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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
10 TTemmuz -- 116 TTemmuz

Büyük Ölüm Orucu Direnifli’nin 60. flehidiydi. Oligarflinin tah-
liye rüflvetine dayanan manevras›n› bozanlardan biri olarak,
tahliyesinden sonra da direnifli sürdürerek ölümsüzleflti. 
1956 do¤umluydu. Devrimcili¤e sempatisi Mahirler’le bafllad›
ve o günden itibaren 25 y›l›n›n her an›, mücadele içinde, ör-
gütlülük içinde geçen bir devrimci oldu. Bu 25 y›lda, defalar-

ca iflkencelerden geçti, tutsakl›klar yaflad›, say›s›z görevler üstlendi. Son üstlen-
di¤i görev, Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler sald›r›s›nda, Birinci Ölüm
Orucu Ekibi direniflçisi olarak sald›r›n›n önünde barikat olmakt›. 14 Temmuz
2001’de, 12 Temmuz’da katledilen efli ‹brahim Erdo¤an’›n ölüm y›ldönümün-
den iki gün sonra flehit düfltü.

SSeevvggii EERRDDOO⁄⁄AANN

14 Temmuz 1993’de ‹stanbul ‹kitelli Parseller’de darbeci
kontra çetesi taraf›ndan pusu kurularak katledildi. 
1965 Marafl do¤umlu R›za, ‹stanbul Anadolu Yakas› emekçi-
lerinin mücadelesinde yerald›. 92 Haziran’›nda Halk›n Gücü
gazetesinde çal›flmaya bafllam›flt›.

RR››zzaa GGÜÜNNEEfifiEERR

Devrimci hareketin bir taraftar› olarak mücadeleye kat›ld›.
1990’da gitti¤i Almanya’da da mücadelenin aktif bir emekçi-
si olarak çal›flt›. 15 Temmuz 2001’de rahats›zl›¤› sonucu
aram›zdan ayr›ld›.

‹‹sskkeennddeerr EERROO⁄⁄LLUU

1968 Malatya Kürecik do¤umludur. Mücadeleye
1989’da ‹stanbul Yenibosna’da kat›ld›. Son olarak milis
üyesiydi. 16 Temmuz 1993’de ‹stanbul fiirinevler’de
‹stanbul polisi taraf›ndan sokak ortas›nda kurflunlana-
rak katledildi. 

KKeemmaall AAYYGGÜÜLL

15 Temmuz 1996’da hapishane-
lerde sürmekte olan ölüm orucu di-
reniflini desteklemek için ‹stanbul
Gültepe Merkezi’ne yönelik bir
eylemden sonra, Telsizler Mahalle-
si’nde bir evde kuflat›ld›lar. Oligarfli-
nin sald›r›s›na sloganlar›yla ve ateflle
karfl›l›k verdiler. Çat›flma sonunda
dört devrimci flehit düflerken, ev sa-
hibi Han›m Gül, evden d›flar› ç›kar-
ken polis taraf›ndan yaralanarak
hastaneye kald›r›ld›. Hastanede yine
polis taraf›ndan 22 Temmuz’da
katledildi. 

Hasan Hüseyin, Amasya Gümüflhac›köy’de do¤du.
Gümüflhac›köy Lisesi’nde DLMK çal›flmas› içinde ve hal-
kevi faaliyetlerinde yerald›. 1996’da halk›n adaletini
uygulamak için savaflç› oldu.
Gülizar, Sivas Kangal’a ba¤l› Topard›ç Köyü’ndendi.
Devrimci mücadeleyle köyüne gelen gerillalar arac›l›-
¤›yla tan›flt›. Çal›flmak için geldi¤i ‹stanbul'da mücadele
saflar›na kat›ld›. 

Emine, Ankara'n›n Ayafl ilçesinde do¤du. Mücadeleye Hacettepe Üniversi-
tesi’nde Dev-Genç saflar›nda bafllad›. Önce Ankara Dev-Genç Komite-
si'nde, sonra bölgede görevler ald›. 1996’da bir kurtulufl savaflç›s›yd›. 
Ali, 1975’te Tokat Zile do¤du. Muharrem Karakufl flehit düfltü¤ünde o bir
savaflç› oldu. Israrla ekiplerinin ad›n›n Muharrem Karakufl olmas›n› iste-
miflti. 
Han›m Gül, o en zor günlerde dahi devrimci harekete kap›s›n› açan bir
yi¤it Anadolu kad›n›yd›. 

EEmmiinnee TTUUNNÇÇAALL

HHaann››mm GGÜÜLL

GGüülliizzaarr fifi‹‹MMfifiEEKK

AAllii EERRTTÜÜRRKK

15 Temmuz 1994’de S›vas’›n Za-
ra ilçesi k›rsal›nda Kanl›çay›r Köyü
Otluçimen mezras›ndaki çat›flmalar-
da flehit düfltüler.
1965 Malatya Hekimhan do¤umlu
olan Nihat, 78’de devrimci düflün-
celerle tan›flt›. Ö¤retmen olarak için-
de yer ald›¤› devrimci mücadelede,
1993 Haziran’›nda gerilla saflar›na
kat›ld›. Ahmet Karlangaç k›r birli¤in-
de komutan yard›mc›s› oldu. 1970
Antakya do¤umlu olan Gülnaz, mü-
cadele saflar›na 1980’lerin ortala-
r›nda kat›ld›. 1993 yaz›nda da Sivas

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

NNiihhaatt fifiAAHH‹‹NN

MMuurraatt KKAAYYMMAAKK

GGüüllnnaazz SSAARRIIOO⁄⁄LLUU

OOssmmaann SSÖÖNNMMEEZZ

14 Temmuz 1979’da “Emperyalizme, faflizme, pahal›l›¤a
ve iflsizli¤e karfl› mücadele” kampanyas›nda bildiri da¤›t›rken
jandarmalar taraf›ndan taranarak katledildi.

HHüüsseeyyiinn AAKKSSOOYY

12 Eylül sonras› y›llarda cezaevi direnifllerinde onurlu bir mü-
cadele verdi. Tahliye olduktan sonra çal›flt›¤› iflyerinde 16
Temmuz 1988’de elektrik çarpmas› sonucu kaybettik.

BBaahhaattttiinn ‹‹fifiCCAANN

14 Temmuz 1992’de ‹stanbul Kas›mpa-
fla’da bulunduklar› üs kuflat›ld›, çat›flarak
flehit düfltüler. Nurten, 1970 Elaz›¤ do¤um-
lu, Kürt milliyetindendir. Ocak 1992’den

itibaren SDB örgütlenmesi içinde görev
ald›. ‹smail, 1972 Giresun do¤umludur
ve 1991’den itibaren SDB üyesi olarak

görev ald›.

NNuurrtteenn DDEEMM‹‹RR ‹‹ssmmaaiill AAKKAARRÇÇEEfifiMMEE

Bu sayfay› ÇO⁄ALT! Komfluna, akrabalar›na, okul, ifl arkadafllar›na ver! 
Evine, iflyerine, okuluna, mahallene as! Ço¤alt, ço¤alal›m!

HHaassaann HHüüsseeyyiinn
OONNAATT
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“Devlet faflist
tarzda örgütlen-

dirilmiflti, ama bu fafliz-
me ‘demokrasi’ flal›
örtmek, zaman zaman
demokrasicilik oyu-
nu oynamak gerekiyordu.” 

Nitekim böyle yap›lm›flt›r. Fafliz-
min üzerine bir demokrasi flal›

örtülmüfltür. Yukardaki sat›rlar ülke-
mizdeki devlet yap›lanmas›n›n ve
iflleyiflinin en özlü anlat›mlar›ndan
biridir. Hakl›y›z Kazanaca¤›z’da ge-
çen yukar›daki tespit, flu sözlerle de-
vam eder: “Yaln›z bu oyunun az da
olsa bir bedeli vard›: Nispi demok-
rasi.” Ve oligarflinin en sevmedi¤i
yand› bu.  Bu yüzden, durmaks›z›n
‘Haklar kötüye kullan›l›yor’ diye
feryat ediyordu oligarfli. Ve hedef
gösteriyordu: ‘Haklar yok edilsin!’”

‹flte bu anlay›flla, haklar her dönem
flu veya bu biçimde oligarflinin

sald›r›s›na u¤ram›flt›r. Antalya’n›n
“Adalet Saray›”nda inip kalkan
coplar›n nedeni de ayn›yd›. Bu ül-
kede “demokrasicilik oyunu” vard›;
dolay›s›yla herkes mahkemelere
baflvurabilir, hakk›n› arayabilirdi!
Bu ülkede “demokrasicilik oyunu”
vard›; herkes, taleplerini yasal yol-
lardan dile getirebilirdi. Ça¤dafl Ge-
mik’in ailesi, arkadafllar› ve o flehrin
mücadele eden insanlar›, bu hakla-
r›n› kullanmak için orada, mahke-
medeydiler. FFaakkaatt ddeemmookkrraassiicciilliikk
ooyyuunnuu vvaarrssaa,, ffaaflfliizzmm ddee vvaarrdd››.. Fa-
flizm, “haklar›n kötüye kullan›lma-
s›n›” engellemek için ifl bafl›ndayd›.
‹flkencecilerin infazc›lar›n cezalan-
d›r›lmas›n› istemek de bir tür “hak-
k›n kötüye kullan›m›”yd›. Bir ifl-
kenceci, infazc› polis hakk›nda  da-
va aç›lmas› yeterli olmal›yd›, baka-
n›n veya bir bürokrat›n özür dileme-
si de yeterli olmal›yd›; daha fazlas›-
n› isteyenlerin “niyetinden flüphe
ederdi” faflizm. Faflizm halktan
flüphe etmekti. 

18yafl›nda dal gibi delikan-
l›s›n› katletmifllerdi Ha-

flim Gemik’in. Demokrasi var-
d›, hukuk vard›; öyle diyorlard›.
Ona güvenip geldi mahkeme
kap›s›na. Sonra faflizm kendini
gösterdi. Bir kaç kiflinin kan re-

van içinde b›rak›lmas›ndan, befl on
kiflinin gözalt›na al›nmas›ndan ha-
reketle “faflizm tespiti” mi yap›l›r
diyebilirler baz› akl› evveller. Evet
yapar›z. O kan revan içinde b›rak-
man›n nas›l bir politikan›n ve o po-
litikan›n nas›l bir sosyo-ekonomik
yap›n›n ürünü oldu¤unu biliyorsa-
n›z, yapars›n›z.  E¤er emperyalizmi
tan›yorsan›z, bu ülkenin emperya-
lizmin yeni-sömürgesi olmaya bafl-
lad›¤› 1945’lerden bu yanaki süreci-
ni biliyorsan›z, Haflim Gemik’in ba-
fl›ndan gömle¤ine akan kan, size
çok fley anlat›r. En baflta da faflizmi. 

Ülkemizde “demokrasi” diye su-
nulan›n, faflizmin üstüne örtül-

müfl bir flaldan ibaret oldu¤unu gö-
renler, ülkemizde olan biten her fle-
yi çok daha isabetli bir biçimde de-
¤erlendirebilirler. 

Halktan “mutlak itaat”, “mutlak
boyun e¤me” bekleyen bir dev-

lettir. Oligarflik diktatörlük, demok-
rasicilik oyununa karfl›n, esas ola-
rak hak ve özgürlükler  halk›n hak-
k› olarak görmez. Haklar ve özgür-
lükler düzen için bir anlamda “kat-
lan›lmas›” gereken yüklerdir. ‹flte
bu yüzden her türlü muhalefete ve
elefltiriye karfl› bu kadar tahammül-
süzdür sistem. Bu yüzden, sistemin
halka hesap veren bir niteli¤i yok-
tur. Faflist devlet, yaln›z hesap sorar.
Faflist devlet yaln›z ceza verir. Bu
flekillenmenin sonucu olarak da fa-
flizmde ddeevvlleett ööllddüürrüürr ve aaddaalleett iiss--
tteeyyeemmeezzssiinniizz!! Bunu sa¤laman›n
yolu ise, tarihsel olarak bellidir:
Halk› sindirmek, boyun e¤dirmek

ve teslim almak. Bizim gibi ülkeler-
de s›k s›k ““tteesslliimm aallmmaa”” politikala-
r›ndan sözedilmesi tesadüf de¤ildir. 

Düzenin ideolojisi, kültürü, poli-
si, ordusu, y›llard›r boyun e¤-

meyi, ““bbiirreeyylleerriinn yyaaflflaamm ffeellsseeffeessii””
haline getirmeye çal›flm›flt›r. “Hal-
k›n yaflam›na, bilincine nüfuz edil-
meliydi, yar›n›ndan endifle duyan
insan, bugünle yaflamal›, gününü
kurtarmal›yd›. Düzene duyulan tep-
ki baflka kanallara ak›t›lmal›yd›. ...
Cuntalar, s›k›yönetimler, üniforma
fobisi halkta yarat›ld›kça, yeni-sö-
mürgecili¤in istedi¤i tek boyutlu in-
sana yaklafl›ld›. Aç›kça, oottoorriitteeyyee
kköölleeccee ssaayygg›› dduuyyaann,, bbooyyuunn ee¤¤mmeeyyee
hhaazz››rr,, düflünce üretmeyen, geliflme-
ye kapal› bir toplumdu istenen...”
(Hakl›y›z Kazanaca¤›z)

Bu felsefeyi toplumun belli ke-
simlerine yaymakta belli bafla-

r›lar elde etmifl olsalar da, bunu tüm
topluma benimsetememifllerdir. S›-
k›yönetimler, cuntalar, yozlaflt›rma-
n›n en uç noktalara t›rmand›r›ld›¤›
politikalar, her biri halka büyük za-
rarlar verse de, hiçbiri, halk›n mü-
cadelesini yoketmeyi, devrim ve
sosyalizm mücadelesini bu toprak-
lardan sökmeye yetmedi. Devrimci-
lerin varl›¤› ise, halk›n zulme, ada-
letsizli¤e karfl› mücadesinin varl›¤›
demekti. ‹flte bir de buna tahammül-
süzdür oligarfli. 12 Eylül cuntas›,
devrimi ve devrimcileri yoketmek
içindi. 1980’lerin ikinci yar›s›ndan
itibaren yaflan›lan süreç cuntan›n da
bunu baflaramad›¤›n› gösterdi. 1990
bafllar›ndan itibaren gelifltirilen po-

litikalar, emperyalizm ve oli-
garflinin iflbirli¤i içinde devri-
mi ve devrimcileri yoketmek
için bir kez daha çok fliddetli
bir sald›r›ya geçti¤i y›llard›r.
E¤er bu amaca ulafl›l›rsa, ada-
let için mücadele de, haklar ve
özgürlükler için mücadele de
bu topraklardan sökülüp at›l-
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Faflizmin üzerindeki flal
Gemik’in gömle¤indeki kan

Ülkemizde “demokrasi” diye
sunulan›n, faflizmin üstüne örtülmüfl
bir flaldan ibaret oldu¤unu görenler,
ülkemizde olan biten her fleyi çok

daha isabetli bir biçimde
de¤erlendirebilirler. 



m›fl veya en alt düzeye indirilmifl
olacakt›. Oligarfli bunu baflaramad›,
karfl›s›nda yine biz vard›k. Copla-
r›n, kurflunlar›n, hücrelerin hedefin-
de hala bizim olmam›z›n nedeni de
budur.  

Oligarflik diktatörlü¤e karfl› mü-
cadele, halk›n varolma müca-

delesidir, afla¤›lanmaya karfl› onur
mücadelesidir. Ekmeksiz ve adalet-
siz kalmama mücadelesidir. Gemik-
ler’i meydanlara ç›karan da budur.
Ama oligarflik düzen de, AKP ikti-
dar› arac›l›¤›yla halk› ekmeksiz ve
adaletsiz b›rakmakta daha per-
vas›zd›r. 

‹nsanl›¤›n, halklar›n biny›llar-
d›r süren kavgas›n›n iki te-

mel aya¤› vard›r; ekmek ve
adalet. ‹syanlar, ayaklanmalar,
alt üst olufllar, bunlardan do¤-
mufltur ço¤u zaman. Sömürüye
dayanan hiçbir düzen, halk›n
gerekti¤i kadar ekmek ve ol-
mas› gerekti¤i gibi adalet vere-
mez. K›yamet, yine bunlardan
kopacakt›r dünyan›n dört bir
yan›nda. Adaletsizli¤in ülke-
mizin her bir kar›fl›nda büyü-
dü¤ünü görüyoruz. Burjuva
bas›n yay›n kurumlar›n›n ço¤u
kez s›radan cinayetler, cinnet-
ler veya kan davas›, töre cina-
yeti olarak geçifltirdi¤i olayla-
r›n bir ço¤unun kökenine inildi¤in-
de karfl›m›za yine bir adalet aray›fl›
ç›kacakt›r. Keza, en kaba haliyle
h›rs›zl›klar›n önemli bir kesiminin
temelinde de ayn› aray›fl, ayn› istek
vard›r; düzenin kendilerine hakka-
niyetli bir flekilde vermedi¤ini onlar
gayr› meflru yollardan almak iste-
mektedirler. K›sacas›, adaletsizlik
halk›n hemen her kesimini flu veya
bu biçimde sarsmakta, aray›fllara
yöneltmektedir. Adaletsizlik, eflit-
sizlik, alabildi¤ine yayg›nlaflm›flt›r
ve bu adaletsizli¤in “do¤al” oldu¤u
dayat›lmaktad›r adeta. 

Rakamlara bak›n; sonki y›l için-
de, polis 53 kifliyi katletmifltir.

Bu rakamlar› 12 Eylül cuntas›n›n
rakamlar›yla k›yaslay›n, nas›l bir
zulümle karfl› karfl›ya olundu¤u da-
ha aç›k görülecektir. KKiimm bu kadar

pervas›z teti¤e bast›r›yor, kim ifl-
kencecileri, infazc›lar› mahkeme-
lerde pervas›zca konuflturuyor, kim
evlad› katedilmifl insanlar›n kafas›n›
k›rd›r›yor? Kim, ‹stanbul gibi deva-
sa flehirleri iflgal edip, terör estirte-
biliyor. Kim katliamc›lar›n bu kadar
aleni bir flekilde korunmas›n› sa¤l›-
yor? Kim?... Sorunun cevab›
AKP’dir. AKP oligarflik diktatörlük
ad›na hükümet etmektedir. Öyleyse
düflman›m›z oolliiggaarrflfliikk ddiikkttaattöörrllüükk--
ttüürr.. ‹flkenceye karfl› ç›kman›n gere-
¤i, infazlara, ulusal bask›ya, her tür-
lü hak ve özgürlük gasb›na karfl›

ç›kman›n gere¤i, oligarflik diktatör-
lü¤e karfl› ç›kmakt›r. Oligarflik dik-
tatörlük, emperyalizmle içiçedir.
Hak ve özgürlük mücadelesinin ge-
re¤i, emperyalizm ve oligarfliye kar-
fl› mücadeledir. Her fley bu kadar
yal›nd›r. 

Hayat›n her alan›nda uygulanan
faflist terör bir yan›yla da halk›

“iyi kötü bir demokrasiye” raz› et-
mek içindir. Halk, “AB demokrasi-
sine” raz› hale getirilmeye çal›fl›l›-
yor. Bu eski bir politikad›r ve buna
karfl› tav›r, düzen içi güçlerle, refor-
mistlerle devrimciler aras›ndaki ay-
r›m aç›s›ndan da önemli bir ölçüdür.
Halk›n ve devrimcilerin ““aaçç››kk ffaa--
flfliizzmm mmii,, ppaarrllaammeenntteerr ffaaflfliizzmm mmii??””
olmas› konusunda bir tercihi sözko-
nusu olamaz. “Darbe”lere karfl› s›-
¤›n›lmas› ve desteklenmesi gereken

yer de AKP faflist iktidar› de¤ildir. 

Demokrasi mücadelesi sorunu-
nu, var oldu¤u düflünülen “bur-

juva demokrasisini”, faflizme karfl›
korumak fleklinde ele almak, vahim
bir yanl›flt›r. Aç›k faflizme, faflist
darbelere karfl› mücadelenin yolu,
parlamenter faflizme boyun e¤mek
de¤il, faflizme karfl› mücadeleyi her
alanda ve her biçimde yükseltmek-
tir. Halk›n darbelerle, 12 Eylül’le
korkutulup, temelde onlardan fark›
olmayan AKP faflizmine raz› hale
getirilmesi, demokrasicilik oyunu-
nun bir aldatmacas›d›r ve sol bir gü-

cün buna ortak olmas› kabul
edilemez.

Antalya Adalet Saray›’ndaki
tablonun bize gösterdi¤i bir

baflka gerçek, bu ülkede demok-
rasi mücadelesini de esas olarak
devrimcilerin ve onlar›n önder-
li¤inde o¤ullar› k›zlar› katledi-
lenlerin, tutsak edilenlerin ver-
di¤idir. “Demokrasi” savunucu-
lu¤unu kimseye b›rakmayan Av-
rupa Birlikçiler, reformistler, sol
ayd›nlar için, Ça¤dafl Gemik’in
katledilmesinin, Haflim Ge-
mik’in gömle¤indeki kan›n bir
önemi de, demokrasiyle bir ilgi-
si de yoktur. Onlar›n infaz, ifl-
kence davalar›na ilgi gösterme-
leri bile, ancak Avrupa’n›n o da-
valara ilgi göstermesiyle müm-

kündür. De¤ilse, dönüp bakmazlar.
Nitekim Engin Çeber davas›n›, Ça¤-
dafl Gemikler’in, Baran Tursunlar’›n
davalar›n›, 19-22 Aral›k katliam› da-
valar›n› onlar “demokrasi mücadele-
sinin bir parças›” olarak görmüyor-
lar. Ama demokrasi mücadelesi iflte
buradan geçer; buradan halk de-
mokrasisine ulafl›r. Bizim u¤runa
mücadele etti¤imiz demokrasi, bur-
juvazinin, emperyalizmin demokra-
sisi de¤il halk›n demokrasisidir. U¤-
runa mücadele etti¤imiz adalet, oli-
garflinin yarg›s›n›n adaleti de¤il,
halk için adalettir. Bizim demokrasi-
mizde, bizim adaletimizde, hiçbir
fleyin üzerinde flal olmayacakt›r:
Demokrasimiz de, diktatörlü¤ümüz
de aç›k olacak; Haflim Gemikler için
demokrasi, onu kanlar içinde b›ra-
kanlar için diktatörlük! 

Say›: 187 5GÜNDEM

Halk, “AB demokrasisine”
raz› hale getirilmeye çal›fl›l›yor.
Bu eski bir politikad›r ve buna
karfl› tav›r, düzen içi güçlerle,

reformistlerle devrimciler
aras›ndaki ayr›m aç›s›ndan da
önemli bir ölçüdür. Halk›n ve
devrimcilerin “aç›k faflizm mi,

parlamenter faflizm mi?” olmas›
konusunda bir tercihi sözkonusu

olamaz. “Darbe”lere karfl›
s›¤›n›lmas› ve desteklenmesi

gereken yer de AKP faflist
iktidar› de¤ildir. 
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Ben devletim diyor; katlederim,
kaybederim, iflkence yapar›m, tu-
tuklar›m-hapsederim...

Kimse hesap soramaz, yasa da
benim, kanun da, adalet de... 

Devletin polisi de bu mant›¤a
göre hareket ediyor. Her fley devlet
için, devletin bekas› için her fley
mübah...

Bu anlay›fl›n sonucudur ki, katil-
ler ç›k›p “Görevimi yapt›m.” diye-
biliyor. 

Nedir görevi polisin? “Dur ihta-
r›na uymad›”, “polise mukavemet
gösterdi” diyerek insanlar› katlet-
mek mi? De¤ilse nedir bunlar? Po-
lis en s›radan adliyelik bir olayda
bile çekip silah›n› insanlar› vurabili-
yor. O da, “ben polisim” diyor, “ben
devletim” der gibi. Vuruyor, k›r›yor,
iflkence yap›yor, katlediyor.

Ben DDevletim, KKATLEDER‹M

KKiimmssee HHEESSAAPP SSOORRAAMMAAZZ
Antalya’da 27 Ekim 2008’de

Ça¤dafl Gemik, “dur” ihtar›na uy-
mad›¤› gerekçesiyle Mehmet Ergin
adl› polis taraf›ndan katledilmiflti.
Ça¤dafl’›n ailesi ve Antalya Özgür-

lükler Derne¤i katliam›n peflini
b›rakmad›klar› için polis katlia-
m›n üstünü kolayca örtemedi.
Katliam›n peflini b›rakmad›klar›
için Ça¤dafl’›n ailesi defalarca kez
tehdit edildi. Evlad›n›n katilleri-
nin yarg›lanmas› için ailenin yeni
bedelleri göze almas› gerekiyor. 

26 Haziran’da Ça¤dafl’›n katli-
am davas›n›n ikinci duruflmas› ya-
p›ld›. Mahkeme öncesi adliyenin
önünde Antalya Özgürlükler Der-
ne¤i, ülkede yaflanan adaletsizli¤i
ve katliamlar› aç›klayan bir eylem
yapt›. 

Ça¤dafl’›n ailesinin ve Antalya
Özgürlükler Derne¤i’nin katille-

rin peflini b›rakmamas› katliamc›la-
r› da rahats›z ediyordu. Antalya Ad-
liyesi önüne yüzlerce polisin y›¤›l-
mas› bunun göstergesiydi. Davay›
sahiplenenlere aç›ktan gözda¤› veri-
liyordu.

Katillerin bu tavr› mahkeme sa-
lonunda daha da pervas›zlaflt›. 

““VViiccddaann››mm rraahhaatt.. GGöörreevviimmii
yyaapptt››mm.. GGeerreekkiirrssee yyiinnee yyaappaarr››mm..”” 

Katil polis Mehmet Ergin böyle
diyordu. Neymifl görevi? Adam öl-
dürmek!  

Bu sözlerin sahibini
düflünün bir kere...
“Dur” ihtar›na uymad›
diye adam öldürüyor.
Bu katliam›n hiçbir ge-
rekçesi olamaz. Gence-
cik bir insan›n yaflam›-
na son veriyor ve bunu
yapan polis öyle bir in-
sanl›ktan ç›km›fl ki
“vicdan›m rahat” diye-
biliyor. Bu nas›l vicdan-
d›r! 

““ÜÜllkkeenniinn eekkmmeekk,,
ssuu kkaaddaarr aaddaalleettee iihhttii--
yyaacc›› vvaarr””

Antalya Özgürlükler Derne¤i 26
Haziran günü mahkeme önünde
yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda böyle
diyordu. 

Adaletin “A”s›n›n olmad›¤› bir
düzende yafl›yoruz. Bir baban›n ev-
lad› katlediliyor.  Böylesi bir düzen-
de adalet olabilir mi?

Ça¤dafl’›n mahkemesine ça¤r›
için mahallede el ilan› da¤›t›l›rken
Ça¤dafl’› ö¤renerek benzer flekilde
ppoolliiss ttaarr aaff››nnddaann 11999966’’ddaa ööllddüürr üü-
lleenn ‹‹bbrr aahhiimm EEttllii’’nniinn aaiilleessii ddee ddeess-
tteekk vveerrmmeekk iiççiinn mmaahhkkeemmeeyyee ggeell-
ddii.. Öldüren polis yalanc› flahitlerle
1 ay sonra tahliye edilmifl ve Ça¤-
dafl’›n mahkemesini ö¤rendikten
sonra bir umutla seslerini duyurmak
için gelmifller mahkeme önüne. 

Ça¤dafl’›n ailesi katil polisin
mahkeme salonundaki “VViiccddaann››mm
rr aahhaatt.. GGöörreevviimmii yyaapptt››mm.. GGeerreekkiirr-
ssee yyiinnee yyaappaarr››mm”” sözlerine  sessiz
kalm›yor, tepki gösteriyor. “KA-
T‹L” diye hayk›r›yor aile. Düzenin
adaletine güvenmiyor. O¤ullar›n›n
katledilmesi çok k›sa sürede düzeni
daha iyi tan›mas›na neden oluyor. 

“Adaletin peflini b›rakmayaca-
¤›m” diyor Ça¤dafl’›n babas›. Ben

Katile KAT‹L Demek Suç
Düzenin Adaleti Katilleri
Koruyan Adalettir

�“Vicdan›m rrahat. GGörevimi
yapt›m. GGerekirse yyine
yapar›m” ddiyen kkatil ppolis
Mehmet EErgin’in ggörevi:

ADAM ÖÖLDÜRMEK.. .ADAM ÖÖLDÜRMEK.. .

� Mahkemenin kkarar› üüzerine
aile “As›l aadaleti hhalk ssa¤la“As›l aadaleti hhalk ssa¤la --
yacak”yacak” diyor. VVe mmahkeme
heyeti hhalk›n aadaletini dduyunca
sald›r› eemrini vveriyor. BBu eemir
korkular›n› aaç›¤a çç›kar›yor



o¤lumun tabutunu açarken, cans›z
bedenini görürken o¤lumun katili-
nin en büyük cezay› almas›na ye-
min ettim. O¤lumun omzuna elimi
vurdum ‘o¤lum, senin bu kan›n›n
yerde kalmamas› için bu can beden-
den ayr›lsa bile asla vaz geçmeye-
ce¤imi bil' dedim” diyor.

Ça¤dafl’›n ailesinin katliam›n
peflini b›rakmamas› mahkeme heye-
tine katliam›n gizlenmesi için dava-
ya gizlilik karar› ald›r›yor.

Mahkemenin karar› üzerine aile
“AAss››ll aaddaalleettii hhaallkk ssaa¤¤llaayyaaccaakk” di-
yor. Ve mahkeme heyeti halk›n ada-
letini duyunca sald›r› emrini veri-
yor. Duruflma bitmifl olmas›na ra¤-
men polislere aileyi gözalt›na alma-
s›n› söylüyor. Baflta Ça¤dafl’›n ba-
bas› Haflim Gemik olmak üzere bü-
tün aileye polis azg›nca sald›rd›. Bu
sald›r›y› d›flar›da mahkemeyi bekle-
yen insanlar›n duymas› üzerine ad-
liye binas›na girmesi ile sald›r› daha
da büyüdü. Biber gazlar›n›n yo¤un

kullan›ld›¤› sald›r›da onlarca insan
çeflitli yerlerinden yaraland›. Arala-
r›nda Antalya Özgürlükler Derne-
¤i’nden Yurdagül Gümüfl, Ümit Çi-
men, Ertu¤rul Sa¤lam, Keçel Türk-
kan’›n ve ailenin oldu¤u 17 kifli gö-
zalt›na al›nd›.

Gözalt›na al›nan kifliler uzun sü-
re adliyede bekletildi. Bahçelievler
Karakolu’ndan gece geç saatlerde
10 kifli savc›l›¤a ç›kar›lmadan, 7 ki-
fli ise 27 Haziran günü savc›l›ktan
serbest b›rak›ld›lar.

Baranlar’›n, EEnginler’in,
Ça¤dafllar’›n KKatili
“Vicdan›  RRahat OOlan
DEVLETT‹R!”

Ça¤dafl Gemik’in mahkemesin-
den sonra yaflanan sald›r› ve gözalt›
Antalya Özgürlükler Derne¤i, DHF,
Sosyalist Parti, EMEP, ÖDP, ÇHD,
D‹P Giriflimi taraf›ndan 27 Haziran
günü Antalya K›fllahan Meyda-

n›’nda protesto edildi. 

“Ça¤dafllar’› Sahiplenmek Onur-
dur! Polis Terörüne Son” pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde 70 kifli adalet tale-
bini yükselten sloganlar›n› hayk›rd›. 

Eylemde yap›lan aç›klamada
savc›l›¤›n davaya gizlilik karar›
koymas›na tepki gösterilirken “Po-
lis, ülkenin her yerinde çocu¤undan,
gencine, yafll›s›na halk›m›z›n her ke-
siminden insanlar›m›z› öldürüyor.
Sonra ç›k›p yarg›land›¤› mahkeme-
de, “Vicdan›m rahat” diyebiliyor.
Bu cüreti,  Baran Tursun’u öldüren
polisin komik ceza almas›ndan al›-
yor… Bu cüreti Antalya’da 1996’da
öldürülen ‹brahim Etli’nin katledil-
mesinin üzerinin örtülmesinden al›-
yor… Bu cüreti polis halka karfl›
yapt›¤› yüzlerce katliama karfl› ceza-
land›r›lmamas›ndan al›yor” sözle-
riyle aç›klama  devam etti.

Ayn› gün Antalya ÇHD’de de
E¤itim-Sen’de bas›n toplant›s› ya-
parak yaflanan olaylar› protesto etti. 

Say›: 187 7ÇA⁄DAfi GEM‹K

Ça¤dafl Ge-
mik'in infaz
edilmesinin ilk
duruflmas›nda
duruflma salo-

nunda oturan polis amir ve müdürleri
varl›klar› ile yarg›lamay› etkilemeye ça-
l›flm›fl, zaman zaman da d›flar›ya ç›karak
tan›klar› yönlendirmeye çal›flm›fllard›r.
Aç›k olarak bu müdürler taraft›rlar. ‹kinci
duruflma ise polisin bu davadaki yerinin
aç›k olarak görüldü¤ü duruflma olmufltur.
Duruflman›n bitimine do¤ru tahliyesini
isteyen san›k-tutuklu polis "vicdanen çok
rahat oldu¤unu..." söylemifltir.  Bir genci
öldüren kifli fiilinin alt›nda ezilir ve böyle
konuflamaz. Oysa polis konuflmufltur.
Kuflkusuz ki birileri ona bu cesareti ver-
mifltir. Ve o da vicdanen rahat oldu¤unu
söylemifltir.

Antalya'da polis taraf›ndan infaz
edilen Ça¤dafl Gemik'in ailesine ve
davay› sahiplenen Özgürlükler Der-
ne¤i üyelerine yönelik sald›r› tesadü-
fi ya da tekil bir olay de¤ildir.

‹nfazlar iktidar politikas›d›r. ‹n-
fazlar›n hedefi de sadece devrimci-
ler de¤ildir. Tüm halkt›r. ‹nfaz poli-
tikas› ilk uygulanmaya baflland›¤›n-
da devrimciler infaz edilmifltir. Bu
politikan›n yarg› kurumlar› mahke-
meler, hakim ve savc›lar da fark›n-
dad›r. Bundan dolay›d›r ki bütün in-
faz davalar›nda polislere beraat ka-
rar› verilmifltir. Beraat kararlar› veri-
lirken de bütün yasalar bir kenara
b›rak›lm›flt›r. Örne¤in Küçükköy'de
polis taraf›ndan infaz edilen Süley-
man Örs'ün vücudunda 60 kurflun
girifli olmas›na ra¤men tek bir polis
yarg›lanm›fl, o yarg›lanan polis de
"meflru müdafaa halinde bulundu-
¤u" gerekçesiyle beraat ettirilmifltir.
Bugüne kadar infazlardan dolay› ce-
zaland›r›lan tek bir polis yoktur. Po-
lisin infaz etmeden iflkencede ya da
baflka türlü insan öldürdü¤ü durum-
larda dahi beraat karar› verilmeye
çal›fl›lm›flt›r. Beraat karar› verilemi-
yorsa dava zamanafl›m›na sokularak

polisler kurtar›lm›flt›r. 
Son birkaç y›ld›r ise polislerin

infazlar›n›n devrimcilerle birlikte
halktan s›radan kiflileri de kapsama-
ya bafllad›¤›n› görüyoruz. Ama sav-
c›lar›n ve hakimlerin polisleri koru-
mas› tav›rlar› de¤iflmemifltir. Elbette
savc› ve hakimler polisleri korurken
kendi bafllar›na karar alm›yorlar.
Yoksa Türkiye'nin dört bir yan›nda-
ki de¤iflik bir sürü mahkemenin po-
lisin insan öldürmesinde hep ayn›
flekilde beraat kararlar› vermesini
nas›l aç›klar›z? Üstelik yasa madde-
lerine ra¤men... Ama dört bir yanda-
ki tüm mahkemeler ne olursa olsun
polislere beraat karar› vermeye ça-
l›flmakta, beraat karar› veremezlerse
en az cezalarla kurtarmaya çal›fl-
maktad›rlar. ‹stisnai olarak bir mah-
keme yarg›lanan polise ceza verirse
bu ceza karar› hemen yarg›tay tara-
f›ndan bozulmaktad›r. Böylece dos-
yan›n zamanafl›m› ile kapanmas›
sa¤lanmaktad›r. Bunun da bir sürü
örne¤i vard›r. 

Elbette bu merkezi organizasyo-
nu siyasi iktidar sa¤layabilir. Ancak
siyasi iktidar›n koordinesi, e¤itimi 

Av. Behiç Aflc›: “‹nfazlar›n
Hedefi Tüm Halkt›r”
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Ça¤dafl Gemik ve Baran Tur-
sun, “dur ihtar›na uymad›¤›” ge-
rekçesiyle polis taraf›ndan kurflun-
lan›p katledildiler. Engin Çeber,
Metris Hapishanesi’nde iflkencede
katledildi. 

Onlar›n da anneleri vard›. Ba-
balar›, kardeflleri, sözlüleri, akra-
balar›, arkadafllar› vard›. 

Çocuklar›n›n, kardefllerinin, ya-
k›nlar›n›n, arkadafllar›n›n katledil-
mesine sessiz kalmay›p adalet için
düzenin “adalet saraylar›”n›n
önünde seslerini yükselttiler. 

Siz misiniz sesinizi yükselten?!

‹flkenceci, infazc› polis, bu kez
de aileleri, çocuklar›n›n davalar›na
sahip ç›kt›klar› için tehdit ediyor,
taciz ediyor, sald›r›yor. Onlar›n da-
valar› sahiplenmesini engellemek
için sindirmeye çal›fl›yor. 

‹flkencecilerin katletme hakk›
var ama ailelerin çocuklar›n› sa-
hiplenme, hesap sorma hakk› yok! 

HHaaflfliimm GGeemmiikk,, katledilen o¤lu
Ça¤dafl Gemik için adalet aramak
üzere gelmifl adliyeye. Devlet kafa-
s›n› k›r›yor, kanlar içinde b›rak›yor.

ÇÇaa¤¤ddaaflfl GGeemmiikk’i katleden polis
Mehmet Ergün’ün kitleyi provoke
eden savunmas› karfl›s›nda, ailenin
gösterdi¤i do¤al tepki, polisin, kit-
leye vahflice sald›r›s›n›n bahanesi
oluyor. Çocu¤unun, akrabas›n›n,
arkadafl›n›n öldürülmesini sineye
çekmeyen, katillerden hesap sorul-
mas›n› isteyen insanlar›n sahiplen-
mesini hazmedemeyen savc›l›k,
davaya gizlilik karar› koyuyor. ‹fl-
kenceci mahkemede pervas›zca sa-
vunma yap›yor. Mahkeme infazc›
polisten yana, adalet isteyenlere
karfl› kararlar veriyor.  

Ailelerin çocuklar›n›n davalar›-
n› sahiplenmesini hazmedeyen
yarg› h›z›n› alamay›p ‹zmir’de BBaa-
rraann TTuu rrssuunn’un katledilmesi dava-
s›nda, adalet için mücadelesini ka-
rarl› bir flekilde sürdüren aileye,

devletin cevab›, aileye dava açmak
oluyor. Baba Mehmet Tursun, anne
Berin Tursun ve k›zkardefl fielale
Tursun hakk›nda “davada yap›lan
ifllemleri k›nad›klar›” gerekçesiyle
CCeezzaa YYaassaass››nn››nn 330011.. mmaaddddeessiinn-
ddeenn dava aç›ld›. Suçlar›(!) ““yyaarrgg››
ggöörreevviinnii yyaappaann›› eettkkiilleemmee””, ““yyaarrgg››
vvee eemmnniiyyeett tteeflflkkiillaattllaarr››nn›› aaflflaa¤¤››llaa-
mmaakk””t›.

Engin Çeber davas›nda durufl-
ma s›ras›nda iflkenceci gardiyan
Salim Genifl, Engin’in k›zkardefli
fierife Tekin’i taciz etti. ‹flkenceci-
ler ahlaks›z ve pervas›zlar; davala-
r›n sahiplenmesini engellemek için
her türlü yönteme baflvuyorlar. 

Öylesine pervas›zlar ki, “ma¤-
dur”lara, bir yak›n›n› kaybeden in-
sana geleneksel olarak gösterilen o
asgari sayg›dan da uzaklar; evlat-
lar›n› kaybetmifl insanlar›n karfl›s›-
na yine terörle, ahlaks›zl›kla ç›k›-
yorlar. Dahas›, sald›r›ya u¤rayan
bu insanlar›n bir ço¤u devrimci de
de¤iller. Ama buna ra¤men, düzen
ayn› vahfletle, ayn› fliddetle sald›r›-
yor onlara da. 

Çünkü ““AAddaalleett iissttiiyyoorruuzz!!”” di-
yen her ses rahats›z ediyor düzeni.
O seslerin bo¤ulmas› için, polisi-
ne, askerine, gardiyan›na, yarg›s›-
na her türlü bask›y› yapma izni ve-
riyor. Ve hepsi bu izni sonuna ka-
dar kullan›yor, her türlü zulmü, ah-
laks›zl›¤› yap›yorlar. Devlet tara-
f›ndan korunacaklar›ndan o kadar
eminler ki! 

Yarg› da, polis de, gardiyanlar
da bu gücü, ffaaflfliizzmmddeenn al›yorlar.
‹flkencecilere, infazc›lara, yarg›ya
bu cüreti veren faflizm, onlar› ko-
ruma kalkan›na alarak iflkenceleri-
ni, katliamlar›n›, adaletsizliklerini,
ahlaks›zl›klar›n› devam etmelerine
imkan sa¤l›yor. Tüm bunlar, faflist
devletin adaletsizlikten, halka kar-
fl› terör uygulamaktan vazgeçme-
yece¤ini gösteriyor. 

‹flkencecilere, YYarg›ya, 
Bu CCüreti VVeren FFaflizmdir! 

ile böyle bir yarg›sal iflleyifl sa¤lan-
maktad›r. Yine pratik iflleyifl nede-
niyle de polislerin cezaland›r›lmas›-
n› sa¤lamak son derece zor olmak-
tad›r. Çünkü düzenleme böyle ya-
p›lm›flt›r. Polisin insan öldürmesi
olaylar›nda delilleri de yine polisler,
hatta öldüren polis toplamaktad›r.
Bu nedenle de çat›flmas›z infaz edi-
len insanlar›n hemen yan›na silahlar
konulur, polisin iflledi¤i suçun tüm
delilleri yok edilirken, ölen kiflinin
suçlulu¤una iliflkin deliller yarat›l›r.
Bu iflleyifli sa¤layan da yine düzen-
dir. Siyasi iktidar bu iflleyifli sa¤la-
maktad›r. Çünkü onlara göre "polis
rejimin teminat›d›r" ve "polisin eli-
ni so¤utmamak gerekir."

Ça¤dafl Gemik’in gözalt›na al›-
nan aile üyeleri 24 saat gözalt›nda
tutulduktan sonra cumartesi günü
serbest b›rak›lm›fllard›r. fiimdi hak-
lar›nda davalar aç›lacak. fiimdi sor-
mak gerekli adalet bunun neresin-
de? ‹ktidar bütün olarak polisi, sav-
c›s› ve hakimiyle katil polisi koru-
mufltur. Evet ülkemizde büyük bir
adalet sorunu vard›r. En az›ndan bi-
zim için vard›r. Ölen biz oluyoruz,
cezaland›r›lan da biz oluyoruz. 

