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Katillerin akland›¤›, korundu¤u,
ödüllendirildi¤i bir ülkede 

susmak, zalime onay vermektir!

Zam Zulüm ‹flkence

‹fiTE AKP

ZZaammllaarraa KKaarrşşıı 

GGüüccüümmüüzz BBiirrlliiğğiimmiizzddiirr

HALK 
ADALETS‹Z 

KALMAZ

Kar maskeliler katletti
Hukuk cüppeliler aklad›!

19 Aral›k Katliamc›lar›n›n
Hamisi AKP’dir!

Türkiye’de
Adalet Nas›l

‹flliyor ?



Büyük Ölüm Orucu Direnifli’nin 60. flehidiydi. Oligarfli-
nin tahliye rüflvetine dayanan manevras›n› bozanlar-
dan biri olarak, tahliyesinden sonra da direnifli sürdü-
rerek ölümsüzleflti. 1956 do¤umluydu. Devrimcili¤e
sempatisi Mahirler’le bafllad› ve o günden itibaren 25
y›l›n›n her an› mücadele içinde, örgütlülük içinde ge-
çen bir devrimci oldu. Bu 25 y›lda, defalarca iflkence-
lerden geçti, tutsakl›klar yaflad›, say›s›z görevler üst-

lendi. Son üstlendi¤i görev, Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler sald›r›s›n-
da, 1. Ölüm Orucu Ekibi direniflçisi olarak sald›r›n›n önünde barikat olmakt›.
14 Temmuz 2001’de, 12 Temmuz’da katledilen efli ‹brahim Erdo¤an’›n ölüm
y›ldönümünden iki gün sonra flehit düfltü. 

SSeevvggii EERRDDOO⁄⁄AANN

15 Temmuz 1996’da hapishanelerde sürmekte olan
ölüm orucu direniflini desteklemek için ‹stanbul Gültepe
merkezine yönelik bir bask›ndan sonra, Telsizler Ma-
hallesi’nde bir evde kuflat›ld›lar. Oligarflinin sald›r›s›na
sloganlar›yla ve ateflle karfl›l›k verdiler. Çat›flma sonun-

da dört devrimci flehit düflerken, ev sahibi Han›m Gül,
evden d›flar› ç›karken polis taraf›ndan yaralanarak has-
taneye kald›r›ld›. Hastanede yine polis taraf›ndan 22
Temmuz’da katledildi. Hasan Hüseyin, Amasya Gü-
müflhac›köy’de do¤du. Gümüflhac›köy Lisesi’nde DLMK

çal›flmas› içinde ve halkevi faaliyetlerinde yerald›.

1996’da halk›n adaletini uygulamak için savaflç› oldu.

Gülizar, Sivas Kangal’a ba¤l› Topard›ç Köyü’ndendi.

Devrimci mücadeleyle köyüne gelen gerillalar arac›l›-

¤›yla tan›flt›. Çal›flmak için geldi¤i ‹stanbul'da mücade-

le saflar›na kat›ld›. Emine, Ankara'n›n Ayafl ‹lçesi’nde

do¤du. Mücadeleye Hacettepe Üniversitesi’nde Dev-

Genç saflar›nda bafllad›. Önce Ankara Dev-Genç Komi-

tesi'nde, sonra bölgede görevler ald›. 1996’da bir kur-

tulufl savaflç›s›yd›. Ali, 1975’te Tokat Zile’de do¤du.

Muharrem Karakufl flehit düfltü¤ünde o bir savaflç› oldu.

Israrla ekiplerinin ad›n›n Muharrem Karakufl olmas›n›

istemiflti. Han›m Gül, O en zor günlerde dahi Parti-

Cephe'ye kap›s›n› açan bir yi¤it Anadolu kad›n›yd›. 

GGüülliizzaarr fifi‹‹MMfifiEEKK EEmmiinnee TTUUNNÇÇAALL AAllii EERRTTÜÜRRKK HHaann››mm GGÜÜLL

15 Temmuz 1994’de Sivas’›n
Zara ‹lçesi k›rsal›nda Kanl›çay›r
Köyü Otluçimen Mezras›’ndaki
çat›flmalarda flehit düfltüler.

1965 Malatya Hekimhan do-
¤umlu olan Nihat, ‘78’de dev-
rimci düflüncelerle tan›flt›. Ö¤ret-
men olarak içinde yer ald›¤›
devrimci mücadelede, 1993 Ha-
ziran’›nda gerilla saflar›na kat›l-
d›. Ahmet Karlangaç K›r Birli-
¤i’nde Komutan Yard›mc›s› oldu.
1970 Antakya do¤umlu olan
Gülnaz, mücadele saflar›na
1980’lerin ortalar›nda kat›ld›.
1993 yaz›nda da Sivas da¤lar›na

ad›m atarak gerilla saflar›nda yerini
ald›. 1974 Sivas do¤umlu olan Murat, ‘91’de k›sa bir süre baflka bir siyasetin
saflar›nda yer ald›ktan sonra, ayn› y›l devrimci hareket saflar›nda yerini ald›. ‘91
yaz›nda gerillaya kat›ld›. 1961 Bursa Gemlik do¤umlu olan Osman, lise y›llar›n-
da devrimcilerle tan›flt›. 7 y›l tutsak olarak kald›. ‘91’de gerillaya kat›ld›.

NNiihhaatt fifiAAHH‹‹NN

MMuurraatt KKAAYYMMAAKK

GGüüllnnaazz SSAARRIIOO⁄⁄LLUU

OOssmmaann SSÖÖNNMMEEZZ

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
11 TTemmuz-17 TTemmuz

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

1965 Marafl do¤umlu R›za, ‹stanbul Anadolu Yakas› emek-
çilerinin mücadelesinde yerald›. 92 Haziran’›nda Halk›n
Gücü Gazetesi’nde çal›flmaya bafllam›flt›.

RR››zzaa GGÜÜNNEEfifiEERR

14 Tem-
muz
1979’da
“Emper-
yalizme,
faflizme,
pahal›l›¤a
ve iflsizli-

¤e karfl› mücadele” kampanya-
s›nda bildiri da¤›t›rken jandar-
malar taraf›ndan taranarak
katledildi.

HHüüsseeyyiinn AAKKSSOOYY

Devrimci ha-
reketin bir ta-
raftar› olarak
mücadeleye
kat›ld›.
1990’da gitti-
¤i Alman-
ya’da da mü-

cadelenin aktif bir emekçisi olarak
çal›flt›. 15 Temmuz 2001’de ra-
hats›zl›¤› sonucu aram›zdan ayr›ld›. 

‹‹sskkeennddeerr EERROO⁄⁄LLUU

12 Eylül
sonras› y›l-
larda ce-
zaevi dire-
nifllerinde
onurlu bir
mücadele
verdi. Tahli-

ye olduktan sonra çal›flt›¤› iflyerin-
de 16 Temmuz 1988’de elek-
trik çarpmas› sonucu kaybettik.

BBaahhaattttiinn ‹‹fifiCCAANN

1968 Malat-
ya Kürecik
do¤umludur.
Mücadeleye
1989’da ‹s-
tanbul Yeni-
bosna’da ka-
t›ld›. Son ola-

rak milis üyesiydi.  16 Temmuz
1993’de ‹stanbul fiirinevler’de ‹s-
tanbul polisi taraf›ndan sokak orta-
s›nda kurflunlanarak katledildi.

KKeemmaall AAYYGGÜÜLL

14 Temmuz 1992’de ‹stanbul
Kas›mpafla’da bulunduklar› üs
kuflat›ld›, çat›flarak flehit düfltü-
ler. Nurten, 1970 Elaz›¤ do¤um-
lu, Kürt milliyetindendir. Ocak
1992’den itibaren SDB örgütlen-
mesi içinde görev ald›. ‹smail,
1972 Giresun do¤umludur ve

1991’den itibaren SDB üyesi olarak görev ald›.

NNuurrtteenn DDEEMM‹‹RR ‹‹ssmmaaiill AAKKAARRÇÇEEfifiMMEE

HHaassaann HHüüsseeyyiinn OONNAATT

33y›l öönce bbas›n yyay›n aala-
n›nda kkesintisiz bbir mmü-
cadelenin ddevam› oolarak
bafllam›flt›k YYürüyüfl’e...
Bu aaç›dan YYürüyüfl oola-
rak çç›k›fl›m›z 33 yy›l öönce
olsa dda, ggerçekte kkökleri
1970’lere ddayanan bbir mmücadelenin ssür-
dürücüsüydük...

DDikensiz bbir yyolda dde¤il, ffaflizm kkoflullar›n-
da ssürdürecektik yyürüyüflümüzü... TTopla-
t›lacak, yyasaklanacak, ççeflitli bbiçimlerde
engellenecek, bbask›larla, iiflkencelerle,
hatta ppolis kkurflunlar›yla kkarfl›laflacak-
t›k...

GGeçen 33 yy›l iiçinde bbunlar›n hhemen ttümünü
yaflad›k. TTüm bbask› vve eengelleme ççabala-
r›na rra¤men yyazmay›, ddüflüncelerimizi, üül-
kemiz vve ddünya ggerçeklerini hhalk›m›zla
paylaflmay› ttek bbir ssay› oolsun aaksatma-
dan ssürdürdük. YYürüyüflümüz eengellene-
memeliydi, eengellenmesine iizin vvermedik.

TTicari aamaçlarla çç›kmam›flt›k. AAmac›m›z,
halk›m›za ssömürü vve zzulüm ddüzeninin
gerçeklerini vve aayn› zzamanda kkurtuluflun
yolunu ggöstermekti. BBunun iiçin, hhalka
ulaflman›n hher yyolunu kkullanmal›yd›k. BBu
yollardan bbirisi eellerimizde YYürüyüfl, gge-
cekondularda, ookullarda, hhalk›n ooldu¤u
her yyere ggerçekleri dde ttafl›mal›yd›k. HHer
türlü eengele rra¤men ttafl›d›k. 

GGerçeklerin dde¤erini bbiliyorduk, bbunun iiçin
gözalt›lar, iiflkenceler, ssokaklarda kkur-
flunlanmalar ppahas›na ggerçekleri hhalka
ulaflt›rmaya ddevam eettik. BBu mmücadelede
birçok ookurumuz ggözalt›na aal›nd›, iiflken-
celer ggördü, ttutukland›. OOkurlar›m›zdan
Ferhat GGerçek 77 EEkim 22007’de ppolis
kurflunuyla vvurularak ffelç kkald›.

BBüromuz, ddüzenin ppolis ggüçleri ttaraf›ndan
bas›l›p, aarflivimizden, bbilgisayarlar›m›za

kadar eel kkonuldu, ttalan eedildi. FFa-
kat, bbir ggelene¤in ttemsilcileriydik
ve bbunlar› iilk kkez yyaflam›yorduk.
Faflizmin zzulmüne kkarfl› ddireniflle
cevap vvererek, hhakl›l›¤›m›z›, mmefl-
rulu¤umuzu ssavunduk.

EEmperyalizm iiflbirlikçisi ooligar
flinin iiktidarda ooldu¤u, ffa-

flizmle yyönetilen bbir üülkede yyafla-
yan ddevrimcilerdik. EElbette, yyay›n
politikam›z› dda, üülkemizin bbu gger-
çekleri bbelirleyecekti. ÖÖyle dde ool-

du. YYay›nlar›m›zda, hhalk›m›z›, bba-
¤›ms›zl›k, ddemokrasi vve ssosyalizm iiçin
mücadeleye çça¤›rd›k.

SSömürü vve zzulmün ooldu¤u, ss›n›f ffarkl›l›kla-
r›n›n ooldu¤u bbir üülkede ttarafs›zl›k ddiye bbir
fleyin oolmad›¤›n›n bbilincindeydik, bbu bbi-
linçle, bburjuvazinin ttarafs›zl›k yyalanlar›-
n›n eetkisinde kkalmadan, nnet oolarak hhalk-
tan yyana ttaraf oolduk. ÜÜlkemizde zzengin-
ler vve yyoksullar vvard›. BBiz ssömürücü zzen-
ginlerin kkarfl›s›nda, yyoksullar›n ssesi ool-
duk. ÜÜlkemizde, KKürt hhalk›na yyönelik
ulusal bbask› uuygulan›yordu. BBiz uulusal
bask›n›n kkarfl›s›nda, KKürt hhalk›n›n KKendi
Kaderini TTayin HHakk›’n›n ssavunucusu ool-
duk. SSaflar›m›z KKürt hhalk›n›n ssaflar›yd›.
Ülkemizde, bbaflta AAleviler oolmak üüzere
çeflitli iinançlar üüzerinde bbask› uuygulan›-
yordu, bbiz iinançlar üüzerindeki bbask›lar›n
karfl›s›nda, AAlevi hhalk›n yyan›nda oolduk.
Ülkemizde hhak  vve öözgürlükler ssorunu
vard›, bbiz ffaflizmin bbask›lar›n›n kkarfl›s›n-
da, hhaklar›n vve öözgürlüklerin ssavunucusu
olduk.

33y›l öönce bbafllad›¤›m›z yyürüyüflümüzü aayn›
bilinç, aayn› aanlay›fl, aayn› kkararl›l›kla ssür-
dürüyoruz. ÜÜlkemizde aadaletsizlikler,
haks›zl›klar, bbask›, ssömürü vve zzulüm vva-
roldukça, YYürüyüfl’ümüz dde vvar oolacakt›r.
Faflizmin ççabalar› bbunu eengellemeye yyet-
mez. BBürolar›m›z› bbasabilirler, ttüm oola-
naklar›m›za eel kkoyabilirler, kkeyfi bbir flflekil-
de yyay›nlar›m›z› ddurdurabilirler, ffakat YYü-
rüyüfl bbunlardan iibaret dde¤ildir, YYürüyüfl
bir aanlay›fl vve ddünya ggörüflüdür vve YYÜRÜ-
MEYE DEVAM EDECEKT‹R.
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A
daletten vazgeçme-

yece¤iz diye yazm›flt›k

geçen hafta. “Adaletsiz kal-

mayaca¤›z” diye devam

ediyoruz. Bize adaletsizli-

¤i ““ddoo¤¤aall”” bir fleymifl gi-

bi kabul ettirmek istiyorlar; t›pk›

yoksullu¤u, t›pk› sadakayla yafla-

may›, t›pk› emperyalizme ba¤›ml›l›-

¤› kabul ettirmek istedikleri gibi.

Fakat bunlar›n hiçbirini kabul etmi-

yoruz. Adaletsizli¤e mahkum olma-

y› da kabul etmeyece¤iz. Er ya da

geç, flu ya da bu biçimde, adalet te-

celli edecektir. Adaletin yerine gel-

mesinin önündeki engel, bizzat dü-

zenin kendisiyse, o takdirde o engel

de afl›lacakt›r. Bundan emin oldu¤u-

muz için, büyük bir kesinlikle

“adaletsiz kalmayaca¤›z” diyoruz. 

B
izim gibi ülkelerin ““kkaannaayyaann

yyaarraallaarr››”” çoktur. Çünkü, em-

peryalizme ba¤›ml›l›k ve faflizm,

hayat›n her alan›n› halk için bir bas-

k› ve zulüm cenderesine çevirir. So-

runlar çözümsüz b›rak›l›r ve kan-

grenleflir. ““KKaannaayyaann yyaarraa”” deyimi-

nin bazen e¤itim için, bazen trafik

için, bazen do¤al afetler veya hasta-

neler veya hapishaneler için kulla-

n›l›r. Daha baflka konular için de

kullan›ld›¤›na tan›k olmufluzdur.

Fakat e¤er bir yaradan söz edilecek-

se, en büyük ve en çok kanayan ya-

ran›n aaddaalleett oldu¤u tart›flmas›zd›r.

Çünkü adaletsizlik, bu sistemin en

karakteristik özelli¤idir.  

HH
üükküümmeettlleerr ddee¤¤iiflfliirr,, aaddaalleettssiizz--

lliikk aayynn›› kkaall››rr.. Bu neden böyle-

dir denilirse, adaletsizlik sadece

savc› ve hakimlerden, sadece flu ya

da bu partinin niteli¤inden de¤il,

sistemden kaynakl› bir sorundur...

19 Aral›k’ta iktidarda DDSSPP,, AANNAAPP,,

MMHHPP koalisyonu vard›, onlardan

sonra AAKKPP iktidara geldi. Her

ikisinin de 19 Aral›k’a bak›fl› ve

katillerin aklanmas›na iliflkin

politikas› de¤iflmedi. Bunlardan

önce de birçok hükümet gördük;

onlar›n da hepsi ayn› politikala-

r›n uygulay›c›s›yd›. 

T
am 28 kifli; 19-22 Aral›k

günlerinde katledildi hepsi.

fiimdi bize onlar› unutmam›z›

dayat›yorlar. Onlar ad›na adalet

istemekten vazgeçmemizi dayat›-

yorlar. Oysa adalet, yaln›z düne da-

ir de¤il, bugüne ve gelece¤e dair bir

sorundur. “Yarg›ya güvenmemizi”

istiyorlar. Fakat yarg›n›n nas›l kul-

lan›lan, yönlendirilen bir mekaniz-

ma oldu¤unu da bizzat kendileri

gösteriyorlar.  

“
Yarg›ya güvenmek laz›m”, “yar-

g›ya sayg› duymak laz›m” sözle-

ri, laikçi ve fleriatç› kesimler aras›n-

da adeta nöbetlefle kullan›l›yor.

AKP’ye karfl› aç›lan kapatma dava-

s› söz konusu oldu¤unda, sahte laik-

çiler, AKP ve çevresine “yarg›ya

güven”in diyorlar. “EErrggeenneekkoonn””

operasyonu söz konusu oldu¤unda

bu kez, roller de¤ifliyor, AKP’liler

ba¤›ms›z yarg›ya güvenmek laz›m

söylemine sar›l›yorlar. Ve ikisi de

yalan söylüyor, riyakarca davran›-

yor, takiyye yap›yorlar. Hay›r oli-

garflinin yarg›s›na, oligarflinin ada-

letine güvenmiyoruz. Güvenmemizi

gerektirecek tek bir neden, tek bir

kan›t da gösteremez kimse.   

1
2 Eylül Cuntas›’n›n fiilen iflba-

fl›nda oldu¤u 1980-1983 aras›n-

da ülkemizde dara¤açlar› kuruldu,

iflkencehanelerde, sokaklarda, ha-

pishanelerde insanlar katledildi. Fa-

kat flu bir gerçek ki, bu dönemde

katledilenlerin say›s›, 1980’lerin so-

nundan bafllay›p 1990’larda ve

2000’lerde devam edecek olan in-

fazlar, katliamlar yan›nda küçük bir

rakam olarak kalacakt›. 1980’lerin

sonlar›ndan bugüne kadar infazlar-

da, katliamlarda, kaybetmelerde,

faili meçhullerde kaç kifli katledildi;

kesin rakamlar› yok. Fakat infazla-

r›n binleri aflt›¤›, kay›plar›n bine

yaklaflt›¤›, faili meçhullerin de on

bini aflk›n oldu¤u genel kabul gören

rakamlard›r.

1
990’lar›n ikinci yar›s›ndan itiba-

ren yaflad›¤›m›z hapishane katli-

amlar›n›n da Türkiye tarihinin ön-

ceki dönemlerinde benzeri yok.

1995’te Buca’da, 1996 bafl›nda Üm-

raniye Hapishanesi’nde katliamlar

yap›ld›. 1996’da hücre tipi dayat-

mas› sonucu 12 tutsak ölüm orucun-

da öldü.  Devlet bu direniflin hemen

ard›ndan Diyarbak›r Hapishane-

si’nde, 1999’da Ankara Ulucan-

lar’da, 2000’de Burdur ve Berga-

ma’da katliam sald›r›lar› düzenledi.

Sadece bu sayd›¤›m›z olaylarda, 3399

ttuuttssaakk öldü. Buna 19 Aral›k’da 2288

tutsa¤›n daha eklenmesiyle rakam

67’ye ulaflt›. Tecrit zulmünün de-

vam etti¤i süreçte ise ölen tutsakla-

r›n say›s› 116611’’ee ulaflt›... 

B
ütün bu rakamlar ortadayken,

bunlar ne salt ““iinnssaann hhaakkkk›› iihh--

llaallii”” kavram›yla, ne sadece hhaappiiss--

hhaannee ppoolliittiikkaallaarr››yyllaa izah edilemez.

Bu rakamlara, infazlar›n, faili meç-

hullerin, kay›plar›n rakamlar› ek-

lendi¤inde ortaya ç›kacak tablo,

Türkiye gerçe¤idir. Rakamlara bir

de bu katliamlar›n yyaarrgg›› ttaarraaff››nn--

ddaann aakkllaannmmaass››nn›› ekleyin. O zaman

Türkiye gerçe¤i çok daha do¤ru bi-

çimde anlafl›lacakt›r. Anlafl›lacakt›r

ki, bu katliamlar, halk› sindir-

me, devrim mücadelesini yo-

ketme amaçl› bir politikan›n te-

zahürüdür. Yarg› da bbuu ppoolliittii--

kkaayyaa ttaabbii kk››ll››nndd››¤¤›› için, sözü

edilen tarzda kararlar vermek-

tedir.  

ÜÜ
llkkeemmiizz ggeerrççee¤¤ii oodduurr kkii,,

binlerce insan›n devlet ta-

raf›ndan katledildi¤i bu ülkede,

iflkencede adam öldürmekten,
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denilen operasyonlar›n adaletle
ilgisinin olmad›¤›n›n da 

kan›t›d›r.



infazdan, katliamdan, kaybetmek-

ten hapishanelerde yatan tek bir po-

lis, jandarma yoktur. Tek bir subay,

polis flefi yoktur. ‹flte ülkemiz ger-

çe¤ini en tart›flmas›z biçimde ortaya

koyan olgulardan biri de budur.

Türkiye, aaddaalleettssiizz kkaallmm››flfl ööllüülleerr

yyuurrdduudduurr..

D
üzenin adaletine güvenenler, o

adaletten hala beklentisi olan-

lar, bu tabloya baks›nlar yeter. Bize

de bu düzen içinde yeralmay› öne-

renler, kömürleflmifl cesetleri, bin-

lerce, onbinlerce ölümüzü unutma-

m›z› söylüyorlar. Dahas›, ölmeye ve

yine adaletsiz kalmaya devam et-

memiz demektir bu. 

‹
nfaz davalar›, gözalt›nda ölüm da-

valar›, faili meçhul davalar›, yüz-

lercesinde katiller ya beraat ettirile-

rek, ya zaman afl›m›ndan kurtar›ld›-

lar, ya komik cezalarla kapat›ld› da-

valar... Bu ülkede infazlarda, gözal-

t›nda, faili meçhullerde katledilenler

üç befl de¤il, birkaç yüz de¤il, on-

binlercedir ve adaletsizlik, bir ur gi-

bi büyümektedir bu topraklarda...

Bunlar ayn› zamanda ““EErrggeennee--

kkoonn ooppeerraassyyoonnuu”” denilen ope-

rasyonlar›n aaddaalleettllee iillggiissiinniinn ooll--

mmaadd››¤¤››nn››nn da kan›t›d›r.

E
vet, yukar›da sözünü etti¤i-

miz infazlar, kaybetmeler,

Ergenekon’un, ya da daha do¤ru

bir adland›rmayla kontrgerilla-

n›n iflleridir. Fakat, gözalt›na al›-

nan generallere bunlar›n hiçbiri

sorulmayacakt›r. AKP, onlara bu

zulmü soramaz. Çünkü AKP de

onlardan geride de¤ildir zulüm-

de. ‹nfazlar, iflkenceler, katliam-

lar, AKP iktidar›nda da sürmek-

tedir. Ve yine AKP iktidar›nda,

infazc›lar›n, iflkencecilerin, katliam-

c›lar›n “yarg›” eliyle kurtar›lmas›

politikas› da sürmektedir. Bugün

“Ergenekoncu” diye gözalt›na al›-

nan generallerden birine karfl› eska-

za devrimcileri katletmekten bir da-

va aç›lsa, o generali kurtarmaya ilk

koflacak olan yine AKP’dir. Bundan

kimsenin kuflkusu olmas›n. AKP ve

Generaller aras›nda, süren bu savafl,

iflbirlikçilerin, vatan hainlerinin bir-

biriyle savafl›d›r. Bu çat›flma, sömü-

rücülerin kendi aras›ndaki bir çat›fl-

mad›r. Ve aç›k ki, vvaattaann hhaaiinnlleerrii--

nniinn,, ssöömmüürrüüccüülleerriinn aarraass››nnddaakkii

ççaatt››flflmmaaddaann ddeemmookkrraassii vvee aaddaalleett

çç››kkmmaazz.. 

A
KP, hukuku mu uygulamak is-

tiyor; gözalt›na almas› gere-

kenler, birkaç generalle s›n›rl› de¤il.

Kenan Evren’den bafllayarak Yaflar

Büyükan›t’a kadar gelin. Halka ve

devrimcilere karfl› hayata geçirilen

tüm “And›ç”lar›, “Psikolojik hare-

kat planlar›”n› yapan ve uygulayan-

lar›n yakas›na yap›fl›n. Mehmet

A¤ar’dan bafllayarak Ramazan Ak-

yürek’lere kadar gelin. Yüzlerce ka-

y›b› kimlerin, nas›l, hangi kurumla-

r›n emirleriyle kaybetti¤ini sorufltu-

run ve o soruflturmada aç›¤a ç›kan

isimleri toplay›n evlerinden. Bak›n

o zaman eski ve yeni MGK’lardan,

eski ve yeni Genelkurmay’dan, eski

ve yeni hükümetlerden kimse d›fla-

r›da kalmaz!

‹
flte ancak o zaman adalet için bir

ad›m at›lm›fl olunur. Fakat sözünü

etti¤imiz bu ad›m, bu düzenin asla

atamayaca¤› bir ad›md›r. Çünkü bu

oligarflik düzenin kendini yoketme-

siyle özdefl olur. 

A
dalet için mücadele, tarihin en

eski mücadele konular›ndan bi-

ridir, belki ekmek kavgas› kadar es-

kidir. Bu yüzden eekkmmeekk ve aaddaalleett

kavgas› hep içiçe olagelmifltir tarih

boyunca. Bazen ekmek karfl›s›nda

adaletsizli¤e raz› olmas› dayat›ld›

kitlelere. Bazen, hem ekmeksiz,

hem adaletsiz kalmak. Bugün daya-

t›lan ikisinin de yoklu¤udur. Ekmek

yerine sadaka, adalet yerine burjuva

yarg›s›n›n kararlar›yla yetinmemiz

isteniyor. Ne ekmeksizli¤e, ne ada-

letsizli¤e boyun e¤ilemez. Ama

bunlar›n içinde de daha önemli

olan, adaletsizli¤e boyun e¤memek-

tir. Çünkü, adaletsizli¤e boyun e¤-

mek, onursuzlu¤a, geleceksizli¤e,

sürü olmaya, zulüm görmeye onay

vermektir. Buna onay vermeyece-

¤iz... Düzenin hukuku, “devletin

bekas›” ad›na, emperyalizm iflbir-

likçili¤ini, sömürü soygun talan dü-

zenini korumay› kendine görev

edinmifltir. Hukuktan insan› ç›kar›r-

san geriye hiçbir fley kalmaz. ‹nsa-

n›n katledildi¤i, sadakayla afla¤›lan-

d›¤›, zulmün akland›¤› bir hukuk

düzeni kabul edilemez. Burada salt

hhuukkuukkii mmüüccaaddeellee ddee yetmez. As›l

mücadele edilmesi, as›l yokedilme-

si gereken, böyle bir hukuku hakim

k›lan düzenin kendisidir. 

B
afltaki benzetmeden devam eder-

sek; adaletsizlik, kanayan bir ya-

raysa e¤er, bu yaray› tedavi edecek

tek fley, devrimdir. Oligarflinin siste-

mi içinde, geçici baz› pansuman-

lar yap›labilir, fakat yara asla iyi-

leflmez. Yara hergün büyür, de-

rinleflir. Yarg›n›n adaleti yerine

getirebilecek bir yarg› haline ge-

lebilmesi için, onun ss››nn››ffssaall nniittee--

llii¤¤iinniinn de¤iflmesi gerekir. Göre-

vini, adaletin yerini bulmas›n›

sa¤lamak olarak de¤il de, oligar-

flinin düzenini tehlikeye sokan

güçleri bertaraf etmek olarak be-

lirleyen bir yarg›, her fleyi yapa-

bilir, ama asla adaleti sa¤laya-

maz. Burjuvazinin yarg›s›n›n k›-

l›c›, yoksullara, muhalif güçlere,

devrimcilere karfl› kullan›lan bir

silaht›r. Burjuvazinin adaletinin ggöö--

zzüü ddee bbaa¤¤ll›› ddee¤¤iillddiirr.. Düzenin efen-

dileriyle düzenin ezdiklerini ay›rde-

der ve ikisine farkl› davran›r. Düzene

hizmet edenlerle, düzene karfl› ç›-

kanlar› da ay›rdeder ve her ikisine

farkl› farkl› davran›r. Biz de 70 mil-

yon olarak gözümüzü açmal›y›z.

Adaleti bu düzenden bekleyemeye-

ce¤imiz aç›k oldu¤una göre, adalet-

siz kalmamak için yapaca¤›m›z fley;

düzeni kökten de¤ifltirmektir. 
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Düzenin hukuku, “devletin
bekas›” ad›na, emperyalizm 

iflbirlikçili¤ini, sömürü soygun
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de yetmez. Mücadele edilmesi

gereken bu hukuku hakim
k›land›r. 



Yukar›daki resim, 27 yafl›nda

genç bir kad›na aitti. Seyhan Do-

¤an’d› ad›. 18 Aral›k 2000 günü, yol-

dafllar›yla birlikte gülen, flakalaflan,

faflizme karfl› direnen tutsaklardan

biriydi. 19 Aral›k’ta 6 kad›n› diri diri

yakt›lar Bayrampafla Hapishane-

si’nde. Onlardan biri Seyhan Do-

¤an’d›. Ondan geriye, oligarflinin

vahfletinin belgesi olan bu foto¤raf

kald›. 5 kad›n tutsaktan daha geriye

kalanda ayn› böyle kömürleflmifl ce-

setlerdi. 7 erkek tutsa¤›n da ölüsü ç›-

kar›lm›flt› Bayrampafla Hapishane-

si’nin kap›s›ndan. 

Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkeme-

si’nde görülen dava, iflte bu foto¤ra-

f›n davas›yd› asl›nda. 

TTüürrkkiiyyee CCuummhhuurriiyyeettii’’nniinn yyaarr--

gg››ss››,, devletin, hapishanelerdeki tut-

saklar› kurflunlayabilece¤ine, bom-

balarla parçalay›p, gaz bombalar›yla

bo¤abilece¤ine, diri diri yakabilece-

¤ine karar verdi. 

Türkiye Cumhuriyeti yarg›s›, tari-

he kömürleflmifl cesetler b›rakan vah-

fleti, ““ZZAAMMAANN AAfifiIIMMII””yla kurtar-

d›... Ve elbette herkes flunu bilmelidir

ki; zzaammaann ““aaflflmm››flfl”” de¤il, aaflfl››rr››llmm››flfl--

tt››rr.. 

Bayrampafla Hapishanesi katli-

am›yla ilgili dava, 1166 TTeemmmmuuzz

22000011’de aç›lm›flt›. 77 yy››ll ggeeççttii..  

Mahkeme bu 7 y›lda, çok kap-

saml› araflt›rmalar yapt›¤›, yüzlerce

san›¤›, tan›¤› çok ayr›nt›l› bir flekilde

dinledi¤i için davay› “zaman›nda”

bitirememifl de¤ildir. Tam tersine,

katliamc›lar› kurtarmak için, tüm

bunlar yap›lmamas›na ra¤men, dava

uzat›ld›kça uza-

t›lm›flt›r. 

‹kincisi ve da-

ha önemlisi, kkaatt--

lliiaammcc››llaarr,, ddaahhaa

bbaaflflttaann ““kkuurrttaa--

rr ›› ll mm ›› flfl ”” ll aa rr dd ›› ..

Kat l iamc›lar ›n

zaman afl›m›yla kurtar›ld›¤› dava,

“Bayrampafla katliam› davas›” olarak

an›lsa da, asl›nda bu davada KKAATTLL‹‹--

AAMM SSUUÇÇUU yarg›lanm›yordu. Dola-

y›s›yla KKAATTLL‹‹AAMMDDAANN DDOOLLAAYYII

SSUUÇÇLLAANNAANN kimse de yyookkttuu..

Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkeme-

sindeki bu davada; 11446600 aasskkeerr iillee

115555 ggaarrddiiyyaann ssaann››kktt››.. 

FFaakkaatt bbiirriinncciissii,, askerlerin komu-

tanlar›, gardiyanlar›n müdürleri, yani

onlara iflkence, katliam, zulüm emri

veren durumdakiler yoktu. ‹‹kkiinncciissii,,

bu asker ve gardiyanlara yönelik da-

va da ““kkaattlliiaamm””ddaann de¤il, ““ttuuttuukklluu

vvee hhüükküümmllüülleerree kkööttüü ddaavvrraannmmaakk,,

ggöörreevvlleerriinnii kkööttüüyyee kkuullllaannmmaakk””tan

dolay› aç›lm›flt›.  

12 ölü, 55 yaral›!

Bayrampafla’daki 19 Aral›k ope-

rasyonunun bilançosu buydu ve öl-

dürme ve yaralamalar için aç›lm›fl bir

dava yoktu. 

Katliamc›lar, bbaaflflttaann aklanm›flt›

yani. Düzenin hukukçular›, bafltan

katliamc›lar› meflru ve mazur gör-

müfllerdi. 

BBuu mmeekkaanniizzmmaaddaann vvee bbuu
zziihhnniiyyeetttteenn aaddaalleett çç››kkaarr mm››??

Bayrampafla Hapishanesi’ndeki

19 Aral›k katliam› davas›nda;

-- 77..55 yy››llddaa 1111 hhaakkiimm ddee¤¤iiflflttii.. 

- Davan›n seyrinde iktidar›n ho-

fluna gitmeyen ifller yapan ssaavvcc››llaarr

ggöörreevvddeenn aall››nndd››.. 

-- 1166 ssaann››¤¤››nn ssoorrgguussuu bbiillee yyaapp››ll--

mmaadd››.. 

-- ‹‹ssttaannbbuull VVaalliillii¤¤ii üç y›l boyunca

mahkemenin yaz›lar›n› cevaps›z b›-

rakt›.

-- TTSSKK vvee EEmmnniiyyeett GGeenneell MMüü--

ddüürrllüü¤¤üü,, çok çeflitli gerekçelere, ya-

salara s›¤›narak, katliamla ilgili gö-

rüntüleri, operasyona kat›lan görevli-

lerin isimlerini ve di¤er belgeleri,

bilgileri vermediler. 

Bir devlet düflünün ki, yasamas›,

yürütmesi ve yarg›s›yla bir katliam›

aklamak için el birli¤i etmifl. Hangi-

sini hangisine flikayet edeceksiniz?

‹ktidarlar›n, bu ve benzeri dava-

larda, “devleti zan alt›nda b›rakma-

yacak”, “devlete her zaman gereke-

cek elemanlar›n› deflifre etmeyecek”

ve “polisin askerin elini so¤utmaya-

cak” kararlar› ç›kartt›rmak için bask›,

tehdit, sürgün, her yola baflvurdukla-

r› bilinmektedir. 

UUlluuccaannllaarr HHaappiisshhaanneessii katli-

am›n› soruflturmakla görevli TBMM

‹nsan Haklar› Komisyonu üyelerin-

den ANAP’l› Sebgetullah Seydao¤-

lu, bizzat komisyon baflkan› taraf›n-

dan raporlar›n, belgelerin gizlendi¤i-

ni, ard›ndan da Adalet Bakan› Hik-

met Sami Türk’ün kendilerine bask›

yapt›¤›n› aç›klam›flt›. Mecliste bunu

yapan, alt kademe bürokratlar›na,

memurlar›na neler yapmaz? Hiçbir

fley yapamasa, görev yerini de¤iflti-

rir; Bayrampafla davas›nda defalarca

oldu¤u gibi.. 

Fakat, art›k gelinen noktada, sav-

c›lar, hakimler üzerinde faflist ikti-

darlar›n ek bir bask› uygulamas›na

istisnalar d›fl›nda pek gerek de kal-

mam›flt›r. Bu düzenin hukukçular›n›n

“devletin ç›karlar›” söz konusu oldu-

¤unda, hhuukkuukk rraaffaa kkaalldd››rr››llaabbiilliirr di-

ye düflünen bir zihniyete sahip ol-

duklar›n› art›k herkes biliyor. Onla-

r›n önceli¤i hukuk de¤il.

Bayrampafla’da yüzleri kar maske-

li katillerin zihniyeti de hiç kuflku yok

ki ayn›yd›. Onlar da katlederken, va-

tan›, büyük tehlikelerden koruduklar›-

n›, “vatan hainlerini” öldürdüklerini

düflünüyorlard› muhtemelen. 

Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkeme-

si’nin zaman afl›m› karar›, iflte bu an-

lamda, ““kkaarr mmaasskkeelliilleerriinn yyaapptt››¤¤››
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Nas›l ‹flliyor
??

KKaarr mmaasskkeelliilleerr KKaarr mmaasskkeelliilleerr kkaattlleettttii!!kkaattlleettttii!!
hhuukkuukk ccüüppppeelliilleerr hhuukkuukk ccüüppppeelliilleerr aakkllaadd››!!aakkllaadd››!!



iiflfliinn,, hhuukkuukk ccüüppppeessii aalltt››nnddaa ddeevvaamm

eettttiirriillmmeessii””nden baflka bir anlama

gelmemektedir. 

Kar maskeliler, yüzleri her ne ka-

dar gizlenmifl de olsa, bu ülkenin res-

mi güvenlik güçleriydi ve onlar›n bu

ülkenin caddelerinde ““kkaahhrroollssuunn iinn--

ssaann hhaakkllaarr››”” diye yürüdükleri bilini-

yordu. Hukuk cüppesi giyen ve “ada-

leti” temsil etmek konumunda olan-

lar da bu kararlar›yla “devletin ç›kar-

lar› söz konusuyda, kahrolsun hu-

kuk” demifl oluyorlar. 

Katliam› düzenleyenler, “teröre

karfl› savafl” ad›na katlettiler, “terö-

rün etkinli¤ine son verip devlet otori-

tesini tesis etmek” ad›na diri diri

yakt›lar, ddüüzzeenniinn hhuukkuukkççuullaarr›› da te-

röre karfl› hukuksuzlu¤u meflru göre-

rek katilleri kurtard›...

Ölüm mangalar›n›n ve hukukçu-

lar›n iflbirli¤i, bu kadar aç›k ve bu ka-

dar yak›nd›r. 

ZZaammaann nnaass››ll vvee 
nneeyyee ggöörree aaflfl››yyoorr??.... 

Türkiye Cumhuriyeti’nin adale-

tinde, hangi davalar ve hangi tür sa-

n›klar için “zaman afl›m›” olaca¤›,

yyaazz››ll›› oollmmaayyaann bbiirr yyaassaa mmaaddddeessii

gibidir. 

Zaman afl›m› çok kullan›lan bir

uygulamad›r. E¤er yarg›, san›¤›n

kurtar›lmas›na karar vermiflse ve an-

cak deliller de o kadar kolay ortadan

kald›r›lamayacak gibiyse, o hallerde

“zaman afl›m›” girer devreye. Kan›t-

lar vard›r, suçlunun suçu aç›kt›r ama

iflte “zaman” yetmemifltir bir hüküm

vermeye. Bu durumda kurtar›lmas›

gereken san›k, ister iflkenceden, kat-

liamdan, ister h›rs›zl›ktan, doland›r›-

c›l›ktan yarg›lan›yor olsun; farket-

mez; zzaammaann aaflflaarr!! 

Davalar, duruma göre, h›zla biti-

rilebilece¤i gibi, kaplumba¤a ad›m-

lar›yla da ilerleyebilir. Bu da adaletin

tecellisiyle de¤il, düzenin hukuku-

nun ssuubbjjeekkttiiff vvee ssiiyyaassaall kkaarraarrllaarr››yy--

llaa ilgilidir. ‹ncelemeler, hangi du-

rumlarda yap›l›r, hangi durumlarda

yap›lmaz; bunu belirleyen de ayn›-

d›r... Hukuk her durumda s›n›fsald›r

ve her durumda siyasald›r. Fakat

onun kendi içindeki tutarl›l›¤›n› be-

lirleyen en az›ndan düzenin kendi

mant›¤› içindeki yasall›¤a uymas›d›r.

Ülkemiz hukukunda buna da pek

rastlanmaz. “Zaman afl›m›” ise bu

noktada en keyfi kullan›lan hukuk

uygulamalar›ndan biridir. Yasa, bu

keyfiyete imkan verecek flekilde dü-

zenlenmifltir. Zaman afl›m›n›n, katli-

amc›lar›n soyguncular›n hizmetinde

kullan›lmas› amaçlanm›flt›r. Tüm bu

zulüm ve soygun suçlular›n›n dava-

lar›nda zaman afl›m› söz konusu olur-

ken, oottuuzz yy››lldd››rr süren Devrimci Sol

Ana Davas›’nda niye bir türlü “za-

man aflmaz” mesela?..

DDüüzzeenniinn yyaassaallaarr››nn››nn

ççii¤¤nneennmmeessii,, ddüüzzeenniinn yyaarrgg››ss››

ttaarraaff››nnddaann mmeeflflrruu ggöörrüüllddüü

19 Aral›k günü, Türkiye’nin tam

20 hapishanesine birden sald›r› dü-

zenlendi. Zaten devletin elinde tut-

sak olan insanlara karfl›, binlerce

bomba, kurflun kullan›ld›. 19-22 Ara-

l›k günleri boyunca süren operasyon-

da 28 tutsak katledildi. 237 tutsak,

yaraland›, ki bu sadece hastaneye

kald›r›lan tutuklu-hükümlü say›s›d›r;

gerçekte iflkenceden geçirilmeyen,

flu veya bu boyutta yaralanmayan tek

bir tutsak kalmam›flt›. 

6’s›n›n diri diri yak›ld›¤›, bir ço-

¤unun gaz bombalar›yla veya kur-

flunlarla katledildi¤i otopsi raporla-

r›yla aç›¤a ç›kt›. Tutsaklar›n vurdu¤u

iddia edilen askerlerin de yine kendi-

leri taraf›ndan vuruldu¤u kan›t ve ta-

n›klarla ortaya konuldu. Sonunda ba-

z› subaylar, bunu kendileri de itiraf

ettiler. 

Operasyon s›ras›nda ““iinnssaann bbuu--

lluunnaann yyeerree aattmmaayy››nn››zz”” yaz›l› yüzler-

ce gaz bombas›n›n tutsaklar›n üzeri-

ne at›ld›¤› belgelendi. Tutsaklar› ya-
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AAvvrruuppaa BBiirrllii¤¤ii,, AAKKPP’’yyii hhiimmaayyee

eettmmeekkllee mmeeflflgguull!!

Bayrampafla katliam›yla ilgili da-

van›n bu flekilde sonuçlanmas›  kar-

fl›s›nda mutlak bir sessizlik ve tav›r-

s›zl›k içinde kalan kesimlerden biri

de Avrupa Birli¤i ve Avrupa Birlik-

çiler oldu. 

19 Aral›k katliam›n›n en vahfli bi-

çimde hayata geçirildi¤i ve en çok

tutsa¤›n katledildi¤i yer olan Bay-

rampafla davas›n›n sonucu, onlar› ne

hukuk, ne insan haklar› ad›na hiç il-

gilendirmiyordu anlafl›lan. Oysaki

Avrupa Birli¤i, haftalard›r AKP’nin

kapat›lmas›na karfl› “demokrasi”

ad›na karar üstüne karar al›p, gün

afl›r› demeçler yay›nl›yordu. ‹çteki

AB’ciler ise, darbeye karfl› ç›kma

ad›na demokratl›k flampiyonu kesil-

mifllerdir günlerdir. 

