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Uluslararas›
“Tecrit ve Tecrite Karﬂ› Mücadele”
Sempozyumu
Düzenleyen: TAYAD, UTMP
Tarih: 25-27 Haziran 2005
Yer: Makine Mühendisleri Odas›-Taksim
Sempozyumun program›:
25 Haziran / Cumartesi:
1. Oturum: Tecritin Tibbi Boyutu (9.3012.00)
Yemek Aras›: 12.00- 13.30
2. Oturum: Tecritin Hukuki Boyutu (13.3015.30)
Ara: 15.30-16.00
3. Oturum: Tecrit ve Sansür Gerçe¤i (16.0017.00)
Yemek: 17.00-18.30

4. Oturum: Tecritin ‹nsani Boyutu (18.3021.00)
26 Haziran/Pazar:
1. Oturum: Tecritin Siyasi Boyutu ve Örgütlere Yönelik Tecrit (10.00-13.00)
Yemek aras›: 13.00-14.30
2. Oturum: Ülkelere Yönelik Tecrit (14.3018.00)
Saat 19.00: Tiyatro: Bu ﬁark› Burada Bitmez/
TAYAD Tiyatro Grubu
27 Haziran/ Pazartesi
Sonuç deklarasyonunun aç›klanmas›
(Yer:Makine Mühendisleri Odas› / ‹stanbul
ﬁubesi toplant› salonu saat:10.00

Kesinleﬂen kat›l›mc›lar:
-Adnan Ekinci
-Bilgesu Erenus
-Hakan Gurvit
-Hakan Karada¤
-Temel Ha klar Ve Özgürlükler Derne¤i
-SES
-Orhan Alkaya
-Toktam›ﬂ Ateﬂ
-Selçuk Koza¤açl›
-Behiç Asç›
-Mehmet Bekaro¤lu
-Hasan K›v›rc›k
-Ataol Behramo¤lu
-Özgür-Der (Hülya ﬁeker)
-Ahmet Kulaks›z

-‹PA (Irak Yurtseverler Birli¤i), Irak
-Khiam Rehabilitasyon Merkezi, Lübnan
-Hurryat, Filistin
-Demir Yollar› Çal›ﬂanlar› Federasyonu
(POS), Yunanistan
-Atina ‹ﬂçi merkezi (EKA):Yanis Vlahos,
Yunanistan
-Memur Federasyonu (Adedy):Savas
Cakmakidis, Yunanistan
-Moazzam Begg (eski bir Guantanamo
tutsa¤›n›n babas›)
-Stop the repression, ‹ngiltere
-Linearossa, ‹talya
-Rifundazione Comunista (Targetti), ‹talya
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●Kültür Sanat Yaﬂam›nda
Tav›r Dergisi'nin May›sHaziran say›s› ç›kt›.

TV, mahkeme görüntülerinin,
kliplerinin, foto¤raflar›n›n yerald›¤› DVD ve VCD ç›kt›.
Yap›m Kalan Müzik, Da¤›t›m:
Palermo Müzik.

● Adana Gençlik Derne¤i, 22

‹ki Yeni Kitap
‹steme Adresi: ‹nebey Mah. Koçibey Sok.
Yüksel ‹ﬂhan› No: 22/23 Fatih / ‹stanbul
Tel: 0 212 251 64 62

Kenan GÜRZ

Zehra ÖNCÜ

Haziran’da gezi düzenliyor.

● “Bir karanfil de siz
b›rak›n”... Alevi Birlikleri
Federasyonu, 2 Temmuz
2005’te, Sivas’ta katledilenleri anmak için Mad›mak
Oteli önüne ça¤›r›yor...

Figen YALÇINO⁄LU

Cem GÜLER

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
‹stiklal Cad. Büyükparmakkap› Tel
Sok. No:4 Kat:4/2 Beyo¤lu/‹STANBUL
Telefon: 0212 251 94 21
Faks: 0212 251 94 35

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Bask›: Forart Bas›mevi-Davutpaﬂa
Cad. Davutpaﬂa Emintaﬂ San. Sit.
No:180 Topkap›/‹ST. Tel: 501 82 20
Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama
San. ve Tic. A.ﬁ. Tel: 0212 354 37 67

Boran ve Haziran Yay›nlar›’ndan

Ali YÜCEL

23 Haziran 1995
- Dersim da¤lar›nda
savaﬂç› olmaya haz›rlan›rken K›r›kkale yak›nlar›nda geçirdi¤i trafik kazas›nda kaybettik.

● Grup Yorum'un konser,

Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

Okurlar›m›z ve çal›ﬂanlar›m›zdan oluﬂan 50 kiﬂi, 13 Haziran’da ‹stanbul
Aksaray, Laleli ve Yusufpaﬂa’da dergimizin 4. say›s›n›n tan›t›m›n› ve sat›ﬂ›n› gerçekleﬂtirdiler.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

ISSN: 1305-7944

‹nternet Adresi: www.yuruyus.com
Mail Adresi: info@yuruyus.com
Hesap No: 1051 - 1637885 Sevtap
Türkmen Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.
Fiyat›: 1 YTL / 1 000 000 TL
Avrupa: 3 Euro
Hollanda:3 Euro
‹ngiltere: £ 2.5
Almanya:3 Euro
Belçika: 3 Euro
Fransa:3 Euro
Avusturya: 3 Euro
‹sviçre:3 Euro

Turgut AKKAYA

ﬁükrü SÜLEK

24 Haziran
1980 - Bursa
Gemlik Hamidiye
bölgesinde faﬂistlerle ç›kan bir silahl› çat›ﬂmada
ﬂehit düﬂtü.

Recep S‹NAN

25 Haziran
1995 - Dersim Ovac›k Yeﬂilyaz› nahiyesi
Kardere mevkiinde oligarﬂinin
Do¤an GENÇ
binlerce kiﬂilik
askeri birli¤i
taraf›ndan kuﬂat›ld›klar›nda direnerek ölümsüzleﬂtiler.

Sait EROL

Devrim Mehmet ERO⁄LU

Üçü Hozatl›, biri Pertekli, biri Çorumlu’ydu. Hemﬂire, köylü, liseliydiler da¤larda buluﬂmadan önce. Kurtuluﬂ bayra¤›n› onurla, cüretle taﬂ›d›lar.

27 Haziran 1980 Devrimci Sol’un anti-faﬂist mücadele içinde yeralan militanlar›ndand›lar. Zeytinburnu’nda faﬂistler taraf›ndan kaç›r›l›p iﬂkenceyle katledildiler.

28 Haziran
1990 - Konya
DEV-GENÇ’in
umut veren, geliﬂen kadrolar›ndand›. Bir trafik
kazas› onu aram›zdan ald›.

26 Haziran
1993 - SHP
Gaziosmanpaﬂa
Baﬂkan
Aday› Mehmet
Altuncu’nun iﬂyerinde, Altuncu’nun ihbar›
sonucu pusu
kuran polisler
taraf›ndan
kurﬂuna dizilerek katledildiler.

Yüksel GÜNEYSEL

Perihan DEM‹RER

28 Haziran 1991 - ‹ﬂçi
s›n›f› içinden gelen bir
devrimciydi. Beﬂiktaﬂ’ta
polis taraf›ndan kald›¤›
ev bas›larak katledildi.
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Haziran'›n 24'ü. NATO Zirvesi'ne say›l› günler var. Bir kula¤›m›z radyoda sürekli. Yay›n kesiliyor bir ara; Çapa’da
Semiran
‹ETT otobüsünde bomba patlad›¤›n› söylüyor. Yaralan, ölenler var. Ya bir kazad›r, ya da NATO Zirvesi öncesi kontrgerillan›n iﬂidir diyorum kendi
kendime..
Haber netleﬂiyor yavaﬂ yavaﬂ... Bomban›n kaza sonucu patlam›ﬂ
olabilece¤ini, hedefin otobüs olmad›¤›n›, taﬂ›ma esnas›nda patlam›ﬂ
oldu¤unu söylüyor ‹stanbul Valisi. Devrimcilerin adalet anlay›ﬂ› söyletiyor bunu valiye.. Herkes biliyor devrimcilerin halka zarar vermeyece¤ini.
Ve sonra Semiran'›n ad›n› söylüyor radyo. Elimdekileri b›rak›p,
radyoya bak›yorum. Önce Semiran'›n gözleri geliyor gözlerimin
önüne; gözlerine her daim yans›yan sevgisi, özlemi... “Sen halk›m›z› ölçüyle ölçülemeyecek kadar çok severdin, üzerine titrerdin” diyorum kendi kendime. Ve ﬂimdi u¤runa ölümleri göze ald›¤›n halk›m›zla kar›ﬂ›yor kan›n.
‹lk 99 y›l› sonlar›nda tan›ﬂm›ﬂt›k onunla. Lisedeydim o zamanlar.
Yeni yeni gençlik bürosuna geliyordum. 4. geliﬂimdi san›r›m. Masada kalabal›kça sohbet ediliyordu. Konudan konuya atlan›yor, sohbet
uzuyordu. Pek kar›ﬂm›yor dinliyordu genelde. Ara ara kat›l›yor ve
yön veriyordu sohbete. Onun konuﬂmas›yla sohbetin havas› de¤iﬂi-

23 Haziran
29 Haziran

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler
Aysun BOZDO⁄AN
25 Haziran 2001 - Ölüm Orucu eyleminin 183. gününde ölümsüzleﬂti. TKEP/L
davas›ndan 1999’dan beri tutsakt›.

Zehra KULAKSIZ

29 Haziran 2001 DEV-GENÇ’li ve ayn› zamanda tutsak yak›n›yd›. F tiplerine karﬂ› direniﬂ baﬂlad›¤›nda kardeﬂi Canan Kulaks›z’la
birlikte, birbirlerinden
habersiz ölüm orucuna
baﬂlad›lar. ‹ki kardeﬂ
peﬂpeﬂe ﬂehit düﬂtüler.

24 Haziran 2004 Gençli¤in yönetici
kadrolar›ndand›. Daha sonra SPB içinde
yerald›. Hapishanelerde yoldaﬂlar›n›n katledilmesine karﬂ› bir eySemiran POLAT lem haz›rl›¤› içindeyken, kaza sonucu taﬂ›d›¤› bomban›n patlamas› sonucu ﬂehit düﬂerken, kazada
halktan Zehra ﬁahin, Kemal Polat, Feride
Ilg›z da hayat›n› kaybetti.

yor, arada atlanan, kaç›r›lan noktalar› aç›¤a ç›kar›yordu. Sonra kalabal›k azald›¤›nda, karﬂ›l›kl› sohbete baﬂlam›ﬂt›k. Yaﬂad›P olat
¤›m yerden, okuldan... Yine dinliyordu genelde. Ara ara konuﬂup belli noktalara
yöneltiyordu beni, “ﬂöyle olmaz m›?”, “ﬂu yap›lsa nas›l olurdu?” diyerek. Böyleydi genelde. Sessiz, sakin, dinleyen, anlayan ve sonras›nda soru iﬂareti b›rakmayarak anlatan, do¤ruyu gösterendi.
Böyle sessizdi ama k›zd› m› hedefe yönelen ateﬂli oklar gibi ç›kard› a¤z›ndan kelimeler. Kolay k›zmazd›, ama mesela, bile bile
yanl›ﬂl›k yapanlara, verilen eme¤e lay›k olmayanlara, yanl›ﬂ› savunanlara, hele ki bunun teorisini yapanlara ve oportünistliklere her
zaman hakk›n› vererek k›zard›.
Sab›rl›yd›, sonuç almadan bir iﬂi b›rakmaz, olmuyor demezdi.
Ve fedakard› alabildi¤ine, taﬂ›n alt›na elini sokan hep ilk o olurdu,
ne kadar ›srar etseniz de onun bu fedakarl›¤›n›n önüne geçemezdiniz.
Yoldaﬂl›k iliﬂkilerinde samimidir, s›cakt›r, sevgisini belli eder.
Zehram›z’›n, Özlemimiz’in bantlar›n› kuﬂan›rken o da vard› bant
takma töreninde. “Okullar›m›zda afiﬂ as›lmad›k duvar; Zehram›z’›
anlatmad›¤›m›z kimse kalmamal›” diyordu o törende Semiran. Yoldaﬂ sevgisinin büyüklü¤ü son yolculu¤unun da nedeniydi. Yoldaﬂlar›n›n hesab›n› sormak için ç›km›ﬂt› yola...

‹ﬂbirlikçilik çizgisi
ve kurtuluﬂ çizgisi
Oligarﬂiye karﬂ› olmayan bir anti-emperyalizm veya emperyalizme karﬂ› olmayan
bir anti-faﬂistlik, maddeten mümkün de¤ildir. ﬁu veya bu emperyalistle uzlaﬂmak,
oligarﬂiyle; oligarﬂi içindeki ﬂu veya bu güçle uzlaﬂmak da emperyalizmle
uzlaﬂmakt›r. Bu uzlaﬂmac› çizgilerden bir alternatif, bir kurtuluﬂ yolu ç›kmaz.
950’lerin baﬂ›nda “küçük Amerika olaca¤›z” diye ç›k›lan yolun
sonunda, her aç›dan emperyalizme
ba¤›ml›, 40 milyonun yoksulluk, 10
milyonun açl›k s›n›r› alt›nda yaﬂad›¤›, cuntalardan, s›k›yönetimlerden, yasaklardan baﬂ›n› kald›ramayan, infazlar, iﬂkenceler, katliamlar
yaﬂayan, ahlaks›zl›¤›n yayg›nlaﬂt›¤›
bir ülke yarat›ld›. Ülkemizin yenisömürgeleﬂmesinin milad› olan
1946’dan bu yana, onlarca farkl›
isimdeki parti iktidar oldu; ama asl›nda iktidar hep tek bir güçteydi;
iﬂbirlikçi oligarﬂide. Bunun sonucunda oligarﬂik güçlerin zenginli¤i
durmadan artarken, halk›n durumu
hep daha kötüye gitti. Ülkemizi 50
y›ldan fazlad›r yöneten iﬂbirlikçi
ihanet çizgisi, baﬂka bir sonuç da
yaratamazd›.
mperyalizmin iﬂbirlikçilerinin
azg›n sömürüsü ve zulmü karﬂ›s›nda halk öfkelendi, tepki gösterdi,
memnuniyetsizli¤i büyüdü. Oligarﬂi bu memnuniyetsizli¤i, ço¤unlukla düzeniçi kanallarda tutabildi. Bu
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memnuniyetsizlik ony›llarca APCHP mücadelesi(!) içine hapsedildi. Bu s›n›rlara hapsedilemeyen
memnuniyetsizlik, “islamc›”, “milliyetçi” düzen partileri vas›tas›yla
düzenin hizmetinde kullan›ld›.
Devrimci bir alternatif olma e¤ilimi
gösteren siyasi hareketler ise, katliamlarla yokedilmeye çal›ﬂ›ld›. Fakat buna ra¤men sol, bu sürecin çeﬂitli kesitlerinde önemli bir güç olmay› da baﬂarabildi.
ugün herkesin kabul etti¤i, istatistiklerin gösterdi¤i gibi, ülkemiz emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n
en çok pekiﬂti¤i, halk›n yoksullu¤unun, açl›¤›n, iﬂsizli¤in en büyük
boyutlara ulaﬂt›¤› bir dönemi yaﬂamas›na ra¤men, sol muhalefet en
etkisiz, en güçsüz dönemlerinden
birini yaﬂ›yor. Bu durumun birçok
nedeni olmakla birlikte, en önemlilerinden biri, solun çeﬂitli kesimlerinin gerek emperyalizme, gerekse
de ülke içindeki egemen s›n›flara
karﬂ› ç›k›ﬂ›ndaki sapmalard›r. Baﬂka bir deyiﬂle, anti-emperyalist ve
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- ‹ﬂkence emperyalizmin politikas›d›r
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‹ﬂbirlikçilik çizgisi ve kurtuluﬂ çizgisi

5

Gençlik: ‘Polis-sivil faﬂist iﬂbirli¤i

17

E¤itimde adaletsizli¤in ad›

19

Armutlu katliam davas›

20

Türban yasa¤›ndaki temel politik dayatma

21

Ayd›n ve hukukçu halk›n s›n›f›nda

gençli¤in barikat›n› geçemiyor’
8

Menderes’ten Tayyip’e burjuvazinin

16
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30

Hayat›n içindeki teori: ‘Demokratik
emperyelizm. Liberal sömürgecilik
masallar›’

34

Halklar› aç b›rakanlar›n, ‘açl›kla
mücadele’ ﬂovu

36

Kapitalist Batakl›k: ‘Kapitalizmin çocuklar›’

37

‘Seydiﬂehir iﬂçisi yaln›z de¤ildir’

40

Tüzü¤ümüzü sonuna kadar savunmal›y›z

22

Konuﬂ Çiçek konuﬂ

24

Bu zincire bir halka da siz ekleyin!

43

Tasfiyecili¤in ça¤r›s›

hemen BOP diliyle...

26

‘Demokrasi ve küresel güvenlik konferans›’

46

Direniﬂçilerden...

Not Düﬂüyoruz:

28

Ya ‘kör noktalar’da neler yaﬂanacak?

48

Gazi sokaklar›nda tiyatro

- ‘Kendi yüzünden oldu katlans›n’

29

Tutsak ürünleri Diyarbak›r’da

50

Çanakkale katliam davas› görüldü

ihaneti
14

olmal›d›r

anti-oligarﬂik olma çizgisinden
uzaklaﬂmas›d›r. Bundan uzaklaﬂmak, düzene karﬂ› gerçek bir muhalefet olmaktan da uzaklaﬂmak demektir. Anti-emperyalist ve antioligarﬂik olmayan hiçbir gücün,
kitlelere mevcut düzene karﬂ› sunabilece¤i bir alternatifi yoktur. Ancak anti-emperyalist, anti-oligarﬂik
niteli¤e sahip bir siyasi hareket, alternatiftir.
lkemizi 60 y›ld›r yöneten iﬂbirlikçi ihanet çizgisi karﬂ›s›nda,
ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi sa¤layacak baﬂka hiçbir alternatif yoktur.
ﬁu veya bu emperyalistle, oligarﬂinin ﬂu veya bu kesimiyle uzlaﬂan
tüm siyasal güçler, sonuçta bu düzeni yeniden üretmekten, bu düzene güç vermekten baﬂka bir ﬂey
yapm›ﬂ olmazlar. ‹ki çizgiyi ayr›ﬂt›rmak ve saflaﬂt›rmak gereklidir;
bu iki çizgi, oligarﬂinin iﬂbirlikçi
ihanet çizgisiyle, vatanseverlerin
ba¤›ms›zl›kç› devrimci çizgisidir.
Birinci çizgi, emperyalizm-oligarﬂi
bloku olarak iktidard›r; faﬂizmle
yönetmeye devam etmektedir. ‹kinci çizgi, emperyalizmle ve oligarﬂiyle tam bir uzlaﬂmazl›k içinde ba¤›ms›zl›¤› ve halk için demokrasiyi
savunan çizgidir. ‹kinci çizgiyi
güçlendirmeyen, anti-emperyalist,
anti-oligarﬂik cephe içinde yeralmayan her çizgi, birinci çizgiyi
güçlendirir.
iz büyük bir aç›kl›k ve cüretle
“Amerika’ya, Avrupa’ya ve

Beyaz Saray’da direktifler alan Tayyip,

iﬂbirlikçili¤e hay›r” diyoruz. Bu
ülkede, devrimciler d›ﬂ›nda böyle
bir tav›r alabilecek ve alan hiçbir
kurum, kiﬂi, örgüt yoktur. Biz, tüm
gerçek demokratlar› ve vatanseverleri de bu tavr› almaya ça¤›r›yoruz.
‹ﬂbirlikçi ihanet çizgisinin yönetimindeki düzene güç vermekten
uzaklaﬂmak için, Amerika’ya, Avrupa’ya, iﬂbirlikçili¤e hay›r diyebilmelidirler. Her nisbi demokrasi,
“sivilleﬂme” döneminde legalizm,
parlamentoculuk hastal›¤› nükseden, oligarﬂinin ﬂu veya bu kesimini “ilerici” ilan etmekte iflah olmaz
bir ›srar gösteren, 1990’lardan sonra ise ﬂu veya bu emperyalist gücü
“demokrasi getirecek bir güç” olarak niteleyecek kadar pusulas›n› ﬂaﬂ›ran bir “solculuk”la, emperyalizme, faﬂizme karﬂ› ba¤›ms›zl›¤›n ve
demokrasinin savunulamayaca¤›n›n görülmesi gerekir.
nti-emperyalist, anti-oligarﬂik
tav›rda netlik, solu, halk›n muhalefetini büyütecek, kitlelerin ﬂovenizmin, islamc›l›¤›n etkisi alt›nda düzenin kitle taban› yap›lmas›n›
önleyebilecek tek politikad›r. Kitlelerin, pekala anti-emperyalist mücadeleye kanalize edilebilecek duygular› ﬂovenizme kanalize edilebiliyor, kitlelerin adalet gibi solun gücü haline gelecek özlemleri, islamc›l›¤a yönlendirilebiliyorsa, bu
noktada emperyalizmle, oligarﬂiyle
ﬂu veya bu biçimde uzlaﬂma politikalar›n› savunanlar›n durup düﬂünmesi laz›m. Halk›n büyük bölümünün y›llarca “küçük Amerika olaca¤›z” sloganlar›n›n peﬂinden sürüklenebildi¤i, ABD’nin “dost ve müttefik”, Avrupa emperyalizminin
“demokrasi getirecek bir güç” olarak gösterildi¤i, iﬂgalin, emperyalizmin yeni-sömürgeci yüzünün
gizlenebildi¤i bir ülkede, halk› egemen s›n›flara karﬂ› mücadeleye
çekmek, sab›rl› bir çal›ﬂmay›, kararl› bir anti-emperyalist tav›r ve
mücadeleyi gerektiriyor. Geniﬂ kitlelerin emperyalizm konusundaki
düﬂünceleri, ony›llard›r sürdürülen
emperyalist propaganda ve iﬂbirlikçi partilerin ve AB’ci solun etkisiyle alabildi¤ine çarp›klaﬂm›ﬂt›r. Bu

A

çarp›kl›¤›n sonucudur ki mesela
yüzde 82’si anti-ABD düﬂüncelere
sahipken, ayn› anda yüzde 71’i
AB’den yana olabiliyor. Bu düﬂünceler, belli ölçülerde de konjonktüreldir. Anti-ABD’cilik, çeﬂitli gerici, ﬂovenist düﬂünceleri de içerebilirken, AB yanl›l›¤› günlük ç›karlardan, hak ve özgürlük istemlerinden kaynaklanabiliyor. Biz halk›n
tüm bu duygular› içinde anti-emperyalist, anti-oligarﬂik dinamiklerine ulaﬂ›p bu yanlar›n› aç›¤a ç›kartmak durumunday›z. Kitlesel bir
halk muhalefeti politik aç›dan böyle oluﬂacakt›r.
mperyalizm, uluslararas› haber
tekelleri ve dev medya ﬂirketleriyle dünya çap›ndaki enformasyon
a¤›n› elinde tutarak bilgi ak›ﬂ›n› denetleyip, gerçekleri çarp›tabiliyor.
Bu gücü sayesinde ony›llarca yeryüzünün her köﬂesindeki toplumsal
çat›ﬂmalar›, “ABD, Sovyet çat›ﬂmas›” olarak sundu; uzun bir dönemdir ise, halklar›n mücadelesi “terör”
olarak sunuluyor. S›n›f mücadelesinin, emperyalizm-halklar baﬂ çeliﬂkisinin üstü bu yöntemlerle örtülüyor.
ligarﬂiye –faﬂizme– karﬂ› ama
emperyalizme karﬂ› de¤il; veya emperyalizme karﬂ› ama oligarﬂiye karﬂ› de¤il; iﬂte bugün soldaki
siyasal sapmalar›n büyük bölümü
kayna¤›n› buradan al›yor. Anti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrim
stratejisinin önemi buradad›r. Bu
strateji sapmalardan koruyacak bir
pusulad›r. Emperyalizm iﬂbirlikçisi
çizginin karﬂ›s›ndaki tek seçenek,
anti-emperyalist, anti-oligarﬂik çizgidir. Ne AB’ci politikalar, ne düzenin ﬂu veya bu gücüyle ittifak halindeki çizgiler, iﬂbirlikçilik çizgisi
karﬂ›s›nda bir alternatif oluﬂturamazlar. 60 y›ll›k iﬂbirlikçilik çizgisinin karﬂ›s›nda, ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi getirebilecek tek çizgidir
devrimci çizgi.
ÜS‹AD’› veya Genelkurmay’›
ilerici görenler, emperyalizmin
demokrasi getirece¤ini düﬂünenler,
halk›, ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm mücadelesi için örgütleye-
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mezler. Onlar, kendileri egemen
güçler aras›ndaki çeliﬂkilerin girdab›nda bo¤ulurken, halk› nas›l bu
düzenin d›ﬂ›na çekecekler? Bu güçler, bu çeliﬂkilerden hareketle, 60
y›ll›k iﬂbirlikçi ihanetin temsilcisi
tekelci burjuvazide de, emperyalizmde de, TÜS‹AD’›n ve emperyalizmin partisi AKP’de de desteklenecek yanlar bulabilirler.
ysa ki emperyalizm ve oligarﬂi
içiçedir ve birini destekleyen,
ötekini de desteklemiﬂ olur, biriyle
uzlaﬂan, ötekiyle de uzlaﬂm›ﬂ olur.
Emperyalistler, önlerine ç›kan her
türlü sorunu Türkiye kamuoyunun
bask›s› ve etkisi olmaks›z›n, do¤rudan iﬂbirlikçi hükümetler düzeyinde çözebilecekleri bir yönetim istiyorlar. Bunun için de, iﬂbirlikçi hükümetlerden en baﬂta istedikleri,
anti-emperyalist mücadeleyi, devrimci, demokratik örgütleri, bir biçimiyle etkisizleﬂtirip yoketmeleridir. ‹ﬂkence, katliam, infaz politikalar›na verilen do¤rudan veya örtülü
destek, emperyalizm merkezli yürütülen tasfiye planlar› bunun içindir. Edelman’›n ABD’ye karﬂ› ç›kanlar›n susturulmas›n› isteyen
aç›klamas› veya AB Sözcüsü Cohn
Bendit’in “bunlar taﬂ devri düﬂünceleri” diyerek devrimcilerin düﬂüncelerini de¤iﬂtirmeyi dayatan
tecrit politikalar›na onay vermesi,
ayn› anlay›ﬂ›n tezahürüdür.
u olgu karﬂ›s›nda anti-emperyalist ve anti-oligarﬂik çizgide
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için mücadele yerine; ba¤›ms›zl›k “devri geçmiﬂ” bir kavram
ilan edilmekte, demokrasiden sadece burjuva demokrasisi anlaﬂ›lmakta, “özgürlükçü sosyalizm, demokratik sosyalizm” vb. denilerek de,
biraz “sosyalleﬂtirilmiﬂ” bir kapitalizm sosyalizm diye savunulmaktad›r. Bu tan›mlar ve bunlar çerçevesinde savunulan politikalar, halk›n
mücadelesine zarar veren, hedef ﬂaﬂ›rtan, bundan dolay› da iﬂbirlikçi
çizgiye güç veren politikalard›r. ‹ﬂbirlikçi ihanet çizgisinin karﬂ›s›nda
k›rk tane kurtuluﬂ yolu yoktur; tek
bir yol vard›r; anti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrim.

O
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gençlik
B›çaklad›... Gözalt›na al›nd›... Ayn› gün b›rak›ld›... Tekrar sald›rd›....

POL‹S-S‹V‹L FAﬁ‹ST ‹ﬁB‹RL‹⁄‹
GENÇL‹⁄‹N BAR‹KATINI GEÇEM‹YOR
Ankara Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi baﬂta olmak üzere, geçen
hafta da faﬂist sald›r›lar; sat›rlar, b›çaklar kuﬂanarak devam etti. Polissivil faﬂist iﬂbirli¤i ile örgütlü bir ﬂekilde geliﬂen bu sald›r›lar, gençli¤in
anti-faﬂist direniﬂiyle karﬂ›laﬂt›.

Polis-Sivil Faﬂist ‹ﬂbirli¤i
DTCF’de Alenileﬂti
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Co¤rafya Fakültesi’nde (DTCF) 14
ve 16 Haziran günlerinde yaﬂanan
faﬂist sald›r›lar, devrimci demokrat
gençli¤in direniﬂiyle karﬂ›laﬂt›. Her
iki sald›r›da da polis iﬂbirli¤i çok
aç›k bir ﬂekilde ortaya ç›kt›.

Polisin gözü önünde ö¤renci
b›çakland›... DTCF’de ilk sald›r›
14 Haziran’dayd›. Devrimci demokrat ö¤rencilerin bulundu¤u Orta
Bahçe’ye gelen bir grup faﬂist b›çak
göstererek, tehditler savurarak provokasyon yaratmak istedi. Ö¤renciler faﬂistleri taﬂlayarak uzaklaﬂt›rd›lar. Faﬂistlerin çekilmesinin ard›ndan, onlar› ö¤rencilerin üzerine salan polis devreye girdi. Ö¤renciler,
polisin okula girmesini engellemek
için kap›ya barikat kurdular. Polis, gaz bombalar›yla
sald›r›rken, ö¤renciler kütüphane binas›na çekildi ve
faﬂistler polis eﬂli¤inde
okuldan ç›kt›.
Bu arada ö¤rencilerin
yan›na gelen polis, dekan›n
verdi¤i bir listeyi göstererek
15’e yak›n ö¤renciyi gözalt›na alaca¤›n› söyledi. Polissivil faﬂist iﬂbirli¤inin öteki
aya¤› da kat›lm›ﬂt› sald›r›ya.
Ö¤rencilerin kararl› tutumuyla polis amac›na ulaﬂamazken, “Faﬂizme Karﬂ›
Omuz Omuza, Katil Polis

Polis-sivil faﬂist-idare
iﬂbirli¤i ile gençli¤i teslim
alacaklar›n› düﬂünenler;
siz bu gençli¤in onlarca
y›ll›k anti-faﬂist mücadele
gelene¤inden bihaber
oldu¤unu mu zannettiniz? DEV-GENÇ ruhunu
amfilerden, kampüslerden yoketti¤inizi mi
zannettiniz?

Üniversiteden Defol, Dil Tarih
Faﬂizme Mezar Olacak” sloganlar› hiç susmad›.
Bu s›rada içerdeki arkadaﬂlar›yla
dayan›ﬂmak için, giriﬂ-ç›k›ﬂ›n yasakland›¤› okulun önünde yüzlerce
ö¤renci topland›. Ö¤rencilerin bekleyiﬂi s›ras›nda polisin ve bas›n›n
gözü önünde, kendine ‘DTCF reisiyim’ diyen Mehmet Çetin adl› faﬂist, Kamil Ortakç› isimli ö¤renciyi
baca¤›ndan b›çaklad›. Her ﬂey olup
bittikten sonra polis, kameralar›n da
olay› görüntülemesi üzerine, Mehmet Çetin’i gözalt›na almak zorunda kald›. Çetin, gözalt›na al›rken,
b›rak›laca¤›ndan emin bir ﬂekilde,
y›llard›r emperyalizmin ve oligarﬂinin vurucu gücü olan bütün faﬂistler
gibi “bu vatan›n evlad›” oldu¤unu
anlat›yordu. B›çaklanan Ortakç› ise
Numune Hastanesi’ne kald›r›ld›.
‹ki saat süren olaylar›n ard›ndan
d›ﬂar›daki arkadaﬂlar›yla birleﬂen
ö¤renciler polisin dayatmalar›na
ra¤men sloganlarla Sakarya Caddesi’ne yürüdüler. 300 kiﬂi faﬂist çeteleri okullar›nda bar›nd›rmayacaklar›n› hayk›r›rken, grup ad›na konuﬂan Arzu Kaya, sald›r›y› anlatt›.

Ankara DTCF

Sald›r› protesto ediliyor, gençlik hesap soruyor... Sald›r› 15 Haziran
günü DTCF giriﬂ kap›s›
önünde protesto edildi.
“Sa¤-sol Çat›ﬂmas› Yok
Faﬂist Terör Var” yaz›l› ve
DTCF ö¤rencileri imzal›
pankart açan gençlik, fakültedeki ö¤renciler taraf›ndan
alk›ﬂlarla karﬂ›land›.
Gençlik
Federasyonu’nun “Faﬂist Teröre ve
Provokasyonlara Karﬂ› Birleﬂelim, Polis-‹dare ‹ﬂbirli¤ine Son, Ö¤renciyiz Hakl›-
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ci, faﬂistlerin sald›r›s›na u¤rad›. Ayn› mahallede bulunan ‹dilcan Kültür
Merkezi çal›ﬂanlar›n›n müdahale etmesiyle, Ankara Ülkü Oca¤›’ndan
olan grup kaçarak uzaklaﬂt›.
8 Haziran sabah› ise yine sat›rlar
ve döner b›çaklar› ile okul etraf›nda
dolaﬂan faﬂist güruhun karﬂ›s›na,
‹KM’liler ve mahalle halk› ç›kt›.
Güruh kaçarken, “reis” oldu¤u belirtilen bir kiﬂi halk taraf›ndan dövülerek cezaland›r›ld›.

Ankara DTCF
y›z Kazanaca¤›z” dövizleri ve flamalar açt›¤› aç›klamada, faﬂizme
öfke sloganlarla dile getirildi. Ö¤renciler ad›na aç›klamay› okuyan
Ankara Gençlik Derne¤i Baﬂkan›
Nurcan Temel, bir arkadaﬂlar›n›n eli
kanl› faﬂistlerce b›çakland›¤›n› hat›rlatarak, bas›nda “sa¤-sol çat›ﬂmas›” olarak yans›mas›n› eleﬂtirdi.
Temel, “aç›k bir sald›r› ve terörle karﬂ› karﬂ›yay›z. Sat›rl›, b›çakl›
faﬂistler, polis-idare iﬂbirli¤iyle arka kap› aç›k b›rak›larak içeri al›nd›.
Bize sat›rlarla sald›rd›klar›nda ne
kap›da bekleyen polis, ne de okul
idaresi müdahale etmedi. Fakat
meﬂru müdafaa hakk›m›z› kulland›¤›m›zda, can güvenli¤imizi sa¤lad›¤›m›zda, polis gaz bombas›yla yine
bize sald›rd›, gözalt›na al›nmak istendik” ﬂeklinde konuﬂtu.
Ma¤dur olduklar› halde, gözalt›na al›nmalar› için liste veren DTCF
Dekan› Necdet Adaba¤’a seslenen
Temel, “eli kanl› faﬂistler bu okulda gezerken yine bize mi soruﬂturma açacaks›n›z? Amac›n›z bizi
okuldan uzaklaﬂt›rmaksa, devrimcidemokrat ö¤rencileri DTCF’den
tecrit edemeyeceksiniz” dedi. Tüm
ö¤rencilere, can güvenli¤i için, ö¤renim hakk› için birlikte hareket etme ça¤r›s› yapan ö¤renciler, faﬂist
teröre karﬂ› sonuna kadar mücadele
edeceklerini hayk›rd›lar.

Eli sat›rl› faﬂist serbest b›rak›l›yor ve yeniden ö¤rencilere
sald›r›yor... Faﬂist çete ve sald›r›n›n planlay›c›lar› amaçlar›na ulaﬂa-

mam›ﬂ, gençli¤in barikat›yla karﬂ›laﬂm›ﬂlard›. Gözalt›na al›nan faﬂist
Mehmet Çetin ayn› gün serbest b›rak›l›rken, 16 Haziran günü beraberinde bir grup faﬂistle birlikte yine
okulu basmaya çal›ﬂt›.
Yine polisin gözetimi ve korumas›ndayd› faﬂistler. Bu kez sat›rlar
ve sopalarla gerçekleﬂen sald›r›da;
Kiper Birol adl› ö¤renci kafas›ndan
ve omzundan ald›¤› sat›r darbeleri
sonucu bilincini kaybederken, Göçmen Us ve Bahtiyar Tuncer hafif
yaraland›. Ö¤renciler sald›r›ya yine
direnirken, ‘buray› ele geçirece¤iz’
diye höyküren faﬂistler, polis korumas›nda okul d›ﬂ›na ç›kar›ld›lar.
Devrimci demokrat ö¤renciler
ise okullar›n› terketmeyerek, bahçede aç›klama yapt›lar ve “DTCF Faﬂizme Mezar Olacak” sloganlar›
att›lar. Daha sonra, faﬂistlerin oturdu¤u kantinde b›çak ve sopa aramas› yapan ö¤renciler, faﬂistlere yatakl›k yapan kantin iﬂletmecisi ile tart›ﬂt›lar. Ö¤renciler toplu ﬂekilde yaral› arkadaﬂlar›n› hastanede ziyaret
ederken, faﬂist sald›r›n›n sorumlular›ndan olan dekanl›k, 27 Haziran’a
kadar okulu tatil etti.

Liselere Yönelen Faﬂistler
Hakettikleri Cevab› Ald›
Ankara’da bir baﬂka faﬂist sald›r› da ﬁirintepe Ege Lisesi’nde yaﬂand›. 7 Haziran’da Ege Lisesi ö¤rencisi ve Ankara Gençlik Derne¤i
Lise Komisyonu çal›ﬂan› bir ö¤ren6
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Faﬂistlere Müdahale
Faﬂist sald›r›lar›n yo¤unlaﬂt›¤›
yerlerden biri olan ‹stanbul Üniversitesi’nde, devrimci gençlik faﬂistlere sald›r› imkan› vermedi.
9 Haziran günü Merkez Kütüphanesi önünde bekleyen ve ellerinde sat›rlarla sald›r›ya haz›rlanan 20
kiﬂilik faﬂist gruba, devrimci ö¤rencilerin oluﬂturdu¤u bir birlik müdahale etti. "Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ" slogan› atan
ö¤rencilere faﬂistler sapanla, sat›rla
karﬂ›l›k vermeye çal›ﬂsa da, kaçmak
zorunda kald›lar. Her olayda oldu¤u
gibi yine polis devrimci ö¤rencilere
gaz bombalar› ile sald›rd›. Ö¤renciler bir süredir yapt›klar› gibi, akﬂam
okuldan toplu ç›k›ﬂ yapt›lar. Toplu
ç›k›ﬂa 250 ö¤renci kat›ld›.
Ayn› gün Edebiyat Fakültesi’nde
de, bir gün önce yaﬂanan faﬂist sald›r›, yap›lan bas›n aç›klamas›yla
protesto edildi. Fakülte bahçesinde
toplanan 100’e yak›n ö¤renci, “Beyaz›t Faﬂizme Mezar Olacak” sloganlar› att›.

Faﬂist Sald›r›lar Beyaz›t’ta
Protesto Edildi
‹stanbul Edebiyat Fakültesi’nde
yo¤unlaﬂan sald›r›lar 14 Haziran
günü Beyaz›t Meydan›’nda protesto
edildi.
“Faﬂist Sald›r›lara Son Devrimci Demokrat Yurtsever Gençlik” imzal› pankart açarak Edebiyat Fakültesi’nden Beyaz›t Meydan›’na yürüyen 150 ö¤renci, “Faﬂizmi Döktü¤ü
Kanda Bo¤aca¤›z, Faﬂizmin ‹pleri

■
Soruﬂturmalar, faﬂist
teröre eﬂlik ediyor

‹stanbul Beyaz›t
ABD’nin Elinde, Çeteler Okulda
Ö¤renciler D›ﬂar›da” sloganlar› att›.
Burada, Merkez Kampüs’ten ç›kacak arkadaﬂlar›n› Gündo¤du Marﬂ›n› söyleyerek beklediler. ÖGB ve
sivil polislerin ö¤rencilerin ç›k›ﬂ›n›
engellemesi üzerine, baﬂka bir kap›dan ç›kan ö¤renciler, “Rektör, Polis, Sivil Faﬂist ‹ﬂbirli¤ine Son-Devrimci Demokrat Yurtsever Ö¤renciler” yaz›l› pankart açt›lar.
Say›lar› 300’ü bulan ö¤rencilere,
meydanda; HÖC, DEHAP, ESP,
DHP, ÖDP, ÇHD, ‹HD, TTB ve
D‹SK Bas›n-‹ﬂ destek verdi.
Ö¤renciler ad›na aç›klamay› yapan Göksel Çal, ﬂovenist k›ﬂk›rtmalar›n arkas›ndan geliﬂen faﬂist sald›r›lara de¤indi ve rektör Mesut Parlak’›n “rektör olunca okulda siyaseti bitirece¤im” sözünün, devrimci
demokrat ö¤rencilerin sindirilmesi,
soruﬂturmalar ve faﬂist sald›r›lar
olarak yans›d›¤›n› belirtti.
Polis ve ÖGB’lerin faﬂistlerle iﬂbirli¤ine dikkat çekilen aç›klamada,
“devrimci, demokrat, yurtsever ö¤renciler ﬂimdiye dek bu sald›r›lar›
püskürtmeyi bilmiﬂtir. Bundan sonra da üniversitemizi savunmaya,
sald›r›lar› yan›tlamaya devam edece¤iz. Sald›r›lar, emperyalizmin
beslemesi çeteci faﬂistler taraf›ndan
do¤rudan ilerici güçlere yöneltilmiﬂtir” denildi.
Ö¤rencilere türkü ve marﬂlar›yla
destek olan Grup Yorum’un marﬂlar›ndan sonra, eylemlerine son veren
ö¤rencilerden bir grup, Edebiyat

Fakültesi giriﬂinde polis barikat›yla
karﬂ›laﬂt›. ÖGB’lerin kimlik istemesine tepki gösteren gençlik, “as›l
olarak okula girmemesi gereken polislere kimlik sorun” dediler ve polis gitmeden kimlik göstermeyeceklerini belirttiler. Bunun üzerine polis okulu terketti.

‹Ü’de Faﬂist Terör Devam
Ediyor
Ankara’da ikinci sald›r›n›n yaﬂand›¤› 16 Haziran günü, ‹Ü Edebiyat Fakültesi'nde de sald›r› ve gözalt›lar vard›.
Bir grup faﬂistin okula girmek
istemesi üzerine, devrimci ö¤renciler, kendilerine defalarca sald›ran
bu güruhun karﬂ›s›na ç›kt›lar. Faﬂistlerin koruyuculu¤unu yapan çevik kuvvet polisleri, okula girerek
devrimci demokrat ö¤rencilere sald›rd› ve gözalt›na almaya çal›ﬂt›.
Bir grup ö¤renci dekanl›k binas›na girerek kap›lar› kapatt›lar ve
bir süre camlardan anti-faﬂist sloganlar att›lar. Biber gaz› s›kan polisler; ‹stanbul Gençlik Derne¤i üyesi
Günay Da¤, Umut Yakar, ‹rfan Gerçek, Mustafa Baran, Erdem Sar›yer,
Kenan Akçay, Gün Ça¤ Ayd›n, Abuzer Baydemir, Ç›rak Bingöl ve Ender Öner isimli ö¤rencileri gözalt›na ald›lar. Okul içinde devrimci ö¤renciler gözalt›lar›n ard›ndan yeniden toplan›rken, faﬂistler de polis
korumas›nda okul d›ﬂ›nda bir süre
beklediler.
7
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Bir yandan faﬂist sald›r›lar sürerken, öte yandan bu sald›r›n›n bir
baﬂka boyutu olan, okul idarelerinin soruﬂturmalar› da sürüyor.
Mu¤la Üniversitesi’nde, Milas
ilçesindeki Newroz kutlamalar›na
kat›ld›klar› ve slogan att›klar› gerekçesiyle 22 ö¤renciye 1 yar›y›l ile
2 yar›y›l aras›nda de¤iﬂen okuldan
uzaklaﬂt›rma cezalar› verildi.
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlü¤ü ise, ayn› ﬂekilde Newroz kutlamalar›na kat›lan 19
ö¤renci hakk›nda soruﬂturma açt›.

