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‹flçiler, Memurlar; TOPLU SÖZLEfiME
ve TOPLU GÖRÜfiMELER, OYALAMA
VE ALDATMAYA DÖNÜfiMÜfiTÜR...

Ekme¤imizi
uzlaflarak,
yalvararak,
sar› sendikalara 
güvenerek de¤il, 
direnerek 
kazanabiliriz...

EMEKÇ‹LER‹N 
DEVR‹MC‹ 
MÜCADELES‹N‹ VE 
ÖRGÜTLENMES‹N‹ 
GEL‹fiT‹REL‹M!

uTTB BAfiKANI: ““TT››bbbbii oollaarraakk
kkaannsseerr oolldduu¤¤uu kkeessiinnlleeflfleenn bbiirr kkiiflfliinniinn
tteeddaavviissiinniinn eennggeelllleennmmeessii,, ttaaaammmmüü--
ddeenn aaddaamm ööllddüürrmmeekk ssaayy››ll››rr..””

u‹NSAN HHAKLARI SSÖZLEfiMES‹:
““DDeevvlleettiinn ttuuttuukklluullaarr››nn ssaa¤¤ll››¤¤›› iillee 
iillggiillii öönnlleemmlleerrii aallmmaammaass››,, ggeerreekkeenn
tteeddaavviiyyii ssaa¤¤llaammaammaass››,, iiflflkkeennccee vvee
kkööttüü mmuuaammeelleeddiirr..””

AKP 
TAAMMÜDEN 
KATLED‹YOR!

GÜLER ZERE’YE ÖZGÜRLÜK 



6 Temmuz 1988’de
Hollanda’da faflistler
taraf›ndan vurularak
katledildi.

Kim ‹l SUNG
15 Nisan 1912’de Pyonyang’da do¤du. 1931'de
Komünist Partisi’ne kat›larak, Japon iflgaline karfl›
Halk Ordusunu örgütledi. 1945’te savafl›n zafere
ulaflmas›ndan sonra Komünist Partisi Genel Sekre-
terli¤i ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin
baflbakanl›¤› görevlerini üstlendi. Kore devriminin
teorik ve pratik önderi olarak 10 Temmuz 1994’te ölümsüzleflti.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
3 TTemmuz -- 99 TTemmuz

AAhhmmeett KKÖÖKKSSAALL
8 Temmuz 1989’da
Samandra’da faflist
mafya taraf›ndan

katledildi.

MMeettiinn TTOOPPAALL

29 May›s I960 ‹zmir do¤umluydu. Bornova Yetifltirme Yur-
du’nda kald›¤› y›llarda mücadeleye ilk ad›m›n› att›. Ayr›l›k
sürecinde, ‹zmir’de devrimci hareketin ilk örgütleyicilerinden-
di. Bornova’da, Ödemifl’te, gençlik ve iflçi alan›nda sorumlu-
luklar üstlendi. 12 Eylül döneminde tutsak düfltü. 86’da tahli-
ye olduktan sonra Devrimci ‹flçi Hareketi içinde mücadeleye
devam ederken 1993’te yeniden tutsak düfltü. 

Direnifl bafllad›¤›nda Buca Hapishanesi’ndeydi. Üçüncü ölüm orucu ekibinde
ölüm orucuna bafllad›. Katliamdan bir süre sonra tahliye edildi. ‹ktidar›n tahliye
rüflvetine, d›flar›da da aln›ndaki k›z›l bant› ç›karmayarak cevap veren direniflçi-
lerin ilk flehidi olarak 4 Temmuz 2001’de ölümsüzleflti.

GGöökkhhaann ÖÖZZOOCCAAKK

24 Haziran 1977’de Malatya-Akçada¤-Kepez köyünde
do¤du. 1996 Ölüm Orucu Direnifli döneminde ‹stanbul’da
konfeksiyon iflçisi olarak çal›fl›rken, devrimci hareketle ta-
n›flt›. Devrimcilik tercihinde, flehit gerillalar› tan›mas› ve
yaflad›¤› yoksullu¤un etkisi belirleyici oldu. K›sa sürede ör-
gütlü iliflkiler içine girerek, mahalli alan örgütlenmesinde
sorumluluklar ald› ve milis faaliyeti yürüttü.

Hapishanelerde katledilen yoldafllar›n›n hesab›n› sorma görevini yerine geti-
rirken, 6 Temmuz 2001’de Avc›lar Firuzköy’de polis taraf›ndan katledildi.

‹‹ssmmaaiill KKAARRAAMMAANN

Osman 1959, U¤ur 1960 do¤umluydu.
Dev-Genç’in faflist teröre karfl› mücadele
ekiplerindeydiler. 

7 Temmuz 1980’de Sirkeci’de polisle ç›-
kan çat›flmada flehit düfltüler.OOssmmaann KKOORRKKMMAAZZ UU¤¤uurr KKOORRKKMMAAZZ

R›faz ILGAZ

Aziz NES‹N

7 Temmuz 1980’de
flehit düfltü.

AAyynnuurr CCEEYYLLAANN

1971 Zonguldak do¤umluydu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi’nde ö¤renci oldu¤u y›llarda, 1989’da DEV-GENÇ’lilerle
tan›flarak devrimci hareketin saflar›na kat›ld›. Zonguldak’da
‹flçi Hareketi Gazetesi temsilcili¤i yapt›. ‹lk tutsakl›¤›n› 1989
1 May›s’› sonras› yaflayan Ali Koç, 1995’de yeniden tutsak
düfltü. 
Bart›n Hapishanesi 2. Ölüm Orucu Ekibi Direniflçisi’ydi. 19

Aral›k Katliam›nda yaral› olarak yan›klar içinde Sincan F Tipi’ne götürüldü. Ora-
dan Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi'ne sevkedildi ve orada 8 Temmuz
2001 ölümsüzleflti. 

AAllii KKOOÇÇ

KAVGADA B‹R NEFER

Gökhan için

" - Ölmez Zaferde Ço¤alan-

Nöbetçi çald› borazan›

"Vakit geldi"

fiimdi hücum zaman›

Kan›m›z› y›kayaca¤›z kavgayla

ve gözlerde

yüreklerde ayn› flafak

fiimdi ölüme koflup

yar›flma s›ras›nday›z

Çelik çeli¤e vuracak

yürekler atefl halay›na

Kimse geride kalmas›n

yoksa gözü yafll› kalacak analar›-
m›z›n

yolculu¤un en görkemlisidir bu

Açl›¤›n en özleneni

Ac›lar hiçbir zaman böyle sevindir-
medi

Ölüm geliyor, ölümlerimiz.

Zafer kuflu dönüyor bafl›m›z› dön-
dürerek

vuruyor ça¤layan sesleri kayalara

Zafer geliyor, halaylar çekiliyor

Bir atefl etraf›, dostça, yi¤itçe

gülüflmelerdeyiz. 

Kimimiz bir pankarta isim düflür-
müflüz

Kimimiz avuçlar patlay›ncaya ka-
dar

Coflkun alk›fllarday›z

kimse flafl›rmas›n

Biz biliyoruz.

(25.02.2001 BUCA/ YB K-7)

Tarih Yazanlar

Ülkemiz halk mizah›n›n büyük ustas› ve sorumlu, ce-
sur ayd›nlar›ndand›. Kitap imzalamak için gitti¤i Çefl-
me’de 6 Temmuz 1995’de kalp krizi sonucu yaflam›-
n› yitirdi.

7 Temmuz 1993
Ülkemizin onurlu ayd›nlar›ndand›. Halk›n›n ayd›n›
olan Ilgaz, onurlu yaflam›nda halktan yana birçok
eser yazd›. 83 yafl›nda hayata veda etti.

9 Temmuz 1937
Devletin 2 Ocak 1936’da yürürlü¤e soktu¤u “Tunce-
li Kanunu” ile bafllatt›¤›, Dersim’i teslim alma sald›-
r›s›na karfl› Seyit R›za önderli¤inde bafllayan ayak-
lanman›n önderlerindendi Alifler. Ayaklanmaya kar-
fl› devletin bafllatt›¤› sald›r›da onbinlerce Dersim’li
katledilirken, ayaklanman›n önderlerinden ozan Ali-
fler ve efli Zarife de, hainler taraf›ndan katledildiler.

Alifler ve
Zarife

“Güler Zere’ye Özgürlük!”,
meflru, demokratik bir hak talebi. 

TAYAD’l›lar›n dedi¤i gibi, her-
kesin yapabilece¤i bir fleyin oldu-
¤u bir talep bu. Bir eylemin de, bir
imzan›n da, Güler Zere’ye gönde-
rilecek bir dayan›flma mektubunun
veya Adalet Bakanl›¤›’na gönderi-
lecek bir protesto ve talep metni-
nin de anlam› var. Hepsi birike-
cek... 

“Güler Zere’ye Özgürlük!”
kampanyas›na destek için gönderi-
len mesajlardan bir k›sm›n› afla¤›-
da yay›nl›yoruz.  

*

Sevgili Yoldafllar ve Aziz Dost-
lar, 

Sevgili GGüler ZERE iiçin, aafla-
¤›daki bbaflvuruyu AAdalet
Bakanl›¤›na yyollad›¤›m›
bildiririm.

14 y›ld›r mahpusta yat-
makta olan Güler ZE-
RE'nin a¤›r hasta oldu¤u,
Türk Tabipler Birli¤inin
raporuyla kan›tlanm›flt›r. 

Türk Ceza Yasas›’n›n
ilgili hükümlerince, Güler
ZERE'nin sal›verilmesi,
hukukun ve adaletin gere-
¤idir. 

Türkiyeli bir flair ve ayd›n ola-
rak, say›n Güler ZERE'nin, kalan
ömrünü özgür geçirebilmesi için
derhal tahliye edilmesini arz ve
talep ederim. 

Kahrolsun faflizm! 

Yaflas›n Güler ZERE!... 

Ozan TTELL‹ (fiair )

*

Merhaba 

Güler Zere kkampanyas›na bbiz
de bbir fliirle ddestek oolmak iistiyo-
ruz.

tutsakl›k bitsin isterim 

özgür olman› isterim 

can›n sa¤ olsun isterim 

gadaç Güler'im...

...

Bektafl'› periflan ettin 

kanser denen bu illetin 

irade oldu gayretin 

gadaç Güler'im Güler'im 

Bektafl ÖZCAN / MERZ‹FON

*

Merhaba, 

1971 faflist darbesinden sonra
Belçika'ya yerleflen ve 57 y›l› afl-
k›n gazetecilik ve editörlük yapan
Do¤an Özgüden-‹nci Tu¤savul
çifti TAYAD'›n, GGüler Zere iile iil-
gili çça¤r›s›n› imzalayarak AAdalet
Bakan› Sadullah EErgin'e iiletti-
ler.

*

Merhaba 

Belçika, Leuven KKatolik ÜÜni-
versitesi ((KUL) Felsefe Profesörü
Lieven de Cauter'den Güler Zere
için yap›lan imza kampanyas›na
kat›ld›. ‹mzas›n› Adalet Bakan›
Sadullah Ergin'e de gönderdi. Se-
lamlar ...

*

Merhaba,

Biz, “sosyaliszemin forum”
olarak desteklerimizi sunaca¤›z
Güler Zere’ye...

*

Merhaba.. 

“fiimdi ben Kayseri’de-
yim ve Emek Gençli¤i ola-
rak Güler Zere’ye destek

vermek isteyen bir grup
var burda. Kendi çap›m›z-
da destek olmak istiyoruz
yani. Burda TAYAD'a
ba¤l› bir kurulufl var m›
acaba? (...)

Hangi ilde nerede de-
mokratik kurumlar›m›z
var, insanlar› daha aktif
hale getirmek için u¤rafl›-
yoruz...”

KKaahhrroollssuunn FFaaflfliizzmm!! 
YYaaflflaass››nn GGüülleerr ZZEERREE!!

PROTESTO ‹‹Ç‹N
TC. Adalet BAKANLI⁄I

06669 KIZILAY / ANKARA

TEL: 90 (312) 417 77 70

FAKS: 90 (312) 419 33 70

GÜLER ZZERE iile 
dayan›flma iiçin
- Çukurova Üniversitesi

Balcal› Araflt›rma Hastanesi
Mahkum Ko¤uflu / ADANA

- Karatafl Hapishanesi /
ADANA
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Halen AKP hükü-
metiyle Türk-‹fl tem-

silcileri aras›nda süren
2009 Y›l› Kamu Kesimi
Toplu ‹fl Sözleflmesi,
224411 bbiinn iiflflççiinniinn ücret
ve sosyal haklar›n› kaps›yor. Fakat
224411 bbiinn iiflflççiinniinn bu süreç hakk›nda
bir bilgisi yok. Halka yap›lan s›n›rl›
bir kaç aç›klaman›n d›fl›nda pazar-
l›klar, her zaman oldu¤u gibi, emek-
çilerden gizli yürütülüyor. Memur-
lar›n “toplu görüflmeleri” de ayn›
flekilde olacak. Oligarflinin her fleyi
halktan gizli yapmas›, onun için bir
politika tarz›d›r. Fakat “toplu söz-
leflme” ve “toplu görüflme” ad› veri-
len bu süreçlerde, bu politika tarz›-
na sendikalar da ortak olmaktad›r.
Toplu sözleflmeler, görüflmeler, iflçi-
ler memurlar ad›na yap›lmakta, fa-
kat onlar›n bu konudaki son sözü-
nün, karar›n›n ne oldu¤unu kimse
sormamaktad›r.  

Tekelci burjuvazi için, tefeci tüc-
carlar için, “kriz” vesilesiyle,

yaklafl›k 60 milyar TL’lik avanta
paketleri aç›klad› AKP. Fakat 241
bin iflçinin karfl›s›na geçip, onlar›n
hakl›, meflru ve asl›nda olmas› gere-
kenden de geri olan yüzde 20’lik
zam talebini reddederken, pervas›z-
ca “Size teklifimizden daha fazlas›-
n› vermemize olana¤›m›z yok” diye-
bilmektedirler. Diyen Baflbakan
Tayyip Erdo¤an’d›r. 

Emekçilerin yüzde 20 talebine
karfl›n hükümet, yüzde 3 öneri-

yor. Türk-‹fl, her zamanki gibi “ka-
bul edilemez” aç›klamas›n› yap›p,
sonra kabul edecektir. K›sacas›, tüm
bu sözleflmeler, görüflmeler, ifl-
çilerin, memurlar›n d›fl›nda ge-
liflmekte, süreçler, onlar›n ssöözz
vvee kkaarraarr hhaakkkk›› oollmmaakkss››zz››nn,,
onlar›n iirraaddeessiinniinn dd››flfl››nnddaa so-
nuçlanmaktad›r. Toplu sözlefl-
me ve toplu görüflmelerin
emekçiler için bir aldatmacaya
ve oyalamaya dönüfltü¤ü tart›fl-
mas›zd›r. 

Mevcut sendikal önderlik-
lerle bu oyun bozulama-

maktad›r. Çünkü mevcut sendi-
kalar›n hemen hepsi, meflruluk

de¤il yasall›k çizgisinde, oligarflinin
icazetini gözeten bir anlay›fl›n tem-
silcisidirler. 

Ülkemizde sendikalar, esas ola-
rak düzenin icazet s›n›rlar›

içinde ekonomik demokratik müca-
dele vermekte ve bu s›n›rlar› aflma
cüretini gösteremedikleri için, en s›-
radan ekonomik haklar konusunda
bile bir kazan›m elde edememekte-
dirler. Haklar ve özgürlükler anla-
m›nda sürekli geriye gidiflin neden-
lerinden biri budur. Sendikalar, de-
mokratik kitle örgütleri, 1800 orta-
lar›ndan bu yana, mücadeleyi mmeeflfl--
rruulluukkllaarr›› temelinde gelifltirmifller-
dir. Bugünkü hemen tüm kazan›m-
lar› bu mücadelelere borçluyuz. Ge-
rek iflçilerin gerekse de tüm halk›n
haklar› ve özgürlüklerinin kazan›l-
mas›nda, sendikalar›n önderli¤inde-
ki mücadele oldukça önemli olmufl-
tur. 

Ülkemiz tarihine bakt›¤›m››zda
ise, sendikalar›n çok etkili, be-

lirleyici bir yer tutmad›¤› görülür.
Bunda iflçi s›n›f›n›n zay›fl›¤› bir et-
kendir; di¤eri ise, iflçi s›n›f› ve sen-
dikal hareket üzerinde sar›, refor-
mist, revizyonist çizgilerin uzun dö-
nem etkili olmas›d›r. Mesela, düze-
nin bask›s›n›n sendikalara en aç›k
ve do¤rudan yöneldi¤i 12 Eylül
sonras›nda da bir direnifl oda¤› ol-
may› baflaramad› sendikalar. Elbette
flunu da belirtmek gerekir ki, sendi-

kalar, böyle bir fleyi istemifl, bunun
için çal›flm›fl ve buna ra¤men “bafla-
ramam›fl” de¤illerdir; buna hiç cü-
ret bile etmemifllerdir. 

Sendikalar, emekçilerin yaflam ve
çal›flma koflullar›n› düzeltme

mücadelesinin araçlar›ndan biridir.
‹flçi s›n›nf›n›n ekonomik-demokra-
tik mücadelesi bir yan›yla sendikal
mücadele olarak flekillenir. Fakat,
tarihi geliflim içinde, burjuvazi,
emekçilerin mücadele ve örgütlen-
mesinin bir arac› olan sendikalar›,
eemmeekkççiilleerrii ddeenneettlleeyyiipp ddüüzzeenn iiççiinn--
ddee ttuuttmmaann››nn bbiirr aarraacc›› hhaalliinnee ddöö--
nnüüflflttüürrmmeeyyee çal›flm›flt›r. Bunda kilit
rolü, iflçi aristokrasisi oynam›flt›r.
‹flbirlikçi sendikac›lar, burjuvazinin
iflçi s›n›f› içindeki uzant›lar› olarak
mücadeleyi pasifize etme görevini
üstlenmifllerdir. Bu ifllevi aç›kça ya-
pan sendikac›lar, ssaarr›› sseennddiikkaacc››ll››kk
olarak adland›r›l›r. Fakat, emekçile-
rin mücadelesini sapt›ran›n sadece
sar› sendikac›l›k olmad›¤›n› da bil-
mek gerekir. Sosyalist, ilerici, dev-
rimci oldu¤u iddias›na sahip sendi-
kalar da, onlarca y›ld›r ülkemiz de
dahil olmak üzere, bir çok yerde,
sar› sendikalar›nkine benzer bir rol
üstlenmifllerdir. 

Sendikalar›n bir ço¤u, icazetçi
çizginin do¤al sonucu olarak,

sistem içinedki varl›¤›n› sürdürübil-
mek için, mümkün olan en geri, dü-
zeni en az rahats›z edecek bir  çizgi-

de sendikac›l›k yapar. Bu çizgi,
tamandaki emekçilere “hükü-
metle ne kadar iyi diyalog için-
de olunursa, haklar›n o kadar
iyi korunabilece¤i” demagoji-
siyle benimsetilmeye çal›fl›l›r.
Oysa sendikalar bu çizgiye geri-
ledikçe, emekçilerin haklar›n›
savunma güçleri azal›r.  

Ülkemizde sendikac›l›¤›n,
sendikalar önderli¤indeki

emekçilerin mücadelesinin ge-
liflmesi, esas olarak hep devrim-
ci mücadelenin geliflmesine pa-
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‹cazetçilik Kazanamaz!

Ülkemizde ssendikalar, eesas
olarak ddüzenin iicazet s›n›rlar›
içinde eekonomik ddemokratik

mücadele vvermekte vve bbu ss›n›rlar›
aflma ccüretini ggösteremedikleri
için, een ss›radan eekonomik hhaklar
konusunda bbile bbir kazan›m eelde

edememektedirler. HHaklar ve
özgürlükler anlam›nda ssürekli

geriye ggidiflin nnedenlerinden
biri bbudur.



ralel olmufltur. Ülkemizde ilerici
sendikac›l›k anlam›nda, D‹SK’in
ortaya ç›k›fl› ve geliflimi 1960’lar›n
ikinci yar›s›d›r; ve o dönem ülke-
mizde devrimci mücadelenin haya-
t›n her alan›nda geliflti¤i bir dönem-
dir. Bu geliflme, hak arama bilinci-
nin geliflmesi, emekçilerin ve ay-
d›nlar›n kendine güveninin artmas›-
na paralel olarak yaflanm›flt›r.
KESK de, 1990’lar›n ilk yar›s›nda
flekillenmifltir ve temelleri, 1990’la-
r›n bafllar›ndan itibaren gelifltirilen
devrimci mücadele içinde at›lm›flt›r. 

Bunlar, iflçilerin ve memurla-
r›n mücadele tarihinden bize

kalanlard›r. 

Sendikalar›n asli ifllevi olan
ekonomik-demokratik müca-

dele önemsiz veya eekkoonnoommiissttççee
yap›lacak bir mücadele de¤ildir.
Reformlar için mücadelenin re-
formist bir bak›fl aç›s›yla ele
al›nmas›n›n yanl›fll›¤› gibi, eko-
nomik demokratik mücadelenin
ekonomizme indirgenmesi de
yanl›flt›r. Ekonomik mücadele
de, reformlar için mücadele de
devrimci bir anlay›flla yürütül-
melidir ve onun ilk ifadesi de,
oligarflinin ççiizzddii¤¤ii ss››nn››rrllaarr››,, yyaa--
nnii iiccaazzeettii rreeddddeettmmiiflfl oollmmaass››dd››rr.. 

Ekonomik demokratik mücadele-
de de, sendikal örgütlenmede de

ddeevvrriimmccii bbiirr bbaakk››flfl aaçç››ss››,, iflçi, me-
mur hareketinin sorunlar›n› çözebi-
lecek tek do¤ru bak›fl aç›s›d›r. Geri-
ci, sar›, reformist düzen sendikac›l›-
¤›, emekçilerin sorunlar›n› çöze-
mez. 

Mücadele tarihine iflçi ve me-
murlar›n büyük direniflleri

olarak geçen hemen tüm direnifller-
de, özellikle iki olgu belirgindir; BBii--
rriinncciissii,, militan bir direnifl, iikkiinncciissii,,
geçici de olsa, emekçilerin iradesini
aç›¤a ç›karan bir iflleyifl... 15-16 Ha-
ziran’dan Paflabahçe’ye, Migros’tan
Zonguldak’a, Maga’dan Eminönü
direnifline kadar bir çok direniflte bu
özellikleri görmek mümkündür.
Bunlar oldu¤u sürece direnifller bü-
yümüfl, bunlardan biri, direniflin mi-
litanl›¤› veya iflçilerin, memurlar›n
sürece kat›l›m› ortadan kalkt›¤›nda,

bunlar aras›ndaki uyum bozuldu-
¤unda, direniflle zay›flam›fl veya so-
nuna gelinmifltir. 

Militanca mücadele, mesela ifl-
yeri, fabrika iflgalleri, yol kes-

meler, çat›flmalar, bugün emekçilere
“macerac›”, “sa¤duyudan yoksun”
eylem biçimleri gibi gösterilmekte-
dir. Oysa bugün, emekçilerin böyle
bir mücadele hatt›nda yürümekten
baflka flanslar› yoktur. Türk-‹fl ve
benzeri çizgideki sar› sendikalar›n
mevcut sa¤ çizgilerini emekçilere
kabul ettirmelerinin araçlar›ndan bi-

ri, ““SSeennddiikkaallaarr ssiiyyaasseettiinn dd››flfl››nnddaa,,
ppaarrttiilleerr üüssttüü oollmmaall››dd››rr”” politikas›-
d›r. Oysa bu politikan›n kendisi
“politika içi”dir. Nitekim, ülkemiz-
deki hiçbir sendika, Türk-ifl kadar
düzen partileriyle iç içe olmam›fl,
Türk-ifl kadar düzen içi siyasetin
içinde yeralmam›flt›r. Hemen bütün
sendikalar da bugün benzeri politi-
kalar gelifltirmekte, en az›ndan hü-
kümet ne der, flu düzen partisi ne
yapar hesaplar›n› yapmaktad›rlar.
fiu bir gerçek ki, toplu sözleflme ve
toplu görüflme masas›nda, baz› iflçi
ve memur sendikalar›, emekçilerin
taraf›ndan oturuyor olsa da, politi-
kalar›yla, zihniyetleriyle asl›nda
hhüükküümmeett ttaarraaff››nnddaa oturuyorlar.  

Sendikal mücadele veya iflçilerin
mücadelesi basit ve dar anlamda

“ücret” mücadelesinden ibaret de-
¤ildir. ‹deolojik, politik boyutlar›
vard›r. Biz toplu sözleflme üreçleri-

ne de, toplu görüflme süreçlerine de
sadece bordrolar üzerinden de¤il,
iflçilerin ve memurlar›n bilinçlen-
mesi, bu süreçlerin emekçiler aç›-
s›ndan birer okula dönüfltürülmesi
aç›s›ndan bakar›z. Türk-‹fl’in
1968’de gerçeklefltirilen 7. Kongre-
si’nde al›nan flu karar ö¤reticidir:
“Türk-‹fl, s›n›f ayr›l›klar›n›n derin-
leflmesine ve s›n›f çat›flmalar›na yol
açabilecek sebepleri ortadan kal-
d›rmay› amaç alan ve s›n›flar ara-
s›nda denge, bar›fl ve kaynaflma
sa¤lay›c› bir politika izleyecektir.” 

O, saf›n› belirlemifl. Bu karar,
gerçekte düzen sendikac›l›-

¤›n›n nas›l bir sendikac›l›k oldu-
¤unu da özetliyor. ‹flçi düflman›,
devlet yanl›s›, cunta destekçisi,
iflçilerin de¤il patronlar›n ç›kar-
lar›n› esas alan, tatüsünü koru-
mak pahas›na direniflleri, grev-
leri satan, toplu sözleflme masa-
lar›nda al gülüm ver gülüm pat-
rondan yana, üyesi olan iflçilerin
haklar›n› savunmayan bir sendi-
kac›l›k. Katliamlar› alk›fllayan,
halk›n yan›nda olmayan, katli-
amlara, sömürüye karfl› aya¤a
kalkan, direnen iflçilere en iyi
halde “sa¤duyu” ça¤r›s› yapan,
direniflleri “terörün oyununa

gelmekle, yasad›fl›l›kla” suçlayan
sendikac›l›k. ‹flçiler, memurlar, bu
sendikac›l›¤a, bu anlay›fltaki sendi-
kac›lara mahkum edilemez. 

‹flçi s›n›f› içinde, memurlarda, mü-
cadeleyi bugünkü düzeyinden da-

ha ileriye tafl›yacak, toplu sözleflme
ve görüflme süreçlerine daha iradi
müdahale edilmesini sa¤layacak di-
namikler vard›r. “iflçici” bir kavra-
y›flla düzen sendikac›l›¤›n›n pefline
tak›lmak, s›n›rl› bir kaç direnifl üze-
rinden “devrim dalgalar›n›n kabar›p
alçald›¤›” sonuçlar›n› ç›karmak, s›-
n›f›n yan›nda olmak ad›na, sendika-
lar›n gerici, uzlaflmac› çizgilerine
güç vermek, bunlar, emekçilerin
mücadelesini gelifltirmez. Emekçi-
lerin mücadelesini gelifltirecek olan,
icazet s›n›rlar›n›, faflizmin terörüyle
çizdi¤i s›n›rlar› y›k›p, haklar müca-
delesini de devrimci mücadelemiz
alt›nda sürdürmektir.  

Say›: 186 5GÜNDEM

Sendikal mmücadele vveya
iflçilerin mmücadelesi bbasit vve ddar

anlamda ““ücret” mmücadelesinden
ibaret dde¤ildir. ‹‹deolojik, ppolitik

boyutlar› vvard›r. BBiz ttoplu
sözleflme üüreçlerine dde, ttoplu

görüflme ssüreçlerine dde ssadece
bordrolar üzerinden dde¤il,

iflçilerin vve mmemurlar›n
bilinçlenmesi, bbu ssüreçlerin

emekçiler aç›s›ndan bbirer okula
dönüfltürülmesi aaç›s›ndan

bakar›z.
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Toplu sözleflme hakk› için yürü-
yen memurlara sald›r›l›yor, ssüürrggüünn--
lleerr devreye sokuluyor, pervas›zl›k
sendika binalar›na polis bask›nlar›
gerçeklefltirme boyutlar›na ulafl›yor.
Kamu Personel Rejimi Yasas› gibi
yasalarla emekçilerin ifl güvenlikle-
ri ellerinden al›n›yor. ‹ktidar, me-
murlara göz da¤› verip, sendikalar›
sindirmek istiyor. Amaç, ilk planda
sseennddiikkaallaarr›› iiflfllleevvssiizzlleeflflttiirrmmeekkttiirr.. 

IMF programlar›, esnek çal›flma
yasalar›, ekonomik kriz birbirine
ekleniyor ve emekçiler çok daha
büyük bir yoksullaflma ve iflsizlikle
karfl› karfl›ya kal›yorlar. 

Düzen sendikac›l›¤›, bu koflullar-
da, sald›r›lara karfl› militan, kararl›
bir direnifl örgütlemek yerine, s›n›f
düflmanlar›yla uzlaflmay›, pasifizmi
öne ç›karan icazetçi bir anlay›flla,
sonuç almaktan uzak programlarla
emekçilerin karfl›s›na ç›k›yor. 

Bu anlay›fl sendikalar›n gün geç-
tikçe daha da gerilemesine, üye
kaybetmesine ve oligarfli karfl›s›nda
güçsüz bir duruma düflmesine ne-
den oluyor. Bu ggüüççssüüzzlleeflflmmee vvee eett--
kkiissiizzlleeflflmmee, aralar›nda belli farkl›-
l›klar olsa da, Türk-‹fl için de, D‹SK
için de, KKEESSKK için de geçerlidir. 

Peki böyle bir gerileme nas›l ya-
fland›? Türk-‹fl’i bir yana b›rak›rsak,
KESK ve D‹SK aç›s›ndan bu güç-
süzleflmenin izah› nedir? KESK’i
yaratan, devrimci memurlar›n kendi
meflruluklar›na güvenerek verdikle-
ri militanca mücadeleydi. Kazan›-
lan haklar›n arkas›nda s›n›f ve kitle
sendikac›l›¤› anlay›fl› vard›. Ancak
sendikal mücadelenin düzeniçi s›-
n›rlar içine hapsedilmesi sonucunda
mücadelede ve örgütlenmede geri-
leme kaç›n›lmaz oldu. Gittikçe kit-
lelerden kopuldu, kopuldukça da
kitlelerin güveni sars›ld› ve inanç-
s›zl›k büyümeye bafllad›. 

DD‹‹SSKK’teki sorunun kayna¤› ise,
öncelikle D‹SK’e hakim olan “ça¤-
dafl sendikac›l›k” anlay›fl›d›r. Bu an-

lay›fl, diyalo¤u, uzlaflmay›, masada
anlaflmay› kutsayan, direnifli redde-
den bir anlay›flt›r. 

Böyle oldu¤u için de, bu anlay›-
fl›n hakim oldu¤u dönemden itiba-
ren, D‹SK, örgütlü oldu¤u yerler de
dahil olmak üzere, ne iflten at›lmala-
r›n ne de sendikas›zlaflman›n önüne
geçebilmifltir. Patronlarla kendini
ayn› gemide gören, ““iiflfliimmii,, ffaabbrriikkaa--
mm›› sseevviiyyoorruumm”” diyebilen bir anla-
y›fl›yla, iflçi s›n›f› bu sald›r›lar karfl›-
s›nda korumas›z b›rak›ld›. D‹SK,
TÜRK-‹fi’le ayn›laflt›. 

Gerek memurlar, gerekse de iflçi
cephesine hakim olan AB’ci ve re-
formist sendikac›l›k tarz›, sald›r›la-
r›n önüne geçebilecek bir direnifl
hatt›n›n örgütlenmesinin önündeki
en büyük engel haline geldi. Müca-
dele üç befl bas›n aç›klamas›na, so-
nuç almayan bir kaç Ankara yürü-
yüflüne indirgenerek, sonuç al›c› bir
çizgiden uzaklafl›ld›. Kapitalizmin
kendisine karfl› ç›kmak yerine, ka-
pitalizmin krizine çözüm arayan
programlarla emekçiler yanl›fl he-
deflere yönlendirildi.

Bugün sendikal› ya da sendika-
s›z bütün iflçi ve memurlar, oligarfli-
nin sald›r›lar›n›n hedefi halindedir.
Bu durumda iflçi ve memur hareke-
ti, örgütlü örgütsüz en genifl kesim-
lere ulaflabilmek durumundad›r.
Sald›r›lar› durdurabilmenin, püs-
kürtebilmenin tek yolunun militan
bir iflçi ve memur hareketi oldu¤u
da, iflçi s›n›f›n›n mücadele tarihinin
ö¤retti¤idir. 

EEmmeekkççiilleerriinn ssöözz vvee kkaarraarr
hhaakkkk››nn›› ttaann››mmaayyaannllaarr,,
mmüüccaaddeelleeyyee nniiyyeettii
oollmmaayyaannllaarrdd››rr

Birçok direniflin sonuç al›c› ol-
mas›nda, o direniflte yeralan iflçile-
rin memurlar›n  iradesinin aç›¤a ç›-
kar›lm›fl olmas›, onlar›n söz ve ka-
rar hakk›n›n fiilen hayata geçirilmifl

o l m a s › n › n
önemli oldu¤u
bilinir. Fakat
buna ra¤men,
ülkemizdeki
sendikalar›n
büyük ço¤un-
lu¤u, en geri-
cisinden ileri-
cilere kadar,
iflçilerin, me-
murlar›n söz
ve karar hak-
k›n› kullanmas›n› sa¤layabilecek bir
iflleyifl oluflturmaktan uzak durmufl-
lard›r. 

‹flçilerin ve memurlar›n do¤ru-
dan kat›l›m›n›n mücadeleye büyük
bir güç kataca¤› aç›kken, toplu söz-
leflme, toplu görüflme süreçlerinde
bile, böyle bir iflleyifl oluflturulma-
m›flt›r ço¤unlukla. 

Çünkü sendikac›lar, ço¤unlukla,
iflçilerin, memurlar›n iradesini, ken-
di iradeleri için bir “tehdit” unsuru
olarak, kendilerinin karar ve insiya-
tifini k›racak bir unsur olarak gör-
mektedirler.   

Birçok toplu sözleflme sürecinde,
sendikalar›n patronlarla vard›¤› uz-
laflma, iflçilere adeta dayat›lmakta,
itiraz etme flans› b›rak›lmayan iflçile-
rin onay› zoraki al›nd›ktan sonra,
“iflçilerin onay› al›narak sözleflmenin
imzaland›¤›” aç›klamas› yap›lmakta-
d›r. Bu tür durumlarda, o sözleflmeye
zorlanan iflçilerde, sendikaya güven
sars›lmaya bafllamaktad›r.  

Sorun bu noktada çok aç›kt›r; di-
renme, mücadeleyi uzun süreli sür-
dürme düflüncesi olmayan sendika-
c›lar, emekçileri bu sürece katmay›
da düflünmemektedirler. Oysa bili-
nir; kkiittlleelleerr kkeennddii kkaarraarrllaarr››nnaa ççookk
ddaahhaa bbüüyyüükk bbiirr kkaarraarrll››ll››kkllaa ssaahhiipp
çç››kkaarrllaarr.. 

‹flçi s›n›f›n›n tarihinde 1155--1166
HHaazziirraann,, PPaaflflaabbaahhççee,, TTaarriiflfl,, MMaaggaa,,
PP rrooffiilloo gibi kitlesel, militan direnifl-
ler reformist sendikac›larla de¤il, ifl-

Devrimci Politika ve Örgütlenme, 
‹flçilerin Memurlar›n Dinamizmini Aç›¤a
Ç›karacak, Yeni Dinamikler Yaratacakt›r

BBuuggüünnddee yyeenniiddeenn
ggeenniiflfl eemmeekkççii

kkeessiimmlleerriinn ööffkkeessiinnii,,
tteeppkkiissiinnii vvee ttaalleepplleerriinnii

mmüüccaaddeelleeyyee
sseevvkkeettmmeeyyii bbaaflflaarraabbiill--

mmeelliiyyiizz.. TTaabbaannddaakkii
ddiinnaammiizzmmii aaçç››¤¤aa
çç››kkaarrttaabbiillmmeelliiyyiizz



çi s›n›f›na güvenen, s›n›f sendikac›-
l›¤›n› savunan devrimci iflçi ve sen-
dikac›larla yarat›lm›flt›r. 

Bugünde yeniden genifl emekçi
kesimlerin ööffkkeessiinnii,, tteeppkkiissiinnii vvee
ttaalleepplleerriinnii mücadeleye sevketmeyi
baflarabilmeliyiz. Tabandaki ddiinnaa--
mmiizzmmii aç›¤a ç›kartabilmeliyiz. ‹flçi
s›n›f› tarihine alt›n harflerle yaz›l-
m›fl bu direnifller, bize iflçi ve emek-
çilere güvenerek örgütlenme yap-
mam›z gerekti¤ini söylüyor. ‹flçi ve
memur hareketinde mmiilliittaann ddeevv--
rriimmccii bbiirr ççiizzggii, tabanda do¤ru ör-
gütlenmelere dayanarak ve devrim-
ci bir önderlikle geliflecektir. 

‹flçilerin, memurlar›n iradesini
aç›¤a ç›karacak, onlar›n söz ve ka-
rar hakk›n› kullanmas›n› sa¤layacak
tek araç örgütlenmedir. Sendikalar,
meclisler, veya dönemsel olarak
grev komiteleri, toplu sözleflme ko-
miteleri... Ad›, biçimi ne olursa ol-
sun, her örgütlenme, emekçilerin
iradesinin ifadesi olabildi¤i ölçüde
güçlenir ve kal›c›lafl›r. Burjuvazinin
“sendikas›zlaflt›rma-örgütsüzlefltir-
me” politikas›n› ›srarla uygulamas›-
n›n nedeni de budur. 

EEmmeekkççiinniinn iirraaddeessii,, ssöözzüü,,
öörrggüüttüüddüürr

Sendikas›zlaflt›r›lan, örgütsüzlefl-
tirilen iflçi, iradesi bast›r›lm›fl, söz ve
karar hakk› gasbedilmifl iflçidir.  

Sendikal mevzileri sa¤lamlaflt›r-
mak, iflçilerin örgütsüz oldu¤u yerler-
de sendikalaflma faaliyetlerini örgüt-
lemek, iflçilere, memurlara sendika

ve örgütlenme bilincini tafl›mak, eko-
nomik demokratik mücadelenin en
önemli yanlar›ndand›r. Bu görevi ih-
mal eden her sendikal çal›flma, asl›n-
da kendi alt›n› boflalt›yor, iflçiyi, me-
muru e¤itmeyerek kendini sald›r›lar
karfl›s›nda yaln›zl›¤a mahkum ediyor
demektir. Çünkü e¤itilmeyen, bilinç-
lendirilmeyen, sendika taraf›ndan da
iradesi, söz ve karar hakk› dikkate
al›nmayan iflçi, memur, sendikas› sal-
d›r›ya maruz kald›¤›nda, ona sahip
ç›kmayacakt›r. 

Devrimci, ilerici iflçiler ve me-
murlar, bulunduklar› tüm sendika-
larda, iflçilerin, memurlar›n söz ve
karar hakk›n› esas alan bir iflleyifl
kurulmas›n› zorlamal›d›rlar. Grev-
lerin, toplu sözleflme ve toplu gö-
rüflme süreçlerinin tüm iflçiler, me-
murlar için bir “okula dönüflmesi”ni
sa¤layacak olan, bu tarz bir iflleyiflin
varl›¤›d›r. E¤er böyle bir iflleyifl
yoksa, iflçiler, memurlar, toplu söz-
leflme ve toplu görüflme süreçlerinin
sseeyyiirrcciissii konumuna itilmifl olacak-
lard›r. Oysa iflçiler, memurlar, o sü-
reçlerin asli unsurudurlar. 

Böyle bir iflleyifl oluflturulmad›¤›
sürece, emekçilerin kendi sorunlar›-
na sahip ç›kmalar›, eylemlere kat›l-
malar› mümkün olmayacakt›r.
Emekçilere güvenilmelidir. Bu gü-

venle birleflen devrimci bir e¤itim
gerçeklefltirilmelidir. 

‹flçi memur alan›ndaki devrimci
bir önderli¤in öncelikli hedeflerin-
den biri bu olmal›d›r. Devrimci sen-
dikac›lar her alanda düzen sendika-
c›lar›ndan, reformistlerden fark›n›
koyabilmelidir. Çal›flma yap›lan
alanlarda emekçilere s›n›f bilinci ve
kültürünü verme anlay›fl›yla hareket
edilmelidir. ‹flçi ve memur mücade-
lesinde yaflanan gerileme iradi ör-
gütlenmeye ve kitlelerin e¤itimine
ba¤l› olarak afl›labilecektir. Bu uzun
vadeli, emek ve sab›r gerektiren bir
çal›flmad›r. 

Emekçiler böyle bir iflleyifl için-
de yerald›klar› ölçüde, kendi sorun-
lar›n› tart›fl›p, o sorunlar›n çözümü
için gereken eylem kararlar›n› ala-
bildiklerinde, bu süreç, hem emek-
çilerin o eylemlere daha kararl› ka-
t›l›mlar›n› hem de ppoolliittiikklleeflflmmeelleessii--
nnii sa¤layacakt›r. Devrimci iflçi ve
memurlar, yüzbinlerce iflçi ve me-
muru siyasallaflt›rma, örgütleme ve
harekete geçirme konusunda iddial›
olmal›d›rlar. ‹ddia, ›srarl› ve planl›
bir çal›flma ve örgütlenme tarz›yla,
kararl› ve cüretli direnifllerin yara-
t›lmas› sa¤lanacakt›r. 

Reformist, düzen içi sendikac›-
l›k 15-16 Haziranlar’›, Tarifller’i,
Zonguldaklar’›, Paflabahçeler’i tari-
he gömerken, bu direniflleri tarih
içinden ç›kartarak bugünün s›n›f
kavgas› içinde yeniden yaratacak
olan da s›n›f bilinciyle donanm›fl
devrimci iflçi ve memurlar›n önder-
li¤i olacakt›r. 

Say›: 186 7EMEK

Sa¤l›k Emekçileri Alanlarda!
19 Haziran’da sa¤l›k emekçileri ve KESK e ba¤l› sendika-

lardan üyeler Sa¤l›k Bakanl›¤›’na yürüdüler.

Yaklafl›k 100 kiflinin kat›ld›¤› eylemde;  AKP hükümetinin
sald›r›lar›na karfl› “Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz, Herkese Sa¤l›kl›
Güvenli Gelecek” sloganlar› at›ld›. 

Eylemde “Kamu Hastane birlikleri Yasa Tasar›s› ile hasta-
nelerin ticarethaneye dönüfltürülmek istenmesine”  karfl› tüm
halka ve emekçilere ait olan hastanelere sahip ç›k›lmas› gerek-
ti¤i dile getirildi. Eyleme kat›lan KESK Baflkan› Sami Ev-
ren’de söz alarak; IMF’nin, sermayenin, hükümetin ç›karma-
ya çal›flt›¤› gasp yasalar›na karfl› KESK’in ve emekçilerin bir-
likte direnerek mücadele edece¤inin belirti. 

TÜM BEL-SEN Ankara’ya Yürüdü
17 Haziran’da ‹stanbul, ‹zmir ve Diyarba-

k›r’dan “Haklar›m›z ‹çin Yürüyoruz” diyerek
yola ç›kan TÜM BEL-SEN üyeleri eylemlerini
19 Haziran günü Ankara Güven Park’ ta son-
land›rd›lar. “Sadaka de¤il toplu sözleflme, T‹S
yoksa grev var, Zafer direnen emekçinin ola-
cak” sloganlar› at›lan eylemde; TÜM BEL-
SEN Genel Baflkan› Vicdan Baykara AKP hü-
kümetini emekçilerin taleplerini kabul etmeye
ça¤›rd›. KESK Genel Baflkan’› Sami Evren ise
toplu görüflmelerden bir sonuç al›namazsa “20
Kas›m’da genel grev ilan edece¤iz” dedi.
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241 bin kamu iflçisini ilgi-
lendiren toplu sözleflme görüfl-
meleri bafllad›. TTüürrkk--‹‹flfl yüzde
20 zam isterken, AKP yüzde 3
oran›nda zam önerdi. Türk-‹fl
Genel Baflkan› Mustafa Kum-
lu “bu oran›n kabul edileme-
yece¤ini” söyledi. 

KKEESSKK’e ba¤l› sendikalar
da toplu sözleflme hakk›n›n
kabul edilmesi için eylemler
yap›yor. KESK Genel Baflkan›
Sami Evren, e¤er hükümet
toplu sözleflme talebini kabul
etmezse 2200 KKaass››mm’’ddaa GGeenneell GGrreevvee
ç›kacaklar›n› aç›klad›. 

Artan ekonomik kriz, iflten ç›kar-
t›lmalar, yoksulluk karfl›nda hükü-
met iflçilerle dalga geçercesine yyüüzz--
ddee 33 gibi bir zam öneriyor. Patronla-
r› krizin etkilerinden kurtarmaya ça-
l›flan oligarfli krizin faturas›n› da
emekçilere ç›kart›yor. Emekçilere
gelince para yok! Kamu emekçileri-
nin toplu sözleflme hakk›n› tan›m›-
yor. Çal›flanlar aç›s›ndan tek sorun
ücret art›fl› de¤il elbette. Esas olarak
sendikalar tasfiye edilmeye, çal›fl›l›-
yor. KESK’e yönelik bask›lar, tutuk-
lamalar art›yor. AKP iflten ç›kartma-
lar›n artt›¤› bu dönemde iflçilerin bir
ifle sahip olmalar›n› bir lütuf olarak
görüyor. Emekçileri, iflsizler ordusu-
na katmakla tehdit ediyor. 

