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1996 Ölüm Orucu
ﬁehitleri An›ld›
84’te K›v›lc›m,
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Meﬂale Olduk!
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‹ncirlik Üssü’ne Yürüyoruz



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

11 A¤ustos
17 A¤ustos

Sözler

Nurten ACAR

13 A¤ustos
1992’de Ankara
Maltepe’de üslerini
kuﬂatan faﬂizmin
cellatlar›na karﬂ› direnerek ﬂehit düﬂtüler. Vehbi SDB komutan›, Nurten, SDB
üyesiydi.

Metin KÖSE

12
A¤ustos
1980’de Aybast›’da
iki köy aras›nda ç›kan çeliﬂkinin giderilmesi için düzenlenen
bar›ﬂ toplant›s›na giderken geçirdikleri
trafik kazas›nda kaybettik.

“Bir ﬂeyler de¤iﬂtirmek
isteyen insan önce kendinden baﬂlamal›d›r.”
Sokrates

Irak'ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu ve
çeﬂitli demokratik kitle örgütlerinin
‹ncirlik Üssü’ne yürüyüﬂ haz›rl›klar›
sürüyor. Bu kapsamda yürüyüﬂ güzergah›ndaki çeﬂitli illerde komiteler
oluﬂturulurken, 1 A¤ustos’ta ‹stanbul
Galatasaray Lisesi önünde yap›lan eylemle "‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” talebi
dile getirildi ve ‹stiklal Caddesi boyunca bildiri da¤›t›ld›.
Yürüyüﬂe kat›lan kurumlar›n imzas›n›
taﬂ›yan bir pankart›n aç›ld›¤› eylemde,
Koordinasyon Sözcüsü Ümit Efe taraf›ndan yap›lan konuﬂmada ve Eyüp
Baﬂ’›n okudu¤u ortak bas›n aç›klamas›nda onurlu insanlar olarak, ülkemizin kardeﬂ halklar›n bombalanmas›nda bir üs olarak kullan›lmamas› için

Amerikan askerlerinin ‹ncirlik’ten kovulmas›n› istedikleri belirtildi.
‹ncirlik Yürüyüﬂü’ne Irak'ta ‹ﬂgale
Hay›r Koordinasyonu’yla birlikte,
Maya, BDSP, Belediye-‹ﬂ 2 No'lu ﬁube, Tuzla Deri-‹ﬂ, Emekli-Sen 1 No'lu
ﬁube, BES ‹stanbul 1 No'lu ﬁube,
D‹SK-Limter-‹ﬂ, Tekstil-Sen, ÇEMDER, Filistin Halk›yla Dayan›ﬂma ‹nisiyatifi de kat›l›yor.
Eylem, "Kahrolsun Emperyalizm Yaﬂas›n Mücadelemiz”, “Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP" sloganlar›yla bitirildi.
26 A¤ustos-28 A¤ustos aras› yap›lacak olan ‹ncirlik’e Yürüyüﬂ, ‹stanbul-Gebze-‹zmit-Bursa-Eskiﬂehir-Ankara-Konya-Mersin-Adana güzergah›n› izleyecek.

Yürüyüﬂ Esenler’de
Okurlar›m›z ve çal›ﬂanlar›m›z taraf›ndan ‹stanbul’un semtlerinde ve Anadolu ﬂehirlerinde gerçekleﬂtirilen Yürüyüﬂ tan›t›m› sürüyor. Okurlar›m›z 1 A¤ustos’ta Esenler Dörtyol bölgesinde dergimizin da¤›t›m›n› yapt›lar. Yürüyüﬂ yaz›l› önlükler giyerek, “Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm ‹steyenler Yürüyüﬂ Okuyal›m” duyurular› yaparak, çeﬂitli
yaz›lar›m›z›n baﬂl›klar›n› dile getirerek dergimizi tan›tan okurlar›m›z, polis taraf›ndan engellenmeye çal›ﬂ›lsalar da dergi sat›ﬂ›n› sürdürdüler. Dergimiz, her bölgede oldu¤u gibi, Esenler’de de halk›n yo¤un ilgisiyle karﬂ›land›. Okurlar›m›z 16.30'dan 18.00'e kadar 1,5 saatlik süre içinde 57 dergi satt›lar,
yüzlerce insan›m›za da dergimiz tan›t›ld›.

"Onun (halk›n) u¤runa
canlar›m›z› seve seve
vermeye haz›r›z; öyleyse halk›n ihtiyaçlar›yla
çat›ﬂ›p da bizim terkedemeyece¤imiz bir fikir,
bir görüﬂ, bir kan› ya da
bir yöntem olabilir mi?"
Mao

Mehmet SALGIN

Hakan KASA

Nebi AKYÜREK

Selma ÇITLAK

Sabri ATILMIﬁ

"Ak›l durunca düﬂünce
durur. Düﬂünce durunca hareket durur. Hareketsizlik çürümenin
eﬂi¤idir."
Gazali

Elif KARAMAN

Ayd›n YILDIRIM

Arslan ARI

Nurhayat BEYHAN
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Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde hastaneye kaç›r›lmadan önce kendisiyle ayn› hücreyi paylaﬂan yoldaﬂ› Fikret Akar, Selami Kurnaz'› anlat›yor:
"Selami Kurnaz 11 ﬁubat 1964 Trabzon Arﬂin
Diçek K›lç›kburun Köyü do¤umlu. Bir k›z, üç erkek,
toplam 4 kardeﬂler. Ablalar› üvey. Selami Abi Laz milliyetindendir.
Herkesin onda ilk fark edece¤i özelli¤i Karadeniz'e
olan sevgisidir. Karadeniz'e aﬂ›kt›r adeta Selami Abi.
Tüm Karadeniz'i bir ucundan bir ucuna kar›ﬂ kar›ﬂ tan›r
bilir. Çünkü her kar›ﬂ›nda eme¤i vard›r. Yanl›zca co¤rafyas›n› de¤il, bölgenin halklar›n›-kültürlerini, ekonomisini, tarihini... en ince ayr›nt›s›na kadar bilir. Karadeniz
Bölgesi konusunda hepimizin de¤iﬂmez kayna¤›d›r. Karadeniz'den bahsederken gözleri parlar, kendinden geçer. Saatlerce soluk almadan anlat›r Karadeniz'i.
Çifte sevda taﬂ›r yüre¤inde. Bir yan› Karadeniz'e, bir
yan› devrime sevdal›d›r. Daha 14 yaﬂ›nda sevdalan›r devrime. 17'sinde 12 Eylül sonras› tutsak düﬂer, a¤›r iﬂkencelerden geçirilir. Bedel ödedikçe büyür sevdas›. 90'l› y›llar›n
baﬂ›nda hayat›n›n en önemli dönemeçlerinden birini yaﬂar.
Kendi ifadesiyle ﬂöyle anlat›r bu dönüm noktas›n›:
"K›rk y›la yaklaﬂan ömründe beni onura eden üç an var-

Osman Osmana¤ao¤lu

- 2000 Ölüm
Orucu’nda “bu halk için ölüme yat›l›r” diyerek
gönüllüler aras›nda yerald›. Bayra¤› yüzlerce
gün onurla ve kararl›l›kla taﬂ›d›. Tahliye edildikten sonra direniﬂini Küçükarmutlu’da sürdürerek
14 A¤ustos 2001’de ﬂehit düﬂtü. Devrimci
hareketin siyasi areneya ilk ç›kt›¤› günden bu
yana mücadelenin ve örgütün içindeydi. ﬁehit
düﬂtü¤ünde 44 yaﬂ›ndayd›.

17 yaﬂ›nda
mücadeleye at›ld›.
Cunta y›llar›nda tutsak düﬂtü. 1990’l›
y›llar›n baﬂlar›nda
Trabzon’da Halkevleri ve DKÖ’lerde faaliyet yürüttü. Bundan sonra ise bir
Cepheli olarak sürdürdü devrimci kavgas›n›. Trabzon ve ‹stanbul’da görevler üstlendi.
Son görevinde, Tekirda¤ F Tipi’nde Gültekin Koç
Ölüm Orucu direniﬂçisi olarak k›z›l band›n› kuﬂand›. 12 A¤ustos 2004’te görevini aln›n›n ak›yla yerine getirerek ölümsüzleﬂti.

Selami Kurnaz

KAYIP

Erdo¤an ﬁAKAR

Eyüphan POLAT

Telefon: 0 212 251 94 21
Faks: 0 212 251 94 35

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Bask›: ASPAﬁ Pazarlama-Evren Mah.
Gülbahar Cad. No:7 Ba¤c›lar/‹ST.
Tel: 0 212 655 88 64
Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama
San. ve Tic. A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67

1996 Ölüm Orucu gazilerindendi. Tedavisi için yurtd›ﬂ›na ç›kar›ld›. ‹yileﬂme sürecindeyken 11
A¤ustos 2001’de Atina’da tedavi
gördü¤ü hastanede elleri arkadan
ba¤l› bir ﬂekilde öldürülmüﬂ olarak
bulundu.

Üç SDB üyesi, 13
A¤ustos 1992’de Ankara
Küçükesat’taki üsleri kuﬂat›ld›. Çat›ﬂarak ve kanlar›yla duvara Devrimci
Sol/SDB yazarak ﬂehit oldular.

Sevtap TÜRKMEN

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

Nuri ASLAN

17 A¤ustos 1999’da
meydana gelen büyük depremde
kaybettik onlar›. Elif, Demokratik
Lise ‹çin Mücadele Komiteleri üyesi ve ayn› zamanda Kurtuluﬂ Dergisi da¤›t›mc›s›yd›. Ayd›n Y›ld›r›m
ise Karanfiller Kültür Merkezi
Müzik Toplulu¤u üyesiydi.

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:

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

Vehbi MELEK

13
A¤ustos
1993’te ‹stanbul Okmeydan›’nda PERPA iﬂ
merkezinde bulunduklar› iﬂyerinde silahs›z, savunmas›z
halde infaz edildiler.
Mehmet Salg›n
ve Hakan Kasa Devrimci Sol Milis üyesi,
Nebi Akyürek Devrimci Sol taraftar›yd›. Selma ve Sabri’nin ise devrimci örgütle iliﬂkileri yoktu,
sözkonusu iﬂyerinin iﬂçileriydiler.

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler
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Selami K urnaz
d›r. Birincisi 14 yaﬂ›mda devrimcileri, devrimci düﬂünceleri tan›mak. ‹kincisi '90'l› y›llar›n baﬂlar›nda kiﬂili¤imi
yeniden biçimlendiren, ete kemi¤e bürünen zafer kiﬂili¤iyle donatan devrimci hareketi bulmak oldu. Üçüncüsü
Gültekin Koç Ölüm Orucu Ekibi savaﬂç›s› oldu¤um k›z›l
band› takt›¤›m bugündür.”
'90'lar›n baﬂ›nda ‹ﬂpor-Der'de Yemliha Kaya ile birlikte koﬂturur. '92 y›l›nda memleketi Trabzon'a döner
sevdas›n› Karadeniz'de büyütmek için. Karadeniz gazetesinin ç›kmas›nda büyük eme¤i vard›r. Hakk›nda pek çok
davalar aç›l›r. Bunlardan birinden mahkumiyet karar› ç›k›nca illegal faaliyet yürütmeye baﬂlar. SPB’lerde yeral›r.
2001’de tutsak düﬂer. Tutsakl›k koﬂullar›nda çal›ﬂkanl›l›¤›yla, üretkenli¤iyle, yarat›c›l›¤›yla hepimize örnek olur.
Hemen hemen tüm yay›nlar›m›zda eme¤i vard›r. Gomedi'nin "müdürlü¤ünü" yapar, müdürlü¤ü döneminde Gomedi geliﬂir. Kolektif yaﬂam›n gereklerini yerine getirmede çok titizdir. Yaln›zca anlatan de¤ildi, yaﬂam›yla ör-

P E R PA’daki operasyona ba¤l› olarak gözalt›na al›nd›
ve kaybedildi.

nek olurdu. Nerede-neye ihtiyaç varsa, orada Selami
Abi vard›r. Yazar, çizer. Bu konuda hem kendisini hem
yoldaﬂlar›n› geliﬂtirmek için gayret eder.
Melek Birsen Hoﬂver'in ﬂehitli¤inden çok etkilenir.
Bir yoldaﬂ›na yazd›¤› notta ﬂöyle ifade eder duygular›n›: "30 y›ld›r bu ülkede umudun ad› kavgay› harl›yor.
Sabo'nun k›zlar› ise en önde. Melek'i düﬂünmek yeniden
do¤mak, var olmakt›r, kavgada tereddüte düﬂecek olanlar için". 25 y›ll›k devrimci yaﬂam›nda hep dik durmas›n›
bilir. ﬁöyle aç›klar yürüyüﬂe baﬂlad›¤› gün "evet yoldaﬂlar, 25 y›ll›k devrimci yaﬂam›mda çok yendim, çokta yenildim. Fakat boyun e¤medim. Hep dik durmas›n› bildim. Yenilgileri zafere dönüﬂtürdüm. Ve bugün aln›ma
takt›¤›m k›z›l bantla yürüyorum."
Selami Abi için mütevazili¤in simgeleﬂmiﬂ haliydi desem hiç te abartm›ﬂ olmam. Hastaneye kaç›r›l›ﬂ›ndan on
gün sonra, eski hücre arkadaﬂ› olarak bana yazd›¤› mektupta "Senin bende hakk›n çoktur... Ah elimden gelse idi
senin hakk›n› ödemek için neler yapard›m. Valla yapard›m.
Hele Do¤u Karadeniz turu kayma¤›-bal› olurdu bu iﬂin."
Can›n› feda etmiﬂ, ölümün üstüne yürürken dahi
"senin hakk›n› nas›l öderim" diyor. Ya biz, ya biz sana
hakk›n› nas›l ödeyece¤iz K›lç›k Burunlu Abimiz?... An›s›na sad›k kalaca¤›z, ideallerini yaﬂataca¤›z!

Direnme
Bilinci
Direnme hakk›, fiilen ve beyinlerde yokedilmek isteniyor.
Oligarﬂinin dayatt›¤›, reformizmin körükledi¤i “direnmeme”
kültürünü, uzlaﬂmac›, icazetçi anlay›ﬂ›, çaresizli¤i kabul
etmemeli ve her alanda bu dayatmayla ve anlay›ﬂla
mücadele etmeliyiz.
o¤ada tüm canl›larda etki-tepki
kural› geçerlidir. Bir etkiye maruz kalan, bir tepki verir. Milyonlarca iﬂçiyi, milyonlarca memuru, gecekonduluyu, esnaf›, ö¤renciyi, iﬂsizi hiçbir “tepki” veremeyecek duruma getiren bir politik dayatmayla
karﬂ› karﬂ›yay›z. Bu politik dayatman›n siyasal anlam› üzerine çok
ﬂey söyleyebiliriz ama bu anlam›ndan da önce, bu dayatma “insan› insanl›¤›ndan ç›karmak”t›r. Bu terör,
bu yasaklar, bu demagojiler, insan›,
etkiye tepki gösteren canl›n›n en do¤al refleksinden mahrum b›rakmak
içindir. Bir yandan zam, y›k›m, tecrit, katliam politikas› sürdürülüyor,
di¤er yandan ise, her türlü direniﬂ,
“yasad›ﬂ›”, “terörist” ilan ediliyor.
Açl›k grevini bile “ceza” gerektiren
bir “suç” olarak tan›mlayan zihniyet, pasif veya aktif, her türlü direnme ruhunu ve bilincini yoketmek istiyor.

D
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tipi hapishanelerle yürürlü¤e
konulan politikan›n en önemli
halkalar›ndan biri “direnme hakk›”n›n yokedilmesiydi. Çünkü direnme hakk›n›n yokedildi¤i yerde,
öteki tüm hak ve özgürlükler, kullan›lamaz hale gelir, ülke iﬂte o zaman
sömürücülerin “dikensiz gül bahçesi”ne dönerdi. O günden bu yana ç›kar›lan yasalar, genelgeler ve geliﬂtirilen politikalar, direnme hakk›n›
yokeden anlay›ﬂ› daha ileri götürdü.
Ülkemiz, itiraz›n›, protestosunu en
bar›ﬂç›l, demokratik biçimde dile
getirenlerin baﬂbakan taraf›ndan
azarland›¤›, marjinal ilan edildi¤i,
polisin hemen her türlü gösteriye
çeﬂitli biçimlerde müdahale etti¤i
bir ülkedir. Üstelik, herkesin bildi¤i
gibi, bir süredir sald›r›lara sivil faﬂist güçlerin sald›r›lar› da eklenmiﬂ,
mevcut bask› yasalar› yetersiz görülüp daha a¤›rlar›n›n haz›rlanmas›na
giriﬂilmiﬂ, infazlar, iﬂkenceler, mey-

F

oldular

dan dayaklar› daha aç›ktan savunulmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
ablo ortadad›r. Böyle bir ortamda, direnmeden ekonomik-demokratik mücadeleyi sürdürmek,
örgütlülükleri korumak mümkün
de¤ildir. Peki nas›l direnece¤iz? Sorun buradad›r. C›l›z protestolar›n,
söke söke alma prati¤iyle bütünleﬂmeyen taleplerin, sadece yasall›¤a
s›¤›nan eylemlerin direniﬂ say›lmas›
mümkün de¤ildir. Protesto veya talep etti¤imiz ﬂey ne olursa olsun,
onun en baﬂ›nda direnme hakk›m›z›
korumak ve savunmak durumunday›z. Bu, protestomuzu, taleplerimizi
oligarﬂinin çizdi¤i s›n›rlar içinde
de¤il, kendi meﬂrulu¤umuz içinde
belirlememiz demektir. E¤er polisin
veya iktidar›n herhangi bir müdahalesi, engellemesi, bizim protestomuzun, talebimizin kendisini ortadan kald›r›yorsa, orada ilk savunaca¤›m›z direnme hakk›d›r.

T

unzur Festivali’nin resmen
yasaklanmas›na karﬂ›n fiili
olarak yap›lmas›, direnme hakk›n›n
savunulmas›d›r. Evet, festival planland›¤› gibi yap›lamam›ﬂt›r ama yasa¤a boyun e¤ilmeyip direnme hakk› savunulmuﬂtur. E¤itim-Sen
Kongresi’nde oldu¤u gibi, Dersim’de de “provokasyona gelmemek!”, “bar›ﬂ ortam›n› korumak”,
“gerginli¤i t›rmand›rmayal›m!”,
“mevzimizi kaybetmemek” gibi pek
çok gerekçeyle (do¤rusu bahaneyle)
bu meﬂru hak kullan›lmayabilirdi,
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ne olurdu o zaman?.. Oligarﬂinin
demokratik kurumlara, bas›n yay›na
yeni sald›r›lara giriﬂti¤i bir ortamda,
bu sorunun cevab›n› herkes düﬂünmelidir. S›radan bir yürüyüﬂ hakk›n›
bile savunmayan, bas›n aç›klamas›
hakk›nda bile ›srarl› olmayan, dayatmalarla slogan›ndan, pankart›ndan, sembollerinden vazgeçen, “t›rmand›rmama”, “provokasyona gelmeme” ad›na faﬂizmin dayatmalar›na boyun e¤en bir muhalefet anlay›ﬂ›, demokratik mücadele veremez.
Meﬂru haklar›m›z› militanca kullanmal›y›z. Yasaklara teslim olmadan,
yasalc›l›kta bo¤ulmadan mücadeleyi geliﬂtirmenin yolu buradan geçer.
ligarﬂi direnme hakk›n› yaln›z
fiiliyatta de¤il, halk›n beyninden de silmek istiyor. Halka ony›llar›n ürünü olan direniﬂ kültürü ve gelene¤i unutturulmak isteniyor. Bunun için bir yandan her türlü direniﬂ
bask› ve cezaland›rma tehdidi yap›l›rken, di¤er yandan da “direnseniz
de bir ﬂey elde edemezsiniz” düﬂüncesini yaratarak çaresizli¤i, umutsuzlu¤u hakim k›lmak istiyor.
KESK yönetiminin “söke söke alma” anlay›ﬂ›na sahip olmayan say›s›z “eylem paketleri”nin y›llar içinde mücadeleyi nas›l bir k›s›r döngüye soktu¤u, kitleselli¤i nas›l eritti¤i
herkesin gözünün önünde yaﬂanan
bir tecrübedir. Bu çizgi; zafere, kazanmaya olan inanc› ad›m ad›m yokeden bir çizgidir. Bu anlay›ﬂla yüzlerce eylem de yap›lsa bir anlam›
yoktur. Bu anlay›ﬂ›n direnme bilinci
çarp›kt›r; izin verildi¤i kadar “direnme” politikas›na sahiptir. Direniﬂ, oligarﬂinin icazeti alt›na girdi¤i
andan itibaren zaten gerçek manada
bir direniﬂ olmaktan ç›kar. Direnme
bilinci, iﬂte bu ayr›m noktas›n› koymakt›r.

O

ireniﬂ kültürünü yoketmenin en
önemli araçlar›ndan biri de ne
yaz›k ki baﬂta sendikalar olmak
üzere, mevcut devletçi, icazetçi demokratik kitle örgütleridir. Özelleﬂtirmelere, iﬂten ç›karmalara karﬂ› direniﬂlerin önünü kesenler en baﬂta
bunlar olmuﬂtur. Kitlelerin direnmeye en haz›r oldu¤u en kritik an-

D

larda, onlar uzlaﬂmay› seçmiﬂlerdir.
Ço¤u kez, s›radan eylemlerle kitleleri “direniyormuﬂ” gibi oyalam›ﬂlard›r. Bu ülkenin iﬂçileri, köylüleri
daha 1960’larda, örgütsüz olduklar›, güçlü bir mücadele geleneklerinin olmad›¤› bir zamanda gerçekleﬂtirmiﬂti ilk iﬂgallerini. ﬁimdi arkas›nda böyle bir mücadele tarihi ve
gelene¤i var ama önlerinde de o gün
olmayan bir iﬂbirlikçilik, icazetçilik
duruyor. Karﬂ› karﬂ›ya kald›klar›
sald›r›lar çok daha y›k›c› ve yokedici olmas›na ra¤men, bu barikat› aﬂam›yor emekçiler. Reformizm, “sol”
görünümlü sosyal-demokratlar, icazetçilikleriyle, militanl›k-radikallik
düﬂmanl›klar›yla direnme hakk›n›
yokeden politikan›n sonuç almas›n›n zeminini haz›rl›yorlar.
zellikle demokratik mücadele
alan›nda direnme bilinci, devrimci kesimlerde de ciddi tahribatlara u¤ram›ﬂt›r. Bu tahribatlar›n sonucunda, reformizmin yasalc›, diyalogcu anlay›ﬂ› yer yer hakim olmuﬂ,
bunun sonucunda demokratik kurumlar, haklar, militanca savunulmam›ﬂ, dolay›s›yla da yasakç›lar
pervas›zl›kta, keyfilikte daha da cüretlenmiﬂlerdir. HÖC’lülerin y›llard›r demokratik kurumlar› savunmakta gösterdi¤i militan tavr›n,
devrimci gruplar taraf›ndan yine
y›llard›r ›srarla benimsenmemesi,
reformizmin etkisinden ç›k›lamamas›n›n sonucudur. Oysa direnme
bilincini, en net haliyle hayat›n her
alan›na taﬂ›mak zorunday›z. Oligarﬂinin kitlelerin direnme hakk›n› ve
kültürünü yoketmesinin, direnme
hakk›n› gasbetmesinin önüne ancak
böyle geçilebilir.

Ö

irenme bilincindeki zay›fl›¤›n,
çarp›kl›¤›n bir baﬂka biçimi,
kendini F tiplerine karﬂ› direniﬂte
göstermiﬂtir. Birçok grup, “kazanamay›z, geri ad›m att›ramay›z” diyerek ölüm orucunu b›rakm›ﬂt›r. “Öncü”lerin böyle yapt›¤› yerde, oligarﬂinin “boﬂuna direnmeyin bir ﬂey
kazanamazs›n›z” dayatmas› da, reformizmin “bedel ödemeye gerek
yok, risk almaya gerek yok, fazla
t›rmand›rmadan ne kadar olursa, o

D
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kadar yapal›m” anlay›ﬂ› da o kadar
etkili olur. Direnme bilinci; ›srarla,
sab›rla, kararl›l›kla, bedel ödemeyi
göze alarak direnmektir. Kimsenin
zaferi ufukta göremedi¤i noktada
bile, o ufku görerek, o ufka gözlerimizi dikerek, kararl›l›kla o noktaya
yürümeye devam ederek direniﬂi
sürdürebilmektir. F tiplerinde “devlete geri ad›m att›ramay›z” diye direniﬂi b›rakan bir mant›k, özelleﬂtirmelere karﬂ› direniﬂlere de “gerek
yok” demek durumundad›r. Çünkü
özelleﬂtirmeler de, en az F tipleri
kadar temel ve stratejik bir politikad›r devlet ve emperyalizm için. Faﬂizme karﬂ› mücadelede direnme bilinci, irili ufakl› zaferleri hedefler,
ancak esas olarak düzende neyin ne
kadar kazan›labilece¤inin bilincini
vermeyi amaçlar. Direnme bilinci,
her durumda somut bir kazan›m›
mutlaklaﬂt›rmaz. Bazen direnmek,
ölmesini bilmektir. Nazi iﬂgaline
karﬂ› kendini uçurumlardan aﬂa¤›ya
atmak da bir direniﬂ biçimidir. Direnmenin kendisidir bazen önemli
olan; çünkü devrimin yolunu açan
belli bir anda, belli koﬂullarda direnme tavr›n› gösterebilmektir. Ve
devrimciler, demokratlar, emperyalizmin-oligarﬂinin ekonomik, siyasi,
askeri sald›r›lar›na karﬂ› halk›n direniﬂini örgütlerken, esas olarak ba¤›ms›z, demokratik bir Türkiye’yi
örgütlemiﬂ olurlar.
ligarﬂinin dayatt›¤›, reformizmin körükledi¤i “direnmeme”
kültürünü, uzlaﬂmac›, icazetçi anlay›ﬂ›, çaresizli¤i kabul etmemeli ve
her alanda bu dayatmayla ve anlay›ﬂla mücadele etmeliyiz. Halk›n
direniﬂ tarihini hat›rlatmal›, o tarihin gücünü halk›n eline vermeliyiz.
Gecekondularda, fabrika ve iﬂyerlerinde, okullarda, halk› direnmeye
ça¤›rd›¤›m›zda, karﬂ›m›za bu anlay›ﬂlar ç›kacakt›r ve ç›kmaktad›r.
Halka böyle kazanamayaca¤›m›z›,
böyle hiçbir ﬂeyimizi savunamayaca¤›m›z› anlatmal›, prati¤imizle,
inisiyatifimizle, yokedilmek istenen
direnme bilincini yaratmal›y›z.

O

Dersim yasa¤› dinlemeyerek Munzur Festivali’ni özüne uygun ﬂekilde
gerçekleﬂtirdi. Faﬂizmin
yasa¤› boﬂa ç›kar›l›rken,
yasa¤a gerekçe yap›lan
devrimci sloganlar yine
Dersim’de yank›land›.
Yasa¤a
karﬂ›
Dersim
halk›n›n
yapt›¤› gösteri ve
protestolara geçen
haftaki say›m›zda
yer vermiﬂtik. 2 bin
kiﬂinin 29 Temmuz
günü soka¤a dökülmesi üzerine, kent
d›ﬂ›ndan gelenleri
almama tavr›nda geri ad›m atan emniyet, sonraki günlerde engelleme giriﬂimlerinde bulunsa
da bunda baﬂar›l›
olamad›. Baﬂta ‹stanbul’dan giden TAYAD otobüsleri olmak üzere gelenlerin kente girmesi ile coﬂku daha da artt›, halk
birlik içinde davrand›¤›nda geri
ad›m art›raca¤›n› da görmüﬂ oldu.

larak konser verdiler.
Grup Yorum'un sahneye ç›kmas›yla çoﬂku doru¤a ç›karken, marﬂlar› ve
türkülerinin 7’den 70’e
herkes taraf›ndan söylenmesi dikkat çekti. Özellikle Cemo ve Hakl›y›z
Kazanaca¤›z
marﬂlar› yumruklar
s›k›l› söylendi. Bu
bir anlamda Dersim’in
isyan›n›n,
umudunun ifadesiydi. Grup Yorum ad›na yap›lan konuﬂmada, festivalin içinin
boﬂat›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›, buna izin verilmemesi gerekti¤i dile getirildi. Artan anti-demokratik uygulamalara dikkat çeken Yorumcular, festivalin iptal edilmesinin de bunun ürünü
oldu¤unu söylediler. Daha sonra,
Cevdet Ba¤ca Türkçe ve Kürtçe türküler söylerken, Grup Munzur da
Zazaca ve Türkçe türküler söyledi
ve Mercan Vadisi’nde 17 devrimcinin katledilmesini protesto etti.
3 bin kiﬂinin yerald›¤› aç›l›ﬂta,
s›k s›k “Umudun Ad› DHKP-C, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz,
Dersim Onurdur Onuruna Sahip
Ç›k, Festival Halk›nd›r Engellenemez” sloganlar› at›ld›.
Belediye taraf›ndan düzenlenen
bir baﬂka aç›l›ﬂ da, 31 Temmuz günü yap›lan Gençlik Kültür Merkezi
oldu. Çetin Oraner, Suavi ve Koma
Çar Newa’n›n türküler söyledi¤i
aç›l›ﬂta binlerce kiﬂi kat›ld›. Dersim’de yozlaﬂt›rma politikalar›na
karﬂ› kültürümüze sahip ç›kman›n
önemi üzerine yap›lan konuﬂmalarda, kültür merkezinin bu iﬂlevi yerine getirece¤i konusunda inanç belirtildi. Aç›l›ﬂ›n ard›ndan K›ﬂla
Meydan›'na yürüyen binlerce kiﬂi
“Vali ‹stifa" sloganlar› att›. Kitle askeri gazino önünden geçerken “‹ﬂte
Buras› Faﬂist Yuvas›”, “Dersim Faﬂizme Mezar Olacak” sloganlar›yla
devlete duyulan öfkeyi hayk›rd›.

Munzur Festivali
Yasa¤a Ra¤men...

Grup Yorum Direniﬂin
‹çinde Türkülerini Söyledi
Geçmiﬂ y›llarda festival tertip
komitesinin devrimci sanatç›lar›n
yerine tercih etti¤i sanatç›lar ortada
görünmezken, Grup Yorum baﬂta
olmak üzere, devrimci, ilerici sanatç›lar Dersim’i yaln›z b›rakmad›lar.
29 Temmuz günü binlerce insan›n “Dersim Faﬂizme Mezar Olacak, Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza,
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla gerçekleﬂtirdi¤i gösterinin ard›ndan, kent d›ﬂ›ndan gelenler

beklendi. Bu esnada Grup Yorum
eylemin içinde bir konser vererek,
coﬂkuyu daha da yükseltti. Grup
Yorum üyeleri festivali yaﬂatmak
için ellerinden geleni yapacaklar›n›
ifade ederken, Cemo ve Dersim'de
Do¤an Güneﬂ türküleri yumruklar
havada, tek yürek söylendi.
Bu esnada kent d›ﬂ›ndan gelenlerin giriﬂi ile, “Festival Halk›nd›r Yasaklanamaz, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› yükseldi.

Kad›nevi ve Gençlik
Merkezi Aç›ld›
Festival kapsam›nda, 29 Temmuz günü Kad›n Evi’nin aç›l›ﬂ›nda
3 bin kiﬂi yine festivale sahip ç›kt›.
Aç›l›ﬂta konuﬂan tutuklu annesi
Güzel ﬁahin, “devrim mutlaka olacak belki biz göremeyece¤iz
ama torunlar›m›z mutlaka
görecek. Nas›l güneﬂin do¤uﬂu engellenemezse, devrim
de engellenemez” diye konuﬂtu. Belediye baﬂkan›n›n
da bir konuﬂma yapt›¤› aç›l›ﬂa, Grup Yorum, Grup Munzur ve Cevdet Ba¤ca da kat›5
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‘Alevilik’ Paneli
Festival kapsam›nda düzenlenen
panellerden birinin konusu, Aleviler’in yaﬂad›¤› sorunlard›.
Belediye Konferans Salonu’nda
yap›lan panele, Mehmet Bayrak,
AABF Dedeler Kurulu Baﬂkan› Hasan K›lavuz ve PSAKD Baﬂkan› Av.
Kaz›m Genç konuﬂmac› olarak kat›ld›. Alevi inanc› ve kültürü üzerine
konuﬂmalar›n yap›ld›¤› panelde,
Hasan K›lavuz Alevili¤in yaﬂat›lmas›nda Alevi örgütlerinin rolüne
dikkat çekti. Kaz›m Genç ise, yasakl› inanç olarak niteledi¤i Alevili¤in asimile edilmeye çal›ﬂ›ld›¤›na
vurgu yapt› ve okullarda zorunlu
din derslerinin kald›r›lmas›n› istedi.
Bir baﬂka etkinlik, 30 Temmuz
günü yap›lan Tunceli Belediyesi Sanat Soka¤›'n›n aç›l›ﬂ›yd›. Grup ﬁi-

yar, Zele Mele ve
Metin
Kahraman’›n konser verdi¤i aç›l›ﬂta konuﬂan Belediye Baﬂkan› Songül Erol
Abdil, Sanat Soka¤›’n› açma gerekçelerini, “kavgadan uzak, bar›ﬂ
içerisinde yaﬂamak istiyorsak çocuklar›m›za kültürümüzün güzelli¤ini unutturmamak, onlar› do¤a aﬂ›¤› yapmak zorunday›z. Biz de bu
amaçla betonlaﬂan ﬂehre, Dersim'in
do¤as›nda bulunan sanattan bir parça da olsa aktarmak istedik” diye
ifade etti. Aç›l›ﬂa 3000 kiﬂi kat›ld›.
Metin Kahraman’›n sahnede
oldu¤u s›rada, tecritle ilgili slogan
atan HÖC'lülere, “slogan atmay›n,
birbirimize propaganda yapmayal›m, hepimiz sosyalistiz” diyerek
müdahale etmesi dikkat çekti.
Evet sosyalistlerin birbirlerine
tecriti hat›rlatmalar›na gerek olmamal›. Ama slogan yasakç›l›¤›n›n da
sosyalistlik olmad›¤› aç›k. “hepimiz
sosyalistsek” bile, o sosyalistlerin
bir k›sm› tecrit için “gündemimiz
de¤il, cepte keklik mi sand›n›z?”
demiyor mu, kendisi onlar›n içinde
de¤ilse bile, onlar›n oldu¤u bir gerçek de¤il mi?

Munzur
Yürüyüﬂü

Devrimci tutsaklar da direniﬂin içinde üretti¤i
el ürünleri ile Dersim halk›n›n yan›ndayd›lar.

Dersim'de baraj
yap›m›na ve siyanürlü alt›n aramaya karﬂ› da bir yürüyüﬂ yap›ld›.
Yaklaﬂ›k 1000
Dersimli, Yeralt›
Çarﬂ›s› üzerinden
Kemerbel denen
mevkiiye
kadar
yürüdü. Polis kat›l›m› ve yürüyüﬂü
engellemeye çal›ﬂt›
ve kent d›ﬂ›ndan
takviye
yapt›¤›
güçlerini güzergah
6
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üzerine y›¤d›. Panzerler, binlerce
polis halk›n yüre¤ine korku salmay›
amaçlarken, bunda baﬂar›l› olamad›.
Sloganlarla gerçekleﬂen yürüyüﬂün ard›ndan, Kemerbel mevkiinde
yap›lan aç›klamada, barajlara izin
verilmeyece¤i vurguland›. Bu s›rada “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Munzur Özgürdür Özgür Akacak,
Rio Tinto Lanet ﬁero to, Rio Tinto
Dersim’den Defol” sloganlar› at›ld›
ve Dersim’de Do¤an Güneﬂ türküsü
söylendi. Eyleme Bergama Köylüleri ad›na, Oktay Konyar da kat›larak destek verdi.

TAYAD Etkinlikleri
Dersim'e ulaﬂmalar› keyfi olarak
engellenmek istenen, geçen y›l polisin azg›nca sald›r›s›na u¤rayan TAYAD'l› Aileler, engelleri aﬂarak
Dersim halk›yla buluﬂtular. Dersim’deki TAYAD’l›lar›n da kat›l›m›yla çeﬂitli etkinlikler gerçekleﬂtirilirken, aç›lan standta, devrimci
tutsaklar›n mücadelesi anlat›ld›.
29 Temmuz günü, TAYAD'l› Aileler stand›n›n önünde düzenlenen
tecrit konulu söyleﬂiye, konuﬂmac›
olarak Niyazi A¤›rman, Fahrettin
Keskin, Naime Kara ve ‹mdat S›na¤
kat›ld›lar.
Tecritin aileler üzerinde yaratt›¤›
zorluklara de¤inen Naime Kara;
“Tecrit sorununu anlatmak için çalmad›k kap› b›rakmad›k. Onlarca
kez etkinlikler düzenledik. Hapishanelerde neler oluyor bilmek hakk›n›z dedik. Ama her defas›nda yo¤un
bask›lara maruz kald›k. Ama y›lmad›k. Ve her defas›nda ﬂunu söyledik;
‘Zulmün oldu¤u yerde direnmek
meﬂrudur.’ Zulüm ülkenin da¤lar›nda ve ﬂehirlerinde devam ediyor.
Evlatlar›m›z›n onurlu mücadelesinde her zaman onlar›n yan›nda olduk
ve olaca¤›z" diye konuﬂtu.
O¤lu Kand›ra 1 No'lu F Tipi Hapishanesi'nde tutsak bulunan Fahrettin Keskin ise, Dersim'e gelirken
yaﬂad›klar› bask›lar› anlatarak baﬂlad›¤› konuﬂmas›n›, F tipi hapishanelerdeki sa¤l›k sorunlar›n› dile ge-

l›nda oldu¤u, tecrite son verilene
kadar direniﬂin sürece¤i, Munzur
Festivali’nin yasaklanmas›n›n da
tecrit politikas›n›n bir parças› oldu¤u söylendi.
Eylemin ard›ndan Dersim Temel
Haklar tiyatro grubunun haz›rlam›ﬂ
oldu¤u “Duvarlar› Y›kaca¤›z” adl›
tiyatro oyunu sergilendi. Kitlenin
yo¤un ilgisiyle karﬂ›lanan oyunun
ard›ndan, Dersim Temel Haklar müzik grubunun verdi¤i dinletiyle etkinlik sona erdi.

tirerek sürdürdü.
Fahrettin Keskin'den sonra söz
alan Niyazi A¤›rman da, F tipi hücrede ölü bulunan o¤lunu hat›rlatarak, “Volkan 19 Aral›k katliam›n›
yaﬂad›, daha sonra üç kiﬂilik hücrede tek baﬂ›na tutuldu ve 15 Temmuz
2002'de hücresinde as›l› olarak bulundu. O¤lumun katili devlettir” dedi. F tiplerinin amac›n›n fiziken teslim ald›¤› devrimcilerin beynini de
teslim almak oldu¤unu ama devrimcilerin beyinlerinin asla teslim al›namayaca¤›n› belirten A¤›rman, gerillada ﬂehit düﬂen k›z› Derya Devrim A¤›rman'› da anlatt› ve onunla
gurur duydu¤unu ifade etti.
Son olarak konuﬂan, 2000 Ölüm
Orucu gazisi ‹smet S›na¤'›n kardeﬂi
‹mdat S›na¤, tecritin hayat›n her
alan›nda yaﬂand›¤›na dikkat çekerek, festival yasa¤›n›n da bu politikan›n bir uzant›s› oldu¤unu dile getirdi. Yeni TCK'yla tecritin tutsaklar
ve halk›n üzerinde daha da koyulaﬂt›¤›n›, tüm halk›n tecrite karﬂ› barikat kurmas› gerekti¤ini dile getiren
S›na¤’›n konuﬂmas›n›n ard›ndan,
söyleﬂiyi izleyenlerin sorular› cevapland›.
Söyleﬂiden sonra Grup Yorum
Korosu, TAYAD'l› Aileler için bir
dinleti verdi. Dinletiye "Onurumsun" parças›yla baﬂlayan koro, türküler ve marﬂlarla söyleﬂi için gelenleri coﬂturdu. Yaklaﬂ›k 200 kiﬂi,
türkülerle halaya durdu.
TAYAD’l› Aileler’in bir baﬂka

etkinli¤i de, Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi'ndeki DHKP-C davas› tutsaklar›n›n yazd›¤›, "Bu ﬁark› Burada Bitmez" isimli oyunun TAYAD'l›
Aileler taraf›ndan sergilenmesi oldu. Standlar bölgesinde sahnelenen
oyunda, TAYAD'l›lar›n Abdi ‹pekçi
Park›'ndaki direniﬂleri anlat›ld›.
300 kiﬂinin izledi¤i oyun sonunda elele tutuﬂan TAYAD'l›lar, "Bize
Ölüm Yok" marﬂ›n› söylediler. Etkinlik sonunda yap›lan konuﬂmada,
tecritten sözedildi. Konuﬂma kitlenin "Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun", "Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz" sloganlar›yla karﬂ›land›.
TAYAD’l› Aileler ﬂehitleri de
unutmad›lar. 30 Temmuz günü Dersim’deki ﬂehitlerin mezarlar›n› ziyaret ettiler. ﬁehir merkezinde bulunan
Belediye Asri Mezarl›¤›’na giden
aileler, Adalet Y›ld›r›m, Fatma Ersoy, Gülseren Beyaz, Devrim Aslan
Güler, Hüsniye Ayd›n, Haydar Ayd›n, Cihan Taçy›ld›z’›n mezarlar›n›
ziyaret ederek karanfiller b›rakt›lar.
31 Temmuz akﬂam› ise bir yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi. ﬁew Uﬂen Heykeli önünden baﬂlayan yürüyüﬂte,
“Tecritte 120 Ölüm Var Tecrite Son
TAYAD” yaz›l› önlükler giyildi ve
tecrite karﬂ› mücadelede ﬂehit düﬂenlerin foto¤raflar› ve k›z›l bayraklar taﬂ›nd›. Standlar›n bulundu¤u
alana sloganlarla yürüyen kitle,
Dersim halk› taraf›ndan alk›ﬂlarla
desteklendi. Yürüyüﬂ ard›ndan yap›lan konuﬂmada, F tiplerinde tecrite
karﬂ› ölüm orucu direniﬂinin 5. y›7
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Yasa¤› Geçersizleﬂtiren
Kararl›l›kt›r
Bu y›l alt›nc›s› düzenlenen Munzur Kültür ve Do¤a Festivali son
gün coﬂkulu bir konserle sona ererken, valili¤in yasa¤› fiili olarak geçersiz hale getirildi. Geçmiﬂ y›llardaki festivallere göre daha politik
bir havada, öfkenin, Dersim’i sahiplenmenin dorukta oldu¤u bir atmosferde geçen festival, Dersim halk›yla devrimcilerin etle t›rnak gibi oldu¤unu da bir kez daha gösterdi.