■Linç serbest, linci
protesto yasak!
‹zmir Gençlik
Derne¤i
üyesi Gülﬂah
Mersin, Kenan
Y›lmaziﬂler ve
‹lker Turgut
isimli ö¤renciler, Trabzon’daki linç giriﬂimini
protesto ettikleri eyleme kat›ld›¤›
gerekçesiyle, 9 Haziran günü gözalt›na al›nd›lar. "Bayra¤a ve Türk
büyüklerine sayg›s›zl›k" gerekçesiyle emri, linç güruhuyla ayn› kafadaki savc›n›n verdi¤i ö¤renildi.
Gözalt›lar ertesi gün serbest b›rak›l›rken, ‹zmir Gençlik Derne¤i
üyeleri 10 Haziran’da Bornova
Metrosu ç›k›ﬂ›nda, Gençlik Federasyonu imzal› “Hukuksuzlu¤a
Son, Provokasyona Son” pankart›
açarak yapt›klar› eylemle hukuksuzlu¤u protesto ettiler.

■Eskiﬂehir’de dinleti
Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i 10
Haziran günü Yenikent Park›’ndan
müzik dinletisi düzenledi. Dinletinin baﬂlamas›yla siyasi ﬂube polisleri, “hakk›n›zda ihbar var, kimlik
sorma hakk›m›z› kullan›yoruz" gibi
ifadelerle etkinlili¤i terörize etmeye
çal›ﬂt›lar. Buna ra¤men süren etkinlik coﬂkulu bir ﬂekilde yap›ld›.

Emperyalizme
Uzanan
Yollar›n
Kilometre
Taﬂlar›

Y›l 1955’ti; ABD’nin inisiyatifiyle, “Sovyetler’i güneyden çevirmek”
üzere Irak, Türkiye, ‹ran ve Pakistan’›n faﬂist yönetimlerinin kat›l›m›yla Ba¤dat Pakt› kuruldu. Pakt›n
bölge d›ﬂ›ndan da iki üyesi vard›;
ABD ve ‹ngiltere. Suriye pakta girmeye yanaﬂm›yordu. Onu “ikna” etmek görevini TC. Baﬂbakan› Adnan
Menderes üstlendi; huzuruna ça¤›rd›¤› Suriye Büyükelçisi’ne ﬂöyle diyordu: “Bu kafada giderseniz fena
olacak... Efendilerine söyle, iki tümenle Suriye’ye girer alt›n› üstüne
getiririm...”
Y›l 2005’ti. Suriye yine ABD’nin
Ortado¤u planlar›n›n önündeki “pürüzler”den biridir. Ve Suriye’yi “ikna” etmek görevini yine TC. Baﬂbakan› üstlenir.
Washington’a gidip talimatlar›n›

Menderes’ten Demirel’e, Özal’dan Tayyip’e uzanan çizgiyi anlatmak, bir yan›yla Türkiye’nin son 55
y›ll›k tarihini anlatmakt›r. Hak verilir
ki, k›sa bir dergi yaz›s›nda bunu yapmak da mümkün de¤ildir. Bu nedenle, tarihi geliﬂimin baz› yanlar›n› atlayarak bu iﬂbirlikçi çizginin karakteristik özelliklerini ortaya koymaya
çal›ﬂaca¤›z.
1950’den bu yana bu çizgi iktidardad›r. Ülkemizde açl›k, iﬂsizlik,
adaletsizlik, katliamlar, provokasyonlar, Susurluklar, ne varsa, bunlardan bu çizgi sorumludur. Ülkemizin
baﬂ›na hangi bela, halk›m›z›n baﬂ›na
hangi cefa gelmiﬂse, bu siyasi çizginin uygulad›¤› politikalar sonucudur.
Ülkemizi emperyalizmin bir uydusu
yapan anlaﬂmalar›n alt›nda bunlar›n
imzalar› vard›r.

Menderes’ten Tayyip’e
Burjuvazinin ‹haneti

Ülkemizi
bu hale
onlar
getirdi

alan Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, aya¤›n›n tozuyla Suriye’yi tehdit eder:
“Türkiye hiçbir ﬂekilde bask›c› rejimleri onaylamaz.. Türkiye’nin Suriye’den örnek alaca¤› herhangi bir
ﬂey bulunmamaktad›r, ancak Suriye’nin Türkiye’den örnek alaca¤› pek
çok ﬂey bulunmaktad›r.”
Aradan tam 50 y›l geçmiﬂtir, Baﬂbakan’›n ad› de¤iﬂmiﬂtir, ama Türkiye’nin Ortado¤u’da ABD ad›na üstlendi¤i rol ve baﬂbakanlar›n bu rolü
oynay›ﬂ tarz› de¤iﬂmemiﬂtir.
Menderes’ten Tayyip’e kadar hemen hemen kesintisiz gelen bir iﬂbirlikçilik çizgisidir bu.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n Washington'da aç›klad›¤› gibi, bütün bu ony›llar boyunca “Türkiye Ortado¤u ve
Asya'da Washington ile ayn› hedefi
izlemektedir”.
MENDERES’ler, DEM‹REL’ler,
EVREN’ler, ÖZAL’lar, TAYY‹P’ler,
ülkemizi 55 y›ld›r ABD baﬂkanlar›na
ba¤l› sömürge valileri gibi yönettiler.
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Bu siyasi çizginin simgeleri olarak Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Tayyip Erdo¤an’› vurgularken, baﬂka iktidarlar›
eksik b›rak›yor de¤iliz. Gerçek ﬂu ki,
bu liderlerin do¤rudan iktidar olmad›¤› 12 Mart ve 12 Eylül cuntas› dönemlerinde, Erbakan’›n, Türkeﬂ’in
AP’yle koalisyon orta¤› oldu¤u Milliyetçi Cephe dönemlerinde, Ecevit’in, CHP/SHP’nin k›sa süreli iktidar orta¤› oldu¤u ara dönemlerde,
DYP’nin, ANAP’›n baﬂ›nda Tansu
Çillerler’in, Mesut Y›lmazlar’›n oldu¤u iktidarlarda da, esas olarak uygulanmaya devam edilen bu çizgidir.
Bu çizgi, ülkemizi yeni-sömürge yapan çizgidir. Zaten, bu Amerikanc›
düzende oligarﬂinin çeﬂitli kesimlerinin temsilcisi olan muhalefet partileri de, bu çizgiye “muhalefet” yapmam›ﬂ, muhalefet anlay›ﬂlar›, emperyalizme daha iyi hizmet etme anlay›ﬂ›yla oluﬂmuﬂtur. DP çizgisinin y›llar y›l› “siyasi rakibi” olarak sunulan

CHP’nin DP’yle, AP’yle yar›ﬂ›,
“biz bu emperyalist programlar›
daha iyi uygular›z” yar›ﬂ› olmuﬂtur.
“Muhalefet görevi” icab› demokrasiden, hak ve özgürlüklerden sözetmeleri ise, halk›n muhalefetini düzen içinde tutma misyonuyla s›n›rl›d›r. Bu anlamda bu dört simge,
1950’lerden bu yana iktidar olan iﬂbirlikçi çizgiyi temsil edebilecek
isimlerdir.

‹hanet çizgisinin
manifestosu: “46 Ruhu”
1940’lar Türkiyesi’nde muhalefetin geliﬂme zemini son derece
güçlüdür. Açl›k, yoksulluk, köylüler
üzerindeki jandarma bask›s› art›k
patlama noktas›na getirmiﬂtir halk›.
DP iﬂte bu ortamda demokrasiden,
özgürlüklerden sözederek ç›kt› siyaset sahnesine. Demokrat Parti (DP),
7 Ocak 1946’da CHP’den ayr›lan
kadrolar taraf›ndan kuruldu. Bu, ony›llard›r iﬂbirlikçi burjuvaziyi geliﬂtirmeye çal›ﬂan CHP çizgisinin bizzat kendi haz›rlad›¤› bir sonuçtu.
“Kemalist” CHP’den tekelci burjuvazi ve toprak sahiplerinin temsilcisi DP do¤muﬂtu.
AP’den DYP’ye, ANAP’tan
AKP’ye sa¤ partilerin y›llard›r dilinden düﬂürmedi¤i “46 Ruhu”nun
özü, emperyalizme ba¤›ml›l›k köprülerini kurmakt›r.
DP kat›ld›¤› ilk seçim olan 1946
seçimlerinde 65 sandalye kazand›.
1950’de ise iktidara gelecek ço¤unlu¤u elde etti.
1950’deki bu iktidar de¤iﬂikli¤i,
s›radan bir iktidar de¤iﬂikli¤i de¤ildir. Küçük-burjuvazinin iktidar›na
son verilip oligarﬂinin hakim güç
haline gelmesidir. 1920’lerin baﬂ›ndaki Kurtuluﬂ Savaﬂ›’la oluﬂturulan
yap›ya karﬂ› gerçekleﬂtirilmiﬂ bir
karﬂ›-devrimdir.
Darbesiz, kans›z, silahs›z bir
karﬂ›-devrimdir bu; 2. Emperyalist
Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras› dünya konjonktürünü, ABD’nin Marshall yard›mlar› ve Truman doktriniyle müdahalesini çok iyi de¤erlendirerek,
“demokrasiye geçiﬂ” maskesi alt›nda gerçekleﬂtirilen bu iktidar de¤i-

ﬂikli¤i ile emperyalizm ve oligarﬂinin tam hakimiyeti sa¤land›.
Bu “ruh”, emperyalizme, özel
olarak da Amerika’ya hayrand›r.
“Küçük Amerika olaca¤›z” sözü,
46 ruhunun siyasi hedefini özetler.
Bu “ruh”, NATO’ya girebilmek
için emperyalizmin önünde yalvar
yakar olmuﬂ, ABD’ye sadakatini kan›tlamak için binlerce askeri Kore’de Amerikan ç›karlar› için savaﬂa
sokmuﬂtur.
Bu “ruh”un içinde, s›n›rs›z bir
demagogluk, s›n›rs›z bir popülizm
(ki, bu çizginin liderleri hep mükemmel demagoglard›r) ve emperyalizme s›n›rs›z bir sadakat vard›r.
Daha sonraki ony›llar boyunca
izlenecek ekonomik, politik çizginin tüm ana hatlar› Menderes döneminde çizilen politikan›n devam›d›r.

“Yollar kral›” Menderes
“Barajlar kral›” Demirel
Yeni egemen s›n›flar›n (iﬂbirlikçi
tekelci burjuvazi, toprak a¤alar› ve
tefeci tüccarlar›n ittifak›ndan oluﬂan
oligarﬂinin) politikas›, Adnan MENDERES’in kiﬂili¤inde cisimleﬂmiﬂtir. Bu kiﬂilik, iﬂbirlikçi ihanet iliﬂkilerinin temsilcisidir. Özgürlü¤ün,
demokrasinin, halk›n de¤il, yeni-sömürge Türkiye’nin, gizli iﬂgal zincirleriyle emperyalizme ba¤lanmas›n›n politikac›s›d›r.
Menderes, iktidar› döneminde
“yollar kral›” diye an›lm›ﬂt›r. Ve ilginçtir; bu iﬂbirlikçi ihanet çizgisinin temsilcilerinin hep böyle bir ünvanlar› vard›r. Demirel “barajlar
kral›”d›r. Özal, “telekomünikasyonu” Türkiye’ye sokan adamd›r, liberalizmin bayraktar›d›r (Tayyip de
muhtemelen “duble yol kral›” olarak an›lacak.)
Oysa bu ünvanlar, onlar›n “büyük, ülkesini geliﬂtiren” liderler olmalar›n›n de¤il, yeni-sömürgecilik
çerçevesinde kapitalizmin yukar›dan aﬂa¤›ya geliﬂtirilmesinin sonucudur. 1950’lerde ülkemize tam
manas›yla giren emperyalist tekellerin öncelikli ihtiyac› yollard›r.
Kapitalizmin geliﬂimi için, em9
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peryalist burjuvazinin stok
da¤lar›n› eritebilmesi için
ulaﬂ›m›n geliﬂtirilmesi gerekiyordu. Tar›m›n sanayiye
ba¤›ml› hale getirilmesi yine
ulaﬂ›m a¤›n›n modernleﬂtirilmesinden geçiyordu. K›sacas›,
yollar emperyalist üretim iliﬂkilerinin ülkeye taﬂ›naca¤› kanallard›.
Emperyalist tekeller, Menderesler’in
“ucuz iﬂ gücü cenneti” “tatl› kârlar ülkesi” diye pazarlad›¤› ülkemize Menderesler’in yapt›¤› asfalt yollardan girdi. Adnan MENDERES,
tekellerin bu ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için “yollar kral›” oldu. Tabii ki
bu “imkan”dan halk da yararlan›yordu; zaten yukar›dan aﬂa¤›ya kapitalizmin geliﬂtirilmesinin halk kitleleri
için de bir süreli¤ine nisbi bir refah
yaratmas› esprisi de budur.

Ülkemizi borç bata¤›na
sokan kararlar›n mimarlar›
Emperyalist ba¤›ml›l›k zincirinin ilk halkas› bilindi¤i gibi “yard›m”lar, “kredi”ler ve borçland›rmad›r. Yollar kral› Menderes de, iktidar›n›n ilk dönemlerindeki k›smi
rahatlamay› emperyalistlerden ald›¤› krediler, borçlar sayesinde sa¤lam›ﬂt›r.
Ama bu borçlar›n bir de “geri
dönüﬂü” vard›.
1958’e gelindi¤inde DP hükümeti “borçlar› ödeyemeyece¤ini”
bildirdi. 8 y›lda iflas bayra¤›n› çekmiﬂlerdi. Emperyalist kurumlar hemen yeni isteklerini dayatt›lar
DP’ye. Büyük bir devalüasyon yap›ld›. Ama kriz yine atlat›lamad›.
Bu kez, yar›-sömürge Osmanl› Devleti’nin gelirlerine el koymak için
kurulan Düyun-u Umumiye’nin bir
benzeri de yeniden Menderes iktidar›nda kuruldu. “Türkiye Yard›m
Konsorsiyumu” ad› verilen bu kuruluﬂ, emperyalistlerin Türkiye Cumhuriyeti’nden alacaklar›n› tahsil etmek üzere iﬂbaﬂ› yapt›. Art›k ekonomi, bütçe bu kuruluﬂun denetiminde
olacakt›. Emperyalizm, 1946’dan
1958’e kadar ki 12 y›l içinde ekonominin dümenini ele geçirmiﬂlerdi.
“Milliyetçi”, “muhafazakar” Adnan

MENDERES, iﬂbirlikçi Osmanl› Padiﬂah’› Vahdettin’in yolundan ülkeyi sat›yordu.
Asl›nda Menderes, Demirel, Özal, Tayyipler’in
çizgisi, Vahdettinler’in çizgisinin
devam›d›r demek de hiç yanl›ﬂ de¤ildir.
Bu çizgi ülkemize Duyun-u
Umumiye’yi, “Yard›m Konsorsiyumu”nu, IMF’yi, Uluslararas› Tahkim’i getiren çizgidir. Bu çizgi,
1958 devalüasyonu, 24 Ocak kararlar›, 5 Nisan kararlar›, özelleﬂtirme gibi halk›m›za açl›k, iﬂsizlik
getiren tüm ekonomik politikalar›n
“mimarlar›”d›r. Onlar›n tarihinde
her biri vatana ihanetin belgesi olan
bu uygulamalardan baﬂka bir ﬂey
yoktur. Menderesler’le birlikte ülkemiz sürekli borç faizi ödeyen, her
geçen y›l bütçesinin daha fazlas›n›
buna ay›rmak zorunda kalan ve bu
k›s›r döngü içinde borç bata¤›na gömülen bir ülke haline getirilmiﬂtir.
MENDERES “yollar kral›”d›r ama,
ülkemizin ulusal kaynaklar›n› emperyalistlerin kasalar›na götüren
yollar›n kral›d›r.

Menderes’in zulmü ve
dara¤ac›ndaki sonu
1950’lerin sonlar›nda krizin derinleﬂmesi, bunun karﬂ›s›nda baﬂta
gençlik olmak üzere tüm halk kesimlerinin memnuniyetsizli¤inin
yükselmesi karﬂ›s›nda, Menderes
iktidar› gençli¤e ve halka sald›rmaya baﬂlam›ﬂt›r. Muhalefetin miting-

lerine sald›r›lm›ﬂ, ö¤renci yurtlar›
makinal› tüfeklerle taranm›ﬂ, sivil
faﬂist güçler devreye sokulmuﬂtur.
DP çizgisinin sivil faﬂist güçleri
kullanmas› da, daha sonra Demirel
iktidarlar›nda daha üst boyutlarda
görece¤imiz gibi, bu çizginin karakteristik özelliklerinden biri olarak
her dönem sürecektir.
DP hükümeti, bir yandan bu sald›r›lar› gerçekleﬂtirirken, faﬂizmi
kurumlaﬂt›rmak ve kendine militan
bir kitle taban› oluﬂturmak için de
“Vatan Cephesi”ni örgütlemeye giriﬂmiﬂtir. Radyodan her gün “Vatan
Cephesi”ne girenlerin listelerinin
yay›nland›¤› bu cepheleﬂme, çat›ﬂmay› ve halk›n muhalefetini daha da
keskinleﬂtirmiﬂtir.
‹ktidara geliﬂinden itibaren Kemalizmi tasfiye etmek ve bu amaçla
özellikle ordunun yap›s›n› de¤iﬂtirmek için büyük çaba sarfeden DP
iktidar›n›n faﬂist uygulamalar›, asker-sivil ayd›n kesimde de huzursuzlu¤un büyümesine neden oldu.
Bu ise muhalefet cephesini büyütecek ve DP iktidar›n›n sonunu haz›rlayacak geliﬂmelerin baﬂlang›c›yd›.
Menderes iktidar›n›n sald›r›lar›n› iyice art›rd›¤›, ba¤›ms›zl›k isteyen gençlerin meydanlarda kurﬂunlanmaya baﬂland›¤› bir dönemde, 27
May›s 1960’da yap›lan askeri darbeyle, DP hükümeti alaﬂa¤› edildi.
27 May›s Kemalistler’in güç
dengesini kendi lehlerine çevirmek
için yapt›klar› bir ç›k›ﬂt›; baﬂlang›-

c›nda ilerici güçlerin belli taleplerine de cevap verdi, ancak bu ç›k›ﬂ
yeni-sömürgeleﬂen Türkiye’de sonuçsuz kalacakt›.
27 May›s darbesini gerçekleﬂtirenlerin ilk iﬂlerinden biri DP iktidar›n› yarg›lamak oldu. Bu yarg›lamalar sonucunda Baﬂbakan ve Demokrat Parti Genel Baﬂkan› Adnan
Menderes, D›ﬂiﬂleri Bakan› Fatin
Rüﬂtü Zorlu ve Maliye Bakan› Hasan Polatkan idam edildiler.
Peki, gerçekte emperyalizmin
bir hizmetkar› olan Menderes’in
“kahramanlaﬂt›r›lmas›na” yolaçan
bu yarg›lama nas›l yap›lm›ﬂt›?
Adnan Menderes as›l suçlar›ndan yarg›lanmam›ﬂt›r. Adnan
Menderes’in as›l suçlar› gerçekten
büyüktür; bu suçun ad›, vatana ihanettir. Ülkemizi emperyalizmin yeni-sömürgesi yapm›ﬂt›r. Bundan
daha büyük bir suç iﬂlenmemiﬂtir
ülkemizde. Ama o bundan yarg›lanmad›. ‹ﬂledi¤i iddia edilen suçlar› ise, gerçekte hemen tüm burjuva politikac›lar›n›n yapt›klar›ndan
farkl› ﬂeyler de¤ildi.
Menderesler’in idam›, oligarﬂiyle küçük-burjuvazi aras›ndaki
iktidar çat›ﬂmas›n›n sonucudur.
Amerika ise, baﬂbakan oldu¤u sürece, kendisine tam bir sadakatla
hizmet eden, Türkiye’nin kap›lar›n› ABD’ye açan, onlarca Amerikan
ve NATO üssünün açılması iznini
bizzat imzalayan Menderes-Bayar
ikilisinin sonunu sadece seyretti.

‹ﬂbirlikçi ihanet
‹ﬂbirlikçi ihanet çizgisinin “sol” yedek lasti¤i: CHP mek için h›zla gericileﬂmiﬂ, ba¤›ms›zçizgisinin tarihini anl›kç›l›ktan,
Kemalistlik’ten
gelen
yanlar›n›
törpülemiﬂtir.
lat›rken, CHP çizgisindeki iktidarlar›n da, 1946’dan bu yana, k›sa süreli hükümetlerde emperyalist politikalar›n uyguBugün bu tarihsel kökenine dair hiçbir özelli¤i kallanmas›nda, faﬂist iktidarlara nefes ald›ran bir “dolgu malmam›ﬂt›r. “6 ok”u da art›k sadece bir etikettir.
zemesi” rolü oynad›¤›n› ekleyerek tamamlayal›m tarihi.
CHP çizgisi, yeni-sömürgecilik süreci boyunca, esas
Yeni-sömürgecili¤in ülkemizdeki baﬂlang›c› olan
olarak halk›n muhalefetinin düzen içinde tutulmas› görevini üstlenmiﬂtir.
Marshall yard›m› ve Truman Doktrini’ne kap›y› aralayan CHP iktidar›d›r. Ba¤›ms›zl›¤›n terkedilmesi anlam›Koﬂullar, onlar› iktidar koltu¤una oturttu¤unda ise,
na gelen emperyalistlerle ikili anlaﬂmalar›n ilkleri de
gerek emperyalist tekellerin, IMF’nin programlar›n› uy‹nönü’nün CHP iktidarlar›nda imzalanm›ﬂt›r. 2. Empergulamada, gerekse de faﬂizmin bask› ve terörünü uyguyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ› döneminde CHP son ana kadar
lamada, Menderesler’den, Demireller’den, Özallar’dan
Nazi Almanyas›’na destek veren bir politika izlemiﬂtir.
hiç de geri kalmam›ﬂlard›r. Buna ra¤men, Kemalist tariCHP, iktidar› DP’ye kapt›rd›ktan sonra, emperyalizhi kökeni, sol taban› nedeniyle emperyalistler için AP
min güvenini kazanmak, egemen s›n›flar› memnun etgibi, ANAP gibi öncelikli tercih olamamaktad›r.
10
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‹damlar› engellemek için hiçbir giriﬂimde bulunmad›, kimi yorumlara göre, yeﬂil ›ﬂ›k bile yakt›. Bu da
emperyalizmin gözünde iﬂbirlikçilerin kullan›l›p gerekti¤inde bir
kenara at›lacak bir paçavradan
baﬂka bir de¤erinin olmad›¤›n›n
çok çarp›c› bir göstergesiydi. Ama
Menderes’in devamc›lar›, bundan
hiç ders ç›karmayacakt›.

Menderes’in bayra¤›
Morrison Süleyman’da
Türkiye siyasi tarihinde yapt›klar›yla, s›fatlar› aras›nda onun kadar
fark olan azd›r. Bunu demagoglu¤una ve her zaman iﬂbirlikçi, yalaka
bir çevreyi beslemesine borçludur.
Sömürü, onun iktidarlar›nda azg›nlaﬂm›ﬂt›r. En çok kan onun iktidarlar›nda dökülmüﬂtür. En çok
borçlanma onun iktidarlar›nda yap›lm›ﬂt›r. Ama o “baba” ilan edilmiﬂtir. “Çoban Sülü”lükten “barajlar kral›”na kadar uzanan birçok s›fat tak›lm›ﬂt›r. Belki de hep as›l s›fat›n› unutturmak istemiﬂtir. Çünkü
as›l s›fat›, Menderesler’den Tayyipler’e uzanan iﬂbirlikçi ihanet çizgisinin etiketi gibidir.
Süleyman Demirel, siyaset sahnesine ‘60’l› y›llarda girdi. 29 Kas›m 1964’te, DP’nin devam› olarak
kurulan Adalet Partisi Genel Baﬂkan› oldu. Peki ondan önce ne yap›yordu?
Ondan önce o, büyük Amerikan
tekellerinden “Morrison-Kunudsen”in Türkiye temsilcisiydi. Morrison tekelinin o y›llarda ad›, Vietnam’da yapt›¤› hücre hapishaneler
ve iﬂkence merkezleri ile ünlüydü.
Türkiye’de de ayn› dönemde “Bahriye K›ﬂlas›” ad› alt›nda gizli bir iﬂkence merkezinin yap›m›n› üstlenmiﬂti. Morrison ﬁirketi’nin Ere¤li
Demir-Çelik’teki yap› iﬂlerinde grev
yapan iﬂçilere sald›r› emri veren
Morrison’un temsilcisi Demirel’di.
CIA, 27 May›s sonras› yeniden ﬂekillenen siyaset sahnesinde, Menderesler’in yerini doldurmak üzere iﬂbirlikçili¤inden, sadakat›nden ﬂüphe
duyulmayacak bir isim arad›¤›nda,
“Morrison Süleyman”› keﬂfetmeleri

zor olmad›.
Demirel’in izinden gitti¤i 46 Ruhu’nun lideri, 1952’de Türkiye’yi
NATO’ya sokmuﬂtu. ABD’ye Türkiye’de onlarca üs açma izni vermiﬂti. Amerikan tekellerine ayr›cal›klar tan›yan onlarca ikili anlaﬂma
imzalam›ﬂt›. Demirel de ondan geri
kalmamal›yd›. Morrison tekelinin
Türkiye temsilcisi olan Demirel,
ABD deste¤iyle baﬂbakanl›k koltu¤una oturunca, ABD’nin Türkiye
temsilcisi olarak emperyalizme hizmetine devam etti.

ABD’ye sadakatin karﬂ›l›¤›:
34 y›ll›k iktidar
Demirel, siyasi yaﬂam›n›n hiçbir
aﬂamas›nda özellikle Amerikan emperyalizmiyle çeliﬂmedi. Ekonomide, d›ﬂ politikada hep ABD’nin istedi¤i ad›mlar› att›. Bunun sonucudur
ki, 1964’den, 1998’e kadar tam 34
y›l, çeﬂitli defalar baﬂbakanl›k, çeﬂitli adlar alt›ndaki iﬂbirlikçi tekelci
sermaye partilerinin genel baﬂkanl›¤› ve Cumhurbaﬂkanl›¤› yaparak,
emperyalizmin politikalar›n› uygulamaya devam etti. Bu 34 y›l, emperyalizm için Türkiye’deki yenisömürgecili¤i sürdürmek oldukça
sorunsuz oldu.
Fakat bu 34 y›l, halk için çok daha baﬂka anlamlar taﬂ›d›.
Neler vard› bu 34 y›lda?
D›ﬂ borçlar› büyüttü Demirel de.
Ülkeyi “70 cente muhtaç” hale getirdi. ABD’ye yeni üs açma izinleri
verdi. Demirel’in bunu gizlemek
için söyledi¤i “üs yok tesis var” yalan› meﬂhurdur.
CIA’n›n kontrgerilla politikalar›
do¤rultusunda önce sivil faﬂistlerin
Komünizmle Mücadele Dernekleri ad› alt›nda örgütlenmesini sa¤lad›. Daha sonraki süreçte halka karﬂ›
MHP’lilerin kullan›lmas› politikas›n›n uygulay›c›s›, MHP’nin hamisi
de yine Demirel oldu. MHP’li faﬂistler devrimcileri ve halk› katlederken o baﬂbakanl›k kürsüsünden
“bana sa¤c›lar adam öldürüyor
dedirtemezsiniz” diyordu.
24 Ocak ekonomik kararlar›n›
11
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ald›. 24 Ocak kararlar›n›n
al›nmas›n› isteyen IMF’ydi.
Amerika da, Demirel de iyi
biliyordu ki, 24 Ocak kararlar› ancak iﬂçi s›n›f›n›n ve
tüm emekçilerin susturuldu¤u koﬂullarda uygulanabilirdi. Nitekim bu kararlar, 12 Eylül faﬂist cuntas›yla uygulanacakt›.
Demirel, hem 12 Mart’ta, hem
12 Eylül’de görünürde “iktidardan
uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ”t›r. Ama her iki cuntan›n uygulad›¤› program, AP’nin
program›ndan ve onun ald›¤› kararlar›n uygulanmas›ndan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. O, her iki cunta döneminde de emperyalizmin sömürüsünün önünde engel ç›kard›¤› için de¤il, emperyalist politikalar› uygulamakta yetersiz kald›¤› için iﬂbaﬂ›ndan uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Sadakatinden asla ﬂüphe edilmedi¤i içindir ki, emperyalizm ve iﬂbirlikçi oligarﬂi, onu yeniden iktidar
koltu¤una oturtmakta bir sak›nca
görmemiﬂlerdir.
12 Eylül cuntas›, darbe gerekçesine hakl›l›k kazand›rmak için Demirel’e de siyaset yasa¤› koydu. Bu
dönemde “Konuﬂan Türkiye”nin savunucusu olarak ç›kt› siyaset sahnesine. Bu görünümü kimileri Demirel’in demokratlaﬂt›¤›, de¤iﬂti¤i ﬂeklinde yorumlad›. Oysa Demirel’in
“Konuﬂan Türkiye”den kast›, “kendisinin konuﬂabildi¤i Türkiye” idi.
1991’de yeniden iktidar koltu¤una
oturdu¤unda infazlar, katliamlar
birbirini izledi. Daha sonra Susurluk’ta bir k›sm› aç›¤a ç›kan kontrgerilla örgütlenmesi, onun himayesinde yayg›nlaﬂt›r›ld›. Herkes de¤iﬂmedi¤ini gördü.

Özal, iﬂbirlikçilik bayra¤›n›
Demirel’den kap›yor
Demirel’in “yasakl›” oldu¤u dönemde, 12 Eylül cuntas›ndan “sivil”
hükümete geçilirken, Amerika da
ortadaki adaylardan birini seçecekti.
Özal’› seçti.
Özal, tekelci burjuvazinin bildi¤i, güvendi¤i bir isimdi. Demirel’le
birlikte 24 Ocak kararlar›n›n mimarlar›ndan biriydi. KOÇ ve SA-

BANCI’ya y›llarca hizmet
etmiﬂ ve bir zamanlar
MESS’in baﬂkanl›¤›n› yapm›ﬂt›. Gerek 12 Eylül’ün
hemen öncesindeki AP hükümetinde, gerekse de 12
Eylül hükümetlerinde Özal ekonomik alanda “gizli baﬂbakan” durumundayd› zaten. IMF ve tekelci sermayenin, ekonomik iﬂleyiﬂi kontrol
eden temsilcisi durumundayd›.
12 Eylül cuntas›, 1983 seçimleri
için biri iktidar, biri muhalefet için
olmak üzere iki parti kurdurmuﬂtu;
Özal da bu süreçte, bu plan›n d›ﬂ›nda ç›kt› siyaset sahnesine.
O, 12 Eylül cuntas›n›n iktidar›
devretmek için düﬂündü¤ü isim de¤ildi, ama onu düﬂünen baﬂkalar›
vard›.
Özal, IMF, Dünya Bankas›,
OECD ve büyük bankalar›n temsilcileriyle görüﬂmüﬂ ve parti kuraca¤›n› aç›klay›p onlar›n deste¤ini istemiﬂti. 1983 Eylül’ünde emperyalist
finans kuruluﬂlar›n›n temsilcileri,
Amerika’da Merkez Bankas› eski
baﬂkan›na ﬂöyle diyorlard›:
“Biz elbette Özal’› destekleriz.

Seçimlerde bizim aday›m›z Özal’d›r.
Türkiye’den 20 milyar dolar alaca¤›m›z var. Bize bu paran›n faizleriyle birlikte tamam›n› ödeyece¤ini garanti eden, eskiden beri yak›ndan
tan›d›¤›m›z ÖZAL’› elbette sonuna
kadar destekleriz.” (Dar Sokakta
Siyaset, Yalç›n Do¤an, sf. 227)
Anavatan Partisi’ni kuran Özal
da zaten ortada “baﬂta ABD olmak
üzere d›ﬂ dünyadan gereken deste¤i
sa¤lad›m” diye dolaﬂ›yordu.
ANAP konusunda karars›z olan,
iktidar› bizzat kendi kurdu¤u
MDP’ye teslim etmek isteyen cunta,
Özal’›n “bankalar iflas›”ndaki kusurlar›yla bir dosya haz›rlatt›¤› s›rada, devreye ABD girdi. Kenan Evren’e do¤rudan Amerikan yönetimi
ad›na, Özal’›n seçime girmesinin
engellenmemesi talimat› iletildi. Art›k 12 Eylül cuntas›n›n yapabilece¤i
bir ﬂey yoktu.
Amerika’l› yetkililer, ‹stanbul ve
Ankara’da tekelci burjuvalarla da
görüﬂerek Özal’a destek verilmesini
sa¤lad›lar.
Geliﬂmelerin bu seyri nedeniyle

Özal o y›llarda cuntan›n kurdurdu¤u
MDP ve HP’ye göre daha “sivil” ve
daha “demokratik” bir seçenek gibi
sunuldu. Oysa 1983’te seçimleri kazanan Özal, Evren’in oturdu¤u Çankaya Köﬂkü’ne ç›kt›¤›nda ﬂu sözleri
söyleyecekti.
“Say›n Cumhurbaﬂkan›m, emrinizdeyim. Elbette 12 EyIüI do¤rultusunda hizmet verece¤iz, sizin direktifleriniz bize daima rehber olacakt›r. Bizim partimizi 12 Eylül yaratm›ﬂt›r.” (Agk, sy. 422)
Böyle de oldu. ANAP bir 12 Eylül partisiydi ve Özal iktidar› boyunca her alanda 12 Eylül politikalar› sürdürüldü.
Kimilerinin “Özalizm” diye allay›p pullamaya çal›ﬂt›klar› bu dönem, klasik Menderes çizgisinin, 12
Eylül’ün yaratt›¤› örgütsüzlük ortam›nda daha pervas›z sürdürülmesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildi.
Emperyalist tekellere kap›lar daha fazla aç›ld›. Emperyalist tekellerin
sömürüsünü art›rmak üzere, pazar›n
geniﬂletilmesi için Menderes’in yollar yapmas› gibi, Özal da elektrik, telefon telleri çekti her yere... Özelleﬂtirmeler onun döneminde h›zland›.

Menderes‹ﬂbirlikçi ihanet çizgisinde ilericilik, demokratl›k arayanlar! de¤ildir.
ler’in, Demi***
haz›rl›klar›n› yap›yordum... Dergide
reller’in, Özallar’›n ve Tayyipler’in
Reformist solun, sanki 60 y›ll›k
diktatörlü¤e karﬂ›, faﬂizme karﬂ› deçizgisinin nas›l bir çizgi oldu¤u, bu
iﬂbirlikçilik, sömürü ve zulüm tarimokrasi tarafl›s› herkesten yaz› alçizgide vatanseverli¤in, demokratl›hini yazanlar bu düzen partileri demay› kararlaﬂt›rd›k” cümleleri geçer.
¤›n zerresinin olmad›¤› aç›k ve net¤ilmiﬂ gibi, onlar üzerine yanl›ﬂ tahtir. Ama bu çizgiye yönelik “sol”dan
***
lil ve politikalar›, 1990’larda da süyap›lan de¤erlendirmelerde ilginç
Sol hareket o zaman tecrübesizdi
rer; SHP ile ANAP ile ittifak yapma
paradokslar da görülmüﬂtür.
diye düﬂünülebilir. Ama tek nedenin
politikalar› savunulur. 2000’lerde
Menderes’in ilerici bir rol oynatecrübesizlik olmad›¤› görülecektir
ÖDP, AKP’de “demokratikleﬂme
d›¤›, Özal’›n özgürlükçülü¤ü, Dedaha sonra. 1980 öncesi TKP,
aç›s›ndan desteklenecek yanlar”
mirel’in özellikle 12 Eylül sonras›nCHP’yi “ulusal demokratik cepoldu¤unu söyleyen tespitler yapar...
daki demokratl›¤›, birçok ayd›n tahe”nin bir parças› olarak görür;
***
raf›ndan ciddi ciddi savunulmuﬂ,
onunla birlikte faﬂizme karﬂ› mücaKendi d›ﬂ›ndaki güçlere bel ba¤Tayyip Erdo¤an ayn› s›fatlarla övüdele programlar› ç›kar›r. Çeﬂitli halayan reformizm ve revizyonizm,
lüp, desteklenmiﬂtir.
reketler seçimlerde örtülü biçimde
1920’lerde küçük-burjuvaziden,
desteklerler CHP’yi.
Bu yan›lg›lar, ta Menderes döne1950’lerde DP’den medet umarken,
minde baﬂlar:
***
yeni-sömürgecilik sürecinde, oligarO günkü sol güçler, DP’yi “deﬂinin siyasal temsilcilerinden icazet
1983’te ANAP iktidar›ndan demokrat” ilan ederek, ortak faaliyetalma u¤raﬂ›na girerek sürdürüyor
mokratikleﬂme bekler solun önemli
ler örgütlemeye bile çal›ﬂ›rlar.
yan›lg›lar tarihini.
bir k›sm›. Politikalar›n› bu beklentiye göre belirlerler. Özal baﬂbakanl›Zekerya Sertel’in an›lar›nda “CeTarih bir tekekrürden mi ibaret
lal BAYAR, ‹.Rasim ARAS’Ia ç›kar›l¤›ndaki ANAP hükümeti ise, “sivil
acaba? Hay›r, tarih ancak ders al›nmas›n› kararlaﬂt›rd›¤›m›z derginin
mad›¤›nda böyle tekerrür ediyor.
cunta hükümeti”nden baﬂka bir ﬂey
12
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Birçok iﬂletme yerli ve yabanc› tekelci burjuvalara peﬂkeﬂ çekildi. Ve
tabii bütün bu y›llar boyunca, iﬂçilerin, memurlar›n gerçek ücretleri düﬂtü; ça¤ atl›yoruz denilen ülkede, iﬂsizlik, açl›k artt›; bürokraside devrim
yap›yoruz, devleti küçültüyoruz denilirken, e¤itime, sa¤l›¤a ayr›lan bütçeler küçüldükçe küçüldü.
ABD’nin Irak’a sald›r›s›nda Kore’ye asker gönderip karﬂ›l›¤›nda
NATO’ya giren Menderes’in izinden gidip sald›r›ya kat›lmaya kalkt›.
“Bir koyup üç alaca¤›z” diyerek
Irak’›n daha o zaman iﬂgal edilmesini savundu.
“Statükoya karﬂ› ç›kan lider”,
“Atatürk’ten sonra ikinci devrimci”
diye sunulan Özal’›n dönemi, rüﬂvetin, yolsuzlu¤un ve kültürel yozlaﬂman›n ayyuka ç›kt›¤› bir dönem oldu. Bu, ‹ﬂbirlikçi ihanet çizgisinin
“muhafazakarl›¤›”n›n ne menem
bir muhafazakarl›k oldu¤unun da
göstergesiydi.
Bu ülkede hangi yat›r›mlar yap›ld›ysa, “sa¤” iktidarlar döneminde
yap›lm›ﬂt›r derler. Do¤rudur. Zaten
uzun süre iktidar olan baﬂka partiler
de yoktur. Ve yine do¤rudur; ülkemizde ahlaks›zl›k, namussuzluk,
emperyalizmin yoz kültürü, fuhuﬂ,
kumar, uyuﬂturucunun yayg›nlaﬂmas› da yine bu iktidarlar dönemindedir. Bu iﬂbirlikçi çizgi, bunun suçunu, baﬂka hiç kimseye atamaz.
Emperyalizmin yoz-kozmopolit
kültürünün oligarﬂinin denetimindeki bas›n-yay›n ve di¤er iletiﬂim
araçlar›yla ülkemize taﬂ›nmas› da
Menderes’le baﬂlam›ﬂ ve di¤erleri
onu çeﬂitli biçimlerde izlemiﬂlerdir.

Tayyip Erdo¤an; Menderes
Özal çizgisinde bir
Amerikan islamc›s›
12 Eylül sonras› ANAP ve DYP
iktidarlar›n› k›sa bir ara dönem için
CHP’nin, DSP’nin, MHP’nin içinde
yerald›¤› koalisyon iktidarlar› izledi. Bu partiler söylemde ANAP’tan,
DYP’den farkl› iddialara sahiptiler,
ama baﬂta da belirtti¤imiz gibi, iktidarlar› farkl› olmad›. Emperyalizmin talimatlar›n› yerine getirmekte,

Menderes, Demirel, Özal iﬂbirlikçi
ihanet çizgisini hiç aratmad›lar. Hatta Uluslararas› Tahkim Yasas›’n› ç›kar›rken, IMF talimatlar›n› uygularken tescilli Amerikanc›lar’dan daha
sad›k Amerikanc›yd›lar. Fakat buna
ra¤men Amerikan emperyalizmi
Ortado¤u’ya, Kafkaslar’a, Balkanlar’a yönelik yeni sald›r› planlar›
yapt›¤› s›rada, onlar› yeterince güvenilir bulmad›. ABD, Türkiye’de
hem daha Amerikanc›, hem de parlamentoda bir hükümet istiyordu.
Bu ihtiyac›na cevab› da AKP’de
buldu.
Tayyip Erdo¤an, hem emperyalist politikalara, hem oligarﬂiye daha
fazla uyum sa¤lamak için Fazilet
Partisi’nden ayr›lm›ﬂt›. De¤iﬂimini
“milli görüﬂ gömle¤ini ç›kard›m”
diye ifade ediyordu. Üzerinde Menderesler’in, Demireller’in, Özallar’›n Amerikanc›l›k gömle¤ini taﬂ›yordu. Bu yüzden Amerika’n›n ona
güvenmesi zor olmad›. Daha baﬂbakan olmadan baﬂbakan muamelesi
yapt›lar. Seçimlerde desteklediler.
AKP, emperyalizmin, TÜS‹AD’›n partisi olarak ç›km›ﬂt›r siyaset sahnesine. Tayyip Erdo¤an’›n ne
Kas›mpaﬂa’da büyümesi, ne Arçelik
bayisi olmas›, onun iﬂbirlikçi tekelci
burjuvazinin temsilcisi oldu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirmiyordu. ‹ktidar koltu¤una oturan AKP, emperyalistleri
hayal k›r›kl›¤›na u¤ratmad›. Ne istedilerse yapt›, hangi yasay› istedilerse ç›kartt›. AKP içindeki farkl› dinamiklerden kaynaklanan pürüzler
ç›ksa da, IMF programlar›n› uygulamakta, yaz›m›z›n en baﬂ›nda aktard›¤›m›z gibi, Amerika’n›n Ortado¤u planlar›nda rol üstlenmekte,
iﬂbirlikçi ihanet çizgisini eksiksiz
sürdürmektedir.
‹ﬂbirlikçi ihanet çizgisinin sürdürüldü¤ü her dönemde oldu¤u gibi,
halk yoksullaﬂmaya devam ederken,
halka karﬂ› her türlü zulüm uygulanmaktad›r.