Bu nas›l demokrasi, bu nas›l de-

mokratl›k öyleyse? 12 kiflinin katle-

dilmesinin sorumlular›n›n yarg›lan-

mas› ve cezaland›r›lmas›, demokrasi

kapsam›na girmiyor mu? AKP’ye

aç›lan kapatma davas› anti-demokra-

tik de, katillerin

“zaman afl›-

m›”yla kurtar›l-

mas›, anti-de-

mokratik de¤il mi?

*

19 Aral›k katliam›n› ““aannllaayy››flflllaa””

karfl›lam›flt› Avrupa Birli¤i. Sadece

ve sadece, Bayrampafla Hapishane-

si’nde tutsaklara karfl› uygulanan

fliddeti “afl›r› dozda” bulmufllard›.

Ama onda bile riyakard›rlar; öyle

ya, o afl›r› dozun yarg›lanmas›yla bi-

le ilgili de¤iller. 

AB, katliama onay verdi¤i gibi,

davay› da görmezden geliyor. Çünkü

ssuuçç oorrttaa¤¤››.. Çünkü, suç orta¤›ndan

da ötede, katliam›n teflvikçisi. Çün-

kü, ülkemizde devrimci mücadele-

nin sindirilmesini isteyenlerin bafl›n-

da, Avrupa emperyalizmi geliyor. F

Tipleri, emperyalizmin program›yd›.

Türkiye’nin AB’ye girmesinin bede-

lini halk ve devrimciler ödüyor. AB

sömürgecili¤ini pekifltirmek için

devrimcilerin tasfiye edilmesi gere-

kiyordu ve 19-22 Aral›k katliam›, F

Tipi hapishaneler, bu tasfiyenin birer

basama¤› olacaklard›. Ve hala bunu

hedefledikleri için,   devrimcilerin

katledilmesine onay veren tutumlar›-

n› sürdürüyorlar.  

AB’nin ve AB’cilerin 
Utanç Verici Suskunlu¤u



kan ve ne oldu¤u bilinmeyen özel

baz› kimyasal silahlar›n kullan›ld›¤›

tan›klar›n anlat›m›yla kesinleflti. Ve

bütün bunlar, yarg› için ““aarraaflfltt››rrmmaa,,

ssoorruuflflttuurrmmaa vvee cceezzaa”” konusu yap›l-

mad›. 

28 ölü görmezden gelinerek, 'kö-

tü muamele', 'görevi kötüye kullan-

ma' gibi suçlamalarla davalar aç›ld›.

Fakat bunun yan›s›ra, katliam sald›-

r›s›nda sa¤ ve yaral› kurtulan yüzler-

ce tutsak hakk›nda, “devlet güçlerine

mukavemetten devlet mal›na zarar

vermeye ve asker öldürmeye kadar”

uzanan bir dizi suçlamayla onlarca

y›ll›k a¤›r hapis cezalar› istenen da-

valar aç›ld›.  Ki bu davalar›n hepsi,

““ddiirreennmmee hhaakkkk››””nn›› yok etmeye yö-

nelik davalard›. Tutsaklar›n suçlana-

bilece¤i baflka hiçbir fley yoktu çün-

kü. Çarp›c› bir örnektir, yine 19 Ara-

l›k’ta Bayrampafla Hapishanesi’nde

bulunan tutsaklar›n yarg›land›¤› ve

yine Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkeme-

si'nde görülen davada, s›k s›k de¤i-

flen hakimlerden biri olan NNeeccllaa AAss--

llaann,, tutsaklar›nm suçlar›n›n kan›t›

olarak emanette bulunan 3333 ççuuvvaall

eeflflyyaann››nn incelenmesine karar vermifl

ve çuvallar aç›ld›¤›nda görülmüfltü

ki; dava dosyas›n›n “suç delilleri”,

tutsaklara ait kitaplardan, dergiler-

den, defterlerden, mektuplardan, foto

albümlerinden olufluyordu. 

Hapishanelerdeki zulme karfl› di-

renifl, içeride oldu¤u kadar, d›flar›da

da sürdürülüyordu ve bunun sürdü-

rüldü¤ü yerlerden biri de Küçükar-

mutlu’ydu. Küçükarmutlu’ya karfl› 5

Kas›m 2001'de ““‹‹kkiinnccii 1199 AArraall››kk

ooppeerraassyyoonnuu”” düzenlendi ve ayn› ha-

pishanelerdeki gibi, gaz bombalar›-

n›n, kimyasal bombalar›n, ifl makine-

lerinin kullan›ld›¤› operasyonda dört

kifli katledildi. Küçükarmutlu katli-

am›na iliflkin soruflturma ve davan›n

seyri de, ayn› 19 Aral›k gibi olacakt›.

Katliamc›lar hakk›nda soruflturmaya

gerek görülmezken, sald›r›ya maruz

kalanlar hakk›nda dava aç›ld›. 

Kar maskeliler ve hukuk cüppeli-

ler; görevlerini yerine getirirken giy-

dikleri üniformalar birbirinden farkl›

görünse de, görevleri “bbiirr”. Farkl›

e¤itimlerden geçmifl ve farkl› mes-

leklerde görünüyor olsalar da “zihni-

yetleri” de “bbiirr”. Devrimcileri yo-

ketmek, halk›n mücadelesini sindir-

mek için gaz bombalar›n› veya huku-

ku kullan›yor olsalar da “iiflfl”leri bir. 
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‹talyan Baflbakan›
Silvio Berlusconi, geçti-
¤imiz günlerde yapt›¤›
bir konuflmada yarg›-
ya iliflkin düflüncesini
flöyle ortaya koyuyordu: ““YYaarr--
gg›› ddeemmookkrraassiinniinn kkaannsseerriiddiirr””...... 

Berlusconi, gerçekte tüm
burjuvazinin, faflist yönetim-
lerin zihniyetine tercüman ol-
maktad›r. Temelde yarg›ya
bak›fl aç›lar› budur. Faflizmde
yarg›, esas olarak ve sadece
halk› zapt-› rapt alt›na almak
için bir kurumlaflmad›r. Yarg›-
n›n yetki alan› düzenin sahip-
lerine uzanmamal›d›r. Burju-
va demokrasisinde tarihsel
geliflimi içinde, yarg›y› kitleler
nezdinde inand›r›c› k›labil-
mek, kitlelerin düzen d›fl›nda
bir adalet aray›fl›na yönelme-
sini engellemek için, yarg›,
k›smen bir eflitlik ve yans›zl›k
görünümü içerir. S›n›fsal nite-
li¤i faflizmdekiyle ayn› olmak-
la birlikte, sistem içindeki ye-
ri ve iflleyifli farkl›d›r. Bu gö-
rünümünü sürdürmek için za-
man zaman düzenin sahipleri-
ne, yöneticilerine de “dokuna-

bilir” bu yarg›. Burjuvazi ve
burjuvazi ad›na yönetenler,
düzenin uzun vadeli ç›karlar›
aç›s›ndan bunu de¤ifltiremese-
ler de, her dönem bundan ra-
hats›z olmufllard›r.  Berlusco-
ni hiç de yeni olmayan bu ra-
hats›zl›¤› veciz bir flekilde ifa-
de ediyor. Ve bu söz ortaya
koyuyor ki, Berlusconi’nin ba-
k›fl aç›s›, “iyi fleyler yapt›¤›n›”
düflündü¤ü faflist lider MMuussssoo--
lliinnii’den farkl› de¤ildir. 

Fakat dedi¤imiz gibi, Ber-
lusconi-Mussolini’nin bak›fl
aç›s› da, tüm burjuvalar›n, fa-
flistlerin bak›fl›d›r. 

“fiu insan haklar›, demok-
rasi olmayacak ki, Kürt soru-
nunu iikkii hhaaffttaaddaa ççöözzeerriimm”” di-
yen generalleri hat›rlay›n. 

“Hapishaneler sorununu
iki kilo siyanürle çözerim” di-
yen kafa yap›s›n› hat›rlay›n.

Demokrasinin, insan hakla-
r›n›n kendileri için bir aayyaakk

bbaa¤¤›› oldu¤u, generallerin, po-
lislerin zihniyetlerinin de¤ifl-

meyen ifadesidir. Katliamc›-
lar›n, birçok kez, “hheemm vvaa--
ttaann iiççiinn ccaann››mm››zz›› tteehhlliikkeeyyee
aatt››yyoorruuzz,, bbiirr ddee yyaarrgg››llaann››yyoo--
rruuzz”” diye yak›nd›klar›na ta-
n›k olunmufltur. Bu yak›n-
man›n kayna¤›, hizmetinde
olduklar› düzenin verdi¤i bu

bak›fl aç›s›d›r. 

Turgut Özal’dan Süleyman
Demirel’e kadar, iflkencelere,
infazlara yönelik elefltiriler
karfl›s›nda ““bbuu eelleeflflttiirriilleerrllee
ppoolliissiimmiizziinn eelliinnii ssoo¤¤uuttmmaayyaa--
ll››mm”” diyen bak›fl aç›s›yla da
Berlusconi’nin sözlerinin
muhtevas› ayn›d›r. 

Faflizm asl›nda sadece yar-
g›y› da de¤il, parlamentoyu,
bas›n› da ““ddeemmookkrraassiinniinn kkaann--
sseerrii”” olarak görür. Onlar, te-
melde sömürü düzeninin uzun
vadeli ç›karlar›na hizmet
ederken, bazen “demokrasi
gere¤i” sömürücülere geçici
ayak ba¤› da olurlar. Bu nok-
tada burjuvazi, onlardan ya
tamamen kurtulmaya, e¤er
bu mümkün de¤ilse, onlar› et-
kisizlefltirmeye çal›fl›r. 

Bundan dolay›, burjuvala-
r›n düzeninde gerçek anlamda
bir adalet tecelli etmez. 

Yarg› ddemokrasinin 
kanseridir

Sorunlar // ÇÇözümler



TAYAD’l› Aileler 28 Haziran

günü Taksim Tramvay dura¤›nda 19

Aral›k katliam operasyonunda jan-

darmaya aç›lan davada zamanafl›m›

karar› verilerek dosyan›n kapat›l-

mas›n› protesto eden bir eylem yap-

t›lar. 

Yap›lan eylemde katliamdan gö-

rüntülerin bulundu¤u "Katliamc›lar

Yarg›lans›n" pankart› aç›l›rken,

pankartta 19 Aral›k katliam›nda

Bayrampafla Hapishanesi'nde gö-

revli olan Jandarma Binbafl› Zeki

Bingöl'ün "Bayrampafla Cezaevi

Gerçe¤i" kitab›ndan operasyon ile

ilgili bir al›nt›ya yer verilmesi dik-

kat çekti.

Aç›klamadan önce TAYAD Bafl-

kan› Mehmet Güvel k›sa bir konufl-

ma yapt›. Güvel konuflmas›nda  kat-

liamc›lar›n aklanmaya çal›fl›ld›¤›n›,

19 Aral›k Katliam› sonras›nda gös-

termelik olarak jandarmalara aç›lan

davan›n zaman afl›m›na u¤rat›ld›¤›-

n› söyleyerek bu davan›n operasyo-

nun planlar›ndan biri oldu¤unu ve

adalet aray›fllar›n› süreceklerini be-

lirtti. 

TAYAD’l› Aileler ad›na Tülay

Eski’nin okudu¤u aç›klama esna-

s›nda s›k s›k "19 Aral›k Katliamc›-

lar› Yarg›lans›n!" "19 Aral›k Katli-

am›n› Unutturmayaca¤›z!" ve

"Adalet ‹stiyoruz" sloganlar› at›ld›.

Eski yapt›¤› aç›klamada flunlara de-

¤indi:

“Katledenlerin, diri diri yakanla-

r›n; kimyasal gaz kullanarak insan-

lar› öldürenlerin cezaland›r›lmama-

s› için her fley yap›l›yor. Ya y›llarca

bulunam›yorlar, üstelik baflka bir

devlet kurumundan maafllar›n› al-

maya devam ettikleri halde buluna-

m›yorlar, ya göstermelik aç›lan da-

valar zamanafl›mlar› ile ortadan kal-

d›r›l›yor, ya da beraat ediyorlar. Bu-

nun bir iktidar politikas› oldu¤u tar-

t›fl›lmazd›r. Üstelik biz bir bas›n

aç›klamas› yapt›¤›m›zda, mitinge

kat›l›p taleplerimizi dile getirdi¤i-

mizde, katledilen evlatlar›m›z›n fo-

to¤raflar›n› tafl›d›¤›m›zda, katliam-

lara karfl› ç›kt›¤›m›zda en a¤›r ceza-

lar› uygulamakta geç kalm›yor yar-

g›.. Herkesin gözleri önünde ifllenen

insanl›k suçlar›n› görmeyen yarg›

demokratik haklar›n kullan›m› söz

konusu oldu¤unda en büyük “suçla-

r›” görüyor.”

Operasyona kat›lan ve katliama

kat›lanlar›n aram›zda dolaflmakta

oldu¤unu söyleyen Eski yaflananla-

r›n nas›l yönetilmekte oldu¤umuzu

ve ülkemizdeki adalet gerçe¤ini

gösterdi¤ini, zamanafl›m›n›n adalet

aray›fl›n› sonland›rmayaca¤›n› ve

katliam› unutturamayaca¤›n› ifade

etti.

Yaklafl›k altm›fl kiflinin kat›ld›¤›

eyleme Temel Haklar üyeleri ile

Emekli-Sen üyeleri ve bir grup

D‹SK üyesi sendikac› da kat›larak

destek verdiler.

Say›: 153 9TECR‹T

TAYAD’l› Aileler:
“KATL‹AMCILAR YARGILANSIN!”

Karatafl Hapishanesi’nde 
‹flkenceye Son!

Aç›ld›¤› günden itibaren keyfi uygulama ve iflken-

celerin yafland›¤› Adana’n›n Karatafl ‹lçesi’ndeki

Bölge Kad›n Hapishanesi’nde yine sald›r›lar yafland›.

‹darenin birkaç hafta önce tutsaklara yönelik gün-

deme getirdi¤i “terörist kimli¤i” uygulamas›ndan

sonra tutsaklardan Bilgen Geçgil, Karatafl Savc›l›-

¤›’na götürülürken askerlerin keyfi sald›r›s›na u¤rad›.

Geçgil, Karatafl Savc›l›¤›’nda da ikinci kez sald›r›ya

u¤rad›. Ayn› hapishanede kalan Huriye Göze de ha-

pishaneye getirildi¤i gün giriflte sald›r›ya u¤rad›. Ra-

hats›zl›¤› süren Huriye Göze bilinçli olarak hastane-

ye götürülmüyor.

Sald›r›lar üzerine TAYAD’l› Aileler 3 Temmuz

günü Adana ‹nönü Park›’nda yapt›klar› aç›klamayla

sald›r›larla ilgili bas›na bilgi verdiler. Karatafl Hapis-

hanesi’nde “keyfi uygulamalara ve iflkencelere son

verilsin” diyen TAYAD’l› Aileler çocuklar›n›n bafl›na

gelebilecek her türlü olaydan Karatafl Savc›l›¤› ve

Karatafl Hapishane idaresinin sorumlu olaca¤›n› be-

lirttiler.

Meclis’ten F Tipi Raporu:
Genelge Uygulans›n!

TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu, Tekirda¤

1 ve 2 Nolu, Edirne, Sincan 1 Nolu F Tipleri ve Sincan Ka-

d›n Kapal› Hapishanesi’nde yap›lan incelemeler sonucunda

‘fiziki imkan ve personel yetersizli¤i’ gerekçesiyle F Ti-

plerinde 10 saati aflmayacak flekilde sohbet toplant›lar› yap-

t›r›lmas›na iliflkin Adalet Bakanl›¤› genelgesinin uygulan-

mad›¤›n› tespit etti.

Komisyon haz›rlad›¤› raporu bakanl›¤a ileterek ‘Aflç›

Genelgesi’nin uygulanmas›n› istedi.

Komisyonun raporunda flu bafll›klara yer verildi:

- 45-1 Nolu Genelge ‘fiziki imkan ve personel yetersiz-

li¤i’ nedeniyle uygulanmamaktad›r. Uygulama için gerekli

koflullar yarat›lmal›. 

- Kürtçe konuflulsun.

- Kötü muamele flikayeti: Sincan F Tipi ve Kad›n

Hapishanesi’nde üst aramalar›nda yaflanan s›k›nt›lar. 

- Sevk h›zlans›n: Hastaneye sevk ifllemlerinin uzun süre

ald›¤› için hükümlü ve tutuklular›n sa¤l›k durumlar›n›n has-

taneye sevk edilene kadar kötüleflti¤i tespit edilmifltir.
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FFaattmmaa YY››llmmaazz:: 

““SSoolluu¤¤uumm TTüükkeenniinncceeyyee

KKaaddaarr DDaavvaacc››yy››mm!!””

YYüürrüüyyüüflfl:: Mahkeme sonucunu

biliyorsunuzdur. O¤lunuzu katleden-

ler, zaman afl›m›yla beraat ettirilmifl

oldu. Ne düflünüyorsunuz, ne hisse-

diyorsunuz?..

FFaattmmaa YY››llmmaazz:: Ben çocu¤u-

mun hakk›n› ar›yorum. Hayata dö-

nüfl operasyonu diyorlar bir de. Ben

kesinlikle ve

k e s i n l i k l e

bunu kabul

etmiyorum.

Hayata dö-

nüfl operas-

yonu öyle

mi olur? Öy-

le mi hayata

dönülüyor?

Bizim ci¤e-

rimizi yakt›-

lar k›z›m, ci¤erimizi söktüler bizim.

Bak 16 y›l olacak. Aral›k’›n 19’un

da 16 y›l› 2 ay geçecek. Ama ac›s›n›

sen bana sor onun. Haks›z yere gö-

türdüler tarad›lar çocuklar›m›z›. 

Para çalana, banka soyana çuval-

la adamlar paray› götürüyor, biz tele-

vizyonda gördük izledik. Bunlar af

oldu. Cezaevinin bu kap›s›ndan gir-

diler öbür kap›s›ndan ç›kt›lar. Bizim

çocuklar›m›z ne suç yapt› da tarad›-

lar? Neden tarand›? Ben sonuna ka-

dar solu¤um tükeninceye kadar da-

vac›y›m. Ben öldükten sonra benim

çoluk çocu¤um da ayn› benim gibi

devam ettirecek. Bizim etimiz t›rna-

¤›m›zd›. Ordaki çocuklar hepsi bi-

zim can›m›z evlad›m›zd›. Bir de¤il

hepsi de bir anda öldü. Ölümüzü al-

maya gittik yavrum, ölümüzü dahi

bize vermediler. “Adalet Bakanl›-

¤›’na gidin. Burda ne ifliniz var. Ne

ölüsü ar›yorsunuz burda” dediler.

Bizi tehdit ettiler. Bir hafta gittik

geldik çocu¤un ölüsünü aramaya. 

Ben çocuklar›m› öldürenin, bu

suça ortak olan›n hepsinin de ceza-

lanmas›n› istiyorum. Kap›dan kaçma

yerleri yok, ç›kma yerleri yok, yani

kap› açsa açam›yor, pencere açsa

açam›yor. Çocuklar›m›z› kapatt›lar

oraya toplu katliam yapt›lar. Yakt›-

lar, y›kt›lar, kurfluna dizdiler. Ölüle-

rine bile kurflun att›lar çocuklar›m›-

z›n. Cezaevine girerken her fleyini

ç›kartt›r›yorlar k›z›m. Bu silah ner-

den giriyor da cezaevine bizimkileri

silah atmakla suçluyorlar? Kesinlik-

le iftira ediyorlar. Çocuklar›m›z› öl-

düren kifliler soktu silah› da içeri. 

Benim çocu¤um orda hükümetin

cezaevindeydi. Suçu varsa da yat›-

yordu yoksa da yat›yordu. Neden be-

nim çocu¤umu öldürdüler? Hiiiç af-

fetmiyorum, etmem! Ben mahkeme-

nin devam etmesini istiyorum. Ço-

cuklar kan uykudayken operasyon

yapt›lar. Oyyy! 16 y›l oldu daha 6 sa-

at olmufl gibi ac›s› içimde. Biz çok

çektik yavrum çok! Bizim kulland›-

¤›m›z oylar verdi¤imiz vergiler bize

kurflun olarak geri döndü. Kesinlikle

daha oy da kullanm›yorum seçime

de gitmiyorum. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Yarg›çlara, devlete

ne demek istersiniz?..

FFaattmmaa YY››llmmaazz:: Hepsinden de

davac›y›m ben. 15 tane hakim de¤ifl-

ti davada. Yarg› ba¤›ms›z diyorlar.

Nas›l ba¤›ms›z? 15 tane hakim de¤i-

fliyor. ‹fllerine geleni devam ettiri-

yorlar. Hakiminden de hepsinden da-

vac›y›m ben. Ne gerekirse solu¤um

ç›k›ncaya kadar yapmaya haz›r›m.

Nereye giderse gitsin. Benim çocu-

¤umun hakk› yerin alt›na girip çi¤-

nenmesin. Çocuklar›m›z› öldürenle-

rin cezalanmas›n› istiyorum. 

“Zamanafl›m›”n›, Katledilenlerin Yak›nlar› ve Diri
Diri Yak›lanlar›n Yoldafllar› De¤erlendiriyor:

Hiiiç affetmiyorum, etmem! 

MMüüssllüümm GGüüddeerr:: 

““BBuu AAddaalleett PPaarraass››

OOllaannllaarr››nn AAddaalleettii””

YYüürrüüyyüüflfl:: Mahkeme sonucunu

biliyorsunuzdur. Kardeflinizi katle-

denler, zaman afl›m›yla beraat etti-

rilmifl oldu. Ne düflünüyorsunuz, ne

hissediyorsunuz?..

MMüüssllüümm GGüüddeerr:: Bu ülkede

birilerinin adelet ifllemedi¤ini ve bu

adaletin mülkü olanlar›n ve paras›

olanlar›n adaleti oldu¤unu düflünü-

yorum ve böyle inan›yorum. Bay-

rampafla Cezae-

vi’nde benim karde-

flim yat›yordu. ‹n-

sanlar hapisti, insan-

lar›m›z düflüncele-

rinden dolay› hapis-

lerde yat›rd›lar. Bu-

da yetmedi insanla-

r›m›z› öldürdüler.

Ben inan›yorum ki

devlet bunu örtbas

etse de, gelecek nesil

bunu hiç örtbas etmeyecektir. Bu

tarihte böyle gelmifltir böyle devam

edecektir tarih hep yazacak bunlar›. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Yarg›çlara, devlete

“16 y›l oldu daha 6 saat

olmufl gibi ac›s› içimde. ...Bi-

zim kulland›¤›m›z oylar ver-

di¤imiz vergiler bize kurflun

olarak geri döndü. Kesinlikle

daha oy da kullanm›yorum

seçime de gitmiyorum!”
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HHuurriiyyee TTaavvuukk:: 

““BB››rraakkmmaayyaaccaa¤¤››mm

OO¤¤lluummuunn DDaavvaass››nn››””

YYüürrüüyyüüflfl:: Mahkeme sonucu-

nu biliyorsunuzdur. O¤lunuzu kat-

ledenler, zaman afl›m›yla beraat

ettirilmifl oldu. Ne düflünüyorsu-

nuz, ne hissediyorsunuz?..

HHuurriiyyee TTaavvuukk: fiöyle bir fley

düflünüyorum, F›rat’›m Bayrampa-

fla Cezaevi’ndeydi. Çocuklar hüc-

relere gitme-

mek için ölüm

orucuna yatt›-

lar ve devlet

onlar› öldürt-

tü.  Devlet

gönderdi katil-

lerini, askerle-

rini, öldürttü-

ler çocuklar›-

m›z›. Mahke-

mede yarg›la-

ma yapmad›-

lar, mahkeme-

yi uzatt›lar.

Zaman afl›m›-

na u¤ratt›lar.

Davay›  içtikleri kanlar›n üzerine

yatmak istiyorlar. Yine bizim ölüle-

rimizi suçlu ç›kard›lar. ‹stedi¤im

tek fley devlet bana yavrumu vere-

cek benim yavrumu bana verecek.

Bayrampafla Cezaevi’ne giren ka-

tillerin cezaland›r›lmas› laz›m, ka-

tillerini gönderiyorlar öldürtüyor-

lar. 

Ben bir anneyim, ben bu ac›ya

dayanam›yorum. Benim çocu¤u-

mu, F›rat’›m› istiyorum. Bu kadar

insan ucuz de¤il. Benim yavrum eli

kolu ba¤l› devletin kilidinin alt›n-

dayd›, hapisteydi. Gidipte yakmak,

öldürmek varm›. Çocu¤umu tan›-

yamad›m morgda, kömür idi, yan-

m›flt›, kömürdü. Böyle bir evlat

dünyaya  getirmiflmi katiller. Katil-

leri bize versinler, katillerden biz

hesap soral›m. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Yarg›çlara, devlete

ne demek istersiniz?..

HHuurriiyyee TTaavvuukk: Hesab›m›z›

verecekler. Zamanafl›m›na u¤rat›n-

ca devletten ödül mü yiyorlar. Bu-

nu bofluna yapmam›fllar, ödül yer-

ler. ‹nflallah onlar›n evlad›ndan da

bir ödül yiyen olur. Devlet devlet

de¤ilki; adalet yok, hukuk yok,

devlet öldürüyor k›r›yor, devlet ya-

k›yor. Amerikanc›lar birlikte olup

yapt›lar. Amerika ‘yak’ dedi, onlar

da yakt›lar göz göre göre. Öldürdü-

ler çocuklar›m›z› ve katilleri akl›-

yorlar. Ama hiçbir zaman katilleri

ve onlar› koruyanlar› affetmeyece-

¤iz. 

Ya beni de gelip benim o¤lumu

kurflunlad›klar› gibi öldürecekler,

ya da ben biliyorum yapaca¤›m›.

Benim çocu¤umun yan›p kurflun-

lanmaya cesareti vard›. Onlar›n ce-

saretleri var m›?  Katilleri benim

yan›ma getirsinler, niye korkuyor-

lar. Cesareti varsa ben öldürdüm

katlettim desin. Ben ölsem bile ka-

tillerin peflini torunlar›m b›rakmaz,

onlara anlat›yorum kimin amcan›z

day›n›z F›rat’› katletti¤ini diye. F›-

rat bana ‘anne’ dedi ‘bizi öldüre-

cekler’ dedi ‘anne ben ölürümde

hücreye gitmem’ dedi  ve ‘benim

davam›n peflini b›rakma’ dedi ‘ben

devrimciyim’ dedi ‘ben onursuz in-

sanlara teslim olmam’ dedi ‘belki

bir daha gelmeye beni burda bula-

mazs›n. Ölürüm hücreye gitmem’

dedi ve ‘benim davam›n peflini b›-

rakma anne’ dedi. Diyorum ki b›-

rakmayaca¤›m o¤lumun davas›n›.

ne demek istersiniz?..

MMüüssllüümm GGüüddeerr:: Yarg›çlara

flunu söylemek istiyorum. Adalet

cübbesi giymekle adalet temsil

edilmez. Adalet insan›n ruhunda

ve beyninde olmal›. Bir insan›n ru-

hunda ve beyninde adalet var ise o

adaleti sonuna kadar tafl›r ve ma¤-

dur olan insan›n hakk›n› savunur

ve gerekeni yapar. Bu adalette be-

nim için ifllememifltir, yasalar de-

mokrasiler birileri için ifller, öz-

gürlük savafl› verenler için ifllet-

mezler. Eli kolu kelepçeli olan, eli

kolu zincirli olan insan›n o katli-

amda suç ifllemifl olmas› imkans›z.

Tank›yla, topuyla üzerine gider

bombalar› patlat›rlar. Ben kardefli-

min cenazesini gördüm. 16 gün

sonra  her taraf› yan›kt›. Suçlu be-

nim kardeflim de¤il, bütün yoldafl-

lar›m›z› katledenler suçludur. Suç-

lular mahkemeleri zaman afl›m›na

u¤ratanlard›r ve katledenlerdir. Bu

düzen hep katletti katletmeye de

devam edecek ama bir fley elde

edemeyecek.

Ben önce bu devletin vatanda-

fl›y›m. Bu ülkede demokrasinin

var oldu¤una inanm›yorum. De-

mokrasinin olmad›¤› ülkelerde in-

san haklar›n›n da oldu¤una inan-

m›yorum  ve flunu istiyorum. Ölen

bir sürü insan var ve herkesin ölü-

lerine sayg› duyuyorum. Art›k

bundan sonra ölüm olmas›n özgür-

ce yaflayabilelim. Do¤acak çocuk-

lar›m›z›n özgür bir ülkede kendini

ifadede edebilecekleri bir ülkede

yaflamas›n› istiyorum.

““AAmmeerriikkaa ‘‘yyaakk’’ ddeeddii,,

oonnllaarr ddaa yyaakktt››llaarr ggöözz ggöörree

ggöörree.. ÖÖllddüürrddüülleerr ççooccuukkllaarr››--

mm››zz›› vvee kkaattiilllleerrii aakkll››yyoorrllaarr

vvee hhiiççbbiirr zzaammaannddaa kkaattiilllleerrii

vvee oonnllaarr›› kkoorruuyyaannllaarr››

aaffffeettmmeeyyeeccee¤¤iizz..””

““SSuuççlluullaarr mmaahhkkeemmeelleerrii

zzaammaann aaflfl››mm››nnaa uu¤¤rraattaannllaarr--

dd››rr vvee kkaattlleeddeennlleerrddiirr.. BBuu

ddüüzzeenn hheepp kkaattlleettttii kkaattlleettmmee--

yyee ddee ddeevvaamm eeddeecceekk aammaa

bbiirr flfleeyy eellddee eeddeemmeeyyeecceekk..””
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GGüülliizzaarr ÖÖzzppoollaatt:: 

““BBiizziimm YYaaflflaadd››kkllaarr››mm››zz

AAssllaa ZZaammaann AAflfl››mm››nnaa

UU¤¤rraammaayyaaccaakk””

YYüürrüüyyüüflfl:: Zamanafl›m› karar›n›

nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

GGüülliizzaarr ÖÖzzppoollaatt:: Dava se-

kiz y›ld›r sürüyor. Sekiz y›l önce ya-

p›lm›fl bir katliam dava-

s›nda zaman afl›m›na u¤-

rat›lmas› bilinçli diye dü-

flünüyorum. Gerek devle-

tin Adli T›p gibi kendi

kurumlar›, gerekse de ya-

flayanlar›n tan›kl›klar›yla

19 Aral›k 2000 sabah›

orada aç›k bir katliam ya-

fland›¤› defalarca kez ispatland›. Bu

durumda kendilerini kurtarmak için

tek seçenekleri vard›. O da davay›

uzat›p zamanafl›m›na u¤ratarak ken-

dilerini aklayacaklard›. Bu nedenle

ülkemizdeki adalet sisteminin neye

göre iflledi¤ini bilince karar flafl›rt›c›

olmuyor. 

YYüürr üüyyüüflfl:: Yoldafllar›n›z, arka--

dafllar›n›z öldürüldü, siz yaraland›--

n›z ve flimdi bunlar› yapanlar kurta--

r›ld›, neler hissediyorsunuz?

GGüülliizzaarr ÖÖzzppoollaatt:: Davay› za-

man afl›m›na u¤ratmalar› hakl› ol-

duklar›n› göstermiyor. Ne katliam›

yaflayan bizler, ne de orada yitirdi-

¤imiz arkadafllar›m›z›n aileleri, ne

de kendisine insan›m diyen tüm

herkesin gözünde onlar katliam

yapt›lar. Katletmek için gelmifllerdi

ve katlettiler. Ancak teslim almay›

baflaramad›lar. Dava zaman afl›m›na

u¤rasa da bizim yaflad›klar›m›z za-

man afl›m›na u¤ram›yor. Arkadaflla-

r›m›z›n yanan et kokusunu duyuyo-

ruz biz hala. Bunu de¤ifltirebilirler

mi? Bizim yaflad›klar›m›z, bugüne

kadar tafl›d›klar›m›zla asla zaman

afl›m›na u¤ramayacak. Bu davan›n

as›l sonucu da budur zaten. 

YYüürr üüyyüüflfl:: Tutsaklar hakk›nda

da y›llarca ceza istiyorlar, ki iste--

dikleri gibi sonuçlan›rsa katiller ak--

lan›rken katledilenlere ceza veril--

mifl olacak. Tutsaklar›n yarg›land›--

¤› dava hangi aflamada?

GGüülliizzaarr ÖÖzzppoollaatt:: Bizlerin

yarg›land›¤› dava bafl›ndan itibaren

tam bir hukuksuzluk örne¤i. Hiçbir

duruflmada davan›n kendi hakimi

olmad›. Ve hiçbir hakim iki durufl-

ma üst üste duruflmaya kat›lmad›.

Her defas›nda yaflananlar› yeniden

anlatt›k. Kendi yasalar›na dahi uy-

malar› için zorlad›k. Bugün gelinen

aflamada ellerindeki kan› zama-

nafl›m›yla temizlemeyi düflünüyor-

lar anlafl›lan. Ancak o kan› temizle-

yecek su yok, asla da olmayacak.

MMeehhmmeett GGüüvveell:: 

““AAddaalleett ‹‹ççiinn MMüüccaaddeellee

EEttmmeelliiyyiizz””

YYüürrüüyyüüflfl:: Zamanafl›m› karar›n›

nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

MM.. GGüüvveell ((TTAAYYAADD BBaaflflkkaa--
nn››)):: Asl›nda zamanafl›m› karar› çok

beklemedi¤imiz, bizi fla-

fl›rtan bir karar de¤il.

Devletin yarg› organlar›,

devletin karar›yla yap›l-

m›fl, planl› bir operasyon-

da mutlaka kendilerini

aklayacakt›. Ki zaten ger-

çek suçlular bunlar de¤il-

di. Gerçek suçlular, as›l

suçlular MGK’s›, Genel-

kurmay›, hükümeti, bakanlar›d›r.

Bunlar ise hiç yarg›lanmad›lar. Bu

dava kendilerince zamanafl›m›na

u¤ram›fl olabilir, ancak halk›n vic-

dan›nda mahkum olmufllard›r.

YYüürr üüyyüüflfl:: Yoldafllar›n›z, arka--

dafllar›n›z öldürüldü, siz yaraland›--

n›z ve flimdi bunlar› yapanlar kurta--

r›ld›, neler hissediyorsunuz?

MM.. GGüüvveell:: Orada -19 Aral›k-

flahit oldu¤um vahflet insan›n akl›-

n›n almayaca¤› derecede büyüktü.

Ama buna karfl› bombalar alt›nda

halaylar çekildi. O halay esnas›nda

ölüm orucu direniflçisi Ali Atefl’in

kurflunlanarak öldürülmesi, ac›y›,

direnifli, ölümü, mutlulu¤u sanki

ayn› anda yafl›yorduk. 

Bu operasyonda sa¤ kalan dev-

rimciler yarg›lan›yor ve a¤›r cezalar

isteniyor haklar›nda. Bunlar› zama-

nafl›m›na u¤ratmamak için de çeflit-

li manevralar yap›yorlar. Yani dev-

rimcilere gelince çal›flan adalet,

kendilerine gelince zamanafl›m›yla

durmufl oluyor. Bu da ülkemizdeki

adaletsizli¤i çok aç›k gösteriyor.

YYüürr üüyyüüflfl:: Tutsaklar hakk›nda

da y›llarca ceza istiyorlar, ki iste--

dikleri gibi sonuçlan›rsa katiller ak--

lan›rken katledilenlere ceza veril--

mifl olacak. Tutsaklar›n yarg›land›--

¤› dava hangi aflamada?

MM.. GGüüvveell:: Bu dava yaklafl›k 8

y›ld›r sürüyor. Pek çok tan›k dinlen-

di. Geçen sürede 13-14 hakim de-

¤iflti. Tabi bütün bunlar bizi umut-

suzlu¤a düflürmüyor. Adaletsizli¤in

oldu¤u yerde biz yine adalet talebi-

mizi dile getirecek, adalet iste¤imi-

zi hayk›rmaya devam edece¤iz.

Yoksa adaletsizli¤e mahkum olu-

ruz. Mahkum olmayaca¤›z.

““DDeevvrriimmcciilleerree ggeelliinnccee

ççaall››flflaann aaddaalleett,, kkeennddiilleerriinnee

ggeelliinnccee zzaammaannaaflfl››mm››yyllaa

dduurrmmuuflfl oolluuyyoorr.. BBuu ddaa

üüllkkeemmiizzddeekkii aaddaalleettssiizzllii¤¤ii

ççookk aaçç››kk ggöösstteerriiyyoorr..””

EElllleerriinnddeekkii kkaann›› bbööyyllee

tteemmiizzlleemmeeyyii ddüüflflüünnüüyyoorrllaarr

aannllaaflfl››llaann.. AAnnccaakk oo kkaann››

tteemmiizzlleeyyeecceekk ssuu yyookk,,

aassllaa ddaa oollmmaayyaaccaakk..
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AAvv.. TTaayyllaann TTaannaayy::

““YYaarrgg›› bbuu ddaavvaaddaa 

aaçç››kkççaa ttaarraaff oollmmuuflflttuurr””

YYüürrüüyyüüflfl:: Mahkemenin verdi--

¤i son karar›n hukuki bir de¤erlen--

dirmesini yapar m›s›n›z?

AAvv TTaayyllaann TTaannaayy:: Ba¤›ms›z

ve tarafs›z oldu¤u ifade edilen yarg›

19 Aral›k operasyonunda

aç›kça taraf olmufltur.

As›l sorumlular hakk›n-

da dava açmayan yarg›,

kamuoyunun bask›s›n›

gidermek için ancak ope-

rasyon tarihinde hapisha-

nede görevli gardiyanlar

ile tutuklu ve hükümlüle-

ri F Tipi hapishanelere

sevk eden askerler hakk›nda “göre-

vi kötüye kullanma” ve “kötü mu-

amelede bulunma” suçu nedeniyle

dava açm›flt›r. Yarg› bu meselede ta-

raf oldu¤unu aç›lan bu göstermelik

yarg›lamada da göstermifl ve

23.06.2008 tarihinde zamanafl›m›

gerekçesiyle davan›n düflürülmesi-

ne karar vermifltir. 

19 Aral›k ve sonras›nda yaflanan-

lar insanl›¤a karfl› ifllenmifl suç kap-

sam›nda de¤erlendirilmek zorunda-

d›r. Diri diri yakma, kimyasal gaz

kullanma ve tarifsiz iflkence fiillerini

baflka türlü de¤erlendirmek mümkün

de¤ildir. Bu suçlarda flu an yürürlü-

lükte bulunan hukuka göre zamana-

fl›m›na tabi de¤ildir. Tüm bu neden-

lerle sadece vicdanen ve ahlaken de-

¤il, ayn› zamanda hukuken de zama-

nafl›m› karar› kabul edilemezdir.

YYüürrüüyyüüflfl:: Dava süreci nas›l

geliflti, bu süreçte hukuki ve siyasi

anlamda davan›n en dikkat çekici,

önemli yanlar› neler oldu, bunlar›

özetleyebilir misiniz?

AAvv TTaayyllaann TTaannaayy:: Bu davada

16.07.2008 tarihinde 155’i gardiyan,

geri kalan› asker olmak üzere toplam

1615 san›k hakk›nda aç›ld›. K›sa bir

süre sonra san›klar›n mükerrer ola-

rak iddianameye yaz›ld›klar› görül-

dü. Katliama maruz kalan kimi tu-

tuklu ve hükümlüler de yanl›fll›kla

san›k olarak gösterildi. Zamanafl›m›

karar› verilen davada henüz 16 san›-

¤›n ifadesi al›nmam›flt›. Bu davada

resmi kurumlar mahkemenin yazd›-

¤› hiçbir yaz›ya cevap vermediler,

istedi¤i hiçbir bilgiyi göndermedi-

ler. Bu konuda özellikle ‹stanbul

Valili¤i’nin ak›l durduracak bir ça-

bas›n›n oldu¤unu belirtmek gerekir.

Suç duyurular›m›z mahkemece sü-

rekli reddedildi. Dava boyunca tam

11 hakim de¤ifltirilmifltir. Bu tablo-

dan de¤il adalet, basit bir yarg›la-

man›n ç›kmayaca¤› aç›kt›r.

YYüürrüüyyüüflfl:: Davan›n bundan

sonraki seyri nas›l olacak? 

AAvv TTaayyllaann TTaannaayy:: Davan›n

zamanafl›m› nedeniyle düflürülmesi-

ne karar verilen celse, müdahil avu-

katlar olarak salonu terk etmek zo-

runda kald›k. Bu vicdan›m›z›n ve

adalet duygumuzun bir gere¤iydi.

Avukatlara bu dava boyunca, yarg›-

lamay› meflrulaflt›ran bir unsur ola-

rak bak›ld›. Hiçbir talebimiz yerine

getirilmedi. Sadece flekli bir görev

ifa etmemiz istendi. fiimdi mahke-

menin bu karar›n›n gerekçeleriyle

birlikte müdahil tarafa -bize- tebli¤

edilmesi gerekiyor. Tebli¤ edildikten

sonra daha önce belirtti¤im neden-

lerle karar› yasaya ve hukuka ayk›r›

buldu¤umuz için temyiz edece¤iz. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Özel olarak siz, kat--

ledilenlerin avukatlar› olarak dava--

n›n bundan sonraki sürecine iliflkin

neler yapmay› düflünüyorsunuz?

AAvv TTaayyllaann TTaannaayy:: Duruflma

salonunda da belirtti¤imiz gibi ada-

let mücadelemizi sürdürece¤iz. Ke-

za halk›n adalet özlemi hayat bul-

mam›flt›r. Bunun için öncelikle;

Davan›n zamanafl›m›na girmesi-

ne neden olanlara karfl› hukuksal

mücadele bafllatmay› düflünüyoruz.

Bunun ilk ad›m› olarak hakim hak-

k›nda suç duyurusunda bulunduk.

Yak›nda da tazminat davas› açmay›

düflünüyoruz. Tabi paradoksal bir

durumla da karfl›laflm›fl olduk. Keza

flikayetimizi Hakimler ve Savc›lar

Yüksek Kurulu’na yapt›k. Bildi¤iniz

üzere bu kurulun üyelerinden biri,

dönemin Ceza ve Tevkif Evleri Ge-

nel Müdürü Ali Suat ERTOSUN. Ya-

ni operasyonun gerek planlamas›nda

gerekse de icra edilmesinde en yetki-

li kademede bulunan, dolay›s›yla so-

rumlu birisine flikayette bulunuyor-

sunuz. Bu flikayetten sonuç almak

mümkün de¤il. Bu durum nedeniyle

sorunu Avrupa ‹nsan Haklar› Mah-

kemesi önüne götürece¤iz.

Yine, davan›n zamanafl›m›na

girmesinde büyük etkilerde bulunan

dönemin ‹stanbul valileri hakk›nda

da hem “adil yarg›lanmay› etkile-

meye teflebbüs” hem de “görevi kö-

tüye kullanma” suçlar›ndan ceza-

land›r›lma isteyece¤iz.

Son olarak da adil yarg›lanma

hakk›n›n ihlal edilmesinden ötürü

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’-

ne baflvuruda bulunaca¤›z. Bunun

için iç hukuk yollar›n›n tüketilmesi-

ne gerek bulunmamaktad›r. Çünkü

hem hukuksuzluk çok aç›k hem de

bu hukuksuzlu¤un giderilebilmesi

mümkün görünmemektedir. Tabi bi-

zim buradaki baflvurumuzda amac›-

m›z esas olarak hukuksuzlu¤un

maddi olarak tazmin edilmesi de¤il,

19 Aral›k’›n gerçek niteli¤inin orta-

ya ç›kar›lmas› kavgas›d›r. Son ola-

rak söylemek gerekirse; tüm bu hu-

kuksal mücadeleyi genel demokrasi

mücadelesinden de ba¤›ms›z gör-

müyorum. Keza  tan›k oldu¤umuz

vahflet ancak gerçek bir mücadele

sonras›nda mahkum edilebilinir.

