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TTEEKKEELLLLEERR ‹‹ÇÇ‹‹NN
DDEE⁄⁄‹‹LL,, HHAALLKK ‹‹ÇÇ‹‹NN

EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM!! TECR‹TE KARfiI ÇIKALIM!
10 SAATL‹K SOHBET HAKKINI

UYGULATALIM!  

Tecrit iflte bunun içindir; katledelim, 
kimse görmesin! bilmesin! duymas›n!

TECR‹T ‹fiKENCEL‹ ÖLÜMDÜR!
ÖSS 
SBS...
Bu SSistem 
Adaletsizliktir! 
Bu CCendere TTekellerin 
Ç›karlar› ‹‹çindir! 



1959 Malatya do¤umluydu. ‹stanbul Teknik Üniversi-
tesi’ndeki mücadelede ve Dev-Genç örgütlenmesinde
yer ald›. Son olarak Adana ve çevresinde birinci derece-
den sorumlu kadrolardan biri olarak görev yap›yordu. 
19 Haziran 1979’da Adana’da sol gruplar aras› bir
sorunu çözmek isterken, kendine “devrimciyim” diyen

biri taraf›ndan öldürüldü. Devrimci yaflam›nda mütevaz›l›¤›, halka ve
kavgaya inanc›, kararl›l›¤›yla örnek oldu. 

25 Haziran 1995’de Dersim’in Ovac›k
ilçesi Yeflilyaz› nahiyesi Kardere mevkiinde,
oligarflinin askerleri taraf›ndan kuflat›ld›lar.
Kenan Gürz’ün komutas›nda 15 saat süren
yi¤itçe çat›flma sonras›nda flehit düfltüler. 
Kenan, 1976 Dersim’in Hozat ilçesine
ba¤l› Bileldi köyünde do¤du. 1993’te geril-
lalar ile tan›flt› bir süre sonra da onlara ka-
t›ld›. Politik yetkinli¤iyle k›sa sürede komu-
tanlardan biri olarak görev ald›.
Figen, Hozat do¤umludur. Daha küçüklü-
¤ünden itibaren tan›k oldu¤u tüm bask›la-
ra karfl›, kurtuluflun mücadeleden geçece¤i-
ni görerek gerillaya kat›ld›. 

Cem, 1979 Hozat Koru köyü do¤umluydu. Daha 12 yafl›n-
dayken gerillaya özlemi bafllad›. Elaz›¤’da lisede anti-faflist
mücadele içinde yerald›. 1995’de gerillaya kat›ld›. fiehit düfl-
tü¤ünde 16 yafl›na bile girmemiflti.
Do¤an, 1968 Dersim’in Pertek Sö¤ütlütepe köyünde do¤du.
Küçük yaflta çal›flmaya bafllad›. Sömürüldü¤ünün bilincine

vard› ve mücadeleye kat›ld›. 1995 yaz›nda gerilla oldu. 
Zehra, 1970 Çorum do¤umluydu. 1990’da devrimci hareketle tan›flt›. Diyarba-
k›r’da Sa¤l›k-Sen içinde çal›flt›. 1993 yaz›nda gerilla oldu. Girdi¤i son çat›flma-
da, mermisi bittikten sonra, elinde saklad›¤› el bombas›n›n pimini çekip bedel
ödeterek flehit düfltü. 

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
19 HHaziran -- 225 HHaziran

MMeehhmmeett BBÜÜÇÇKKÜÜNN

1975 Dersim Mazgirt Basu (Günefldere) köyü do¤um-
ludur. Mersin Üniversitesi Felsefe bölümü ö¤rencisiy-
ken mücadeleye kat›ld›. 1999'da gençlik örgütlenme-
si sorumlulu¤una getirildi, 2001'de farkl› bir alanda
ve askeri örgütlenmede yer ald›. 
Hapishanelerde yoldafllar›n›n katledilmesine karfl›, 24

Haziran 2004’de ‹stanbul’da bir eylem haz›rl›¤› içindeyken, tafl›d›¤›
bomban›n kaza sonucu patlamas›yla flehit düfltü.

SSeemmiirraann PPOOLLAATT

1974 Sivas do¤umluydu. 1996'da Ankara'da gençli¤in
mücadelesine kat›ld›. AYÖ-DER komitesinde ve Ege TÖ-
DEF yönetiminde yerald›. Ne defalarca geçti¤i iflkence-
ler, ne a¤abeyi Haydar Boyraz’›n katledilmesi, onu y›l-
d›ramad›. 2000 Temmuz’unda gerillaya kat›ld›. 
22 Haziran 2004’de Tokat bölgesi Benli Yaylas› ya-
k›nlar›nda oligarflinin askeri güçleri ile ç›kan çat›flmada
flehit düfltü. 

HHaassaann HHüüsseeyyiinn
BBOOYYRRAAZZ

1961 do¤umluydu. Devrimci hareketin kararl› militanlar›n-
dand›. 
‹stanbul Kocamustafapafla MHP binas›n›n yak›lmas› eylemi s›-
ras›nda a¤›r yaraland›. Kald›r›ld›¤› hastahanede kurtar›lama-
d›, 20 Haziran 1979’da flehit düfltü.KKeennaann AAYYDDEEMM‹‹RR

1978 do¤umluydu. 23 Haziran 1995’de K›r›kkale
yak›nlar›nda geçirdi¤i trafik kazas›nda aram›zdan ayr›l-
d›. Kendini Dersim da¤lar›nda mücadele etmeye haz›r-
layan bir devrimciydi. 

AAllii YYÜÜCCEELL

1959 do¤umluydu, 24 Haziran 1980’de Gemlik Hamidi-
ye bölgesinde faflistlerle ç›kan bir silahl› çat›flmada flehit düfl-
tü. 

RReecceepp SS‹‹NNAANN

Hüseyin, 1962 Çorum'un Sungur-
lu ilçesi Çukurlu köyünde do¤du.
1980 Nisan’›nda tutukland›. 12
Eylül zulmünün en yo¤un oldu¤u
bir dönemde Mamak Hapishane-
si’nde 41 günlük açl›k grevi yapt›.
Çeflitli hapishanelerde kald›. 1991

y›l›nda tahliye oldu. 1995 Mart’›nda tekrar tutuklan-
d›. 1996’da Birinci Ölüm Orucu ekibinde yer ald›. 19 Aral›k katliam›nda
Çank›r› Hapishanesi’ndeydi. Yaraland›, Sincan F Tipi’ne at›ld›. Beyin
ameliyat› geçirdi. 20 Ekim 2003'te 10. Ölüm Orucu ekibinde yer ald›.
22 Haziran 2004 bedenini tutuflturarak ölümsüzleflti.
Bekir, 1968 Gaziantep do¤umludur. Devrimci hareketle '93 y›l›nda ta-
n›flt›. '94 sonlar›nda Bat› Karadeniz'de ö¤renci gençli¤in örgütlenmesin-
de yer ald›. '95 fiubat’›nda tutuklan›p 5 ay tutsak kald›. 97 Kas›m’›nda
tekrar tutukland›. 19 Aral›k katliam› sonras›nda Sincan F Tipi’ne kon-
uldu. 10. Ölüm Orucu ekibinde yer ald›. Sürdürdü¤ü direniflinde 22
Haziran 2004’te bedenini Hüseyin’le birlikte tutuflturarak ölümsüz-
leflti.

HHüüsseeyyiinn
ÇÇUUKKUURRLLUUÖÖZZ

BBeekkiirr BBAATTUURRUU

FFiiggeenn
YYAALLÇÇIINNOO⁄⁄LLUU

DDoo¤¤aann GGEENNÇÇ

CCeemm GGÜÜLLEERR

KKeennaann GGÜÜRRZZ ZZeehhrraa ÖÖNNCCÜÜ

1977 Dersim do¤umluydu. Henüz 15 yafl›ndayken gerillaya
kat›ld›. 1996’da ‹stanbul flehir birliklerinde yer ald›. Hapis-
hanelerde yoldafllar›na uygulanan bask›lar›n hesab›n› sor-
mak için; 22 Haziran 1996’da DYP ‹stanbul Ka¤›thane il-
çe binas›na düzenlenen bask›n eyleminden sonra ç›kan çat›fl-

mada, kendini feda ederek di¤er yoldafllar›n›n geri çekilme-
sini sa¤lad› ve çat›flarak flehit düfltü. fiehit düfltü¤ünde 19 yafl›nda komutan
yard›mc›s›yd›.

AAddaalleett YYIILLDDIIRRIIMM

Merhaba,

Öncelikle selamlar, sevgiler.

N
as›ls›n›z? Evet, biz de öy-
leyiz... Ama sa¤l›k aç›s›n-
dan Güler Zere arkadafl›-

m›z›n henüz iyi olmad›¤› malum.
Son yap›lan tahlil sonuçlar› da
olumsuz ç›km›flt›. Ekte faks›n› da
gönderiyorum. Güler’in bu duruma
gelmesinin nedeni sistemli bir ih-
malkarl›¤›n ürünüdür. O klifleyle
söylersek, erken teflhis hayat kurta-
r›r. Ama o teflhis erken yap›lmad›.
Birincisi bu, ikincisi etkili olacak
bir tedavide yürütüldü¤ü söylene-
mez. O halde ve madem ki, yasalar
önünde herkesi eflit, Hurflit Tolon-
lar’› burnunda sivilce ç›kt› diye tah-
liye eden hukuk, Güler’in elindeki
zinciri de çözsün. Ama bunu yap-
mazlar, çünkü Güler bu topra¤›n
umutlu, onurlu evlad›. 

B
u arada, senden en son 10
May›s tarihli mektubunu
alm›flt›m. Geçen hafta Nu-

rettin’e yazd›¤›n bu hafta da bana
yazd›¤›n bir mektup ile ilgili “sak›n-
cal›” karar› tebli¤ edildi. Senin mek-
tuplar›n›n içeri¤i bellidir. Halk›n
güncel sorunlar›, bunlar›n çözüm
yollar› ve mücadelesine dair gelifl-
meleri yazar, yorumlars›n. “Sak›n-
cal›” bulunmas› da bu nedenle ol-
mal› zaten. Ayr›ca Mehmet Kulak-
s›z’›n ve benim Didem Akman arka-
dafl›m›za yazd›¤›m›z mektuplar da
“sak›ncal›” bulundu. Karar flöyle:
““SSeevvggiillii DDiiddeemm...... ddiiyyee bbaaflflllaayyaann
ssaayyffaann››nn ssaakk››nnccaall›› oollmmaass›› nneeddeenniiyy--
llee ggöönnddeerriillmmeeyyeerreekk aall››kkoonnuullmmaass››--
nnaa......”” Yani mektubun flu ya da bu
sat›r› de¤il, bir bütün olarak ruhu
“sak›ncal›” bulunmufl. Öyle ya,
“Sevgili Didem” diyoruz, bu da ye-

terli zaten. “Sevgili Didem” demek,
onun prati¤ini de selamlamak anla-
m›na geliyor, san›r›m tahammül edi-
lemeyen budur. Ne diyelim, biz
““SSeevvggiillii DDiiddeemm”” demeye devam
edece¤iz her halükarda. Ki hemen
ard›ndan yine yazd›k. Nas›l bafllad›-
¤›m›z malum: ““SSeevvggiillii DDiiddeemm......””

A
bdi ‹pekçi’deki aileleri-
mize verilen “resmi” ce-
vab› duyduk. fiafl›rmad›k.

Çünkü fiilen verilen cevapt›r zaten
bu. Bu güne kadar pratikte ve gayr›
resmi biçimde verdikleri cevab›, bu
kez aç›kça ve resmen söylemifller.
Bu aç›kl›¤a ulaflmalar› epey zaman-
lar›n› ald›. Çünkü destan›m›z›n a¤›r-
l›¤› alt›nda ezilmifllerdi. Osmanl›
hesapç›l›¤›yla yapt›klar› hesap hata-
s› flu ki, o a¤›rl›k, o yücelik, o irade
yerli yerinde duruyor. Ve “uygula-
m›yoruz” fermanlar›na karfl›, “Fer-
man padiflah›nsa, da¤lar bizimdir”
diyor. Ki 112222 ccaannllaa yyüükksseelleenn bbiirr
oonnuurr ddaa¤¤››dd››rr sözkonusu olan...

3 Haziran 2009

ÜÜmmiitt ‹‹lltteerr // BBoolluu FF TTiippii

9 Haziran günü 19 Aral›k Katliam› sonra-
s› Ümraniye Hapisnesi’nde bulunan tutsak-
lara aç›lan davan›n duruflmas› Üsküdar Ad-
liyesi’nde görüldü. Davaya tutuklu “san›k”lardan
kimse getirilmezken 19 Aral›k Katliam› s›ras›nda
tutuklu olan, daha sonra tahliye olmufl “san›k”
Haydar Ceylan kat›ld›. Kendillerinde silah olmad›-
¤›n›, flu an yaflamas›n›n bile tesadüf oldu¤unu söy-
leyen Ceylan beraatini istedi. 

Mahkeme 7 Ekim tarihine ertelenirken TAYAD’l›
Aileler Üsküdar Adliyesi önünde mahkeme bittikten
sonra bir eylem yaparak 19 Aral›k katliamc›lar›n›n
yarg›lanmas›n› istediler. “19-22 Aral›k Katilleri Hala
Cezaland›r›lmad›” yazan bir pankart açan TAYAD’l›-
lar ad›na Nagehan Kurt  bir aç›klama yapt›.

Kurt, aç›klamas›nda 19 Aral›k katliam›ndan
sonra Ümraniye Hapishanesi bölümünde de katlia-
m›n sorumlular›yla ilgili davalar aç›lmad›¤›n›, kat-
liam› yaflam›fl tutsaklar›n halen yarg›land›¤›n›, tut-
saklar›n yarg›lanmas›nda tek gerekçenin de bu bü-
yük katliama direnmek ve operasyondan sa¤ ç›k-
mak oldu¤unu söyledi.

Aç›klaman›n sonunda; “evlatlar›m›z›n hiçbir su-
çu yok. Bunu yarg›lamay› yapanlarda biliyor. Bu
nedenle takipçisi olaca¤›z” diyen Kurt, adalet is-
teklerinin sürece¤ini belirtti.

Eylemde “19-22 Aral›k Katliamc›lar› Yarg›lan-
s›n, Adalet ‹stiyoruz, Tecrite Son” sloganlar› at›ld›.

TTEECCRR‹‹TT’’TTEENN BB‹‹RR MMEEKKTTUUPP
GGüülleerr...... DDiiddeemm...... TTAAYYAADD’’ll››llaarr......

VVee 112222 ccaannllaa yyüükksseelleenn bbiirr oonnuurr ddaa¤¤››

TAYAD: 
“Tek Suçlar›
Operasyondan
Sa¤ Ç›kmakt›”
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"Dünyada tek bir
do¤ru teori vard›r”

der Çin devriminin ön-
deri Mao: “O da nesnel
gerçeklikten ç›kar›lan
ve nesnel gerçekli¤in
do¤rulad›¤› teoridir." Nesnel
gerçek, gördü¤ümüzdür, yaflad›-
¤›m›zd›r, sosyal, siyasal, ekono-
mik, kültürel olgularla görüp tan›m-
layabildi¤imiz, kan›tlayabildi¤imiz-
dir. Metris’teki iflkence gerçektir;
kimsenin üzerinde vard›-yoktu diye
tart›flamayaca¤› nesnel bir gerçektir.
Ülkemizdeki iflkence ve faflist terör
gerçe¤i de, flu veya bu kifliye, flu ve-
ya bu hükümete ba¤l› olmayan bir
nesnel gerçektir. Oligarflik diktatör-
lü¤ün varl›¤›, iflkence, infaz, katli-
am, komplo, provokasyon biçimle-
rine bürünebilen faflist terörün sü-
rekli varl›¤› demektir.

5Haziran’da bir çok televizyon
kanal›nda, bir devrimcinin Met-

ris Hapishanesi’nde iflkenceler so-
nucunda katlediliflinin “kameralara
kaydedilen” bölümünü izledik. En-
gin Çeber’in katlediliflinin her an›,
ülkemizin nas›l bir anlay›fl taraf›n-
dan yönetildi¤ini gösteriyor. Bu an-
lamda, dakikalar boyu izledi¤imiz
yaln›z bir kiflinin ad›m ad›m katle-
dilifli de¤il, yaln›z bir hapishanenin
koridorlar› de¤il, Türkiye Cumhuri-
yeti’nin resmidir.

Bir devlet politikas›, bir devlet
anlay›fl› olmaks›z›n, bütün o

sahnelerin o flekilde yaflanmas›
mümkün de¤ildir çünkü. Bu neden-
le o görüntülere herkesin farkl› bir
gözle de bakmas› gerekir; izledi¤i-
miz sadece bir hapishanenin malta-
s›, havaland›rmas› de¤ildir. Varsa-
y›n ki oras› Baflbakanl›k korido-
rudur, varsay›n ki Genelkurmay
karargah›d›r.  

Engin Çeber'in Metris’te kat-
lediliflinin görüntüleri, nas›l

bir politikay›, nas›l bir zindanc›-
l›k anlay›fl›n›, nas›l bir katliam-
c›l›¤›, iflkencecili¤i yans›t›yor...
Engin havaland›rmada yere at›l-
m›fl. Etrafta onlarca gardiyan
var ve kimse onunla ilgilenmi-
yor. O arada bir grup tutuklu

mahkemeye götürülüyor, Engin ke-
nara çekilip yine yere at›l›yor... Bu
bir zihniyettir, politikad›r. Tecritte
böyle öldürülüyor. Ölüm bu meka-
nizma içinde do¤al ve kaç›n›lmaz
bir sonuçtur. BBuu mmeekkaanniizzmmaann››nn
hheerr aann››,, hheerr yyeerrii,, bbuu mmeekkaanniizzmmaayy››
ssüürrddüürreenn hheerr yyöönneettiiccii,, hheerr ppeerrssoo--
nneell,, hheerr yyaassaa,, hheerr kkuurraall,, bu katli-
amc›l›¤a göre flekillendirilmifltir. ‹fl-
te "özür" bu yüzden hiçbir fleyi de-
¤ifltirmemektedir. Bu mekanizma
de¤ifltirilmeksizin, bütün olarak yok
edilmeksizin bir Adalet Bakan›’n›n
özürünün de bir anlam› olamaz. Bu
da özür dileyenin kiflisel niyetinden
ba¤›ms›z nesnel bir gerçektir. 

Emperyalizme ba¤›ml›, yeni-sö-
mürge ve faflizmle yönetilen bir

ülke gerçe¤i Türkiye’nin nesnel
gerçe¤idir. Bu nesnel gerçek anla-
fl›lmad›¤› sürece, 1980’lerin sonla-
r›ndan bu yana bu ülkede onlarca
demokratikleflme paketi haz›rlan-
mas›na, onlarca AB’ye uyum yasas›
ç›kar›lmas›na, iflkenceleri yasakla-
yan onlarca genelge yay›nlanmas›-
na ra¤men, hala neden Engin Çe-
berler’in olabildi¤i anlafl›lamaz.
Neden demokratikleflmenin hep bir
ihtiyaç ama bir türlü ulafl›lamayan
bir hedef halinde oldu¤unu çözüm-
leyemez. Nesnel gerçe¤e uygun ol-
mayan sosyo-ekonomik tahliller ve
tan›mlar, politikada yanl›fll›klar›n,
sapmalar›n da kayna¤›d›r.  

Nesnel gerçe¤in en özet ifadesi,
ülkemizde faflizmin varl›¤›d›r.

Faflizm, halk›n temel olarak bask›
ve terörle yönetilmesidir. Sömürü-
nün temel olarak bask› ve terörle
sürdürülmesidir. Demokrasicilik
oyunu baz› farkl›l›klar› getirse de,
öz budur. ‹flte bu nedenledir ki,
“flfliiddddeett” üzerine çeflitli kesimler ta-
raf›ndan yürütülen bofl tart›flmalar
bir yana b›rak›l›p bu gerçe¤e dönül-
melidir. Engin Çeber’in nas›l katle-
dildi¤i flimdi daha aç›k. Ne olacak
flimdi? fiiddete karfl› ahkam kesen-
ler, ülkemizde binlerce iflkence, in-
faz, katliam davas›nda, suçlular›n
gerekti¤i gibi yarg›lan›p cezalar›n›
bulduklar›n›n TTEEKK BB‹‹RR ÖÖRRNNEE⁄⁄‹‹--
NN‹‹ verebilirler mi? Veremeyecekle-
rini biliyoruz. O halde ne yap›la-
cak? Sak›n bize “demokratik zemin-
de hukuk mücadelesi verilmeli” de-
mesin kimse; o mücadeleyi de biz
veriyoruz. Engin Çeber’in her du-
ruflmas›nda Bak›rköy Adliyesi
önünde biz var›z. T›pk› Birtan Al-
t›nbafl’›n y›llar süren davas›nda ol-
du¤u gibi. T›pk› 19-22 Aral›k kat-
liam› davalar›nda oldu¤u gibi. “fiid-
dete” karfl› ç›k›p, demokratik müca-
dele önerenler yoktu bunlar›n hiçbi-
rinde ve hhaallaa yyookkllaarr!! Evet, demok-
ratik planda, düzenin yarg› meka-
nizmas› içinde mücadeleyi de biz
veriyoruz; fakat ötesi? Biz bu me-
kanizma içinde y›llar süren müca-

delemizin tecrübeleriyle biliyo-
ruz ki, orada adalete ulaflmak, bir
hayal  ve biz adaletsiz kalmay›
da asla kabul etmiyoruz, etmeye-
ce¤iz. Dünyada ve ülkemizde
halk›n öfkesi, halk›n fliddeti iflte
bu noktada gündeme geliyor. Fe-
da tarz› eylemler bu noktada
gündeme geliyor. “Hay›r, adale-
tin baflka bir yolu var!” diyeme-
yenler, bunlara karfl› ç›kamaz,
karfl› ç›kmas› inand›r›c› olamaz. 

Metris,
Türkiye’dir

Ölüm bu mekanizma içinde
do¤al ve kaç›n›lmaz bir sonuçtur.

Bu mekanizman›n her an›, her
yeri, bu mekanizmay› sürdüren her

yönetici, her personel, her yasa,
her kural, bu katliamc›l›¤a göre

flekillendirilmifltir.
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Metris’ten gelen bu görüntülerin
ard›ndan, 1 May›s 2009’da

polisin vahfletini gösteren bir görün-
tü daha ortaya ç›kt›. Bizim için fla-
fl›rt›c› de¤ildi o görüntü. Çünkü o
görüntülerdekileri yaflayan bizdik. 2
May›s’tan itibaren genifl bir kesim-
de yayg›nlaflt›r›lan “polis geçen se-
neki gibi orant›s›z fliddete baflvur-
mad›” düflüncesine karfl› gerçe¤i
anlatand›k. Polisin önceki y›ldan
daha az fliddete baflvurdu¤u “orant›-
l› fliddet” kulland›¤›, Validen baflla-
yarak, burjuva medya, AB’ci,
AKP’ci “ayd›nlar” taraf›ndan orta-
ya at›lm›fl ve oligarflinin 1 May›s
politikas›n› çözümleyemeyen
çeflitli ilerici kesimlerce de be-
nimsenen bir söylem olmufltu.
Ama gerçek tersiydi. 2009 1
May›s’›nda polisin baflvurdu¤u
rreessmmii ffaaflfliisstt tteerröörr,, önceki y›l› da
aflan boyutlardayd›. Geçen hafta
ortaya ç›kan bu görüntüler, bil-
meyenler, yaflamayanlar, “de-
mokratikleflme!” masallar›na
inananlara gerçe¤i gösterirken,
bir kez daha gerçe¤i ssaaddeeccee bbii--
zziimm söyledi¤imizi hat›rlatm›flt›r.   

1May›s’tan yans›yan görüntü-
ler de çarp›c›d›r. Resmi üni-

formal› bir güruh zaten gaz
bombalar›na bo¤ulmufl küçük
bir grubu bir sokak aras›nda s›k›flt›r-
m›fl, vahflice dövmekte, yerlerde ya-
tan savunmas›z insanlar üzerinde
–mecazi de¤il, kelimenin gerçek
anlam›yla– tteeppiinnmmeekktteeddiirrlleerr.. Met-
ris için söylediklerimizi iflte bu sah-
ne için de söylemek durumunday›z
flimdi. 

Yerdeki insan›n üzerinde tepinen
polis, oligarflinin politikalar›n›

özetlemektedir. Kim ki, düzenin s›-
n›rlar›n› aflm›flt›r; o halde, bir daha
oo ss››nn››rrllaarr›› aaflflmmaayyaa ccüürreett eeddeemmeeyyee--
cceekk flfleekkiillddee ezilmeli, sindirilmeli-
dir. O gün, 1 May›s’ta Taksim’e ç›k-
mak için sokak aralar›nda çat›flan-
lar, oolliiggaarrflfliinniinn iirraaddeessiinnee karfl›
emekçilerin, devrimcilerin iradesini
ç›karanlard›r. Bu iradeyi ezmek is-
temifltir oligarfli ve onun polisi. Son
üç y›ld›r uygulanan terörün nedeni
de budur. Engin Çeber’in Metris

Hapishanesi’nde iflkencecilerle ça-
t›flmas› da aayynn›› 11 MMaayy››ss AAllaann››’’nnddaa--
kkii ççaatt››flflmmaa ggiibbii,, bir iirraaddee ççaatt››flflmmaa--
ss››dd››rr.. Burada her tav›r, her kelime,
simgeseldir ve bir politikan›n ifade-
sidir. Engin’e say›mda aya¤a kalk-
mad›¤›, yani “devlet otoritesine”
boyun e¤medi¤i için iflkence yap›l-
d›ktan sonra, 2. Müdür flöyle diyor:
“Bundan sonra aya¤a kalk›p, say›m
vermeyen herkes bu flekilde ceza-
land›r›lacak.”

Bu sözün, Ecevit’in 19 Aral›k’›n
hemen ertesinde, 28 cesedin

üzerine ayaklar›n› basarak söyledi¤i
“art›k herkes devletle bafledileme-
yece¤ini anlam›fl olmal›d›r!” sözle-
riyle benzerli¤i, s›radan bir benzer-
lik de¤ildir. Her iki sözdeki zihni-
yet, oligarflinin politikas›n›n ifade-
sidir. Baflbakan bu zihniyeti, 28 ce-
sedin üzerine basarak, 2. Müdür ise,
iflkenceyle aya¤a kalkamayacak ha-
le getirdikleri bir tutuklunun üzeri-
ne basarak söylüyordu. ‹flte bu ne-
denle, karfl›n›zda gördü¤ünüz sade-
ce Metris’in koridoru de¤il, Baflba-
kanl›k koridorlar›d›r. ‹flte bu neden-
le Metris, Türkiye’dir. 

Ekleyelim ki, “Metris, Türki-
ye’dir” gerçe¤i, sadece zulüm

boyutunu ifade eden bir olgu de¤il-
dir; Metris, Türkiye’dir: Çünkü En-
ginler, Türkiye’nin her yerindedir.
Türkiye’nin her yerinde o irade ça-
t›flmas› vard›r. 

‹flkencede ölümün Metris’e özgü
olmad›¤›n›, ülkemiz hapishanele-

rinden ç›kmaya devam eden tabut-
lar da kan›tl›yor. O politika, flu veya
bu biçimde tecritte öldürmeye de-
vam ediyor. AAddaalleett BBaakkaann›› MMeehh--
mmeett AAllii fifiaahhiinn “özür dilemek er-
demdir” demiflti. Biz de ““öözzüürr ddiillee--
yyiippttee ggeerree¤¤iinnii yyeerriinnee ggeettiirrmmeemmeekk
eerrddeemmssiizzlliikkttiirr”” demifltik. Hapisha-
nelerde iflkence sürüyor. Hapisha-
nelerde tecrit sürüyor. 10 saatlik
sohbet hakk› için verilen söz tutul-
mad›. Tecrit hücrelerinden ölüler
ç›kmaya devam ediyor. Kim erdem-

li kim erdemsiz, var›n siz karar
verin. 

Yaz›m›z› gerçek üzerine bir
sözle tamamlayal›m yine. ““

GGeerrççee¤¤iinn ttaaaa ggöözzüünnüünn iiççiinnee
bbaakkmmaakk ggeerreekkiirr"" denir Mustafa
Kemal’e atfedilen bir sözde. Em-
peryalizmin iflgali alt›ndaki bir
ülkede, iflgal gerçe¤ini görmeyip,
mandac› kurtulufl teorilerinin li-
man›na s›¤›nmaya karfl› bir tav›r
olarak, veya emperyalizmden ba-
¤›ms›z yeni bir ülke kurman›n
zorluklar›n› hat›rlatma anlam›n-
da kuflku yok ki isabetli bir söz.
Metris’teki gerçe¤in de ta gözü-
nün içine bakabilecek mi ülkemi-

zin ayd›nlar›? Faflizm gerçe¤iyle
yüzleflmekten kaçan reformist ke-
simler, ekranlara tafl›nan o gerçe¤in
içine bakabilecekler mi? Ülkemizin
demokratikleflmesini AB’cilikte gö-
renler, emperyalizme karfl› “ulusal-
c›” bir politika savundu¤u iddias›n-
da olanlar, Metris’teki gerçe¤e do¤-
rudan bakabilecek misiniz? Ülke-
mizi iflkenceci, katliamc› bir zihni-
yetin yönetti¤i gerçe¤iyle yüz yüze
gelebilecek misiniz? Bu gerçekle
yüzyüze gelmek zordur elbette. ‹fl-
kenceci bir iktidar taraf›ndan yöne-
tildi¤i gerçe¤ini görenler, y›llard›r
besledikleri, yayd›klar› “demokra-
tikleflme” masallar›na, hayallerine
bir son vermek durumundad›rlar.
Bu gerçe¤i kabul edenler, böyle bir
iktidar alt›nda yaflamak, insan onu-
ruyla, halklar›n ç›karlar›yla ba¤dafl-
mayaca¤› için, o iktidara karfl› mü-
cadeleye giriflmek zorundad›rlar.

Çeber’in Metris
Hapishanesi’nde iflkencecilerle

çat›flmas› da ayn› 1 May›s
Alan›’ndaki çat›flma gibi, bir irade
çat›flmas›d›r. Burada her tav›r, her

kelime, simgeseldir ve bir politikan›n
ifadesidir. ‹flte bu nedenle, karfl›n›zda

gördü¤ünüz sadece Metris’in
koridoru de¤il, Baflbakanl›k

koridorlar›d›r. ‹flte bu nedenle
Metris, Türkiye’dir.

Say›: 184 5GÜNDEM
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Katliamc›, iflkenceci AKP iktidar› taraf›ndan MMeettrriiss HHaa--
ppiisshhaanneessii’nde katledilen EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’le ilgili yeni görün-
tüler yay›nland›. Bu görüntüler Engin’in 2299 EEyyllüüll’de tutuk-
lanarak girdi¤i hapishaneden, 77 EEkkiimm günü nas›l koma ha-
linde “hastaneye kald›r›ld›¤›n›” gösteriyor. Görüntülerin
hheerr aann›› iflkence, hheerr aann›› devletin katliamc›l›¤›n›n bir kan›-
t›.

Engin tutuklan›p hapishaneye götürüldü¤ü ilk gün, girifl-
te askerlerin ahlaks›z aramas›na karfl› ç›kt›¤› için sald›r›ya
u¤rad›. Hapishanede kald›¤› süre boyunca da ayakta say›m
vermedi¤i için iflkenceci gardiyanlar taraf›ndan günde iki
kez dövüldü. Engin tecrite boyun e¤miyordu. Zindanc›lar›n
onursuzca aramalar›na, hakaretlerine, küfürlerine, yapt›r›m-
lar›na karfl› hapishaneye ad›m›n› att›¤› ilk andan itibaren di-
renerek karfl› ç›k›yordu. 

Her karfl› ç›k›fl›nda onlarca gardiyan üzerine çullan›p,
dakikalarca dövdüler. Her gün  sopalarla, demir çubuklarla
sald›rd›lar. Kafas›nda sandalye parçalad›lar. Engin direndi,
onlar›n istedi¤i gibi say›m vermemeye devam etti. ‹flkence-
ciler Engin’in direncini k›ramad›lar. Onu teslim alamama-
n›n tahammülsüzlü¤üyle, “herkese gözda¤› olsun” diye ka-
fas›n› duvara vura vura iflkence yapt›lar. 

Copun askerler taraf›ndan hücreye nas›l getirildi¤i, gar-
diyanlar›n hücreye nas›l girdikleri kamera kay›tlar›yla bel-
gelendi. Görüntülerin bir bölümü silinmifl olsa da geri ka-
lanlar iflkencenin boyutunu göstermeye yetiyordu. Hapisha-
ne müdürleri, gardiyanlar, askerler, doktor, HEPS‹ Engin’e
iflkencenin orta¤›yd›lar, yapt›lar. Devrimci tutsaklar defa-
larca hastaneye sevk talebinde bulunmalar›na ra¤men dik-
kate al›nmad›lar. En do¤al talep bile karfl›lanmad›.  

Engin gördü¤ü iflkenceler sonucunda komaya girdi. Ar-
t›k bilincini yitirmifl, sar› yeflil bir s›v› kusmaya bafllam›flt›.
Beyin kanamas›n›n belki bafllang›c›, belki sonras›yd›. Bir-
likte kald›¤› tutsaklar idareye haber verdiler. ‹flte 5 Hazi-

ran’da televizyonlara yans›yan yeni görüntüler bundan son-
ras›n›, Engin’in an be an nas›l ölüme terkedildi¤ini gösteri-
yor. 

11..

77 EEkkiimm 22000088,, ssaaaatt 0088::2222,, BB--88 kkoo¤¤uuflfluu. Onlarca iflkence-
ci gardiyan “sabah say›m›n› almak” için hücrelere doluflma-
y› bekliyorlar. Askeri bir k›flla gibi tutsaklar her gün aya¤a
kalk›p, haz›r ola geçerek say›m vermeye zorlan›yor. fiimdi
yine ayn› dayatmada bulunacaklar. Engin’in hücresinin ka-
p›s› aç›l›yor. ‹çeri dolufluyorlar, içerisi görülmüyor... 

Her say›m, ayn› zamanda keyfi bir arama ve talan de-
mek. Her fley keyfi. Her fley tutsaklar› sindirmeye, kiflilikle-
rini ezmeye yönelik. Dört duvar aras›nda yaflananlardan
kimsenin haberi olmuyor. Kap›n›n içini göremiyoruz. Ama
biliyoruz; dayak, hakaret, afla¤›lama, iflkence sistematik
olarak devam ediyor...

AKP’N‹N HAP‹SHANELER‹: 
TECR‹TTE KATL‹AM BÖYLE SÜRÜYOR...



22.. 

Belli ki içeride bir fley oldu, günlerdir olan yani; ifl-
kence sürdü. Tan›klar›n sonraki anlat›m›na göre, 12 da-
kika boyunca dövdüler Engin’i. Engin fenalaflt›. Baflgar-
diyan ve 2. Müdür geldi kap›ya. 

2. Müdür; “bundan sonra aya¤a kalk›p , say›m ver-
meyen herkes bu flekilde cezaland›r›lacak” diyordu. 

Engin saatlerce kendinden geçmifl bir flekilde hasta-
neye götürülmeyi bekledikten sonra, art›k bilincini yitir-
mifl bir flekilde hücresinden karga tulumba d›flar› ç›kar-

t›ld›. Bafl›nda ne bir sa¤l›k görevlisi bekledi ne de onu
tafl›mak için bir sedye getirildi. 

33..

Revirde Engin’e hiçbir müdahalede bulunulmad›.
Hapishane ç›k›fl›na kadar yine karga tulumba tafl›nd›.
Hayati tehlikesi olan bir tutsak için, bir sedyeyle tafl›n-
may› bile çok görüyorlard›. ‹flkence devam ediyordu as-
l›nda. Her geçen dakika Engin’in yaflam›ndan çal›n›yor-
du. Hapishanenin her yerinde kameralar olmas›na ra¤-
men iflkenceciler o kadar rahat ve pervas›zd›lar ki! Çün-
kü iflkenceyi yapanlar ne bir kaç gardiyan ne de bir kaç
hapishane müdürüyle s›n›rl›yd›. ‹flkence bir devlet poli-
tikas› olarak uygulan›yordu. Bütün iflkenceciler gibi
kendilerinin korunaca¤›ndan, kimseye hesap vermek
zorunda kalmayacaklar›ndan emindiler. 

44..

Engin’i hastaneye götürmek için hapishane kap›s›n›n
önünde, jandarman›n kap›y› açmas› için dakikalarca
beklendi. ‹nsanl›ktan ç›km›fl bu zindanc›lar güruhu için
Engin’in bir insan, üstelikte de ölümle pençeleflen bir
insan oldu¤unun da önemi yoktu. Engin’i öylesine bir
eflya gibi yerde beklettiler. 

55..

Engin bu seferde jandarma taraf›ndan hastane sevki
için yine yerde bekletildi. Gardiyanlar, jandarmalar son
ana kadar iflkenceyi devam ettirdiler. 

66..

Engin 77 EEkkiimm’de Metris Hapishanesi’nin d›fl›na ç›-
kart›ld›. Ambulans gelene kadar onu yine öylesine yere
att›lar. Hiç kimse müdahalede bulunmad›. Ölen bir insa-
na da sayg›lar› yoktu. Engin onlarca insan›n gözü önün-
de canice katlediliyordu. Beyin kanamas› geçiren bir in-
san, oradan oraya at›larak ölüme terkedilmiflti. ‹flte bu
faflizmin resmiydi. 

Devletin gardiyan›, jandarmas› kameralar önünde ci-
nayet ifllediler. Tecrit iflkenceli ölümdür demifltik. En-
gin’i oligarflinin polisi, gardiyanlar›, askerleri elbirli¤iy-
le iflkence yaparak öldürdü. O hapishanelerden onlarca
tutsa¤›n cesedi ç›kt›. Tecrit hücrelerinde bunlar yaflan-
mas›n diye 112222 iinnssaann ölüm orucunda kendini feda etti.
Ama halen tecrit öldürmeye devam ediyor. Ne yaz›k ki
Engin de son olmad›. 

Son foto¤rafta tarihe bir not daha düflüldü. Tecritle,
iflkenceyle Engin’i teslim almay› baflaramad›n›z. Onu-
runu, namusunu  satmad›. Zulme boyun e¤medi. Bafl›
dik girdi¤i Metris Hapispahesi’nden bafl› dik ç›kt›. En-
gin’i polis, jandarma ve gardiyanlardan oluflan 6600 kkiiflflii
iflkence yaparak katletti. ‹flte bu son foto¤raf Engin’in
ölümsüzlü¤e yürüdü¤ü o an›n foto¤raf›d›r. 

Say›: 184 7ENG‹N ÇEBER
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‹flkenceyle katledilmiflti Engin.
Bugün iflte, Engin’i katledenleri
yarg›layacakt›k bir kez daha. Düze-
nin kurumlar› iflkencecileri el birli-
¤iyle kurtarmak istese de yap›fla-
cakt›k yakalar›na. 

Çeber’in ailesi, yoldafllar› ve
Halk Cepheliler iflte bunun için Ba-
k›rköy Adliyesi önüydeydiler yine.   

Engin Çeber, Yürüyüfl dergisi da-
¤›t›rken polisler taraf›ndan vurulan
Ferhat Gerçek’i vuranlar›n cezalan-
d›r›lmas› için yap›lan bir eylem son-
ras› Yürüyüfl dergisi da¤›t›rken üç
arkadafl›yla birlikte gözalt›na al›n-
m›flt›, 28 Eylül 2008’di. Götürüldü-
¤ü ‹stinye Polis Karakolu’nda baflla-
yan iflkence, tutukland›ktan sonra
Metris Hapishenesi’nde sürdü. 

Engin, burada bir hafta süren ifl-
kenceler sonucunda kald›r›ld›¤› fiifl-
li Etfal Hastanesinde 10 Ekim 2008
tarihinde yaflam›n› yitirmiflti. 

EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’’iinn ‹‹flflkkeenncceeddee
KKaattlleeddiillmmeessii DDaavvaass››,, 21 Ocak
2009’da Bak›rköy 14. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde bafllam›flt›. Davaya
8 Haziran 2009 günü devam edildi. 

Geride kalan 3 duruflma göster-
miflti ki, bu kadar aleni bir iflkence
davas›nda bile iflkenceciler hhiimmaayyee
edilmektedir. Metris Hapishanesi
yönetimi, iflkencecilerini korumak
için her türlü usülsüzlük ve sahte-
karl›¤a baflvurmaktayd›.

Önceki duruflmalarda dosyaya
iflkence görüntüleri konulmufl ve
mahkeme bu görüntüleri içeren

CD’lerin bilirkiflilerce incelenmesi-
ni kararlaflt›rm›flt›. 

Belirlenen üç kiflilik bilirkifli he-
yetinden ikisi görüntülerin tamam›-
n› inceleyerek, görüntü kayb› var m›
yok mu tespit edecekti. Onlar, 8 Ha-
ziran’daki  duruflmada ifllerini yetifl-
tiremediklerini ileri sürüp mahke-
meden süre istediler.

3. bilirkifli ise, “iflini” çoktan bi-
tirmifl ve iflkencecileri suçsuz ilan
etmiflti. 

Dudak okuma uzman› olan  ÖÖzz--
ggüürr TTeekkooll isimli üçüncü uzman ise,
görüntülerde görülen Metris Hapis-
hanesi 2. Müdürü’nün konuflmalar›-
n› deflifre etmekle görevlendirilmifl-
ti. Dava aç›s›ndan bu oldukça
önemliydi. Çünkü tutuklu müdür
Fuat Karaosmano¤lu hakk›nda, tu-
tuklu fiükrü Zeren’in tan›k ifadeleri
vard›. Zeren ifadesinde; Müdür’ün
kendisine ““bbuunnddaann ssoonnrraa aayyaa¤¤aa
kkaallkkmmaayyaannllaarr bbuu mmuuaammeellee iillee kkaarr--
flfl››llaaflflaaccaakk”” dedi¤i yönünde tan›kl›k-
ta bulunmufltu. 

Dudak okuma uzman›, görüntü-
lere bak›p bu sözün söylenip söy-
lenmedi¤ini inceleyecekti... 

ÇÇüürrüümmüüflfl DDüüzzeenniinn HHeerr YYaann››
KKookkuuflflmmuuflflttuurr

Her duruflmada sistemin bir bafl-
ka çürümüfllü¤üne, kokuflmufllu¤u-
na ahlaks›zl›¤›na tan›k oluyoruz.
Y›llard›r yaz›yoruz, söylüyoruz, an-
lat›yoruz. ‹stisnas›z tüm iflkenceci-
ler, namussuz ahlaks›zd›rlar, dünya-
n›n en afla¤›l›k kiflileridir. Önceki
duruflmada tutuksuz yarg›lanan ifl-
kencecilerden birinin taciz ahlaks›z-
l›¤›na tan›k olmufltuk. Bu mahke-
mede ise sistemin bir baflka çürü-
müfllü¤üne tan›k olduk. Sistemin

adalet kurumunun görevlendirdi¤i
“bilir” kiflinin haz›rlad›¤› rapor, bu
sistemde adaletin nas›l olamayaca-
¤›n›n kan›t› gibiydi. 

Çünkü, bu sistemde her fley sat›-
l›kt›. Meslek onuru, namus, ahlak
her fley paraya bakard›...  

Müdür Fuat Karaosmano¤-
lu’nun görüntülerdeki konuflmalar›-
n› deflifre edecek olan Özgür Tekol
adl› bilirkifli, haz›rlad›¤› raporu
mahkemeye sunmadan önce kamera
görüntüleriyle birlikte tteelleevviizzyyoonn
kkaannaallllaarr››nn›› ddoollaaflflaarraakk parayla sat-
mak istemiflti. Tekol, 4 Haziran gü-
nü, Haber Türk TV’ye görüntülerle
birlikte raporu da veriyor. Ancak bu
al›flveriflten Halk›n Hukuk Bürosu
avukatlar›n›n da haberdar olmas›y-
la, bu sat›l›k kifliliklerin foyalar›
aç›¤a ç›kart›ld›. 

KKaattiilllleerrii AAkkllaammaakk ‹‹ççiinn
DDüüzzeennlleenneenn BBiilliirrkkiiflflii
RRaappoorruu 

Rapor incelendi¤inde görülür ki,
rapor imzas›zd›r. Yani sahtekar “bi-
lirkifli”, henüz mahkemeye raporu
sunmadan iflkencecilerin avukatlar›-
na vermifltir. 

Raporun içeri¤i de iflkenceci
müdürü aklamaya yöneliktir. 

Hücre önünde bekleyen Müdü-
rün yan›na gelen gardiyan ve hücre
içindeki görünmeyen baflka bir gar-
diyan ile aralar›nda geçen diyalog
söyledir;

““FFuuaatt KKAARRAAOOSSMMAANNOO⁄⁄LLUU
(ko¤ufl kap›s›nda bekleyen görevli-
ye): Psikolojik bir sorunu mu var ?

GGöörreevvllii :: Okunmuyor

FFuuaatt KKAARRAAOOSSMMAANNOO⁄⁄LLUU
(içerde görünmeyen kifliye): Bu va-

KAT‹LLER‹ 
AKLAYAMAYACAKSINIZ! 
‹Z‹N VERMEYECE⁄‹Z!

Engin Çeber Davas›’nda
4. Duruflma

Halk Adaletsiz Kalmaz!



tandafl›n psikolojik sorunu mu var
ki say›mda aya¤a kalkm›yor? 