Bu ihanet, uﬂakl›k,
iﬂbirlikçilik tarihi solun
de¤il, oligarﬂinindir!
‹ﬂte, 1950’den beri bu ülkeyi yö13
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neten Menderesler’in, Demireller’in, Özallar’›n, Tayyipler’in tarihi! Her sat›r› iﬂbirlikçilik, her sat›r› emperyalizme uﬂakl›k dolu bu tarih, sol’un de¤il, oligarﬂinin
tarihidir.
Kim y›k›c›? Kim vatan haini?
E¤er bugün Türkiye “yang›n yeri”yse, e¤er bugün Türkiye’de on
milyon aç varsa, sokaklar›nda 8 milyon iﬂsiz geziyorsa, 40 milyon yoksulluk ve sefalet içindeyse, bunu yaratanlar iﬂte bunlard›r.
E¤er Türkiye’nin mezarlar›nda
iﬂkencede, dara¤açlar›nda, hapishanelerde, sokaklarda katledilmiﬂ onbinlerce devrimci, demokrat, yurtsever yat›yorsa, katilleri bunlard›r.
Ony›llard›r kendileri gibi düﬂünmeyen herkesi “vatan hainli¤iyle”
suçlad›lar; iﬂte vatan hainli¤inin tarihi burada yaz›l›. Emperyalizme
uﬂakl›k anlaﬂmalar›n›n alt›ndaki imzalar belli.
Denilebilir ki, ama bunlar› ony›llard›r milyonlarca insan oylar›yla
destekledi.
“Bask›-zor-tenkil geçici süre geniﬂ y›¤›nlar› sindirip hareketsizleﬂtirebilir, emekçilerin geliﬂen s›n›f bilinçleri çarp›t›labilir. Tedirgin edilmiﬂ, pasifikasyona u¤ram›ﬂ bir halk
tav›rs›z kalabilir. Bu, y›¤›nlar›n oligarﬂi ve onun temsilcileri EVREN’leri, ÖZAL’lar› destekledikleri, ülkeyi emperyalizme peﬂkeﬂ çekenlerin, sefaletin baﬂ sorumlular›n›n yan›nda olduklar› anlam›na gelmez. Unutulmas›n ki; FÜHRER’i,
DUÇE’yi de milyonlar ‘coﬂkunca’
alk›ﬂl›yor, ulusun kurtar›c›s› say›yorlard›; onlar da Almanya ve ‹talya’y› ‘uçurumun kenar›ndan çekip’
alm›ﬂlard›! Fakat tüm bunlar, onlar›n tarihin en büyük NERON’lar›,
kan içicileri olarak nitelenmelerine
engel olamad›.”
Türkiye halklar› eninde sonunda
bu gerçekleri ay›rdedecek, ve kendi
saf›nda, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik kurtuluﬂ cephesi saflar›nda
yerini alacakt›r.

Beyaz Saray’da direktifler alan Tayyip,
hemen BOP diliyle konuﬂmaya baﬂlad›

‘Türkiye Ortado¤u ve Asya’da
ABD’yle Ayn› Hedefi ‹zlemektedir’
Amerika gezisini tamamlayan
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, daha
Washington'dayken
baﬂlad›¤›,
“ABD’nin istedi¤i gibi konuﬂma”
performans›n› yükselterek devam
ettiriyor.
Teknik birçok ayr›nt› olmakla
birlikte temelde üç görev, üç direktif verildi Tayyip Erdo¤an’a.

T

ayyip’in Birinci Ödevi;
Anti-Amerikanc› Halk›m›za
Karﬂ› Savaﬂ

Beyaz Saray’dan verilen görevlerden birincisi; Türkiye’de antiAmerikanc› dalgay› k›rmak ve bir
Amerikanc› olarak, her koﬂulda
Amerikan emperyalizmini savunmak. Bir baﬂka deyiﬂle, -anketlere
göre yüzde 82, bizce bir avuç iﬂbirlikçi d›ﬂ›nda tüm halka- deyim yerindeyse, zorla Amerika’y› sevdirmek, en az›ndan ABD elçisinin deyiﬂiyle “kafalar›n› ezmek”.
Bu görevini ifa etmeye daha
ABD’de kat›ld›¤› konferanslarda,
yapt›¤› aç›klamalarda baﬂlad›. Bir
Amerikan ya¤c›l›¤› ve övgüsü ki,
emperyalistlerin kendileri de ﬂaﬂk›n
vaziyette dinliyor olmal›lar. “Gömlek de¤iﬂtirmekte” ve Bukalemun
gibi yaﬂamakta ustalaﬂan Erdo¤an’›
dinleyen, daha dün ABD’yi katliam
yapmakla eleﬂtirenin ayn› kiﬂi oldu¤unu mümkün de¤il düﬂünemez. O
katliamc› ki, Tayyip’e göre; bütün
de¤erlerimiz ortak, O’nun sad›k bir
müttefikiyiz!
Örne¤in, Bush’la görüﬂmesinden sonra, gezisinin son gününde
New York Times Gazetesi’ne röportaj veren Erdo¤an, “Türkiye, AB-

D’nin sad›k bir müttefikidir” diye
baﬂlay›p, bu sadakati nerede gösterdiklerine örnekler s›ralad›. Birinci
örnek, Irak iﬂgalinde verilen destek oldu. ‹ﬂgalcilerin g›da, yak›t, su
gibi ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamakla kalm›yor, ‹ncirlik Üssü’nü de lojistik
amaçl› olarak Amerika’n›n kullan›m›na açt›klar›n› övünerek hat›rlat›yordu. Elbette Türkiye halk›na, “iﬂgale ortak olmad›k” yalan›n› iﬂgalden bu yana söyleyenin ayn› kiﬂi oldu¤unu, bu ars›zl›k günlerinde bir
yana b›rakmal›s›n›z.
Sadece Irak iﬂgali de de¤ildi verdi¤i örnek. Arkas›ndan, Afganistan’da birlikte savaﬂ›ld›¤›, “teröre
karﬂ› savaﬂta s›k› müttefik” olundu¤unu anlatt› Erdo¤an.
Beyaz Saray’a yak›n Wall Street
Journal Editörü Robert Pollock,
“Türkiye'de ABD karﬂ›tl›¤› politikan›n solcular ve aﬂ›r› ‹slamc›lar taraf›ndan uyguland›¤›n›, endiﬂeyle
izlediklerini” söylüyordu.
Erdo¤an, bu endiﬂeyi giderebilecek mi görece¤iz. Ama bugünden
ﬂunu söyleyebiliriz ki; bu topraklarda anti-emperyalizm ve anti-Amerikanc›l›k güçlü bir damard›r ve asla
yokedilemez. Konjonktürel olarak
bugün ABD karﬂ›t› olan islamc›lar
ABD saflar›nda, ‘yeﬂil kuﬂak’ içinde bize karﬂ› savaﬂ›rken de böyleydi, yar›n da böyle olacakt›r. “Kafam›z› ezerek” bast›raca¤›n› düﬂünüyorsa Tayyip, yine yan›l›yor; onlarca kez katledildik anti-emperyalist
sloganlar›m›z› hayk›r›rken, yine de
susmad› o sloganlar.
Türkiye halk›n›n bilinçli ya da
sezgisel, Amerikan karﬂ›t› olmas›,
yeni-sömürgecilik iliﬂkisinin do¤a14
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s›d›r. Türkiye’de siyasi, ekonomik,
askeri ne yaﬂan›yorsa, bunun baﬂ
sorumlusu Amerikan emperyalizmidir. Darbeler, iﬂkenceler, katliamlar,
açl›k, yoksulluk, sefalet... her ﬂey.
Haydi, sevdirsin bakal›m Erdo¤an Amerika’y›!

ayyip’in ‹kinci Ödevi; BOP
Misyonerli¤i ve Suriye
Operasyonuna Dahil Olma

T

Tayyip’in Bush ile Suriye konusunda anlaﬂamad›¤›, bas›n›n en s›k
üzerinde durdu¤u ve böyle lanse
edilen bir konuydu. Nüans farkl›l›klar› bir yana b›rakal›m, gerçekte
böyle bir anlaﬂmazl›k yoktur, Suriye konusunda Türkiye oligarﬂisinin
tek çekincesi, Kürt meselesidir.
Bundan kaynakl› da, Suriye’nin nas›l dize getirilece¤i üzerinden ayr›l›klar vard›r. Askeri operasyonun
Suriye Kürtleri’ne Irak benzeri bir
statü yarataca¤› korkusu taﬂ›yan oligarﬂi, böyle bir durumu ortaya ç›karmadan Suriye’nin teslim al›nmas› noktas›nda ›srar etmektedir. Ki,
ABD için önemli olan Suriye’nin
ele geçirilmesidir, yöntem talidir.
Olmad›¤›nda ise, nihayetinde efendinin sözü geçerlidir, sad›k iﬂbirlikçi söyleneni yapar.
‹ﬂte bu paralelde, Erdo¤an, daha
dün dostluktan sözetti¤i Suriye’yi
an›nda satarak tehdit etmeye, Amerika ad›na aba alt›nda sopa göstermeye baﬂlad›.
Yine New York Times’deki röportaj›nda, asl›nda kendilerinin de
Suriye’yi de¤iﬂtirmek için 40 y›ld›r
“ihtiyatl› bir bask›” uygulad›¤›n›
anlatarak ﬂöyle diyordu Erdo¤an:

“Suriye teröristleri desteklemeye devam ederse dünyada yanl›z kal›r. Türkiye hiçbir ﬂekilde bask›c› rejimleri onaylamaz. Bu noktada Türkiye’nin Suriye’den örnek alaca¤›
herhangi bir ﬂey bulunmamaktad›r,
ancak Suriye’nin Türkiye’den örnek
alaca¤› çok ﬂey bulunmaktad›r.”
Bush da zaten diktatör demiyor
muydu, Suriye Devlet Baﬂkan›
Esad’a, son olarak da “Suriye’nin
sinirlerini bozdu¤unu” söylüyordu,
bütün o emperyalist küstahl›¤›yla.
Tayyip’in Suriye’ye yönelik
aç›klamalar› ile ABD’nin tehditleri
aras›nda tam bir paralellik vard›r. Amerikan emperyalizminin Ortado¤u politikalar› çerçevesinde Suriye’yi siyasi ve ekonomik olarak
kuﬂatma, gerekti¤inde “teröristlere
s›cak takip yap›yoruz” diye buna
askeri unsuru da ekleme yoluyla
tecrit etme politikas›na, do¤rudan
uyum sa¤lam›ﬂt›r AKP. “Suriye’nin
terörü destekledi¤ini” söyleyen
Amerika’d›r, baﬂkas› de¤il. Ve herkes bilir ki, ABD, dize getirmek istedi¤i ülkeye karﬂ› hep bu söylemi
kullanmaktad›r.
AKP iktidar›n›n Suriye’ye yönelik aç›klamalar›, BOP, yani Büyük
Ortado¤u Projesi’nden ba¤›ms›z de¤ildir elbette. Aksine bu paraleldedir. Nedir BOP?
Irak’›n iﬂgaliyle baﬂlayan, Ortado¤u ve Kuzey Afrika’da 22 ülkenin Amerikan emperyalizmi taraf›ndan dize getirilmesi ve kapitalist pazar›n birer parças› haline getirilmesidir. Bunun yöntemleri ülkeden ülkeye de¤iﬂebilir. Askeri iﬂgalden,
yapt›r›mlara kadar uzanabilir.
Erdo¤an iktidar›n›n bu projedeki
misyonu daha önce ifade edildi. K›saca yineleyelim. Birincisi, ‘Il›ml›
‹slam Devleti’ ﬂekillendirmesi ile
Ortado¤u ülkelerine örnek olmak.
Yani, siyasi boyutta anti-Amerikanc› radikal islamc›l›¤›n önünün kesilmesi ve Amerikanc› yönetimler ﬂekillendirilmesi. Bu konuda Erdo¤an’›n s›kça, Türkiye’nin “hem
müslüman hem demokrasiyle yönetildi¤i” üzerine nutuklar› bu paraleldedir. Ekonomik boyutta ise, pazar

ek derdi koltu¤unu
korumak için, içteki
iktidar çat›ﬂmas›nda
arkas›na Amerikan
emperyalizmini alarak
güçlenmek olan bir
iktidar için ulusal
onurun, verilen
tavizlerin, sat›lan
ülkenin hiçbir de¤eri
yoktur.

T

ekonomisinin bu ülkelere taﬂ›nmas›.
Bu konudaki son örnek de, 16 Haziran günü Beyrut'ta baﬂlayan Arap
Ekonomi Forumu’nda yapt›¤› konuﬂma oldu. Konuﬂmas›n›n tamam›,
pazar ekonomisine, özelleﬂtirmelere
ayr›lm›ﬂt› ve Arap ülkelerine “siz de
böyle yap›n” deniliyordu.

ayyip’in Üçüncü Ödevi;
ABD Tekellerine Kolayl›k
ve ‹ﬂ Takipçili¤i

T

Elbette ki, Amerikan emperyalizminin bütün direktifleri, tekellerin dünya pazarlar›n› ele geçirme
hesaplar› içindir. Ama do¤rudan verilen ekonomik temelli direktifler
de vard›.
Baﬂta, tatland›r›c› tekeli Cargill’in Bursa’da tar›m arazisi üzerine yapt›¤› fabrikas› için “hukuki çözüm”. Bunu siz, kendi hukukunu
çi¤neyerek Cargill’in iﬂini halletme
diye okuyun. Ki, Erdo¤an “pürüzleri gidermeye çal›ﬂ›yoruz” cevab›
verdi bu “rica” karﬂ›s›nda.
Sadece bu da de¤ildi, emperyalist tekellerin istekleri olan; tar›mda
yüksek ithalat vergilerinin düﬂürülmesi, ABD ilaç tekellerinin veri imtiyaz› konusundaki taleplerinin karﬂ›lanmas›, et ithalat› önündeki s›n›rlamalar›n kald›r›lmas›, ABD'li enerji ﬂirketlerinin sorunlar›n›n çözümü...” gibi birçok ödevi al›p geldi
Erdo¤an. Tüm bunlar›n faturas› elbette Türkiye emekçilerinin omzu15
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na binecektir. Örne¤in et ithalat›, tar›mda ithalat vergilerinin düﬂürülmesi gibi isteklerin yerine getirilmesi, tar›m ve hayvanc›l›kla u¤raﬂan köylüye darbe demektir.

KP Gizlemek ‹stiyor, Tüm
Dünya Bu Onursuzlu¤u
Tart›ﬂ›yor

A

Gezi üzerine yay›nlanan haberler, AKP cephesinden yap›lan aç›klama ve bas›na s›zd›rmalarda iki
yan göze çarp›yor. Birincisi, ne sözler verildi¤inin gizlenmesi, ikincisi
ise Türkiye’ye nas›l bir onursuzlu¤un, aﬂa¤›lanman›n dayat›ld›¤›n›n
üzerinin örtülmesi.
AKP iktidar› ve iﬂbirlikçileri istedikleri kadar bu onursuzlu¤un
üzerini örtmek istesinler, dünya bas›n› dahi haberlerine, köﬂe yaz›lar›na bunu taﬂ›yor.
Örne¤in, 10 Haziran tarihli Berliner Zeitung Gazetesi köﬂe yazar›
Gunter Seufert, “küçük düﬂme pahas›na ABD'ye giden Erdo¤an, günahlar›n› affettirmek için bir dizi
vaatte bulundu. Buna ra¤men ABD
ziyaretinin Türkiye'ye getirisi çok az
oldu” diyor.
Gunter Seufert, Erdo¤an’›n kendinden beklenen siyasi vaatlerde
bulundu¤unu söyleyerek, ﬂu sözünü
de aktar›yordu: “Türkiye Ortado¤u
ve Asya’da Washington ile ayn› hedefi izlemektedir. Bundan böyle de
tüm alanlarda iﬂbirli¤ini sürdürecektir.”
Elbette, tek derdi koltu¤unu korumak için, içteki iktidar çat›ﬂmas›nda arkas›na Amerikan emperyalizmini alarak güçlenmek olan bir
iktidar için ulusal onurun, verilen
tavizlerin, sat›lan ülkenin hiçbir de¤eri yoktur.

rtado¤u ve Asya
‘Hedefi’nde Halklara
Düﬂmanl›k Vard›r

O

Türkiye’nin Amerikan emperyalizmi ile Ortado¤u ve Asya’da hiçbir ortak hedefi olamaz. Olsa olsa,
Amerikan emperyalizminin ç›karla-

r› için taﬂeronluk, jandarmal›k yapar. “Lider ülke” masallar› ile tersini anlatanlar, iﬂbirlikçili¤in üzerini
örtmek isteyenlerdir.
Yani ﬂimdi Türkiye; Ortado¤u ve
Asya’n›n enerji kaynaklar›n›, pazarlar›n› ele geçirme hedefi mi taﬂ›yor?
Amerika bunlar› istiyor; hangi ayn›
hedeften sözediliyor? Bir ayn› hedef varsa, o da Amerikanc› dünya
düzeni önündeki engellerin kald›r›lmas›d›r. Türkiye oligarﬂisi ony›llard›r kendi halk›na karﬂ› savaﬂarak,
devrimcileri katlederek zaten bunu
yapm›yor mu?
Ortado¤u ve Asya’da Amerikan
politikalar›na hizmet etmek, tüm bu
bölge halklar›na karﬂ› suç iﬂlemektir, düﬂmanl›kt›r. Yar›n “bizi niye
sevmiyorlar?” sorular›n›n cevab› iﬂ-

te bu iﬂbirlikçi politikalardad›r.
Halklar› “islamc› iktidar” k›l›f›yla,
“biz asl›nda ABD’ye itiraz ediyoruz, d›ﬂar›dan de¤il içeriden de¤iﬂimi savunuyoruz” gibi manevralarla
bir süre oyalayabilirsiniz. Ama bu
“ortak hedef” dedikleri, Amerikan
politikalar›n›n her girdi¤i ülkeye
ac›, gözyaﬂ› ve sömürü getirdi¤i
gizlenemez bir ﬂekilde er geç aç›¤a
ç›kar. ‹ﬂte Irak, yan›baﬂ›m›zdad›r.
Demokrasi mi götürüldü, yoksa iﬂgal, kan, ya¤ma ve talan m›? Tart›ﬂmaya bile gerek olmayan sorulard›r.
Ama egemen s›n›flar, bu kadar
yal›n gerçekler karﬂ›s›nda bile kendi yalanlar›n› dayatmaya devam
ederler. Birilerinin inanmas› gibi bir
sorunlar› da yoktur, yani klasik anlamda bir meﬂruluk aray›ﬂ›nda de-

not düﬂüyoruz
✔ ‘Kendi yüzünden oldu, katlans›n’
Yarg›tay, Almanya'da bir toplant›da kad›na yönelik ﬂiddeti
eleﬂtiren ‹HD yöneticisi Eren Keskin'e hakaret etti¤i için
gazeteci Fatih Altayl›'ya verilen cezay› onad›. Bu karara
karﬂ› ç›kan, Yarg›tay 4. Hukuk Dairesi'nin iki üyesinin ﬂerhi, bu ülkede hukukçu diye kimlerin cüppe giydiklerini ve
yarg›n›n en tepesinde hukuk mant›¤›n›n ne oldu¤unu gösterdi. Eren Keskin’in küfürlere maruz kalmas›n›n “kendi yüzünden oldu¤unu, katlanmas›n›” söylüyordu iki yarg›ç... S›radan insanlar söylemiyor bunu! Böyle bir hukukçu olabilir
mi? Hukukçu de¤il, ilkel faﬂist mant›k iﬂliyor.

✔ ‹ﬂkence emperyalizmin politikas›d›r
Ebu Gureyb iﬂkenceleri ortaya ç›kt›¤›nda, iﬂkencenin emperyalizmin sistematik bir politikas› oldu¤unu anlatm›ﬂt›k.
Guantanamo iﬂkencecilerinin yapt›klar› iﬂkencelere iliﬂkin
tuttuklar› rapordaki vahﬂet, bir kez daha, “medeniyet, demokrasi” diye yutturulan emperyalizmin, barbarl›k oldu¤unu not etmemizi gerektirdi. 50 gün iﬂkenceli sorguda kalan
esir bir Suudi vatandaﬂ› olan Kahtani’nin, “köpek gibi havlamaya” ve “teröristlerin foto¤raflar›n›n önünde domuz gibi
h›rlamaya” zorland›¤›, Times Dergisi taraf›ndan yay›nland›.
Bir baﬂka yöntem ise, Türkiye’deki iﬂkencecilerin arabesk
müzikle yapt›¤›n›, onlar›n pop y›ld›z› Christina Aguilera’n›n
ﬂark›lar›n› dinletmek suretiyle yapmalar›yd›. Bununla da bitmiyordu; ç›r›lç›plak soyarak yan›nda kad›n sorgucu bulundurma, Amerikan milli marﬂ›n› ayakta dinlemeye zorlama
gibi onurunu k›rmak, güçsüzleﬂtirmek için birçok yöntem
uyguland›. Tüm bu iﬂkence teknikleri ise, bizzat ABD Savunma Bakan› Rumsfeld taraf›ndan onaylanm›ﬂt›.
16
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¤ildirler. Zorbal›k, küstahl›k geçerli
oland›r.
AKP iktidar› iﬂbirlikçilik suçunu, ‘stratejik iﬂbirli¤i’ gibi kavramlar›n arkas›na gizleyemez. Stratejinin Beyaz Saray’da belirlenip, iﬂbirli¤i görevinin Türkiye’ye düﬂtü¤ü bir iliﬂkiyi, iki ülke aras›ndaki
do¤al bir iliﬂki gibi gösteremez.
Erdo¤an, milyonlarca insan›
“marjinal” ilan etme gafletinde bulunurken, beyninin k›vr›mlar›ndaki
tek düﬂünce, ABD’ye nas›l yaranaca¤›yd›. ‹zleyin, bundan sonra da
att›¤› her ad›mda bunu görmeye devam edeceksiniz. Çünkü, Erdo¤an’›n sözlerine güvenmeyen ABD
ne diyor; “prati¤ini izleyece¤iz!”
Ne büyük bir onursuzluk!

➫ Susturun tüm
gazetecileri!

Genelkurmay, AKP iktidar› ve oligarﬂinin yarg›s›, bas›na dava açma, susturma yar›ﬂ›na girdiler. “Demokratikleﬂen Türkiye”
yalan›ndan geçen haftaya yans›yan davalar
ﬂöyle:
Emir-komutal› yarg›... Bir internet sitesindeki yaz›s›nda, 'devletin askeri kuvvetlerini tahkir ve tezyif etti¤i’ iddias›yla, gazeteci Rahmi Y›ld›r›m hakk›nda, üç y›la kadar hapis istemiyle dava aç›ld›. Davan›n
aç›lmas›n› isteyen, Genelkurmay Baﬂkan›
ad›na 2. Baﬂkan Org. ‹lker Baﬂbu¤. Generallerin yolsuzluk davalar› nedeniyle yaz›lan yaz›da, dava konusu ifade ise ﬂu: “Paﬂalar sermaye düzenini koruyor”...
Erdo¤an gazeteci cezaland›rmaya al›ﬂt›...
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, Gaziantep Zafer
Gazetesi yazar› Halil Eyüpo¤lu'nu yazd›¤›
bir yaz› nedeniyle, kendisine hakaret etti¤ini
gerekçe göstererek, 3 milyar tazminata ve 3
ay 3 gün hapse mahkum ettirdi.
Gazeteci ‘erat’ m›?... Yazd›¤› yaz› nedeniyle, Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak’›n evine yüklü miktarda haciz geldi. Dilipak, Askeri Yarg›tay taraf›ndan da “astl›k
ve üstlük iliﬂkilerini bozmak”la, bir askermiﬂ
gibi yarg›lan›yor. Bu arada Dilipak’a yeni bir
dava daha aç›ld›¤› ö¤renildi.

E¤itimde Adaletsizli¤in Ad›:

Ö¤renci Seçme S›nav›
Üniversite s›navlar›, burjuva e¤itim sisteminde “f›rsat eﬂitli¤i”nin
bir kan›t› olarak gösterilir.
‹ﬂte, tüm ö¤rencilere ayn› sorular
sorulmakta, eﬂit davran›lmakta ve
herkese bir f›rsat sunulmaktad›r!..
Çal›ﬂan kazan›r... Kimsenin düzenden ﬂikayet etmeye hakk› yoktur; çal›ﬂ›p kazansayd›, kazananlar›n beﬂ
eli, beﬂ beyni mi vard›?
Düzenin “e¤itimde f›rsat eﬂitli¤i” iddias› budur.
Do¤rudur; s›nava giren liseli
gençlere, ayn› sorular sorularak
“eﬂit” davran›lmaktad›r; ama as›l aldatmaca, as›l adaletsizlik tam da iﬂte
bu “eﬂitlik”tedir.
Eﬂit olmayanlara eﬂit davranmak,
adaletsizli¤in ta kendisidir.
Eﬂit sorularla s›nava sokulan ö¤renciler, eﬂit koﬂullarda e¤itilmemiﬂ,
s›nav öncesinde eﬂit imkanlara sahip
olamam›ﬂlard›r.
Öyleyse, yüzbinlerce ö¤renciye
sunulan bir “f›rsat eﬂitli¤i”nden sözetmek mümkün de¤ildir. ÖSS, “e¤itimde f›rsat eﬂitli¤i”nin ifadesi de¤il,
tersine eﬂitsizli¤in sürdürülmesidir.
Oligarﬂinin anti-bilimsel, ak›ld›ﬂ› ve
yazboz tahtas›na çevrilmiﬂ e¤itim
sisteminde gerekli eleme ve tasfiyeleri gerçekleﬂtirmenin bir arac›d›r.

Adaletsizlik, ÖSS’nin her
yan›ndan f›ﬂk›r›yor
Önceki y›llar›n ÖSS sonuçlar›ndan bir kaç noktaya göz atal›m;
Son 6 y›lda Ö¤renci Seçme S›nav›'na kat›lan 11 bin 170 lise birincisi
aç›kta kald›. Bu nas›l bir e¤itim sistemi, nas›l bir lise düzeyi ki, “birincisi”
bile aç›kta kal›yor.
Geçen y›lki s›navda aç›kta kalan
“lise birincisi” ö¤renci say›s› 2 bin
131’di. ÖSS istatistikleri bu oran›n
y›llard›r sürekli artt›¤›n› söylüyor;
demek ki her y›l bir baﬂka “reform”
yap›lmas›na ra¤men, adaletsizlik bü-

yüyor.
2000’de 366 liseden tek bir ö¤renci bile ÖSS’yi kazanamad›. Yüzlerce liseden de sadece bir veya iki
kiﬂi kazanabildi.
Ve bir sonuç daha: ÖSS ve
LGS'de toplam 96 bin ö¤renci ''s›f›r'' puan ald›.
Eﬂit olmayanlar› “eﬂit” bir s›nava
sokman›n baﬂka türlü bir sonuç vermesi de mümkün de¤ildir. Liseler
aras›ndaki nitelik fark›, “e¤itimde
f›rsat eﬂitli¤i” palavras›n›n yüzünü
ortaya ç›kar›yor. Paras› olan en iyi
liselerde okuyor, paras› olan özel
kolejlerde ve dershanelerde ald›¤›
derslerle bu “yar›ﬂta” daha baﬂtan
yoksul halk çocuklar›n›n önüne
geçmektedir.
E¤itim kalitesinin geri oldu¤u liselerde okuyan liseli gençlerimizin
suçu, ﬂu ﬂehirde de¤il de, bu ﬂehirde
do¤mak veya zengin bir ailenin de¤il
de yoksul bir ailenin çocu¤u olarak
dünyaya gelmek mi?
Yoksullu¤u “cezaland›ran” bir
düzen, dünyan›n en aﬂa¤›l›k, namussuz düzenidir. Ve bu düzen tam da
bunu yapmaktad›r. “Paran yoksa
ÖSS’de elen, paran yoksa okuma, paran yoksa öl...” anlay›ﬂ›na göre düzenleniyor her ﬂey.
Kapitalizmin “liberalizm” olarak
övdü¤ü politikan›n bir kural› “b›rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z geçsinler”
der. Milyonlarca gencimize de “b›rak›n›z okumas›nlar” deniyor. Her ﬂeyin al›n›p sat›lan bir mal olarak görüldü¤ü kapitalizmde baﬂka türlü olmas› zaten eﬂyan›n tabiat›na ayk›r›d›r. San›lmas›n ki, mesela Avrupa’da
ÖSS gibi bir sistem yoktur ama “f›rsat eﬂitli¤i” vard›r, “e¤itim hakk›”
tamd›r! Hay›r, kapitalizmin kurallar›
orada da geçerli oldu¤una göre, bir
çocu¤un gelece¤ini orada da esas
olarak zenginlik, yoksulluk belirler.
Paras›n› ödeyebildi¤i kadar e¤itim
hizmeti al›r. Ülkemizden fark›n› mü17
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cadeleyle kazan›lm›ﬂ haklar oluﬂturur; ki bu haklar da h›zla t›rpanlanmaktad›r. Almanya’da, Fransa’da liseli gençler, geçen y›l boyunca sürekli eylemdeydiler. Çünkü art›k onlardan da daha fazla para istenmeye
baﬂlanm›ﬂt›...

Sistem iflas etmiﬂtir; çünkü
temelindeki mant›k yanl›ﬂt›r!
Geçen y›lki s›navlar›n ard›ndan
YÖK baﬂkan›ndan hükümet üyelerine kadar birçok kesim, bu sonucun
“e¤itim sisteminin iflas›” oldu¤unu
belirten aç›klamalar yapt›lar. Geçen
bir y›l içinde bu “iflas”› engellemek
için bir ﬂey yap›ld› m›? Hay›r!
Özel üniversitelerin yayg›nlaﬂmas›, devlet üniversitelerinin ticarethaneye dönüﬂtürülmesi, üniversite kap›lar›n›n halk çocuklar›n›n yüzüne kapanmas› demektir. Bu süreç
h›zlanarak devam ediyor. Art›k üniversitelere sadece “s›n›f atlama özlemlerini ayakta tutacak kadar” halk
çocu¤u girebilecektir.
Oligarﬂi, gerek liseler, gerek üniversiteler düzeyinde, ihtiyac› olan›
karﬂ›lad›ktan sonra, ötekilerdeki
imkans›zl›klar›, bu sistemle milyonlarca gencin e¤itiminin ve hayat›n›n
alt üst edilmesini kendisi için bir
sorun olarak görmüyor, bunun için
de gerçekten sorunun çözümüne yönelik hiçbir ad›m at›lm›yor. Tersine
sorun büyüyor, adaletsizlik derinleﬂiyor.

“Kalabal›k ko¤uﬂlara”
çözüm bulundu! Kalabal›k
s›n›flara bulunam›yor!
‹lk ve ortaö¤renimde, okul ve s›n›f
say›s›, ihtiyac› karﬂ›lamaktan uzakt›r.
“S›n›flar›n kalabal›kl›¤›” y›llard›r
e¤itimden sözeden herkesin a¤z›na
pelesenk olmuﬂtur. Ama bir türlü çözülmez. Niye, para yoktur.

Peki niye para yoktur; çünkü bütçede e¤itime ayr›lan pay çok düﬂüktür.
Peki niye bütçeden e¤itime bu kadar
az pay ayr›l›yor?..
Bunun cevab›, bu yaz›ya s›¤mayacak kadar kapsaml›d›r asl›nda. Ama bir
tek örnek verelim; trilyonlar okullara
de¤il de mesela hapishanelere ayr›l›yor.
Adalet Bakan› Cemil Çiçek, sanki
övünülecek bir ﬂeymiﬂ gibi, F tipleri
için “bu millet” 45 trilyon harcad› diyor. O trilyonlar›n F tiplerine yat›r›lmas›n› millet mi istiyordu, yoksa oligarﬂi mi? Bir sorsun bakal›m halka, referandum yaps›n mesela? 45 trilyon,
hapishanelere mi, yoksa e¤itime mi
ayr›ls›n diye! Sormazlar.
Bu düzenin hiçbir ﬂeyi “halk için”
de¤ildir. E¤itimi de “halk için” de¤ildir. E¤itimin ne muhtevas› halk içindir,
ne de sistemi halka göre yap›land›r›lm›ﬂt›r.
E¤itime ayr›lan bütçe, bütçenin ancak yüzde 6-7’si civar›nda oynuyor.
Emperyalist ülkelerden tutun da geri
kalm›ﬂ yüzlerce ülkeye kadar e¤itim
bütçesini bu kadar düﬂük tutan ülke çok
az. Ortalama yüzde on seviyesini aﬂ›yor. E¤itime ayr›lan bütçenin de yüzde
85'i e¤itim personelinin maaﬂ›na harcan›yor. Geriye kal›yor yüzde 15. Bu bütçeyle e¤itime uygun binalar, gerekli
araçlar›n temini zaten mümkün de¤il.
Sonra “okul yapma” kampanyalar›yla
bu çarp›kl›k örtülmeye çal›ﬂ›l›yor.
‹ﬂte trilyonlar›n harcanmas›ndaki
bu “tercih”, devletin niteli¤ini, devletin ne için varoldu¤unu ﬂaﬂmaz biçimde gösteren bir olgudur.

Bizim gelece¤imizi
belirleyen e¤itim sistemini,
biz belirlemeliyiz!
Bu düzen, onlarca y›ld›r tüm “kampanyalar›”na ra¤men, “okur yazarl›k”
sorununu bile çözememiﬂtir. Bir kaç
yüz bin de¤il, milyonlarca okuma yazma bilmeyenin oldu¤u bir ülkedir Türkiye.
Milyonlarca gencine orta, yüksek
okul imkan›, bir meslek sahibi olaca¤›
e¤itim imkan› veremeyen bir düzendir.
Sebebi yine hapishanelere ak›t›lan trilyonlardaki mant›kt›r. Devlet halk için

de¤il, halka karﬂ›d›r.
Sistemi her yönüyle, halk›n düzene
karﬂ› mücadelesinin bast›r›lmas›na göre ﬂekillendirir.
Bütçede e¤itime bu kadar az pay ayr›lmas›n›n nedeni budur. Okullarda ﬂovenist, gerici bir e¤itim müfredat›n›n
ö¤retilmesinin nedeni de budur. Milyonlar›n e¤itimsiz b›rak›lmas›n›n nedeni ve okuyanlar›n da lisede, üniversitede “k›ﬂla” düzeni içine sokulmas›n›n
nedeni de yine ayn›d›r.
Küba küçük, ülkemizle k›yasland›¤›nda imkanlar› s›n›rl›, üstelik emperyalizmin ekonomik, siyasi kuﬂatmas›
alt›nda bir ülkedir: Ama sa¤l›k, konut
alanlar›nda oldu¤u gibi, e¤itim alan›nda da tüm dünya çap›nda en yüksek
düzeyi yakalayan ülkelerden biridir.
Çünkü sosyalisttir. Çünkü sistem “halk
için” anlay›ﬂ›na göre biçimlenir.
ÖSS, bu bozuk, adaletsiz ve halka
karﬂ› sistemin sadece küçük bir parças›d›r. ÖSS’yi de¤iﬂtirmek, asl›nda e¤itim sistemini de¤iﬂtirmektir. Bunun
için liseli gençli¤imiz,
“E¤itim bizim gelece¤imizi belirliyorsa, gelece¤imizi belirleyecek sistem hakk›nda da biz karar vermeliyiz” diye mücadele etmelidir.

Liseli gençlik olarak, bu
adaletsiz sistemi de¤iﬂtirmek
için ﬂunlar› talep etmeliyiz:
 E¤itim müfredat›ndan s›nav sistemlerine kadar e¤itimi ilgilendiren
her ﬂey, e¤itim emekçilerinin, ö¤rencilerin ve ailelerinin kat›l›m›yla belirlenmelidir.
 E¤itim, ister ilk, ister orta, ister
yüksek, her düzeyde, halktan ve bilimden yana olmal›d›r.
 Gerici, ﬂovenist, faﬂist ﬂartland›rmalarla dolu, burjuvazinin ideolojisini
empoze eden e¤itim müfredat› de¤iﬂtirilmeli, halkç›, bilimsel bir muhtevaya
kavuﬂturulmal›d›r.
 Gerek muhtevada, gerekse de biçimde, emperyalistlerin e¤itim sistemi
model olmaktan ç›kar›lmal›d›r.
 Özel üniversitelerin tümü kapat›lmal›, tüm ayr›cal›klar ortadan kald›r›lmal›d›r.
 E¤itim her düzeyde paras›z olmal›d›r.
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“Üniversite Kap›lar›
Halk Çocuklar›na
Kapat›lamaz!”
Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i,
11 Haziran’da Adalar Migros
önünde ÖSS sistemiyle ilgili bir
bas›n aç›klamas› düzenlendi.
“ÖSS'ye, AOBP'ye Hay›r!
Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin E¤itim! Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i”
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, "F
Tipi Lise ‹stemiyoruz, Üniversite
Kap›lar› Halk Çocuklar›na Kapat›lamaz, E¤itim Hakk›m›z Engellenemez" ﬂeklindeki dövizlerle
de ö¤renciler protestolar›n› ve taleplerini dile getirdiler.
Dernek Sekreteri Cemal Danac› taraf›ndan yap›lan aç›klamada "Gençlik, bu adaletsizlik
karﬂ›s›nda alternatifsiz de¤ildir.
Alternatifimiz paras›z, bilimsel,
demokratik, anadilde e¤itimdir.
Bilim ve e¤itim, burjuvazi için
de¤il halk için olmal›d›r" denildi. Eylem at›lan sloganlarla sonland›r›ld›.

Liselilerin
Veda Çay›
Ankara Gençlik Derne¤i
Lise Komisyonu, 9 Haziran’da
3. Geleneksel Veda Çay›n› gerçekleﬂtirdi.
Liseliler, bütün bir y›l boyunca beyinlerini dumura u¤ratan, zorla faﬂist, gerici fikirleri empoze eden e¤itimin yorgunlu¤unu ve “ÖSS stresini atmak” için buluﬂtular.
Buluﬂmada Gençlik Derne¤i bünyesinde demokratik lise
için mücadele veren Lise Komisyonu'nun çal›ﬂmalar› anlat›larak, ö¤renciler, bu çal›ﬂmalara kat›lmaya davet edildi.
Konuﬂman›n ard›ndan müzik toplulu¤u coﬂkulu türkülerini liselilerle paylaﬂ›rken, ﬂiirler, halaylar birbirini izledi.

Armutlu Katliam› Davas›

Katliamc›lar› Yarg›lay›n!
5 ve 13 Kas›m 2001 tarihlerinde Küçükarmutlu'da yap›lan katliam›n ard›ndan, sald›r›ya u¤rayan, arkadaﬂlar› katledilen ma¤durlar
hakk›nda aç›lan davan›n Yarg›tay dönüﬂündeki ilk duruﬂmas› 10 Haziran günü Beﬂiktaﬂ 14. ACM’de görüldü.
Duruﬂmaya, tutuklu bulunan Ahmet Güzel, Wernicke Korsakoff
hastas› Hüseyin Akp›nar ve Halil Aksu getirildi. Tutuklular tahliyelerini isterken Avukat Taylan Tanay, “san›k durumda olanlar›n ma¤dur
olduklar›n› ve as›l san›k sandalyesine oturmas› gereken güvenlik güçlerinin yarg›lanmas› gerekti¤ini” dile getirdi. Tanay’›n talebi reddedilirken, mahkeme hukuksuzlu¤u sürdürdü. Böylece bu mahkemenin
katliamc›lar› aklamak için aç›ld›¤› bir kez daha onaylanm›ﬂ oldu.
Duruﬂma 21 Ekim tarihine ertelenirken, mahkeme ç›k›ﬂ›nda bir
aç›klama yapan kalabal›k bir grup HÖC’lü, ma¤durlar›n de¤il, katillerin yarg›lanmas›n› istedi. “Armutlu Katliamc›lar› Yarg›lans›n" yaz›l›
pankart›n aç›ld›¤› bas›n aç›klamas›nda, Armutlu’da ﬂehit düﬂen; Sultan
Y›ld›z, Arzu Güler, Bülent Durgaç ve Bar›ﬂ Kaﬂ'›n resimlerinin alt›na
‘Kim Öldürdü Yarg›tay'›n Bir Cevab› Yok mu?’ sorusu dikkat çekti.
HÖC ad›na aç›klamay› yapan Eylül ‹ﬂcan, sald›r›n›n amac›n›n direnme hakk›n›n yokedilmesi oldu¤unu ifade etti. Katledenlerin, iﬂgal
için savaﬂa gider gibi Küçükarmutlu Mahallesi’ni kuﬂatan, halka terör
estirenlerin belli oldu¤una dikkat çeken ‹ﬂcan, Yarg›tay’›n verdi¤i kararda, bu dört insan› kimin öldürdü¤ü sorusunu sormad›¤›n› belirtti.
HÖC’lüler bas›n aç›klamas›n›“Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› ile bitirdiler.

Yarg›tay’›n Sormad›¤›; ‘Dört ‹nsan› Kim Katletti?’
5-13 Kas›m 2001 tarihlerinde ‹stanbul'un orta yerinde, panzerler,
gaz bombalar› ve uzun namlulu silahl› maskeli özel timlerce bir mahalle kuﬂat›lm›ﬂ ve tecrite karﬂ› ölüm orucu direniﬂi yapanlara, refakatçi ve ziyaretçilerine yönelik katliam sald›r›s› gerçekleﬂtirilerek, dört
insan katledilmiﬂti. Onlarca kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤› olay›n ard›ndan,
katliam güçleri hakk›nda hiçbir soruﬂturma aç›lmazken, katledilmekten kurtulanlara “örgüt üyeli¤i”nden cezalar verilmiﬂti. Yarg›tay, bu
cezay› çok bularak, “örgüte yard›m yatakl›k”tan ceza verilmesini istedi.
“Örgüt üyeli¤inin delili yok” diyen Yarg›tay, yard›m yatakl›¤›n delilini nereden bulmuﬂ? Yoktur elbette böyle bir delil. Bu mahkeme,
katliamc›lar› aklamak için aç›lm›ﬂt›. Benzeri onlarca dava vard›r. Operasyonlar› yapan, infazlar›, katliamlar› gerçekleﬂtirenler hakk›nda hiçbir iﬂlem yap›lmazken, ma¤durlar›n cezaland›r›lmas› yoluyla, katliam
aklanmaya çal›ﬂ›l›r. Yarg›tay, ortada duran dört insan›n ölümünü sormam›ﬂ bu yüzden. Bu insanlar› kimin öldürdü¤ünü sormayan bir hukuk, katliam› onayl›yor demektir. Ve yeni katliamlar›n zemini böyle
haz›rlanmaktad›r.
HÖC’lülerin aç›klamalar›nda belirttikleri gibi; “verilecek tek meﬂru ve hukuki karar; davan›n düﬂürülmesi ve 4 insan›n ölümüyle
sonuçlanan katliam›n siyasi ve fiili sorumlular›n›n yarg›lanarak
cezaland›r›lmas›d›r.”
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Türban yasa¤›ndaki temel politik dayatma:

Devlet gibi düﬂün,
devletin istedi¤i gibi yaﬂa!
Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde çocuklar›n›n diploma törenine kat›lmak isteyen velilerin, baﬂörtülü diye okula al›nmamalar›, oligarﬂinin bu konudaki propagandalar›n› boﬂa ç›kard›¤› gibi, yasakç›l›¤›n
ulaﬂt›¤› boyutu da gözler önüne serdi.