Sald›r› nedeniyle mahkeme bafl-
kan› hakk›nda flikayetçi olduk. Ça¤-
dafl Gemik'in ailesine sald›ran polis
hakk›nda suç duyurusunda bulun-
duk. Avukatlar›n haklar›n› k›s›tla-
maya çal›flan savc› ve hakimi flika-
yet ettik. Elbette bunlar› yaparken
yapt›¤›m›z flikayetlerin nas›l sonuç-
lanaca¤›na dair bir fikrimiz de var.
Ama flikayetlerimizin takipçisi ola-
ca¤›z. Polis, savc›l›k ve hakimler bu
davada aç›k olarak tarafl› olduklar›-
n›, taraflar›n›n öldüren polisin yan›
olduklar›n› göstermifllerdir.

Biz de Ça¤dafl Gemik'in ailesi-
nin yan›nday›z. Bundan sonra da
öyle olaca¤›z. Evet, bu sald›r› ayn›
zamanda davay› ve duruflmalar› iz-
leyen demokratik kitle örgütlerine,
ayd›n ve sanatç›lara gözda¤›d›r. Bi-
zim cevab›m›z ise davay› daha güç-
lü takip etmek olacakt›r. Elbette bu
davay› takip edece¤iz. Polis hak et-
ti¤i cezaya çarpt›r›lana kadar takip
edece¤iz. Hem de daha güçlü ola-
rak takip edece¤iz.



Ça¤dafl Gemik’in mahkemesin-
de, adalet halk›n en önemli talebi-
dir. Çocuklar›n›n davalar›na sahip
ç›kan aileler mahkeme önlerinde 

““AAddaalleett iissttiiyyoorruuzz”” diyorlar,
katledilen çocuklar› için bu adalet-
siz düzende adalet ar›yorlar.

Baranlar, Ça¤dafllar, Enginler
her y›l katledilen onlarca insandan
aileleri, arkadafllar›, yoldafllar› da-
valar›na sahip ç›kt›¤› için isimleri
bilinenler... Ama ya bilinmeyenler?

Ça¤dafl Gemik’in mahkemesine
ellerinde Ça¤dafl’›n de¤il, baflka bi-
rinin resimleriyle bir aile daha kat›l-
d›. ‹‹bbrr aahhiimm EEttllii’ydi resimdekinin
ad›. Ta 11999966’’ddaa polis taraf›ndan
katledilmiflti. Ailesi, Ça¤dafl Ge-
mik’in mahkemesine ça¤r› için ma-
hallede el ilan› da¤›t›l›rken haberdar
olmufltu bu mahkemeden ve adalet
için mücadeleden... 11999966’da ‹bra-
him Etli’yi katleden polis, yyaallaanncc››
flflaahhiittlleerrllee 1 ay sonra tahliye edil-
miflti. Aile, Ça¤dafl’›n mahkemesini
ö¤rendikten sonra bir umutla, sesle-
rini duyurmak için oradayd›.

Benzer bir olay Engir Çeber’in
mahkemesinde de yaflanm›flt›. O¤lu
askeri hapishanede iflkence sonucu
katledilen baba Kenan Polat’› o¤-
luyla ilgili bas›nda ç›kan haberleri

derledi¤i bir dövizle Bak›rköy Adli-
yesi önündeki eyleme kat›lm›flt›.
Baba o¤lunun askeri hapishanede
mahkum gömle¤ini giymemekte di-
rendi¤i için hapishane gardiyanlar›
taraf›ndan cop ve sopayla dövüldü-
¤ünü, kaburgalar› k›r›lan, beyninde
ödem oluflan MMuurraatt PPoollaatt’›n, 2277
TTeemmmmuuzz 22000055’te öldü¤ünü anlat-
m›flt›. Baba Kenan Polat, Engin Çe-
ber davas›n›n bu ülkede iflkencede
katledilen ttüümm iinnssaannllaarr››nn ddaavvaass››
oldu¤unu belirterek, iflkenceciler-
den hesap sormak için davan›n des-
teklenmesini istemiflti.

Örgütsüz, çaresiz insanlar›n, se-
sini duyuramayanlar›n adalet aray›-
fl›d›r bu. Polis her y›l, onlarca bazen
yüzlerce iflkencede ya da kurflunla,
copla veya baflka biçimlerde katle-
diyor. NNeerreeddee bbuu iinnssaannllaarr››nn yyaakk››nn-
llaarr››, nneerreeddee oonnllaarr››nn aaddaalleett iisstteeyyeenn
hhaayykk››rr››flflllaarr››?? 

Katliamlara, iflkencelere sessiz
kal›nd›¤›nda adaletsizlik kök salar

bu topraklarda. Adalet için müca-
delenin önemi de iflte burada bafl-
l›yor. Mesele, yaln›zca bir “bas›n
aç›klamas›” yapma meselesi de-
¤il elbette. Önemli olan halka gi-

derek, kitleye ulaflarak, halk›n ada-
let duygular›n›, özlemini aç›¤a ç›-
kartabilmektir. Murat Polat ve ‹bra-
him Etli’nin aileleri mahkemeye
ça¤r› ilanlar›n› gördüler. Adalet is-
teme, seslerini duyurma cesaretini
gösterdiler. Ve bu cesareti göster-
dikleri noktada adalet özleminde
yaln›z olmad›klar›n› gördüler. 

Faflizm, halk› adalet aramamas›
için tehdit ediyor, bask› uyguluyor.
‹nsanlar› yaln›zlaflt›rarak çaresizlefl-
tiriyor, umutsuzlaflt›r›yor. Böylece
adalet aramas›n› engelliyor. 

Ülkemizde yarg› her zaman ikti-
darlar›n hizmetinde olmufltur. Y›l-
lard›r yaflanmakta olan yoksulluk,
zulüm yoksul halk için köklü bir
adaletsizlik do¤urmufltur. Bu ne-
denle adalet, halk›n en çok özlemini
duydu¤u taleplerden biridir.  Ada-
letsizli¤i kabul etmifl bir toplum, sö-
mürü ve zulümü onaylam›fl bir top-
lumdur. Katledilen,, iflkence gören
yak›nlar›m›z için, kendimiz için
adalet istemek, adalet için mücade-
le etmek zorunday›z. 

Adalet için mücadele, demokrasi
mücadelesinin en önemli parças›d›r.
Halk›n adalet duygular›n› aç›¤a ç›-
kard0›¤›m›z, örgütlü bir güce dö-
nüfltürdü¤ümüz ölçüdür.  Adalet
arayan baflka insanlara da yaln›z ol-
mad›klar› göstermeliyiz. Adalet
mücadelesi, salt “yarg›sal”, “hukuk-
sal” bir mücadele de¤ildir. Adliye
binalar›n›n önündeki mücadele,
savc›larla, hakimlerle, üç befl tetikçi
katile karfl› verilen mücadele de¤il,
adaletli bir düzen için mücadeledir.

Say›: 187 9ADALET

EEvvllaattllaarr››,, ppoolliiss,, jjaannddaarrmmaa
ttaarraaff››nnddaann kkaattlleeddiilleennlleerr,,
AAddaalleett aarraayyaaccaakk ggüüccüü 
oollmmaayyaannllaarr,, 
SSeessiinnii dduuyyuurraammaayyaannllaarr,, 
BBaaflflvvuurraabbiilleeccee¤¤iinniizz bbiirr yyeerr
vvaarr::
HHaallkk CCeepphheessii’’nnee ggeelliinn.. 
BBuulluunndduu¤¤uunnuuzz yyeerrddee HHaakk--
llaarr vvee ÖÖzzggüürrllüükklleerr ddeerrnneekk--
lleerriinnee ggeelliinn.. 
SSeessiinniizzii,, oorraaddaa aaddaalleett aarraa--
yyaannllaarr››nn sseessiiyyllee bbiirrlleeflflttiirriinn!!

ADALET ARIYORLAR

Engin Çeber Davas›’nda
adalet arayan bir baba 

Ça¤dafl Gemik Davas›’nda
adalet arayan bir aile

Gençlik Federasyonu, Ça¤dafl Ge-
mik'i öldüren polisin yarg›land›¤›
mahkemede, polisin, davay› izleyen
Ça¤dafl'›n ailesine ve Antalya Özgür-
lükler Dernekliler’e sald›r›s›na iliflkin

26 Haziran’da yaz›l› bir aç›klama ya-
y›nlad›. Bu sald›r›yla adaletin olmad›-
¤›n›n bir kez daha kan›tland›¤›n›n
vurgu yap›ld›¤› aç›klamada “Ülke-
mizde adalet halk için de¤il, burjuva-
lar için iflliyor. Katilleri, iflkencecileri
koruyup kolluyor” denildi. 

“Adaletin Olmad›¤› Yerde
Direnmek Hakt›r”
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Yürüyüfl: Son mahkemede
sald›r›ya u¤rad›n›z. Yaraland›n›z.
Geçmifl olsun. Nas›l oldu sald›r›, ni-
ye sald›rd›lar?

HHaaflfliimm GGeemmiikk
(Ça¤dafl’›n Baba-
s›): Polis çok ra-
hatl›kla Ça¤dafl’›
vurdu¤unu söylü-
yordu. “Vicdanen
rahat›m'”demesi
bir aile olarak bizi
çileden ç›kartt›.
Tabi biz de o anda

“katil” diye “bu burada kalmaya-
cak” diye ba¤›rd›k.

Biz bu davada hakl›y›z. Tabi ki
ben bir babay›m. Benim yerimde
hangi baba olsa ba¤›r›r. Hem çocu-
¤umuz vuruldu hem de hiç utanma-
dan bizi de, anneyi de dövdüler. Da-
y›lar›n›, amcas›n›, teyzesinin çocuk-
lar›n› dövdüler. 

Tabi davran›fllar›n›n sebebi bizi
korkutmak, sindirmektir. Ama biz
asla korkmay›z. Ne pahas›na olursa
olsun bunun peflini b›rakmay›z. Bu-
nun peflini b›rakmam›z için Türki-
ye'de hukukun iyi çal›flmas› gerekir.

YYüürrüüyyüüflfl:: Evlad›n›za sahip ç›k-
t›¤›n›z için, adalet istedi¤iniz için
bugüne kadar ne gibi bask›lar gör-
dünüz, tehdit edildiniz mi? 

HHaaflfliimm GGeemmiikk:: Bir evlad›na sa-
hip ç›kmak bir baba olarak görevdir.
O¤lumuz öldürüldü¤ü zaman Emni-
yet’ten bafl sa¤l›¤› dilemek için gö-
rüflme haberi gönderdiler. Biz ke-
sinlikle kabul etmedik. 

Daha sonra eflim Sevim balkon-
da otururken ki, evimiz zemin katta-
d›r. Doblo tipi araba ile evin girifl
kap›s›na gelip Sevim'i korkutmak
için bakm›fllar. Sevim'in Ça¤dafl'›n
ölümünden beri psikolojisi iyi de¤il
ama o da onlara dik dik bakm›fl.
Onun o davran›fl›n› görünce çekip
gitmifller.

Hiçbir tehditle, tacizle korkup
da asla davam›zdan vazgeçmeyiz.
Bunun sonuna kadar arkas›nda ola-
ca¤›z.

YYüürrüüyyüüflfl:: Bafl›n›za telsizle vu-
ruldu¤unu söyledikten sonra diyor-
sunuz ki “beni de öldürecekler” Bu
konuda suç durusunda bulundunuz
mu? Kim var bu tehdidin arkas›n-
da?

HHaaflfliimm GGeemmiikk:: Tabi ki, benim
hayat garantim oldu¤u söylenemez.
Beni koruyacak bir yasa m› var? Bu
baba ma¤durdur, evlad›n› kaybet-
mifl deyip orda ac›yan biri oldu mu?
Hay›r. Bana daha kötü vurdular. 

Sald›r›dan sonra Av. Münip Er-
mifl'le savc›l›¤a ifade verip suç du-
yurusunda bulundum.

Bu tehdidin arkas›nda kim olabi-
lir, Emniyet var tabi.

Burada demek ki Türkiye polisi
halka her ça¤r› yapt›¤›nda halka
“bize güvenin” diyor. Yaflad›¤›m
olaylardan dolay› polise hiç güve-
nim kalmad›.

YYüürrüüyyüüflfl:: Katiller, bu cüreti ne-
reden al›yorlar sizce?

HHaaflfliimm GGeemmiikk:: Kendi bafllar›n›n
ba¤l› oldu¤u kurumdan al›yorlar.
Devletten al›yorlar.

YYüürrüüyyüüflfl:: Ça¤dafl için adaleti
aramaya devam edecek misiniz?

HHaaflfliimm GGeemmiikk:: Evet, benim bu
saatten sonra kaybedecek hiçbir fle-
yim kalmam›flt›r. Ben o¤lumun ta-
butunu açarken, cans›z bedenini gö-
rürken o¤lumun katilinin en büyük
cezay› almas›na yemin ettim. O¤lu-
mun omzuna elimi vurdum “o¤lum
senin bu kan›n›n yerde kalmamas›
için bu can bedenden ayr›lsa bile as-
la vazgeçmeyece¤imi bil” dedim.

Sevim GGemik
““BBEENN‹‹MM ÇÇOOCCUU⁄⁄UUMMUUNN BB‹‹RR

SSUUÇÇUU YYOOKKTTUU.. BB‹‹RR MMOOTTOOSS‹‹KK--

LLEETT‹‹NN‹‹NN EEHHLL‹‹YYEETT‹‹ YYOOKKTTUU””
SSeevviimm GGeemmiikk (Ça¤dafl Ge-

mik'in annesi): Ben gece yatam›yo-
rum. Ç›¤l›k at›yorum. Gündüz yal-
n›z kal›nca o¤lumu ça¤›r›yorum.
“Ça¤dafl nerdesin gel” diyorum. 

Benim çocu¤umun suçu yoktu.
Bir motosikletinin ehliyeti yoktu.
Katil “piflman de¤ilim” diyor. Onun
çocu¤u ölse ne hisseder.

Bütün benli¤imle o¤lumu vuran
polisi fliddetle k›n›yorum. Onun ev-
lad› da benim evlad›m gibi kurflun-
lara gele!..

Habib EEfe:
““BBUU ÜÜLLKKEEDDEE

AADDAALLEETT ‹‹SSTTEEMMEE--
NN‹‹NN ÇÇOOKK BBÜÜYYÜÜKK
BBEEDDEELL‹‹ VVAARR.. BBUU
BBEEDDEELL‹‹ ÖÖDDEEMMEEYYEE
HHAAZZIIRRIIZZ””

YYüürrüüyyüüflfl:: ‹lk mah-
kemeye kalp ameliyat›
oldu¤unuz için Mersin'den geleme-
miflsiniz. Bu mahkemeye geldiniz.
Mahkemede sald›r› s›ras›nda dikka-
timizi çeken bir fley oldu. Sizin kal-
binize tekme att›lar ve yumruk vur-
dular. Geçmifl olsun. fiimdi nas›ls›-
n›z? Gözalt› s›ras›nda doktora götü-
rüldünüz mü? 

HHaabbiibb EEffee (Ça¤dafl'›n day›s›):
Sald›r›da hakl›s›n›z kalbime tekme
ve yumruk att›lar. Gözalt›nda dok-
tora arkadafllar›n ›srar› ile götürdü-
ler. Götürdüler ama ilk olarak kardi-
yolojiye gitmem gerekirken ortope-
diye götürdüler. Daha sonra tekrar
›srarlar sonucunda kardiyolojiye
götürdüler.

YYüürrüüyyüüflfl:: Siz yaflananlarla ilgili
ne düflünüyorsunuz?

HHaabbiibb EEffee:: Bu ülkede adalet is-
temenin çok büyük bedeli var. Bu
bedeli ödemeye haz›r›z. Gençleri-
miz asl›nda Yunanistan'daki genç

Adalet ararken, sald›r›ya u¤rayanlar anlat›yor:
Haflim Gemik: “DAVRANIfiLARININ SEBEB‹ 
B‹Z‹ KORKUTMAK, S‹ND‹RMEKT‹R.” 



gibi de¤erlidir. Bu sistem gençleri
potansiyel suçlu görmemeli. Son
zamanlarda toplumsal bir bar›fltan
bahsediyorlar. Bu ülkede iç bar›fl›n
sa¤lanaca¤›na umudum yok. Analar
televizyonlarda çocuklar›n›n ceset-
lerini görüyorlar. Analar bu görün-
tüleri unutamaz.

YYüürrüüyyüüflfl:: Son mahkemede sal-
d›r›ya u¤rad›n›z. Geçmifl olsun. Na-
s›l oldu sald›r›, niye sald›rd›lar?

HHaabbiibb EEffee:: Onlar mahkeme ön-
cesi koflullanm›fllard›. Mahkemeye
girerken sivil polisler bizi itip kak›-
yor, bize kafa sall›yorlard›. Ben sal-
d›racaklar›n› tahmin ediyordum.

San›¤›n sözlerine tepkimiz do-
¤al. Bize yak›flan, insana yak›flan
tepkidir. Bu aç›dan da asla piflman
de¤iliz. Gerekirse bugün gene yapa-
r›z. Mahkemeden ç›karken bizi gö-
zalt›na alacaksan›z al›n dememize
ra¤men ›srarla vurdular.

YYüürrüüyyüüflfl:: Katiller, bu cüreti ne-
reden al›yorlar sizce?

HHaabbiibb EEffee:: Sistemden al›yorlar.
Bu yolla AB'ye girmek hayaldir.
Demokratikleflme anlam›nda bask›
ad›mlar› at›l›yor. Toplumun taleple-
rine de¤il, AB'nin iste¤i üzerine
göstermelik demokratik ad›mlar at›-
yor. Fakat sonuç bizlere yap›lan sal-
d›r›d›r. Demokratikleflmeyi asl›nda
halk olarak biz yaratmal›y›z. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Ça¤dafl için adalet
aramaya devam edecek misiniz?

HHaabbiibb EEffee:: Kesinlikle sonuna
kadar gidece¤iz. Elbette Ça¤dafl ge-
ri gelmeyecek ama adalet için, de-
mokratikleflmek için bu u¤urda bir
damla, bir k›v›lc›m olacaksak sonu-

na kadar gidece¤iz.

YYüürrüüyyüüflfl:: Teflekkür ederiz. 

Yurdagül Gümüfl:
(Antalya ÖÖzgürlükler
Derne¤i)

““BBUUGGÜÜNNEE KKAADDAARR YYAA--
fifiAANNAANN KKAATTLL‹‹AAMMLLAARRIINN
HH‹‹ÇÇBB‹‹RR‹‹NNDDEE GGEERREEKKLL‹‹
AADDAALLEETT‹‹NN GGÖÖRRÜÜLLMMEE--
MMEESS‹‹NNDDEENN AALLIIYYOORR””

YYüürrüüyyüüflfl:: Sald›r› nas›l ger-
çekleflti, nas›l geliflti? Antalya
polisinin bu konuda davan›n
sahiplenilmemesi do¤rultusunda
tehditleri aç›klamalar› var m›yd›?

YYuurrddaaggüüll GGüümmüüflfl ((Antalya Öz-
gürlükler Derne¤i Çal›flan›): Mah-
keme esnas›nda Ça¤dafl’› öldüren
polis Mehmet Ergin “Vicdanen ra-
hat›m. Ben görevimi yapt›m. Gere-
kirse yine yapar›m” diye konuflma-
s›yla aile do¤al olarak “Katil. Bu-
nun hesab›n› soraca¤›z” diye ba¤›r›-
yor. 

Hakim ba¤›ran iki yak›n› mah-
keme d›fl›na ç›kart›yor. Mahkeme
bitince di¤er aile yak›nlar› da öfke-
lerini ba¤›rarak gösteriyor. Hakim
bu defa polislere onlar›n gözalt›na
almas›n› söylüyor. Poliste bunu
bekledi¤i için hemen aileyi kordona
al›p ilk etapta anne ve baba olmak
üzere aileye sald›r›yor. 

Biz d›flar›dayd›k. Bir anda polis-
lerin içeriye kofltu¤unu gördük. On-
lar›n kofltu¤unu görünce d›flar›da
mahkemenin sonucunu bekleyen-
ler de içeriye kofltular. ‹çeri girdi¤i-
mizde Ça¤dafl Gemik’in babas› Ha-
flim Gemik'i 4 polis linç eder gibi
dövüyorlard›.

D›flardan gelen kitle aileyi poli-
sin elinden almak için kofltu fakat
bu defa bizlere cop, gazlarla sald›r-
d›lar. ‹lk mahkemeden beri bizlere
“adliyenin bahçesinde bas›n aç›kla-
mas› yapamazs›n›z, savc›n›n kesin
talimat› var” diyerek tehditler sa-
vurdular. 

Eyleme devam edersek zorla d›-
flar› atacaklar›n› söylediler. Bunu ilk
mahkemede de söylemifllerdi. ‹lk

mahkemede kitle olarak içeri gir-
mek istemifltik, o zaman da adliye
kap›s›nda arbede ç›km›flt›. Bu defa
aile ve kurum temsilcilerinden de
girilsin diye bir grup olarak mahke-

meye girilmiflti. 

Bizlere yönelik
sivil polislerin izle-
meleri, birbirlerine
göstermeleri ile bir
bask› ve tehditleri
vard›. Adliye’ye ai-
lenin yan›na gitmek
için girdi¤imizde si-
vil ve çevikler bir

orduya sald›r›r gibi bize yöneldiler.
Bas›n aç›klamas›n› okuyan arkada-
fl›m›z› hemen çembere al›p dövme-
ye bafllad›lar. Bu sald›r› için haz›r-
l›kl› idiler. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Sald›r›y› nas›l de¤er-
lendiriyorsunuz, niye sald›rd›lar
sizce?

YYuurraaddaaggüüll GGüümmüüflfl:: Aileye teh-
ditkâr sözler savurarak davan›n ta-
kipçisi olmamalar› için sindirmek
istiyorlar. Davaya kat›lan herkese,
onun için özellikle ailesine ve akra-
balar›na sald›rd›lar. 

Ve flunu görüyoruz ki, di¤er ya-
flanan olaylarda oldu¤u gibi polis
kimsenin bu mahkemenin takipçisi
olmas›n›, polisi fazla teflhir etme-
mesini istemiyor. Ölen bir çocu¤un
hakl› davas›n› sahiplenenlere polis
özellikle anne, baba ve akrabalar›na
mahkeme salonunda sald›r›p kafas›-
n› k›rd›lar. Bu olay bir kez daha bu
ülkenin polis devleti oldu¤unu gös-
teriyor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Katiller bu cüreti ner-
den al›yor sizce?

YYuurrddaaggüüll GGüümmüüflfl:: Devletten.
Baflbakan’›n “polis rejimin güven-
cesidir” demesinden al›yor. Bugüne
kadar yaflanan katliamlar›n hiçbirin-
de gerekli adaletin görülmemesin-
den al›yor.

‹flte en son örnek U¤ur Kaymaz.
Katilleri beraat etti. ‹flte Baran Tur-
sun'u öldüren polis 2 y›l 1 ay ceza
ald›. Onu da 15 ay yat›p ç›kacak.
Mehmet Ergin de bu sözleri söyle-
me gücünü polis devletine güvene-

Say›: 187 11RÖPORTAJ

BBiizz bbuu ddaavvaaddaa hhaakkll››yy››zz..
TTaabbii kkii bbeenn bbiirr bbaabbaayy››mm..

BBeenniimm yyeerriimmddee hhaannggii
bbaabbaa oollssaa bbaa¤¤››rr››rr.. HHeemm

ççooccuu¤¤uummuuzz vvuurruulldduu hheemm
ddee hhiiçç uuttaannmmaaddaann bbiizzii ddee,,

aannnneeyyii ddee ddöövvddüülleerr..
DDaayy››llaarr››nn››,, aammccaass››nn››,,
tteeyyzzeessiinniinn ççooccuukkllaarr››nn››

ddöövvddüülleerr.. 
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rek söyleyebiliyor. Katledilen in-
sanlar›n katillerinin elini kolunu
sallayarak sokaklarda dolaflmas›,
cezas›z kalmas›ndan al›yor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Antalya Özgürlükler
Derne¤i bu davayla neden ilgileni-
yor?

YYuurrddaaggüüll GGüümmüüflfl:: Bu davan›n
halka karfl› yap›lan bir sald›r› oldu-
¤undan ve bizim de dernek olarak
görevimiz oldu¤u için ilgileniyoruz.
Bizim derne¤imiz, “Özgürlükler
Derne¤i”. Halk›n özgürlü¤üne yö-
nelik bir sald›r›, hatta katledilme
var. Halk›n adalet talebinin takipçi-
si oldu¤umuzdan bu davayla ilgile-
niyoruz. Ve bir gencin babas›nn›
hakl› bir flekilde katillerin cezas›z
kalmamas›n›, adalet istemesinden
dolay› biz de dernek olarak ailenin
yan›nday›z. Mesela bu mahkemeye
Ça¤dafl gibi o¤lu öldürülen bir aile
Ça¤dafl'›n mahkemesi için halka da-
¤›tt›¤›m›z el ilan› ile olay› ö¤renip
gelmiflti. Anan›n o¤lu ‹brahim Etli,
1996' da öldürülmüfl.

Öldüren polis 1 ay yat›p ç›km›fl.
1996'dan beri ailenin içi yan›yor .
Ama hiçbir fley yapamam›fllar Ça¤-
daflla birlikte bir fley yapmak iste-
mifller. Bu aileye de sahip ç›kmak
bizim görevimiz.

YYüürrüüyyüüflfl:: Antalya'daki di¤er de-
mokratik kitle örgütleri bu davaya
sahip ç›k›yorlar m›? Böyle bir ko-

nuda kendilerinden bekleneni yap›-
yorlar m›? Mesela bu son duruflma-
ya kimler kat›ld›? Yapm›yorlarsa
neden?

YYuurrddaaggüüll GGüümmüüflfl:: Cenazeden
itibaren di¤er kitle örgütleri sahip
ç›kt›klar›n› söylüyorlar. Fakat mah-
kemenin duruflmalar›ndan önce bu
kurumlar› ziyaret ederek destekleri-
ni istedik. 

Her iki mahkemede de mahke-
melerin ortak örgütlenmedi¤i ge-
rekçesi ile temsili olarak kat›ld›lar.
‹lk mahkemeye kitle örgütlerinin
temsilcileri ile birlikte Alevi kurum-
lar› da kat›lm›flt› ama bu mahkeme-
ye kat›lmad›lar. Bu mahkemeye
DHF, Sosyalist Parti, EMEP, ÖDP,
TKP, KESK temsilcileri ve birkaç
insan› ile birlikte kat›ld›lar ki ilk

mahkemeden daha az bir kat›l›mlar›
vard›. 

‹kinci mahkeme için kurumlar›
ziyaret ederken bizim davay› sahip-
lenmemizden dolay› DTP ile bir tar-
t›flma da yaflad›k.

Mahkemenin demokrasi platfor-
mu gibi oluflumlarla örgütlenmedi¤i
takdirde bize destek vermeyecekle-
rini aç›klad›lar.

En çok ac›y› ve bedeli onlar
ödedi¤i için babay› anlad›klar›n› ve
sadece babay› destekleyebilecekle-
rini söylediler. Tart›flma sonucunda
bize yaklafl›mlar› do¤ru de¤ildi.

Bu partiler aileyi sahiplendikle-
rini söylüyorlar. Sahiplenme ad›na
cenaze sonras›nda mahkemelere
temsili destek d›fl›nda bir fley yap-
mad›lar.

Gerekçeleri de bizim davay› sa-
hiplenip mahkemelere sürekli kat›l-
m›fl olmam›zd›r. Ça¤dafl'› sahiplen-
mek bizim derne¤imizin var olma
nedenidir. Yoksa kendimizi inkar et-
mifl oluruz.

Sald›r›dan sonra DTP d›fl›ndaki
kurumlar birlikte tav›r gösterelim
demifllerdi. Gözalt›ndaki di¤er ar-
kadafllar›n da ç›kmas› ile bas›n aç›k-
lamas› yapmay› düflünüyorduk.
KESK d›fl›ndaki kurumlarla birlikte
bas›n aç›klamas›n› yapt›k.

TAYAD’l› Aileler CHP’deydi
29 Haziran günü TAYAD’l› Aileler CHP ‹stanbul ‹l

Binas›’na gitti.
Daha önce Sohbet Hakk›’n›n uygulanmas› için An-

kara’ya giden TAYAD’l› Aileler Abdi ‹pekçi Park›’nda
oturma eylemi yapm›fllar ve milletvekilleriyle görüflüp
Adalet Bakan› ile  görüflmek için randevu istemifllerdi.
Adalet Bakan›’n›n randevu vermemesi üzerine Ceza ve
Tevkifevleri genel Müdürü Nizamettin Kalaman’la gö-
rüflen TAYAD’l› Aileler sohbet hakk›n›n›n uygulanma-
yaca¤› cevab›n› alm›fllard›. Kalaman bu konuyla ilgili ,
verdi¤i cevab›n arkas›nda durmayarak böyle bir fley
söylemedi¤ine dair bas›na aç›klamada bulundu.

Aileler CHP’ye giderek, konunun muhattab› olarak
görüflmek istedikleri  Adalet Bakanl›¤›’ndan randevu
almas›n› istediler. 

TAYAD’l› Aileler; “Hapishanelerde ölüm oruçlar›-
n›n yeniden bafllamas›ndan endifleliyiz, çocuklar›m›z

yeniden ölsün istemiyoruz. CHP’nin ana muhalefet
partisi olarak bu randevuyu alacak gücü var” dediler ve
bir sonuç ç›kana kadar da oradan ayr›lmayacaklar›n›
belirttiler.

CHP ‹l Baflkan› Gürsel Tekin’de TAYAD’l› Aile-
ler’in yan›nda bir aç›klama yaparak, ailelerin hakl› bir
taleple geldiklerini ve milletvekillerini arayarak rande-
vuyu ayarlamaya çal›flt›klar›n›, sonucu beklemelerine
her hangi bir itirazlar›n›n olmad›¤›n› belirtti.

TBMM ‹nsan Haklar›
‹nceleme Komisyonu Bafl-
kan› Zafer Üskül’ün hafta
içi TAYAD’l› Aileler’e gö-
rüflmek için randevu ver-
mesi ve Adalet Bakan› ile
görüflmelerinde yard›mc›
olaca¤›na  söylemesi üze-
rine TAYAD’l› Aileler
CHP’den ayr›ld›. 

MMeesseellaa bbuu mmaahhkkeemmeeyyee
ÇÇaa¤¤ddaaflfl ggiibbii oo¤¤lluu ööllddüürrüülleenn

bbiirr aaiillee ÇÇaa¤¤ddaaflfl''››nn
mmaahhkkeemmeessii iiççiinn hhaallkkaa
ddaa¤¤››tttt››¤¤››mm››zz eell iillaann›› iillee
oollaayy›› öö¤¤rreenniipp ggeellmmiiflflttii..

AAnnaann››nn oo¤¤lluu ‹‹bbrraahhiimm EEttllii,,
11999966'' ddaa ööllddüürrüüllmmüüflfl..
ÖÖllddüürreenn ppoolliiss 11 aayy yyaatt››pp
çç››kkmm››flfl.. 11999966''ddaann bbeerrii

aaiilleenniinn iiççii yyaann››yyoorr.. AAmmaa
hhiiççbbiirr flfleeyy yyaappaammaamm››flflllaarr
ÇÇaa¤¤ddaaflflllaa bbiirrlliikkttee bbiirr flfleeyy

yyaappmmaakk iisstteemmiiflfllleerr..



“Önce dama¤›nda küçücük, bir
mercimek tanesi büyüklü¤ünde flifl
ç›km›flt›. Doktora her zaman ç›k›la-
m›yordu. Ç›k›ld›¤›nda da, doktor
flöyle bir bakar bafltan savard›.

O flifl zamanla a¤z›n›n içinde bü-
yümeye, a¤r› vermeye bafllad›.
Hücrelerinin revir gününde doktora
ç›k›p göstermiflti. “Geçer” deyip
göndermifllerdi.

Ama gün geçtikçe o a¤r›l› flifl bü-
yümüfl ve a¤r›lar dayan›lmaz bir
noktaya gelmiflti. Art›k, a¤z›n› aç-
makta zorlan›yor, konuflmakta güç-
lük çekiyordu.

A¤r›lar› artm›fl, uyku düzeni bo-
zulmufltu. Art›k, yemek yiyemiyor-
du. Yemek için a¤z›na ald›¤› her
lokma a¤z›na bat›yor, a¤z›ndaki ya-
ray› azd›r›yordu.

O nedenle s›v› yiyecekler almas›
gerekiyordu. Ama hapishane idare-
sinin b›rakal›m diyet yeme¤i ç›kar-
mas›n›, bir tas çorba, bir bardak süt
bile bulamad›¤› zamanlar çok oldu.

A¤r›l›, uykusuz geçen günler bo-
yunca o flifl tümüyle a¤z›n› kapad›.
Art›k konuflamaz olmufltu. 

Bu iflkence tam 2 ay sürdü. 2 ay
sonra ancak, Adana Balcal› Hasta-
hasi’ne sevk olabildi. 

A¤z›n›n içindeki fliflli¤in bir k›s-
m› al›nm›flt› ameliyatla. Ama a¤r›
ve hastal›k devam ediyordu. “Tu-
tuklu ko¤uflu dolu” demifl ve yat›r-
mam›fllard›.

Sonra tahliller gelmifl ve kanser
oldu¤unu ö¤renmiflti...”

fiu anda kanser hastas› oldu¤u
için her gün ölüme biraz daha yak-
laflan Güler Zere’nin yaflad›klar›n›n
özeti buydu.

Güler Zere’nin yaflad›klar›n› ya-
r›n baflka tutsaklar yaflayacakt›r. Ni-
tekim Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Ha-
pishanesi’nde adli bir dava nedeniy-
le 3 y›ld›r tutuklu olan Mustafa De-
mir, 22 May›s 2009 günü rahats›z-

lanmas› üzerine hastahaneye kald›-
r›l›r.

Hastaneden tekerlekli sandalye
ile dönmüfltür. O gün hep kusar, ye-
mek yiyemeyecek durumdad›r. Ve
24 May›s 2009 günü hücresinde
ölür. Mustafa Demir, geride eflini ve
3 çocu¤unu b›rak›r.

Hapishanelerdeki tecrit sistemi
öylesine vahfli ve ac›mas›zd›r ki,
hücrelere kapatt›¤› tutuklu ve hü-
kümlüleri hastal›klara aç›k hale ge-
tirir.

TTeeccrriitt SSüürrddüükkççee,,
HHaassttaall››kkllaarr AArrttaaccaakk,,
ÖÖllüümmlleerr DDeevvaamm EEddeecceekkttiirr.. 

Tecrit ve hastal›k, birbirinden
ayr›lmayan iki kavram gibidir. Hat-
ta iç içe geçmifl iki kavramd›r bun-
lar. Tecritin sürdü¤ü hapishanelerde
hastal›k art›k “normal” hale gelmifl-
tir.

Hapishanelerdeki tecrit politika-
s› devam ettikçe, hasta tutsaklar›n,
hastal›ktan dolay› yaflam›n› yitiren
tutsaklar›n say›s›nda saklanamaz bir
art›fl görüldü.

Nitekim, tecrit politikas›n›n uy-
gulanmas›ndan bu yana hapishane-
lerde 306 tutuklu ve hükümlü yafla-
m›n› yitirdi.

Bu rakam, Türkiye hapishanele-
rindeki, sessiz imhan›n boyutunu ve
geldi¤i noktay› göstermesi aç›s›n-
dan önemlidir.

Sessiz imha tutsaklar› katlede-
rek, sakat b›rakarak, hastal›klarla
tedavi etmeyip yaflatarak sürmekte-
dir.

Mesele hapishanelerde hasta
olup olmamaktan öte bir sorundur.
“D›flarda” da insan hasta olabilir.
Ancak sorun hapishanede uygula-
nan tecrit nedeniyle hastal›klar›n
h›zla artt›¤› gerçe¤idir.

Tecrit, hastal›klar›n geliflmesi,

ilerlemesi için öylesine uygun ko-
flullar yaratm›flt›r ki, ölümler ve
hastal›klar›n geldi¤i nokta ürkütü-
cüdür.

Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapisha-
nesi’nde tutsaklar, s›n›rl› olanakla-
r›yla 150 tutsak’› kapsayan bir sa¤l›k
araflt›rmas› yapt›lar. Buna göre;

“1) Tutuklu ve hükümlü kitlesi-
nin üçte birinden fazlas›nda var
olan 7 rahats›zl›¤›n dikkate al›nd›-
¤›nda, tecrit öncesine göre bu rahat-
s›zl›klar ortalama 7 kat civar›nda ar-
t›fl göstermifltir. Yani rakamlara ba-
k›p flunu kesin olarak söyleyebiliriz:
Tecrit, fiziksel sornular› kat be kat
art›rmaktad›r.” (Tecrit; Yaflayanlar
Anlat›yor, Selami Kurnaz, Boran
Yay›nevi)

Tecritin sürüyor olmas› hastal›k-
lar›, ölümleri art›r›rken, di¤er yan-
dan da, tedavi etmeyerek, hastal›k-
lar›n artmas›na ve ölümlere neden
olmufllard›r.

Tecrit politikas› ile tutsaklar› tes-
lim almaya çal›flan oligarfli tutsakla-
r›n bilinçli olarak tedavisini engel-
lemifltir.

Bir hastal›k halinde, hastane
sevkleri engellenmifl ya da gecikti-
rilmifltir. Tecrit ile tutsaklar teslim
al›nmaya çal›fl›l›rken, sa¤l›k sorunu
da tutsaklara karfl› bir silah olarak
kullan›lm›flt›r.

Oligarflinin tutsaklara bak›fl aç›s›
ile do¤rudan ilgilidir bu sorun. Ha-
pishanelerdeki tutsaklar› insan ola-
rak görmeyen, sa¤l›¤› tutsaklar›n
hakk› olarak görmeyen bu mant›k
elbette sessiz imhay› devam ettire-
cektir.

Sessiz imha, teslim almay› ta-
mamlayan bir politikad›r. Bunun
sonucudur ki, kolayca tedavi olacak
hastal›klar tedavi edilmedi. Bundan
dolay› tutsaklar yaflam›n› yitirdi, sa-
kat kald›. AKP, bu politikay› bugün
sürdürmektedir. 
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TECR‹T VE TEDAV‹ ED‹LMEYEN HASTALIKLAR
TUTSAKLARI ÖLDÜRÜYOR!..
Sessiz ‹mha, AKP Eliyle Yürütülüyor...



Güler Zere 14 y›ld›r tutsak 37
yafl›nda bir devrimcidir. O ülkesinin
ba¤›ms›zl›¤› ve sosyalizm mücade-
lesinde tereddütsüz yer alm›fl, tut-
sakl›k y›llar›nda da düflüncelerini
savunmaya devam etmifltir. Kaç
operasyon yaflam›flt›r, kaç devrimci-
nin, yoldafl›n›n ölümüne tan›k ol-
mufltur, 19 Aral›k’ta zalime boyunu
e¤memifl, tecrit sald›r›s›na tüm
inanc›yla direnmifltir. Böyle oldu¤u
için de düzen onu öldürmek istiyor.
onun ölümünü bekliyor.

Düzen devrimcilere, kendisine
muhalif olan herkese ve her sese
karfl› ölüm istiyor. Güler Zere için
bir fleyler yapanlar, yapmaya çal›-
flanlar her fleyden önce Zere’nin ya-
flam hakk›na sahip ç›kmaktad›rlar. 

Her hafta sayfalar›m›zda Güler
Zere’ye özgürlük talebine yer veri-
yoruz. Bu talep her yerde dillendiri-
liyor flimdi. Birçok ilde yap›lan ey-
lemlerde herkesin yapabilece¤i bir
fley var mesaj› veriliyor. 

Öldürülmesine SSeyirci
Kalmayal›m

TAYAD’l› Aileler 27 Haziran
günü ‹stanbul Taksim Tramvay Du-
ra¤›’nda bir araya gelerek Güler Ze-
re için özgürlük istedi. Aç›klamaya
ÇHD’li avukatlarda destek verdiler.
“Tecrit Öldürüyor Güler Zere ser-
best B›rak›ls›n” yazan bir pankart›n
aç›ld›¤› eylemde TAYAD üyesi

Mehmet Güvel; “Ergenekon davas›
san›klar› en ufak bir rahats›zl›kla-
r›nda hemen tahliye ediliyorlar. Fa-
kat devrimci tutsak Güler Zere kan-
ser hastas› olmas›na ve tahliye edil-
mesi yönündeki raporlara ra¤men
tahliye edilmiyor. Bu çifte standart›
protesto ediyoruz? dedikten sonra
TAYAD’l› Aileler ad›na haz›rlanan
aç›klamay› okudu. 

Güvel; Güler Zere’nin öldürü-
mesine seyirci kalmama ça¤r›s›
yapt›. 

Güvel’in ard›ndan konuflan fiair
Ruhan Mavruk;  Albatros adl› fliiri-
ni okudu. “Güler Zere Serbest B›ra-
k›ls›n, Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” sloganlar›n›n at›ld›¤› ey-
leme 140 kifli kat›ld›. Eylemin ar-
d›ndan TAYAD’›n haz›rlam›fl oldu-
¤u 2000 bildiri ‹stiklal Caddesi’nde
da¤›t›ld›. 

HHeerrkkeessiinn YYaappaabbiilleeccee¤¤ii BBiirr
fifieeyy VVaa rr!!

27 Haziran günü Ankara’da TA-
YAD’l› Aileler; “Evlad›m›z, Güler
Zere  tedavisi için serbest  b›rak›la-
na kadar her cumartesi  burada  ola-
ca¤›z. Yüksel Caddesi, ‹nsan Hakla-
r›  An›t› önündeyiz. Sesimizi  daha
gür duyurmak için adalet arayan
herkesi buraya bekliyoruz” ça¤r›-
s›yla Yüksel Caddesi’nde bir eylem
yapt›. Eylemde; “Kanser Hastas›
Güler Zere’ye Özgürlük TAYAD’l›

Aileler” pankart› aç›ld›. 80 kiflinin
kat›ld›¤› eyleme ‹vme Dergisi çal›-
flanlar›, Marksist Bak›fl, Sosyal- ‹fl,
E¤itim-Sen’li memurlar ve Genel-‹fl
yönetim kurulu  destek verdi. Güler
Zere’nin foto¤raflar› ve “Güler Ze-
re’ye Özgürlük, Yaflamas› ‹çin Se-
ninde Yapa Bilece¤in Bir fiey Var,
Kanser Hastas› Güler Zere’ye Öz-
gürlük, 10 Saatlik Sohbet Hakk›
Uygulans›n” dövizlerinin tafl›d›¤›
eylemde TAYAD ad›na Semiha
Eyilik  bir aç›klama yapt›. 

Eyilik aç›klamas›nda; “Taleple-
rimizi daha güçlü dillendirdi¤imiz-
de Güler’ in özgürlü¤ünü kazanabi-
liriz.  ‹ste¤imiz öyle atla deve de de-
¤il! AKP iktidar› emri alt›ndaki ha-
pishanelerde yeni bir ölüm daha is-
temiyorsa yapmas› gereken flimdiye
kadar izledi¤i tecrit politikas›ndan
vazgeçmeli. Güler Zere ve hasta tu-
tuklular için yasada aç›kça belirtilen
hükmü derhal hayata geçirmelidir”
dedi. 

MMeerrssiinn KKEESSKK:: GGüülleerr ZZeerree
SSeerrbbeesstt BB››rraakk››llss››nn

KESK Mersin fiubeler Platfor-
mu Güler ZERE’nin serbest b›rak›l-
mas› için eylem yapt›. 26 Haziran
günü postahane önünde yap›lan ey-
lemde KESK Mersin fiubeler Plat-
formu ad›na E¤itim-Sen fiube Bafl-
kan› Ahmet Antmen, bir bas›n aç›k-
lamas› okudu.