Kapitalist iliflkilerde iiflflççii ss››nn››ff››
vvee sseerrmmaayyee sahipleri aras›nda ücret
konusunda sürekli bir ppaazzaarrll››kk var-
d›r. ‹flçi s›n›f› en yüksek ücreti ve
sosyal haklar› almak için mücadele
ederken, patronlar da kârlar›ndan
taviz vermemek için iflçilere en az
ücrete çal›flmay› dayat›rlar. Her üc-
ret art›fl› ve hak talebi karfl›s›nda ifl-
çileri iflten ç›kartmakla tehdit eder-
ler. Kapitalistler her zaman iflçiler
örgütsüz olsun, hiçbir sosyal hakka

sahip olmas›n ve en düflük ücrete
köle gibi çal›fls›n isterler. 

Bugün de oligarfli krizi bahane gös-
tererek bu kez, ücretlerin düflürülmesi-
ni dayat›yor. IMF yasalar›yla çal›flanla-
r›n sosyal güvenlikleri ellerinden al›n›-
yor, emeklilik yafl› yükseltiliyor.

Sermayenin bu sald›r›lar› karfl›-
s›nda emekçilerin insanca yaflayabi-
lecekleri bir ücret alabilmesi, sosyal
haklara sahip olabilmesi güçlü bir
s›n›f savafl› vermesine ba¤l›d›r. ‹flçi
s›n›f› sendikal hakk›, 8 saatlik çal›fl-
ma hakk›n› ve bütün sosyal haklar›-
n› kanl› bir s›n›f savafl›yla, büyük
bedeller ödeyerek kazanm›flt›r. Bu
haklar›n› koruyabilmesi de militan
bir mücadeleye ba¤l›d›r. Böyle bir
sendikac›l›k anlay›fl›yla mücadele
edilemedi¤inde, emekçilerin sahip
oldu¤u haklar›n geri al›nmas›, üc-
retlerin erimesi, kaç›n›lmazd›r. 

Oligarfli, sendikalar›n elindeki
en önemli iki silah›n›, ggrreevv ve ttoopp--
lluu sözleflme hakk›n› almaya çal›fl›-
yor. Grev ve toplu sözleflme hakk›-
n›n olmad›¤› bir sendika hiçtir. Bir
sendika bu iki silah› etkili bir biçim-
de kullanamad›¤›nda ne emekçile-
rin hakk›n› arayabilir ne de varolan
haklar›n› koruyabilir.

TToopplluu ssöözzlleeflflmmeelleerr iiflflççii
ss››nn››ff››nn››nn
mmüüccaaddeelleessiinnddee nnee
aannllaamm ttaaflfl››rr??

En k›sa tan›m›yla toplu
sözleflme iiflflççii ss››nn››ff››nn››nn sseerr--
mmaayyeeyyllee ppaazzaarrll››¤¤››dd››rr..
Emekçiler ekonomik, de-
mokratik, sosyal ve kültürel
taleplerini elde edebilmek
ve bu kazan›mlar›n› ileriye
tafl›yabilmek için sendika-
lar arac›l›¤›yla patron tem-

silcileri ile toplu sözleflme görüflme-
ler yaparak haklar›n› garanti alt›na
al›rlar. Toplu sözleflme hakk› iflçi s›-
n›f› için önemli bir kazan›md›r. Oli-
garfli grev ve toplu sözleflme hakk›n›
öyle kolay›na vermemifltir. Bu pa-
zarl›¤›n iflçiler lehine sonuçlanabil-
mesi de militan sendikac›l›k anlay›-
fl›na ba¤l›d›r. 

S›n›f ve kitle sendikac›l›¤›nda
toplu sözleflme görüflmeleri sadece
ücret art›fl›n› içermez. Bir yandan  in-
sanca yaflayabilece¤i bir ücret pazar-
l›¤› yürütülürken, di¤er yandan da
demokratik, sosyal ve kültürel hakla-
r›n›n mücadelesi verilir. Toplu söz-
leflme patronlara karfl› mücadelenin
önemli bir parças›d›r. Toplu sözlefl-
me süreçleri iflçiler için bir ookkuulldduurr.
‹flçilerin s›n›f bilincini artt›r›rken, s›-
n›f düflmanlar›n› tan›mas›n› da sa¤-
lar. Haklar› konusunda emekçileri
e¤itir ve bu haklar› nas›l korunmas›
gerekti¤ini gösterir. Bu süreç bütün
iflçileri sermaye sahiplerine karfl› bir-
lefltirir, buna uygun zemin haz›rlar.

UUzzllaaflflmmaa vvee iiccaazzeettllee ttoopplluu
ssöözzlleeflflmmee yyaapp››llaammaazz

Sendikalar›n burjuvazi ya da
devletle pazal›k yapabilmesi için
uzlaflma ve icazetten uzak durmas›

TOPLU SÖZLEfiME ve TOPLU GÖRÜfiMELER 
OYALAMA VE ALDATMAYA DÖNÜfiMÜfiTÜR

Militan Mücadeleyle, Devrimci Sendikac›l›kla 
Oyunu Bozal›m, Aldatmaya ‹zin Vermeyelim!



gerekir. Sendikalar ne kadar militan
bir mücadele anlay›fl›na sahip olur-
larsa egemenler karfl›nda da o kadar
güçlü olabilir. Toplu sözleflmelerle
elde edilen haklar›n kapsam› o ka-
dar genifl olabilir. 

Toplu sözleflmeler sendikas›zlafl-
t›rmaya, iflten ç›kartmalara, özellefl-
tirme ve tafleronlaflt›rmaya, geçici
kadroda iflçi çal›flt›rmaya karfl› ifl
güvencesini koruyabiliyor mu? ‹flçi
sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤ini garanti alt›-
na alabiliyor mu? ‹flyerlerinde çal›-
flanlara yönelik keyfilikleri, haks›z-
l›klar› ve bask›lar› engelleyebiliyor
mu? Çal›flma saatlerinin, tatil ve
izin kullan›mlar›n›n düzenlenmesini
iflçilerin lehine yapabiliyor mu? Ça-
l›flanlara iflyeriyle ilgili kararlarda
yönetime kat›lma hakk› tan›yor mu?
‹flçinin insanca yaflamas›na yetecek
ve enflasyon karfl›s›nda hemen eri-
yip gitmeyecek bir ücret art›fl›n›
sa¤layabiliyor mu? Çal›flanlar›n
kendilerini gelifltirmeleri ve kültürel
birikimlerini art›rabilmeleri için
e¤itim olanaklar›n› yaratabiliyor
mu? Kad›n ve erkek iflçiler aras›n-
daki ücret ve her türlü ayr›mc›l›¤›
ortadan kald›rabiliyor mu? Kad›nla-
ra haklar›n› tan›yor mu?

Tüm bu ve benzer haklar›n ga-
ranti alt›na al›nabilmesi ancak s›n›f
ve kitle sendikac›l›¤›yla mümkün
olabilir. Toplu sözleflmeler iflçi s›n›-
f›yla burjuvazi ya da devlet aras›nda
k›yas›ya bir s›n›f savafl›m›d›r. Bu s›-
n›f savafl› verilirken iflçiler ne dev-
lete ne devletin yasalar›na ne de
patrolar›n iyi niyetine güvenemeye-
ceklerini ö¤renirler. Bu mücadele-
nin içinde yaln›zca kendi güçlerine
ve birlikteliklerine güvenerek, hak-
lar›n› alabileceklerini görürler. 

OOlliiggaarrflflii ttoopplluu ssöözzlleeflflmmee
hhaakkkk››nn››nn iiççiinnii bbooflflaalltt››yyoorr

Oligarfli emekçilerin elindeki
grev ve toplu sözleflme hakk›n› elin-
de almaya, bunu yapamad›¤› koflul-
larda da toplu sözleflme hakk›n›n
içini boflaltmaya çal›fl›r. Çeflitli sek-
törlerdeki ggrreevv yyaassaakkllaarr››, hükü-
metlerin sahip olduklar› ggrreevv eerrtteellee--
mmee vvee yyaassaakkllaammaa yyeettkkiilleerrii,, gerçek-

te toplu sözleflme süreçlerinin de
belli ölçülerde içini boflaltmaktad›r.
Çünkü grev hakk›n›n tam olmad›¤›
bir yerde, toplu sözleflme hakk› da
tam de¤ildir. Bakanlar kurulu pek
çok grevi “milli güvenlik” ya da
“genel sa¤l›k” gerekçesiyle ertele-
mifltir. Grev yasaklar› 12 Eylül’de
gündeme gelmekle birlikte günü-
müzde de halen devam etmektedir.
Grev hakk›n›n engellendi¤i bir alan-
da sendikalar›n toplu sözleflme gö-
rüflmelerinde pazarl›k yapma hakk›
da ortadan kalkmaktad›r. Grev, toplu
sözleflmelerle talep edilen haklar›n
elde edilmesini sa¤layacak silaht›r.
Bu silah olmad›¤›nda sendikalar›n
pazarl›k gücü de kalmamaktad›r. ‹k-
tidar fiilen yasal bir hakk›n kullan›l-
mas›n› engellerken asl›nda toplu
sözleflme hakk›n›n kullan›lmas›n da
engellemifl olmaktad›r.

SSaarr›› vvee rreeffoorrmmiisstt
sseennddiikkaacc››llaarr aayynn›› ooyyuunnuu
ooyynnuuyyoorr

Emekçiler grev ve toplu sözlefl-
me hakk›n› mücadeleyle kazanm›fl-
t›r. ‹ktidar›n hiçbir karar›, yasas› bu
hakk›n kullan›lmas›n› engelleyeme-
melidir. Ancak bir yandan oligarfli
toplu sözleflme süreçlerinin içini
boflalt›rken di¤er yandan sar›, ica-
zetçi, reformist sendikac›l›k da poli-
tikalar›yla oligarflinin iflini kolaylafl-
t›rmaktad›r. Ülkemizde en büyük,
en genifl çapl› toplu sözleflme süreci
olan kamu iflçilerinin toplu sözlefl-
me görüflmelerinde y›llard›r adeta
tekrarlanagelen bbiirr ooyyuunn oynan-
maktad›r. Görüflmeler yap›l›r, Türk-
‹fl sürekli geri ad›m atar. Sonra
“masaya yumru¤unu vurma” flovu
yapar. E¤er iktidar›n verdikleri,
emekçilere hiç kabul ettirilemeye-

cek kadar geri düzeydeyse, Anka-
ra’da büyük bir miting yap›l›r. Son-
ra da sözleflme iktidar›n çizdi¤i çer-
çevede imzalan›r. OOyyuunn bbööyyllee ssüü--
rrüüpp ggiiddeerr.. Böyle bir anlay›flla yal-
n›zca ekonomik temelde bir sendi-
kac›l›k yap›lmas› bile mümkün de-
¤ildir. SSaarr›› sseennddiikkaacc››ll››kk ne iktidar
karfl›s›nda direnebilir ne de iflçilerin
taleplerini karfl›layabilecek bir mü-
cadele örgütleyebilir. Bu anlay›fl yü-
zünden iflçi s›n›f›n›n mücadelesi
gün geçtikçe geriliyor ve iflçiler kö-
lelik ücretleriyle, sendikas›zlaflt›r-
mayla, iflten at›lmalarla yüz yüze
geliyor. Oligarfli toplu sözleflmeler-
de yüzde 3 gibi tekliflerde bulunma
ve grev hakk›n› engelleme cüretini
buradan al›yor. Ciddi bir direnifl ör-
gütlenemeyece¤ini bildi¤i için de
sendikalara en geri anlaflmalar› ka-
bul ettiriyor. 

TToopplluu ssöözzlleeflflmmee hhaakkkk››
mmüüccaaddeelleeyyllee kkaazzaann››llaaccaakk!!

Türk-‹fl’in toplu sözleflme hakk›-
na sahip olmas› ve KESK’in bu
hakka sahip olmamas›yla emekçiler
aç›s›ndan de¤iflen fazla bir fley yok-
tur. KESK ve Türk-‹fl’in toplu söz-
leflme ve sendikal mücade anlay›-
fl›nda paralellik vard›r. fiu anda her
ikisinde de toplu sözleflme için ya-
p›lan eylemler yasak savmac› bir
anlay›fla dönüflmüfltür. 

Memur sendikalar›nda toplu
sözleflme hakk›yla ilgili temel so-
run; “toplu görüflme” denilen dayat-
ma ve aldatman›n bafltan kabul edil-
mesiyle ortaya ç›km›flt›r. KESK so-
nucun ne olaca¤›n› bilerek Kamu-
Sen ve Memur-Sen’le birlikte “top-
lu görüflme” masas›na oturmufltur.
Kaç y›ld›r Kamu-Sen, Memur-Sen
gibi gerici memur sendikalar› sözde
“grev toplu sözleflme hakk›” için
açl›k grevi çad›r› kuruyor, göster-
melik eylemler yap›yorlar.
KESK’de bu tarz eylemlere bir süre
ortak olup meflrulaflt›rm›flt›r. KESK
toplu sözleflme ve grev hakk›n› ta-
lep etmeyi, s›radan eylemlerle sür-
düren bir konumda olmufltur. 

Oligarflinin istedi¤i grevsiz, top-
lu sözleflmesiz, devlet güdümlü bir
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Grev, toplu sözleflmelerle talep
edilen haklar›n elde edilmesini

sa¤layacak silaht›r. Bu silah
olmad›¤›nda sendikalar›n

pazarl›k gücü de kalmamaktad›r.
‹ktidar fiilen yasal bir hakk›n

kullan›lmas›n› engellerken asl›nda
toplu sözleflme hakk›n›n kullan›l-
mas›n da engellemifl  olmaktad›r.
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Toplu Sözleflme
Görüflmeleri Bafllad›

Türk-‹fl’le hükümet aras›nda 2009-2010 y›llar›n› kap-
sayacak toplu sözleflme görüflmeleri bafllad›. Türk-‹fl en
düflük iflçi ücretinin 1230 TL’ye ç›kar›lmas›n›, ücretle-
re 2009 y›l› için yüzde 20,  2010 y›l› içinse 2009 y›l›n-
da gerçekleflen enflasyon oran›n üzerine 4 puan eklene-
rek art›fl yap›lmas›n› ve sosyal yard›mlar›n yüzde 40
oran›nda art›r›lmas›n› istiyor. 

Hükümet ise 2009’un alt›flar ayl›k dönemleri için
yüzde 3’er olmak üzere toplam yüzde 6 zam, 2010 y›-
l›n›n her iki yar›s› içinse yüzde 2.5 oran›nda zam öne-
riyor. Türk-‹fl hükümetin bu teklifini kabul etmeyece¤i-
ni bildirdi. Görüflmeler kamuda çal›flan 241 bin iflçiyi
ilgilendiriyor.

“T‹S YYOKSA GREV VAR!” 
KESK, Toplu ‹fl Sözleflmesi (T‹S) hakk› için alan-

lardayd›. 20 Haziran günü sabah saatlerinde Maltepe
Metrosu’nda toplanan emekçiler buradan taleplerini
içeren pankart› açarak Baflbakanl›¤›’na do¤ru yürüyüfle
geçtiler. Binlerce kiflinin kat›ld›¤› eylemde, hep birlik-
te at›lan sloganlarla hükümet Toplu ‹fl Sözleflmesi’ne
(T‹S) ça¤r›ld›. Ayr›ca emekçiler geçen hafta tutuklanan
arkadafllar›n›n isimlerini döviz fleklinde yaparak önlük-
lerinin üzerine ast›lar. Araçtan yap›lan konuflmalarda
da tutuklu arkadafllar›n›n biran önce serbest b›rak›lma-
s›n› da dile getirdi.

Güven parka gelen emekçiler polis barikat› ile kar-

fl›laflt›lar. Burada binlerce kifli hep bir a¤›zdan “Emekçi-
ye De¤il Çetelere Barikat” sloganlar› ile cevap verdiler.

Güven park› dolduran emekçiler ad›na KESK Bafl-
kan› Sami Evren bir aç›klama yapt›. Evren;
aç›klamas›nda “toplu görüflme” komedisine son ve-
rimesini söyledi ve bu oyuna son verilmezse greve
gideceklerini belirtti. 

Binlerce kiflinin kat›ld›¤› eylem de s›k s›k “Zafer
Direnen Emekçinin Olacak, Devlet Güdümlü Sendika-
ya Hay›r, Paras›z E¤itim Paras›z Sa¤l›k”  sloganlar›
at›ld›.

KESK’e BBa¤l› SSendikalar
Toplu SSözleflme HHakk› ‹‹stiyor

18 Haziran günü Ulaflt›rma Bakanl›¤›’nda KESK’e
ba¤l› sendikalar; Birleflik Tafl›mac›l›k Çal›flanlar› Sen-
dikas› (BTS), Yap›-Yol Sen ve Haber-Sen üyeleri, ba-
kanl›¤› toplu sözleflme imzalamaya ça¤›rd›. 

Sendikalar ad›na ortak aç›klamay› okuyan Haber-
Sen Genel Baflkan› Ali Y›lbafl› “Hükümet, kamu emek-
çilerinin toplu sözleflme hakk›na yönelik ad›m atmaz ise
sendikalar›m›z meflru ve fiili haklar›n› kullanarak greve
gidecektir” dedi. KESK Genel Sekreteri Emirali fiim-
flek hükümet yetkililerinin “Toplu sözleflme hakk› için
Anayasa de¤iflikli¤i gerekir” sözlerini elefltirerek, soru-
nun zihniyet sorunu oldu¤unu söyledi. Di¤er memur
sendikalar› konfederasyonlar›n› hükümetin toplu görüfl-
me oyununa gelmeme konusunda uyararak, grev ve
toplu sözleflme hakk› için de birlikte mücadele etmeye
ça¤›rd›. Aç›klaman›n ard›ndan 3 sendikan›n genel bafl-
kanlar›, toplu sözleflme taleplerini baflkanl›¤a sundular.

sendikad›r. Sendika hakk› tan›nsa
da grev ve toplu sözleflme hakk›n›n
al›nabilmesi bir kaç etkisiz miting
ve yürüyüflle olacak bir fley de¤ildir.
Bunlar›n iktidar üzerinde hiç bir
zorlay›c›l›¤› yoktur. Bunlar grevli
toplu sözleflmeli sendika hakk›n›n
kazan›lmas› için yeterli de de¤ildir.
Memurlar sendika hakk›n› nas›l fii-
li ve meflru mücadele anlay›fl›yla
kazanm›flsa, bugün de T‹S ve grev
hakk›n›, “söke söke alacak” bir sen-
dikac›l›k anlay›fl›yla kazanabilirler. 

Devlet güdümlü memur sendika-
lar›n›n “toplu görüflme” masalar›na-
da att›klar› imzalar sonucunda kamu
emekçilerinin enflasyon farklar›
ödenmemifl, emekli sand›¤› kesinti-
leri yükseltilmifl, vergi iadesi kald›-
r›lm›fl, sosyal güvenlik yasas› ile
sa¤l›k ve emeklilik haklar› gasp edil-
mifltir. KESK, emekçilerin ücretleri-
nin, sosyal haklar›n›n her geçen gün

daha fazla erimesini engellemek için
düzen sendikac›l›¤›ndan, AB’den
medet ummaktan vazgeçmelidir. 

‹‹flflççiilleerr,, mmeemmuurrllaarr,, 

iilleerriiccii,, ddeevvrriimmccii sseennddiikkaallaarr!!
Toplu sözleflmede aldat›lmaya,

oyalamaya karfl› seslerini yükselt-
meli, bu manevralara ortak olma-
mal›d›r. ‹ktidar›n oynad›¤› bu oyun-
lar karfl›s›nda emekçileri uyarmal›
ve gerçekleri anlatmal›d›r.

Sar› sendikalar›n icazetçi ve uz-
laflmac› tutumu tabandan yüksele-
cek bir mücadeleye, iflçi s›n›f›n›n
sab›rla örgütlenmesine ve s›n›f bi-
linci ile donat›lmas›na ba¤l›d›r. 

Memur sendikalar› ggrreevv vvee ttoopp--
lluu ssöözzlleeflflmmee hhaakkkk›› için ciddi, uzun
vadeli bir mücadele program›na sa-
hip olmal›d›r. KESK yeniden kamu

emekçilerinin güvenini kazanmal›
ve s›n›f sendikac›l›¤› anlay›fl›na
dönmelidir. Fiili ve meflru bir müca-
dele anlay›fl›yla, emekçileri s›n›f bi-
linciyle donatarak, emekçilerin sen-
dika yönetimlerinde söz sahibi ol-
mas›na izin vererek, al›nan kararla-
ra onlar› da ortak ederek bir müca-
dele program› haz›rlanmal›d›r. Be-
del ödemeyi göze almadan, iktidar-
la çat›flmadan hiçbir hakk›n kazan›l-
mas› mümkün de¤ildir. Göstermelik
ve yasak savmac› s›radan eylemler-
le sonuç al›namaz. Sonuç al›c› bir
eylem program› kamu emekçilerini
karar alma sürecine katarak, sürekli
bir kitle çal›flmas› ve e¤itim faaliye-
ti yürüterek mümkün olabilir. 

Gerçek bir toplu sözleflme hakk›
ancak s›n›f sendikac›l›¤›yla, uzun
vadeli, bedel ödemeyi göze alan ey-
lem programlar›yla, militan bir mü-
cadeleyle kazan›labilir. 
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Türkiye Kamu-Sen, TOBB, TÜS‹AD, MÜS‹-
AD, Türk- ‹fl, Hak-‹fl, TESK, T‹SK ve T‹M, “Kriz varsa
çare de var” ad›yla 23 May›s’ta bir kampanya bafl-
latt›klar›n› duyurdular. Belli “aflamalardan” geçerek
devam ediyor kampanya. fiimdi kampanya 4. ad›-
m›ndaym›fl. “Eve Kapanma Pazara Ç›k” slogan›yla
bafllayan kampanya flimdiki ad›mda “Gücüne ‹nan”
diyor.

Kampanyan›n bafl›n› TOBB çekiyor. Destekçiler
içinde iki de iflçi sendikas› var: Türk-‹fl ve Hak-‹fl.
Kimlerle birlikteler? TOBB’u, TÜS‹AD’›, TESK’iyle pat-
ronlarla birlikteler. 

Sendikalar s›n›f örgütüdür. ‹flçi sendikalar› iflçi s›-
n›f›n›n ç›karlar›n› savunurken, iflveren sendikalar›
da patronlar›n ç›karlar›n› savunur. Tüm aldatmaca-
lara ra¤men iflçilerle patronlar›n ç›karlar› uzlaflt›r›-
lamaz. Uzlaflma denilen fley iki taraftan biri aley-
hine olan durumdur. Ve bir iflçi sendikas› patronlar-
la yanyana ise, hiç tereddütsüz orada emekçiler al-
dat›l›yor demektir, bir kez daha patronlara sat›l›yor
demektir. Çünkü s›n›f bilinçli patronlar e¤er ç›karla-
r›na de¤ilse emekçilerle asla yanyana olmazlar.

Kampanya aç›klamas›nda krize çare olarak sunu-
lan temel fley tüketimi art›rmak. TOBB Baflkan›
Hisarc›kl›o¤lu, aç›klamas›nda milli gelirin yaklafl›k
yüzde 70’ini oluflturan hane halk› tüketimini canl›
tutman›n krizin etkilerini hafifletmek için önemli
oldu¤unu, rekabet içinde olduklar› birçok ülkenin
küresel krizle mücadele önlemleri al›rken kendi iç
pazarlar›n› canland›rma ve baflka ülkelere kapt›r-
mama mücadelesi verdi¤ini, Türkiye’nin de bunu
yapmas› gerekti¤ini kaydediyor. Bugünkü kriz, bu
aç›klamada da itiraf edildi¤i gibi kapitalizmin açma-
z›n›, çözümsüzlü¤ünü ortaya ç›kar›yor. Kapitalizm,
burjuvalar›n art› de¤er sömürüsünü devam ettir-
mek için tüketim için üretim toplumudur. Tüke-
tim olmazsa üretimde olmayaca¤› için burjuvalar
krize girerler. ‹flte bundand›r ki krizden ç›k›fl için tü-

ketimi pompal›yorlar. Yani kapitalistlerin gözleri
doymak bilmiyor. Emekçilerin elindeki avucundaki-
ne de göz dikerek, iliklerine kadar sömürmeye ça-
l›flmaktalar.

Burjuvalar bildik, ancak vazgeçilmeyen bir demo-
gojiyi ifade etmekten geri durmuyorlar. Herkesin
ayn› geminin içinde oldu¤unu belirten Hisarc›kl›-
o¤lu, “Hiçbirimiz ayr› yerde de¤iliz. Sen iflini kaybet-
ti¤in zaman ben sat›fl›m› kaybediyorum. Ben sat›fl›-
m› kaybetti¤im zaman sen iflini kaybediyorsun. He-
pimiz birbirimize ayn› zincirin halkalar› gibi ba¤l›y›z”
diyor. 

Hisarc›kl›o¤lu’nun “hepimiz ayn› gemideyiz” söy-
lemi oligarfli için geçerlidir. Asla emekçilerle burju-
valar için de¤il. TOBB Baflkan› “‹flin en güzel taraf›;
iktidar›yla muhalefetiyle böyle bir kampanyada...
Yaklafl›k 2 y›ld›r böyle bir konsensüs ararken, 2 y›l-
d›r yakalayamad›¤›m›z birfleyi yakalad›k. ‹ktidar›y-
la, muhalefetiyle de¤erli genel baflkanlar bize bu
kampanyaya destek olacaklar›n› ifade ettiler” diye-
rek egemenlerin emekçilerin sömürülmesi için nas›l
hemfikir olduklar›n› itiraf ediyor. 

Bizde emekçiler olarak bir kez daha diyoruz ki
hepimiz ayn› gemide de¤iliz. Siz kar›n›za kar katt›k-
ça biz daha fazla yoksullafl›yoruz. Biz haklar›m›z› al-
d›kça sizin kar›n›z düflüyor. Emekçiler kendi iktidar-
lar›n› kurduklar›nda, üretim araçlar›n›n özel mülki-
yetine son verip üretim araçlar›n›n toplumsal mül-
kiyeti sa¤land›¤›nda sömürü de sona ermifl oluyor.

Onlar krizin çaresini bizlere daha fazla tükettir-
mekte görüyorlar. Faturay› yine bize ç›kart›yorlar.
Yani sömürü devam edecek. 

Biz çareyi ne egemenlerin söyledi¤i flekilde “pa-
zara ç›kmakta”, ne de reformizmin önerdi¤i gibi
“sosyal dayan›flmalarda” görüyoruz. Biz emekçiler
çareyi kendi iktidar›m›z› kazanmakta, bunun için
mücadele etmekte görüyoruz.

Devrimci ‹flçi
Hareketi

Bir Kampanya!

Tutuklamalar Protesto
Edildi!

17 Haziran’da Ankara Yeniflehir
Postanesi’nden KESK üyeleri tu-
tuklanan arkadafllar› ile dayan›flma
için mektup ve kart gönderildi. Ay-
r›ca uygulamalar› protesto etmek
için Baflbakan’a, Adalet Bakan›’na
ve ‹çiflleri Bakan›’na faks çekildi.
Postane önünde toplanan KESK
üye ve yöneticileri bu eylemin ar-

d›ndan Yüksel Caddesi’nde bir
aç›klama yapt›lar. 

Aç›klamada, demokratik kurum
ve kurulufllara ve çal›flanlar›na yöne-
lik topyekün bir sald›r› dalgas› baflla-
t›ld›¤› söylendi.  Gözalt› ve tutukla-
malar›n Toplu Sözleflme (T‹S) süre-
cini bafllatt›klar› döneme denk gel-
mesine de de¤inen KESK üyeleri, bu
çerçevede 20 Haziran’da Baflbakan-
l›k önünde olacaklar›n› ve AKP’nin
azg›nlaflarak devam eden sald›r›lar›

karfl›s›nda y›lmayacaklar›n› söyledi-
ler. KESK’liler demokratik kitle ör-
gütlerini, siyasi partileri, ayd›nlar›,
krizden etkilenenleri, emeklileri, ka-
d›nlar› kendileriyle beraber yürüme-
ye, talepleri dile getirmeye, mücade-
leye, alanlara ça¤›rd›lar.  

Halk Cephesi’nin de yer ald›¤›
eyleme yaklafl›k 300 kifli kat›ld›.
Eylemde  “Gözalt›lar Tutuklamalar
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” slogan-
lar› at›ld›.



5 y›ll›k serüvenle ad›m ad›m,
mahalle mahalle dolaflmaya devam
ediyor sergimiz. Sergilendi¤i her
yerde okuyucular›mzla birlikte sesi-
mizi daha gür hayk›r›yoruz, yürü-
dü¤ümüz yolda 23 y›l›n deneyimle-
riyle yürüyoruz. Her sat›r büyütü-
yor bizi, her dergi gelifltiriyor, her
bedel daha da iddialaflt›r›yor. Gece
gündüz resimlerin yan›nda bekleni-
yor, nöbetler tutuluyor sergimizin
baflucunda.

SSeerrggii BBaaflfl››nnddaa GGeeccee GGüünnddüüzz
NNööbbeettlleerr TTuuttuulluuyyoorr

Nurtepe Sokullu Cadde-
si’nde aç›lan sergimiz halk›n
ilgisiyle karfl›land›. Kitap
standlar› aç›ld›, ses düzeni ku-
ruldu, etraf toparland›, resim-
ler tek tek as›ld› ve sergi aç›l›fl
için haz›r hale getirildi. 22 Ha-
ziran günü saat 21.00’de yap›-
lan aç›l›flta "Yürüyüfl'ümüz
Sürüyor" pankart› ve Engin’in

resmi gelenleri karfl›lad›. Nurtepe
Haklar Derne¤i'nden Erdo¤an Ço-
ban aç›l›flta yapt›¤› konuflmada, Yü-
rüyüfl dergisinin 23 y›ll›k bir kesin-
tisizli¤i ifade etti¤ini belirtti ve
"Dergimiz çal›flanlar›, da¤›t›mc›lar›,
okurlar› her zaman bask›lara isken-
celere maruz kald›. ‹rfan A¤dafl ve
Engin Çeber'i flehit verdik yine Fer-
hat Gerçek dergi da¤›t›m› s›ras›nda
polis taraf›ndan kurflunlanarak sakat
b›rak›ld›" dedi. Ve ödenen bedellere
ra¤men bu yürüyüflün hiç durmad›-
¤›na dikkat çekti. 

Konuflman›n ard›ndan 100’ü afl-

k›n kifli sergiyi izlemeye bafllad›.
Ses düzeninden sürekli Grup Yorum
türküleri çald›. Halaylar çekildi, tür-
küler söylendi. Sergi aç›ld›¤›ndan
beri etraf› hep kalabal›k. Her gece
bir grup nöbet tutuyor. Kimi zaman
30-35 kifli oluyor nöbet tutanlar›n
say›s›. Nöbet tutanlara esnaflardan
bir fleyler b›rakanlar kad›nlardan

helva, lokma, börek getirenler olu-
yor. Nöbetler de söylenen türkülerin
ayr› bir etkisi, güzelli¤i oluyor. Ara-
badan geçenler yavafllayarak geçi-
yor, kimileri de arabadan inip sergi-
yi izliyor, sonra yoluna devam edi-
yor. Çayan halk›n›n elinde, evinde
her zaman Yürüyüfl oldu. Kimileri
kendi çocu¤unun resmini izledi ser-
gideki resimlerden, kimileri kendi-
lerini. Nurtepe-Güzeltepe halk› her
zaman bu yürüyüflü sahiplendi,
umuda gönül verdi. Nurtepe-Güzel-
tepe 1 Temmuz’a kadar sergiye ev
sahipli¤i yapacak. 

TTKKMM''ddee YYÜÜRRÜÜYYÜÜfifi SSeerrggiissii
Trakya Kültür Merkezi bahçe-

sinde de 18 Haziran günü sergimi-
zin aç›l›fl› gerçekleflti. 8 gün
süreyle saat 09.00-20.00 sa-
atleri aras›nda aç›k kalan ser-
gi öncesi 300 adet el ilan› da-
¤›t›larak serginin amac› anla-
t›ld›, Yürüyüfl dergisi tan›t›l-
d› ve sergiye kat›l›m ça¤r›s›
yap›ld›. Özellikle sergi yol-
dan geçen insanlar taraf›ndan
ilgiyle karfl›land›. Serginin
ilk gününde Yürüyüfl dergi-
sini konu alan bir slayt göste-
rimi izlendi. Bu gösterimde
Yürüyüfl dergisinin halka na-

s›l ulaflt›r›ld›¤›na da de¤inildi.  

25 Haziran’a kadar aç›k kalan
sergiye özellikle gençler ilgi göster-
di. Eski say›lar› alanlar, dergi üzeri-
ne sohbet edenler de oldu. 

Yürüyüfl okurlar›, seslerini bir
uçtan bir uca yaymaya devam edi-
yorlar. 
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AAdd›› ‹‹rrffaann...... AAdd›› EEnnggiinn...... AAdd›› FFeerrhhaatt
ÜÜççüünnüü bbiirraarraayyaa ggeettiirreenn iiddeeaalllleerriiyyddii......

BBaa¤¤››mmss››zzll››kk,, DDeemmookkrraassii,, SSoossyyaalliizzmm ‹‹ççiinn
eelllleerriinnddee ggeerrççee¤¤iinn sseessiiyyllee,, ddeerrggiilleerriiyyllee

aadd››mmllaadd››llaarr yyoollllaarr››...... 
ÜÜççüünnüü bbiirraarraayyaa ggeettiirreenn üüllkkeemmiizz ggeerrççee¤¤iiyyddii..

‹‹flflkkeennccee,, iinnffaazz ggeerrççee¤¤iiyyddii.. 
OOrrttaakk bbiirr yyaannllaarr›› ddaahhaa vvaarr kkii SSoossyyaalliizzmmii
kkuurraaccaakk ggüüccee,, UUMMUUDDAAUUMMUUDDAA iinnaannmmaallaarr››yydd››.. 

Nurtepe’den Trakya’ya 
YÜRÜYÜfiÜMÜZ SÜRÜYOR...

TTrraakkyyaa

NNuurrtteeppee



“Yolunuz Aç›k
Olsun”

Yürüyüfl dergisi yine ‹zmir’in
gecekondu mahallelerindeydi. 20
Haziran günü Çi¤li-Harmandal›’da
yap›lan dergi sat›fl›nda tecrit iflken-
cesi, Engin’in ve Ferhat’›n mücade-
lesi ve iflten at›lan Karfl›yaka Bele-
diyesi iflçileri anlat›ld›.

Mufllu bir yafll› teyze de “ biz de
çok mücadele ettik, bazen bofluna
m›yd› diyordum. fiimdi sizin gibi
gençleri görünce diyom ki bofla de-
¤ilmifl, yolunuz aç›k olsun” diyerek
dergiyi sahiplendi. Yürüyüfl umudu
diri tutmaya devam ediyor. 

“Malatya’da
Güler’in Sesi”

23 Haziran günü Yürüyüfl okur-
lar› önlükleriyle yine Malatya cad-
delerinde gerçekleri hayk›rd›lar.

“Güler Zere’ye Özgürlük” slo-
ganlar›n›n at›ld›¤› dergi tan›t›m›nda
halkla yap›lan sohbetlerde; “Özgür-
lük GÜLER ZERE için bir hak-
t›r. Mevcut hapishane koflulla-
r›nda tecrit alt›nda tedavisinin
yap›lamayaca¤› aç›kt›r; Güler
Zere’ye özgürlük hakk›n› verme-
mek onu kasten öldürmektir”
denildi.

“Arkadafllar›ma
Verece¤im”

Bursa’da 15 ve 17 Haziran

günleri, Teleferik ve Kestel’in Kale
mahallelerinde, Ba¤›ms›zl›k De-
mokrasi Sosyalizm ‹çin Yürüyüfl
dergisinin tan›t›m ve sat›fl› yap›ld›.

Teleferik’te, katliamc› iflkenceci
AKP polisi, bir sivil otoyla mahalle-
de gezinerek dergi alanlar› tedirgin
edece¤ini sand›. Her zaman oldu¤u
gibi bu haftada Yürüyüfl’ün halk ta-
raf›ndan sahiplenilmesine engel
olamad›. Teleferik’te dergi sat›fl›nda
dergiyi ikifler-üçer alanlar oldu. Üç
dergi birden alan bir inflaat iflçisi;
“Di¤er ikisini de arkadafllar›ma ve-
rece¤im” diyerek Yürüyüfl’ün her-
kes taraf›ndan okunmas› gerekti¤ini
söyledi. Dergi alan baflka birisi ise
bir kahvehaneyi iflaret ederek; “O
kahveyede girin, oradakiler de oku-
sun.” dedi ve okurlar›m›z› yönlen-
dirdi. 62 dergi halka ulaflt›r›ld›.

22–23 Haziran günleri, Teleferik
ve Kestel’de yap›lan sat›flta ise Gü-

ler Zere’yi ve tecriti halka anla-
tan Yürüyüfl okurlar› Telefe-
rik’te 31, Kestel’de 25 olmak
üzere toplam 56 derginin sat›fl›-
n› yapt›. 

“Yürüyüfl
Hatay’da”

16 Haziran Günü Hatay
Harbiye Hürriyet Mahalle-
si’nde Yürüyüfl okurlar› dergi

da¤›t›m› yapt›lar. Mahallede birçok
evde ÖSS’ye giren gençlerle e¤itim
sistemi üzerine sohbet ettiler.  

17 Haziran günü de Harbiye yol
üzerinde Harbiye esnaf›na 53 adet
Yürüyüfl dergisi ulaflt›r›ld›. 
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“Yürüyoruz
Kurtulufl ‹çin...”

Halk Cepheliler Ferhat ve Engin
için adalet istemeye devam ediyor.
3 Haziran günü silahl› sald›r›ya u¤--
rayan Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i
önünde toplanan yaklafl›k 300 Halk
Cepheli sloganlarla ve “Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz-Sar›gazi Özgür--
lükler Derne¤i” pankart›yla yürü--
yüfl yapt›. Yürüyüfl boyunca “Fer--
hat Gerçek Yürüyüfl dergisini da¤›--
t›rken polis kurflunuyla sakat b›ra--
k›ld›. Susmad›. Susturamad›lar...

Ferhat için adalet isteyen Engin
Çeber Yürüyüfl dergisini gözalt›na
al›nd› ve tutukland›. Devletin her
kurumunda iflkence gördü ve katle--
dildi. Ve hepimiz Engin olduk, yü--
rüyoruz kurtulufl için...” fleklinde
konuflmalar›n da yap›ld›¤› yürüyüfl
Demokrasi Caddesi’nde sona erdi.

Demokrasi Caddesi’nde “Fer--
hat’› Vuranlar Engin’i Katledenler
Cezaland›r›ls›n” pankart› açan Halk
Cepheliler Ferhat ve Engin için
adalet taleplerini dile getirdiler.

Daha sonra Grup Yorum söz al--
d›. Haklar ve özgürlükler mücade--
lesinin bask›larla, kurflunlarla biti--
rilemeyece¤ini söyleyen Grup Yo--
rum; Gelki fiafaklar Tutuflsun ve
Hakl›y›z Kazanaca¤›z marfllar›n›
seslendirdi. Sloganlarla sona eren
eylemin ard›ndan 2 saat dergi sat›--
fl› yap›ld›. Polisin derne¤e sald›r›--
lar›na ra¤men, sürekli taciz etmesi-
ne ra¤men 185 dergi halka ulaflt›--
r›ld›. Sar›gazi halk› bask› ve tehdit--
lere ra¤men devrimcileri sahiple-
nece¤ini bir kez daha ortaya koy-
du. Dergiyi alan 185 kifli derne¤e
yap›lan sald›r›lar› k›nad›¤›n› söy-
lerken yan›n›zday›z mesaj›n› da
verdi. 

MMaallaattyyaa

BBuurrssaa



Ne için, kim için savafl›yoruz?
Biz kimiz? 

Bu soruya tek kelime ile DDEEVV--
RR‹‹MMCC‹‹ cevab› verebiliyorsak, ya-
flam›m›z boyunca unutmamam›z
gereken kimli¤imizi de tan›mla-
m›fl oluyoruz demektir. 

DEVR‹MC‹L‹K insan olmakt›r. 
‹nsan olmak, düflünmektir.
‹nsan olmak, içgüdüleri ile,

tepkileri ile de¤il, beyni ile, dü-
flünceleri ile yaflamakt›r. 

DEVR‹MC‹L ‹K
namuslu, dürüst
olmakt›r. 

DEVR‹MC‹L ‹K
düzenin pislikleri-
ne karfl› direnmek,
vahfletine boyun
e¤memektir. 

DEVR‹MC‹L ‹K
her yer ve koflulda
gerçekleri söyleme
cesaretini göster-
mek, diz üstünde
yaflamaya gür sesle "hay›r" diye-
bilmektir. 

DEVR‹MC‹L‹K düzenden i¤ren-
mektir, düzeni y›kmak devrimi
yükseltmek çabas›d›r. 

DEVR‹MC‹L‹K de¤erlerimizi
korumak, ulusal onurumuzun
ayaklar alt›na al›nmas›na izin
vermemektir. 

DEVR‹MC‹L‹K olup biteni sey-
retmemektir. 

DEVR‹MC‹L‹K yurdunu sev-
mektir, halk›n› sevmektir; can
pahas›na, kan pahas›na onu ko-
rumakt›r.

DEVR‹MC‹L‹K yoldafl›n› sev-
mek ve sahip ç›kmakt›r. 

DEVR‹MC‹L‹K çürüyene, çürü-
tene vurmak, geliflene ve geliflti-
rene sahip ç›kmakt›r. 

DEVR‹MC‹L‹K söyledi¤ini yap-
mak, yapt›¤›n› savunmakt›r. 

DEVR‹MC‹L‹K ben' de¤il, 'biz'
olabilmektir.

DEVR‹MC‹L‹K ders al-
mak, ders vermek; hesap
sormak, hesap vermektir. 

DEVR‹MC‹L‹K dünyan›n
neresinde olursa olsun ac›
çekenin, zulüm görenin ac›-

s›n› yüre¤inde hissedebilmektir. 
DEVR‹MC‹L‹K unutmamak,

unutturmamakt›r. 
DEVR‹MC‹L‹K ihanetin, na-

mussuzlu¤un, kalleflli¤in, dönek-
li¤in üzerine yürümektir. 

DEVR‹MC‹L‹K kirlenmemek,
kirletmemektir. 

DEVR‹MC‹L‹K yalan›n karfl›s›-
na gerçeklerle ç›kmakt›r; talanc›-
n›n, ya¤mac›n›n önünü devrimci

fliddetimizle kesmektir.
DEVR‹MC‹L‹K saf bir heyecan-

d›r. Coflkudur. Hesaps›z bir ken-
dini sunmad›r. 

DEVR‹MC‹L‹K büyük ideallere,
düflüncelere sahip olmakt›r. 

DEVR‹MC‹L‹K yaratman›n, de-
¤ifltirmenin, dönüfltürmenin gü-
cüdür. 

DEVR‹MC‹L‹K meydan oku-
mad›r. Yüzlerce y›ll›k düzene,
halklar›n geliflmesini engeleyen
yüzlerce, binlerce y›ll›k zincirlere
meydan okumakt›r. 

DEVR‹MC‹L‹K adaletin savafl-
ç›s› olmakt›r. 

DEVR‹MC‹L‹K yaflam boyu
elefltiri-özelefltirinin süreklili¤ine,
yarat›c›l›¤›na, dönüfltürücülü¤ü-
ne inanmak ve bunu devrimci
yaflam›n temeline oturtmakt›r. 

DEVR‹MC‹L‹K özgürlü¤ün kor-
kusuz savaflç›s› olmakt›r. Onun
bayra¤›n› tafl›makt›r. Devrimci

mevcut burjuva düzenin yerine
halk›n devrimci iktidar› için ÖR-
GÜTLÜ mücadele eden kiflidir. 

DEVR‹MC‹ olman›n en önemli
yan›, di¤er bir deyiflle olmazsa
olmaz›: ÖÖRRGGÜÜTTLLÜÜ MÜCADELE
‹Ç‹NDE OLMAK ve halk›n iktida-
r› için mücadele etmektir. 

Bunlardan biri unutuldu¤unda
devrimcilik y›pran›r, zedelenir. 

Çünkü UNUTMAK, do¤runun
yerine YANLIfiLARIN konulmas›-
d›r. 

O halde bir devrimcinin hiç
ama hiçbir zaman hat›r›ndan ç›-
karmamas› gereken gerçek; 

YYAAfifiAAMMIINN HHEERR AANNIINNDDAA
DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹ OOLLDDUU⁄⁄UU--
NNUU UUNNUUTTMMAAMMAASSII--
DDIIRR.. Ve yukar›da SI-
NIRLI OLARAK s›rala-
d›¤›m›z tan›mlamalara
uygun bir yaflam tarz›-
n› gerçek k›labilmeli-
dir. 

B‹R AN UNUTURSA
NE M‹ OLUR? 

SIRADANLAfiIR. 
SIRADANLIK, DEV-

R‹MC‹L‹⁄‹N EN BÜ-
YÜK DÜfiMANIDIR. 

Bizi devrimci mücadele ile ta-
n›flt›ran, hatta örgütlü iliflkiler
içinde yer almam›z› sa¤layan ne-
denler yeterli midir devrimcil¤i
sürdürmek için? Hay›r, asla ye-
terli de¤ildir ve gelifltirilmedi¤in-
de, büyütülmedi¤inde zay›flama-
ya mahkumdur. Devimcili¤imizin
nneeddeennlleerriinnii ççoo¤¤aallttmmaakk,, daha faz-
la ifl omuzlamak, daha fazla ö¤-
renmektir. 

Devrimcili¤in bedelleri olduk-
ça a¤›rd›r. 

