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Halklar›
korkutmak
ve y›ld›rmak
isteyen kim?

Devrimci sanatç›lar
‹dil’in mezar› baﬂ›ndayd›
1996 Ölüm Orucu ﬂehidi Ayçe ‹dil Erkmen,
ölüm y›ldönümünde
‹dil Kültür Merkezi taraf›ndan mezar› baﬂ›nda
an›ld›.
26 Temmuz günü ‹dil'in
mezar›na giden ailesi ve
‹KM çal›ﬂanlar›, mezar›n› karanfillerle süslediler. “Yaﬂam›ﬂ Say›lmaz Zaten Yurdu ‹çin
Ölmesini Bilmeyen”
pankart› ve ‹dil'in resimlerini taﬂ›yan devrimci sanatç›lar, ‹dil’e
hitaben yaz›lm›ﬂ bir
mektubu okudular. Ard›ndan Çanakkale Hapishanesi’nde ‹dil'le
birlikte kalan Veysel
ﬁahin ve Yasemin Karada¤ birer konuﬂma yaparak, ‹dil’i anlatt›lar.
Anmaya, ‘96 Ölüm
Orucu gazisi Ercan ﬁeker de kat›l›rken, Grup
Yorum Mitralyöz ve Bize Ölüm Yok marﬂlar›n›
söyledi.
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4 A¤ustos
10 A¤ustos

4 A¤ustos 2003’te ‹stanbul’da bulundu¤u evde bir kaza
sonucu silah›n ateﬂ almas› sonucu
yaraland› ve hastanede yaﬂam›n›
yitirdi. Devrimci bir liseliydi.

A. Turgut YILMAZ
A¤ustos 1979’da
‹stanbul
Hisarüstü’nde gecekondu y›k›mlar›na karﬂ› direniﬂte jandarma taraf›ndan katledildi.

M. Ali BALO⁄LU

A¤ustos 1977’de
faﬂistler taraf›ndan
katledildi.

Ahmet EREKL‹

A¤ustos 1979’da
ﬂehit düﬂtü

Ömer ERM‹ﬁ

4 A¤ustos 1994’te ‹stanbul Ba¤c›lar’da kuﬂat›ld›klar›
üs’de 6 saat süren direniﬂ sonunda ﬂehit düﬂtüler. Silahl› Devrimci Birlikler üyesiydiler... Mücadeleye DEV-GENÇ saflar›nda
baﬂlad›lar. Ölümü tilililerle karﬂ›layarak, kuﬂatma alt›nda umudun ad›n› duvarlara kanlar›yla yazarak, teslim olun ça¤r›lar›na
“as›l siz halk›n adaletine teslim olun” diyerek ölümsüzleﬂtiler.

Hüseyin ASLAN

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

Okan Y›ld›r›m

● Anadolu Federasyonu

Telefon: 0212 251 94 21

li Dura¤›'ndan cadde boyunca esnaflara
dergimizi tan›tan okurlar›m›z, Pazar Soka¤›'nda önlükler ve megafonlarla sat›ﬂ yapt›lar. Polisin, “gösteri yap›yorsunuz megafonlarla duyuru yapamazs›n›z, bu yapt›¤›n›z yasad›ﬂ›" diyerek önlerini kesmesine
karﬂ› demokratik haklar›n› savunan okurlar›m›z bu keyfili¤i boﬂa ç›kard›lar. Polisin
y›¤›nak yaparak terörize etmeye çal›ﬂmas›
da fayda etmedi ve dergimizin sat›ﬂ› ayn›
ﬂekilde sürdü. 73 derginin sat›ld›¤› bölgede, polisin okurlar›m›z› çembere almas›na
karﬂ›, halktan insanlar›n özellikle dergi almak için gelmesi, en anlaml› cevapt›.

4 A¤ustos 1980’de ‹stanbul
Çeliktepe Sanayi Mahallesi’nde bir
muhbire karﬂ› gerçekleﬂtirilen eylem s›ras›nda elindeki bomban›n
patlamas› sonucu ﬂehit düﬂtü.

● Temel Haklar

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
‹stiklal Cad. Büyükparmakkap› Tel
Sok. No:4 Kat:4/2 Beyo¤lu/‹STANBUL

Dergi ve kitap sat›ﬂ›

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Güner ﬁAR

4 A¤ustos 1993’te
geçirdi¤i kalp
krizi sonucu
aram›zdan
ayr›ld›. ‹stanbul ve Sivas’ta
Ali KAÇAR
devrimci hareketin geliﬂmesi için önemli katk›lar›
olan bir devrim emektar›yd›.

Özlem KILIÇ
5 A¤ustos 1997’de bir görevle
gittikleri Ordu Fatsa Çöteli Köyü yak›nlar›nda oligarﬂinin askeri güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler. Karadeniz Recai Dinçel K›r Silahl› Propaganda Birli¤i’nde görevliydiler. Ali
Haydar Çakmak, Gazi ayaklanmas›Bülent PAK
Ali Haydar ÇAKMAK
n›n genç önderlerinden biri, Bülent
(Sinan)
(Veysel)
Pak, mücadelesi 1974’ten itibaren
devrimci hareketin tarihiyle içiçe geçmiﬂ bir devrim emekçisidir.

Onlara dair...

“Geliﬂinle dernek çal›ﬂmalar› çok
daha canl›, çok daha hareketli olmuﬂtu.
‹ﬂ yapma gönüllülü¤ünle, iﬂi sonuçlanÖzlem
d›rmanla, iﬂi yaparken duydu¤un hazla,
insanlar› iﬂe katmanla, yanl›ﬂlar› düzeltip eksiklikleri tamamlamanla, eleﬂtirmekten kaç›nmayan, içselleﬂtirdi¤in çat›ﬂma kültürüyle, her ﬂeyimizi sahiplenmenle hat›rl›yorum seni.. ‘Bizim’ diyordun, ‘bizim, i¤neden ipli¤e, eksi¤i gedi¤iyle her ﬂey bizim.”
Derne¤e ilk gelen ve oradan en son ç›kanlar›m›zdand›n.
Hiçbir iﬂte ayr›m gözetmez, gözetilmesine izin vermezdin. Erkek
arkadaﬂlar›m›z ﬂakayla kar›ﬂ›k yaka silkmiﬂlerdi, onlara da temizlik yapmalar›n› söyledi¤inde. Ama ›srarl›yd›n.
SHP’nin iktidarda oldu¤u dönemde, insan haklar› müzesi açma giriﬂimleri konusunda Kültür Bakanl›¤› bizden yard›m istedi¤inde görev sana verildi. K›sa bir tereddütten sonra ‘tamam, yapar›m’ dedin. Birkaç toplant›dan sonra müze çal›ﬂmalar›ndan
vazgeçmek zorunda kald›lar. 16-17 Nisan’da katlettikleri Ayﬂe

Fatma B‹LG‹N - 10 A¤ustos
2002’de Büyük Direniﬂin 93. ﬂehidi
olarak ölümsüzleﬂti. 5. Ölüm Orucu Ekibi
direniﬂçisiydi. 20 yaﬂ›nda, bir 8 Mart
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nde devrimci hareketle tan›ﬂan Fatma, iﬂkencelerle, tutsakl›klarla geçen devrimci yaﬂam›nda oligarﬂi karﬂ›s›nda hiç geri
ad›m atmad›. Henüz yeni bir devrimciyken 1996 ölüm orucunda gönüllü oldu.
2000’de yine gönüllüydü. Al›n band›n›
kuﬂand›¤› andan itibaren yaﬂad›¤› bask›lar, 9 gün boyunca süren zorla müdahale iﬂkencesi de onu yolundan döndüremedi.
“Bir davas› vard› onun, haks›zl›klara, eﬂitsizliklere, adaletsizli¤e son verme davas›. Ö¤rendi, inand›, davan›n ad›, devrimdi. Devrim gibi bir dava, yar›m a¤›zla, yalpalayan ad›mlarla
savunulamazd›. O halkt›. Özü
sözü, içi d›ﬂ› birdi. Savunacaksa, sonuna kadar savunacakt›.
Yola ç›kt›ysa, sonuna kadar gi decekti. Dava insan› olmakt›
bu. Fatma dava insan›yd›.”
(Fatma Bilgin’le ilgili yoldaﬂlar›n›n anlat›mlar›ndan)

Gülen’in foto¤raf›n›n müzenin giriﬂine
as›lmas› gerekti¤ini, cezaevlerindeki
bask›lardan dolay› ölüm orucunda ﬂehit
K›l›ç
olmuﬂ insanlar›m›za yer verilmesini,
geçmiﬂte de bugün de hak ihlallerinin
devam etti¤ini ve bunlar›n müzede sergilenmesinin bu konuda
onlar›n samimiyetlerinin ölçüsü olaca¤›n› savunmuﬂtun. Geçmiﬂi
yarg›lay›p mahkum eden ama kendisine dokunmay›p demokrasi
havarisi kesilenlerin maskesini düﬂürmüﬂtün ›srarl› tav›rlar›nla.
Ankara Valisi’nin, Kültür Bakanl›¤› yetkilisinin ve ‹HD görevlisinin yan›nda ad›n belki “küçük k›z”d› ama toplant› ç›k›ﬂ›nda arkandan “bu k›z bizi zorlayaca¤a benziyor” dedirtmiﬂtin. Orada
küçük k›z›n kazand›¤› zafer büyüktü.
S›k s›k kurdu¤un devrim düﬂünü gerçekleﬂtiremedin belki
sevgili Özlem. Ama bugün yaratt›¤›n›z de¤erlerle, büyüyen kavgada ö¤retmenlerimiz oldunuz. Yaﬂamda göremedi¤imiz pek
çok yan›n›z ﬂimdi k›lavuzumuz bizim. Ö¤rettiklerinizle, düﬂlerinizi bizler gerçekleﬂtirece¤iz.”

Teröre Kimin
‹htiyac› Var?
Terörü kimin niçin uygulad›¤›nda yan›lmamak için ﬂu soruyu sormak da yetebilir: Sinmiﬂ, korkmuﬂ, y›lm›ﬂ bir halk, kimin iﬂine gelir?
Devrimcilerin teröre ihtiyac› yoktur. Devrimcilerin ç›karlar›, halk›
korkutmakta, sindirmekte de¤il, tersine, halk› cesaretlendirmektedir.
Teröre, sömürüyü, emperyalist sömürgecili¤i sürdürmek
isteyenlerin ihtiyac› vard›r.
erör’ün tarihsel anlam› ve iﬂlevi
konusunda fark› yorumlar olsa
da, bugün terör olgusu daha çok
“halk› sindirmek, korkutmak, y›ld›rmak amac›yla ﬂiddete baﬂvurmak”
anlam›yla tart›ﬂ›l›yor. Terör demagojisi, bu tan›ma yaslan›yor. Biz de
bu tan›m üzerinden ele alaca¤›z
baﬂl›ktaki sorumuzu.

T

orku ve y›lg›nl›k üzerine politika yapan kim? Terör üzerine
söylenenlerin gerçekli¤ini anlamak
için cevaplanmas› gereken ilk soru
budur.

K

ugün yeryüzünün de¤iﬂik bölgelerinde süren ulusal ve sosyal
kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n, direniﬂlerin
oda¤›nda esas olarak emperyalizm
ve halklar aras›ndaki çeliﬂki vard›r.
Bu çeliﬂkinin özündeki çeliﬂki ise,
sermaye ve emek çeliﬂkisinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Çeliﬂkinin iki
ucunda yeralan kesimlerin yani em-

B

İçindekiler

peryalizmle halklar›n, sermayeyle
eme¤in ç›karlar› birbirinin tamamen
z›dd›d›r. Dolay›s›yla dünya çap›nda
sürmekte olan mücadeleleri belirleyen temel olarak iki politika ve bu
iki politikan›n s›n›fsal niteli¤inin
ifadesi olan iki politika tarz› vard›r. Bunlardan birincisi, dünya
halklar›na yoksulluk, adaletsizlik,
eﬂitsizlikten baﬂka bir ﬂey getirmeyen emperyalist politikad›r. Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri, do¤al olarak mevcut düzenin sürmesini
amaçlayan bir politika tarz› uyguluyorlar. Bunun karﬂ›s›nda mevcut
dünya düzenini ve iﬂbirlikçi rejimleri de¤iﬂtirmek isteyen devrimci
politika vard›r. Teröre, ancak birinci tarz politikan›n uygulay›c›lar› ihtiyaç duyar.
erörü kimin niçin uygulad›¤›nda
yan›lmamak için ﬂu soruyu sormak da yetebilir: Sinmiﬂ, korkmuﬂ,
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13

er ﬂey bu kadar yal›nd›r asl›nda. Teröre sömürüyü, emperyalist sömürgecili¤i sürdürmek isteyenlerin ihtiyac› vard›r. Halk› sindiremezlerse, sömüremezler. Teröre
kimin ihtiyaç duydu¤u aç›k oldu¤u
gibi, kimin halk› y›ld›racak, korkutacak, sindirecek yöntemlere baﬂvurdu¤u da aç›kt›r. Hak aramay›,
örgütlenmeyi, düﬂünce özgürlü¤ünü
kullanmay› ceza tehditleriyle engellemeye çal›ﬂanlar, bunun için durmadan bask›, yasak ve cezalar› a¤›rlaﬂt›ran yasalar ç›kartanlar, iﬂkence,
kaybetme, infaz gibi yöntemlere
baﬂvuranlar, emperyalistler ve iﬂbirlikçilerinden baﬂkas› de¤ildir.
emelde ezilen halklar›n hakl› talep ve tepkilerini ifade eden
milliyetçi ve islamc› hareketler, zaman zaman “halka karﬂ›” bir muhteva kazanan eylem çizgileriyle bu

H

Oligarﬂi Gazi katliam›n› yalanla gizlemek
istedi

Teröre kimin ihtiyac› var?

‹ngiliz burjuvazisinin ‘safari’ gelene¤i
ve...

inmiﬂ, y›ld›r›lm›ﬂ bir halk, sadece mevcut düzeni sürdürmek isteyenlerin iﬂine gelir. Dolay›s›yla terör de sadece mevcut sömürüyü sürdürmek isteyenlerin baﬂvurdu¤u bir
araçt›r. Devrimcilerin teröre ihtiyac›
yoktur. Devrimcilerin ç›karlar›, halk› korkutmakta, sindirmekte de¤il,
tersine, halk› cesaretlendirmektedir.
Düzeni de¤iﬂtirmek isteyenlerin politikas›, halk›n gönüllülü¤ü, cüreti
ve fedakarl›¤› üzerine ﬂekillenir. Bu
politikay› korkmayan, y›lmayan,
sinmeyen bir halk uygulayabilir.

S

19

3

10

y›lm›ﬂ bir halk, kimin iﬂine gelir?

netli¤i bulan›klaﬂt›rmakta, bu yan›yla da terör demagojisine uygun
malzeme sunmaktad›rlar. Ancak bu,
terör üzerine söylediklerimizi de¤iﬂtirmemektedir. Emperyalizmin ve
iﬂbirlikçilerinin “terör” olarak adland›rd›klar› sadece “halka karﬂ›”
eylemler de¤ildir; onlar, halk›n mücadelesinin bütününü terör olarak
adland›rmaktad›rlar. Emperyalizme
karﬂ› her direniﬂ, ba¤›ms›zl›k-demokrasi-sosyalizm için yürütülen
ulusal ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar›,
halk düﬂmanlar›na, sömürücülere
yönelik halk›n adaletini gerçekleﬂtiren her eylem, hatta ekonomik-demokratik haklar için bar›ﬂç›l direniﬂler bile, emperyalistler ve iﬂbirlikçileri taraf›ndan “terör” denilerek
mahkum edilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
alk›n ﬂiddeti, terörden hem biçimi, hem muhtevas›yla ayr›l›r.
Halk›n ﬂiddeti, do¤al olarak kendine
zarar vermez, kendine karﬂ› olamaz,
ikincisi, halk›n ﬂiddeti, bask›n›n,
zulmün, sömürünün olmad›¤› adil,
özgür bir düzeni yaratmay› hedefler.
Halklar, dünyan›n hiçbir yerinde
ﬂiddeti tercih etmediler, onlara bu
tercih dayat›lm›ﬂt›r, ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm için öteki yollar
kapat›ld›¤› için ﬂiddet ortaya ç›kmaktad›r. Halklar›n devrimci ﬂiddeti dünyan›n hiçbir yerinde “amaçs›z” olmam›ﬂt›r. Amaç, siyasald›r.
Bu siyasi amaç ise, ülkenin ba¤›ms›zl›¤›, halk›n özgürlü¤ünden baﬂka
bir ﬂey de¤ildir. Halklar›n mücadelesinin “halk› sindirmek, y›ld›rmak,
korkutmak”la suçlanmas›, terör demagojisinin en büyük çeliﬂkisi ve
zay›fl›¤›d›r.

H

alk›n, “halk› y›ld›rmak” için bir
eylemine örnek bulunamaz;
çünkü yeryüzündeki savaﬂ, “halk›n
halkla savaﬂ›” de¤il, egemen s›n›flarla ezilen, sömürülen halk›n savaﬂ›d›r. Halk›, sömürü düzenlerini sürdürmek isteyenler y›ld›rmak istiyor.
Ecevit’in 19 Aral›k katliam›n›n ard›ndan verdi¤i demeci hat›rlay›n;
“herkes devletle baﬂedilemeyece¤ini anlam›ﬂ olmal›d›r”. Devlet terörünün itiraf› vard›r bu sözlerde. 19
Aral›k katliam›, devlet terörünün en
boyutlu ve aleni örneklerinden biri-

H

dir ve devlet kendisine karﬂ› gelen
veya gelmeyi düﬂünen herkesi 19
Aral›k gibi bir terörle y›ld›rmak,
sindirmek istemiﬂtir.
evlet terörünün örneklerini her
gün daha üst boyutlarda görmeye devam ediyoruz. ‹ktidar, devrimci, demokrat güçlere, haklar› ve özgürlükleri için direnenlere “soluk
ald›rmama”y› hedefleyen bir sald›r›
politikas› uyguluyor. Polis hemen
her gün bir baﬂka yerde gözalt› terörü estiriyor, sivil faﬂistler kah orada
kah burada linç giriﬂimlerini tekrarl›yor, yasaklar birbirini izliyor, Terörle Mücadele Yasas›’n› daha da
a¤›rlaﬂt›r›p demokratik mücadele
alan›n› iyice daraltmak için haz›rl›klar yap›yorlar. ‹ﬂkence, infaz, katliam davalar›, “devlet terörünü pekiﬂtirmek” isteyen bir politikayla, iﬂkencecilerin, katliamc›lar›n himayesi davas›na dönüﬂtürülüyor. Sadece
bu davalar›n seyri bile, kimin terörist oldu¤unu, kimin halk› y›ld›rmak, korkutmak istedi¤ini göstermiyor mu? “Direneni, ba¤›ms›zl›k,
demokrasi, sosyalizm için mücadele
edeni katlederim, iﬂkencelerden geçiririm, hücrelerde öldürürüm, ona
göre aya¤›n›z› denk al›n” diyen bir
devlet, TERÖR‹ST tan›m›na tam
uymuyor mu!

D

urmaks›z›n “teröre karﬂ›” olduklar›n› yineleyenler, devletin
bu aç›k tehditkar eylemlerini, infaz,
iﬂkence gibi tüm halka gözda¤› vermeye yönelik ﬂiddetini “terör” olarak adland›rmazlar. Çünkü “teröre
karﬂ› olmak” ad› alt›nda esas karﬂ›
olduklar› ﬂey, halklar›n mücadelesidir. Devlete her türlü “ﬂiddete baﬂvurma hakk›n›” tan›r ve bu ﬂiddet ne
kadar vahﬂi, insanl›k d›ﬂ›, halk düﬂman› olursa olsun, onu “terör” olarak adland›rmazlar. Halk›n mücadelesinin “terör olarak” mahkum edilmesinin ve tersine olarak devlet terörünün “terör olmad›¤›n›n” propagandistli¤i, burjuva medya ve burjuva, küçük-burjuva yazarlarca üstlenilmiﬂtir.

D

u kesim, tüm dünyada terörü
uygulayan emperyalizm ve iﬂbirlikçileri oldu¤unu –baﬂka deyiﬂle

B

4
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en büyük teröristlerin emperyalistler ve faﬂist devletler oldu¤unu– ve
halklar›n ﬂiddetini zorunlu hale getirenin de yine ayn› güçler oldu¤unu
görmek istemezler. Bu kesimlerin
beyni öylesine çarp›klaﬂm›ﬂt›r ki,
halklar›n mücadelesinin, direniﬂlerinin “demokrasiyi engelledi¤ini”,
kimse emperyalizme, oligarﬂiye
karﬂ› mücadele etmezse, iﬂgallere
direnmezse, demokrasinin tesis edilece¤ini vaazederler. Emperyalizmin terör demagojisi, özellikle küçük-burjuva, düzeniçi güçler arac›l›¤›yla daha sinsi bir hale sokulup
empoze edilir. Halk›n ﬂiddetini emperyalist iﬂgallerin, faﬂizmin zorunlu hale getirdi¤i tarihsel gerçe¤ine
s›rtlar›n› dönüp, mesela Irak’ta iﬂgale karﬂ› direniﬂin, ülkemizde faﬂizme karﬂ› silahl› mücadelenin “demokrasinin önünde engel oldu¤unu” söyleyerek, tam da emperyalizmin istedi¤ini söyler, emperyalizmin “terör demagojisine” paralel
görüﬂler ileri sürerler.
emokrasicilik oyununu ve emperyalizmi kavrayamayanlar,
ülkemizde yaﬂanan son geliﬂmelere,
bask›n›n, devlet terörünün t›rmanmas›na bakarak “süreç tersine döndü” diyorlar. Hay›r, tersine dönen
bir süreç yok ortada. AB’ye uyum
yasalar› ç›kar›ld›¤› günlerde de biz
“bask›n›n terörün daha da art›r›laca¤›n›” söylemiyor muyduk? Öyle
söylüyorduk, çünkü, IMF politikalar›n› pervas›zca uygulay›p iﬂçileri,
köylüleri sefalete mahkum eden, ülkemizi tekellerin talan›na açan,
Amerika’n›n askeri üssü haline getiren, yüzbinlerce gecekondulunun
evini y›kma karar› alan, vergileri,
fabrikada sömürü oran›n› daha da
art›rmay› hedefleyen bir iktidar, bu
politikalar› “halk› y›ld›rmadan, sindirmeden” yani teröre baﬂvurmadan
sürdüremezdi. Bunu görmemek için
ya siyaseten kör veya iﬂbirlikçi olmak laz›md›. Aç›k ki, teröre emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin ihtiyac› vard›r. ‹htiyac› olan terörü uyguluyor da zaten. Bizim mücadelemiz
ise, asla terör kategorisine sokulamayacak hakl› ve meﬂru bir mücadeledir.

D

“Terör Yasalar›” Seferberli¤i!
Avrupa’n›n burjuva
demokrasisine
ne oluyor?
Türkiye’nin
‘demokratikleﬂmesi’
rafa m› kald›r›l›yor?

ABD Baﬂkan› George Bush, Londra
sald›r›lar›ndan sonra yapt›¤› konuﬂmada, “bu katillere karﬂ› hücumda kalarak
kendimizi savunaca¤›z. Denizaﬂ›r› bulunduklar› yerlerde onlar› bulaca¤›z ki,
onlarla evimizde de¤il orada savaﬂal›m” diyerek iﬂgal politikas›n› sürdürece¤inin mesaj›n› verdi. 11 Eylül sald›r›lar›n› ekonomik, askeri, siyasi ç›karlar›
için kullanan ve ülkeleri iﬂgal eden
ABD ve ‹ngiltere, bundan sonra da iﬂgallere ve hegamonya savaﬂ›nda “terör”
bahanesine baﬂvuracaklar›n› ﬂimdiden
ilan ediyorlar. Her iﬂgalin ise, adaletsizli¤i, öfkeyi büyüterek emperyalist metropollere yöneldi¤i de aç›k... Ama biz
daha çok “terör” demagojisiyle içte bask›y›, hak ve özgürlük gasb›n› nas›l meﬂrulaﬂt›rmak istediklerine bakaca¤›z.
‹ngiltere’deki sald›r›lar, sadece ‹ngiliz hükümeti ve burjuvazisi için de¤il,
Avrupa’dan Amerika’ya tüm emperyalist ülkeler ve Türkiye oligarﬂisi için yeni “terör yasalar›”, bask› mekanizmalar›, sokak infazlar›, hak ve özgürlüklerin
yokedilmesi için bahane haline getiriliyor. Bu, bir anlamda 11 Eylül sald›r›lar›n›n ard›ndan baﬂlat›lan sürecin devam›
ve özellikle Avrupa aya¤›n›n tamamlanmas› sürecini ifade ediyor. Londra sald›r›lar› için “Avrupa’n›n 11 Eylül’ü”
söylemi, gerçek anlam›n› burada buluyor. 11 Eylül sonras› Amerika’da nas›l
içte bask› yo¤unlaﬂm›ﬂ, d›ﬂa dönük sald›rganl›k artm›ﬂsa, Avrupa burjuvazisi
de ayn› gerici havay› yaratmak istiyor.
“Teröre karﬂ› önlem” ad›na, özelde
göçmenlere, genelde tüm emekçi s›n›flara yönelik yeni bask›lar sadece ‹ngiltere’de de¤il, tüm Avrupa Birli¤i ülkelerinde tart›ﬂ›l›yor, ülkelerin içiﬂleri bakanlar› toplan›p, daha fazla nas›l bask›y› kurumlaﬂt›r›r›z diye hesap yap›yorlar.
Tam bir seferberlik ilan edilmiﬂ durumda; Avrupa’dan Amerika’ya ve elbette
Türkiye gibi iﬂbirlikçi rejimlere uzanan,
“terör yasalar›” ç›karmada somutlanan
ama asla onunla s›n›rl› kalmayan, mevcut tüm bask› araçlar›n›n devreye sokuldu¤u, s›k›laﬂt›r›ld›¤› bir seferberlik bu.
Muhalefeti susturman›n, azg›nlaﬂan sö5
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mürü karﬂ›s›nda yükselecek sesleri k›sman›n yolu buradan geçiyor. Çünkü;
nas›l Bat›’da bu yasalar daha çok yabanc›lara yönelik gibi görülürken tüm
emekçileri vuruyorsa; ülkemizde de
Kürt milliyetçi hareket ve devrimci mücadele hedef gösterilerek ç›kar›lan yasalar, haklar›n› arayan halk›n tüm kesimlerini susturmay› beraberinde getiriyor. Bundan sonra da böyle olacakt›r.
Tüm bu geliﬂmeler kaç›n›lmaz olarak “Avrupa burjuva demokrasisine
ne oldu¤unu, Türkiye’nin demokratikleﬂmesinin rafa m› kald›r›ld›¤›n›”
sorduruyor. Meﬂhur ‘Kopenhag Kriterleri’nde ne varsa, terör yasalar›yla yokediliyor. Bir anlamda burjuva demokrasisine birbiri ard›s›ra terör yasalar›
darbesi iniyor. Bu ‘öze dönüﬂ’ sürecinin
taﬂlar›n›n nas›l döﬂendi¤ine bakal›m.

urjuva demokrasilerine
terör yasalar› darbesi

B

7 Temmuz sonras› ‹ngiliz polisi,
“yetkilerinin art›r›lmamas› durumunda
yeni sald›r›lar›n olaca¤›n›” duyurarak,
t›pk› Türk polisi gibi daha fazla yetki istedi. Polisin istekleri 12 Eylül cuntas›n›
aratm›yordu: 14 gün olan gözalt› süresinin 3 aya ç›kar›lmas›, internet sitelerini
kapatma ve telefon dinleme yetkilerinin
geniﬂletilmesi, kay›tlar›n mahkemede
delil olarak kabul edilmesi, güvenlik
harcamalar› için ek "güvenlik vergisi"
getirilmesi, dünyan›n en çok kamera
bulunan ‹ngiltere sokaklar›na yeni kapal› devre kamera sistemleri için 90
milyon dolarl›k bütçe verilmesi, Londra'ya giriﬂ ç›k›ﬂlar› kontrol için özel bir
‘s›n›r güvenlik timi’nin kurulmas›...
Burjuva demokrasisinin ve silah taﬂ›mamay› “kültürlerinin bir parças›”
olarak lanse eden infazc› ‹ngiliz polisinin istekleriydi bunlar. ‹ngiliz hükümeti
kimini yerine getirirken, kimileri için
haz›rl›klar›n› da sürdürüyor. ‹ngiliz kamuoyunun tepkilerine, mücadelesine
ba¤l› olarak bu ve daha fazlas›n› yaﬂama geçirmeye çal›ﬂacaklard›r. ‹ngiltere,
“terör yasalar›”nda Avrupa’da önde ge-

lir, ‹rlanda kurtuluﬂ mücadelesine
karﬂ› geliﬂtirilen bu yasalar, kimi
zaman A‹HM taraf›ndan bile hukukd›ﬂ› bulunmuﬂtu. ﬁimdi “yetmedi¤i” söylenerek yeni yasalar gündeme getirildi.
Avrupa burjuvazisinin bir yandan iﬂten atmalar, esnek çal›ﬂma ile
sömürüyü yo¤unlaﬂt›r›rken, öte
yandan içte bask›y› art›rma ihtiyac›
vard›r. 11 Eylül ya da Londra sald›r›lar› sadece bahanedir. “Terör yasalar›”n›n as›l hedefi, iç kamuoyunun
susturulmas›d›r. Irkç›, dini motiflerle süslenen emperyalist sald›rganl›k, içte de “güvenli¤imiz için” demagojisini kullanarak, bask› devletini kendi halk›na kabul ettirmeye
çal›ﬂmaktad›r. Yani burjuvazi; o
meﬂhur "özgürlüklerini koruma”
ad›na, halktan özgürlüklerin k›s›lmas›na raz› olmas›n›, “uygar dünyalar›n›n demokratik rejimlerini korumak” ad›na, burjuva demokrasisinin de lime lime edilmesine seslerinin ç›kmamas›n› istiyor. S›k s›k verilen “terör alarmlar›” da temelde
buna hizmet etmektedir. Amerika’da ard› arkas› kesilmeyen alarmlar›, burjuva hukukuna en köklü
darbeleri vuran yasalar›n izledi¤i,
küreselleﬂme karﬂ›tlar›n›n dahi “teröristlikle” suçland›¤› biliniyor.
‹ngiltere hükümetinin, 7 Temmuz sonras› h›zland›rd›¤› “yeni terör yasas›”na göre; “bombalı saldırılar ve benzeri eylemleri ‘övmek’
suç say›lacak, internet sitelerinden
bomba yapımı gibi konularda e¤itim alan kiﬂiler de yargıç karﬂısına
çıkarılabilecek, arama konusunda
polise daha geniﬂ yetkiler tanınacak, yabanc›lara yönelik soruﬂturma aç›lmas› kolaylaﬂt›r›lacak...”
Tony Blair’in, Brezilyal› gencin
infaz› karﬂ›s›nda, polise anlay›ﬂ
gösterilmesini istemesi, ‹ngiliz polisinin “gerek duyulursa yine kafas›ndan vururuz” anlam›ndaki aç›klamalar›, ‹ngiltere vatandaﬂl›¤› için
‹ngilizce bilmeye ek olarak ‘‹ngiltere’de yaﬂam s›nav›’ gibi ›rkç› uygulamalar›n gündeme gelmesi; ‹ngiliz
devletinin önümüzdeki süreçte bask›y› daha da yo¤unlaﬂt›raca¤›n›n

aç›k kan›tlar›d›r. Ayn› ﬂekilde Almanya’dan ‹sviçre’ye uzanan;
birçok Avrupa ülkesinde de benzeri
haz›rl›klar gündemdedir.
Gerçekte burjuva demokrasisi ve
hukuku, sermayenin güvenli¤i üzerine oturur. Gerisi, emekçilerin kazand›klar› haklard›r ve her f›rsatta
geri al›nmaya çal›ﬂ›l›r. Bu yan›yla,
bugün Bat›’n›n içinde bulundu¤u
süreç, kendi özüne dönme sürecidir.

apitalist sistem ‘içeriyi’
zapturapt alt›na al›yor

K

11 Eylül sonras›n›n Amerikas›’na bakmak, Avrupa’n›n da geliﬂtirmek istedi¤i süreci görmek aç›s›ndan ö¤retici olacakt›r. Ayn› s›n›f
temeline dayanan Avrupa, Amerikan emperyalizminin birçok konuda
izleyicisi olmuﬂ, kendi kamuoylar›n›n tepkileri sonucu kimi zaman sürece yayma politikas› izlese de, tüm
bir kapitalist sistem ayn› ayak izlerine basarak yürümüﬂtür.
ABD, “teröre karﬂ› savaﬂ”› emperyalist devletin güç toplamas›nda
bir araca dönüﬂtürürken, içte artan
sosyal talepleri gündemden düﬂürerek, dikkatleri Afganistan, Irak ve
“teröre” odaklamay› baﬂard›. Amerikan tekellerinin devleti, “terör”
demagojisi etraf›nda yeni bir sosyal
düzen tesis etme ve toplumu denetim alt›na alma f›rsat› elde etti. ‹ﬂgalleri eleﬂtirenlerin vatansever olmamakla suçlanmas›, Amerikan yak›n tarihinde görülmedik ﬂekilde
milliyetçili¤in pompalanmas› bu
politikan›n sonucudur. “Terör” bahanesi ile ç›kar›lan yasalar ise, bu
konuda özel bir yer tutmaktad›r. Bir
anlamda McCarthizm çok daha katlanarak gündeme gelmiﬂtir.
Amerikan burjuva demokrasisinin övündü¤ü Haklar Yasas›, 11 Eylül sonras› ç›kar›lan yasalar arac›l›¤›yla büyük darbeler yemiﬂ, hukuksuzluk düzeninin sadece dünyada
de¤il içte de tesisine yönelinmiﬂtir.
Liberaller, demokratlar taraf›ndan
da desteklenen bu düzenlemeler,
hak ve özgürlüklerden “güvenlik”
bahanesiyle vazgeçilmeye haz›r bir
havan›n yarat›lmas›yla mümkün ol6
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du. En bilineni “Patriot” yani “Vatansever” yasas› (Terörizmi Yakalamak ve Engellemek ‹çin Gerekli
Uygun Araçlar› Oluﬂturarak Amerika'y› Birleﬂtirmek ve Güçlendirmek!) ve Yurt Güvenli¤i Yasas› yürürlü¤e girdi¤inde, haklara s›n›rlamalar birbirini izledi. Burjuva hukuku baﬂl› baﬂ›na bir hukuksuzluk
abidesi olan Guantanamo’yu içine
sindirdi. "ﬁüpheliler" burada avukatlar›yla görüﬂmeden tutuldular.
Polis, “ﬂüpheli” gördü¤ü herkesi,
özellikle müslümanlar› keyfi ﬂekilde tutuklad›, kimisi aylarca sorgusuz sualsiz hapsedildi. ‹stihbarat örgütlerinin, kütüphanelerden al›nan
kitap kay›tlar›, kitap sat›ﬂlar›, internet, ö¤renci kay›tlar›na kadar her
alanda izleme yetkileri art›r›ld› ve
halk›n izlenmesi yasal zorunluluk
haline getirildi. Bir anlamda ‘Büyük Birader’ yaﬂama geçiriliyor.
PATRIOT; her türlü iletiﬂim arac›n›n denetlenmesine, ö¤retim üyesi
ve ö¤rencilerin izlenmesine, muhalif yazarlara ve gazetecilere havaalanlar›nda özel muameleler yap›lmas›na, müvekkilleriyle görüﬂen
avukatlar›n görüntülerinin kaydedilip tutuklanmalar›na, göçmenlere
yönelik, hiçbir ﬂeyle suçlanmam›ﬂken parmak izi alma gibi aﬂa¤›lay›c› yapt›r›mlara vb. izin vermektedir.
Örne¤in, Yurt Güvenli¤i Yasas›
tamamen “iç düﬂman” kurgusu ile
haz›rlanm›ﬂt›r. Haluk Gerger, ‘Kan
Tad›’nda, sözkonusu yasay› de¤erlendirdi¤i bölümde, bu yasan›n ancak “kendi yurttaﬂlar›n› düﬂman
gören, bölünme ve y›k›lma paranoyas›nda idrakini yitiren, düﬂmandan
beslenen bir rejimin, ‘ulusal güvenlik devleti’nin yasas› olabilece¤ini”
belirtiyor. Bugün mahkeme karar›
gerekmeksizin, Adalet Bakan›n›n
imzas›yla bir insan›n telefonlar›
dinlenebilir, evine gizlice girilebilir,
özel yaﬂam› izlenebilir.
Bask› yasalar›, burjuva hukukunun geçerli kurallar›n› büyük oranda rafa kald›r›rken, yeni bir hukuk
sistemi yarat›yor. Ne ki, Prof. Alan
Dershovvitz gibi ünlü burjuva hukukçular› art›k “hakim karar›yla iﬂ-

kencenin yap›labilece¤ini” savunuyor ve "‹ﬂkenceyi Düﬂünme Zaman›" üzerine makaleler yay›nl›yorlar.
Büyük medya taraf›ndan baﬂtac›
edilip “de¤erli” düﬂünceleri yayg›nlaﬂt›r›lan bu hukukçular, çok rahat
bir ﬂekilde “ölümcül olmayan iﬂkenceyi tercih ettiklerini” söyleyebiliyorlar. Cenevre anlaﬂmalar›, insan haklar› rafta, burjuva teorisyenler, “dünyan›n her yerinde hükümetler bunu yap›yor. Onlar gizlice
yap›yor, biz aç›kça ve sorumluluk
taﬂ›yan biçimde yapmay› ye¤leriz”
diye teorisini yap›yorlar. ‹ﬂbirlikçi
ülkeler ABD taraf›ndan iﬂkence yap›lacak mekanlar olarak kullan›l›yor. Burjuva devletlerin D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤› yetkilileri, son sekiz y›lda
120 bin muhalifini iﬂkence ve katliam politikalar›yla yokeden Cezayir’den “terörü denetim alt›nda tutma konusunda ö¤renecekleri çok
ﬂeyin oldu¤unu” söylüyorlar. Adalet Bakanl›¤› emriyle Guantanamo
ve Irak toplama kamplar›nda iﬂkence seanslar› düzenleniyor ve bunlar›n belgelerinin ortaya ç›kmas› dahi
burjuva demokratik sisteminde en
küçük rahats›zl›k yaratm›yor.
Elbette burjuvazi, öte yandan
yoksullara destek programlar›n›
“güvenlik” gerekçesiyle k›smay›,
zenginlerin vergilerinde indirim gibi uygulamalar› da unutmuyordu.

Demokrasi” ihrac›ndan
terör yasas› ihrac›na

“

Emperyalistler yeni terör yasalar› yapar da oligarﬂi durur mu? Ne de
olsa ayn› sömürü sisteminin halkalar› onlar. ABD, AB’de bask›n›n artmas›ndan kim ç›kar elde ediyorsa,
ülkemizde yeni terör yasalar› isteyenler ve haz›rlayanlar da onlarla
ayn› s›n›f›n unsurlar›d›r. Burjuva
medya daha ﬂimdiden “AB Tipi Terör Yasas›”n› selamlad›.
M‹T’e, emniyete, jandarmaya s›n›rs›z dinleme yetkisi veren yasa,
“hukukçu” Sezer taraf›ndan elleri
titremeden an›nda onaylad›. Ama
bu da yetmiyor, yetmez! Oligarﬂi,
varolan kurumlar› yetersiz bulup
yeni “terörle mücadele” kurumlar›-

Ç›kar›lan bütün bask› yasalar›, “terör kanunlar›”, infaz lar, kay›plar, katliamlar, iﬂ kencede ölümler, iﬂkenceler;
halk›n mücadelesini yok ede medi. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’›,
Arap’›, Çerkes’i ile Türkiye
halklar›, oligarﬂinin umut
ba¤lad›¤› yeni yasalar› da
mücadelesiyle parçalamay›
baﬂaracakt›r. Hak ve özgürlüklerimizi kazanabilmenin
baﬂka bir yolu da yoktur.
na ihtiyaç duyuyor. Düﬂünün ki, bu
alanda zaten onlarca kurum halka
karﬂ› örgütlenmiﬂ!
Genelkurmay’›n kurulmas›n› istedi¤i kurumun, MGK’n›n kald›r›lan Toplumla ‹liﬂkiler Baﬂkanl›¤›’n›n (T‹B) yerini dolduraca¤›n›n
belirtilmesi, her ﬂeyi aç›klamaktad›r. T‹B, belgeleriyle ortaya ç›km›ﬂt›r ki, halka karﬂ› savaﬂ›n kurmay
planlama ve koordinasyonunu yapan bir kontrgerilla örgütlenmesidir.
Genelkurmay’›n iste¤iyle yeni
terör yasas› haz›rl›¤› da sürüyor. Ve
elbette yine k›ble Bat›! Hat›rlanaca¤› gibi, Genelkurmay ‹kinci Baﬂkan› Org. ‹lker Baﬂbu¤, halk›n mücadelesine karﬂ› “topyekün savaﬂ›n”
ihtiyaçlar›n› anlatt›¤› toplant›da,
mevcut Terörle Mücadele Kanunu’nun yetmedi¤ini belirterek,
“Batı ülkelerinde olanlar olsun,
yeter” diye ‹ngiltere'yi örnek vermiﬂti. Hükümetin yasan›n haz›rlanmas›na baﬂlamadan ilk iﬂi, AB ülkelerinin, özellikle de ‹ngiltere'nin bu
alandaki düzenlemelerini Türkçe'ye
çevirmek oldu. Türkiye’ye demokrasi ihraç edece¤i beklenen AB,
ﬂimdi terör yasalar›n›, bask›y›, hak
ve özgürlük ihlallerini ihraç ediyor.

ertaraf etme politikas›,
Susurluk politikas›d›r

B

Genelkurmay’›n, “Terörle Mücadele Kanunu yetmiyor, yenilenmeli” ultimatomunun ard›ndan, yeni TMK’da, kald›r›lan 8. maddenin
olup olmayaca¤› tart›ﬂ›l›yor.
‹ktidar›n “AB’ye uyum” ad›na
7
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yapt›¤› bütün düzenlemelerin makyajdan ibaret oldu¤unu her f›rsatta
dile getirmiﬂtik. Gerekti¤inde makyaj silinebilir. Ve sözkonusu olan
“terörle mücadele” demagojisi
olunca, bugün Avrupa’n›n içine girdi¤i süreç de dikkate al›narak, bir
itirazlar›n›n olmayaca¤› aç›kt›r. Ayr›ca sorun, 8. madde sorunu da de¤ildir. Yasan›n özü, ruhu düﬂünce ve
ifade özgürlü¤ünü, muhalefeti “terör” diyerek yoketmeye dayanacak,
hatta TMK’n›n 8. maddenin kald›r›lmas›ndan önceki halinden de daha fazla bask›y› içerecektir.
Geliﬂmelere bakarak “geriye mi
dönüyoruz?” diye soranlar, asl›nda
hiç “ileri” gidilmedi¤ini, “demokratikleﬂme” dediklerinin bir aldatmadan ibaret oldu¤unu görmelidirler.
Meclis tatile girmeden ç›kar›lan
“tek istihbarat merkezi” yasasın›n,
“devlete yönelik tehlikelerin yakın
bir tehdit haline gelmeden bertaraf
edilmesi” amacından sözedilmesi,
oligarﬂinin politikalar› konusunda
ipucu vermektedir. Nas›l bertaraf
edilecek? “Devlete yönelik tehdit”
k›staslar› ne? Tüm bu sorular›n geçmiﬂte cevaplar› mevcuttur. Oligarﬂinin “tehdit” alg›lamas›, muhalif
olan her ﬂeydir. Bu ülkenin yaz›l›
yasalar›n›n asl›nda geçersiz oldu¤unun bir belgesi olan Milli Güvenlik
Siyaset Belgesi’nde bunu aç›kça
görebilirsiniz. “Bertaraf” meselesine gelince; Susurluk’un en kanl›
günleri tam da bu politika üzerine
oturmuﬂ, bertaraf edilmesi gerekenlerin listeleri ölüm mangalar›na verilerek kay›plar, infazlar, faili meçhuller gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Bas›na yans›d›¤› biçimiyle, halen ç›karmak istedikleri yeni Terör
Yasas›, “önleyici güvenlik” kavram› üzerine ﬂekillendirilecekmiﬂ.
Amerikan emperyalizminin iﬂgallerini dayand›rd›¤› “önleyici vuruﬂ”
doktrininden esinlenen oligarﬂinin,
“önleyici güvenlik” ad›na, hak ve
özgürlükleri nas›l yoketme sürecini
iﬂletece¤ini yaﬂayarak görece¤iz.
Oligarﬂinin de yaﬂayarak görece¤i, halk›n bu teröre karﬂ› direniﬂi
olacakt›r.