Yasakç›l›k s›n›r tan›m›yor
Oligarﬂinin türban konusunda
bugüne kadar ki gerekçesi hep ‘siyasal simge’ olmas› üzerinden ﬂekilleniyordu. Erzurum, s›radan baﬂörtüsüne kadar uzand›¤›n› ve yasakç›l›¤›n tam bir paranoyaya dönüﬂtü¤ünü gösterdi.
Ama bu, kimseyi ﬂaﬂ›rtmas›n. Bu
ülkede trafik ›ﬂ›klar›n›n renkleri sar›-k›rm›z›-yeﬂil diye de¤iﬂtirilmedi
mi, bu üç renk her biraraya geldi¤inde terör estirilmedi mi? F tiplerinde
tutsaklar›n mektuplar› “moral verir”
diye yasaklanm›yor mu? Bu kafa
Armutlu’daki direniﬂçilere karanfil
verilmesini yasaklar. Bu kafa 1 May›slar’da ‘tek tip elbise giydi’ diye
davalar açar... Listeyi uzatabilirsiniz; Türkiye gerçe¤inden haberdar
olan herkes bilir bu örnekleri. Elbette, “tek sorun türband›r, gerisini görmem, hatta destek veririm” diyenler,
bunlar› görmezden gelirler.
Sorun da buradad›r; as›l tav›r
al›nmas› gereken bu yasakç›l›kt›r.
Bugün tüm suçlar›n›n üzerini
“mazlum” rolü oynayarak gizlemeye çal›ﬂan AKP de bu yasakç›, bask›c› mant›¤›n d›ﬂ›nda ve uza¤›nda
de¤ildir. Halk›n yüzde 82’sini Amerikan karﬂ›t› diye marjinal olarak niteleyen kafa ile, “baﬂ›n› açacaks›n”
dayatmas›nda bulunan ayn› kafad›r.
Temel mant›k ﬂudur:
Benim gibi düﬂün, benim gibi
yaﬂa!

Genelkurmay da, YÖK de, AKP
de bunu dayat›yor. Bu politikaya karﬂ› ç›k›lmadan, bugün türban sorunu, yar›n bir baﬂka sorun. Bir aﬂamay› geçersiniz, baﬂka birini dayat›r. Ki, bask› ve yasakç›l›k konusunda halk›n hiçbir kesimiyle s›n›rlamad›¤› da aç›kt›r.

YÖK, bask› ve yasa¤›n ad›d›r
12 Eylül faﬂist cuntas›n›n çocu¤u
YÖK, oligarﬂinin yasakç›l›¤›n›, bask› politikalar›n› kesintisiz bir ﬂekilde
uygulayan kurum olma niteli¤ini hiç
yitirmemiﬂtir. Baﬂkanlar› de¤iﬂir,
sözde “reformlar” yap›l›r, ama özü
ve iﬂlevi de¤iﬂmez.
YÖK, oligarﬂinin tek tip insan
yaratma politikas›n›n üniversite
gençli¤ine (ve elbette ö¤retim üyelerine) dönük aya¤›d›r. Genç k›zlar›m›z›n baﬂ›n› açmaya zorlayan, açmayanlar› okuldan uzaklaﬂt›ran
YÖK, devrimci demokrat gençli¤i
de soruﬂturmalarla, faﬂist terörle sindirmeye, okullardan tecrit etmeye
çal›ﬂmaktad›r.

Genelkurmay niye susuyor?
Erzurum’da okula al›nmayan kad›nlardan biri, “o¤lumu bu vatana
ﬂehit verdim...” diye feryat ederek,
aﬂa¤›lanmaya isyan ediyordu.
“Vatan borcu” diyerek gençleri
kendi halk›na karﬂ› savaﬂt›ranlar ise
suskun. Asker cenazelerinde ﬂov
yapmak istediklerinde türbanl›, baﬂörtülü demeden asker annelerinin
elini öpen de onlard›; bu ikiyüzlülük
art›k gizlenemezdir. Yasakç›l›kta belirleyici gücün, Genelkurmay oldu¤u bilinen bir gerçektir.

CHP anti-demokratl›¤›
Türban sorununun bir aya¤›n› da
20
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Çocuklar›n›n diploma törenine
al›nmad›lar...
CHP oluﬂturmaktad›r. CHP, bu ve
birçok konuda devlet politikalar›n›n
parlamentodaki sözcüsü durumundad›r. Sömürüye, zulme karﬂ› ç›kmayan, halk›n hak ve özgürlüklerine
iliﬂkin tek bir muhalefeti olmayan
CHP’nin “en tutarl› muhalefeti”nin
“laiklik” temelinde olmas›, misyonuna uygundur.
Bütün politikalar›n› “laik muhalefete” indirgeyen CHP’nin sosyal
demokratl›kla hiçbir ilgisi yoktur,
CHP politikalar›n› devlet politikalar› belirlemekte, iktidar yolunu da
halk deste¤inde de¤il, Genelkurmay
deste¤inde görmektedir. ﬁovenist
kampanyalara ortakl›¤›, laik-ﬂeriatç›
suni gündemini k›ﬂk›rtmas› hep bu
temeldedir.

“Türban sorunu”, hak ve
özgürlükler sorunudur
Türban› siyasi rant arac› olarak
gören kesimler bu sorunu çözüm gücüne de sahip olamazlar, “çözüm”
ad›na ortaya koyduklar› da yine ayn› rant amaçl› ç›k›ﬂlar›n ötesine geçemez.
Genelkurmay’›, YÖK’ü ile devletin yaklaﬂ›m›n›n ise, tüm sorunlarda oldu¤u gibi, yasaklayarak, bast›rarak sorunu yoketmeye çal›ﬂmak
oldu¤u herkesin malumudur.
Sorunu yaratanlar da bunlard›r.
Türban üzerinden iktidar savaﬂ› sürdürülmektedir.
Türban sorunu, temel hak ve özgürlükler sorunudur. Okullarda,
“kamusal alanlar”da bu faﬂist yasa¤a son verilmelidir.

Ayd›n ve Hukukçu Halk›n Saf›nda Olmal›
Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesindeki 13 il barosu, TCK’ya ve
Tayyip Erdo¤an’›n ABD gezisindeki “Büyük Ortado¤u Projesi’ne destek olaca¤›z” sözlerine iliﬂkin ortak
aç›klama yapt›lar. Aç›klamay› okuyan ‹zmir Barosu Baﬂkan› Nevzat
Erdemir, BOP’a iliﬂkin aç›klamalar›n kayg› verici oldu¤una vurgu yaparken, TCK’da, “yasaya ayk›r›
e¤itim kurumu açanlara verilecek
cezan›n cayd›r›c›l›k özelli¤inin olmad›¤›n›” dile getirerek, bu haliyle
yasalaﬂmas› durumunda “din devleti kurmak isteyenlerin önünün aç›la¤›n›” ifade etti.
Kendilerini "Yurtsever Hareket"
olarak adland›ran ve aralar›nda
CHP Milletvekilleri, Yarg›tay Eski
Cumhuriyet Baﬂsavc›s› Vural Savaﬂ, Eski Anayasa Mahkemesi Baﬂkan› Yekta Güngör Özden ile Fikri
Sa¤lar, Reis Çelik, Edip Akbayram,
Nejat Yavaﬂo¤ullar›, Ataol Behramo¤lu gibi ayd›n ve sanatç›lar›n
yerald›¤› bir grup da, yay›nlad›klar›
bir bildiri ile, Sezer'i sonuna kadar
desteklediklerini söylediler. Bin kiﬂinin imzalad›¤› bildiride, halk›n da
kendilerini destekledi¤i iddia edildi.
***
13 kentin barosunun TCK’ya
iliﬂkin bütün sorunu bu! Din devleti
uyar›s› yapm›ﬂlar! BOP’a itirazlar›
da zaten anti-emperyalist temelde
de¤il, yine “laiklik” ekseninde,
BOP’da Türkiye’ye biçilen “›l›ml›
‹slam modeli” rolüne yöneliktir.
Düﬂünceyi aç›klaman›n önündeki engeller onlar› biraraya getirmiyor, hukukçunun sahip ç›kmaktan
geri duramayaca¤› direnme hakk›na
yönelik yasaklayan ve cezaland›ran
maddelere dönüp bakm›yorlar, halk›n hak aramas›n›n önünün kapat›lmas›, hatta savunma hakk›na yönelik k›s›tlamalar da aya¤a kalkmalar›na yetmiyor, do¤rudan ilgi alanlar›nda olmas› gereken hapishanelerin
kan gölüne dönmesi, iﬂkenceler,
keyfi gözalt› ve tutuklamalar, sahte

Ayd›nlar ve barolar›n Sezer’e
‘laiklik’ deste¤i, oligarﬂi
içi iktidar kavgas›nda
Genelkurmay cephesinde
saf tutmakt›r. Ayd›n›n ve
hukukçunun saf›, halk›n
mücadelesi olmal›d›r
belgeler ise hiç ilgi alanlar›na girmiyor.
Laiklikle ilgili olmayan hiçbir
konuda biraraya gelmeyen, tepki
göstermeyenler gerçekten hukuku,
adaleti savunan “ba¤›ms›z hukuk
kurumlar›” m›d›r? Yoksa, halk›n
hiçbir ç›kar›n›n olmad›¤› oligarﬂi içi
iktidar kavgas›nda “laikli¤i” kullanan cephenin neferleri midirler?
Bu sorunun cevab›n› vermeden
önce, barolara devlet müdahalesini
hat›rlamak gerekir. Ecevit iktidar›
döneminde ‹stanbul Barosu baﬂta
olmak üzere, ilerici yönetimlere sahip barolara yönelik bask›, sindirme
ve devlet politikalar›yla uyumlu hale getirme operasyonu baﬂlat›lm›ﬂt›.
Bu operasyonun birçok il barosunun seçiminde sonuçlar› al›nd›. ‹stanbul, ‹zmir baﬂta olmak üzere,
“ulusalc›” maskesi takm›ﬂ devletçi
yönetimlerin gelmesinden bu yana,
bu barolar›n, ‘devlet politikas›’ olarak adland›r›lan hiçbir konuda itirazlar›n›n olmad›¤› çok iyi bilinmektedir. Oligarﬂiye endeksli “ulusalc›l›k”, anti-emperyalist olmayan
bir AB karﬂ›tl›¤›, Genelkurmay ekseninde “laiklik”, genel politikalar›
haline gelmiﬂ, bu temelde de hukuki kayg›lar asgariye inmiﬂtir.
14 il barosunun aç›klamas› da bu
temeldedir. AKP’nin bir politikas›na hukuk temelinde bir muhalefet
olarak de¤erlendirmek fazlaca
iyimserliktir. Bu hukuk kayg›lar›n›
baﬂka konularda görmemekteyiz.
“Yurtsever Hareket” bildirisinde, kimi ayd›nlar›m›z›n, sanatç›lar›m›z›n, ömrü faﬂist düzeni savun21
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makla geçmiﬂ unsurlarla ayn› yerde
buluﬂmuﬂ olmalar› ise, en hafif deyiﬂle yanl›ﬂ safta yeralmakt›r.
AKP’ye karﬂ› olma, laikli¤i savunma ad›na destek verilen nas›l bir
düzendir? Bu çat›ﬂma gerçekten ayd›nlar›m›z›n saf tutmas› gereken bir
çat›ﬂma m›d›r?
Görülmesi gereken; bu çat›ﬂmada halk›n ç›karlar› yoktur, böyle
gösterilmek istenmektedir. Oligarﬂinin, t›pk› “millilik” gibi, “laikli¤i”
de iktidar›n› sürdürmenin bir arac›
olarak kulland›¤›n›n, bu maskenin
ard›nda faﬂist politikalar›n› meﬂrulaﬂt›rd›¤›n›n binlerce örne¤ini bilmez mi bu ayd›nlar›m›z?
Gericili¤e karﬂ› bir mücadele,
günün sorunu olarak görülüyor olsa
dahi, bu mücadelenin verilece¤i saf›n Genelkurmay cephesi olmad›¤›
çok aç›kt›r. Her ne biçimde olursa
olsun, bu cephede yeralmak, faﬂizme verilen destektir. Bu metni imzalayan ayd›nlar, ilk önce neden Sezer’in bu bir tek maddeyi veto ederken, halk›n hak ve özgürlüklerini
daha da budayan, daha bask›c› yasalar› an›nda onaylad›¤›n› sormazlar?
Bu yanl›ﬂ saflaﬂman›n alt›nda
yatan kuﬂkusuz; ayd›n›m›z›n kendi
gücüne, halk›na güvenmeyen, devrimci mücadeleden, örgütlenmeden
uzak duran ﬂekilleniﬂidir. Her defas›nda eleﬂtirdi¤imiz bu gerçeklik
de¤iﬂmeden, yanl›ﬂ saflarda yeralmaktan kurtulamayacaklard›r.
Faﬂist politikalar karﬂ›s›ndaki
suskunluk; barolardan CHP’ye uzanan, AKP’ye “laiklik” muhalefetinin ortak özelli¤idir. Bask› ve zulme
sesleri ç›kmayan bu kesimler, Türkiye halk›n›n bütün sorununun laiklik oldu¤u bir gündemi zorla yaratman›n bir ucunu oluﬂturuyorlar.
Öteki ucunda da AKP ve avanesi, bütün sorunu “türban” ve ‹HL’ler
olarak gösterip, hak ve özgürlükleri
bunlarla s›n›rlayarak her alanda
bask› politikalar›n›n uygulay›c›s›
oluyor.

KONUﬁ Ç‹ÇEK KONUﬁ;
Herkes F Tiplerini Yöneten
Zihniyeti Yak›ndan Tan›s›n!
‘Bir Bakan’›n Portresi’ devam ediyor...
Geçen haftaki say›m›zda, “Bir
Bakan’›n Portresi” baﬂl›kl› yaz›m›zla, Adalet Bakan› Cemil Çiçek’i tan›tm›ﬂt›k. Bu hafta da devam etmek
durumunda kald›k, çünkü Çiçek konuﬂtukça, O KAFA daha da aç›¤a
ç›k›yor. 14 Haziran tarihli Vatan
Gazetesi’nde, Devrim Sevimay ile
röportaj›, tam da O KAFANIN içini
daha yak›ndan gösterir nitelikteydi.
Bakal›m, bir röportaj bir bakan›n
nas›l bir portresini ortaya ç›kar›yor.

‘Komünizmle Mücadele’
çizgisi ve hiç bitmeyen
Amerika’ya hizmeti
Çiçek, “sizin için
derin devlet deniliyor”
sorusuna, ö¤rencilik y›llar›ndan,
komünizme karﬂ› mücadele amac›yla kurdurulmuﬂ Yeniden Milli Mücadele’den baﬂl›yor anlatmaya.
“Mücadele Birli¤i'ndeki ortak
amac›m›z da komünizmle mücadeleydi” diyen Çiçek, 16 Haziran
2002 tarihli Yeni ﬁafak’ta da yine
Yeniden Milli Mücadele üzerine konuﬂmuﬂ ve bu kuruluﬂun devletin ilgisi ve bilgisi dahilinde kurulup faaliyet gösterdi¤ini ifade etmiﬂti.
Güya, bu ba¤› gördü¤ü için bir süre
sonra ayr›lm›ﬂt› Çiçek, ama “O neviden gruplar›n o günün ﬂartlar› alt›nda k›ymet-i harbiyesi olan gruplar” oldu¤unu söyleyerek, asl›nda
kontrgerillaya hizmetten piﬂman olmad›¤›n› da ortaya koyuyordu.
Çiçek’in kontrgerilla devletiyle
“derin” ba¤› geçmiﬂe dayan›yor k›saca. Bu geçmiﬂin ne anlama geldi¤ini bilen Çiçek’in, “‹nsanlar›n 30

sene evvelki geçmiﬂlerini kar›ﬂt›rd›¤›n›zda gündeme getirdi¤inizde bu
ülkede hiç kimsenin do¤ruyu yapma
ﬂan› yoktur” (Y. ﬁafak) söylemine
sar›lmas›, bu geçmiﬂin kirlili¤inin
de itiraf›d›r ayn› zamanda.
Evet kirlidir! Amerikan emperyalizmi “Rusya Türkiye’yi iﬂgal
edecek” propagandas›n› Çiçek gibi
gerici, faﬂistler arac›l›¤›yla yaym›ﬂ
ve ba¤›ms›z Türkiye mücadelesi verenlere sald›rtm›ﬂt›r. 1960’larda ülkemiz baﬂta olmak üzere, müslüman ülkelerde kurdurulan bu tür
“komünizmle mücadele” amaçl›
dernekler, Amerikan emperyalizminin “yeﬂil kuﬂak” projesinin piyonlar›yd›lar. Bu art›k herkesçe malum.
Çiçek, o günden bu yana Amerikan
emperyalizminin Türkiye ve bölge
ç›karlar›na hizmet etmektedir.

‹flah olmaz
anti- komünistlik ve
ayd›n düﬂmanl›¤›
Vatan’daki röportaj›nda, Ermeni Konferans›’n› düzenleyenleri tehdit etmesi ile ilgili soruya verdi¤i cevapta,
Çiçek, bütün gerici faﬂistlerin karakteristik özelli¤i olan anti-komünistli¤ini ve ayd›n düﬂmanl›¤›n› da
gösteriyor ve ﬂöyle diyor: “Bu ülkenin ayd›nlar›n›n bir k›sm›n›n dedi¤ine bu millet gitseydi, komünist
olacakt›. Allah'tan gitmedi. 70 sene
Sovyet rejimini cennet olarak takdim ettiler. Gitseydik ne halde olaca¤›m›z ortadayd›. ﬁimdi halk beni
de anlad›, onlar› da.”
ﬁimdi herkes bu sözler üzerine
düﬂünmelidir! Ayd›n düﬂmanl›¤›, iflah olmaz bir anti-komünistlik bütün beyninin k›vr›mlar›na iﬂlemiﬂtir
bu kafan›n. Bu kafan›n hapishanelerdeki devrimci tutsaklara nas›l
22
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bakt›¤›n› kafan›zda canland›r›n!
Halk ayd›nlar› dinlese komünist olurmuﬂ... Ony›llard›r Çiçekler
yönetti¤i için ülkemizin ba¤›ml›,
halk›m›z›n sefalet içinde oldu¤unu
anlatm›yor Çiçek. Sosyalizmi halka
yalan propaganda ile karalayarak
anlatt›klar›n› söylemiyor. Biz bu zulüm düzeninin bu sayede sürdürdük
demiyor.

Tüm despotlar ‘halk
beni destekliyor’ der!
Bir grup ö¤retim
üyesi ve ayd›n› vatan
haini olarak ilan etmesine karﬂ› tepkiler üzerine, Çiçek bir anket yapt›rm›ﬂ ve halk›n da kendisi gibi düﬂündü¤ü sonucuna ulaﬂm›ﬂ. Zaten kendisi de
“halk›n hissiyat›na tercüman olmuﬂ”.
Bu ›smarlama anketleri biliriz,
hangi sonucu istersen ç›kar! Bütün
despotlar da, bask› politikalar›n›
meﬂru göstermek için kendilerini
halk›n destekledi¤ini iddia ederler.
Hatta, cunta ﬂefleri gibi, ola¤anüstü
koﬂullarda ve muhalif tüm seslerin
resmen yasakland›¤› bir ortamda referandum bile yaparlar bu amaçla.
Ama gerçek de¤iﬂmez.
Buna ra¤men tutal›m ki, ankette
gerçekten halk, Çiçek’e destek vermiﬂ olsun. Peki, bu Çiçek’in despotlu¤unu aklar m›? Hükümetin sözcüsü, üstelik Adalet Bakan›’n›n muhalif olan› tehditle susturmas›n› meﬂrulaﬂt›r›r m›?

‘Beni eleﬂtiren herkes
bölücüdür, teröristtir’
Çiçek’in ﬂahsa özel
anketinde buldu¤u bir
sonuç daha varm›ﬂ.

Partilere göre, Çiçek’i eleﬂtirenlerin
yüzdesi ç›kar›lm›ﬂ ve en çok eleﬂtirenlerin yüzde 64.8 ile DEHAP taban›nda oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂ. Bu sonuçlar› okuduktan sonra ﬂöyle diyor
Çiçek:
“ﬁimdi herkes ﬂapkas›n› önüne koyup, düﬂünsün. En olumsuz
bulan DEHAP'l›lard›r. Benimle
ilgili kim ne diyecekse iﬂte ﬂimdi
düﬂünsün.”
Bu mant›k do¤al olarak muhabir
taraf›ndan da “garip” bulunuyor ve
soruyor:
“DEHAP'l›yla bir konuda benzer düﬂünmek çok mu olumsuz?”
Ve Çiçek: “Hay›r, yani kim ne
düﬂünüyorsa diyorum. Neticede fikrimi söyledim.”
Klasik bir demagog var karﬂ›n›zda! Ne dedi¤i çok aç›k, ama bunun
faﬂist bir zihniyet oldu¤unu da çok
iyi bildi¤i için demagojiye baﬂvurup
aba alt›ndan sopa gösteriyor.
Diyor ki Çiçek; beni eleﬂtirenler
DEHAP’l›larla paralel konuﬂanlard›r. Peki Çiçek DEHAP’l› ile neyi
kastediyor; bölücüler, teröristler!
Muhabirin sordu¤u ‘derin devlet

ba¤›’ beynindedir Çiçek’in. Bu demagoji, devletin ony›llard›r muhalif
düﬂünceye yaklaﬂ›m›n›n ifadesidir.
Kendisi gibi düﬂünmeyen herkesi
“bölücü, terörist” ilan edip onlar›n
üzerindeki her türlü bask›y› meﬂrulaﬂt›rmak isterler.
Cemil Çiçek’in selefi Sami Türk
de, F tiplerini eleﬂtiren herkesi “teröre hizmet etmekle” suçluyordu.
Çiçek’in “vatan haini” itham›n›
eleﬂtirmeyen kimsenin kalmamas›n›n hiçbir önemi yoktur, önemli
olan “devlet gibi” düﬂünüp düﬂünmedi¤idir.
Bask› oluﬂturarak susturma tarz›d›r Çiçek’in DEHAP örne¤i. Böyle kafan›n elbette demokratl›kla
uzaktan yak›ndan hiçbir ilgisi olamaz. Sadece tehditle, zorla susturmaktan anlar, demokrasiyi de kendilerinin düﬂüncelerinin onaylanmas›na indirgerler.
Muhabirin “hançer laf› çok a¤›r
de¤il mi?” sorusuna, “o benim tarz›m” cevab› vermesi de, bu KAFANIN nas›l kolayca herkesi vatan haini ilan etmeye, al›ﬂk›n olduklar›n›n
ve tehdidin nas›l “tarz” haline geldi¤inin göstergesi.

‹ﬂine geldi¤inde AB’ye
s›¤›n, gelmedi¤inde
reddet!
Muhabir soruyor:
“AB'den gelen tepkiler
önemli de¤il mi?” diye.
Konuﬂan sanki AB yasalar›n› haz›rlayan Çiçek de¤il, “Türkiye'deki
Ahmet’in, Mehmet’in tepkisine bakarm›ﬂ, zaten AB’nin Türkiye’ye nas›l bakt›¤› görülüyormuﬂ...”
F tiplerini eleﬂtirenlerin karﬂ›s›na “AB onaylad›” diye ç›kan, zulmüne AB deste¤ini dayanak gösteren Çiçek de¤il miydi? O zaman neden “Ahmet’in Mehmet’in tepkisine” bakmad›? Bu ülkenin insanlar›
“tecriti kald›r›n ölümleri durdurun”
diyor, Çiçek “AB onaylad›” diyor.
Oportünizm siyaset tarz› olunca,
dilin kemi¤i de olmaz.
Nitekim, herkes konferans›n Çiçek’in tehdidiyle iptal edildi¤ini bildi¤i halde, O gayet piﬂkin bir ﬂekilde, “ben iptal edilsin demedim ki..”
diyebilmektedir.
ﬁimdi herkes, bu zihniyetin yönetti¤i F tiplerinde neler yaﬂand›¤›n› düﬂünsün!

ﬂüldü¤ü saatlerde Fidan Kalﬂen
Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçisi Faruk Kad›o¤lu bedenini ateﬂe vererek hayat›n› kaybetti” dedi.
Yaﬂanan birçok ihlalin rutinleﬂerek kan›ksat›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›na
dikkat çekilen aç›klamada, ihlal
ve sald›r›lardan örnekler de sunuldu. Aç›klaman›n ard›ndan, rapor
bas›na da¤›t›ld›.

TAYAD Hak ‹hlalleri Raporu’nu Aç›klad›

“Tecrit Öldürüyor”
TAYAD’l› Aileler, nisan-may›s aylar›nda hapishanelerde yaﬂanan ihlallerin anlat›ld›¤› Hak ‹hlalleri Raporu’nu, düzenledikleri bas›n aç›klamas›yla kamuoyuna aç›klad›lar.
11 Haziran günü ﬁiﬂli Camii önünde toplanan TAYAD’l›lar ad›na aç›klamay› okuyan Mehmet Güvel,
hapishanelerde tecrit, keyfi uygulamalar ve hak ihlallerinin artarak devam etti¤ine dikkat çekti.
Yaklaﬂ›k 3 ayd›r sürdürdükleri “Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek hakk›n›z” kampanyas› çerçevesinde
panellerde, etkinliklerde hapishanelerde yaﬂanan tecriti
anlatmay› sürdürdüklerini belirten Güvel, Yeni TCK,
CMK ve C‹K’in uygulamaya konulmas›yla birlikte, hapishanelerde tecritin daha da a¤›rlaﬂt›r›ld›¤›n› ve direnme hakk›n›n yasalarla yok say›ld›¤›n› ifade etti.
Direnme hakk›n›n yok say›lmas›n›n daha fazla hak
ihlali anlam›na geldi¤ine vurgu yapan Güvel, “tecritte
yaﬂanan ölümlerin say›s› 119 oldu. Yeni TCK’n›n görü-

Bu ne korku?
“Tecriti Kald›r›n, Ölümleri
Durdurun” yaz›l› önlükler giyen,
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” pankart› açan TAYAD’l›lar, her iki
ayda bir yapt›klar› gibi, haz›rlad›klar› raporu aç›klayacaklard›.
Ancak bu aç›klama için dahi 8 çevik kuvvet otobüsü dolusu polis,
aç›klaman›n yap›ld›¤› yere kalkanlar›yla dizilmiﬂti.
* Raporun tamam›n› tayad.org internet adresinden okuyabilirsiniz.
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Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!

‹TTE
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yan›n›zdaki ‹K‹ K‹ﬁ‹ d›ﬂ›nda -gardiyanlar hariç- kimseyle konuﬂamaz, kimsenin yüzünü bile göremezsiniz. Hastane ve mahkemelere
götürülürken bile hücrelere bölünmüﬂ araçlarla götürülürsünüz.

BU Z‹NC‹RE B‹R HALKA DA S‹Z EKLEY‹N!
“Hapishanelerde Neler Oluyor?
Bilmek Hakk›n›z!” kampanyas›
çerçevesinde tutsaklar›n yayg›n
olarak çeﬂitli kiﬂi ve kurumlara
gönderdi¤i mektupta, bir ça¤r›da
bulunuluyor. Aﬂa¤›da bu mektubu
ve ça¤r›y› yay›nl›yoruz:
***
Bu mektup Tekirda¤ F tipi tecrit
hücrelerinde tutuklu bulunan devrimciler taraf›ndan yaz›lm›ﬂt›r.
Belki az çok tan›yorsunuz, belki
de hiçbir fikriniz yok. Belki de yaﬂam›n›z›n bir döneminde bizlerle kesiﬂti yollar›n›z, belki bir arkadaﬂ›n›zdan biliyorsunuz ya da bir akraban›zdan dolay› tan›yorsunuz bizleri.
Bu mektupta as›l yazacaklar›m›za geçmeden önce bir de biz k›saca
tan›tal›m kendimizi. Kimimiz onsekizindeyiz, kimimiz elli yaﬂ›n› geçtik. Kimimiz iﬂsizdik, kimimiz mühendis; kimimiz iﬂçi, memur; kimimiz ö¤renci, iﬂportac›, esnaf›z.
Neden burada yatt›¤›m›z› da, neden hapishanede oldu¤umuzu,
“suç”umuzu da bilmek hakk›n›z.
Kimimiz sendikalarda, derneklerde,
meslek odalar›nda örgütlendik; kimimiz gecekondu y›k›mlar›na direndik; kimimiz polisin terörüne,
bask›s›na, hukuksuzlu¤una karﬂ›
boyun e¤medik, karﬂ› koyduk. Ancak hepimiz, IMF'nin, Dünya Bankas›'n›n sömürü politikalar›na,
AB'nin ve ABD'nin kuklas› haline
gelen, ulusal onurumuzu ayaklar alt›na alan iktidarlara karﬂ› ç›kt›k.
Haklar›m›z ve özgürlüklerimiz için
mücadele ettik. Sonuçta buraday›z.
As›l konumuza gelelim. F tiplerini ne kadar biliyorsunuz? Tecrit
iﬂkencesi nedir, hiç duydunuz mu?
Bilmiyoruz... Ama Almanya'daki

Tutsaklardan
ça¤r›: “Elden
ele, kulaktan
kula¤a bir zincir
olup ulaﬂmal›
bu gerçekler”
Nazi kamplar›n› duymuﬂsunuzdur.
Ya da bugünün dünyas›nda ABD'nin
Guantanamo'daki hapishanesini veya Irak'taki Ebu Gureyb hapishanesi’ni mutlaka duymuﬂ olmal›s›n›z.
‹ﬂte ülkemizdeki F tiplerinin de o
Nazi kamplar›ndan, Guantanamo ve
Ebu Gureyb'lerden fark› yoktur.
Türkiye'deki F tipleri 19 Aral›k
2000'de 28 tutuklunun yak›larak,
kurﬂunlanarak öldürüldü¤ü, yüzlercesinin yaraland›¤› “Hayata Dönüﬂ”
operasyonunun ard›ndan aç›ld›. Beﬂinci y›l›na giren F tiplerindeki uygulamalar ﬂöyle:

▼ F tiplerine gelen herkes daha
önce elle ve elektronik cihazlarla
defalarca aramadan geçirilmesine
ra¤men giriﬂte atlet ve külotunuz da
üzerinizde kalmayacak ﬂekilde ç›r›l
ç›plak soyulur. Dayat›lan bu onursuz ve ahlaks›z aramaya direnirseniz, dayak yersiniz.
▼ Hastane ya da mahkemeye gi-

▼ Mahkemeye sunaca¤›n›z el
yaz›s› savunman›z önce hukuki bir
bilgi ve yetkiye sahip olmayan gardiyanlar taraf›ndan denetlenir. Gardiyanlar taraf›ndan “sak›ncal›” bulunmaz ve “olur” denilirse dilekçenizi mahkemeye ulaﬂt›rabilirsiniz.
Yoksa el konulur.

▼ Avukat›n›zla görüﬂmeye giderken yan›n›za ka¤›t kalem alman›z yasakt›r. Hücrenizden en fazla
elli ad›m uzakl›ktaki avukat görüﬂüne giderken, gidiﬂ ve dönüﬂte tam
üç kez aran›rs›n›z.
▼ Bir haks›zl›¤a u¤rad›¤›n›zda
verdi¤iniz dilekçenin ak›betini bilemezsiniz. ‹ﬂleme konulup konulmad›¤›n› ö¤renmek için bile dilekçe
üstüne dilekçe yazmak zorundas›n›z. (Ek bilgi; dört y›ld›r F tiplerinden verilen onbinlerce suç duyurusu
dilekçelerine ra¤men ne uygulamalar de¤iﬂmiﬂtir, ne de keyfi dayatmalarda bulunan tek bir görevli cezaland›r›lm›ﬂt›r. Keza gelen ve giden mektuplar›m›z›n da ak›beti belli olmaz, t›pk› dilekçelerimiz gibi...
▼ Acil ve hayati rahats›zl›klar›
nedeniyle revire ç›kmak isteyip de
“doktor çarﬂ›da”, “doktor uzmanl›k
s›navlar›n› kazan›p gitti” cevaplar›yla doktor yüzü görmeden ölenler
veya bizzat “doktor” taraf›ndan hastalar›n kovulmas› F tiplerinin “s›radan” olaylar›d›r.

dip gelirken daha hapishaneden ç›kmadan gidiﬂte BEﬁ, dönüﬂte BEﬁ
kez olmak üzere tam ON kez aramadan geçirilirsiniz.

F tiplerindeki tecrit uygulamalar›n› daha da uzatabiliriz. Hem de
sayfalarca. Ama gerek yok. San›r›z
aktard›¤›m›z bu birkaç madde bile
yeterince anlat›yor tecriti.

▼ Kald›¤›n›z hücreler TEK ya
da ÜÇ kiﬂiliktir. Tek kal›yorsan›z
hiç kimseyle, üç kiﬂi kal›yorsan›z

Ve ﬂimdi yeni Ceza ‹nfaz Kanunu (C‹K) ile bütün bu yaﬂad›klar›m›z, maruz kald›¤›m›z tecrit iﬂken-
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cesiyle sessiz sedas›z hücrelerimize gömülmek istemiyoruz.
Yeni C‹K'in tek bir maddesi de¤il, baﬂtan sona bütün maddeleri
incelendi¤inde tecrit iﬂkencesinin,
hukuksuzlu¤unun yasal uygulamalar haline getirildi¤i görülecektir.
Bu mektubu, bilmedi¤iniz, duymad›¤›n›z ya da ﬂimdiye kadar da
yanl›ﬂ bilgilendirildi¤iniz F tipleri,
tecrit ve Yeni C‹K konusunda
GERÇEKLER‹ bir de bizden ö¤renin diye yazd›k.
Ama sadece bu gerçekleri bilesiniz, ö¤renesiniz diye de¤il. Bu
gerçekleri baﬂkalar›na da aktarman›z› istiyoruz. F tiplerindeki tecrite ve bu tecriti yasal bir uygulama
haline getirecek olan yeni C‹K'e
karﬂ› ç›kman›z› istiyoruz.
‹sterseniz önce dile getirdi¤imiz bu gerçekleri araﬂt›r›n, soruﬂturun; biz burada söyledi¤imiz her
cümleyi dilerseniz belgelerle, tan›klarla kan›tlayabiliriz. Bize yazman›z, sorman›z yeterli. Ancak bu
söylediklerimizin gerçek oldu¤una
inan›r, ikna olursan›z bir sorumluluk da yüklenmiﬂ olacaks›n›z. Her
ﬂeyden önce vicdanen, adalet duygunuza karﬂ› bir sorumluluktur bu.
Kendinize karﬂ› duydu¤unuz ya da
duyulmas›n› istedi¤iniz sayg›n›n
zedelenmemesi için bu sorumlulu¤u yerine getirmelisiniz. “Bana
ne” dedi¤inizde bilin ki, en baﬂta
insanl›¤›n›zdan bir ﬂeyler kaybetmiﬂ olacaks›n›z. Biliyoruz, belki
a¤›r bir itham oldu ama ne yaz›k ki
böyle olacakt›r. Düﬂünün...
Ve unutmay›n, 20 Ekim 2000'de
F tipleri ve tecrite karﬂ› baﬂlat›lan
ölüm orucunda ﬂimdiye kadar 119
insan öldü. 600'den fazla insan sakat kald›. Ve beﬂinci y›l›nda halen
sürüyor bu direniﬂ. Halen ölüm döﬂe¤inde tecritin kald›r›lmas› için

‹nsan›n sadece mezarda
yaln›z kalabilece¤ine
inan›yorsan›z ve TECR‹T
denilen bu silah›n bir gün
size de yönelmesini
istemiyorsan›z BU Z‹NC‹RE
B‹R HALKA DA S‹Z
EKLEY‹N!