BBuu ssuuççllaarrddaa flfluu aann

yyüürrüürrllüüllüükkttee bbuulluunnaann

hhuukkuukkaa ggöörree zzaammaannaaflfl››mm››nnaa

ttaabbii ddee¤¤iillddiirr.. TTüümm bbuu nneeddeenn--

lleerrllee ssaaddeeccee vviiccddaanneenn vvee

aahhllaakkeenn ddee¤¤iill,, aayynn›› zzaammaannddaa

hhuukkuukkeenn ddee zzaammaannaaflfl››mm››

kkaarraarr›› kkaabbuull eeddiilleemmeezzddiirr..
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Suç ne suçlu kim? Her sis-

tem kendine göre, suç ve suçlu

tan›mlar› yapar ve bunun çer-

çevesini yasalarla çizer.

Fakat ülkemizde, yasalarla çer-

çevesi çizilmemifl suçlar var. Yasa-

lar›n suç demedi¤ine, hakimler suç

muamelesi yaparak insanlar› gözal-

t›na ald›r›p tutukluyor, keyfi olarak

demokratik örgütlerin çal›flmalar›n›

engelliyor. Terörize ediyor.

Demokratik mücadele yürüten-

lere a¤›r bedeller ödetiyor.

Yasal bir derne¤e üye olman›n,

karikatür sergisi açman›n, bir pikni-

¤e gitmenin bedeli bile, gözalt›na

al›n›p tutuklanmak oluyor. Yasalar,

tüm bunlar› yapabilirsiniz diyor,

ama demokratik mücadele yürüten

insanlar› gözalt›na alan polisler, tu-

tuklayan yarg› sistemi diyor ki, fii-

len tüm halka diyor ki, ““bbuunnllaarr›› yyaa--

ppaarrssaann››zz,, ggöözzaalltt››nnaa aall››nn››rr,, iiflflkkeennccee

ggöörrüürr,, hhaappiisshhaanneelleerrddee yyaattaarrss››nn››zz””..

Bu tablo oligarflik düzenin hu-

kuksuzlu¤unun tablosudur.

Tablo bu oldu¤unda, mahkeme-

ler ve yasalar bir anlam ifade etmi-

yor. Yasalar, devrimci mücadeleye

karfl› kullan›labilir oldu¤unda ““yyaa--

ssaallaarr”” deniyor, fakat hak ve özgür-

lükler söz konusu oldu¤unda ihtiyaç

duyduklar›nda yasalar da bir kenara

b›rak›l›yor.

Oysa, yasalar zaten tamamen

düzeni korumaya yönelik düzenlen-

mifl durumda. Fakat oligarflik düze-

ne, faflizmin yasalar› bile yetmiyor.

Yasalarda kimi haklar varolacak,

onlar› göstererek, “bizde demokrasi

var” propagandas› yapaca¤›z, ama

bunlar kullan›lmayacak diyor.

Faflist devlet uygulamalar›yla

““nnee yyaassaass››,, nnee hhuukkuukkuu,, ss››nn››ffllaarr

mmüüccaaddeelleessiinnddee bbuunnllaarr››nn yyeerrii yyookk””

diyor. Bask› ve zulümle düzene kar-

fl› mücadeleyi susturmak, hak ve öz-

gürlük taleplerini bo¤mak istiyor.

Bu politika bugün için devrimci-

leri hedef alsa da, ihtiyaç duyuldu-

¤unda tüm muhalif kesimlere yöne-

lik kullan›lacak bir politikad›r. Bu

nedenle de, tüm demokratik, ilerici,

halktan yana güçlerin karfl› ç›kmas›

gereken bir politikad›r.

AKP iktidar›n›n, bu politika çer-

çevesinde tutuklad›¤› devrimciler-

den halen, 40 kiflinin tutuklulu¤u

sürüyor.

Di¤er yandan, devrimci demok-

ratik güçler paneller ve çeflitli ey-

lemlerle düzenin bu politikas›na

karfl› mücadele ediyorlar.

AAddaalleett,, ÜÜnniivveerrssiitteeddeekkii 

PPaanneellddee TTaarrtt››flfl››lldd››

Halk›n Hukuk Bürosu’nun dü-

zenledi¤i “Türkiye’de ‘Adalet’ Nas›l

iflliyor?” konulu panel 29 Haziran’da

Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kam-

pusü Konferans Salonunda gerçek-

lefltirildi.  Panele konuflmac› olarak

ÇHD Genel Sekreteri Av. Selçuk

Koza¤açl›, Hrant Dink’in avukat›

Av. Erdal Do¤an, HHB’den Av. Tay-

lan Tanay, Gençlik Federasyonu

temsilcisi Onur Urbay, Halk Cephesi

Temsilcisi Münire Demirel ve Kari-

katürist Mehmet Arslan kat›ld›.

Konuflmac›lar ilk turda kendi

alanlar›ndan yaflanan sald›r›lar› ör-

nekleyip ne anlama geldi¤ini ortaya

koyarken ikinci turda ise bu sald›r›-

lara karfl› ne yap›lmas› gerekti¤ini

belirttiler.

Av. Taylan Tanay son günlerde

Türkiye’nin pek çok ilinde devrimci-

demokrat insanlar›n gözalt›na al›n›p

tutukland›¤›ndan bahsederek “Yarg›

ba¤›ms›z m›?” diye sordu ve Bugün

bunlar›n tart›fl›laca¤›n› söyledi.

Devrimcilere yönelik sald›r›n›n

bugün yarg› eliyle yürütüldü¤ünü

söyleyen Av. Selçuk Koza¤açl› “ön-

ceden üniversiteli gençlik en çok bu

sald›r›lar›n hedefi olurdu ama art›k

toplumun her kesimi hedef. Ben

müvekkilime savc›n›n haz›rlad›¤›

dava dosyas›n›n yat›rd›¤›m için ör-

güt üyeli¤inden yarg›lan›yorum.

Gencim birfley olmaz, yafll›y›m bir

Hukukçular, Ayd›nlar, TAYAD’l›lar, Sendikac›lar Her Yerde Soruyor:

Türkiye’de Adalet Nas›l ‹flliyor? 
HUKUKSUZLU⁄UN 
B‹LANÇOSU:

AAnnkkaarraa:: 8 Ocak’ta bir dev-
rimcinin cenazesine kat›ld›k-
lar› için 14 kifli gözalt›na al›n-
d›, 1122 kkiiflflii ttuuttuukkllaanndd››.. 

AAddaannaa:: 22 Ocak ve izleyen
günlerde bir devrimcinin kat-
ledilmesini protesto ettikleri,
8 Mart’a kat›ld›klar›, anma
yapt›klar› gibi gerekçelerle 3300
kkiiflflii tutukland›; halen tutuklu
say›s›, 1133.. 

AAnnkkaarraa:: 28 Mart’ta 8 Mart
mitingine kat›ld›klar› ve flehit
kad›n devrimcilerin resimleri-
ni tafl›d›klar› için 17 kifli gö-
zalt›na al›nd› ve 99 kkiiflflii ttuuttuukk--
llaanndd››.. Halen tutuklu say›s›, 55..

SSiivvaass:: Bas›n aç›klamas› ya-
p›p bir karikatür sergisi açt›k-
lar› için 2233 MMaayy››ss’’ttaa 29 kifli
gözalt›na al›nd› ve 44 kkiiflflii ttuu--
ttuukkllaanndd››..

AAnnkkaarraa:: 2277 MMaayy››ss’’ttaa 1100 kkiiflflii
yasal bir geceye kat›ld›klar› ve
pankart ast›klar› gerekçesiyle
gözalt›na al›nd›lar ve 66 kkiiflflii ttuu--
ttuukkllaanndd››.. 

HALA

TUTUKLULAR

Türkiye’de
Adalet

Nas›l ‹flliyor
??



fley olmaz avukat›m bir fley olmaz

diye bir fley yok. Hepimiz bulundu-

¤umuz yerden mücadele ederek bu

sald›r› dalgas›n› durdurabiliriz” di-

ye konufltu.

““SSaalldd››rr›› mmüüccaaddeelleenniinn

kkeessiinnttiissiizzllii¤¤iinnee,, ssüürreekklliillii¤¤iinneeddiirr””  

AKP’nin iyi bir komplocu oldu-

¤unu söyleyen Münire Demirel de

hukuksuzlu¤un internete girmeyi

dahi dahi suç olarak gösterme boyu-

tuna geldi¤ini belirterek “merak edip

internetten Usame Bin Ladin kim di-

ye bak›p bilgisayar›n›zda kayd›na

rastlan›rsa El Kaide üyesi olarak tu-

tuklanabilirsiniz” dedi. Demirel ‹s-

tanbul’da bir kaç ay önce üç kifliye

savc›n›n, ‘sen derneklerin eylemleri-

ne bu kadar düzenli, sürekli kat›l›-

yorsun demek ki örgüt üyesisin’ diye

tutuklad›¤›n› söyleyerek sald›r›lar›n

temel amac›n›n mücadelenin kesinti-

sizli¤ine oldu¤unu ifade etti.

Av. Erdal Do¤an da “Biz hukuk-

çular bir davaya girerken yarg›ya

güvenemiyoruz. Acaba dava ne ola-

cak diye tedirgin giriyoruz” diyerek

tasar› halindeki bir fleyi tart›flman›n

dahi suç oldu¤unu, kendisine böyle

bir dava aç›ld›¤›n› söyledi. Dava

aç›ld›¤›nda Cemil Çiçek’in Adalet

Bakan› oldu¤unu flimdi de insan

haklar›n›n ondan soruldu¤unu söz-

lerine ekleyen Do¤an, düflünce ve

ifade özgürlü¤ünün, en az yaflam

hakk›n›n kutsall›¤› kadar önemli ol-

du¤unu dile getirdi. 

““SSiivvaass’’ttaa öö¤¤rreenncciilleerr kkaarriikkaattüürr

sseerrggiissii aaççtt››kkllaarr›› iiççiinn ttuuttuukkllaanndd››””

Karikatürist Mehmet Arslan ise

hukuksuzluk ve yaflanan bask›lar›

kendi cephesinden örnekledi. Ars-

lan, “yoksulluk ve zulüm artt›kça

mizah da ço¤al›yor, bu da bir tepki

oluyor. Ülkemizde pek çok karika-

türiste dava aç›ld›. Sivas’ta ö¤renci-

ler karikatür sergisi açt›klar› için tu-

tukland›. Kimin çizdi¤i de önemli

ama neyi kimin yapt›¤› önemli. Suç

buna göre belirleniyor” diyerek bafl-

ka bir yerde yay›nlanan ve bir “so-

run” olmayan karikatürünün Tav›r

Dergisi’nde yay›nlamas›yla dava

aç›ld›¤›n› söyledi.

Gençlik Federasyonu ad›na ko-

nuflan Onur Urbay “Bizim ülkemiz-

de de tüm dünyada oldu¤u gibi em-

peryalistler gençlikten korkar ve

onun cesaretinin mücadeleyi gelifl-

tirmesini engellemek için sald›r›r.

Faflizm sadece gençli¤e de¤il tüm

halka sald›rgand›r, tahamülsüzdür”

diyerek iktidar›n sald›rgan halk düfl-

man› yüzünü ortaya serdi. Urbay,

gençlik olarak bu sald›r›lar› bofla ç›-

kartacaklar›n› da söyledi.

““MMüüccaaddeellee eeddeerreekk bbuu ssaalldd››rr››

ddaallggaass››nn›› dduurrdduurraabbiilliirriizz””

HHB avukatlar›ndan Av. Taylan

Tanay Ankara’dan bafllayan sald›r›

dalgas›n›n yay›ld›¤›n› söyleyerek

adeta soka¤a ç›kma yasa¤› getirildi-

¤ini belirtti. “Bu dalgay› ancak mü-

cadeleyle püskürtürüz” diyen Av.

Tanay Ankaral› devrimcilerin 9

Temmuz’daki mahkemesine kat›l›m

ça¤r›s› yaparak paneli bitirdi. Pane-

le yaklafl›k 250 kifli kat›ld›.

AAddaannaa’’ddaa ““DDeemmookkrraattiikk

HHaakkllaarr››mm››zz”” PPaanneellii

Adana Temel Haklar 28 Haziran

günü Adana EMO’da “Demokratik

Haklar›m›z” konulu bir panel dü-

zenledi. Panele Av. Taylan Özgür

Eker, fiakirpafla Temel Haklar Der-

ne¤i Baflkan› Mehmet B›ld›rc›n, Ye-

ni Baflak Gazetesi Genel Yay›n Yö-

netmeni Murat Y›ld›z ve Adana Te-

mel Haklar Derne¤i Baflkan› fiem-

settin Kalkan konuflmac› olarak ka-

t›l›rken Av Gülflen Battal cenazesi

oldu¤u için panele kat›lamad›.

‹ki bölümden oluflan panelin ilk

bölümünde panelin amac›, demok-

ratik haklar›m›z, yasalar, uygulama-

lar› ve mücadelesi anlat›ld›. ‹lk sözü

alan Mehmet B›ld›rc›n fiakirpafla

Temel Haklar’›n çal›flmalar›nda

karfl›laflt›klar› engelleri ortaya koy-

du ve tutuklu kald›klar› sürece yafla-

d›klar› keyfilikleri anlatt›. 

Gazeteci Murat Y›ld›z da bas›-

n›n özgürlü¤ünü ele alarak, demok-

ratik haklar çerçevesinde yaflanan

örnekleri dile getirdi. 

Hukukun da s›n›fsal bir ifllevi ol-

du¤una de¤inen Av. Taylan Özgür

Eker avukatlar›n da bu hukuksuz-

luklardan nasibini ald›¤›n› belirtti.

Eker, son süreçte hukuk alan›nda

yaflanan keyfi uygulamalara da de-

¤inerek mücadeleye meflru temelde

bak›lmas› gerekti¤ini ifade etti. 

Panelin son konuflmac›s› fiem-

settin Kalkan ise devletin ifllevini,

bask› ve zor kullanmas›n›n do¤as›n-

da oldu¤unu belirterek bu keyfilik-

lere karfl› ancak örgütlü bir flekilde

karfl› durulabilece¤ini söyledi. 

Konuflmalar›n ard›ndan soru ce-

vap bölümüne geçildi. Örgütsüzlük

ve haklar›m›za yap›lan sald›r›lara

karfl› tepkinin yetersizli¤i üzerinde

duruldu. Panel haklar ve özgürlük-

ler için örgütlü mücadele ve birlikte

mücadele için çal›flmalar›n sürece¤i

sözleriyle sona erdi. 

““TTeemmeell HHaakkllaarr VVee ÖÖzzggüürr--

llüükklleerriinn SS››nn››rrllaannmmaass››nnddaa

YYeennii VVee TTeehhlliikkeellii BBiirr EE¤¤iilliimm””

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i An-

kara fiubesi 28 Haziran’da ‹MO top-

lant› salonunda Temel Haklar ve bas-

k›lar üzerine bir bas›n toplant›s› yap-

t›. Toplant›ya ÇHD Genel Sekreteri

Selçuk Koza¤açl›, E¤itim-Sen avu-

kat› Mehmet Rüfltü Tiryaki, Ankara

Mimarlar Odas› avukat› Mahmut

Fevzi Özlüler, SES avukat› Öztürk

Türkdo¤an ve ÇHD Ankara fiube

Baflkan› R›za Karaman kat›ld›.

Av. R›za Karaman toplant›y› yap-

ma amaçlar›n› anlatt›ktan sonra ko-

nuflan Av. Koza¤açl› son bir kaç ay-

Say›: 153 15ADALET



16 ADALET 6 TTemmuz 22008

da Ankara merkezli “tehlikeli bir

e¤ilim” tespit ettiklerini belirterek

“Bu yarg›sal e¤ilim e¤er ülke geneli-

ne yay›l›r ve yüksek mahkemede

onaylan›rsa Türkiye’de bir dönemin

kapand›¤›n›, bir baflka dönemin aç›l-

d›¤›n› görece¤iz” dedi. Av Koza¤aç-

l› “Art›k sadece sendikac›l›k yapa-

rak, sadece dernek faaliyeti yaparak,

hatta bunlar› da b›rakal›m çok genifl

platformlar›n yapt›¤› etkinliklere ka-

t›lmak suretiyle yasad›fl› silahl› örgüt

suçunun ifllenmesi mümkün olacak-

t›r” diyerek son alt› ayl›k süreçte ya-

flanan olaylara de¤indi. Koza¤açl› bu

e¤ilimin durdurulmas› için muhalif

bütün kesimlerin ortak hareket etme-

si gerekti¤ini belirtti.

Av. Koza¤açl›’dan sonra s›ras›y-

la Av. Öztürk Do¤an, Av. Mehmet

Rüfltü Tiryaki, Av. Mahmut Fevzi

Özlüler konuyla ilgili duruflmalarda

karfl›laflt›klar› somut örnekleri an-

latt›lar. Toplant›y› yaklafl›k 40 kifli

izledi. Toplant› bitiminde ÇHD An-

kara fiubesi’nin haz›rlad›¤› bir dos-

ya dinleyicilere ve bas›na da¤›t›ld›.

TTeemmeell HHaakkllaarr MMüüccaaddeelleemmiizz

EEnnggeelllleenneemmeezz

‹zmir’de 29 Haziran’da 1 Ma-

y›s’a kat›ld›klar› için iflinden ve staj

yerinden at›lanlarla ilgili Ege Temel

Haklar Karfl›yaka Çarfl› giriflinde

eylem gerçeklefltirdi.

Eylemde aç›klamay› okuyan

Selda Bulut, ülke genelinde hukuk-

suzluklar› anlat›rken bunun bir ör-

ne¤inin de ‹zmir’de yafland›¤›n›

‹nan Sezer ve Bar›fl Aydo¤du’nun

devrimci-demokrat kurumlara git-

tikleri için ifllerinden ve staj yerle-

rinden at›ld›¤›n›, polis taraf›ndan ifl-

birli¤i teklif edilip, tehdit edildi¤ini

ifade etti. “Gerçek demokrasi kuru-

lana kadar mücadelemiz sürecek”

denilen aç›klamadan sonra AKP’nin

hukuksuzlu¤unu anlatan 1000 adet

bildiri halka da¤›t›ld›.

ÇÇöözzüümm ÖÖrrggüüttlleennmmeemmiizzddee

Karadeniz Temel Haklar taraf›n-

dan 4 Temmuz günü Emekli-Sen

binas›nda “Adalet Nas›l ‹flliyor” pa-

neli düzenlendi. Panele dernek bafl-

kan› Mehmet Baflba¤’›n yan› s›ra,

Emekli-Sen Samsun fiube Baflkan›

Mustafa Bilge, Av. Mehmet Ali Ya-

z›c› ve E¤itim-Sen Ankara 1 No’lu

flube üyesi Mehmet To¤an konufl-

mac› olarak kat›ld›lar. Yap›lan dü-

zenlemelerle demokratik hak ve öz-

gürlüklerin her geçen gün k›s›tlan-

d›¤›n› belirten konuflmac›lar kendi

alanlar›ndan örnekler verdiler.

Çözüm için örgütlenmek, müca-

dele etmek gerekti¤ini söyleyen ko-

nuflmac›lar, tüm ilerici kesimlerin

birleflmesi gerekti¤ini vurgulad›lar. 

30 kiflinin izledi¤i panel konufl-

mac›lar›n ard›ndan izleyenlerin yö-

neltti¤i sorularla devam etti. Yap›-

lan konuflmalarda, örgütlenmenin

gereklili¤ine ve birli¤in zorunlulu-

¤una de¤inildi.

Bir kesim, AKP’ye kapatma da-

vas› aç›lmas›na, di¤er bir kesim

““EErrggeenneekkoonn ddaavvaass››nnddaa”” gözalt›na

alma biçimleri ve bir y›ld›r dava

aç›lmadan tutukluluk sürdürülmesi-

ne itiraz ediyorlar.

Her iki kesim, oligarfli içi güçler

çat›flmas›n›n içinde ya da bu çat›fl-

maya yedeklenmifl olan kesimlerdir.

Fakat her iki kesimin de, -ki

bunlar›n içinde kendini solcu diye

tan›mlayanlar da var- ony›llard›r bu

yöntemlerin çok daha a¤›rlar›n›n

devrimcilere karfl› uygulanmas›na

sesleri ç›km›yor.

Uza¤a gitmeye gerek yok, halen

devrimciler sudan gerekçelerle tu-

tuklan›yorlar, dosyala-

r›na gizlilik kararlar›

konularak, aylarca sor-

gusuz sualsiz yat›r›l›-

yorlar, en demokratik

faaliyetler dosyalar›n-

da örgüt üyeli¤inin de-

lili olarak kullan›l›yor.

Her iki kesime soru-

yoruz, bunlar yaflan›r-

ken NNEERREEDDEESS‹‹NN‹‹ZZ??

Bu ülkede 19 Aral›k 2000’de 20

hapishanede birden katliam gerçek-

lefltirildi. Hapishanede dört duvar

aras›ndaki tutsaklar, kömür haline

gelene kadar yak›larak, kurflunlana-

rak, beyinleri parçalanarak katledil-

diler ve katilleri yarg›lanmad›, gös-

termelik aç›lan dava ““zzaammaannaaflfl››mm››--

nnaa uu¤¤rraatt››llaarraakk”” düflürüldü.

Yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› m› savu-

nuyorsunuz? ‹flte 19 Aral›k’ta katli-

am gerçeklefltirenlere aç›lan davada

katiller ““kkööttüü mmuuaammeellee”” gibi basit

bir suçtan bile yarg›lanmas›nlar di-

ye, devlet adeta mahkemenin her

aflamas›na müdahale etti. Neredey-

se her duruflmada hakim de¤ifltiril-

di, san›klar›n ifadeleri al›nmad›, in-

celeme yap›lmad›.

Soruyoruz; NNEERREEDDEESS‹‹NN‹‹ZZ??

Neden, devrimciler söz konusu

oldu¤unda sesiniz ç›km›yor? Bunlar

devrimcilere yap›ld›¤›nda normal

mi?

SSiizzlleerr nneeyyee kkaarrflfl››ss››nn››zz,, nneeyyiinn

ssaavvuunnuuccuussuussuunnuuzz??

Demokrasi mi istiyorsunuz? Pe-

ki sizin demokrasiniz sadece, size

karfl› yap›lan hukuksuzluklara m›

karfl›? Sizin demokrasi anlay›fl›n›z-

da devrimcilere ve halka yap›lan

zulme karfl› ç›kmak yok mu?

Yarg›n›n ba¤›ms›z olmas›n› m›

istiyorsunuz? Sizin yarg›n›n ba¤›m-

s›zl›¤›ndan anlad›¤›n›z, kendi iste-

di¤iniz kararlar› ald›rabildi¤iniz, si-

ze dokunmayan ama halka ve dev-

rimcilere karfl› s›n›rs›z kullan›lan

bir yarg› m›?

Peki bunu ad› demokrasi mi?

Bunun ad› hukuku savunmak m›?

Sizin bir ilkeniz var m›?

Siyasette

‹LKE
Neredesiniz?



“T›k›r t›k›r” giden ekonomide,

yyüüzzddee 2211 gibi büyük oranda bir zam

daha geldi. Enerji Piyasas› Düzenle-

me Kurulu (EPDK) taraf›ndan Hazi-

ran ay›nda al›nan karar do¤rultusun-

da elektri¤e yüzde 21 zam yap›ld›. 1

Temmuz'dan itibaren uygulanmaya

bafllanan zamla birlikte, eletrikte

““oottoommaattiikk aayyaarrllaanndd››rrmmaa ssiisstteemmii””

de yürürlü¤e girmifl oldu. 

““OOttoommaattiikk aayyaarrllaanndd››rrmmaa ssiissttee--

mmii”” ise, elektrik fiyatlar›n›n, her se-

ne 11 TTeemmmmuuzz,, 11 EEkkiimm,, vvee 11 NNiissaann

tarihlerinde olmak üzere, yy››llddaa 33 kkeezz

aayyaarrllaannmmaass›› ((ki siz bu ayarlamay›,

zzaammllaannmmaass›› diye okuyun) anlam›na

geliyor. 

Zamlar AKP’nin pembe 
tablolar›n›n tekzibidir
Milli gelir hesaplama biçimi bir

gecede de¤ifltiriliyor ve ülkemiz in-

san› bir gecede “zenginlefltirili-

yor!”... Büyüme oran›n› hesaplama

flekli de¤ifltiriliyor ve rakamlar eko-

nomide küçülmeyi gösterirken, bir

gün AKP aç›klamas›yla ne kadar bü-

yüdü¤ümüz ilan ediliyor. 

Fakat ekonomi, baflka konulara

benzemiyor. Yalanc›n›n mumu, yat-

s›ya kadar da yanam›yor. 

AKP, ““zzaammcc›› bbiirr iikkttiiddaarr””d›r. Fa-

kat gerek burjuva bas›n›n uzun bir

dönem boyunca AKP’ye dair ger-

çekleri gizlemesi, gerek AKP’nin sa-

daka politikas› ve gerekse AKP’ye

karfl› mücadele eden güçlerin yeter-

sizli¤i nedeniyle bu yeterince aç›¤a

ç›kar›lamad›. 

Sadece, son olarak zam yap›lan

elektrik ve akaryak›ttaki rakamlara

bakmak bile, AKP’nin zamc›l›¤›n›

görmeye yeter. 

Y›lbafl›ndan bu yana, kurflunsuz

benzinin fiyat› yyüüzzddee 1166..55,, motori-

nin fiyat› ise yyüüzzddee 2255..99 artt›. Düflü-

nün, bu büyük oranl› art›fl, ssaaddeeccee 66

aayyddaad›r. 

AKP iktidar›n›n tümü aç›s›ndan

ele ald›¤›m›zda ise, son 5.5 y›lda da

benzinin fiyat› yyüüzzddee 110033..88, motori-

nin fiyat› ise yyüüzzddee 112277..55 artt›.

Elektri¤e ise, y›lbafl›ndan bu ya-

na, yani 6 ay içinde yap›lan zam ora-

n›, yyüüzzddee 4444’’ttüürr.

Defalarca yaz›l›p çizildi¤i gibi,

Türkiye dünyan›n eenn ppaahhaall›› aakkaarryyaa--

kk››tt››nn›› kullan›yor; bunun “ppiiyyaassaa”

koflullar›ndan kaynaklanan bir yan›

yok. Çünkü tüm dünya ülkeleri ne

kadara al›yorsa petrolu, Türkiye de

ayn› fiyata al›yor. Fark, ülkeyi yöne-

tenlerin doymak bilmez soygunculu-

¤undad›r. Baflka bir aç›dan ifade

edersek de; halk, sessizli¤inden, tep-

kisizli¤inden dolay›, aleni soyuluyor. 

Elektrik zamm›n›n nedeni de 
IMF’nin talimatlar›, 
Sabanc›lar’›n arzular›d›r
Daha y›lbafl›nda yüzde 20 gibi

büyük oranl› bir zam yap›lmas›na

karfl›n, alt› ay geçmeden daha büyük

bir zam yap›lm›flt›r. 

Bu zamm›n, elektrik maliyetinin

artmas›” gibi bir bahanesi olamaya-

ca¤›na göre, baflka bir nedeni olma-

l›d›r. O neden, elektrik üretimi ve da-

¤›t›m›n›n da emperyalist ve iflbirlik-

çi tekellere peflkefl çekilecek olmas›-

d›r. AKP iktidar›, elektri¤i en uygun

koflullarda tekelci burjuvaziye dev-

retmek için düzenlemeler yapmakta-

d›r. Zamlar da bunun bir parças›d›r.   

AKP Hükümeti, zamlar› ve elek-

tirikte özellefltirmeleri içeren "Enerji

Plan›"n›, Nisan 2008’deki Niyet

Mektubu ile IMF'ni onay›na sunmufl

ve plan IMF taraf›ndan onaylanm›fl-

t›r. 

4628 say›l› Elektrik Piyasas› Ya-

sas›, elektrikte tamamen piyasa ko-

flullar›n›n hakim k›l›nmas› yasas›d›r.

Elektrik üretimi ve da¤›t›m›, peyder-

pey tekellere devredilmeye bafllan-

m›flt›r.

Elektri¤e yüzde 21 zam yap›ld›-

¤›n›n aç›kland›¤› gün, gazetelerde

bir haber daha vard›: 

““BBaaflflkkeennttiinn eelleekkttrrii¤¤ii SSaabbaann--

cc››’’yyaa...... SSaakkaarryyaa eelleekkttrriikk iihhaalleessii

AAkkcceezz OOGGGG’’nniinn......””

Zamlar, Sabanc›lar’a daha zengin

ederken, halka yoksulluk getiriyor.

‹flçilerin, memurlar›n ücretlerine

yüzde 2’lik, 3’lük zamlar yap›l›rken,

yüzde 10’luk, 20’lik zamlar yap›l›-

yor. Emekçi ücretlerine yap›lan zam-

lar, ulafl›ma, akaryak›ta, suya, ekme-

¤e, elektri¤e, temel g›da maddeleri-

ne yap›lan zamlarla geri al›n›yor. Bu

çark›n bu flekilde dönmesinin sonu

açl›k, iflsizlik, sefalet ve sadakaya

muhtaç olmakt›r. Zamlara dur de-

mek, bu çark› durdurmak, yoksullu-

¤u kader olmaktan ç›karmakt›r. 

Say›: 153 17AKP ZAMLARI

Bunun Ad› Zam De¤il, SOYGUN!

-- EElleekkttrrii¤¤ee yyüüzzddee 2211 zzaamm!!

-- EElleekkttrriikk zzaammllaarr›› bbuunnddaann 

bbööyyllee oottoommaattii¤¤ee  bbaa¤¤llaanndd››

-- BBeennzziinnee 22 YYKKRR zzaamm!!

EEmmeekkççiilleerr!!

ZZaammllaarraa sseessssiizz kkaallmmaayyaa--

ll››mm!!

ZZaammllaarr kkaarrflfl››ss››nnddaa ssuusskkuunn--

lluukk,, bbooyynnuummuuzzuu kk››ll››çç aalltt››--

nnaa uuzzaattmmaakkttaann ffaarrkkss››zzdd››rr.. 

BBiizz ssuussttuukkççaa,, ddaahhaa ççookk ttee--

ppeemmiizzee bbiinneecceekklleerr!!

HHaallkk››mm››zz!!

ZZaammllaarraa kküüffrreettmmeekk,, zzaamm--

cc››llaarr›› llaanneettlleemmeekk,, eevviinniizziinn,,

iiflflyyeerriinniizziinn dduuvvaarrllaarr›› aarraa--

ss››nnddaa kkaalldd››¤¤›› ssüürreeccee bbiirr iiflflee

yyaarraammaazz.. 

ZZaammllaarraa,, iiflflssiizzllii¤¤ee,, ttaallaannaa

kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee,, öörrggüüttllüüllüükk

iiflfliiddiirr.. ZZaammaa,, zzuullmmee dduurr

ddeemmeekk iiççiinn HHaallkk CCeepphhee--

ssii’’nnddee bbiirrlleeflfleelliimm..
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Temel Haklar Federasyonu üye-

leri 30 Haziran’da fiiflli AKP önünde

biraraya gelerek uygulad›¤› ekonomi

politikalar›yla ve zamlarla halk›n aç-

l›¤›n› ve yoksullu¤unu büyüten AKP

iktidar›n› protesto ettiler. 

“Elektrik Zamlar› Geri Al›ns›n”

pankart› açan federasyon üyeleri ad›-

na aç›klama yapan Hatice Afl›k,

aç›klamada “Zamlarla beraber uygu-

lanan bask› ve zulüm politikas› hal-

ka düflman AKP’nin bizlere dayatt›-

¤› bir sonuçtur. AKP halka hesap

vermelidir. Bizleri daha da yoksul-

laflt›r›rken, zenginlerin servetlerini

büyüten zamlar geri çekilmelidir”

dedi. 

Eylem Amerikanc› AKP iktidar›-

n›n zam,  zulüm ve sömürü politika-

lar›na karfl› birleflme ve mücadele et-

me ça¤r›s›yla sona erdi. Halk›n al-

k›fllarla destek verdi¤i aç›klaman›n

ard›ndan “AKP’nin Yalanlar›na

‹nanmayal›m… Zamlara Karfl› Di-

renelim!” bafll›kl› aç›klama metni

halka da¤›t›ld›. Da¤›t›mda bildiriyi

alan halkta zamlara karfl› tepkisini

dile getirdi. Eyleme 40 kifli kat›ld›.

NNuurrtteeppee,, GGüüllssuuyyuu,, 

BBaa¤¤cc››llaarr’’ddaa EEyylleemmlleerr

AKP iktidar›n›n elektri¤e yapt›¤›

% 21’lik zam Gülsuyu Nurtepe Te-

mel Haklar Dernekleri ve Karanfiller

Kültür Merkezi taraf›ndan yap›lan

eylemlerle protesto edildi. 

1 Temmuz günü gerçekleflen ey-

lemlerde “Elektrik Zamlar› Geri

Al›ns›n” yaz›l› pankartlar aç›l›rken

zamlar› ve AKP iktidar›n›n zam, zu-

lüm, sömürü politikalar›n› teflhir

eden dövizler tafl›nd›. 

Karanfiller Kültür Merkezi’nin

Barbaros F›r›n› önünde yapt›¤› ey-

lemde halktan insanlar da zamlara

olan tepkilerini eylemi alk›fllarla

destekleyerek gösterdiler. “AKP

Zam Zulüm Sömürü ‹ktidar›d›r, Hal-

k›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganla-

r›n›n at›ld›¤› eylemde Karanfiller

Kültür Merkezi ad›na okunan aç›kla-

mada “AKP’nin yalanlar›na inanma-

yal›m. Zamlara karfl› direnelim!” de-

nildi. 

Gülsuyu Temel Haklar da Gülsu-

yu Heykel Meydan›’nda yapt›¤› ey-

lemde halka AKP’nin son zamanlar-

da yapt›¤› zamlarla halk› yoksullu-

¤umuzun artt›¤› anlat›ld›. Eylemin

ard›ndan bas›n metni çevredeki hal-

ka da¤›t›larak yap›lan zamlar karfl›-

s›nda tek çözümün birleflmek ve sö-

mürü politikalar›na karfl› mücadele

etmek oldu¤u anlat›ld›. 

Nurtepe Temel Haklar üyeleri de

Hüseyin Aksoy Park›’nda biraraya

gelerek Sokullu Caddesi’ne do¤ru

yürüyüfle geçtiler. “Zam Zulüm ‹fl-

kence ‹flte AKP” sloganlar›n›n hayk›-

r›ld›¤› eylemde akrep diye bilinen po-

lis araçlar› ve sivil otolar kitleyi siren-

leri ile taciz etmeye çal›flsa da, insan-

lar zamlara olan öfkelerini eyleme al-

k›fllar›yla ›sl›klar›yla destek vererek

gösterdiler. Sokullu Caddesi’nden

sonra Nurtepe’de yar›m saat süren

yürüyüflün ard›ndan Dilan Kafe

önünde yap›lan aç›klamada “Zamlar-

la beraber uygulanan bask› ve zulüm

politikas›n›n sahibi AKP, halka hesap

vermelidir” denildi. Eylemde “Bizi

Mum ›fl›¤›na mahkum ediyorlar” de-

nilerek temsili olarak mum yak›ld›. 

TTeemmeell HHaakkllaarr FFeeddeerraassyyoonnuu:: 

ZZAAMMLLAARRAA KKAARRfifiII DD‹‹RREENNEELL‹‹MM

KESK’li memurlar da çeflitli

illerde zamlara karfl› tepkilerini

ortaya koydular. KESK AAnnkkaarraa

fifiuubbeelleerr PPllaattffoorrmmuu 26 Haziran

saat 13.00’de, AKP Ankara ‹l

Baflkanl›¤› önünde, KESK AAddaannaa

fifiuubbeelleerr PPllaattffoorrmmuu üyeleri 30

Haziran günü ‹nönü Park›’nda,

KESK ‹‹ssttaannbbuull flfluubbeelleerrii ise,

1 Temmuz günü ‹s-

tanbul Büyükflehir

Belediyesi önünde

yapt›klar› eylemler-

le, elektri¤e yap›lan

zamlar ve ayr›ca

suya, toplu tafl›ma ücretlerine ya-

p›lan zamlar› protesto ettiler. 

Eylemlerde “halk› yoksullaflt›-

ran zamlar›n geri çekilmesi” talep

edilirken, KAMU-SEN’ gibi

AKP’nin dizinin dibinde sendik-

ac›l›k yapanlar›n emekçilerin hak-

lar›n› savunamayaca¤›n› belirtildi.

Almanya: Elektrik
ve Gaza Yüzde
30 zam

Halklar›n ekonomik durumlar›n›n

gittikçe kötüleflmesi, zamlar› engelle-

miyor. Almanya’da 28 Elektrik ve 104

gaz flirketi, elektrik ve gazda yüzde

5’ten yüzde 31’e kadar de¤iflen oran-

larda zam yapma kararlar›n› yürürlü¤e

koydular. Zamlar nedeniyle 4 kiflilik

bir ailenin y›lda ortalama 130 Euro da-

ha fazla ödeme yapmas› gerekiyor.

KESK’li Memurlar 
Zamlar› Protesto Etti
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Devrimci Ha-

reketin önder

kadrolar›n›n,

savaflç› ve

üyelerinin bulundu¤u üsler, oligar-

flinin katiller sürüsü taraf›ndan ku-

flat›ld› ve 10 devrimci katledildi. ‹s-

tanbul’da bafllat›lan katliam 14

Temmuz’da Ankara’da sürdürüle-

rek 2 devrimci daha katledildi.

Oligarfli ilk anda katlettiklerinin

isimlerini bilmese de, kuflatt›klar›

üslerin devrimci hareketin üsleri ol-

du¤unu biliyordu. Devrimci hareke-

te yönelik katliamlar ise, sistemli,

bilinçli bir politikayd›. 

ÇÇüünnkküü;;

OOnnllaarr;; MMaarrkkssiizzmm--LLeenniinniizzmmiinn,,

DDeevvrriimmccii HHaallkk ‹‹kkttiiddaarr››nn››nn tteemmssiill--

cciilleerrii,, aannttii--eemmppeerryyaalliisstt,, aannttii--oollii--

ggaarrflfliikk mmüüccaaddeelleenniinn öönnccüülleerriiyyddii--

lleerr..

‘90’lara gelirken, sosyalist ülke-

ler y›k›l›yor, birçok ulusal ve sosyal

kurtulufl hareketi devrim ve sosya-

lizm saflar›n› terkediyordu. Emper-

yalizm, bu geliflmeler üzerine halk-

lar›n devrim ve sosyalizm düfllerini,

halk kurtulufl savafllar›n› tarihe

gömmenin hayallerini kuruyordu. 

Dünyadaki bu geliflmelerin ya-

n›nda, ülkemizde 12 Eylül 1980

cuntas› tüm devrimci örgütlere, a¤›r

fiziki darbeler vurmufltu. Devrimci

hareketlerin kadro, savaflç› ve taraf-

tarlar›n›n büyük ço¤unlu¤u katledil-

mifl ya da tutsak al›nm›flt›. Fakat as›l

sorun fiziki darbe de de¤ildi. As›l

sorun, cuntan›n fiziki darbesinin

iiddeeoolloojjiikk etkilerinin neler olaca¤›n-

dayd›!...

Mücadele içinde cuntalar, yenil-

giler, zaferler yaflanabilirdi. Fakat,

ideolojik olarak yenilgi yaflanmad›-

¤› sürece, mücadeleyi yeniden ve

daha üst boyutlarda gelifltirmek

mümkündü.

‹flte, 12 Temmuz flehitleri, gerek

emperyalizmin dünya genelinde

sosyalist sisteme yönelik sald›r›lar›

karfl›s›nda, gerekse de 12 Eylül

Cuntas›n›n sald›r›lar› karfl›s›nda

devrimi savunma iddias›n› sürdür-

meyi baflarm›fl, ba¤›ms›zl›k, de-

mokrasi ve sosyalizm savafl›n› ›srar-

la büyüten devrimci hareketin önder

ve emekçi kadrolar›yd›lar. Emper-

yalizmin ve oligarflinin katliam po-

litikas›n›n hedefi olmalar›n›n nede-

ni de buydu. 

Onlar, dünyadaki geliflmelerin

tersine halen sosyalizm için savafl›-

yor; halk› düzene, düzenin icazeti

alt›nda ““mmüüccaaddeellee ooyyuunnuu ooyynnaammaa--

yyaa”” de¤il, ddeevvrriimm iiççiinn ssaavvaaflflmmaayyaa

ççaa¤¤››rr››yyoorrllaarrdd››..

*

Ülkemizde 12 Eylül’ün teslim

ald›¤› beyinler de, bedenlerine ne

yaparsa yaps›n beyinlerine hükme-

demedi¤i devrimciler de vard›. Bir

yandan, düzeniçileflenler geçmiflte

Marksizm-Leninizm ve devrim ad›-

na savunduklar› kal›nt›lar› da tari-

hin derinliklerine gömmenin haz›r-

l›klar›n› yaparken, di¤er yandan 12

Temmuz flehitlerimizin temsil etti¤i

devrimci çizginin savunucular›,

Marksist-Leninist ideolojide ve si-

lahl› devrim anlay›fl›nda ›srar ede-

rek devrimi büyütüyorlard›. 

Bir yanda hapishanelerden bafl-

layarak, ad›m ad›m teslimiyeti bü-

yütenler, di¤er yanda tüm teslim al-

ma sald›r›lar› karfl›s›nda kararl›l›kla

direnifli büyütenler vard›.

Bir yanda, nedamet getirenler,

Say›: 153 1912 TEMMUZ

Devrim ‹ddias›
‹ktidar Perspektifi

Niyazi AYDIN

1950’de Dersim’de do¤du. 70'li y›l-
lar›n bafl›nda kat›ld› mücadeleye.
Devrimci Hareketin kuruluflunda ön-
der kadrolardan biri olarak yer ald›.
1981’de tutsak düfltü. ‹flkencede ve

tutsakl›kta örnek tav›r ald›. 1985'te tutsakl›¤› sona er-
di¤inde mücadeleyi aya¤a kald›ranlardan biri olarak
görevine devam etti. 12 Temmuz’da katledildi¤inde
Merkez Komite üyesiydi.

‹brahim ERDO⁄AN

1950’de Sivas’ta do¤du. 1969'da
THKP-C'nin iflçi kesimindeki bir sempa-
tizan› olarak mücadeleye kat›ld›. Dev-
rimci ‹flçi Hareketi'nin yarat›lmas›nda

görev ald›. 12 Eylül sonras›nda tutsak düfltü. Tutsakl›kta
1984 Ölüm Orucu eyleminin birinci ekibinde yer ald›.
90'da gerçeklefltirilen bir firar eyleminde özgürlü¤üne
kavufltuktan sonra K›r Gerillas› sorumlulu¤una atan-
d›. K›ra gitme haz›rl›klar› s›ras›nda flehit düfltü.

‹brahim ‹LÇ‹

1957 do¤umludur. 1974'den itiba-
ren gençli¤in akademik-demokra-
tik mücadelesinde yer ald›. 77'de
Befliktafl'ta bir faflist oda¤›n da¤›t›l-
mas› eyleminde tutsak düfltü. 84'te

Ölüm Orucu direniflinde gönüllülerden biriydi. Tutsakl›¤›
sona erdi¤inde tereddütsüz mücadeleye kofltu. Dev-
rimci ‹flçi Hareketi sorumlulu¤unu üstlendi. Bu gö-
revini sürdürürken flehit düfltü.

Bize
Ölüm
Yok

12 ve 14 Temmuz
1991’de, ‹stanbul'un Ni-
flantafl›, Balmumcu, Yeni

Levent ve Dikilitafl semtleri
ve Ankara’daki üslerinde

kuflat›ld›lar, direnifl destan›
yazarak flehit düfltüler.

12
Temmuz



devrimcili¤i reddetmenin teorisini

yaparak, kendi örgütlerini kendi el-

leriyle tarihe gömerken, di¤er yan-

da bedenlerini ölüme yat›rarak, fle-

hitler pahas›na ML ideolojiyi, dev-

rimi, devrimcili¤i savunanlar, yeni

de¤erler yaratarak büyütenler vard›.

Yine, bir yanda cenazesini kal-

d›rd›klar› örgütlerinin yerine; art›k

emperyalizme ve oligarflik düzene

karfl› olmayan, sosyalizmi savun-

mayan, illegal ve silahl› mücadeleyi

reddeden, oligarflik düzenle uyumlu

bir örgüt kurman›n ad›mlar›n› atan-

lar, di¤er yanda kararl›l›kla halkla-

r›n kurtulufl kavgas›n› büyütmek

için savaflanlar vard›.