Gözalt› ve Tutuklamalar
Dersim polisi, festivali engellemeye, provoke etmeye yönelik dernekleri basm›ﬂ, gözalt›lar gerçekleﬂtirmiﬂti. 28 Temmuz akﬂam› “yasad›ﬂ› bildiri da¤›tt›¤›” gerekçesiyle gözalt›na al›nan Partizan Dergisi çal›ﬂanlar›ndan Derya Gökmek ile soyad› ö¤renilemeyen Sevgi isimli dergi
çal›ﬂan›, ç›kar›ld›klar› mahkemece
tutukland›lar. TAYAD otobüslerinin
Elaz›¤’da önünün kesilmesi s›ras›nda gözalt›na al›nan Bülent Acar ise,
daha sonra serbest b›rak›ld›.
Ayr›ca, her ad›m baﬂ› yaﬂanan
kimlik kontrolleri, OHAL’in fiili olarak uyguland›¤›n› gösterirken, Nihat
Aygün, Mustafa Y›ld›r›m, Mehmet
ﬁarman'›n yan› s›ra Da¤ Mahallesi’nden ve Mamik Köprüsü üzerinde
ismi ö¤renilemeyen 2 kiﬂiyi de gözalt› terörüne ekledi.

Dersim

Ad› isyan bir ﬂehir

ﬁu Dersim’in
da¤lar›
vay lele vay
yi¤itlerin
oca¤›

150 kiﬂilik bir kafile ma¤arada s›k›ﬂt›r›lm›ﬂt›. Kad›n, çocuk, yaﬂl›yd›
ço¤u. Açl›k baﬂlam›ﬂt›, büyükler dayan›yordu, çocuklar dayanam›yor,
a¤l›yorlard›. Fatma koynunda tuttu¤u
son dutlar› iki çocu¤una verdi. Bir
avuç kald› kendine, ama onu da yemedi, yiyemedi, uzaktan ona içli içli
bakan bir çocu¤a götürüp verdi kalan› da.
Xezal’›n Senem isimli yeni do¤muﬂ bir bebesi vard›. Etraflar› kuﬂat›lm›ﬂ, saklan›yor, gizleniyorlar. Bir
ses, bir görünme, kafilenin tümünün
katli demek. Asker iyice yaklaﬂ›yor,
ama bebe Senem a¤l›yor, susmuyor,
Senem aç, anas›n›n memeleri kurumuﬂ. Herkes ona bak›yor ama kimse
sustur demiyor, diyemiyor Xezal’a.
Xezal zor bir karar verecek. Ya kafilenin, onca bilge yaﬂl›, onca sabi sübyan 150 kiﬂinin ölümü ya da can parças›, yavrusunun... Bir bezle bast›r›yor a¤z›na Senem’in. Ses kesiliyor.
Bir ana yavrusunu “bo¤uyor”. Kimse
bakam›yor. Herkes a¤l›yor, herkes
sessiz sessiz döküyor gözyaﬂlar›n›...
Xezal a¤layam›yor bile.
“Sophie’nin seçimi”nin filmi var,
Xezal’›n seçiminin yok. Sophie’nin
seçimi üzerine yüzlerce makale yazanlar, Xezal’›n seçimi üzerine hiç
yazmad›lar bu topraklarda.
Xezal bir roman kahraman› de¤ildi, Xezal’›n yaﬂad›klar› bir kurgu de¤il. Bu ülkenin Dersim vilayetinde
yaﬂand› bu seçim. Xezal’›n yaﬂad›klar›n› devlet gizledi, ayd›n cüret edemedi yazmaya. Xezal’›n yaﬂad›klar›
bir tarihe gömüldü, bir de Dersimli’nin beynine. Kimse bilmese, kimse
yazmasa da Xezal’› unutmad› Der8
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sim. Unutmad›¤› için Dersim’e çok
sefer oldu ama zafer olmad›.

Yasakl› halk,
yasak ﬂehir
Dersim’in yasaklarla dolu tarihine
bir yasak daha eklendi geçen hafta.
ﬁaﬂ›rmad› Dersimliler. ﬁaﬂ›rmad›lar
ve fakat, yasa¤a da boyun e¤mediler.
Yasaklar kadar boyun e¤memek de
bu ﬂehrin gelene¤iydi.
Festival yasakt›. ﬁehre girmek de.
Yollarda, ﬂehir giriﬂinde “kontrol”
noktalar› kuruldu. Yollar kesilip feribot seferleri iptal edildi. Dersim’i
çevreleyen yollarda, ﬂehirlerde insanlar gruplar halinde çevrildiler, özel
timler, jandarmalar üzerlerine silahlar› do¤rultup al›koydular onlar›.
Baﬂka baz› ﬂehirlerde yaﬂayanlar
için bunlar çok “ola¤anüstü” görülebilir. Ama Dersim’de normaldir.
Çünkü bu ülkede baﬂka hiçbir ﬂehrin
giriﬂinde, ayn› bir hapishane nizamiyesi gibi bir giriﬂ kap›s› yoktur. Dersim’de vard›r.
Kentin giriﬂine rayl› bir kap› yap›lm›ﬂ ve üzerine “Dur! Jandarma
Kontrol”... yaz›lm›ﬂt›r. Dersimliler,
y›llarca kendi ﬂehirlerine iﬂte bu kap›daki b›kt›r›c›, aﬂa¤›lay›c› kontroller
sonras›nda girip ç›kabilmiﬂlerdir. Bazen de girmiﬂ ç›kamam›ﬂ, ç›km›ﬂ girememiﬂlerdir. Bir paket fazla kibrit,
bir torba fazla un, bir kutu fazla, biraz fazla ﬂeker için iﬂkencelere çekilmiﬂlerdir.
Munzur Festivali’nin 6’nc›s›nda
ilk kez yasaklanmad› Dersimliler’in
biraraya geliﬂi. Kendi topraklar› ilk

kez yasaklanmam›ﬂt› kendisine.
Yasaklanan festivali oligarﬂiye
ra¤men yapmak için Dersim’e gidenler, yollar›n asker ve polis araçlar›yla dolu oldu¤unu gördüler. Tam
Dersim’e giriﬂ noktas›nda kesilen o
yol, “Dersim’e hizmet götürmek”
için yap›lmam›ﬂt› zaten. Baﬂka yerlerde, baﬂka ﬂehirlerde “medeniyetle buluﬂturan” yollar, Dersim’e, katliamc›lar›n h›zl› ve kolay ulaﬂ›m›n›
sa¤lamak için yap›lm›ﬂt›. O kadar
y›l Dersim’e yol yapmayan küçükburjuva diktatörlü¤ü, ne zaman ki
Dersim’e sefer karar› ald›, iﬂte o zaman yap›ld› o yollar›n birço¤u da.

Bir ﬂehrin
“ç›ban baﬂ›”
ilan ediliﬂi
Y›l 1935’ti.
‹ktidar›n› az çok pekiﬂtirmiﬂ bulunan küçük-burjuva diktatörlü¤ü,
ulusal kimli¤inde ›srar eden Dersim’i de “yola getirme”ye giriﬂir. ‹lk
iﬂ olarak TBMM’den Dersim’in
“vilayet teﬂkilat›na al›nmas›” için
bir kanun ç›kart›l›r.
Bu kanunla Dersim, Tunceli yap›l›r. Bu isim de¤iﬂikli¤i bile gösterir ki, bu kanun “Dersim’i tarihten
silme” kanunudur.
Mesele sadece Dersim’in Kürtlü¤ü, Kemalist yönetimin di¤er
uluslara karﬂ› uygulad›¤› asimilasyon politikas› de¤ildir. Dersim asidir, egemenlere boyun e¤mez kolay
kolay. Haraç vermez, asker vermez
egemenlere. Öyle oldu¤u için, Dersim’e seferler, tüm halka “ne mutlu
Türk’üm” demeyi dayatan Kemalist
iktidar›n öncesine uzan›r. Dersim’e
boyun e¤dirme seferleri Osmanl›
‹mparatorlu¤u döneminde baﬂlam›ﬂt›r. Net olarak tarihi kayd› olan
ilk sefer 1876’dad›r. Ondan sonra
da ona yak›n sefer düzenlemiﬂtir
Osmanl› yönetimi Dersim’e. Gelirler, katlederler ama geriye yine boyun e¤meyen, üstelik zalimlere öfkesi daha bilenmiﬂ bir Dersim kal›r.
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n ard›ndan

kurulan küçük burjuva diktatörlü¤ü,
bu kez kararl›yd›.
‹çiﬂleri Bakan› ﬁükrü Kaya, 1935’te sözünü etti¤imiz kanunu meclise sunarBu resim bir hapishanenin giriﬂ kap›s›d›r. Doken ﬂöyle demek¤ald›r.
Çünkü hapishanenin içinde devletin “suçteydi:
lu” ilan ettikleri vard›r. Düzenin “›slah kabul et“... 1876 senemeyen”, boyun e¤meyen muhalifleri vard›r.
sinden beri bugüne
Aﬂa¤›daki resim ise, bir ﬂehrin giriﬂ kap›s›d›r.
kadar muhtelif taAyn›
hapishanenin kap›s› gibidir kap›s›. ‹çindeki
rihlerde muhtelif
vatandaﬂlar›n›n
“seyahat özgürlü¤ü” vard›r
kuvvetlerle on bir
anayasaya
göre.
Ama
o “seyahat özgürlü¤ü” iﬂte
askeri harekat yabu
kap›n›n
önünde
biter. Buras› Dersim’dir.
p›lm›ﬂt›r. Fakat...
‹çindekileri -ayn› hapishanelerdekiler gibi- devas›l askeri harekat
let “suçlu” ilan etmiﬂtir. Çünkü -ayn› hapishaneicap ettiren hastalerdekiler gibi- düzene boyun e¤meyen Dersimlil›k, ne tahlil ne de
ler’dir onlar.
tedavi edilmiﬂtir.
Ad› Gümüﬂkap› olan ﬂehre lay›k görülen bu
Yaln›z hafifletilmiﬂtir.
Cumhuriyet
kap›, belki de Dersim’in en iyi özetidir.
devrinin ﬂiar›... as›l
hastal›¤› tedavi eylemek oldu¤u için
burada da medeni
usullerle bir tedbir
düﬂündü ve bu
program› ile memleketin her yerinde
oldu¤u gibi buralar›n da Cumhuriyetin feyizlerinden isAnayasaya göre, idam yetkisi
tifade etmesini temin edecektir...”
meclistedir. Ama Dersim baﬂkad›r.
‹ktidar›n “hastal›k” diye nitelenDolay›s›yla Dersim’in kanunlar› da
dirdi¤i Dersim’in boyun e¤meyiﬂiybaﬂkad›r. Cumhuriyet tarihi boyundi. ‹ktidar kanunu “Dersim’in Cumca “Dersim’e Özel” onlarca yasa
huriyetin feyizlerinden istifade ettiyönetmelik ç›kar›lmas› bunun sonurilmesi” gerekçesiyle savunuyordu.
cudur.
Cumhuriyetin “feyizleri”nden kasTunceli’nin vali-kumandan›, bu
tedilense, küçük-burjuva diktatörlükanundan
ald›¤› güçle, Dersim’e
¤ünün iktidar›n› pekiﬂtirmek için
dara¤açlar›
kurar. Asar da asar. Ama
geliﬂtirdi¤i Türk milliyetçili¤i poliyine
de
istenen
sonuç al›namaz. ‹ktikalar›na boyun e¤dirmekten baﬂka
tidar bunun üzerine, daha büyük bir
bir ﬂey de¤ildi.
askeri harekat karar› al›r.
Zaten, “Tunceli Kanunu”nun
Dersim’in bir “ç›ban baﬂ›” oldumaddeleri Dersim’e nas›l bir “hiz¤unu
alenen söyleyen resmi rapormet” götürüldü¤ünü tart›ﬂmaya yer
lar
haz›rlan›r,
Hamdi adl› müfettiﬂin
b›rakmayacak aç›kl›kta ortaya koraporundaki gibi: “Dersim devlet
yuyordu. “Tunceli Kanunu”na göre,
için bir ç›band›r. Devlet ilelebet raburaya “hem vali, hem kumandan”
hat etmek istiyorsa, bir an önce bu
olarak görev yapacak biri atanacakç›bana neﬂter vurulmal› ve böylece
t›r. Üstelik kanunun 32. maddesine
belay› tez elden baﬂ›ndan defetmeligöre, bu vali-kumandan›n TBMM
dir.”
onay› gerekmeden “idam” yetkisi
Onbinlerce asker, tanklar›yla,
olacakt›.
9
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1993 11 Haziran’›yd›. Biri
Tempra, biri ﬁahin marka iki araç
Dersim ﬂehir merkezinde dolaﬂ›yor.
Araçlarda subay ve özel timciler
var; Mehter marﬂ› çal›yor, kurt iﬂareti yap›yor ve “hepinizi öldürece¤iz” diye ba¤›r›yorlar meydandakilere.
Dersim’e atanan valiler, generaller, demagoji yaparken Dersimliler’in eleﬂtirileriyle karﬂ›laﬂt›¤›nda
k›zg›nl›kla hep ﬂu sözü kaç›rd›lar
a¤›zlar›ndan: “Hepiniz ayn›s›n›z!”
Yani “hepiniz teröristsiniz!”, yani
“hepiniz yokedilmelisiniz”.
Oligarﬂinin Dersim politikas›n›n
özetiydi bu.
1938’de Dersim’e boyun e¤dirmek için gönderilen askeri birliklere verilen resmi talimatnameler bu
mant›¤› aç›kça ifade ediyordu:
“4- Yukar›daki tertibat ile köy
halk›
toplan›r ve d›ﬂar›daki birlik
“Düﬂmanla savaﬂ›r gibi” savakomutan›n›n
yan›na getirilir. Köyün
ﬂ›ld› Dersim’le. Düﬂmanl›klar›,
büyüklerinden
birkaç kiﬂi rehin olaDersim’in ad›n› tarihten silmek isterak
tutulur.
Ondan
sonra etraftaki
yecek kadar, Dersimliler’i onbinler
mühim
noktalar
emniyet
kuvvetleri
halinde katledecek kadar büyüktü.
ile tutulmaya devam edilerek köy
Geçen seneki Munzur Festivali’nde sald›raran›r. Bu esnada
m›ﬂlard› TAYAD’l›lara. Bu seneki YASA⁄IN bir
bir, iki makinal› tüön ad›m›yd› belki. Festivalin devrimcileﬂtirilmefek yüksek damlarsine, politikleﬂtirilmesine karﬂ› bir sald›r›yd›.
da mevziye sokulaSadece “çevreci”, sadece “bar›ﬂç›” olunursa
bilir.
m› izin verilecekti Munzur Festivali’ne?
5- Bir dam (biOyun bozulmuﬂ, oligarﬂi, Dersim’e düﬂman
na, ev, ah›r) içinde
yüzünü aç›¤a ç›karm›ﬂt›.
s›¤›n›p mukavemet
eden eﬂkiyay› imha
Dersimliler, sald›r›da Demir Köprü’nün üsiçin yak›ndan kuﬂatünden Munzur suyuna at›lm›ﬂlard›.
t›lmal›, pencere ve
O Munzur ki, nice sald›r›ya, nice vahﬂete tabacadan
bomba
n›kt›. Nice vahﬂetin kanlar› onun sular›na kar›ﬂat›lmal›d›r.
Müfrem›ﬂt› da, o yine gürül gürül akmaya devam etze, yan›nda top
miﬂti. Sindirilemeyen Dersim’in temsilcisiydi
varsa askere ateﬂ
sanki Munzur’un gürül gürül ak›ﬂ›.
eden köy top ile
tahrip edilir. (Az
ve isabetli at›m ile)
6- Silah atan
köy (kuﬂatan birlikler
emniyet
ödevlerine devam
etmek suretiyle)
y a k › l m a l › d › r. ”
(Bkz, H›d›r Göktaﬂ, KÜRTLER ‹syan-Tenkil)
toplar›yla ezmek, yoketmek, sindirmek için Dersim’e gönderilecektir.
Lakin Dersim’in do¤ru düzgün yolu
yoktur. ‹ﬂte ilk geniﬂ yollar, o zaman›n eseridir. Nihayet, 1938’de Dersim’in ‘yola getirilmesi’ için yap›lan yollardan onbinlerce asker Dersim’e gönderilir. Dersim halk›n›n
isyan›, kelimenin gerçek anlam›yla
kan içinde bo¤ulur. ‹syan›n bast›r›lmas›ndan ve Seyit R›zalar’›n idam
edilmesinden sonra da süren katliam›n bilançosunda, 80 bin Dersimli
ölü vard›r. Rakamlar muhteliftir,
katletti¤inin hesab›n› tutmaz iktidar,
katledilen nas›l olsa, Dersimli’dir.

Bütün bir ﬂehir
bütün bir halk
“düﬂman”!

Tüm köyün yak›lmas›n›, tüm
köy halk›n›n esir al›nmas›n›, rehin
tutulmas›n› emreden böyle bir talimat, “düﬂman”dan baﬂka kime karﬂ›
yaz›labilir?
‘38 “Dersim Harekat›”nda resmi
kay›tlara göre, 60 köy bu talimat
do¤rultusunda yak›ld›.
Peki ‘ 38’de katliam bitti mi?
Dersim düﬂmanl›¤›na son verdi mi
devlet? Rakamlar bitmedi¤ini gösteriyor.
Talimat ve o talimat› yapan mant›k, hep yürürlükte kald›. ﬁehir
meydan›nda “hepinizi öldürece¤iz”
diyenler, hala o talimat› uyguluyorlard›. 1980’ler, ‘ 90’lar boyunca, say›s›z köye karﬂ› uyguland› bu talimat. Köyler yak›l›p y›k›ld›. Sadece
1994-1996 y›llar›nda, Dersim’in
420 köyünden 287’si ve yüzlerce
mezra yak›ld›, y›k›ld›, boﬂalt›ld›.

Bir ﬂehir nas›l
öldürülür?
Onlarca “askeri sefer” düzenlediler, k›ramad›lar Dersim’in direniﬂini. Da¤lar›n›n “yi¤itlerin oca¤›”
olmas›n› engelleyemediler. Ve vazgeçmediler Dersim’e sald›rmaktan.
Dersimli’ye boyun e¤diremeyenler,
Dersim’i öldürmek istediler.
Bir kent nas›l öldürülürdü? Bask›dan, yasaktan yaﬂanmaz hale getirilerek, ekonomisi yokedilerek, iﬂsizli¤e mahkum edilerek, hiçbir hizmeti vermeyerek öldürülürdü bir ﬂehir. Böyle de yapt›lar. Kim, nas›l,
neyle yaﬂayacakt› öyle bir yerde?
1994-96 aras›nda kentin nüfusu
% 53 azald›. Resmi “sürgün kararnameleri” yay›nlamadan elde ettiler
bu sonucu. Ama kalanlara da “dar”
gelmeliydi Dersim.
Bugün Dersim’de 5-6 iﬂçiden
fazla iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂyeri say›s› parmakla gösterilecek kadard›r. Peki
niye? Nesi yok bu ﬂehrin? Kaynak
m› yok? ‹ﬂgücü mü yok? Hammadde mi yok? Kuﬂkusuz hepsi var.
Ama o ﬂehrin kendisi “yokedilmesi” gereken bir ﬂehir. Ekonomi,
sa¤l›k, e¤itim, her ﬂey buna göredir
Dersim’de.

Hastane var, ameliyathanesi çal›ﬂmaz, uzman doktorlar› eksiktir,
yard›mc› sa¤l›k personeli teçhizat›
yok denecek düzeydedir. Devlet ‹statistik Enstitüsü’nün 1992 tarihli
raporu, Elaz›¤’a götürülmeye çal›ﬂ›lan a¤›r hastalardan en az 100’ünün
yollarda öldü¤ü kayda geçmiﬂ.
Ortas›ndan gürül gürül Munzur’un akt›¤› Dersim’de, su s›k›nt›s› yaﬂanmas›n› ak›l mant›k al›r m›?
Ama öyle iﬂte. ‹l merkezinde içme
suyu s›k›nt›s› yaﬂan›yor. 113 köyün
ya suyu yoktur ya da yetersizdir.
Susuz mezra say›s› 309’dur.
Toplam tar›m alanlar›n›n ancak
% 14’ü iﬂlenebiliyor. Çünkü kent iﬂgal alt›nda. Göç ve yayla yasa¤› sonucunda küçük ve büyükbaﬂ hayvan
say›s›nda % 70 azalma olmuﬂtur.
(1990’daki koyun say›s› 453.500
iken 1996’da 192.000’e, 1990’daki
keçi say›s› 226.000’dan 1996’da
75.500’e, s›¤›r say›s› 72.000’den
1996’da 34.950’e düﬂmüﬂtür.)
Dersim’e ba¤l› köylerde tüm
okullar kapal›d›r. 1995-1996’larda, il s›n›rlar› içerisindeki 314 okuldan 284’ü kapal›yd›, sadece 30’unda e¤itim yap›lmaktayd›. 8 bölge
okulunun ise tümü k›smen ya da tamamen k›ﬂla olarak kullan›lmaktad›r. F›rat Üniversitesi’ne ba¤l› meslek yüksekokulu binas›nda, boﬂalt›lan ‹mam Hatip Lisesi binalar›nda
Meslek Yüksekokulu Lojman›’nda
ö¤rencilerle askerler binay› “ortak”
kullanmaktad›rlar.
K›sacas›, bir “yok”lar ﬂehridir
Dersim. Aﬂ yok, iﬂ yok, okul yok,
sa¤l›k yok ve tabii en önemlisi, yasalar›n izin verdi¤i kadar›yla bile
hak yok, özgürlük yok.
Dersimliler’in direniﬂi iﬂte bunun için önemlidir. Onlar öldürülen
bir ﬂehrin direnen insanlar›d›r. Bütün bu “yok”lara, “yoketme” politikalar›na ra¤men, Dersim’i terketmemekte, düzene s›¤›nmamaktad›r.

Bir ﬂehir nas›l
çürütülür?
Bir subay, Hozat’ta karﬂ› karﬂ›ya
kald›¤› yozlaﬂma karﬂ›s›nda "biz
devrimcilere karﬂ› savaﬂt›k, ama

onlar›n
olmad›¤›
yerlerde bu tür ﬂeylerin olmas›n› da yeni gördük. Bu kadar
da olmaz dedim
olanlar
karﬂ›s›n
da..."
Gördü¤ü tablo,
kendi eserleriydi.
Bu, oligarﬂinin Dersim’e düzenledi¤i
19-22 Aral›k’ta Türkiye’nin en büyük katlibir baﬂka “sefer”di.
Onlarca askeri sefer
amlar›ndan ve en büyük gözda¤› operasyonladüzenleyip sonuç
r›ndan biri gerçekleﬂmiﬂtir ülkede. 28 tutsak
alamayan oligarﬂi,
katledilmiﬂtir. Dersimli Fidan Kalﬂen de onlarﬂimdi bir de “yozlaﬂdan biridir.
t›rma seferi”ni düPartilerin, DKÖ’lerin sustu¤u, binalar›n› kazenleyecekti.
patt›¤› o terör günlerinde, Dersim halk›, binlerBu sald›r›ya da
le sahiplenmiﬂtir yine Fidan’›n›. Yüzlerce Fidireniyor Dersim.
dan’›n tabutunu omuzlar›nda ayn› sahiplenme
Fakat sald›r›n›n hiç
duygusuyla taﬂ›d›¤› gibi.
etkili
olmad›¤›n›
Da¤lar›nda gezen, ekme¤ini paylaﬂan nice yisöylemek de müm¤idini ﬂehit verdi Dersim halk›. Nice zulüm görkün de¤il. Merkezdü, ekme¤ini paylaﬂma, cenazelerini sahiplenme
den ilçelere kadar
diye. Yine de paylaﬂt›, yine de sahiplendi.
yozlaﬂman›n izlerini
Çünkü o Dersim’di.
görmek mümkün.
8 Haziran 1998
k›zlar›n ve erkeklerin tecavüz tehditarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nde
tiyle veya para teklifiyle ajanl›¤a
yay›nlanan bir haberin baﬂl›¤› ﬂöyle
zorlanmas›” sistemli bir devlet podiyordu: "Tunceli uyuﬂturucu balitikas›d›r.
ta¤›nda."
Dersimliler, ﬂehirde ço¤alan barGençlerin uyuﬂturucuya itildi¤i,
lar, pavyonlar nezdinde yozlaﬂmaya
fuhuﬂa zorland›¤›, bally çeken çokarﬂ› da bir mücadele baﬂlatt›lar. Bu
cuklar görüldü¤ü anlat›l›yordu hamücadele çeﬂitli biçimlerde hala süberde. Ama haberin en çarp›c› yan›,
ﬂu cümlede gizliydi: "gençlerin darüyor ve sürmek de zorunda. Katli¤a ç›kmas›ndansa, uyuﬂturucu kulamlar›n teslim alamad›¤› Dersim,
lanmas› tercih ediliyor".
uyuﬂturucuya, kumara, içkiye, fahiﬂeli¤e teslim edilemez.
Bu tercihin sahibi, oligarﬂiydi.
Yaln›z Dersim’de de¤il, tüm ülkede
gençlerimize “devrimci olaca¤›na
hayat›n› yaﬂa, orospu ol, pezevenk
ol” diyen bu düzenin polisleriydi.
Dersim’de de yozlaﬂt›rma sald›r›s›n›n tetikçileri yine özel timciler, polisler, subaylar, astsubaylard›. Hem
Dersim, kelimenin gerçek anlabizzat teﬂvik ediyor, hem himaye
m›yla eﬂsiz bir do¤aya sahiptir.
ediyorlard›. Genç k›zlar pazarlan›“Dersim dört da¤ içinde”dir. O da¤yor, uyuﬂturucuya al›ﬂt›r›l›yor.
lar, yüzy›llard›r do¤al bir s›¤›nak ol-

Dersim’in
“çevre”si
kendisidir

Dokudaki bir çürük, baﬂka organlar› da çürütür. Bu çürümeye
yaslanan oligarﬂi, tarihinde hiçbir
zaman olmad›¤› kadar muhbir devﬂirdi Dersim topraklar›nda. “Genç
11
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muﬂtur Dersim halk›na. Do¤u Roma ‹mparatorlu¤u’nun sald›r›lar›na
karﬂ› da, Osmanl›’n›n sald›r›lar›na
karﬂ› da, oligarﬂinin sald›r›lar›na
karﬂ› da kol kanat germiﬂtir halka ve

isyanc›lara. 38 Dersim isyan›nda
Xezallar ve bebeleri, yaﬂl›lar o da¤lardaki ma¤aralara s›¤›nd›lar. Binlerce genç k›z, askerlerinin eline
geçmemek, namusuna leke sürdürmemek için kendilerini o da¤lar›n
yarlar›ndan aﬂa¤›lara att›lar. Ve yüzlerce devrimci, 1970’lerden beri o
da¤lar›n her tepesinde, her koya¤›nda özgürlük türküleri söyledi, her
orman›na kan›n› döktü. O yüzden
biz mesela “Munzur Vadisi” sözünü
ne kadar büyük bir sevgiyle telaffuz
edersek, oligarﬂi de o kadar büyük
kin duyar bu do¤al güzelliklere.
Bu kinle yirmi y›ld›r yak›yor
Dersim ormanlar›n›. Otlaklar›n›,
meralar›n›, binbir türlü bitkilerini
yokediyor. Ar› kovanlar›na zulmün
zehirli çomaklar›n› sokuyor.
Munzur Vadisi’nde 42 bin hektarl›k alan 1970’te ulusal park ilan
edilmiﬂti: Munzur Vadisi Ulusal
Park›. Güya, vadiyi, vadideki alabal›klar›, bitki örtüsünü korumak için
al›nm›ﬂt› bu karar. Ama o günden bu
yana, Dersim’in do¤as›na zarar veren tek bir güç oldu hep: Devlet.
ﬁimdi daha büyük bir tahrip plan›n› uygulamaya çal›ﬂ›yor. 1935’te
nas›l “hizmet” için de¤il, katletmek
için yol yapt›ysa, bugün ayn› amaçla, barajlar yap›l›yor.
Munzur’la birlikte yokedilmek
istenen Dersim’in tarihidir, gelene¤idir. O da¤lardaki ma¤aralar, sularla dolarsa birgün Xezal ve bebe¤i
Senem bir kez daha bo¤ulmuﬂ olacaklar. Dersim’in gözelerini, vadilerini yoketmek, Dersim’in ad›n›
“Tunceli” yapmakla ayn› amac› taﬂ›maktad›r. O amaç, Dersim’i tarihten, haritadan silmektir.
‹ﬂte bu nedenle, Munzur’u savunmak, bir “çevreci mücadele”
olarak görülemez, öyle ele al›namaz. Savunaca¤›m›z, Dersim’dir.
Dersim’in tarihi ve isyanc› kimli¤idir. Sald›r› bu kimli¤edir.

Dersim
unutmayacak
direnecek
Dersim harekat›n›n arifesinde

Dersim'in genç k›zlar›,
kendilerini kayalardan
atan yaﬂ›tlar›n›n ç›¤l›klar›n›, son kurﬂununu, son
bombas›n› zalimlere karﬂ›
kullanarak ﬂehit düﬂen
kad›n gerillalar› unutur
mu? Yaﬂl›lar› unutur mu
tüm bu tarihi? Unutur da
anlatmaz m› gençlere olan
biteni? Çocuk, genç, bu
tarihi ö¤renip de isyan
etmez mi? Köylüsü, iﬂçisi,
memuru, ö¤rencisi, kabul
eder mi Dersim’de
alçakl›¤›, yozlaﬂmay›?
Boﬂuna umutlan›yor
oligarﬂi. Boﬂuna sefer
üstüne sefer düzenliyor.
“Sefer olur zafer olmaz”
gerçe¤i hiç de¤iﬂmeyecek
Dersim’de.

Mustafa Kemal, TBMM’nin aç›l›ﬂ›nda Celal Bayar arac›l›¤›yla okunan konuﬂmas›nda ﬂöyle demiﬂti:
“Uzun y›llardan beri süregelen
ve zaman zaman gergin bir ﬂekil
alan Tunceli’deki toplu haydutluk
olaylar› belli bir program içindeki
çal›ﬂmalar sonucu k›sa bir sürede
ortadan kald›r›lm›ﬂ, bölgede bu gibi
olaylar bir daha tekrarlanmamak
üzere tarihe aktar›lm›ﬂt›r.”
Yan›ld› Mustafa Kemal. Dersim
politikalar› iflas etti. Dersim’in isyan› tarihe gömülemedi.
Rivayet olunur ki, Dersim’e
“Tunceli” ad›n› vermek de onun fikriydi. Tunç’tan el, devletin eliydi.
Bu el, Dersim’e havadan ya¤an
bombalar›, karadan kurﬂun ya¤murlar›n› getirdi. Devletin “tunç’tan elini” hep hat›rlas›nlar, hat›rlas›nlar ve
korksunlar, sinsinler diye verildi
belki bu isim. Ama olmad›. Bir isim
de¤iﬂtirmekle, bir ﬂehrin, bir halk›n
kimli¤i de¤iﬂtirilebilir miydi?
12
7 A¤ustos 2005 / 12

Dersim direniyor hala. Köyleri
yak›l›p y›k›ld›¤›nda, göç yollar›na
düﬂürüldü¤ünde, ambargolar konulup açl›kla terbiye edilmeye çal›ﬂ›ld›¤›nda yine direndi. Köyler “tatbikat alan›”, insanlar “hedef tahtas›”
yap›ld›; takvimler 1938’i de¤il,
1980’i, 90’›, 2000’leri gösteriyordu
üstelik. Yine direndi.
Kürt milliyetçili¤inin politikalar›, reformizmin Dersim’den düzene
açt›¤› kanallar, zaman zaman oligarﬂinin politikalar›n›n etkinlik kazanmas›na yolaçt›, Dersimliler’in
bir k›sm›n› baﬂka beklentilere sürükledi belki; ama bunlar Dersim
tarihi aç›s›ndan ayr›nt›d›r. Dersim’in tarihi, zalimle mazlumun kesin saflaﬂmas›yla ﬂekillenmiﬂtir. Ve
öyle devam edecektir.
Oligarﬂinin iktidar›yla halk aras›ndaki bir irade savaﬂ›n›n da ad›d›r
Dersim. Türkiye tarihini Dersim
üzerinden izleyebilirsiniz en genel
hatlar›yla. Bask›n›n, zulmün birkaç
kat›n› görürsünüz Dersim’de. Kavgan›n alevli türkülerinin sesini de
Dersim’den duyars›n›z.
Bu irade savaﬂ›n›n galibi tarihiyle, da¤lar›yla, da¤lar›ndaki yi¤itleriyle, tüm direnenleriyle, bu kültürü
yaﬂatanlar›yla Dersim’dir. Dersim’e
boyun e¤dirmeye hiçbir iktidar›n
gücü yetmeyecektir.
Dersim'in genç k›zlar›, kendilerini kayalardan atan yaﬂ›tlar›n›n ç›¤l›klar›n›, son kurﬂununu, son bombas›n› zalimlere karﬂ› kullanarak ﬂehit düﬂen kad›n gerillalar› unutur
mu? Yaﬂl›lar› unutur mu tüm bu tarihi? Unutur da anlatmaz m› gençlere olan biteni? Çocuk, genç, bu tarihi ö¤renip de isyan etmez mi? Köylüsü, iﬂçisi, memuru, ö¤rencisi, kabul eder mi Dersim’de alçakl›¤›,
Dersim’de yozlaﬂmay›?
Boﬂuna umutlan›yor oligarﬂi.
Boﬂuna sefer üstüne sefer düzenliyor. “Sefer olur zafer olmaz” gerçe¤i hiç de¤iﬂmeyecek Dersim’de.
Da¤›yla, taﬂ›yla, orman›yla, suyuyla düﬂman görülen bir kenttir
Dersim. Ve bundan dolay›d›r ki, da¤›yla, taﬂ›yla, suyuyla direnen bir
kenttir ayn› zamanda.

HHB’den A‹HM Gazi Karar› De¤erlendirmesi:

Katliam› kim planlad›?
A‹HM’in, Gazi ve Ümraniye katliamlar› karar›n› de¤erlendiren Halk›n Hukuk Bürosu, 28 Temmuz’da bir aç›klama yapt›.
Karar›n dikkatle incelenmesi gerekti¤ini
belirten HHB, ﬂunlar› söyledi:
“1995 y›l›nda Gazi Mahallesi adeta polis iﬂgalindeydi. 12 Mart günü bir sivil araç
‹smet ‹nönü Caddesi’ni boydan boya tarayarak geçti. Caddenin taranan bölümü yaklaﬂ›k 1,5 km uzunlu¤undayd› ve 3 kahvehane, 1 pastane taranm›ﬂt›. Alevi dedesi Halil
Kaya öldü. Polisin bu kadar yo¤un devriye
gezdi¤i mahallede nas›l olur da bu kadar
uzun süre sa¤› solu tarayarak gezen araca
müdahale etmez? Hatta baz› görgü tan›klar›n›n ifadesine göre; araç ç›k›ﬂ yolunu bulamay›nca polis araçlar›n›n yol göstermesi ile
mahalleden ç›km›ﬂ. Bütün bu soru iﬂaretleri, sald›r›y› yapanlar›n bulunmas› için ciddi
bir çal›ﬂma yap›lmamas› elbetteki halk› isyan ettirdi. Sonuçta adalet arayan, can ve
mal güvenli¤ini korumaya çal›ﬂan halk, polisin sald›r›s›na maruz kald›. Cenazelerini
kald›rmaya çal›ﬂan halka panzerlerden ateﬂ
aç›lmas› üzerine halk direndi. Halk›n evlatlar›ndan 17 kiﬂi katledildi.
Katliamdan sonra bildik geliﬂmeler yaﬂand›. Sald›ranlar tespit edilemedi, ki halen
de edilebilmiﬂ de¤illerdir. Birkaç polise dava aç›ld›. ‹ki polis sadece tutuklu geçen süreleri kadar hapis cezas› ile cezaland›r›larak adeta ödüllendirildiler.

Peki sadece bu polisler mi silah kulland›? Kaç polis, kaç bin mermi s›kt›? Ümraniye’de halka kimler ateﬂ açt›? Emri kim
verdi? Bunlar yarg›lamada ortaya ç›kar›lamad›. ‹ç hukuk yollar›n›n t›kanmas› üzerine A‹HM’e yapt›¤›m›z baﬂvuru sonuçland›.
A‹HM’in gerekçesi siyasi iktidar›n katliamdan sorumlu oldu¤u, polisin hedef gözeterek ve direkt halk›n üzerine ateﬂ açt›¤› idi.
Ayr›ca A‹HM polisin gerçek mermi kulland›¤›n› tespit etti. Yani polis öldürme amaçl›, bilerek, isteyerek halka sald›rm›ﬂt›.
Kuﬂkusuz ki karar yetersizdir. Ama iﬂaret etti¤i sorumluluk önemlidir. A‹HM
aç›kça ve net olarak katliamdan siyasi iktidar›n sorumlu oldu¤unu, halka kurﬂun s›k›lmas›n›n iradi olarak yap›ld›¤›n› tespit etmiﬂtir. Ancak bu yeterli de¤ildir. Halk›n
adalet duygusu çokça sorunun cevab›n›
beklemektedir. ‹lk sald›r›y› kimler yapm›ﬂt›r? Kimler bu sald›r›y› planlam›ﬂ ve organize etmiﬂtir? Niçin bu sald›r›y› yapanlar
tespit edilememiﬂ ve yakalanamam›ﬂt›r?
Kim bu sald›r›y› yapanlara yard›m etmiﬂtir? Cenazelerini kald›rmaya çal›ﬂan halka
kim ateﬂ açm›ﬂt›r? Polise bu emri kim vermiﬂtir? Sald›r›ya kaç polis kat›lm›ﬂ, kaç polis ateﬂ açm›ﬂ, kaç mermi kullan›lm›ﬂt›r?
Bu sorular›n cevaplar› verilmeden adalet gerçekleﬂmeyecektir. Halk›n ac›lar› dinmemiﬂtir. Ailelerini, yak›nlar›n›, eﬂlerini
kaybeden halk›m›z adalet beklemektedir.”

kencecilerin yüzsüzlü¤ünü
ortaya koydu. Altunbaﬂ’›n
8 avukat›n›n, iﬂkencecilerin
tutuklanmas› yönündeki talebi yine reddedildi. Duruﬂma 8 Eylül’e ertelendi.
Ankara Temel Haklar üyeleri duruﬂma ç›k›ﬂ›nda bir aç›klama yaparak, iktidar›n katilleri korudu¤unu ve adalet iste¤ini hayk›rd›. “Birtan Altunbaﬂ’›n Katilleri Cezaland›r›ls›n” pankart› ile “AB
Demokrasisi De¤il Adalet ‹stiyoruz, ‹ktidar Katilleri Koruyor” dövizleri açan
grup ad›na konuﬂan Hakan Y›lmaz, “‹ﬂkenceciler, koruyucular›, kollay›c›lar›, iﬂkence talimat›n› verenler, bundan sorumlu olanlar yarg›lanmal›, cezaland›r›lmal›d›r” diye konuﬂtu.

‘Zaman aﬂ›m›’ kararl›l›¤›
Birtan Altunbaﬂ’›n iﬂkencede katledilmesi davas›n›n her duruﬂmas›, oligarﬂik
iktidar›n, iﬂkencecileri zaman aﬂ›m› yoluyla aklama gayretinin belgesi olmaya
devam ediyor. 29 Temmuz günü görülen
duruﬂmada da böyle oldu.
Yine duruﬂmaya iﬂkencecilerden Hasan Cavit Orhan ve ‹brahim Dedeo¤lu
kat›l›rken di¤er san›klar gelmedi. ‹ﬂkenceci Süleyman Sinkil’e gönderilen talimat›n cevab›n›n hala gelmedi¤inin ifade
edilmesi üzerine, san›k avukat› Mehmet
Öner, “Sinkil’in kendisiyle görüﬂtüm
ama diyalog kuramad›m” ifadeleriyle iﬂ13
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? ‹lk sald›r›y› kimler yapt›?
? Kimler planlad›?
? Sald›ranlar niye tespit
edilmedi, yakalanmad›?
? Cenazelerini kald›rmak
isteyen halk› kim kurﬂunlad›?
? Polise bu emri kim verdi?
? Sald›r›ya kaç polis kat›l›p
kaç bin mermi s›kt›?

