu tezgahta,
sosyalizme, komünizme düflmanl›k
afl›lan›r beyinlere. Ve iflte bu “e¤i-
tim”in sonucunda, düzene uyumlu,
fleyhlere biat eden ve düzenin “ko-
münistlere” karfl› kullanabilece¤i
insanlar yetifltirilir. Çeflitli ülkelerde
zaman zaman bu çizginin d›fl›na ç›-
kanlar olsa da, ülkemizdeki düzen
islamc›l›¤›n›n tezgah› böyle çal›fl›r. 

Bu tezgahtan geçenler

neler yapt›lar?

fiimdi Erdo¤an’›n sorusunu ce-
vaplayabiliriz:

Bu tezgahtan geçenler, Ameri-
kan emperyalizmine karfl› gösteri
yapan vatanseverlerin üzerine sal-
d›rt›l›p vatanseverlerin kan› dökül-
dü Kanl› Pazar’da. Y›l 1969’du.   

Bu tezgahtan geçenler, Marafl’ta,
Sivas’ta, “din ad›na” Alevi, demok-
rat halk›n üzerine sald›rt›l›p kitle

katliamlar› gerçeklefltirildi. Y›l
1978-79’lard›. 

Bu tezgahtan geçenler, insano¤-
lunun gerçeklefltirebilece¤i en in-
sanl›k d›fl› katliamlardan birini ger-
çeklefltirdiler Sivas’ta. Y›l 1993’tü. 

Bu tezgahtan geçenler, “oruç tut-
muyor” diye ilerici üniversite ö¤-
rencilerini katlettiler. 

Bu tezgahtan geçenler, oligarflik
devlet ad›na, kontgerillan›n hima-
yesinde binlerce faili meçhul cina-
yet gerçeklefltirerek halk›n kan›n›
döktüler. 1990’l› y›llard›.

Bu tezgahtan geçenler “meza-

revler” yaratt›lar... 

Bu sayd›klar›m›z, k›sa, ama çar-
p›c› bir bilançosudur bu tezgahtan
geçenlerin.

Bu tezgah›n çarklar›, 

oligarflinin ç›karlar› için 

döner

Do¤rudur, bu tezgahtan geçenle-
rin sömürü ve zulüm düzenine bir
zarar› dokunmam›flt›r. 

Zaten böyle oldu¤u içindir ki, bu
düzen de esas olarak ne bu tezgah›
çal›flt›ranlara, ne bu tezgahtan ge-
çenlere dokunmam›flt›r. Zaman za-
man bu tezgah›n bafl›ndakiler düze-
nin çizdi¤i s›n›rlar› afl›nca, aralar›n-
da çeliflkiler ç›ksa da, sonunda uz-
laflm›fllard›r. 

Bu tezgah düzen için çal›fl›r. Bu-
nu sadece biz de¤il, düzenin sözcü-
leri, sahipleri, yöneticileri de söylü-
yor. 
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Tayyipler’in GGeçti¤i TTezgah!
➤➤➤➤  iflte bbu ttezgahtan ggeçenlerin eeserleri ➤➤➤➤

➤ Sivas... ➤ Mezarevler➤ Kanl› PPazar...



12 Eylül cuntas› yönetimi, bir
yandan Erbakanc›lar’›n Konya mitin-
gini darbe gerekçesi olarak gösterir-
ken, di¤er yandan niye din derslerini
zorunlu hale getirdi dersiniz? Bir
yandan laiklik, laiklik diye say›klar-
ken, öte yandan niye tarikatlar›n önü-
nü açt›?

Demireller, Özallar, niye durma-
dan ‹mam Hatipler’i ço¤altt›lar? 

Tarikat vak›flar›n›n, holdingleri-
nin, Fethullah ve benzerlerinin okul-
lar›n›n önünü tüm iktidarlar niye açt›-
lar?

Çünkü biliyorlard› bu tezgah, neti-
cede onlar›n düzenini güçlendiriyor.
“Afl›r›”ya giderlerse, düzen yine hol-
dingleflmifl, oligarflik düzenle bütün-
leflmifl islamc› partiler arac›l›¤›yla on-
lar›n önünü keserdi. Nitekim de hep
böyle oldu. 

Ama düzenin as›l meselesi, dinci-
li¤in önüne kesmek de¤il, halk›n dev-
rimci mücadelesinin önünü kesmekti;
tezgah da buna hizmet ediyordu. Bu
tezgah›n neye hizmet etti¤ini düzenin
sözcülerinden biri flöyle anlat›yordu: 

“Öteki Türkiye, yoksul oldu¤u gi-

bi sosyal ve kültürel bak›mdan kendi-

ni d›fllanm›fl, ezilmifl hissetmektedir.

PKK’nin taban› varofllardaki yoksul

Kürtlerdi... DHKP-C’nin de genifl bi-

çimde örgütlenmifl belli bir kitle taba-

n›na oturmufl oldu¤u belli. Bunlar da

varofltaki yoksul ve ezik alevi gençle-

ri de¤il midir? 28 fiubat ideolojisi bu-

nu anlamaz. Ama düflünmek laz›m:

tarikat ve cemaatlerle FP’nin siyasi

çizgisi taraf›ndan tutulmasa, varofl-

lardaki öfke sunni kesimde kendini

nas›l d›fla vururdu acaba?” (Taha
Akyol, Milliyet, 6 Ocak 2001)

Abdülkadir Aksu’nun flu sözü de
unutulmaz; “PKK meselesinin çözül-

mesi için bölgede eli tesbihlilerin sa-

y›s›n›n artt›r›lmas› gerekiyordu.” 

Tayyip’in sözünü etti¤i tezgah›n
asl› astar› budur. Bu “tezgah”ta Ku-
r’an de¤il, düzene itaat ö¤retiliyor.
Holding tarikatlar›n›n, Amerikanc› is-
lamc›lar›n “kurs”lar›nda çocuklar›n›n
din e¤itimi alaca¤›n› düflünenler, bu
gerçeklere baks›nlar, çocuklar›n›, ken-
dilerini bu tezgaha teslim etmesinler.
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Ne yaz›k; ülkemizi böyle bir

mant›ks›zl›k yönetiyor!

Der ki Baflbakan: “Bunu ö¤renenlerin ülkeye za-

rar› olmaz. Ben ülkeme zarar verecek bir fleyi niye yapay›m, deli miyim!"

Mant›k var m› bu sözde? 

Sanki ülkesine zarar verenler hep delilerdir! Az›c›k tarih, az›c›k siya-
set bilen bilir ki, ülkemize zarar verecek iflleri zaten “deliler” yapm›yor,
tam tersine, AKLI BAfiINDA ‹fiB‹RL‹KÇ‹LER yap›yor... 

Ülkemizin yeralt› kaynaklar›n›, iflletmelerini emperyalistlere DEL‹-
LER de¤il, akl› bafl›nda vatan hainleri peflkefl çekiyor. 

Dinci gericili¤i, faflistleri halk›n, devrimcilerin üzerine sald›rtanlar,
linç provokasyonlar› düzenleyenler de deliler de¤il, bizzat kendisi gibi,
“akl› bafl›nda” din istismarc›lar›d›r. 

Bak›n, bu kafa neler yapmaz?

Der ki Baflbakan: “Avrupal›lar bir de 6 Mart'› soruyorlar. Onlar

kendi ülkelerinde yapm›yorlar m›? Alman polisi, Frans›z o kadar fley

yapt›. Onlara karfl› bir fley yap›ld› m›?”

Tabii, Amerika Ebu Gureyb’de, Guantanamo’da o kadar iflkence ya-
p›yor, kimse ABD’ye bir fley yapt› m›?... Yapmad›¤›na göre, demek ki
Tayyip de Ebu Gureyb’de, Guantanamo’da yap›lanlar›n ayn›s›n› yapma
hakk›na sahip demek ki! Mant›¤›(!) böyle çal›fl›yor. 

Der ki Baflbakan; “Bir fley söyleyeyim: Mesela Orhan Pamuk'un ki-

tab›n›n toplat›lmas›nda, fliir okuyan çocu¤un olay›nda hep birlikte isyan

ettik. Sizler de yazd›n›z... Peki bir Müslüman›n kendi arzusuyla kitab›

olan Kur'an'› ö¤renmesine niçin karfl› ç›k›yoruz?.. Yasaklar, toplumu

kendi yönetenlerinden so¤utuyor.”

Verdi¤i örneklere bak›n! “Ne alaka?” diyece¤iz ama, bu mant›k silsi-
lesi içinde “kel alaka” olsa da baflbakan onlar› birbirine ba¤layacak!

Dahas›, sanki Pamuk’un kitab›na imha talimat› veren, Naz›m fliiri
okuyan ö¤renciyi gözalt›na ald›ran kaymakamlar, kendi yönetimi alt›nda
de¤ilmifl gibi de piflkin!

Bu mant›ks›zl›kta, bu kadar çeliflki olacak art›k!

Der ki Baflbakan; “benim geçti¤im tezgahtan geçenlerden bu ülkeye

zarar gelmez.” Bu tezgahtan geçmenin sak›ncas› yoktu, bu tezgahtan ge-
çenler hiç “ülkeye zararl›” bir fley yapmazd› da, Tayyip o tezgahta doku-
nup giydirilen “milli görüfl” gömle¤ini niye ç›kard› –ya da ç›kard›¤›n›
aç›klad›– öyleyse?

Tezgah zarars›z, tezgah›n dokudu¤u gömlek zararl› m›?

Dört kollu’da Mercedes hizmeti 

Diyor ki Baflbakan: “Dedim ki, benim vatandafl›m Mercedes otomo-

bile binmeye bafllad› ama hepsi bunu yakalayam›yor, hiç olmazsa

Mercedes-Benz otobüslere binsin. Belediye olarak 500 civar›nda otobüs

ald›k. Dedim ki, bu da yetmiyor. Art›k hayatlar›nda Mercedes otomobil

kullanmayanlar›n, hiç olmazsa flu cenazelerini Mercedes araçlarla

tafl›yal›m. Mercedes araçlardan cenaze araçlar› da yapmaya bafllad›k.”

Bir baflbakan›n a¤z›ndan ç›kabilecek bu kadar mant›ks›zl›¤a bizim
söyleyecek bir sözümüz yok. Bu sözlerini mizahç›lara havale ediyoruz. 
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Sevgili okurlar›m›z merhaba!
Yeni bir say›da, yeni bir konuyla
birlikteyiz. Bir atasözü der ki, "Her-

kesle dost olan kimsenin dostu ol-

maz." Halka “140 ayd›n›n bildirisi”
olarak sunulan aç›klamay› duydu-
¤umuzda akl›m›za bu söz geldi. On-
lar, “ne devletten, ne örgütten ya-

na” olmayan, “tarafs›z” ayd›nlar
olarak bir ça¤r› yapt›lar.  Ça¤r›lar›-
n›n muhtevas› kadar, kendileri de
tart›fl›ld›. Hürriyet’ten demokrat, sol
bas›na kadar birçok gazetede “ay-
d›nlar” üzerine, uzun süredir hiç ol-
mad›¤› kadar çok yaz› yaz›ld›. 

Gerçekten de yapt›klar› ça¤r›,
ayd›nlar›n konumunu tart›flmay› ge-
rekli k›l›yor. Bu aç›klama, ayd›nlar
aç›s›ndan ideolojik politik aç›dan
önemli bir tavr› ifade ediyor. Ve ne
yaz›k ki, bu tav›r, ileriye, ayd›n ol-
ma misyonunu üstlenmeye do¤ru
at›lm›fl bir ad›m olmad›. Yürü-
yüfl’ün önceki say›s›nda da belirtil-
di¤i gibi, varolan durumlar›ndan
daha geri bir noktaya savrulmufl ol-
dular. 

‹flte bu noktada biz de gündemi-
mize “ayd›n sorunu”nu ald›k. Soh-
betimize, çok çeflitli vesilelerle ay-
d›nlar›n belli kesimleriyle görüflen,
tart›flan ‹dil Kültür Merkezi’nden
Erdo¤an arkadafl da kat›larak, göz-
lemleriyle katk›da bulunacak. 

Konunun en bafl›nda belirtmeli-
yiz ki, yine önceki say›m›zda vur-
guland›¤› gibi, sözkonusu bildiri bir
“ayd›n inisiyatifi” de¤il, reformiz-
min bir organizasyonudur. Fakat bu
sohbetimizin seyrini pek fazla de-
¤ifltirmeyecektir; çünkü reformizm

flahs›nda ayd›nlar› örgütleyen de¤il,
“ayd›nlaflan” bir sol var karfl›m›zda.
Bu anlamda ayd›n sorununu tart›fl-
mak, birçok noktada reformizmi
tart›flmakla kesiflecektir zaten. Re-
formizme ve ayd›nlara yön veren
düflünceler, politikalar, birbirinden
çok ayr› de¤ildir. 

Evet, sohbetimize flu soruyla
bafllayal›m: Ülkemizde bir “ayd›n

sorunu” var m›d›r, varsa, bu ne

türden bir sorundur? 

Mazlum: Böyle bir sorun tar-
t›flmas›z var elbette. Ülkemizin ay-
d›nlar›, bugün ayd›n olma misyonu-
nu yerine getirmiyorlar, halk›n oli-
garflik düzene karfl› mücadelesinin
önünü açm›yorlar. Kendilerini bu
flekilde konumland›rmak yerine,
halk›n mücadelesinin d›fl›nda, esas
olarak düzeniçi bir noktaya hapset-
mifller ve düzeniçi politikalar›n söz-
cülü¤ünü yap›yorlar. Ayd›n kimdir,
kime denir, birazdan tan›m yapar›z,
ama benim anlad›¤›m, bildi¤im flu-
dur ki, ayd›n olman›n ilk koflulu ta-

raf olmakt›r. Bugün ayd›n kesim
“tarafs›zl›¤›n” teorisini ve politika-
s›n› yap›yor. Sadece bu bile bir “ay-
d›n sorunu” oldu¤unu gösterir. Son
bildiri de bu tarafs›zl›k politikas›n›n
bir sonucudur. Sen sömüren, zulme-
den, katleden bir güç karfl›s›nda “ta-
rafs›zl›k” ilan etti¤in noktada, zaten
yapt›¤›n ifl, ayd›n misyonuna uy-
maz. 

Kald› ki, 140 imzayla yapt›klar›
aç›klama, “tarafs›zl›k” veya “iki ta-
rafa da eflit mesafede olma” nokta-
s›nda da de¤ildir. Bu aç›klama oli-
garflik devletin fliddetinin meflrulu-
¤unun kabul edilip, halk›n fliddeti-
nin meflrulu¤unun reddedildi¤i bir
bak›fl aç›s›na denk düflmektedir. Ya-
ni tarafs›z de¤il, düzenden taraft›r.
“Tarafs›zl›ktan” daha geri bir nokta-
ya savrulmufl olmalar› esprisi de bu-
dur. Savrulduklar› bu nokta, onlar›n
ayd›n tavr› içinde olup olmad›klar›-

n› sorgulatacakt›r.

Özlem: fiimdi bu “ayd›n tav-
r›”, ya da daha s›k kullan›lan deyifl-
le “ayd›n misyonu” nedir? Kemal
arkadafl sordu, “Ayd›n sorunu var

m›d›r?” Evet vard›r, bunu herkes
bir flekilde görüyor. Ama bu soru-
nun çerçevesi nedir, “ayd›nlar” de-
yince kimi tart›fl›yoruz, neyi tart›fl›-
yoruz, bunu netlefltirmek gerek en
baflta. Mesela, Ertu¤rul Özkök’ün
söyledi¤i bir sözü “ayd›n tavr›”
kapsam›nda m› tart›flaca¤›z? Veya
flöyle diyeyim; okumufl yazm›fl her-
kesi veya her sanatç›y› bu kategori
içinde mi de¤erlendirece¤iz? Her-
kes s›k s›k “ayd›nlara, sanatç›lara”

sesleniyor, kim bunlar? Tek bir tür
ayd›n m› var, yoksa baz› s›fatlar da
m› eklemek laz›m?.. 

Mazlum: Özlem’in peflpefle
s›ralad›¤› bu sorular, bir tan›m yap-
ma ihtiyac›n› gösteriyor. Asl›nda
biz “ayd›nlar” derken, “küçük-

burjuva ayd›n›n›” tart›fl›yoruz.
Çünkü “ayd›nlar, sanatç›lar” tan›m›
alt›nda gördüklerimiz, muhatap ol-
duklar›m›z ezici birço¤unlu¤u itiba-
r›yle küçük-burjuva ayd›nlard›r.

Ayd›n kimdir diye birçok tan›m
yap›lm›flt›r. Biz en sade flekilde flöy-
le tan›mlayabiliriz: Belli bir bilgi
birikimine ve kültürel donan›ma sa-
hip, ülkenin ve halk›n sorunlar›n›,
çeliflkilerini, çözüm yollar›n› kavra-
m›fl ve bu do¤rultuda mücadele
eden insand›r ayd›n. 

Ayd›n da, tarihsel bir kategori-
dir; tarih içinde döneme göre farkl›
flekillerde tan›mlanm›fl, farkl› mis-
yonlar yüklenmifltir. fiimdi uzun
uzad›ya bu tarihi açamay›z, ama flu
kadar›n› belirtelim; kapitalizme ka-
dar ayd›n, esas olarak egemen s›n›f-
larla içiçe olmufl, ço¤u kez bilimsel,
sanatsal çal›flmalar›n› onlar›n hima-
yesinde yapm›flt›r; ama ayd›n mis-
yonu olma s›nav›n› yine o egemen

hayat›n
içindeki 
teori

Ayd›n Tavr›

“Küçük-burjuva aayd›n› dde¤il,
proletarya aayd›n› oolal›m”

ildi¤im fludur ki, ayd›n olman›n ilk
koflulu taraf olmakt›r. Bugün ayd›n
kesim “tarafs›zl›¤›n” teorisini ve
politikas›n› yap›yor. Sadece bu bile
bir “ayd›n sorunu” oldu¤unu gösterir.
Son bildiri de bu tarafs›zl›k politikas›n›n
bir sonucudur. 

B
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s›n›flarla çeliflti¤i noktada vermifltir.
Engizisyona direnen ayd›nlar örne-
¤inde oldu¤u gibi. Kapitalizmle bir-
likte ayd›nlar ayr› bir toplumsal ta-
baka olarak ortaya ç›kabildi. Ayd›n
her dönem, geliflmekte, yükselmek-
te olan s›n›f›n yan›ndad›r. Kölecili-
¤e karfl› feodaliteyle, feodalizme
karfl› burjuvaziyle.... ve tabii burju-
vaziye karfl› proletaryan›n yan›nda.
Ayd›n olman›n tarihsel geliflime pa-
ralel olarak de¤iflen ölçüsü de bu-
dur. 

Günümüz aç›s›ndan ayd›nlar› üç
kategoride toplayabiliriz; burjuva
ayd›nlar, küçük-burjuva ayd›nlar ve
proletarya ayd›nlar›. 

Burjuva ayd›n, burjuva devrim-
ler ça¤›nda ilericiydi. Tarihsel an-
lamda ayd›n misyonunu üstlenmifl-
ti. Burjuva ayd›n›n, ayd›n olma ko-
numu afl›lm›flt›r art›k. Kendini geri-
cileflmifl, emperyalistleflmifl burju-
vaziyle ideolojik, politik, kültürel
olarak bütünlefltiren bir bilim ada-
m›, sanatç›, doktor, avukat, gazete-
ci, art›k ayd›n olman›n yak›n›ndan
bile geçmez. Tarihsel geliflime hiz-
met etme, halk› ayd›nlatma gibi bir
ifllevi kalmam›flt›r. 