direnenler var.
Belki ilk defa duydunuz, belki
de görmek, duymak istemedi¤iniz
bu gerçekle bir kez daha karﬂ›laﬂm›ﬂ oldunuz bu sat›rlarla. Sonuç
olarak istesek de istemesek de, bir
direniﬂ yöntemi olarak do¤ru ya da
yanl›ﬂ da bulsan›z, ölümlerin yaﬂand›¤› ve devam etti¤i GERÇEK'tir. Ve bilirsiniz ki, kimse
durduk yerde ölmez, ölemez. Tecrit
denilen politikan›n nas›l bir ﬂey oldu¤unu anlaman›z için hat›rlatmak
istedik bunu da.
BU MEKTUBUMUZLA B‹R
Z‹NC‹R OLUﬁTURMAK ‹ST‹YORUZ. Tecrit denilen karanl›k
kuyuda bo¤ulmak istenenleri bo¤durmamak için uzat›lan bir zincir
olsun bu.
Bu zinciri oluﬂturmak için;
mektubumuzun fotokopilerini çekerek tan›d›klar›n›za, eﬂinize dostunuza postalayabilirsiniz; mektubumuzu internet ortam›nda da¤›tabilirsiniz; sendikac›ysan›z ya da
bir dernekteyseniz panonuza asabilirsiniz; gazeteciyseniz köﬂenizde yer verebilirsiniz, haber yapt›rabilirsiniz; ev kad›n›ysan›z misafirlerinize okutabilirsiniz; esnafsan›z iﬂyerinize asabilirsiniz; milletvekiliyseniz meclis kürsüsünden okuyabilirsiniz; bu mektubu
bir gazete ya da dergide okuduysan›z küpürü kesip cüzdan›n›za koyup yak›nlar›n›za okutabilirsiniz... K›sacas› sözlü ya da bu haliyle yaz›l› olarak elden ele, kulaktan kula¤a B‹R Z‹NC‹R OLUP
ulaﬂmal› bu gerçekler.
‹nsan düﬂüncesinin bask› ve
zorla yokedilmesine karﬂ›ysan›z,
iﬂkenceye, haks›zl›klara ve adaletsizliklere karﬂ›ysan›z, insan›n sadece mezarda yaln›z kalabilece¤ine inan›yorsan›z ve TECR‹T denilen bu silah›n bir gün size de yönelmesini istemiyorsan›z BU Z‹NC‹RE B‹R HALKA DA S‹Z EKLEY‹N!
F tiplerinde tecritin kald›r›ld›¤›,
ölümlerin durduruldu¤u günlerde
görüﬂmek umuduyla hoﬂçakal›n.
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Tecrit C‹K’le
Pekiﬂiyor!
Ceza ‹nfaz Kanunu'nun 1 Haziran'da yürürlü¤e girmesiyle, a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet cezas› verilen tutsaklar tek kiﬂilik hücrelere al›n›yor.
Önceki hafta Tekirda¤ F Tipi’nde
baﬂlat›lan uygulama, 6 Haziran’da
Buca K›r›klar F Tipi Hapishanesi’nde
de baﬂlat›ld›. ‹dam cezas› hükümlüsü
9 PKK’li tutsak, ve Erzurum H Tipi’nden Hayati Kaytan, üç kiﬂilik
hücrelerinden al›narak “C‹K gere¤ince” tek kiﬂilik hücrelere konuldu
ve yine “C‹K gere¤ince” sadece 15
günde bir görüﬂ yapabilecekleri bildirildi.

~~~
Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden Ercan Göko¤lu, 5-7 Haziran tarihli mektuplar›nda C‹K’e dayand›r›lan bask›lar› anlat›yor:
“Mektup imha kararlar› art›k
C‹K’teki ilgili maddeler gerekçe gösterilerek verilmektedir.
“Tek kiﬂilik hücreye al›n›rken iﬂkence yap›larak baca¤› k›r›lan Menderes Leyla adl› tutuklu, baca¤› k›r›k
ve alç›l› halde hücrede tek tutuluyor.
“Ahmet Güzel’e 20 gün hücre cezas› ve 2 ay mektup yasa¤› verildi.
Ahmet, Faruk Kad›o¤lu ile ayn› hücrede kal›yordu. Tek suçu da bu!
“Ayn› blokta bulundu¤umuz
Mehmet Ali Kaya, Ali Uluda¤ ve Sedat Bark›n’a ‘aramaya engel oluyorsunuz’ gerekçesiyle aile görüﬂünden
(aç›k-kapal›) men cezas› verildi.
“Menderes’in aya¤›n›n k›r›ld›¤›n›
duyunca tüm siyasi tutuklular bu durumu protesto etmek için slogan at›p
kap›lar› dövmüﬂlerdi. Bu “suç” nedeniyle 3 gün içinde yaz›l› ya da sözlü
savunma istediler. Avukat görüﬂünde
oldu¤um için kap› dövmede ben yoktum ama benden de ifade istediler...
Faﬂist yasalar›n getirdi¤i keyfilikle, tutsaklar istenildi¤i gibi suçlanmakta, cezalar verilmektedir. Bu keyfiyet 1 Haziran öncesinde de vard›.
Fark›, ﬂimdi bunlar›n yasalaﬂm›ﬂ olmas›. Art›k, arkalar›n› yasaya, meclise day›yorlar.”

‘Demokrasi ve Küresel Güvenlik Konferans›’

Halklara Karﬂ› ‹ﬂbirli¤i
Emniyet Genel Müdürlü¤ü'nün
düzenledi¤i '‹stanbul Demokrasi ve
Küresel Güvenlik Konferans›' 9-11
Haziran tarihleri aras›nda Conrad
Hotel'de gerçekleﬂtirildi. Konferansa, 92 ülkenin bakanlar›, polis ﬂefleri, istihbaratç›lar›, savc› ve ö¤retim
üyeleri kat›ld›lar.

Hangi “demokrasi”,
kimin “güvenli¤i”?
Konferansa iliﬂkin ilk olarak cevaplanmas› gereken soru budur.
“Demokrasi” kod ad›yla kastettikleri, egemen s›n›flar›n sömürü
sistemleridir. Halklar›n hak ve özgürlüklerinin oldu¤u, kendi kendini
yönetti¤i bir demokrasi hiç de¤ildir.
Klasik burjuva demokrasisi dahi, bu
tan›m içinde fazla lükstür. Teröre
karﬂ› savaﬂ ad›yla, burjuva demokrasisinin kurallar›n›n dahi ask›ya
al›nd›¤› bir süreç, baﬂta ABD olmak
üzere bütün ülkelerde yaﬂanmaktad›r. Ülkemizde zaten bu anlamda bir
demokrasi de olmad›¤› için, her ﬂey
demokrasicilik oyununun kurallar›na göre ﬂekillenmektedir.
“Ulusal güvenlik”ten kastedi-

len ise, tekellerin düzeninin güvenli¤idir. “Güvenlik”, her türlü hak ve
özgürlü¤ü yoketmenin, bask›n›n,
keyfili¤in ve devlet terörünün temel
bahanelerinden biri olagelmiﬂtir.
Sadece ülkemizde de¤il, tüm dünyada böyledir.
Konferans›n temel konusu elbette “teröre karﬂ› savaﬂ”t›.
“Demokrasi” ve “teröre karﬂ›
savaﬂ”; yanyana gelemeyecek iki
kavramd›r. Söylemde hangi nutuklar at›l›rsa at›ls›n, pratik olarak “teröre karﬂ› savaﬂ”›n oldu¤u yerde,
halka karﬂ› savaﬂ var demektir. Halka karﬂ› savaﬂta ise, demokrasi lükstür. Konferansa kat›lanlar da bunu
çok iyi bilmektedirler. Sadece, süslenmiﬂ “kültür, demokrasi, özgürlük, de¤erler...” gibi kavramlar›n
arkas›na s›¤›narak, bu gerçe¤i gizlemeye çal›ﬂmaktad›rlar.

‘Terör’ ne, ‘terörist’ kim?
Türkiye oligarﬂisinin böyle bir
konferans› örgütlemesi, Amerikan
iﬂbirlikçili¤inden ba¤›ms›z de¤ildir.
Her ﬂeyden önce, egemen s›n›flar›n “terör”den ne kastettikleri asla

Konferanstan terörle mücadelede,
ODTÜ ö¤retim
Türkiye tecrübesinin
üyesi Prof. Dr. Yusuf
notlar
önemli bir laboratuvar
Ziya Özcan, “Türkioldu¤unu” söyledi.
ye'de terörist faaliyetOligarﬂi,
halka
karﬂ› savaﬂta
ler 1961 Anayasas›'ndan sonra
ABD’den
ö¤rendi¤ini
uygulad›, bu
baﬂlad›” sözleriyle konferansa kaayr›
bir
konu;
peki
bu
laboratut›lan “bilim adamlar›”n›n kiﬂili¤ivarda
ne
var;
Susurluk,
binlerce
ne bir örnek verdi. Cuntac›lar›n da
faili
meçhul,
katliamlar,
kay›plar,
“bol geldi” dedi¤i 1961 Anayasas›
iﬂkenceler, provokasyonlar, köy
hak ve özgürlüklerin nispi olarak
yakma ve boﬂaltmalar, d›ﬂk› yedirgeniﬂletildi¤i bir anayasayd›. Halmeler, faﬂist ve mafyac›lar› kullanka hak ve özgürlük tan›may›n,
ma, “eli tesbihlilerin art›r›lmas›”
yoksa “terör” olur! Mant›k bu; ve
ad›na Hizbullah’›n önünün aç›lmaayn› mant›k polis ﬂeflerinin dilinde
s›... Tecrübe bunlar! Egemenlerin
“teröriste demokrasi olur mu”ya
tarihleri boyunca halklara karﬂ›
dönüﬂüyor.
kulland›¤› tüm yöntemlerin kulla➦ ‹çiﬂleri Bakan› Aksu, “Küresel
n›ld›¤› bir laboratuvar Türkiye.
➦
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Konferansa Amerika’dan
telekonferansla kat›lan Tayyip
Erdo¤an, s›rt›n› Amerika’ya
dayad› ve Bush gibi konuﬂtu.
Erdo¤an, “dünya ülkelerinin,
terörizme karﬂ› mücadeleyi
ortak bir dava haline
getirmeleri gerekti¤ini”
söyledi. Ayn› sözü Bush’tan
kaç kez dinledik. Ki,
“terörizme karﬂ› mücadele”nin,
Amerikan emperyalizminin
hegemonya savaﬂ› oldu¤unu
art›k tüm dünya bilmektedir.

unutulmamal›d›r. Art›k ﬂu çok aç›k
ve kan›tlanm›ﬂt›r ki; “terör”, dedikleri halklar›n açl›¤a, adaletsizli¤e,
sömürgeleﬂtirilmeye, zulme karﬂ›
baﬂkald›r›s›d›r. Onlar›n dilinde, Irak
Kurtuluﬂ Savaﬂ›, Filistin halk›n›n
direniﬂi, Afgan halk›n›n iﬂgale karﬂ›
mücadelesi, Türkiye devrimci hareketinin ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm mücadelesi “terör”dür.
Hatta daha da ötesinde, kapitalizme karﬂ› silahl› olmayan biçimlerde mücadele edenlerin de “antiterör” yasalar›ndan yarg›land›¤› bir
sürecin içindeyiz. ‹ﬂçi, memur eylemlerinden, gecekondu halk›n›n
direniﬂinden ya da bir ﬂekilde devletin polisiyle karﬂ› karﬂ›ya gelen halk
kesimlerinden duyar›z. Gördükleri
muameleye “terörist miyiz biz” diye tepki gösterirler. Bu mant›¤›n sakatl›¤› bir yana, egemen s›n›flar›n
gözünde, hakk›n› arayan herkesin
terörist görüldü¤ünün halk›n sezgilerindeki yans›mas›d›r.
Gerçek Terör; halklar›n hak ve
özgürlüklerinin yokedilmesi, ülkelerin iﬂgali ve rejim de¤iﬂikli¤i dayat›lmas›, emperyalizme direnen ülkelere yönelik komplolar ve darbe
tezgahlar›, sömürü politikalar›n›n

uygulanmas› ve sömürüye direnenlerin susturulmas›, düﬂünceleriyle
birlikte yaﬂamak isteyenlere düﬂünce de¤iﬂikli¤i dayatmas›d›r.

ABD paralelinde yap›ld›
Oligarﬂi uzun süredir, “teröre
karﬂ› mücadelede ortak platform
oluﬂturulmal›” söylemini kullanmaktad›r. Bunun bir yan›n›, devrimci ve yurtsever mücadele karﬂ›s›nda
d›ﬂ güçlerden destek alma, içeride
bask›y› daha da yo¤unlaﬂt›rmada
kendince meﬂruluk yakalama hesab›
oluﬂturmaktad›r.
Öte yandan ise, Amerikan emperyalizminin halklara karﬂ› savaﬂ›yla paralellik kurulmakta, bu savaﬂa destek verilmektedir. Türkiye
oligarﬂisinin iﬂbirlikçi karakterine
uygun bir giriﬂimdir.

“Teröriste” demokrasi
olur mu hiç!
Konferansta “teröre karﬂ› savaﬂ”tan sözeden akademisyenlerin
ayn› zamanda demokrasiden sözetmelerine ﬂaﬂ›rm›ﬂ bir Türk polisi soruyor:
“Polis her ortamda demokratik olmal› m›, bu her ﬂartta mümkün mü?”
Amerikal› akademisyen Prof.
Bernard Maccarty cevapl›yor:
“Demokrasi her zaman uygulanmal›, yoksa demokrasi olmaz.”
Devam ediyor Türk polisi:
“Teröriste karﬂ› da m›? Teröristler karﬂ›s›nda demokratik yollar iﬂlevsel olabilir mi?”
Türk polisleri “deneylerine”,
kendi prati¤ine dayanarak konuﬂuyor ve bunu onaylatmak istiyor.
Asl›nda söylemek istedikleri
“halka demokrasi olur mu?”dur.
Amerikal› akademisyen de söylediklerinin pratikte ABD ya da Avrupa için de geçerli olmad›¤›n› çok iyi
bilmektedir. Ama ülkemizde “terör”
denildi¤inde, her türlü hak ve özgürlü¤ün rahatça yokedilebilece¤i,
bunun tan›nm›ﬂ bir hak oldu¤u düﬂüncesi öylesine yerleﬂik ve resmi

Koordinasyon’dan Protesto
Irak'ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu, 11 Haziran günü Beﬂiktaﬂ Demokrasi An›t› önünde yapt›¤› eylemle konferans› protesto etti. ‘Emperyalistlerin ve ‹ﬂbirlikçilerinin
Güvenli¤i Halklar›n Katliam› Üzerine Kuruludur’ pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde, Konferansta halka karﬂ›
kararlar›n al›nd›¤› belirtildi. Hakan
Bingöl’ün okudu¤u aç›klamada,
“Biliyoruz ki emperyalist ve iﬂbirlikçileri ne zaman 'özgürlük', 'demokrasi' ve 'insan haklar›'ndan
bahsederse bizler katledildik, iﬂkencelerden geçirildik, ülkemiz iﬂgal
edildi” denildi. Emperyalistlerin
döktüklerin kan› simgeleyen k›rm›z›
boyan›n f›rlat›ld›¤› ve “Kahrolsun
Emperyalizm Yaﬂas›n Halklar›n
Hakl› Mücadelesi” sloganlar› at›lan
eylemde, HÖC de kitlesel olarak
flamalar›yla yerini ald›.

S›n›f bilinci, iktidar iddias›
ve enternasyonalizm
Konferansa iliﬂkin bir noktaya
dikkat çekmek istiyoruz. Bu ve benzeri giriﬂimler, egemen s›n›flar›n,
halklar›n mücadelelerini bast›rmak
için iﬂbirli¤ini geliﬂtirme aray›ﬂlar›d›r, bir anlamda, egemen s›n›flar›n
ezilenlere karﬂ›, bu alandaki enternasyonal aray›ﬂ›d›r.
bir düﬂüncedir ki, bu yan›yla polisin
sorular› zihniyeti göstermektedir.
Oligarﬂinin ony›llard›r “terör”
ad›n› verdi¤i halka karﬂ› savaﬂ›yla,
anti-demokratik uygulamalar aras›ndaki paralellik herkesçe bilinmektedir. Bunu gizlemek için aç›lan
demokrasi paketlerinin hiç bitmez.
Düzen güçlerinin dahi “demokratikleﬂmenin gere¤inden” sözetmek
zorunda kalmalar›n›n bir yan›n› demokrasicilik oyunu oluﬂturuyorsa,
öte yan› da bir itiraft›r.
“Teröre karﬂ› savaﬂ”a s›¤›narak
ask›ya ald›klar› “demokratikleﬂme”
hiç bitmeyen bir ﬂekilde tart›ﬂ›lmak
zorunda kal›n›yorsa, bu savaﬂ›n kime karﬂ› oldu¤u ve teröre karﬂ› savaﬂla demokrasinin yanyana gelemezli¤i Türkiye prati¤inde kan›tlanmaktad›r.
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Enternasyonalizm düﬂüncesi
iﬂçi s›n›f› saflar›nda do¤du, uzun
süredir burjuvazi taraf›ndan çeﬂitli biçimlerde kullan›l›yor. Burjuvazi kendi sorunlar›n›, çeliﬂkilerini bir biçimde çözüyor. Sol çözemiyor, örne¤in 92 örgüt bir araya gelemiyor. Sol’un tarihine bakt›¤›m›zda,
iliﬂkilerini zay›flatan iki dönemeç
noktas› görüyoruz. Birincisi; tüm
dünyada sosyalizme zarar veren
SSCB, Çin, AEP ekseninde yarat›lan saflaﬂmad›r. ‹kincisi; 1990’lar›n
baﬂ›ndaki savrulman›n sol kesimler
aras›nda yaratt›¤› derin çatlaklard›r.
Tüm bu süreçlerde yaﬂanan tahribatlarda, en genelde solun bir araya gelemeyiﬂinde temel nokta elbette “S›n›f bilinci”ndeki gerileyiﬂte
ve iktidar iddias›ndan yoksun olmakta dü¤ümleniyor. Egemen s›n›flar bu bilince sahip olduklar›n› her
seferinde hat›rlatmakta ve iktidarlar›n› korumak için gerekti¤inde “enternasyonalist” olabilmektedirler.

Açl›k, adaletsizlik ve
zulüm oldukça, egemenler
‘güvenlikte’ olamazlar!
Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri
halklar›n güvenli¤ini sa¤layamaz,
aksine onlar›n yönetti¤i dünyada
halklar›n hiçbir güvenlikleri yoktur.
Güvenlikten anlad›klar›, sömürü
sistemlerini korumakt›r. Açl›¤›n,
adaletsizli¤in, bask›n›n ve zulmün
oldu¤u bir dünyaya herkesin boyun
e¤mesini, isyan etmemesini istemektedirler.
Eﬂyan›n tabiat›na ayk›r›d›r bu!
Egemen s›n›flar istedikleri kadar
terör demagojisine baﬂvursunlar,
halklar›n ba¤›ms›zl›k savaﬂlar›, adalet ve özgürlük aray›ﬂlar›, sömürüye
isyanlar› bitmeyecektir.

Ya ‘ kör nokta’larda
neler yaﬂanacak?

“‹stanbul’da 84 polis merkezi ve
adli iﬂlem yapan 7 ﬂube müdürlü¤ü,
24 saat kameralarla izlenecek. 3 ay
arﬂivlenecek olan bu görüntüler, gerekirse Avrupa ‹nsan Haklar› Komisyonu incelemelerinde argüman olarak de¤erlendirilecek.” Böyle yaz›yordu 14 Haziran tarihli bas›nda.
Neymiﬂ? “Nezarethane ‹yileﬂtirme ve Kontrol Sistemi” (N‹KS) yürürlü¤e girmiﬂ... Neymiﬂ? Sistem,
nezarethanede intihar olaylar›n› önleyecekmiﬂ, neymiﬂ, polisin iç denetimini sa¤layacakm›ﬂ!
Gazeteye, kameran›n görüﬂ aç›s›na giren bir hücre resmi de koymuﬂlar. Osmanl›’da oyun mu yok?
Kamera bozulur,
bilgisayar kilitlenir,
kay›tlar yanl›ﬂl›kla(!) silinir,
polis dalar...
hücredeki tutuklu kendini asar(!)
Osmanl›’da oyun çok!
2001 A¤ustos’unda Bal›kesir’in
Edremit ilçesinde, 16 yaﬂ›ndaki liseli genç Özgür Ünal, gözalt›nda öldürülmüﬂtü. Nas›ld› resmi aç›klama? “Battaniye kenar›n› söküp polisin dalg›nl›¤›ndan yararlanm›ﬂ,
kendini asarak intihar etmiﬂtir...”
Osmanl›’da oyun çok!
Cepheli bir devrimci olan Yunus
Güzel, 2001 Ekim’inde ‹stanbul
Emniyet Müdürlü¤ü iﬂkencehanelerinde katledildi. Resmi aç›klaman›n
“izah›”n› hat›rlayal›m: “ﬁah›s nezarethanedeki, yere monte edilmiﬂ durumdaki ranzay› yerden sökmüﬂ,
ters çevirmiﬂ ve çarﬂafa kendini
asarak intihar etmiﬂtir.”

Daha bu y›l›n baﬂ›nda ‹stanbul
Bak›rköy’de 21 yaﬂ›ndaki Gökhan
Belgüzar, ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü
Asayiﬂ Büro Amirli¤i'nde iﬂkencede
öldürüldü. Üstelik Belgüzar’›n öldürüldü¤ü nezarethane KAMERALI idi. Peki kaydetmiﬂ miydi kameralar Belgüzar’›n ölümünü?
Ne tesadüf? Kamera “kay›t yapan türde” de¤ilmiﬂ-miﬂ ve o anda
kameran›n baﬂ›nda olmas› gereken
polis de yerinde yokmuﬂ!!!
Osmanl›’da oyun çok!
Hem de ne oyunlar?..
***
F tiplerinin lüks otel, tatil kamp›
diye reklam edildi¤i günleri hat›rlay›n. F tiplerinde “iﬂkence olmas›
mümkün de¤il” diyorlard›, ÇÜNKÜ
F tiplerinin maltalar› kameralarla
gözetlenecekti!
F tipleri aç›lal› neredeyse 5 y›l
oldu. Peki bugüne kadar “kameralar›n” tespit etti¤i tek bir iﬂkence, tek
dayak olay› var m›?
Yok!
Nas›l oluyor bu? Onca iﬂkence
varken, kameralara yans›yan görüntülerde niye iﬂkenceye rastlanm›yor?.. Cevab›n› iki tutsa¤›n mektuplar›ndan yapaca¤›m›z ﬂu iki al›nt›
anlatacak:
“... Sald›rgan tav›rlar› olan gardiyan yan taraftan ‘ç›karacaks›››n
ç›karacaks››n’ diye tehditvari bir ﬂekilde s›r›tarak söze giriyor. Çevremi
sarm›ﬂ durumda 4-5 tanesi. ‹terek
kameralar›n görmedi¤i köﬂeye s›k›ﬂt›r›yorlar.”
“F tiplerinde, hücre içi ve giriﬂte bulunan baz› ‘oda’lar hariç hemen hemen her yer kameralarla gözetlenmektedir. Tüm koridorlarda
kamera mevcut. Bu kameralar›n görüntü alan› d›ﬂ›nda kalan kör noktalar da var. Ve sald›r›lar genellikle
tutsa¤›n bu kör noktalara s›k›ﬂt›r›l28
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d›¤› yerlerde gerçekleﬂiyor.”
Dedik ya, Osmanl›’da oyun çok!
Neymiﬂ, 84 polis merkezinde
nezarethanelere konulacak kameralarla iﬂkenceler, intiharlar önlenecekmiﬂ!
Masal anlat›yorlar.
Alay ediyorlar.
Sanki o polis merkezlerinin “kameras›z” bölümleri yok, sanki o
merkezlerin “kör nokta”lar› yok,
sanki o merkezlerin “bodrum” katlar› yok... Sanki bu ülkede polisin,
M‹T’in resmi kayd›-kuydu olmayan
iﬂkencehaneleri yok... Kap›s›ndan
içeri giren herkes bilir ki, emniyet
müdürlüklerinin “sorgu” odalar›n›n
her biri “kör nokta”d›r. ‹ﬂkencecilerin deyimiyle, ne insanl›¤›n, ne
Allah’›n, ne hukukun olmad›¤› yerdir oralar›.
Kameralar konulacak gözalt›nda
ölümler bitecek!!!
Duy da inanma. Duy da Osmanl›’da çok oyun oldu¤unu unutma!
ﬁatafatl› da bir isim koymuﬂlar;
N‹KS... “Nezarethane ‹yileﬂtirme
ve Kontrol Sistemi”...
Hangi “iyileﬂtirme”nin alt›ndan
iyi bir ﬂey ç›kt› ki, bundan ç›ks›n.
Bu ülkede yaﬂ›yorsan›z, “iyileﬂtirme” sözünü duydu¤unuz an durup
düﬂüneceksiniz. Alt›nda “çapano¤lu” arayacaks›n›z.
Bu kameral› “iyileﬂtirme”nin alt›ndaki çapano¤lu, ad› F tipi olan,
ad› emniyet müdürlü¤ü olan iﬂkencehaneleri aklama gayretidir. “Bak›n, kameralar›m›zda hiç iﬂkence
görüntüsü yok” deyip, tüm halk›,
hukuku aldatma oyunudur.
Bu yalan üretme sistemi varoldukça, hiçbir N‹KS, iﬂkencenin, gözalt›nda kay›plar›n önüne geçemez.
Film yanar, kay›tlar kaybolur, hatta
insanlar kaybolur, her ﬂey olur; buras› Türkiye.

Tutsak Ürünleri Diyarbak›r’da
Bugüne kadar birçok kentte sergilenen tutsak ürünleri, 13-17 Haziran
tarihleri aras›nda Diyarbak›r’da sergileniyor.
F tipi hapishanelerdeki özgür tutsaklar›n, direniﬂin içinde emeklerini,
duygular›n›, inançlar›n› katarak ürettikleri el ürünleri, 13 Haziran günü
Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediyesi
Konukevi’ndeki galeride sergilenmeye baﬂland›. ‘Üreterek Direnen
Direnerek Üretenlerin Sergisi’
ad›yla Kürt halk›yla buluﬂan sergi,
daha aç›lmadan polisin bask›lar›na
maruz kald›.
Diyarbak›r Belediyesi’nin yer ko-

nusunda ç›kard›¤› zorluklar›n aﬂ›lmas›n›n ard›ndan, sergiyi duyuran
bez afiﬂ Sanat Soka¤› giriﬂine as›ld›. Polis, afiﬂi
indirmek için f›rsat kollarken, Dicle Gençlik
Derne¤i üyeleri de afiﬂin
baﬂ›nda nöbet tuttular.
Serginin aç›ld›¤› gün ise, aç›l›ﬂ
öncesi tutsaklar›n ürünlerini ve TAYAD stand›n› keyfi ﬂekilde denetlemek isteyen polise izin verilmezken,
sadece bir polis, silahs›z ve telsizsiz
olarak, Gençlik Derne¤i üyelerinin
gözetiminde salona al›nd›.

➫ Daha Kaç ‹nsan Ölecek?

‹lk günden halk›n büyük ilgisi
dikkat çekerken, direniﬂin havas›;
hamurdan yap›lm›ﬂ tablolarda, karakalem çizimlerde, k›z›l bantl›lar›n
onurla iﬂlenmiﬂ resimlerinde, ilmik
ilmik nakﬂedilmiﬂ birçok üründe salonun her yan›na yay›lm›ﬂt›.

“Daha Kaç ‹nsan Ölecek 119 ‹nsan Yetmez mi?” dediler
ve 12. Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçilerinin resimlerini taﬂ›d›lar. HÖC ad›na aç›klama yapan Bayram ‹çlek, yeni
bask› yasalar›na ve C‹K’e de¤inerek, tüm Türkiye’nin F
tipi hapishanelere dönüﬂtürülece¤ine dikkat çekti. Tecritte ve 119 ölümde AKP iktidar›n›n sorumlulu¤una de¤inilen aç›klamada, “devlet tecrit politikas› uygulad›¤› sürece, ölüm orucu direniﬂi sürecek. Bizler her koﬂulda direnen devrimci tutsaklar›n sesi, solu¤u olmaya devam edece¤iz" denildi.

AKP önünde tecrit protestosu

‹zmir HÖC, Faruk Kad›o¤lu’nu anmak, tecriti ve
C‹K’i protesto etmek için 10 Haziran günü AKP Konak
‹lçe binas› önünde eylem yapt›.
“Tecritte 119. Ölüm Faruk Kad›o¤lu, Tecriti Kald›r›n” pankart› açan HÖC’lüler, taﬂ›d›klar› dövizlerde de

Sezer’e 19 Aral›k sorusu...
Halk ‹çin ﬁehit Düﬂtüler
➫ Zeki
➫
DSP Hiç Ders Almam›ﬂ!
Hükümetleri döneminde Türkiye tarihinin en büyük
hapishaneler katliam›n›n emrini veren DSP, ars›z katliam
savunuculu¤unu sürdürüyor.
6 Haziran günü Ayd›n Adnan Menderes Üniversitesi’nde konuﬂan DSP Genel Baﬂkan› Zeki Sezer’in demagojileri, Ayd›n Gençlik Derne¤i üyelerine çarpt›. DSP’yi
‘en demokratik ve en sol’ olarak tan›mlayan Sezer, “halk›n ç›karlar›n› düﬂündüklerini” iddia etti. Bunun üzerine
sözalan ö¤renciler, hapishaneler katliam›n›, IMF politikalar›n› hat›rlat›p, “bunlar›n neresinin demokratik, neresinin sol, neresinin halktan yana” oldu¤unu sordular.
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasiyi savunan devrimci tutsaklar›n hücrelerde yokedilmek istendi¤ini söylediler.
Sezer, beﬂ y›ld›r bütün katliam savunucular›n›n baﬂvurdu¤u, “ko¤uﬂlar kötüydü, F tipi Avrupa’da var” gibi
demagojilere s›¤›n›rken, dernek üyeleri tecritin insanl›kd›ﬂ› oldu¤unu belirttiler. Anlaﬂ›lan o ki, DSP, zulüm ve
sömürü politikalar›n› uygulad›¤› için -sand›kta da olsahalktan yedi¤i tokattan hiç ders ç›karmam›ﬂ...

Gazi sokaklar›nda saatlerce çat›ﬂarak ﬂehit düﬂen
Süleyman Örs için, Karayollar› Cemevi’nde bir anma
yeme¤i düzenlendi.
TAYAD'l›lar ad›na yap›lan konuﬂman›n ard›ndan
sözalan abisi H›d›r Örs, kardeﬂiyle gurur duydu¤unu
belirterek, “O halk› için ﬂehit düﬂtü” dedi. Anmada Ali
Haydar Çakmak'›n babas› Sad›k Çakmak da sözalarak;
ailelerin devrimcilere sahip ç›kmas› gerekti¤ini anlatt›.
Yeme¤in ard›ndan 150 kiﬂi, Süleyman Örs’ün ﬂehit
düﬂtü¤ü yere do¤ru, "Süleyman Örs Ölümsüzdür, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede” sloganlar›yla yürüdü.
Buraya karanfiller b›rak›ld›ktan sonra Grup Yorum
Korosu “Hakl›y›z Kazanaca¤›z ve Bize Ölüm Yok”
marﬂlar›n› söyledi.
Ankara Temel Haklar ise, 1984 Ölüm Orucu ﬂehitleri için 14 Haziran günü dernek binas›nda bir anma düzenledi. ‘84 Ölüm Orucu Direniﬂi’nin tarihsel
öneminin ve bugüne uzanan direniﬂ gelene¤inin yarat›lmas›ndaki belirleyicili¤i anlat›l›rken, direniﬂçilerin
hücre hücre erirken düﬂman› yendikleri ifade edildi.
Daha sonra ﬂehitler türküler ve marﬂlarla selamlad›.
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hayat›n
içindeki

teori
Yeni-Sömürgecilik
Yeni-sömürgecilik
iliﬂkileri,
yöntemleri hala geçerli mi? Aç›k iﬂgaller, “küreselleﬂme” bu süreci ne
kadar etkiledi... ne kadar de¤iﬂtirdi?
Emperyalizm de¤iﬂti mi?..
Sevgili okurlar›m›z merhaba. ‹ﬂte bu sorular›n cevab›n› tart›ﬂmak
için bu hafta gündemimize yeni-sömürgecilik konusunu ald›k. Tart›ﬂmam›z› Mazlum sunacak, sözü hemen ona b›rak›yorum.

Mazlum: Tayyip Erdo¤an’›n
ABD ziyareti, bize 1945’lerden bu
yanaki 60 y›ll›k tarihi yeniden hat›rlatt›. 60 y›ld›r ABD’yle iliﬂkilerin ve
ABD ziyaretlerinin de¤iﬂmez karakteristik özellikleri var. ABD baﬂkanl›k koltu¤unda kim oturursa otursun,
TC. Baﬂbakan› hangi partiden olursa
olsun, görüﬂmelerin karakteri de¤iﬂmiyor: ABD yeni ekonomik, askeri
ayr›cal›klar istiyor, Türkiye bunlar›
kabul ediyor, ABD gerekti¤inde f›rça at›yor, bizim gibi ülkelerin baﬂbakanlar› Beyaz Saray’da kabul edilmek için yalvar yakar oluyorlar,
sonra bu görüﬂmeler, halka oldu¤undan farkl› aksettiriliyor... vesaire,
vesaire. Peki neden böyle oluyor?
Bu görüﬂmelerin böyle ﬂekillenmesine yolaçan, ülkemizin bir yeni-sömürge olmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Biz, bu iliﬂkilerin ancak yeni-sömürgecilikle aç›klanabilece¤ini söylüyoruz. Tabii farkl› ﬂeyler söyleyenler de var.
Konu esas olarak 1990’lar›n baﬂ›ndan, yani “emperyalizmin de¤iﬂti¤i” düﬂüncesinin ileri sürülmeye
baﬂland›¤› dönemden bu yana teorik

S

olda, emperyalizm de¤iﬂti¤i için, yeni
teori ve politikalar tespit edilmiyor;
tersine, daha sa¤c›, düzeniçileﬂmeye
yönelen tercihler yap›ld›ktan sonra,
bunlar› hakl›, mazur göstermek için
emperyalizmin de¤iﬂti¤i teorileri yap›l›yor...

Demokratik emperyalizm,
liberal sömürgecilik masallar›
olarak güncelli¤ini koruyor. Emperyalizm de¤iﬂtiyse tabii ister “eski”
ister “yeni” olsun sömürgecilik yöntemleri de de¤iﬂmek durumundad›r.
Bu nedenle bugün yeni-sömürgecilik tart›ﬂmas›, ayn› zamanda emperyalizm tart›ﬂmas›d›r.
Bu tart›ﬂmay› do¤uran görüﬂlere
göre: Birincisi; küreselleﬂmeyle birlikte ülkeler aras›ndaki iliﬂkiler emperyalizm-sömürgecilik çerçevesinden ç›k›p “karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›k” iliﬂkisi biçimine dönüﬂmüﬂtür.
Bir baﬂka görüﬂe göre, Afganistan’da, Irak’ta oldu¤u gibi, emperyalizm yeni-sömürgecilik öncesi
aç›k iﬂgal yöntemine a¤›rl›k vermeye baﬂlam›ﬂt›r...
Üçüncüsü emperyalist müdahalelerin muhtevas› de¤iﬂmiﬂtir; mesela AB projesi veya BOP, eleﬂtirilecek yanlar› olmas›na karﬂ›n “demokratikleﬂmeyi” sa¤layan bir
muhtevaya sahiptir...

Kemal: Araya gireyim. Mazlum’un belirtti¤i görüﬂler esas olarak son 15 y›l›n görüﬂleridir. Ama
“emperyalizm de¤iﬂti” tezinin daha
da öncesi var. Mesela Mahir’de ﬂöyle bir cümle geçer. “Uluslararas› revizyonizm, buradan (yani “Bilimsel
ve teknik devrim” olgusundan) hareket ederek emperyalizmin özünün
de¤iﬂti¤ini, bu yüzden de Leninizmin evrensel tezlerinden birisi olan
‘ﬂiddete dayanan devrim’ tezinin geçersiz oldu¤unu iddia etmektedir.
Oysa de¤iﬂen öz de¤il, biçimdir. Emperyalizm bir sistem olarak çökene
kadar da Leninizmin evrensel tezleri
geçerlili¤ini muhafaza edecektir.”
Biz bunu tekrar etmekten b›km›yoruz, reformizm de her dönemeç
noktas›nda “emperyalizmin de¤iﬂti¤ini” ileri sürmekten. Belki baﬂka
zamanlarda da vurgulam›ﬂ›zd›r, ama
tekrar etmekte fayda var. Solda, emperyalizm de¤iﬂti¤i için, yeni teori
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ve politikalar tespit edilmiyor; tersine, daha sa¤c›, düzeniçileﬂmeye yönelen tercihler yap›ld›ktan sonra,
bunlar› hakl›, mazur göstermek için
emperyalizmin de¤iﬂti¤i teorileri
yap›l›yor.
Emperyalist cenahtaki her de¤iﬂiklik, bazen tamamen spekülatif de
olsa, bu tart›ﬂmalar› gündeme getirmiﬂtir. Mesela 1980 öncesi de bu
noktada “orjinal” görüﬂler at›l›rd› ortaya. Bildi¤iniz gibi, yeni-sömürgecilik emperyalizmin 3. Bunal›m Dönemi kavram›yla birlikte kullan›lan
bir kavramd›r. Bu orjinal görüﬂlerin
sahipleri mesela, 3. Bunal›m Dönemi’nin bitti¤ini, “4. Bunal›m Dönemi”nin baﬂlad›¤›n› söylerlerdi.

Özlem: Acaba ﬂu 3. Bunal›m
Dönemi’nden ne kastedildi¤ini de
k›saca aç›p öyle devam etsek...

Kemal: Evet, bu s›k s›k içine
düﬂtü¤ümüz bir yanl›ﬂ san›r›m; iﬂte
ﬂimdi burada benim de yapt›¤›m gibi, kimi kavramlar› biliniyor varsay›yoruz. Dolay›s›yla konuﬂmalar›m›z› bazen “bilinmeyen” kavramlar
üzerine oturtabiliyoruz. Tabii konuﬂurken mütemadiyen kavram aç›klamak gibi bir ﬂey de olmaz, o noktada okurlar›m›z›n da okuduklar›,
duyduklar› ama içeri¤ini tam olarak
bilmedikleri kavramlar› araﬂt›rma
gibi bir al›ﬂkanl›¤› da olmal›. Burada ise, evet, 3. Bunal›m Dönemi
kavram›n› açarak baﬂlamal›yd›k yeni-sömürgecili¤e. San›r›m Mazlum
bunu yapacakt›r.
Mazlum: Madem öyle bundan
baﬂlayal›m: Emperyalizm, tekelleﬂme, dünya pazarlar›n› paylaﬂma gibi
özelliklerinin yan›s›ra ayn› zamanda
kapitalizmin bunal›m›n›n süreklileﬂmesidir. Baﬂka deyiﬂle, emperyalizm sürekli bir bunal›m halidir. Bu
bunal›m, çok k›saca özetlemek gerekirse, sermayenin aﬂ›r› yo¤unlaﬂma-

s›, aﬂ›r› üretim ve talep/pazar yetersizli¤i noktas›nda ortaya ç›kar.
Emperyalizm 1940’lara kadarki
süreçte, iki kez bu bunal›m›n›, emperyalist paylaﬂ›m savaﬂlar›yla çözmeye çal›ﬂt›. K›smen çözdü de. ‹ﬂte
bu tarihsel geliﬂmenin ifadesi olarak, 1. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’na kadarki süreci 1. Bunal›m Dönemi, 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’na kadarki dönemi de 2. Bunal›m Dönemi diye adland›r›yoruz.
2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›
sona erdi¤inde, art›k emperyalizm
için yeni koﬂullar sözkonusuydu. Ki
bu döneme de 3. Bunal›m Dönemi
diyoruz. Bu koﬂullar› ﬂöyle s›ralayabiliriz:
Bir; dünyan›n üçte birlik bir bölümü, iki paylaﬂ›m savaﬂ›n›n sonunda, emperyalizmin pazar alan› olmaktan ç›km›ﬂt›.
‹ki; emperyalistler, bu pazar daralmas›na karﬂ›l›k, ne birbirleriyle
savaﬂacak durumdayd›lar, ne de ülkeleri aç›k olarak iﬂgal etme yöntemine eskiden oldu¤u gibi kolay baﬂvurabilirlerdi.

Özlem: Peki neden?
Mazlum: Birçok neden var;
ama en önemlileri ﬂunlard›:
Birincisi; nükleer vurucu güçlerin dünya çap›nda eriﬂmiﬂ oldu¤u
seviye, ikincisi, dev bir sosyalist
blokun varl›¤›, emperyalistler aras›
çeliﬂkilerin ekonomik plandan, askeri plana s›çramas›na engel olmaktayd›.
‹kincisi; aç›k iﬂgaller, sosyalist
sistemin varl›¤› koﬂullar›nda ulusal
kurtuluﬂ savaﬂlar›n› geliﬂtiren bir rol
oynuyor, bu da emperyalizmin pazar
alanlar›n› daha da daralt›yordu.
3. Bunal›m Dönemi’nin özellikleri de iﬂte bu koﬂullar alt›nda biçim-

A

ç›k iﬂgaller yerine, gizli iﬂgal yöntemi
geliﬂtirilmiﬂtir... Bunun anlam›: Emperyalizmin ülkeleri art›k tank›yla topuyla
de¤il, sermayesiyle, markalar›yla, “uluslararas›” kurumlar›yla, iki anlaﬂmalar›yla
iﬂgal etmesidir. Ki bu, ülkemize bakt›¤›m›zda aç›kça görülür...

lendi. Mahir’den k›sa bir al›nt›yla
özetleyelim bu özellikleri:
“Bu dönemde... genel olarak emperyalizm, özel olarak da Yankee
emperyalizmi içte ve d›ﬂta iki metoda baﬂvurmuﬂtur. ‹çte ekonomisini
askerileﬂtirmiﬂ, d›ﬂta ise, eski sömürgecilik metoduna ilaveten yenisömürgecili¤e baﬂlam›ﬂt›r.”

Kemal: Böylelikle

yeni-sömürgecili¤e geldik. “Amerika, Afganistan’da, Irak’ta aç›k iﬂgallere
baﬂvurdu, o zaman yeni-sömürgecilik yöntemlerinden geriye mi dönüldü?” tart›ﬂmas›na cevaben Mazlum’un Mahir’den yapt›¤› al›nt›daki
ﬂu ifadeye dikkatinizi çekmek isterim; “eski sömürgecilik metoduna
ilaveten yeni-sömürgecilik” ifadesinde aç›kça görülece¤i gibi, eski
sömürgecilik metodunun tamamen
terkedilmesi gibi bir ﬂey sözkonusu
de¤il. Ki yine Mahir, yeni-sömürgecili¤i açt›¤› bir yaz›s›nda da ﬂöyle
der: “Bu, (emperyalizmin) eski metodlar›n› terketti¤i anlam›nda yorumlanmamal›d›r. Bugün, her iki
biçim birlikte iﬂlemektedir. Ancak
a¤›rl›k yeni biçimlerindedir.”

list tekellerin ihtiyaçlar›na cevap verecek ﬂekilde, sömürge ülkelerde
meta pazar›n›n geniﬂletilmesi’dir.
Bunun anlam›: Her ﬂeyden önce “yukardan aﬂa¤›ya kapitalizmin” geliﬂtirilmesidir. Kapitalizm
geliﬂecek ki, kapitalistlerin ürettikleri tüketilebilsin. Buna ba¤l› olarak
yeni-sömürge ülkelerde hafif ve orta
sanayinin kurulur, yerli tekelci burjuvazi geliﬂtirilir. Bu tekelci burjuvazi, baﬂtan itibaren iç dinamikle
de¤il, emperyalizmle bütünleﬂmiﬂ
olarak geliﬂir. Böylece I. ve II. genel
bunal›m dönemlerinde d›ﬂsal bir olgu olan emperyalizm bu dönemde
ayn› zamanda içsel bir olgu haline
gelir. Yeni-sömürgecilikle birlikte,
ekonomisiyle, ordusuyla, emperyalizme ba¤›ml› bir yap› kurulmuﬂtur
ülkede. Art›k o ülke emperyalizmin