Halk
önce bir
kamyonetle,
sonra da
oturarak
dozerlerin önüne
barikat
olmaya
çal›ﬂt›.
Uykudan
uyand›r›lm›ﬂ yar› ç›plak
halde soka¤a f›rlayan biri, “20 ay
askerlik
yapt›m,
biz insan de¤il miyiz, bu vatan›n evlad› de¤il miyiz” diye, kendini dozerin önüne att›.
Çevik kuvvet polisi coplarla müdahale etti¤i grubu etkisiz hale getirirken, a¤layan çocuklar da enselerinden tutularak bir yana at›ld›. 20
kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤› olaylar›n
ard›ndan evler yerlebir edildi.
Evi y›k›lan aileler direniﬂi sürdüreceklerini, ç›kmayacaklar›n› ifade
ederken, “otuz y›ld›r burada oturuyoruz, para da verseler düﬂüncemiz de¤iﬂmeyecek” dediler. Bu
arada belediyenin verdi¤i ekmekleri
de "sadaka de¤il, bar›nma hakk›m›z› istiyoruz" diyerek geri çevirdiler.
Dergimize Tokatköy-Bombal›dere Mahallesi'ndeki y›k›mlarla ilgili bilgi veren Paﬂabahçe Kültür ve
Dayan›ﬂma Derne¤i çal›ﬂanlar›; Tokatköy halk›n›n, y›k›mlara karﬂ› direniﬂi örgütlemek için bir komisyon
oluﬂturmay› planlad›¤›n›, y›k›mlar›n 13 evle kalmayaca¤›n›, ilk planda 90, toplam olarak ise 483 evin
y›k›laca¤›n› belirttiler. Halk›n direnmekten baﬂka bir yolunun kalmad›¤›n› gördü¤üne dikkat çeken
dernek çal›ﬂanlar›, belediye baﬂkan›n›n, direniﬂi k›rmak, halk›n öfkesini dindirmek için evleri y›k›lmayanlara "belediyeye gelin, tapular›n›z› verece¤iz" diyerek birlik ve dayan›ﬂmay› parçalamaya çal›ﬂt›¤›n›

Y›k›m sürüyor
‹stisnas›z her sabah vakti bir gecekondu mahallesine giren binlerce
polis, panzer ve dozerler gecekondular› yoksullar›n baﬂ›na y›k›yor. Girdikleri her yerde istisnas›z
büyük bir öfkeyle karﬂ›laﬂ›yor olsalar da, malum nedenlerden dolay›
henüz duvara çarpmam›ﬂ olman›n
pervas›zl›¤› içindeler. Geçen hafta
da Beykoz ve Küçükçekmece’de y›k›mlar devam ederken, direniﬂler ve
protesto gösterileri de yaﬂand›.

Beykoz’un Villalar› ve
Tokatköy’ü
Beykoz s›rtlar›nda, ormanl›k
alan›n ortas›n›n oyularak aç›ld›¤›
alanda villalar huzur içindeler. Beykoz’un bir baﬂka yerinde ise, 2
A¤ustos sabah› ç›¤l›klar kulaklar›
sa¤›r ediyor, öfkeli sesler yükseliyordu.
“Y›k›m s›ras›” o gün Beykoz
Tokatköy’deydi. Suçlar›, “orman
arazisine ve 2. Askeri Yasak Saha’ya ev yapmak”t›. Ormanl›k alanlara sadece zenginlerin villalar kondurmalar› özgürlü¤ü vard› bu ülkede. Yoksullara ise yaﬂamak yasak.
‹ktidar 2B Yasas› ile ormanl›k alanlardaki villalara af ç›karmak için didine dursun, Tokatköy’e gelen yüzlerce polis ve y›k›m ekibi AKP’li ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’nin
talimat› ile 18 evi y›kmak istedi.
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dile getirdiler.

Halk›n Öfkesi: ‘ﬁenlik
De¤il Ev ‹stiyoruz”
Ayn› akﬂam toplanan yaklaﬂ›k
500 kiﬂi, Beykoz Çay›r›’nda düzenlenen 4. Uluslararas› Beykoz Kültür
ve Folklor Festivali alan›na yürüdü.
Eylemin örgütlenmesinde Temel
Haklar da yeral›rken, “ﬁenlik De¤il
Ev ‹stiyoruz, Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› atan halk, AKP’li
belediyenin riyakat tutumunu deﬂifre etti. Polisle k›sa süreli bir arbede
yaﬂanmas›na karﬂ›n, kitlenin öfkesi
karﬂ›s›nda polis, geri çekilerek izlemek durumunda kald›. Mahalle
muhtar› taraf›ndan yap›lan konuﬂmada y›k›m protesto edilirken, birlikte direnmekten baﬂka hiçbir çarenin olmad›¤›na dikkat çekildi. Bu
esnada kitlenin devlete, polise yönelik öfkeli ifadeleri de hiç eksik olmad›.

Otobüs duraklar›na
mahkum ettiler
Güzeltepe’de y›k›m›n ard›ndan,
gecekondularda kirac› olarak oturan, ancak asgari ücretle zor geçindikleri için yeni bir ev de tutamayan
aileler, mahalle içindeki otobüs duraklar›nda yaﬂamaya baﬂlad›.
Duraklar› “ev” haline getiren
yoksullar, düzenin “kimsenin ma¤dur edilmeyece¤i” üzerine yalanlar›n›n da bir resmini sunuyor. Kendilerine kira karﬂ›l›¤› ev gösterilmesini isteyen halk, 30 Temmuz günü
yapt›¤› gösteride "Herkesin Bar›nma Hakk› Vard›r. Bar›nma Hakk›m›z› ‹stiyoruz" dövizleri açt› ve
"Tayyip Köﬂkte Biz Sokaktay›z"

sloganlar› att›. Eylemde konuﬂan
Tekin Deniz isimli mahalle sakini,
kendilerine oturacak yer gösterilmesini istediklerini, ancak bu yap›lmadan evlerinin y›k›ld›¤›n› belirterek; "dozerler, panzerler ve say›lamayacak kadar çok güvenlik gücüyle gelerek evlerimizi y›kt›lar. Çocuklar›m›z ve yaﬂl›lar›m›z at›lan
gaz bombalar›ndan etkilenerek hastaland›lar" dedi. Sosyal konutlar›n
ma¤durlar için kullan›laca¤› yönündeki aç›klamalar› hat›rlatan Deniz,
“bizim yaﬂad›¤›m›z durumun ad›
nedir?” diye sordu.

Okmeydan› Y›k›ma
Karﬂ› Yürüdü
Bir baﬂka y›k›m alan› olan Okmeydan›’nda, Kulaks›z’da yaﬂanan
y›k›m›n ard›ndan 31 Temmuz günü
binlerce kiﬂinin kat›ld›¤› bir yürüyüﬂ düzenlendi. Hala mahallede y›k›m karar› verilen yerler olmas›, her
görüﬂten ve inançtan mahalle halk›n› biraraya getirdi.
Anadolu Kahvesi’nde toplanarak, “‹ﬂgalci De¤iliz Hak Sahibiyiz,
Tapumuzu ‹stiyoruz”, “Yerine Yurduna Sahip Ç›k Okmeydan›'n› Y›kt›rma” pankartlar› açan kitle, Kulaks›z Meydan›'na yürüdü. “Kentsel
De¤il Rantsal Dönüﬂüm” gibi dövizlerin de taﬂ›nd›¤› yürüyüﬂün ard›ndan Kulaks›z Top Sahas›’nda bir
konuﬂma yapan Y›k›mlara Karﬂ›
Komisyon Baﬂkan Yard›mc›s› Ali
Çetkin, proje kapsam›nda 1 milyon
366 bin 768 kiﬂinin evsiz kalaca¤›n›
söyledi. Çetkin’in ard›ndan evleri
y›k›lanlar sözalarak durumlar›n› anlatan konuﬂmalar yapt›lar.

Bayramtepe’de Y›k›ma
Karﬂ› Toplant›
Bayramtepe'de, 30 Temmuz akﬂam› HÖC'lülerin de kat›ld›¤› toplant› gerçekleﬂtirildi. Mahalle komitesi baﬂkan› Ali R›za Do¤an, belediye ile görüﬂmeler hakk›nda bilgi
verdi ve belediyenin “ﬂimdi y›k›m
olmayacak” dedi¤ini belirtti. Ancak
buna ra¤men sonuç itibari ile y›k›m›n gerçekleﬂece¤ini ifade eden
Do¤an, ﬂöyle konuﬂtu:

rüzgar ekenler f›rt›na biçtiklerini de görürler
Bir çekirge sürüsü gibi dal›yorlar yoksul sokaklara. Talan edip y›k›yorlar
canl› cans›z ne varsa. Bir karabasan gibi çöküyorlar umutlara, gelece¤e, düﬂlerin orta yerine. Sinsi bir düﬂman gibi tan vakti kap›lar›m›z› çalmadan giriyorlar, dozerleri ve panzerlerinin paletleriyle evlerimize. Kanl› ellerini uzat›p
bebelerimizi, analar›m›z›, kardeﬂlerimizi yerlerde sürükleyerek öfkelerini kusuyorlar yoksullu¤umuzun isyankar gözlerine. “Ac›madan y›k›n” diyen firavun zengin sofralar›nda (haﬂa günaht›r diye) ﬂarap yerine su yudumlarken, bir
rant alan› daha açt›¤›n›n muﬂtusunu veriyor yaltaklanarak patronlar›na. “Bugün s›ra kimde” diye gecelerimizi uykusuz k›ld›lar.
Gazeteler hesap tutuyor, ﬂu kadar gecekondu y›k›ld› “Kentsel Dönüﬂüm
Projesi kapsam›nda” diye. Her rakamda y›k›lan hayatlar canlanm›yor ruhsuz
sütunlarda. Y›kt›klar›n›n hayatlar›m›z oldu¤unu bilerek alk›ﬂ tutuyorlar. Direnenlerin bir avuç terörist oldu¤unu, gecekonducular›n provokasyona geldi¤ini yaz›yorlar utanmadan. Yüzy›ld›r geliyoruz biz bu provokasyona. Ne zaman yoksullu¤umuza, gelece¤imizi karartman›za isyan etsek, ne zaman gecekondular›m›za sahip ç›ksak, ne zaman yol, su, elektrik istesek ayn› hikayeleri dinlemedik mi?
Dirhem dirhem de¤il, her kuﬂluk vaktinde ‹stanbul’un bir köﬂesine öfkeyi tohumluyorlar. Yüzy›ll›k öfke patlad› ha patlayacak. Öfkeyle kabaran isyan, bir bulut gibi dolaﬂ›yor tüm gecekondular›n›n üzerinde kentin. Ve bu
yüzden hava a¤›rlaﬂt›kça daha fazla panzer, daha fazla zebani eﬂlik ediyor
ocak söndürücülerine.
Ama nafile; do¤an›n kanunudur bu, gerçekleﬂir elbet. Rüzgar eken f›rt›na
biçermiﬂ kaç›n›lmaz olarak. Gecekondu sokaklar›nda u¤uldayan rüzgar›n sesini duymamak için kulaklar›n› t›kayanlar ne denli yan›ld›klar›n› da görecekler bir gün elbet. “Biz de insan›z, bizim de yaﬂamaya, bar›nmaya, çocuklar›m›z› okula göndermeye hakk›m›z var” diyenlerin yarataca¤› f›rt›na, nerede,
nas›l kopar, hangi olay tetikler bilinmez. Ama ﬂimdiden bilinen bir ﬂey varsa,
bugün ektikleri olacakt›r, o gün biçtikleri.
“Birlik ve beraberlik içerisinde
durmam›z gerekiyor. Belediyeye tek
tek görüﬂmeye gitmeyelim ve mahalleye gelen belediye ekipleri ile
de tek tek görüﬂmeyelim. Bu bizim
birlik ve beraberli¤imizi bozar, her
ﬂeyi komiteye dan›ﬂal›m, her konu15
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da komite müdahale etsin.”
Do¤an’›n hakl› olarak dile getirdi¤i bu noktalar, halk taraf›ndan da
onay al›rken, y›k›ma karﬂ› rehavete
düﬂmeden toplant›lar›n sürmesi kararlaﬂt›r›ld›.

Rant için Okmeydan›’na
gelen A¤ar’a protesto
Y›k›mlar sürerken muhalefet
partileri de, gerçek yüzlerini gizleyerek, gecekondu halk›n›n duygular›n› sömürmeye, kendilerini y›k›mlara karﬂ›ym›ﬂ gibi göstermeye çal›ﬂ›yor. Bunlardan biri de DYP Genel
Baﬂkan› Kontra Mehmet A¤ar oldu.
30 Temmuz günü A¤ar’›n mahalleye gelece¤ini ö¤renen Okmeydan› Temel Haklar üyeleri, bir gün
önce kahve konuﬂmalar› ve ça¤r›lar
yaparak A¤ar’› teﬂhir ettiler. ﬁark
Kahvesi'nden Yola¤z›’na kadar olan
tüm kahvelerde konuﬂmalar yapan
Temel Haklar üyeleri, A¤ar’›n Alevi
halk›na karﬂ› gerçekleﬂtirilen katliamlardan, Gazi’den sorumlu oldu¤unu, iﬂkencecili¤i, infazc›l›¤› ile
tan›nd›¤›n›, gecekondulara düﬂmanl›¤›n›n emniyet müdürlü¤ü ve bakanl›k dönemlerinden bilindi¤ini,
y›k›mlara karﬂ› tepkilerimizi kullanmaya çal›ﬂt›¤›n› anlatt›lar.
Ertesi gün Kulaks›z'da evleri y›k›lan ac›l› halk›m›z›n ac›lar›n›n üzerinden siyasi rant sa¤lamak için Kulaks›z'a gelen A¤ar, önce esnaf› gezdi, ard›ndan Top Sahas› Meydan›'nda bir konuﬂma yapt›. Mehmet
A¤ar'›n konuﬂmas› s›ras›nda dövizler açan Okmeydan› Temel Haklar
üyelerine, alanda bulunan faﬂistler
ve A¤ar'›n korumalar› müdahale etmeye çal›ﬂt›lar. Buna ra¤men, ellerinde; "Halk› Kurﬂunlayanlar Halk›n Sorunlar›n› Çözemezler, Evlerimizi Y›kt›rmayaca¤›z, Katillere
Kanma" yaz›l› dövizler taﬂ›yan kitle
müdahalelerle A¤ar’› konuﬂturmad›.
Bu kez A¤ar manevra yapmaya
çal›ﬂt› ve “Evet, do¤ru evlerimizi
y›kt›rmayaca¤›z” demagojisi yapt›.
Temel Haklar üyelerinin ise, kendisinin emniyet müdürlü¤ü döneminde
birçok gecekondunun y›k›ld›¤›n› hat›rlatarak, “Katilsin, Susurlukçu-

sun” diye ba¤›rmas› üzerine, A¤ar
bir süre ﬂaﬂk›nl›k geçirdikten sonra
ne söyleyece¤ini bilemez durumda,
hiçbir ﬂey olmam›ﬂ gibi davranmaya
zorlad› kendini. Bu s›k›nt› zaman zaman “sizin oy verdikleriniz” diyece¤i yerde “size oy verenler” gibi dil
sürçmelerine neden oldu.
Temel Haklar üyeleri ile A¤ar’›n
korumalar› aras›nda yaﬂanan k›sa
süreli arbedenin ard›ndan yeniden
A¤ar’a dönen Temel Haklar üyeleri,
“sen y›k›mlarda burada de¤ildin.
O zaman neredeydin? Bugün siyasi rant için geldin” diye konuﬂtular. Devrimciler orada bulunanlara A¤ar’›n gerçek yüzünü anlatan
bir konuﬂman›n ard›ndan ayr›ld›lar.

Gecekondu Emekçileri;
Düzen Partilerine Yaslanarak
Evlerinizi Savunamazs›n›z!
Gecekondu y›k›mlar›n› sadece
AKP iktidar›n›n politikas› olarak
görmek yanl›ﬂt›r. Elbette bugün karﬂ›m›zda olanlar onlard›r, uygulayan
AKP’dir. Ama bu y›k›m politikas›
oligarﬂik düzenin politikas›d›r ve
ony›llard›r kesintilerle sürmektedir.
Bu nedenle gerçekte hiçbir düzen
partisi y›k›mlar›n karﬂ›s›nda de¤ildir. Böyle gözükenler, öfkemizi,
tepkimizi siyasi ranta, oya dönüﬂtürme gayretinde olanlard›r.
A¤ar bunlar aras›nda en
yüzsüzleridir. Gecekondular
sorununu, “güvenlik sorunu”nun baﬂs›ralar›nda gören
A¤ar’dan baﬂkas› de¤ildir.
Gecekondu sokaklar›nda infazlar gerçekleﬂtiren, gençlerimiz üzerinde gözalt› terörü
estiren O’dur. Ama sadece
bu da de¤ildir. Gerek DYP
iktidar›, gerekse de ‹stanbul
Emniyet Müdürlü¤ü döneminde, A¤ar bizzat y›k›mlar16
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da dozerlerin yan›ndad›r.
A¤ar gibi katillere, düzen partilerine yaslanarak gecekondular› savunamazs›n›z. Gecekondular› y›kan
oligarﬂidir, oligarﬂinin devletidir.
Gecekondular› savunmak için herﬂeyden önce devletle, AKP’yle karﬂ› karﬂ›ya gelmeyi göze almal›y›z.

A¤ar’› Meﬂrulaﬂt›ran “Sol”
Kontra A¤ar, Okmeydan›’na
kendi baﬂ›na gelmemiﬂti. Y›k›mlara
karﬂ› yap›lan toplant›lara kat›lan Saadet Partililer taraf›ndan “y›k›ma
karﬂ›” gerekçesiyle davet edilmiﬂti.
SP’nin daveti de bir noktaya kadar
anlaﬂ›labilirdi. Ne de olsa meﬂrepleri çok farkl› de¤il.
Protesto sonras› yap›lan platform toplant›s›nda SP Temsilcisi’nin Temel Haklar üyelerini “mitingi baltalamakla” suçlamas›na
ÖDP Temsilcisi’nin destek vermesinin anlaﬂ›l›r bir taraf› olamazd›.
A¤ar gibi katilleri “sol” ad›na
meﬂrulaﬂt›ranlar, halka dostunu,
düﬂman›n› yanl›ﬂ tan›tmaktad›rlar.
Bu kafa gecekondularda direniﬂi de¤il uzlaﬂmay› örgütleyebilir ancak.
‹ktidar›n aç›k pervas›zl›¤› karﬂ›s›nda direniﬂi örgütleyecek, sald›r›y›
püskürtecek tek güç devrimciler ve
devrimci politikad›r.

Gecekondu y›k›m› yasad›ﬂ›d›r
Direnmek en meﬂru hakt›r
AKP ‹ktidar› ve ‹stanbul Belediyesi y›k›mlar› “Kentsel Dönüﬂüm
Projesi” ad› alt›nda sürdürüyor.
Oysa mecliste bu konuda bir yasa onaylanm›ﬂ de¤il. Yani y›k›mlar
bu düzenin kendi yasalar›na göre de
yasad›ﬂ› konumdad›r. Pervas›zl›k,
yasad›ﬂ›l›k düzenin iktidarlar›n›n
yönetim tarz›d›r. Okmeydan› Kulaks›z’da yaﬂanan y›k›mlar bu konuda çarp›c›d›r. Yasal olarak y›k›m
kararlar›na 60 günlük itiraz süresi
olmas›na karﬂ›n, bu süre dolmadan
evler bir sabaha karﬂ› yerlebir edilmiﬂtir. Yani halka, yasal haklar›n›
kullanma f›rsat› dahi verilmemiﬂtir.
Y›k›m politikas›n›n kendisinin
gayri meﬂlu¤u, bu tür yasad›ﬂ›l›klar› da beraberinde getirmektedir. ‹ktidar, olas› önüne ç›kabilecek yasal
pürüzler kayg›s›yla daha baﬂtan yasad›ﬂ›l›¤› ele alm›ﬂ, pervas›zca sald›rmaya devam etmektedir.

1 May›s’ta Sald›r›
Gecekondulara bir yandan y›k›mlarla sald›ran düzen, öte yandan faﬂist mafya çetelerini üzerine
salarak y›ld›rmaya çal›ﬂ›yor.
1 May›s Mahallesi’nde 11
Temmuz’da Anadolu Temel Haklar ve M. Kemal Güzelleﬂtirme
Derne¤i üyelerine yönelik silahl›,
b›çakl› sald›r›n›n ard›ndan, 1
A¤ustos akﬂam› da çeteler sald›rd›. Sald›r›y› u¤rayan 3 gençten
birinin durumunun a¤›r oldu¤u
ö¤renildi.

“Y›kt›¤›m›z her evin karﬂ›s›nda ev veriyoruz” iddias› da bu yasad›ﬂ›l›¤›n k›l›f›d›r, yaland›r. Bu
proje ile hem arazilere el konulmuﬂ,
hem gecekondu yoksullar›n›n elinde avucundaki üç beﬂ kuruﬂ al›nm›ﬂ
olacakt›r. Önceki say›lar›m›zda ifade etti¤imiz gibi, “karﬂ›l›¤›nda ev
verme” uygulamas›, yoksullara sunulan bir çözüm de¤il, ikinci kez
soyma uygulamas›d›r.
Kuﬂkusuz gecekondu direniﬂlerinin meﬂrulu¤u y›k›mlar›n bir yasaya, mahkeme karar›na dayan›p dayanmamas› ile belirlenmez. Her koﬂulda halk›n bar›nma hakk›n› her biçimde savunmas› meﬂrudur. Ancak,
bu yasad›ﬂ›l›k direniﬂin meﬂrulu¤unu daha da pekiﬂtirmektedir.

‘Bu Devlete Askerlik Yapt›k’
‘Gün Gelir Oy ‹çin Gelirler’
Biri Beykoz’daki y›k›mda, di-

Y›k›m arac›
tahrip edildi
Y›k›mlar karﬂ›s›nda gecekondu
halk›n›n direniﬂlerinin içinde yeralan Cepheli militanlar, 29 Temmuz günü de, Ba¤c›lar Güneﬂli'de belediyeye ait bir y›k›m arac›n› yakarak tahrip ettiler. Eylemi
gecekondu halk› üzerindeki bask›lar›n son bulmas› için yapt›klar›n ifade eden devrimciler, y›k›mlar›n son bulmamas› halinde, eylemlerinin sürece¤ini vurgulad›lar.
17
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¤eri Güzeltepe’de duraklarda yaﬂamaya mahkum edilen insanlar taraf›ndan sarfedildi bu sözler.
Bu düzenin gerçek yüzünü, halka bak›ﬂ›n› gösteren isyankar ifadelerdir bunlar. Oligarﬂik düzen halktan alaca¤› zaman onun “vatandaﬂl›¤›n›” hat›rlar ve “vatan görevi”,
“vergi kutsald›r” gibi demagojilerle
ensesine biner. Askere al›p halka
kurﬂun da s›kt›r›r. Düzen partileri de
her seçim döneminde bu ülkede
yoksullar›n yaﬂad›¤›n›n fark›na vararak kap›lar›n› çalar.
Halk, bir “vatandaﬂ” olarak haklar›n› istedi¤inde karﬂ›s›nda coplar›,
panzerleri bulur. Bar›nma hakk›
sözkonusu oldu¤unda “vatandaﬂ”
de¤il, “nereden geldi¤i belirsiz”
mahlukatlar olurlar.

Gecekondu emekçileri;
Bu isyankar sözleri yar›n sizin
de sarfetmemeniz için bugünden
gerçe¤i görün. Bu düzenin, düzen
partilerinin yoksul halka verebilece¤i hiçbir ﬂey yoktur, sadece hayatlar›n› karartmay›, yak›p y›kmay›, ezmeyi, sömürmeyi bilirler.
Evlerimizi y›kan düzenlerini
baﬂlar›na y›kmadan, insan gibi
yaﬂam yoktur bize.
Ya örgütlenip mücadele ederiz
ya da her geçen gün daha fazla ezilmeye, sömürülmeye raz› olur boyun
e¤eriz. Öfkelerimiz, isyanlar›m›z
örgütlü bir güce dönüﬂmedi¤inde
hiçbir anlam ifade etmez.

Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!
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protesto ettiler.
1 A¤ustos Pazartesi günü görüﬂe
giden aileler evlatlar›n›n hapishanede olmad›¤› haberiyle karﬂ›laﬂt›lar.
Zulüm çark› yasal zorunlulu¤unu bile yerine getirmeyip ailelere sevkten
sonra bile haber vermemiﬂti. Ve gör-

Tekirda¤ F Tipi’nde Sürgün Sald›r›s›
3 tutsak a¤›r yaral›... 29 tutsak sürgün edildi...
30 Temmuz sabaha karﬂı Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ndeki tutsaklar uykularından büyük bir
gürültüyle uyandılar.
Sald›r› haz›rl›¤› 29 Temmuz’dan
baﬂlam›ﬂt›. Bütün gün tutsaklar›n havalandırma ve mazgal kapıları kapalı
tutulmuﬂtu. Cumartesi sabah› ise, saat 05.00’te hücrelere ani baskınlar
düzenleyen gardiyanlar ve jandarma,
tutsaklara saldırarak, yerlerde sürükleyerek, zorla ellerini arkadan kelepçeleyerek ring araçlarına bindirdiler.
Nereye götürüldükleri konusunda
tutsaklara açıklama yapılmazken, daha sonra tutsaklar›n Bolu ve Tekirda¤
2 No’lu F Tipi’ne sürgün edildikleri
ö¤renildi.
ﬁu anda Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’ne sürgün edilen tüm tutsaklar,
tek kiﬂilik hücrelere konulmuﬂtur.
Saldırıda Sinan Yıldırım, Cemal
A¤ırman, Ercan Göko¤lu adl› tutsaklar a¤ır yaralan›rken, di¤er tutsaklar
da çeﬂitli yerlerinden yaralanmıﬂlardır. Sürgün s›ras›nda tutsaklar›n eﬂya
ve paralar› da gasbedildi.
Sürgün sonras› da tutsaklara saldırı devam etti. Tekirda¤ 2 No’lu F
Tipi’ne sürgün edilen tutsaklara, gece slogan attıkları gerekçesi ile tekrar
saldırıldı. Ailelerin sald›r›dan sonra
yapt›klar› ilk görüﬂte elde edilen bilgilere göre, tutsaklar›n giysi ve di¤er
ihtiyaçları verilmedi¤i için ço¤u yırtık pijama ve kanlı iç çamaﬂırlarıyla
durmaktadır. Operasyonları ve sürgün sevkleri protesto eden tüm tutsaklar süresiz açlık grevinde olduklarını duyurdular.

Sürgün edilen tutsaklar:
30 Temmuz’da yapılan operasyonda sürgün edilen ve tek kiﬂilik hücrelerde tutulan, büyük bir ço¤unlu¤unu
DHKP-C’li tutsaklar›n oluﬂturdu¤u
sürgün edilenlerin isimleri ve götürüldü¤ü yerler, ö¤renilebildi¤i kadar›yla
ﬂöyledir:
Bolu 1 No’lu F Tipi’ne sürgün edilenler: Mehmet Kulaks›z, Nurettin
Erenler, Erdal Koç, Aslan Bahar, Hüseyin Özen, Taylan Aydo¤du, Veli
Cenik, Selahattin Gedik, Taylan
Balatac›, Halil Gündo¤an, Hüseyin
Çelik, Baki Yaﬂ.
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’ne: Kenan
Günyel, Ali Ercan Göko¤lu, Serdar
Karaçelik, Tekin Tangün, Mustafa
Tosun, Cemal A¤›rman, Kaan Kurtuluﬂ, Bülent Kemal
Y›ld›r›m,
‹nan
Gök, Barıﬂ Ateﬂ,
Celal Yayla, Ercan
Kutlu, Sinan Y›ld›r›m, Osman Nuri
Ocakl›, Ali Koca ve
Baysal Demirkan.

dükleri evlatlar›n›n her taraf›n›n darp
izleriyle, morluklarla dolu oldu¤uydu.
Bu öfkeyle ç›kt›lar Taksim’e. “19
Aralık, Hapishanelerde Operasyonlarla Sürgünlerle Tecritle Sürüyor” pankartın›n açıldı¤› eylemde
"Tecrite, Operasyonlara Sürgünlere
Son! Tecriti Kaldırın Ölümleri Durdurun” sloganları at›ld›.
Eyleme yaklaﬂ›k 50 TAYAD'lı Aile kat›l›rken, "güvenlik" olarak ise 7
otobüs dolusu çevik kuvvet getirilmiﬂti. AKP zulmü, tehdit ve gözda¤›n› her yere taﬂ›yordu.
TAYAD’l›lar, eylemde yapt›klar›
aç›klamada, sessiz kal›nmas› durumunda eﬂkiyal›¤›n di¤er hapishanelere de yay›larak sürdürülece¤ini be-

Sürgün
edilen
tutsaklar›n
sesi Taksim’de
yank›land›
Bu sesi d›ﬂar›ya
taﬂ›yan yine TAYAD’l›lard›. TAYAD'lı Aileler, 2
A¤ustos’ta Taksim’de yaptıkları eylemle, Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi'ndeki tutsaklara yapılan saldırıyı
18
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lirterek ﬂöyle dediler:
“Kendine insan›m, demokrat›m
diyenlerin yan›, sald›r›ya u¤rayan
tutsaklar›n yan› olmal›d›r!”

Tecrit tüm
haklara sald›r›d›r
Edirne F Tipi’nden Ali Osman Köse, 19 Temmuz tarihli mektubunda, sadece kendisinin yaﬂad›¤› hak gasplar›n›, cezalar› yaz›yor. Ve sadece bu örneklerde
tecritin tüm mant›¤›n› görmek mümkün.
“15 Temmuz’da Disiplin Kurulu’nun 2 karar› tebli¤ edildi: Biri,
YÜRÜYÜﬁ’ün 8. say›s›n›n verilmemesiyle ilgili. Karar›n gerekçesi ﬂöyle: “Sözkonusu yay›nda iﬂlenen haberlerde yasad›ﬂ› terör örgütü propagandas› yap›ld›¤› ve 15. sayfada yasad›ﬂ› terör örgütünün bildirisini yay›nlayarak propagandas›n› yapt›¤›
tespit edilmiﬂtir.”...
Mahkeme karar›na gerek görmüyorlar hiç. Böylece dergiyi okuyamad›k.
Di¤eri de Zeynep Erdu¤rul’un
mektubunun verilmemesiyle ilgiliydi. Gerekçe ﬂöyle: “Sözkonusu mektubun içeri¤inde örgütsel haberleﬂme niteli¤i taﬂ›yan ifadeler tespit
edilmiﬂtir.” Al iﬂte, karﬂ›l›kl› “örgütlü” ilan edildik bile... Ördek Memet
örne¤i gibi de¤il mi?
Logar temizleme giriﬂimiyle ilgili
“1 ay sosyal faaliyetlerden men” cezas› verildi¤ini bir önceki mektubumda yazm›ﬂt›m. Ondan sonra
“grup” oluﬂturdu¤um hücrenin logar›n›n üzerindeki plastik ›zgaray› ç›kar›p delikli saç tak›p sabitlediler.
... Hasan Telci’nin ye¤eni Çiçek’e
ast›ml›lar›n kulland›¤› bir ‘f›sf›s’
göndermiﬂtim. ‘Almad›k’ diye yazd›lar. Dilekçe yaz›p sordum. Me¤er buradan göndermemiﬂler. ‘Söylemeyi
unutmuﬂuz’ dediler. ‘Niye göndermediniz?’ diye sordum.. Cevap: ‘Müdür
göndermeyin dedi’ oldu. Kanun, yasa, hak getire... neden göndermediklerine dair bir ﬂey yok. F›sf›s› Gülnihal Y›lmaz (ölüm orucu ﬂehidimiz)
19 Aral›k’ta “ölme aﬂamas›na geldi¤inde veya biri ölme aﬂamas›na geldi¤inde kullan” diye vermiﬂti. Çiçek
ast›ml› oldu¤unu yazm›ﬂ, ben de f›sf›s› ona göndermiﬂtim... Kimbilir,
belki onu da ‘moral verici’ bulmuﬂ-

Yasaklar ‹çin Gerekçe Çok!
Nurettin Erenler 21
Temmuz tarihli mektubunda yasaklar bilançosu ç›kar›yor. Bilanço’dan birkaç örnek.
Mehmet Kulaks›z’›n Fatma Koyup›nar’a mektubu engellendi. Gerekçe:
“Yasad›ﬂ› terör örgütü DHKPC’nin baﬂlatm›ﬂ oldu¤u... ölüm
orucu eylemine halen devam eden
hükümlü ve tutukluyu destekleyerek terör örgütünün eylemine destek olmuﬂ ve ölüm orucundaki bu
kiﬂiyi eyleminden vazgeçirmek için
yap›lan çabalar› boﬂa ç›karmay›
planlay›p ve ölüm orucunda olan
kiﬂinin nas›l zorla hastaneye kald›r›l›ﬂ›n›n asl› olmayan bir ﬂekilde
anlat›lmas› nedeniyle... imhas›na.”
Ayn› gerekçeyle birçok faks ve
mektup iptal edildi.
Nail-‹bo Dergisi’nin temmuz
say›s›ndaki, Veli Güneﬂ, Zehra Kulaks›z, Semiran Polat ve Faruk Kad›o¤lu’nun resimleri ve 1 May›s’la
ilgili bir kart için k›smi imha karar› verildi. Gerekçesi ﬂöyle:
“119 terör örgütü üyesinin ölümü ile halen sürmekte olan ölüm
orucu eylemine aç›kça destek vermek ve ... yurt içinde ve d›ﬂ›nda
propaganda amaçl› yap›lan el yazmas› dergiler ve kartpostallar›n terör örgütünü destekler mahiyette
olmas›, ayr›ca kartpostallar›n çeﬂitli etkinliklerde sat›ﬂ›ndan örgü-

lard›r!”

Protesto, Suç!
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi'nde
bulunan PKK davas›ndan tutuklu Bilal Önen, tecrit ve
askeri operasyonlar› protesto
etmek için bileklerini ve bo¤az›n›
kesti. Önen, bu eylemi sonras›nda
gardiyan ve jandarma taraf›ndan dövüldü.
***
Adana Kürkçüler E Tipi Hapishanesi'nde 7 kadın tutuklu, 15 gardiya19
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te gelir sa¤lamas›ndan dolay› verilmemesine...”
Nurettin Erenler’in TAYAD
Kurultay›’na gönderdi¤i mesaj›na
imha karar› verildi. Gerekçesi ﬂöyle:
“Erenler’in göndermek istedi¤i
taahhütlü mektubun içeri¤inde,
tüm dünya taraf›ndan illegal kabul
edilen terör örgütünü, legal bir demokratik kitle örgütü gibi lanse
eden ve ölüm orucu eyleminde ölen
tutuklu/hükümlüleri birer kahramanl›k eylemi yapm›ﬂ gibi gösteren
ifadeler nedeniyle imhas›na...”
Sinan Y›ld›r›m’›n Fatma Koyup›nar’a gönderdi¤i faksa imha karar› verildi. Gerekçe:
“... Ölüm orucu eylemine halen
devam eden hükümlüyü destekleyerek terör örgütünün eylemine destek olmuﬂ ve ölüm orucundaki kiﬂiyi vazgeçirmek için yap›lan çabalar› boﬂa ç›karmay› planlayan...
nedeniyle imhas›na”
B. Kemal Y›ld›r›m’›n Fatma
Koyup›nar’a göndermek istedi¤i
faksa imha karar› verildi. Gerekçe:
“Mektup al›p vermekten men
cezas› alan hükümlülerin isimlerini gizlemeye çal›ﬂarak ölüm orucu
yapan terör tutuklular›na moral
deste¤i için gönderildi¤i gerekçesiyle imhas›na...”

nın saldırısına u¤rad›.
7 kad›n tutuklu, Öcalan üzerindeki tecriti ve artan operasyonları protesto etmek için 3'er günlük açlık grevine baﬂlamalar› üzerine 22 Temmuz’da sald›r›ya maruz kald›lar.
***
Kandıra F Tipi'nde Öcalan'a yönelik tecriti protesto etmek için görüﬂe çıkmama kararı alan 60 PKK’li tutuklu ve hükümlüye 1 ay haberleﬂme
araçlarından yoksun bırakma cezası
verildi. Kocaeli 2. A¤ır Ceza Mahkemesi de cezaya itiraz baﬂvurusu üzerine “cezan›n yerinde oldu¤una” ka-

rar verdi.
***
1 Temmuz’da Kürkçüler E Tipi
Hapishanesi’nde tutuklu bulunan kızı Evrim Sanar’ı ziyarete giden TAYAD’lı Yasemin Sanar’ın beraberinde götürdü¤ü Yürüyüﬂ Dergisi’nin 7,
8, 9, ve 10. sayıları keyfi bir uygulama ile içeri alınmadı. Ayrıca görüﬂ
esnasında sorunlar yaﬂayan Sanar,
görüﬂün sadece 10 dakika ile sınırlı
tutuldu¤unu belirtti.

Tüm bu yasaklar
faﬂist yasalar
tecritle de teslim
alamad›klar›n›n
kan›t›ndan baﬂka
nedir ki?
“Ko¤uﬂ sistemi”nden ﬂikayet edip
katliamla F tiplerini açt›lar ve tutsaklar› hücrelere att›lar. Ama aradan geçen 5 y›ldan sonra, yine operasyon
yap›p, hücrelerdeki tutsaklar› baﬂka
hapishanelere sürgün etmek zorunda
kald›lar. Çünkü teslim alamad›lar.
Sürgünle de sonuç de¤iﬂmeyecek!
Yar›n daha baﬂka nereye sürgün ede-

cekler? Tek kiﬂilik hücrelerin de ötesi yok!
Çaresizli¤in küçük bir örne¤i Ali
Osman Köse’nin mektubunda anlat›l›yordu. Tutsaklar demirlerden, saçlardan “alet” yapmas›nlar diye, logar
kapaklar›n› plastikten yapm›ﬂlar.
ﬁimdi plastikleri saç levhalarla de¤iﬂtirmiﬂler. Peki bu tutsaklar›n iletiﬂimine engel olabilecek mi? Peki yar›n ne takacaklar?
Sürgün operasyonu, tecrit politikalar›yla sonuç alamad›klar›n›n kesin itiraf›d›r. Sözü, tek kiﬂilik hücrelere al›nan tutsaklardan biri olan
Rabbena Hanedar’›n 20 Temmuz
2005’te Sincan’dan yazd›¤› mektuptaki sat›rlara b›rak›yoruz:
“Zaten hücrelerdeyiz, ﬂimdi havaland›rma süresini s›n›rlayarak bizler için daha a¤›rlaﬂt›rd›lar tecriti.
TCK, C‹K gibi yasalarla, peﬂpeﬂe yay›nlanan yönetmeliklerle tecrit daha
da a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ, ‘yasal koruma’ alt›na al›nm›ﬂt› dedi¤in gibi. ﬁimdi
prati¤e geçiriyorlar. Edirne’de avukat ziyaretinin engellenmesi, a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet cezal›lar›n tek kiﬂi-

lik hücrelere al›nmas›, Tekirda¤,
Uﬂak, Gebze’de slogan att›n, kap›
dövdün, duvar›n s›vas›n› döktün,
personele zorluk ç›kard›n.... denilerek aç›lan disiplin soruﬂturmalar›,
getirilen haberleﬂme yasaklar›... bunun sonucu. ﬁimdi bunlara ‘biz ne
yapal›m,yasa hükmü’ diyorlar. Sanki
5 y›ld›r zaten bunlar› uygulam›yorlarm›ﬂ gibi. Oysa gerçek neden; her
ﬂeye ra¤men beﬂ y›ld›r boyun e¤dirememiﬂ olmalar›, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizme iliﬂkin düﬂüncelerimizden vazgeçirememiﬂ, bakan›n deyimiyle ‘nedamet’ getirtememiﬂ olmalar›n›n verdi¤i h›rç›nl›k... S›n›f kini. Sanki bugüne kadar
yasalar izin verdi¤i için direniyormuﬂuz gibi, bu yasalarla direnmekten
vazgeçece¤imizi düﬂünecek kadar
çaresizler. Tecriti daha da a¤›rlaﬂt›rmaktan, havaland›rma hakk›m›z› s›n›rlamaktan medet umacak kadar
acizler. Direnenlerin havas›n›n da,
suyunun da idealleri, inançlar›, düﬂünceleri oldu¤unu unutmuﬂlar. Hat›rlayacaklar.”

Mersin Temel Haklar

Sürgün

Özgür-Der:

Genel Kurulu

Sald›r›s›na
Tepkiler

“F Tipi Zulmüne
Son!”

Temel Haklar Federasyonu,
federasyona ba¤l› çeﬂitli ﬂehirlerdeki Temel Haklar Dernekleri, TUYAB, DETAK, HHB,
Mersin HÖC, ESP ve Partizan
taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda sald›r› protesto edilerek, F
tiplerindeki zulmün artarak
sürdü¤ü vurguland› ve operasyonlara, tecrite son verilmesi
talep edildi. Ayr›ca Tekirda¤ F
Tipi’ndeki sald›r›yla ilgili olarak Cepheli militanlar taraf›ndan ‹kitelli Mahmut Bey Giﬂeleri karﬂ›s›ndaki ‹brahim Tatl›ses Üst Geçidi'ne 'Tutsaklar›m›za Kalkan Elleri K›raca¤›z' yaz›l› bomba süsü verilmiﬂ
bir pankart as›ld›.

Özgür-Der tarafından 27
Temmuz’da yapılan açıklamada, Salih Mirzabeyo¤lu
ve tüm tutsaklara karﬂı uygulanan tecrit politikasına son
verilmesi istendi. Özgür-Der
tarafından yapılan, “Salih
Mirzabeyo¤lu’na Uygulanan
Tecrit Kaldırılsın! F Tipi
Zulmüne Son!” baﬂlıklı açıklamada “F Tipi cezaevleri
uygulamasın›n siyasi tutukluların direniﬂi ve kamuoyu
tepkisine ra¤men duymazlıktan gelinerek acımasız biçimde devam ettirildi¤ine”
dikkat çekilerek, insan onuruna karﬂ› yap›lan sald›r›lara
son verilmesi istendi.