Bir yanda, oligarflinin zoru, flid-
deti ve hapishaneleri ve yasakla-
r›, öbür yanda içinden geldi¤imiz
ve hala da etkisi alt›nda bulundu-
¤umuz burjuva ideolojisi.

Bu ikili yan, bir devrimci için,
devrimcili¤in gereklerini yerine
getirebilmesinin önündeki en bü-
yük engellerdir. 

Bir devrimcinin engelleri afla-
bilmesi için öncelikle o engelleri

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz

B‹R DEVR‹MC‹N‹N  ASLA AKLINDAN
ÇIKARMAMASI GEREKEN GERÇEK 

YAfiAMIN HER ALANINDA
DEVR‹MC‹ OLDU⁄UNU B‹R
AN B‹LE UNUTMAMAKTIR
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aflabilecek güven ve bilinç
gerekmektedir. 

Bir devrimcinin inanc› ve
bilinci ise ne için, kim için,
ve nas›l mücadele etmesi
gerekti¤ini bilmektir. 

Genel kurald›r: Düflman
hangi yönlerden sald›r›yorsa
o yanlar›n zay›f noktalar›
güçlendirilmelidir. 

Bu kural, bir devrimci için
de geçerlidir. 

Peki düflman hangi yön-
lerden, nas›l sald›r›yor? 

Düflman en baflta ideolo-
jik olarak sald›r›yor. 

Hem de yaflam›n hiçbir
alan›n› bofl b›rakmaks›z›n. 

Ve biliyor ki, tüm devrim-
ciler burjuva düzenden ç›k-
m›fllar ve hala da o düzen
içinde yaflamaktad›rlar. O
zaman bir devrimci öncelik-
le üzerindeki burjuva ideolo-
jisine ve etkilerine karfl› sa-
vafl açmak zorundad›r. 

Yerine de halk›n olumlu
de¤erlerini, sosyalist ideolo-
jiyi, ahlak›n›, kültürünü koy-
mal›d›r. 

Düflman bireycili¤i mi
övüyor; s›k› s›k›ya kapatma-
l›y›z o kap›y›. 

Düflman, "Sosyalizm öl-
dü, yaflas›n kapitalizm" diye
mi sald›r›yor. Sosyalizmin
ekonomik, sosyal, siyasal
zemininin olmad›¤›n› iddia
ediyor, devrimleri tesadüf-
lerle aç›kl›yor. S›n›flar›n or-
tadan kalkmakta oldu¤unu
söyleyip s›n›fl› toplumlar›n
mutlakl›¤› yalan›yla halklar›
aldatmaya çal›fl›yor... 

Burjuva ayd›nlar› beyin
y›kamaya devam ediyor. 

Halklar milliyetçilikle,
dinle uyuflturuluyor. 

Kuflkusuz bu yalanlar›n
karfl›s›na devrimciler dev-
rimci bilinçle silahlanarak
ç›kmal›d›rlar. 

Devrim yapaca¤›z diyo-
ruz. Kiminle yapaca¤›z? Na-
s›l yapaca¤›z? Sorular›na

cevap vermemiz gerekiyor.
O zaman ddeevvrriimmddee yyeerraallaa--
ccaakk ggüüççlleerrii tan›yaca¤›z.
Güçlü ve zay›f yanlar›n› ö¤-
renece¤iz. 

Zay›fl›klar›n› nas›l gidere-
ce¤imize net cevaplar vere-
ce¤iz.

Ülkemiz ve dünya devrim
deneylerinin bir devrimciye
kataca¤› çok, pek çok fley
vard›r. 

En baflta da devrime
inanc›m›z› pekifltirecektir. 

Devrimin zorluklar›n› kav-
ratacak, deney-tecrübe biri-
kimi elde etmemizi sa¤laya-
cakt›r... 

Daha pek çok fley ekle-
mek mümkün. 

Devrim ad›na ö¤rendi¤i-
miz her fley ama her fley bir
devrimcinin mücadelede
kal›c›laflmas› için nedenleri-
nin ço¤alt›lmas› anlam›na
gelmektedir. 

Ne kadar çok nedenimiz
varsa, düflman karfl›s›nda
da o ölçüde güçlüyüz de-
mektir. Bu, sadece düflman
karfl›s›nda güçlü olman›n
ötesinde, devrime katk›m›z›
da ço¤altacakt›r. O halde
hedefimiz devrim için yarar-
l› her fleyin ö¤renilmesi ol-
mal›, ö¤renmeyi sürekli k›l-
mal›y›z. 

Düflman en baflta ideolo-
jik olarak sald›r›yor.

Ve biz unutmamal›y›z ki
savafl esas olarak ideolojile-
rin savafl›d›r. 

Genel kural› asla akl›m›z-
dan ç›kartmamal›y›z; burju-
va ideolojisine karfl›, çürü-
meye karfl›, bireycili¤e karfl›
ZAYIF NOKTALARI GÜÇ-
LEND‹RMEL‹Y‹Z. 

GÜÇLEND‹RMEZSEK SI-
RADANLAfiIRIZ.

SIRADANLAfiIRSAK dev-
rimcilik biter.

Devrimcilik dünyan›n en
güzel ayr›cal›¤›d›r. 

Asla s›radanlaflmamal›y›z.

Dersim Da¤lar›n›n Boran›
Adalet

Halk›n Adaleti, Dersim Da¤lar›n›n Boran›
Gerilla fiehidi Adalet Y›ld›r›m mezar› bafl›nda
an›ld›. 22 Haziran 1996 y›l›nda ‹stanbul, Ka¤›t-
hane'de ilçe DYP binas› bas›ld›¤› eylem s›rada
çat›flmada flehit düflen Adalet Y›ld›r›m 22 Hazi-
ran günü Dersim Halk Cephesi taraf›ndan an›l-
d›. Sayg› duruflunun ard›ndan mezar› bafl›nda
"Dersim'de Do¤an Günefl" türküsü söylendi.
Daha sonra mezar› y›kand› ve mumlar yak›la-
rak karanfiller b›rak›ld›. 

Veli Günefl  An›ld›
Büyük Direniflin flehidi Veli Günefl, Dersim

Halk Cephesi taraf›ndan 17 Haziran tarihinde
Kocakoç Köyü’nde bulunan mezar› bafl›nda
an›ld›. Bir dakikal›k sayg› duruflu yap›ld›ktan
sonra Veli Day›n›n sevdi¤i türküler söylendi.
Daha sonra ise Ümit ‹lter’in Veli Day› için yaz-
d›¤›; “Masala” fliiri okundu. Daha sonra meza-
r› y›kanarak mezar ziyareti sona erdi.

fiadan
Öngel
An›ld›

Ac›payam
Gençlik Derne¤i ve Grup Gün›fl›¤› elemanla-
r› 21 Haziran 2009 Pazar günü Ac›payam'›n
Alaattin kasabas›nda 1992 16-17 Nisan' da
Devrimci Sol'a düzenlenen operasyonda kat-
ledilen, Arif Öngel'in efli, direnifli dimdik
ayakta tutan 11 kifliden biri olan fiadan Ön-
gel'i and›lar.

Saat 14.00'de bafllayan anmada fiadan Ön-
gel'in mezar›na karanfiller konuldu. Ayr›ca
fiadan Öngel'in öldürüldü¤ü apartman›n kap›-
c›s› ve kap›c›n›n eflinin operasyon günü, in-
fazlar› anlat›klar› metin okundu. 

Kap›c›n›n flu sözleri herkesin beynine yer-
leflti sanki: “Beni birçok kez flubeye götürdü-
ler; hep onlar› soruyorlard›. O zaman da ay-
n› fleyleri söyledim; "Sa¤c› olmufllar, solcu ol-
mufllar beni ilgilendirmez, ama ben flunu bili-
rim, çok iyi insanlard›. On bir dairenin hepsi-
ni öldürseniz böyle yanmazd›m. O kadar dü-
rüsttüler ki..." dedim.”

Metin okunduktan sonra Grup Gün›fl›¤› ve
Ac›payam Gençlik Derne¤i'nin söyledi¤i 'Bi-
ze Ölüm Yok' marfl› ile anma sona erdi. 
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Güler Zere’nin serbest
b›rak›lmas› talebiyle baflta
‹stanbul olmak üzere birçok
ilde eylemler yap›l›yor, dev-
rimci tutsak Güler Zere’ye
destek veriliyor. Bas›n
aç›klamalar›§, suç duyurula-
r› yap›l›yor, imzalar toplan›-
yor, radyo programlar›nda
AKP iktidar›n›n Zere’yi bi-
linçli bir flekilde katletmek
istemesine tepki gösteriliyor. 

���

TAYAD’l› Aileler kanser
hastas› olmas›na ra¤men te-
davisi uygun koflullarda ya-
p›lmayan ve serbest b›rak›l-
mas› gerekmesine ra¤men
halen hastanede tutulan Gü-
ler Zere için ‹‹ssttaannbbuull Sultanahmet
Park›’nda bir eylem yapt›. 24 Hazi-
ran günü “Tecrit Öldürüyor Güler
Zere Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n
aç›l›p ve Güler Zere’nin resimleri-
nin tafl›nd›¤› eylemde Ergenekon
davas› tutuklular›n›n en küçük has-
tal›klar›nda tahliyeleri gündeme ge-
lirken devrimci tutsaklar›n hapisha-
nelerde tutulmaya devam edildi¤ini
dile getirildi. 

TAYAD’l› Nagehan Kurt tara-
f›nndan yap›lan aç›klamada “Güler
Zere’nin ölüm s›n›r›na gelmesinin
sorumlusu Adalet Bakanl›¤›, Ceza-
evleri Genel Müdürü, hapishane
idaresidir. Bu nedenle sorumlular
hakk›nda suç duyurusunda bulunu-
yoruz. Bu sorumlular sadece Güler
Zere’nin tedavisini geciktirdikleri
için de¤il ayn› zamanda sa¤l›k ko-
flullar› hapishanede kalmaya uygun
olmad›¤› halde tahliye etmedikleri
için de suçludurlar” denildi.

“Tecrite Son, Güler Zere Serbest
B›rak›ls›n, Güler Zere’ye Özgür-
lük” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde
flair Ruhan Mavruk’ta; “tecrite karfl›
ayd›n sanatç›lar girifliminin bir üye-
si olarak Güler Zere’ye yap›lan›
protesto ediyorum” dedi. Eyleme
ÇHD’li bir grup avukat da destek
verdi.

Aç›klaman›n ard›ndan Mehmet
Güvel, Melek Akgün ve flair Ruhan

Mavruk’tan oluflan bir heyet avuk-
talar ile birlikte Sultanahmet Adli-
yesi’ne giderek; Adalet Bakan› Sa-
dullah Ergin, Cezaevleri Genel Mü-
dürü Nizamettin Kalaman, Elbistan
E Tipi Hapishanesi Müdürü, kurum
savc›s›, kurum hekimi, hapishane
bölük komutan›, Adana Karatafl Ha-
pishanesi Müdürü, kurum hekim ve
hapishane koruma komutan› hak-
k›nda; “Kasten adam öldürmeye te-
flebbüs, hak kullan›m›n› engelleme,
görevi ihmal ve görevi kötüye kul-
lanmak”tan suç duyurusunda bulun-
dular.

���

AAddaannaa TAYAD’l› Aileler 19 Ha-
ziran günü kanser hastas› Güler  Ze-
re ile ilgili bir eylem yaparak ser-
best b›rak›lmas›n› istedi. “Güler Ze-
re Gün Gün Ölüme Gidiyor; Yafla-
mas› ‹çin Senin de Yapaca¤›n Bir
fiey Var! Güler Zere’ye Özgürlük!-
TAYAD’l› Aileler” pankart›n›n aç›l-
d›¤› eylemde ilk sözü alan fiemset-
tin Kalkan; Güler Zere’nin serbest
b›rak›lmas› için yürüttükleri kam-
panya çerçevesinde imza toplad›k-
lar›n› ve her cuma eylem yapacakla-
r›n› belirti. K›ymet Erenler; Güler
Zere’nin 14 y›ld›r  tutuklu oldu¤unu
ve flu anda hapishane koflullar›nda
kanser hastal›¤› ile mücadele etti¤i-
ni söyleyerek “Hapishane koflulla-

r›nda yaflamayan kanser
hastalar›n›n bile yaflama
flanslar›n›n çok az oldu¤u
düflünülürse bu durumda
olan bir tutuklunun yafla-
ma zaman›n› daha da k›-
sad›r. Güler zerenin sa¤-
l›k durumu bu iken tutuk-
lu¤unun sürmesi onu ölü-
me terk etmektir”. Eren-
ler, Güler Zere tahliye
edilene kadar mücadele-

lerini sürdüreceklerini,
sa¤l›k ve yaflam koflul-
lar›n›n takipçisi olacak-
lar›n› belirtti. Adana’da
bulunan hemen hemen
tüm demokratik kurum-
lar›n destekledi¤i eyle-
me 105 kifli kat›ld›. 

Eylemde Güler Zere’nin foto¤-
raflar›n›n yan› s›ra serbest b›rak›l-
mas›n› isteyen dövizler tafl›n›rken
“Hasta tutsaklar serbest b›rak›ls›n,
Güler Zere’ye özgürlük” sloganlar›
at›ld›.

26 Haziran günü TAYAD’l› Ai-
leler bir eylem de Adana Adliyesi
arka giriflinde yapt›. Eylemde ilk
olarak konuflan fiemsettin Kalkan
kampanya hakk›nda bilgi verdi.
Kalkan ayr›ca raporlara ra¤men Gü-
ler Zere’nin tahliye edilmemesinin
sorumlular›n›n Adalet Bakanl›¤›,
savc›l›k ve AKP oldu¤unu söyledi. 

Ard›ndan Adnan Ö¤rü TAYAD
ad›na aç›klama yapt›. Ö¤rü; Güler
Zere’nin flu ana kadar Tabipler Oda-
s› ve Balcal› Hastanesi’nin verdi¤i
raporlarla tahliye edilmesi gerekli
oldu¤unu söyledi. 70 kiflinin kat›l-
d›¤› eylemde “Güler Zere’ye Öz-
gürlük” sloganlar› at›ld›.

Adana’da yay›n yapan Radyo
Dünya’da 18 ve 25 Haziran tarihle-
rinde yap›lan programlarda Güler
Zere ile dayan›flma ça¤r›s› yap›ld›.
18 Haziran günü saat 21.00’de yap›-
lan programa kat›lan fiemsettin Kal-
kan Güler Zere’nin durumunu an-
latt›. ‹HD yönetiminden Osman Ka-
ra telefonla ba¤lanarak Erol Zavar'›
da örnek vererek Güler Zere'nin ser-
best b›rak›lmas› gerekti¤ini, kam-
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panyay› desteklediklerini ve yöne-
tim olarak eylemlere kat›lacaklar›n›
belirtti. 25 Haziran’daki programda
ise toplanan imzalar›n 3 Temmuz
günü Merkez PTT'den gönderilece-
¤inin duyurusu yap›ld›. Radyo Dün-
ya çal›flanlar› da 1 haftad›r radyo-
dan yapt›klar› ça¤r›larla Güler Zere
için herkesi imza toplamaya ça¤›ra-
rak dayan›flmas›n› ifade ediyorlar. 

���

AAnnkkaarr aa’da TAYAD’l› Aileler
20 Haziran günü Güler Zere’nin
serbest b›rak›lmas›n› istedi. K›z›lay
Yüksel Caddesi’nde bir araya gelen
TAYAD’l› Aileler; “ Kanser Hastas›
Güler Zere’ye Özgürlük, 10 Saatlik
Sohbet Hakk› Uygulans›n, Tecrit ‹fl-
kencedir Tecriti Kald›r›n, Adalet
Bakan› Yalan Söylüyor Genelge
Uygulanm›yor” dövizleri ve “Tecrit
Öldürüyor Güler Zere Serbest B›ra-
k›ls›n TAYAD, Sohbet Hakk› Uygu-
lans›n Güler Zere’ye Özgürlük TA-
YAD” pankartlar› açt›. Bayram fia-
hin yapt›¤› aç›klamada; “Adalet Ba-
kanl›¤›’na birkaç yüz metre uzak-
l›kta sohbet hakk›n›n uygulanmad›-
¤›n› bilmeyenlere anlatt›k ama ko-
nunun muhatab› bakanl›k, bu sesi-
mizi duymazdan geldi” geldi diyen
fiahin, Adalet Bakanl›¤›’n›n rande-
vu taleplerine cevap vermedi¤ini
söyledi. Ceza ve Tevkif Evleri Ge-
nel Müdürlü¤ü ile yap›lan görüflme-
de ise ‘Sohbet Genelgesini uygula-
mak önceli¤imiz de¤il’ Denilerek
as›l niyetin tecrit iflkencesini sür-
dürmek oldu¤u itiraf edildi¤ini söy-
leyen fiahin; “Tecrit ‹flkencede Israr
Demektir” dedi.

���

BBuurrssaa TAYAD’l› Aileler, 22 Ha-
ziran günü, Belediye Binas› önünde
(Heykel) eylemlerini yapt›lar.
“Kanser Hastas› Güler Zere’ye Öz-
gürlük-TAYAD’l› Aileler” pankart›-
n›n aç›ld›¤› eylemde, “Güler Zere
Serbest B›rak›ls›n, Hapishanelerde
Tecrite Son, Hapishanelerde ‹flken-
ceye Son” dövizleri ile Güler Zere-
nin resimleri tafl›nd›.

TAYAD’l› Aileler ad›na Yalç›n

Do¤ru yapt›¤› aç›klamada;  “T›bben
tedavisinde olanak bulunmayan ve-
ya uzun sürebilecek birtak›m hasta-
l›klar hükümlünün hayat› için kesin
bir tehlike oluflturuyorsa cezan›n in-
faz› geri b›rak›lacakt›r.” hükmü uy-
gulanmayarak tecritte ›srar edildi¤i
söylendi.”

���

23 Haziran günü HHaattaayy’da yap›-
lan eylemde ise ayn› talep dile geti-
rildi. Eylemde Güney Aslan bir
aç›klama yaparak; “Güler ZERE 10
y›l› aflk›n bir süredir tutukluydu ve
hapishane koflullar›nda flu an kanser
hastal›¤› ile mücadele ediyor. Bas›-
n›, halk›m›z› ve demokratik kitle ör-
gütlerini bu konuya karfl› duyarl› ol-
maya, herkesi Güler Zere’nin ya-
flam hakk›n› savunmaya ça¤›r›yo-
ruz.” dedi.

“Güler Zere Kanser Hastas›d›r,
Güler Zereye Özgürlük” dövizleri
ve “Kanser Hastas› Güler Zere’ye
Özgürlük” pankart› tafl›nd›. ESP’
nin de destek verdi¤i eylemde 300
bildiri da¤›t›ld›. 

���

MMeerrssiinn’de TAYAD’l› Aileler 22
Haziran günü bir eylem yapt›. Mer-
sin Tafl Bina önünde yap›lan eylem
ile Adana Karatafl Hapishanesi’nde
tutuklu bulunan kanser hastas›
“Güler Zere’ye Özgürlük” kampan-
yas› bafllat›ld›.  Eylemde TAYAD’l›
Aileler ad›na Hasan Biber’in oku-
du¤u aç›klamada: “Bizler Güler Ze-
re’nin tahliye edilmesini istiyoruz.
Tahliye edilene kadar bu mücadele-
mizi sürdürecek” dedi. 

���

MMaallaattyyaa’da  TAYAD'l› Aileler
taraf›ndan 26 Haziran günü AKP
önünde yap›lan eylemde AKP’nin
tecritle öldürmeye devam etti¤ine
de¤inildi. Esen Kaya taraf›ndan ya-
p›lan aç›klamada “mevcut hapisha-
ne koflullar›nda ve tecrit alt›nda te-
davisinin yap›lamayaca¤› aç›kken
Güler hala serbest b›rak›lm›yor.
O’na özgürlük hakk›n› vermemek
onu kasten öldürmektir” denildi. 

Say›: 186 17GÜLER ZERE
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u Yaflam› aa¤›r risk aalt›nda!

u Cezaevi kkoflullar›nda bba-
k›m vve ttedavisinin ssa¤l›kl› oola-
rak yyerine ggetirilmesi mmüm-
kün dde¤il.

u ‹yileflinceye kkadar hapis
cezas›n›n iinfaz› eertelenmeli.

Çukurova Üniversitesi T›p Fa-
kültesi Adli T›p Anabilim Dal› tara-
f›ndan 22 Haziran 2009 tarihinde
haz›rlanan kanser hastas› Güler Ze-
re ile ilgili raporda; 

'...Yaflam› a¤›r risk alt›nda…

Cezaevi koflullar›nda bak›m ve
tedavisinin sa¤l›kl› olarak yerine
getirilmesi mümkün de¤il,

‹yileflinceye kadar hapis cezas›-
n›n infaz› ertelenmeli.' deniyor.

Güler Zere hala tutuklu... 

Halk›n Hukuk Bürosu 25 Hazi-
ran günü yapt›¤› bas›n aç›klamas›n-
da, “37 yafl›ndaki politik kad›n hü-
kümlü Güler ZERE, siyasal iktidar
taraf›ndan öldürülmek isteniyor.
Güler ZERE'nin hastal›¤›n›n teflhisi,
tedavisi ve sonras›nda yaflananlar
bunu aç›kl›kla ortaya koymaktad›r”
diyerek Zere’nin, Elbistan Kapal›
Hapishanesi’nde sa¤l›k sorunlar›n›
defalarca kez hapishane idaresine
bildirdi¤ini fakat tedavisi yap›lma-

d›¤› için
has t a l ›¤ ›n
zaman›nda
t e flh i s i n in

engellendi¤ini, Hastal›¤›n›n kanser
olarak teflhisinden sonrada Çukuro-
va Üniversitesi Balcal› Hastanesi’-
ne sevk edilmesine ra¤men mah-
kum ko¤uflunda yer bulunmamas›
ve s›ra gerekçeleriyle tedavisinin
yap›lmayarak kanserin yay›lmas›na
neden olundu¤unu söylediler. 

Ayr›ca, Çukurova Üniversitesi
Adli T›p Ana Bilim Dal› taraf›ndan
verilen rapora ra¤men serbest b›ra-
k›lmad›¤›n› belirttiler. 

Halk›n Hukuk Bürosu Güler Ze-
re için, hhaappiisshhaannee kkooflfluullllaarr››nnddaa ttee--
ddaavviissiinniinn mmüümmkküünn oollmmaadd››¤¤›› vvee
yyaaflflaamm››nn››nn tteehhddiitt aalltt››nnddaa bbuulluunn--
dduu¤¤uu ggeerreekkççeessiiyyllee iinnffaazz››nn››nn eerrttee--
lleennmmeessii ttaalleebbiiyyllee Adana C. Baflsav-
c›l›¤›na baflvuruda bulunuyor, yap›-
lan baflvuru sonucunda Çukurova
Üniversitesi Adli T›p Anabilim Dal›
taraf›ndan 22.06.2009 tarihinde ha-
z›rlanan raporda;

"Evre 4 malign oral kavite karsi-
nomu nedeniyle aa¤¤››rr öözzüürrllüü ssaayy››ll--
dd››¤¤›› YYAAfifiAAMMIINNIINN AA⁄⁄IIRR RR‹‹SSKK
AALLTTIINNDDAA OOLLDDUU⁄⁄UU,, flflaahhss››nn bbiirr
bbaaflflkkaass››nn››nn bbaakk››mm vvee ggöözzeettiimmiinnee
mmuuhhttaaçç oldu¤u,

Radyoterapi de içerecek yo¤un
ve a¤›r bir tedavi gerekebilece¤in-
den bu koflullar›n sa¤lanabilece¤i
bir sa¤l›k kuruluflunda tedavi ihtiya-

c› oldu¤u CCEE--
ZZAAEEVV‹‹ KKOO--
fifiUULLLLAARRIINNDDAA
BBUU BBAAKKIIMM VVEE
TT EE DD AAVV ‹‹ NN ‹‹ NN
SS AA ⁄⁄ LL II KK LL II
OOLLAARRAAKK YYEE--
RR‹‹NNEE GGEETT‹‹--
RR‹‹LLMMEESS‹‹NN‹‹NN
MMÜÜMMKKÜÜNN OOLL--
MMAADDII⁄⁄II,,

Belirtilen nedenlerle ‹‹YY‹‹LLEE--
fifi‹‹NNCCEEYYEE KKAADDAARR HHAAPP‹‹SS CCEE--
ZZAASSII ‹‹NNFFAAZZIINNIINN EERRTTEELLEENN--
MMEESS‹‹NN‹‹NN uuyygguunn olaca¤›…" belir-
tiliyor.

Bu rapor ayn› gün Adana C. Bafl-
savc›l›¤›'na gönderiliyor fakat, buna
ra¤men Güler ZERE serbest b›rak›l-
m›yor.  

Halk›n Hukuk Bürosu yapt›¤›
aç›klamada, ““55227755 SSaayy››ll›› CCeezzaa vvee
GGüüvveennlliikk TTeeddbbiirrlleerriinniinn ‹‹nnffaazz››
HHaakkkk››nnddaakkii KKaannuunn''uunn 1166.. mmaadd--
ddeessii uuyyaarr››nnccaa cceezzaann››nn hhaassttaannee
mmaahhkkûûmm kkoo¤¤uuflfluunnddaa iinnffaazz››,, hhüü--
kküümmllüünnüünn hhaayyaatt›› iiççiinn kkeessiinn bbiirr
tteehhlliikkee oolluuflflttuurruuyyoorrssaa cceezzaann››nn iinn--
ffaazz›› ggeerrii bb››rraakk››llmmaall››dd››rr”” diyor.
Adl› T›p raporuna ra¤men müvek-
killerininin serbest b›rak›lmamas›
halinde ortaya ç›kacak olumsuz so-
nuçlardan baflta Adalet Bakan› ve
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdü-
rü olmak üzere siyasal iktidar›n so-
rumlu olaca¤›n› belirterek halk› bu
ölüme izin vermemek için duyarl›l›-
¤a ça¤›rd›. 

Adli T›p’tan Güler Zere için Rapor: 
Yaflam› Risk Alt›nda

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i Genel Merkezi ve
ÇHD ‹stanbul fiubesi, 25 Haziran 2009 Perflembe günü
yay›nlad›klar› yaz›l› aç›klama ile hasta tutuklular›n ve
Güler Zere'nin derhal serbest b›rak›lmas›n› istedi.

“Bu ülkede engelli ve ciddi sa¤l›k sorunlar› olan
mahkumlara ""AANNCCAAKK ÖÖLLÜÜ BBEEDDEENN‹‹NN BBUU DDUUVVAARR--
LLAARRII AAfifiAABB‹‹LL‹‹RR"" denmektedir” diyen ÇHD, hapisha-
nelerde sa¤l›k sorunlar› yaflayan tutsaklar hakk›nda da
bilgi verdi.  

K›r›klar 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan
kan kanseri hastas› AA.. SSaammeett ÇÇeelliikk, Sincan Kad›n Ka-
pal› Cezaevi’nde tutuklu bulunan AAyyggüüll KKaappççaakk,, Ad›-

yaman E Tipi Kapal› Cezaevi'nde tutuklu bulunan ‹‹ss--
mmeett AAyyaazz, Elaz›¤ E Tipi Kapal› Cezaevinde tutuklu bu-
lunan 85 yafl›ndaki YYuussuuff KKaappllaann, Sincan F Tipi Ce-
zaevi'ndeki, 7 y›ld›r mesane kanseri tedavisi gören ve
bu güne kadar 30'a yak›n ameliyat geçiren EE rrooll ZZaavvaarr,
Bolu F Tipi Cezaevi'ndeki MMuurraatt TTüürrkk,, fifiiirriinn BBoozzaaççaa--
llii,, DDeenniizz GGüüzzeell,, CCeessiimm KKaahhrraammaann,, AAhhmmeett KKaarraammaann,,
ileri derecede Hepatit B hastas› AAllii BBaabbaa AArr››,, ileri de-
recede flizofren, F Tipinde tutulmamas› gerekti¤i yö-
nünde doktor raporu bulunmas›na ra¤men tek kiflilik
hücrede kalan Sincan F Tipi Cezaevi'ndeki MMeessuutt DDee--
nniizz, Siirt E Tipi Kapal› Cezaevi'ndeki kanser hastas›
AAyynnuurr EEppllii,, Gebze M Tipi Cezaevi’nde bulunan 62 ya-
fl›ndaki NNuurree SSiinnccaarr, Antalya L Tipi Cezaevinde belin-
den afla¤›s› felçli ‹‹ssmmaaiill HHaakkkk›› KKaayyaa gibi çok say›da
tutuklu ve hükümlü ölümü bekler durumdad›rlar.

"ANCAK ÖLÜ BEDEN‹N 
BU DUVARLARI AfiAB‹L‹R"
ENGELL‹ VE HASTA MAHKUMLAR ÖZGÜR OLMALIDIR



Bütün hapishane-
lerde tecrit devam
ediyor. Tutsaklar a¤›r
tecrit alt›nda iflkence
görüyorlar. Baflta ya-
flam haklar› olmak
üzere bütün haklar›
gasp ediliyor. Tecrit
koflullar› tutsaklarda
çok çeflitli ve ciddi
sa¤l›k sorunlar› orta-
ya ç›kart›yor. Tedavi-
leri geciktiriliyor ya

da hiç yap›lm›yor. Erken müdahale
edip teflhis konuldu¤unda tedavisi
mümkün olan hastal›klar geciktiril-
di¤i için h›zla ilerliyor, tedavisi
mümkün olmayan bir hale dönüflü-
yor.

F Tipleri aç›ld›¤›ndan beri uzun
süreli tecritten dolay› çok say›da
tutsak, tedavisi hapishane koflulla-
r›nda mümkün olmayan hastal›klara
yakaland›. Bu nedenden dolay› yyaa-
flflaamm››nn›› yyiittiirreenn 330066 ttuuttuukklluu vvee hhüü-
kküümmllüü,, bu sorunun ne kadar ciddi

oldu¤unu göstermektedir.

Devlet, tutsaklar›n sa¤l›k prob-
lemlerini de tutsaklar› teslim alma-
n›n bir aarraacc›› oollaarraakk kkuullllaann››yyoorr..
Teslim alam›yorsa ölüme terkede-
rek sseessssiizz iimmhhaa ediyor. 306 tutuklu-
lun ölümünün baflka türlü izah› ola-
maz. 14 y›ld›r tutuklu olan ve tecri-
tin kanser etti¤i Güler Zere’nin te-
davisi karfl›s›nda devletin tutumu
bunun kan›t›r. 

Güler’in tedavisi zaman›nda ya-
p›lmad›¤› için hastal›¤› h›zla ilerle-
mifltir. Güler Zere’nin tedavisi tut-
sakl›k koflullar›nda mümkün de¤il-
dir. Bu durumdaki tutsa¤›n Ceza ‹n-
faz Yasas›’na göre de tahliye edil-
mesi gerekmektedir. Fakat faflizm
kendi yasalar›na da uymuyor. ‹nti-
kam mant›¤›yla tutsaklar› imhaya
devam ediyor. 

Bütün bunlar›n sorumlusu AKP
iktidar›d›r. AKP, tam bir riyakarl›k
içinde tecrit politikalar›n› sürdür-
mektedir. Tutsaklar›n tedavisini
yapmayarak katletmektedir. 

AKP, kendine düflen görevi ya-
p›yor, öldürüyor. Çünkü AKP dev-
rimcilerin de, halk›n da düflman›d›r. 

AKP’nin tutsaklar› sessiz imha
politikas›n› ancak bizler bofla ç›kar-
tabiliriz. Güler Zereler’i katletmele-
rini tecrit politikalar›na karfl› ç›ka-
rak engelleyebiliriz. Tecrite karfl›
mücadele, ilerici, devrimci, demok-
rat tüm kurumlar›n görevidir.

F Tiplerinde tutsaklara yönelik
yaflanan tüm sald›r›lar kendine ileri-
ciyim, demokrat›m, devrimciyim
diyen herkesin sorunudur. Demok-
ratik kitle örgütleri, bbuu ssoorruunn bbiizziimm
ggüünnddeemmiimmiizz ddee¤¤iillddiirr dememelidir.
Tecrit tüm halka karfl› yap›lm›fl bir
sald›r›d›r. HHiiçç kkiimmsseenniinn hhaappiisshhaa-
nneelleerrddeekkii ssoorruunnllaarr›› kkeennddii dd››flfl››nnddaa
ggöörrmmee hhaakkkk›› yyookkttuurr.. Tutsaklar›n
sa¤l›k hakk›, yaflama hakk› için mü-
cadele etmek demokratik mücadele-
nin bir parças›d›r.

AKP, tecrit politikalar›yla ööll-
ddüürrmmeekk,, biz ise yyaaflflaattmmaakk istiyo-
ruz. 9 y›ld›r tecrite karfl› mücadele
eden, bedeller ödeyen, flehitler ve-
ren tutsaklar›m›za sahip ç›kmak,
onlara karfl› en büyük sorumlulu¤u-
muzdur. Hapishanelerde yaflanacak
yeni ölümleri engellemek için tecri-
te karfl› mücadeleyi yükseltelim. 
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Demokratik Kitle Örgütleri, Ayd›nlar, 
‹lericiler, Demokratlar, Devrimciler! 
Ölümlere ‹zin Vermeyelim! 

Yurtkuran’› yaz›p, Zere’yi
yazamayan eller

Can Dündar 23 May›s tarihli Milliyet’teki 
köfle yaz›s›na “Vicdan Kanseri” bafll›¤›n› at-

m›flt› ve ““MMiilllliiyyeett üüçç ggüünnddüürr bbiirr iinnssaannll››kk kkaavv--
ggaass›› vveerriiyyoorr..”” diye devam ediyordu yaz›s›na.

Milliyet’in üç gündür verdi¤i insanl›k kav-
gas›, Yurtkuran için yapt›¤› manfletler ve ha-
berlerdi. 

Bekir Coflkun da flöyle yazd› bir sonraki
gün:
“Bir hasta yata¤›nda... günlerimin say›l› ol-

du¤unu hissetti¤imde... vedalaflma zaman›n›n gel-
mekte oldu¤unu doktorlar söyledi¤inde... 

Yan›ma hayat arkadafl›m› isterim...” (Hürriyet, 24
Haziran 2009)

Güler Zereler’in sevdikleri yok mu? Erol Zavar-
lar’›n hayat arkadafllar› yok mu?

Niye onlar› yazmaz Bekir Coflkunlar?
Can Dündar ve Bekir Coflkun, Yurtkuran’› tahliye

edilmemesi ve bunun karfl›s›ndaki sessizli¤i, ““hhaabbiiss

vviiccddaann kkaannsseerrii”” diye adland›r›yorlar. 
Coflkun ve Dündar, kendi vicdanlar›na da baks›nlar

bakal›m, o kanserin nas›l yumru yumru kendi vicdan-
lar›n› iflgal etti¤ini göreceklerdir. 

Devam ediyor Bekir Coflkun: “Söyler misiniz: O
‘suçu kan›tlan›ncaya kadar kimse suçlu de¤ildir’i
unutup, bu kadar m› a¤›r olur ceza?.. Vicdan!..”

Söyleyelim:
‘Suçu kan›tlan›ncaya kadar kimse suçlu de¤ildir’ di-

ye bir hukuk ilkesi bu ülkede hiçbir zaman yürürlükte
olmad›. Sizin bir demokrasi oldu¤unu iddia etti¤iniz bu
sistemde, hukuk hiçbir zaman egemen olmad›. 

Siz oldu¤unu zannettiniz. 
O yüzden de hapishanelerde, F Tiplerinde “henüz

suçu kan›tlanmam›fl” insanlara yap›lan zulümleri, ezi-
yeti, keyfilikleri, onlarca y›ll›k hapis cezalar›n› ya gör-
mezden geldiniz, ya görüp onay verdiniz. 

Düzende, Zereler’i yazmak, onlar›n düflüncelerini
savunmak bir yana, haklar›n› savunmak da, bedel isti-
yor. Ve siz düzen içi statükolar›n›zda o bedelleri asla
göze alamad›¤›n›z için, Zereler’i yazmaya da eliniz
varm›yor. 

AKP TUTSAKLARI ÖLDÜRMEYE DEVAM ED‹YOR
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Ülkemizde belli kesimler Erge-
nekon davas›yla birlikte insan hak-
lar› ihlallerini ve hapishaneler ger-
çe¤ini keflfettiler. 

Aramalar›n, ev bask›nlar›n›n,
gözalt›lar›n ne kadar kaba hukuk-
suz, keyfi oldu¤unu keflfettiler. 

Oysa bunlar 60 y›ld›r faflizmin
ülkemizdeki sürekli var olan de¤i-
flik uygulamalar›yd›. Fakat sadece
devrimcilere ve vatanseverlere kar-
fl› uyguland›¤› için onlar bunun far-
k›nda de¤ildi veyahut görmezden
geliyorlard›.

Milliyet Gazetesi, görmezden
geldi¤i bu uygulamalar, “kendi s›n›-
f›ndan” birine yönelince, 20 Hazi-
ran günü, bu haks›z, bu keyfi uygu-
lamay› manfletine ç›kard›. 21-22
Haziran günlerinde de bu konudaki
yay›n›n› sürdürdü. 

Ergenekon san›klar›ndan eski
Uluda¤ Üniversitesi Rektörü Mus-
tafa Yurtkuran a¤›r hastayd› ve oli-
garflinin yarg›s›, hapishane idaresi
onu göz göre göre ölüme terkedi-
yordu.. 

10 Mart 2009’da, henüz d›flar›-
dayken testis kanserinden ameliyat
olan Yurtkuran, 17 Nisan 2009 tari-
hinde tutuklan›yor. Haseki E¤itim
ve Araflt›rma Hastanesi’nde tedavi
gören Yurtkuran’a baypas ameliyat›
yap›lmas› gerekti¤i ve kanser nede-
niyle radyoterapi uygulanmamas›-
n›n hayati tehlike yaratt›¤›na dair
rapor veriliyor. 

Bu rapor üzerine, Yurtkuran’›n
avukatlar› üç kez tahliye talebinde
bulunuyorlar. Fakat tahliye talebi,
“Kuvvetli suç flüphesini gösterir
bulgular ve soruflturman›n henüz
tamamlanmam›fl olmas›” gerekçe-
siyle reddediliyor. 

‹flte bu olay› ele alan Milliyet, 20
Haziran günkü nüshas›nda ““EEsskkii
RReekkttöörr PP rrooff.. YYuurrttkkuurraann’’››nn yyaaflflaamm
hhaakkkk›› iihhllaall eeddiillddii””,, ““SS‹‹LL‹‹VVRR‹‹’’DDEE
KKAANNSSEERR CCEEZZAASSII”” diye manflet

att›. Haberin devam›nda ““YYaarrgg››llaann--
mmaaddaann ööllüümmee mmaahhkkuumm eeddiillddii””,,
““EErrggeenneekkoonn’’ddaa kkaannsseerr cceezzaass››”” gi-
bi bafll›klar kullan›lm›flt›. 

Söylenenler yanl›fl m›? Hay›r.
Özellikle F Tipi hapishaneler aç›ld›-
¤›ndan beri, hasta tutsaklar›n hücre-
lerde, tecrit alt›nda kendi kaderine
terkedilmesi, tedavilerinin çok çe-
flitli dayatmalarla engellenmesi, sü-
rekli bir politikad›r. F Tipleri aç›ld›-
¤› 2000-2009 y›llar› aras›nda bu po-
litikalar sonucunda 330066 tutsak yafla-
m›n› yitirdi. ÜÜççyyüüzzaalltt›› ööllüümm!! F Tip-
lerinde tutsaklar›n tedavilerinin en-
gellenerek öldürülmesi adeta sseessssiizz
iimmhhaayyaa dönüflmüfltür. 

Bu yüzden Milliyet’in bafll›klar›
bir do¤ruyu dile getiriyor; fakat o
manfletlerde, o bafll›klarda yanl›fl
olan bir fley var. Yanl›fl olan, soru-
nun sadece Ergenekon san›klar›yla
s›n›rl› gibi sunulmas›d›r. Milliyet’in
bu konuda günlerce sürdürdü¤ü ha-
berlerine bak›ld›¤›nda gözüken bu-
dur. 

Yurtkuran’la ayn› durumda olan
yüzlerce tutuklu var. Tedavileri en-
gellendi¤i için yaflam›n› yitiren bir
çok tutuklu var. Sadece son bir ay
içinde Mersin’de, Tekirda¤ F Tipin-
de tedavileri yyaapp››llmmaadd››¤¤››,, hatta eenn--
ggeelllleennddii¤¤ii için pefl pefle yaflanan iki
ölüm var. Geçirdi¤i 17 kanser ame-
liyat›na ra¤men ›srarla tahliye edil-
meyen Erol Zavar var. Balcal› Has-
tanesi’nde kanserin vücudunu h›zla
tahrip etti¤i Güler Zere var. 

Güler Zere'nin hastal›¤›n›n da,

teflhis ve tedavisinin geciktirilmesi-
nin ve engellenmesinin de as›l ne-
deni, tteeccrriitt ppoolliittiikkaallaarr››dd››rr.. 

Zere’nin hastal›¤›n›n geç teflhis
edilmesi ve tedavisine de zaman›n-
da bafllamamas› sonucu, hastal›¤›
h›zla ilerlemifltir. 

- ‹lk belirtiler ortaya ç›kt›¤›nda
hapishane doktoruna gösterilmesine
ra¤men Güler Zere tam iki ay bo-
yunca oyalanm›flt›r. Bu süre içinde
a¤›z›nda ç›kan yaralardan dolay›
beslenme sorunu yaflayan Zere’ye
s›v› yiyeceklerden oluflan diyet uy-
gulanmas› için iizziinn vveerriillmmeemmiiflfl ve
hastal›¤›n k›sa sürede ilerlemesine
neden olmufllard›r. 

- Uzun u¤rafllar sonucunda iki ay
sonra hastaneye sevk edilebilmifl
ancak ""ss››rraa bbuulluunnmmaammaass››"",,""mmaahh--
kkuumm kkoo¤¤uuflfluunnddaa yyeerr oollmmaammaass››""
gerekçeleriyle tteeddaavviiyyee bbaaflflllaannmmaa--
yy››pp tümörün baflka bölgelere yay›l-
mas› izlenmifltir. 

Yurtkuran’›n karfl› karfl›ya kald›-
¤› haks›z uygulamalar› manflete ç›-
karanlar, bunlar› yine görmezlikten
geliyorlar. 

““SSiilliivvrrii’’ddee kkaannsseerr cceezzaass››”” gibi
bir manfleti, Milliyet gazetesinin at-
mas› da son derece çarp›c›d›r. ÇÇaarr--
pp››cc››ll››kk;; “Silivri’de kanser cezas›”
manfletiyle, yine Milliyet’in ““SSaahhttee
OOrruuçç KKaannll›› ‹‹ffttaarr”” manfletini yanya-
na koyunca ortaya ç›kar. Milliyet’in
manfletine tafl›d›¤› bu haber bir so-
nuçtur. Bu sonuç, F Tipi hapishane-
lerin yap›lmas›na verilen deste¤in
sonucudur. 19-22 Aral›k katliam›na
ve o katliamdan itibaren uygulan-
maya bafllanan TECR‹T POL‹T‹-
KASINA verilen deste¤in sonucu-
dur. Dolay›s›yla, bu uygulamalara
Milliyet ve onun gibiler çanak tut-
mufltur. 

‘‘TTaaaammmmüüddeenn’’ CCiinnaayyeettlleerr
Eski bir kavram olan “taammü-

den”, hukukta, bir eylemin, iflin

EErrggeenneekkoonn TTuuttuukklluussuu YYuurrttkkuurraann 
vvee DDeevvrriimmccii TTuuttssaakk ZZeerree......

YYuurrttkkuurraannllaarr’’››nn,,
ZZaavvaarrllaarr’’››nn vvee ZZeerreelleerr’’iinn

tteeddaavviissii yyaapp››llmmaayyaarraakk
ööllüümmee tteerrkkeeddiillmmeessiinnddee,, 

““SSaahhttee OOrruuçç KKaannll›› ‹‹ffttaarr””
mmaannflfleettii aattaannllaarr››nn ddaa
bbüüyyüükk ssoorruummlluulluu¤¤uu

vvaarrdd››rr......



kkaasstteenn,, ppllaannll›› olarak yap›l-
mas›n› dile getirir. Oligarfli-
nin hasta tutuklular karfl›s›n-
daki bu politikas› da, flu veya
bu hapishane idaresinin veya
doktorlar›n ihmaliyle ortaya
ç›kan tekil olaylar de¤ildir;
kas›tl›, planl› bir politika söz konu-
sudur. TTB Baflkan› Gencay Gür-
soy Yurtkuran’›n tedavisinin engel-
lenmesiyle ilgili olarak flunlar› söy-
lüyor: ““cciiddddii bbiirr iinnssaann hhaakkllaarr›› iihh--
llaallii.. TT››bbbbii oollaarraakk kkaannsseerr oolldduu¤¤uu
kkeessiinnlleeflfleenn bbiirr kkiiflfliinniinn tteeddaavviissiinniinn
eennggeelllleennmmeessii,, ttaaaammmmüüddeenn aaddaamm
ööllddüürrmmeekk ssaayy››ll››rr..””

Gürsoy, oligarflinin hapishanele-
rinde hastalara karfl› tak›n›lan tavr›n
hukuken ad›n› koyuyor. Devlet do-
kuz y›l tecrit politikalar›yla taam-
müden adam öldürmektedir. Bu bir
iddia de¤ildir. 306 tutuklu ve hü-
kümlünün ölümü bunun ispat›d›r. 

Eski A‹HM yarg›c› emekli Bü-
yükelçi R›za Türmen: ““KKaannsseerr ttee--
ddaavviissii ss››rraass››nnddaa rraaddyyootteerraappii ggöörr--
mmeessii ggeerreekkeenn bbiirr hhaassttaa ttuuttuukkssuuzz
oollaarraakk yyaarrgg››llaannmmaall››dd››rr..”” diyor. Fa-
kat devlet ne doktor raporlar›na ba-
k›yor, ne imzalad›¤› uluslararas›
sözleflmelere uyuyor, ne de kendi
yasalar›n› uyguluyor. 