Emperyalizm ve oligarﬂi terör
demagojisini nas›l kullan›r?
Terör demagojisinin
halk kitleleri ve
küçük-burjuvazi
üzerindeki etkisi

“Terörizm” kavram› ve buna ba¤l›
olarak “teröre karﬂ› savaﬂ”›n halklar›n
direniﬂlerini ezmek için kullan›ld›¤› bilinen bir gerçek. ‹slamc›lar›n yanl›ﬂ eylem çizgisi kavram› güçlendiren bir
destek sunsa da, asla emperyalistlerin
bu kavram› kullan›rken ki düﬂünceleri,
masum insanlar›n zarar görmesi de¤ildir. Onlar sadece, demagojiyi güçlendirdi¤i oranda dillerine dolarlar. Oligarﬂi aç›s›ndan da durum farkl› de¤ildir.
“Terörizm” kavram› ony›llard›r ülkemizde ve dünyada medya arac›l›¤›yla
kitlelere empoze ediliyor. Kavram›n
içeri¤inin nas›l doldurulaca¤›n› ise, her
ülkenin her sürecin ihtiyaçlar› belirliyor. Her ülke, kendisine ait bir terör tan›m› yaparak muhalifini ezme, bask›y›
sistematikleﬂtirme politikas› izliyor.
Düﬂünün ki, ülkeleri bombalarken operasyonlar›na “ﬂok ve dehﬂet” ad›n› verip, “terörizmin halkta korku, panik ve
tedirginlik yaratmay› amaçlad›¤›n›”
söylüyorlar. Bu, kendi hallerinin bir itiraf› de¤ilse, tam bir ikiyüzlülük örne¤i.
ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› belgelerinde terör tan›m›, “devlet d›ﬂ› gruplar ya
da yeralt› örgütleri taraf›ndan, genellikle bir toplumu etkileme niyetiyle gerçekleﬂtirilen ve savaﬂan taraf olmayan
hedeflere yönelik, önceden tasarlanm›ﬂ, siyasi amaçl› ﬂiddet eylemleri”
ﬂeklindedir. Yani, ﬂiddeti devlet kullan›rsa meﬂru, devlet-d›ﬂ› güçler kullan›rsa “terör”... “Devlet terörü” gibi, geniﬂ
bir kesimce de kabul gören bir olguyu
da reddeden bu tan›ma göre; örne¤in,
‹srail’in çocuk katliamlar› dahi terör de¤il. Yine bu tan›ma göre, aç›k savaﬂ d›ﬂ›nda, askeri hedeflere yönelik de olsa,
bütün eylemler terördür, çünkü o askeri
hedef o anda “savaﬂan taraf” de¤ildir.
Bu tan›mdan ç›kan tek sonuç var; ﬂiddeti sadece biz kullan›r›z, bize direnen,
karﬂ›l›k verenler de terörist olur!
Nitekim bugün söylem bunun üzerine oturmuﬂ, en meﬂru kurtuluﬂ mücade8
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lelerine karﬂ› dahi pervas›zca “terör” tan›m› yap›l›r olmuﬂtur. Ezenler, egemenliklerini tesis etmek ve sürdürebilmek
için ﬂiddet kullan›rken; halklar›n buna
karﬂ› ﬂiddet yoluyla direnme ve sömürüyü ortadan kald›rmay› hedefleme
hakk› tarihsel olarak vard›r. “Terörizm”
etraf›nda tart›ﬂt›r›lan tam da bu hakk›n
yokedilmesidir. Örne¤in, Pentagon’un
yapt›rd›¤› bir çal›ﬂmada, “ünlü terörbilimci” Robert Kupperman bu bak›ﬂ›
aç›kça ortaya koyuyor. Kupperman, "siyasal ereklere olanaklar› tümden kullanmadan ulaﬂmak için zor kullan›m› ya
da tehdidini” terörizm olarak tan›mlamaktad›r. Yani egemen sisteme karﬂ›
her türlü baﬂkald›r› terörizmdir. Bu tan›ma göre, silahl› devrimini yapan ülkelerde yaﬂananlar terördü! Örne¤in Nikaragua’da Sandinistler terör yoluyla iktidar olmuﬂlard›. Ama ne hikmetse, emperyalistlerin o gün için terörizm gibi
bir kavrama ihtiyaçlar› olmad›¤›ndan,
Düﬂük Yo¤unluklu Çat›ﬂma demiﬂler ve
kontrgerillay› örgütlemiﬂlerdi. ﬁimdi sihirli kavram gündemde ve karﬂ›s›nda da
kontrgerilla yerine “teröre karﬂ› savaﬂ”
ve bu savaﬂ›n örgütlenmeleri var.
“Terörizm”, Bat›’n›n ve bask› rejimlerinin kendi suçlar›n› gizleme arac›d›r.
Hem kendilerinin uygulad›¤› terörün,
hem de destek verdikleri terörist devletlerin, kurduklar› kontrgerilla örgütlerinin üzerinin örtülmesi, aklanmas› için
böyle bir kavrama ihtiyaçlar› vard›r.
Dün, “komünist tehlike” umacas›yla
geliﬂtirdikleri emperyalist politikalar›,
baﬂka bir “düﬂmanla” gerekçelendirmeleri gerekiyordu. “Clinton, ‘mutlak düﬂman’›n, yani Sovyetler Birli¤i'nin ortadan kald›r›lmas›yla, yeni ve soyut, dolay›s›yla da kullan›labilir bir evrensel
‘düﬂman’ icat etme sorunuyla da karﬂ›
karﬂ›yayd›. Bu, YDD'nin ‘ideolojik çimentosu’, ‘ortak ç›kar altyap›s›’ olacakt›. Bulunan sihirli kavram ‘terörizm’
oldu. Böylece, pazar› kutsayan ideolojik

temele, bir de, ‘teröre karﬂ› mücadele’ ad› alt›nda bir ‘ortak ç›kar’
yan›lsamas› yarat›lm›ﬂ oluyordu.”
(Haluk Gerger, Kan Tad›) Yani, 11
Eylül, emperyalizm için sadece bir
gerekçeydi. Y›llar önce, ‘Baba
Bush’ ve Clinton döneminde, baﬂta
Amerikan kamuoyu olmak üzere,
tüm dünyada bu alt yap› oluﬂturulmaya çal›ﬂ›ld›. Emperyalist medyada sürekli bir “terör tehlikesi” kavram› bu amaçla iﬂlendi.

avram›n halk kitleleri
üzerindeki etkileri

K

Kuﬂkusuz bir egemenlik arac›
“terörizm” kavram›. Ama bunun
halk kitleleri taraf›ndan oldu¤u biçimiyle alg›lanamad›¤› da bir gerçek.
Bugün “terörizm” etraf›ndan ﬂekillendirilen yayg›n bir bilinç çarp›tmas› ve yalan kampanyas› var.
Amerikan emperyalizminden
sonra kavram› en pervas›z ﬂekilde
ve her koﬂulda kullanan oligarﬂi, en
baﬂta halkta, meﬂru ﬂiddete karﬂ›
tepki yaratmay› hedeflemektedir.
Bunda belli ad›mlar atsa da, amac›na tam ulaﬂt›¤› söylenemez.
Ama, özelde küçük-burjuva kesimde, reformist cephede, daha fazla etki yaratm›ﬂt›r. Tarihsel ve s›n›fsal gerçekleri alt üst eden “her türlü ﬂiddet karﬂ›tl›¤›n›n” kendisine
ayd›n, ilerici diyenlerce daha s›k dile getirilmesi, bu konuda katettikleri yolu göstermektedir. En az›ndan
bu kesimler üzerinde ciddi bir bask›
yarat›lm›ﬂt›r. Öyle bir bask› ki, aleni infazlar›n karﬂ›s›nda dahi tav›r almaktan kaç›larak asgari demokratl›¤›n gere¤inden dahi feragat edilmektedir. Örne¤in, Kürt halk›na yönelik bask›lara karﬂ› yükselen bir
ses hemen vatan haini damgas›n›
yerken, tecriti eleﬂtirenler “terör örgütüne destek” suçlamas›ndan mahkeme önüne ç›kar›labilmektedir. Ve
bu kesimlerin bedel ödeme noktas›ndaki tereddütü, ürkek, korkak yap›lar›, “terörizm” terörünün sonuç
almas›n› beraberinde getirmektedir.
Oligarﬂinin düzene yönelik her
türlü eleﬂtiriyi “terör” ya da “teröre
destek” olarak adland›r›p sald›rma-

s›, biçimi ne olursa olsun muhalifli¤i yoketmek içindir. Bunun karﬂ›s›nda ya sinip geri çekilinecek ya da
“evet muhalif olmak teröristlikse,
politikalar›n›z› eleﬂtirmek teröre
destekse, öyleyiz” denilerek, demagoji boﬂa ç›kar›lacakt›r. Küçük-burjuva, reformist kesimin birinci yolu
daha s›k tercih etti¤i maalesef bilinen bir gerçektir.
Küçük-burjuvazinin beyninde
emperyalist propagandan›n ne denli
nüfuz etti¤inin çarp›c› bir örne¤i
Afganistan iﬂgalidir. Küçük-burjuva
ayd›nlar, 11 Eylül’le birlikte yo¤unlaﬂt›r›lan terörizm demagojisine teslim oldular ve ayd›n olman›n en temel sorumluluklar›ndan biri olarak,
iﬂgale karﬂ› net tav›r alamad›lar. Bir
emperyalist iﬂgalin karﬂ›s›na “teröre de savaﬂa da karﬂ›y›z” gibi bir
söylemle ç›kan, bilinci çarp›t›lm›ﬂ
ve bask› alt›na al›nm›ﬂ bu kesimler,
emperyalizmin “terör” kavram›n›
kullanmaktan da çekinmediler. Bu
arada emperyalizmi eleﬂtiriyor olmalar›n›n, içine düﬂtükleri bu durum karﬂ›s›nda hiçbir hükmü yoktu.
Halk kitlelerinin beyninde, muhalif olman›n terörist olmakla özdeﬂleﬂtirilmesi, düzenin bekaas› aç›s›ndan bilinçli olarak uygulanan, siyasi ve ekonomik boyutlar› olan bir
politikan›n sonucudur. Böylece,
halk örgütlenmekten, soka¤a ç›kmaktan, hakk›n› aramaktan, sömürüye direnmekten “terörist olmamak için” kaçar hale getirilmek istenmekte ve korkutulmaktad›r.
Ony›llard›r medya arac›l›¤›yla
empoze ediliyor “terör” kavram›.
S›radan görünen “trafik terörü”,
“kapkaç terörü” gibi nitelemeler bu
psikolojik savaﬂ›n destekleyici unsurlar› olarak görülmelidir.
Öyle ki, bugün egemen s›n›flar
ve onlar›n medyas› bu konuda elde
ettikleri baﬂar›ya güvenerek yani
halklar›n bilincinde yaratt›klar› çarp›tmaya dayanarak, s›radan demokratik eylemlere de “terör” diyebilmektedirler. Halkta yaratt›¤› etkiyi,
örne¤in hakk›n› arayan birinin sald›r›ya u¤rad›¤›nda “terörist miyiz
biz” tepkisinde görmek mümkün.
9
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Yani kitlelerin gözünde; demokratik
bir eylemde de olsa, devletin “terörist” dediklerine ﬂiddet kullan›lmas›
meﬂru hale getiriliyor. Çarp›t›lm›ﬂ
bilinç; bundan kaç›nman›n bir yolu
olarak da yani “teröristle fark›n›
göstermenin” bir yöntemi olarak,
ilgisiz bir ﬂekilde eylemlerde bayrak, Mustafa Kemal resmi, Kur-an
taﬂ›yarak kendisini ifade ediyor.
Medyan›n, devrimci eylemler
karﬂ›s›nda, eylemin gerekçelerini
gizlemesi de bu propagandan›n bir
baﬂka yöntemi. Eylem salt bir ﬂiddete indirgeniyor. Bunun üzerinden
de “terör” demagojisi alabildi¤ine
geliﬂtiriliyor. Eylemin faﬂist düzenin güçlerine yönelmesi, halk›n hiçbir zarar görmemesi gibi ﬂeylerin,
demagojinin kullan›m›nda hiçbir
önemi kalm›yor. Bilimsel olarak
hiçbir ﬂey ifade etmeyen ve s›kça
kullan›lan “terörün amac›, kimi
vuraca¤› belli de¤ildir” kliﬂesini
ele alal›m. Ne demek “amac› yok”?
A¤ababalar› Amerika’n›n tan›m›nda
dahi bir “siyasi amaç”tan sözedilir.
Ama oligarﬂi bunu dahi dile getirdi¤inde demagojinin zay›flayaca¤›ndan, bir biçimiyle halk kitlelerinin
düzene tepkisinin o “siyasi amaçla”
özdeﬂleﬂmesinden korkmaktad›r.
Bu kliﬂenin öylesine söylenmedi¤i
aç›kt›r. Devrimci eylemi amaçs›z
bir ﬂiddete indirgeyerek terörize etme ve halkta yarataca¤› sempatiyi
daha baﬂtan engellemek temel hedeftir. Devrimci eylemin kendini
dolays›z bir ﬂekilde anlat›r tarzda
do¤ru hedeflere yönelmesi, kliﬂenin
etkisini k›smen azaltsa da, bu söylemin bilinçsiz kesimler üzerinde hiçbir etki yaratmad›¤› da söylenemez.
Kimi örneklerde, haklar›n› arayan s›radan insanlar›n dahi “bu teröristlikse biz de teröristiz” ç›k›ﬂ›,
asl›nda bir bilinçlenmenin iﬂaretidir.
Ama oligarﬂi asla bunun geliﬂmesine izin vermiyor ve bütün araçlar›yla yüklenmeye devam ediyor. Bunun karﬂ›s›nda devrimci, demokrat,
halktan yana güçlerin kavram›n ne
amaçla kullan›ld›¤›n›, e¤er bir terörden sözedilecekse, gerçek terörün ne oldu¤unu b›k›p usanmadan
anlatmas› gerekiyor.

‹ngiliz burjuvazisinin ‘safari’ gelene¤i
ve Londra sokaklar›nda insan av›
sokak ortas›nda
infazlar› savunan
‹ngiliz demokrasisi,
burjuva gericili¤inin
aynas›d›r

Yüzy›l önce, ‹ngiliz sömürgecili¤inin Afrika k›tas›n› soydu¤u ve kana bulad›¤› y›llarda, ‹ngiliz burjuvazisinin en
büyük zevki, safari denilen av partileri
düzenlemekti. Soylulu¤un, medeniyetin bir iﬂaretiydi k›sa donlu, eli tüfekli
beylerin vahﬂi co¤rafyadaki avlar›.
Ama her zaman hayvanlar avlanmazd›.
Kara derili, sömürgecinin gözünde de¤ersiz Afrikal›lar da avlan›rd›. Ya köleli¤e isyan etmiﬂ ya da burjuva zevkine
kurban edilmiﬂlerdi.
Aradan yüzy›l geçti, ça¤daﬂl›k, modernite üzerine nutuklar bir külliyat
oluﬂturdu, Avrupa “medeniyet projesi”
olarak yutturdu kendini halklara. Ve bugünlerde Londra’da ‹ngiliz polisinin safariyi aratmayan insan av›n› izliyor tüm
dünya. Burjuvazi geleneklerinden ve s›n›fsal özelliklerden kolay kolay vazgeçmiyor.
7 ve 21 Temmuz sald›r›lar›n›n ard›ndan, 22 Temmuz günü, Brezilya vatandaﬂ› 27 yaﬂ›ndaki Jean Charles de Menezes’in infaz edilmesinden sözediyoruz. Sivil giyimli ölüm mangalar› taraf›ndan metroda kafas›na beﬂ kurﬂun s›k›ld› Menezes’in. ‹nfaza tan›k olan
Mark Whitby isimli bir ‹ngiliz olay›
ﬂöyle anlatt›: “Vagonda oturuyordum.
Birden sesler duydum, polisin adama
‘Ya ç›k ya yere yat’ diye ba¤›rd›¤›m gördüm. Daha sonra polisler adam› yere
ittiler, üzerine çulland›lar ve beﬂ mermi
boﬂaltt›lar kafas›na ve adam öldü.”
“ﬁüpheli bombac›” diye aç›klad›lar
önce. Böylece infaz meﬂru olacakt›.
Ama tüm bunlar›n yalan oldu¤u, bizzat
Londra polis ﬂefi ve Baﬂbakan Blair taraf›ndan itiraf edilmek durumunda kal›nd›. Planl› bir ﬂekilde infaz ettikleri
Brezilyal› bir elektrik teknisyeniydi.
Brezilya, vatandaﬂ›n›n ölümü hakk›nda ‹ngiltere'den resmi aç›klama isterken, Londra’da yaﬂayan baﬂta Brezilyal›lar olmak üzere, göçmenler bir gösteri yaparak “adalet” sloganlar› att›lar.
10
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›lavuzu ‹srail olan›n,
elinde kan kurumaz

K

“Canl› bomba ﬂüphelisini kafas›ndan vurma” takti¤i, ‹srail’in geliﬂtirdi¤i bir yöntem. ‹srail terörü her alanda
emperyalistlerin önünü düzlemede ve
devletlerin terörünün kan›ksat›lmas›nda
kar makinas› iﬂlevi görmektedir. Terörist devlet sadece bununla da kalm›yor,
ayn› zamanda bu yöntemlerin ihrac›n›
da yap›yor. Adalet Bakanl›¤› önündeki
infaz hat›rland›¤›nda, sadece ‹ngilizler’in de¤il, ayn› zamanda oligarﬂinin polisinin, özel timlerinin de ‹srail e¤itimli
olduklar› anlaﬂ›l›yor.
K›lavuzu ‹srail olan›n ise, nas›l bir
terör kampanyas› uygulayaca¤› s›r olmasa gerek. Nitekim, Londra polis ﬂefi
Ian Blair t›pk› ‹srailli bir komutan gibi,
“ﬂüphelinin bombalar› yerleﬂtirmiﬂ
olabilece¤i gö¤süne ateﬂ etmenin bir
anlam› yok. Düﬂseler bile bombalar›
patlatabilirler. Baﬂa ç›kman›n tek yolu
kafaya ateﬂ etmektir” aç›klamas› yapt›.
Ama sanmay›n ki, bu ‹ngiliz polisinin ilk infaz›d›r. Hay›r 1970'ler ve
1980'ler boyunca özellikle IRA militanlar›na karﬂ› keyfince silah kullan›p
birçok insan› öldürmüﬂ ve hatta bu nedenle A‹HM’de say›s›z davada mahkum olmuﬂ, “eyleme haz›rlan›yordu,
bomba bulundu” gibi aç›klamalar›n tümünün yalan oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Örne¤in; ‹ngiliz SAS komandolar›n›n IRA’l›lara yönelik infazlar›ndan biri, daha 6 Mart 1988 tarihinde Cebelitar›k’ta gerçekleﬂmiﬂti. Silahs›z üç IRA
üyesini öldürmelerinden k›sa süre sonra
gerçek ortaya ç›kt›. ‹lk resmi raporlarda
“bir bomban›n etkisiz hale getirildi¤i”
belirtiliyordu, ama ne bomba vard›, ne
de silah. Tan›klar infaz› anlat›rken, IRA
üyelerinin prostatlar›na dahi kurﬂunlar
s›k›ld›¤› anlaﬂ›ld›. Bugün oldu¤u gibi,
infaz ‹ngiliz ve Avrupa kamuoyunda
tart›ﬂ›ld›¤›nda, dönemin baﬂbakan›
Margaret Thatcher, gerçe¤i ortaya ç›-

karmak için yap›lan soruﬂturmalar›,
“bütünüyle utanç verici” olarak niteliyordu. (1 Nisan 1988, The Independent)
‹ﬂkence teknikleri, duyu yitimi
metodlar›, 'beﬂ teknik' olarak adland›r›lan zora baﬂvurma uygulamalar›
hep ‹ngiliz polisi ve ﬂanl› demokrasisi ile özdeﬂleﬂmiﬂtir. Bugün, ﬂaﬂ›ranlar, 1990’lardan bu yana estirilen
havan›n etkisinde demektir. Yani
Avrupa burjuva demokrasisini baﬂtac› edip, ona haketmedi¤i misyonlar yükleyenlerdir.
Unuttuklar› ya da unutmak istedikleri ﬂu ki; Avrupa burjuva devletleri, kendi düzenine muhalif, tehlike
olarak gördüklerine her zaman dizginsiz bir ﬂiddete baﬂvurmuﬂlar, infazlardan, iﬂkencelerden, gözalt›nda
ölümlerden çekinmemiﬂlerdir. ﬁimdi makyaj›n hafiften dökülmesi ile
gerçek yüzlerinin en az›ndan bir
k›sm›n›n görülmesi dahi, nas›l bir
yalan ça¤›nda yaﬂat›ld›¤›m›z› anlamaya yetiyor.
Burjuva demokrasisi s›rmalar›ndan kurtulurken, süreç içinde iﬂkence, infaz politikas›n›n kan›ksat›lmas› yönünde geliﬂmelerin yaﬂanaca¤›n› hep birlikte görece¤iz. Çünkü
egemen s›n›flar›n bu vahﬂi yöntemlere ihtiyaçlar› var. Sadece d›ﬂta de¤il, içte artacak hoﬂnutsuzluklar›
bast›rman›n da yolu buradan geçiyor. Amerika’y› düﬂünün. Bush’un
“terörist zanl›s›” oldu¤u düﬂünülen
kiﬂileri öldürme talimatlar›, Guantanamo’daki iﬂkencelerin en üst düzeyde emirle gerçekleﬂmiﬂ olmas›
ve bunun aleni olarak savunulmas›;
tüm bunlar burjuva hukuku ve demokrasisinin geldi¤i aﬂamay› ve nereye gitmek istedi¤ini, halklara neyi
kan›ksatmak istedi¤ini göstermektedir.
Art›k, ﬂüpheliler, b›rak›n “suçlu
olduklar› kan›tlan›ncaya kadar masum kabul edilmeyi”, yarg›lanm›yorlar bile. Burjuva s›n›f› kendi
koydu¤u hukuk normlar›n› çoktan
çöpe atma sürecinin fitilini ateﬂledi.
S›n›f ç›karlar›n›n belirledi¤i cezalar› kesiyor ve yerinde uyguluyor;
otomatik olarak ölüm!

‹ngiliz’e benzemiyordu,
esmer tenli bir Brezilyal›
emekçiydi. ‹ngiliz
demokrasisinin ondan
“ﬂüphelenmesi” için
yeterliydi teninin rengi.
Yere yat›r›p baﬂ›na beﬂ
kurﬂun s›karak katlettiler.
Blair, ‹ngiliz burjuvazisinin
‘kibarl›¤›’ ile özür dilerken
polise anlay›ﬂ istemeyi de
ihmal etmedi
zürler sahte, piﬂmanl›k
yok, infazlar sürecek!

Ö

Gerçe¤in ortaya ç›kmas›n›n ard›ndan, Londra Emniyet Müdürü
Ian Blair, “olaydan üzüntü duyduklar›n›, ancak polisin bundan
sonra da bombac› oldu¤undan
ﬂüphelenilen kiﬂileri kafas›ndan
vurmay› sürdürece¤ini” söyledi.
‹ngiliz polisi, tam da giriﬂte belirtti¤imiz safari manzaralar›n› and›r›r
ﬂekilde, “Londra sokaklar›nda çok
say›da sivil giyimli keskin niﬂanc›n›n görev yapaca¤›n›” aç›klamakta
da, o meﬂhur “demokratik aç›kl›k”
ilkesine uymay› ihmal etmedi!!!
Londra’n›n “solcu” belediye
baﬂkan›, 'K›z›l Ken' lakapl› Ken Livingstone da, öldürülenin kim oldu¤u belli olmadan önce, “bu ﬂartlarda öldürmek için ateﬂ et politikas›
uygulanacakt›r” sözleriyle infazc›
koroya kat›ld›. “K›z›l Dany”nin faﬂist Türkiye devletini savunmakta
11
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gösterdi¤i canh›raﬂ çabay› an›msat›r
ﬂekilde, infaz edilenin Menezes oldu¤u anlaﬂ›lmas›na karﬂ›n, 'K›z›l
Ken' infaz› savunmaya devam etti
ve suçu bombalama eylemlerini yapanlara yükledi. Böylece, bir Avrupa ‘K›z›l’›n›n, kendini burjuvaziye
ispatlamak için ne denli pespayeleﬂebilece¤ine tan›k olundu. 7 Temmuz bombalamalar›n›n ard›ndan,
Irak iﬂgalini sorumlu tutan aç›klamas›n›n özeleﬂtirisini de böylece
vermiﬂ oldu.
‹ngiltere Baﬂbakan› Tony Blair
ise, Menezes’in infaz›n› “yanl›ﬂl›k”
olarak nitelendirdi. Yani “aranan kiﬂilerden biri” olmas› halinde infaz›n meﬂru olaca¤›n› savundu. “Özür
dilediklerini” ifade eden Blair, polisin çok zor ﬂartlar alt›nda iﬂlerini
yapt›klar›n›, onlar› anlamak gerekti¤ini söyleyerek, gerçekte infaz›n
bir devlet politikas› oldu¤unu aç›¤a
vurdu ve “polisin elini so¤utmama”
politikas›n›n sadece oligarﬂiye de¤il, tüm ezen s›n›flara ait oldu¤unu
gösterdi.
Ve elbette bu koroya, sahibinin
sesi medyadan kat›l›mlar da gecikmedi, Daily Express gibi, aleni ﬂekilde 'tüm bombac›lar› vurun' manﬂetiyle infaz› selamlayanlar oldu.

urjuvazinin ‘incelikli’
katletme politikas›

B

Burjuvazi bu kadar incedir, katlediyor, sonra “özür” diliyor. Halklarla alay etmekten, meydan okuyuﬂtan baﬂka bir anlam› yoktur elbette bu özrün. Burjuvazinin gerçek
yüzünü gizlemek için baﬂvurdu¤u
çok eski bir yöntemdir bu. Onlar ki,
çok rahat bir ﬂekilde Ruanda’da onbinlerce insan›n katlinden sorumlu
olduklar›n› y›llar sonra aç›klay›p
“özür dileriz” demiﬂlerdir. Bir Afrika ülkesinin devlet baﬂkan›n› kaç›r›p iﬂkenceyle katlettikten y›llar
sonra “pardon” diyenlerdir. Bunu
“demokrasinin güzelli¤i” olarak alg›layan ve pazarlayanlar, tam da
burjuvazinin istedi¤i tuza¤a düﬂerek
onlar›n propagandas›n› yapmaktad›rlar. Türkiye oligarﬂisinin infazc›l›¤›n›, halka düﬂmanl›¤›n› eleﬂtirir-

ken, “bak›n onlar özür diliyor, ciddi araﬂt›rma yap›yor, kendisi aç›kl›yor, iﬂte demokrasi bu!” demek, denize düﬂenin y›lana sar›lmas›ndan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Gözden kaç›r›lmamas› gereken
ﬂu ki; bu özürler hiç bitmez, çünkü
özür dilerken yeni katliamlara, infazlara imza atarlar. T›pk› bugün ‹ngiliz askerlerinin Irak’ta kan dökmeye devam etmeleri gibi. Ama
merak etmeyin, bir on y›l sonra da
“Irak’ta ﬂu suçlar› iﬂledik, özür dileriz” diyebilirler.
Hem özür dileyip hem de infaz
politikas›n› sürece¤inin aç›klanmas›
bile, burjuva ikiyüzlülü¤ünün tart›ﬂmas›z bir kan›t›d›r. ‹nfaz›n “kamu
güvenli¤i her ﬂeyin ötesindedir.”
bahanesine dayand›r›lmas› yaland›r,
her türlü suçun üzerini örtecek bir
ﬂald›r. O güvenli¤i yokeden, kendi
emperyalist politikalar›d›r; yaratt›klar› açl›k, yoksulluk, iﬂgaller, sömürgecilik tarihleri, k›y›mlar ve
katliamlard›r.

smer tenlilere ölüm ve
‘Ya Sev Ya Terk Et’

E

‹nfaz›n devlet politikas› olarak
sürdürülece¤i aç›kça ilan edilmiﬂtir.
Bu, baﬂta göçmenler olmak üzere
muhalif herkese yönelik bir gözda¤›yd›. Ki, infaz politikas›n›n yoketmenin yan›s›ra as›l yan› gözda¤›d›r.
Menezes’in ﬂüpheli ilan edilme-

sinde, infaz edilmesinde herkesin
aç›kça gördü¤ü ise, ten rengi, ‹ngiliz ya da Avrupal› olmay›ﬂ›d›r. Artan
›rkç› sald›r›larla infaz bu noktada
birleﬂmiﬂ, ›rkç›lar›n hiç de yaln›z olmad›klar›n›, bir avuç holigandan
ibaret olmad›klar›n› göstermiﬂtir.
Polis, infaz etti¤inin kim oldu¤unu
dahi bilmiyordu. Ama bildi¤i ﬂey,
Güney Asyal›, Kuzey Afrikal›, Ortado¤ulu, Latin Amerikal› vb. oldu¤uydu. Polis s›n›f güdüleri ile hareket etmiﬂtir. Ona, yabanc›lar›n, yoksullar›n düﬂman, ‘yokedilmesinde
sak›nca olmayan ﬂüpheli’ oldu¤unu,
içinde yaﬂad›¤› sistem ö¤retmiﬂtir.
Yeni bir araﬂt›rma, ‹ngiltere’deki
Müslümanlar’›n yüzde 60’›n›n, ›rkç› sald›r›, bask›lar karﬂ›s›nda ülkeden ayr›lmay› düﬂündü¤ünü ortaya
koydu. 7 Temmuz’dan bu yana
1000’e yak›n ›rkç› sald›r› gerçekleﬂti. Irkç› gruplar Londra sokaklar›nda “Ya Sev Ya Terk Et” sloganlar›
ile, MHP’li faﬂistlerin kulaklar›n›
ç›nlat›rcas›na, burjuva demokrasisinin “özgürlüklerini” kullan›yorlar!!! Faﬂist zihniyet her yerde ayn›.
Kendisi gibi olmayan hiç kimseye
yaﬂam hakk› tan›mak istemez.
Milliyetçili¤i yüzy›l önce bordosundan atan burjuvazi, gerekti¤inde
ﬂovenizmi, ›rkç›l›¤› kullanmakta tereddüt etmiyor. Bir burjuva ideolojisi olarak milliyetçilik ve ›rkç›l›k
temelde sermayenin ç›karlar›na hizmet etmeye devam ediyor.

dalet Bakanl›¤› önü ya
da Londra Metrosu

A

Menezes’in infaz›, kimse dile
getirmese de, Adalet Bakanl›¤›
önünde Eyüp Beyaz’›n infaz edilmesini hat›rlatm›ﬂt›r. Ölenin Menezes oldu¤u henüz aç›klanmadan önce, oligarﬂi cephesinden “gördünüz
mü onlar da yap›yor” gerekçelendirmelere haz›rland›klar› kuﬂkusuz.
Böylece, her zaman oldu¤u gibi, zulümlerini, hukuksuzluklar›n› “bak›n
Avrupa’da da var” diye gerekçelendireceklerdi. Ki, yine de aç›klamalar›n›n aras›na serpiﬂtirmekten vazgeçmiyorlar.
Özünde her iki infaz birbirinin
ayn›d›r. Her ikisinin de “sa¤ yakalanmas›” mümkünken, kafalar›na
tasarlanarak ateﬂ edilmiﬂ ve katledilmiﬂtir. Ayn›d›r, çünkü (siyasal
düﬂünce ve eylem ayr›) her ikisinde
de ezenle ezilenin karﬂ› karﬂ›ya geliﬂi, egemenlerin s›n›f ç›karlar›na
göre hareket etmesi gerçe¤i vard›r.
Burjuva bas›n›n köﬂe yazarlar›n›n ezici ço¤unlu¤u ‹ngiltere’yi
eleﬂtiriyor. Ama, hala dönüp Adalet
Bakanl›¤› önünde yaﬂananlar› düﬂünme diye bir ﬂey yok. Dolay›s›yla
asl›nda ‹ngiliz polisini eleﬂtirileri de
samimi de¤ildir. “Yaﬂam hakk›” savunuculu¤u, demokratl›k k›staslar›
birkez daha, “ama bizim özgünlüklerimiz var” demagojisine böyle
kurban edilmektedir.

Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi ad›na üstlenildi.
Üstlenmede; “halk›m›z›, yoldaﬂlar›m›z› katledenleri
uyard›k. Yoldaﬂlar›m›z›n, katledilen, sald›r›ya u¤rayan
halk›m›z›n hesab›n› soraca¤›z. Eyüp Beyaz ölümsüzdür!” ifadelerine yer verildi.
Sömürü ve zulüm politikalar›n› uygulayanlar, s›n›flar mücadelesinin do¤as› gere¤i; bunlar› yaﬂama geçirebilmek için halka ve halk›n öncülerine yönelik ﬂiddeti her biçimde uyguluyorlar. Ve yine s›n›flar mücadelesinin, halklar›n tarihinin ö¤retti¤i bir gerçektir ki, ﬂiddeti yaratanlar, mutlaka ﬂiddetin hedefi olurlar. Ve bu
ﬂiddet tarihsel ve siyasal bak›mdan hakl› ve meﬂru bir
araç olarak halklar›n elinde olmaya devam edecektir.
Ne terör demagoglar› ne de beyinleri burjuvazinin esiri olmuﬂ, “ﬂiddet karﬂ›tl›¤›” ad›na, egemen s›n›flar›n
yüzy›llard›r sürdürdü¤ü ﬂiddetle halklar›n ﬂiddetini ayn› kefeye koyanlar, bu gerçe¤i e¤ip bükemeyecekler.

AKP binalar›na eylemler
AKP iktidar›n›n tecrit ve infaz politikalar›na karﬂ›,
devrimcilerin “uyar›” ve “hesap sorma” eylemleri sürüyor.
Eyüp Beyaz’›n infaz edilmesinin ard›ndan, ‹stanbul
Ümraniye Aﬂa¤› ve Yukar› Dudullu AKP binalar›na,
Sar›yer AKP ‹lçe Baﬂkanl›¤› binas›na yönelik bombal›
eylemlerin ard›ndan, geçen hafta içinde de AKP binalar›na yönelik eylemler gerçekleﬂtirildi.
21 Temmuz günü, 10.45 s›ralar›nda Bayrampaﬂa Terazidere’de bulunan AKP Mahalle Teﬂkilat› molotoflanarak tahrip edildi. 23 Temmuz günü 23.45’te ise, AKP
Üsküdar ‹lçe Binas› önündeki polis otosuna ateﬂ aç›ld›.
Her iki eylem için de ayr› ayr› çeﬂitli bas›n yay›n kuruluﬂlar›na telefonla yap›lan aç›klamalarda, eylemler,
12

31 Temmuz 2005 / 11

hayat›n
içindeki

t e o r i Devrimi ciddiye alan
E¤itim-2
e¤itimi de ciddiye al›r
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, merhaba! Geçen haftaki e¤itim konulu
sohbetimiz üzerine umar›z siz de
bulundu¤unuz yerlerde sohbet etmiﬂ, üzerinde tart›ﬂm›ﬂs›n›zd›r.
E¤itim sohbetimizin ikinci bölümü için ç›kard›¤›m notlar›n ço¤u,
e¤itim çal›ﬂmalar›m›z›n nas›l biçimlenece¤i noktas›ndayd›. Ele al›nacak konular, okunacak kitaplar vb.
Yani deyim yerindeyse iﬂin biraz
daha “teknik” yan›na iliﬂkindi. Yani
geçen sohbetimizdeki kavramla
söylersem “niye yapmal›y›z, nas›l
yapmal›y›z” sorusunun daha çok
nas›l yapmal›y›z bölümüne iliﬂkindi. Yine onlara da de¤inece¤iz, ancak gerek benim, gerekse de Mazlum ve Özlem’in hafta içinde de¤iﬂik birimlerde arkadaﬂlarla yapt›¤›m›z sohbetlerde elbette söylenenlerin do¤ru oldu¤u ama prati¤in bunlar› hayata geçirmeyi engelledi¤i
yaklaﬂ›mlar›yla karﬂ›laﬂt›k. Bu nedenle “e¤itimi niye yapmal›y›z?”
üzerinde biraz daha durmakta yarar
var diye düﬂünüyoruz.
Biz inan›yoruz ki, bu noktada
netleﬂti¤imizde, bunu içselleﬂtirdi¤imizde, her arkadaﬂ kendisi için,
her birim kendisi için e¤itimin çok
çeﬂitli, yarat›c›, üretken yöntemlerini geliﬂtirecektir. Bu nedenle yöntemler üzerine reçeteler sunmak yerine, ﬂu anda as›l olarak dikkatimizi
yo¤unlaﬂt›rmam›z gereken nokta,
e¤itim faaliyetini süreklileﬂtirecek,
içini dolduracak bir coﬂkuyu yaratmakt›r. Sohbetimizin baﬂ›nda Özlem arkadaﬂ›m›z›n yapt›¤› benzet-

H

er kurumumuzu, örgütlendi¤imiz her
alan› “bir okul” gibi düﬂünece¤iz. Bir
dernek, bir sendika, bir kültür merkezi
veya faaliyet yürüttü¤ümüz bir semti
büyük bir “okul” olarak hayal etmeliyiz. Yani ﬂöyle bir formül: Her kadro
yürüyen bir okul, her dernek, sendika,
sokak, sürekli çal›ﬂan bir dershane...

meden hareketle söylersek, e¤itim
faaliyetini “ilk terkedilecek” olmaktan, s›k›c›l›ktan, zorakilikten, yasak
savma kabilinde yap›l›yor olmaktan
ç›karmakt›r.

Mazlum: Böyle olmaktan ç›karmak için de iﬂin temel esprisini
do¤ru yakalamal›y›z. Hemen burada ﬂunu belirtmeliyiz. Biz asl›nda
e¤itimi tart›ﬂ›rken, kadrolar›, taraftarlar› ve kitleleri e¤itmekten sözediyoruz. Yani asl›nda e¤itim faaliyeti dedi¤imiz ﬂey, kitleleri örgütlemenin, bilinçlendirmenin ta kendisinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Devrimi ciddiye alan e¤itimi de
ciddiye al›r. Devrim iddias› olan
e¤itmekte de iddial›d›r. Olmak zorundad›r. Çünkü, kitleleri dönüﬂtürme iddias› olmayan›n devrim iddias›n›n alt› boﬂ kal›r. ﬁimdi e¤itim
faaliyetlerine iliﬂkin bizde rastlanan
ﬂikayetlere bakal›m; “toplant›lar›
yapam›yoruz, ö¤retemiyoruz, anlam›yorlar, kendilerini vermiyorlar,
okumay› sevmiyorlar...” Üstelik de
bu ﬂikayetler, ço¤unlukla az çok örgütlülük içinde olan insanlar›n kat›ld›¤› e¤itim çal›ﬂmalar›nda yap›l›yor. Oysa biz e¤itim faaliyeti deyince dalga dalga yay›lan, giderek daha
geniﬂ kitleleri kucaklayacak bir faaliyetten sözediyoruz. Gecekondu
semtlerindeki ev kad›nlar›n›, iﬂsizleri, esnaflar›, çocuklar›, ilkokuldan
terk gençlerimizi e¤itmekten sözediyoruz. Biz daha az çok “e¤itimli”
insanlar›n yerald›¤› bir faaliyette bu
sorunlar› aﬂamazsak, daha geniﬂ kesimlere yönelik bir e¤itimi nas›l yapaca¤›z?
Bence de temeldeki sorun, e¤itim faaliyetlerini, bir eyleme gider
gibi coﬂkuyla yap›lan bir faaliyete
dönüﬂtürememektir. Bu kararl›l›kla,
›srarla, coﬂkuyla ele almamakt›r.
Evet, pek çok arkadaﬂ, pek çok
birim, insanlar›n isteksizli¤inden
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veya zamans›zl›ktan sözedebilir. Bu
enerjiyi, bu zaman›, baﬂka bir yerde
de¤il, öncelikle beynimizde bulaca¤›z. Beynimizde bunu çözdü¤ümüzde, o zaman “her an›n› e¤itim
saatine, her yeri e¤itim alan›na”
dönüﬂtürebilece¤imiz bir e¤itim faaliyetini gerçekleﬂtirebiliriz.