‹lerici, sol cenahtaki ayd›n, ya
küçük-burjuva ayd›n›d›r, ya prole-
taryan›n ayd›n›. Ve bugün “ayd›n
sorunu” olarak tart›flt›¤›m›z sorun,
gerçekte küçük-burjuva ayd›nlar›n
tav›r ve politikalar› çerçevesindeki
bir sorundur. 

“Ayd›n misyonu”nu san›r›m bel-
li bir netli¤e kavuflturduk. Kime ay-
d›n denildi¤ini de yine bu çerçevede
netlefltirelim. “Ayd›nlar” diye top-
lumsal bir tabaka vard›r ama bu biz-
deki pratikte flekillendi¤i gibi dar
bir çevreyle s›n›rl› de¤ildir. Yukar›-
daki sade tan›m›m›z itibar›yle ele
ald›¤›m›zda, ayd›nlar hemen akla
gelen bu kesimlerle s›n›rl› olmay›p,

çok daha genifl bir kesimi ifade
ederler. 

Ö¤retim üyeleri, ö¤retmenler,
doktorlar, avukatlar, mimarlar, mü-
hendisler, belli ölçülerde yüksek
okul ö¤rencileri, bunlar nesnel ola-
rak toplumun ayd›n kesimini olufl-
tururlar. ‹flte bu noktada “ayd›n ko-
nusu”nu ele al›rken ufkumuz genifl
olmal›. Ayd›nlara seslenifl, esasta
tüm bu kesimlere seslenifltir. Sonuç-
ta, nitelikleri, toplumsal konumlar›,
bilgi birikimleri itibar›yle toplumsal
havay› belirleyen, etkileyen, düzen
içi ya da d›fl› siyasetin belirli nokta-
lar›n› tutan bu kesimlerdir. 

Bu kesimler, s›n›fsal konumlar›
itibar›yle küçük-burjuvazi içinde
yeral›rlar. Ayd›nlar›n ço¤unlu¤u da
bu kesimlerin içinden ç›kt›¤› için
küçük-burjuva ayd›nlar a¤›rl›kl› bir
kategori olufltururlar. Proletarya ay-
d›nlar› da ço¤unlukla yine bu kesi-
min içinden ç›kar. (‹flçi s›n›f›n›n,
emekçi halk›n, düzenin onlar› mah-
kum etti¤i koflullar nedeniyle kendi
ayd›nlar›n› içinden ç›karma imkan-
lar› s›n›rl›d›r.)

Tan›m›m›z› netlefltirmek için
birkaç noktay› daha belirtelim: El-
bette her ö¤retmeni, doktoru, avu-
kat› otomatikman ayd›n saymak,
ayd›n kavram›n› fazla flekilsizleflti-
ren bir yaklafl›m olur. Bu kesimler
içinde yukar›daki tan›ma uygun tu-
tum alan kesimler ayd›n olarak ad-
land›r›labilir. ‹kincisi, bu kesimler
içinden ç›kan ayd›nlar›n küçük bur-
juva ayd›n› m›, yoksa proletarya ay-
d›n› m› oldu¤unu belirleyen politik
tav›r al›fllar›d›r, s›n›fsal kökenleri
de¤il. 

San›r›m bu tarihsel geliflim ve
tan›mlamayla birlikte, ayd›nlar de-
nilince, çok dar bir çevreyi anlama
yan›lg›s›ndan, al›flkanl›¤›ndan ç›k-
mak do¤rultusunda bir ad›m atm›fl
olduk. 

Mazlum: Evet, gerçekten iyi
bir noktay› netlefltirmifl olduk. Me-
sela üniversiteli devrimci gençleri-
miz; yapt›¤›m›z ayd›n tan›m›n›n içi-
ni doldurmuyorlar m›? Dolduruyor-
lar. 1969-70’lerdeki devrimcileri

hat›rlay›n; ayd›n olma bilinci çok
daha geliflkindir onlarda ve o ölçüde
de proletaryan›n ayd›nlar› olarak
sorumluluklar›, iddialar› daha bü-
yük, halk› bilinçlendirme kültürleri
daha geliflkindir. Biraz önce vurgu-
land›¤› gibi, ayd›n kavram› daralt›la
daralt›la ne hale dönüflmüfl flimdi.
Ben bu noktadan hareketle devam
ettirmek istiyorum. Genel bir tespit
olarak s›k s›k ayd›nlar›n örgütsüzlü-
¤ünden sözediyoruz. Ancak bu tes-
pit de daralt›lm›fl bir ayd›n tan›m›na
denk düflmektedir. Yani ayd›nlar›
dar anlamda sanatç›lar, gazeteciler,
bir k›s›m ö¤retim üyesinden ibaret
görürsek, evet örgütsüzdürler. Fakat
genifl anlam›yla ele ald›¤›m›zda as-
l›nda oldukça da örgütlüdürler. Bi-
raz önce say›lan ö¤retmenler, dok-
torlar, avukatlar, mimarlar, mühen-
disler, mesleki örgütlerinin çat›s› al-
t›nda örgütlüdürler. Bu örgütlenme-
ler, ayn› zamanda ayd›n örgütlen-
meleridir. Fakat bu örgütlülüklerin
halk› ayd›nlatacak bir seferberlik
içinde kullan›lmad›¤› da aç›kt›r.
Bunlar›n örgütlülükleri, ekonomist
bir bak›fl aç›s›yla, salt mesleki bir
iliflki a¤› gibidir.

Bu kadar genifl bir kesimin ayd›n
olma bilinciyle hareket etti¤ini dü-
flünün; ülkemizin de, halk›m›z›n da,
mücadelenin de çehresi de¤iflmez
mi? Mesela 12 Eylül öncesi devrim-
ci mücadelenin gelifliminde ö¤ret-
menlerin, çeflitli halk kesimleriyle
do¤rudan iliflki içindeki mühendis-
lerin devrim ve sosyalizm düflünce-
sini yayan tav›rlar›n›n önemli bir
rolü olmufltur. Bugün ise bu kesim-
ler, ideolojik, politik anlamda yay-
g›n bir inançs›zl›k, moralsizlik, ken-
dine güvensizlik içinde bu misyon-
dan uzaklaflm›fllard›r. Ayd›n, yine o
sade tan›m›m›z çerçevesinde, elbet-
te bulundu¤u her ortamda sömürü
düzenini, bu düzenin devletini tefl-
hir eden, bu noktada halk› bilinçlen-
diren ve ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm için mücadeleye kat›lma-
lar› do¤rultusunda teflvik edip ör-
gütleyendir. Ayd›n sorunu iflte bura-
da da karfl›m›za ç›k›yor. Onbinlerce,
yüzbinlerce doktorumuz, avukat›-
m›z, mühendisimiz, ö¤retim üye-

yd›nlar” diye toplumsal bir tabaka vard›r
ama bu bizdeki pratikte flekillendi¤i
gibi dar bir çevreyle s›n›rl› de¤ildir.
Yukar›daki sade tan›m›m›z itibar›yle
ele ald›¤›m›zda, ayd›nlar hemen akla
gelen bu kesimlerle s›n›rl› olmay›p,
çok daha genifl bir kesimi ifade ederler. 
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miz, ö¤retmenimiz, kendini örgütle-
miyor ki, halk› örgütlesin, örgütlü-
lükten kaç›yor, kendisi halk›n mü-
cadelesine inanm›yor ki, bunu tefl-
vik etsin. Onun yerine AB’ye gir-
menin propagandas›n› yap›yor.
Çünkü küçük-burjuva ayd›n› olarak
kalm›flt›r ço¤u. 

Kemal: Konuya biraz ülke-
mizdeki ayd›nlar›n tarihi aç›s›ndan
bakal›m; ülkemiz ayd›n› genel ola-
rak zorlu dönemlerde iyi bir s›nav
verememifltir. 12 Mart ve 12 Eylül
dönemleri bunun en bariz görüldü-
¤ü dönemler olmufltur. As›l bozul-
ma ve savrulma, 12 Eylül sonras›-
d›r. Sosyalist sistemin y›k›l›fl› bu sü-
reci daha da çürütücü hale getirmifl-
tir. Hayat›n her alan›n›, halk›, solu
etkileyen “bozulma” ayd›nlar› da
etkilemifltir. Hatta bozulma, onlar›n
cephesinde –düzenle aralar›nda za-
ten varolan ba¤lar nedeniyle– daha
boyutlu olabilmifltir. Önemli bir ke-
simi, bilim adam› olarak, sanatç›
olarak burjuvazinin onlara sundu¤u
imkanlara karfl› direnememifltir.  

Bafllang›çta, burjuvaziyle kuru-
lan bu ekonomik ba¤lar küçümsen-
mifl, bunlardan sosyalistli¤imize ha-
lel gelmez diye düflünülmüfl, ama
elbette öyle olmam›fl, giderek bur-
juvazinin ideolojik kültürel ege-
menli¤ine girmifllerdir. 

12 Eylül sonras›, Avrupa komü-
nizmi savunculu¤undan bafllayan
ideolojik savrulma, anti-Stalinizm-
le, Gramsci hayranl›¤›yla devam et-
mifl, kimileri felsefi idealizme yö-
nelmifl, örgütlülü¤e, örgüt disiplini-
ne karfl› birey özgürlü¤ü kutsanm›fl-
t›r. H›z›n› alamayanlar, devrimcileri
kabal›kla, ilkellikle, ahlak bekçili-
¤iyle, yasakç›l›kla, despotlukla suç-
lam›fllard›r. Bütün bu ideolojik tor-
tular, sol saflara y›lg›n ve dönek kü-
çük-burjuva ayd›nlar taraf›ndan ta-
fl›nm›flt›r. Bu “tafl›ma” iflinde oligar-
fli de onlara gerekli kolayl›¤› do¤ru-
dan veya dolayl› yollardan göster-
mifltir. Devrime, sosyalizme küfret-
meye bafllayan, bu kadar olmasa da
her sözüyle, tavr›yla inançs›zl›k,
y›lg›nl›k yayan, mücadelenin boflu-
na oldu¤unu hayk›ran, Stalin’i elefl-

tiri ad›na sosyalizmi, devrimci ör-
gütü mahkum eden “ayd›n”lar›n
ürünlerinin reklam› yap›lm›fl, onlara
gazetelerde, televizyonlarda kürsü-
ler verilmifl ve ayd›n olarak en yük-
sek onlar›n seslerinin ç›kmas› sa¤-
lanm›flt›r. 

Küçük-burjuva ayd›n›n en ka-
rakteristik özelliklerinden biri kendi
d›fl›ndaki güçlere bel ba¤lama gele-
ne¤idir. Osmanl› dönemine, Tanzi-
mat ayd›nlar›na, daha sonra ‹ttihat
ve Terakki içinde ortaya ç›kan ay-
d›nlara kadar uzatabilece¤imiz bu
gelenek, günümüze kadar da etkisi-
ni çeflitli biçimlerde sürdürmüfltür.
Ayd›nlar›n 12 Mart öncesi cuntac›l›-
¤›, 1970’li y›llardaki CHP’lili¤i,
1990’lardaki AB’cili¤i bu olumsuz
gelene¤e eklenen halkalar olmufltur. 

Bu gelenek, küçük-burjuva ayd›-
n›n halk›n mücadelesinden kopuflu-
nun ve giderek gericileflmesinin de
nesnel zeminidir. Güvendi¤i da¤la-
ra kar ya¤›nca, hemen savundukla-
r›n› inkara yönelmifl, düzene, düze-
nin flu veya bu gücüne sar›lm›flt›r.
Bak›n flimdiki tabloya; daha yak›n
zamana kadar ve hatta hala sosyalist
oldu¤unu söyleyen bir k›s›m ayd›n-
lar Genelkurmay’a, bir k›sm› da
AB’ye sar›lm›flt›r.  

Oysa aç›k ki, Genelkurmayc›l›k
da, AB’cilik de, siyasal olarak geri-

ci bir konumdur. Biz, AB’yi destek-
leyenler, F tiplerindeki ölümleri-
mizden de sorumludur derken, sa-
dece nesnel gerçe¤i ortaya koymufl
oluyoruz. 

Erdo¤an: Biz bildi¤iniz gibi,
özellikle bu F tipine karfl› mücadele
sürecinde onlarla çok s›k görüfltük,
tart›flt›k. ‹lk gözlemim fludur ki;
gösterdikleri “duyarl›l›k”, kendi

meseleleri olmayan bir mesele kar-
fl›s›ndaki duyarl›l›k olarak görül-
mektedir. Bu anlam›yla halk›n dev-
rimci mücadelesinden bir kopufl
vard›r. Belki de bunun sonucu, ya-
pacaklar› her fleyi, genellikle “des-

tek” kategorisine oturtuyor ve kimi
zaman da “lütuf” olarak görüyorlar.
Az say›da da olsalar, gerçekten so-
runu sahiplenen, kendi meselesi
olarak gören ve halen de görmeye

devam eden ayd›nlar›m›z elbette bu
de¤erlendirmelerin d›fl›ndad›r. 

Bu olgu yeni de de¤ildir. Bu tu-
tumlar›n benzer örneklerini TAYAD
kitab›n›n, cunta y›llar›nda ayd›nlar-
la yap›lan görüflmelere iliflkin bölü-
münü okuyanlar da hat›rlayacakt›r.
Bu bölüm, ayd›nlar›n tarihine dü-
flülmüfl çok önemli ve çarp›c› not-
lard›r. 

Örgüte, militan direnifllere konu-
lan s›n›r, o günden bu yana uçurum-
lara dönüflmüfltür. Faflizm alt›nda
“birey özgürlü¤ü” propagandas›yla
örgütlülü¤e karfl› sabotörce davra-
n›lm›flt›r. Buna da “örgütlülük, di-
siplin, kolektivizm” ayd›n›n rolünü
oynamas›na, sanatç›n›n üretimine
engeldir diye bir gerekçe uydurul-
mufltur. Asl›nda savunulan, burjuva-
zinin flemsiyesi alt›nda sorumsuz
yaflanacak bir özgürlüktür. 

O zaman da, bugün de, tabii bu-
gün daha a¤›rlaflm›fl olarak, bu ke-
simde umutsuzluk, inançs›zl›k, hal-
ka güvensizlik belirleyici bir olgu-
dur. Ayd›nlar›m›z›n önemli bir bölü-
mü, “halk› suçlama” e¤ilimindedir.
Aziz Nesin’in “bu halk›n yüzde 60’›

aptal” sözünü s›k s›k hat›rlatmay›
çok severler bu yüzden. Ama kendi
düflüncelerini Aziz Nesin’in bu sö-
zünün arkas›na s›¤›narak dile geti-
ren ayd›nlar›m›z nedense, ayn› Aziz
Nesin’in ayd›nlar›m›z için de “öd-

lek” s›fat›n› kulland›¤›n› pek hat›r-
lamazlar. Oysa bugün küçük-burju-
va ayd›nlar› belki de en iyi anlatan
kelime bu. Bunu kiflisel olarak söy-
lemiyorum. Korkakl›k da cesaret de
elbette s›n›fsal bir olgudur. Ama
aç›k olan flu ki militanl›¤›n “m”sini
bile duymak istemeyen, en küçük
bir fley yap›laca¤›nda k›rk türlü he-
sap yapan bir tablo var karfl›m›zda.

Özlem: Evet, Erdo¤an’›n göz-
lemleri do¤rudur ve tespiti de do¤-

üçük-burjuva ayd›n›n karakteristik
özelliklerinden biri kendi d›fl›ndaki
güçlere bel ba¤lama gelene¤idir...
Bu gelenek, küçük-burjuva ayd›n›n
halktan, mücadeleden kopuflunun
ve giderek gericileflmesinin de
nesnel zeminidir

K
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rudur; “ödleklik”, s›n›fsald›r, poli-
tiktir. Her iki tarafa da hofl görünen,
her iki taraf› da do¤rudan karfl›s›na
almayan ve her iki taraf›n da yan›n-
da olmayan bir politik hatta dur-
mak, adeta ayd›n olman›n “alameti
farikas›” haline getirilmifltir. Bu ta-
v›r, burjuva ayd›n›n gericileflme dö-
neminin teorisi olan “s›n›flar üstü

ayd›n” görüflünün günümüz koflul-
lar›nda yeniden üretilmesinden bafl-
ka bir fley de¤ildir. 

Kendini s›n›flar üstü görünce,
tabii hiçbir fleye s›n›f perspektifin-
den bakmayacakt›r. Bu noktada ay-
d›n misyonunu somutlamak için
flunlar› net olarak koymal›y›z:

Tutarl› bir ayd›n olmak, emper-
yalizme ve faflizme karfl› olmay› ge-
rektirir. Oligarfli taraf›ndan “vatan
haini” ilan edilmeyi göze almayan
bir ayd›n, b›rak›n sosyalist olmay›,
tutarl› bir demokrat bile olamaz. S›-
n›flar üstü ayd›n anlay›fl›n›n uzant›-
s› olan tarafs›zl›k politikas› sonucu-
dur ki, en güç dönemlerde, deyim
yerindeyse, onlara en fazla ihtiyaç
duyulan dönemlerde, onlar kendi
rollerinden en uzak noktaya savrul-
maktad›rlar. 

Erdo¤an: San›r›m flu örnek
de, bu durumun bir ifadesidir. Ay-
d›nlar›n birço¤u, F tiplerine karfl›
mücadele sürecinde hemen her
aç›klamalar›nda, yaz›lar›nda “dev-

lete de örgüte de karfl›y›z”, “ölüm

orucuna karfl›y›z” diye tekrarlad›-
lar. Dünya alem duydu onlar›n öyle
oldu¤unu, ama yine de F tiplerinde-
ki uygulamalar› geçerken elefltirir-
ken bile, bunlar› tekrarlamadan ede-
mediler. 

Mazlum: Tabii burada aç›kça
düzene güven verme, “onlardan ol-

mad›¤›n›” hergün yeniden tekrarla-

ma ihtiyac› duyuluyor. Hiçbir riske
girmemek, bedel ödememek, dev-
letle aras›n› bozmamak için geliflti-
rilmifl bir tav›rd›r ve elbette bu tav›r,
ayd›n tavr› de¤ildir. Ayd›n, kendini
oligarfliye kan›tlamak ihtiyac› duy-
maz. Ben bunu söylersem hakk›m-
da dava m› aç›l›r, iflten mi ç›kar›l›-
r›m, gazetedeki köflemi mi kaybe-
derim, kitab›m› m› basmazlar hesa-
b› yapmaz. Bunu yapt›¤› noktada o
art›k düzenin bir ayd›n› olma yolu-
na girmifl demektir. Türkiye halk›,
hiç kuflku yok ki, birçok aç›dan
elefltirebilece¤imiz Aziz Nesinler’i
arar duruma gelmifltir. 

S›n›flar mücadelesinin yükselifle
geçti¤i, çeliflkilerin keskinleflti¤i
her dönemeçte, “aman dikkatli ola-

l›m” diyerek, do¤as› gere¤i ancak
keskinlefltikçe, boyutland›kça sonu-
ca yaklaflacak olan mücadeleyi yu-
muflatmaya soyunurlar. “Faflizmi
ürkütmeme” veya “k›zd›rmama”,
küçük-burjuva ayd›n›n karakteristik
davran›fllar›ndan biri olmufltur.
Aman eylemler yükselmesin cunta
gelir, aman eylem olmas›n yeni bas-
k› yasalar› ç›kar... 

Statükonun bozulmas›, küçük-
burjuva ayd›n› en çok ürküten fley-
lerden biridir. Bu ürkeklik onu, bur-
juva ideolojisini, politikalar›n› sa-
vunmaya iter. Statükoyu bozan dev-
rimci mücadeleyse, burjuvaziyle
birlikte devrimcilere karfl› sald›r›ya
bile geçer. 