Antmen  yapt›¤› aç›klamada;
2000-2009 y›llar› aras›nda hapisha-
nelerde 306 kiflinin yaflam›n› yitir-
di¤ini belirterek, tutsakl›k koflulla-
r›nda tedavisi mümkün olmayan
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DDüüzzeenn ddeevvrriimmcciilleerree,,
kkeennddiissiinnee mmuuhhaalliiff oollaann

hheerrkkeessee vvee hheerr sseessee kkaarrflfl››
ööllüümm iissttiiyyoorr.. GGüülleerr ZZeerree
iiççiinn bbiirr flfleeyylleerr yyaappaannllaarr,,
yyaappmmaayyaa ççaall››flflaannllaarr hheerr
flfleeyyddeenn öönnccee ZZeerree’’nniinn
yyaaflflaamm hhaakkkk››nnaa ssaahhiipp

çç››kkmmaakkttaadd››rrllaarr..

Devrimci TTutsak GGüler ZZere’ye HHer YYerden DDestek

GÜLER ZZERE SSERBEST BBIRAKILSIN

‹‹ssttaannbbuull



kanser hastas› Güler ZERE’nin sa¤-
l›k durumu hakk›nda bilgi verdi. 

AKP tecritte ›srar ettikçe hapis-
hanelerden daha çok tabut ç›kaca¤›-
n› belirtti. 

“Devrimci Tutsaklar Onuru-
muzdur, ‹nsanl›k Onuru ‹flkenceyi
Yenecek, Güler Zere Serbest B›ra-
k›ls›n, Güler Zere’ye Özgürlük”
sloganlar›n›n ard›ndan  topluca ppooss-
ttaahhaanneeyyee ggiiddeenn KKEESSKK üüyyeelleerrii,,
GGüülleerr ZZeerree’’nniinn sseerrbbeesstt bb››rr aakk››ll-
mmaass›› iiççiinn AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤››''nnaa
ffaakkss ggöönnddeerrddiilleerr..

Mersin’de TAYAD’l› Aileler de
29 Haziran günü “Güler Zere'ye
Özgürlük” kampanyas› kapsam›nda
bir eylem yapt›. Tafl Bina önünde
yap›lan eylemde tutuklu bulunan ve
kanser hastas› olan Güler Zere’nin
son durumu belirtildi. 

TAYAD’l› aileler ad›na Hasan
Biber’in yapt›¤› aç›klamada; Gü-
ler’in sa¤l›k durumunun hapishane-
de kalmas›na elveriflli olmad›¤› yö-
nündeki raporlara ra¤men hala Ada-
na Bal›ca Hastanesi Mahkûm Ko-
¤uflu'ndaki HÜCRE'de tek bafl›na
yaflam savafl›verdi¤ine de¤inildi.
Eyleme, DHF, Partizan, ‹HD, Hal-
kevleri, SES destek verdi.

““GGüülleerr ZZeerree BB››rraakk››llaannaa
KKaaddaarr MMüüccaaddeelleemmiizzii
SSüürrddüürreeccee¤¤iizz””

Adana TAYAD'l› Aileler, 26 Ha-
ziran günü, Güler Zere'ye Özgürlük
kampanyas› kapsam›nda bir bas›n
aç›klamas› yapt›. Adana adliyesi ar-
ka giriflinde yap›lan aç›klamada
fiemsettin Kalkan kampanya hak-
k›nda bilgi verdi.

TAYAD ad›na Adnan Ö¤rü tara-
f›ndan yap›lan aç›klamada "TA-
YAD'l› Aileler olarak Güler ZERE
tahliye edilene kadar mücadelemizi
sürdürece¤iz, konuya duyarl›, ken-
dine insan›m diyen herkesi bu ko-
nuya karfl› duyarl› olmaya ça¤›r›yor
ve diyoruz ki: Güler Zere için senin
de yapabilece¤in mutlaka bir fley
vard›r" denildi. 

"Hasta Tutsaklar Serbest b›rak›l-
s›n", "Güler Zere'ye Özgürlük" slo-
ganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamaya 70
kifli kat›ld›. 

“Güler Zere’ye Özgürlük” kam-
panyas› çerçevesinde yaklafl›k 1 ay
içinde toplanan 8064 imza 2 Tem-
muz günü Adana Merkez PTT’den
Adalet Bakanl›¤›’na gönderildi. Ey-
leme DHF, EMEP, Sosyalist Parti,
BDSP, ‹HD, DTP, ESP, Al›nteri ve
Mücadele Birli¤i kat›larak destek
verdi. 

Ayr›ca Adana’da Güler Zere için
imza stand› ve radyo program› ya-
p›ld›. 2 Temmuz günü Radyo Dün-
ya’da yap›lan programda Zere’nin
serbest b›rak›lmas› istendi. Radyo
Dünya çal›flanlar› bu talep için top-
lad›klar› 1500 imzay› TAYAD’l›lara
verdi. 

1-2-3 Temmuz tarihlerinde Çak-
mak Caddesi Kültür Soka¤›’nda im-
za stand› aç›larak imza topland›. 

ÇÇHHDD AAddaannaa’’ddaa AAçç››kkllaammaa
YYaapptt››:: ““GGüülleerr ZZeerree DDeerrhhaall
SSaall››vveerriillmmeelliiddiirr!!””

30 Haziran günü Adana Adliyesi
önünde Ça¤dafl Hukukçular Derne-
¤i Genel Merkezi taraf›ndan Güler
Zere ile ilgili bir eylem düzenlendi.

Eylemde, ÇHD Genel Baflkan› Av.
Selçuk Koza¤açl› taraf›ndan yap›-
lan aç›klamada; “F Tipi ve tadilatl›
tecrit modeli, tutuklu ve hükümlüle-
rin en baflta bedeni ve ruhi yap›la-
r›nda, yani sa¤l›klar›nda, onar›lmaz
yaralar açmaktad›r. Bu cezaevi mo-
delinin uyguland›¤› dönem içerisin-
de, yüzlerce tutuklu/hükümlü infaz
sistemi kaynakl› ciddi ve kal›c› sa¤-
l›k sorunlar›na tutulmufltur” denile-
rek F tipi ve tecrit hapishanelerde
yaflanan sa¤l›k sorunlar›na de¤ini-
lirken di¤er yandan bu yüzden kan-
ser hastas› olan Güler Zere’nin tah-
liye edilmesi istendi. 

TAYAD, E¤itim-Sen, Emekli-
sen, ESP, EMEP, Sosyalist Parti,
Mücadele Birli¤i’nin de destek ver-
di¤i eyleme 75 kifli kat›ld›.

““YYaaflflaamm KKooflfluullllaarr››nn››nn
TTaakkiippççiissiiyyiizz””

‹skenderun’da 3 Temmuz günü
Ayakkab› Boyac›lar Park›’nda yap›-
lan eylemle Güler Zere’ye özgürlük
istendi. Garip Polat taraf›ndan yap›-
lan aç›klamada Zere’nin yaflam ko-
flullar›n›n takipçisi olacaklar›n› dile
getirdiler. 

GGüülleerr ZZeerree''yyee ÖÖzzggüürrllüükk
TAYAD'l› Aileler 29 Haziran’da

Kocaeli ‹nsan Haklar› Park›’nda, bir
eylem yapt›lar. Bas›n aç›klamas›nda
"Güler Zere'ye Özgürlük, Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun" slo-
ganlar› at›ld›. 

‹‹flflttee AAKKPP ZZiihhnniiyyeettii
Malatya'da TAYAD'l› Aileler ta-
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raf›ndan 26 Haziran günü AKP
önünde eylem yap›ld›. Esen Kaya
taraf›ndan yap›lan aç›klamada “ayn›
yasalar›n geçerli oldu¤u ülkemizde
Ergenekon davas›ndan tutuklu bu-
lunan Hurflit Tolonlar, fiener Eruy-
gurlar bafl a¤r›s›ndan tahliye edilip,
özel hastanelerde tutulurken; sözko-
nusu Güler Zereler olunca tutsak
ölüme terk ediliyor. ‹flte ülkemizde-
ki adalet, iflte AKP zihniyeti” sözle-
rine yer verildi. 

Eyleme ESP, DTP, DHF ve Par-
tizan eyleme kat›larak Güler Ze-
re'ye özgürlük kampanyas›na destek
verdiler. 

““GGüülleerr ‹‹ççiinn BBiirr ‹‹mmzzaa ddaa
BBiizzddeenn””

Güler Zere'ye Özgürlük kam-
panyas› Hakkâri'de Halk Cephesi
stand›yla halka duyuruldu. KESK
ve DTP'nin destek verdi¤i imza
stand›na yo¤un bir ilgi ve destek
olufltu. 20 Haziran Cumartesi kuru-
lan stant pazar günü Dicle Haber
Ajans›’na verilen k›sa bir röportajla
da bas›na duyuruldu.

Bir hafta aç›k kalan imza stan-
d›nda "F Tipleri" ve tecritin siyasi
tutuklar›n hayatlar›n› nas›l tehdit et-
ti¤inden, F Tiplerinin kaç›n›lmaz
sonucunun hastal›k ve ölümler ol-
du¤undan bahsedildi

Bas›na ve Hakkari halk›na Erge-
nekoncular›n sa¤l›k sorunlar› gerek-
çe gösterilerek tek tek serbest b›ra-
k›l›rken kanser hastas› Güler ZE-
RE'nin hastaneye sevk s›ras›nda ve
sevkten sonra tedaviye bafllamakta
geç hareket edilerek hastal›¤›n›n bi-
linçli olarak ilerletildi¤i ve bunun
da ülkemizdeki hapishaneler politi-

kas›n›n ve adaletin nas›l iflledi¤inin
aç›k bir örne¤i oldu¤u anlat›ld›.

Güler ZERE'nin acilen tahliye
edilmesinin önemi vurgulanarak,
Güler ZERE'ye özgürlük ça¤r›s›
tekrarland›.

Toplanan imzalar Adetle Bakan-
l›¤›'na gönderildi. 

““GGüülleerr’’iinn ÖÖllüüssüünnüünn TTeesslliimm
EEddiillmmeessiinnii ‹‹sstteemmiiyyoorruuzz””

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i
(ÇHD) ve Hukukçular Derne¤i
‹stanbul Barosu’nda kanser hastas›
devrimci tutsak Güler Zere ile ilgili
bir bas›n toplant›s› yapt›.

‹stanbul Tabip Odas› Sekreteri
Hüseyin  Demirdizen, Hukukçular
Derne¤i Baflkan› Kamil U¤ur Yara-
l›, Hukukçular Derne¤i Baflkan Yar-
d›mc›s› Yasin fianl›, ‹stanbul Ça¤-
dafl Hukukçular Derne¤i Baflkan›
Taylan Tanay ve Güler Zere’nin da-
y›s› Yetkin Zariç’in kat›ld›¤› bas›n
toplant›s›nda ilk olarak Hüseyin
Demirdizen konufltu.

“Sa¤l›k konusunun en önemli
özelli¤i; zaman›nda ve gerekli t›bbi
bak›m alamazsa kifliler telafisi ola-
nakl› olmayan sonuçlar ortaya ç›k-
maktad›r. Tutuklu ve hükümlüller
sa¤l›k kurumlar›nda belirli bir flekil-
de tutulmalar› gerekli, ancak temel
haklar› olan onurlu, adil bir flekilde
sa¤l›k bak›m› alma haklar› da var.
Karfl›laflt›klar› sorunlara göre tutuk-
lu ve hükümlülerin karfl›laflt›klar›
sorunlara göre cezalar›n›n affedil-
mesi ya da cezalar›n›n d›flar›da çe-
kilmesi ya da sa¤l›k sorunlar›na çö-
zebilecek hizmetin verilmesi gerek-
mektedir. Kanser gibi vakalarda ne

yaz›k ki d›flar›daki kifliler için bile
geri dönülmesi olmayan tablolarla
s›kl›kla karfl›lafl›yoruz. 

Burada raporlara bakarak hapis-
hane koflullar›nda tedavisinin müm-
kün olmad›¤› görülüyor. Umar›m ki
adalet Güler Zere henüz hayattay-
ken uygulan›r” dedi. 

Demirdizen’in ard›ndan Taylan
Tanay ÇHD ve Hukukçular Derne¤i
ad›na haz›rlad›klar› bas›n metnini
okudu. 

Tanay aç›klamada; “Güler Zere
aç›k yasa hükümleri dikkate al›na-
rak derhal serbest b›rak›lmal›d›r.
Aksi tutum ve uygulaman›n yeni bir
ölüme neden olaca¤› unutulmamal›-
d›r. Art›k gecikmeye tahammül bu-
lunmamaktad›r” dedi.

Tanay’dan sonra söz alan Hu-
kukçular Derne¤i baflkan› Kamil
U¤ur Yaral›’da art›k günlere oynan-
d›¤›n› belirterek; “Türkiye’de isten-
di¤inde jet tahliyeler olmaktad›r.
Ergenekon davas›nda flüpheli gene-
raller serbest b›rak›ld›. Buradan
Adalet Bakanl›¤›’na sesleniyoruz;
Güler Zere serbest b›rak›lmal›d›r”
dedi. 

Ard›ndan Hukuçlular Derne¤i
baflkan yard›mc›s› Yasin fianl›; hu-
kukun amac›n›n insan haklar›n›n
korumak oldu¤unu, Türkiye’deki
hukukun da insan haklar›n› kullan-
mak için kullan›lmas› gerekti¤ini ve
Güler Zere’nin tahliye edilmesi ge-
rekti¤ini belirtti.

Son olarak konuflan Yetkin Zariç
ise ailesi olarak Güler Zere’yi daha
sa¤l›kl› bir ortamda tedavi ettirmek
istediklerini belirtti. Zariç; “Gü-
ler’in ölüsünün teslim edilmesini
istemiyoruz” dedi.
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Yürüyüfl Dergisi’nin 5. y›l›na
girmesi dolay›s›yla haz›rlanan “Yü-
rüyüfl 5. Y›l›nda Yürüyüfl’ümüz Sü-
rüyor” sergisi ‹stanbul Bak›rköy’de
bulunan Büro Emekçileri Sendikas›
(BES) 1 No’lu fiube’de aç›ld›. 

27 Haziran günü aç›l›fl› yap›lan
sergide ilk olarak fiube Baflkan›
Dursun Do¤an; Yürüyüfl Dergisi
için haz›rlanm›fl bildiriyi okudu ve
baflta Yürüyüfl Dergisi da¤›t›rken
gözalt›na al›n›p tutuklanan, karakol-
da ve Metris Hapishanesi’nde gör-
dü¤ü iflkencelerle katledilen Engin
Çeber ve tüm devrim flehitleri için
sayg› duruflu ça¤r›s› yapt›. Yoksul
emekçi mahallelerinde Yürüyüfl da-
¤›t›mc›lar›n›n mahalle halk›na Yürü-
yüfl sat›fl›n› gösteren bir kurgunun
izlenmesinin ard›ndan, Yürüyüfl’ün
5. y›l›na girmesini kutlamak ama-
c›yla pasta ikram edildi. Aç›l›fl büro
emekçilerinin haz›rlay›p sundu¤u
türkülerle son buldu. 

***

Sergimiz 28 Haziran günü Divri¤i
Pilav ve Kültür fienli¤i'ndeydi. Sergi-
yi görmeye gelenlere, derginin 5. y›-
l›na iliflkin ç›kar›lan özel say›n›n da-
¤›t›m› yap›ld›. Sergide yer alan Engin

Çeber'in maketini
görenler, etraf›n-
dakilere Engin'in
nas›l yaflam›n› yi-
tirdi¤ini anlatt›.
Bir dergi okuru
duygulanarak En-

gin'in foto¤-
raf›ndan ya-
p›lm›fl maketi
aln›ndan öp-
tü. Yürüyüfl
d e r g i s i n i n
Engin Çe-

ber'in satt›¤› dergi olmas› insanlar›n
ilgisini artt›rd›.

“Yürüyüfl Dergisi 5. Y›l›nda Yü-
rüyüfl'ümüz Sürüyor” pankart›n›n
aç›ld›¤› flenlikte Yürüyüfl dergileri-
nin bulundu¤u standa da ilgi büyük-
tü. Boran-Haziran yay›nc›l›¤›n ki-
taplar›n›n da sat›ld›¤› flenlikte TA-
YAD'l› Aileler, Devrimci Alevi Ko-
mitesi, Gençlik Federasyonu stant
açt›lar. Her y›l geleneksel olarak ya-
p›lan Divri¤i Pilav ve Kültür fienli¤i
bu y›l Göktürk Köyü fiiflli Vakf› Pik-
nik alan›nda gerçeklefltirildi. D‹SK,
demokratik kitle örgütleri ve sosya-
list bas›n stantlar açarak kat›ld›lar.
Alevi halk›n›n kültürünün yok edile-
meyece¤inin vurguland›¤› konufl-
malarda özellikle "devletin alevisi
olmayaca¤›z" vurgusu yap›ld›. Ser-
gimiz halk›n yaflad›¤› her yere, her
kesime ulaflmaya devam ediyor. 

TKM’DE YÜRÜYÜfi
Sergisi ‹zlenimi
18 Haziran günü Trakya Kültür Mer-

kezi bahçesinde, “Yürüyüfl 5.Y›l›n-
da,Yürüyüflümüz sürüyor” sergisi
aç›ld›. ‹lk gün 300 adet sergi dave-
tiyesi da¤›t›ld›, tek tek Yürüyüfl
dergisi tan›t›ld› ve sergi anlat›ld›.
Sergide ilk defa Yürüyüfl’le karfl›la-
flan bir baban›n “bak o¤lum, do¤ru-
yu hakl›y› yazm›fllar” diye çocukla-
r›na Yürüyüfl’ü tan›tan insanlar›m›-
z›n olmas›, “Babaeski’mizde Yürü-
yüfl’ün sat›l›yor olmas› güzel” di-
yen üniversiteli gençlerle tan›fl›l-
mas›, Babaeski d›fl›ndan sergi için
gelen liseli ö¤rencilerin olmas›, ye-
ni insanlara ulaflm›fl olmas› serginin
güzel yan›yd›. 

BES’te, Divri¤i fienli¤i’nde
Yürüyüfl Sergisi

Engin ‹çin
Adalet 
Ferhat ‹çin
Adalet

Yürüyüfl dergisi da¤›t›rken s›r--
t›ndan vurularak felç b›rak›lan Fer--
hat Gerçek ve Ferhat için adalet is--
tedi¤i için hapsedilen ve hapishane--
de iflkence ile katledilen Engin Çe--
ber için 28 Haziran günü adalet is--
tendi.

Esenler’in Tepe Mahallesi Trafo
Meydan›’nda toplanan Halk Cephe--
liler, “Ferhat’› Vuran Engin’i Katle--

denler Cezaland›r›lmal›d›r. Adalet
‹stiyoruz!” yaz›l› bir pankart açt›lar.

Halk Cephesi ad›na, Seyit Güç--
tekin taraf›ndan yap›lan aç›klama--
da; “Susmad› Ferhat. Durduramad›--
lar Enginler’in Yürüyüfl’ünü. Elinde
gerçeklerin sesi Yürüyüfl dergisiyle,
daha güçlü hayk›r›yor flimdi” denil--
di.Eylem 81 derginin sat›lmas›yla
soa erdi. 

Ayn› gün Nurtepe-Güzeltepe’da
yap›lan eylemde de Ferhat için,
Engin için adalet istendi.  Tar›k Ak--
baba taraf›ndan yap›lan aç›klamada
“Bizler, haklar›m›z›n ve özgürlükle--
rimizin gasp edilmedi¤i, ba¤›ms›z ve
demokratik bir ülkede yaflamak isti--
yoruz” denildi.

Divri¤i fienli¤i

Divri¤i fienli¤i

BES 1 No’lu fib.
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“1 May›s’tan Ö¤renmek” Sergisi
Geçen sene Redfoto¤raf ve
ÇHD’nin haz›rlad›¤› “‹flgal ‹stan-
bul’u May›s 2008” isimli foto¤raf
sergisinin devam› niteli¤inde olan,
“1 May›s’tan Ö¤renmek, Ö¤ren-
mek ‹flçi S›n›f›ndan” foto¤raf ser-
gisi, ÇHD’de aç›ld›. 2009 1 Ma-
y›s’›n› konu edinen sergi, Redfo-
to¤raf’›n yan› s›ra Nar Photos ve
Yürüyüfl dergisi gibi kolektiflerden
foto¤rafç›lar›n da aralar›nda bulun-
du¤u elli iki kiflinin eserlerinden
olufluyor. Aç›l›flta konuflma yapan
ÇHD ‹stanbul fiube Baflkan› Tay-
lan Tanay, tüm dünyada iflçi s›n›f›-

n›n birlik ve dayan›flma günü olarak kabul edilen 1 May›s’›n,
Türkiye gibi ülkelerde ayn› zamanda iflçiler için bir mücadele
günü oldu¤unu belirtti. D‹SK Genel Sekreteri Tayfun Görgün
ise 1 May›slar› yaratan iflçilere ve sergide yer alan, bu çabalar›
yans›tan eserleri meydana getiren foto¤rafç›lara teflekkür etti.
Konuflmalar›n ard›ndan kat›l›mc›lar, Grup Yorum’un vokalistle-
rinden Öznur Turan’›n eflli¤inde 1 May›s Marfl›’n› söylediler.

“1 May›s’tan Ö¤renmek, Ö¤renmek ‹flçi S›n›f›ndan” isimli
foto¤raf sergisi, 3 Temmuz’a kadar ÇHD Sergi Salonu’nda aç›k
kalacak. Ayr›ca sergi, 4 Temmuz tarihinden itibaren s›rayla Ka-
d›köy’de, Kartal’da, Taksim-Karfl› Sanat Galerisi’nde ve Avc›-
lar’da halkla buluflacak.

Katil Polise Ödül Gibi Ceza
Adana’n›n Ceyhan ‹lçesi’nde 29 Eylül

günü polisin sözde “dur” ihtar›na uymad›¤›
gerekçesi ile polis taraf›ndan katledilen
Murat Kasap’›n  mahkemesi sona erdi. Po-
lis Halil ‹brahim Y›ld›r›m’a iki y›l ceza ve-
rildi.

Murat Kasap’›n avukat› Gülflen Battal ise
yapt›¤› aç›klamada: biz kasten adam öldür-
meye teflebbüsten yarg›lanmas›n› talep ettik,
mahkeme ise taksir ile ölüme sebebiyet ver-
mekten dava açarak taksirden ceza verdi.
Biz bu karara yedi gün içerisinde itiraz ede-
ce¤iz, dedi.

Mersin'de Futbol Turnuvas› 
Halk kültürünü koruma ve gelifltirme,

dostluk ve dayan›flma ad› alt›nda Demirtafl
Kültür ve Sanat Derne¤i taraf›nda futbol tur-
nuvas› düzenlendi.

10-16 Haziran tarihleri aras›nda yap›lan
kay›tlar›n ard›ndan çekilifller yap›ld›. Yakla-
fl›k bir hafta süren maçlar sonucunda 28 Ha-
ziran günü son maçla birlikte Tatsan tak›m›
birinci oldu. Maçlar›n ard›ndan düzenlenen
törende madalyalar tak›larak, ikramlar su-
nuldu. 

Yürüyüfl okurlar›, gerçekleri
halka ulaflt›rman›n heyecan›yla her
hafta halk›n kap›s›n› çal›yor, yeni
yeni insanlara dergimizi anlatarak
umudu yay›yorlar. Geçen hafta
yap›lan dergi da¤›t›mlar›nda 2
Temmuz Sivas katliam› lanetlenir-
ken, sorumlulardan hesap sorulaca¤›
vurgusu yap›ld›.  

MMeerrssiinn'de 25 Haziran’da Musta--
fa Kemal Mahallesi'nde Yürüyüfl
okurlar› dergilerini tan›tarak da¤›t›--
m›n› yapt›lar. Derginin tan›t›m›nda
"Güler Zere'ye Özgürlük" kampan--
yas› anlat›ld›. Mahalle halk› destek--
lerini sunarken yoksulluk ve iflsizlik
sorunlar›n› anlatt›lar. 

Yürüyüfl Dergisi okurlar› her haf-
ta oldu¤u gibi bu haftada 28-29 Tem-
muz’da ‹‹zzmmiirr’in Yamanlar Mahallesi

ve Mene-
men’de der-
gi tan›t›m›
y a p t › l a r .
Dergi tan›t›-

m› s›ras›nda yap›lan konuflmalarda
“Sivas katliam›n› sorumlusu devlet-
tir, devrimci tutsaklara yönelik tecrit
devam ediyor” denildi. 

25 Haziran günü Yürüyüfl okurla--
r› taraf›ndan EEllaazz››¤¤'da Hozat gara--
j›ndan bafllayarak hastaneler Cadde--
si’nden Fevzi Çakmak Mahallesi’n--
de kurulan Perflembe pazar›na kadar
Yürüyüfl dergisinin haftal›k tan›t›m›
ve sat›fl› yap›ld›.

29 Haziran ve 1 Temmuz günleri
HHaattaayy Harbiye ve Samanda¤ belde--
lerinde dergi da¤›t›m›na ç›kan okur--
lar›m›z kanser hastas› olan Güler Ze--
re’nin durumunu sordular. 

28 Haziran günü AAnnttaallyyaa’n›n ge--
cekondu semtlerinden biri olan Ge--
bizli Mahallesi’nde “Yürüyüfl ve

Adaletin” sesi yank›land› sokaklar--
da. Yürüyüfl okurlar› çald›klar› her
kap›da Ça¤dafl Gemik’in mahkeme--
sinde yaflanan sald›r› ve adaletsizli¤i
teflhir ettiler. Yaflanan katliamlar›n
devlet politikas› oldu¤unu belirten
Yürüyüfl okurlar› tecritle de sessiz
ölüme terk edilen Güler Zere’’yi an--
latt›lar.

BBuurrssaa’da 30 Haziran ve 2 Tem--
muz günleri, Teleferik ve Kestel’de,
Yürüyüfl dergisinin sat›fl› yap›ld›.
Teleferik’te dergi sat›fl›nda, dergi
alan bir abla Güler Zere’nin resmini
görünce; “Devrimci tutsaklar›m›z›
sahiplenmeleyiz”  diyerek Güler Ze--
re’nin serbest b›rak›lmas› gerekti¤i--
ni söyledi. 

Yürüyüfl’ün Sesi
Anadolu’nun Dört Bir Yan›nda 

AAnnttaallyyaa



Anayasan›n geçici 15.
maddesinin kald›r›larak, fa-
flist cunta lideri Evren’in yar-
g›lanmas› önerisi bir kez da-
ha gündemde. Hat›rlanacak-
t›r, daha önce de defalarca
yap›ld› bu tart›flma. Önerinin
bu defaki sahibi, CHP Genel
Baflkan› Deniz Baykal.

12 Eylül cuntas›n›n üze-
rinden 2299 yy››ll, cuntac›lar›n
yarg›lanamayaca¤›n› garan-
tiye alan 15. Maddeyi de
içeren Anayasa’n›n ç›kar›l-
mas›n›n üzerinden de 2277 yy››ll geçti.
1982 Anayasas›nda bir çok de¤iflik-
lik yap›ld›, ama bu de¤iflikliklerin
hiçbiri anayasan›n öözzüünnee dokunma-
d›¤› gibi, hiçbir de¤ifliklikte de 15.
Madde kald›r›lmad›. 

Peki flimdi, Evren’i yarg›lamak,
12 Eylül’le hesaplaflmak, Baykal’›n
akl›na nereden geldi? 

En bafl›ndan söyleyelim; bu öne-
ri, 12 Eylül faflist cuntas› ile bir he-
saplaflma amac› tafl›m›yor. Amac›n
cuntac›lar› yarg›lamak olmad›¤›
flurdan bellidir; 29 y›ld›r susanlar,
12 Eylül cuntas›na suç ortakl›¤› ya-
panlar, cuntan›n KURDU⁄U DÜ-
ZEN‹ SÜRDÜRENLER, cunta li-
derlerini yarg›layamazlar... 

Bugüne kadar cunta dönemi uy-
gulamalar› ile ilgili k›l›n› bile k›p›r-
datmayan, “Devleti korumak ad›-
na’’ 12 Eylül uygulamalar›n› savu-
nan CHP ve Baykal’›n “yarg›lama”
önerisi hiç inand›r›c› de¤ildir.

HHiiççbbiirr DDüüzzeenn ‹‹ççii GGüüçç,, 
1122 EEyyllüüll’’üü YYaarrgg››llaayyaammaazz!! 

Deniz Baykal’›n bu öneriyi gün-
deme getirmekteki amac›, AKP’yi
köfleye s›k›flt›rmakt›r. “Madem dar-
belere karfl›s›n, hadi Evren’i yarg›-
la!” diye özetlenebilecek bir ma-
nevra yapm›flt›r. Bu anlamda,
CHP’nin 12 Eylül’den hesap sorma
diye bir amac› olmay›p, 12 Eylülcü-

lere karfl› olan tepkileri, oolliiggaarrflflii iiççii
ççaatt››flflmmaaddaa kullanmaktad›r. Ve ger-
cek fludur ki, ne CHP ne AKP ve ne-
de baflka bir düzen gücü, 12 Eylül’ü
yarg›layamaz. 

Bunun neden böyle oldu¤unu
anlayabilmek için, 1122 EEyyllüüll’’üünn nnee
oolluupp oollmmaadd››¤¤››nn›› ortaya koymak ge-
rekir. 

Türkiye’de de-
mokrasinin geliflme-
mesini, Evrenler’in
yarg›lanmamas›na
ba¤layan, Evren-
ler’in yarg›lanma-
s›yla demokrasinin
önünün aç›laca¤›n›
ileri süren anlay›fl-
lar, 12 Eylül’ü de,
mevcut sistemi de
do¤ru tahlil edemi-
yorlar demektir. 

Cuntac› general-
lerin yarg›lanmas›n› talep etmek, de-
mokratik bir taleptir. Fakat, bundan
hareketle, sanki sistemin tüm niteli¤i
de¤iflecekmifl gibi beklentiler yarat-
mak, dahas›, 12 Eylül’ü sadece
GGEEÇÇMM‹‹fifi gibi görmek ve göster-
mek, demokratik bir talebi, bir aldat-
macaya dönüfltürebilir. 

Mevcut iktidarlar, Evren’i de
yarg›layamaz kolay kolay. Fakat bir
kaç general yarg›lanm›fl olsa bile
bu, 12 Eylül’ün yarg›lanmas› anla-
m›na gelmez. 

Türkiye’de, 12 Eylül’den bu ya-
na 2299 yy››ll geçti. Bu 29 y›l içinde hal-
k›n üzerindeki bask›, soygun ve ta-
lan 12 Eylül y›llar›n› geride b›rakan
boyutlara ulaflt›. 1990’lar›n baflla-
r›ndan bugüne kadar uygulanan in-
fazlar, faili meçhuller, iflkencede
ölümler, 12 Eylül’le k›yaslanama-
yacak boyutlara ulaflm›flt›r. BBuuccaa,,
ÜÜmmrraanniiyyee,, UUlluuccaannllaarr,, DDiiyyaarrbbaakk››rr
hapishaneleri katliamlar›, 19-22
Aral›k katliam›, 12 Eylül dönemi-
nin hapishaneler vahfletini ffeerrssaahh
ffeerrssaahh ggeerriiddee bb››rraakkaann vahfletler-
dir... Ve bu infaz, katliam sisteminin
temelleri de 12 Eylül’de döflenmifl-
tir. 1122 EEyyllüüll ssüürrmmeekkttee,, ssüürrddüürrüüll--
mmeekktteeddiirr.. 12 Eylül süren soygun ve
zulüm düzenidir. Durum buyken,
sanki infazlar, iflkenceler geride kal-
m›fl gibi, sanki Evren, bu ülkenin
geçmiflindeki tek faflist diktatörmüfl
gibi düflünmek ve davranmak, oli-

Resimde öön ss›rada yyer
alanlar, 
12 EEylül ggeneralleridir. 
Peki aarkadakiler?
Onlar da ccuntan›n kkurdu¤u
Bülent UUlusu HHükümeti’nin
üyeleridir. ““Sivil”ler yani. 
Generallerin aarkas›na bboy 
boy ddizilmekten hhiç
rahats›zl›k duymam›fllard›r. 
O ddönem hhemen bbütün 
burjuva ppolitikac›lar›n›n 
tavr› aayn›d›r. 
Cunta ttaraf›ndan ZZincir
bozan’da ggözetim aalt›na
al›nan DDemirel bbile, kkendine
ba¤l› kkadrolara, ccuntaya
hizmet eetmelerini ssöylemifltir.
Çünkü bbilmektedirler, kki,
cunta ddevletti, ccunta
emperyalizmdi.. VVe oonlar,
devlete, eemperyalizme ““asi”
olmazlard›.. 

Say›: 187 1912 EYLÜL

Düzen 12 EYLÜL’ü Yarg›layamaz!
-- ÇÇüünnkküü 1122 EEyyllüüll DDüüzzeennddiirr -



garflinin demokrasi aldatmacas›na,
oyununa bir flekilde ortak olmakt›r. 

Özellikle küçük-burjuva kesim-
lerde 12 Eylül’e dair ciddi bir yan›l-
g› vard›r; 12 Eylül’ü neredeyse sa-
dece rakamlarla, belli bilançolarla
aç›klamaktad›rlar. Fakat 12 Eylül
sadece 600 bin kiflinin gözalt›na
al›nmas› ve iflkence görmesinden,
dara¤açlar› kurulmas›ndan ibaret
de¤ildir. Bunlar, elbette 12 Eylül fa-
flist cuntas›n›n baflvurdu¤u yöntem-
lerin sonuçlar›d›r. Fakat 12 Eylül
bunlardan daha fazlas›yd›. 

12 Eylül cuntas›n›n gerçekleflti-
rilme nedeni, emperyalizmin ve oli-
garflinin politikalar›n›n pürüzsüz ha-
yata geçirilebilmesi için susturul-
mufl, sindirilmifl ve teslim al›nm›fl
bir toplum yaratmakt›. Bu anlamda,
cunta 10 y›ll›k bir program yapt›. Bu
10 y›ll›k program, cunta görünürde
““kk››flflllaass››nnaa ççeekkiillddii¤¤iinnddee”” bile, aç›k
ffaaflfliizzmmiinn ddeevvaamm eettmmeessiinnii sa¤laya-
cakt›. Nitekim cunta büyük bir en-
gelle karfl›laflmadan bu program› ha-
yata geçirdi. Bu süreç aaçç››kk ffaaflfliizzmmiinn
kkuurruummssaallllaaflfltt››rr››llmmaass››’’yd›. 

O nedenle 12 Eylül faflist cunta
s›n›n kurumlaflt›rd›¤› yap›lanma,
1983’de seçimlerin yap›lmas› ile or-
tadan kalkmad›. Baflka bir deyiflle,
seçimlerin sonunda Turgut Özal li-
derli¤inde kurulan ANAP iktidar›yla
“demokrasiye dönülmedi”. 12 Eylül,
o günden bu yana sürmektedir. Kont-
rgerillas›, Mit’i, Jitem’i, YÖK’ü,
anayasas› ile, politikalar› ve zihniye-
ti ile 12 Eylül sürmektedir. 

HHiiçç GGeerrççeekklleeflflmmeeyyeecceekk 
BBeekklleennttiilleerr

Son yar›m as›r›n tarihi, faflizmin
tasfiyesini düzen güçlerinden bekle-
yenlerin bu beklentilerinin hiçbir za-
man gerçekleflmeyece¤inin tarihidir.
12 Eylül’ün, Evren’in yarg›lanmas›-
na büyük önem veren, onu demokra-
tikleflmenin temel ölçütü sayan anla-
y›fllar, s›k s›k fiili, Yunanistan, Arjan-
tin gibi örnekleri veriyorlar. Ve fakat,
bu örnekler, onlar› kkaann››ttllaayyaann ddee¤¤iill,,
ççüürrüütteenn örneklerdir. 

Faflist darbelerin yafland›¤› çeflitli

ülkelerde (Peru, Arjantin, Brezilya,
Burundi, Çad, fiili, Liberya, Ruanda
vd.), sonraki y›llarda, aç›k faflizm
döneminin uygulamalar›na iliflkin
komisyonlar kuruldu, yarg›lamalar
yap›ld›, kay›plar›n, iflkencelerin, kat-
liamlar›n sorumlular› olarak baz› ge-
neraller yarg›land›. Ne var ki “haki-
katlar›” aç›¤a ç›karma, “adaleti sa¤-
lama” ad›na kurulan bu komisyonla-
r›n ço¤u, genel olarak kiflileri aflan
bir soruflturma ve yarg›lama yapa-
mad›lar, adaletin yerine getirilmesi-
ne de¤il, tam tersine zulmedenlerle
uzlaflmalara hizmet ettiler. 

Daha da önemlisi, bbiirriinncciissii;; iki-
de bir tekrarlanan ““ddüünnyyaaddaakkii ttüümm
üüllkkeelleerrddee ccuunnttaacc››llaarr yyaarrgg››llaanndd››,, bbiirr
tteekk TTüürrkkiiyyee’’ddeekkiilleerr yyaarrgg››llaannmmaadd››””,,
sözü do¤ru de¤ildir. Cuntalar, ad›
geçen ülkelerde de teflvikçileriyle,
finansörleriyle, halka karfl› iflledik-
leri tüm suçlarla bütün olarak yarg›-
lanmad›lar. ‹‹kkiinncciissii;; bu ülkelerin
bir ço¤unda halen ffaaflfliizzmmiinn yürür-
lükte olmas›, darbecilerin yarg›lan-
mas›yla demokrasinin gelmesi ara-
s›nda “otomatik” bir ba¤ olmad›¤›n›
göstermektedir. Sistem, gelece¤i
için, gerekti¤inde bir kaç generalini
de kurban verir. 

Baykal’›n önerisine karfl›, faflist
cunta lideri Kenan Evren flu cevab›
veriyordu: “ ...Genelkurmay Baflka-
n›’ndan, kuvvet komutanlar›ndan
bölük komutanlar›na kadar, emirler
itirazs›z uygulanm›flt›r. E¤er bu suç-
sa o dönemde TSK’da görevli bütün
subaylar›n suçlu say›lmas› gere-
kir...’’ (26 Haziran 2009, Cumhuri-
yet) 

Faflist flef Evren’in dedi¤i do¤ru-
dur; e¤er cuntay› yarg›layacaksan›z
tüm Ordu’yu yarg›lamal›s›n›z! Yu-
kar›da “darbeciler yarg›land›” diye
say›lan ülkeler de dahil olmak üzere
hiçbir ülkede olmayan yanlardan bi-

ri de budur. Çünkü bu ülkelerde dü-
zen güçlerinin gücü, ne ordu’yu
yarg›lamaya yeter, ne de buna yelte-
nebilirler. Çünkü, ordu, cuntalar›
gerçeklefltirirken, hiçbirinde “kendi
kafas›na” göre davranmam›fl, cunta-
lar› emperyalizmin oligarflinin des-
te¤inde gerçeklefltirmifl ve cunta dö-
nemleri boyunca da emperyalizm
ve oligarfli için çal›flm›flt›r. 

Fakat mesele, sadece ordunun
yarg›lan›p yarg›lanmamas› da de¤il-
dir. Evren EKS‹K SÖYLEM‹fiT‹R.
E¤er cunta ve cuntan›n uygulamala-
r› suçsa, TSK’n›n yan›nda, emper-
yalistleri, oligarfliyi de yarg›lamak
gerekir. 

O halde özetlersek;

Birincisi; bu aç›dan 12 Ey-
lül’ün yarg›lanmas› demek, emper-
yalizmin ve oligarflinin yarg›lanma-
s› demektir; ve bunu hiçbir düzen
gücü yapamaz. 

‹‹kkiinncciissii;; 12 Eylül’ün yarg›lan-
mas› demek, mevcut tüm düzen ku-
rumlar›n›n, 12 Eylül anayasas›yla
ülkeyi yöneten tüm iktidarlar›n,
cuntan›n ç›kard›¤› yasalarla zulme-
den tüm güvenlik kurumlar›n›n yar-
g›lanmas› demektir ve hiçbir düzen
gücü bunu da yapamaz. 

Üçüncüsü; 12 Eylül hem ku-
rumsal olarak, hem zihniyet olarak
süren bir olgudur ve herhangi bir ik-
tidar gücünün 12 Eylül’aü yarg›la-
mas› demek, kendini yarg›lamas›
demektir ve bunu da yapamazlar. 

Bunlar›n ›fl›¤›nda, sorunu flöyle
özetleyebiliriz: 1122 EEyyllüüll’’ee KKaarrflfl››
MMüüccaaddeellee EEttmmeekk,, DDüüzzeennee KKaarrflfl››
MMüüccaaddeellee EEttmmeekkttiirr.. Düzenin için-
de olup da, 12 Eylül’e karfl› ç›kanlar
veya karfl› gibi görünenler, tutars›z
ve riyakard›rlar. Amerikan ve Avru-
pa emperyalizmine karfl› ç›kmay›p
12 Eylül’e karfl› ç›kt›¤›n› iddia
edenler, riyakard›rlar. 

Türkiye’nin sorunu yeni bir dar-
be olup- olmamas› sorunu de¤il, ül-
kemizin emperyalizme ba¤›ml› ol-
mas› ve sürekli faflizm ile yönetil-
mesidir.12 Eylül, faflizmdir. Fafliz-
min belli bir dönemdeki ad›d›r. Ve
faflizm sorunu da iktidar sorunudur.   
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Evren EEKS‹K
SÖYLEM‹fiT‹R. EE¤er
cunta vve ccuntan›n
uygulamalar› ssuçsa,
TSK’n›n yyan›nda,
emperyalistleri,
oligarfliyi dde yyarg›lamak
gerekir. 



12 Eylül faflist cuntas›n›n lideri
KKeennaann EEvvrreenn,, cuntac›lar›n yarg›-
lanmas›n› engelleyen Anayasan›n
ggeeççiiccii 15. maddesinin kald›r›lmas›
önerisine karfl› flöyle dedi: ““EE¤¤eerr
hhaallkk ‘‘eevveett’’ ddeerr,, ggeeççiiccii 1155.. mmaaddddee
kkaalldd››rr››ll››rrssaa,, oo zzaammaann hhiiçç yyaarrgg››llaa--
mmaayyaa ddaa ggeerreekk yyookk,, bbeenn iinnttiihhaarr
eeddeerriimm””. 

Geçici madde 2299 yy››lldd››rr yürürlük-
te. Darbeciler bu maddeyle kendile-
rini koruma alt›na alm›fllard›. Onlar-
dan sonra gelen hiçbir iktidar bu
maddeye dokunmad›. Evren ve di¤er
cuntac›lar y›llarca bunun rahatl›¤›yla
yaflad›, korundu; flimdi kalkm›fl ‘inti-
har ederim’ diye at›p tutuyor! 

Madem o kadar cesurdun, ma-
dem o kadar kendine güveniyordun
niye Anayasa’ya o maddeyi koydur-
dun? Niye Marmaris’te kaç kat gü-
venlik duvarlar› arkas›nda yaflad›n? 

Her faflist diktatör gibi, Evren de
yalanc› ve korkakt›r. 

En baflta darbeyi niye yapt›¤›n›
itiraf edemez. Evren ve o zamanki
kuvvet komutanlar› “AAmmeerriikkaa’’nn››nn
ççooccuukkllaarr››”yd›lar. Amerikan yönne-
ticileri, darbeyi “bbiizziimm ççooccuukkllaarr
yyaapptt››” diye müjdelemiflti birbirine.
Ama Evren, halka, darbeyi hala
“sa¤dan, soldan gençlerimiz hayat-
lar›n› kaybediyordu” gibi masallar-
la anlatmaya çal›fl›yor. 