MMeesseellaa 55227755 SSaayy››ll›› CCeezzaa vvee
GGüüvveennlliikk TTeeddbbiirrlleerriinniinn ‹‹nnffaazz››
HHaakkkk››nnddaakkii KKaannuunn’’uunn 1166.. mmaadd--
ddeessii ddiiyyoorr kkii,, cceezzaann››nn aammaacc›› dd››flfl››nn--
ddaa eettkkii yyaarraattaabbiilleeccee¤¤ii aannllaaflfl››llaann
hhaalllleerrddee iinnffaazz›› ggeerrii bb››rraakk››ll››rr..

Yine Galatasaray Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Köksal
Bayraktar, Yurtkuran’›n durumu
için ““RRaappoorrllaarr ggrriipp oolldduu¤¤uunnaa ddaaiirr
rraappoorrllaarr ddee¤¤iill,, kkaannsseerr rraappoorruu.. BBööyy--
llee bbiirr kkiiflfliiyyii cceezzaaeevvii kkooflfluullllaarr››nnddaa
ttuuttmmaakk BBMM vvee AAvvrruuppaa KKoonnsseeyyii ssöözz--
lleeflflmmeelleerriinnee aayykk››rr››..”” diyor.

Güler ZERE’nin de Yurtku-
ran’n›n da, hapishanelerde sessiz
imhaya terkedilmifl daha yüzlerce
tutuklunun hastal›¤› bu türdendir. 

Tedavilerinin yap›labilmesi için
tahliyeleri zorunludur. Ancak bu zo-
runlulu¤a karfl›n, bugüne kadar bu
yönde yap›lan baflvurular genellikle
reddedilmektedir. 

Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflme-
si’ne göre, devlet tutuklular›n sa¤l›-
¤› ile ilgili önlemleri almakla, gere-
ken tedaviyi ve ilaçlar› sa¤lamakla,
yükümlü. Devletin bu yükümlülük-
lerini yerine getirmemesi, sözlefl-
menin, iiflflkkeennccee vvee kkööttüü mmuuaammeelleeyyii
yyaassaakkllaayyaann 33.. mmaaddddeessiinniinn iihhllaallii
olarak de¤erlendiriliyor. 

Yani aç›kças› fludur; devletin bir
tutuklunun tedavisini yapmay›p,
onu ölüm terketmesi bir iflkencedir.

F Tiplerinde tüm uygulamalarda
oldu¤u gibi tutuklular›n sa¤l›k so-
runlar›nda tedavileri geciktirilerek
ya da hiç yap›lmayarak, tutsaklar›n
teslim al›nmas› için kullan›lmakta-
d›r. Y›llard›r bahsetti¤imiz tutsakla-
r›n sseessssiizz iimmhhaass›› bu mant›¤›n sonu-
cu olarak flekillenmektedir. Devlet
için onlar ““tteerröörriisstt””tir, ““ssuuççlluu””dur. 

Tecrite karfl› süren büyük direnifl
boyunca direnifli bitirmek için dev-
lete kiflili¤ini, meslek onurunu sat-
m›fl baz› doktorlar arac›l›¤›yla yap-
t›klar› bunun en somut örne¤idir. O
süreçte t›p bilimi, tutsaklar›n direni-
flini bitirmenin, teslim alman›n bir
arac› olarak kullan›lm›flt›r. Tutsak-
lara zorla serum tak›p gerekenden
fazla serum vererek yüzlerce tutsak
sakat b›rak›lm›flt›r. 

Bunlar›n da ötesinde tecritin

kendisi
z a t e n
bafll› ba-
fl › n a
ölüm de-
m e k t i r .
Uzun süre
tecrit koflul-
lar›nda ka-
lan tutsaklar

yavafl yavafl öldü-
rülmektedir F tiplerinde. 

Vatan’dan Güngör Mengi, Yurt-
kuran’la ilgili yazd›¤› ““MMeerrhhaammeett
ööllmmeessiinn”” bafll›kl› yaz›s›nda “Tutuk-
lama kararlar› bizde adeta peflin çek-
tirilen ceza gibi kullan›l›yor” diyor. 

Do¤rudur ve bu da özellikle y›l-
lard›r devrimcilere karfl› uygulanan
sürekli bir politikad›r.

Bütün bunlar bilinmeyen uygu-
lamalar da de¤ildir. Bu ülkede gaze-
telerde yaz› yazan tüm yazarlar›n
önünde hapishanelerdeki uygula-
malara iliflkin onlarca dosyan›n,
broflürün, tutsak mektuplar›n›n ol-
du¤unu biliyoruz. 

Fakat bugüne kadar burjuva ba-
s›n›n köfle yazarlar› bu gerçekleri
dile getirmek bir yana, tecrit politi-
kalar›n›n bir numaral› destekçileri
olmufllard›r. 

Bugün hala Ergenekon san›¤›
Yurtkuran için günlerce manfletler
at›p sayfalarca yaz›p da  ayn› zaman
içinde ayn› durumda olan Güler Zere
için hiçbir fley yaz›lmamas› burjuva
bas›n yay›n›n devletin tecrit politika-
lar›yla sessiz imhas›na verdi¤i deste-
¤in sürdü¤ünü göstermektedir. 

Sadece Silivri Hapishanesi’nde
Ergenekon san›klar›na uygulanm›-
yor ““kkaannsseerr cceezzaass››..”” Elbistan’da,
Mersin’de, Tekirda¤’da, Sincan’da,
Diyarbak›r’da, Edirne’de... Türki-
ye’nin tüm hapishanelerinde tutuk-
lular tedavileri engellenerek sistem-
li bir politikayla imha ediliyor. 

E¤er bugün Yurtkuran’›n bafl›na
gelenlerin yaflanmas›n› istemiyorsa-
n›z, önce devletin bu hapishane po-
litikalar›na karfl› ç›kmal›s›n›z. Tut-
saklar› kanser eden tecrit uygulama-
lar›na karfl› ç›kmal›s›n›z.

Say›: 186 21GÜLER ZERE

BBuuggüünn hhaallaa
EErrggeenneekkoonn ssaann››¤¤››

YYuurrttkkuurraann iiççiinn ggüünnlleerrccee
mmaannflfleettlleerr aatt››pp ssaayyffaallaarrccaa

yyaazz››pp ddaa aayynn››  zzaammaann
iiççiinnddee aayynn›› dduurruummddaa oollaann
GGüülleerr ZZeerree iiççiinn hhiiççbbiirr flfleeyy

yyaazz››llmmaammaass›› bbuurrjjuuvvaa
bbaass››nn yyaayy››nn››nn ddeevvlleettiinn

tteeccrriitt ppoolliittiikkaallaarr››yyllaa sseessssiizz
iimmhhaass››nnaa vveerrddii¤¤ii ddeessttee¤¤iinn

ssüürrddüü¤¤üünnüü
ggöösstteerrmmeekktteeddiirr.. 



‹srail Baflbakan› Benyamin Ne-
tanyahu’nun 14 Haziran günü yapt›-
¤› konuflma, baflta ABD ve AB em-
peryalistleri olmak üzere çeflitli
çevreler taraf›ndan bir Filistin Dev-
leti’nin kurulmas› ve Filistin’in ba-
¤›ms›zl›¤›n›n tan›nmas› olarak su-
nuldu. 

Amerika ad›na yap›lan aç›kla-
mada, bu çözümün, “hheemm ‹‹ssrraaiill''iinn
ggüüvveennllii¤¤iinnii,, hheemm ddee FFiilliissttiinn''iinn yyaa--
flflaayyaabbiilleecceekk bbiirr ddeevvlleettee iilliiflflkkiinn mmeeflfl--
rruu eemmeelllleerriinniinn ggeerrççeekklleeflflmmeessiinnii
ssaa¤¤llaayyaabbiilleeccee¤¤ii””,, bu anlamda da
Netanyahu'nun aç›klamas›n›n mem-
nuniyetle karfl›land›¤› belirtildi. 

Obama’n›n bu “çözüm”ü men-
nuniyetle karfl›lamas› da gösteriyor
ki, plan Amerikan emperyalizminin
masas›nda haz›rlanm›flt›r ve Orta-
do¤u politikalar›n›n bir parças›d›r. 

Avrupa Birli¤i ad›na dönem bafl-
kan› taraf›ndan yap›lan aç›klamada
flöyle denildi; ““NNeettaannyyaahhuu’’nnuunn bbiirr
FFiilliissttiinn ddeevvlleettiinnddeenn bbaahhsseettmmeessiinnii
oolluummlluu kkaarrflfl››ll››yyoorruuzz.. BBuu oorraaddaakkii
mmeevvccuutt FFiilliissttiinn ddeevvlleettiinniinn ddee kkaabbuu--
llüüddüürr”” Bu aç›klama da göstermek-
tedir ki bu paket konusunda emper-
yalistler hemfikirdir. 

O zaman bu durumda flu soruyu
sorabiliriz; emperyalistlerin bu güne
kadar dünyan›n herhangi bir yerinde
halklar›n yarar›na bir politikas›n›n
oldu¤u görülmüfl müdür? Ulusal ba-
¤›ms›zl›k mücadelesi veren bir hal-
k›n mücadelesini destekledi¤i görül-
müfl müdür? Bugüne kadar halklar›n
ba¤›ms›zl›k mücadelesini kanla,
vahfletle, darbelerle bast›rmaya çal›-
flan, ülkeleri iflgal eden emperyalist-
ler de¤il mi? Irak’›, Afganistan’› ifl-
gal eden onlar de¤il mi? Filistin’in
iflgalinin, y›llarca ak›t›lan kan›n ar-
kas›ndaki güç onlar de¤il mi?

Emperyalizmin bu kanl› tarihi
ortada dururken, bir Filistin Devle-
ti’ni, hem de BBAA⁄⁄IIMMSSIIZZ bir Filis-
tin Devleti’ni desteklemesi bir çe-
liflki de¤il mi?

ÇÇeelliiflflkkii oolluupp oollmmaadd››¤¤››nn›› ggöörr--
mmeekk iiççiinn,, NNeettaannyyaahhuu’’nnuunn ““ççöözzüümm
öönneerriissii””nniinn aayyrr››nntt››llaarr››nnaa bbaakk››ll--
mmaall››dd››rr.. 

Netanyahu, “kkoommflfluummuuzz FFiilliissttiinn
vvee bbeenn öönnkkooflfluullssuuzz vvee ddeerrhhaall ggöörrüüflfl--
mmeelleerree bbaaflflllaayyaall››mm”” derken, iki ko-
flul öne sürüyor:

BBiirriinnccii kkooflfluull olarak ““Filistinli-
ler aç›kça ‹srail’i bir Yahudi devleti
olarak tan›mal›” diyor. Yani Filistin
halk›ndan vatanlar›n›n ellerinden
al›nm›fl olmas›na ses ç›kartmamala-
r›n› istiyor.

Bu koflulu “hakl›” göstemek için
de daha sorunu ortaya koyarken Fi-
listin sorununun tarihsel nedenini
çarp›t›yor: ““BBuu ççaatt››flflmmaann››nn aalltt››nnddaa--
kkii bbaassiitt ggeerrççeekk YYaahhuuddii hhaallkk››nn››nn ttaa--
rriihhsseell aannaayyuurrttllaarr››nnddaakkii hhaakkkk›› oollaann
ddeevvlleettii ttaann››mmaammaakktt››rr..””

Filistin sorununun Siyonist iflgal
sonucu ortaya ç›kt›¤›n› inkar ederek
soruna yaklaflan bir bak›fl aç›s›n›n
herhangi bir çözümümün olmas›
mümkün de¤ildir elbette. 

‹‹kkiinnccii kkooflfluull oollaarraakk;; ““Filistin
kontrolündeki bölge aasskkeerrddeenn aarr››nn--
dd››rr››llmmaall››”” diyerek Filistin için nas›l
bir devlet ve ba¤›ms›zl›k istedi¤ini
ortaya koyuyor. 

Bu kadarla da s›n›rl› de¤il Siyo-
nizmin “ba¤›ms›z devlet” koflullar›.

SSiillaahhss››zz,, iirraaddeessiizz,, 
ddeevvlleett oollmmaayyaann bbiirr ddeevvlleett 
öönneerriilliiyyoorr

Koflullar› s›ralamaya devam edi-
yor Netanyahu:

- Dünyan›n çeflitli ülkelerinde
yaflamak zorunda kalan 55 mmiillyyoonn
civar›nda Filistinli mültecinin geri
dönüflüne asla izin verilmeyecek.
Yani güya Filistin devleti kurulacak
ama milyonlarca Filistinli yine vvaa--
ttaannss››zz vvee ddeevvlleettssiizz kalacak. 

- ‹srail iflgal etti¤i Do¤u Ku-
düs’ten çekilmeyecek ve KKuuddüüss’’üünn
ttaammaamm›› ‹srail’in kontrolünde kala-

cak.

-  Hava sahas›
‹srail’in denetiminde olacak. 

Bunlar karfl›l›¤›nda ise Filis-
tin’in devlet kurma hakk› kabul edi-
lecek. “Ba¤›ms›zl›¤›n” simgesi ola-
rak bir bayra¤› ve milli marfl› olacak. 

-- PPaarrççaallaannmm››flfl bbiirr ttoopprraakk,,

-- DDuuvvaarrllaarrllaa kkuuflflaatt››llmm››flfl bbiirr üüllkkee

-- SSiillaahhll›› kkuuvvvveettlleerrii oollmmaayyaann
bbiirr ddeevvlleett......

Netanyahu’nun kabul etti¤i dev-
let, böyle bir devlettir. Alabildi¤ine
küçültülmüfl topraklarda Filistin
halk› ikiye bölünmüfl, direndi¤i için
g›da ambargosuyla, açl›kla kuflat›l-
m›fl, oda yetmeyip beton duvarlar
örülmüfl etraflar›na. Bask›lar›n ifl-
kencelerin, katliamlar›n her türlüsü
reva görülen bir halk. 

BBööyyllee bbiirr ddeevvlleett nnee kkaaddaarr ddeevv--
lleettttiirr??

Filistinli Milletvekili Mustafa
Barguti bu soruya flu çevab› veri-
yor: “NNeettaannyyaahhuu kkaayynnaakkllaarr,, ss››nn››rr--
llaarr vvee ttoopprraakkllaarr üüzzeerriinnddee hhiiççbbiirr
eeggeemmeennllii¤¤ii oollmmaayyaann,, ggeettttoo ttaarrzz››nnddaa
bbiirr FFiilliissttiinn ddeevvlleettii iissttiiyyoorr.. Netanya-
hu devlet sözcü¤ünü sadece dünya-
y› kand›rmak için kulland›.”

Klasik bir devletin kkeennddiinnii ssaa--
vvuunnmmaa hhaakkkk›› vard›r. Bunun için de
bir silahl› kuvvetlere sahip olmak en
az›ndan mevcut koflullarda bir dev-
let için olmazsa olmazd›r. Oysa,
ABD ve ‹srail’in bu plan› kendi or-
dusu olan ba¤›ms›z bir devletin ku-
rulmas›ndan çok, ba¤›ms›zl›k için
direnen, silahl› mücadele veren bir
halk› teslim almay› hedeflemektedir. 

Emperyalistler ve Netanyahu,
“‹ki halk›n özgürce yan yana” yafla-
mas›ndan bahsediyor. ‹srail dünya-
n›n en güçlü silahlar›na sahip olur-
ken, Filistin’in kendini savunabile-
ce¤i ne bir silah ne bir asker, hiçbir
gücünün olmamas› isteniyor. Bu na-
s›l “özgürce yan yana” yaflama? 

‹‹kkiinncciissii;; bir devlet topraklar›

ÇÖZÜM PAKETLER‹ ALTINDA G‹ZLENEN 

TASF‹YE PLANLARI
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üzerindeki hükümranl›k hak-
k›yla, hava sahas›na ve varsa
karasular› üzerindeki egemenlik
haklar›yla tan›mlan›r. Çözüm
paketinin öngördü¤ü Filistin
devletinin bu haklar› da olma-
yacakt›r. O zaman buna nas›l bir
devlet denilecek? 

YYeennii--ssöömmüürrggee bbiirr
FFiilliissttiinn iissttiiyyoorrllaarr

Dayat›lan, karakteristik bir yeni-
sömürgecilik biçimidir. Bugün Fi-
listin de, bayrak ve milli marfl›n em-
peryalist iflgali, ba¤›ml›l›¤› gizle-
menin bir arac› haline getirildi¤i ye-
ni-sömürgecilik a¤› içine çekilmeye
çal›fl›l›yor. 

“Filistinlileri yönetmek, bayra-
¤›m›z ya da kültürümüzü onlara da-
yatmak istemiyoruz. Bar›fl için gö-
rüflüm, bu küçük topraklarda iki
halk›n da özgürce, yan yana ve kar-
fl›l›kl› sayg›yla yaflamalar› gerekti¤i
yönündedir. Her birinin kendi ulu-
sal marfl›, kendi bayra¤› ve kendi
hükümeti olacak” diyor Netanyahu.
Bayrak ve milli marfl olunca Filistin
devleti de kurulmufl, ba¤›ms›zl›¤›
sa¤lanm›fl oluyor.(!)

17 Haziran tarihli Yeni fiafak
““NNeettaannyyaahhuu FFiilliissttiinn’’iinn bbaa¤¤››mmss››zzll››--
¤¤››nn›› kkaabbuull eettttii”” fleklinde bafll›k at-
m›flt›. Böyle bir devlet ne kadar ba-
¤›ms›z olabilir?

Günümüzün dünyas›nda mevcut
devletler ikiye ayr›l›r. BBiirr;; emper-
yalistler ve emperyalizmin deneti-

mindeki ülkeler. ‹‹kkii;; Emperyaliz-
min denetimi d›fl›nda olan ve olma-
ya çal›flan ülkeler. 

Silahl› kuvvetlerine sahip olma-
yan, silahs›zland›r›lm›fl bir devlet
emperyalizm karfl›s›nda ba¤›ms›z
olamaz. 

Emperyalizmin benzer sorunlar
için yani ddeevvlleettssiizz b›rak›lm›fl halk-
lar›n devletlefltirilmesi, topraklar›
ilhak edilmifl halklar›n ulusal soru-
nunun çözümü için ortaya koydu¤u
tüm “çözüm paketleri”nin niteli¤i
budur. Bu paketlerin bbiirriinnccii temel
özelli¤i direnen güçlerin tasfiyesi-
dir. BBiirr ddii¤¤eerr özelli¤i ise flu veya bu
flekilde mevcut statüyü sürdürmek

istemesidir. 

Emperyalistlerin Filistin soru-
nundan Kürt sorununa, Kosova
sorunundan, Tamil sorununa ka-
dar ulusal nitelikli ve belli bir ça-
t›flman›n hüküm sürdü¤ü sorunlar
için önerdi¤i çözümlerin hemen
hepsi bu özellikleri gösterirler.
Bu anlamda, emperyalizmin
önerdi¤i veya emperyalist destek-
li herhangi bir “çözüm paketi”nin

halklar lehine bir çözüm içerebile-
ce¤ini düflünmek için emperyalizmi
tan›mamak, bu tarihi tecrübeleri
unutmufl olmak gerekir.  

NNeettaannyyaahhuu’’nnuunn öönneerriissii 
bbaaflflttaann ööllüüddüürr!!

Bunun birinci nedeni, ortada
gerçek anlamda bir ba¤›ms›zl›k
yoktur. Önerilen “devlet mode-
li”nde Filistin topraklar›n›n önemli
bir bölümünde iflgal sürmektedir.
‹kincisi, iflgalin oldu¤u yerde her
türlü zulüm de eksik olmayacakt›r.
Dolay›s›yla, iflgalin ve zulmün ol-
du¤u yerde ise halk›n ba¤›ms›zl›k
mücadelesi bitirilemez. 

Netanyahu’nun aç›klad›¤› çö-
züm paketi Filistinliler’i kand›ra-
mayacakt›r. Filistinli Baflmüzakere-
ci Saib Erekat’›n Netanyahu’nun
aç›klamas› için “bbuu ççeelliimmssiizz ddeevvlleett
iiççiinn kkeennddiissiinnii ddeesstteekklleeyyeecceekk tteekk bbiirr
FFiilliissttiinnllii ggöörrmmeekk iiççiinn 11000000 yy››ll bbeekk--
lleemmeessii ggeerreekkiirr”” demesi bu gerçe¤in
ifadesidir.

Emperyalistlerin niyeti bellidir.
Fakat ortada bir de gerçekler vard›r.
Bu gerçekler hiçbir zaman emper-
yalistlerin masabafl›nda haz›rlad›k-
lar› planlarla örtüflmez. 

Emperyalizm ve iflbirlikçileri ta-
raf›ndan topraklar› iflgal veya ilhak
edilmifl, ba¤›ms›zl›klar› yokedilmifl
halklar, her türlü uzlaflmay› redde-
dip bbaa¤¤››mmss››zzll››kkttaa ››ssrraarrll›› oollmmaall››--
dd››rrllaarr.. Bu ulusal bir nitelikli savafl-
ta, ulus olarak esaret alt›na al›nm›fl
halklar›n mücadelesinde aassllaa vvaazz--
ggeeççiilleemmeeyyeecceekk bir taleptir. Bunu
flöyle de formüle edebiliriz. BBaa¤¤››mm--
ss››zzll››¤¤››nn oollmmaadd››¤¤›› yyeerrddee ççöözzüümm
yyookkttuurr.. 

EEmmppeerryyaalliizzmmiinn öönneerrddii¤¤ii
vveeyyaa eemmppeerryyaalliisstt ddeesstteekkllii

hheerrhhaannggii bbiirr ““ççöözzüümm
ppaakkeettii””nniinn hhaallkkllaarr lleehhiinnee
bbiirr ççöözzüümm iiççeerreebbiilleeccee¤¤iinnii

ddüüflflüünnmmeekk iiççiinn
eemmppeerryyaalliizzmmii ttaann››mmaammaakk,,

bbuu ttaarriihhii tteeccrrüübbeelleerrii
uunnuuttmmuuflfl oollmmaakk ggeerreekkiirr..

13 Ocak 2009’da Marsilya'daki
Kürt Kültür Derne¤i ve üyelerinin
evleri bas›larak  8 kifli gözalt›na al›n-
d›. Gözalt›na al›nanlardan 6's› tutuk-
land›. Tutuklananlar›n dosyalar›nda
ki tutuklama gerekçeleri ise AB de-
mokrasisini dillerinden düflürmeyen-
ler için, o demokrasinin de koca bir
yalan oldu¤una ibretlik örnektir. 

Anti-terör savc›s›n›n dava dos-
yas›na deliller diye koydu¤u ¤erek-
çeler aras›nda flunlar vard›r

- 1 May›s
Dünya Emekçi
Günü eylemle-

rine kat›lmak, 

- Kürt oldu¤unu dile getirmek,  

- Kürt derneklerine gitmek 

- Yürüyüfllere kat›lmak

Yürüyüfllere kat›lman›n, yasal
demokratik derneklere gitmenin, 1
May›s’lara kat›lman›n tutuklama ge-
rekçesi oldu¤u bir ülkede demokra-
siden bahsedilebilir mi? ‹flte AB de-
mokrasisi budur: Emperyalist de-
mokrasi. 

Emperyalist DDemokrasi

Say›: 186 23F‹L‹ST‹N
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Almanya 22000066 y›l›nda ald›¤› bir
karara dayanarak, bu y›l›n sonuna
kadar geçici oturumla yaflayan 3300
bbiinn mülteciyi s›n›rd›fl› edecek. S›-
n›rd›fl› edilecek mültecilerin en ba-
fl›nda Türkiye, Irak ve Kosoval›lar
bulunuyor. Bu çerçevede Almanya
Federal ‹çiflleri Bakanl›¤›, yaklafl›k
88 bbiinn Türkiyeli mülteciye, ““üüllkkeennii--
zzee ddöönnüünn,, üüllkkeenniizzddee aarrtt››kk ddeemmookk--
rraassii vvaarr,, iiflflkkeennccee yyookk,, bbaasskk›› yyookk”” di-
ye özetlenebilecek bir mektup gön-
derdi. 

Almanya bir yandan ilticay› zor-
laflt›ran yeni politikalar gelifltirir-
ken, di¤er yandan mültecilerin bir
bölümünden “kurtulmaya” yönelik
politikalar gelifltiriyor. Nitekim,
22000055 y›l›nda ç›kar›lan yeni ilticac›-
lar yasas›na dayan›larak, sadece ge-
çen y›l ve sadece hava yoluyla 77 bbiinn
777788 mülteci s›n›rd›fl› edildi. Türki-
ye’ye s›n›rd›fl› edilen mülteci say›s›
ise 880077 oldu. 

S›n›rd›fl› edilenlerin itiraz baflvu-
rular› hakk›nda ise Alman mahke-
meleri flu kkaarraarr›› verdi: ““AAvvrruuppaa
BBiirrllii¤¤ii ssüürreecciinnddee aaçç››kkllaannaann ppaakkeett--
lleerr ddee oorrttaayyaa kkooyydduu kkii TTüürrkkiiyyee’’ddee
ttoopplluu iiflflkkeennccee,, iinnssaann hhaakkllaarr›› iihhllaallii
ggiibbii uuyygguullaammaallaarr yyookk.. RReeffoorrmmllaarraa
iimmzzaa aattaann TTüürrkkiiyyee’’nniinn GGüünneeyyddoo--

¤¤uussuu’’nnddaann ggeelleenn iinnssaannllaarr flfliiddddeett
ggöörrmmüüyyoorr vvee ssiiyyaassii ttaakkiibbee mmaarruuzz
kkaallmm››yyoorr.. DDiinn bbaasskk››ss›› iiddddiiaass›› ddaa
ddoo¤¤rruu ddee¤¤iill.. TTüürrkkiiyyee’’ddee ffaarrkkll›› eett--
nniikk ggrruuppllaarraa vvee ddiinnlleerree kkoorruummaa
vvaarr.. FFaarrkkll›› ddiinnii ggrruuppllaarr iiççiinn ddee bbiirr
tteehhlliikkee yyookk.. DDeevvlleett nnee kkeennddiissii flfliidd--
ddeett uuyygguulluuyyoorr,, nnee ddoollaayyll›› yyoollddaann
bbuunnuu yyaapp››yyoorr.. ((......)) ‹‹llttiiccaacc››llaarr››nn
TTüürrkkiiyyee’’yyee ggeerrii ggöönnddeerriillmmeelleerrii yyaa--
ssaalldd››rr,, üüllkkeenniizzee ddöönneebbiilliirrssiinniizz..””

Almanya’da üst mahkemelerden
de ret karar› ç›kmas›n›n ard›ndan,
yaklafl›k 8 bin mültecinin Alman-
ya’y› 2-3 ay içinde terk etmesi ge-
rekti¤i, mahkeme karar›na uyma-
yanlar›n ise kaçak duruma düflecek-
leri, yakalananlar›n hapis ve para
cezalar›n› çekmelerinin ard›ndan
Türkiye’ye gönderilecekleri bildi-
rildi. 

KKaarraarr,, ffaaflfliizzmmii aakkllaammaakktt››rr
Almanya’n›n bu karar› aç›kça

TTüürrkkiiyyee ffaaflfliizzmmiinnii aakkllaammaakktt››rr. Al-
man yarg›s› Türkiye’de ulusal, dini,
siyasal hiçbir bask› olmad›¤›n›,
devletin do¤rudan veya dolayl› flid-
det kullanmad›¤›n› ileri sürüyor.
Oysa, bizzat AB yetkilileri,  AKP’li
yetkililer bile, Türkiye’deki iflkence
gerçe¤ini inkar edemiyorlar. Avrupa
Komisyonu Türkiye Delegasyonu
Baflkan Yard›mc›s› TTiibboorr VVaarraaddii,
““TTüürrkkiiyyee’’nniinn iiflflkkeenncceeyyii öönnlleemmee kkoo--
nnuussuunnddaakkii mmeevvzzuuaatt ddee¤¤iiflfliikklliikklleerrii--
nnee rraa¤¤mmeenn,, iiflflkkeennccee vvaakkaallaarr››nn››nn
ssüürrddüü¤¤üünnüü vvee iiflflkkeenncceenniinn,, ssoorruumm--
lluullaarr yyaarrgg››llaannmmaadd››¤¤›› iiççiinn öönnlleennee--
mmeeddii¤¤iinnii”” söylüyor. AABB’’nniinn ‹‹lleerrllee--
mmee RRaappoorruu da ayr›ca;

-iflkencenin artt›¤›, 

-Kürtler, Aleviler, Romanlar’la
ilgili sorunlar›n giderek büyüdü¤ü, 

-Türkiye’nin iflkenceyi önleme-
de yetersiz kald›¤›, 

-Hapishanelerdeki iflkence iddi-
alar›yla ilgili çok az soruflturma
aç›ld›¤› belirtiliyor. 

TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme

Komisyonu’nun AKP’li Baflkan›
ZZaaffeerr ÜÜsskküüll de ““TTüürrkkiiyyee’’ddee eenn bbüü--
yyüükk ss››kk››nntt››mm››zz,, iiflflkkeenncceenniinn yyaappaann››nn
yyaann››nnaa kkaarr kkaallmmaass››dd››rr..”” diyerek,
iflkence gerçe¤ini itiraf ederken Al-
man mahkemeleri nas›l ve neden
“iflkence yok” diyebiliyor? 

EEmmppeerryyaalliizzmmiinn yyaarrgg››ss››,, 
ggeerrççeekklleerrii ççaarrpp››tt››yyoorr

Alman Mahkemelerinin ““DDeevvlleett
nnee kkeennddiissii flfliiddddeett uuyygguulluuyyoorr,, nnee ddoo--
llaayyll›› yyoollddaann bbuunnuu yyaapp››yyoorr..”” demesi
apaç›k bir yaland›r. Oysa polis kur-
flunuyla ölen Baran Tursun’dan,
Ça¤dafl Gemik’e, Feyzullah Ete’ye
kadar onlarca örnek var. Sokak orta-
s›nda vurulup felç b›rak›lan Ferhat
Gerçekler var. 

GGeerrççeekk flfluu::

Haziran 2007’den bu yana, sade-
ce son iki y›l içinde, polis taraf›ndan
5533 kkiiflflii kkaattlleeddiillddii.. (Türkiye ‹nsan
Haklar› Vakf› raporu)

Bunlardan 13’ü gözalt›nda katle-
dilirken, 40’› polisin aaççtt››¤¤›› aatteeflflllee
katledildi. 441166 kifliye devletin resmi
güçleri taraf›ndan iflkence yap›ld›. 

Almanya’ya göre bunlar
““fifi‹‹DDDDEETT”” say›lm›yor anlafl›lan!

Türkiye bir kontrgerilla devleti-
dir. Alman yarg›s› da kuflkusuz en
az›ndan ““SSuussuurrlluukk””uu duymufltur.
Kontrgerilla fleflerinin adland›rma-
s›yla, ülkemizde “1000 operas-
yon”da, binlerce insan infaz edildi,
kaybedildi, iflkencelerden geçirildi.
Kitle katliamlar› gerçeklefltirildi. 

6-7 Eylül, 16 Mart, Marafl, Ço-
rum, Sivas, Gazi kontrgerillan›n kit-
le katliamlar›ndan yaln›zca bir kaç›-
d›r. 19 Aral›k Hapishaneler katli-
am›n›n sorumlusu da kontrgerilla
devletidir. Bu “operasyon”lar dev-
letin en tepesinde karar al›narak
do¤rudan devlet taraf›ndan organize
edilmifltir. Katiller devlet korumas›
alt›na al›nm›flt›r. Tüm bu gerçekleri
görmezden gelmek Türkiye fafliz-
mini aklamak de¤il de nedir?

AAllmmaannyyaa’’nn››nn MMüülltteeccii PPoolliittiikkaass››:: 
FAfi‹ZMLE ‹TT‹FAK, MÜLTEC‹LERE ZORBALIK!

“Eme¤imizle VVar›z,
Hakk›m›z› ‹‹stiyoruz”
diyordu ggöçmenler. AAlman
emperyalizmi, oo eeme¤i dde,
siyasal ddüflünceleri dde yyok
say›yor. 



Alman mahkemelerinin ““TTüürrkkii--
yyee’’ddee KKüürrttlleerree yyöönneelliikk aayyrr››mmcc››ll››kk
yyookk””,, ““TTüürrkkiiyyee’’ddee ffaarrkkll›› eettnniikk
ggrruuppllaarraa vvee ddiinnlleerree bbaasskk›› yyookk..
FFaarrkkll›› ddiinnii ggrruuppllaarr iiççiinn ddee bbiirr tteehh--
lliikkee yyookk”” iddias› yaland›r. Türki-
ye’de Kürt, Arap, Laz, Çerkes, Gür-
cü, çeflitli milliyetlerden halklar›-
m›z ulusal haklar›n› kullanamamak-
tad›r. 85 y›ld›r farkl› milliyetlerden
halklara yönelik inkar-asimilasyon-
imha bir devlet politikas› olarak de-
vam etmektedir. 

Alman yarg›s›n›n “ulusal dini
bask› yok” dedi¤i Türkiye gerçe¤i-
ne bakal›m:

‹ Kürt halk›n›n kendi kaderini
tayin hakk› engellenmeye devam
ediliyor ve bunun için katliamlar, ve
asimilasyon sürdürülüyor. 

‹ Kürtçe televizyon flovlar›na
karfl›n, Kürtçe konuflma gibi neden-
lerle hala davalar aç›l›yor. 

‹ Sistem Alevili¤i tan›m›yor.
Alevilerin cemevlerinin “cami” gibi
resmen tan›nmamas›, Alevilerin
inançlar›na göre yaflamas›n›n engel-
lenmesi, dini bask› de¤il de nedir?
‹ktidarlar›n “cemevi cümbüfl evi”
diyebilmesi, bask› de¤il de nedir? 

‹ Araplar’›n, Gürcüler’in, Laz-
lar’›n kendi dillerinde e¤itim göre-
memesi bask› de¤il de nedir? 

‹ Hrant Dink’in katledilmesi,
rahiplere yönelik sald›r›lar, Rahip
Santoro’nun öldürülmesi, Malat-
ya’da 3 Hristiyan misyonerin vahfli-
ce katledilmesi... Türkiye’de farkl›
inançlar›n öözzggüürrccee yaflad›klar›n› m›
gösteriyor? 

Farkl› inançlar ve ulusal az›nl›k-
lar için Türkiye oligarflisinin tan›d›-
¤› tek özgürlük, ““ööllmmee”” vvee ““aassiimmii--
llee oollmmaa”” özgürlü¤üdür!

MMüülltteecciilleerrii kkoovvmmaakk,, 
ffaaflfliizzmmllee iiflflbbiirrllii¤¤iiddiirr!!

Emperyalizm, mültecilere yöne-
lik gelifltirdi¤i bu politilarla, burju-
va demokrasisinin onlarca y›ll›k ge-
leneklerini, yasalar›n› inkar etmek-
tir. Almanya Türkiye’li devrimcile-
re yönelik tutuklama terörüyle,

mahkemelerde devrimcileri adalet-
sizce yarg›lamas›yla burjuva huku-
kunu nas›l ayaklar alt›na ald›¤›n›
göstermektedir. “Terörle mücadele”
ad› alt›nda burjuva demokrasisi
ayaklar alt›na al›narak göçmenlerin
bütün demokratik haklar› ihlal edil-
mektedir.

Alman devleti Türkiye faflizmiy-
le “terörle mücadele” ad› alt›nda her
türlü iflbirli¤ini devam ettirmekte-
dir. Almanya politik ilticac›lar› ül-
kelerinde iflkence göreceklerini, tu-
tuklanacaklar›n› bile bile s›n›r d›fl›
ediyor. Bu ayn› zamanda iltica hak-
k›n›n ihlal edilmesidir.  

TTeekkeelllleerriinn çç››kkaarrllaarr›› iiççiinn 
ççii¤¤nneenneenn hhaakkllaarr vvee hhuukkuukk!!

Elbette öncelikli olarak bu akla-
man›n arkas›nda AAllmmaann tteekkeelllleerrii--
nniinn Türkiye’deki ç›karlar›n›n art›-
r›lmas› vard›r. Alman emperyaliz-
mi,  Alman tekelleri için çok önem-
li bir pazar olan Türkiye’den yeni
ç›karlar sa¤laman›n hesab›n› yap›-
yor. Aralar›nda Türkiye’nin de iade-
sini istedi¤i çok say›da devrimci,
yurtsever, ilerici insan›n s›n›r d›fl›
edilmesi ayn› zamanda Türkiye’den
al›nacak yeni ihaleler, yap›lacak ye-
ni yat›r›mlar demektir. 

fiunu da vurgulamak gerekir ki,
sorun sadece mültecileri kovmak da
de¤ildir; bir bütün olarak kovma-
d›klar› mültecileri de sindirmek,
böylelikle de mültecilerin ülkelerin-
deki mücadeleye katk›lar›n› engel-
lemektir. ““MMüüccaaddeelleeyyii,, öörrggüüttllee iilliiflfl--
kkiissiinnii ssüürrddüürreennii iiaaddee eeddeerriizz”” tehdi-
di ayn› zamanda bunu amaçl›yor. 

““AAllmmaannyyaa’’yy›› tteerrkk eeddiinn”” mektu-

bu gönderilenlerin ortak özelli¤i de
Almanya’n›n mant›¤›n› aç›k göster-
mektedir zaten. Alman yarg›s›n›n
derdi, Türkiye’deki sistemin flu ve-
ya bu flekilde de¤iflmesi de¤ildir;
Alman emperyalizminin as›l soru-
nu, ilticac›lar›n önemli bir k›sm›n›n
hala kendi halk›n›n ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi ve sosyalizm mücadelesine
kat›lmaya devam etmesidir. Bas›na
yans›yan bilgilere göre, ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›’n›n Almanya’y› terk etmele-
ri için mektup gönderdi¤i 8 bine ya-
k›n kiflinin ortak özelli¤i fludur:
““TTeerröörr öörrggüüttüü iillee iilliiflflkkiissiinnii kkeessmmee--
yyeenn,, öörrggüüttee ddeessttee¤¤iinnii ssüürrddüürreerreekk,,
eeyylleemmlleerriinnee iiflflttiirraakk eettttii¤¤ii tteessppiitt eeddii--
lleenn”” kifliler olmalar›... 

Bu gerekçe, siyasal ilticac›l›¤›n
ttaarriihhii aannllaamm››nnaa,, mmaanntt››¤¤››nnaa  aayykk››--
rr››dd››rr.. ‹lticac›, zaten o düflünceyi ta-
fl›d›¤›, o mücadeleyi sürdürdü¤ü, o
örgütün üyesi oldu¤u için bir baflka
yere iltica etmifltir. Almanya, iltica-
c›lara ““ddüüflflüünncceelleerriinniizzii bb››rraakk››pp ööyyllee
ggeelliinn”” diye dayatmaktad›r. 

Almanya terör demagojileriyle
mültecilerin demokratik hak ve öz-
gürlüklerini gasp etmektedir. Mül-
tecilere karfl›, bask›nlar, gözalt›lar-
la, soruflturmalar açarak, seyahat
özgürlü¤ünü k›s›tlayarak, oturum
s›n›rlamas› getirerek ve toplumdan
tecrit ederek sürekli bask› uygula-
maktad›r. 

Göçmenlerin her türlü örgütlen-
me hakk› gasp edilmekte, bütün de-
mokratik faaliyetleri terör kapsam›-
na al›narak s›n›rd›fl› edilmelerinin
bir gerekçesi haline getirilmektedir.
S›n›rd›fl› edilme tehdidi y›llard›r
mültecilerin tepesinde bir giyotin
gibi bekletilmekteydi. Bugün o gi-
yotin 8 bin kiflinin bafl›na inmifltir. 

Almanya “terörle mücadele” ad›
alt›nda ç›kartt›¤› yeni yasalar›yla, ya-
banc›lara uygulad›¤› bask›larla, ›rk-
ç›l›¤› bir devlet politikas› haline ge-
tirmesiyle, binlerce göçmeni s›n›rd›-
fl› etmesiyle, devrimcilere yönelik
tutuklama terörüyle, hukuksuzlu¤u
meflrulaflt›ran yarg›s›yla, emperyalist
demokrasinin, burjuva hukukunun
klasik ilkelerini ad›m ad›m terket-
mekte oldu¤unu gösteriyor.

Say›: 1186 25EMPERYAL‹ZM

Almanya mmahkemelerinin
ilticac›lar› ss›n›rd›fl› eetme

gerekçesi, ssiyasal iilticac›l›¤›n
tarihi aanlam›na, mmant›¤›na
ayk›r›d›r. ‹‹lticac›, zzaten oo

düflünceyi ttafl›d›¤›, oo
mücadeleyi ssürdürdü¤ü, oo
örgütün üüyesi ooldu¤u iiçin

bir baflka yyere iiltica eetmifltir.
Almanya, iilticac›lara

“düflüncelerinizi bb›rak›p ööyle
gelin” ddiye ddayatmaktad›r. 
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"Kalabal›k, önce Kültür Merke-
zini tafllamaya bafllad›, sonra mer-
kezin önünde bulunan... ‘Ozanlar
An›t›’na sald›rd›.”

"Göstericiler oteli tafllarken, bir
grup gösterici de daha önce tahrip
edilen, 30 Haziran günü Kültür
Merkezi önüne dikilen Pir Sultan
Abdal heykelini yerinden söktü..
Heykel iple yerde sürüklenerek ote-
lin önüne getirildi. Göstericiler da-
ha sonra çevreden toplad›klar› ka-
¤›t ve lastikleri çevresine y›¤arak
heykeli yakt›lar...

“Belediye Baflkan› Karamolla-
o¤lu Belediye hoparlöründen sü-

r e k l i

anonslar yapt›rd›. "Say›n Hemflehri-
lerim, program iptal edilmifltir...
hheeyykkeell yyeerriinnddeenn kkaalldd››rr››llaaccaakktt››rr””......
““HHeeyykkeell yyeerriinnddeenn kkaalldd››rr››llmm››flfltt››rr....””,,
““MMeeyyddaannaa ggeettiirriillmmeekktteeddiirr"",, ""HHeeyy--
kkeell ppaarrççaallaannmm››flfltt››rr aarrkkaaddaaflflllaarr"" di-
yerek adeta naklen yay›n yap›ld›...

“Kalabal›¤›n k›sa sürede parça-
lara ay›rd›¤› heykel Sivas Belediye-
si'ne ait bir kamyona yüklenerek fle-
hirde dolaflt›r›ld›.."

“TBMM Araflt›rma Komisyonu
Raporu'nda flu cümleler yer almak-
tad›r. "Saat 19.00'da kald›r›larak
kamyona yüklenen söz konusu hey-
kel... götürülürken Emniyet Müdür-

lü¤ü'nce verilen
emir üzerine,
kalabal›¤›n
heykeli gö-

rerek, heykelin
kald›r›ld›¤›na
inanaca¤›, dolay›s›yla da da¤›la-
ca¤› mülahazas›yla... vilayetin
önüne getirilmifltir... heykel bir
grup taraf›ndan kamyondan indi-
rilerek parçalanm›fl..." denilmek-

tedir.
“ ‹çiflleri Bakan› Mehmet Gazi-

o¤lu Nesin'in konuflmas›nda halk›n
inançlar›na karfl›... ifadelerinden
dolay›, halktaki birikim ve dikilen
heykele karfl› duyulan tepkilerin
halk› galeyana getirdi¤ini söyle-
di...” (*)

Neydi heykele karfl› duyulan
bu “tepki”nin esas›? O, tafl›n an-

latt›¤› neydi ki, egemen s›n›f-
lar›n, gericili¤in böylesine
öfkesini çekmiflti üzerine?.. 

Banaz’da Y›ld›z Da¤›'na
bakan tepenin üstüne, 8 met-
re boyunda tunç kaplamal›
bir Pir Sultan Abdal heykeli
yapt›r›lm›flt›. 1970’lerin ikin-
ci yar›s›yd›. Banaz halk›, Pir
Sultan Abdal’› yaflatmak
için flenlikler düzenlemeye
bafllam›flt› o dönem. Y›ld›z

Da¤›’ndaki Pir Sultan
Heykeli, bütün gör-

kemiyle Türkiye halklar›n›n devrim
mücadelesinin yükselifline tan›kl›k
ediyordu. 12 Eylül faflist cuntas›na
kadar sürdü bu etkinlikler... Kesinti
uzun sürse de, sonsuz olmayacakt›
elbette. Çünkü ona “Banaz’da Pir
Sultan derler”di ve Pir Sultan, bir
ozan olman›n ötesinde ve öncesinde
Alevili¤in isyanc› özünün simgele-
rinden biriydi. 

*

1-4 Temmuz 1993'te, Pir Sultan
Abdal fienlikleri’nin dördüncüsü
düzenlenecekti. fienlikler o y›l Si-
vas’ta yap›lacakt›; Sivas’ta da, bir
Pir Sultan an›t› yap›lm›flt› ve onun
aç›l›fl› da yap›l›cakt›.  

Oligarfli ve onun maflalar›, Si-
vas’ta isyan›n simgesinin boy gös-
termesine tahammül edemediler. Pir
Sultan heykelini y›karak, Pir Sultan
yolunda yüyüyenleri, ayd›nlar› diri
diri yakarak, zalime karfl› mazlu-
mun kavgas›n› yürüten herkese göz-
da¤› vermek, Türkiye halk›n› y›ld›r-
mak, sindirmek istediler. 

AAlleevviiyyii yyaakkaarraakk,, AAlleevviillii¤¤ii 
yyaallaannllaarrllaa aallddaattaarraakk 
yyookkeettmmeekk iissttiiyyoorrllaarr......