Bu tav›r halk›n cephesinden tü-
müyle uzaklaflmakta olan ayd›nlar-
da “her türlü fliddete hay›r” anlay›-
fl›na dönüflmüfltür. Bir ayd›n silahl›
mücadeleyi savunmayabilir ve yine
tutarl› bir demokrat olabilir; ama si-
lahl› mücadeleye, direnifle karfl› ç›-
k›fl, küçük-burjuva ayd›nlar›n birço-
¤u taraf›ndan düpedüz “terörizm”

demagojisine paralel olarak yap›l-
maktad›r. Ki bu nokta, ayd›n›n ay-
d›n tan›m›ndan en uzaklaflt›¤› nok-
talardan biridir. Çünkü halklar›n fa-
flizme, emperyalizme direnme hak-
k›n›n meflrulu¤unu tan›mayan biri,
ayd›n olamaz. 

Kemal: O halde flu aç›kt›r. Ay-
d›nlar›n tarih boyunca üstlendi¤i

misyonu, bugün de esas olarak pro-
letarya ayd›nlar› üstlenmifltir. 

Küçük-burjuvazi, gerçekten de
her anlamda “arada” bir toplumsal
katmand›r. Düzene karfl›d›r ama dü-
zenden de beklentilerini kesemez.
Küçük-burjuva ayd›n› da bu karak-
teri büyük ölçüde tafl›yor. Devleti,
düzeni elefltiriyor ama düzenin öf-
kesini üzerine çekmeyi göze alama-
yarak manevralar yap›yor. Bugün
art›k bu olgu iyice ifrata varm›fl ve
ortaya flöyle bir tablo ç›km›flt›r: Kü-
çük-burjuva ayd›n› faflizme karfl›,
ama faflizme karfl› mücadeleye de
karfl›... Emperyalizme karfl› olmak
ise, büyük bölümünün gündemin-
den ç›km›fl veya halen sözde em-
peryalizme karfl›, ama AB’den ya-
na... S›n›flar mücadelesinin örgütle-
nerek sürdürülece¤ini biliyor ama
örgüte de karfl›...  

1980’lerin sonunda, ayd›n soru-
nunun yine yo¤un tart›fl›ld›¤› bir dö-
nemde, devrimciler Yeni Çözüm
Dergisi’nde flu ça¤r›y› yapm›fllard›:
“Küçük burjuva ayd›n› de¤il, prole-
tarya ayd›n› olal›m!”. Biz de bugün
bafll›¤›m›zda bu tarihsel ça¤r›y› ha-
t›rlatmay› uygun bulduk.  

Sohbetimizi toparlarken, mevcut
duruma bakal›m tekrar: 140 imzal›,
devletin bak›fl aç›s›ndan yap›lm›fl ça¤-
r›n›n ard›ndan Ertu¤rul Özkök, “onla-
r›n” kendisine ve devlete yak›nlaflt›¤›-
n› sevinerek tespit ediyor. Sosyalist
düflünceleri savunan bir ayd›n›m›z
Genelkurmay’›, orduyu “sivil toplum
örgütü”, demokrasi gücü ilan ediyor.
ÖDP’li bir ayd›n, devlet PKK’lileri
katletmekte hakl›d›r diyor. Bir za-
manlar sosyalistleri de etkilemifl olan
biri, “demokratik emperyalizm” tes-
piti yap›yor, bir çok di¤eri AB’ye gir-
meyi savunuyor.... Küçük-burjuva

ayd›n› olarak kalmakta ›srar›n va-
raca¤›, gidece¤i baflka bir yer yok.
Tüm olumsuz özellikleriyle bu tarz
bir ayd›n olmakta ›srar›n kifliyi götü-
rece¤i yer, emperyalizmle, faflizmle
ayn› saflarda yeralmakt›r. ‹flte bu ne-
denle “küçük burjuva ayd›n› de¤il,
proletarya ayd›n› olma” ça¤r›s›, çok
önemli ve tarihsel bir ça¤r›d›r; “ayd›n
sorunu” da ancak böyle çözülür.

tatükonun bozulmas›, küçük-burjuva
ayd›n› en çok ürküten fleylerden biridir.
Bu ürkeklik onu, burjuva ideolojisini,
politikalar›n› savunmaya iter. Statükoyu
bozan devrimci mücadeleyse, burjuva-
ziyle birlikte devrimcilere karfl› sald›r›ya
bile geçer. 
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E¤itim-Sen tü-
zü¤ündeki “ana-

dilde ö¤renim hak-

k›n› savunur” iba-
resi nedeniyle Yar-
g›tay taraf›ndan
kapat›lmas› karfl›-
s›nda; demokrasi-
den, hukuktan, hak

ve özgürlüklerden sözeden, türban
sözkonusu oldu¤unda hiç susmayan
iktidar›n suskunlu¤u sürüyor. 

E¤itim-Sen yönetimi ise, klasik
eylem anlay›fl›n› aflamayan protes-
tolar›n ard›ndan, Ola¤anüstü Genel
Kurul’a gidiyor. Genel Kurul’un
gündeminde, sözkonusu tüzük mad-
desinin de¤ifltirilip de¤ifltirilmeye-
ce¤i, kapatma karar›na karfl› nas›l
tav›r al›naca¤› konusu yeral›yor.  

Emekçiler ‘Direnelim’ Diyor, 

E¤itim-Sen Yönetimi 

‘Akl›selim’e Ça¤›r›yor!

E¤itim-Sen’e hakim olan refor-
mist anlay›fl›n “sendikam›z› kapat-

t›rmamal›y›z” formülasyonunu uz-
laflmac›l›¤›n gerekçesi yaparak, tü-
zük de¤ifltirme e¤iliminde oldu¤u
görülmektedir. E¤itim-Sen yönetimi
taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda,
“ne tüzü¤ümüzü de¤ifltirir, ne de

kapatt›r›r›z” kararl›l›¤›na iliflkin
bir vurgu flu ana kadar görülmedi. 

E¤itim-Sen üyelerinin, emekçi-
lerin nabz› ise çok daha farkl› at›-
yor. Devrimci Memur Hareketi bafl-
ta olmak üzere, devrimci demokrat
memurlar direnmenin tek yol ol-

du¤unu çeflitli biçimlerde beyan
ederken, E¤itim-Sen yönetimi
“ak›ll› solculu¤un” yeni bir örne¤i-
ni daha sunma yolunda. 

E¤itim-Sen Genel Baflkan› Ala-
addin Dinçer, 17 Haziran günü ‹z-
mir’de, E¤itim-Sen 2 No'lu fiu-
be’nin düzenledi¤i panelde, emek-
çilerin ›srarl› sorular› karfl›s›nda to-

pu Genel Kurul’a atarken, yönetim
olarak “direnece¤iz” sözünü kullan-
mamak için büyük çaba harcad›.
E¤itim emekçileri, sendikan›n ka-
patmaya karfl› gerekli ve yeterli di-
renifli göstermedi¤i yönünde eleflti-
rilerini s›ralarken, Dinçer, “kapatma
davas›na karfl› nas›l bir tutum al›na-
cak” sorular› karfl›s›nda, “akl›selim

kararlar almak için Ola¤anüstü

Genel Kurul toplayacaklar›n›”

söyledi.

“Akl›selim”, di¤er deyiflle “sa¤-
duyu”nun sözlük anlam› bir yana,
Dinçer’in bununla neyi kastetti¤i
yoruma bile gerek b›rakmayacak
kadar aç›kt›r. Akl›selim olman›n,
oligarflinin aç›k sald›r›s› karfl›s›nda
direnifle geçmek, bu gayrimeflru ka-
rar› sokakta geçersizlefltirmek, “so-
kakta kurulan sendikay› sokakta sa-
vunma” kararl›l›¤›n› ilan etmek ol-
mad›¤› ortada. O zaman bu kimin

akl›d›r ki; “geri ad›m at, oligarflinin
istedi¤i düzenlemeyi yap, egemen
olan gücün akl›na uy, sendikan› kur-
tar!” demektedir? Devrimciler be-
del ödeyerek kazand›klar› mevzile-
rine böyle mi sahip ç›karlar? Geri
ad›m nereye kadar at›lacakt›r? 

Kapatma karar›, hukuki de¤il,
ideolojik ve siyasi bir karard›r. Bu-
nu E¤itim-Sen yönetimi de çok iyi
bilmekte ve ifade etmektedir. O za-
man kendili¤inden ç›kacak sonuç;
buna karfl› al›nacak tavr›n da ayn›
flekilde siyasi ve ideolojik olmas›
gerekti¤i de¤il midir? Bunun pratik

tezahürü ise, direnifl çizgisinde

durmakt›r. Yuvarlak, içeri¤i bofl
söylemlerle, kaale al›nmayan kla-
sikleflmifl sivil toplumcu “eylem”
anlay›fl›yla bu çizgide durulamaya-
ca¤› aç›kt›r. Ki, E¤itim-Sen üyeleri
direnifl için ancak böyle örgütlene-
bilir. Ama, belirtti¤imiz gibi, bu
yönde bir giriflim sendika yönetimi
cephesinde görülmemektedir. 

Bu akl›n kimin akl› oldu¤u soru-
sunun cevab›, devrimci ak›l de¤il-
dir! Bu ak›l, “selamete” de¤il, tesli-
miyete götürür. 

Düzen boyun e¤meyi dayatmak-
ta, Dinçer de bu boyun e¤ifli “akl›-

selim kararlar” olarak k›l›fland›r-
ma ça¤r›s› yapmaktad›r. 

Solun kendi akl›selimi vard›r. Ve
bu ak›l, onlarca y›ll›k deneyimlerle
flekillenmifl, faflizm koflullar›nda di-
renme, teslim olmama gelene¤i ya-
ratm›flt›r.

‘Sa¤duyu’ Diye Diye...

Statükoyu Da Koruyamaz 

Hale Gelen Çizgi

Reformizm, y›llard›r direnifl çiz-
gisinin karfl›s›na “sa¤duyu” ça¤r›la-
r› ile ç›kmaktad›r. Statükonun sar-
s›lmamas›n› isteyen bu çizgi, art›k
statükoyu da koruyamaz duruma
gelmifltir. E¤itim-Sen davas› karfl›-
s›nda tav›r bunun çok aç›k bir gös-
tergesidir. 

E¤itim-Sen yönetimi, bugün
KESK yönetimini de oluflturan re-
formist anlay›flt›r. KESK, ayaklanan
Gazi halk›yla birlikte olmak yerine
karfl›lar›na “sa¤duyu” ça¤r›s› ile
ç›km›flt›. Mütemadiyen süren bu
ça¤r›lar kimi zaman soka¤a dökülen
esnaflara, kimi zaman feda ruhuyla
direnen devrimci tutsaklara yap›ld›. 

ÖDP’nin bafl›n› çekti¤i refor-
mizm, emekçilere de flimdi “ak›ll›

solcu” olmay› sal›k veriyor. “Ak›l-

l› solculuk”, art›k ülkemizde, dev-
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E¤itim-Sen Genel Baflkan›, Kurultayda ‘Akl›selim’ Karar Al›nmas›n› ‹stedi

‘Akl›selim’, Kimin Akl›d›r?

Bu icazetçi, düzeniçi

çizgi terk edilmelidir.

Oligarflinin dayatmas›n›

reddetmeli, akl›m›z,

yüre¤imizle, militan,

devrimci sendikac›l›¤›

yaflama geçirmeliyiz



rimcili¤in içinin boflalt›lmas›n›
özetleyen bir kavram haline geldi.
Bir baflka deyiflle, yoksullarla,
emekçilerle ba¤lar söylem düzeyin-
de korunurken, pratik olarak orta s›-
n›f solculu¤u, en özlü biçimde bu
kavramla tan›mlan›r oldu. 

“Ak›ll› solculuk”, oligarflinin
karfl›s›nda direnmemektir; uzlaflma-
c›l›kt›r; orta yolu bulma e¤ilimidir;
direnenlere teslimiyet ça¤r›s›d›r;
Türkiye devrimci hareketi karfl›s›n-
da sorumluluk duymamakt›r; büyük
bedellerle kazan›lan mevzilerin he-
ba edilmesidir; emperyalist demok-
rasiye inan›p Avrupac›l›k cephesine
yaz›lmakt›r; çat›flman›n her keskin-
leflti¤i anda kendisini devletle dev-
rimcilerin “aras›nda” tan›mlayarak

meydan› terketmektir; sinerek, geri
çekilerek sald›r› dalgas›ndan kurtu-
laca¤› hesapç›l›¤›yla tav›r belirle-
mektir; bedelsiz, risksiz devrimcilik
hayali, ‘gece rahat uyuyan’ solculuk
özlemidir...

Kiflilere ve siyasi yap›lara özgü
olan› vard›r, ki, as›l tehlikelisi ak›ll›
solculu¤un örgütlerin politikas›na
yön vermesidir. E¤itim-Sen’de ve
KESK yönetiminde karfl›m›za ç›kan
bu solculuk, sendikal alanda diren-
memenin bin türlü teorisini yapa-
gelmifltir bugüne kadar. Toplusöz-
leflme, grev hakk› olmayan sendika-
ya bu çizgi raz› olmufl, yine o “ak-
l›yla”, kazan›mlar›n ad›m ad›m ola-
ca¤›n› vaaz etmifltir. 

Peki soruyoruz; bu çizgi ne ka-

zand›rd›? Hangi mevziyi tutabildi?
Koca bir H‹Ç! Sa¤duyu, akl›selim
diyerek, direnifl çizgisi d›fl›na düfl-
mekle kal›nmad›, ayn› zamanda
halk›n mücadelesinden kopuldu,
halk kitleleri ile ne siyasal olarak ne
de ruhsal olarak arada ba¤ b›rak›l-
mad›.

Cuntadan bu yana izlenen “ha-
vuç-sopa” politikas› sonucu ortaya
ç›kan bu “ak›ll› solculuk” çizgisi
terkedilmeden, çok daha geri nokta-
lara savrulma, bugünkü mevzileri
de kaybetme kaç›n›lmazd›r. 

Bu icazetçi, düzeniçi çizgi terk
edilmelidir. Oligarflinin dayatmas›n›
reddetmeli, akl›m›z, yüre¤imizle,
militan, devrimci sendikac›l›¤› ya-
flama geçirmeliyiz.
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E¤itim-Sen’in kapat›lmas›n› ve
tüzü¤ü de¤ifltirme e¤ilimlerini de-
¤erlendiren Devrimci Memur Hare-
ketinin, direnifl ça¤r›s› içeren, tarihi
ve siyasi önemdeki aç›klamas›na
özetleyerek yer veriyoruz:

“... Anlafl›laca¤› üzere "Genel-
kurmay emretmifl sendikam›z kapa-
t›lm›flt›r."

➥ Bu dava E¤itim-Sen'i MGK

sendikac›l›¤› çizgisine çekme

davas›d›r.

➥ Bu dava özelde E¤itim-Sen'i ge-
nelde ise KESK'i ehlilefltirme da-
vas›d›r.

➥ Bu dava 12 Eylül hukukunu

koruma davas›d›r.

➥ Bu dava Genelkurmay öznelinde
Türkiye'yi kimin yönetti¤inin da-
vas›d›r.

➥ Bu dava AB sürecinde Türki-

ye'nin ‘Demokratik Kitle Ör-

gütleri’ni ezme davas›d›r.

➥ Bu dava AB ve ABD emperyaliz-
minin küreselleflme sürecinde di-
kensiz gül bahçesi istemesi dava-
s›d›r.

➥ Bu dava uluslararas› sermaye-

nin ‘Sivil Toplum Örgütü’ iste-

me davas›d›r. 

➥ Bu dava IMF program› olarak
hayata geçirilmek istenen sald›r›
yasalar›n› rahatça uygulama dava-
s›d›r.

➥ Bu dava emekçileri bölüp par-

çalama ve nihayetinde güçsüz

b›rakma davas›d›r.

➥ Bu dava emekçilere yoksullu¤u
dayatma davas›d›r.

➥ Bu dava faflist zorbal›¤› devam

ettirme davas›d›r.

➥ Bu dava bilimsel-demokratik ve
anadilde e¤itim mücadelesini
bo¤ma davas›d›r.

Bunlar bütün sendikal anlay›fllar
taraf›ndan bilinmektedir. Buna ra¤-
men, "sendikam›z› kapatt›rmamak

için tüzük de¤iflikli¤ini savunal›m"

ifadeleri s›n›flar tarihinden ve biri-
kimlerinden ders ç›karmas›n› bilme-
mek ya da bilerek binlerce üyeyi ya-
n›ltmaya çal›flmakt›r.

Biz Devrimci Memur Hareketi

olarak tarihsel sorumlulu¤umuz

gere¤i;

➥ Tüzü¤ümüzün de¤ifltirilmesin-

den yana de¤il, gelifltirilmesin-

den yana oldu¤umuzu aç›kl›yo-

ruz.

➥ Ana dil  temel bir hak  ve ilkele-
rimizdendir. Taviz vermeyelim

➥ Egemenlerin dayatma ve hiza-

ya sokma politikalar›na boyun

e¤meyelim.

➥ "Sendikam›z tüzü¤üne sahip ç›k-
mak, kapanmas›n› istemektir" gibi
bir yan›ltma ve bilinçleri bulan-
d›rma politikas›na  asla izin ver-
meyelim.  

➥ Bu Ola¤anüstü Genel Kurul

"tüzük de¤iflikli¤i" de¤il;  15

y›ld›r sendikam›z›n  bu duruma

gelmesinde en büyük pay sahibi

olan sendikal  anlay›fllar›n öze-

lefltiri vermesi gereken genel

kuruldur.

➥ Sendikam›z kapat›lmak istenir-
ken tüzük de¤iflikli¤ine gitmeden,
temelde kamu emekçilerinin eko-
nomik haklar›, ifl güvenli¤i hakk›,
sa¤l›k hakk› ve özelde anadilde
e¤itim ve ö¤renim hakk›n›n savu-
nulmas› noktas›nda "sonuç alma-

ya yönelik direngen bir müca-

dele"yi önümüze koyal›m.” 

Devrimci Memur Hareketi’nden, ‘Ola¤anüstü Genel Kurula Giderken” Ça¤r›:

‘Tüzük de¤iflikli¤i de¤il, sonuç al›c› direnifl’



Özelleflt i rme
protestolar›, eleflti-
riler artt›kça,
AKP’nin ve Tay-
yip Erdo¤an’›n
gerçek yüzü de or-
taya ç›k›yor. Bu-
güne kadar nispe-
ten sessiz sedas›z
gerçeklefltirdikleri
sat›fllara al›flk›n
olan iktidar, bugün
iflçilerin, emekçi-
lerin seslerini c›l›z
da olsa yükseltme-
lerine dahi taham-
mül edemiyor.
Özellefltirme ger-
çe¤inin dile geti-
rilmesi, nas›l bir
peflkefl ve emper-
yalist talan politi-

kas› oldu¤unun giderek yayg›n bir
flekilde tart›fl›lmaya bafllanmas›, ik-
tidar› da panikletiyor. Bu durumda
sermaye iktidar›n›n iki seçene¤i
var; ya emperyalist talana son vere-
cek, ya da ars›zlafl›p sald›rganlafla-
cak. Erdo¤an, ikinci yolu tercih etti-
¤ini bir kez daha beyan etmektedir. 

Arjantin Hükümeti De 

Böyle Diyordu

Erdemir’in özellefltirilmesine
iliflkin elefltirilere cevap veren Tay-
yip Erdo¤an, iflbirlikçi bir hüküme-
tin, sermaye önünde secdeye varan
bir zihniyetin kafa yap›s›n› çok aç›k
bir flekilde dile getirdi. 

Erdo¤an flunlar› söyledi: 

“Erdemir’e yabanc› sermaye

nas›l girermifl tavr› art›k ça¤›n

gerisinde kald›. Paray› veren gel-

sin als›n.” (23 Haziran, bas›n)

Maliye Bakan› Unak›tan’›n “ba-
balar gibi sataca¤›m” sözünü,
O’nun patavats›zl›¤›na sayanlar ya-
n›l›yordu, bu zihniyet AKP’nin,
Tayyip’in zihniyetidir.