Arkalar›na ald›klar› Amerikan
deste¤iyle ülkede terör estirdiler,
yüzbinlerce insan› iflkenceden ge-
çirdiler, hapishanelere att›lar, idam
ettiler, sendikalar›, bütün demokra-
tik kitle örgütlerini kapatt›lar. Bun-
lar› yaparken çok cesur(!)dular. 

Evren bugün bir de “12 Eylül’ü
halk desteklemifltir” diye demagoji
yap›yor. Destekledi¤inizden o kadar
emindiniz de 1982 Anayasa oyla-
mas›n› niye terör alt›nda yapt›n›z,
niye “gizli oy” gelene¤ini bile uy-
gulayamay›p, adeta saydam zarflar-

la terörünüzü sand›k bafllar›nda sür-
dürdünüz???

Yapt›klar›n›z çok do¤ruydu, hal-
k›n menfaati içindi de neden o za-
man halktan bu kadar korktunuz, o
gün de, sonras›nda da koruma ordu-
lar›yla halk›n içine ç›kmadan yafla-
d›n›z? 

Evren, her faflist diktatör gibi
korkak, yalanc› ve bencildir. 

Her konuflmas›nda ülkeyi nas›l
kurtard›¤›n› anlatan Evren, flimdi
“ne olur ne olmaz” diye savunmaya
geçip, “Tek suçlu ben de¤ilim “o
dönemin bütün komutanlar› görüfl
birli¤inde darbe yapt›lar” diyor ve
ekliyor: “EE¤¤eerr bbuu ssuuççssaa TTSSKK’’ddaa
ggöörreevvllii bbüüttüünn ssuubbaayyllaarr››nn ssuuççlluu ssaa--
yy››llmmaass›› ggeerreekkiirr.. BBiirr tteekk bbeenniimm yyaarr--
gg››llaannmmaammllaa ddaa oollmmaazz..””

Evren’in cesareti, komutanl›¤›
buraya kadar! 

Amerikan ç›karlar› için vatan›n›
satanlar›n, halk›n› iflkenceden geçi-
renlerin, kendi meslektafllar›n›, ar-
kadafllar›n› satmas› do¤ald›r. 

Darbecilerin kendilerini koru-
mak için yapmayaca¤› fley yoktur.
Onlar›n ccaann›› ttaattll››dd››rr.. Ama insanlar›
idam ederken çok cesurdular. 

Evren suçlar›n› biliyor. Binlerce
insan›n kan› var ellerinde. Do¤ru-
dur, ordu bir bütün olarak darbenin
içinde yerald›. 12 Eylül generalleri
ve onlardan sonra gelenler içinde
suç ifllememifl olan› yoktur. Ama bu
kimsenin suçunu hafifletmez. 

Kenan Evren Amerikan’›n, oli-
garflinin ç›karlar› için darbe yapm›fl
bir halk düflman›d›r. Oligarflinin ik-
tidarda kalmas› için darbe yapm›fl
olanlar›n, oligarfli taraf›ndan yarg›-
lanmas› beklenemez. 

*

Ertu¤rul Özkök, “Cuntac›lar›n
yarg›lanmas›” önerisine dair tart›fl-
malara, Hürriyet’teki köflesinde

yazd›¤› ““1111 EEyyllüüll,, 1100,, 99,, 88,, EEyyllüüll””
ve ““YYaarrgg››yyaa BB››rraakkmmaamm ‹‹nnttiihhaarr
EEddeerriimm”” bafll›kl› yaz›lar›yla kat›ld›.
(25-26 Haziran 2009) 

Tahmin edilece¤i gibi, Evren’i
sahiplenen yaz›lard› bunlar. Evren’i
öven, savunan yaz›lar yazanlar, hiç
tart›flmas›z faflist diktatörlerin avu-
katlar›d›r. Faflist diktatörler de, kim-
lerin “avukatlar›” oldu¤unu iyi bili-
yor. Evren, Özkök’ü aray›p “intihar
ederim” demagojileriyle kendini
aklamaya çal›fl›rken, MHP’li Agah
Oktay Günay yaz›s› için ““GGöözzlleerriinn--
ddeenn ööppeerriimm kkaarrddeeflfliimm.. EElliinnee ssaa¤¤--
ll››kk”” demek için ar›yor Özkök’ü. 

Özkök darbecilerin avukatl›¤›n›
yaparken, kendinin ne oldu¤unu da
iyi biliyor; ““NNee ddaarrbbeecciillii¤¤iimm kkaallaa--
ccaakk,, nnee aasskkeerr yyaallaakkaall››¤¤››mm”” diyor.
Kalmayacak elbette. 12 Eylül’ün
hesab›n› sormaya kalkanlara karfl›,
“siz önce 11 Eylül’ün hesab›n› ve-
rin” diye ucuz “terör” demagojisi
yap›yor. HHaayyaatt››nn›› Evren’e ve arka-
dafllar›na borçlu oldu¤unu söylüyor. 

Özkök yaln›zca hayat›n› de¤il,
bugünkü konumunu, servetini, hal-
ka karfl› psikolojik savafl merkezi
gibi çal›flan Hürriyet’te genel yay›n
yönetmeni olmas›n› da darbecilere
borçlu. Her f›rsatta devrimcilere
küfrederek, “her devletin derin bir
devlete ihtiyac› var” deyip kontrge-
rillaya sahip ç›karak, darbecileri sa-
vunarak kontrgerilla devletinin sa-
d›k bir ufla¤›, tescilli bir halk düfl-
man› oldu¤unu gösteriyor. Fakat
Özkök gibi avukatlar›n “savunma-
lar›” da Evren’i beraat ettiremez.
Evren, bir kan gölünün yarat›c›s›d›r.
Evren’i savunmakla Hitler’i, Mus-
soliniler’i savunmak farks›zd›r.
KKOORRKKAAKKLLAARRIINN,, FFAAfifi‹‹SSTT DD‹‹KK--
TTAATTÖÖRRLLEERR‹‹NN AANNCCAAKK KKOORR--
KKAAKK,, AAHHLLAAKKSSIIZZ VVEE KKAATTLL‹‹--
AAMMCCII AAVVUUKKAATTLLAARRII olur. Öz-
kök gibileri halka karfl› savaflta en
az darbeciler, kadar suçludurlar. 

Say›: 187 2112 EYLÜL

DARBEC‹LER VVE YYALAKALARI

‹Y‹ TANIRIZ ONLARI; 
KORKAK VE YALANCIDIRLAR!
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Tüm gecekondular, yoksul
halk›n yaflad›¤› her yer B‹Z‹M
OLMALIDIR. 

Devrim kitlelerin eseri olacak-
t›r. 

Bir avuç iflbirlikçi d›fl›nda her-
kesi kazanabiliriz. HERKES‹ ÖR-
GÜTLEYEB‹L‹R‹Z. 

Bunu yapmad›¤›m›zda kitle
çal›flmam›z kiflilere ba¤l› kal›r ki
t›kanmas› ve yenilgisi kaç›n›l-
mazd›r. 

DEVR‹M büyük büyük adam-
lar›n iyi niyetleri,
çok zeki insanlar›n
süper çal›flmalar›
ile de¤il, halk›n ör-
gütlenmesi ile ka-
zan›lacakt›r. 

Kitle çal›flmas›
ve örgütlenme
derken, her fley-
den önce kitle ça-
l›flmas›n›n örgütlü
ve ciddi bir faali-
yet olarak ele al›nmas› gerekli-
¤inden söz ediyoruz. 

Bu konu çal›flma yapan arka-
dafllar›m›z›n “yetene¤i ve beceri-
sine” b›rak›lmamal›d›r. 

KKeennddiillii¤¤iinnddeenncciillii¤¤ee b›rak›lma-
mal›d›r. 

Birimde yer alan bütün örgüt-
ler; siyasi komiteler, çal›flma
gruplar›, demokratik kitle örgüt-
leri, meclisler, komisyonlar, ne
tür bir örgütlenme varsa hepsi,
bu konuyu ciddi bir sorun olarak
ele almal›y›z. 

Ve yukar›dan planlayarak ira-
di bir çal›flma olarak örgütleme-
liyiz. 

Halkla somut ve do¤rudan
iliflki kurmak, örgütlü bir iliflkiye
dönüfltü¤ünde gerçek muhteva-
s›n› bulacakt›r. 

Bu nedenle iliflki gelifltirdi¤i-
miz her kifliyi, bir örgütsel iliflki
içine almal›y›z, bunu hedefleme-
liyiz.

Bir iliflkiye giderken, so-
mut bir örgütlenmede yer
almas› önerisiyle gidebiliriz. 

Neden?
Örgütsel iliflki, kitlelerin

e¤itiminde ve siyasallaflmas›nda
belirleyici rol oynar. Örgütlü bir
iliflkiye dönüflmeyen iliflkiler, bir
süre sonra yozlaflmaya ve tüken-
meye mahkumdur. Bizi faaliyet-
sizli¤e ve karamsarl›¤a iter. ‹liflki
s›radan bir sohbet iliflkisine, mu-
habbetcili¤e dönüflerek ifllevsiz-
leflir. T›kan›r. Kitlelerin örgütlen-
mesinde gelifltirici olmak yerine
geriletici olur. Zaman›m›z› bofla
harcatt›r›r. 

En bilinçli kesimlerden, en
geri kesimlere kadar halk›, kitle-

leri mutlaka örgütlü iliflki içine
çekmeyi baflarmal›y›z. 

Halk Cephesi örgütlülü¤ünde
yer alabilecekler cephe örgütün-
de, demokratik kitle örgütlerinde
yer alabilecekler demokratik kit-
le örgütlerinde, farkl› örgütlen-
meler içinde yer alabilecekler
farkl› örgütlenmelerde ama mut-
laka öörrggüüttlleennmmeeyyee çekilmeli, da-
hil edilmelidir. 

Mahalleleri, sokak sokak,
apartman apartman, ev ev ör-
gütlemeliyiz. 

Hatta befl on kifliden oluflan

çeflitli konulardan sorumlu ör-
gütlenmeler kurabiliriz. Sokak
sokak yapt›¤›m›z örgütlenmeler-
de her sokakta onar onar, befler
befler, hatta ikifler kiflilik gruplar
halinde örgütleyebiliriz halk›.

Örne¤in on kifli soka¤›n sa¤-
l›k sorunlar›yla ilgilenecek. 

Örne¤in befl kifli o sokaktaki
flehit ailelerimizle ilgilenecek. 

SAKATLARIMIZ ÖRNE⁄‹N
GÜNÜN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ
TEKERLEKL‹ SANDALYEDE,
CAMIN ÖNÜNDE GEÇ‹R‹RLER.
ONLARDAN ‹Y‹ SOKA⁄IMIZIN
GÜVENL‹KÇ‹S‹ OLAMAZ. Giren
ç›kan herkesi, her fleyi gözlerler,
her türlü sald›r›ya karfl› uyan›k

gözlemciler, adeta
SOKAK DEVR‹YELE-
R‹ G‹B‹ soka¤›n gü-
venli¤ini sa¤larlar. 

Gençlik örgütleri,
kad›n örgütleri, Alevi
örgütleri, ulusal talep-
lere hitap eden örgüt-
ler, bir çok çal›flma
konusuna iliflkin ko-
mite ve komisyonlar,
spor örgütleri gibi çok

çeflitli örgütler kurabilmeliyiz. 
ve TÜM GECEKONDULAR,

her yer, bir örgüt a¤› ile kuflat›l-
mal›d›r. 

YYOOKKSSUULL HHAALLKKIIMMIIZZIINN,, EENN
YYOOKKSSUULLLLAARRIINN ÖÖRRGGÜÜTTLLEERR‹‹
OOLLMMAALLIIYYIIZZ,, SSEESS‹‹ OOLLMMAALLIIYYIIZZ,,
OONNLLAARRIINN DD‹‹LL‹‹NNDDEE SSÖÖZZ OOLL--
MMAALLIIYYIIZZ.. 

Halk›n örgütlenmesi konu-
sunda en çok düflülen hata, tek
boyutlu düflünmektir. 

Bu, kendini ssiiyyaassii mmuuhhtteevvaall››
öörrggüüttlleerr dd››flfl››nnddaa örgütlenme ça-
bas› olmamas›yla gösterir. Oysa
siyasi muhteval› örgütlerde s›n›r-
l› say›da insan yer alabilir. 

Bizim amac›m›z ise ttüümm hhaallkk››
örgütlü bir duruma getirmektir. 

Bunun yolu en s›radan, en ge-
ri bilinç seviyesindeki, insanlar›n
bile içinde yer alabilece¤i örgüt-
lenmeler yaratmaktan geçer. 

Bu konudaki yarat›c›l›¤›m›zda

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz

HERKES 
ÖRGÜTLENEB‹L‹R

HERKES E⁄‹T‹LEB‹L‹R
AAmmaacc››mm››zz iissee ttüümm hhaallkk››
öörrggüüttllüü bbiirr dduurruummaa
ggeettiirrmmeekkttiirr.. 
BBuunnuunn yyoolluu eenn ss››rraaddaann,, eenn
ggeerrii bbiilliinnçç sseevviiyyeessiinnddeekkii,,
iinnssaannllaarr››nn bbiillee iiççiinnddee yyeerr
aallaabbiilleeccee¤¤ii öörrggüüttlleennmmeelleerr
yyaarraattmmaakkttaann ggeeççeerr.. 
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hiçbir s›n›r tan›mamal›y›z. 
fiu muhtevada örgütlen-

me olur, bu muhtevada ol-
maz dememeliyiz. 

Her muhtevada örgütlen-
meler yap›labilir. Dayan›fl-
ma örgütlerinden spor ör-
gütlerine kadar her çeflit ör-
güt kurabiliriz. Örne¤in bir
demokratik kitle örgütünde
yer almaktan çekinen bir in-
san, mahallede gençlerin ta-
leplerini karfl›lamaya yöne-
lik bir spor örgütlenmesinde
pekalâ yer alabilir. Veya
örne¤in, hasta ve sakatlarla
ilgilenen dayan›flma örgüt-
lerinde yer alabilir. Böyle
onlarca çeflit örgüt biçimi
yaratabiliriz. Örne¤in yoz-
laflmaya karfl› mücadelede
bir kaç çeflit örgüt ç›karabi-
liriz. Biri fuhuflla, biri mafya-
c›l›kla, biri uyuflturucuyla
mücadele komitesi olabilir.
Ayr›ca gençler bunlara karfl›
devriye birlikleri gibi sürecin
ihtiyac›na uygun her biçim
ve çeflitte örgütler alt›nda
toparlanabilir. 

Bunlar›n her biri ayr› ça-
l›flma gerektirir. Ve siyasi
sorunlara duyarl› olmayan
fakat bu konularda duyarl›l›-
¤› olan insanlar pekala bizim
denetimimizde bu örgütler
içinde yer alabilirler. 

Bu tür örgütlere kesinlik-
le dudak bükmemeli, hafife
almamal›y›z. Bunlara yöne-
lik do¤ru politikalar izlersek,
günü geldi¤inde bunlar›n
her biri kitlelerin e¤itildi¤i,
siyasallaflt›r›ld›¤› ve hareke-
te geçirildi¤i birer odak ola-
caklard›r. Yeter ki biz sab›r-
la, bilinçle ve iradi olarak
sorunun üzerinde dural›m,
uzun vadeli düflünelim. 

Hiçbir fley bilmiyorsak, öörr--
ggüüttllüü bir toplumun örgütsüz
bir toplumdan her halukarda
daha iyi oldu¤unu bilerek ha-
reket edelim. Ve bu örgütleri
daha genifl kitlelere gitmekte
ve siyasi çal›flmalarda birer
araca dönüfltürelim. 

Samsun ttutuklular›yla ddayan›flmak iiçin:
SSaammssuunn KKaappaall›› HHaappiisshhaanneessii KKaadd››nnllaarr KKoo¤¤uuflfluu:: Günay Özarslan, 
Hayriye Gündüz
SSaammssuunn KKaappaall›› HHaappiisshhaanneessii:: Ali Kemal Âfl›k, Muhammed Ayvaz, ‹hsan
Özdil
EErrzzuurruumm KKaappaall›› HHaappiisshhaanneessii KKaadd››nnllaarr KKoo¤¤uuflfluu:: Yeliz K›l›ç, Songül Öktem,
Zeynep Erdu¤rul, Banu Özcan, Zeynep Gonca Karakoç
EErrzzuurruumm KKaappaall›› HHaappiisshhaanneessii:: Hasan To¤an, ‹smet Kurukafa, Çetin Güven,
Hasan Basri Y›ld›z

Abdal Musa  An›ld› 
18-21 Haziran 2009 tarihleri aras›nda, Alevi

halk›n›n öncülerinden Abdal Musa, türbesinin
bulundu¤u Antalya'n›n Elmal› ilçesine ba¤l› Tek-
ke Köyü’nde konserler, cem törenleri ile an›ld›.
18 Haziran günü Antalya Özgürlükler Derne¤i de
stand›n› kurarak anmaya kat›ld›.

Antalya Özgürlükler Derne¤i stand›nda bulu-
nan kitap, dergi ve el ürünleri ilgi gördü. 20 Ha-
ziran günü, standa as›lan Ça¤dafl Gemik'in re-
simleri ve mahkemeye ça¤r› için da¤›t›lan bildi-
rilerle  polisin katliamc›  yüzü teflhir edildi.

Abdal Musa’ya gelen CHP lideri Deniz Baykal, Halk Cepheliler taraf›ndan
protesto edildi. Halk›n katillerinin orada olamayaca¤› söyleyen Halk Cepheliler
"Analar›n Öfkesi Katilleri Bo¤acak, Katiller Halka Hesap Verecek" sloganlar›
atarak Baykal’›n orada olmas›na tepki gösterdiler. 

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

“Grup Yorum Konseri Düzenledik-
leri ‹çin Tutuklananlar Serbest B›ra-
k›ls›n!” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eyle-
mde iktidar›n demokratik kurumlara
ve çal›flanlar›na yönelik bask›lar›
at›lan sloganlarla da teflhir edilerek,
adalet istendi.

eylemde okunan aç›klamada;  de-
mokratik kurumlar› yok etmek isteyen
AKP iktidar›n›n uydurma gerekçelerle
her türlü hukuksuzlu¤a baflvurdu¤unu
ifade edilirken, “Soruyoruz size; kon-
ser düzenlemek suç mudur?” denildi.

Yaflanan her türlü bask› ve engelle-

melere ra¤men haklar ve özgürlükler
mücadelesi vermekten vazgeçmeye-
ceklerini ifade eden dernek üyeleri;
arkadafllar› serbest b›rak›lana kadar
her hafta ayn› yerde bu hukuksuzlu¤u
teflhir edeceklerini ve taleplerini dile
getireceklerini söylediler.

Eyleme Tecrite Karfl› Sanatç›-
lar’dan Ercan Ayd›n da kat›ld›. Ercan
Ayd›n, konser düzenlemenin suç say›-
lamayaca¤›n› ifade ederek; “Biz de bu
hukuksuzlu¤u Grup Yorum flark›lar›
söyleyerek, halay çekerek protesto
ediyoruz” fleklinde konufltu ve Grup
Yorum’un “Gel ki fiafaklar Tutuflsun”
isimli flark›s›n› söyledi.

Keyfi tutuklamalar
Yorum flark›lar›yla
protesto edildi
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Fotograflarda görünen AKP’nin resmidir. ‹ktidara geldikleri günden beri bu resim hiç de¤iflme-
mifltir. “‹flkenceye s›f›r tolerans” dediler. ‹flkence hiç eksik olmad› AKP’nin iktidar›nda. Geçti¤i-
miz hafta Ça¤dafl Gemik’in mahkemesinde polisin ailelere sald›r›s› AKP’ demokrasisinin özeti-
dir. Çocuklar›n›z› vururum, öldürürüm, felç ederim katlederim diyor AKP’nin demokrasisi. Fa-
kat siz adalet isteyemezsiniz diyor, “ne haddinize” adalet istemek!
‹flkence sadece karakollarda, hapishanelerde yap›lm›yor AKP’nin demokrasisinde, iflkence so-

Buras› Antalya ‘Adliye Saray›’! Dön

AAKKPP DDeemmookkrraa

SUSTURULURSUNUZ!

AKP’nin 28 Haziran’da yap›lan Ko-
caeli il kongresine, 17 A¤ustos 1999
depreminde evini kaybeden depremze-
deler de kat›lmak istedi.  

Fakat AKP’nin polisi, kongre baflla-
madan drepremzedeleri yaka-paça salo-
nun d›fl›na att›. 

Att›; çünkü AKP’yi elefltirebilirlerdi.
Dertlerini, taleplerini dile getirebilirler-
di. KKoonnuuflflaabbiilliirrlleerrddii.. SSuussttuurruullmmaall››yydd››--
llaarr.. 

Depremzedelerin hiçbir sorununu
çözmeyen devlet, onlar›n bafl›n› soktuklar› evlerini de ellerinden
almak istiyordu ve devlet, susturuyordu onlar›.  

Susturuyordu çünkü, Saddam Hüseyin'in yapt›rd›¤› deprem ko-
nutlar›nda bürokratlar›n gzü vard› ve evinden at›lan depremzede-
lerin yerine vali muavinleri ve di¤er bürokratlaryerlefltiriliyordu. 

Depremzedeler bu adaletsizli¤i dile getirmek için kongre salo-
nundayd›lar. SSuussttuurruullmmaall››yydd››llaarr.. SSuussttuurruulldduullaarr.. 

zAKP Demokrasisi-1 zAKP Demokrasisi-2

L‹NÇ EED‹L‹RS‹N‹Z!

Ali Koyuno¤ullar›ndan, 18 yafl›nda bir
gençti. 

25 Haziran akflam› arkadafl›n›n araba-
s›yla mahallede gezerken devriye gezen
polislerle karfl›laflt›. Ehliyeti olmad›¤› için
polislerden kaçt›. Di¤er polis ekiplerinin
de kat›ld›¤› kovalamacadan sonra üzerine
silahlar›n do¤rultuldu¤u genç, arac›ndan
inerek teslim olur. Fakat teslim oldu¤una
da piflman edilir. 

10 kadar polis Ali’yi aralar›na alarak
yere düflene kadar döverler. Asfalt›n orta-
s›na serilir genç. Bir polis genci aya¤a
kald›r›r. Fakat kald›rd›ktan sonra tekrar
yere düflene kadar döverler. Burjuva ba-
s›nda polisin vahfleti, bu aleni linç, “öfke-
li polis” diye verildi. Oysa ülkemizdeki
demokrasicili¤in resmiydi. 
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kaklara taflt›, iflkence alenen yap›l›yor. Bir grup polis aralar›na ald›klar› bir kifliyi yol ortas›nda
öldüresiye  dövebiliyor. 
Trafik nedeniyle durduklar› bir sürücüye polisler “üst aramas› yapaca¤›z” diyerek ç›r›lç›plak so-
yunmas›n› isteyebiliyor. Soyunmay›nca öldüresiye dövüp yol ortas›na at›p gidiyor. 
Derdini Baflbakana anlatmak isteyen depremzedeler polisler taraf›ndan yaka paça  zorla salon-

dan at›l›yor... AKP’nin demokrasisi de adaleti de budur. 

em 12 Eylül Dönemi De¤il, Bugün!

assiissiinniinn rreessmmii

zAKP Demokrasisi-3 zAKP Demokrasisi-4

DÖVÜLÜRSÜNÜZ!
‹zmir'in Konak ‹lçesi'ne ba¤l› Ye-

flilyurt’taki Atatürk E¤itim ve Arafl-
t›rma Hastanesi'ne k›z kardeflini b›ra-
k›p geri dönen Mehmet Emin Polat
adl› kiflinin yaflad›klar› da, “demok-
rasi”yi resmediyor. “25 Haziran per-
flembe günü arac›mla seyir halindey-
ken 35 A 56357 plakal› polis arac›
yan›ma gelerek durmam› istedi. Dur-
duktan sonra kimli¤imi istediler ve
ard›ndan arabadan inmemi istediler.
Arabadan indikten sonra hiçbir ge-
rekçe göstermeden insanlar›n içinde
soyarak aramaya kalkt›lar. Bunun
üzerine itiraz ettim... Ancak benim
itiraz etmemle birlikte polislerin kü-
für ve hakaretleri de ya¤maya baflla-
d›. Tart›flman›n sertleflmesiyle polis-
ler bana meydan daya¤› att›lar ve
beni öylece orada b›rakarak olay ye-
rinde uzaklaflt›lar”

Çocuk dda oolsan›z 
HAPSED‹L‹RS‹N‹Z!

Mardin'in Savur ‹lçesi'ne ba¤l› Ye-
flilalan (Barman) Beldesi'nde DTP'nin
seçim bürosunun aç›l›fl› s›ras›nda slo-
gan atan ve zafer iflareti yapan yafllar›
13 ile 15 aras›nda de¤iflen 4 çocu¤a
'Örgüt propagandas› yapmak' iddias›y-
la 1'er y›l hapis cezas› verildi.

29 Mart 2009 yerel seçimleri önce-
sinde DTP’nin seçim bürosu aç›l›fl› s›-
ras›nda slogan at›p zafer iflareti yapt›k-
lar› iddia edilerek  Y.E. (14), P.A. (13),
B.A. (14) ve Ç.S.(15) ad›ndaki 4 k›z
çocu¤una, 'ÖÖrrggüütt pprrooppaaggaannddaass›› yyaapp--
mmaakk'' iddias›yla Diyarbak›r 5. A¤›r
Ceza Mahkemesi'nde Terörle Mücade-
le Kanunu'nun (TMK) 'örgüt propa-
gandas› yapmak' fiilini düzenleyen 7/2
maddesi uyar›nca 1'er y›l hapis cezas›-
na çarpt›rd›.

Yukar›da gördükleriniz,
yanda okuduklar›n›z, AKP de-
mokrasisinin resmidir. 

Ve elbette bunca bask›, zu-
lüm uygulayanlar, halktan kor-
kacaklard›r. Yanda gördü¤ünüz
de korkunun resmidir. 

Korkunun, halktan kaçma-
n›n resmi... Resmin ortas›ndaki
5 villa ise, Tayyip Erdo¤an ha-
nedan›na aittir.. 

zZulmedenler 
KORKAR!



Proletaryan›n ilk devleti Paris
Komünü’ydü ve yenilmiflti. Ezilen-
lerin ilk görkemli ayaklanmalar›n-
dan olan Spartaküs ayaklanmas› da,
Bedreddin ayaklanmas› da yenilmifl
ve önderleri dara¤ac›na çekilmiflti...
Yenilgiler, ezilenlerin tarihsel ö¤ret-
menidir. Yenile yenile yenmesini
ö¤renmifltir ezilenler ve dünyan›n
say›s›z ülkesinde ulusal ve sosyal
kurtulufl savafllar›n› zafere ulaflt›r-
m›fllard›r.

Bu tarihsel bilince sahip Mark-
sist-Leninistlerle, küçük-burjuvazi-
nin darbeler, yenilgiler, ölümler, ka-
y›plar karfl›s›ndaki tavr› bu nedenle
birbirinden çok farkl›d›r. Küçük-
burjuvazi, her kay›p karfl›s›nda
“yand›k, bittik, mahvolduk” havas›-
na girerken, Marksist-Leninistler,
onlardan yeni zaferler, yeni at›l›m-
lar, yeni öfkeler ve kararl›l›klar ya-
ratmas›n› bilirler. Tarihin iyi birer
ö¤rencisi olan devrimci önderlerin
ay›rdedici yanlar›ndan biri de bunu
baflarabilmeleriyle belirlenir.

Küba’da Moncada’da böyle ol-
mufltu. Askeri olarak yenilmifllerdi
devrimin bu ilk büyük ad›m›nda. Ve
K›z›ldere böyleydi, devrimin önder-
leri yokedilmiflti orada. Devrimin

kaderi, gelece¤i, o yenilginin
zafere dönüfltürülüp dönüfltü-
rülememesiyle belirlenecekti
ve hangi siyasi hareket ve ön-
derlik, bunu baflar›rsa, o, Tür-
kiye devrimin önderli¤ini üst-

lenmifl olacakt›. Bu önderli¤in ad›,
Day› ve onun önderli¤inde flekille-
nen Devrimci Sol oldu. 

Devrimci hareketin önderli¤inde
geliflen mücadele, K›z›ldere’yi siya-
si zafere dönüfltüren mücadeleydi.
Çünkü bu hareket, K›z›ldere’yi mü-
cadelesinin MAN‹FESTOSU ola-
rak kabul etmiflti. K›z›ldere art›k bu
ülkede askeri, fiziki bir yenilginin
de¤il, ““YYoolluummuuzz ÇÇaayyaannllaarr››nn YYoolluu--
dduurr”” diye gürül gürül akan bir dev-
rim ›rma¤›n›n ad›yd›. 

12 Temmuz, iflte bu ak›fl›n en
güçlü oldu¤u dönemlerden birinde
yafland›. 12 Temmuz, 30 Mart K›z›l-
dere’den sonra Türkiye devrimci
hareketinin yaflad›¤› en büyük imha
sald›r›lar›ndan biriydi. 

12 TTemmuz ss›nav›n›n 
iki aaflamas›
Devrimci hareketin, emperyalizmin
ve oligarflinin bütün flimfleklerini
üzerine çekmifl olmas› bir tesadüf
de¤ildi. 1990’l› y›llar sosyalist ül-
kelerde önemli y›k›mlar›n yafland›-
¤›, birçok örgütün emperyalizmin
önünde diz çökmeye bafllad›¤› y›l-
lard›. Bu y›llarda devrimci hareket,

emperyalizmin sald›r›lar›na boyun
e¤meyece¤ini, sosyalizmi savun-
maya devam edece¤ini ilan etmiflti
ve buna paralel olarak, burjuvazinin
“sosyalizm öldü” sözlerinin karfl›-
s›nda ülkemizde devrim mücadelesi
at›l›ma geçiyor, silahl› mücadele
yükseliyordu. 

ABD ise, sosyalist ülkelerde ya-
flanan y›k›m›n ard›ndan dünyaya
yeniden flekil vermeye giriflmiflti.
Ve böylesi bir dönemde, ABD Dev-
let Baflkan› George Bush, Türkiye
ve Ortado¤u’yla ilgili yeni planlar›-
n› hayata geçirmek için ülkemizi zi-
yarete geliyordu. ‹flte 12 Temmuz
katliam› bu aflamada gerçekleflti.
Oligarfli bir anlamda devrimcilerin
cesetlerini, emperyalizme sadakat›-
n›n kan›t› olarak sundu Bush’a.  

Devrimci hareketin kadrolar› ve
militanlar›, bu büyük sald›r›da düfl-
man›n teslim ol ça¤r›lar›na karfl›,
inançlar›, idealleri u¤runa ölümün
üzerine cesaretle gidip flehit düfltüler.

12 Temmuz, emperyalizmin Or-
tado¤u ve Irak’a yönelik sald›r› ve
emperyalist kuflatmas›na, emperya-
lizmin “yeni dünya düzeni” dayat-
mas›na karfl› devrimcilerin verdi¤i
bir ss››nnaavv oldu. S›nav›n ilk aflamas›,
katliam›n do¤rudan hedefi olan
devrimcilerdi ve onlar›n kurflunlar,
bombalar alt›nda teslim olmay› red-
deden tavr›yla, s›nav›n ilk aflamas›
geçilmiflti. S›nav›n ikinci aflamas›,
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Katliamlar› Derse
Kay›plar› Genifllemeye
Darbeleri At›l›ma 
Yenilgileri Zafere 
Dönüfltüren ‹rade...

KIZILDERE’DEN 
12 TEMMUZ’A;
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Amerika’n›n bu sald›r›s›na, Da-
y›’n›n önderli¤inde devrim ve sos-
yalizmi savunma kararl›l›¤›yla, si-
lahl› mücadelede ›srar çizgisisiyle
karfl›l›k verildi. Devrimci hareket
emperyalist efendilerin, ülkemizde
ellerini kollar›n› sallayarak gezeme-
yeceklerini, emperyalist savafla kar-
fl› ç›kaca¤›n› duyurdu. Amerikan
emperyalizminin planlar›n›n önün-
deki en önemli engellerden biri dev-
rimci hareketti. Bu yüzden de dev-
rim için yola ç›km›fl, emperyalizme
ve oligarfliye kafa tutan, iktidar› he-
defleyen bir örgütün bedel ödemesi
kaç›n›lmazd›. 

“12 Temmuz tekil bir sald›r› de-
¤ildir. Belli bir politikan›n sonucu
ve bir yan›yla da ssaavvaaflfl ggeerrççee¤¤iinniinn
en aç›k haline kavuflmas›d›r.... Su-
surluk’taki devletin halka ve dev-
rimcilere karfl› aç›k savafl›n›n ddöönnee--
mmeeçç nnookkttaallaarr››nnddaann bbiirriiddiirr 12 Tem-
muz. Bu tarih Türkiye devrim tari-
hinde oligarflinin TTüürrkkiiyyee ddeevvrriimmii--
nnee bbiirr ddaahhaa ddiirriillttmmeemmeekk üüzzeerree yyookk
eettmmee ssaalldd››rr››ss››dd››rr.” (Devrimci Sol
Özel Say› 9, Mart 1998)

12 Temmuz, devrimci hareketi
“bir daha aya¤a kalkamayacak fle-
kilde” yok etme sald›r›s›n›n bafllan-
g›c›yd›. Bu katliam sonucunda dev-
rimci hareket, baz› önder kadrolar›-
n›, askeri örgütlenmesinin yöne-
tim kademesini kaybetmifl, çeflit-
li iliflki ve kurumlaflmalar aç›¤a
ç›km›flt›. Ancak 12 Temmuz’u
daha da önemli k›lan ““ssaavvaaflfl ggeerr--
ççee¤¤ii””ni somutlam›fl olmas›yd›.
Verilen flehitler, o gerçe¤i tart›fl-
ma götürmez aç›kl›kta ortaya
koymufltu. Daha öncesinde savafl
gerçe¤ini tüm boyutlar›yla göre-
meyenlerin kimileri, flafl›racak,
korkuya kap›lacakt›. Ama dev-
rimci hareket flaflmayan, zorluk-
lar karfl›s›nda yolundan sapma-
yan bir öönnddeerrllii¤¤ee sahipti. 

‹flte böyle bir önderli¤e sahip ol-
du¤u içindir ki, oligarflinin ve solun
da önemli bir k›sm›n›n art›k dev-
rimci hareketin bir daha belini do¤-
rultamayaca¤›n› öngördü¤ü koflul-
larda, bu süreç o önderli¤in irade-

siyle ad›m ad›m yeni bir at›l›ma dö-
nüfltürüldü. Bunda belirleyici pay
DDaayy››’n›nd›. 

Day› da o kuflatman›n hedefin-
deydi. ‹lkeli, kurall› yaflam›, onu bu
operasyondan kurtarm›flt› ama o da-
ha katliam› ö¤rendi¤i ilk andan iti-
baren, oligarflinin tüm köpekleri,
tüm ölüm mangalar› ‹stanbul’un her
yerinde onu ararken, o çeflitli alan-
lara müdahale etmeye, hareketin bu
badireyi en az zararla ve en do¤ru
derslerle aflmas›n› örgütlüyordu. Si-
yasal olarak karfl› karfl›ya kal›nan
darbenin ne anlama geldi¤ini ortaya
koyup, sürece yön verirken, örgüt-
sel müdahaleleri yap›yor, prati¤i de
örgütlüyordu. 

““DDaayy›› iiflflttee bbuu ddöönneemmddee,, MMaarrkk--
ssiizzmm-- LLeenniinniizzmmddee ››ssrraarr eeddeerreekk,, eemm--
ppeerryyaalliizzmmee vvee oolliiggaarrflfliiyyee kkaarrflfl›› ssii--
llaahhll›› mmüüccaaddeelleeyyii yyüükksseelltteerreekk,, eemm--
ppeerryyaalliizzmmiinn eessttiirrddii¤¤ii kkaarrflfl››--ddeevvrriimm
rrüüzzggaarrllaarr››nn›› tteerrssiinnee ççeevviirreenn ddüünnyyaa
ççaapp››nnddaa bbiirr rrooll ooyynnaamm››flfltt››rr..”” (Dev-
rimci Sol, Nisan 2009, say› 20)

Day› Kongre Belgeleri’nde o sü-
reçte önderli¤e nas›l bir görev düfl-
tü¤ünü flu sözlerle anlat›yordu:
““KKaattlliiaamm››nn nneeddeenn vvee nnaass››ll oolldduu¤¤uu--
nnuu,, nneerreeddeenn bbaaflflllaadd››¤¤››nn›› bbiirr kkeennaarraa
bb››rraakk››pp,, eellddee kkaallaann›› kkoorruummaayyaa,, ssüü--
rraattllee kkaaddrroollaarraa uullaaflflaarraakk öörrggüüttsseell
iilliiflflkkiilleerriinn ddeevvaammll››ll››¤¤››nn›› ssaa¤¤llaammaayyaa
ççaall››flflmmaall››yydd››kk.. DDaahhaass›› mmoorraall bboo--

zzuukklluu¤¤uunnuu eenn--

ggeelllleeyyeerreekk,, ppaannii¤¤ee mmeeyyddaann vveerrmmee--
mmeelliiyyddiikk..””

Savafl çok yönlüydü, maddi ve
manevi, örgütsel ve ideolojik, tüm
görevlerin ayn› anda alt›ndan kal-
k›lmal›yd›. 12 Temmuz’u aflmak,
bunu baflarabilmekle mümkündü. 

“12 Temmuz katliam›na karfl›
elimizde sa¤lam kalan ... güçlerle
belirli bir mmiissiilllleemmee yyaappaarrkkeenn... Ev,
büro, herhangi bir yay›n ç›kartmak
için bile eenn kküüççüükk bbiirr oollaannaakk nneerree--
ddeeyyssee kkaallmmaamm››flfltt››. Tüm bunlar› ye-
niden sa¤lamak halletmemiz gere-
ken aacciill bbiirr ssoorruunndduu..”

‹flte Day› illegalite koflullar›nda
hemen hiçbir olana¤›n kalmad›¤›
koflullarda devrimci hareketi yeni-
den örgütlerken, ad›m ad›m darbe-
leri at›l›mlara, yenilgilere zaferlere
dönüfltüren devrimci iradenin yeni
ve görkemli bir örne¤ini yaratmak-
tayd›. 

DDeevvrriimmiinn iirraaddeessiinnii 
ssoommuuttllaayyaann iikkii bbiillddiirrii

Devrimci hareket ad›na yap›lan
““FFAAfifi‹‹ZZMM KKAATTLL‹‹AAMMLLAARRLLAA
KKEENNDD‹‹ SSOONNUUNNUU HHAAZZIIRRLLII--
YYOORR” bafll›kl› ilk aç›klamayla, kat-
liam halka ve kadrolara tüm aç›kl›-
¤›yla anlat›l›yor, kararl›l›kla savafl-
maya devam edilece¤i ilan ediliyor-
du. Aç›klamada; “yoldafllar›m›z›n
do¤rudan katledilmesi, iktidar›n bu
politikay› giderek t›rmand›raca¤›-
n›n aç›k iflaretidir. FFaarrkkll›› zzaammaann--
llaarrddaa vvee bbiiççiimmlleerrddee yyeennii kkaattlliiaammllaa--
rr››nn,, kkoonnttrrggeerriillllaa eeyylleemmlleerriinniinn,, pprroo--
vvookkaassyyoonnllaarr››nn ggüünnddeemmee ggeellmmeessii
kkiimmssee iiççiinn flflaaflfl››rrtt››cc›› oollmmaammaall››dd››rr..””
denilerek savafl gerçe¤inin alt› çizi-
liyordu. 

Önderlik “bu politikan›n orijinal
bir yan› yoktur” diyordu. Bu politi-
ka dünyan›n pek çok ülkesinde em-
peryalizm taraf›ndan devrimci güç-
leri bo¤mak ve pasifize etmek için
gündeme getirilmiflti. Emperyaliz-
min bu politikas›n›n karfl›s›na konu-
lacak tek fley ise, ddeevvrriimmccii iirraa--
ddee’ydi. 12 Temmuz sonras›nda dev-
rimci harekette ne bir y›lg›nl›k, ne
de bir yenilgi psikolojisi vard›. Ön-
derlik katliam›n hemen arkas›ndan

Say›: 187 2712 TEMMUZ

SSttrraatteejjiikk
ççiizzggiiddee ››ssrraarr,,
ddaarrbbeelleerrii
aatt››ll››mmllaarraa,,
yyeenniillggiilleerrii
zzaaffeerrlleerree
ddöönnüüflflttüürr--
mmeenniinn vvaazz--
ggeeççiillmmeezz kkoo--
flfluullllaarr››nnddaann

bbiirriiddiirr.. IIssrraarr eeddeemmeeyyeenn,,
oolliiggaarrflfliinniinn bbaasskk››ss››,, tteerröörrüü
kkaarrflfl››ss››nnddaa,, yyeenniillggiilleerr,, kkaayy››pp--
llaarr kkaarrflfl››ss››nnddaa ssttrraatteejjiikk ççiizzggii--
ssiinnii tteerrkkeeddeennlleerr,, yyeenniillggiilleerrii
zzaaffeerrlleerree ddöönnüüflflttüürreemmeezzlleerr..



süreci tahlil ederken, devrimci
stratejide kararl›l›¤› ifade ediyor-
du: ““SSaavvaaflfl oolliiggaarrflflii iillee hhaallkk aarraa--
ss››nnddaadd››rr...... E¤er iktidar›n herkesi
korkutup sindirmesini engelle-
mek istiyorsak, ssiillaahhaa ssaarr››ll››pp
kkaarrflfl››ll››kk vveerrmmeekk zzoorruunnddaayy››zz.. BBuu
bbiizziimm ddee¤¤iill,, oolliiggaarrflfliinniinn bbiizzee ddaa--
yyaatttt››¤¤›› bbiirr tteerrcciihhttiirr..”” 

Savafl›n do¤as› gere¤i devrimci
hareketin önüne farkl› farkl› engel-
ler ç›ksa ve daha nice katliamlar ya-
flansa da stratejik çizgide ›srar edil-
di. SSttrraatteejjiikk ççiizzggiiddee ››ssrraarr,, darbele-
ri at›l›mlara, yenilgileri zaferlere
dönüfltürmenin vazgeçilmez koflul-
lar›ndan biridir. Israr edemeyen, oli-
garflinin bask›s›, terörü karfl›s›nda,
yenilgiler, kay›plar karfl›s›nda stra-
tejik çizgisini terkedenler, yenilgile-
ri zaferlere dönüfltüremezler.

‹lk aç›klaman›n ard›ndan ““1122
TTEEMMMMUUZZ IIfifiII⁄⁄IINNDDAA SSAAVVAAfifi,,
DDÜÜfifiMMAANN VVEE DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹ MMÜÜ--
CCAADDEELLEE”” bafll›kl› daha kapsaml›
bir aç›klama yap›ld›. Bu aç›klama
12 Temmuz’u son derece cüretli bir
aç›kl›kla de¤erlendiriyor, oradan ç›-
kar›lmas› gereken ddeerrsslleerrii tüm
aç›kl›¤›yla kadrolar›n, taraftarlar›n
önüne seriyordu. 