Özlem: Her yeri e¤itim alan›na
çevirme meselesinde bir örnek vermek istiyorum. Geçen haftaki sohbetimizde Kemal arkadaﬂ Çin’deki
o zorlu Uzun Yürüyüﬂ s›ras›nda bile
e¤itimin nas›l sürdürüldü¤ü örne¤ini vermiﬂti. Bir de Küba örne¤ininden bir noktay› eklemek istiyorum
buna.
Küba’n›n e¤itimde nas›l büyük
ilerlemeler kaydetti¤i genel olarak
bilinir, biz özellikle üniversitelerdeki çal›ﬂmalar›m›zda s›kça kullan›yorduk bu örne¤i. Bu büyük ilerlemenin kayna¤›n› sadece okul, ö¤renci say›s›ndaki art›ﬂ oluﬂturmaz.
Bu sadece sonuçtur. Kayna¤›nda
Küba’y›, “dev bir okula” dönüﬂtürmeleri yatar. Evet, bu deyim kendilerine aittir. Küba’da daha devrimin
ertesinden baﬂlayarak e¤itim ve ö¤retim, okul s›n›rlar›n› aﬂm›ﬂt›r. Tüm
ülkede yayg›n bir “kitle e¤itimi hareketi” baﬂlat›lm›ﬂt›r –ki bu tan›m
da onlara aittir– ve devrimin önderleri iﬂte yukar›da belirtti¤im kavram› kullanarak “Küba'dan dev bir
okuldan sözeder gibi” sözetmekteydiler.
Biz de, onlar›n e¤itimi “okul s›n›rlar›n›n d›ﬂ›na ç›karmas›” anlay›ﬂ›nda oldu¤u gibi, e¤itimi “haftal›k
e¤itim çal›ﬂmalar›n›n” d›ﬂ›na ç›karaca¤›z. ‹kinci olarak, biz de her bir
kurumumuzu, örgütlendi¤imiz her
bir alan› “bir okul” gibi düﬂünece¤iz.
Evet, herhangi bir dernek, bir
sendika, bir kültür merkezi, kendisini ayn› zamanda bir okul olarak

görmeli veya faaliyet yürüttü¤ümüz
bir semti büyük bir “okul” olarak
hayal etmeliyiz. Yani ﬂöyle bir formül: Her kadro yürüyen bir okul,
her dernek, sendika, sokak, sürekli
çal›ﬂan bir dershane... Bu bak›ﬂ aç›s›n› hakim k›ld›¤›m›zda, daha do¤rusu bu enerjiyle, coﬂkuyla, e¤itim
faaliyetini ele ald›¤›m›zda, “e¤itim
faaliyeti” dedi¤imiz ﬂeyden hem
herkes daha fazla zevk alacak, ö¤renmenin ve ö¤retmenin ﬂevkini duyacak, hem bu çal›ﬂma örgütsel, politik ve ideolojik boyutlarda çok daha verimli bir çal›ﬂmaya dönüﬂecektir.

Mazlum: Bu anlay›ﬂ› yani bulundu¤u her yeri “okula” dönüﬂtürmeyi san›r›m en iyi baﬂaranlardan
biri özgür tutsaklard›r. Daha önce
ko¤uﬂ sisteminde de böyleydi, ﬂimdi oligarﬂi bunu engellemek için
hücreleri yapt›, ama yine böyle. Bu
da benim biraz önceki konuﬂmamda
belirtti¤im devrim ciddiyeti ve iddias›yla ilgili bir durumdur.
Peru’yu anlatan bir kitapta, Ayd›nl›k Yol Hareketi’nin tutsaklar›n›
anlatan biri, biraz da hayranl›kla
ﬂöyle diyor: “Kendi gruplar› hergün düzenli teorik e¤itim ve spor
çal›ﬂmalar› yapar, harita okuma,
çizme, ajitasyon teknikleri, dil, askeri bilgiler üzerine çal›ﬂ›rlard›.
Sanki bir askeri kurmay okulu gibi
haz›rlan›rd› taraftarlar›. Peru'nun
sosyo-ekonomik yap›s› onlar› çok ilgilendiriyordu. Tüm taraftarlar›na
ülke geleneklerini kavratt›r›yordu.
Çin'den Cezayir'e, Küba'ya.. Vietnam'a Latin Amerika'daki gerilla
hareketlerine kadar tüm silahl› hareketleri inceliyorlard›.
Bir tek günleri bile boﬂ geçmedi...” (Peru Ayd›nl›k Yol Gerillalar›,
Nicholas Shakespeare, syf. 47)

D

evrimi ciddiye alan e¤itimi de ciddiye
al›r. Devrim iddias› olan e¤itmekte de
iddial›d›r. Olmak zorundad›r. Çünkü,
kitleleri dönüﬂtürme iddias› olmayan›n
devrim iddias›n›n alt› boﬂ kal›r.

Devrimi ciddiye alan herkes bunu yapar. Özgür tutsaklar›n bu yo¤un e¤itim faaliyetleri kimileri taraf›ndan zaman zaman eleﬂtirilirdi de,
“içeride askeri e¤itim mi olur?”,
“hapishane içinde hapishane yarat›l›yor” vb.
Revizyonist, reformist gruplar
da “e¤itim çal›ﬂmalar›” yaparlar zaman zaman. Ama akademiktir, teoriyi her ﬂey gören bir bak›ﬂ aç›s›
egemendir. Ve amaç “teoriyi ö¤renmek”tir. Oysa bu e¤itimin e¤itti¤i
kadro da akademiktir, MarksizmLeninizm’i çok iyi bilebilir, ama bir
eylemde ne yapaca¤›n› ﬂaﬂ›r›p kal›r,
bir semtte çal›ﬂma yapabilecek politikay› üretemez, kitlelere seslenmenin do¤ru kavramlar›n› bulamaz...
Dahas›, o teoriyle kendi yaﬂam›n›
özdeﬂleﬂtiremez. ‹ﬂte biz bunun için
e¤itim faaliyetinin amac›na yeni bir
kimlik yaratmakt›r, devrimci yaﬂam
ve düﬂünüﬂ tarz›n› hakim k›lmakt›r
diyoruz. Devrim iddias› olan›n e¤itim faaliyeti de, akademik kayg›larla de¤il, bu iddiay› gerçekleﬂtirme
kayg›s›yla ﬂekillenir.
Mesela Lenin, burjuva, küçükburjuva e¤itim anlay›ﬂ›n›n yaratt›¤›
ﬂartlanm›ﬂl›klar› da eleﬂtirerek bu
ba¤› ﬂöyle dile getiriyor: “... Bütün
eski yalanlara ra¤men, e¤itimi siyasete ba¤lamaktan baﬂka bir ﬂey
düﬂünülemez. Bizden çok daha güçlü olan dünya burjuvazisine karﬂ›
kavgan›n... bu aﬂamas›nda, devrimin geliﬂmesini korumak ve burjuvaziyle askeri anlamda çarp›ﬂmak,
daha da önemlisi e¤itim yoluyla
ideolojimizle çarp›ﬂmak zorunday›z.” (Lenin, Toplumda Siyasi E¤itim, syf. 18, Bu kitab› arayacak arkadaﬂlar için baﬂtan söyleyeyim,
benim yararland›¤›m kitap, 1976’ta
Tan Yay›nlar› taraf›ndan bas›lm›ﬂ
bir kitapt›r. ﬁu anda bu isimde bir
kitap oldu¤unu sanm›yorum. Ama
sözkonusu kitaptaki bölümler, Lenin’in toplu yay›nlanm›ﬂ çeﬂitli
eserleri aras›nda bulunabilir.)

Kemal: Evet sevgili Yürüyüﬂ
okurlar›, umar›m meram›m›z› anlatabilmiﬂizdir. Buradan ç›kard›¤›m›z
sonuç ﬂu olmal›d›r; e¤er bir yerde
14
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e¤itim faaliyeti olmas› gerekti¤i gibi de¤ilse, orada iﬂin sadece tekni¤iyle de¤il, oradaki devrim iddias›n› büyütmekle iﬂe baﬂlamal›d›r. E¤itim faaliyetini devrimci bir tarzda
yürütmek, devrim iddiam›z› büyütmektir. Veya bunu tersinden de ifade edebilirsiniz... Meselenin bu yan›na nokta koyarak “nas›l yapmal›y›z”›n geçen haftadan kalan baz›
baﬂl›klar›na geçelim. Bunlar, bir, teorinin güncellikle birleﬂtirilmesi,
iki, ö¤renmekle ö¤retmenin birleﬂtirilmesi, üç, periyodik e¤itim çal›ﬂmalar›n›n biçimi ve muhtevas›d›r.
birinci bölümü kim aç›yor.

Mazlum: Ben bir giriﬂ yapay›m. Teorinin güncellikle ve somutla birleﬂtirilmesinden ben, klasik
“e¤itim programlar›”n›n aﬂ›lmas›n›
anl›yorum. Baz› konular ilginçtir,
çekicidir, baz›lar› ise, en az›ndan
baﬂl›¤› itibariyle s›k›c›, soyut görünebilir. Mesela, halk aras›nda burjuva e¤itim sisteminin eleﬂtirisi yap›l›rken “kurba¤an›n iç organlar›n›
bilmek kimin iﬂine yarayacak?” örne¤i verilir. Ama benzer örnekler
bizim soyut çal›ﬂmalar için de söylenebilir, belki de söyleniyordur;
mesela toplumlar çal›ﬂmas›nda “çak›l taﬂ›n›n nas›l yontuldu¤u kimin
ne iﬂine yarayacak?” denilebilir.
Sorun asl›nda kurba¤›n›n iç organlar›n›n veya çak›l taﬂ›n›n nas›l
yontuldu¤u bilgisinin “gereksizli¤inde” de¤ildir. Bunlar›n nas›l ö¤retildi¤inde, nereye ba¤land›¤›ndad›r.
Do¤rudur, düzenin e¤itim sisteminin ö¤retti¤i birçok bilgi iﬂe yaramazd›r; çünkü ezberci bir tarzda ö¤retilmiﬂtir. O bilgiyi hayata uyarlamak, o bilgiden yararlan›p baﬂka
ﬂeyleri aç›klamak, yorumlamak
mümkün de¤ildir. Soyut bir toplumlar çal›ﬂmas›n›n, soyut bir ekonomi
politik çal›ﬂmas›n›n da ak›beti çok
farkl› olmaz.
Bu birinci yan›; biz geçmiﬂi ö¤renmeyi bugünü anlamak için gerekli görüyoruz. O halde teori, bu
nedenle güncellikle, somutlukla birleﬂtiren bir tarzda ele al›nmal›d›r.
‹kincisi, bizim e¤itimdeki ama-

E
c›m›z› hat›rlayal›m. Kadro yetiﬂtirirken bu amaç devrimin sorunlar›n› çözebilecek bir insan yaratmak, kitleleri e¤itirken, devrimin
zorunlulu¤unu ve olabilirli¤ini
kavratmakt›r. Dolay›s›yla buna hizmet etmeyen hiçbir konu, “e¤itim”
iﬂlevini görmez. ‹ﬂte bu nedenle de
teori, güncellikle, somutla birleﬂtirilmek durumundad›r.
E¤itim faaliyetinin kazand›raca¤› düﬂünce ﬂu iki noktada özetlenebilir; ülkemizin, halk›m›z›n sorunlar›n›n ancak devrim ve sosyalizmle
çözülebilece¤ini ve devrimin olabilirli¤ini göstermek. Hangi konuyu,
nas›l iﬂlersek iﬂleyelim, mesele bu
iki noktay› kavratmakt›r. Devrimin
olabilirli¤ine dair inançs›zl›¤›n ve
sosyalizme güvensizli¤in alabildi¤ine yayg›n biçimde karﬂ›m›za ç›kt›¤›, devrime inanmaman›n ve sosyalizme güvenmemenin hem burjuvazi, hem de çeﬂitli görünümlerdeki
“sol” kesimler taraf›ndan empoze
edildi¤i bir dönemde, e¤itim faaliyeti bu inanç ve güveni yaratmay›
baﬂaramazsa, baﬂka hiçbir ﬂeyi baﬂaramaz.
Bu anlamda; e¤itim konular›n›n
baﬂl›klar›n› mesela, toplumlar, diyalektik, emperyalizm, faﬂizm gibi
klasik baﬂl›klarla ele almak yerine,
devrim niçin zorunludur, sosyalizm
niçin gereklidir, bizim gibi ülkelerde neden adalet olmaz, kitleleri bilinçlendirmek ne demektir?, AB’ye
girmek iyi midir, kötü müdür?, Kürt
sorunu nas›l çözülür?, Milli Güvenlik Konseyi nas›l bir kurumdur?...
gibi konular› e¤itim baﬂl›¤› yapabiliriz. Ki bunlara onlarca, yüzlerce
baﬂl›k eklenebilir.
Toplumlar tarihi, diyalektik, tarihsel materyalizm, s›n›flar, temel
çeliﬂki-baﬂ çeliﬂki, ulusal sorun,
emperyalizm gibi tüm konular, bu
baﬂl›klar alt›ndaki e¤itim çal›ﬂmalar›n›n içine yedirilebilir. Faﬂizmi
MGK’y› iﬂlerken ortaya koyabilirsiniz mesela. Ulusal sorun gibi soyut
bir baﬂl›k tespiti yerine “Kürt sorunu nas›l çözülür?” daha cezbedici
ve somut, güncel bir baﬂl›k de¤il
midir? Veya emperyalizmi AB’ye

girmek iyi mi kötü mü sorusu çerçevesinde ortaya koymak daha anlaﬂ›l›r olmaz m›?
Bu konu baﬂl›klar›n›n ﬂekilleniﬂi, e¤itimin yap›ld›¤› alana, birime,
kiﬂiye göre de¤iﬂebilir; ama esas
olan ﬂudur: Mesele, e¤itimin insanlar›n kafas›ndaki sorulara cevap
vermesi, hayat›n içinde ihtiyaç
duyaca¤› bilgi ve beceriyi kazand›rmas›d›r.

Kemal: Mazlum’un belirtti¤i
son noktay› maddeleﬂtirmekte yarar
var: Demek ki e¤itim, bir, insanlar›n kafalar›ndaki sorulara cevap verecek, iki, hayat›n içinde ihtiyaç duyaca¤› bilgi ve beceriyi kazand›racak. Bunu tutturdu¤umuzda, en
az›ndan e¤itimin “soyutlu¤u” ve insanlar›n e¤itim çal›ﬂmalar› konusundaki “isteksizli¤i” aﬂ›lm›ﬂ olacakt›r. Bir örnek vereyim.
Halk›m›z da okulu pek sevmez.
Adeta okul bir “zorunluluk”tur. Feodalizmde veya burjuvazinin yönetti¤i baﬂka yerlerde de böyleydi bu.
Çin ve Rusya’da da böyleydi. Devrimden sonra hem Çin’de, hem Rusya’da büyük bir e¤itim iste¤i aç›¤a
ç›k›yor. O güne kadar kendilerinin
okumam›ﬂ olmas› bir yana, çocuklar›n› okullara göndermekte istekli
olmayan iﬂçiler, köylüler, kendi inisiyatifleriyle okullar açmaya baﬂl›yorlar. Hem bildi¤imiz anlamda
okuma-yazma ö¤renilen okullar,
hem de siyasi e¤itim yap›lan okullar.
Mao, devrimden epey önce köylülerin mevcut okullara karﬂ› ç›kmas›n› yanl›ﬂ buluyor. Ama sonra...
“Benim yan›ld›¤›m›, köylülerin ise
hakl› olduklar›n› ancak komünist
olduktan ve Marksist görüﬂü benimsedikten sonra, köylük bölgelerde
yaﬂad›¤›m zaman anlad›m” diyor.
(Mao, Kültür Sanat ve Edebiyat
Üzerine, syf 9).
Peki Mao’yu yan›ltan neydi...
Köylüler okula karﬂ› ç›k›yordu,
çünkü “köylerdeki okullarda okutulan ders kitaplar› yaln›zca ﬂehirlerle ilgili sorunlar› iﬂliyordu, köylük
bölgelerin ihtiyaçlar›na uygun bir
biçimde düzenlenmemiﬂlerdi.”
15
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¤itim, bir, insanlar›n kafalar›ndaki sorulara cevap vermeli, iki, hayat›n içinde
ihtiyaç duyaca¤› bilgi ve beceriyi kazand›rmal›d›r. Bunu sa¤lad›¤›m›zda, e¤itimin “soyutlu¤u” ve insanlar›n e¤itim konusundaki “isteksizli¤i” aﬂ›lm›ﬂ olacakt›r.

Kemal: Yani ihtiyaç ve ihtiyaçlara cevap verme meselesi.
Bu somutlu¤u yakalayabilirsek
insanlar›n “e¤itim”den kaçmas› için
bir neden kalmaz. Hele bir devrimcinin devrimi nas›l yapaca¤›z, halk›
nas›l örgütleyece¤iz, ﬂu mesele nedir, bu mesele nas›l çözülür diye zaten kafas›n›n ve hayat›n›n içinde varolan sorunlar›n tart›ﬂ›laca¤› bir e¤itimden kaçmas› hiç de mant›kl› de¤ildir. Asl›nda en s›radan insan›n bile kendince bir düﬂüncesi vard›r pek
çok konuda. “Ne olacak bu memleketin hali?” sorusu belki en fazla
bizim ülkemizde sorulur. Bu ço¤u
kez mizah konusudur. Ama bundan
farkl› bir ﬂey de ç›kmaz m›? Bu, insanlar›m›z›n ülkenin sorunlar›na ﬂu
veya bu biçimde kafa yordu¤unun
da göstergesidir. O halde bu kafa
yormay›, yak›nma, s›zlanma olmaktan ç›kar›p devrimci çözümlere kanalize edebiliriz. Bunu yaparken
“ö¤retme-ö¤renme” esprisi içinde
onlardan çok ﬂey de al›r›z. “Kürt sorunu nas›l çözülür?” kitab›n›n meydanlardaki sat›ﬂlarda beklenenin
çok üzerinde bir ilgiyle karﬂ›lanmas›n› da bununla aç›klayabiliriz. Bu
herkesin kafas›ndaki bir sorudur
çünkü. Ve herkesin bu konuda tart›ﬂabilece¤i, söyleyebilece¤i bir görüﬂü vard›r az çok. E¤er klasik bir
da¤›t›m olsayd›, birçok insana ulaﬂmam›ﬂ olacakt› bu kitap. Sonra da
“insanlar›m›z okumay› sevmiyor”
denilecekti.
Bu örnekten hareketle belirtebiliriz ki, elimizdeki bas›n yay›n araçlar›n› etkili bir ﬂekilde kullanmak da
e¤itimin bir parças›d›r. Tavsiye edebilece¤imiz bir radyo, televizyon,
internet sitesi varsa, bir dergi varsa,
onlar›, emekçilerin hayat›na esasl›
biçimde sokabilmeli, onlarda ç›kan
yaz›lar›, konuﬂmalar›, sohbetlerimizin –dolay›s›yla e¤itim faaliyetimizin– bir parças› haline getirebilme-

liyiz.
ﬁimdi e¤itim faaliyetinin ister
grup halinde, ister ikili yürütülen
tüm biçimlerinde neden soyut teoriyle güncelli¤i birleﬂtirmemiz gerekti¤i san›r›m az çok somutlaﬂm›ﬂt›r. ﬁimdi “ö¤renme ve ö¤retme”nin
neden bir bütün olmas› gerekti¤ine
de¤inelim:

Mazlum: Devrimcili¤i bir bütün olarak ö¤renme ve ö¤retme süreci olarak da tan›mlayabiliriz. Bir
olumsuzluk örne¤inden giriﬂ yapmak istiyorum ben de. Çeﬂitli birimlerin yay›nlad›¤› bildirilerde, aç›klamalarda bizim kullanmad›¤›m›z,
kullan›lmas›n› da eleﬂtirdi¤imiz çeﬂitli kavramlara rastlayabiliyoruz.
Bu kendimizi e¤itme yan›m›z›n zay›fl›¤›n›, yay›nlar›m›z›n gerekti¤i
gibi okunup tart›ﬂ›lmad›¤›n› da gösterir. Veya okunmuﬂ, ama öylesine
geçilmiﬂtir. Bir e¤itim konusu haline getirilip o konu kafalarda pekiﬂtirilmemiﬂtir. O aç›klamalar› yazanlar›n genellikle o birimdeki yöneticiler oldu¤u düﬂünülürse, demek ki
“e¤itme, ö¤retme” durumunda
olanlar, yeterince ö¤renmemektedir.
Yay›nlar›m›z› iyi takip etmeyen,
okuyan ama içselleﬂtirmeyen bir
yöneticinin, böyle bir e¤itimcinin
yürütece¤i e¤itim çal›ﬂmas›n›n çok
verimli olmas› beklenemez. Ö¤renmeden ö¤retmek, dinlemeden
dinletmek, yazmadan yazd›rmak,
yapmadan yapt›rmak, çal›ﬂmadan çal›ﬂt›rmak ancak bir yere kadar mümkün olur ve mümkün oldu¤u kadar› da asl›nda “öylesine”dir.
Kendini geliﬂtirmeyen bir e¤itici, sadece bu tür hatalar yapmakla
kalmaz, bir süre sonra inand›r›c›l›¤›n› kaybeder, bildi¤ini de ö¤retemez hale gelir... ﬁöyle ki; hiç kimse

H

iç kimsenin “soraca¤› bir ﬂey olmamas›”,
konuyu herkesin anlad›¤›n›n kan›t› de¤ildir.
Ve e¤er ki, bir konu anlaﬂ›lmam›ﬂsa, ö¤reten, soruna “anlatt›m, anlamam›ﬂ” diye
de¤il, “demek ki anlatamad›m” diye bakmak durumundad›r.

her ﬂeyi bilemez. Hiç kimsenin mutlaka her soruyu cevaplamas› sözkonusu de¤ildir. Ama hiç kimse de bildikleriyle yetinemez. Onlarla idare
etmeye kalk›ﬂ›rsa, bir süre sonra eksiklikleri daha çok su üstüne ç›kacak, o da bu eksikliklerinin üstünü
örtmek için sorular› genel-geçer cevaplarla geçiﬂtirme yolunu seçecek
ve o e¤itici bir süre sonra inan›l›rl›¤›n›, ikna edicili¤ini kaybedecektir.
E¤itmek durumunda olanlar, en
çok çal›ﬂmak durumunda olanlard›r.
Onlar›n mevcutlar içinde en çok bilen olmalar›, en çok çal›ﬂmalar› gere¤ini ortadan kald›rm›yor.
Yöneticinin, e¤itmenin haz›rl›ks›z geldi¤i bir e¤itim toplant›s›, di¤er kat›lanlar ne kadar haz›rl›kl›
gelmiﬂ olurlarsa olsunlar, baﬂtan k›s›r geçmeye mahkumdur. Çünkü
e¤itmen, o konuda okunulup gelinen birkaç yaz›ya, yeni hiçbir ﬂey
katamayacakt›r.
Ö¤reten ayn› zamanda ö¤renmeye aç›k olmal›d›r. Bu noktada halktan, bulundu¤umuz alandaki kitleden ö¤renmek son derece önemli ve
gereklidir. Halk e¤itimi çal›ﬂmalar›
yapan biri, e¤er halktan ö¤renmesini de bilmiﬂse, bir süre sonra A konusunu baﬂta anlatt›¤› ﬂekilde anlatmayacakt›r art›k. Halk›n verdi¤i örneklerle, benzetmeleriyle, kurdu¤u
ça¤r›ﬂ›mlarla, formüllerle o konu
art›k yeni bir kal›ba dökülmüﬂ olacakt›r... Bizim önemsemedi¤imiz
bir olgu, kitleler nezdinde onlar›
çok derinden etkileyen bir olgu da
olabilir. ‹ktidara vuruﬂ noktalar›m›z
neresi olacak ve o vuruﬂlar› hangi
kelimelerle, kavramlarla, deyiﬂlerle
yapaca¤›z? Bir konuyu nas›l anlataca¤›z. Bu, ö¤retirken ö¤renmek ve
ö¤rettiklerimizle ö¤rendiklerimizi harmanlayarak yeni bir e¤itim
dili oluﬂturmakt›r.
Fakat bunun için e¤itim çal›ﬂmalar› en baﬂta, kat›lan herkesin konuﬂmas›na, tart›ﬂmas›na, sorular
sorup görüﬂlerini belirtmesine uygun olarak ﬂekillendirilmelidir.
Klasik biçim ﬂudur; biri anlat›r,
di¤erleri dinler, anlat›m›n sonunda,
“sorusu olan var m›?” diye sorulur,
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bazen soru soran ç›kmaz, bazen
usülden bir iki soru sorulur ve konuyu herkesin anlam›ﬂ oldu¤u kabülüyle çal›ﬂma bitirilir.
Bir yönetici, bir e¤itmen, o konunun bilinmedi¤i, anlaﬂ›lmad›¤›,
kavranmad›¤› daha sonra ortaya
ç›kt›¤›nda “ben anlatm›ﬂt›m, ben
ö¤retmiﬂtim, hatta anlamayan var
m›, anlaﬂ›lmayan bir nokta var m›
diye de sormuﬂtum” diye kendini
savunamaz. Savunursa, bu geçerli
bir savunma olarak kabul edilemez.
Hiç kimsenin “soraca¤› bir ﬂey olmamas›”, konuyu herkesin anlad›¤›n›n kan›t› de¤ildir.
Ö¤reten, soruna “anlatt›m, anlamam›ﬂ” diye de¤il, “demek ki anlatamad›m” diye bakmak durumundad›r.
Neden anlatamad›¤›n›n çeﬂitli
cevaplar› vard›r: Kendisi o konuyu
yeterince araﬂt›r›p incelememiﬂtir.
Veya kitlelerden ö¤renmeyi baﬂaramam›ﬂ, dolay›s›yla onlar›n anlayabilece¤i bir dil geliﬂtirememiﬂ ve
asl›nda bildi¤i bir konuyu anlatamam›ﬂt›r. Bir baﬂka neden, e¤itti¤i insanlar›n kafalar›ndaki muhtemel sorular› ve onlar›n ihtiyaçlar›n› do¤ru
tespit edememiﬂtir.
Ancak ö¤retirken ö¤renebilen,
kendini teorik, örgütsel düzeyi ne
olursa olsun hep bir ö¤renci olarak
görebilen biri iyi bir e¤itici olabilir.
Ö¤renme-ö¤retme iliﬂkisi konusunu
Mao’nun ﬂu sözleriyle noktalayay›m: “Düﬂman›m›z, bildiklerimizle
yetinme anlay›ﬂ›d›r. Gerçekten bir
ﬂeyler ö¤renmek istiyorsak,bu anlay›ﬂa son vermek zorunday›z. Kendimize karﬂ› tutumumuz ‘doymak bilmeden ö¤renmek’, baﬂkalar›na
karﬂ› tutumumuz ise ‘b›k›p usanmadan ö¤retmek’ olmal›d›r.” (Kültür
Sanat ve Edebiyat Üzerine, s. 16)

Kemal: Mazlum güzel noktalad›. Asl›nda söyleyecek fazla söz
de b›rakmad›. Ama yine de tart›ﬂaca¤›m›z bir alt baﬂl›k olarak tespit
etti¤imiz periyodik e¤itim çal›ﬂmalar›na da de¤inelim son olarak. Konuﬂtuklar›m›zdan periyodik e¤itim
çal›ﬂmalar›n› önemsemedi¤imiz,

küçümsedi¤imiz, gibi bir anlam ç›kar›lmamal›d›r. Tersine, her birimde, alanda böyle bir çal›ﬂma mutlaka olmal›d›r. Bu noktada da en baﬂtaki sorunlara dönüp, periyodik e¤itim çal›ﬂmalar›n›n daha verimli, bizim hedefimize uygun hale dönüﬂtürülmesi için neler yap›lmal› sorununu tart›ﬂal›m.

Özlem: ‹sterseniz önce, geçen
sohbetimizde oldu¤u gibi, “e¤itim
çal›ﬂmas›” deyince bundan hemen
belli periyodlarda yap›lan e¤itim
toplant›lar›n› anlama yanl›ﬂ›na yeniden düﬂmemek için bir belirtme yapay›m. E¤itim çal›ﬂmas› deyince,
baﬂtan beri konuﬂtu¤umuz o daha
geniﬂ kapsaml› faaliyeti kastediyoruz. Bu ayr›m› koymak için belli
günlerde, belirlenmiﬂ konularda yap›lan bu çal›ﬂmalara “periyodik
e¤itim çal›ﬂmas›” diyeyim.
Bu çerçevede mesela “e¤itim
program› ç›kar›n” denildi¤inde,
bundan anlaﬂ›lmas› gereken, her
hafta ﬂu saatte toplanaca¤›z, ﬂu konular› iﬂleyece¤izden ibaret olmamal›d›r. E¤itim program›, periyodik
çal›ﬂman›n yan›nda, o birimdeki
herkes için bir kiﬂisel okuma program›n›, birimde genel olarak üzerinde durulmas› gereken konular›, tek
tek herkes için ikili iliﬂkilerde, günlük prati¤in içinde nelerin konuﬂulup tart›ﬂ›laca¤›na, komitenin e¤itim program›ndan tüm birim üyelerinin kat›laca¤› e¤itim çal›ﬂmas›na,
halk toplant›lar›na kadar birçok yan› içermelidir.
Herhangi bir alandaki yöneticinin, e¤itmenin genel program›n d›ﬂ›nda tek tek tüm insanlara iliﬂkin
kafas›nda bir e¤itim program› da olmal›d›r. Çünkü ayn› birimde de insanlar›n teorik düzeyleri, di¤er özellikleri, ilgi alanlar›, birikim ve tecrübeleri ayn› de¤ildir. Bu farkl›l›klara sahip insanlar›, tek bir periyodik e¤itim program› içinde e¤itip
geliﬂtirmek mümkün de¤ildir zaten.
Periyodik e¤itim çal›ﬂmas›na gelince; e¤itim yapt›¤›m›z insanlar›n
düzeyine, koﬂullar›na göre çok çeﬂitli yöntemler geliﬂtirebilir, bilinen
çeﬂitli yöntemleri kendimize uyarla-

yabiliriz.
Tabii bu çal›ﬂman›n program›, o
alan›n, o alandaki insanlar›n ayr›nt›l›, somut tahlilinden ç›kacakt›r. Mesela, yozlaﬂman›n çok yak›c› bir sorun haline geldi¤i bir semtteki e¤itim program›n›n öncelikli konular›yla, baﬂka bir alan›n öncelikli konular› ayn› olmayacakt›r. Mesela
yozlaﬂt›rma sald›r›lar›n›n gündemde
oldu¤u bir semtte, “ahlak›m›z› nas›l
bozuyorlar”, “kültürel çürüme nedir?”, “sosyalist kültür nas›l bir insan yarat›r?”, “mafyac›l›k ve kapitalizm” gibi baﬂl›klar tercih edilebilir
ve yukar›da belirtti¤imiz gibi, kapitalizm, emperyalizm, toplumlar tarihi gibi birçok teorik baﬂl›k da bunlar›n içinde iﬂlenir.
Konular›m›z› bu ﬂekilde güncellikle, somutlukla içiçe tespit ettikten sonra, mesele onu nas›l iﬂleyece¤imizdir. Sohbetimizin biraz önceki bölümlerinde vurguland›¤› gibi, birincisi, bir kiﬂinin anlat›p ötekilerinin dinledi¤i bir tarzda olmamal›d›r. Anlat›c›n›n da, dinleyicilerin de sorular›yla zenginleﬂtirilmelidir. Konuyu haz›rlama ve toplant›y›
yönetme görevi, mümkün oldu¤unca her hafta baﬂka bir arkadaﬂa verilmelidir. Çal›ﬂmaya haz›rl›kl› gelinmeli, haz›rl›k da uygun biçimlerde denetlenmelidir. Gerek haz›rl›k,
gerek çal›ﬂma s›ras›nda not tutma
al›ﬂkanl›¤› geliﬂtirilmelidir.
Ö¤renilenleri pekiﬂtirmek, ne
kadar iyi anlat›labildi¤inin ve ne kadar anlaﬂ›ld›¤›n›n sa¤lamas›n› yapmak için iﬂlenen konularda toplu
veya tek tek s›nav yapma yöntemine baﬂvurulabilir. (Devrimcilerin
e¤itim çal›ﬂmalar›nda da “s›nav”
olur muymuﬂ diyen arkadaﬂlar varsa, onlara, Halk S›n›f› adl› kitab›n 1.
cildinin 278. sayfas›nda yeralan
“S›nav, E¤itim ve Politika Üretmek” baﬂl›kl› yaz›y› okumalar›n›
öneririm.) Anlat›lan›n tekrar ettirilmesi, ne anlaﬂ›ld›¤›n›n yaz›l› olarak
istenmesi, gibi bir çok yöntem de
kullan›labilir. Veya tart›ﬂ›lan konuya ba¤l›, ama o çal›ﬂmada ele al›nmam›ﬂ sorular üretip çal›ﬂmay› bunlar üzerinden geliﬂtirmek bir baﬂka
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yöntemdir. Diyelim ki, çal›ﬂma konumuz, bu sohbetteki gibi “e¤itim”di. Konunun ana hatlar›n› ortaya koyduktan sonra, ﬂöyle bir soru
sorulabilir: “Gülsuyu semtinde (veya ‹zmir’de memur alan›nda veya X
yerinde) ﬂu koﬂullar, ﬂu kadar insan
var, siz olsayd›n›z nas›l bir e¤itim
faaliyeti program› ç›kar›rd›n›z?”
Bu (veya benzeri baﬂka sorular›n)
cevab›n›n tart›ﬂ›lmas›nda hem konunun ne kadar anlaﬂ›l›p anlaﬂ›lmad›¤› ortaya ç›kar, hem ezberci tarzdan ç›k›l›p politika üretme, yorumlayabilme yönümüz geliﬂir.
K›sacas›, periyodik e¤itim çal›ﬂmas›nda da aslolan amaç ve hedeften ﬂaﬂmayan bir yarat›c›l›kt›r. Çal›ﬂmay› çekici, kat›l›mc›, düﬂüncelerimizi ve mevcut bilgilerimizi zorlay›c› yeni yöntemlerle zenginleﬂtirmeliyiz s›k s›k. Monoton bir kal›p
içinde sürmemeli.
Daha geliﬂkin, yetkin insanlar›,
daha yeni insanlar› e¤itmek üzere
görevlendirmek, onlara bu e¤itimi
nas›l sürdürecekleri konusunda
perspektif sunmal›d›r.

Kemal: ‹ki haftad›r sürdürdü¤ümüz e¤itim sohbetimizi burada
noktalayal›m art›k. Tart›ﬂ›labilecek
daha farkl› yönler de var mutlaka,
mesela “kiﬂisel e¤itim” üzerinde
fazla durmad›k, kalanlara da daha
farkl› vesilelerle yeniden döneriz
belki ileride. Ben son olarak ﬂunu
vurgulamak istiyorum; e¤itim faaliyetini yuvarland›kça büyüyen bir
kartopu gibi düﬂünün. Bir e¤itim
grubu oluﬂturduk, orada belli bir
noktaya gelen beﬂ kiﬂi, baﬂkalar›n›
e¤itmeye baﬂlayacak, bu böyle giderek artacakt›r. Artmal›d›r. Ö¤renen ö¤retmeye baﬂlayacak. E¤itim
faaliyetiyle kitle çal›ﬂmas› ve kadrolaﬂma böylelikle birbirini besleyerek bütünleﬂecektir. Ö¤renmek ve
ö¤retmek, insano¤lunun yaﬂayabilece¤i en güzel duygulardan ikisidir
ve bu ikisi, ayn› zamanda bir devrimcinin görevlerinin en önemlilerindendir. Yürüyüﬂ okurlar›n›n bu
görevi en iyi ve en yarat›c› biçimde
omuzlayacaklar›ndan hiç kuﬂkumuz
yok. Haftaya kadar hoﬂçakal›n.

Devrimcilerin hapishanelerdeki direniﬂlerinin
önemli bir kilometre taﬂ›
olan 1996 Ölüm Orucu’nun kahraman ﬂehitleri
düzenlenen etkinlik ve eylemlerle an›ld›lar. Hücre
hapishanelerin gündeme
getirildi¤i 1996’da direniﬂ
12 ﬂehitle, 27 Temmuz
günü zafere ulaﬂm›ﬂ ve
oligarﬂi geri ad›m atarak,
hücre projesini 2000 y›l›na kadar ertelemek durumunda kalm›ﬂt›. Bugün
hapishanelerde hücrelere
karﬂ› direniﬂin devam etti¤i
bir süreçte onlar› anmak
kuﬂkusuz çok daha anlaml›
hale gelmektedir. Çünkü
bayraklar› hala Büyük Direniﬂte en yükseklerde dalgalan›yor.
27 Temmuz günü Dersim K›ﬂla
Meydan›’nda bulunan festival
standlar›n›n önünde toplanan HÖC,
ESP, DHP ile Partizan üye ve okurlar›, “96 Ölüm Orucu ﬁehitleri
Ölümsüzdür” yaz›l› ortak pankartla
bir anma gerçekleﬂtirdiler. Sayg›
duruﬂuyla baﬂlayan anma eyleminde, ortak imzal› metin okundu. Bundan tam 9 y›l önce hapishanelerin
koridorlar›nda “Yaﬂas›n Direniﬂ Yaﬂas›n Zafer” sloganlar›n›n at›ld›¤›n›n hat›rlat›ld›¤› konuﬂmada, ölüm
orucuna giden süreç ve zafer anlat›ld›. 5 y›ld›r devrimci tutsaklar hücrelerde tecrit politikas› ile düﬂüncelerinden vazgeçirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›
belirtilen aç›klamada, “ancak ABDAB emperyalizmi ve iﬂbirlikçileri
yine hedefine ulaﬂamad›.
Çünkü 5 y›ld›r 120 ölümle
tecrit politikas›na karﬂ› direniﬂ sürüyor” denildi. “Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza,
Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” sloganlar›n›n
at›ld›¤› anma, Bize Ölüm
Yok marﬂ›yla son buldu.
Tarsus’ta ise, Berdan
Kerimgiller’in mezar› baﬂ›nda 24 Temmuz günü anma yap›ld›. Mezarl›k giriﬂinde “Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez” yaz›l› pan-

terörünü yeninceye kadar
tutsaklar›n direniﬂi ve d›ﬂar›da bizlerin mücadelesi
sürecek” diye konuﬂtu.
‹zmir HÖC üyeleri ise
25 Temmuz günü Buca
Kaynaklar Mezarl›¤›'nda
Müjdat Yanat'›n mezar›
baﬂ›ndayd›lar.
“84'ten
96'ya, 96'dan 2005'e Direniﬂ Sürüyor Müjdat Yanat
Ölümsüzdür”
pankart›
aç›lan anmada, ﬂehitlerin
ölümsüzlü¤ü sloganlarla
hayk›r›ld›. Müjdat Yanat'›n mezar› baﬂ›nda yap›lan konuﬂma ve söylenen
marﬂlar›n
ard›ndan,
HÖC’lüler, ayn› yerde bulunan Ümit Do¤an Gönül,
Gökhan Özocak, Gürsel
kart açarak “Yaﬂas›n Ölüm Orucu
Akmaz, TK‹P ﬂehidi Hatice YürekDireniﬂimiz” sloganlar› eﬂli¤inde
li, MKP ﬂehidi Binali Güler'in de
yürüyen TAYAD’l› Aileler, Bermezarlar›n› ziyaret ettiler.
dan’›n mezar› baﬂ›nda sayg› duruAnkara’da da Temel Haklar biﬂunda bulundular. Ard›ndan Bernas›nda bir anma etkinli¤i gerçekdan’›n hayat› ve devrimci kiﬂili¤i
leﬂtirildi. 'Devrim Kuﬂa¤›n›n Kahraanlat›ld›. Okunan ﬂiirler ve Bize
manlar›-Yaﬂas›n Direniﬂ Yaﬂas›n
Ölüm Yok marﬂ› ile anma sona erdi.
Zafer' sloganlar›yla süslenmiﬂ ﬂehitAnmaya Partizan da destek verdi.
lerin resimleri salona as›l›rken, sayMersin’de ise 27 Temmuz günü,
g› duruﬂunun ard›ndan, 1996 Ölüm
HÖC, ESP, DHP ve Partizan taraOrucu’na Bayrampaﬂa Hapishanef›ndan Taﬂ Bina önünde yap›lan
si'nde kat›lan 1. Ekip direniﬂçisi Ali
aç›klamayla ölüm orucu ﬂehitleri
Yalç›n yaﬂanan süreci ve 19 Aral›k’›
an›ld›. “Devrim ﬁehitleri Ölümsüzanlatt›. “Bizim '96'da üstlendi¤imiz
dür” pankart› ve 96 Ölüm Orugörevin daha görkemlisini arkadaﬂcu’nun 12 ﬂehidinin resimlerinin talar bugün yerine getiriyor” diyen
ﬂ›nd›¤› eylemde konuﬂan HÖC üyeYalç›n, 1996'dan 2000'e ölüm orusi Mehmet Taﬂ, her an› eylem olan
cunun verdi¤i en büyük mesaj›n,
69 günü özetledi¤i konuﬂmas›n›n
“direnin, mücadele edin!” oldu¤unu
ard›ndan, bugün tecrite karﬂ› direnidile getirdi. Daha sonra, ﬂehitleri ve
ﬂin sürdü¤ünü hat›rlatarak, “tecrit
direniﬂi anlatan yaz›lar okunarak türkü ve marﬂlar söylendi.
Sultan Kartal ve Gökhan
Menet yapt›klar› konuﬂmada, “'96'da oldu¤u gibi bugün de zafere dek sürecek.
Çünkü onlar feda kuﬂa¤›n›n
kahramanlar›, ölen ama yenilmeyen bir gelene¤in devamc›s›, özgür tutsakt›rlar”
dediler. Bir saat süren anma,
'Özgür Tutsak' marﬂ›n›n
Dersim
söylenmesiyle son buldu.

