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●Tarih: 9 Ekim 2005 Saat: 14.00
●Yer: Köln Intersaal
●Program: Grup Yorum, Sümer Ezgü, Eren Can, Güler Gültekin, Umuda Yürüyüﬂ Gösteri Grubu, Kültürevi
Müzik Grubu ve Çocuk Korosu, tiyatro ve sinevizyon

● Vatansever gençlik
yarg›lanamaz!

●Ayr›nt›l› bilgi için http://www.anadolufederasyonu.de/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Siyasi Tutsaklarla Dayan›ﬂma Konferans›
TAYAD Komite, 20 Ekim'de Berlin'de siyasi tutsaklarla dayan›ﬂma
amac›yla bir konferans düzenliyor.
Pek çok kurum ve kiﬂinin kat›laca¤›n› aç›klad›¤› ve “Siyasi Tutsaklıkta Direniﬂ, Ölüm ve Yaﬂam” üst
baﬂl›¤›yla yap›lacak konferansla ilgili olarak TAYAD Komite taraf›ndan yay›nlanan ça¤r›da Türkiye’de
20 Ekim 2000 tarihinden beri süren
direniﬂ hat›rlat›larak, ﬂöyle denildi:



“Türkiye’de sergilenen hapishane direniﬂinin yanısıra Almanya’da ve di¤er ülkelerdeki siyasi
tutsakların durumunu ele almak
istiyoruz. ‹lgi duyan tüm insan ve
örgütleri bu konferansa katılmaya,
zulmün ve direniﬂin çeﬂitli yöntemleri hakkında bilgi edinmeye ve siyasi tutsaklarla olan dayanıﬂmamızı
ifade etmeye davet ediyoruz”.

Küçükarmutlu Geleneksel Güz ﬁenli¤i

”Ba¤›ms›z Türkiye...” kampanyas›nda tutuklanan ö¤renciler 2. duruﬂmaya ç›kar›lacak.
Tarih: 20 Eylül 2005
Yer: Ankara 11. ACM
Saat: 9.30

Ana Davas›
21 Eylül 2005, Saat: 10.00
Yer: Üsküdar 1. ACM

● Çanakkale

25 Eylül etkinli¤ine kat›lacak sanatç›lar: Ekrem Ataer, Erdal Güney, Grup
Yorum, Gökhan Birben, Haluk Levent, Hozat, Nilüfer Sar›taﬂ, Nurettin Güleç,
Nurettin Rençber, P›nar Sa¤, Sevcan Orhan, Y›rt›k Uçurtma, Tokat Semah Ekibi

Kitapç›larda
Yay›nevimizde!
‹steme Adresi:
‹stiklal Cad. Terzi
Han No:378/704
Beyo¤lu/ ‹STANBUL
Tel: (0212) 245 27 35
E-mail:
boran@email.com

Adres
Telefon
Dergimizin 16. say›s›nda yay›nlanan
Ankara Gençlik
Derne¤i telefonu
yanl›ﬂt›r. Do¤rusu
aﬂa¤›dad›r:
0312 432 46 90
*
Ankara Temel
Haklar'›n yeni
adresi: ...
Kültür Mah.
Çanakkale Apt.
No: 36/24
Çankaya/ANKARA

Elmas YALÇIN, belediye emekçilerinin örgütlü
gücü
BEM-DER ve BEM‹smet ERDO⁄AN
Elmas YALÇIN
Fuat ERDO⁄AN
SEN’in kurucular›ndand›. Fuat
ERDO⁄AN, uzun süre avukat olarak adalet için mücadele etti. ‹smet ERDO⁄AN, makine mühendisi olarak ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’nde çal›ﬂ›rken mücadeleye kat›ld›. Hayat›n
çeﬂitli alanlar›nda görevler üstlenerek mücadelelerini ﬂehit düﬂünceye kadar sürdürdüler.

25 Eylül 1994’te önemli sorumluluklar üstlenerek büyük görevleri yerine getirmeye haz›rlan›rken kazayla yaraland›, illegalite
koﬂullar›nda hareketin güvenli¤ini düﬂünerek hastaneye kald›r›lmas›na izin vermeyerek, kan›yla umudun ad›n› yazarak ﬂehit düﬂtü.
Bedii Cengiz, 1975-76’dan beri kavgan›n içindeydi. ‹ﬂkencelerin, tutsakl›klar›n y›ld›ramad›¤› bir tarih b›rakm›ﬂt› arkas›nda. ﬁehit
düﬂmeden k›sa süre önce DHKP-C Kuruluﬂ Kongresi’ne kat›lm›ﬂt›. ﬁeBedii CENG‹Z
hit düﬂtü¤ünde DHKP Genel Komitesi üyesiydi. Ayn› zamanda Devrimci ‹ﬂçi Hareketi’nin ve Seher ﬁahin Silahl› Propaganda Birli¤i’nin sorumlulu¤unu üstlenmiﬂti.

Katliam Davas›
Tarih: 22 Eylül 2005
Yer: Çanakkale ACM
Saat: 9.25

Nurettin TOPAL
Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:

G14 Sok. No:19

●Program: 24 Eylül Panel: Y›k›m ve Sürgün / Film gösterimleri

28 Eylül 1994’te
Beﬂiktaﬂ’ta bir kafede ‹stanbul polisi taraf›ndan infaz
edildiler.

● Devrimci Sol

●Tarih: 24-25 Eylül 2005 / Cumartesi Saat: 14.00’te baﬂlayacak.
●Yer: Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i Sar›yer ﬁubesi, FSM Mah.

Boran Yay›nevi
Gerçekleri
Kitaplaﬂt›rmaya
Devam
Ediyor
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Ahmet BAﬁÇAVUﬁ

27 Eylül 1992’de Sivas’›n Zara/Büyükgüney Köyü’nde oligarﬂinin askeri güçleriyle girdikleri çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.
Sivas Hafik do¤umlu Nurettin, devrimci
mücadeleye ‹stanbul’da, Denizli Tavas do¤umlu Ahmet ise Belçika’da kat›ld› ve vatan›m›z›n da¤lar›nda özgürlük kavgas›nda omuz
omuza ölümsüzleﬂtiler.

Makbule SÜRMEL‹
28 Eylül 1992’de ‹stanbul ‹çerenköy’de bulundu¤u evde kuﬂat›ld›¤›nda,
çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtü.
Makbule, Muﬂ Varto
do¤umluydu. Bir hemﬂire
olarak mücadeleye kat›ld›.

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

22 Eylül
28 Eylül

Malatya Hekimhanl› Zeynep, üniversitede ö¤renciyken
kat›ld› mücadeleye. ‘92’de, büyük direniﬂte ölümü birlikte kucaklayacaklar› Kaz›m Gülba¤ ile evlendi. ‹stanbul SPB Komutan› olarak görev ald›. Tutsakl›k koﬂullar›nda da hep en önde savaﬂt›. Harbiye Orduevi’ne lavla sald›r› düzenlemekten yarg›lanm›ﬂt›. Tutsakl›k koﬂullar›ndaki büyük direniﬂte bedenini silah
yapt›. Ölüm orucunda hastane hastane dolaﬂt›r›l›rken mengelelere karﬂ› direndi, tahliye edildi¤inde Armutlu direniﬂ mahallesinde direniﬂini sürdürerek 27 Eylül 2001’de ölümsüzleﬂti.
9 Kas›m 1973’te Ad›yaman’›n Merkez
Gökçay (Karikan) Köyü’nde do¤du. 1991’de
‹TÜ Tekstil Mühendisli¤i ö¤rencisiyken devrimci hareketin saflar›nda mücadeleye kat›ld›.
1994’te tutsak düﬂtü.

F tipi sald›r›s›na karﬂ› 1. Ölüm Orucu Ekibi’nde yerald›. Katliamlara, zorla müdahalelere, tahliyeye, polisle iﬂbirli¤i yapan ailesine karﬂ› 343 gün boyunca direnerek 27 Eylül 2001’de Armutlu’da kahramanlar kervan›na kat›ld›.

A. R›za Demir

28 Eylül 2001-19 yaﬂ›nda bir gençti. "Bu ülkede zulüm varsa, direniﬂ de var" diyerek baﬂlad› direniﬂe.
Çorumlu’ydu. 1996’dan baﬂlayarak, tüm
1 May›slar’da, Newrozlar’da, 8 Martlar’da
alandad›r Özlem. 19 yaﬂ›n da, dünyan›n kavgas›n› omuzlam›ﬂt›. Hapishanelerde F tiplerine
karﬂ› direniﬂ süreci gündeme geldi¤inde, o arÖzlem Durakcan
t›k bir TAYAD’l›yd›; TAYAD'›n düzenledi¤i eylemlerin ço¤unda yerald›. Ve nihayetinde tüm
bu yapt›klar›n› da yetersiz görerek ölüme yatt›. Tutuklu Aileleri Bülteni
Ankara Temsilcili¤i’nde baﬂlad›¤› ölüm orucunda ölümsüzleﬂti.

28 Eylül
1980’de devrimci bir görevi
yerine getirirken
silah›n›n ateﬂ almas› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

Yüksel GENÇ
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Zeynep Ar›kan Gülba¤

24 Ocak
1967'de Bal›kesir-Bigadiç'te do¤du. 1987’de örgütlü iliﬂkiler içinde yerald›. Türk
Hemﬂireler DerneAyﬂe Baﬂtimur ¤i’nde, Devrimci
Memur Hareketi’nin örgütlenmesinde görevler ald›. Tutsak
düﬂtü¤ü 17 Nisan ‘92 operasyonuna kadar
devrimci hareket içinde çeﬂitli görevler üstlendi. Hücre sald›r›s› gündeme geldi¤inde Çanakkale 1. Ölüm Orucu Ekibi’nde yerald›. Zorla müdahalelere karﬂ› her defas›nda
serumu ç›kar›p att›. Tahliye edilince TAYAD'l›
Özlem Durakcan'la yanyana sürdürdü direniﬂini. Ve 28 Eylül 2001’de, Ankara’daki direniﬂ evinde 343 gün boyunca aln›nda onuru
olarak taﬂ›d›¤› k›z›l band›yla ölümsüzleﬂti.

Karadeniz’de halk›n
devrim mücadelesini örgütlemeye çal›ﬂan Ayd›n
ve Vedat, 25 Eylül
1980’de Aybast›’da jandarma taraf›ndan pusuya
düﬂürülerek katledildiler.

Vedat ÖZDEM‹R

Ayd›n YALÇINKAYA

Ankara’da Tuzluçay›r’da ﬂehit düﬂtü¤ünde 34 yaﬂ›nne iﬂliyorsun?” diye sorduk.
dayd›. Devrimcili¤e baﬂlamadan önce hemﬂireydi.
- Sabo’yu.
Ayﬂe
Baﬂtimur
‘80’lerin sonunda baﬂlayan ve yaklaﬂ›k onbeﬂ y›l süBeyaz bir bez üzerine siyah simli ipten Sabo’nun portren devrimci yaﬂant›s›, tutarl›l›¤›n, vefa ve ba¤l›l›¤›n,
resini nak›ﬂ nak›ﬂ iﬂliyordu. Nak›ﬂ›n› onu, yüre¤ine,
mütevazilik ve güvenin örne¤idir.
billincine iﬂledi¤i gibi iﬂliyordu.
Devrimcili¤inin ilk y›llar›nda sa¤l›k emekçilerinin örgütlenme çal›ﬂmalar›nda görev Yata¤›n›n baﬂucuna 96’da ‹dil’le birlikte çektirdikleri resmi koyduk. 96’da o
alan Ayﬂe, daha sonra yeralt›n›n kurumlaﬂmas›nda yeral›r. Ayﬂe’nin bu dönemini ‹dil’in baﬂ ucundayd›, bu sefer ‹dil, Ayﬂe’nin baﬂ ucundayd›.
bilmek, önder kadrolar›m›z› tan›makt›r.
*
Bir 16 Nisan akﬂam› topland›k. Ayﬂe bize Sabolar’› anlatacak. ‹çimizde Sabo’yu, Si- Bazen onunla karﬂ›l›kl› otururken gözlerine kayard› gözlerim ister istemez. Bir denan’›, Faz›l’› tan›yan say›l› arkadaﬂlar›m›zdan biriydi. Yaﬂam›n ak›ﬂ› içinde yahut fas›nda dedim ki ona;
darda kald›¤›m›z bir anda onlarla buluﬂtururdu bizi. Her anlat›ﬂ›nda farkl› bir ﬂey- - Ayﬂe senin gözlerin bir baﬂka sanki. Hep ›ﬂ›k yan›yor. Hep p›r›l p›r›l.
Ne vard› o gözlerde sahi? Ayﬂe’nin gözleri, Sabo’nun gözleriyle birleﬂmiﬂti, yoller bulurduk.
Dikleﬂip ellerini dizlerine koyard›. Gözlerini bir noktaya sabitlerken, hepimizin gö- daﬂlar›n›n miras›yla yo¤rulmuﬂtu yüre¤i. Gözüne vuran ›ﬂ›k oydu belki.
Arada bir “anne” derdik ona. Yoldaﬂl›¤›n yan›nda ana olurdu bize. Her daim yazü de onda sabitlenirdi.
Yine öyle oldu. Elini yüzünde gezdirdikten sonra baﬂlad› anlatmaya... Hepimiz 16- n›baﬂ›m›zda ana solu¤unu hissederdik.
17 Nisan gecesine dal›p gidiyoruz. Sabo’nun sesi kulaklar›m›zda... Arada bir sesi Saf ve temizdi. Yalan ile bencillik, kurnazl›k, ondan hep uzak oldu. Çanakkale
Hapishanesi’nde bayanlar›n siyasi sorumlusuydu. Ayn› zamanda hapishane komiçatallaﬂ›yor Ayﬂe’nin, belli ki kendini tutuyor...
tesindeydi. Mütevazilikte parmakla gösterilecek yoldaﬂlar›m›zdan biriydi. Ço¤u
*
Direniﬂ baﬂlad›¤›nda elinde bir iﬂleme vard›. Henüz bir ﬂekil belli de¤ildi, “Ayﬂe insan›n onun sorumlu, yöneticilerden biri oldu¤unu bilmemesi bu nedenleydi...

her sorunumuzu AB’yle
E¤itim ve Devrim E¤er,
çözece¤imizi düﬂünenler, bu

Çocuklar›m›z, gençlerimiz, “köleleﬂtirilmeyi” kabul ettiklerinde
de¤il, ak›llar›yla, bilgileriyle, iradeleriyle, yürekleriyle bunun
karﬂ›s›nda durabildikleri ölçüde baﬂar›l›d›rlar.
Tüm gençlerimizi böyle görmek isteriz. Çünkü gençlerimiz
halk›na ve vatan›na ancak böyle yararl› olabilirler.

‹

lk, orta ve önümüzdeki günlerde
de yüksekö¤renimde okula baﬂlayacak on milyonu aﬂk›n çocu¤umuza, gencimize keﬂke biz de adet oldu¤u gibi “baﬂar›lar” dileyebilseydik. Ama dileyemiyoruz. Çünkü bu
e¤tim sisteminin çocuklar›m›z›n ve
gençlerimizin önüne koydu¤u “baﬂar›” ölçüleriyle, bizim onlar için
istedi¤imiz “baﬂar›”n›n ölçüleri tümüyle farkl›.

tem giderek tümüyle “ticarileﬂtirilmekte” ve dolay›s›yla halk›n e¤itim
imkanlar› sürekli k›s›tlanmaktad›r.
Üniversitelerin, meslek okullar›n›n
say›s›, ö¤retim yapt›klar› alanlar,
halk›n ihtiyaçlar›na göre de¤il, iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin ekonomik ve ideolojik ihtiyaçlar›na göre
belirlenir. Bu yüzden, sa¤l›k alan›ndaki, e¤itim alan›ndaki “aç›klar”
bir türlü kapat›lamaz.

u e¤itim sistemi, en iyi “ezberci” olan, haks›zl›klara, adaletsizliklere gözlerini s›ms›k› kapayan
ve okullardaki k›ﬂla düzenine en iyi
“itaat” eden ö¤renciyi baﬂar›l› say›yor. Oysa bu türden bir “baﬂar›”,
hiçbir gencimiz için, övünülecek ve
özenilecek bir durum de¤ildir.
lkemizde, halktan yana hiç
kimsenin onaylayamayaca¤›
bir e¤itim sistemi yürürlüktedir. Bu
sistem çocuklar›m›za, gençlerimize
sömürü sistemini korumay› ve düzene boyun e¤meyi ö¤retir. Bu sis-
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3

E¤itim ve devrim

5

Bu e¤itim sistemi düzeltilemez!

7

Oligarﬂi e¤itemez!