Mersin Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i 31 Temmuz’da 1. Ola¤an
Genel Kurulu’nu yaptı.
Murat Türkmen’in açılıﬂ konuﬂmasıyla baﬂlayan genel kurulda, tüzük de¤iﬂikli¤i yapılarak; Temel Haklar Federasyonu’na katılma kararı alındı.
Genel kuruldaki konuﬂmalarda derne¤in kuruluﬂ amacı, bu amaç do¤rultusunda o güne kadar yap›lan çal›ﬂmalar›n de¤erlendirmesine de¤inen konuﬂmac›lar,
Temel Haklar çat›s›
alt›nda daha geniﬂ kesimleri birleﬂtirmek gerekti¤ine de¤indiler.
Konuﬂmalar›n ard›ndan yap›lan
seçimlerde Baﬂkanlık görevine yine
Murat Türkmen getirilirken; yönetim
kurulu üyeliklerine Nazan Aydın, Gülbeyaz Karaer, Melek Güçlü Sancak ve
Cem Tokucu seçildi.

20
7 A¤ustos 2005 / 12

Haklar ve
Özgürlükler
Cephesi (HÖC),
30 Temmuz günü Kocasinan
Mezarl›¤›’nda
düzenledi¤i anma etkinli¤i ile,
1996
Ölüm
Orucu ﬂehitlerini selamlad›.
Yemliha
Kaya’n›n mezar›
baﬂ›nda düzenlenen anmaya
yaklaﬂ›k 200 kiﬂi kat›ld›.
Ye n i b o s n a
Cemevi önünde
toplanan kitle,
12 ölüm orucu
ﬂehidinin foto¤raflar›n›n yerald›¤›
“84’ten
96’ya 2000’e
Feda Destan›m›z Sürüyor”
pankart› açarak
sloganlarla mezarl›¤a yürüdü.
Yürüyüﬂ s›ras›nda marﬂ söyleyen HÖC’lüler,
“Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz,
Ölüm Orucu ﬁehitleri Ölümsüzdür,
Umudu Fedalarla Büyütüyoruz,
Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer
Cephede” sloganlar› att›lar.
Kitle, Yemliha Kaya’n›n mezar›na geldi¤inde, onlar› mezarbaﬂ›nda
sayg› duruﬂu halinde bulunan sancak ekibi karﬂ›lad›. 96 Ölüm Orucu
ﬂehitleri nezdinde devrim ﬂehitleri
için yap›lan sayg› duruﬂunun ard›ndan konuﬂan, ‘96 Ölüm Orucu gazisi Mehmet Güvel, bir gün önce çeﬂitli kurum ve kuruluﬂlar›n kendisine getirdi¤i karanfilleri “as›l sahiplerine” getirdi¤ini belirtip, Yemliha
Kaya’n›n mezar›na b›rakt›. Güvel,
HÖC ad›na yapt›¤› konuﬂmada, 39
y›ld›r vatan topraklar›n›n zulme
karﬂ› halk›n kurtuluﬂ savaﬂ›n›n yükseliﬂine tan›kl›k etti¤ini hat›rlatarak,
“Bu tarihte ülkemiz hapishaneleri
devrimle, karﬂ›-devrimin irade sa-

dönüﬂmüﬂtü. 19
Aral›k 2000’de
sald›r› karﬂ›s›nda Fidan Kalﬂen ‘operasyonu durdurun’
ça¤r›s›yla bedenini ilk ateﬂe
verenlerdendi.
84’te k›v›lc›m,
96’da
ateﬂ
2000’de meﬂale
oluyorduk art›k.
Hapishaneler tarihinde bir
ilke imza at›lm›ﬂt›. Hayata
döndürmenin
bilançosu ise 28
tabut oldu. Tutsaklar F tipi hapishanelere iﬂkenceler alt›nda
sevk edildiler.
Direniﬂ bitmemiﬂti. F tiplerinde direniﬂ
devam ediyordu. Bask›lara,
iﬂkencelere, dayatmalara karﬂ› ölüm orucu devam
ediyor. 120 kahraman›m›z› bu direniﬂte ﬂehit verdik. Devrim kuﬂa¤›n›n
tüm kahramanlar›n› sayg›yla an›yor, onlar›n ayd›nlatt›¤› yolda, onlar›n inançlar› ve kararl›l›klar›yla
devrim yürüyüﬂümüzü sürdürece¤imize söz veriyor, and içiyoruz.”

Devrim kuﬂa¤›n›n
kahramanlar›n› an›yoruz
vaﬂ› alan›na dönüﬂtürüldü. Hapishane direniﬂlerinde miraslar yarat›ld›, yarat›lan miraslara can pahas›na sahip ç›k›ld›” diye konuﬂtu.
‘84 Ölüm Orucu direniﬂinin hapishanelerden yükselen bir savaﬂ
ça¤r›s› oldu¤una dikkat çeken Güvel Apo, Fatih, Haydar ve Hasan’›n
miras›n›n yeni kahramanl›klarla büyüdü¤ünü dile getirdi. ‘96 y›l›nda
tutsaklar›n bu mirasla bir kez daha
ölümü yendikleri, devrim kuﬂa¤›n›n
kahramanlar›na dönüﬂtükleri belirtilen konuﬂmada, “‹nançlar› sosyalizm, sevgileri halk ve vatana ba¤l›l›klar› al›nlar›na kuﬂand›klar› k›z›l
bantlar›yd›. O k›z›l bantlar üzerine
and içtiler. Ölüme yatt›lar, ölümü
yendiler” ifadelerine yer verildi.
Güvel konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü:
“Herkes ölüme yatanlarda yeni
bir ahlak, kurtuluﬂumuzu sa¤layacak yeni kiﬂilikler gördü. ﬁehit düﬂen en kahramanlar›m›z miraslar›n›
2000’lere devrettiler. K›v›lc›m ateﬂe
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‘84’ten günümüze ﬂehitleri anlatan bir destan›n okundu¤u anmada,
Grup Yorum korosu marﬂlar› kitlenin coﬂkulu kat›l›m›yla söyledi.
29 Temmuz akﬂam› ise Gazi Temel Haklar'da bir anma gerçekleﬂtirildi. Çank›r› Hapishanesi'nde 96
Ölüm Orucu'nda yeralan Eyüp Baﬂ,
Murat Acar ile Çanakkale Hapishanesi'nde ölüm orucuna tan›k olan
Yasemin Karada¤’›n konuﬂma yapt›¤› anmaya 100 kiﬂi kat›ld›.
30 Temmuz günü ise, Adana Temel Haklar’da bir anma düzenlendi.
Anmada feda gelene¤i üzerine konuﬂmalar yap›ld›.

e mek

özelleﬂtirmeciler iﬂçi
öfkesine tan›k oldular
Konya'n›n Seydiﬂehir ilçesinde
kurulu bulunan Eti Alüminyum iﬂletmelerinin 305 milyon dolara CEKA’ya peﬂkeﬂ çekilmesinin ard›ndan iﬂçilerin eylemlerinin bitece¤ini
düﬂünenler, 29 Temmuz günü öfkeli iﬂçileri gördüklerinde yan›ld›klar›n› bir kez daha anlad›lar.
Fabrikay› sat›n alan CE-KA yetkililerinin ilçeye geldi¤ini duyan
yüzlerce iﬂçi özelleﬂtirmecileri fabrikaya sokmad›¤› gibi, araçlar›n›
tahrip etti ve özelleﬂtirmeciler canlar›n› zor kurtard›lar.

iﬂçilerin öfkesi
sermayeyi korkuttu
CE-KA yetkilisi 8 kiﬂi 29 Temmuz günü fabrikay› teslim almak
için ilçeye geldiler. Haberi duyan
yaklaﬂ›k 300 iﬂçi hemen fabrika
önünde topland›. Özelleﬂtirme karﬂ›t› sloganlar atan iﬂçiler, CE-KA’ya
ait olan bir cip ve 3 otomobili kullan›lamaz hale getirdiler. Ard›ndan
CE-KA yetkililerinin bulundu¤u
fabrika misafirhanesine yönelen iﬂçiler, "Seydiﬂehir CE-KA'ya Mezar Olacak" slogan›n› att›lar. Polis
iﬂçilerin içeri girmelerini engellerken, iﬂçiler sosyal tesislerin bahçe
giriﬂ kap›s›n› k›rd›lar ve misafirhaneyi taﬂ ya¤muruna tuttular. ‹çeriye
giremeyen iﬂçiler, CE-KA'ya ait
dört arac› ve fabrika müdürünün
arac›n› ters çevirerek tahrip ettiler.
“CE-KA yöneticilerini bize
teslim edin” diye hayk›ran iﬂçiler
genel müdürlük lojmanlar›n› da taﬂlarken, Konya, Beyﬂehir, Yal›hüyük, Ah›rl› ve Bozk›r ilçelerinden
polis ve jandarma takviyesi yap›ld›.
Saatlerce süren protestoda, halk›n
da kat›l›m›yla binlerce kiﬂi özelleﬂtirme karﬂ›t› sloganlar atarken, polis
ve jandarma güçleri biber gazlar›,
coplarla kitleye sald›rd›. Ancak buna ra¤men iﬂçiler da¤›lmad›lar. Bu-

nun üzerine
özelleﬂtirmenin bekçileri
havaya ateﬂ
açarak ilçeyi
savaﬂ alan›na çevirdi.
CE-KA
yetkilileri 5
saat boyunca misafirhanede hapsolurken, ancak sabaha karﬂ› 03.00 s›ralar›nda polis korumas›nda ilçeyi
terk edebildiler. Yaﬂanan arbede s›ras›nda 10’dan fazla polis yaraland›. Yetkililerin kentten ayr›lmas›
üzerine, say›lar› 3 bini bulan kitle
eyleme son verdi.

“Provokatörler” yalan›na
sendikadan cevap
Çelik-‹ﬂ Sendikas› Seydiﬂehir
ﬁube Baﬂkan› Muharrem O¤uz, ilçe
halk›n›n ve iﬂçilerin öfkesinin, özelleﬂtirmecilerin huzur içinde olamayacaklar›n› gösterdi¤ini dile getirirken, “eylemlerimiz sürecek” diye
konuﬂtu. Muharrem O¤uz, yapt›¤›
aç›klamada, olaylar›n sorumlusunun iﬂçiler de¤il ﬂirket yetkilileri oldu¤unu belirtirken, as›l olarak, ilçeye gelerek iﬂçileri ve halk› tahrik
edenin onlar oldu¤unu dile getirdi.
Emekçilerin her direniﬂinde oldu¤u
gibi, sermaye ve iktidar “provokatörler” demagojisine baﬂvurdu ve
direnen herkesi düﬂman gördü¤ünü
bir kez daha ortaya koydular.
Eti Alüminyum yönetiminin iﬂçilere da¤›tt›¤› yaz›da “tahriklere
kap›lmamalar› gerekti¤i” ifadelerine at›f yapan O¤uz, “baz›lar›n›n iddia etti¤i gibi, d›ﬂardan gelen radikal bir grup ya da provokatör yok.
Eylemleri yapan, iﬂçi ve yak›nlar›d›r. Biz iﬂyerimize sahip ç›kaca¤›z.
‹ﬂyerini terk etmemeye kadar, farkl› ﬂekillerde eylemlerimiz sürecek”
diye konuﬂtu.
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Baﬂta, Mersin’de
direnen Liman iﬂçileri olmak üzere,
özelleﬂtirmeye karﬂ› mücadele eden
sendikalar, Seydiﬂehir iﬂçilerine biber gazlar› ve coplarla sald›r›y› k›narken, iﬂçilerin direniﬂlerine destek verdiklerini dile getirdiler ve
özelleﬂtirmeye karﬂ› birlikte mücadelenin önemine vurgu yapt›lar.

Seydiﬂehir iﬂgal alt›nda
‹ﬂçi s›n›f›n›n öfkesinin patlad›¤›
Seydiﬂehir Eti Alüminyum, özelleﬂtirmecilere karﬂ› direniﬂin nas›l olmas› gerekti¤inin bir örne¤ini sunarken, iﬂletmede örgütlü Çelik-‹ﬂ
Seydiﬂehir ﬁubesi’nin, “pazartesi
gününden iﬂyerini iﬂgal eylemi baﬂlatabileceklerini” aç›klamas›n›n ard›ndan, ilçe tam bir polis ve jandarma iﬂgaline u¤rad›.
Polis ve jandarma birlikleri; Eti
Alüminyum Genel Müdürlük binas›, AKP ‹lçe Baﬂkanl›¤› ve AKP
Konya Milletvekili Harun Tüfekçi’nin evi baﬂta olmak üzere, ilçedeki birçok yeri, emekçilerin öfkesinden korumak için ablukaya ald› ve
y›¤›nak yaparak iﬂçilere gözda¤›
vermeye çal›ﬂt›.
‹ﬂçiler iﬂgalin baﬂlamas›n› kararl› bir ﬂekilde beklerken, sendika yetkililerinin ise genel merkezleri ile
görüﬂmek için Ankara’ya gittikleri
ö¤renildi.

‹ﬂten atma dayatmas›
Çelik-‹ﬂ Sendikas›, direniﬂin nas›l sürece¤ini belirlemeye çal›ﬂ›rken, s›rt›n› AKP hükümetine dayayan ve Tayyip Erdo¤an’a yak›nl›¤›

ile bilinen CE-KA ﬂirketi yetkilileri,
direniﬂi görmezden gelme, hiçbir
ﬂey olmam›ﬂ gibi davranma politikas› izliyor ve iﬂçi k›y›m›na haz›rlan›yor. Bir yandan iﬂçilere “ﬂimdi
birlikte çal›ﬂma zaman›” bildirileri
da¤›tan CE-KA, öte yandan da¤›tt›¤› dört seçenekli formla, iﬂçileri tasfiyeye zemin haz›rl›yor.
Dört seçene¤in dördünün de iﬂten at›lmaya ç›kt›¤› forumlar iﬂçilerin öfkesini daha da art›r›yor. Bu
dört seçenekten birincisi patronun

da tercihi olan, iﬂçinin kendi ç›k›ﬂ›n› kendisinin istemesi. ‹kincisi ise,
iﬂçinin ç›k›ﬂ›n› kendi iste¤iyle ald›ktan sonra, CE-KA’n›n istedi¤i
koﬂullarda yeniden çal›ﬂmak için
baﬂvurmas›. Üçüncü sözde seçenek,
emeklilik talebi. Son seçenek ise,
emeklili¤i gelen iﬂçilerin emekliliklerini istedikten sonra (patronun istedi¤i koﬂullarda) yeniden çal›ﬂmaya baﬂvurmas›.
Görüldü¤ü gibi, tümü iﬂçilere
özelleﬂtirmenin do¤rudan sonucu

olan iﬂten ç›karma ya da daha az ücret ve sosyal haklarla çal›ﬂmay› dayat›yor ve “iﬂçilerin haklar›n›n korunaca¤›” sözünün bir yalandan, öfkeyi yat›ﬂt›rma amaçl› bir taktikten
baﬂka hiçbir anlam› olmad›¤›n› kan›tl›yor.
Fabrikada memur statüsünde çal›ﬂanlar için öngörülen de farkl› de¤il. Onlar için patronlar›n yapt›¤›
plan da, “havuz” aktard›ktan sonra,
daha düﬂük ücretle geri iﬂe alma
ﬂeklinde.

Liman’da direniﬂ sürüyor
‹ﬂyerini terk etmeme eyleminde
üç haftay› geride b›rakan Mersin
Liman iﬂçileri, direniﬂte kararl›.
Özelleﬂtirme hedefindeki tüm fabrikalarda çal›ﬂan iﬂçiler baﬂta olmak üzere, tüm emekçilere ça¤r›lar
yapan iﬂçiler, birlikte direniﬂle
özelleﬂtirmenin püskürtülebilece¤ine dikkat çekiyorlar. Bu arada sendika ve DKÖ’ler de ziyaretlerle iﬂçilere desteklerini sürdürürken, Ankara Sendika ﬁubeleri Platformu iﬂçilere destek için eylem yapt›.
1 A¤ustos günü Güvenpark’ta
toplanan platform üyeleri, genel
grev ça¤r›s›nda bulundular.

‘Genel Grev ﬁartlar› Haz›r’
“Zafer Direnen Emekçinin Ola-

cak”, “Genel Grev Genel Direniﬂ”
sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde,
platform ad›na konuﬂan Petrol-‹ﬂ
Ankara ﬁube Baﬂkan› Mustafa Özgen, TELEKOM'dan ET‹ Alüminyum’a özelleﬂtirme talan›ndan örnekler verdi. Maliye Bakan› Kemal
Unak›tan’›n "kar eden, etmeyen her
yeri sataca¤›z. Paray› veren düdü¤ü çalar" sözlerini hat›rlatarak istifaya ça¤›ran Özgen, tüm iﬂçilerin
sahaya inme zaman›n›n geldi¤ini,
sendikalar›n özelleﬂtirme sald›r›lar›na karﬂ› 'seferberlik' ilan etmeleri
gerekti¤ini dile getirdi.
Özellikle Türk-‹ﬂ’e seslenen ve
tüm sendika yönetimlerinin toplanarak ortak mücadele karar› almas›
ça¤r›s›nda bulunan Özgen, ﬂartlar›n
genel grev için fazlas›yla haz›r ol-

du¤unu belirterek, “ﬂimdi genel
grev yapmazsak ne zaman yapaca¤›z” diye sordu.
Eylemde, Liman-‹ﬂ Sendikas›
Genel Mali Sekreteri Önder Avc›
da bir konuﬂma yaparak, Türk-‹ﬂ
yönetimini göreve ça¤›rd› ve “görevinizi yapmayacaksan›z, bize b›rak›n. Biz gerekeni yapar›z” dedi.
Eylemde, Seydiﬂehir iﬂçisinin
direniﬂi de selamland›.

KOM Halk›nd›r Sat›lamaz” pankart› açan ve
“TELEKOM'u Satt›rmayaca¤›z, Özelleﬂtirmelere Hay›r"
yaz›l› önlükler giyen DKÖ temsilcilerinden oluﬂan yaklaﬂ›k 40 kiﬂilik grup, Galatasaray Postanesi önünde bir
aç›klama yapt›. Ard›ndan Sezer’e mektup gönderen
emekçiler, “Direne Direne Kazanaca¤›z” slogan› att›lar.

TELEKOM iﬂçisi pes etmiyor
TELEKOM sat›ld›, ancak sendikalar›n özelleﬂtirmeye, taﬂeronlaﬂt›rmaya karﬂ› mücadelesi sürüyor.
29 Temmuz günü, KESK'e ba¤l› Haber-Sen üyeleri,
Ankara’da K›z›lay Postanesi önünde toplanarak, TELEKOM'un sat›ﬂ›n›n Cumhurbaﬂkan› Sezer taraf›ndan onaylanmamas› için faks gönderdiler. “TELEKOM’u Satt›rmayaca¤›z, Tayyip Satma Satt›kça S›ra Sana Gelecek ve
Küçük Tayyip” dövizlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde, HaberSen Genel Baﬂkan› Esin Yelekçi de bir konuﬂma yapt›.
Ayn› gün ‹stanbul’da da Elektirik Mühendisleri Odas›, Haber-‹ﬂ, Haber-Sen, Türk Haber-Sen, Birlik HaberSen ‹stanbul ﬂubeleri taraf›ndan, Harbiye'deki EMO
önünden Taksim Galatasaray Lisesi önüne kadar bildiri
da¤›t›m› ile birlikte süren bir yürüyüﬂ yap›ld›. “TELE-

Sezer de¤il, emekçiler püskürtür
Sendikalar ad›na yap›lan aç›klamada, Sezer’in “önceki kararlar›nda kamuoyu vicdan›n› gözetti¤ine” at›f yap›larak, TELEKOM sat›ﬂ›nda da ayn›s›n› yapmas› isteniyordu. Özelleﬂtirmeye karﬂ› mücadeleyi Sezer’in vetosuna ba¤lamay› bir yana b›raksak dahi, Sezer’in sermayenin ç›karlar› sözkonusu oldu¤unda elinin hiç titremedi¤inin onlarca örne¤i mevcut. Sendikalar ﬂuna karar vermeli: Özelleﬂtirmeye karﬂ› protestolar m› yap›lacak yoksa
direniﬂ mi örgütlenecek?
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■Coca Cola direniﬂi

Örgütsüz iﬂçi istiyorlar
Türkiye Deri-‹ﬂ Sendikas› Genel
Baﬂkan› Yener Kaya, 29 Temmuz
günü yapt›¤› aç›klamada, örgütlenen deri iﬂçilerinin üzerindeki bask›lar›n artarak devam etti¤ini belirterek, patronlar›n ''ya sendikadan
istifa edersiniz ya da iﬂten ç›kar›l›rs›n›z'' diye bask› kurdu¤unu söyledi. Çorlu'da 52, Gönen'de 60 iﬂçinin sendikalaﬂt›klar› için iﬂlerinden
at›ld›¤›n› dile getiren Kaya, “Bal›kesir Gönen'deki sanayi bölgesinde
iﬂçilerin yüzde 90'›n›n sendikalaﬂt›¤›n›” hat›rlatt›ktan sonra, “‹ﬂverenler, iﬂçilerin sendikalaﬂmaya gitmesi halinde iﬂyerlerini kapatacaklar›n› belirterek örgütlü yap›y› da¤›tmak istiyorlar'' diye konuﬂtu.

Örgütsüzleﬂtirme sald›r›s›
Anayasal bir hak olan sendikalaﬂma hakk›, özellikle son on y›lda
fiili olarak engelleniyor. Patronlar›n
sendikalaﬂan iﬂçileri iﬂten atmas›
karﬂ›s›nda siyasi iktidarlar desteklerini eksik etmiyorlar ve kendi yasalar›na de¤il, sermayenin ç›karlar›na
sahip ç›k›yorlar. Son süreçte yaﬂanan birçok direniﬂin oda¤›nda, sendikalaﬂt›klar› için iﬂten at›lan iﬂçilerin oluﬂu, sald›r›n›n boyutunu da
göstermektedir. Tekstilden metal
sektörüne, belediyelerden orta boy
iﬂletmelere kadar yayg›n bir alanda
süren sendikas›zlaﬂt›rma sald›r›s›,
sendikalar›n üye oranlar›ndaki büyük düﬂüﬂle de kendini göstermektedir. Bugün 20 milyon çal›ﬂandan
sadece 2 milyonu sendikal örgütlenmeye dahildir.
Örgütsüzleﬂtirme sald›r›s› sadece ülkemize özgü olmay›p, tüm
dünyada emekçilere yönelik sald›r›lar›n oda¤›na oturmuﬂ durumda. Avrupa’dan Amerika’ya; küreselleﬂmeye paralel olarak örgütsüzleﬂtir-

me süreci yaﬂan›yor. Örne¤in, “bugün (ABD) iﬂçi s›n›f› ezici oranda
örgütsüz (% 91), büyük bir ço¤unluk düﬂük ücretli hizmet sektöründe
istihdam ediliyor ve yar›s›ndan fazlas› yetersiz sa¤l›k ve emeklilik, iﬂ
güvenli¤i koﬂullar›nda çal›ﬂ›yor.”
(James Petras, Çev: Sendika.org)
Avrupa ve Amerika’da daha
yayg›n olarak, fabrikalar›n ucuz
emek cenneti olan ülkelere taﬂ›nmas› ile ortaya ç›kan iﬂten atmalar ve
örgütsüzleﬂtirme, iﬂbirlikçi sar› sendikalar›n ortakl›¤›nda sürmektedir.
Ony›llard›r patronlarla, düzen partileriyle iﬂbirli¤i içindeki bu sendikal
çizgi, kendi tabanlar›n› da eriten bu
sald›r›ya direnme gibi bir programa
asla sahip de¤il. Bu nedenle, bugünlerde ABD’de yaﬂand›¤› gibi, sendikalarda da büyük çatlamalara evrilen süreci de kaç›n›lmaz olarak beraberinde getiriyor.
Bu sendikal anlay›ﬂ›n etkisinde
olan ve Türk-‹ﬂ örne¤indeki gibi,
onlar taraf›ndan e¤itilen ülkemizdeki sendikalar›n önünde de, sald›r›ya
karﬂ› direniﬂ gibi bir program bulunmamaktad›r. Bu nedenle, iﬂçi direniﬂlerinin k›r›lmas›nda, radikal direniﬂler örgütlenmemesinde ve nihai olarak sald›r›n›n püskürtülememesinde en baﬂta sorumluluk bu
sendikal anlay›ﬂ›n omuzlar›ndad›r.
Özelleﬂtirmeler, iﬂten atmalar ve
örgütsüzleﬂtirme, bir bütündür ve
her alanda örgütsüzleﬂtirmeyi, tekellerin mutlak hakimiyetini dayatan küreselleﬂtirme sürecinin ürünüdür. Bu gerçek görülmedi¤inde, tek
tek direniﬂlerle sald›r› püskürtülemez. Bunun yolu ise, öncelikli olarak sendikalar›n küreselleﬂmenin
ideolojik etkisinden ç›kmas›ndan,
s›n›f eksenli sendikal anlay›ﬂ› benimsemesinden geçmektedir.
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Nakliyat-‹ﬂ Sendikas›’na üye olduklar› için iﬂten ç›kart›lan Coca
Cola iﬂçileri, 30 Temmuz günü
Bak›rköy Özgürlük Meydan›'nda
eylem yapt›. Eylemde konuﬂan
Nakliyat-‹ﬂ yöneticisi Recep Vurmuﬂ, “ABD'nin simgesi olan Coca
Cola’n›n iﬂçilerimizi tekrar iﬂe almas›n› istiyoruz, aksi halde eylemlerimizi sürdürece¤iz” dedi. ‹ﬂçiler, Dudullu’daki deponun iﬂgaline
polisin vahﬂi müdahalesi hakk›nda
da 2 A¤ustos’ta suç duyurusunda
bulunurken, Yenibosna’da kurduklar› direniﬂ çad›r› 3 A¤ustos’ta
polis sald›r›s›na u¤rad›. Meﬂru direnme haklar› yokedilmek istenen
iﬂçiler, onurlu mücadelelerini sürdüreceklerini aç›klad›lar.

■iﬂçi k›y›m›na protesto
650 iﬂçiden 6 ay içinde 100’ünün
at›ld›¤›, Ordu Çamsan A¤aç Sanayi’de iﬂçiler, 29 Temmuz günü
fabrika önünde protesto eylemi
yapt›lar.

■Elmada¤ Çaykur’da eylem
Elmada¤ Çaykur Pakatleme Fabrikas›’ndan makinelerin Rize'ya götürülmesine karﬂ› ç›kan iﬂçiler, 30
Temmuz’da fabrika önünde eylem
yapt›. Makine sökümünün fabrikan›n tasfiye edilmesi anlam›na
geldi¤ini belirten iﬂçiler, ‘Direne
Direne Kazanaca¤›z’ slogan›yla
yürüdü. “Krall›k De¤il, Adalet ‹stiyoruz” dövizleri taﬂ›yan iﬂçiler
Ankara milletvekillerine de tepki
gösterdiler.
‹ﬂçiler ad›na konuﬂan Hulusi Çalkaya, daha önce de bu tür manevralar yap›ld›¤›n› hat›rlat›rken, eyleme destek veren Ankara Sendika
ﬁubeleri Platformu ad›na Petrol-‹ﬂ
Ankara ﬁube Baﬂkan› Mustafa
Özgen, özelleﬂtirme politikas›na
karﬂ› birleﬂme ça¤r›s› yapt›. Hükümetin IMF'ye verdi¤i sözleri tuttu¤unu belirten Özgen, iﬂçilerden 24
saat nöbet tutmalar›n› ve makinelerinin sökülüp götürülmesine izin
vermemelerini istedi.

e mek

Girgin grevi 3. ay›nda
D‹SK'e ba¤l› Birleﬂik Metal-‹ﬂ Sendikas›'na üye iﬂçilerin Girgin Makine ‹malat
Montaj Fabrikas›'nda baﬂlatt›klar› grev 3.
ay›n› bitirdi. ‹zmir Çi¤li Organize Sanayi
Bölgesi'nde bulunan fabrikada görüﬂmelerin
uzlaﬂmazl›kla sonuçlanmas›n›n ard›ndan 118
iﬂçi greve ç›km›ﬂt›.
Greve iliﬂkin bilgi veren Birleﬂik Metal-‹ﬂ
‹zmir ﬁube Baﬂkan› Ali Çeltek, iﬂçilerin çal›ﬂma koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesini istedi¤ini,
greve gidilmesinin en önemli nedenlerinden birinin ise ücret düﬂüklü¤ü oldu¤unu dile getirdi. ‹ﬂçilerin, asgari ücretle yaﬂamalar›n›n zor oldu¤unu ve
sosyal haklar›n iyleﬂtirilmesini istediklerini belirten Çeltek, “iﬂçiler ikramiyelerinin art›r›lmas›n› istiyor. Ayr›ca bayram izinlerinin de ücretlendirilmesiyle birlikte yakacak paras›n›n da verilmesini istiyor. ‹ﬂverenin iﬂçilerin taleplerine verdi¤i cevap ise 'hiçbir ﬂey veremem' olurken, anlaﬂmaya da yanaﬂm›yor. ‹ﬂçileri açl›kla terbiye edece¤ini söyleyebiliyor” diye konuﬂtu.
Fabrikada kanuna ayk›r› üretim yap›lmamas› yani grev k›r›c›l›¤› konusunda mahkemeye yapt›klar› baﬂvuruya, Karﬂ›yaka 1. ‹ﬂ Mahkemesi'nin
‘konuyla ilgili yetkili de¤ilim’ cevab›n›n hukuksuzluk oldu¤unu belirten
Çeltek, bu durumun patronun iﬂine geldi¤ini ve grev sürecinin uzamas›na
neden oldu¤unu söyledi. Emekçilere karﬂ› tüm iﬂverenlerin ortak hareket etti¤ini belirten Çeltek, “sendika çal›ﬂmalar›nda yer alan iﬂçiler, iﬂverenler
taraf›ndan kara listeye al›n›yor. ‹ﬂçileri iﬂten atarak isimlerini bütün fabrikalara faksl›yorlar. Bununla iﬂçilerin ‹zmir'de hiçbir yerde çal›ﬂmamas›
sa¤lan›yor” dedi ve sendikalar demokratik kitle örgütlerini greve destek
vermeye ça¤›rd›.
Direniﬂteki iﬂçilerden Mustafa Aygören ise a¤›r ﬂartlarda çal›ﬂan iﬂçilerin
asgari ücrete mahkum edilmesini, “asgari ücret ülkemizin içinde bulundu¤u
ekonomik krizin göstergesidir” ﬂeklinde de¤erlendirdi.

Tar›m Orkam-Sen
üyelerine bask›lar
KESK'e ba¤l› Tar›m OrkamSen, sendikalar›na üye emekçiler
üzerindeki bask›lar› protesto etti.
Genel Baﬂkan Sezai Kaya, 1 A¤ustos günü yapt›¤› aç›klamada, Antalya Çevre ve Orman ‹l Müdürü Mine Kara'n›n “Tar›m Orkam-Sen'i ve
KESK'i bu alanda bitirmemiz gerekiyor” sözlerine dikkat çekerek,
üyelerinin istifaya zorlad›¤›n› ve
sürgün edildi¤ini dile getirdi.
Kaya, üyelerine emekli olmalar› için bask› yap›ld›¤›n› belirtirken,
“uygulamalar birçok iﬂyerinde
toplu tayinlerle gündeme geliyor.
Kimi iﬂyerlerinde özellikle Tar›m

Orkam-Sen üyesi veya temsilcilerini hedef alan sürgünler yaﬂan›yor” dedi. Orman Genel Müdürlü¤ü bünyesinde de, bizzat Orman
Genel Müdürü’nün sendika üyeleri
üzerinde “tam anlam› ile terör estirmeye baﬂlad›¤›na” dikkat çeken
Kaya, sendika de¤iﬂtirme yönündeki bask›lara da de¤indi.
Antalya ﬁube Yöneticisi Nurhan Dalk›l›nç'›n sürgün edilmek istenmesi, ﬂube yöneticilerinden Halit Durmuﬂ'un sürgün edilmesi örnekleri verilen aç›klamada, “kurum
yöneticilerinin amaçlar›n› ve keyfi
uygulamalar›n› kursa¤›nda b›rakaca¤›m›z› ilan ediyoruz” denildi.
Tar›m Orkam-Sen üyeleri, 2
A¤ustos günü de konuya iliﬂkin suç
duyurusunda bulundu.
25
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■Direniﬂi sürdürece¤iz
Diyarbak›r’da kurulu bulunan Aky›l Tekstil Fabrikas› iﬂçileri, 6 ayl›k ücretleri ile 30 günlük fazla
mesai alacaklar›n›n ödenmemesi
üzerine 29 Temmuz günü iﬂb›rakt›lar. Üç vardiya halinde 700 iﬂçinin çal›ﬂt›¤› fabrikada, 07.0015.00 vardiyas›nda çal›ﬂan 250 iﬂçi taraf›ndan gerçekleﬂtirilen eyleme, Aky›l Tekstil’e ba¤l› olarak
çal›ﬂan Zedan Tekstil iﬂçileri de iﬂ
durdurarak kat›ld›lar. Zorunlu olarak fazla mesaiye b›rak›ld›klar›n›
dile getiren iﬂçiler, kalmak istemediklerinde üç günlük yevmiyelerinin kesilerek cezaland›r›ld›¤›n› dile getirdiler. Geçinecek durumlar›
kalmad›¤›na dikkat çeken iﬂçiler,
“hakk›m›z› alana kadar direniﬂi
sürdürece¤iz” dediler.

■Serna/Seral iﬂçisi haklar›
için direniﬂte
Teksif Bak›rköy ﬁubesi’nde örgütlenen Serna/Seral çal›ﬂan› tekstil
iﬂçileri 27 Temmuz günü yapt›klar› aç›klama ile, daha iyi bir ücret
ve çal›ﬂma koﬂullar› için greve gittiklerini duyurdular. Patronun iﬂçileri topluca iﬂten uzaklaﬂt›rma ve
lokavt karar› ald›¤› belirtilen aç›klamada, “iﬂçiler olarak biz de direnmekte, haklar›m›z› almakta kararl›y›z” denildi.
“Bizler bugüne kadar ola¤anüstü
koﬂullarda çal›ﬂt›k. Hafta içi 5
gün, üç saat fazla mesaiyle, hafta
sonu da ç›k›ﬂ saatimiz belli olmaks›z›n, gerekti¤inde gece evimize
gitmeyip masalar›n üzerinde biriki saat uyuyup ertesi gün yine ayn› tempo ile çal›ﬂarak üretimi gerçekleﬂtirdik. Fakat bunun karﬂ›l›¤›n› hiçbir zaman alamad›k ve asgari ücret al›yoruz. A¤ustos
2004’ten önceki 18 ay boyunca da
s›f›r zamla çal›ﬂt›k” diyen iﬂçiler,
istediklerinin, 470 YTL iyileﬂtirme ve yüzde 30 zam oldu¤unu belirttiler.
‹ﬂçiler, haklar›n› geri almak için
kurduklar› direniﬂ çad›r›nda mücadelelerini sürdürüyorlar.

Hiroﬂima’y› yakan politika
bugün hala yürürlükte

Hiroﬂima ve Nagazaki
6 A¤ustos 1945
Önce büyük ve gözleri
kör eden bir ›ﬂ›k...
Sonra ani ve inan›lmaz bir gürültü. Eﬂyalar›, insan derisini
tutuﬂturan yak›p kavuran bir s›cakl›k,
kül olan insanlar...
Yap›lar› yerlebir eden
sesten h›zl› seyreden
bir ﬂok dalgas›yla
a¤açlar› söken, insanlar› uçuran bir kas›rga... Ve... Evleri,
a¤açlar› yutan dev
bir ölüm mantar›...
Ard›ndan koca bir ﬂehire çöken u¤ursuz
bir ölüm sessizli¤i...
Halklara karﬂ› her türlü
silah› kullanan emperyalizmin vahﬂeti
sürüyor

Hiroﬂima ve Nagazaki üzerinde
ölümün mantarlaﬂt›¤› günden bu
yana tam 60 y›l geçti. Hala bu iki
kentte kaç insan›n hayat›n› söndürdü emperyalistler, bilinmiyor.
Radyoaktif etkileri ile birlikte,
sonraki beﬂ y›l içinde Hiroﬂima'da
200-250 bine, Nagazaki'de ise 150
bine ulaﬂt›¤› tahmin edilmekte. Ve
bugün bile atom bombas›n›n radyoaktif etkileri sürmekte. Sakat
do¤an çocuklar, tar›m›n yap›lamad›¤› topraklar ve o topraklarda
durmadan kendini üreten ölüm..

Tüm Dünyaya Gözda¤›
Peki Amerikan emperyalizmi,
6 A¤ustos’ta Hiroﬂima’ya, 9 A¤ustos’ta Nagazaki’ye neden ölüm
ya¤d›rm›ﬂt›? Tüm mesele “savaﬂ›n
son erdirilmesi” miydi?
Hiroﬂima, “savaﬂta yaﬂanabilecek bir durum”un ötesinde bir
anlam taﬂ›maktad›r. Gerçekte Japon emperyalizmini teslim alman›n ötesinde sonuçlar hesap edilmiﬂtir.
Her ﬂeyden önce, 2. Paylaﬂ›m
Savaﬂ›’n›n son günleridir. Savaﬂ,
May›s’ta Hitler’in ve ‹talya’n›n
teslim olmas›yla asl›nda fiilen sona ermiﬂ, Japon emperyalizmi de
teslim olma haz›rl›klar› yap›yordu.
Yani politik ve askeri olarak böyle
bir vahﬂetin “savaﬂ› sona erdirme”
amac›yla aç›klanmas› mümkün
de¤ildir. Peki o zaman neden? Bu
sorunun cevab› emperyalist politikalarla do¤rudan ilgilidir.
Her ﬂey ABD emperyalizminin dünya üzerindeki egemenli¤ini garantiye alma plan›n›n bir
parças›yd›. ABD, savaﬂ sonras›
oluﬂacak yeni dünya dengelerinde
güç ve söz sahibi olma hesab› yapmaktad›r. Sadece sosyalist sisteme
karﬂ› güç olma de¤il, ayn› zamanda kapitalist kamp içinde de lider26
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lik sözkonusudur. Askeri güç, savaﬂtan y›k›m görmeden ç›kan ekonomisine destek olacak vazgeçilmezdir ve elbette o güne kadar görülmedik ölümcül bir silah teknolojisine sahip olmak, bu gücü “yenilmez” k›lacak, di¤er emperyalist
ülkelere gözda¤› olacakt›r.
‹kincisi; 2. Paylaﬂ›m Savaﬂ›
sonras› çok daha büyük bir güç
durumuna gelece¤i görülen Sosyalist ülkelere, özellikle de Sovyetler
Birli¤i’ne gözda¤› verilmesi, kapitalist sistemin gelece¤i aç›s›ndan
çok daha önemlidir. Bu konuda
tüm emperyalist kamp hemfikirdi;
kendilerini de Nazi faﬂizminden
kurtaran sosyalizmin geliﬂmesini
önleyecek her konuda ABD ile
yanyanayd›lar. Art›k faﬂizm yenilmiﬂ, as›l çeliﬂki yeniden ön plana
ç›km›ﬂt›. ‹ngiliz Baﬂbakan› Churchill, “atom bombas›n› yaratan
e¤er serbest giriﬂimci ABD olmasayd› da komünist Rusya olsayd›
acaba bu akﬂam ne olurdu” sözleriyle tam da bunu kastediyordu. O
“serbest giriﬂimci” sistem ise varoldu¤u günden bu yana dünyay›
kana bulamaya devam ediyordu.
Buna ba¤l› olarak bir baﬂka etken de, Japon iﬂgalini, Sovyetler’i
iﬂin içine katmadan gerçekleﬂtirmekti. Çünkü, Yalta’da üzerinde
anlaﬂmaya var›lm›ﬂ, Sovyetler, 8
A¤ustos’ta yeni Asya Cephesi’ni
açacakt›. Nitekim, ABD Sovyetler
görüﬂmelerinde, ABD Temsilcisi
Truman’›n tavr›ndaki de¤iﬂim ve
küstahlaﬂma, atom bombas› yap›m›n› baﬂarm›ﬂ olman›n verdi¤i bir
böbürlenmeydi. Ki, bu durum,
SSCB Temsilcisi Andrei Gromyko’nun an›lar›nda, “Amerika'n›n
elindeki bu silahla belli ki Truman,
Sovyetler Birli¤i'ne dayatmada
bulunabilece¤ini düﬂünmüﬂtü" denilerek aç›kça belirtilmektedir.
Bu büyük ölümcül gücün do¤-

rudan insanlar üzerinde “denenerek” gösterilmesi ise elbette çok
daha etkili olacakt›r. Savaﬂ bunun
için iyi bir ortam sa¤l›yordu. Japonya teslim olmadan, (ki teslim
olma kanallar› aramas›na karﬂ›n
ABD bilinçli bir ﬂekilde buna yanaﬂm›yordu) “deneme” yap›lmal›yd›. Y›llarca çal›ﬂ›lm›ﬂ, savaﬂ y›llar›nda h›z verilmiﬂ, bilimadamlar›, generaller, atom bombas› için
gerekli mali deste¤i sa¤layacak
bankerler her ﬂey seferber edilmiﬂti. Bombalar›n imal edildi¤i Manthan Projesi'nin en yetkili a¤z› General Grovs, "savaﬂ bitti. ﬁunlardan bir iki tane atsak Japonya'n›n
iﬂi tamamd›r" sözleriyle bu amac›
aç›k bir ﬂekilde ifade ediyordu.
"Bomba için uygun hedef seçimi çal›ﬂmalar› bu s›rada baﬂlad›.
Var›lan kararlar aras›nda, bomban›n etkilerinin sonradan iyice anlaﬂ›labilmesi için at›laca¤› kentin
daha önceki bombard›manlarla
tahrip edilmemiﬂ olmas› gerekti¤i
de vard›. Bu nedenle dört Japon
kenti seçildi, bu kentlerin bombalanmas› yasakland›.” (Hep Aran›zda Olaca¤›m, Syf: 122-123)
O dört kent atomun y›k›c›l›¤›
için haz›rlanm›ﬂt›. -‹kisi yetti!Emperyalistlerin kar h›rs› için ne
denli gözü dönmüﬂçesine bir vahﬂete imza atabileceklerinin örne¤i
böyle haz›rlan›yordu. Bilimadamlar› böyle bir kullan›m› engellemek için defalarca Truman'a mektup yazm›ﬂ, imza toplam›ﬂlard›
ama bir sonuca ulaﬂamam›ﬂlard›.
Bombalar›n denenmesi için oluﬂturulan ‘12'ler Komitesi’ mutlaka
ﬂehirler üzerinde denenmesini istiyordu. Komitenin 3 maddelik kararlar›ndan biri, “Japonya'ya en
k›sa zamanda at›lmal›” diye savaﬂ
bitmeden “deneme” yap›lmas›n›
isterken, bir baﬂka maddede ise,
“bomba niteli¤i konusunda önceden hiçbir uyar›da bulunulmadan
at›lmal›d›r” denilerek, Japon halk›n›n yaﬂayacaklar› vahﬂete tedbir
almalar›n›n da önüne geçiliyordu.
ABD emperyalizminin dünya hakimiyeti, sermayeye yeni pazar
alanlar› yaratma hesab›yla yüzbin-

lerce insan yak›p kül edildi.
“Savaﬂ› bitirme” gibi kutsal bir
amaçla örtülmek isteniyordu katliam ama emperyalizm suçlu oldu¤unu çok iyi biliyordu.
II. Dünya Savaﬂ›’n›n sonunda
kurulan Uzak Do¤u için Uluslararas› Askeri Mahkeme’de, eski Japonya Baﬂbakan› Hideki Tojo'nun
avukatlar›, Tojo'nun suçlar›n›n neden Hiroﬂima ve Nagazaki üzerine
atom bombas› atmaktan daha kötü
say›ld›¤›n› sordu¤unda da bu haleti ruhiye devreye girmiﬂti. O anda
iddia makam› Japonca tercümeyi
kesmiﬂ ve bu ifadenin resmi duruﬂma tutanaklar›ndan ve bas›ndan ç›kar›lmas›n› emretmiﬂti.
Ama vahﬂet, tarihin tutanaklar›ndan ç›kar›lamazd›.