FFuuaatt KKAARRAAOOSSMMAANNOO⁄⁄LLUU:: -
Birbirinize örnek olun, sorumluluk-
lar›n›z var.

FFuuaatt KKaarraaoossmmaannoo¤¤lluu’’nnuunn ssaa--
¤¤››nnddaa yyeerr aallaann mmeemmuurr : - Problem
varsa dilekçe yaz›n...”

Sonras›n› göremiyor, okuyam›-
yor bilirkifli(!). Ama yine de hüküm
veriyor. ‹flte hükmü:

“Ad› geçenin [2. müdür kastedi-
liyor] dudak hareketleri üzerinde
yap›lan analiz ve incelemede ““BBuunn--
ddaann ssoonnrraa aayyaa¤¤aa kkaallkk››pp,, ssaayy››mm vveerr--
mmeeyyeenn hheerrkkeess bbuu flfleekkiillddee cceezzaallaanndd››--
rr››llaaccaakk”” fleklindeki söz ile Fuat KA-
RAOSMANO⁄LU’nun söyledi¤i
söz aras›nda, zamanlama örüntüsü,
bloklama, yüz aç›s›, a¤›z bölgesi,
dudaklar›n ve çene kaslar›n›n kulla-
n›m› aç›s›ndan farkl›l›k oldu¤u ve
dolay›s›yla ad› geçenin söyledi¤i
söz ile belirtilen unsurlar aç›s›ndan
bbeennzzeerrlliikk vvee uuyygguunnlluukk bbuulluunnmmaadd››--
¤¤›› kanaatine var›lm›flt›r. ”

Sonuç olarak diyor raporda, Fu-
at Karaosmano¤lu’nun görüntüler-
deki dudak okumas› çözümleri ile
tan›k fiükrü Zeren’in ifadesindeki
iddia edildi¤i gibi ““uuyygguunnlluukk bbuu--
lluunnmmaadd››¤¤›› aannllaaflfl››llmm››flfltt››rr..”” 

Bilirkifli bu raporunun karfl›l›-
¤›nda Fuat Karaosmano¤lu’ndan ne
ald› ne almad› bilemeyiz ancak yap-
mak istedi¤i aç›kt›r. 

Müdür Fuat Karaosmano¤lu’-
nun kameralara s›rt› dönüktür ve

kamera görüntülerinde yüzü pek
görünmemektedir. Fakat buna ra¤-
men “bilirkifli”, müdürün kimseyi
tehdit etmedi¤ini yazabilmifltir ra-
poruna.

Raporu da HHB ulaflamas›n diye
haftan›n son günü (5 Haziran 2009
Cuma) akflama do¤ru mahkemeye
sunuyor. Amaç, Engin’in avukatla-
r›n›n 8 Haziran’da yap›lacak durufl-
maya raporu görmeden haz›rl›ks›z
kat›lmalar›n› sa¤lamak.

Bunun d›fl›nda baflvurduklar› bü-
tün manevralar da Müdür Fuat Ka-
raosmano¤lu’nu tahliye ettirmek
içindir. Bilirkifli ATV ekranlar›na ç›-
k›p, müdürü bir de televizyon ek-
ranlar›ndan aklamak istemifltir. An-
cak bilirkiflinin ppaarraa ggöözzllüüllüü¤¤üü yü-
zünden ellerine yüzlerine bulaflt›r-
m›fllard›r. 

8 Haziran günü görülen durufl-
mada Engin Çeber’in avukatlar› ta-
raf›ndan bu oyunlar aç›¤a ç›kar›ld›,
raporun sahte oldu¤u ortaya seril-
di... Mahkeme bunun üzerine hem
bbiilliirrkkiiflflii ve hem de bbiilliirrkkiiflfliinniinn bbee--
yyaannaattllaarr››nn›› yyaayy››nnllaayyaann tteelleevviizzyyoonn
kkaannaallllaarr›› hhaakkkk››nnddaa ssuuçç dduuyyuurruu--

ssuunnddaa bulundu. 

““EE¤¤eerr AAyyaa¤¤aa KKaallkkmmaazzssaann››zz
BBuu fifieekkiillddee
CCeezzaallaanndd››rr››llaaccaakkss››nn››zz””

Mahkemeye daha önce Engin
Çeber’e yap›lan iflkenceleri anlatan,
ayn› hücredeki tutuklu fifiüükkrrüü ZZee--
rreenn isimli tan›k da kat›ld›. fiükrü
Zeren daha önceki ifadelerini tek-
rarlayarak Engin’e yap›lan iflkence-
leri anlatt›. Ve müdürün kendisine;
Engin’i göstererek ““ee¤¤eerr aayyaa¤¤aa
kkaallkkmmaassssaann››zz bbuu flfleekkiillddee cceezzaallaanndd››--
rr››llaaccaakkss››nn››zz”” dedi¤ini söyledi. Mü-
dürün bu sözü kafas›n› ko¤uflun içe-
risine uzatarak söyledi¤ini belirtti.
Kamera görüntülerinde de fiükrü
Zeren’in bahsetti¤i an aç›kça gö-
zükmekteydi. Tan›k, daha fazla fley
de anlatabilirdi. Ama oras› ––MMeett--
rriiss–– bir iflkencehane idi. Halk›n Hu-
kuk Bürosu avukatlar›ndan Taylan
Tanay, mahkeme ç›k›fl›nda bas›na
duruflmadaki geliflmeleri anlat›rken
tan›k Zeren’in ““ggüüvveennlliikk ggeerreekkççee--
ssiiyyllee hheerr flfleeyyii ssööyylleemmeekk iisstteemmeeddii¤¤ii--
nnii ssööyylleeddii¤¤ii””ni de vurgulad›. 

Metris’te iflkenceciler halen gö-
revlerinin bafl›nda ve iflkenceler sü-
rüyor. Onun için Engin’e yap›lan is-
kencelere tan›k olan adli tutuklular-
dan Aflk›n Koçak ve Hac› Koçak,
tutukluluk hallerinin devam etti¤i,
hapishane idaresiyle ve gardiyanlar-
la içiçe olduklar› gerekçesiyle endi-
fleleri ve baz› çekinceleri oldu¤unu
belirterek ifade vermeyi reddetmifl-
lerdi. 

Bunlar tan›klar taraf›ndan
aç›kça ortaya konulmas›na ra¤-
men, Adalet Bakanl›¤›, bafltan be-
ri onlar›n can güvenli¤ini ve gü-
ven içinde tan›kl›klar›n› sa¤la-
mak için k›l›n› bile k›p›rdatma-
maktad›r. 

BBiirr SSoonnrraakkii MMaahhkkeemmee 2222
TTeemmmmuuzz’’ddaa

Duruflmada mahkeme heyeti,
tutuklu bulunanlar›n tutukluluk
hallerinin devam›na, bilirkiflilerin
rapor haz›rlamak için istedi¤i sü-
re talebinin kabulüne, Engin’e ifl-

“Hepsi tahliye istiyor ya... Ben de
kardeflimi istiyorum topra¤›n
alt›ndan.”

Ortada en a¤›r, dünyan›n en afla¤›l›k bir suçu var. Bir insan günlerce iflken-
ce yap›larak katlediliyor. Bir insan›n yaflam›na son veriliyor. ‹flkencecilerin
mahkeme salonlar›ndaki tav›rlar›na, rahatl›klar›na bak›n. Sanki bu afla¤›l›k
suçu onlar ifllememifl, sanki Engin’i onlar katletmemifl gibi hepsi de mahke-
meden “tahliyelerini” istiyorlar. 

Mahkeme salonunda ise Engin’in ablas› fierife Çeber ““HHeeppssii ttaahhlliiyyee iissttii--
yyoorr yyaa...... BBeenn ddee kkaarrddeeflfliimmii iissttiiyyoorruumm ttoopprraa¤¤››nn aalltt››nnddaann”” diye hayk›r›yor. 
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Bak›n, hapishane yönetimi
iflkenceci personelini korumak

için neler yap›yor; sahte
raporlar, düzmece tutanaklar
haz›rlan›yor. Bilirkifliler sahte,

yanl› raporlar düzenliyor.
Adli T›p iflkencecilerin

infazc›lar›n lehine çal›fl›yor...
Bu mekanizman›n neresinde

adalet var? Bu mekanizmadan
adalet ç›kar m›? 



kence yap›l›rken ayn› hücrede bulu-
nan 88 ttaann››¤¤››nn ddiinnlleennmmeessii için zorla
getirilmelerine, fiiflli Etfal Hastane-
si’nden doktor Hanife Ak›no¤-
lu’nun da tan›k s›fat›yla zorla geti-
rilmesine karar verdi. Ayr›ca avukat
Tanay, Tuncay Özkan ve Adil Ser-
dar Saçan’›n da o s›rada tutuklu ol-
duklar›n› ve Engin’e yap›lan iflken-
ceyle ilgili duyumlar› nedeniyle ta-
n›k olarak mahkemede dinlenmesi-
ni talep ettiklerini söyledi. Bir son-
raki duruflma için 22 Temmuz 2009
tarihine gün verildi. 

HHaallkk CCeepphheelliilleerr
‹‹flflkkeenncceecciilleerriinn YYaakkaass››nn››
BB››rraakkmm››yyoorr

Halk Cepheliler, mahkeme tari-
hinden günler öncesinden yapt›klar›
eylemlerle, ça¤r›larla adalet istemle-
rini, katillerin pefllerini b›rakmaya-
caklar›n› gösterdiler. Mahkeme bo-
yunca da yine Bak›rköy Adliyesi
önünde beklerken adalet istemlerini,
katillerin cezaland›r›lmas› taleplerini
att›klar› sloganlar›yla, yapt›klar› ey-
lemlerle dile getirdiler. Bak›rköy Ad-
liyesi önünde beklerken ““FFeerrhhaatt’’››
VVuurraannllaarr EEnnggiinn’’ii KKaattlleeddeennlleerr CCee--
zzaallaanndd››rr››llmmaall››dd››rr AAddaalleett ‹‹ssttiiyyoo--
rruuzz”” yazan bir pankart aç›p Engin
Çeber ve Ferhat Gerçek’in resimleri-
nin oldu¤u dövizleri tafl›d›lar.

Burada Halk Cep-
hesi ad›na bir aç›kla-
ma yapan Nurzet Gü-
nal; Mersin Hapisha-
nesi’nde tutuklu olan
Mustafa Elelçi ve Te-
kirda¤ 2 No’lu Hapis-
hanesi’nde tutuklu
olan Mustafa De-
mir’in AKP’nin tecrit
uygumas› sonucunda
ööllddüükklleerriinnii anlatt›. 

Günal aç›klamada;
““AAKKPP iikkttiiddaarr›› yyaallaann
vvee ddeemmaaggoojjiiyyllee bbiizzii aallddaattmmaayyaa,, ööll--
ddüürrmmeeyyee ddeevvaamm eeddiiyyoorr.. HHaallkk››mm››zz......
BBiizz aaddaalleett iissttiiyyoorruuzz.. ((......)) FFeerrhhaatt’’››
vvuurraannllaarr››nn,, EEnnggiinn’’ii kkaattlleeddeennlleerriinn
cceezzaallaanndd››rr››llmmaass››nn›› iisstteemmeekk,, iiflflkkeenn--
ccee vvee kkaattlliiaammllaarraa dduurr ddeemmeekkttiirr.. EEll--
ççii vvee DDeemmiirr’’iinn kkaattiilllleerriinnddeenn hheessaapp
ssoorrmmaakktt››rr.. ((......)) HHaakkllaarr››mm››zz vvee öözz--
ggüürrllüükklleerriimmiizz iiççiinn,, bbaa¤¤››mmss››zz vvee ddee--
mmookkrraattiikk bbiirr üüllkkeeddee yyaaflflaammaakk iiççiinn
aaddaalleett iisstteeyyeelliimm.. ÖÖrrggüüttlleenneelliimm,,
mmüüccaaddeellee eeddeelliimm”” dedi. 

Eylemde; ““FFeerrhhaatt’’›› VVuurraannllaarr
EEnnggiinn’’ii KKaattlleeddeennlleerr CCeezzaallaanndd››rr››ll--
ss››nn,, AAddaalleett ‹‹ssttiiyyoorruuzz,, HHaallkk››zz HHaakk--
ll››yy››zz KKaazzaannaaccaa¤¤››zz”” sloganlar› at›l-
d›.

BBuu mmuu AAddaalleett??
AAddaalleett BBööyyllee mmii
SSaa¤¤llaannaaccaakk??

‹flkenceciler davan›n bafl›ndan
beri himaye edilmek istendi. ‹flken-
ceci sistem, tutuklamak zorunda
kald›klar› üç-befl gardiyana adeta
vermek zorunda kald›¤› “kurban”lar
gibi bakmaktad›r. E¤er bafl›ndan be-
ri, bir mücadele ve sahiplenme
olmasayd›, multemeldir ki, flu anda
iflkencecilerden tutuklu san›k bile
olmayacakt›. 

‹flkenceye s›f›r tolerans söylem-
leriyle iktidar olan AKP hüküme-
tinin Adalet Bakan› Mehmet Ali fia-
hin, suç üstü yakalanmalar›n›n so-
nucu, Engin’in ailesinden “özür di-
lerim” diyerek suçlar›n› hafifletme-
ye çal›flt›. Özürün ard›ndan En-
gin’in ölümünden sorumlu tutulan
19 gardiyan aç›¤a al›nd›. Bakan’in
özürü, gardiyanlar›n aç›¤a al›nmas›

sanki bir lütüfmufl gibi burjuva
medyada ve AKP’liler taraf›ndan
“bir ilk” denilerek adeta katliamla-
r›n› büyük bir erdemmifl gibi kendi-
lerini aklamak için kullanmaya ça-
l›flt›lar. Bunlar olurken de bir taraf-
tan, daha iflkenceciler yarg› önüne
ç›kart›lmadan aç›¤a al›nan 19 gardi-
yan tekrar görevlerine iade edildi. 

Himaye mahkemenin aç›lmas›y-
la sürdü. Adli T›p raporlar›nda, dok-
tor raporunda iflkence oldu¤u aç›kça
kan›tlanmas›na ra¤men Engin’in
katledilmesini savc› ““KKaasstteenn yyaarraa--
llaammaa ssuurreettiiyyllee ööllüümm”” olarak de¤er-
lendirebilmifltir. Bu flekilde iflkence-
ciler çok az bir ceza ve zaman afl›-
m›yla kurtar›lacakt›r. Ancak Engi-
n’in avukatlar›n›n yo¤un çabas› so-
nucunda mahkeme savc›n›n suç va-
s›fland›rmas›n› yanl›fl bulmufl ve
dava iflkence suçuyla aç›labilmifltir. 

‹çiflleri Bakanl›¤›n›n görevleni-
dirdi¤i müfettifller, “Engin Çeber’e
poliste iflkence yap›ld›¤›na dair bir
bulguya rastlanmad›” diyebilmifller,
Sar›yer Cumhuriyet Savc›l›¤›,
polisler hakk›ndaki soruflturmay›
gayri-ciddi yürütebilmifltir. 

Bak›n, hapishane yönetimi ifl-
kenceci personelini korumak için
neler yap›yor; sahte raporlar, düz-
mece tutanaklar haz›rlan›yor. Bilir-
kifliler sahte, yanl› raporlar düzenli-
yor. Adli T›p iflkencecilerin infazc›-
lar›n lehine çal›fl›yor... Bu mekaniz-
man›n neresinde adalet var? Bu me-
kanizmadan adalet ç›kar m›?

‹flkencecilere bu himaye oldu¤u
sürece iflkence biter mi? Bu mahke-
melerde Adalet yerini bulur mu?
Halk›n adalet özlemi diner mi? 
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Engin Çeber, 28 Eylül 2008 tari-
hinde Yürüyüfl dergisi satt›¤› gerek-
çesi ile gözalt›na al›nd›. Önce götü-
rüldü¤ü karakolda iflkenceye maruz
kald›. ‹flkence yapanlar hakk›nda
soruflturma açmas› gereken savc›l›k
polise mukavemet etti¤i gerekçesiy-
le tutuklanmas›n› talep etti. Engin
Çeber’in d›fl görünüflünde iflkence
gördü¤ü aç›k olarak anlafl›lmas›na
ve yine bu durumu kan›tlayan dok-
tor raporlar›na ra¤men hakim Engi-
n’i tutuklad›.

29 Eylül tarihinde Metris Kapal›
Hapishanesi’ne götürüldü¤ünde gi-
riflte jandarmalar taraf›ndan iflken-
ceye devam edildi. Hapishaneye
konulduktan sonra bu kez iflkence
s›ras› gardiyanlardayd›. Günlerce
süren iflkence sonucunda 7 Ekim ta-
rihinde hastaneye kald›r›ld› ve 10
Ekim tarihinde hastanede yaflam›n›
yitirdi.

Bugün dava dosyas›na yans›m›fl
tüm t›bbi raporlar, kamera kay›tlar›,
tan›k ifadeleri hatta bir k›s›m san›k-
lar›n beyanlar›, Engin’in iflkence
sonucu katledildi¤ini ortaya ç›kar-
m›flt›r. ‹flkenceciler bir kez daha su-
çüstü yakalanm›fllard›r. Suçüstü ya-
kalanan sadece iflkenceciler de¤il
ayn› zamanda iflkencenin art›k çok
gerilerde kald›¤›n› ve iflkenceye
hiçbir tolerans tan›nmad›¤› ileri sü-
ren iktidar olmufltur. Adalet Bakan›-
n›n özür dilemesi bu nedenledir.
Özür dileyerek Engin’in katledil-
mesindeki sorumluluklar›n› gizle-

meye çal›flm›fllard›r.

Oysa Engin’in katledilmesi süre-
cine dikkatle bakan herkes bu ola-
y›n münferit de¤il devlet politikas›-
n›n do¤rudan sonucu oldu¤unu gör-
mektedir. Düflünün Engin’in katle-
dilmesi sürecindeki görevlilere ba-
kal›m; doktorlar, gardiyanlar, polis-
ler, jandarmalar savc›lar ve hâkim-
ler liste uzay›p gidiyor. Bu foto¤ra-
fa bakan herkesin karfl›s›nda aç›k
flekilde gördü¤ü sorumlu; DDEEVV--
LLEETTTT‹‹RR..

Devletin sorumlulu¤u sorufltur-
ma ve süren dava sürecinde bir kez
daha anlafl›lm›flt›r.

Türkiye’de y›llard›r; sokaklarda,
da¤larda ve hapishanelerde insanla-
r›m›z› katledenler cezas›zl›k güven-
cesi içerisindedirler. Bu ülkede bafl-
ta polisler olmak üzere insanlar›m›-
z› katleden devlet görevlileri ço¤un-
lukla yarg› karfl›s›na ç›kar›lmam›fl-
t›r. Yarg› karfl›s›na ç›kar›lanlar ise
ya beraat ya zamanafl›m› yahut ko-
mik cezalarla korunmufllard›r. Bu
ülkenin baflbakanlar› ve bakanlar›
devlet için suç iflleyenlerin ellerinin
so¤utulmamas› gerekti¤ini aç›kça
ifade etmifllerdir.

Engin Çeber’in katledilmesin-
den sonra bafllayan adli süreç devle-
tin bu anlay›fl›n› hala sürdürdü¤ünü
göstermifltir. Engin’in katilleri belli
olmas›na ra¤men günlerce ifadeleri
dahi al›nmam›flt›r. Savc›l›k ifllenen
suç iflkence ile adam öldürme olma-
s›na ra¤men salt daha az hapis ceza-
s›n› gerektirdi¤i için kendi hukuku-
nu dahi ayaklar alt›na alarak sorum-
lular› kötü muamele de bulundukla-
r› gerekçesiyle tutuklam›flt›r. Hu-

kukçular›n barolar›n ve demokratik
kitle örgütlerinin yo¤un bask›s› üze-
rine bu durum düzeltilebilmifl ve ifl-
kence ile adam öldürmekten dava
aç›labilmifltir.

KAT‹LLERE 

B‹L‹RK‹fi‹ KKALKANI
Engin Çeber davas›nda yaflanan

son geliflmeler katillerin korunmas›
ve cezas›z b›rak›lmas› amac›n›n
sürdü¤ünü göstermektedir.

Engin Çeber’in öldürülmesinden
sorumlu olduklar› için 39 gardiyan,
3 müdür, 13 polis ve 1 doktor hak-
k›nda yarg›lama sürmektedir. Hâli-
haz›rda biri müdür olmak üzere top-
lam 6 san›k tutukludur. Tutuklu mü-
dür Fuat Karaosmano¤lu Engin Çe-
ber’in katledildi¤i 7 Ekim 2008 ta-
rihinde hapishaneden sorumlu kifli-
dir. Hapishane içi güvenlik kay›tla-
r›nda bu müdürün iflkence s›ras›nda,
ko¤ufl kap›s›nda durdu¤u Engin’e
yap›lan iflkenceyi yönlendirdi¤i an-
lafl›lmaktad›r. Yine Engin ile ayn›
ko¤uflta kalan bir adli bir tutuklu bu
müdürün yerde can çekiflen Engin’i
göstererek “Bundan sonra aya¤a
kalk›p, say›m vermeyen herkes bu
flekilde cezaland›r›lacak”  dedi¤ini
ifade etmifltir. Bu görüntüler ve be-
yan sonras›nda müdür hakk›nda
hem dava aç›lm›fl hem de tutuklan-
m›flt›r.

Yarg›laman›n bafl›ndan itibaren
Fuat Karaosmano¤lu ve avukat› gö-
rüntülerin dudak okuma uzman› bir
bilirkifliye gönderilerek müdür tara-
f›ndan tan›¤›n beyan etti¤i flekilde
söz söyleyip söylemedi¤inin tespit
edilmesini istemifllerdir. Mahkeme

Engin Çeber Davas›’nda
4. Duruflma

Halk Adaletsiz Kalmaz!

Halk›n Hukuk Bürosu Avukatlar›, 
Son Duruflmay› De¤erlendirdi:

‘‘EENNGG‹‹NN ÇÇEEBBEERR’’‹‹NN ‹‹fifiKKEENNCCEEDDEE
KKAATTLLEEDD‹‹LLDD‹‹⁄⁄‹‹ GGEERRÇÇEE⁄⁄‹‹NN‹‹
BB‹‹LL‹‹RRKK‹‹fifi‹‹LLEERR‹‹NN SSAAHHTTEE RRAAPPOORRLLAARRII ‹‹LLEE
DDEE⁄⁄‹‹fifiTT‹‹RREEMMEEZZSS‹‹NN‹‹ZZ’’



bunun üzerine Engin’in hapishane-
de son gün gördü¤ü iflkence s›ras›n-
da ko¤ufl kap›s› önünde çekilen gö-
rüntüleri bilirkifliye göndermifltir.
Bilirkifliden görüntülerin izlenerek,
Fuat Karaosmano¤lu’nun sarfettti¤i
sözlerin deflifre edilmesi istenmifltir.

HUKUK RREZALET‹ 1-
BB‹‹LL‹‹RRKK‹‹fifi‹‹ RRAAPPOORRUUNNUU ÖÖNNCCEE
MMAAHHKKEEMMEEYYEE SSUUNNAACCAA⁄⁄IINNAA
SSAANNIIKK AAVVUUKKAATTLLAARRIINNAA VVEE
MMEEDDYYAAYYAA SSUUNNUUYYOORR

Bilirkifli haz›rlad›¤› raporu mah-
kemeye sunaca¤› yerde 4 Haziran
2009 tarihinde önce iflkencecilerin
avukatlar›na daha sonra ise televiz-
yon kanallar›na sunuyor. Bilirkifli
bas›n dan›flman› ile birlikte kanal
kanal gezerek tarafl› ve gerçek d›fl›
haz›rlanan raporun yay›nlamas›n›
sa¤lamaya çal›fl›l›yor. Amaç raporu
dayanak göstererek müdürün haks›z
yere tutuklu oldu¤una yönelik ha-
berler yapt›rarak kamuoyunu yanl›fl
yönlendirmek. Böylece 8 Haziran
tarihinde yap›lacak duruflmada mü-
dürün tahliyesini sa¤lamak. Bunun-
la da yetinmeyen bilirkifli rapor ha-
z›rlanmas› için kendisine verilen
görüntüleri büyük bedeller karfl›s›n-
da bu televizyon kanallar›na satma-
ya çal›fl›yor. Durumdan flüphelenen
televizyonlar›n müdahil avukatlar›-
na haber vermesi üzerine rezalet
ortaya ç›kt›. Çünkü televizyonlar›n
haber müdürlerinin elinde bulunan
rapor henüz dava dosyas›nda yok.

HUKUK RREZALET‹ 2-
GGÖÖRRÜÜNNTTÜÜLLEERRDDEE MMÜÜDDÜÜRRÜÜNN
SSIIRRTTII DDÖÖNNÜÜKK OOLLMMAASSIINNAA VVEE
DDUUDDAAKKLLAARRIINNIINN GGÖÖRRÜÜNNMMEE--
MMEESS‹‹NNEE RRAA⁄⁄MMEENN DDUUDDAAKK
OOKKUUMMAA UUZZMMAANNIINNAA GGÖÖRREE
MMÜÜDDÜÜRR HH‹‹ÇÇ TTEEHHDD‹‹TT ‹‹ÇÇEERREENN
SSÖÖZZ KKUULLLLAANNMMAAMMIIfifi

Bu rezalet ortaya ç›kt›ktan sonra
ancak mahkemeye sunulan rapor in-
celendi¤inde durum tüm ç›plakl›-
¤›yla anlafl›l›yor. Çünkü haz›rlanan
rapor gerçekd›fl›.

Dava dosyas›nda bilirkiflinin in-
celeyerek rapor haz›rlamas› için ve-
rilen görüntülerde müdürün s›rt›n›n

dönük olmas›na, dudaklar›n›n gö-
rünmemesine hatta bafl›n›n ko¤ufl
içerisinde bulunmas›na ra¤men gö-
rüntüleri inceleyen bilirkifliye göre
san›k müdür tan›klar›n belirtti¤i
“Bundan sonra aya¤a kalk›p , say›m
vermeyen herkes bu flekilde ceza-
land›r›lacak” sözünü kullanmad›¤›n›
kesin olarak tespit ediyor. Bilirkifli-
nin uzmanl›k sahas›n›n dudak oku-
ma oldu¤u düflünüldü¤ünde san›¤›n
duda¤›n› görmeden böyle bir rapor
haz›rlamas›n›n mant›kl› bir izah›
yoktur. Bilirkifli san›¤›n s›rt›na baka-
rak duda¤›n› okumufl ve bahsi geçen
sözleri söylemedi¤ini rapora yazma
cüretini göstermifltir. Bu sahtekârl›¤›
anlamak için herhangi bir uzmanl›k
bilgisine sahip olmaya gerek yoktur.
Görme duyusunu kullanan herkes
aç›kl›kla bunu anlayabilecektir.

HUKUK RREZALET‹ 3-
DDUUDDAAKK OOKKUUMMAA
UUZZMMAANNIINNAA GGÖÖRREE MMÜÜDDÜÜRR
ÇÇOOKK RRAAHHAATT GGÖÖRRÜÜNNÜÜYYOORR,,
TTEEHHDD‹‹TT EEDDEENN KK‹‹fifi‹‹ BBUU
KKAADDAARR RRAAHHAATT OOLLMMAAZZ

Bilirkifli b›rak›n tarafs›z ve ba-
¤›ms›z olmay› adeta müdür san›k
Fuat Karaosmano¤lu avukatl›¤›na
soyunmufltur. Mahkeme bilirkiflinin
görüntüleri izleyip salt müdürün
sarf etti¤i sözlerin deflifrasyonunu
yapmas›n› istemesine ra¤men bilir-
kifli san›¤›n davran›fllar›n› de¤erlen-
direrek müdürün suçsuz oldu¤u ka-
naatine varm›flt›r. Bilirkifli haz›rla-
d›¤› raporda müdürün oldukça rahat
hareketlerde bulundu¤u, kollar›n›n
arkadan ba¤layarak yürüdü¤ü, yü-
zündeki mimiklerin oldukça yumu-
flak oldu¤u gerekçesiyle bu görün-
tünün tehdit eden birisine ait olama-
yaca¤›n› dolay›s›yla müdürün iddi-
anamede bahsedilen sözleri söyle-
mesinin mümkün olmad›¤›n› belirt-
mifltir. Bilirkifli o denli akl›n› mant›-
¤›n› ve insanl›¤›n› yitirmifltir ki ra-
poruna bunlar› yazabilmifltir. Hak-
k›nda rapor haz›rlad›¤› adam›n o
hapishanenin müdürü oldu¤unu, ha-
pishaneyi kendi egemenlik sahas›
olarak gördü¤ünü, her türlü insanl›k
d›fl› bask› ve dayatmaya boyun e¤il-

mesini ö¤ütledi¤i, yasalarda bulun-
mayan bir flekilde zorla ayakta sa-
y›m almaya çal›flt›¤›n› ve Engin’in
bu onursuzlu¤a direndi¤i için katle-
dildi¤ini de unutmufltur. Yine bil-
memektedir ki bu ülkede insanlar›-
m›z iflkence görürken, öldürülürken
ve yak›l›rken katilleri kahkahalar
at›yordu.

AÇGÖZLÜLÜKLER‹ VVE
AHLAKSIZLIKLARI
NEDEN‹YLE SSUÇÜSTÜ
YAKALANDILAR

Bu raporun gerçekd›fl› haz›rlan-
d›¤› 8 Haziran 2009 tarihinde yap›-
lan duruflmada bir kez daha aç›¤a
ç›kt›. Tan›k olarak dinlenen ve En-
gin ile ayn› ko¤uflta kalan fiükrü Ze-
ren müdürün ko¤ufl kap›s›ndan ka-
fas›n› uzatarak ve yerde yatan En-
gin’i göstererek “Bundan sonra aya-
¤a kalk›p, say›m vermeyen herkes
bu flekilde cezaland›r›lacak” dedi¤i-
ni bir kez de mahkeme huzurunda
tekrar etti. Ve bu sözü söyleyen mü-
dürü salonda teflhis etti. Tan›¤›n bu
beyan› görüntülerle bire bir uyuflu-
yordu. Çünkü görüntülerde müdür
kafas›n› ko¤ufl kap›s›ndan uzatarak
içeriye bir fleyler söylüyordu. Böy-
lece bu görüntüleri hiç izlememifl,
böyle bir olana¤› bulunmayan tan›-
¤›n beyan›n›n ne kadar gerçek oldu-
¤u anlafl›ld›.

Engin’in katilleri bu kez gerçek-
d›fl› bir bilirkifli raporu ile korunma-
ya çal›fl›ld›. Açgözlülükleri ve ah-
laks›zl›klar› nedeniyle suçüstü ya-
kaland›lar. Mahkeme raporu dikka-
te almayarak san›klar›n tutuklu hal-
lerinin devam›na karar verdi. Kufl-
kusuz bunda halk›n adalet mücade-
lesinin katk›s› büyüktü. Bu olay ka-
tillerin cezaland›r›lmas› için de-
mokratik muhalefetin ve adalet iste-
minin durmaks›z›n ve azalmaks›z›n
›srarla sürdürülmesi gerekti¤ini he-
pimize bir kez daha gösterdi. Bugün
dünden daha fazla hepimize görev-
ler düflüyor. Bu görev, Engin’in ka-
tilleri için ADALET ‹ST‹YORUZ
fliar›n› her yerde okulda, sokakta,
fabrikada ve mahkeme salonlar›nda
daha güçlü yükseltmektir.
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Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Der-
ne¤i (ÇYDD), polis taraf›ndan ba-
s›ld›¤›nda, burjuva medyadan libe-
ral, solcu ayd›nlara, Avrupa Birlik-
çilerden CHP’ye, çeflitli meslek ku-
rulufllar›na kadar bir çok kesim,
aya¤a kalkt›. 

Nas›l olurdu, ÇYDD gibi bir ku-
ruma nas›l bask›n düzenlenir, oras›
nas›l öyle talan edilirdi? Ve nas›l
olurdu da ÇYDD gibi bir kurumun
baflkan›n›n evi aran›rd›?

K›sa bir süre geçti aradan; polis
bu kez KESK binas›na bask›n yapt›.
O gün sesini yükseltenlerin hiçbiri-
nin sesi duyulmad› KESK’e yönelik
sald›r›da. ÇYDD’de canl› yay›nlarla
bask›nlar› teflhir eden burjuva med-
ya, KESK’e yönelik sald›r›y› b›rak›n
teflhir etmeyi, görmezden geldi.

Bu sadece son bir örnekti; bu
““iikkiillii”” yaklafl›m y›llard›r sürer.
Sendikalara, devrimci bas›n›n büro-
lar›na, TAYAD gibi demokratik kit-
le örgütlerine farkl›, ÇYDD gibi ör-
gütlenmelere ise farkl› politikalar
uygulan›r. Türkan Saylan’›n yafl›,
hastal›¤› gibi konulardaki “standart-
lar›” da o farkl›l›¤› yans›t›r. 60-70
yafl›ndaki tutsak yak›nlar›n›n TA-
YAD binalar›ndan kafalar› gözleri
yar›la yar›la merdivenlerden sürük-
lenerek gözalt›na al›nmas›, K›z›lay
meydan›nda coplanmas›, nedense
söz konusu kesimlerde ayn› “duy-
gusal” etkiyi yaratmaz. 

Yasall›ksa hepsi yasald›r. “Kamu
yarar›”ysa, hepsi “kamu yarar›-
na”d›r; kim tersini iddia edebilir?
Dernek, demokratik kitle örgütü ol-
ma vasf›ysa, ayn›! O halde bu ffaarrkk--
ll››ll››¤¤›› yaratan nedir?

Oligarflinin bir çok kesiminin
ÇYDD’ye sahip ç›k›fl›nda, oligarfli
içi laiklik-fleriat çerçevesinde süren
iç çat›flman›n da bir pay› vard› kufl-
kusuz; fakat burjuvazinin ÇYDD’yi
sahipleniflinin bunun da ötesinde bir
anlam› vard›r. Bu anlam, yukar›da

sözünü etti¤imiz farkl›l›¤› da yara-
tan unsurdur. 

Bugün iktidar›n ÇYDD’ye ve
onun vefat eden baflkan› Türkan
Saylan’a yönelik bask›lar›, yan›lt›c›
bir görünüm yarat›yor olsa da, esas
olarak ÇYDD gibi kurumlar, düzen-
le ççaatt››flflmmaass›› oollmmaayyaann,, tam tersine,
düzene çok yönlü yarar› dokunan,
düzenin ççeelliiflflkkiilleerriinnii yyuummuuflflaattmmaa
ifllevi gören kurumlard›r. 

ÇYDD’nin ve Türkan Saylan’›n
“k›z çocuklar›yla” ilgili faaliyetleri,
sisteme karfl›t de¤il, tersine sistemi
güçlendiren nitelikteki faaliyetler-
dir. Burjuvazinin s›n›f bilincinden
kimsenin flüphesi olmasa gerek ve
e¤er burjuvazi, ÇYDD’yi, Saylan-
lar’› y›llard›r bu kadar güçlü bir fle-
kilde sahipleniyor, onlar›n propa-
gandas›n› yap›yorsa, bunda kendi
ç›kar› oldu¤u tart›flmas›zd›r. 

Düzen kimseyi bofluna övmez,
kimseyi bofluna s›rt›nda tafl›maz. 

1989 y›l›nda kurulan, 96 yerde
örgütlenip flubeler açan ÇYDD, bu-
güne kadar sistemin hiçbir engelle-
mesine, bask›s›na maruz kalmam›fl-
t›r. Ülkemizde ba¤›ms›zl›ktan, de-
mokrasiden, adalet ve eflitlikten ya-
na olup da bask›ya, engellemeye
maruz kalmayan herhangi bir de-
mokratik kitle örgütü yoktur. Mese-
la TAYAD da ÇYDD’den birkaç y›l
önce kurulmufltur (fiubat 1986). O
günden bu yana kaç kez kapat›ld›
TAYAD, binalar› kaç kez polis bas-
k›n›na u¤rad›?..  

Öyleyse, ÇYDD’nin demokratl›-
¤›nda da, ça¤dafll›¤›nda da sorgu-
lanmas› gereken bir yan vard›r. Bu
sorgulama ÇYDD gibi kurumlar›n
faaliyetlerinde ““ggöözzüü kkaappaall››””
oolluummlluulluukkllaarr ggöörreennlleerr aaçç››ss››nnddaann
daha da zorunludur. 

“Ne var iflte, okula gidemeyen
k›zlar›m›z› okutuyor, bunun neresi
kötü?” diye sorulabilir. Böyle düflü-
nenler de kuflku yok ki az de¤ildir;

ve iflte tuzak da bu sorudad›r. 

“Bizi sömürdü¤ünüz, 
yoksul, cahil 
b›rakt›¤›n›z için 
teflekkürler”

ÇYDD, “devlet kat›nda” Milli
E¤itim Bakanl›¤›’ndan Kültür Ba-
kanl›¤›’na, Çocuk Esirgeme Kuru-
mu’ndan yerel mülki amirlere kadar
devletin, iktidarlar›n tüm kurumla-
r›yla ortak çal›fl›r y›llard›r. Sabanc›
Holding’den Do¤ufl Grubu’na, ‹fl
Bankas›’ndan Turkcell’e, Erics-
son’dan Do¤an Holding’e kadar te-
kellerden, emperyalist kurumlardan
destek al›r. Bir çok faaliyetlerine bu
tekeller “sponsor” olur. Peki onlar
niye destekler ÇYDD’yi?

K›z çocuklar›n› okutsun diye mi?

Ama zaten k›z çocuklar›n› okul-
suz b›rakan bizzat onlar de¤il mi?

Düzenin STÖ’lerle DKÖ’lere
karfl› tavr›n›n farkl›l›¤›n›n s›rr› bir
yerde bu sorunun cevab›ndad›r. 

K›zlar› okutmak için seferberlik-
ler düzenlenirken, k›zlar› okulsuz
b›rakan, ailelerini cahil b›rakan›n,
ÇYDD’ye “sponsorluk”  yapan te-
keller oldu¤u perdelenir. Daha da
ötesi, ÇYDD, yoksul ve okulsuz b›-
rak›lan k›z çocuklar›n› tekellere
minnattar hale getirmenin arac›l›¤›-
n› yapar. Yani adeta okula gönder-
dikleri k›zlara, “bizi sömürdü¤ünüz,
bizi bu hale getirdi¤iniz için teflek-
kür ederiz” dedirtirler. 

Sabanc›lar, bir k›z yurdu yap›m›
için 200 torba çimento, 50 k›z çocu-
¤unun okutulmas› için burs verdiler
diye, iiyyiilliikk mmeellee¤¤ii ilan edilir bunlar
taraf›ndan. Asl›nda o k›z çocuklar›-
n› o halde b›rakan›n, onlar› yoksul-
laflt›ranlar›n, gerekti¤i kadar yurtlar
yap›lmamas›n›n sorumlusunun Sa-
banc›lar, Do¤anlar oldu¤u perdele-
niyor. Oysa o çimentoyu veren so-
rumlu zaten bundan.

Say›: 184 13DKÖ

Düzenin Sevgili STÖ’leri 
Ve Lanetli DKÖ’leri



STÖ’lerin üstlendikleri rol flimdi
çok daha aç›k de¤il mi? Böyle bir
sonucu, hiçbir tekel, hiçbir propa-
ganda mekanizmas›yla sa¤layamaz.
Düzenin onlar› bu kadar sevmesinin
nedeni de budur. 

Çocuklar› “okulsuz, ›fl›ks›z b›ra-
kan” kim? Türkan Saylan’›n bafl yar-
d›mc›s›, “e¤itim gönüllüsü” Tijen
Mergen’in temsil etti¤i tekelci burju-
valar de¤il mi? ‹flte, bu sorunun so-
rulmamas›n› sa¤lar STÖ’ler.
ÇYDD gibi kurumlar›n faaliyetleri
bunu engelleyen  bir rol oynarlar. 

Onlar›n çizdi¤i toplum modelin-
de insanlar, sömürenler-sömürülen-
ler, ezenler-ezilenler diye, burjuvazi
emekçiler diye de¤il de, ““vviiccddaannll››
iinnssaannllaarr,, vviiccddaannss››zz iinnssaannllaarr”” diye
ayr›l›yor. 

Vicdanl› insanlar ço¤al›nca top-
lumdaki bütün sorunlar da çözül-
müfl olacak!!! 

Türkiye’de e¤itimin y›¤›nla so-
runu vard›r. Binlerce genç okulsuz-
dur ama bunun sorumlusu sistem
de¤ildir. Sorumlu, kötü ve cahil ba-
balar, gaddar feodal kurallar, kötü
çevrelerdir... Haliyle Saylan gibi
“idealist”ler de, da¤ tafl dolafl›r o
masum genç k›zlar› bu bask›dan
kurtar›rlar.Sistem, Saylanlar ile e¤i-
tim sorunun üstünü örterek, paral›
e¤itim sorununu bir kenara koyarak
ham hayaller yarat›r. Yani 3 tane da-
ha Türkan Saylan ç›ksa tüm sorun-
lar çözülecektir.. 

K›sacas›, kitlelerde sorunlar›n›n
““ddüüzzeenn iiççiinnddee ççöözzüülleeccee¤¤ii!!”” umudu
ve beklentisini yaratmakt›r as›l mis-
yonlar›. 

Demokratik Kitle Örgütleri ile,
burjuvazinin
Sivil Toplum

Örgütleri aras›ndaki farklardan biri
de budur. Demokratik kitle örgütle-
ri, e¤er reformizme teslim olmam›fl-
sa, ba¤›ms›zl›k, demokrasi mücade-
lesinde sistemle ister istemez çat›fl-
ma içindedirler. Temsilcisi oldukla-
r› halk kesimlerinin ç›karlar›n› sa-
vunmak için, sistemle çat›flmaktan
da, sistem d›fl›n› alternatif olarak
göstermekten de çekinmezler.

Ba¤›ms›z görünümlü
ama ba¤›ml› 

STÖ (Sivil Toplum Örgütleri),
bizim kavram›m›z de¤ildir. Burju-
vazinin belli türdeki kurumlar› ta-
n›mlamak için kulland›¤› bir kav-
ramd›r. (Bu yaz›da bu nedenle, on-
lar› kendilerinin kulland›¤› bu kav-
ramla ifade ettik.) Tan›m›n ““ddeevvlleett--
tteenn,, hhüükküümmeettlleerrddeenn,, bbaaflflkkaa ggüüççlleerr--
ddeenn bbaa¤¤››mmss››zz”” olmay› dile getirdi¤i
iddia edilir, oysa gerçek tersidir.
Gerek uluslararas› çapta, gerek ulu-
sal çaptaki STÖ’ler, devletlerle, hü-
kümetlerle içiçedirler; düzenin bir
parças›d›rlar. Bu ba¤›n dolayl› ol-
mas› önemli de¤ildir. STÖ’ler her-
fleyden önce, politik olarak, düflün-
cede ve davran›flta devletlerin, hü-
kümetlerin çizdi¤i s›n›rlar içinde-
dirler. Çeliflkileri keskinlefltiren de-
¤il, yumuflatan bir ifllev görürler.
Düzene muhalefet ediyor gözükür-
ken, düzeni güçlendirirler. Bu yüz-
den de ayn› ÇYDD örne¤inde oldu-
¤u gibi, dünyan›n hemen her yerin-
de tekeller taraf›ndan desteklenir,
finanse edilirler. 

Bu tür örgütlülükler, burjuvazi-
nin sorunlar›n sistemin kendisinde-
ki kaynaklar›n› gizlemek için ortaya
att›¤› “herfleyin bafl› e¤itim” gibi
sloganlar›n, yoksulluk, evsizlik,
e¤itimsizlik, sa¤l›k hizmetlerinden

mahrum olma gibi asl›nda onmil-
yonlar›n sorunu olan sorunlar› bbii--
rreeyysseell vveeyyaa kk››ssmmii olarak çözmeye
yönelik kampanyalar›n sürdürücüsü
ve tafleronudurlar. 

ÇYDD de DKÖ, TAYAD da
DKÖ ise farkl›l›k neden? Tekelci
burjuvalar, gazetelerini televizyon-
lar›n› ÇYDD’lerin hizmetine sunar-
ken, TAYAD ayn› medyada kolay
kolay yer alamaz, sesini duyura-
maz. Neden? Biri el üstünde tutulur,
öteki sürekli “gözetim” alt›nda.
Neden? Her sorunun bir cevab› var-
d›r elbette ve o cevap da fludur: Dü-
zene tabi olmayan, ekonomik de-
mokratik haklar›n›, özgürlüklerini,
düzenden söke söke almay› savunan
ve uygulayan demokratik kitle ör-
gütleri, düzenin zulmüne, terörüne
maruz kal›rken, onlar iflte bu yüz-
den el üstünde tutulurlar. 

Faflist devletle, iflbirlikçi 
tekellerle içiçe bir 
‘ça¤dafll›k’

ÇYDD’nin en bilinen kampan-
yalar›ndan biri ““bbaabbaa bbiizzii ookkuullaa
ggöönnddeerr!!”” kamyanyas›d›r. Tüm ça-
l›flmalar›n› yo¤unlaflt›rd›klar› konu-
larda bile, gerçekleri aç›¤a ç›karan
bir tutumlar› yoktur. Mesela bu
kampanyada ““KKaarrddeelleenn AAyyflfleelleerr””
neden o haldedirler, sorgulamazlar. 