10 ‹ki e¤itim anlay›ﬂ›
14 Söz gençlikte

¤itim sistemi, ony›llard›r sürekli de¤iﬂtirilir. Burjuva bas›nda
bile s›k s›k “e¤itimin yaz-boz tahtas›na döndürüldü¤ü” yaz›l›r. Peki
niye bu kadar de¤iﬂiklik yap›l›yor?
De¤iﬂikliklerin nedeni, e¤itim sisteminde varolan sorunlar› çözmek
de¤ildir; de¤iﬂiklikler kapitalizmin
ihtiyaçlar›na, emperyalizmle girilen iliﬂkilerin o dönemki niteli¤ine
göre yap›lmaktad›r. Bu nedenle de
e¤itim sisteminin halk aç›s›ndan
sorun olan yanlar›, hiç çözülmeden
devam edip gelmekte, hatta bu sorunlar daha da a¤›rlaﬂmaktad›r.
18

16

Babalar gibi sat›yorlar

iz, bu düzen kökten de¤iﬂmedikçe, e¤itim sisteminin de asla düzelmeyece¤ini söylüyoruz.
60’lardan beri söylüyoruz bunu ve
ony›llard›r kan›tlanan da budur. Elbette e¤itimde düzen içinde de reformlar olabilece¤ini yads›m›yoruz, e¤itime iliﬂkin demokratik talepler için mücadeleyi reddetmiyoruz. Fakat bu reformlar›n nereye
kadar gidebilece¤i konusunda kimsenin hayalci olmamas› gerekti¤ini
de söylüyoruz. E¤itim sistemini,
oligarﬂik düzenden ba¤›ms›z tart›ﬂamay›z. Faﬂist bir düzenin e¤itim
sisteminin demokratik olmas› veya emperyalist tekellerin ve iﬂbirlikçilerin ç›kar›n› savunan bir düzenin e¤itim kurumlar›n›n “halk›n
ç›karlar›na” göre ﬂekillenmesi düﬂünülemez bile. Ülkemizde ö¤renci hareketleri, 1960’lar›n ikinci
yar›s›nda baﬂlam›ﬂt›r. Ö¤renci
gençli¤in, akademik taleplerle
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Yeni “Terörle Mücadele Yasas›”

41

35 milyon köylüyü yok sayamazs›n›z

21 DKÖ’leri bu kafa terörize ediyor

42

Trabzon provokasyon davas›

22

Cuntay› protesto eylemleri

43

‹ncirlik Yürüyüﬂü notlar›

24

12 Eylül ve demokrasi mücadelesi

45

Büyük direniﬂin alt›nda ezilen küçük

26

Provokasyonlar›n tetikçileri; MHP, BBP

29

‘Çekirdekten’ kontrac›

48

3. kez ‘Halk Sofras›’ndayd›k

31

1920: TBMM’de 72 Kürt milletvekili

49

“Yoksullu¤a, yozlaﬂmaya, y›k›mlara karﬂ›”

35

Hayat›n içindeki Teori: Birey, bireycilik,

hesaplar›n roman›

mücadele

kolektivizm

15 Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için
mücadele edenler yarg›lanamaz

konuyu da AB çözer diye umuyorlarsa, hemen söyleyelim: Avrupa
Birli¤i’nin “e¤itim” konusundaki
politikas›, e¤itimi tamamen piyasan›n egemenli¤ine sokmakt›r. AB’de
uygulanan çeﬂitli projelerle, okullar, hem orta hem yüksek okullar,
çeﬂitli dolayl› yollarla sanayi kuruluﬂlar›na ba¤l› hale getiriliyorlar.
“Piyasan›n ihtiyac›” neyse, okullar
da onu yetiﬂtirecektir.

38

Sonuç alamayacaks›n›z

40

Ortaça¤ ve “taﬂ devri”

- Not düﬂüyoruz
50

Ulucanlar’dan 19 Aral›k’a hep ayn›d›r
cevab›m›z

baﬂlad›¤› mücadelesinin talepleri
her geçen gün politikleﬂmiﬂtir ve
nihayet e¤itimin ancak devrimle
düzelebilece¤i sonucuna varm›ﬂlard›r. Çünkü akademik talepleri
için mücadele ederken iﬂte bu gerçek ç›km›ﬂt›r karﬂ›lar›na. “Her ﬂeyin baﬂ› e¤itim” sözünün çok s›k
edildi¤i, “e¤itim ﬂart” sözünün mizahi hale geldi¤i bir ülkede, bu gerçe¤in bilinmesi özellikle önemli ve
gereklidir.

olman›n potansiyel suçlu olmak say›ld›¤›” bir anlay›ﬂ yerleﬂtirildi.
Gençlik bir yandan devlet terörüyle
sindirilirken, bir yandan da emperyalizmin kültürüyle yozlaﬂt›r›lmaya, halk›na, vatan›na yabanc›laﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›. Bu politika, YÖK
arac›l›¤›yla, okullara polisin, özel
güvenlik birimlerinin sokulmas›yla, tekellerin burs sistemleri ve tekellerin üniversiteleriyle kal›c›laﬂt›r›ld›.

¤itimi, tüm halk›n yararlanabilece¤i, halk›n ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçlar›na cevap verecek tarzda yeni baﬂtan örgütlemek zorunluysa e¤er ki mevcut tabloya bakan herkes bu zorunlulu¤u
görebilir; bunu ancak devrimci bir
halk iktidar›n›n yapabilece¤i de
aç›kt›r. Emperyalizmin iﬂbirlikçisi
iktidarlar, e¤itimi de do¤al olarak
emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin
ç›kar›na göre biçimlendireceklerdir. Bilim onlar›n hizmetinde olacakt›r.

ç›lan okullar, iﬂte böyle bir politikayla aç›l›yor. Çocuklar›m›z›, gençlerimizi orada bilim de¤il,
güzel bir gelecek de¤il, gericilik,
kölelik, polis terörü bekliyor. O sistemin çarklar›ndan halk›, ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi, eﬂitli¤i, adaleti
savunan düﬂüncelerle mezun olabilmek, ancak istisnai koﬂullarda
mümkündür art›k. Sistem, köleleﬂtirilmeyi kabul etmeyenleri “eleyecek” mekanizmalar da oluﬂturmuﬂtur kendine. “Etliye sütlüye kar›ﬂmay›n” diye dayat›yor. Bu ülkenin
okumuﬂ, ayd›n insanlar› da kar›ﬂmazsa etliye sütlüye, kim kar›ﬂacak? Kimse! Evet, düzen kimse bu
sömürü düzenine kar›ﬂmas›n, ona
tabi olsun diyor. Haks›zl›k m› var,
adaletsizlik mi var, eﬂitsizlik, iﬂsizlik, yoksulluk mu var, görmezden,
duymazdan, bilmezden gelinsin diyor. Hem de bunu ülkenin okumuﬂ
yazm›ﬂ insanlar›ndan istiyor. Bu
yüzden de okulunda mesela sadece
“s›nav hakk›” için mücadele eden
ö¤renciye bile “terörist” damgas›n› vuruyor. Sonra her türlü zulüm,
bask›, yasak, ceza mübah zaten.

E

encecik beyinlerin gerici, yoz,
ﬂovenist e¤itimle köreltildi¤i
liselerde, k›ﬂlaya dönüﬂtürülen üniversitelerde yetiﬂtirilen bir gençlik,
elbette ülkemizi ileriye taﬂ›yamaz.
Ülkemizin liseli, üniversiteli gençli¤i, 1960’lar›n sonlar›ndan itibaren
halk›n okumuﬂ-yazm›ﬂ ayd›nlar›
olarak çok önemli bir misyon üstlendi; halk› ülkemizin gerçekleri
konusunda ayd›nlatmaya baﬂlad›.
Ülkemizi sömürgeleﬂtiren, halk›m›z› yoksullaﬂt›ran ve bask› alt›na
alan emperyalizme, faﬂizme karﬂ›
mücadelenin en önünde oldu. Ve iﬂte bu süreç, gençli¤in tamamen bask›c› ve köleleﬂtirici bir e¤itim sistemine mahkum edilmesinin de gerekçesiydi. Bu sistem, özellikle 12
Eylül faﬂist cuntas›yla kurumsallaﬂt›r›ld›.

G

›k tekrarlanan bir söz vard›r:
“Gençlik gelecektir!” Gerçekten de böyledir. Oligarﬂi de bunu
bildi¤i için, iﬂbirlikçi, sömürücü,
adaletsiz düzenlerinin gelece¤ini
kurtarmak için, gençli¤in beynini,
yani ülkenin gelece¤ini karartma
yolunu seçtiler. 12 Eylül’le “genç

S

A

iz çocuklar›m›z›n, gençlerimizin köleleﬂtirilmesine karﬂ›
mücadele etmeye devam edece¤iz.
Üniversiteli, liseli gençlerimizi bu
köleleﬂtiren e¤itim sisteminin etkisinden kurtarmaya çal›ﬂaca¤›z. Gücümüz yetti¤i ölçüde, ortaokullu
çocuklar›m›z için de ayn› ﬂeyi yapaca¤›z. Biliyoruz o zaman hemen
“terör ortaokullara kadar indi” diye
feveran edecekler. Etsinler. Ne
kadar çok çocu¤umuzu, gencimizi,
ülke ve halk sevgisiyle donatabilirsek, ne kadar çok insan›m›za bu ül-

B
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kenin gerçeklerini anlat›p kurtuluﬂun da yolunu gösterebilirsek, ülkemizin gelece¤i o kadar güzel olacakt›r.
imdi belki baz›lar›, iktidar sahiplerinin de “gençlerimizi ülke
ve halk sevgisiyle e¤itmekten” sözetti¤ini söyleyecekler. Do¤rudur,
onlar da kullan›yor bu sözleri. Ayinesi iﬂtir kiﬂinin! Halk sevgisi olan
bir insan, halk›n açl›¤›, yoksullu¤u,
sefaleti, zulme maruz kal›ﬂ› karﬂ›s›nda sessiz kalabilir mi? Peki düzen ne yap›yor; halk›n› seven, halk›n›n ac›lar›n› kendi ac›lar› bilen
gençlerimizi yaka paça iﬂkencehanelere taﬂ›yor, okullardan at›yor,
onlara mezun olma ﬂans› vermiyor.
B›rak›n halk›n›n sorunlar›na sahip
ç›kmalar›n›, kendi sorunlar›na sahip ç›kmalar›n› bile engelliyor.

ﬁ

ir rakam verece¤iz; bugün ülkemiz kad›nlar›n›n yüzde
20.1’i okuma yazma bilmiyor. Bu
6-7 milyon kad›n›m›z›n okuma
yazma bilmemesi demektir. Bu rakam› veren devletin resmi bir kurumu, Baﬂbakanl›k Kad›n›n Statüsü
ve Sorunlar› Genel Müdürlü¤ü’dür. Peki bu Cumhuriyet, 80
y›ld›r ne yap›yor? 80 y›ld›r yapmad›klar›n› bundan sonra da yapmayacaklard›r. Halk›m›z› okuldan
mahrum b›rakarak veya okutarak
cahil b›rakmak, onlar›n politikas›d›r. Bu iktidar›n s›n›f niteli¤inin
sonucudur. E¤itim sistemini tümüyle halk›n ç›karlar› do¤rultusunda düzenleyebilmek için iﬂte
biz de iktidar›n niteli¤ini de¤iﬂtirmek zorunday›z. Mesele, bunun
için bir devrim meselesidir. E¤itimin, bilimin sorunlar›n› da ancak devrim çözer diyoruz iﬂte bunun için. Ve yine ayn› nedenle
baﬂtaki sözlerimize dönüp diyoruz
ki; çocuklar›m›z, gençlerimiz, “köleleﬂtirilmeyi” kabul ettiklerinde
de¤il, ak›llar›yla, bilgileriyle, iradeleriyle, yürekleriyle bunun karﬂ›s›nda durabildikleri ölçüde baﬂar›l›d›rlar. Tüm gençlerimizi böyle görmek isteriz. Çünkü gençlerimiz
halk›na ve vatan›na ancak böyle yararl› olabilirler.

B

Bu e¤itim sistemi
‘herhangi bir yerinden’
eziyor,
tek tipleﬂtiriyor,
gericileﬂtiriyor,
köleleﬂtiriyor

E¤itim
sistemi
kapitalizmin
hizmetinde

düzeltilemez!
Ortaö¤retimde yine bir ö¤retim y›l›,
yeni müfredatla ve yine binlerce sorunu
ba¤r›nda taﬂ›yarak baﬂlad›. ‹lk ve ortaö¤retimde 13.5 milyon ö¤renci ile 575
bin ö¤retmen, 12 Eylül günü “ders baﬂ›”
yapt›.
Sorunlar üzerine çokça yaz›l›p çizildi, Milli E¤itim Bakan› beyanatlar verdi. Ancak bunlar›n hiçbiri sorunun as›l
kayna¤›na inmiyor, yama yaparak çarp›kl›¤› gizlemeye çal›ﬂ›yordu. Oysa, ony›llard›r tüm bu sorunlar durmadan tart›ﬂ›ld›¤›na ve kendini tekrar etti¤ine göre, temelde bir yanl›ﬂl›k olmal›yd›. Üniversite ve özel lise s›navlar›nda onbinlerce ö¤rencinin “s›f›r” çekti¤i bir sistem yamayla düzelebilir mi? Derslik ve
ö¤retmen aç›¤›, bütçe yetersizli¤i, müfredat sorunu; tüm bunlar sonuçtur. Bu
sonucu ortaya ç›karan, e¤itim sisteminin, e¤itim anlay›ﬂ›n›n kendisidir. Ki bu
anlay›ﬂ kapitalizmin e¤itime bak›ﬂ›n›
yans›tmaktad›r. Ülkemizdeki kapitalizmin çarp›k geliﬂimi nedeniyle, di¤er kapitalist ülkelerden farkl› çarp›kl›klar›,
sorunlar› da beraberinde getirmektedir.
Bu çarp›k e¤itim sistemi; gençlerimizi bilimsellikten uzak, düﬂünmeyen,
üretmeyen, kiﬂiliksiz bireyler haline getirirken, ö¤retmeni, aileleri köleleﬂtiriyor, sömürüyor ve sorunlar içinde bo¤uyor. Bu e¤itim sisteminin düzeltilebilecek hiçbir yan› yoktur. Çünkü elle tutulabilecek bir taraf› yoktur.
Oligarﬂinin e¤itim sistemini tart›ﬂmaya geçmeden önce, ö¤renciler, aileler ve ö¤retmenler cephesinden yaﬂanan
kimi sorunlara bakal›m.