isteklerinin d›ﬂ›na ç›kamaz. Ç›kmaya kalkt›¤›nda, bunu pahal›ya öder.
3) Bu dönemde emperyalizm
“içte ekonomisini askerileﬂtirmiﬂtir” demiﬂtik hat›rlarsan›z.

ﬂöyle ç›kard›m bunlar›. Onlar› s›ralay›m, eksik kalan yanlar›n› tamamlars›n›z.
1) Yeni-sömürgecilik, emperyalizmin çirkin -iﬂgalci- yüzünün saklanmas›d›r. Aç›k iﬂgaller yerine, gizli iﬂgal yöntemi geliﬂtirilmiﬂtir.
Bunun anlam›: Emperyalizmin
ülkeleri art›k tank›yla topuyla de¤il,
sermayesiyle, markalar›yla, “uluslararas›” kurumlar›yla, iki anlaﬂmalar›yla iﬂgal etmesidir. Ki bu, ülkemize bakt›¤›m›zda aç›kça görülür. Resmen iﬂgal edilmemiﬂiz, ama ekonomik, siyasi, askeri hiçbir anlamda
ba¤›ms›zl›¤›m›z yok.

Bunun anlam›: Emperyalist savaﬂ mekanizmas›n›n alabildi¤ine
büyütülmesi, silah tekellerinin ekonomideki a¤›rl›¤›n›n artmas›, politikan›n savaﬂ ve askeri harcamalar
üzerine ﬂekillenmesidir. ABD bu
durumun en klasik örne¤idir. Savaﬂmayan, silah satamayan bir ABD
ölür.
Emperyalizmin içte ekonomisini
askerileﬂtirmesinin ikinci sonucu,
dünya çap›nda sald›rganl›¤›n› artt›rmas›, ülkeleri, halklar› birbirine düﬂürerek silah sanayiine kan vermesidir.
1950’li, 60’l› y›llarda bu sald›rganl›¤›, mesela Latin Amerika ülkelerinde, bizim gibi ülkelerde temsili
demokrasileri rafa kald›rtarak, militarist rejimlerin kurdurulmas› ﬂeklinde gösterirken, 1990’larda bu sald›rganl›k sosyalist sistemin y›k›lmas›yla ortaya ç›kan yeni pazarlara ele
geçirmeye yönelik ekonomik-siyasi-askeri operasyonlara dönüﬂmüﬂtür. De¤iﬂen “öz de¤il biçimdir”
esprisi iﬂte tam budur.

2) Yeni-sömürgecilik, emperya-

4) Yeni-sömürgecilik, sermaye

Mazlum: ﬁimdi, baﬂtan beri
söyleyip durdu¤umuz bu yeni biçimleri de somutlayarak, yeni-sömürgecili¤in karakteristik özelliklerini açm›ﬂ olal›m. Ve sözü burada
ben Özlem arkadaﬂa b›rakay›m.

Özlem: Ben, maddeler halinde
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S
ihrac›n›n bileﬂiminde de¤iﬂikliktir.
Emperyalist ülkelerin yapt›¤› sermaye ihrac›, nakit sermaye, isim,
patent hakk›, yedek parça, teknik
bilgi, teknik eleman, vs. gibi elemanlardan oluﬂur. 1. ve 2. bunal›m
dönemlerinde esas olan nakit, yani
do¤rudan para ﬂeklindeki sermaye
ihrac›d›r. Yani emperyalizm, ﬂu kadar milyar dolar› getirir bir ülkede
yat›r›m yapar, o iﬂletmeden kar elde
eder. 3. Bunal›m Dönemi’nde ise,
nakit sermaye ihrac›n›n d›ﬂ›ndaki
elemanlar (isim, patent hakk›, yedek
parça, teknik bilgi, teknik eleman
vb.) daha a¤›rl›kl› yer tutmaya baﬂlam›ﬂt›r. Yani, eskisi gibi, bir iﬂletmeyi kuracak sermayenin hepsini
kendi getirmez, ülkedeki bir tekelci
burjuvaziyle ortakl›k kurar, diyelim,
ﬂirketin yüzde 10, 20 gibi bir hissesine sahip olur, ama üretilecek ürünün markas›n›, teknik bilgisini vererek kârdan yine yat›rd›¤› sermayenin çok üstünde bir pay al›r. Mesela,
ülkemizdeki en büyük sanayi yat›r›mlar› olan TOFAﬁ, OYAK-Reno
gibi yat›r›mlar böyledir. Sermayenin
büyük ço¤unlu¤u yabanc› de¤il,
“yerli”dir; ama gerçekte daha fazla
kazanan o otomobillerin marka hakk›n›, teknik bilgisini veren emperyalistlerdir. Hatta buna daha küçük
çapl› ama güncel bir örnek de verebiliriz; birçok ﬂehirde p›trak misali
aç›lan McDonaldslar da bu espriye
uygundur. Bu McDonalds ﬂubelerinin aç›lmas› için McDonalds ﬂirketi
nakit sermaye yat›rmaz veya yüzde
5-10 gibi bir oranda sermaye koyar;
tüm nakit sermayeyi ﬂubeyi açan
yerli ortak karﬂ›lar. Ama McDonalds, sadece isim hakk›, teknik bilgi vb. karﬂ›l›¤›nda o iﬂletmenin kar›ndan büyük bir pay al›r. Bu yöntemin emperyalistler aç›s›ndan karl›l›¤›, az sermayeyle çok kar etmek, az
sermayeyle çok daha fazla ﬂirkete,
iﬂletmeyi denetim alt›na almakt›r.
K›sacas›, emperyalizm, yeni-sömürgecilikle, daha az masrafla, daha
geniﬂ pazar imkan› sa¤layan, ulusal
savaﬂlara yolaçmayacak bir yöntem
geliﬂtirmiﬂ oluyordu.

Mazlum: Yeni-sömürge ülkelerin baﬂbakanlar›n›n ABD ziyaretlerinin neden hep birbirine benzedi¤inin de aç›klamas› var san›r›m bu
belirlemelerde. Düﬂünün, bu iliﬂki,
yeni-sömürgecilik iliﬂkisi 1946’larda baﬂl›yor ve 60 y›ld›r sürekli pekiﬂtiriliyor. Pekiﬂmesi demek, ekonomik ba¤›ml›l›¤›n, ordunun ba¤›ml›l›¤›n›n daha fazla artmas› demek.
‹ﬂte bunun sonucudur ki; ABD
“ﬂu iste¤imi kabul etmezseniz borç
vermem ha!” dedi¤i noktada, o istekler kabul ediliyor. ABD istemedi¤i noktada, Türk Silahl› Kuvvetleri,
uçaklar›n› kald›ramaz, tanklar›n› yürütemez duruma getirilmiﬂtir.
Her ABD ziyaretinde, emperyalist tekeller için yeni ayr›cal›klar istenir. Mesela Tayyip’in son ziyaretinde Cargill adl› tekelin TC. hukukundan muaf tutulmas› istendi. Her
ABD ziyaretinde yeni askeri ihaleler verilir emperyalistlere; ekonomisini askerileﬂtirmiﬂ emperyalist ekonominin ihtiyaçlar› karﬂ›lan›r.
Özellikle ﬂuna da dikkat çekmek
istiyorum; belki de k›saca özetleme,
formüle etme ihtiyac›ndan dolay›,
yeni-sömürgecilik ço¤u kez sermaye ihrac›nda isim, patent hakk›, lisans, teknik bilgi, teknik eleman,
yedek parça gibi unsurlar›n a¤›r
basmas›na indirgenmektedir. Oysa
bunun d›ﬂ›nda Özlem’in de sayd›¤›
gibi birçok nokta var.
90’lardan itibaren emperyalist
sömürgecilik isteklerinde daha pervas›zlaﬂm›ﬂt›r: Sosyalist sistemin oldu¤u dönemde, dünya dengeleri
içinde k›smen özerk davran›ﬂlar sergileyebilen yeni-sömürgelerin bu
“özerkliklerine” de son vermek istiyor emperyalizm. AKP iktidar›n›n,
ABD’ye yönelik birkaç eleﬂtiri yapt› diye burnunun sürtülmesi bu politikan›n tipik bir göstergesidir. ABDAKP iliﬂkisine ve ABD ile Türkiye’nin ekonomik-askeri-siyasi iliﬂkilerine
bakt›¤›m›zda,
keza
ABD’nin “imparatorluk” hedefiyle
birlikte geliﬂtirdi¤i politikalara bakt›¤›m›zda da, 3. Bunal›m Dönemi’nin ve yeni-sömürgecili¤in karakteristik özelliklerinin sürdü¤ünü göre32
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osyalist sistemin oldu¤u dönemde,
dünya dengeleri içinde k›smen özerk
davran›ﬂlar sergileyebilen yenisömürgelerin bu “özerkliklerine” de
son vermek istiyor emperyalizm. AKP
iktidar›n›n, ABD’ye yönelik birkaç
eleﬂtiri yapt› diye burnunun sürtülmesi
bu politikan›n tipik bir göstergesidir.

biliyoruz. Irak’› iﬂgal etmiﬂtir mesela, ama ABD’nin orada oturtmak istedi¤i sistem tam da yine yeni-sömürgecili¤e uygundur; kukla bir hükümet kurup “ba¤›ms›zl›k görünümü” alt›nda kendine tamamen ba¤›ml› bir Irak yaratmak ve ondan
sonra askerlerini çekmek. Direniﬂ
bu program›n› h›zla uygulamas›n›
engelliyor, ama program› bu.

Kemal: ﬁimdi ben burada konunun bir di¤er boyutuna geçmek
istiyorum. Tabii ﬂöyle düﬂünülebilir;
3. Bunal›m Dönemi olsa ne olacak,
4. Bunal›m Dönemi dense ne olacak? Veya mevcut sömürgecili¤in
ad›na yeni-sömürgecilik denilse ne
olur, denilmese ne olur? Gizli iﬂgal
tespitini yapmak çok mu önemli?
Baz›s›, teoriyle prati¤in birli¤ini
küçümsedi¤i için, baz›s›, pragmatizm temelinde politika yapt›¤› için,
baz›s› da kendi siyasi konumunun
aç›¤a ç›kmas›n› istemedi¤i için teoriyi küçümser, rafa kald›r›r. Nitekim ülkemizde solun büyük bölümü
aç›s›ndan durum budur. Teoriye yönelik bu küçümseme elbette yer yer
bizim insanlar›m›z› da etkileyebilir.
Halbuki, çok “teorik” gibi görünen
yeni-sömürgecilik meselesi, sadece
bir sosyo-ekonomik analizden ibaret
de¤ildir; bizim stratejimizden güncel politikalar›m›za kadar çizgimizi
belirleyen bir unsurdur.
Mesele, elbette sadece kavramlarda de¤il, o kavramlar›n içeri¤indedir.
Örnek olmas› bak›m›ndan; yenisömürgecilik ve 3. Bunal›m Dönemi
kavramlar›n›n içerdi¤i çok önemli
bir tespit vard›r: Buna göre, bizim
gibi ülkelerde emperyalizm “içsel”
bir olgu haline gelmiﬂtir. Oligarﬂiyle
emperyalizm bütünleﬂmiﬂtir. Hatta o
kadar ki bunlar› kesin çizgilerle birbirinden ay›ramazs›n›z der Mahir.

Bundan ﬂu sonuç ç›kar: Emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k savaﬂ›nda
oligarﬂinin hiçbir kesimi ittifak›m›z
olamaz. Ama ülkemizdeki egemen
s›n›flarla emperyalizmi birbirinden
tamamen ayr› güçler olarak görürseniz, o zaman farkl› ittifak politikalar› izlersiniz.
Böyle görenler mesela, Genelkurmay’› emperyalizme karﬂ› mücadelelesinde bir ittifak olarak görebiliyorlar. Veya tersinden baz›lar› da
oligarﬂiye karﬂ› mücadelede emperyalizmi ittifak yap›lacak bir güç olarak görüyorlar. Çünkü onlara göre
emperyalizm “d›ﬂsal” bir olgudur.
Ülkemizde emperyalist bir iﬂgal
yoktur...
ﬁu sat›rlar çok çarp›c›d›r mesela;
“Burada Cumhurbaﬂkan›, baﬂbakan, ana muhalefet lideri, generaller, bakanlar, birbirlerinin g›rtla¤›na sar›lacak gibi gözüküyorlar de¤il mi? ... hepsi asl›nda ayn› adam.
Onlar›n ayn›l›¤› yasakç›l›kta ç›kar
ortaya. Onlar bu ülkenin insanlar›n›
susturmak konusunda hemfikirler.”
Bu sözler do¤ru de¤il mi? Bizim
de zaman zaman vurgulad›¤›m›z bir
gerçektir. Ama bak›n bunun devam›nda ne söyleniyor?
“‹çinde bütün siyasi partilerin,
Cumhurbaﬂkan›’n›n, ordunun oldu¤u bir güce karﬂ› içerde muhalif bir
güç oluﬂturmak neredeyse imkans›z.
Bu yasakç›l›¤› ve büyük talan›
ancak dünyayla birleﬂerek çözebiliriz. Avrupa bize bunun için laz›m.
Avrupal›lar onlar›n muhalefetinden baﬂka bir ﬂey istemedi¤imizi anlasalar san›r›m iﬂler daha kolay yürüyecek. Onlar büyük bir enerjiye ve
pazara, biz ise özgürlü¤e ve zenginli¤e kavuﬂaca¤›z.”
Aç›kça diyor ki, biz demokrasi
mücadelesi veremiyoruz, Avrupa bi-

Y

eni-sömürgecilik tespitinin, kendine
uygun bir s›n›flar mevzilenmesi vard›r...
Bu devrimci teoriyi reddedenler de kendilerince bir mevzilenme yap›yorlar; bu
mevzilenmeye göre AB emperyalizmi,
TÜS‹AD “demokrasi güçleri” aras›nda
say›labiliyor... Demek ki do¤ru bir rota
için, do¤ru bir emperyalizm tahlili ﬂart.

zim ad›m›za versin! Bu düﬂüncede
“emperyalizm” diye bir ﬂey yoktur.
Avrupa’dan, AB’den sanki ülkemizdeki devrimci, demokratik bir örgüt
gibi sözetmektedir.
Bu sözler kime ait diyorsunuz
ﬂimdi. Al›nt› Ahmet Altan’dan. Geçen haftaki Gazetem.Net’deki yaz›s›ndan ald›m.
Biraz daha irdeleyelim. Diyor ki,
“‹çinde bütün siyasi partilerin,
Cumhurbaﬂkan›’n›n, ordunun oldu¤u bir güç”... Ama o gücün içinde
Avrupa emperyalizminin, Amerikan
emperyalizminin de oldu¤unu reddediyor. Emperyalizmin içsel bir olgu oldu¤u tespiti, iﬂte bize bunu
gösteriyor ve anlat›yor. Yeni-sömürgecilik teorisini kabul edilmeden bu
gerçek anlaﬂ›lamaz.
Kiﬂi olarak Ahmet Altan veya
al›nt› yapt›¤›m›z bu sat›rlar, bizim
muhatap alaca¤›m›z bir anlay›ﬂ de¤il. Ama mesele Ahmet Altan meselesi de¤il. Öyle olsa, bunlar burjuva
görüﬂlerdir der geçeriz. Ama sol siyasi hareketlerin, onlar›n teorisyenlerinin bu ucube görüﬂlerden etkilendi¤i, bu etkilenmeyi kendi tabanlar›na, sola taﬂ›d›klar› da aç›k. E¤er
bu etkilenmeler olmasayd›, mesela
PKK’nin yöneticilerinin ç›k›p “demokratik emperyalizm”den, ÖDP
teorisyenlerinin ç›k›p “AB arac›l›¤›yla demokratik devrim”den sözetmeleri mümkün olabilir miydi?
Bazen insan, Ahmet Altan gibi, kime hizmet etti¤i belli, siyasetteki
çap› belli kiﬂilerin düﬂünceleri nas›l
bunlar›n beyinlerini etkileyip yönlendirebiliyor, diye ﬂaﬂ›r›yor. Ama
bu kiﬂisel bir yeterlilik, yetersizlik
meselesi de¤il, örgütlülük düzen içileﬂmeye, emperyalizmin icazetine
yüzünü dönünce, beyinler de o düzenin ideolojisine, etkisine aç›k hale
geliyor.
Ahmet Altan’›n AB’ye yükledi¤i
rolle, ÖDP’nin AB’ye yükledi¤i rolün veya Kürt milliyetçili¤inin
“ABD’nin Irak’a müdahalesinin
Ortado¤u’daki sorunlar›n çözümünde bir model olabilece¤ini” söyleyerek ABD’ye yükledi¤i rol aras›nda özünde bir fark yoktur. Sadece
ifade ediliﬂ üsluplar› farkl›d›r.
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Teori iﬂte burada belirleyicili¤ini
gösteriyor. Emperyalizm de¤iﬂmiﬂtir
deyip, yeni-sömürgecili¤in bitti¤ini,
bunun yerine “demokratik emperyalizm”in geldi¤ini, “liberal sömürgecilik” döneminin baﬂlad›¤›n› söylersen, rotan› da ﬂaﬂ›r›rs›n.
Emperyalizmin 3. Bunal›m Dönemi ve yeni-sömürgecilik tespitinin, kendine uygun bir s›n›flar mevzilenmesi vard›r. Bu s›n›flar mevzilenmesine göre, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesinin temel gücü,
iﬂçilerden, köylülerden, küçük-burjuvaziden oluﬂan halkt›r. Bu mevzilenme içinde hiçbir emperyalist güç
yoktur ve olamaz. Oligarﬂinin, iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin hiçbir kesimi de yoktur. Bu devrimci teoriyi
reddedenler de kendilerince bir
mevzilenme yap›yorlar; bu mevzilenmeye göre AB emperyalizmi,
TÜS‹AD “demokrasi güçleri” aras›nda say›labiliyor... Demek ki do¤ru bir rota için, do¤ru bir emperyalizm tahlili ﬂart.

Mazlum: Bu noktadan sohbetimizi sonuçland›r›rsak; 3. Bunal›m
Dönemi’nin en önemli unsurlar›ndan biri olan “sosyalist sistem” bugün yok; ama emperyalistler yine de
emperyalizmin bunal›m›n› bir paylaﬂ›m savaﬂ›yla aﬂamazlar; geriye yeni-sömürgecili¤in daha pervas›z ﬂekilde uygulanmas› kal›yor. Balkanlar’da, eski SSCB s›n›rlar› içinde,
Ortado¤u’da gördü¤ümüz de budur.
Yugoslavya sald›r›lar›, Ukrayna,
Gürcistan gibi ülkelerdeki “naylon”
devrimler hep yeni-sömürgecili¤e
uygun yönetimler oluﬂturmak için
geliﬂtirilmektedir. Emperyalizmin
bunal›m› iniﬂler, ç›k›ﬂlar gösterse
de, sömürü, iﬂgal ve sermaye ihrac›n›n biçimleniﬂinde dönemsel olarak
biri öne ç›karken, öteki geri plana
düﬂse de, emperyalizmin özde de¤iﬂti¤ine dair, tek, ama tek bir olgu,
kan›t yoktur. Bugünkü siyasi konjonktürün yakalanmas› gereken ana
halkas› da budur. Sevgili Yürüyüﬂ
okurlar›, sohbetimizi, Mahir Çayan’›n bu konuya iliﬂkin yaz›lar›n›
okumayanlar› okumas›n›, okuyanlara tekrar gözatmalar›n› önererek bitirelim. ﬁimdilik hoﬂçakal›n.

Halklar› Aç b›rakanlar›n,
‘Açl›kla mücadele’ ﬂovu
1990’lardan bu yana daha da boyutlanan açl›k, onlarca ülkede günlük yaﬂam›n bir parças›. Asya ve Afrika baﬂta olmak üzere, açl›¤›n birkaç ülkeyle s›n›rl› olmad›¤› bir dünya tablosu yarat›ld›. Bu tablonun
özellikle emperyalizmin “küreselleﬂme” ad›n› verdi¤i süreçte daha da
a¤›rlaﬂmas› ise dikkat çeken bir baﬂka noktad›r. Ne diyordu, “küreselleﬂmeci” burjuva ideologu Francis
Fukuyama, hat›rlayal›m:
"Bizler ise bugün, içinde yaﬂad›¤›m›z dünyadan köklü olarak daha
iyi bir dünyay› zor hayal edebilir,
demokratik ve kapitalist olmayan
bir gelece¤i çok güç gözümüzün
önüne getirebiliriz.”
Bu söylem çeﬂitli k›l›flar alt›nda,
küreselleﬂmeci solun da kat›ld›¤› bir
kampanya halinde yay›ld›, halklara
alternatifsizlik dayat›ld› ve “tarih
bitti, sosyalizmi düﬂünmeyin” denildi. Oysa ﬂimdi halklar gördü ki;
beyinlerine hükmetmek isteyen bu
propagandalar›n amac›, küreselleﬂmenin yaratt›¤› açl›¤a isyan› önlemek, gizlemek içindi.
Emperyalizmin, belli bir süreçte
izledi¤i politikalara verdi¤i isim
olan ‘küreselleﬂme’ sürecinde, açl›k
büyüdükçe, tekellerin karlar› da ayn› oranda katland›. Kapitalizmin
do¤as›yd› bu! Küreselleﬂme böyle
yay›l›yordu. Ve ﬂimdi dünyan›n aç
ve yoksul k›talar›ndan ç›¤l›k ç›¤l›¤a
ﬂu soru soruluyor:
Hani küreselleﬂme tüm dünya
halklar›na daha fazla refah, adalet, eﬂitlik getirecekti?
Bu balon art›k sönmüﬂtür. Emperyalist ideologlar›n sosyalizmin
ölümünü ilan ettikleri y›llarda ortaya att›klar› yalanlar birer birer çökmüﬂ, dünya çok daha adaletsiz, açl›k ve yoksulluk çok daha yayg›n
hale gelmiﬂtir. ‹ﬂte bu gerçe¤in alenileﬂmesi ve halklar›n öfkesi, emperyalistleri, gerçe¤in üzerini ört-

➥ 1.3 milyar insan, günde 1 dolardan, 3 milyar insan da 2 dolardan
az gelirle yaﬂam savaﬂ› veriyor

➥ Günde 24 bin kiﬂi açl›ktan ölüyor
➥ 1984’ten bu yana açl›k en yüksek düzeye ç›kt›. 35 ülkede açl›k
çekiliyor, 33 ülkede ise yiyecek
k›tl›¤› yaﬂan›yor.

➥

Afrika’da her çocuktan biri beﬂ
yaﬂ›na gelmeden ölüyor.

➥

En zengin üç Amerikal›’n›n serveti, 600 milyon insan›n yaﬂad›¤›
en yoksul 48 ülkenin milli gelirine
eﬂit. En zengin 225 kiﬂinin toplam
mal varl›¤› ise bütün Afrika’n›n
GSMH’sine denktir.

➥ Eﬂitli¤i, refah› getirece¤i anlat›lan “Küreselleﬂme” süreci zenginlerle yoksullar aras›ndaki uçurumu
büyüttü: 1990’da fark 60 kat iken,
beﬂ y›l sonra 74 kata yükseldi.
2000’lerin baﬂ›nda ise, dünyan›n
en zengin yüzde 20’sinin dünyan›n
toplam gelirinden ald›¤› pay›n yüzde 70’den yüzde 85’e ç›kt›¤›, en
yoksul yüzde 20’nin pay›n›n ise
yüzde 23’ten yüzde 1.4’e düﬂtü¤ü
bir dünya tablosu yarat›ld›.
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mek için açl›kla mücadele ﬂovlar›na
daha fazla baﬂvurmaya itmektedir.
G-8’lerin ‘Borç Silme’ Oyunu
Dünyan›n en geliﬂmiﬂ kapitalist
ülkelerinin yerald›¤› G-8’ler, ço¤u
Afrika'da olmak üzere en yoksul 18
ülkenin borcunu silme karar› ald›.
Bu gözyaﬂartan karar›n mimar›
‹ngiltere. Ne tesadüftür ki, ayn›
günlerde, ‹ngiliz bas›n›, ‹ngiltere’nin Afrika'ya yapt›¤› silah sat›ﬂ›nda son 4 y›lda elde etti¤i kar›n
rekor düzeyine ulaﬂarak 1 milyar
sterlini aﬂt›¤›n› yaz›yordu. Burjuvazi böyle ikiyüzlüdür. Bir yandan
yoksullukla mücadele ç›¤l›klar›
atar, öte yandan silah sat›p tekellerin kasalar›n› doldurur.
Peki, sildikleri bu borçlar nas›l
ortaya ç›kt›? Bu ülkelerin, halklar›n› doyuracak kaynaklar› m› yoktu?
Elbette bu sorular›n cevab›, yüzy›llara dayanan, örne¤in Afrika k›tas›n›n sömürü ve talan tarihine
bakmakla ancak cevaplanabilir. Bu
tarihte halklar çeﬂitli biçimlerde birbirine düﬂürülürken, sömürgeci emperyalistler, bu ülkelerin madenlerinden tar›m›na kadar her ﬂeylerini
korkunç bir ya¤maya tabi tuttular.
Bu sömürü ﬂimdi ba¤›ml›l›k iliﬂkileri ile “modernize” edilmiﬂ biçimleriyle sürdürülmektedir.
Emperyalistler ﬂimdi tam bir ikiyüzlülükle, ‘borç silme’ ﬂovuna baﬂvurarak, kendi dünya düzenlerinin
yaratt›¤› öfkeyi bast›rmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Bu ülkelerin, IMF’li ya
da IMF’siz emperyalist ekonomi
politikalar›na mahkum edilerek nas›l borçland›r›ld›klar›n›, kendi halk›n› düﬂünen ve emperyalist tekellere karﬂ› ç›kan iktidarlar› devirmek
için hangi kanl› oyunlara baﬂvurduklar›n› anlatamazlar elbette. Örne¤in, ‹ngiliz sömürgecili¤ine karﬂ›
ç›kan Zimbabve Devlet Baﬂkan›
Mugabe’ye yönelik tehditler, Haiti
Devlet Baﬂkan› Aristide’nin, IMF
program›n› uygulamak istemedi diye darbeyle devrilmesi, ülkenin kan
gölüne çevrilmesini anlatmazlar.
Halklar› açl›¤a mahkum eden
emperyalist sistemin sahipleri, borç

silme manevralar›yla kimseyi aldatamazlar. Onlar›n iﬂgalleri, sömürü
politikalar› gibi, bu manevralar› da
temelde tekellerin stratejik ç›karlar›
içindir. Bu yüzden, dün Irak iﬂgalinin planlay›c›lar›ndan Wolfowitzler
Dünya Bankas›’n›n baﬂ›na, IMF
programlar›n›n uygulanmas›n› denetlesin diye ülkemize Dünya Bankas› taraf›ndan gönderilen Kemal
Derviﬂler de BM’nin yoksullukla
mücadele biriminin baﬂ›na kolayca
geçiﬂler yapabilmektedirler. Nas›lsa
hepsi tekellerin hizmetin birer parças›.
BM’den ‘Küreselleﬂmeci Sol’a;
Açl›¤›n Kayna¤›yla De¤il,
Sonucuyla Mücadele Anlay›ﬂ›
G-8’ler borç silme oyununa baﬂvururken, emperyalist devletlerin
“insan haklar›, yoksullukla mücadele” gibi oyunlar›nda baﬂrolü oynayan Birleﬂmiﬂ Milletler de, Dünya
G›da Program› (WFP) arac›l›¤›yla
“küresel açl›kla mücadele” faaliyetleri sürdürüyor. WFP’nin ‘Dünyay›
De¤iﬂtirelim’ projesi kapsam›nda,
geçen hafta birçok ülkede elitlerin
kat›ld›¤› yürüyüﬂler gerçekleﬂtirildi.
Türkiye’deki yürüyüﬂü ise, uluslararas› taﬂ›mac›l›k tekeli TNT organize etti ve kendi çal›ﬂanlar› kat›ld›.
Öte yandan; ﬂark›c› Bono'nun
baﬂ›n› çekti¤i ‘y›ld›zlar’ temmuzda
yap›lacak G-8 ve AB zirvesine kat›l›p, Afrika'ya yard›m›n iki kat›na ç›kar›lmas›n› istemeye haz›rlan›rken,
‹ngiltere’de ‘Yoksullu¤a Karﬂ› Küresel Hareket Ça¤r›s›’ isimli kuruluﬂ, manken Claudia Schiffer’in kat›ld›¤› "Gözümüz Üstünüzde" sloganl› kampanya baﬂlatt›lar.
BM’nin bu tür faaliyetleri, özellikle belli bir tarihsel süreçten bu
yana, açl›¤›n, yoksullu¤un, savaﬂlar›n esas kayna¤›n› gizlemeye dönük
bir maske olarak planlanmaktad›r.
Di¤er iki örnek ise biraz daha
farkl› gibi gözükse de, temelde ayn›
noktaya ç›kmaktad›r. Küçük-burjuvazinin “duyarl›l›¤›” olarak karﬂ›m›za ç›kan bu giriﬂimler, “açl›¤a
karﬂ› mücadeleyi” de ço¤u zaman
bir ﬂova dönüﬂtürmektedir. Oysa bu,

Dünyada ve ülkemizde,
açl›¤a ve yoksullu¤a karﬂ›
mücadele; emperyalist
sisteme ve iﬂbirlikçilerine
karﬂ› mücadeledir.
Bu mücadelenin içinde
olmayanlar, ya halklar›
aldat›yor ya da aldat›lmas›na
hizmet ediyor demektir.
ﬂov konusu yap›lamayacak kadar
ciddi bir konudur! Aç b›rakanlardan “açlar için yard›m” istemek,
açl›¤a karﬂ› mücadele de¤il, D‹LENC‹L‹K’tir.
Emperyalistler
halklara verdikleriyle yetinmeyi, dilencili¤i dayatmakta, mücadele etmelerini böyle engellemeyi öngörmektedir. Bu tür faaliyetler de bu
anlay›ﬂ› meﬂrulaﬂt›ran, açl›¤› yaratan sistemi sorgulamayan, onlar›n
karﬂ›s›na dikilmeyen faaliyetlerdir.
Bu anlay›ﬂ, üç beﬂ ﬂark›c›ya,
mankene özgü olarak kalsa, küçükburjuva hümanizminin faaliyetleri
olarak görülüp, etkisi ona göre de¤erlendirilebilirdi. Ama ne yaz›k ki
böyle de¤ildir. Bu tarz, küreselleﬂmeci solun, reformistlerin de anlay›ﬂ›n› yans›tmaktad›r. Örne¤in, küreselleﬂmeci solun temel taleplerinden
biri; yoksul ülkelerin borçlar›n›n silinmesi, daha fazla yard›m yap›lmas›d›r. Ya da ülkemizden Emek Platformu’nun, “sosyalizmden” sözeden
ÖDP’nin, “IMF borçlar› silinsin” bile diyemeyen, “ertelenmesini” isteyen politikalar›n› hat›rlay›n. Tüm
bunlar›n temelinde; kapitalist sisteme cepheden bir savaﬂ ilan›ndan kaçarak, sistemi “iyileﬂtirme” yatmaktad›r. ÖDP gibi reformist kesimlerin,
bu gerçe¤in bask›lanmas› alt›nda
bildirilerinde s›kça “amac›m›z kapitalizmin restorasyonu de¤il” demeleri, pratik ve politik olarak hiçbir
ﬂey ifade etmemektedir.
G-8’ler, kendi temel politikalar›na hizmet etti¤i oranda pekala bunu
da yaparlar, yap›yorlar da. Solun
misyonu bu olamaz!
“Tarihin bitti¤ini” ilan eden küreselleﬂme ideologu Fukuyama,
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yaz›m›z›n giriﬂinde yapt›¤›m›z al›nt›n›n devam›nda ﬂöyle diyordu: “Bu
çerçeve içinde elbette daha birçok
ﬂey iyileﬂtirilebilir: Evsizlere konut
temin edilebilir, az›nl›klara ve kad›nlara f›rsat eﬂitli¤i sa¤layabilir,
rekabet koﬂullar›n› iyileﬂtirebilir ve
yeni iﬂyerleri yaratabiliriz.”
Görülece¤i gibi, emperyalistlerin sisteme dokunmayan muhalefete
bir itirazlar› yoktur, aksine halklar›n
aldat›lmas› ve açl›¤›n kayna¤›na
yönelmemesi için gerekli görürler. BM “Dünyay› De¤iﬂtirelim”
slogan›yla “açlara yard›m” kampanyas› yaparken, küreselleﬂmeci, reformist solun “Baﬂka Bir Dünya
Mümkün” slogan›yla, halklar› devrimci enerjileri ve dinamiklerini
boﬂlu¤a düﬂürmelerinden, sosyalizm alternatifini belirsizleﬂtirmelerinden gayet memnundur emperyalistler. Birisi, emperyalist efendiler
aç b›rakt›klar›na bir miktar para
vermelerini “dünyay› de¤iﬂtirme”
olarak pazarl›yor, ötekisi, kapitalizmin kötülüklerini törpülemeyi “baﬂka bir dünya” diye yutturuyor.
Elbette, devrimciler bugünün
yak›c› sorunlar›na karﬂ› pratik giriﬂimlerde de bulunurlar. Ama asla o
sorunun as›l kayna¤›na karﬂ› mücadeleden koparmadan yaparlar bunu.
Açl›kla mücadele de böyledir. Her
ﬂeyden önce; emperyalizme karﬂ›
savaﬂmayan, açl›¤a karﬂ› savaﬂm›yor demektir. Emperyalist kuruluﬂlar› meﬂru gören, onlardan yard›m
dilenen, Amerikan emperyalizminin
karﬂ›s›na BM ile ç›kmay› savunan,
bir emperyalist ülkeyi eleﬂtirirken
ötekiyle icazet iliﬂkisi içinde bulunan küreselleﬂme karﬂ›t› sol, açl›¤a
karﬂ› savaﬂ verebilir mi? Ya da bu
çizginin ülkemizdeki temsilcisi reformistler, “utangaç” ya da do¤rudan AB’ci cephede yeral›rken, açl›¤›n kayna¤›na yönelebilirler mi? Elbette bunlar mümkün de¤ildir. Dünyada ve ülkemizde, açl›¤a ve yoksullu¤a karﬂ› mücadele; emperyalist
sisteme ve onlar›n iﬂbirlikçilerine
karﬂ› mücadele sorunudur. Bu mücadelenin içinde olmayanlar, ya
halklar› aldat›yor ya da aldat›lmas›na hizmet ediyor demektir.

Kapitalizmin çocuklar›
çocuklar›m›z, kapitalizmle birlikte iﬂgücünün ana
unsurlar› aras›na girdiler
Kapitalizm, daha yüksek kar için
“Haydi çocuklar çal›ﬂmaya!”
en ucuz eme¤i kullanmay› sever.
Bu yüzden onlarca emperyalist
Dünyan›n dört bir yan›nda kapitatekel Avrupa’daki fabrikalar›n›
list düzenler, tekeller böyle diyor,
kapat›p, iﬂçileri soka¤a at›p ucuz
okul ça¤›ndaki çocuklar›m›za. Ve
emek cenneti ülkelere kaçm›yor
çocuklar›m›z uyku saatlerinde dümu? Ve bilinir ki, çocuk eme¤i,
ﬂüyorlar fabrikalar›n, konfeksien ucuzudur, hem de sigortas›z,
yon atölyelerinin ve madenlerin
sosyal güvencesiz bir ﬂekilde sayollar›na. Asya’n›n taﬂeron firmaatlerce pestilini ç›karabilir gönül
lar›nda Nike, Adidas için diktikrahatl›¤› içinde patronlar.
leri spor ayakkab›lar› ve toplarla
oynama hayalleri dahi kuram›- Sosyalist ülkelerde karﬂ›-devrimleri
yor yoksul halklar›n çocuklar›.
örgütlerken, sadece sosyalizm
Çünkü, baﬂka bir ﬂey tan›mad›lar
umudunu yoketmeyi düﬂünmemiﬂhiç, “yaﬂam›n kural›n›” yerine gelerdi elbette. Ayn› zamanda ve
tirdiklerini düﬂünmeleri ö¤retildi
buna ba¤l› olarak, bu ülkelerin
onlara. Bilmiyorlar, bir zamanlar
tüm kaynaklar›n› ya¤malamay›,
sosyalist ülkelerin çocuklar›n›n,
insanlar›n›n, kad›nlar›n›n ve çofabrikalar›n kap›s›ndan sadece
cuklar›n›n eme¤ini en ucuza sat›n
mesleki e¤itim amaçl› olarak giralmay› da planlad›lar en ince aydiklerini; anlatmad›lar onlara,
r›nt›lar›na kadar. Do¤u Avrupa
Kübal› kardeﬂlerinin mutlulu¤unu.
ve Balkan ülkelerinde piyasa
ekonomisi ve sömürgeleﬂmeye
***
paralel olarak çocuk iﬂçili¤inin
16 Haziran, 'Çocuk ‹ﬂçili¤iyle Müyayg›nlaﬂmas› boﬂuna de¤il. Ekcadele Günü'ydü. BM Çocuk Fosi¤i yanl›ﬂ› ile sosyalizmde okulnu-UNICEF’in 11 Haziran tarihli
da olan çocuklar fabrikalarla,
aç›klamas›na göre; 250 milyon
madenlerle tan›ﬂt›r›ld›lar.
çocuk iﬂçi çal›ﬂt›r›l›rken, 171 milyon çocuk; madenler ve taﬂ ocak- ***
lar›yla, kimyasal maddeler, zehir- Hiçbir ülke yoktur ki, yasalar›na
ler ve a¤›r makinelerin kullan›ld›çocuklar›n çal›ﬂt›r›lmas›n›n yasak
¤› tehlikeli iﬂ yerlerinde çal›ﬂt›r›l›oldu¤unu yazmam›ﬂ olsun. Ama
yor. ILO ise; 7-14 yaﬂlar› aras›nyine hiçbir kapitalist ülke yoktur
da olup çal›ﬂan 250 milyon çoki, çocuklar› ucuz iﬂçi olarak kulcuk bulundu¤unu, 12-17 yaﬂlar›
lanmas›n. Elbette çocuk iﬂçilik daaras›nda olup çal›ﬂt›klar› için
ha çok geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelerde
okula gidemeyen çocuk say›s›n›n
yayg›n. Ama bu demek de¤ildir
283 milyon oldu¤unu söylüyorki, emperyalist ülkelerde yok. Ördu. Bir baﬂka deyiﬂle; tüm dünyane¤in ‹ngiltere’de resmi rakamlada, piyasa ekonomisinin çarklar›ra göre 2 milyon, ABD’de ise 5,5
n› döndüren iﬂçilerin yüzde
milyon çocuk iﬂçi var. Keza, geri
10’unu çocuklar oluﬂturuyordu.
b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelerdeki çocuk iﬂTürkiye’de ise, D‹E 1999 rakamçili¤inin sorumlulu¤u da; hem telar›, 16 milyon çocuktan 7 milyonunun, aile içi iﬂçilik dahil olmak
üzere, çal›ﬂt›r›ld›¤›n› söylüyordu.
Çocuklar› dahi köleleﬂtiren
***
bir ekonomik düzen,
Yasad›ﬂ›yd› elbette tüm bunlar.
hangi ölçüye göre
Ama yaz›l› olmayan bir yasa daça¤daﬂ, neye göre
ha vard›; kapitalizmin yasas›!

uygard›r?
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kellerin a¤ababal›¤›n› yapt›¤› kapitalist sistemin bir sonucu olmas›
yan›yla, hem de bu ülkelerdeki
birçok iﬂletmenin esasen büyük
tekellerin taﬂeronlu¤unu yapmalar› yan›yla, tekellere aittir.
Denilebilir ki, kapitalizm öncesi
çocuklar çal›ﬂt›r›lm›yor muydu?
Evet çal›ﬂt›r›l›yordu, ama aile gözetimindeki bir çal›ﬂt›rmadan sözedilebilirdi ancak. Kapitalizm
süreciyle birliktedir ki, “çocuk iﬂçili¤i” kavramsal olarak hayat›m›za girdi. Çünkü, çocuklar›m›z
kurumsal iﬂgücünün parças› haline getirildiler.
***
UNICEF, ILO gibi kuruluﬂlar durmadan raporlar yay›nlarlar, “mücadele” kararlar› al›rlar. Ama ayn› h›zla sömürü çarklar›n›n aras›na kat›l›r çocuklar›m›z. Bir sorun
var bu kuruluﬂlarda o zaman!
Evet var. Çünkü onlar, emperyalist tekellerin denetimleri ve yönlendirmelerinin d›ﬂ›nda olmad›klar› için bu konuda hiçbir çözüm
üretemezler.
***
Yüzmilyonlarca çocu¤u köle gibi
çal›ﬂt›ran tekeller bir baﬂka yerde
karﬂ›m›za, “insan haklar› kuruluﬂlar›n›n”, “e¤itim kampanyalar›n›n”, spor faaliyetlerinin sponsoru olarak ç›kabilmektedirler. Kapitalistlerin ve sistemin sözcülerinin dilinden ise “ça¤daﬂl›k, uygarl›k” kavramlar› hiç düﬂmemektedir. Çocuklar› dahi köleleﬂtiren
bir ekonomik düzen, hangi ölçüye göre ça¤daﬂ, neye göre uygard›r? Burjuvalar›n bu soruya
verecekleri hiçbir cevap olamaz.
Bu kavramlar›, gerçe¤in üzerini
örtmek için kulland›klar›ndan
baﬂka...
Ve son not; ucuz emekten asla
vazgeçemeyecek olan böyle bir
düzen, çocuklar›m›z› kölleﬂtirmeye de devam edecektir.

e mek

‘Seydiﬂehir iﬂçisi
yaln›z de¤ildir’

Eti Alüminyum Seydiﬂehir Tesisleri'nde çal›ﬂan iﬂçilerin, iﬂyerlerinin özelleﬂtirilmesine karﬂ› eylemleri sürüyor.
10 Haziran günü Ankara’ya gelen iﬂçiler, düzenledikleri mitingle,
“Seydiﬂehir Bizimdir” dediler.
Hak-‹ﬂ Konfederasyonu’na üye
iﬂçiler, iﬂ önlükleri ve baretleriyle
Toros Sokak’ta toplan›p Abdi ‹pekçi Park›’na yürüdüler. “Özelleﬂtirmelere Hay›r” yaz›l› önlükler giyen ve “Babalar Gibi Direnece¤iz,
Baban›n Mal›n› m› Sat›yorsun,
AB’ye ve ABD’ye Köle Olmayal›m”
yaz›l› dövizler taﬂ›yan iﬂçiler,

“IMF’nin ‹tleri Satt›rmay›z K‹T’leri”, “Her Yer
ET‹ Her Yer Direniﬂ” gibi sloganlar att›lar.
‹ﬂçilere destek vermek
için Sakarya Caddesi’nde
toplanan ve aralar›nda
Ankara Temel Haklar,
KESK ﬁubeler Platformu’nun bulundu¤u çok say›da sol
grup ve sendika da, Abdi ‹pekçi’ye
yürüdü. “Zafer Direnen Emekçinin
Olacak, Seydiﬂehir ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir, Kahrolsun Emperyalizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Emekçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›
atan ve ayn› içerikte dövizler taﬂ›yan grup, Seydiﬂehir iﬂçileri taraf›ndan sloganlarla karﬂ›land›.
Yaklaﬂ›k 5 bin kiﬂinin kat›ld›¤›
mitingde konuﬂan Çelik-‹ﬂ Sendikas› Seydiﬂehir ﬁube Baﬂkan› Muharrem O¤uz, mücadeleleri ile verdikleri tek mesaj›n, “iﬂçinin ve halk›n
sesini dinleyin” oldu¤unu belirtti.

■
özelleﬂtirme protestolar›
❖ Zonguldak'›n Ere¤li ilçesinde yüzlerce ﬂoför,
Ere¤li Demir ve Çelik Fabrikalar›'n›n (ERDEM‹R) sat›ﬂ›na karﬂ› 13 Haziran günü konvoylu
eylem yapt›. “ERDEM‹R'in Her Türlü Sat›ﬂ›na
Karﬂ›y›z” ve “ERDEM‹R'i Satt›rmay›z” yaz›l›
pankartlar› arabalar›na asan ﬂoförler, kilometrelerce uzunlu¤unda konvoy oluﬂturarak, kornolarla ﬂehri dolaﬂarak sat›ﬂ› protesto ettiler.

❖

‘TÜPRAﬁ Gelece¤imizdir Sat›lamaz’ slogan›yla bir dizi etkinlik düzenleyen Petrol-‹ﬂ Sendikas›, 10 Haziran günü Saraybahçe Belediyesi
Nikah Salonu’nda 400’e yak›n kiﬂinin kat›l›m›
ile panel gerçekleﬂtirdi. Sendikac›, mühendis ve