2000’lerin bafl›nda ekonomisi
çöken Arjantin’i yönetenler de, if-
lastan befl on y›l önce t›pk› böyle
konufluyorlard›. Ülkede ne varsa sa-
t›ld›. Özellefltirilmedik hiçbir fley
kalmad›. Özellefltirme politikas›n›n
nas›l bir emperyalist talan oldu¤unu
yaflayarak gördüler. 

Erdo¤an bu yolda h›zla ilerliyor.
Ars›z bir demagoji ile, emekçilerin
sesine kulaklar›n› kapatarak, Türki-
ye iflbirlikçi iktidarlar tarihine en ar-
s›z özellefltirmecisi olarak geçiyor.
Hiçbir burjuva politikac›s›, paray›

veren gelsin ars›zl›¤›na eriflmemiflti.  

Özellefltirmeye Karfl› Olan 

Herkes; Ya Kand›r›lm›fl, 

Ya K›flk›rt›lm›fl veya Marjinal

Dedik ya, iktidar gerçekler kar-
fl›s›nda tahammülsüz. Bu yüzden
özellefltirmeye kim karfl› ç›ksa ya
tehdit ediyor ya da demagojiye bafl-
vuruyor. 22 Haziran günü AKP
Grubu’nda konuflan Erdo¤an, iflçi
eylemlerinden rahats›zl›¤›n› ortaya
koyarak, özelefltirme konusunda ta-
viz vermeyeceklerini ilan etti. 

“Özellefltirme yap›sal reformun

en önemli unsurudur” diyen Erdo-
¤an, Seydiflehir iflçilerinin de “kan-

d›r›ld›¤›” söyledi. Zaten özellefltir-
meye karfl› ç›kanlar ya iflçiler gibi
kand›r›lm›fllardan olufluyordu, ya da
“daha önce edindi¤i imtiyazlar›

kaybetmek istemeyenler”di. 

Kendisi gibi düflünmeyen herke-
si marjinal ilan eden bir baflbakan›n,
özellefltirmeye karfl› ç›kan herkesi
de “oyuna gelen” piyonlar olarak
görmesinde bir gariplik yoktur el-
bette. Emperyalist efendilerinden
talimat alm›fl, talimat› yerine getir-
mesinin önüne engel ç›kmamas›
için her yola baflvuruyor. IMF poli-
tikalar›n› harfiyen uygulamak, AKP
iktidar› için koltu¤un garantilerin-
den biridir. Aksi durumda, emper-
yalist destek kesilir ki, bu iktidar›n

da sonu demektir. 

AKP böyle peflkefl çekiyor

Sadece bu iktidar döneminde de-
¤il, özellefltirmeci bütün iktidarlar
döneminde, hem emperyalist tekel-
ler kazanm›fl, hem de iflbirlikçi bir
az›nl›k semirmifltir. Fabrikalar›n
ucuza kapat›lmas› en geçerli yön-
temdir. Önceki iktidarlar›n yaratt›¤›
özellefltirme zenginlerine karfl›
Uzanlar’da oldu¤u gibi, “yolsuzluk
operasyonu” ad›yla tasfiye yürüten
AKP’nin kendisi de özellefltirme
zenginleri yarat›yor. 

Son örnek Seydiflehir Alimün-
yum Fabrikas›’n›n sat›fl›nda yaflan-
d›. Fabrika, Cengiz fiirketler Grubu-
’na (Ce-Ka) 305 milyon dolara sa-
t›ld›. Metalurji Mühendisleri Oda-
s›’n›n hesab›na göre; fabrikayla bir-
likte verilen boksit madeninin sade-
ce 10 y›ll›k rezeviri 15 milyar dolar.
Seydiflehir’e ait Oymap›nar Baraj›
ve Akdeniz Liman› da yan›nda be-
dava! Fabrikadaki stoklar›n de¤eri
35 trilyon lira. Fabrikan›n ayr›ca 7-
8 trilyon civar›nda alaca¤› var... 

‘Sudan ucuz, kapan götürüyor’
türünden bir talan ancak böyle olur.

Peki kimdir bu Ce-Ka? Baflkan›
Mehmet Cengiz, inflaat ve yol müte-
ahhidi, Mesut Y›lmaz’›n müteahhi-
di olarak biliniyor ve Karadeniz
Otoyolu ile mobil santral yolsuzluk-
lar›nda ad› geçiyor. Erdo¤an’›n
‘hemflehrisi’ oldu¤unu da ekleye-
lim. Erdo¤an, Seydiflehir iflçilerinin
fabrikan›n sat›fl›ndan dolay› iflten
ç›kar›lmayaca¤›n› anlat›yordu. Ce-
Ka, 12 Nisan 2004'te Eti Bak›r'› t›p-
k› böyle sat›n ald›¤›nda, çok bekle-
meden sadece 2 gün içinde 251 iflçi-
yi iflten att›, iflletmede daha fazla
kâr h›rs› ile 19 iflçi ise, geçen y›l›n
eylül ay›nda hayat›n› kaybetti. 

K›saca; tam AKP’ye yak›fl›r ve
özellefltirmeci patronlara özgü bir
“ifladam›”!
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Tayyip Erdemir için emperyalist sermayeyi davet etti: 

“Paray› veren gelsin als›n”
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Telekom’da iflb›rakma

Talan kapsam›nda olan kurulufl-
lardan Türk Telekom’da eylemler
sürüyor. Bir yandan imza standlar›
açan emekçiler, kitlesel eylemler de
yap›yorlar. Bunlardan biri de, 23
Haziran günü yar›m gün iflb›rakma
oldu. 

Türk-‹fl’e ba¤l› Haber-‹fl, KES-
K’e ba¤l› Haber-Sen, Kamu-Sen’e
ba¤l› Türk Haber-Sen ve Memur-
Sen’e ba¤l› Birlik Haber-Sen’in
özellefltirmeye karfl› ortak hareket
etme karar›n›n ard›ndan yaflama ge-
çirilen eylemde, emekçiler iflb›raka-
rak meydanlara ç›kt›lar. ‹stanbul’da
Anadolu ve Avrupa yakas›nda ol-
mak üzere iki ayr› eylem düzenlen-
di. Devrimciler de çeflitli kentlerde
eylemlere kat›larak destek verdiler.

Madenci Erdemir’in yan›nda 

Erdemir’in özellefltirilmesine
karflı 17 Haziran günü Ere¤li’de dü-
zenlenen mitinge kat›lan binlerce
kifli, “Ölmeye Ölmeye Geldik, Er-
demir’i Satanı Gömmeye Geldik”,
“IMF’nin ‹tleri Yıldıramaz Bizleri”

s l o g a n l a r › y l a
Ere¤li Meyda-
n›’na yürüdü.
Türk Metal Sen-
dikası’na ba¤l› Erdemir iflçilerinin
yan›s›ra, GM‹S üyesi Zonguldak
maden iflçilerinin kitlesel olarak ka-
t›ld›¤› eyleme, Ere¤li halk› da yo-
¤un destek verdi. Özellefltirme kar-
fl›t› konuflmalar›n yap›ld›¤› mitinge
15 binden fazla kifli kat›ld›. 

isdemir iflçileri yol kesti

‹skenderun'daki yaklafl›k 2 bin
‹SDEM‹R iflçisi, Erdemir ve Seydi-
flehir iflçilerine destek vermek, özel-
lefltirmeyi protesto etmek için, 18
Haziran günü E-91 Karayolu’nu
ulafl›ma kapatt›. ‹flçiler; ''Özellefltir-

me Mücadelesi Salonlarda De¤il,

Fabrikalarda Verilir'', ''At-Kapat-

Sat Baflka Politikan›z Yok Mu?'' ya-
z›l› dövizler tafl›y›p sloganlar att›lar.

Seydiflehir’de eylemler

Seydiflehir Eti’nin özellefltiril-
mesinin ard›ndan iflçiler, 17 Haziran
günü “fabrikaya kapand›klar›n›”
aç›klad›lar. Seydiflehir’in kâr eden

bir kurulufl oldu¤unu söyleyen iflçi-
ler Tayyip ve Unak›tan’›n kuklas›n›
yakarak “Direne Direne Kazanaca-
¤›z” sloganlar› att›lar. Çelik-‹fl Sey-
diflehir fiube Baflkanı Muharrem
O¤uz; “buray› sat›n alabilirler ama
bizi asla sat›n alamazlar. Fabrikam›-
z› korumak için direnmeye kararl›-
y›z” diye konufltu. Ancak bu “karar-
l›l›¤›n” sadece iki gün sürdü¤ü gö-
rüldü ve fabrikaya kapanma eylemi
bitirildi. 

20 Haziran günü ise iflçiler genel
müdürlük önünde toplanarak “özel-
lefltirmeye hay›r” dediler. 

“Özellefltirme IMF’nindir”

Petrol-‹fl Sendikas› taraf›ndan 18
Haziran günü Alia¤a'da özellefltir-
me gerçe¤inin tart›fl›ld›¤› bir panel
düzenlendi. Panele kat›lan bilim
adam›, sendikac› ve ayd›nlar, özel-
lefltirmenin Dünya Bankas› ve IMF
taraf›ndan empoze edilen bir talan
oldu¤u noktas›nda birlefltiler. 

Özellefltirmeye karfl› eylemler sürüyor: 

“Mücadele salonlarda de¤il 

Fabrikalarda verilir”

Seydiflehir

Çelik-‹fl

ve 

‘nas›l 

direnilmez’ 

üzerine 

bir örnek

Seydiflehir iflçilerinin “oybirli¤i ile al-
d›klar›” kararla, fabrikay› terketmeme ey-
lemine bafllamas›ndan iki gün sonra, ses-
siz sedas›z bu eylemden vazgeçildi. 

Neden? Bunu da Çelik-‹fl Seydiflehir
fiube Baflkan› Muharrem O¤uz flöyle
aç›kl›yor: “iflçilerin dikkati da¤›lmas›n ve

ifl güvenli¤i tehlikeye girmesin diye.”

Ekonomist sendikac› satm›fl, bunun k›-
l›f›n› uyduruyor, baflka bir anlam› yok! 

“Seydiflehir vatand›r sat›lmaz” diye-
ceksin, sat›l›nca da, k›v›rtmak için böyle
ucube laflar edeceksin! S›n›f mücadelesi
bu; Çelik-‹fl bu mücadeleyi s›n›f perspek-
tifiyle vermeyebilir, ama karfl›s›naki güç
tam da böyle bakmaktad›r. Ve bu mücade-
lede bedel ödemeyi göze almadan hiçbir

fley yapamazs›n›z. ‹flçiler böyle aldat›l›-
yor, özellefltirmeye direnmeme böyle ya-
flam buluyor. 

S›ra Seydiflehir’e gelene kadar beklen-
di, gelince “direniyor” gibi yap›ld›, flimdi
“her fley bitmedi, yeni eylemlere haz›rla-
n›yoruz” diye, aldatma sürdürülmek iste-
niyor. Tüm mesele iflgüvenli¤i ise, iktidar
bu güvenceyi veriyor, o zaman sendikaya
ne gerek! Özellefltirmenin özünü kavra-
yan, emperyalizm oldu¤unu gören emek-
çiler, b›rak›n iflgüvenli¤ini, gerekti¤inde
canlar›n› vererek direniyorlar. Latin Ame-
rika’da bunun birçok örne¤i bilinir.

Özellefltirme bu kadar pervas›z sürdü-
rülüyorsa, bu sendikac›l›k çizgisinin bun-
da önemli bir pay› vard›r. 



Tuzla Tersane iflçileri, son olarak
bir arkadafllar›n›n daha ölümünden
sonra, yol kesmifl, iflgüvenli¤i için
direnifle geçtiklerini aç›klam›fllard›.
Direnifle geçenlerden Selahattin Ke-
köç ve Medet isimli iflçilerle, tersa-
nelerdeki çal›flma koflullar› üzerine
görüfltük.

Öldükten sonra ifl elbisesi 

giydiriliyor!

Hangi koflullarda çal›fl›yorsu-

nuz? Neden direnifle geçtiniz?

Selahattin KEKÖÇ: Y›llar›n
birikimi vard›. Çal›flma koflullar›n-
dan, sa¤l›ks›z ortamlardan, yedikle-

ri yemekten tutun
da soyunduklar›
ko¤ufllara kadar
hepsi pislik rezil-
lik içinde. Bir
nebze buna katla-
n›labilir ama ifl
kazalar›, yani ifl
cinayetleri... Dar
yerlere 'fan's›z
giriyoruz. Gemi-
nin bafl, k›ç bükü
olsun, her yerin
içine giriliyor,
montaj, kaynak
yap›l›yor. Kay-
nak zaten zehir-
dir. Bu sebepten
ölen, ifl hastal›k-

lar›na yakalanan arkadafllar›m›z var.
Belki bende de vard›r. Öyle zehir
varki insan›n ci¤erlerini çürütüyor. 

Selim Niflli'yi de yaklafl›k 1 ay
önce ifl kazas›nda kaybettik. Bu da
ifl kazas› de¤il ifl cinayetleri. Portitif
diye bir araç var, malzeme kald›r›l›r,
belli bir yere götürülür. Bu s›rada
bir malzeme kay›yor, arkadafl›m›z›n
damar›n› parçal›yor. Hastaneye gö-

türülürken arkadafl›m›za baret ve

aya¤›na demir uçlu ifl ayakkab›s›,

ifl elbisesi giydiriliyor. Hani hasta-
nede tutanak filan tutacaklar. Nor-
malde iflçiye hiçbir ifl elbisesi veril-
miyor. Öldükten sonra hastaneye
götürülürken giydiriyorlar! Babam

da tersanede. Yan›nda çal›flan bir ar-
kadafl› gaz s›k›flmas›yla öldü. 

Mesela halatlar›n normalde her
sene de¤iflmesi gerekir. Ama kont-
rolü, de¤iflmesi masrafl›, patronla-
r›n zarar›na. Dolay›s›yla kontrolü
yap›lm›yor ve de¤ifltirilmedi¤i için
birçok arkadafl›m›z öldü. ‹fl kazas›
bahane, bunlar kontrol edilse o flekil
olmazd›. 

Son yaflanan olay da gaz s›k›fl-
mas› sonucu oluyor. 'Lamba' vard›r,
demir kesmeye yarar, nerde ifl ç›-
karsa oraya tafl›yabilirsin. Bunlar›n
her taraf›nda ek yeri vard›r. Yani ta-
fl›rken patl›yor, ek borusu geçiriyor-
lar. Boruyu s›k›flt›r›yorlar, hadi al›n
kullan›n diyorlar. 50-60 metre oksi-
jen hortumunda rahat 20 tane ek bo-
rusu vard›r. Belli bir yerden sonra
tafl›m›yor, bloklara girildi¤inde, bu-
ralar kapal› yerler, mutlaka gaz s›-
k›flmas› oluyor, ek yerlerden s›zma
oluyor. Torgem Tersanesi'ndeki bu
olay da gaz s›k›flmas› sonucu patla-
yan bir lambadan oldu. Üç yaral› ifl-
çi var birini de kaybetik.

Akflam eve dönebilir miyim 

düflüncesi hep beynimde

Medet: Çok basit bir neden. Ka-
pal› alanda meydana gelen bir gaz
s›k›flmas›. Yerlefltirilecek bir 'fan'›n
o faciay› engellemesi söz konusuy-
du. ‹nsanlar ölmeyecek, yaralanma-
yacakt›. Bu yüzden biz ifl kazas› de-
¤il, ifl cinayeti olarak de¤erlendiri-
yoruz. Son iki ayda ölen 5. arkada-
fl›m›z bu. Bir de kay›t d›fl› bir sürü
ölüm var. Mesela hastaneye kald›-
r›ld› deniyor, sonra ne oldu¤u belli
de¤il. Yani ortada yok. Tersanelerde
hiçbir sosyal hakk›n, sigortan yok,
pirimin, ikramiyen yok. Tersaneler
en a¤›r çal›flma koflullar›n›n oldu¤u
yerler. Akflam eve dönebilir miyim
düflüncesi hep beynimde var. 

Adamlar mesela 20 metre yük-
seklikte çal›flt›r›yorlar. Hiçbir emni-
yet kemeri verilmiyor. Bu ifl kazala-
r›n›n devam› da gelir. Bu direnifl de
tüm bunlar› dile getirmek için. 

Direniflte Kararl›y›z

‹flçileri ne diyor bu duruma?

Selahattin: ‹nsanlar tabi ki çok
öfkeli, ama hep iflsizlik korkusu yü-
zünden sesini ç›karm›yorlar. Ama
birlikte mücadele edersek çok fley
yapabiliriz. O demirlere, gemilere,
saclara biz hayat veriyoruz. Biz ol-
masak zaten hayat durur. Bir patro-
nun bir yerde çal›flt›¤›n› görüyor
muyuz? Haklar›m›z› istememiz ka-
dar do¤al bir fley yok. Yani insanca
yaflamak istiyoruz ya! 

Medet: ‹flçiler olarak direniflte
kararl›y›z. D‹SK’te toplant› yap›ld›,
iflçiler devam›n› getirelim diyor,
D‹SK yöneticileri düflünelim, deva-

m› gelecekse size haber veririz di-
yorlar. Sendika sa¤lam ad›m atarsa
iflçilerle birlikte hareket edip öyle
düflünürse birçok fleyi de¤ifltirebili-
riz. Sendika, iflçilere biz sizin de¤il,
siz bizim dedi¤imizi yap›n der gibi
bir tav›r sergiliyorlar. Oysa tersane-
lerde koflullar› bilen yine iflçilerdir.
Tersane iflçileri çok kararl›. Mesela
polis diyor ki ‘bunlar iflçiler de¤il,
bölücü’. Hay›r, eylemlere, direnifl-
lere kat›lan herkes tersane iflçisi. 

Patronlar›n tavr› nedir?

Selahattin: En fazla iflten ç›kar-
t›rlar. Yani en büyük tehdidi “iflten
atar›m” olur. Geçen ay ölen Selim
Niflli'nin arkas›ndan eylemler yap-
t›k. Ondan sonra 3 arkadafl›m›z› ifl-
ten ç›kard›lar. fiimdi o arkadafllar
her gün sanki iflbafl› yap›yormufl gi-
bi fabrikan›n önünde bekliyorlar. 

Direnifl talepleriniz neler?

Selahattin: Biz her fleyden önce
D‹SK'in Limter-‹fl'in tan›nmas›n› is-
tiyoruz. Tersane koflullar› düzeltile-
bilir. Büyük masraft›r, ama sonuçta
iflçinin sa¤l›¤› sözkonusu. 

Medet: ‹fl güvenli¤i, sigorta, pi-
rim, tafleronlu¤un kald›r›lmas›n› is-
tiyoruz. Tafleronluk da büyük sorun.
Bir tersanede 15-20 kifli kadroluysa
gerisi geçici iflçi. Tafleronluk olma-
sa, tersane kendisi çal›flt›rmak zo-
runda ve sigortas›ndan primine her
fleyini sa¤lamak zorunda.
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Tersanede ifl cinayeti öfkesi
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Kozlu’da, Yeni Çeltek’de ve onlarca ma-
dende, yüzlerce emekçi topra¤a gömül-
düler. “Grizu facias›” dediler ad›na,
“ifl kazas›” olarak geçtiler kay›tlara.
Son ac› haber yine Zonguldak maden-
lerinden duyuldu. 16 Haziran günü
TTK’n›n Zonguldak Kilimli kömür

oca¤›nda 6 madenci metan gazından
zehirlenerek hayat›n› kaybetti. 