Bu kampanyay› yürütürken de,
hedefe “cahil”, “gaddar” ana-baba-
lar› koydular. Savafl›lacak düfl-
man(!) onlard›. Peki 80 y›ll›k bir
cumhuriyette ana-babalar›n hala o
cehalette kalmas›n›n, 80 y›ll›k bir
devlette o feodal yap›n›n ve gele-
neklerin sürmesinin sorumlusu kim-
di?.. Ba¤›ml› olduklar› oligarflik
güçler, bu sorunun sorulmas›n› iste-
medikleri için, ÇYDD’nin “ay-
d›n”lar› da bu soruyu sormaz ve
sordurmazlar. 

Sorun gençlerimizin ““ee¤¤iittiimm
hhaakkkk››””na kavuflturulmas› ise, bu-
gün e¤itimin h›zla paral› hale geti-
rilmesiyle de milyonlarca gencimiz
e¤itim hakk›ndan yoksun kalm›yor
mu? Fakat ÇYDD, hiçbir yerde
““ppaarraall›› ee¤¤iittiimm””den de söz etmez,
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Türkan SSaylan’›n yyafl›, hhastal›¤› ggibi
konulardaki ““standartlar›” dda oo ffarkl›l›¤›

yans›t›r. 660-70 yyafl›ndaki ttutsak yyak›nlar›n›n
TAYAD bbinalar›ndan kkafalar› ggözleri yyar›la

yar›la mmerdivenlerden ssürüklenerek ggözalt›na
al›nmas›, KK›z›lay mmeydan›nda ccoplanmas›,

nedense ssöz kkonusu kkesimlerde aayn›
“duygusal” eetkiyi yyaratmaz. 



buna karfl› bir mücadele içinde yer
almaz. 

Feodal gelenekler nedeniyle
çocuklar›n okutulmamas›na hay›r,
ama yyookkssuulllluukk nneeddeenniiyyllee ookkuuttuull--
mmaammaallaarr››nnaa sseess yyookk.... ‹flte böyle
bir tutars›zl›k tablosudur ÇYDD
gibi kurumlar›n konumlar›. Çünkü
yoksullu¤u gündeme getirdiklerin-
de, kendilerine sponsor olan Koç-
lar, Sabanc›lar, Do¤anlarla çat›fl-
mak durumunda kalacaklar, o za-
man da “ba¤›fllar” kesilecektir. 

Tekellerden sistemi aklama
karfl›l›¤›nda ald›klar› ba¤›fllarla, 5-
10 bin ö¤renciye burs verilmesi,
milyonlarca gencin yoksulluk ne-
deniyle okuyamad›¤› bir ülkede,
göstermelik olmaktan öteye geçe-
bilir mi?.. Elbette burada çok daha
temel ve önemli bir soru daha ç›k›-
yor: Faflist devletin kurumlar›yla,
iflbirlikçi tekellerle birlikte nas›l
“ça¤dafll›k” mücadelesi verilir?
Çünkü emperyalizm, faflizm, oli-
garfli, insanl›¤›n 20 as›rl›k birikim-
leri demek olan ça¤dafll›¤›n bafl
düflman›d›r. 

Ülkesi halk› için birfley 
yapmak isteyenlerin yeri
STÖ’ler de¤il, DKÖ’lerdir

STÖ’ler ““aatt ggöözzllüü¤¤üü”” takm›fl
kurumlard›r. Demokratl›klar›n›,
duyarl›klar›n›n s›n›r›n› da o göz-
lüklerin gösterdi¤i alan belirler.
Gözlü¤ü takan burjuvazidir, flun-
larla ilgilen, flunlarla ilgilenme di-
ye s›n›rlar› çizmifl, küçük burjuva
kesimler taraf›ndan da bu s›n›rlar
kabul edilmifltir. Demokrasiden,
insan haklar›ndan sözeden say›s›z
STÖ’nün ülkemizde yaflanan anti-
demokratik uygulamalar›, insan
haklar›n› ayaklar alt›nda çi¤neyen
katliamlar› nas›l görmezden geldi-
¤ini biliriz. 

Bu ülkenin hapishanelerindeki
tecrit nedeniyle 7 y›lda tam 122 in-
san ölürken, ne ça¤dafll›k, ne feo-
dal gelenekler, ne devletin insan
haklar›n› ihlal etmesi, hiçbir fleyi
görmediler. ÇYDD de görmezden
gelenlerden, aç›kças› korkup uzak

duranlardand›r. ÇYDD’nin yöneti-
cileri üzerine flimdi “y›lmaz bir sa-
vaflç›” güzellemeleri yapmalar›na
aldanmas›n kimse; burjuvazi arka-
lar›ndayken “y›lmaz savaflç›”d›r-
lar. Sistemle çat›flma noktas›nda ne
y›lmazl›ktan, ne savaflç›l›ktan eser
kalmaz. Ulucanlar katliam›na b›ra-
k›n tav›r almay›, katliam›n resim-
lerini dernek binalar›nda bulundur-
maya dahi korktuklar›na tan›k ol-
du¤umuz bir tarih üzerinden söy-
lüyoruz bunlar›. 

S›n›flar mücadelesinde kendile-
rini ço¤u kez “tarafs›z”, “partiler
üstü”, “siyaset üstü” gibi kavram-
larla ifade ederler. Ama hepsi bir
aallddaattmmaaccaa olman›n ötesine geç-
mez. Tarafl›d›rlar, siyasetin göbe-
¤indedirler. TTaarraaffllaarr›› da, flaflmaz
bir flekilde ddüüzzeenniinn ttaarraaff››dd››rr..  

Bu kurumlar, okula gönderil-
meyen k›zlar› okutmak, töre cina-
yetlerine karfl› ç›kmak, ba¤›ml›lar›
tedavi etmek, çevre sorunlar›nda
mücadele etmek gibi alanlarda fa-
aliyet yürütürken, bu konularda
duyarl› çok say›da idealist insan›
da bünyelerine al›rlar. Bu idealist
insanlar, bir yerde onlar›n konu-
munu, rolünü perdeleyen bir ifllev
görürler. Onlar sayesinde topluma,
onlar›n tüm faaliyetlerinin gerçek-
ten de “idealistçe”, hiçbir ç›kar gö-
zetmeden yürütülen faaliyetler ol-
du¤u imaj› verilir. Ama idealistler,
yukar›da ortaya koydu¤umuz tab-
loyu görmek zorundad›rlar. Haklar
ve özgürlükler için, ülkemizin ve
halk›m›z›n gelece¤i için mücadele
etmek isteyenlerin yeri, STÖ’ler
de¤il, ddeevvrriimmccii bbiirr bbaakk››flfl aaçç››ss››nnaa
ssaahhiipp DDKKÖÖ’’lleerrddiirr.. 

STÖ’ler, ne e¤itim, ne çevre, ne
nükleer silahlar, ne hapishaneler,
ne baflka hiçbir konuda, o sorunun
çözümüne yönelen bir perspektifin
sahibi de¤illerdir ve olamazlar; on-
lar sorunu sadece en fazla “törpü-
ler”ler. BBüüttüünn oollaarraakk çözümden
uzaklaflt›r›p, her yan›n› hastal›k
sarm›fl orman› gözlerden gizleyip,
tek tek a¤açlar›n tedavisiyle u¤rafl-
t›r›rlar. Harcanan enerjiye, eme¤e
yaz›k olur.

Say›: 184 15DKÖ

KARS'TA POL‹S BASKISI
PROTESTO ED‹LD‹

6 Hazi-
ran günü
K a r s ' ’ t a
G e n ç l i k
Derne¤i Gi-
riflimli  ve
baz› yurtse-
ver ö¤renci-
lere yönelik
polis bask›-
s›, taciz ve
tehdidi hak-
k›nda Kars Gençlik Derne¤i Girifli-
mi-S›n›f Dergisi- DGH -YDG ve
YDG-M bir eylem yaparak polis bas-
k›s›n› protesto ettiler. ‹lk olarak Kars
E¤itim-Sen'in önünde  toplanan yak-
lafl›k 100 kifli açt›klar› “Bask›lar Bi-
ziY›ld›ramaz " pankart› ve dövizlerle
Gündo¤du Marfl›’n› söyleyerek yürü-
yüfl yapt›lar. Polisin yo¤un y›¤›nak
yapt›¤› görülürken okunan aç›klama-
da polisin ve ö¤renci yurdundaki bas-
k›lar›n faflizmin sindirme politikas›
oldu¤u vurgulanarak “düzenlenecek
herhangi komplo ve tutuklamalardan
baflta Kars Emniyet Müdürlü¤ü ve
yurt yönetimi sorumludur" denildi.
Eylemde s›k s›k "Bask›lar Bizi y›ld›-
ramaz, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z” sloganlar› at›ld›.

Eylemin ard›ndan toplu halde
KESK'e yap›lan sald›r›lar› protesto
etmek için Kars Adliyesi önünde ça-
d›r açan KESK'liler ziyaret edildi.

Erzincan’da Ö¤renim
Y›l› Sonu Pikni¤i

Erzincan Gençlik Derne¤i 7 Hazi-
ran’da; Erzincan’›n Ergan Köyü’nde
y›l sonu pikni¤i düzenledi.

Yar›flmalar›n düzenlenip çevre ge-
zisinin yap›ld›¤› piknikte ÖSS sorunu
üzerine sohbet edildi. Daha üniversi-
te giriflinde ö¤rencilere istemedikleri
halde yap›lan arama ve psikolojik
bask›lar konulubir skeç oynand›.
Çevredeki köy sakinleri de ö¤rencile-
rin sergiledi¤i skeci izledi ve onlar›
köye davet ettiler.
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Karfl›yaka’n›n CHP’li Belediyesi 1 May›s
günü 290 iflçiyi, iflten att›. ‹flçiler 1 May›s’tan
bu yana direniyorlar. Belediye’nin flantiye-
sinde eflleri, çocuklar›yla birlikte iflyerini terketme-
me eylemi yap›yorlar. Yürüyüfller yapt›lar. Miting
yapt›lar. Aç›klamalar yapt›lar. ‹flimize dönene kadar
direnece¤iz diyorlar... 

CHP’li Belediye Baflkan› Cevat Durak, direniflin se-
sini duymazl›ktan geliyor. Duymuyor, görmüyor. ‹fl-
çileri flantiye d›fl›na atmak için polisi sald›rt›yor.

Karfl›yaka Belediyesi, iflten atmay› kendince hakl›
göstermeye çal›fl›yor. Kent A.fi. tafleron bir firma, iha-
leyi kaybediyor. Kent A.fi. iflçisi de bundan dolay› ifli-
ni kaybetmifl oluyor. Belediyenin aç›klamas› bu. Kent
A.fi. örne¤i bugüne kadarki yüzlerce örnekten sade-
ce biri. Bu örnek, tafleronluk sistemini ve bunun
emekçilere verdi¤i zarar› gözler önüne seriyor.

Tafleronluk resmi kurumlarda oldukça yayg›nlafl-
m›fl bir sistem. Baflta temizlik ve fen iflleri olmak
üzere belediyelerin do¤rudan kendilerinin kadrolu
iflçileriyle yapt›¤› ifller, art›k ya belediyenin kendi
kurdu¤u ya da belediye d›fl›ndan bir tafleron flirke-
te yapt›r›l›yor. Belediyeler böylece belli bir güven-
ceye sahip kadrolu iflçiler yerine, ifllerini çok büyük
oranda tafleron iflçilere yapt›r›yor. 

Tafleronluk sistemi emekçilere yönelik sald›r›n›n
ifadesidir. Çünkü:

- Tafleronlarda ücretler daha düflüktür.

- Tafleron firma ihaleyi kaybetti¤inde –Kent A.fi.
örne¤indeki gibi– iflçiler de ifllerini kaybetmifl olu-
yor. Tafleron iflçilerin ifl güvencesi, en iyi flartlarda
ihale süreciyle s›n›rl›d›r.

- Tafleron iflçilerin çal›flma koflullar› kurals›zl›klar-
la doludur. E¤er sendika iyi bir toplu sözleflme ya-
p›p iflçilerin haklar›n› sahiplenmemiflse iflçilerin ça-
l›flma süreleri, yapt›klar› ifller tümüyle keyfiyete
ba¤l›d›r. Haklar› k›s›tl›d›r. Bayram, cenaze, do¤um
gibi özel izinleri yoktur. Çal›flma saatleri standartla-
r›n çok üstündedir. Tafleron firman›n iflçileri müca-
deleleriyle kimi haklar kazanm›fllarsa e¤er, tafleron
firma ihaleyi kaybetti¤inde kazan›lan haklar da
kaybediliyor. 

- Tafleronlukta iflçinin iflini kaybetmesi ayn› za-
manda örgütlülü¤ünü de kaybetmesi anlam›na
geliyor. Bu da flu demek oluyor; e¤er iflçiler örgüt-
lenmeye, sendikalaflmaya çal›fl›rsa pekçok güven-
ceden yoksun oldu¤u için iflten at›lmakla tehdit
ediliyor. Dolay›s›yla örgütsüzlük dayat›l›yor. Örgüt-
lenme karfl›s›nda patronlar›n sald›rganl›¤›, iflten at-
ma tehditleri ve atmalar› sadece tafleronlarla da s›-
n›rl› de¤ildir elbette. Ancak tafleronlarda bu durum
çok daha kolayd›r.

- Tafleronluk, iflçiler aras›nda rekabeti yaratarak
iflçiyi iflçinin karfl›s›na ç›kar›r. Kent A.fi. örne¤indeki
gibi, 290 Kent A.fi. iflçisi iflini kaybederken, ayn› ifli
ihaleyi kazanan yeni özel firman›n iflçileri yapacak
flimdi. Karfl›yaka Belediyesi diyor ki “biz kimseyi ifl-
ten atm›yoruz, gitsin iflçiler yeni özel firman›n alt›n-
da çal›fls›n”. Elbette bu bir aldatmacad›r. ‹flçilerin ye-
ni bir firmada çal›flmas› yeni bir sözleflme anlam›na
gelmektedir. O ana kadar kazan›lan haklar kaybe-
dilmifl, yeni bir sözleflme ve çal›flma koflullar› daya-
t›lm›fl olur iflçilere. Ve kaç iflçinin al›n›p al›nmayaca-
¤› özel firman›n keyfine ba¤l›d›r.

- Tafleronluk, iflçilerin baflta ifl güvencesi ve ör-
gütlenme hakk› olmak üzere tüm haklar›na sald›r›-
n›n ad›d›r.

Karfl›yaka Belediyesi Kent A.fi. iflçileri, ifllerini ge-
ri isterken tafleronlu¤a karfl› direniyorlar. Dire-
nifl iflçilere dostu da düflman› da gösteriyor. Ve iflçi-
ler nas›l kazanacaklar›n› da ö¤renecekler direniflle-
riyle. Direniflin motoru her direniflte oldu¤u gibi biz-
zat direnen iflçilerin kendileridir. Direnifle olan des-
tek, ancak böyle varolabilir ve büyür.

CHP’si, AKP’si, DSP’si, MHP’siyle emekçi için hepsi
birdir... ‹flte sosyal demokrat hatta “sol” diye nitele-
nen CHP’li Belediyenin iflçi düflman› yüzü. Emekçiler
düzen partilerine güvenerek, onlar›n kendi haklar›-
na sahip ç›kaca¤›n›, koruyaca¤›n› düflünerek hare-
ket etmemeleri gerekti¤ini bu örnekle bir kez daha
görüyorlar.

Bizleri kurtaracak olan kendi kollar›m›zd›r!

Devrimci ‹flçi
Hareketi

Kent A.fi. Direnifli
Ve Tafleronluk

E-Kart’da iflçi k›y›m›
sürüyor

Eczac›bafl›/E-Kart fabrikas›nda
Bas›n-‹fl Sendikas› üyesi 6 iflçi daha
iflten at›ld›. Böylelikle 16 Haziran
2008’de greve bafllanmas›ndan bu-
güne iflten at›lanlar›n say›s› 24’e

yükseldi. Bas›n-‹fl Sendikas› Genel
Baflkan› Yakup Akkaya yapt›¤›
aç›klamada, “Tüm yarg› kararlar›na
ra¤men E-Kart yönetiminin yapt›k-
lar› iflçi, sendika, toplu sözleflme
düflmanl›¤›ndan baflka bir fley de-
¤ildir.” diyerek, Eczac›bafl› Grubu-
na ba¤l› iflyerlerinde örgütlü olan

TTüürrkk MMeettaall,, ÇÇiimmssee--‹‹flfl vvee SSeellüülloozz--
‹‹flfl’’ii mücadelelerine destek vermeye
ve örgütlü Eczac›bafl› iflçilerini E-
Kart iflçisi ile dayan›flmaya ça¤›rd›.

Eczac›bafl›’na ait Gebze’de ku-
rulu bulunan E-Kart fabrikas›nda
bafllayan direnifl 16 Haziran’da 1.
y›l›n› doldurmufl olacak.



YYüürrüüyyüüflfl DDeerrggiissii’’nniinn 55.. yy››ll››……
Kaç befl y›llar yürüdü gerçekler…
Yürüdü Ferhatlar’la gerçekler, yü--
rüdü Enginler’le… Ve hala devam
ediyor yürümeye ve büyümeye…

Birçok yerde halk›n kap›s›n› her
daim açt›¤›, sofralar›na konuk etti¤i
dergisinin beflinci y›l›. Bazen mesa--
feli, bazen tedirgin ama yine de hep
dostça, yoldaflça elini uzatt›¤› dergi--
sinin beflinci y›l›nda mahallelerde
bir sergi… Yürüyüfl Dergisi’nin ser--
gisi… Gerçeklerin kendilerine ulafl--
mak için ne badireler atlatt›¤›na bir
kez daha tan›k olacaklar… Bir kez
daha yans›yacak gözlerine hayata
dair söylenen her sözün do¤rulu¤u--
nun güveni, gururu.

Yürüyüfl Dergisi’nin 5. y›l›…
Onlarca, yüzlerce, binlerce dergi,
onlarca yüzlerce, gerçe¤e dokunan
eller… En k›sa, en sade, en coflkun--
ca ve korkusuz sözlerin, gerçeklerin
yans›d›¤› onlarca, yüzlerce kapak… 

Kapaklardan bir seçki serginin
görünen yüzü. Halbuki görünmeyen
yüzünde neler sakl›. Ferhatlar’›n
hayk›ran hakl› sesleri, Enginler’in
e¤ilmeyen, onurlu bafl› ve daha ni--
celerinin gerçe¤e ve gelece¤e yürü--
yen kararl› ad›mlar› görünmese de
hissediliyor her bir kapakta... O ka--
paklardan okunuyor coflku, okunu--
yor kavgaya ça¤r›...  Bafle¤mezli¤in

onurunu, gururunu tafl›yor her biri.
Her say›da, her sat›rda yol göster-
meye çabal›yor. Gelece¤i müjdeli--
yor, umut tafl›yor...

���

Dergimizin 5. y›l›n› doldurmas›
vesilesiyle ‹stanbul’un emekçi ma--
hallelerinde sergiler aç›ld›. Küçü--
karmutlu’da 10 gün aç›k kalan sergi
Alibeyköy’de 3 gün boyunca dergi--
mizi okurlar›m›zla buluflturdu. 

29 May›s’ta Küçükarmutlu Ce--
mevi bahçesinde aç›lan sergiye Ar--
mutlu halk›n›n ilgisi yo¤undu. Tek
tek inceliyor resimleri gelen ziya--
retçiler. Resim çekenler oluyor s›k
s›k. Devrimci önderlerin önünde
duruyorlar daha çok... Cep telefon--
lar›yla çekiyorlar resimleri. Sayg›
görülüyor gözlerinde... Biraz da
g›ptayla bak›yorlar, onlar gibi ola--
bilme özlemini tafl›yarak... Yafll›lar
geliyor... Önce meraktan... Sonra
sorumluluktan geziyorlar sergiyi.
Elbette ki sorumluluklar› var, ço--
cuklara, gençlere karfl›, hayata dair
sorumluluklar›... Kimileri belki de
kendini görüyordu bu serginin her--
hangi bir resim karesinde. 5 y›l›
özetler gibi bu sergi. Küçükarmutlu
halk› yabanc› de¤il 5 y›lda yaflanan--
lara. kendini yan›ndakilere göster--
meye çal›flanlar oluyor gülerek. He--
yecanlananlar oluyor.  

Engin’in YYüreğiyle
D u ru y o r

Akflamlar› yap›lan sinevizyon
gösterileri de ilgi çekiyor. 2 Hazi--
ran’da serginin düzeni de¤ifltirili--
yor. “Sergi, Yürüyüfl 5. Y›l›nda, Yü--
rüyüfl’ümüz Sürüyor” pankart›yla
gelenler karfl›lan›yor. Hemen pan--
kart›n iki köflesinde, pankart›n bir
ucundan tutar gibi canl›, tan›d›k iki
sima... birisi Engin... Hapishanede
iflkenceyle öldürülen yoldafl›m›z...
Sergideki yerini al›yor, her zaman
yapt›¤› gibi durufluyla gelenlere
gerçekleri anlatmaya devam ediyor.
Pankart›n di¤er köflesinde yine bir
genç... Üzerinde Yürüyüfl önlü¤ü,
elinde Yürüyüfl Dergisi... Ad› farkl›
olsa da asl›nda o da Engin. Engin’in
yüre¤iyle, Engin’in sesiyle duruyor.

Say›: 184 17SERG‹

HER SAYI GELECE⁄‹ MÜJDEL‹YOR, 
UMUT TAfiIYOR...

YYÜÜRRÜÜYYÜÜfifi HHiiççbbiirr ZZaammaann
SSaaddeeccee BBiirr DDeerrggii OOllmmaadd››..
BBaa¤¤››mmss››zzll››kk,, DDeemmookkrraassii
VVee SSoossyyaalliizzmm MMüüccaaddeelleessii

VVeerreennlleerriinn SSeessii OOlldduu......
YYÜÜRRÜÜYYÜÜfifi DDeevvrriimmee

YYüürrüüyyeennlleerriinn,, ‹‹flflkkeenncceelleerr
AAlltt››nnddaa,, KKuurrflfluunnllaarr

AAlltt››nnddaa,, BBaasskk››llaarr VVee
BBaasskk››nnllaarrddaa HHeepp DDeevvrriimmii
HHaayykk››rraannllaarr››nn SSeessii OOlldduu......

BU SSES HH‹Ç
SUSMAYACAK

Küçükarmutlu

Alibeyköy



Ya da o biziz asl›nda. Engin’in
elindeki dergiyi devralanlar...
Sergiye gelenler bu iki resme ve
bu resimlerinin mesajlar›na bak›--
yorlar sürekli. Ferhat’›n resmi de
ilk dikkati çekenlerden.  

7 Haziran serginin son günü.
O gün Küçükarmutlu Ceme--
vi’nde yemek veriliyor. Bu da
kalabal›kl›¤› artt›r›yor. Akflam
saatlerinde toplanan sergi 11-13
Haziran tarihlerinde Alibeyköy
halk›yla buluflmak üzere yola ç›--
k›yor. 

Yürüyüşümüz

Sü r ü y o r
Dergimiz 23 y›ll›k öyküsüyle

Alibeyköy halk›yla da bulufltu. 11
Haziran günü Alibeyköy Cengiz
Topel Caddesi Çakmak Sokak'ta
bulunan Eyüp Haklar Derne¤i
önünde saat 20.00’de aç›lan ser--
gide önce dergi kapaklar›, Engin
ve Yürüyüfl da¤›t›mc›s› maketleri
yerlerini ald›.

38 kiflinin kat›ld›¤› serginin
aç›l›fl›nda Eyüp Haklar Derne¤i
çal›flan›; "Yürüyüfl ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm için ye--
rini almaya devam edecek. Hepi--
miz birer Yürüyüfl da¤›t›mc›s› ol--
mal›y›z" dedi.  

Yap›lan konuflmada serginin
13 Haziran günü Sayayokuflu
Gül-Pa Market önünde aç›laca¤›
duyuruldu. Aç›lan sergiler 5
y›ll›k yolculu¤u özetlerken
gerçeklerin ›fl›¤›yla da tüm halk-
la kucaklafl›yor.

18 SERG‹ 14 HHaziran 22009

“Kimileri belki de
kendini görüyordu

bu serginin 
herhangi bir resim

karesinde. 
Bu sergi son 

5 y›l› özetliyor”

Adaleti sağlamanın yolunun ör-
gütlenmek ve ısrarla mücadeleyi sür-
dürmek olduğunun bilincinde olan
Halk Cepheliler, yaptıkları eylemler-
le Engin özelinde verilmek istenen
gözdağının amacına ulaşmayacağını ı
haykırdılar. 

Halk Cepheliler “Adalet İstiyo-
ruz” talepleriyle, Engin ve Ferhat’ın
dövizleriyle, “Ferhat’ı Vuranlar En-
gin’i Katledenler Cezalandırılsı pan-
kartlarıyla İstanbul’un emekçi ma-
hallelerindeydiler. 

5 Haziran’da Kartal Meyda-
nı’nda yapılan eylemde  AKP’nin
saldırılarına karşı birleşelim çağrısı
yapan Halk Cepheliler 127 dergiyi
halka ulaştırdılar. 7 Haziran’da, Ali-
beyköy Cengiz Topel Caddesi’nde,
yapılan eylemde ise Mersin Hapisha-
nesi’ne konulan sara hastası Mustafa
Elelçi’nin ölümüne vurgu yapılarak
“Onu, AKP iktidarının uyguladığı
tecrit politikası öldürdü” denildi.
Aynı gün İkitelli’de Onur Market’in
önünde toplanan Halk Cepheliler 60
dergiyi dağıtarak Kürt sorunun ve
bütün sorunların çözümünde tek yol
devrim gerçeğini dile getirdiler. 

EErrzziinnccaann:: ““OOnnllaarr BBiizziimm
ÇÇooccuukkllaarr››mm››zz””

Erzincan Gençlik Derneği çalı-
şanları 3-4 Haziran’da Ula ve Molla-
köy ilçelerinde yaptıkları dağıtımında
bir kadın Zazaca konuşarak “Onlar
bizim çocuklarımız” sözleriyle der-
giyi ve devrimcileri sahiplendi. 40
dergiyi halka ulaştıran Yürüyüş
okurları 6 Haziran’da Cumhuriyet
Mahallesi’ nde 2 saat  keyfi şekilde
gözaltında tutulmalarına rağmen ger-
çekleri anlatmaya devam ettiler. 

BBuurrssaa:: BBaaflfl››mm››zz DDiikk BBuunnuu
DDeevvrriimmcciilleerree BBoorrççlluuyyuuzz

Bursa’da 8 ve 10 Haziran günle-
ri, Teleferik ve Kestel’de dergi dağı-
tımı yapan Yürüyüş okurları  halkın

ilgisiyle karşılaştı. Dergi alan bir ka-
dın; “Bizim başımız dik ise bunu
devrimcilere borçluyuz.” diyerek
devrimcileri sahiplendiğini vurgula-
dı. 

‹‹zzmmiirr:: ““TTeeccrriittttee ÖÖlleenn
ÇÇooccuu¤¤uunn DDeerrggiissii””

İzmir’in Çiğli Güzeltepe Mahal-
lesi’nde yapılan eylemde TAYAD’lı-
ların tecrit ile ilgili eylemleri, İstiyo-
ruz Alacağız kampanyası hakkında
bilgi verildi. 6 Haziran’da yapılan
dergi dağıtımında “tecritte ölen çocu-
ğun dergisi değil mi” diyerek alanlar
oldu. Canını verme pahasına  gerçek-
leri haykıran, Engin için İzmir halkı
Yürüyüşü aldı. 

AAnnttaallyyaa:: SSiizzlleerriinn YYaann››nnddaayy››zz
ÇÇooccuukkllaarr

6 Haziran’da Antalya’nın Kızıla-
rık Mahallesi’nde kapı kapı dolaşan
Yürüyüş okurları çaldıkları her kapı-
da, tecrit işkencesinin sürdüğüne de-
ğinen konuşmalar yaptılar. 

YYüürrüüyyüüflfl HHaattaayy EEkkiinnccii’’ ddee
Hatay Ekinci Beldesi’nde 9 Hazi-

ran günü yapılan dergi dağıtımında
halka F Tiplerinde tecrit ve işkence-
nin hala sürdüğünü anlattılar. 

MMaallaattyyaa:: ÇÇöözzüümm DDeevvrriimmccii
HHaallkk ‹‹kkttiiddaarr››nnddaa

10 Haziran günü Malatya’nın
Emeksiz, Yeşilyurt ve Nasuhi cadde-
lerinde önlükleriyle ve ellerinde der-
gileriyle yine yollardaydı Yürüyüş
okurları. 

“ONLAR B‹Z‹M
ÇOCUKLARIMIZ” Antalya



4. BBölüm

“Devrimci Bas›n Mevzisi’nde 23 y›l”› an-
latmaya, 1. Bölümde A¤ustos 1978’de yay›n-
lanan Dev-Genç’i, 1980 Mart’›nda yay›nla-
nan Devrimci Sol’u ve 1986 Aral›k’›nda dev-
rimci bas›n mevzisinde yeni bir dönemi baflla-
tan Yeni Çözüm sürecini anlatarak bafllad›k.

‹kinci bölümde 1990 Temmuz’unda yay›-
na bafllayan 15 Günlük ve sonra da haftal›k
Mücadele dergisinin dört y›l› aflk›n mücade-
le öyküsünü anlatt›k. 

Üçüncü bölümde, “kavgan›n sesi”
Kurtulufl’un yay›n alan›ndaki kavgas›n› an-
latt›ktan sonra, “Vatanseverlerin sesi”
Vatan’› anlatmaya bafllam›flt›k. Büyük Dire-
niflin arifesinde yay›nlanmaya bafllayan Va-
tan’la devam ediyoruz yaz› dizimize. 

***
Vatan dergisi, F Tiplerine karfl›

direnifl boyunca, bir yandan direni-
flin sesi olurken, direnifle kat›lma-
yan, vermesi gereken deste¤i ver-
meyen sol kesimlere ve demokrasi-
nin, insan haklar›n›n savunucusu
kesilip de bu zulme sessiz kalan ke-
simlere karfl› yo¤un bir iiddeeoolloojjiikk
mmüüccaaddeellee yürüttü. Vatan’›n kendi
sözleriyle ifade edersek:

“ MASKELER‹ indirdik. Halk›
oyalayan, aldatan, kand›ran her
kim olursa olun, hangi etiketi tafl›r-
sa tafl›s›n, eelleeflflttiirriimmiizzii eessiirrggeemmeeddiikk..
(...) Biz, dergi olarak halk›m›za kar-
fl› sorumluluk tafl›yoruz. ... Bu so-
rumluluk, iki yyüüzzllüüllüükklleerrii,, ççaarrpp››kk--
ll››kkllaarr››,, ssaavvrruullmmaallaarr››,, ssaahhtteekkaarrll››kk--
llaarr››,, bbeenncciilllliikklleerrii görmezden gel-
memize engeldir. (...)

Gerçe¤in kavgas›n› sürdürece-
¤iz. Bu direnifl, bu savafl, bu müca-
dele, 4 mevsim de, 49 y›l da sürse...”

(Yaflad›¤›m›z Vatan, Say›: 100)

Vatan’›n hemen her say›s› dire-
niflle doluydu. Oligarflinin F Tipi
hapishaneler ve tecrit sald›r›s›yla
bütün toplumu teslim almak istedi¤i
bir dönemde bunlar› yazman›n bir
bedeli olacakt›. Bu bedel hep oldu-
¤u gibi yine soruflturmalar, yine
mahkemeler, dergi toplatmalar›, ya-
y›n durdurmalar›, büro bask›nlar›,
gözalt›lar, iflkenceler, tutuklamalar-
d›... Devrimci tutsaklar›, hücrelerle
teslim almay› amaçlayan sald›r›ya
karfl› bafllat›lan bu tarihsel direniflte,
elbette devrimci bas›n›n rolü de
önemli olacakt› ve oligarfli de bu
önemin fark›ndayd›. 

3300 EEkkiimm 22000000’’ddee,, yyaannii,, BBüüyyüükk
DDiirreenniiflfl’’iinn bbaaflflllaammaass››nnddaann sadece
10 gün sonra, iflkencecilerin hedefi
Ca¤alo¤lu’ndaki Vatan Merkez Bü-
rosu’ydu. Çünkü Vatan, direniflin en
güçlü sesiydi. Sabah erkenden bü-
ronun oldu¤u bölge trafi¤e kapat›l-
d›. Büro, yüzlerce polis taraf›ndan
kuflat›ld›. Kar maskeli ölüm manga-
lar›, ellerinde balyoz, matkap, balta,
beton k›rma makineleriyle, oksijen
kaynaklar› ve otomatik tüfekleriyle
büronun kap›s›na dayand›lar. 

Fakat kap›lar›n arkas› barikatt›. 
Vatan çal›flanlar›, barikatlar›n›

kurup, camdan afla¤› pankartlar›n›
salland›r›p direnifle geçtiler. ‹ki saat
süren direnifl sonucunda, duvarlar›
delerek içeriye giren iflkenceciler, .
5 Kas›m 2001 Küçükarmutlu Katli-
am›nda flehit düflecek olan SSuullttaann
YYIILLDDIIZZ’›n da aralar›nda oldu¤u 2233
ddeerrggii ççaall››flflaann››nn›› ggöözzaalltt››nnaa aalldd››llaarr..
Bürodaki bilgisayarlar, yaz›c›lar,
masalar, dolaplar... bütün eflyalar›
balyozlarla k›r›p döktüler. Arflivlere

el koydular... Bu terörün ard›ndan
Vatan konufluyordu yine:

““VVAATTAANN’’DDAANN HHAALLKKIIMMIIZZAA

IMF’nin hizmetkarlar› gerçek-
lerden koruyorlar! IMF’nin hizmet-
karlar›, gerçe¤i susturmak için, di-
reniflin sesini bo¤mak için Vatan’a
bask›n düzenlediler. Vatan hainleri-
nin emriyle y›k›l›p talan edildi Va-
tan!

VVAATTAANN SSUUSSMMAAZZ!!”” (Say›: 103)

19-22 Aral›k katliam›nan yaflan-
d›¤›, direniflin buna ra¤men sürdü¤ü
ilerleyen aylarda, bir kez daha kufla-
t›ld› Vatan. 8 A¤ustos 2001’de, sa-
bah›n 04.30’unda Vatan’n›n fiifl-
li’deki merkez bürosuna yine yüz-
lerce polisle, balyozlarla, beton k›r›-
c›larla, matkap ve oksijen kaynakla-
r›yla sald›rd›lar. Yine barikatlarla
karfl›land›lar. Barikatlarda direnifl
saatlerce sürdü. 

Kap›lar kesilerek, duvarlar deli-
nerek büroya girildikten sonra, tam
bir talan yap›ld›. K›r›lanlar›n d›fl›n-
da, 44 aaddeett bbiillggiissaayyaarr,, 44 aaddeett yyaazz››cc››,,
22 aaddeett ssccaannnneerr,, 22 ddaakkttiilloo,, ffoottoo¤¤rraaff
mmaakkiinneessii vvee kkaammeerraallaarr ggaasspp eeddiill--
ddii.. 

Derginin Genel Yay›n yönetme-
ni ve Yaz› ‹flleri Müdürü’nün de iç-
lerinde oldu¤u 1133 ççaall››flflaann›› ggöözzaalltt››--
nnaa aall››nndd››.. Terörle Mücadele ve ‹s-
tanbul DGM’nin komplosuyla bir
k›sm› tutukland›. 

Tutuklanma “nneeddeennii” (siz bunu
bahanesi diye okuyun) “zorla ölüm
orucu yapt›rmak, ölümle tehdit, ai-
leleri ölüm orucu yapan çocuklar›
ile görüfltürmemek”di. Neden yine
direniflti yani. 

KKeessiinnttiissiizzllii¤¤iimmiizz 
ÖÖrrggüüttllüüllüü¤¤üümmüüzzddüürr
Dergi çal›flanlar›n HHEEPPSS‹‹ gözal-

t›na al›nmas›na ra¤men, derginin o
haftaki say›s› yine hiçbir aksakl›k
olmadan yay›nland›. 

“‹flte Vatan!

103. Say›m›z, yine bayilerde. Yi-
ne ba¤›ms›zl›¤› yaz›yoruz. Yine di-
renifli yaz›yoruz. Bu Vatan, çok ka-

Say›: 184 1923 YIL

Devrimci  Bas›n   
Mevzisinde



ranl›k zamanlar gördü. Ama hiç
susmad›. Bir köflesinde direnen bir
ses, karanl›¤›n içinden bir ›fl›k, hiç
eksik olmad› bu Vatan’da” diyordu
Vatan bask›ndan 4 gün sonra ç›kan
yeni say›s›nda.

Devrimci Bas›n mevzisindeki 23
y›ll›k kesintisizli¤imizin aç›klamas›
da buradayd› iflte. Devrimci gazete-
cilik, örgütlü gazeteciliktir. Böyle
oldu¤u içindir ki, bask›nlar, topye-
kün tutuklamalar, toplatmalar, ka-
patmalar, hiçbir fley bu mevziden
yükselen sesi susturamad›. 

Devam ediyordu Vatan üzerin-
deki bask›lar. 

““TTeekknniikk BBüürroommuuzzaa PPoolliiss SSaalldd››--
rr››ss›› ““AArraammaa”” DDee¤¤iill,, fifieehhiirr OOrrttaass››nn--
ddaa EEflflkk››yyaall››kk...... (Yaflad›¤›m›z Vatan
say› 103)

10 Aral›k 2001’deki polis bask›-
n›n›n bafll›¤›yd› yukar›daki sat›rlar.
Derginin Genel Yay›n Yönetmeni
önceki komplonun bozulmas› sonu-
cunda tahliye olal› henüz 20 gün ol-
mufltu ve Yaz› ‹flleri Müdürü’yle
birlikte tekrar tutukland›.

Devlet seferberdi Vatan’› sustur-
mak için. 

““EEfifi‹‹ GGÖÖRRÜÜLLMMEEMM‹‹fifi YYAASSAA--
DDIIfifiIILLIIKK SSÜÜRRÜÜRR.. 

AAnnaaddoolluu YYaayy››nncc››ll››kk vvee TTeekknniikk
SSeerrvviissiimmiizziinn KKaapp››ss››nnddaakkii MMüühhüürr
VVaalliillii¤¤iinn YYaassaa dd››flfl››ll››¤¤››nn››nn BBeellggeessii--
ddiirr”” (Özgür Vatan 2002 7 Ocak
2002 say› 5 sayfa 12)

Vatan’na yönelik sald›r›lar›n ar-
kas› kesilmedi. Yasa d›fl›l›k, hukuk-
suzluk, bask›, terör pefl pefle birbiri-
ni izledi. 10 Aral›k’taki (Dikkat, o
gün de ‹nsan Haklar› Günü’ydü)
bask›ndan sonra Yaflad›¤›m›z Va-
tan’n›n yay›n› DDGGMM ttaarraaff››nnddaann
durduruldu. Peflinden Ocak ay›nda
Valili¤in karar›yla YYaaflflaadd››¤¤››mm››zz VVaa--
ttaann DDeerrggiissii’’nniinn tteekknniikk iiflfllleerriinniinn yyaa--
pp››lldd››¤¤›› yyeerriinn kkaappaatt››llmmaass››nnaa kkaarraarr
vveerriillddii,, Anadolu Yay›nc›l›k mühür-
lendi. 

Vatan Dergisi yay›n faaliyetine
13 A¤ustos 1999 tarihinde baflla-
m›flt›. Bütün bask›lara ra¤men hiç-
bir hafta tarihinden 1 gün bile ge-
cikmeden vatanseverlerin elinde ol-

du. Gecikemezdi Vatan, çünkü ifli
çok, misyonu önemliydi. 

VVaattaann;; ‹‹ddeeoolloojjiikk 
MMüüccaaddeelleenniinn KKüürrssüüssüü
19-22 Aral›k katliam›n›n ard›n-

dan hakim olan kopkoyu sansürü
delmek de Vatan’›n göreviydi, 19
Aral›k sonras› ortal›¤› kaplayan tes-
limiyet ve uzlaflma teorilerine karfl›
mücadele de. Kaçk›nl›¤›, direnifle
ve görevlerine s›rt çevirmeyi mefl-
rulaflt›rmak üzere ileri sürülen
“cepte keklik mi sand›n›z”, “fark›-
m›z› koyduk, iyi oldu”, “ayn› ma-
halleden de¤iliz” teorileri, Vatan’›n
sayfalar›nda yerden yere vuruldu,
tarih önünde mahkum edildi. 

Direniflin oda¤›nda yerald›¤› di-
fle difl bir ideolojik kavga sürüyor-
du. Burjuvaziye, küçük-burjuvazi-
ye, reformizme karfl› ideolojik kav-
ga kesintisiz sürmeliydi. ““BBiillggii
››flfl››kktt››rr”” köflesinde bilge bir “ihti-
yar”, hayat›n ve kavgan›n güncel
sorular›n› cevapl›yordu bunun için.
“Tarihten” köflesi, geçmiflten bugü-
ne dersler tafl›yordu. Halk›n veya
halk düflmanlar›n›n hemen her kesi-
mine seslenilen ““aaçç››kk mmeekkttuupp”” kö-
flesi bir nevi turnusol ifllevi görüyor-
du. ““BBiirrlleeflfleenn hhaallkk””, emperyaliz-
min böl yönet politikas›na karfl› ide-
olojik savafl›m›z›n sürdü¤ü zemin-
di. Ayn› savafl, ““DDoo¤¤rruu bbiillddii¤¤iimmiizz
yyaannll››flflllaarr”” köflesinde de sürüyordu
k›yas›ya. Burjuvaziye de vuruyor-
du, soldaki çarp›kl›klara da. ““UUnnuutt--
mmaadd››kk”” köflesi, “de¤iflti” diye pa-
zarlanan faflist hareketin kanl› tari-

hini hat›rlat›yor, bilme-
yenlere ö¤retiyordu. Ve
““‹‹tthhaamm eeddiiyyoorr””du Va-
tan her say›s›nda. Halka
karfl› suç iflleyen, halka
karfl› görevlerini yerine
getirmeyen herkesi it-
ham ediyordu. 

Vatan’a verilen ya-
y›n durdurma cezalar›n-
dan dolay›, “Yaflad›¤›-
m›z Vatan”’›n yerine
Ba¤›ms›z Vatan, Ba-
¤›ms›zl›k ve Vatan, Öz-
gür Vatan isimleriyle

18 Mart 2002’ye kadar toplam 113366
ssaayy›› yay›nland›. Özgür Vatan’›n 18
Mart 2002 tarihli 15. Say›s› ayn› za-
manda bir bayrak devrini de haber
veriyordu:

““VVAATTAANN OOkkuuyyuuccuullaarr››nnaa ““vvee--
ddaa”” EEddiiyyoorr.... Bu say›yla Vatan’›n
yay›n›na son veriyoruz. Ama yine de
bu bir “veda” yaz›s› de¤il; Her “el-
veda”, yeni bir merhaba demektir
bizim için. Bitimsiz bir kavgad›r bu.
Bitimsiz kavgan›n sesi halk›m›za
ulaflmaya devam edecektir. (...)

Hep do¤rular› söylemenin ve
yazman›n onuruyla yay›n›na son ve-
riyor Vatan.

Vatan, Türkiye Halk›n›n emper-
yalizme ve oligarfliye karfl› uzun
kavgas›n›n belgelerini, gerçekleri
kaydetti sayfalar›na. Tarih yaz›lma-
ya devam ediyor. Hoflça kal›n.”  

25 MMart 2002
Ekmek vve AAdalet
EEkkmmeekk vvee AAddaalleett KKaavvggaass››,,

TTüümm KKaavvggaallaarr››nn AAnnaass››dd››rr

90’l› y›llarda sosyalist sistemin
da¤›lmas›yla emperyalizmin ekono-
mik, siyasi, askeri her alanda tahak-
kümünü daha da pervas›zlaflt›rmas›,
çok geçmeden ilk sonuçlar›n› ver-
meye bafllad›. Sonuç: Dünya hakla-
r›n›n azg›nca sömürülmesi, açl›k
yoksulluk ve sefaletin o güne kadar
görülmemifl oranlarda art›fl›yd›. 

Ekmek yoktu. Açl›¤›n, yoksullu-
¤un ve sefaletin oldu¤u yerde aaddaa--

Vatanseverlerin ssesi, hhiç ssusmad›!
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lleett de yoktu. 2000’li y›llar›n bafl›n-
dan itibaren yaflad›¤›m›z dünyan›n
tablosu buydu. 

AÇLIK VE ADALETS‹ZL‹K
özetliyordu bu tabloyu. Açl›k ve
emperyalist tahakkümün pervas›zl›-
¤›na karfl› tepkiler, Arjantin’de ol-
du¤u gibi halk›n ma¤azalardaki
mallara el koymas›nda veya
ABD’nin ‹kiz Kulelerini vurulma-
s›nda gösteriyordu kendini. Açlar›n
öfkesinden korkan emperyalizm,
sald›r›s›n› daha da azg›nlaflt›r›yor-
du. 

Ekmek ve Adalet dergisi iflte
böyle bir dönemde devrimci bas›n
cephesinden kendine düflen görevi
üstlenmek için, EEKKMMEE⁄⁄‹‹NN VVEE
AADDAALLEETT‹‹NN KKAAVVGGAASSIINNDDAA hal-
ka yol göstermek için ç›kt›. 