Hiroﬂima ve “Terör”
Emperyalistler, “terör”ün tan›m›nda sürekli olarak “halk› korku
ve dehﬂete düﬂürme” amac›ndan
sözederler.
Atom bombalar›, Japon halk›
ve hükümeti ile tüm dünya üzerinde tam da böyle bir etki yaratmas›
için kullan›lm›ﬂt›r. Yani, klasik savaﬂ stratejisinin “düﬂman›n iradesini k›rma” üzerine kurulu askeri
zafer tan›m›yla, ABD’nin mümkün
oldu¤u kadar büyük ﬂiddet kullanma politikas› eﬂde¤er hale getirilmiﬂtir. Japonya korku ve panik
içinde b›rak›larak teslimiyete, boyun e¤meye ve ABD iradesini kabule zorlanm›ﬂt›r. Terör dedikleri
bundan baﬂka ne olabilir ki!
Bu politika, Amerikan emperyalizminin o günden bu yana uygulamay› sürdürdü¤ü bir politika
haline gelmiﬂtir. Devlet terörü tüm
dünya halklar›na ya do¤rudan yönelmiﬂ ya da gözda¤› olarak beyinlerine iletilmiﬂtir.
Hiroﬂima dehﬂetini herkese
‘ders’ diye tasarlayan ABD, vahﬂetiyle “ders vermeyi” sürdürüyor.
Afganistan’da kerpiç evler üzerine
tonlarca bomba ya¤d›r›l›rken,
ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Powell’in
ilk aç›klamas›n›n “Saddam umar›z
27
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Bir k›z vard› Japonya’da
ufac›k, tefecik bir k›z,
Bir bulut vard› dünyada
iﬂi: öldürmekti yaln›z.
Bu bulut bu k›zca¤›z›n
öldürdü nineci¤ini,
külünü gö¤e savurdu,
sonra, yine apans›z›n
gelip babas›n› vurdu,
sonra da k›z›n kendisini.
Ve doymad› ve doymad›
yeni kurbanlar ar›yor.
Atom ölümüdür ad›,
karanl›kta ba¤›r›yor.
Büyük bir birlik kural›m,
canavar› sustural›m.
Savaﬂ cengine gidelim,
canavar› yokedelim.
Nâz›m H‹KMET

ders al›r” ﬂeklinde olmas›, bunun
sonucudur. Ayn› ﬂekilde Irak’taki
“ﬂok ve dehﬂet” katliamlar›n› da
‹ran, Suriye ve Kuzey Kore’ye
“ders” olarak gösteren yine ayn›
zihniyet olmuﬂtur. 1973’te yenilgisini anlad›ktan sonra Vietnam’dan
çekilmeden hemen önce kalabal›k
yerleﬂim alanlar›n› hedefleyerek 40
bin ton bomba ya¤d›r›lmas› da bir
yandan Vietnam halk›na olan öfkenin bir ifadesi olurken, öte yandan
giderayak tüm dünyaya gözda¤›
amac›yla gerçekleﬂtirilmiﬂti.

Emperyalist Ç›karlar
Her ﬁeyin Üzerindedir
11 Eylül sonras› ABD’nin “teröre karﬂ›” taktik nükleer silahlar kullan›labilece¤ini aç›klamas›, Yugoslavya ve Irak üzerinde uranyumlu
silahlar›n denenmesi, Vietnam’a
tüm dünya savaﬂlar›nda kullan›landan daha fazla bomba ya¤d›r›lmas›,
Napalm bombalar› ile y›llara yay›lan bir ölümü Vietnam topraklar›na
ekmesi; "daha çok öldürecek, daha
çabuk öldürecek" kitle imha silahlar›n›n üretimi ve kullan›m›ndaki pervas›zl›¤› gözler önüne sermektedir.
Bakmay›n “insan haklar›n›, de-

mokrasiyi” dillerinden düﬂürmediklerine. Onlar en alçakça ikiyüzlülü¤ün yans›malar›d›r. Emperyalizm
halklar için vahﬂet ve y›k›m demektir. Hiroﬂimalar bunun en çarp›c› örnekleridir, ama tek de¤ildir.
17 Ocak 1991'de Irak’a baﬂlat›lan sald›r›n›n sadece ilk gününde,
Irak halk› Hiroﬂima'ya at›lan atom
bombas›n›n birbuçuk kat daha güçlü bir bombard›mana hedef olmuﬂtu. Katliam politikas› daha sonra da
ambargolarla, sürekli bombard›manlarla devam etti. Bir gazetecinin ambargonun can almaya devam
etti¤i günlerde, ABD’nin Birleﬂmiﬂ
Milletler'deki büyükelçili¤ini yapan
Madeleine Albright’e, “Irak'ta yar›m milyon çocu¤un öldü¤ünü duyduk. Bu Hiroﬂima'da ölenlerden daha çok çocuk demektir. Bu bedeli
ödemeye de¤er miydi?” sorusuna
cevab›, kapitalizmi anlama aç›s›ndan ö¤reticidir: “Zor bir karar. Bu
bedeli ödemeye de¤di¤ini düﬂünüyoruz.”
Ne içindi bedel? Elbette Amerikan tekellerinin büyük ç›karlar›
için; Amerikan emperyalizminin
Ortado¤u hakimiyeti ve dünya imparatorlu¤u tesisi için. 500 bin çocu¤un laf› m› olurdu? Onlar ki, Ja-

pon kentlerini ayn› ç›karlar u¤runa
yak›p kül edenler, 2000’lere gelindi¤inde Irak’› cehenneme çevirenler, burjuva hukukunu ayaklar› alt›na al›p iﬂkenceyi ve katliam› meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂanlard›.
Nükleer ve kitle imha silahlar›
üzerine yap›lan anlaﬂmalar›n emperyalistler aç›s›ndan hiçbir önemi
yoktur. Emperyalizm ekonomisini
askerileﬂtirmeden, silah tekellerinin
kasalar›n› doldurmadan, iﬂgallere,
katliamlara baﬂvurmadan yaﬂayamaz. Harcanan muazzam paralarla
silahlar› onlar geliﬂtirdi. Bugün ülkeleri “kitle imha silah›, nükleler silah üretiyor” diyerek iﬂgal eden,
tehdit eden Amerikan emperyalizminin elinde halen en yokedici nükleer silahlar bulunmaktad›r. Ayn› ﬂekilde di¤er emperyalist ülkeler de
onlar› takip etmektedir.
Hiroﬂima ve Nagazaki bize en
baﬂta ﬂunu gösteriyor: Savaﬂlar›n,
ölümcül kitle imha silahlar›n›n,
vahﬂetin dünya üzerinde silinmesi
için, emperyalizmin dünya üzerinden silinmesi ﬂartt›r.
Naz›m’›n dedi¤i gibi;
“Büyük bir birlik kural›m / canavar› sustural›m / Savaﬂ cengine
gidelim / canavar› yokedelim.”

limeyle dini ve siyasi kuruntular›n maskeledi¤i sömürünün yerine utanmazca ve kaba bir sömürüyü getirmesi”ydi... “Burjuvazi, o zamana kadar kutsal bir sayg›
görmüﬂ olan bütün meslekleri kutsal durumlar›ndan ç›kard›. Hekimi, hukukçuyu, papaz›, ﬂairi, bilgini onun ç›kar›na hizmet eden ücretliler durumuna soktu. Aile iliﬂkilerinin üzerindeki duygu perdesini y›rtarak bu iliﬂkileri basit bir para iﬂi durumuna soktu.”
Her alanda tahrip eden, y›k›m getiren ve insani olan
her ﬂeyi pazara sunan kapitalizmin tekni¤i, bilimi halklar›n yarar›na sunmas› mümkün de¤ildir elbette. Ve istedi¤i alanda geliﬂtirmiﬂ, iﬂine gelmedi¤i alanda da engellemiﬂ, buluﬂlar› tekeline alm›ﬂt›r. “Kapitalist üretimde dudak ruju kanser ilac›ndan daha çok kar getiriyorsa dudak ruju üretilir, ilaç üretilmez.”
Bugün bak›n, emperyalizm teknolojisiyle savaﬂ›yor,
yokediyor, iﬂgaller gerçekleﬂtiriyor. Elbette bilim ve
teknolojiye düﬂman de¤iliz. Ama bugün bilimi ve teknolojiyi büyük ölçüde elinde tutanlara düﬂman›z. Yani
kapitalizme ve kapitalistlere. Sorun, bilim ve teknolojinin kullan›m›n›n, denetiminin kimin elinde oldu¤unda
dü¤ümleniyor.

Bilim, Teknoloji ve Kapitalizm
Kuﬂkusuz atom bombas›n›n yap›m›n› getiren, nükleer enerjinin aç›¤a ç›kar›lmas›n› icat eden bilim adamlar›, bunun insanl›¤›n yarar›na kullan›laca¤›n› hayal etmiﬂlerdi. Ama böyle olmad›, olamazd› da! Emperyalizm bilim ve teknolojiyi tarihi boyunca hiçbir zaman
insanl›¤›n yarar›na kullanmam›ﬂt›r. Bilim ve teknoloji
emperyalistler için bir kar arac›d›r. Savaﬂ silahlar›n›n
üretimi de ayn› amaca hizmet etmektedir. Hem silah sat›ﬂ› hem de halklar›n yüre¤ine salaca¤› korkuyla bu ç›karlar elde edilmektedir.
James Watt’›n da 1774’te buhar makinesini buldu¤unda düﬂündü¤ü, bunun kapitalistlerin sömürüsünü
geliﬂtirmesi de¤ildi. Bunu sanayileﬂme izledi, ki bu kapitalizmin kesin egemen hale gelmesi demekti. Kapitalizmin hakim hale gelmesi, Marks ve Engels’in deyiﬂiyle; “ﬂovalyelik mertli¤ini, küçük burjuva duygusall›¤›n›
bencil hesaplar›n buz gibi sular›nda bo¤mas›. ‹nsan
onurunun basit bir mübadele de¤eri durumuna sokulmas›. Pek pahal›ya mal olmuﬂ birçok hürriyetin yerine
sadece o amans›z ticaret özgürlü¤ünü koymas›. Tek ke28
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O Hollanda’da

Hristiyan ve çal›ﬂkan bir
ö¤renci oldu¤unu” belirterek, ﬂunlar› söyledi:
“Son haftalarda bu türden ›rkç› sald›r›larda
büyük bir art›ﬂ var. Sald›rganlar da, kurbanlar
da ayn› bölgede yaﬂayan
insanlar. Yani, düne kadar komﬂu
olan bu kiﬂiler, bugün birilerinin
k›ﬂk›rtmas›na gelip, birbirlerini öldürüyorlar. Bölge sakinleri bu durumdan dolay› tedirgin, ancak ›rkç›lar da bu insanlar›n aras›ndan ç›k›yor.”
Müslümanlar›n Güvenli¤i Forumu isimli kurum taraf›ndan yap›lan
aç›klamada ise, önceki y›llara göre
müslümanlara karﬂ› yap›lan sald›r›lardaki art›ﬂ›n yüzde 500 oran›nda
oldu¤u dile getirildi.

Emperyalist terör
günlü¤ünden...

‘terör
yasas›’ herkesi susturmay› hedefliyor
Hollanda’da haz›rlanmakta olan bir yasa tasar›s›na göre, “terör eylemini görmezden gelmek,
küçümsemek ya da yüceltmek, övmek veya hakk›nda iyi konuﬂmak”
suç say›lacak ve bu suçu iﬂledi¤i
saptananlar, bir y›la kadar hapis ve
4500 Avro para cezas›na çarpt›r›lacak. Hollanda Adalet Bakanl›¤›’ndan bas›na yans›yan bilgiye göre; tasar› metninde yarg›çlara,
“imamlar›n vaazlar› s›ras›nda terör
eylemi ya da ciddi yasad›ﬂ› eylemleri övmeleri, Bat› kültürü aleyhine
konuﬂmalar›, din için mücadele
ça¤r›s›nda bulunmalar›” gibi hallerde, derhal s›n›rd›ﬂ› etme yetkisi veriliyor.
K›saca, özgürlükler ülkesi Hollanda da HERKES SUSACAK yasas›na kavuﬂuyor!

O ‹talya bask›y› yo¤unlaﬂt›rd›
Avrupa'da “terör yasas›” ç›karma, varolanlar› sertleﬂtirme dalgas›na ‹talya da hemen dahil oldu.
‹talya ‹çiﬂleri Bakan› Giuseppe
Pisanu taraf›ndan haz›rlanan yeni
yasa, Yeﬂiller Partisi, Yeniden Komünist Yap›lanma Partisi ve ‹talyan
Komünistler Partisi milletvekillerinin karﬂ› ç›kmas›na ra¤men, 30
Temmuz günü oylanarak yürürlü¤e
girdi. Yasa, 1970’li y›llarda devrimci mücadeleye karﬂ› ç›kar›lan “terör
yasas›”n› daha geliﬂtirirken, kamu
kurumlar›nda peçe ve burka gibi
giysiler yasakland›. Yasay› ihlal

Yasaklara Protesto
‹ngiltere’nin baﬂkenti Londra’da, “terör” bahanesi ile demokratik haklar›n k›s›tlanmas›, uygulanan
bask› politikalar›, 1 A¤ustos günü,
parlamento önünde protesto edildi.
Özellikle Londra merkez bölgelerinde gösteri ve yürüyüﬂ eylemleri, ç›kar›lan yasalarla yasaklanm›ﬂt›.
Gösteriye ‹ngiltere HÖC’ün ya-

Emperyalistler, “terör”
bahanesi ile yeni bask›
yasalar› ç›karmaya,
halklar üzerinde terör
estirmeye devam
ediyorlar
edenler için geçmiﬂte bir y›la kadar
öngörülen hapis cezas›, iki y›la kadar hapse dönüﬂtürüldü. Para cezas›
da bin Euro'dan 2 bin Euro'ya yükseltildi. Bu arada ülkede, 'terör' gerekçesiyle yabanc›lara karﬂ› büyük
bir gözalt› operasyonu baﬂlat›ld›.

O

‹ngiltere’de devlet terörüne
›rkç› sald›r›lar eﬂlik ediyor
Londra sald›r›lar›n›n ard›ndan
hükümet bask› yasalar› ç›kar›p gözalt› terörü estirirken, ›rkç›lar›n da
ipleri çözüldü. 7 Temmuz’un ard›ndan yaﬂanan yüzlerce sald›r› ve bir
müslüman›n öldürülmesine, bu kez
de bir zencinin balta ile katledilmesi eklendi.
Liverpool’da bulunan Huyton
Mahallesi’ndeki evine giderken sald›r›ya u¤rayan, 18 yaﬂ›ndaki Anthony Walker, kafas›na gelen balta
darbeleri ile hayat›n› kaybetti.
Sald›r›ya iliﬂkin bilgi veren Liverpool Emniyet Müdür Yard›mc›s›
Bernard Lawson, gencin “iyi bir
n›s›ra, çok say›da ‹ngiliz ve göçmen
grup kat›ld›. 200’ü aﬂk›n kiﬂinin oldu¤u eylemde, protestolar›n sürece¤i vurgulan›rken, polis, önce, yasa¤›
anlatan bildiri da¤›tt›, ard›ndan gösteriyi da¤›tmak istedi. “Gösteriyi
organize etme” suçlamas› ile biri Filistinli olmak üzere 4 kiﬂiyi (biri 60
yaﬂ›n üzerinde bir kad›n) gözalt›na
almaya çal›ﬂan polise direnilmesine
ra¤men, 4 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
29
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O Haiti’de BM katliam›
Birleﬂmiﬂ Milletler ﬂemsiyesi alt›nda Haiti’yi iﬂgal eden emperyalistler kan dökmeye devam ediyorlar. Ülkedeki kargaﬂay› ve BM iﬂgal
gücünü protesto etmek amac›yla 29
Temmuz günü baﬂkentte toplanan
binlerce Haitili’ye ateﬂ açan BM
‘Bar›ﬂ Gücü’, onlarca kiﬂiyi yaralarken 23 Haitili’yi katletti. BM Haiti
‹stikrar Misyonu (Minustah) taraf›ndan yap›lan aç›klamada, katliam
“gücün gereksiz kullan›m›” olarak
nitelenirken, ayn› zamanda “sivillerin yaﬂam›n› yitirmesi bu tip operasyonlar›n do¤as›nda vard›r” denilerek katliam savunuldu.
Hat›rlanaca¤› gibi, seçilmiﬂ
Devlet Baﬂkan› Aristide, Amerika
taraf›ndan devrilmiﬂ ve ülkeden sürülmüﬂ, daha sonra ABD destekli
gruplar yönetime gelmiﬂ ve Haiti’ye
BM ad›na emperyalist müdahale
gerçekleﬂmiﬂti. O günden bu yana
kan daha fazla ak›yor. Temmuz ay›n›n ilk haftas›nda da bir gecekondu
mahallesinde halk BM güçlerince
taranm›ﬂ, 20’si kad›n ve çocuk olmak üzere 27 kiﬂi katledilmiﬂti.
Katliamlar›n bilinçli bir politikan›n ürünü oldu¤u belirtilirken, amac›n Aristide yanl›lar›n›n sindirilmesi oldu¤u dile getiriliyor.

e konomi
Emperyalist
tütün tekelleri
bayram ediyor!

Zamc› AKP

Tayyip Erdo¤an’›n “her gün zam
yap›lan günler geride kald›” aç›klamalar›n›n hemen ard›ndan, her alana yans›yan akaryak›t zamlar›na
al›ﬂt›r›lm›ﬂt› halk›m›z. Bütçe aç›klar›n›n kapat›lmas› yani IMF ve iﬂbirlikçi tekellere kaynak yarat›lmas›
için ÖTV oranlar›n›n düzenli art›ﬂ›
da AKP’nin klasik bir zam politikas› olmuﬂtu. Ancak, sigaraya bir kerede yap›lan zam oran›, hem Türkiye ekonomisinin durumu hem de iktidar›n bu konudaki politikalar›n›
bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖTV ‹ki Kat›na Ç›kt›,
Sigaraya Zam Ya¤d›
‹ktidar sigaradan al›nan Özel
Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlar›n›
%28’den %58’e ç›kard›. Bu düzenleme “vergi kayb›n› önleme” ve
“AB ‹lerleme Raporu’na uyum” gerekçelerine dayand›r›ld›. En büyük
vergi kaçakç›lar› olan iﬂbirlikçi tekellerle kolkola giren, onlar›n talimatlar›n› yerine getiren, vergi aflar›
ç›karan iktidar, bunun bedelini de
halka ödetmeye devam ediyor. Öte
yandan bir kez daha görüldü ki,
“AB’ye uyum”un önemli bir boyutu, daha fazla sömürüyü dayat›yor.
Bu büyük art›ﬂ, TEKEL ve yabanc› sigaralara zam olarak yans›d›.
En yüksek art›ﬂ, en yoksullar›n içti¤i Bitlis ile Bafra sigaralar›nda yaﬂand›. 550'ﬂer bin liradan sat›lan
Bitlis ile Bafra’n›n paket fiyat› %
172.7 oran›nda art›ﬂla 1 milyon 500
bin liraya yükseldi. Birinci %87.5,
Bahar sigaras› ise %50 zamland›.
Maltepe ve Samsun sigaralar›na yap›lan zam oran› ise % 34.6 oldu. Di¤er TEKEL ürünleri de % 5.3 ila
%172.7 aras›nda zamland›. Yabanc›
tekeller de boﬂ durmad›. Marlboro
ve Parlement üreticisi Philsa %9 ile
%48 aras›nda zam yapt›.

Emperyalist Tekellere
Selam, Zamlara Devam
Yap›lan bu art›ﬂlar sadece zamla-

r› beraberinde getirmedi. Ayn› zamanda TEKEL’e, tütün üreticilerine
ve sigara tiryakilerine darbe vururken, emperyalist tütün tekellerine
büyük avantajlar› da beraberinde
getirdi. Tütün üreticisine yap›lan
deste¤in kald›r›lmas›n›n tütün üreticisine büyük darbe vurdu¤una dikkat çeken Tütün Eksperleri Derne¤i,
yabanc› sigara firmalar›n›n Çin,
Hindistan ve Afrika tütününe yönelece¤ini belirterek, “zaten yoksulluk
s›n›r›n›n alt›nda hayat mücadelesi
veren 285 bin tütün üreticisi aile periﬂan olacakt›r” dedi.
Tütün üreticisinin baﬂka hiçbir
alternatif ürün ekme durumunun olmad›¤› belirtilen aç›klamada, yerli
tütünle sigara üreten TEKEL’in de
yabanc› tekeller karﬂ›s›ndaki fiyat
avantaj›n› kaybedece¤i vurguland›
ve bunun TEKEL’in yokedilmesi
anlam›na geldi¤i ifade edildi.
Yani, TEKEL’in özelleﬂtirilmesi
ile ne amaçland›ysa, bu düzenleme
de ona hizmet ediyor; emperyalist
tütün tekelleri pazara hakim olma
sürecinde ellerini ovuﬂturarak ilerliyorlar. ÖTV art›ﬂ›yla getirilen yeni
sistemde; TEKEL’in, bir paketteki
19 kuruﬂluk kar oran› düﬂürülüp 35
kuruﬂ zarara götürülürken, yabanc›
sigara tekelleri paketteki 63 kuruﬂluk kar›n› 93 kuruﬂa ç›kar›yor.
K›saca bu iktidar bir kez kimin
iktidar› oldu¤unu, kimin ç›karlar›n›
temsil etti¤ini göstermiﬂtir. Zamdan
ç›kar› olanlar, emperyalist tekeller
ve onlar›n yerli iﬂbirlikçilerinden
baﬂkas› de¤il.
S›rt›na her gün yeni vergiler,
zamlar yüklenen emekçi halk›n durumu, üreticilerin sefalet içinde olmas› onlar› ilgilendirmiyor. Sömürüyü dolu dizgin art›rmakta hiçbir
sak›nca görmüyorlar. Bunu yapabilmek için, halk›n örgütlenmemesi
için terörü, bask›y› hiç eksik etmiyorlar. Çünkü, bu sömürü düzeni,
bu soygun bask› ve zulüm olmadan sürdürülemez.
30
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Karadeniz Temel Haklar:

“Bu sömürüye
dur demeliyiz”

Zamlar üzerine bir aç›klama
yapan Karadeniz Temel Haklar,
AKP iktidar›n›n, her yönden halka
yönelik sald›r›lar›n› art›rd›¤›na
dikkat çekerek, “iktidar bir yandan
ekonominin ‘alt›n ça¤lar›n›’ yaﬂad›¤›ndan bahsederken bir yandan
da sigaraya, benzine, temel g›da
maddelerine zamlar yap›yor” dedi.
Karadeniz Temel Haklar aç›klamas›nda ﬂöyle denildi:
“Gündüz vakti ‘ekonomimiz
düzeliyor’ demogojileri yap›p, gece yar›lar› gizlice zamlar yap›yorlar. Gündüz ﬂirketlerin aç›l›ﬂ›na
kat›l›p geceyar›lar› gecekondular›m›z› y›k›yorlar. Gündüz ba¤›ms›zl›ktan bahsedip gece yar›lar›
emperyalistlerin ç›kar›na yasalar
ç›kar›yorlar. Gündüz ‘demokratikleﬂiyoruz’ deyip gece yar›lar›
TCK, C‹K, CMK ile halka yönelik
sald›r›lar›n› art›r›yorlar. Gündüz
yalan söyleyip gece zam, zulüm
kararlar› al›p uyguluyorlar.”

Sigaraya %35, Tütün
Baﬂfiyat›na % 3.3’lük Zam
Tütün üreticilerine emeklerinin
karﬂ›l›¤›n›n verilmemesine de¤inen
Temel Haklar, zamlar›n tütün üreticilerine de¤il, tekellere yarad›¤›na
dikkat çekti: “Sigaraya %35 zam
yap›l›rken tütün baﬂ fiyat›na %
3.3’lük zam yap›yorlar. Tütün üreticisi gece gündüz 7 ay boyunca
emek harcay›p elde etti¤i ürününün
bir tonunu 5.135 YTL’ye satabiliyor. Oysa emperyalistler ve iﬂbirlikçi tekeller bir ton üründen 130.000
YTL kazan›yor. AKP iktidar› tekellerin kazand›¤›n› az görmüﬂ olacak
ki sigaraya zam yap›yor.”
Aç›klama sonunda mücadele
ça¤r›s› yap›larak, “bu sömürüye,
zulme, y›k›mlara adaletsizli¤e
dur demeliyiz. Bunu durdurabilecek tek güç halk›n örgütlü gücüdür” denildi.

hayat›n
içindeki

teori

Kültür-1
Okurlar›m›z› sevgiyle, sayg›yla
selamlayarak baﬂlayal›m sözümüze.
Bu haftaki sohbetimizin konusu
kültür. E¤itim üzerine sohbetimizde
e¤itimin temeldeki amac›n›n “yeni
bir yaﬂam tarz›”, “yeni bir kimlik”
yaratmak oldu¤unu söylemiﬂtik.
Buna ba¤l› olarak kültür konusunu
tart›ﬂmam›z›n önceki sohbet konumuzu da pekiﬂtirici bir iﬂlev taﬂ›yaca¤›n› düﬂündük.
Kültür nedir? San›r›m bu soruya
“ansiklopedik” veya “teorik” olarak
genel anlamda do¤ru bir cevap alabiliriz. Ki bunlara da birazdan geliriz. Ama pratik olarak kültürü nas›l
ele ald›¤›m›za bakarsak, tan›m›m›zla prati¤imiz aras›nda bir farkl›l›k
oldu¤unu görürüz.
Mesela, çeﬂitli birimlerde oluﬂturulan “kültür komisyonlar›”, “kültür komiteleri” neyle u¤raﬂ›r; ço¤unlukla tiyatro, ﬂiir, öykü, sinema,
halk oyunlar› gibi faaliyetleri organize ederler.
Oysa bu kültürün çok daralt›lm›ﬂ
bir tan›m›d›r. Hat›rlarsan›z, e¤itim
konusunda da “e¤itimden ne anlaﬂ›lmas› gerekti¤i” üzerinde ›srarla
durmuﬂ ve e¤itimin periyodik toplant›lara indirgenemeyece¤ini vurgulam›ﬂt›k. Kültür konusunda da
benzer bir sorun var karﬂ›m›zda.
Öncelikle kendimizi kavramlar›n daralt›lm›ﬂ veya yüzeyselleﬂtirilmiﬂ anlamlar›ndan kurtarmam›z gerekir. Kültüre iliﬂkin bu s›¤ kavray›ﬂ, ta ortaokul, ilkokul e¤itimine
kadar uzan›r. Hepiniz bilirsiniz,
okullarda “kültür kolu” vard›r. Bir

K

ültürü ﬂöyle tan›mlayabiliriz; bir toplumun veya belli bir toplulu¤un bilim, sanat, ahlak, e¤itim alan›ndaki
ürün ve birikimleriyle, duygu, düﬂünce, kurallar ve de¤erlerinin toplam› kültür olarak adland›r›l›r.

Düzenle devrimin
“kültür” savaﬂ›
kültür kolu olmas› elbette iyi bir
ﬂeydir, fakat o “kültür kolu”nun
kapsam›n›n tiyatroyla, halk oyunlar›yla s›n›rlanmas›, iﬂte tam da belirtti¤imiz o s›¤laﬂt›rmayla ilgilidir.
Belki biraz da bu e¤itimin yaratt›¤›
ﬂekillenmeyle derneklerimizde biz
de kültür komisyonlar› oluﬂturdu¤umuzda onlar›n faaliyet alan› da iﬂte
buna benzer bir s›n›rl›l›¤› içinde taﬂ›yor.
Fakat “kültür”, bizim faaliyetlerimizin tümünde vard›r zaten. Herhangi bir birimdeki, alandaki e¤itim
komitelerimiz, kültür komitelerimiz
esas›nda o alanlar›n can damar›d›r
desek yeridir. Çünkü mücadelenin
en can al›c› boyutlar› onlar›n çal›ﬂma alan›n› oluﬂturmaktad›r. Peki
neden böyledir? Bunu cevaplamak
için ﬂimdi kültürü tan›mlamaya giriﬂmek üzere sözü Özlem’e b›rak›yorum.

Özlem: Ben bu sohbetimize
haz›rlan›rken çeﬂitli sözlük ve ansiklopedilerdeki tan›mlar› not etmiﬂtim. Onlar› aktaray›m isterseniz.
Bir çal›ﬂmada ﬂöyle tan›mlan›yor: “Kültür, bir toplumun duyuﬂ ve
düﬂünüﬂ birli¤ini sa¤layan bütün
de¤erlerinin tümü olarak tan›mlan›r. Bu anlam gelenek, görenek, düﬂün ve sanat de¤erleri gibi bir toplumun bütün de¤erlerini kapsar.”
Politika sözlü¤ündeki tan›m ﬂu:
"Kültür, insan topluluklar›n›n
bilim, teknik, sanat, devlet ve toplumsal hayata iliﬂkin örgütlenmiﬂ,
bütün alanlardaki baﬂar›lar›n›n, kazan›mlar›n›n tümü’dür.”
Türk Dil Kurumu’nca yay›mlanan budunbilim terimleri sözlü¤ünde de ﬂöyle bir tan›m yeral›yor:
“Kültür, bir halk›n ya da toplumun
özdeksel ve tinsel alanlarda oluﬂturdu¤u ürünlerin tümü: Yiyecek, giyecek, bar›nak, korunak gibi temel gereksemelerin elde edilmesi için kul31
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lan›lan her türlü araç gereç; uygulanan teknikler; düﬂünceler, beceriler, inançlar, geleneksel, dinsel, toplumsal, politik düzen ve kurumIar;
düﬂünce, duyuﬂ, tutum, davran›ﬂ ve
yaﬂama biçimlerinin topu”.
Materyalist Felsefe Sözlü¤ü’nde
ki tan›m ise ﬂöyle: “Kültür, tarihin
ak›ﬂ› içinde toplum taraf›ndan yarat›lan bütün maddi ve manevi de¤erler ve onlar›n yarat›lmas›, kullan›lmas› ve aktar›lmas›na iliﬂkin araçlar› kapsar.”
Burada tan›m aç›s›ndan daha
sonra ﬂöyle bir ayr›ma gidiliyor:
“Daha sarih olarak, maddi kültür
(yani, makineler, üretim alan›ndaki
tecrübe ve di¤er maddi servetleri)
ve manevi kültür (yani, bilim, sanat, edebiyat felsefe, etik, e¤itim, vs.
alan›ndaki baﬂar›lar›) ayr›m› yap›lmaktad›r.”
Görece¤iniz gibi, tek bir tan›m
bulmak ve yapmak oldukça zor.
Kültür de tarihsel bir kategoridir.
Tarih boyunca içeri¤i de¤iﬂmiﬂtir.
Kültürü dar bir alana s›k›ﬂt›rmamak
aç›s›ndan bu tan›mlar› bilmekte yarar var. Ancak Materyalist Felsefe
Sözlü¤ü’nden ald›¤›m›z tan›m daha
özet ve somuttur; ayr›ca tan›m›n
ikinci bölümünde yap›lan maddi
kültür, manevi kültür ayr›m›nda
manevi kültür olarak belirtilen kapsam, kültür kavram›n›n yayg›n kullan›m›na daha uygun bir tan›md›r.
Bu anlamda kültürü ﬂöyle tan›mlayabiliriz; bir toplumun veya belli bir toplulu¤un bilim, sanat, ahlak, e¤itim alan›ndaki ürün ve birikimleriyle, duygu, düﬂünce, kurallar ve de¤erlerinin toplam›
kültür olarak adland›r›l›r.
Bu tan›m ise bizi, Kemal arkadaﬂ›n biraz önce belirtti¤i noktaya yani kültürün bizim faaliyetimizin,
yaﬂam›m›z›n her an›nda varolan bir
olgu oldu¤una götürüyor. Zaten bu
anlamda da, daha dar bir alandaki

duygu, düﬂünüﬂ, de¤erler ve kurallar› tan›mlamak üzere, iﬂ yapma
kültürü, birlik kültürü, siyaset
kültürü, Cephe kültürü gibi çok
çeﬂitli kavramlar kullan›r›z. Günlük
yaﬂam›m›zda tek bir an, tek bir eylem, tek bir faaliyet yoktur ki, orada
ﬂu veya bu kültürün de¤erleri, ilkeleri, kurallar›, duygu ve düﬂünüﬂ
tarz› olmas›n... Her davran›ﬂ›m›z,
her sözümüz, her eylemimiz illa ki
bir kültürü içinde taﬂ›r.

Kemal: O zaman bu ﬂu demektir; kültür konusunu ele almak demek, bir savaﬂ cephesini ele almak
demektir. Devrimci iktidar savaﬂ›,
üç cephede yürütülür bildi¤imiz gibi; ekonomik/demokratik mücadele, siyasi mücadele ve ideolojik mücadele. Bu savaﬂ›n cephelerinden
biri olarak say›lan ideoloji de kültürün bir parças›d›r. Dolay›s›yla, gerçekte bu üçüncü cephedeki savaﬂ›
kültür alan›ndaki savaﬂ olarak da tan›mlayabiliriz.
Bu “savaﬂ” üzerinde durmal›y›z
önce. Çünkü bu savaﬂ›n önemi, gere¤i anlaﬂ›lmazsa, kültür üzerine
ö¤renece¤imiz ﬂeylerin hiçbiri iﬂe
yaramaz.
Halk›n kültürel yozlaﬂt›r›lmas›n›n bir politika olarak her alanda
uyguland›¤›, kültürel yozlaﬂman›n
ﬂu veya bu biçimde sol içinde yans›malar›n› buldu¤u bir dönemde, bu
savaﬂ, her zamankinden hayati hale
gelmiﬂ bir savaﬂt›r. Çürümüﬂ bir düzen, ancak halk› da çürüterek ömrünü uzatabilir. Böyle bir düzenin üretece¤i politikalar, ekonomik alanda
sömürü, askeri alanda terör, kültürel
alanda yozlaﬂt›rma, siyasal alanda
gericilikten baﬂka bir ﬂey olamaz ve
bunlar birbirini tamamlar. ‹ﬂte bunun için kültürel anlamda böylesine
yo¤un bir sald›r› vard›r ve iﬂte bu
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›n›flardan ba¤›ms›z bir kültür yoktur.
Her kültür veya kültürün bir parças›
olarak tan›mlad›¤›m›z her düﬂünce, her
duygu, her bilimsel, edebi eser, her ahlaki kural, her davran›ﬂ biçimi, belli bir
s›n›f›n kültürünün parças›d›r.

nedenle kültürel alandaki savaﬂ belirleyici bir öneme sahiptir.
Kültür denilince yaﬂad›¤›m›z
toplumda üç temel kategoriden sözedebiliriz; burjuva kültür, halk›n
kültürü, devrimci kültür.
Buna ba¤l› olarak bizim kültürel
alandaki mücadelemiz de esas olarak üç ana noktada toplanabilir: Birincisi, burjuva kültürüne karﬂ› ideolojik mücadele, ikincisi, halk›n
kültürünü koruma ve geliﬂtirme,
üçüncüsü, devrimci kültürü bizzat
yaratma mücadelesi. Ki, bu görevler ço¤u zaman içiçe geçer.

Mazlum: Tabii bu üç kültürün, mevcut sosyo-ekonomik yap›
içinde ne ﬂekilde bulundu¤unu ve
bulunabilece¤ini de açmak gerekir
san›r›m. Bir toplumda hem sömürücü s›n›flar›n, hem de ezilen s›n›flar›n kültürü yanyana bulunur; ancak
egemen olan kültür o toplumdaki
egemen s›n›flar›n kültürüdür. Dolay›s›yla, bugün içinde yaﬂad›¤›m›z
toplumda egemen olan kültür de
burjuvazinin kültürüdür. Burjuvazi,
iﬂbirlikçi bir burjuvazi oldu¤u, baﬂtan itibaren emperyalizme ba¤l› olarak geliﬂti¤i için egemen kültür emperyalizmin kültürüdür demek de
yanl›ﬂ olmaz.
S›n›flardan ba¤›ms›z bir kültür
yoktur. Her kültür veya kültürün bir
parças› olarak tan›mlad›¤›m›z her
düﬂünce, her duygu, her bilimsel,
edebi eser, her ahlaki kural, belli bir
s›n›f›n kültürünün parças›d›r. Bir
duygu, düﬂünüﬂ biçimi, davran›ﬂ
tarz›, bir sanat ürünü, ya burjuvazinin ya halk›n kültürünün ifadesidir.
Bunlar›n d›ﬂ›nda olamaz. Mesela,
“kültürlü insanlar yetiﬂtirmek laz›m” laf›, boﬂ, içeriksiz bir laft›r.
Hangi kültürle donanm›ﬂ insanlar
yetiﬂtirilecek noktas› belirtilmelidir.
Henüz insanl›¤›n s›n›flara ayr›lmad›¤› ilkel toplumun da bir kültürü vard› ve bu kültür do¤al olarak
tüm toplumun ç›karlar›n› gözeten,
tüm toplumun ortak de¤erlerini dile
getiren bir kültürdü. Ama s›n›flar›n
ortaya ç›kmas›yla birlikte, s›n›fsal
ç›kar farkl›l›klar›n›n yaratt›¤› çeliﬂ32
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ki ve çat›ﬂma, do¤al olarak birbirine
karﬂ›t ve birbiriyle çeliﬂen s›n›f kültürlerini de ortaya ç›kard›. Ve do¤al
olarak kültürel alandaki mücadele
de, s›n›flar mücadelesinin bir parças› haline geldi.
Biz iﬂte tarihsel olarak oluﬂmuﬂ
bu tabloda, tüm topluma egemen
olan burjuva kültüre karﬂ› savaﬂ›p,
onu etkisizleﬂtirirken, bir yandan da
devrimci bir kültürü yaratma mücadelesi veriyoruz.
Burjuva, emperyalist kültür,
“egemen kültür” olmakla yetinmez
hiçbir zaman. Bu egemenli¤ini her
beynin tüm hücrelerine yaymak için
durmaks›z›n sald›r›r. Bu mücadele,
biz fark›nda olal›m veya olmayal›m, k›ran k›rana bir mücadeledir.
Yeterince özen göstermedi¤imiz,
cephaneli¤imizi dolu tutmad›¤›m›z
takdirde, çok kolayl›kla darbeler
yedi¤imiz bir savaﬂt›r bu.