‹smail Yavaflçı, Erkan Çengel, Ba-
ki Veren, Durmufl Dereli, Meh-

met Çoban ve Erol Gökbay-
rak isimli iflçiler, aileleri ve
arkadafllar›n›n gözyafllar›
aras›nda, yerin alt›ndan ç›-
kar›l›p topra¤a verildi. 

Olaya iliflkin Genel Maden
‹flçileri Sendikası (GM‹S)
Genel Baflkan Yardımcısı
Rahmi Yaman taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, maden-
lerdeki ölümlerin, iflçi aç›¤›
baflta olmak üzere, mekani-
zasyon aksamının yenilen-
memesinden kaynaklandı-
¤ını söyledi. Bu eksiklikleri
defalarca ilgili bakanl›¤a ve
TTK Genel Müdürlü¤üne
ilettiklerini belirten Yaman,
“Sorumluluk TTK ile hü-

kümettedir” dedi. Art arda
yaflanan kazalar› hat›rlatan
Yaman, iflçilerin öfkeli ol-
du¤unu dile getirerek, “Bu

öfke haklı bir öfkedir. Çün-

kü ne bakanlar, ne Baflbakan verdikleri sözü

tuttular” diye konufltu. Yaman, art›k sözün

bitti¤ini belirterek, art›k gereken mücadeleyi
yaflama geçirme zaman› geldi¤ini söyledi.

‹stisnas›z bütün maden “kazalar›”nda ayn› tab-
loyu görürsünüz; Yetkililer baflsa¤l›¤› diler, ki-
mi zaman patronlar›n toplant›lar›nda boy gös-
termekten zaman bulamazlar buna. Ama asla
emekçinin yaflam güvenli¤ini sa¤lamak için
ad›m atmazla. Tümünde eksiklikler s›ralan›r,
kazan›n nedenleri ortaya konulur, böylece ola-
y›n kaza olmad›¤› ayan beyan ortaya ç›kar.
Ama hükümetler sa¤›rd›r bu aç›klamalara.
Çünkü, iflçinin can›n›n de¤eri yoktur hükümet
için. Hem daha fazla sömürü için, hem de ma-
denleri satman›n zeminini yaratabilmek için
iflçi say›s›n› azaltanlar, bunun yarataca¤› so-
nuçlar› elbette bilirler. En eski teknolojilerle,
güvenlik önlemlerine yat›r›m yapmaman›n so-
nuçlar›n› çok iyi bilirler, ama yapmazlar.  “Ka-
zalara”, patron cinayeti dememiz bundand›r;
aç›n bak›n, madenlerde yiten canlar›m›z›n hiç-
biri “kazayla” ölmemifltir, tümünde ya TTK ve
hükümetlerin ya da özel madenlerin patronla-
r›n›n sorumlulu¤u vard›r. 

Çünkü onlar, kapitalizmin Ne pahas›na olursa

olsun hep daha fazla kâr, kural›na göre hare-
ket ederler, bu kuralda iflçi, “ucuzundan” bin-
lercesinin s›rada bekledi¤i bir üretim arac› ol-
mas›n›n ötesinde hiçbir de¤er tafl›maz. Bu
arada; umar›z, her ifl cinayeti sonras› “sorumlu
hükümettir” deyip, hiçbir fley yapmayan sendi-
kalar, “sözün bitti¤i” sözlerinin gere¤ini yapa-
rak, madenci katline dolayl› ortakl›ktan vazge-
çerler.

Amerikan emperyalizmi, ülkemiz-
de sadece iflgalci olarak bulunmu-
yor, ayn› zamanda sömürücü bir
patron O. 

‹ncirlik Üssü'nde 1200 iflçiyi kapsa-
yan toplu sözleflme görüflmelerinin
uyuflmazl›kla sonuçlanmas› üzeri-
ne, Harb-‹fl üyesi iflçiler, iflveren ko-
numundaki ABD’yi protesto ettiler. 

17 Haziran günü ‹ncirlik Kasabas›
giriflinde toplanan iflçiler, üsse ka-
dar yürüdü. Harb-‹fl Baflkanlar Ku-
rulu da ABD’yi protesto etmek için
bir dizi eylem karar› ald›.

Bir süre önce grev karar›n› asan ‹ZEL-
MAN iflçileri, taleplerinde ›srarl›.

18 Haziran günü, ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi önünde toplanan ‹zelman
iflçileri, sözleflme imzalan›p haklar›n›
alana kadar direneceklerini yineledi-
ler. 

Taleplerinin yerald›¤› pankartlar tafl›-
yan iflçilere seslenen D‹SK Genel-‹fl
Ege Bölge Baflkanı Muharrem Kurt,
“Sadaka istemiyoruz. Alınterimizin
karflılı¤ını istiyoruz” diyerek, eflit ifle
eflit ücret talebinden vazgeçmeyecek-
lerini belirtti. Kurt, iflçilere dan›flma-
dan hiçbir sözleflmenin alt›na imza at-
mayacaklar›n› da sözlerine ekledi.

D‹SK’e ba¤l› Birleflik Metal-‹fl
Sendikas›’na üye olduklar› için
bir süre önce iflten at›lan Bay-
san Trafo Radyatörleri Fabrika-
s› iflçilerinin direnifli patrona
geri ad›m att›rd›. 

29 iflçi, fabrika önünde yapt›k-
lar› direniflin sonucunda, sendi-
kan›n yetki almas›n›n ard›ndan
at›ld›klar› ifllerine sendikal›
olarak dönecekler. 

Sendika ile patron aras›nda ya-
p›lan görüflmede, iflçilerin tale-
bi kabul edilirken, toplu sözlefl-
me sürecinin bafllat›lmas› ka-
rarlaflt›r›ld›.

■incirlik iflçisi ABD’yi 

protesto etti

■izelman iflçisi kararl› ■Baysan iflçisi kazand›

Oligarfli 

Alt› 

Madenciyi 

daha 

katletti
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Fransa’da ve Hollanda’da yap›-
lan referandumlarda halk›n Avrupa
Birli¤i Anayasas›’n› reddetmesinin
ard›ndan Brüksel’de yap›lan AB li-
derleri toplant›s›n›n da anlaflmazl›k-
la sonuçlanmas›, “Avrupa Birli¤i ta-

rihinin en büyük krizi” olarak adlan-
d›r›l›yor. 

AB Anayasas›’n›n reddedilme-
sinden sonra nas›l bir politika izle-
yecekleri konusunda henüz anlafla-
mayan AB liderleri, son toplant›la-
r›nda bütçe konusunda da anlaflama-
d›lar. Fransa Cumhurbaflkan› Chi-
rac, durumu “Avrupa çok a¤›r bir

krizde” diye de¤erlendirirken AB
Dönem Baflkan› Lüksemburg Bafl-
bakan› Jean-Claude Juncker de,
"AB'nin krize de¤il, derin bir krize

girdi¤i” tesbitini yap›yor. 

AB’nin politik bir kriz yaflad›¤›
ortadad›r. Ama bundan “AB öldü”

gibi sonuçlara varmak, spekülatiftir,
emperyalistler aras›ndaki çeliflkiyi
abartmakt›r. 

Krizin iki kayna¤›

AB’nin krizinin iki ana kayna¤›
var: Bir; Avrupa emperyalistleriyle
Avrupa halk› aras›ndaki çeliflki. ‹ki;

Avrupa emperyalistlerinin kendi
aras›ndaki çeliflki. AB, bugüne ka-
dar bu çeliflkilerden biri öne ç›kt›-
¤›nda, di¤erini yumuflatma yoluna
giderek benzeri krizlere düflmekten
kurtuldu veya düfltü¤ünde çabuk
ç›kt›. Ama bugün iki çeliflki de ol-
dukça keskin bir biçimde öne ç›k-
m›flt›r. 

AB’yle Avrupa halk› aras›ndaki
çeliflkinin bu noktaya gelmesi,
1990’lar›n bafl›ndan bu yana uygu-
lanan ekonomik politikalar›n sonu-
cudur. 

Sorun AB projesinin kendisin-
den çok, Avrupa emperyalistlerinin
sosyalist sistemin y›k›l›fl›ndan itiba-
ren izledikleri emekçilerin ekono-

mik, sosyal ve siyasal haklar›na sal-
d›r› politikas›d›r. 10 y›l› aflk›n süre-
dir ekonomik, sosyal haklara karfl›
sürdürülen sald›r›, özellikle 11 Eylül
2001’den sonra siyasal haklara da
yönelmifl, emperyalizm kendi halk›-
na karfl› da daha pervas›zlaflm›flt›r.
AB Anasas› bu sald›r›y› yasallaflt›-
ran bir anayasa oldu¤u için reddedil-
di. Avrupa’daki burjuva devletle
halk aras›ndaki çeliflki bütün bu sü-
reç boyunca geliflmifl ve AB Anaya-
sas›n›n reddiyle somut bir siyasal
sonuç yaratm›flt›r. 

Krizin ikinci aya¤›nda ise, em-
peryalistler aras› çeliflki vard›r. Bu
çeliflki a¤›rl›kl› yan›yla ABD ile AB
aras›ndaki çeliflkinin bir yans›mas›-
d›r. ABD-AB aras›ndaki çat›flma,
AB içinde Almanya-‹ngiltere çelifl-
kisi biçimine bürünmüfltür. Bu çelifl-
kide Fransa Almanya’n›n, Hollanda
ise ‹ngiltere’nin yan›ndad›r. Bu ayr›-
m›n Irak sald›r›s›na askeri olarak
do¤rudan kat›lanlar ve kat›lmayan-
lar ayr›m›na da denk düflmesi dikkat
çekicidir. 

“AB, ABD’nin flubesi mi 

olacak?”

AB üyesi ülkelerin liderleri,
Brüksel zirvesinde yaflanan “baflar›-
s›zl›ktan” esas olarak ‹ngiltere Bafl-
bakan› Blair'i sorumlu tutuyorlar.
Anlaflmazl›k, “AB’nin bütçesi” üze-
rine ç›km›flt›r, ama gerisinde farkl›
politika ve hesaplar vard›r. 

AB Dönem Baflkan› Juncker, uz-
laflmazl›¤›n nedenlerini ''farkl› Av-

rupa zihniyetleri çarp›fl›yor... bütçe

tart›flmas›nda sadece büyük bir pa-

zar isteyenlerle siyasi birlik içinde

bir Avrupa isteyenler çat›flt›” fleklin-
de aç›klarken, “AB, ABD'nin bir

flubesi olmaz...” sözleriyle çeliflki-
nin en önemli yanlar›ndan birini so-
mutluyor. 

‹ngiltere politik olarak AB içinde

de¤ildir; özellikle 11 Eylül sonra-
s›nda AB içinde “ABD’nin truva

at›” olarak yeralm›flt›r. Politik ola-
rak Amerikan cephesinde yeralan
‹ngiltere için AB’nin sadece ekono-
mik bir pazar olarak önem tafl›mas›
do¤al sonuçtur. ‹ngiltere, bu nokta-
da, Almanya, Fransa gibi emperya-
listlerin siyasi bir güç olarak
ABD’nin karfl›s›na dikilme hesapla-
r›n› bozan güç durumundad›r. 

Vahfli kapitalizmin temsilcisi
olan Blair, karfl› ç›k›fl›na meflruluk
kazand›rmak için “halk›n Anayasa-

ya hay›r demesini dikkate almal›-

y›z” fleklinde demeçler verdi.  Oysa
Blair’in pazarl›k masas›nda istedik-
lerinin halk›n talepleriyle hiç bir il-
gisi yoktu. 

‹ngiltere, “tar›m desteklerinin

kald›r›lmas›n›”, ve buradan elde
edilecek kaynaklar›n, “emek piya-

sas›n›n esneklefltirilmesi, enerji ve

hizmetler piyasalar›n›n liberalleflti-

rilmesi, serbest bir transatlantik fi-

nans piyasas›n›n oluflturulmas›,

yat›r›mlar›n AB'nin uluslararas›

rekabet gücünü artt›racak projeler-

de kullan›lmas›n›” istiyordu. 

Bunlar›n içinde halk›n demokra-
tik talebi olabilecek tek bir talep bi-
le yoktur(*). 

Peki ‹ngiltere’nin karfl›s›nda di-
¤erlerinin konumu ne? ABD emper-
yalizmiyle çeliflkileri, bölgesel ç›kar
farkl›l›klar› nedeniyle ‹ngiltere’yle
ortaklaflam›yorlar, ama ne ekonomi-
de, ne politikada ‹ngiltere’den fark-
lar›n› da koyam›yorlar. 

Irak politikas› bunun somut ör-
ne¤idir; Avrupa emperyalistlerinin
ço¤u, ‹ngiltere gibi do¤rudan sald›-
r›ya kat›lmad›lar, ama biraz gecik-
meli olarak ABD politikalar›n›
onaylay›p, “Irak pastas›”ndan pay
almaya çal›flt›lar. 

AB’nin di¤er emperyalist güçle-
rinin ‹ngiltere’yle temel bir çeliflkisi
yoktur. Politikalar›nda da teme bir
farkl›l›k yoktur. Mesele pazarlar
üzerinde hakimiyet kavgas›,
ABD’yle çat›flma ve paylaflman›n
nas›l flekillenece¤idir. De¤ilse, AB
emperyalistlerinin ittifak halinde bir
süre önce onaylad›klar› AB Anaya-

AA BB ’’ dd ee   KK rr ii zz
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sas›, büyük ölçüde ‹ngiltere’nin po-
litikalar›n› karfl›l›yordu zaten. 

AB Anayasas›na ne için karfl›
ç›km›flt› halk?

“Pazar ç›karlar›n›, sosyal hakla-

r›n önüne al›yor... Savunma alan›n-

da AB’yi NATO’ya dolayl›, olarak

da ABD’ye ba¤›ml› k›l›yor. Brük-

sel’e fazla yetki verilerek merkezi-

leflmeyi güçlendiriyor. Hak ve öz-

gürlükler gaspedilirken ‘anti-terör’

yasalar›, tüm Avrupa’ya yay›lmak

isteniyor.” (Daha genifl bilgi için
Bkz. Yürüyüfl, say›:3, 5 Haziran
2005)

Dolay›s›yla, Avrupa emperyalist-
leri çat›flmal›, pazarl›kç› uzlaflmalar›
içinde programlar›n› uygulamaya
devam edeceklerdir. Bu kriz, bu ha-
liyle AB’yi da¤›tmaz. AB’nin krizi-
ni derinlefltirecek olan, halk›n müca-
delesidir. 

AB krizinin Türkiye’ye 

yans›mas›

Oligarflinin önemli bir kesimi,
AB anayasas›n›n reddi ve bütçe an-
laflmazl›¤›yla do¤an krizi belli bir
“memnuniyetle” karfl›lad›. 

D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül,
“reformlara devam edece¤iz, süreci

dondurun diyen k›flk›rtmalara kap›l-

mayaca¤›z, biz reformlara daha çok

yönelece¤iz.” dese de pratikleri bu
sözlere denk düflmüyor. 

Ermeni soyk›r›m›’ndan Kürt hal-
k›na karfl› uygulanan katliam ve asi-
milasyona, hak ve özgürlük gaspla-
r›na, infazlara kadar her konuda,
AKP iktidar› “oldukça rahatlam›fl”
olarak ve daha sald›rgan, katliamc›,
flovenist bir politika izliyor. 

Asl›nda oligarflik devlet, krizle
bir anlamda zaten istedi¤i bir sürece
girmifltir; neydi oligarflinin istedi¤i?
Biz hem üye olal›m, hem faflizmimi-
zi bildi¤imiz gibi sürdürelim. Üyeli-
¤i de zamana yayal›m. AB’nin krizi
buna uygun ortam yaratm›flt›r. 

AKP ve Genelkurmay, AB süre-
cini “yavafllatma” politikas›n› zaten
daha önce bafllatm›fllard›; Baflbakan
ve Genelkurmay Baflkan› arka arka-
ya “AB’nin bizi bölmek istedi¤i”ni
aç›klam›fl ve ayn› süreçte de halka
karfl› sald›r›lar t›rmand›r›lm›flt›.

Oligarflinin sözcülerinin ikide bir
“AB istedi¤i diye de¤il, halk›m›z

için yap›yoruz bu de¤ifliklikleri” de-
yifllerinin nas›l bir ikiyüzlülük oldu-
¤u da tabii böyle süreçlerde daha
aç›k görülüyor. Tecrit katliam›n› sa-
vunmak için “bak›n AB de onayl›-

yor” diyen, AB uyum yasalar›n›n
“mimarl›¤›yla” övünen Cemil Çi-
çek’in flimdi “Avrupa’n›n niyeti bel-

li, bizim için onlar›n de¤il, Ah-

met’in, Mehmet’in tepkileri önemli”

söylemine geçmesi, AB’ci riyakarl›-
¤› ve AB’cili¤in oligarfli için tafl›d›-
¤› anlam› da gösteriyor.  

AB’ye üyelik sü-
reci, bugüne kadar
oldu¤u gibi, bu flekil-
de h›zlanarak, yavafl-
layarak devam ede-
cektir. ‹flbirlikçi te-
kelci burjuvazinin
çeflitli kesimleri
AB’ye üyelik süreci-
ni h›zland›rmaktan
yana olsalar da, bu
konuda AB’nin de
acelesi yoktur. 

Avrupa emperya-
lizmi, Türkiye’den
istediklerinin büyük
bölümünü alm›flt›r.
Gümrük Birli¤i An-
laflmas›'n› imzalata-

rak, uyum yasalar›n› ç›kartt›rarak,
IMF talimatlar›n› yasalaflt›rarak, Av-
rupa emperyalist tekellerinin ihti-
yaçlar›n› büyük ölçüde karfl›lam›flt›r
zaten. Bu nedenle Avrupa emperya-
lizmi için Türkiye’nin üye veya
“özel statülü ortak” olmas›, bu süre-
cin h›zland›r›lmas› öncelikli bir so-
run de¤ildir. Bunu zamana yayacak-
lard›r. Kriz bu politikay› daha da pe-
kifltirecektir. 

AB krizinin Türkiye’ye yans›-
malar› aç›s›ndan son olarak da bir
baflka kesime de¤inelim. “AB’de
kriz”, hükümetten, oligarfliden çok,
demokratikleflme umudunu AB’ye
ba¤lam›fl kesimleri telaflland›rd›.
“AB karfl›tlar›”n›n bu f›rsattan isti-
fade edip süreci kesintiye u¤rataca¤›
kayg›s›na kap›ld›lar. Bu telafl ve
kayg›, ne ac›d›r ki, baz› sol kesim-
lerde de görülüyor. 

Ülke içinde devrimcilerin “krizi
derinlefltirme” politikalar›na karfl›
ç›kan, mücadele yükselirken “sa¤-
duyu” ça¤r›s› yap›p IMF borçlar›n›
taksit taksit ödemeyi öngören anla-
y›fl, elbette hevesle içinde yeralmay›
düflledi¤i AB’deki krize de üzül-
ecekti. 

Düne kadar kimileri fazla AB’ci
görünmemek için “istemem, yan ce-
bime koy” politikas› izliyorlard›.
Nas›l olsa AKP peflpefle uyum yasa-
lar›n› ç›kart›yordu. Ama flimdi sü-
reçte bir kesinti ihtimali belirince,
daha aç›k AB’cilik yapmak duru-
munda kalacaklar... Ya da emperya-
list AB gerçe¤iyle yüzleflecekler. 

AB krizinin en önemli yan› da
budur zaten; AB’nin emperyalist ni-
teli¤inin bir kez daha ortaya ç›kma-
s›. Bu nedenle “AB’nin krizi” halk-
lar için bir olumsuzluk de¤ildir. Em-
peryalist Avrupa’n›n istikrar› bizim
de¤il, emperyalistlerin sorunudur. 