“Yalanlara, demagojilere, aldat-
malara ve oyalamalara karfl› SÖY-
LEYECEK SSÖÖZZÜÜMMÜÜZZ, açl›¤› tok-
lu¤a, zulmü özgürlü¤e, sömürgeli¤i
ba¤›ms›zl›¤a çevirecek ÇÇÖÖZZÜÜMMÜÜ--
MMÜÜZZ VAR!” diyordu ç›karken Ek-
mek ve Adalet Dergisi. 

Evet, Ekmek ve Adalet, bayra¤›
devrald›¤› Yeni Çözüm, Mücadele,
Kurtulufl ve Vatan gibi gerçekleri
söylecekti elbette. Yalan›n saltanat›-
na son vermek için savaflacakt›. 

“Ekmek ve Adalet, Vatansever-
dir. (...) Ekmek ve Adalet, Demok-
ratt›r. (...) Ekmek ve Adalet, Dev-
rimcidir. (...) Sömürü ve zulüm üstü-
ne kurulu düzenden kurtulman›n yo-
lunu göstermek için ç›k›yor” diyor-
du ilk say›s›nda 

Ekmek ve Adalet dergisinin ilk

say›s› 2255 MMaarrtt 22000022’’de yay›nland›. 

Ekmek ve Adalet dergisi de dev-
rimci, sosyalist bas›n içinde fafliz-
min sald›r›lar›n›n öncelikli hedefle-
rinden biri oldu. Ç›kan yaz›lardan
dolay› aç›lan mahkemeler, 110000 mmiill--
yyaarrllaarr›› bulan para cezalar›, toplat-
malar, yay›n durdurmalar›, bürola-
r›n bas›lmas›, eflyalar›n k›r›l›p talan
edilmesi, gözalt›lar, iflkenceler, tu-
tuklamalar, çal›flanlara, muhabirle-
re, temsilciliklere, okurlara yönelik
bask› ve tehditler...k›sacas›, Ekmek
ve Adalet de di¤erlerinin bafl›na ge-
len her fleyi 1155 MMaayy››ss 22000055 y›l›na
kadar yay›nlad›¤› 116655 ssaayy››ll››kk yyaayy››nn
ffaaaalliiyyeettii boyunca yaflad›. 

“Bas›n, Talan edin... Gözalt›na
al›n... Komplolar kurun... Mahkeme
izinli terörünüzü estirin... Bütün
teknik araçlar›m›z›, binam›z› bal-
yozlarla k›r›n, parçalay›n...Bilgisa-
yarlar›m›z› gasp edip götürün...
SSUUSSMMAAYYAACCAA⁄⁄IIZZ”” diyordu Ek-
mek ve Adalet, 25 A¤ustos 2002 ta-
rihli 23. Say›s›nda. 

Polisin bask›n yöntemi de, bas-
ma gerekçesi de öncekilerin ayn›-
s›yd›. ‹flkenceci polisler için gerek-
çe uydurmak sorun da de¤ildi.
Komplo kurmakta “usta”laflm›fllar-
d›. 20 A¤ustos günü yüzlerce polis-
le bast›lar Aksaray Yusufpafla adre-
sindeki merkez büroyu. Ayn› gün
TAYAD ve Gençlik Gelecektir der-
gisinin bürosu da bas›ld› ve toplam
17 kifli gözalt›na al›nd›.

EEkkmmeekk vvee AAddaalleett 
KKaavvggaass››nn›› 
SSüürrddüürreennlleerree 
11 NNiissaann 
KKoommpplloossuu
AKP’nin polisi ‹s-

tanbul DGM savc›la-
r›yla kafa kafaya ve-
rip devrimci hareket
üzerine bir komplo
tezgahlad›lar. Gözalt›-
na ald›klar› bir kifliye
iflkence ve tehditle
150 kiflilik bir listeden
oluflan bir ifade tuta-
na¤› imzalat›l›yor. Ve

bunun üzerine “operasyon” bafll›-
yor. Tarihe ““11 NNiissaann OOppeerraassyyoonnuu””
diye geçen sald›r› 1 Nisan sabah›n-
da Türkiye, ‹talya, Hollanda, Belçi-
ka, Almanya’da dergi bürolar›, der-
nekler, kültür merkezleri ve evlerin
bas›lmas›yla bafllad›. TAYAD’dan
Temel Haklar’a, Anadolu’nun Sesi
radyosundan Halk›n Hukuk Büro-
su’na kadar bir çok yer vard› sald›-
r›ya maruz kalan. 

Bas›lan yerler aras›nda Ekmek
ve Adalet dergisinin bürolar› da var-
d›. ‹stanbul’daki büro d›fl›nda, AAnn--
kkaarraa,, SSaammssuunn,, HHaattaayy,, MMeerrssiinn,, ‹‹zz--
mmiirr,, KKooccaaeellii,, TTrraabbzzoonn,, BBuurrssaa ille-
rinde bulunan Ekmek ve Adalet
temsilcilikleri de polis taraf›ndan
bas›ld›. Çal›flanlar, muhabirler gö-
zalt›na al›nd›. Bürolar› y›k›p döktü-
ler. Kurduklar› komploya uygun
“delil” yaratmaya çal›flt›lar. En
önemli delil ise, Ekmek ve Adalet
Dergisi’nde bulduklar›n› söyledik-
leri bir disketten ibaretti. 

Operasyonla ilgili kimi gözalt›na
al›p tutuklamak istiyorlarsa ““ddiiss--
kkeettttee aadd››nn ggeeççiiyyoorr”” deyip gözalt›na
al›p tutukluyorlard›. Aylarca sürdü
operasyonlar. Tutuklananlardan 3
seneye yak›n F tiplerinde tutuklu
kalanlar oldu. 

Bu süreçte Ekmek ve Adalet der-
gisi, komployu parçalamak için yo-
¤un bir mücadeleye giriflti. Hafta-
larca, bir çok sayfas›n› komplocula-
r›n maskelerini düflüren yaz›lara
ay›rd›. Sonunda komplo büyük öl-
çüde çökertildi. 

Ama elbette ne sald›r›lar bite-
cekti, ne komplolar.

Ekmek ve Adalet’in yay›n›n›
sürdürdü¤ü y›llar boyunca, Büyük
Direnifl de devam ediyordu. Bu ne-
denle, Büyük Direnifl, üç y›la yak›n
yay›n hayat› boyunca Ekmek ve
Adalet’in temel gündemlerinden ol-
du. ““HHÜÜCCRREELLEERRDDEENN”” köflesi, F
Tipleri’nde tecrit alt›nda yaflayanla-
r›n kürsüsüydü. ““TTeeccrriitt’’ttee zzaammaannaa
zzuullmmee kkaarrflfl›› ddiirreenniiflfl”” adl› bölüm
ise, her hafta direnifle dair geliflme-
leri gün gün veriyordu. 

- devam edecek - 

Ekmek vve
Adalet, 
direniflin
sesiydi. TTarihin
unutturulmas›-
na, ddireniflin
yok ssay›lmas›na
karfl› ddirenenle-
rin kkürsüsüydü.
AB’cili¤e kkarfl›
Marksizm-
Leninizmin
sesiydi.

Say›: 184 2123 YIL
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Alevi Çal›fltay›’n›n ilk oturumu
geçen hafta Bilkent Oteli’nde yap›l-
d›. Çal›fltay’a Alevi bezirganlar›n›n
yan›s›ra daha önce AKP’nin çeflitli
manevralar›na ortak olmay› redde-
den ilerici, demokrat baz› Alevi ör-
gütleri de kat›ld›. ‹lk oturumda Ale-
vi kesim ad›na Alevi Bektafl› Fede-
rasyonu Baflkan› Ali Balk›z, Cem
Vafk› Baflkan› ‹zzettin Do¤an, Pir
Sultan Abdal Kültür Derne¤i Bafl-
kan› Fevzi Gümüfl, Hac› Bektafl Ve-
li Kültür ve Tan›tma Derne¤i Bafl-
kan› Tekin Özbil, Alevi Dernekler
Federasyonu Genel Baflkan› Metin
Tarhan, Hitit Üniversitesi Ö¤retim
üyesi Osman E¤ri, Hac› Bektafli Ve-
li postniflini Veliyeddin Ulusoy gibi
isimler yer ald›.

“Alevilerin birli¤i” ad›na,
AKP’nin Alevilere yönelik manev-
ralar›n›n dayana¤› durumundaki ifl-
birlikçi, Alevi bezirganlar›yla yan
yana gelindi. AKP’nin düzenledi¤i
bu toplant›ya kim hangi amaçla ka-
t›lm›fl olursa olsun, bu ancak
AKP’yi ve iflbirlikçi Alevili¤i mefl-
rulaflt›rmaya hizmet eden bir kat›-
l›m olmufltur. Çal›fltay’a kat›lmak,
AKP manevralar›n› meflrulaflt›r-
makt›r. ‹flbirlikçi bezirgan Alevili¤i
meflrulaflt›rmakt›r. Alevilerin birli-
¤ini yaratmak, iflbirlikçi bezirgan-
larla birlik olmak de¤ildir. Onlarla
yan yana gelmek, bir olumluluk de-
¤il, AKP’nin kazd›¤› kuyuya düfl-
mektir. ‹nançlar›n› satanlarla ayn›
masaya oturman›n Alevi inançlar›n-

da bir yeri var m›? Bezirganlar dü-
zen içinde bir yer edinmeye çal›fl›-
yorlar. Ya ilerici demokrat kesim-
ler? ‹ktidar Alevili¤i düzene biat et-
tirmeye, sindirmeye çal›fl›rken, Ale-
vileri bölmek için çal›flan bezirgan-
larla nas›l bir araya gelebildiler?
Birkaç hak k›r›nt›s› elde etmek için
mi? 

AKP ve Alevi bezirganlar› bu ifl-
ten o kadar memnun kald›lar ki, Re-
ha Çamuro¤lu Çal›fltay’› ““ttaarriihhii bbiirr
ggüünn”” olarak de¤erlendirdi. Bir ga-
zetecinin ““iiffttaarrddaa mmaassaayyaa oottuurrttaa--
mmaadd››¤¤››nn››zz öörrggüüttlleerr flfluu aannddaa ttooppllaann--
tt››ddaa bbiirr aarraaddaallaarr”” sorusu üzerine
Çamuro¤lu; ““zzaatteenn ddaavveett eeddiillmmee--
mmiiflfllleerrddii kkii oottuurrttaall››mm”” diye cevap
veriyor. Bu cevap bile AKP’nin di-
¤er Alevi örgütlerine nas›l bakt›¤›n›
gösteriyor. Çal›fltay’a kat›lan Alevi
örgütleri AKP’nin vitrinini süsle-
mek için nas›l malzeme oldular›n›
görmek zorundad›rlar.

Çal›fltay’a kat›lmay› savunan ve
bunu meflrulaflt›rmaya çal›flanlardan
Necdet Saraç, Birgün’deki köflesin-
de; “Diyanet temsilcilerinin kat›la-
cak olmas› rahats›zl›k yarat›yor ol-
sa da...” diyor ve ekliyordu: “Cum-
huriyet tarihi boyunca gelip geçen
onlarca hükümet sonras› ilk kez dü-
zenlenen bir Alevi Çal›fltay› bir si-
yasal ‹slam›n temsilcisi AKP tara-
f›ndan düzenleniyor olmas› adam›n
can›n› ac›t›yor olsa da dduuyygguussaall
ddaavvrraannmmaammaakk gerekiyor.” (30 Ma-
y›s 2009, Birgün)

BBiirriinncciissii;; bu toplant›n›n “siyasal
‹slam›n temsilci” olmakla kalma-
y›p, ayn› zamanda emperyalizm ifl-
birlikçisi, faflizmin yürütücüsü
AAKKPP ttaarraaff››nnddaann yap›lmas› bile bu
toplant›ya kat›lmama gerekçesidir.
Saraç “tart›flmay› AKP’nin belirle-
yece¤i alanda de¤il, kendi belirle-
yece¤imiz alanda yürütmeliyiz” di-
yor. Bu temelsiz bir temennidir.
AKP’nin bu tart›flmalar› kendi iste-
di¤i zeminde flekil verece¤i bafltan
belli de¤il miydi? AKP’nin niyeti-
nin ne oldu¤unun bafltan bilinmesi-
ne ra¤men bütün Alevilere bu top-
lant›ya kat›lma ça¤r›s› yap›lmas›n-
daki amaç neydi? Saraç “üvey evlat
muamelesi gören, ayr›mc›l›¤a tabi
tutulan, çocuklar›na zorla sunnilik
ö¤retilen, inançlar›ndan dolay› kat-
ledilen” Alevilerin at›lan bu ad›m›
daha da gelifltirmesi gerekir diyor.
AKP Alevilere yönelik bu politika-
lar› onaylayan, bizzat uygulayan ve
iktidarda olan parti de¤il midir? Y›l-
larca Alevileri inkar eden, katleden,
Sünnilefltirmeye çal›flan bir iktidarla
Alevilik hangi zeminde biraraya
geldi ve üstelik at›lan ad›m gelifltir-
mek neye hizmet edecek? Toplant›-
ya kat›lan Aleviler bu sorular›n ce-
vaplar›n› vermek zorundad›r. 

‹‹kkiinncciissii;; Alevi kesimler Çal›fl-
tay’a diyanetin temsilcilerinin kat›-
l›yor olmas›ndan rahats›zl›k duy-
maktad›r. Çünkü Diyanet, Alevili¤i
bir inanç, de¤er sistemi olarak gör-
memektedir. Zaten Çal›fltay’a kat›-
lan Diyanet temsilcisi de, Alevilerin
bu noktadaki rahats›zl›¤›n› art›racak
konuflmalar yapm›flt›r. 

Çal›fltay’dan sonra Hac› Bektafl
Veli Anadolu Kültür Vakf› Genel
Baflkan› Ercan Geçmez ilahiyatç›-
n›n tavr›n› flöyle anlat›yor: ““OOttuurruu--
mmaa kkaatt››llaann iillaahhiiyyaattçç›› zziihhnniiyyeett iissee
ssaayygg››ss››zzccaa AAlleevviilleerree AAlleevviillii¤¤iinn
mmüüssllüümmaann oolluupp oollmmaadd››¤¤››nn›› öö¤¤rreett--
mmeeyyee kkaallkkmm››flfltt››rr””. (Birgün, 7 Hazi-
ran 2009)

Alevilerin birli¤i, iflbirlikçi
bezirganlarla birlik de¤ildir

Alevi 
Çal›fltay›

AKP’nin ddüzenledi¤i
bu ttoplant›ya kkim hhangi
amaçla kkat›lm›fl oolursa
olsun, bbu aancak AAKP’yi

ve iiflbirlikçi AAlevili¤i
meflrulaflt›rmaya hhizmet

eden bbir kat›l›m
olmufltur..



Sünnili¤in Alevilere, Alevili¤i
ö¤retme cüreti bulma zemini, bizzat
AKP güdümündeki bir Çal›fltay’a
kat›lanlarca haz›rlanm›flt›r. 

Saraç bu toplant›ya neden kat›l-
mak gerekti¤ini aç›klarken, “Alevi
toplumunun temsilcileri ortak talep-
lerle ç›karsa, siyasi iktidar›n elinde
ciddi bir ooyyuunnccaa¤¤aa ddöönnüüflfleenn tteezzlleerr
tuzla buz olur” diyordu. Bu toplant›-
ya kat›lmakla AKP’nin elinde oyun-
ca¤a dönüflen Alevili¤in tezleri boz-
mufl mudur, yoksa onaylanmas›na
m› hizmet etmifltir? Toplant›dan ç›-
kan sonuçlar AKP’nin tezlerinin hiç
de tuzla buz oldu¤unu göstermiyor.

6 Haziran’da Çal›fltay’a kat›ld›k-
tan sonraki yaz›s›nda ise Saraç;
“ ssoorruunn ççöözzmmeemmee üüzzeerriinnee kkuurruulluu vvee
kkeennddiissii dd››flfl››nnddaakkii hhiiççbbiirr iinnaanncc››,,
kküüllttüürrüü,, kkiimmllii¤¤ii kkaabbuull eettmmeeyyeenn vvee
eennttrriikkaallaarr üüzzeerriinnee yyüürrüüyyeenn bbiirr ssiiss--
tteemmiinn oollmmaass››, devletin, siyasi ikti-
darlar›nda bu yaklafl›ma uygun fle-
killenmesi” bu toplant›lara fazla
misyon yüklenmemesini gerektiyor
diyor. Bu anlat›lanlar AKP iktidar›-
n›n tasviridir asl›nda. ‹flte bu neden-
le bu toplant›ya kat›lmak gerekçesi
diye sunulanlar bile kkaatt››llmmaammaann››--
nn››nn ggeerreekkççeessiiddiirr.. 

AAKKPP’’yyee,, iiflflbbiirrlliikkççii AAlleevviilleerree
mmeeyyddaann›› bbooflfl bb››rraakkmmaayyaall››mm ddeerr--
kkeenn,, oonnllaarr››nn mmeeyyddaann››nn››nn ttaamm oorr--
ttaass››nnaa ddüüflflüüllmmüüflflttüürr.. ‹lerici, de-
mokrat Alevi örgütleri aç›s›ndan
olan budur. 

“Alevi örgütlerin bir araya gel-
mesi” diye olumlu gösterilen olgu
ise, bu durumu de¤ifltirmiyor. Çün-
kü birincisi, AAlleevviilleerrii AAKKPP’’nniinn bbiirr
aarraayyaa ggeettiirrmmiiflfl oollmmaass›› bbiirr uuttaannçç--
tt››rr. ‹‹kkiinncciissii,, bir araya gelmifl olma-
y› olumlu de¤erlendirdikleri kim-
ler? Alevi Bektafli Federasyonu’yla,
Pir Sultanla, Cem Vakf›’n›n bir ara-
ya gelmesine önümüzdeki dönem
içinde büyük önemler yüklemek,
Aleviler aras›nda Alevi bezirganla-
r›n› meflrulaflt›rmak de¤il de nedir?
‹flbirlikçi Alevi bezirganlar›n› mefl-
rulaflt›rmak, yaln›zca AKP’nin ken-
di Alevisini yaratmaya, Alevili¤i
özünden koparmaya hizmet eder.
‹flte bu nedele bu “bir araya gelifl”

de KATILMA GEREKÇES‹ de¤il,
ancak KATILMAMA GEREKÇES‹
OLMALIYDI. 

Bu birlik, olumlu de¤il, olumsuz
bir birliktir. 

ÇÇaall››flflttaayy’’aa kkaatt››llmmaakkllaa
AAlleevviilliikk nnee kkaazzaannmm››flfltt››rr?? 

Çal›fltay’a kat›lan Alevi Dernek-
leri Genel Baflkan› Tekin Özdil ve
Hac› Bektafl Veli Anadolu Kültür
Vakf› Genel Baflkan› Ercan Geçmez
““hhüükküümmeett AAlleevvii öörrggüüttllüüllüü¤¤üünnüü
hhaallaa yyookk ssaayy››yyoorr”” aç›klamas›nda
bulundular. Çal›fltay sonunda flu de-
¤erlendirmeleri yapt›lar: “Bu çal›fl-
tay Alevilerin her platformda zaten
dile getirdi¤i istemlerini bir kez de
do¤rudan ilgili bakanl›k nezdinde
ifade edilmesinden baflka bir anlam
tafl›m›yor... Umar›z ki bu durum hhüü--
kküümmeettiinn AAlleevvii öörrggüüttlleerrii iiççiinnddee yyeennii
yyaannddaaflfl mmuuhhaattaappllaarr yyaarraattmmaa ggiirriiflflii--
mmii ddee¤¤iillddiirr..” 

Bu aç›klamada da itiraf edildi¤i
gibi Çal›fltay’›n as›l amaçlar›ndan
biri iflbirlikçi Alevilerin say›s›n› ar-
t›rmak ve bunu meflrulaflt›rmak ol-
mufltur. Ne yaz›k ki demokrat, ileri-
ci Aleviler de bu oyuna gelmifltir. 

Alevi Bektafli Federasyonu Yö-
netim Kurulu Üyesi Kelime Ata ise
Çal›fltay sonunda ““AAlleevviillii¤¤iinn ddeevv--
lleettlleeflflttiirriillmmeessii ggiibbii pprroojjeelleerriinniinn
oolldduu¤¤uunnuu ddüüflflüünnüüyyoorruuzz”” diyor.
AKP zaten bu Çal›fltay’la amaçla-
d›klar›n›n ““AAlleevviilleerrii ddeevvlleettllee bbuulluuflfl--
ttuurrmmaakk”” oldu¤unu aç›kça dile getir-
miflti. Elbette ki amaç Alevilerin
devlete yedeklenmesidir. As›l sorun
bunun toplant›ya kat›lmadan önce
ggöörrüüllmmeemmeessiinnddeeddiirr..

AKP’nin “Alevi aç›l›m›” manev-
ras› esas olarak bu Çal›fltay’la pekifl-
tirilmifl, meflrulaflt›rm›flt›r. AKP art›k
Aleviler üzerinde daha fazla etkili
olacakt›r ve bunun yolunu da o kat›-
l›mc›lar açm›flt›r. AKP’nin Alevi
aç›l›m› olarak sundu¤u, Alevileri
devlete yedekleme politikas› bundan
sonra kendine daha rahat zemin bu-
labilecektir. Böylece daha genifl bir
Alevi kesimi üzerinde AKP’nin etki
gücü artacakt›r. AKP, düzen Alevili-
¤ini yaratma ve alevli¤in özünü, de-
¤erlerini yok etmede daha fazla yol
katedecektir. 

Alevi bezirganlar›yla ayn› masa-
ya oturmak; Alevi halk›n›n inançla-
r›n›n daha çok istismar edilmesinin
de yolunu açm›flt›r. ‹lerici, demok-
rat Alevi dernekleriyle bir arada ol-
mak, Alevi bezirganlar›n› daha da
cüretlendirecektir. 

Çal›fltay sonunda ilerici, demok-
rat Alevi derneklerinin bir bölümü,
AKP’nin Alevi halk› üzerinde oy-
nad›¤› oyunlar› görmüfllerdir.
AKP’nin zihniyetide, niyetide aç›k-
t›r. Evet devlet kendi Alevisini ya-
ratmaya çal›fl›yor. ‹flte bu nedenle
hiç kimse AKP’nin de¤irmenine su
tafl›mamal›d›r. Ne AKP’nin Alevi
politikalar›n› nede Alevi bezirganla-
r›n›n AKP iflbirlikçili¤ini meflrulafl-
t›ran birlikteliklerde yer al›nmal›d›r.
Alevi örgütleri kimlerle hangi ze-
minde, ne için birlik yapmak iste-
diklerini sorgulamal›d›rlar. E¤er o
birliktelikler Alevili¤in içinin bofla-
t›lmas›na hizmet ediyorsa, ne kadar
genifl olursa olsun bunda Alevi hal-
k›n›n ç›kar› yoktur. Alevi bezirgan-
lar› bunca teflhir olmuflken, onlara
tekrar meflruiyet kazand›rmak an-
cak Alevili¤i güçsüz düflürür. ‹leri-
ci, demokrat örgütlenmelerinin alt›-
n› oymaktan baflka bir ifle yaramaz. 

Tüm ilerici, demokrat Aleviler
AKP’nin ve Alevi bezirganlar›n›n
oynad›¤› oyunlar›n bir parças› ol-
may› reddederek bu yoldan geri
dönmelidirler. Bu yoldan dönülme-
di¤i sürece Alevili¤in özünün yok
edilmesinin önünü açanlar, tarih
karfl›s›nda suçlu ve sorumlu duruma
düfleceklerdir.

Say›: 184 23ALEV‹L‹K

Alevi bbezirganlar›
bunca tteflhir olmuflken,
onlara ttekrar meflruiyet

kazand›rmak aancak
Alevili¤i ggüçsüz ddüflürür.

‹lerici, ddemokrat
örgütlenmelerinin aalt›n›
oymaktan bbaflka bbir ifle

yaramaz.
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Yoksul halk›n yaflad›¤› mahalle-
lerde h›rs›zl›k olaylar›n›n artmas›,
yoksul halka yönelik yozlaflt›rma
politikas›n›n da önemli bir parças›.
Yürüyüfl’ün son iki say›s›nda çeflitli
yaz›larla h›rs›zl›¤›n nedenlerini or-
taya koyarak; sorunun, nneeddeennlleerriinn--
ddeenn kkooppaarrtt››llaarraakk,, bir “asayifl” so-
runu olarak ele al›nmamas› gerekti-
¤ini vurgulad›k. 

Bu say›m›zda, sorunun bir “asa-
yifl” sorunu olarak ele al›namayaca-
¤›n›n bir baflka boyutu üzerinde
durmak istiyoruz: H›rs›zl›¤› önle-
mekle görevli oldu¤u iddia edilen
polisin bu konudaki rolü nedir?

Sistem, polisi “halk›n huzur ve
güvenli¤ini sa¤layan” bir kurum ola-
rak göstermeye çal›fl›yor. Bunun için
polisi sevdirme kampanyalar› düzen-
liyor, reklam filmleri, televizyon di-
zileri çekiliyor. Bu dizilerden birinin
ad› onlar›n kafalar›n› yans›tmas› aç›-
s›ndan ilginçtir: ““AArrkkaa ssookkaakkllaarr””..
Yani halk›n, yoksullar›n yaflad›¤› so-
kaklar; oralar, h›rs›zl›k, uyuflturucu,
fuhufl, kapkaç, kaçakç›l›k gibi her
türlü “nedametin” oldu¤u yerlerdir,
polis olmasa vatandafl›n hali harapt›r.
Tüm bunlarla, “iyi ki polis var ve
can güvenli¤imizi sa¤l›yor” düflün-
cesi empoze ediliyor. 

Gerçek böyle mi? 
Hemen her mahallede polis ka-

rakollar› vard›r. Hemen hepsi de her
gece dolup taflar. Fakat sanmay›n ki,
bu gözalt›larla polis, h›rs›zl›k olay-
lar›na karfl› mücadele etmektedir.
Tam aksine, polis; h›rs›zlarla, h›r-
s›zl›k çeteleriyle bir flekilde içli d›fl-
l›d›r. Hangi mahallede hangi h›rs›z-
l›k çetesi vard›r, bilir. Hangi çete
oto çalar, hangisi oto teybi çalar,
hangisi dükkanlara, hangisi evlere
girer, kim kapkaçç›, kim yankesici-
dir, genel olarak bilirler. 

Halk›n gözündeki polis imaj›n›
sürdürmek, çeteleri denetim alt›nda
tutmak, pay›n› almak gibi çeflitli ne-

denlerle zaman zaman bunlar yaka-
lan›r, tutuklatt›r›l›r. Ama mekaniz-
ma  sürer. 

Mahallelerdeki polis karakollar›,
sistemin, pratik olarak, bizzat kendi
yaratt›¤› suç ve suçlular›, belli dü-
zeylerde denetim alt›nda tutmay›
amaçlarken, esas olarak da halk
üzerinde bir bask› ve gözda¤› meka-
nizmas› olarak çal›fl›r. Baflka bir de-
yiflle, karakollar, “suça karfl› müca-
dele”den çok, halk›n ssiisstteemmee kkaarrflfl››
mmüüccaaddeelleessiinnii engellemek içindir. 

fiehirlerin caddelerinde, mahalle
aralar›nda akrepler, panzerler dola-
fl›r kesintisiz... çevirmeler, aramalar,
kimlik kontrolleri yap›l›r, gözalt›la-
r›n haddi hesab› yoktur ve her gö-
zalt›na al›nan daya¤a, iflkenceye,
hakarete maruz kal›r... Polis, “nor-
mal” faaliyeti olarak halka karfl› bu
terörü uygularken, di¤er taraftan
mahallelerimizde h›rs›zl›k, fuhufl,
uyuflturucu, çetecilik gibi olaylar da
kesintisiz artmaktad›r. Art›yor çün-
kü, bbiirriinncciissii; açl›k, iflsizlik bunlar›
getiriyor; iikkiinncciissii; özellikle bu tür
kirli iflleri yapmak üzere çeteleflen-
leri, polis himaye ve teflvik ediyor. 

Mahallelerdeki hemen tüm pis
ifller, polise ra¤men de¤il, polisin
himayesi alt›nda yap›lmaktad›r.
Halka gözda¤› veren o donat›ml›
polis, jandarma ayg›t›na ra¤men,
çeteler, h›rs›zlar ellerini kollar›n›
sallayarak dolafl›rlar. 

Polisin h›rs›zl›¤›, çeteleri hima-
ye ediflinin de iki boyutu vard›r: BBii--
rriinncciissii;; politik olarak, iikkiinncciissii;; ç›-
kar ortakl›¤› olarak. 

Polis, oligarflinin yoksul ve dev-
rime yak›n semtleri yyoozzllaaflfltt››rrmmaa
politikas›n›n uygulay›c›s› olarak hi-
maye eder çeteleri. 

Öte yandan kontrgerilla politika-
lar›yla yönetilen bir ülke olman›n
do¤al sonucu olarak, polis devlet
için iflkence, infaz yapan, bunun
karfl›l›¤›nda rüflveti, yolsuzlu¤u
meflrulaflt›rm›fl bir mekanizmad›r. 

‹flte bu iki nedenin kaç›n›lmaz
sonucudur ki, ç›kar elde etmek için
kurulan hemen tüm çeteleflmelerin,
mafya örgütlenmelerinin içinde
mutlaka bir polis ba¤lant›s› vard›r.
H›rs›zl›k, uyuflturucu, kumar, kad›n
ticareti, akl›n›za gelebilecek tüm pis
ifllerin içinde polisler de yer al›r.
Bütün bu olaylar, iktidarlar taraf›n-
dan “kurum içindeki çürük elmalar”
nakarat›yla, “her kurumda böyle in-
sanlar ç›kar” demagojisiyle geçiflti-
rilmek istenir. Oysa bu durum, yap›-
sald›r. Mevcut politikalar›n sonucu-
dur. Polisin içinde olmad›¤›, ba¤-
lant›s›n›n olmad›¤› çeteler yok gibi-
dir. Esas münferit olan budur.

Bilinçli bir politika:
H›rs›zl›¤a teflvik! 
H›rs›zl›k yoksul semtlerde kald›-

¤› sürece, düzeni rahats›z etmez.
Tersine, düzenin ifline gelir. Çal›nan
para, eflya, nas›l olsa yine yoksulla-
r›n mal›d›r. Uyuflturucuyu, alkolü,
fuhuflu nas›l bbiilliinnççllii bbiirr ppoolliittiikkaa
oollaarraakk yoksul halk›n yaflad›¤› semt-
lerde körüklüyorlarsa, h›rs›zl›¤› da
ayn› flekilde körüklüyorlar. Zaten,
yoksul insanlar içinde uyuflturucu,
alkol, kumar ve lüks tüketim özlem-
leri yayg›nlaflt›r›lm›flsa, FUHUfi ve
HIRSIZLIK kendili¤inden yayg›n-
laflacakt›r. Çünkü insanlar, uyufltu-
rucu, alkol, kumar ve lüks tüketime
al›flm›fllarsa, o durumda ya bedenle-
rini satacak, ya çalacaklard›r. 

Bu yoksullar› yozlaflt›ran bir tür
ççeemmbbeerr gibidir. Bir yerinden bu
çembere düflüldü¤ünde, çember her
gün daral›r, her yönüyle kuflat›r
yoksullar›.

Oligarflinin politikalar› iflte bu
noktada ssoonnuuçç vveerrmmiiflfl olur: Halk,

YOKSULLARDAN ÇALAN HIRSIZLAR 
POL‹S‹N H‹MAYES‹NDE



yozlaflt›r›larak kendi so-
runlar›na yabanc›laflt›r›-
l›r, yoksulluklar›n›n aç-
l›klar›n›n gerçek neden-
lerini göremez duruma
gietirilir, kendilerini aç
b›rakan düzene yönele-
cekleri yerde, yine ken-
disi gibi yoksulun mal›-
na el uzat›r. 

Böyle böyle, halk›n
biraraya gelerek örgüt-
lenmesinin, mücadele
etmesinin önü kapanm›fl
oluyor. 

Oligarflinin “tercihle-
ri” çok aç›kt›r. Polis gençlerimize
“devrimci olaca¤›na fahifle ol, pe-
zevenk ol, çal ç›rp, köfleyi dön, ha-
yat›n› yafla” dedirten politika, yok-
sul halk›n yaflad›¤› mahallelerde
devrimcilerin örgütlülü¤ünün ve
hakimiyetinin olmas›ndansa, h›rs›z-
l›k çetelerinin, uyuflturucu çeteleri-
nin hakimiyet kurmas›n› tercih eder.
Polis de bunu sa¤lamaya çal›fl›r. Bu-
nun sonucu, devrimcileri mahalle-
lerden “temizlemeye” çal›fl›rken,
meydan› h›rs›zl›k, kumar, uyuflturu-
cu çetelerine, mafyac›lara b›rak-
makt›r. 

Sistem h›rs›zlardan ne 
zaman rahats›z olur?
H›rs›zlar ne zaman ki, zenginle-

re, burjuvazinin oturdu¤u semtlere
yönelir veya mesela Beyo¤lu gibi
çok gözönündeki yerlerde sistemin
“güvenilirli¤ini”, “küçük-burjuva-
zinin huzurunu” bozacak ölçüde ifl-
leri büyütürler, o zaman düzen bun-
dan rahats›z olur. 

H›rs›zlar, “çatmamalar›” gere-
ken baz› kesimlere çatt›klar›nda ya
da Etiler gibi uzanmamalar› gere-
ken yerlere uzand›klar›nda, polis
““ssüürreekk ooppeerraassyyoonnllaarr››”” düzenler. 

Operasyonlar›n hedefinde yine
ço¤u kez do¤rudan yoksullar›n
semtleri vard›r. Polisin adeta tü-
müyle “suçlu” ilan etti¤i belli semt-
lere yönelik operasyonlarda her
türlü hukuksuzluk, keyfilik meflru-
dur. Koç bafllar›yla, kar maskeleriy-

le yoksullar›n kap›lar›na dayan›rlar.
Kameralar eflli¤inde evlere dalar,
insanlar› neleri var, neleri yok teflhir
ederler. Bir zengine, düzenin bürok-
ratlar›na, anl› flanl› kiflilerine karfl›
yap›ld›¤›nda ortal›¤›n k›smen de ol-
sa aya¤a kald›r›laca¤› bu uygulama-
lar, yoksul semtlerinde yap›ld›¤›nda
kimsenin sesi ç›kmaz, çünkü onlar
ve o semtler, zaten her türlü “mela-
netin” kayna¤›d›rlar, ne yap›lsa az-
d›r... Oligarflinin polisi, bu operas-
yonlar›yla zenginin mal›na el uzat-
man›n veya polise gerekli harac›
vermemenin veyahut da devrimcile-
re kap›lar›n› açman›n bedelinin a¤›r
olaca¤›n› göstermifl olur onlara. 

Bazen de bu tür operasyonlara,
aralar›ndaki çeliflkiler, çeflitli çetele-
rin kontrolleri d›fl›na ç›kmas› gibi
nedenler yol açar. ‹flte s›ralanan bü-
tün bu farkl› etkenler sonucunda çe-
flitli çeteler ve h›rs›zlar yakalan›r,
tutuklan›r. Ve o durumlarda da oli-
garflinin polisi, “h›rs›zl›k çetelerine
büyük darbe” flovlar›yla “görevini
yapan” bir teflkilat oldu¤unu imaj›n›
pekifltirir. 

Gençlerimizi yozlaflt›ranlar, 
halk düflman›d›r
Yoksul halk›n yaflad›¤›  semtler-

de h›rs›zl›k, gasp, kapkaç, fuhufl,
uyuflturucu, çek, senet tahsilat› ya-
pan çok say›da çeteler bulunmakta-
d›r. Bu çeteler mahalle halk›, esnaf-
lar, gençlerimiz, hatta ilk veya orta
okula gidip gelen çocuklar›m›z üze-
rinde bask› kurmakta, halk üzerinde

hakimiyetlerini kurma-
ya çal›flmaktad›rlar.

Çeteler, polisin, fa-
flist mafya gruplar›n›n
himaye ve teflvi¤iyle
örgütlendirilmektedir.
Polisle iflbirli¤i içinde,
gençlerimiz bu çetelere
çekilmektedir. Bunlar
halk düflman›d›r. Ço-
cuklar›m›z› zehirleyen,
h›rs›z yapan, suç flebe-
kesine dönüfltüren, po-
lisle birlikte hareket
eden çete bafllar›, de-
yim yerindeyse, ç›ban

bafllar›d›r. H›rs›zl›¤a, yozlaflmaya
karfl› mücadelede bu ç›banlar elbet-
te temizlenmek durumundad›r. Bu
çete bafllar›n›n kimler olduklar› he-
men her mahallede s›r de¤ildir.
Bunlar›n ço¤u halk taraf›ndan bili-
nen tan›nan kiflilerdir. Halk›n öfke-
sinden teflhir ve tecrit etmeye, semt-
ten kovmaya kadar bir çok yöntem-
le ç›ban bafllar› etkisizlefltirilirken,
onlar›n örgütledikleri gençler de ka-
zan›lmaya çal›fl›lacakt›r. 

Gençlerimizi, çocuklar›m›z›
yozlaflt›rmalar›na, h›rs›zl›k, uyufltu-
rucu çetelerine dönüfltürmelerine
izin veremeyiz. 

Bu çetelerin içinde bulunanlar›n
ço¤u bizim gençlerimiz, çocuklar›-
m›zd›r. Gençlerimiz, çocuklar›m›-
z›n çeteler içinde yer almas›, sadece
onlar›n ailelerinin sorunu de¤ildir.
Bu sorun, bütün mahalle halk›n›n
sorunudur. H›rs›zl›¤a karfl› mücade-
le, çok yönlü bir mücadeledir. HHaallkk,,
BB‹‹RRLLEEfifiEERREEKK,, ÖÖRRGGÜÜTTLLEENNEE--
RREEKK,, hem semtlerini h›rs›zl›ktan,
çetelerden temizleyecek, hem genç-
lerini, çocuklar›n› kazanacakt›r.
H›rs›zl›¤a karfl› mücadele, bu ya-
n›yla polisin semtlerimizdeki halk
düflman› faaliyetlerine karfl› müca-
deledir. H›rs›zl›¤a karfl› mücadele,
oligarflinin yozlaflt›rma politikalar›-
na karfl› mücadeledir. Biz bu mese-
lenin üzerine do¤ru ve sistemli bir
biçimde gitti¤imizde polisin de
oyunlar› bozulacak, yozlaflt›rma po-
litikas›n›n önüne bir barikat daha
örülmüfl olacakt›r.

Say›: 184 25HIRSIZLAR

Bu, yoksullar› yozlaflt›ran bir ‘çember’dir...
Yoksul insanlar içinde uyuflturucu, alkol, kumar 

ve lüks tüketim özlemleri yayg›nlaflt›r›lm›flsa, FUHUfi 
ve HIRSIZLIK kendili¤inden yayg›nlaflacakt›r. Çünkü 
insanlar, uyuflturucu, alkol, kumar ve lüks tüketime

al›flm›fllarsa, o durumda ya bedenlerini satacak, 
ya çalacaklard›r. 
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Türkiye öyle bir ülkedir ki, poli-
tikalar›n ve demagojilerin özünü
görmeyenlerin, egemen s›n›flar›n
belirledikleri gündemlerin peflinde
oradan oraya savrulmalar› kaç›n›l-
mazd›r. Bir gün, “Kürt sorununda
çözüme çok yak›n›z” der baflbakan
ve cumhurbaflkan›. Ertesi gün, ayn›
kifliler, “kimlik siyaseti gütmek iha-
nettir” diye kestirip atarlar. “Kürt
realitesini” tan›malar› bile günübir-
liktir onlar›n. Bir gün “f›rsat” sözle-
ri manfletlere ç›kar. Kimileri tam o
“f›rsat!” sözü üzerinden teoriler ya-
p›p, “iflte çözüm vakti geldi” öngö-
rülerinde bulunurken, manfletlere
bu kez, “vururum, yok ederim” söz-
leri ç›kar. 

Böyle bir siyasi ortamda yönünü
flafl›rmaman›n güvencesi, ezenler ve
ezilenler saflaflmas› konusunda, s›-
n›f bak›fl aç›s›nda net olmakt›r. 

Yürüyüfl’ün geçen haftaki “‹yi
fieyler Olacak Elbette” bafll›kl› ya-
z›s›nda flöyle deniyordu: “S›n›flar
mücadelesinde ayr›mlar çok nettir.
‹ki temel s›n›f vard›r: Burjuvazi ve
proletarya. Ve flaflmaz bir kesinlikle
diyebiliriz ki, onlar için iyi olan bi-
zim için kötü, bizim için iyi olansa
onlar için kötüdür. Bu kesinlik nede-
niyledir ki, Abdullah Gül ‘‘iiyyii flfleeyylleerr
oollaaccaakk’’ dedi¤inde, hhaallkkllaarr aaçç››ss››nn--
ddaann ssoonnuuççllaarr›› kkööttüü oollaaccaakk bbiirr hhaa--
zz››rrll››kkttaann ssöözzeeddiillddii¤¤iinnii aannllaarr››zz..” (7
Haziran 2009, Say›: 183) 

Buna ra¤men oligarflinin dilin-
deki “iyi fleyler”den, “f›rsat”lardan
halka da payeler ç›karanlar›n yan›l-
d›klar›n›n görülmesi için yine çok
zaman geçmesi gerekmedi. 

‹lker Baflbu¤ geçen hafta Ameri-
ka’da yapt›¤› aç›klamada ““iiyyii flfleeyy--
lleerr””in, ““ttaarriihhii ff››rrssaatt””›n ne oldu¤u-
nun çerçevesini flöyle çizdi:

““........TTSSKK oollaarraakk bbiizziimm ttuuttuummuu--
mmuuzz ççookk aaçç››kk.. KKüüllttüürreell öözzggüürrllüükkllee--
rree eevveett.. BBiirreeyysseell kkaallmmaakk flflaarrtt››yyllaa..
DDeevvlleett kküüllttüürreell öözzggüürrllüükklleerriinn öönnüü--
nnüü aaççaabbiilliirr.. BBuunnuunn dd››flfl››nnddaa,, yyookk
ttoopplluummssaall hhaakkllaarr vveessaaiirree ggiibbii ddüü--
flflüünncceelleerriinn bbiizz yyaann››nnddaa ddee¤¤iilliizz..
TTSSKK oollaarraakk bbiizziimm iiççiinn öönneemmllii oollaann
TTüürrkkiiyyee CCuummhhuurriiyyeettii’’nniinn kkuurruulluu--
flfluunnddaann iittiibbaarreenn vvaarr oollaann iikkii nniitteellii--
¤¤iiddiirr.. BBiirrii uulluuss ddeevvlleett,, iikkiinncciissii üünnii--
tteerr ddeevvlleett.. BBiizz nnee uulluuss ddeevvlleettiinn ççiivvii--
ssiinnii ooyynnaattmmaa kkoonnuussuunnddaa ttaavv››rr aall››--
rr››zz,, nnee ddee üünniitteerr ddeevvlleettiinn..”” (Refe-
rans, 9 Haziran 2009)

Bu sözler, emperyalizmin empo-
ze etti¤i, oligarflinin hemen her ke-
siminin söyleyebilece¤i sözler as-
l›nda. Sözleri özeti flu; baz› “birey-
sel haklar”, yani uulluussaall hhaakk kk››rr››nntt››--
llaarr›› tan›r›z, ama Kürt ulusu gerçe¤i-
ni ve o gerçe¤in kendi kaderini ta-
yin hakk›n› inkara devam edece-
¤iz... Ama as›l politika, Baflbu¤’un
yukar›daki sözlerini tamamlayan flu
sözlerinde somutlan›yor:

““TTeerröörriisstt öörrggüütt ttaammaammeenn oorrttaa--
ddaann kkaalldd››rr››ll››nnccaayyaa kkaaddaarr ssaavvaaflfl--
mmaakkttaa ççookk kkaarraarrll››yy››zz...... TTeerröörriissttii
bbeekklleemmeemm,, aakkssiinnee ggiiddeerr,, aarraarr bbuulluurr
vvee yyookk eeddeerriimm””..

Bu noktada, AKP’yle Genelkur-
may Baflkan› Baflbu¤’un Kürt soru-
nuna yönelik politikada veya daha
dar anlamda “f›rsat”tan ne anlad›k-
lar› konusunda FFAARRKKLLII düflündük-
leri, Genelkurmay’›n AKP’nin çö-
züm iste¤inin önünde EENNGGEELL
oluflturdu¤u teorileri yapanlara flunu
hat›rlatal›m. Baflbakan Erdo¤an’›n
dan›flman› Yalç›n Akdo¤an “f›rsat”›
flöyle tan›ml›yordu: “Bence f›rsat,
öncelikle PPKKKK’’nniinn eettkkiissiizzlleeflflttiirriill--
mmeessiinnee yyöönneelliikk bbeekklleennttiiyyii iiffaaddee eett--
mmeekktteeddiirr.. Çünkü, PKK’nin etkisiz-

lefltirilmesi ayn› zamanda daha faz-
la demokratik aç›l›m sürecinin önü-
nü açacakt›r. ”

Burada Baflbu¤’dan farkl› bir ta-
n›m ve çözüm gözükmemektedir. 