Y›llarca Alevili¤in isyanc› özü-
nü katliam politikalar›yla yok et-
mek için u¤raflanlar bugün AAlleevvii
aaçç››ll››mm››,, AAlleevvii ÇÇaall››flflttaayy›› gibi adlar
alt›ndaki manevralar›yla ayn› hede-
fe ulaflmaya çal›fl›yorlar. 

2 Temmuz Sivas Katliam›’n›n
y›ldönümü öncesinde AKP, Mad›-
mak Oteli’nin müzeye çevrilmesi
için çal›flmalara bafllad›¤›n› duyur-
du. Halbuki katliamdan bu yana ge-
çen 1166 yy››ll boyunca Alevilerin hiçbir
talebi dikkate al›nmad›. Bu süre
içinde iktidara gelenlerin hepsi Ale-
vilerin düzene biat ettirilerek, Sün-
nilefltirilmesini bir devlet politikas›
olarak devam ettirdi. Bu politikay›
kâh katliamlara, kâh Alevilerin gö-
zünü boyamaya yönelik manevrala-
ra baflvurarak hayata geçirdiler. 

Alevi Halk, Katliamlar›n Ve Oyunlar›n 
Karfl›s›na, ‹syanc› Gelene¤iyle Ç›kacakt›r!



Katliamlarla genelde tüm
halka özelde de Alevi halk›na
gözda¤› verilerek, Alevili¤in
düzeniçileflmesi dayat›ld›.
Amaç Alevili¤in isyanc› özünü
düzen içinde eritmekti. Gazi
Katliam›’nda da amaçlardan
biri buydu. Ancak oligarfli her
zaman katliam politikalar›na
baflvurmuyor. Bugün için Alevi
halk› aç›s›ndan en önemli teh-
like, katliamdan çok, Alevi
halk›n› düzen içine çekmeye yöne-
lik bu manevralard›r. 

Alevilik zalimin zulmüne karfl›
direnmektir. Mazlumun yan›nda,
haks›zl›klara, adaletsizliklere karfl›
adaletten yana olmakt›r. 

Alevilik bir inançt›r, ancak bu
inanç, dini s›n›rlar›n d›fl›na taflarak,
tarih içinde oluflmufl kendine özgü
bir kültürü de yaratm›flt›r. Bu flekil-
lenifle tarihsel kimli¤ini kazand›ran
isyanc› özüdür. Alevili¤in tarihi ezi-
lenlerin egemene karfl› baflkald›r›la-
r›yla doludur. Anadolu tarihindeki
ayaklanmalar›n çok büyük bir bölü-
mü bu zemin üzerinde yükselmifltir.
Baba ‹shaklar, fieyh Bedreddinler,
Pir Sultanlar zulme karfl› isyan›n
Anadolu’daki önderleridirler. Bu ta-
rihsel flekillenifl nedeniyledir ki,
Alevilik, sadece ‘‘ddiinnii’’ bbiirr ççeerrççeevvee--
yyee hapsedilemez. Bu, Alevili¤in bir
yan›n› kesip atmakt›r. Alevili¤in
zulme, haks›zl›¤a karfl› direniflle fle-
killenen tarihsel özünden uuzzaakkllaaflfl--
mmaakk,, Alevili¤i güçsüzlefltirir, gü-
düklefltirir; katlimlar ve oyunlar kar-
fl›s›nda korunmas›z bir hale getirir.

Günümüzün zalimleri Sivas’ta
Alevileri katlederken, Alevili¤in bu
tarihsel kimli¤ine olan düflmanl›kla-
r›yla sald›rd›lar. Bu öyle bir tarihsel
kin ve düflmanl›kt› ki; bir otele s›-
¤›nm›fl onlarca insan› NNaazziilleerr ggiibbii
gözlerini k›rpmadan diri diri yakt›-
lar. Bu katliam, bir anda gerici-fa-
flist bir güruhun ggaalleeyyaannaa ggeellmmee--
ssiiyyllee yaflanmad›. Polisi ve ordusuy-
la, yönetim kademeleriyle tüm dev-
let, kulland›klar› faflistler ve islam-
c›lar, katliam› gerçeklefltirmifllerdir.
Yüzy›llard›r Alevi halk›n› zulümle,
bask›yla sindirememenin, ehlileflti-

rememenin getirdi¤i kinle sald›rd›-
lar Marafl’ta, Çorum’da, Sivas’ta,
Gazi’de. 

Bu öyle bir kin ve nefretti ki Pir
Sultan’› asan H›z›r Pafla’lar, 500 y›l
sonra yine Sivas’ta Pir Sultan’›n
heykelini parçalay›p, sokak sokak
dolaflt›r›yordu. Halbuki Pir Sultan-
lar kaç kez ölmüfl, kaç kez yeniden
dirilmiflti. Pir Sultan’›n heykeli bu
ölümsüzlü¤ü simgeliyordu. Pir Sul-
tan’›n heykelini parçalayarak, Alevi
halk›n› atefllerde yakarak, duman-
larda bo¤arak Alevili¤in isyanc›
özünü sindirmeyi denediler bir kez
daha. Ama baflaramad›lar. Sivas
katliam› da Alevi halk›n› sindireme-
di. Oligarfli bu sefer Gazi’de denedi.
Yine baflaramad›. Alevi halk›, sald›-
r›lara, tarihsel kimli¤ini daha aç›k
sahiplenerek cevap verdi. 

DDüüzzeennee yyaakk››nnllaaflflmmaakk,, 
AAlleevviillii¤¤iinn öözzüünnddeenn 
uuzzaakkllaaflflmmaakktt››rr

Alevilerin tarihi, egemenin oluk
oluk döktü¤ü Alevi halk›n›n kan›yla
yaz›lm›fl bir tarihtir. Yüzy›llara da-
yanan bu tarihi birkaç katliamla,
sahtekarc› yap›lm›fl birkaç manev-
rayla unutturmak mümkün mü?
AKP’nin Alevi halk› düzen içinde
eritme manevralar› da bu güçlü tari-
hin alt›nda ezilecektir.

AKP iktidar›, hem riyakard›r,
hem Alevi halk›na bir fley verebile-
cek durumda de¤ildir. Çünkü o an-
lay›fl, önce Alevi halk›na karfl› iflle-
di¤i suçlar›n hesab›n› vermek zo-
rundad›r. AKP Mad›mak’› müze
yapmaktan önce katliam karfl›s›nda
neden sessiz kald›¤›n›, Sivas’›n as›l
sorumlular›n› yarg›lamak yerine su-

çu neden bir iki Hizbullah-
ç›’n›n üzerine atmaya çal›flt›¤›-
n› aç›klamal›d›r. 

Direnme gelene¤i Alevili-
¤in mayas›nda vard›r. O gele-
nek Kerbela’da mayalanm›flt›r.
O gelenek Anadolu’da Selçuk-
lu’nun, Osmanl›’n›n zulmüne
karfl› nice ayaklanmalarla ku-
flaktan kufla¤a gelece¤e tafl›n-
m›flt›r. Bu isyanlar tarihi yok
edilebilir mi? Zalimin yan›nda

mevki makam sahibi olmaktansa,
mazlumun yan›nda yer al›p ölmeyi
tercih eden ‹mam Hüseyinler yok
say›labilir mi? fieyh Bedrettinler,
Pir Sultanlar unutturulabilir mi?
Yüzbinlerce Alevinin bu tarihsel
kimli¤ine sahip ç›kmak için ölümü
göze almas›, bunca katliam unutula-
bilir mi? Bu tarih ve kimlik reddedi-
lirse Alevilikten geriye fazla bir fley
kalmayacakt›r. Bu nedenle, düzene
yedeklenmekle, Alevili¤in tarihsel
özüne uygun yaflamak, bir arada
mümkün de¤ildir.  

‹flte bu nedenle Sivas’ta katledi-
len 33 insan›m›z› hat›rlamak, bu ta-
rihi hiç ak›ldan ç›kartmamak de-
mektir. Sivasta yak›lan 33 can, dü-
zenin Alevilere karfl› nas›l bir düfl-
manl›k içinde oldu¤unu sürekli ha-
t›rlatan bir gerçektir. 

Oligarfli Alevilere yönelik Sün-
nilefltirme, asimile etme politikala-
r›ndan vazgeçmeyece¤ini her f›rsat-
ta göstermifltir. Alevi halk› da, Ma-
rafl’ta, Sivas’ta, Gazi’de kimli¤in-
den vazgeçmeyece¤ini gösterdi.
Egemen s›n›flar, yüzlerce y›la daya-
nan s›n›f kiniyle hareket ediyorlar.
Katliamc› yüzlerini bazen aç›ktan
gösterirken bazen de ddeemmookkrraassiiccii--
lliikk mmaasskkeessiinniinn,, ““aaçç››ll››mm”” rriiyyaakkaarr--
ll››kkllaarr››nn››nn ard›na gizliyorlar. Unut-
mayal›m ki o yüz Yezid’in, H›z›r
Pafla’n›n yüzüdür. O maskeye al-
danmak oligarflinin manevralar›na
alet olmak demektir. 

DDiirreenneerreekk ööllmmeeyyii oonnuurr
ssaayyaannllaarr yyooll ggöösstteerrmmeeyyee
ddeevvaamm eeddiiyyoorr

Anadolu, yoksul Alevi halk›n›n
onlarca direnifline tan›kl›k etmifltir.
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Bu ttarihsel flflekillenifl nnedeniyledir ki,
Alevilik, ssadece ‘‘dini’ bir çerçeveye 

hapsedilemez. BBu, AAlevili¤in bbir
yan›n› kkesip aatmakt›r. AAlevili¤in 
zulme hhaks›zl›¤a kkarfl› ddireniflle 

flekillenen ttarihsel öözünden
uzaklaflmak, AAlevili¤i ggüçsüzlefltirir,
güdüklefltirir; kkatliamlar ve ooyunlar

karfl›s›nda kkorunmas›z bbir hale ggetirir.
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Alevi halk› katliamlar›n ve üze-
rinde oynanan tüm bu oyunlar›n
karfl›s›na yine tarihinden ald›¤›
güçle karfl› ç›kacakt›r. Alevilerin
AKP’nin bahfledece¤i hak k›r›nt›-
lar›na ihtiyac› yoktur. Aleviler
yüzy›llard›r nice katliam karfl›-
s›nda ölümü göze alarak kendi
kimli¤ine, geleneklerine sahip
ç›km›flsa, yine bu tarihin göster-
di¤i yolda ilerleyecektir. Alevi halk›
bugün halen inanc›n›, kimli¤ini ya-
flat›yorsa bu, zulme karfl› direndi¤i,
ölümlerden yeniden do¤abildi¤i
içindir. 

Sivas ve ard›ndan Gazi katliam-
lar› da Alevi halk›n› sindiremedi.
Tersine, bu sald›r›lar karfl›s›nda ge-
liflen direnifller, kitlesel tav›rlar,
Alevi halk›n›n tarihsel kimli¤ini da-
ha aç›k biçimde sahiplendi¤i, örgüt-
lenmeye yöneldi¤i, taleplerini daha
güçlü ve aç›k bir flekilde ortaya
koymaya bafllad›¤› bir dönemi bera-
berinde getirdi. 

‹flte bu sürecin sonucunda, oli-
garfli katliamlarla yok edemedi¤i
Alevi halk›n›n düzenden kopuflunu
engellemek için AAlleevvii kkiimmllii¤¤iinnii
kkaabbuull eettmmeekk zorunda kalm›flt›r.
Ancak elbette bu kabul edifl Alevi
halk›n hak ve özgürlük taleplerine
cevap vermek biçiminde olmam›fl-
t›r. Tersine, her iktidar, her düzen
partisi, Alevili¤i kendine tabi k›l-
maya çal›flm›flt›r. AKP de bugün

esasta ayn› politikay› sürdürüyor ve
““kkeennddii AAlleevviissiinnii”” yaratmaya çal›fl›-
yor. Bu nedenle AKP’nin peflinden
gitmek Alevili¤in yok edilmesine
hizmet etmek demektir. 

Aleviler yüzy›llar boyu tüm bas-
k›lara ra¤men, kimliklerini, inançla-
r›n›, kültürlerini yaflatabilmifllerse,
bunu zulme karfl› direnmelerine
borçludurlar. ‹nançlar›n› o direnifl
içinde koruyup sürdürebildiler. Dü-
zene biat etmifl olsalard› büyük ihti-
maldir ki, Selçuklu’nun, Osman-
l›’n›n ve oligarflinin SSüünnnniilleeflflttiirrmmee
politikalar›n›n alt›nda yok olup, ta-
rihten silinir giderlerdi. Anadolu’da
Alevilik günümüze kadar gelebil-
miflse bunun arkas›nda nice direnifl,
nice kanl› katliam, yüzbinlerce Ale-
vinin kan› vard›r. 

13. yüzy›lda Selçuklu’nun ada-
letsizli¤ine ve zulmüne karfl› Baba
‹shak önderli¤inde örgütlenen BBaa--
bbaaii AAyyaakkllaannmmaass››’ndan bafllayan,
1400’lerin bafl›nda “Yarin yana¤›n-
dan gayri her fleyde, her yerde, hep

beraber” diyen fifieeyyhh BBeeddrreeddddiinn
önderli¤indeki ayaklanmayla sü-
ren, nice yi¤itlerin k›l›çtan geçi-
rildi¤i bir tarihtir bu. Bu tarihe,
fifiaahh KKuulluu,, NNuurr AAllii HHaalliiffee,, BBaabbaa
ZZüünnnnuunn,, KKaalleennddeerr ÇÇeelleebbii
AAyyaakkllaannmmaallaarr››,, CCeellaallii AAyyaakk--
llaannmmaallaarr›› da s›¤d›. Alevili¤in
özü, iflte bu tarih içinde olufltu,
flekillendi. Zulüm yaln›zca Os-

manl›yla s›n›rl› kalmad›. Bask›, in-
kar, asimilasyon, Cumhuriyetle de
devam etti. Marafl’ta, Çorum’da, Si-
vas’ta katliamc›l›k devam etti. Yine
de Alevileri düzene biat ettiremedi-
ler. Egemen s›n›flar›n bugünkü so-
runu budur. Onlar›n bütün politika-
lar›n›n temelinde bu durumu de¤ifl-
tirmek var. Katlederken de, “Alevi
aç›l›m›” yaparken de amaçlar› hep
ayn›yd› ve hala da ayn›d›r. 

AAlleevviilliikkllee ddeevvrriimmcciilliikk 
iiççiiççee ggeeççmmiiflflttiirr

Günümüzün Kerbelalar’›, K›z›l-
dereler’dir, 12 Temmuzlar, 17 Ni-
sanlar, 19 Aral›k direniflleridir. Gü-
nümüzde, Kerbela’daki gibi diren-
mek, emperyalizme ve oligarfliye
karfl› direnmektir. Bugün art›k,
‹mam Hüseyinler’in, Bedrettin-
ler’in, Pir Sultanlar’›n zalimin
önünde boyun e¤meme gelene¤ini,
devrimciler sürdürüyor. Kuflatma-
larda teslim olmayan, dar a¤açlar›n-

Anadolu topraklar› çok zulüm gördü. Binlerce kez
öldük, binlerce kez dirildik. Zalimler bir kez de 2 Tem-
muz’ta Sivas’ta 33 can›m›z› diri diri yakt›lar. Pir Sul-
tan’› katledenlerle, 33 can›m›z› ateflle yak›p, dumanla
bo¤anlar ayn› amac› güdüyorlard›. 33 can bu ülkenin
ayd›nlar›, yazarlar›, flairleri, ozanlar›, demokrat insanla-
r›yd›lar. Zalimler zulme karfl› isyan› öldürmek istiyor-
lard›, defalarca öldürdüklerini sand›lar ama yan›ld›lar.
Sinmedik, teslim olmad›k. 

Unutmad›k, 
Unutturmayaca¤›z! 

Ahmet ÖÖzyurt, AAsaf KKoçak, AAs›m BBezirci,
Asuman SSivri, BBehçet SSafa AAysan, BBelk›s ÇÇak›r,
Carina CCuanna, EEdibe SSulari AAybaba, EErdal
Ayranc›, GGülender Akça, GGülsün KKarababa,
Handan MMetin, HHasret GGültekin, HHuriye ÖÖz-

kan, ‹‹nci TTürk, KKenan YY›lmaz, MMehmet
Ata, MMenekfle KKaya, MMetin AAlt›ok, MMu-
ammer Çiçek, MMuhibe AAkarsu, MMuhlis
Akarsu, MMurat GGündüz, NNesimi ÇÇi-
men, NNurcan fifiahin, ÖÖzlem fifiahin, SSait
Metin, SSehergül AAtefl, SSerkan DDo¤an,
Serpil CCanik, UU¤ur Kaynar, YYasemin
Sivri, YYeflim ÖÖzkan.

Ne zamanki halklar kendi kimliklerine sa-
hip ç›kmaya bafllam›fllarsa, sömürüye, zulme
baflkald›rm›fllarsa devlet katliamlar› devreye
sokmufltur. Onlar, 33 can, 33 insan, tüm halka
ve özel olarak da Alevi halk›m›za göz da¤›
vermek, sindirmek için katledildi. ‹ktidar bu
gerçe¤i unutturmak istiyor. Bu katliam› kim-
lerin yapt›¤›n› unutmak, yeni katliamlara kap›
aralamakt›r. Katledenleri UUNNUUTTMMAADDIIKK,,
AAFFFFEETTMMEEYYEECCEE⁄⁄‹‹ZZ!!

Alevileri yyüzlerce yy›l ddüzene bbiat
ettiremediler. EEgemen ss›n›flar›n
bugünkü ssorunu bbudur. OOnlar›n

bütün ppolitikalar›n›n ttemelinde bbu
durumu dde¤ifltirmek vvar.

Katlederken dde, ““Alevi aaç›l›m›”
yaparken dde aamaçlar› hhep aayn›yd›

ve hhala dda aayn›d›r. 



da aman dilemeyen, iflkencelerde
boyun e¤meyen onlard›r. Böyle ol-
du¤u içindir ki, Alevili¤in tarihsel
özü, Alevi halk› devrimcili¤e yö-
neltti. Alevili¤in tarihsel özünü sür-
dürmek, zulme karfl› devrimci mü-
cadele içinde olmak demekti. 

Bu bütünleflme, oligarflinin Ale-
vi halk›na düflmanl›¤›n› daha da bü-
yüttü. Marafl’ta, Sivas’ta, Gazi’de,
oligarflinin Alevili¤e ve devrimcili-
¤e karfl› sald›r›s› birdir. Çünkü ikisi
de oligarflinin hedefidir. Bu süreçte
oligarfli aç›s›ndan sald›r›n›n as›l he-
defi, Alevileri devrimcilerden ko-
parmakt›.. 

Buna paralel olarak, oligarfli
Alevili¤in ilerici yanlar›n› yok et-
meye ve düzen Alevicili¤ini yarat-
maya yöneldi. Aleviler cephesinde
kendine baz› iflbirlikçiler bulsa da
istedi¤i sonucu yaratabilmifl de¤il-
dir. Fakat sald›r› ve manevralar ke-
sintisiz sürüyor, sürecektir de.

Bugün Alevili¤in isyanc› özünü
yaflatan devrimcilerdir. Bu nedenle
de Alevi kimli¤inin oligarflinin tüm
bu politikalar›na karfl› korunmas›-
n›n tek teminat› da devrimcilerdir.
Zalimin zulmüne karfl› ölmeyi onur
sayan, yolundan dönmeyen Kerbela
yi¤itleri, Hakikat Bac›lar›, FFiiddaann--
llaarr,, BBeeddiiiilleerr,, ‹‹bbiilliilleerr,, HHaalliilllleerr,, FFaatt--
mmaallaarr,, GGüüllssüümmaannllaarr,, fifieennaayyllaarr,,
HHüüllyyaallaarr’d›r. ‹mam Hüseyin’in

““bbuu yyoolluunn ssoonnuu ööllüümmee ggiittssee ddee bbii--
zziimm kkuurrttuulluuflfluummuuzz bbuu yyoollddaadd››rr”” sö-
zünü söyleyen ffeeddaa ssaavvaaflflçç››llaarr››dd››rr..

Bugün de devrimciler zalimin
zulmüne, sömürüsüne son vererek
halktan, adaletten yana bir düzen
kurma mücadelesini veriyorlar.
Böyle onurlu bir tarihe sahip olan
Aleviler elbette devrimci olacaklar,
elbette devrimcilerden yana olacak-
lar, elbette bu kavgaya kat›lacaklar-
d›r. Çünkü tarihsel kökleri, gelenek-
leri, yoksul Alevileri düzende de¤il
devrimin saf›nda olmaya ça¤›r›yor. 

AAlleevvii hhaallkk››mm››zz ddüüzzeenn
ggüüççlleerriinnee,, ddiinn
bbeezziirrggaannllaarr››nnaa ss››rrtt››nn››zz››
ddöönnüünn

AKP, Alevi bezirganlar›yla ileri-
ci demokrat Alevileri biraraya geti-
rerek Alevili¤in özünü yok etmeye,
isyanlar›n› tarihe gömme¤e çal›fl›-
yor. ‹flte bu nedenle Alevi halk›m›z
Alevi düflmanlar›yla hiçbir plat-
formda yan yana gelmemelidir. Ale-
vili¤in yolu Kerbela’n›n, Pir Sul-
tan’›n, Mahirler’in ve Fidanlar’›n
yoludur. 

Sivas’ta katledilen 33 insan›m›z›
yaflatmak, onlar›n an›lar›na sad›k
kalmak, hesab›n› sormak, oligarfli-
nin Alevilere yönelik bütün politi-
kalar›na karfl› ç›kmakla mümkün

olabilir. Onlar› kimlerin katletti¤ini
unutmamal›y›z. 

Unutmak, Mad›mak’a s›rt›m›z›
dönmektir. 

22 TTeemmmmuuzz, tüm zalimlere karfl›
birlik olma, Alevili¤in ilerici özüne
sahip ç›kma ça¤r›s›d›r. 22 TTeemmmmuuzz,,
ilerici, devrimci, demokrat tüm Ale-
vi güçlerin AKP’nin manevralar›n›
bofla ç›kartma, Alevi bezirganlar›n›
d›fllama günüdür. Düzen Alevicili-
¤ine, AKP politikalar›n›n maflas›
olan Alevi bezirganlar›na tav›r alma
günüdür. 22 TTeemmmmuuzz,, 33 can›m›z›n
katillerinden hesap sorma günüdür.
Hiç kimse Alevilere katilleriyle yan
yana gelmeyi dayatamaz. AKP’yi
çözüm olarak gösteremez. Bunu ya-
panlar Alevilerin geçmifline, bütün
de¤erlerine ihanet edenlerdir. Tarih
onlar› asla affetmeyecektir. 

Alevi halk›m›z! Sorunlar›n›za da,
taleplerinize de sahip ç›kabilecek tek
güç devrimcilerdir. Alevi halk›n›n ç›-
karlar›, gelece¤i devrimden yanad›r.
AKP’ye, Alevi bezirganlar›na TÜM
DÜZEN GÜÇLER‹NE s›rt›n›z› dö-
nün. Alevili¤in isyanc› özü, egemen-
lerin katliamlar›n› ve manevralar›n›
bofla ç›kartacakt›r. Gücünüze, tarihi-
nize güvenin.

(*) (Aktaran, Haydar Gölbafl›,
Aleviler ve Sivas Olaylar›)
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‹nsan eetinin yyak›ld›¤› yyerde, kkebap ppiflirilme-
sinden rrahats›z oolmayanlar, MMad›mak kkonu-
sunda ssamimi oolamazlar!

AKP’nin Mad›mak ‹stismar›
Mad›mak Oteli, katliam›n üzerinden geçen 16 y›l

boyunca, sanki HH‹‹ÇÇBB‹‹RR fifiEEYY OOLLMMAAMMIIfifi GG‹‹BB‹‹ kul-
lan›lmaya devam etti. Diri diri yak›lanlar›n yan›k ten
kokular›n›n yükseldi¤i yerde, kebap kokular› yüksel-
meye devam etti... 

Mad›mak’›n müze yap›lmas› talepleri reddedildi.
Halk›n ac›lar›yla dalga geçtiler. Ancak bu y›l, “Alevi
aç›l›m›” manevralar›n› daha etkili k›lmak için Mad›-
mak ak›llar›na geldi. Önce çiçekçi böcekçi yapaca¤›z
dediler. Bunun etkili olmad›¤›n› görünce, bu kez müze
yapma vaadini ortaya att›lar. 

Diyanetten sorumlu Devlet Bakan› Faruk Çelik,

“Konu [Mad›mak’›n müze yap›lmas›] rafta tutulmama-
l›. Baflbakan ile görüflüp sorunu aflaca¤›z” diyordu ge-
çen hafta. Peki 6.5 y›ll›k iktidarlar› süresinde konuyu
neden rafta tuttular?

Ve bugün neden raftan indirdiler? 

AKP’nin düzen Alevili¤ini yaratmak ve tarihsel ola-
rak da Alevileri bir biçimde Sünnilefltirme politikas›n›
sürdürmekten baflka bir amac› yoktur. Mad›mak Ote-
li’nin müzeye çevrilmesini de bu politikalar›n›n bir par-
ças› olarak düflünüyorlar. Katliamla ilgili gerçekleri
aç›¤a ç›karmayan, adaleti yerine
getirmeyenler, Alevi halk›n›n öz-
lemlerini, duygular›n› istismar
ediyorlar. Mad›mak Oteli’nin
“müze” yap›lmas›n›n AKP tara-
f›ndan gündeme getirilmesinhde
utanç verici bir istismardan bafl-
ka bir fley görülmüyor. 



Her y›l dünyada trafik kazalar›n-
da kaç kifli ölüyor? 

5 bin? 10 bin?

Yoksa yüz bin mi? 300 bin mi?

E¤er tahminleriniz bu düzeydey-
se, rakama yaklaflm›fl bile olmuyor-
sunuz. Tahminlerin ötesinde bir
katliam sürüyor çünkü. Dünya Sa¤-
l›k Örgütü trafik kazalar›yla ilgili
ilk kez bir rapor yay›nlad›. Raporda
trafik kazalar›nda hheerr yy››ll 11 mmiillyyoonn
227700 bbiinn kkiiflfliinniinn yaflam›n› yitirdi¤i
belirtiliyor. Bunlar›n neredeyse ya-
r›s›n› yayalar, bisiklet ve motosiklet
sürücüleri oluflturuyor. 

Dünyada her y›l trafik kazalar›n-
da ölenlerin say›s› savafllardan ölen-
lerden daha fazla. Çok büyük bir
katliam sürüyor. Çok daha az insa-
n›n öldü¤ü olaylarda bile, bazen da-
ha büyük tepkiler olmaktad›r. An-
cak trafik kazalar› karfl›s›nda  ses
ç›kmamaktad›r. 

Öyleyse bu kadar büyük bir kat-
liam karfl›s›nda sessizli¤in bir izah›
olmal›d›r. Bu iki flekilde aç›klanabi-
lir. BBiirriinncciissii,, kazalar›n normal gibi,
kaç›n›lmaz gibi, kader gibi kabul et-
tirilmifl olmas›. ‹‹kkiinncciissii ddee sorunun
““bbiirreeyysseell”” bir sorun ve bir ““ee¤¤iittiimm
ssoorruunnuu”” olarak görülmesi gerekti-
¤inin genifl kitlelere benimsetilmifl
olmas›d›r. Yani sorun sadece “sürü-
cü hatalar›ndan”, “yol, trafik hatala-
r›ndan kaynaklan›yormufl” gibi ele
al›nmaktad›r.

Dünya Sa¤l›k Örgütü raporunda
“çözüm” olarak kask kullan›m›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas›, h›z s›n›r›n›n dü-
flürülmesi, iki tekerlekli tafl›tlar için
yollarda özel fleritler ayr›lmas› gibi
önlemlerin say›lmas› da bu anlay›-
fl›n ürünüdür... 

TTrraaffiikkttee öölleenn ddee yyookkssuullllaarr

Raporun di¤er çarp›c› bir yan›;
kazalarda ölenlerin büyük bölümü-

nün yyookkssuullllaarr olmas›d›r. 170 ülkeyi
kapsayan araflt›rma, ölümlü kazala-
r›n yyüüzzddee 9900’’›n›n yeni-sömürge ül-
kelerde yafland›¤›n› ortaya koyuyor.
En yüksek ölüm oran› Afrika ve
Do¤u Akdeniz’de yaflan›yor. Üste-
lik daha da dikkat çekici olan; bu
ülkelerdeki toplam araç say›s›n›n
dünyadaki toplam araç say›s›n›n yyaa--
rr››ss›› kadar olmas›d›r. 

2006 verileri esas al›narak haz›r-
lanan rapora göre, TTüürrkkiiyyee’de bir
y›lda trafik kazalar›nda yaflam›n› yi-
tirenlerin say›s› 44 bbiinn 660000’’dür.
Ölenlerin yüzde 19’unu yayalar,
yüzde 10’unu ise motosiklet ve bi-
siklet sürücüleri oluflturuyor. Emni-
yet kemeri takman›n zorunlu oldu-
¤u Türkiye’de, bu kurala sürücü ve
yolcular›n ancak küçük bir k›sm›n›n
uydu¤u, kazalar›n da bundan ötürü
yafland›¤› belirtiliyor. Ancak bu de-
¤erlendirme do¤ru kabul edilemez.
Sorunu böyle ele almak, trafik kaza-
lar›ndaki as›l etkenin kapitalizm ol-
du¤u gerçe¤ini görmezden gelmek-
tir. 

Bu raporun yay›nlanmas›ndan
k›sa bir süre sonra ülkemizde katli-
am gibi bir kaza daha yafland›. An-
kara K›z›lcahamam’da piknikten
dönen 10 üniversite ö¤rencisi  trafik
kazas›nda yaflam›n› yitirdi. Her gün
bunun gibi birçok kaza yaflanmakta,
çok say›da insan yaflam›n› yitirir-
ken, trafik kazalar› da kan›ksanm›fl
bir flekilde can almaya devam et-
mektedir. 

Peki sorun nedir? Sorunun kay-
na¤› kapitalizmdir. Kapitalizmin
üretim anlay›fl›d›r. Kapitalizmin ih-
tiyaçlar›d›r. Egemenlerin ulafl›m po-
litikalar›n›n kapitalizmin ç›karlar›na
göre flekillendirmesidir. 

Bu tablonun en önemli nedenle-
rinden biri; yeni-sömürgelerde ççaarr--
pp››kk kkaappiittaalliizzmmiinn tamamen yüksek
kar oranl› yat›r›mlarla ulafl›m› kara-

yollar› temelinde gelifltirmesidir.
Ulafl›m›n tekellerin ç›karlar›na göre
düzenlenmifl olmas›d›r. Ulafl›m po-
litikas›n› belirleyen otomobil tekel-
lerinin Koçlar’›n, Sabanc›lar’›n,
OYAK’lar›n ç›karlar›d›r. 

Demiryollar› bizim gibi ülkele-
rin ço¤unda tali bir ulafl›m arac›d›r.
Ülkemizde otomobil tekelleri ony›l-
lard›r demiryolu yapt›rmam›fllard›r
iktidarlara. Varolan demiryollar› da
yap›ld›¤› gibi kalm›flt›r. 

Sistem tekellerin daha fazla oto-
mobil satmas›na göre düzenlenmifl-
tir. Daha güvenli olan trenle ulafl›m,
maliyeti de daha düflük oldu¤u hal-
de, “komünist ifli” denilerek tercih
edilmemifltir. 

Türkiye’deki demiryollar›n›n
büyük bölümü, Cumhuriyetin ilk on
y›l›nda yap›lm›flt›r, sonraki 80 küsur
y›lda yap›lanlar›n toplam›, ilk on
y›lda yap›lana bile ulaflamam›flt›r.
Osmanl› döneminden devral›nan
demir yolu uzunlu¤u 44886644 kkmm dir.
1923-1950 aras›nda 33557788 kkmm,
1951-1994 aras›nda  778888 kkmm, 1995-
2003 aras›nda ise 224455 kkmm lik demir-
yolu yap›lm›flt›r. Bugün ülkemizde
1100330000 kkmm ddeemmiirryyoolluu vard›r. Kara-
yollar›n›n uzunlu¤u ise 6655 bbiinn
kkmm’yi geçmifltir. 

Demiryollar›na yat›r›m yap›lma-
mas›n›n sebebi, burjuvazinin kar
h›rs›d›r. Ülkemizde emperyalist te-
kellerin, oligarflinin istekleri üzeri-
ne sürekli karayoluna yat›r›m yap›l-
m›flt›r. ÖÖllüümmlleerriinn ssoorruummlluussuu da te-
kellerden baflkas› de¤ildir. 

Emperyalist ülkeler, ulafl›m› bü-
yük ölçüde demiryollar› üzerinden
sa¤lad›klar› için onlarda kaza oran-
lar› düflüktür. Bu, emperyalist ülke-
lerin ““hhaallkk››nn ccaann ggüüvveennllii¤¤ii”” teme-
linde yat›r›m yapmas›yla de¤il, ka-
pitalizmin güçlü olmas›yla ilgilidir.
Sistemin ekonomik gücü sayesinde
demiryollar› yayg›n bir flekilde ya-
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YYOOLLLLAARRAA DDÖÖKKÜÜLLEENN KKAANN,, 
KKAAPP‹‹TTAALL‹‹ZZMM ‹‹ÇÇ‹‹NN!!



p›l›rken, otomotiv üretimi ve
tüketimi de yine oldukça üst
düzeydedir. Kazalar›n düflük
olmas›ndaki ikinci bir neden
ise; sistemin -dolay›s›yla dev-
letin- gücü sonucunda, kendi
kontrol mekanizmalar›n› daha
ciddi kurabilmesidir. 

Yeni-sömürgelerde bunla-
r›n hiçbiri yoktur. Çarp›k ka-
pitalizm, kurals›z, ya¤mac›,
talanc› kapitalizm kazalar›n
bu kadar yüksek oranlarda ol-
mas›n›n tek sorumlusudur. Koçlar,
Sabanc›lar tüm yeni-sömürge ülke-
lerde vard›r. Kapitalizmin yasalar›
dünyan›n her yerinde insan hayat›n›
hiçe sayarak ifllemektedir. 

SSoorruunn ‘‘iinnssaann hhaattaallaarr››’’
ddee¤¤iill,, ssiisstteemm 
bboozzuukklluu¤¤uudduurr

Bu nedenle de trafik kazalar›n›n
sorumlulu¤u insan kurals›zl›klar›na
indirgenemez. ‹nsan hatalar›n›n, ku-
rals›zl›klar›n sorumlulu¤u da sis-
temle ilgilidir. ‹nsan hatalar›n› en
aza indirecek olan da sistemdir. 

Sistem insan hatalar›na ra¤men
kazalar› minimuma indirecek tarzda
düzenlenmek zorundad›r. Ancak ik-
tidarlar kendi sorumluluklardan
kurtulmak için suçu bireylerin üze-
rine atmaktad›rlar. Tekellerin so-
rumlulu¤u hiç sorgulanmamaktad›r. 

““KKaazzaa””,, ““ddoo¤¤aall aaffeett”” denilerek
gelen ölümlerin as›l nedeni, tekelle-
rin daha fazla kar elde etme h›rs›,
iktidarlar›n insan› temel alan yat›-
r›mlar yapmamas› ve ölümleri önle-
yecek bir sistemin kurulmamas›d›r.
Bu nedenle de mücadele edilmesi
gereken hayali “trafik canavarlar›”
de¤il, daha çok kâr için halk›n kan›-
n› içen tekelci canavarlar ve tekelle-
rin ç›karlar› için hizmet eden bütün
iktidarlard›r. Bizim gibi çarp›k ka-
pitalist ülkelerde trafik sorunu bir
türlü çözülememekte, her gün katli-
am gibi trafik kazalar› yaflanmaya
devam etmektedir. ‹ktidarlar yaln›z-
ca ölümleri engellemek için trafik
kurallar›na uyun ça¤r›lar› yapmak-
tad›rlar. Halk› bu konuda e¤itme-

yen, yollarda gerekli düzenlemeleri,
denetimleri yapmayan da kendileri-
dir. Trafikte dönen rüflvet çark› da
düzenin çarp›kl›¤›n›n baflka bir bo-
yutudur. ‹ktidarlar›n yapt›¤› tek fley
sorunun üzerini örtmek ve çarp›t-
makt›r. Kapitalist iliflkiler devam et-
ti¤i sürecede sorunun as›l kayna¤›
da sorgulanmayacak, tekellerin ç›-
karlar›na dokunulamayaca¤› için
gerekli ad›mlarda at›lmayacakt›r. 

AKP iktidar› göstermelik olarak
demiryollar›na el atm›fl, “h›zl› tren”
flovu yapm›flt›r. Zihniyet ayn› olun-
ca kaza oran› en düflük olan demir-
yollar›nda Pamukova’da 41 kifli ya-
flam›n› yitirmifltir. Düzenin demir-
yollar›na bak›fl› da çarp›kt›r. Devlet
halk›n güvenli¤ini temel alarak, hiç
bir alanda yat›r›m yapmak isteme-
mektedir. AKP bugün demiryollar›-
na el atm›flt›r ancak demiryollar›n›n
kullan›m› artt›r›lmas› için hiç bir
yat›r›m yapmamaktad›r. Demiryol-
lar›n› özellefltirerek bu konudaki so-
rumlulu¤u da üzerinden atmaya ha-
z›rlanmaktad›r. Demiryollar›n› ge-
lifltirmek ad›na tekellere yeni bir kar

alan› daha yarat›lmakta-
d›r. Demiryollar›n›n özel
sektöre devredilmesiyle
gerekli denetimler sa¤-
lanmay›p, önlemler al›n-
mayaca¤› için ölüm oran›
en düflük olan demiryol-
lar›nda da ölümlerin ya-
flanmas› kaç›n›lmaz ola-
cakt›r. 

SSoorruunn iikkttiiddaarrllaarr››nn,,
tteekkeelllleerriinn mmii,, hhaallkk››nn mm››
iikkttiiddaarr›› oolldduukkllaarr›› iillee iill--

ggiillii bbiirr ssoorruunndduurr.. Çözüm de buna
ba¤l›d›r. Sorunun tek çözümü çar-
p›k kapitalist sistemin de¤iflmesidir.
Sistem de¤iflmedi¤i sürece ulafl›m
politikalar›n›n de¤iflmesi ve dolay›-
s›yla trafik kazalar›ndaki art›fl›n en-
gellenmesi de mümkün olmayacak-
t›r. Sorunu ancak tekellerin karlar›n›
de¤il, halk›n ç›karlar›n›, can güven-
li¤ini esas alan bir iktidar çözebilir.
Halk›n ç›karlar›n› temel alan, can›n›
önemseyen bir düzende ulafl›m poli-
tikalar› da bu anlay›fla göre belirle-
necektir. Bilim ve tekni¤in bütün
olanaklar›ndan yararlan›larak, mev-
cut koflullar içinde en güvenli siste-
mi kurmak için çaba harcanacakt›r.
Halk›n trafik konusundaki e¤itimi-
de özenle ele al›nacak, yollardaki
denetim ve düzenlemeler de bu cid-
diyetle yap›lacakt›r.

Trafik kazalar› da, kapitalizm de
insanlar›n kaderi de¤ildir. Kimse
her gün ölümle burun buruna gele-
ce¤i bir düzende yaflamaya mecbur
de¤ildir. Bu kaderi de¤ifltirmekte
bizim elimizdedir. Kaza ad› alt›nda-
ki katliamlar› kan›ksamayal›m, ci-
nayet gibi ölümleri izlemeyelim.
Kan›ksamak, ölümler karfl›s›nda
duyars›zlaflmakt›r. Ölümleri sessiz-
ce izlemek daha çok insan›n ölmesi-
ne göz yummakt›r. Bize normalmifl,
kadermifl gibi gösterilen kazalar›
engellemenin yolu tekelci canavar-
lar› yok etmekten geçiyor. Tekelci
canavarlar›n yok olmas› trafik cana-
varlar›n›da yok edecektir. Biz ger-
çek düflmanlar›m›zla mücadele ede-
lim, oligarflinin aldatmacalar›na
kanmayal›m. Tekellerin kan›m›z›
ak›tmas›na, bizi sakat b›rakmas›na,
can›m›z› almas›na izin vermeyelim. 

Say›: 186 31TRAF‹K KAZASI

Trafik kazalar›n›n
sorumlulu¤u insan
kurals›zl›klar›na

indirgenemez. ‹nsan
hatalar›n›n, kurals›z-
l›klar›n sorumlulu¤u
da sistemle ilgilidir.
‹nsan hatalar›n› en
aza indirecek olan

da sistemdir.
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Hangi haklar ve özgürlükler var
bu ülkede? Mesela konser düzenle-
me özgürlü¤ü var m›? Herkes ““vvaarr””
diyecektir. Ama Samsun Polisi
““yyookk”” diyor... Oligarflinin anlay›-
fl›nda ““kkoonnsseerr ddüüzzeennlleemmee öözzggüürrllüü--
¤¤üü””, düzenleyece¤iniz konsere göre
de¤ifliyor. Serdar Ortaç, Tarkan, Si-
bel Can ve benzerlerinin konserini
düzenleyecekseniz, EN GEN‹fi
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER sizin.

Ama... Grup Yorum konseriyse
söz konusu olan, o zaman o haklar
rafa kald›r›l›r.

Polisin konserin yap›lmas›n› en-
gelleyecek yasal bir gerekçesi yok-
tur; fakat engellemek için her türlü
yasad›fl›l›¤› yapmaktan geri kalmaz.
Konserin yap›laca¤› salon sahipleri
daha konser haberini ald›klar› anda
emniyete ça¤›r›larak salon verilme-
mesi yönünde “telkin” edilir. Olma-
d› tehdit edilir. E¤er sözleflme yap›l-
m›flsa iptal ettirilir.

E¤er salon konusunda istedi¤i
sonucu alamam›flsa bu sefer konse-
re kat›l›mlar› engellemek için kon-
serin tan›t›m çal›flmalar›n›n önüne
binir türlü engel ç›kart›l›r. Konserin

yap›lmayaca¤›na, izin verilmeyece-
¤ine dair yalan haberler yay›l›r. Her
konuda as›lmas›nda sak›nca görül-
meyen afifller, Grup Yorum konser
afifline gelince yasak olur. Özel me-
kanlara yap›flt›r›lan afifllere bile ka-
r›fl›l›r. “Yasak” denilir, yap›flt›r›lan
afiflleri özel olarak adam görevlen-
dirip tek tek sökülür. 

YETMEZ!..

Samsun’da oldu¤u gibi, TU-
TUKLANIRSINIZ.

Nitekim May›s ay› içinde Grup
Yorum'un Rize ve Samsun'da dü-
zenlemek istedi¤i konserler için ça-
l›flma yapan 5 kifli çeflitli bahaneler
gösterilerek tutuklanm›flt›. 

Konserin yap›lmas›n› engelle-
mek için Anadolu’nun birçok ilinde
oldu¤u gibi bir çok zorluk ç›kart-
m›fllard›. Rize ve Samsun’da bu ça-
l›flmalar› yürüten GGüünnaayy ÖÖzzaarrssllaann,,
AAllii KKeemmaall ÂÂflfl››kk,, HHaayyrriiyyee GGüünnddüüzz,,
MMuuhhaammmmeedd AAyyvvaazz vvee ‹‹hhssaann ÖÖzz--
ddiill’i 15 May›s’ta tutuklayarak, kon-
serleri engellemek istemifllerdi. 

Polisin amac› elbette sadece bir
konserin engellenmesi de¤ildi. 

Amaç, devrimci demokratik mü-
cadeleyi silmektir. Devrimci, ilerici,
demokrat kesimleri ““bbiirr kkoonnsseerr bbiillee
ddüüzzeennlleeyyeemmeezz”” hale getirmektir.
Büyükflehirlerin “s›radan” faaliyet-
leri, Anadolu’nun bir çok yerinde,
polisin bafll›ca u¤rafl›, bafll›ca sald›-
r› alan› haline dönüflebilmektedir.
Oligarfli, devrimcileri, ilericileri bu-
lunduklar› yerlerden söküp atmak
istiyor. Halk›n, gençli¤in düzene
karfl› geliflen en küçük mücadelesi,
örgütlenmesi, komplolarla, gözalt›-
larla, tutuklamalarla, linç giriflimle-
riyle bast›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r. 

11 Nisan 2009'da Trabzon Hak-
lar Derne¤i, 12 May›s 2009'da ise
Samsun'daki Karadeniz Özgürlük-
ler Derne¤i’ne yap›lan polis bask›n-
lar› da, en son tutuklamalar da iflte
böyle bir politikan›n sonucudur. 

Trabzon ve Samsun'daki dernek-
ler, “büyük operasyon” havas› yara-
t›larak, kar maskeli, uzun namlulu
silahlarla donanm›fl polislerle bas›l-
m›fl, dernek çal›flanlar› dernekten,
evlerinden gözalt›na al›nm›fllard›r. 

Trabzon’dan gözalt›na al›nan ‹‹ss--
mmeett KKuurruukkaaffaa,, HHaassaann TToo¤¤aann,, ÇÇee--

“Konser
Düzenlemek Suç
De¤ildir!”

Karadeniz Özgürlükler
Derne¤i, 21 Haziran günü
yapt›¤› eylemle Grup Yorum
konseri öncesi Trabzon ve
Samsun’da tutuklananlar›n
serbest b›rak›lmas›n› istedi.

Samsun’da, Süleymaniye
Geçidi’nde toplanan 18 kifli
“Grup Yorum Konseri Düzen-
ledikleri ‹çin Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pan-
kart açt›. Haz›rlad›klar› döviz-
lerle “Adalet ‹stiyoruz”,
“Konser Düzenlemek Suç De-

¤ildir!”, “Konser Düzenledikleri
‹çin Tutuklananlar Derhal Serbest
B›rak›ls›n” fleklinde taleplerini dile
getiren Karadeniz Özgürlükler Der-
ne¤i çal›flanlar› ad›na Tolga Sevil-
mifl bir aç›klama yapt›.