12 Eylül öncesinde flu ya da bu

düzeyde, düzene karfl› mücadeleyi

savunan pek çok örgüt, art›k yasal

particilik bata¤›na saplanm›fl ve dü-

zen için tehlikesiz hale gelmiflti.

Onlar art›k, kendilerini düzene ispat

edecek, bir yandan halen sol söyle-

mi kullanmaya devam ederken, ay-

n› zamanda ““ggeecceelleerrii eevvlleerriinnddee rraa--

hhaatt uuyyuuyyaabbiilleecceekk””, zamanlar›n› efl-

lerine, çocuklar›na göre programla-

y›p, devrimcili¤i bofl zamanlar› de-

¤erlendirme ifli olarak gören, ““rriisskk--

ssiizz ddeevvrriimmcciillii¤¤iinn”” teorisini yapa-

caklard›.

Bulunduklar› her alanda, dev-

rimcili¤i yok etmeye girifltiler. Dev-

rimci mücadelede, ekonomik de-

mokratik mücadelede, hak ve öz-

gürlükler mücadelesinde düzene za-

rars›z bak›fl aç›lar›n› hakim k›lmaya

çal›flt›lar. Devrimin de¤il, devrimci-

li¤in ne kadar “tteehhlliikkeellii”” bir ifl ol-

du¤unun, devrimci olmamak gerek-

ti¤inin propagandas›n› yap›yorlard›.

Siyasi hareketler aras›ndaki ide-

olojik mücadele, kendi savundu¤u

devrim stratejisiyle zafere ulafl›laca-

¤›n› ispatlamak üzerine kuruludur.

Do¤al›, olmas› gerekeni budur. Ama

siyasal çürüme, siyasi hareketler

aras›ndaki ideolojik mücadeleyi iflte

bu flekilde “onlar tehlikeli” tarz›nda

propagandaya, birbirini karalamaya

dönüfltürmüfltü. 

Devrimcilik tehlikeliydi, tehli-

kelerden uzak durulmal›, ““aakk››llll››

ssoollccuulluukk”” yap›lmal›yd›. Oligarfli de

12 Temmuz tarz› katliam operas-

yonlar›yla, infazlar›yla iflte bu pro-

paganday› pekifltiriyordu. Devrim-

cili¤in ne kadar tehlikeli oldu¤unu,

devrimcilikte ›srar›n ne kadar bü-

yük bedeller ödemeyi gerektirdi¤ini

anlatmak ve kan›tlamakta z›mni bir

iflbirli¤i vard› adeta.   

Baflaramad›lar, çünkü bu toprak-

larda, bu yo¤un kuflatmaya ra¤men

silah elde savaflanlar da vard›.

*

Ülkemizdeki mücadelenin flekil-

leniflini belirleyen, bu düzeniçi sol-

culuk olmad›. Devrimci mücadeleyi

tasfiye çabalar›, 12 Temmuzlar’da

canlar›n› devrim için verenlerin ya-

ratt›¤› destans› direnifllere, güçlü

ideolojik barikata çarptt›. 

Dünyada ulusal ve s›n›fsal kur-

tulufl hareketlerinin silahlar›n› bü-

yük oranda susturdu¤u bir dönem

yaflan›yordu.  Fakat, dünyadaki ge-

liflmelerin tersine, Türkiye’de silah-

l› mücadele temelindeki devrimci

mücadele gelifliyordu. Emperyalist

hedeflere vuruluyor, halk düflman-

lar›, 12 Eylül zulmünün sorumlula-

r›, k›sacas› oligarflinin mahkemele-

rinde yarg›lanmayan ve yarg›lan-

mayacak olanlar, Irak’› iflgal eden

ABD emperyalizminin ülkemizdeki

ajanlar, bu temeldeki mücadelenin

hedefi oluyorlard›. 

Fakat, emperyalizm ve oligarfli-

nin as›l büyük korkusu; tüm bunla-

r›n THKP-C çizgisinde ve devrimde

›srar›n bir sonucu olarak, devrimi

büyütme program›n›n bir parças›

olarak yaflama geçiriliyor olufluydu.

Devrimci hareket, 12 Eylül süreci-

nin geriye att›¤› devrimi yeniden

büyütmek için ““aatt››ll››mm”” karar› al›-

yor ve bu kararlar hayata geçirili-

yordu.

Yani emperyalizm ve oligarfli

için as›l korkunç olan›, ““aatt››ll››mm ssüü--

rreeccii””ni örgütleyen çizginin, birgün

kokuflmufl düzenlerine son verecek

devrimci çizgi olmas›yd›.

Bu süreç salt silahl› mücadelenin

gelifltirilmesi ile s›n›rl› de¤ildi. ‹flçi

ve memurlar›n sendikal mücadele-
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Cavit ÖZKAYA

1958 do¤umludur. 1975'de
‹stanbul'da Dev-Genç safla-
r›nda örgütlü mücadeleye
kat›ld›. Beyaz›t Dev-Genç ör-
gütlenmesinde ve sonra Ka-

radeniz bölgesinde görevlendirildi. 

83 bafllar›nda tutsak düfltü. 88'de tahliye ol-
duktan sonra SDB'lerin yeniden oluflturulmas›n-
da büyük eme¤i geçti. Askeri Komite Üyesi

olarak görevini sürdürdü.

Hasan EL‹UYGUN

1962 do¤umlu. Devrimci
mücadeleye lise y›llar›nda

kat›ld›. 81'de tutsak düfltü. 8 y›l sonra d›flar›
ç›kt› ancak 88'de bir kamulaflt›rma eyleminde
yine tutsak düfltü. 1990'da özgürlü¤üne ka-
vufltu¤unda Akdeniz Bölge Komitesine
atand›. Daha sonra Askeri Komite üyesi ve
bir komutan olarak mücadelesini sürdürdü. 

Nazmi TÜRKCAN

1964 do¤umludur. Liseli
Dev-Genç içerisinde geliflti.
12 Eylül sonras›nda tutsak
düfltü. 83'de tutsakl›¤›n›n
ard›ndan ‹stanbul gençli¤i-

nin örgütlenmesinde aktif görevler ald›. 

88'de tekrar tutsak düfltü. 1990'da tahliye ol-

duktan sonra önce Ege bölgesinde sorumlu-
luklar üstlendi. Daha sonra Askeri Komite
Aday› ve ard›ndan komite üyesi oldu. 

Bilal KARAKAYA

1962 do¤umludur. 80 ön-
cesinde anti-faflist mücade-
leye kat›ld›. Cunta döne-
minde tutsak düfltü. 12 Ey-
lül zindanlar›nda direndi.

Tahliye oldu¤unda yeri yine mücadele oldu. 

Bir devrim emekçisiydi. Y›llarca bir atölyede
bombalarla yat›p kalkt›, onlar› haz›rlad›, tafl›-
d›. fiehit düflünceye kadar bir devrimci gibi
yaflad› ve öyle ölümsüzleflti. 



lerinin, gençli¤in akademik demok-

ratik mücadelesinin gelifltirilmesin-

de, gecekondu halk›n›n, kad›nlar›n,

tutsak yak›nlar›n›n, hak ve özgür-

lükler için mücadelenin... k›sacas›

her alanda mücadelenin gelifltiril-

mesinde devrimci hareketin müca-

dele çizgisinin belirleyicili¤i vard›.

Emperyalizm ve oligarfli dev-

rimci hareketi hedef alm›fl ve 12

Eylül sonras›n›n ilk büyük katliam›-

na yönelmiflti. Devrimci hareket

Marksizm-Leninizm’de ›srar›yla,

sosyalizmi savunma kararl›l›¤›yla,

dünya çap›nda önem tafl›yan bir po-

litik tav›r ortaya koyuyordu. 

‹flte 12 Temmuz’da katledilenler

devrimci hareketin at›l›m sürecinin,

bu ideolojik, politik tavr›n›n da mi-

marlar› aras›ndayd›lar. 

Nas›l ki, büyük özveri, fedakar-

l›k, yarat›c›l›k ve emekle at›l›m sü-

recini örgütledilerse, kuflatma alt›n-

da da ayn› kararl›l›kla ve inançla di-

renifl destan› yaratarak ölümsüzlefli-

yorlard›.

1122 TTeemmmmuuzz SSoossyyaalliizzmmiinn 

DDee¤¤eerrlleerriinnii SSaavvuunnmmaakktt››rr

Elde silah sosyalizm için savafl-

mak, kuflatmalarda teslimiyeti red-

detmek, ezilen, katledilen dünya

halklar›n›n yan›nda anti-emperya-

list tav›r almak, sosyalizmin de¤er-

lerinin de sahiplenilmesiydi.

Devrimci geçmifllerini mahkum

edip dönekleflenler, emperyalizme

övgüler dizmeye bafllarken, eski sos-

yalist ülkelere ve Stalin’e, giderek

Lenin’e küfür ve hakaret etmek poli-

tika haline getirilmiflken, devrimci

hareket eski sosyalist ülkelerdeki

yanl›fllar› elefltirirken, as›l olarak sal-

d›r›lar karfl›s›nda sosyalizmin de¤er-

leri ve kazan›mlar›n› savunuyor, ör-

ne¤in karfl›-devrimci darbeciler tara-

f›ndan katledilen Romanya Devlet

Baflkan› Çavuflesku’ya sahip ç›k›-

yordu. Amerika, emperyalist amaç-

larla Irak’›n iflgalini gerçeklefltirir-

ken, dünyada Amerika’ya vurulan

iki ülkeden birisinin Türkiye olmas›-

n›n onuru, devrimci harekete aitti.

Evet, Türkiye oligarflisi Ameri-

kan emperyalizminin en temel iflbir-

likçilerinden, suç ortaklar›ndand›.

Fakat, Türkiye’de ayn› zamanda,

emperyalizmden hesap soran, em-

peryalizme karfl› kararl›l›kla müca-

dele eden devrimciler de vard›. 12

Temmuz flehitlerimiz emperyalizme

karfl› mücadelenin de temsilcileriy-

diler.

““OOnnllaarr›› yyiittiirrmmeekk bbüüyyüükk bbiirr kkaa--

yy››ppssaa,, oonnllaarr››nn aann››llaarr›› bbuu kkaayy››ppttaann

oonnllaarrccaa,, yyüüzzlleerrccee kkeezz ddaahhaa bbüüyyüükk

bbiirr ddeevvrriimmccii mmiirraasstt››rr..””

12 Temmuz 1991’de ülkemizi

sömürgelefltiren emperyalistlerin,

iflbirlikçi oligarflinin, ülkemizdeki

tüm halk düflmanlar›n›n sevinci bü-

yüktü. Çünkü, o gün devrimci hare-

ketin önder kadrolar›, kadrolar› ve

savaflç›lar›ndan oluflan 10 devrimci-

yi, kald›klar› üslerde kuflatarak kat-

lettiler.

Sevinçleri büyüktü, çünkü; 12

Temmuz’da önder kadro, kadro, sa-

vaflç› ve üyelerini katlettikleri dev-

rimci hareket, emperyalizm ve ifl-

birlikçilerinin devrimi tarihin derin-

liklerine gömme hayallerine darbe-

ler vuruyordu.

Fakat, sevinçleri bofluna olacak-

t›. Evet emperyalizm ve oligarfli

devrimci hareketin tarihinde en

önemli dönemlerden birisi olan at›-

l›m sürecinin mimarlar›n› katletmifl-

ti. Fakat, mücadele içinde flehitler

ve tutsakl›klar vermek, devrimde ›s-

rar eden, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve

sosyalizm için savaflta ›srar eden bir

hareket için, mücadelenin sonuçla-

r›ndan birisiydi.

Önemli olan, mücadelenin ka-

y›plara ra¤men, sürdürülebilmesi,

katliam sald›r›lar› karfl›s›nda ideolo-

jik savrulmalar yaflanmamas›, yara-

t›lan de¤erleri sahiplenerek, kay›p-

lardan dersler ç›kararak daha h›zl›

ad›mlarla koflmay› baflarmakt›.

Devrimci hareket 12 Tem-

muz’da yarat›lan de¤erleri sahiple-

nerek, kimilerinin beklediklerinin

aksine bitmek yerine, daha h›zl› ko-

flarak 12 Temmuz’un büyük bir dev-

rimci miras oldu¤unu da gösterdi.

Say›: 153 2112 TEMMUZ

Zeynep Eda BERK

1964 do¤umludur. ‹TÜ ‹n-
flaat Fakültesi’nde Dev-
Genç'li olarak çal›flt›. Ö¤re-
nimini yar›da b›rakarak
profesyonel devrimcili¤e

ad›m›n› att›. Ard›ndan bir askeri büronun ku-
rumlaflmas›nda görev ald›. 

Yücel fi‹MfiEK

1967 do¤umludur. 12 Eylül
sonras› devrimci gençlik
hareketi içerisinde yetiflti.
‹TÜ gençli¤inin önderlerin-
den biri oldu. ‹nflaat Mü-

hendisleri Odas›’nda devrimci faaliyetlerini
sürdürdü. Son olarak örgüt kuryeli¤i görevini
üstlendi. 

Ömer COfiKUNIRMAK

1960 do¤umludur. 12 Ey-
lül sonras› gençlik hareketi
içinde yetiflti. Okul sonras›
mühendis odalar›nda dev-
rimci faaliyetlerini

sürdürdü.

1989 yaz›nda yeralt› yaflam›na geçti.
Büro örgütlenmesi ve çeflitli teknik
konular›n gelifltirilmesinde sorumluluk
ald›. 

Fintöz D‹KME 
Buluthan  KANGALG‹L

14 Temmuz 1991’de

Ankara’da bulunduklar› üs

polis taraf›ndan kuflat›ld›. Di-

renerek flehit düfltüler.

Fintöz, 1978’de Liseli

Dev-Genç’liydi. 12 Eylül son-

ras›nda bir süre yurtd›fl›nda örgütlü mücadele

içinde oldu. Daha sonra ülkesine döne-

rek kavgan›n ortas›nda yerald›.

Buluthan, 80 sonras› Dev-Genç

örgütlenmesine kat›ld›. Gençli¤in mili-

tan önderlerinden biri oldu. Adalet için

mücadele içinde ölümsüzleflti. 



Kimileri, keyfi olarak Marksizm
ve Leniniz’mi birbirinden ay›rarak,
kendilerinin Marksist olduklar›n›
ama Leninist oollmmaadd››kkllaarr››nn›› söyler-
ler. Leninist olmayanlar›n, Marksist
olabilmeleri mümkün mü? Baflka
bir ifade ile, Leninist teori ve prati-
¤i savunmayanlar›n Marksizm’i sa-
vunabilmeleri mümkün mü?

Marks ve Engels’ten sonra, II.
Enternasyonal partilerinde ege-
men olan anlay›fllar, teori ve pra-
tikte Marksizm’i tahrif ederek, kit-
leden kopuk çal›flma tarz› ve par-
lamenterizme yöneldiler. LLeenniinn,,
bu süreçte, II. Enternasyonal par-
tilerine karfl› yürüttü¤ü ideolojik
mücadele ile Marksist teori ve
pratik yöntemi yeniden do¤ru çiz-
gisine oturtmufl, onu gelifltirmifl
ve bizzat prati¤i uygulam›flt›r. 

Proletarya ideolojisinin ““MMaarrkk--
ssiizzmm--LLeenniinniizzmm”” diye tan›mlanma-
s› da; Leninizm’in, Marksizm’le bir
bütün oldu¤u gerçe¤ini ifade eder.
PPeekkii,, nneeddiirr LLeenniinniizzmm?? 

LLeenniinniizzmm,, Stalin’in tan›m›yla,
“eemmppeerryyaalliizzmm vvee pprroolleetteerr ddeevvrrii--
mmii ççaa¤¤››nn››nn MMaarrkkssiizzmm’’ii””,, daha
tam bir ifade ile; ““GGeenneell oollaarraakk
pprroolleetteerr ddeevvrriimmiinn tteeoorrii vvee ttaakkttii--
¤¤ii,, öözzeell oollaarraakk pprroolleettaarryyaa ddiikkttaa--
ttöörrllüü¤¤üünnüünn tteeoorrii vvee ttaakkttii¤¤iiddiirr””..

Marksizm’in ortaya ç›k›fl koflul-
lar›nda, henüz dünyada tahlili ya-
p›labilecek bir emperyalist sistem
mevcut de¤ildi. Ancak, kapitalist
sistemin, art›k sürekli bunal›mlar
yaflad›¤› emperyalist aflamaya
ulaflmas›, 19. yüzy›l›n sonlar›nda
mümkün olmufltur. Dolay›s›yla,
Marksizm’in ›fl›¤›nda, emperya-
lizm  tahlilini yapmak görevini,
emperyalist dönemin proletarya
önderlerinden Lenin yerine getir-
mifltir. Leninizm, bu nedenle, em-
peryalizm ça¤›n›n Marksizm’idir.

LLeenniinn’’iinn emperyalizm tahlili ve
““LLeenniinniisstt KKeessiinnttiissiizz DDeevvrriimm TTeeoorrii--
ssii””, tarihe Marksizm’de yarat›c›l›-
¤›n parlak bir örne¤i olarak geçti.
Lenin’in ifadesiyle emperyalizm;
““ccaann ççeekkiiflfleenn kkaappiittaalliizzmmddiirr””, çün-
kü kapitalizmin çeliflkilerini son
s›n›r›na vard›rm›flt›r. Ve  bu özelli-
¤iyle, emperyalizm proletarya

toplumsal devriminin hemen ön-
cesidir.

LLeenniinn’’in, büyük teorik ve pratik
miras› bunlarla birlikte, temel ola-
rak ddeevvlleett,, ddeevvrriimm vvee ppaarrttii konu-
lar›nda yo¤unlaflm›flt›r. Lenin’in
her üç konuda da, bugün için de
önemlerini ve geçerlili¤ini yitirme-
yen teorik eserleri, evrensel tezle-
ri ve yaflanm›fl zengin bir prati¤i
vard›r.

LLeenniinn;; Marksist devlet tahlilini
gelifltirerek, proletarya iktidar›n›n
arac› olarak, proletarya diktatör-
lü¤ünün zorunlulu¤unu ve nas›l
örgütlenece¤ini tahlil etmifltir. 

MMaarrkkssiizzmm’’iinn ddee,, LLeenniinniizzmm’’iinn
ddee öözzüü ddeevvrriimmddiirr.. Lenin’in devrim
teorisini, Marksizm’e karfl› gibi
göstermek isteyenler, Marksizm’i
tahrif ederek, onun devrimci özü-
nü yok etmek isteyenlerdir. Le-
nin’in devrim teorisinin çok daha
ayr›nt›l›  ve somut olmas›n›n ne-
deni, Marksizm’in devrim anlay›-
fl›ndaki bir eksiklikten de¤il, Le-
nin’in proleter devrimler ça¤›nda
yaflam›fl olmas›, emperyalist Rus-
ya’da gerçekleflen proleter devri-
mi yaflam›fl ve önderlik etmifl ol-
mas›ndand›r.

““LLeenniinniisstt KKeessiinnttiissiizz DDeevvrriimm
TTeeoorriissii”” emperyalist dönemin
devrim teorisi olarak evrensel
özellik tafl›r. Lenin, ““kkeessiinnttiissiizz
ddeevvrriimm tteeoorriissii”” ile, proletarya
devriminin, salt iflçilerin mücade-
lesi ile de¤il, iflçiler ve köylülerin
ittifak› ile gerçeklefltirilece¤i
Marksist tahlilini gelifltirmifl, iflçi-
köylü ittifak›n›n gerçekleflmesinin
maddi zeminini ortaya koymufl ve
Rusya koflullar›nda prati¤e uygu-
lam›flt›r.

Lenin’in önderli¤inde Çarl›k
Rusyas›’nda gerçeklefltirilen, BBooll--
flfleevviikk DDeevvrriimmii;; Marksizm’in sos-

yalizmi gerçeklefltirme iste¤i ve
inanc›n›n da prati¤e geçirilmesi
olmufltur. Lenin, Marksizm’in özü-
ne ba¤l› kalm›fl ve bu özü emper-
yalizm koflullar›nda yeniden üret-
mifltir.

LLeenniinn;; yaflad›¤› koflullarda
Marksizmi tahrif ederek, tek ülke-
de sosyalizm’in mümkün olmad›-
¤›n› savunanlara karfl›, sosyaliz-
min tek bir ülkede de zafere ulafla-
bilece¤ini savunmufl ve bunun ge-
çerlili¤ini pratikte de göstermifltir. 

LLeenniinn’’in olgunlaflt›rd›¤› devrim
teorisine göre, bir ülkede devrimin
objektif koflullar›n›n olgunlaflm›fl
olmas› devrimin gerçeklefltirilmesi
için yeterli olmay›p, bu koflullar›
de¤erlendirmek üzere proletarya
partisine ihtiyaç vard›r. Çünkü
proletarya partisi, pprroolleettaarryyaa ddiikk--
ttaattöörrllüü¤¤üünnüü kkuurrmmaann››nn vvee pprroollee--
ttaarryyaa ddiikkttaattöörrllüü¤¤üü aarraacc››ll››¤¤›› iillee
ddeevvrriimmiinn ss››nn››ffss››zz ttoopplluummaa ddeekk
iilleerrlleettiillmmeessiinnii ssaa¤¤llaayyaaccaakk aarraaçç--
tt››rr.. Lenin, proletarya partisini, ilk
olarak bütünlüklü flekilde tan›mla-
m›flt›r. Lenin’in parti tan›m› soyut
de¤il, prati¤in ortaya ç›kard›¤› so-
runlara da cevap olacak flekilde-
dir.

Nas›l ki, Marksist olabilmek
için, emperyalizm ve proleter dev-
rimler ça¤›n›n Marksizm’i olan Le-
ninizm’i savunmak gerekiyorsa,
LLeenniinniisstt oollmmaakk iiççiinn ddee;; Leninizm’i
dogmatik olarak de¤il, yaflayan
devrimci özüyle ele almak ve Le-
ninizm’in ö¤retilerini de¤iflen dö-
nemlere ve ülke koflullar›na uygu-
lamak gerekir.

Lenin, proletarya ve dünya
halklar›na ddeevvrriimm yyaappmmaayy››,, iikkttii--
ddaarr›› aallmmaayy›› ö¤reten önderdir.
““KKiimm LLeenniinniisstt??”” sorusunun ceva-
b› da buna ba¤l› olarak verilmek
durumundad›r. Lenin'in kitaplar›n›
en iyi ezberleyip onlar› papa¤an
gibi en iyi tekrarlayanlar, Rus-
ya’da gerçeklefltirilen Bolflevik
Devrimi’ni kopya ederek kendi ül-
kesinin koflullar›n› dikkate alma-
dan uygulamaya kalk›flanlar de-
¤il, proletaryay›, dünya halklar›n›
ddeevvrriimm yyoolluunnddaa iilleerrlleettmmeeyyii bbaaflflaa--
rraannllaarr Leninistlerdir.

B‹LG‹

LEN‹N‹ZM



S i z i n

çocukla-

r›n›z›n bir

gün, flu kadar milyon dolarl›k flirket

kurdum diye karfl›n›za ç›kmas›n›n

olana¤› yoktur. Çünkü, milyon do-

larl›k flirketler kurmak için gerekli

koflullar sizde yoktur.

Fakat, bu koflullara sahip olan

çocuklar ülkemizde yok de¤il. On-

lar AAbbdduullllaahh GGüüll’’üünn,, TTaayyyyiipp EErr--

ddoo¤¤aann’’››nn,, KKeemmaall UUnnaakk››ttaann’’››nn,, BBii--

nnaallii YY››lldd››rr››mm’’››nn,, FFaarruukk ÖÖzzaakk’’››nn,,

OOssmmaann PPeeppee’’nniinn... yani islamc›

AKP’lilerin çocuklar›d›r. Onlar, s›-

f›rdan 30 milyon YTL’lik servete

ulaflmay› baflaran ssüüppeerr ççooccuukkllaarr!!

AKP iktidara geldi¤inde onlar›n

içinde henüz daha 12 yafl›nda olan-

lar vard›. Ne flirketleri, ne de önem-

li miktarlarda paralar› vard›. Ama

AKP’li babalar varken, yafl›n da,

sermayenin de bir önemi  yoktur.

Yoktan var edilir!!!

Nitekim var etmifllerdir. fiimdi

bu çocuklar›n, örtülüler hariç, ser-

mayesi 30 milyon YTL’lik tam 18

adet limited ya da anonim flirketi

var.

‹çlerinde, AKP iktidar›ndan ön-

ce flirketi olanlar sadece Maliye Ba-

kan› Kemal Unak›tan’›n çocuklar›y-

d›, ki onlar›n flirketlerinin de

2001’de kurulufl sermayesi 10 bin

500 YTL iken, bugün 17 milyon

YTL’ye ulaflm›fl durumda!..

Özellikleri ne bunlar›n? Yoksul

halk›n çocuklar›ndan daha zeki ol-

mak m›? Do¤ufltan sahip olduklar›

yetenekleri mi? Ald›klar› e¤itim

mi? Ya da örne¤in, gecelerini gün-

düzlerine katarak çal›flmalar› emek

harcamalar› m›?

Hay›r bunlar de¤il! Çünkü, bun-

lar›n hiçbirisi milyon dolarl›k flir-

ketlerin anahtar› de¤ildir. Onlar›n

belirleyici özellikleri babalar›n›n

halktan olmay›p, iktidar koltu¤unda

oturan, takiyyeci, soygun ve talanc›

AKP’liler olmas›d›r.

Demek ki, AKP’lilerin beraber

yürüdükleri yollar, çocuklara bile

milyon dolarl›k flirketler getiren

yollarm›fl. Demek ki, bu yollarda

öyle bofl bofl yürümemifller, bolca

da yyüürrüüttmmüüflfllleerr!..

Sizin çocuklar›n›z milyon dolar-

l›k flirketler kuramazlar ama, bunu

kuram›yorlar diye, düzenin adalet-

sizli¤ine isyan da etmemeliler. Ör-

ne¤in, onlar, maçlarla oyalanabilir-

ler.

Kar›nlar›n› doyurmasa da, yok-

sulluklar›na, sorunlar›na çözüm ol-

masa da onlar kendilerini “milli ta-

k›m”›n baflar›lar›yla mutlu hissedip,

baflar›s›zl›klar›nda üzülebilirler.

Bu düzen taraf›ndan insan yerine

konmad›klar›n›, zenginli¤in payla-

fl›lmas›nda kendilerinin yerinin ol-

mad›¤›n› de¤il, futbol galibiyetine

Tayyiplerin çocuklar›yla birlikte se-

vinerek, bu düzende kendilerinin

de bir de¤erinin oldu¤unu sans›nlar.

Zengin fakir ayr›m›n› unutup,

““hheeppiimmiizz aayynn›› üüllkkeenniinn iinnssaannllaarr››--

yy››zz”” diye düflünsünler.

‹lla bir tarafta olacaklarsa, milli

tak›mdan taraf olsunlar, falanca fut-

bol tak›m›ndan taraf olsunlar, fakat

adaletsizli¤in karfl›s›na dikilip ada-

let isteyen tarafta olmas›nlar.

Elbette tek bafl›na futbol yeterli

de¤il, ayr›ca örne¤in türban soru-

nuyla u¤raflabilirler. Kendilerini

türbandan taraf, ya da türban›n kar-

fl›s›nda taraf da görebilirler.

Türban›n serbest b›rak›lmas›n›,

demokrasi için yeterli görüp, bunun

d›fl›nda ülkedeki tüm bask›lara, zul-

me gözlerini kapayabilirler. Ya da,

kendilerini laik olarak tan›mlay›p,

tüm kötülüklerin türbanl›lardan

kaynakland›¤›na inanabilirler.

Ayr›ca kendilerini, vatan kurta-

ran büyük kahramanlar olarak gö-

rüp, ““tteerröörree kkaarrflfl›› mmüüccaalleeyyee”” ko-

flabilirler. Terörün karfl›s›nda oligar-

flik devletin yan›nda saf tutabilirler.

Hak diyenin, özgürlük diyenin, ada-

let isteyenin bu millete düflman ol-

du¤una inanabilirler.

Bunlar›n herhangi birini yapabi-

lirler, çünkü hepsi de ““ssüüppeerr ççoo--

ccuukkllaarr””›n, milyon dolarl›k flirketle-

rini daha da büyütmelerine hizmet

edecektir.

Say›: 153 23AKP

Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda

Yoksulluk ve yoksullar›n say›s›

her geçen gün artarken, Dünya Var-

l›k Raporu'na göre, ülkemizde 11

mmiillyyoonn ddoollaarr üzeri varl›¤a sahip

zenginlerin say›s› 2007’de 88 bbiinn kkii-

flflii bbiirrddeenn aarrttaarraakk 5500 bbiinn kkiiflfliiyyee

uullaaflfltt››.. 

Bu hesaba göre, 50 bin zengin en

az 5500 mmiillyyaarr ddoollaarrll››kk ((üüsstt ss››nn››rr››

bbeelliirrssiizz)) bir serveti yönetiyorlar.

Bu rakamlar da AKP’nin kime
hizmet eden bir parti oldu¤unu an-
latmaya yetiyor. Onlar›n ““ggeelliirr aaddaa-

lleettssiizzllii¤¤iinnii ggiiddeerrmmee”” söylemleri içi
bofl yalanlardan, halk› uyutan söz-
lerden ibarettir.

Kapitalist sistem, emek sömürü-

sü, soygun ve talan üzerine kurulu

bir sistemdir. ‹slam›n tüm flartlar›n›

sadece halk› uyutmak için hat›rla-

yan, ama sözkonusu olan kapitalizm

oldu¤unda dini de iman› da unutan

AKP’nin, tüm ekonomi politikas›

da bu adaletsizli¤i büyütmekten

ibarettir.

Bolca yoksullar için çal›flan,

halktan ya-

na bir parti

o l d u k l a r ›

edebiyat› yapan AKP,  di¤er düzen

partilerini de aratacak kadar, ““zzeenn-

ggiinn sseevveerr”” bir partidir. Fakat AKP

ayn› zamanda, kendisini yoksuldan

yana göstermekte, demagoji yap-

makta da kendinden öncekileri geri-

de b›rakm›fl bir partidir. 

T›pk› din sömürüsü yapt›¤› gibi,

halk›n yoksullu¤unu da iktidar› için

sömüren AKP politikalar›n›n özü,

yyookkssuullaa ttaattll›› ssöözzlleerr,, zzeennggiinnee ttaattll››

ddoollaarrllaarrdd››rr!!

Zengin Say›s› 50 Bine Ulaflt›, Yoksul Say›s› 52 Milyon!



Eski Jandarma Genel Komutan›

fiener Eruygur, eski 1. Ordu Komu-

tan› Hurflit Tolon, Emekli Tu¤gene-

ral Levent Ersöz, Emekli Tu¤amiral

‹lker Güven, Cumhuriyet Gazetesi

Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay,

Ankara Ticaret Odas› Baflkan› Si-

nan Aygün, Tercüman Gazetesi Ge-

nel Yay›n Yönetmeni Ufuk Büyük-

çelebi’nin de aralar›nda bulundu¤u

23 kifli, 1 Temmuz'da gözalt›na al›n-

d›lar. 

Gözalt›lar›n “EErrggeenneekkoonn OOppee--

rraassyyoonnuu”nun devam› oldu¤u aç›k-

land›. 

Cumhuriyet tarihinde, generalle-

re yönelik böyle bir operasyonun

örne¤i yoktur. Bu durum, “demok-

ratikleflmeyi” de¤il, fakat oligarfli

içi çat›flman›n boyutlanmaya devam

etti¤ini göstermektedir.  

GGeenneerraalllleerree ssoorrgguuddaa 

nnee ssoorruullmmaayyaaccaakk??

Ergenekon operasyonunu, daha

ilk gündeme getirildi¤inde de¤er-

lendirmifltik, tekrar etmeyece¤iz;

sadece k›saca flunu vurgulayal›m.

Bu operasyonun kontrgerillan›n tas-

fiyesiyle bir ilgisi yoktur.  

Bu operasyonlar›, Türkiye’nin

demokratikleflmesinin bir gösterge-

si olarak görenler, bbüüyyüükk vvee vvaahhiimm

bbiirr yyaann››llgg›› içindedirler. 

Evet, dört y›ld›zl› generallerin

gözalt›na al›nmas›, bir ilktir ülke-

mizde. Ama nnee iiççiinn?? Aç›k ki, oli-

garfli içi kavga çerçevesinde al›n›-

yorlar. 

Peki 19-22 Aral›k katliam›n›n

oommzzuu kkaallaabbaall››kk komutanlar›na do-

kunuyorlar m›? Sivas katliam›na

göz yuman komutana dokunuyorlar

m›?.. Onlardan geçtik; 

Tek y›ld›zl› bir generale bile do-

kunabiliyorlar m›, halka karfl› ifllen-

mifl suçlar için?

Bunu da bir yana b›rakt›k; en alt

düzeydeki tek bir subay bile, mese-

la, iflkenceden, infazdan, katliam-

dan gözalt›na al›n›yor mu?

Demokrasinin, demokratiklefl-

menin, yeni-sömürge Türkiye’deki

“ordunun özel a¤›rl›¤›n›n” kalkma-

s›n›n göstergesi budur.  

TToolloonn,, EErruuyygguurr vvee öötteekkiilleerr,, gö-

zalt›na al›nan söz konusu generalle-

rin hheerrbbiirriinniinn ddoossyyaass››,, hhaallkkaa kkaarrflfl››

iiflfllleennmmiiflfl ssuuççllaarrllaa ddoolluudduurr.. 

Her birinin komutanl›k yapt›¤›

yerler ve dönemlerde, katliamlar,

kaybetmeler, faili meçhuller vard›r.

Her birinin komutanl›¤› alt›nda nice

suçlar ifllenmifltir. Bunun için özel

bir araflt›rma yapmaya da gerek

yoktur ülkemizde; çünkü oorrggeenneerraall

rrüüttbbeessii o aflamalar geçilmeden ka-

zan›lmaz. 

Fakat, herkes emin olmal›d›r ki;

sorgular›nda bunlara iliflkin tek bir

soru sorulmayacakt›r onlara. Bu ne

bir “kontrgerilla tasfiyesi”dir, ne de

“darbe karfl›t›” bir operasyon. Dar-

beye karfl›ysa, nerede gerisi, nerede

daha üsttekiler; iki general mi yapa-

cakt› darbeyi?

12 Martlar’da, 12 Eylüller’de

generallerin yönetiminin zulmüne

maruz kalanlar, omzu kalabal›klara

öfke duyanlar, AKP’nin bu operas-

yonuna “sempati”yle bakabilirler.

Generallerin, bu gözalt›lardan, bu

yarg›lamalardan çok daha fazlas›n›

hakettikleri kesindir. Ama AKP’nin

onlara yönelik operasyonunun ne

12 Eylül’ün hesab›n› sormakla, ne

demokrasiyle ilgisi yok; bu görül-

melidir. 

GGöözzlleerriinnii ““yyeennii”” aaççaannllaarr

TTüürrkkiiyyee,, oonnyy››llllaarrdd››rr bbööyyllee!!

Operasyona ba¤l› olarak, özel-

likle belki kesimlerin gözalt›, tutuk-

luluk uygulamalar›na, AKP’ye, yar-

g›ya, yönelik elefltirileri yo¤unlaflt›. 

Ergenekon operasyonunda tu-

tuklananlar›n tutukluluk süresinin

uzad›¤› elefltiriliyor mesela. Barolar

ad›na yap›lan aç›klamalarda özel-

likle buna dikkat çekildi. Do¤rudur

ve fakat, bbuu ttaarrzz ttuuttuukkllaammaa, ülke-

miz hukukunda en yayg›n kullan›-

lan y›ld›rma, sindirme yöntemlerin-

den biridir.  Yasalar, buna izin veren

flekilde yap›lm›flt›r. 

Generallerden patronlara, gaze-

tecilere, yazarlara uzanan bbaasskk››nnllaa--

rr ››nn bbiiççiimmii eelleeflflttiirriilliiyyoorr.. 

Evet, sözü geçen kiflilerin ço¤u

polis veya savc›l›k taraf›ndan ifade

vermeye davet edilmeleri durumun-

da ““ddaavveettee iiccaapp eeddeecceekk”” kiflilerdir;

ama operasyon sabaha karfl› evler

bas›larak yap›lmaktad›r.

Bunda bir ““ggöözzddaa¤¤››”” amac› ol-

du¤u apaç›kt›r. Zaten, Ankara tem-

silcisi gözalt›na al›nan Cumhuriyet

Gazetesi de operasyonu ““BBüüyyüükk

GGöözzddaa¤¤››”” bafll›¤›yla verdi. Ki öyle

oldu¤u do¤rudur!

Gazeteci Can Dündar, televiz-

yonlara verdi¤i demeçte, insanlar›n

art›k bu gece kimin evi bas›lacak di-

ye yatt›¤›ndan sözediyordu. 

24 ERGENEKON 6 TTemmuz 22008

Oligarfli ‹çi Çat›flmada 
6. Ergenekon Operasyonu

� Gözalt›na aal›nan ggenerallerin

hepsi ssuçludur; ama bbu oope-

rasyonda oonlar›n ggerçek ssuç-

lar›na ddair tek bbir soru ssorul-

mayacakt›r. 

� Ve bbu ooperasyonu iilginç kk›lan

ikinci nnokta, ggeneralleri ggözal-

t›na aalan ssiyasi iiktidar kadro-

lar›n›n dda hhepsi ssuçludur! VVe

generaller de oonlar›n bbu ssuçla-

r›na kkarfl› çç›kmam›fllard›r. 

� Toplu bbir operasyon llaz›m;

generalleri vve bburjuva ppoliti-

kac›lar› bbirlikte ggözalt›na aala-

cak vve oonlar› hhalka kkarfl› ssuç-

lar›ndan ssorgulayacak bbir so-

ruflturma llaz›m!



Do¤rudur. Ve fakat bunlar›n hiç-

biri yeni de¤ildir. 

“Büyük gözda¤›” için sabaha

karfl› evlerin kar maskeli, a¤›r silah-

larla donanm›fl timler taraf›ndan ba-

s›lmas›, akflamlar› yatarken bu gece

hangi evin bas›laca¤›n›n kayg›s›n›n

duyulmas›, bu ülkenin ddeevvrriimmccii,,

ddeemmookkrraattiikk ggüüççlleerrii cceepphheessiinnddee

hhiiçç eekkssiikk oollmmaamm››flfltt››rr.. 

Özellikle de son 6-7 ayd›r, bu

yöntemlerde bariz bir yo¤unlaflma

vard›r. Ankara’da, Adana’da, Si-

vas’ta ö¤renciler, sendikac›lar, ge-

cekondu yoksullar›, demokratik

mücadele yürüten birçok insan, bu

yöntemlerin hedefi oldu. Demokra-

tik kitle örgütleri, aylard›r hayk›ra-

rak buna dikkat çekmeye çal›fl›yor-

lar. 

Ama bu ses, bugün o sald›r›n›n

hedefinde olan güçler cephesinde

hiç duyulmad›; tam tersine, o cep-

hedekiler, devrimci, demokratik

güçlerden yükselen bu sesi bo¤ma-

ya çal›flt›lar. 

Baykal, gözalt›larla ilgili yapt›¤›

aç›klamada diyordu ki; “Darbe dö-

nemi gibi”... Do¤rudur ve fakat, biz

y›llard›r diyorduk ki, ““bbuu üüllkkeeddee

ddaarrbbee,, yyaannii 1122 EEyyllüüll kkooflfluullllaarr››,, zzaa--

tteenn hhiiçç oorrttaaddaann kkaallkkmmaadd››..””

Sadece 12 Eylül yöntemleri, hal-

ka karfl› uygulan›yordu. Ne zaman

ki, yöntemler, egemen s›n›flar›n bir-

birine karfl› kavgas›nda da kullan›l›-

yor, o zaman ““1122 EEyyllüüll’’üünn ddeevvaamm

eettttii¤¤ii”” keflfediliyor. 

OOnnyy››llllaarrdd››rr hhaallkkaa,, ddeevvrriimmcciillee--

rree kkaarrflfl›› kkuullllaanndd››kkllaarr›› yyöönntteemmlleerrii,,

oolliiggaarrflflii iiççii ççaatt››flflmmaaddaa bbiirrbbiirrlleerriinnee

kkaarrflfl›› kkuullllaann››yyoorrllaarr.. O kadar ki,

operasyon da “terör” ad›na meflru-

laflt›r›l›yor.  

Son Ergenekon operasyonunun

ard›ndan yap›lan bir aç›klamada

flöyle deniyor: “E¤er operasyon ya-

p›lmasayd›, Türkiye çok farkl› bir

yöne gidecekti”!

Devrimcilere yönelik yap›lan

operasyonlar›n “yakalanmasalard›

çok büyük eylem yapacaklard›”, “1

May›s’› -veya o s›ra gündemde ne

varsa onu- kana bo¤acaklard›...”

gibi söylemleri hat›rlay›n. 

Ony›llarca halka, devrimcilere

karfl› kulland›klar› yöntemler, flimdi

kullananlara karfl› kullan›yor. 

Generaller ve birlikte gözalt›na

al›nd›klar› 23 kifliye poliste yönelti-

len resmi suçlaman›n flöyle oldu¤u

aç›kland›: “Ergenekon terör örgü-

tüne üye olmak... Halk› hükümete

karfl› silahl› isyana tevflik etmek.” 

Gözalt›na al›nan iflbirlikçi, halk

düflman› generallerle, patronlarla il-

gili suçlama “terör” olunca, her tür-

lü yöntem de “meflru” oluyor elbet.

“Terör denilince akar sular›n dur-

mas›” anlay›fl›n›n bafl uygulay›c›-

s›yd› bu generallar. 

Kendi yerlefltirdikleri uygulama-

lar, flimdi onlar› vuruyor. Bir muha-

bir, durumu flu sözlerle özetliyordu:

“Y›llard›r terörle mücadele etmifl

olan generaller, flimdi bir terör ör-

gütü kurmak, üyesi olmakla suçla-

n›yorlar.”

AKP yalakalar›ndan ATV, ope-

rasyonu ““HHuukkuukk ddeevvlleettii oollmmaa mmüü--

ccaaddeelleessii”” spotuyla vermekteydi.

Tüm gerici, iktidar iflbirlikçilerinin

söylemi bu. 

Türkiye’nin tablosundaki çar-

p›kl›¤a bak›n; katliamc› generaller,

“gerici fleriat tehlikesini” önlemeye

soyunmufllar. ‹flbirlikçi, soyguncu

AKP ise hukuk devletini hakim k›l-

maya soyunmufl. Oysa, hukuk, de-

mokrasi, yarg›, adalet, bunlar›n a¤-

z›nda çi¤nendikçe, daha da anlam-

s›zlafl›yor, içleri boflal›yor, kavram-

lar› kirletiyorlar. Kavramlar›n bile

kirletildi¤i yerde ne “hukuk devle-

ti”, ne “temiz eller” ç›kar ortaya.

Say›: 153 25ERGENEKON

Dersim’de 28 Haziran günü “Koruculu¤a Hay›r”

diyen “De¤erli Dersim Halk›” bafll›kl› bildirilerin da¤›-

t›m› esnas›nda Dersim Temel Haklar Derne¤i üyesi

Evin Timtik ve Partizan çal›flan› Ufuk Kalanç keyfi bir

flekilde zorla gözalt›na al›nd›lar. 

Gözalt›na AAl›nanlar Sahiplenildi: Ayn› gün

Temel Haklar, Partizan ve HKM taraf›ndan bir protes-

to eylemi gerçeklefltirildi. Eylem haz›rl›¤› yap›l›rken

gözalt›lar serbest b›rak›ld›lar. Gözalt›na al›nan Timtik

ve Kalanç bas›na yapt›klar› aç›klamada AKP iktidar›-

n›n Dersim’e 1400 korucu kadrosu açt›¤›, bununla

Dersim halk›n›n iflbirlikçilefltirilmeye, ajanlaflt›r›lmaya

zorlanaca¤› belirtildi. Ülkede yaflanan hukuksuzluklara

dikkat çekilen aç›klama s›ras›nda gözalt›na neden ola-

rak gösterilen bildiriler Cumhuriyet Caddesi üzerinde

kitlesel olarak da¤›t›ld›. 70 kiflinin kat›ld›¤› eylem slo-

ganlarla sona erdi. 