Oligarflinin di¤er temsilcilerinin
düflünceleri de Baflbu¤’dan farkl›
de¤ildir. Cumhurbaflkan›ndan düze-
nin muhalefet partilerine kadar hep-
si bu noktada hemfikirdirler. Benzer
fleyler söylemektedirler. Baflbu¤,
““öönneemmllii bbiirr ssüürreeçç iiççiinnddeeyyiizz.. DDeevvllee--
ttiinn iillggiillii ttüümm kkuurruummllaarr›› ddaa bbuunnuunn
ffaarrkk››nnddaa vvee bbiirr uuyyuumm iiççiinnddee ççaall››flfl››--
ll››yyoorr”” derken, bu süreçte esas olarak
Kürt halk›n›n yurtsever örgütlenme-
sini ve mücadelesini tasfiye etmeyi
amaçlad›klar›n› gizlemiyorlar. 

‘‘FF››rrssaatt’’,, TTaassffiiyyeeddiirr!!
Oligarflinin “Tarihi F›rsat” dedi-

¤i fleyin Kürt halk›n›n mücadelesi-
nin tasfiyesi oldu¤u bir çok kesim
taraf›ndan flimdi daha aç›kça telaf-
fuz edilmeye baflland›. Oligarfli bu
konuda, Amerika ve Avrupal› em-
peryalistlerin deste¤ini arkas›na ala-
rak, bir tasfiye sald›r›s›na geçmifltir. 

Oligarflinin çeflitli kesimleri bu
operasyonun çerçevesini “fliddet
çözüme engeldir”, “PKK varken
çözüm olmaz”, “silahlar susmadan
çözüm gündeme gelmez” gibi, bir-
birinden farkl› görünen ama özünde
ayn› noktada buluflan biçimlerde
ifade ediyorlar. 

Kürt sorununu kabul etsin veya
etmesin, oligarflinin politikalar›n› be-
lirleyen, hala “esas sorun terör soru-
nudur” yaklafl›m›d›r.  Baflbu¤, bunu
bir kez daha aç›k hale getirmifltir.

“Terör”ün bafl› ezilmeden Kürt
halk›n›n ne demokratik talepleri
karfl›lanabilir, ne de ekonomik so-
runlar› çözülebilir deniliyor. Baflka

Kaç S›k›yönetim, Kaç Ola¤anüstü Hal, Kaç Katliam?
Bu Kaç›nc› Tehdit? Kaç›nc› ‹nkar? Kaç›nc› Gözda¤›?
‘Arars›n›z... bulursunuz’, ama Yok Edemezsiniz!

KÜRT HALKININ KURTULUfiUNU
ENGELLEYEMECEKS‹N‹Z! 



bir deyiflle Kürt halk›n›n tüm talep-
lerinin önüne “terörün” bitirilmesi
yani mücadelenin ve örgütlenmenin
tasfiyesi ç›kar›l›yor. Kürt halk›na,
“bar›fl istiyorsan›z, direnmeyeceksi-
niz” deniyor. K›r›nt›lar karfl›s›nda
tasfiyeye raz› olmak dayat›l›yor. 

Peki kabul edilmezse, ““aarraarr....
bbuulluurruumm.... yyookk eeddeerriimm”” denilerek
halka tehditler ya¤d›r›l›yor. 

Bugüne kadar yapt›klar› zaten
bundan farkl› de¤ildi elbette. 

Tehditler de zaten, s›n›r ötesi ve
içi katliamlarla, “terör örgütüyle
iliflkisi var” gerekçesiyle DTP’ye,
demokratik kurumlara, sendikalara
sald›r›larla somutlan›yor. 

Oligarflinin çözümden anlad›¤›
budur. BBuu ppoolliittiikkaa;; iillhhaakk,, iinnkkaarr,,
aassiimmiillaassyyoonn vvee iimmhhaadd››rr.. Hangi aç›-

l›mlardan, reformlardan, ad›mlar-
dan bahsediyor olursa olsun, politi-
kas›n›n özü budur oligarflinin. Kürt-
çe’nin serbest b›rak›lmas›nda, Kürt-
çe TV’nin, Kürtçe kurslar›n, üniver-
sitelere Kürtçe bölüm aç›lmas›n›n
gündeme getirilmesinde hepsinde
amaç devletin temel politikalar›na
hizmet etmesidir. Baflbu¤ devletin
bu görüflünü de aç›kça ifade ediyor. 

““YYookkeettmmee”” PPoolliittiikkaallaarr››
OOlliiggaarrflfliinniinn
ÇÇöözzüümmssüüzzllüü¤¤üüddüürr

Bir halk, katledilerek tüketile-
mez. Bunu en iyi bilenlerdendir oli-
garfli. Ony›llard›r katlediyor. Bu-
günkü gelinen noktada yine “arar
bulur yokederim”den baflka çözümü
yoktur. Kürt halk›n›n kimli¤ine sa-

hip ç›kmas›ndan ve bu mücadelenin
gerçek bir kurtulufl mücadelesine
yönelmesinden, bu güçlü dinami¤in
Türkiye halklar›n›n kurtulufl müca-
delesinin bir parças› olmas›ndan
korkmaktad›r. Halk›n mücadelesini
tamamen bitirmeden de korkular›n-
dan kurtulamayacakt›r. 

Buna karfl› Kürt halk› geri bir tek
ad›m dahi atmadan mücadeleye de-
vam etmelidir. Geriye at›lan her
ad›m daha büyük ac›lar›, daha bü-
yük katliamlar› getirecektir. Halkla-
r›n direnmekten ve savaflmaktan
baflka yolu yoktur. Hiçbir güç dire-
nen halk› yenemez. Oligarflinin teh-
ditleri, imhas› ve katliamlar› da
Kürt halk›n›n direnifli karfl›s›nda bo-
fla ç›kar›lacakt›r. 
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‹lker Baflbu¤’a
ABD gezisi s›ras›n-

da ONUR MA-
DALYASI verildi.
Bu madalya neyin
karfl›l›¤›yd›? El-

bette bir karfl›l›¤›
vard›r. Emperyalist-

ler durduk yerde hiç
kimseyi onurland›rmaz(!) 

‹lker Baflbu¤’a verilen bu ma-
dalya iflbirli¤inin, emperyalistlere
hizmetlerinin karfl›l›¤› verilmifltir. 

‹flbirlikçi oligarflik devletin
cumhurbaflkan›ndan baflbakan›na,
genelkurmay baflkan›na kadar üst
düzey yöneticileri, o makamlara
gelmeden önce mutlak flartla önce
ABD’den onay almak zorundad›r-
lar. Daha partilerini kurmadan önce
burjuva partilerinin yöneticileri,
önce efendilerinin onay›n› al›rlar.
Ordunun üst komuta merkezindeki-
ler de ayn› flekilde ABD’ye en iyi
derecede uflakl›k yapacaklar›n› is-
patlamadan o mevkilere yüksele-
mezler. 

Hepsi de “ulusalc›” geçinirler
ama, kopkoyu bir Amerikanc›’d›r-

lar. Onlar›n ulusalc›l›klar›, vatan
millet söylemleri koca bir yalan-
dan, sahtekarl›ktan, demagojiden
ibarettir. ‹flbirlikçiliklerini, uflakl›k-
lar›n› gizlemek içindir. E¤er ne ka-
dar çok vatan-millet edebiyat› yap›-
yorlarsa bilin ki, o kadar iflbirlikçi,
uflakt›rlar. 

‹lker Baflbu¤’a verilen bu ma-
dalya da iflbirlikçili¤in tescilidir.
Onlar›n en büyük onur(!) kayna¤›
efendilerinden aferin almakt›r. 

O madalya onur de¤il, halklar›
katletmenizin onursuzlu¤unun ma-
dalyas›d›r. Genelkurmaya, kendi
halk›n›n katletmesi için o madalya-
y› verdiler. Çünkü yeni-sömürge
bir ülkede, iflbirlikçi ordunun göre-
vi budur. Efendileri ad›na sömürü-
nün sürdürülebilmesi için görevini
en iyi flekilde yapmakt›r. Bu görev,
içte kendi halk›n› katletmektir. Fa-
flizmin uygulay›c›s› olmakt›r. Ken-
dinden öncekiler gibi Baflbu¤ da bu
görevini “baflar›”yla yerine getir-
mektedir. 

Dünya halklar›n›n katili ABD
taraf›ndan onurland›r›lmak ve
ödüllendirilmek gurur duyulacak

de¤il utan›lacak bir durumdur. Ama
siz uflakl›¤›n›zla övünebilirsiniz. ‹fl-
te o madalya sizin gerçek yüzünüz-
dür. O madalya yapt›¤›n›z ve yapa-
ca¤›n›z katliamlar›n ödülüdür.
Amerikan uflakl›¤›n›n ödülüdür. 

Tüm genelkurmay baflkanlar›na
yapt›klar› gibi, Baflbu¤’u da ça¤›r›p
hem destek verdiler hem de yeni is-
tekleri için haz›rlad›lar. Baflbu¤ or-
da bir yemekte yapt›¤› konuflmada,,
““AABBDD,, TTüürrkkiiyyee’’nniinn yyuummuuflflaakk ggüüçç
nnüüffuuzzuunnddaann vvee OOrrttaaddoo¤¤uu’’ddaa iissttiikk--
rraarr ççaabbaallaarr››nnddaann yyaarraarrllaannaabbiilliirr””
ifadesini kullan›yordu. “Bizi kulla-
n›n” diyor. Irak’ta, Afganistan’da,
Ortado¤u’da, nerede isterseniz ora-
da kullan›n diyor. Ald›¤› ödülün
hakk›n› veriyor. Halk›n›z›n can›,
kan› üzerinden minnettarl›¤›n› öde-
mek istiyor. Tayyip’in dan›flman›
da bir ara Tayyip için öyle demiflti..
““DDeelliikktteenn ssüüppüürrmmeeyyiinn””,, ““oonnuu kkuull--
llaann››nn”” demiflti. ‹flte, bu ülkenin yö-
neticileridir bunlar. ‹flçisine, köylü-
süne, esnaf›na, kendi halk›na karfl›
efelenen Baflbakan›, Genelkurmay
baflkan›, efendilerine kendilerini
kulland›rmak için bile k›rk takla
atarlar.  Bunlar emperyalizmin
adamlar›d›r. Bu ülkeyi emperyalist-
ler ad›na yönetmektedirler. Ald›kla-
r› madalya onun ödülüdür. 

‹fiB‹RL‹KÇ‹L‹⁄‹N ÖDÜLÜ: BAfiBU⁄’A
ONUR MADALYASI
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Hat›rlanaca¤› gibi, DTP Eflbafl-
kan› Ahmet Türk geçen hafta, ““bbaa--
rr››flfl iiççiinn 1177 bbiinn ffaaiillii mmeeççhhuullüü...... DDii--
yyaarrbbaakk››rr’’ddaakkii iiflflkkeenncceelleerrii uunnuuttuu--
rruuzz”” demiflti. Burjuvazi cephesinde
hemen yank›s›n› buldu bu sözler. 

Vatan gazetesinden Sanem Al-
tan, Ahmet Türk’le yapt›¤› röportaj-
da bu sözleri öne ç›kar›yordu özel-
likle ve röportaj›n sunumununda
flöyle diyordu: “... Ama beni etkile-
yen ‘Kardefllik için 17 bin faili meç-
hulün katilini affetmeye haz›r›m’de-
meniz oldu. BBuu ssööyylleennmmeessii kkaaddaarr
ddaa kkoollaayy bbiirr dduuyygguu ddee¤¤iill.. ÇÇaarrpp››cc››yy--
dd›› ggeerrççeekktteenn..”” (Vatan, 7 Haziran
2009)

““BBiinnlleerrccee ööllddüükk,, aaddaalleett iissttiiyyoo--
rruuzz!!”” denildi¤inde, bu tart›flmas›z
do¤al ve meflru bir istektir. Ancak
burjuvazi adalet istemini bir “suç”a
dönüfltürerek, adalette diretenleri
suçlayarak onlar› bask› alt›na alma-
ya çal›fl›yor. Burjuvazi, reformist
kesimler adalet talebini ileri sürdük-
çe, onlar› “uzlaflmazl›kla” suçluyor;
““bbuurrjjuuvvaazziiyyllee uuzzllaaflflmmaazz”” olmak
asl›nda bir olumluluktur; ama kü-
çük-burjuvazi öyle düflünmedi¤i
için, derhal bu bask›lanma alt›na gi-
rerek, taleplerinden vazgeçip ne ka-
dar uzlaflmadan yana, ne kadar di-
yalogcu oludu¤unu kan›tlamak için
en geri çizgiye savruluyor. 

Adalet isteyen suçlan›rken, bur-
juvazinin sözcülerini, kalemflörleri-
ni, “17 bin faili meçhulün katilini
affetmeye haz›r›m” demek etkiliyor.
KKiilliitt nnookkttaa bbuudduurr iiflflttee..

Kuflku yok ki, onlar da 17 bin
faili meçhulün unutulabilece¤ine
inanmakta güçlük çekiyor. Yaflanan
onca ac›n›n, yak›lan, y›k›lan, boflal-
t›lan köylerin, iflkencelerin, binlerce
evlad›n ac›s›n›n “unuturuz” demek-
le unutulabilece¤inden flüpheliler
onlar da. Çünkü tarihsel olarak bu-
nun o kadar kolay olmayaca¤›n› bi-
liyorlar. Onun için “çarp›c›” bulu-

yorlar Ahmet Türk’ün aç›klamas›n›.

Burjuvazi iflte böyle bir “bar›fl”
istiyor: HHiiççbbiirr flfleeyyiinn hheessaabb›› ssoorruull--
mmaayyaaccaakk,, geçmifl unutulacak. Bin-
lerce faili meçhul, kay›plar, yak›lan
köyler, yurdundan edilen milyonlar
hat›rlanmayacak... AAddaalleett iisstteennmmee--
yyeecceekk,, iinnssaannll››¤¤››nn bbuu eenn ssooyylluu öözzllee--
mmiinnddeenn vvee iisstteemmiinnddeenn ddee vvaazzggeeççii--
lleecceekk..

Peki, böyle bir fley mümkün
mü?.. Varsayal›m ki mümkün oldu,
bütün bunlar unutuldu; adaletin ol-
mad›¤› bir yerde bar›fl›n oldu¤u gö-
rülmüfl müdür? On y›llard›r ac›n›n
her türlüsünü yaflayan Kürt halk›n-
dan ac›lar›n› unutmas›n› istemek
adil midir? Herfley unutulacaksa,
adaletten bile vaçgeçilecekse, ne
içindi bütün mücadele, ne içindi
ödenen bedeller? Kimi güçlendirir
böyle bir unutufl; halk› m›, sistemi
mi? Ve böyle bir anlay›flla Kürt so-
runu çözülebilir mi? 

Burjuvazi tarihi silmekten yana-
d›r genel olarak. ““GGeeççmmiiflflee ttaakk››ll››pp
kkaallmmaayyaall››mm,, ggeelleeccee¤¤ee bbaakkaall››mm”” di-
yerek unutturmaya çal›fl›r suçlar›n›.
DTP Eflbaflkan› Ahmet Türk de, iflte
bu noktada burjuvazinin deste¤ini
alabilece¤i fleyleri söylüyor. Burju-
vazi bu noktada onu ““ffaarrkkll›› bbiirr
KKüürrtt,, ffaarrkkll›› bbiirr ssiiyyaasseettççii”” diyerek
“ödüllendiriyor”. 

“Fark” diye tan›mlad›klar› dü-
zenle uzlaflmaya aç›k olmakt›r. Ve
bu noktada da elbette Ahmet Türk
bir kifli de¤ildir, bu çizgi kendi “ki-
flisel” görüflleri de¤ildir, o, bir siya-
si çizginin temsilcisidir, bunu da
herkes biliyor. 17 bin faili meçhulü,
Diyarbak›r’› unutma noktas›na ge-
len bu çizgidir.  

Bu çizgi t›kanm›flt›r. 
Belirleyici olmad›¤› aç›k olan

birkaç söz ve tav›r üzerine olumlu
geliflmeler var deyip, çözüm yoluna
girildi¤ini söyleyen, bir hafta on

gün sonra, yine belirleyici olmayan
birkaç söz ve tav›r üzerine, inkar ve
imha sürüyor diyen politik istikrar-
s›zl›k, bu t›kan›kl›¤›n bir sonucudur. 

Emperyalizmin ve oligarflinin
icazeti esas al›nm›fl, onlar›n kabul
edebilece¤i öneriler flekillendiril-
mektedir. 

Ahmet Türk, sözkonusu aç›kla-
may› neden flimdi yapt›? Nas›l olup
da soyut, mu¤lak bir kaç söz üzeri-
ne “olumlu geliflmeler var” havas›-
na girdiler?.. Bu sorular cevaplana-
mamaktad›r. 

Ahmet Türk, sözkonusu konufl-
malar› içinde diyor ki: ““PPKKKK’’nn››nn
ggeellddii¤¤ii nnookkttaa bbaarr››flflcc››ll bbiirr ssüürreecciinn
öönnüünnüü aaçç››yyoorr””. 

Devam›nda da flunlar belirtili-
yor: “PKK’nin geldi¤i nokta... Ba-
¤›ms›z Kürdistan yerine, sorunun
Türkiye’nin bütünü içinde çözü-
mü.... ‹steklerinin ça¤dafl dünyada
kabul edilebilir olmas›, bar›fl için
çok önemli.”

Demek ki “ba¤›ms›z Kürdistan”
istemek yanl›fl. Demek ki, “ça¤dafl
dünyada [siz bunu emperyalist dün-
yada diye okuyun] kabul edilebilir
olmayan çözümler yanl›fl.  

Peki bu “yyaannll››flfl” ve “ddoo¤¤rruu”lar
kimin gözünden bak›larak de¤erlen-
diriliyor; burada soraca¤›m›z as›l
soru bu olacakt›r. 

PKK, “Ba¤›ms›z Kürdistan” ta-
lebinden vazgeçeli y›llar oldu. “Ba-
r›fl” ad›na say›s›z “ateflkes”ler ilan
edildi. Bu yeni bir fley de¤il. Fakat
“bar›fl” gelmedi. Oligarfli, terörünü
daha da t›rmand›rd›. Dolay›s›yla
Türk’ün bu öngörüleri de tart›flmal›. 

Gelinen nokta, h›zla “bar›fl ol-
sun da nas›l olursa olsun” çizgisine
yaklaflmaktad›r. 

Sanem Altan’›n “Siz tam ne isti-

S‹Z UNUTSANIZ, 
DÜfiMAN UNUTMAZ!



yorsunuz?” sorusuna Türk flu ceva-
b› veriyor: ““...... nneett,, flflaarrtt ggiibbii iiffaaddeelleerr
kkuullllaannmmaamm››zz ssüürreecciinn öönnüünnüü tt››kkaarr
((......)) KKaarrflfl››ll››kkll›› aaffffeettmmeemmiizz llaazz››mm eenn
bbaaflflttaa...... TTeekk bbiirr sseeççeenneekk yyookk.. BBiirr
flflaarrtt ssuunnuullmmuuyyoorr yyaannii,, ddiiyyaalloogg kkuu--
rruullmmaass›› iiççiinn bbiizz hheerr flfleeyyee hhaazz››rr››zz..””

Halk›n ç›karlar›n› savunan, bu
kadar y›l savafl›p bu kadar büyük
bedeller ödeyen bir hareket, “her fle-
ye” haz›r olamaz; o hareketin flart-
lar› olur, olmazsa olmazlar› olur,
netlikleri olur. Olmal›d›r. Kürt hal-
k›n›n ç›karlar› bunu gerektirir. 

1177 bbiinn ffaaaallii mmeeççhhuullüü,, DDiiyyaarrbbaa--
kk››rr’’›› uunnuuttmmaakk,, eenn ggeerrii ççiizzggiiddiirr,,
daha gerisi yoktur. Talepleri bu fle-
kilde geriye çekmek, Kürt milliyet-
çi hareketin daha önce aç›klad›¤›
“hakikatleri araflt›rma komisyonu”
gibi meflru adalet taleplerini bile sa-
vunamaz hale gelmek, t›kan›kl›¤›n
bir baflka ifadesidir. Art›k adalet is-
teminden bile vazgeçilen bir nokta-
ya gelinmifltir. Bu öyle bir bar›fl ki
adaletsiz... Ama oligarfli bu en geri
noktaya da hhaayy››rr diyor. 

Genelkurmay Baflkan› ‹lker Bafl-
bu¤u Washington’da ““ttaarriihhii ff››rrssaatt””
üzerine söyledi¤i sözler ortada:

“... mesela sadece eekkoonnoommiikk vvee
ssoossyyoo--kküüllttüürreell aallaannllaarrddaa aatt››llaann
aadd››mmllaarrllaa tteerröörr bbiittiirriilliirr ddiiyyee ddüüflflüünn--
mmeekk bbüüyyüükk bbiirr hhaattaa oolluurr.. BBuurraaddaa,,
tteerröörrüü hheemmeenn ççöözzeemmiiyyoorruuzz ddiiyyee
ssaabbrr››mm››zz›› yyiittiirrmmeemmeekk vvee mmüüccaaddeellee
aazzmmiimmiizzii kkaayybbeettmmeemmeemmiizz ggeerreekkiirr..
TTSSKK’’nniinn ggöörreevvii tteerröörriissttlleerrii ttaammaa--
mmeenn oorrttaaddaann kkaalldd››rraannaa ddeekk mmüüccaa--
ddeelleessiinnee ddeevvaamm eettmmeekkttiirr..”” (Hürri-
yet, 4 Haziran 2009)

Oligarfli,  Kürt sorununda çeflitli
manevralar yapsa, çeflitli ulusal hak
k›r›nt›lar›n› ortaya atsa da, sorunun
ana noktas›n› oligarfli aç›-
s›ndan hala “Terörü bitir-
mek” anlay›fl› oluflturmak-
tad›r. 

Ahmet Türk, “Bu süre-
cin demokratik bir sürece
evrilmesi için operasyon-
larda da hassasiyet göste-
rilmesini istiyoruz. Ope-
rasyonlar da durmal›. ‹n-
sanlar›m›z bar›fl arzusu

içinde” diyerek bofl beklentiler dile
getirirken Baflbu¤; ““BBiizzee bbuu kkoonnuu--
ddaa kkiimmssee aakk››ll vveerrmmeessiinn...... NNee dduurruu--
rruumm,, nnee ddee tteerröörriissttlleerr ggeellssiinn ddiiyyee
bbeekklleerriimm.. AAkkssiinnee,, ggiiddeerr,, aarraarr bbuulluurr
vvee yyookk eeddeerriimm”” diyor. 

Ahmet Türk, PKK’nin siyasal
olarak geldi¤i bu eenn ggeerrii noktay›
“bar›fl›n önünü açan bir f›rsat” ola-
rak görürken Baflbu¤, bu geri nokta-
y› flöyle de¤erlendiriyor: “... Kuzey
Irak’›n art›k kendileri için bir cen-
net olmad›¤›n›, silahla bir yere va-
ramayacaklar›n›, anlad›lar. Ama
bitti demek çok yanl›fl olur. Ancak,
bugün gelinen nokta, daha önce
benzeri olmayan bir noktad›r demek
mümkün.” diyor. (Hürriyet, 4 Hazi-
ran 2009)

Oligarflinin “tarihi f›rsat”tan kas-
tetti¤i budur: PKK’yi bitirmek.
Kürt halk›n›n direniflini en küçük
dinamiklerine kadar yok etmek. Ve
oligarfli bu konuda kendilerinin de
ifade etti¤i gibi -aralar›ndaki iktidar
savafl›n›n bunca derinleflmesine ra¤-
men- bütün kurumlar›yla “uyum
içinde” çal›fl›yor. AB, ABD emper-
yalizmi de tam deste¤ini veriyor bu-
nun için. 

Kürt milliyetçi hareketi ise böy-
le bir dönemde en geri noktada ken-
disiyle anlafl›lmas›n›, bar›fl›n sa¤-
lanmas›n› istiyor. 

T›kan›kl›k aafl›labilir!
Geçti¤imiz may›s ay› içinde “Bu

f›rsat›n heba edilmemesi için hare-
kete geçme zaman› geldi ve geçi-
yor.” tahlili yap›l›yordu Kürt yurt-
sever bas›nda. Parlamentodaki
DTP’liler, “Koflullar›n bir bar›fl f›r-
sat› yaratt›¤› tart›flmas›z bir gerçek.
Bu f›rsat heba edilmemeli.” diye

tahlil ediyorlard› mevcut durumu.
Ama ayn› günlerde flu tahliller de
yap›l›yordu:

“Gül, bir f›rsattan bahsediyor,
ama hükümet sessiz kal›yor. Ope-
rasyonlar devam ediyor. Hem de
imha amaçl›. Sorunun çözümü için
hiçbir muhatab› kabul etmiyorlar,
var olanlar› da ortadan kald›rmaya
çal›fl›yorlar. Bu inkar-imha siyase-
tinde ›srar etmek demektir. ” (Cemil
Bay›k, Aktuel Bak›fl, 17 May›s
2009)

F›rsat, çözüm, silah b›rakma tar-
t›flmalar›n›n eflli¤inde bir ay sonra
gelinen noktaya iliflkin flunu söylü-
yorlar: “Kürt sorununun çözümün-
de f›rsat var’ söylemlerinin içi bofl
görülüyor. ... Genelkurmay›n sözle-
rinin tek anlam› vard›r; o da hiçbir
çözüm politikas› olmad›¤›d›r. ”
(Mustafa Karasu, 9 Haziran 2009)

Ama, bunlar da belirleyicilik ta-
fl›m›yor; Kürt milliyetçi hareket
çevresinde “çözüldü çözülecek...
çözüm sürecine girildi” tarz›nda
söylemler devam ediyor, dahas› yu-
kar›daki tespitlere ra¤men PKK’nin
ve DTP’nin politikalar›, hala “çö-
züm sürecine girildi¤i” tespitlerine
göre belirleniyor.

Bu çeliflkiler, bir istikrars›zl›¤›,
bir kafa kar›fl›kl›¤›n›, bir acelecili¤i
ve bir t›kan›kl›¤› ortaya koyuyor.
T›kan›tl›¤› aflmak için devrimci al-
ternatifler yerine, mevcut gerçekli¤i
zorlama yorumlara tabi tutan politi-
kalardan medet umuluyor. Bu nok-
tada tutarl›, bütünlüklü bir politika-
n›n ortaya ç›kmas› da mümkün de-
¤il elbette.  

Oligarfli, Kürt halk›, mücadele-
den vazgeçerse, silahlar›n› b›rak›r-
sa, geçmifle sünger çekip her fleyi

unutursa “bar›fl” gelir di-
yor. “Ancak o zaman”,
demokratikleflme de, eko-
nomik kalk›nma da olur
diyor. 

“Unutmaya haz›r›z..”
demek, “her fleye haz›-
r›z” demek, iflte bu yüz-
den, emperyalizmin ve
oligarflinin dayatmalar›n›
kabul etmek anlam›na ge-

Say›: 184 29KÜRT SORUNU

bbuu ““yyaannll››flfl”” vvee
““ddoo¤¤rruu””llaarr kkiimmiinn
ggöözzüünnddeenn
bbaakk››llaarraakk
ddee¤¤eerrlleennddiirriilliiyyoorr;;
bbuurraaddaa
ssoorraaccaa¤¤››mm››zz aass››ll
ssoorruu bbuu oollaaccaakktt››rr..

Diyarbak›r Hapishanesi
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liyor. 

Türk, Sanem Altan’la
röportaj›nda ““DDüünnyyaann››nn
ddaa bbaarr››flfl iisstteeddii¤¤ii bbiirr kkoonn--
jjoonnkkttüürr””den bahsediyor.
Ahmet Türk, hangi dünya-
dan ve hangi “konjonk-
tür”den söz ediyor?

Afganistan’› iflgal eden, Irak’›
iflgal eden, ülkeleri, örgütleri “terö-
rist” ilan edip, onlara karfl› SAVAfi
ilan eden emperyalizmin dünyas›
m› bar›fl isteyen bir dünyad›r? 

Emperyalizmin “bar›fl, demokra-
si, insan haklar›” üzerinden sürdür-
dü¤ü riyakar ve istismarc› söylem-
ler gerçek kabul edilirse, dünya ko-
flullar› öyle görünebilir. Ama bu gö-
rünümün gerçekle ilgisi yoktur. Bu
görümümün gerçekli¤i, ABD devlet
baflkan› Obama’n›n “bar›fl” masal-
lar› kadar gerçektir. 

Ahmet Türk’ün bahsetti¤i dünya
koflullar›, emperyalizmin direnen ve
savaflan halklara, ülkelere, direnme
hakk›ndan vazgeçmeyi dayatt›¤› bir
dünyad›r. D‹RENMEY‹N diyor
emperyalistler. “Silahla bir yere va-
r›lmaz” diyor. “Teslim olun” diyor.
Irak’›, Afganistan’› teslim olmayan-
lar›n aakk››bbeettii olarak gösteriyor.

“Herkes bundan ders almal›” diyor-
lar yak›lm›fl y›k›lm›fl ülkelerin
önünde. O kan gölünü tüm dünya
halklar›na karfl› bir gözda¤› olarak
kullan›p teslimiyeti dayat›yorlar.

“Ça¤dafl dünyan›n kabul edebi-
lece¤i bar›fl” deyimi, bu teslimiyeti
kabul etmekten BAfiKA H‹ÇB‹R
ANLAMA GELMEZ. 

Oligarflinin masas›nda Kürt soru-
nunun çözümü yoktur. Olamaz. Bu-
nun nedeni öyle bahsedilde¤i gibi
baz› yöneticilerin basiretsizli¤i, ““ççöö--
zzüümm iirraaddeessii ggöösstteerreemmeeyyeenn”” lider-
lerin iradesizli¤i, korkakl›¤› veya
Genelkurmay’›n engel oluflu de¤il-
dir. E¤er oligarfli bir çözümden bah-
sediyorsa, o Kürt halk› için bir çö-
züm olmayacakt›r. Oligarfli için, em-
peryalizm için bir çözüm olacakt›r. 

Düzen içi tercihlerde bulunanlar,
o düzen içinde yeralabilmek için
geçmifli, binlerce flehidini, unutabi-
lirler. Ama emperyalizm ve oligarfli

unutmayacakt›r. Emper-
yalizm her zaman her yer-
de oldu¤u gibi, kinci ola-
cakt›r, kendi hesab›n› so-
nuna kadar sormak peflin-
de olacakt›r. Kendine kar-
fl› savaflanlardan intikam
almaktan hiçbir zaman

vazgeçmeyecektir. 

Yar›n oligarfli “30 bin, 40 bin
vatandafl›m›z öldü” diye bu savaflta
ölenlerin hepsini sahiplenip hepsi-
nin hesab›n› yurtseverlerden sorma-
ya da kalkar. Kendi hesab›n› sorma-
yanlar, her türlü manevraya, dema-
gojiye aç›k bir ortam haz›rlam›fl
olurlar. 

Türk, “17 bin faili meçhulu, Di-
yarbak›r’› unuturuz” aç›klamas›na
iliflkin olarak “kimse tepki göster-
medi” diyor; Çünkü ölçüleri düzen
güçleridir. Devrimciler elefltiriyor,
anlafl›lan onu saym›yorlar. 

Kürt milliyetçi hareket aç›s›ndan
tahmin edilen gerçekleflmekte, çö-
zümsüzlük derinleflmekte, t›kan›k-
l›k pekiflmektedir. Politikas›zl›k,
günü birlik söylenen her söze yans›-
maktad›r. Mevcut durum nas›l afl›-
l›r? Bunun ddeevvrriimmccii ppoolliittiikkaaddaann
bbaaflflkkaa cceevvaabb›› yyookkttuurr.

EEnneess’’iinn hheessaabb››nn››
ssoorrmmaayyaann bbiirr
ççöözzüümm,, ççöözzüümm
oollaabbiilliirr mmii??.... KKiimm
hhaannggii hhaakkllaa EEnneess
iiççiinn aaddaalleett
iisstteemmeekktteenn
vvaazzggeeççeebbiilliirr??

Diyarbak›r Sokaklar›

TAYAD'l› Aileler, 7 Haziran gü-
nü, flehitlerimizden Sibel Yalç›n,
Selçuk Akgün, Sad›k Mamati ve
Süleyman Örs'ün anmalar› için Ga-
zi Mahallesi Karayollar› Pir Sultan
Abdal Derne¤i'nde topland›. Ora-
dan Selçuk Akgün ve Sibel Yal-
ç›n'›n bulundu¤u Alibeyköy Mezar-
l›¤›'na gidildi.

Alibeyköy Mezarl›¤›'nda yap›-
lan anmaya 50 kifli kat›ld›. 'Kahra-
manlar Ölmez Halk Yenilmez' pan-
kart›n›n aç›ld›¤›  anmada Selçuk
Akgün'ün mezar› bafl›nda Mehmet
Güvel konuflma yapt›. 

Güvel; konuflmas›nda Sad›k
Mamati ve Selçuk Akgün'ün dev-
rimci yaflamlar›n› anlatarak onlar›n

halk ve vatan sevgisine vurgu yap-
t›. Dünya halklar›n›n bafl düflman›
ABD emperyalizminin ‹stanbul'da-
ki konsoloslu¤una yönelik eylem
haz›rl›¤›ndayken iflbirlikçileri tara-
f›ndan katledildi¤ini belirtti. 

Daha sonra Sibel Yalç›n'›n me-
zar› bafl›na gidildi. Burada Sibel'in
abisi Ali Yalç›n konuflma yapt›. Ko-
nuflmas›nda; “Devrim fiehitlerine
devrim sözümüz var, bu sözü tuta-
ca¤›z, flehitlerimiz bunun garantisi-
dir” dedi.

Mezar ziyaretlerin ard›ndan Pir
Sultan Abdal Derne¤i'ne dönüldü.
Burada Selçuk Akgün 'ün efli Melek
Akgün’ün eflini anlatmas›n›n ard›n-
dan, k›zlar› Alev, '‹ki Ondörtlü bir

Lav' bafll›¤› ile haz›rlanan, anmas›
yap›lan flehitlerin yaflamlar›n› içe-
ren metni okudu. Anmada son ola-
rak Sibel Yalç›n Destan› okundu.

Anmadan sonra “Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez”pankart›  ve
sloganlarla Gazi Mahallesi dola-
fl›larak Süleyman Örs'ün katledildi-
¤i eve kadar yürüyüfl yap›ld›t›.

Evin önünde 'Karamanlar Öl-
mez Halk Yenilmez, Süleyman Örs
Ölümsüzdür' sloganlar› at›larak ey-
lem bitirildi.

Destan destan ölümsüzlefltiler;
Destanlarla yaflataca¤›z!
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Geçen hafta köflemizde ÖSS ile il-
gili yap›lan bir anketin sonuçlar›n-
dan yola ç›karak e¤itim sisteminin
ve özel olarak da ÖSS’nin ö¤renciler üzerindeki
maddi etkisini, nas›l bir rant kap›s› oldu¤unu, bunun
nedenlerini anlatm›fl ve çözümünü göstermifltik.
E¤itim sistemini ve ÖSS’yi bu sefer sistemin temsil-
cilerinden olan Yusuf Ziya Özcan’›n bir konuflmas›n›
cevaplayarak anlatmaya devam ediyoruz. 

Y. Ziya Özcan, Sabanc› Üniversitesi’nde uygula-
nan sistem hakk›ndaki bir soru üzerine “Sabanc›
Üniversitesi’nde uygulanan sistemin ça¤dafl ve iyi
bir sistem oldu¤unu” ifade ederek flöyle diyordu.
“Bizim ülkemizde hiçbir zaman kabiliyetlerimiz ba-
k›m›ndan yönlendirilmedik… Annemiz babam›z bi-
ze bir bölüm söylüyor, oray› yaz›yoruz. Bu iyi bir
fley de¤il.” 

Bu sat›rlar› iyi de¤erlendirmek laz›m. Bu sözle-
ri söyleyen s›radan biri de¤il. O, flu anda Türkiye
üniversitelerinin bafl›nda olan, ülkemizin e¤itim
sisteminin sorumlu yöneticilerinden biri! 

Söylediklerine bakt›¤›m›zda sözlerinde belli bir
do¤ruluk pay› var; ama bu sözleri onun söylemesi
ikiyüzlü bir tutumdur. “Kabiliyetler bak›m›ndan
yönlendirilmedik” diyor. Bunun böyle olmas›n› is-
teyen, senin de içinde oldu¤un çarp›k e¤itim siste-
miniz de¤il mi? Görev bafl›na geldi¤inden itibaren
bu konuda sen ne yapt›n? Koskoca bir hiç! “Anne-
miz babam›z ne derse onu yazd›k” diyor. Ama ül-
kemizin gerçekli¤ini onlar›n bilmedi¤ini san›yor
olmal› Y. Ziya Özcan. Onlar biliyor ki mesela dok-
tor, ö¤retmen olursan ifl bulma imkân›n ve maa-
fl›n olur... Özcan, üniversitelerdeki TÜM ö¤rencile-
re mezun olduktan sonra diplomal› iflsizlere kat›l-
mayaca¤›m›za dair garanti verebilir mi acaba? Ce-
vab› dünden bellidir bu sorunun. 

Özcan, sözlerine devam ediyor ve flunlar› söylü-
yor: “O üç üniversitede (Sabanc›, Okan, Ifl›k) yap›lan
fley bu. Yönlendirilmemifl çocuklara son bir flans
veriyor. Bir sene ortak dersler al›yorlar. O dersler-
de seviyeleri yükseliyor.
Hem de hangi alanlara il-
gileri var onlar tespit edi-
liyor. Çocuk 2. y›l›nda iste-
di¤i alana yönlendiriliyor.
Bu iyi bir fley.”

Y. Ziya Özcan, di¤er s›-
fat›yla YÖK Baflkan›, ö¤-
rencilerin yetenekleri
do¤rultusunda bölümlere
yönlendirilmesinin iyi bir

fley oldu¤unu keflfetmifl. Ziya Özcan’›n keflfetti¤i
fley yeni midir peki? Hay›r de¤il! Zaten yukar›da
bahsi geçen üç özel üniversite ö¤rencilerini bu fle-
kilde e¤itmektedir. Bu özel üniversitelerde flüphe-
siz ki kendilerine (tekellere) nitelikli kalifiye ele-
man yetifltirmek, kendi kadro ihtiyaçlar›n› karfl›la-
mak için bu flekilde e¤itim vermektedirler. Ve ni-
tekim bizler hiçbir zaman özel üniversiteden me-
zun olan birinin diplomal› iflsizler ordusuna ka-
t›ld›¤›n› görmedik, duymad›k. 

Konuflmas›n› flu flekilde bitiriyor ÖZCAN: “fiimdi
bunun sak›ncas› siz Eflit A¤›rl›kla düflük puan ge-
rektiren bir yere giriyorsunuz. Bir sene okuyorsu-
nuz, sizden 30 puan daha yüksek veya say›salla
ö¤renci alan bir bölüm gösteriliyor. ‹lginizin o bö-
lüme oldu¤unu düflünüyorsunuz. Sizi o bölüme ge-
çiriyorlar. Sonra ne oluyor? Siz 30 puan fark› bir
anda kapatm›fl oluyorsunuz. S›nav türü de¤ifltiri-
yorsunuz. Eflit a¤›rl›ktan say›sala gidiyorsunuz, bi-
zim itiraz etti¤imiz k›s›m bu. Ya herkese bu siste-
mi verelim, ya da hiç kimseye vermeyelim."

Bu da YÖK Baflkan›n›n ÖSS’deki adaletsizli¤i ve
bir bütün olarak e¤itim sisteminin çarp›kl›¤›n› iti-
raf›d›r. Fakat, bunda da ne flikayet, ne itiraz ede-
cekleri bir fley olamaz. Bu adaletsizli¤i, bu çarp›k-
l›¤› yaratan kendileridir. 

Özel üniversiteleri teflvik edip destekleyenler
kendileridir. Üniversitelerdeki ezberci, anti-bilim-
sel, gerici, floven e¤itimle beyinleri dumura u¤rat-
maya çal›flanlar kendileridir. 

Bütün bunlar›n sorumlusu olup da; sistemin flu
ya da bu yan›n› çekifltirerek düzeltemezsiniz! 

Kendi a¤z›n›zla itiraf ediyorsunuz iflte bizlerin
bildi¤i gerçekleri! Bizler bilimsel–demokratik bir
e¤itim sitemi hedefimize varana dek mücadelemi-
ze devam edece¤iz! Hayat›m›z› 195 dakikaya s›¤-
d›rmaya çal›flan, ÖSS'ye mahkum olmayaca¤›z.

Hayat›m›z› zindana çe-
viren, kimsenin savu-
namad›¤› bu s›nav me-
kanizmas›n› ortadan
kald›rmak için müca-
dele etmekten baflka
yol yok. 

Gençlik 
Federasyonu

B‹R KIYAS, B‹R ‹T‹RAF
VE GERÇEKLER
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Bu hafta yaklafl›k 5 milyon gen-
cimizin yaflam›n› belirleyecek, on-
lar›n “kaderi’’ni ve gelece¤ini tayin
edecek 2 s›nav var; SBS ve ÖSS...
Seviye Belirleme S›navlar›’na 3
milyon ö¤renci girerken, Ö¤renci
Seçme S›nav›’na 2 milyon ö¤renci
kat›lacak. Ve 5 milyon ö¤rencinin
gelece¤ini 195 dakikal›k (toplam 3
saat 15 dakika) s›navlar belirleye-
cek.

5 milyon ö¤rencinin, en az onlar
kadar kayg›l› ailelerini ve yak›nlar›-
n› da hesaba katarsak, ülkemiz nü-
fusunun neredeyse üçte biri bu haf-
ta bu s›navlarla yat›p kalkacak.  

Bir ö¤renciyi düflünün, yaflama
dair hiç bir güvencesi yok. O neden-
le tek seçene¤i “hangi bölüm olur-
sa olsun’’ ama s›navlar› mutlaka ka-
zanmakt›r! 

Yeteneklerine, isteklerine veya
halk›n›n ihtiyaçlar›na göre de¤il,
195 dakikal›k bir s›nav sonucu tesa-
düflerle kazan›lan bölümler, baflka
çaresi ve güvencesi olmayan ö¤ren-
ciler için bir can simidi olacakt›r. 

Di¤er taraftan y›llarca okuyup,
hatta dersanelere gidip kazanama-
mak da var. Sonuç, düzenin “hedef”
olarak gösterdi¤i ekonomik, sosyal
statülere ulaflamamak ve iflsizlik,
açl›k, afla¤›lanmakt›r. 

1974 y›l›nda bafllat›lan ö¤renci
seçme ve yerlefltirme s›navlar›, tam
3355 yy››lldd››rr aral›ks›z ve s›k s›k de¤iflti-
rilerek sürdürülüyor. Bütün bu y›l-
lar boyunca milyonlarca ö¤renci s›-
navlar› kazanamad›¤› için “iflsizler
ordusu’’na dahil edildi. Örne¤in
2004 y›l›nda 1.902.250 ö¤renci
ÖSYM’ye baflvurdu. Yaklafl›k 2
milyon ö¤renciden sadece 192.632
kifli bir lisans program›na yerleflti-
rildi. Geriye kalan 1 milyon 800 bin
ö¤renciye ise sokaklar adres göste-
rildi.

35 y›ld›r soka¤a at›lan milyon-

larca ö¤renciye kim sahip ç›kt›?
Okuldan, okumaktan baflka bir ça-
resi ve güvencesi olmayan bu genç-
ler, kaderleri ile baflbafla b›rak›ld›.
Hiçbir iktidar bugüne kadar s›navla-
r› kazanamayan bu gençlere yönelik
ciddi programlar yapmad›. Bir al-
ternatif sunmad›. Hepsi, flu veya bu
flekilde kendi bafllar›n›n çaresine
bakmak zorunda kald›lar. 

Eflitsiz bir sistemde, eflit bir s›-
nav olamayaca¤› gerçe¤i gözard›
edildi¤inde, güya üniversite s›nav-
lar› herkes için eflittir. Ama gerçek
fludur ki; s›navlar eflitsizli¤i, adalet-
sizli¤i daha da büyütmekten baflka
bir sonuç vermez. Veremez. 12 Ey-
lül’den önce Dev-Genç’in üniversi-
te s›navlar›yla ilgili ç›kard›¤› bir
afiflte flöyle denilmiflti: ““EEflfliitt oollmmaa--
yyaannllaarraa eeflfliittmmiiflfl ggiibbii ddaavvrraannmmaa
nnaammuussssuuzzlluu¤¤uunnaa hhaayy››rr!!””

Evet, s›navlar, en özlü tan›m›yla
sistem aç›s›ndan böyle bir namus-
suzluktur. 

SS››nnaavvllaarr GGeennççllii¤¤ii 
‹‹rraaddeessiizzlleeflflttiirrmmeekktteeddiirr

Ö¤rencileri gelifltirmeyi, onlar›
ülkesinin ve halk›n›n hizmetinde
çeflitli görevleri üstlenmeye haz›rla-
may› esas alan› halk için e¤itimde
as›l unsur ö¤rencilerdir... Bu sistem,
ö¤rencilerin yetenekleri, istekleriy-
le halk›n ihtiyaçlar›n› bir potada bir-
lefltirir. 

Bugünkü seçme s›navlar› üstüne
oturtulan e¤itim ise tam tersini yap-
maktad›r. Bir ö¤rencinin yetenekle-
ri, istekleri, halk›n ihtiyaçlar› hiç
önemli de¤ildir. 