¤itim de¤il sömürü esas
olunca sorunlar ç›¤ gibi

E

Ö¤retmenler aç›s›ndan temel sorun
ve taleplere bak›ld›¤›nda; e¤itmen aç›¤›
(ö¤retmen aç›¤› 200 bin iken, bu y›l sa5
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dece 30 bin 500 ö¤retmen istihdam
edildi), örgütlenmeleri önüne ç›kar›lan
engeller, durmadan de¤iﬂen müfredat ve
sistem, demokratik haklar› için yapt›klar› eylemlerden dolay› sürekli soruﬂturma, sürgün k›skac› alt›nda tutulmalar›,
insanca yaﬂayacak bir ücret alamamalar› gibi sorunlar karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
‹stanbul’un Gazi Mahallesi’ndeki
bir okulda, kay›t paras› vermeyenlerin
çocuklar›n›n ayr› bir s›n›fta toplanarak,
ayr› ve daha geri bir e¤itime tabi tutulmas›, sistemin niteli¤ini gözler önüne
seren bir örnekti. Medya, sanki tekilmiﬂ
gibi “nas›l olur” edas›nda yans›t›rken,
Milli E¤itim Bakan› “gerekenin yap›laca¤›” beyan›n› verdi. Oysa bu örnek,
tüm iktidarlar›n oynad›¤› dan›ﬂ›kl› bir
dö¤üﬂü gösteriyordu. Velilere “ba¤›ﬂ
paras› vermeyin” diyen iktidar, okul
idarecilerine de ihtiyaçlar›n›z› karﬂ›lamak için “baﬂ›n›z›n çaresine bak›n” diyordu. Nas›l olacak bu; elbette aileyi
soyarak! “Kay›t paras›” ve bu çerçevede izlenen politika, sadece soygunu de¤il, ayn› zamanda oligarﬂinin e¤itim gibi önemli bir alan› alavere dalavere ile
yönetme zihniyetini yans›tmaktad›r.
Evet, aileler aç›s›ndan sorunlar›n
baﬂ›nda ekonomik sorunlar, soygun gelmektedir. E¤itim-Sen verilerine göre,
bir ö¤renci için velinin yapmas› gereken harcama 2 bin YTL’yi bulmaktad›r.
Asgari ücretin 318 YTL oldu¤unu düﬂündü¤ümüzde, “e¤itimin hak oldu¤u”
sözünün yalan oldu¤u görülmektedir.
Okul ihtiyaçlar›n›n iﬂportadan karﬂ›lanmas› bir “Türkiye gerçe¤i” olarak her
ö¤retim y›l› aç›l›ﬂ›n›n de¤iﬂmez görüntülerini oluﬂturuyordu. Bu y›l, ülkenin
baﬂkentinde, ‹skitler Caddesi üzerinde
gece yar›s› kurulan “Hurdac›lar Pazar›”,
bu görüntüye yenisini ekledi. Bu pazarlarda geç vakitlerde pazara gelen yoksullar, çocuklar› için kitap, defter, önlük

◆ Kocaeli’deki Yeniköy prefabriklerinde ö¤renciler okula gittiklerinde, ö¤retmenlerini de¤il, polisi
buldular karﬂ›lar›nda. 350 aile, prefabrik ilkö¤retim okulunun kap›s›n›n
kapal› oldu¤unu görünce protesto eylemi yapt›. Bunun üzerine polis panzer ve çevik kuvvet y›¤d›. Aileler ise,
çocuklar›n› di¤er okullara gönderecek imkanlar› olmad›¤›n› belirttiler.
◆ Çukurova’n›n pamuk tarlalar›nda 50 bin “ö¤renci” ö¤retim y›l› baﬂlarken tarlalardayd›. Bunlar›n yar›s›
Urfa’dan gelmiﬂti.
◆ Hakkari’de depremde zarar gören okullar hala yap›lmad›¤› için, 6
gibi ihtiyaçlar› el fenerlerinin ›ﬂ›¤›nda tedarik ediyorlard›.
Öte yandan büyük ﬂehirlerdeki
“servis” uygulamas› ve durmadan
artan ücretleri, velilerin soyulmas›n›n bir baﬂka biçimidir. Bu y›l ‹stanbul'da servis ücretlerine yüzde 17,
Ankara'da yüzde 13 zam yap›ld›.
Soygunun bir baﬂka ad› ise dersanelerdir. Dersanelerin varl›¤› dahi, f›rsat eﬂitsizli¤inin itiraf› niteli¤indedir. Bir araﬂt›rmaya göre üniversiteyi kazananlar›n %86’s› dersaneye gidenlerden, %20’si özel
ders alanlardan oluﬂuyor. Sistemin
çarp›kl›¤›ndan kaynakl› üniversiteye giremeyenin “diplomal› iﬂsiz”
oldu¤u ülkemizde, milyonlarca
yoksul, emekçi ailenin çocuklar›n›
dersanelere göndermesinin mümkün olmad›¤› görülecektir. Ancak,
bir e¤itim sisteminin kendi baﬂar›s›zl›¤›n›n aç›k itiraf› olan dersaneler öylesine ola¤an ve gerekli hale
getirilmiﬂ ve aileler bu konuda öylesine bask› alt›na al›nm›ﬂlard›r ki
birçok aile, en temel ihtiyaçlar›ndan k›sarak çocuklar›n› dersanelere
gönderme yoluna gitmektedirler.
Eﬂitsizlik sadece bu alanda de¤ildir. Devlet okullar›n›n kendi aras›nda da uçurumlar bulunmaktad›r.
Ardahan’›n bir ortaö¤retim kurumu
ile Ankara’n›n bir okulunun ayn›
e¤itimi verdi¤ini kim iddia edebilir.
Ya özel okullar? Özel okullar› meﬂrulaﬂt›ran, yoksul halk çocuklar› ile
zengin çocuklar›n›n ayr› ayr› okullarda okumas›n› do¤allaﬂt›ran sis-

bin 700 ö¤renci dersbaﬂ› yapamad›.
Diyarbak›r’da, ‹zmir’de, Karaman’da
birçok okul onar›m ve inﬂaat halinde
oldu¤u için aç›lamad›.
◆ Diyarbak›r’da ö¤retmen aç›¤›
zaten boyutlu iken, bu y›l daha da
katland›. Kente gelen ö¤retmen sayısı
giden ö¤retmen sayısını karﬂılam›yor.
Yoksul aile çocuklar› bütün ülkede en
kalabal›k s›n›flara doldurulurken, do¤uda s›n›flar 60-70 kiﬂiyi buluyor.
◆ Urfa’da; binlerce ö¤renci ilkö¤retim mezunu oldu¤u halde lise yetersizli¤inden dolayı açıkta kald›, liseye
kay›t yapt›ramad›.
tem, s›n›flar gerçe¤ini ve e¤itimin
s›n›fsal karakterini itiraf etmektedir.
Aileleri soyan bir sistemde, AKP
iktidar›n›n “ders kitaplar›n› karﬂ›lama” uygulamas›n›n ne önemi olabilir. E¤itime ticari bir alan olarak bakan zihniyeti zerrece de¤iﬂtirmemektedir. E¤itime “kaynak yok” diyerek, tekellere, soygun sisteminin
güvenli¤ine kaynak aktaran bir iktidar›n masalar›n üzerine ders kitaplar› b›rakmas›, makyajdan ibarettir.

eni müfredat da hiçbir
sorunu çözemeyecektir

Y

Ö¤renciler gerici faﬂist e¤itimle
robotlaﬂt›r›lmakta, ezilmekte, geri-

E¤itim-Sen'liler yeni ö¤retim y›l›
ile ilgili birçok kentte bas›n aç›klamalar› ile bildiriler da¤›tarak, e¤itim sistemine yönelik eleﬂtirilerini
dile getirdiler. “E¤itim hakk›m›za
sahip ç›kal›m” baﬂl›kl› bildiriler
da¤›tan E¤itim-Sen’liler; “Yaﬂas›n
Bilimsel, Paras›z, Demokratik
E¤itim, Gerici Irkç› E¤itime
Hay›r” dediler.
6
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cileﬂtirilmekte ve köleleﬂtirilmektedir. 60 kiﬂilik s›n›flara doldurulan
ö¤rencileri ezdiklerini, e¤itimin bilimsellikten uzak oldu¤unu, MEB
de kabul etmektedir. Ki, yeni müfredat güya bu amaçla yap›lm›ﬂt›r.
Oysa bu müfredatla da de¤iﬂen
bir ﬂey olmayacakt›r. E¤itim-Sen’in
tespitlerinden yararlanarak yeni
müfredata bakarsak; asimilasyon
politikas›na uygun olarak; bu topraklarda yaﬂayan farkl› kimlik ve
kültürleri yoksaymaktad›r. E¤itimin
sorunlar›n› bir anlay›ﬂ, sistem sorunu olarak görmeyip, tamamen teknik sorunlara indirgemiﬂ, kimi teknolojik araç gereç ile göz boyama
yoluna gidilmiﬂtir. Müfredat›n temelinde ö¤renci yoktur. Kapitalist
zihniyetin do¤al sonucu olarak, ö¤renci ve ö¤retmen performans›n›
esas alan bu uygulama (tam da düzenin yetiﬂtirmek istedi¤i kiﬂilik tipine uygun ﬂekilde), ö¤renci ve ö¤retmen aras›ndaki dayan›ﬂma ve güveni zedeleyecek niteliktedir. Okullara hiçbir kaynak aktar›lmadan, yeni müfredata uygun araç gereç temini istenmektedir ki, bunun nas›l sa¤lanaca¤› bellidir; yük yine ailelerin
s›rt›na yüklenecektir. Okuma yazma
ö¤retme sisteminde de 35 y›l önce
terk edilen anti-bilimsel sisteme dönülmüﬂtür. Amaç göz boyama, kat›l›mc›l›k sadece demagojik olunca;
‘iﬂbitirici’ iktidar yeni müfredat çerçevesinde ö¤retmenin e¤itimini de
gereksiz görmüﬂ, ö¤rencilerin e¤itimini deneme yan›lma ilkelli¤ine
terk etmiﬂtir. Bütünlüklü e¤itim anlay›ﬂ›ndan yoksun olan müfredat,
kitaplardaki tema ve konularda da
böyle bir bütünlü¤ü gözetmemiﬂtir.
Ders kitaplar› resmi faﬂist ideolojiye göre yaz›lm›ﬂ, AKP’nin gerici
zihniyeti her sat›ra yans›t›lm›ﬂt›r.
Örne¤in bilimsel bir gerçek olan evrim teorisi yerine dinsel yarad›l›ﬂ teorisi esas al›nm›ﬂt›r.
‹stedi¤iniz kadar bilgisayarla donat›n, bu zihniyetin e¤itece¤i gençlerin elbette bilimsel düﬂünme, bilime, geliﬂmeye inanma yetilerinin
geliﬂmesi beklenemez. Bu yüzden
çok geçmez, yeni müfredatlar yap›lmak zorunda kal›n›r.

Oligarﬂi e¤itemez!
eziyor,
tek tipleﬂtiriyor,
gericileﬂtiriyor,
köleleﬂtiriyor

E¤itim sisteminin “yap-boz tahtas›”
oldu¤u gerçe¤i bilinir. Bu nedenle ç›kmaz içinde debelenen sistemin gerçek
niteli¤ini tart›ﬂt›rmamak için sürekli de¤iﬂikliklerle göz boyan›r. Oysa, bugün
“e¤itimin sorunlar›” baﬂl›¤› alt›nda tart›ﬂ›lan ne varsa, kapitalist e¤itim anlay›ﬂ›n›n ve özel olarak ülkemizde oligarﬂik
sistemin yaratt›¤› sorunlard›r ve tarihsel, siyasal kökenleri vard›r.

ligarﬂi e¤itim anlay›ﬂ› ve
yeni-sömürgecilik iliﬂkisi

O

E¤itim
sistemi
kapitalizmin
hizmetinde

Kurtuluﬂ Savaﬂ› sonras› Kemalist iktidar, kurmay› planlad›¤› toplumsal düzene paralel bir e¤itim sistemini de yeniden ﬂekillendirmeye baﬂlad›. Kimi
alanlarda oldu¤u gibi, e¤itimde de sosyalist ülkelerden etkilenmelerle birlikte
(örne¤in üretim ile e¤itimin diyalektik
bütünlü¤ünün yaﬂama geçirildi¤i Köy
Enstitüleri bu etkilenmenin sonucudur)
temelde, kapitalist tarz hakim k›l›nd›.
Sonraki y›llarda birçok de¤iﬂikli¤e u¤rayan sistem, giderek kapitalist ülkelerin basit ama temelsiz kopyas› haline
geldi. Geliﬂmiﬂ kapitalist ülkelerde e¤itim sisteminin, temel niteli¤i sömürü
sistemine hizmet olmakla birlikte, kendi içinde bir tutarl›¤› ve mant›¤› vard›r.
Ülkemizdeki geliﬂimi ise tam da kapitalizmin yap›s›na uygun olarak çarp›k olmuﬂtur. Birkaç y›lda bir yap›lan de¤iﬂiklikler, durmadan alt üst edilen sistemler de bu çarp›kl›¤›n ürünüdür.
1950’lerde ABD ile geliﬂtirilen yeni-sömürgecilik iliﬂkileri e¤itime de
yans›d›. ABD, tüm alanlarda oldu¤u gibi, en baﬂta sömürgecilik iliﬂkilerine
karﬂ› ç›k›ﬂ› dizginlemek, kendi ç›karlar›na uygun beyinler yaratmak için e¤itime el att›. ‹ﬂbirlikçi iktidar, buna karﬂ›
ç›kan sesleri susturmak için ö¤retim
üyeleri ve ö¤renciler üzerinde tam bir
bask› sistemi kurdu, susturmaya çal›ﬂt›.
27 Aral›k 1949’da yap›lan anlaﬂmayla Türkiye-ABD aras›nda bir e¤itim
komisyonu kuruldu. Amaç “kutsald›.”
7
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Her iki ülke aras›nda bilgi al›ﬂveriﬂi yap›lacakt›. Böyle olmad›, komisyon Türkiye e¤itim sistemini baﬂtan aﬂa¤› yeniden ﬂekillendirme sürecine soktu, Amerikal› “uzmanlar” yerleﬂtirildi. Demokrat Parti iktidar› ile birlikte tamamen
Amerikanc› e¤itim sistemi getirildi.
E¤itimin kilit noktalar›na yerleﬂtirilen
ABD’li uzmanlar, Amerikanc› sistemi
yerleﬂtirebilmek için, ABD’ye kurs
amaçl› insanlar gönderdiler. Bu yöntem
devletin tüm kurumlar›nda uygulan›yordu bu günlerde. Örne¤in, bu y›llarda
Amerikal› uzman Kate Woffard’›n e¤itti¤i 25 genç e¤itimci ‘Woffardcular’ diye bir ak›m dahi baﬂlatt›lar.
Emperyalistler bir ülkenin sömürgeleﬂtirilmesinde e¤itimin temel önemini
biliyorlard›. 1956’dan sonra Marshall
Plan›’n›n uygulanmas› kapsam›nda
oluﬂturulan AID adl› örgüt, ABD’nin
belirledi¤i e¤itim program›na herhangi
bir müdahale olursa, malzeme, uzman
ve Marshall yard›mlar›n›n kesilece¤i
tehdidinde bulundu. Ankara’daki merkezinde faaliyetlerini yürüten AID’in
baﬂ›nda ise 2. Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras›
Almanya’daki iﬂgal kuvvetlerinin e¤itim sorumlulu¤unu yapm›ﬂ ve Almanya’daki e¤itim sistemini de Amerikanc›laﬂt›rmaya çal›ﬂan Dr. Wrinkle’d›. Temelde yüksekö¤renime yönelik projeler
dayatan AID’in bu dönem yaﬂama geçirdi¤i en önemli projeler ODTÜ ve
Hacettepe Üniversiteleri’ne yönelikti.
Bu projelerin temel mant›¤›, “Amerikal› gibi düﬂünen bireyler” yetiﬂtirmekti. Apolitikleﬂtirme, ‹ngilizce e¤itim, emperyalist kültürün içselleﬂtirilmesi projenin temel ayaklar›n› oluﬂturuyordu.
Ortaö¤retimde ise, deneme ve fen liseleri aç›ld›. Deneme liselerinde ABD’de
yetiﬂmiﬂ e¤itimci ve yöneticiler taraf›ndan Amerikanc› e¤itim sistemi uygulan›yordu. Derslerin içeri¤i Florida Üniversitesi’nin geliﬂtirdi¤i program do¤rultusundayd›. Birçok ö¤renciye burs
verilerek Amerika’da yüksek ö¤renim

görmesi sa¤land›. Bu okullar, emperyalizmle iﬂbirlikçili¤in kompedan› Koçlar’a, Sabanc›lar’a teknik-idari
eleman yetiﬂtirmekle kalm›yor, ayn›
zamanda devlete de kadrolar yetiﬂtiriyordu.
1960’larda DP iktidar› süresince
üniversiteler ve ortaö¤retimde Amerikanc› sisteme sad›k kald›. 1961
Anayasas› da köklü bir de¤iﬂiklik
getirmedi. Ancak bu dönemin temel
özelli¤i, özellikle yüksek ö¤renim
gençli¤inde baﬂlayan ve liselere yay›lan örgütlenmede ve e¤itim sistemine yönelik eylemlerdeki art›ﬂt›r.
Gençlik e¤itimde Amerikanc› sistemi istememektedir. “Masum ö¤renci talepleri” süreç içinde kaç›n›lmaz olarak siyasallaﬂacakt›r.
Bunda, o süreçte sosyalist düﬂünce
ve örgütlenmenin geliﬂiminin pay›
olmakla birlikte, gençli¤in halk için
bilim halk için e¤itim talebinin, ancak bir devrimle mümkün oldu¤unu, eleﬂtirdi¤i sistemin, kapitalizmin ürünü oldu¤unu görmesinin pay› vard›r. Bugün de, liselerde ve
üniversitelerde gençli¤in talepleri
ile devrimci mücadelenin bütünleﬂmesi -birçok etkenin yan›s›ra- bu
somut gerçeklikten güç almaktad›r.
1972 Cuntas› bu süreci kesintiye
u¤rat›r. Bir y›l sonra ç›kar›lan üniversiteler yasas› ile yoksul halk çocuklar›na üniversitelerin kap›lar›n›n
kapat›lmas›n›n zemini haz›rlan›r.
12 Eylül’e geçmeden önce, dinin
e¤itimdeki yerine de¤inelim.
Dünya çap›nda sosyalizmin geliﬂimini önlemeye çal›ﬂan emperyalistler, e¤itimde de buna yo¤unlaﬂ›rken, ülkemizde dini özellikle kulland›. 1949’da din dersi seçmeli
olarak ortaö¤retime sokuldu. DP iktidar› hem “komünizm tehlikesine
karﬂ›”, hem de oy taban›n› oluﬂturan
tarikatlarla iliﬂkilerinin bir sonucu
olarak dine sar›larak ‹mam Hatip
Liseleri’ni öne çak›rd›. Bu dönemde
19 tane ‹HL aç›ld›. 27 May›s 1960
ile ‹HL’lerin art›ﬂ h›z› kesilmiﬂ olsa
da, sonraki ‹nönü iktidar›nda da sürdü ve 7 ‹HL aç›ld›. 1960’lar›n sonuna do¤ru, gençli¤in mücadelesinin
geliﬂmesi karﬂ›s›nda Demirel de

‹HL’lerin say›s›n› art›rd› ve 12 Mart
Cuntas›na kadar tam 46 ‹HL açt›.
‹HL’ler ve e¤itimde dini kullanma politikas›, 12 Mart sonras›nda
da sürdürüldü. Onlarca yeni ‹HL
aç›l›rken, 12 Eylül Cuntas› ortaö¤retimde din dersini zorunlu hale getirdi. Sonraki y›llarda radikal islam›n geliﬂimiyle kendini vuran bir
silaha da dönüﬂen ‹HL’ler, düzene
itaat eden, ﬂükürcü beyinler yetiﬂtirmede önemliydi. Gerici-faﬂist e¤itimin daha rafine hale getirildi¤i bu
okullarda yetiﬂtirilen gençler, faﬂistlerden sonra halk›n mücadelesinin
karﬂ›s›na ç›kar›lan güçler oldular.