(*) Bu arada flu notu da düflelim;
bütçe anlaflmazl›¤›n›n önemli nedenle-
rinden biri de  “fakir ülkelere yapılan

mali yardımların kısıtlanması” öneri-
siydi. Bu öneriye, emperyalistler genel

olarak destek verirken, AB’nin yeni-
sömürgeleri karfl› ç›kt›lar. Ancak AB

emperyalistleri bunu ergeç yapacaklar-
d›r. AB’ye üye olunca Euro’lar›n aka-

ca¤›n› bekleyenlerin akl›nda olsun.

16 Haziran’da Belç-
ika'n›n baflkenti Brük-
sel'de bafllayan AB Zir-
vesi aralar›nda DHKC
Enternasyonal’in de
bulundu¤u örgütler ve
çeflitli dernekler  tara-
f›ndan protesto edildi.

AB üyesi 25 ülke-

nin devlet ve hükümet
baflkanlar›n›n bir araya
geldi¤i zirvenin ilk gü-
nünde saat 19.00 s›ra-
lar›nda yap›lan miting-
te, AB’nin daha çok aç-
l›k ve yoksulluk getir-
di¤i belirtilerek, AB
Anayasas›’n›n halk›n

ç›kar›na olmad›¤›
vurguland›. Miting-
de aç›lan pankart ve
dövizlerle, AB'nin
anti-demokratik uy-
gulamalar›na son
verilmesi istendi.

AB zirvesi protesto edildi



“1 May›s Tutsaklar›na

Özgürlük” kampanyas›

Bursa’da, 23 May›s’tan itibaren
evlere ve iflyerlerine yap›lan bask›n-
larla 54 kiflinin gözalt›na al›n›p, 27
kiflinin tutuklanmas›na karfl› protes-
to eylemleri sürüyor.

➧ Çeflitli örgütlülüklerin kat›l›-
m›yla bafllat›lan “1 May›s Tutsak-

lar›na Özgürlük” kampanyas› çer-
çevesinde 19 Haziran’da Osmanga-
zi metro ç›k›fl›nda 1 saatlik oturma
eylemi yap›ld›. Gözalt›lar›n ve tu-
tuklamalar›n protesto edildi¤i ey-
lemde halka 1 May›s komplosu an-
lat›ld›.

Eyleme kat›lanlar ad›na konuflan
Ümit Yaflar Öztürk, tutuklamalar›n
keyfili¤ini vurgulayarak flunlar› be-
lirtti; “hakl› talepleri dile getirmek

suçsa burada bulunan 40 kifli de ay-

n› talepleri dile getiriyor. Arkadafl-

lar›m›z hangi sloganlar› atm›fllarsa

biz de 1 May›s’ta ayn› sloganlar› at-

t›k, gelin ve keyfi tutuklamalar›n›za

bizleri de ekleyin!” Eylem s›ras›nda
gruba sataflmak isteyen bir provoka-
tör, çevrede eylemi izleyenler tara-
f›ndan dövüldü. 

➧ 1 May›s’ta slogan att›klar› id-
dias› ile tutuklanan 16 Haziran’da
Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i’nin
ça¤r›s›yla birçok demokratik kitle
örgütü biraraya gelerek Bursa Adli-
yesi önünde 27 kiflinin serbest b›ra-
k›lmas› için aç›klama yapt›lar.
Aç›klamaya Ça¤dafl Hukukçular
Derne¤i, Temel Haklar ve Özgür-
lükler Derne¤i, E¤itim-Sen, Birle-
flik Metal-‹fl, Batis, SHP, SDP, DE-

HAP, BDSP, EKB, Bursa Tunceliler
Derne¤i, ‹HD, Türk-‹fl, EMEP,
DHP, ÖDP temsilcileri ve tutuklu
aileleri kat›ld›.

➧ Ayn› gün, tutuklu aileleri ve
demokratik kurumlar, “Keyfi Tu-
tuklamalara Son Verilsin“ pankart›
aç›p adliye önüne siyah çelenk b›ra-
karak tutuklamalar› protesto ettiler. 

➧ Band›rma’da Gençlik Federas-
yonu üyesi ö¤renciler 14 Hazi-
ran’da Cumhuriyet Meydan›’nda
yapt›klar› eylemle Bursa’da 27 kifli-
nin tutuklanmas›n› protesto ederek,
tutuklananlar›n derhal serbest b›ra-
k›lmas›n› istediler. 

➧ Band›rma Gençlik Derne¤i
üyeleri, ayn› gün E¤itim-Sen fiube-
si’nde “Adalet ‹stiyoruz” konulu bir
etkinlik düzenledi. Etkinlikte, 1
May›s’ta tutuklanan bir devrimcinin
mahkemeye getirilifli, ailelerinin
yapt›¤› eylemler skeçlerle anlat›ld›.
Gençlik Derne¤i’nden ö¤renciler,
tutuklananlar serbest kal›ncaya ka-
dar eylemlerinin sürece¤ini belirtti-
ler. 

‹Ü’nün son gününde 

faflist sald›r›lar 

‹stanbul  Üniversitesi’nde s›nav-
lar›n da yap›ld›¤› son iki günde, fa-
flistler sald›r› giriflimlerini sürdürür-
ken, devrimci demokrat ö¤renciler
buna f›rsat vermedi. 

16 Haziran’da devrimcilerin s›-
nav ç›k›fl› bir faflisti teflhir etmesi
üzerine, faflist hemen sivil polisler
ve ard›ndan çevik kuvvet taraf›ndan
korumaya al›nd› ve d›flar›da bekle-
yen faflistlerin yan›na götürüldü.
Devrimci demokrat ö¤rencilerin d›-
flar› ç›kmas› ise çevik kuvvet tara-
f›ndan engellendi. Çevik kuvvetin
korumas›ndaki faflistler "Tekbir...

Allahu Ekber" sloganlar›yla uzak-
tan devrimcilere tehditler savurdu-

lar. 

Akflam üzeri toplu ç›k›fl yapan
ö¤rencilerin bindi¤i tramvay, Beya-
z›t Dura¤›’nda 10-15 kiflilik faflist
grup taraf›ndan taflland›. 

Okullar›n son günü olan 17 Ha-
ziran’da faflistlerin okul çevresinde
dolaflmas› üzerine devrimci demok-
rat ö¤renciler Edebiyat Fakülte-
si’nin kap›s›ndan "Türkefl'in ‹tleri
Y›ld›ramaz Bizleri" sloganlar› att›.
Ö¤renciler saat 17.00 civar›nda
okuldan marfllarla toplu ç›k›fl yapt›-
lar. Ç›k›fl s›ras›nda Hasibe Çoban
taraf›ndan yap›lan konuflmada po-
lislerin faflistlerin hamili¤ini yapt›-
¤› vurgulanarak faflist terörü püs-
kürtecekleri dile getirildi.  

Faflistlerin ipleri çözüldü

Zonguldak Gençlik Derne¤i,
SGD, Ekim Gençli¤i, YDG, DGH
ve EHP’nin içinde yerald›¤› Zon-
guldak Karaelmas Üniversitesi Ö¤-
renci Platformu, 20 Haziran’da yap-
t›¤› eylemle, ülke genelinde yafla-
nan faflist sald›r›lar› protesto etti. 

Madenci An›t› önünde yap›lan
eylemde “Faflizme Karfl› Omuz
Omuza” pankart› aç›l›rken, konufl-
malarda Trabzon’dan bu yana süren
sald›r›lar hat›rlat›larak “bayrak ya-

k›yorlar yalan›yla ipleri çözülen fa-

flistlerin flimdi de üniversitelerde

sald›r›ya geçti¤i'' vurguland›. 

Erzincan’da polis-faflist 

provokasyonu

17 Haziran’da Vak›flar ‹flhan›
önünde, Erzincan ve di¤er illerde
yaflanan faflist sald›r›larla ilgili Dev-
rimci, Demokrat, Yurtsever Gençlik
ad›na bir aç›klama yap›ld›. 

Eylemde sald›r›ya u¤rayan 36
sol görüfllü ö¤renciye soruflturma
açan; ancak faflistlere dokunmayan
zihniyet teflhir edildi. 
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Resmi, sivil faflist sald›r›lara

Sessiz Kalmak Yok!

Band›rma

Bursa



Aç›klama boyunca eylemi pro-
voke etmeye çal›flan polis, önce ba-
s›n mensuplar›n› uzaklaflt›rmaya ça-
l›flt›. Ard›ndan daha önce birçok
yerde yapt›¤› gibi, toplad›klar› fa-
flistlere de eylem boyunca kurt ifla-
retleri yapt›rd›. Yaklafl›k 40 kiflinin
kat›ld›¤› eylemde "Faflizmi Döktü-
¤ü Kanda Bo¤aca¤›z, Polis-‹dare
‹flbirli¤ine Son” dövizleri aç›ld›. 

Erzincan’da 31 May›s ve 1 Ha-
ziran’da yaflanan faflist sald›r›larla
ilgili bas›nda halk yanl›fl bilgilendi-
rildi¤i için Devrimci- Demokrat-
Yurtsever Gençlik ad›na gerçeklerin
anlat›ld›¤› bir bildiri bast›r›ld›. Er-
zincan Savc›l›¤› bildiriler hakk›nda
toplatma karar› ç›kard›.

Sald›r›lar, protestolar

➧ 17 Haziran Cuma günü Eski-
flehir'de, polis-sivil faflist iflbirli¤ini
bir kez daha alenen gösteren bir sal-
d›r› yafland›. fiehir d›fl›ndan geldik-
leri san›lan bir grup faflist, engelli
ve yürümekte zorluk çeken bir SDP

üyesini, Kanl›kavak mevkiine götü-
rerek azg›nca sald›rd›lar. Süleyman
isimli SDP’linin vücudunun çeflitli
yerleri darp edildi.

➧ Irak'ta ‹flgale Hay›r Koordi-
nasyonu, faflist sald›r›lar› protesto
etmek için Taksim Galatasaray Li-
sesi önünde bir eylem yapt›. Aç›kla-
mada "Faflist Sald›r›lar›n Hesab›n›
Soraca¤›z" yaz›l› pankart aç›ld›.

➧ ‹HD’lilerin Elaz›¤’da 21 Hazi-

ran’da yapt›klar› eyleme faflistlerin
sald›rarak provokasyon yapmas›, 22
Haziran’da ‹HD Elaz›¤ fiube binas›
önünde yap›lan bir aç›klamayla pro-
testo edildi.  

DEHAP, EMEP, ÖDP, Toplum-
Der, Tunceliler Derne¤i, BAGEH
ve Temel Haklar üyelerinin kat›ld›-
¤› aç›klamada, linç giriflimi protesto
edildi, polisin provokatörler karfl›-
s›ndaki himayeci tavr› elefltirildi. 
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Dil Tarih Co¤rafya Fa-
kültesi'nde 14-16 Hazi-

ran’da polis faflist iflbirli¤inin
kimsenin reddedemeyece¤i

aç›kl›kta görüldü¤ü sald›r›lar ya-
fland›. Bir faflist devrimci bir ö¤ren-
ciyi b›çaklad›. Güya gözalt›na al›n-
d› sald›rgan. Ama ö¤renciler, bir
gün sonra, yine ayn› faflisti faflist bir
güruhun bafl›nda gördüler. Ve yine
polisin gözleri önünde sald›rd›lar
devrimci demokrat ö¤rencilere. 

17 Haziran’da bas›n toplant›s›
yapan Emniyet Genel Müdürlü¤ü
Sözcüsü ‹smail Çal›flkan’a gazete-
ciler Dil Tarih’te polisin yan›bafl›n-
da bir ö¤rencinin nas›l b›çakland›-
¤›n› sordu¤unda emniyet sözcüsü
flu cevab› verdi: 

''Siz yan›n›zdakini b›çaklasan›z

ben de burday›m, buna yap›labile-

cek bir fley yok.”

Polis fleflerinin muhakkak ki en
zekilerinden ve en laf cambazlar›n-
dan biri oldu¤u düflünülerek emni-
yet sözcülü¤üne getirilen kiflinin
verdi¤i cevaptaki zeka fukaral›¤›na
bak›n. “Yalanc› Feyzo” bile bundan
daha zeki bir cevap bulabilirdi. 

Bir ö¤renciyi b›çaklayan faflistin
nas›l hemen serbest b›rak›ld›¤›na da
zekice(!) bir cevab› vard› emniyet
sözcüsünün: Faflistin “sal›verilerek

yeniden olaylara kar›flmas›n›n em-

niyetle ilgisi yoktu!”

Devrimcileri, demokratlar› tu-
tuklatt›rmak için sahte belgeler, ka-
n›tlar yaratan polis, tan›¤›n›n bizzat
kendileri oldu¤u sald›r›ya iliflkin
kan›t bulamam›flt› demek ki. 

Gazeteciler sormaya devam edi-
yordu; “üzerlerinde sat›r bulunan
ö¤rencilerin neden gözalt›na al›n-

mad›¤›n›” sordular.

‹smail Çal›flkan dersine iyi çal›fl-
mam›flt› anlafl›lan; bu soruya da
''herkesi gözalt›na almak mümkün

de¤il, 4 kifli gözalt›na al›nd›'' diye
bir cevap verdi. 

Herkes, polisin emekçilerin ey-
leminde nas›l yüzlerce kifliyi gözal-
t›na ald›¤›n› iyi bilir. 

Herkesi aptal yerine koyan, ço-
cuklar› bile kand›ramayacak bu ce-
vaplar, polisin sivil faflistleri koru-
ma ve devrimcilerin üzerine salma
politikas›n› sürdürece¤ini gösteri-
yor. Bunun için emniyet sözcüsü,
ayak üstü ak›l fukaras› cevaplarla
geçifltiriyor sorular›. Kim ne derse
desin, biz böyle yapmaya devam
edece¤iz diyor. Çünkü bu bir dev-

let politikas›. AKP’nin politikas›. 

Tüm polis teflkilat› biliyor ki, fa-
flistleri koruduklar› için ne amirleri,
ne bakanlar› Aksu, onlara bir fley
demeyecek, tam tersine takdir ede-
cektir. Nitecede sivil faflistler de,
polis de “devlet görevi” yap›yor! 

Polis-faflist iflbirli¤i aç›¤a ç›kt›

Emniyet sözcüsü k›v›r›yor

“Dil Tarih Faflizme

Mezar Olacak”

A.Ü. Dil Tarih Co¤rafya Fakülte-
si'nde yaflanan sald›r›da yaralanan
arkadafllar›n› 16 Haziran günü has-
tanede ziyaret eden binden fazla
devrimci demokrat ö¤renci, slogan-
larla Sakarya Caddesi’ne yürüdü.
Polis-faflist iflbirli¤ine ö¤renciler
öfkeleriyle karfl›l›k verdiler. Burada
yap›lan aç›klamada, ‘Dil Tarih Fa-
flizme Mezar Olacak’ slogan› at›ld›. 
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Birgün yazar› R›dvan Akar, 21 Haziran tarihli “Diye-

lim ki devrim oldu...” bafll›kl› yaz›s›nda, 150 ayd›n›n
15 Haziran’da yapt›¤› ça¤r›n›n tercüman› olmufltur. 

150 ayd›n›n bildirisi, PKK’ye “koflulsuz silah b›rak-
ma” ça¤r›s› yaparken, devletin sald›r›lar›ndan, katliam-
lar›ndan söz bile etmiyordu. Önceki say›m›zda bu bildi-
riyi de¤erlendirirken flunu belirtmifltik:

“Ayd›nlar›n aç›klamas›nda devletin fliddetine dair

tek bir kelime yoktur... Bu bir unutkanl›k de¤il, düzenin

gözünden, düzeniçi ölçülerden bakmakt›r; halk›n flid-

detini gayri-meflru gören, fliddet kullanma hakk›n›n sa-

dece devlete ait  oldu¤unu söyleyen düzen bak›fl aç›s›n›n

tezahürüdür.”

R›dvan Akar, sözünü etti¤imiz yaz›s›nda iflte bu ba-
k›fl aç›s›n›n tercüman› olmufltur. Ayd›nlar bildirisinde
“örtük” olarak bulunan düflünceyi  aç›k etmifltir. 

Yaz›s›na flöyle bafll›yor Akar:

“Diyelim ki devrim oldu. Sosyalist bir Türkiye kurul-

du. Böyle bir Türkiye’nin da¤lar›nda rejimi devirmek

için silahl› gruplar dolaflsa, rejimin tepkisi ne olurdu?...

Böylesi empatiye ihtiyaç duydu¤umuz bir dönemden ge-

çiyoruz.” 

Kendimizi “devlet”in yerine koyup empati yapma-
m›z› önerdikten ve arada PKK’nin ne kadar tutars›z ol-
du¤una, devletin onu muhatap almayaca¤›na dair tespit-
lerinden sonra yaz›s›n› flöyle sonuçland›r›yor:

“Ben bu ülkede bar›fla flans verilmesi gerekti¤ini dü-

flünüyorum.

Dürüst olmak gerekiyor. Bu flans› ortadan kald›ran

taraf PKK’d›r. Hiçbir zaman kazan›lmayacak bir aske-

ri baflar› ad›na can almaya devam ediyor...”

Art›k burada bir “empati” yapmak da sözkonusu de-
¤ildir. R›dvan Akar dosdo¤ru düflüncesini dile getiriyor.
Art›k burada onun empati yapmas›na da gerek kalm›yor,
zaten devlet gibi düflünüyor. 

Bar›fl›, demokrasiyi yokeden “silahl› mücadele”dir.
Egemen s›n›flar hep bu demagojiyi yapt›lar. En yak›n›-
m›zdan ABD bile bugün “Irak’taki silahl› direniflin

Irak’ta demokrasinin önünde engel oldu¤unu” söylüyor.
R›dvan Akar’a göre, herhalde, Irak’taki direniflçiler de
direnmekten vazgeçip “bar›fla bir flans” vermeliler!

150 imzal› “ayd›n” bildirisinin vard›¤›, varaca¤› yer
de budur. Bu bak›fl aç›s›na göre, “bar›fl›” yokeden dev-
letin zulmü, sömürüsü, asimilasyonu de¤il, zulme, sö-
mürüye karfl› silaha sar›lmakt›r. 

Bu bak›fl aç›s›na göre faflist devletin her türlü zulmü,
bask›s›, yasa¤› meflrudur. Ve zaten bu bak›fl aç›s›na gö-

re faflist devlet, burjuva devlet, sosyalist devlet diye bir
fley de yoktur. Devlet devlettir! Hakl› haks›z, meflru
gayri-meflru ayr›m› yok; sömürücü s›n›flarla sömürülen
s›n›flar ayr›m› yok. 

Gerçek flu ki, “empati” yaparken, cehalet ak›yor sa-
t›rlar›ndan. Sosyolojiden, toplumsall›ktan, devlet yap›-
s›ndan bihaber. Böyle bir “empati” yapt›rmay› devletin
kendisi bile ak›l edemezdi herhalde. Art›k  her türlü
bask›dan, terörden sonra, polis flefleri halk›n karfl›s›na
ç›k›p flöyle diyebilir pekala: “Kendinizi bizim yerimize

koyun, siz bu devletin maafll› polisi olsan›z, devleti y›k-

t›rmama görevini üstlenseniz, coplamaz m›yd›n›z?” 

***

R›dvan Akar’a bir soru: Niye devlet yetkililerini
empati yapmaya ça¤›rm›yorsun? Mesela, onlara, niye

“kendinizi Kürt halk›n›n yerine koyun... topra¤›n›z

ilhak edilmifl, dört parçaya bölünmüfl, diliniz yasaklan-

m›fl, köylerinizde kad›nlar k›zlar meydanlara ç›kar›l›p

iflkenceden geçirilmifl... siz olsayd›n›z da¤a ç›k›p silahl›

mücadele vermez meydiniz” sorusuyla empati yapt›rm›-
yorsun?