Üniversite’ye devam etmek en
baflta ekonomik olarak o külfeti kar-
fl›layacak kadar paraya sahip olmay›
gerekli k›lmaktad›r. Zira e¤itim ppaa--
rraall›› hale getirilmifltir. Ama bundan
da önemlisi, öylesine eflitsiz bir s›-

navlar sistemi konmufltur ki, o s›-
navlar› kazanmak Çin seddini afl-
mak gibidir.

Herfleyin belirleyicisi 3 saat 15
dakikal›k s›navlar olmufltur. Kaza-
namamas› durumunda hiçbir alter-
natifi yoktur adeta. Tek çaresi, e¤er
maddi gücü varsa, yine okula gider
gibi 2, 3, 4... y›l yeniden dersaneye
gidecek ve yeniden s›navlara gire-
cektir. O ekonomik gücü yoksa, as-
gari ücretten ifl arayacakt›r. 

Kazanmas› durumunda ise tesa-
düfen girdi¤i bölümde okumak du-
rumundad›r. Aç›k ki, s›navlar, genç-
li¤i iradesizlefltiriyor. Gençlerin dü-
flüncelerine, e¤ilimlerine, iradele-
riyle halk›n ihtiyaçlar› aras›nda bir
uyum sa¤layarak gençlerin bunlara
göre çeflitli mesleklere yönelmesini
sa¤layan bir sistem yoktur ortada. 

Gençli¤in iradesizlefltirilmesi,
yaln›z s›nav sistemiyle s›n›rl› de¤il-
dir; ö¤renci, tüm ö¤renim yaflam›
boyunca, s›n›f geçmek için, mezun
olmak için, düflüncelerinden taviz-
ler vermek zorunda b›rak›l›r. ‹radesi
çi¤nenen, “adam yerine” konmayan
bir gençlik silik, güçsüz kiflilikler
olarak “yetifltirilir”. Gençli¤in gele-
ce¤i rekabetçi, eflitsiz ve gençli¤i
iradesiz k›lan bir s›nav sistemi ve
kifliliksizlefltirmeyi ö¤renim y›lla-
r›nda da sürdüren bir sistemle belir-
lenir. 

Geçti¤imiz 35 y›l boyunca, han-
gi iktidar geldiyse bu çarp›k sisteme
sahip ç›km›fl ve onu sürdürmüfltür.

SS››nnaavvllaarr,, AAddaalleettssiizz BBiirr
EElleemmee SSiisstteemmiiddiirr
EElleenneennlleerr,, YYookkssuullllaarrdd››rr

S›nav sistemi, 1974’ten beri eellee--
mmee üzerine kurulmufltur. 

Bu sistemi savunanlar, sistemin
adaletsiz ve f›rsatç› yan›n› gizlemek
için; “herkese ayn› sorular sorulu-

SSBBSS,, ÖÖSSYYMM,, UUAASSSS,, LLGGSS,, OOKKSS,, ÖÖSSSS......

S‹STEM, E⁄R‹L‹⁄‹N‹ SINAVLARLA 
DO⁄RULTMAYA ÇALIfiIYOR



yor”,  “herkese ayn› süre
veriliyor’’ gerekçelerini
ileri sürmüfllerdir. Güya
“f›rsat eflitli¤i” vard›r. 

Bu y›l üniversite s›-
navlar›na girecek 2 mil-
yonu aflk›n kiflinin ayn›
koflullarda olmad›¤›, bu
“yar›fla’’ eflit bafllamad›k-
lar› ortadad›r. Hakkari’de,
Erzincan’da, Artvin’de,
Hatay’da bir lise de okuyanlar ile
‹stanbul’da bir kolej de e¤itim gö-
renler ayn› e¤itimi almaktan uzak-
t›rlar.

Galatasaray Lisesi’nde okuyan
bir ö¤renci ile Dersim’in Hozat il-
çesinde okuyan bir ö¤renci aras›nda
e¤itim yönünden da¤lar kadar fark
vard›r. Sahip olduklar› imkanlar
karfl›laflt›r›lamaz bile. fiimdi bu du-
rumda olan 2 ö¤renci nas›l olur da
eflit olur?

As›l olarak yoksul halk›n çocuk-
lar› çeflitli nedenlerden dolay› bu s›-
navlarda baflar›s›z olmakta ve elen-
mektedirler. En baflta yoksul olma-
lar› bunun için temel bir nedendir.
Zengin ailelerin çocuklar› gibi özel
liselerde, paral› kolejlerde okuya-
mazlar. Yaflad›klar› gecekondu evle-
ri, çal›flmalar›na uygun de¤ildir.
Ekonomik sorunlar› nedeniyle ö¤-
renciler de bir iflte çal›flmak zorun-
dad›rlar. 

Okuduklar› liselerde kalabal›k
s›n›flarda ve ö¤retmen eksikleriyle
verilen yetersiz e¤itim nedeniyle
“yar›fla” daha bafltan eflitsiz koflul-
larda sokulurlar. Bu koflullarda gir-
dikleri s›navda elenmek, kazanama-
mak do¤al bir sonuçtur art›k.

O nedenle yoksul ailelerin ço-
cuklar› ile zengin ailelerin çocukla-
r›n›n flanslar›n›n eflit oldu¤unu, hep-
si için “f›rsat eflitli¤i” oldu¤unu id-
dia etmek baya¤› bir demagojidir.
Daha en bafl›ndan s›navda zengin
çocuklar› öndedir. S›nav sistemi
böylesine ac›mas›z ve eflitsiz bir
eleme üzerine kurulmufl ve hep
yoksul ö¤rencileri elemifltir. Mesele
sadece “zeki olmak’’, “ak›ll› ol-
mak’’, “çok çal›flmak” ile ilgili de-
¤ildir...

Son y›llarda  kazanan ö¤rencile-
rin % 80’i Anadolu, fen ve özel lise-
lerden mezun olanlard›r. Buralarda
okuyan ayr›cal›kl› ö¤rencilerin  ka-
zanma yüzdesi, sistemdeki adalet-
sizli¤i ve namussuzlu¤u tart›flmaya
yer b›rakmayacak flekilde ortaya
koyuyor. 

SS››nnaavvllaarr,, BBüüyyüükk BBiirr TTiiccaarrii
SSeekkttöörr YYaarraattmm››flfltt››rr......

S›nav sisteminin görünmeyen
yüzü bu alandaki sömürünün ulaflt›-
¤› boyuttur. Her y›l s›navlar için al›-
nan harçlar, toplanan paralar sonucu
sistem kar edecek bir duruma gel-
mifltir. Sadece bu hafta s›nava giren
5 milyon ö¤renciden toplanan para-
y› bir düflünün. 

Her y›l çeflitli s›navlar nedeniyle
para toplayan sistem, hem onbinler-
ce ö¤renciyi elemekte hem de ada-
letsiz bir biçimde onlar›n s›rt›ndan
para kazanmaktad›r.

S›navlar›n aç›k bir sömürü alan›
sektörü haline gelmesinin bir di¤er
biçimi de dersaneler olmufltur. Der-
saneler, adeta s›navlar› kazanmak
için olmazsa olmaz bir olgu haline
getirilmifltir.

E¤itim-Sen ‹stanbul 2 No’lu flu-
benin haz›rlad›¤› bir raporda bu ko-
nuda çarp›c› bilgiler yer almaktad›r.
Dersane sömürüsünü gözler önüne
seren rapor flu bilgileri veriyor: 

SBS için haz›rlanan bir aileye bu
haz›rl›¤›n maliyeti y›ll›k, bin 200
TL’ dir. ÖSS için y›ll›k maliyeti ise
2 bin 400 TL’dir. S›navlar nedeniy-
le dersaneler de e¤itim sisteminin
zorunlu bir parças› haline getiril-
mifltir. 

1975-76 y›l›nda say›lar› 115577
olan özel dersanelerin, 2008-2009

y›l›nda 4 bin 200 olmufltur. Ö¤renci
say›s› ise 1 milyon 150 bindir. Ve
ÖSS’ye giren ö¤rencilerin yyüüzzddee
9922’’ssii dersanelere gitmektedir.

Ankara Ticaret Odas›’n›n dersa-
nelerle ilgili yapt›¤› bir araflt›rmas›-
na göre ise, 2004-2005 ö¤retim y›-
l›nda dersanelere düflen pay 33 kkaatt--
rriillyyoonn lirad›r.

Böylesine büyük bir pazard›r s›-
nav sistemi... Bu sistem emekçi ço-
cuklar›n›, yoksullar› iliklerine kadar
sömürerek yoluna devam ediyor. 

BBeenncciilllleeflflttiirreenn,,
AAppoolliittiikklleeflflttiirreenn MMeekkaanniizzmmaa

Sistem y›llard›r ö¤rencileri s›-
navdan, dersten, dersaneden bafl›n›
kald›ramaz duruma sokmufltur.
Gencecik beyinlerin içi gereksiz
bilgilerle doldurulurken gençler ül-
kelerinin ve halk›n sorunlar›ndan
kopar›lm›fllard›r.

Okuldan eve, evden dersaneye
uzanan bu mekanizma gencecik in-
sanlar› ezen, tüketen bir cenderedir.
y›llar›n› alm›fl, onlar› tüketmifltir.

Ev, okul ve dersane üçgenine s›-
k›flt›r›lan gençlik bafl›n› kald›ramaz
hale getirilmifltir. 

Yaflam hep s›navlar üzerine ku-
rulmufltur. Evlerde tüm aile yaflam›-
n› bu s›navlara göre programlamak-
tad›r. Bu yaflam içinde  sosyal, siya-
sal bir faaliyet yürütmeye zaman
yoktur.

S›nav her fley, tek amaç olmufl-
tur. Bu k›s›r döngü içine sokulan o
ö¤renci do¤al ki, etraf›nda olup bi-
ten hiçbir fleye ilgi duyamaz hale
getirilmifltir. Sistemin de istedi¤i
budur: ‹lgisiz, bencil, sorumsuz ve
sadece ders çal›flan apolitik ö¤renci-

Say›: 184 33E⁄‹‹T‹M

SSBBSS ((SSeevviiyyee BBeelliirrlleemmee SS››nnaavv››))...... ÖÖSSYY ((ÖÖ¤¤rreennccii
SSeeççmmee YYeerrlleeflflttiirrmmee))...... UUAASSSS ((ÜÜnniivveerrssiitteelleerr AArraass››
SSeeççmmee SS››nnaavv››))...... OOKKSS ((OOrrttaaöö¤¤rreettiimm KKuurruummllaarr››
ÖÖ¤¤rreennccii SSeeççmmee vvee YYeerrlleeflflttiirrmmee SS››nnaavv››))...... LLGGSS
((LLiisseeyyee GGiirriiflfl SS››nnaavv››))...... ÖÖSSSS ((ÖÖ¤¤rreennccii SSeeççmmee SS››--
nnaavv››))...... DDuurrmmaaddaann ss››nnaavvaa ssookkuulluuyyoorr.... DDuurrmmaaddaann
““sseeççiilliiyyoorr””...... VVee oorrttaayyaa,, bbiilliinnccii ççaarrpp››tt››llmm››flfl,, ddüü--
flflüünnccee ttaarrzz›› bboozzuullmmuuflfl,, bbeenncciilllleeflflttiirriillmmiiflfl,, bbiirreeyyccii--
lleeflflttiirriillmmiiflfl,, aappoolliittiikklleeflflttiirriillmmiiflfl ggeennççlleerr çç››kk››yyoorr.... 
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ler...

35 y›ld›r bir çok kez de¤iflikli¤e
u¤rat›ld› s›nav sistemi. 2010 y›l›n-
da tekrar de¤ifltirilece¤i de aç›klan-
m›fl durumda. S›nav ve e¤itim sis-
temi, tekellerin, oligarflik devletin
ihtiyaçlar›na göre sürekli de¤iflti-
rilmektedir. “Yap boz tahtas›’’ diye
adland›r›lan tablo bunun sonucu
olarak ortaya ç›kmaktad›r. 

Sorun sadece her sene sistemin
de¤iflmesi de¤ildir. Sorun sadece
ö¤rencilerin “istedikleri” meslek-
lere yönlendirilememesi de de¤il-
dir. Halk›n ihtiyaçlar›na, ülkenin
ihtiyaçlar›na göre bir e¤itim siste-
mi kurulmad›¤› için, halk için e¤i-
tim anlay›fl›yla bir yönlendirme de
yap›lamaz. 

E¤itimi paral› hale getiren, ac›-
mas›z ve adaletsiz bir s›nav ve ele-
me sistemi ile gençlerin milyonlar-
cas›n› sokaklara gönderen, alterna-
tifsiz b›rakan bir sistem, kuflku yok
ki, gençli¤e istedi¤i gelece¤i vere-
mez. Paras› olan›n okudu¤u ve ar-
t›k özel okullar›n temel e¤itim sis-
temini oluflturdu¤u günümüzde tek
çözüm bu adaletsiz sistemin de¤ifl-
mesidir.

Tekeller için de¤il, halk için; ti-
cari de¤il paras›z; YÖK sistemiyle
de¤il, demokratik temellerde iflle-
yen, herkesi yeteneklerine, istekle-
rine göre de¤erlendiren, halk›n ih-
tiyaçlar›n› e¤itimin temeline koyan
ve gençlerini de buna göre e¤iten
bir e¤itim sistemi için mücadele et-
meliyiz. Bu, hhaallkk iiççiinn bbiilliimm,, hhaallkk
iiççiinn ee¤¤iittiimm mücadelesini güçlen-
dirmekle olacakt›r.

S›nav sistemi, düzenin gençli¤e
giydirmeye çal›flt›¤› bir tür deli
gömle¤idir; bu gömlek, gençli¤i
kifliliksizlefltirmekte, apolitiklefltir-
mekte, sorumsuzlaflt›rmaktad›r. Bu
gömlek, tekelci burjuvazinin genç-
li¤e dikti¤i bir gömlektir. Gençli¤i
kuflatan, elini kolunu ba¤layan bu
gömlek, y›rt›l›p at›lmal›d›r... Ben-
cil, düzenin istedi¤i gibi apolitik
bir gençlik de¤il, ülkesinin ve hal-
k›n›n sorunlar›n› sahiplenen bir
gençlik olmak, buradan bafllaya-
cakt›r. 

‹stanbul Politikalar Merkezi adl›
kurulufl, Avrupa Birli¤i’nin deste-
¤iyle, ““ NNeeddeenn YYeennii BBiirr YYüükksseekk
ÖÖ¤¤rreettiimm VViizzyyoonnuu” bafll›kl› bir ra-
por haz›rlam›fl. Bu raporda YÖK’e
ve genel olarak üniversitelere ilifl-
kin öneriler yap›l›yor. Öneriler; em-
peryalizmin e¤itim sistemini nas›l
ve neye göre flekillendirdi¤i aç›s›n-
dan çarp›c› baz› bafll›klara sahip. 

* Meslek yüksek okullar› üniver-
sitelerin bünyesinden ç›kar›larak ba-
¤›ms›z kurumlar haline getirilmeli. 

* YÖK, yaln›zca üniversite ve
bürokrasi temsilcilerinden oluflma-
mal›; eennddüüssttrrii vvee ppiiyyaassaaddaann tteemmssiill--
cciilleerr de görev almal›. 

* Yüksekö¤retim kurumlar›n›n
ppeerrffoorrmmaannssllaarr››nn››,, kkaalliittee vvee aakkrreeddii--
ttaassyyoonn ajanslar›n›n raporlar›na gö-
re de¤erlendirmeli. 

* VVaakk››ff,, öözzeell ssttaattüüllüü,, kkâârr aammaaççll››
ve geliflen devlet üniversiteleri gibi
alt gruplar oluflturulmal›. (Radikal,
24 May›s 2009)

MMeesslleekk yyüükksseekk ookkuullllaarr›› nneeddeenn
üünniivveerrssiitteelleerriinn bbüünnyyeessiinnddeenn çç››kkaa--
rr››llmmaall››?? fiu haliyle bir çok üniversi-
tenin bünyesinde olan 2 ve 4 y›ll›k
meslek yüksek okullar›, tekellerin
eleman ihtiyac›n› karfl›layan e¤itim
kurumlar›d›r. Politik nedenlerin de
etkisiyle nerdeyse her ile aç›lan
meslek yüksek okullar›, ifllerli¤i
aç›s›ndan isteneni vermekten uzak
bir noktaya gelmifltir. Yeni bir flekil
verilerek, tekellerin kalifiye eleman
ihtiyac›n› en ucuz biçimde karfl›la-
mas› sa¤lanmak istenmektedir. 

““YYÖÖKK’’ttee EEnnddüüssttrrii vvee PPiiyyaassaa--
ddaann TTeemmssiillcciilleerr ddee OOllmmaall››!!”” buyu-
ruyorlar. Görülece¤i gibi üniversite-
lerin demokratik olmas› için öneri-
len tek bir madde yoktur. Örne¤in,
üniversite yönetimlerine, YÖK’e
öö¤¤rreennccii vvee ççaall››flflaannllaarr››nn tteemmssiillcciillee--
rrii al›ns›n da denmiyor. Ne istiyor-
lar? Üniversitelerin yönetimine te-
keller de do¤rudan kat›ls›n! Yöne-
tim de, patronlar, bankac›lar, spekü-
latörler, armatörler, en büyük h›rs›z-

lar do¤rudan yer als›n istiyorlar.

ÜÜnniivveerrssiitteelleerriinn BBaaflflaarr››ss››nn›› AAkk--
rreeddiittaassyyoonn AAjjaannssllaarr››nn››nn RRaappoorrllaa--
rr›› BBeelliirrlleeyyeecceekkttiirr...... 

“Bilim yuvalar›” olmalar› gere-
ken üniversitelerde bir baflar› ölçütü
aranacaksa, bu ölçüler, öncelikle,
yetifltirdikleri ö¤rencilerin niteli¤i,
üniversitenin halka katt›klar›, ülke-
lerinin sorunlar›n› ne kadar çözdük-
leri, bilimsel ve teknolojik geliflme-
ler karfl›s›ndaki tutumu gibi olgular
olmal›d›r. 

Emperyalistler, bunu kabul et-
miyorlar. Yüksekö¤retim kurumla-
r›n›n baflar›s›, (performanslar›) te-
kellere sunduklar› hizmete göre be-
lirlensin istiyorlar. Bilimin egemen
oldu¤u yerler de¤il, paran›n egemen
oldu¤u kurumlar istiyorlar. 

VVaakk››ff,, öözzeell ssttaattüüllüü,, kkâârr aammaaççll››
üünniivveerrssiitteelleerr oolluuflflttuurruulluuyyoorr!!??
Gençlik, e¤itimin ttiiccaarriilleeflflttiirriillmmee--
ssiinnii elefltirirken, tekeller tam bir
pervas›zl›k içinde ““kkaarr aammaaççll›› üünnii--
vveerrssiittee”” kurabilelim diyorlar. Halk
çocuklar›n›n yüksel okullara gidip
gidememesi, onlar›n umurunda de-
¤ildir. 

K›sacas›, Yüksekö¤renim konu-
sunda “AB’ye uyum” diyerek, da-
yatt›klar› ve istedikleri e¤itim mode-
li tekellerin ihtiyaçlar› çerçevesinde-
dir. Emperyalistler, devlet, vak›f ve
özel üniversiteler hengamesini yafla-
yan Türkiye üniversitelerini ““eellddeenn
ggeeççiirrmmeekk”” istiyorlar. Bu alandaki
sömürü pastas›n›n büyüklü¤ü de
hepsinin ifltah›n› kabartm›flt›r.

Raporda ortaya ç›kan bir baflka
gerçek de, e¤itimdeki aaddaalleettssiizzlliikk--
ttiirr. Deniyor ki: “Okul sistemimiz aazz
ssaayy››ddaa öö¤¤rreenncciiyyii ççookk iiyyii ee¤¤iittiiyyoorr
ama ço¤unlu¤un e¤itiminde s›n›fta
kal›yor.” (22 May›s 2009, Milliyet) 

Ama san›lmas›n ki bu durumdan
flikayetçiler. Bu farkl›l›k, bu adalet-
sizlik de do¤rudan oligarflinin  em-
peryalistlerin deste¤indeki e¤itim
politikas›n›n sonucudur. 

AB, TEKELLER ‹Ç‹N 
E⁄‹T‹M ‹ST‹YOR!



“Ücretsiz ulafl›m, e¤itim hakk›-
n›n ayr›lmaz bir parças›d›r” diyerek
“Ö¤rencilere ve Velilerine Günde
Bir Gidifl Gelifl Ulafl›m Hakk› ‹sti-
yoruz Alaca¤›z” ad›yla Halk
Cephesi’nin bafllatm›fl oldu¤u kam-
panya ülke genelinde devam ediyor.

6 Haziran günü “Ö¤rencilere
Ücretsiz Ulafl›m ‹stiyoruz Alaca¤›z”
pankart› açan Halk Cephesi üyeleri
MMaallaattyyaa’da yapt›klar› eylemde
“Yine alanlarday›z… Yine hayk›r›-
yoruz “ücretsiz ulafl›m istiyoruz ala-
ca¤›z” diye. Ve talebimiz kabul edi-
linceye kadar da hayk›rmaya devam
edece¤iz” dediler. “Ö¤renciyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Paral› Ulafl›-
ma Son, Halk›z Hakl›y›z Kazaca-
¤›z” sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›kla-
man›n ard›ndan 5 dakikal›k oturma
eylemi yap›ld›. Eylemin ard›ndan
Halk Cepheliler’le konuflmaya ge-
lenler “onlar›n çocu¤u Amerikalar’-
da okurken biz burada açl›ktan k›v-
ran›yoruz ve hep ezilen yine biz

oluyoruz” dediler.

���

‹‹zzmmiirr’de ‹stiyoruz Alaca¤›z
kampanyas› 7 Haziran’da 18.00-
20.30 saatleri aras›nda aç›lan imza
masas›nda halka yap›lan duyurular-
la devam ediyor. "Ulafl›m paras›n›
çocuklar›m›z›n beslenmesinden gi-
yiminden k›sarak karfl›l›yoruz, gün-
de bir gidifl-bir gelifl hakk› için bir-
leflelim, mücadele edelim" diyen
Halk Cepheliler’i imza toplayarak
halka bildiriler da¤›tt›lar. 

‹zmir'in Yamanlar bölgesinde 8
Haziran’da Gümüflpala Ticaret Li-
sesi'nin, Karfl›yaka Endüstri Meslek
Lisesi'nin önü ve içinde 1500 tane
kufllama yap›ld›.

Ayr›ca 10 Haziran’da Kemeralt›
Girifli’nde bir bas›n aç›klamas›
yap›ld›. Bas›n aç›klamas› s›ras›nda
sloganlar› duyan ve aç›klamaya
kat›lan insanlar oldu. ‹nsanlar›n
yo¤un ilgisi vard›. “Halk›n en temel
ihtiyaçlar›n› bile karfl›layamayan bir
iktidar bir devlet ne için var?
Devlet, halk›n ulafl›m, sa¤l›k gibi
ihtiyaçlar›n› bile karfl›lam›yorsa ne
yap›yor” sorular›n›n soruldu. Halk

Cepheliler’in megafonla yapt›klar›
aç›klamaya polis tahammül ede-
meyerek “anons yap›yorsunuz halk
rahats›z oluyor” diyerek müdahale
etmek isteyince eylemi izleyen halk
“biz halk›z, rahats›z olmuyoruz”
sözleriye devrimcileri sahiplenince
polis amac›na ulaflamad›. 

���

8 May›s günü AAnnttaallyyaa da Eski
otogar ve Kale kap›s› semtlerinde
kufllama ve pullamalar yap›ld›. Ka-
le kap›s› semtinde dershanelerin ve
otobüs duraklar›n›n bulundu¤u böl-
geye 1000 kadar kufllama 150 adet
pullama yap›ld›. “Kampanyan›z çok
güzel bir kampanya, bende destek-
lemek isterim. Gerçekleflirse ö¤ren-
ciler için çok iyi olur” diyerek des-
teklerini dile getirenler de oldu. 

���

‹‹ssttaannbbuull BBeeyykkoozz’da ise Halk
Cepheliler çal›flmalar›na devam edi-
yor. Daha önce de kufllamalar ve
imzalarla yürütülen kampanyaya; 5
Haziran tarihinde, Kanl›ca ve Çu-
buklu mahallelerinde, 2 saat içeri-
sinde 160 tane pullama yap›larak
devam edildi.

Say›: 184 35ULAfiIM

Ulafl›m sorunu ö¤-
renciler, ö¤retmenler,
aileler için can al›c› bir
sorun haline gelmifltir. A¤›r ekono-
mik koflullar alt›nda ulafl›ma
para yetifltirmek mümkün
de¤ildir. Ücretsiz ulafl›m
hakk›m›zd›r. Ücretsiz ula-
fl›m, e¤itim hakk›n›n ayr›l-
maz bir parças›d›r, 

‹flsizlik büyüyor, eldeki
avuçtaki para mutfak, kira gibi
giderlere yetmezken, ulafl›m soru-
nu için para bulmak hiç de kolay de¤il-
dir. 

Asl›nda ulafl›m sorununda yap›lacak olan basittir.
Yapmam›z gereken güçlerimizi birlefltirmek ve birlikte
mücadele etmektir. Bu sorunun çözümü bundan geçer.
E¤er beklersek, güçlerimizi birlefltirip bunun mücadele-

sini vermezsek,
kimse bizim ad›m›za
ulafl›m sorunumuzu

çözmez. Ulafl›m sorunumuz kendili¤in-
den de çözülmez. 

Gücümüzü birlefltirip birlikte
mücadele edersek, bu sorunu çö-
zebilecek güçte oldu¤umuzu gö-
rürüz. 

23 Mart’tan beri ücretsiz ula-
fl›m hakk›m›z için “‹stiyoruz Ala-

ca¤›z!” kararl›l›¤›yla sürdürülen mü-
cadele, ülke genelinde devam ediyor. 

‹stanbul’daki kampanyada toplanan imza-
lar, 18 Haziran günü, ulafl›m sorununun öncelikli muha-
tab› olan ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’ne verilecek. 

18 Haziran’da ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi önün-
de olal›m; hakk›m›z› isteyelim; birleflim gücümüzü bü-
yütelim, sesimizi güçlendirelim!

ÜCRETS‹Z ULAfiIM HAKKIMIZ!

ÇA⁄RI
18 HHaziran’da 

‹st. BBüyükflehir BBelediyesi 
Önünde BB‹RLEfiEL‹M
HAKKIMIZI ‹‹STEYEL‹M

“ONLAR ÇOCUKLARINI AMER‹KALAR’DA
OKUTURKEN B‹Z...”
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‹flken-
ceci polis-

ler bo¤az tu-
runda. Yanla-

r›nda da ö¤ren-
ciler! Tablo biraz

garip. Bu garip tab-
lo ise, iflkenceci, in-

fazc›, dayakç› polisin “imaj düzelt-
me operasyonlar›”ndan birinin so-
nucu olarak ortaya ç›km›fl. 

Bir gazete, polisin bu “bo¤az tu-
ru”nu, ““BBuu ddaa TTEEMM ppoolliissiinniinn lliissee
aaçç››ll››mm››”” bafll›¤›yla yay›nland›. Ha-
berin devam›nda flöyle deniyor: 

“ ‹‹ssttaannbbuull TTeerröörrllee MMüüccaaddeellee’’ddee--
kkii ppoolliisslleerr, ‘ö¤rencilerin polise kar-
fl› önyarg›lar›n› k›rmak amac›yla’
bafllatt›klar› bir dizi etkinli¤in ilkin-
de Eyüp Refhan Tümer Lisesi ö¤-
rencilerini bo¤az turunda a¤›rla-
d›.” (5 Haziran 2009, Milliyet)

‹flkencecilerin çocuklara muz,
oyuncak da¤›tma, birlikte top oyna-
ma, çocuklara üniforma giydirme
gibi flovlar›ndan sonra, flimdi de bo-
¤az turu! TEM polisleri, bo¤az tu-
rundan sonra da “sol e¤ilimli terör
örgütlerinin mesken tuttu¤u GGaazzii
MMaahhaalllleessii ve AAlliibbeeyykkööyy gibi semt-
lerde okuyan lise ö¤rencilerine yö-
nelik çeflitli etkinlikler” düzenleme-
ye devam edeceklermifl! 

Polisin bu faaliyetlerini, öncelik-
le Gazi’nin, Alibeyköy’ün gençleri-
ne yönelik yapmas›n›n da elbette bir
nedeni var: çünkü polisi en iyi o
semtlerin çocuklar› tan›yor. EEyyüüpp
RReeffhhaann TTüümmeerr LLiisseessii,, ‹‹rrffaann AA¤¤--
ddaaflfl’›n da okudu¤u lisedir. Alibey-
köy’de Kurtulufl dergisi da¤›t›rken
vurulup katledilen liseli ‹rfan. 

‹rfan A¤dafl 1177 yyaaflfl››nnddaa liseli
devrimci bir ö¤renciydi. 1133 MMaayy››ss
11999966’da Alibeyköy’de Kurtulufl ga-
zetesinin da¤›t›m›n› yapt›¤› s›rada
herkesin gözü önünde s›rt›ndan kur-
flunland›. Yaral› olarak polis otosu-
na al›nd› ve orada iflkenceye devam
edilerek katledildi. Liseli ‹rfan A¤-

dafl’› katledenle, o lisenin ö¤renci-
lerini bo¤az turuna gezmeye götü-
ren ayn› polis yani. 

‹flkenceye, infazlara daha fazla
baflvurdukça, polisin bu tür faaliyet-
leri de art›r›lm›fl, sistemli hale geti-
rilmifltir. Mitinglerde, özellikle de 8
Mart’larda karanfil da¤›t›p, Polis
Günü’nde “flirinlikler yapmalar›”
art›k gelenekselleflmifltir mesela.
Ama bu flovlar› yapt›klar› ayn› gün
emeklileri, yafll›lar›, çocuklar›, ka-
d›nlar› coplamaktan, gaza bo¤mak-
tan geri de durmam›fllard›r. 

‹flte size çocuklar› bo¤az turuna
ç›kard›klar› haftadan baflka bir ör-
nek: Bir Halk Cepheli lise ö¤renci-
sini Vatan Emniyet Müdürlü-
¤ü’nden ar›yorlar. “Liseliler aras›n-
da bir anket çal›flmas› yap›yoruz,
buraya gelir misin” diye ça¤›r›yor-
lar. O da ifli oldu¤unu, gelemeyece-
¤ini söylüyor. Anket(!) yapacak po-
lis, sözlerini flöyle tamaml›yor:

“Buras› Devlet Su ‹flleri de¤il,
gel diyorsak geleceksin yoksa seni
getirmesini biliriz...”

Bilirler! Nitekim, sonraki gün-
lerde de polis liseliyi aramaya, tele-
fonla taciz etmeye devam ediyor. 

Bu tür olaylar polisin rutin faali-
yetleri aras›ndad›r. Bo¤az turuna
götürdükleri liselileri, polis otosuna
al›p çok ““iiflflkkeennccee ttuurruu”” yapm›flt›r
onlar. Bo¤az turundan çok, resmi
kay›t tutmaks›z›n yapt›klar› iflken-
ce, tehdit, flantaj, gözda¤› turlar›n›
iyi bilirler onlar.  

En s›radan haklar›n› isteyen ö¤-
rencilere sald›ranlar, oonnllaarr ddee¤¤iill
mmii?? Ücretsiz ulafl›m isteyene sald›-
ran oonnllaarr ddee¤¤iill mmii?? Hangi turlar›
düzenlerlerse, düzenlesinler, o ifl-
kenceci özü ggiizzlleeyyeebbiilliirrlleerr mmii?? 

Bugün liselileri Bo¤az turuna
götüren iflkenceci polislerin, y›llar-
d›r o liseli, üniversiteli gençlere hat-
ta küçücük ilkokul çocuklar›na bile
nas›l sald›r›p, katletti¤ini iyi biliyo-

ruz. Polisin özünü yans›tmas› aç›-
s›ndan yüzlerce örnekten yaln›zca
birkaç tanesini hat›rlatmakla yetine-
ce¤iz. 

Y›llar geçti, ‹rfan’›n ad› FFeerrhhaatt,
elindeki gazete Yürüyüfl oldu. Fer-
hat da 177 yyaaflfl››nnddaa liseli bir ö¤ren-
ciydi. Ayn› polisler onu da s›rt›ndan
vurdu. Ferhat 17 yafl›nda polis kur-
flunuyla felç oldu.  

Daha da gerilere gidelim. Panze-
rin yüre¤ini ezdi¤i küçücük bir ço-
cuk vard›. KKüüççüükkaarrmmuuttlluu HHaacc››
MMeehhmmeett fifiaallggaammcc››oo¤¤lluu ‹‹llkköö¤¤rreettiimm
OOkkuulluu birinci s›n›f ö¤rencisiydi
SSeevvccaann YYaavvuuzz... 1177 yy››ll öönnccee okulun
bahçesinde oynarken, bir ppoolliiss ppaann--
zzeerrii taraf›ndan ezildi. Çünkü polis-
ler Küçükarmutlu’daki okullar› ka-
rakol olarak kullan›yorlard›.  

Polis’in ö¤renciler konusunda ne
kadar “hassas!” oldu¤unu bir kez de
‹stanbul BBaayyrraammtteeppee mahallesin-
deki gecekondu y›k›mlar›nda gör-
dük. 1144 MMaayy››ss 22000099’da polisin okul
bahçesine att›¤› onlarca gaz bomba-
s›ndan, biber gaz›ndan zehirlenen
4499 öö¤¤rreennccii hastaneye kald›r›ld›. Po-
lisin o imaj›n› düzeltmesi için yok-
sul gecekondu semtlerinde daha çok
okul gezmesi gerekecek.

Polisin okullara ve ö¤rencilere
yönelik “sevgisi”ne bir baflka örnek
de 1188 MMaayy››ss 22000099’da SSiillooppii LLii--
ssee’sinde yafland›. Ö¤renciler, 66 lliissee--
llii ö¤rencinin okullar›ndan al›narak,
tutuklanmas›n› protesto etmek için
okulu boykot etmifllerdi. Düzenle-
dikleri yürüyüfle polis gaz bombala-
r›yla sald›rarak, 3399 lliisseelliiyyii daha gö-
zalt›na ald›. Polis böyleydi hep ül-
kemizde; ne çocuk dinler ne okul.

UU¤¤uurr KKaayymmaazz,, 1122 yyaaflfl››nnddaa bir
çocuktu. 2211 KKaass››mm 22000055’de MMaarr--
ddiinn’’iinn KK››zz››lltteeppee ilçesinde babas›
Ahmet Kaymaz’la birlikte “yasad›fl›
örgüt üyesi olmak” gerekçesiyle po-
lisler taraf›ndan vurularak katledil-
di. Katliam› gizlemek için baba
o¤ulun yan›nda silah oldu¤u yalan›-

Oligarflinin polisinin iflkenceci özü de¤iflmez! 

Hiçbir flov, bu özü gizleyemez!



na baflvurdular. 

Polis 2233 NNiissaann 22000099’da, HHaakkkkaa--
rrii’de üstelikte “çocuk bayram›”nda,
DTP’ye yönelik bask›lar› protesto
etmek isteyen çocuklara sald›rd›.
Ad› SSeeyyffii TTuurraann’’dd››, 1144 yyaaflfl››nnddaa bir
çocuk. Özel harekatç› polisler dip-
çiklerle Seyfi’nin beynini parça-
lad›lar. Seyfi a¤›r yaral› olarak has-
taneye kald›r›ld›. PPoolliiss nnee kkaaddaarr
iimmaajj ttaazzeelleerrssee ttaazzeelleessiinn SSeeyyffii’’nniinn,,
UU¤¤uurr’’uunn kkaann››nn›› eelliinnddeenn tteemmiizzllee--
yyeebbiilliirr mmii?? BBuu ççooccuukk kkaattlliiaammcc››ll››--
¤¤››nn››nn iizziinnii hhaannggii flfloovv ssiilleebbiilliirr?? 

“Polimizin eline so¤utmay›n” di-
yenler, o elleri hiç so¤utmad›lar. So-
kak ortalar›nda, evlerde, hapishane-
lerde daha nice katliamlar yapt›lar.

KKaayybbeeddiilleenn,, iiflflkkeenncceeddee,, eevvllee--
rriinnddee,, ssookkaakkllaarrddaa kkaattlleeddiilleenn ççoo--
ccuukkllaarr››mm››zz››nn,, ggeennççlleerriimmiizziinn kkaattiill--
lleerrii,, nnee yyaappaarrllaarrssaa yyaappss››nnllaarr
ggeennççlleerriimmiizzddee bbiirr sseemmppaattii uuyyaann--
dd››rraabbiilliirrlleerr mmii?? 

Bunlar›n hiçbiri geçmiflte kalma-
d›. ‹flkenceci, katiller ülkemizin her
yöresinde, her yafltan genç, çocuk
demeden sald›rmaya devam ediyor-

lar. Daha geçenlerde TTrraabbzzoonn’da il-
kokul çocuklar› okulumuzu kapat-
may›n diye yürüyorlard› ve karfl›la-
r›na yine polis ç›k›yordu. En s›ra-
dan, ekonomik bir talepte bile ço-
cuklar›n karfl›s›na copla, panzerle,
biber gaz›yla dikiliyorlar. 

Benzer sald›r›lar onlarca lisede
ve üniversitede s›k s›k yaflan›yor.
Polis faflistlerin korumal›¤›n› yap›p,
ö¤rencilere yönelik sald›r›lar›n› iz-
lerken, devrimci demokrat ö¤renci-
leri de gözalt›na alarak iflkenceler-
den geçiriyor, tutuklat›yor. Bugün
de Liseli Gençli¤in paras›z ulafl›m
için örgütledi¤i “istiyoruz alaca¤›z”
kampanyas›na sald›r›yor. Onlar›n
en iyi bildi¤i fley coplarla, gaz bom-
balar›yla, köpeklerle, panzerlerle
sald›rmakt›r. Polis halka terör estir-
mek için vard›r. 

Haklar›nda onlarca iflkence, in-
faz, kay›p davas› aç›lm›fl polisin bu
sald›r›lar›n›n hiçbiri “münferit” de-
¤ildir. Yaln›zca devrimci demokrat
ö¤renciler de¤il, polisin “dur ihtar›-
na uymad›¤›” gerekçesiyle onlarca
halktan insan öldürüldü. ÇÇaa¤¤ddaaflfl

GGeemmiikkler, BBaarraann TTuurrssuunnlar, lise-
lerde flirinlik flovlar› yapan polisle-
rin kurflunlar›yla katledildiler.

Bo¤az turu da yapsalar, uzaya
gezi de düzenleseler bunlar›n hiçbi-
ri polisin iflkenceci özünü gizleye-
mez. Gençli¤in en ufak bir hak tale-
binin karfl›s›na bile gaz bombalar›y-
la, coplarla ç›kan iflkenceciler, muh-
temelen bo¤az turlar›yla, baflka fli-
rinlik flovlar›yla, “güleryüzlü polis”
propagandalar›yla o kanl› yüzlerine
biraz makyaj yapmak istiyorlar.
Ama iflte, gazeteler bir gün polisin
bo¤az turunu yazarken ertesi gün,
mesela yine 1 May›s’ta estirdikleri
terörün görüntülerini yay›nlamak
durumunda kal›yorlar. Polisin yüzü
makyaj tutmuyor yani. 

Böyle bir ülkede, bu kadar çok
iflkence, infaz yapan bir polis teflki-
lat› varken, ne yaparlarsa yaps›nlar,
hiçbir fley onlar›n imaj›n› düzeltme-
ye yetmez. KKuuzzuu ppoossttuunnaa bbüürrüünn--
mmüüflfl kkuurrttllaarr ggiibbii çocuklar›m›z›n
aras›na girerek onlar›n temiz beyin-
lerini kirletmeye çal›flmalar› bu
yüzden boflunad›r.

Say›: 184 37‹fiKENCE

Liseli Gençlik: 
B‹Z POL‹S‹ ‹RFAN A⁄DAfiLAR’DAN,
FERHAT GERÇEKLER’DEN, ENG‹N
ÇEBERLER’DEN TANIYORUZ!

5 Haziran Cuma günü birçok gazete ve televizyon
kanallar›nda bir haber yay›nland›. Hürriyet gazetesinde
bu haber “Bu da TEM polisinin Lise Aç›l›m›” bafll›¤›y-
la verildi. Yay›mlanan habere göre ‹stanbul Terörle
Mücadele fiubesi Ekipleri, ö¤rencilerin polise karfl›
olan önyarg›lar›n› k›rmak amac›yla bafllatt›klar› bir di-
zi etkinli¤in ilkinde Eyüp Refhan Tümer Lisesi ö¤ren-
cileriyle birlikte bo¤aza gezintiye ç›k›yorlar.

PPoolliiss nneeddeenn flfliirriinn ggöözzüükkmmee,, bbööyyllee bboo¤¤aazz ggeezziilleerrii
ddüüzzeennlleemmee,, ddeefftteerr,, kkaalleemm,, ççiikkoollaattaa ddaa¤¤››ttmmaa iihhttiiyyaacc››
hhiisssseeddiiyyoorr??

Daha geçenlerde Hakkari’de polislerin14 yafl›nda
bir gencin kafas›na dipçikle vurup komal›k etti¤ine fla-
hit olduk. Ö¤retmenlerimizi coplad›klar›na kaç kez
flahit olduk. Okullar›m›z›n önlerinde güya okullar›m›z›
ve bizi korumak için bekleyen polislerin uyuflturucu sa-
tan çetelerle iflbirli¤i içerisinde oldu¤una kaç kez tan›k

olduk. Yap›lan çete operasyonunda mutlaka içlerinde
polislerin de olmas› tesadüf müdür? Sokak ortas›nda,
karakollarda her y›l onlarca insan›n polis kurflunuyla ya
da iflkencesiyle öldürüldü¤ü bir ülkedir Türkiye.

Polisin bo¤az turuna ç›kard›¤› Eyüp Refhan Tümer
Lisesi, 12 y›l önce Alibeyköy’ de Kurtulufl dergisi da¤›-
t›m› yaparken polis taraf›ndan kurflunlanarak katledilen
DLMK’l› (Demokratik Lise ‹çin Mücadele Komiteleri)
‹rfan A⁄DAfi’ ›n okuludur. Bu gerçek dahi polisin ken-
dini halka flirin göstermek için neden bu okulu seçti¤i-
ni göstermektedir. Bu okulda, gecekondu mahallelerin-
de yaflayan emekçi halk›n çocuklar› okumaktad›r. Poli-
sin her gün terör estirdi¤i, haraç ald›¤›, çeteleri besledi-
¤i mahallelerdir buralar.    

Polis gençlikten korkuyor. Gecekondu mahallelerin-
deki okullardan bugüne kadar oldu¤u gibi devrimcile-
rin ç›kmas›ndan korkuyorlar. Gençlik ülkesine gelece-
¤ine sahip ç›kmas›n da ne olursa olsun onlara göre… 

Polis bu ucuz numaralarla kimseyi kand›ramaz. El-
lerindeki kan›, bo¤azlar›na kadar pisli¤e sapland›klar›-
n› herkes görüyor.

Liseli ö¤renciler olarak gelece¤imize sahip ç›kacak,
demokratik ve bilimsel bir e¤itim için mücadelemizi
büyütece¤iz

LL‹‹SSEELL‹‹ GGEENNÇÇLL‹‹KK



Son dönemde DDiiyyaarrbbaakk››rr’’ddaa,,
AAddaannaa’’ddaa,, ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa yüzlerce
çocuk gözalt›na al›nd›, iflkenceler-
den geçirildi ve tutukland›. Hapis-
hanelerde belki onlarca y›ld›r hiç
olmad›¤› kadar çok ççooccuukk ““ssiiyyaassii
ttuuttuukklluu”” var. Çocuklar›n yarg›lana-
bilmesi, 22000066 y›l›nda Terörle Müca-
dele Kanunu’nda yap›lan bir de¤i-
fliklikle sa¤land›. Böylece yafllar›
1155--1188 aras›nda de¤iflen çocuklara
“terör” suçlar›ndan yetiflkinler gibi
ceza verilmesinin önü aç›ld›. Do¤u
ve Güneydo¤u’da yaln›zca 2006 -
2007 y›llar›nda Terörle Mücadele
Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda-
ki “terör” suçlar›ndan dolay› 11557722
ççooccuukk yarg›land›. 92’si Diyarba-
k›r’da olmak üzere 117744 ççooccuukk ttuu--
ttuukkllaanndd››..

Neydi bu çocuklar›n suçlar›?
Gösterilere kat›lmak, polise tafl at-
mak! Peki bu çocuklar polise neden
tafl at›yorlar? Ortada bir sorun yok
mu? Bu çocuklar herfleyden önce
bask›ya, zulme, sömürüye maruz
kalan çocuklar. E¤itim haklar›, sa¤-
l›k haklar› gasbediliyor. Anneleri,
babalar› iflfliz b›rak›l›yor. Çocuklar
ya bütün bunlara boyun e¤ecekler
ya düzenin pislikleri içinde kendile-
rine bir ç›k›fl yolu bulacak ve daha
çok pisli¤e gömülecekler ya da böy-
le bir düzende yaflamay› kabul et-
meyerek baflkald›racaklar. Onlar en
do¤ru yolu seçiyorlar. Bunlar›n ya-
fland›¤› bir ülkede elbette mücadele-
de yer alacaklar, elbette zulmün
karfl›s›na tafllar›yla ç›kacaklar. 

Çocuklar›m›z böyle yaflamak is-
temedikleri için suçlanabilir mi? El-
bette hay›r, suçlu olan onlar de¤il.