Her iki aç›klama da bir öönnddeerrllii--
¤¤iinn,, hhaallkkaa vvee kkaaddrroollaarraa kkaarrflfl››
aaçç››kkll››¤¤››nn››,, kkaarraarrll››ll››¤¤››nn››,, iirraaddiillii¤¤ii--
nnii,, ddeevvrriimm hheeddeeffiinnddeekkii ››ssrraarr››nn››
ççookk ssoommuutt oollaarraakk yyaannss››ttaann ttaarriihh--
sseell bbeellggeelleerrddii.. Bu aç›klamada 12
Temmuz operasyonunun nedenleri
flöyle anlat›l›yordu: “Yoldafllar›m›-
z›n canlar›n›, ömürlerini ortaya
koyduklar› mücadelelerinde, bu
soylu kavgay› omuzlarken, yyaapptt››kk--
llaarr›› hhaattaallaarr nnee yyaazz››kk kkii 1122 TTeemm--
mmuuzz’’uu yyaarraattmm››flfltt››rr..””

Bu tesbiti yapan önderlik, bunun
devam›nda, ezilenlerin yüzlerce y›l-
l›k yenilgilerinden ç›kar›lan tarihsel
dersleri, çarp›c› bir biçimde özetli-
yordu: “Bir devrimci örgüt için ha-
talar›n, al›nan darbelerin... geride
kalan kadrolarca ... bilince ç›kar›l-
mas›yla; hatalar›n temelindeki
olumsuzluklar›n, devrimci ee¤¤iittiimmiinn
kkeennddiinnii yyeenniilleemmeenniinn vvee aaflflmmaann››nn
vvaazzggeeççiillmmeezz ddeerrsslleerriinnee ddöönnüüflflttüürrüüll--
mmeessiiyyllee, ddaahhaa ggüüççllüü aatt››ll››mmllaarr›› be-

raberinde getirece¤i bir gerçektir.
Böylece ddaarrbbeelleerr zzaammaannllaa zzaaffeerree,
siyasi tutars›zl›klar siyasi olgunlu-
¤a, yetkinli¤e ve nihayet kadrosal
kay›plar yyüüzzlleerrccee--bbiinnlleerrccee yyeennii
kkaaddrroonnuunn iilleerrii ff››rrllaammaass››yyllaa örgüt-
sel genifllemeye dönüflebilmifltir. BBiirr
ddeevvrriimm vvee ssaavvaaflfl öörrggüüttüünnüü yyeenniillmmeezz
kk››llaann flfleeyy oonnuunn ‘‘uuzzuunn,, ddoollaammbbaaççll››
vvee ssaarrpp yyooll’’ ddaa aalldd››¤¤›› bbuu ddaarrbbeelleerr
kkaarrflfl››ss››nnddaa,, kkaaddrroollaarr››nn››nn,, ssaavvaaflflçç››--
llaarr››nn››nn,, bbuunnddaann ddeerrss çç››kkaarrttmmaa vvee
bbiirr ddaahhaa bbuunnllaarr›› yyiinneelleemmeemmee kkoo--
nnuussuunnddaakkii cciiddddiiyyeettii,, ttuuttaarrll››ll››¤¤›› vvee

ssoorruummlluulluu¤¤uudduurr..””
Önderlik disiplin kurallar›na uy-

man›n önemini hat›rlat›yor, tüm
kadrolar› eski al›flkanl›klar› ve ya-
flam tarz›n› de¤ifltirmeye ve kendini
yenilemeye ça¤›r›yordu. 

12 Temmuz’dan ç›kart›lan ders-
ler ›fl›¤›nda kadrolar e¤itimden ge-
çirilerek yenileniyor, düflman› daha
iyi tan›mas› sa¤lan›yordu. ‹ç düfl-
man ve d›fl düflmanla mücadelede
baflar›l› olabilmek için yaln›zca iyi
bir savaflc› olmak yetmez, “iyi stra-
tejistler, iyi taktisyenler de olmal›-
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‘Biz 
Varsak,
Devrimci
Sol Var’

Niyazi Ayd›n’›n sözüydü as›l olarak: “Ben varsam Devrimci Sol
var”. Fakat, bu söz, o zor dönemde devrimci hareketi yeniden
yaratan tüm kadrolar›n, militanlar›n, taraftarlar›n fliar› olmufltu.

Hayat›n her alan›nda hareket adeta yeniden yarat›l›yordu. Kimse
“d›fltan” birfley beklemek durumunda de¤ildi. Derneklerde, okul-

larda, askeri alanda, her yerde, herfley o alandakilerin iradesi,
eme¤i ve özverisiyle yarat›lacakt›. Tek kifli miydiler orada; yine

öyle olacakt›. Tek kifliyle örgüt yarat›lacakt› orada... 

Onlar öyle yapm›fllard›. Bir ço¤u tutsakl›ktan d›flar›ya ç›kt›klar›n-
da, onlara sunulan haz›r örgütlenmeler, haz›r birimler, haz›r ku-

rumlaflmalar yoktu... Ama yaratt›lar, varettiler. 

Baflta hareketin tüm sorumlulu¤unu üstlenen Niyazi Ayd›n ol-
mak üzere, At›l›m’›n emekçisi, kurmay› ve neferi olan o devdim-
cilerin hemen hepsi, ““tteekk bbaaflfl››nnaa öörrggüütt oollmmaakk”” anlay›fl›n›n birer
temsilcisi gibiydiler... Randevular›na giderken açl›ktan bay›lan
onlard›, vücutlar›ndaki yaralarla, yaralar›ndan kanlar akarak
sokaklarda dolafl›p örgütlülü¤ü toparlamaya çal›flan onlard›...
Aylarca kald›klar› bodrumlardan d›flar› ç›kmadan sab›rla halk

düflmanlar›na karfl› “arma¤anlar” haz›rlayanlar onlard›... 

Asl›nda bir aç›dan bakt›klar›nda yapt›klar› çok da ‘ola¤anüstü’
de¤ildi; haz›rlopçuluk, devrimcili¤in özüne tersti, tembellik,

bananecilik, sorumluluktan kaçmak, devrimcili¤in ruhuna tersti,
onlar, sadece ve sadece devrimcili¤in en yal›n gereklerini, en

yal›n biçimde yerine getiriyorlard›. Onlar› birer kahraman yapan,
onlar› at›l›m›n mimarlar› yapan da buydu. 

12 Temmuz flehitleri, bize, sadece bombalar, kurflunlar alt›nda
direnmeyi de¤il, yokluklar, zorluklar içinde varetmeyi, yaratmay›

da miras b›rakt›lar... Bu yüzdendir ki, 12 Temmuz’un miras›n›
özetlerken; “YYoollddaaflflllaarr BBiizzii AAflfl››nn”›n, “BBiizzee ÖÖllüümm YYookk”un yan›na,
“BBiizz vvaarrssaakk ddeevvrriimmccii hhaarreekkeett ddee vvaarrdd››rr” sözünü de eklemeliyiz. 



y›z” deniliyordu. Devrimcilerin
iç düflmanlar› küçük-burjuva za-
aflar› ve eksikleriydi, bu düflma-
na karfl› savaflda sürekli olma-
l›yd›; 12 Temmuz’un iflte bu
noktada bize söyledi¤ini önder-
lik flöyle özetlemiflti o zaman:
“Temmuz katliam›n›n esas ola-
rak kendi hatalar›m›zdan kaynak-
l›¤›n› düflünürsek, katledilen sa-
vaflç›lar›m›z›n bize verdikleri en
önemli mesaj fludur: YYOOLLDDAAfifi--
LLAARR BB‹‹ZZ‹‹ AAfifiIINN.” 

Yoldafllar bizi afl›n! 

‹flte bu, darbeleri at›l›mlara,
yenilgileri zaferlere dönüfltüren
iradenin büyük öneme sahip for-
müllerinden biriydi. 

Önderlik tüm kadrolar› bu bi-
linç ve ruhla yeniden donat›yor-
du. Savafltan zaferlerle ç›kmak
kendini yenilemekle mümkün
olabilecekti. 

12 Temmuz ayn› zamanda
düflman kuflatmas› alt›nda tteesslliimm
oollmmaammaakk, inançlar› u¤runa ööllüü--
mmüü ggöözzee aallmmaakk ve ssaarrss››llmmaazz bbiirr
iirraaddeeddiirr. 12 Temmuz flehitleri,
sosyalizme ihanetlerin yafland›¤› bir
dönemde Marksizm-Leninizmin
bayra¤›n› dalgaland›rma onuruna
sahip oldular. T›pk› K›z›ldere’de ol-
du¤u gibi, darbeleri zaferlere dönüfl-
türmenin maddi zemini, bizzat ora-
da, teslim olmaktansa ölme kararl›l›-
¤›n› gösterenler taraf›ndan haz›rlan-
m›flt›. 

Hareketin aç›klamas›nda flöyle
deniyordu: “Gerçek anlam›yla za-
fer ve yenilgi, düflman›n iradesini
kabul edip etmemede dü¤ümlenir.
Savaflta iki irade çat›fl›r. YYeenniillggii vvee
zzaaffeerr,, bbuu iikkii iirraaddeenniinn hhaannggiissiinniinn
üüssttüünn ggeellddii¤¤iiyyllee bbeelliirrlleenniirr. ” diyor-
du. Düflman devrimcileri katletmifl
ama zafer kazanamam›flt›. ““ZZaaffeerr,,
ddüüflflmmaannaa bbooyyuunn ee¤¤mmeemmeekk--vvee bbööyy--
lleessii aannllaarrddaa--ddüüflflmmaann iirraaddeessiinnii kkaa--
bbuull eettmmeemmeekkttiirr.. 12 Temmuz siyasi
zafer yolu olmal›d›r. Bu ise mücade-
leyi dersler ›fl›¤›nda yükseltmekten
geçiyor. Siyasi zafer Devrimci Sol
savaflç›lar›n›n bu gerçekle donan-
mas›yla olacakt›r ve bbiizz bbuunnuu bbaaflflaa--
rraaccaa¤¤››zz..”

12 Temmuz önderli¤in bu karar-
l›l›¤› ve iradesi sayesinde siyasi bir
zafere dönüfltürüldü. 12 Temmuz
böyle bir bak›fl aç›s›yla ele al›nd›¤›
için tarihe kararl›l›¤›n ve yenilmez-
li¤in ifadesi olarak ““BBiizzee ööllüümm
yyookk”” sözünü kazand›rd›. 12 Tem-
muz’un tarihe arma¤anlar›ndan biri
de YYoollddaaflflllaarr BBiizzii AAflfl››nn oldu. 12
Temmuz’un ard›ndan formüle edi-
len “Yoldafllar bizi afl›n” ça¤r›s›, ifl-
te bu iradenin ifadesiydi.

Önderlik, ““kkeennddii hhaattaa vvee eekkssiikk--
llii¤¤iimmiizziinn ssoonnuuccuu oorrttaayyaa çç››kkaann dduu--
rruummuu ddee¤¤iiflflttiirrmmee ggöörreevvii ddee bbiizziimm--
ddii”” diyerek hareketi yeniden flekil-
lendiriyordu.

Oligarfli 12 Temmuz katliam›yla
istedi¤i sonuca ulaflamad›, aksine
bu katliam ddaahhaa bbüüyyüükk bbiirr ssaavvaaflfl››
ddoo¤¤uurrdduu.. Devrimci Hareket, bütün
imha ve devrimcileri teslim alma
operasyonlar›na ra¤men asla düfl-
manla uzlaflmad›. Eskiyip, çürüyeni
atmakta teredüt etmedi, hatalardan,
zaaflardan ders ç›kartarak, olum-
suzluklar› e¤itime dönüfltürerek bu
süreçten baflar›yla ç›kmas›n› bildi.

Daha büyük bir cüret ve savaflma
kararl›l›¤›yla mücadeleyi yeni
kadrolar omuzlad›. 

H›zla toparlanman›n sa¤lana-
bildi¤i o günleri Day›, Kongre
Belgeleri’nde flöyle anlat›yordu: 

“... Devrimci Sol 12 Temmuz
öncesinden daha ggüüççllüüyyddüü. Çok
önemli önder kadrolar›n› savafl-
ç›lar›n› kaybetmiflti ama onlar›n
yerlerini de doldurarak ssaavvaaflfl››
ddaahhaa ddaa yyüükksseellttmmee yyeetteennee¤¤iinnii de
gösterebilmiflti.”

(...) Bu dönem hareketimizin
tarihinde, çok büyük derslerle
dolu, hheeppiimmiizzii ee¤¤iitteenn, y›llar ala-
bilecek deney ve tecrübeleri, k›sa
bir zaman kesitine s›¤d›rarak ö¤-
reten, herkesi bir parça daha ol-
gunlaflt›ran, düflmana karfl› kini-
mizi, öfkemizi bileyen, kendimize
çok daha güvenmemizi, ›srarla
kkeennddiimmiizzii yyeenniilleemmeemmiizz gerekti¤i-
ni ö¤rendi¤imiz bir süreç olmufl-
tur.” (Kongre Belgeleri 1, syf.
161, 246)

12 Temmuz’un üzerinden ge-
çen 18 y›l boyunca devrimci hare-

ket daha nice katliamla, imha sald›r›-
s›yla karfl› karfl›ya kald›. Bunlar›n
hepsi yine ayn› anlay›flla ayn› tarih-
sel bilinç ve ayn› önderlikle 12 Tem-
muz’daki B‹ZE ÖLÜM YOK fliar›,
16-17 Nisan’da BAYRA⁄IMIZ ÜL-
KEN‹N HER TARAFINDA DAL-
GALANACAK’a, Büyük Direnifl’te
“KAHRAMANLA ÖLMEZ HALK
YEN‹LMEZ”e dönüfltü. 

Dünyan›n hiçbir yerinde devrim
mücadelesi bedel ödemeyi göze al-
madan hedefine ulaflmam›flt›r. Dev-
rim iddias›n› sürdürmek, sosyalizmi
savunmak, gerekti¤inde 12 Tem-
muz’dan daha büyük bedelleri göze
almakt›r. Her koflulda iddias›n› sür-
dürmektir; yenilgileri zaferlere, dar-
beleri at›l›mlara dönüflktürmek an-
cak böyle mümkün olur. 12 Tem-
muz direnifli Day›’n›n önderli¤inde
halk›n kurtuluflunun savaflmaktan
geçti¤ini, savaflmak için de sa¤lam
bir idelojiye, iktidar hedefine, cüre-
te ve kararl›l›¤a sahip olmak gerek-
ti¤ini ö¤reten bir miras olarak tarihe
geçti.

Say›: 187 2912 TEMMUZ

““GGeerrççeekk
aannllaamm››yyllaa

zzaaffeerr vvee
yyeenniillggii,,

ddüüflflmmaann››nn
iirraaddeessiinnii
kkaabbuull eeddiipp
eettmmeemmeeddee

ddüü¤¤üümmlleenniirr.. ZZaaffeerr,, ddüüflflmmaannaa
bbooyyuunn ee¤¤mmeemmeekk vvee bbööyylleessii
aannllaarrddaa ddüüflflmmaann iirraaddeessiinnii kkaabbuull
eettmmeemmeekkttiirr.. 1122 tteemmmmuuzz ssiiyyaassii zzaaffeerr
yyoolluu  oollmmaall››dd››rr.. BBuu iissee
mmüüccaaddeelleeyyii ddeerrsslleerr ››flfl››¤¤››nnddaa
yyüükksseellttmmeekktteenn ggeeççiiyyoorr.. ...... vvee bbiizz
bbuunnuu bbaaflflaarraaccaa¤¤››zz..”” 



1122 TTeemmmmuuzz 11999911’de faflizmin
cellatlar› ‹stanbul Dikilitafl, Niflan-
tafl›, Balmumcu ve Yeni Levent’te,
üç iflyeri ve bir evi kuflatt›lar. NNiiyyaa--
zzii AAyydd››nn,, ÖÖmmeerr CCooflflkkuunn››rrmmaakk,,
YYüücceell fifiiimmflfleekk,, ‹‹bbrraahhiimm ‹‹llççii,, ‹‹bbrraa--
hhiimm EErrddoo¤¤aann,, NNaazzmmii
TTüürrkkccaann,, BBiillaall KKaarraakkaa--
yyaa,, HHaassaann EElliiuuyygguunn,, ZZeeyy--
nneepp EEddaa BBeerrkk,, CCaavviitt ÖÖzz--
kkaayyaa bulunduklar› üslerde
katledildiler.. Ayn› sald›r›-
n›n devam› olarak 14 Tem-
muz’da Ankara’da FFiinnttöözz
DDiikkmmee,, BBuulluutthhaann KKaann--
ggaallggiill katledildi. 

Niyazi AYDIN
1950’de Dersim’de do¤du. 70'li y›lla-
r›n bafl›nda kat›ld› mücadeleye. Dev-
rimci Hareketin kuruluflunda önder
kadrolardan biri olarak yer ald›.
1981’de tutsak düfltü. ‹flkencede ve
tutsakl›kta örnek tav›r ald›. 1985'te
tutsakl›¤› sona erdi¤inde mücadeleyi
aya¤a kald›ranlardan biri olarak gö-

revine devam etti. 12 Temmuz’da katledildi-
¤inde Merkez Komite üyesiydi.

‹brahim ERDO⁄AN
1950’de Sivas’ta do¤du. 1969'da THKP-

C'nin iflçi kesimindeki bir sem-
patizan› olarak mücadeleye ka-
t›ld›. Devrimci ‹flçi Hareketi'nin
yarat›lmas›nda görev ald›. 12
Eylül sonras›nda tutsak düfltü.
Tutsakl›kta 1984 Ölüm Orucu
eyleminde yer ald›. 90'da ger-
çeklefltirilen bir firar eyleminde

özgürlü¤üne kavufltuktan sonra K›r Ge-
rillas› sorumlulu¤una atand›. K›ra gitme ha-

z›rl›klar› s›ras›nda flehit düfltü.

‹brahim ‹LÇ‹
1957 do¤umludur. 1974'den itibaren
gençli¤in mücadelesinde yer ald›.
77'de Befliktafl'ta bir eylemde tutsak
düfltü. 84'te Ölüm Orucu direniflinde

gönüllülerden biriydi. Tutsakl›¤› sona erdi¤inde
tereddütsüz mücadeleye kofltu. Devrimci ‹flçi
Hareketi sorumlulu¤unu üstlendi. Bu göre-
vini sürdürürken flehit düfltü.

Cavit ÖZKAYA
1958 do¤umludur. 1975'de ‹stan-
bul'da Dev-Genç saflar›nda örgütlü
mücadeleye kat›ld›. Daha sonra Ka-
radeniz bölgesinde görevlendirildi.
83 bafllar›nda tutsak düfltü. 88'de
tahliye olduktan sonra SDB'lerin
yeniden oluflturulmas›nda büyük
eme¤i geçti. Askeri Komite Üye-
si olarak görevini sürdürdü. 

Hasan EL‹UYGUN
1962 do¤umlu. Dev-
rimci mücadeleye lise
y›llar›nda kat›ld›.
81'de tutsak düfltü. 8
y›l sonra d›flar› ç›kt›
ancak 88'de bir ka-
mulaflt›rma eyleminde
yine tutsak düfltü.
1990'da özgürlü¤üne
kavufltu¤unda Akdeniz Bölge Komitesine
atand›. Daha sonra Askeri Komite üyesi
olarak mücadelesini sürdürdü. 

Nazmi TÜRKCAN
1964 do¤umludur. Liseli
Dev-Genç içerisinde geliflti.
12 Eylül sonras›nda tutsak
düfltü. 83'de tutsakl›¤›n›n ar-
d›ndan ‹stanbul gençli¤inin
örgütlenmesinde görevler al-
d›. 88'de tekrar tutsak düfltü.
1990'da tahliye olduktan

sonra Ege bölgesinde sorumluluklar üstlendi.
Daha sonra Askeri
Komite üyesi oldu. 

Bilal KARAKAYA
1962 do¤umludur. 80
öncesinde anti-faflist
mücadeleye kat›ld›.

Cunta döneminde tutsak düfltü. 12 Eylül zin-
danlar›nda direndi. Tahliye oldu¤unda yeri yi-
ne mücadele oldu. Y›llarca bir atölyede bomba-
larla yat›p kalkt›. fiehit düflünceye kadar bir
devrimci gibi yaflad› ve öyle ölümsüzleflti. 

Zeynep Eda BERK
1964 do¤umludur. ‹TÜ ‹nflaat Fa-
kültesi’nde Dev-Genç'li olarak çal›fl-
t›. Ö¤renimini yar›da b›rakarak pro-
fesyonel devrimcili¤e ad›m›n› att›.
Ard›ndan bir askeri büronun kurum-
laflmas›nda görev ald›. 

Yücel fi‹MfiEK
1967 do¤umludur. 12 Eylül sonras›
devrimci gençlik hareketi içerisinde
yetiflti. ‹TÜ gençli¤inin önderlerin-
den biri oldu. ‹nflaat Mühendisleri
Odas›’nda devrimci faaliyetlerini
sürdürdü. Son olarak örgüt kuryeli-
¤i görevini üstlendi. 

Ömer COfiKUNIRMAK
1960 do¤umludur. 12 Eylül sonras›
gençlik hareketi içinde yetiflti. Okul
sonras› mühendis odalar›nda dev-
rimci faaliyetlerini sürdürdü. 1989
yaz›nda yeralt› yaflam›na geçti. Bü-
ro örgütlenmesi ve çeflitli teknik ko-
nular›n gelifltirilmesinde sorumluluk
ald›. 

Fintöz D‹KME 
Buluthan KANGALG‹L
14 Temmuz 1991’de Anka-

ra’da direnerek flehit düfltüler.
Fintöz, 1978’de Liseli DEV-

GENÇ’liydi. 12 Eylül sonras›nda bir
süre yurtd›fl›nda örgütlü mücadele
içinde oldu. Daha sonra ülkesine dö-
nerek kavgan›n ortas›nda yerald›. 

Buluthan, 80 sonras› DEV-
GENÇ örgütlenmesine kat›ld›. Genç-
li¤in militan önderlerinden biri ol-
du. Adalet için mücadele içinde
ölümsüzleflti. 
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At›l›m’›n kurmaylar› 
ve neferleriydiler...



“Asker politikadan elini çekme-
lidir. ”

Böyle bir cümleyi okudu¤unuz-
da akl›n›za ilk gelen nedir? 

Bir çok insan, bunun, mesela la-
iklik-fleriatç›l›k veya Genelkurmay-
AKP çekiflmesinde verilen yeni bir
demeç oldu¤unu düflünür. Çünkü bu
istek, bugüne kadar ço¤unlukla ya
bu vesileyle dile getirilmifl, ya da
“cuntalara” görünürde karfl› ç›kan
burjuva kesimler taraf›ndan ileri sü-
rülmüfltür. 

Fakat yukar›da aktard›¤›m›z
cümle, bir bildirinin bafll›¤›d›r ve
bildirinin alt›ndaki imza da EEMMEEKK
PPaarrttiissii GGeenneell MMeerrkkeezzii’ne aittir. 

*

EMEP bu aç›klamay›, genelkur-
may’a ait oldu¤u iddia edilen ““‹‹rrttii--
ccaa iillee MMüüccaaddeellee EEyylleemm PPllaann››”” adl›
belge üzerine yapt›. 17 Haziran
2009 tarihli aç›klamada, ‘Asker poli-
tikadan elini çekmelidir’ bafll›¤› al-
t›nda flöyle deniyordu:

“... yeni and›ç›n arkas›ndaki s›r
perdesi biran önce kald›r›lmal›,
gerçekler halka aç›klanmal›d›r. So-
rumlular ortaya ç›kart›larak yarg›-
lanmal›, aasskkeerriinn ppoolliittiikk yyaaflflaammaa
mmüüddaahhaalleessii son bulmal›d›r.” 

TSK’n›n konumuna dair böyle
bir talepte bulunmak, ülkemiz ger-
çe¤ini ve faflizmin flekilleniflini kav-
ramamakt›r. Herfleyden önce ülke-
mizde ve hemen tüm yeni-sömürge-
lerde ordu sadece “askeri” bir ku-
rum konumunda de¤ildir. Faflizmin
yukar›dan afla¤›ya kurumlaflt›r›lma-
s›na ba¤l› olarak, faflizmin en temel
dayana¤› olan ordu, sistem içinde
özel bir konum sahibi olmufltur. 

Ülkemizdeki faflizm, bilindi¤i
gibi klasik Hitler, Mussolini faflizm-
lerinden farkl›d›r. Klasik faflizm,
afla¤›dan yukar›ya iktidar olmufltur.
Bizim gibi ülkeerde ise, faflizm, yu-
kar›dan afla¤›ya hakim k›l›nm›flt›r.
Bu faflizmin bu türünde (Sömürge
tipi faflizm) faflizmin en temel daya-
na¤› ordudur. Ordunun ülkemizdeki
yerini belirleyen en temel olgular-
dan biri bu, bir di¤eri ise, Kurtulufl

savafl›ndan bu yana süregelen gele-
neksel yap›d›r. 

Böyle oludu¤u içindir ki, ülke-
mizde ordunun “politika yapmama-
s›”n›n mümkün olabilece¤ini dü-
flünmek de, kitlelere bunu düflün-
dürtmek de, politik olarak bir yan›l-
g›d›r. ‹kincisi, oligarflinin biçimsel
olarak böyle bir görünüm vermesini
“demokratik” bir geliflme olarak de-
¤erlendirmek ve öyle sunmak da,
bir baflka büyük yanl›flt›r.

Ordu kimi zaman aç›k müdaha-
lelerle ccuunnttaallaarr yaparak, kimi za-
manda öörrttüüllüü mmüüddaahhaalleelleerrllee, an-
d›çlarla, ama bunlar›n da ötesinde,
sistem içindeki resmi ve fiili varl›-
¤›yla ülke yönetiminin, baflka de-
yiflle politikan›n içindedir.

Faflizme göre oluflan bu flekille-
nifle ilerici, devrimci, demokrat her-
kes karfl› ç›kmal›d›r. Fakat bu karfl›
ç›k›fl nas›l, hangi zeminde olacak-
t›r? ‹lerici güçler aç›s›ndan önemli
bir sorun da budur. 

EMEP bu karfl› ç›k›fl› “Asker po-
litikadan elini çekmelidir. ” talebiyle
formüle ediyor. Oysa bu, ülkemiz-
deki ordunun konumuna burjuva
bak›fl aç›s›ndan yap›lan bir itirazd›r  

*

EMEP’e göre askerler politika
yapmamal›d›r. O halde önümüze
gelen sorular flunlard›r: PPoolliittiikkaa nnee--
ddiirr?? PPoolliittiikkaa kkiimmiinn iiflfliiddiirr?? AAsskkeerr
ppoolliittiikkaann››nn dd››flfl››nnddaa mm›› oollmmaall››dd››rr?? 

Bu sorulara ddeevvrriimmcciilleerrllee,, bbuurr--
jjuuvvaazziinniinn verdi¤i cevaplar farkl›d›r.
Politika yapmak, ülkenin yönetimi-
ne, halk›n bugününün ve gelece¤i-
nin belirlenmesine, üretimden tüke-
time, hukuktan kültüre, neyin nas›l
flekillendirilece¤ine kat›lmakt›r.
Baflka bir deyiflle, politika, devletin,
toplumun nas›l flekillenece¤ini be-
lirleme iflidir. 

Oligarfli halk›n politikleflmesini
istememekle, asl›nda halk›n devlet
ifllerine kar›flmas›n›, yönetimde söz
sahibi olmas›na karfl› ç›kmaktad›r. 

Burjuvazi, ayn› mant›¤›n devam›
olarak ordunun da politikan›n d›fl›n-

da kalmas› ister. Esas olarak, burju-
vazinin talimatlar›n› sorgulamadan
uygulayacak, asalak, sadece halkla-
r›n kan›n› dökmeye flartlanm›fl ve
emperyalizmin ç›karlar›na göre ha-
reket edecek bir ordu isterler. Nite-
kim, emperyalist ülkelerde ordu
esas olarak böyledir. Bu flekillenifl
içinde, milyonlarca subay, astsubay
ve asker, politikan›n -yani ülkenin
ve halk›n kaderinin belirlenmesi-
nin- d›fl›nda tutulur, onlar›n iradele-
ri yok say›l›r, söz ve karar haklar›
gasbedilir. 

“Ordu siyasetin d›fl›nda kalma-
l›” anlay›fl›, askerlerin burjuva poli-
tikac›lar›n emirlerine kay›ts›z flart-
s›z uymas›n› amaçlar. 

Bu anlamdad›r ki, EMEP’in
yapt›¤› ça¤r›, bbuurrjjuuvvaazziinniinn bbaakk››flfl
aaçç››ss››yyllaa flfleekkiilllleennmmiiflfl bir politikad›r. 

*

Burjuvazinin aappoolliittiikklleeflflttiirrmmee
politikalar›, esas olarak politikay›
““pprrooffeessyyoonneell”” olarak politikayla
u¤raflan kesimlerin ifli sayar. Bunun
d›fl›nda genifl kesimler için ise, poli-
tikay›, seçimden seçime oy verme-
ye indirger. Politikan›n sadece ve
sadece “parlamentoda” yap›laca¤›n›
söyler. 

Burjuvazi diyor ki; ordu politi-
kaya kar›flmas›n, bununla kalmay›p
devam ediyor; sendikalar politikaya
kar›flmas›n, okullar, üniversiteler
politikaya kar›flmas›n. Kooperatif-
ler politika yapmas›n.. devam edi-
yor, sendikalarda politika yap›lma-
s›n, k›fllalarda politika yap›lmas›n,
okullarda yap›lmas›n, politika sade-
ce parlamentoda yap›l›r... Bu, politi-
kay› dar, profesyonel bir kesimin ifli
olarak gören bak›fl aç›s›n›n tezahü-
rüdür. Ve öözzüü fludur ki; burjuvazi
kendisi d›fl›nda kimseye politika
yapma hakk› tan›mak istemiyor.  

Peki EMEP ne diyor?

“Asker politikadan elini çekme-
lidir!” ça¤r›s› yapan EMEP, anlay›fl
olarak “sendikalar politikadan elini
çekmelidir!”, “üniversiteler politi-
kadan elini çekmelidir!” dayatma-
lar›na nas›l, neye göre karfl› ç›ka-

Say›: 187 31EMEP

Reformizmin Burjuva ‹deolojisine Teslim Oluflu



cak? “Politika yapma” konusuna
burjuvazinin bak›fl aç›s›ndan bak-
mak, apolitiklefltirme sald›r›s› karfl›-
s›nda kendini politik olarak güçsüz-
lefltirmek demektir. O nedenle de
devrimciler konuyu bu noktadan
tart›flmazlar.

Bu elefltirinin karfl›s›na “peki
TSK politika m› yaps›n?” diye ç›k-
mak ise, ddeemmaaggoojjiikk bir karfl› ç›k›fl-
t›r. Sorun, faflist bir ordunun politi-
ka yapmas›n› savunmak de¤ildir.
Sorun, birincisi, ülke gerçe¤ini, or-
dunun misyonunu yanl›fl tesbit et-
mek, ikincisi, burjuvazinin s›n›rlar›-
n› ve üslubunu benimsemektedir. 

OOrrdduu,, oolliiggaarrflfliinniinn bbiirr ppaarrççaass››--
dd››rr.. Genelkurmay ve emrindeki or-
du, emperyalizmin ve oligarflinin
s›rt›n› yaslad›¤› en temel, en güve-
nilir kurumdur. TSK, emperyaliz-
min ggiizzllii iiflflggaalliinniinn oorrdduussuudduurr.. VVee
bbuunnuunn bbiirr ssoonnuuccuu oollaarraakk ddaa,, ge-
rek MGK gibi kurumlar arac›l›¤›y-
la, gerekse de fiili konumu itibar›y-
la, devletin yönetiminde her zaman
önemli ve ço¤u kez belirleyici ko-
numda olmufltur. 

As›l sorun ordunun politika ya-
p›p yapmamas› de¤il, oorrdduunnuunn

hhaannggii ppoolliittiikkaann››nn uuyygguullaayy››cc››ss›› ol-
du¤udur. TSK ve Genelkurmay, em-
peryalizmin ve oligarflinin ç›karlar›
ad›na politika yap›yor. EMEP’in
esas olarak sorgulamas› ve karfl› ç›k-
mas› gereken, bu olmal›d›r.

De¤ilse, sosyalistler, politik an-
lamda ordunun, askerlerin ppoolliittiikkaa
yyaappmmaa hhaakkkk››nn›› ssaavvuunnuurrllaarr..

Hat›rlanaca¤› gibi, Sovyet devri-
mine giden süreçte oluflan en önem-
li halk örgütlülükleri iflçi sovyetleri,
köylü sovyetleri ve asker sovyetle-
ridir. Bir sosyalist, nas›l “askerler
politika yapmas›n” diyebilir? 

K›sacas›, neresinden bak›l›rsa
bak›ls›n, “Asker politikadan elini
çekmelidir. ” demenin devrimci po-
litika aç›s›ndan bir izah› yoktur. Oli-
garflinin partilerinin politika yapma-

s› sistem içinde ne anlama geliyor-
sa, ordunun politika yapmas› da
odur. Ve her ikisinin de, yani olir-
garflinin tüm temsilcilerinin halk›n
iktidar›nda politika yapma hakk› ol-
mayacakt›r. Ama toplumsal bir ke-
sim olarak “askerler politika yap-
mas›n” diye bir anlay›fl olamaz. 

EMEP, bunlar› bilmez mi? El-
bette bilir. Fakat düzeniçileflme
böyle bir fleydir; düzen içi politika,
zaman içinde düzenin dilini, söy-
lemlerini, yaklafl›mlar›n›, yaflam,
çal›flma ve politika tarz›n› benimse-
meyi de beraberinde getirir. EMEP,
oligarflinin faflist ordusunun faflist
politikalar›na, burjuvazinin kendi
içinde gelifltirdi¤i demagojik “ordu
k›fllar›sa dönsün” söylemleri üzerin-
den yapma noktas›na gelmifltir. 

Halk›n devrimci iktidar›nda, hal-
k›n ordusu, asker meclisleri arac›l›-
¤›yla politika yapacakt›r. Bu neden-
le de bir ss››nn››ffssaall aayyrr››mm yyaappmmaakkss››--
zz››nn,, askerler politikadan elini çek-
sin demek, s›n›fsal bak›fl aç›s› yeri-
ne burjuva ideolojisini koymak,
burjuva politikas›n›n›n söylemlerini
benimsemek, oligarflinin apolitik-
lefltirme politikas›na güç vermektir. 
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DDüüzzeenniiççiilleeflfl--
mmee bbööyyllee bbiirr

flfleeyyddiirr;; ddüüzzeenn
iiççii ppoolliittiikkaa,,

zzaammaann iiççiinnddee ddüüzzeenniinn ddiilliinnii,,
ssööyylleemmlleerriinnii,, yyaakkllaaflfl››mmllaarr››nn››,,
yyaaflflaamm,, ççaall››flflmmaa vvee ppoolliittiikkaa

ttaarrzz››nn›› bbeenniimmsseemmeeyyii ddee
bbeerraabbeerriinnddee ggeettiirriirr..

SHP Genel Baflkan› Hüse-
yin Ergün, Taraf Gazete-
si’nde Nefle Düzel’le yapt›¤›
röportajda flöyle demiflti ev-

velki hafta: “M‹T falan bizim
bu kadar içimizde. Ne oluyor

diye sordum. Mahir de bana ‘Biz
güçlü bir siyasi hareketiz. Elbette
M‹T’te bizimle iliflki kuracak’dedi.”

Birçok kesim, Ergün’ün Ma-
hir’le ilgili sözlerine tepki gösterdi.
KKiimmddii bbuu HHüüsseeyyiinn EErrggüünn?? Tekel-
ci burjuvazinin kurumlar›ndan TE-
SEV’de çal›flm›fl, tekellerin partisi
olarak kurulan Yeni Demokrasi Ha-
reketi’nde (YDH) kurucu olmufl...
Daha 1960’lar›n sonunda, dönemi-
nin insanlar› devrim gibi, sosyalizm
gibi bir ufka yürürken, o kantin ifl-
letmeye bafllam›fl... Tüccar kafal›,
kimin saflar›nda oldu¤u o zaman-

dan belli biri.  

fiimdiyse oligarflinin katliam po-
litikalar›n›n orta¤› olan SHP’ye Ge-
nel Baflkan seçilmifl, yukar›daki
sözleri de bu s›fat›yla sarfediyor.
Ergün’ün bunlar› söylemesinde ‘fla-
fl›lacak’ bir fley yoktur. SHP’nin
bunlar› söylemesinde bir yyaakk››flflmmaazz--
ll››kk ddaa yok. Çünkü SHP sol bir parti
de¤ildir. SSHHPP,, MMaahhiirrlleerr’’ii kkaattlleeddeenn
oolliiggaarrflfliinniinn ppaarrttiissiiddiirr.. ‹ktidarda ol-
du¤u dönemde de yüzlerce devrim-
cinin, yurtseverin katledilmesine
imza atm›flt›r.

SHP’nin sol, sosyal demokrat
maskesi demagojik ve aldatmaca-
dan ibarettir. SHP’si, DSP’si,
CHP’si hepsi devrime, sosyalizme,
devrimcilere düflmand›r. Bu nokta-
da SHP’yi “sol” olarak görmekten

kaynaklanan tepkiler yanl›fl zemin-
de tepkilerdir. Evet, Mahir hakk›nda
söyledi¤i sözlerin hesab›n› sormal›-
y›z; ama, “sol bir partiye yak›fl›r
m›?!” diye de¤il, bir gerici partinin
tavr› olarak hesab›n› sormal›y›z. 

Ergünler’in Mahirler’e sald›r›s›
ony›llard›r sürüyor. Eklemek gere-
kir ki, düflman›n hiçbir sald›r›s› Ma-
hirler’e zarar veremez, leke düflüre-
mez. Mahirler’e as›l zarar verecek
olan devrim ad›na, sosyalizm ad›na
konuflup da devrimin, sosyalizmin
yolundan yan çizenlerdir. Mahirle-
r’e as›l düflmanl›k ve sayg›s›zl›k,
y›llard›r burjuvazinin hizmetindeki-
lerin sald›r›lar› de¤il, Mahirler’i sa-
hiplendi¤ini iddia edip de, Mahirle-
r’i katledenlerle ittifak kurup düzen
içi kulvarlarda “siyaset” yapanlar-
dan gelenlerdir. 

Komplo Teorilerinize Baflka Malzeme Bulun!
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Devrimci mücadele iflçi, memur,
gençlik, köylülere kadar halk›n tüm
kesimlerinde yank› bulmaktad›r.
Mücadelenin geliflmesine paralel
olarak oligarflinin devrimci mücade-
leyi önlemek için halka yönelik sal-
d›r›lar› da çok farkl› biçimlerde sü-
rer. Bunun için emperyalist karar-
gahlarda programlar yap›l›r. MHP’li
faflistler komando kamplar›nda e¤i-
tilir. Dinci gerici yobazlar da yine
devrimcilere karfl› kullan›l›r. Önce-
leri devrimcilere, ilerici ayd›nlara
karfl› tek tek sald›r›lar gerçeklefltiri-
lirken, devrimci mücadelenin gelifl-
mesine engel olamayan oligarfli, ‘77
1 May›s katliam›yla birlikte kitle
katliamlar›na bafllar. Onu 16 Mart
1978’de ‹stanbul Üniversitesi önün-
deki katliam izler. Halklar aras›nda-
ki inanç fakl›l›klar›n› halklar› böl-
mek için kullan›r. Bu temelde halk-
lar aras›nda Alevi-Sünni çat›flmas›
yaratmaya çal›fl›rlar. Sivas, Malatya,
Marafl gibi Alevi-Sünni halk›n iç içe
yaflad›¤› illerde kontrgerilla eylem-
leri tezgahlan›r. Ad›m ad›m halklar
aras›ndaki ayr›m derinlefltirilir ve
faflist, gerici-yobazlar devrimcilere,
alevilere karfl› k›flk›rt›l›r. Bu k›flk›rt-
malarla Sivas, Malatya ve yüzün
üzerinde insan›n katledildi¤i Marafl
katliamlar› gerçeklefltirilir. Fakat
oligarflinin tüm sald›r›lar›na ra¤men
devrimci mücadelenin geliflimi en-
gellenemez. Oligarflinin yeni Marafl-
lar’a ihtiyac› vard›r. 

Alevi ve Sünni halk›n içiçe yafla-
d›¤› yerlerden birisi de Çorum’dur.

Bu yüzden kontrgerilla Çorum’u
da provokasyon yaratarak halk› bir-
birine k›rd›rabilece¤i yerlerden biri
olarak seçmifltir. ABD Türkiye Bü-
yükelçili¤i’nde ikinci katip olarak
çal›flan CIA ajan› Robert Alexander
Peck’in Çorum’a kadar gidip, AP ve
MHP Çorum il baflkanlar›yla, vali,
belediye baflkan› ve daha bir çok
resmi kurumla yapt›¤› görüflmeler
de bu kontrgerillan›n haz›rl›klar›n›n
bir parças›d›r. Nitekim, bölgedeki

Alevilerin, Sünnilerin
durumu hakk›nda so-
ruflturmalar yapan bu
CIA ajan›n›n görüflme-
leri, ““ddeevvlleett ss››rrrr››”” diye

hiç bir zaman aç›klanmam›flt›r. 

HH
‹lk önce fazla dikkat çekmeyen

bir olay olur. Çorum’un Alaca ilçesi
Adliyesi’nin emanet deposundan 21
adet silah çal›n›r. Soygun-

dan sonra ‘‘AAlleevviilleerr ssuunnnniillee--
rree kkaarrflfl›› ssiillaahhllaann››yyoorr’’ söy-
lentileri ç›kar›l›r. (Oysa, bu
silahlardan biri daha sonra

Sungurlu’da yakalanan
MHP’li bir faflistin üzerin-
den ç›kacakt›r).
Alaca’n›n faflist
Belediye Bafl-
kan›, ramazan

ay› bafllang›c›n›
bahane ederek

bir bildiri yay›n-
lar ve halk› ci-
hada ça¤›r›r. 

Devlet ve si-
vil faflistlerin ifl-
birli¤iyle provo-
kasyon için f›r-
sat kollanmakta-
d›r. 27 fiubat
1980’de ilerici
güçler taraf›n-
dan yap›lacak
olan ““HHaayyaatt ppaahhaall››ll››¤¤›› vvee yyookkssuulllluu--
¤¤uu pprrootteessttoo”” mitinginin yap›laca¤›
yer olarak, Valilik, faflistlerin yo¤un
oldu¤u bir bölgeyi gösterir. Faflistler
mevzilenmifl, ““oo aann””› beklemekte-
dir. ‹lerici güçlerin mitingi iptal et-
mesiyle bu ilk tertip bofla ç›kart›l›r. 

Bu arada ildeki faflist kadrolaflma
da yo¤unlaflm›flt›r. Dersim’de halka
yapt›¤› sald›r›larla tan›nan EEmmnniiyyeett
MMüüddüürrüü HHaalliill BBoozzkkuurrtt Çorum’a
atan›r. POL-DER’li polisler sürgün
edilerek yerlerine ffaaflfliisstt PPOOLL--
BB‹‹RR’’llii polisler getirilir. SSK Hasta-
nesi faflistlerin üs olarak kulland›¤›
bir yerdir.

HH
Faflist fleflerden Gün Sazak’›n

Devrimci Sol taraf›ndan taraf›ndan
cezaland›r›lmas›n›n ard›ndan faflist-

ler, ad›m ad›m haz›rlad›klar› planl›
sald›r›y› bekleyemeden kudurmufl-
cas›na sald›rd›lar.