ö¤retim üyelerinin kat›ld›¤› panelde, özelleﬂtirmelerin mant›¤› ve özel olarak da TÜPRAﬁ’›n
sat›ﬂ› üzerinde duruldu. Benzeri paneller, ‹zmir
ve K›r›kkale’de de düzenlenecek.

❖

Ankara’da imza stand›n› sürdüren Telekom
emekçileri, ‹stanbul’da da 14 Haziran’da Büyükçekmece Müdürlü¤ü önünde eylem yapt›lar.

Kendilerine “çapulcu, marjinal” diyen iktidar› eleﬂtiren O¤uz, kepenklerini kapatarak iﬂçilere destek olan
Seydiﬂehir esnaf›n› da selamlad›.
Daha sonra sözalan Çelik-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Feridun Tankut ve Hak‹ﬂ Baﬂkan› Salim Uslu ise, özelleﬂtirme sürecindeki uzlaﬂmac› tav›rlar›ndan dolay› iﬂçiler taraf›ndan yuhalanarak s›k s›k sözleri kesildi. Uslu, Türkiye’ye IMF ve Dünya Bankas›’n›n gözüyle bakarak sorunlar›
çözece¤ini zannedenlerin ﬂu anda
siyaset çöplü¤ünde oldu¤unu belirterek, iktidar› uyard›.
‹ktidar ise bütün özelleﬂtirme
protestolar›nda oldu¤u gibi, iﬂçilere
“iﬂinizi kaybetmeyeceksiniz, hatta
yeni iﬂçi bile al›nacak” diyerek aldatma, hile yoluna baﬂvurdu.
Seydiﬂehir iﬂçilerinin bir baﬂka
eylemi de 15 Haziran günü, Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤› önüne
siyah çelenk b›rakarak özelleﬂtirmeyi protesto etmek oldu.

■izelman’da eylem ■Ölmek istemiyoruz
‹zmir Büyükﬂehir
Belediyesi ile ‹ZELMAN'da çal›ﬂan 5 bin
iﬂçi aras›nda, 6 ayd›r
süren toplu sözleﬂme
görüﬂmelerinden 15
Haziran günü de sonuç al›namad›. Bunun
üzerine D‹SK'e ba¤l›
Genel-‹ﬂ
Sendikas›'nda örgütlü iﬂçiler,
16 Haziran gününden
itibaren iﬂ yavaﬂlatma
eylemine baﬂlayarak,
taleplerinin
kabul
edilmesini istediler.
‹ﬂçiler bir süre önce grev karar›n› asm›ﬂlar, grev süreci iﬂlerken, görüﬂmeler de
sürüyordu.
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Limter-‹ﬂ Sendikas›'n›n ça¤r›s› ile
16 Haziran günü Tuzla Tersanesi
önünde toplanan iﬂçiler, can güvenlikleri için önlem al›nmas›n› istediler.
Tersane Caddesi'ni trafi¤e kapatan
iﬂçiler, “Tersanelerde ‹nsanca Yaﬂam
Koﬂullar› ‹stiyoruz, Ölmek ‹stemiyoruz” pankart›yla iki saat eylemlerini
sürdürdüler. Eyleme, 15-16 Haziran
yürüyüﬂçüsü D‹SK yöneticileri ile
Deri-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Musa Selvi de
destek verdi.
‹ﬂçiler daha sonra, 14 Haziran günü Ekrem Bektaﬂ adl› iﬂçinin yaﬂam›n› yitirmesine, 4 iﬂçinin ise a¤›r yaralanmas›na sebep olan patlaman›n
meydana geldi¤i yere yürüdüler. Burada iﬂçilere seslenin Limter-‹ﬂ Genel
Baﬂkan› Cem Dinç, örgütlenme ve
mücadelenin önemine vurgu yapt›.

e mek
BES, SES ve E¤itim-Sen sürgünleri, cezalar› protesto etti

Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz
Sürgünler ve cezalar, oligarﬂinin
memurlara yönelik baﬂl›ca silahlar›
aras›nda yeralmaktad›r. Sendika
mücadelesinin baﬂlad›¤› y›llarda,
s›kça baﬂvurduklar› bu silah›, ﬂimdi
özellikle belli bir eylemlilik içinde
bulunan, iktidar›n politikalar›na
karﬂ› direnen sendikalara üye memurlara karﬂ› devreye soktular.
Büro Emekçileri Sendikas›, SES
ve E¤itim-Sen üyeleri, ayr› ayr› düzenledikleri eylemlerle bu sürgün
ve cezalar› protesto ettiler.
* BES Adana ﬁubesi, 10 Haziran
günü SSK ‹l Müdürlü¤ü önünde
aç›klama yaparak, üyeleri hakk›nda
verilen cezalara karﬂ›, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” dediler. ﬁube Baﬂkan› Gafar Güza¤aç cezalara iliﬂkin
bilgi vererek, sald›r› yasalar›na karﬂ› gerçekleﬂtirdikleri eylem ve etkinlikler nedeniyle Ankara, Diyarbak›r, Kocaeli, Eskiﬂehir ve Gaziantep a¤›rl›kl› olmak üzere 170 üye ve
yöneticiye disiplin cezas› verildi¤ini, Ankara'da 39 sendika üye ve yöneticisinin sürgün edildi¤ini, Diyar-

bak›r'da ise 90 kiﬂi hakk›nda TCK
236. maddesinden ceza davas› aç›ld›¤›n› söyledi ve “tüm toplumsal
kesimlerle birleﬂerek kararl› bir ﬂekilde mücadeleye devam edece¤iz”
dedi. Ayn› gün Diyarbak›r ﬁubesi
de, üyeleri hakk›nda aç›lan soruﬂturmalarla ilgili bas›n aç›klamas›
yapt›.
BES ‹zmir ﬁubesi ise, Genel
Sa¤lık Sigortası ve Kamu Personel
Yasa Tasarısı’nın Bakanlar Kurulu’na gelmesi nedeniyle SSK Sigorta Müdürlü¤ü önünde eylem yaparak AKP hükümetini protesto etti.
* Öte yandan, Urfa’da baﬂta SES
üyeleri olmak üzere, bir çok sendikan›n yönetici ve üyeleri hakk›nda
soruﬂturmalar ve “tayin” ad› alt›nda
sürgünler h›zla devam ediyor. Konuya iliﬂkin bir bas›n aç›klamas› yapan SES Urfa ﬁubesi sürgünlere
iliﬂkin bilgi vererek, gösterilen gerekçelerin tamamen keyfi ve mesnetsiz oldu¤una dikkat çekti.
Demokratik eylemlere kat›lan
onlarca emekçi, Vali ﬁemsettin

Uzun'un iste¤iyle, “yasad›ﬂ› eylem
yapma ve örgüt üyesi olma” iddias›yla soruﬂturmalara ve sürgünlere
tabi tutularak kentteki tüm emekçiler üzerinde korku yarat›lmak isteniyor.
* Bask›lara karﬂ› bir baﬂka eylem de E¤itim-Sen ‹stanbul 1 No'lu
ﬁubesi taraf›ndan, 14 Haziran günü
Ba¤c›lar ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü önünde gerçekleﬂtirildi. “Örgütlü Toplum, Demokratik Türkiye”
pankart› açan emekçiler, s›k s›k
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Sürgünler, Cezalar Geri Al›ns›n, E¤itimSen Susturulamaz, Sürgüne Hay›r,
Kahrolsun Sürgüncüler” sloganlar›
att›lar.
E¤itim-Sen’in çok say›da üyesine, hak arama eylemlerinden dolay›
çeﬂitli cezalar verilirken, Ba¤c›lar
Cumhuriyet ‹lkö¤retim Okulu'nda
çal›ﬂan üye Saniye Aky›ld›z’a ise
önce maaﬂ kesim cezas› verilmiﬂ
sonra da sürgün edilmiﬂti.
E¤itim-Sen Van ﬁube Sekreteri
Muzait Karakoç da, J‹TEM taraf›ndan tehdit edilmesine iliﬂkin 11 Haziran günü suç duyurusunda bulundu ve bas›n aç›klamas› yaparak konuya iliﬂkin bilgi verdi.

■
1 May›s tutsaklar› serbest b›rak›ls›n

■sendikaya üye oldu, iﬂten at›ld›

Bursa’da, polisin 23 May›s’tan itibaren baﬂlatt›¤› operasyonlarda, 1 May›s kutlamalar›na kat›lan 34 kiﬂi, “yasad›ﬂ› slogan att›klar›, tek tip elbise giydikleri” gerekçesiyle tutuklanm›ﬂlard›. 1
May›s tutsaklar›n›n serbest b›rak›lmas›na karﬂ› eylemler sürüyor.
“Keyfi Tutuklamalara Son Verilsin” talepli kampanya çerçevesinde, yaklaﬂ›k 10 gün önce baﬂlayan imza kampanyas›, demokratik kitle örgütlerinin, tutsaklar›n ailelerinin sahiplenmeleri
ile devam ediyor.
Yap›lan bas›n aç›klamalar› ile tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas›
istenirken,
Bursa Barosu da hukuksuzlu¤a karﬂ› tav›r
ald›. Birçok avukat davay› takip edeceklerini
ifade ederken, 16 Haziran günü Bursa Adliyesi’ne siyah çelenk
b›rak›ld›.

Ayd›n ili Koçarl› ilçesinde faaliyet gösteren Aykim Aﬁ. Alüminyum Üretim Tesisleri’nde çal›ﬂan BARIﬁ ARAS isimli iﬂçi,
D‹SK’e ba¤l› Birleﬂik Metal-‹ﬂ Sendikas›'na
üye oldu¤u için iﬂten at›ld›. Bundan bir süre
önce de sendikan›n örgütlenme faaliyetlerini
yürüten, a¤abeyi Özgür ARAS iﬂten at›lm›ﬂt›.
Önce, a¤abeyinin sendikal faaliyetleri gerekçe gösterilerek, siyasi ﬂube polislerinin
bask›s› ile iki kez iﬂten at›ld›, yeniden döndü.
Sendikaya üye olmakta ›srar eden Aras, bu
anayasal hakk›n› kullanma kararl›l›¤› karﬂ›s›nda, patronlar›n tehditlerine ve son olarak
geçen hafta bir kez daha iﬂten atmalar›na maruz kald›.
Fabrika kap›s›ndan döndürülen Aras, dergimize yapt›¤› aç›klamada, iﬂten ç›karmalar›n
tüm iﬂçilere gözda¤› oldu¤unu dile getirdi ve
patronlar›n fabrikada kamera sistemiyle iﬂçileri izledi¤ini de ekledi.
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e mek
boyunca fabrikalardan iﬂçilerin yollara ç›karak sendikac›lara destek vermesi, 35 y›l önceki D‹SK’e duyulan özlemin de bir ifadesiydi.

15-16 Haziran
Bugünün ‹htiyac›d›r

Ankara Temel Haklar: 15-16
Haziran Beklenmez Yarat›l›r
Ankara Temel Haklar is, 15 Haziran günü Yüksel Caddesi’nde yapt›¤› eylemde, iﬂçi s›n›f›n›n ﬂanl›
15-16 Haziran direniﬂini selamlad› ve “15-16 Haziran Beklenmez Yarat›l›r” dedi.
Temel Haklar ad›na konuﬂan Hakan Y›lmaz, direniﬂi ortaya ç›karan
koﬂullar› hat›rlat›rken, direniﬂ ve mücadele ruhunun bugünlere taﬂ›nmas›
gerekti¤ini belirtti.
“15-16 Haziran Ruhuyla Mücadeleyi
Yükseltelim, Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” dövizleri
taﬂ›yan Temel Haklar üyeleri, “yeni 1516 Haziranlar için
örgütlenelim.” ça¤r›s›nda bulundulur.

D‹SK YÜRÜYÜﬁÜ...
15-16 Haziran büyük iﬂçi direniﬂinin 35. y›l›nda,
D‹SK’liler Kocaeli’den ‹stanbul’a yürüdü. 35 y›l önce tek tip sendika dayatanlar, bugün de sendikal haklar› t›rpanlamaya devam ederken, D‹SK’liler, baﬂta
sendikal örgütlenme önündeki engeller, bu konuda yasal düzenlemelerin yap›lmamas›, özelleﬂtirme ve taﬂeronlaﬂt›rma sald›r›lar› olmak üzere, sermayenin sald›r›lar›n›, 15-16 Haziran’› anarak gündeme getiriyorlar.
Kocaeli’de Birleﬂik Metal-‹ﬂ Sendikas› önünden
1500 iﬂçinin sloganlar› aras›nda baﬂlayan yürüyüﬂ, 16
Haziran akﬂam› Kartal Meydan›’nda son buldu. Yol

Sendikac› Erol Ekici Genel-‹ﬂ Baﬂkanlar Kurulu:
Gözalt›na Al›nd›
“Tecrit Kald›r›lmal›d›r”
D‹SK Genel-‹ﬂ Sendikas› Örgütlenme Daire
Baﬂkan› Erol Ekici, sendikan›n örgütlenme çal›ﬂmalar› için gitti¤i Van’da 15 Haziran günü gözalt›na al›nd›. Hakk›nda “arama karar›” oldu¤u gerekçesiyle gözalt›na al›nan Ekici, daha sonra serbest b›rak›l›rken, Genel-‹ﬂ ve Ekici’nin eski baﬂkan› oldu¤u Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i birer aç›klama yaparak protesto ettiler.
Erol Ekici’nin, iﬂçi s›n›f›n›n haklar›n› y›llard›r savunan, bunun için mücadele eden bir sendikac› oldu¤una dikkat çeken Temel Haklar,
“Erol Ekici, ba¤›ms›z bir Türkiye’nin yarat›lmas› için, haklar ve özgürlükler mücadelesi veren
bir insand›r ayn› zamanda. Bu mücadeleyi yürüten bir insan olarak da hep gözönünde bulunmuﬂtur” dedi.
Genel-‹ﬂ Sendikas› taraf›ndan yap›lan aç›klamada da, “yap›lan uygulamay› sendikal hak ihlali olarak de¤erlendiriyor ve protesto ediyoruz”
denildi.

Mersin’de toplanan Genel-‹ﬂ Geniﬂletilmiﬂ Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›’n›n sonuç bildirgesi yay›nland›. Sermayenin sald›r›lar›n›n ve Türkiye gündeminde olan konular›n tart›ﬂ›ld›¤› toplant›n›n sonuç bildirgesinde, taﬂeronlaﬂt›rmaya, özelleﬂtirmelere karﬂ› mücadele edilece¤i vurgulan›rken, AKP hükümetinin
haz›rlad›¤› yasa tasar›lar›n›n iﬂçi s›n›f›na yönelik sald›r›larla
dolu oldu¤u ve yoksullu¤unu art›raca¤›, yaﬂam ﬂartlar›n› daha
da zorlaﬂt›r›laca¤› belirtildi.
Taﬂeronlaﬂt›rman›n “belediyeleri kemiren bir virüs” olarak
de¤erlendirildi¤i bildirgede, Erdo¤an’›n ABD politikalar›na endekslenmesi eleﬂtirilirken, hak ve özgürlük konusu da yerald›.
Do¤u ve Güneydo¤u’ya yap›lan askeri operasyonlar›n durdurulmas›n› isteyen Genel-‹ﬂ Baﬂkanlar Kurulu, F tipi hapishanelerde süren tecrite de yerverdi. Son y›llar›n en önemli sorunlar›n›n baﬂ›nda tecrit ve buna ba¤l› 119 ölümün geldi¤i vurgulanan bildirgede, “cezaevlerinde insanca yaﬂam istenci ile direniﬂ gösteren ve bu yüzden yaﬂam›n› yitiren yurttaﬂlar›m›z›n say›s› 119’a ulaﬂm›ﬂt›r. AKP’yi, bu sorunu çözerek, cezaevlerindeki yurttaﬂlar›m›z›n temel insan haklar› olan yaﬂama haklar›n› güvenceye almaya ça¤›r›yoruz” denildi.
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Tüzü¤ümüzü Sonuna Kadar Savunmal›y›z
E¤itim-Sen’in kapat›lmas› ve bu konuda al›nmas› gereken tavra iliﬂkin, Devrimci Memur Hareketi’nden
E¤itim-Sen’li Mehmet Püremiﬂ, Erkan Karataﬂ ve Birol
Kaplano¤lu ile görüﬂtük. ﬁu sorular› yönelttik:
1) E¤itim-Sen'in kapat›lmak istenmesinin anlam› nedir?
2) Kapatmaya karﬂ› mücadelenin rolü nedir? S›ra baﬂka
sendika ve kurumlara da gelecektir. E¤itim-Sen barikat

Püremiﬂ: ‘Fiili, Meﬂru
Direniﬂi Savunuyoruz’
1- Kapatma karar› sadece bir
anadil sorunu de¤il, tüm halk muhalefetine yönelik
bir mesaj. Mesaj
ﬂu: Sadece bizim
çizdi¤imiz s›n›rlar
içinde sendikac›l›k yapabilirsiniz.
Onlar›n karar› ne
olursa olsun, tüzükteki bu madde
sonuna kadar savunulmal›, hatta
tüzük daha da geliﬂtirilmeli, emekçi haklar› daha
ciddi savunmal›. Eksiklerine ra¤men, böyle bir sendikan›n varl›¤›
emekçiler için önemli. Egemenler
de kapatma ya da en geri noktaya
çekme plan› uyguluyorlar.

Mehmet Püremiﬂ

2- E¤itim-Sen yaklaﬂ›k 15 y›ll›k
bir mücadele deneyine sahip. Sendikalar ilk kuruldu¤unda, memurlar›n sendika kurmas› yasakt›, fiili
meﬂru bir mücadele çizgisi izlendi
ve devrimci memurlar›n önderli¤inde, çok önemli mesafe katedildi.
E¤itim-Sen'i, KESK'i yaratan, her
türlü yasay›, k›s›tlamay› aﬂan mücadele perspektifidir. Kapat›lsada ayn› mücadele anlay›ﬂ›n›n yaﬂat›lmas›
gerekirken, daha çok yasak savmaya yönelik eylemler yap›ld›. Tabanda, E¤itim-Sen'in mücadele sürecini
bilenler ﬂunu söylüyorlar; bu süreçte E¤itim-Sen yeri gö¤ü inletmeliydi. Fiili meﬂru mücadele sadece
egemenleri rahats›z etmedi, kendi
içerisinde de çeﬂitli anlay›ﬂlar var.

olma misyonunu üstlenebilecek mi?
3) Karara karﬂ› mücadelenin gidiﬂat›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz, DMH’nin önerileri var m› bu konuda?
4) KESK'e üye di¤er sendikalar›n, D‹SK'in deste¤i neden
temsili düzeyi aﬂam›yor? Her alandaki sald›r›lara karﬂ›
birlikte mücadele fikri, e¤itim emekçileri aras›nda nas›l
karﬂ›lan›yor?

Bunlar uzunca bir zamand›r, aman
radikalleﬂmeyelim, göreceksiniz
daha kitleselleﬂece¤iz, anlay›ﬂ›ndalar. Gelinen nokta odur ki, bu anlay›ﬂ kaybettirmiﬂtir.

3- E¤itim-Sen nicel ve nitel olarak çok önemli bir direniﬂ potansiyeli taﬂ›yor. Zaten devrimci memurlar›n tespitlerinden biri, bu potansiyelin merkezi politikalardan kaynakl› iyi kullan›lmad›¤›d›r. Bu sald›r›y› gö¤üsleyebilecek bir yap›lanmaya sahiptir, direniﬂlere öncülük
etmemesi için hiçbir neden yoktur.
Anadilde e¤itim hakk›nda bir
geri ad›m at›ld›¤› takdirde, yar›n
baﬂkalar› izleyecek. E¤er bir güç olma kararl›l›¤›m›z varsa, geri ad›m
atmamal›y›z. E¤itim-Sen'i, E¤itimSen yapan ilkelere sahip ç›kmal›y›z.
Ama Alaaddin Dinçer'in “ne örgütümüzden vazgeçeriz ne de ilkelerimizden” sözündeki gibi olmaz bu.
Tav›r ﬂu olmal›d›r: Sendikam›za da tüzü¤ümüze de oldu¤u gibi
sahip ç›k›yoruz. Yapabiliyorsan›z
kapat›n. Kapatt›rmamak için her
türlü radikal eylemlili¤i yapaca¤›z.
Ama ola ki kapat›l›r, yeni bir sendika kurup tüzü¤ü daha da geliﬂtirerek E¤itim-Sen’i sahiplenece¤iz.
Bir arkadaﬂ›n sorusuna Alaaddin
Dinçer'in “örgütü zora sokacak çok
ciddi ﬂeylerden kaç›nmal›y›z” cevab›, koskoca sendikay› hangi anlay›ﬂ›n yönetti¤ini gösteriyor, baﬂtan
teslimiyet kabul ediliyor. Önemli
olan bu potansiyeli yönlendiren anlay›ﬂ ve eylem tarz›. Fiili meﬂru radikal direniﬂ için taban haz›r de¤il
diyenler, do¤ru söylemiyor.
Ola¤anüstü kurulda tüzük de¤iﬂikli¤i karar›n›n ç›kmas› için refor40
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mizmin önemli bir çabas› var. Biz
Devrimci Memur Hareketi olarak,
orada olaca¤›z ve bu noktaya geliﬂin nedenlerini ortaya koyup, sorumlular›ndan hesap soraca¤›z. Geride b›rakt›¤›m›z 15 y›l›n hesab›n›
soraca¤›z. Tüzü¤ün de¤iﬂmemesi
için çaba harcayaca¤›z.
Dikkat edin; devrimci memurlar›n tasfiye edildi¤i neresi varsa, sendikalar, DKÖ'ler; bunlar›n ne kadar
savruldu¤unu hep birlikte görüyoruz. Herkes aç›s›ndan çok ö¤reticidir. Biz, bütün politikalar›n› devrimcileri tasfiye etme üzerine kurmayanlarla, bütün kurumlar› kapsayan çok önemli bir muhalefeti tekrar örebilece¤imizi düﬂünüyoruz.

4- Gelinen süreç iﬂçi, memur
topyekün bir karﬂ› koyuﬂu gerektiriyor. Taban birlikte direnmeye haz›r.
Haz›r olmad›¤›n› söyleyenler, mutlaka baﬂka kayg›lar taﬂ›yor, icazetler peﬂinde koﬂuyor demektir.
Bizler sendikalarday›z, taban›n
nabz›n› biliyoruz. Taban haz›rd›r. Ki
sald›r›lar sadece e¤itim emekçilerine de¤il halk›n tüm kesimlerinedir.
Ülkemizin her alan› F tipi hapishane yap›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Buna karﬂ›
birlikte bir mücadele hatt›n› örmenin zaman› geldi de, geçiyor bile.

Kaplano¤lu: ‘Taban›m›z
Direnmeye Haz›r’
1) Kapatma karar›nda; Yeni
Dünya Düzeni ba¤lam›nda örgütsüzleﬂtirmeyi, ülkemizde ise; -tam
olarak kendini ifade etmese de- bu
dünya düzenine, emperyalizme karﬂ› olan tüm güçlerin tasfiye edilmek
istenmesini görüyoruz. E¤itim-Sen,

kendini 4688 say›l› yasa içerisine
hapsetmiﬂ olsa dahi, ilçelere kadar
yay›lm›ﬂ dinamik bir güç. Devrimci, ilerici güçleri, ayd›n özelli¤ini
taﬂ›yan bir kitleyi bar›nd›r›yor. Bunlar kapat›lmas› için nedenlerdir.
Anadil, görünen yan›d›r.

2) Kapat›lma karar›na karﬂ› duruﬂu fiili meﬂru alanda olmal›yd›.
E¤itim-Sen’i vareden ana damar
budur. E¤itim-Sen'i mühürlerini sökerek, sokakta kurduk. “Sokakta
kurduk sokakta savunaca¤›z” ﬂiar›
bunun üzerine oturuyor. E¤itim-Sen
bu hukuksuzlu¤a karﬂ›, kendi hukukunu dayatmal›yd›. Burada bir eksiklik var. E¤itim-Sen yönetimini
oluﬂturan üç yap›n›n anlay›ﬂ› ﬂu: Fiili meﬂru mücadele yerine A‹HM'de
savunma, yasal yollarla oyalanma,
sonra da tüzük de¤iﬂikli¤i. Bu yanl›ﬂ. Kapat›lmas› durumunda da bu
mücadeleyi verecek potansiyele sahiptir. Yasalara dayanarak kurmad›k
ki, bu yasalara boyun e¤elim.
Bu anlay›ﬂ nas›l geliﬂti? E¤itimSen bu yasall›k ve AB'ye do¤ru yürütülünce, dinamikleri bu yönde
beklentilere sokuldu, geliﬂmelere
sessiz kald›. F tipleri yang›n yeriydi, tepki gösteremedi. Özelleﬂtirmeler konusunda bekleneni veremedi.
Bugün de E¤itim-Sen kapat›l›yor ve
yeterli deste¤i göremiyor. Çünkü
böyle bir gelenek oluﬂmam›ﬂ.
Bu bir sald›r›d›r böyle dalga dalga geliyor. Sonra s›ra di¤er demokratik kitle örgütlerine gelecek. Bu
s›n›flar mücadelesinin gerçe¤i.
3) Talihsiz bir dönem yaﬂ›yoruz.
Örgütü, sendika kapat›ld›¤›nda fiili
olarak sokakta mücadele verece¤iz
ﬂiar›yla haz›rlayamad›k. Biz uyutulduk. Nas›l? “E¤itim-Sen'i kapatt›rmay›z” dedik, ama nas›l savunaca¤›m›z iﬂlenmedi, tabana kavrat›lmad›. Bugün taban›m›zdan herkes direnme taraftar› ve tepkili. Örgütün
yapmas› gereken; bu tepkileri örgütleyerek soka¤a alana iﬂyerlerine
yans›tmas›. Biz bu süreci yaﬂad›k
daha önce. E¤it-Sen kapat›l›yordu,
yollara döküldük, Ankara Valili¤i
suç duyurusunu geri çekti. Hala direnilebilir, umutluyuz. Bu örgüt öy-

Devrimci Memur Hareketi
olarak, orada olaca¤›z ve
bu noktaya geliﬂin
nedenlerini ortaya koyup
sorumlular›ndan hesap
soraca¤›z. Tüzü¤ün
de¤iﬂmemesi için çaba
harcayaca¤›z.
le kolay kurulmad›.
Süreç iﬂliyor. A‹HM’e baﬂvuruldu. ILO Türkiye’yi izlemeye ald›,
E¤itim-Sen'e destek verdi. E¤itimSen ise kongre topluyor. Büyük ihtimalle de kapatmaya gerekçe gösterilen tüzü¤ün maddesini ç›karacak veya de¤iﬂterecekler. Sendikan›n genel merkezini oluﬂturan anlay›ﬂlar›n böyle bir e¤ilimi var.
Sendikan›n kuruluﬂundan bu yana içinde olan bizler ise, buna taraftar de¤iliz. Çünkü gerçe¤i görüyoruz. Onlar›n göremedi¤i ﬂey ﬂudur:
E¤itim-Sen anadilde ö¤renimi savundu¤u için kapat›lm›yor, egemenlerin karﬂ›s›nda dinamik bir güç
oldu¤u için kapat›l›yor. Karar siyasidir. Siyasi kararlar böyle tüzük
maddelerinin de¤iﬂtirilmesiyle karﬂ›lanmaz. Gücün varsa fiili olarak
karﬂ›lars›n. Biz de diyoruz ki, bizim
gücümüz var. O karar› kabul etmeyece¤iz, sendikam›z› fiili olarak savunaca¤›z. Öyle görünüyor ki, bu
mücadeleyi iki tarafa bölmek gerekiyor. Bir, sendikadaki yasal kafac›lara karﬂ›, bir de bu karar› bize dayatan hükümete ve MGK'ya karﬂ›.
Tüzükten bu maddeyi ç›kartmak, sendikaya ve devrimci e¤itimci hareketinin onuruna darbedir. Biz
bu onuru TÖS'den, Töb-Der'den ald›k, E¤it-Der'le sürdürdük, E¤it-Sen
ve E¤itim-Sen'le devam ettirdik. Bu
tarihe ihanet etmeye kimsenin yetkisi yok. Ellerine ald›klar› o delege
gücü, ya da yönetim erkini bu yolda
kullanmamal› kimse. Bunun hesab›n› kimse veremez.

4) Ne yaz›k ki, KESK bileﬂenlerinin mücadelemize kat›l›m› yetersiz. Ayn› ﬂekilde BES ve SES de
yaln›z b›rak›ld›lar. E¤itim-Sen de
onlar› yeterince desteklemedi.
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KESK kendini
toparlayarak fiili
direniﬂe, mücadeleye dönmeli.
D‹SK'in, Türk‹ﬂ'in,
bütün
DKÖ’lerin de bu
sald›r›y› kendine
görüp bize destek vermesi gerekiyor. E¤itimSen Türkiye'de demokrasi mücadelesi veren güçlerin ortak bileﬂenidir.
E¤itim-Sen'e sahip ç›kmak herkesin
kendine sahip ç›kmas›d›r.
Sonuç olarak; taban›m›z öyle bir
taban ki, do¤rular› anlatt›¤›nda, her
zaman her koﬂulda yan›nda olacak
bir taban, mücadelenin en zorlu oldu¤u dönemlerde onbinleri soka¤a
dökebiliyor. Yeter ki tabana do¤ru
gidilsin. Yöneticiler nas›l gitti. Yetki, örgütlenme süreçleri dedi. Ne oldu? Yetkiyi ald›k ama sendikan›n
içini boﬂaltt›k. Hiçbir hak almadan
geçen yetkili y›llar oldu. Yani iﬂte
E¤itim-Sen e¤itim alan›nda yetkili
bir sendika! Masabaﬂ›nda mücadelenin hedeflenmesinden bu yana taban uyutuldu kelimenin tam anlam›yla. Ama bu tabana gidildi¤inde,
ki geç kal›nm›ﬂ da de¤ildir, anlar.

Birol Kaplano¤lu

Karataﬂ: E¤itim-Sen
Barikat Olabilmelidir
1) E¤itim-Sen Türkiye'de önemli muhalefet dinamiklerinden biri.
Belli bir periyotta yapm›ﬂ oldu¤u iﬂlere bakt›¤›m›zda, iktidar›n dikensiz
gül bahçesi yaratma projesiyle tamamen karﬂ› karﬂ›ya geliyordu.
Anadilde e¤itim gerekçelendirilerek, özellikle söylüyorum 'yumuﬂak
karn›' oldu¤unu düﬂündükleri bir
konuda kapat›lmas›n› gerekçe gösterdiler.
2) Kimse size, al›n bu hak sizin
demez, o hakk› alman›z için birlikte
olman›z, senin alan›n benim alan›m
demeden, birlikte mücadele etmeniz gerekiyor. Bu sadece E¤itimSen'in kapat›lmas›yla da ilgili de¤il,
toplumun tüm kesimleriyle ilgili bir
durum. BES’in, SES’in sorunlar›,

özelleﬂtirmeler,
linç giriﬂimi...
Bunlar bir kesimin sorunu diye
bak›l›rsa, herkesi
etkisizleﬂtirirler.
Sendika yönetimindeki anlay›ﬂlar›n olaylar› alg›lay›ﬂlar›
böyle olmaktad›r. Barikat olma misyonunu yüklenemeyece¤i fikri bende oluﬂtu. Ç›kan yay›nlardan, konuﬂmalardan,
tart›ﬂmalardan ve özellikle ay sonunda yap›lacak olan tüzük kurultay›ndan ç›kar›yorum bunu.
E¤er yerimizde duracaksak, yani
anadilde e¤itimi, ilkelerimizi savunacaksak, böyle bir kurultaya ihtiyaç duymamam›z gerekiyordu. Geri çekilme, iktidara cesaret verecek,
baﬂka sendika, parti ve derneklere
benzeri ﬂeyler dayat›lacakt›r. Dolay›s›yla E¤itim-Sen'in bu ilkesini sonuna kadar sahiplenmesi kesinlikle
vazgeçmemesi gerekir. E¤itim-Sen
barikat olabilmelidir.

Erkan Karataﬂ

3) Dava süreci 2 y›ld›r iﬂliyor.
Yap›lan eylemlerde, çok fazla iktidar zorlanmad›, üyelere sahiplendirilmedi. Böyle bir tablo karﬂ›s›nda
iktidar daha rahat karar verebildi.
Üyenin haleti ruhiyesi, sendikan›n kapat›ld›¤›n› sadece duymuﬂ du-

rumda. Yani kapat›lmay› sendika
yönetimiyle mahkeme aras›ndaki
bir süreç olarak de¤erlendirebiliriz.
Elbette bunun nedenleri var. Bunlar
defalarca eleﬂtirildi. Üyeler e¤itilmedi, üye yapal›m yeter denildi.
Y›llardan beri, “tabanda demokrasi” deyip, taban› karar alma süreçlerinin d›ﬂ›nda tutan yönetim, ilkeler
ve mücadele konusunda üyeleri bilinçlendirme noktas›nda herhangi
bir faaliyette bulunmad›. Sonuçta
da üyeler eylemlerden, en s›radan
faaliyetlerden uzak durdu. Sendikan›n neden kapat›ld›¤›n› kavratt›¤›n›zda, ﬂovenist dalgadan etkilenenler bile sahipleniyorlar.
Biz DMH olarak, anadilde e¤itim ilkesinin ç›kart›lmamas›n›n gerekli oldu¤unu, hatta daha da geliﬂtirilmesi gerekti¤ini düﬂünüyoruz.
Bizim gibi bakanlarla birlikte,
bu do¤rultuda fiili meﬂru bir mücadele sürdürülmesi gerekti¤ini düﬂünüyoruz. En son Gezi Park›'ndaki
eylemimizde de bu talebimizi dile
getirdik. Taksim’e yürüyüﬂ hakk›m›z›n oldu¤unu savundu¤umuz
için, bizi orada provokasyon yapmakla suçlad›lar. Sokakta kurduk
sokakta savunaca¤›z slogan›na
nas›l sad›k kalacakt›k biz? Oturarakm›? Bunlar› anlatt›k orada.
Yani soka¤›n kullan›lmas› konusunda kafam›z›n net olmas› gerekti-

¤ini düﬂünüyoruz, meﬂruiyetimiz
var bizim. Böyle düﬂünmeyen arkadaﬂlar var herhalde. Sendikan›z kapat›lm›ﬂ, siz oturarak eylem yap›yorsunuz. Asl›nda iktidar›n sendikaya kilit vurmas›ndan daha çok biz
kendimiz kilidimizi vurduk diye düﬂünüyorum. Bir an önce sendika dinamiklerinin bu havadan silkinip
ç›kmas› laz›m. ‹lk önce kendi kilitlerimizi parçalamam›z gerekiyor.
4) Alanlarda at›lan bir slogan var
hani, “iﬂçi memur elele genel greve” diye. Yani art›k bunu b›rakt›k,
memur elele olam›yor. BES tek baﬂ›na kendi alan›yla ilgili faaliyet yürüttü. SES ayn› ﬂekilde. Ve bugün
E¤itim-Sen yaln›z diyebiliriz.
ﬁimdi böyle bir da¤›n›kl›k, duyars›zl›k, sendikal mücadelenin gelmiﬂ oldu¤u noktay› gösteriyor. Oysa bu sald›r›lar topyekün bir sald›r›.
Bize, iﬂçiye, linç giriﬂimine u¤ruyanlara... hepsi ayn›. Böyle ele al›p,
mücadeleyi ona göre birlikte ﬂekillendirmek gerekiyor. Ama bak›yorsunuz hiç de öyle de¤il, art›k temsili düzeyde bile bir kat›l›m olmamaya baﬂlad›. BES'in, SES’in yaln›z
kalmas›, TAYAD'a sald›r›lara karﬂ›
sendikalar›n küçük bas›n aç›klamas› bile yapmam›ﬂ olmas› bir gerçek.
Sald›r› topyekün ise, direniﬂ de
öyle olmal›. Umar›m bundan sonraki süreç böyle iﬂletilir.

Flamalar›n Galatasaray’a kadar indirilmesi, slogan
at›lmamas› için kitleyi uyaran E¤itim-Sen yönetiminden
Sevgi Gökçe, emekçilerin tepkisini çekti. Kitle, "E¤itimSen Bayra¤› Daha Daha Yukar›, Sokakta Kurduk Sokakta Savunaca¤›z" sloganlar› att›. Polis barikat› güçlendirirken, emekçiler onlara da sloganlar›yla cevap verdiler.
Barikata yüklenmeyi savunan emekçiler, sendikac›lar›n
engellemeleri ile karﬂ›laﬂt› ve ›sl›klarla protesto edildiler. Sevgi Gökçe hem polisle pazarl›k yap›p hem de "arkadaﬂlar bu E¤itim-Sen'in, KESK'in de¤il, destek veren
sanatç›, ayd›nlar›n eylemidir, sessizce yürüyece¤iz.”
anonsu yaparken, emekçiler dinlemedi.
Hem polise, hem de uzlaﬂmac›l›¤a tav›r alan kitle,
sloganlar›, flamalar› ile Galatasaray Postanesi'ne yürüdü.
Burada konuﬂan ‹TO Baﬂkan› Gençay Gürsoy, Erdo¤an'a
gönderilen 370 ayd›n›n ortak imzal› metnini okudu. Metinde, sendikalar üzerindeki bask›, yasakç›l›k eleﬂtirildi.
Emekçiler, barikatlar› aﬂman›n coﬂkusuyla sloganlarla
eylemlerine son verdiler.

Eylemde Uzlaﬂmac›l›k ve Direniﬂ
Çeﬂitli sendikalar, odalar
ve DKÖ’ler ile sanatç› ve ayd›nlar E¤itim-Sen'e destek
için 11 Haziran günü eylem
yapt›. Taksim Meydan›'nda
toplanarak yürümek isteyen
400'ü aﬂk›n kiﬂiye polis engel
olmak istedi. Polisin "Pankarts›z, flamas›z, slogans›z
toplu de¤il ayr› ayr› yürüyün.
Taksim'den baﬂlayacak toplu
yürüyüﬂe izin vermeyece¤iz”
demesi üzerine, E¤itim-Sen
yöneticileri polisle pazarl›k
yaparak, imzas›z bir pankartla
yürümeyi kabul etti.
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halk›n
Cephesi

Tasfiyecili¤in Ça¤r›s›
“operasyonlar durdurulsun” diyen AB büyükelçilerinin
bile gerisindedirler.)
Bu bir unutkanl›k de¤il, düzenin gözünden, düzeniçi
ölçülerden bakmakt›r; halk›n ﬂiddetini gayri-meﬂru gören, ﬂiddet kullanma hakk›n›n sadece devlete ait oldu¤unu söyleyen düzen bak›ﬂ aç›s›n›n tezahürüdür.

“140 ayd›n”, 15 Haziran’da bir ça¤r› yaparak
“PKK’nin silahl› eylemlere derhal ve önkoﬂulsuz olarak
son vermesini” istediler.
PKK’ye yönelik olarak adeta ültimatom havas›nda
dile getirilen “derhal ve koﬂulsuz silah b›rakma” iste¤inin devam›nda ise, hükümetten de ﬂu istekte bulunuluyordu: “Hükümetin, kal›c› bar›ﬂ›n sa¤lanmas› ve herkesin demokratik toplumsal hayata kat›labilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleﬂtirmesini talep ediyoruz.”
“140 ayd›n›n imzas›yla” kamuoyuna aç›klanan bu
bildiri, siyasi tarihimize, “tasfiyecili¤in pervas›zl›k
noktas›” olarak geçecektir. Bu ça¤r›y› organize eden
anlay›ﬂ, “bar›ﬂ” ad›na, “demokrasi” ad›na emperyalizmin ve oligarﬂinin devrimci örgütleri, silahl› hareketleri
tasfiye politikas›n› savunmaktad›r.
Kürt sorununun çözümüne, oligarﬂik düzen içinde savunulan “bar›ﬂ”a iliﬂkin düﬂüncelerimiz bilinmektedir. Burada bunlar› tekrar etmeyece¤iz. Bu bildiri, “bar›ﬂç›l mücadeleyi” savunanlar için bile yanl›ﬂ at›lm›ﬂ bir ad›md›r. Halk›n, demokrasi mücadelesinin yan›nda saf tutmayan bir
“tarafs›zl›k” ve emperyalizmin-oligarﬂinin dayatmalar›na
boyun e¤en bir icazetçilik üzerine inﬂa edilmiﬂtir.

3) Bu ça¤r› “ayd›nlar›n” de¤il, ÖDP reformizminin ça¤r›s›d›r: Aç›klaman›n kamuoyuna
“140 ayd›n›n bildirisi” olarak sunulmas› da reformist
tasfiyeci ve teslimiyetçi politikay› “gizleme” çabas›n›n
bir ürünüdür. Bildiride imzas› olanlar aras›nda “sadece”
ayd›n s›fat›yla an›lacak isimler vard›r, ancak imzac›lar›n
önemli bir bölümü, belli baﬂl› demokratik kitle örgütlerinin ve ÖDP’nin eski ve yeni genel baﬂkanlar› içlerinde olmak üzere legal sol partilerin yöneticileridirler.
Kat›l›mc›lar›yla, üslubu ve muhtevas›yla bu aç›klamadaki ÖDP damgas›n› görmemek için kör olmak gerekir. Nitekim, daha sonra, aç›klaman›n ÖDP taraf›ndan
organize edildi¤i de çeﬂitli vesilelerle yaz›lm›ﬂ, dile getirilmiﬂtir.

4) Dayatmalara boyun e¤menin sonu yoktur: Bu aç›klama, tarihe, “demokratik bir ad›m” olarak

1) Bu ça¤r› “bar›ﬂa” de¤il, tasfiyeye
ça¤r›d›r: Bildiri, do¤rular›yla, yanl›ﬂlar›yla Kürt hal-

de¤il, demokratik mücadelenin alt›n› oyan, emperyalizmin ve oligarﬂinin tasfiye politikalar›na destek veren bir
ad›m olarak geçecektir.
Aç›klamay› imzalayanlar›n bir k›sm› bunun gerçekten demokrasiye hizmet edece¤ini düﬂünmüﬂ olabilir;
ama öyle olmad›¤›n› çok yak›nda göreceklerdir.
Bu aç›klamay› imzalayanlar, sadece PKK’nin silahl›
mücadelesine tav›r alm›ﬂ olmad›klar›n›, Kürt halk›n›n
haklar› ve özgürlükleri için sürdürülen demokratik mücadelenin hakl›l›¤›na gölge düﬂürdüklerinin, meﬂrulu¤unun alt›n› oyduklar›n›n ve be¤enseler de be¤enmeseler
de PKK’nin önderlik etti¤i Kürt milliyetçili¤inin demokratik hareketini sald›r›ya aç›k hale getirdiklerinin
fark›ndalar m›? E¤er fark›ndalarsa, zaten söyleyecek
fazla bir ﬂey yoktur. Fark›nda de¤illerse, çok geçmeden
farkedeceklerdir.
Dayatmalara boyun e¤menin sonu yoktur. Bugün koﬂulsuz ve derhal silah b›rak›lmas›n› dayatan oligarﬂi, yar›n Öcalan’a tav›r almay›, sonra baﬂkalar›n› dayatacakt›r. Peki bu ayd›nlar yar›n Kürt halk›na “derhal ve koﬂulsuz olarak Öcalan’› reddedin!”, “Öcalans›z siyaset
yap›n” bildirisi mi yay›nlayacaklar?

k›n›n ulusal haklar› için mücadele veren bir örgütlenmeye “kendini tasfiye et” ça¤r›s›d›r. Bu bildiriyi savunanlar›n, daha baﬂ›ndan itibaren bildirinin bu niteli¤ini devrimci, demokrat kamuoyundan gizlemeye çal›ﬂan yöntemlere baﬂvurmalar›, imzac›lar›n bildirinin bu niteli¤inin fark›nda oldu¤unu gösterir.
Bu aç›klama, halklar›n direnme hakk›n›, kendini savunma meﬂrulu¤unu yoksayan bir aç›klamad›r.

2) Bu ça¤r›yla reddedilen halk›n direnme
hakk›d›r: Reformizm ve ayd›nlar, bu aç›klamayla,
daha önceki “iki taraf”a da eﬂit mesafede olan, “iki tarafa” da ça¤r› yapan yanl›ﬂ çizgilerinin daha da gerisine
düﬂmüﬂlerdir.
PKK’ye derhal ve koﬂulsuz eylemlerini sona erdirme ça¤r›s› yaparken üsttenci, devletten talep ederken ise
ricac›d›rlar. PKK’ye silah b›rak derken, oligarﬂiye “operasyonlar› durdurun” bile diyememiﬂlerdir.