Bayraklar› F Tiplerinde
Direniﬂçilerin Elinde
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Oligarﬂi Gazi Katliam›n›
Yalanla Gizlemek ‹stedi
A‹HM, oligarﬂinin delilleri gizlemek
için baﬂvurdu¤u yalana “ﬂaﬂ›rd›”!
12 Mart 1995'te gerçekleﬂtirilen
Gazi ve Ümraniye katliamlar›nda,
22 ﬂehit ailesi ad›na A‹HM’e aç›lan
davan›n sonucu 26 Temmuz günü
aç›kland›. A‹HM karar›, sorumlulu¤unun polis ve devlete ait oldu¤u
yönünde.
Alt› çizilen noktalar ise ﬂöyle;
“Polisin gereksiz yere güç kullanarak ve sorumsuzca davranarak
17 kiﬂinin ölümüne neden oldu¤u”;
Olaylar›n oldu¤u semtlerin 'hassas
yerler' oldu¤unu bildi¤i, bu nedenle
izinsiz gösteri için toplananlar› da¤›tmak için silah kullanmak yerine
göz yaﬂart›c› bomba, plastik kurﬂun
ve tazyikli su gibi donan›mlar› öngörmüﬂ olmas› gerekti¤i”;
“Türk hükümetinin olaya iliﬂkin
sadece sekiz kurﬂunun balistik incelemesini mahkemeye sunmas›n›n
'ﬂaﬂ›lacak ﬂey' oldu¤u ve Türkiye'nin tezlerinin kabul edilir bir yan› olmad›¤›”;
“Türk adli makamlar›n›n ölümlerle ilgili yeterli ve h›zl› soruﬂturma yapmad›klar› ve olaylarda yak›nlar› ölenlerin mahkemeler önünde hak aramalar›n›n k›s›tland›¤›”...
Bu gerekçeleri s›ralayan A‹HM,
Türkiye hükümetini, 22 davac›ya
510 bin Avro manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Katliamc›lar A‹HM’e de
yalan belge verdi

8 kurﬂunun balistik incelemesini gönderiyor,
onlar›n da “güvenlik güçlerinin kulland›¤›
silahlardan ç›kmad›¤›n›” söylüyor. Peki kim
öldürmüﬂ bunca
insan›, nas›l ölmüﬂler, polis de¤ilse kimin silah›ndan ç›km›ﬂ,
hani sen devlettin nereden ç›kt›¤›n› bulmak da
senin görevin
de¤il mi?... Sorular› ço¤altmak
mümkün. Bir yalan düzeni var karﬂ›m›zda. Katlediyor ve yalanla gizlemek istiyor. A‹HM’e yalan belge
düzenleyen bir devletin, kendi halk›na karﬂ› neler yapaca¤›, nas›l adaletsiz b›rakaca¤› s›r olmasa gerek!
Bu yüzden “adalet istiyoruz” diyenlere terörist yaftas› yap›ﬂt›r›p susturmaya çal›ﬂ›yor. Bu düzen adaletin
en büyük düﬂman›d›r.
Kararda dile getirilen her nokta
ve daha dile getirilmeyenler, katliam›n ard›ndan gerek Gazi halk› gerekse devrimciler taraf›ndan defalarca hayk›r›ld›. Gösterilerde, anmalarda tüm bunlar yinelendi. “Gazi’nin katili Susurluk’taki devlettir”
sözümüz, gerçe¤i özetliyordu.

Katliamc›l›k ve yalan kardeﬂtir!
Bu, birçok olayda dile getirmek zorunda kald›¤›m›z bir gerçektir. Avrupa Birli¤i’ne girmek için k›rk takla atan iktidar, A‹HM’i de yalanla
aldatmaya çal›ﬂt›. 17 insan katledilmiﬂ ve bu ülkenin hükümeti sadece

B›rak›n katliam›, Gazi davas›n›n
kendisi dahi tam bir hukuksuzluk
abidesi ve devletin “katliam bizimdir, tetikçilerimizi feda etmeyiz” itiraf›d›r. Bir yandan utanmazca Gazi’nin gençlerine dava açan oligarﬂi,
öte yandan mecburen açmak zorunda kald›¤› davada tam bir pervas›z-

‘Kan paras›’ de¤il, ADALET istiyoruz; oligarﬂinin aklad›¤› Gazi katilleri yeniden yarg›lans›n! Katliam›n
siyasi sorumlular› hesap versin!
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l›k sergiledi.
Dava önce Trabzon’a sürüldü.
Gazi Halk Meclisi öncülü¤ündeki
Gazi halk›, devrimciler, demokratlar, hukukçular davan›n peﬂini b›rakmayarak y›llarca otobüslerle gittiler Trabzon’a, defalarca faﬂist sald›r›ya u¤rad›lar, polisin bizzat örgütledi¤i provokasyonlarla y›ld›r›lmak istendiler. Sonuçta, halka ateﬂ
açt›¤› an›n resmi dahi arﬂivlerle yeralan Adem Albayrak dahil olmak
üzere bütün katiller akland›lar.
17 insan›n katili olarak tek bir
polisin dahi hapishanede olmay›ﬂ›
her ﬂeyi anlatmaktad›r.
A‹HM, Türkiye’yi suçlu bulurken, tazminat hükmü ile de, “paray› ver kurtul” politikas›n› sürdürmektedir. 17 insan›n kan›n›n karﬂ›l›¤› Avrolar de¤il, adalettir. Adaletin sa¤lanmad›¤› koﬂulda, Gazi’de
akan kan›m›z kurumayacak, “Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›m›z yank›lanmaya devam edecek, halk›n adaleti kendi elleriyle yerine getirme
hakk› varolmaya devam edecektir!

Ümraniye
Katliam
Davas›

Gerçek Katliamc›lar›
Gizleme Davas›

19-22 Aral›k 2000’de Ümraniye
Hapishanesi’nde gerçekleﬂtirilen ve
5 tutsa¤›n katledildi¤i, yüzlercesinin yaraland›¤› katliama iliﬂkin,
operasyon güçleri hakk›nda aç›lan
davan›n duruﬂmas› 22 Temmuz günü Üsküdar 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Hat›rlanaca¤› gibi,
bir hafta önce de, katliamdan sa¤
kurtulan tutsaklar›n yarg›land›¤› duruﬂma yap›lm›ﬂt›. Her iki mahkeme
de, katliam›n siyasi ve askeri olarak
gerçek sorumlular› yoktu.
Tutsaklar›n avukatlar›ndan; Behiç Aﬂç›, Güçlü Sevimli, Eren Keskin ve Gül Altay’›n haz›r bulundu¤u
duruﬂmada, ayr›ca ‹stanbul Barosu’ndan 4 gözlemci avukat ve ma¤dur durumda olan eski tutsaklardan
baz›lar› da yerald›.

Hiç silah sesi duymam›ﬂlar!
San›k 4 asker ve bir üstte¤menin
kat›ld›¤› duruﬂmada, san›klar ezberletilmiﬂ ﬂekilde, “o gün silahl› olmad›klar›n›, kendilerinin d›ﬂar›da
bas›n, aileler ve avukatlarla ilgilen-

diklerini, dört gün boyunca da hiç
kurﬂun sesi duymad›klar›n›, hapishaneye takviye askeri güç geldi¤ini
görmediklerini” söylediler. Ezber
d›ﬂ› konularda sürekli ifade de¤iﬂtiren askerler, neredeyse tüm dünyan›n tan›k oldu¤u bir katliam›n hiç
yaﬂanmad›¤›n›, operasyonun olmad›¤›n› söyleyeceklerdi utanmasalar.
Rahatt›lar, çünkü onlar da bu mahkemenin tiyatrodan ibaret oldu¤unu
çok iyi biliyorlard›.
Nitekim, mahkeme baﬂkan›,
avukatlar›n; delillerin ayr›nt›l› incelenmesi ve gerçek suçlular ile operasyon sorumlular›n›n tespit edilmesi temelindeki tüm taleplerini ve
operasyona kat›lan Elaz›¤, Batman
komando özel birlikleri hakk›ndaki
suç duyurusunu reddetti. Savc› ise,
art›k tiyatroyu bitirelim dercesine,
davan›n bitirilmesini isterken, duruﬂma 7 Ekim tarihine ertelendi.
Duruﬂma sonras› kitlesel bir
aç›klama yapan TAYAD’l› Aileler,
“Ümraniye Katliamc›lar› Cezalan-

d›r›ls›n” pankart› ve dövizleri açt›lar. Katliam›n siyasi ve askeri sorumlular›n›n kendi beyanatlar› ile
aç›k oldu¤unu anlatan TAYAD’l›lar,
“bugün ac›m›z ve öfkemiz dinmedi¤i gibi, her geçen gün artmaktad›r.
Çünkü, 19-22 Aral›k katliam› beﬂ
y›ld›r 120 can›m›z› alan tecrit politikas›yla devam ediyor” dediler ve
duyarl›l›k ça¤r›s› yapt›lar.

Komplo sürüyor
19 ﬁubat 2004 tarihinde
polis komplosuyla tutuklanan Marmara TAYAD Baﬂkan› Tekin Tangün’ün duruﬂmas› 22 Temmuz günü
görüldü. Tan›klar›n dinlenmesinin ard›ndan sözalan
Avukat Taylan Tanay, beﬂ
celsedir iddianamedeki suçlamalar› çürüttüklerini belirterek, “sizden sadece hukuku uygulaman›z› istiyoruz” dedi. Mahkeme heyeti,
Tangün’ün tutsakl›¤›n›n sürmesine karar verirken, duruﬂmay› 3 A¤ustos tarihine
erteledi.
Mahkeme ç›k›ﬂ›nda bir
aç›klama yapan TAYAD’l›

Aileler, “Adalet ‹stiyoruz!
TAYAD Baﬂkan› Tekin Tangün Serbest B›rak›ls›n!”
pankart› ve dövizler ile Tekin Tangün’ün foto¤raflar›n› taﬂ›d›lar.
‹mdat S›na¤ taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, Tangün’ün 2 y›l› aﬂk›n bir süredir tecrit koﬂullar›nda tutuklu bulundu¤u hat›rlat›larak,
TAYAD Baﬂkan›’n›n, derne¤in tecrite karﬂ› mücadelesini engellemek için komploya maruz kald›¤› belirtildi.
“O gün, hapishanelerden
ç›kan tabut say›s› 107’idi.
Bu gün 120 oldu” diyen S›na¤, Tekin Tangün’ün ger20
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çek d›ﬂ› ifadeler, sahte belgelerle tutuklanmas›n›n TAYAD’a yönelik bir sald›r›
oldu¤unu ve sald›r›n›n dernek kapatmalar, linç sald›r›lar› ve hedef göstermelerle
devam etti¤ini söyledi.
Aç›klama, “Adalet istiyoruz, Tekin Tangün’ün serbest b›rak›lmas›n› istiyoruz.
Kendi hukukunuzu uygulaman›z› istiyoruz” sözleriyle
son buldu.
Hat›rlanaca¤› gibi, Tekin
Tangün’ün tutuklanmas›nda, polis kendi haz›rlad›¤›
bir ifadeyi Erdo¤an Kaldi
isimli bir gence imzalatarak
komplo haz›rlam›ﬂt›. Kaldi,
bu ifadeyi daha sonra reddetmesine karﬂ›n, mahkeme
polisin komplosunu sürdürüyor.

TAYAD Ola¤an Genel Kurulu’nu Yapt›

TAYAD ONURUMUZDUR
‹stanbul TAYAD Ola¤an Genel
Kurulu’nu, 24 Temmuz günü Elektrik Mühendisleri Odas›’nda (EMO)
gerçekleﬂtirdi. Divan baﬂkanl›¤›n›
Mühendis Mehmet Göçebe, Av. Behiç Aﬂç› ve Stj.Av. Ebru Timtik’in
yapt›¤› genel kurula 300 kiﬂi kat›ld›.

‘Direniﬂlerin yan›nda olduk,
zor günlerde y›lmad›k’
Genel kurul, Geçici Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Niyazi A¤›rman’›n
aç›l›ﬂ konuﬂmas› ile baﬂlad›. A¤›rman, TAYAD tarihinin, ülkemizde
hak ve özgürlükler mücadelesi ve
özelde hapishanelerdeki bask›, katliam ve direniﬂler tarihinin göstergesi oldu¤unu belirtti. A¤›rman,
“Yapra¤›n k›m›ldamad›¤› cunta y›llar›nda, hapishane önlerinde yükselen tutsak annelerinin sesi, faﬂizme
karﬂ› direniﬂ mevzisi yaratman›n
ad› olmuﬂtur. ‘Kudretini’ gücünü
halk›n hakl›l›¤›ndan ve meﬂru mücadelesinden alan TAYAD en zor
dönemlerde devrimci tutsaklar› sahiplenmiﬂ, onlar›n d›ﬂar›daki sesi
olmuﬂtur. Direnen özgür tutsaklarla
kenetlenerek, özgür bir ülke de yaﬂama umudunu sürekli diri tutmay›
baﬂarm›ﬂ, bu umudu halk›n tüm kesimlerinin içinde yayg›nlaﬂt›rarak
bu günlere gelmiﬂ, demokrasi mücadelesinin kopmaz bir parças› olmuﬂtur.” diye konuﬂtu.
1984 Ölüm Orucu Direniﬂi’nden
Büyük Direniﬂe TAYAD’›n mücadeledeki yerine dikkat çeken A¤›rman, “zor ve yorucu günler bizleri
y›ld›ramad›, sesimizi kesemedi, bask›lar iﬂkenceler, gözalt› ve tutuklamalar, meﬂru mücadelemizin süreklili¤ine engel olamad›. Evlatlar›m›z›n ‘tecriti kabul etmeyece¤iz’ hayk›r›ﬂ›n› sahiplenip d›ﬂar›ya taﬂ›d›k.
Bizler analar, babalar ailelerimiz
TAYAD içinde kenetlenmeyi onur
bildik, gurur bildik. Gülsüman ve
ﬁenaylar’›n verdi¤i güçten dolay›d›r ki, bedenlerimiz sald›r›lara maruz kalm›ﬂ olsa da, zulüm ne akl›m›-

z› yorabildi ne de nas›r tutmuﬂ
yüreklerimizi. Zalimin zulmüne
inat “Tecrit Kalks›n, Ölümler
Dursun” diyerek karanl›¤› ayd›nlatmay› sürdürüyoruz” dedi.
Niyazi A¤›rman’›n konuﬂman›n
ard›ndan, Divan Kurulu oluﬂturuldu
ve devrim ﬂehitleri için sayg› duruﬂu gerçekleﬂtirildi.
Faaliyet raporunu okuyan Ünzile
Araz’›n ard›ndan, Fahrettin Keskin
mali raporu aç›klad›. Tüzükteki de¤iﬂikliklerin oybirli¤iyle kabul edilmesiyle süren genel kurulda, Süleyman Acar, Ahmet Kulaks›z, ÇHD
Genel Merkezi Yönetim Kurulu
ad›na Av. Rahﬂan Aytaç Sala ve sanatç› Bilgesu Erenus birer konuﬂma
yapt›lar.
Ahmet Kulaks›z, 19 Aral›k sonras› ölüm orucu sürecini ve TAYAD’›n mücadelesini anlatt›¤› konuﬂmas›nda, Büyük Direniﬂte sahiplenmenin en üst boyutunu yaratan Gülsüman, Canan, ﬁenaylar’›
hat›rlatarak, “TAYAD’l›lar bir ilke
daha imza atman›n hakl› gururunu
yaﬂad›lar. Dünyada ilk kez evlatlar›
ile topra¤a düﬂme onuruna ermiﬂlerdir. Bu büyük fedakarl›k örne¤ini
“yaﬂatmak için ölüyoruz” diyerek
destanlaﬂt›rd›lar” dedi.
1 Nisan komplosuna de¤inen
Kulaks›z’dan önce sözalan Süleyman Acar ise, tecrit politikas›n›n
emperyalizm ve iﬂbirlikçileri taraf›ndan önce hapishanelerde baﬂlat›larak hayat›n tüm alanlar›na dayat›lan bir politika oldu¤unu söyledi.
Tecritin siyasi boyutunu ve uygulan›ﬂ›n› anlatan Acar, bu politikan›n
kan dökerek uyguland›¤›na dikkat
çekti.
Konuﬂmas›na bir türkü ile baﬂlayan Bilgesu Erenus da, linç giriﬂimlerine de¤inerek, “Bunun tek nedeni
var. Size biçilen rolün d›ﬂ›na ç›kt›n›z. Neydi size biçilen rol? Son beﬂ
y›lda yaﬂanan katliamlar, ölüm
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TAYAD'l›lar›n gencinden, yaﬂl›s›na hapishane
önlerinde baﬂlayan
meﬂru mücadelesini
hiçbir güç bo¤amad›.
Evlatlar›n›n, eﬂlerinin,
kardeﬂlerinin, yoldaﬂlar›n›n ac›s›yla da¤lanan
kocaman yürekleriyle,
yaklaﬂ›k 20 y›ld›r fedakarl›klar›yla ülkemiz
haklar ve özgürlükler
mücadelesinin
yorulmak bilmez
neferleri oldular.

oruçlar› ülkenin ceza politikas›n› ve
hapishane gerçeklerini art›k gizleyemez hale getirmiﬂti. M›zrak çuvala s›¤m›yordu. Bu durumda sizden
istenen yitirdiklerinizin yas›n› tutmakt›. Sizden ma¤duru oynaman›z
isteniyordu. A¤›tlar›n›z baﬂkalar›na
ders olacakt›. Bundan böyle kimse
düzeni de¤iﬂtirme düﬂüncesine kap›lmayacakt›. Ve böylece oligarﬂi
rahat bir nefes alacakt›. Oysa siz size biçilen bu rolü elinizin tersiyle ittiniz. A¤›tlar direniﬂ türkülerine dönüﬂtü. "Bedel Ödedik Ödetece¤iz"
dediniz. Burjuvazinin onca zulmünü
boﬂa ç›karm›ﬂt›n›z. Teslimiyet yerine ac›lar›n›z daha küllenmeden
haks›zl›¤a ve adaletsizli¤e baﬂkald›r›y› seçtiniz” diye konuﬂtu.

Mücadele sürecek!
Temel Haklar Federasyonu ve
ba¤l› birçok Temel Haklar Dernekleri’nin yan›s›ra, Gençlik Federasyonu, Halk›n Hukuk Bürosu, Emekli Sen Beyo¤lu ﬁubesi, Devrimci
Mühendis Mimar Hareketi, ÇHD
Genel Merkezi, Devrimci Memur
Hareketi, Paﬂabahçe Kültür ve Da-

yan›ﬂma Derne¤i’nin mesajlar› TAYAD’›n mücadelesine dayan›ﬂma
ifade ederken, ard›ndan yeni yönetim kurulunun seçimi yap›ld›.
Mehmet Güvel’in dernek baﬂkan› oldu¤u seçim sonucunda, Ünzile
Araz baﬂkan yard›mc›s› olurken;
Fahrettin Keskin, Tülay Eski, ‹mdat
S›na¤ yönetim kurulu üyeli¤ine ge-

tirildiler.
Seçimin ard›ndan bir konuﬂma
yapan Mehmet Güvel, TAYAD’›n
onurlu ve baﬂe¤mez tarihinden ald›klar› güçleri mücadelelerini tavizsiz bir ﬂekilde sürdüreceklerini dile
getirdi. Genel kurul, Bilgesu Erenus
ve Grup Yorum Korosu’nun ﬂark›lar› ve türküleriyle sona erdi.

TAYAD Abdi ‹pekçi’de gerçekleri anlatmaya devam ediyor
Ad› direniﬂle, TAYAD'la özdeﬂleﬂen Abdi ‹pekçi Park›'nda bu hafta da TAYAD’l›lar tecrit ve direniﬂ gerçe¤ini anlatmaya devam ettiler. “Baﬂörtüsüne özgürlük eylemcileri”nin ve depremzedelerin parktan gidiﬂiyle hak
arama mücadelesini sürdüren tek kurum olarak kalan
TAYAD'l›lar, hafta boyunca ziyaret eden birçok insana
tecriti anlatt›lar. Bu hafta özellikle park yak›n›ndaki Yeniﬂehir Pazar› çal›ﬂanlar›n›n ve seyyar sat›c›lar›n ilgisi
yo¤undu. Yoksullu¤u ve sömürüyü en aç›k yaﬂayan bu
insanlarla konuﬂmalar›nda, özellikle yoksullu¤un sömürünün kayna¤› ile tecritin uygulay›c›lar›n›n ayn› oldu¤unu anlatmaya çaba gösterdiler. Birço¤u ölüm orucundan
ve 120 ölümden habersiz olan insanlar›n TAYAD'l›lara
ilgisi görülmeye de¤erdi. Onlar 680. gününde, ilk günkü
kararl›l›kla "tecrit kalkana kadar" diyorlar.

Sansürün kald›r›l›ﬂ› ve otosansürcü medyan›n utanmazl›¤›
Abdülhamit’in 30 y›ll›k bask› rejiminin son buldu¤u 1908 y›l›nda, o
dönemin ayd›n gazetecilerinin padiﬂah›n adamlar›na bask› kal›plar›n›
vermeyi reddederek, ‘sansüre ilk direniﬂi’ gerçekleﬂtirdikleri, 24 Temmuz tarihi, sansürün kald›r›l›ﬂ›n›n
y›ldönümü olarak kutlan›r. Bu 97
y›lda kimi zaman bask› yo¤unlaﬂm›ﬂ, kimi zaman azalm›ﬂt›r.
Adet oldu¤u üzere yine baﬂbakandan bas›n kuruluﬂlar›na kadar
mesajlar yay›nland›, kutlamalar yap›ld›. Bas›n kuruluﬂlar›na açt›¤› davalar, zorda kald›¤›nda bas›na yönelik “sansür uygulay›n” mesajlar›
belgelere geçen Tayyip Erdo¤an’›n
bas›n özgürlü¤ü, düﬂünce özgürlü¤ü ve demokrasi üzerine nutuklar›
ne kadar yalansa, ac›d›r ki, bas›n
kuruluﬂlar›n›n kendilerinin söylemleri de tam bir ikiyüzlülük örne¤idir.
Evet, bask› kal›plar›n› iktidara
önceden vermiyorlar, önlerine han-

gi haberi yap›p yapmayacaklar›n›n
yaz›l› talimatlar› da konulmuyor bugün. Ama ayn› mekanizma çok
farkl› biçimlerde iﬂlemeye devam
ediyor. Medya patronlar›n›n kasas›na, egemen s›n›flar›n ç›karlar›na endeksli habercilik neredeyse kan›ksanm›ﬂ durumda. F tipi tecrit ve
ölümlerden iﬂçi emekçi haberlerine
kadar, oligarﬂinin istemedi¤i haberler resmen ve alenen sansürleniyor.
Gazetelerin sayfalar›n› açanlar, halk›n büyük bir kesiminin sorunlar›n›,
öfkelerini, eylemlerini göremezler
orada; ad› konulmam›ﬂ bir yasak iﬂler düzenli ﬂekilde. Hem de hayas›z
bir otosansürle. Bu öyle bir otosansürdür ki, bir insan bedenlerine
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bombalar› sar›p Adalet Bakanl›¤›’na giriyor, ama kimse “neden
Adalet Bakanl›¤›?” diye sormuyor.
Hatta, tan›nm›ﬂ bir köﬂe yazar›n›n
tecrit konulu bir mektubu yay›nlamak istemesi yüzünden Türkiye’nin
en çok satan gazetelerinden birinde
iﬂten at›lmas› dahi burjuva bas›n› ilgilendirmiyor, haber olam›yor.
Sansür ve otosansür öylesine kan›ksanm›ﬂt›r ki, Genelkurmay’›n
sansür iste¤ini “yumuﬂak” dille tebli¤ etmesi, “demokrat”, liberal yazarlar›n övgülerine mazhar olabilmekte, “daha önce and›çlan›yorduk” diye ﬂükredilmektedir. Muhalif bas›n›n aç›kça hedef gösterilmesine ise, zaten sesleri asla ç›kmamakta, onlar da oligarﬂi gibi, muhalif, devrimci, demokrat yay›nlar›n
susturulmas›n› istemektedirler.
Merak ediyoruz; bas›n, otosansüre ne zaman son verip, bunun da
bayram›n› kutlayacak?

Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!
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Her türlü yasa¤a
uygun k›l›f:
“Örgütsel Amaçl›
Kullan›m”
Tekirda¤ F Tipi’nden Fikret
Akar, bir süre önce, Adalet Bakanl›¤›’na dilekçe yazarak daktilo talebinde bulundu.
Bir süre sonra Cezaevleri Genel
Müdürlü¤ü’nden cevap gelir. Cevapta ﬂöyle denilmektedir:
“Tekirda¤ Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na
‹lgi: 10.06.2005 tarih ve 2005/
2723 say›l› yaz›.
1 No’lu F Tipi Kapal› Ceza ve
‹nfaz kurumunuzda terör suçlar›ndan hükümlü olarak bulunan Fikret
Akar, 06.05.2005 tarihli dilekçesinde mektup ve araﬂt›rma yaz›lar› için
daktilo kullanmas›na izin verilmesini talep etmektedir.
Ad› geçen hakk›nda al›nan 10.
06.2005 tarihli ‹dare Kurulu karar›nda ‘hükümlünün kurumda örgütsel tutum ve davran›ﬂlar sergiledi¤i, dolay›s›yla yapaca¤› çal›ﬂmalar›n örgütsel amaçl› olaca¤› ve
kurumun güvenli¤i için sak›nca
oluﬂturaca¤›’ belirtildi¤inden talep
hakk›nda Genel Müdürlü¤ümüzce
yap›lacak bir iﬂlem bulunmad›¤›
hususunda... Bilgi ve gere¤i ile konunun ilgiliye tebli¤ini rica ederim.
H. Hakk› Kadakal
Hakim/Bakan A.”
Hukukçu de¤il, kahin! Daktilonun “örgütsel amaçl›” kullan›laca¤›ndan emin!
Hukuk mant›¤›, daktiloyu verir,
örgütsel amaçl› kullan›l›rsa, o zaman iﬂlem yapar. Tecrit mant›¤› ise
yukar›daki gibi karar verir. Ama ka-
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rar›n “gerekçe”si bu hukuk ihlalinden daha vahim. Bu mant›k pekala
yar›n kalemleri, ka¤›tlar› da ayn›
gerekçeyle toplayabilir... Öyle ya,
daktilo öyle kullan›lacaksa, ka¤›t
kalem de öyle kullan›l›yordur!!!
Hatta televizyon seyretmeleri de
ayn› kategoriye sokulabilir; haberleri izleyip ülkedeki geliﬂmelere siyaset yapmaktad›rlar çünkü. Hatta
ve hatta, yemek yemeleri de yasaklanabilir tutsaklar›n; öyle ya, yemek
yeyip kazand›klar› enerjiyi de örgütsel amaçl› kullanm›yorlar m›???

Tohumlu bitkiler
yasak!
Yukar›da verdi¤imiz örnekleri sak›n “uç noktada”
örnekler sanmay›n. Tecrit politikas›nda her türlü yasak mümkün.
Gebze M Tipi Hapishanesi’ndeki
tutsaklar›n mektubu, tecrit politikas›nda yasakç›l›¤›n nerelere kadar
varaca¤›n›n çarp›c› bir örne¤ini veriyor. Gebze’den Nursel Demirdö¤ücü’nün mektubundan okuyoruz
(tabii mektupta sadece yasakl› bitki
tohumlar›n› de¤il, direniﬂin, fedan›n
tohumlar›n›n nas›l yüreklerde boyatt›¤›n› da okuyacaks›n›z):
“Merhaba .... Nas›ls›n... Bizler
her geçen gün büyüyen öfkemiz-kinimiz ve Farukça, Eyüpçe coﬂkumuzlay›z... Yani k›sacas›, Adal›ca!..
Sana 1 Temmuz’da yazd›m ve Cansuyu’nu gönderdim. Ancak daha
‘Okuma Komisyonu’ denetiminden
geçip postaya verilmedi.
‹ç ve d›ﬂ kapaktaki çiçek foto¤raflar› burada çay posas›ndan yapt›¤›m›z toprakla yetiﬂtirdi¤imiz çiçeklerden. Biri sarmaﬂ›k (yanda görülen). Arka kapaktaki ise domates
çiçe¤i... Çiçek yetiﬂtirmeyelim diye
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tohumlu olanlar› al›koyuyorlar ya.
Biz de ne buluyorsak onu ekiyoruz.
Bolca domates fidesi oldu ve çiçek
açt›, hatta domatesleri bile oldu.
Daha k›zarmad› ya... Ya¤murlarda
f›rsat olup da güneﬂ görürlerse k›zar›rlar.
Fatma’n›n (12. Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçisi) arama bahanesi ile girilip zorla hastaneye götürüldü¤ünü
ö¤renmiﬂsindir(*). Dün Sincan’dan
ald›¤›m›z mektupta ayn› günlerde
Serdar’› (ölüm orucu direniﬂçisi) ve
a¤›r müebbetlikleri de teklilere ald›klar›n› ö¤rendik.
Ve geçen hafta TV’lerden tüm
dünyan›n izledi¤i katliam› sen de
izlemiﬂsindir. Evet aç›kça, pervas›zca tüm dünyan›n gözü önünde kelepçeli birini katletmek, faﬂist zulmün pervas›zl›¤›n› gösteriyor...
Eyüpümüz’ün, 119 can›n hesab›n›
sormak için gitti¤i zulmün kalelerinden birinin önündeki kararl›l›¤›,
cesareti de görüldü tüm dünya halklar› taraf›ndan. O cüret, kararl›l›k,
cesaret, vatan›n ba¤›ms›zl›¤›na,
halklar›m›z›n özgürlü¤üne ve sosyalizme olan sevdam›z›n ne kadar
büyük oldu¤unu da gösteriyor ayn›
zamanda. Böyle sevdal› yüreklerin
yoldaﬂ›, mirasç›s› olman›n onurunu,
gururunu yaﬂad›k bir kez daha.”

‘Grup’a kat›lmak suçu
Edirne F Tipi’nden Ali Osman
Köse’nin 10 Temmuz 2005 tarihli
mektubundan aktar›yoruz:
“Cezaevi müdürlü¤ünün ‘bir ay
süre ile baz› etkinliklere kat›lmaktan al›koyma (spor ve kültürel etkinlikler) cezas›n› tebli¤ ettiler 4 Temmuz’da. Nedeni de,
logardan gönderilen ipi çekmem. C‹K’in
40/2-d bendine göre ‘olumsuz davran›ﬂa
yönelik gruba kat›lmak fiili sabit görülmüﬂtür’...
Yard›mlaﬂmak yasak deseler neyse...”

Düﬂman, düﬂmanl›¤›ndan vazgeçmiyor!
Yeni Ceza ‹nfaz Kanunu’nun tutsaklar lehine ender maddelerinden
biri de, hücrelerde üç kitap bulundurma s›n›rlamas›na son verilmiﬂ olmas›yd›. Kitap düﬂmanl›¤› teﬂhir olan Adalet Bakanl›¤›, en az›ndan ka¤›t üstünde bu yasa¤›
kald›rd›. Ama “kitap düﬂman›”, düﬂmanl›¤›ndan vazgeçmiyor elbette. Bu kez de
C‹K’in ard›ndan ç›kar›lan “Ceza ‹nfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık Yönetmeli¤i” ile kitap yasaklar›na yeni bir keyfilik
kap›s› aç›ld›.
12 Temmuz’da yürürlü¤e giren sözkonusu yönetmeli¤e göre; “mahkemelerce
yasaklanmamıﬂ olsa bile”, yay›n kurulu,
“kurum güvenli¤ini tehlikeye düﬂürme” gibi her yere çekilebilecek gerekçelerle kitaplar› yasaklayabilecek!
Yine yönetmeli¤in “kuruma kabul edilecek yayınlarda aranacak nitelikler” baﬂlı¤›n› taﬂ›yan 12. maddesi, zaten hapishane
idaresine her türlü kitab›n giriﬂini yasaklamaya imkan veriyor. Bu maddeye göre, hapishaneye al›nacak kitaplar›n, “hükümlü ve
tutuklulara insan, yurt ve millet sevgisini
güçlendirecek nitelikte bulunması, hükümlü
ve tutukluların manevî kalkınmalarını sa¤layacak vasıfları taﬂıması, Atatürk milliyetçili¤i, ilke ve inkılaplarına uygun olması”
gerekiyormuﬂ.
(*) 24 Haziran’da hastaneye kaç›r›lan Fatma Koyupınar 15 Temmuz’da Gebze Hapishanesi’ne geri götürüldü. Fatma Koyupınar, ﬂu anda ayn› hapishanede tutuklu ablas› Zeliha Koyup›nar ile aynı hücrede tutuluyor.

Ankara Polisinden Tehdit
Ankara Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i üyelerinden Selçuk Ulavur 18 Temmuz’da ‘resmi eﬂkiyal›kla’
yüzyüze kald›. Yolu “sivil” baz› kiﬂilerce kesilerek tehdit
edildi ve iﬂbirlikçilik dayat›ld›.
Ankara Temel Haklar’da 21
Temmuz’da düzenlenen basın
toplantısında, Selçuk Ulavur
“evinin yak›n›nda Emniyet ‹stihbarat’tan geldi¤ini söyleyen
iki kiﬂinin yolunu kesti¤ini...
bu iki kiﬂinin ‘biz polis de¤iliz,
polise istedi¤in kadar karﬂı gel
ama devlete karﬂı gelirsen seni
ezeriz’ dedi¤ini” anlatarak,
kendisine Eyüp Beyaz’la iliﬂkisinin oldu¤unu kabul etmesi
ve daha sonra da görüﬂmek zorunda oldu¤unun dayat›ld›¤›n›

belirtti. Ulavur, Eyüp Beyaz’la
hemﬂeri olduklarını, lise yıllarından tanıﬂtıklarını; bu durumun komplo için “iyi bir malzeme” olarak görüldü¤ünü
söyledi.
Av. Selçuk Koza¤açlı da
Eyüp Beyaz’ın katledilmesini
“yargısız infaz” olarak de¤erlendirerek bunu örtmek için
kayıtdıﬂı iﬂlere baﬂvuruldu¤unu belirtti.
Bas›n toplant›s›, Temel
Haklar adına konuﬂan Savaﬂ
Özçelik’in “üyemizin baﬂına
gelebilecek herhangi bir olumsuzluktan baﬂta bu iki polis olmak üzere Ankara Emniyet
Müdürlü¤ü sorumlu olacaktır.” aç›klamas›yla bitirildi.

‹stanbul polisinden iﬂkence
14 Temmuz’da saat 02.50
civarında polis tarafından gözaltına alınan ve yo¤un iﬂkenceye maruz kalan Cemil Bilgili, ‹stanbul TAYAD’da düzenlenen basın toplantısıyla yaﬂadıklarını açıkladı.
26 Temmuz’da yap›lan basın toplantısında, Cemil Bilgili, ye¤eni Cem Bilgili ile birlikte Ça¤layan Benzin ‹stasyonu'nda polis tarafından keyfi
bir ﬂekilde gözaltına alındıklarını, Ça¤layan Polis Karakolu'nda a¤ıza alınmayacak küfür ve daya¤a maruz bırakıldıklar›n› anlat›rken, daha sonra ﬁiﬂli Etfal Hastanesi'nde de
yaralar›n›n tespitinin yapıldı¤›n› belirtti. Bilgili, aç›klamalar›n› ﬂöyle sürdürdü:
“Suçlarını örtbas etmek
için kafalarından gerçekd›ﬂ›
ﬂeyler üzerine komplo kurdular. Bayrak yırtmak, memura
karﬂı çıkmak, silahını almaya
çalıﬂmak gibi gülünç ﬂeylerle
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hakkımızda tutanak tutmuﬂlar.
Tümü yalan ve iftiradır.
Savc›l›¤a ç›kt›¤›m›zda ise
savc› zaten hiç ifade bile almad›. Ellerimiz kelepçeliydi.
Kelepçelerin ç›kar›lmas›n› istedi¤imizde savc› "kelepçeleri
ç›kartman›za gerek yok. Bunlar zaten bayra¤a küfür etmiﬂ,
tutuklayaca¤›z" dedi.
ﬁu anda ye¤enim Cem Bilgili tutukludur. Ben ise iﬂkenceden dolayı ma¤dur durumdayım. Bizlere iﬂkence yapan,
yalanla ye¤enimin tutuklanmasına yol açan, adının ‘Olcay’ oldu¤unu ö¤rendi¤im polis memuru ve arkadaﬂlarından ﬂikâyetçiyim.”
Av. Behiç Aﬂçı ve TAYAD
Baﬂkanı Mehmet Güvel de, bu
olay›n ülkemizde yaﬂananlara
küçük bir örnek teﬂkil etti¤ini,
kimsenin iﬂkencenin olmadı¤ından bahsedemeyece¤ini,
olay›n sonuna kadar takipçisi
olacaklar›n› belirttiler.

Salih Sevinel An›ld›
Sultan Çelik an›ld›

Katilleri koltuklar›nda oturuyor
21 Temmuz 2004 tarihinde Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tecrit politikas›n›n katletti¤i
Salih Sevinel, 23 Temmuz günü ‹stanbul Gazi Mahallesi’nde bulunan
evinde an›ld›.
Sevinel’in ailesi ile TAYAD’l›lar›n kat›ld›¤› anma sayg› duruﬂuyla
baﬂlad›. Ard›ndan Salih’in yazd›¤›
bir ﬂiiri okundu ve TAYAD ad›na
Niyazi A¤›rman bir konuﬂma yapt›.
Salih Sevinel’in tecrit yüzünden hayat›n› kaybetti¤ini belirten A¤›rman, “tedavi edilseydi ﬂu an yaﬂ›yor olacakt›. Tecrite karﬂ› süren
ölüm orucu direniﬂi, tecrit kalkana
dek devam edecektir” dedi. A¤›rman’›n ard›ndan sözalan Salih Sevinel’in k›z› Sakine Sevinel, babas›n›n bir devrimci oldu¤unu, mücadeleye gönül verdi¤ini belirterek,
“Babam hep yüre¤imizde yaﬂayacak” diye konuﬂtu.
Konuﬂmalar›n ard›ndan anma
yeme¤i verildi.

Tecrit Katletmiﬂti
Salih Sevinel tecrit hücrelerinde
yaﬂam›n› yitiren 116. insand›. Aleni
cinayet, hapishane kay›tlar›na “kalp
krizi” olarak kaydedildi. Oysa, Salih tecrit hücreleri öncesi herhangi
bir kalp rahats›zl›¤› taﬂ›mad›¤› gibi,
hapishane doktoru ve idaresinin
tecriti en s›k› ﬂekilde yaﬂama geçirmeye dönük uygulamalar› sonucu
ﬂehit düﬂmüﬂtü.
Nas›l katledildi¤ini, bir tutsa¤›n
anlat›m›ndan hat›rlayal›m:
“20 Temmuz günü sabah spor
yaparken a¤r› hissediyor. Hücresin-

de bir çay içiyor. Vücudunun de¤iﬂik yerlerinde a¤r›lar baﬂl›yor. Hücre arkadaﬂlar› Ümit Karaaslan ve
‹brahim Çuhadar masaj yap›yorlar.
Biraz rahatlad›¤›n› düﬂünerek dinlenmek istiyor. A¤r›lar art›yor. Bunun üzerine butona basarak gardiyanlar› ça¤›r›yorlar.
Doktora ç›kar›l›yor. Doktor 1015 dakika sonra i¤ne yap›p, “önemli bir ﬂeyi olmad›¤›” gerekçesiyle
hücresine gönderiyor. Ne i¤nesi yap›ld›¤›n› bilmiyoruz; ancak reçetede kas gevﬂeticisi türü ilaçlar yaz›l›d›r. Hücrede titreme baﬂl›yor. Bu
kez de doktorun verdi¤i kremlerden
sürüyorlar. Birkaç dakika sonra Salih'ten h›r›lt› sesleri geliyor. Nefes
alam›yor. ‹ki kez gardiyanlara haber veriyorlar. Bu arada gardiyanlar “nas›l olsa yine hastal›k için ça¤›r›yorlard›r” diye düﬂündüklerinden olsa gerek, butonu kapat›yorlar. Hücredekilerin dünyayla tek
iliﬂkisi de böylece kesiliyor. Bunun
üzerine hücredekiler kap›lara vurmaya baﬂl›yor. Gardiyanlar geliyor,
Salih'i arkadaﬂlar› kucaklay›p koridora ç›k›yorlar. “tamam art›k biz
buradan sedye ile götürürüz” diye
di¤erlerini hücreye kapat›yorlar.
Salih'i ise o durumda sedye ile de¤il
yine yürüterek revire götürüyorlar.
Ve revirde can veriyor.”
‹nsani olan her ﬂeyin yoksay›ld›¤›, tutsaklar›n sessiz imhaya tabi tutuldu¤u tecriti uygulayanlar; tecrite
uygun bir kafayla donat›lan gardiyan ve doktorlar hala koltuklar›nda
oturmaya, ayn› politikalar›n› yaﬂama geçirmeye devam ediyorlar.
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TAYAD'›n
kurucu üyelerinden ve mücadelesinin
emekçilerinden biri olan
Sultan Çelik,
ailesi ve TAYAD'l›lar taraf›ndan Sanayi Mahallesi'nde bulunan
mezar› baﬂ›nda an›ld›. 24
Temmuz günü
yap›lan anmada Sultan Çelik ﬂahs›nda tüm devrim ﬂehitleri
için sayg› duruﬂu yap›ld›. Sayg› duruﬂunun ard›ndan o¤lu, annelerine
seslenen bir konuﬂma yapt›. Mektupta "o can›ndan çok sevdi¤in Anadolu'nun ve Mezapotamya'n›n sokaklar›nda, da¤lar›nda yine çocuklar›, gençleri kurﬂuna diziyorlar. Daha
da yetmedi mi linç etmeye çal›ﬂ›yorlar. Ama omuzdaﬂlar›n düﬂmanlara
inat meydanlarda, senden, sizden
kalan yürekli ayak izlerine basarak
hayk›r›yorlar. Pankartlar› ve baﬂörtüleriyle yine bayrak bayrak dalgalan›yorlar" sözlerine yer verildi. Anma, mezar›na karanfiller b›rak›lmas›
ve "Sultan Çelik Ölümsüzdür, Sultan Çelik'i Mücadelemizde Yaﬂataca¤›z" sloganlar›yla son buldu.