2 Eylül faﬂist e¤itimi
kurumsal hale getirdi

1

12 Eylül e¤itim sistemini baﬂtan
aﬂa¤› yeniden de¤iﬂtirdi ve faﬂist
e¤itim kurumsal hale getirildi. Müfredat buna göre düzenlendi. Üniversiteleri, ola¤anüstü yetkilerle donat›lan YÖK ﬂekillendirirken, ortaö¤retim MEB eliyle, 12 Eylül’ün felsefi, ideolojik kal›plar›na sokuldu.
‹lkokuldan üniversiteye kadar, disiplin yönetmelikleri hiç bu kadar
askerileﬂtirilmemiﬂ, ö¤renciyi zapturapt alt›na almay› temel hedef olarak belirlememiﬂti. Bugün de liseli
gençli¤i bask› alt›nda tutmak, düzenin temel amac›d›r. Üzerlerindeki
bask› araçlar› hiç eksik olmaz. Disiplin yönetmeliklerinden, polisle
do¤rudan iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂan yöneticilerine kadar, gençlerinden
korkan bir düzenin kafa yap›s› yans›r. Okullar›n odalar› sorgu odalar›na böylece dönüﬂtürülür.
E¤itimin içeri¤i de, 12 Eylül
Cuntas›’n›n tüm halka anlatt›¤› yalanlarla, ﬂovenizmle, milliyetçilikle
dolduruldu, darbe övüldü. Ve elbette 12 Eylül’ün gençli¤imize en büyük darbesi, kiﬂiliksizleﬂtirme,
apolitikleﬂtirme ve örgütsüzleﬂtirme alan›nda yaﬂand›. Kapitalist e¤itimin do¤as›nda olan, bencil, ç›karc› bir nesil yaratmak temel politika
olarak belirlenmiﬂti. Aksi, 12 Eylül
faﬂizmi ve sistem aç›s›ndan “risk”
demekti. Sorgulayan, bilimsel düﬂünen, örgütlenen bir gençlik, bu dü8
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zeni de sorgulayacak, faﬂizme karﬂ›
baﬂkald›racak, ba¤›ms›zl›k sloganlar›n›n arkas›ndan yürüyecekti. Bugün de bu politikadan taviz verilmeden gençlik tam bir yozlaﬂt›rma bata¤›na sürüklenmektedir.
‹lk ve ortaö¤retimden itibaren
düzen, ö¤renciyi, kafa yap›s›n› ﬂekillendirmeye çal›ﬂmakta, üniversitelerde de buna YÖK ile devam etmektedir. Bask›lar, anti-demokratik
uygulamalar, ﬂovenist propagandalar hep bu ﬂekillendirmeye yöneliktir. Liselerde Naz›m Hikmet’i okudu diye okuldan atan zihniyet, üniversitelerde ba¤›ms›z Türkiye istedi
diye okuldan atmaktad›r.
Bir insan›n edindi¤i bilgiler ve
bu bilgiler arac›l›¤›yla ald›¤› e¤itim,
onun yaﬂama bak›ﬂ›n› da belirler.
Ancak baﬂka bir e¤itim sürecine tabi tutuldu¤unda bu bak›ﬂ›n de¤iﬂmesi mümkündür. Böyle bir olana¤›
olmayan “birey”in bak›ﬂ› da do¤ald›r ki ﬂu veya bu tonlarda da olsa,
düzenin istedi¤i kal›plar› k›ramayacakt›r. Peki bu e¤itim sistemi nas›l
insan tipleri yarat›r?
Bilimsel düﬂünmeyen, okumayan, araﬂt›rmayan, kendine ve çevresine güvensiz, sorunlar karﬂ›s›nda
aciz, bireycili¤i yücelten, emperyalist kültüre aç›k, vatanseverlik duygular› taﬂ›mayan ya da “vatanseverlik” ad›na beyni ﬂovenizmle zehirlenmiﬂ, halk›n sorunlar›na duyars›z
apolitik kiﬂilikler.

T

emel felsefe: “Paras›
olana e¤itim hakt›r”

Dünya Ticaret Örgütü taraf›ndan
haz›rlanan GATS (Hizmet Ticareti
Genel Anlaﬂmas›) hükümlerine uygun olarak Türkiye, 7 hizmet alan›n› özel sektöre açaca¤›n› garanti etti. Bu alanlardan biri de e¤itimdi.
Yasalarda; e¤itimin devletin sorumluluklar› aras›nda say›lmas›n›n,
e¤itimin “her vatandaﬂ için bir hak”
oldu¤unun ifade edilmesinin pratikte hiçbir hükmü yoktur. Bugün iktidarlar dahi “e¤itimde f›rsat eﬂitsizli¤inden” sözetmektedirler. Bunun
anlam›, yoksulun e¤itim hakk›n›

kullanamamas›d›r. Özel okullarla
ticari bir alana dönüﬂen e¤itim, devlet okullar›nda da çeﬂitli adlar alt›nda
toplanan paralarla daha yayg›n olarak paral› hale getirilmiﬂtir. Örne¤in
geçen y›l e¤itime bütçeden 7 katrilyon ayr›l›rken, ö¤rencilerden çeﬂitli
vesilelerle toplanan paran›n toplam›
17 katrilyonu buluyordu. GATS hükümlerine göre ise art›k “vesile”ye
gerek kalmadan paras› olan için e¤itim demagojiye b›rakmayacak kadar
aç›kt›r.
Devlet, bütün “sosyal alanlar”da
oldu¤u gibi, e¤itimi de gerçekte bir
“yük” olarak görmektedir. Oy hesab›yla yap›lan kimi yat›r›mlar bu gerçe¤i de¤iﬂtirmemektedir. Geçen haftaki yaz›m›zda da söz etti¤imiz gibi,
bu ülkenin baﬂbakan› Tayyip Erdo¤an, bütün alanlarda süren özelleﬂtirmenin, e¤itimde de geçerli olmas›n›
çok özlü bir ﬂekilde ﬂu sözlerle anlatm›ﬂt›r:
“Biz istiyoruz ki, devlet yavaﬂ yavaﬂ e¤itimden çekilsin bu iﬂ tamamen özel sektöre kals›n.” (Milliyet,
22 Temmuz 2003)
Paras› olan›n e¤itim hakk›ndan
yararlanabilece¤i ve kimilerinin özel
okullarda daha nitelikli koﬂullarda
okudu¤u e¤itim sisteminde f›rsat
eﬂitli¤i masald›r. Buna ra¤men üniversite kap›s›na gelebilsinler de yine
karﬂ›lar›nda paral› e¤itimi bulurlar.
Kay›t paras›ndan baﬂlar soygun ve
harçlarla devam eder. Yasalar “e¤itimin hak oldu¤undan” sözeder ama
gerçek tam tersidir. Üniversiteler, bilimsel kurum kimli¤ini çoktan yitirmiﬂ, birer ticarethaneye dönüﬂmüﬂtür. Bu mant›¤›n do¤al sonucu olarak
da özel üniversiteler ortaya ç›km›ﬂ,
yüksekö¤renimdeki s›n›fsal ayr›m da
daha somut olarak vücut bulmuﬂtur. Bilkent, Baﬂkent, Koç, Iﬂ›k gibi...
Yüksekö¤renimde ticarileﬂme
aç›ktan aç›¤a h›zla yay›lmaktad›r.
Bugün tüm dünyada üniversiteler
üzerinde ﬂekillenen strateji, “giriﬂimcileﬂme, ö¤renci ve fakülteleri iﬂ dünyas›na yeniden yararl› hale getirmek
için üniversiteleri yeniden denetime
alma ve ö¤renci ve fakülte örgütlenmelerini ezme stratejisidir.” (Kapita-

list S›n›f, Aktaran ‘Gençlik ve E¤itim
Üzerine’, Tufan Türky›lmaz)

ilimsellik ‘araç-gereç’
sorunu de¤ildir

B

Ülkemizde e¤itimin temel niteliklerinden biri, anti-bilimselli¤idir.
AKP iktidar› ile bu durum daha da
pekiﬂmiﬂtir. Bu y›la kadar, Darwin’in
evrim teorisini ö¤retti¤i için ﬂurada
burada cezaland›r›lan ö¤retmen haberlerine rastlan›rken, bu ö¤retim y›l›nda yürürlü¤e giren yeni müfredat,
resmen “yarat›l›ﬂ teorisine” oturmaktad›r. Elbette bilimselli¤in tek ölçütü
de¤ildir Evrim Teorisi ama çarp›c›
bir örnektir.
Esas olarak, e¤itim, yaﬂamdan,
pratikten kopuk ve ezbercidir. Verilen e¤itimin üretimden kopuk olmas›, bilginin yaﬂamdaki yeri ve gereklili¤i ve öneminin somutlanmamas›n›
beraberinde getirir. Bu do¤al olarak
ö¤rencinin ö¤renme iste¤ini de aç›¤a
ç›karmaz, köreltir. Sosyal bilimlerde,
tarihte ise ﬂovenist, faﬂist düﬂünceler
geliﬂtirilir. Örne¤in, Osmanl› tarihini
anlatan kitaplarda, Osmanl›’da halk›n durumu yoktur, padiﬂahlar›n kahramanl›klar› vard›r. Örne¤in, emperyalistler aras› paylaﬂ›m savaﬂlar›n›n
siyasal, ekonomik temellerini ö¤retmez bu e¤itim sistemi. Avusturya veliaht›n›n öldürülmesiyle 1. Paylaﬂ›m
Savaﬂ›’n›n patlak verdi¤i söylenir,
ama emperyalist tekellerin pazar ve
hammadde ihtiyaçlar›ndan sözedilmez. Hitler lanetlenir ama Hitler’i
ortaya ç›karan›n emperyalizm oldu¤u, bu ülkeyi yönetenlerin emperyalizmin iﬂbirlikçileri oldu¤u anlat›lmaz...
Bir e¤itimin bilimsel ya da bilimsel olmay›ﬂ›n› belirleyen ne laboratuvarlar›n say›s› ne de müfredat sorunudur. E¤itimin bütün sorunlar›nda
oldu¤u gibi, düzenin e¤itimden ne
anlad›¤› ve kimin için e¤itim verdi¤i
sorunuyla ilgilidir.
Kapitalistler için, kapitalist sistemin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya, bu sisteme uygun beyinler yetiﬂtirmeye
dönük e¤itimin bilimsellik anlay›ﬂ›
da (en mükemmel koﬂulda dahi), ancak bu çerçeve içinde kalacakt›r.
9
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Gençli¤i cezalarla
susturamazs›n›z
Üniversiteler daha aç›lmadan, halk için bilim, halk için
e¤itim isteyen gençli¤e yönelik
disiplin soruﬂturmalar›ndan cezalar ya¤›yor. Daha baﬂtan gençlik y›ld›r›lmak, sindirilmek isteniyor. Ankara DTCF’de, faﬂist
sald›r›ya u¤rayan ö¤rencilere yönelik cezalar›n ard›ndan bu kez
de Kocaeli Üniversitesi’nde
(KOÜ) okuyan 9 ö¤renci, haklar›nda aç›lan soruﬂturma sonucunda okul at›ld›.
6 May›s 2005 tarihinde demokrat ö¤renciler taraf›ndan düzenlenen bahar ﬂenlikleri s›ras›nda, Mahir Çayan, Deniz Gezmiﬂ
ve ‹brahim Kaypakkaya’n›n resimlerinin as›ld›¤›, Denizler’in
anmas›nda, jandarma ö¤rencilere
ateﬂ açm›ﬂ, sald›r› sonras› 1 jandarma er kendilerinin kurﬂunlar›yla ölmüﬂ bir ö¤renci de omzundan yaralanm›ﬂt›. Anmadan
sonra üniversite yönetimi taraf›ndan 32 ö¤renciye soruﬂturma
aç›lm›ﬂt›.
Aç›klanan soruﬂturma sonuçlar›na göre; Serdar Y›ld›r›m, Metin Kaya, Seda Kumral, Süriye
Çatak, Naz›m Hoplar, Kuzey
Boy, Ekin Güneﬂ Sayg›l›, Tufan
Bak›r ve Ça¤layan Bozac› okuldan at›l›rken, birçok ö¤renciye
de bir ay ile bir y›l aras› uzaklaﬂt›rma cezas› verildi.
Gençli¤e, “devrimci önderleri, devrimci mücadeleyi unutacaks›n›z” diyenler, yan›ld›klar›n›
görmeye devam edecekler.

iki e¤itim anlay›ﬂ›
eziyor,
tek tipleﬂtiriyor,
gericileﬂtiriyor,
köleleﬂtiriyor

E¤itim
sistemi
kapitalizmin
hizmetinde

kapitalistler için e¤itim
halk için e¤itim
Marks ve Engels, “toplumun maddi
gücü olan s›n›f, ayn› zamanda egemen
zihinsel güçtür. Maddi üretim araçlar›n› elinde bulunduran s›n›f, ayn› zamanda zihinsel üretim araçlar›n› elinde bulundurur. Bunlar o kadar birbiri içine
geçmiﬂ durumdad›r ki kendilerine zihinsel üretim araçlar› verilmeyenlerin düﬂünceleri de ayn› zamanda bu egemen
s›n›fa ba¤l›d›r” der.
Dolay›s›yla; “zihinsel üretim araçlar›” olan e¤itim kurumlar› ve e¤itim sistemi, mevcut kapitalist üretim biçimi ve
iliﬂkilerinin sürmesine hizmet edecek
tarzda ﬂekillendirilir.
Bir ekonomik siyasal sistem olarak
kapitalizm, eme¤in sömürüsüne dayan›r. Üretim araçlar›n› elinde bulunduran
egemen s›n›f (burjuvazi), e¤itim, hukuk
gibi üst yap› kurumlar›na da hakimdir,
devlet de egemen s›n›f›n devletidir.
Tarihsel geliﬂimi içinde bak›ld›¤›nda, sömürü üzerine kurulu toplumsal
sistemlerde, e¤itim, egemen s›n›flar
için, di¤er s›n›flara ideolojik olarak nüfuz etme arac› olarak görülmüﬂtür. Kapitalizmle birlikte, buna, sistemin eleman ihtiyac›n› karﬂ›lama fonksiyonu da
eklenmiﬂtir. Yani kapitalizmde e¤itim,
kurulu düzene, kapitalizme biat eden ve
kapitalistlerin eleman ihtiyac›n› karﬂ›layacak bireyler yetiﬂtirme arac›d›r.
Oligarﬂi aç›s›ndan da bu bak›ﬂ temel
olmuﬂtur. Yani e¤itimin temel görevi,
düzene uygun beyinler yetiﬂtirmek ve
burjuvazinin ihtiyac›n› karﬂ›layacak
eleman yetiﬂtirmektir. Kapitalist sistemde e¤itim, halk›n yarar›na bir üretimi
geliﬂtiren, sorunlar›n› çözen, bilimsel
geliﬂimi halk›n yarar›na sunan bir muhtevaya sahip de¤ildir.
Sömürüye dayanan sistemlerde e¤itim sisteminde yap›lan de¤iﬂiklikler,
10
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kendi iç de¤iﬂiklikleridir, e¤itimin niteli¤ini kökten de¤iﬂtirmez. Örne¤in AKP
iktidar›n›n de¤iﬂiklikleri, kadrolaﬂma
çabas› da bu muhtevadad›r. Yani e¤itimin “laik” olmas› ile “ﬂeriatç›” olmas›
konusunda, emekçi halk için, sömürüye
hizmet etmesi aç›s›ndan büyük bir fark
yoktur. E¤itimin s›n›fsal niteli¤ini de¤iﬂtirecek, emekçilerden yana bir e¤itimi hakim k›lacak tek ﬂey, devrimdir. E¤itimin ve bilimin halk için bir nitelik kazanmas› da ancak bu ﬂekilde
mümkün olacakt›r.
Yayg›n demagojinin aksine kapitalizm, bireyi özgürleﬂtirmez, köleleﬂtirir,
beyinlerini tahakküm alt›na almak ister.
‹ster geliﬂmiﬂ kapitalist ülkelerde isterse
bizim ülkemizde olsun, e¤itimde bu yan
vazgeçilmezdir. Türkiye’de verilen e¤itimi düﬂünün; asla itiraz etmeyen, tart›ﬂmayan, sorgulamayan, itaat eden bir
gençlik ister. Geliﬂmiﬂ kapitalist ülkelerde ise bu durum, gerçek özgürlü¤ün
yerine çarp›t›lm›ﬂ bir özgürlük anlay›ﬂ›n›n yerleﬂtirilmesi ﬂeklinde karﬂ›m›za
ç›kar. Temelde ayn› ﬂeye hizmet etmektedir; sistemin istedi¤i insan tipine.
E¤itim ile üretim aras›ndaki tarihsel,
diyalektik ba¤›n kapitalizmde kopar›lm›ﬂ olmas› da, bu ideolojik tercihin sonucudur. Kapitalizm, ancak sömürü ç›karlar›na uygun olarak üretimle e¤itimi
iliﬂkilendirir. Üretimden kopuk bir
gençlik, burjuva kültüre objektif olarak
aç›k bir gençlik demektir. Fidel Castro,
“E¤er ö¤retimle üretken çal›ﬂmay› s›ms›k› birleﬂtirme, bütünleﬂtirme gere¤i
varsa, ‘burjuva bir gençlik’ yetiﬂtirmekten kaç›nd›¤›m›z içindir” diyerek bu
gerçe¤e parmak basmaktad›r.
Ülkemizdeki e¤itimin; gerici-faﬂist,
gençli¤i ezen, köleleﬂtiren, düzene uygun bireyler yaratmay› hedefleyen, kapitalizmin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya dö-