Kemal: Biraz güncele getirmek istiyorum buradan sözü. Emperyalist ﬂirketler, peﬂpeﬂe fabrikalar›, büyük hizmet kuruluﬂlar›n› sat›n al›yorlar. Ama emperyalizm için,
mesela sinema sektörünü ele geçirmek de en az demir-çelik sektörünü
ele geçirmek kadar önemlidir. Hatta
denilebilir ki daha önemlidir.
Çünkü bir ülkenin yeralt›-yerüstü kaynaklar›na el koymak için, halk›n› köleleﬂtirmek, halk› köleleﬂtirmek için de kültür alan›n› ele geçirmek gerekir.
Kültürün sadece bir parças›, ama
etkili bir parças› olan filmler, romanlar deyip geçmeyin. CIA’n›n
“Psikolojik Savaﬂ” üzerine bir yay›n›nda geçen ﬂu cümle her ﬂeyi kestirmeden anlat›yor zaten: “‹nsan›n
en kritik noktas› zihnidir. Zihnine
bir kez ulaﬂ›ld› m›, ‘siyasal hayvan’
mermilere bile gerek kalmadan yenilgiye u¤rat›labilir. Hedef bütün
halk›n zihnidir.”
Filmleriyle, romanlar›yla, dizileriyle, medyas›yla, konuﬂma, giyim
tarz›yla, ahlaka getirdi¤i bak›ﬂ aç›s›yla, yaﬂamaktan anlad›¤›yla, bilimi kullan›ﬂ›yla, yani k›sacas› kültürü oluﬂturan her parçadaki sald›r›-

Ş
s›yla halk›n beynine kendi kültürünü ﬂ›r›nga etmeye çal›ﬂ›yor.
Bizim mesela bir kitap, dergi tan›t›m› üzerinde, okuyaca¤›m›z kitaplar›, seyredece¤imiz filmleri burjuva medyan›n yönlendirmeleriyle
seçmek üzerinde bu kadar önemle
durmam›z›n nedeni budur.
Bir yanda istedi¤imiz kadar devrimci eylemler, çal›ﬂmalar yap›yor
olal›m, e¤er burjuva kültürüne karﬂ›
kendi beynimizde barikatlar örmüyorsak, geniﬂ kitlelerin bu barikatlar›n› örmesinin çal›ﬂmas›n› yapm›yorsak, savaﬂ› bir yandan da kaybediyoruz demektir.
Çünkü bu filmler, diziler, kitaplar, bizim önerdi¤imizin tersini öneriyor kitlelere. Mesela, bilmem kaç›nc›s› çevrilen “Y›ld›z Savaﬂlar›”
sadece bir film de¤il. Bu filmler,
büyük bir sektör. Büyük karlar elde
ediyorlar bunlar›n üzerinden. Filmlerin oyuncaklar›, tiﬂörtleri, kitaplar› ç›k›yor, bir de oradan kar ediyorlar. Ancak sorun bu kar ve sömürünün de ötesindedir; bu filmler, bilgisayar oyunlar› arac›l›¤›yla genç beyinlerin dumura u¤rat›lmas›d›r. Bu
tür filmlerde, romanlarda iyiler, kötüler, onlar›n üniformalar›, konuﬂmalar›, renkleri hep belli ﬂartlanmalar yaratacak ﬂekilde dizayn edilir.
Amerikal›lar iyidir. Kötüler genellikle sosyalist ülkelerin insanlar›n›,
yaﬂamlar›n› ça¤r›ﬂt›r›r. “Bireycilik”,
“kendini kurtarmak”; “hayat›n› yaﬂamak” do¤rudan ideolojik söylemler de¤il, bu ve benzeri kültürel
ürünler arac›l›¤›yla empoze edilir.
ﬁimdi burada, biz bu tür filmleri, kitaplar›, baﬂka sanat ürünlerini, baﬂka tüketim ürünlerini “ne olacak”
diye karﬂ›l›yorsak, kendimiz bunlardan uzak durmuyorsak, halk›n,
gençli¤in uzak durmas›n› sa¤lamak
için özel bir çaba yürütmüyorsak,
birkaç yerde düzenledi¤imiz halk
oyunlar› kursuyla, bu büyük kültür
savaﬂ›n› yürütemeyiz.
Konuﬂmada kullan›lan kelimeler, giyim tarz›m›z, oturup kalkma
biçimimiz, yiyip içtiklerimiz, büyü¤e, küçü¤e karﬂ› davran›ﬂ›m›z, loto,
toto, piyango, televizyon yar›ﬂmala-

r›, dizileri karﬂ›s›ndaki tavr›m›z,
her ﬂey bu savaﬂ›n bir parças›d›r.
Bunlardaki düﬂüncelerimiz, davran›ﬂ biçimlerimizle, ya bir savaﬂç›y›zd›r ya da savaﬂ›n kapsam›ndan
habersizizdir.
ﬁu ya da bu filmi seyretmek, ﬂu
ya da bu davran›ﬂ biçimini benimsemek, ﬂu ya da bu giysiyi seçmek,
konuﬂurken ﬂu ya da bu kelimeyi
tercih etmek, “o kadar da önemli
de¤il” de¤ildir. Mesela göbe¤i aç›k
b›rakan bir giyim tarz›, nas›l moda
yap›lm›ﬂt›r? Tek baﬂ›na bu olguyu
tart›ﬂt›¤›m›zda,
emperyalizmin
“moda”yla kitleleri nas›l yönlendirdi¤ini, nas›l bir ahlaka sahip oldu¤unu, kad›na bak›ﬂ aç›s›n› görebiliriz. Bunlar› bile bile bu moday› benimsemek, buna özenmek, çevremizdeki özentiye karﬂ› duyars›z kalmak, bunlar› e¤itim konusu yapmamak, kültürel mücadelenin parças›
olarak görmemek, kabul edilemez.
Dildeki bozulma, s›¤laﬂma ve yabanc›laﬂma da kültürel dejenerasyonun en dolays›z göstergelerinden
biridir, ki dil konusu asl›nda baﬂl›
baﬂ›na ayr› bir konu olarak iﬂlenebilecek önemdedir. Dil, düﬂüncenin
d›ﬂa vurumudur. Dil-düﬂünce aras›ndaki diyalektik ba¤ hat›rland›¤›nda, emperyalizmin dile yönelik
sald›r›lar›n›n amac› ve önemi de daha iyi anlaﬂ›l›r. Bu anlaﬂ›ld›¤›nda da
kullan›lan her kavram veya iradi
olarak ﬂu veya bu kavram› kullanmamak kültür alan›ndaki mücadelenin bir parças› haline gelir.
Öyle de¤il mi Özlem? Kulland›¤›m›z kelimeleri, izleyece¤imiz
filmleri, okuyaca¤›m›z kitaplar›, giyim tarz›m›z›, davran›ﬂlar›m›z› yeterince seçebiliyor muyuz sence?

Özlem: Her durumda bir seçim
yapm›ﬂ oluyoruz asl›nda. Bilinçli
veya bilinçsiz. Çünkü hemen tüm
kültürel normlar, toplumda alternatifiyle birlikte bulunuyor. Ve biz ﬂu
veya bu ﬂekilde davrand›¤›m›zda,
onlardan birini seçmiﬂ oluyoruz. Biraz önceki anlat›mlara göre söylersek, asl›nda konuﬂmam›z da, giyimimiz de, oturup kalkmam›z da,
“zevk”lerimiz de, ürünlerimiz de
33
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u ya da bu filmi seyretmek, ﬂu ya
da bu davran›ﬂ biçimini benimsemek, ﬂu ya da bu giysiyi seçmek,
konuﬂurken ﬂu ya da bu kelimeyi
tercih etmek, “o kadar da önemli
de¤il” de¤ildir.

s›n›fsal bir nitelik taﬂ›yor. Giyim
kuﬂam, davran›ﬂ, konuﬂma tarz›,
bunlar bizim gençlikte çok tart›ﬂt›¤›m›z konulard›.
Devrimci olma yolundaki insanlarda bunlar›n iki kültür birden varoluyor do¤all›kla. Belli bir bilinç
düzeyine gelinceye kadar ise daha
çok “önemsememe”, bunu giymekten, bunu izlemekten, böyle konuﬂmaktan ne ç›kar ki yaklaﬂ›m› egemen oluyor. Bizim bu konuya verdi¤imiz öneme göre de tabii bu süreçler uzuyor veya k›sal›yor. Bu alandaki savaﬂ› ciddi, sistemli olarak
yürütmedi¤imizde, tabii bunlar, birçok insan›n daha tam devrimcileﬂemeden düzen taraf›ndan yeniden
esir al›nmas›n› da beraberinde getiriyor.
Hep söylenir; özellikle 12 Eylül’den sonra bireycilik hem ideolojik olarak, hem de davran›ﬂ tarz›
olarak körüklendi. En fazla etkisini
gösterdi¤i yerlerden biri de ö¤renci
gençlik oluyor. Biz “bireyci” ideoloji ve davran›ﬂ›n, kültürel alandaki savaﬂ›n bir unsuru oldu¤unu kavrad›¤›m›z ve kavratt›¤›m›z ölçüde
bu noktada bir ﬂeyler yapabiliriz.
Halk›n kültüründe tarihsel olarak dayan›ﬂma m› var? Egemenler
halk› bölüp parçalayarak, aralar›ndaki birli¤i, dayan›ﬂmay› yokederek
ömürlerini uzat›yorlar. Dayan›ﬂmac›, paylaﬂmac› düﬂünceleri çözmek
için birbirinin s›rt›na basarak yükselmeyi, “her koyun kendi baca¤›ndan as›l›r” mant›¤›n›, “köﬂeyi dönme” kültürünü yerleﬂtirmeye çal›ﬂ›yorlar. Halk tarihsel ve geleneksel
olarak erdemi, ahlakl› olmay›, özü
sözü bir olmay›, eline, beline, diline
sahip olmay› ö¤ütler. Egemenler bu
kültürü çözmek, da¤›tmak için her
araçla ahlaks›zl›¤›, yozlu¤u körükler. “El eme¤i, göz nuru” halk nezdinde de¤erlidir, Egemenler eme¤i
ucuzlaﬂt›r›p de¤ersizleﬂtirir, eme¤in

yerine “uyan›kl›¤›”, “kariyeri” geçirir. “Bir fincan kahvenin k›rk y›l hat›r›n› sayan” halk de¤erinin karﬂ›s›nda, vefay› küçümseyen, tüm iliﬂkileri ç›kara dayand›ran bir kültür
konulur. Mütevazi bir yaﬂam, mütevazi bir giyim aﬂa¤›lan›r, küçümsenir, alaya al›n›r ve giderek herkes
belli kal›plar›n içine girmeye zorlan›r. Belli konuﬂma tarzlar› aﬂa¤›lan›r, onun yerine baﬂka bir konuﬂma
tarz› dayat›l›r...
K›sacas›, gördü¤ünüz gibi, savaﬂ; her an, her yerde sürer. Ve biz
benimsedi¤imiz her davran›ﬂla, her
düﬂünceyle, her duyguyla, her yaﬂam tarz›yla, bunlardan birini seçmiﬂ oluruz. Burjuva toplumun içinde devrimci olman›n zorlu¤u da buradad›r. Bize düzenin dayatt›¤› hakim oland›r, etkili oland›r. Biz devrimci oldu¤umuz, en az›ndan devrimci düﬂünceleri benimsedi¤imiz
halde, bazen fark›nda olarak, bazen
olmayarak, burjuvazinin kültürel
alanda dayatt›klar›n› seçeriz.

Kemal: Oysa biz, en baﬂta dedi¤imiz gibi, hem burjuva kültüre
karﬂ› ideolojik mücadele verece¤iz,
hem de bunun alternatifi olan bir
kültürü, devrimci kültürü yarataca¤›z.
Bir bütün olarak sosyalist kültürün hakim k›l›nmas›, devrim meselesidir. Kültür bir “üst yap›” kurumudur. Birebir olmasa da, alt yap›
taraf›ndan belirlenir. Dolay›s›yla
tüm toplumda sosyalist kültürü hakim k›lmak, alt yap›da, ekonomide
sosyalist üretim iliﬂkilerini hakim
k›lmay› gerektirir. Ama biz devrimci kültürün yarat›lmas›n› devrim
sonras›na ertelemek durumunda de¤iliz. Çünkü bugün bu kültürün yarat›lmas›n› sa¤layacak koﬂullara,

B

u alandaki savaﬂ, sadece teori düzeyinde yürütülemeyecek bir savaﬂt›r. Bir
mahallede, fabrikada, okulda, e¤er burjuvazinin yozlaﬂt›rma politikas›n›n karﬂ›s›nda durmak gerekti¤ini söylüyorsak, kitleler, bunu önce bu sözlerin sahiplerinde görmek isteyeceklerdir.

ortama asgari düzeyde sahibiz. Bu
ortam, devrim mücadelesinin kendisidir. Devrim mücadelesi, içerdi¤i
halk kesimlerinin kültürünü al›p geliﬂtirir, bu mücadele içinde yeni
duygu, düﬂünüﬂ biçimleri, yeni yaﬂam tarzlar› yarat›r, yeni bilimsel,
edebi ürünler ortaya ç›kar›r ve iﬂte
bunlar da devrimci kültürü oluﬂturur. Devrimciler, ülkemizde bu kültürü yaratmaya “s›f›rdan” baﬂlamam›ﬂlard›r. Bu kültür ezilen halklar›n
ve proletaryan›n yüzlerce y›ld›r yürüttü¤ü mücadelede yarat›lm›ﬂ büyük bir birikime sahiptir. Bizim
yapt›¤›m›z bu büyük birikimi, ülkemizin kültürüyle harmanlay›p sol ve
geniﬂ kitleler içinde yayg›nlaﬂt›rmak, onlara yeni ürünler, yeni de¤erler katarak daha ileri bir aﬂamaya taﬂ›makt›r.
Halk›n kültürünün esas olarak
kendini korudu¤u yer de bu mücadele ortam›d›r. Kitlelerin bir bölümü emperyalist kültürün a¤›r sald›r›s› alt›nda burjuva kültürün etkisi
alt›na girerken, halk›n tarihsel kültürel miras›, devrimciler taraf›ndan
mücadele içinde yaﬂat›lmakta ve
yeniden üretilmektedir.
Halk›n kültürü nedir, buna sohbetimizin ancak ikinci bölümünde
daha ayr›nt›l› olarak girebilece¤iz.
Çünkü bu konu üzerinde en çok
spekülasyon yap›lan konulardan biridir. Halk›n kültürünü korumak, savunmak, küçük-burjuva ayd›nlar taraf›ndan ya anlaﬂ›lmaz, ya genellikle çarp›t›l›r. Buna tekrar dönece¤iz,
ancak baﬂlad›¤›m›z noktay› bitirelim. Halk›n kültürü devrim mücadelesinin içinde yeniden üretiliyor dedik.
Mesela, halk›n paylaﬂ›m, yard›mlaﬂma, dayan›ﬂma gibi de¤erleri
devrimci de¤erlerin de temelini
oluﬂturur. Halk›n bu de¤erleri, devrim mücadelesi içinde devrimci çal›ﬂma tarz›n›n temeli olan kolektivizm ve komün anlay›ﬂ› olarak daha ileri düzeylere taﬂ›nm›ﬂt›r. Halk›n yi¤itlik, kahramanl›k gibi de¤erleri, devrimci kültürde halk için,
vatan için ölümü gülerek, tilili çekerek karﬂ›lamaya dönüﬂmüﬂtür. Hal34
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k›n “gavura alerjisi”, devrimci kültürde anti-emperyalist bilince dönüﬂerek sürmektedir. Halk›n dostluk, kardeﬂlik, özveri ve fedakarl›k
de¤erleri, devrimci kültürde yoldaﬂl›kta somutlanm›ﬂt›r. Örnekleri ço¤altabiliriz.
Burjuvazinin kültürüne karﬂ› sürekli ve militanca savaﬂmadan bu
savaﬂ› kazanamay›z. Bu savaﬂ, baﬂtan beri konuﬂtu¤umuz gibi, de¤erlerimizde, kurallar›m›zda, yaﬂam
tarz›m›zda somutlan›r öncelikle.
Burjuva kültürün bireycili¤inin karﬂ›s›na kolektivizmi, paylaﬂ›mc›l›¤›
koyarak, bencilli¤inin karﬂ›s›na fedakarl›¤› koyarak, kariyerizmin
karﬂ›s›na mütevazili¤i, s›ra neferli¤ini, onun edebi, sanatsal ürünlerinin karﬂ›s›na kendi edebi, sanatsal
ürünlerimizi ç›kararak, onun empoze etti¤i davran›ﬂlar›n karﬂ›s›na devrimci ilke ve de¤erlerin belirledi¤i
davran›ﬂlar›, ürkekli¤in, her zorlukta s›v›ﬂ›p kendini kurtarman›n yerine cüreti, dayatt›¤› dilin karﬂ›s›na
kendi devrimci dilimizi koyarak,
bu alandaki savaﬂ›n savaﬂç›lar› olabiliriz.
Neden bu savaﬂ› önce kendi kiﬂili¤imizde vermemiz gerekiyor?
Somutlayal›m. Çünkü bu alandaki
savaﬂ, sadece teori düzeyinde yürütülemeyecek bir savaﬂt›r. Bir mahallede, fabrikada, okulda, e¤er burjuvazinin kültürüne karﬂ› konuﬂuyorsak, burjuvazinin yozlaﬂt›rma politikas›n›n karﬂ›s›nda durmak gerekti¤ini söylüyorsak, halk›n kültürünü,
sosyalist kültürü öneriyorsak, kitleler, bunu önce bu sözlerin sahiplerinde görmek isteyeceklerdir. Burjuva kültüre karﬂ› savaﬂ› kendi kiﬂili¤imizde, kendi kurumlar›m›zda,
kendi ürünlerimizde ve kendi yaﬂam›m›zda vermeden, halk› kültürel
yozlaﬂman›n karﬂ›s›na ç›karamay›z.
Sevgili yürüyüﬂ okurlar›, e¤itimde, kültürde, hep savaﬂmay› öneriyoruz. Ne yapal›m, bu düzeni de¤iﬂtirmek, devrim yapmak, devrimci
olmak, her alanda ve her an savaﬂmak demektir. Haftaya kadar sa¤l›cakla kal›n.

Sat›l›k olmayan
hiçbir ﬂey yoktur
KALEMLER VE
BEY‹NLER DAH‹L!
Hürriyet’in k›demli yazar› Fatih Altayl›, daha k›sa süre önce “eti budu ne?” dedi¤i Turgay Ciner’in
Sabah Grubu’na transfer oldu.
Vatan Gazetesi’nin haberine göre; transfer ücreti olarak yaklaﬂ›k
2 milyon dolar alan Altayl›, ayn›
zamanda Kanal 1 Televizyonu’nun %20 hissesi ve Ciner’in
Star TV’yi sat›n almas› durumunda da buradan %10 hisse sözü
ald›. T›pk› futbolcu transferlerinde
oldu¤u gibi, “imza hediyesi” de
vard›; 110 bin Avro’luk bir saat.
Medya tekelleri aras›ndaki rekabetin aç›k tetikçili¤ini yapmaktan
çekinmeyen Altayl›, Hürriyet’teki
köﬂesinde her f›rsatta Sabah ve
Ciner Grubu’nu a¤›r bir dille eleﬂtirmekten geri durmam›ﬂt›. Örne¤in, 23 Aral›k 2002 tarihli Hürriyet’te ﬂunlar› söylüyordu:
“ﬁimdi ‘o ahlaks›zlar’ etik üzerine
yaz› yaz›yor. Onlara k›zm›yorum.
Çünkü bugün yapt›klar› da baﬂka
bir ahlaks›zl›k türü ve kendilerine
yak›ﬂ›yor. Ama size k›z›yorum.
Çok çabuk unutuyorsunuz. Unutmay›n lüften.”
Unuttu Altayl›! Ve “Y›llarca eleﬂtirdi¤im Sabahla bugünkü Sabah
aras›nda fark var” liman›na s›¤›nd›.
Altayl›giller, kendilerini hep “batakl›kta açan bir gül” gibi sundular.
Hep do¤ruyu söyleyen, kimseden korkmayanlard› onlar! Ahlaktan, erdemden, onurdan, kalemlerinin sat›l›k olmad›¤›ndan dem
vurdular. Altayl› bu konuda kendine toz kondurmayanlardand›.
Peki ﬂimdi yine Ciner Grubu’nu
eleﬂtirecek mi? “Devlete borçlar›n› niye ödemiyorsun” diye soracak m›?
Mesele tek baﬂ›na Fatih Altayl›
meselesi de¤ildir elbette. Ki, O
bir istisna da de¤ildir burjuvazinin
dünyas›nda. Kalemlerini, bir ica-

zet için, devletin gözüne girmek,
bundan farkl› ç›karlar elde etmek,
en az›ndan yerini sa¤lamlaﬂt›rmak için zulüm düzenine kiralamakta hiçbir sak›nca görmeyenlerin, günü geldi¤inde resmen kalemlerini pazara sunmas› da çok
do¤ald›r. Misyonu ‘ayd›n’l›k de¤il, para karﬂ›l›¤› yaz› yazma
olunca, “paray› veren” düﬂüncelerini de sat›n al›r.
Serbest piyasac› düzen, yaﬂam›n
her alan›nda kendi kurallar›n› dayatmaktad›r. Burjuvazinin egemenli¤ini sa¤lad›¤›ndan bu yana,
pazar›n basit bir meta haline getirmedi¤i tek bir de¤er yoktur.
“Düﬂünce insanlar›”, yazarlar da
al›n›r, sat›l›r bu pazarda. Ve o
“düﬂünce adamlar›” bu kez de
yeni patronlar›n›n ç›karlar›na göre
düﬂünmeye baﬂlarlar.
Elbette Altayl› gibilerinin transferi,
sistemin kendi içindedir. Ama ﬂunu da göstermektedir: Sermaye,
kendisini eleﬂtirenleri sat›n alarak
susturabiliyor. Bunun karﬂ›s›nda
burjuva bas›n›n düﬂünce özgürlü¤ü, ba¤›ms›zl›k sözleri masald›r.
Ama tekellerin “iç transferle” yetinmedikleri çok iyi bilinir. Muhalif
yazarlar›n devﬂirilmesi, kitaplar›n›n yay›n haklar›n›n sat›n al›nmas›
örnekleri özellikle son y›llarda çok
daha yo¤un yaﬂanmaktad›r.
***
Türkiye’de burjuva bas›n›n çarklar›n›n nas›l iﬂledi¤ini, Sabah’tan

O bir istisna
de¤il; her
ﬂeyin pazara
yönelik basit
bir metaya
dönüﬂtürüldü¤ü
sistemin bir
ürünüdür
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ayr›ld›ktan sonra Can
Atakl› oldukça çarp›c›
ﬂekilde ortaya koymuﬂ,
generallerden
al›nan
emirlerden, kalemlerin
nas›l kiraland›¤›na kadar,
örnekler vermiﬂti. Sabah’›n o zamanki yay›n
yönetmeni olan Zafer Mutlu ile diyalo¤unu aktaran Can Atakl› ﬂöyle diyordu:
“Ben daima daha ilkeli olmaktan,
bas›n meslek ilkelerine uymaktan, insan hak ve özgürlüklerine
de¤er vermekten sözettim. O da
hep bunun tersini söyledi. Gayet
aç›k ve net bir ﬂekilde üstelik,
‘bunlar›n hepsi boﬂ laf, bu iﬂin ilkesi falan yoktur. ﬁu an Türkiye’de çok büyük bir oyun oynan›yor. Bu oyunda da herkese de bir
rol da¤›t›lm›ﬂ durumda, yanl›ﬂ
yerde olursan gidersin’ diyordu.”
Can Atakl›’n›n kendisinin sudan
ç›km›ﬂ ak kaﬂ›k oldu¤unu sanmay›n. O da bat›k banka Yurtbank’›n
sahibi Ali Balkaner’den 10 bin
dolar ald›¤›n› itiraf etmek durumunda kalm›ﬂt›.
Devrimcilere durmadan küfredenler, katliamlar› alk›ﬂlayanlar, hedef gösterenler, sansür uygulayanlar, Türkiye tarihinin en büyük
hapishaneler katliam›na “baﬂka
yolu kalmad›” diye zemin haz›rlayanlar da bunlard›r. Ve bu durum
birbiriyle çok da uyumludur. Kalemini batakl›¤a bat›r›p yazanlar,
elbette pislik saçmaktan baﬂka
ne yapabilirler ki!
Onlar için hak ve özgürlükler de¤il,
dolarlar vard›r. Halka karﬂ› dürüst
haberciler yalan› söyler, yeri geldi¤inde “biz haber vermek için
de¤il, para kazanmak için ç›k›yoruz” demekten de çekinmezler.
Böyle düﬂünen bir kafan›n al›n›p
sat›lmas›n›n önünde hiçbir engel
yoktur. ‹stisnalar› d›ﬂ›nda hepsinin hayalinde Ertu¤rul Özkök olmak vard›r. Bir yazar de¤il, ayn›
zamanda patronlar›n›n holdinglerinde hisse sahibi olan TÜS‹AD
üyesi bir yazar!
Böyle bir yazar›n ne yazaca¤›n› bilmek içinse falc› olmaya gerek
yoktur.

Dr. Hacer Örgülü: Kanserle
ilgili hiçbir araﬂt›rma yok!
Kaz›m Koyuncu'nun ölümüyle
yeniden güncel hale gelen, Karadeniz Bölgesi’ndeki kanser vakalar›
ve Çernobil üzerine, Trabzon’da
görevli Dr. Hacer Örgülü ile görüﬂtük. Örgülü, hat›rlanaca¤› gibi, TAYAD’l›lara “sizi seviyorum arkadaﬂlar” dedi¤i için hakk›nda, çal›ﬂt›¤› üniversite hastanesi yönetimi taraf›ndan soruﬂturma aç›lm›ﬂt›. Bu
konudaki geliﬂmeleri de sorduk
kendisine.

“Korkut yönet” politikas›
uygulan›yor
Çernobil konusuna geçmeden
önce, ilk olarak hakk›n›zda aç›lan
soruﬂturma ne aﬂamada? Meslektaﬂlar›n›z›n tepkileri nas›l?
Dr. Hacer Örgülü: Bu soruﬂturma beni cezaland›rmaya yönelik oldu¤u kadar benim gibi memur olan
insanlara da gözda¤› vermek, y›ld›rmak içindir. Tüm halk üzerindeki,
“korkut ve yönet” takti¤i doktorlar›n üzerinde daha çabuk sonuç veriyor. T›p e¤itimi zaten zahmetli ve
tüm yaﬂam boyunca ö¤renci gibi çal›ﬂmay› gerektiriyor. Hekimlerin kariyeri kendinden daha k›demli hekimlerin dudaklar› aras›nda. YÖK
gerçe¤i
gözönünde
bulunduruldu¤unda kadrolaﬂman›n
nas›l oldu-

¤u, kariyer yapmak için nas›l davran›lmas› gerekti¤i malum. Doktorlar,
tüm davran›ﬂlar›nda, bu düzenin istedi¤i gibi davranmaya zorlan›r.
Meslektaﬂlar›m›n tepkilerine gelince... ‹stifa etti¤im için bu olaya
tepkilerini gözlemleme f›rsat›m olmad›. Ancak daha önceden siyasi
görüﬂümü biliyorlard›. Yaln›z Trabzon'a has bir sorun vard›: Beni
PKK'li san›yorlard›. Belki de bu
söylentinin yay›lmas›nda ikide bir
fakülteye gelen sivil polislerin etkisi de vard›r. Bu nedenle tav›r alanlar
bile olmuﬂtu. Konuﬂarak anlatamad›klar›m› yaﬂam›mla anlatmaya çal›ﬂ›yordum. Topluma dayat›lan bencillik t›p e¤itiminin karakterinden
kaynakl› mesle¤imizde hemen kendini gösterir. Herkes iﬂini birbirinin
üzerine y›kmaya çal›ﬂ›r veya ilaç
ﬂirketlerinden edinilecek ç›karlar
için t›p eti¤i bazen eﬂantiyon bir kalem için sat›l›r. Hangi ilac›n gerçekten faydal› oldu¤u de¤il hangi ilaç
ﬂirketinin ç›kar sa¤lad›¤› önemlidir.
Bu ç›kar bazen Viyana'da tatil bile
olabilir. Bu iliﬂkilerden uzak durmaya çal›ﬂ›yor iﬂimi de altlar›ma
y›km›yordum. Bunlardan kaynakl›
iyi iliﬂkiler geliﬂtirdi¤im meslektaﬂlar›m da vard›.

Kendimi ‘doktor’ de¤il
‘imam’ gibi hissettim
‹stifa etti¤inizi söylediniz. Ne zaman ve neden istifa ettiniz?
Dr. Hacer Örgülü: ‹stifam›n 6
Nisan'la geliﬂen süreçle ilgisi yok.

Kanser polikliniklerine baﬂvuru say›s› %100 artm›ﬂt›r, yetersiz gelmektedir. ‹nsanlar kanseri çok kan›ksam›ﬂ. ‹stisnas›z her ailede bir
kanser vakas› var, herkesin kanserden ölen bir tan›d›¤›. Sessiz bir
katliam ‘ç›t’ ç›karmadan öldürüyor.
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Do¤u Karadeniz'in tek t›p fakültesi
Trabzon'dad›r. Kanser vakalar› bölgemizde çoktur ve genelde hastal›k
son aﬂamas›ndayken hasta hastanede yatabilir, yo¤unluktan kaynakl›.
Bu koﬂullarda verimli olam›yordum, kendimi imam gibi hissetmeye baﬂlam›ﬂt›m. Hani ölmeden önce
hastan›n baﬂ›nda imam bekler ya...
Demin bahsetti¤im ç›kar ilﬂkileri de
sorun olmuﬂtu. ‹yi niyetim suistimal
edilmeye baﬂlanm›ﬂt›, hatta üstlerim
taraf›ndan cezaland›r›l›yordu.

TAYAD’l›lar›n ‘sevilecek
insanlar’ oldu¤unu
hayk›rd›m
Baﬂka bask›lara maruz kald›¤›n›z oluyor mu? Ve Trabzon Tabib
Odas› ve SES hakk›n›zdaki soruﬂturmaya karﬂ› bir tepki gösterdi mi?
Dr. Hacer Örgülü: 6 Nisan'da
linç giriﬂimine maruz kalan arkadaﬂlara, ''sizi çok seviyorum!'' demek gibi bir planla gitmedim adliyeye. Sahiplenmek için gittim tabii.
Herkes onlara sövüyor, ba¤›rarak
psikolojik bask› yapmaya çal›ﬂ›yordu. Çok sinirlendim ve arkadaﬂlar›n
sevilecek insanlar oldu¤unu o güruhun ortas›nda hayk›rmak istedim.
Arkadaﬂlara moral olmak istedim.
Onlara sövenlere ç›t ç›karmayan
polis benim a¤z›ma yap›ﬂt›. O zaman da faﬂizme öfkemi hayk›rarak
tüm demokratik muhalefetin sesi olmaya çal›ﬂt›m kendimce. Bas›nda
ç›kt› bu. Bunun üzerine önce evden
ç›kart›ld›m, sonra geçici olarak buldu¤um iﬂten... Ard›ndan taﬂ›nd›¤›m
evde de sorun ç›karmaya çal›ﬂt›lar
ama baﬂar›l› olamad›lar. ﬁimdi bir
poliklinikte çal›ﬂ›yorum.
Trabzon Tabib Odas› ve SES’in
ikisine de üyeyim. TTO'nun linç giriﬂimiyle ilgili resmen provokatörce
bir aç›klamas› vard›; ma¤dur arkadaﬂlar› suçluyordu. Bunu bildi¤im
için baﬂvurmad›m. SES'tekiler de
sadece üzüldüklerini söylediler.

Çernobil araﬂt›rmas› yok!
Kaz›m Koyuncu'nun ölümüyle
birlikte kanser olay› yeniden güncelleﬂti. Bu konuda KTÜ'nün veya

tabip odalar›n›n bir araﬂt›rmas›,
istatisti¤i var m›?
Dr. Hacer Örgülü: 1993 y›l›nda YÖK Türkiye'deki birkaç
t›p fakültesine mektup yazarak
Çernobil'in sa¤l›¤a etkilerini
araﬂt›rmalar›n› istemiﬂ. ‹lk mektup 3 gün gibi rekor(!) bir süreyle
Hacettepe Üniversitesi'nden gelmiﬂ.
3 günlük araﬂt›rman›n sonucu ﬂu:
Kanser vakalar›nda art›ﬂ olmuﬂtur
ama bu sigaradand›r. ‹kinci derin(!)
araﬂt›rma ise KTÜ'de yap›lm›ﬂ ve
rektör Prof. Dr. A.Dumano¤lu taraf›ndan aç›klanm›ﬂt›r. Çernobil'in etkileri insan sa¤l›¤›n› etkileyecek
düzeyde de¤ildir, buna göre mevcut
kanser vakalar› insanlar› meyva ve
sebzelerini iyi y›kamad›klar›ndan,
trafik kargaﬂas›, çevre kirlili¤i, akraba evlilikleri ve bölgenin jeopolitik yap›s› nedeniyle artm›ﬂt›r.
WHO'ya göre (Dünya Sa¤l›k Örgütü) Çernobil'in vurdu¤u di¤er ülkelerde tiroid, cilt, meme, akci¤er,
mide, ba¤›rsak ve kemik ili¤i kanserlerinde art›ﬂ görülmüﬂtür ve bu
art›ﬂ kazadan 20-30 y›l sonra maksimum düzeye ulaﬂacakt›r. Çernobil
neden çevre ülkeleri etkiliyordu da
Türkiye'yi etkilemiyordu? Yoksa ülkemiz efsunlu muydu? Bu konuda
KTÜ'nün ve TTO'nun tek bir ciddi
araﬂt›rmas› yoktur.

Kanser, sessiz bir
katliama dönüﬂtü
Bu konuda sa¤l›k kurumlar›nda
bir duyarl›l›k var m›? Yoksa halk
kaderine mi terkedilmiﬂ?
Dr. Hacer Örgülü: Sorun adeta
yoksay›lmaktad›r. Oysa kanser polikliniklerine baﬂvuru say›s› %100
artm›ﬂt›r, poliklinikler yetersiz gelmektedir. Bunu gözlemliyoruz zaten. ‹nsanlar kanseri çok kan›ksam›ﬂ. ‹stisnas›z her ailede bir kanser
vakas› var, herkesin kanserden ölen
bir tan›d›¤›. Sessiz bir katliam iﬂte,
ç›t ç›karmadan öldürüyor.
AKP hükümeti sa¤l›kta birçok
düzenleme yapt›. Bunlar› sa¤l›k hizmetlerinin içinde biri olarak nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? Düzenlemeler prati¤e nas›l yans›yor?

Kansere yenilen sanatç›
Kaz›m Koyuncu’nun cenazesi de Çernobil protestosuna dönüﬂmüﬂtü.
Dr. Hacer Örgülü: AKP evet
birçok düzenleme yapt›. Ama bu
düzenlemeler halktan çok ilaç tekellerine yar›yor, ki YÜRÜYÜﬁ de
bunlara de¤iniyor. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n çal›ﬂma ﬂekilleri üzerine de
(mesela mecburi hizmet gibi) düzenlemeler var. Bunlar bana geçen
sene yaﬂanan h›zl› tren facias›n› hat›rlat›yor. Raylarda de¤iﬂiklik yapmadan makiniste ''h›z yap'' dedikleri için bir facia yaﬂanm›ﬂt›. Ayn› ﬂey
sa¤l›k sisteminde de sürekli yaﬂan›yor. Bu gidiﬂle yaﬂanacak da...
Medyan›n da yard›m›yla sa¤l›k sisteminde reform diye anlat›lan yasalar›n özü “paran kadar yaﬂa”d›r.
KTÜ'de, Hacettepe Üniversitesi
Rektörü bu yasalar›n ne kadar faydal› oldu¤unu anlatan bir konferans

vermiﬂti. Konferans›n iki ana fikri vard›. Birincisi “hastalar müﬂterimizdir”, ikincisi “performansa dayal› rekabet sistemi verimi
artt›r›r.” Performans› artt›rmak
için hekim daha fazla tahlil, film,
ameliyat isteyecek. Hatta resmen
buna zorlanacakt›r. Böylece fakir
halk›n beli gereksiz masraflarla daha çok bükülecektir. Söz al›p eleﬂtirdi¤imde, söylediklerim “fakirlik
edebiyat›” olarak de¤erlendirildi.

Trabzon Temel Haklar
Çal›ﬂmas› Baﬂlatt›k
Ayr›ca belirtmek istedi¤iniz baﬂka bir ﬂey var m›?
Düzen diploma, memurluk gibi,
emekle kazand›klar›m›z›, istedi¤i
gibi davranmad›¤›m›zda almakla
tehdit ediyor ve bize karﬂ› kullan›yor. Bunun karﬂ›s›nda ancak bedelleri göze alarak, sendikal örgütlülüklerimizin ve halk örgütlülüklerimizin gücüyle direnebiliriz.
Bu nedenle tam da bask›lar›n yo¤unlaﬂt›¤› ﬂu süreçte Trabzon'da cevap olarak Temel Haklar çal›ﬂmas›
baﬂlatt›k. E¤er mücadele etmezsek
ödeyece¤imiz bedeller artacakt›r.
Daha çok mücadele daha çok umuttur diyorum.

SES: Kolera gizleniyor
31 Temmuz günü bir bas›n toplant›s› düzenleyen SES Genel
Baﬂkan› Köksal Ayd›n, son 20 gündür Ankara'da yayg›nlaﬂan
kolera olaylar›n›n gizlendi¤ine dikkat çekti.
Ankara'daki hastanelerde artan ishal ﬂikayetleri baﬂvurusu ve
saptanan klinik bulgulara iliﬂkin uyar›larda bulunan Ayd›n, son
20 günde 100 kiﬂinin kolera tan›s› ile tedavi görmesine ra¤men
yetkililerin gereken duyarl›l›¤› göstermedi¤ini söyledi. Köksal
Ayd›n, konuya iliﬂkin yetkililere yapt›klar› ça¤r›lara yan›t verilmedi¤ini belirterek, olay›n gizlenmek istendi¤ini ifade etti. Daha öncede yaﬂanan kolera hastal›¤› yüzünden yüzlerce insan›n
öldü¤ünü ve yetkili makamlar›n zaman›nda müdahale etmedi¤ini belirten
Ayd›n, ﬂöyle konuﬂtu;
“1970 y›l›nda ‹stanbul Sa¤mac›lar'da kolera salg›n› sonucu 100'ün
üzerinde ölüm olmuﬂtu. 1994'te kolera salg›n› önce halktan gizlenmiﬂ ancak vakalar›n artmas› ve ölümlerin meydana gelmesi sonucu geçte olsa
durum kamuoyuna aç›klanm›ﬂt›r. Bu yüzden dönemin Sa¤l›k Bakan› Kaz›m
Dinç görevinden istifa etmek zorunda kald›. O dönem yine Belediye Baﬂkan› Melih Gökçek'ti. Bugünkü durum o dönemlere çok benziyor, ﬂimdide
teﬂhis ve tan›lar halktan gizleniyor.
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Mersin Liman ‹ﬂçileri:

Neden ﬁalter ‹ndirmiyoruz?
22 gündür özelleﬂtirmeye karﬂ›
Mersin Liman A Kap›s› önünde iﬂyeri terk etmeme eylemi yapan iﬂçilerden, iﬂyeri temsilcisi Ercan Sayar
ve Alaattin Karaaslan ile direniﬂleri
üzerine görüﬂtük.
***
Özelleﬂtirme politikalar›n›n yaratt›¤› tahribat›n boyutlar›n› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
Ercan SAYAR: 90'l› y›llarda
özelleﬂtirilen hiçbir kuruluﬂ
kar etmedi. Bunlar istatistiki
bilgilerdir, belgelenmiﬂtir.
Örne¤in 98’den beri, limanlar var, yaklaﬂ›k 12 tane.
Özelleﬂtirildikten sonra, dönüp bak›ld›¤›nda ekonomide bir kay›p oldu. ‹zmir Liman›’nda özel sektöre devrinden sonra mafyalaﬂma
süreci baﬂlam›ﬂt›r.
Alaattin KARAASLAN: Özelleﬂtirme iﬂsizlik, iﬂçinin elindeki ekme¤i kaybetmesi demektir.
Peki neden Mersin liman› özelleﬂtiriliyor, hangi öneminden?
Ercan SAYAR: Ekonomik boyutu ciddi bir de¤erdir. Ama biz olaya ﬂöyle bak›yoruz; ABD, IMF art›
iﬂbirlikçileriyle Ortado¤u ülkelerinde bir iﬂgali gerçekleﬂtirmektedir.
‹ncirlik Hava Üssü ellerinde. Dertleri limanlar› al›p buradan Ortado¤u'ya yönelik kullanmakt›r.
Alaattin KARAASLAN: ‹ﬂçiye
ne kadar zarar getiriyorsa Mersin
halk›na da zarar getirecektir.
Liman›n özelleﬂtirilmesinin kent
için do¤uraca¤› sonuç nelerdir?
Ercan SAYAR: Mersin bir bak›ma liman kentidir, özelleﬂtirilme sonucunda ekonomik kay›p yaﬂanacakt›r. Burada, yaklaﬂ›k 500 bin insan liman sayesinde ekmek yiyor.
Esnaf sahip ç›kmal›. Liman›n
yokolmas› Mersin'in yokolmas›, esnaf›n yokolmas›d›r. SEKA, Seydi-

ﬂehir iﬂletmelerinde ciddi direniﬂ
vard›. SEKA bir örnekti. 51 günlük
bir direniﬂten sonra bir yerlere devredildi. Seydiﬂehir’de baﬂbakan insanlar›n gözüne baka baka buray›
sataca¤›m dedi. ‹nsanlar›n hiçbirine
dokunulmayacak denildi. Bakt›¤›m›zda bir enkaz. Ciddi bir çat›ﬂmaya dönüﬂtü. ‹nsanlar orada tek bir
ﬂey istiyor; iﬂ, aﬂ ve çocuklar›n›n
gelece¤inin kavgas›n› veriyorlar.
Liman, SEKA, Seydiﬂehir, TÜPRAﬁ tek de¤ildir, bir orman düﬂünün dallar›n› tek tek toplay›p k›rabilirsiniz. Fakat tüm dallar› biraraya
getirebilirseniz k›r›lmas› zordur.
Bunun fark›na var›p, o gücü o masaya vurmak zorunday›z. Güçlerimizi birleﬂtirmek zorunday›z.
Mersin'deki DKÖ ve bas›n›n ilgisi nas›l?
Ercan SAYAR: 22 günden bu
yana iﬂyerimizi pasif de olsa terketmeme eylemindeyiz. DKÖ’ler, halk›m›z duyarl›, fakat sadece bu ses
getirmiyor. Derdimiz ﬂu olmamal›;
TV'ye ç›kmad›k. Ç›kma arkadaﬂ,
sen burada onurlu bir mücadele veriyorsun, o mücadele seni bir noktaya getirir. Medyaya çok ç›k›p Sibel
Can, Tarkan olmak gibi bir derdimiz yok. Onurlu bir kavga veriyoruz ve çocuklar›m›za onurlu bir gelecek b›rakmak için koﬂullar ne
olursa olsun direniﬂi sürdürece¤iz.
4 A¤ustos'ta teklif verme süreci
baﬂl›yor, ne düﬂünüyorsunuz?
Ercan SAYAR: Mahkemelere
baﬂvurduk ihalenin iptali için. O karar› da bekliyoruz. Gerekirse üretimden gelen gücümüzü kullanaca¤›z, gerekirse buraya kapanaca¤›z.
24 saatimizi verece¤iz. Emekten yana olan tüm kesimleri bu mücadeleyi sürdürmeye ça¤›r›yoruz.
Alaattin KARAASLAN: ﬁu
anda herkeste acaba ertelenebilir mi
havas› var. ‹ﬂ ciddiye bindi¤i zaman, adam›n elinden ekme¤i al›nd›38
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¤›nda herhalde iﬂine daha
çok sar›lacakt›r. Üstelik
Mersin liman iﬂçisi bu konuda daha da duyarl›. Türkiye iﬂçi s›n›f›n›n bilinç
olarak biraz üstünde gibi
geliyor bana. Y›llard›r mücadelenin içinde, fakat liman iﬂçisi yaln›z. Mersin
Liman›’yla bu iﬂ yürümez
e¤er bu olay› sendikalar tüm limanlara yaymazsa bizim burda yapt›¤›m›z de¤iﬂtirmez. Erdemir'in SEKA'n›n baﬂ›na ne geldiyse bizim de
baﬂ›m›za ayn›s› gelir.
‹ﬂyeri temsilcisi olarak, iﬂçilerin
tepkileri nas›l ve ne düﬂünüyorlar?
Ercan SAYAR: ‹ﬂçiler öfkeli,
neden ﬂartel indirmiyoruz diye.
Önümüzde uzun bir süreç var ve
mutlaka güçlerimizi birleﬂtirece¤iz.
4 A¤ustos ciddi bir ivme kazand›racak, ﬂartel indirmekse ﬂartel indirmek, iﬂ b›rakmaysa iﬂ b›rakma...
‹ﬂyeri terketmeme eyleminden
bir sonuç bekliyor musunuz?
Alaattin KARAASLAN:
ﬁu ana kadar ki özelleﬂtirilen iﬂyerlerindeki hemen hemen tüm sonuçlar›n› burda da bekliyoruz. Sonuçta bir ﬂey ç›kmayaca¤›n› biliyoruz. Bir Erdemir, SEKA'ya sahip ç›k›lm›ﬂ olunsayd›, herhalde bu duruma gelmezdik. Elbette halka anlatacak her arac› kullanmal›yd›k, eksiklerimiz var. ﬁu anda Mersin kamuoyundan kopu¤uz çünkü çok fazla
dertlerimizi anlatamad›k.
Bu sorunlar›n temel kayna¤›, sendikalar Özal döneminden baﬂlayan
bu özelleﬂtirmelere karﬂ› fazla bir ﬂey
yapmad›lar. Hakikaten bir karﬂ› duruﬂ olmad›. Sendikalar›n en çok ç›rp›nmas›n›n sebebi de iﬂçiden ziyade
kendilerini kurtarmaya çal›ﬂ›yorlar.
‹ﬂçiler 4
A¤ustos’ta
halka bildiriler da¤›tarak neden
direndiklerini anlatt›lar.