Dersim TTemel HHaklar’dan kkoruculu¤u

kabul eedenlere çça¤r›: ONURLU

DERS‹M HHALKINA ÇA⁄RIMIZDIR!

‹flsizlik, açl›k, yoksulluk, e¤itimsizlik ve korucu-

luk bizim ne kaderimiz ne de seçene¤imizdir. Hay›r,

halk›m›z çaresiz de¤ildir. Bizi aç, yoksul, iflsiz, güç-

süz ve adaletsiz b›rakanlara karfl› hep birlikte müca-

dele edelim. Hakk›m›z olan› isteyelim. Alternatif var.

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER‹M‹Z ‹Ç‹N MÜCADE-

LE ETMEKT‹R. Alternatif halk›n ve hakl›n›n müca-

delesini veren devrimcilerden yana olmakt›r.

... Bu uygulama çerçevesinde eline silah alanlara

da iflbirlikçilik yapanlara da buradan sesleniyoruz….

O S‹LAHLAR B‹R GÜN S‹Z‹ DE VURUR, BU

ONURSUZLU⁄A ORTAK OLMAYIN, ALDI⁄I-

NIZ S‹LAHLARI DERHAL BIRAKIN!

AJANLAfiTIRMAYA, ‹fiB‹RL‹KÇ‹L‹⁄E HA-

YIR!

“HAKLARIMIZ ‹Ç‹N SUÇ 
‹fiLEMEYE DEVAM EDECE⁄‹Z”



� PPaarrttii kkaappaattmmaa,, EErrggee--

nneekkoonn ooppeerraassyyoonnuu,,

oolliiggaarrflflii iiççii ssaavvaaflfltt››rr.. 

�BBuu ssaavvaaflfl hhaallkk››nn ssaavvaa--

flfl›› ddee¤¤iillddiirr.. 

�BBiizz hhiiççbbiirriinniinn yyaann››nn--

ddaa ddee¤¤iilliizz.. 

�BBiizziimm ssaavvaaflfl››mm››zz BBaa--

¤¤››mmss››zz DDeemmookkrraattiikk

TTüürrkkiiyyee ssaavvaaflfl››dd››rr.. 

Zulüm, yalans›z, dolans›z ol-

maz. Faflizm, teröre baflvurdu¤u ka-

dar, demagojilere, halk› aldatmaya

yönelik manevralara da baflvurur.

‹flte bugün yine böyle bir manevray-

la karfl› karfl›yay›z. “Ergenekon

Operasyonu”, ne darbeyi önlemey-

le, ne kontrgerillay› tasfiye etmeyle

ilgisi olmayan oligarfli içi bir iktidar

kavgas›n›n uzant›s›d›r. 

HHaallkk CCeepphheessii olarak diyoruz

ki; bu kavga halk›n kavgas› de¤ildir. 

“Darbe yapacaklar”... “fleriat›

getirecekler” söylemleri kaplam›fl

durumda ortal›¤›. Bir taraf darbeyi

engellemek, di¤erleri fleriat› önle-

mek ad›na, yarg›y›, polisi kullan-

d›klar› k›yas›ya bir savafl içindeler.

fiu anda her ne kadar aralar›ndaki

bu savafl öne ç›km›fl görünse de, ge-

rekti¤inde halka karfl› hemen uzla-

fl›rlar; Çünkü sömürücülerin iflbir-

likçilerin, zalimlerin as›l savafl›,

halka karfl› savaflt›r. Darbe, fleriat,

laiklik, anti-laiklik ad›na verilen bu

savafl›n iikkii ttaarraaff›› ddaa emperyalizm

iflbirlikçisi, iikkii ttaarraaff›› ddaa sömürücü

ve iikkii ttaarraaff›› ddaa halka karfl›d›r. 

Bunlar kimdir? Bu soruyu

do¤ru cevaplad›¤›m›zda, gerici

AKP’nin “demokratl›¤›”n›n ve

“darbe karfl›tl›¤›”n›n nas›l bir de-

mokratl›k ve darbe karfl›tl›¤› oldu-

¤unu, laikçilerin fleriat karfl›tl›¤›n›n

nas›l bir karfl›tl›k oldu¤unu çok net

görür ve o zaman, bu sahte ikilemin

taraflar›ndan biri olmak gibi bir ya-

n›lg›ya düflmekten de kurtuluruz.      

Kavgan›n bir taraf› AKP, di¤er

taraf› Genelkurmay’d›r. 

AKP, 1945’lerden beri ülkemizi

Amerikan emperyalizminin sömür-

gesi yapan gerici çizginin islamc›

uzant›s›d›r. Bu geçmiflini bir yana

b›raksak da, sadece 5 y›ll›k AKP ik-

tidar›, bize AKP’nin iflbirlikçi, sö-

mürücü ve faflizmi sürdüren bir par-

ti oldu¤unu gösteriyor.  

Genelkurmay, 1945’lerden bu

yana emperyalizmin ülkemizdeki

gizli iflgalinin ordusudur. Bugüne

kadar süregelen sömürgecili¤in ve

faflizmin bekçisi odur. 

‹kisi de bu niteli¤e sahip oldu¤u

içindir ki, ba¤›ms›zl›ktan, demokra-

siden, sosyalizmden yana olanlar›

susturmak, sindirmek ve yapabilir-

lerse yok etmek, iki taraf›n da oorrttaakk

aammaacc››dd››rr.. Tarihleri boyunca bu

amaçta iflbirli¤i içinde olmufllard›r. 

Bunlar, nneden yyana, nne-

ye kkarfl›d›rlar? Büyük flaflaa-

larla devam ettirilen operasyonlar,

kimseyi flafl›rtmas›n, yan›ltmas›n.

‹‹kkii ttaarraaff ddaa EErrggeenneekkoonnccuudduurr;;

kontrgerilla politikalar›n›n savunu-

cusu ve uygulay›c›s›d›r. 

“Ulusalc›, laikçi” geçinen güçle-

rin fleriatç›l›¤a karfl› sert tav›rlar› da

kimseyi flafl›rtmas›n, yan›ltmas›n.

Bu ülkede dinci gericili¤i kullanan

ve gelifltirenlerin bafl›nda onlar ge-

lir. Halk›n mücadelesini, devrimci-

leflmesini engellemek için tarikat-

larla iflbirli¤i yaparken çok mem-

nundular bu iflbirli¤inden. fiimdi ik-

tidarlar› zay›flay›nca fleriat karfl›t›

kesildiler.  

HHeerr iikkii ttaarraaff››nn hhuukkuukk vvee aaddaa--

lleett aannllaayy››flfl›› vvee uuyygguullaammaass›› aayynn››dd››rr.. 

Oligarfli içi savaflta, birbirlerini

yarg›y› kullanmakla veya yarg›ya

sayg›s›zl›kla suçlayanlar, devrimci-

lere, vatanseverlere karfl› her türlü

hukuksuzlu¤u meflru görürler. On-

lar›n devrimcilere karfl› savafl›nda,

yarg›, “adaletin tecellisini” sa¤laya-

cak bir kurum de¤il, devrimcilerin

sindirilmesi, halka gözda¤› verilme-

si için kullan›lan bir araçt›r. Ülke-

mizdeki düzen hukukçular› da bu

“misyonu” benimsedikleri için,

devrimciler, onlarca y›ld›r, her türlü

hukuksuzlu¤a maruz b›rak›lmakta-

d›rlar. 

Bunun en son ve çarp›c› örnekle-

rinden biri, 1199 AArraall››kk 22000000’’ddeekkii

BBaayyrraammppaaflflaa HHaappiisshhaanneessii kkaattllii--

aamm››nnaa iliflkin davada gelinen nokta-

d›r. AKP iktidar› ve generaller,

AKP’nin bürokratlar› ve flikayetçi

oldu¤u yarg›, bu davada “mükem-

mel” bir iflbirli¤i göstermifl, o iflbir-

li¤iyle katliamc›lar› zaman afl›m›yla

kurtarm›fllard›r.

BBaa¤¤››mmss››zzll››kk vvee ddeemmookkrraassiinniinn

ddüüflflmmaann››dd››rrllaarr.. 

Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi müca-

delesini engellemek için her yolu
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KEND‹ SSAVAfiIMIZI 

YÜKSELTEL‹M



mübah sayarlar. Ki bu çerçevede,

ülkemizde y›llard›r infazlar, iflken-

celer, faili meçhuller, hapishaneler-

de katliamlar devam ediyor. Bütün

bunlar›n uygulanmas›nda laiklik-

fleriatç›l›k diye görünürde birbirle-

rinin “gözlerini oyan”, “kuyusunu

kazan” güçler, bbiirrlliikktteeddiirrlleerr. 

‹flçiler, KKöylüler, 

Tüm EEmekçiler,

Kürt’ü, TTürk’ü, Alevi-

si, SSünnisiyle, KKad›n› EEr-

ke¤iyle, GGenci YYafll›s›yla 

Tüm HHalk›m›z
Onlar›n savafl›, kim daha çok

sömürecek, kim sömürüden daha

büyük pay alacak, iktidar koltu-

¤unda kimin sözü geçecek kavgas›-

d›r. Onlar›n savafl›n›n esas› budur

ve bunun da halk›n sorunlar›yla, ta-

lepleriyle bir ilgisinin olmad›¤›

aç›kt›r.  

Bu savafl bu nedenle bizim sa-

vafl›m›z de¤ildir. 

Her iki taraf da, demokrasiyi sa-

vunmaktan, laiklikten, fleriata ya da

darbeye karfl› olmaktan ne kadar

çok söz ederlerse etsinler, bu onla-

r› demokrat yapmaz. Sözünü ettik-

leri demokrasinin bizim demokra-

simizle bir ilgisi olmad›¤› gibi, ifl-

birlikçilerin yönetti¤i ba¤›ml› bir

ülkede demokrasi de olmaz zaten. 

Bizim savafl›m›z, bizim sorun-

lar›m›z› çözecek, bizim talepleri-

mizi karfl›layacak bir iktidar için,

hhaallkk››nn iikkttiiddaarr›› için savaflt›r. Dev-

rimci bir Halk ‹ktidar›’n›n müm-

kün olabilece¤i bir ülke ise sadece

Ba¤›ms›z, Demokratik Türkiye’dir.

‹‹flflttee bbuu yyüüzzddeenn,, bbiizziimm ssaavvaaflfl››mm››zz,,

BBaa¤¤››mmss››zz DDeemmookkrraattiikk TTüürrkkiiyyee

ssaavvaaflfl››dd››rr.. 

Onlar›n en büyük korkusu da bu

savaflt›r.

Ba¤›ms›z, Demokratik bir Tür-

kiye’de onlara yer olmad›¤›n› bili-

yorlar. 

AKP’den Genelkurmaya, düzen

islamc›lar›ndan AB’cilere sahte

ulusalc›lara kadar tüm iflbirlikçiler,

ba¤›ms›zl›k demokrasi mücadele-

sini engellemeye çal›fl›rken, bizim

görevimiz, onlar aras›ndaki iktidar

kavgas›yla ooyyaallaannmmaakk olamaz. 

Hiçbirisinin yan›nda de¤iliz; ol-

mamal›y›z. 

Onlara yedeklenmek, bizim so-

runlar›m›z› çözmez ama sömürü ve

zulüm düzeninin ömrünü uzat›r.

Onlardan birinin taraf›nda olmak,

bizim gelece¤imizi güzellefltirmez

ama laiklik-fleriat aldatmacas›n›n

sürmesine hizmet eder. 

Tek yolumuz, bbaa¤¤››mmss››zzll››kk,, ddee--

mmookkrraassii mmüüccaaddeelleessiinnii yükselt-

mektir. 

HHaallkk CCeepphheessii oollaarraakk, oligarfli

içi iktidar kavgas›na karfl›, halk›m›-

z› kendi savafl›m›z› yükseltmeye

ça¤›r›yoruz. 

‹lerici, vatansever, demokratik

tüm güçleri, oligarfli içi kavgada ta-

raf olmaktan, o kavgadan medet

ummaktan ç›k›p, kkeennddii ssaavvaaflfl››mm››zz--

ddaa ssaaff ttuuttmmaayyaa ça¤›r›yoruz. 

*

HHaallkk CCeepphheessii oollaarraakk iillkk aaçç››kk--

llaammaamm››zzddaa yapt›¤›m›z bu ça¤r›,

›srarla tekrarlayaca¤›m›z ça¤r›m›z-

d›r. 

Bu ilk aç›klamam›z vesilesiyle

belirtmek isteriz ki, bundan böyle

Halk Cephesi ad›na aç›klamalar›-

m›zla, dünyada ve ülkemizdeki ge-

liflmelere iliflkin de¤erlendirmeleri-

mizi halk›m›zla paylaflacak, görül-

meyeni göstermeye, gizlenmek is-

teneni aç›¤a ç›karmaya çal›flacak,

güncel olarak yap›lmas› gerekenle-

re dikkat çekecek, ve ›srarla, as›l

olan›, kurtuluflun yolunu gösterece-

¤iz. 

Biz halk›z. Kendi ç›karlar›n›n

bilincine varm›fl, kendi gücüne ina-

nan ve güvenen bir halk, en büyük

güçtür. Bu gücü büyüttükçe, Ba-

¤›ms›z Demokratik Türkiye’ye da-

ha fazla yaklaflaca¤›z. Ve kuflku

yok ki, er geç ba¤›ms›z, demokra-

tik bir Türkiyemiz olacak. 

Halk CCephesi

Say›: 153 27HALK CEPHES‹

Yalanlayabilirsiniz
Ama Gerçe¤i 

De¤ifltirebilir Misiniz?

Evvelki haftan›n en çok tart›fl›-

lan konular›ndan biri de, 20 Hazi-

ran’da bas›nda yay›nlanan ““GGeenneell--

kkuurrmmaayy’’››nn TTüürrkkiiyyee’’yyii BBiiççiimmlleenn--

ddiirrmmee PPllaann››”” idi.

Genelkurmay önce “ resmen

onaylanm›fl böyle bir plan yoktur”

dedi. Bu aç›klamayla elefltirileri sa-

vuflturamayan Genelkurmay geçen

hafta bir aç›klama daha yaparak ya-

lanlamay› güya “pekifltirdi”.

28 Haziran’da yap›lan aç›klama-

da flöyle deniyordu:

“Söz konusu haber Genelkur-

may Baflkanl›¤›’nca ayn› gün... ya-

lanlanmas›na ra¤men, baz› bas›n ve

yay›n organlar›n›n ‘‘KKaayy››ttllaarrddaa KKoo--

mmuuttaa KKaatt›› ttaarraaff››nnddaann oonnaayyllaannmm››flfl

bbööyyllee bbiirr rreessmmii eevvrraakk vveeyyaa ppllaann bbuu--

lluunnmmaadd››¤¤››’’ ifadesini, ‘‘KKoommuuttaa KKaatt››

bbiillggiissii dd››flfl››nnddaa bbööyyllee bbiirr ppllaann vvaarr’’

fleklinde yorumlamalar› ilginçtir. Bu

flekilde bir yorum yapabilmek, an-

cak Türk Silahl› Kuvvetleri’ni hhiiçç

ttaann››mmaammaakkllaa mümkündür.”

Oysa durum tam tersidir. 

Herkes Türk Silahl› Kuvvetle-

ri’ni az çok tan›d›¤› için, sözkonusu

aç›klamadan o anlam› ç›kard›. 

TSK’y› iyi tan›yanlar, elbette bu

ikinci aç›klamay› da kaale almaya-

caklar. Genelkurmay’›n ikinci aç›k-

lamas›, “menfur sald›r›” ve benzeri

diyerek elefltirenleri sindirmeye ça-

l›flmas›, onun suçlulu¤unun ve bel-

genin do¤rulu¤unun bir kan›t›d›r

bizce. 

Ama Yürüyüfl’ün önceki say›s›n-

da da belirtti¤imiz gibi, belgenin

do¤rulu¤unu kan›tlamak için, baflka

belgeye, tan›¤a ihtiyaç yok. Ülke-

mizde halka, devrimcilere, tüm mu-

halif güçlere ve düzeniçi çat›flman›n

karfl› güçlerine yönelik sürdürülen

yöntemlere bakanlar, bunlar›n o bel-

gede yaz›lanlarla ayn› oldu¤unu gö-

rürler.. Gerçek ortada. 



Geçen haftaki sohbetimizi,

sonraki bölümde devrimci halk

iktidarında ordu nasıl bir ordu

olacak, emperyalist ülkelerle

iliflki olacak mı, olacaksa nas›l

olacak, yargı nasıl olacak... gibi

sorularla devam edece¤imizi be-

lirtmifltik. 

Bu bölümle, Halk›n ‹ktidar›

konusunu tamamlam›fl olaca¤›z.

Ve bu arada belirtelim ki, sadece bir

konuyu de¤il, üç y›l› aflk›n bir süre-

dir devam ettirdi¤i-

miz Hayat›n ‹çindeki

Teori köflemizi de bu

sohbetimizle sonlan-

d›rm›fl olaca¤›z. 

Evet, Halk›n ‹kti-

dar› konusunu, hat›r-

layaca¤›n›z gibi, hhaall--

kk››nn eeggeemmeennllii¤¤ii nok-

tas›ndan ele almaya

bafllam›flt›k. Ülke-

mizde devrim, anti-emperyalist, an-

ti-oligarflik bir devrim olacakt›r. Bu,

emperyalizmin tüm kurum ve iliflki-

leriyle ülkeden kovulmas›, onun ifl-

birlikçisi olan oligarflik egemenli¤e

ve yönetime son verilmesi demekti.

Buna ba¤l› olarak da, halk›n ve pro-

letaryan›n egemen durumuna gel-

mesi için mevcut ddeevvlleett mmeekkaanniizz--

mmaass››nn››nn ppaarrççaallaannmmaass››nn››nn flart ol-

du¤unu vurgulam›flt›k. Dolay›s›yla,

bunlar› parçalad›¤›m›zda yeni bafl-

tan ve yepyeni bir anlay›flla bir yö-

netim mekanizmas› oluflturmak ge-

rekti¤i de aç›kt›r. Bu mekanizman›n

ad›, devrimci halk iktidar› ve daha

genel anlamda proletarya diktatör-

lü¤ü olacakt›r. 

Bu devletin nas›l flekillenece¤i

konusunda birinci nokta: Burjuva

devletteki bütün kurumlar›n halk›n

iktidar›nda olmas› gerekmez. Tam

tersine, bürokrasiyi azami düzeyde

azaltm›fl olmal› halk›n iktidar›. Ama

diyelim ki bunun d›fl›nda oorrdduu,, yyaarr--

gg›› gibi kurumlar elbette halk›n ikti-

dar›nda da olacak. Fakat tamamen

ffaarrkkll›› bir nitelikte. 

‹ktidar›n ss››nn››ffssaall nniitteellii¤¤iinniinn ddee--

¤¤iiflflmmeessii,, do¤al olarak tüm toplum-

sal kurumlaflmalar›n, devlet meka-

nizmas›n› oluflturan parçalar›n da

ss››nn››ffssaall nniitteelliikklleerriinniinn ddee¤¤iiflflmmeessii

demektir. Ordu, yarg›, polis, istih-

barat, belki bunlar “ismen” ayn›

olacak, ama niteliksel olarak farkl›;

bunlar›n flekilleniflini ortaya koydu-

¤umuzda, halk›n, iktidar gücünü,

nas›l ve hangi organlarla kulland›¤›-

n› da somutlam›fl olaca¤›z bir bak›-

ma. ‹fle, en temel kurumlardan biri

olan oorrdduu’yla, silahl› güçle baflla-

yal›m. Buyur Özlem arkadafl. 

ÖÖzzlleemm:: Devrimci Halk ‹ktida-

r›, daha en bafl›ndan itibaren kkeennddii

ggüüccüünnee güvenmek zorundad›r.

Kendi gücü demek ise, do¤rudan

do¤ruya emekçi kitlelerin öörrggüüttllüü

vvee ssiillaahhll›› gücü demektir. Bu anlam-

da halk›n silahland›r›lmas›, bir hhaallkk

oorrdduussuunnuunn oolluuflflttuurruullmmaass››,, özellik-

le emperyalist kuflatma alt›ndaki

halk iktidarlar› için uzunca bir dö-

nem en temel ihtiyaçlardan biri ol-

maya devam edecektir. 

‹fle, eski düzenin ordusunu ddaa¤¤››--

ttaarraakk bafllamak en do¤rusudur. Oli-

garflinin eski ordusuyla uzlaflmak, o

orduyu yeni iktidar›n ordusu haline

getirmeye çal›flmak gibi yöntemler,

uzlaflmac› ve reformist siyasetlerin

ürünüdür. Devrimle gelenler, bu

alanda da yani ordu konusunda da

gerçek bir devrimden geri duramaz-

lar. Çünkü bu ayn› zamanda her

halk iktidar› için “hayat memat”

meselesidir. “Köleci bir disiplin

üzerine kurulu ve emperyalizm

ve oligarflinin ç›karlar› için flart-

land›r›lm›fl, gerici ideolojilerle

donat›lm›fl, eski faflist ordu”,

hem politik, hem pratik olarak

ddöönnüüflflttüürrüülleemmeeyyeecceekk kkaaddaarr

halka karfl› bir yap›ya sahiptir.

(Ayn› fley elbette oligarflinin di-

¤er özel güvenlik örgütleri, M‹T,

polis, jandarma gibi

kurumlar› için de

geçerlidir). 

Peki yerine ko-

yaca¤›m›z ordu na-

s›l olacak?

Halk Anayasas›

Tasla¤›’n› hat›rlaya-

caks›n›z; orada bu

konuda flu formü-

lasyon yap›l›yordu:

“Ordu ve savunma, kurumsal

olarak, bütün ülkeyi kapsayan bir

milis örgütlenmesinden ve bunu ta-

mamlayan mümkün oldu¤unca dar

tutulmufl, donan›m ve teknoloji gücü

yüksek profesyonel silahl› birlikler-

den oluflur.”

Baflka bir deyiflle, halk iktidar›n›

ve vatan› savunma, esas olarak ssii--

llaahhllaanndd››rr››llmm››flfl hhaallkkaa dayanacakt›r.

Emperyalizm varoldu¤u, karfl›-dev-

rim, iflgal gibi tehditler halk iktidar›

için devam etti¤i sürece, “devletin

sönümlenmesi” düflünülemeyece¤i

gibi, ordusuz bir halk iktidar› da dü-

flünülemez. Bu noktada ““aannttii--mmiillii--

ttaarriisstt”” bofl hayaller, projeler kur-

mak, hele ki bunu hayata geçirmeye

kalk›flmak, halk›n iktidar›n›, sömü-

rücülere yem olarak atmaktan baflka

anlama gelmez. 

KKeemmaall:: Öyledir, çünkü, em-

peryalistler ve iflbirlikçileri, ulusal

ve s›n›fsal kurtulufl savafllar›n› bo¤-

mak, onlar›n zaferini engellemek

için ellerinden gelen her fleyi yapar-

lar. Tüm bu engeller afl›l›p devrim

gerçeklefltirildi¤inde de halk›n ira-

desini ve iktidar›n› kabul ederler

mi? Hay›r, biliyoruz ki, emperya-

listler ve iflbirlikçileri, deyim yerin-

deyse ““yyeenniillggiiyyii kkaabbuull eettmmeezzlleerr””..

Bu da halk›n iktidar›n›n sürekli ola-
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rak tehdit ve tehlike alt›nda olmas›

demektir. Emperyalistler, o ülkede

yenilen ve y›k›lan iflbirlikçilere eski

düzenlerini kurabilmeleri için her

türlü deste¤i verecek, her türlü eko-

nomik ambargoya, hatta sabotajlara

baflvurabilecek ve nihayetinde gözü

keserse, halk iktidar›n› y›kmak için

do¤rudan askeri müdahaleler de

gerçeklefltirebilecektir. fiimdi böyle

bir tehlike söz konusuyken, elbette

bir ordusu olacak halk›n. Elbette bu

tehlikelere karfl› özel güvenlik, is-

tihbarat örgütlenmeleri olacak. 

MMaazzlluumm:: S›rf Castro’ya CIA

taraf›ndan düzenlenen suikastlar›

hat›rlay›n, 50 küsurdu say›s› hat›rla-

d›¤›m kadar›yla. “So¤uk savafl” de-

nilen dönem boyunca sosyalist ül-

kelere karfl› gelifltirilen ekonomik,

psikolojik, askeri savafl yöntemleri-

ni düflünün... 

ÖÖzzlleemm:: Evet, sizin de belirtti-

¤iniz, örnekledi¤iniz bütün bu ne-

denlerden dolay› halk›n iktidar›n›

koruyacak askeri, güvenlik kurulufl-

lar› gereklidir. Ama baflta dedi¤im

gibi, bütün bunlarda esas olan nniittee--

lliikksseell ffaarrkkll››ll››kktt››rr.. E¤er ki bir halk

iktidar›, bütün bu kurumlaflmalarda

sömürücü egemen s›n›flar›n basit

bir ttaakklliittççiissii olursa, o daha bafltan

politik anlamda kendini çürümeye

mahkum etmifl olur. 

Devrimci Halk ‹ktidar› ve prole-

tarya diktatörlü¤ünde ordu, politik

olarak “silahlanm›fl halk›n özel bir

örgütlenifl flekli” olarak da tan›mla-

nabilir. Dolay›s›yla bu ordunun dü-

zen içindeki yeri, kendi içindeki ifl-

leyifli, disiplin anlay›fl›, komutanl›k

tarz›, hepsi, yeni bir anlay›flla flekil-

lenecektir. 

Oligarflik diktatörlü¤ün ordu-

suyla halk›n iktidar›n›n ordusu ara-

s›ndaki fark, ““hhaallkkaa ddüüflflmmaann”” bir

orduyla ““hhaallkkaa ddoosstt”” bir ordu de-

¤il, ““hhaallkk››nn bbiizzzzaatt kkeennddiissiinnddeenn oolluu--

flflaann bbiirr oorrdduu”” aras›ndaki fark ka-

dard›r. 

KKeemmaall:: ‹ki noktaya daha ekle-

yim. Birincisi, bu ordunun çekirde-

¤ini de, emperyalizme ve oligarfliye

karfl› savafl içinde askeri ve politik

anlamda tecrübe kazanan, bu savafl

içinde piflen Cephe askeri güçleri

veya baflka bir deyiflle devrimci

halk ordusu oluflturacakt›r. 

Halk›n ordusuyla ilgili flunu da

belirtmeliyiz; “Devrimci Halk Or-

dusu, tüketici de¤il, üürreettiiccii olacak;

ülkedeki üretim faaliyetlerine, asli

görevi olan askerlik hizmetlerini en-

gellemeyecek flekilde kat›lacak ve

her zaman halkla iç içe olacakt›r. ”

Kuflku yok ki, onun asli görevi,

halk›, halk›n iktidar›n›, emperyalist-

lere ve iflbirlikçilerine karfl› savun-

mak olacakt›r. Hiçbir fley bu askeri

görevinin önüne geçemez. Fakat

bunun ötesinde, onu hayattan ve

halktan kopuk bir güç olarak tut-

mak, burjuvazinin ordu anlay›fl›n›n

bir ifadesidir. Oysa, ordunun böyle

tutulmas› için hiçbir neden yoktur.

Ordunun gerek üretimin, gerekse de

hayat›n di¤er sosyal boyutlar›n›n

içinde yeralmas› konusunda sosya-

list ülkelerin oldukça zengin deney-

leri vard›r. 

Evet, ordu meselesi san›r›z az

çok flekillenmifltir hepimizin kafa-

s›nda. fiimdi, yasama, yarg›, bas›n

yay›n gibi çeflitli kurumlaflmalar›n

temel halk iktidar›ndaki temel özel-

lik ve nitelikleriyle devam edelim. 

MMaazzlluumm:: Meclisten, daha

do¤rusu halk›n yönetime kat›l›m›n-

dan bafllayay›m. Tüm yönetim ay-

g›tlar› en özgür ve en demokratik

koflullarda gerçeklefltirilecek seçim-

lerle oluflturulur. E¤er bu kat›l›m

koflullar› yoksa, seçimler gösterme-

liktir. Ama bu koflullar olsa bile,

e¤er halk›n yönetime kat›l›m› sade-

ce bununla s›n›rl› kal›yorsa, yine

gerçek anlamda halk›n yönetimin-

den söz edilemez. Seçimler, bbiirr,, ge-

ri ça¤›rma hakk›, iikkii,, do¤rudan kat›-

l›m bak›fl aç›s›yla tamamlanmal›d›r.  

Devrimci Halk ‹ktidar›’nda olufl-

turulacak yerel veya merkezi tüm

meclislerin ortak özelli¤i, seçilenle-

rin, seçenler taraf›ndan istenildi¤i

zaman geri ça¤r›labilmesi, baflka

deyiflle görevden al›nabilmesidir.

Buralara gönderilen temsilciler,

seçmenleri taraf›ndan ssüürreekkllii ddee--

nneettlleenneecceekk,, oorrttaakk kkaarraarr vvee ppoolliittii--

kkaa üürreettiimmii içinde olacak; de¤ilse

temsil ettikleri kesimlerin istek, ta-

lep ve ç›karlar›n› yans›tmaktan

uzaklaflt›klar› noktada, geri ça¤r›la-

bileceklerdir. Bu “do¤rudan yöneti-

me” kat›l›m›n bir biçimidir ve hhiiçç--

bbiirr ssöömmüürrüüccüü ssiisstteemm,, bbuunnuu yyaapp--

mmaayyaa cceessaarreett eeddeemmeezz.. 

“Temsil” sistemi, burjuva de-

mokrasilerinde olsun, demokrasici-

lik oyununun oldu¤u faflist ülkeler-

de olsun, sseeççiilleenniinn sseeççeenn üüzzeerriinnddee

eeggeemmeennlliikk kkuurrdduu¤¤uu bir sistemdir.

Bizim gibi ülkelerdeki seçimleri bu

nedenle “halk›n kendisini yönetecek

diktatörleri seçmesi” veya “kendini

kimin sömürüp ezece¤ini belirleme

seçimi”, olarak adland›rmak hiç

yanl›fl de¤ildir. Seçim mekanizmas›,

bu kadar çarp›kt›r sömürücü sistem-

lerde. Halk iktidar›, tteerrssiinnee ççeevvrriill--

mmiiflfl,, aammaacc››nnddaann uuzzaakkllaaflfltt››rr››llmm››flfl

sseeççiimm mmeekkaanniizzmmaass››nn›› as›l anlam›-

na kavuflturur. 

Demokrasi, halk›n ülkeyi yöne-

tecek vekilleri seçip, söz ve karar

hakk›n› onlara devretmesi de¤ildir.

Bu, burjuva demokrasisinin çerçe-

vesidir. Halk demokrasisinde ise,

as›l yönetici halkt›r ve do¤al olarak

hhaallkk bbuu yyeettkkiissiinnii,, ggöörreevviinnii hheerr

aaflflaammaaddaa kkuullllaannaabbiillmmeelliiddiirr.. Tüm

devlet yönetimi, yasama mekaniz-

mas› da buna imkan verecek flekilde

oluflturulacakt›r. Halk›n egemenli¤i,

“halk›n her aflamada tart›flan, hheerr
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aaflflaammaaddaa söz söyleyen ve karara ka-

t›lan bir iflleyifl içine sokulmas›yla”

mümkündür. Yasama ve yönetim,

ancak böyle flekillenirse, o zaman

halk›n yönetime kat›l›m› gerçeklefl-

mifl olur. Ki Devrimci Halk ‹ktida-

r›nda bu olacakt›r. 

KKeemmaall:: Keza halk›n yönetime

kat›l›m›, sadece seçimle, meclislerle

s›n›rl› olmayacakt›r. Devrimci Halk

‹ktidar›, halk güçlerinin örgütlen-

mesi önündeki her türlü ekonomik,

siyasi, sosyal engel kald›r›l›r. ‹flçi-

ler, köylüler, memurlar, küçük es-

naf, kad›nlar, gençlik, ayd›nlar, tüm

halk kesimlerine mmeesslleekkii,, kküüllttüürreell,,

ssoossyyaall,, ssiiyyaassaall her alanda örgütlen-

me özgürlü¤ü tan›n›r. Bu sadece ka-

¤›t üzerinde bir hak tan›ma de¤il, o

hakk›n kullan›m›n› mümkün k›la-

cak koflullar› da haz›rlama ve halk›n

her kesimini örgütlenmeye bizzat

tevflik etmeyi de içerir. 

YYaarrgg››nn››nn temel özellikleriyle

devam edelim istersen Özlem. 

ÖÖzzlleemm:: Yarg› konusunda k›sa-

ca flunlar› belirtebiliriz. 

Devrimci Halk ‹ktidar›’nda da

elbette çeflitli ihtiyaçlara denk düfl-

mek üzere çeflitli yarg› organlar›

olacakt›r. Bunlar›n en temel ve yay-

g›n olan›, Halk Mahkemeleri’dir ve

bunlar›n temel özelli¤i ise, hhaallkk››nn

sseeççiimmiiyyllee oolluuflflttuurruullmmaallaarr›› oollaaccaakk--

tt››rr.. Evet, yarg›ya da burjuva siste-

min ölçüleri içinde bak›ld›¤›nda,

halk mahkemeyi nas›l seçecek diye

düflünülebilir ama soruna bu çerçe-

venin d›fl›nda bak›ld›¤›nda, halk›n

seçimle oluflturdu¤u mahkemelerde

gerekli teknik deste¤in sa¤lanarak

adaletin yerine getirilebilece¤i dü-

flünülebilir. Bunlar› sadece “profes-

yonel”lerin ifli olarak düflünmek,

burjuva sistemin kriterleridir. 

Bu anlay›fla ba¤l› olarak, Dev-

rimci Halk ‹ktidar›’nda yarg›, hhaall--

kk››nn yyaarrgg››yyaa kkaatt››ll››mm››nn›› esas alan bir

adalet anlay›fl› üzerinde yükselir. 

‹flin tekni¤i, biçimi elbette

birçok farkl› yanlar› içerebilir, bun-

lar üzerinde durmam›za gerek yok

burada. Mesele, yine baflta belirtti-

¤imiz gibi, nniitteelliikk meselesidir.  

Zenginin yoksulu, ggüçlünün güç-

süzü ezdi¤i, büyü¤ün küçü¤ü yuttu-

¤u, vicdanlar›n ve adaletin parayla

sat›n al›nabildi¤i bir yarg› sistemin-

den halk›n karar verdi¤i, adaletin ke-

limenin gerçek anlamda herkese eflit

davrand›¤› bir sisteme geçifltir olacak

olan. Adaletin gerçek adalet olmas›

için halk›n yarg›ya ortak edilmesi ve

mutlak bir eflitli¤in sa¤lanmas› flartt›r.

Adalet halk›n, hakl›n›n, insanl›¤›n,

ahlak›n yan›nda olursa adalettir, hal-

k›n kat›l›m› da iflte bu nedenle esast›r. 

MMaazzlluumm:: Devrimci Halk›n ‹k-

tidar›’nda elbette kkiilliitt kkeelliimmee,,

“halk”t›r. Bu yarg›da da böyledir,

baflka alanlarda da. Mesela, bas›n,

radyo-TV gibi iletiflim araçlar› da,

hhaallkk››nn öörrggüüttllüü ggüüççlleerriinniinn ddeenneettiimm

vvee yyöönneettiimmiinnddee olacakt›r. Çünkü

bu da halk› egemenli¤inin bir parça-

s›d›r. Ve burada flunu da belirtelim

ki, “bas›n özgürlü¤ü”, hiçbir biçim-

de faflist propaganda için, ›rkç›l›¤›n,

flovenizmin, gericili¤in propagan-

das› için, ama daha önemlisi, karfl›-

devrimin örgütlenmesi için kullan›-

lamaz. 

Nas›l ki burjuvaziye örgütlenme

hakk› verilmiyorsa, ayn› anlay›fl›n

devam› olarak bas›n yay›n alan›nda

da kurumlaflma hakk› verilemez. 

Fakat bunun d›fl›nda, halk güçle-

ri, bu hakka sahip olacakt›r. Dev-

rimci Halk ‹ktidar›’n› savunan fark-

l› örgütlenmeler ve ayd›nlar, bu

hakka sahip olacakt›r. 

Tüm iletiflim araçlar›, devrimin

ve halk›n ç›karlar› için de¤erlendiri-

lir, politikan›n özü budur. Bas›n, ya-

y›n, e¤itim, kültür, hepsinde, temel

ayn›d›r. 

KKeemmaall:: Önceki bölümün so-

nunda emperyalizmle iliflki olacak

m› diye bir soru da sormufltuk, onu

da atlam›fl olmayal›m, söz alm›flken

ona da de¤in istersen. 

MMaazzlluumm:: Birincisi, fluras› aç›k

ve kesin: Emperyalizmin ülkemiz-

den kovulmas› demek, ayn› zaman-

da emperyalizmin NATO gibi aske-

ri, IMF, Dünya Bankas› gibi ekono-

mik kurulufllar›ndan, AB gibi siyasi

yap›lar›ndan, ve tüm di¤er kültürel

sosyal görünümlü örgütlerinden

ç›kmak demektir. Tavr›n özü –Halk

Anayasas›’ndan aktar›rsak– fludur:

“Emperyalizmle her türlü siyasi,

ekonomik, kültürel ba¤›ml›l›k iliflki-

sine son verilecek, ülkenin ba¤›m-

s›zl›¤› her fleyin üzerinde tutulacak-

t›r.” 

Bu noktada flu soru gündeme ge-

liyor; peki dünyan›n öteki ülkeleriy-

le, özellikle de emperyalist ülkeler-

le, emperyalizme ba¤›ml› çeflitli ül-

kelerle hiç mi iliflki olmayacak? 

Elbette bu tür iliflkilerin kurul-

mas›n› gerektiren, zorunlu k›lan

ekonomik, siyasi çok çeflitli etken-

ler söz konusudur. Burada önemli

olan bu iliflkilerin niteli¤i ve ilkele-

ridir. Nedir ilkeler?

Yine Halk Anayasas›’ndan akta-

r›yorum: "Uluslararas› alandaki

ekonomik iliflkiler ülkenin kalk›n-

mas›na hizmet eder. Bu do¤rultuda

ba¤›ms›zl›¤a zarar verecek hiçbir

uluslararas› anlaflma yap›lamaz.”

Birincisi bu. fiunu ekleyelim ay-

r›ca. Devrimci bir halk iktidar›nda,

d›fl politikada aç›kl›k da temel ilke-

lerden biri olmall›d›r. ‹mzalanan

tüm ekonomik, siyasi, askeri anlafl-

malar halka aç›k olarak yap›lmak

durumundad›r. 

Sorun elbette bir yan›yla ülkele-

rin kendi ekonomik imkanlar›, bir

yan›yla güçler dengesinin dayatt›¤›

zorunluluklarla belirlenir. Burada
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önemli olan her koflulda ama her

koflulda, ddeevvrriimmiinn vvee ddüünnyyaa hhaallkk--

llaarr››nn››nn çç››kkaarrllaarr››nn›› koruyan bir çiz-

giyi uygulayabilmektir. Geçici baz›

ç›karlar ve rahatlamalar için prag-

matik iliflkilere yönelinmesi, ulusla-

raaras› düzeyde emperyalizmi güç-

lendiren sonuçlara yol aç›yorsa e¤er

orada politik bir yanl›fl vard›r. Me-

sela, Sovyetler Birli¤i’nin sadece

SSCB’yi esas alan, “sosyalizmin

kazan›mlar›n›” korumak ad›na,

dünya halklar›n›n mücadelesini za-

y›flatmak pahas›na emperyalizmle

uzlaflmas›, emperyalizmi güçlendi-

ren en önemli nedenlerden biridir. 

Bu tür pragmatist politikalar, so-

nuçta SSCB’nin “kendi sosyalist

kazan›mlar›n› koruyamamas›”nda

da aç›kça görüldü¤ü gibi, dar, lokal

amaçlar›na bile ulaflamaz, uzun va-

dede de kaybederler. Bu nedenle,

devrimci bir halk iktidar›, “gerçekçi

olmak”, “reel politika” ve benzeri

ad›na, dünya halklar›n›n ç›karlar›na

ayk›r› uluslararas› iliflkiler ve politi-

kalar içinde olamaz. 

KKeemmaall:: Ben halk iktidar›n›n

genel niteli¤i üzerine baz› noktalar›

açarak tamamlamak istiyorum yu-

kar›da ele ald›klar›m›z›. Devrimci

Halk ‹ktidar›’nda kurumlaflmalar›n,

devlet, yönetim organlar›n›n tafl›-

mas› gereken aannaa öözzeelllliikk,, insanl›-

¤›n komünizme yönelen tarihsel ev-

rimini hedefler. Ancak bu hedef

do¤rultusunda ilerlenebildi¤i sürece

pp rroolleettaarryyaa ddiikkttaattöörrllüü¤¤üü,, bir “yar›-

devlet”, veya baflka deyiflle “devlet

olmayan devlet” olma özelli¤ini

tafl›r. Bu noktada üç temel özelli¤i

belirtelim:

Bunlar birincisi, ddoo¤¤rruuddaann ddee--
mmookkrraassii uygulamas›, iikkiinncciissii,, or-
du, bürokrasi vb. özel az›nl›¤›n ye-
rine ço¤unlu¤un yönetimi yerine
getirebilir olmas› ve üüççüünnccüüssüü de,
bütün olarak devlet iktidar›n›n iflle-
vini hhaallkkaa ddeevvrreeddeebbiillmmee yetene-
¤ine sahip olmas›d›r. Beyni burju-
va demokrasisinin ufkunu aflama-
yan küçük-burjuvalar, halk›n ger-
çek anlamda yönetebilece¤ine
inanmay›p, yönetim olgusunun her
koflulda “seçkinlerin, e¤itimli elit-
lerin” elinde olmas› gerekti¤ini
düflünenler, yukar›da sayd›klar›m›-

z› gerçekçi bulmazlar elbette. 

Bu mant›¤›n özü, devlet de ikti-

dar da hhaallkk iiççiinn oldu¤una göre yö-

netim ayg›t›nda esas olan, halk›n

iradesini en aç›k, ç›plak ve kolay

yoldan ortaya koyabilmesini sa¤la-

makt›r. Bunun hangi araç ve yön-

temlerle gerçeklefltirilebilece¤i ko-

flullara, halk iktidar›n› oluflturan

güçler aras›ndaki dengelere ve gele-

neklere göre de¤iflebilir, fakat bu

amaç de¤iflmemelidir. 

Bu noktada, hat›rlad›¤›m kada-

r›yla Hayat›n ‹çindeki Teori’nin çok

önceki bir bölümünde de üzerinde

durdu¤umuz temel bir özelli¤i de

burada tekrar vurgulamakta yarar

var. “Saf demokrasi”, “tam demok-

rasi”, veya “s›n›f tahakkümünün

olmamas›” gibi kavramlar, tarihsel

ve pratik karfl›l›¤› olmayan kavram-

lard›r. Lenin bu ve benzeri beklenti-

lere dair flunlar› belirtir:

“Sa¤duyuyla ve tarihle alay

edilmek istenmiyorsa, çeflitli s›n›f-

lar var oldukça ‘saf demokrasi’den

de¤il, ancak ss››nn››ff ddeemmookkrraassiissiinnddeenn

söz edilebilece¤i aç›kt›r. ... ‘Saf de-

mokrasi’sadece gerek s›n›f mücade-

lesi, gerekse de devletin niteli¤in-

den bbiihhaabbeerr olmay› aç›¤a vuran bbiill--

ggiissiizzllii¤¤ii gösteren bir ssaaffssaattaa de¤il,

ayn› zamanda bombofl bir safsata-

d›r: çünkü komünist toplumda dö-

nüflen ve al›flkanl›k haline gelen de-

mokrasi sönüp gidecek, ama hiçbir

zaman saf bir demokrasi olmaya-

cakt›r.)