nük oldu¤unu belirtmiﬂtik.
Burada bir felsefe, bir anlay›ﬂ
vard›r. Mevcut sorunlar›n ekonomik
yetersizliklerle, bütçe sorunlar›yla
aç›klanmas› demagojidir. Basit bir
örnekle bunu ortaya koyabiliriz.
Küba ekonomisi ile Türkiye ekonomisinin büyüklü¤ü karﬂ›laﬂt›r›lamaz
bile. Ama ony›llard›r kuﬂatma ve
ambargo alt›nda yaﬂayan Küba, ayn› zamanda dünyada okuma yazma
oran› en yüksek ülke olmas›n›n yan›nda, yüksekö¤renim oran›n›n en
yüksek oldu¤u, e¤itim için emekçilerden hiçbir maddi katk›n›n istenmedi¤i, en küçük köyüne kadar
okullaﬂman›n oldu¤u, okullar›nda
bilimsel e¤itime uygun alt yap›n›n
bulundu¤u bir ülkedir.
“Baﬂar›l› olunan konular›n baﬂ›nda, paras›z e¤itim, kültür ve sa¤l›k hizmetleri geliyor. E¤itimde f›rsat eﬂitli¤inin sa¤land›¤› anlaﬂ›l›yor; ilk ve orta dereceli okullarda
25-30 dolay›nda olan ö¤retmen baﬂ›na ö¤renci say›s›n›n planl› bir biçimde önümüzdeki y›llarda 15'e indirilmesine çal›ﬂ›l›yor; ö¤retmen
yetiﬂtirmeye özel bir önem veriliyor; mesleki ve teknik e¤itim göreli
olarak çok önemseniyor. Küba, Ekvador örne¤inde görüldü¤ü gibi,
Latin Amerika ülkelerine ö¤retim
üyesi yard›m› yap›yor” (Yakup Kepenek, Cumhuriyet, 25 ﬁubat 2002)
O zaman sorun, “para yok ki verelim” sorunu de¤ildir, anlay›ﬂ sorunudur, e¤itime ve halka bak›ﬂ sorunudur. Elbette tekellerin ç›karlar›n›
esas alan bir sistem, halk› ve gençlerini e¤itmeye öncelik vermez.
Kapitalizmin ve oligarﬂinin e¤itim anlay›ﬂ›n›n karﬂ›s›nda, Küba örne¤i bize bambaﬂka bir e¤itim anlay›ﬂ›n› sunmaktad›r. Bu e¤itim, sosyalist e¤itimdir. Devrimcilerin ve
halk için bilim, halk için e¤itim mücadelesi veren gençli¤in hedefi de
iﬂte bu e¤itim anlay›ﬂ›n›n hakim
olaca¤› bir ülke yaratma içindir.

osyalizmde e¤itim halk
içindir

S

Sosyalizmin savundu¤u ve uy-

Gençlerimiz; halk için
bilim, halk için e¤itim
mücadelesine kat›lal›m
Bu düzenin e¤itim anlay›ﬂ›n›n size verebilece¤i
hiçbir ﬂey yoktur. Sizi, düzene hizmet eden köleler
haline getirmek, kapitalizmin sömürü çarklar› aras›na atarak yoketmek d›ﬂ›nda. Böyle bir e¤itimi hak
etmiyorsunuz. Sizi binbir
türlü yolla bask› alt›nda tutanlar, terör yaygaras› ile
korkutup örgütlenmenizi
engellemeye çal›ﬂanlar,
e¤itimin kapitalistlerin ç›karlar› için sürmesini isteyenlerdir. Gerçek özgürlük, bilimsel, demokratik,
gelecek endiﬂesi olmadan,
insana de¤er veren bir
e¤itim mücadele ile kazan›labilir.
Paral› e¤itime, ailelerinizin soyulmas›na karﬂ›ysan›z; e¤itimin halk›n ç›karlar› do¤rultusunda olmas›n›
istiyorsan›z; herkesin anadilinde e¤itim almas›n›n
bir hak olmas›ndan yana,
dillerinin, kültürlerinin bask›yla yokedilmek istenmesine karﬂ›ysan›z; e¤itimin
bilimsel temellere dayanan, ezbercili¤i reddeden,
ö¤renciyi ezip kiﬂiliksizleﬂtirmeyi, susturmay› hedeflemeyen bir niteli¤e kavuﬂmas›n› istiyorsan›z;
BU MÜCADELEYE S‹Z
DE KATILIN!

gulad›¤› e¤itim, kapitalizminkiyle
taban tabana z›t bir e¤itimdir.
Her ﬂeyden önce sosyalizmde
e¤itim, sözde de¤il pratik olarak
hakt›r, sosyalist devletin en baﬂta
11
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gelen sorumluluklar› aras›ndad›r. Ve
tüm emekçi halk›n e¤itim hakk›
devletin güvencesi alt›ndad›r. E¤itimin ücretsiz olmas›, sosyalizmin bu
anlay›ﬂ›n›n do¤al sonucudur. Ö¤rencinin e¤itim, bar›nma, araç-gereç ve tüm ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak
sosyalist devletin görevidir.
Sosyalist bir iktidar için e¤itimin
ticari bir alan olarak görülmesi,
“özel sektöre b›rak›lmas›” düﬂünülemez bile. Çünkü, Erdo¤an’›n sözleri ve kapitalizmdeki e¤itim nas›l
ki, ideolojik bir tercihin ürünü olarak ﬂekilleniyorsa, sosyalizmde de
böyledir. Kapitalizmin ideolojisi
herﬂeyi tekellerin ç›karlar›na gördü¤ü için e¤itimi buna göre ﬂekillendirir. Geçmiﬂte sosyalist sistemin bask›lanmas› nedeniyle büyük oranda
paras›z e¤itimin oldu¤u, Almanya,
Fransa gibi birçok geliﬂmiﬂ kapitalist ülkelerde de bugün e¤itim giderek paral› hale gelmektedir. Yani bir
baﬂka deyiﬂle, özlerine dönmektedirler. Çünkü, sistem, sömürüyü
esas alan, sömürücü s›n›flar›n hakim oldu¤u bir sistemse, e¤itim bu
sömürüye hizmet edece¤i gibi, kendisi de sömürünün bir alan› olacakt›r.
Sosyalizmde ise her ﬂey halk›n
ç›karlar›, refah›n›n geliﬂtirilmesi
içindir. E¤itimin merkezinde insan
vard›r. Halk›n ve ülkenin ç›karlar›n›
esas alan, halktan, bilimden, üretimden yana, toplumun geliﬂiminiilerlemesini sa¤layan ve buna hizmet eden, demokratik ve ba¤›ms›zl›kç› bir muhtevaya sahiptir.
Devrim sonras› Che Guevara,
“Üniversite art›k renk de¤iﬂtirmeli,
zencilerin, melezlerin, iﬂçi ve köylünün rengine bürünmelidir” diyordu.
Bundan sonra üniversite, devrimin
ekonomik ve ideolojik hedeflerine
uygun olarak, giderek dönüﬂümlere
u¤rayarak, emekçilerin e¤itim kurumu haline gelmiﬂtir.
Sosyalist e¤itimin amac›; eﬂitsizli¤i ortadan kald›rarak toplumun ve
insanl›¤›n daha iyi yaﬂam koﬂullar›na ulaﬂmas›n› sa¤lamak; halk›n sorunlar›n› çözecek bilimsel geliﬂmeyi sa¤lamak; bilgiyi tüm halka ya-

si, yerel üretim
plan› sorumlusu
kat›l›r. Konsey bir
karar organ›d›r.
Yasal görevi dan›ﬂmanl›k olan bir de
yönetim
kurulu
vard›r. Bu kurul,
fakülte dekanlar›,
Üniversite Ö¤rencileri Federasyonu
Baﬂkan› ve bir de
Devrimci gençli¤in, halk için bilim halk için
Komünist Gençlik
e¤itim mücadelesi, e¤itimi kapitalistlerin
Birli¤i temsilcisinç›karlar› için ﬂekillendiren oligarﬂi taraf›nden oluﬂur. Bu tür
dan hep ezilmeye yokedilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂörgütlenme hem fakülte
düzeyinde
t›r. Buna karﬂ›n gençlik, 1960’lardan bu
(dekan, dekan yaryana DEV-GENÇ önderli¤inde bu mücaded›mc›lar›, çeﬂitli
leyi kesintisiz olarak sürdürmüﬂtür. Halk
okullar›n müdürleiçin bilim halk için e¤itimin, devrimci halk
ri ve iki ö¤renci öriktidar› ile mümkün olaca¤› bilinciyle, DEVgütünün temsilcileGENÇ, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyarinden oluﬂur) hem
lizm kavgas›n›n liseli ve üniversiteli gençlik
de okullar (ortaö¤saflar›ndaki örgütlenmesi olmuﬂtur.
retim) düzeyinde
(müdür,
müdür
yard›mc›lar›, böyarak, gelece¤e devrederek kültürel
lüm baﬂkanlar›, ö¤renci temsilcilegeliﬂimde kesintisizli¤i sa¤lamak;
rinden oluﬂan yönetim kurulu) gösosyal hayat› ilgilendiren tüm alanrülür.” (Küba’da E¤itim, S:52)
larda sorumluluklar alacak ve üreBu örgütlenme ve yönetim anlatimde bulunacak insanlar yetiﬂtiry›ﬂ› hem üniversiteler hem de ortamektir. Ortaö¤retimden baﬂlayarak
lise düzeyindeki e¤itim kurumlar›
e¤itim kurumlar›, ayn› zamanda biiçin geçerlidir. Ki, e¤itim kesintisiz
limsel üretimin yap›ld›¤› kurumlarbir süreç olup, ülkemizde oldu¤u gid›r. S›n›fs›z, sömürüsüz bir dünyay›
bi, ö¤renciler yüksek ö¤renim için
yaratmaya hizmet eden sosyalist
yar›ﬂ at› misali s›navlara koﬂulmaz,
e¤itim, üretici güçlerin geliﬂtirilmebunun için dersane türü sömürü kusine hizmet ederek, toplumsal yap›rumlar› yoktur. Ö¤renci, ‹lkö¤ren›n dinamik bir ﬂekilde ilerlemesini
timden itibaren baﬂar›s›, yetenekleri
sa¤lar.
ölçüsünde yüksek ö¤renime devam
E¤itimin baﬂar›s›, demokratik
etme hakk›na do¤all›¤›nda sahiptir.
bir muhtevaya sahip olmas›yla yaSosyalist e¤itim, üretimle içiçe
k›ndan ilgilidir. ‹ﬂte bu anlay›ﬂla,
geçmiﬂ bir e¤itimdir. Tüm halk kee¤itim kurumlar›, demokratik bir
simleri gibi, e¤itimin unsurlar› da,
yönetime sahiptir. E¤itimin bütün
verimlili¤in art›r›lmas›, bu ﬂekilde
unsurlar›; ö¤rencisi, e¤itmeni, çal›halk›n daha iyi yaﬂam koﬂullar›na
ﬂan› ile örgütlüdür ve yönetime bu
sahip olmas› için üretimin içinde
örgütlülükleri arac›l›¤›yla kat›l›r.
yeral›r. Fidel, Nisan 1972'de komünist gençli¤e yapt›¤› konuﬂmada:
“Okulun iﬂleyiﬂiyle ilgili tüm
“E¤itim ve ö¤retimde gerçek bir
konsey biraraya gelir. Konseye okul
devrim yapmak vazgeçilmez bir zomüdürü, ö¤rencilerden (Ortaö¤rerunluktur” diyor ve sözlerini ﬂöyle
tim Ö¤rencileri Federasyonu sosürdürüyordu: “Ö¤retimle üretken
rumlusu), politik örgütlerden ve ö¤çal›ﬂmay› kaynaﬂt›rma olgusunun,
retmenlerden (sendika sekreteri) bitek gerçek komünist e¤itim biçimi
rer temsilci, ö¤renci velileri delege12
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oldu¤u tart›ﬂ›lmaz bir gerçektir.
Baﬂka yolu da yoktur. Kimse, karada yüzmeyi, denizde de yürümeyi
ö¤renemez.”
E¤itimin üretken çal›ﬂmayla bütünlü¤ünün, ideolojik bir tercih oldu¤unu belirtmiﬂtik. Bu gerçeklik
devrimci bir iktidar, sosyalist bir ülke için çok daha önemlidir. Zira
yüzy›llara dayanan sömürü sistemlerinin kazand›rd›¤› al›ﬂkanl›klar›n,
kültürün sökülüp at›lmas›nda e¤itim
ne denli önemliyse, e¤itimin üretimle bütünlü¤ü o oranda önemlidir.
Sözkonusu olan, kol iﬂçili¤iyle
kafa iﬂçili¤i aras›ndaki ayr›m›n ortadan kalkaca¤› ve bilimsel ve teknik bilginin, bir az›nl›¤›n tekelinde
olmaktan ç›kaca¤› komünist bir toplum inﬂa etmektir. Yeni bir ayd›n tipi oluﬂturmakt›r.
Kapitalizmin eme¤ine yabanc›laﬂt›rd›¤› insan› de¤iﬂtirmek, ‘yeni
insan’› yaratmak sosyalist iktidar›n
hedefidir. Yeni insan›n salt sa¤lanan
ekonomik refah ile sa¤lanamayaca¤› ise bürokratlaﬂan revizyonist ülkelerde aç›kça görülmüﬂtür. Bir
yandan ekonomik sistem de¤iﬂirken, öte yandan sosyalist insan yarat›lacakt›r.
Sosyalist insan; geçmiﬂ toplumsal sistemin kazand›rd›¤› ve “insan
do¤as› budur” diye aldatt›¤›, ç›karc›, kazanç kavram›n›n psikolojik
dürtüsüne teslim olmuﬂ insan›n reddi ile yarat›lacakt›r. Bir anlamda yeni bir bilinç, yeni bir ahlak, beyinlerde dünyaya tam tersine bir bak›ﬂ
kazand›r›lacakt›r.
“Her koyun kendi baca¤›ndan
as›l›r” diyen, köﬂeyi dönmeyi bir
felsefe haline getiren kapitalizmin,
e¤itim sisteminde de bu felsefeye
uygun insanlar yaratmas› do¤al bir
sonuçtur. Ancak, sosyalist ekonominin inﬂaas›, kendili¤inden sosyalist
insan› yaratmayacakt›r. Yukar›da
ifade etti¤imiz gibi, yüzy›llara dayanan al›ﬂkanl›klar, kültür ve çarp›t›lm›ﬂ, kendine ve eme¤ine yabanc›laﬂt›r›lm›ﬂ kiﬂilikler sözkonusudur.
Bu yüzden e¤itim, sosyalizm için
çok daha önemli bir alan olacakt›r.