Ovac›k ﬂehitleri
için ‘40 yeme¤i’
Mercan Vadisi'nde katledilen 17
MKP’liden; Cafer Cangöz, Ayd›n
Hanbayat, Ali R›za Sabur, Ahmet
Pektaﬂ ve Taylan Y›ld›z’›n Dersim’deki mezarlar› baﬂ›nda 24 Temmuz günü bir anma düzenlendi.
DHP’nin düzenledi¤i ‘40 yeme¤ine
HÖC, ESP, Partizan da kat›ld›. ﬁehitlerin yaﬂamlar›n›n anlat›ld›¤› bir
konuﬂman›n ard›ndan Zaza’ca a¤›tlar yak›ld› ve sloganlar at›ld›.

Feda ve hamaset
Devrimcinin ölümü bilinçli bir
eylemin sonucuysa, hem ac› verir,
hem de tarifsiz bir onuru yaﬂat›r geride kalanlara. Güneﬂe gömülen bir
yi¤ittir, yoldaﬂt›r; ony›llard›r yürünen bu “engebeli, dolambaçl› ve
sarp” yolda hiç kabuk ba¤lamam›ﬂ
yaralar›m›z› bir kez daha kanat›r ve
iliklere kadar hissedilen bir ac›d›r
duyulan. Adalet için, ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm için “ölüm
nereden ve nas›l gelirse gelsin hoﬂ
geldi sefa geldi” denilmiﬂtir; sözünün eri olan›n ard›ndan gö¤üsler kabar›r onurla. Bir fidan gibi devrildi¤inde Eyüp, binlerce insan yaﬂad›
bu duygular›. Hele “biriken bir hesab›n” görülmesi giriﬂimi sözkonusu olunca, daha da kabard› yürekler.
Yüre¤imizin el de¤memiﬂ kuytuluk köﬂesine saklad›k cüretin ve
fedan›n hakl› onurunu. Beyinlerimizin kaydetti¤i, adaleti ve özgürlü¤ü
arayan o koﬂuyu, hiç silinmeyecek
ﬂekilde “korumaya” ald›k. Patlamaya haz›r bir yanarda¤ misali kaynayan öfkemizi, okyanusun sular›nda
dindirmek için dald›k deryalara.
Girilemeyece¤ini düﬂündükleri
kalelerini gülleler yemiﬂ gibi sarsan
cüretin ve yarat›c›l›¤›n s›rr›n› anlatman›n kolay olmad›¤›n› biliyoruz.
“Devrimcilik budur iﬂte; yarat›c›l›kt›r, inanç ve cüret iﬂidir, adalete
Kerbela çöllerinde duyulan sonsuz
bir susuzluk gibidir, kana kana içmek için koﬂulur durmadan” desek
anlaﬂ›l›r m›?
Zulüm karargah›n›n kap›s›nda
göründü¤ünde; kimileri ne oldu¤unu anlamaya çal›ﬂt›lar. Baz›lar›, neden kap›lar›na kadar geldi¤ini, karargahlar›na kadar girdi¤ini çok iyi
bildikleri için titrediler korkuyla,
gencecik bedenini bir da¤ gibi deviren kurﬂunlarla kendilerini avutmaya çal›ﬂt›lar. Naklen infazlar›m›zla
milyonlara, “bak›n, görün, isyan›n,
kutsal sömürü düzenimize karﬂ›
baﬂkald›rman›n sonu budur” dedi-

ler, en i¤renç gülüﬂleriyle. Düzenin
sahipleri ‘geçmiﬂ olsun’ kuyru¤una
girdi zalimler baﬂ›na. Cüppelerini
adaletsizli¤in kap›s›na serip, “kafaya giren kurﬂunlar›n hukuka uygunlu¤unu” tescillediler.
Bu düzenin adaletsizli¤ini iliklerine kadar hisseden milyonlar buruk
bir sevincin titremesini hissettiler
yorgun bedenlerinde. “Etme bulma
dünyas›” sözü dillerinin ucunda as›l› kald›. Bir tek “böyle yi¤itler oldukça kalmaz mazlumun ah› yerde”
dediler gözlerinin içi gülerek. Hapishanelerde beﬂ y›ld›r yaﬂanan o
korkunç k›y›ma karﬂ› yüre¤inde hiç
sönmeyen kor ateﬂlerin ac›s›n› yaﬂayan, zulmün sahiplerine beddualar
ya¤d›ran yaﬂl› analar, babalar, eﬂler,
kardeﬂler, yoldaﬂlar, dostlar, adaletten ve özgürlükten yana olanlar ise,
bir kez daha halk›n adaletinin suçlular›n peﬂini asla b›rakmayaca¤›n›n
ferahl›¤› ile serinlerken, s›k›lan kurﬂunlar› beyinlerinde duyarak ac›d›
canlar›.

✭✭✭
Feda’n›n ve feda savaﬂç›s›n›n
anlatt›¤› derinli¤in hamasetle, yüzeyselli¤in kaygan zemininde geçiﬂtirilmek istendi¤i bir ülkede, “terör” denildi¤inde her türlü bilimselli¤in, hakk›n, hukukun yoksay›ld›¤›
bir süreçte yaﬂ›yoruz. Üstelik hamasetin, içi boﬂ nutuklar›n sesi sadece
“devlet kat›”ndan duyulmuyor. Bilim adam› ad›na bilimsellikten
uzak, ayd›n olma ad›na gerçe¤i karartan insan suretleri ortal›¤› kaplay›p, infaza alk›ﬂa duruyor.
O¤lunu kurﬂunlatt›¤› bir babay›
ucuz bir tiyatronun figuran› yap›p,
kameralar karﬂ›s›nda nutuk atan
kültürü sorgulama ihtiyac› duymayan yüzsüzlük, mutlu oluyor bu tiyatronun acemi senaryosundan.
Modern ça¤›n “tanr›lar›” taraf›ndan yasaklanan, beﬂ y›ld›r hücrelerde can alan o kelimeyi a¤›zlar›na al26
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madan, “neden?” diye sormadan nas›l da iﬂin içinden ç›kabiliyorlar.
Bilirler elbette, 2000 Aral›k’›n›n
19’u sabah›nda alev alev yanan, tepesinde Cobra helikopterleri dolanan hapishanelerin içinde neler yaﬂand›¤›n›. Asl›nda hep duymuﬂlard›r hücre hücre eriyen bedenlerden
yükselen hayk›r›ﬂlar›, hissetmiﬂlerdir tenlerinde, hücrelerde yanan bedenlerin ateﬂini. Ama bilmezden,
görmezden, duymazdan gelmenin
geçer akçe oldu¤u bir havay› soluyorlar. Ve her soluk al›ﬂveriﬂlerinde
ci¤erleri çürüyor. Halklar›n; adalet
için, eﬂitlik ve özgürlük için, binlerce y›ll›k hakl› ve meﬂru ﬂiddet kullanma haklar›n›n art›k olmad›¤›n›
durmadan vaaz ediyorlar, 119 insan›n kurﬂunlarla delik deﬂik edilmiﬂ,
yanm›ﬂ yak›lm›ﬂ bedenlerindeki
ﬂiddetin kimin eseri oldu¤unu aç›klama ihtiyac› duymadan.
Filistin’den Irak’a dünyan›n baﬂka co¤rafyalar›nda feda’y› tart›ﬂabilirler, bilimsel bile olabilirler. Hatta,
feda’n›n hakl›l›¤›n› da dile getirebilirler. En az›ndan “anlayabiliyoruz”
derler... Ama feda yan›baﬂlar›ndaysa, tutulur dilleri, yazmaz kalemleri,
düﬂünemez beyinleri. Ya, ﬂiddeti
kullanma tekeli önünde baﬂe¤dikleri zalimler çatarsa kaﬂlar›n›. Ya bozulursa statükolar. Ya yükselen çat›ﬂman›n “aras›nda” kal›verirlerse...
Dünya öküzün boynuzlar›nda diyenin soyundan gelen biri “intihar”
diyor. Göbels’in miras›n› devralanlar “terör” silah›na sar›l›p veryans›n
ediyorlar. Sosyolojiyi ayaklar› alt›nda çi¤neyen bir “köﬂe” iﬂgalcisi
“umutsuzluk”tan sözediyor. Kimisi
de “komünistlik” maskesi takt›¤›
için, “devrimci umutsuzluk” diyor,
her ne demekse!
Feda’y› bir çaresizlik, devrimcinin kitleleri örgütlemedeki umutsuzlu¤u olarak tarif etmek, onun üstün bir devrimci umudun, zafere
inanc›n ifadesi oldu¤unu görmemektir en iyimser de¤erlendirmeyle. Ama acaba gerçekten “iyimser”
mi bakmak gerekiyor bu de¤erlendirmelere? Yoksa, “kitleler, iﬂçiler”
diye diye kitlelerden bihaber olan

ve bu yüzden gecekondu halk›na
küfreden; herkese kitleleri “i¤neyle
kuyu kazarak örgütlemeyi” telkin
edip, kendisi marjinalleﬂmiﬂ, bir
pankart› taﬂ›tacak insan, bir dergiyi
ç›karacak kadro bulamayacak kadar
“kendi dükkan›na” hapsolanlar›n
hezeyan› m›? Kitleler lafazanl›k ile
devrimcilik aras›nda “ince” görünen ama s›n›flar mücadelesi tarihinin oldukça kal›nlaﬂt›rd›¤› çizgiyi,
radikalizm ile keskin görünüp sa¤a
savrulmay› çok iyi görürler.
Bu topra¤a yabanc›lar; Eyüp kafalar›ndaki ﬂablonlara uymuyor.
Eyüp’ün bu “solcular›n” gözündeki
ba¤›ﬂlanmaz büyük suçlar›ndan biri
bu belki de; bu topra¤›n insan› olmak, feday› bu topraklara taﬂ›mak.
Egemenlerin gözündeki suçu ise daha büyük; bu topraklar›n özgürlü¤ü
ve ba¤›ms›zl›¤› için kendi can›n› feda etmek, “bizim ülkemizde de adalet olacak” demek.
O kap›dan ç›kt›¤›nda, yar›m kalan hesab› bir dahaki sefere tamamlamak üzere acele acele att›¤› her
ad›m, adalete ve özgürlü¤e do¤ruydu; anlamak, bilmek istemediler.
“Anlayam›yorum” diyor bir yazar,
“genç yaﬂta bir sevgilinin elini tutacakken, neden ölümü seçti¤ini”
soruyor. ‹slamc›lar›n “cennete kavuﬂma” ad›na ölümlerini anlayabildi¤ini, ama Marksistler’i anlayamad›¤›n› söylüyor.
Devrimcilik, solculuk, sosyalistlik tan›mlar›n›n dejenere edildi¤i,
bedelsiz ve risksiz bir solculu¤un
dayat›ld›¤› bir ça¤›n düﬂünce sistemati¤i içinde elbette Eyüpler’i anlamak zorlaﬂmaktad›r. Kimi böyle düﬂünenler de iﬂin kolay›n› bulup
“mürid” dememiﬂler miydi ölüm
orucu savaﬂç›lar› için? Tanr›sal bir
inanc› aç›klamak kolayd›, ama devrime inanmak ve bunun için ölüme
gülerek gitmek art›k eskide kalmal›yd›. “Hiçbir düﬂüncenin u¤runda
ölmeye de¤meyece¤i” 1990’lar›n o
u¤ursuz günlerinden bu yana anlat›l›yordu Eyüpler’e. Emperyalizmin
küçük-burjuva ayd›n› ve reformizm
ile buluﬂtu¤u bu söylem 15 y›ld›r
bütün propaganda araçlar›yla iﬂlenmesine ra¤men, nas›l olurdu da an-

lamaz ve “de¤iﬂmezdi” Eyüpler?
Nas›l olurdu da; yeryüzünde, bu
topraklarda daha iyi bir hayat iste¤iyle hayatlar›n› ortaya koyup, varl›¤› anlaml› k›lan ﬂeyin, ayn› zamanda u¤runa kendinizi feda etmeye haz›r oldu¤unuz ﬂey oldu¤unu
anlat›rlard›. Uzlaﬂma, Avrupa burjuva demokrasisi varken; nas›l olur da
zalime karﬂ› bir meydan okuyuﬂun,
siyasi bir cüretin ifadesi olup, kitlelerin biriktirdi¤i s›n›f kininin düﬂman›n beynine inen darbesi haline
gelirlerdi?
Nas›l?... Nas›l?...
Nas›l bir inançt›r ki, sarar bedenine bombalar›; ideolojilerin ölümünü ilan edenlerin sesini boﬂlukla
b›rak›p, “tarihin sonunu” ilan eden
soysuzun yüzüne vurur o büyük yalan›n›?

✭✭✭
Kah›rlanma sen Eyüp;
“Bomba patlamad›” diyenler ne
büyük yan›lg› içindeler bilsen. Patlad› oysa büyük bir gürültüyle. Yüre¤inin pimiydi çekti¤in biliyoruz.
Yapt›¤›n en son savaﬂ hilesiydi, bedenindeki bomban›n pimini gösterip, elini yüre¤ine atmak. O yürekten boﬂalan adalet özlemin, özgür
ve ba¤›ms›z bir ülke idealin, öfken
hala yank›lan›yor, kap›s›ndan döndü¤ün egemenlerin kulaklar›nda.
Ç›ld›rtan bir hayk›r›ﬂt›r bu, herkes
bilir; korkuyu büyütür gün geçtikçe.
Korkular› düﬂüncelerimizden;
bu yüzden “ya düﬂünce de¤iﬂikli¤i
ya ölüm” diyorlar hücredekilere?
Bu yüzden düﬂünceyi terör diye lanetliyorlar. Ve bu yüzden beyninden
vurdular seni, düﬂünceni öldüreceklerini zannederek. ‹nsan eme¤inin
ürünü olup eme¤in özgürlü¤ü düﬂüncesine ihanet eden alçak bir kurﬂunla devirdiklerinde bedenini; düﬂüncelerine daha s›k› sar›ld› baﬂkalar› o anda. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm düﬂünü, ideallerini s›rtlay›p koﬂunu sürdürüyorlar. Varacak
elbet bu koﬂu menziline, bir uçtan
bu uca adalet olacak bu ülkenin her
kar›ﬂ topra¤›nda.
Gözün arkada kalmas›n feda savaﬂç›s›.
27
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Adaletin olmad›¤› bir ülkede
halk kendi adaletini arayacakt›r. Yaﬂam›, yaﬂamay› çok
sevdi¤im halde, adaletsizli¤in,
yoksullu¤un, emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n son bulmas› için,
onurlu bir yaﬂam için kendi hayat›ma bilerek ve isteyerek son
veriyorum. Can›m halk›ma, vatan›ma ve bu ülkenin p›r›l p›r›l
gelece¤ine feda olsun. Çocuklar›m›z›n yar›n›na feda olsun.”

“

Eyüp Beyaz

Serdar Demirel

ruk can›m›z›n s›cakl›¤›yla kucakl›yorum.
18 May›s’ta
can›m orta¤›ma Faruk’a- kutlamak
için faks çekmiﬂtim., ‘mektup ce-

“118 yıldızımız altında söz
verdim, ‘mutlaka’ dedim”
Sansürün kopkoyu karanl›¤›nda,
onlar, Serdar Demirel, Fatma Koyup›nar ve Serpil Cabadan ölüm orucunu sürdürüyorlar.
Serdar Demirel, Fatma Koyup›nar ve Faruk Kad›o¤lu, 12. Ölüm
Orucu Ekibi’nde yeralan üç direniﬂçiydiler. DHKP-C davas›ndan tutsakt›lar ve y›llard›r demirparmakl›klar›n arkas›nda ve fakat tüm direniﬂlerin ön saflar›ndayd›lar.
9 May›s 2005’te, Fidan Kalﬂen
Ölüm Orucu Ekibi ad›yla baﬂlad›lar
direniﬂe. Talepleri TECR‹T‹N
KALDIRILMASI. Faruk Kad›o¤lu,
25 May›s’ta hücresinde bedenini tutuﬂturarak ﬂehit düﬂtü. 12 Ekip’in
di¤er iki direniﬂçisi, zorlu, onurlu
yürüyüﬂlerini sürdürürken, bir süre
önce TKEP/L davas›ndan tutsak
Serpil Cabadan da ölüm orucuna
baﬂlad›.
Tecrit politikas›n›n sürdürücüleri, tecrit hücreleriyle y›ld›ramad›klar› ölüm orucu direniﬂçilerini, sansürle, mektup yasaklar›yla, tekli
hücrelere atmakla, hastaneye kaç›rmakla y›ld›rmaya çal›ﬂ›yor.
Aﬂa¤›da, ölüm orucunu halen
Sincan F Tipi Hapishanesi’nin bir
hücresinde sürdüren Serdar Demirel’in dergimize ulaﬂan mektuplar›ndan baz› bölümleri yay›nl›yoruz:

“Faruk’un selam›n› ald›m ve kab›na s›¤mayan
yüre¤ime koydum...”
Öncelikle “Biz” olan herkesi Fa-

zas›’ oldu¤unu bilmeden. Ama eminim ki, o benim, bizim selamlar›m›z›, sevgilerimizi ald›. Bize ise selam›n en güzelini feda s›ca¤›nda gönderdi. Ald›m ve kab›na s›¤mayan
yüre¤ime koydum...
Sizin fakslar›n›z-mektuplar›n›z
gelmeden 9 May›s günü varl›¤›n›zla
buradayd›n›z. Fidanca ﬂiirini beni
u¤urlarken okumuﬂtunuz, tek tek
kutlay›p, coﬂkunuzu, sevincinizi heyecan›ma katm›ﬂt›n›z. Tüm bu güzellikleri o gün 118 y›ld›z›m›z alt›nda beraber paylaﬂm›ﬂt›k. Sizin d›ﬂ›n›zda Abdi ‹pekçi’deki ailelerimiz,
tüm TAYAD’l›lar, tüm hapishanelerdeki yoldaﬂlar›m, ‘B‹Z’den olan
herkes... ve Fidan›m›z’la beraber
118 can›m›z buradayd›. Yan›mda
can ortaklar›mla selamlad›k sizi ve
sözverdik; ilk sözümüzü tutan Farakumuz oldu. Onun izinde, fedan›n
yolunday›z. Var m› ötesi!..
Sevgili ...., karanl›klar› 119 kez
yarm›ﬂ›z y›ld›zlar›m›zla... Yeryüzü
ayd›nlanana, karanl›k tek bir nokta
kalmayana kadar y›ld›zlar› ço¤altmaya devam edece¤iz. Ve hepsi insanl›¤›n güneﬂi olup ›s›tacak, ›ﬂ›tacak Anadolu’yu.
Fatma’y› zaten tan›yordum. 9293’te mahpus arkadaﬂl›¤›m›z vard›.
Y›llar sonra ayn› “evlek”te, 12. katarda yine yan yana, can cana olduk.
Farukumuz’la burada tan›ﬂamad›k,
kucaklaﬂamad›k ama kucaklaﬂacak
olman›n rahatl›¤›nday›m.
Sevgili ...., “sevda engel tan›maz, ba¤l›ysa ölümüne” diyor, s›ms›cak kucakl›yorum. ‘B‹Z’ olan her28
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kese selam ve sevgiler yürek dolusu...
Duygular›m›, düﬂüncelerimi yazaca¤›m ama belki “moralinizi düzeltir”(!) diye yazmayay›m... Sadece sizi çok sevdi¤imi ileteyim.. Bu
hepsini anlat›r san›r›m, imzay› sonra atar›m...
1 Haziran 2005

“Hem yürüyor, hem de
nedenlerini anlat›yoruz.”
Merhaba
Sevgimle, coﬂkumla, canlar›m›z›n s›cakl›¤›nda kucakl›yorum seni
ve tüm arkadaﬂlar›.
Yine dolu dolu geldiniz ve ben
yine yetiﬂemedim sevgi seli sat›rlar›n›z› cevaplamaya.
Geçen hafta da yazma durumu
olmad› maalesef. Dünyal›k iﬂler desem anlay›ﬂla karﬂ›lars›n›z de¤il
mi? Hem yürüyor, hem de nedenlerini anlat›yoruz. ‹ﬂte o nedenle kesintiye u¤ruyor sevgi seli sat›rlar›
cevaplamam.
... Naz›m ustan›n ﬂiiri çok güzeldi sesine, yüre¤ine sa¤l›k... Ben de
sizin için “Bu ülkeyi yang›n sarar”
adl› parçay› söylüyorum. Bugün
84’ün 4 karanfilini and›k. 84’ten
96’ya, 96’dan bugüne durmadan
akan nehrin coﬂkusuyla yank›land›
her yer... Ve yüreklerimizde tüm
canlar›m›z›n s›cakl›¤›yla umuda, o
büyük güne inanc›m›z› hayk›rd›k...
Sizin sesinizle buluﬂtu sesimiz... Ellerimiz de buluﬂacak. O büyük günde halaya durdu¤umuzda biz de
omuz baﬂ›n›zda olaca¤›z. Sizi çok
sevdi¤imi tekrar ediyorum. Hem de
Faruk gibi...
Sevgilerimle
15 Haziran 2005
***
Merhaba
Sevgili Ercan, yeni C‹K’i burada
da uygulamaya baﬂlad›lar. Benim
de hücrem de¤iﬂtirildi. Epey hareketli bir hafta oldu. O nedenle yazamad›m. Haftaya sohbete gelece¤im.
Her ﬂeye ve herkese ra¤men biz yo-

lumuzday›z, sözümüzdeyiz... Ben,
biz, gayet iyiyiz, olmas› gerekti¤i
gibi. Sizi habersiz b›rakmamak için
faks çekip sizi çok sevdi¤imi bir
kez daha bildirmek istedim. Yetiﬂtirebilirsem haftaya ‹leri için söyleﬂiye gelmeye çal›ﬂaca¤›m. Ayr›ca tüm
yazanlara tek tek yazaca¤›m demiﬂtim. Henüz yazamasam da yazaca¤›m. Delikanl› adam sözünde durur,
de¤il mi! Gelece¤im, hücre hücre
hem de.
Tüm Tekirda¤ sakinlerini s›ms›k› kucakl›yorum.
Selam ve sevgilerimle.
29 Haziran 2005
***
Sevgili Ali, bizim sat›rlara yans›masa da sevgimizin her yerde, her
koﬂulda birbirimize ulaﬂaca¤›n› herkes bilmez, bunu ancak “B‹Z” biliriz. “B‹Z”imle ayn› idealleri, sevgiyi taﬂ›yanlar bilir. Sizin fakslar›n›z
gelmeden önce yola koyuldu¤umuz
gün zaten siz burada, benimle, bizimleydiniz. ... Yüre¤i “B‹Z”imle,
umutla atan tüm canlar›m›z ve bütün kahramanlar›m›z burada beni
dinliyor, coﬂkumu, mutlulu¤umu
paylaﬂ›yordunuz. Ve ben sizin önünüzde söz verdim; “fidan” dedim,
“mutlaka” dedim, “arma¤an edece¤im” dedim.
Bu sevincimi can orta¤›ma, ortaklar›ma da yazd›¤›m fakslarda aktar›p paylaﬂm›ﬂt›m, Faruk can›m›z
selam›n› çok anlaml›, çok s›cak bir
ﬂekilde verdi, Fidanlar’›n ilki olup
yolumuzu daha bir ayd›nlatt›. An›s›
önünde sayg›yla e¤iliyor, ba¤l› kalaca¤›m diyorum.
Sevgili Ali, “gönül sohbet ister,
çay kahve bahane” misali, ›smarlayamad›¤›n çay›n› içmiﬂ kabul ettim,
senin adaﬂ›n bunu duyar duymaz,
senin ad›na Rezene Çay› ikram etti... Biliyorsun de¤il mi, Rezene Çay› için halk›m›z ‘ölümsüzlük çay›’
demiﬂ; Günay›m›z’›n yazd›klar›ndan biliyorum ben de.
Seni ve Tekirda¤’daki tüm arkadaﬂlar› Faruk can›m›z›n s›cakl›¤›yla
Fidanca kucakl›yorum.
Görüﬂmek dile¤iyle. Serdar.

ÇHD Genel Kurul Sonuç Bildirgesi
Faﬂist Yasalar›n, Tecritin Karﬂ›s›nda
Halk›n Mücadelesinin Yan›nday›z
19 Haziran’da 8. Ola¤an Kongre ve Konferansı’nı yapan Ça¤daﬂ
Hukukçular Derne¤i(ÇHD), geçen
hafta Konferans Sonuç Bildirgesi’ni yay›nlad›.
Konferansta, Ceza, Muhakeme
ve ‹nfaz yasal de¤iﬂikliklerin de¤erlendirilmesi, “Sosyal ve Ekonomik
Haklar Çalıﬂma Grupları”nın inﬂası, Avukat Sendikası giriﬂimi, tecrit,
gibi konular› tart›ﬂan avukatlar, sonuç bildirgesinde bu konulara iliﬂkin al›nan kararlar› aç›klayarak,
tüm avukatlara örgütlenme ve mücadele ça¤r›s›nda bulunuyorlar.
Hukukçular›n, barolar›n, yaﬂanan pek çok geliﬂme karﬂ›s›nda
olumsuz bir s›nav verdi¤i, hukuku,
adaleti savunmaktan uzak kald›¤›
günümüzde, devrimci, demokrat,
ilerici avukatlar›n bu misyonu üstlenmeye çal›ﬂmalar› elbette adalet
mücadelesi aç›s›ndan son derece
önemlidir. Bu mücadele, ayn› zamanda devrimci, demokrat hukukçular›n, infaz, katliam davalar›n›,
tecritte 120 ölümü izleyen “hukukçulara” karﬂ› mücadelesidir.
ÇHD Genel Sekreteri Avukat
Selçuk Koza¤açlı imzasıyla yayınlanan ve çeﬂitli güncel geliﬂmelere
iliﬂkin avukatlar›n tav›rlar›n›n da
aç›kland›¤› bildiride yeralan ça¤r›
ve kararlardan baz›lar› ﬂöyle:

▼Mücadeleye ça¤r›:
“Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i
Genel Kurulu, avukatlık mesle¤ine
yönelik a¤ır ve kabul edilemez saldırılar içeren CMK Madde 151,
CGT‹HK baﬂta olmak üzere, tüm
hukukçuları etkili bir anayasaya ve
sözleﬂmeye aykırılık mücadelesi
vermeye ça¤ırır. Aynı kapsamda,
Türkiye Barolar Birli¤i Genel Kurulu’nun aldı¤ı mücadele kararını
destekler ve birlik yönetimini bu
kararın gereklerini yerine getirmeye davet eder.”
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▼Sendika ça¤r›s›:
ÇHD bildirisinin en dikkat çekici baﬂl›klar›ndan birini ise, “Avukat
Sendikas›” kurulmas›yla ilgili bölüm oluﬂturuyor. ﬁöyle deniyor:
“Genel kurulumuz, Avukat
Sendikası çalıﬂmalarının baﬂlatılmasını gerekli görmektedir. Bu
amaçla iﬂkolu-meslek sendikacılı¤ı,
yasal çerçeve, toplu sözleﬂme ve
grev imkanları, sendikacılıkta kamu-özel ayrımı, örgütlenme profili
çalıﬂması yapılmasını ve 2005 sonbaharında kuruluﬂ çalıﬂmalarının
olgunlaﬂtırılmasını hedefler.”

▼Halk›n yan›nda olma
“Genel kurulumuz, bütün ﬂubelerimize, sendikalar, sendikasız iﬂçiler, iﬂsizler ile tüm kent ve kır yoksullarının iﬂ, ücret, sa¤lık, sosyal
yardım, konut, e¤itim haklarını ve
mücadelelerini desteklemek üzere,
ülke genelinde koordine edilmiﬂ
ekonomik ve sosyal haklar çalıﬂmaları yürütme görevi verir.”
Yine halk›n mücadelesinin içinde olma anlay›ﬂ›n›n ifadesi olarak
Genel kurulda “Trabzon linç giriﬂimi davaları, Mardin U¤ur ve Ahmet
Kaymaz’ın katledilmesi davası,
Mersin davası ve benzer nitelikte
davaları, hakları ihlal edilenlerin
yanında hukuksal olarak izlemeyi
görev kabul eder” karar› al›nd›.

▼Tecrite karﬂ› mücadele
“Genel Kurulumuz, tecritin iﬂkence oldu¤u yönündeki yerleﬂik
tespitini yineler. Cezaevlerinde devam etmekte olan hak ihlalleri ve
tecrite iliﬂkin etkili mücadele yürütülmesi için, di¤er bütün çalıﬂmaların yanı sıra Cezaevi Ba¤ımsız
‹zleme Kurulları’nda bulunmayı,
bu kurulları oluﬂturmayı ve çalıﬂmalarını desteklemeyi görev olarak
derne¤imiz ﬂubelerine tevdi eder.”

e mek

AKP sürgünlerle y›ld›rmak istiyor
AKP iktidar›
hiçbir demokratik protestoya tahammül edemiyor. Bu yüzden
muhalif olan her
kesime yönelik
politikas›; susturma, sindirme,
cezaland›rma.
AKP, sendikalara yönelik de
sürgün ve cezalarla, sindirme politikas› uyguluyor.
Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n kat›ld›¤› ‹zmir’deki bir aç›l›ﬂ
töreni s›ras›nda; “Ça¤daﬂ, Kaliteli,
Hizmet ‹çin Yeterli Personel Al›ns›n", "Kefalet Hakk›m›z› Gasbettirmeyiz", "‹nsanca Bir Yaﬂam ‹stiyoruz" ﬂeklinde sloganlar att›klar› ve
pankart açt›klar› için, Haber-Sen ‹zmir ﬁube Baﬂkan› Ali Y›lbaﬂ›, ﬁube

Sekreteri Varol Çini ve üyeler Hasan Solmaz ile Hüseyin Özdem sürgün edildiler.
Bakanl›k talimat›yla hareket
eden PTT Baﬂmüdürlü¤ü’nün "gizli" ibareli soruﬂturma ve sürgün tutana¤›nda, demokratik protesto hakk›, "hoﬂ olmayan bir ﬂekilde ba¤›r›p
ça¤›rma” olarak tan›mlan›rken, sözkonusu sloganlar›n “emniyet kay›tlar›na suç olarak girmedi¤i” belirtilerek, polisle iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂ›ld›¤› da itiraf edildi. Ama bu suç olmayan sloganlar ve protesto eylemi,
“kurumun prestijini sars›c›” bulundu ve sürgün karar› al›nd›.
Protesto yapaca¤›n›za, aç›l›ﬂ›n
daha iyi geçmesi için çal›ﬂsayd›n›z
anlam›ndaki ifadelerin yerald›¤› kararda, sendika yönetim kurulu ve
üyeleri gösteriye katmakla suçlanarak, sendikal örgütlenmeye tahammülsüzlük de gizlenmedi.

Haber-Sen ‹zmir ﬁubesi ise, 22
Temmuz günü Türk TELEKOM ‹zmir ‹l Müdürlü¤ü önünde yapt›klar›
eylemle sürgün karar›n› protesto ettiler. “Sürgünler Bizi Y›ld›ramaz”
dövizleri açan emekçiler ad›na konuﬂan Ali Y›lbaﬂ›, temel hak ve özgürlükleri savunduklar› için sürgün
edildiklerini söyledi ve y›lmayacaklar›n› belirtti.
Sürgünlerin arkas›n›n kesilmedi¤i Urfa’da ise, E¤itim-Sen ﬁubesi, 7
üye ve yöneticileri hakk›nda verilen
sürgün karar›n›, 22 Temmuz günü
yapt›¤› bas›n aç›klamas›yla protesto
etti.

“Yaﬂas›n Coca Cola ‹ﬂgalimiz”
Coca Cola’da sendikal› olduklar› için iﬂten at›lan 110 iﬂçinin eylemleri
sürüyor. Coca Cola da¤›t›m binas›n› iﬂgal eylemine gaz bombal› sald›r›n›n
ard›ndan gözalt›na al›nan iﬂçiler ve Nakliyat-‹ﬂ yöneticileri serbest b›rak›l›rken, sald›r› baﬂta D‹SK olmak üzere sendika ve DKÖ’ler taraf›ndan k›nand› ve direniﬂin meﬂru oldu¤u vurguland›.
‹ﬂçiler 25 Temmuz’da da, CHP ‹stanbul ‹l Baﬂkanl›¤›'n›n, Lozan Antlaﬂmas›'n›n 82. y›ldönümü nedeniyle Akadlar Kültür Merkezi'nde düzenledi¤i
panel öncesinde eylemdeydi. “Yaﬂas›n Coca Cola ‹ﬂgalimiz, Kahrolsun
ABD Emperyalizmi, Sendika Hakk›m›z Engellenemez” dövizleri taﬂ›yan iﬂçiler, Baykal ile görüﬂerek, gaz bombal› sald›r›ya tav›r almas›n› istediler.
Baykal “gerekeni yapar›z” diye geçiﬂtirirken, görüﬂmenin ard›ndan iﬂçiler,
“Kahrolsun ‹ﬂbirlikçi AKP” sloganlar› ile panelin yap›ld›¤› salona girdiler.

TPAO ‹ﬂçileri Açl›k Grevinde
Bir buçuk y›l önce iﬂten at›lan 67 TPAO Batman Rafinerisi iﬂçisi, Batman AKP il binas›nda açl›k grevi baﬂlatt›. Açl›k grevinin üçüncü günü iﬂçilerden baz›lar› fenalaﬂ›rken, açl›k grevine eﬂleri ve çocuklar› da destek
veren iﬂçiler, bunun kendilerini cayd›rmayaca¤›n› belirttiler ve “sonuç alamazsak ölüm orucuna dönüﬂtürece¤iz” dediler.
AKP il baﬂkan› ile AKP Batman Milletvekili Afif Demirk›ran ile görüﬂen iﬂçiler, onlardan da “bu eylem hoﬂ de¤il, baﬂka bir eylem yap›n” nasihat› ald›lar. Oysa iﬂçiler aylard›r tüm eylem biçimlerini denediler ve bu iktidar hakk›n› arayan tüm kesimlere oldu¤u gibi onlara da kulaklar›n› t›kad›.
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MHP'li faﬂistlerce 22 Temmuz
1980'de katledilen, D‹SK kurucu Genel Baﬂkan› Kemal Türkler, Topkap›'da bulunan mezar› baﬂ›nda, D‹SK
üyeleri taraf›ndan an›ld›. D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi, Türkler’in mücadelesinden onur duyduklar›n› belirterek, bugün sendikal hareketin kuﬂat›lmak istendi¤ini belirtti
ve “Kemal Türkler'in önünde hepinize sesleniyorum: Demokratik kitle
örgütleri, siyasi partiler ve sendikalar,
hepinizi kuﬂatma politikalar›na karﬂ›
birlikte mücadeleye ça¤›r›yorum” dedi. Anma, “Türkler Yaﬂ›yor, Savaﬂ›yor, Katillerden Hesab› Emekçiler
Soracak” sloganlar›yla bitti.

Limanda Direniﬂ Sürüyor

Mersin Liman›’n›n özelleﬂtirilmesine karﬂ›, Liman-‹ﬂ Sendikas›’na üye iﬂçilerin, 14 Temmuz tarihinden bu yana, iﬂyerini terketmeme
eylemi, kurduklar› çad›rda sürüyor.
Mersin’deki demokratik kitle örgütleri ve sendikalar ziyaretlerde
bulunarak, iﬂçilere destek verirken,
aralar›nda dergimizin Mersin Temsilcili¤i’nin de bulundu¤u devrimci
sosyalist bas›n çal›ﬂanlar› da 22
Temmuz günü iﬂçilerin yan›ndayd›.
“Liman ‹ﬂçileri Yaln›z De¤ildir”
pankart› açan devrimci bas›n amekçileri ad›na, liman›n A Kap›s›'nda
aç›klama yapan U¤raﬂ Güzel, medyan›n iﬂçi eylemlerine yönelik san-

sürünü ve özelleﬂtirme gerçe¤ini
çarp›tarak yapt›¤› propagandalar›
eleﬂtirdi. “‹ﬂçilerin onurlu direniﬂlerinin yan›nday›z” diyen Güzel’in
konuﬂmas› ‘Yaﬂas›n S›n›f Dayan›ﬂmas›, Yaﬂas›n Liman ‹ﬂçilerinin
Direniﬂi’ sloganlar›yla karﬂ›land›.
27 Temmuz günü ise, özelleﬂtirmeye karﬂ› mücadele eden Haber-‹ﬂ
üyeleri, liman iﬂçilerini ziyaret etti.Akdeniz TELEKOM'un önünden
limana kadar yürüyen Haber-‹ﬂ ve
Petrol-‹ﬂ üyesi iﬂçiler, “Ankara Ankara Duy Sesimizi” sloganlar›yla
Liman iﬂçileriyle buluﬂtular ve birlikte direniﬂle bu sald›r›y› püskürtecekleri mesaj› verdiler.

Tüm limanlara yay›lacak
Liman-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Raif
K›l›ç, Mersin ve ‹skenderun limanlar›n›n ABD'li bir ﬂirkete ya da onlar›n iﬂbirlikçilerine verilece¤ini belirterek, özelleﬂtirmenin emperyalizmin Ortado¤u politikas›yla ba¤lant›l› oldu¤una dikkat çekti.
Direniﬂin 11. gününde SHP Genel Baﬂkan› Murat Karayalç›n’›n iﬂçileri ziyareti s›ras›nda konuﬂan K›l›ç, Resmi Gazetede, Band›rma,
‹zmir, Samsun,

Salihli Belediye ‹ﬂçileri:

‘Hakl›y›z Kazanaca¤›z’

D‹SK Genel-‹ﬂ üyesi Salihli Belediyesi iﬂçileri, 20
Temmuz günü yapt›klar› eylemle, 25 Temmuz’dan
itibaren greve ç›kacaklar›n› duyurdular.
300 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde, sendika önünden
Salihli Kent Meydan›'na yürüyen iﬂçiler "‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Toplu Sözleﬂme Hakk›m›z Söke Söke Al›r›z" sloganlar› att› ve "Hakl›y›z Kazanaca¤›z",
"Toplu Sözleﬂme Hakk›m›z" pankartlar› açt›. HÖC,
Halkevleri, TKP’nin de destek verdi¤i eylemde konuﬂan, D‹SK Bölge Temsilcisi Kani Beko, belediyenin 7 ayd›r iﬂçilerin haklar›n› gasbetmek istedi¤ini
belirterek, “art›k grev pankartlar› ve çad›rlar›n› kuraca¤›z” dedi. Genel-‹ﬂ ﬁube Baﬂkan› ‹smail Göde de,
belediye baﬂkan›n›n iﬂçilerin çok maaﬂ ald›klar› demagojisine baﬂvurarak, % 3'lük zamla sözleﬂmeyi geçiﬂtirmek istedi¤ini belirtti. 260 taﬂeron iﬂçi çal›ﬂt›r›larak, iﬂçilerin eylemini k›rmaya çal›ﬂan belediye sloganlarla protesto edildi.

Derince, ‹skenderun ve Mersin limanlar›n›n özelleﬂtirilmelerine iliﬂkin karar› hat›rlatt› ve “TCDD Genel Müdürü'nün Mersin ve ‹skenderun limanlar›n›n de¤erinden haberi
yok. Limandaki konteyner say›s›na
göre de¤er bulmaya çal›ﬂ›yorlar. Bu
limanlar›n kimlere verilece¤i ﬂu an
bile bellidir. Limanlar›n birinin
ABD'li firmaya ya da ABD destekli
bir konsorsiyuma verilece¤i yönünde kesin duyumlar›m›z var. Çünkü
Mersin ve ‹skenderun limanlar›
ABD'nin Ortado¤u politikas›nda
özel önem taﬂ›yor. Irak savaﬂ› öncesinde ABD özellikle bu limanlar› istedi. ﬁimdi limanlar›n sahibi olacaklar” dedi.
Mersin’de yap›lan iﬂyerini terk
etmeme eyleminin, özelleﬂtirme
kapsam›ndaki tüm limanlarda yap›laca¤›n› belirten K›l›ç, “hükümet
özelleﬂtirme karar›nda ›srar ederse iﬂ b›rakaca¤›z. Liman iﬂçisinde
bu kararl›l›k var” dedi. “Gemileri
Yakt›k Geri Dönüﬂ Yok” slogan›
atan iﬂçilere seslenen Raif K›l›ç,
Türk-‹ﬂ’e de mücadeleye destek
ça¤r›s›nda bulundu. Türk-‹ﬂ ise ﬂu
ana kadar direniﬂi sadece izliyor.
Mersin Liman›'n›n 60 bin ailenin
geçim kap›s› oldu¤unu söyleyen iﬂçiler ise, özelleﬂtirme karar› geri al›n›ncaya kadar eylemlerine devam
edeceklerini ifade ediyorlar ve destek ça¤r›s›nda bulunuyorlar.