Tek suçlu onlar› yoksulluk, sefalet
içinde yaflamaya mahkum eden bu
düzendir. Ama bu düzenin adaletsiz
hukuk sistemi, çocuklar›m›za onlar-
ca y›la varan cezalar veriyor. 

1144 TTeemmmmuuzz 22000088’de DDiiyyaarrbbaa--
kk››rr’da DTP’nin düzenledi¤i bas›n
aç›klamas›ndan sonra polise tafl at-
t›klar› gerekçesiyle yyaaflflllaarr›› 1155--1177
aras›nda de¤iflen 44 ççooccuukk tutuklan-
d›. Haklar›nda 2233 yy››ll hhaappiiss talebiy-
le dava aç›ld› ve polise tafl att›klar›
gerekçesiyle 66’’flflaarr yy››ll 1111 aayy hapis
cezas›na çarpt›r›ld›lar. 

AAddaannaa’da da gösterilere kat›l-
d›klar› gerekçesiyle yyaaflflllaarr›› 1133--1177
aras›nda de¤iflen 1133 ççooccuu¤¤aa,, bir sü-
re tutuklu kald›ktan sonra, Adana
A¤›r Ceza Mahkemeleri taraf›ndan
2288 NNiissaann 22000099’’da toplam 111122 yy››ll 1100
ggüünn ceza verildi. Yaln›zca bir çocu-
¤un üzerinden 99 bbiillyyee vvee bbiirr ssaappaann
ç›km›flt›. 

Bu ülkede çocuklara, iflkenceci
polislerden daha fazla ceza verili-
yor. Ülkemizde çocuklar iflkence
görüyor, tutuklan›yor, yetiflkinlerle
ayn› hapis cezalar›na çarpt›r›l›yor
ve hapishanelerde tteeccrriittee tabi tutu-
luyorlar. Hapishaneleri çocuklarla
dolduran böyle bir ülkede adaletten
söz edilebilir mi?

18 YYafl›ndan KKüçük 
ve TTecrit AAlt›nda...
TTüürrkk TTaabbiibblleerr BBiirrllii¤¤ii ((TTTTBB))

20-21 fiubat 2009 tarihlerinde Di-
yarbak›r E Tipi Kapal› Hapishane-
si’nde Terörle Mücadele Kanunu
(TMK) kapsam›nda tutuklu yarg›la-
nan 13-18 yafl aras› çocuklara ilifl-

kin incelemeler yapt›. TTB’nin 6
Haziran’da aç›klad›¤› raporda 8800’’nnii
aaddllii,, 2244’’üü TTMMKK kapsam›nda tutuk-
lu bulunan çocuklar›n bar›nma ko-
flullar›n›n çok kötü oldu¤u, her ko-
¤uflta kifli bafl›na 3 metre kare alan
düfltü¤ü ve ciddi sa¤l›k sorunlar›
yaflad›klar› belirtildi. Çocuklar kü-
für, hakaret, kaba dayak, kelepçele-
rin s›k›lmas›, uykusuz b›rakma, ye-
tersiz beslenme, tuvalet ihtiyaçlar›-
n›n karfl›lanmamas› ve yak›nlar›yla
görüfltürülmelerinin engellenmesi
gibi bask›larla karfl› karfl›ya kal›yor-
lar. Çocuklar›n yüzde 65-75’i psi-
kolojik sorun yafl›yor. Gözalt›nda
iflkenceye u¤rad›klar›n› beyan et-
melerine ra¤men bu beyanlar› bile
kay›tlara geçirilmiyor. 

Çocuklar yeterli ve dengeli bes-
lenemiyorlar. Adli tutuklu çocukla-
ra bulunduklar› ko¤ufllardaki bütün
angarya iflleri yapt›r›l›yor. Çocukla-
ra çamafl›r y›kama ve banyo için ye-
terli s›cak su verilmiyor, lavabo ve
tuvaletler kirli. Ko¤ufllar havas›z ve
pencereleri çok küçük, içeri günefl
girmiyor. Spor alanlar›na sahip de-
¤iller. 

Hapishanede sürekli görev ya-
pan bir doktor yok. Difl hekimi ise
hiç yok. Yasal olmamas›na ra¤men
ilaçlar çocuklara ppaarraayyllaa veriliyor. 

Hapishanelerde çocuklara da iflte
böyle kat› bir TTEECCRR‹‹TT uygulan›-
yor. ‹flkenceden cinsel tacize, aç b›-
rakmadan aileleriyle görüflmeleri-
nin engellenmesine kadar bir çok
kötü muameleye maruz kal›yorlar.
Raporda yer alan çocuklar›n anla-
t›mlar› ise devletin çocuklara nas›l
bakt›¤›n›, gözler önüne seriyor. Söz

‹flkenceden geçirilen... Tutuklanan... ‘Büyükler
gibi’ yarg›lanan... Hücrelere At›lan Çocuklar...

DEVR‹MC‹, YURTSEVER ÇOCUKLARIMIZ!DEVR‹MC‹, YURTSEVER ÇOCUKLARIMIZ!
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çocuklarda: 

......YYuunnuuss ppoolliisslleerrii ssiillaahh kkaabbzzaass››
iillee kkaaffaammaa vvuurrdduullaarr.. KKaaffaammaa ddiikkiiflfl
aatttt››llaarr.. MMaahhkkeemmeeyyee kkaannll›› eellbbiisseellee--
rriimmllee çç››kktt››mm......

...... ÇÇooccuukk flfluubbeeddee ddee bbiirr ppoolliiss
vvaarrdd››.. DDiizzii iillee vvuurruuyyoorrdduu.. EElliiyyllee ddee
kkaarr››nn bbooflfllluu¤¤uummaa ddoo¤¤rruu.. DDii¤¤eerr ççoo--
ccuukkllaarraa ddaa,, bbaannaa ddaa yyaapptt››..

...... ‹‹flflyyeerriinnddeenn aall››nndd››mm.. ÖÖzzeell bbiirr
aarraabbaayyaa bbiinnddiirrddiilleerr........ eelllleerriimm aarr--
kkaaddaann kkeelleeppççeelliiyyddii.. YYeerrddeenn ttoopprraakk
aall››pp aa¤¤zz››mmaa ddoolldduurrdduullaarr.. KKaallaassllaarr--
llaa ddöövvddüülleerr.. ......BBiirrii iiççeerrii ggiirriipp bbaabbaann
kkaallpp kkrriizzii ggeeççiirrmmiiflfl ddeeddii..

......AArrkkaa kkaapp››ddaann kkaarrflfl››llaanndd››kk..
SSaaçç yyoollmmaa,, dduuvvaarraa vvuurrmmaa,, kkaallaass,,
bbeeyyzzbbooll ssooppaass››nnaa bbeennzzeeyyeenn ccooppllaarr--
llaa oonn--oonn bbeeflfl ddeeffaa ddöövvüüllddüümm.. DDaahhaa
ççookk ss››rrtt››mmaa,, aayyaakkllaarr››mmaa,, bbaalldd››rr››mmaa
ssooppaayyllaa.. CCiinnsseell oorrggaann››mmaa eelllleerriiyyllee..
KKaaffaayy›› mmaassaayyaa vvuurrmmaa......TTaattbbiikkaatt
iiççiinn ssaavvcc›› ggeellddii.. ‘‘fifiiikkaayyeettiinn vvaarr mm››’’
ssoorruussuunnaa,, ‘‘VVaarr’’ ddeeyyiinnccee ‘‘SSaavvcc››
bbuunnllaarr›› bbeenn yyaappaarrssaamm bbeennii ddee ddöö--
vveerrlleerr’’ ddeeddii......

...... OOnn ddöörrtt oonn bbeeflfl aayyddaann bbeerrii ttuu--
ttuukklluuyyuumm.. DDookkuuzz kkaarrddeeflfliimm vvaarr.. ‹‹nn--
flflaaaattllaarrddaa ççaall››flfl››rrdd››mm.. AAvvuukkaatt ggeellmmii--
yyoorr.. DDaahhaa nnee kkaaddaarr ssüürree kkaallaaccaa¤¤››mm
bbiillmmiiyyoorruumm.. 

......DDaayyaakk yyeeddii¤¤iimmii ddookkttoorraa aann--
llaatttt››mm.. BBaaflfl››mm flfliiflflmmiiflfl aa¤¤rr››yyoorrdduu..
SS››rrtt››mmddaa kk››rrmm››zz››ll››kk oollmmuuflfl.. PPoolliiss
bbeennii ddöövvddüü ddeeddiimm.. PPoolliiss mmeelleekkttiirr
ddeeddii......

......BBeennii ddookkttoorraa ggööttüürrmmüüyyoorrllaarr..
DDaarrpp yyookkttuurr.. PPoolliiss kkeennddii eelliiyyllee ddooll--
dduurruuyyoorr.. DDookkttoorr kkaaflflee vvee iimmzzaa aatt››--
yyoorr.. VVüüccuudduummaa bbaakkmm››yyoorrdduu.. 

......DDookkttoorr ‘‘DDaarrpp vvaarr mm››?? ‹‹zzii vvaarr
mm››??’’ ddiiyyee ssoorrdduu.. BBeenn ddee ‘‘hhaalliimmddeenn
bbeellllii ddee¤¤iill mmii??’’ ddeeddiimm.. PPoolliiss hheemmeenn
bbeelliinnddeekkii ssiillaahh›› ggöösstteerrddii bbaannaa.. SSuuss--
ttuumm..

......iikkii aayydd››rr cceezzaaeevviinnddeeyyiimm.. PPoo--
lliisslleerrii tteelleevviizzyyoonnddaa bbiillee ggöörrddüü¤¤üümm--
ddee kkööttüü oolluuyyoorruumm.. YYaapp››llaann kküüffüürr--
lleerrii tteekkrraarrllaayyaammaamm.. ‹‹nnssaann››nn bbüünn--
yyeessii kkaalldd››rrmmaazz..

......EEnn bbüüyyüükk hhaayyaalliimm öözzggüürr ooll--
mmaakk.. DD››flflaarr››ddaakkii hheerrkkeess ddee öözzggüürr
ddee¤¤iillddiirr.. ÇÇ››kk››pp öözzggüürrllüü¤¤üümmüü aallmmaakk
iissttiiyyoorruumm......

Çocuklara bile bu iflkenceleri
yapmak insanl›ktan ç›kmakt›r. Fa-
flizmin insan yönetmekten anlad›¤›
kad›n, çocuk, genç, yafll› demeden
halka her türlü iflkenceyi reva gör-
mektir. Faflizmin ahlak›nda, kültü-
ründe, politikas›nda insan yoktur. 

Karakollarda, hapishanelerde
uygulanan iflkencenin, tecritin, her
türlü insanl›k d›fl› muamelenin as›l
sorumlusu AKP iktidar›d›r. Diyar-
bak›r’da halk›n demokratik bir ey-
lemine bile tahammül göstereme-
yip, ““kkaadd››nn ddaa oollssaa,, ççooccuukk ddaa oollssaa

ggüüvveennlliikk ggüüççlleerriimmiizz ggeerreekkeennii yyaa--
ppaaccaakktt››rr”” diyen de bizzat Baflba-
kan Erdo¤an’d›r. Devletin polisi de,
jandarmas› da, gardiyan› da tam da
Erdo¤an’›n istedi¤i gibi “gerekeni”
yap›yor. Çocuklara bile iflkence ya-
pan, cinsel tacizde bulunan bir dev-
let! Bu mu sizin yönetme anlay›fl›-
n›z? 

Bir yandan dini kendine kalkan
edeceksin, ondan sonra da çocukla-
ra bile her türlü iflkenceyi yapacak-
s›n. ‹flte AKP’nin gerçek yüzü bu-
dur. 

Çocuklara yönelik bu bask›lar
daha önce de yans›d›, mahkemeler-
de dile getirildi. Ama sorumlular
hakk›nda bugüne kadar hiçbir ifllem
yap›lmad›. Yap›lmad›¤› gibi çocuk-
lar›n tutuklanmas›na, ceza almas›-
na, iflkence görmesine kesintisiz bir
flekilde ddeevvaamm eeddiillddii..

Bu ülkede sömürü, zulüm, ifl-
kence devam etti¤i sürece çocukla-
r›m›z›n da de¤il tafl atmak, her türlü
eylemi yapma hakk› vard›r. Çocuk-
lar›m›za bunlar› reva gören bir oli-
garflik düzenin devam etmesi iflken-
cenin, zulmün katlanarak devam et-
mesi demektir. O nedenle de bu dü-
zene karfl› mücadele etmek herkesin
en meflru hakk›d›r. Faflizm ancak
halka zulmederek ayakta kalabilir,
fakat çocuklar›m›z bile bu düzene
baflkald›rm›flsa, direniyorsa bu dü-
zenin ömrü fazla kalmam›fl demek-
tir. Ne yaparsan›z yap›n bu düzenin
yerle bir olmas›n› engellemeyecek-
siniz. Bir gün çocuklar›m›za yapt›-
¤›n›z iflkencelerin de hesab›n› ver-
mek zorunda kalacaks›n›z.

‹stanbul’da 15 fiubat’ta gös-
terilere kat›ld›lar› gerekçesiyle
tutuklanan 18 yafl›ndan küçük 6
çocuk, gardiyanlar›n fiziki sal-
d›r›s›na u¤rad›klar›n› belirterek
açl›k grevine bafllad›lar.
V.B’nin babas› fierif Bulut o¤-

lunun kendisini telefonla arayarak; 4 Haziran’da
görüflün ard›ndan gardiyanlar›n sald›rd›¤›n›, E.U.
isimli bir çocukla birlikte hücreye konulduklar›n›,
bunu protesto etmek için 3 gündür açl›k grevinde
olduklar›n› bildirdi¤ini aç›klad›.

V.B, telefonda babas›na “herke-
se haber verin” der demez, telefon
kesildi.

Bu ülkenin hapishanelerindeki
tecrit ve iflkence, çocuklar› da içine
alarak sürüyor. Ve çocuklar bile ifl-
kenceye, tecrite karfl› direniyorlar.

-- AAKKPP iikkttiiddaarr›› hhaappiisshhaannee--
lleerrddee ççooccuukkllaarraa yyaapp››llaann iiflfl--
kkeenncceelleerree ssoonn vveerrmmeelliiddiirr.. 
-- BBüüttüünn ççooccuukkllaarr ddeerrhhaall
sseerrbbeesstt bb››rraakk››llmmaall››,, 
-- HHaakkllaarr››nnddaa aaçç››llaann ddaavvaallaarr
iippttaall eeddiillmmeellii
-- TTeerröörrllee MMüüccaaddeellee KKaannuu--
nnuu’’nnddaa yyaapp››llaann ddee¤¤iiflfliikklliikk
ggeerrii aall››nnmmaall››dd››rr!!

Say›: 184 39‹fiKENCE

““HHEERRKKEESSEE HHAABBEERR VVEERR‹‹NN””
MMaalltteeppee ÇÇooccuukk HHaappiisshhaanneessii’’nnddee
66 ÇÇooccuukk AAççll››kk GGrreevviinnee BBaaflflllaadd››

Bu ülkenin hapishanelerindeki
tecrit ve iflkence, çocuklar› da

içine alarak sürüyor.
Ve çocuklar bile iflkenceye,
tecrite karfl› direniyorlar.



Kitle çal›flmas› sürekli bir fa-
aliyettir. 

Düzenli ve sürekli bir faali-
yettir. 

‹ktidar sürekli yalan söylüyor
ve halk› bir yalana ikna etmek
için sürekli ve düzenli faaliyetler
örgütlüyor. 

Kand›r›yor.
Say›s›n› bile bilmedi¤imiz tv

kanallar› ile gazeteleri ile filmleri
ile sürekli,
kesintisiz
olarak halk›n
beynine iflli-
yor bu yala-
n›. 

Biz ise
gerçekleri
anlataca¤›z. 

Sadece
gerçekleri. 

Gerçekler
çok güçlü-
dür. 

Bizim ar-
kam›zda bu
güç vard›r. 

BU GERÇEKLERDEN ALDI-
⁄IMIZ GÜÇLE, HAKLILI⁄IMIZ-
LA gidece¤iz halka. 

"Kriz te¤et geçti" diyor ikti-
dar; bu yalan› anlatmak için,
örnek iflsiz arkadafl›m›z, a¤a-
beyimiz, annemizdir. 

"‹flkenceye s›f›r tolerans" di-
yor iktidar; bu yalan› anlatma-
n›n yolu Engin’i, Mustafa’y›,
Baran Tursun ve onlarcas›n›
anlatmakt›r. Birçok örnek bul-
mak zor de¤ildir. 

Yeter ki biz, her gün kitlelere
yalanlar› anlatmak için gide-
lim. Beynimiz, dilimiz, kalbimiz
bofl kalmaz. Abart›s›z, binlerce
örnek bulunur her gün.

Hangi araçlarla anlataca¤›z?

Birçok araçla anlatabiliriz
bunu. En güçlü arac›m›z
bbeeyynniimmiizz,, ddiilliimmiizz,, ssöözzlleerrii--
mmiizzddiirr.. Bazen bir tiyatro
olur, bazen afifl, bazen sa-
dece befl sat›r-on sat›rla

yazd›¤›m›z bir aç›klamad›r, bil-
diridir. Çok mu zor bunlar› yaz-
mak, söylemek? Hiç zor de¤il.
Dile gelen, söze gelen gerçekler
oldu¤u için, hiç zor de¤ildir. So-
runlar›m›z›n çözümü için; top-
lant› yapmak olur bazen, bir
film izlemek olur, bir fliir oku-
mak olur, bazen sadece dertle-
rini dinlemek olur halk›n. 

Kitle çal›flmas›nda yeterlilik

diye bir fley yoktur. 
"fiu kadar süre yapt›k", "Ar-

t›k baflka bir çal›flma yapal›m"
diye bir fley söylenemez. Kitle
çal›flmas›, hiçbir dönem ihmal
edilmeyecek, bitmek tükenmek
bilmez bir çal›flmad›r. 

Çeflitli dönemler biçimi de¤i-
flebilir. Ama çal›flman›n kendisi
ertelenemez. Kitle çal›flmas›
yapmak devrimciliktir. Kitle ça-
l›flmas›, ddeevvrriimmcciillii¤¤iinn öözzüüddüürr.. 

Sürece özgü önemli bir kit-
lesel güce ulaflsak bile; etkili
güçlü ve yayg›n bir mücadele
verme kapasitesine ulaflsak bi-
le; kitle çal›flmas› bütün yo¤un-
lu¤u ile sürmelidir. 

K‹TLE ÇALIfiMASININ EN
ÖNEML‹ YANI, SÜREKL‹L‹⁄‹-
D‹R.

SSÜÜRREEKKLL‹‹LL‹‹KK;; ‹HT‹YAÇ H‹S-
SETT‹⁄‹NDE, B‹Z‹ YANINDA
BULMASIDIR ‹NSANLARIN.

SSÜÜRREEKKLL‹‹LL‹‹KK;; SORUNLARI-
NIN ÇÖZÜMÜNDE, ‹NSANLA-
RIN YANINDA VE ÖNÜNDE
OLMAKTIR. 

Bir kez gidip, iki hafta gitme-
mek… Bir kez aray›p, bir ay
aramamak... En s›k yapt›¤›m›z
yanl›flt›r. BBUU TTAARRZZ SSOONNUUÇÇ
AALLAAMMAAZZ.. 

BU TARZ istikrars›zl›kt›r ve
güven vermez. 

Bu tarz; nerede ne yapaca¤›
belli olmayan, programs›z, ka-
rars›z bir tarzd›r. 

Bir kez gidip
kap›s›n› çal›p
dergi satmakla
kitle çal›flmas›
yap›lmaz.

Bir soka¤›
ele alal›m; bu
sokakta yirmi
ev varsa gide-
ce¤imiz, bu yir-
mi eve iki ay
boyunca, örne-
¤in, haftada bir
kez gitmekle
bafllayabiliriz

kitle çal›flmas›na. E¤er sürekli-
lik olmazsa güven de olmaz.
KKaarraabbaattaakk ggiibbii bir görünüp bir
kaybolmak güven oluflturmaz
insanlarda. 

Dü¤ününde, cenazesinde,
okul sorununda, hastal›¤›nda,
sevincinde yan›nda olmakt›r. 

Unutmamal›y›z ki; devrim
milyonlar›n eseri olacakt›r. 

Milyonlarca insan› örgütle-
meden hedefe varamay›z. 

Devrimi yapsak bile, bitme-
yecektir kitle çal›flmas›. 

Devrimden sonra da kitle ça-
l›flmas› bütün yo¤unlu¤u ile sü-
rer. Sadece biçiminde baz› de-
¤ifliklikler olabilir. Örne¤in halk›
flu veya bu çeliflkisi nedeniyle
devrim mücadelesine katman›n
yerini, daha yüksek bir bilinç

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz

K‹TLE ÇALIfiMASINDA 
SÜREKL‹L‹K, GÜVEN DEMEKT‹R. 

GÜVEN VERMEN‹N EN ÖNEML‹ 
YOLU; SÜREKL‹L‹KT‹R. 
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seviyesine ç›karmak çaba-
s› al›r. ‹ktidar olanaklar›,
e¤itim gibi birçok olanak el
alt›ndad›r. Ama bunlara
ra¤men devrim sonras›nda
da kitle çal›flmas›n›n kolay
bir ifl olmad›¤› deneylerle
sabittir. Yetmifl y›ll›k sosya-
list ülke deneyleri yaflan-
m›fl, ama kitleler belli bir
bilinç seviyesine ç›kar›la-
mam›flt›r. Sosyalist ülkele-
rin y›k›lmas›ndaki temel
nedenlerden biri de budur. 

K›sacas› kitle çal›flmas›
devrimden önce de, dev-
rimden sonra ssüürreekkllii vvee
ddüüzzeennllii bir çal›flma olmak
zorundad›r.

Her dönem ön planda
olmas› gereken bir çal›fl-
mad›r. 

Devrimci faaliyetin bbeell
kkeemmii¤¤iiddiirr.. 

Kitle çal›flmas› zaman
zaman gündeme getirece-
¤imiz, tek bir konuda daha
da yo¤unlaflt›¤›m›z bir
kampanya fleklinde de ola-
bilir. Ama aslolan bu de¤il-
dir, aasslloollaann SSÜÜRREEKKLL‹‹ VVEE
DDÜÜZZEENNLL‹‹ kitle çal›flmas›-
d›r. Kampanyalar, halk
aras›nda etkimizi daha da
h›zl› yayg›nlaflt›r›r. Daha
yo¤unlaflm›fl bir kitle çal›fl-
mas› fleklidir elbette, ama
her zaman kullan›lacak bir
yöntem de¤ildir. 

Kampanyalar d›fl›nda
da kitle çal›flmas›n› müm-
kün olan eenn üüsstt yyoo¤¤uunnlluukk--
ttaa sürdürmeliyiz. Bütün in-
sanlar›m›z›n beyni, kalbi,
dünyas› kitleleri örgütleme
düflüncesi ve duygular›yla
dolu olmal›d›r. Baflka içe-
rikte veya biçimde yap›lan
hiçbir çal›flma kitle çal›fl-
mas›n› ihmal etmenin ge-
rekçesi olamaz. 

Her çal›flma, kitleleri ör-
gütlemeye hizmet etti¤i
noktada bir anlam tafl›r. 

Gazeteye önce, 1 Haziran günkü
“Diyarbak›r Kültür Sanat Festivali’yle
ilgili haberi nedeniyle ‹stanbul 12.
A¤›r Ceza mahkemesi taraf›ndan 1 ay

kapatma cezas› verildi. Ar-
d›ndan, 2 Haziran günkü
Günlük’te yer alan “PKK:

PeKeKe mi PeKaKa m›” bafll›kl› yaz›
nedeniyle de bir ay daha kapatma ce-
zas› verildi.

Say›: 184 41Ö⁄RETMEN

5 Haziran gecesi ‹stanbul 1 May›s
Mahallesi’nde bir grup uyuflturucu sa-
t›c›s› çeteci 3001. Cadde Karakol Du-
ra¤› üzerinde halka sald›rd›. Halka sal-
d›ran çetecilere müdahale eden mahal-
lenin gençlerini de dövmeye kalk›flan
çeteciler; “kafam›z dumanl› ulan” di-
yerek sald›r›lar›n› meflrulaflt›rmaya ça-
l›flt›lar. Olaylar› duyan mahalleliler
toplanmaya bafllad›. 

Akflam saatlerinde gerçekleflen
olaylar Halk Cephelilerin de bulundu-
¤u bir grubun müdahalesiyle sona erdi.
Mahalleden kaçarken beyaz mazda tip-
li bir araca binen çeteciler mahallelile-
rin üzerine atefl açt›lar. Ard›ndan 3001.
Cadde boyunca sloganlar eflli¤inde

mahalle halk›na “Bu sorun sadece dev-
rimcilerin de¤il mahalle halk›n›n da so-
runudur. Bu soruna birlikte dur demeli-
yiz. Bugün karfl›laflt›¤›m›z bu pislikleri
besleyen sistemin kendisidir. Sistemin
kolluk güçlerinin koruyup kollamas›n-
dan bu güveni al›yorlar. Bu soruna kar-
fl› mücadele etmek için örgütlenelim”
denildi. “Yozlaflmaya izin vermeyece-
¤iz, Uyuflturucuya, Fuhufla, Kumara
Hay›r, Çeteler Halka Hesap Verecek”
sloganlar› at›ld›.

6 Haziran günü, ülkemizde yafla-
nan çevre katliam›n› ve çevre politika-
lar›n› protesto etmek için birçok ilden
yüzlerce insan, mitingde bulufltu. 

Yöre dernekleri ve demokratik kit-
le örgütleri taraf›ndan örgütlenen mi-
ting için Toros Sokakta bir araya gelen
kurumlar, kortejler oluflturularak mi-
ting alan› olan Kolej meydan›na do¤-
ru yürüyüfle geçti.

Burada ki aç›klamada: “…Yüz y›l-
lard›r sadece kendine yaflayanlarca
Dünyam›z, ülkemiz kirletildi. Ç›kar
sahiplerince pazarlanan yeralt› ve ye-
rüstü zenginliklerimiz ac›mas›zca yok

edildi. fiimdi, do¤unun ve bat›n›n, ku-
zeyin ve güneyin gerçek sahiplerinin,
sudaki alabal›¤›n, kayan›n, bin y›ll›k
mefle palamudunun, güneflin, tarladaki
ekinin, eme¤in hakk›n› korumak için
çok uluslu flirketlere, h›rslar›na yenik
düflmüfl günlük yaflayanlara HAYIR
demeliyiz. Çünkü gelecek biziz! Biz
korkusuzca nefes almak, çocuklar›m›-
za temiz, güvenilir bir çevre b›rakmak
isityoruz” denildi.

Eylemde ;  “Do¤aya Uzanan Eller
K›r›ls›n, Munzur Özgür Özgür Aka-
cak, Hasankeyfi Tarihtir Tarihine Sa-
hipç›k” sloganlar› Türkçe,  Zazaca ve
Kürtçe  olarak at›ld›. 

1 MAYIS MAHALLES‹’NE
ÇETELER SALDIRDI!

Ankara’da Çevre Mitingi!

At›l›m gazetesi’nin yay›n› bir ay
durduruldu. At›l›m gazetesi taraf›ndan
7 Haziran’da yap›lan aç›klamada Ga-
zetenin 16 May›s 2009 tarihli 254. sa-
y›s›n›n 1. ve 3. sayfalar›nda yer alan
haberlerden dolay› ‹stanbul 11. ACM

taraf›ndan ““terör örgütü propaganda-
s› yap›ld›¤›” ve “suç ve suçlunun
övüldü¤ü”  gerekçesiyle yay›n dur-
durma ve yay›na el koyma karar› al›n-
d›¤› belirtilerek “Y›lmayaca¤›z, sus-
mayaca¤›z, durmayaca¤›z. Gerçekle-
rin peflindeyiz!” denildi. 

At›l›m’a Yay›n Durdurma

Günlük gazetesi 2 ay kapat›ld›



Tecrit öldürmeye
devam ediyor

Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapis-
hanes i ’nde
Mustafa De-
mir’in ölü-
münü 182.
s a y › m › z d a
d u y u r d u k .
Ayn› hapis-
hanede kalan
tutsak Kenan
Günyel, 28
May›s tarihli
mektubunda
D e m i r ’ i n
ö l ü m ü n ü
flöyle anlatt›:

“Burada tu-
tuklu olarak bulunan Mustafa De-
mir 24 May›s Pazar günü öldü. 22
May›s Cuma günü hücresinden yü-
rüyerek gitti¤i hastaneden gece
23.00 civar›, bilinci bulan›k ve te-
kerlekli sandalye ile döndü. Dokuz
saat sonra, yani sabah say›m›nda
yerde bayg›n bulundu. O gün bilinci
iyice gitmeye devam etti. ‹drar›n›
tutamad›¤› için yata¤›na kaç›r›yor
ve yemiyor- içmiyor. Bu durum er-
tesi gün, yani Pazar günü de devam
ediyor. Pazar günü saat 16.00 da
hastaneye kald›r›l›yor. Ve hastaneye
kald›r›l›fl›ndan birkaç saat sonra
ölüyor.”

Anne Elelçi:
“Mustafa’y› öldürdüler”

Mersin’de 10 ayl›k hapis ceza-
s›n›n infaz› için tutukland›¤› gün
ölen Mustafa Elelçi’nin ailesini
Mersin Haklar Derne¤i üyeleri ziya-
ret ettiler. 

6 Haziran günü yap›lan ziyarette
konuflan anne Elelçi, o¤lunun sara
hastas› oldu¤unu 6 y›ldan beri teda-
vi gördü¤ünü, tutuklama için gelen-
lere de bu durumu belirttiklerini
ama umursamaz bir tav›r gösterdik-
lerini “Doktor raporu ve savc›l›k iz-
ni olmadan veremeyiz ilaçlar›n›”

dediklerini bunun üzerine raporu da
verdiklerini anlatt›. Tutukland›¤›
gün o¤lunun öldü¤ünü de belirten
anne Elelçi ayn› gün ölen o¤lu Mus-
tafa için: “O gün ölmüfl...bize öldü
deyip verdiler elimize. O¤lumun sa-
ra hastal›¤› yüzünden öldü¤ünü dü-
flünmüyorum. Evet ilaçlar›n› kullan-
mas› gerekiyordu ama 1 gün kullan-
masa ölecek bir durumda de¤ildi.
Baflka bir fley var, baflka bir fley yap-
t›lar yavruma. Mustafa’y› öldürdü-
ler” diyen anne “adalet istiyorum”
dedi. Mustafa’n›n abisi Abdulka-
dir’de ölümden sonra polis taraf›n-
dan tehdit edildi.

‹ki Tutsa¤a Sürgün
Yaklafl›k 3 aydan beri Metris T

Tipi Hapishanesi'nde tutsak bulunan
Grup Yorum üyesi Muharrem Cen-
giz ve Cengiz Karakafl 8 Haziran
günü keyfi bir kararla Trabzon Ka-
pal› Hapishanesi'ne sevk edildiler.
Sürgünle ilgili olarak HHaallkk››nn HHuu--
kkuukk BBüürroossuu bir aç›klama yapt›.
Muharrem ve Cengiz’e Metris’te
keyfi bir flekilde tecrit uyguland›¤›-
n›, tek kiflilik hücrelerde tutuldukla-
r›n›, havaland›rma hakk›n› kullan-
d›klar›nda ise, havaland›rma kap›s›-
n›n üzerlerine kilitlendi¤ini, gardi-
yanlar›n sürekli bir gerginlik yarat-
t›klar› belirtilerek müvekillerinin
kendilerine “ikinci bir Engin ÇE-
BER vakas›n›n” yaflanabilece¤inin
anlat›ld›¤› belirtildi. Konuyu hapis-
hane müdürüyle görüfltüklerinde
müdürün "yap›lacak bir fley yok”
sözleriyle karfl›laflt›klar› belirtilen
aç›klamada flunlar belirtildi: “Trab-
zon'a sürgün sevk, müvekkillerimi-
zin d›fl dünya ile irtibat›n› tamamen
kesmeye, ‹stanbul'da ikamet eden
ailelerinin görüfl yapma hakk›n› or-
tadan kald›rmaya, biz avukatlar›n
ziyaretlerini engellemeye yönelik
bilinçli bir tercihtir. Bir cezaland›r-
ma yöntemidir.”

GGrruupp YYOORRUUMM,, 10 Haziran gü-
nü,, "Arkadafl›m›z Yaln›z De¤ildir!
Sahiplenmeye Devam Edece¤iz!"
diyen bir aç›klama yay›nlad›. Aç›k-
lamada: “Grubumuzun eleman›
Muharrem Cengiz; yaklafl›k 2,5 ay

önce haks›z gerekçelerle tutuklana-
rak, Metris T Tipi Hapishanesi'ne
konulmufltu” denilerek, Muha-
rem’in görüflçüleri ile görüfltürül-
medi¤ini, gönderdikleri gitar›n da
kendisine verilmedi¤ini, Muharre-
m’e yap›lan›n F Tipi hapishanelerde
uygulanan tecrit politikas›n›n bir
devam› oldu¤unu ve flimdi de sür-
gün edildi¤ini belirtildi. Aç›klama-
n›n sonunda flöyle denildi: “Sürgü-
nü protesto ediyor, bütün Yorum
dinleyicilerini bu haks›z uygulama-
y› protesto etmeye, tutsaklar› ve
Muharrem Cengiz'i sahiplenmeye
ça¤›r›yoruz” 

TTAAYYAADD da yapt›¤› aç›klamada,
“AKP iktidar›n›n ‘demokratiklefl-
me’ masallar› bu kez de hapishane-
nin duvarlar›na çarp›yor” diyerek
“Tutsak bulunan devrimcileri ailele-
rinden uzaklaflt›rmak için, birbirle-
rinden yal›tmak için ülkenin de¤iflik
köflelerine da¤›tan AKP iktidar› sür-
gün – sevklere de devam ediyor” di-
ye belirtti. Aç›klaman›n sonunda
“Bugün Muharrem Cengiz ve Cen-
giz Karakafl sürgüne gönderildi. Ya-
r›n s›ra kimde? Aç›k ki buna engel
olacak olan biziz. ‹ktidar› bu politi-
kalar›ndan biz vazgeçirebiliriz. Ye-
ter ki isteyelim, kazan›r›z.” denildi. 
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Tutsaklara “Kürtçe konuflma”
Daya¤› 

Urfa E Tipi Hapishanesi’nde bu-
lunan Mehmet Beyaz, Hasan Devir
ve Mahfuz Aytaç adl› tutsaklar, bir
dava nedeniyle Diyarbak›r’a götürü-
lürken yolda kendi aralar›nda Kürtçe
konufltuklar› gerekçesiyle askerler ta-
raf›ndan feci flekilde dövüldüklerini
ziyarete giden yak›nlar›na anlatt›lar.

���

Zafer iflareti cezas›
Diyarbak›r’da tutuklu bulunan 16

yafl›ndaki o¤lu H.H.A’y› ziyarete gi-
den babas›na, hapishanede zafer iflare-
ti yapt›¤› gerekçesiyle “görüfl yasa¤›”
verildi. Görüfl yasa¤› cezas›n›n nedeni
olarak baban›n “terör örgütünün” za-
fer iflaretini yapt›¤›, tutuklular› tahrik
etti¤i gibi gerekçeler gösterildi.

TECR‹TTEN
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Baflbakan Tayyip Er-
do¤an, günler öncesin-

den yaratt›¤› beklen-
tilerin ard›ndan 4
Haziran’da mevcut
ekonomik sorunlara
büyük çözüm getir-

me iddias›yla “Teflvik
ve ‹stihdam Paketi”ni

aç›klad›. 

Teflvik paketi, bundan öncekiler-
den farkl› olarak 81 ilde de geçerli
olacakt›; tüm iller 44 bbööllggeeyyee ayr›l-
m›flt› ve bölgelere göre farkl› teflvik
uygulamalar› söz konusuydu. 

31 Aral›k 2010 y›l›na kadarki ya-
t›r›mlar için geçerli olaca¤› aç›kla-
nan pakete, s›n›fsal olarak bakt›¤›-
m›zda sermaye s›n›f›n›n ekonomik
sorunlar›n› çözmeye yönelik olarak
gündeme getirildi¤i net olarak anla-
fl›l›yor. AKP’nin aç›klad›¤› paketten
memnun olanlar da do¤al olarak te-
kelci burjuvalar oldu. TÜS‹AD, Sa-
nayi ve Ticaret Odalar› gibi birçok
sermaye kesimi memnuniyetlerini
belirten aç›klamalar yapt›lar. 

Yeni “Teflvik Paketi’ne göre, ya-
t›r›m yapan kapitalistler için kkuu--
rruummllaarr vveerrggiissii yyüüzzddee 22’’lleerree kkaaddaarr
düflürülüyor. Tekelcilere verilecek
teflvikler HHaazziinnee taraf›ndan, yeni
al›nacak iflçilere ödenecek ücretler
de ‹‹flflssiizzlliikk SSiiggoorrttaass›› FFoonnuu’ndan

karfl›lanacak. AKP,
aç›kça tüm sermaye-
ye yeni hortumlama
imkanlar› sunuyor. 

Tayyip Erdo¤an’›n aç›klad›¤› pa-
ket asl›nda ilk teflvik paketi de¤il;
AKP 2004 Mart’›nda da 49 ili kap-
sayan bir tevflik paketi yürürlü¤e
koymufltu. AKP, ayr›ca otomotiv ve
inflaat alan›ndaki patronlar› rahatlat-
mak için 2009 Mart’›nda 3 ayl›¤›na
geçerli olan Özel Tüketim Vergisi
(ÖTV) indirimini ç›kard›. ÖTV indi-
rimiyle otomotivciler ellerindeki
stoklar› eritirken, inflaat flirketleri de
ellerindeki haz›r konutlar›n› satma-
ya bafllad›lar. Tekeller, bu indirimin
süresinin de uzat›lmas›n› istiyor.

Ancak bu teflvikler, burjuvazi
için yine de yeterli olmad›, olmaya-
cakt›r; onlar hep daha fazlas›n› iste-
meye devam edeceklerdir. 

AKP’nin yeni teflvik paketi iflçi
ve emekçiler aç›s›ndan ise, daha
fazla sömürüyü dayatan bir uygula-
mad›r. Emekçilere bir yarar› yoktur. 

Yeni teflvik paketinde 6 ay sü-
reyle 112200 bbiinn kkiiflfliinniinn ggeeççiiccii oollaarraakk
iiflflee aall››nnaaccaa¤¤›› belirtiliyor. Geçici ifl-
çilerin ücretleri de ‹flsizlik Sigortas›
Fonu’ndan karfl›lanacak! 

AKP iflin kolay›n› bulmufl; dev-
letin, oligarflinin cebinden hiç bir
fley ç›km›yor yine. ‹flsiz kalacak ifl-
çiler için oluflturulan fon flimdi bafl-
ka bir kesim için kullan›l›yor. ‹flsiz-
lere ait olan fondan bu ücretler ppaatt--

rroonnllaarr aadd››nnaa ödenecek. Dolay›s›yla
çal›flt›rd›klar› iflçiler için patronlar›n
kasas›ndan para ç›kmayacak! Hem
bedavaya iflçi çal›flt›rm›fl, hem de
onlar›n s›rt›ndan kazand›klar› para-
lar› kasalar›na atm›fl olacaklar. 

AKP’nin teflvik paketinin emek-
çilere iliflkin yan›, iflsizlerin çok çok
küçük bir bölümüne o da sadece 6
ayl›¤›na ifl vermekten öteye geçme-
mifltir. Krizin yükü yine emekçile-
rin boynunda, avantalar, teflvikler
ise yine patronlarad›r. 

AKP’nin yeni ç›kard›¤› “Teflvik
Paketi”nde, korunan, gözetilen, dü-
flünülen sadece tekellerdir. ‹flçi ve
emekçilerin korunaca¤›, sorunlar›-
n›n çözülece¤i yönündeki tüm vaat-
ler, aldatmaya oyalamaya yönelik-
tir. ‹flsizli¤in sürekli artmakta oluflu,
devletin resmi kurumu TÜ‹K aç›k-
lamalar›yla da belgelenen bir olgu-
dur. AKP’nin yeni aç›klad›¤› paket
de bu art›fl› de¤ifltirmeyecektir. 

Baflbakan Erdo¤an, teflvik pake-
tiyle ilgili yapt›¤› konuflmada,
““HHaallkkttaa ppaarraa vvaarr”” diyerek adeta
halkla alay etti. Erdo¤an kuflku yok
ki, krizin boyutlar›n› da, iflsizli¤i de,
halkta para olmad›¤› gerçe¤ini de
iyi biliyor. Ama uygulad›klar› poli-
tikalar› meflrulaflt›rmak için gerçek-
leri çarp›t›yor. Kendi devletinin res-
mi kurumlar›n›n iflsizlikle, yoksul-
lukla ilgili resmi rakamlar›n› bile
kaale almayan bir piflkinlik ve per-
vas›zl›kla yap›l›yor bu.

‘Teflvik Paketi’ 
Tekeller ‹çindir

Kent-Afi iflçilerine polis sald›rd›
‹zmir’de 8 Haziran günü Kent-Afi iflçilerinin direniflte oldu-

¤u flantiye yak›n›nda bir orman yang›n› ç›kmas› üzerine iflçile-
rin ço¤unun yang›na müdahale için flantiyeden ayr›lmas›n› f›r-
sat bilen polis flantiyeyi basarak ablukaya ald›. Ablukaya al›nan
flantiyeye girifl ç›k›fllarda engellenirken, içeride kalan iflçilerle
d›flar›da kalan iflçiler aras›nda barikat kuran polis iflçilerin bir-
leflmesine izin vermedi. ‹çerideki iflçiler de çocuklar› ve eflleriy-
le oturma eylemine geçerek girifli kapatt›lar. Halk Cepheliler de
iflçilerin yan›nda yer al›rken, Büyük Yamanlar, Çi¤li, Gümüflpa-
la gibi yak›n emekçi mahallelerinden sald›r›y› duyanlar flantiye-
ye gelerek iflçileri sahiplendiler. ‹flçilerin kararl›¤› karfl›s›nda
polis barikat› kald›rmak zorunda kald›. ‹flçiler eflleri ve çocuk-
lar›yla flantiyede gece kalarak direnifllerine devam edeceklerini
belirtirken, Halk Cepheliler de sabaha kadar flantiyeden ayr›l-
mayarak iflçilerin yan›nda yer ald›lar.

Tuzla Tersanesi'nde
patlama sonucu ölüm

‹stanbul Tuzla Tersanesi’nde, yap›m› süren
bir gemide patlama oldu. Yang›n nedeniyle ka-
zan dairesinde mahsur kalan Süleyman Karg› ve
Sait Ahmet yaral› olarak kurtar›l›rken; ekipler
Hüseyin K›rgül isimli iflçinin cesedini buldu.

Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi'nde
tedaviye al›nan Süleyman Karg›'n›n sa¤l›k du-
rumunun ciddiyetini korudu¤u ve vücudunda
yan›klar oldu¤u bildirildi.

Yap›lan aç›klamada, patlaman›n geminin
kazan bölümünde yap›lan çal›flma s›ras›nda
gaz s›k›flmas›ndan meydana geldi¤inin tahmin
edildi¤i belirtildi.
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AKP Hükümeti’nin Enerji Baka-
n› Taner Y›ld›z yapt›¤› bir aç›kla-
mada “Türkiye’nin en kaliteli petro-
lünün bulundu¤u Bismil’deki iki
petrol sondaj ruhsat›n›n, Çal›k Gru-
bu’na verildi¤ini” aç›klad›. 

‹halenin Çal›k Holding’e veril-
mesi sürpriz de¤il. Çal›k’›n genel
müdürlü¤ünü Tayyip Erdo¤an’›n
damad› Berat Albayrak yap›yor. Ça-
l›k Grubu, AKP hükümetine yak›n-
l›¤›yla biliniyor ve AKP eliyle gelifl-
tirilip, palazland›r›lmaya çal›fl›l›yor.
Hat›rlarsak, ATV ve Sabah gazetesi,
Baflbakan Erdo¤an’›n emriyle Ça-
l›k’a verilmiflti. Bunun için iki dev-
let bankas›ndan krediler al›nd› ve
bu iki büyük bas›n yay›n kuruluflu
bedavaya getirilerek Çal›k’a verildi.

fiimdi de Bismil’deki petrol ihale-
sinin “bedavaya” verilmesi flafl›rt›-
c› olmayacakt›r. 

Elbette AKP Hükümeti bunu
böyle aç›klam›yor; Enerji Baka-
n›’na göre, iflletme ruhsatlar› Ça-
l›k’a “di¤er tekliflere göre yapaca-
¤› yat›r›mlar›n fazlal›¤› ve tecrübe-
si” nedeniyle verilmifl. Çal›k gru-
bunun sondaj kuyular› konusunda-
ki “tecrübesi” de topu topu 34 gün-

müfl. Ama AKP bir kez, kuyular› Ça-
l›k’a ppeeflflkkeeflfl ççeekkmmeeyyee karar vermifl,
bir gerekçe bulunacak, bulunam›yor-
sa, uydurulacak.  

Ülkemizde ifller böyle yürüyor.
‹ktidarlar, güçlenmek için, kendile-
rine yak›n gruplar› palazland›rmaya
çal›fl›yorlar; bunun için de o grupla-
r›n önüne devletin imkanlar› serili-
yor. Asl›nda tüm tekelci burjuvalar
bu ve benzeri biçimlerde palazlan-
m›fllard›r zaten. 