Faflistler, 28 May›s günü flehrin
en ifllek caddesinde, ““YYaa kkaann kkuussttuu--
rraaccaa¤¤››zz,, yyaa ttaamm ssuussttuurraaccaa¤¤››zz””,,
““KKaann››mm››zz aakkssaa ddaa zzaaffeerr iissllaamm››nn””
sloganlar›yla iflyerlerinin camlar›n›
k›rarak Alevi halk›n yaflad›¤› MMiillöö--
nnüü MMaahhaalllleessii’’nnee yönelirler. Fakat
faflistler burada barikatlarla karfl›la-

fl›rlar. Devrimcilerin ve halk›n dire-
nifli karfl›s›nda amaçlar›na ulafla-
mazlar. 

Faflistler sald›r›rken polisler hiç
müdahale etmez, hatta yer yer pan-
zerlerle sald›r›ya kat›l›r. 

Faflistler kontrolü ellerine geçir-
mek için polisin de yard›m›yla ilçe
yollar›n› denetlemeye bafllarlar.
Çevre il ve ilçelerden faflistler Ço-
rum merkezinde toplanmaya bafllar. 

Kent bu günlerde zaman zaman
daha sakin görünse de faflistlerle sü-
rekli çat›flmalar yaflan›r. Alevi ve
Sünni halk iyice ayr›flt›r›l›r, az›nl›kta
olanlar kendi mezheplerinden halk›n
yo¤un oldu¤u mahallelere göç eder-
ler. Etmek istemeyenler de zorla
gönderilir. Köylerde de alevi ve Sün-
ni köyler birbirine karfl› k›flk›rt›l›r. 

Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

‘Mübarek’ Ve
Kanl› Cuma



3300 HHaazziirraann 11998800: Polis Alevi
mahallelerine operasyon düzenler.

Faflistler, ‘cihat’a ça¤›ran bildiri-
ler da¤›t›r. Alevi, devrimci, hatta dü-
zen partisi CHP’lilerin yo¤unlukta
yaflad›¤› mahallelere sald›r›r. 

Akflam POL-B‹R’li (1) polislerin
de deste¤i ile sald›r› t›rmand›r›l›r fa-
flistlerin sald›r›s›na karfl› direnifli ör-
gütleyecek olan onlarca insan gözal-
t›na al›n›r. Alevilerin ellerinde bulu-
nan silahlar toplan›r. 

11 TTeemmmmuuzz:: CCiihhaatt ÇÇaa¤¤rr››ss›› vvee
SSaalldd››rr››:: fiehirde hemen herkes ““ccuu--
mmaa””dan sözetmektedir. Valilik ve
MHP’de anormal bir hareketlilik ya-

flanmaktad›r. 
1 Temmuz gecesi Terlemezevler

ile SSK Hastanesi civar›nda uzun
menzilli silahlarla solcu ve Alevi ev-
lerine atefl aç›l›r. "Ya tam susturaca-
¤›z, ya kan kusturaca¤›z" slogan›yla
sald›r› bafllat›lm›flt›r. 

Ard›ndan ÜÜççeevvlleerr Mahallesi’ne
sald›rd› faflistler. Tüm haberleflme
ve yard›m yollar› kapat›larak, ifl yer-
leri ya¤malan›r... Evler silahlarla ta-
rand›ktan sonra atefle verilip yak›l›r.
Bu ya¤mada dört kifli de katledilir. 

22 TTeemmmmuuzz:: SSookkaa¤¤aa ÇÇ››kkmmaa YYaa--
ssaa¤¤››:: Ölümlerin halk taraf›ndan du-
yulup karfl› tepkilerin ortaya ç›kaca-
¤› noktada devlet soka¤a ç›kma ya-
sa¤› ilan eder. Fakat yasak faflistlere

de¤il, sadece halkad›r! Faflistler so-
ka¤a ç›kamayan Alevi mahallelerin-
de sald›r›lar›n› sürdürür.

33 TTeemmmmuuzz:: Nurettin Caddesi ile
Garajlar çevresinde faflist sald›r›
sürmekte CHP'lilere ve Alevilere ait
çok say›da iflyeri yak›lmaktad›r.Sal-
d›r›lar nedeniyle Alevi halk›n bir
k›sm› ve ilerici kesimler, oturdukla-
r› mahalleleri terkederken, boflalt›-
lan evler, önce ya¤malanm›fl, sonra
yak›lm›flt›r. O günkü sald›r›larda
katledilenlerin say›s› 7, yaral› say›s›
onlarcad›r. 

44 TTeemmmmuuzz:: Faflistler Sünni halk›
Alevilere karfl› k›flk›rtmak için yine
daha önceki gibi ““KKoommüünniissttlleerr,,
ddiinnssiizz kkaaffiirrlleerr ccaammii yyaakktt››”” yalan›-
na baflvururlar. MHP’lilerin s›kça
bahsetti¤i ““ccuummaa”” günü geldi¤inde
camilerden yap›lan ““kkoommüünniissttlleerr
AAllaaaaddddiinn CCaammiiii’’nnii aatteeflflee vveerrddii””
anonsuyla sald›r› bafllat›l›r. Cuma,
müslümanlar için ““mmüübbaarreekk”” gün-
dü ve camiler her zamankinden ka-
labal›k olurdu. Faflistler, gericiler
için, daha genifl bir Sünni kesimi
Alevi halka karfl› yönlendirebilmek
için Cuma uygun(!) gündü.
TRT’den yay›nlanan “olaylar Milö-
nü semtindeki Alaaddin Camisi'ne
patlay›c› bomba at›lmas› ve d›flar›-
dan atefl aç›lmas› ile bafllad›" habe-
riyle hedef de gösterilmifltir. Araba-
larla tafl›nan silahlar faflistlere da¤›-
t›l›r ve hedef olarak MMiillöönnüü Mahal-
lesi gösterilir. 

Böyle bir sald›r›y› bekleyen halk,
mahallede sürekli nöbet tutmaktad›r.
Gece erkekler, gündüz kad›nlar nö-
bettedir. Alaaddin Camii’ne sald›r›
anonslar›n› duyan halk, camiye do¤-
ru giderken, önce polis panzerleri
ard›ndan k›flk›rt›lm›fl koca bir kitley-
le karfl›lafl›rlar. PPoolliiss ppaannzzeerrlleerriinn--
ddeenn hhaallkk››nn üüzzeerriinnee aatteeflfl aaçç››ll››rr.. On-
larca insan katledilir ve yaralan›r.
Polis asker ve faflistler birlikte sald›-
r›rlar. Sald›r›y› yönetenler MMHHPP ‹‹ll
BBaaflflkkaann›› ‹‹ssmmaaiill TTaaflflttaann ve ÇÇoorruumm
ÜÜGGDD BBaaflflkkaann›› SSeeyyddii EErreennyyeell’dir.
Bu katiller rehin al›nan on kifliyi
kurfluna dizme emrini verir. 

Rehin ald›klar› insanlara her tür-
lü iflkenceyi yapan faflistler, ellerin-
deki kad›nlar›n ›rz›na geçtikten son-

ra çamafl›rlar›n› sopalara tak›p do-
laflt›racak dinden, imandan, ahlak-
tan, insanl›ktan ç›km›fllard›r. 

4 Temmuz’da barikatlara koflan-
lardan biri de üniversite ö¤rencisi
SSüülleeyymmaann AAttllaass’t›. Soka¤a
ç›kt›¤›nda panzerlerden aç›lan ateflle
omuzundan yaraland›. Panzerden
f›rlayan polisler onu panzerin içine
almaya çal›fl›rlar. “Ben bu yarayla
ölmem beni polislere vermeyin” di-
ye ba¤›r›r Süleyman Atlas. Halk ver-
memek için direnir ama polisler has-
taneye götürece¤iz diyerek zorla
panzerin içine atarlar. Süleyman
SSK’ya götürülür ve ailesine cesedi
teslim edilir. Vücudunda sigara iz-
mariti söndürülmüfl, flifl sokulmufl,
kolu parçalanm›fl bir haldedir... 

HH
Çorum’da 4 Temmuz’daki katli-

amda 26, ondan önceki sald›r›larla
birlikte de toplam 5500’’yyii aaflflkk››nn insan
katledildi. Katledilen insanlar›n ce-
setlerine yak›nlar› aylarca ulaflama-
d›lar. Bulduklar› cesetler de yak›l-
m›fl, iflkence ile tan›nmaz hale geti-
rilmiflti. Fakat kontrgerilla, Ço-
rum’da ikinci bir Marafl yaratmay›
baflaramam›flt›r. Çünkü Çorum’da
halk, devrimcilerle birlikte barikat-
lar kurarak direnmifl ve çat›flm›fllar-
d›r. Resmi ve sivil faflistler, hiç bek-
lemedikleri flekilde silahl› ve kitlesel
bir direniflle karfl›laflt›lar. Halk bu
flekilde kendini savunmam›fl olsayd›
muhtemel Marafl’taki katliamdan
çok daha büyük bir katliam gerçek-
leflecekti. 

“Alevi Aç›l›m›” demagoglar›
durmaks›z›n tekrarlad›klar› ““ggeeççmmii--
flflii uunnuuttaall››mm,, ttaarriihhee ttaakk››ll››pp kkaallmmaa--
yyaall››mm”” sözleriyle Alevi halk›na tari-
hini unutturmaya çal›fl›yor. Tarihi
olmayan›n gelece¤i de olmaz. Alevi
halk›, Sivaslar’›, Marafllar’›, Ço-
rumlar’› unuttu¤unda çok daha bü-
yük sald›r›larla karfl›laflacak sürekli
asimilasyon ve imhan›n hedefi ola-
cak, aldat›lmaya aç›k hale gelecek,
inançlar›yla özgür yaflamas› daha da
olanaks›zlaflacakt›r.

(1) 12 Eylül öncesinde ilerici polisler
“Pol-Der”, MHP’li faflist polisler de
“Pol-Bir” çat›s› alt›nda örgütlenmifllerdi.

34 TAR‹H 5 TTemmuz 22009

Katliamda kkocas› kkatledilen HHatice
Kaltakç› aanlat›yor;

""KKaallaabbaall››kk bbiirr ggrruupp eevviimmiinn öönnüünnee
ggeellddii.. KKooccaamm›› aall››pp ggööttüürrddüülleerr...... BBaaflfl››--
nnaa bbiirr ttoorrbbaa ggeeççiirrddiilleerr.. ÖÖnnlleerriinnee kkaatt--
tt››llaarr,, ssooppaallaarrllaa vvuurrdduukkççaa ddüüflflüüyyoorrdduu..
BBeenn kkoorrkkttuumm,, bbaayy››lldd››mm..

BBööyyllee.... flfleehhiirr dd››flfl››nnaa kkaaddaarr ggiittmmiiflfllleerr,,
hhaappiisshhaanneenniinn aarrkkaass››nnaa çç››kk››nnccaa oorraaddaa
ööllmmüüflfl,, oottllaarr››nn iiççiinnee aattmm››flflllaarr.. KKooccaamm››
bbeeflfl ggüünn aarraadd››mm.. HHaassttaannee mmoorrgguunnaa ggee--
ttiirrmmiiflfllleerr,, ttaann››yyaammaadd››mm.. TTaann››nnaaccaakk
hhaall kkooyymmaamm››flflllaarrdd›› kkii.. KKaattiilllleerrii iiyyii ttaa--
nn››yyoorruumm.. EErrooll DD‹‹KKEERR,, ÜÜmmiitt ÇÇ‹‹MMEENN,,
CCeennggiizz KKAAYYAA,, ÜÜnnaall ÇÇ‹‹MMEENN,, TTooppaall
EELLVVAANN,, HHaalliill KKÜÜRREERR.. RReecceepp BBAA--
RRUUTT,, SSaalliihh CC‹‹NNDD‹‹LLLL‹‹ iiddiilleerr......””

(H. Nedim fiAHHÜSEY‹NO⁄LU, Yak›n
Tarihimizde Kitlesel Katliamlar, syf. 171)



Say›: 187 35GENÇL‹K

2008 y›l›n›n Nisan ay›nda Ak-
deniz Üniversitesi' nde bir grup fa-
flist, ö¤rencilere sald›rm›flt›. Ellerin-
de sat›rlar ve ateflli silahlar olan fa-
flistlerin neredeyse tamam› ö¤ren-
ci de¤ildi. Bizler okullar›m›za defa-
larca kimlik gösterip, aranarak gi-
rebilirken bu faflistler bellerinde
silahlar›yla okullar›m›za ellerini
kollar›n› sallayarak girebilmiflti. 

Sald›r› s›ras›nda ö¤rencilikle alakas›n›n olmad›¤›
her halinden belli olan 35 yafllar›ndaki Ömer Ulusoy
ad›ndaki faflist, üzerindeki silah› çekerek ö¤rencilerin
üzerine atefl etmeye bafllam›flt›. Bir üniversitenin fa-
kültesinde ö¤rencilerin üzerine elindeki silah› ateflle-
yen bir faflistti o. 

Olaydan sonra Ömer Ulusoy kaçt›. Oluflan yo¤un
bask› karfl›s›nda polis birkaç gün sonra bu faflisti ya-
kalamak zorunda kald›. Ömer Ulusoy her mahkeme-
de piflman olmad›¤›n›, ayn›s›n› yine yapaca¤›n› ifade
etti. Aradan bir y›l geçti. Antalya A¤›r Ceza Mahkeme-
si'nde görülen davan›n sonucunda Ulusoy'a 5 y›l 9 ay
hapis ve 752 TL para cezas› verildi. Davan›n karar du-
ruflmas›nda ise  mahkeme Ulusoy'u hapishanede
kald›¤› günler ve çarpt›r›ld›¤› hapis cezas›n› göz önün-
de bulundurarak (!) tahliye etti. Üstelik kararda ge-
rekçe olarak atefl edilen gruplarla Ulusoy'un aras›nda
30 metre kadar mesafe oldu¤undan isteseydi vura-
bilecek durumda olmas›na göre eylemin insan öldür-
meye teflebbüs olmad›¤›(!) belirtiliyordu.

Üstelik hukuku uygulamakla yükümlü mahkeme-
lerce, hukuk ayaklar alt›na al›narak, insan öldürme-
ye teflebbüs suçundan  müebbet a¤›r hapis cezas› ile
cezaland›r›lmas› gerekirken kitab›na uydurularak
ödül gibi bir ceza ile serbest b›rak›lm›flt›. Arada 30
metre mesafe varm›fl, istese öldürebilirmifl... Madem
Ulusoy'un kimseyi öldürmeye niyeti yoktu silah› ö¤-
rencilerin üzerine, hedef gözeterek neden ateflledi?
Üstelik birkaç defa. Bunun cevab› da verilebilir mi? 

Bu kadar aç›kt›r her fley, ddeevvlleett bbiirr kkaattiillii sseerrbbeesstt
bb››rraakkmm››flfltt››rr..... Bu kadar gündemde olan bir davada da-
hi kulland›¤› faflisti korumaktan geri kalmam›flt›r.
Ulusoy ve di¤er faflistlerin yeni katliamlar için s›rt› s›-
vazlanm›flt›r. Nitekim Ömer Ulusoy faflisti serbest
kald›¤› gibi piflman olmad›¤›n› belirtmifl, yine olsa yi-
ne yapar›m demifltir. 

Bu düzenin adalet anlay›fl› ortadad›r. Yarg› onlar›n
istedikleri gibi çal›flmaktad›r. Kendi koyduklar› yasa-
lar› dahi uygulamamaktad›rlar. Yarg›, her zaman hal-

k› suçlu bulurken,
düzenin elemanlar›-
n› ise aklamak için
çal›flmaktad›r. Böy-
lesine aleni davalar-
da, her fleyin kame-
ralarla kan›tlarla sa-

bit oldu¤u suçüstü davalar›nda bile katiller aç›ktan
veya zamanafl›m› gibi yöntemlerle aklanmakta yada
ödül gibi cezalarla serbest b›rak›lmaktad›r. Ama sa-
n›k kürsüsünde halktan biri oldu¤unda, bu adaletsiz-
liklere karfl› mücadele eden bir devrimci oldu¤unda
yaflanan tam tersidir. Komplo kurulmakta, en uydu-
ruk gerekçelerle insanlar tutuklanmakta, beraat et-
seler dahi y›llarca hapiste yatmaktad›rlar.

Eli kanl› bir katil flu anda serbest dolafl›rken, Ame-
rika'ya karfl› Sivas E¤itim-Sen flubesinde karikatür
sergisi açt›klar› için 2008 y›l› May›s ay›nda Sivas’ta tu-
tuklanan 5 ö¤renci arkadafl›m›z, tam 14 ayd›r tutuk-
lu bulunmaktad›r. Üstelik daha hiç mahkemeye ç›ka-
r›lmad›lar. ‹ddianameleri Haziran ay› içerisinde aç›kla-
nabildi. Yani tam bir y›l bir ay sonra.  13 ay boyunca
hangi iddia ve deliller ile tutuklu kald›klar›n›, neyle
yarg›land›klar›n› dahi ö¤renemediler. Mahkemeye ise
18 A¤ustos 2009’da ç›kacaklar. Yani tam 15 ay son-
ra. Üstelik verilen mahkeme tarihi yarg›n›n adli tatil-
de oldu¤u günlere denk gelmektedir. Mahkemeye
nöbetçi hakim ve savc›lar bakacakt›r. 

Devlet de, yarg›s› da, kendisi gibi düflünmeyen
herkesin düflman›d›r. Ya benden yanas›n ya bana
karfl›s›n demektedir. Bu olay da bunun en büyük ka-
n›t›d›r. Ömer Ulusoy o gün ö¤rencileri katledebilirdi.
Bu, mahkemenin söyledi¤i gibi onun isteyip isteme-
mesiyle alakal› de¤ildir. Aksine bizzat bunu istemifl
ve silah›n› ö¤rencilerin üzerine atefllemifltir. Bu dev-
lete ve yarg›ya soruyoruz daha kaç katil serbest b›-
rak›lacak? Bu ülkede y›llarca üniversitelerde bu tür
sald›r›lar yaflan›yor ve yine ayn› flekilde suçlu olanlar
yarg›lanmazken, ö¤renciler, ya okul idaresi ya da bu
ülkenin adaletsiz yarg›s› taraf›ndan cezaland›r›l›yor. 

Tüm gençli¤i bu adaletsizliklere, faflist sald›rganl›-
¤a ve faflist katillerin himaye edilmesine birlikte kar-
fl› ç›kmaya ça¤›r›yoruz. Unutmayal›m onlar, kendile-
rinden olmayan herkese düflmand›r. Yar›n o namlu-
lulardan ç›kacak kurflunlar herkesi bulabilir. 

Gençlik Federasyonu

KAR‹KATÜR SERG‹S‹ AÇAN 
Ö⁄RENC‹LER HAP‹STE 
KAT‹LLER DIfiARDA

Bu kadar aç›kt›r her fley, devlet bir katili
serbest b›rakm›flt›r... Bu kadar gündemde

olan bir davada dahi kulland›¤› faflisti
korumaktan geri kalmam›flt›r. Ulusoy ve

di¤er faflistlerin yeni katliamlar için
s›rt› s›vazlanm›flt›r. 



Sivas Katliam›n›n 16. y›l›nda 2
Temmuz’da her yerden ayn› ses
yükseldi: “Unutmad›k, Unutmaya-
ca¤›z, Unutturmayaca¤›z.” Katli-
am›n›n y›ldönümünde her yerde dü-
zenlenen eylemlerde katliam›n so-
rumlusunun devlet oldu¤u vurgusu
yap›ld›, flehitler an›ld›. 

On bin kifli vard› bu y›l Mad›-
mak Oteli’nin önünde. 16 y›ll›k öf-
keyle hesap soran, adalet isteyen
sloganlarla topland› Türkiye’nin de-
¤iflik illerinden Sivas’a gelen bin-
lerce kifli. Ellerinde, Mad›mak'ta
yak›lanlar›n resimleri, pankart ve
dövizler, Pir Sultanlar’›n yak›larak
bitirilemeyece¤ini simgeleyen saz
ve öfke dolu sloganlarla Mad›mak

Oteli'ne do¤ru yürüyüfle geçen kitle,
ayn› duygularla, ayn› sahiplenmey-
le yürüdü.  Devrimci Alevi Komite-
si’yle birlikte, Mad›mak’ta yak›lan-
lar›n aileleri, Alevi dernekleri, kitle
örgütleri, partiler kat›ld›.  

‹‹SSTTAANNBBUULL:: Sivas Mad›mak
Oteli'nde katledilen 33 ayd›n›m›z
katliam›n 16. y›l›nda 2 Temmuz gü-
nü Kad›köy'de yap›lan bir mitingle
an›ld›. Kad›köy Tepe Natilius'un
önünde toplanarak ‹skele Meyda-
n›'na yürüyüfl yapan binlerce kifli
pankartlar›yla, dövizleriyle, slogan-
lar›yla sorumlular›n yarg›lanmalar›-
n› istedi. 

Üzerinde Sivas’ta katledilen ay-

d›nlar›n resimlerinin oldu¤u ve “Si-
vas fiehitleri Ölümsüzdür” yazan ve
“Aleviyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, 2
Temmuz’da Sivas’ta, 19 Aral›k’ta
Hapishanelerde Diri Diri Yakanlar
‹flbirlikçi ‹ktidarlard›r, Marafl’da,
Çorum’da, Sivas’ta Gazi’de, 19
Aral›k’ta Katledenler ‹flbirlikçi ‹kti-
darlard›r, Kerbela’da Hz. Hüseyin,
Dersim’de Seyit R›za, Sivas’ta Pir
Sultan’›z” pankartlar›yla kat›lan
Devrimci Alevi Komitesi kortej dü-
zeniyle ve kitleselli¤iyle dikkat çek-
ti. Devrimci Alevi Komitesi’nin
1500’e yak›n kortejinde, flehitlerin
resimlerinin bulundu¤u pankart›n
arkas›nda yöresel k›yafetleri ile el-
lerinde ba¤lama tafl›yan Alevi ka-
d›nlar vard›. Onlar›n arkalar›nda da
flehitlerin resimlerinin bulundu¤u
dövizler, k›z›lbayraklar...  

Miting Tertip Komitesi ad›na
PSAKD’den Feti Bölükgiray haz›r-
lanan metni okuyarak “Sivas katli-
am›nda sorumlulu¤u olan dönemin
tüm yetkilileri yarg›lanmal›, Mad›-
mak oteli müze olmal›, Hapishane-
lerdeki tecrit ve iflkenci son bulma-
l›d›r” talepleriyle aç›klamay› bitirdi. 

Erdal Akkaya, Grup Yorum,
Agire Jiyan, Grup Vardiya’n›n tür-
küleriyle kat›ld›¤› anmada Ba¤c›lar
Kültür Merkezi’nin ekibi semah
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“Tükenm eyiz K›rmak ‹le,
Yok Olm ay›z Yakmak ‹le”

‹STANBUL

Sivas’ta, yak›larak katledilen 33 kifli ile ilgili, 27 Ha-
ziran’da Okmeydan› Sibel Yalç›n Park›’nda bir anma

yap›ld›. Devrimci
Alevi Komitesi’nin
ça¤r›s›yla yap›lan
anma da “Kerbe-
la’da Hz. Hüseyin,
Dersim’de Seyit
R›za, Sivas’ta Pir
Sultan›z” pankart›
as›ld›. 

K›z›l bayrakla-
r›n as›ld›¤› anmada
faflizme ve  zulme
karfl›  büyük bir öf-
ke vard›. Anmaya
kat›lan 2 bin kifli
Sivas’ta yak›lanla-
r› unutmad›klar›n›

sloganlar›, coflkular› ile  bir kez
daha gösterdi. Sibel Yalç›n Par-
k›’ndaki 2 bin kifli bu katliamla-

r›n halk›n mücadelesinin yok edemeyece¤inin  bir kez
daha kan›t›yd›.

Devrimci Alevi Komitesi ad›na, Ayfle ‹fleri yapt›¤›
aç›klamada “Sivas’ta, Marafl’ta, Çorum’da, 19 Ara-
l›k’ta katledenlerin ayn› oldu¤unu” söyledi. Kibar As-
lan, türküleriyle  flehitleri selamlad›. Ba¤c›lar Kültür Ve
Sanat Derne¤i Semah Ekibi, semahlar›yla anmada yer
ald›. Anmaya türküleri ile kat›lan Erdal Akkaya, Si-
vas’ta yak›lan Edibe Sulari’nin ye¤eni Bediha Sulari’yi
ça¤›rarak türküleri birlikte söylediler.

Anman›n ilerleyen saatlerinde, Marafl’›n, Sivas’›n
ve 19 Aral›k katliam›n›n iç içe anlat›ld›¤› bir sineviz-
yon gösterisi oldu. Sinevizyon gösteriminden sonra
sahneyi Grup Yorum ald›. Düzenin istedi¤i gibi; Pir
Sultanlar›, Seyit R›zalar› unutman›n sadece bu de¤erle-
ri unutmak anlam›na gelmedi¤ini, insanl›¤›m›z› da
unutmak oldu¤unu söyleyen Grup Yorum üyeleri; bu
de¤erleri sahiplenmek için 2 Temmuz’da Kad›köy’de
olma ça¤r›s› yapt›.

OKMEYDANI

Okm eydan› Sibel Yalç›n’da Sivas fiehitleri An›ld›



döndü. 

AANNKKAARRAA:: 2 Temmuz’da yap›-
lan anmada Devrimci Alevi Komite-
si ve birçok demokratik kitle örgüt-
lerin kat›l›m›yla bir miting düzen-
lendi. S›hhiye Toros Sokak'tan Kolej
Meydan›’na yürüyen binlerce kifli
“Sivas’› Unutmak ‹hanettir” slogan-
lar› att›. "2 Temmuz'da Sivas'ta, 19
Aral›k'ta Hapishanelerde Diri Diri
Yakanlar ‹flbirlikçi ‹ktidard›r, Ker-
bela'da Hz. Hüseyin, Dersim'de Se-
yit R›za, Sivas'ta Pir Sultan'›z" pan-
kart› ile Devrimci Alevi Komite-
si’nin kat›ld›¤› mitingte Yavuz Can
Polat ve Ali Asker türküler söyleye-
rek Mad›mak flehitlerini and›. 

1 Temmuz’da Tuzluçay›r Mahal-
lesi’nde Devrimci Alevi Komitesi,
Al›nteri, BDSP, Partizan, DHF,
Odak’›n düzenledi¤i eyleme 300 ki-
fli kat›ld›.  Hakan Y›lmaz taraf›ndan
yap›lan aç›klamada hesap sormak
için devrimci saflara ça¤r› yap›ld›. 

‹‹ZZMM‹‹RR:: Alevi-Bektafli ve Yöre
Dernekleri Federasyonunun düzen-
ledi¤i mitinge çeflitli ilçe Alevi Der-
nekleri yan›nda DKÖ'ler ve devrim-
ci yap›lar kat›ld›. 2 Temmuz’da
Cumhuriyet Meydan›'nda toplanan
kitle sloganlarla Gündo¤du Meyda-
n›'na yürüdü. Kürsüde yap›lan ko-
nuflmalarda kanser hastas› olan dev-
rimci tutsaklar Güler Zere ve Erol
Zavar için de özgürlük istendi. 

Aralar›nda PSAKD Çi¤li fiube-
si’nin de oldu¤u birçok kurum ve
derne¤in 1 Temmuz’da düzenledi¤i
eylemde 2 Temmuz’da yap›lacak
mitinge ça¤r› yap›ld›. 

AANNTTAALLYYAA:: Devrimci Alevi
Komitesi taraf›ndan yap›lan bas›n
aç›klamas› ve oturma eylemi ile  Si-
vas flehitleri an›ld›. Katliama öfke
hayk›r›ld›. K›fllahan Meydan›’nda
yap›lan eylemde “Katiller Halka He-
sap Verecek, Pir Sultanlar Yakarak
Ölmez, Hepimiz Pir Sultan›z" slo-
ganlar› at›ld›. Aç›klaman›n ard›ndan
5 dakikal›k oturma eylemi yap›ld›. 

AADDAANNAA:: 2 Temmuz’da Dev-
rimci Alevi Komitesi taraf›ndan
‹nönü Park›’nda yap›lan eylemde
"2 Temmuzta Sivas'ta 19 Aral›kta
Hapishanelerde Diri Diri Yakanlar
‹flbirlikçi ‹ktidard›r" pankart› aç›ld›.
Eylemde Devrimci Alevi Komitesi
ad›na Adnan Ö¤rü bir aç›klama ya-
parak “Alevili¤in özünün yok edil-
mesine izin vermeyece¤iz” denildi. 

HHAATTAAYY:: Devrimci Alevi Komi-
tesi 2 Temmuz günü Ulus Meyda-
n›’nda Sivas ve 19 Aral›k hapishane-
ler katliam›yla ilgili bir bas›n aç›kla-
mas› düzenledi. Seval Arac›’n›n
okudu¤u aç›klamada “2 Temmuz Si-
vas Katliam›n› yapanlar bu ülkeyi
yönetenlerdi” sözlerine yer verildi. 

‹‹SSKKEENNDDEERRUUNN:: Haklar Derne-
¤i’nde 2 Temmuz Sivas'ta katledi-
lenler an›s›na bir anma program›
yap›ld›. Günün önemine de¤inilen
bir konuflman›n yap›ld¤› anmada
AKP’nin Alevi aç›l›m› elefltirildi.

MMAALLAATTYYAA:: 2 Temmuz günü
PSAKD önünden Emeksiz Kavfla¤a
yürüyen kitle “Tükenmeyiz K›rmak
‹le, Yok Olmay›z Yakmak ‹le” slo-
ganlar› att›. Devrimci Alevi Komite-
si’nin de yer ald›¤› eyleme 200 kifli
kat›ld›.  

Say›: 187 372 TEMMUZ

YYüürrüüyyüüflfl’ten: 
Sivas KKatliam›nda 
Kaç KKifli KKatledildi?

BBuu kkoonnuuddaa ççeeflfliittllii yyaazz››llaarrddaa,,
aaçç››kkllaammaallaarrddaa bbiirrbbiirriinnddeenn ffaarrkkll››
rraakkaammllaarr çç››kkmmaakkttaa,, iinnssaannllaarr››nn
kkaaffaass›› kkaarr››flflmmaakkttaadd››rr.. ÇÇeeflfliittllii ddee--
mmookkrraattiikk kkuurruummllaarr››nn ddüüzzeennlleeddii--
¤¤ii aannmmaallaarrddaa,, zzaammaann zzaammaann
hhaannggii rraakkaamm››nn yyaazz››llmmaass›› ggeerreekkttii--
¤¤ii ttaarrtt››flfl››llmmaakkttaadd››rr.. 

SSiivvaass ““oollaayyllaarr››””nnddaakkii ööllüü ssaa--
yy››ss›› 3377’’ddiirr..  BBuunnllaarr››nn iikkiissii,, ssaalldd››rr--
ggaann ggüürruuhhttaanndd››rr,, kkuurrflfluunnllaa vvuurruu--
llaarraakk ööllmmüüflflttüürr.. 

DDoollaayy››ss››yyllaa bbiizziimm SSiivvaass kkaattllii--
aamm››nn›› aannaarrkkeenn,, bbuunnllaarr›› ““kkaattlleeddii--
lleenn ccaannllaarr››mm››zz”” iiççiinnddee ssaayymmaamm››zz
ssöözz kkoonnuussuu ddee¤¤iillddiirr.. 

GGeerriiyyee kkaallaann 3355 kkiiflfliiddeenn iikkiissii
ddee MMaadd››mmaakk OOtteellii’’nniinn ççaall››flflaannllaa--
rr››dd››rr.. BBuunnllaarr ddaa bbuu kkoonnttrrggeerriillllaa
ssaalldd››rr››ss››nn››nn kkuurrbbaannllaarr›› dduurruu--
mmuunnddaadd››rrllaarr,,  aannccaakk öözzeell oollaarraakk
hheeddeeff ddee¤¤iilllleerrddiirr.. 

DDoollaayy››ss››yyllaa SSiivvaass kkaattlliiaamm››nnddaa
ffaaflfliisstt,, ggeerriiccii ggüürruuhhuunn bbiilleerreekk,, iiss--
tteeyyeerreekk,, ddeevvlleettiinn ppoolliissiinniinn aasskkeerrii--
nniinn ddeessttee¤¤iinnddee kkaattlleettttii¤¤ii iinnssaannllaa--
rr››mm››zz››nn ssaayy››ss›› 3333’’ttüürr.. 

SSiivvaass’’ttaa kkaattlleeddiilleenn ccaannllaarr››mm››zz,,
iinnssaannllaarr››mm››zz ddeenniillddii¤¤iinnddee kkuullllaa--
nn››llmmaass›› ggeerreekkeenn rraakkaamm 3333’’ttüürr.. 

KKaattlliiaamm››nn ttaammaamm››nnaa iilliiflflkkiinn
bbiillggiilleerr vveerriilliirrkkeenn,, yyuukkaarr››ddaakkii 3377
vvee 3355 rraakkaammllaarr›› kkuullllaann››llaabbiilliirr,,
aammaa iilleerriicciilleerree,, AAlleevvii hhaallkkaa yyöönnee--
lliikk kkaattlliiaamm aannllaatt››ll››yyoorrssaa,, kkuullllaannaa--
ccaa¤¤››mm››zz rraakkaamm 3333’’ttüürr.. 

ADANA‹ZM‹RANKARA
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‹flçi ve memurlarda Toplu ‹fl Sözleflmeleri
(T‹S) ve toplu görüflmeler süreci devam ediyor.
AKP hükümeti kamu emekçilerine % 4.5 zam
verece¤ini aç›klad›. Bu rakam kamu emekçileri-
nin beklentilerinin ve temel hayati ihtiyaçlar›
karfl›laman›n çok gerisinde. AKP, kamu iflçileri
için de komik ücretler teklif etmektedir. Memur-
lar toplu görüflme komedisini protesto ederken
kamu iflçileri de AKP’nin komik ücret zamm›na
karfl› ülke çap›nda eylemler yapma karar› ald›k-
lar›n› aç›klad›lar. 250 bin kamu iflçisini etkileyen
Toplu ‹fl Sözleflmesi’ nde Türk- ‹fl hükümetle anlaflama-
d›¤›n›, eyleme ç›kacaklar›n› duyurdu. Türk- ‹fl’in ey-
lemlili¤i nas›l sonuçland›raca¤›, ne derece kararl› olup
olmad›¤› ayr› bir konu. Ancak AKP’nin iflçilere verdi¤i
ücrete Türk- ‹fl gibi devleti rahats›z etmekten uzak bir
sendika dahi tepki gösteriyor.

Ücretlerdeki gerileme, yaflam standard›n›n bir hayli
düflmesi, artan iflsizlik, emekçilerin tüketimleri k›smala-
r›, çal›flma koflullar›n›n daha da a¤›rlaflmas›... Tüm bun-
lar mevcut ekonomik ve siyasal yap›n›n yol açt›¤› so-
nuçlard›r.

Milli gelirde yüzde 13.8’ lik bir düflüfl oldu¤u tespit
ediliyor. Ki bu oran›n ciddi ve dünya ülkeleri aras›nda
rekor denebilecek bir oran oldu¤u belirtiliyor.

Emperyalizme ba¤›ml›l›k her fleyi oldu¤u gibi ekono-
miyi de karart›p çöküfle götürüyor. Tablo böyle söylü-
yor. Bunu biz de¤il düzenin savunucular›, burjuva med-
yan›n yazarlar› söylüyor, yaz›yor çiziyor. 

“ EEkkoonnoommiiddee TTaarriihhii KKüüççüüllmmee” y›l›n ilk 3 ay›nda
milli gelirde ortaya ç›kan yüzde 13.8 oran›ndaki gerile-
menin ‘rakamsal’ boyutudur. Bir de bunun ‘insani’ bo-
yutu var.

‹nsani boyut, ekonomideki küçülme nedeniyle insan-
lar›n tüketim harcamalar›n› k›smak zorunda kalmalar›-
d›r. ‹kinci Dünya Savafl›’ ndan bu yana halk›m›z tüketim
harcamalar›n› belli bir dönemde bu kadar büyük ölçüde
k›smam›flt›. 2008 y›l›n›n ilk 3 ay›nda tüketim harcama-
lar› yüzde 6.1 artan halk›m›z, kriz nedeniyle 2009’un ilk
3 ay›nda yüzde 9.2 oran›nda daha az harcama yapabil-
mifl.” (Güngör Uras, Milliyet, 1.7.2009)

Tabi tabloyu kendilerine göre de¤erlendiriyor, yo-
rumluyorlar.

Üretim gerilerken, yat›r›mlar dururken, ekonomi kü-
çülürken, milli gelir düflerken bankac›l›¤›n yüzde 10.6
oran›nda büyümesi, burjuva yazarlara göre “anlafl›lama-
yan” bir durummufl. Bankalar kapitalizmde sermayenin
tefeci kurumlar›d›r. Bankac›l›ktaki büyüme emekçilerin
soyulmas›n›n, yoksullaflmas›n›n da büyümesinin ifade-
sidir. Ki yoksulluk tabloda tüketim harcamalar›nda yük-

sek oranlarda k›s›nt›larla ifade ediyor kendisini. Artan
iflsizlikte ifade ediyor.

Tablo bir gerçe¤e daha vurgu yap›yor. “Yokedilen ta-
r›m”. Hay›r söylendi¤i gibi tar›m› biz de¤il, yani üre-
tenler de¤il, emperyalistler yok ettiler. Neden? Emper-
yalistlere daha fazla ba¤›ml› olal›m diye. Ödedi¤imiz
fatura emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n faturas›d›r. Ve fatura
emekçilere kesilirken, tablo her geçen gün emekçiler
aleyhine de¤iflirken, yüzbinlerce emekçiyi temsil eden
iflçi ve memur konfederasyonlar›, sendikalar, mevcut
tabloyu tersine çevirecek bir anlay›fltan uzakt›r.

Türk-‹fl, “eylem yapaca¤›z” diyor. Ancak ne yapaca-
¤›n› AKP de, bizzat iflçinin kendisi de çok iyi biliyor ar-
t›k. Sar› sendikac›lar›n “gürlemeleri” devletle uzlafl-
man›n perdelenmesinden baflka bir anlam tafl›m›yor. 

KESK, toplu görüflme bir “komedidir” deyip her y›l
buna komedi demekten baflka bir tepki vermiyor. Toplu
görüflmelere yönelik eylem ve pro¤ram›n› görüflme sü-
reçlerine hapsediyor.

D‹SK, emekçiler aleyhine geliflen bu koflullara karfl›
“sosyal programlar” öneriyor. Ancak bunu kim nas›l ha-
yata geçirecek sorusu aç›kta kal›yor. Bunu hayata geçi-
recek, söylenene denk ciddi bir mücadele program ise
yoktur ortada.

Tüm bu yaklafl›mlar emekçileri sorunun ve çözümün
içine katmayan yaklafl›mlard›r. Tüm bu yaklafl›mlar so-
nuç almak istemeyen, hak almak istemeyen, bunun mü-
cadelesini vermekten uzak düflünen anlay›fllard›r. So-
runlar› ve çözümleri emekçilerin gündeminden kaç›r-
mak iktidarlar›n iflidir. Onlar emekçilere “siz bilmezsi-
niz, bu ülkeyi biz yönetiyoruz, sizin gelece¤inizle ilgili
kararlar› da biz veririz” derler. Emekçileri temsil etti¤i
iddias›ndaki sendikalar›n ise emekçileri yaflanan süreç-
lerin d›fl›nda tutmakta hiçbir ç›karlar› yoktur. Tersine bu
durum sendikalar› daha da güçsüzlefltirir. Oysa sorunla-
r› ve çözümlerini emekçiler içinde yayg›n biçimde tar-
t›flmak, tart›flt›rmak, kararlar al›p uygulamak emekçile-
rin insiyatifini ve iradesini aç›¤a ç›karacakt›r. Ki bu in-
siyatif ve irade hak almam›z› sa¤layacak en temel hal-
kalardan biridir.

Devrimci ‹flçi
Hareketi

Emekçilerin ‹radesinin Olmad›¤›
Yerde Çözüm De Olmaz!

Sorunlar› vve ççözümleri eemekçilerin ggündeminden
kaç›rmak iiktidarlar›n iiflidir. OOnlar emekçilere ““siz

bilmezsiniz, bbu üülkeyi bbiz yyönetiyoruz, ssizin
gelece¤inizle iilgili kkararlar› dda bbiz vveririz” dderler.

Emekçileri ttemsil eetti¤i iiddias›ndaki ssendikalar›n iise
emekçileri yyaflanan ssüreçlerin dd›fl›nda ttutmakta

hiçbir ç›karlar› yyoktur.



Her tart›flmada, hakl› olanlarla,
haks›z olanlar›n tart›flma üslubu,
yöntemi farkl›d›r. Hakl› olanlar, hak-
l› olman›n güvenini tafl›rlar. Her fleyi
her yönüyle aç›kça ortaya koyarlar.
Haks›z olanlar›n ise, ifli zordur. Hak-
s›zl›klar›n› gizlemek için en baflta
GGEERRÇÇEE⁄⁄‹‹ ÇÇAARRPPIITTMMAAKK zorun-
dad›rlar. Her yalan, baflka bir yalan›,
her çarp›tma baflka bir çarp›tmay›
gerektirir. Fakat, çarp›t›lmak zorun-
da olunan, gizlenmek zorunda olu-
nan olgular ço¤ald›kça, çeliflkili söz
ve davran›fllar, kaç›n›lmazd›r. Böy-
lesi anlarda, “istenmeden” yap›lan
itiraflar, gerçeklerin aç›¤a ç›kmas›n›
sa¤lar. 

‹MO’daki ve genel olarak odalar-
da devrimci demokrat mimar mü-
hendislere yönelik sald›r›larda “ttaa--
rraaffss››zz” oldu¤unu söyleyen, ama as-
l›nda mevcut yönetimle ve mevcut
statükoyla uzlaflma içinde olan Hal-
kevi çevresinin sald›r› sonras› yapt›-
¤› aç›klamalardan biri de iflte böyle
bir itiraf› içeriyor. Halkevi çevresin-
deki mimar mühendislerin olufltur-
du¤u Politeknik grubu taraf›ndan 14
Haziran’da, yani 11 Haziran’daki
sald›r›dan üç gün sonra  yap›lan
aç›klamada flöyle deniyor:

““OOddaa yyöönneettiicciilleerriinnee vvee üüyyeelleerriinnee
ssaalldd››rraannllaarr››nn ‹‹ÇÇEERR‹‹ AALLIINNMMAAYYAA--
CCAAKKLLAARRII YYÖÖNNÜÜNNDDEEKK‹‹ uuyyaarr››llaarraa
kkaarrflfl››nn iiççeerrii ggiirrmmeeyyii zzoorrllaayy››nnccaa,, aarr--
bbeeddee çç››kktt››..””

BB‹‹RR:: Demek ki, ‹vmecilerin o
gün yap›lacak olan Küçük Genel Ku-
rul’a ALINMAMALARI yönünde
birileri oturup KARAR alm›flt›r. O
karar› alanlar›n içinde anlafl›ld›¤› ka-
dar›yla Halkevciler de vard›r veya en
az›ndan karardan haberdard›rlar.

Bu bir itiraft›r. Tasfiyeciler önce-
den devrimci-demokrat mühendisler
ve ö¤renci üyeleri toplant›ya alma-
ma karar› alm›fllard›r. 

O nedenle, toplant›y› önce gizli-

ce, üyelerden kaç›rarak yapmaya ça-
l›flm›fllard›r. Toplant›n›n ö¤renilmesi
üzerine bu kez de b›çakl› ve sopal›
bir grubun sopalar›na ve polise s›-
¤›nm›fllard›r. 