Sa¤l›k emekçileri iﬂ b›rakt›
Sa¤l›k emekçileri, Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program› çerçevesinde “döner sermayeden performansa dayal› ücret
da¤›l›m›”n› protesto etmek için, 27 Temmuz günü Okmeydan› Hastanesi'nde 2 saat iﬂ b›rakma eylemi yapt›.
Hastane önünde toplanan SES ﬁiﬂli ﬁubesi'ne ba¤l›
yaklaﬂ›k 100 sa¤l›k emekçisi, sloganlar atarak Baﬂhekimlik binas›ndan poliklinik önüne kadar yürüdü. ﬁiﬂli
ﬁube Baﬂkan› Rabia Tuncer, çekilen s›k›nt›lardan kaynaklanan tepkilerin do¤ru adresinin sa¤l›k emekçileri
de¤il, sa¤l›k kuruluﬂlar›n› özelleﬂtirme k›skac› alt›nda
tutan ve taﬂeronlaﬂt›rma yoluyla özel sektöre ak›tan sorumlular oldu¤unu söyledi. Döner sermaye pay da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤e de de¤inen Tuncer, ayn› iﬂi yapan
ayn› statüdeki personelin farkl› paylar ald›¤›n›, bu ücretin adaletsiz da¤›t›lmas› sebebiyle sa¤l›k çal›ﬂanlar›
aras›ndaki çal›ﬂma bar›ﬂ›n›n bozuldu¤unu belirtti.
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Gecekondula

‹ktidar›n direniﬂleri zay›flatma,
k›rma taktiklerini boﬂa ç›karal›m
Hedefte 85 bin gecekondu var;
85 bin aile, yüzbinlerce kad›n, erkek, genç, yaﬂl›, çocuk... Y›llara dayanan bir yaﬂamlar›, hayalleri, gecekondular› üzerine kurduklar› gelecekleri molozlar alt›nda b›rak›lacak 85 bin aile. Ve ezici birço¤unlu¤u asgari ücretli ya da geçici, garantisi olmayan iﬂlerde çal›ﬂ›r durumda. Bu düzenin herkese insanca yaﬂanacak konut sa¤lama, bunu devlet
olman›n gere¤i olarak görme gibi
bir anlay›ﬂ› olmad›¤› da tart›ﬂ›lmayacak bir olgu.
Bu gerçekler, gecekondularda
yaﬂayan halk›m›z›n direnmekten,
gecekondular›n› korumaktan baﬂka
çarelerinin olmad›¤›n› anlatmaktad›r. Nitekim direniﬂler de yaﬂanmaktad›r. Ancak bu direniﬂlerin bugün için yukar›da ifade etti¤imiz
gerçeklere denk düﬂen düzeyde olmad›¤› da bir baﬂka gerçektir.
Bunun sosyolojik, örgütsel nedenleri ayr› bir tart›ﬂmad›r, bu yaz›da esas olarak iktidar›n halk›n direniﬂini güçten düﬂürme, bölüp parçalama üzerine kurdu¤u taktiklere
dikkat çekece¤iz.

1- Yerine ev verme...
‹ktidar›n hem halk› bölüp parçalama ve beklenti yaratmada, hem de
direniﬂlerin meﬂrulu¤una sald›rmada en önemli silah› durumundad›r.
Geçen haftaki say›m›zda ele ald›¤›m›z gibi; ev verme de¤il, ev satma
vard›r. Bu, iktidar aç›s›ndan hem inﬂaat ﬂirketlerine hizmet etmenin,
hem de halk›n tepkilerini yumuﬂatman›n “ak›ll›ca” bir yolu olarak
propaganda edilmektedir.
Uygulama ﬂu: Y›k›lan gecekonduya asgari bedeller biçiliyor, karﬂ›l›¤›nda ise birço¤u iktidara yak›n
ﬂirketlerin yapt›¤› “toplu konutlar”dan yer gösteriliyor. Aile, neredeyse ömür boyu sürecek bir borç

yükü alt›na sokuluyor.
Ne iktidar ne de belediyenin bu
uygulamay› tüm gecekondulara yönelik sürdürme konusunda ekonomik ve siyasi gücü olmamas› bir yana, aslolan direniﬂi k›rmad›r. Ekonomik olarak ise, gecekondu yoksullar›ndan bir kez daha rant elde
etmedir. Gecekondu halk›, y›llar›n
birikimi, al›nterlerini bu mekanlara
yat›rm›ﬂ, kimisi var›n› yo¤unu devlet destekli arazi mafyalar›na ak›tm›ﬂt›r. Tüm bu birikim, belli bir de¤er kazanan arazilere yok pahas›na
el konulmas› yetmiyor, sözde verilen evlerin karﬂ›l›¤› olarak her ay
kira öder gibi para al›nmak isteniyor. Bu ikinci bir soygundan baﬂka
bir ﬂey de¤ildir. Maltepe Belediyesi’nin Kurttepe halk›n›n, “gecekondu olmas›n diyorsan›z, bu arsalara
sizin projeleriniz do¤rultusunda biz
ev yapal›m” önerisine cevab› bu konuda yeterince ayd›nlat›c›d›r. Belediye baﬂkan›n›n cevab›, “size verecek olsak niye y›kal›m” olmuﬂtur.
Birço¤u art›k kent merkezlerine yak›n bölgeler olmalar› yan›yla burjuvalar için önemli rant alanlar›na dönüﬂen gecekondu bölgelerini yoksullara lay›k görmeme vard›r. Büyükﬂehir belediyesinin söylemiyle,
“bir ﬂekilde geçici olarak verilmiﬂ
insanlardan al›n›p, asli kullan›c›lar›na devri” yap›lmak isteniyor. “Asli
kullan›c›lar›n›n”, zenginler, rant
çevreleri oldu¤u ise çok aç›k. Tayyip’in gecekondu halk› için “nereden geldikleri belli de¤il” sözleri,
tam da bu lay›k görmemenin en üst
düzeydeki itiraf›d›r.
Uygulaman›n bir baﬂka amac› ve
sonucu ise, halk›n birli¤inin, sosyal
yaﬂam›n›n parçalanmas›d›r. Gecekondu bölgelerinde kendi do¤all›¤›nda oluﬂan ve gerek siyasi gerekse de sosyal temelleri olan iliﬂkilerin, toplu konutlarda yaﬂat›lmas›n›n
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mümkün olmad›¤› bilinmektedir. Peki bunu neden
Teslim
ister oligarﬂi? Her ﬂeyden önce bu, ony›llard›r uygulanan bireycileﬂtirme ve tecrit etme politikalar›n›n bir parças›d›r. Dayan›ﬂman›n, bir ﬂekilde birlikte hareket etmenin fiziksel koﬂullar›n›n yok
edilmesi, kolay yönetilen bir halk
demektir oligarﬂi aç›s›ndan. Belirtelim ki, bunu sadece devrimcilerin
öncülü¤ünde halk örgütlenmelerinin yarat›ld›¤› mahalleler için söylemiyoruz; bütün gecekondu bölgelerinde, düzenin tüm politikalar›na
karﬂ›n çeﬂitli biçimlerde dayan›ﬂma,
birlikte hareket etme düﬂüncesi canl›d›r.
Bir baﬂka yan ise, direniﬂin meﬂrulu¤unu gölgelemektir. “Ev veriyoruz, direnmenin anlam› yok” propagandas› yayg›n ﬂekilde iﬂlenirken, direniﬂler “terör örgütlerinin
k›ﬂk›rtmas›, provokasyon” diye adland›r›lmakta ve 1970’lerden bu yana Türkiye’nin bir gerçe¤i olarak
meﬂruluk kazanan; evini, yuvas›n›
y›kt›rmama temelindeki direniﬂler
terörize edilmek istenmektedir.
K›saca, “sosyal konutlar” uygulamas›nda, sosyal bir yan yoktur.
Maddi ve sosyal sonuçlar› itibariyle, y›k›mla birlikte halka vurulan
ikinci bir darbedir. ‹ktidar, bir devletin halk›n bar›nma ihtiyac›n› karﬂ›lamas› zorunlulu¤u temelinde asla
hareket etmemektedir; serbest piyasac› düzenin bunu yapmas› da beklenemez. Ve bu durum halk kitlelerine büyük oranda kan›ksat›lm›ﬂt›r;
“devlet neden paras›n› almadan ev
versin” düﬂüncesi yerleﬂtirilmiﬂtir.

2- Parça parça y›k›m...
‹ktidar›n y›k›mlarda baﬂvurdu¤u
yöntemlerden biri de, az say›da gecekonduya y›k›m karar› ç›kar›p parça parça y›kma uygulamas›d›r.

etm

ar halk›nd›r

Çok bildik bir politikad›r bu elbette. Egemen s›n›flar›n halk› bölüp parçalama
politikas›n›n
yans›mas›ndan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. Böylece, direniﬂin büyümesini, halk›n birlikte hareket etmesini engellemeye çal›ﬂmaktad›rlar. Bunlar›n bilinmeyece¤iz! mesine karﬂ›n, henüz geri
tepti¤ini söylemek güçtür.
Burada en büyük avantaj›n›n,
halk›n geri yanlar›, bencilli¤i, y›k›mlar kap›s›na dayanana kadar
kendini koruma duygusu içinde olma gibi yan›lg›lar› oldu¤u aç›kt›r.
Pendik’ten Okmeydan›’na kadar
bu politikan›n uygulan›ﬂ›n› gördük.
Kentsel Dönüﬂüm Projesi kapsa-

m›nda, bu ﬂekilde ﬂu ana kadar 1378
ev y›k›ld›. Devrimcilerin örgütlü
hale getiremedi¤i mahallelerde, gecekondu sahipleri, “bana y›k›m gelmedi” rehavetine kap›larak yan›baﬂ›ndaki y›k›mlara sessiz kald›lar.
Gecekondu halk›na, bölüp parçalama politikas›n› anlatmak, evlerinin parça parça y›k›m›n›n bir plan›n uygulanmas› oldu¤unu bütün
aç›kl›¤›yla göstermek; ayn› zamanda düzenin siyasi ve kültürel politikalar›na karﬂ› da ideolojik bir savaﬂt›r. Örgütlenmedikçe, birlikte hareket edip direniﬂi seçmedikçe, hiçbir
gecekondu sahibi, bugünü kurtararak varl›¤›n› sürdüremez.
Bu noktada karﬂ›m›za, “direnemeyiz” yan›lg›s› ç›kmaktad›r. ‹ktidar gecekondular› sabaha karﬂ› ba-

Gecekondular Direnecek!
‹ktidar ve belediyeler sabaha
karﬂ› girdikleri gecekondu semtlerinde y›k›mlar› sürdürürken, gittikleri her yerde ﬂu veya bu oranda bir
direniﬂle karﬂ›laﬂ›yor. ﬁu ana kadar
y›k›m› durduracak düzeyde bir engelle karﬂ›laﬂmam›ﬂ olmalar› kimseyi yan›ltmamal›d›r. Bu bir öfke birikimidir ve her y›k›lan gecekondu,
sonrakilere, “s›ra size de gelecek”
mesaj›n› daha güçlü vermektedir.

➬ Gülsuyu’nda Yürüyüﬂ
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi'nin Kentsel Dönüﬂüm Projesi
kapsam›nda y›k›mlar›n olaca¤› yerlerden birisi olan Gülsuyu-Gülensu
Mahallesi halk›, 23 Temmuz günü
direneceklerini hayk›rd›lar. Son durakta toplanan yaklaﬂ›k 200 kiﬂi,
“Evlerimizi Y›kt›rmayaca¤›z, Y›k›mlara Karﬂ› Direnece¤iz” pankart› açarak, sloganlarla Heykel Dura¤›'na yürüdü. Bu esnada mahalle
esnaf› da alk›ﬂlarla destek verdi.
Gülsuyu-Gülensu Emekçi Halk›
ad›na Heykel Dura¤›’nda aç›klama
yapan Ali ﬁengül, 85 bin evin y›k›laca¤›n› hat›rlatarak, bunlar aras›n-

da mahallelerinin de oldu¤unu söyledi ve “halka yönelik topyekün bir
sald›r› var ve bu sald›r›lara karﬂ›
topyekün bir direniﬂ örgütlemek gerekir" dedi. Tayyip Erdo¤an'›n gecekondu halk› için “nereden geldi¤i
belli olmayanlar” nitelemesini hat›rlatan ﬁengül, “biz iﬂçi ve emekçiler olarak evlerimizi büyük bedeller
ödeyerek kurduk. Bizim nerelerden
geldi¤imiz bellidir. Evlerimizi bedeller ödeyerek ve ödeterek koruyaca¤›z” diye konuﬂtu.

➬ Güzeltepe’de Barikat
Güzeltepe'de bir süre önce yaﬂanan y›k›mlar›n ard›ndan, 22 Temmuz günü barikat kurularak protesto gerçekleﬂtirildi. Mahalle giriﬂinde devrimcilerin kurdu¤u barikatlar,
bir süre sonra polislerin panzerler
ve göz yaﬂart›c› bombalarla sald›r›s›na maruz kal›rken, barikatlar ateﬂe
verildi ve panzerlere molotoflarla
direnildi. Bir süre devam eden direniﬂin ard›ndan, polis barikatlar›
panzerlerle y›kt›.
Bu arada, ev sahiplerinin birço¤unun, iktidar›n propagandalar›n›n
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sarak, ac›mas›zca bombalar at›p
panzerleri sürürek bu düﬂünceyi geliﬂtirmek istemektedir. Bu düﬂüncenin geliﬂti¤i yerde ise, iﬂlerinin zor
olmayaca¤›, teslimiyetin kaç›n›lmaz oldu¤u aç›kt›r.
Direniriz, direnilmiﬂtir!
Gecekondularda örnek direniﬂler
olmasayd›, sald›r›lar püskürtülmeseydi, bugün birçok gecekondu mahallesinin zaten olmayaca¤› aç›kt›r.
Bu gerçe¤i, dolay›s›yla gücümüzü
kavramak ve kavratmak, oligarﬂinin
y›k›m politikalar›n› altüst edecek
tek yoldur. Elbette birleﬂti¤imizde,
örgütlü hareket etti¤imizde ortaya
ç›kar bu güç; yoksa her ﬂeyin say›sal birço¤unlukla bitmedi¤i, bitmeyece¤i de yine bu tarihten bilinmektedir.
etkisiyle, y›k›m konusunda belediye
ile anlaﬂma yapt›¤› ö¤renildi.

➬ Okmeydan›’nda y›k›m
Okmeydan› Kulaks›z’da y›k›m›
planlanan 52 evden 27’si geçen hafta y›k›lm›ﬂ, polis halk›n öfkesiyle
karﬂ›laﬂm›ﬂt›. Y›k›mlara bu hafta da
devam edildi. 25 Temmuz günü süren y›k›mlar esnas›nda ciddi bir direniﬂin yaﬂanmad›¤› görülürken, bir
grup mahalle halk› y›k›m yerine
sloganlarla yürüdü.
Bu arada, “halk›n içinden ç›kan
Tayyip Erdo¤an” masal›n›n etkisinde olan Kulaks›z Okspor Kulübü
Baﬂkan› Adem K›rc›, Erdo¤an’›n
spora burada baﬂlad›¤›n› hat›rlatarak, "baﬂbakan bu topraklardan ç›kt›. Onun kaptanl›¤›n› ve a¤abeyli¤ini yapt›m. Bu kadar insana bu ihanet yap›l›r m›?" diye isyan etti.

Gülsuyu-Gülensu

Yozlaﬂt›rmaya, Çetelere ve Halk›
‘‹çten Çökertme’ye Karﬂ› Mücadele
Yoksullu¤un büyümesi iki sonucu ortaya ç›kar›r; isyan, öfke ve yozlaﬂma. Birincisi, örgütlü halk kitleleri için sözkonusu iken, ikincisi ise, tersidir.
Bir baﬂka deyiﬂle, halk› yoksullu¤a karﬂ› örgütleyemezsek yozlaﬂma kaç›n›lmazd›r. Ama bu demek de¤ildir ki, yozlaﬂman›n sonuçlar›na karﬂ› devrimciler mücadele etmeyecek. Tersine buna karﬂ› mücadelenin her biçimde
hayata geçirilmesi de, örgütlenmenin bir parças›d›r. Çeﬂitli kentlerde ve
özellikle gecekondu mahallelerinde süren yozlaﬂmaya karﬂ› kampanyalar da
bu temeldedir. Ve unutulmamal›d›r ki, yozlaﬂman›n ve onun sonuçlar›n› teslim ald›¤› bir halk, kendi benli¤ini koruyamad›¤› gibi, birli¤ini de koruyamaz, y›k›m gibi sald›r›lara karﬂ› da direnemez.

Aydos'ta Y›k›m›n Tek
Koﬂulu, Halk ‹çi Çat›ﬂma!
Y›k›m kapsam›nda yeralan ve bir
süre önce y›k›ma karﬂ› direniﬂin yaﬂand›¤›, Pendik Aydos Mahallesi'nde 1 ay› aﬂk›n zamand›r, halk›
birbirine düﬂürme ve yozlaﬂt›rman›n
bir sonucu olan çeteleri bu konuda
kullanma politikas› izleniyor.
Halk, mahalle içerisinde “cepçilik” ve oto h›rs›zl›¤› ile baﬂlayan
yozlaﬂman›n, polis destekli olarak
esnaflardan ve mahalle halk›ndan
haraç al›nmas› ile t›rmand›¤›n› ifade
ediyor. Son olarak polisin iﬂin içinde
oldu¤unu anlayan ve “umudu” kesen halk, 22 Temmuz günü, esnaflar› haraca ba¤lamaya çal›ﬂan çeteleri
mahalle meydan›nda sopalarla döverek cezaland›rd›.
Çetelerle halk› sindirerek, y›ld›rarak teslim almak isteyen zihniyet,
bu oyun boﬂa ç›k›nca Kürt-Türk çat›ﬂmas› yaratmaya çal›ﬂ›yor. ÇeteleAydos halk›, birli¤ini parçalamaya
yönelik politikalara da direndi¤i ölçüde, y›k›mlara karﬂ› yine direnebilir

rin cezaland›r›lmas›n›n ard›ndan,
büyük birço¤unlu¤unu Do¤ulu
gençlerin oluﬂturdu¤u çeteler üzerinden ‘Kürtler’e sald›r›yorlar’ propagandas› yap›ld›. Ayn› çal›ﬂma Sivas ve Tokatl›lar'›n ço¤unlukta oldu¤u halk aras›nda da ‘Kürtler halk›
haraca ba¤l›yor’ diye yap›l›yor.
Karﬂ›s›nda örgütlü bir halk› görmemek için her yola baﬂvuranlar;
Aydos halk›n› teslim almak mahalleyi y›kabilmek için uygulad›klar›
bu politikan›n baﬂar›ya ulaﬂabilmesi
için, bu geliﬂmeleri “el alt›ndan”
pompal›yorlar. Mahalle içerisinde
oluﬂan gergin hava nedeniyle halk,
geceleri sokaklarda ve evlerinin
önünde nöbet tutmaya baﬂlad›. Mahalle meydan›nda sabit 5 ekip bekleten polis, düzene karﬂ› her türlü demokratik protestoyu dahi güç kullanarak ezerken, mesele halk› birbirine çat›ﬂt›rma olunca, “silahlan›n bizim yapaca¤›m›z bir ﬂey yok” demekten çekinmiyor.
Elbette, ne çeteleﬂmenin “Kürtlükle” ilgisi var, ne de cezaland›r›lanlar Kürt olduklar› için dövülmüﬂtür. Oligarﬂinin ülke genelinde körükledi¤i gerici, ﬂovenist havan›n
da güç verdi¤i bu propagandalar›
boﬂa ç›karmak için, Aydos halk›n›n yaﬂad›¤› sorunlar›n çözümü
için toplant›lar örgütleyen Pendik
Temel Haklar Giriﬂimi, duyarl›l›k
ça¤r›lar› yaparken, yozlaﬂman›n
halk› güçten düﬂürmede nas›l kullan›ld›¤› konusunda da ayd›nlatma çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.
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Okmeydan›’nda Halk
Çeteleri Cezaland›rd›
Okmeydan›'nda çete oluﬂturup
esnaftan haraç almak isteyen, dükkanlara kurﬂun s›kan, silahla tehditler eden, uyuﬂturucu satan ve kullanan bir çete üyesi, HÖC'lülerin öncülü¤ündeki halk taraf›ndan cezaland›r›ld›. Sözkonusu çetenin, son
olarak gençleri silahla tehdit ederek
mahallede otorite kurmaya çal›ﬂt›klar› ö¤renildi. Okmeydan› Halk› batakhanelere karﬂ› mücadele geçmiﬂiyle tan›n›r. Yozlaﬂman›n h›z kazanmas› üzerine, 20 Temmuz akﬂam› yakalanan çete üyesi, HÖC'lüler
ve halk taraf›ndan Okmeydan› sokaklar›nda gezdirilerek çetenin yapt›klar› hakk›nda yüksek sesle bilgi
verildi. Daha sonra Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›'na götürülen ﬂah›s mahalle halk›na yapt›klar› için dövülerek cezaland›r›ld›. Ard›ndan 300 kiﬂinin eﬂli¤inde ailesine teslim edilirken, halk “Yaﬂas›n Halk›n Adaleti,
Çeteler Halka Hesap Verecek" sloganlar› att›. HÖC’lüler ise, tüm mahalle halk›na ça¤r› yaparak, yozlaﬂmaya karﬂ› kampanyaya kat›l›nmas›n› istedi.
Daha önce de mahallede polis
destekli olarak uyuﬂturucu satt›¤›,
haraç ald›¤› tespit edilenlere yönelik
iki kez cezaland›rma yap›lm›ﬂt›.

1 May›s Mahallesi’nde
Çeteleﬂmeye, Yozlaﬂmaya
ve Y›k›mlara Karﬂ› ﬁenlik
1 May›s Mahallesi'nde devrimci
demokrat kurumlara yönelik faﬂist
mafya çetelerinin sald›r›lar›na, yozlaﬂmaya ve gecekondular›n y›k›mlar›na karﬂ› halk ﬂenlikte sesini yükseltti. Anadolu Temel Haklar'a yap›lan sald›r›n›n ard›ndan 24 Temmuz
günü düzenen ﬂenlikte, 2000 kiﬂinin
cevab› netti; direnece¤iz!
‘Yoksullu¤a Yozlaﬂmaya Y›k›mlara Karﬂ› Birleﬂelim! Gücümüz Birli¤imizdir’ ve ‘Yozlaﬂmaya Yoksullu¤a Y›k›mlara Karﬂ›
Mücadele, Örgütlenme, Birlik’
yaz›l›, Temel Haklar imzal› pankartlar›n as›ld›¤› ﬂenlik, 1 May›s Pir

Sultan Abdal Kültür Derne¤i yan›ndaki boﬂ arazide düzenlendi.
Anadolu Temel Haklar ad›na yap›lan aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda, yozlaﬂman›n yoksullu¤un çetelerin karﬂ›s›nda birlikte mücadele için, Temel
Haklar Derne¤i'nde birleﬂme ça¤r›s›
yap›l›rken, “emekçi yoksul halk›m›z›n gecekondular›n› y›kan, çeteleri
besleyen, yozlaﬂmay› ço¤altan, ç›karlar› için katleden iktidara karﬂ›
mücadele edelim. Hayk›ral›m ki,
halk›n gücünü görsünler" denildi.
‹da ve Grubu, Kutsal Evcimen,
Özdil ve gecekondu halk›n›n mücadelesine destek veren Nurettin Güleç türküleri ile ﬂenlikte yerlerini
al›rken, s›k s›k “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Bedel Ödedik
Bedel Ödetece¤iz, Çeteler Halka
Hesap Verecek, Eyüp Beyaz Ölümsüzdür, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer
Cephede, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz" sloganlar› at›ld›.

Grup
Yorum’un sahneye
ç›kmas›yla, coﬂku
daha da artt›. Meﬂalelerin yand›¤›,
havai fiﬂeklerin
gökyüzünü ayd›nlatt›¤› ﬂenlikte,
Yorum türkü ve
marﬂlar› 2000 kiﬂi
taraf›ndan hep bir
a¤›zdan söylendi.
Son olarak söylenen Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂ› ise, yoksullar›n oligarﬂinin teslim alma ve y›k›m politikalar› karﬂ›s›ndaki ﬂiar› oldu ve
yumruklar s›k›l› söylendi.

Samsun’da Yozlaﬂmaya
Karﬂ› 10 Bin ‹mza
"Uyuﬂturucuya Hay›r Yozlaﬂmaya Son" kampanyas› kapsam›nda
imza standlar› açan Karadeniz Temel Haklar, 25 Haziran günü Çiftlik
Caddesi Süleymaniye Geçidi'nde
düzenledi¤i aç›klama ile, 20 bin imza topland›¤›n› duyurdu.
“Gelece¤imiz ‹çin Uyuﬂturucu
ve Kültürel Yozlaﬂmaya Karﬂ› Ç›kal›m” yaz›l› pankart ve “Uyuﬂturucuya Hay›r Yozlaﬂmaya Son” dövizlerin taﬂ›nd›¤› ve ayn› slogan›n yaz›l›
oldu¤u önlüklerin giyildi¤i eylemde, Derya Özkaya bir konuﬂma yapt›. Uyuﬂturucunun kayna¤›n›n emperyalistler ve oligarﬂi oldu¤unu,

BM’den yoksulluk ve iﬂsizlik uyar›s›
AKP, iktidara geldi¤inde, “3 y›l
sonunda ekonomideki düzelmeyi
halk›n hissedece¤ini” söylemiﬂti.
Bu konuda en küçük bir emareyi
b›rak›n, iﬂsizlik, yoksulluk yalanlar›n ortas›na düﬂmeye devam ediyor.
Düzelenin sadece zenginlerin, tekellerin ekonomisi oldu¤u gerçe¤i
art›k gizlenemiyor.
Birleﬂmiﬂ Milletler dahi Türkiye’ye yoksulluk ve iﬂsizlik uyar›s›nda bulunmak zorunda kald›.
BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), Türkiye’nin kamu

borcunun yüksekli¤i, finansman›n
“s›cak parayla” sa¤land›¤› tespitini
yaparak, iﬂsizlik altbaﬂl›¤›nda ﬂu
ifadelere yer verdi:
“Daha yüksek bir büyüme e¤ilimine do¤ru dönüﬂüm, kentlerde
yüzde 13’e eriﬂmiﬂ olan iﬂsizlik
oran›n› azaltmak için gerekli olacakt›r. H›zl› nüfus büyümesi ve çok
düﬂük iﬂgücüne kat›l›m oranlar›
aç›s›ndan bu konu orta ve uzun vadede temel bir politik kayg› olarak
kalmaya devam edecektir. Büyüyen
iﬂsizli¤e, yükselen yoksulluk ve ka35
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halk› yoksullaﬂt›ranlar›n onlar› teslim almak için bu yollara baﬂvurduklar›n› ve ayn› zamanda büyük bir
rant elde ettiklerini söyleyen Özkaya, “Bu nedenle uyuﬂturucu ve kültürel yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele genel ekonomi politikalar›na karﬂ› mücadeleden; mevcut iktidara, düzene
ve emperyalizme karﬂ› mücadeleden
ba¤›ms›z düﬂünülemez” dedi.
Yozlaﬂmaya ve özelde uyuﬂturucuya karﬂ› bir ayd›r süren kampanya
hakk›nda bilgiler veren Özkaya,
binlerce insana ulaﬂt›klar›n›, çeﬂitli
etkinlikler gerçekleﬂtirdiklerini belirterek, son olarak toplad›klar› 10
bin imzay› Samsun Valili¤i’ne teslim edip, “önlem al›nmas›n›” isteyeceklerini söyledi. Bu mücadeleyi
haklar ve özgürlükler mücadelesinden
ayr› düﬂünmediklerini dile
getiren Temel
Haklar üyeleri, sloganlarla
bitirdikleri
aç›klaman›n
ard›ndan, imzalar›, izinli
olan valinin
yerine bakan
Vali
Vekili
Karadeniz Temel
Mustafa ‹lgenç'le görü- Haklar üyeleri, 10 bin
imzay› Samsun
ﬂerek teslim
Valili¤i’ne verdi
ettiler.
y›t d›ﬂ›ndaki geniﬂleme eﬂlik etmektedir.”
Öte yandan düzenli olarak yap›lan ve “ekonomik geliﬂmelere ve
gelece¤e iliﬂkin güveni ölçtü¤ü”
belirtilen Tüketici Güven Endeksi,
ilk kez 100’ün alt›na düﬂerek, “güvensizlik” göstergesine ulaﬂt›.
Araﬂt›rmaya göre, halk›n büyük ço¤unlu¤u, gelecekte iﬂ bulma, gelir
durumunu düzeltme konular›nda
umutsuz oldu¤unu dile getiriyor.
IMF, Dünya Bankas› politikalar›yla sermayenin yüzünü güldürebilirsiniz, ama halk› uzun süre oyalayamaz ve aldatamazs›n›z!

Gerçe¤i biz söylüyoruz
Sorunlar›n çözümü bizde
17 Temmuz günkü Milliyet’in
Business ekinde ilginç bir haber yay›nland›. Murat Sabuncu imzal› yaz›n›n baﬂl›¤›ndan baﬂl›yordu ilginçlik: “Reina'da Mahir Çayan'ı Anmak.”
Haber ﬂöyle devam ediyordu:
“‹stanbul'un en lüks e¤lence
merkezlerinden birinde, Reina'dayız. Yayın Koordinatörümüz ‹brahim
Ekinci ile birlikte Türkiye'nin en büyük gruplarından birinin üst düzey
yöneticisi ile iﬂ yeme¤i yiyoruz.
Konu dönüp dolaﬂıp, Devlet Bakanı Abdüllatif ﬁener'in, 'yabancı
sermaye' konusunda uyarılar taﬂıyan açıklamalarına geliyor.
... kamuoyunun yakından tanıdı¤ı bu üst düzey yönetici ilginç bir
çıkıﬂ yapıyor. Ve ﬂunları söylüyor:
‘Yabancı sermaye konusunda
yıllar sonra Mahir Çayan'ın söylediklerinde do¤rular oldu¤unu düﬂünmeye baﬂladım. Bilirsiniz Çayan'ın yeni sömürgecilik üzerine görüﬂleri vardı. Bu tanımının Türkiye
için önemi oldu¤unu düﬂünüyorum.’...”
Yaz›n›n bundan sonraki bölümünde “Gerçekçi olmak gerekirse”
diyor yazar, “Çayan'ın savunduklarının, öldürülmesinden 33 yıl sonra
Reina'da hem de sermaye gruplarından birinin yöneticisinden duymayı beklemiyordum.”
Yazar ﬂaﬂ›rmakta hakl›d›r. Bir tekelci burjuvan›n Mahir Çayan’›n
görüﬂlerinde “do¤rular” bulmas›,
ﬂaﬂ›rt›c›d›r elbette ama tek baﬂ›na
Mahir Çayan’›n teorik görüﬂlerinden sözedilmiﬂ olmas› da o camia
için yeterince ﬂaﬂ›rt›c›d›r. Düzeniçi
hiçbir güç, ony›llard›r Çayan’›n teorilerini anmam›ﬂ, anmak istememiﬂtir. Mahir Çayan’›n söylediklerine ad› konulmam›ﬂ bir yasak uygulan›r 33 y›ld›r.
Çünkü Mahir’in teorik görüﬂle-

rinin bilinmesi, düzenin Mahirler
ve genel olarak devrimciler için
çizmek istedi¤i “terörist” tablosuna uymaz.
Bütün mesele de buradad›r zaten; onlar›n hiçbir düﬂüncesi,
amac› olmayan, s›rf “terör” olsun
diye eylem yapan kiﬂiler oldu¤u
imaj›n› vermek istemiﬂlerdir. 33
y›ld›r uygulanan politika budur.
Türkiye tarihine bak›ld›¤›nda
görülür ki, Mahir Çayan, düﬂünceleriyle onlarca y›la damgas›n›
vuran bir teorisyendir. Düzenin
savc›lar›n›n iddianamelerinde de
yazar ki, onbinlerce insan, 35 y›l- “Mahir Çayan ad› bu ülkede sadece
d›r “Mahir Çayan’›n düﬂünceleri K›z›ldere’de öldürülen bir devrimcinin
do¤rultusunda” örgütleniyor, ey- ad›n› de¤il; onunla birlikte b›rakt›¤› telemler yap›yor, siyasete bu do¤- orik miras olan Bütün Yaz›lar’› ve o
rultuda müdahale ediyor.
yaz›lardan ayr› düﬂünülemeyecek 34
Dolay›s›yla, Mahir Çayan’›n y›ll›k bir gelene¤i hat›rlat›r.
düﬂüncelerini do¤ru bulun veya
Bütün Yaz›lar... Türkiye Devrimi’nin
bulmay›n, Mahir Çayan’›n, “TürManifestosu’dur. Bu teorik metinler,
kiye’nin fikir hayat›n› ve siya34 y›ld›r Türkiye devriminin yoluna
setini etkileyen kiﬂiler” listesi›ﬂ›k tutuyor. 34 y›ld›r Türkiye devrimnin en üst s›ralar›nda yerald›¤› socilerine dünyay› ve ülkeyi kavray›ﬂ›n,
mut, reddedilemez bir olgudur.
yorumlay›ﬂ›n yöntemini gösteriyor.
Buna ra¤men, baﬂta belirtti¤imiz
nedenle, Mahir Çayan’›n teorisi, Mahir Çayan’›n yaz›lar›, Türkiye soülkemizin sosyal, siyasal yap›s›na lunda yaz›lm›ﬂ teorik metinler içinde
ve gelece¤ine iliﬂkin tespitleri formülasyon gücü en yüksek yaz›lard›r. Özellikle Kesintisiz Devrim II-III’te
yoksay›lm›ﬂt›r.
Bütün Yaz›lar, devrimci yaﬂa- o güne kadarki tart›ﬂmalar›n, araﬂt›rm›n›n tamam›, ideolojik mücade- malar›n ve ideolojik netleﬂmenin soleler içinde geçmiﬂ bir insan›n k›- nuçlar› ortaya konulmuﬂtur.” (Boran
sa zaman dilimine s›¤d›rd›¤› bü- Yay›nevi taraf›ndan yay›nlanan Bütün
yük bir ideolojik mücadelenin Yaz›lar’›n giriﬂ bölümünden)
belgesidir. Ve o günden bu yana
Mahir Çayan’›n, ülkemizin sosher sat›r› do¤rulanm›ﬂ bir belgedir.
yo-ekonomik
yap›s›na ve devrim
Mahir’i öldürmüﬂ, düﬂüncelerini ölstratejisine iliﬂkin çözümlemelerini
dürememiﬂlerdir. Yeni-sömürgecibenimseyen Marksist-Leninistler’in
lik, emperyalizmin gizli iﬂgali, söbugüne kadar yaz›p söyledikleri
mürge tipi faﬂizm, Türkiye’yi bütükarﬂ›s›nda da düzenin tavr› ayn›d›r:
nüyle aç›klayabilen tek teoridir.
Yoksaymak.
Türkiye’yi bu tespitlerin ›ﬂ›¤›nda
Devrimciler düﬂünceleriyle varanaliz edenler, hiçbir geliﬂme karﬂ›lard›r; eylemleri bu düﬂüncelerinin
s›nda ﬂaﬂk›nl›¤a u¤ram›yor ve yabir sonucudur. Devrimcileri “amaçn›lg›ya düﬂmüyorsa, bu tek baﬂ›na o
s›z” olarak göstermek, “terörizm”
teorinin gücünü göstermeye yeter.
36
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Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Devrimci Sol
Ana Davas›’n›n “savunma”s› olarak
haz›rlanm›ﬂt›r. Ancak o bir savunma
olman›n ötesinde, Türkiye’nin sosyoekonomik yap›s›n› çözümleyen, devrimin yolunu gösteren teorik, politik bir
metindir.
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, ülkemizde, en
fazla insan›n kat›l›m›yla haz›rlanm›ﬂ kitaplardan biridir. Yüzlerce Devrimci
Sol kadrosunun kolektif ürünüdür.
Bütün Yaz›lar’daki pekçok baﬂl›k, Hakl›y›z Kazanaca¤›z’da daha da ayr›nt›land›r›lm›ﬂ, somutlanm›ﬂ, Türkiye
devrimi hacimli bir teorik belgeye daha kavuﬂturulmuﬂtur.
demagojisinin en karakteristik özelli¤idir. ‹ﬂte bunun için de düzen,
devrimci düﬂünceleri yoksayar, sayd›r›r... Peki yaln›z burjuvazi mi ambargo uygular devrimcilerin düﬂüncelerine? Hay›r, sol ayd›nlar da ayn›
ambargoyu uygular.
Marksist-Leninistler’in Bütün
Yaz›lar, Hakl›y›z Kazanaca¤›z gibi
temel teorik metinlerindeki tespit ve
tahlilleri, asla kaynak veya al›nt›
olarak kullanmazlar. Onlardaki
do¤rulanm›ﬂ öngörülere at›fta bu-

lunmazlar. Ço¤u devrimcilerin
yay›nlar›n› da okumazlar zaten.
Okumad›klar› için de bir yanlar›
hep eksik kal›r. Devrimcilerin AB
konusunda, ABD’nin Ortado¤u’ya müdahaleleri konusunda
yapt›¤› çözümlemeleri okusalard›
ve onlar› dikkate alsalard›, bugün
düﬂtükleri birçok yan›lg›dan korunmalar› mümkündü.
Diyelim ki bir olay› ilk yazan,
gündeme getiren devrimcilerdir.
Ama ayd›n o olaydan sözederken,
o olay›n daha sonra Radikal’de
veya baﬂka bir burjuva gazetede
yaz›lm›ﬂ halinden al›nt› yapar.
Mesela, Ekmek ve Adalet’ten,
Yürüyüﬂ’ten al›nt› yapmaz. Kimisinin nedeni düpedüz korkudur,
kimisinin ki ise, devrimcilerin
varl›¤›n› ve düﬂüncelerini meﬂrulaﬂt›rmama hesab›.
Basit bir örnektir ama bu mant›¤› çok do¤rudan yans›t›r; burjuva medyada zaman zaman çeﬂitli
eylemlerin haber verildi¤i olur.
Ama genel kural, o eylemin neden, niçin yap›ld›¤›ndan hiç sözetmemektir. Ünlü “5N-1K” kurallar›n› devrimci mücadeleye ve
devrimci önderlere iliﬂkin haberlerde çi¤nemek kurald›r onlar
için.
Mahirler neden kurdular Türkiye Halk Kurtuluﬂ Partisi-Cephesini? Neden silaha sar›lma zorunlulu¤u duydular? Türkiye için nas›l bir gelecek tasarl›yorlar? Bu
partinin bir program› yok muydu?
Mahir’den, K›z›ldere’den yüzlerce kez bahsetmek durumunda kalsalar da, bu sorular›n cevaplar›ndan bahsetmezler.
Mesela en yak›n örnek; Eyüp
Beyaz, canl› bombayd›, teröristti!..
O kadar! Eyüp Beyaz ne için o eyleme giriﬂmiﬂti? Bunun cevab› yoktu. B›rak›n Eyüp Beyaz’›n düﬂüncelerini, eyleminin güncel, somut nedenini bile yazmad› ço¤u.
Eyüp Beyaz tecrite karﬂ› ç›k›yordu diye yazsalar, o zaman ne için
tecrite karﬂ› ç›k›yordu Eyüp? sorusu
gelecekti... Sorunun cevab›nda
Eyüp Beyaz’›n sosyalizmi savundu37
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¤u, Marksist-Leninist oldu¤u, bu
düﬂüncelerini savunmak için tecrite
karﬂ› ç›kt›¤›na gelinecekti.
Sorular ve cevaplar› böyle uzar
gider. Düzen bu sorular› ve cevaplar› tart›ﬂmaya de¤il, bilinmesine bile
cesaret edemez. Mahir Çayan’›n,
devrimci hareketin teorisine, düﬂüncelerine ony›llard›r uygulanan yasak bundand›r. Ve bundand›r devrimcileri terörist, ak›l hastas›, bunal›ml›, ﬂiddete tapan, amaçs›z insanlar olarak göstermeye çal›ﬂmalar›.
Sansürleriyle, ambargolar›yla halka
söyleyecek sözümüz olmad›¤› imaj›n› yaratmak isterler.
Kimsenin kuﬂkuﬂu olmas›n, halka, düzen partilerinin liderlerinden
de, bilim adamlar›ndan da söyleyecek daha çok ﬂeyimiz var. Çünkü
biz bütünlüklü bir dünya görüﬂüne,
ülkemiz için bütünlüklü bir çözüm
önerisine, ülkemizin tarihine vak›f,
gelece¤inde iddial› önderlere sahibiz. Bütün Yaz›lar’›, Hakl›y›z Kazanaca¤›z’› ortaya koymuﬂuz.
Mahir Çayan’›n ve onun görüﬂlerini benimseyenlerin söyledikleri,
bazen birkaç ay, bazen y›llar sonra,
ama sonunda mutlaka kan›tlanm›ﬂt›r. Biz bu konuda çok iddial›y›z;
tüm düzen partilerinin ve bizim
söylediklerimizi yanyana koyal›m.
35 y›ld›r Türkiye’nin gelece¤ine
iliﬂkin kim ne söylemiﬂ, hangi iddialarda, vaatlerde bulunmuﬂ ve hangi
öngörüler do¤rulanm›ﬂ?
Düzen partilerinin ve düzeniçi
solun bilançosunda Türkiye’nin kaderine dair kan›tlanm›ﬂ bir öngörü,
bir tespit yoktur. Çünkü onlar›n politika ad›na söyledikleri, kayg›larla,
hesaplarla bozulmuﬂ gerçeklerdir.
Biz gerçe¤i dümdüz söyledik hep.
Bu yolda dümdüz yürüyoruz. Türkiye’nin çözümünü de en aç›k ve düz
haliyle ortaya koyuyor, boﬂ beklentilere sokmuyoruz kimseyi. Mahir
Çayan’›n teorik metinlerinin birinde
söyledi¤i gibi, “Türkiye ihtilalinin
yolu, partimizin yoludur. Partimizin
yolu halk›m›z›n kurtuluﬂ yoludur.”
“Biz çözeriz!” derken iﬂte böyle bir
tarihe, böyle bir teorik güce ve politik kararl›l›¤a dayan›yoruz.