osyalist e¤itimin zaferi
ve Küba örne¤i

S

Sosyalizmde e¤itimin, gerçek
anlam›yla bir hak oldu¤unu söyledik. Tüm eksikliklerine karﬂ›n sosyalizm deneyleri bu konuda devasa
örnekler yaratm›ﬂlard›r. Sosyalizmin her alandaki üstünlü¤ü ile bütünleﬂen e¤itim anlay›ﬂ› sayesinde,
yüzlerce y›ll›k kapitalist birikimle
boy ölçüﬂebilen bir teknoloji, bilimsel geliﬂim bu sayede sa¤lanabilmiﬂ, kültürel, siyasal donan›mlar›yla ileri bir toplum yarat›labilmiﬂtir.
Bugün bile bir araﬂt›rma, eski
sosyalist ülkelerdeki okuma yazma
oran›n›n ve yüksek ö¤renimden yararlanma oran›n›n, geliﬂmiﬂ kapitalist ülkeler dahil olmak üzere, sömürüye dayanan sistemlerle k›yaslanamayacak ölçüde önde oldu¤unu
göstermektedir.
Bir örnek; Sovyetler’de, 1930
y›l›na gelindi¤inde okuma yazma
oran› yüzde 81’e ulaﬂm›ﬂt›. Ki bu
rakam›n 1990’lar›n Türkiyesi ile
denk oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, 1917
Devrimi öncesi tamamen cahil b›rak›lm›ﬂ bir halk›n devrimle e¤itim
sorununu nas›l çözdü¤ü daha aç›k
görülecektir. Kald› ki sonraki y›llarda bu anlay›ﬂla hareket eden emekçi iktidar›, paras›z e¤itimi ülkenin
her yerine yaym›ﬂ, bilimde, teknolojide bu sayede devasa yol katetmiﬂtir.
Bugün bu ülkelerde karﬂ›-devrimler gerçekleﬂmiﬂ olmas›, hayat›n
birçok alan›nda oldu¤u gibi e¤itimdeki sosyalizmin kazan›mlar›n›
unutturamaz, ortadan kald›ramaz.
Küba ise bu konuda sosyalizme
karﬂ› olanlar›n dahi hakk›n› teslim
etmek zorunda kald›¤› örnekler yaratm›ﬂt›r. Küba’da e¤itimin amac›,
Küba E¤itim ve Kültür Kongresi
bildirgesinde ﬂöyle ifade edilmektedir: “E¤itimin baﬂta gelen görevi,
öyle bir insan, öyle bir halk yaratmak olmal›d›r ki, bu yeni insan, bu
yeni halk, bir yandan geçmiﬂin kal›nt›lar›n› üstünden silkip atarken,
bir yandan da yüksek bireysel ve
toplumsal yaﬂam koﬂullar›n› bilinç-

li bir ﬂekilde yaratma
yetisine sahip olsun...”
Bu anlay›ﬂla yola
ç›kan sosyalist Küba
devleti, en geliﬂmiﬂ kapitalist ülkeleri zorlayan bir e¤itim anlay›ﬂ›n› ve e¤itimde ilerlemeyi ortaya ç›kard›.
E¤itimde sa¤lanan ola¤anüstü baﬂar› üzerine
UNESCO,
1964’te
‘Okuryazarl›ktan Yoksunlu¤un Ortadan Kald›r›lmas›nda Küba’da
Kullan›lan Metod ve
Araçlar’ baﬂl›kl› bir rapor haz›rlad› ve tüm
ülkelere örnek olarak
gösterildi. Elbette tüm
ülkelerin Küba e¤itim
sistemini yaﬂama geçirmesi madden mümkün de¤ildi. Çünkü
Küba sosyalist bir ülke
oldu¤u için tüm yokluklara karﬂ›n bu baﬂar›y› yakalam›ﬂt›. E¤itimin amac›na ulaﬂmas›,
buna uygun bir e¤itim
felsefesi ve e¤itim ortam›n›n sa¤lanmas› ile
mümkündür.

E¤itimin ücretsiz ve tüm halk çocuklar›
için sosyalist devlet taraf›ndan güvenceye al›nm›ﬂ bir hak oldu¤u Küba’da,
bu alanda büyük bir baﬂar› elde edilmiﬂtir. Bu baﬂar›, sosyalizmin hayat›n
her alan›n› halk›n ihtiyaçlar› ve ç›karlar›
do¤rultusunda örgütleme anlay›ﬂ›n›n
ürünüdür. Sosyalizmin e¤itim anlay›ﬂ›
ile kapitalizmin anlay›ﬂ› birbirine taban
tabana z›tt›r. ‹ster bizim gibi çarp›k kapitalist ülkelerde, isterse geliﬂmiﬂ kapitalist ülkelerde olsun; sömürü sisteminde e¤itim, tekellerin ç›karlar›na hizmet
eder. Bu gerçe¤i ne müfredat de¤iﬂiklikleri ne de baﬂka bir makyaj de¤iﬂtiremez. Ancak sömürüye dayanan sistem
de¤iﬂti¤inde, e¤itim de halk için olacak,
bilim halk›n hizmetine sunulacakt›r.

“Gerçekten de devrimden önce nüfusun
yaklaﬂ›k dörtte birinin
okuma yazmas› yoktu, okul ça¤›ndaki çocuklar›n %54’ü okul yüzü
görmemiﬂti, teknik ö¤retim yok denecek düzeydeydi. ... Devrimin onüçüncü y›l›nda ise, e¤itim harcamalar› onbeﬂ kat artm›ﬂ, ö¤renci say›s›
üç kat›na ulaﬂm›ﬂt›r.”
Bu baﬂar› kuﬂku yok ki hayat›n
her alan›nda ifadesini bulan bütünlüklü bir baﬂar›d›r, insana, halka bak›ﬂ›n›, sistemin halk için, halk›n ihtiyaçlar› ve ç›karlar› üzerine oturmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Kald› ki, sonraki y›llarda bu ilerleme çok daha devasa boyutlara
ulaﬂm›ﬂ, Küba, yoksul ülkelerin ö¤rencilerine hiçbir ç›kar beklemeksizin ücretsiz e¤itim veren, kapitalist
ülkeler gibi onlar›n beyin gücünü
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sömürmeyi asla düﬂünmeyen bir
prati¤in sahibi olmuﬂtur.
Halen, Afrika’n›n Latin Amerika’n›n, Asya’n›n onlarca ülkesinden
her y›l binlerce ö¤renci, Küba’da t›p
e¤itimi almaktad›r.
Sosyalizmin bu alanda ortaya ç›kard›¤› kazan›m; ekonomik, sosyal,
siyasal bütün sorunlarda oldu¤u gibi, kapitalizmin çözümsüzlü¤e götürdü¤ü e¤itimin de nas›l olmas› gerekti¤ini göstermektedir.
Küba ve di¤er sosyalist ülkelerde uygulanan e¤itim sistemi bir örnektir kuﬂkusuz. Devrimci Halk ‹ktidar›, temel felsefesi sosyalist olmakla birlikte, ülkemizin kendi iç
dinamiklerine uygun bir e¤itim sistemini yaratacakt›r.

S öz g ençlikte:
12 Eylül Pazartesi gününden itibaren yeni bir ortaö¤retim y›l›na
girmiﬂ bulunuyoruz. Yeni bir ortaö¤retim y›l› ve yine de¤iﬂiklikler.
Gün geçmiyor ki müfredatta ya
da yönetmeliklerde bir de¤iﬂiklik
olmas›n. Yap›lan de¤iﬂiklikler ise
sözde de¤iﬂiklikler olarak kal›yor.
Özde ise de¤iﬂen bir ﬂey yok. Senelerdir de¤iﬂen müfredatlar›n bilançosu ayn›; bu sene LGS (liseye giriﬂ s›nav›) ve ÖSS'de 120 bin ö¤renci s›f›r puan ald›. Yine bini aﬂk›n
lise birincisi de aç›kta kald›.
Bu rakamlar azalmak ﬂöyle dursun her sene artarak devam ediyor.
Yap›lan de¤iﬂiklikler ise bu durumu
ortadan kald›rmaya yönelik de¤il,
göz boyamaya yönelik oluyor.
Okullar›m›zda varolan faﬂist gerici e¤itim ders kitaplar›na Naz›m
Hikmet’in ﬂiirlerinden birkaç tane
serpiﬂtirilerek allan›p pullan›p tek
ç›kar yol olarak dikiliyor karﬂ›m›za. Birkaç tane Naz›m ﬂiiri olunca
e¤itim sistemi demokratikleﬂiyor
hemen! Bak›n her düﬂünceye sayg›m›z var deniyor.
1 May›s’a kat›ld›¤› için Ankara
Ticaret Meslek Lisesi ö¤rencisini
müdür yard›mc›s›n›n odas›na karakol kurarak iﬂkenceli sorguya alanlar da her düﬂünceye sayg›s› olanlard›. Ya da daha ortaokuldaki çocuklara katliam görüntülerini izletip “e¤er siz de benim dedi¤imin
d›ﬂ›na ç›karsan›z sizin de baﬂ›n›za
ayn›s› gelir” diyenler de... Ayn›
mant›k yükseltiyor okul duvarlar›m›z› ve tel örgüyle çeviriyor. Ve yi-

Yeni ö¤retim y›l›nda da
de¤iﬂen hiçbir ﬂey olmayacak
ne ayn› mant›k okul koridorlar›na
ve hatta s›n›flar›m›za koyduklar›
kameralarla potansiyel suçluymuﬂuz gibi davran›yor.
Her düﬂünceye sayg›l› olmak da
böyle bir ﬂey oluyor.
Müfredatta ne kadar de¤iﬂiklik
yap›l›rsa yap›ls›n bu kafa yap›s›nda
de¤iﬂiklik yoktur. Dolay›s›yla yap›lan de¤iﬂikliklerin de bize bir faydas› yoktur. Zaten her geçen sene
okullar›m›zda artan bask›lar ve e¤itim sistemindeki çarp›kl›klardan da
bunu görüyor ve yaﬂ›yoruz.
Bu sene de farkl› bir ortaö¤retim y›l› olmayacak bizim için. Tabii
belli farklarla...
Örne¤in art›k her lisenin kendi
güvenli¤i yan›nda bir de kendi sivil
polisleri olacak. Zaten yok muydu;
evet vard›. ﬁimdi meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Bahane ise son zamanlarda duymaya al›ﬂ›k oldu¤umuzdan; terör. Okullar›m›zda bizi
“teröristlerden korumak” amaçl›
bunlar. F›rsat eﬂitsizli¤ine karﬂ› ç›kmak “terör” oluyor bu durumda.
Terör dedikleri, nitelikli bir e¤itim
sistemi talebi. Terör dedikleri, her
an›m›z› izlenir, dinlenir hale getiren kameralara karﬂ› ç›kmak. Terör
dedikleri, okullar›m›zda, çevremizde yaﬂanan haks›zl›klara, adaletsizliklere karﬂ› ç›kmak oluyor.
Uyuﬂturucu s›n›flar›m›zda kol

gezerken buna karﬂ› ç›kmak, gencecik bedenlerin fuhuﬂ batakl›¤›na
sürüklenmesine karﬂ› ç›kmak terör
oluyor. Ve buna karﬂ› ç›kanlar da
terörist yani bu ülkenin gelece¤i
olan yeniyi kuracak olan bizler...
Halk için paras›z bir e¤itim isteyenleri “terörist” diye susturmak
istiyorlar. Böylece, okul önlüklerinin dahi nereden al›naca¤›n›n ç›kar
iliﬂkileri içinde belirlendi¤i bu sömürü sistemi pürüzsüz sürecek.
Bizler ise tüm bunlara karﬂ›l›k;
“çözüm yine bizim ellerimizde”
diyoruz. Bizler her an okuyan,
araﬂt›ran, tart›ﬂan olmad›kça, sorunlar› etraf›nda birleﬂen, üreten olmad›kça; tüm bu bask›lar devam
edecektir. Sessiz kalmak, görüp de
müdahale etmemek onaylamak, yap›lan adaletsizliklere ortak olmakt›r
diyoruz. E¤er bir yerde bask›, zulüm meﬂrulaﬂ›yorsa biz sesimizi ç›karmad›¤›m›z içindir diyoruz.
Gelece¤imiz karart›lmaya çal›ﬂ›l›rken bunlara sessiz kalmayal›m.
Araﬂt›ral›m, ö¤renelim, bize dayat›lan bireycilik, bencillikten s›yr›lal›m. Bana dokunmayan bin yaﬂas›n
diyerek çevremize duyars›z olmayal›m. Çünkü o y›lan bir gün mutlaka dönüp dolaﬂ›p bizi de bulur.

Gençlik Federasyonu
Lise Komisyonu

Karadeniz Temel Haklar:
‘Paral› E¤itime Hay›r’
Karadeniz Temel Haklar, 5-9 Eylül günlerinde baﬂlatm›ﬂ
oldu¤u Paras›z E¤itim Hakk›m›z Engellenemez kampanyas› çerçevesinde, Samsun Çiftlik Caddesi Süleymaniye Geçidi’nde stand açt›. Kampanya kapsam›nda Temel Haklar
üyeleri 3 gün boyunca 5000 bildiri da¤›t›rken, halk imza
stand› ve bildirilere yo¤un ilgi gösterdi.
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Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm
için mücadele edenler yarg›lanamaz
Yüzbinleri iﬂkencehanelere dolduran, idam sehpalar› kuran, ülkeyi
ony›llarca sürecek bir karanl›¤a sürükleyen cunta ﬂefi Kenan Evren’e
yönelik suikast giriﬂimi ve halk›m›z› ony›llard›r sömüren, iﬂbirlikçilik
iliﬂkilerinin geliﬂtirilmesinin baﬂ sorumlular›ndan olan Sabanc›lar’a
yönelik ‘Sabanc› Center Bask›n›’
eylemlerinin talimat›n› verdi¤i gerekçesiyle yarg›lanan Ercan Kartal,
14 Eylül günü duruﬂmaya ç›kt›.
Duruﬂmay› izlemeye gelen 125
kiﬂi, Kartal’›n getirilmesiyle birlikte
alk›ﬂlarla destek olurken, Ercan
Kartal Büyük Direniﬂ’e iliﬂkin sloganlar att›.
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” yaz›l› önlükler giyen ve
pankart açan TAYAD’l› Aileler bir

aç›klama yapt›lar. TAYAD Baﬂkan›
Mehmet Güvel, DHKP-C Davas›
Tutsa¤› Ercan Kartal’›n 19-22 Aral›k Operasyonu’ndan bu yana Edirne F Tipi’nde tek baﬂ›na tecrit hücresinde tutuldu¤unu hat›rlatarak,
“Hapishanenin koca blo¤unda tekli
bir hücrede tek baﬂ›na tutuluyor.
Beﬂ y›ld›r duydu¤u ses demir parmakl›klar›n sesi, ald›¤› koku, beyaz
duvarlar›n kokusu, soludu¤u hava
sekiz metre karelik hücresinin havas›” diye konuﬂtu. Bunun iﬂkence oldu¤unu belirten Güvel, Ercan Kartal’›n yaﬂad›klar›na iliﬂkin verdi¤i
dilekçelerden dolay› da birçok ceza
davas›na maruz b›rak›ld›¤›n› dile
getirdi.
AKP iktidar›n›n iﬂkencecili¤inin, katliamc›l›¤›n›n en aç›k F tiple-

‘Öldürebilirler Ama Bizi
Asla Teslim Alamazlar’

burada Asi Irma¤›’n›n ba¤r›ndan
kopan Hamide Öztürk yoldaﬂ›m›z›
anmak için topland›k” diyerek baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda, Hamide’nin,
mücadelesini ve kahramanl›¤›n›
anlatt›. Hamide’nin 19-22 Aral›k
katliam›nda, 6 kad›n›n diri diri yak›ld›¤› ko¤uﬂta yaﬂananlar› anlatt›¤› yaz›s›ndan, “Ko¤uﬂumuzda yaﬂanan vahﬂet de çok büyüktü. 6 yoldaﬂ›m› diri diri yakt›lar. Çat›ﬂma
sürerken Gülseren’e söz vermiﬂtim.
Ona sar›l›p öpmüﬂ ve hepimizi öldürebilirler ama bizi asla teslim
alamazlar demiﬂtim” sözlerinin ha-