‘Saf demokrasi’, iflçileri alaya

alan bir liberalin uuyydduurruukk ssaaffssaattaa--

ss››dd››rr.. Tarih, feodalizmin yerini alan

burjuva demokrasisini ve burjuva

demokrasisinin yerini alacak prole-

ter demokrasiyi bilir. (Proletarya

Devrimi ve Dönek Kautsky, syf. 26)

ÖÖzzlleemm:: Demokrasinin bu an-

lamda bir tarifi, Halk Anayasas›

Tasla¤›’nda da vard›. Zaten, bu bö-

lümde konufltuklar›m›z›n tamam›,

kendini en özlü biçimde bir aannaayyaa--

ssaaddaa ifade eder. Yeri gelmiflken bu-

nu da belirtelim. 

Somut olarak sayarsak, devletin

kuruluflu, yap›s›, devletin biçimi,

yasama, yarg› gibi görevleri üstle-

necek organlar›n kuruluflu, iflleyifli,

devletin halk karfl›s›ndaki yükümlü-

lükleri, haklar ve özgürlükler, bir

anayasada somutlan›r. Bu anlamda,

devrimciler taraf›ndan haz›rlanarak

sunulan “Halk Anayasas› Tasla¤›”,

hhaallkk››nn eeggeemmeennllii¤¤ii düflüncesini so-

mutlamak, halka kendi iktidar›m›-

z›n nas›l olaca¤›n› anlatmak aç›s›n-

dan son derece önemli bir siyasal

metindir. Elbette bu anayasalar da

mutlak de¤iflmez metinler de¤ildir.

Halk iktidar›n›n geliflmesine, halk›n

ihtiyaçlar›na göre o da de¤iflir ve

geliflir. Mesela, Sovyetler Birli¤i

Anayasas› veya Küba Anayasas› da

devrimden sonra çeflitli dönemler

boyunca bir çok de¤iflikliklere u¤ra-

m›flt›r. 

MMaazzlluumm:: Evet, Sovyetler

Birli¤i, Küba ve daha baflkalar›,

bizim burada teorik olarak koy-

duklar›m›z›, de¤iflik boyutlarda ve

biçimlerde hayata geçiren ülkeler-

dir. Konuyu zaten biraz da bu ya-

n›n› ele alarak bitirmek yerinde

olacakt›r. Bafltan beri bir çok fley

s›ralad›k. BBüüttüünn bbuunnllaarr nnaass››ll hhaa--

yyaattaa ggeeççeecceekk?? Bu soruya cevab›-

m›z, hiç kuflkusuz baz›lar›nda kar-

fl›-devrimlerle halk iktidarlar› y›-

k›lsa da, 7700 yy››llll››kk ssoossyyaalliizzmm ddeennee--

yyii ve halen devam etmekte olan

sosyalist iktidarlard›r. 

70 y›ll›k deney, proletarya dik-

tatörlü¤ü sürecinin düz bir hat iz-

lemeyece¤ini, sosyalizmin sorun-
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suz, pürüzsüz bir toplum olmad›¤›n›

göstermifltir. Bir ço¤unda ekonomik

veya siyasal zorluklar yafland›, sa¤a

veya sola savrulmalar oldu. Hakl›-

y›z Kazanaca¤›z’da belirtildi¤i gibi,

“Marksist-Leninistler, burjuvazi gi-

bi tarihi ve nesnel gerçekleri, hata-

lar›, halktan ve proletaryadan gizle-

mezler. ... Marksist-Leninistler, nes-

nel gerçe¤i kavramay› zafere giden

yolda önflart kabul ettiklerinden;

sapmalar›n ve hatalar›n ortaya ç›-

kard›¤›, ama sosyalizmde olmamas›

gereken sorunlar karfl›s›nda, refor-

mistler ve revizyonistler gibi hayal

k›r›kl›¤›na u¤ramam›fllard›r. ... Sos-

yalizmin hatalar›n›, zaaflar›n› ve

tüm sorunlar›n› nesnelli¤i içinde

kavrayamazsak bunlardan kurtula-

may›z.”

Sosyalizm, toplumlar›n binler-

ce y›ll›k geliflimi gözönüne al›nd›-

¤›nda henüz genç bir sistemdir. Fa-

kat yine de bu k›sa süre içinde in-

sanl›¤›n sömürücü feodal ve kapi-

talist toplum koflullar›nda çözül-

memifl, kangrenleflmifl, insanl›¤›

y›k›ma götüren sorunlar›na sosya-

lizm neflter vurmufltur. Kapitaliz-

min erozyona u¤ratt›¤› insani ve

toplumsal de¤erleri kapitalist ba-

takl›ktan çekip ç›karm›flt›r. Sosya-

lizm, 70 y›lda, geri, atalet içinde,

karacahilli¤in kol gezdi¤i, uyuyan

nice toplumu aya¤a kald›rm›fl, yüz-

lerce y›lda sa¤lanabilecek ilerleme-

leri ony›llara s›¤d›rm›flt›r. Sosya-

lizm bilimi, teknolojiyi, e¤itim ve

ö¤retimi, insanca ve onurlu yafla-

may›, Afrika’n›n balta girmemifl or-

manlar›na, Asya’n›n cang›llar›na

kadar sokmufltur. 

Marksist-Leninistler olarak, sos-

yalizmin 70 y›ll›k bu baflar›lar›n›n

yan›nda hatalar› ve henüz çözümle-

yemedi¤i sorunlar›n›n oldu¤unu da

biliyoruz elbette. Ve ancak, yine

teorik ve tarihsel bir kesinlikle bili-

yoruz ki, bu ssoorruunnllaarr››nn ççöözzüümmüü ddee

yyiinnee ssoossyyaalliizzmm iiççiinnddeeddiirr.. 

KKeemmaall:: Evet sevgili arkadafl-

lar, sevgili Yürüyüfl okurlar›, baflta

dedi¤imiz gibi, bu Hayat›n ‹çindeki

Teori’deki son sohbetimizdi. Bu bö-

lüme bafllayal› üç y›l› geçti. 

Yürüyüfl’ün ilk say›s›nda, 22

May›s 2005’de ilk bölümünü yay›n-

lad›¤›m›z Hayat›n ‹çindeki Teori

sohbetlerimizi, o günden bu yana,

üç y›l› aflk›n bir süre devam ettirdik.

Üç y›l kuflku yok ki, bir e¤itim ça-

l›flmas› aç›s›ndan k›sa bir zaman de-

¤ildir. Dergimizin yay›n›n›n durdu-

rulmas› nedeniyle verdi¤imiz zo-

runlu aralar d›fl›nda, 150 hafta, dün-

yadaki ve ülkemizdeki olaylar›n çe-

flitli yanlar›n› ele ald›k. 

Bu bölüme verdi¤imiz ad, ayn›

zamanda teoriye bak›fl aç›m›z› da

yans›t›yordu. Teori, ancak hayat›n

içinde oldu¤unda, ancak hayat›n

içinde yürüyece¤imiz yolu ayd›n-

latt›¤›nda, ifllevseldir. Hayat›n d›-

fl›ndaki teori, ancak lafazanlar›n

iflidir. Bu anlamda bu çal›flmam›z›

sonland›r›rken, son olarak dikkat

çekece¤imiz teoriyi ve prati¤i bir-

likte ele almak olacakt›r. Mahir’in

dedi¤i gibi, biz teoriyi devrim yap-

mak için ö¤renmeliyiz. 

ÖÖzzlleemm,, MMaazzlluumm,, KKeemmaall::
Sevgili Yürüyüfl okurlar›, sözümü-

zü noktal›yoruz art›k; baflka çal›fl-

malarda buluflmak üzere, hoflçaka-

l›n.
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Teori, ancak
hayat›n içinde
oldu¤unda,
ancak hayat›n

içinde yürüyece¤imiz yolu
ayd›nlatt›¤›nda, ifllevseldir.
Hayat›n d›fl›ndaki teori,
ancak lafazanlar›n iflidir.
Bu anlamda bu çal›flmam›z›
sonland›r›rken, son olarak
dikkat çekece¤imiz teoriyi
ve prati¤i birlikte ele al-
mak olacakt›r. Mahir’in de-
di¤i gibi, biz teoriyi devrim
yapmak için ö¤renmeliyiz. 

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹

Ümraniye 1 May›s Mahallesi’nde

üç y›ld›r düzenlenen “Yozlaflmaya

Y›k›mlara Ve Yoksullu¤a Karfl› Gü-

cümüz Birli¤imizdir” halk flenli¤i 29

Haziran günü fiükrü Sar›tafl Par-

k›’nda yap›ld›. 

“Amaç flenlik de¤il, bu vesileyle

birlik ve dayan›flmay› hayata geçir-

mek çünkü yozlaflma, yoksulluk, y›-

k›mlar halk›n sürekli gündeminde.

Düzen halka bunlarla savafl açm›fl

durumda. Halk bu savafla birlik ve

dayan›flmas›yla karfl›l›k verebilir”

diye belirtiyor flenli¤in amac›n› Ana-

dolu Temel Haklar.

fienlik alan› mahallede katledilen

gencecik bir devrimcinin fiükrü Sar›-

tafl’›n ad›n› tafl›yor. Y›llar önce dev-

rimcilerin yan›nda, anti-faflist müca-

delenin içinde oldu¤u için katledil-

miflti fiükrü Sar›tafl. Ve katledildi¤in-

de henüz 14 yafl›ndayd›.

fienlik Anadolu Temel Haklar

ad›na okunan aç›klamayla bafllad›.

Aç›klamada egemenle-

rin halklar üzerinde yo-

¤unlaflt›rd›¤› psikolojik

ve fiziki sald›r›lara vur-

gulan›rken hep beraber

mücadele etmeye ça¤r›s›

yap›ld›. 

Aç›klaman›n ard›ndan fliirler

okundu ve sanatç›lar sahneye ça¤r›l-

d›. K›smet Y›ld›z, Nilüfer Sar›tafl,

Grup Umut Ya¤muru ve Karadeniz

türküleriyle Erdal Bayrako¤lu kitle-

nin coflkusunu daha da art›rd›. Üçbin

kiflinin hep bir a¤›zdan “Türküler

Susmaz Halaylar Sürer” sloganlar›y-

la sahneye Grup Yorum ç›kt›. fienlik

kitlenin de efllik etti¤i Grup Yo-

rum’un söyledi¤i türkü ve marfllarla

sona erdi. 

““YYOOZZLLAAfifiMMAAYYAA YYIIKKIIMMLLAARRAA

VVEE YYOOKKSSUULLUU⁄⁄AA KKAARRfifiII

GGÜÜCCÜÜMMÜÜZZ BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹MM‹‹ZZDD‹‹RR””



Fethullah Gülen y›llard›r Ameri-

ka’da yafl›yor. Fakat, Amerika’da

kalmaya devam edebilmesi için,

“Yeflil Kart” alabilmesi gerekti.

Gülen, Yeflil Kart alabilmek için

açt›¤› davay› kaybetti. Çünkü, Gü-

len’de Yeflil Kart verilen kiflilerde

aranan,““oollaa¤¤aannüüssttüü yyeetteenneekkttee ooll--

mmaass››...... uulluussaall vvee uulluussllaarraarraass›› ttoopp--

lluummddaa mmeessllee¤¤iinnddee eenn üüsstt ddüüzzeeyyddee

bbuulluunnmmaass››”” gibi nitelikler bulun-

muyormufl!

Gülen’in as›l mesle¤i, Amerikan

ajanl›¤›, din tüccarl›¤›d›r. Bu aç›dan

Gülen, mesle¤inin en üst düzeyle-

rinden birisidir. Fakat, mahkemeye

bu mesle¤ini söylemek yerine, ken-

dini ““ee¤¤iittiimmccii”” diye pazarlamaya

kalk›flm›fl. Bu iddias›n› kan›tlamak

için sundu¤u belgeler ise geçersiz

say›lm›fl.

Demek ki; Fethullah, ““yyeeflfliill ddoo--

llaarr””lar› bast›r›p, dünyan›n dört bir

yan›nda okul kurarak elde etti¤ini

sand›¤› e¤itimci pozisyonunu(!)

mahkemeye kabul ettirememifl.

Gülen’in en yak›n dostlar›n›n

kimler oldu¤unu bir kez daha göste-

ren geliflme de bunun üzerine yafla-

n›yor. Gülen, belgelerle kabul etti-

remedi¤i ““lliiyyaakkaatt››nn››((!!))””,, dostlar›n-

dan toplad›¤› referans mektuplar›

ile kan›tlamaya çal›fl›yor.

CCIIAA GGüülleenn’’ee KKeeffiill

Gülen için referans mektubu ve-

renlerden bir kaç›n›n kimlikleri flöy-

le;

kk GGeeoorrggee FFiiddaass;; CCIIAA’’ddaann

Analiz ve Prodüksüyon Direktörü

olarak emekli oldu. CCIIAA’’nn››nn BBaall--

kkaann ppoolliittiikkaallaarr›› uuzzmmaann›› ve halen

Washington Universitesi Uluslaras›

‹liflkiler Bölümü’nde ders veriyor. 

Mahkemeye sunulan destek

mektuplar›nda ilk s›rada yer al›yor.

kk GGrraahhaamm FFuulllleerr:: EEsskkii CCIIAA

aajjaann›› ve yine eski “National Intelli-

gence Council” ((UUlluussaall ‹‹ssttiihhbbaarraatt

KKoonnsseeyyii)) Baflkan Yard›mc›s›.

“RAND Corporation”da dan›flman-

l›k hizmeti veriyor.

kk MMoorrttoonn AAbbrraammoowwiittzz;;

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi.

Listede bunlar d›fl›nda da, Gü-

len’e kefil olan pek çok Amerika’l›

isim var.

CIA ajanlar› ile Fethullah’›n bu

““ggüüvveenn”” iliflkisinin, elbette geçerli

nedenleri vard›r. Bunun en bilinen

nedeni, Gülen’in Amerikan islamc›-

l›¤›n›n savunucusu ve yay›c›s› ol-

mas›d›r.

Ki, 22000033 yy››ll››nnddaa ülkemize ge-

len, GGrraahhaamm FFuulllleerr Fethullah Gü-

len’i de flu sözlerle savunuyordu;

““FFeetthhuullllaahh GGüülleenn''iinn rraaddiikkaall ‹‹ss--

llaammcc›› oolldduu¤¤uunnuu ddüüflflüünnmmeekk bbaannaa

zzoorr ggeelliiyyoorr.. KKeessiinnlliikkllee ddee¤¤iill,, bbuu

yyöönnddeekkii ggöörrüüflfllleerree kkaatt››llmm››yyoorruumm””

dedi. Elbette Fuller hakl›yd›, Gü-

len’in islamc›l›¤›n› tarif edecek ke-

lime, ““RRaaddiikkaall ‹‹ssllaammcc››ll››kk”” de¤il,

ancak ““AAmmeerriikkaann ‹‹ssllaammcc››ll››¤¤››”” ke-

limesi olabilirdi. Gülen islamc›l›¤›,

Amerika için çok gerekli ve yararl›

bir islamc›l›kt›. O süreçte Türki-

ye’de aran›r durumda olan Gülen’in

Amerika taraf›ndan iade edilmeme-

sinin nedeni de buydu.

MMüüssllüümmaannllaarr›› AAmmeerriikkaann 

EEmmppeerryyaalliizzmmiinnee PPeeflflkkeeflfl

ÇÇeekkeenn GGüülleenn

2003 rakamlar›na göre, Gülen’in

denetiminde dünyan›n dört bir ya-

n›ndaki dershane ve okul say›s›

557700’dir. Bu okullar›n ne ifle yarad›-

¤›na iliflkin fikir verebilecek örnek-

lerden biri Rusya Federasyonu’nda

yaflananlar olmufltu.

Kuflkusuz ki, Gülen'e CIA'c›la-

r›n kefil olmas›n›n nedenleri var.

Bunun bafl›nda Gülen'in dünyan›n

çeflitli bölgelerinde kurdu¤u okullar

ve dershanelerde Amerikan politi-

kalar›n›n yay›lmas›na hizmet etme-

si, Amerikan ç›karlar› için çal›fl›yor

olmas› geliyor.

Rusya Federasyonu, 2001’den

sonra, Gülen'e ait 16 okulu kapatt›,

2003’te Gülen okullar›nda çal›flan

10 ö¤retmeni s›n›r d›fl› etti, 2006’da

s›n›r d›fl› edilen ö¤retmen say›s›

50'ye yak›nd›. Rus gizli servisi, bu

okullarda Rusya Federasyonu'nun

ulusal güvenli¤ine ayk›r› e¤itim ve

ö¤retim yap›ld›¤›n› söylüyor, bu

okullarda çal›flan ö¤retmenlerin,

ABD ve ‹ngiltere ad›na ajanl›k yap-

t›¤›, Türki cumhuriyetlerde darbe

giriflimlerine kar›flt›¤›n›n saptand›¤›

aç›klan›yordu. Gülen’in Rusya tem-

silcisinin Rusya’ya girifli yasaklan›-

yordu.

Yine, Gülen’in Özbekistan’daki

okullar› da, Devlet Baflkan› ‹slam

Kerimov’a yönelik suikasta ad› ka-

r›flanlardan baz›lar›n›n Gülen cema-

atine mensup oldu¤u gerekçesiyle

1999-2000 y›llar›nda kapat›lm›flt›.

Gülen’in ayr›ca Azerbaycan,

Nahç›van, Kazakistan, K›rg›zistan,

Türkmenistan ve Tacikistan'›n ya-

n›nda Afrika’da okullar açt›¤› bili-

niyor. Amerikan ç›karlar›n›n oldu¤u

özellikle Müslüman halklar›n oldu-

¤u ülkelere, Amerikanc› Gülen  de

okullar› arac›l›¤›yla giriyor.

““YYeeflfliill KKuuflflaakk”” sürecinden itiba-

ren Amerika’ya hizmet eden islam-

c›l›k, hizmetlerine devam ediyor. 

Bu özellikleri nedeniyle Ameri-

kanc› 12 Eylül cuntas› taraf›ndan

önleri aç›ld›, gelifltirildiler. Bu özel-

likleri nedeniyledir ki, sözde Fet-

hullah Gülen aran›r durumda iken,

polis baflta olmak üzere, düzenin

Say›: 153 33FETHULLAH/ CIA
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içindeki kurumlaflmalar›na ses ç›ka-

r›lmam›flt›r.

Gülen, okullar›yla, medyas›yla,
elindeki olanaklar›n tümüyle Ame-
rika’n›n hizmetindedir. Kendisini
Müslüman diye tan›mlayanlar›n,
Ortado¤u’yu kan gölüne çeviren
Amerika’n›n karfl›s›nda olmas› ge-
rekir; fakat Gülen de¤il karfl›s›nda
olmak, okullar›yla, elindeki bas›n
yay›n araçlar›yla Amerikan politi-
kalar›n› halklara empoze etmeye ça-
l›flan bir politika izlemifltir.

Amerika’yla ayn› a¤›zla, Müslü-

man halklar›n iflgale karfl› direniflle-

ri ““tteerröörr”” diye tan›mland›, Ameri-

ka’ya karfl› olan her fley ““tteerröörr””dü.

Halklara direnifllerden uzak durma-

lar› telkin ediliyordu.

Gülen’in Müslümanl›¤›n›n çer-

çevesi de bu temel noktada çizil-

mektedir. Gerçekte, müslümanl›kla,

dinle imanla ilgisi yoktur. ‹slam›n

tüm de¤erlerini satabilir. Nitekim

yapt›¤› da budur.

Amerikanc› islamc›lar için her
fley sat›l›kt›r. En iyi pazarlad›klar›
ve kullanabilecekleri malzeme din
oldu¤u için dini sat›yorlar. Halk›n
inançlar›n›n onlar›n gözünde bir de-
¤eri yoktur, rahatl›kla Amerika’n›n
hizmetine sunmalar› da bunu gös-
termektedir.

Sadece din de de¤il, örne¤in bir

bakars›n›z, islamc›l›kla ilgisi olma-

yan futbol kulüplerine el atarlar.

Futbol kulüplerinin hepsi mafya yu-

vas›d›r, onlar›n islamc›l›¤› bu mafya

yuvalar›na el at›p rant›ndan yarar-

lanmaya, futbolu kitleleri uyutma

ve iktidarlar› için kullanmaya engel

olmaz.

DDiinnssee ddiinn,, ffuuttbboollssaa ffuuttbbooll,,

mmaaffyyaayyssaa mmaaffyyaa,, hepsini kullana-

bilirler. Dini ticaret mal› gibi gören

bu kafa yap›lar›n›n, Müslümanlar›n

““bbüüyyüükk flfleeyyttaann”” dedikleri Ameri-

kan emperyalizmi ile ayn› cephede

yer almalar› da bu nedenle flafl›rt›c›

olmuyor.

FFeetthhuullllaahh’’ttaann

GGeenneellkkuurrmmaayy’’aa...... DDiinnii 

KKuullllaannmmaayyaann MM›› VVaarr??

Bugün dini en etkili flekilde kul-

lanan islamc›lar karfl›s›nda, laiklik

savunucusu kesilen Genelkur-

may’›n da dini kullanmakta islamc›

kesimden özde fark› yoktur.

Ülkemizde islamc›l›¤›n ve özel-

likle de din tüccarlar›n›n bu kadar

güçlenmelerinde 12 Eylül Cuntac›-

lar›n›n destekleri belirleyicidir.

Devrimciler, halkta ba¤›ms›zl›k,

demokrasi, sosyalizm, hak ve öz-

gürlükler, adalet, anti-emperyalist,

anti-oligarflik, anti-faflist bilinci ge-

lifltirirken, cuntac›lar bunun karfl›-

s›nda halk› dini gelifltirerek denetim

alt›nda tutma politikas› uygulad›lar.

Bunun için tarikatlar› destekledi-

ler, yayg›nlaflt›rd›lar. Gülen hareke-

ti de, bugün AKP’yi oluflturan is-

lamc›l›k da bu koflullarda h›zla ge-

liflti, örgütlendi ve bugün Genelkur-

may’a karfl› iktidar çat›flmas› yürü-

tecek duruma geldi.

Bugün için Genelkurmay’›n la-

iklik söylemine sar›lmas›n›n da

inand›r›c›l›¤› yoktur. Laikli¤i tutu-

nacak nokta olarak görmektediler,

fakat ayn› zamanda halk›n mücade-

lesi karfl›s›nda bugün de dini kullan-

makta ve ““DDiinniinn llüüzzuummlluu bbiirr mmüü--

eesssseessee”” oldu¤u düflüncesinden hare-

ketle, halka karfl› savaflt›rd›klar› as-

kerleri dini söylemlerle motive et-

mektedirler.

Din, Müslümanlar› afla¤›layan,

Amerikan halk›n› Müslümanlara

karfl› düflmanlaflt›rmak için, islama

hakaret eden Amerika yönetiminin

de ilgi alan› d›fl›nda de¤il. Onlar da,

islam› kendilerinin kullanabilece¤i

flekilde biçimlendirmenin ve kullan-

man›n politikas›n› yap›yor ve AKP

gibi, Fethullah gibi iflbirlikçileri

arac›l›¤›yla uyguluyorlar.

K›sacas› din, halklar› denetim

alt›na almaya çal›flan, sömürü ve

zulmü perdelemek isteyen, halk›

gerçek sorunlar›ndan uzaklaflt›rma-

ya çal›flan tüm egemenlerin kullan-

d›¤›, kullanmaya çal›flt›¤› bir malze-

medir.

HHiizzmmeett KKaarrflfl››ll››kkss››zz DDee¤¤iill

Gülenler’in, AKP’lilerin Ameri-

ka için çal›fl›rken yürüttükleri iliflki

tek yanl› bir iliflki de¤ildir. Bu iliflki

içinde kendi ç›karlar› da vard›r.

Bu iliflki içinde, emperyalizmin

de deste¤ini alarak, gerek ülke için-

de, gerekse de¤iflik ülkelerde eko-

nomik, siyasi, örgütsel güç kazan-

maktad›rlar.

Örne¤in, Gülen’in denetiminde-

ki mal varl›¤› listesi flöyle; 

TTüürrkkiiyyee''ddee;; 88 vak›f, 20 der-

nek, 128 özel okul, 218 flirket, 129

dershane ve yaklafl›k 500 ö¤renci

yurdu, 1 ingilizce olmak üzere 17

yay›n organ›, TV istasyonu, ulusal

düzeyde 2 radyo istasyonu, finans

kurumu ve 1 sigorta flirketi.

YYuurrttdd››flfl››nnddaa;; 6 üniversite, 236

lise, 2 ilkokul, 8 yabanc› dil ve bil-

gisayar merkezi, 6 üniversite haz›r-

l›k kursu ve 21 ö¤renci yurdu.

2003 y›l›na ait olan bu listenin

bugün için çok daha fazla büyüdü-

¤ünü tahmin etmek zor de¤ildir.

Gülen’in Yeflil Kart baflvurusuna

iliflkin Amerikan Savc›l›¤›’n›n ha-

z›rlad›¤› dosyada da, GGüülleenn cceemmaa--

aattiinniinn 2255 mmiillyyaarr ddoollaarrll››kk mmaaddddii

ggüüccüü oldu¤u belirtiliyor.

Yine Amerikan Savc›l›¤›, Gü-

len’in finans kaynaklar›na iliflkin de

de¤erlendirme yap›yor. Dosyada

deniyor ki; ““GGüülleenn hhaarreekkeettiinniinn,,

yyüürrüüttttüü¤¤üü pprroojjeelleerriinn ffiinnaannssmmaann››nn--

ddaa kkuullllaann››llaann ppaarraallaarr››nn bbüüyyüükkllüü¤¤üü

nneeddeenniiyyllee SSuuuuddii AArraabbiissttaann,, ‹‹rraann vvee

TTüürrkk hhüükküümmeettlleerriiyyllee ggiizzllii aannllaaflflmmaa

iiççiinnddee oolldduu¤¤uu iiddddiiaallaarr›› ddiillee ggeettiirriill--

mmeekktteeddiirr.. CCIIAA’’iinn ddee bbuu pprroojjeelleerree ffii--

nnaannssaall oorrttaakkll››kk eettttii¤¤ii flflüüpphheelleerrii bbuu--

lluunnmmaakkttaadd››rr”” .

Gülen’in bu güce ulaflmas›nda

iflbirlikçili¤inin rolü, görmek iste-

yenler için gizli sakl› de¤il. Türki-

ye’de bizzat cuntan›n ve sonras›nda

ki iktidarlar›n bilgileri ve onaylar›

dahilinde, Amerika ve Suudi Ara-

bistan taraf›ndan finanse edilen

bankalar, holdingler, yat›l› okullar,

kolejler, dershaneler kuruldu. Fet-

hullah Gülen de, o günlerde büyü-

tülmeye baflland›. Bu iliflki içinde,

bir yandan sermaye büyütülürken,

di¤er yandan kapitalist sistemle bü-

tünleflildi.
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Say›: 153 35HABER/YORUM

Suudi Din ‹fl-

leri yetkililerin-

den Ahmad Al-

Mu'bi diyor ki;

““PPeeyyggaammbbeerriimmiizz

66 yyaaflfl››nnddaakkiinnee nnii--

kkaahh kk››yydd››,, 99 yyaaflfl››--

nnaa ggeellddii¤¤iinnddee

cciinnsseell iilliiflflkkiiyyee ggiirr--

ddii,, oonnuu öörrnneekk aall--

mmaall››yy››zz...... BBaabbaa

iizziinn vveerriirrssee 11 yyaaflfl››nnddaa kk››zzllaa ddaa

eevvlleenniilliirr””..

Konuya “aç›kl›k geti-

ren(!)” Türkiye’nin eski  Di-

yanet ‹flleri Baflkan› SSüülleeyy--

mmaann AAtteeflfl de diyor ki; ““eerr--

ggeennlliikk ççaa¤¤›› kk››zzllaarr iiççiinn 1122--1155,,

eerrkkeekklleerr iiççiinn 1155...... BBuunnddaann

öönnccee vveelliinniinn rr››zzaass›› oolluurrssaa

oolluurr.. AAnnccaakk ffiiiilleenn eevvlliilliikk ooll--

mmaazz,, ssaaddeeccee nniikkaahh oolluurr..””

Ehh... fazla kayg›lanman›-

za gerek yok, demek ki, he-

nüz bir yafl›ndaki çocukla cin-

sel iliflkiye girecek boyutta

sap›klaflmam›fllar!!!

““EEvvlliilliikk”” kelimesi de dil-

lerinde i¤reti duruyor, kad›n

erkek iliflkilerine, evlilik ku-

rumu gözüyle bakm›yorlar.

Kad›n›; sap›kl›k boyutunda

cinselliklerini tatmin ettikleri

bir mal olarak görüyorlar.

Sap›k beyin binbeflyüz y›l

öncesinden bula bula, çocuk-

larla cinsel iliflkiye girilebile-

ce¤ini buluyor, bunu kural ha-

line getiriyor. Bugünün nimet-

lerinden yararlanmada s›n›r ta-

n›m›yor, ““bbuunnllaarr ppeeyyggaammbbeerr

zzaammaann››nnddaa yyookkttuu”” demiyor;

fakat cinselli¤ini tatmin için,

““ppeeyyggaammbbeerr 99 yyaaflfl››nnddaakkiiyyllee

cciinnsseell iilliiflflkkiiyyee ggiirrddii”” söylemi-

ne sar›l›yor, ““oonnuu öörrnneekk aallmmaa--

ll››yy››zz”” diyor. Hüseyin Üzmez

örne¤inden de gördük ki, sade-

ce söylemiyorlar, ayn› zaman-

da uyguluyorlar.

Bu ““iissllaammii iiççttiihhaadd””, is-

lamc›lar›n mesela Hüseyin

Üzmez olay›ndaki sessizli¤ini

de aç›kl›yor olmal›...

‹slamc›-

lar, y›llard›r

Sivas katli-

am›n› yara-

tan geçmiflleriyle hesaplaflmak yeri-

ne, kimi alenen savunurken, kimi

kendi gerçeklerini örtbas etme pe-

flinde. 1 Temmuz tarihli Zaman’da

ç›kan haber de bunun bir örne¤iydi.

““SSiivvaass oollaayyllaarr››nnddaa ‹‹flflççii PPaarrttiissii

ppaarrmmaa¤¤››”” bafll›¤›n› tafl›yordu haber.

Haberde konuflturulan dönemin

Sivas ‹l kültür müdürü Mehmet Ta-

lay flöyle diyordu: ““OO ggüünn EErrggeennee--

kkoonn ddiiyyee bbiirr yyaapp›› yyookkttuu.. AAnnccaakk,, AAyy--

dd››nnll››kk vvee ‹‹flflççii PPaarrttiissii eekkiibbii aakkttiiff oollaa--

rraakk flfleennlliikklleerrddee yyeerr aalldd››...... flfleennlliikkllee--

rriinn SSiivvaass iill mmeerrkkeezziinnddee yyaapp››llmmaass››

iiççiinn aayynn›› eekkiipp bbaasskk›› kkuurrdduu......””..

‹flçi Partisi’nin, kirli sicilini bili-

yorlar ve katliamdaki sorumluluk-

tan kurtulmak için kullan›yorlar.

Haber diyor ki, Mad›mak Ote-

li’nde insanlar› diri diri yakan dinci

gericili¤in suçu yok. Suçluyu da

bulmufllar: ‹P!

Konuflan, Pir Sultan Abdal flen-

liklerinin Sivas merkezde  yap›lma-

s›n› da suç, provokasyon olarak gö-

rüyor! Ayr›ca, Sivas’› yapanlar ““ddee--

mmookkrraattiikk ggeelliiflflmmeenniinn öönnüünnüü pprroovvoo--

kkaassyyoonnllaarrllaa”” kesenlerdir diyor ve

Ergenekon operasyonunu kastede-

rek bugün de ayn› fleylerin oldu¤u-

nu söylüyor.

K›sa bir haber, Fethullahç› kesi-

min birçok özelli¤ini yans›t›yor.

Yalanc›l›k var, gerçekleri çarp›t-

ma var. Provokasyon teorileriyle

yapt›klar› katliam›n sorumlulu¤un-

dan kurtulmaya çal›flmak var. Ah-

laks›zl›k var. Hem katlediyor, hem

de kendi katliam›n›, Ergenekon, ‹fl-

çi Partisi isimlerini kullanarak ikti-

dar çat›flmas›nda kullanmaya çal›fl›-

yor. Onun için de, böyle bir iddiay›

aradan 15 y›l geçtikten sonra uuyydduu--

rruuyyoorr.. 

Alevileri katletmeyi meflru görü-

yor, yar›n yine ayn› katliamlar› ya-

pacak kafay› tafl›yor, ama ne katlia-

m›n sorumlulu¤unu üstleniyor, ne

de özelefltirisini veriyor.

Fakat, kendilerini çok zeki sanan

Fethullahç› gericilik, bu yalanlar›y-

la katliam›n sorumlulu¤undan kur-

tulamayaca¤›n› da bilmelidir. Belki,

bu uyduruk haberlerle bugün için

birilerini kand›rabilirler, ama elle-

rindeki kan› silemezler.

‹nanç De¤il Sap›kl›k

Elinizdeki Kan› Böyle Silemezsiniz!

Can Güvenli¤ine As›l
Tehdit Polisten!

BBiirr ggeennçç ddaahhaa ppoolliiss ttaarraaff››nnddaann ffeellçç

eeddiillddii.... ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa ppoolliissiinn vvuurrdduu¤¤uu

YYaassiinn KK››rrbbaaflfl aaddll›› ggeennçç ffeellçç oolldduu...... 

Moda Park›’nda meydana gelen

olayda bir polis memuru, Yasin K›rbafl adl›

genci eennsseessiinnddeenn vurdu. 19 yafl›ndaki genç

ffeellçç oldu, polis “Beni gasbetmeye çal›flt›” di-

yerek cinayetini örtbas etmeye kalk›flt›..

Polis, savunmas›nda "gasbedilmek istendi-

¤i için korkutmak amac›yla ç›kartt›¤› taban-

cas›n›n kaza ile patlad›¤›n›" ileri sürmüfl. 

Hiçbir gerekçenin karfl›s›ndaki kifliyi ense-

sinden vurmay› aç›klayamayaca¤› belli. Ama

yarg›, polisin bu aç›klamas›n› son derece ye-

terli ve geçerli görmüfl olacak ki, polisin “tu-

tuksuz yarg›lanmas›na” karar vermifl. 

Biz ülkemizde, üç, dört, befl kifliyi katlet-

mekten yarg›land›¤› halde, tutuksuz yarg›la-

nanlara tan›k oldu¤umuz için, neticede bu da

çok flafl›rt›c› de¤il. 

Ferhat Gerçek, Feyzullah Ete, Baran Tur-

sun, Yasin K›rbafl... ve yar›n daha baflkalar›;

art›k çok aç›k ve kesin ki; vatandafl›n huzur

ve güvenli¤ini sa¤lamakla görevli olan polis,

can güvenli¤ine yönelmifl bafl tehdittir..   



‹flte önündeyiz Mad›mak’›n. ‹flte

alevler yan›yor hala. Hala 15 y›l ön-

cesinin öfkesiyle doluyuz. 

15 y›l önce, 2 Temmuz 1993’te

Sivas’ta Mad›mak Oteli’ni tutufltu-

ranlar, katlederek sindirmek istiyor-

lard›. Onlar›n kitab›nda inançlara,

düflüncelere özgürlük yoktu. Onlar,

Mad›mak Oteli’nin önündeki güruh-

tan ibaret de¤illerdi elbette. O güru-

hu koruyan devlet vard›. 

Gericilikten, faflistlerden, oligar-

flik devletten hesap sormak için Ma-

d›mak önüydeydik. 

Katlettiklerinde art›k Alevi halk›n

Pir Sultan türküleri söylemeyece¤ini,

adaletsizli¤e, zulüm düzenine isyan-

lar›n› “senin de çark›n k›r›l›r” dizele-

rinde dile getirmeyeceklerini, yakt›k-

lar› zaman, bir daha “dönen dönsün

ben dönmezem yolumdan” dizeleriy-

le yolundan döneni lanetlemeyecek-

lerini san›yorlard›.

Yan›ld›lar. Yan›ld›klar›n›n göster-

gesi, 2 Temmuz’da Mad›mak Oteli

önünde toplanan 20 bini aflk›n kitley-

di. Yan›ld›klar›n›n kan›t›, Kad›-

köy’de toplanan 6 bin kiflinin öfkesi

idi. Yan›ld›klar›n›n kan›t›, ülkemizin

dört bir yan›nda Sivas’ta yakanlara

ya¤d›r›lan lanetlerdi. 

Mad›mak önündeyiz iflte. 

Katliamc›l›¤›n ve düzenin 15 y›l-

d›r katliam› savunan utanc›n›n an›t›

önündeyiz. 

Türkiye’nin çeflitli illerinden Si-

vas’a gelen kitle, sabah saatlerinden

itibaren Hac› Bektafl-› Veli Kültür ve

Tan›tma Vakf› önünde toplanmaya

bafllad›. Anma törenlerine 200 kiflilik

bir kitle ile alanda yerini alan Halk

Cephesi’yle birlikte, Mad›mak Ote-

li’nde yak›lanlar›n aileleri, çeflitli

Alevi dernekleri, kitle örgütleri, ya-

sal partiler, ilerici, demokrat, Alevi

halk da kat›ld›.

Ellerinde, Mad›mak’ta yak›lanla-

r›n resimleri, pankart ve dövizler, Pir

Sultan’lar›n yak›larak bitirilemeye-

ce¤ini simgeleyen saz ve öfke dolu

sloganlarla Mad›mak Oteli’ne do¤ru

yürüyüfle geçen kitle, görkemli bir

görüntü oluflturdu. 

Halk Cephesi anma törenlerine “2

Temmuz ve 19 Aral›k’ta diri diri ya-

kanlar iflbirlikçi iktidarlard›r” pan-

kart›yla kat›l›rken ayr›ca “Bu kaç›nc›

ölmem hain, Pir Sultan ölür ölür diri-

lir”, “Pir Sultanlar Ölmez binler yeti-

flir”, “Katiller halka hesap verecek”

yaz›l› pankartlar› aç›ld› ve “Gün ge-

lecek devran dönecek katiller halka

hesap verecek”, “Faflizme karfl› omuz

omuza” sloganlar› at›ld›.

Yürüyüflün sonunda Mad›mak

Oteli önünde düzenlenen törende ya-

p›lan konuflmalarda, Mad›mak’›n

müze yap›lmas› talebi dile getirildi.

Katliam›n devletin denetimi alt›nda

yap›ld›¤› belirtildi. Alanda, katledi-

lenlerin tek tek isimleri okundu, kitle

devletin katlederek yok edemeyece-

¤ini kan›tlarcas›na, katliamda yafla-

m›n› yitiren her kiflinin ismi okundu-

¤unda “burada” diye hayk›rd›.

‹‹SSTTAANNBBUULL

2 Temmuz’da Sivas Mad›mak

Oteli’nde katledilen 33 ayd›n›m›z

Kad›köy’de yap›lan bir mitingle an›l-

d›, katliam lanetlendi. Katliam›n 15.

y›l›nda Kad›köy Tepe Natilius’un

önünde toplanarak buradan ‹skele

Meydan›’na yürüyüfl gerçeklefltirildi.

Birçok demokratik kitle örgütünün

pankart ve sloganlar›yla kat›ld›¤› mi-

tinge Halk Cephesi üyeleri de pan-

kartlar›, Sivas katliam›nda flehit dü-

flenlerin resimleri ve k›z›l bayraklar›

ile kat›ld›lar. Büyük bir öfkeyle “Ma-

d›mak Katliam›n›n Hesab›n› Soraca-

¤›z, Diri Diri Yakanlar ‹flbirlikçi ‹kti-

darlard›r, Kurtulufl Kavgada Zafer

Cephede” sloganlar›n› hayk›ran Halk

Cepheliler 1050 kiflilik kitlesiyle ve

kortej görkemleriyle yürüyüflteki

yerlerini ald›lar. 

Yürüyüfl boyunca binlerce kifli at-

t›klar› sloganlarla Sivas’ta yak›larak

katledilen ayd›nlar›m›z›n unutulma-

yaca¤›n› bir kez daha hayk›rd›lar.

Miting bafllad›¤› s›rada CHP korte-

jinin alana girmesiyle Halk Cephesi

üyeleri korteji yuhalayarak CHP’yi

teflhir etti.

Mitingde Kad›köy PSAKD Bafl-

kan› Feti Bölükgiray’›n PSAKD fiu-

beleri ad›na okudu¤u bas›n aç›kla-

mas›nda katliam anlat›larak “Sivas

katliam›n› unutmak ihanettir” denil-

di. 

Mitingde Nesimi Çimen’in efli ve

Alevi Bektafli Dernekleri Federasyo-

nu Baflkan› Ali Kenano¤lu da birer

konuflma yaparak Mad›mak Oteli’nin

müze olmas› talebini yinelediler. Sa-

natç› ‹lyas Salman k›sa bir konuflma

yaparken, Onur Ak›n söyledi¤i flark›-

lar›  Sivas flehitlerine arma¤an etti.

Cahit Berkay’›n da sahne ald›¤› mi-

tingde en son olarak sahne alan Grup

Yorum kitle taraf›ndan büyük bir cofl-

kuyla karfl›land›. Sivas katliam›n› an-

latan Gün Tutuflur isimli flark›lar›yla

programlar›na bafllayan Yorum üye-

leri yapt›klar› konuflmada Sivas katli-

m›n›n halklar›n belle¤inden asla si-

linmeyece¤ine vurgu yapt›lar. Yorum

dinletisinin ard›ndan 6000 kiflinin ka-
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t›ld›¤› miting sona erdi. 

BBoo¤¤aazziiççii CCeemmeevvii’’nnddee 22 

TTeemmmmuuzz AAnnmmaass››

Sivas fiehitleri, Küçük Armut-

lu’da düzenlenen anma progra-

m›yla kitlesel bir flekilde an›ld›.

“2 Temmuz’da, 19 Aral›k’ta Diri

Diri Yakanlar ‹flbirlikçi ‹ktidarlar-

d›r, 2 Temmuz’u Unutturmayaca-

¤›z” yaz›l› pankartlar›n as›l› oldu-

¤u anmada, Sivas Katliam›’n›n

görüntülerinin yer ald›¤› bir re-

sim sergisi aç›ld›. 

Anma, PSAKD Sar›yer fiube-

si Bo¤aziçi Cemevi Baflkan› Ali

Haydar Aslan’›n Sivas’› unutma-

ma, unutturmama katliam›n he-

sab›n› sorma ça¤r›s› yapt›¤› konuflma-

s›yla bafllad›. Zeytinburnu Semah

Ekibi’nin gösterisi be¤eniyle izlenir-

ken P›nar Sa¤’›n söyledi¤i deyifllere

anmaya kat›lanlar da efllik ettiler. Al-

mus-Der Gençlik Kollar› Tiyatro Eki-

binin “Marafl’›n Kanl› Elleri” oyunu

Sivas gibi Marafl katliam›n›n da vah-

fletini gözler önüne serdi. Tiyatro Me-

flale de Pir Sultan Abdal’› anlatan

oyununu sahneledi. Almus-Der Ço-

cuk Semah Ekibi’nin gösterisi “biz bir

gider bin geliriz” sözünü bir kez daha

do¤ruluyordu. Anma program› Sivas

flehitlerinden Muhlis Akarsu’nun ye-

¤eni Selahattin Akarsu’nun sahneye

ç›kmas›yla devam etti. 

Tekirda¤ F Tipi Hapishane’den

tutsaklar›n gönderdi¤i mesaj›n okun-

mas›n›n ard›ndan, Ça¤dafl Hukukçu-

lar Derne¤i Genel Sekreteri Selçuk

Koza¤açl›’n›n konuflmas›yla anma

program› devam etti. Koza¤açl› katli-

amlara karfl› mücadele ça¤r›s› yapt›.

1200 kiflinin kat›ld›¤› anma program›

devam ederken Sivas flehitlerinin re-

simleri ve meflaleler tafl›yan bir grup

“Sivas fiehitleri Ölümsüzdür, Sivas’›n

Hesab› Sorulacak” sloganlar› atarak

yürüyüfl yapt›lar. 

““AAddaalleett EElllleerriimmiizzddee””

Sar›gazi Temel Haklar, 30 Hazi-

ran günü Sar›gazi Naz›m Hikmet

Park›’nda 2 Temmuz Sivas katli-

am›nda flehit düflen ayd›nlar için bir

anma düzenledi. 