Tekelci burjuvalar›n tarihçele-
rinde “biz çal›flarak kazand›k, zen-
gin olduk, siz de çal›fl›n sizin de ol-
sun” masallar› anlat›l›r. Örne¤in,
Koç’un ya da Sabanc›’n›n bugünle-
re nas›l geldi¤ine dair ne masallar

uydurulmufltur. Vehbi Koç’un An-
kara’da açt›¤› bir dükkanla ifle bafl-
layarak bugünlere geldi¤i anlat›l›r-
ken, Sak›p Sabanc› sürekli dedesi-
nin Adana’da hhaammaallll››kk yaparak ifle
bafllad›¤›n›, gece gündüz çal›flarak
zenginlefltiklerini anlat›p durmufl-
tur. ‹flin gerçe¤i öyle de¤ildir elbet-
te. Bugün Çal›k Holding’de nas›l
AKP eliyle gelifltiriliyorsa, dün de
öyle olmufltur. Koçlar, Sabanc›lar,
ilk elde Cumhuriyetin “saks›da bur-
juvazi yetifltirme” politikalar›yla
palazland›r›l›rken, EEcczzaacc››bbaaflflllaarr,,
KKaarraammeehhmmeettlleerr,, EEnnkkaallaarr,, ZZoorrlluu--
llaarr,, AAllbbaayyrraakkllaarr sonraki y›llarda
yine iktidar ve devlet gücü imkanla-
r›yla gelifltirilip büyütüldüler. 

Kimi CHP, DP ya da AP, kimi
ANAP, AKP gibi partilerce destek-
lendiler. Dün oldu¤u gibi bugün de
sistem ayn› flekilde devam ediyor.
AKP sadece Çal›k’› de¤il, Albay-
raklar, Ülker baflta olmak üzere ‹s-
lami ya da  yeflil sermaye denilen
holdingleri gelifltirip güçlendirerek,
ülkenin say›l› tekelleri aras›na sok-
maya çal›fl›yor... Çal›k’a ihaleler
bunun için!

‹haleler Çal›k’a
BBööyyllee ppaallaazzllaann››rr tteekkeelllleerr;;
ççaall››flfl››pp ddiiddiinneerreekk ddee¤¤iill......

Türk HARB-‹fi Sendikas›
üyesi iflçilerden eylem

Türk Harb-‹fl Sendikas›’na üye
iflçiler, 3 Haziran günü toplu ifl söz-
leflmelerindeki sosyal güvenlik hak-
lar›n›n iyilefltirilmesine yönelik ta-
leplerinin dikkate al›nmad›¤› gerek-
çesiyle yürüyüfl yapmak istedi. Kar-
tal Köprüsü alt›nda toplanan sendika
üyesi yaklafl›k 200 emekçi, Kartal
Köprüsü’nü trafi¤e kapatarak mey-
dana do¤ru yürüyüfle geçti. Polis
emekçileri kalkanlar› ile iterek kal-
d›r›ma ç›karmak istedi. Bunun üzeri-
ne emekçiler alk›fl ve sloganlarla po-
lisi protesto etti. Yolu boflaltmayan
emekçiler, daha sonra tek fleridi araç
trafi¤ine açacak flekilde Kartal Mey-
dan›’na yürüdü. Yürüyüfl boyunca
“Eme¤e Uzanan Eller K›r›ls›n, Hü-
kümet ‹stifa” sloganlar› at›ld›. Kartal
Meydan›’nda yap›lan aç›klamada
daha güçlü eylemlerle mücadeleye
devam edilece¤i belirtildi.

Sabah-ATV grevcilerinin
yürüyüflüne polis engeli

Her Cumartesi günü Taksim
Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray
Lisesi önüne yürüyen Sabah-ATV
grevcilerinin yürüyüflü bu hafta po-
lis taraf›ndan engellendi. 6 Haziran
günü Sabah-ATV bas›n emekçileri
ve yürüyüfle destek veren E-Kart ve
IBM Türk’te iflten at›lan iflçiler,
Sinter Metal’de ve Gülistan Kobo-
tan’da direniflte olan iflçilerle bir-
likte çok say›da DKÖ üyesinin yü-
rümesine polis izin vermedi. Bu
keyfi durumu protesto eden iflçiler
sloganlar atarak Tramvay Dura-
¤›’da oturma eylemi bafllatt›. Otur-
ma eyleminde grevde olan bas›n
emekçileri ad›na yap›lan konuflma-
da “Onlar görünmeyince gösterme-
yince gerçeklerden kaçabilecekle-
rini zannediyorlar. Bizler direnme-
yi seçen gazetecileriz. Bizim kale-
lerimiz insanlar›n özgür zihinleri
ve vicdanlar›” denildi.

Kars’ta KESK’e Yönelik
Bask›lar Protesto Edildi

Kars’ta KESK üyeleri meflale-
li protesto yürüyüflü yapt›.

3 Haziran akflam› yöneticileri-
nin gözalt›na al›nmas›n› protesto
eden yaklafl›k 80 kiflilik grup,  Ka-
z›mpafla Caddesi'nden meflaleler
eflli¤inde Faikbey Caddesi'ne ka-
dar yürüdü. Polisin y›¤›nak yapt›-
¤› yürüyüflte kat›l›mc›lar, a¤›zlar›-
n› yeflil bantlarla kapatt›lar. Yürü-
yüflün ard›ndan Kars fiehir Sine-
mas› önünde bir aç›klama yap›ld›.
Grup ad›na aç›klama yapan fiener
Asatekin, "Yöneticilerimiz ve
üyelerimize yönelik gözalt› ve tu-
tuklamalar durdurulmal›, arkadafl-
lar›m›z serbest b›rak›lmal›d›r" de-
di.

Eylemde “Bask›lar Bizi Y›ld›-
ramaz, Yaflas›n Örgütlü Mücade-
lemiz, Faflizme Karfl› Omuz
Omuza” sloganlar› at›ld›.
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2010 y›l›nda ‹stanbul'da yap›la-
cak olan Avrupa Sosyal Forumu
(ASF) haz›rl›k toplant›s›, 6 Haziran
günü yaklafl›k 30 kurumdan kat›lan
temsilcilerle, ‹stanbul Serbest Mu-
hasebeciler Mali Müflavirler Oda-
s›'nda yap›ld›.

Toplant›da ilk önce aç›l›fl ko-
nuflmas›n› yapmak üzere KESK
MYK üyesi Emirali fiimflek söz al-
d›. Ard›ndan Türk-‹fl'e ba¤l› Tek
G›da-‹fl Sendikas› Genel Sekreteri
Mecit Amaç bir konuflma yapt›.

Konuflmalar ›n
ard›ndan, Avusturya

Sosyal Forumu kurucular›ndan,
Dünya Sosyal Forumu ve Avrupa
Sosyal Forumu kat›l›mc›lar›ndan
Hermann Dworczak, sosyal forum-
lar›n örgütlenmesi hakk›nda bilgi
verdi.

Bilgilendirmenin ard›ndan
TMMOB' den Hüseyin Yeflil; Dün-
ya, Avrupa ve Türkiye Sosyal Fo-
rumlar› hakk›nda, Sultan Toptafl
Mezopotamya Sosyal Forumu hak-
k›nda bilgilendirme yapt›lar.

Verilen ö¤le aras›nda Pangalt›

Metro Girifli'nde 2010 Avrupa Sos-
yal Forumu'nun ‹stanbul'da yap›la-
ca¤›n› duyuran bir eylem düzenlen-
di. Yaklafl›k 60 kiflinin kat›ld›¤› ey-
lemde haz›rlanan aç›klamay›
TMMOB Genel Baflkan› Mehmet
So¤anc› okudu.

Toplant›n›n ö¤leden sonraki bö-
lümünde ise Program, Lojistik, Çe-
viri ve Geniflleme gruplar›n›n çal›fl-
ma raporlar› okundu ve üzerinde
tart›flmalar yap›ld›. Çal›flma grupla-
r› raporlar›ndan sonra eksenler üze-
rine yap›lan tart›flmalar›n ard›ndan
toplant› sona erdi.

Devrim flehitlerini anma ve
umudun kuruluflunu kutlama
vesilesiyle Avrupa'da düzenle-
nen 'Umudun Türküsü' gecele-
rinin üçüncüsü 6 Haziran gü-
nü Hollanda'n›n Utrecht fleh-
rinde düzenlendi. Strazburg ve
Viyana'dan sonra Utrecht'de
yap›lan gecede flehitler an›ld›,
umudun kuruluflu selamland›. 

Dünya ve Türkiye devrim
flehitlerinin foto¤raflar›n›n ve
mücadelede öne ç›kan önemli
geliflmelerin görüntülerinin de
yer ald›¤› bir sinevizyon eflli-
¤inde yap›lan aç›l›fl konuflma-
s› ile geceye gelenler selam-
land›. 

Ard›ndan Aynur Do¤an
Kürtçe türküler seslendirdi.
Daha sonra sahneye saz›yla,
türküleriyle Arif Sa¤ ç›kt›. 

Verilen aradan sonra umu-
dun temsilcisi yapt›¤› konufl-
mayla geceye kat›lanlar› sava-
fl› büyütmeye, sald›r›lara ve

ayr›mc›l›¤a karfl› ör-
gütlenmeye ça¤›rd›.
Geceye Türkiye devri-
minin önderi Day›'y›
anlatan B‹Z‹M DAYI-
MIZ adl› film gösteri-
miyle devam edildi.
Büyük bir ilgiyle izle-
nen film s›ras›nda ön-

deri selamlayan
sloganlar at›ld›.

A r d › n d a n
Grup Yorum sahneye ç›kt›.
A¤›rl›kl› olarak son albümle-
rinden türküler, marfllar söyle-
yen Yorum, Defol Amerika
marfl›n› geceye kat›lanlarla
beraber seslendirdi. Çekilen
halaylar›n ard›ndan son olarak
sahneye Haluk Levent ç›kt›. 

Gecede dünya ve Türkiye
devrim önderleri baflta olmak
üzere, çeflitli dönemlerde flehit
düflen devrimcilerin foto¤raf-
lar›n›n oldu¤u bir pano haz›r-
land›. Ayr›ca; "Emperyalizm
Yenilecek Direnen Halklar
Kazanacak, Irkç›l›¤a ve Ay-
r›mc›l›¤a Karfl› Örgütlenelim,
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve
Sosyalizm Mücadelesinde fie-
hitlerimizi Selaml›yor, Umu-
du Büyütüyoruz" pankartlar›
ve Day›, Mahir ve Che'nin re-
simleri as›ld›. 

Umudu, flehitleri ve Da-
y›'y› selamlayan sloganlar at›l-
d›¤› geceye 1300 kifli kat›ld›. 

Fransa: Dünya'n›n Rengi
Festivali

Fransa'n›n Blesmes Köyü’nde her y›l dü-
zenlenen Dünya'n›n Rengi Festivali, 7 Hazi-
ran günü yap›ld›. Festivalde farkl› halklar
kendi kültürlerini ve ürünlerini tan›tt›lar.
Festivale bu y›l Özgürlük Komitesi de kat›l-
d›.

Özgürlük Komitesi’nin stand›nda tam bir
y›ld›r tutuklu bulunan ‹lker Alcan ve fiefik
Sar›kaya'ya Özgürlük talebiyle imza toplan-
d›. 

Festivalde ayr›ca "fiefik Karakaya ve ‹l-
ker Alcan'a Özgürlük" bafll›kl› bildiriler da-
¤›t›ld›.

Peru: Topraklar›n Peflkefl
Çekilmesine Yoksullar›n
Tepkisi

Peru Hükümeti ülkenin kuzeyinde bulu-
nan verimli ya¤mur ormanlar›n› emperyalist
flirketlere kiralamak için bir yasa ç›kard›. Bu
bölgede yaflayan ve topraklar›n›n emperya-
list flirketlere kiralanmas›n› istemeyen yok-
sul Amazon yerlileri yasay› protesto eylem-
leri yapt›lar. Polisin Amazonlar’a sald›r›s›
sonucu ç›kan çat›flmada 25 Amazon yerlisi,
11 de polis öldü. 

Çat›flmalar üzerine Peru Hükümeti yerli-
lerin yaflad›¤› Amazon’un baz› kesimleri için
iki ayl›k oollaa¤¤aannüüssttüü hhaall ilan etti. Peru Hü-
kümeti, taraf›ndan yerlilerin önderi olarak
“aranan” Alberto Pizango, yap›lan›n “soyk›-
r›m” oldu¤unu ve “soyk›r›m” emrini Alan
Garcia Hükümeti’nin verdi¤ini belirtti.

ASF Haz›rl›k Toplant›s› Yap›ld›

UMUDUN TÜRKÜSÜ GECES‹
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Almanya’n›n terör demagojileri-
ne dayanarak devrimcilere karfl› aç-
t›¤› davalardan biri de SSttaammmmhheeiimm
DDaavvaass››’d›r. Bu davan›n aç›lma biçi-
mi ve daha sonras›nda devam eden
mahkeme süreci Alman hukukunun
nas›l iflledi¤ini anlamak aç›s›ndan
önemli bir örnek teflkil etmektedir.
Dava Almanya ve Türkiye ad›na
aajjaannll››kk yyaappaann bbiirr iittiirraaffçç››nn››nn iiffaa--
ddeelleerriinnee dayand›r›larak, Alman Ce-
za Kanunu’nun 112299--bb maddesinden
(yurtd›fl›nda bulunan yasad›fl› bir
örgüte üyelik ve yöneticilikten)
aç›lm›fl, bu komplo sonucunda 1155
vvee 2288 KKaass››mm 22000066 tarihleri aras›nda
44 devrimci tutuklanm›flt›r. 1177 MMaarrtt
22000088’’de bafllayan dava halen devam
etmektedir. Tutsaklar bir zamanlar
RAF’ç›lar›n da kald›¤› Stammheim
Hapishanesi’nde a¤›r tecrit koflulla-
r› alt›nda tutulmaktad›rlar. 

Tutuklananlar aras›nda yer alan
MMUUSSTTAAFFAAAATTAALLAAYY’’›n  ciddi sa¤-
l›k sorunlar› nedeniyle yaflam› tehli-
ke alt›ndad›r. Atalay a¤›r bir kalp
ameliyat›ndan 2 hafta sonra rehabi-
tasyon Merkezi’nde tteeddaavvii ggöörrüürr--
kkeenn gözalt›na al›narak, tutuklan-
m›flt›r. Tutukland›ktan sonra Han-

nover Hapishanesi’nde tek kiflilik
bir hücreye at›l›p, tek tip elbise giy-
meye zorlanm›flt›r. Bu uygulamay›
havaland›rmaya ç›kmayarak protes-
to etmesi sonucunda hapishane ida-
resi vazgeçmek zorunda kalm›flt›r.
Hannover Hapishanesi’nde tutuklu
kald›¤› 77 aayy boyunca Yürüyüfl der-
gisi verilmemifl, gazeteleri bilinçli
olarak geciktirilmifl, gardiyan dene-
timinde yaln›zca 4 kez görüfl yap-
mas›na izin verilmifl, tedavisi yap›l-
mam›flt›r.  

Mustafa Atalay’›n avukatlar›n›n
tutuklanmas›na karfl› yapt›¤› itiraz-
lar reddedilmifl, bir hastaneye sevk
edilmesi için yap›lan baflvurular
ancak tutuklanmas›ndan aylar sonra
kabul edilmifl, mahkemenin baflla-
mas›yla birlikte oradan da al›narak
Stammheim Hapishanesi’ne sevk
edilmifltir. Stammheim Hapishane-
si’nde tutsaklar›n görüfl haklar› gasp
edilmekte, mektuplar› “kaybolmak-
ta”, kitaplar› verilmemektedir.

AAllmmaann ddeevvlleettiinniinn AAttaallaayy’’aa yyöö--
nneelliikk ssaalldd››rr››llaarr›› iissee ddeevvaamm eeddiiyyoorr.. 

11.. MMuussttaaffaa AAttaallaayy aa¤¤››rr kkaallpp vvee
ttaannssiiyyoonn hhaassttaass›› oollmmaass››nnaa rraa¤¤mmeenn
3300 aayydd››rr aa¤¤››rr tteeccrriitt kkooflfluullllaarr››nnddaa

ttuuttuullmmaakkttaadd››rr.. Tutuklayan polisle-
rin, tedavi merkezindeki doktorlara
hapishanede gereken tedavilerin ya-
p›laca¤›na dair taahhütte bulunma-
s›na ra¤men kald›¤› hiçbir hapisha-
nede tedavisi yap›lmam›flt›r. 

22.. SSaavvcc››ll››kk vvee mmaahhkkeemmee kkeennddii
kkoonnuummllaarr››nn›› aaflflaarraakk,, AAttaallaayy’’››nn
hhaassttaall››¤¤››yyllaa iillggiillii mmeessnneettssiizz yyoo--
rruummllaarrddaa bbuulluunnmmuuflflttuurr.. Savc›l›k,
Atalay’›n hastal›klar› konusunda
““ddaammaarrllaarr››nn›› ss››kkaarraakk vvee ffaazzllaa kkaahh--
vvee iiççeerreekk bbuu rraahhaattss››zzll››kkllaarr››  kkeennddii--
ssii yyaarraatt››yyoorr”” diyebilecek kadar
mant›k ve bilim d›fl›d›r. 

33.. Bu mant›k ve bilim d›fl›l›k,
mmaahhkkeemmee ttaarraaff››nnddaann ddaa kkaabbuull
eeddiillmmiiflflttiirr.. MMaahhkkeemmeeyyee ggöörree ddee,,
““AAttaallaayy zzaammaann kkaazzaannmmaakk vvee dduu--
rruuflflmmaayyaa aarraa vveerrddiirrmmeekk iiççiinn kkeennddii--
nnii hhaassttaa”” göstermektedir. Bu mah-
keme heyetinin verece¤i kararlar›n
adaletli olmas› beklenebilir mi?

44.. MMaahhkkeemmee kkeennddii tteezziinnii kkaa--
nn››ttllaammaakk iiççiinn dduurruuflflmmaayyaa bbiilliirrkkiiflflii
ggeettiirrttmmiiflfl aannccaakk bbiilliirrkkiiflflii dduurruuflfl--
mmaaddaa bbüüttüünn iizzlleeyyiicciilleerriinn ggöözzüü--
öönnüünnddee aalleenneenn uuyyuummuuflflttuurr.. Bilir-
kifli zaten mahkemenin Atalay’›n
sa¤l›¤›yla ilgili hükmünü tescil et-
mek için getirtilmifltir. Ne savc›l›k,
ne hakimler, ne de ‘sözde’ doktorla-
r›n hiçbir ciddiyeti yoktur. Böylesi-
ne gayriciddi bir yarg›lama yap›l-
maktad›r. 

Emperyalistlerin o çok övündük-
leri, sadece kendilerinde olduklar›n›
düflündükleri ‘hümanizm’leri nere-
de? Burjuvazinin ç›karlar›, politika-
lar› söz konusu oldu¤unda nas›l da
““iinnssaannll››kkttaann nnaassiibbiinnii aallmmaamm››flfl””,
hhüümmaanniizzmmiinn hh’’ssiinnddeenn yyookkssuunn bir
düflmanl›k tablosu ç›k›yor karfl›m›-
za... EEmmppeerryyaalliizzmm bbuudduurr!! Emper-
yalistlerin hiçbir dönem insana de-
¤er veren bir anlay›fl›, ideolojisi ol-
mam›flt›r. ‹nsan haklar› savunucusu
kesilen emperyalistlerin maskelen-
mifl yüzlerinin arkas›nda, iinnssaannll››kk
ddüüflflmmaann››,, ddeevvrriimmccii ddüüflflmmaann›› poli-
tikalar vard›r. “‹nsan Haklar›” em-
peryalizm taraf›ndan içi boflalt›lm›fl,

ALMANYA YARGISI NASIL ÇALIfiIR?

FFaarruukk EErreerreenn’in davas›na 4 Ha-
ziran günü Düsseldorf’da bulunan
Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde
devam edildi. 
Duruflmada Almanya’da hukukun
nas›l pervas›zca ayaklar alt›na
al›nd›¤›na tan›k olundu bir kez
daha. NNuurrii EErryyüükksseell mahkemeye
flahit olarak ça¤r›lmas›na ra¤men,
mahkeme savc›s› taraf›ndan yakla-
fl›k 55 ssaaaatt boyunca san›k gibi sor-
guland›. Bu 5 saatlik süre boyun-
ca, kendisine Faruk Ereren hak-
k›nda hiçbir soru sorulmad›. Sav-
c›, Eryüksel’e yöneltti¤i “Avru-
pa’da sorumluluk yaparken kim-
lerle iliflkin vard›, kimlerle karar
al›yordun...” gibi sorular›yla ta-

n›klar› da san›k haline getirmeye
çal›fl›rken, istedi¤i cevaplar› ala-
mad›. 
Mahkemeye Sol Parti (DIE LIN-
KE) Federal ve Eyalet Parlamen-
tosu milletvekili SSeevviimm DDaa¤¤ddeelleenn
de kat›ld›. Milletvekili Sevim
Da¤delen daha önceki mahkeme-
de yaflanan sald›r› ve sorumlulara
gereken cezan›n verilmesine ilifl-
kin olarak Federal ve Eyalet Par-
lamentosu’na soru önergesi verdi-
¤ini aç›klad›. Ayr›ca mahkemenin
bugüne kadar bu sald›r›yla ilgili
bir aç›klama yapmad›¤›n›
belirterek yaflananlar› araflt›racak-
lar›n› belirtti. Mahkeme17 Haziran
2009’a ertelendi.

AAllmmaann YYaarrgg››ss››’’nnddaann BBiirr
HHuukkuukkssuuzzlluukk ÖÖrrnnee¤¤ii DDaahhaa::



en çok yozlaflt›r›lm›fl kavramla-
r›n bafl›nda geliyor. ‹nsana de-
¤er, sayg›, hümanizm, bir sistem
sorunudur. Kapitalizmde insan›n
bir de¤eri yoktur.

Alman emperyalizminin zih-
niyeti ve kültürü, Mustafa Ata-
lay’a uygulanan bask›larda, ya-
p›lan yarg›lamada kendini aç›¤a
vurmufltur. Bütün emperyalist
devletler tekellerin karlar› için
iflkenceye de, katliama da, provo-
kasyona da baflvurmakta tereddüt
etmezler. Bunlar Almanya’n›n hiç
de yabanc›s› olmad›¤› yöntemlerdir.
Stammheim davas› da böyle bir
kkoommpplloo ddaavvaass››dd››rr..

Stammheim Hapishanesi’nde
11997777 y›l›nda RRAAFF önderlerinden
AAnnddrreeaass BBaaaaddeerr,, GGuuddrruunn EEnnssssee--
lliinn vvee JJaann RRssppee hücrelerinde kur-
flunlanarak katledilmifltir. Almanya
tecrit politikalar›nda uzmand›r.
RAF tutsaklar›na da tedavileri ya-
p›lmayarak ölüme terketme, hava-
land›rmaya ç›kartmama, kendi ara-
lar›nda ve d›flar›yla her türlü iletifli-
mi keserek tek kiflilik hücrelerde
tutma gibi a¤›r tecrit iflkencesi uy-
gulanm›flt›r. 

Mustafa Atalay ve di¤er tutsak-

lara iliflkin bu uygulamalar›n hepsi
Alman hukukuna uygun(!)dur. Ne
de olsa Almanya bir ““hhuukkuukk ddeevvllee--
ttii””dir. Ama bir ülkenin, hukuk dev-
leti olmas›n›n önemi yoktur. Niha-
yetinde Nazi Almanyas›’n›n da
Mussolini ‹talyas›’n›n da kendine
göre bir hukuku vard›; o hukukun
kkiimmiinn çç››kkaarrllaarr››nn›› ssaavvuunndduu¤¤uu esas-
t›r. Emperyalizm hukuku, tekellerin
ç›karlar›n› savunmak içindir. Bugün
de Almanya, Alman tekellerinin ç›-
karlar›na uygun yasalara göre yarg›-
lama yap›yor.

Nazi diktatörlü¤ünün ›rkç› yasa-
lar›n› haz›rlayanlarda “hukukçu-
lar”d›. Nazi ideolojisine göre afla¤›
›rktan olan Yahudilerin yüksek ›rk-
tan olan Alman ›rk›n› bozmas›n› en-
gellemek için Yahudileri toplumsal
yaflamdan uzaklaflt›rmak için 11993333

vvee 11993355 yy››llllaarr›› aarraass››nnddaa 5500 yyaa--
ssaa vvee yyöönneettmmeelliikk ç›kart›lm›flt›r.
Bunlar›n hepsi de “hukuka” uy-
gundur. 

NNüürrnnbbeerrgg yyaassaallaarr›› 3 yasa-
dan olufluyordu. Birincisi ““KKaann
KKoorruummaa YYaassaass››””;; bu yasa Al-
man kan›n›n safl›¤›n› koruyordu.
1938 y›l›nda ç›kart›lan bir yasa
de¤iflikli¤i ile AAllmmaannyyaa dd››flfl››nnddaa
iiflfllleenneenn ssuuççllaarr ddaa kan koruma
yasas›na göre cezaland›r›l›yor-

du. Bugün Alman devletinin dev-
rimcileri yarg›lad›¤› 129-b madde-
sine ne kadar da benziyor de¤il mi? 

Almanya, Cepheli tutsaklara
““MMaarrkkssiisstt ddüüflflüünncceelleerriinnddeenn vvaazz--
ggeeççmmeeyyeeccee¤¤ii aannllaaflfl››lldd››¤¤››nnddaann”” ge-
rekçesiyle a¤›r cezalar vermifl bir
devlettir. Bugün de terör demagoji-
siyle, kendi hukukuna uygun(!) ola-
rak devrimcileri yarg›l›yor, tecrit al-
t›nda tutuyor. SSttaammmmhheeiimm ddaavvaass››
ddeevvrriimmee vvee ddeevvrriimmcciilleerree ddüüflflmmaann--
ll››kk ddaavvaass›› oollaarraakk ddeevvaamm eeddiiyyoorr!!

Bugün ABD’de iiflflkkeennccee yyaassaall--
llaaflfltt››rr››lldd››. Baflta ABD olmak üzere
bütün emperyalistlerin, oligarflik
diktatörlüklerin de bir hukuku var.
Ama bir uygulaman›n hukuka uuyy--
gguunn olmas›, bu uygulamalara mmeeflfl--
rruulluukk kazand›rm›yor. 

Alman Federal Parlamentosu May›s ay› sonunda
“terörle mücadele yasas›”n›n 5 maddesinde de¤ifliklik
yapt›. Bu yasalara göre bundan sonra iiflfllleennmmeemmiiflfl ssuuçç--
llaarr bile cezaland›r›labilecek. Bir eylemin salt ppllaannllaann--
mmaass›› bile cezaland›r›lmas› için yeterli görülüyor.  Al-
man devleti taraf›ndan ““tteerröörr kkaammpp››”” olarak nitelendi-
rilen yerlerde kalmak veya e¤itim görmek suç kapsam›-
na al›n›yor. Yine baflka bir yasayla “Devleti a¤›r bir fle-
kilde tehdit eden ssuuççllaarr››nn hhaazz››rrll››¤¤››”n›n bile 100 yy››llaa kkaa--
ddaarr hhaappiissllee cezald›r›lmas› isteniyor. 

Bu yasalar›n öncelikli olarak  devrimcileri hedef
alaca¤› aç›kt›r. Daha önce de Anadolu Federasyo-
nu’nun kültürel, sosyal amaçl› tatil kamplar› bile Al-
man devleti taraf›ndan sabaha karfl› onlarca polis tara-
f›ndan bas›larak, “terör e¤itim kamp›” olarak gösteril-
mifl, kampta tam bir terör estirilerek, bir çok insan gö-
zalt›na al›nm›fl, haklar›nda davalar aç›lm›flt›. Alman
devleti daha önce fiilen yapt›klar›n› flimdi, yasal bir k›-
l›fa büründürüyor. 

Son tutuklanan devrimcilerden Faruk Ereren’in kal-

d›¤› evdeki bir ççaallaarr ssaaaatt,, ““bomba yap›m›nda kullan›-
lacak örgütsel malzeme” olarak gösterilmifltir. Yar›n
evinde çalar saat ya da benzer eflyalar bulunduran her-
kes bu yasalara göre terörist ilan edilerek, cezaland›r›-
labilir. 

Alman devletine muhalif ya da sosyalist, devrimci
düflüncelere sahip olan herkes bu yasalar kapsam›nda
“suçlu” ilan edilebilir. Bir eylem haz›rl›¤›nda diye it-
hamda bulunmak için Alman devletinin bir çok sahte
kan›t yarabilece¤i de flüphesizdir. Alman burjuva de-
mokrasisinin sahte deliller yaratarak, eylem haz›rl›¤›n-
dayd› demagojileriyle devrimcileri tutuklay›p, y›llarca
cezalar veren Türkiye faflizminden bir farkl› kalm›yor. 

Almanya terörle mücadele ad›na, burjuva demokra-
sisinin klasik hukuk normlar›n› yavafl yavafl terkediyor.
Bu yasalarla birlikte tteekkeelllleerriinn çç››ppllaakk ss››nn››ffssaall çç››kkaarrllaa--
rr›› ve dolay›s›yla ffaaflfliisstt bbiirr öözz, ön plana ç›k›yor. Terörle
mücadele ad› alt›nda esas olarak Almanya’da hukuk-
suzluk meflrulaflt›r›larak, yasal güvence alt›na al›n›yor. 

‘TERÖRLE MÜCADELE’ ADINA HUKUKSUZLUK S‹STEMLEfi‹YOR

E reren'in 227 MMay›s’taki duruflmas›nda
mahkemede ggerçeklefltirilen ssald›r›da

yaralanan RRote HHilfe öörgütünden
Alman aantifaflist ggençlerin

foto¤raflar›, hhukuksuzlu¤un rresmidir. 

Say›: 184 47ALMANYA



DDaarrüüllaacceezzee’’ddee
bbiirr ““ssiiyyaassii flfluubbee ppoolliissii””

SSaavvaaflfl AAyy,, Darülaceze’de eski bir
siyasi flube polisiyle konuflmufl. Y›ld›z
komiser, siyasi flubedeymifl, çok istek-
liymifl siyasi flubede olmaya. Devrim-

cilere karfl› bir operasyonda vu-
rulmufl; önce devleti atm›fl onu
bir kenara... Sonra kocas› satm›fl...

Ve en sonu, akl›n› kaybetmifl terörle
mücadele komiseri... fiimdi Darülace-
ze’de... 

Bir musibet olarak yafl›yor orada;
iflkenceciler, infazc›lar, teti¤e basarken
bir daha düflünün... Siz o “mesle¤i” se-
çerken kaybetmiflsiniz zaten, ama bir
kez daha kaybetmeniz iflten de¤ildir..
Hele ki bir kurflunun ucu size de de¤-
meye görsün; iillkk tteekkmmee devletinizden
gelir... Sonra kimbilir kimden?!

değin elerm

BAM TELİ çizgiler
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DDookkuunnmmaazzssaann öözzggüürrssüünn:: 
Tayfun Talipo¤lu, 7 Haziran’da
Kanal D’de kat›ld›¤› bir program-
da “TRT’de hiçbir zaman bu kadar
özgür olmad›m” diyor. Olmazs›n
tabii. Ama bu yönetenlerin demok-
ratlaflmas›ndan de¤il, senin de-
mokratl›ktan uzaklaflman›n sonu-
cudur. Sisteme dokunmazsan, ikti-
darla çat›flmazsan, kimsede sana
kar›flmaz, “özgür” olursun elbette.
Ama buna kelimenin as›l anlam›n-
da özgürlük denmez. Bu özgürlük-
ten, onun için savaflmaktan vazge-
çenlere tan›nan bir tür “aldat›c› öz-
gürlük”tür. Buna, naylon demok-
ratlara verilen naylon özgürlükler
de diyebilirsiniz. 

‹t iti ›s›rmaz,
h›rs›z h›rs›z› yazmaz! 

Koç’un flirketinde, KKaannggaall
TTeerrmmiikk ssaannttrraalliinnddee yolsuzluk,
doland›r›c›l›k oluyor. Do¤an’›n ga-
zetesi MMiilllliiyyeett hhaabbeerrii vveerriiyyoorr,,
aammaa iiflfllleettmmeenniinn KKooçç GGrruubbuu bbüünn--
yyeessiinnddee oolldduu¤¤uunnuu YYAAZZMMIIYYOORR.... 

Meclis’in ddam› aakt›
11 Haziran’da Ankara’da ya¤-

mur ya¤d›. Ve meclisin koridorla-
r›ndan vekillerin topland›¤› Genel
Kurul salonuna kadar her yerin üs-
tü akmaya bafllad›. Görevliler,
akan dam›n alt›na kova yetifltire-
mediler. 

Kendi bafllar›n›n üstündeki çat›-
y› bile çal›p ç›rparak yapan bir
meclisin ülkeyi nas›l imar edece-
¤ini var›n siz düflünün.

Silahlanma!
Dünyada yaflanan ekonomik

krize ra¤men, 2008’de yap›lan as-
keri harcamalar›n miktar› oonn sseennee
öönncceessiinnee ggöörree yyüüzzddee 4455 (yüzde
k›rkbefl) artm›fl... Neden, kime kar-
fl› silahlan›yorlar dersiniz? 

Cevab› belli elbette. 

DDeemmeekk kkii,, ssiillaahhllaarr›› ttoopprraa¤¤aa
ggöömmmmeekk iiççiinn hheennüüzz eerrkkeenn:: BBiizz
ddee¤¤iill,, bbuunnccaa ssiillaahhllaannaann eemmppeerryy--
aalliizzmm vvee iiflflbbiirrlliikkççiilleerrii ssööyyllüüyyoorr!!



GGüüççssüüzz
iirraaddeenniinn

ssoonnuuccuu llaaff,,
ggüüççllüü iirraaddeenniinn
ssoonnuuccuu iiflflttiirr.. 

Gustave Le
Bon

Helal
fiarap!
‹slamc› burjuvazi
tüketimde s›n›r ta-
n›m›yor. Yeni tüke-
tim tarz› bu: Hem
her türlü zevk ve
sefahat› yaflayacak,
hem de “din”den
olmayacak!
Fahifleli¤in piyas-
as› olarak çal›flan
defilelerin “tür-
banl›s›n›” yapan, 5
y›ld›zl› lüks otel-
lerde her türlü
sefahata dalanlar için flimdi de “helal flarap” üretilmifl. 
fiarap tad›nda ama alkolsüzmüfl. Helal flarap’›n
yan›nda, helal bira ve helal flampanya da üretilmifl ve
bu pazar h›zla gelifliyormufl... Geliflen helal pazar m›,
riyakarl›k pazar› m›, oras› tart›fl›l›r! 

Bu da ‘helal manken’ olsa gerek!

Manken Naomi Campbell’le Emine Erdo¤an “zirve-
si” geçen hafta topland›. 

Biri bafl› ba¤l›, biri podyumlarda yar› ç›plak dolafl›r. 
Peki nas›l ve neden bir araya geldi onlar?
Aç›klamaya göre, manken, Emine Erdo¤an'›n Filis-

tin için yürüttü¤ü kampanyadan çok etkilenmifl de, Er-
do¤an'la bir araya gelip, moda kampanyas›n›n gelirini
ba¤›fllayaca¤› proje konusunda fikir al›flveriflinde bulu-
nacakm›fl... 

Hikaye çok; ama tablo mide buland›r›c›. Daha
do¤rusu islamc›lar›n riyakarl›¤› ve midesizli¤i... 

Moda, defile ve benzerinin uluslararas› düzeyde bir
fuhufl  “pazarlama” mekanizmas› olarak çal›flt›¤›n› bil-
meyen yoktur; bu islamc›l›¤›n riyakarl›¤› ve pragmatiz-
mi ne kadar s›n›rs›z ki, o mekanizman›n bir parças›yla
karfl›l›kl› oturup kameralara pozlar veriyor. 

Say›: 184 49DE⁄‹NMELER

“TMMOB'nin etkin yönetim
anlay›fl› hiç a¤›zlar›ndan
düflürmedikleri demokrasi
s›nav›n› ‘baflar›yla(!)’
vermifltir”

11 Haziran günü ‹nflaat Mühendisleri Odas›
(‹MO) Ankara fiubesi önünde ‹vme Dergisi okur-
lar›na sald›r› yafland›. ‹MO Ankara fiubesi yönetimi,
kendi seçti¤i üyelerle kendine muhalif olanlar› tas-
fiyeye yönelik yapaca¤› toplant›y› ‹vme dergisi
okurlar› teflhir etmifl, bu tür antidemokratik dayat-
malar› asla kabul etmeyeceklerini ve gerçeklefltirile-
cek küçük kurula kat›lacalar›n› duyurmufllar, ‹MO
yönetiminin yalanlar› do¤rultusunda aç›klamalar
yapan di¤er Oda yönetimlerini de küçük kurula
kat›l›p gerçekleri gözleriyle görmeye ça¤›rm›fllard›.

11 Haziran günü ‹vme okurlar› ‹MO Ankara
fiubesi’ne gittiklerinde yaklafl›k yüz kiflilik bir gru-
bun sald›r›s›na u¤rad›. TMMOB Baflkan› ile çeflitli
oda yöneticilerinin içinde bulundu¤u grubun, ‹vme
okurlar›n› üyesi olduklar› binaya sokmamak için
bafllatt›klar› itifl kak›fl oda platformlar›ndan
olmad›klar› belli olan grubun  sald›rmas›yla devam
etti. B›çak çekerek sald›ran bu grup polisin gelme-
siyle olay yerini terketti. Sald›r› esnas›nda iki ‹vme
okuru yaraland›.

Ö¤renci üye kurultay›nda “bu oda benim mal›m,
istemezsem giremezsiniz” sözleriyle kendini ifade
eden anlay›fl bu sefer tüm zorbal›¤›yla fiziki olarak
‹vme okurlar›n›n karfl›s›ndayd›. Ne pahas›na olursa
olsun küçük kurula gireceklerini, odalar›n kimsenin
çiftli¤i olmad›¤›n›, üyesi, hatta yedek yönetim kuru-
lu üyesi olduklar› odan›n kap›lar›n›n kendilerine
kapanamayaca¤›n› söyleyen ‹vme okurlar›, kendile-
ri için son derece meflru olan küçük kurula kat›lma
haklar›nda ›srar ettiler.

Polisin müdahalesinden sonra kendisiyle ‹vme
okurlar› aras›na giren polisi f›rsat bilerek binaya
giren kalabal›k, toplant› yaparak ‹vme Dergisi üye
ve okurlar›n›n Ça¤dafl Mühendisler grubundan
ç›kar›lmas› için oylama yaparak bizi gruptan
ç›kartt›klar›n› söylemifllerdir. Polis bu s›rada
binan›n d›fl›nda Küçük Kurul üyesi ‹vmeciler’in
binaya girmesine engel olmufltur.

‹vme Dergisi yapt›¤› yaz›l› aç›klamada polis
engeliyle al›nmad›klar› toplant›da, kendilerine söz
hakk› verilmeden al›nan karar›n Ortaça¤
karanl›¤›nda bir kilisenin cad› av›na benzedi¤ini
söyledi ve “TMMOB'nin etkin yönetim anlay›fl› hiç
a¤›zlar›ndan düflürmedikleri demokrasi s›nav›n›
‘baflar›yla’ vermifltir” dedi. 
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‹dil Kültür Merkezi 6 Haziran
tarihinde Sibel Yalç›n Park›’nda
“Ustalara Sayg›” gecesinin ikincisi-
ni düzenledi. “Ozanlar, ülkesine di-
yor ki” bafll›¤› alt›nda düzenlenen
gecede Naz›m Hikmetler’in, Ah-
med Arifler’in, Orhan Kemaller’in
ülkemizin de¤erleri oldu¤u ve onla-
r›n yolundan yürümenin bir onur
oldu¤u vurguland›. Kalemlerini bu
ülkenin ac›lar›n› yazmak için kulla-
nan ozanlar›n her zaman yüzlerinin
halka dönük oldu¤u anlat›ld›. 

Ruhan Mavruk’un kendi
fliirlerini okudu¤u gecede Grup Yo-
rum korosu, Grup Yorum ile birlik-

te sahne alarak Naz›m Hikmet’in
Ahmed Arif’in fliirlerinden bestele-
nen flark›lar baflta olmak üzere Ru-
hi Su ve Yorum türkülerini seslen-
dirdi.

Grup Yorum’dan sonra sahneye
ç›kan Suavi ustalar›n sözlerinin an-
lay›fllar›n›n düzen taraf›ndan unut-
turulmaya çal›fl›ld›¤› bu dönemde,
böylesi anmalar›n çok önemli oldu-
¤unu, anmay› düzenleyenlerin ve
kat›lanlar›n yapt›klar›n›n çok
önemli ve de¤erli oldu¤unu vurgu-
lad›. Geceye 1000 kifli kat›ld›. 

3 Haziran günü halk kültürümü-
zü fliirlerinde öykülerinde ilmik il-
mik ifllemifl Anadolu’nun dört bir
yan›ndaki emekçi halk›m›z›n yafla-
m›n› üretimlerine ortak etmifl üç
de¤erli devrimci sanatç› “Naz›m
Hikmet, Orhan Kemal ve Ahmed
Arif” Trakya Kültür Merkezi’nde

an›ld›lar.

Program; halk de¤erlerimize ve
bunlar›n savunucusu olun TKM gi-
bi kurumlar›m›za sahip ç›kman›n
önemine vurgu yap›lan ve yap›lan
bask›lara en güzel cevab› TKM’nin
üretimleriyle verece¤i anlat›lan bir
konuflma ile bafllad›.

Ard›ndan Naz›m Hikmet, Orhan
Kemal ve Ahmed Arif’in anlat›ld›-
¤› slayt gösterimi izlendi.

Sonras›nda sahneye ç›kan TKM
Müzik Toplulu¤u “Haziranda Öl-
mek Zor” ve “Arhavili ‹smail” par-
çalar›n› seslendirdi. fiark›lar›n ar-
d›ndan tek tek Naz›m Hikmet, Or-
han Kemal ve Ahmed Arif adlar›na
okunan yaz›larla s›rayla temsili
olarak canland›r›ld›lar.

TKM’nin duvarlar›nda flairleri-
mize ait fliirler ve resimler de sergi-
lendi.

Ankara: DDevrimci
Sanatç›lar An›ld›

Halk›n ve kavgan›n sanatç›lar›
olarak yaflayan Mahzuni fierif, Ah-
med Arif, Orhan Kemal ve Naz›m
Hikmet Dikmen’de yap›lan
programla an›ld›.

Geleneksel hale gelen “Devrimci
De¤erlerimizi An›yoruz” anmalar›-
n›n üçüncüsü; yozlaflmaya karfl›
halk kültürümüze sahip ç›kma flia-
r›yla 7 Haziran günü Dikmen Mah-
zuni fierif Park›’nda gerçeklefltirildi. 

Etkinlik günü park misafirlerini
karfl›lamak için ÇKD çal›flanlar› ta-
raf›ndan haz›rland›. Sahnenin arka-
s›na Orhan Kemal, Naz›m Hikmet,
Ahmed Arif ve Mahzuni fierif’in fo-
to¤raflar›n›n yer ald›¤› “Devrimci
De¤erlerimizi Selaml›yoruz!” yazan
Çankaya Kültür Derne¤i imzal›
pankart as›ld›. Naz›m Hikmet, Ah-
met Arif, Orhan Kemal ve Afl›k
Mahzun-i fierif’in anlat›l›p, fliirlerin
okundu¤u anman›n son bölümünde
müzik dinletisi vard›. Önce deyifl ve
türküleriyle Cengiz Özkan sahneye
ç›kt›. Ard›ndan O¤uz Boran ve eki-
bi flark›lar›n› söylediler. 

Halaylarla, oyunlarla coflku içinde
geçen ve yaklafl›k 700 kiflinin kat›ld›-
¤› anma, önümüzdeki y›l, 4.’sünde
buluflma ça¤r›s› ile sona erdi. 

Hatay:  ““Haziran’da
Ölmek ZZor” 

Hatay Özgürlükler Derne¤i’nin bu y›l
ikincisini düzenledi¤i ““HHaazziirraann’’ddaa ÖÖll--
mmeekk ZZoorr”” isimli anma 7 Haziran’da Har-
biye Yayla Dü¤ün Salonu’nda yap›ld›.

Aç›l›fl konuflmas›yla bafllayan
programda birlik ve mücadele ça¤r›s›
yap›ld›. Program Naz›m Hikmet, Orhan

Kemal ve Ahmed Arif’i anlatan bir yaz›yla devam etti. Daha sonra, Naz›m
Hikmet, Orhan Kemal ve Ahmed Arif’in “Bir Hazin Hürriyet, Günefli
‹çenlerin Türküsü, Anadolu, Zafere Dair, Açl›k Ordusu” fliirleri müzik ara-
lar›nda okundu.

Epik Sanat Tiyatro Toplulu¤u haz›rlam›fl oldu¤u “Naz›m Hikmet Vatan
Hainli¤ine Devam Ediyor” adl› oyununu sergiledi.

Anman›n sonunda, Adana Gençlik Derne¤i Müzik Grubu’nun türküle-
ri ile hep birlikte halaya duruldu.

Ustalar
Türkülerle An›ld›

TKM’de UUstalar
An›ld›