“Konser düzenlemek, pikni¤e ya
da anmaya kat›lmak suç de¤ildir.
Bu sebeplerden ötürü tutuklanan ar-
kadafllar›m›z serbest b›rak›lmal›d›r.
Bilinmelidir ki hiçbir bask›, gözalt›,
tutuklama, tehdit bizi y›ld›ramaz.
Yaflad›¤›m›z bütün bu bask›lara ra¤-
men haklar ve özgürlükler mücade-
lesi vermekten vazgeçmeyece¤iz.

Herkesi, halen tutuklu olan arka-
dafllar›m›z›n özgürlüklerini isteme-
ye ve bulunduklar› hapishanelere
mektup yazmaya, dayan›flma içinde
bulunmaya davet ediyoruz” denilen
eylemde “Gözalt›lar, Tutuklamalar,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Konser
Nedeniyle Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n,  Adalet ‹stiyoruz,  Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›
at›ld›.

ÖZGÜRLÜKLER, KK‹M‹N ‹‹Ç‹N
VAR, KK‹M‹N ‹‹Ç‹N YYOK?

Samsun’da
Keyfi

Tutuklamalar



ttiinn GGüüvveenn,, BBaannuu ÖÖzzccaann,,
ZZeeyynneepp GGoonnccaa KKaarraakkooçç,,
SSoonnggüüll ÖÖkktteemm,, HHaassaann BBaass--
rrii YY››lldd››zz,, YYeelliizz KK››ll››çç vvee ZZeeyy--
nneepp EErrdduu¤¤rruull,, bas›na poli-
sin dikte ettirdi¤i “silahl› ey-
lemlere haz›rlan›yorlard›”
gibi yalan haberler eflli¤inde,
tutukland›lar. 

Sald›r›lar, dernek çal›flan-
lar›n›n telefonla taciz edil-
mesiyle, iflbirlikçilik, ajanl›k
tehditleriyle, iflten atma giri-
flimleriyle sürdürülmektedir. 

AAmmaaçç ddeemmookkrraattiikk mmüü--
ccaaddeelleenniinn yyookk eeddiillmmeessiiddiirr..
Oligarflinin polisi ve yarg›s›-
n›n asli görevi, devrimci, de-
mokratik örgütlenme ve mü-
cadeleyi yoketmektir. Tüm
çal›flmalar›, yöntemleri bu-
nun üzerine flekillenmifltir.
Anadolu’nun en ücra köflele-
rine kadar her yerde halk›n
en küçük devrimci demokra-
tik mücadelesi bask› ve te-
rörle sindirilmek istenir.
Trabzon’daki, Samsun’daki
dernekleri bas›lmas› tutukla-
malar, Grup Yorum konser-
lerinin engellenmeye çal›fl›l-
mas› bunun içindir. 

Halk›n en temel hak ve
özgürlükleri için örgütlen-
mesi, mücadele etmesi en
meflru hakk›d›r.  

Trabzon Haklar Derne¤i
ve Karadeniz Özgürlükler
Derne¤i’nden tutuklananlar
da ülkemizdeki soygun ve
sömürü düzenine karfl› ç›-
kanlard›r. Halk›m›za yap›lan
haks›zl›klara ve zulme karfl›
mücadele edenlerdir. 

KKoonnsseerr ddüüzzeennlleemmeekk,,
ppiikknnii¤¤ee yyaa ddaa aannmmaayyaa kkaa--
tt››llmmaakk ssuuçç ddee¤¤iillddiirr.. TTuuttuukk--
llaannaannllaarr sseerrbbeesstt bb››rraakk››ll--
mmaall››dd››rr.. 

Bilinmelidir ki, ne linç
giriflimleriyle, ne bask›larla,
ne de komplolarla, tutukla-
malarla halk›n, devrimcilerin
hak ve özgürlükleri için mü-
cadelesi engellenemez. 

Say›: 186 33KEYF‹ TUTUKLAMALAR

‹flkenceciler, Ayn› Zamanda
Ahlaks›z Ve Soyguncudur!
Kan›t m›? ‹flte Bak›n!

Metris Hapishanesi’nde iflkencede
katledilen EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’e öldü¤ü gün,
KKooccaaeellii VVaalliillii¤¤ii ‹‹ll DDeerrnneekklleerr MMüüddüürr--
llüü¤¤üü taraf›ndan idari para cezas› gön-
derildi¤i ortaya ç›kt›. Devlet Engin’den
dernek beyannamesi vermedi¤i için
550000 TTLL istedi. 

Engin’in cenazesi 13 Ekim 2008 ta-
rihinde topra¤› verilmiflti. Kocaeli Va-
lili¤i ‹l Dernekler Müdürlü¤ü, Engin’in
son nefesini verdi¤i gün, para cezas›-
n›n tebli¤ edildi¤i mektubu postaya
verdi. Mektup tam 5 gün sonra da
Gebze’ye Engin’in ailesine ulaflt›. 

Gönderilen mektupta Gebze Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’ne, her
y›l›n ilk dört ay›nda verilmesi gereken
dernek beyannamesini vermedi¤i ge-
rekçesiyle 500 TL ceza kesildi¤i belir-
tiliyordu. Bu  para cezas› ödenmedi¤i
takdirde Çeber hakk›nda yasal ifllem
yap›lacakt›.  Bu faflizmin s›n›r tan›maz
ahlaks›zl›¤›n›n son noktas›d›r...

Çeber ailesinin avukat› TTaayyllaann TTaa--
nnaayy, Vali Yard›mc›s› Celalettin Özda¤
imzal› belgenin 1188 TTeemmmmuuzz 22000088’de
haz›rland›¤›na ve Çeber katledildikten
sonra gönderildi¤ine dikkat çekerek,
flunlar› söyledi; 

““DDeevvlleett ddaahhaa öönnccee iisstteemmeeddii¤¤ii ppaarraa
aallaaccaa¤¤›› iiççiinn,, EEnnggiinn’’iinn ööllüümmüünnüü dduu--
yyuunnccaa,, ttaahhssiillii tteehhlliikkeeyyee ggiirrmmeessiinn ddiiyyee
hheemmeenn tteebblliiggaatt çç››kkaarr››yyoorr.. SSaa¤¤ tteesslliimm
aalldd››¤¤›› bbiirr iinnssaann›› ööllüü tteesslliimm eeddeenn ddeevv--
lleett,, yyaaflflaammaa hhaakkkk››nn››nn iihhllaall eeddiillmmeessii ss››--
rraass››nnddaa ggöösstteerrmmeeddii¤¤ii öözzeennii,, 550000 lliirraa
ssöözz kkoonnuussuu oolldduu¤¤uunnddaa ggöösstteerriiyyoorr.. AAhh--
llaakk dd››flfl›› bbiirr flfleekkiillddee öölleenn bbiirr aaddaammaa tteebb--
lliiggaatt çç››kkaarr››yyoorr.. HHeerr ttüürrllüü hhuukkuukkii iizzaahh--
ttaann yyookkssuunn bbuu dduurruumm,, ddeevvlleettiinn iinnssaann››--
nnaa yyaakkllaaflfl››mm››nn›› ggöösstteerriiyyoorr..”” 

Çeber’in babas› Ali Tekin de,
““HHeemm oo¤¤lluummuu kkaattlleeddiiyyoorrllaarr,, hheemm ddee
ppaarraa cceezzaass›› vveerriiyyoorrllaarr”” dedi. 

Engin’in gözalt›na al›nmas›, tutuk-
lanmas›, hapishanede gördü¤ü iflkence,
hastaneye nas›l kald›r›ld›¤›, halen de-

vam eden mahkeme süreci, bu düzenin
nas›l bir çürümüfllük, nas›l bir ahlak-
s›zl›k içinde oldu¤unu, her yerinden li-
me lime döküldü¤ünü gösteriyor. Bir
insana iflkence yapmak dünyan›n en
ahlaks›z, en namussuz iflidir. Engin ka-
rakolda bafllay›p, tutuklu kald›¤› bütün
süre boyunca devam eden bir iflken-
ceyle katledilmifltir. PPoolliissiinnddeenn,, ggaarrddii--
yyaann››nnaa,, aasskkeerriinnee,, ddookkttoorruunnaa,, hhaappiiss--
hhaannee mmüüddüürrlleerriinnee vvee mmaahhkkeemmeelleerrii--
nnee varana kadar devletin tüm kurum ve
görevlileri, zulüm ve keyfilik mekaniz-
mas›n›n bir parças›d›r. Say›lan kurum-
lara bir de KKooccaaeellii VVaalliillii¤¤ii eklenmifltir.  

DDeevvlleett ve EEnnggiinn karfl› karfl›yad›r ve
bu saflaflmada, sözü edilen tüm kurum-
lar, devletten yanad›r. Hakk›n, huku-
kun burada laf› bile geçmemektedir. 

Yarg› Engin’in hakk›n› arama de¤il,
iflkencecileri koruma peflindedir. Dev-
letin Valili¤i, mezarl›k soyguncular› gi-
bi hiç vakit kaybetmeden ölen bir insa-
n›n pefline düflüyor. 

Devletin bütün kurumlar› ahlaks›z-
l›kta, namussuzlukta, halka düflmanl›k-
ta birbirleriyle yar›fl halinde. Oligarfli
Osmanl›’n›n vergi memurlar› gibi, çek
senet mafyas› gibi ölüm haberini al›r
almaz, aceleyle paras›n› tahsil etmenin
pefline düflüyor. Bu nas›l bir ahlak, na-
s›l bir vicdans›zl›kt›r! Devletin ne ölü-
ye, ne  ölenin ailesine sayg›s› var. 

Paralar›n› tahsil etmek için hiç vakit
kaybetmeden, çal›fl›yorlar. Ama bir in-
san ölürken onu saatlerce hastaneye
götürmüyorlar, ordan oraya atarak, bir
sedyeyi bile çok görerek, ç›plak beton-
lar›n üzerinde bekletiyorlar. Tahsilata
gelince acelesi olanlar›n, bir can› kur-
tarmaya gelince hiç aceleleri yok. Hele
o can bir devrimcinin can›ysa!

Bu nas›l bir ahlak ve bu nas›l bir
vicdan diye soruyoruz. Ama sorunun
cevab› belli! Bu, faflizmin ahlak, na-
mus ve vicdan anlay›fl›d›r. Bu  faflizmin
hukuk ve adalet anlay›fl›d›r. Bu kapita-
lizmin insan anlay›fl›d›r.
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1122 yafl›ndaki UU¤¤uurr KKaayymmaazz ve
babas› AAhhmmeett KKaayymmaazz,, 21 Kas›m
2004’de Mardin’in K›z›ltepe ‹lçe-
si’nde evlerinin önünde polis tara-
f›ndan katledilmiflti. YYaarrgg››ttaayy 11..
CCeezzaa DDaaiirreessii, Ahmet Kaymaz ve
o¤lu U¤ur’u katleden 4 polis hak-
k›nda EEsskkiiflfleehhiirr AA¤¤››rr CCeezzaa MMaahhkkee--
mmeessii taraf›ndan verilen BBEERRAAAATT
KKAARRAARRIINNII OONNAAYYLLAADDII..

Savc›l›¤›n iddianamesinde yera-
lan “U¤ur’un nüfusa küçük yaz›ld›-
¤›... ölümlerin çat›flma sonunda
gerçekleflti¤i” iddialar›, AAddllii TT››pp
rraappoorruuyyllaa yyaallaannllaannmm››flfltt››.. Adli T›p
raporlar›nda, olay yerinde ççaatt››flflmmaa
iizziinnee rraassttllaannmmaadd››¤¤›› vurgulanm›fl,
U¤ur Kaymaz’›n kkaalleeflflnniikkooff ssiillaahh
ttuuttaarraakk,, ççaatt››flflaaccaakk bbüüyyüükkllüükkttee ooll--
mmaadd››¤¤›› belirtilmiflti. Vücudundan
13 kurflun ç›kan U¤ur’un ölümü-
nün, ss››rrtt››nnddaakkii ss››rraall›› bbiiççiimmddee aatteeflfl--
lleenneenn 99 kkuurrflfluunnddaann kaynakland›¤›
ifade edilmiflti. Rapor bu yaralar›
alan birisinin polise atefl edemeye-
ce¤ini, yüz yüze çat›fl›rken de¤il,
SSIIRRTTIINNDDAANN vurularak katledildi-
¤ini ortaya koymufltu. 

‹flte Yarg›tay bütün bu belgelere,
kan›tlara ra¤men 1. Ceza Dairesi
Eskiflehir A¤›r Ceza Mahkeme-
si’nin karar›n› yerinde bularak po-
lisleri beraat ettirdi. Bu karar esas
olarak oligarflinin ony›llard›r sür-
dürdü¤ü infaz politikas›na yarg›
cephesinden verilen destek ve ona-
y›n bir devam›d›r. 

Yarg›tay bugüne kadar yüzlerce
infaz davas›nda ayn› yaklafl›mla in-
fazlar› onaylam›flt›r. Bazen “sorufl-
turmaya yer olmad›¤›” gerekçe-
siyle, bazen de valilik ve ‹çiflleri Ba-
kanl›¤› taraf›ndan “soruflturma izni
verilmedi¤i için” bir çok infaz
hakk›nda soruflturma dahi aç›lama-
m›flt›r. Aç›labilen davalar da göster-
melik olmaktan öteye geçememifltir.

1199 AArraall››kk kkaattlliiaamm››,, UUlluuccaannllaarr,,
DDiiyyaarrbbaakk››rr,, BBuuccaa,, ÜÜmmrraanniiyyee hhaa--
ppiisshhaanneelleerriinnddeekkii kkaattlliiaammllaarr,, 1122
TTeemmmmuuzz kkaattlliiaamm››,,1166--1177 NNiissaann kkaatt--
lliiaamm››,, ‹‹nncciirraalltt››,, 1166 MMaarrtt 11997788,,

BBaahhççeelliieevvlleerr,, 11 MMaayy››ss 11997777,, KKaannll››
PPaazzaarr,, 66--77 EEyyllüüll kkaattlliiaammllaarr››,, MMaa--
rraaflfl,, ÇÇoorruumm,, GGaazzii,, SSiivvaass kkaattlliiaammllaa--
rr›› ddaavvaallaarr››......

Bu davalar›n hiçbirinde katiller
ceza almam›flt›r. Bunca katili akla-
yan böyle bir ülkede hukuktan, ada-
letten söz edilebilir mi? Mahkeme-
lerin bu kararlar›, bu ülkede devrim-
cilere ve halka yönelik katliam yap-
ma özgürlü¤ünün kan›tlar›d›r.
U¤ur’un polisler taraf›ndan taam-
müden katledildi¤i Adli T›p raporla-
r›yla belgelenmesine ra¤men nas›l
hiçbir polis ceza almad›ysa; bütün
infaz ve katliam davalar›nda da po-
lislerin yapt›¤› katliamlar belgelerle
kan›tlanm›fl olsa da yarg›lanan polis-
ler ya ceza almam›fl ya da verilen ce-
zalar göstermelik olmaktan öteye
geçmemifltir. Hepsi görevlerini sür-
dürmeye devam etmifltir. Tüm bun-
lar devletin aç›k bir flekilde katliam-
lar› sahiplendi¤inin de göstergesidir.

DGM’leri. ACM’leriyle yarg›,
devletin katletme özgürlü¤ünü ya-
salarla garanti alma rolünü üstlen-
mifltir. O nedenle de devletin bir hu-
kuk devleti oldu¤u, yarg›n›n taraf-
s›zl›¤› safsatadan ibarettir. 

Bu hukuksuzluk, adaletsizlik sa-
yesinde yarg› 12 yafl›nda bir çocu¤u
s›rt›ndan vurarak öldüren polisleri
bile beraat ettirmifltir. Yarg›tay’›n
bu karar› ayn› zamanda sistemin ço-
cuklar üzerindeki riyakarl›¤›n›n da
ifadesidir. ‹kide bir “çocuklar› kul-
lanma” üzerine demagoji yapan, so-
la karfl› bu noktada karfl›-propagan-

da gelifltiren bur-
juvazi mesele
sisteme karfl›
mücadele olunca

ne çocuk dinli-
yor, ne kad›n, ne
yafll›, ne emekli.
‹flte karar bunun
ifadesidir. 

Sistem diyor
ki, 1122 YYAAfifiIINNDDAAKK‹‹ ÇÇOOCCUUKKLLAA--
RRII DDAA VVUURRAABB‹‹LL‹‹RRSS‹‹NN‹‹ZZ.. Emin
olunmal›d›r ki, mesela 9 yafl›ndaki
çocuklar sisteme tafl att›¤›nda, yarg›
99 YYAAfifiIINNDDAAKK‹‹ ÇÇOOCCUUKKLLAARRII
DDAA VVUURRAABB‹‹LL‹‹RRSS‹‹NN‹‹ZZ diyecek-
tir. Nitekim, Diyarbak›r’da bunu da
yapt›lar; çocuk, kad›n demeden hal-
k›n üzerine atefl açt›lar, çocuklar›
katlettiler. ‹flte tutuklanan onlarca
çocuk (!) Onlar› da çocuk demeden
“terör yasalar›yla” yarg›l›yorlar. 

Bu ülkede çocuklar katlediliyor,
beyinleri polis dipçikleriyle parça-
lan›yor, dur ihtar›na uymad›¤› ge-
rekçesiyle sokak ortas›nda infaz
ediliyor, yasal bir dergiyi satt›¤› için
felç b›rak›l›yor, gözalt›na al›n›yor,
tutuklan›yor, iflkence görüyor, ha-
pishanelerde tecrite tabi tutuluyor-
lar. Aleni bir flekilde ççooccuukk kkaattllii--
aammcc››ll››¤¤›› yap›l›yor. 

Çocuklara tüm bunlar›n yap›l-
mas›n› reva gören, çocuk katillerini
aklayan bir düzen çocuklar›m›z›n
yaflam hakk›n› elinden al›yor. Bir
yandan bask›s›yla, iflkenceyle ço-
cuklar›m›z› sisteme itaat ettirmeye,
katlederek geride kalanlara gözda¤›
vermeye çal›fl›yorlar. Di¤er yandan
da açl›k ve yoksullukla terbiye et-
mek istiyorlar. Küçücük yafllar›nda
en a¤›r ifllerde çal›fltararak emekle-
rini sömüyorlar. 

Bu tablo karfl›s›nda oligarflinin
çocuklar üzerine demagojilerinden
geriye kalan yaln›zca ç›plak bir ri-
yakarl›kt›r. Çocuklar›m›z› oligarfli-
nin tüm sald›r›lar›ndan kurtarmam›z
faflizmi alt etmemize ba¤l›d›r. Öz-
gürce, çocuk olarak sahip olmalar›
gereken tüm haklar›na eksiksiz sa-
hip olarak yaflayacaklar› bir ülke
yaratmak çocuklar›m›za karfl› en
büyük sorumlulu¤umuzdur. 

Çocuklar› ‘Kullanmay›n’
TUTUKLAYIN! ÖLDÜRÜN!

12 yyafl›ndaki UU¤ur’u vvurdular;
s›rt›ndan... ‹‹zlerden bbelliydi kki,
kurflunlar s›ral› bbiçimde
atefllenmiflti. YYani TTürkçesi,
s›rt›ndan ttaram›fllard› UU¤ur’u..
Beraat eettirildiler; DDEVLET
GÖREV‹ yyapt›klar› iiçin.
12 yyafl›ndaki ççocuklar›
s›rt›ndan kkurflunlamak dda
vard› DDEVLET GÖREVLER‹
aras›nda...   



Polisin insan haklar› konusunda
e¤itildi¤i, yeni teknolojilerle dona-
t›ld›¤›, iflkenceleri önlemek için özel
kurslar düzenlendi¤i... türünden ha-
berler y›llard›r hiç eksilmez. Haber-
lere bakarsan›z, polis sürekli gelifl-
mekte, “ça¤dafllaflmakta”, “eski ka-
ba yöntemler”den uzaklaflmaktad›r..

Fakat gerçek fludur ki, burjuva
düzenlerin polisinin ““ee¤¤iittiimmii””,
““ççaa¤¤ddaaflflllaaflflmmaass››””, ““ddee¤¤iiflfliimmii”” üze-
rine yap›lan say›s›z haberler aras›n-
da, polisi polis yapan as›l yöntemler
hiç de¤iflmemektedir. Bu yöntemle-
rin bafl›nda iflkence gelir. Tehdit,
flantaj, sindirme gelir. Komplolar,
provokasyonlar, iflbirlikçilefltirme,
ve ajanlaflt›rma gelir. 

Sömürücü egemenlerin emrin-
deki en ““ggeelliiflflmmiiflfl”” polis teflkilat›n›n
da, en geri polis teflkilat›n›n da bafl-
vurdu¤u as›l yöntemler bunlard›r.
Dinleme, izleme, takip teknikleri ne
kadar yayg›nlafl›rsa yayg›nlafls›n,
“kriminal labaratuarlar›” ne kadar
geliflirse geliflsin, bu de¤iflmez. 

Oligarflinin polisinin hemen her
uygulamas› bu “de¤iflmezli¤in” ka-
n›t› adeta. Ö¤renci derneklerine, ma-
halledeki cemevlerine, kültür mer-
kezlerine gidip gelen insanlara karfl›
polisin yapt›klar› bunun son örnekle-
rindendir. Ö¤renciler bahanelerle,
polis merkezine, iflkencehanelere
ça¤r›l›yor... Aileler ve 12 yafl›ndaki
çocuklar iflkencehaneye çekiliyor.

*

Gençlik Federasyonu’ndan bir
lise ö¤rencisi polis taraf›ndan tele-
fonla aranarak gayet “nazik” biçim-
de ““aannkkeett ççaall››flflmmaass››”” bahanesiyle
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’ne
ça¤r›l›r. Ö¤renci, gitmeyece¤ini
söyleyince polis, bafllang›çtaki sah-
te yyuummuuflflaakk tavr›ndan vazgeçip zor
kullanma tehdidinde bulunur. Son-
raki günlerde de polis, telefonla ta-
ciz etmeye devam eder.

Marmara Üniversitesi’nden bir
ö¤renci de yine telefonla aranarak
ayn› yöntemle Emniyet Müdürlü-
¤ü’ne ça¤r›l›r. Emniyet’e giden ö¤-

renciye polis, aajjaannll››kk tteekklliiff eeddeerr..
Gençlik Federasyonu hakk›nda olup
biteni bildirmesini isterler. 

Son olarak da yine ayn› üniversi-
tede okuyan 2 ö¤rencinin önce aile-
leri aranarak tedirgin edildi. Daha
sonra kendileri aranarak Emniyet
Müdürlü¤ü’ne ça¤r›ld›lar. Polis, ö¤-
rencilerden olumsuz cevap al›nca
““nnee ddeemmeekk ggeelleemmeemm,, bbeenn ppoolliissiimm,,
ggeelleecceekkssiinn ddiiyyoorrssaamm ggeelleecceekkssiinn””
diyerek tehditler savurur...

*

Armutlu Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i’nin düzenledi¤i faaliyetle-
re kat›lan 1122 yyaaflfl››nnddaakkii Melisa De-
liboran’›n annesi ‹stanbul Terörle
Mücadele fiubesi'nden polisler tara-
f›ndan aranarak Emniyet Müdürlü-
¤ü’ne ça¤r›ld›. Yan›nda k›z›n› da
getirmesi söylendi. K›z›yla birlikte
polise giden anne, bafllang›çta po-
lislerin sahte bir nezaketiyle karfl›la-
n›r. Küçükarmutlu'ya daha önce sa-
y›s›z kez ev y›k›m›na gelen, ellerin-
de silahlarla katliam yapan, evleri
bas›p terör estiren polisler, ne kadar
""iinnssaanncc››ll"" olduklar›n›, de¤ifltikleri-
ni göstermeye çal›fl›rlar. Fakat ne
kadar de¤iflim gösterisi yaparlarsa
yaps›nlar, polisin as›l de¤iflmeyen
yöntemleri yukar›da bahsetti¤imiz
gibi bask›d›r, tehdittir, korkutmak-
t›r. Anne ve k›z›na gösterdikleri
““nneezzaakkeett”” de geçmiflte iflkence tez-
gah›nda yapt›klar› ““ppaappaazz--cceellllaatt””
oyunundan baflka bir fley de¤ildir. 

Polisler bir taraftan nezaket gös-
terileri yaparken di¤er taraftan da,
Melisa hakk›nda tuttuklar› dosyay›
göstererek ““ttaakkiipptteeyyiizz,, ggöözzüümmüüzz
üüzzeerriinniizzddee”” diyerek tehdit ederler.
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
hakk›nda sorular sorarak mmuuhhbbiirrllii--
¤¤ee zorlarlar. Dernek hakk›nda kara-
lamalar yap›larak derne¤e gitmeme-
leri söylenir.

* 

Polisin ayn› yöntemi kulland›¤›
bir baflka örnek ise Samsun’da ya-
fland›, Karadeniz Özgürlükler Der-
ne¤i Baflkan› Gamze Cibelik Mu-

cuk'un efline iflbirlikçi-
lik teklif edildi. 

Samsun’da 1 ay önce
Karadeniz Özgürlükler
Derne¤i çal›flan› 5 kifli Grup Yorum
konseri düzenledikleri için polisin
komplosuyla tutuklanm›fllard›. Bu-
na ra¤men Karadeniz Özgürlükler
Derne¤i’nin çal›flmalar›n› sürdür-
mesi karfl›s›nda polis sald›r›lar›n›
çeflitli biçimlerde sürdürüyor. 17
Haziran’da Özgürlükler Derne-
¤i’nden Gökhan Mucuk Samsun
polisi taraf›ndan “ifl görüflmesi” ba-
hanesiyle telefonla aranarak iflbir-
likçilik teklif edildi. Muhbirlik yap-
t›¤› takdirde ekonomik bir s›k›nt›s›-
n›n kalmayaca¤› vaadinde bulunan
polisin tehditlerine boyun e¤meyen
Mucuk, bu kez de ""SSeenn eevvlliissiinn ddee--
¤¤iill mmii?? KKaarr››nnaa bbiirr zzaarraarr ggeellmmee--
ssiinn!!"" denilerek tam da polislerin
karakterine uygun alçakça, namus-
suzca bir tehdide maruz kald›. 

*

‹flte, ony›llard›r polisin de¤iflme-
yen yöntemleri bunlard›r. Polis ken-
dini ne kadar flirin göstermeye çal›-
fl›rsa çal›fls›n, gençlik de, halk›m›z
da, onlar›, coplar›ndan, kurflunlar›n-
dan, panzerlerinden, gecekondu y›-
k›mlar›ndan, iflkencehanelerinden
çok iyi tan›maktad›r. 

Halk›m›z, GGençler! Polisin
alçakça yöntemlerine boyun e¤me-
yin. Polis; devrimci, demokratik
mücadelenin yürütüldü¤ü her yerde
iflbirlikçiler yaratmaya çal›flmakta-
d›r. ‹flbirlikçilik, onursuzluktur.
Onurun, kiflili¤in, namusun, tüm
de¤erlerin sat›lmas›d›r. Polisin key-
fi, komplocu yöntemlerine boyun
e¤meyin, tehditleri teflhir edin! 

***

Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
Sar›yer fiubesi Bo¤aziçi Cemevi ve
Gençlik Federasyonu, yapt›klar›
aç›klamalarla ““ppoolliissiinn hheerr zzaammaann--
kkii ooyyuunnuunnuu ooyynnaadd››¤¤››”” belirtilerek,
polisin gençli¤i, gecekondu halk›n›
y›ld›ramayaca¤› ifade ettiler.

Say›: 186 35POL‹S

Polis Yöntemleri: Korkutma, 
Sindirme, Ajanlaflt›rma



Duvarlar›n arkas›nda sesler yük-
seliyor. Yükselen bu ses zulmün se-
sidir, iflkencenin sesidir. Tecritle
susturulmak istenen tutsaklar›n se-
sidir. Daha 15’te çocuk tutuklular›n
iflkence alt›ndaki sesidir.

AKP hükümeti hapishanelerde
tecrite, sesiz imhaya, iflkenceye de-
vam ediyor. Bu ses, AKP eliyle uy-
gulanan tecrit zulmünün sesidir.

‹stanbul Maltepe Çocuk ve
Gençlik Hapishanesi’nde yafllar›
henüz 18’ni doldurmayan çocuklar
hapishane idaresi taraf›ndan gör-
dükleri iflkenceyi protesto etmek
için 4 günlük açl›k grevi yapt›lar.

Hepsi 18 yafl›n›n alt›nda olan tu-
tuklu gençler, sokaklarda polisin
sald›r›s›na maruz kald›ktan sonra
polise tafl att›klar› gerekçesiyle
tutuklanm›fllard›. Çocuklar kald›k-
lar› hücrelerde sürekli keyfi uygula-
malara maruz kald›klar›n›, say›m-
larda s›raya girmedikleri için sürek-
li iflkence gördüklerini hayk›r›yor-
lar. Seslerini duyurmak için açl›k
grevi yapmak zorunda kal›yorlar. 

4 günlük açl›k grevinden sonra
hapishane idaresi çocuklar›n sorun-

lar› çözece¤ine dair
söz veriyor ve çocuk-
lar açl›k grevine son
veriyor. Fakat hapis-
hane idaresi sözünde
durmuyor. Çocuklar
iflkencenin devam et-
ti¤ini söylüyor. 

Oligarflinin katliamc›l›¤›n›, ifl-
kencecili¤ini her gün yeni bir olay-
da görüyoruz. Engin Çeber, Metris
Hapishanesi’nde iflkenceyle katle-
dildi¤inde AKP’nin Adalet Bakan›
Mehmet Ali fiahin “özür” dileyince
kimileri “bir ilk” denilerek M. Ali
fiahin’nin “ezber bozdu¤u”söyle-
miflti. 

Maltepe Hapishanesi’nde iflken-
ce alt›ndaki çocuklar›n yükselen se-
si oligarflinin iflkencecili¤inin, katli-
amc›l›¤›n›n hiç de¤iflmeyece¤ini bir
kez daha gösterdi.

ÇÇooccuukk vvee GGeennççlliikk
HHaappiisshhaanneelleerriinnddeekkii ‹‹flflkkeennccee
AAlltt››nnddaakkii ÇÇooccuukk vvee GGeennççlleerr
SSeerrbbeesstt BB››rraakk››llss››nn

Gençlik Federasyonu, iflkence
gördükleri için açl›k grevine baflla-
yan Maltepe Çocuk ve Gençlik Ha-
pishanesi’ndeki ve di¤er hapishane-
lerdeki çocuk ve genç tutuklular›n
serbest b›rak›lmas› için Maltepe
Maltepe Çocuk ve Gençlik Hapis-
hanesi önünde 22 Haziran Pazartesi
günü bir eylem yapt›.

Eylemde, “Çocuk ve Gençlik
Hapishaneleri’nde ‹flkence Alt›nda-
ki Gençlerin Serbest B›rak›lmas›
‹çin Açl›k Grevindeyiz”pankart›n›
açan Gençlik Federasyonu yapt›¤›
aç›klamada  22-25 Haziran tarihleri
aras›nda açl›k grevi yapaca¤›n› du-
yurdu.

Ayr›ca, Gençlik Federasyonu
ad›na aç›klama yapan Gizem Yener,
18 yafl›ndan küçük gençlere yap›l-
m›fl olan iflkencenin bizzat devlet
politikas› oldu¤u, iflkenceci devletin
yafll›, çocuk, genç ay›rt etmeden,

korkutma ve sindirme amaçl› iflken-
ceyi sistematik olarak uyguland›-
¤›n› vurgulad›. Okmeydan› Sibel
Yalç›n Park›'nda gerçeklefltirilecek
olan açl›k grevine destek verilmesi
için ça¤r› yap›ld›. 

52 kiflinin kat›ld›¤› eylemde,
""‹‹flflkkeennccee ‹‹nnssaannll››kk SSuuççuudduurr"",,
""AAddaalleett ‹‹ssttiiyyoorruuzz"",, ""‹‹nnssaannll››kk
OOnnuurruu ‹‹flflkkeenncceeyyii YYeenneecceekk"" slogan-
lar› at›ld›. 

Gençlik Federasyonlu ö¤renci-
ler, hapishane önündeki eylemin ar-
d›ndan açl›k grevinin yap›laca¤›
Okmeydan› Sibel Yalç›n Park›'na
hareket etti.

Sibel Yalç›n Park›’na gelen
Gençlik Federasyonu üyeleri burada
pankartlar›n› as›p, çad›rlar›n› kura-
rak açl›k grevine bafllad›lar. ‹flkence
gören tutsaklarla dayan›flma amaçl›
kartpostallar›n oldu¤u bir masa aç›-
larak, ziyarete gelenlerden tutsaklara
kart göndermeleri istendi. Açl›k gre-
vindeki ö¤rencileri Okmeydan› halk›
ve Devrimci Memur Hareketi ziyaret
ederek, destek verdi. 

AAççll››kk GGrreevviinnee HHaallkk››nn
DDeessttee¤¤ii

Açl›k grevinin ilk günü Okmey-
dan› Haklar ve Özgürlükler Derne¤i,
‹dil Kültür Merkezi, Devrimci Me-
mur Hareketi'nden memurlar ve Ok-
meydan›'daki devrimci demokrat ku-
rumlar›n çal›flanlar› ve çeflitli mahal-
lelerden insanlar ziyarete geldiler.

Açl›k grevinin ikinci gününde
halk›n yo¤un ilgisi vard›. Özellikle
çocuklar açl›k grevindeki gençli¤i
bir an dahi yaln›z b›rakm›yor. Açl›k
grevi çad›r›n› parka u¤rayan herkes
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‹flkence Gören Çocuk
Tutsaklar›n Serbest
B›rak›lmas› ‹çin Açl›k Grevi
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ziyaret edip desteklerini sunu-
yordu. Hapishanelerde iflkence
alt›ndaki tutuklu gençlere kart
yaz›yor, birlikte türküler, marfl-
lar söyleniyor, halaylar çekili-
yordu.

Açl›k grevinin iikkiinnccii ggüü--
nnüünnddee sanatç› Ruhan Mavruk
ziyarete geldi ve fliirlerini oku-
du. D‹SK Emekli-Sen'liler açl›k
grevini desteklediklerini, mücadele-
nin hakl› oldu¤unu belirttiler.

Grup Yorum da ziyaretiyle açl›k
grevindekilere söyledikleri türkü ve
marfllarla destek verdi. 

Nurtepe Haklar Derne¤i, TA-
YAD’l› Aileler, Sar›gazi Özgürlük-
ler Derne¤i, Esenyurt Özgürlükler
Derne¤i, Devrimci Memur Hareke-
ti'nden memurlar, Okmeydan› De-
mokrasi ve Kültür Evi çal›flanlar›
ziyarete geldiler. Ayr›ca yozlaflma
karfl› mücadele ettikleri için tutuk-
lan›p 2 y›l sonra  tahliye olanlar da

ç›kar ç›kmaz gençli¤i ziyaret ederek
destek verdi. 

Akflam Y›lmaz Güney'in Duvar
filminin gösterimi yap›ld›. Film
gösterimine ilgi yo¤undu. 

25 Haziran günü ise  Sa¤l›k Oca-
¤› önünde yap›lan eylemle açl›k gre-
vi sona erdi. Sibel Yalç›n Park›’ndan

alk›fllar ve sloganlarla ç›kan
Gençlik Federasyonu üyeleri
Sa¤l›k Oca¤› önünde  aç›klama
yapt›.

Gençlik Federasyonu ad›na
Do¤an ‹m¤a’n›n yapt›¤› a-
ç›klamada; "Ülkenin dört bir
yan›ndaki Hapishanelerde ve
Maltepe Hapishanelerinde
gençlere yap›lan iflkence asl›n-

da bizlere yap›lm›flt›r. Hedef sadece
oradaki gençler de¤il ayn› zamanda
bizleriz. Bu bilinçle onlar› sahipleni-
yoruz. Oradaki arkadafllar›m›z› yal-
n›z b›rakmad›k, b›rakmayaca¤›z"
sözlerine yer verildi. 

Son günkü eylemde"‹nsanl›k
Onuru ‹flkenceyi Yenecek, Tutuklu
Gençler Serbest B›rak›ls›n, Adalet
‹stiyoruz, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z" sloganlar› at›ld›.
Eylemin ard›ndan tutuklu gençlere
gönderilmek üzere yaz›lm›fl olan
kart ve mektuplar postaya verildi.

E¤itim sistemi hakk›nda sürekli
yaz›yoruz. Bir düzenin e¤itim siste-
minin o düzenden ba¤›ms›z olama-
yaca¤›n› söylüyoruz. Bu yan›yla
düzenin e¤itim sistemi oligarflik
düzenin aynas› niteli¤indedir. E¤i-
timi de sistemin kendisi gibi çürü-
müfltür.

Geçti¤imiz hafta Akdeniz Üni-
versitesi T›p Fakültesi’nin mezuni-
yet töreninde bir konuflma yapan
fakülte birincisi Dr. Tu¤ba Ak›n’›n
söyledikleri, e¤itim sisteminin ne
durumda oldu¤unu göstermektedir.

Burjuva medya Dr. Tu¤ba
Ak›n’›n konuflmas›n› ““kkeennddiinnii
ddiinnlleeyyeennlleerrii flflookk eettttii”” diye verdi. 

Ak›n konuflmas›nda; stajyer he-
kimler aras›nda yapt›klar› bir anket
çal›flmas›n›n sonuçlar›n› anlat›yor.
Araflt›rma sonuçlar›na göre stajyer
hekimlerin yüzde 97’si gelecek ko-
nusunda karamsar ama en çarp›c›

olan› ‘Kendi dö-
neminizden bir
hekim arkadafl›-
n›za anne baba-
n›z› emanet eder
misiniz” sorusu-

na hekimlerin sadece yüzde biri
olumlu cevap veriyor. Yani YÜZ-
DEDOKSANDOKUZU kendi aile-
sini ayn› dönemde mezun olan ar-
kadafl›na ggüüvveenneerreekk eemmaanneett eeddee--
mmeemm diyor.

NNeeddeenn ““flflookk”” oolluuyyoorrssuunnuuzz??

Dr. Tu¤ba Ak›n’›n söyledikleri
bilmedi¤iniz fleyler mi? Hay›r.
Bunlar› en iyi sizler biliyorsunuz. 

Sizleri flflookk eden okul birincisi
doktorun düzenin bu tür törenlerde
al›fl›k oldu¤u gibi konuflmas›nda,
sisteme ““ggüüzzeelllleemmeelleerr”” yapmay›p
sistemi eelleeflflttiirrmmeessii,, ee¤¤iittiimm ggeerrççee--
¤¤iinnii oorrttaayyaa sseerrmmeessiiddiirr..

Bu sözler çarp›c› ve sars›c›
elbette çünkü; s›radan birisi taraf›n-
dan söylenmiyor. Düzenin e¤itim
kurumlar›ndan en iyi e¤itimi alm›fl,
okul birincisi olarak okulunu bitir-
mifl bir ö¤renci taraf›ndan söyleni-
yor. Daha da ötesi sadece bir dü-

flünce, kanaat bildirmiyor. Somut
bir araflt›rman›n sonuçlar›n› ortaya
koyuyor. 

Dr. Tu¤ba Ak›n’n›n konuflma-
s›ndan “flok” olanlara soral›m: Siz
güveniyor musunuz düzeninizin
e¤itim kurumlar›n›n mezun etti¤i
doktorlar›na? B›rakal›m yeni me-
zun olanlara güvenmeyi, “tecrübe-
li” olanlar›na güveniyor musunuz?

Bu ülkenin cumhurbaflkan›, bafl-
bakan›, bakanlar›, biraz kalburüstü
kodamanlar› hastalan›nca nerede
tedavi oluyor? Halk›n, saatlerce ka-
p›lar›nda bekledi¤i hangi devlet
hastanesine gidiyor?

Düzenin sahipleri flunu çok iyi
biliyorlar, sistem e¤itmiyor.  Bunu
bildikleri için egemen s›n›flar›n
üyeleri hastalan›nca Amerika’ya
kofluyorlar. Kendilerine de sistem-
lerine de güvenmiyorlar, çocuklar›-
n› da e¤itim için Amerikalar’a gön-
deriyorlar. 

‹flte oligarflinin e¤itim sistemi-
nin özeti budur.  

‹flte EE¤itim SSisteminin ÖÖzeti... 

T›p Fakültesi Birincisi: “Ailemi S›n›f
Arkadafllar›ma Teslim Etmem”

HHeeddeeff ssaaddeeccee oorraaddaakkii ggeennççlleerr
ddee¤¤iill aayynn›› zzaammaannddaa bbiizzlleerriizz..
BBuu bbiilliinnççllee oonnllaarr›› ssaahhiipplleennii--

yyoorr vvee oonnllaarrllaa ddaayyaann››flfl››yyoorruuzz..
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Lise ve üniversitelerde bir e¤i-
tim dönemi yine sona erdi. Ders-
lerdi, s›navlard›, dersleri-s›navlar›
verip verememe kayg›s›yd› ve
ÖSS, KPSS derken bir dönem daha geçti gitti. Ama
öyle bir gitti ki deyim yerindeyse üzerimizden silin-
dir gibi ezip geçti. Soluksuz kalm›fl gibiyiz. Özellikle
ÖSS ve KPSS’ye gireceklerimiz bunal›mlar geçirdi. 

Ve art›k flimdi yaz geldi... Tatilin sorunlar›n› bitir-
meyece¤inin fark›ndas›nd›r elbette. fiimdi bir üst s›-
n›fa geçmenin, ÖSS’yi kazan›p kazanamaman›n,
KPSS’de iyi bir puan al›p atan›p atanamaman›n stre-
si alt›na gireceksin. Yine de tatili bir rahatlama
uzun, soluksuz, yorucu bir dönemden ç›k›p soluk
alabilece¤in bir f›rsat olarak düflünüyorsundur. 

Belki de tatil hiç yok akl›nda, belki, ailene katk›
olsun diye çal›flmay› düflünüyorsundur. Ya da tatili-
ni farkl› de¤erlendirmeyi tasarl›yorsundur. Ama on
bir gününde bizim düzenleyece¤imiz ‘7. Geleneksel
Yaz Kamp›’na gelmeye ne dersin? Veya flöyle söyle-
yelim. Düzenleyece¤imiz kampa mutlaka gelmeli-
sin! Neden mi? 

Çünkü bu ilk kat›l›fl›n olacaksa, orada yepyeni bir
yaflam tarz›n›n, yepyeni bir dünyan›n var oldu¤unu
göreceksin. Sana kampta neler yapt›¤›m›z› anlata-
y›m bak: Öncelikle Anadolu’nun çeflitli illerinden
farkl› kültürlere sahip ama senin de bir ö¤renci ola-
rak yaflad›¤›n sorunlar› aynen yaflayan gençlerle ta-
n›flacaks›n. Belki ilk gün de¤il ama sonraki günlerde
onlarla kaynaflaca¤›n kesindir. Bu kaynaflma yerini
s›cac›k sohbetlere ve içten paylafl›mlara b›rak›yor. 

Kamp yerimiz deniz k›y›s›na ve ayn› zamanda
ormanl›k bölgeye yak›n bir yere kurulmakta. Sabah
erkenden uyan›yor ve kahvalt› için s›raya geçiyo-
ruz. Denize girme saati gelene kadar zaman›m›z›
çeflitli yar›fl etkinliklerine ya da kendimize ay›r›yo-
ruz. ‹steyen oyun oynuyor, isteyen kitap okuyor, is-
teyen saz-gitar eflli¤inde türküler söylüyor. 

Ö¤len ve akflam yemekleri 11 gün boyunca nö-
betlefle oluflturdu¤umuz gruplar taraf›ndan yap›l›-
yor. Herkes en az bir defa da olsa o gruplardan bi-
rinde bulunup yeme¤in organize edilmesinde görev
al›yor. Senin anlayaca¤›n bu yemeklerde senin de
tuzun olacak, yani eme¤in. Bu konuda ben yemek
yapmas›n› bilmem diye bir s›k›nt›n olmas›n. Doma-
tes biber do¤ramas›n› da biliyorsundur herhalde.
Bilmiyorsan da birlikte ö¤reniriz. 

Akflam saatlerinde kocaman bir atefl yak›p etra-
f›nda toplan›yor ve hep birlikte sohbet ediyoruz.
Biz buna atefl bafl› sohbetleri diyoruz. Bunun d›fl›n-
da akflamlar› sinema gösterimleri ve bölgelere göre
oluflturulan gruplar›n o gün için haz›rlad›klar› skeç-

ler, müzikler, halkoyunlar› gibi etkinlikleri izliyoruz.
Tabi bunlar›n hepsi tek bir akflamda olmuyor. 

Evet, sana az çok düzenleyece¤imiz kampta ya-
flam›n nas›l olaca¤›n› anlatmaya çal›flt›k. Kampta
geçirece¤in on bir günlük tatilin di¤er tatillerden
farkl› bir yan›n›n olaca¤›n› sezmiflsindir. Düflünsene
yüzlerce insanla berabersin ve ortaklafla ifl yap›yor-
sun onlarla. Yap›lan ifl bölümü sayesinde sen top
oynarken, denizde yüzerken, kitap okurken ya da
arkadafl›nla sohbet ederken bir grup yemek yap-
maya koyulmufl bile. S›ras› gelince sen de di¤erleri
için ayn› fleyi yap›yorsun. Bu çok güzel bir durum
de¤il mi? ‹flte bu kolektivizm dedi¤imiz kavram›n
bir ürünüdür. Kamp›m›zdaki kolektif iflleyifl o kadar
güzel ki insan›n gücüne güç, coflkusuna coflku kat›-
yor ve insana olan inanc› artt›r›yor. Kamp›m›z›
kamp yapan güç, evet kolektivizm. Yani hep birlik-
te kurall› bir flekilde ifl bölümü yaparak ifl yapabil-
mek. Bir iken yapamad›¤›m›z› alt›ndan kalkamad›-
¤›m›z› onlarca yüzlerce insanla yapabilmek. 