SSoorruu:: Demokratik bir kitle örgü-
tünde, devrimci, demokrat bir grubu,
kurula almama hakk›n› kendinizde
nas›l görüyorsunuz? 

Bu karar›n kendisi ANT‹-DE-
MOKRAT‹K bir uygulama de¤il mi-
dir?

Bu karar›n kendisi ZORBALIK
de¤il midir?

PPoolliitteekknniikk grubundan mimar
mühendisler, bbööyyllee bbiirr aannttii--ddeemmookk--
rraattiikkllii¤¤ee,, zzoorrbbaall››¤¤aa hhaannggii nneeddeenn--
lleerrllee oonnaayy vveerrmmiiflfl,, oorrttaakk oollmmuuflflllaarr--
dd››rr?? 

ÇÇööppüü mmeerrtteekk,, mmeerrttee¤¤ii ççööpp 
ggöörreenn PPoolliitteekknniikkççiilleerr

“Geçen hafta bir grup art› ‹vme
dergisi okuru taraf›ndan organize
bir sald›r›ya maruz kald›¤› için ger-
çeklefltirilemeyen ‹MO Ankara fiu-
besi ...” (Politeknik, 14 Haziran
2009 tarihli aç›klama.)

Söz hakk›n›, kurula kat›lma hak-
k›n›, elefltiri hakk›n› savunan ‹vme-
ciler’in, bu haklar›n›n gasbedilmesi-
ne karfl› gösterilen tepkiye ““oorrggaannii--
zzee ssaalldd››rr››”” diyen Politeknik grubu,
11 Haziran’da, 100 kiflilik bir gru-
bun b›çaklarla, sopalarla donat›l›p
getirilmesini ve devrimci demokrat
mühendislere sald›rt›lmas›n› ise ““aarr--
bbeeddee”” olarak adland›rm›fl. 

Halkevciler, devrimcilerin hakk›-
n› aramas›n› “organize sald›r›”, or-
ganize bir sald›r›y› ise “arbede” diye
geçifltirerek, aç›kça gerçe¤i çarp›t-
makta, tasfiyecili¤i, zorbal›¤› savun-
maktad›r. 

Aylard›r, ‹MO’da sald›r›ya u¤ra-
yan ‹vme okurlar›d›r. Aylard›r, siya-

set yasa¤›, sald›r›lar
ve hakaretler ile
karfl›laflan ‹vme
okurlar›d›r. Bunlar
yaflan›rken, tek bir
gün olsun, bu anti-
demokratik uygula-
malara, siyaset yasakç›l›¤›na ve 14
Mart 2009’da Ankara’da ‹MO 2.
Ö¤renci Üye Kurultay›’nda oldu¤u
gibi, baflvurulan flfliiddddeettee karfl›, Poli-
teknik grubu bir tav›r alm›fl m›d›r?

TMMOB’daki keyfiliklere, tasfi-
yecili¤e karfl› bir tutum alm›fl m›d›r?

Yürüyüfl’ün 185. say›s›nda belir-
tildi¤i gibi, OOddaallaarr’’ddaa ddeevvrriimmcciillee--
rree ssaalldd››rr›› oolluurrkkeenn ssuussaannllaarr,, bbuuggüü--
nnüünn ddee ssoorruummlluussuudduurrllaarr!! Politek-
nik grubu da önce bu sorumlulu¤unu
gözden geçirmelidir. 

Statükocu, tasfiyeci zorba yöne-
timleri savunmak için gerçe¤i bu ka-
dar pervas›zca çarp›tmaktan çekin-
miyor Politeknikçiler. Sald›rgan ve
tasfiyeci ‹MO yönetimine karfl› tek
bir elefltiri yapmaks›z›n, sald›r›ya
u¤rayanlar› suçlamak, nas›l ve neyle
aç›klanmal›d›r? Politeknikçiler, bu-
nu izah etmelidir. 

Politeknik grubunun aç›klama-
s›nda dikkat çekici bir bölüm de flu-
ras›d›r:

“... bu provokasyona aç›k ortam-
da araya kar›flmaya çal›flan mühen-
dis olmad›klar› belirtilen 5-10 kiflilik
bir grubun ise Küçük Kurul toplant›-
s›na gelen mühendislerin engelleme-
siyle kalabal›ktan uzaklaflt›r›ld›¤›
bildirildi.”

KKiimmddiirr bbuu ““mmüühheennddiiss oollmmaayyaann
55--1100 kkiiflflii””?? OOnnllaarr›› oorraayyaa kkiimm ggee--
ttiirrmmiiflflttiirr.. Politeknik’in aç›klamas›n-
da bunun cevab› yoktur. 

Politeknik’in “mühendis olma-
yan” diye tarif etti¤i ve 5-10 kifli gi-
bi gördü¤ü grup, eli sopal›, b›çakl›,
d›flar›dan getirilmifl ve yaklafl›k 100
kifli olan güruh olmas›n! Politek-
nik’in koskoca grubu, grubun (güruh
mu yoksa?) elindeki b›çaklar› sopa-
lar› görmemifl olmas›, onlar›n kim-
lerden olufltu¤unu hiç merak etme-
mesi anlafl›l›r de¤ildir.
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HALKEVLER‹ K‹M‹, NEY‹ SAVUNUYOR?
‹‹lleerriicciilleerriinn,, DDeevvrriimmcciilleerriinn GGöörreevvii,, OOddaallaarrddaakkii
ÇÇ››kkaarrcc››ll››¤¤››nn,, ÇÇüürrüümmeenniinn,, TTaassffiiyyeecciillii¤¤iinn,, 
ZZoorrbbaall››¤¤››nn AAvvuukkaattll››¤¤››nn›› ÜÜssttlleennmmeekk DDee¤¤iillddiirr!!



O grup kimlerden olufluyor, o
grubu oraya kimler nereden getirdi,
Halkevcilerden onlar›n aras›na kat›-
lanlar var m›yd›? 

Bunlar cevaplanmak zorundad›r.  

Ama flu bafl›ndan itibaren aç›kt›r:
Orada, “d›flar›dan getirilmifl, mü-
hendis olmayan” o grubun varl›¤›,
devrimci, demokrat mühendislere
bir sald›r› için önceden karar veril-
mifl ve haz›rl›k yap›lm›fl oldu¤unu
göstermekte ve ‹vme okurlar›n› sal-
d›rgan olarak göstermeye çal›flan
Politeknik dahil tüm çevrelerin söy-
lediklerinin çarp›tmalardan ibaret ol-
du¤unu ortaya sermektedir. 

‹‹flflttee ddeesstteekklleeddii¤¤iinniizz 
bbööyyllee bbiirr aannllaayy››flfltt››rr!!

11 Haziran’da ‹MO Küçük Kuru-
lu’nda devrimci demokrat mimar
mühendisleri toplant›ya almayan
sald›rganlar, “Ö¤rencileri toplant›ya
neden almad›n›z” diye soran televiz-
yon muhabirine flu cevab› vermifller-
di: “......bbiirrlliikkttee oollmmaammaa hhaakkkk››mm››zz››
kkuullllaanndd››kk..””

Bu cevab› veren ‹MO yönetici-
siydi. D›flar›dan getirdikleri, eli so-
pal›, b›çakl› 100 kiflilik güruhla dev-
rimcileri kurula sokmaman›n ad›
“bbiirrlliikkttee oollmmaammaa hhaakkkk››nn›› kkuullllaann--
mmaakk”” olmufltu. B›çakl›, sopal› zor-
bal›k, bir kelime oyunuyla nas›l da
normal, alaleade, s›radan bir tavra
dönüflmüfltü! Hatta bir ddeemmookkrraassii
uuyygguullaammaass››yydd›› bu zorbal›k ‹MO yö-
neticisine göre: Yaflas›n “bbiirrlliikkttee ooll--
mmaammaa hhaakkkk››!!””

Ama ne demokratik mücadele ç›-
karc›, statükocu zorbalar›n keyfine
göre tan›mlanabilir, ne de demokra-
tik kitle örgütleri, onlar›n çiftli¤idir. 

Kim söylüyor demokratik kitle
örgütlerinde böyle bir hakk›n oldu-
¤unu. Bu “hak” ancak bir flekilde
olabilir, devrimcilerin, demokratla-
r›n varl›¤›na tahammül edemiyorsa-
n›z, çeker gidersiniz. 

Fakat tekkecilik, grupçuluk, yö-
netimine geldi¤i demokratik kurum-
lar› kendi “mülkü” gibi gören bir an-
lay›fla sahiptir. MMüüllkkiiyyeettççiilliikk, burju-
va ideolojisidir. DKÖ’ler sizin mül-
künüz de¤ildir ve bu nedenle de sizi

elefltirenlerle “birlikte olmama” gibi
bir hakk›n›z yoktur. 

Bu nas›l bir hak ki, b›çaklarla so-
palarla savunuluyor. Birlikte olma-
ma hakk›m›z› kullan›yoruz diye, kü-
çük kurula kat›lanlar fiziki zorbal›k-
la engelleniyor. 

BBuu cceevvaapp üüzzeerriinnddee hheerrkkeess ççookk
ddüüflflüünnmmeelliiddiirr.. Zorbal›¤›, anti-de-
mokratikli¤i, kendilerine hak olarak
gören bir anlay›fl, odalar› gelifltirebi-
lir mi?

Bir demokratik kitle örgütü için-
de kiminle birlikte olunmaz? Her-
kes, bu soruya ffaaflfliissttlleerrllee birlikte
olunmayaca¤› cevab›n› verecektir.
Ancak, ‹MO yönetimi, bedel ödeyen
ve TMMOB’u devrimcilefltirmeye
çal›flan devrimci-demokrat mühen-
dislerle birlikte olmayaca¤›n› aç›kl›-
yor. Bugün, ‹MO’nun ve TMMOB-
un yönetiminde ço¤unlukla bu anla-
y›fllar vard›r.

Politeknik grubu, zorbal›¤›, siya-
set yasakç›l›¤›n›, bölücülü¤ü, d›fllay›-
c›l›¤›, devrimci, demokrat mühendis-
lere düflmanl›¤› çizgi haline getirmifl
bir anlay›fl› savundu¤unu görmelidir.

ZZoorrbbaall››¤¤›› ‘‘ççookk sseesslliilliikk’’,, 
ççüürrüümmeeyyii ‘‘aalltteerrnnaattiiffii yyookk’’
ddiiyyee ssaavvuunnmmaakk,, nneeyyee 
hhiizzmmeett eeddeerr??

Politeknik, önce flu soruyu kendi-
sine sormal›d›r: Neden gerçekleri söy-
lemek, do¤rular›n yan›nda yer almak
yerine tasfiyecilik savunulmaktad›r?

Aç›klamalar›n›n her sat›r›nda
“tüm kötülüklerin” sorumlusu ola-
rak art› ‹vme dergisi okurlar› göste-
rilirken, aylard›r süren sald›r›lardan,
yasakç›l›ktan söz etmiyor, statükoyu
elefltirmiyorlar.

TMMOB’un tasfiyeci çizgisine
karfl› mücadele eden devrimci de-
mokrat mühendislere karfl› sald›r›
korosuna kat›lan Politeknik, tasfiye-

cili¤i, statükoculu¤u savunan safta-
d›r. Savunmakla kalmay›p, herkese
ders vermeye kalkmaktad›r. 

“... olmas› gereken TMMOB’nin
çok seslili¤inin yaratt›¤› zenginlikle,
toplumcu ve devrimci bir
TMMOB’yi birlikte yaratmakt›r. ”
(age)

Politeknik hangi “çok seslilik-
ten” söz ediyor? Zaten tart›flt›¤›m›z
bu de¤il mi? Zaten stand açt›rma-
maktan bildiri da¤›tt›rmamaya, kon-
grelere, kurullara kat›l›m› engelle-
meye, kongreden insanlar› döverek
yumruklayarak ç›karmaya, b›çak
çekmeye kadar varan bu tahammül-
süzlü¤ün kökeninde de bu yok mu?

“TMMOB’nin çok seslili¤i...”
imifl! Bu hali, “çok sesli hali” ise,
tek seslili¤inden tanr› korusun! 

En iyi ihtimalle, Politeknikçilerin
kafas›ndaki TMMOB ile gerçe¤i
aras›nda da¤lar kadar fark vard›r.
Di¤er ihtimal, Politeknikçiler,
TMMOB yönetimine hakim olan bu
zorbal›¤›, anti-demokratikli¤i gizle-
yip, belli kesimlere yaranmak veya
baflka hesaplar peflindedir. 

Devrimci-demokrat mühendisle-
rin kurullarda söz haklar›n›n engel-
lendi¤i, bildiri da¤›tt› diye sopal›
sald›r›lara u¤rad›¤› ortada iken çok
seslilikten söz etmenin baflka bir an-
lam› olamaz. 

Halkevciler, zorbalar› ve tasfiye-
cileri aklamak için ola¤anüstü bir
gayret içindedirler. 

‹MO merkez ve Ankara fib. yöne-
ticilerinin sözlü sald›r›lar›yla baflla-
yan kavgada ‹vme okurlar›n›n kendi-
ni savunmas›n› “fliddet”, hem de “or-
ganize sald›r›” olarak nitelendirip,
planl›, haz›rl›kl›, b›çakl›, sopal› 100
kiflilik grupla gerçeklefltirilen sald›r›-
y› ise “arbede” diye geçifltirmeyi,
Halkevciler kimseye izah edemezler. 

Politeknik imzal› aç›klamada
“fliddet” üzerine bol bol lafazanl›k
yap›l›yor. Ama sorunun özünden de
›srarla kaç›l›yor.  

Üstelik, “TMMOB; bürokratizm,
liberal e¤ilimler, anti-demokratik bir
yönetim anlay›fl› gibi bir dizi çürü-
meden ‘kaba kuvvet ve fliddet ile mi’
kurtar›lacakt›r?” gibi ucuz demago-
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BBuu nnaass››ll bbiirr hhaakk kkii,,
bb››ççaakkllaarrllaa ssooppaallaarrllaa
ssaavvuunnuulluuyyoorr.. BBiirrlliikkttee

oollmmaammaa hhaakkkk››mm››zz››
kkuullllaann››yyoorruuzz ddiiyyee,, kküüççüükk
kkuurruullaa kkaatt››llaannllaarr ffiizziikkii
zzoorrbbaall››kkllaa eennggeelllleenniiyyoorr.. 



jilere baflvuruluyor. Gericili¤in dev-
rimci fliddete, reformistlerin halk sa-
vafl› ve silahl› propagandaya karfl›
kulland›¤› üslubu, bu seviyesizlikle
tart›flt›¤›m›z söz konusu soruna tafl›-
mak, sald›r›y› meflrulaflt›rmak ve
f›rsatç›l›kt›r. 

“‹vmeciler, TMMOB’u ‘kaba
kuvvet ve fliddet ile’ kurtaracaklar-
m›fl!” diye bildiri bas›n isterseniz,
biz o bildiriyi tüm odalarda da¤›t›-
r›z! Ne kadar ayaklar› yere basan, ne
kadar seviyeli bir ideolojik tart›flma
yürüttü¤ünüz belgelenmifl olur. 

Politeknik aç›klamas›nda deniyor
ki:

“TMMOB'de elefltirdi¤imiz, de-
¤ifltirmek istedi¤imiz çok fley vard›r.
Bugün, TMMOB'nin, toplumsal mu-
halefetin önemli bir bilefleni olma

niteli¤i ve sorumlulu¤undan her ge-
çen gün uzaklaflt›¤›n›n bilincindeyiz.
Ancak bilincinde oldu¤umuz bir di-
¤er gerçek vard›r ki bu da,
TMMOB'nin yerine konulabilecek
baflka bir örgütlenme olmad›¤›d›r.”

Neyi elefltiriyorsunuz, neyi de-
¤ifltirmek istiyorsunuz?

E¤er elefltirmek ve de¤ifltirmek
istedi¤iniz olgular, halk›n mücadele-
sinde, mimar mühendislerin müca-
delesinde daha etkili bir mevziye dö-
nüfltürmeyi amaçl›yorsa, o halde ne-
den devrimci demokrat mimar mü-
hendislerin çabalar›na destek vermi-
yorsunuz?

Keza, “TMMOB'nin yerine konu-
labilecek baflka bir örgütlenme ol-
mamas›”, statükoculu¤un, ç›karc›l›-
¤›n, çürümenin, tasfiyecili¤in meflru

görülmesine, bunlarla uzlafl›lmas›na
gerekçe olamaz. Hele ki, statükocu-
lu¤un, ç›karc›l›¤›n, çürümenin, tasfi-
yecili¤in avukatl›¤›n› üstlenmeye
hiç gerekçe olamaz. 

Odalar’›n içinde bulundu¤u du-
rum, tüm yönleriyle devrimci, de-
mokrat mühendislerin öncülü¤ü ve
kitlesel kat›l›m›yla, tüm üyelerin ka-
t›l›m›yla tart›fl›lmal›d›r. Tart›flmak-
tan kaçmamak ve korkmamak gere-
kir. Ama karfl›m›zdaki tablo tam ter-
sinedir. Bu sald›rganl›¤›n kayna¤›n-
da da bu vard›r. Bu demokratik kitle
örgütlerinin devrimcilefltirilmesin-
den, çürüyen, yozlaflan, statükocula-
flan yanlar›n kesilip at›lmas›ndan
korkuya kap›lanlar, sald›r›yorlar.
Halkevleri çevresi, bu çat›flmada, bu
saflaflmada nerededir, as›l önemli ve
belirleyici olan budur. 

Say›: 187 41TMMOB

Halk Cephesi’nden bir heyet, 29
Haziran’da, TMMOB’da yaflanan
sald›r›lar›, devrimci-demokrat mü-
hendislere karfl› sürdürülen yalan
kampanyas›n› tart›flmak için Meh-
met So¤anc› ile görüflmeye gitti. 

Ama bu görüflmenin sonucunu
aktarmadan önce, bir DEMOKRA-
T‹K K‹TLE ÖRGÜTÜ olan-olmas›
gereken TMMOB’un giriflinde kar-
fl›lafl›lan tabloyu aktarmak gerekir.
So¤anc› ile görüflmek bir mesele-
dir. Önce randevu al›nacakt›r. Son-
ra kap›dan giriflte sizi bir sekreter
karfl›lamakta, o da So¤anc›’n›n sek-
reterine götürmektedir. Sonra So-
¤anc›’n›n sekreteri geldi¤inizi ha-
ber verecektir.

Bunlar kap›s› herkese aç›k ol-
mas› gereken demokratik bir ku-
rumda, yönetiminde ilerici, sosya-
list olma ididias› tafl›yanlar›n oldu-
¤u bir kurumda yaflanmaktad›r.
TMMOB’un nas›l bir bbüürrookkrraattllaaflfl--
mmaa ve çürüme içinde oldu¤unun
aynas›d›r oradaki tablo. TMMOB,
emekçilere, devrimcilere kapal›d›r.

As›l sorun bundan sonra bafllar.
So¤anc›’n›n sekreteri, görüflme için

gelen Halk Cepheliler’i bildirdik-
ten sonra tekrar geriye gelir ve
Halk Cephesi heyeti içinde bulunan
‹vme okuru bir mühendisin bbuu ggöö--
rrüüflflmmee iiççiinnddee oollaammaayyaaccaa¤¤››nn››,, Bay
So¤anc›’n›n onun d›fl›ndaki Halk
Cepheliler ile görüflece¤ini söyler.

So¤anc›, yaflanan sald›r›lar› gö-
rüflmek için gelen devrimcilerle gö-
rüflüp, sorunlar› çözmek yerine he-
yetten “flunla görüflürüm”, “bunla
görüflmem” diyerek devrimcilere
karfl› tahammülsüzlü¤ün yeni bir
örne¤ini sergilemifltir.

So¤anc›’n›n tavr›, ‹vme grubun-
dan mühendislere söz hakk› verme-
memin, onlara tahammül edeme-
menin, onlara yaflam hakk› tan›ma-
mak istemenin bir örne¤idir. So-
¤anc›, bu tavr›yla, Küçük Kurul’da-
ki sald›r›y› sürdürmüfltür. 

Peki hangi hakla? Oturdu¤u
koltuk kendisinin öözzeell kkoollttuu¤¤uu mu-
dur? Bu tarz, binlerce üyesi olan
demokratik bir kurumun baflkan›-
n›n tarz› olamaz.

Halk Cepheliler, mesela tecritin
hesab›n› sormak için Adalet Bakan-

l›¤›’na gidildi¤inde de benzer uy-
gulamalarla karfl›laflm›fllard›r defa-
larca. Bakanl›k bürokratlar›, bazen
TAYAD’l›lar›, bazen Halk Cepheli-
ler’i istememifllerdir heyetler için-
de. Kendisine, solcuyum, ilericiyim
diyen bir kurumun “bafl›nda” olan
bir kiflinin ayn› yönteme baflvurma-
s› nas›l aç›klanabilir?

Bu kültür solun kültürü olamaz.
Karfl›s›nda Halk Cepheli bir heyet
vard›r ve o heyet ile görüflmek zo-
rundad›r. So¤anc›’n›n, “kiflileri”
seçmek gibi bir tasarrufu ve hakk›
yoktur ve olmamal›d›r. 

Bu tarz, sola ve halka karfl› so-
rumsuz, solun de¤erlerinden uzak
bir tarzd›r. ‹flte, TMMOB’da tam da
bu tarza karfl› mücadele edilmelidir.

So¤anc› bu yaklafl›m› ile
TMMOB’daki sald›r›lar› ve tasfi-
yecili¤i onaylad›¤›n›, sorunu çöz-
me gibi bir yaklafl›m›n›n olmad›¤›-
n› göstermifltir. So¤anc›’n›n sayg›-
s›z ve üstenci tavr›n›n, halk›n gele-
nekleri içinde bile yeri yoktur. Ka-
p›s›nda devrimcileri bekletmifl,
sekreteri arac›l›¤›yla tart›flma yü-
rütmüfltür.

TMMOB’un halka ve üyelerine
ne kadar uzak oldu¤unun kan›tlar›-
d›r bunlar. Devrimci bir TMMOB
yaratman›n acilli¤i ortadad›r. 

TMMOB Baflkan›, 
Devrimcilerden Kaç›yor!
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Hak-‹fl Baflkan› Salim Uslu iflçi-
lerin ödedi¤i sendika aidatlar›yla
340 bin TL'lik Mercedes 320 S mo-
del makam arabas› ald›rd›. 

Uslu, "Konfederasyonumuza
ba¤l› bir sendika bana bu arabay›
hediye olarak alm›fl. Güvenli araba-
ya binmek benim de hakk›m. Bu ki-
mi niye ilgilendiriyor hiç anlam›yo-
rum" dedi.

‹flçilerin aidatlar›yla al›nan lüks
bir arabaya biniyor, soruldu¤unda
ise “bu kimi niye ilgilendiriyor” di-
ye k›z›yor.

Bunu söyleyen, lüks arabay› kul-
lanan bir konfederasyon baflkan›.
Yani iflçileri temsil eden, onlar ad›-
na konuflan biri. 

Di¤er yandan hem sendikac›
hem de islamc›... ‹flçileri temsil etti-
¤ini söylüyor ama kaç iflçi onun gi-
bi mercedes araba ile geziyor? Hem
de dudak uçuklatan bir para verile-
rek al›nan bir araba ile...

Sendikas›na üye olan iflçiler ay-
da 500 lira ile bir ay çal›fl›rken, her
ay kalabal›k aileleri ile o para ile ya-
flarken, Salim Uslu, “bir eli ya¤da,

bir eli bal-
da” yafla-

maktad›r.

Salim Uslu’nun ald›¤› araba her-
kesi ilgilendirir. Çünkü o araba iflçi-
lerin paras› ile al›nm›flt›r.

Ayr›ca bir sendika lideri lüks
içinde yaflayamaz. Üyeleri, yar› aç
yaflarken Salim Uslu lüks merce-
deslere binmektedir.

Salim Uslu bir sendikac› olmas›-
n›n yan› s›ra bir ‹slamc›’d›r ayn› za-
manda. Hani, s›k s›k “komflusu aç-
ken, tok olanlar bizden de¤ildir” di-
yen bir inanca sahiptir. 

Peki bu lüks içindeki yaflam›n›
inançlar› ile nas›l ba¤daflt›rmakta-
d›r?  Y›llard›r, Hak-‹fl baflkan›d›r.
Binlerce iflçiyi temsil etmektedir
Salim Uslu.

‹flçileri sadece düzen sömürmü-
yor. Salim Uslu gibi sar› ve yoz sen-
dikac›lar da sömürmektedir. Ayr›ca
iflin bir de ahlaki ve vicdani sorum-
lulu¤u vard›r. ‹flçilerin aidat› ile lüks
arabalar al›nmakta, paralar savrul-
maktad›r.

Yine bir baflka örnek Mustafa
Özbek’tir. Türk Metal-‹fl Sendika-

s›’n›n 33 y›ld›r genel baflkan› olan
Mustafa Özbek, iflçileri sömürerek
nerdeyse bir imparatorluk kurmufl-
tur. Öylesine bir servet edinmifltir
ki, flafl›rmamak elde de¤ildir.

Kufladas›’ndan, K›br›s’a kadar
topraklar›, yazl›klar›, apartmanlar›
vard›r. K›r›kkale- Samsun yolunda
HABAfi Gaz Dolum Tesisleri var-
d›r.

TV’si, bas›n› ve kimi iliflkileri
ile bir sendikac›dan çok bir iflveren-
dir Mustafa Özbek. Hem de iflçilere
kan kusturan biridir. 

Bayram Meral’in o¤lunun Yol-‹fl
Sendikas›’ndan her ay 5 bin TL ma-
afl ald›¤›n›n ortaya ç›kmas› sendika
a¤al›¤› tart›flmalar›n› bir kez daha
gündeme getirdi. 

Mustafa Özbek’e 33 y›ld›r Genel
Baflkanl›k yapt›ran fley hizmet aflk›
de¤ildir elbette. Mustafa Özbek
sendika a¤al›¤›n›n en bilinen, klasik
örne¤idir. 

Görülece¤i gibi iflçi s›n›f› sar› ve
tekellerin iflbirlikçisi olan Mustafa
Özbek gibi sendika a¤alar›n›n elin-
dedir. Bu olumsuz örnek sadece 1-2
kifli ile s›n›rl› de¤ildir.

ATV-Sabah Grevicilerinin Yürüyüflünü
Polis Engelledi

27 Haziran günü grevdeki ATV-Sabah bas›n emekçilerinin her
hafta Cumartesi günü yapt›klar› yürüyüflü bu hafta da polis engel-
di. Oturma eylemine geçen grup s›k s›k “Grevciye De¤il Çetele-
re Barikat!”, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz!” sloganlar› atarak bu
keyfi uygulamaya tepki gösterdi. Eylemde “Sabah-ATV Grevi
Sürüyor Dayan›flma Büyüyor / TGS” pankart› aç›l›rken toplu söz-
leflme taleplerini dile getiren dövizler tafl›nd›. Oturma eyleminde
yap›lan aç›klamada; iflçi düflman› patronlar›n cezalar›n› bulmala-
r› gerekti¤i belirtildi.

‹flçiler Otoban Kapat›p Baflbakan›
Protesto Etti

Kocaeli Büyükflehir Belediyesi’nde sendikal örgütlülü¤ün tas-
fiyesine ve sürgün politikalar›na karfl› direnen Belediye-‹fl üyele-
ri 28 Haziran günü eylemlerine bir yenisini daha eklendi. AKP
Kocaeli ‹l Teflkilat›'n›n Ola¤an Kongresi'ne kat›lmak için Kocae-
li'ne gelen Baflbakan Recep Tayip Erdo¤an'›, Belediye-‹fl üyesi ifl-
çiler otoban› trafi¤e kapatarak protesto etti. ‹flçileri polis ve bafl-
bakanl›k korumalar› gözalt›na ald›. 

Sa¤l›k Emekçileri,
Üniversite Hastanelerinde
Eflitlik ‹stedi

30 Haziran günü Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikas› üyeleri  ‹stanbul Üni-
versitesi T›p Fakültesi ve Ankara ‹bni Sina
Hastanesi bahçesinde üniversite hastanele-
rinde yaflanan, eflit olmayan uygulamalar›n
son bulmas› için protesto eylemleri yapt›lar.
Eylemlerde, ''Sa¤l›k ‹fli Ekip ‹flidir'', ''Sadaka
De¤il Toplu Sözleflme'' “Eflitlik, Adalet ‹sti-
yoruz” sloganlar› at›ld›. Eylemlerde yap›lan
aç›klamalarda; bütün çal›flanlara eflit ifle eflit
ücret, ek ödemelerin adil paylaflt›r›lmas›, ye-
mek ücretinin geri verilmesi, tüm çal›flanlara
hastanedeki özel yataklar›n ücretsiz sa¤lan-
mas› her türlü ayr›mc›l›¤a, adaletsizli¤e, çif-
te standarta karfl› tüm sa¤l›k ve sosyal hizmet
emekçileriyle her zaman burada olacaklar›
vurgulan›rken tafleron, sözleflmeli, kadrolu
statü ayr›m›na son verilmesi adil ve güven-
celi ifl olanaklar›n›n sa¤lanmas› istendi.

Hak-‹fl Baflkan›’n›n Saltanat›!



Abdullah Öcalan, ‹mral› Hapis-
hanesi’nden geçen hafta yapt›¤›
aç›klamada, “Demokratik Cumhuri-
yet Kongresi” için devrimci hareke-
te bir ça¤r› yapt›. Ça¤r›da, flöyle di-
yordu:

“Türkiye'de ‹slami demokratlar
var, liberal demokratlar var ancak
gerçekten çözüm için mücadele edip
sonuç alacak olan Radikal Demok-
ratlard›r. Onlar›n bu iradeyi ve ör-
gütlülü¤ü aç›¤a ç›karmas› gerekiyor.
Radikal demokratlar›n içinde iflte
DHKP-C ve di¤er Türk Solundan
gruplar var. Kendilerine parti ya da
inisiyatif diyenler var. Tümünün bu
Kongre'ye gelmesi gerekiyor.” (26
Haziran 2009, Aktüel Bak›fl)

Öcalan, ça¤r›da bulundu¤u kon-
greye, “demokratik bir anayasa”
oluflturma misyonu yüklüyor. 

Öncelikle flunu belirtelim; ça¤r›
yapt›¤› DHKP-C’nin ideolojisi, s›-
n›flar mücadelesindeki yeri, “radi-
kal demokratlar” olarak tan›mlana-
cak bir yer de¤ildir. DHKP-C, dev-
rimci bir harekettir. Marksist-Leni-
nisttir. Dolay›s›yla, bir birlik zemi-
nine ça¤r›ld›¤›nda kuflku yok ki, bu
s›fatlar›yla ça¤r›lmal›d›r. 

Tan›mlama sorunu, özellikle,
devrimcilikle demokratl›¤›n birbiri-
ne kar›flt›r›ld›¤›, demokratl›¤›n bir
çok durumda devrimcilik gibi gös-
terildi¤i, ama devrimci olma iddi-
as›ndaki çeflitli reformist kesimlerin
de demokrat bile olamad›¤› bir kav-
ram karmaflas› içinde daha da
önemli bir sorundur. 

Bunu k›saca belirttikten sonra,
önerinin muhtevas›na geçebiliriz. 

ÖÖccaallaann,, ““NNaass››ll BBiirr AAnnaayyaassaa
‹‹ssttiiyyoorr??

Öcalan’›n ça¤r› yapt›¤› “Demok-
ratik Cumhuriyet Kongresi”, de-
mokratik bir anayasa yapmay›
amaçlayacak. Ancak “demokratik
cumhuriyet” konusunda bugüne ka-
dar savunulan görüfller dikkate al›n-

d›¤›nda, her iki kavram›n da aç›lma-
s› ve somutlanmas› gerekti¤i aç›kt›r. 

Daha somut olarak sorarsak;
devrimciler olarak bizi neye ça¤›r›-
yorsunuz? 

DDeemmookkrraattiikk bbiirr hhaallkk ccuummhhuurrii--
yyeettii iiççiinn mücadeleye var›z ve zaten
mevcut mücadelemiz de bunun
içindir. Fakat ““ddeemmookkrraattiikk ccuumm--
hhuurriiyyeett”” ad›na bizi mevcut düzenle
uzlaflmaya ça¤›r›yorsan›z, devrim-
cilerin bu ça¤r›ya verecek olumlu
bir cevaplar› yoktur. 

Sorun bir anayasa yapmak ise bu
anayasa nnaass››ll vvee kkiimmlleerr taraf›ndan
yap›lacak, kimleri temsil edecektir?

Nas›l bir anayasa amaçlan›yorsa,
kuflku yok ki, Kongre öyle bir bile-
flimle toplanacakt›r. 

Ayn› günlerde Anayasa konu-
sunda bir aç›klama yapan PKK ön-
derlerinden Mustafa Karasu, anaya-
sa konusundaki yaklafl›m› flöyle
özetliyordu.

“Kal›c› bar›fl için anayasa de-
¤ifltirilmeli... yeni anayasa çok de-
mokratik bir tart›flma ortam›nda ve
ttüümm ttoopplluummuunn aktif kat›laca¤›, kkeenn--
ddiissiinnii iiççiinnddee bbuullaaccaa¤¤›› bir anayasa
yap›m sürecinden geçirmelidir. So-
nuçta ttüümm ttoopplluumm bu anayasaya...
bbeenniimm ddee aannaayyaassaamm diyebilmeli-
dir.” (27 Haziran 2009, Gündem
Online)

Böyle bir anayasa YOKTUR. 

Sömürücü, s›n›fl› bir toplumda
tüm toplumun “benim anayasam”
diyece¤i bir anayasa olamaz. Ya
halk›n anayasas›n› yapacak ve onu
savunacaks›n›z ya da burjuvazinin
anayasas›n›...

Üçüncü bir yol ve üçüncü bir
anayasa çeflidi yoktur.

Bir anayasa yap›lacaksa, bu ana-
yasa kimin, hangi s›n›f›n damgas›n›
tafl›yacak ve kimin olacakt›r? Kara-
su’nun önerdi¤i bir Halk Anayasas›
olmayacakt›r. “Tüm toplumun” de-
nilerek burjuvazinin de kabul edebi-
lece¤i, “benim” diyebilece¤i bir

anayasa teorilefltirilirse, devrimcile-
rin bu zeminde olmayaca¤› aç›kt›r. 

OOrrttaakk BBiirr CCeepphhee VVee
DDeemmookkrraattiikk BBiirr AAnnaayyaassaa
‹‹ççiinn GGeeççmmiiflflee DDaaiirr BBiirr
HHaatt››rrllaattmmaa

“Kal›c› bar›fl için anayasa”, “tüm
toplumun kabul edece¤i bir anaya-
sa” diye tarif edilen birlik zeminleri,
devrimcilerin yer alaca¤› birlikler
de¤ildir. Fakat, elbette devrimcilerin
yer alaca¤› birlik zeminleri de var.  

Devrimci hareket ile PKK ara-
s›nda 1996 y›l›n›n Aral›k ay›nda im-
zalanan “Devrimci Cephe’nin ‹nfla-
s› ‹çin Ça¤r›m›zd›r” bafll›kl› aç›kla-
madaki çerçeve, böyle bir birlikteli-
¤in asgari koflullar›n› içermektedir.

Halka aç›klanan DHKP-C - PKK
protokolünün bir parças› da,  bir
halk anayasas› tasla¤› haz›rlanmas›-
n› içeriyordu. Daha sonra protokole
iliflkin geliflmelerin aç›kland›¤› bir
yaz›da anayasaya iliflkin bölüm flöy-
le anlat›lm›flt›:

“6) Yeni bir AAnnaayyaassaann››nn yap›l-
mas› ve halka mal edilmesi ortak
görüflümüzdü. Protokolde de aç›kça
ifade edilmiflti: ‘... ba¤›ms›zl›k ve
demokrasiyi hedefleyen bir anayasa
tasla¤› haz›rlay›p bunu halka ma-
letmeyi, bu çal›flman›n içine bütün
anti-faflist, anti-emperyalist, özgür-
lükten, adaletten yana tüm örgüt ve
partileri ve kiflileri çekmeyi bir gö-
rev olarak önümüze koyuyoruz.”
(DHKP-C–PKK Protokolü Ve Ge-
liflmeler, Devrimci Sol, say›: 10)

BBuu ççaall››flflmmaann››nn iiççiinnee bbüüttüünn aannttii--
ffaaflfliisstt,, aannttii--eemmppeerryyaalliisstt,, öözzggüürrllüükk--
tteenn,, aaddaalleetttteenn yyaannaa ttüümm öörrggüütt vvee
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Öcalan’›n ‘Radikal Demokratlar’a Ça¤r›s›

Ve Devrimcilerin Cevab›
SSöömmüürrüüccüü,, ss››nn››ffll›› bbiirr ttoopplluummddaa

ttüümm ttoopplluummuunn ““bbeenniimm
aannaayyaassaamm”” ddiiyyeeccee¤¤ii bbiirr aannaayyaassaa
oollaammaazz.. YYaa hhaallkk››nn aannaayyaassaass››nn››

yyaappaaccaakk vvee oonnuu ssaavvuunnaaccaakkss››nn››zz
yyaa ddaa bbuurrjjuuvvaazziinniinn aannaayyaassaass››nn››......



ppaarrttiilleerrii vvee kkiiflfliilleerrii ççeekkmmeekk,, dev-
rimcilerin dün de bugün de savun-
du¤u anlay›flt›r. 

Protokol çerçevesinde devrimci
hareket taraf›ndan haz›rlanan anaya-
sa tasla¤›, PKK’ye verilmifl ve PKK
de hiçbir itirazlar›n›n olmad›¤›n› be-
lirtmifl, sadece Uluslar›n Tayin Hak-
k›’n›n biraz aç›lmas›n› istemifltir. 

Bu talep karfl›lanm›fl, tasla¤›n il-
gili bölümüne ekler yap›lm›flt›r. S›ra
anayasa için kampanya yürütmeye
geldi¤inde, PKK, “iflimiz var, gün-
cel de¤il, siz yap›n” diyerek bu sü-
rece kat›lmam›flt›r. 

Anayasa Tasla¤› çal›flmas› daha
sonra tamamen devrimci hareket ta-
raf›ndan yürütülmüfltür. 

O süreci aç›klamadan, o dönem
niye kat›lmad›klar›na dair tek bir
cümle etmeden, 13 y›l sonra tekrar
bir anayasa yapal›m demek, en az›n-
dan tutarl› ve güven verici de¤ildir.

DHKP-C - PKK Protokolü, o sü-
reçte esas olarak devrimci hareketin
de¤il, PKK’nin iste¤iyle gündeme
getirilmiflti. Bir kez imza alt›na al›n-
d›ktan sonra, devrimci hareket, o
protokolün her sat›r›na uydu, yü-
kümlülüklerini yerine getirmek için
gereken tüm sorumlulu¤u üstlendi,
pratik ad›mlar› att›. Ve tam bu nok-
tada, kendi istekleriyle gündeme
getirilmifl bir birlik olmas›na karfl›n,
ayak sürüyen, protokolün gerekleri-
ni yerine getirmeyen hep PKK oldu.
Bu konudaki elefltiriler üzerine her
seferinde her fleyi yeni bafll›yor gibi
ele ald›lar, ama her bafllang›ç yine
ayn› eksiklikle devam etti. Böyle ol-
mas› kuflkusuz nedensiz de¤ildi;
PKK’nin birlik ve ittifak anlay›fl›n›n
sonucuydu bu yaklafl›mlar›. PKK,
kendi programlar› çerçevesinde,
kendilerine tabi olacak, kendilerine
destek olacak “ittifaklar” aram›flt›r
hep. Kendi program ve gündemine
yedeklenecek birlikler oluflturmaya
çal›flm›flt›r. Devrimci hareket ise bu
tarz birliklere her zaman karfl› ç›k-
m›flt›r. Bugün de çok farkl› olmaya-
cakt›r. Olmas› için bir neden yoktur,
çünkü anlatt›¤›m›z bu tarih muhase-
besiz, özelefltirisiz bir tarihtir. Bu
nedenle bu önerilerden bir fley ç›k-

maz.  

‹kincisi, bugün yapmak istedik-
leri anayasa, bir hhaallkk aannaayyaassaass›› de-
¤ildir. Düzen içi güçleri hesaba ka-
tarak, “kal›c› bar›fl için bir anaya-
sa” diyerek gelifltirilecek bir çal›fl-
ma, ba¤›ms›zl›k demokrasi sosya-
lizm mücadelesine hizmet edecek
bir anayasa olmaz. 

Biz, dün anayasa tasla¤›n› haz›r-
larken ne düflünüyorsak bugün de
ayn› fleyi düflünüyoruz. Ba¤›ms›zl›k
ve demokrasiyi hedefleyen, halk›n
iktidar›na hizmet edecek bir anaya-
sa için önerilere ve ça¤r›lara cevab›-
m›z evettir; fakat bu anayasa, halk›n
anayasas› olmayacaksa cevab›m›z
yine bellidir. 

KKiimmiinnllee,, NNeerreeyyee KKaaddaarr??
Kürt milliyetçi hareket, bir yan-

dan devrimci harekete ve Türkiye
solu’na ça¤r›lar yap›p, kongreye ka-
t›lmaktan söz ederken, bir yandan da
“hemen herkesin kat›laca¤›”, tart›fla-
ca¤› platfomlardan söz etmektedir:

“Herkes sorumluluk üstlenmeli-
dir. Demokratik Cumhuriyet Kongre-
si de ‹stanbul veya Ankara'da yap›-
labilir. Bu Kongreye ayd›nlar, libe-
raller, karfl›tlar, herkes kat›lmal›d›r.”
(26 Haziran 2009, Aktüel Bak›fl) 

“Farkl› kesimlerden” ne beklen-
mektedir? Bugüne kadar flu veya bu
flekilde misyonlar yüklenen düzen
güçlerinden mücadele ve halk ne
kazanm›flt›r? Bu tür önerilerde, mü-
cadeleden söz eden, mücadeleyi ge-
lifltirmek için ittifaklardan söz eden
bir yan yoktur genellikle. Öneriler
ço¤unlukla düzen güçlerine ve “ba-
r›fl”a yöneliktir. 

Düzene karfl› olan, kendini sol’-
da tan›mlayan bir güç, ittifaklar›n›
da solda ve devrimciler içinde ara-
mal›d›r. Ancak Kürt milliyetçi hare-
ket, bugüne kadar bu konuda olduk-
ça istikrars›z, tutars›z bir tarihin sa-
hibidir. 

“Herkes kat›ls›n”, “Karfl›tlar tar-
t›fls›n” gibi yaklafl›mlar, net olma-
yan, ittifaklar›n› düzende arayan bir
bak›fl aç›s›n› içermektedir. Bu bak›fl
aç›s›, bugüne kadar Turgut

Özal’dan Cem Boyner’e, TÜS‹-
AD’dan Genelkurmay’a, MHP’ye
kadar pek çok düzen gücünü “çö-
züm” gücü olarak görmüfl, SHP’den
Ayd›nl›k’a, ANAP’tan, SP’ye kadar
bir çok düzen gücünü de “ittifak”
yap›labilecek güçler aras›nda de¤er-
lendirmifltir. 

NNeerreeyyee vvee KKiimmllee
GGiiddiilleecceekkttiirr?? 

Hedef, düzen içi baz› kazan›m-
larla s›n›rl›ysa, ittifaklar›n da düzen
içi güçlerden seçilmesi do¤ald›r.
Hedefteki mu¤lakl›k, ittifaklardaki
belirsizlik ve kayganl›k, beraberin-
de dost düflman kavramlar›n›n ka-
r›flmas›n› beraberinde getirmekte-
dir. Ya da gerçekleflmeyecek bek-
lentilerle ordan oraya savrulmak da
kaç›n›lmazd›r. 