AB Protokolü ve K›br›s Yalan›
Türkiye’nin, Gümrük Birli¤i Ek
Protokolü'nü imzalamas›n›n ard›ndan, bunun K›br›s’› tan›ma anlam›na gelip gelmedi¤i üzerine tart›ﬂmalar yaﬂan›yor.
“AB’cili¤i”ni, Avrupa Birlikçiler’in, liberallerin, sermaye ve bir
k›s›m solun deste¤ini alman›n anahtar› olarak gören AKP iktidar›, protokolün ard›ndan K›br›s'› tan›mad›¤›n› deklarasyonla aç›klayarak durumu kurtarmaya çal›ﬂ›yor.
Gümrük Birli¤i Ek Protokolü,
Çiller taraf›ndan imzalanan Gümrük Birli¤i Anlaﬂmas› ile Avrupa
Birli¤i ülkelerine tan›nan bütün ticari imtiyazlar›, K›br›s ve di¤er 10
yeni AB üyesi ülke için de geçerli
hale getiriyor. Yani Almanya ticari
faaliyetlerini Türkiye’de ne denli
serbest yapabiliyorsa bu ülkeler de
ayn›s›n› yapabilecek. Yani bir ba¤›ml›l›k anlaﬂmas›na yeni üyeler de
dahil edilmiﬂ oldu böylece. Ama burada oligarﬂik iktidar aç›s›ndan temel sorun, at›lan imza ile K›br›s’›

tan›ma konusuydu.
Bu yüzden ard›ndan “biz K›br›s’› tan›m›yoruz” anlam›na gelen
bir deklarasyon yay›nland›. K›br›s’a
da tan›nan bu haklar›n ard›ndan,
“ama biz K›br›s’› tan›m›yoruz, yanl›ﬂ anlaﬂ›lmas›n” demenin uluslararas› iliﬂkilerin ötesinde iç politika
ile ilgisi vard›r. Tüm demagojileri
bir yana b›rak›n, uluslararas› hukuk
aç›s›ndan da bunun ad› “defakto tan›ma”d›r. Peki iç politikay› ilgilendiren yan› nedir?
K›br›s için ony›llarca halk› k›ﬂk›rtt›lar, ﬂovenizmi körüklediler,
Yunan oligarﬂisi ile birlikte Ada
halklar›n› birbirine düﬂmanlaﬂt›rmaya çal›ﬂt›lar. ﬁimdi, geliﬂtirdikleri
ﬂovenizmin kendilerine yönelmesinden duyduklar› korku ile, halk›n
tepkisini engellemek için halka yalan söylüyorlar. “Tan›m›yoruz” deklarasyonu da yalan›n belgesinden
baﬂka birﬂey de¤ildir.
Siz, bir birlik içine gireceksiniz,
girmek isteyeceksiniz, ama birli¤in

Sürgün operasyonuna
protestolar devam ediyor
Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’ne yap›lan operasyon ve sevkler ‹zmir ve Dersim’de düzenlenen eylemlerle de protesto edildi.
‹zmir Haklar ve Özgürlükler
Cephesi Temsilcili¤i 4 A¤ustos
günü Konak Kemeralt› giriﬂinde
yapt›¤› eylemde, “19 Aral›k, Hapishanelerle
Operasyonlarla
Sevklerle Tecritle Sürüyor” pankart› açt›. Operasyonu lanetleyen,
devrimci tutsaklara destek veren
sloganlar atan HÖC’lüler ad›na
konuﬂan Gülﬂah Mersin, 5 y›ld›r
F tipi hapishanelerde direnen
devrimcileri teslim alamayan
devletin faﬂist yasalar arac›l›¤›yla
bask›lar›n› artt›rd›¤›na dikkat

çekti. Mersin,
C‹K ile tutsaklar›n aile
görüﬂü, haberleﬂme,
avukat görüﬂü ve di¤er haklar›n›n
gasbedildi¤ini ve tamamen tecrit
edilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› söyledi ve
Tekirda¤’da düzenlenen operasyonun bunun son örne¤i oldu¤unu dile getirdi.
Dersim’de ise, Haklar ve Özgürlükler Cephesi ve Ezilenlerin
Sosyalist Platformu taraf›ndan, 3
A¤ustos günü Yeralt› Çarﬂ›s› üzerinde yap›lan ortak eylemde,
“Hapishanelerde Operasyonlara
Sürgünlere Son” pankart› aç›ld›.
Eylemde konuﬂan Derya Ula¤,
120 devrimci tutsa¤›n yaﬂam›n›
yitirdi¤ini hat›rlatarak, “buna ra¤men AKP iktidar› kana doymuyor” diye konuﬂtu.
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üyesi bir ülkeyi, ülke olarak tan›may›z diyeceksiniz! Siyaseten de hukuken de abesle iﬂtigaldir. AB koﬂullar›n› kabul ediyorsan›z, önünüze konulan her türlü ba¤›ml›l›k anlaﬂmas›n›n, ayr›cal›klar›n alt›na nas›l imza att›ysan›z, yar›n bunun alt›na da imza atacaks›n›z.
Oligarﬂi de bunun fark›nda. Ancak o güne kadar ne manevra yapabilirim, ne koparabilirim hesab›
yapmakta ve uydu devleti de
(KKTC) kabul ettirebilir miyim politikas› izlemektedir. K›br›s sorununu çözümsüzleﬂtirenler, Annan Plan›’na “evet” sonucu ç›kmas›n› da bu
amaçla kullanmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Her “çözüm”ün ve alt›nda oligarﬂik iktidar›n imzas› olan her politikan›n K›br›s için çözümsüzlü¤e
denk düﬂtü¤ü art›k çok aç›kt›r. Türkiye ve Yunanistan oligarﬂisinin elini çekece¤i bir K›br›s, kendi sorunlar›n› çözecektir. K›br›s halklar›n›n
bar›ﬂ içinde yaﬂayaca¤› bir Ba¤›ms›z, Birleﬂik K›br›s’› engelleyenler,
onu her süreçte siyasi ranta dönüﬂtürmekten baﬂka hiçbir ﬂey yapmam›ﬂlard›r.

Semra Baﬂyi¤it An›ld›

Sosyalizm er geç
kazanacak
Büyük direniﬂin 92. ﬂehidi olarak
30 Temmuz 2002’de ölümsüzleﬂen
Semra Baﬂyi¤it, ölümünün 5. y›l›nda
Bursa’da an›ld›. 3 A¤ustos günü, Bursa Temel Haklar’da düzenlenen anma
sayg› duruﬂu ile baﬂlad›. Semra’n›n
hayat› ve mücadeleye bak›ﬂ aç›s›n›n
anlat›ld›¤› konuﬂman›n ard›ndan, kendi yazd›¤› mektup ve ﬂiirler okundu.
Marﬂlar›n, türkülerin söylendi¤i anma, Semra’n›n ölüm orucunda oldu¤u
s›rada söyledi¤i ﬂu sözlerle son buldu.
“Sosyalizmin er yada geç kazanaca¤›n› bilmek büyük bir mutluluk. Yar›n›m›z› bilmenin mutlulu¤u bu. Ve
ben, o mutluluk denizinin bir damlas›
olman›n sevincindeyim.”

Sel yine yoksullar› vurdu
Do¤u Karadeniz Bölgesi’nde, 1
A¤ustos gecesi meydana gelen selde 7 kiﬂi hayat›n› kaybederken, 3 kiﬂinin de kay›p oldu¤u aç›kland›. Selin, göçüklerin hiç eksik olmad›¤›,
ama buna ra¤men iktidarlar›n hiçbir
tedbir almad›¤› ülkemizde, 19032005 y›llar› aras›nda bin 258 insan›m›z› kaybettik. Ve her sel geride say›s›z etkisini, hastal›klar› b›rakt›.
Trabzon'un Çaykara ‹lçesi’ne
ba¤l› Keler Köyü’nde ölümler yaﬂan›rken, Rize ‹kizdere’ye ba¤l›

Siyanüre Hay›r!
Uﬂak'ın Ulubey ‹lçesi'ne
ba¤lı Kıﬂlada¤ı Köyü'nde, 1
A¤ustos’ta "Siyanüre Hayır"
mitingi yapıldı. Mitingteki konuﬂmalarda Tüprag adlı ﬂirketin altın çıkaraca¤ını, bunun
için bölgede 200 milyon ton

ﬁimﬂirlik Köyü’nde de dereler taﬂt›
ve bir kiﬂi yaﬂam›n› yitirdi. Sel,
Trabzon'un Of, Çaykara, Dernekpazar› ve Hayrat ile Rize'nin ‹kizdere ve Kalkandere ‹lçeleri’nde etkili oldu. Çaml›hemﬂin-Ayder ve
Of-Çaykara karayoluyla, çok say›da köy yolu ise ulaﬂ›ma kapand›.
Ölen hep biz, hep yoksullar ve
her felaketin ard›ndan düzen politikac›lar›n›n, iktidarlar›n›n, karﬂ›l›ks›z kalan “tüm zararlar karﬂ›lanacakt›r” vaatleri. Bu bir Türkiye ger-

kayan›n yerinden oynat›laca¤›n› vurgulayan konuﬂmac›lar, bu
köyler ve çevresi için felaket
getirir dediler.
‹zmir-Bergama, Uﬂak-Eﬂme, Sivrihisar, Efem Çukuru,
Havran/Küçükdere Elele Hareketi tarafından düzenlenen mitingde, "Siyanürlü ﬁirket Ülkemizi Terket" sloganları attılar.

not düﬂüyoruz

ç e ¤ i d i r.
Karadeniz’in
yoksul
halk› üzerine provokasyonlar
oynayanlar, onlar›n sorunlar›n› çözmeye gelince ortada görünmezler.

Mahkeme karar› ne ki!
Mersin Akdeniz Belediyesi'nin taﬂeron
firmas› taraf›ndan iﬂten at›lan 69 iﬂçi, Yarg›tay'›n iﬂe dönmeleri yönündeki kararlar›n› yerine getirmeyen Akdeniz Belediye
Baﬂkan› Kenan Yücesoy'u protesto etti.
Belediye önünde toplanan iﬂçiler, “'Sadaka De¤il, ‹ﬂimizi ‹stiyoruz” sloganlar›
att›lar.

yordu, bugün de ayn› sermayenin ç›karlar›n› koruyor.
IMF program› paralelinde hangi sermaye grubu tasfiye edilip, kimin önü aç›lacak; bunlar› yap›yor.

✔ IRA Silah B›rakt›!

✔ Sosyalizmin yüceli¤i

‹rlanda’n›n ba¤›ms›zl›¤› için savaﬂan ‹rlanda Cumhuriyetçi Ordusu IRA, ‹ngiliz hükümeti ile yap›lan görüﬂmelerin ard›ndan “silahlar› b›rakt›¤›n›” ve bundan sonra “siyasi mücadelede olaca¤›n›” aç›klad›. IRA aç›klamas›nda, geçmiﬂ ony›llara dayanan silahl› mücadeleden piﬂmanl›k duyulmad›¤›n›n, bunun gerekli oldu¤unun da alt› çizildi.
Bu geliﬂme üzerine, emperyalist cephede oldu¤u kadar, Türkiye gibi bask›c›, faﬂist iktidarlar da IRA’y› örnek göstererek, kendi karﬂ›s›ndaki güçlere “silah b›rak›n” nasihatlar›nda bulundu. Türkiye burjuva bas›n›n
çok bilmiﬂ köﬂe yazarlar› silahl› mücadelenin geçerlili¤ini yitirdi¤i teorilerine sar›l›rken, “PKK de örnek almal›” dediler. ‹spanya’da ETA için, Srilanka’da Tamil
Kaplanlar› için ayn› ﬂeyler yaz›l›p çizildi, ça¤r›lar yap›ld›.

Program›n ad›; “Mission Milagro”, yani Mucize Misyonu. Görev; Kübal› binlerce göz doktorunun Venezuella baﬂta olmak üzere Karaipler, Latin Amerika ülkelerinde ücretsiz muayene ve tedavisi.
Küba ile Venezuella aras›ndaki anlaﬂmaya göre baﬂlat›lan program›n ilk aﬂamas›nda Kübal› göz doktorlar›
Venezuella’ya ulaﬂ›rken, ﬂu ana kadar 29 bin Venezuella’l› yoksul ücretsiz göz tedavisi gördü. Venezüella
Devlet Baﬂkan› Hugo Chavez, Küba’n›n destekledi¤i
bu sosyal program ile yoksul ABD vatandaﬂlar›n›n da
ücretsiz göz tedavisi görecekleri sözünü verdi.

✔ Özelleﬂtirme istifas›
Özelleﬂtirmede iktidar engel tan›m›yor. Son olarak,
özelleﬂtirilmelerine 2 aydan az bir süre kala, Ere¤li Demir Çelik Fabrikalar› ile iﬂtiraki ‹skenderun Demir Çelik
Fabrikalar›'n›n genel müdürleri istifa etti. Müdürler
özelleﬂtirmeden rahats›z olduklar›n› belirtirken, Çelik‹ﬂ Sendikas› ‹skenderun ﬁubesi, istifa etmek zorunda
b›rak›ld›klar›n› aç›klad›.

✔ TMSF Baﬂkan› Komando ‹mam!
TMSF Baﬂkan› Ahmet Ertürk’ün, 12 Eylül öncesi, Malatya’da bulunan bir faﬂist komando kamp›nda imaml›k yapt›¤› ortaya ç›kt›. Dün faﬂistlerin sermayenin ç›karlar›n› korumak için faaliyetlerine iman deste¤i veri40
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Kürtçe dil kurslar› kapatma karar› ald›

‘‹nkarc›l›¤› protesto ediyoruz’
Diyarbak›r, Van, Batman, Adana, Urfa, K›z›ltepe, Do¤ubeyaz›t ve
‹stanbul Özel Kürtçe Dil Kurslar›,
kendilerini kapatma karar› ald›klar›n› aç›klad›lar. Diyarbak›r Kürt Enstitüsü Konferans Salonu’nda 1
A¤ustos günü yap›lan ortak bas›n
toplant›s›nda kararlar›n› duyuran
Kürtçe dil kursu kurucular›, gerekçe
olarak hükümetin inkarc› yaklaﬂ›m›n› gösterdiler. Kurslar ad›na konuﬂan Özel Diyarbak›r Kürtçe Kurs
Müdürü Süleyman Y›lmaz, “hükümetin inkarc›, yasakç›, haz›rl›ks›z,
yasak savmac›, bürokratik diyalo¤a
kapal›, çözüme gelmeyen anlay›ﬂ ve
politikalar›n› protesto ediyor, demokratikleﬂmeye katk› sunaca¤›
inanc›yla açt›¤›m›z dil kurslar›n›
bugünden itibaren kapat›yoruz” diye konuﬂtu.
Umulmad›k zorluklarla karﬂ›laﬂt›klar›n› söyleyen Y›lmaz “aﬂ›lmas›
oldukça güç olan bürokratik, köhnemiﬂ ve yasakç› zihniyet oldu” dedi. Kurslara yönelik ilgisizli¤i de¤erlendiren Y›lmaz, Kürt halk›n›n
zaten kendilerinin ö¤retmek istedi¤i
dili bildiklerini, onlar›n iste¤inin
anadilini ö¤renme de¤il, anadilinde
e¤itim ve ö¤retim oldu¤unu ifade
etti. Y›lmaz ﬂunlar› söyledi:
“Dünyan›n hiçbir yerinde bir
halk kendi anadilini parayla ö¤renmemiﬂtir. Bu talep en do¤al, en insani ve en meﬂru hakt›r.”
Kürtler’in anadilde e¤itim ve
ö¤retim talebi için imza toplad›klar›
bir süreçte, kurslarda ›srar› do¤ru ve
ahlaki bulmad›klar›n› dile getiren
Süleyman Y›lmaz, “bu noktadan
sonra bize düﬂen görev; aç›¤a ç›km›ﬂ bu talebin aç›ktan destekçisi olmakt›r” diye konuﬂtu.

Neden ﬂimdi?
‹fade edilen gerekçelerin kat›l›nacak, eleﬂtirilecek yanlar› vard›r,
ama ﬂu aç›k ki, bu karar do¤ru bir
karar olmuﬂtur.

Ancak bu noktada ﬂu soru sorulmal›d›r; oligarﬂinin bu kurslar› ve
“Kürtçe yay›n” politikas›n› hangi
amaçla devreye soktu¤u neden daha
önce görülmedi? Kürt halk›n›n anadilinde e¤itim ve ö¤retim iste¤i yeni de¤ildir. Soru elbette sadece kurs
sahipleri, yöneticileri için de¤ildir.
“yavaﬂ da olsa ilerlemeler oldu¤unu” söyleyenler, AKP iktidar›n›n
sahte demokratikleﬂmesine soluk
taﬂ›yanlarad›r ayn› zamanda.
“AB’nin istekleri bizim de isteklerimizdir” diyenler bu oyunun oynanmas›na dolayl› destek olmuﬂ, seyirci kalm›ﬂlard›r.

Anadilde e¤itim hakt›r
Hiçbir halk›n dili, anadilinde ö¤retim hakk› engellenemez. Engelleniyorsa, orada faﬂist, despot, inkar,
asimilasyon ve yoketme politikas›ndan baﬂka bir ﬂey bilmeyen bir düzenden sözedilebilir. Böyle bir düzenin demokratikleﬂece¤ini, demokratik mücadele araçlar› ile (bunun gereklili¤ini de bir yana b›rakmaks›z›n) halk›n taleplerini yerine
getirece¤ini düﬂünmek en hafif deyimle hayalciliktir. Bu umutlar› körükleyenler her seferinde kafalar›n›
düzenin gerçe¤ine çarpmaktan kurtulamazlar.
E¤itim-Sen davas› oligarﬂinin
soruna yaklaﬂ›m›na yeterince veri
sunmaktad›r. Öte yandan E¤itimSen’e hakim ÖDP reformizmi ve
Kürt milliyetçili¤inin ald›¤› karar
da, böyle bir politikaya karﬂ› nas›l
mücadele edilmeyece¤ine örnektir.
Ony›llard›r bu politikada de¤iﬂen hiçbir ﬂey yoktur. AKP iktidar›n›n da Kürt halk›n›n en demokratik
haklar› karﬂ›s›ndaki politikas› ‘yok
sayarsan yokolur’dur. Kürt halk›,
ancak ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›ﬂ, demokratik bir ülkede demokratik
haklar›n› da elde edebilir. Ba¤›ml›l›k ve faﬂizm gerçe¤inin ortaya
koydu¤u baﬂka bir ç›k›ﬂ yoktur.
41
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Dersim’de
J‹TEM Cinayeti
3 A¤ustos günü Dersim Merk e z
Aktul u k
K ö yü’ne
ba¤l›
Meyit a n
Mezras›’nda, o¤lu HPG gerillas›
olan Haydar ﬁahin adl› Dersimli
J‹TEM taraf›ndan susturucu silahlarla katledildi. Sabah saatlerinde
evine 500 metre uzakl›ktaki bahçesini sularken vurulan Haydar
ﬁahin’in üzerinde 7 mermi izine
rastland›. K›sa bir süre önce Almanya’dan tatil için köyüne gelen
Haydar ﬁahin'in daha önce de tehdit edildi¤i ö¤renildi.
‹nfazla ilgili olarak ayn› gün
Belediye Yeralt› Çarﬂ›s› üzerinde
Dersim Temel Haklar ile Emek ve
Demokrasi Platformu taraf›ndan
bir aç›klama yap›ld›. Aç›klamada,
bu tür sald›r›lar›n Dersim halk›n›
y›ld›ramayaca¤› ifade edildi. Eyleme, çeﬂitli dernek ve partilerin yöneticilerinin yan›s›ra Ferhat Tunç
da kat›ld›.
Eylemde konuﬂan EMEP ‹l
Baﬂkan› Hüseyin Tunç, ‹mam
Boztaﬂ'›n, evinin önünde katledilmesi, yine bir mahallenin askerler
taraf›ndan taranmas›, demokratik
kitle örgütlerinin bas›lmas›, DKÖ
temsilcilerinin tehdit edilmesi,
festivalin yasaklanmas› olaylar›n›
hat›rlatarak, “bu cinayetin zanl›lar›n›n kim oldu¤u merak ediliyorsa
J‹TEM itirafç›s› Abdülkadir Aygan'›n itiraflar›na bakabilirsiniz.
Orda her ﬂey var. Bu cinayetin de
faili biliniyor ve biz bu faillerin
derhal tespit edilip yarg›lanmas›n›
istiyoruz" diye konuﬂtu.
Haydar ﬁahin’in cenazesi, 4
A¤ustos
günü
Dersim
Cemevi’nden kitlesel kat›l›mla ve
oligarﬂiye yönelik öfkeli sloganlarla kald›r›ld›.

mayl›¤›n› Engels üstlenir.
Engels halk›n silahl› mücadelesine kat›larak üç meydan savaﬂ›nda kurmayl›k yapar. Engels'in kurmayl›¤›,
silahl› ayaklanma sanat›n›n,
Marksizm’in yaklaﬂ›m›n›n ilk somut örne¤idir ayn› zamanda.
Dünyay› anlamak, çözümlemekle yetinmeyerek, dünyay› de¤iﬂtirme eyleminin de bizzat içinde
yerald›lar. Bir yandan ortaya koyduklar› düﬂünceleri geliﬂtirirken,
öte yandan buna paralel olarak, sosyalistlik, komünistlik ad›na ortaya
ç›kan sapma ak›mlara, yanl›ﬂ düﬂüncelere karﬂ› amans›z bir savaﬂ
verdiler. Metafizi¤i, idealist düﬂünceyi yenilgiye u¤ratarak, materyalist düﬂünceyi, emekçilerin biricik
silah› mertebesine yükselttiler. Sadece felsefe de¤il, ayn› zamanda
ekonomi, siyaset üzerine do¤rular›
yerli yerine koydular.
Almanya'da Köylü Savaﬂ›, Almanya'da Devrim ve Karﬂ›-Devrim,
Konut Sorunu, Do¤an›n Diyalekti¤i, Anti-Dühring, Ütopik Sosyalizm
Ve Bilimsel Sosyalizm, Ailenin
Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Ludwing Feurbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, Tarihte Zorun Rolü, Erfurt Program›n›n Eleﬂtirisi... eserlerinden baz›lar›d›r, ki
Marks ile birlikte ortak kaleme al›nm›ﬂ çok say›da yap›t da vard›r.

Nas›l bir zeka meﬂalesi söndü
Nas›l bir yürek durdu!*
Karl Marks ile birlikte bilimsel
sosyalizmin kurucusu olan Friedrich Engels, 5 A¤ustos 1895'te
Londra'da yaﬂam›n› yitirdi¤inde,
geride büyük bir bilimsel hazineyi
b›rakt›. Ki bu hazine bugün de ezilenlerin, iﬂçi s›n›f›n›n yolunu ayd›nlatmaya, dünyay›, toplumu, s›n›f
mücadelelerinin diyalekti¤ini anlamaya hizmet etmeyi sürdürüyor.

“Burjuva olmak
büsbütün i¤renç”
Kuﬂkusuz Engels’i anlatmak,
kaç›n›lmaz olarak Marks’› anlatmakt›r. Marks’›n ölümünün ard›ndan, kendisini, “Marks yaﬂamdayken, ben ikinci keman oldum” diye ifade eden Engels de buna vurgu
yaparken, ayn› zamanda aralar›ndaki derin yoldaﬂl›k ba¤›n›, araﬂt›rmalar› ve düﬂünceleriyle birbirlerini tamamlayan iliﬂkiyi de mutlulukla
an›yordu.
Engels, 28 Kas›m 1820'de Bremen'de (Almanya) do¤du. Babas›
bir imalatç›yd›. Bremen Ticaret Evleri’nde sat›c› olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›. Burjuva bir ailede yetiﬂmesi,
siyasal ve bilimsel çal›ﬂmalara yönelmesine engel olamad›. Almanya’da etkin düﬂünce ak›m› olan Hegel’den etkilendi. Babas›n›n ticari
faaliyetleri nedeniyle ‹ngiltere’ye
Mancesther'e taﬂ›nmas›, proletaryay› tan›mas›n›n baﬂlang›c› oldu. Lenin’in anlat›m› ile, “iﬂçilerin baﬂlar›n› soktuklar› sefil mahalleleri gezdi, onlar›n yoksulluk ve sefaletini
kendi gözleriyle gördü. Ama kendini
kiﬂisel gözlemleriyle s›n›rlamakla
da kalmad›. ‹ngiliz iﬂçi s›n›f›n›n durumu hakk›nda kendinden önce yaz›lanlar›n tümünü okudu... Bu çal›ﬂma ve gözlemlerin ürünü, 1845'te
yay›nlanan bir kitap oldu: ‹ngiltere'de Emekçi S›n›f›n Durumu.”
Almanya’ya yeniden dönmesinin ard›ndan, 1844 y›l›nda Marks

ile yaz›ﬂmaya baﬂlamas›, sadece onlar›n yaﬂam› için de¤il, dünya proletaryas›n›n gelece¤i aç›s›ndan da bir
dönüm noktas›d›r.
Marks’a bugünlerde yazd›¤› bir
mektupta ﬂöyle der: "Ticaret i¤renç.
Hele... aktif olarak proletaryaya
karﬂ› eylemde bulunan bir burjuva
olmak ise büsbütün i¤renç.”

Bilimsel sosyalizm
aya¤a kalk›yor
S›n›f kini, kendisini bilimsel
araﬂt›rmalar›nda ifade etti. ‹ngiltere’de ‹ﬂçi S›n›f›n›n Durumu’nda,
proletaryan›n sadece ac› çeken bir
s›n›f olarak tan›mlanmas›na karﬂ›
ç›karak, onun bu durumunun ayn›
zamanda kaç›n›lmaz bir ﬂekilde savaﬂmaya itti¤ini ifade ederek, s›n›f
mücadelesinin kaç›n›lmazl›¤›na ilk
kez vurgu yapt›. Bununla da yetinmiyor, yönünün sosyalizm olaca¤›na da dikkat çekiyordu. Ama bir sorun vard›. O gün tart›ﬂ›lan sosyalizm, bilimsel olmayan, ayaklar› yere basmayan ütopik sosyalizmdi.
Marks’la birlikte proletarya davas›na en büyük hizmetleri de bu noktada ﬂekillenecek ve sosyalizmi bilimsel temellerine oturtacaklard›.
Engels de Marks gibi, sadece teoriyle ilgili de¤il, ayn› zamanda
devrimci prati¤in içindeydi. Almanya’da devrimci eylemlere kat›l›yor,
yönlendiriyor, örgütlüyor ve komünist propaganda yap›yordu. Lenin’in, “bilimsel sosyalizmin en temel yap›tlar›ndan biridir. Bu küçük
kitap ciltlere bedeldir. Onun ruhu
günümüze de¤in medeni dünyay›
örgütlü ve savaﬂmakta olan tüm
proletaryas›n› yaﬂatmakta ve harekete geçirmektedir” dedi¤i, Komünist Parti Manifestosu’nu Marks’la
birlikte yazd›klar› günlerde patlak
veren 1848-49 devrimine aktif olarak kat›l›rlar, silahl› ayaklanman›n
planlay›c›s›, haz›rlay›c›s› ve kur42
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Savaﬂan Düﬂünceler
Marks ve Engels’in ortaya koyduklar›, Lenin’in emperyalizm dönemine özgü katk›lar yapt›¤› Marksizm Leninizm düﬂüncesi, savaﬂan,
s›n›f mücadelesine yön veren düﬂüncedir. “‹ﬂçi s›n›f›na kendini bilmeyi, kendi bilincine ulaﬂmay› ö¤reten ve boﬂ hayallerin yerine bilimi
koyan” (Lenin) düﬂüncedir.
Özellikle 1990’lar›n karﬂ›-devrimci rüzgarlar›ndan etkilenen, son
y›llarda “teröre karﬂ› savaﬂ” kampanyas› karﬂ›s›nda Marksizm’in en
temel ö¤retilerini savunma cesareti
gösteremeyen bir sol anlay›ﬂ› geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Öyle ki, Marks’›n, Engels’in dü-

ﬂüncelerine dayanmayan, hatta onlar›n reddi üzerine oturan “Marksizm”
ve “Marksist” tan›m› yap›l›yor. Bunun, “bilimsel, teknolojik geliﬂmelere, küreselleﬂme sürecinin de¤iﬂen
koﬂullar›na” dayand›r›lmas›, bu çarp›tma gerçe¤ini de¤iﬂtirmiyor.
Marks’›n, Engels’in düﬂüncelerinden
ar›nd›r›lm›ﬂ bir Marksizm, bugünün
sosyal demokrasisinden baﬂka bir ﬂeyi ortaya ç›karmaz. Örne¤in, s›n›flar
mücadelesinde ﬂiddetin reddi tam da
buna denk düﬂmektedir.
Bugün “ﬂiddet karﬂ›tl›¤›” adeta
solcu olmakla özdeﬂ haline getiriliyor. Örne¤in, ÖDP’nin gazetesi BirGün’ün yazarlar›ndan biri “sol olabilmenin yolunun önce her türden
ﬂiddete karﬂ› ç›kmaktan geçti¤ini”
söyleyebiliyor. Niye, çünkü “ﬂiddet
emperyalizmin silah›” imiﬂ.
Hümanistli¤in sol, sosyalistlik,
Marksistlik olarak tan›mland›¤› bu
anlay›ﬂ, Marks’tan al›nt›lar yaparken, Marks’›n “zor, yeni bir topluma
gebe her eski toplumun ebesidir”
özlü ifadesini bir yana atmakta sak›nca görmüyor. Marks bir sosyal
devrimin tek yolunu bak›n nas›l anlat›yor: "... Ancak, art›k s›n›flar›n ve
s›n›f çeliﬂmelerinin bulunmad›¤› bir
düzendedir ki sosyal evrimler, art›k
siyasi devrimler olmaktan ç›kacaklard›r. O zamana kadar toplumun
her yerinden de¤iﬂtirilip, düzeltilmesinin arifesinde sosyal bilimin son
sözü ﬂu olacakt›r: Ya mücadele ya
ölüm, ya kanl› savaﬂ ya da yok olma.” (Felsefenin Sefaleti) Bir yanda,
“ya mücadele ya ölüm, ya kanl› savaﬂ ya da yokolma” diyen Marks,
öte yanda Marksizm’i tahrif ederek
“tek yol ﬂiddetin reddi” diyenler...
Elbette tarihsel olarak ﬂiddeti
egemen güçler yaratt› ama ezilenlerin bu silah› onlara yöneltmesi de ayn› s›n›flar mücadelesi tarihinin bir
baﬂka gerçe¤idir. Emperyalizmin
“terörizm” üzerinden yapt›¤› propagandalar›n yaratmak istedi¤i de bu
sonuçtur. Emperyalizm ça¤›na “terör
ça¤›” deyip, sonra da yanl›ﬂ eylemlerin yaratt›¤› bask›lanmadan kendini
kurtarman›n yolu olarak, ezilenlerin
ﬂiddetini reddetmek, buna göre ve elbette kafas›na ve statükolar›na göre

bir sosyalistlik tan›m› yapmak,
gerçekte Marksist-Leninist
devlet ve devrim teorisinin
reddidir. Çünkü, tart›ﬂma,
ülkemiz koﬂullar›nda devrimin yolunun silahl›
mücadeleden geçti¤i
tart›ﬂmas›n›n ötesinde,
külliyen s›n›f›n ﬂiddetinin reddine dayan›yor.
Marks ve Engels,
yaﬂad›klar› sürecin
farkl› özellikleri
olsa da, proletarya
devriminin nas›l
gerçekleﬂece¤i üzerine aç›k belirlemeler yapt›lar. “Proletaryan›n burjuva
diktatoryas›n›
alaﬂa¤› edebilmesi için devrimci ﬂiddete, zora baﬂvurmas›
zorunlulu¤u”
bir genel kural
olarak
ifade
edildi. Ve buna
karﬂ›
ç›kanlara
karﬂ› da mücadeleyi hiç elden b›rakmad›lar. Örne¤in, Alman ‹deolojisi’nde,
felsefe, ekonomi politi¤in yan›s›ra,
devrimci ﬂiddeti reddeden
ve emekçilere
iktidar kavgas› yerine sevgi, kardeﬂlik,
adalet gibi soyut kavramlarla yaﬂam›
aç›klamaya
“Marks ve Engels'in iﬂçi s›n›f›na yapm›ﬂ olçal›ﬂan küçük-burjuva
duklar› hizmetler, birkaç sözcük içinde ﬂöyle
sosyalizmine
ifade edilebilir: Onlar, iﬂçi s›n›f›na kendini
karﬂ› verdikleri mücadele bilmeyi, kendi bilincine ulaﬂmay› ö¤rettiler ve
vard›r.
boﬂ hayallerin yerine bilimi koydular.”
Marks ile
Lenin
mektuplaﬂ43
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malar›nda Engels, Grüncüler’le tart›ﬂmas›n› aktar›r. Tart›ﬂman›n özünü
“zor yoluyla devrimin gerekli oldu¤unu kan›tlamak” oluﬂturur. Engels, buna karﬂ› ç›kan Grüncüler’in
komünist olup olmad›klar›n›n oylanmas›n› isteyerek, bu genel ilkenin reddini komünistli¤in reddiyle
özdeﬂleﬂtirir ve komünistlerin
amac›n› özetleyen üç maddeyi ﬂöyle s›ralar: “(l) Burjuvazinin ç›karlar›na karﬂ› proletaryan›n ç›karlar›n› gerçekleﬂtirmek; (2) bunun
için özel mülkiyeti kald›rmak ve
yerine mallar›n ortakl›¤›n› getirmek; (3) bu amaçlar› gerçekleﬂtirmek için zor yoluyla demokratik
bir devrimden baﬂka araç kabul etmemek.”
Marksizm-Leninizm bilimi bu
kadar aç›kt›r, çarp›tmalara izin vermeyecek netliktedir gerçekte. Çarp›tma ya da sözde “aﬂma” ad›na yap›lan her ﬂey bu nedenle bilinçli bir
anti-marksist tutumdan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir.
Yüzy›l önce yap›lan bir tart›ﬂma
ve üç temel madde. Bugün sol, sosyalistlik, komünistlik ad›na siyaset
yapanlar için, kendilerini bu üç
maddenin denek taﬂ›nda s›namalar›nda say›s›z yarar oldu¤unu düﬂünüyoruz. Her koﬂulda burjuvazinin
ç›karlar› karﬂ›s›nda proletaryan›n,
emekçilerin ç›karlar›n› korumayan
bir sol, sol olamaz. Hiçbir ﬂekilde
e¤ip bükmeden, “daha fazla vergi
al›nmas›” gibi ucubelere sar›lmadan, burjuvalar› mülksüzleﬂtirmeyi
hedeflemeyen, bunu aç›kça ilan etmeyen bir sol, sol olamaz. Emperyalizm odakl› “terör, ﬂiddet” demagojilerine dayanan her türden sald›r›ya karﬂ› dik durmayan, ezilenlerin
ﬂiddetini, emekçilerin iktidarlar›n›
zor yoluyla kuracaklar›n› hayk›rmayan bir sol, sol olamaz.
Bugün, tüm bu sapk›n düﬂüncelere, proletarya iktidar›n›n reddi
üzerine oturan anlay›ﬂlara karﬂ› ideolojik mücadele yürütmek, Engels’i, Marks’› yaﬂatmak, düﬂüncelerine sahip ç›kmakt›r.
* Baﬂl›k, Lenin’e aittir.

■NKP(M) rehin ald›
Nepal'da NKP(M) gerillalar› temmuz ay› sonunda 7 hükümet görevlisini kaç›rd›. Monarﬂik iktidara karﬂ› savaﬂan gerillalar Ilam
Bölgesi’ndeki Poudel Kasabas›
yak›nlar›nda bir otobüsü durdurarak, otobüste bulunan, biri üst düzey idari yetkili olmak üzere 7 hükümet görevlisini rehin ald›lar.
Ilam Valisi taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, kaç›r›lanlar›n isimleri
belirtilmezken, operasyonlar›n
sürdü¤ü ifade edildi.

■FARC’dan polise sald›r›

Komplo davas›nda
Tangün’e tahliye
Hakk›nda verilen yalan ifade
üzerine 1.5 y›ld›r tutuklu bulunan
Marmara TAYAD Baﬂkan› Tekin
Tangün, 3 A¤ustos günü Beﬂiktaﬂ
14. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruﬂman›n ard›ndan tahliye edildi.
Duruﬂma öncesinde mahkeme
önünde bir aç›klama yapan TAYAD’l› Aileler, “Hapishanelerde
19 Aral›k, Operasyonlarla, Tecritle Bask›larla Sürüyor” pankart› ve
Tekin Tangün’ün foto¤raflar›n› taﬂ›d›lar. TAYAD Baﬂkan› Mehmet
Güvel, Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde yaﬂanan sald›r›ya de¤indi¤i konuﬂmas›nda, Tekin Tangün’ün kendisinin de, Tekirda¤ 1
No’lu F Tipi Hapishanesi’nde sald›r›ya maruz kald›¤›n› ve 2 No’lu
F Tipi’ne sürgün edildi¤ini belirtti. “Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›
at›lan aç›klamada, Tekin Tangün’ün hukuksuz tutsakl›¤›na son
verilmesi istendi.
Mahkeme heyeti, sahte belge
ve polis senaryosu ifadelerle 1.5
y›ld›r tutuklu bulunan Tangün’ü
serbest b›rak›rken, ayn› davada
yarg›lanan ve Tangün üzerine ifadelerin kendisine ait olmad›¤›n›
aç›klayan Erdo¤an Kaldi’nin tutuklulu¤u devam ettirildi.
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Kolombiya Devrimci Silahl› Güçleri (FARC) gerillalar›n›n kurdu¤u
pusuya düﬂen, faﬂist devletin polis
güçleri a¤›r kay›p verdi. 1 A¤ustos
günü, Sierra Nevada Da¤lar›’nda
gerillalar taraf›ndan yola yerleﬂtirilen may›na çarpan araçta bulunan 14 polis ölürken, çok say›da
yaral› oldu¤u belirtildi. 7 A¤ustos
günü de bir karakola sald›ran 500
kadar gerillan›n 4 polisi cezaland›rd›¤› duyuruldu.
Gerillalar›n bu y›l düzenledi¤i eylemlerde 300'den fazla polis ve
askerin öldü¤ü belirtiliyor.