Kamp›m›z kolektivizmin güzelli¤ini yaflat›rken
bir fleyi daha ö¤retiyor ki bu da kafam›zdaki tatil
anlay›fl›n› yerle bir ediyor: 

Tatil demek her gün sabahlara kadar oturup, ö¤-
leden sonra saat dörtlerde befllerde uyanmak, içip
içip sarhofl olmak, sadece gezip tozmak demek de-
¤ildir. Ya da yaz aflk› ad› alt›nda sahte, üç ayl›k ve
de sonuna kadar ahlaks›zl›klarla dolu yoz iliflkiler
demek de¤ildir. ‹flte böyle bir anlay›fl›n var oldu¤u-
nu da sayarsak, kamp›m›z düzenin tatil anlay›fl›na
alternatiftir ayn› zamanda. 

Kamptaki yaflam›m›z; tatil yaparken e¤lenmeyi,
e¤lenirken ö¤renmeyi ve paylaflmay› ö¤retiyor.
Dostlu¤un ve insan sevgisinin, insanlara, halk›na,
gençli¤ine güven duyman›n o büyük erdemini ö¤re-
tiyor... Ne diyorsun? Böyle bir dünyay› tan›mak is-
temez misin? 

O halde seni bekliyoruz. 

Haydi yola ç›k… Kamp›m›za do¤ru... 

Kamp Yeri ve Tarihi: K›rklareli-‹¤neada / 1-12
Temmuz 2009 

‹rtibat Telefonu: 0531 779 03 51 

E-mail: genclikfederasyonu1@gmail.com 

Gençlik Federasyonu

ÜRET‹M-PAYLAfiIM-ÇÖZÜM
‹Ç‹N 7. GELENEKSEL 

KAMPIMIZDA BULUfiALIM 



23 Mart’ta itibaren “Ö¤rencilere
ve Velilerine Günde Bir Gidifl-Gelifl
Ücretsiz Ulafl›m Hakk› ‹stiyoruz
Alaca¤›z” kampanyas›n›n çal›flma-
s›n› yürüten Halk Cephesi üyeleri
taleplerini ve toplad›klar› imzalar›
bulunduklar› illerde belediyelere
verdiler. 

‹‹ZZMM‹‹RR’de “Devlet halk›n e¤i-
tim, sa¤l›k gibi ihtiyaçlar›n› karfl›la-
m›yorsa ne yap›yor? Bizim ülke-
mizde yaflad›¤›m›z budur. Maafl›m›-
z›n yar›s›n› ulafl›m masraflar›na har-
c›yoruz. Ücretsiz ulafl›m hakk›m›z-
d›r! Hakk›m›z olan› istiyoruz” di-
yen Halk Cepheliler  ‹zmir Büyük-
flehir Belediye’si önünde 18 Hazi-
ran günü  eylem yapt›lar. Ayda sa-
dece belediye otobüslerine verilen
ücretlerin bile asgari ücretin yar›s›n›

oluflturdu¤unu belirten Halk Cephe-
liler;  “Ücretsiz Ulafl›m ‹stiyoruz
Alaca¤›z” pankart› ve kampanyan›n
taleplerinin yaz›l› oldu¤u dövizler
tafl›d›lar. Toplanan 3428 imza
belediyeye verildi.

Daha önce Büyükflehir Belediye
Baflkan› Aziz Kocao¤lu ile görüfl-
mek istediklerinde  flehir d›fl›nda ol-
du¤u gerekçesi öne sürülmüfltü.
‹kinci kez randevu istendi¤inde bu
kez herhangi bir gerekçe bile
gösterilmeden kabul edilmedi.  Bu
arada belediye yetkililerine verilen
imzalar›n kaybedildi¤i, dilekçenin
takibi için verilen numaran›n   baflka
bir evra¤a ait oldu¤u ö¤renildi.
Tart›flmalardan sonra  kaybedilen
imzalar bulunarak kay›t alt›na
al›nd›.

KKAARRSS’ta 23 Haziran günü “‹sti-
yoruz Alaca¤›z” kampanyas› çerçe-
vesinde toplanan  1000’nin üzerin-
de imzay› yetkililere iletmek üzere,
Halk Cepheliler Belediye önünde
bir araya geldi. 

“Ücretsiz Ulafl›m ‹stiyoruz Ala-
ca¤›z” yaz›l› pankart›n ve “Paral›
Ulafl›ma Son, Ö¤renciyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z! Ücretsiz Ulafl›m ‹sti-
yoruz Alaca¤›z, “ sloganlar›n›n yer
ald›¤› dövizlerin tafl›nd›¤› eylemde
e¤itimin bir hak oldu¤u vurgusu ya-

p›ld›. 
1000’i aflk›n imzay› Bele-

diye Baflkan›na ulaflt›rmak
amac›yla belediye giden he-
yetin yolu önce belediye gö-

revlilerince kesildi. Yetkili kimse
olmad›¤›n›, imzalar› vermek üzere
temsilen iki kiflinin içeri girebilece-
¤ini söylediler. Ancak heyettekiler
mutlaka yetkili bir kifliyle görüflmek
istediklerini ve heyetin tamam›n›n
içeri girece¤ini anlatt›lar. Bunun
üzerine yetkililer belediye baflkan›-
n›n il d›fl›nda oldu¤unu söyleyerek;
belediye baflkan vekili Cihangir
Umurbek ile görüflebileceklerini be-
lirttiler.

Görüflmeden sonra Sinan Gür-
büz; Baflkan vekili Cihangir Umur-
bek ile görüfltüklerini, toplanan im-
zalar› ve dilekçelerini ilettiklerini,
ilgili birimlerde taleplerinin incele-
nece¤i ve yaz›l› bir cevap verilece¤i
yan›t›n› ald›klar›n› söyledi.

Say›: 186 39ÜCRETS‹Z ULAfiIM

Halk Cepheliler Belediyelerle Görüfltü:

“HAKKIMIZ OLANI ‹ST‹YORUZ!”

‹ZM‹R

KARS

Halk Kitapl›¤›nda Ödül Töreni
Okmeydan› Halk Kitapl›¤› taraf›ndan 2 Haziran

günü bafllat›lan Satranç Turnuvas› 21 Haziran’da sona
erdi. ""KKuullllaannssaann ddaa eesskkiimmeezz,, eekkssiillmmeezz;; bbuunnuu bbiilleenn
kkoollaayy kkoollaayy yyeenniillmmeezz:: AAKKIILL"" slogan›yla sürdürülen
turnuvada 10-15 yafl aras› toplam 10 çocuk yar›flt›.
Eleme usulü ile yap›lan yar›flmalar sonucunda ilk üçe
girenler ödüllerini ald›. Boran Deniz Erdemir, Mu-
hammed Ali Yelek ve Ersin Kalayc›derece’nin ödül tö-
reni 21 Haziran günü Halk Kitapl›¤›'nda çocuklar›n bi-
raraya gelmesiyle gerçekleflti. Yar›flmada dereceye gi-
renlerin d›fl›nda "Yar›flman›n en cesuru" Ekrem Demir
ve "en centilmeni" Muhammed Ail Yelek'e ayr›ca ödül
olarak "YABAN O⁄LAK" kitab› hediye edildi. Ve
hep birlikte "Bold" adl› çizgi film izlendi. 

Sivas fiehitlerini Unutmayaca¤›z
Küçükarmutlu Cemevi Bahçesi'nde 22 Haziran gü-

nü 2 Temmuz’la ilgili bir sinevizyon gösterisi yap›ld›.
Cemevi'nin girifl kap›s›na "2 Temmuz Sivas fiehitleri-
ni Unutmayaca¤›z" pankart› as›ld›.

Sivas flehitlerinin foto¤raflar›n›n as›l› oldu¤u bir
pano haz›rland›. Mumlar ve karanfillerle süslenmifl bir
masaya ise insanlar›n duygu ve düflüncelerini yazmas›
için bir defter konuldu.

Sivas katliam›n›n anlat›ld›¤› sinevizyon gösterisini
yaklafl›k 30 kifli izledi. Giriflteki pankart›n, flehitler pa-
nosunun ve masan›n 2 Temmuz'a kadar her gün kuru-
laca¤› ve her akflam sinevizyon gösterisi yap›laca¤›
belirtildi.
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“Solun birli¤i” oldu¤u iddias›yla
ç›kt› siyaset sahnesine. Solun birli¤i
olmasa da, reformist, düzeniçileflmeye
kararl› solun bir çok kesimini birlefltir-
miflti; TTKKPP’’ddeenn DDYY’’yyee,, TTKKEEPP’’ddeenn
KKSSDD’’yyee kadar bir çok kesim vard› ça-
t›s› alt›nda. 

“Kanatlar”›n (yani hiziplerin) varl›-
¤›n›n meflru ve tüzü¤e uygun görüldü-
¤ü bir partiydi bu yüzden ÖDP. Fakat
model çabuk çat›rdamaya bafllad›. 

“Kanatlar” birer birer kopar›l›p at›l-
maya baflland›. 

Tasfiyecilik, Devrimci Yol (DY)
gelene¤inin en önemli karakteristik
özelliklerinden biriydi. Ayr›l›klar bafl-
lad›¤›nda DY’nin dönemsel olarak ih-
tiyaç duydu¤u için baflkalar›yla birlikte
oldu¤unu, DY’nin birlikçi olamayaca-
¤›n›, en k›sa zamanda asl›na dönece¤i-
ni vurgulam›flt›k. 

Böyle geliflti süreç. 

En son KSD’lilerin (Kurtulufl Sos-
yalist Dergi) ayr›l›p baflka bir parti kur-
mas›yla, ÖDP’de ““ssaaddeeccee DDYY’’lliilleerr””
kalm›flt›. 

Ama sorun yine bitmedi. 

Bu kez, kendi aralar›nda “kanatlar”
olufltu, iktidar kavgas› bafllad›. 

6. Kongre, iflte bu iktidar kavgas›-

n›n çözüme kavuflturuldu¤u bir kon-
greydi. ÖÖzzggüürrllüükk vvee DDaayyaann››flflmmaa PPaarr--
ttiissii, yani k›saca ÖDP’nin 20-21 Hazi-
ran’da toplanan 6. Kongresi öncesinde,
ÖDP içindeki bir kesim ayr›ld›¤›n› ilan
etti. ÖDP’nin uzun y›llar genel baflkan-
l›¤›n› yapan Ufuk Uras’›n bafl›n› çekti-
¤i bir kesim, ÖDP’den ayr›l›p ‘‘ÖÖzzggüürr--
llüükkççüü SSooll’’ ad›yla yeni bir hareket olufl-
turacaklar›n› aç›klad›. Bu ayr›l›k neti-
cesinde ÖDP Kongresi’nde, O¤uzhan
Müftüo¤lu önderli¤indeki grup yöneti-
me gelmifl oldu. Peki gerçekten sorun-
lar› çözüme kavufltu mu? Örgütsel ola-
rak, sorunlar›n› çözmüfl görünüyorlar
ve bu yan› da esas olarak bizi ilgilen-
dirmiyor. Ama ideolojik olarak, flunu
diyebiliriz ki, ÖDP’de “bölünmeleri”,
“kanatlar›” süreklilefltiren, UUffuukk UUrraass--
llaarr’’›› yyaarraattaann,, ssoollaa oolluummssuuzzlluukkllaarr ttaa--
flfl››yyaann sorun oldu¤u gibi duruyor. 

ÖDP-DY kesimi, Ufuk Uras ve ar-
kadafllar›n› tasfiye ettiler, ama varolan
ideolojik politik yap›, yeni Ufuk Uras-
lar üretmeye devam edecektir. Düzeni-
çileflmeyi, reformistleflmeyi bir kez
bafllatt›n›z m›, onu bir yerde durdurma
gücü sizin elinizden ç›k›p gidebilir. ‹fl-
te bu kural iflledi¤i için, ÖDP’yi vare-
den teoriler, sahiplerini tasfiye etmeye
soyunmufltur. Teorileriyle ÖDP’yi ya-
ratanlar, eski gelenekleri afl›p
“ÖDP’lileflmeyi yaratmal›y›z” diyen-
ler, kendilerini bir anda “ÖDP’lileflen-
ler” karfl›s›nda iktidar kavgas› verirken
buldular. Bu kesim, Ufuk Uraslar’›,
düzen içi söylemleri, parlamentarizmi
ortaya ç›karan›n kkeennddiilleerrii oldu¤unu
görmezden gelerek, onlar› etkisizlefltir-
mek için “devrimci söyleme” sar›ld›-
lar. Ancak çok aç›kt›r ki, bu flekilde
gündeme gelen bir devrimci söylem de
sahtedir, geçmifl muhasebesi üzerine
oturmamakta, esas olarak Uras çizgisi
karfl›s›nda ggüüçç oolluuflflttuurrmmaa hheessaabb››nnaa
dayanmaktad›r. Nitekim, Kongre’de
yap›lan konuflmalarda da böyle bir
geçmifl muhasebesine yönelik bir ira-
deye rastlan›lmad›. Ufuk Uraslar nas›l

ortaya ç›kt› sorusunu sormad›lar. 

Belirtildi¤i gibi, Müftüo¤lu kesimi,
Ufuk Uraslarla kavgaya tutufltu¤undan
beri, “devrimcileflti”ler. Fakat e¤er
devrimcilik do¤rultusunda en küçük
bir ad›m bile atacaklarsa, bu ad›m›
ggeeççmmiiflfllleerriiyyllee mmuuhhaasseebbee yyaappmmaaddaann
atamazlar. ÖDP-DY ise,  muhasebe bir
yana, ““ddüünn yyaapptt››¤¤››mm››zz ddaa ddoo¤¤rruuyydduu,,
bbuuggüünnkküü ddee”” diyerek bugüne kadarki
kaç›fl›n, uzlaflmac›l›¤›n, düzeniçili¤in,
statükoculu¤un üstünü örtme e¤ilimi
hakimdir. 

ÖDP’de reformizm-devrimcilik ti-
yatrosu oynanmaktad›r bir bak›ma. Bu
yüzden ““flfliimmddii ddeevvrriimmcciilliikk zzaammaann››””
sözlerinin tarihsel siyasal yanl›fll›¤› ve
tutars›zl›¤› aç›kt›r. 

ÖÖDDPP’’ddee ‘‘ddüünn’’ vvee ‘‘bbuuggüünn’’,,
ttaammaammeenn ffaayyddaacc››ll››¤¤aa ggöörree
ttaann››mmllaannmmaakkttaadd››rr

O¤uzhan Müftüo¤lu önderli¤indeki
grubun Kongre öncesi yay›nlad›¤› bil-
dirinin bafll›¤›nda flu sözler vard›:
““fifiiimmddii ddeevvrriimmcciilliikk zzaammaann››dd››rr””

Bunun beraberinde getirece¤i soru
bellidir: DDüünn nneeddeenn ddeevvrriimmcciilliikk zzaa--
mmaann›› ddee¤¤iillddii??

Bu sorunun cevab›nda kocaman bir
boflluk bulaca¤›m›z kesindir. Bu soru-
ya DY’nin, ÖDP’nin hiçbir teorisyeni-
nin, hiçbir eski tüfe¤in veya ÖDP’nin
yeni yöneticilerinin cevap veremeye-
ce¤i aç›kt›r. 

Ne diyecekler?

Bu “dün” ve “bugün” tespitlerinde,
bilimsel bir temel yoktur. Devrimci bir
yaklafl›m yoktur. Bu faydac› söylemde,
herhangi bir olgunun dün niye öyle,
bugün niye böyle oldu¤unun da bir
CCEEVVAABBII YYOOKKTTUURR..

ÖDP’ye yeni baflkan seçilen Alper
Tafl, Uras kesimini elefltirirken flöyle
diyordu:

ÖÖDDPP’’ddeekkii AAyyrr››ll››kk
DDeevvrriimmcciilliikkllee--RReeffoorrmmiizzmm

AAyyrr››flflmmaass›› DDee¤¤iill;;
RReeffoorrmmiizzmmllee--RReeffoorrmmiizzmm

AAyyrr››flflmmaass››dd››rr..
““fifiiimmddii ddeevvrriimmcciilliikk zzaammaann››””

ddiiyyeennlleerr,, ddüünn nneeddeenn ddeevvrriimmccii--
lliikk zzaammaann›› ddee¤¤iillddii ssoorruussuunnaa

cceevvaapp vveerrmmeelliiddiirrlleerr.. DDooyyuurruuccuu
bbiirr cceevvaapp vveerreemmeeddiikklleerrii

ssüürreeccee,, ddeevvrriimmcciillii¤¤ii iissttiissmmaarr
eeddeenn bbiirr ssooll rriiyyaakkaarrll››¤¤››nn

ssaahhiibbii oollaaccaakkllaarrdd››rr..

Ayr›l›k, devrimci ve parlamentarist 
yönelimlerin ayr›l›¤› de¤il, düzen içi 

siyasetin yap›l›fl biçimine iliflkindir 

ÖÖDDPP’’ddee 
KKoonnggrree

vvee AAyyrr››ll››kk 



“Uras ve arkadafllar›... ÖDP’yi
tekrar etmek istiyorlar. Ancak 1996’da
yap›lan› 2000’lerde yapmak mümkün
de¤ildir... Sosyalizmin yenildi¤i bir dö-
nemde sol kesimleri asgari bir prog-
ram etraf›nda birlefltirme iddias›yla
ortaya ç›kan ÖDP projesi o günün ko-
flullar›nda do¤ruydu... Bugün ise sor-
gulanan sosyalizm de¤il, kapitalizm.
Düzen krizini gelifltirebilmenin koflul-
lar› gelifliyor. Bugün anti-kapitalist ve
anti-emperyalist bir ÖDP’ye ihtiyaç
var. ” (Aktaran Evrensel, 8 Haziran
2009)

Dün neden anti-kapitalist ve anti-
emperyalist bir ÖDP’ye ihtiyaç yok-
tu?... Dünden bugüne bu aç›dan de¤i-
flen nedir? Dünya m› de¤iflti, kapita-
lizm mi de¤iflti? Kim de¤iflti?

Marksizm-Leninizm içinde, siyasal
tutarl›l›k içinde bu sorulara bir cevap
verilemez. Geriye sadece ssuubbjjeekkttii--
vviizzmm kal›r. 

Her fley onlarla bafllay›p, onlarla
bitmektedir bu subjektivizm içinde.
Anti-emperyalist, anti-kapitalist olup
olmamay› belirleyen, tarihsel, sosyo-
ekonomik koflullar de¤il, ÖDP-DY li-
derlerinin subjektif hesaplar›d›r. NNee
zzaammaann devrimcilik yap›l›p, nnee zzaammaann
“reformculuk”, ünlemli demokratl›k,
yap›laca¤›n› da onlar bilir! Koflullar-
m›fl, emperyalizmin, faflizmin nesnel
varl›¤›ym›fl, halka ve devrime karfl› so-
rumluluklarm›fl, onlar› ilgilendirme-
mektedir. 

“ÖDP kurulurken sorgulanan sos-
yalizmdi” diyor Tafl. Kim sorguluyor-
du peki sosyalizmi? 

Burjuvazi de sorguluyordu, dev-
rimciler de. Ama ikisinin sorgulama-
s›ndaki yyöönntteemm ddee,, aammaaçç ddaa ffaarrkkll››yy--
dd››.. Devrimciler, sosyalist ülkelerde
karfl›-devrimlerin nas›l gerçekleflti¤ine
cevap bulmak istiyorlard›. Bu noktada
devrimciler, ““ssoossyyaalliizzmmiinn ssoorruunnllaarr››
ssoossyyaalliizzmmllee ççöözzüüllüürr”” derken, kimileri
orak çekiçleri at›yor, “reel sosyalizm”
kavramlar›yla proletarya diktatörlü¤ü-
nü mahkum ediyor, ço¤ulculuk, özgür-
lükçü sosyalizm gibi kavramlarla da
burjuva demokrasisiyle sosyalizmi
uyuflturmaya çal›fl›yordu. 

ÖDP de bu modaya uymufltur. Sta-
lin’i, Lenin’i mahkum ettiler, reel sos-
yalizmi, özgürlükçü sosyalizmi keflfet-

tiler, proletarya diktatörlü¤ünü mah-
kum edip, burjuva demokrasisine gü-
zellemeler yapt›lar... Modaya uyup
sorgulad›klar›, kendi inançlar›yd›. Ye-
nilgi psikolojisi içinde savrulmufllard›
o modaya.  

Yani Tafl’›n dedi¤i gibi, “o gün sos-
yalizm sorgulan›yordu, bugün kapita-
lizm” gibi bir durum yoktur. Zaten bir
devrimci, sosyalist aç›s›ndan böyle bir
durum tesbiti de yap›lamaz. Sosyalist
bir örgüt için kapitalizmi sorgulamak
ve anti-kapitalist niteli¤e sahip olmak,
““ddöönneemmee,, kkooflfluullaa bbaa¤¤ll››”” bbiirr oollgguu ooll--
mmaayy››pp,, hheerr zzaammaann ggeeççeerrllii bbiirr oollgguu--
dduurr.. 

Ama Tafl’›n sözleri bir nevi itiraft›r
da; o zaman sosyalizmi sorgulamak-
tan, örgüt, illegalite, Stalin düflmanl›¤›
yapmaktan, devrimci de¤erlerle müca-
dele etmekten, emperyalizmle, kapita-
lizmle u¤raflacak zaman bulamayan bir
durumda olduklar›n›n itiraf›d›r.  

Bunun flu veya bu biçimde fark›n-
dad›rlar ve vahim olan, ÖDP o süreçte-
ki ideolojik tutumlar›na dair hiçbir
özelefltiri yapmamaktad›r. Oysa Ufuk
Uraslar, “özgürlükçü sosyalizm, öz-
gürlükçü sol” söylemleri iflte tam da bu
“sosyalizm sorgulan›yordu” dedikleri
dönemdeki politikalar›n›n ürünüdür. 

Müftüo¤lu çizgisinde olanlar›n,
DDeevvrriimmccii DDaayyaann››flflmmaa imzas›yla ya-
y›nlad›klar› bildirilerinde diyorlar ki:
“Bugün... ssoolluu bbüüyyüüttmmee ad›na liberal-
sosyal demokrat k›rmas› projelerin pe-
fline düflmenin hiç bir geçerli yan›n›n
olmad›¤› iyi bilinmelidir.”

11999900’’llaarr››nn oorrttaass››nnddaa ggeeççeerrllii mmiiyy--
ddii ppeekkii bbuu aannllaayy››flfl?? 1990’lar›n ortas›n-
da DY önderli¤inin yapt›¤› tam da buy-
du. ““SSoolluu bbüüyyüüttmmee”” ad›nayd› hem de.
O zaman Müftüo¤lu yapt›¤›nda do¤-
ruydu, bugün Uras yapt›¤›nda yanl›fl.”

O süreçteki politikalar› meflrulaflt›r-
mak ve aklamak, sonuçta Ufuk Uras-
lar’› da meflrulaflt›rmak ve aklamakt›r.
Bu anlamdad›r ki, UUrraassllaarrllaa yyoollllaarr››nn››
aayy››rr››rrkkeenn bbiillee,, oonnuu aakkllaadd››kkllaarr››nn››nn,,
hak verdiklerinin fark›nda de¤illerdir. 

ÖÖDDPP’’nniinn ppaassiiffiizzmmiinnii
UUrraassllaarr’’aa yy››kkmmaakk,,
kkaallaannllaarr›› kkuurrttaarr››rr mm››??

ÖDP geçmiflini aklamak, Uraslar’›

aklamakt›r. Bu du-
rum, ÖDP’deki bu
iki kesim aras›nda
esas olarak bir ide-
olojik ayr›flman›n
de¤il, bir iktidar
kavgas›n›n oldu-
¤unu gösteriyor.
Kongrede çözülen
budur; UUrraass llaarr ’’››
yyaarraattaann iiddeeoolloojjii oolldduu¤¤uu yyeerrddee dduurr--
mmaakkttaadd››rr.. 

Böyle oldu¤u içindir ki, Uras’la ara-
lar›nda “ideolojik fark yaratmaya yöne-
lik” çabalar, alabildi¤ine zorlama bir
görünüm sergilemektedir. Bak›n Ufuk
Uraslar’la ayr›l›klar› ne kadar derinmifl?  

Kendilerini ‘Özgürlükçü Sol plat-
formu’ olarak tan›mlayan arkadafl gru-
bunun ““ççaall››flflmmaa ttaarrzz››,, öörrggüütt vvee ssiiyyaa--
sseett aannllaayy››flflllaarr››”” farkl›ym›fl, “bunun
yan› s›ra da” diyerek flu ayr›m› koyu-
yorlar: ““PPrrooggrraammaattiikk çerçeve bak›-
m›ndan da partinin devrimci yönelim-
lerinden ciddi bir kopufl içine girdikle-
ri görülmektedir.”  (fiimdi Devrimcilik
Zaman› bafll›kl› DDeevvrriimmccii DDaayyaann››flflmmaa
bildirisinden.)

Burada birinci soru fludur: ÖDP
hangi ddeevvrriimmccii yyöönneelliimmlleerree girmifl
de, bir kesim o yönelimlere ayak uydu-
ramam›fl?

Faflizme karfl› dövüflmeye mi baflla-
d› ÖDP?.. Anti-emperyalist mücadele
bayra¤›n› m› yükseltti? Halk Savafl›’n›
m› hat›rlad› yeniden? Proletarya dikta-
törlü¤ünü mü savunmaya bafllad›? ‹lle-
galiteyi, silahl› mücadaleyi mahkum
etmekten vaz m› geçti? “Geceleri rahat
uyunacak” devrimcilik anlayafl›n›
mahkum mu etti? F Tipleri ve tecrit bi-
zim de sorunumuzdur diyerek, ölüm
orucu karar› m› ald›?.. Ne yapt›?.. Hali
haz›rda, pratikte görülen hiçbir farkl›-
l›k yoktur. Ve kald› ki, Ufuk Uras’›n
““ççaall››flflmmaa ttaarrzz››,, öörrggüütt vvee ssiiyyaasseett aannllaa--
yy››flflll››,, pprrooggrraammaattiikk bbaakk››flfl aaçç››ss››”” da y›l-
lard›r ayn›d›r ve ÖDP ad›na resmen sa-
vunulan, fiilen uygulanan bir bak›fl aç›-
s›d›r. E¤er bunlar bu kadar yanl›fl idiy-
se, bu kadar devrimcili¤e ters idiyse,
ÖDP’nin “devrimcileri” neredeydi y›l-
lard›r? Bu devrimcilik karfl›t› çizgiye
göz yummak, göz yumanlar› da suç or-
ta¤› yapmaz m›?

Bugün ÖDP’ye tek bafllar›na hakim
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olanlar, Ufuk Uras’›n devrimcilikten
uzak politikalar›n›n suç orta¤› de¤iller
mi? Burada 13 günden, 13 haftadan
de¤il, 13 y›ldan sözediyoruz. 13 y›ld›r,
pasifizmi, devrimci de¤erlerin bozul-
mas›n›, örgüt, Stalin düflmanl›¤›n›,
burjuvaziyle içli d›fll›l›¤› tafl›yor sola
bu parti... Kim bunun sorumlusu? Sa-
dece Ufuk Uras m›?

ÖDP’lerin kendileri inan›r m› bu
cevaba? 

Deniyor ki; “ÖDP, ülkede geliflen
ssaa¤¤ lliibbeerraall iiddeeoolloojjiikk hheeggeemmoonnyyaann››nn
eettkkiissiinnddee kkaallaann unsurlar›n yol açt›¤›
bugünkü kriz ortam›na sürüklenmifl-
tir.”

Sa¤ liberal ideolojik hegemonyan›n
etkisinde kalan unsurlar Ufuk Uraslar
m›? Oysa bu sürecin bafl›nda, bizzat
Devrimci Yol’un liderli¤i ayn› konum-
dayd›. DY önderleri silahl› mücadele-
nin, illegalitenin, sosyalizmin, devrim-
cili¤in zaman› de¤il teorisini yaparken,
o sözünü ettikleri ““ssaa¤¤ lliibbeerraall iiddeeoolloo--
jjiikk hheeggeemmoonnyyaann››nn eettkkiissiinnddee””ydiler. 

13 y›l! Tam 13 y›ll›k kaçk›nl›¤›
flimde bu kadar basit aç›klamak müm-
kün müdür?

“Ço¤ulculuk kavram› da gerçek
anlam›n›n d›fl›nda partinin karar or-
ganlar›nca al›nm›fl kararlar›n ba¤lay›-
c›l›¤›n›n olmad›¤›, herkesin istedi¤i gi-
bi davrand›¤›... bir ssaaççmmaall››¤¤aa indirge-
nebilmifltir.”

Bu ““ssaaççmmaall››¤¤››”” görmek için geçen
süre biraz uzun de¤il mi?!

Peki fluna ne demeliyiz:

“Sonuçta... devrimci mücadele için
ve mücadele içinde bir birlik anlay›fl›-
na dayanmayan birliklerin pratikte
hiçbir karfl›l›¤›n›n olmad›¤› ÖDP de-
neyimi içinde bir kez daha ortaya ç›k-
m›fl oldu.”

Bunun için 1133 yy››ll boyunca düzen
ideolojisini, kültürünü üreten, düzene
hizmet eden bir süreç mi yaflaman›z
gerekliydi?

Devrimciler ço¤ulculuk konusunda
da, birlik konusunda da, bütün bunlar›
en bafltan söylemifllerdi size. Gerçek flu
ki, yukar›daki tespitleri yapanlar›n
söylemesi gereken, ÖÖDDPP’’yyii ÖÖDDPP yyaa--
ppaann ttüümm ppoolliittiikk tteessppiittlleerriinn ‹FLAS et-
mifl oldu¤udur. O zaman farkl›yd›,
flimdi farkl›yd› denilerek bu iflas gizle-

nemez. Bu iflas› gizleyerek yaflamaya
çal›flan bir ÖDP, yeni saçmal›klar›, ye-
ni savrulmalar› üretmeye devam eder. 

TTaarriihhee ‘‘kkeeflflkkee’’llii bbiirr bbaakk››flfl
vvee öözzeelleeflflttiirrii kkaaççkk››nnll››¤¤››

ÖDP eski Genel Baflkanlar›’ndan
Hayri Kozano¤lu, Kongredeki konufl-
mas›n›n bir yerinde flöyle dedi: “Bize
diyorlar ki, siz geçmifli tekrarlamak m›
istiyorsunuz? Hay›r... Ama kkeeflflkkee tek-
rarlayabilsek, kkeeflflkkee geçmiflteki kadar
büyük bir aannttii--eemmppeerryyaalliisstt,, aannttii--kkaappii--
ttaalliisstt güç olabilsek... Bir de emperya-
lizm, sömürü, yoksulluk ortadan kalk-
mad›.”

Keflke diyor. 

Tarih “keflke”yle yaz›lmaz. 

“Keflke” diye öykündü¤ünüz o ta-
rih, bildi¤iniz gibi, yüzlerce flehitle ya-
rat›lm›fl bir tarihtir. 

Var m› bugün bir flehidiniz? 

Yok!.. Yoksa, keflke demenin ne an-
lam› olabilir. 

Öykündü¤ünüz o güç, silaha sar›-
lan devrimci militanlar›n cüretleriyle,
köylerin kondular›n çamurlar›na bata
ç›ka mücadele yürüten devrimci genç-
lerin emekleriyle yarat›lm›flt›r. 

Var m› bugün o cüretiniz? O emek-
çilik var m›? Yoksa... boflunad›r öykün-
meniz. 

Geçmifli tekrarlayamazs›n›z. Ara-
daki 29 y›l› atlayamazs›n›z. 

Siz önce Mamak’›n özelefltirisini
vereceksiniz. Bir örgütü yoketmenin,
bir örgütün yüzlerce kadrosunu, milita-
n›n› yüzüstü b›rakman›n, yüzlercesini
düzen içine çekmenin özelefltirisini ve-
receksiniz. 

ÖDP-DY’nin yöntemi ggeeççmmiiflflii ssaa--
vvuunnuuyyoorr ggiibbii ggöörrüünnüüpp ggeeççmmiiflfliinn üüss--
ttüünnüü öörrttmmeekkttiirr.. 1980’lerin sonundan
bu yana böyle yap›yorlar. Teslimiyetin
teorilefltirildi¤i, o teorilerden legal par-
ticilik batakl›¤›n›n üretildi¤i sürecin

özelefltirisini vermeden hiçbir “kefl-
ke”nin anlam› yoktur.  

ÖDP Kongresi’nde en çok alk›-
fllanan, Obama’y› protesto etti¤i için
haklar›nda dava aç›lan 21 ÖDP’li idi. 

Bir çok konuflmac› söz etti onlar-
dan, ayakta alk›flland›lar. 

Asl›nda, ÖDP’nin arkas›nda b›rak-
t›¤› tarihte nas›l büyük bir boflluk oldu-
¤unu anlat›yordu bu alk›fllar. SSoossyyaa--
lliisstt,, ddeevvrriimmccii olma iddias›nda olan ve
ffaaflfliizzmmiinn oldu¤u bir ülkede, 13 y›l
“mücadele” etmifl ve fakat, hheerr nnaass››ll
oollmmuuflflssaa,, tteekk bbiirr ttuuttssaakk bbiillee vveerrmmee--
mmiiflfl bir parti söz konusudur. ÖDP’liler,
her fleyi bir yana b›rak›p, ssaaddeeccee bbuunnuu
ssoorrgguullaassaallaarr,, ÖDP gerçe¤ini büyük
bir ç›plakl›kla göreceklerdir. 

Sosyalist, devrimci oldu¤unuzu id-
dia ediyorsunuz, 13 y›ld›r politikalar›-
n›z›n devrimci ve sosyalist politikalar
oldu¤unu söylüyorsunuz ve fakat, y›l-
lar boyunca ne flehit veriyorsunuz, ne
tutsak?.. Hapishanelerinden sadece bir
kaç y›l içinde yüzlerce tabutun ç›kt›¤›,
F Tiplerinin devrimcilerle yurtsever-
lerle t›ka basa dolu oldu¤u bir ülkede,
“devrimci” bir partinin tek bir tutsa¤›
yok!.. Bunda bir tteerrsslliikk yok mu?

Bir çok ÖDP’linin zaman zaman
ifade etti¤i gibi, ÖDP, parti olarak da,
kadrolar› itibar›yla da ddüüzzeenn iiççiiddiirr,,
ssiisstteemm iiççiiddiirr.. Sorun budur. 

Soyut “devrimcilik” sözleri bedel
ödemeyi d›fltalayan bu gerçe¤i  örtebi-
lir mi? Divan Baflkanl›¤›’na seçilen
TMMOB Baflkan› Mehmet So¤anc›,
kongre salonuna as›lan bir pankarttaki
“düflmesin kimse y›lg›nl›¤a” sözüne
dair flunu söylüyor: ””ÇÇüünnkküü,, flfliimmddii
yy››llgg››nnll››kk zzaammaann›› ddee¤¤iill,, ddeevvrriimmcciilliikk
zzaammaann››......”” Aktard›¤›m›z bu son cüm-
lenin daha somut gösterdi¤i gibi, tüm
bu devrim, devrimcilik, sosyalizm de-
yifllerinde, her kelimesinde kendini ele
veren bir yapayl›k vard›r. 

Mesele, bbiizz ddeevvrriimmcciiyyiizz,, bbiizz ddeevv--
rriimmcciiyyiizz,, bbiizz ddeevvrriimmcciiyyiizz diye tekrar-
lay›p durmak de¤ildir. Onun gerekleri-
ni yerine getirmektir, devrimci gibi ya-
flamak devrimci gibi dövüflmektir. Ma-
hir Çayan flöyle diyordu: ““DDeevvrriimmccii--
llii¤¤iinn ssttaattiikk,, mmeekkaanniikk bbiirr iiflfl,, ggeenneell
aannllaamm››yyllaa bbiirr mmeesslleekk ddee¤¤iill,, bbiirr
rruuhh,, bbiirr ccooflflkkuu,, bbiirr yyuurrttsseevveerrlliikk

ÖDP’de rreformizm-
devrimcilik ttiyatrosu

oynanmaktad›r bir bak›ma.
Bu yyüzden ““flimdi ddevrimcilik
zaman› ssözlerinin  ttarihsel ssi-
yasal yyanl›fll›¤› vve ttutars›zl›¤›

aç›kt›r. 



dduuyygguussuu oolldduu¤¤uu çç››kkmmaayyaaccaakk bbii--
ççiimmddee kkaaffaamm››zzaa kkaazz››nnmmaall››..””

ÖDP’lilerin de kafalar›na kaz›ma-
lar› gereken ilk fley budur. 

UUrraassllaarr’’››,, ÖÖDDPP--DDYY ççiizzggiissii
yyaarraattmm››flfltt››rr;;
öözzeelleeflflttiirrii yyaapp››llmmaadd››¤¤››nnddaa
yyeennii UUrraassllaarr ss››rraaddaadd››rr

Evet, ülkemizde o devrimci ruha,
coflkuya en büyük zarar› veren örgütler-
den biridir ÖDP. Yaratt›klar› kültürle, ne
kadar büyük bir zarar verdikleri gerçe-
¤iyle yüzleflmekten ›srarla kaç›nsalar da
bu böyledir. Bu kültür, devrimci de¤er-
lerin reddedildi¤i, hatta afla¤›land›¤›,
kaba, ilkel, banal, sloganc› ilan edilip
yerine burjuvazinin de¤erlerinin, üslu-
bunun, kavramlar›n›n, davran›fl biçim-
lerinin ve politika yap›fl tarz›n›n konul-
du¤u bir kültürdür. ÖDP’nin “eylem”
tarihi, burjuva politika tarz›n›n, sivil
toplumculu¤un her flekliyle doludur,
ama o tarihte militan bir eylemi mumla
arasan›z bulamazs›n›z. 

Solda dejenerasyonun bir parças›
olan bu kültür, her alana yans›m›flt›r. 

Bir ÖDP’li “yaflam ve çal›flma
alanlar›n› esas alarak örgütlenmeye yö-
nelmekten” sözediyor. Nedir “yaflam
ve çal›flma alanlar›”? Marksist-Leni-
nist literatürde baflka karfl›l›¤› yok mu
bunlar›n? Yeni genel baflkan Alper Tafl,
“yetim hakk›”ndan sözedip, burjuvazi-
yi taklit ediyor. Do¤an T›l›ç, ilerici be-
lediyecilik modeli için “flarap üretimi”
önerileriyle u¤rafl›yor.

Alper Tafl, Kürt sorununa dair ko-
nuflurken “Kürt halk›n›n kendi kimli-
¤iyle var olma hakk›n›n yan›nday›z.
Kürt hareketiyle elefltirel bir dayan›fl-
ma içinde olaca¤›z” diyor. 

Ne demek “elefltirel dayan›flma”?
ÖDP asl›nda “dayan›flma”n›n ne oldu-
¤unu da unutmufltur. ‹ttifakla dayan›fl-
ma da farkl› fleylerdir ve yukar›daki
sözlerden anlafl›lan o ki, ÖDP bunu da
kar›flt›rmaktad›r. 

Dayan›flma savaflmakt›r, dayan›fl-
ma, ortak düflmana karfl› ortak müca-
deledir ve bu, ÖDP’nin 2299 yy››lldd››rr unut-
tu¤udur. 

Melih Pekdemir, Kongre sonras›
bir yaz›s›nda gençlere flöyle dedi¤ini

söylüyor: “Siz siz olun, “yok küresel-
leflmeymifl, yok vesayetmifl, yok muha-
fazakârlaflmaym›fl” diye laf› a¤z›n›zda
gevelemeyin... Siz siz olun, emperyalis-
te emperyalist, fafliste faflist, fleriatç›ya
fleriatç›, sömürücüye vahfli kapitalist
demekten vazgeçmeyin...”

Küreselleflmeler, aktivistler, sivil
toplum örgütleri, eriflilebilirlikler, sür-
dürülebilirlikler, nereden geldi peki?
Faflizmi, emperyalizmi gençler kendi-
li¤inden mi unuttu?

Pekdemir bu soruyu sormad›¤› için,
önerisinin de alt› bofl kal›yor. Bir kav-
ram, sadece bir kavram de¤ildir. Kav-
ramlara hayat veren mücadeledir. Onu
dile yerlefltiren veya dilden ç›karan yi-
ne mücadeledir. Sen emperyalizme kar-
fl› mücadeleyi, ba¤›ms›zl›¤› mücadele
gündeminden ç›karm›flsan, emperya-
lizm de dilden ç›kacakt›r ve hayat bofl-
luk tan›mayaca¤› için de o olgunun ye-
rine küreselleflme, globalizm demokra-
tik emperyalizm veya baflka bir fley
yerleflecektir. Ö¤ütlerle yap›lmayacak
tek ifltir devrimcilik. Gençler de, ancak
hayat›n içinde ödedikleri bedellerle ö¤-
reneceklerdir emperyalizmi ve faflizmi. 

Avrupa Birli¤i’ne üyeli¤i destekle-
yen, ““hhaavveett”” diye ucube bir politika-
n›n mimar› olanlar›n emperyalizme
emperyalizm deyin derken, biraz yüz-
leri k›zarmal›d›r. Ama ÖDP-DY teoris-
yenlerinin bu noktada hiç yüzleri k›-
zarm›yor. “fiimdi devrimcilik zaman›”
dediler ya, herfley unutulacak, AB des-
tekçilikleri, parlamentaristlikleri, dire-
nifl karfl›tl›klar›, örgüt, illegalite düfl-
manl›klar› hofl görülecek diye umuyor
olmal›lar. Ama hay›r öyle olmayacak-
t›r. Tarih, “devrimcilerin mahallesinde
emperyaliste emperyalist, fafliste fa-
flist.. denir” deyip de emperyalizme
“havet” diyenlerden, faflizmin parla-
mentosunda yeralmak için tüm eski te-
orilerini reddedenlerden vvee nneeyyiinn nnee
oolldduu¤¤uunnuu bbiillddiikklleerrii hhaallddee,, emperya-

lizme ve faflizme karfl› difle difl müca-
dele etmeyenlerden elbette hesap sora-
cakt›r.  

Uras’› elefltirirken flöyle diyorlar:
“ PPaarrllaammeennttaarriizzmmii aç›kça reddeden bu
devrimci siyaset anlay›fl›na ra¤men
bütün hedeflerini ve baflar›s›n› seçim
platformlar›na ba¤layan düzen parti-
lerine has bir anlay›fl reel siyaset ba-
takl›¤› içinde yay›lma imkân› bulabili-
yor...”

ÖDP’liler ggeerrççeekklliikkllee bbaa¤¤llaarr››nn››
kkaayybbeettmmiiflfllleerrddiirr adeta. ÖDP’nin 13
y›ll›k prati¤inde sanki ““ppaarrllaammeennttaa--
rriizzmm””den, “bütün hedeflerini ve bafla-
r›s›n›” ba¤lad›¤› seçim faaliyetlerinden
baflka bir fley varm›fl gibi, bu de¤erlen-
dirmelerin yap›labilmesi, yak›n geçmi-
flini inkar›n bir biçimidir. Tüm tarihleri
geçmifllerini inkarla dolu olan DY ge-
lene¤i, ÖDP tarihini de inkar ediyor
asl›nda. Anlafl›lan odur ki, ÖDP’de bu-
gün yönetime gelen anlay›fl, ÖDP’yi
reddi miras yapacak, ama yapamay›p,
bunu yukar›daki biçimlerde utangaçça
yapmaktad›r. 

Peki reddi miras yapt›klar›nda yeri-
ne ne koyacaklar?

Bu, ÖDP’den daha devrimci bir al-
ternatif olmayacakt›r. 

Sol bugün zay›f durumdad›r deyip,
flu aç›klamay› getiriyor Devrimci Daya-
n›flmac›lar: “Bu durum... rreeffoorrmm ttaalleeppllee--
rriinnee ooddaakkllaannaarraakk düzenin radikal bir
elefltirisinden uzaklaflan siyaset anlay›fl›-
n›n da bir sonucu olarak görülmelidir.”

Reformizmin bafl›n› çekenlerden bi-
ri yaz›yor bu sat›rlar›. PPiiflflkkiinnlliikkssee,, bu
kadar› fazla. E¤er kendi durumunun
ffaarrkk››nnddaa oollmmaammaakkssaa,, vahim. ÖDP-
DY’lilerin kendi gerçekliklerinden ade-
ta kopmufl olmalar›r›n bir örne¤i bu da. 

fiunu bir kez daha belirtelim. Ufuk
Uras’›, onunla birlikte hareket edenle-
ri, bugün ÖDP’de belirleyici konumda
bulunan O¤uzhan Müftüo¤lu önderli-
¤inde gelifltirilen politikalar yaratm›fl-
t›r. O politikalar sorgulan›yor mu? Ha-
y›r! O politikalar sorgulanmad›¤› süre-
ce ayn› sonuçlar› yaratmaya devam
edecektir. Bu anlamdad›r ki, hheerr
ÖÖDDPP’’llii bbiirr UUffuukk UUrraass oollmmaayyaa aaddaayy--
dd››rr!! Bu politikan›n yeni Ufuk Uraslar
üretmesi kaç›n›lmazd›r. Bu çizgi, mu-
hasebe ve özelefltiri yapmad›¤› sürece,
reformizm cenah›ndan asla ç›kamaz.

Say›: 186 43ÖDP-KONGRE
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‹REM YYÜKSEKOL
(+‹vme YYay›n KKurulu
Üyesi, ‹‹nflaat MMühen-
disi)

u Devrimci, ilerici
mühendisler, mühendis
aday› ö¤rencilerle, mev-
cut oda yönetimleri ara-
s›ndaki sorun nedir? ‹v-

me okurlar›na yönelik sald›r›lar›n
temelindeki nedeni ö¤renmek istiyo-
ruz. 