R›dvan Akar’›n yerini belirleyen iflte budur.

Bizden oligarflinin zulmünü “anlamam›z›” istiyor,
ama oligarfliye dönüp, bu insanlar y›llard›r direniyorsa,
savafl›yorsa, elbette bir nedeni var diyemiyor. Demiyor. 

Böyle bir ayd›n olur mu?

Zalim devletinizi anlay›flla karfl›lay›n diyen bir ayd›n
olur mu?

Bir ayd›n, siyaset teorisinin “t”sinden, tarih bilimi-
nin “b”sinden habersiz cahil biri gibi kalk›p, sen de dev-
let olsan, böyle böyle yapmaz m›s›n diye sormaz?

Evet Cahil; diyelim ki devrim olmuflsa, sosyalist bir
Türkiye kurulmuflsa, o sosyalist Türkiye’nin da¤lar›nda
asla ve asla ulusal kimlikleri, dilleri yasakland›¤› için si-
lahl› gruplar olmayacakt›r; çünkü hiçbir halk üzerinde
böyle bir bask› uygulanmayacakt›r... O sosyalist Türki-
ye’nin da¤lar›nda haks›zl›¤a, adaletsizli¤e, eflitsizli¤e,
ba¤›ml›l›¤a karfl› savaflan kimse olmayacak, çünkü sos-
yalist Türkiye’de adaletsizlik, eflitsizlik olmayacak. 

O sosyalist Türkiye’nin da¤lar›nda olsa olsa, emper-
yalizmin kontra örgütleri olabilir; mesela Nikaragua’da
oldu¤u gibi. Ve o zaman sosyalist Türkiye’nin devrimci
ordusu, o karfl›-devrim güçlerini yoketmeye çal›fl›r. 

Oligarflinin devletinin sömürüyü, emperyalizme
uflakl›¤›, faflizmi sürdürmek için baflvurdu¤u savaflla,
sosyalist bir devletin ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi, sosya-
lizmi, halk›n özgürlü¤ünü korumak için silaha baflvur-

Faflizmle ‘Empati’ Yapan Ayd›n 

ve Ayd›nlar Bildirisi
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mas›n› “ayn› kefeye” koyan, siyaset ve sosyal bilim aç›-
s›ndan bir z›r cahildir. 

B›rak›n kendine solcu, sosyalist, demokrat ve dahi
AYDIN diyen birini, bugün emperyalistlerin yönlendir-
di¤i Birleflmifl Milletler’in, farkl› “uluslararas› kurulufl-
lar”›n yasalar›nda bile, bir devletin silah kullanmas›yla,
ezilen halk›n silah kullanmas›n› ayn› kategoride de¤er-
lendirilemeyece¤i yazar. Halklar›n mücadelesinin mefl-
rulu¤u yazd›rm›flt›r bunu onlar›n yasalar›na.

“Her türlü fliddete karfl› olma” düflüncesi, bu düflün-
cenin esiri olan ayd›nlar›, emperyalizmin dünya düzeni-
ne ve o düzenin yeni-sömürgelerdeki temsilcisi olan oli-
garflik diktatörlüklere karfl› mutlak teslimiyeti savunma
noktas›na getirmifltir. 

R›dvan Akar’›n söyledi¤i budur; “bar›fla flans verin”
söylemi, sadece teslimiyetin üzerine sar›lan yald›zl› bir
ka¤›t ambalajd›r. Ambalaj›n alt›nda tek fley vard›r: Bur-
juvazinin, oligarflinin devletine karfl› savaflmay›n. 150
ayd›n›n bildirisini imzalayanlar›n birço¤unun niyeti, dü-
flüncesi farkl› olabilir, ama bildirinin söyledi¤i de esasta
budur. 

Emperyalizmin ve oligarflinin izin verdi¤i s›n›rlar
içinde düflünecek, onlar›n izin verdi¤i s›n›rlar içinde
“muhalefet” yapacak, o s›n›rlar içinde “mücadele” ede-
ceksin. Empati, mempati diyerek “orjinal” hale sokul-
maya çal›fl›lan görüfl bunu söylüyor.  

Dolay›s›yla, R›dvan Akar bize emperyalizmin ve oli-
garflinin söyledi¤ini söylüyor. Dolay›s›yla söyledi¤inde
bir yenilik yok. 

Burada tart›flt›¤›m›z, bunu bir AYDIN olarak, bunu
halk›n sesi olma iddias›ndaki SOL bir gazetenin yazar›
olarak söylemesi, bu gazetenin bu sat›rlar› yazabilen bi-
rini ayd›n olarak okurlar›n›n karfl›s›na ç›karmas›d›r.  

AYDIN empatiyi, kendini devletin yerine koyarak
de¤il, halk›n yerine koyarak yapar. Birilerini empati
yapmaya ça¤›racaksa, egemen s›n›flar› ça¤›r›r. SOLCU,
burjuva devletiyle sosyalist devleti eflitlemez. Kontra
savafllar›yla, ilerici mücadeleleri ayn› kefeye koymaz. 

Bildirideki ça¤r›n›n “tercümesi”nin ÖDP’nin gazete-
si Birgün’ün bir yazar› taraf›ndan yap›lmas› da tesadüfi
de¤ildir. Bu bildiri ÖDP damgas›n› tafl›maktad›r. Halk›n
her türlü silahl› mücadelesinin tasfiyesi ÖDP’nin politi-
kas›d›r. Çünkü ÖDP de ayn› R›dvan Akar gibi, ayn› kü-
çük-burjuva ayd›nlar gibi, silahl› mücadeleyi demokra-
sinin önünde engel olarak görüyor. Ve sanki bu ülkede
silahl› mücadele yokken, demokrasi varm›fl, bar›fl var-
m›fl aldatmacas›n›n içinde yeral›yor.  

Ayd›nlar›m›z, kendini sosyalist, ilerici, devrimci, de-
mokrat gören insanlar›m›z, bir kez daha tekrarl›yoruz
ça¤r›m›z›; bu aldatmacan›n içinde olmay›n, düzeni güç-
lendiren halk›n mücadelesini zay›flatan teslimiyetçi,
statükocu düflüncelerin savunucusu olmay›n.  

Bu düflünceler, sol, ilerici düflünceler de¤il, düzeniçi
düflüncelerdir. 

✔✔ ‹‹kinci AAyd›nlar bbildirisi
15 Haziran’da bir grup ayd›n›n PKK’ye koflulsuz si-
lah b›rakma ça¤r›s› yapmas›n›n ard›ndan 22 Hazi-
ran’da da “Kürt Ayd›nlar”, 

bir aç›klama yaparak, PKK’nin silahl› eylemlere der-
hal vve kkoflulsuz son vermesini istediler. 

Eski T‹P milletvekili Tar›k Ziya Ekinci taraf›ndan aç›k-
lanan bildiride ayr›ca “genel af, Güneydo¤u’da de-
mokratik ve kültürel aç›l›m” gibi talepler dile getirildi.  

✔✔ M‹T’in ‘‘Demokratl›¤›’ vve 

M‹T Kafal› AAKP HHükümeti 
M‹T’in herkesi dinledi¤inin ortaya ç›kmas›n›n ard›n-
dan, çeflitli kesimlerden “haberleflmenin, özel ya-
flam›n gizlili¤i ihlal ediliyor” fleklinde elefltiriler gel-
miflti. Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n talimat› üzerine
M‹T, dinledi¤i hatlar›n yar›s›n› iptal etmifl. Ne büyük
demokratl›k, ne kadar hak ve özgürlüklere sayg›
de¤il mi? 70 milyonu dinlerken, flimdi 35 milyonla
yetineceklermifl. Ama merak etmesinler, AKP’li mil-
letvekilleri, M‹T ve polisin dinleme yetkisinin genifl-
letilmesi için önerge haz›rlad›lar. Ülkeyi M‹T kafas›
yönetirken, hukuksuzluklar biter mi, hak ve özgür-
lüklere sayg› olur mu?

Önce gayrimeflru bir flekilde dinliyor, sonra yasas›n›
ç›kar›yorlar; bu da bir Türkiye klasi¤idir!

✔✔ ‹mamlar ‹‹tirafç›dan ÖÖ¤renecek
PKK itirafç›s› fiemdin Sak›k’›n, PKK’ye yönelik küfür-
lerinin yerald›¤› ‘Apo’ isimli kitab›, bugünlerde dev-
let taraf›ndan da¤›t›m› yap›lmakla kalm›yor, ayn› za-
manda ödül olarak da kullan›l›yor. 

Önce fi›rnak Valili¤i taraf›ndan 2004-2005 ilkö¤retim
döneminde baflar›l› olan ö¤rencilere 'karne hediye-
si' olarak verildi kitap. Ayn› ilin müftülü¤ü de flimdi
imamlar› toplayarak kitab› da¤›tm›fl ve iyi okuyup
ders ç›karmalar›n› istemifl. 

‹lkokul çocuklar›na bir itirafç›y› örnek gösteren e¤itim-
cinin e¤itiminden, dinini psikolojik savafl›n malze-
mesi yapan imam›n inanc›ndan kime ne hay›r gelir?

✔✔ Dokunulmaz AAKP’liler 
Genelkurmay Askeri Savc›l›¤›'n›n deniz tafl›mac›l›¤›
ihalelerinde usülsüzlük iddias›yla bir general ve çok
say›da subay hakk›nda haz›rlad›¤› iddianamede
TBMM Milli Savunma Komisyonu Baflkan› Cengiz
Kaptano¤lu’nun da ad› geçiyor. Ama o AKP millet-
vekili, yani “dokunulmaz” oldu¤u için ifadesi al›na-
m›yor. Yolsuzluklar, dokunulmazl›klar›n arkas›nda
devam ediyor!

not düflüyoruz
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Belçika Mahkemesi, Fehriye Erdal’›n, Sabanc› Cen-
ter bask›n› nedeniyle Belçika’da yarg›lanmas› amac›yla
aç›lan davada, “yetkisizlik” karar› verdi. Yani, Fehriye
Erdal bu davadan dolay› Belçika’da yarg›lanamayacak.
Erdal’›n “sahte pasaport bulundurmak...” gibi suçlama-
lardan dolay› yarg›lanmas› davas› ise sürüyor.

Karar üzerine, sermaye bas›n› ve AKP hükümeti Bel-
çika’y› suçlarken, Cemil Çiçek, iade için yeniden bafl-
vuru yapacaklar›n› belirtti ve ony›llard›r yapt›klar› gibi,
“d›fl güçler destekliyor” demagojisine baflvurdu.

Oligarflinin söyledi¤inin özeti flu: Hiçbir ülke kendi
hukukunu tan›mas›n, herkes bizim terör demagojimize
teslim olsun ve ne istiyorsak yerine getirsin...

Burjuva hukukuna dahi tahammülleri yok!

Hani siz hukuk devletiydiniz; o zaman Belçika’dan
“hukukunuzu bir yana b›rak›n” talebinizi hangi mant›k-
la aç›klayacaks›n›z? Burjuva hukuku böyledir, özü de-
¤iflmez, ama zaman zaman istemedi¤iniz sonuçlarla da
karfl›laflabilirsiniz. 

IMF kredileriyle ayakta durabilen, Beyaz Saray ka-
p›lar›n› Kâbe’ye çeviren bir iktidar›n sözcüsü “d›fl güç-
ler” demagojisi yapacak en son kiflidir. Avrupa’n›n
emirlerini yerine getiren devrimciler de¤il, sözcülü¤ünü
yapt›¤› iktidard›r. 

Fehriye Erdal, faflizme karfl› mücadele eden bir dev-
rimcidir ve bu mücadele meflrudur. Oligarfli, “terör” de-
magojisi ile bu gerçe¤i gizlemek istemektedir.

Fehriye EErdal Davas›nda KKarar

yurtd›fl›

‹talya’n›n Floransa kentindeki
CPA isimli dernekte, “270 No’lu
madde“ ad›yla bilinen ‹talyan anti-
terör yasas›na karfl› kurulan komite
taraf›ndan, 19 Haziran Uluslararas›
Devrimci Tutsak Günü çerçevesin-
de, iki günlük bir dayan›flma etkin-
li¤i düzenlendi.

1 Nisan tutsaklar›na atfedildi

Bu y›lki etkinlik, 1 Nisan ope-
rasyonu kapsam›nda 14 ayd›r ‹tal-
ya’da tutuklu bulunan Avni Er ve
Zeynep K›l›ç’a adand›. 

‹talyan solunun temsilcileri,
‹talya genelinde yap›lan polis ope-
rasyonlar›, anti-faflist güçlerin bas-
k›lara karfl› birleflme gereksinimi
ve enternasyonalist dayan›flmayla
ilgili konuflmalar yapt›lar.

Türkiye’den HÖC’ün davetli
oldu¤u toplant›da, HÖC Temsilcisi,
konuflmas›na, F tipine karfl› dire-
niflte flehit düflen 119 devrimciyi ve
Mercan Vadisi’nde katledilen 17
MKP-HKO savaflç›s›n› anarak bafl-
lad› ve sayg› durufluna davet etti. 

Daha sonra, Türkiye’nin AB’ye
kat›l›m sürecinin emekçi halk›n ve
devrimcilerin üzerindeki sonuçlar›,
AKP hükümetinin, devrimci de-
mokratlara, tutsaklara uygulad›¤›
terör politikalar›, F tipinde yaflam
ve Büyük Direnifl konulu bir ko-
nuflma yapt›. Ayr›ca, UTMP’nin
“‹çerideki Biz” kampanyas›yla,
dünya devrimci tutsaklar› aras›nda
kurulan yoldafll›k köprülerini anlat-
t›. HÖC Temsilcisi konuflmas›n›,
‹stanbul’daki tecrit konulu sem-

pozyuma ve Avni Er ile Zeynep K›-
l›ç’›n duruflmas›na kat›l›m ça¤r›-
s›yla bitirdi. 

Bu konuflman›n ard›ndan bir so-
nuç bildirgesi yay›nland›. Bildirge-

de, ‹talyan soluna yönelik operas-
yonlar, 270 No’lu anti-terör yasas›
ve Türkiye faflist devleti taraf›ndan
Mercan Vadisi’nde yap›lan katliam
k›nand›; ölum orucu direniflinin ve
Avni Er ve Zeynep K›l›ç’›n destek-
lenmesi gerekti¤i vurguland›.

19 Haziran; Uluslararas› Dev-
rimci Tusak Günü olarak ilan edil-
mesi; 19 Haziran 1986’da, tutsak-
l›k koflullar›n› protesto ettikleri ge-
rekçesiyle Peru’daki Lurigancho,
El Fronton ve El Callao hapishane-
lerinde Peru faflist ordusunun kat-
letti¤i 300 Peru Komünist Partisi
ve Ayd›nl›k Yol savaflç›lar›n› an-
mak içindir.

‹talya’da ‘Uluslararas› devrimci tutsaklar günü’
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FRANSA - Hükümetin emekçilerin
taleplerini yerine getirmemesine
karfl› greve ç›kan Frans›z emekçi-
ler 22 Haziran günü ulafl›m baflta
olmak üzere birçok sektörde haya-
t› durdurdular. 60 ayr› yerde yap›-
lan gösterilerde kat›lan iflçiler ve
kamu emekçileri hükümeti protes-
to eden sloganlar att›lar. 

■Genel Grev ve Gösteriler

AT‹NA - Yunanistan’da üç haftad›r
devam eden bankac›lar›n grevi, di-
¤er kamu emekçilerinin kat›l›m›
ile, 23 Haziran’da genel greve dö-
nüfltü. Emekçiler, hükümetin
emeklilik ve çal›flma reformu plan›
ile haklar› gasbetmesine, yoksul-
laflt›ran kararlar almas›na karfl› ç›-
k›yorlar.

■Yoksullaflt›rma ‘Reform’u 

Grevle Karfl›land›

ROMANYA - Demiryolu iflçileri
iki haftad›r grevlerini sürdürüyor-
lar. 30 bin iflçiyi temsil eden De-
miryolu ‹flçi Sendikas›, yapt›¤›
aç›klamada; hükümetin iflçinin se-
sini duymazdan geldi¤ini belirte-
rek, “açl›k s›n›r› alt›nda yaflam sa-
vafl› veren iflçilerin haklar› IMF re-
çeteleriyle gasbedildi” dedi.

Karfl›-devrimlerin yafland›¤› bütün
Do¤u Avrupa ülkelerinde oldu¤u
gibi, Romanya’da da, iflçiler kapi-
talizmin sonuçlar›n› daha do¤ru-
dan yaflamaya bafllad›lar ve sosya-
lizmde tan›mad›klar› açl›¤› flimdi
IMF ile, kapitalist ekonomiyle bir-
likte tan›yorlar.

■IMF Reçetelerine Karfl› 

Demiryolu ‹flçileri Grevde

ALMANYA - Hamburg Alimin-
yum Fabrikas› iflçileri, fabrikalar›-
n›n kapat›lmak istenmesine karfl›
22 Haziran’da grev yapt›lar. ‹flsiz-
likle karfl› karfl›ya bulunan 450 ifl-
çi, fabrika önünde yapt›klar› ey-
lemde tabutlar tafl›yarak, fabrika-
n›n kapat›lmas›n› sembolize ettiler.

■Aliminyum’da Grev

yurtd›fl›

Fransa’da Piknik - Fransa’n›n
Valence kentinde 150 kiflinin kat›l-
d›¤› piknikten sonra Paris’te de
Anadolu Kültür Ve Dayan›flma Der-
ne¤i taraf›ndan 19 Haziran’da 200
kiflinin kat›ld›¤› bir piknik düzen-
lendi. HÖC ad›na sürece iliflkin
yap›lan konuflmada, faflist sald›r›la-
ra, ölüm orucu direnifline de¤inilir-
ken, MKP gerillalar› sahiplenildi.
TAYAD Komite’nin bafllatt›¤› tut-
saklar› ve tutsak yak›nlar›n› destek-
leme kampanyas›na kat›l›m ça¤r›-
s›n›n yap›ld›¤› piknikte, Türküler
Sevdam›z Toplulu¤u ve Pervin Sö-
yünmez’in söyledi¤i türkülerle ha-
laylar çekilirken, futbol turnuvas›
ve çeflitli oyunlar sergilendi.

Hamburg’da Piknik - Anadolu
Federasyonu’na ba¤l› Anadolu-Der
taraf›ndan Almanya’n›n Hamburg
flehrinde 19 Haziran günü “Kardefl-
lik Sofras›” pikni¤i düzenlendi. 300
kiflinin kat›ld›¤› piknikte, “Eme¤i-
mizle Var›z Hakk›m›z› ‹stiyoruz”
pankart›, yurtd›fl›nda yaflayan
emekçi halk›m›z› mücadeleye ça¤-
r›rken, konuflmalarda da Türki-
ye’deki mücadelenin yan›s›ra, Al-
manya’da siyasi ve ekonomik hak-
lar için mücadeleye vurgu yap›ld›.  

Bu y›l üçüncüsü düzenlenen
Kardefllik Sofras› pikni¤inde, Ah-
met Uzunda¤, Ozan Direnç ve Yu-
suf Çetin, Grup Denize Türkü,  Abi-
din söyledikleri türkülerle kitleyi
coflturdular, halaylara duruldu. TA-
YAD Komite ad›na direniflle ilgili
sahiplenme ça¤r›s›n›n yerald›¤› bir
aç›klanma okunurken, Dersim’de
flehit düflen MKP’lilerle ilgili ko-
nuflma, “Devrim fiehitleri Ölümsüz-

dür” slogan›yla karfl›land›. 