Ölüm orucu ﬂehidi Hamide Öztürk 12 Eylül günü Antakya’n›n
Harbiye Beldesi’ndeki mezar› baﬂ›nda yoldaﬂlar› taraf›ndan an›ld›.
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” pankart›n›n aç›ld›¤› anmada k›z›l bayraklar taﬂ›nd›. Sayg› duruﬂunun ard›ndan, Hamide Öztürk’ün yazd›¤›, ﬂehitli¤iyle ilgili
düﬂüncelerini içeren “Akdenizim”
ﬂiiri okundu. Bir yoldaﬂ› “Bugün
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rinde ortaya ç›kt›¤›n› kaydeden
Mehmet Güvel, “AKP iktidar› koyu
tecrit ve sansürle tutsaklar›n yaﬂad›klar›n› gizlemeye çal›ﬂ›yor. Göstermelik ‘F tiplerinde sosyal aktiviteler’ ﬂovlar›yla ‘tecrit iﬂkencesi uygulamak’ suçunu örtbas etmenin çabas›nda. AKP iktidar›n›n tüm yok
etme, iﬂkence, tecrit, sansür politikalar›na ra¤men Ercan Kartallar da
direnmeye, insanl›¤› korumaya devam ediyorlar” diye konuﬂtu.
DETAK’›n da kat›ld›¤› aç›klaman›n bitiminde “Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun, Tecrit Zulmüne, Sansüre Son, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar› at›ld›.
21 Aral›k tarihine ertelenen duruﬂmada ise Ercan Kartal’›n yan›s›ra, avukat› Taylan Tanay haz›r bulundu. Savc› “Anayasal düzeni silah
zoruyla de¤iﬂtirmeye teﬂebbüs etmek”ten “a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet
hapse çarpt›r›lmas›n›” isterken, savunma için avukat› ve Kartal’a süre
verildi.
Av. Tanay’›n hukuki savunmas›n›n ard›ndan sözalan Ercan Kartal,
öncelikli olarak F tipinde savunma
önündeki engellerden sözetti. Ard›ndan 12 Eylül faﬂist cuntas›n›n
25. y›ldönümü ile ilgili de bir konuﬂma yaparak, “12 Eylül cuntas›n›n tek sorumlular› olarak 5 general gösterilemez. Cuntan›n as›l
sorumlular› oligarﬂidir. ABD'dir,
emperyalistlerdir, IMF'dir. Halk›n adaleti er geç cuntac›lar›n yakas›na yap›ﬂacakt›r" dedi.
t›rlat›ld›¤› konuﬂmada, Hamide’nin
sözünü tuttu¤u dile getirildi.
Anma, sloganlar ve Arapça,
Türkçe marﬂlarla son buldu.

günden bu yana sermaye iktidarlar› yo¤un bir medya kampanyas› ile ideolojik
propaganda sürdürdüler. Bu propaganda temelde yalana, beyin y›kamaya dayal›yd›. “IMF böyle istiyor,
emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellerin
ç›karlar› için bunlar› yap›yoruz” diyemedikleri için, hep “K‹T'lerin kamunun s›rt›nda a¤›r yük oldu¤u, zarar ettikleri” demagojisine baﬂvurdular. Evet K‹T’lerin ço¤u zarar ediyordu ama bu da emekçilerin de¤il,
iktidarlar›n politikalar›n›n sonuçlar›yd›. Büyük ço¤unlu¤u da bu demagojiye, yani peﬂkeﬂe zemin haz›rlamak için bilinçli olarak zarar ettiriliyordu. Ancak, TÜPRAﬁ, TELEKOM gibi örneklerle bu demagoji
deﬂifre oldu¤unda ise daha aç›k bir
ﬂekilde talan savunulmuﬂ, “babalar
gibi sat›laca¤›” dile getirilmiﬂtir.
Maliye Bakan› Kemal Unak›tan’›n ﬂu sözleri, sermaye iktidar›n›n bu konuda “gemi az›ya ald›¤›n›n” aç›k göstergesidir: “Her ﬂeyi
sataca¤›m. 'Memleket iﬂgal ediliyor'
diyorlar. Evet, ça¤›r›yorum; Amerikal›y›, Rus'u iﬂgale ça¤›r›yorum.
Paray› veren düdü¤ü çalar. Devletin elinde ne varsa sataca¤›m. Müﬂteri gece gelse, yata¤›mdan kalkar
pijamalar›mla gider satar›m”.
Sendikalar, özelleﬂtirmeye karﬂ›
ç›kanlar ise tam da sermayenin ve
onun iktidarlar›n›n kurdu¤u tuza¤a
düﬂerek, K‹T’lerin ne kadar “kar ettiklerini”, “zarar›na sat›ld›¤›” üzerinden muhalefet etmiﬂlerdir. Bu temelden yanl›ﬂ bir karﬂ› duruﬂtu. Ve
nihayetinde bu temele dayanan karﬂ› ç›k›ﬂlar yenilgiyle sonuçland›.
Sald›r›n›n boyutuna denk düﬂen bir
cevap verilemedi. Bunun, baﬂta
Türk-‹ﬂ olmak üzere sendikalar›n
iﬂbirlikçi tutumundan, SEKA’da oldu¤u gibi son anda yap›lan sat›ﬂlara,
birçok nedenini s›ralayabiliriz. Ancak tüm bunlar›n temelinde ideolojik bak›ﬂ yatmaktad›r.
Görülmesi gereken ilk ﬂey, özelleﬂtirmenin ideolojik bir sald›r›
oldu¤udur. Geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelerin varl›klar›na el koyman›n bir
yöntemi olarak emperyalist tekeller

‘Babalar gibi’ sat›yorlar
Do¤rudan ya da dolayl› yollardan, K‹T’lerdeki 650 bin iﬂçinin
dörtte birinin etkilendi¤i, iﬂsiz kald›¤› özelleﬂtirme sald›r›s›n› sürdüren AKP iktidar›n›n “atasözü” olarak tarihe geçti bu söz. Emperyalist
tekellerin 1980'li y›llarla birlikte,
küreselleﬂmenin gere¤i olarak, bizim gibi yeni-sömürge ülkelere dayat›lan özelleﬂtirme program›, genel
amaç ve plan› çerçevesinde tam bir
talana dönüﬂerek devam ediyor.
Mersin Liman›’n› alan PSA
(Singapur)-Akfen Ortakl›¤›, 9 Eylül
günü, ‹skenderun Liman›’n› da 36
y›ll›¤›na ald›. As›l büyük talan ise
(tarihsel bir ironi olsa gerek) 12 Eylül günü yaﬂand›. IMF programlar›n›, 24 Ocak kararlar›n› uygulayabilmek için 25 y›l önce yap›lan darbenin y›ldönümünde, TELEKOM’dan
sonraki en büyük özelleﬂtirme olan
TÜPRAﬁ’›n yüzde 51’i 4 milyar
140 milyon dolara Koç-Shell ortakl›¤›na peﬂkeﬂ çekildi. K‹T’leri satabilmenin zeminini haz›rlamak için
piyasa oyunlar›yla belirlenen fiyat›n›n üzerinde bir de¤erle sat›lmas›,
burjuva medyan›n piyasac› ekonomistleri taraf›ndan alk›ﬂlarla karﬂ›lan›rken, KOÇ’un “fedakarl›k yapt›¤›” propagandas› yap›ld›.

lemlerle sat›ﬂa karﬂ› ç›kt›lar. Bu
amaçla rafinerilerin bulundu¤u
kentlerde ‘Memleket Nöbeti Çad›rlar›’ kurularak halka özelleﬂtirme
gerçe¤i anlat›l›rken, binlerce iﬂçi
özelleﬂtirme karﬂ›t› sloganlarla
aç›klamalar yapt›. Halk kurulan çad›rlara yo¤un ilgi gösterirken, K›r›kkale’de çad›r›n aç›l›ﬂ›nda konuﬂan Petrol-‹ﬂ ﬁube Baﬂkan› Recep
Sefer, iktidara seslenerek, “Sen babalar gibi satamayacaks›n. Babalar
gibi gideceksin” diye konuﬂtu. 3 bin
kiﬂi kent içinde yapt›klar› yürüyüﬂte
AKP’yi protesto eden sloganlar att›lar. Ankara Sendika ﬁubeleri Platformu da, TÜPRAﬁ'›n sat›ﬂ›na karﬂ›
10 Eylül günü Yüksel Caddesi'nde
yapt›¤› eylemde, “TÜPRAﬁ'ta Hakk›m Var Satt›rm›yorum” dövizleri
açt›. Eylemde konuﬂan Petrol-‹ﬂ
Ankara ﬁube Baﬂkan› Mustafa Özgen, Türk-‹ﬂ Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›’ndan özelleﬂtirmeye karﬂ›
“genel grev” karar›n›n ç›kmas›n›
beklediklerini dile getirdi.

Özelleﬂtirme ve ‹deoloji
Özelleﬂtirmelerin ilk baﬂlad›¤›

Eylemlerle Karﬂ›land›
‹ﬂçiler TÜPRAﬁ’›n sat›ﬂ›n› eylemlerle karﬂ›lad›. Petrol-‹ﬂ, 4314
iﬂçinin çal›ﬂt›¤› K›r›kkale, Batman,
Kocaeli ve Alia¤a’daki rafinerilerde 12 Eylül’de iﬂ b›rakt›. Ayn› gün
yüzlerce iﬂçi de Ankara’da ihalenin
yap›ld›¤› Bilkent Oteli önünde protesto eylemi yapt›lar. ‹ﬂçilerin karﬂ›s›na “ihalenin güvenli¤i” ad›na yüzlerce jandarma ç›kt›. Sermayenin ç›karlar› için darbe yapanlar, yine sermayenin güvenli¤i için oradayd› ve
namlular›n› iﬂçiye do¤rultmuﬂlard›.
‹ﬂçiler sat›ﬂtan önce de çeﬂitli ey-

TÜPRAﬁ iﬂçileri 12 Eylül
günü iﬂb›rakarak eylemler
gerçekleﬂtirdi. ‹ﬂçiler özelleﬂtirmeye karﬂ› direneceklerini bir kez daha hayk›rd›lar. Grev nedeniyle rafinerilerde dolum yap›lmazken,
dolum için gelen kamyonlar
uzun kuyruklar oluﬂturdu.
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e mek
ve onlar›n IMF gibi kuruluﬂlar› taraf›ndan dayat›lan özelleﬂtirme politikas›, emperyalizmin politikas›d›r.
Temel olarak emperyalizmin sermayenin serbest dolaﬂ›m›n›n gündeme
getirdi¤i ve kimi sol ayd›n, sendikac› ve reformist partilerce de kutsanan “küreselleﬂme” sürecinin politikalar›n›n baﬂ›nda gelmektedir.
Dolay›s›yla küreselleﬂmeye, yani emperyalizme karﬂ› ç›kmadan
özelleﬂtirmeye karﬂ› ç›kt›¤›n› söyleyenler, gerçekte iﬂçileri, halk› aldat›yorlar demektir. Bugüne kadar büyük oranda böyle olmuﬂtur. Sendikalar özelleﬂtirmeye karﬂ› görünürken, ya direnmemiﬂler ya da etkisiz
eylemlerle geçiﬂtirmiﬂlerdir. Bu konuda en tutarl› görünenleri dahi, anti-kapitalist, anti-emperyalist temelde siyasi ve ideolojik bir karﬂ› ç›k›ﬂ
ve buna paralel iﬂçiyi bilinçlendirme yerine, pekala sermayenin “ara
çözümler” bulabilece¤i ekonomist

2004 itibariyle; “1985'ten
bu yana irili ufakl› 191 kuruluﬂ özelleﬂtirildi. Buralarda çal›ﬂan 44 bin 500 iﬂçinin yüzde 70'i iﬂten ç›kar›ld›”. (Petrol-‹ﬂ) Öte yandan, özelleﬂtirme ayn› zamanda sendikal örgütlenmenin tasfiyesi demektir.
Örne¤in, özelleﬂtirmeler
öncesi 8 bine yakın üyesi
olan Selüloz-‹ﬂ’in ﬂu andaki üye sayısı sadece 3 bindir, ki bu durum bütün
sendikalar için geçerlidir.

propagandalara yo¤unlaﬂabilmiﬂler
ya da “halka arz” gibi temelde piyasaya hizmet eden dahiyane çözüm-

TÜPRAﬁ’›n %15’i ‹srail’e Sat›ld› ve
‘Devlet S›rr›’ Diye Gizlendi
TÜPRAﬁ’›n peﬂkeﬂ çekilmesi IMF taraf›ndan kutlama ile
karﬂ›lan›rken, iﬂçiler eylemlerini b›rakmad›lar ve mücadeleye
devam edeceklerini hayk›rd›lar. TÜPRAﬁ Rafinerileri’nin bulundu¤u Alia¤a, Batman, K›r›kkale ve Kocaeli’deki çad›rlarda bekleyen iﬂçiler, önceki ihale gibi bunun da iptali için dava aç›laca¤›n› hat›rlatarak, as›l güçlerinin birlik ve dayan›ﬂma
oldu¤una dikkat çektiler.
14 Eylül günü Gebze Sendikalar Birli¤i, Kocaeli’deki çad›rda “memleket nöbeti” tutan iﬂçileri ziyaret ederek dayan›ﬂmada bulundu. GSB ad›na bir aç›klama yapan ﬁerafettin Koç,
Petrol-‹ﬂ’in eylemlerine tüm güçleriyle kat›lacaklar›n› ifade
etti. Ayn› gün bir baﬂka dayan›ﬂma da Harb-‹ﬂ üyesi Gölcük
Tersanesi iﬂçilerinden geldi. “TÜPRAﬁ ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir”
slogan›yla çad›ra gelen iﬂçiler, alk›ﬂlarla karﬂ›land›.
Burada yap›lan aç›klamada, özelleﬂtirmenin nas›l bir peﬂkeﬂ oldu¤una iliﬂkin, dört ay önceki sat›ﬂ örnek gösterildi. Hat›rlanaca¤› gibi daha önce Zorlu Grubu’na 1 milyar 372 milyon dolara, hem de %65 hissesi sat›lm›ﬂt›. Bugün ise, tesislerde hiçbir de¤iﬂiklik olmamas›na karﬂ›n 4 milyar dolara sat›ld›.
Bu gerçe¤i hat›rlatan Petrol-‹ﬂ Genel Yönetim Sekreteri
Mehmet Güray, “TÜPRAﬁ’›n çok iyi bir rakama sat›ld›¤› söyleniyor. Biz ﬂu ya da bu paraya sat›lmas› derdinde de¤iliz, bizim için yanl›ﬂ olan bu de¤erin sat›lmas›d›r. Bundan 4 ay önce kimse duymadan yüzde 14.76’s›n› bir gecede satt›lar. Devlet s›rr› dediler. ﬁimdi ö¤rendik ki ‹srailli bir firmaya sat›lm›ﬂ” diye konuﬂtu.
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leri savunabilmiﬂlerdir.
Gelinen noktada tüm bu yollar›n
sonuçsuzlu¤u ortadad›r. ‹ﬂçi s›n›f›
özelleﬂtirmeye karﬂ› radikal direniﬂleri yaﬂama geçirebilece¤ini göstermiﬂtir. Sorun, sendikal anlay›ﬂtad›r.
AKP iktidar›n›n sermayenin ideolojik propagandas› eﬂli¤inde sürdürdü¤ü bu sald›r›ya karﬂ› ç›kmak
için “her ﬂey bitmiﬂ” de¤ildir. Konfederasyonlar, kendi varl›klar›n›
tehdit eden bu sald›r› karﬂ›s›nda ya
direnecek ya da tarihe s›n›fa ihanetle ad›n› yazd›racaklard›r.
Bu bak›mdan, taban›n bütün
protestolar›na karﬂ›n özelleﬂtirmeye
karﬂ› direnmemek için bin dereden
su getiren Türk-‹ﬂ yönetimi ile,
cumhuriyet tarihinin en büyük talan›n› gerçekleﬂtirerek ülke zenginliklerini sermayenin önüne seren AKP
iktidar› aras›nda temelde bir farkl›l›k olmayacakt›r.

M‹TAﬁ iﬂçisi kararl›
Türk Metal Sendikas›’n›n ald›¤› yetkiyi düﬂürmek, iﬂçiyi sendikas›zlaﬂt›rmak için 19 iﬂçinin iﬂ
aktini fesheden M‹TAﬁ patronu, direniﬂe geçen
iﬂçileri fabrikadan polis zoruyla ç›kard›. Örgütlenme ve direnme haklar›n› kullanan iﬂçiler 9 Eylül günü fabrikadan ç›kar›lmalar›n›n ard›ndan,
fabrika önünde oturarak eylemlerini sürdürdüler.
‘Asfaltta yatar yine de direniriz. Sendikas›z oldu¤umuz y›llara, eski günlere geri dönmek istemiyoruz” diyen iﬂçiler, patronunun 3 vardiyay› 2
vardiyaya indirerek, iﬂleri taﬂeron iﬂçilere yapt›rma yoluna gitti¤i bilgisini verdiler. Türk Metal
Ankara ﬁb. Baﬂkan› Yusuf Özbek de fabrikada
çal›ﬂan 600 iﬂçiden 500’ünün üyeleri oldu¤unu,
istifa eden 50 iﬂçiden ço¤unun sendikaya geri
döndü¤ünü belirterek, patronun sendikas›zlaﬂt›rma amac›na ulaﬂamayaca¤›n› dile getirdi.