AAyynn›› SSüürreeççttee,, HHeemm
DDHHKKPP--CC’’yyee HHeemm TTaayyyyiipp
EErrddoo¤¤aann’’aa ÇÇaa¤¤rr›› YYaapp››llaammaazz

Yap›labiliyorsa orada bir tutar-
s›zl›k veya faydac›l›k vard›r. 

“Çözüm için mücadele edip so-
nuç alacak olan Radikal Demokrat-
lard›r.”  denirken, bundan sadece bir
hafta önce de flunlar söyleniyordu.

“Say›n Baflbakan’a buradan tek-
rar sesleniyorum. TTüürrkkiiyyee’’yyii ddee--
mmookkrraattiikklleeflflttiirreelliimm diyorum. Ben
Baflbakan kötü niyetlidir demiyo-
rum, iyi niyetlidir. Ama onun dan›fl-
manlar› ona yanl›fl ve eksik bilgi ve-
riyorlar.” (19 Haziran 2009, Aktüel
Bak›fl)

Yukardaki de¤erlendirme, kuflku
yok ki, devlet ve iktidar gerçe¤ine,
oligarfli gerçe¤ine denk düflmeyen
bir de¤erlendirmedir. AKP ve Tayyip
Erdo¤an’› birbirinden ay›ran, Tayyip
Erdo¤an’› aklayan bir bak›fl aç›s›
yanl›flt›r ve kitleler için yan›lt›c›d›r.

Halka kan kusturan, Kürt halk›-
na karfl› inkar ve imhay› sürdüren,
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HHeeddeefftteekkii mmuu¤¤llaakkll››kk,, iittttiiffaakkllaarrddaakkii
bbeelliirrssiizzlliikk vvee kkaayyggaannll››kk,,

bbeerraabbeerriinnddee ddoosstt ddüüflflmmaann kkaavvrraamm--
llaarr››nn››nn kkaarr››flflmmaass››nn›› bbeerraabbeerriinnddee

ggeettiirrmmeekktteeddiirr.. YYaa ddaa ggeerrççeekklleeflflmmee--
yyeecceekk bbeekklleennttiilleerrllee oorrddaann oorraayyaa

ssaavvrruullmmaakk ddaa kkaaçç››nn››llmmaazzdd››rr.. 



hapishanelerde tecriti sürdüren em-
peryalizm iflbirlikçisi bir lideri böy-
le savunmak, flafl›rt›c›d›r.

Fakat Baflbakan’›n bir “çözüm
gücü” olmad›¤› çabuk anlafl›l›r ve
bu kez baflka tahliller girer devreye:
“Türkiye’de de bu sorunu ççöözzmmeekk
iisstteeyyeennlleerr vvaarr.. CCuummhhuurrbbaaflflkkaann›› ssaa--
mmiimmiiddiirr ve bu sorunu çözmek isti-
yor. Baflbakan duruma göre tav›r
alacak herhalde. Ordudan anlad›-
¤›m kadar›yla ordu, bu savafl› s›n›r-
land›rmak istiyor. ... Üç genelkur-
may baflkan› Karaday›, K›vr›ko¤lu
ve Özkök ddeemmookkrraattiikk aallaann››nn aaçç››ll--
mmaass››nn›› istiyordu.” (age)

Halka, devrimcilere ve kendi
özgücüne güvenmeyen politikalar
izlenmeye baflland›¤›nda, ortaya ç›-
kan tablo yukardakidir.

Politika, düzen içilikle s›n›rlan-
d›¤›nda, beyin de o s›n›rlara hapso-
lur ve genelkurmay baflkanlar› bile
umut olmaya bafllar.

Öcalan, DTP’ye ve Kürt halk›na
yönelik bask›lardan, “operasyon-
lar”dan Tayyip’in, Baflbu¤’un so-
rumlu olmad›¤›n› söylüyor; öyleyse
kim sürdürüyor bu ülkede bask›y›
ve asimilasyonu?

Kürt milliyetçi hareketin düzen
güçlerine yükledi¤i misyon, bizzat
o güçler taraf›ndan kaale al›nma-
maktad›r. Oligarflinin yaklafl›m› s›-
n›fsald›r ve tavr› gayet aç›kt›r. Aç›k
olmayan kafas› kar›fl›k olan, sa¤a
sola kolayca savrulan Kürt milliyet-
çi hareketi ve onun sözcüleridir.
Sorunu ss››nn››ffssaallll››kkttaann ve iikkttiiddaarr
sorunundan koparan her bak›fl aç›s›,
düzen içi politikalarla bütünleflir,
düzene hizmet eder. Anayasa soru-
nu da s›n›fsall›ktan ve iktidar hede-
finden ayr› düflünülemez. Öcalan
ve PKK, “tüm toplumu kucakla-
yan” bir anayasa önerisinin, ger-
çekleflebilir bir fley olmad›¤›n› ve
Kürt halk›n›n mücadelesini gelifltir-
meyece¤ini bu tecrübelerinin so-
nunda göreceklerdir. Fakat, sistem
d›fl›na ç›kmaya karar verilmezse,
emperyalizme karfl› ba¤›ms›zl›k,
faflizme karfl› demokrasi için savafla
karar verilmezde, yanl›fllar görülse
de, oradan ç›k›lamaz. 

Say›: 187 45ÇA⁄RI

k28 Haziran günü ‹stanbul KKüü--
ççüükkaarrmmuuttlluu Cemevi’nde, PSAKD
Sar›yer fiubesi Bo¤aziçi Cemevi ve
Tokat Almus-Der taraf›ndan 2 Tem-
muz anma program› düzenlendi.
“Aleviyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” ve
“2 Temmuz Sivas Katliam›n› Unut-
mayaca¤›z” pankartlar›n as›ld›¤›
programda Almus-Der’den Erdo¤an
‹fleri bir aç›klama yaparak Marafl-
lar’dan, Çorumlar’dan, Sivaslar’dan
bugüne katillerin zihniyetinin de¤ifl-
medi¤i vurgulad›.Türkülerin söyle-
nip semahlar›n dönüldü¤ü anma
program›nda “Sivas fiehitleri Ölüm-
süzdür” sloganlar› at›ld›. Anmaya
300 kifli kat›ld›. 

k30 Haziran günü ‹‹zzmmiirr Ya-
manlar Özgürlükler Derne¤i 2 Tem-
muz Sivas katliam›nda flehit düflenler
için 180 kiflinin kat›l›m›yla bir anma
düzenledi. “Alevi halk› Mad›mak’ta
yakan› da yakt›ran› da, kullanan› da
kullan›lan› da unutmayacak. Unut-
mak aldanmakt›r. Unutmak tekrar
tekrar yanmakt›r” denilen anmada

Afl›k Turabi türkülerini flehitler için
söyledi. 

k29 Haziran günü BBuurrssaa Kes-
tel Cemevi’nde, Devrimci Alevi Ko-
mitesi ve Kestel H.B.V. Derne¤i ta-
raf›ndan “Pirsultanlar Ölmez Binler
Yetiflir” slogan›yla bir anma yap›ld›.
Sivas flehitlerinini emperyalizme,
faflizme, gericili¤e karfl› mücadelede
ayd›nl›k gelece¤in temsilcileri oldu-
¤unun vurgusunun yap›ld›. Grup Ya-
r›n türkülerinin ard›ndan Devrimci
Alevi Komitesi’ nin slayt›n gösteri-
me sunulmas›yla anma son buldu.

k26 Haziran günü AAnnkkaarr aa fii-
rintepe 1. Cadde’deki Yafll›lar Par-
k›'nda ‹dilcan Kültür Merkezi taraf›n-
dan Devrimci Alevi Komitesi'nin ha-
z›rlam›fl oldu¤u sinevizyon gösteril-
di. 2 Temmuz’da yap›lacak mitinge
ça¤r› yap›ld›. 28 Haziran’da ise NA-
TO Yolu Tekmezar Park›'nda ‹dilcan
Kültür Merkezi taraf›ndan Sivas fie-
hitleri için helva da¤›t›m› ve anma
program› düzenlendi. Programa
yerel sanatç›lar kat›ld›.

Bursa Devrimci Alevi Komitesi
30 Haziran’da bir aç›klama yaparak
Evrensel Sevgi Derne¤i’ni teflhir et-
ti. 28 Haziran günü Bursa'n›n Vatan
Mahallesi’nde Devrimci Alevi Ko-
mitesi Sivas flehitlerini anma prog-
ram› düzenlemek istedi. Mahalleye
giden ve haz›rl›k yapmaya bafllayan
Devrimci Alevi Komitesi üyeleri,
önce, kendilerini Alevileri temsil
eden bir kurum olarak gören Evren-
sel Sevgi Derne¤i'nin engellemeleri
ile sonras›nda ise Evrensel Sevgi
Derne¤i'nin sergiledi¤i tutumdan
güç alan birkaç serserinin sald›r›s›y-
la karfl›laflm›fllard›r. Dernek ‘size
elektrik vermem, sinevizyon için
duvar›m› kulland›rtmam' tavr›yla
düflmanca davranm›flt›r. Evrensel
Sevgi Derne¤i bu tutumuyla orada
bulunan birkaç serseriye cesaret ver-

mifltir. Dernek baflkan› ve der-
nektekilerin tüm engelleme ça-
l›flmalar›na ra¤men devrimciler
anma için haz›rl›klar›n› halk›n

deste¤iyle tamamlamaya çal›fl›rlar-
ken bu kez serserilerin provokatif
tutumlar›na maruz kalm›fllard›r. Ser-
seriler pankart› ve anmay› sahiplen-
meye çal›flanlara sald›rd›lar. Bu sal-
d›r›lar yafland›¤› s›rada ise dernek
baflkan› kahvede oturmufl ve sald›-
ran serserilere herhangi bir müdaha-
lede veya uyar›da bulunmam›flt›r.
Yaflanan bu olayda sald›ranlar ve
sald›ranlara ses ç›karmadan izleyen
baflkan mahallelinin gözü önünde
teflhir olmufllard›r. 

Evrensel Sevgi Derne¤i Baflkan›
bu tutumuyla oligarflinin sinsi politi-
kalar›na hizmet etmektedir. Dolay›-
s›yla Evrensel Sevgi Derne¤i Baflka-
n›n›n yapt›klar› Alevileri düzeniçi-
lefltirmek, isyanc› geleneklerini
unutturmakt›r. 

Evrensel Sevgi Derne¤i
Kime Hizmet Ediyor?

“Unutmak Tekrar  Yanmakt›r”
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12 Haziran’da ‹ran’da yap›lan
cumhurbaflkanl›¤› seçiminden sonra
olmayan bir devrim yarat›ld›, olma-
yan bir devrimden günlerce naklen
yay›n yap›ld›... 

Neydi ‹ran’da olan? 

Geliflmeleri k›saca özetleyecek
olursak ‹ran’daki seçimlere Ahmedi-
nejad, Mir Hüseyin Musavi, Muhsin
R›zai ve Mehdi Kerrubi aday olarak
kat›ld›. Seçimler esas olarak Ahme-
dinejad ve  Musavi aras›nda geçti. 

ABD ve Avrupal› emperyalistler
““ rreeffoorrmmccuu”” aday diye sunduklar›
Musavi’yi aç›ktan desteklediler.
Dahas› öncesinde Musavi’nin se-
çimleri aç›k farkla kazanaca¤› yö-
nünde ‹ran halk›n› yönlendiren ya-
y›nlar yapt›lar. Bir taraftan da se-
çimlerden önce Ahmedinejad’›n se-
çimlerde “hile” yapaca¤› yönünde
yay›nlar yap›ld›. 

Seçim günü emperyalistlerin
uluslararas› kurumlar› sand›k bafl›n-
daki gözlemcileri daha resmi sonuç-
lar aç›klanmadan Musavi’nin yüzde
65 oy ald›¤›n› aç›klad›lar. Mir Hü-
seyin Musavi seçimleri kazand›¤›n›
ilan etti. 

Resmi say›m sonuçlar›na göre
ise, geçerli oylar›n yüzde 63.36’s›n›
Ahmedinejad, yüzde 34.7’ni de
Musavi alm›flt›. 

Musavi, Ahmedinejad’›n hile
yapt›¤›n› iddia ederek seçim sonuç-
lar›n› kabul etmedi¤ini aç›klayarak,
halk› seçim sonuçlar›n› protesto et-
mek için sokaklara ça¤›rd›. 

Seçim sonuçlar›yla ilgili itirazla-
r›n, halk›n iktidara karfl› hoflnutsuz-
lu¤uyla da birleflmesi sonucu, baflta
Tahran olmak üzere baz› flehirlerde
halk sokaklara ç›kt›. 

Bu tepkiler üzerine Anayasay›
Koruma Konseyi baz› sand›klardaki
oylar›n yeniden say›lmas› yönünde
karar verdi. Fakat buna ra¤men hal-
k›n sokaklardaki tepkisi sürdü.

‹ktidar›n eylemlere müdahalesi
de gecikmedi. Gösterilerin yap›ld›¤›
bir çok ilde polis eylemlere sald›rd›.

Halkla polis aras›nda çat›flmalar
ç›kt›. Çat›flmalarda yaflam›n› yi-
tirenler oldu. 

Dini liderlerden Ali Hama-
ney’in 19 Haziran’da olaylar›n
Amerikal› ve Avrupal› emperya-
listler taraf›ndan rejimi y›kmak
için tertiplendi¤ini belirterek
yapt›¤› eylemlere son verilmesi
ça¤r›s› sonucunda, eylemler ya-
vafl yavafl azald›. ‹lerleyen gün-
lerde Musavi de halk› soka¤a
ça¤›rmay› b›rakt›. 

‹ran’da kuflkusuz, halk›n mevcut
rejimden hoflnutsuzlu¤u vard›r. Y›l-
lard›r iktidarda olan, dinci rejimin
bask›s›, mollalar›n azg›n sömürüsü,
halk›n yoksullu¤u ve daha çok çe-
flitli etkenler halkta iktidardakilere
karfl›  bir tepki biriktirmifltir. Musa-
vi ve emperyalistler böyle bir süreç-
te halk›n bu memnuniyetsizli¤ini
kullanmaya çal›fl›yordu. 

Musavi’nin gerçekte sistemi
savunma aç›s›ndan Ahmedine-
jad’dan temel bir fark› yoktur. Ne
Ahmedinejad’a, ne de gerici rejime
tepki duyan kitlelerin istemlerine
karfl›l›k verecek bir muhalifli¤i yok-
tu. O da,  mevcut dini rejim y›llarca
hizmet etmifl düzen için  rüfltünü is-
patlam›fl birisidir. Musavi’nin düze-
ne oldu¤unu pekala emperyalistler
de bilmektedir. Fakat emperyalizm
için öncelikli hedef Ahmedine-
jad’d›r. Ahmedinejad’›  geriletecek
her fleye destek vermektedirler.

YYaa BBeennddeenn YYaannaa OOllaaccaakkss››nn 
YYaa ddaa DDüüflflmmaann››mmss››nn

Amerika’n›n politikalar›n›n en
özet biçimi budur. Bunun d›fl›ndaki
demokrasi, özgürlük vb gibi tüm söy-
lemleri koca bir yaland›r. ‹ran ile ilifl-
kilerinde de belirleyici olan budur. 

‹ran, 1979’daki devrimden bu
yana, emperyalistlerin Ortado¤u
politikalar› önünde flu veya bu ölçü-
de engel teflkil etmektedir. Emper-
yalistler yaklafl›k 30 y›ld›r ‹ran’daki
yönetimi y›kmak için, Irak’› ‹ran’a

karfl› savaflt›rmaktan, düzenle çelifl-
kisi olan çok çeflitli kesimleri kul-
lanmaya, desteklemeye ve ambar-
golardan sabotajlara kadar bir çok
yönteme baflvurmufltur. 

Amerikan’›n, Irak’› iflgal etmesi-
nin ard›ndan ise ‹ran’a yönelik teh-
ditler daha ön plana ç›kt›. Amerika,
‹ran’› da “Irak gibi” iflgal etmekle
tehdit etti. Çünkü ‹ran her fleye ra¤-
men emperyalistlere boyun e¤miyor-
du. Ahmedinejad’› iktidara tafl›yan
en önemli nedenlerden biri de onun
Amerika’ya karfl› direnme çizgisini
savunmas›yd›. Ahmedinejad, iktida-
ra geldikten sonra da bu politikalar›-
n› belli ölçülerde sürdürdü; bu ne-
denle, emperyalizm cephesinden
Ahmedinejad ya  boyun  e¤ecek ya
da devrilecekti ve bu nedenden dola-
y› da  Musavi, düzen içi de olsa Ah-
medinejad karfl›s›nda desteklendi.  

RRoommaannyyaa’’ddaann ‹‹rraann’’aa 
EEmmppeerryyaalliisstt DDaarrbbeelleerr

‹ran’daki seçimlerin hemen ar-
d›ndan emperyalist iletiflim meka-
nizmas› tek bir merkezden dü¤meye
bas›lm›fl gibi ayn› tarzda, ayn› ha-
berleri vermeye bafllad›. Bir taraftan
“bas›na sansür koyuluyor, sa¤l›kl›
haber al›nam›yor” denilirken di¤er
taraftan “son dakika”, “polis 50
göstericiyi dövdü, polis gaz bomba-
s› kulland›” diye bir çok ülkede  en
s›radan bir gösteride bile görebile-
ce¤imiz görüntüleri gün boyunca
ekranlardan eksik etmediler. Bir kaç
bin kiflilik gruplar› “yeflil isyan” di-
ye yans›tarak, bir halk ayaklanmas›

‹ran: Emperyalizm destekli düzen içi muhalefet 
ve emperyalist medyan›n “devrimleri”...



tablosu çizdiler.. 

Bir “halk ayaklanmas›!” senar-
yosuna uygun olarak Amerikan ve
Avrupa emperyalizmi, hemen her-
gün seçim sonuçlar›na, ‹ran Hükü-
metine iliflkin k›nama üstüne k›na-
ma yay›nlad›lar. ‹ran’› demokrasi-
ye, insan haklar›na ça¤›rd›lar. 

Emperyalistlerin ifllerine geldi¤i
zaman demokrasinin de, özgürlükle-
rin de önemi yoktur. Seçimlerle ge-
len hükümetler emperyalistlerle olan
iliflkilerine göre demokrat da say›la-
bilir, diktatör de. Küba, Kore, veya
‹ran gibi emperyalistlere boyun e¤-
miyorsa, ““ddiikkttaattöörr”” olurlar. Suudi
Arabistan, Türkiye gibi iflbirlikçi ül-
kelerde ise, “krall›k” da olsa, faflist
diktatörlük de olsa problem olmaz. 

‹ran’da kullan›lan yöntemler, ak-
la hemen Romanya gibi sosyalist
ülkelerdeki karfl› devrimleri, Ukray-
na, Gürcistan gibi eski Sovyet ülke-
lerindeki emperyalizm destekli dar-
beleri getirdi. 

90’l› y›llar›n bafl›nda Do¤u Avru-
pa’daki halk iktidarlar›na karfl› ger-
çeklefltirilen karfl›-devrimlerde, Ça-

vuflesku direniyordu. Çavuflesku yö-
netimini devirmek için onun ne ka-
dar “zalim bir diktatör” oldu¤una
dünyay› inand›rmak için, hastane
morglar›ndaki bebek cesetlerini Ça-
vuflesku’nun katliam› olarak sun-
mufllard›. Yine Irak’a 1991’deki sal-
d›r›da, Saddam’›n zalimli¤inin kan›-
t› (!) olarak kâh petrole bulanm›fl ka-
rabataklar›, kah “kitle imha silahla-
r›na” dair yalanlar› kullanm›fllard›. 

‹ran’daki olaylara iliflkin emper-
yalistlerin tek merkezden yapt›¤›
yay›nlar›n da onlardan  fark› yoktur. 

Romanya’dan, Irak’tan hala ders
ç›karmam›fl olanlar, emperyalist
medyan›n ““yyeeflfliill iissyyaann”” söylemini
kap›verdiler hemen... Burjuva bas›n
yay›n, her gün “yeflil isyan” yay›n-
lar› yaparken, sol, ilerici baz› bas›n
yay›n organlar› da hiç tereddüt
etmeden emperyalistlerin söylemle-
rini manfletlerine tafl›d›lar. Peki flim-
di ne oldu?

Emperyalist medya ‹ran’da öl-
dürülen “Nida”dan bir devrim kah-
raman› yaratmaya çal›fl›yor, “50 ki-
fli dövüldü”, “polis gaz bombas›
kulland›” diye her gün son dakika

haberleri yap›yordu... Ölü say›s›na
dair “son dakika” anonslar›yla sü-
rekli abart›l›, birbirini tutmayan ya-
y›nlar yap›l›yordu. ‹nsan haklar›n›,
demokrasiyi, özgürlükleri dillerin-
den düflürmüyorlard›. Oysa daha k›-
sa süre önce, yaklafl›k dört ay gibi
k›sa bir zaman diliminde onbinlerce
Tamil katledilmiflti. Kimyasal bom-
balar kullan›lm›fl, kuflat›lan, k›st›r›-
lan binlerce Tamil, infaz edilirken
dört ay boyunca onbinlerce insan
katledilirken televizyonlardan bir
kez bile “son dakika” anonslar› du-
yulmad›. Çünkü Tamiller, emperya-
lizmin “terör listesi”ndeydi. Çünkü
Tamil Elam Kurtulufl Kaplanlar›
(LTTE)’nin yokedilmesinde ve Ta-
mil halk›n›n sindirilmesinde tüm
emperyalistler hemfikirdi ve ileti-
flim alan›na da emperyalist medya
hakimdi... 

Bugün ‹ran’daki geliflmeler de
bunlar›n ›fl›¤›nda de¤erlendirilmeli-
dir. Nidalar’›n katledilmesinin so-
rumlusu da yine emperyalistlerdir.
‹ran halk›n›n talepleri onlar›n umu-
runda bile de¤ildir. Amaç, ‹ran’›n
dize getirilmesidir.

Say›: 187 47‹RAN

Netanyaho'nun iki
hafta evvel, “çö-
züm” ad›na sundu-
¤u öneriye, FDKC
de bir aç›klamayla
cevap verdi. 

Demokratik Cephe 15 Haziran'da
yay›nlad›¤› aç›klamas›nda Netan-
yaho'nun "Filistin Devleti" olarak
adland›rd›¤›  aç›klamas›n›n özü flu
flekildedir:  Kudüs'süz sadece  Bat›
fieria ve Gazze'de bir Filistin Dev-
leti, silahs›z ve fiili bir  yönetim
hakk› olmayan  özerk bir Filistin
Devleti.
Sular›na, yollar›na ve genel ortam›-
na ‹srail'in hükmetti¤i bir Filistin
Devleti  kurmak, yahudi yerleflim-
cili¤ini sürdürmek ve zorla göç et-
tirilen Filistinliler’in vatanlar›na

dönüfl hakk›n›, ortadan kald›rmak-
t›r.
Netanyaho yapt›¤› aç›klamayla, ay-
n› zamanda Arap bar›fl görüflmeleri-
ne ve Obama'n›n Kahire'de yapt›¤›
aç›klamaya s›rt›n› dönmekte ve
uluslararas› bütün kanunlar› gör-
mezden gelmektedir.
Yap›lan aç›klama Filistin halk›n›n

kendi kaderini tayin hakk›na, kendi
vatan›na dönüfl hakk›na, 4 Haziran
1968 s›n›rlar›nda tam ba¤›ms›z bir
devlet kurma hakk›na aç›k bir sal-
d›r› niteli¤indedir.
Demokratik Cephe; Filistin baflka-
n›na Netanyaho'nun yapt›¤› aç›kla-
madan geri ad›m atmad›¤›, Yahudi
yerleflim politikas›n› durdurmad›¤›
ve uluslararas› kararlar› tan›mad›¤›
sürece, ‹srail  Hükümeti ile yap›lan

bütün görüflmeleri durdurma
ça¤›r›s› yap›yor. 
Demokratik Cephe; Filistinlile-
r’in bölünmüfllü¤ünün sona er-
di¤ini ve ulusal birli¤in tekrar

sa¤land›¤›n› ve Netanyaho'nun
aç›klamalar›na karfl› Araplar’›n tav-
r›n›n Arap  Birli¤i için bir çaban›n
ifadesi oldu¤unu vurgulad›. De-
mokratik Cephe aç›klamas›n› flu
sözlerle tamamlad›;
"Filistin Kurtuluflu ‹çin Demokra-
tik Cephe ulusal anlaflmaya dayal›
FKÖ'yü de kapsayan  bir hükümet
kurarak Filistin'deki bölünmüfllü¤ü
sonland›rmak için kapsaml› görüfl-
meler yapmaya ça¤›r›yor. 
Görüflmeler Filistin'de yeni bir se-
çimle Filistin'deki bütün kesimlere
nispi temsil ile kurulacak bir hükü-
met, ulusal kat›l›m› fiili olarak sa¤-
layarak kurulmas› temelinde yap›-
lacak ve Netanyaho'nun tehlikeli
giriflimlerinin karfl›s›nda durmas›
koflulu sa¤lanacak."

F‹L‹ST‹N HHALKI ‹‹Ç‹N DDEMOKRAT‹K KKURTULUfi CCEPHES‹: 

“Netanyaho’nun ÖÖnerisi bbaa¤¤››mmss››zz ddeevvlleett
kkuurrmmaa hhaakkkk››nnaa aaçç››kk ssaalldd››rr››dd››rr””



Birbirlerini A¤›rlar!
Baflbakan Erdo¤an’a geçen hafta Brük-

sel’de “Yolsuzlukla Mücadele, Az›nl›k
Haklar›n›n Güçlendirilmesi, Örgütlenme ve
‹fade Özgürlü¤ü” ödülü verilmifl. Ödül,
bunlar› –yolsuzlukla mücadeleyi, özgürlük-
leri– teflvik etmesi nedeniyle verilmifl. 

Bu herhalde bir mizaht›r veya flakad›r
diye düflünüyorsan›z, yan›l›yorsunuz. Bas-
baya¤› böyle bir ödül verilmifl. Ödülün ad›
da CCrraannss MMoonnttaannaa FFoorruummuu ÖÖddüüllüü.. 

Bir laf vard›r hani; körler sa¤›rlar, birbi-
rini a¤›rlar. Bunlar›nki de o hesap. 

Yasakta yolsuzlukta birbirlerini geride
b›rakan efendiler ve iflbirlikçiler birbirlerini
ödüllendiriyor... 
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Sebep-Sonuç
Do¤an Ener-

ji, Irak’ta petrol
arayacakm›fl. 

Do¤an Hol-
ding’e ba¤l› ga-
zetelerin Irak’›n
iflgali dönemin-
de ““‹‹kkii ggüünnddee
BBaa¤¤ddaatt””,, ““TTaamm
ggaazz BBaa¤¤ddaatt”” manfletlerinin
Irak’›n iflgaline flevkle,
azimle verilen deste¤in ne-
deni flimdi daha iyi anlafl›l›-
yor.. 

Sebep sonuç iliflkisi! 

Veya durumu bir “atasö-
züyle” de özetleyebiliriz: 

““PPeettrrooll ggeelleecceekk yyeerr--
ddeenn,, mmaannflfleett eessiirrggeennmmeezz!!””

G‹ZL‹ Soyuyorlar, 
AÇIK Yiyorlar
Celalettin Cerrah, Osmaniye iline

vali olarak atanmas› üzerine, bir veda
yeme¤i verdi. Ama nas›l bir veda ye-
me¤i! Eski polis flefleri bu tür fleyler
için muhtemelen salafl meyhaneleri
veya en fazla gazinolar› tercih ederler-
di... Ama Cerrah’›nki, ÇÇ››rraa¤¤aann SSaarraa--
yy››’’nnddaayydd››.. 

Cerrah’›n vedas›nda felekten bir
gece geçiren polis flefleri s›ra hesab›n
ödenmesine geldi¤inde, “mütevaz›
maafllar›ndan” ay›rd›klar› paralarla he-
sab› ödediklerini söylediler.

Kendilerini Ç›ra¤an Saray›’na ya-
k›flt›ran ve büyüklerinin yolunda yürü-
yen polis fleflerinin hesab› halktan ke-
silen vergilerle oluflturulan bir fondan
ödenmiflti.

Onlar›n maafllar›na k›y›p da hesap
ödeyece¤ine zaten kimse inanmam›flt›.

PPoolliiss mmaaaaflfl››yyllaa ÇÇ››rraa¤¤aannddaa PPaarrttii......
Cerrah'a Ç›ra¤an Saray›'nda Veda Ye-
me¤i!. 

Bilgi-Fikir
‹liflkisizli¤i

29 Haziran’da Baflba-
kan Erdo¤an’la Genel-
kurmay Baflkan› Baflbu¤
aras›nda “beklenmeyen”
bir görüflme yap›ld›. Gö-
rüflme, saat 11.00 s›rala-
r›nda bafllam›flt›. 

11.00’i 1 geçe, tele-
vizyon ekranlar›na uz-
manlar ç›kar›lmaya baflland›. 

Acaba bu görüflmeyi nas›l yo-
rumlamak gerekirdi, acaba ne gö-
rüflüyorlard›... Bu konuda dinleyi-
cileri ayd›nlatabilirler miydi aca-
ba?

Bir iki istisna d›fl›nda da tüm
uzmanlar bu sorular üzerine bafll›-
yorlard› konuflmaya. Olgular, veri-
ler yoktu ellerinde ama ne gerek
vard›. Onlar olmufl ve olabilecek
her fleyi bilir, her fleyi yorumlaya-
bilirlerdi zaten. 

Oligarflinin ekranlar›nda bilim
ve diyalektik hükümsüzdür: Çün-
kü, orada bilgi sahibi olmadan fikir
sahibi olmak normaldir!

““AAddaalleett,, ggüünneeflfl
ggiibbii yyeerriinnddee

dduurruurr vvee ggeerrii
kkaallaann hheerr flfleeyy

oonnuunn
ççeevvrreessiinnddee
ddöönneerr..””

KKoonnffiiççyyuuss

değin elerm
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Türkiye Büyük Uyuma
Salonu - CHP’liler, AKP’nin as-

kerleri sivil mahkemede yarg›lamak için
yasada yapt›¤› de¤iflikli¤i farketmemifl.
Çünkü yasa ç›karken, gece yar›s›ym›fl,
ve uyuyorlarm›fl. Hep öyledir asl›nda.
Parlamenterler hep -gece ve gündüz-
uyurlar. Hangi parlamenter el kald›rd›¤›
yasalar› okumufl ki bugüne kadar... 

Duisburg'da Umudun SesiDuisburg'da Umudun Sesi
Almanya'n›n Duisburg flehrinde 27 Haziran gü-

nü Yürüyüfl okurlar› taraf›ndan, Türkiyeliler'in yo-
¤un olarak al›fl verifl yapt›¤› Hamborn pazar mey-
dan›nda dergi sat›fl› yap›ld›. Dergi sat›fl› boyunca
halka Güler Zere'nin sa¤l›k durumu ile ilgili bilgi
verildi. Yap›lan konuflmalarda faflist iktidar›n kanser hastas› bir tutsa-
¤› tahliye etmekten aciz oldu¤u ve tedavisinin yap›lmas›n› engelledi-
¤i anlat›ld›. Türkiye'de yaflanan haks›zl›lar›n, katliamlar›n, iflkence-
nin ülkeden gelen bütün göçmenlerin de sorunu oldu¤u ancak tüm
haks›zl›klara karfl› örgütlü olunarak mücadele edebilece¤i söylendi.
Duisburg'un farkl› semtlerinde de dergi sat›fl› yap›ld›.

Devrimci Tutsaklar OnurumuzdurDevrimci Tutsaklar Onurumuzdur
Berlin'de 27 Haziran günü Hermanplatz Meydan›’nda 8 ayd›r tu-

tuklu bulunan ve mahkemeye dahi ç›kar›lmayan, "Nurhan'a, Cengiz'e
ve Ahmet'e Özgürlük" ça¤›r›s› yinelendi. "Cengiz'e Nurhan'a Ah-
met'e Özgürlük" pankart›n›n ve "Tecrit Öldürüyor, Güler Zere Ser-
best B›rak›ls›n" yaz›l› olan Güler Zere'nin resimlerinin as›ld›¤› mey-
danda devrimci tutsaklar sahiplenildi.

Köln'de Özgürlük Ça¤r›s›Köln'de Özgürlük Ça¤r›s›
Özgürlük Komitesi her Cumartesi oldu¤u gibi 27 Haziran'da Al-

manya'n›n Köln flehrindeki Dom kilisesi önünde stand aç›p, bildiri
da¤›tt›. Almanya'da yaflayan Türkiyeliler'in haklar›n› savunduklar›
için Avrupa hapishanelerinde 8 ayd›r tutuklu bulunan Anadolu Fede-
rasyonu çal›flanlar› Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbul-
lu hakk›nda bilgilendirmeler yapan Özgurlük Komitesi çal›flanlar›,
herkesi tutsaklarla dayan›flmaya ça¤›rd›. 

Fransa'da Devrimci TutsaklaraFransa'da Devrimci Tutsaklara
DestekDestek

Fransa Özgürlük Komitesi, Blois flehrinde 27 Haziran'da, Güler
Zere için özgürlük talebinde bulundu. Blois Valili¤i önünde toplanan
komite üyeleri k›z›l bayraklar›yla, dövizleriyle kanser hastas› olan
Güler Zere için Frans›z halk›n› bilgilendirerek, duyarl› olmaya ça¤›r-
d›. Özgürlük Komitesi temsilcisi yapt›¤› konuflmada "Tecrittin ölüm-
lere neden oldu¤unu hepimiz biliyoruz ama faflist Türkiye rejimi in-
sanlar› tecrit alt›nda tutmaya devam ediyor” denildi. Yeni Anti-Kapi-
talist Partisi üyeleri de destek verdi. 

28 Haziran'da Paris'in Emeranville-Pontault Combault pazar›nda,
Chatlet Les Halles Meydan›'nda Özgürlük Komitesi taraf›ndan, ‹lker
Alcan ve fiefik Sar›kaya ile ilgili bildiri da¤›t›m› yap›ld›. 1 saat için-
de toplam 500 bildiri da¤›t›ld›. 

Irkç›l›¤a Karfl› Kardefllik Sofras›Irkç›l›¤a Karfl› Kardefllik Sofras›
Berlin Anadolu Federasyonu temsilcli¤i ve ICAD’›n her y›l gele-

neksel olarak düzenledi¤i Kardefllik Sofras› pikni¤i, 28 Haziran pa-
zar günü yap›ld›. Kreuzberg- Halleshestor parkta yap›lan piknikte 5
temmuz’da Herman Platz’da Sivas Mad›mak Oteli’nde yak›lan 33
can için yap›lacak yürüyüfle kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.  

Yorumsuz
""HHaayyaatt››mm bbooyyuunnccaa eelliimmee ssiillaahh aall--

mmaadd››mm......”” (Ergenekon san›klar›ndan
YARBAY Mustafa Dönmez)

Anlafl›lan TSK art›k subaylar›n› “sila-
ha el de¤dirmeden” yetifltiriyor. 

Dönmez ssiillaahhss››zz ssiillaahhll›› kkuuvvvveettlleerr
mmeennssuubbuu olarak konumunu pekifltirmek
için olsa gerek, eklemifl ki, ""BBeenn yyaazzaann,,
ççiizzeenn bbiirr iinnssaann››mm.. AA¤¤aaçç kkeesseennlleerrii bbiillee
kkaattiill oollaarraakk ggöörrüüyyoorruumm.. BBeenniimm ssiillaahhllaa
mmüühhiimmmmaattllaa nnee iiflfliimm oollaabbiilliirr..”” 

“Sol ddalga”
parlamento 
sahillerinde

k›r›ld›! 
(Bas›ndan)

Burjvazinin parla-
mentosu, baflka

deyiflle oligarflinin ah›r› öyledir; eri-
tir, yutar, söndürür... Ama Uras’›n

bundan pek rahats›zm›fl gibi
görünmüyor. 

M‹S
SOKAK

Ayflegül Deveci-
o¤lu, bir kitap ç›-
karm›fl. Ad› “So-
kaklar Güzeldir”. 
Kastetti¤i Beyo¤-

lu MMis SSokak’t›r herhalde. 
Bizim Gazi’nin Zübeyde Han›m

Mahallesi’nin veya Okmeydan›’n›n
Mahmut fievket Pafla Mahallesi’nin

sokaklar› da güzeldir ama onun
oralar› kastetmedi¤i belli; çünkü

zaman›nda da demiflti ki “biz ayn›
mahallelerden” de¤iliz. 

Belli, sokaklar›m›z da ayr›.
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Her gün bir ye-
nisini izliyoruz te-
levizyon ekranla-
r›ndan. Bir grup
polis bir kifliyi or-
talar›na alm›fl linç
edercesine vuru-
yorlar. Baflka bir
polis yere düfleni
elinden tutup kal-
d›r›yor. Ama gö-
rüntüyü izleyenler

yan›lm›yor, aya¤a kald›rd›klar› kifli-
nin surat›na yumruklar tekrar inmeye
bafll›yor. 

Baflka bir görüntü: Gaza bo¤ul-
mufl gecekondu mahallesi.

‹flinden ç›kar›lmalar›n› protesto
eden iflçiler pervas›zca dövülüyor. 

Fondan spikerin sesi duyuluyor;
““ppoolliiss yyiinnee oorraanntt››ss››zz ggüüçç kkuullllaanndd››..
PPoolliissiinn oorraanntt››ss››zz ggüüccüü tteeppkkiiyyllee kkaarr-
flfl››llaanndd››......””

Polis terörü bugün sokaklara tafl-
m›flt›r. Polisle halk ne zaman karfl›
karfl›ya gelse istisnas›z hep ayn› gö-
rüntülerle karfl›laflmaktay›z. Olanlar›
bazen kelimelerle anlatmak yetersiz
kal›yor. Halk› düflman gören bir zih-
niyetle e¤itilen polisler, halka sald›r›-
lar›nda kin kusuyorlar, bazen gaz

bombalar›, coplar›, silahlar› yetmiyor
içlerindekini kusmaya.

‹flkencenin bu kadar alenileflti¤i,
sokaklara taflt›¤› günümüzde, bunun
ad› “orant›s›z güç kullan›m›” oluyor.
Alenen yap›lan iflkence ““oorraanntt››ss››zz
flfliiddddeett”” denilerek yumuflat›l›yor. Po-
lisin insanl›k d›fl› sald›r›lar› böylelik-
le “kabul edilir” hale getirilmek iste-
niyor. Halka yap›lan iflkenceler, sal-
d›r›lar ““oorraanntt››ll››”” olmak kayd›yla ddoo-
¤¤aall,, nnoorrmmaall,, mmaakkuull vvee ddüüzzeenniinn
hhaakkkk›› görülüyor. 

Kuflkusuz bunlar burjuva medya-
n›n öylesine kulland›¤› kavramlar de-
¤ildir. ‹flkencenin, bask›n›n, bir baflka
deyiflle faflist terörün ad› “orant›s›z
güç” oluyor ve bu kavramlarla devle-
tin iflkencesi, terörü, bask›s› meflru-
laflt›r›l›yor.

Oligarflinin politikac›lar› ve kalem-
flörleri bu kavramlar› esas olarak em-
peryalistlerden al›yorlar. Ve kavramlar,
o kadar çok ve yo¤un kullan›l›yor ki,
giderek yay›l›yor. D‹SK Genel Baflka-
n› Süleyman Çelebi’den bir gazete
muhabirine, ilerici bas›n yay›n oranla-
r›ndan s›radan polise kadar çok çeflitli
kesimler bu kavram› kullanmaya bafl-
l›yor. Burjuvazi hiç bir kavram› öylesi-
ne kullanm›yor. Kavramlar›, kelimele-

ri özenle seçiyor. Halktan, emekten ya-
na olanlar da öyle yapmal›. Yoksa, ya-
r›n kendilerini “orant›l› fliddet”e boyun
e¤mifl, sadece “orant›s›z fliddet”e karfl›
ç›k›yorken bulabilirler. 

Halklar›n mücadelesi “terör” ola-
rak görülürken, halk›n mücadelesine
karfl› emperyalistlerin terörü hak gö-
rülüyor. E¤er bu terör çok aleni bi-
çimde aç›¤a ç›km›fl ve teflhir olmufl-
sa, o zaman en fazla “afl›r› güç” ya da
“orant›s›z güç” olarak yans›t›l›yor. 

Ulucanlar katliam›nda, 19 Aral›k
katliam›nda “demokrasi havarisi” ke-
silen emmperyalistlerin tavr› buydu
mesela. Devletin onlarca tutsa¤› vah-
flice katletti¤i, kimyasal gazlarla 6
kad›n tutsa¤› diri diri yakt›¤› katliam
için sadece “orant›s›z güç kullan›m›”
diyebilmifllerdir. 

OOrraanntt››nn››nn oorraann››nn›› kkiimm,, nnaass››ll bbee-
lliirrlliiyyoorr?? Kaç kifli öldürülürse ““oorraann-
tt››ll››”” oluyor? Ne kadar bomba, ne ka-
dar cop, ne kadar iflkence yap›l›rsa
“oorraanntt››ll››”” oluyor? 

Yap›lan sald›r›lar›n hepsi terördür,
iflkencedir, zulümdür. ‹flkencenin
“orant›l›” ya da “orant›s›z”› olmaz.
Amac› bellidir, birdir. Bu tür kavram-
larla devletin iflkencesi terörü gizle-
nemez, meflrulaflt›r›lamaz.

‹flkencenin, Vahfletin Yeni Ad›: ORANTISIZ GÜÇ 

4 Haziran günü Sar›gazi Özgürlükler
Derne¤i’ne keleflli ve pompal› tüfekler-

le düzenlenen sald›r› Halk Cephesi ta-
raf›ndan Sar›gazi Demokrasi Cadde-
si’nde yap›lan eylemle protesto edil-
miflti. Devrimciler bu tür sald›r›lara
yabanc› de¤il. Polis, çete, mafya üç-
geninde devrimcilere yönelik yap›lan
her sald›r›da, devrimci mücadelenin

önü kesilmek amaçlan›r. Ancak hiçbir
sald›r›, tehdit bu amaca ulaflamad›. 

Halk Cepheliler 30 Haziran’da Sar›-
gazi’de yazd›klar› yaz›lamalarda bir kez
daha bu gerçe¤e vurgu yapt›lar. Sar›ga-
zi Özgürlükler Derne¤i'ne sald›ranlar›n
pefllerini b›rakmayacaklar›n›, hesap so-
racaklar›n› ilan eden Halk Cepheliler
“Çeteler Halka Hesap Verecek, Polis
Mafya Devrimcilere Karfl› El Ele Bu
Oyunu Bozaca¤›z, Devrimcilere Kalkan
Elleri K›raca¤›z, Devrimcilere Silah
Do¤rultanlar› Affetmeyece¤iz” yaz›la-
malar› yaz›ld›. 

Gemlik'te
Dernek ve Ev
Bask›n›

Gemlik’te, 1 Temmuz-
da saat 06.30'da Gemlik
Haklar Derne¤i ve Dernek
Baflkan› Tuncel Ayaz'›n evi
jandarma taraf›ndan bas›ld›.

"fiüphe üzerine" gerek-
çesiyle yap›lan bask›n ve
arama sonunda Gemlik
Dernek Baflkan› Tuncel
Ayaz gözalt›-
na al›nd›.
Ayaz savc›-
l›ktan al›nan
ifadesinin ar-
d›ndan ser-
best b›rak›ld›. 

“Polisin Mafyan›n
Oyununu Bozaca¤›z!”