Özgür Politika sözkonusu aç›klamay› “Ayd›nlardan
ﬂiddete müdahale” baﬂl›¤›yla vermeyi tercih etmiﬂtir.
Oysa ki, ayd›nlar›n aç›klamas›nda devletin ﬂiddetine
dair tek bir kelime yoktur. Sürmekte olan katliamlar›n
durdurulmas›na iliﬂkin bir talep yoktur (ki bu noktada

5) Reformizm yan›l›yor, ayd›nlar yan›l›yor: Oligarﬂinin y›llard›r savunageldi¤i “silahl› savaﬂ”
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oldu¤u için demokrasinin gerçekleﬂmedi¤i” iddias›,
gerçe¤in yüzseksen derece tersyüz edilmesidir. Silahl›
mücadele, her yerde demokrasi olmad›¤› için hayat bulmuﬂtur. “Bölgede” silahl› mücadele yokken demokrasi
mi vard›? Ayd›nlar›n, sol, sosyalist oldu¤unu iddia eden
DKÖ ve parti yöneticilerinin bu ç›plak gerçe¤i terzyüz
eden basit demagojiye ortak olmalar› trajik ve vahimdir.
Reformizm yan›l›yor, ayd›nlar yan›l›yor; e¤er silahl›
çat›ﬂmalar son bulursa, daha özgür koﬂullarda “demokratik mücadele” verebileceklerini san›yorlar, reformizm, öyle olmayaca¤› defalarca görülmüﬂ olmas›na
karﬂ›n, devrimcilerin, silahl› mücadele ve örgütlenmelerin tasfiye edildi¤i koﬂullarda meydan›n kendisine kalaca¤› yan›lg›s›n› ›srarla sürdürüyor. Oligarﬂi tasfiye politikas›n›n hiçbir aﬂamas›nda durmayacak, s›ras›yla, tüm
muhalif güçleri yoketmek isteyecektir.
ÖDP’nin gazetesi Birgün, aç›klaman›n yap›lmas›ndan bir gün önce, aç›klaman›n yap›laca¤›n› “ayd›nlardan çift tarafl› ça¤r›” baﬂl›¤›yla duyurdu. (15 Haziran
2005)
Oysa ki aç›klaman›n alg›lanmas› böyle olmam›ﬂt›r.
140 imzal› aç›klama, Hürriyet’te “PKK’ya ‘sus’ ça¤r›-

“Gerçeklerden
uzaklaﬂmak”
Ayd›nlara,
reformizme
“PKK’nin silahl› eylemlere derhal
ve önkoﬂulsuz olarak son verme”
ça¤r›s› yapma cüretini veren veya
buna zemin haz›rlayan etkenlerden
biri de hiç kuﬂku yok ki, bizzat
PKK’nin tutars›z, karars›z, birbirine yads›yan çeliﬂkili politikalar›d›r.
Silahl› mücadele deyip bunu sadece
bir “koz”a indirgeyen, Türkiyelileﬂme deyip bunu yapamayan, emperyalist, sömürücü her güçten medet
uman taktikler böyle bir ça¤r›ya da
zemin haz›rlam›ﬂt›r. Tutars›zl›k ve
pragmatizm o boyuttad›r ki, bu
ça¤r›y› bile “olumlu” bulan aç›klamalar yap›lmaktad›r.
Gerçekçi olmayan politikalar,
gerçek olmayan bir dünya ve Türkiye tahlili üzerinde daha ne kadar
durulabilir? Bu ça¤r›n›n yap›ld›¤›
günlerde KONGRA-GEL Yürütme
Konseyi Baﬂkan› Murat Karay›lan’›n da bir röportaj› yay›nland›.
Bak›n orada neler söyleniyor:
“‹nsan haklar›, hukuk, demokra-

s›” ﬂeklinde baﬂl›k olmuﬂtur. Bildirinin oligarﬂiye verdi¤i mesaj da zaten budur. ÖDP ve Birgün, hiç kuﬂku yok
ki, bu aç›klaman›n oligarﬂi taraf›ndan böyle alg›lanaca¤›n› bilmektedir ve zaten amaç da budur.
S›n›flar mücadelesinde hiçbir siyasi güç, “iki taraf”›n da d›ﬂ›nda de¤ildir, olamaz. Ölüm orucunda oldu¤u gibi “biz devlete de örgüte de karﬂ›y›z” aç›klamalar›
veya Kürt sorununda “devlet de, PKK de...” diye baﬂlayan cümleler, reformizmin düzen cephesinde yeral›ﬂ›n›
perdelemesinden baﬂka bir anlam taﬂ›mazlar.

6) Haklar›n boyun e¤erek, direnme hakk›ndan vazgeçerek kazan›ld›¤› görülmemiﬂtir: Oligarﬂinin sözcülerinden Ertu¤rul Özkök, sözkonusu bildiriyi ﬂöyle de¤erlendirdi:
“Dün baz› ayd›nlar›n yazd›¤› yaz›y› okuyunca... kendi kendime ﬂunu sordum. Acaba baz› ayd›nlar bu otomatik devlet düﬂmanl›¤›ndan vaz m› geçiyor? Mesela
bildirideki Orhan Pamuk imzas› çok hoﬂuma gitti.” (15
Haziran, Hürriyet)
Ertu¤rul Özkök’ün zevkten dört köﬂe olarak yazd›¤›
yaz›, bu aç›klamaya imza atanlar› bir kez daha düﬂün-

si, özgürlükler geliﬂiyor, Türkiye de
bu dünya içinde yerald›¤›na göre
Türkiye'de de bunlar geliﬂecektir.”
“Biz ABD müdahalesiyle birlikte... Saddam diktatörlü¤ünün y›k›lmas›n›, onun yerine federal demokratik bir Irak'›n geliﬂtirilmek istenmesini ve federal bir Kürdistan oluﬂumunun geliﬂmesini önemli bir geliﬂme olarak görüyoruz. Bunun Ortado¤u'daki sorunlar›n çözümünde bir model olabilece¤ini de düﬂünüyoruz.”
“A‹HM’in Öcalan hakk›nda verdi¤i yeniden yarg›lama karar›n›...
önemsiyoruz. Uluslararas› güçlerin, eskisi gibi Kürt sorununa inkarc› yaklaﬂmad›¤› görülüyor.”
(12 Haziran 2005, Özgür Politika)
Alt alta koydu¤umuz bu üç tespitin siyasal eleﬂtirisi bir yana, gösterdi¤i bir ﬂey var: Gerçeklerden
uzakl›k!
‹ﬂgaller, yoketme sald›r›lar›, açl›¤›n korkunç boyutlara ulaﬂmas› sürerken, dünyan›n içinde bulundu¤u
konjonktürü “insan haklar›n›n, hukukun, demokrasinin, özgürlüklerin
geliﬂti¤i” bir konjonktür olarak de¤erlendirmek, ABD’nin Irak’a müdahalesinin “Ortado¤u için bir mo44
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del olabilece¤ini” hala savunabilmek ve “emperyalist güçlerin Kürt
sorununda art›k eskisi gibi inkarc›
olmad›¤›n›” söyleyebilmek, ancak
gerçeklerden uzak olmak veya gerçeklerden kaçmakla mümkündür.
“Taktik” yapmak ad›na, gerçekler pervas›zca tersyüz edilmektedir.
A‹HM karar›na bak›p “uluslararas› güçler Kürt sorununa art›k inkarc› yaklaﬂm›yor” deniyor. Oysa
A‹HM karar› tam tersini gösteriyor.
Öcalan’la ilgili “yeniden yarg›lama” karar›, Kürt sorununu yoksayan bir karard›r. A‹HM Kürt sorununun tüm geliﬂim seyrini yoksayarak sadece “usul” aç›s›ndan yeniden yarg›lama karar› vermiﬂtir.
Benmerkezcilik o kadar kökleﬂmiﬂtir ki, dünya halklar›n›n Irak’a
müdahaleyi lanetlemesine ra¤men,
solun, devrimcilerin bu konuda
Kürt milliyetçili¤ine yöneltti¤i
eleﬂtiri ve sorulara ra¤men, hala bu
emperyalist iﬂgalden “model” diye
sözedilebilmektedir.
Art›k görülmek zorundad›r ki,
gerçeklerden kaçarak, taktik ad›na
herﬂeyi mübah görerek, hiçbir sonuç elde edilemez, ancak açmaz ve
çeliﬂkiler daha da derinleﬂir.

dürmelidir. E¤er bir politik ad›m, Özkökler’i bu kadar
sevindiriyorsa, orada sol ad›na, halk ad›na, emek ad›na
davrand›¤›n› iddia edenlerin durup düﬂünmesi gerekir.
Gerçek ﬂudur ki; ülkemizin ayd›nlar›, Ertu¤rul Özkökler’in, Taha Akyollar’›n y›llard›r tekrar tekrar yazd›klar› noktaya gelmiﬂlerdir. Ayd›n olma ad›na tam bir
ferasetsizlik sözkonusudur. E¤er do¤ru olan bu idiyse,
bunu daha önce yapmal›yd›n›z. Dönüp dolaﬂ›p Özkökler’in, Akyollar’›n dedi¤ine gelmekte, bir öngörü, bir
ayd›n olma misyonu, bir öncülük yoktur. E¤er bir öncülük varsa, bu Özkökler’in, Akyollar’›n öncülü¤üdür.
Bu aç›klama, emperyalizmin ve oligarﬂinin dayatmalar›na boyun e¤ildi¤inin aç›klamas›d›r. Bu ülkede
mücadele eden herkes, oligarﬂinin “devlet teröristle
pazarl›k yapmaz”, “devlet direniﬂ yap›ld› diye hak vermez” politikas›n› iyi bilir. Bu politika, baﬂbakanlardan
s›radan gardiyana kadar tüm “devlet” mensuplar›n›n
beyin hücrelerine sinmiﬂ bir zihniyettir. Cahil hapishane müdürü, açl›k grevi yapan tutsaklar›n talepleri karﬂ›s›na hep ayn› söylemle ç›km›ﬂt›r: “Önce açl›k grevini bitirin!” Gecekondu emekçileri direniﬂlerde ayn›
mant›kla karﬂ›laﬂt›lar: “Önce barikatlar› kald›r›n!”
Kürt halk›na dayat›lan da ayn›yd› y›llard›r: “Önce
silahlar› b›rak›n!” “Derhal ve koﬂulsuz silah b›rak›n”
ça¤r›s›, bu dayatmaya boyun e¤en bir ça¤r›d›r.

Destek, Dayan›ﬂma
Nedir? Ne De¤ildir?
11 Haziran’da ‹stanbul Taksim’de E¤itim-Sen’e destek için bir eylem yap›ld›. Haberini sayfalar›m›zda göreceksiniz.
‹TO, D‹SK, KESK, TMMOB, Türk Diﬂ Hekimleri,
TTB, Ça¤daﬂ Sinema Oyuncular›, Derne¤i, Türkiye Yazarlar Sendikas› üyeleri ve ayd›nlardan yaklaﬂ›k 400 kiﬂinin kat›ld›¤› bu eylemde, kitle, eylemi yöneten, inisiyatif koyan DKÖ yöneticilerini ›sl›klad›, sloganlar›yla protesto etti.
Polisin slogans›z yürüyün, flamalar› açmay›n, toplu
de¤il tek tek gidin vb. tüm dayatmalar›n›n kabul edilmesi üzerine emekçiler tepkilerini ﬂu tür sözlerle dile getirdi:
- E¤itim-Sen'lilere destek olacaklarsa kapatt›rmayacak ﬂekilde destek olsunlar.
- “E¤itim-Sen Bayra¤› Yukar›, Daha Daha Yukar›”
diye slogan atarken flamalar› nas›l indirebiliriz?
- Kamuoyu yaratmak istiyorsan›z gözalt›ndan korkmay›n. Kamuoyu yarat›lacaksa buradan yarat›l›r.
- Bu iﬂ böyle olmaz, E¤itim-Sen böyle savunulmaz!
Tepkiler birkaç cümleliktir, ama sayfalarca yaz›labilecek bir anlay›ﬂ› da özetlemektedirler.
Bu tarz, ilk defa Taksim’deki bu eylemde karﬂ›m›za
ç›km›yor elbette. Uzun süredir özellikle reformizmin yönetti¤i örgütlere hakim olan tarzd›r. Oligarﬂi sald›r›yor, o
çekiliyor. Burada kararl›, tutarl› bir demokratl›k, hak ve
özgürlük savunuculu¤u yoktur.
Böylesine icazetçi, statükocu ve cüretsiz bir anlay›ﬂ,
riskten, çat›ﬂmadan, bedel ödemekten kaçan bir kültür,
ne kendine sald›r›ld›¤›nda direnebilir, ne de destek ve dayan›ﬂman›n gere¤ini yapabilir.
Bu bak›ﬂ aç›s›yla, legal partiler, kendi yasal haklar›n›
bile savunamay›p binalar›n›n içine kadar çekilmeyi kabul ettiler. Bu bak›ﬂ aç›s›yla “bas›n aç›klamalar›” baﬂl›ca
muhalefet biçimi haline geldi.
Bu bak›ﬂ aç›s›, deste¤in, dayan›ﬂman›n içini öylesine
boﬂaltt› ki, 19 Aral›k öncesinde oldu¤u gibi, iﬂ parti binalar›ndan tutsak yak›nlar›n› kovmaya, binalar›n›n kap›lar›n› faﬂist sald›r› alt›ndaki insanlara kapatmaya kadar
vard›.
“Cepte keklik mi sand›n›z?” veya “karar al›rken bize
mi sordunuz?” sorular› da bu tarz›n bir sonucuydu. Bu
mant›k devam ettirildi¤inde pekala E¤itim-Sen’e “o tüzük maddesini yazarken bize mi sordunuz” denilebilir.
Veya herkesi birlikte mücadeleye ça¤›ran E¤itim-Sen’lilere “direnme karar› al›rken bize mi güvendiniz, bizi cepte keklik mi sand›n›z?” diye sorulabilir.
Bunun sonu yok. Daha do¤rusu sonu var da hay›rl› bir
son de¤il.

7) “Kürt sorunu”nun sözünü bile edemeyenler, Kürt halk›n›n ulusal taleplerini
kararl›l›kla savunamayanlar, demokrasi
mücadelesi veremezler: Aç›klamadaki reformist
icazetçi, teslimiyetçi mant›k o kadar barizdir ki, böyle
bir aç›klamada Kürt halk›n›n ulusal haklar›, Kürt sorununun çözümü, kelime olarak dahi an›lmam›ﬂt›r. Bildiriyi okuyan san›r ki, bu “çat›ﬂma ortam›” hiçbir sorun yokken, durduk yerde ortaya ç›km›ﬂ. Bildiriyi
okuyan san›r ki, çat›ﬂma, Kürt sorununun sonucu de¤ildir, as›l sorun “çat›ﬂma”d›r. “Çat›ﬂma” bitince de
sorun bitmiﬂ olacakt›r. Deniyor ki, silah› b›rak, sorunun çözümü de oligarﬂiye havale; art›k onlar›n can› ne
zaman; nas›l çözmek isterse, ona raz› ol.
Halka karﬂ› sorumluluk duyan, “Kürt sorunu”nun
çözümünü isteyen, demokrasiden yana olan ayd›nlar,
siyasetçiler, bu aç›klamadan imzas›n› çekmelidirler.
Silahl› mücadeleyi benimsemiyor olabilirler, fakat
silaha yer vermeyen bir çözümü savunman›n, demokrasi mücadelesini sürdürmenin yolu da bu de¤ildir.
Bar›ﬂç›l mücadeleyi savunmak, emperyalizmle ayn›
a¤›zdan konuﬂmaktan, direnenleri kendini la¤vetmeye
ça¤›rmaktan, direnme hakk›n› yads›maktan geçmez.
Ayd›n olmak, demokrat olmak, “iki tarafa” eﬂit mesafede olmak de¤ildir; sömürenin, zulmedenin, ,ulusal, sosyal haklar› gasbedenin dimdik karﬂ›s›nda olmakt›r.
45
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direniﬂçilerden...
“Halklar›m›z›n gelecek umudu
karart›lmas›n diye ölüm orucunday›m”
(...)
Neden ölüm orucuna baﬂlad›m?
Ben ony›llard›r bu ülkede ve bu
ülkenin hapishanelerinde yaﬂanan
zulme birebir tan›k oldum, yaﬂad›m.
5 y›ld›r da baﬂta biz devrimci tutsaklar olmak üzere, halk›n her kesimine yönelik koyu bir tecrit uygulanmakta. Tecrit hücrelerinde
yokedilmeye, kiﬂiliksiz, kimliksiz,
düﬂünmeyen birer insan müsvetteleri haline getirilmeye çal›ﬂ›l›yoruz. 5
y›ld›r yaﬂad›¤›m›z tecriti parçalamak için 118 (Faruk Kad›o¤lu’nun
ﬂehit düﬂmesinden önce yaz›lm›ﬂt›r
- BN) tabut ç›kt› hapishanelerinden.
Süren direniﬂimiz emperyalizmin
ve iﬂbirlikçisi oligarﬂinin teslim alma politikas› önünde barikat oldu.
‘AB’ye uyum’ ad› alt›nda haz›rlanan yeni yasalar› siz de takip ediyorsunuz. Baﬂta TCK olmak üzere,
CMUK, C‹K ile 5 y›ld›r yaﬂad›¤›m›z tecrit daha da a¤›rlaﬂt›r›l›p yasal hale getiriliyor. Hücrelerde y›llara yay›lan iﬂkenceli ölüm dayat›l›-

‹rlanda’dan

direniﬂçilere...
Sevgili Fatma,
UTMP’nin mektubunu henüz
ald›m. UTMP ayn› zamanda sizin
haz›rlad›¤›n›z Masala Dergisi’ni de
gönderdi. Bu dergi beni derinden
etkiledi. Size yaklaﬂ›mlar› öylesine
aﬂa¤›lay›c› ve insanl›k d›ﬂ› ki, bir
‹rlandal› tutsak olarak bende öfke
yaratt›. Çünkü siz bayan ve erkek
tutsaklar bizim yetmiﬂli ve seksenli
y›llarda yaﬂad›klar›m›z› yaﬂamak
zorunda kal›yorsunuz.
‹rlanda’da, bize suçlu muamelesi yapmamalar› için, açl›k grevinde
hayat›n› kaybeden yi¤it 10 ‹rlanda-

yor. Nazi uygulamalar›yla halk›n
her kesimi teslim al›nmak isteniyor.
Ben de, benden önceki 118 insan
gibi “devrimcileri, halk› teslim alamazs›n›z” diyorum. Emperyalist tekellerin kar› u¤runa halklar›m›za
dayat›lan yoksullu¤a, sefalete, vatan›n emperyalizmin (ABD’nin,
AB’nin) askeri üssü haline getirilmesine karﬂ› ç›k›yorum. ‹nsanlar›m›z yüzlerle tren “kazalar›nda” katledilmesin, maden göçüklerinde,
emeklilerimiz maaﬂ kuyruklar›nda
ölmesin, çocuklar›m›z hastanelerde
rehin kalmas›n, gençlerimiz geleceksiz b›rak›lmas›n, uyuﬂturucu bata¤›nda yokolmas›nlar diyorum. ‹nsanlar›m›z dilencileﬂtirilmesin, çöpten yiyecek toplamas›n istiyorum.
Halk›m› ve vatan›m› çok seviyorum. Ve bu yüzden tutsak edildim.
Halk›m zulüm görmesin, insan›n insana kullu¤u bitsin istedi¤im için
buraday›m.
Ba¤›ms›z, sosyalist bir ülke istedi¤im için ve bir gün mutlaka böyle

l›’y› duydun mu hiç? Bobby Sands
bu cesur yüreklerden biriydi ve
onun efsanesi bizim ülkemizde daha uzun süre unutulmayacakt›r.
Fatma, buradaki son protesto
2003’ün yaz aylar›nda gerçekleﬂti.
Ben ve 20 yoldaﬂ›m buradaki ﬂartlar› protesto ettik. Bizi böldüler ve
düﬂmanlar›m›z›n ve adli tutsaklar›n
yan›na koydular. Birço¤umuz düﬂmanlar›m›z taraf›ndan sald›r›ya u¤rad›k ve yaraland›k. Kendi ko¤uﬂumuzda kalmak istiyorduk. ‹ngiliz
hükümeti taleplerimizi kabul ederek, taviz vermek istemedi. E¤er
‘kirli protestoyla’ amac›m›za ulaﬂamazsak, ölüm orucuna baﬂlama karar› ald›k. Tam ölüm orucuna baﬂlamak üzereyken... Düﬂman ko¤uﬂla46
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bir ülke
kurulaca¤ › n a
inand›¤›m için
burada
hücrelerdeyim.
Ve düﬂüncelerimizle, insan onuruna
yak›ﬂ›r bir yaﬂam istedi¤im için buraday›m. Ve tecrit hücrelerinde düﬂüncelerimden vazgeçmem, insanl›¤›mdan vazgeçmem dayat›l›yor.
Ben yokluklar yoksulluklar içinde, ama “Ulaﬂ’a a¤›t” dinleyerek,
Mahirler’in, Denizler’in türküleriyle büyüdüm. Halk›m›z›n umuduydu
onlar. Pir Sultanlar’›n deyiﬂleriyle,
‹mam Hüseyinler’in Kerbela’da
“biz hakk›m›z olan› istiyoruz, biat
etmeyece¤iz” sözleriyle büyüdüm.
Ben de hakk›m olan›, onurlu bir yaﬂam›, halklar›m›z›n adil, sömürüsüz
bir ülkede yaﬂamas›n› istiyorum. Ve
tecritte düﬂüncelerimizden, devrimci kimli¤imden vazgeçmem dayatmas›n› kabul etmedi¤im için, halklar›m›z›n gelecek umudu karart›lmas›n diye ölüm orucunday›m.
24 May›s 2005
Fatma Koyup›nar

r›m›zda kalmam›za onay verdi.
Ama koﬂullar›m›z gene de mükemmel de¤il. Bizi ‘A’ tutsaklar›,
yani ‘yüksek riskli tutsak’ olarak tan›ml›yorlar. Ve yanl›zca çok kontrollü havaland›rmaya ç›kabiliyoruz.
...
Taleplerinizin kabul edilmesini
diliyorum. Fatma, seni her iki ‹rlanda da destekliyorlar. Seni ve yoldaﬂlar›n› kucakl›yorum. DHKPC’ye zafer! Kendine iyi bak ve lütfen yak›nda yaz, Fatma.
‹rlanda’daki Cumhuriyetçi Hareketi DHKP-C devrimci hareketiyle dayan›ﬂma içinde!
John James Cornolly
Maghaberry Cezaevi / K. ‹rlanda

direniﬂçilerden...
“Devrimcilik büyük bir onurdur”
(...)
Zulmün en koyusunun yaﬂand›¤›
bir ülkede devrimci olmak, devrim
idealini taﬂ›mak büyük bir onurdur.
Bu onuru koruyabilmek, ölüm dahil
her türlü bedeli de göze almay› gerektiriyor. Hem bedel ödemekten
kaçmak, hem de bu onuru taﬂ›mak,
eﬂyan›n tabiat›na da ayk›r›d›r. Bugün, tecritle dayat›lan ‘ya düﬂünce
de¤iﬂikli¤i ya ölüm’ ikilemi karﬂ›s›nda, onurumu korumay› seçerek,
özgür irademle bedenimi ölüme yat›rd›m. Tecrit politikas›na son verilip, siyasi kimli¤imiz, düﬂüncelerimizle yaﬂama hakk›m›z kabul edilmedikçe asla vazgeçmeyece¤im.
Bu düﬂüncemi umudumu kuﬂand›¤›m gün hem Adalet Bakanl›¤›’na
verdi¤im dilekçemde, hem de tutuldu¤um hücreden herkese ilan ettim.
O gün coﬂkulu ve huzurluydum...
Hay›r yaln›z de¤ildim. Tecrite karﬂ›
yaﬂamlar›n› seve seve feda eden Fidan, Ahmet, Cengiz, Ali, Erol, Yusuf, Hüseyin, Bekir, Sevgi Abla ve
tüm canlar›m›z yan›mdayd›... Y›llard›r tecrit alt›nda fiziken yüzlerini
göremedi¤im, seslerini duyamad›¤›m tüm yoldaﬂlar›mlayd›m... Abdi
‹pekçi’de yaﬂl› bedenlerini her türlü
zorlu¤a karﬂ› siper ederek bizleri sahiplenen analar›m›z›n, babalar›m›z›n, kardeﬂlerimizin, TAYAD’l› Ailelerimiz’in varl›¤›n› hücrelerimde
hissettim...
O gün ﬂunlar› söyledim:
“Dünyan›n yak›n tarihinin en

Amerika’dan

direniﬂçilere...
Sevgili yoldaﬂlar›m Fatma,
Serdar ve Faruk;
Ben ABD'den Siyahi Kurtuluﬂ
Ordusu’ndan savaﬂ esiriyim. Sizin
F tipi hapishanelere karﬂ› ölüm orucunda oldu¤unuzu ö¤rendim. Ve
118 kiﬂinin ölümünü...
Ben size yürüdü¤ünüz yolda en

uzun, en çetin ve en görkemli direniﬂi olan Büyük Direniﬂimizde, bugün, 118 kahraman›m›z›n onurla taﬂ›d›¤› bayra¤›m›z› devralan 12. Ekibimiz’i ilan etmenin onuru ve gururunu yaﬂ›yoruz.
Direniﬂimize baﬂlarken, emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin Anadolu
topraklar›ndan devrimi ve devrimcili¤i tasfiye sald›r›lar›na asla boyun e¤meyece¤imizi, teslim olmayaca¤›m›z›, ‘ya zafer ya ölüm’ kararl›l›¤›yla ilan etmiﬂ, ölüme yat›rd›¤›m›z bedenlerimizle barikat kurmuﬂtuk. O günden bugüne zulmün
tüm sald›r›lar›n› 118 kahraman›m›z›n hücre hücre eriyen ve ateﬂ topuna dönüﬂen bedenleriyle püskürttük. Önümüze ç›kard›¤› tüm engelleri birer birer ezdik, yak›p kavurduk... Da¤ gibi y›¤›lan cesetlerimiz
alt›nda ezilen zulmün sahipleri, direniﬂimizi k›ramaman›n, bizi teslim
alamaman›n acizli¤iyle daha da pervas›zlaﬂt›. Ve bugün, bizim susturulamayan, bo¤ulamayan sesimiz ailelerimize; polisi, sivil faﬂist güruhuyla sald›rarak aczini gizlemeye,
sesimizi bo¤maya çal›ﬂ›yorlar.
Bu nedenle; 12. Ekibimiz, 5 y›ld›r herkese ve her ﬂeye ra¤men kesintisiz sürdürdü¤ümüz direniﬂimizin kararl›l›¤›n›n, devrime ve sosyalizme olan sars›lmaz inanc›m›z›n
bir kez daha ilan› oldu¤u gibi, bu
sald›r›lara da verdi¤imiz cevapt›r.
Bunun için ad›m›z Fidan Kalﬂen.
12. Ekibimiz’le ilan ediyoruz ki;
içten dayan›ﬂmam› belirtiyorum ve
amaçlar›n›z›n gerçekleﬂece¤inizi
ümit ediyorum.
Hepimiz ayn› amaca ulaﬂmaya
çal›ﬂ›yoruz: Halk olarak özgürce,
B‹Z‹M istedi¤imiz gibi yaﬂayabilmek için, ﬂu anda tüm dünyay› ezen
›rkç›, emperyalist bir gücün istedi¤i
gibi de¤il. Ben bizim buradaki ve
yurtd›ﬂ›ndaki mücadelelerin bir gün
iç içe geçti¤i günleri dört gözle
47
19 Haziran 2005 / 05

ne yaparsan›z yap›n, K›z›ldere’den bugüne 35
y›ld›r kan›m›zla sulad›¤›m›z, dört bir yan›n›
mezar taﬂlar›m›zla donatt›¤›m›z Anadolu topraklar›ndan umudu sökemez, bitiremezsiniz!
Biz varoldukça umut
yaﬂayacak, biz öldükçe
zafer yak›nlaﬂacak. Ve
ödedi¤imiz bedellerin
hesab› mutlaka sorulacak. Anadolu’nun her bir kar›ﬂ topra¤›nda ba¤›ms›zl›¤›n ve özgürlü¤ün bayra¤›
dalgalanacak.
‹ﬂte bugün, 12. Ekip üyesi olarak, Sabo’nun Çiftehavuzlar’da dalgaland›rd›¤›, canlar›m›z›n kan›yla
k›z›llaﬂan, y›ld›z› gelecek düﬂümüzün simgesi k›z›l y›ld›zl› onurumuzu aln›ma takarken; bu bilinç ve
inançla, böylesi onurlu bir görevi
omuzlaman›n mutlulu¤u ve huzuruyla yürüyorum. Yolum, kahramanlar›m›z›n yoludur... Hedefim,
mutlaka menzile varmakt›r...
Bu u¤urda menzile varmak, bir
devrimci için en büyük onurdur. Bu
onura eriﬂme ﬂans›na lay›k görüldü¤üm için teﬂekkür ediyorum. Bu
duygularla; kahramanlar›m›z›n an›lar› önünde bir kez daha sayg›yla
e¤iliyor; büyük ailemi olanca coﬂkum ve ba¤l›l›¤›mla selaml›yorum.
Selam olsun; Yolumda meﬂale
olan kahramanlara!
Selam olsun; Umuda!
Selam olsun; Baﬂkomutan›m›za!
25 May›s 2005
Serdar Demirel
bekliyorum.
Biliyorum ki, siz hangi mücadelenin en iyisi oldu¤unu ve amaçlara
ulaﬂmak için hangi yöntemlerin en
iyisi oldu¤unu çok iyi bilirsiniz. Ve
size ölüm orucunda en derin dayan›ﬂmam› iletiyorum. Sevgiyle ve
direniﬂle...
Sundicata Acoli
Allenwood Federal Penitentiary
U.S.A

kültür
Gazi sokaklar›nda tiyatro
Düzenin yozlaﬂt›rma politikalar›na karﬂ›
ç›kmak, sadece protesto eylemleri ya da toplant›lar yapmak de¤ildir elbette. Çok boyutlu bir mücadeledir bu.
Düzene alternatif bir
kültürün yarat›lmas›,
bu do¤rultudaki faali-

yetler de, bu mücadelenin önemli bir
parças›d›r.
Bir süredir ‘Gazi Halk›nd›r Yozlaﬂmaya ‹zin Vermeyelim’ kampanyas› düzenleyen Gazi Temel Haklar,
bu yaklaﬂ›mla çeﬂitli kültürel etkinlikler de gerçekleﬂtiriyor. Bunlardan
biri de sokak tiyatrosu.
Dernek bünyesinde kurulan tiyatro grubu, 9 Haziran günü Gazi so-

Avusturya ve Duisburg’da Halk Sofras› Piknikleri

‘Konserde alkol...’
yalan haberine protesto
ÇGD Akdeniz ﬁube Lokali iﬂletmecisi ve eski Hürriyet muhabiri
ﬁükrü A¤›rman isimli ﬂahs›n yalanlar› kullan›larak 5 Haziran tarihli Hürriyet Gazetesi’nde ç›kan, Grup Yorum konserinde alkol al›nd›¤› yönündeki haber, Antalya Temel Haklar taraf›ndan yap›lan bir aç›klamayla yalanland› ve protesto edildi. Hürriyet’in haberi yaparken, kendilerinden
herhangi bir bilgi alma gere¤i duymad›¤›na dikkat çeken Temel Haklar,
derne¤in 29 May›s’ta Antalya Beach
Park Aç›k Hava Tiyatrosu'nda düzenledi¤i konserde böyle bir durumun
yaﬂanmad›¤›n›, konser günü, konser
yerinde alkol tüketiminin kendileri
taraf›ndan durduruldu¤unu belirtti.
Bu konuda yaﬂanan tek örne¤in,
haberin kayna¤› olan ﬁükrü A¤›rman
oldu¤unu ve alkollü bir ﬂekilde konser yerine geldi¤i için konser görevlilerince uzaklaﬂt›r›ld›¤› söylendi.

12 Haziran günü Avusturya’n›n
Ternitz kentinde, Avusturya Anadolu Federasyonu taraf›ndan, geleneksel Halk Sofras› Pikni¤i düzenlendi.
300 kiﬂinin kat›ld›¤› piknik alan›na,
k›z›l bayraklar, “Tecrite Karﬂ› Yaﬂam›n› Feda Edenleri Selaml›yoruz,
Sonuna Sonsuza Sonuncumuza Kadar Direnece¤iz, Ölüm Orucu Sürüyor 119 ﬁehit, Hücre Hapishaneler
‹ﬂkence ‹le Öldürmektir, Avusturya
Anadolu Federasyonu, Kardeﬂlik
Sofras› Pikni¤ine Hoﬂgeldiniz”
pankartlar› as›ld›. Ölüm orucu direniﬂçileri ve ﬂehitlerinin resimlerinin
de sergilendi¤i piknikte, direniﬂ

tutsak çizgiler
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kaklar›ndayd›. Perﬂembe Pazar› giriﬂ
ve ç›k›ﬂ›nda iki kez sergilenen sokak
tiyatrosu, yozlaﬂmaya sessiz kal›nmamas› gerekti¤ini anlat›yordu.
Oyunun sonunda, Naz›m'›n Akrep
Gibisin ﬂiiri okundu ve “Yozlaﬂmaya
‹zin Vermeyelim” slogan› hep birlikte at›ld›.
Oyun öncesi bildirilerle halk›
yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeleye ça¤›ran Temel Haklar üyeleri, 17 Haziran
günü Sultan Dü¤ün Salonu'nda yapacaklar› panele de ça¤r›lar yapt›lar.
üzerine konuﬂmalar yap›ld›, direniﬂçilerin son sözleri ve ﬂiirler okundu.
Yerel sanatç› Kürdo, Coﬂkun ve
Aﬂk›n kardeﬂler, Özcan Türe, Grup
Can Munzur ve federasyon tiyatro
grubu, türküleri ve sergiledikleri
oyunlarla kitleyi coﬂtururken, Avusturya Konsoloslu¤u’nun yaratt›¤›
sorunlar nedeniyle vize alamad›¤›
için gelemeyen Sevinç Eratalay da
telefonla kitleye seslendi.
Ayn› gün Almanya’n›n Duisburg
kentinde de Anadolu Federasyonu’na ba¤l› Anadolu E¤itim Kültür
Merkezi taraf›ndan, Halk Sofras›
Pikni¤i düzenlendi. Piknikte Grup
Umuda Yürüyüﬂ, ‘Alamanya Ac›
Vatan' adl› oyunu sergiledi.

Onlar düﬂmand›r iﬂçi s›n›f›n› anlatanlara,
kavgay› ﬂiirleﬂtiren ozanlar›m›za...
AKP’li Kültür Bakan› Atilla
Koç, alkollü içkilere konulan ÖTV
ile ilgili soruya ﬂu cevab› verdi:
“Bu ülkenin entellektüellerinde
içki içme al›ﬂkanl›¤› kadar okuma
al›ﬂkanl›¤› olsayd›, Orhan Kemal
fakir ölmezdi.”
AKP iktidar›n›n “halk nas›lsa
içkiye yap›lan zamma fazla tepki
göstermez” anlay›ﬂ›ndan hareketle, durmadan TEKEL ürünlerine
zam yapmas› ile, Orhan Kemal’in
içki içmesi aras›nda nas›l bir ba¤
olabilir? Yoktur böyle bir ba¤ elbette, ama Kültür Bakan›’n›n akl›na hemen Orhan Kemal’in gelmesinin anlam› vard›r.
Atilla Koç, sadece gerici bir
kafaya sahip oldu¤u için söylemiyor bunlar›. Ya da mesele içki içip
içmeme meselesi de de¤ildir. O,
düzenin ilerici ayd›nlara bak›ﬂ›n›n
bir özetini veciz bir ﬂekilde sunuyor. Resmi bak›ﬂ aç›s›n› kendine,
“camias›na” özgü bir kabal›k ve
patavats›zl›kta anlat›yor.
Burjuvazi ad›na bu ülkeyi yönetenler, her zaman halk› anlatan,
iﬂçi s›n›f›n›n öykülerini yazan Orhan Kemallerimiz‘e düﬂman olmuﬂlard›r, beyinlerinden asla silin-

mez bu düﬂmanl›k. Her f›rsatta dile getirmekten geri
durmazlar. Bazen, göz
boyamak için Naz›m’dan
ﬂiirler okuduklar›nda da,
Naz›m’a düﬂmand›rlar.
Orhan Kemal kimdir?
Anadolu insan›n›, özellikle iﬂçi s›n›f›n› en iyi anlatan yazarlar›m›zdan biridir.
O’nun romanlar›nda, öykülerinde, burjuvaziyi allay›p
pullama riyakarl›¤›n› göremezsiniz, yokluk, yoksulluk
içinde yaﬂayan emekçilerin
umutlar› ve öfkeleri sinmiﬂtir
sat›rlar›na, s›n›f bilincini iﬂler inceden inceye.
Sayg› duyabilir mi böyle birine,
bu düzenin sahipleri? Elbette
düﬂman olacaklar. Bu bir s›n›f
tavr›d›r. S›n›f›n öyküsünü yazanlara, egemen s›n›f›n temsilcisinin
kustu¤u kindir.
Orhan Kemal’in yoksulluk içinde ölümünü de, Koç gibilerinin
çarp›tmas› mümkün de¤ildir. Düzene biat etmeyen yazarlar›m›z,
sanatç›lar ayn› koﬂullarda yaﬂad›lar hep. Onlar tekellerin sponsorlu¤unda tan›tmad›lar kitaplar›n›.
Onlar burjuva bas›n›n
bir köﬂesine oturup
dolarla beslenmediler,
kalemlerini
patrona
satmad›lar.
Atilla Koçlar böylelerini isterler, onlar›
baﬂtac› eder, beﬂ para
etmez eserlerini kitlelere yayarlar. Çünkü o
eserlerde halka dair
bir ﬂey yoktur, var gibi
görünenler de gerçekte zehir ak›t›yordur.

Naz›m Hikmet Hozat’ta An›ld›

Naz›m Hikmet, 11 Haziran’da, ölümünün
32. y›l›nda Dersim’e ba¤l› Hozat'ta an›ld›. Belediye Dü¤ün Salonu’nda toplanan 300 kiﬂi,
ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm ﬂehitleri
an›s›na sayg› duruﬂunda bulundu. Naz›m Hikmet'in ﬂirlerinin eﬂli¤inde slayt gösterimi yap›lan anmada Grup Hiwda türküler söyledi.

S›n›f kinini gösteren sadece Atilla Koç de¤ildi geçti¤imiz hafta. Hürriyet Yay›n
Yönetmeni Ertu¤rul Özkök, Naz›m’›n Vatan Haini ﬂiiri üzerinde yaﬂanan tart›ﬂmaya, burjuvazinin saflar›n49
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dan müdahil oldu. Özkök, 14 Haziran tarihli yaz›s›nda, Naz›m’›
sevdi¤i yalan›n› söyleyip, Vatan
Haini’nin, kötü bir ﬂiir oldu¤unu
ifade ediyordu. Peki iyi ﬂiirleri
hangisiydi? Sadece aﬂk ﬂiirleri!
Ama asla kavgayla bütünleﬂen bir
aﬂk da olmamal›. Mesela, “seni
seviyorum, kavgam› seviyorum”
olmamal›yd›. Mesele, sanat›n, ﬂiirin örgütlü olmas›, kavgay›, s›n›f›,
emperyalizmi, halklar› anlatmas›.
Herkes unutmal›yd›, gerçek vatan
hainlerini; böylece Özkökler daha
rahat iﬂbirli¤i yaparlard›.
“Amerikan emperyalizminin
yar› sömürgesiyiz, dedi Hikmet”
ya, Özkökler’in ‘bam teli’ buras›.
ﬁimdi, “Naz›m Hikmet Vatan Hainli¤ine Devam Ediyor Hala” manﬂetleri, baﬂka biçimlerde Hürriyet
sayfalar›nda, Özkök’ün köﬂelerinde yaz›l›yor. Özkökler’in düzeni,
dün oldu¤u gibi bugün de, vatan›,
kendi “çiftlikleri, kasalar›, çek defterleri, Amerikan üsleri, Amerikan
donanmas›” olarak gösteriyor. Elbette Özkökler rahats›z olmal›
Ozan’›n kavga ﬂiirlerinden; çünkü
o ﬂiirler bizi, kavgam›z›, zafer için,
hürriyet için dövüﬂmeyi ö¤ütlüyor.
Oysa sanat dedi¤iniz ancak “sanat için” olur ve “aﬂk”tan baﬂka
bir ﬂeye de kar›ﬂmaz!

Çanakkale Katliam Davas› Görüldü

‘Katliamc›lar Cezaland›r›ls›n’
19-22 Aral›k hapishaneler katliam›nda, Çanakkale Hapishanesi’ne
düzenlenen operasyonun mahkemesine 14 Haziran günü devam edildi.
154 tutsak ile 563 “güvenlik görevlisi” hakk›nda aç›lan davan›n duruﬂmas›nda, daha önce oldu¤u gibi,
yine jandarman›n operasyon görüntülerini mahkemeye vermedi¤i anlaﬂ›ld›. Bu durumu dile getiren Av.
Behiç Aﬂç›, operasyonun baﬂtan sona kaydedildi¤inin hapishane görevlilerince de ifade edildi¤ini hat›rlatarak, mahkemeden jandarma

hakk›nda delillerin karart›lmas›yla
ilgili dava açmas› talebinde bulundu. Katliam›n “hukuk” aya¤›n›
oluﬂturan mahkeme bu talebi reddederken, bu kez de telsiz kay›tlar›n›n
istenmesine karar vererek, duruﬂmay› 22 Eylül tarihine erteledi.
Mahkeme ç›k›ﬂ›nda bir bas›n
aç›klamas› yapan TAYAD’l› Aileler
“Çanakkale Katliamc›lar› Cezaland›r›ls›n” pankart› açt›lar. Özgür Ayd›n’›n okudu¤u aç›klamada, katliam
hat›rlat›larak, davada sözde yarg›lanan jandarmalar›n ifade dahi ver-

medikleri belirtildi.

Korkuyorlar!
Katliam görüntülerinin gizlenmesini, as›l görüntüler yerine hapishanenin boﬂ duvarlar›n›n görüldü¤ü
görüntülerin gönderilmesini, katliamc›lar›n korkusu olarak de¤erlendiren Ayd›n, “as›l yarg›lanmas› gerekenler yarg›lanm›yor ve dava zaman aﬂ›m›na u¤rat›lmak isteniyor”
dedi.
Katliam›n F tiplerinde 119
ölümle devam etti¤ini belirten Ayd›n, “katliam› yapanlar F tipi hapishanelerde yaﬂanan ölümlerin de
sorumlusudurlar.” ﬂeklinde konuﬂtu. Aç›klama “Adalet ‹stiyoruz”
sloganlar›yla sona erdi.

Marmara TAYAD'›n 1
Nisan hukuksuzluk
operasyonu kapsam›nda "tedbiren" kapat›lmas› davas›n›n 5. duruﬂmas›, 13 Haziran
günü Beyo¤lu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. “‹stenen evraklar›n gelmemesi” gerekçesiyle
duruﬂma 22 A¤ustos’a
ertelendi.
TAYAD’l›lar mahkeme
ç›k›ﬂ›nda yapt›klar›
aç›klamada
davay›
protesto ederek “TAYAD Kapat›lamaz”
pankart› ve dövizleri
taﬂ›d›lar. “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” yaz›l› önlükler
giyen TAYAD’l›lar
ad›na aç›klamay› yapan Eylül ‹ﬂcan, 14
ayd›r süren davada hukuksuzlu¤a son verilmesini, davan›n derhal
düﬂürülmesini istedi.
Amac›n tecrite karﬂ›
mücadeleyi engellemek oldu¤unu hat›rlatan ‹ﬂcan, “keyfi uygulamalar tecrite karﬂ›
mücadelemizi engelleyemeyecektir” dedi.

‹pek Yücel'in Vasiyeti
14 Haziran 2003 tarihinde Tokat'ta ordu güçleriyle
girdikleri çat›ﬂmada ﬂehit düﬂen DHKC militan› ‹pek
Yücel için, vasiyetine uygun olarak, 14 Haziran günü
k›na gecesi yap›ld›. Vasiyeti vesilesiyle yap›lan anmada
HÖC üyeleri de, ‹pek Yücel’in ailesi ile birlikteydi.

Ölüm Orucu ‘Pazartesi
Gösterileri’nde
Almanya’n›n Duisburg ﬂehrinde, 45 haftad›r, sermayenin sald›r›lar›na karﬂ› sürdürülen Pazartesi Gösterileri’ne her hafta kat›l›m gösteren Anadolu Federasyonu'na ba¤l› Anadolu E¤itim Kültür Merkezi, ölüm orucu ﬂehitlerinin resimlerini taﬂ›d›. Federasyon ad›na bir
konuﬂman›n da yap›ld›¤› eylemde, Faruk Kad›o¤lu ve
ölüm orucu anlat›ld›. Alman Marksist Leninist Partisi
üyesi bir Alman kad›n›n resimler karﬂ›s›nda a¤lad›¤› eylemde,
Hartz-4
Yasas›’n›n iyileﬂtirilmesinin
de¤il,
tamam e n
kald›r›lmas›n›n
gerekti¤i vurguland›.
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