Sydney’de Gece - 18 Haziran
günü, Avustralya'n›n Sydney ken-
tinde, TAYAD Komiteliler'in ve çe-
flitli devrimci-demokrat gruplar›n
yerald›¤› NSW Anadolu Kültür
Merkezi taraf›ndan bir gece düzen-
lendi. Yoz kültüre karfl›, halk kültü-
rünü sahiplenme temas›yla düzenle-
nen gecede, yurtd›fl›nda yozlaflma-
n›n daha boyutlu oldu¤u vurguland›
ve mücadele ça¤r›s›nda bulunuldu. 

Konuflman›n ard›ndan Grup ‹dil
Ba¤lama Ekibi ve Grup ‹dil ile, Ka-
mil Hoca, ‹smail Bektafl ve Asik
Kaygusuz isimli yerel sanatç›lar
türkülerini seslendirdi. Sahneye,
Ayçe ‹dil Erkmen'in resmi ve 'Tür-
küler Susmaz Halaylar Sürer' yaz›l›
pankart as›l›rken, gecenin sonunda
100 kifli, MKP gerillalar›n› and›. 

Berlin’de Halk fienli¤i - Ber-
lin'de bulunan Irkç›l›¤a Karfl› Mü-
cadele Derne¤i, (IKAD) iki y›ld›r
düzenledi¤i Halk fienli¤i'nin bu y›l
üçüncüsünü 19 Haziran günü ger-
çeklefltirdi. IKAD Baflkan›’n›n aç›-
l›fl konuflmas›n›n ard›ndan Anadolu
Federasyonu ad›na yap›lan konufl-
mada, federasyonunun yapt›¤› ça-
l›flmalar ve hedefleri anlat›ld› ve
"Eme¤imizle Var›z Hakk›m›z› ‹sti-
yoruz" kampanyas›na kat›l›m ça¤r›-
s› yap›ld›. Faruk Kad›o¤lu'nun bant
törenindeki konuflmas› "Yaflas›n
Ölüm Orucu Direniflimiz, Devrim
Sehitleri Ölümsüzdür" sloganlar›yla
karfl›lan›rken, MKP gerillalar› da
an›ld›. fienlik Grup Canlar, Cesi ve
Ayfer, Fatma ve Süleyman'›n Zaza-
ca ve Türkçe türküleri ile son buldu. 

Piknik ve Halk fienliklerinde 

Mücadele Ça¤r›lar›



Irak’›n iflgaliyle, Ortado¤u’da
ABD’nin önündeki tüm engeller,
bir bir y›k›lacakt›. Bu “domino tafl›”
teorisine göre, ilk bitecek direnifl de
Filistin direnifli olacakt›. Çünkü em-
peryalizme göre, direniflin sürmesi-
nin nedeni, ‹srail siyonizminin zul-
mü, iflgali de¤ildi, “Filistin’de terö-

rü Saddam yönetimi besliyordu...”

Irak iflgal edileli yaklafl›k iki y›l
oldu. ABD’nin imparatorluk planla-
r›, flimdi Ortado¤u’da çok daha güç-
lü bir direniflle karfl› karfl›ya. 

‹flgalci ABD, Irak’ta direnifli ge-
riletmeye yönelik manevralar›ndan
etkili bir sonuç alamad›. Tersine di-
renifl iflgalcilere ve iflbirlikçilerine
darbeler vurmaya devam ediyor. 

Amerikan ordusu direniflin oda¤›
olan kentlere yönelik operasyonlar›-
n› aral›ks›z sürdürüyor. Son operas-
yonlar 17 Haziran’da Ramadi’ye ve
Karabila’ye karfl› bafllat›ld›. Binler-
ce askerin kat›ld›¤› operasyonlarda
onlarca Irakl›’n›n katledildi¤i aç›k-
land›. Bir yandan katliamlar› sürdü-
ren ABD, bunlarla direnifli k›rama-
yaca¤›n› görmüfl olarak, bir yandan
da görüflmeler yoluyla direnifli “uz-
laflma”ya çekmeye çal›fl›yor. 

Askeri eylemlerin yan›s›ra, fark-
l› türde eylemler de gerçeklefltirili-
yor. Geçen hafta Bakuba’da doktor-
lar, polis ve askerlerin bask›lar› ne-

deniyle greve ç›kt›lar. Musul’da 17-
20 Haziran aras›nda hapishanelerde-
ki kad›n tutsaklar›n serbest b›rak›l-
mas› için gösteriler yap›ld›. Gösteri-
ler sonucunda iflgal yönetimi 21 ka-
d›n tutsa¤› b›rakmak zorunda kald›.

❖
ABD napalm kullan›yor; 22-

23 Haziran’da Brüksel’de 82 ülke
ve “uluslararas›” kurumun kat›ld›¤›
bir “Irak zirvesi” topland›. Toplant›-
n›n resmi gündemi, “Irak’a yap›la-
bilecek katk›lar›n görüflülmesi” idi;
ama herkes biliyor ki, as›l gündem
Irak direniflinin nas›l k›r›laca¤›d›r. 

Emperyalistler ve iflbirlikçileri-
nin oluflturdu¤u platform, Irak’taki
kukla hükümetin desteklenmesi ka-
rar› ald›. ‹çlerinde Türkiye’nin de
oldu¤u kat›l›mc›lar, kukla hükümeti
desteklemenin iflgali desteklemek
anlam›na geldi¤ini elbette iyi bili-
yorlard›. Kukla hükümete verilecek
ekonomik, siyasal destekle direnifli
zay›flatma hesaplar› yap›yorlar. Ne
var ki, Irak direnifli zaten bafl›ndan
itibaren kendi gücü temelinde gelifl-
ti, ABD’nin iflgal ortaklar›n›n say›-
s›n›n artmas› bir fleyi de¤ifltirmeye-
cektir. 

❖
‹flgal ortaklar›n› ço¤altma zirvesi;

Irak iflgali, bafl›ndan itibaren bom-

balar kadar yalanlar›n da kullan›ld›-
¤› bir iflgal olarak geçti tarihe. “Irak
yalanlar›” üzerine kitaplar yaz›ld›
ama hala baflka yalanlar ortaya ç›k-
maya devam ediyor. 

fiimdilik aç›¤a ç›kan son yalan:

“ABD’nin, Irak’ta kulland›¤›

napalm bombalar› konusunda ‹n-

giltere’ye yanl›fl bilgi verdi¤i ve ül-

kede bu silah› kullanmad›¤›n› söyle-

di¤i ortaya ç›kt›.”

Ama Irak’ta napalm bombas›
konusunda yalan söyleyen sadece
ABD de¤ildi. ABD’nin, Irak’ta na-
palm kulland›¤›n› ö¤renen ‹ngiltere
Savunma Bakan› ve baz› ‹ngiliz
milletvekillerinin de “genel seçim-
ler nedeniyle” bunu halktan gizle-
dikleri ortaya ç›kt›. 

“Seçim sonras›” yap›lan aç›kla-
mada ise 2003’te sadece 3 gün için-
de 30 adet napalm bombas› kulla-
n›ld›¤›, Felluce katliam›nda da na-
palmlar›n kullan›ld›¤› ortaya ç›kt›.

❖
Emperyalist “bar›fl”, Filistin’de

yine iflas›n efli¤inde; ‹srail Baflba-
kan› fiaron ve Filistin Baflbakan›
Abbas aras›nda 22 Haziran’da yap›-
lan görüflme, her konuda anlafl-
mazl›kla sonuçland›.  

Emperyalistlerin Abbas’› des-
tekleyerek yapt›¤› hesaplar, iflgal ve
direnifl gerçe¤ine çarp›yor yine.
Gazze’den çekilen ‹srail, Bat› fie-
ria’da 700 iflgal evi daha yapaca¤›n›
ve Gazze sahiline yeni bir duvar in-
fla edece¤ini aç›klayarak, iflgali ya-
yarak sürdürmekte kararl› oldu¤unu
gösterdi. Filistin halk›na direnmek
ve savaflmak d›fl›nda hiçbir alterna-
tif yoktur yine. 
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Irak, Filistin Direnifli:

ABD’nin aflamad›¤› barikat

Filistinli çocuklar, Siyonizmin
duvar›na karfl› geçen hafta

bir protesto gösterisi yapt›lar.

Irak'ta ‹flgale Hay›r Koordi-

nasyonu, 18 Haziran’da Taksim
Meydan›'nda yapt›¤› eylemle, 50
y›ld›r Anadolu topra¤›nda bir düfl-

manl›k üssü olarak duran ‹ncirlik
Üssü’nün kapat›lmas›n› istedi.

Koordinasyon ad›na konuflan
Grup Yorum üyesi Cihan
Keflkek, ‹ncirlik Üssü'nün
1954’te aç›ld›¤›n› ve 50
y›ld›r ABD taraf›ndan ya-
p›lan birçok sald›r›da kul-
lan›ld›¤›n› vurgulad›. 

‹ncirlik Üssü’nün 50.
y›l› nedeniyle bir eylem
de legal sol partiler ve
DKÖ’lerin kat›l›m›yla ‹n-
cirlik’te yap›ld›.
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‹kitelli Temel Haklar, taraf›ndan
‹kitelli Tepeüstü Mahallesi'nde 15
Haziran günü gecekondu y›k›mla-
r›yla ilgili halk toplant›s› yap›ld›. El
ilanlar› ve camiden yap›lan anons-
larla toplant›ya ça¤r› yap›l›rken, Te-
peüstü Camisi'nin avlusunda ger-
çeklefltirilen toplant›ya, 250 gece-
kondu sahibinin yan›s›ra, Av. Ersin
Dere ve Alibeyköy Y›k›ma Karfl›
Ça¤r› Komisyonu üyesi fievket Av-
c› konuflmac› olarak kat›ld›. 

‹kitelli Temel Haklar Baflkan
Yard›mc›s› Mehmet Özdemir'in ge-
cekondu y›k›mlar› için bakanlar ku-
rulunun ald›¤› karar ve bu karara
karfl› birlikte mücadele edilmesi ge-
rekti¤ini anlatan konuflmas›n›n ar-
d›ndan, Avukat Ersin Dere sözald›.

Dere gecekondu sahiplerinin yasal
haklar› ve bar›nma hakk› için nas›l
bir hukuki mücadele verilmesi ge-
rekti¤ini anlat›rken, bar›nma hakk›-
n›n herkes için oldu¤unu ve bunun
için direnmenin bir hak oldu¤unu
dile getirldi. 

Ard›ndan fievket Avc›, Alibey-
köy ve di¤er y›k›m hedefindeki ge-
cekondulardan sözederek, bütün
mahallelerde y›k›mlara karfl› birlik-
te mücadele ça¤r›s› yapt›. Avc›'n›n
konuflmas› halk taraf›ndan alk›fllarla
karfl›land›. 

Albayraklar-AKP ittifak›

Toplant›da sözalan Tepeüstü
Mahallesi halk›n›n hemen tümünün

vurgulad›¤› nokta, evlerinin, bölge-
nin Albayraklar Grubu’nun ç›karla-
r› için y›k›laca¤›yd›. Daha önce de
yaflanan bir süreçtir bu. 

AKP hükümeti döneminde öze-
lefltirmeler, ihaleler, kredilerle ihya
olan Albayraklar, koltu¤un nimetle-
rinden böyle yararlan›yor. ‹slamc›
iktidar ile, islamc› sermaye kolkola,
halk› soka¤a atmak istiyorlar. 

Ancak, bu toplant›n›n nabz› da
gösterdi ki, iflleri o kadar kolay ol-
mayacak. Toplant›da oluflturulan y›-
k›ma karfl› mücadele komisyonu ça-
l›flmalar›n› sürdürürken, halk›n ken-
di evlerini savunma kararl›l›¤›, y›-
k›m için gelecek olanlar›n karfl›s›n-
da öfkeye ve direnifle dönüflecektir.

‹kitelli Halk›: YIKIMA GEÇ‹T

VERMEYECE⁄‹Z!

Ça¤dafl Hukukçular 

Derne¤i’nde 

Yeni Yönetim
18 Haziran tarihinde bafllayan

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i
(ÇHD) 8. Ola¤an Genel Kurulu
19 Haziran günü yap›lan seçimle
sona erdi.

56 delegenin kat›ld›¤› genel
kurulda verilen önergeler do¤rul-
tusunda;  Eskiflehir'e sevk edilen
U¤ur Kaymaz ve babas› Ahmet
Kaymaz'›n öldürülmesi ile ilgili
dava vekil olarak izlenmesi ve
Dersim'de gerçeklefltirilen operas-
yonlarda 17 kiflinin katledilmesi
olay›n›n olufl fleklinin araflt›r›lma-
s› için bir heyetin görevlendiril-
mesi gibi kararlar al›n›rken, H.
Yüksel Biçen baflkanl›¤›ndaki
yeni yönetim flu isimlerden
olufluyor: Kaz›m Bayraktar, Filiz
Kalayc›, Selçuk Koza¤açl›, Elvan
Olkun, Özgür Y›lmaz, Cemre To-
pal, Rahflan Aytaç Sala, Ülkü Ak-
baba, Hüseyin Aslan, Mehmet
Horufl, Behiç Aflç› ve Sevim Akat.

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yar-
d›mlaflma Derne¤i (TAYAD)'›n Anka-
ra Abdi ‹pekçi Park›'nda tecrite karfl›
yapt›klar› oturma eylemi sürüyor. 

TAYAD'l› Aileler bugüne kadar
her türlü bask›ya ra¤men direniflin d›-
flar›daki sesi, solu¤u oldular. Yafll› be-
denleriyle evlatlar›n›n yanlar›ndaki
yerlerini bir an olsun terketmeyen ai-
leler, zulmün baflkentinde tecrit ifl-
kencesi ve 119 ölüm gerçe¤ini anlat-
maya devam ediyorlar. 

‹ki y›la yak›n bir süredir devlet ai-
lelerin direniflini bitirmek için her tür-
lü yola baflvursa da TAYAD'l›lar ha-
pishanelerdeki yak›nlar›ndan ald›kla-
r› güçle "tecrit son bulana, ölümler

durdurulana kadar direnece¤iz"

kararl›l›¤›ndan biran olsun vazgeç-
mediler. 

Bu hafta da Abdi ‹pekçi'de her
hafta oldu¤u gibi, direnifl vard›. Bu
hafta da yüzlerce Ankaral› F tiplerin-
deki tecrit iflkencesi ve ölümlerden
haberdar oldu.

Abdi ‹pekçi Direnifli Sürüyor



50

26 Haziran 2005 / 06

Küçükarmutlu’da bulunan Pir
Sultan Abdal Kültür Derne¤i Sar›-
yer fiubesi, 19 Haziran günü Sar›yer
Çay›rbafl› Stadyum'unda "Dostluk
ve Dayan›flma Konseri" düzenledi. 

Etkinli¤in sunuculu¤unu yapan
Tayfun Talipo¤lu, “Bu Davet Bi-
zim" ve “33 Kurflun” fliirleriyle aç›-
l›fl› yaparken, Dernek Baflkan› Mu-
ammer fiimflek, gecekondu halk›
olarak Anadolu'nun çeflitli yörele-
rinden, daha iyi yaflama umuduyla
geldiklerini belirterek, birlik ve be-
raberliklerini hiç kaybetmediklerini
vurgulad› ve “flimdi bizi y›llard›r

yaflad›¤›m›z bu yerlerden sürgün

etmeye çal›fl›yor-

lar. Hiçbir yere

g i t m e y e c e ¤ i z .

Biz insanca ya-

flamak istiyo-

ruz" dedi. 

Konsere çok
say›da kurum ve
kifli davet edilir-
ken, halk, s›k s›k
“Sar›yer Bizimdir

Bizim Kalacak” sloganlar› att›.
Nurgül Atefl, Selahattin Akarsu ve
Nurettin Güleç’in türkülerinin
ard›ndan yeniden sahneye ç›kan
Tayfun Talipo¤lu, TAYAD'l›lar›n
kendisini ziyaret etti¤ini hat›rlata-
rak, çok duyguland›¤›n› ifade etti ve
TAYAD'l›lar›n konser alan›nda
stand açt›¤›n› duyurdu. Talipo¤lu,
Kemal Özer'in o¤lu mapus olan bir
anan›n duygular›n› dile getirdi¤i
"Nas›ls›n" fliirini de TAYAD'l›lar
için okudu. 

PSAKD Sultanbeyli fiubesi Se-
mah Ekibi ve Tokat Almus Derne¤i
Hubyar Semah Ekipleri de deyifller

eflli¤inde semah döndüler.
Daha sonra sahneye ç›kan Suavi,

flark›lar›n› söylemeye bafllamadan
önce, "bugün tecrite karfl› bir müca-
dele veriliyor ve TAYAD bu müca-
delenin bugün temsilcisi. Onlar›n
mücadelelerine sayg› duyuyorum"
diyerek, Trabzon'da yaflanan linç gi-
riflimine de¤indi. Suavi, "Bu Mem-
leket Bizim" türküsünü söylemeden
önce flöyle konufltu:

“Tabi ki, tecrite, insanl›k d›fl› uy-

gulamalara sessiz kalmak, insanl›k

d›fl›d›r, kabul edilemez. Selam olsun

bu yolda yürüyenlere". 

Kitle Suavi ile coflarken, ard›n-
dan sahneye ç›kan Grup Yorum, ilk
olarak, Armutlu halk›n›n mücadele-
sinin yaratt›¤› "Sevcan" isimli tür-
küyü söyledi. "Kondulardan gelmi-
fliz” türküsü, hep bir a¤›zdan söyle-
nirken, yüzlerce kiflinin halaylarla
efllik etti¤i türkülerini seslendirdi. 

Sa¤anak ya¤mura ra¤men 1000
kiflinin izledi¤i konser, Nilüfer Sar›-
tafl’›n türküleri ve deyiflleriyla sona
erdi.

Gazi’de bulunan muhtarlar›n ve Gazi Temel Haklar
Derne¤i'nin organize etti¤i "1. Geleneksel Yaz fienli¤i"
18 Haziran Cumartesi günü, Gazi Orman›'nda yap›ld›. 

Yaklafl›k 3500 kiflinin kat›ld›¤› flenlikte yap›lan aç›l›fl
konuflmas›nda halk›n birli¤i ve kardeflli¤ine vurgular
yap›ld›. 

fienli¤in gerçeklefltirilmesindeki eme¤inden dolay›,
Gazi Temel Haklar Derne¤i ad›na Selda Yefliltepe'ye
plaket verilirken, flenlik alan›nda çeflitli kurum ve yay›-
nevlerinin standlar› aç›ld›. TAYAD, ‹dil Kültür Merkezi

ve dergimiz de açt›klar› standlarda, dergi ve kitap sat›fl-
lar› yapt›lar ve tutsaklar›n ürünlerini sergileyerek direni-
flin bir baflka cephesini Gazi halk›na ulaflt›rd›lar.

Konuflmalar›n ard›ndan, Ferhat Tunç, Emre Sal-
t›k,Tolga Sa¤, Yeninur Ada, Nurettin Güleç, Ali Asker
ve Ayd›n Öztürk türkü ve flark›lar›n› seslendirdiler, Ga-
zi halk› türkülere efllik ederken halaylar çekti. 75. Y›l
Mahallesi Muhtar› Sedat Çetintafl, bu tür etkinliklerin
birlik ve dayan›flman›n geliflmesine olan katk›s› üzerine
bir konuflma yapt› ve “birli¤imizi güçlendirelim” dedi.
Semah gösterisi ve fliir dinletileri de flenlikte yeralan
di¤er etkinliklerdendi. 

Ayr›ca, flenli¤in bafl›nda, Dersim'de flehit düflen
MKP’liler için sayg› duruflu yap›ld›. Sonuna do¤ru ise,
bir grup DHP’li flehitleri selamlayan sloganlar atarak
yürüyüfl yapt›.

Binlerce Gazili fienlikte Bulufltu

‘Birli¤imizi güçlendirelim’

Armutlu Cemevi fienli¤i

‘Selam olsun direnenlere’

kültür