Sivas'ta yak›larak katledilen 33

ayd›n›m›z›n resimlerinin oldu¤u,

“Adalet Ellerimizde” yaz›l› ve Sar›-

gazi Temel Haklar imzal› pankart›n

aç›ld›¤› anma töreninde Sivas flehitle-

rinin resimleri ve katliam görüntüleri

sinevizyonda izletildi. Anmada mü-

zik grubu Umut Ya¤muru da bir din-

leti verdi. 200 kiflinin kat›ld›¤› anma

sonunda, Sivas flehitlerinin hesab›n›

sormak için Kad›köy’de yap›lacak

mitinge kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›. 

SSiivvaass fifieehhiittlleerrii ÖÖllüümmssüüzzddüürr

Sivas katliam›n›n 15. Y›ldönümü

yaklafl›rken 28 Haziran’da Esenyurt

Temel Haklar taraf›ndan Pazar Cad-

desi’nden bafllayarak Mareflal Fevzi

Çakmak Caddesi sonuna kadar süren

“Yakanlar 5 Y›ld›r ‹ktidarda” pankar-

t› ile yaklafl›k 150 kiflinin kat›ld›¤› bir

yürüyüfl düzenlendi. Yürüyüfl boyun-

ca halk›n yo¤un ilgi gösterdi¤i, pen-

cere ve balkonlardan alk›fllad›¤› göz-

lendi.Yürüyüfl Sivas flehitleri nezdin-

de tüm devrim flehitleri için yap›lan

sayg› duruflunun ard›ndan Tenzil Ad-

s›z'›n okudu¤u bas›n aç›klamas›yla

sona erdi.

PPSSAAKKDD’’ddeenn MMiittiinnggee ÇÇaa¤¤rr››

Pir Sultan Abdal Derne¤i ‹stanbul

fiubesi 28 Haziran günü Taksim

Tramvay Dura¤›’nda yapt›¤› eylemle

2 Temmuz mitingine ça¤r› yapt›. 2

Temmuz flehitlerinin resimleriyle

Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray

Lisesi’ne kadar yürüyüfl yapan

PSAKD üyeleri mitinge ça¤r› bildiri-

leri da¤›tt›lar. 

AANNKKAARRAA::

Ankara’da yap›lan anmada Toros

Sokak'ta toplanan binlerce kifli "Si-

vas'› Unutmak ‹hanettir, Yaflas›n

Halklar›n Kardeflli¤i" sloganlar› ata-

rak Kolej Kavfla¤›'na yürüdü. Halk

Cephesi’nin “Alevi Halk›n›n Üzerin-

deki Bask›lara Son, Mad›mak Bir

Utanç Abidesidir” fleklinde dövizler

tafl›d›¤› eylemde Pir Sultan Abdal

Kültür Derne¤i  Genel Sekreteri Ke-

mal Bülbül, Mad›mak Oteli’nin müze

olmas› gerekti¤ini vurgulad›. Sivas

katliam›nda hayat›n› kaybeden Gül-

süm Karababa'n›n ablas› Zeynep Ka-

rababa, “bizler yansak da yak›lsak da

özgürlük  mücadelesinden vazgeçme-

yece¤iz. Bizim de¤il devletin utan-

mas› gerekiyor. E¤er bir gün sizi unu-

tursak ölürüz" diye konufltu. Eylem

Ferhat Tunç'un söyledi¤i türkülerle

son buldu. 

‹dilcan Kültür Merkezi 2 Temmuz

Sivas flehitlerinin an›s›na, 29 Haziran

Pazar günü Tuzluçay›r Tek Mezar

park›nda helva da¤›tt›. 250 kiflinin ka-

t›ld›¤› helva da¤›t›m›nda ‹dilcan Kül-

tür Merkezi ad›na yap›lan konuflmada

Sivas katliam›n›n unutulmayaca¤›

vurguland›. Anmada ‹dilcan Kültür

Merkezi müzik grubu sahne ald›. 28
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Haziran’da ise Dikmen Temel Haklar

Derne¤i'nde helva da¤›t›ld›. 

AANNTTAALLYYAA

Antalya’da Temel Haklar’›n Si-

vas’ta katledilen 33 ayd›n› and›¤› ey-

lemde katillerin cezaland›r›lmad›¤› bir

ülke de katliamlar›n devam edece¤i

belirtildi. “2 Temmuz’da 19 Aral›k’ta

Diri Diri yakanlar iflbirlikçi ‹ktidarlar-

d›r” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde 2

Temmuz katliam›n›n sorumlular›n›n

isimleri aç›kland› ve katillerin yarg›-

lanmad›¤›, cezaland›r›lmad›¤› söylen-

di. K›fllahan Meydan›’nda yap›lan ey-

lemde “Alevi Halk› üzerindeki Bask›-

lara Son!” yaz›l› dövizler tafl›nd›.   

EELLAAZZII⁄⁄:: 

Sivas’ta katledilenler Elaz›¤’da da

unutulmad›. Hozat Garaj›’nda yap›-

lan ortak eylemle Sivas’ta katledilen-

ler an›ld›. “Sivas fiehitleri Ölümsüz-

dür” sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme

Halk Cephesi üyeleri de “Alevi Hal-

k›n›n Düflman› CHP, AKP, DSP” ya-

z›l› dövizlerle kat›ld›lar. 

Elaz›¤ Halk Cephesi 3 Temmuz

günü de Fevzi Çakmak Mahallesi ka-

nal üstünde Sivas’ta yak›lan canlar›-

m›z için helva da¤›t›m› yapt›. Sivas

flehitlerinin resimlerinin bulundu¤u

pankart›n as›ld›¤› helva da¤›t›m›nda

türküle deyifller söylendi. 

AADDAANNAA::

Adana’da 5 Ocak Meydan›’ndan

yürüyüfle geçen kitle, Çakmak Cad-

desi üzerinde sloganlar eflli¤inde

‹nönü Park›’na geldi. Yürüyüfl s›ra-

s›nda en önde “Sivas Katliam›n›n

Sorumlusu Devlettir! Hesap Soraca-

¤›z!” yaz›l› pankart tafl›nd›. Halk

Cephesi, ESP, DHP, HKM, BDSP,

Al›nteri, D‹P Giriflimi, Partizan tara-

f›ndan düzenlenen eylemde okunan

aç›klamada CHP ve SHP’nin katlia-

m›n suç orta¤› oldu¤u vurguland›.

Aç›klamadan sonra HKM’nin müzik

grubu Grup Diyar, Sivas üzerine söy-

lenen türküleri, kitle ile birlikte ses-

lendirdiler. 

Adana’da bir anma da 3 Temmuz

günü fiakirpafla Temel Haklar’da ger-

çeklefltirildi. Polisin anma öncesi ma-

halleyi abluka alt›na ald›¤› gözlenir-

ken dernekte yap›lan anma sayg› du-

rufluyla bafllad›. Anmada okunan fliir-

lerle katliama öfke dile getirilirken

saz eflli¤inde söylenen türkülerle an-

ma program› sona erdi.

‹‹SSKKEENNDDEERRUUNN

‹skenderun Halk Cephesi Temsil-

cili¤i 2 Temmuz’da Boyac›lar Par-

k›’nda yapt›¤› eylemle Sivas’ta ay-

d›nlar›m›z›n yak›larak katledilmesi-

nin bir utanç oldu¤u vurguland› ve bu

utanc›n sahipleri halka teflhir edildi. 

LLÜÜLLEEBBUURRGGAAZZ

K›rklareli Lüleburgaz da bulunan

Tekstil ‹flçileri Yard›mlaflma Ve Da-

yan›flma Derne¤i 2 Temmuz günü

dernek binas›nda düzenledi¤i bas›n

toplant›s›yla katliam› lanetledi. 

MMAALLAATTYYAA::

Sivas Katliam› 15. y›l›nda Malat-

ya’da da unutulmad›. 1 Temmuz gü-

nü Cemal Gürsel Mezarl›¤›’ndan

bafllayarak PSAKD Malatya fiubesi

önüne kadar yap›lan yürüyüflle Ma-

d›mak Oteli’nde katledilenler an›ld›.

PSAKD Malatya fiubesi’nin Sivas’ta

diri diri yak›lan 33 kiflinin resmini ta-

fl›d›¤› eyleme Halk Cephesi ise  “19

Aral›k’ta Sivas’ta Diri Diri Yakanlar

‹flbirlikçi ‹ktidarlard›r” yaz›l› pankart

ve k›z›l flamalarla kat›ld›. Eylemin

ard›ndan semah ekibi, semah gösteri-

si yapt›. 

AANNTTAAKKYYAA::

Antakya Halk Cephesi de Ulus

alan›nda yapt›¤› eylemde Sivas flehit-

lerinin ve katliam›n foto¤raflar›yla

19–22 Aral›k katliam›n› gösteren dö-

vizler tafl›nd›. Sivas flehitleri nezdin-

de ba¤›ms›zl›k ve demokrasi müca-

delesinde flehit düflenler için bir daki-

kal›k sayg› duruflu yap›ld›. Gün Tutu-

flur adl› fliirle katliam›n bir kez daha

lanetlendi¤i eylemde “Diri Diri Ya-

kanlar ‹flbirlikçi ‹ktidarlard›r” slo-

ganlar›yla katliam›n as›l sorumlusu-

nun iflbirlikçi iktidarlar oldu¤u bir

kez daha hayk›r›ld›.

‹‹ZZMM‹‹RR

‹zmir’de yap›lan protesto mitin-

ginde katliam lanetlenirken sorumlu-

lar›n›n yarg›lanmad›¤›, cezaland›r›l-

mad›¤› anlat›ld›. Toplanma alan› olan

Cumhuriyet Meydan›’nda toplan›la-

rak yürüyüflle, sloganlarla Gündo¤du

Meydan›’na gelindi. Gündo¤du Mey-

dan›’›nda Alevi-Bektafli ve Yöre Der-

nekleri Platformu ad›na yap›lan ko-

nuflmalarla katillerin cezaland›r›lma-

d›¤› ve ellerini kollar›n› sallayarak

dolaflt›klar›na dikkat çekildi. Semah

gösterisinin de yap›ld›¤› mitingde

Halk Cephesi pankartlar›, sloganlar›

ve k›z›l flamalar›yla Sivas katliam›n›

lanetledi. Miting boyunca adalet slo-

ganlar› hayk›r›ld›. Mitinge yaklafl›k

befl bin kifli kat›ld›.

SSAAMMSSUUNN

Samsun’da U¤ur Mumcu Par-

k›’nda KESK taraf›ndan gerçekleflti-

rilen anmada ise U¤u rMumcu an›t›-

na Sivas flehitlerinin resimleri ve ka-

ranfiller b›rak›ld›. 

LLOONNDDRRAA

‹ngiltere’nin baflkenti Londra’da

Anadolu Halk Kültür Merkezi tara-

f›ndan, 2 Temmuz Sivas’ta devlet ve

iktidar kontrolünde yap›lan planl›

katliam› k›namak ve flehitlerimizi an-

mak için bir anma düzenlendi. Sayg›

durufluyla bafllayan anmada fliirler

okundu, 2 Temmuz katliam› görüntü-

lerinden oluflan sinevizyon gösterimi

sunuldu ve "Yakanlar 5 y›ld›r iktidar-

da" bafll›kl› katliam› anlatan yaz›

okundu.
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Halk›n YÜRÜYÜfi
Dergisi Var

28 Haziran’da ‹zmir’in 3 ayr› yerin-

de yap›lan Yürüyüfl Dergisi tan›t›m ve

sat›fllar›yla okurlar›m›z bu hafta da

halkla bulufltular. 

‹zmir in Harmandal›, Yamanlar ve

Do¤ançay semtlerinde yap›lan dergi

sat›fl›nda yüzlerce dergi da¤›t›ld›. Der-

ginin içinden bafll›klar okunarak halka

gerçekler anlat›ld›.

***

Okurlar›m›z 29 Haziran günü Bur-

sa’n›n Teleferik Mahallesi’ndeydiler.

Megafon ve Yürüyüfl önlükleriyle ya-

p›lan dergi sat›fl›nda megafondan sü-

rekli “Türkiye’de adalet nas›l iflliyor?”

denilerek AKP’nin iflbirlikçili¤i ve hu-

kuksuzlu¤u dile getirildi. 

***

28–29 Haziran tarihlerinde Malat-

ya'n›n Yeflilyurt ilçesinde düzenlenen

Kiraz Festivali'nin son günü Yürüyüfl

dergisinin sat›fl› yap›ld›. Okurlar›m›z›n

Yürüyüfl önlükleri giyerek yapt›¤› sat›-

fl› ilçe halk› ilgiyle karfl›lad›. 

***

‹stanbul Gazi Mahallesi’nde de 25

Haziran günü Yürüyüfl dergisinin toplu

da¤›t›m› yap›ld›. Gazi Mahallesi

Dörtyol dura¤›nda gerçekleflen da¤›t›m

s›ras›nda 100 dergi halka ulaflt›r›ld›. 

Antalya Temel Haklar 1

Temmuz günü Antalya K›fllahan

Meydan›’nda yapt›¤› eylemde

Akdeniz Üniversitesi’ndeki fa-

flist sald›r›yla ilgili, faflistlerin

yarg›lanmas›n› ve tutuklu dev-

rimci demokrat ö¤rencilerin ser-

best b›rak›lmas›n› istedi.

Eylemde “Faflist Sald›r›lara

Karfl› Direnmek Suç Mu? Tu-

tuklu Ö¤renciler Serbest B›ra-

k›ls›n” pankart› aç›l›rken “Fa-

flistler D›flar›da Ö¤renciler ‹çer-

de Adalet Nerede!”, “Bar›nma

Hakk› Engellenemez ve Ümit

Çimene Özgürlük” dövizleri ta-

fl›nd›. 

Eylemde yap›lan aç›klamay›

‹zzet Günay okudu. Aç›klama-

s›nda “E¤er size bir sald›r› ol-

muflsa kendinizi savunma hak-

k›na sahip de¤ilsiniz. Kendinizi

savundu¤unuz takdirde aylarca

tutuklu b›rak›larak maddi ve

manevi zarara u¤rat›labilirsiniz.

Sizin hakk›n›z›, hakl›l›¤›n›z› or-

taya koyacak, zarar›n›z› engelle-

yecek bir adalet ifllemiyor Tür-

kiye’de” diyerek Temel Haklar

olarak bu hu-

kuksuzlu¤a son

verilmesini iste-

diklerini söyle-

di. Eyleme çev-

redeki insanlar

da alk›fllar› ve sloganlara kat›la-

rak destek verdiler Eylemden

sonra da Akdeniz Üniversite-

si’ndeki faflist sald›r›lar› anlatan

bildiriler da¤›t›ld›.

‹‹llkk DDuurruuflflmmaa GGöörrüüllddüü

Antalya 2. A¤›r Ceza

Mahkemesi’nde 4 Temmuz

günü davan›n ilk duruflmas›

görüldü.

Gençlik Dernekli ö¤renciler

duruflman›n görüldü¤ü saatlerde

mahkeme önünde yapt›klar›

eylemle tutuklu arkadafllar›n›n

serbest b›rak›lmas› talebini

yinelediler. 

Akflam saatlerinde sona eren

duruflma sonunda aralar›nda

Gençlik Dernekli ö¤rencilerinde

oldu¤u 15 kifli tahliye edildi.

AAddaalleett hhaallkk››nn öözzlleemmiiddiirr

Temel Haklar Federasyo--

nu 3 Temmuz günü NNuurrtteeppee

GGüüzzeelltteeppee Mahallesi’nde

Ferhat Gerçek’i vuran polisin

yarg›lanmas› için yapt›¤› ey--

lemle bir kez daha adalet iste--

di. Eylemde yap›lan aç›kla--

may› Gözde Buldu okudu.

Buldu Ferhat’a s›k›lan kurflu--

nun halk›n hakl› mücadelesi--

ne s›k›ld›¤›n› söyledi. 25 kifli--

nin kat›ld›¤› eylemin ard›ndan

megafon ve Yürüyüfl önlükle--

riyle dergi sat›fl›na ç›k›ld›.

AAssllaa vvaazzggeeççmmeeyyeeccee¤¤iizz

Federasyon üyeleri 3 Tem--

muz günü Ferhat için adalet

taleplerini Yeenniibboossnnaa’da

hayk›rd›lar. 

Yap›lan aç›klamada “‹n--

sanlar› kurflunlayarak amaçla--

nan›n, bizleri, temel haklar ve

özgürlükler mücadelesinden

vazgeçirmek oldu¤unu bili--

yoruz. Asla vazgeçmeyece--

¤iz” denildi. 

Eylemin ard›ndan yap›lan

Yürüyüfl sat›fl›nda 41 dergi

halka ulaflt›r›ld›. 

FFeerrhhaattllaarr iiççiinn aaddaalleett 

Ferhatla ilgili yap›lan ey--

lemin üçüncüsü GGüüllssuuyyuu Ma--

hallesi Heykel Meydan›-

ndayd›.

Eylemde aç›klamay› Kah--

raman Karakaya okudu. Ka--

rakaya, Aç›klamada Mahir

Çayan'›n resmini asmak ve

pankart asma ihtimali var di--

ye tutuklanma gerekçesi gös--

terilir ve insanlar tutuklan›r--

ken polisin insan vurmas›, öl--

dürmesi gözard› edilir denil--

di. 20 kiflinin kat›ld›¤› eylem--

den sonra yap›lan dergi da¤›--

t›m›nda 100 dergi halka ulafl--

t›r›ld›.

Kahrolsun Faflizm
Yaflas›n Mücadelemiz!

Ferhatlar Adalet ‹stiyor



Kamu Emekçileri Sendikalar›

Konfederasyonu’nun (KESK) 3.

Ola¤an Genel Kurul’u 27 Hazi-

ran’da Ankara’da Beflevler MEB

fiura Salonu’nda yap›ld›.

Genel Kurul sonucunda, Sendi-

kal Birlik, Demokratik Emek Hare-

keti, DSD ve Devrimci Memur Ha-

reketi’nin oluflturdu¤u ittifak ve

SDP’li Devrimci Dayan›flma ile

ESP’li Emekçi Memurlar’›n destek-

ledi¤i liste, KESK Merkez Yönetim

Kurulu (MYK) olarak seçildi. Yö-

netim Kurulu Üyeleri flu isimlerden

olufltu: Sami Evren, Songül Mor-

sümbül, Adnan Gölp›nar, Akman

fiimflek, Emirali fiimflek, Hüseyin

Gölp›nar, ‹smail Polat.

Genel Kurul’a çeflitli örgüt, sen-

dika temsilcileri, kimi milletvekille-

ri, yurtd›fl›ndan çeflitli sendika ve

ilerici örgüt temsilcileri kat›larak

destek verdiler. 

ÜÜçç ggüünn ssüürreenn GGeenneell KKuurruull’’uunn

öönnee çç››kkaann yyaannllaarr›› flfluunnllaarr oolldduu::

11-- ÖDP’de yaflanan ayr›flma Ge-

nel Kurul’a da yans›d›. KESK bün-

yesinde Devrimci Sendikal Daya-

n›flma (DSD) ismiyle örgütlü olan

bu anlay›fl›n iki kanad›, Genel Ku-

rul’u yönetimi ele geçirme kavgas›

verdikleri alana çevirmeye çal›flt› ve

bu iç çat›flma, Genel Kurul’un me-

mur hareketinin gerçek sorunlar›n›

tart›flmas›n›n önündeki engellerden

biri oldu.

22-- Devrimci Memur Hareketi ve

devrimci sendikal anlay›fl› savunan

di¤er memurlar, KESK’teki bürok-

ratik, icazetçi, koltuk peflinde olan

sendikac›l›k anlay›fl›n› sorgularken,

reformist anlay›fllar, ya koltuk kav-

gas› yapmakla ya da KESK’teki t›-

kan›kl›¤›n, gerilemenin üzerini ört-

mek için, KESK prati¤ine ““ggüüzzeellllee--

mmeelleerr”” yapmakla meflgul oldu. 

33-- KESK yönetimi, DSP gibi dü-

zen partilerine kürsüden söz hakk›

verirken, DDeevvrriimmccii 11 MMaayy››ss PPllaatt--

ffoorrmmuu’nun konuflma talebini ““ssiizziinn

ttüüzzeell kkiiflfliillii¤¤iinniizz yyookk,, bbuu nneeddeennllee

kkaabbuull eeddeemmeeyyiizz”” diyerek uzun sü-

re reddetti. Ancak, ald›klar› bu tav-

r›n alt›nda kalacaklar›n› gördükle-

rinde geri ad›m atarak devrimcilerin

konuflma haklar›n› kabul etmek zo-

runda kald›.

44-- Çeflitli pankartlar›n as›l› oldu-

¤u Genel Kurul salonunda, SES

Yönetim Kurulu’nun tutsak üyesi

MMeerryyeemm ÖÖzzssöö¤¤üütt ile ilgili tek bir

pankart as›lm›fl de¤ildi. Daha sonra

DMH imzas›yla salona ““MMeerryyeemm

ÖÖzzssöö¤¤üütt’’ee ÖÖzzggüürrllüükk”” pankart› as›ld›.

Asl›nda Genel Kurul’a iliflkin ç›-

kard›¤›m›z bu özet, sendikal müca-

dele ad›na yaflanan sorunlar›n da,

çarp›k sendikac›l›k anlay›fl›n›n da

bir özeti durumundad›r.

BBuu ttaabbllooddaa,, sendikal mücadele-

yi koltuk kapma savafl› olarak gö-

ren, sendikalar›, emekçilerin müca-

dele mevzisi de¤il, kendi grupsal ç›-

karlar› için kullan›lan yerler olarak

gören anlay›fl var. Bu anlay›fl, y›llar-

d›r sendikalar› eriten anlay›flt›r.

BBuu ttaabbllooddaa,, devrimcilere ta-

hammülsüzlük, devrimci platform-

lardan duyulan rahats›zl›k vard›r.

Çok say›da kiflinin konuflturuldu¤u

kürsünün, bu ülkenin devrimcileri-

ne kapat›lmak istenmesinin devrim-

cilikten ve devrimcilerden duyulan

rahats›zl›ktan baflka bir anlam› yok-

tur. Özellikle ““ssiizziinn ttüüzzeell kkiiflfliillii¤¤iinniizz

yyookk”” sözü mant›¤› ele veren bir vur-

gudur. Devrimcilik bu anlay›fl›n gö-

zünde meflru de¤ildir, meflruluk dü-

zene kabul edilebilirlik anlam›na

gelen, devlet gözündeki resmiyetle
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Memur hareketinin sorunlar›n›n
çözümünde anahtar:
‘kararl›l›k, disiplin, fedakarl›k,
dayan›flma, e¤itim’

Konuflmalardan Bölümler:
DDeevvrriimmccii 11 MMaayy››ss PPllaattffoorrmmuu;;

“Tüm kamu emekçilerini 2008 1

May›s’›n› ortada b›rakanlardan he-

sap sormaya, gerekli sonuçlar› ç›-

karmaya... 2009 y›l›nda birleflik,

kitlesel ve devrimci bir 1 May›s’›

Taksim’de kutlamak için bugünden

harekete geçmeye, 2009 1 Ma-

y›s’›nda Taksim alan›nda buluflma-

ya ça¤›r›yoruz.”

DDeevvrriimmccii MMeemmuurr HHaarreekkeettii::

MMeehhmmeett TToo¤¤aann;; ““Sendikay› be-

lirleyen 3 temel etken vard›r. Em-

peryalizme karfl› tav›r, ba¤›ms›zl›k

mücadelesindeki yeri ve egemenle-

rin fliddetiyle karfl›laflt›¤› zaman

gösterdi¤i refleks... bunlar›n ne ka-

dar›n› yapt› KESK? ”

EEbbrruu EErrbbuullaann;; “Tutuklu dele-

ge arkadafl›m›z Meryem Özsö¤üt’le

ilgili tek bir pankart›n olmamas›

düflündürücüdür. Kendi üyesine sa-

hip ç›kamayan bir örgütün toplu-

mun sorunlar›na sahip ç›kt›¤›n› id-

dia etmesi bir handikapt›r.”

NNuurrsseell TTaannrr››vveerrddii;; “Çok aç›k

olarak emperyalizme ve faflizme

karfl› mücadele edecek miyiz, ba-

¤›ms›zl›k mücadelesine omuz vere-

cek miyiz bunu netlefltirmeliyiz.”

AAbbiiddiinn SS››rrmmaa;; “Sald›r›lara s›-

n›f ve kitle sendikac›l›¤› anlay›fl›yla

cevap verilmesi tek seçenektir. ”

BBeerriivvaann DDoo¤¤aann;; ““Ölüm orucu

direnifli 45/1 say›l› genelgeyle sona

ermifltir. Konfederasyon bu genel-

genin takipçisi olaca¤›n› söylemifl

ama bu prati¤e çok yans›mam›flt›r.”

KESK Genel Kurulu



ölçülmektedir.

Oysa, hat›rlam›yorlar ki, 12 Ey-

lül’den sonra 1990’lar›n bafllar›na

kadar memur sendikalar› da ““ttüüzzeell

kkiiflfliilliikk”” de¤illerdi. Mesela refor-

mist ÖDP gibi anlay›fllarla hiç bir

zaman da olamazlard›. Çünkü me-

mur sendikalar›n›n “tüzel kiflilikle-

ri”nin devlete kabul ettirilmesi, kür-

sülerde söz hakk› vermek isteme-

dikleri devrimcilerin mücadelesiyle

olmufltur.

BBuu ttaabbllooddaa;; KESK’in her geçen

gün kitlesi daha fazla erirken, bu-

nun nedenlerinin sorgulanmamas›

vard›r. Genel Kurul’lar›n sorunlara

çözüm için politika üretilen yerler

de¤il, rekabet, koltuk kavgas› için

politika üretilen yerler olarak görül-

mesi ve adeta burjuva politikac›lar

gibi, kaba propaganda ile ““bbaaflflaarr››ll››

yyöönneettiimm”” tablolar›n›n çizilmesi

vard›r.

Bunlar  sadece Genel Kurul ön-

cesi yönetimi ba¤layan sorunlar de-

¤il, KESK içinde ve genelde de sen-

dikal hareket içinde varolan bir an-

lay›fl sorunudur. Oysa, salt kendi

kitlesini koruma sorumlulu¤u duy-

mak bile, oturup muhasebe yapma-

y› gerektirir. En az›ndan elindeki

kitleyi tutmay› baflarmak, örgütlülü-

¤ünü korumak için gerçeklerle yüz-

leflmeyi gerektirir.

Bugün KESK’te yap›lmas› gere-

ken as›l tart›flma konusu budur.

KESK devrimci bir sendikal anlay›-

fl› m› benimseyecek, yoksa bugüne

kadar oldu¤u gibi, düzeniçi bürok-

rat sendikac›l›k anlay›fl›yla devam

edip erimeye devam m› edecek?

DDeevvrriimmccii MMeemmuurr HHaarreekkeettii da-

¤›tt›¤› bildiride; ““KKEESSKK ggeenneell kkuu--

rruulluu nnaass››ll ssoonnuuççllaann››rrssaa ssoonnuuççllaann--

ss››nn,, ss››nn››ff ppeerrssppeekkttiiffiiyyllee vvee ddeevvrriimmccii

bbiirr ttaarrzzddaa flfleekkiilllleennddiirriillmmeeyyeenn sseenn--

ddiikkaall mmüüccaaddeellee kkaayybbeettmmeeyyee mmaahh--

kkuummdduurr”” diyerek, örgütün bitkisel

hayattan ç›kar›lmas› için,, kkaarraarrll››--

ll››kk,, ddiissiipplliinn,, ffeeddaakkaarrll››kk,, ddaayyaann››flfl--

mmaa,, ee¤¤iittiimm,, ffaaflfliizzmmee vvee eemmppeerryyaa--

lliizzmmee kkaarrflfl›› ““bbaa¤¤››mmss››zzll››kk vvee ddee--

mmookkrraassii”” talepli ortak mücadelenin

benimsenmesi gerekti¤ini vurgula-

d›.
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E¤itim Sen'in 9-10-

11 May›s tarihlerinde

gerçeklefltirilen genel

kurulu sonuçlar›n›n

ortaya ç›kard›¤› so-

run üzerine, E¤itim-

Sen içinde faaliyet yü-

rüten çeflitli gruplar tara-

f›ndan yap›lan ortak aç›kla-

may› yay›nl›yoruz:

‹ttifak›m›z, temelinde, fiili mefl-

ru mücadele anlay›fl›m›z›n savu-

nulmas›na ve gelifltirilmesine da-

yanan asgari bir program birli¤i

üzerine kurulmufltur. 9-10-11 Ma-

y›s tarihlerinde gerçeklefltirilen ge-

nel kurulumuzda da bu ittifak sen-

dika kurullar›na gösterilecek aday-

lar›n paylafl›lmas›ndan çok, bun-

dan sonra da sendikal politikalar›n

oluflturulmas›nda ve yürütülmesin-

de birlikte hareket etme niyeti ile

bir durufl ortaya koymufltur.

Bilindi¤i üzere, genel kurulu-

muzda iki liste yar›flm›fl ve ittifak›-

m›z›n listesi seçimi kazanm›flt›r.

Ancak yönetim kurulu adaylar›-

m›zdan DMH’nin aday›, di¤er lis-

teden iki adayla ayn› oyu alm›fl, se-

çim kurulu taraf›ndan çekilen kura

sonucunda di¤er listeden bir aday

yönetim kuruluna girmifltir. Gele-

ce¤e iliflkin sendikal politikalarda

asgari bir yaklafl›m birli¤i üzerine

kurulmufl olan ittifak›m›z aç›s›n-

dan bu durum önemli bir eksiklik-

tir. Bu durum ittifak ruhuna ayk›r›,

devrimci demokrat de¤erlere zarar

verecek bir durumdur. Bu nedenle

bu sonuç üzerinden ittifak bileflen-

lerinin bir bütün olarak süreci de-

¤erlendirilmesi, herkesin kendisine

yönelmesi gerekmektedir.

Genel kurulda, tüm kurullar› ve

üst kurul delegeliklerini kazanan

ittifak›m›z için yönetim kurulunda

tek bir aday›m›z›n seçilememifl ol-

mas›n›n gözler önüne serdi¤i bir

durum söz konusudur.

Kongre delegasyo-

nun tamam›, gruplar›n

ald›klar› karara göre

oy vermemifltir. Bu

gerçeklik, yukar›da

tarif etti¤imiz isten-

meyen sonucu do¤ur-

mufl ve listemizin tamam›

kazan›rken tek bir aday›m›z d›-

flar›da kalm›flt›r. ‹ttifak kurmufl ol-

mak, her ne kadar tüm delegelerin

iradelerine ipotek koymufl olmak

anlam›na gelmese de, ittifak›m›z

taraf›ndan çizilen politik çerçeveye

onay veren ço¤unlu¤un küçük de

olsa bir k›sm›n›n tek bir aday›m›za

oy vermemifl olmas›, ittifak bile-

flenlerimizin tamam› aç›s›ndan

elefltiriye muhtaç görülerek bu tu-

tum ittifak bileflenleri taraf›ndan

mahkum edilmifltir.

Eksiklikler birlikte de¤erlendi-

rilerek her kesimin buradan do¤ru

bir sonuç ç›karmas› sa¤lanm›flt›r.

Bu nedenle önümüzdeki süreçte

benzer sorunlarla karfl›lafl›lmamas›

için birlikte yap›lan ortak çal›flma-

larda al›nan tüm karar ve ittifak il-

kelerine ve devrimci de¤erlere tüm

bileflenlerin uymas› gerekmektedir.

‹ttifak›m›z›n yürüyüflü ancak bu il-

keler çerçevesinde sürecektir. Bir-

likte hareket etmek kendi içinde bir

hukuk da gerektirir. Bu hukuk bir-

li¤in kararlar›na ayk›r› ya da isten-

meyen bir tutum sergilendi¤inde

kendi içinde gerekli önlemleri al-

may›, yeterli duyarl›l›¤› gösterme-

yi zorunlu k›lmal›d›r.

DDeemmookkrraattiikk EEmmeekk HHaarreekkeettii

DDeevvrriimmccii ÖÖ¤¤rreettmmeenn

DDeevvrriimmccii MMeemmuurr HHaarreekkeettii

DDeevvrriimmccii SSeennddiikkaall DDaayyaann››flflmmaa

DDeevvrriimmccii DDaayyaann››flflmmaa HHaarreekkeettii

SSeennddiikkaall BBiirrlliikk

EESSPP’’llii EEmmeekkççii MMeemmuurrllaarr

EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM SSEENN GGEENNEELL KKUURRUULLUU 

ÜÜZZEERR‹‹NNEE DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE
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K›rklareli’nin Lüleburgaz ilçe-

sinde faaliyetlerini sürdüren Tekstil

‹flçileri ‹le Yard›mlaflma Dayan›flma

Derne¤i, tekstil sektöründeki çal›fl-

ma koflullar›n›n insanl›k d›fl›l›¤›na

dikkat çekmek için ““1122 SSaaaatt ÇÇaall››flfl--

mmaa ÇÇöözzüümm MMüü??”” ad›yla bir kam-

panya bafllatt›. 

‹flçi s›n›f›, dünyan›n bir çok ül-

kesinde 8 saatlik ifl günü için büyük

ve uzun mücadeleler vermiflti. Bu

mücadelenin yo¤unlaflt›¤› 1800’ler-

de çal›flma saatleri 18-20 saate ka-

dar ç›kabiliyordu. Büyük bedeller

ödendi 8 saatlik ifl günü hakk› için.

Ve bu, çi¤nenemez bir hak olarak

kabul ettirildi. 

Ne var ki, bugün burjuvazi iflçi

s›n›f›n›n kazan›mlar›na karfl› büyük

bir sald›r› içinde. ‹flçilerin tüm eko-

nomik, sosyal, demokratik haklar›y-

la birlikte, 8 saatlik ifl günü hakk›na

da sald›r›yor ve çal›flma süresini ar-

t›rabildikleri kadar art›r›p bir angar-

yaya dönüfltürüyorlar. 

Tekstil ‹flçileri Yard›mlaflma ve

Dayan›flma Derne¤i’nin bildirisinde

flu duruma dikkat çekiliyor:

“12 saat çal›flman›n zararlar›n-

dan söz edelim: Önce flu basit hesa-

b› yapal›m. Günün 12 saati ifl, 2

saati servis; yapar 14 saat. Bir gün

24 saat oldu¤una göre geriye tepe

tepe kullanaca¤›m›z 10 saat kal›yor.

Ne yaparsan yap ama bu 10 saat

içinde yap›p di¤er 12 saatlik ifl gü-

nüne dinç baflla. Sorar›m size uyu-

maktan baflka bir fleye zaman ayr›-

labilir mi? Bir iflçinin sosyal hayat›

var ama uzun çal›flma koflullar› yü-

zünden buna zaman kalm›yor. ‹flten

gelip uyumak kalk›p ifle gitmek an-

layaca¤›n›z ssaaddeeccee iiflfl iiflfl;; 12 saatin

bir amac› da budur yani rroobboottllaaflfl--

tt››rrmmaakk!! Ve çal›flma sürelerinin

uzunlu¤undan da¤›lan dikkatler so-

nucunda meydana gelen irili ufakl›

kazalar› ifl kazalar›!”

Tekstil ‹flçileri Yard›mlaflma ve

Dayan›flma Der-

ne¤i Baflkan Yar-

d›mc›s› Mehmet

Aky›ld›z ile 12

saatlik çal›flma

süresinin dayat›l-

mas›yla ilgili bir

röportaj yapt›k.

Aky›ld›z flunlar› söylüyor bu konuda:

““MMüüccaaddeellee EEttmmeeddeenn KKiimmssee

EEmmeekkççiilleerree HHaakkkk››nn›› VVeerrmmeezz””

YYüürrüüyyüüflfl:: Öncelikle geçti¤imiz

hafta iflten ç›kar›ld›¤›n›z› ö¤rendik,

geçmifl olsun diyoruz. Tekstil iflçile-

rine “12 saatlik çal›flma” koflulu

nas›l dayat›l›yor?

MM.. AAkkyy››lldd››zz:: Teflekkür ede-

rim. Evet ben de geçti¤imiz hafta

Çorlu’daki TURBO Tekstil Fabri-

kas›’ndan 12 saatlik çal›flma dayat-

mas›n› kabul etmedi¤im için iflten

ç›kar›ld›m. Tekstil fabrikalar›nda 12

saatlik çal›flma uygulamas›yla bir-

likte üüçç vvaarrddiiyyaa,, iikkii vvaarrddiiyyaayyaa ddüü--

flflüürrüüllmmüüflfl oluyor. Böylelikle patron

hem servis, hem yemek masraf›n-

dan kar ediyor. Ve 12 saati kabul et-

meyen iflçiler de iflten ç›kar›l›yor.

‹flçi yasalar önünde kendili¤inden

iflten ç›kt› gözüktü¤ü için de “taz-

minat” alam›yor. 

‹flçi kendi sesini yükseltmedikçe

onlar iflçileri 12 de¤il 1188 ssaaaatt bbiillee

çal›flt›r›rlar. Patronlar›n sosyal hu-

kuk anlay›fl›, ceplerinin ne kadar

doldu¤una ba¤l›d›r.

YYüürrüüyyüüflfl:: Bir dönem emekçiler

haftal›k çal›flma saatini 35 saate

çekme mücadelesi veriyorlard›.

fiimdiyse, esnek çal›flma flu bu der-

ken, çal›flma süresinin 72 saate ç›-

kar›lmas›n› neye ba¤l›yorsunuz?

MM.. AAkkyy››lldd››zz:: TÜS‹AD, MÜ-

S‹AD denen kan emicileri, emekçi-

ler avazlar› ç›kt›¤› kadar ba¤›rma-

dan, meydanlara dökülmeden “al›n

buyurun size 36 saatlik çal›flma ko-

flullar› ve insan gibi yaflayacaklar›

ücret” demez. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Patronlar çal›flma

süresini 12 saate ç›kar›rken tekstil-

deki kölelik koflullar›na karfl› tepki-

lerin azl›¤›n› neye ba¤l›yorsunuz?

MM.. AAkkyy››lldd››zz:: Tepkilerin azl›-

¤›n› sermayenin kitleleri apolitize

etmesinde ve tembelli¤e, sadakaya

al›flt›rmas›na ba¤l›yorum.

Tekstil iflçilerinin AKP’nin umu-

runda oldu¤unu düflünmüyorum.

E¤er düflünseydi açl›k s›n›r›n›n 940

YTL oldu¤u ülkemizde asgari ücret

435 YTL olmazd›. AKP’nin tek

amac› kendi sermayesini yarat›p ifl-

çinin ve emekçinin sesini daha da

k›smakt›r.

Vahfli Kapitalizme Dönüfl
8 Saatlik iflgününden 12 Saatlik angarya düzenine

TTeemmeell HHaakkllaarr’’ddaa SSööyylleeflflii::
‹skenderun Temel Haklar 28 Haziran’da, E¤itim-Sen fiube-

si’nde ““iiflflççii ssoorruunnllaarr›› vvee sseennddiikkaacc››ll››kk”” anlay›fl› üzerine bir söyle-

fli düzenledi.

Sendikac› flair Hasan Biber’in kat›ld›¤› söylefli, Biber’in s›n›f-

lar›n oluflumu, iflçi ve sendika kavramlar›n› aç›klamas›yla baflla-

d›. Özellikle sendikac›l›k üzerinde duran Biber, sendikalar›n ta-

rihsel misyonlar›yla bugününü karfl›laflt›rarak, mevcut sorunlar›n

üstesinden gelmek için cüretli bir sendikac›l›¤a ihtiyaç oldu¤unu

belitti. Söylefliye kat›lanlar›n sorular›yla devam edildi. 

TTuunnuusslluu ‹‹flflççiilleerree DDeesstteekk

Tunus’ta geçti¤imiz günlerde düflük ücretleri ve

insanl›k d›fl› çal›flma koflullar›n› protesto edip bir

madenci eylemine polis ve jandarma güçleri vahfli-

ce sald›rarak bir iflçiyi katletti. Onlarca iflçi ve

halktan insan da yaraland›. Sald›r› 1 Temmuz’da

‹stanbul’da D‹SK ve KESK’e ba¤l› sendikalar ta-

raf›ndan yap›lan bir eylemle protesto edildi. Ey-

lemde sendikac›lar›n imzalad›¤› bir protesto metni

Tunus Konsoloslu¤u'na faksland›.



Emekli-Sen ‹stanbul, ‹zmir ve

Kocaeli fiubesi üyeleri Emekli-

Sen’in kapat›lmas›na karfl› binlerce

imza toplay›p, imzalar› Cumhurbafl-

kan› Abdullah Gül'e gönderdiler.

Emekli-Sen'liler imzalar› gönderir-

ken yapt›klar› aç›klamalarda

AKP’yi protesto ettiler.

Emekli-Sen KKooccaaeellii fifiuubbeessii

üyeleri toplad›klar› 5 bin imzay› ‹z-

mit Postanesi önünde yapt›klar› bir

bas›n aç›klamas›yla Cumhurbaflkan›

Abdullah Gül'e gönderdiler. Yap›lan

aç›klamada maafllar›n sürekli eridi-

¤i, TÜFE ve KEY alacaklar›n›n

ödenmedi¤i belirtilerek AKP’nin

halktan yana de¤il halk›n aleyhine

kararlar ald›¤›, emekçilerin müca-

delesinden korktu¤u için örgütlerini

kapatt›¤› dile getirildi.

Emekli-Sen üyeleri ‹‹zzmmiirr’’ddee de

sendikalar›n›n kapatma karar›na

karfl› toplad›klar› imzalar› Cumhu-

riyet Postanesi’nden

Cumhurbaflkan› Abdul-

lah Gül’e gönderdiler.

Postane önünde düzen-

lenen bas›n aç›klama-

s›nda iktidara muhalif

sendika, demokratik

kitle örgütü ve meslek odalar›n›n

susturulmaya çal›fl›ld›¤› söylenerek

Emekli-Sen’in kapat›lmas›n›n da bu

politikan›n bir sonucu oldu¤u vur-

guland›.

Emekli-Sen’liler ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa da

toplad›klar› imzalar› Cumhurbaflka-

n› Abdullah Gül’e göndererek ka-

patma karar›n› protesto ettiler. 28

Haziran’da Galatasaray Postanesi

önünde biraraya gelen Emekli-

Sen’liler 30 Haziran günü de Kad›-

köy Postanesi önünde biraraya gel-

diler. Postane önlerinde yap›lan

aç›klamada “Baflbakan'›n ekonomi

iyiye gidiyor” sözlerinin gerçe¤i

yans›tmad›¤›n› dile getirilerek

emeklilerin yaflamlar›n›n hiçte iyi

olmad›¤› ifade edildi.
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Susuz Kalan Halk
AKP’li Belediyeyi
Tafllad›

Siirt'te 15 gündür susuz kalan

mahalle halk› 1 Temmuz günü

AKP'li Belediye Baflkan› Mervan

Gül'ün istifas›n› isteyerek belediye

binas›na yürüdü. Halk susuzlu¤u ve

belediyenin ilgisizli¤ini protesto

ederek belediyenin camlar›n› k›rd›. 

Çevik kuvvet olay yerine gele-

rek, sorununa çözüm arayan halka

sald›rd›.

Sorunlar›na çözüm bulunmas›n›

isteyen merkeze ba¤l› 99 Evler Ma-

hallesi halk› sorunlar› çözülünceye

kadar tepkilerini sürdürmekte ka-

rarl› olduklar›n› dile getirdi.

Gebze'de
‹fl Cinayeti:
2 ‹flçi Öldü

Tuzla'da yaflanan ifl cinayetle-

rinden sonra bir haberde Geb-

ze'den geldi. Dilova ‹lçesi'ndeki

Çolako¤lu Fabrikas›'nda tafleron

iflçi olarak çal›flan Halit Eker (22)

ile ‹brahim Eker (29) kardefller,

vinç alt›nda kalarak can verdi.