AKP Milletvekili Tayyip’i Protesto Eden
Trabzonlular’› ‘Aﬂa¤›l›k, ﬁerefsiz’ ‹lan Etti
Nisan 2005; Trabzon’da Linç:
“Vatandaﬂlar›m›z›n hassasiyetini
anl›yoruz” (Tayyip Erdo¤an)

Temmuz 2005; Trabzon’da
Erdo¤an’›n mesaj› yuhaland›
“Onlar Trabzon halk›ndan de¤ildir.
Trabzon halk› baﬂbakan aleyhine
tezahürat yapacak kadar
aﬂa¤›l›k ve ﬂerefsiz de¤ildir”
(AKP millitevekili Cevdet Erdil)

Trabzonspor'un sezon açılıﬂında
Baﬂbakan Erdo¤an'ın kutlama mesajını protesto eden Trabzonlular’a
karﬂ› AKP miletvekilleri aﬂa¤›lama
ve hakaretler ya¤d›r›yorlar.
AKP Trabzon ‹l Baﬂkanı Ahmet
Metin Genç, düzenledi¤i basın toplantısında, Erdo¤an'a tepkiyi ‘çirkin
bir davranıﬂ’ olarak nitelerken, AKP
Trabzon Milletvekili Prof. Dr. Cevdet Erdil ise açıklamalarında, “onlar Trabzon halkından de¤ildir.
Trabzon halkı baﬂbakan aleyhine
böylesine olumsuz bir tezahürat
yapacak kadar aﬂa¤ılık ve ﬂerefsiz
de¤ildir” ifadelerine yer verdi.
Baﬂbakanlar› gibi halk› aﬂa¤›lamay›, hakaret etmeyi kendilerine
hak görüyorlar.
AKP iktidar›n›n iki “Trabzonlusu” var. Biri, demokratik hakk›n›
kullananlara linç giriﬂiminde bulunan güruh; ki onlar “hassas vatandaﬂ” oluyorlar. Çünkü onlar iktidar›n, düzenin politikalar›na hizmet

ediyorlar. Ötekiler ise, Tayyip’i protesto eden sloganlar att›klar› için
Trabzon halk› olmaktan aforoz edilen, ﬂerefsiz, aﬂa¤›l›k ilan edilenler.

Trabzon Halk›;
S›rt›n›z› okﬂayanlar›, sizi k›ﬂk›rtanlar›, kap›n›za gelip oy isteyenleri
iyi tan›y›n! “Bize hizmet etti¤iniz
oranda halks›n›z yoksa ﬂerefsiz!”
diyen zihniyetin sizi kullanmas›na
izin vermeyin!
Bir protesto, bir slogan için yap›lan bu aç›klamalar, AKP iktidar›n›n demokratik haklara, kendisi gibi
düﬂünmeyenlere ne denli tahammülsüz oldu¤unun da göstergesidir.
‹stedikleri, kendilerine biat eden,
el pençe divan durup yalakal›k yapacak olan bir halk! Hazreti Tayyip
nas›l protesto edilir! Kulun görevi
el etek öpmektir!
Baﬂka türlüsüne tahammülleri
yoktur, tepkilerinin nedeni ne olursa
olsun, fark etmiyor.

ACM önünde faﬂist sald›r›
TKEP/L davas›ndan tutuklu
ölüm orucu direniﬂçisi Serpil Cabadan'›n 26 Temmuz günü, Beﬂiktaﬂ
ACM’de görülecek duruﬂmas› öncesi bas›n aç›klamas› yapmak isteyen Mücadele Birli¤i Platformu
üyelerine faﬂistler sald›rd›.
ACM önünde bas›n aç›klamas›
yapmak için "Zindanlar Y›k›ls›n,
Tutsaklara Özgürlük" yaz›l› önlükler giyen Mücadele Birli¤i Platformu üyeleri, "Ölüm Orucu Sürüyor"
pankart› açt›lar. Adliye bahçesinde
aç›klama yapan MBP üyelerine, polis, yolu tarafi¤e kapatt›klar› bahanesiyle sald›rd›. Bu, ayn› zamanda
faﬂist sald›r›n›n iﬂaretiydi. MBP
üyeleri demokratik haklar›n› kullanmakta ›srar edince bu kez de çevik
kuvvet çemberine al›nd›lar. Bu esnada devletin yard›mc› güçleri fa-

ﬂistler, gizlendikleri yerden ç›karak
polisin gözleri önünde “Vatan hainleri” diye ba¤›r›p çember içindeki
insanlara sald›rd›lar.
Polis, faﬂitlerin sald›r›s›n› engelemezken, aksine onlarla birlikte
platform üyelerine sald›rd›. Sald›r›n›n tamamen organize oldu¤u, çevik kuvvet ekiplerinin, yere düﬂmüﬂ
bir platform üyesinin faﬂistler taraf›ndan sald›r›ya u¤ramas›n› seyretmesiyle bir kez daha görüldü.
Olay› izleyen bas›n mensuplar›
da faﬂist çetelerin sald›r›s›na maruz
kald›. Milliyet muhabiri Musa Kesler, gözüne darbe al›rken, teﬂhisi
üzerine Sar›yer Ülkü Ocaklar› Baﬂkan› Dursun Karabacak k›sa süre
gözalt›na al›n›p b›rak›ld›. Faﬂistlerin muhabire “sen kimden yanas›n”
diye sald›rd›¤› ö¤renildi. Yap›lan
38
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bas›n aç›klamas›na TAYAD'l› Aileler'de kat›larak destek verdi. Sald›r›ya iliﬂkin MBP taraf›ndan ‹HD binas›nda bas›n toplant›s› yap›larak
duyarl›l›k ça¤r›s› yap›ld›.
‹stanbul’un göbe¤inde yaﬂananlar, devrimci demokrat güçlerin faﬂist sald›r›lar› kendilerinden uzak
görmemeleri gerekti¤ini göstermeli.
Anti-faﬂist mücadele ertelenemez
bir görevdir. Trabzon anlatmad›ysa,
‹stanbul anlatmal› bunu.

sald›r›s›n›n amac›n›n da yak›n zamanda tertiplenen provokasyon sald›r›lar›yla ayn› oldu¤unu belirterek,
“Trabzon’da tecrit zulmünü anlatan
TAYAD’l›lara, üniversitelerde devrimci-demokrat-yurtsever gençli¤e
yönelik faﬂist sald›r›lar› örgütleyenler de devlettir. Devlet, katlederim,
sömürürüm, ulusal varl›¤›n›z› inkar
ederim diyor. Halk›n mücadelesini
engellemek için F tipleriyle tecrit
zulmü uyguluyor... Düﬂüncelerimizi
savunmaya, provokasyonlara karﬂ›
mücadelemizi yükseltmeye, haklar›m›z› savunmaya devam edece¤iz”
diye konuﬂtu.
Davan›n ard›ndan Mardin'in K›z›ltepe ‹lçesi'nde, Kaymaz ailesinin
de aralar›nda bulundu¤u yüzlerce
kiﬂi yürüyüﬂ yaparak sald›r›y› protesto etti ve davay› izlemelerinin

‘Hassas Vatandaﬂ’ Oyunu ve
K›ﬂk›rt›c› ‘Vatandaﬂ’ Polisler
19 Temmuz günü Eskiﬂehir A¤›r
Ceza Mahkemesi'nde görülen U¤ur
Kaymaz ve babas›n›n infaz edilmesi davas›nda yaﬂanan faﬂist sald›r›
protesto edildi.
20 Temmuz günü Ankara Yüksel
Caddesi’nde iki ayr› aç›klama yap›ld›. ‹lk aç›klama ‹HD, KESK,
EMEP, ESP, DEHAP, SDP, ÖDP gibi gruplar ad›na yap›ld› ve sald›r›n›n demokrasi ve emek güçlerini
hedef ald›¤›” dile getirildi.
‹kinci aç›klama ise HÖC, BDSP,
DHP, Kald›raç, Partizan, Al›nteri ve
HKP’nin oldu¤u devrimci gruplar
taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. ‘Katliamlara, Faﬂist Sald›r›lara, Provokasyonlara Karﬂ› Birleﬂelim!’ ve
‘Provokasyonlar› Örgütleyenler
U¤ur Kaymazlar›n Katilleridir’
pankartlar› açan devrimci gruplar,
yapt›klar› aç›klamada, faﬂist sald›r›n›n devlet güçleri taraf›ndan örgütlendi¤ine dikkat çekerek, birlikte
mücadele ça¤r›s›nda bulundular.
Ankara Temel Haklar’›n dövizlerini
açt›¤› eylemde konuﬂan HÖC üyesi
Ali Sinan Ça¤lar, bu provokasyon

engellenemeyece¤ini dile getirdi.
Diyarbak›r Demokrasi Platformu da
AZC Plaza önünde yapt›¤› aç›klama
ile sald›r›y› protesto etti.
27 Temmuz günü ise, sald›r›ya
u¤rayanlar suç duyurusunda bulundular. U¤ur Kaymaz davas›n› ‹zleme Komitesi ad›na konuﬂan Ahmet
Uluçelebi, adliye binas› önünde
yapt›¤› aç›klamada, ikinci duruﬂmada baz› kurum müdürleri ile sendika
yöneticilerinin, olay ç›karmak için
k›ﬂk›rtmalarda bulunduklar› yönünde duyum ald›klar›n› belirtti.

K›ﬂk›rtan iki polis
Bu arada, faﬂistleri sald›r›ya
yönlendirenin “sivil” iki kad›n polis
oldu¤u ortaya ç›kt›. Davay› izleyenler taraf›ndan yap›lan aç›klama ve
verilen bilgilerde, polisin hiçbir
uyar› ve müdahalede bulunmad›¤›na dikkat çekilirken, adliye giriﬂinde görevli iki kad›n polisin, 'bunlar
PKK'l› bunlar› burada nas›l bar›nd›r›yorsunuz, Eskiﬂehir halk› uyuyor
mu?' ﬂeklinde k›ﬂk›rtmalarda bulundu¤u belirtildi.
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■1 May›s tutuklamalar›
protesto edildi
Adana’da 1 May›s kutlamalar›na kat›ld›klar› için 7 kiﬂinin tutuklanmas›, 25 Temmuz’da ‹nönü Park›’nda protesto edildi. HÖC, Partizan, DHP, ESP, BDSP ve ‹HD taraf›ndan düzenlenen eylemde konuﬂan HÖC üyesi Özcan H›r, 3 bin kiﬂinin kat›d›¤› kutlamalarda, tek tip
elbise giydikleri gerekçesiyle tutuklanan Adana Temel Haklar Baﬂkan
Yard›mc›s› Serkan Sevim ve Evrim
Sanar, bildiri da¤›t›rken tutuklanan
ESP’li Hüseyin Tiryaki, DHP üyesi
Cemal Do¤an, BDSP üyesi Taner
‹nrek, Serdar ‹pek ve Partizan okuru Murat Özçelik’in derhal serbest
b›rak›lmas›n› istedi ve “1 May›s’a
kat›lmak ve bildiri da¤›tmak en
meﬂru hakk›m›zd›r; bu haklar›m›z›
sonuna dek kullanaca¤›z” diye konuﬂtu. Eylemde “Keyfi Tutuklamalara Son” pankart› aç›ld›.
Bu arada, 26 Temmuz günü
Mersin / Taﬂucu Liman›'nda K›br›s'a gitmek için gümrük iﬂlemlerini
yapan ‹lker Do¤an, Adana’da 1
May›s’ta tek tip elbise giydi¤i için
arand›¤› gerekçesiyle gözalt›na
al›nd›. Ertesi günü Adana 6 No'lu
ACM'ye ç›kar›lan Do¤an, tutuksuz
yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›.

■
D ayakç› Torbal› Anadolu
Lisesi Müdürü’ne protesto
‹zmir Torbalı Anadolu Lisesi
Müdürü Yakup Atasever'in, E¤itimSen üyesi Turan Horzum'a yönelik
saldırısı, 22 Temmuz’da okul önünde protesto edildi. Torbalı Temsilcisi Naci Daﬂtan, Horzum’un 10 günlük iﬂgöremez raporu ald›¤›n› hat›rlatarak, Atasever'in daha önce de
asılsız suçlamalarla E¤itim-Sen'li 9
ö¤retmene cezalar verdirdi¤ini belirtti. Daﬂtan, dayakç› müdürün, Turan Horzum ve Nuran Koyuncu'yu
sürgün ettirdi¤ini ve mahkeme karar›yla dönmelerine tahammül edemeyerek, Koyuncu'ya da hakaret
etti¤ini söyledi.

de
de¤il,
evin bahçesinde bulundu¤unu ve
poﬂetin askerlerce konuldu¤unu
aç›klayarak,
bunun bir
komplo oldu¤unu ortaya koydu.
Üstelik
bomba diye
patlatt›klar›

Dersim’de ‘S›k›yönetim’, Munzur Festivali’ne Yasak

DERS‹M YASA⁄I D‹NLEMED‹
28-31 Temmuz aras›nda yap›lacak,
konserlerden panel ve söyleﬂilere çeﬂitli kültürel etkinliklerin yeralaca¤› 6.
Munzur Kültür ve Do¤a Festivali,
Tunceli Valisi Mustafa Erkal’›n karar›yla 45 gün ertelendi. Yasaklaman›n
bir biçimi olan bu erteleme valilik karar›nda, “yasad›ﬂ› örgütlerin festivalde
eylem yapacaklar›, bar›ﬂ ortam›n› ve
huzuru bozacaklar›, bunun için gerekli güvenli¤in al›namayaca¤›” demagojisiyle gerekçelendirildi.
Sözünü ettikleri “bar›ﬂ ortam›”n›n
hiçbir zaman olmamas› bir yana, huzuru bozanlar, evleri silahlarla tarayanlar, ormanlar› yakan, dernekleri
basan, demokratik haklar› yoketmek
isteyenlerdir. Türkülerimizden, Dersim halk›n›n birli¤inden, halk›n devrimcilerle tek vücut olmas›ndan duyulan korkudur gerçekte yasa¤›n nedeni.

Yasa¤› meﬂrulaﬂt›rma amaçl›
bask›nlar, komplolar
Dersim Valili¤i ve Emniyeti gayrimeﬂru yasa¤›n› gerekçelendirmek için
demokratik kitle örgütlerine bask›nlar
yapt›, “eylem haz›rl›¤›ndaki militanlar
yakaland›” komplolar›na baﬂvurdu.
Dersim merkeze ba¤l› Koçakoç
Köyü'ne bask›n düzenleyen devlet
güçleri, evde C-4 tipi patlay›c› buldu¤unu ve bunun festivale yönelik eylem
haz›rl›¤› oldu¤unu aç›klad› ve Bar›ﬂ
Yi¤it’i tutuklatt›. Bar›ﬂ Yi¤it'in annesi
Selvi Yi¤it, sözkonusu patlay›c›n›n ev-

poﬂetin içinde bomba oldu¤u dahi kuﬂkuluydu.
24 Temmuz günü ise, Dersim Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i ve
Dersim Kültür Derne¤i ayn› anda özel
timler ve siyasi polis taraf›ndan “arama” bahanesiyle bas›ld›. Arama s›ras›nda dernek çevreleri özel hareket
timleri, çevik kuvvet taraf›ndan ablukaya al›narak terör estirildi.
Temel Haklar Derne¤i'ne gelen polisler, savc›l›k taraf›ndan verilmiﬂ;
“Munzur Festivali s›ras›nda DHKPC,
MKP,
MLKP,
KONGRAGEL(PKK), TKP-ML örgütlerinin kitleyi devlete, güvenlik güçlerine karﬂ›
provoke edece¤i, kitlesel olarak festivale kat›l›p yapacaklar› eylemliliklerle
bar›ﬂ ortam›n› bozacaklar›n›, festivale
d›ﬂar›dan gelenlerin aranan ﬂah›slar
olup olmad›¤›n›n tespiti ayr›ca Temel
Haklar Derne¤inin Ölüm Orucu ile
yapt›¤› aç›klamada 'Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez', 'Yaﬂas›n Ölüm
Orucu Direniﬂimiz' sloganlar›n› att›¤›
tespit edidi¤inden dernekte üst, kimlik
ve eﬂya aramas›” ifadelerinin yerald›¤› kararla derne¤i aramak istediler.
Arama s›ras›nda Zafer Yolunda-1 kitab›na ve çok say›da CD'ye el konuldu.
Dersim Temel Haklar Baﬂkan› Murat Kaymaz, amac›n Dersim özelinde
halk› teslim almak oldu¤unu belirterek, “bunun için de kurumlar› illegalize edip halk›n kurumlara gitmesini engellemek istiyorlar” dedi. Dersim Kültür Derne¤i Baﬂkan› Bülent Yücel ise,
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bask›nlar›n festivale olan kat›l›m› engelleme amaçl› oldu¤unu dile getirdi.
Temel Haklar Federasyonu ise konuya
iliﬂkin yapt›¤› aç›klamada; “Polisin
demokratik kurum ve kuruluﬂlar› 'örgüt üssü' ilan etmesi, dernek çal›ﬂanlar›n› 'yasad›ﬂ› örgüt üyesi, örgüt militan›' olarak göstermesi haklar ve özgürlükler mücadelesi verenleri susturmak, y›ld›rmak içindir. Mücadelemiz
bask›, terör ve provokasyonlarla engellenip, durdurulamaz...” dedi.

Yasa¤a protesto için binlerce
Dersimli sokakta
Festivale kat›lacak sanatç›lar, ayd›nlar yasaklamaya tepki gösterirken,
Grup Yorum’un da oldu¤u birçok sanatç›, buna ra¤men kente gideceklerini
duyurdular.
25 Temmuz günü ise, soka¤a dökülen 3 bin Dersimli “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” pankart›yla gösteri düzenledi.
Dersim Temel Haklar, DHP, Partizan, Emek ve Demokrasi Platformu
taraf›ndan düzenlenen eylemde, festivalin tüm engellemelere karﬂ›n fiili
olarak yap›laca¤› halka duyuruldu.
Aç›klamada konuﬂan Hüseyin Ser, 2
gün kala yasaklama karar›n›n, “Genelkurmay’›n son olarak ﬂekillendirdi¤i
politikan›n uygulamaya konulmas›”
oldu¤unu dile getirdi. Dersim’deki
bask›lar›, derneklerin bas›lmas›n› s›ralayan Ser, “ad›m baﬂ› kimlik kontrollerinin yap›ld›¤›, neredeyse kiﬂi baﬂ›na
bir güvenlik görevlisinin düﬂtü¤ü Dersim’de, ‘güvenli¤in sa¤lanamayaca¤›'
gerekçesiyle yasaklanmas› güvenli¤i
riske eden biricik eylemdir.” diye konuﬂtu.
Daha sonra söz alan Belediye Baﬂkan› Songül Erol Abdil, her koﬂulda,
festivali yapacaklar›na inand›¤›n› ifade ederken, kitle s›k s›k “Festival Halk›nd›r Engellenemez, Vali ‹stifa, Vali
ﬁaﬂ›rma Sabr›m›z› Taﬂ›rma, Vali Defol
Bu Festival Bizimdir, Dersim Faﬂizme
Mezar Olacak” sloganlar› att› ve Gündogdu marﬂ›n› söyledi.
Festival Tertip Komitesi, 26 Temmuz’da Vali Mustafa Erkal ile görüﬂmesinin ard›ndan, yasaklama karar›n›n
geri çekilmemesi üzerine yapt›klar›
bas›n toplant›s›nda, “festivali fiili olarak gerçekleﬂtireceklerini” aç›klad›lar.

Belediye Baﬂkan› Songül Erol Abdil,
festivalin kültürel, siyasal, sosyal boyutlar›n›n yan›s›ra ekonomik olarak da
kente katk›s›n› hat›rlatarak, bunun da
engellenmek istendi¤ine dikkat çekti.
Bir baﬂka protesto eylemi de ‹stanbul’da gerçekleﬂtirildi. 26 Temmuz günü Galatasaray Lisesi önünde biraraya
gelen Tunceli Dernekleri Federasyonu
üyeleri, AB demokrasisinin gerçek yüzünün bu oldu¤unu ifade ettiler.

Dersim, teslim olmayaca¤›n›
gösterdi
Bütün bask›lar, bask›nlar, gözda¤›na karﬂ›n festival 28 Temmuz günü fiili olarak baﬂlad›. Aç›l›ﬂ, Yeralt› Çarﬂ›s› üzerinde binden fazla kiﬂinin kat›ld›¤› bir aç›klamayla gerçekleﬂtirildi.
Kentte standlar kurulurken, program›n uygulanaca¤› duyurulan aç›klamada, vali protesto edildi. Çok say›da
sanatç›n›n kat›ld›¤› aç›klamada konuﬂan Songül Erol Abdil, “sanat›, kültürü, do¤ay›, bar›ﬂ›, kardeﬂli¤i, hoﬂgörüyü dile getirmeye ve art›k tüm halk›m›za ve demokratik kamuoyuna mal olan
festivalimize tahammül edilmemiﬂtir”
dedi. Dersim halk›n›n festivale sahip
ç›kaca¤›n› vurgulayan Abdil, festival
için ﬂehre gelen ancak kent giriﬂinde
durdurulanlara izin verilmesini istedi.

Öte yandan yasa¤› ve bask›lar› protesto için saat 12.00 ile 13.00 aras› kepenk kapat›laca¤› ve akﬂam ise mum
yakma eylemi yap›laca¤› ö¤renildi.
Festival için kente gelmek isteyenler ise önleri kesilerek engellenmeye
çal›ﬂ›l›yor. 2 otobüs ve bir arabayla ‹stanbul'dan yola ç›kan TAYAD'l› Aileler Elaz›¤'da GBT kontrolü gerekçesiyle durduruldular. GBT kontrolünden geçirilen TAYAD'l›lardan arama
karar› oldu¤u gerekçesiyle gözalt›na
al›nan Bülent Acar daha sonra serbest
b›rak›ld›.
‹l d›ﬂ›ndan gelenlerin Pertek’te tutulmalar› üzerine 29 Temmuz günü saat 20.30’da 2000 kiﬂi Yeralt› Çarﬂ›s›’na do¤ru yürüyüﬂ yaparak Dersim
Meydan›’n› miting alan›na çevirdi.
Beldiye Baﬂkan› Songül Erol Abdil ve
TUDEF Baﬂkan› Ali R›za Bilir’in eylemin bitirilmesi halinde ﬂehir d›ﬂ›ndan gelenlerin ﬂehre al›naca¤› yönünde emniyetin güvence verdi¤ini aç›klamas› üzerine kitle yine sloganlar ve
marﬂlarla eylemi standlar›n oldu¤u
bölgeye taﬂ›d›.

Grup Yorum direniﬂ türküleriyle
Dersim’de
Kitlenin standlardaki bekleyiﬂi s›-

ras›nda Grup Yorum burada, halka bir
müzik dinletisi verdi. Dinletiden önce
bir konuﬂma yapan Grup Yorum üyesi
‹nan Alt›n, festivalin yasaklanmas›n›
protesto ettiklerini, Dersim'in kendileri için çok önemli oldu¤unu ve bu nedenle Dersim’de olduklar›n› söyledi.
Yorum'un söyledi¤i marﬂlar ve türküler kitlenin coﬂkusunu doru¤a ç›kard›. Cemo ve Dersim'de Do¤an Güneﬂ marﬂlar› yumruklar havada ve tek
yürek olarak söylendi. Dinleti s›ras›nda “Türküler Susmaz Halaylar Sürer,
Festival Halk›nd›r Yasaklanamaz ve
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›
at›ld›.
‹l d›ﬂ›ndan gelenlerin alana ulaﬂmas›yla “Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma, Festival Halk›nd›r Yasaklanamaz,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›yla karﬂ›land›.
Tüm engellemelere ra¤men festival coﬂkuyla devam ediyor.

k›lar› protesto etti. Evlerin tarand›¤› s›rada müdahale eden
bir belediye iﬂçisinin askerler taraf›ndan dövüldü¤ü, tehdit
edildi¤i belirtilen aç›klamada, askeri araçlar›n önce hareket
halindeyken, sonra durup hedef gözeterek evleri tarad›¤› dile getirildi ve “konvoydan sorumlu olan komutan›n ‘Ne duruyorsunuz ateﬂ edin’ talimat› verdi¤i” söylendi.
Keﬂif yap›lmas›nda da sorunlar›n ç›kar›ld›¤›n›, halktan
para istendi¤ini belirten devrimciler, 19 Aral›k katliam›n›
gerçekleﬂtirenlerle evleri tarayanlar›n ayn› oldu¤u söylediler
ve Dersim halk›na sahiplenme ça¤r›s› yapt›lar. Aç›klama esnas›nda, boﬂ kovanlar yere at›l›rken, insan haklar› heykeline,
üzerinde “Sorumlular Yarg›lans›n” yaz›l› çelenk b›rak›ld›.
Polisin kitleyi engelleme giriﬂimi karﬂ›s›nda ise halk tepki
gösterdi.

Dergi Sat›ﬂ›na Müdahale
27 Temmuz’da üzerlerinde "Ne AB Ne ABD Ba¤›ms›z
Türkiye-HÖC” ve "Tecritte 120 Ölüm Var Tecriti Kald›r›nTAYAD" yaz›l› önlükleri giyen ve dergimizin tan›t›m› ile
TAYAD çakma¤› satmak isteyen HÖC’lüler, polis müdahalesiyle karﬂ›laﬂt›. Kararl›l›k ve halk›n sahiplenmesi sonucu
polis geri ad›m atarken, HÖC'lüler faaliyetlerine devam ettiler. Ayn› gün sabah, Partizan stand›nda gözalt›lar yaﬂand› ve
bas›na, “Dersim festivalinde bombal› eylem yapma haz›rl›¤›nda olan militanlar yakaland›" ﬂeklinde yans›t›larak bask›
meﬂrulaﬂt›r›lmak istendi. Bir gün önce Partizan Dergisi'nin
özel say›s›n› da¤›tanlara müdahale edildi. Dersim Temel
Haklar ise, 24 saat polis ablukas›nda tutuluyor.

Evlerin Taranmas›na Protesto

Devlet Ormanlar› Yak›yor

20 Temmuz günün Harçik Mahallesi’nin, operasyondan
dönen askerler taraf›ndan taranmas›, HÖC, DHP, ESP, Dersim Kültür Derne¤i taraf›ndan ertesi günü protesto edildi.
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” pankart›yla Yeralt› Çarﬂ›s›’na
yürüyen kitle, burada yap›lan aç›klamada, Dersim’deki bas-

Dersim’in Hozat ve Pülümür ilçeleri aras›nda kalan
ormanl›k alan 23 Temmuz’dan bu yana yan›yor. TSK güçleri, gerillaya karﬂ› sürdürdü¤ü operasyonlar nedeniyle ormanlar› katlederken, müdahalede bulunulmas›na da izin vermiyor.
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19 Aral›k 2000

Jandarma Bölü¤ü,
Pendik Jandarma
Bölü¤ü ve Halkal›
Jandarma Taburu askerleri giriﬂ yapm›ﬂSEV‹ML‹ lard›r. Bu birliklerin
görevi as›l olarak fiili müdahale de¤il,
tutuklular›n bulunduklar› k›s›mlar›n
di¤er yerlerden tecritidir. “Yap›lan
plan gere¤i operasyon tecrit safhas›
ve müdahale safhas› olmak üzere iki
k›s›mdan oluﬂuyordu. Tecrit safhas›nda görev alan birliklerin amac›
cezaevinin giriﬂ kap›lar›n› emniyete
al›p, cezaevine müdahale edecek
olan birlikler gelene kadar bu kap›lar› elde tutmakt›." (1)
Plan gere¤i Ümraniye Koruma
Bölü¤ü ve Beykoz Jandarma Bölü¤ü E Blok taraf›nda yanyanayd›. A
Blok taraf›ndan ise Halkal› Jandarma Taburu'na mensup askerler girmiﬂlerdi. ‹çeri girildikten sonra jandarma birlikleri tutuklular›n bulunduklar› noktaya geldiler. Birliklerin
bir k›sm› alt maltada bir k›sm› da
üst maltada konumland›lar. Özellikle üst ana maltada tutuklular›n bulundu¤u bölgeyi E Blok taraf›ndan
Ümraniye Koruma Bölü¤ü ve Beykoz Jandarma Bölü¤ü kapatm›ﬂt›. A
Blok taraf›n› ise Halkal› Taburu kapat›yordu. ﬁu halde karﬂ›m›za ç›kan
tablo; Üst Ana maltan›n iki yan›nda
ve birbirlerini tam karﬂ›dan gören
pozisyonda askeri birlikler ve tam
ortalar›nda tutuklular. Bu aﬂamadan
sonra silah at›ﬂ›na baﬂland›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. At›ﬂlar›n ard›ndan tutuklu Ahmet ‹B‹L‹ önce E Blok taraf›na ve sonra da tekrar yön de¤iﬂtirip A Blok taraf›na do¤ru koﬂmaya
baﬂlamas›yla silah at›ﬂlar›n›n daha

Ümraniye Cezaevi Operasyonu
Av. Güçlü
19 Aral›k 2000 günü ülke çap›ndaki 20 ayr› cezaevine ayn› anda
gerçekleﬂtirilen son derece kapsaml› operasyon sonucu 28 tutuklu ve 2
jandarma hayat›n› kaybetti. Özellikle Ümraniye, Bayrampaﬂa ve Çanakkale ön plana ç›kt›. Bu üç cezaevlerindeki operasyonlar hem uzun
sürdü hem de ölümlerin önemli bir
k›sm› buralarda gerçekleﬂti. Türkiye
tarihindeki en büyük ve kapsaml›
operasyonlar›n tamam›na 40'›n üzerinde Komando Bölü¤ü, 10 bin civar›nda askeri personel kat›ld›.
Yap›lan operasyondan ziyade
"Askeri Harekat" demek belki daha
isabetli olacakt›r. Cezaevlerine tavandan ve yan duvarlardan iﬂ makineleri ile girilmesi, yo¤un hava deste¤i al›nmas›, çok yo¤un silah ve
bomba at›ﬂlar› yap›lmas› bu karakteristik özelli¤i göstermektedir. Bunun yan›nda operasyonlar›n yap›ld›¤› cezaevleri çevrelerinde bile sadece jandarma askerleri güvenlik alm›ﬂt›r. Emniyet ve onun kolluk güçleri bu operasyonlarda çok geri
planda tutulmuﬂlard›r.
Operasyonlarda son derece basit
iﬂler için bile ülkenin öbür ucundan
jandarma birlikleri görevlendirilmiﬂtir. Örne¤in Ümraniye Cezaevi’nde cezaevi çevre güvenli¤i ve
temizlik çal›ﬂmalar› için Batman
Jandarma Birli¤i görev alm›ﬂt›r. Ülke çap›ndaki tüm operasyon tek bir
merkezden komuta edilmiﬂtir. Emir
komuta zinciri içerisinde harekat
planland›¤› ﬂekilde yap›l›p, bitirilmiﬂtir. Bu durum bize harekat›n
uzun süre önceden en küçük ayr›nt›s›na kadar çal›ﬂ›l›p yap›ld›¤›n› göstermektedir.
19 Aral›k günü Ümraniye Cezaevi’ne saat 05.00 sular›nda A Blok
ana giriﬂi ve E Blok çöp kap›s›ndan
Ümraniye Jandarma Koruma Bölü¤ü, Beykoz Jandarma Bölü¤ü, ﬁile

Elaz›¤ Jandarma Komando Taburu ve Ankara Komando Jandarma
Özel Asayiﬂ Taburu; “iﬂlerinin ehli” birimlerdir.
“cezaevi konusunda
çok fazla e¤itimli ve
tecrübeliydiler.”
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da artt›¤› görülüyor. "Komutanlar›m›z›n emriyle mahkumlar üzerine
ateﬂ ettik.”(2) Yap›lan at›ﬂlar sonucunda Ahmet ‹B‹L‹ hayat›n› kaybediyor. Vücuduna isabet eden mermilerin hepsi ön taraf›ndan girip arkadan vücudu terketmiﬂtir. Bu da
bize ölümü getiren at›ﬂlar›n tam
karﬂ›dan yani Halkal› Taburu'nun
oldu¤u k›s›mdan yap›ld›¤›n› gösterir. Ancak ayn› anda vurulup hayat›n› kaybeden bir kiﬂi daha vard›r. O
da maltan›n tam karﬂ›s›nda E Blok
taraf›nda bulunan Beykoz Bölü¤ü’ne mensup Uzm. Çavuﬂ Nurettin
KURT. KURT'un vurulmas›yla ilgili olarak hemen yan›nda bulunan askerler, ne oldu¤unu anlamadan kendisinin vuruldu¤unu söylüyorlar. O
s›rada maltan›n her iki taraf›ndan
askerler o kadar yo¤un at›ﬂ yapt›lar
ki sonunda birbirlerini vurdular.
Askerlerin birbirlerini vurduklar› somut. Tüm ifadeler ve argümanlar bunu göstermektedir. Üst maltan›n özellikle A Blok taraf›ndan ateﬂ
eden Halkal› Taburu’na mensup askerler Ahmet ‹B‹L‹'ye niﬂan al›p
ateﬂ açm›ﬂlar onu vurmuﬂlard›r. Fakat at›ﬂlar›n ço¤u Ahmet ‹B‹L‹'yi ›skalam›ﬂt›r ve do¤rudan tam karﬂ› taraftaki askerlere gitmiﬂ, Nurettin
KURT da bu esnada vurulmuﬂtur.
"Üzerimize gelen mahkuma bölük
komutan›m›z olan Kadir KALAYCI
ateﬂ etti. Daha sonra birkaç kiﬂi daha ateﬂ etti."(3) Bu yaﬂananlar ilk
1,5 günde gerçekleﬂmiﬂtir.
Cezaevi içindeki jandarma birlikleri, sonras›nda tamamen ayr›l›p,
yerlerini esas müdahaleyi yapacak
olan iki birli¤e b›rakm›ﬂlard›r. Bu
birlikler; ELAZI⁄ Jandarma Komando Taburu ve ANKARA Komando Jandarma Özel Asayiﬂ Taburu'dur. "20 Aral›k günü E Blokun di¤er bloklardan tecrit görevim bitti
ve yerimi ELAZI⁄ Jandarma Komando Taburu’na devrettim. O andan itibaren cezaevi d›ﬂ›na ç›karak
d›ﬂ emniyeti ald›m." (4) "Bizden
sonra yerimize ANKARA'dan gelen
kuvvetler girdi." (5) Bu iki ekip iﬂlerinin ehli birimlerdir. Zaten harekat
plan›na göre müdahaleyi bunlar yapacaklard›r. Ancak ilginç olan bir

nokta var. Plana göre Ankara Özel
Asayiﬂ, as›l olarak Bayrampaﬂa operasyonu için görevlidir. ‹lk önce
Bayrampaﬂa’ya gitmiﬂtir. Fakat operasyon beklenenden önce bitince hemen Ümraniye'ye geçmiﬂtir.
Harekat ve operasyonda uzman
olan iki jandarma biriminin içeri girmesinden sonra cezaevi tam bir savaﬂ alan›na dönmüﬂtür. Yaﬂananlarla
ilgili tutuklular›n tüyleri ürperten anlat›mlar› hep bu iki jandarma biriminin içeri girdikten sonras›na dairdir.
"Cezaevine müdahale eden birlikler
teröristleri yan›ltarak de¤iﬂik yerlerden girdiler. Müdahaleyi yapan özel
birlikler cezaevi konusunda çok fazla e¤itimli ve tecrübeliydiler. Müdahaleyi disiplin içersinde gerçekleﬂtirip, operasyonu bitirdiler." (6)
ﬁu bir gerçektir ki; Ümraniye'de
ilk 1,5 günde yaﬂanan iki ölüm - Ahmet ‹B‹L‹ ve Nurettin KURT- tecrit
görevi yapan jandarma birlikleri içerideyken olmuﬂtur. Sonras›ndaki
ölümler ise -Ercan POLAT, Alp Ata
AKÇAÖZ, Umut GED‹K, R›za
POYRAZ- müdahale grubu olan
ELAZI⁄ Jandarma Komando Taburu ve ANKARA Jandarma Komando
Özel Asayiﬂ Taburu içerideyken olmuﬂtur. Keza ölümlerin d›ﬂ›ndaki
pek çok yaralanma ve yan›k olaylar›
da bu esnada olmuﬂtur.
(1) Ümraniye Jandarma Koruma Bölü¤ü’nden J.Kd.Üt¤m. Atilla AYDEM‹R. Operasyonla ‹lgili Yap›lan Ön ‹nceleme Raporuna Verdi¤i ‹fadeden.
(2) Beykoz Jandarma Bölü¤ü Askeri
Hamdi KARAMAHMUT. Operasyonla
ilgili hakime verdi¤i sorgusu.
(3) Halkal› Jandarma Taburu Askeri
Mevlüt AKGÜL. Operasyonla ilgili hakime verdi¤i sorgusu.
(4) Ümraniye Jandarma Koruma Bölü¤ü’nde Görevli Yzb. U¤ur PAMUKÇU. Operasyonla ilgili ön inceleme raporuna verdi¤i ifadeden.
(5) Halkal› Jandarma Taburu Askeri
Tuncay SOFU. Operasyonla ilgili hakime verdi¤i sorgusundan.
(6) Ümraniye Jandarma Koruma Bölü¤ü’nde Görevli J.Kd.Üt¤m. Atilla AYDEM‹R. Operasyonla ilgili ön inceleme
raporuna verdi¤i ifadeden.

not düﬂüyoruz
✔ “78’liler”in amac› intikam de¤ilmiﬂ
78'liler Vakf› Giriﬂimi, 12 Eylül cuntas›n›n y›ldönümünde 11 Eylül'de
Kad›köy Meydan›'nda düzenlemeyi planlad›¤› “Adalet ve demokrasi
için anayasan›n geçici 15. maddesi kald›r›ls›n” mitinginin baﬂvurusuna iliﬂkin konuﬂan, giriﬂim sözcüsü Celalettin Can, “amaçlar›n›n
intikam olmad›¤›n› ifade ederek, “e¤er kimse suçlu de¤ilse, herkesin vicdan› rahat olmal›d›r.” diye konuﬂtu.
Aman yanl›ﬂ anlaﬂ›lmas›n! Bu ülkenin 78’leri s›n›f kininin en aç›k, ç›plak
ortaya ç›kt›¤› dönemdir. Bunu yads›yanlar o süreci temsil edebilir mi?

✔ ÖDP’den asker ailesine ziyaret!
ÖDP Genel Baﬂkan› Hayri Kozano¤lu, Dersim’de HPG taraf›ndan esir
al›nan jandarma er Coﬂkun K›randi'nin ailesini ziyaret etti. Kozano¤lu, “Er K›randi'nin sa¤ salim ailesine kavuﬂmas› için, üzerimize düﬂen her türlü görevi yapmaya haz›r›z” dedi.
Ne Kozano¤lu ne de bir baﬂka ÖDP yöneticisinin tek bir devrim ﬂehidinin ya da devletin elinde tutsak olan bir devrimcinin ailesini ziyaret ettiklerini duyan var m›?
Politika m› oluyor ﬂimdi bu?

✔ Egemenlerin gözüyle bakan “ayd›n”
Cumhuriyet yazar› Oral Çal›ﬂlar, 22 Temmuz tarihli yaz›s›nda, “PKK,
son eylemleriyle Türkiye'deki demokratikleﬂme sürecini zehirliyor”
diyor. Türkiye rejiminin yap›s›n›, faﬂizmin demokrasicilik oyununu
zerre kadar anlamayan ya da iﬂine gelmeyen bir küçük-burjuva ayd›n kafas›. Emperyalizm ve oligarﬂi de bask› yasalar›n›, katliamlar›n›
hep direnenlerin varl›¤›na dayand›r›yor, Çal›ﬂlar zihniyeti de, ayn› kafayla bak›yor. Kürtler’e tavsiye edilen ise, AB’nin ve oligarﬂinin verdi¤iyle yetinin! AB süreci riske girecek diye, bir halka teslimiyet
önermek midir ayd›n olmak?

Saadet Partisi Trabzon ‹l Baﬂkan›
Gerçekleri Konuﬂmal›
Saadet Partisi Trabzon ‹l Baﬂkan› Mustafa Öztaﬂ, 26 Temmuz'da parti binas›nda bas›n aç›klamas› yaparak bölgede yaﬂanan son süreci de¤erlendirdi. Öztaﬂ'a göre ABD'nin Trabzon Havaalan›’n› ve Liman›’n› kullanmak istemesi gerginliklerin ard›ndaki nedendi. Ve de bölgedeki gerginlik 6 Nisan'daki "TAYAD eylemiyle" baﬂlam›ﬂ, Coﬂkun K›randi'nin
kaç›r›lmas›yla had safhaya ulaﬂm›ﬂt›. Gümüﬂhane'de polis otosunun
PKK taraf›ndan taranmas› da bu sürecin devam›yd›.
Son süreçte “gerginliklerin” yo¤unlaﬂt›¤› bir gerçektir. Ancak TAYAD'l›larla birebir görüﬂmesinde 6 Nisan'daki linç giriﬂimini "devlet
provokasyonu" olarak niteleyen Saadet Partisi ‹l Baﬂkan› Öztaﬂ, ne olmuﬂ da 26 Temmuz'da söylem de¤iﬂtirmiﬂtir. Öztaﬂ gerginliklerin baﬂlang›c›n› TAYAD'l›lar›n demokratik haklar›n› kullanmalar›nda de¤il, TAYAD'l›lara azg›nca sald›r›lar›n organize edilmesinde aramal›d›r ve bu
konudaki gerçek düﬂüncelerini bas›na aktarmaktan kaçmamal›d›r.
Trabzon TAYAD’l›lar
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halk›n
Cephesi

psikolojik savaﬂ karﬂ›s›nda
solun zay›fl›klar›

Burjuva bas›n arac›l›¤›yla dört
baﬂ› mamur bir psikolojik savaﬂ operasyonu yürütülüyor. Genelkurmay’›n bayrak provokasyonunu, linç sald›r›lar›n› baﬂlatan aç›klamas›na paralel olarak baﬂlayan
operasyon, Genelkurmay ‹kinci Baﬂkanı Orgeneral ‹lker
Baﬂbu¤’un, 19 Temmuz’da baz› bas›n yay›n kurumlar›n›n genel yayın yönetmenleri ve Ankara temsilcileriyle
yapt›¤› toplant›dan sonra daha sistematik bir hal ald›.
Sola karﬂ› defalarca baﬂvurulan bu yöntemin hedefinde ﬂu an “PKK’yi bölüp parçalamak” var. Eski
PKK’li Hikmet Fidan’›n öldürülmesi üzerine yo¤unlaﬂan psikolojik savaﬂ, önce “Fidan’›n öldürülmesini k›nay›n, mahkum edin”den baﬂlay›p giderek hedefini geniﬂletti.
PKK’nin üçe-beﬂe bölündü¤ü haberlerini, yönetici
kadrolar›n birbirlerine karﬂ› suikast düzenledikleri, bir
baﬂkas›n›n teslim olmaya haz›rland›¤› gibi haberler izliyor. Bask›n›n, terörün t›rmand›r›ld›¤› her dönemde, psikolojik savaﬂ yöntemlerinin de daha yo¤un kullan›lmas› karﬂ›-devrimci politikalar›n de¤iﬂmez karakteristi¤idir.
Burjuva medyan›n uygulamakta en küçük bir rahats›zl›k, yabanc›l›k duymad›¤›, sansür, en aﬂa¤›l›k çarp›tmalar, en kirli yalanlar bu operasyonun sadece bir parças›. Esas büyük bölümü ise aç›ktan bir sald›r› biçiminde yürütülüyor. Hürriyet ve Milliyet yazarlar› baﬂ› çekiyor sald›r›da, di¤erleri elbette geride kalm›yor. Aralar›nda görev bölümü yapm›ﬂcas›na, her gün bu konuda en
az bir yaz›ya, “habere” yer veriyorlar.
Hasan Cemal, Taha Akyol, Cengiz Çandar gibi isimler, psikolojik savaﬂ kampanyas›n›n “yönlendiricisi”,
“ak›l hocas›” pozisyonundalar.
Genelkurmay talimat›yla yürütülen bu tür kampanyalarda“gazetecilik ilkeleri, bas›n ahlak›” gibi tüm kavramlar rafa kald›r›l›r. Ki, zaten bunlar› raftan pek indirmedikleri için burjuva bas›n hiç zorlanmaz bu konuda.
Hemen kontrgerilla politikalar›na uyum sa¤lar.
“Kürtler” adl› kitab›nda, Genelkurmay’›n, kontrgerillan›n 90’lar›n baﬂlar›nda bas›n› Kürt sorunu konusunda nas›l yönlendirdi¤ini, nas›l bir bask› ve sansür uyguland›¤›n› anlatan Hasan Cemal’in bu defaki psikolojik
savaﬂ kampanyas›n›n “baﬂyazar›” olmas› da bir baﬂka
dikkat çekici nokta olsa gerek. Dönmenin sonu da, s›n›r› da yok.
Bir Gün yazarlar›ndan Oral Çal›ﬂlar’a, kendini solda
gösteren baz› Kürt milliyetçilerine kadar “sol”dan da
destek veriliyor bu kampanyaya.
Bir Gün’ün, çeﬂitli demokratik kitle örgütlerinin,
“sol” ayd›nlar›n nas›l bu operasyonun bir parças› oldu¤u, üzerinde tart›ﬂ›lmas› gereken bir noktad›r.