■iﬂgalci a¤›r kay›p verdi
Sald›r›lar›n aral›ks›z sürdü¤ü
Irak’ta, iﬂbirlikçi polis ve ordu güçlerine göz açt›r›lmazken, 3 A¤ustos
günü hedef iﬂgalci Amerikan askerleri oldu. Hanisa’da düzenlenen
sald›r›da 14 iﬂgal askeri öldü. ABD
ordusu kay›plar›n› do¤rulad›.
Bu arada direniﬂ güçleri, kendilerini daha iyi ifade edebilmek, direniﬂ hakk›nda do¤ru bilgiler vermek, yalanlar› ve karﬂ› propagandalar› önlemek için ‘Irak Direniﬂi
Politbürosu’ ad›yla yeni bir birim
oluﬂturduklar›n› duyurdular. Direniﬂin enformasyon bürosu gibi çal›ﬂaca¤› belirtilen birime Irak ‹slami Ordusu, Ensar-ül Sünnet Ordusu ve Mücahid Ordusu’nun üye
oldu¤u belirtilirken, en k›sa sürede tüm direniﬂ gruplar›n›n kat›l›m›n›n beklendi¤i duyuruldu.

Futbol fanatizmi kan ak›t›yor,
polis ranttan pay›n› istiyor
Futbolda “havuz” denilen sistem, kulüplerin maç yay›nlar›ndan
paylar›n› almalar› için oluﬂturulan
sistemin ad›d›r. Yani futbol klüplerinin rant› paylaﬂt›klar› sistemdir.
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü bir
spor klübü de¤il ama onlar da bu
ranttan pay istediklerini aç›klad›lar.
MHK'n›n 29 Temmuz günü
Abant'taki kamp› çerçevesinde düzenlenen seminerde konuﬂan ‹stanbul Emniyet Müdürü Celalettin
Cerrah, “polisimiz 18 saat çal›ﬂ›yor
ve sonra stadlara gidip görev yap›yor. Havuzdan yüzde 3'lük pay polise verilmeli” dedi. Havuz sisteminde yüzde 3'lük pay, y›lda yaklaﬂ›k 4
milyon dolar› buluyor.
Peki niye? Polis zaten “güvenlik” için maaﬂ alm›yor mu? Aleni
ranttan pay, rüﬂvet de¤ilse nedir?
Elbette bu s›radan polise da¤›t›lmas› düﬂünülen bir pay de¤il. Halka
karﬂ› savaﬂta ve polis ﬂeflerinin türlü k›l›flara büründürecekleri harcamalar›nda kullan›laca¤›n› söylemeye bile gerek yoktur.
Futbol Federasyonu ve kulüpler
ﬂimdilik buna karﬂ› ç›k›yor olsalar
da polis de oyun çoktur, bir yolunu
bulmak için tezgahlar›n› iﬂleteceklerinden kimsenin kuﬂkusu olmas›n.
Nitekim, bu iste¤in Fenerbahçe Stad›’nda bir kiﬂinin silahla vurularak
öldürülmesinin ard›ndan gelmesi

çarp›c›d›r. Fenerbahçe Kulübü,
polisin bu olaya bu nedenle göz
yumdu¤u yönünde eleﬂtiriler getirmiﬂtir. Öyle ya, silahl› kiﬂiler, 5
bin polisin güvenlik ald›¤› stadlarda
kurﬂun s›k›yor. Bu tür oyunlar› çok
iyi bilirler. “AB yasalar› elimizi kolumuzu ba¤lad›” yalan›yla daha fazla yetki sahibi olabilmek için, en uç
örnekleri tart›ﬂ›r ya da kendileri yaratarak, “bak›n bu yasalarla olmuyor” derler. Ya da bir provokasyon
örgütleyip amaçlar›na ulaﬂmaya çal›ﬂ›rlar. Polis için al›ﬂ›ld›k yöntemlerdir bunlar. Bir kiﬂinin ölümü de
bu yöntemlerin sonucu mudur bilemeyiz ama aç›k olan ﬂu ki, nerede
rant sözkonusuysa polis mutlaka
oradan pay›n› almay› istemektedir.
Arazi mafyas›ndan otopark iﬂlerine, eroinden kad›n ticaretine çark
hep böyle iﬂler ve bunu tüm polis
teﬂkilat› çok iyi bilir. Cerrah da, dört
y›l sonra özel güvenlikçilere stadlar› devretmeden önce pay›n› istiyor.
Gençlerimizin kan›n›n akmas›, fanatizmle beyinlerinin uyuﬂturulmas›
umurlar›nda de¤il. Aksine bu politikay› bu düzen ve polis körükler.
Gençlerimizin devrimci olmas›ndansa futbol fanati¤i olmas›n›n
iyi oldu¤u üzerine oturan politikalar›n›n yaratt›¤› sonuçtan yer yer kendilerinin de yaka silkmeleri bu gerçe¤i de¤iﬂtirmiyor. Yoksul gençlerin

Kime gaz bombas› at›l›r?

öfkelerinin
düzene de¤il, birbirlerine yönelmesi
iﬂlerine geliyor. Ne ölümlerden, ne
yaﬂanan olaylardan ﬂikayet etmeye
hiçbir haklar› yoktur.

Futbol ve ﬂovenizm
Futbol mafyan›n oldu¤u kadar,
ﬂovenizmin de cirit att›¤› alanlard›r. Trabzonspor ile K›br›s Rum
Kesimi’nden Anoghoss Famogusba aras›ndaki maç öncesi, aralar›nda ‘Prof.’ ünvanl› bilim adamlar›
ve “iﬂadamlar›n›n” bulundu¤u bir
grup, Trabzon yerel gazetelerine
verdikleri ilanda bak›n ne diyorlar;
“1922'de Rumlar'› Ege Denizi'ne dökenler. Haydi uﬂaklar
1974'te Rumlar'› Akdeniz'in
güneyine sürenler. Haydi uﬂaklar
2005'te onlar› Avni Aker'de
mahkum edelim. Rumlar'a bu kez
Karadeniz'i dar edelim. Allah yar
ve yard›mc›m›z olsun.”
Sporla ne ilgisi var bunlar›n?

Sezen Aksu'nun Antalya'da konser verdi¤i kulüpte, konseri
izlemeye gelenlerle özel güvenlik elemanlar› aras›nda ç›kan
kavgaya polis biber gaz›yla müdahale etti. Gaz, konser alan›na
yay›ld›, birçok insan zorlukla kendini d›ﬂar› att›.
Bu olay burjuva bas›n taraf›ndan eleﬂtiri konusu oldu. Elbette eleﬂtirilmelidir, polisin sindirmekten baﬂka hiçbir yöntem
bilmedi¤i sorgulanmal›d›r. Ancak bir sorun var burada? Ayn›
eleﬂtirileri, devrimci demokratlara karﬂ› çok daha vahﬂi bir ﬂekilde gaz bombalar› at›l›rken, 19 Aral›k’ta gaz bombalar›yla insanlar bo¤ulur ve diri diri yak›l›rken görmedik. Örne¤in, Vatan
baﬂyazar› Güngör Mengi, bu davran›ﬂ› “azgeliﬂmiﬂ ülke polisi”
profiline oturtmakta. Peki gecekondulara, gençlerin eylemlerine yap›lan müdahaleler? Onlara mübah öyle mi?
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A¤ao¤lu’nun istifas›na oligarﬂiden alk›ﬂ!
Yazar Adalet
A¤ao¤lu,
geçen
hafta yay›nlad›¤›
bir
bildiriyle
‹HD’den istifa etti¤ini aç›klad›. Adalet A¤ao¤lu,
‹HD’den özetle “‹HD art›k PKK’ci”
oldu¤u için istifa etmiﬂti.
‹stifas› oldukça “ses getirdi”! Duyulan, oligarﬂi cephesinden yo¤un
alk›ﬂ sesleriydi. Pek duyulmasa da en
güçlü alk›ﬂlar da Genelkurmay karargah›nda yank›lanm›ﬂ olmal›.
Çünkü Adalat A¤ao¤lu, istifas›yla, Genelkurmay’›n ﬂovenizmi, terörizm demagojisini körükleyip, buna
ba¤l› olarak demokratik kurumlar›
hedef gösterdi¤i kampanyaya önemli bir destek vermiﬂ oldu. Adalet
A¤ao¤lu, bu eleﬂtiriler karﬂ›s›nda
“kimseden emir almad›m, kimse
dü¤meme basmad›, kendim karar
verdim” diye, ünlü roman yazarl›¤›yla hiç de denk düﬂmeyen aciz bir
cevap verdi.
A¤ao¤lu da herhalde bilir ki,
önemli olan att›¤› ad›m›, yapt›¤› iﬂi,
hangi koﬂullarda, nas›l bir zamanda
yapt›¤›d›r. Bunu Genelkurmay’›n
“dü¤meye basmas›yla” m›, “kendi
karar›yla” m› yapt›¤›, bir ayr›nt›d›r.
“Ünlü romanc›”, PKK’yi “›rkç›l›kla”, ‹HD’yi de PKK’cilikle suçlayarak gerekçelendirdi¤i istifas›n›n, bugünün ortam›nda hangi sonuçlara
yolaçaca¤›n›, kimler taraf›ndan nas›l
de¤erlendirilece¤ini elbette tahmin
ediyor olmal›d›r. E¤er bu kadar›n› bile tahmin edemeyecek kadar siyasetten uzaksa, zaten daha fazlas›n› söylemek de gereksizdir.
Asl›nda bu kadar “ses” getirecek
bir ﬂey yoktu A¤ao¤lu’nun istifas›nda. A¤ao¤lu, ne ‹HD’nin aktif bir yöneticisi, ne toplumsal muhalefetin
aktif bir parças›yd›. Siyasetteki yeri,
ony›llard›r att›¤› birkaç imzadan ibaretti. Ama, ona, onun d›ﬂ›nda yüklenen misyon, istifas›n›n da bu kadar
yank› yapmas›na yolaçt›. Ona, cürmünü aﬂan bir misyonu yükleyen yine soldu, özellikle de reformist sol.
Adalet A¤ao¤lu’nun istifa ç›k›ﬂ›,

zaman olarak ne kadar Genelkurmay’›n kampanyas›yla çak›ﬂ›yorsa,
politik olarak da, seçimlerde “aday›”
oldu¤u ÖDP’nin politikas›yla o kadar çak›ﬂ›yor. ÖDP’nin “silah› b›rakmamakta ›srar eden” PKK’yi zorlama ve tecrit etme politikas›na uygundur A¤ao¤lu’nun istifa gerekçesi. Ne
var ki, solun genel olarak bu istifaya
tepki göstermesi nedeniyle ÖDP’liler, Adalet A¤ao¤lu’nu direkt savunamam›ﬂ, bunun s›k›nt›s›yla, eski iyi
bilinen üsluplar›na baﬂvurup “o anlamda de¤il, bu ba¤lamda anlaﬂ›lmal›” demeye baﬂlam›ﬂlard›r.
O anlam› bu anlam› yoktur Adalet A¤ao¤lu’nun söylediklerinin. Faﬂizmin
Türkiyesi’nde
‹HD’yi
PKK’lilikle suçlamak ihbarc›l›k oldu¤u gibi, PKK’yi “›rkç›l›k”la suçlamak da siyasal bir cehalet ya da ﬂovenist üslubu benimsemektir. Bu bildiri, bu sözler ortadayken, A¤ao¤lu’nun tavr› “ille dostun gülü” olarak da adland›r›lamaz. Tavr›, dost oldu¤unu da, elindekinin gül oldu¤unu
da tart›ﬂmal› hale getirmiﬂtir. Onu alk›ﬂlayanlar›n kimliklerine bile bakmak zaten herﬂeyi anlamaya yetiyor.
Taha Akyollar, Ertu¤rul Özkökler,
‹smet Giritliler, öve öve bir hal oldular A¤ao¤lu’nu. Bunlar›n övgüleri,
bu ülkede gerçek bir ayd›n› olsa olsa
rahats›z eder. Ama Ertu¤rul Özkök’le zaten “dost” olan Adalet A¤ao¤lu anlaﬂ›lan bunlardan rahats›zl›k
duymayacak. Çünkü bu rahats›zl›¤›
duyacak olan zaten bu zaman› seçmez, aç›klamas› için Hürriyet gibi
bir gazeteyi tercih etmez, kendini o
ﬂekilde Hürriyet’e kulland›rtmazd›.
(Bir ‹HD yöneticisinin devrimcilere
karﬂ› Hürriyet manﬂetinden aç›klamalar yapmas›n› eleﬂtirmeyen ‹HD,
ﬂimdi o manﬂetin kendisine karﬂ›
kullan›lmas›ndan bir ders ç›karacak
m› acaba?)
Adalet A¤ao¤lu olay› asl›nda
kendi baﬂ›na çok önemli de¤ildir;
ama ülkemizdeki ayd›n gerçe¤inin
ve ayd›nlarla solun iliﬂkisinin muhasebesi aç›s›ndan bu olay eﬂi bulunmaz bir vesiledir.
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Her ﬂeyden önce, “kendi beyniyle
düﬂünmeyen, beynini AB’ye, TÜS‹AD’a, Genelkurmay’a teslim etmiﬂ...
ve devrimcilere kapatm›ﬂ” ayd›n tipinin karakteristik bir davran›ﬂ örne¤ini verdi A¤ao¤lu.
Ki, bu kategoride Adalet A¤ao¤lu
yaln›z de¤ildir. Politika sözkonusu
olunca, kendi beyniyle düﬂünmeyen
ve burjuva medyan›n ucuz, kaba, s›radan propagandalar›yla AB’ci kesilen, F tiplerinin “oda”lar›n› savunan,
“her türlü ﬂiddet” karﬂ›tl›¤› yapan ayd›n çoktur ülkemizde. Ayn› konumdaki ayd›nlar›n da yar›n baﬂka konularda ne yapaca¤› çok belli de¤ildir.
‹kincisi, A¤ao¤lu nezdinde, ülkemizdeki ayd›nlar›n nas›l kendi küçük
dünyalar›nda yaﬂad›klar›n›n bir örne¤ini görüyoruz.
Kendisini savunurken, “ben” diyor, “ben TBMM’de bir parti daha
var: MGK” demiﬂ biriyim. Sanki bunu ilk kez o söylemiﬂ. Hat›rlarsan›z,
Orhan Pamuk’un Ermeni, Kürt katliam›na iliﬂkin tart›ﬂma yaratan sözlerinde de ayn› hava vard›; sanki “ilk”
söyleyen oydu.
Ya bu ülkede yaﬂam›yorlar ya da
tarih onlarla baﬂl›yor ve onlarla bitiyor. Ya da, o gerçeklerin bedelini infazlarla, kay›plarla, onlarca y›ll›k
tutsakl›klarla ödeyerek söyleyenleri
kaale alm›yorlar. Üç ihtimalin üçü de
birbirinden kötüdür bir “ayd›n” için.
Ve üstelik, A¤ao¤lu ve onun gibiler
için üçü de geçerlidir.
Att›klar› bir imza, yapt›klar› bir
aç›klama, onlara dünyan›n en önemli iﬂi, en büyük kahramanl›¤› gibi gözüküyor. Bunlar önemsiz demiyoruz
çünkü bunlar› yapmayanlar da var.
Ama diyoruz ki, bunlar dünyan›n en
önemli iﬂi, en büyük kahramanl›¤› da
de¤il. Ayd›nlar da yerini bilmeli.
Hadleri, büyüklükleri, cüretleriyle,
emekleriyle, fedakarl›klar›yla orant›l› olmal›. Ve sol da onlara bu orant›da yer vermeli.
De¤ilse, oligarﬂi solu “içten” vuracak baﬂka Adalet A¤ao¤lular bulmakta zorlanmayacakt›r.

yurtd›ﬂ›

Naziler’e geçit verilmedi

Neo-Naziler’in, Türkiyeli emekçilerin yo¤un yaﬂad›¤›, Almanya’n›n Duisburg kentindeki Hamborn semtinde yapmak istedi¤i yürüyüﬂ, devrimci, sol güçler taraf›ndan engellendi. Ablukaya al›nan faﬂistler amaçlar›na ulaﬂamad›lar.
Yürüyüﬂ haberinin al›nmas› üzerine, devrimciler anti-faﬂist gösteri
için çal›ﬂmalar›n› baﬂlatt›lar. Anadolu Federasyonu, AG‹F, ATIF,
DGH Duisburg, ‹nitiativ e. V.,
MLPD, PDS KV Duisburg biraraya
gelerek Birlik Komite’si oluﬂturuldu. 27 Temmuz günü bir aç›klama
düzenlenerek, Naziler’in Almanya
çap›nda toplanarak, “cami inﬂaas›na
ve çok kültürlü yaﬂama karﬂ›” düzenlemek istedikleri duyuruldu ve
Naziler’i Türkiyeli emekçilerin bulundu¤u bölgeden yürütmeyi planlayan belediye ve polis eleﬂtirildi.
Aç›klamada, buna karﬂ› ç›k›laca¤›

ve karﬂ› yürüyüﬂ düzenlenece¤i ilan
edildi. Bu arada, devrimciler, antifaﬂistler ve Türkiyeli emekçiler birlikte hareket ederken, Duisburg Belediye Baﬂkan›’n›n bölücülü¤ü ile
birkaç kilise, cami ve sendika ayr›
bir miting düzenleme karar› ald›. 26
Temmuz günü de Anadolu Federasyonu, INITIATIV ve AT‹F taraf›ndan semtte bildiriler da¤›t›ld›, camiler ziyaret edilerek yürüyüﬂe ça¤r›lar yap›ld›.
30 Temmuz’da Naziler geldiklerinde önleri öfkeli anti-faﬂistler,
devrimciler taraf›ndan kesildi.
Anadolu Federasyonu ve 20’ye
yak›n kurumun düzenledi¤i karﬂ›
yürüyüﬂte biraraya gelen 1500 kiﬂi,
“Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza”,
“Naziler Defolun”, “Yaﬂas›n Enternasyonal Dayan›ﬂma” sloganlar›n›
öfkeyle hayk›rd›.
Birlik Komitesi’nin Naziler’i
bölgeye sokmama karar›na karﬂ›,
“onlara s›rt›m›z› dönmeliyiz” diyerek Naziler’den 15 km uzakl›kta
gösteri yapan ve baﬂ›n› belediye

Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi
ve Sosyalizm Panelleri
“Neden Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve
Sosyalizm ‹stiyoruz” konulu seminerler, Fransa’n›n ard›ndan Almanya ve
Belçika’da devam etti.
Berlin’de, Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele
Derne¤i’nde (IKAD), 31 Temmuz günü
düzenlenen panel iki bölüm halinde yap›ld›. “Ba¤›ms›zl›k ve ba¤›ml›l›k nedir?
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi aras›ndaki
ba¤ nedir? Sosyalizm nedir? Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm aras›ndaki
ba¤ nedir? Bugün sosyalizm konusunda
temel sapmalar nelerdir? ” baﬂl›klar›n›n
iﬂlendi¤i panelin ikinci bölümünde ise,
dinleyicilerin sorular› cevapland›. Reformizmin AB’cili¤inin, Kürt milliyetçili¤inin Amerikanc›l›¤›’n›n ele al›nd›¤›
panelin devam›nda sosyalizmin nas›l ku-

baﬂkan›n›n çekti¤i grup ise, 80 kiﬂi
ile “miting” düzenlediler.
Birlik Komitesi gösterisi kortejlerin oluﬂturulmas› ve Anadolu Federasyonu Temsilcisi’nin konuﬂmas› ile baﬂlad›. Konuﬂmada Naziler’in göçmen karﬂ›t› politikalar› anlat›larak, gösterinin de bu aç›dan
önemli oldu¤una dikkat çekildi ve
Yeni Göçmenler Yasas›’n›n ›rkç›l›¤›
yükseltti¤i ifade edildi.
Ard›ndan sloganlarla yürüyen
kitle, Naziler’i beklemeye baﬂlad›.
5000 polis Naziler’i korumak üzere
önlem al›rken, çoﬂkulu konuﬂmalar
ve sloganlar bekleyiﬂ boyunca sürdü. Bu s›rada Naziler’in önünün bir
grup göçmen genç taraf›ndan miting yerine gelmeden kesildi¤i ö¤renildi ve kitle oraya yöneldi. 270 kadar Nazi yürümekte ›srar etti ve bunun üzerine polis müdahale etmek
zorunda kald›. Devrimciler anti-faﬂist sloganlar atmaya devam ederken, yürüyüﬂü yapamayan Naziler
otobüslerle bölgeyi terketmek zorunda kald›lar.

rulaca¤›, geçmiﬂ sosyalist deneyler anlat›larak, ç›kar›lmas› gereken dersler, Devrimci Halk ‹ktidar› Program› ve kesintisiz olarak sosyalizmin ve s›n›fs›z toplumun hedefleri dile getirildi.
Panelde ayr›ca ﬂiirler okunurken,
‘Havana Röportaj›’n›n sinevizyon gösterimi yap›ld›. 4 saat süren ve çoﬂkulu bir
kat›l›ma sahne olan panel, ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin
kesintisizli¤ine yap›lan vurguyla son
buldu.
Belçika Anadolu Halk Kültür E¤itim
Merkezi’nde de (BAHKEM), ayn› günü
ayn› baﬂl›kla düzenlenen panelde Türkiye’nin emperyalizme ba¤›ml›l›k tarihi
ve faﬂizmin nas›l kuruldu¤u ele al›nd›.
Emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k, faﬂizme karﬂ› demokrasi mücadelesinin kaç›n›lmazl›¤› anlat›l›rken, bütün bunlar›n
ancak sosyalizmle birlikte kal›c›laﬂaca¤›
anlat›ld›.
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Federasyon
Yaz Kamp›
Avusturya Anadolu
Federasyonu taraf›ndan
Geleneksel ‹kinci Yaz
Kamp› 8-16 Temmuz tarihleri aras›nda, Alp Da¤lar› yak›nlar›nda düzenlendi. Kültürel, sportif faaliyetlerinin
yerald›¤›
kampta, sürece iliﬂkin tart›ﬂmalar, birlik ve dayan›ﬂma üzerine konuﬂmalar yap›ld›.
Kamp, bencilli¤in dayat›ld›¤› Avrupa yaﬂam
koﬂullar›nda, kolektif yaﬂam›n, paylaﬂ›m ve dayan›ﬂma duygular›n›n geliﬂtirildi¤i bir havan›n solunmas›n› sa¤lad›.

kültür
Hapishane dergilerine sansür yo¤unlaﬂt›...

NEDEN KORKUYORLAR?
Masala, Nüktedan, Nail ‹bo, Berdan’dan Berkan’a ﬁiir P›nar›, Cansuyu, FeﬂMekan, Genç Düﬂünce,
Gomedi, ‹leri, ﬁafaktan Önce, V›z
Gelir, Zeybek Ateﬂi... ve daha birço¤u...
Hepsi F tipi ve di¤er hapishanelerde kalan devrimci tutsaklar taraf›ndan ç›kar›lan dergiler. Kimisi mizah, kimisi güncel politika, kimisi
teorik, kimisi de ﬂiir ve öykü...
Özellikle
C‹K’in
devreye
girmesinin ard›ndan, mizah dergileri baﬂta olmak üzere, hapishanelerden
d›ﬂar›ya gönderilmek istenen dergiler sansürleniyor,
gönderilmiyor. Bunun için türlü gerekçeler s›ralan›yor. Örne¤in “Baﬂbakan’›n küçük düﬂürüldü¤ü çizimler var” diyor birisi. Bir baﬂkas›; “feda ﬂehidi Faruk
Kad›o¤lu’nun do¤umundan feda
an›na kadar çizimlerle yaﬂam›n›
anlatm›ﬂs›n›z. Bu ölüm orucunu,
feda eylemini övmektir” diye yasak konuluyor.
“Hapishanelerin güvenli¤ini tehlikeye düﬂürme” gibi bir “suç” potansiyeli taﬂ›mad›klar› aç›k. Sadece
kendileri firar ediyorlar “görülmüﬂtür” damgalar› ile, kimseyi yanlar›nda götürdükleri yok. “Henüz terörist
karikatür” tan›m› da yapmad› ki
Amerikan emperyalizmi, oligarﬂi
efendisinin izinden yürüsün...
Ama faﬂist zihniyet korkuyor.
Tek tek elleriyle ço¤altt›klar›, havaland›rmalar›n›n üzeri tellerle örtülü
hücreleri aﬂarak kollektif bir ﬂekilde
ürettikleri dergilerden korkuyorlar.
Bu yasaklar›n, sansürün baﬂka bir
aç›klamas› yok.
Çünkü o karikatürlerle, yaz›larla

politika yap›yor devrimci tutsaklar.
Ülke ve dünyada ne yaﬂanm›ﬂ, hangi
geliﬂme olmuﬂsa, o konuda mutlaka
bir karikatürleri, yaz›lar›n› görebilirsiniz.
O dergiler büyük suçlular!
Çünkü onlar, “bizi üreten, yaratan beyinleri teslim alamad›n›z. 5
y›ld›r katlettiniz ama boyun e¤diremediniz özgür tutsa¤›n özgür
düﬂüncesine” diye hayk›r›yorlar.
Hapishane
idarelerinin önlerine gelen her dergi, her karikatür bunlar› söylüyor, hayat taﬂ›yan çizgi ve yaz›lar›yla.
Peki
niye aç›ld› bu F
tipleri?

Bedenleri
daha
s › k ›
hapsetmek miydi bütün
sorun. “Kötü” dedikleri ko¤uﬂlarda
da yap›yorlard› bunu. Hatta daha da
s›k›laﬂt›rabilirlerdi.
Ama mesele bu de¤ildi. Beyinler teslim al›nmal›, tecritle yaln›zlaﬂt›r›lm›ﬂ olanlar düzene
kazan›lmal›, kazan›lamayanlar ise
boyun e¤dirilmeliydi.
Düﬂünceden, beynin ortaya ç›kard›¤› ürünlerden korkan bir düzen,
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gerçekte güçsüz, çürümüﬂ, zorbal›kla ayakta durmaya çal›ﬂan bir düzendir. Klasik bir deyiﬂ vard›r ve do¤rudur; hapishaneler düzenin aynas›d›r.
Bir sistemin niteli¤ini görmek için
hapishanelerine bakmak yeterlidir.
Hapishaneler düzenin çürümüﬂlü¤ünü, düﬂünceden duydu¤u korkuyu
görme aç›s›ndan da çarp›c› bir örnek
oluﬂturuyorlar.
Düﬂünün; bir çizgi, tarama ucunun yasakland›¤› mekanlarda, kalemleri de yarat›c›l›k örne¤i olan karikatürler; bu düzeni y›kar m›? Hatta
Halk›nsesi TV’nin internet adresine
girin ve orada tutsaklar›n dergilerine
ulaﬂaca¤›n›z butona “t›klayarak”,
rastgele birini okuyun. Korkular›n›
ve faﬂist zihniyeti daha çarp›c› göreceksiniz.
Sansürün C‹K’in yürürlü¤e girmesinden sonra, özellikle son süreçte yo¤unlaﬂt›¤›n› belirtmiﬂtik. Evet
C‹K bask›y›, tecriti yo¤unlaﬂt›ran
içeri¤iyle önemli bir etkendir, ama
tek baﬂ›na aç›klamaz bu yo¤unlaﬂmay›. Devrimci tutsaklar›n örgütlülüklerini da¤›tmak için katliam yapanlar, bu geçen süre içinde örgütlülü¤ün nas›l yaﬂat›ld›¤›n› en somut
olarak bu “yay›nlarda” görmüﬂlerdir. Belki baﬂlang›çta “karikatürle ilgilenmeyi” bir apolitikleﬂme baﬂlang›c›, “meﬂgale” olarak da düﬂünmüﬂ
olabilirler. Ama devrimci ellerde her
arac›n s›n›f mücadelesinin bir silah›na dönüﬂtü¤üne tan›k oldular zamanla. Ki, karikatürün
en etkili politika araçlar›ndan biri oldu¤u zaten
bilinir.
O dergilerde futbol,
magazin olsa yasaklamay› b›rak›n teﬂvik de
ederlerdi. Ama devrimci
kültürden, sanattan, edebiyattan daha tehlikeli
ne olabilir ki! Hitler de
böyle düﬂünmüﬂ, meydanda toplad›¤› kitaplar› yakt›rm›ﬂt›.
Modern Nazi kamplar›n›n ﬂefleri de
“imhas›na” mührünü vuruyorlar
Masalalar’›n, V›z Gelirler’in, Gomediler’in ba¤r›na.
Peki y›ld›rabilirler mi? Hapisha-

nelerle s›n›rl› kalmayarak çeﬂitli biçimlerde binlerce insana ulaﬂan, hatta kimisi yabanc› dillere çevirileri
yap›larak dünya kamuoyuna seslenen dergilerinin, d›ﬂar›ya ulaﬂmamas›, yani seslerinin o darac›k mekanlarda bo¤ulmak istenmesi, üretimlerinden vazgeçirir mi? Ya da daha
“uslu” ﬂeyler mi yaz›p çizerler bunun karﬂ›s›nda.
Elbette böyle olmayacakt›r. Bunu
güvenle söylüyoruz, çünkü onlar›,
devrimci özgür tutsaklar› tan›yoruz,
geleneklerini, baﬂe¤memeyi nas›l
do¤al bir davran›ﬂ haline getirdiklerini biliyoruz. Sadece biz mi, bilinçli bir inkara yönelmeyen herkes tan›r, bilir onlar›. Direniﬂ tarihleri ve 5
y›ld›r süren Büyük Direniﬂ yokedilemez belgelerle doludur bu konuda.
Masala, Nüktedan, Nail ‹bo, Berdan’dan Berkan’a ﬁiir P›nar›, Cansuyu, FeﬂMekan, Genç Düﬂünce,
Gomedi, ‹leri, ﬁafaktan Önce, V›z
Gelir... ve daha bir ço¤u maharetli
ellerde gülümsemeye, öfkelenmeye,
yoksullar›n kiniyle burnundan solumaya devam edecektir. Teﬂhir olan,
acizliklerini mahkeme kararl›, tescilli belgelere dönüﬂtüren yine onlar
olacakt›r.
Son söz olarak, yazarlara, sanatç›lara, çizerlere seslenmek istiyoruz;
düﬂünce özgürlü¤ünü mü savunuyorsunuz? Kültürün, sanat›n, edebiyat›n yasaklanamayaca¤›n› m› söylüyorsunuz? ‹ﬂte size dört duvar aras›nda yaﬂananlar. Art›k “duymad›k,
bilmiyoruz” demeniz de mümkün
de¤il. Masalas›, V›zgeliri, Nüktedan› ile size de sesleniyorlar:
Sesimizi k›smak isteyen, düﬂünce düﬂmanlar›na, kültür, sanat, edebiyat düﬂmanlar›na karﬂ› sesinizi
yükseltin, diyorlar. Cumhuriyet çizeri Musa Kart’a dava aç›ld›¤›nda,
ilk ç›kard›klar› karikatür dergisinde
buna iliﬂkin çizimler ve “yan›nday›z” ibareleri yer alm›ﬂt›. Dört duvar
aras›ndaki bu duyarl›l›k sizi de düﬂündürmelidir. Hücrelerin ard›nda
yaﬂad›klar› bunca zulme, bask›ya,
ölümlere ra¤men nerede, kime bask›
varsa, kendilerine yap›lm›ﬂ hissedenlerin yan›nda olmak, bir onurdur
diye düﬂünüyoruz.

örgütlü sanat, örgütlü ayd›n
BRECHT ve LORCA’y› an›yoruz
14 A¤ustos 1956, Alman ﬂair,
tiyatro kuramc›s›, oyun yazar› Bertolt Brecht, Do¤u Berlin'de hayata
gözlerini yumdu.
19 A¤ustos 1936, ‹spanyol ﬂair
Federicio Garcia Lorca faﬂistler taraf›ndan kurﬂuna dizildi...
Onlar›n ortak özellikleri örgütlü
ve devrimci mücadelenin bir ﬂekilde içinde olmalar›d›r.
Emperyalizm için insan hayat›n›n ne kadar ucuz oldu¤unu, 17 yaﬂ›nda al›nd›¤› askerde, 1. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda gören
Brecht’in devrimcileﬂmesinde bu
büyük bir etken olur. Bavyera
Spartaküst Hareketi’ne kat›ld›. Örgütlülü¤üne paralel, sanat› da
Marksist bir öz kazanmaya baﬂlad›. Hitler'in iktidara gelmesiyle 15
y›l sürecek olan sürgün yaﬂam›nda
da örgütlüdür O. Kitaplar› yak›l›r.
Hitler devrilir ama, Avrupa’n›n
kurtar›c›s›, demokrasi ve özgürlük
taﬂ›y›c›s› emperyalistlerin denetimindeki Bat› Almanya’ya giriﬂine
yine izin verilmez. Çünkü o devrimci, marksist bir sanatç›d›r. Do¤u Berlin'de sürdürür çal›ﬂmalar›n›. Stalin Bar›ﬂ Ödülü’ne lay›k görülür.
Sanat›n› Marksist bak›ﬂ aç›s›yla
ele alan Brecht, kendi deyimiyle

"bütün sanatlar en üstün sanat olan
yaﬂama sanat›na hizmet eder" anlay›ﬂ›yla yola ç›km›ﬂt›r. Oyunlar›na, ﬂiirlerine bu bak›ﬂ aç›s› damgas›n› vurur.
Rosa Lüxemburg’un ard›ndan,
“öncü savaﬂç›s› Alman iﬂçisinin /
buyru¤uyla Alman ezenlerin / öldürüldü / Ezilenler / gömün bölünmüﬂlü¤ünüzü” diyen Brecht, 58
y›ll›k sanat yaﬂam›yla devrimci sanata pek çok olumlu miras b›rakm›ﬂt›r. Bugün hala Epik Tiyatro'da eriﬂilmez yerini korumaktad›r. Brecht'in sanatç›l›¤›, devrimci
sanat›n onurunda ve namusunda
simgelenmiﬂtir. Onun sanatç› kiﬂili¤i, sanat› u¤runa faﬂizmin ve emperyalizmin her türlü bask› ve sindirmeye karﬂ› baﬂe¤mezli¤i, onurlu, namuslu yaﬂam› tüm dünyada
ayd›n ve sanatç›lara örnektir.
Yüzy›l›m›z›n büyük ﬂairlerinden Lorca, ﬂiir ve düzyaz›lar›nda
halk›, emekçileri anlatt›. Sanatç›n›n, ayd›n›n salt yaz›, ﬂiir yazan olmad›¤›n›, kavgan›n içinde olmas›
gerekti¤ini, 19 A¤ustos 1936'da
çok say›da sanatç› ile birlikte
Cumhuriyet yönetimine baﬂkald›rarak gösterdi. Katledilmesi de, ‹spanya ‹ç Savaﬂ› s›ras›nda faﬂistler
taraf›ndan kurﬂuna dizilerek oldu.

DEVR‹MC‹YE ÖVGÜ
Ne zaman bask›, zulüm artar / herkes kaçacak delik arar / O zaman yi¤itli¤i sen onda gör. / Kurar örgütü girer kavgaya / al›nteri bu, ekmek paras›, der / devlette, der, benim sözüm geçmeli. / Mal› mülkü olan›n keser
yolunu / Söylemeden b›rakmam, der, / söyle, der, nerden bu de¤irmenin
suyu? / Bir bir sorar ayd›n tak›m›na / der, beyimiz kime hizmet eder? /
Herkesin sustu¤u yerde / Bir odur konuﬂan. / Herkes, ne yapal›m, der, /
ne yapal›m, kader böyle. / Ama o bir sürü ad sayar / bunlard›r, der, as›l
sorumlular. / bunlar›n baﬂ› alt›ndan ç›kt› ne ç›kt›ysa / bunlar, der, bu
iﬂin hesab›n› verecekler. / Hangi masaya oturursa o / baylar dut yemiﬂ
bülbüle döner; / o saat kaçar yeme¤in tad› / oda dar gelir, nefes alamaz,
bo¤ulurlar. / Onun kovuldu¤u yerde / türküler biter ot gibi. / Baﬂlar halk
kaynaﬂmaya / onun sürüldü¤ü yerde.
Bertolt Brecht
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tarihte
bu ay
Temmuz

1 A¤ustos
Genelgesi
1988 Temmuz'unda tüm hapishanelere “1 A¤ustos 1988'den itibaren derhal uygulamaya geçilmesi”
kayd›yla bir genelge geldi. Genelgenin alt›nda Adalet Bakan› Mehmet Topaç imzas› vard›.
1 A¤ustos Genelgesi’nin amac›,
12 Eylül faﬂizminin zindanc›l›k politikas›n›n yasallaﬂt›r›lmas›yd›.
1 A¤ustos Genelgesi’ne göre;
- Tek tip elbise giyilecek, - Ziyaret, avukat görüﬂü, havaland›rma
süreleri k›salt›lacak, - Mektuplaﬂmaya, kitap ve dergi al›m›na, ziyaretten eﬂya al›nmas›na s›n›rlama getirilecek, - Saç, sakal ve b›y›k b›rakmak yasaklanacak...t›.
Tutsaklar bu genelgeye asla uymayacaklar›n› aç›klad›lar.
Hapishane yönetimleri genelgeyi ancak ekim ay›nda gündeme
getirebildiler. Karﬂ›l›¤›n› da hemen
gördüler: Pek çok cezaevi 29 Ekim'i
açl›k grevinde karﬂ›lad›.
Tutsaklar açl›k grevindeyken 29
Ekim'de aç›k görüﬂe izin verilmemesi üzerine aileler çeﬂitli illerden
yola ç›k›p Ankara'da toplanarak
meclisi iﬂgal ettiler.

◆ GERÇE⁄‹N SAVAﬁI
A¤ustos 1978 - Devrimci hareketin ilk periyodik yay›n› DEVGENÇ’in 1. say›s› yay›nland›.
7 A¤ustos 1993 - Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi’nin perspektifini fabrikalara, atölyelere, iﬂyerlerine taﬂ›yacak
‹ﬂçi Hareketi Gazetesi yay›na
baﬂlad›.
1 A¤ustos 1992 - “Devrimci hareketin yol göstericili¤inde, emekçilerin yaﬂad›¤› mahallelerdeki devrimci
mücadelenin sesi, solu¤u olmak
için” Halk›n Gücü yay›na baﬂlad›.

Ö¤renciler, DEV-GENÇ önderli¤inde birçok yerlerde gösteriler
yaparken, 22 Kas›m'da tüm üniversitelerde yemek boykotu yap›ld›.
200 kiﬂi Sultanahmet Meydan›'nda açl›k grevine baﬂlad›. TAYAD'l›lar, AKAD'l›lar, DEMKAD'l›lar gösteri üstüne gösteri düzenlediler. Devrimci ‹ﬂçi Hareketi’nden iﬂçiler açl›k grevi yapt›lar.
‹stanbul’un her yan› pankartlarla
donand›. Beyo¤lu Adalet Dairesi,
ANAP Mamak ilçe binas› ve ona
yak›n banka ﬂubesi bombalanarak
tahrip edildi.
Sonuç; genelge uygulanamad›.
Bakanl›k genelgeyi geri çekti.
Oligarﬂi ‘89'de bir kez daha genelgeyi uygulamaya giriﬂti. Hapishanelerde peﬂpeﬂe yasaklar gündeme getirildi. Ve ayn› günlerde hapishanelerde direniﬂler de baﬂlad›.
Eskiﬂehir Hapishanesi'nde açl›k
grevinin 35. günündeki tutsaklar,
havas›z sevk arabalar›nda Ayd›n ve
Nazilli’ye sevk edildiler. Sevk s›ras›ndaki sald›r›da Mehmet Yalç›nkaya ve Hüsnü Ero¤lu adl› tutsaklar
katledildi.
Katliam üzerine 1 A¤ustos Genelgesi’ne karﬂ› direniﬂ içeride ve
d›ﬂar›da yayg›nlaﬂt›. Bar›ﬂç›l, silahl›
eylemler birbirini izledi.
Direniﬂin 44. gününde taleplerin
kabul edilmesiyle direniﬂ sona erdirildi. Genelge uygulat›lmad›.

◆

20 A¤ustos 1997
Kurtuluﬂ Direndi

‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü'ne ba¤l› siyasi ﬂube polisleri
Kurtuluﬂ Merkez Bürosu’na
sald›rd›. Kurtuluﬂ çal›ﬂanlar›
barikatlar kurarak direndi. Sald›r›y› haber alan sendikalar, iﬂçiler, memurlar, Okmeydan›,
Ba¤c›lar, Nurtepe, Gazi, Armutlu halk› iﬂlerini b›rak›p gazetenin önüne gelerek direniﬂçilere destek verdi. Bu direniﬂ
ve sahiplenme karﬂ›s›nda iﬂkenceciler, istedikleri ya¤ma ve
talan› gerçekleﬂtiremedi.
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◆
1 A¤ustos 1969
Demir Döküm’de ‹ﬂgal
Silahtar'daki Türk Demir
Döküm Fabrikas›'nda Maden-‹ﬂ
üyesi 2300 iﬂçi, sözleﬂme görüﬂmelerinin bitirilmemesi üzerine fabrikay› iﬂgal ettiler. Bu
direniﬂ ilk fabrika iﬂgallerinden
biriydi.

◆
10 A¤ustos 1920
Sevr ‹mzaland›
Osmanl› Devleti'ni sömürgeleﬂtiren Sevr Antlaﬂmas› imzaland›.

◆
A¤ustos 1990
‹ﬂkencecinin sonu
1981’de Devrimci Sol militan› Mustafa IﬁIK’›, ‹stanbul 2.
ﬁube’de iﬂkenceyle katleden
iﬂkenceci ekibin içinde yeralan
polis ‹brahim Ça¤lar, 9 y›l
sonra Devrimci Sol militanlar›
taraf›ndan öldürüldü.

◆
30 A¤ustos 1996
Ünald› Kazand›
Gaziantep'teki Ünald› Sitesi'nde çal›ﬂan 20 bin dolay›ndaki dokuma iﬂçisinin bir ay süren
grevi, iﬂçilerin birli¤i ve mücadeledeki kararl›l›¤›yla zaferle
sonuçland›.

◆
4 A¤ustos 1789
Frans›z Devrimi
Köylüler feodal düzene karﬂ› toprak talebi ile ayakland›.

◆
16 A¤ustos 1945
Vietnam Halk
Ayaklanmas›