Halit-‹brahim Eker kardefller,

tafleron firma için çal›flt›klar› fab-

rikada, bir vincin halatl› k›sm›n›

tafl›yan büyük parça ve çelik halat-

lardan oluflan bom ad› verilen k›s-

m›n k›r›l›p üzerlerine düflmesi so-

nucu tonlarca kilonun alt›nda kal-

d›. Halit Eker olay yerinde can ve-

rirken, ‹brahim Eker zorlukla vin-

cin alt›ndan ç›kart›ld›ktan sonra

hastaneye yetifltirilmek istenirken

yolda yaflam›n› yitirdi.

Fabrika Genel Müdürü Musta-

fa Türker ve personel müdürü Ah-

met Çelik ölen iflçilerin tafleron

firman›n iflçileri oldu¤unu söyle-

yerek insan hayat›na verdikleri

de¤eri gösterdiler. Türker ve

Çelik’i baflka iflçi ilgilendirmiyor.

Ça¤-

dafl Hu-

k u k ç u -

lar Der-

ne¤i ‹s-

tanbul fiubesi “‹flgal ‹stanbul’u Ma-

y›s 2008” foto¤raf sergisinin aç›l›fl›-

n› 28 Haziran’da ÇHD ‹stanbul fiu-

besi sergi salonunda gerçeklefltirdi. 

ÇHD’li avukatlar›n  foto¤raf ser-

gisinde foto¤raf karelerine 1 Ma-

y›s’ta Taksim’e ç›kan yollarda yafla-

nan çat›flmalar, polis terörü, panzer-

ler, gazlarla, coplarla yaralanm›fl in-

sanlar, sokaklar› polis taraf›ndan ifl-

gal edilmifl ‹stanbul yans›yordu.

ÇHD ‹stanbul fiube Baflkan› Ser-

han Ar›kano¤lu serginin aç›l›fl›nda

yapt›¤› konuflmada “‹stanbul 1 Ma-

y›s’ta adeta kuflat›lm›fl, iflgal edil-

miflti. Siyasal iktidar 1 May›s’› 1

May›s olmaktan ç›kard›. 1 May›s

alan›nda emekçiler mücadeleyi yine

kutlayacaklar. Biz 1 May›s’a böyle

bir yol açt›k, 1 May›s’›n 1 May›s

alan›nda kutlanmas›na öncülük et-

mek için” dedi. 

Sergide foto¤raflar› bulunan

avukatlar, liseli ve üniversiteli ö¤-

renciler de 1 May›s’ta çektikleri fo-

to¤raflarda öne ç›karmak istedikleri

düflünceleri anlatt›lar. 

ÇHD’liler sergi s›ras›nda konuy-

la ilgili bildiri da¤›tt›lar.

Yo¤un ilginin oldu¤u sergi, 28

Haziran - 12 Temmuz tarihler ara-

s›nda ÇHD ‹stanbul fiubesi sergi sa-

lonunda aç›k olacak.

Emekli-Sen’liler
Binlerce ‹mzayla 
Kapatmay› Protesto Etti

“‹flgal ‹‹stanbul’u 
MAYIS 22008”
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Hindistan: 4.5 Milyon 
Kamyoncu Grevde

Hindistan’da, milyonlarca kamyon floförü, 1

Temmuz’da bafllatt›klar› grevle yüksek vergileri ve ar-

tan akaryak›t fiyatlar›n› protes-

to ettiler.

Grev hakk›nda bilgi veren,

Tüm Hindistan Motorlu Tafl›-

mac›l›k Birli¤i yetkilisi, greve

4,5 milyon kamyoncunun kat›l-

d›¤›n› ve temel maddeler dahil

tüm ürünlerin nakliyesini dur-

durduklar›n› söyledi.

Kamyoncular, A¤ustos 2004’te de yaklafl›k bir hafta

süreyle eylem yapm›fllard›.

Fransa: Kamyoncular Eylemde
Fransa’da da kamyoncular, sürekli artan akaryak›t

fiyatlar›n› protesto etmek için, ““ssaallyyaannggoozz eeyylleemmii””

ad›n› verdikleri, kamyonlar› yavafl sürerek, otoyollar› t›-

kama eylemi yapt›lar.

2008 y›l› içinde 580 flirketin batt›¤›n› söyleyen kam-

yoncular, ulafl›m sektörünün desteklenmesini de istediler.

‹sveç: 33 Y›ll›k Fiflleme
Gündeme gelen yeni yasalar, aç›¤a ç›kan uygulama-

larla Avrupa demokrasilerinin s›rmalar› dökülüyor. 

Daha önce, Ulusal Savunma

Radyo Kurumu taraf›ndan 10 y›ld›r

halk›n dinlendi¤i ve izlendi¤i aç›¤a

ç›kan ‹sveç’te flimdi de, 1975 y›l›n-

dan bu yana, her do¤an çocu¤un

kan tahlilinin al›n›p depolarda sak-

land›¤› aç›¤a ç›kt›.

Do¤umlarda al›nan kan örneklerinin depoland›¤›n-

dan, Expressen isimli gazetenin yapt›¤› haberle birlikte

halk›n bilgisi oldu. Polis istedi¤i zaman bu kan örnekle-

rinden DNA araflt›rmalar› için yararlanabilecek.

Telekulak Yasas›na Protesto
‹sveç’te, 18 Haziran’da parlamentoda kabul edilen

ve s›n›rs›z dinleme yetkisi tan›yan yasa, görüflmeler s›-

ras›nda parlamento önünde toplanan 500 kifli taraf›ndan

protesto edilmiflti.

Halk›n ““TTeelleekkuullaakk YYaassaass››”” diye adland›rd›¤› yasaya

karfl› tepkiler sonraki günlerde de sürdü. Parlamento bi-

nas› önünde toplanan kitle, ““ddeemmookkrraassii ööllddüü”” diyerek,

sembolik cenaze töreni yapt›lar. Ayr›ca 29 Haziran’da

Stockholm, Göteborg ve Malmö illerinde de protesto

gösterileri yap›ld›.

Almanya: ‘Terör  Listesi’ne
Protesto

29 Haziran’da Düsseldorf ken-

tinde toplanan binlerce Tamilli,

“Tamil Elam Özgürlük Kaplanlar›

(LTTE)”n›n AB’nin terör listesine

al›nmas›n› protesto ettiler.

AB emperyalizmi, bir yandan,

haklardan, özgürlüklerden söz ederken, di¤er yandan

halklar›n kurtulufl mücadelelerini ““tteerröörr”” diye yaftal›-

yor, bu örgütleri hedef alan ““TTeerröörr lliisstteelleerrii”” yay›nl›yor.

Tamiller de, Sri Lanka’da yaflayan bir halk, fakat Sri

Lanka devleti taraf›ndan ayr› bir halk olduklar› kabul

edilmiyor. AB de, Tamiller’i bir halk olarak de¤il, Sri

Lanka devletine karfl› savaflan bir grup olarak görüp, ör-

gütleri LTTE’yi ““tteerröörriisstt öörrggüütt”” kabul ediyor.

Liderleri Prabhakaran’›n resimlerini tafl›yan Tamil

halk› ise, LTTE’nin Tamiller’in temsilcisi oldu¤unu

söyleyerek, Avrupa Birli¤i’nin ikiyüzlü politikas›n› tefl-

hir ettiler.  Sri Lanka hükümetinin bask› ve katliamlar

politikas› uygulad›¤›n› belirttiler.

‹talya: Mussolini’nin Parmak ‹zi
Irkç›l›¤›n giderek daha fazla yay›ld›¤› Avrupa’da,

›rkç› sald›r›lar›n ilk hedefleri de, göçmenler ve az›nl›k

halklar oluyor.

‹talya’da da Berlusconi hükümetinin ›rkç› politikas›-

n›n ilk hedeflerinden biri, ülkede yaflayan ve ancak yar›-

s› ‹talyan vatandafl› kabul edilen Çingeneler oldu.  Ber-

lusconi’nin baflbakan oldu¤u dönemde de, yaflad›klar›

bölgelerde ›rkç› sald›r›lara maruz kalan Çingeneleri, flim-

di de, parmak izleri al›narak fifllenmeye haz›rlan›l›yor.

Berlusconi hükümetinin gündeme getirdi¤i uygula-

ma, Çingeneleri afla¤›layan, do¤ufltan h›rs›z kabul eden

bak›fl aç›s›n› gösteriyor. Ülkedeki ilerici kesimler, Ber-

lusconi hükümetinin bu uygulamas›n›, ‹talya tarihinde-

ki faflist diktatör Benito Mussolini dönemi uygulamala-

r›na benzetiyorlar.

‹çiflleri Bakan› Roberto Maroni, uygulaman›n, ço-

cuklar›n dilenmeye gönderilmelerini önlemek için oldu-

¤u gibi komik bir gerekçe ile, ›rkç› politikalar›n› gizle-

meye çal›fl›rken, BM çocuk haklar› örgütü UN‹CEF de,

uygulamaya tepki gösterdi.

Asl›nda Berlusconi’nin parmak izini al›p, Mussoli-

ni’nin parmak iziyle karfl›laflt›rmak bir gerçe¤in aç›¤a

ç›kmas›na hizmet edebilir. Muhtemel ki, bir fark görü-

lemeyecektir.



Almanya’da 17 Mart 2008’den

bu yana görülen DHKP-C davas›,

davan›n görüldü¤ü 129. yasa mad-

desi nedeniyle, tüm sol ve göçmen-

ler için önem tafl›yor.

Almanya’n›n ““aannttii--tteerröörr”” yasa-

s› olan 129 yasa maddesi, devrimci

örgütleri, gruplar› “terörist” diye ta-

n›ml›yor, kriminalize ediyor ve tüm

haklar›n› ortadan kald›rmaya olanak

sa¤l›yor. Yasa, muhalif güçlere ve

devrimcilere karfl› kullanmak üzere

polise ve yarg›ya çok genifl yetkiler

tan›yor.

Stuttgart-Stammheim davas› bu

özelli¤i nedeniyle, tüm sol güçler ve

göçmenlere karfl› bir gözda¤› olma

ifllevi de tafl›yor. Çeflitli Alman ve

göçmenlerden oluflan ilerici, sol

güçler de yasa maddesinin kald›r›l-

mas›, davadan yarg›lananlar›n ser-

best b›rak›lmalar› için mücadele

ediyorlar. Bu çerçevede, panel, pan-

kart, yürüyüfl gibi çeflitli eylemler

örgütlüyorlar. 

Yasaya karfl› yap›lan eylemler-

den birisi de, Almanya'n›n Stuttgart

kentinde de¤iflik noktalara as›lan

pankartlar oldu. As›lan pankartlar-

da; ““KKrriimmiinnaall oollaann ddiirreenniiflfl ddee¤¤iill,,

ddüüzzeennddiirr -- 112299 kkaalldd››rr››llss››nn””,, ““BBaass--

kk››llaarraa kkaarrflfl››,, ssoossyyaall ddeevvrriimm iiççiinn””,,

““DDüünnyyaaddaa bbüüttüünn ssiiyyaassii ttuuttssaakkllaarraa

öözzggüürrllüükk””,, ““SS››nn››ff aaddaalleettiiyyllee mmüüccaa--

ddeellee”” sloganlar› yer ald›.

Pankart asma eyleminin ard›n-

dan yap›lan aç›klamada, DHKP-C

davas›n›n sol güçlere karfl› ilk kap-

saml› dava 129b davas› oldu¤u be-

lirtilerek; ““((......)) SSttuuttttggaarrtt--SSttaammmmhhee--

iimm

ddaavvaass›› iillee 112299bb mmeeflflrruullaaflfltt››rr››llmmaakk

iisstteenniiyyoorr.. BBööyylleeccee bbaaflflkkaa ssooll ggööçç--

mmeenn yyaapp››llaarraa kkaarrflfl›› bbaasskk››llaarr››nn öönnüü

aaçç››llmm››flfl oolluurr vvee bbüüttüünn uulluussllaarraarraass››

ddaayyaann››flflmmaa ffaaaalliiyyeettlleerrii kkrriimmiinnaalliizzee

eeddiilleebbiilliirr”” denildi. 

Aç›klamada ayr›ca 129b yasas›-

na karfl› mücadele ça¤r›s› da yer al-

d›. 

Say›: 153 45YURTDIfiI

Stuttgart-Stammheim davas›

Göçmenlere, Sol’a Gözda¤› Davas›

ko

Anadolu Federasyonu'na ba¤l›

olarak faaliyet yürüten dernekler,

yaz piknikleri düzenlemeye de-

vam ediyorlar.

AAllmmaannyyaa BBeerrlliinn’’ddee,, Anadolu

Federasyonu Berlin Temsilcili¤i

ve IKAD 29 Haziran’da Kardefl-

lik Sofras› pikni¤i gerçeklefltirdi.

Halleschestor Parkta yap›lan pik-

nikte ayr›ca Sivas katliam› da

protesto edildi. 

Davullu, zurnal› coflkulu bir

havada yap›lan ve 80 kiflinin ka-

t›ld›¤› piknikte, dayan›flma ve

paylafl›m vurgusu yap›ld›, dev-

rimci önderlerin resimlerinin ol-

du¤u pano haz›rlanarak, Hat›rla

Sevgili dizisine atfen, ““BBööyyllee hhaa--

tt››rrllaayyaaccaakkssaann››zz HHiiçç HHaatt››rrllaammaa--

yy››nn”” kompozisyonu oluflturuldu.

***

FFrraannssaa PPaarriiss’’ttee ise, 9 Hazi-

ran’da kurumlar›na yap›lan bas-

k›nla polis terörüne maruz kalan

ve üyeleri tutuklanan Anadolu

Kültür ve Dayan›flma Derne-

¤i’nin organizasyonu ile 14 Hazi-

ran’da Yaz Pikni¤i yap›ld›. Pik-

nikte, göçmenlere yönelik bask›-

lar ve sorunlar›na de¤inilerek, da-

yan›flma vurgusu yap›ld›. Kat›-

l›mc›lara 9 Haziran’daki polis te-

rörü hakk›nda da bilgi verildi. 

120 kiflinin kat›ld›¤› piknikte

çeflitli oyunlar›n yan›nda halaylar

çekildi.

Avrupa’da
Kardefllik
Sofralar›

28 Haziran 2008'de Türkiyeliler’in

yo¤un oldu¤u Dalston Kingsland Pa-

zar› ve Tren istasyonunun önünde Yü-

rüyüfl Dergisi da¤›t›m ve tan›t›m› için

bir stand aç›ld›.

Yürüyüfl Dergisi okurlar› derginin

sesli tan›t›m›n› yaparak bilmeyen kesi-

me ulaflmaya, ve onlara Yürüyüfl Der-

gisi’ni anlatt›.

Yürüyüfl Dergisi da¤›t›m› s›ras›nda

vurulan, sakat kalan ve tutsak düflen

genç bedenlere destek, düflmana inat

olsun diye Yürüyüfl da¤›t›m›na her

hafta devam edeceklerini belirten Yü-

rüyüfl okurlar› da¤›t›m boyunca ‹ngi-

lizce ve Türkçe olarak Yürüyüfl Dergi-

si’nin halktan ve hakl›dan yana oldu-

¤unu anlatt›.

Toplu dergi da¤›t›m›nda 40 dergi

sat›ld›. 

Yürüyüş 
Dergisi 
Londra'da



Katilleri “zaman afl›m›yla” kur-

tard›lar. Bir kez daha kanatt›lar yü-

reklerimizi, bir kez daha bilediler

öfkemizi. bir kez daha hat›rlad›k o

günlerde söylediklerini. 

Katliamc›lar›n, onlar›n kalem-

flörlerinin, iflbirlikçilerinin o günler-

de söylediklerini hat›rlad›¤›m›zda,

yarg›n›n bugün verdi¤i karar›n da

asl›nda çok flafl›r›lacak bir karar ol-

mad›¤›n› gördük bir kez daha. Al-

datmacalar›, oyalamacalar› bir kez

daha gördük ve 7 y›ld›r süren Bay-

rampafla davas›n›n ve daha da sür-

mekte olan di¤er davalar›n bu oya-

lamacan›n yeni sahneleri oldu¤unu

düflündük bir an... O günleri, siz

okurlar›m›za da ssaaddeeccee ssöözzlleerrllee,,

ddeemmeeççlleerrllee bir kez daha hat›rlat-

mak istedik. 

*

“F Tiplerine karfl› ç›kanlar bu ifl-

kencedir, insan haklar›na ayk›r›d›r

diyecekler. Peflin peflin ve aç›k aç›k

söylüyorum. Bu gösteriye destek

verenler teröre destek verir... Bütün

medeni ülkelerde cezaevlerinde tek

kiflilik, iki-üç kiflilik odalar vard›r...

Bu sistemi ne olursa olsun, her ne

pahas›na olursa olsun, kuraca¤›z.” 

Adalet Bakan› Hikmet Sami

Türk demiflti bunlar›. 

*

““TToopplluummssaall mmuuttaabbaakkaatt ssaa¤¤llaann--

mmaaddaann FF ttiipplleerrii aaçç››llmmaayyaaccaakk..””

Diyen ayn› kifliydi. Tarih 9 Ara-

l›k’t›. 

*

19 Aral›k sabah›, Sami Türk:

“Her türlü tedbir al›nmak sure-

tiyle bu operasyon bafllat›lm›flt›r...

Bunlar›n anne babalar›na seslenmek

istiyorum: Devlete güveniniz. Bu

operasyonun amac› çocuklar›n›z›

kurtarmakt›r, onlara devletin flefkat-

li eli uzanm›flt›r.”

*

Ayn› gün Sami Türk: ““‹‹ççeerriiddeekkii

ttuuttuukklluu vvee hhüükküümmllüülleerr,, KKaallaaflflnnii--

kkooff mmaarrkkaa

ssiillaahhllaarrllaa

aatteeflfl eeddii--

yyoorrllaarr..”” 

*

Baflbakan Bülent

Ecevit:

““OOppeerraassyyoonn ss››--

rraass››nnddaa kkiimmsseeyyii iinn--

cciittmmeemmeekk iiççiinn

ççaabbaa hhaarrccaann--

dd››......”” 

*

Hikmet Sami

Türk: “Operas-

yon s›ras›nda ba-

z› mahkumlar›n

yak›larak ya da

vurularak öldürüldü¤ü tümüyle ger-

çek d›fl›d›r. ”

*

Sonuç: Operasyonda toplam 28

kifli öldü, yüzlerce yaral›. 6 kad›n

diri diri yak›ld›. 

*

Bir “örnek” haber: ““KKeennddiinnii yyaa--

kkaann bbiirr mmaahhkkuummuunn ggüüvveennlliikk ggöö--

rreevvlliilleerriinnee ssaalldd››rrmmaass›› üüzzeerriinnee,,

mmaahhkkuumm ööllddüürrüüllddüü..”” 

*

H. S. Türk: “Bu devletin flfleeffkkaatt

operasyonudur. ‹nsan kurtarma ope-

rasyonudur.”

*

H. S. Türk: “Benim tahminleri-

min aalltt››nnddaa bbiirr zzaayyiiaatttt››rr.. Çok daha

fazla, bunun birkaç kat› olabilir diye

öngörüyorduk... Büyük baflar› ola-

rak görüyorum...”

*

“Hikmet Sami Türk farkl› bir in-

san. Bugünün politikac›lar›na hiç

benzemiyor. Türkiye’yi bir hukuk

devleti yapmaya çal›fl›yor.”

Bunu söyleyen de M. Ali Birand.

*

““TTüümm ddüünnyyaann››nn ggöözzlleerrii öönnüünn--

ddee ‘‘FF TTiipplleerriinnii eerrtteelleeddiikk’’ ddeemmiiflflttii..

AAnnllaaflfl››ll››yyoorr kkii,, hheerrflfleeyy ppllaannllaannmm››flfl,,

hhaazz››rrllaannmm››flfl.. BBiizz ddee bbiirreerr aarraaçç

oollaarraakk kkuullllaann››llmm››flfl››zz..””

Mehmet Bekaro¤lu, TBMM ‹n-

san Haklar› Komisyonu üyesi.

*

“Cezaevinden al›narak hastane-

lere getirilen mahkumlar›n ço¤unun

ölüm orucunda olmad›klar› anlafl›l-

d›.” (Sadettin Tantan)

““OOrruuççllaarr›› ssaahhttee çç››kktt››...... EEyylleemm--

cciilleerr ttuurrpp ggiibbii......”” (20 Aral›k Milli-

yet)

“Ölüm Orucu yoksa kaç›nc› gü-

nünün tespiti diye bir fley olamaz.”

(Sa¤l›k Bakan› Osman Durmufl)

*

“Kendisini yakt›klar› söylenen

mahkumlar da, cezaevlerinde örgüt

liderleri taraf›ndan verilen emirle

arkadafllar›nca yak›ld›.” (Sadettin

Tantan)

“Müdahale s›ras›nda tutuklular-

da yaflanan üzücü birçok ölüm ve

yaralanma olaylar›n›n ggüüvveennlliikk

ggüüççlleerriinniinn ooppeerraassyyoonnuunnddaann zziiyyaaddee

kendini kurban etme sonucu oldu-

¤unun kan›t›d›r” (CPT -‹flkenceyi

ve Kötü Muameleyi ‹zleme Komi-

tesi- Raporu)

*

Baflbakan Bülent Ecevit:

“Böyle bir silahl› müdahaleye

mecbur kal›nmamas› için haftalar-

d›r büyük sab›r gösteriyorduk. Fa-

kat sonuç al›namad›. Bu mücadele

teröristleri kendi terörizmlerinden

koruma ve kurtarma giriflimidir.” 

Ve yine H. S. Türk: “Bundan

böyle 1991'den beri çeflitli cezaev-

lerinde sars›lan devlet otoritesi de

Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

Unutulmayacak
Sözler
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tam olarak kurulacakt›r.”  

*

Nazl› Il›cak (FP ‹stanbul Milletve-

kili): “Operasyon gerekliydi. Cezaev-

leri devletin kontrolü alt›nda de¤il.”

Mehmet fiand›r (MHP Grup Bafl-

kanvekili): “Bu hükümlülerin terö-

ristlerden kurtar›lmas› operasyonu-

dur. Maaselef geç kal›nm›flt›r. Yar›m

b›rak›lmamal›, mutlaka tamamlanma-

l›d›r.”

Ali R›za Gönül (DYP Grup Bafl-

kanvekili): “‹‹nnssaannii ggeerreekkççeelleerrllee ya-

p›lm›fl olan bu operasyonlar›n ve mü-

dahalelerin yerinde oldu¤una inan-

maktay›z.”

*

‹nsanilik, hayat kurtarma söylem-

leri bitiyor sonra. Sonra geriye flunlar

kal›yor:

Ecevit: ““TTeerröörr yyuuvvaallaarr›› tteemmiizz--

lleennmmiiflflttiirr””..

MHP’nin TBMM Grup Baflkan-

vekili Oktay Vural: ““BBuu ooppeerraassyyoonn

ssaaddeeccee iinnssaannii bbiirr ooppeerraassyyoonn ddee¤¤iill,,

öörrggüüttee kkaarrflfl›› bbiirr ooppeerraassyyoonndduurr..”” 

Sadettin Tantan: ““AAss››ll aammaaçç ööllüümm

oorruuççllaarr››nn›› bbiittiirrmmeekk ddee¤¤iill,, oonnuunn yyaa--

nn››nnddaa ddeevvlleettiinn oottoorriitteessiinnii ssaa¤¤llaa--

mmaakktt››rr......””

Jandarma Komutanl›¤› ad›na Kur-

may Albay Ali Ayd›n: “F Tipi uygula-

mas›yla terör ülke gündeminden ç›ka-

r›lacakt›r.”  

**

“Geç bile kal›nd›... yap›lacak bafl-

ka bir fley yoktu... Önce F tipi dediler,

sonra DGM’lerin kald›r›lmas›n› iste-

diler... Olur mu, devlet pazarl›k yapar

m›?” 

Söyleyen: Sad›k Erdo¤an, bir hu-

kukçu, Ankara Barosu Baflkan›.

“Müdahale gerekliydi. Ölüm oru-

cu diye adland›r›lan fley çetelerin in-

faz›d›r, cinayettir.”

Bu sözlerin sahibinin ad› da Emre

Kocao¤lu idi, ‹nsan Haklar› Komis-

yonu Baflkanvekiliydi. 

*

Cüneyt Arcayürek, bir gazeteci:

“Devlet, devlet olman›n gere¤ini

yerine getirdi. Cezaevlerine müdaha-

lenin hem zaman› ve hem de uygula-

madaki planlama do¤rusu yads›na-

mayacak ölçütlerde...”

Gazeteci Tufan Türenç:

“‹nsanlar kendi iradelerinin d›-

fl›nda ölüme gidiyorlard›... Bu ope-

rasyon yap›lmal›yd›... Ölüme b›raka-

may›z. Örgütün karar›n›n gerçeklefl-

mesine izin veremeyiz.“

*

Yine bir gazeteci: Hikmet Çetin-

kaya: “Yasad›fl› bir terör örgütü, ac›-

mas›zl›¤›n doludizgin sabahlar›nda

suçlu suçsuz tüm militanlar› ölüme

yollayarak kimlere hizmet edecekti? 

San›yorlard› ki cezaevlerinde öl-

mek, devlete karfl› bir zaferdir, tüm

ölümler de devrim yolunda ço¤alan

çiçeklerdir...”

*

[Yukar›daki yaz› yaz›ld›¤› s›rada

Bayrampafla Cezaevi'nin üzerinde si-

yah bir duman bulutu vard› ve malta-

lardaki devrimcilerin cesetleri henüz

kald›r›lmam›flt›.]

*

Sadettin Tantan: “1 y›ld›r bu plan

üzerinde çal›fl›yorduk... Operasyon-

dan bir kaç hafta önce detaylar üze-

rinde çal›flma yap›ld›.”

*

Yalan, dolan..

Oyalama, aldatma...

Katillerin yüzlerini bir türlü göre-

meme ve katliamc›lara övgüler...

Hepsi vard› yukar›da. 

Hepsi, bakan›, baflbakan›, gazete-

cisi, baro baflkan›, köfle yazar›, ayd›-

n›, generali, hepsi, 19-22 Aral›k’taki

vahfleti alenen savunmuyorlar m›?

O halde, s›radan bir “asliye” mah-

kemesindeki s›radan bir yarg›c›n da

ayn› fleyi yap›p 19-22 Aral›k vahfleti-

ni gerçeklefltirenleri kurtarmas›nda

flafl›lacak ne var?.. 

Mahkum edilecekse önce kar mas-

kelilere görev veren, kar maskelileri

alk›fllayan, yukar›da örnekleri aktar›-

lanlar mahkum edilmeli ki, sonra kar

maskeliler mahkum edilsin!

KK››ssaa TTaarriihh
6 Temmuz - 12 Temmuz

6 TTeemmmmuuzz 1976

Çin Devrimi’nin yarat›c›-

lar›ndan baflkomutan Çu

Teh öldü.

77 TTeemmmmuuzz 11996699 

Kayseri’de TÖS kongresi

için toplanan ö¤retmen ve

ö¤rencilere karfl› “Allah-

s›z komünistler camileri

bombalad›” k›flk›rtmas›y-

la, islamc› yobazlardan ve

faflistlerden oluflan bir gü-

ruh taraf›ndan sald›r›ld›.

TÖS kongresinin yap›ld›-

¤› Alemdar Sinema salonu

önünde toplanan güruh,

sinema salonunu benzin

dökerek atefle verdi. Gü-

ruh, flehirdeki Tok Kitabe-

vi ve Emin Kitabevi’ni de

yakt›. 

88 TTeemmmmuuzz 11996655

Kamu emekçilerinin ilk

örgütü Türkiye Ö¤retmen-

ler Sendikas› (TÖS) An-

kara’da kuruldu.

99--1199 TTeemmmmuuzz 11999933

Eruh, Cizre, Maz›da¤,

Uludere, Kulp ve Hi-

zan'da 13 köy boflalt›ld›.

12 köyün boflalt›lmas› için

köylüler tehdit edildi, 8

köylü öldürüldü.

99 TTeemmmmuuzz 11999944 

Belediye-‹fl ve Genel-‹fl'li

iflçiler Devrimci Mücade-

lede Belediye ‹flçileri’nin

öncülü¤ünde birlikte mü-

cadele için “Mücadele

Birli¤i” oluflturdular.

1111 TTeemmmmuuzz 11999955

Gazi Katliam› Davas›'n›n

ilk duruflmas› yap›ld›.

Say›: 1153 47TAR‹H
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değin elerm

Recep’in 

at›fl kköflesi:

“Petrol ihtiyac›m›z›n yar›s›n› kendimiz üre-

tece¤iz”

(Baflbakan RTE)

BAM TELİ çizgiler

Bir öyle bir böyle!
“Ba¤›ms›z yarg›ya güvenilsin” demifl M. Ali fiahin. 

Daha önce yarg› siyasallaflm›fl, biz bu yarg›ya nas›l güvenelim

gibi laflar› söyleyen baflkas› m›yd› acaba?

EEddeenn BBuulluurr!!
- Ey paflalar, size çok söyledik, “güzel ya-

p›n, iyi yap›n flu hapishaneleri” diye. 

‹yi yap›n, size de laz›m olabilir birgün de-

dik.

Her ne kadar ayr›cal›kl› ifllem görecek ol-

san›z da, iflte bak›n “hücre tipi”ne konula-

caks›n›z siz de. 

AKP’liler de bu ihtimali gözönünde bu-

lundursa iyi olur. 

Sak›n “bize bir fley olmaz” demesinler.

Hiç belli olmaz; buras› Türkiye!

Generallerin gözalt›na al›n-

d›¤›n›n ertesi günü ekonomi say-

falar›nda flöyle yazd› gazeteler:

“Dünya borsalar›ndaki çökü-

fle dün içeride de Ergenekon ope-

rasyonu eklenince.. ‹MKB yüzde

5.36’l›k düflüflle iki y›l›n en düflük

seviyesi olan 33.208 puana indi.”

‹nsin, bizce mahsuru yok. 

“Operasyonun kapatma dava-

s›yla ayn› güne denk gelmesi tedir-

ginli¤i önemli ölçüde art›rm›fl”.

Art›rs›n, onun da

mahsuru yok. 

Sonra, “Bu gelifl-

meler TTüürrkk ssiiyyaasseettiinnddee önümüz-

deki günlerde belirsizli¤in daha

da artabilece¤ine yönelik endifle-

lere neden olmufl.” Olsun;

Generaller hücreye, borsa di-

be, AKP kapat›lmaya... hiçbirin-

de hiçbir mahsur yok bize göre... 

Daha beter olsunlar, daha is-

tikrars›zlafls›nlar;

Denizler dalgalanmadan duru-

lur mu?

Tencere dibin kara,
seninki benden kara...

Sosyalist Enternasyonal CHP’nin “sol,

sosyalist olmad›¤›”n› tart›flma ve elefltiri

konusu yapm›fl. 

Tencere dibin kara, seninki benden ka-

ra. SE ile CHP’ninki o hesap... Ya sosya-

list enternasyonalin sol, sosyalist olmad›-

¤›n› kim elefltirecek?

Ne Sosyalist enternasyonal üyelerinin,

ne de CHP’nin “sosyalistli¤e”, ve hele ki

enternasyonalistli¤e dair söyleyecek tek

bir kelimesi bile olamaz. Bizce en iyisi,

Sosyalist Enternasyonal’i lagvedip o ad›

kullanmaktan tamamen vazgeçmeleridir.

Çünkü, o ad› hala kullanmaya devam et-

meleri, tarihsel bir ihanetten, sayg›s›zl›k-

tan baflka bir fley de¤ildir. CHP’nin o çat›

alt›nda bulunmas› n› tarif edecek en uy-

gun söz ise, san›r›z YÜZSÜZLÜK’tür. 

Televizyonlardaki 3 yar›flma

için 1,5 milyon kifli s›radaym›fl.

Sadece Var m›s›n Yok musun ad-

l› yar›flmaya bugüne kadar 1 mil-

yon 200 bin kifli baflvurmufl. Çar-

k›felek’e halen kat›lmak isteyen-

lerin say›s› ise 250 bin civar›n-

daym›fl. 

“Nas›l olmas›n; bunca yoksul-

luk içinde, bunca

umutsuzlukta, çö-

züm, ya sadaka-

da, ya yar›flmada”

denilebilirse de,

demeyin. Deriz

ki, yar›flmay›n! 

Bu oyunlara

kar›flmay›n. fian-

s›n›z›, baflka türlü kendiniz kendi

kavgan›zla yarat›n. 

Bizce mahsur yok!

yar›flma 
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BBiirr hhaallkk››nn
aacc››llaarr›› vvee

iinniillttiilleerrii iiççiinnddee
iikkttiiddaarr ssüürrmmeekk,,

kkrraallll››kk ddee¤¤iill,, 
zziinnddaann

bbeekkççiillii¤¤iiddiirr

Thomas Moore 
.... 

Yüzy›l›n Ya¤c›lar›
Ya¤c›l›¤›n bu kadar›na da pes art›k. 

Tayyip Erdo¤an’›n karfl›lamak için as›lm›fl yukar›daki

pankart. 

Hat›rlarsan›z, birkaç hafta önce de Fethullah Hoca’y›

““yyüüzzyy››ll››nn ffiilloozzooffuu”” ilan etmifllerdi müritleri. 

Yüzy›l›n lideri, yüzy›l›n filozofu.. Yoksa bu ss››ffaatt bbeenn--

zzeerrllii¤¤ii,, aralar›ndaki rekabetin bir yans›mas› olmas›n. 

Komplo ve ölüm!
AAkkssaarraayy vvee KKoonnyyaa’’ddaann ssoonnrraa KKaayysseerrii’’ddee ddee iisshhaall

ssaallgg››nn››...... 2 günde 500 kifli hastaneye baflvurdu... 

Yetkililerin aç›klamas› ddee¤¤iiflflmmeeddii::

““fifieebbeekkee ssuuyyuunnddaa ssoorruunn yyookk!!””

KK››rr››mm KKoonnggoo hhaassttaall››¤¤››nnddaann ddaa hheemmeenn hheerr ggüünn yyeennii

bbiirr ööllüümm oolluuyyoorr.. 

Fakat, ishal olaylar›ndan farkl› olarak, yetkililerin aç›k-

lamas› bu s›ralarda biraz ddee¤¤iiflflttii::

Biyolojik terör olabilirmifl bu; elbette, ülkemizin gelifl-

mesini istemeyen güçler yapm›flt›r.. 

Komplo teorisyenlerinden en cüretlisi, K›r›m kongo

hastal›¤›n› yayan keneleri Saddam’›n üretti¤ini, PKK’nin

de ülkemize getirdi¤ini ileri sürdü. 

Ve ölümler devam ediyor. Bursa Temel Haklar
Yeni Binas›nda Aç›l›fl Yapt›

29 Haziran günü yeni yerine tafl›nan Bursa Te-

mel Haklar aç›l›fl yapt›. Semra Baflyi¤it Halk Sahne-

si’nde yap›lan aç›l›fla mahalleden insanlar ve dernek

üyeleri kat›ld›. Sohbet ve konuflmalar›n ard›ndan

Müzik Grubu Grup Yar›n eflli¤inde türküler söylen-

di. Aç›l›fla 35 kifli kat›ld›. Aç›l›flta yap›lan konuflma-

da “Derne¤imizin aç›ld›¤› günden bugüne kadar çe-

flitli sald›r›larla karfl›laflt›k. Geçmiflte oldu¤u gibi

bugün ve bundan sonra da halk›m›zdan ve meflrulu-

¤umuzdan ald›¤›m›z güçle mücadelemizi sürdürece-

¤iz” denilerek mücadele kararl›l›¤› dile getirildi.

BBuurrssaa TTeemmeell HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürrllüükklleerr DDeerrnnee--

¤¤ii’’nniinn YYeennii AAddrreessii::

Kuruçeflme Mah. Alt›parmak Cad. Sar›o¤lu ‹flha-

n› No/59 Kat 4 - Tel: 0224 233 43 19 

Geleneksel Abdal
Musa fienlikleri
Yap›ld›!

Her y›l haziran ay›nda düzenlenen

Abdal Musa fienlikleri bu y›lda 26-29

Haziran tarihleri aras›nda Antalya Elmal› ‹lçesi’ne

ba¤l› Tekkeköy’de yap›ld›. Yap›lan dört günlük

flenliklerde Abdal Musa’da kurbanlar kesildi, cem

kurularak semahlar dönüldü. Etkinli¤e de¤iflik

yörelerden afl›klar ve birçok sanatç› kat›ld›. 

Abdal Musa flenliklerine gelen halk, devletin

ve belediyenin duyars›zl›¤›na tepki göstererek

inançlar›n› yerine getirmeleri için gerekli koflulla-

r›n sa¤lanmad›¤›n› söylediler. 

DDüüzzeenniinn MMaahhiirr ÇÇaayyaann kkoorrkkuussuu

ddeevvaamm eeddiiyyoorr!!

fienlikte dört gün boyunca Antalya Temel

Haklar da stand açt›. Standda Temel Haklar ve

K›z›lar›k Kültür Merkezi’nin üretti¤i el ürünlerini

sergilendi. fienli¤in üçüncü günü Temel Haklar

stand› Antalya TMfi ve Elmal› Karakolu jandar-

malar› taraf›ndan bas›ld›. Mahkeme karar›yla

standda arama yap›larak Mahir Çayan’›n dört adet

panosuna el kondu! Polis ve jandarmalar gittikten

sonra flenli¤e gelen ziyaretçiler dernek stand›na

gelerek geçmifl olsun dediler. fienlik süresince

Temel Haklar stand› flenli¤e kat›lanlar› a¤›rlamaya

devam etti.
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Gençlik Fe-
d e r a s y o n u
olarak her y›l

yapt›¤›m›z geleneksel yaz kamp›m›z› bu sene de
10–20 Temmuz tarihleri aras›nda gerçeklefltirece¤iz.
Bu ve benzeri birliktelikler, düzenin biz gençli¤e da-
yatt›¤› yozlaflman›n bata¤›nda kendi sorunlar›na da-
hi çözüm bulmaktan aciz, bencillefltirilmifl bir kiflilik
ve bohem bir yaflam tarz›na karfl›, birlikteli¤i, halk
kültürümüzü ve çözümün bir parças› olmay›
göstermek için bir ihtiyaçt›r. Bu yüzden fliar›m›z hep
üretim, paylafl›m, çözüm için olmufltur. 2003 Tem-
muz ay›nda da bu fliarla gerçeklefltirmifltik gençlik
kamp›m›z›n birincisini. Anadolu’nun dört bir yan›n-
dan gelen arkadafllar›m›zla on gün boyunca t›pk›
fieyh Bedrettin’in dedi¤i gibi ‘yârin yana¤›ndan gay-
r› her yerde her fleyi paylaflmak için’ ürettik. Yafla-
m› örgütleyip 24 saatimizi paylaflt›k. Ürettiklerimiz
ortak çal›flman›n, kolektivizmin ürünü oldu. Ürettik-
lerimiz sayesinde birlikte çal›flman›n, “biz” olman›n
hazz›n› duyduk bir kez daha. Birlikte yaratt›¤›m›z ne
varsa paylaflt›k. Paylaflt›kça büyüdü, ço¤ald› payla-
fl›mlar›m›z. Tam alt› y›ld›r da paylafl›mlar›m›z› bü-
yütmeye devam ediyoruz. 

Bugün düzenin bizlere dayatt›¤› tatil anlay›fl›na
bakt›¤›m›zda, tatilden, dinlenmekten baflka her fleyi
görmek mümkündür. Bugün tatil denince akla ah-
laks›z, yoz iliflkiler, içki içmek, ‘özgür’ olmak(!) gelir.
Tatil yöreleri de bu düzenin tatile bak›fl aç›s›n›n ay-
nas›d›r. Özellikle büyük turistik yerlere bakt›¤›m›z-
da esrardan eroine fuhufla kumara… ve daha saya-
bilece¤imiz bütün pisliklerin buralarda yayg›n oldu-
¤unu görürüz. Bu elbette kendili¤inden ortaya ç›k-
mam›flt›r. Düzenin bencil, yoz kültürünün tatil anla-
y›fl›na yans›mas›n›n sonu-
cu, bu tablo yarat›lm›flt›r.
Tatil adeta içki içmek, yoz
iliflkiler kurmak olarak al-
g›lanmaktad›r. Sanki bu
pislikler olmadan e¤leni-
lemez, dinlenilemez gibi
gösteriliyor. Halbuki Ana-
dolu halk›n›n tertemiz
kültüründe bu pisliklerin
hiçbirine yer yoktur. Ana-
dolu halklar›n›n kültürün-
de her koflul alt›nda pay-
lafl›m, safl›k, güzellikler,
yani insana dair her fley
vard›r. Bizlere dayat›lan

kültür Anadolu kültürü de¤il, emperyalist yoz kül-
türdür; daha do¤ru bir tan›mlamayla da kültürsüz-
lüktür. Bizlere düflen bu kültürsüzlü¤e karfl› Anado-
lu halk›n›n ilerici kültürünü devrimci halk kültürüy-
le yo¤urarak militanca kültür savafl› da vermektir.
Çünkü bir halk› teslim alabilmenin en kolay yolu,
öncelikle o halk›n kültürünü de¤ifltirmek ve yozlafl-
t›rmakt›r. Anadolu halk›na dayat›lan yoz kültür bu-
nun içindir. Burada amaç de¤ersiz, amaçs›z, her fle-
ye boyun e¤en bir toplum yaratmakt›r. 

Geleneksel yaz kamp›m›zla iflte düzenin bu
de¤ersizlefltirme politikas›na karfl› halk kültürümü-
zü yaflatacak ve devrimcilefltirece¤iz. Çünkü devrimi
yapm›fl ülkelerin tecrübeleri göstermifltir ki, devri-
min öncü görevleri aras›nda en zor olan› eski top-
lum düzeninin kültürel ideolojik kal›nt›lar›n›n orta-
dan kald›r›lmas›d›r. Eski kültürün al›flkanl›klar› ve
binlerce y›l süregelen sömürücü toplumlar›n insan
do¤as›nda yaratt›¤› tahribatlar vard›r. Bu yüzden
yeni bir toplum için öncelikli görevimiz aras›nda
flimdiden yeni insan› yaratmak olmal›d›r. Düzenin
gençli¤e dayatt›klar›na karfl› dik durabilmeyi, ancak
yeni insanla, yeni kültürle sa¤layabiliriz. Yeni insan
paylafl›mc› olmal›d›r. Yeni insan özgür olmal›d›r.
Ama bu özgürlük düzenin bilincimizde yaratmaya
çal›flt›¤› gibi, kendi ç›karlar›n› her fleyden üstün tu-
tan, bencilli¤e bo¤ulmufl de¤il, aksine özgürlü¤ün
paylaflmak oldu¤unu bilen bir anlay›flla flekillen-
melidir. Halk›m›z açl›k çekerken, bask› alt›ndayken,
sömürülürken kendini mutlu hissedememelidir. 

Bu davet tüm genç arkadafllar›m›zad›r. Bu ül-
kenin ba¤›ms›zl›¤›ndan yana olan, bencilli¤e, yozlafl-
maya, apolitikli¤e karfl› olan tüm gençli¤i, 10-20
Temmuz günleri aras›nda düzenleyece¤imiz 6. Gele-
neksel yaz kamp›m›za davet ediyoruz. Bu davet, gü-
neflin sofras›nda her fleyi paylaflarak gelecek güzel
günlerin düflünü kuran ve bu düflleri gerçeklefltir-
mek için emek harcayan, mücadele eden devrimci
gençli¤in ça¤r›s›d›r. Madem ki apolitiklik, bencillik
ahlaks›zl›k… emperyalizmin kültürüdür. Bu pislikle-
re karfl› mücadele etmek de boynumuzun borcudur.
Bu sadece bir kültür savafl› de¤il, ayn› zamanda em-

peryalizme karfl› savafl-
makt›r. Çünkü emperya-
lizm bu sayd›¤›m›z pislik-
leriyle halklar›m›z› tes-
lim alma çabas›ndad›r.
Emperyalizmin yoz kül-
türüne karfl› devrimci
halk kültürünü kuflana-
rak teslimiyeti reddet-
meliyiz. Bunun için pay-
lafl›mlar›m›z›, birliktelik-
lerimizi güçlendirmeliyiz. 

Gençlik 
Federasyonu

ÜRET‹M PAYLAfiIM 
ÇÖZÜM ‹Ç‹N… 