Birçok oda yönetimiyle yaflanan
sorunun özünde kendinden farkl›
düflünen devrimci, ilerici mühendis-
lere ve mühendislik ö¤rencilerine
yaflam hakk› tan›nmamas› yat›yor.
Bulunduklar› her ortamda devrimci-
demokrat ilkelere ba¤l› kalarak sta-
tükocu anlay›fllara karfl› mücadele
eden arkadafllar›m›za yönetimler
maalesef nefes bile ald›rmak iste-
memifllerdir.

u fiu ana kadar ne tip engelle-
melerle, sald›r›larla karfl›laflt›n›z,
bunlar› k›saca özetleyebilir misi-
niz?

Odalar› kkeennddii mmaallllaarr››yymm››flfl gibi
gören TMMOB’deki etkin yönetim
anlay›fl›, maddi ç›kar ve konumlar
üzerine kurduklar› statükolar›n›n
sars›lmaya bafllad›¤›n› gördü¤ü ilk
andan itibaren, odalar›n devrimci
tavr›n› tekrar yeflertmeye çal›flanla-
ra karfl› de¤iflik yöntemler uygula-
yarak uzaklaflt›rma politikalar›na
bafl vurdu.

Her fleyden önce TMMOB’nin
ve ba¤l› birçok odan›n yapm›fl oldu-
¤u etkinliklerde açt›¤›m›z stantlara
defalarca yönetimler taraf›ndan sal-
d›r›ld›.

Sald›r› ve engellemeler sadece
fiziksel olmad›. ‹nflaat Mühendisle-
ri Odas› taraf›ndan haz›rlanan yet-
kin mühendislik tasar›s›n›n tart›fl›l-
d›¤› dan›flma kurullar›ndan birinde
oda yöneticisi bir arkadafl›m›z›n

yetkin mühendisli¤e karfl› sunmak
üzere haz›rlad›¤› bildiri odan›n di-
¤er yöneticileri taraf›ndan uuyygguunn
bbuulluunnmmaayy››pp ssaannssüürrlleennddii. Son dö-
nemlerde de ‹vme Dergisi’nin kay-
nak gösterildi¤i her bildiri, tüm
sempozyumlarda ve kurultaylarda
sansüre tak›l›yor.

Odalarda çal›flan, emek veren
birçok arkadafl›m›z s›rf yönetimler-
den farkl› düflündükleri için ya ifle
al›nmad›lar ya iflten at›ld›lar ya da
iflten at›lmakla tehdit edildiler. Hat-
ta tehditler sadece bizim arkadaflla-
r›m›za de¤il, odalarda çal›flan ve
günlük iliflkilerimizin iyi oldu¤u
personellere kadar uzand›.

En büyük engellemeyle ve sald›-
r›yla da ‹MO 2. Ö¤renci Üye Kurul-
tay›’nda karfl›laflt›k. Daha sonra bu
olay› anlatmak için gitti¤imiz ve her
devrimci demokrat mühendisin do-
¤al üyesi oldu¤u ‹MO taraf›ndan
düzenlenen küçük kurullarda çok
a¤›r hakaretlere ve tehditlere maruz
kald›k. Ö¤renci üye kurultay›ndaki
sald›r›dan daha büyük bir sald›r›yla
da 11 Haziran’da tüm muhalif mü-
hendislerden gizli bir flekilde örgüt-
leyerek yapt›klar› Küçük Kurul’da
karfl›laflt›k.

u ‹lk “fliddet!” kullan›m› 14
Mart sald›r›s›nda ortaya ç›kt›. Bu
sald›r› karfl›s›nda TMMOB yöneti-
minin, di¤er odalar›n tavr› ne oldu? 

‹MO 2. Ö¤renci Üye Kurulta-
y›’nda, ö¤renci üye seçimleriyle il-
gili ODTÜ Genç-‹MO imzal› bildi-
rileri da¤›tan arkadafllar›m›za oda
genel merkez yöneticileri ve baz›
oda çal›flanlar› a¤za al›nmayacak
küfür, tekme ve tokatlarla sald›rm›fl,
da¤›tt›klar› bildirileri y›rtm›fllard›r.
MMaaaalleesseeff bbuu ssaalldd››rr›› kkaarrflfl››ss››nnddaa nnee
TTMMMMOOBB,, nnee ddee oonnaa bbaa¤¤ll›› ooddaallaa--
rr››nn bbiirrii ssaalldd››rr››yy›› kk››nnaayyaann bbiirr aaçç››kk--
llaammaa yyaappmmaamm››flflllaarrdd››rr.. Yönetimle-
rin tavr› bu olay karfl›s›nda üç may-
munu oynamak olmufltur.

u 11 Haziran’daki Küçük Ku-
rul’a gelen yaklafl›k 100 kiflilik eli
sopal› b›çakl› grup, kimler taraf›n-
dan organize edilmifllerdir ve  han-
gi anlay›fla mensupturlar? 

Sald›r›da yer alanlar›n büyük ço-
¤unlu¤u mmüühheennddiiss ddee¤¤iill.. Bizlerin
Küçük Kurul’a girmemizi engelle-
mek için ‹MO ve TMMOB’deki et-
kin yönetim anlay›fl› taraf›ndan d›-
flar›dan getirilmifl kifliler. Ço¤unlu-
¤unu ÖÖDDPP ve HHaallkkeevvlleerrii üyeleri
oluflturuyor. Küçük Kurul’la ayn›
gün ve ayn› yere ÖDP toplant›s›
al›nm›fl ve bu kitlenin orada bulun-
mas› k›l›f›na uydurulmufl. Ancak
‘kat›l›mc›lar’ toplant› yapmak yeri-
ne bizlerin Küçük Kurul’a girmemi-
zi engellemeye çal›flmakla ve bizle-
re sald›rmakla meflguldü. AAyyrr››ccaa
2200-- 3300 kkiiflfliilliikk bbiirr ggrruupp ddaahhaa vvaarrdd››
ssaalldd››rr››llaarrddaa.. BB››ççaakkllaa bbiizzee ssaalldd››rraann
ggrruupp bbuuyydduu.. SSoonnrraaddaann öö¤¤rreennddii¤¤ii--
mmiizzee ggöörree bbuu ggrruupp mmüütteeaahhhhiitt bbiirr
‹‹MMOO yyöönneettiicciissii ttaarraaff››nnddaann kkeennddii
flflaannttiiyyeessiinnddeenn ttooppllaannmm››flfl vvee ppoolliittiikk
bbiirr nniitteellii¤¤ii oollmmaayyaann kkiiflfliilleerrddeenn
oolluuflfluuyyoorrdduu.. fiunu da belirtmek ge-
rekir; bu b›çakl› sald›r› ve linç giri-
flimi TMMOB, MMO ve ‹MO YK
baflkanlar›n›n gözlerinin önünde
gerçekleflmifltir. Buna ra¤men hiç-
biri bu sald›r› ile ilgili bir aç›klama
yapmam›fl, söz bile söylememifltir.
Yani sald›r›y› objektif olarak des-
teklemifllerdir.

u 11 Haziran’daki sald›r›dan
sonra herhangi bir geliflme oldu
mu, odalar›n yönetimleri düzeyinde
herhangi bir görüflme, tart›flma ol-
du mu?

Oda yönetimleri kendi içlerinde
olay› konufluyorlar ama tart›flt›klar›-
n› pek zannetmiyorum. En büyük
tart›flma Ankara ‹l Koordinasyon
Kurulu’nda yaflanm›fl. JMO ve An-
kara ‹KK d›fl›nda hiçbir oda ve
‹KK, bizlere bu olaylarla ilgili en
ufak bir fley sormad›. Di¤erleri ise
tek yanl› bilgilendirilerek aç›klama

“Statükolar› Sars›lmaya Bafllay›nca Bizi 
Uzaklaflt›rma Politikalar›na Baflvurdular”Röp
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yapt›lar. Baz› oda ve ‹KK’lar›n ise
aleyhimize aç›klama yapmas› için
bask› alt›na al›nd›¤›n› da biliyoruz.
Bu aç›klamalar sayesinde 11 Hazi-
ran’daki sald›r›n›n da zemini haz›r-
land›. 

u Art› ‹vme Dergisi ne yapmaya
çal›fl›yor?

AArrtt›› ‹‹vvmmee DDeerrggiissii TTMMMMOOBB’’iinn
ggeeççmmiiflfl yy››llllaarrddaa ttaaflfl››dd››¤¤›› ddeevvrriimmccii
ddeemmookkrraatt ddee¤¤eerrlleerree vvee ggeelleenneekkllee--
rree ssaahhiipp çç››kk››yyoorr.. BBuuggüünn ooddaa iiççiinnddee
yyaaflflaannaann ttüümm kkiirrlleennmmiiflfl,, rraanntt iilliiflfl--
kkiilleerriinnee kkaarrflfl›› AArrtt›› ‹‹vvmmee DDeerrggiissii
eemmeekktteenn vvee hhaallkkttaann yyaannaa bbiirr ddee--
¤¤iiflfliimmii ssaavvuunnuuyyoorr.. Bugün
TMMOB’deki etkin yönetim anla-
y›fl› taraf›ndan söylenen yalanlara
ve iftiralara karfl› Art› ‹vme Dergisi
dürüstlük ve onurlu olmak üzerine
flekillenen politikalar›yla içi boflal-
t›lm›fl mühendislik, mimarl›k ve
planlamac›l›k kavramlar›n› yeniden
tan›mlamaya çal›fl›yor. 

u Çok kullan›lan ‘yetkin mühen-
dislik’ kavram›n› tüm okurlar›m›z›n
anlayaca¤› flekilde tan›mlayabilir
misiniz bize?

Yetkin mühendislik, tarihi çok
geçmifle dayanan Amerika’ya ben-
zeme modas› içinde gündeme gelen
ama as›l 1999 ‹zmit depremiyle
odalar›n da gündemine giren, Avru-
pa Birli¤i’ne girifl sürecinde “mal
ve hizmetlerin serbest dolafl›m›” an-
laflmalar›na uygun olarak haz›rlan-
m›fl, üniversite diplomalar›n› sorgu-
layan bir ssöömmüürrüü ddüüzzeennii, emperya-
list bir politikad›r.

u Ülkemizdeki  odalar›n mevcut

durumunu nas›l görüyorsunuz, mes-
leki aç›dan, sosyal aç›dan, siyasal
aç›dan hangi konumdalar ve hangi
konumda olmal›lar sizce?

MMeevvccuutt ooddaallaarr mmeesslleekkttaaflflllaarr››--
nn››nn hhaakkllaarr››nn›› ssaavvuunnmmaakkttaann ççookk
hhaakk ggaassppllaarr››nnaa uu¤¤rraattaann yyaapp››llaarr
hhaalliinnee ddöönnüüflflttüülleerr.. En büyük gelir
kaynaklar› olan kurslar ve belgelen-
dirmeler, bunun en aç›k örne¤idir.
Verdikleri bu kurslar› ise örgütlen-
menin en büyük arac› olarak görme-
leri mücadeleden ne kadar uzakta
olduklar›n›n aç›k bir göstergesidir.
Bu flekilde üyesine mesleki anlam-
da çok büyük bir hizmet yapt›¤›n›
düflünen odalar, asl›nda sistemin
herhangi bir kurumundan farkl› ça-
l›flmamaktad›rlar.

Sosyal anlamda içkili kokteyl
vermekten baflka üyesini bir araya
getirecek neredeyse hiçbir sosyal
etkinlik düzenlememekteler. Hatta
en devrimci unsurlar›n› bile içkili
kokteyllerde anmaktalar.

Di¤er taraftan TMMOB sistem
aç›s›ndan ciddiye al›nmayan bir ör-
güt durumuna getirildi. Üyesiyle
iliflkisi çok zay›f, taban›yla ba¤lar›
kopmufl, halk›n mücadelesinden ve
taleplerinden oldukça uzaklaflm›flt›r.
TTMMMMOOBB,, ggüüccüünnüü üüccrreettllii ççaall››flflaann
vvee iiflflssiizz mmüühheennddiiss,, mmiimmaarr vvee ppllaann--
llaammaacc››llaarrddaann aallmmaass›› ggeerreekkiirrkkeenn
yyöönneettiimmii aaçç››ss››nnddaann aaddeettaa ppaattrroonn--
llaarr››nn öörrggüüttüü hhaalliinnee ggeellmmiiflfl dduu--
rruummddaa.. ‹vme’nin ‘TMMOB’ bafl-
l›kl› 5. say›s›nda bunu aç›kça ortaya
koymufltuk. Örgütte ücretli çal›flan
ve iflsiz mühendis ve mimarlar›n
oran› üüyyee ssaayy››ss››nn››nn %% 8800’’iinnii olufl-
tururken, 4 büyük odan›n (EMO,
MMO, ‹MO, MO) 40 flubesinde

yapt›¤›m›z araflt›r-
maya göre yyöönneettii--
cciilleerriinn %% 7733’’üü
mmüütteeaahhhhiitt,, kküüççüükk
ssaannaayyiiccii vvee yyöönneettii--
cciilleerrddeenn oolluuflfluuyyoorr.
Yani örgütte s›n›f-
sal bir saflaflma
mevcut. Yönetilen
mutsuz bir az›nl›k
ve yöneten mutlu bir ço¤unluk!

TMMOB bugün, s›n›rl› da olsa
geçmiflte örnekleri yarat›ld›¤› gibi,
‘DGM’lere hay›r’ yürüyüflleriyle,
100.000 kifliyle yap›lan ifl b›rakma
eylemleriyle, fabrikalardaki direnifl-
lere, grevlere verdi¤i deste¤iyle va-
rolmal›d›r. Bunlar›n varolabilmesi
için de TMMOB içinde çoktan unu-
tulmufl olan eelleeflflttiirrii--öözzeelleeflflttiirrii me-
kanizmas›n›n yeniden çal›flt›r›lmas›,
onlarca y›ld›r odalarda yer alan ve
bugün sermayenin ç›karlar›na göre
hareket eden etkin yönetim anlay›fl-
lar›n›n odalardan uzaklaflt›r›lmas›,
bütün bilgisini emekten ve halktan
yana kullanan devrimci demokrat
ilerici unsurlar›n odalarda etkinlefl-
mesi gerekmektedir. Ancak taban›
olan ücretli ve iflsiz mühendis ve
mimarlar›n sorunlar›n› temel alan,
genç mühendisleri ve ö¤rencileri
aktif bir flekilde çal›flmalar›na dahil
eden bir yaklafl›m TMMOB’u ol-
mas› gereken noktaya çekecektir.

u Son olarak sizin eklemek iste-
di¤iniz bir fley var m›?

Her ne kadar TMMOB’a iliflkin
olumsuz bir tablo çizsek de bu du-
rum de¤ifltirilemez de¤ildir. Müca-
delemizde y›lmayaca¤›z. Teflekkür-
ler.

Sendika ve toplu sözleflme hak-
lar› için 128 gündür grevde olan
Sabah-Atv bas›n emekçilerinin, her
hafta Cumartesi günleri yapt›¤› yü-
rüyüfle polis izin vermedi. Son üç
haftaya kadar yap›lan yürüyüfl bu
haftada keyfi gerekçelerle polis ta-
raf›ndan engellenmifl oldu. Polisin
keyfi tutumunu protesto eden grev-

deki gazeteciler ve destek veren ku-
rumlar “Yürüyüfl Hakk›m›z Enge-
llenemez” slogan›yla polis barikat›-
n›n önünde oturma eylemi gerçek-
lefltirdi. Oturma eylemi boyunca
s›k s›k ''Direne Direne Kazanaca-
¤›z'', “Devlet Medyas› Olmayaca-
¤›z'', ''Grev Sürüyor Dayan›flma
Büyüyor'' sloganlar› at›ld›. 

Yap›lan konuflma-
larda, bu hafta bafl›nda
taleplerini duyurmak
amac›yla meclise git-
tiklerini ama Baflba-
kan’dan bakanlara,
AKP’li milletvekilere
kadar hiçbir yetkilinin
görüflme taleplerine
olumlu yan›t verme-
diklerini belirtildi.  

Sabah-ATV emekçilerine yürüyüfl engeli 
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“Hain Sald›r›y› K›n›yor”du on-
lar da. Yönetimdeki “solcu”lar da
kuflku yok ki onlar›n düflman›yd›
ama f›rsat bu f›rsat demifllerdi. 

“Dü¤meye bas›ld›¤›nda” hare-
kete geçip aç›klama yaparak dev-
rimcileri k›nayanlardan biri de ‹MO
KONYA fiUBES‹ oldu. 

Gerici flubenin sola ve devrimci-
lere düflmanl›k kusan bildirisi de
hheemmeenn TTMMMMOOBB ssiitteessiinnee kkoonnuull--
mmuuflflttuu..  

‹MO KONYA fiUBES‹ yöneti-
minde gericilerin de yerald›¤› bir
flubeydi ve niteliklerine uygun ola-
rak yapt›klar› aç›klamada, Art› ‹v-
me grubundan mühendisleri ““yyaassaa--
dd››flfl›› öörrggüütt”” diye tan›ml›yorlard›. 

Alenen iiffttiirraacc››ll››kk ve iihhbbaarrcc››ll››kk
yap›yorlard›. 

Art› ‹vme, bu aç›klama üzerine
bir tekzip gönderdi. Yay›nlanmazsa
mahkeme yoluna gidilece¤i uyar›-

s›yla birlikte gönderilen bu tekzip
üzerine TMMOB sitesinden söz ko-
nusu aç›klama ç›kar›ld›. 

Peki demokrat bir oda yönetimi-
nin yapmas› gereken bu muydu?
Sadece siteden ç›karmak m›?

Siteye koymak, bafll› bafl›na bir
ihbarc›l›kt›r, bu ayr› bir konudur.
Elbette en az yazanlar kadar, hesap-
c› bir flekilde o aç›klamay› siteye
koyan da suçludur.  

‹lerici, devrimci, demokrat
TMMOB yönetiminin ve di¤er oda-
lar›n iftirac›l›¤a, ihbarc›l›¤a karfl›
söyleyecek tek bir kelimesi yok
muydu? Yok mudur?

Hepsi kk››nnaammaall››yydd›› bu gerici, if-
tirac› ve ihbarc› aç›klamay›. 

‹‹bbrreett oollssuunn diye, kendini ilerici,
sosyalist, demokrat diye nitelendi-
renlerin nas›l bir metne sessiz kal-
d›klar› aç›kça görülsün diye ‹MO
KONYA fiUBES‹ aç›klamas›ndan

ilgili bölümü de afla¤›da dikkatleri-
nize sunuyoruz:

“Hain Sald›r›y› K›n›yoruz
... Hangi isim ve hangi düflünce

alt›nda olursa olsun, iilllleeggaall öörrggüütt--
lleennmmeelleerr yyaappaann ve yyaassaadd››flfl›› eeyylleemm--
lleerrllee iinnssaannllaarr››nn ccaann ggüüvveennllii¤¤iinnii
tteehhddiitt eeddeenn öörrggüüttlleerr vvee bbuu öörrggüüttllee--
rriinn üüyyeessii oollaann afl›r› tahrik edici, ba-
z› insani yetilerden nasibini alama-
m›fl kiflilerin yapt›klar› sald›r›lar›
kabul etmemiz mümkün olmayacak-
t›r. Kendilerine aarrtt›› iivvmmee aadd››nn›› vvee--
rreenn bbuu yyaassaa dd››flfl›› öörrggüüttlleennmmeenniinn
yapt›¤› hain sald›r›y› k›n›yor, sald›-
r›da yaralanan sn. Taner Yüzgeç
beye ve di¤er yaral›lara geçmifl ol-
sun dileklerimizi iletiyoruz...

‹MO Konya fiube”
‹flte gericili¤in iftira ve ihbarc›-

l›k aç›klamas› ve iflte odalar›n sus-
kunlu¤u!

‹hbarc› Aç›klamay› Sitesinde
Yay›nlayan TMMOB da ‹hbarc›lar
Kadar Suçludur!

“Asistan K›y›m›na Son”
Marmara Üniversitesi Göztepe

Kampüsü kap›s›nda buluflan Araflt›r-
ma Görevlileri ifl güvencesi konu-
sunda destek için toplad›klar› 200'e
yak›n imzay› 22 Haziran’da rektör-
lü¤e b›rakt›. "Biz Üniversitemize
Sahip Ç›k›yoruz" pankart›yla rek-
törlük önüne yürüyen araflt›rma
görevlileri "Tezimizi savunduk, kap›
önüne konulduk" ve "Diplomal› ifl-
siz olmayaca¤›z" sloganlar› att›.
Asistanlara Marmara Üniversitesi
Ö¤retim Üyeleri ve ö¤rencileri de
destek verdi.

Demiryollar›
emekçileri ifl b›rakt› 

22 Haziran günü Birleflik
Tafl›mac›l›k Sendikas› üyesi
demiryollar› emekçileri, ar-
tan hak gasplar›n› ifl b›rakma
eylemi ile protesto etti. ‹z-
mir Alsancak Gar› önünde
toplanan emekçiler, “Direne
Direne Kazanaca¤›z” pan-
kart› açarak AKP iktidar›n›n
TCDD’yi özellefltirme poli-
tikalar› ile hak gasplar›n›n
artt›¤›na dikkat çektiler.

Yaklafl›k iki ayd›r iflten at›ld›klar› için
Örnekköy’deki Belediye flantiyesinde di-
reniflte olan Karfl›yaka Belediyesi iflçile-
rine polis sald›rd›. 21 Haziran Pazar ge-
cesi saat 05.00 s›ralar›nda iflçilerin uyu-
du¤u bir saatte flantiyeyi basan polis, ifl-
çileri flantiyeden yaka paça d›flar›ya att›.
fiantiye önündeki yolda oturmaya baflla-
yan iflçilere sabah saatlerinde sald›r›y›
duyan aileleri eyleme destek verdi.  

‹flçilerin bir k›sm› da flehir merkezin--
deki CHP il binas› önüne giderek CHP’li
belediye baflkan›n› sloganlar atarak pro--
testo ettiler. Halk Cepheliler de sabah sa--
atlerinde flantiyeye giderek iflçilere des--
tek oldular. Devrimcilerin iflçilere destek
olmas›n› hazmedemeyen polis yine iflçi--
leri devrimcilere karfl› “Bunlar› içinizden
at›n, sizin eyleminiz için iyi olmaz” diye--
rek k›flk›rtmaya çal›flt›. Devrimciler ey--
lem yerini terk etmeyerek polisin oyunu--
nu bofla ç›kard›lar. 

Malkara’da ‘Köylü Mitingi’ 
TTeekkiirrddaa¤¤ Malkara ‹lçesi’nde Tüm Köy-Sen üyesi çiftçiler 21 Ha--

ziran’da topra¤›na, suyuna, ürününe sahip ç›kmak için ‘köylü mitin--
gi’ düzenlendi. Polis, miting alan›na “AKP fiafl›rma Sabr›m›z› Tafl›r--
ma” yaz›l› dövizleri almay›nca köylüler bu duruma tepki gösterdi.
Mitingde yap›lan konuflmalarda üretici köylülerin bu topraklar›n sa--
hipleri oldu¤u vurgulan›rken, “Sömürgesiz, savafls›z ve demokratik
bir ülkede yaflamak, üretim yapmak ve paylaflmak istiyoruz” denildi. 

Kent A.fi. iflçilerine polis
sald›rd› 
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7 Aral›k 2006 tarihinde "Fuhufla,
Kumara, Uyuflturucuya ve Yozlafl-
maya Hay›r" dedikleri için Temel
Haklar ve Özgürlükler Dernekleri,
TAYAD ve Yürüyüfl Dergisi'nin de
aralar›nda bulundu¤u kurumlara ya-
p›lan bask›nlar sonucunda 47'si tu-
tuklu toplam 96 kiflinin yarg›land›¤›
bir dava bafllam›flt›. 

Yozlaflmaya karfl› ç›kt›klar› için
tutuklananlar›n yarg›land›¤› mahke-
me 23 Haziran günü görülen durufl-
mayla devam etti. 25’i tutuklu 96
kiflinin yarg›land›¤› mahkemede
dosyan›n hala bilirkifliden gelmedi-
¤i görüldü. Tutuklular ve avukatlar
tahliye taleplerinde bulundular.
Mahkeme; 10 kiflinin tahliyesine,
15 kiflinin tutukluluk halinin deva-

m›na karar vererek,
duruflmay› 19 Kas›m ta-
rihine erteledi. 

Halk Cepheliler bu
davadaki hukuksuzluklara karfl› ç›k-
mak için mahkemedelerdi. Befliktafl
Meydan›’nda “Yozlaflmaya Karfl›
Ç›kt›klar› ‹çin Tutuklananlar Ser-
best B›rak›ls›n” pankart›n› ve “Ada-
let ‹stiyoruz” dövizlerini tafl›yan
Halk Cepheliler s›k s›k “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur, Yozlaflma-
ya Karfl› Ç›kmak Suç De¤ildir” slo-
ganlar› att›lar. Alev Atefl taraf›ndan
yap›lan aç›klamada “As›l suçlu yoz-
laflman›n sorumlular›d›r. Yozlaflma-
n›n sorumlusu, bizi aç ve yoksul b›-
rakan sömürü düzenidir” denildi.

Eyleme destek vermek için gelen
flair Ruhan Mavruk da yozlaflmaya
karfl› ç›kanlar›n sonuna dek yan›nda
oldu¤unu söyleyerek “Kalmaya Da-
ir” fliirini okudu. Tutuklu olan Ke-

mal Delen’in annesi de söz alarak
çocuklar›n›n hiçbir suçu olmad›¤›n›,
sadece yozlaflmaya karfl› ç›kt›klar›
için tutukland›klar›n›, çocuklar›n›n
tecrit iflkencesine maruz kald›¤›n›,
tecritin görüfl ve hücre yasaklar›yla
katmerlefltirildi¤ini anlatt›. 

5 Haziran akflam› Gülsuyu Hey-
kel Dura¤›’nda bulunan ormanl›k
alanda (piknik alan›) alkol alan bir
grubun, sokakta bulunan baflka bir
grup gençle tart›flmas›, mahallelile-
rin de kat›l›m›yla k›sa sürede 100-
150 kiflilik bir kavgaya dönüfltü.
B›çaklar›n, sat›rlar›n, silahlar›n çe-
kildi¤i kavga emekçi mahallelerde
yozlaflman›n vard›¤› boyutu gözler
önüne serdi. Tesadüfen orada bulu-
nan bir Halk Cepheli'nin müdahale-
siyle kavga sona erdi. Yaflananlar-
dan sonra, mahalle halk›na ça¤r›da
bulunan Halk Cepheliler, alkolün
aç›k alanda içilmemesini istedi.

Halk Cephesi üyeleri bu
olaydan sonra 13 Haziran
günü yozlaflmayla ilgili

"son durak" kahvede bir toplant›
yaparak yozlaflmaya karfl› devrim-
cilerin verdi¤i mücadeleyi, bu mü-
cadelenin sahiplenilmesinin öne-
mini anlatt›. 40 kiflinin kat›ld›¤›
toplant›da Halk Cepheliler, alkol
tüketiminin yozlaflman›n bir aya¤›
oldu¤unu vurgulayarak devlet tara-
f›ndan önünün aç›ld›¤›n› anlatt›lar.
Gülsuyu'nda, alkol tüketiminin art-
mas›n›n utanç kayna¤› olmas› ge-
rekti¤ine de¤inilen toplant›da, son
olarak mahallenin piknik alan›n›n
halk›n ortak kullan›m alan› oldu¤u,
bu nedenle bu alan› tüm mahalle
halk›n›n hep birlikte sahiplenmesi
gerekti¤i anlat›ld›.

Gülsuyu’da Yozlaflmaya
Karfl› Mücadele Sürüyor

“Yozlaflmaya Karfl› Ç›kanlar
Serbest B›rak›ls›n”

Sar›gazi Polisi ‘‹fiBAfiI’
Yapt›

Y›llard›r Sar›gazi’de bulunan,
halka  bask› ve zulüm yaparak düfl-
manl›¤›n› her f›rsatta gösteren Sar›-
gazi jandarmas› 3 hafta önce yerini
polise b›rakm›flt›. Polisin Sar›gazi’ye
geldi¤i ilk hafta, Sar›gazi Özgürlük-
ler Derne¤i’ne keleflli ve pompal› tü-
feklerle bir sald›r› düzenlendi. Ancak
devasa teknolojileri olmas›na ra¤-
men, ne hikmetse polis hala "failleri"
bulamad›. 

Konuyla ilgili 19 Haziran günü
yaz›l› bir aç›klama yapan Sar›gazi
Özgürlükler Derne¤i, her türlü sald›-
r›lar›n tek sorumlusunun polis oldu-
¤unu vurgulayarak flu sözlere yer
verdi: 

“Sar›gazi’de  polis ilk ifl olarak,
halk›n üzerinde bir bask› oluflturmak
için mahallede akflamlar› cadde üze-
rinde arabalar› keyfi bir flekilde dur-
durup arama yap›yor yoldan geçen,
kendilerine göre "flüpheli" gördükle-
ri herkese kimlik kontrolü yap›yor.

Bunlar›n yan›nda mahalle esnaf›-
n› tek tek dolaflarak devrimci demok-
rat dergi ve gazeteleri almamalar›n›
söyleyerek  devrimcilerle halk›n ara-
s›na girmeye çal›flm›fllard›r.”

Polisin "bu yasad›fl› yay›nlar›
al›rsan›z sonras› kötü olur" diyerek
aç›ktan mahalle esnaf›n› tehdit etti¤i
söylenen aç›klamada jandarmadan
“görevi” devralan polis için; “Sar›-
gazi’ye ne için geldikleri aç›kça orta-
dad›r” denildi. 

Aç›klamada son olarak “Polisin
bu bask›lar›na ra¤men bizim dergile-
rimizi okumaya devam eden mahalle
esnaf›n›n bafl›na gelecek her türlü
sald›r›n›n tek sorumlusu Sar›gazi po-
lisidir” sözlerine yer verildi.
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Alevilere ‹nflallahl›
Maflallahl› Çözüm!

Devlet Bakan› Faruk Çelik, Alevilere
“sorunlar›n›z›n çözümü için ACELE ET-
MEY‹N” demifl. Sonra da eklemifl:

"Genelde 14 as›rl›k, Anadolu’dan  ba-
k›ld›¤›nda 7 as›rl›k sorunlar› bu hafta çö-
züverelim gibi bir yaklafl›m gerçekçi ve

mümkün
de¤il." 

M a d › -
mak'›n müze

yap›lmas› ko-
nusunda ise "in-
flallah çözülecek"
demifl ama, soru-
nun 1144 aass››rr,, 77
aass››rr boyunca çö-
zülmemesini ga-
yet normal karfl›-
lad›¤›na göre, pek
aceleleri yok. Ge-
riye kald›, inflal-
lah, maflallah!

değin elerm
''SSuussaann

ttaarraaffss››zzllaarr iiççiinn
cceehheennnneemmiimmddee

öözzeell bbiirr yyeerr
aayy››rrdd››mm''
(Dante) 

Festival
Antalya’n›n Kemer ilçesinde bir “Festival”

düzenlenmifl geçen hafta. 6. Kemer Alt›n Nar
Kültür ve Sanat Festivali. 

Önce yar› ç›plak gösteri yapan Sambac›lar
ç›km›fl sahneye. Sonra kim ç›km›fl peki derse-
niz?

Sonra da sseemmaazzeennlleerr ç›k›p sseemmaa dönmüfl... 

Dini ve asl›nda her fleyi ticarilefltirdiniz mi
sonu yok. O festivalde o program› yapana m›
daha çok k›zmak gerekir yoksa, o rezillik orta-
m›nda ç›k›p dönen semazenlere mi? Bu da iflin
di¤er yönü...

Emekli Emekçiler...
Emeklilerin üçte biri çal›fl›-

yor... 

Yap› Kredi’nin yapt›¤› arafl-
t›rma bu sonucu vermifl. 

Emeklilerin yüzde 30’u çal›fl-
maya devam ediyor. Yüzde 12’si
de ifl ar›yor. Çal›flmayan emekli-
lerin de bir k›sm›, ancak çocuk-
lar›ndan ald›¤› destekle geçine-
biliyor. 

Emeklilik yok yani k›sacas›!
Ölene kadar Emekçi.

Bir Rekor!
Avrupa'da en fazla tutuk-

lu Türkiye hapishanelerinde
bulunuyor mufl. 

‹flsizlik, h›rs›zl›k, kap-
kaç, yolsuzluk, ve benzerle-
rinden sonra, Türkiye bir
alanda daha birinci! Bir
alanda daha bir rekor sahibi.

Övünsünler!

“Ayd›n”lar›n ‹haneti
Hürriyet Yazar› Bekir Coflkun, 23

Haziran günkü yaz›s›nda “ayd›nlar›n
ihaneti” diye yazm›fl. 

‹haneti flöyle anlat›yor:

“Dincileflme hareketinin lideri Er-
do¤an’a flirin gözükmek için yar›flan-
lar... Gül’ün sofras›na koflanlar... Tari-
kat kökenli iktidar sözcülerine köfle
açanlar...”

Burada dural›m ve soral›m:

Tarikat kökenli iktidar sözcüsü Akif
Beki’ye köfle açan kim? Radikal. Yani
Bekir Coflkun’un da patronu Ayd›n Do-
¤an... Peki Coflkun ne yap›yor? O pat-

ronun gazetesinde yazmaya
devam edeyor, Do¤an’dan
ald›¤› maafltan vazgeçecek
cesareti gösteremedi¤i için
“Ayd›n”lar›n ihanetine or-
tak oluyor. 

Tutarl› olmak kolay de-
¤il. 

Burjuva medyan›n yük-
sek maafllar›ndan vazgeçe-
meyenler, tutarl› olamazlar.
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Faruk Ereren’in Davas›na Devam Edildi
25 ayd›r hiçbir hukuki temeli olmadan Almanya’da tutuklu tutulan Faruk Ere-

ren’in davas›na 24 Haziran günü Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde de-
vam edildi. Daha önceki duruflmada Faruk Ereren’in avukatlar›n›n mahkeme dos-
yas›nda olmayan dosyalardan sorular soruldu¤unu, bu dosyalara kendilerinin de
bakmak ve araflt›rmak istediklerini flahitlere ve müvekkillerine kendilerinin bilme-
di¤i dosyalardan sorular sorulmas›n› istemedikleri fleklindeki talepleri reddedil-
miflti. Bu duruflmada bu dosyalar›n Faruk Ereren’in avukatlar›na verilece¤ini be-
lirtip dosyalardan herhangi bir soru sormad›. Nuri Eryüksel’in flahit olarak dinlen-
di¤i davaya yaklafl›k 15 Rote Hilfe kat›ld›. 2 saat süren dava 7 Temmuz 2009 saat
09.15’e ertelendi. 

Özgürlük Ça¤r›s›nda 23. Hafta
Anadolu Federasyonu çal›flanlar›ndan Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet

‹stanbullu’nun mahkemeye bile ç›kart›lmadan tutukluluklar› devam ediyor. Özgür-
lük Komitesi üyeleri Özgürlük Ça¤r›s›’n›n 23. haftas›nda bu hukuksuzlu¤a karfl›
seslerini yükselterek adalet istiyorlar. 20 Haziran’da Almanya Köln’de Dom Kili-
sesi Meydan›’nda aç›lan stantta komite herkesi tutsaklarla dayan›flmaya ça¤›rarak,
hukuksuzlu¤un son bulmas›n› ve tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas›n› istedi. 

“F Tipi Hapishaneler,  Anti-terör Yasalar›”
Semineri

‹ngiltere’de 17 Haziran günü, Haldane Sosyalist Avukatlar Birli¤i-HSAB’nin
organize etti¤i, “F Tipi Hapishaneler, Anti-terör Yasalar›, Güvenlik ve ‹fade Özgür-
lü¤ü” konulu bir seminer düzenlendi. Seminerde Haldane Sosyalist Avukatlar Bir-
li¤i’nin Baflkan› Liz Davis ile Av. Bill Bowring birer konuflma yaparak dünyada ve
Türkiye’de yaflan›lan sorunlar üzerine de¤indiler.

Av. Behiç Aflc› ise konuflmas›nda ülkemizde en temel hak ve özgürlükleri ara-
man›n ve savunman›n bile nas›l suç haline getirildi¤ini anlatarak, yaflanan anti de-
mokratik uygulamalardan baz› somut örnekler verdi ve konuflmas›nda tecrit ve tec-
rite karfl› direnifle de¤indi. Aflc› ‘Avrupa’dan, bizlerden neler bekliyorsunuz tecrit
sorununun çözümü için’ sorunlar›na da cevap verdi. Toplant›n›n kapan›fl konuflma-
s›n› yapan Liz Davis, bundan sonra da birlikte çal›fl›p, genelgenin uygulanmas› için
giriflimlerde bulunacaklar›n› söyledi.

Londra’da Grup Yorum ve Behiç Aflc› ile Söylefli 
Londra’da Anadolu Kültür Merkezi’nde Grup Yorum ve Av. Be-

hiç Aflc›’yla 13 Haziran günü bir söylefli yap›ld›. Grup Yorum rock
müzi¤e bak›fl›n›, müzikle halk›n sorunlar›n› nas›l birlefltirdi¤ini,
müzik çal›flmalar›n› anlatt›, üyeleri Muharrem Cengiz’in süren da-
vas›yla ilgili bilgi verdi. TAYAD Baflkan› Av. Behiç Aflc› ise Büyük
Direnifli, tecrit iflkencesini ve TAYAD’l› Aileler’in Ankara’daki son
eylemlerini anlatt›.  

BAHKEM  Geleneksel Halk Sofras› Pikni¤i
Belçika'n›n Liege flehrinde faaliyet yürüten Anadolu Federasyonu BAHKEM

Geleneksel Halk Sofras› pikni¤i düzenledi. 21 Haziran’da yap›lan piknikte BAH-
KEM temsilcisi bir konuflma yaparak gurbetçilerin sorunlar›n›n ayn› oldu¤una ve
ancak mücadele ile çözülebilece¤ine de¤indi. Pikni¤e olumsuz hava koflullar›na
ra¤men 50 kifli kat›ld›. 

‹ntikam Kötü Bir fiey
De¤ildir! 
‹NT‹KAM, ADALETT‹R!

Televizyonda 12 Eylül gene-
rallerinin yarg›lanmas› tart›fl›l›yor. 

Metin Bakkalc› ç›k›yor;
“Amaç intikam duygusuyla hare-
ket etmek de¤il” diyor. 

Ard›ndan Süleyman Çelebi,
generallerin yarg›lanmas› gerekti-
¤ini söyledikten sonra ekliyor:
“‹ntikam duygusu içinde söylemi-
yorum.” 

Yahu, deyin ki evet, biz inti-
kam da almak istiyoruz. Korkma-
y›n. 

‹ntikam dedi¤iniz nedir, iinnttii--
kkaamm ddaa aaddaalleettttiirr zaten. 

Neyi Sakl›yorsunuz
Yine?

Avrupa Konseyi ‹nsan Haklar›
Yüksek Komiseri Thomas Ham-
marberg 1-3 Temmuz aras›nda
Türkiye’yi teftifle geliyormufl.
Emniyet, özellikle gözalt› ifllemle-
ri (Siz ona iflkence deyin) yapan
birimlerine gizli yaz› göndererek
““hhaazz››rrll››kkll›› oolluunn”” talimat› vermifl. 

Thomas Hammarberg hangi
karakollar› denetleyece¤ini söyle-
seymifl bari, flimdi tüm karakollar-
da nas›l “haz›rl›k” yaps›nlar...

‹flkence tatil mi yapacak yani!..

Gül’e Soru
Türkiye Cumhuriyeti’nin Cum-

hurbaflkan› Abdullah Gül, “Özgür
bas›n ülkeyi fleffaflaflt›r›r. Bir ülke
fleffaf de¤ilse, do¤rular rahatça ya-
z›lm›yorsa, o ülkede yanl›fl yapma
meyli daha çok olur. Bas›n demok-
rasinin temel kurumlar›ndan biri-
dir” buyurmufl. 

Madem öyle bir sorumuz var:
Onu için mi kurflunluyorsunuz

Ferhatlar’›, onun için mi Engin
Çeberler’i katlediyorsunuz, onun
için mi ikide bir “yay›n durdur-
ma” cezalar› veriyorsunuz sosya-
list bas›na?
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TAYAD’l› Aileler, Sar›yer Pir
Sultan Abbal Kültür Derne¤i bahçe-
sinde geleneksel “Haydi Kol Kola”
flenli¤ini 20 Haziran’da yapt›. 

3 y›ld›r düzenlenen flenlik baflta
Day› olmak üzere tüm devrim flehit-
leri için yap›lan sayg› durufluyla
bafllad›.  TAYAD Baflkan› Av. Behiç
Aflc› yapt›¤› hoflgeldiniz konuflma-
s›nda bu ülkede ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi k›saca sosyalizm mücade-
lesi verdiklerini, bu mücadelenin

gözalt›lar, tutsakl›klar ve flehitlerle
sürdü¤ünü belirterek “bu bizim ter-
cihimiz de¤il, iktidar›n bize dayatt›-
¤› bir bedeldir” dedi.

Hapishanelerden gelen mesaj-
lar›n okundu¤u flenli¤e flair Ruhan
Mavruk fliirleriyle kat›l›rken TA-
YAD Tiyatro Ekibi Ankara’ya giden
TAYAD’l› Aileler’in yapt›klar› gö-
rüflmelerle ilgili haz›rlad›klar› tiyat-
royu oynad›lar.

Programda yer alan Suavi; fa-

flistlerin, bizim için çok de¤erli in-
sanlar›n mezar tafllar›na dahi sald›-
rabilecek kadar i¤renç olduklar›n›,
bu sald›r›lar›n onlar›n yolunda de-
vam eden insanlara, onlar›n ideolo-
jilerine karfl› yap›lm›fl bir sald›r› ol-
du¤unu söyledi.

Armutlu halk›yla beraber flark›-
lar›n› söyleyen Suavi’nin ard›ndan
Ankara Abdi ‹pekçi Park›’nda otur-
ma eylemi yaparken ayn› zamanda
görüflmelere kat›lan Fahrettin Kes-
kin ve Melek Akgün yapt›klar› gö-
rüflmeleri aktard›lar. 

Son olarak; “Bize sosyalizmin,
yeni insan›n yolunu gösteren kahra-
man flehitlerimizi anmak için bura-
day›z. Onlar›n çizdi¤i yolda yürü-
meye çal›flanlar olarak bugün onla-
r›n coflkusuna eriflmeye çal›fl›yoruz”
diyerek sahneye ç›kan Grup Yorum
üyeleri, Kürt, Türk, Ermeni, ö¤ren-
ci, iflçi... gibi ayr›m›n olmad›¤›n›
ayn› sömürüyü yaflad›¤›n› söyledi.
500’ü aflk›n kiflinin kat›ld›¤› prog-
ram Grup Yorum’un söyledi¤i türkü
ve marfllar eflli¤inde çekilen halay-
larla son buldu.

TAYAD’dan Haydi Kol
Kola fienli¤i

Anka Kültür Merkezi’nde
Grup Yorum Konseri

Avc›lar Anka Kültür Merkezi
aç›l›fl›n› Grup Yorum konseriyle 19
Haziran’da gerçeklefltirdi. Sineviz-
yon gösterisiyle bafllayan aç›l›flta
Anka Kültür Merkezi’nin amac› ve
faaliyetleri anlat›l›rken, halk›n ya-
flada¤› yoksullu¤un sebebinin em-
peryalizmin sömürü çark› oldu¤u-
na, sömürünün devam›n›n katliam-
larla ve tecrit zihniyetinin bütün ya-
flama sindirilmesiyle sa¤lanmaya
çal›fl›ld›¤›na de¤inildi. Aç›klama-

dan sonra Grup Yorum sahne alarak
türkülerini 700 kifliyle birlikte ses-
lendirdi. 

Yeflilyurt’ta Festival
20-21 Haziran’da Malatya Yeflil-

yurt ilçesinde “15. Yeflilyurt Kiraz
Kültür Ve Sanat Festivali” yap›ld›.

Yaklafl›k 3000 kiflinin kat›ld›¤›
festival boyunca Malatya Haklar
Derne¤i üyeleri de “Yozlaflmaya Ve
Yoksullu¤a Karfl› Birleflelim” pan-
kart› as›p stant açt›lar. Malatya
Haklar Derne¤i üyelerinin yapt›¤›
““GGüülleerr ZZeerree''yyee ÖÖzzggüürrllüükk ‹‹ççiinn
SSiizzddee BBiirr ‹‹mmzzaa AAtt››nn”” ça¤r›s› halk
taraf›ndan yo¤un ilgiyle karfl›land›.
Aç›lan stantta ayr›ca ücretsiz
ulafl›m kampanyas› için de imza
topland›. 

Festivalde Yürüyüfl okurlar›
Yürüyüfl dergisinin tan›t›m ve sa-
t›fl›n› yaparak Yeflilyurt halk›na ger-
çekleri ulaflt›rd›lar.

‹zmir Özgürlükler
Derne¤i’nde Aç›l›fl Çay› 

‹zmir Özgürlükler Derne¤i 20
Haziran’da aç›l›fl çay› yapt›. Prog-
ramda ilk olarak demokratik müca-
delenin anlat›ld›¤› bir konuflma ya-
p›ld›. Yap›lan genel kurulda seçilen
yeni yönetim kurulu baflkan› Gök-
han Özo¤lu ‹zmir Özgürlükler Der-
ne¤i’nin amaçlar›n› ve mücadele ta-
rihini anlatt›. ‹zmir Özgürlükler
Derne¤i Korosu’nun türküleriyle
efe oyunlar› oynand›. 

Ac›payam'da Gün›fl›¤›
Konseri

Ac›payam Gençlik Derne¤i
taraf›ndan “Yozlaflmaya Karfl› Bir-
leflelim” ça¤r›s›yla 21 Haziran günü
Grup Gün›fl›¤› konseri düzenlendi.
Yozlaflma konulu slayt gösterisinin
de yap›ld›¤› konser “Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z” marfl›yla sona erdi. 