Kürt milliyetçi bas›nda yaz›lanlardan da anl›yoruz
ki, Hasan Cemaller, Mehmet Altanlar, hatta faﬂist eskisi
Taha Akyollar, Kürt milliyetçi saflarda tahmin edilenin
ötesinde etkili olmaktad›r. Beyinleri Ertu¤rul Özkökler’in, Taha Akyollar’›n, Hasan Cemaller’in etkisine
aç›k hale getiren de izlenen düzeniçi politikalardan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. “Düzeniçi ittifaklar” bulma ve düzene kendini kabul ettirme politikalar›yla bu kesimlere
“büyük de¤er biçen”; bu kesimlerin yönlendirdi¤i ad›mlar› atmakta mahzur görmeyen politika anlay›ﬂ›, ﬂimdi
psikolojik savaﬂta oligarﬂinin kulland›¤› bir malzemeye
dönüﬂmüﬂtür.
Bu düzeniçi politikalar hala hükmünü sürdürdü¤ü
için, oligarﬂinin, burjuva medyan›n psikolojik sald›r›lar›n›n karﬂ›s›nda dik durmak yerine, hala oligarﬂinin duymak istedi¤i sözler söylenerek psikolojik savaﬂ›n ve
“bölüp parçalama” operasyonunun etki alan› geniﬂletilmektedir.
Psikolojik savaﬂla amaçlanan düzene daha uyumlu
bir “Kürt alternatifi” ç›karmakt›r. Zaten bunu gizlemeyip gazetelerinden Kürt milliyetçi hareketinin belli kesimlerine aç›kça ça¤r›lar yap›yorlar. Ancak bu bir “ara
amaç”t›r. As›l amaç, Kürt milliyetçi hareketi tümüyle
tasfiyedir. PKK tasfiye edilirse, bu kez düzene daha uygun diye ortaya ç›kard›klar› gücü tasfiye etmeye s›ra gelecektir. “Kürt” kelimesinin kullan›lmas›na bile 80 y›ll›k ﬂovenist, katliamc› hezeyan›yla hala karﬂ› ç›kan bir
zihniyetin “baz› Kürtler’i” kabul edece¤ini bekleyenler,
tarihten ders almam›ﬂlard›r. Oligarﬂiye göre, en iyi Kürt,
“olmayan Kürt”tür. Ayn› “en iyi sol”un “olmayan sol”
olmas› gibi.
Bu anlamda bugün ister Kürt milliyetçi cepheden, ister reformist sol cepheden tasfiyecili¤e ortak olanlar, silahl› hareketin tasfiyesiyle meydan›n kendilerine kalaca¤›n› düﬂünerek tarihi bir yan›lg›y› tekerrür ettiriyorlar.
Oligarﬂinin infazlarla, katliamlarla, en kirli yöntemlerle bir hareketi bölmeye çal›ﬂt›¤› bir aﬂamada, ayn›
muhtevadaki ça¤r›lar› “sol”dan yapmak, ne ideolojik
mücadele s›n›f›na girer, ne de demokratl›¤a s›¤ar. Bir
Gün yazarlar›, solcu ayd›nlar, kendilerini “ﬂiddeti mahkum edin, PKK’ye karﬂ› ç›k›n, Öcalan’› reddedin derken, amac›m›z oligarﬂiyle ayn› de¤il” diye savunamazlar. Çünkü nesnel olarak Kürt milliyetçi hareketine karﬂ› oligarﬂiyle ayn› safta durmakta, ayn› isteklerde bulunmaktad›rlar.
Kontrgerillan›n psikolojik savaﬂ sald›r›lar› karﬂ›s›nda, solun büyük bölümünün ideolojik, politik hatt› gediklerle doludur. Karﬂ›-devrim bu gediklerden sola zarar
verebilmektedir. Bu gedikler, ilkesizliklerin, pragmatizmin, düzeniçi hesaplar›n sonucunda aç›lm›ﬂt›r.
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Ertu¤rul Özkökler’in, Hürriyet’in kontra haberlerinin malzemesi olmak, “bölündüler, bittiler” korosuna soldan kat›lmak, oligarﬂinin pohpohlad›¤›
darbe ve ihanetleri “sol”dan desteklemek, devrimci
eylemleri burjuvazinin söylemleriyle karalamak,
ﬂaibelendirmek, dedikodu ve spekülasyonla psikolojik savaﬂ›n zehrini yaymak, solun utanç ve yanl›ﬂlar› hanesine yaz›lm›ﬂt›r.
Sol, umar›z bu kez, burjuvazinin söylem ve düﬂünceleriyle, yönlendirmeleriyle hareket etmeme
konusunda ders ç›kar›r. Sola yönelik psikolojik savaﬂ yöntemleri karﬂ›s›nda dünden bugüne nas›l bir
tutum tak›nd›¤›n› sorgular. Çünkü bu sorgulama hiç
yap›lmam›ﬂt›r. Birçok grubun çeﬂitli olaylardaki
tavr›n›n, kontrgerillan›n psikolojik savaﬂ yöntemleriyle nas›l paralel hale geldi¤i en az›ndan sonradan
gün gibi aç›¤a ç›km›ﬂ olmas›na ra¤men, bu gruplar
özeleﬂtiri yapmam›ﬂ, kadrolar›n›, kitlelerini bu konuda e¤itmemiﬂlerdir. Ve solda bu konudaki duyars›zl›k, zay›fl›k devam etmiﬂtir. “Demokrat”, insan
haklar› savunucusu bir DKÖ’nün Hürriyet Gazetesi’ne manﬂetlik malzeme vererek ölüm orucu direniﬂine sald›rmas› ve bu DKÖ’nün sol taraf›ndan
eleﬂtirilmemesi örne¤i bu duyars›zl›¤›n göstergesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Psikolojik savaﬂ karﬂ›s›ndaki bu iradesizlik, reformizmin, “sol” ayd›nlar›n, çeﬂitli DKÖ’lerin oligarﬂinin psikolojik savaﬂ›na ortak olma noktas›nda
bu kadar pervas›z davranmalar›n›n da nedenlerinden biridir. Bunun solculuk, demokratl›k olmad›¤›n› sol, demokrat, devrimci olma iddias›ndaki herkes
aç›k bir biçimde ortaya koymal›d›r. Öyle bir barikat
örmeliyiz ki, karﬂ›-devrimin psikolojik savaﬂ propagandistleri kendi çal›p, kendi dinlemeli.
Psikolojik savaﬂ›n parças›, aleti olmak, sol cephede kesinlikle mahkum edilmelidir. Bunun “bilerek veya bilmeyerek”, “isteyerek veya istemeyerek”
olmas›n›n fazla bir hükmü yoktur. S›n›flar mücadelesi bir çocuk oyunu de¤ildir; bu mücadelede belli
iddialarla ortaya ç›kanlar da çocuk de¤il. Psikolojik
savaﬂ›n aleti olanlar› hoﬂgörmek, anlay›ﬂla karﬂ›lamak, eleﬂtiriden muaf tutmak için hiçbir neden yoktur.
‹zlemekte oldu¤umuz psikolojik savaﬂ kampanyas›, oligarﬂinin halk güçlerine, devrimci hareketlere karﬂ› psikolojik savaﬂ› nas›l yürüttü¤ünün aç›k
örnekleriyle doludur. Hem kullan›lan yöntemleri bilince ç›karmak, hem oligarﬂinin kontrgerilla operasyonlar›n›n Genelkurmay’dan medyaya, düzenin sol
görünümlü uzant›lar›na kadar uzanan mekanizmalar›n› çözmek için, oligarﬂinin psikolojik savaﬂ› iyi
incelenmelidir. Bunlar bilince ç›kar›ld›¤› ölçüde,
kontrgerilla yöntemleri, psikolojik savaﬂ sald›r›lar›
karﬂ›s›nda halk güçlerinin birlikte tav›r almas›n›n
zemini de güçlenecektir.

‹cazet Alt›nda ‘Cesaret’
Adana, Ad›yaman, Mersin ve Gaziantep-Kilis Tabip
Odalar› “ﬁiddete karﬂ›” ortak bir ça¤r› yay›nlam›ﬂlar. ﬁiddete ne kadar “ﬂiddetle” karﬂ› olduklar›n› kendi sat›rlar›ndan aktaral›m:

“Bir yanda korkunun egemenli¤ini baﬂat hale getirmeye çal›ﬂan ﬂiddet tutsaklar›, di¤er yanda korkuya teslim olmayan, ﬂiddete meydan okuyan bizler! Bir yanda ﬂiddetin
yöneldi¤i kesimlere göre tav›r alan ﬂiddet sempatizanlar›,
di¤er yanda kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, kendince hangi ‘yüce’ amac› taﬂ›d›¤›n› iddia ederse
etsin ﬂiddet eylemlerinin tümünü reddeden biz bar›ﬂ sevdal›lar›! Biliniz ki bizler yenilmedik, pes etmedik, korkup
saklanmad›k. ‹ﬂte buraday›z ve bildiriyoruz: Her türlü ﬂiddet eylemini reddediyoruz. ﬁiddet eylemini gerçekleﬂtiren
kim olursa olsun, eylem kime yönelirse yönelsin, amac› ne
olursa olsun ﬂiddetin insanl›k d›ﬂ› oldu¤unu bildiriyoruz.
Hiç bir ﬂiddet eylemini önüne ‘milli’, ‘devrimci’ ‘dini’, ‘devlet’ gibi s›fatlar koyup aklam›yoruz.” (26 Temmuz 2005,
Bir Gün)
Bu sat›rlarda bir gram tarih bilgisi, bir gram meﬂruluk
bilinci var m›? Demokrat, ilerici ayd›n›n yazaca¤› sat›rlar
m› bunlar?
ﬁiddetin “insanl›k d›ﬂ›” oldu¤unu bildiriyorlarm›ﬂ!
Ne kadar çok biliyorlar! Tarihi yeniden yaz›n bari; tarih
deyin, “insanl›k d›ﬂ› savaﬂlar” tarihidir.
Bu kafa yap›s›, Anadolu Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n› da “insanl›k d›ﬂ›” ilan ediyor. Bu kafa yap›s› Irak, Filistin halk›n›n
meﬂru direniﬂini de “insanl›k d›ﬂ›” ilan ediyor. Bu kafa Vietnam halk›n›n savaﬂ›n› “insanl›k d›ﬂ›” ilan ediyor.
Çok da cüretliler! Veya öyle görünmek istiyorlar. Döne
döne ne kadar da cesur olduklar›n› tekrarl›yorlar...
Kimi aldat›yorsunuz? Bugün bu ülkede “her türlü ﬂiddete karﬂ› ç›k›yorum” demek bir cesaret iﬂi de¤il. “Her türlü ﬂiddete karﬂ› ç›k›yorum” diyeni alk›ﬂl›yor bile burjuvazi.
“Her türlü ﬂiddet karﬂ›tl›¤›”, emperyalizmin, oligarﬂinin icazetindeki bir politikad›r. Bunu bilmiyor olamazs›n›z.
E¤ip bükmeden emperyalizmin ve iﬂblirlikçi iktidarlar›n
faﬂist, emperyalist ﬂiddetine karﬂ› ç›kabiliyor musunuz?
Karﬂ› ç›kmakta sözün yan›na eyleminizi koyabiliyor musunuz? Cesaret orada. Bu ülke ne katliamlar yaﬂad›, o zamanlar bu ﬂiddet karﬂ›tl›¤›n›z, bu “pes etmeyen” cesaretiniz neredeydi?
ﬁiddet, sizin mant›¤›n›za göre, “tek tarafl›yken” niye
sesinizi bu kadar yüksek ç›karmad›n›z? Niye böyle zehir
zemberek bir bildiri yaz›p “yenilmedik, buraday›z” sözleri
eﬂli¤inde ﬂiddetin “insanl›k d›ﬂ›” oldu¤unu ilan etmediniz?
Hay›r, yenilmiﬂsiniz; halk›n de¤il, burjuvazinin literatürüyle konuﬂmak, yenilginin ta kendisidir.
Bu aç›klamay› ülkemizin ayd›nlar›, DKÖ’leri ad›na
üzüntüyle okuduk. Gün böyle boﬂ cesaret böbürlenmeleri yapmak de¤il, faﬂizme karﬂ› gerçekten demokrat bir tav›r tak›nabilme günüdür.
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kültür
Sizin burcunuz ne?
S›rlar Dünyas›’ndan haberdar m›s›n›z?
Dünyan›n bize oldukça uzak bir
köﬂesinden, gazetelerin sat›r aralar›nda kaybolmuﬂ küçük bir haber
dikkatimizi çekti. Haberde ﬂöyle diyordu: “200 y›ll›k yasa de¤iﬂti.
Victoria'da cadılık serbest.”
Habere göre Avustralya'nın Victoria eyaletinde artık cadılık ve büyücülük yasal hale getirilmiﬂ, serbest b›rak›lm›ﬂt›.
Victoria Eyaleti Genel Savcısı
Rob Hulls, yasa¤›n kald›r›lmas›n›n
gerekçesini ﬂöyle aç›kl›yordu:
“Dickens dönemi ‹ngilteresi'nin dili
ve davranıﬂ biçimleriyle dolu eski
yasaya göre fal bakmak, gelecekten haber vermek ve büyücülük
yapmak suçtu, artık uzun süredir bu
tür ﬂeyler yasa ve düzene yönelik
tehdit oluﬂturmuyor.''
Savc› ne kadar aç›k ve düz ifade
etmiﬂ; “fal, büyücülük art›k düzene
yönelik bir tehdit oluﬂturmuyor.”
Ve tam tersine, fala, büyücülü¤e,
kehanetlere dalan insanlar, düzen
için en tehlikesiz varl›klar haline
geliyor. Fal, büyücülük yasa¤›n›
kald›rmak bir yana, bugün dünyan›n her yerinde burjuvazi bunlar›
alabildi¤ine teﬂvik etmiyor mu?
***
1980’den bu yana, ülkemizde de
fal, astroloji denilen saçmal›k alabildi¤ine yayg›nlaﬂt›r›lmad› m›?
Burcunun o gün ne söyledi¤ine
bakanlar “solda” bile yok mu?
***
Gericilik y›llar›, çeﬂitli etkenlerle esen güçlü karﬂ›-devrimci rüzgarlar, toplumsal düzeyde felsefi idealizmi besleyen ortamlard›r. Böylesi dönemlerde kitleler nezdinde dine, hurafelere, bat›l inançlara, boﬂ
beklentilere yönelik artarken, ayd›nlar düzeyinde metafizik yeniden
hortlar, materyalist felsefenin kavramlar› yerini idealist felsefenin
kavramlar›na b›rakmaya baﬂlar. Ge-

ricilikte ilericilik, hurafede bilim
aramaya baﬂlar kimileri.
Ülkemizde de 12 Mart, 12 Eylül
sonras›nda, sosyalist sistemin y›k›ld›¤› dönemde yaﬂanm›ﬂt›r bunlar.
Halk›n mücadelesinin geriledi¤i dönemlerde halktaki boﬂlu¤u gericilik
doldurmuﬂtur. Kitlelerin dine yöneliﬂinin en yo¤un bu dönemlerde yaﬂand›¤› bir gerçektir.
Fakat yukar›da iﬂaret etti¤imiz
gibi, gericilik dönemlerinin etkisi
sadece kitleler üzerinde görülmez.
Ayd›nlar ve sola kadar uzan›r bu etkiler. Elbette ilk etkisini gericilik,
karﬂ›-devrim rüzgar› esmeye baﬂlamadan önce solcu, devrimci olan
döneklerde, y›lg›nlarda gösterir.
12 Mart sonras›nda oldu¤u gibi,
Abdülhamit’te, Demirel’de ilericilik bulanlar, hatta dine yönelenler
ç›kar içlerinden. Ama bunlar o dönem yine de istisna kalm›ﬂt›r. Felsefi idealizmin as›l yayg›nlaﬂt›¤› dönem, 1980 sonras›d›r.
***
Birkaç örnek verece¤iz ﬂimdi.
Bir Gün Gazetesi’nden Güldal
K›z›ldemir, bir kitap yazan Kaymakam Ahmet Çınar’› tan›t›yor:
“Sessiz, sakin, bir duruﬂu var.
O¤lak burcu. Dolayısıyla biraz
inatçı. Azimli. Hırslı... Çınar'a göre,
ülkenin önünü açmak için, taﬂları
yerinden oynatmak gerekiyor."
Perihan Ma¤den, yazar Ayﬂe Kulin’i de¤erlendiriyor:
“Hayatı boyunca çalıﬂıp geçimini temin etmiﬂtir. Gaddar burjuva
kadın olmamak bir yana, sıkı bir
gaddar burjuva kadın düﬂmanıdır.
Kafa dengidir. Baﬂak burcudur.
Kendinin ve herkesin farkında olmak tabiatıdır...”
Bu örnek de Selda’dan: Denizlerin Dalgas›y›m adl› yeni kaseti
üzerine Cumhuriyet’te yay›nlanan
röportaj›nda kendini anlat›yor:
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“Ben içe dönük, yay burcu insanıyım. Fırtınalar hep içimde yaﬂanır... ‹çe kapanık oldu¤um için duygularımı ﬂarkılara döküyorum.”
Ve bir örnek daha; Can Dündar,
Ecevit’i anlat›yor:
“Oysa onun bir de ﬂair yüzü vardı. ‹lk yüzü ne kadar inatçı, sert ve
uzlaﬂmaz ise, ikinci yüzü o kadar
yumuﬂak, duygusal ve sivildi. ‹yi tanıyordum; çünkü o da bir ‹kizler'di.”
Dikkat edilirse, verdi¤imiz örneklerin hepsi, kendini solcu ve
hatta sosyalist diye nitelendiren sanatç›lar, yazarlard›r. “Ayd›n” hepsinin ortak tan›m›d›r. Peki bu ayd›nlar,
kendilerini ve baﬂkalar›n› burçlarla
tan›mlayacak kadar cahil midir?
Yeryüzündeki alt› milyar insan›n
topu topu 12 burcun karakteriyle tan›mlanmas›ndaki mant›ks›zl›¤›n
fark›nda de¤iller midir? Bu yaz›lanlara bak›l›rsa, yeryüzünde 12 tip insan var; akrepler, ikizler, yaylar, falan filan.
***
Bu örnekler, felsefi idealizmin
nas›l önce küçük-burjuva ayd›nlar›n
içinde dal budak sald›¤›n› da gösteriyor. Yenilgi y›llar›, felsefi idealizmin al›p baﬂ›n› gitti¤i y›llard›r. S›n›f›n ideolojisiyle düﬂünüp davranmay› “dogmatizm, ﬂablonculuk, kabal›k” diye nitelendirenlerin felsefi
idealizm bata¤›na sürüklenmeleri
kaç›n›lmazd›r. Çünkü art›k bünyelerini idealizm mikrobunun her türlü
türevine karﬂ› açm›ﬂlard›r.
Sosyalist teoriden uzaklaﬂt›klar›
ölçüde, burjuvazinin, gericili¤in,
metafizi¤in ideolojik sald›r›s› karﬂ›s›nda savunmas›zd›rlar.
S›radan cahil, hurafelere inand›r›lm›ﬂ biri gibi burçlarla konuﬂmaya
baﬂlarlar ondan sonra. Fal, burç
benzeri saçmal›klar, bizim dünyam›za, solun beynine giremez. Gir-

memeli.
***
Sol gazetelerin solcu yazarlar›
burçlarla u¤raﬂ›yor. Gericili¤in,
ba¤nazl›¤›n, burjuvazinin, ﬂeriatç›l›¤›n, idealizmin de¤irmenine su taﬂ›d›klar›n›n belki fark›ndalar, belki
de¤il. Ama onlar›n birço¤unu yönlendiren esas duygu “düzeniçi” görünme kayg›s›d›r. Bir k›sm› ise, sosyalizmden, s›n›f teorisinden, bilimsellikten uzaklaﬂarak gerici ideolojik sald›r›lar karﬂ›s›nda savunmas›z
kalm›ﬂlard›r.
Gerçek hayatta mucizeler yoktur. Hele s›n›flar mücadelesinde
mucizelere hiç rastlanmaz. S›n›flar
mücadelesinde tek bir mucizeye tan›k olunmuﬂtur bugüne kadar; o da
iﬂçi s›n›f›n›n, halk›n tahminlerin, teorinin ötesindeki gücüdür. O da her
zaman görülmez zaten. Bir görülür,
ortal›k tarumar olur. Ama hayat›
burçlarla tan›mlayanlar, bizden mucizelere inanmam›z› istiyorlar. Ayn›
burjuvazi gibi.
Burjuvaziyle dincilik, bu noktada el eledir. Hürriyet’ten Sabah’a,
Vatan’dan Akﬂam’a burjuva medyan›n “dini efsaneler... büyüler... yeniden diriliﬂ... k›yamet günü...” gibi konularda yaz› dizileri yapmalar›, sadece AKP’ye, dincilere yaranma kayg›s›yla aç›klanabilir mi?
Hay›r, halk›n, küçük-burjuva ayd›nlar›n bu tür düﬂünceler, tart›ﬂmalar içinde olmas› iﬂlerine geliyor.
S›rlar Dünyas› adl› diziler bunun
için en çok televizyon izlenen saatlerde ekrana getiriliyor.
Metafizik, felsefi idealizm, kitlelerin bilincini çarp›klaﬂt›rman›n,
onlar› kaderine raz› hale getiren, isyankar olmaktan uzaklaﬂt›ran, çözümleri gerçe¤in ötesinde aratan bir
uyuﬂturucu gibidir ayn› zamanda.
Ve yukar›daki örneklerde oldu¤u
gibi, bazen sinsice solun kültürüne
de s›zar. Bu tür ﬂeyler “zarars›z” görülür veya önemsenmez. Dolay›s›yla, kendini gericili¤in bu türü karﬂ›s›nda savunmas›z b›rakanlar, kitlelerin bu kültürün etkisi alt›na girmesine engel olacak bir kavgay› da
veremezler.

Okumak, dinlemek,
seyretmek için...

/ ÖNERD‹KLER‹M‹Z

Kitab›n ad›: Kavgan›n ﬁafa¤›
Türü: Roman
Yazar›: ‹van Popov
Yay›nevi: Evrensel Yay.
Roman, 1905 Rus Devrimi’nin
yenilgiyle sonuçlanmas›n›n hemen
ertesinde mücadelenin yeniden örgütlenmesini konu al›yor. Mücadele
çok yönlüdür. Bir yandan yeniden
örgütlenmeler kurmak zorundad›rlar. Di¤er yandan da mücadele kaçk›nlar›na, inkarc›lara, Menﬂevikler’e karﬂ› amans›z bir ideolojik mücadele yürütmeleri gerekmektedir.
Ve tüm bunlar› yaparken polisin,
ajanlar›n, muhbirlerin, provokatörlerin her türlü sald›r›lar›na karﬂ›
ayakta durmalar› gerekir. Pavel ve
bir grup yoldaﬂ› tüm kuﬂat›lm›ﬂl›klar›na ra¤men inançla, sab›rla, feda-

karl›kla parti örgütlenmelerini yeniden inﬂa eder, yenilgi y›llar›n› aﬂ›p
süreçten zaferle ç›kmas›n› bilirler.
Menﬂeviklere karﬂ› sürdürülen
ideolojik mücadelenin oda¤›nda illegalite vard›r. Menﬂevikler illegal
örgütün da¤›t›lmas›, partinin tamamen legale ç›kmas›n› savunurlar.
Bolﬂevikler ise buna karﬂ› ç›kar ve
düzenin denetimi alt›na girmeyi
reddederler.
Bolﬂevik Pavel, Menﬂevik biriyle yaﬂanan tart›ﬂman›n ard›ndan
kavgan›n yal›n diliyle Menﬂevikler’in gerçek yüzünü ﬂöyle ifade eder:
"Partimizden, ﬂanl› illegal örgütümüzden sözederken, utanmay›n.
Kime, nas›l hakeret ediyorsunuz?
Ne kadar kan ak›tt›k? Kaç kurban
verdik? Nice kahramanl›klar gösterdik! Böyle bir ﬂeyi nas›l söyleyebilirsiniz. Siz bir hainsiniz. Sizin
için baﬂka bir sol bulunamaz!.. Korkunç bir s›nav baﬂlad›¤› an kendinizi bizden ay›r›yorsunuz! Siz bize
ihanet ettiniz."
Kavgan›n ﬁafa¤›’nda; illegal örgütlenme ve yaﬂam kurallar›, canl›
ve çarp›c› örneklerle, bedeller ödenerek ad›m ad›m büyüyor ve tarih,
Bolﬂevikler’i onayl›yor. Menﬂevikler düzene dönüp halka ihanet ederken, Bolﬂevikler devrimi gerçekleﬂtirip halklar› kurtuluﬂa taﬂ›yorlar.

ADNAN YÜCEL’‹
ANIYORUZ
Kavgan›n, ezilenlerin, emekçilerin, baﬂkald›ranlar›n ﬂiirlerini
yazan, sevdalar›n›, ac›lar›n› destanlaﬂt›ran ﬁair Adnan Yücel’i
ölümünün 3. y›l›nda sayg›yla
an›yor ve diyoruz ki; “bitmedi
daha sürüyor o kavga / ve sürecek / yeryüzü aﬂk›n yüzü oluncaya dek!”
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yurtd›ﬂ›
Anadolu Federasyonu ASF’de
Almanya Sosyal Forumu,
Uluslararas› Tecritle Mü cadele Sempozyumu’nu
destekleme karar› ald›
21-24 Temmuz tarihleri aras›nda
Almanya'n›n Erfurt kentinde Birinci
Almanya Sosyal Forumu (ASF) düzenlendi. 4 gün süren forumda birçok enformasyon masas› aç›l›rken,
seminerler ve kongreler gerçekleﬂti.
‹lki düzenlenen ASF’ye, Anadolu
Federasyonu’nun da yerald›¤› 100’e
yak›n kurum kat›ld›. Burjuva partilerini ve seçimlere kat›lan hiçbir
partiyi bar›nd›rmayan ASF, sendikalar, küreselleﬂme karﬂ›tlar›, savaﬂ
karﬂ›tlar› ile devrimci, sosyalist ve
komünist gruplardan oluﬂuyor.
2001 Porto Alegre Deklerasyo-

nu’nun kabul edildi¤i forumda, Anadolu Federasyonu, "eme¤imizle var›z, hakk›m›z› istiyoruz" kampanyas›n›n tan›t›m› baﬂta olmak üzere, Türkiyeli emekçilerin gündemini taﬂ›d›.
Federasyon taraf›ndan düzenlenen seminerde, kampanya anlat›ld›
ve Hartz IV ve Yeni Göçmenler Yasas›’na karﬂ› neden mücadele edilmesi gerekti¤i aç›kland›.
Anadolu Federasyonu, 4 gün süren çal›ﬂmalar›n sonucunun ilan
edildi¤i sonuç deklerasyonun haz›rlanmas› grubunda da yeral›rken, Almanya’da artan yabanc› düﬂmanl›¤› ve müslümanlara karﬂ› sald›r›lar›n teﬂhir edilmesi, Anti-terör yasalar› ve Göçmenler Yasas›’n›n iptal
edilmesi, federasyon temsilcisinin
önerisi ile gündeme geldi. Sendikalar›n karﬂ› ç›kmas›na ra¤men, ço-

“Neden Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve
Sosyalizm ‹stiyoruz”
Fransa’n›n
baﬂkenti
P a r i s ’t e ,
Anadolu
Kültür ve
Dayan›ﬂma Derne¤i taraf›ndan, 24 Temmuz
günü “Neden Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve Sosyalizm ‹stiyoruz” konulu bir seminer düzenlendi.
Eyüp Beyaz ve tüm devrim ﬂehitleri için yap›lan sayg› duruﬂu ile
baﬂlayan seminerin, düzeniçi solun
ve reformist kesimlerin son süreçte
en temel kavramlar›n içini boﬂaltmas› üzerine yap›ld›¤› belirtildi. ‹çi
boﬂalt›lan, anlam› çarp›t›lan kavramlar›n neler oldu¤u ve do¤rular›n ne oldu¤u anlat›ld›. Reformist
anlay›ﬂ›n yapt›¤› tahribatlar üzerinde durularak; “Tam Ba¤›ms›z Türkiye ve Kahrolsun Emperyalizm”
sloganlar›n›n bile at›lamad›¤› bir

solculuktan örnekler verildi. Bu
anlay›ﬂla birlikte “emperyalizm de¤iﬂti” sözlerinin nas›l bir yan›ltmaca oldu¤unu ortaya koymak için
emperyalizmin temel özellikleri ve
son süreçteki uygulamalar hat›rlat›ld›. Avrupa Birli¤i’ne girmeyi savunanlar›n devrim ve sosyalizm
idealinden vazgeçtikleri gibi, ba¤›ms›zl›k düﬂüncelerinin de kalmad›¤› vurguland›.
Seminerin ikinci bölümünde ise
sosyalizmin ne oldu¤u ve yaﬂanan
sosyalizm deneyimleri anlat›ld›.
Sosyalist ülkelerdeki uygulamada yap›lan hatalar›n sebeplerinin de ele al›narak de¤erlendirmeye tabi tutuldu¤u konuﬂmalarda,
ülkemizin temel sorunlar›na çözüm
bulman›n da yegane yolunun sosyalizm oldu¤u, sosyalizm hedefinden bu nedenle vazgeçilmeyece¤i
ve sosyalizmin düzeniçileﬂtirilmesine izin verilmeyece¤i söylendi.
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¤unluk bu taleplerin deklerasyonda
yeralmas›n› onaylad›. Ayr›ca, Sosyal Forum’un kat›l›mc›lar›ndan
Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu (UTMP) taraf›ndan 17-20
Aral›k'ta Paris'te düzenlenecek
olan, uluslararas› tecrite karﬂ› sempozyumun desteklenmesi de kabul
edilerek deklerasyona al›nd›.
Son günde 1500 kiﬂinin kat›ld›¤›
sonuç toplant›s›nda, federasyon
temsilcisinin göçmenlere yönelik
bask›lar, terör yasalar› üzerine konuﬂmas› büyük alk›ﬂ al›rken, ASF
Koordinasyonu, forum süresince 5
bin kiﬂinin etkinliklere kat›ld›¤›n›
duyurdu. Yine ASF çerçevesinde,
23 Temmuz günü Erfurt ﬂehrinde 2
bin kiﬂinin kat›ld›¤› bir mitingle,
emperyalizme, kapitalizme, iﬂgallere karﬂ› öfke dile getirildi.

■‹ran’da Kürtler’e Bask›lar
9 Temmuz akﬂam› ‹ran’›n Mahabad
kentinde ﬁiwane Qaderi isimli bir
Kürt gencinin sokak ortas›nda ‹ran
güvenlik güçlerince silahla vurulmas› ve yaral› halde yerlerde sürüklenerek öldürülmesinin ard›ndan, ‹ran kentlerinde yayg›n gösteriler düzenlendi. Halen süren
gösterilere ‹ran polis ve askeri sald›r›larla cevap veriyor.
Cinayetin ard›ndan Mahabad'da
halk sokaklara dökülürken, esnaflar kepenk kapatt›, kente çok say›da polis ve asker sevkiyat› yap›ld›,
soka¤a ç›kma yasa¤› ilan edildi ve
gösteriye müdahale s›ras›nda iki
asker öldü. ‹ki haftad›r süren gösterilerde yüzlerce Kürt gözalt›na
al›n›rken yo¤un iﬂkencelere maruz
kald›lar.
25 Temmuz günü ise ‹ran’›n ﬁino
kentinde, ‹ran Kolluk Güçleri’nin
Kürtler’in gösterisine ateﬂ açmas›
sonucu iki kiﬂi katledildi. Yine
Kürtler’in yaﬂad›¤› Bat› Azerbaycan Eyaleti’ndeki Zerdeﬂt kentinde de gösteri yapan halka sald›r›ld›. Halen, Kürtler’in yaﬂad›¤›
kentlerde bask› yo¤un olarak sürerken, gösteriler, açl›k grevleri de
yayg›nlaﬂ›yor.

dünya
Emperyalist yalana Telesur darbesi
Emperyalizmin politikalar›n›
uygulamada, medyay› etkili bir silah olarak kulland›¤› biliniyor.
Özellikle son y›llarda, emperyalist
karargahlardan yönlendirilen medyan›n etkisinin daha da katland›¤›
bir gerçek. Yalana dayal› iﬂgaller,
halklar›n beynini dumura u¤ratma
yöntemleri, kültürel hegamonya,
sömürünün, zulüm politikalar›n›n
gizlenmesi ve daha birçok alanda
görebiliyoruz bu gerçe¤i. Ve bir
baﬂka gerçek de, sadece ülkemizde
de¤il, dünya çap›nda ilerici, hatta
ve hatta ba¤›ms›z bir medyan›n olmad›¤›, bu iddiay› taﬂ›yanlar›n da
etkisiz oldu¤udur.
‹ﬂte bu ihtiyaç Latin Amerika çap›nda yay›n yapacak olan yeni bir
TV kanal›n›n kuruluﬂunu beraberinde getirdi. Telesur Radyo ve Televizyonu, tüm Latin Amerika halklar›n›n ortak sesi olarak yay›n›na baﬂlad›. Latin Amerika halklar›n› tek
bir çat› alt›nda birleﬂtirme düﬂüyle
aya¤a kalkan ve ba¤›ms›zl›k sembolü olan Simon Bolivar’›n 222. do¤um gününde yay›na baﬂlayan Telesur, Venezüella, Küba, Arjantin ve
Uruguay taraf›ndan destekleniyor.
Bolivar’›n düﬂü olan ve bugün
baﬂta Venezuella olmak üzere, “Bolivarc› Devrim”in temelini oluﬂturan, Latin Amerika’n›n bütünleﬂmesi amac›n› taﬂ›d›¤› belirtilen Telesur,
daha ilk günden emperyalistleri de
rahats›z etti. ABD senatosu, Venezuella hükümetini “ABD karﬂ›t› görüﬂler yaymak için yeni bir El Cezire kurmakla” suçlad› ve Amerika’n›n da Venezuella’ya yönelik

karﬂ›-devrimci radyo ve televizyon
yay›nlar›n›n art›r›lmas› ve Telesur’un yay›nlar›n›n bozulmas› için
ilgili kuruluﬂlar›na yetki verdi. TV
yay›nlar› da onlar›n tekelinde olmal›yd› ki, yalanla beyinleri uyuﬂtursunlar, Amerikanc›l›¤› geliﬂtirsinler
ve ilerici devletlere, hükümetlere
karﬂ› komplolar›, darbeleri k›ﬂk›rts›nlar. ABD, nas›l ki ﬂiddet kullanma tekelini elinde bulundurup, karﬂ›s›nda ﬂiddet kullananlara terörist
diye sald›r›yorsa, medya tekelini de
kendine ait görüyor ve böylece gerçe¤i bo¤abilece¤ini düﬂünüyor.
Çünkü, gerçekler her zaman egemenlerin en büyük düﬂman›d›r.
23 Latin Amerika ülkesine yay›n
yapmaya baﬂlayan Telesur’un ilk
konuﬂmas›n› yapan Venezuella ‹letiﬂim Bakan› Andres Izarra, “Telesur’un amac› bölgenin 50 y›ld›r maruz
kald›¤› kültür emperyalizmiyle savaﬂmak” diye konuﬂtu. Venezuella
Devlet Baﬂkan› Hugo Chavez de,
“de¤iﬂimin zaman›n›n geldi¤ini”
belirtti.
Telesur Genel Müdürü Uruguayl› Aharonian, kanal›n görevinin,
“diktatörler, politikac›lar, büyük
sermaye ve soyguncular ad›na konuﬂan dan›ﬂman ve uzmanlar taraf›ndan gasbedilen sesimizi yeniden
ele geçirmek” olarak tarif ederken,
“sömürgeciler taraf›ndan ele geçirilmemizden 513 y›l sonra ilk kez Latin Amerikal›lar olarak, kendi gözlerimizle bakaca¤›z ve kendi çözümlerimizi üretece¤iz. Telesur, Latin Amerika’da hakim medyan›n
karﬂ›s›nda tek ses olacak” dedi.

■Profesörlerden iﬂgal eylemi

■Yemen’de katliam

Peru'da ö¤retim üyeleri, 21 Temmuz’da
bir yerel yönetim binasını iﬂgal ettiler
ve yetkilileri rehin ald›lar. 200 profesörün, ö¤retim üyesinin kat›ld›¤› eylemde
bina önünde de nöbet tuttular. Profesörler bu radikal eyleme baﬂvurmalar›n›, “Peru e¤itime en az pay ay›ran ülke
ve biz 400 dolar al›rken, bir yarg›ç
2000 dolar al›yor” diye aç›klad›lar.

Yemen'de, benzin fiyatlarının
iki katına çıkarılması protestolara neden oldu. Baﬂkent Sana
ve 6 kentte gerçekleﬂtirilen
gösterilere vahﬂice sald›ran
devlet güçleri, 12 kiﬂiyi katlederken, 50 kiﬂi kurﬂunlarla yaraland›. Sald›r›da tanklar, z›rhl› araçlar kullan›ld›.
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■Guantanamo’da açl›k grevi
Tecrit hücreleri ve iﬂkenceleri ile
ünlü Guantanamo’da 180 tutsa¤›n
haziran sonundan itibaren açl›k
grevinde oldu¤u bildirildi.
Serbest kalan iki Afgan tutsak taraf›ndan verilen bilgiye göre, tutsaklar, yaﬂam koﬂullar›n› ve u¤rad›klar› zulmü protesto ediyorlar. New
York'ta bulunan Anayasal Haklar
Merkezi, eylemi do¤rularken, tutsaklar›n dinlerine sayg› gösterilmesini, askeri mahkemeler yerine
adli mahkemelerde yarg›lanmay›,
kaliteli yemek ve temiz su ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›n› istediklerini
bildirdi. Ayr›ca tutsaklar›n, eylemlerini, ölümle sonuçlansa dahi talepleri kabul edilene kadar, sürdürecekleri söylendi.

■Yunanistan’da genel grev
Yunanistan’›n baﬂkenti Atina’da iﬂçiler, çal›ﬂanlarla ilgili yeni yasa
düzenlemelerini protesto etmek
için 25 Temmuz günü tam gün genel greve gittiler. Grev yaﬂam› felç
ederken; toplu taﬂ›ma araçlar›,
hizmet sektörü, bankac›l›k, telefon, elektrik ve posta iﬂletmelerinde hizmet durdu. Gazeteler ç›kmad›, TV’ler yay›n yapmad›. Yunanistan ‹ﬂçi Sendikalar› Konfederasyonu ve Yunanistan Kamu Çal›ﬂanlar›n Konfederasyonu’nun
ça¤r›s›yla yap›lan grev boyunca
soka¤a ç›kan emekçiler gösteriler
düzenlediler. Selanik’te de emekçiler iki ayr› yürüyüﬂ düzenlediler.

■Hindistan’da iﬂçi direniﬂi
Bir bisiklet fabrikas›nda 4 iﬂçinin
iﬂten at›lmas›n›n ard›ndan, komünistlerin öncülü¤ünde soka¤a dökülen iﬂçiler polisle çat›ﬂt›. Orak
çekiçli bayraklar taﬂ›yan yaklaﬂ›k
700 iﬂçi, iﬂten at›lan arkadaﬂlar›na
sahip ç›kt›lar. Gösteriye sald›ran
polis yüzlerce insan› yaralarken,
yaral› iﬂçiler üst üste y›¤›ld›. Buna
ra¤men direnmeyi sürdüren iﬂçiler, patronlara istediklerini keyiflerince yapamayacaklar› mesaj›n›
güçlü bir ﬂekilde vermiﬂ oldular.
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