Aky›l Tekstil’de eylem
Diyarbak›r’da Aky›l Tekstil’de çal›ﬂan 600 iﬂçi, 2003’ten bu yana ödenmeyen mesai fazlalar›n› almak ve ücretlerin düzenli ödenmesi talebiyle
14 Eylül’den itibaren iﬂi durdurarak direniﬂe geçtiler. ‹ﬂçilerin kent merkezinde yapmak istedi¤i
yürüyüﬂ ise Genelkurmay Baﬂkan›’n›n ziyareti
gerekçe gösterilerek engellendi. Bunun üzerine
iﬂçiler oturma eylemi yapt›lar.

Yeni ‘Terörle Mücadele Yasas›’

12 Eylül’ün Sürdü¤üne
Baﬂka Kan›t Gerekir Mi?
Yeni “Terörle Mücadele Yasas›”
tasla¤› haz›rland› ve geniﬂ yank› yaratt›. Nas›l yaratmas›n, burjuva bas›n›n k›staslar›na göre dahi, yap›lmak istenen özetle, “sanki s›k›yönetim” dedirtecek türdendi.
10 Eylül tarihli bas›nda yeralan
taslakta, her türlü devrimci, demokratik mücadelenin önünün kesilmesi, muhalif bütün düﬂüncelerin susturulmas› niyeti aç›kça görülürken, “AB’ye uyum” yasalar› öncesinin de daha gerisine gidiliyor.
Bunda devrimciler aç›s›ndan elbette
ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yoktur. Sömürge
tipi faﬂizm ve demokrasicilik oyunu tespiti durup dururken yap›lm›yor. Her ﬂey bu minvalde geliﬂmekte. ﬁaﬂ›ranlar, bu oyunu gerçek zannedenler, Türkiye’de demokrasi sorununun devrim sorunu oldu¤u gerçe¤ini gözard› edenlerdir.
Tasla¤›n yavaﬂ yavaﬂ ortaya ç›kmas› ile burjuva bas›n›n köﬂe yazarlar› dahil bütün kesimlerinden, Avrupa Birlikçiler ve iktidar destekçisi
islamc›lara kadar geniﬂ bir kesim
eleﬂtirdi. ‹ktidar ve özellikle Adalet
Bakan› demagoji ile durumu kurtarmaya çal›ﬂ›yor. “Hak
ve özgürlüklerden
taviz verilmeyece¤i”
demagojisi
bu çerçevede
s›kça
tekrarlan›rken, nüans
farkl›l›klar›
ile birlikte
Genelkurmay, AKP

‘eli kolu ba¤l› polisler!!!’

ve polisin ayn› kafaya sahip oldu¤u
yine görüldü.

Muhalif Olan Her ﬂey Suç,
Devlet Gibi Düﬂünmeyen
Herkes Terörist!
Taslakta, “terör” tan›m› daha da
geniﬂletilerek, “Anayasal, siyasi,
hukuki, ekonomik ve sosyal yap›y›
bozmak ve istikrars›z k›lmak amac›yla giriﬂilen her türlü suç teﬂkil
eden eylem”, ‘terör eylemi’ say›ld›.
Bir kiﬂinin “örgüt üyeli¤inden” cezaland›r›lmas› için “örgüt üyesi” olmas› da gerekmiyor, ‘örgüt ad›na
suç iﬂleyen’ ‘terör suçlusu’ say›l›p
‘örgüt üyesi’ gibi cezaland›r›yor.
Yani emperyalizmin ve oligarﬂinin yapt›¤› o klasik “terör” tan›m›ndaki “ﬂiddet cebir” k›staslar› da bir
yana at›l›yor. Tan›m› düzleﬂtirirsek, “bu düzene muhalif bütün
düﬂünce ve eylemler terör, bize biat etmeyen herkes terörist” demek yeterli olacakt›r.
Hukukçular›n bu tan›m›, “141.,
142. ve 163. eskisinden de daha
kuvvetli olarak geri dönüyor” diye
yorumlamas› boﬂuna de¤ildir ve oligarﬂinin politikalar›na uygundur.
Unutmay›n ki her “demokratikleﬂme” manevras› çok daha a¤›r bask›larla yanyana yürür bu ülkede.
Böyle bir tan›m daha baﬂtan herkesi potansiyel terörist gören zihniyetin tezahürüdür. Mesela bir grev
pekala “istikrars›zlaﬂt›rma” say›larak “terör” denilebilir. ‹ktidar “milli
güvenli¤i bocuzu” diye yasaklam›yor mu grevleri; ayn› gerekçeyle
“teröristlikle” de cezaland›rabilir.

Tam Suskunluk!
Adalet Bakanl›¤›’n›n kurdu¤u
komisyonda Genelkurmay, Adalet
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Bakanl›¤› ve emniyet müdürlü¤ü
temsilcilerinin ﬂekillendirdi¤i 19
maddelik taslakta yeralan baz› düzenlemelere bakal›m;
‘Örgüte yard›m’ etmek, ‘örgüt
üyesi’ gibi cezaland›r›lacak... ‘Dernek, vak›f, siyasi parti, iﬂçi meslek
kuruluﬂu, yan kuruluﬂlar›na ait bina, lokal, büro ile ö¤retim kurumlar›, yurtlar›nda üye kazand›rma faaliyetine iki kat ceza verilmesi’
maddesi ile demokratik kitle örgütlerini terörize etmek, üyelerini susturmak daha da kolaylaﬂt›r›lacak.
Gözalt›na al›nan kiﬂinin ‘yak›nlar›na haber verilmesi, savc›n›n
emriyle, 12 saat geciktirilebilecek.’ Böylece gözalt›nda kay›plar ve
kay›ts›z iﬂkenceler için zemin haz›rlanacak. Ayn› mant›¤›n devam› olarak “ﬂüphelinin”, ‘avukat›yla görüﬂme hakk›, savc›n›n istemi üzerine
hakim karar›yla 24 saat k›s›tlanabilecek. Avukat›n dosya içeri¤ini incelemesi, her türlü belgeden örnek almas› savc›n›n istemi üzerine hakim
karar›yla k›s›tlanabilecek.” Bu
mant›k, burjuva hukukunun dahi temel dayanaklar›ndan biri olan “savunma” makam›n› bir lüks ve hukuksuzlu¤unun önünde engel olarak
görüyor. Ki, polisin avukatla görüﬂme konusunda fiili engellemeleri
hiçbir zaman bitmemiﬂtir.
Hukuksuzlu¤un, iﬂkenceci kafan›n itiraf edildi¤i maddelerden biri
de, hücreler. Taslak, ‘Terör suçlular› tek kiﬂilik veya üç kiﬂilik oda sistemine göre inﬂa edilmiﬂ özel infaz
kurumlar›nda kalacak’ diyor. Bugüne kadar fiili olarak uygulamalar›na karﬂ›n, tek kiﬂilik hücreleri
“özel durumlar” ile aç›klayan oligarﬂi, bunu genelleﬂtirmektedir. Ask›, falaka, elektrik ya da insan beynine en büyük iﬂkence olan tecrit;

temelde bir fark yoktur. Ama direniﬂin gücüne bak›n ki C‹K’de,
CMK’da bu konuda yap›lan düzenlemeler yetmemiﬂ, bir de TMY’ye
hücre uygulamas› geçirilmiﬂtir.
Halka karﬂ› savaﬂta yeralm›ﬂ
olan devlet görevlilerine emekli olsalar dahi silah kullanma yetkisi tan›yan tasar›, katletme yetkisini geliﬂtiriyor.
“‹sim kimlik belirterek veya belirtmeyerek, teröre kiﬂileri hedef
gösterme ve terörle mücadelede görev yapm›ﬂ kamu görevlilerin kimliklerini aç›klay›p, yay›nlamaya verilen 6 aydan 2 y›la kadar olan cezan›n 1-3 y›la ç›kar›lmas›” ise suçlular› halktan gizleme ve böylece
suç iﬂlemeye devam edebilmelerini
sa¤lama konusundaki niyeti aç›kça
göstermektedir.
Tasar›n›n bir baﬂka maddesinde
ise “Terör örgütünün meﬂru amaçlar için çal›ﬂt›¤›, amaçlar› do¤rultusunda gerçekleﬂtirilen fiillerin
hakl› oldu¤u veya en az›ndan mazur
karﬂ›lanmas› gerekti¤i yönünde kanaat oluﬂturmaya yönelik faaliyette
bulunan kiﬂiler 3 y›la kadar hapisle
cezaland›r›lacak” denilerek, gerçeklerin, alternatif politikalar›n,
zulme karﬂ› direnme hakk›n›n bask›
alt›nda tutulmas› hedefleniyor.
Yeni TMY bunlarla bitmiyor. Bir
de Genelkurmay’›n haz›rlay›p polisin destekledi¤i “ek taslak” var ki
OHAL ya da s›k›yönetim benzetmelerini tam anlam›yla hak ediyor.

TSK Tüm Halka Karﬂ›
Savaﬂ› Resmileﬂtiriyor
Halk›n mücadelesinin geliﬂti¤i
1990’larda da önce buna benzer “terörle mücadele yasalar›” ç›kar›lm›ﬂ,
ard›ndan Çiller iktidar› ile birlikte
“Her ﬂey serbest” komutu verilerek
Susurluklar örgütlenmiﬂ ve ‘bin
operasyonlar” yap›lm›ﬂt›. Oligarﬂinin as›l iste¤i özetle budur. Yasaya
da gerek yok, devletle iﬂbirli¤i yapmayan, bizim gibi düﬂünmeyen herkes suçludur, susturulmal›d›r ve bu
konuda “elimiz ba¤lanmamal›d›r”
diyor Genelkurmay. Bugün sorun,
AB’dir. Bunu aﬂmak için de “‹ngil-

tere de ne varsa bize de onu verin”
oyunu oynayan Genelkurmay’›n ek
tasla¤› zihniyetini yans›tmaktad›r.
Amerika’n›n halklara karﬂ› savaﬂ›n›n söylemi olan ‘önleyici vuruﬂ’,
taslakta ‘önleyici tedbirlere’ dönüﬂerek karﬂ›m›za gelirken, özetle istenenler ﬂöyle:
Valiye ve kolluk güçlerine süper
yetkiler tan›nmas›; ‘terör önleme
yakalamas›’ ad›yla, somut hiçbir delil olmadan, hatta ciddi bir ﬂüphe
dahi bulunmadan insanlar›n 12 saatlik yeni bir gözalt› ﬂekli ile iﬂkencehanelere taﬂ›nmas›; kiﬂinin, bölgesel ve belirli bir zaman için bir yerleﬂim yerinde veya bir yerde bulunmas›n›n engellenmesi, bir bölgeye
giriﬂ ve ç›k›ﬂlar›n k›s›tlanmas›; arama için savc› ya da hakimden izin
almama; ‘terörü önleme yakalamas›’nda, kiﬂinin yan›nda bulunan materyallerin terör faaliyeti “izlenimi
uyand›rmas›” halinde gözalt› süresini uzatma...
OHAL’i istiyoruz diye basbas
ba¤›ran Genelkurmay’a, her türlü
keyfili¤in gerekçesi ‘ﬂüpheli’ kavram› da yetmemiﬂ, ‘izlenimle’ herkesi
suçlu ilan edelim diyor.

AKP’nin ‹kiyüzlülü¤ü
Taslak henüz hükümet taraf›ndan onaylanmad›, TBMM’den geçmedi. Eleﬂtirileri susturmak için kimi de¤iﬂiklikler yap›lsa da, ruhunun, özünün korunaca¤› kesindir.
AKP’nin “özgürlüklerden taviz
verilmeyece¤i” söylemi, Cemil Çiçek’in günlerdir süren aç›klamalar›
aldatmad›r. Gerçekte AKP iktidar›
da muhalif düﬂünceyi susturmak isteyen, her türlü muhalefete “terör”
diye bakan bir zihniyete sahiptir.
AB yasalar› dahi bir lüks olarak görülmektedir iktidar taraf›ndan. Evet,
bu yasalar› AKP ç›karm›ﬂt›r, ancak
bu AB’ye giriﬂ amac›yla (AKP aç›s›ndan ise kimi kesimlerin deste¤ini
almak amac›yla) yap›lan “zoraki”
de¤iﬂikliklerdi ve daha sonra ç›kar›lan TCK ve ard›ndan polisin ve Genelkurmay’›n bütün isteklerini yerine getiren kararnamelerle yontulmuﬂtu. ‹ngiltere’nin ç›karmay› dü19
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Sivilleﬂme oyunu
Türkiye’de “demokratikleﬂme”
gibi “sivilleﬂme” de bir oyundan
ibarettir. Halk› aldatmak, kimi zaman çeﬂitli siyasi manevralar
(AB’ye giriﬂ gibi) nedeniyle baﬂvurulan bu oyunda, gerçek yönetenin ordu oldu¤u gizlenmek istenir
ve MGK baﬂta olmak üzere çeﬂitli
“sivilleﬂme” manevralar› gündeme
gelir. Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterli¤i’nin sivilleﬂmesi bunlardan en ünlüsüdür ve AB’ciler
taraf›ndan “devrim” diye takdim
edilmiﬂtir.
Türkiye’nin bu oyun kadar de¤iﬂmeyen bir baﬂka gerçe¤i de
halk ve onun öncü güçleri ile faﬂizm aras›ndaki çeliﬂki ve çat›ﬂmalar o kadar yo¤un ve ﬂiddetli yaﬂan›r ki bir anda oyunda perde iner
ve “demokratikleﬂme” de “sivilleﬂme” de sona erer.
‹lk kez bir sivilin atand›¤›
MGK Genel Sekreterli¤i'nin yeniden yap›land›r›lmas›nda, bu sivilleﬂme oyununa uygun olarak, “irtica ve terör ile mücadele” de bir sivilin yönetimindeki Araﬂt›rma De¤erlendirme Dairesi'ne (ARDE)
ba¤lanm›ﬂt›. Çok de¤il birkaç ay
sürdü ve “iç güvenlik” konusunda
MGK’ya raporlar haz›rlayan, yani
bir baﬂka deyiﬂle MGK’da kararlara zemin haz›rlayan ‹ç Güvenlik
Grubu, diplomat kökenli sivil yöneticiye ba¤l› ARDE’den al›narak,
Tu¤general Tayyar Elmas’›n yönetimindeki Seferberlik ve Savaﬂ
Haz›rl›klar› Planlama Dairesi'ne
ba¤land›. Böylece hem “sivilleﬂme” oyununda bir perde daha indirilirken, iç güvenlik olarak ifade
ettikleri halka karﬂ› savaﬂ›n, bir seferberlik ve savaﬂ uygulamas› oldu¤u tescillenmiﬂ oldu.
ﬂündü¤ü ‘anti-terör’ yasas›ndaki
önlemlerin ço¤unun yeni TCK’da
da yerald›¤›n› kaydeden Cemil Çiçek, Genelkurmay ile iktidar dalaﬂ›nda bu gerçe¤i itiraf etmektedir.
Bütün bu gerçekleri bir yana b›-

raksak dahi, Erdo¤an’›n kendi aç›klamalar›, “terör” demagojisi ile halk› sindirme
politikas›n› aç›kça ortaya koymaktad›r.
Amerika yolunda gazetecilerin sorular›n› cevaplayan Erdo¤an, dolayl› ﬂekilde
OHAL’de olanlar ﬂimdi farkl› kurumlarla
var derken, OHAL’in resmileﬂtirilmemesinin gerekçesini hiç de öyle “hak ve özgürlüklerden taviz vermeyiz” gibi demagojilere sapmadan cevaplamaktad›r.
OHAL’deki yetki ve kurumlarla vitrinin
bozulmas›n› istemeyen Erdo¤an, “çünkü”
diyor, “AB süreci var”. ‹ﬂte bütün mesele
bu, halk›n hak ve özgürlükleri de¤il!
Bak›n ne diyor; “Güvenlik güçlerimiz
vatandaﬂ›n özgürlüklerine müdahalede
zora giriyorsa, onun da elini güçlendirmek durumunday›z... Birçok kesime çok
çok olumlu gelen bu yasa (AB yasalar›)
özellikle terör örgütleri için çok farkl› bir
zemin oluﬂturdu. Alanlar›n› geniﬂletti. Yani çok ciddi zaaf oluﬂtu. Bir taraftan yakalay›p teslim ediyorsun, öbür taraftan girip
ç›k›yor.” (14 Eylül Hürriyet)
Konuﬂan, “bu yasalar elimizi kolumuzu ba¤lad›” diyen, “biz yakal›yoruz mahkemeler b›rak›yor” teranesini dilinden düﬂürmeyen bir polis ﬂefi de¤il, “özgürlüklerden taviz verilmeyecek” diyen Tayyip.
Ve aleni ﬂekilde, polis ve ordunun halk›n
hak ve özgürlüklerine müdahale edebilmesinin önünü açmal›, elini rahatlatmal›y›z, diyor.
Görülece¤i gibi mesele, ne “ﬂahinlerin,
savaﬂ yanl›lar›n›n” istekleridir, ne de “demokrasiden ödün verilmeyece¤i” sözünün
gerçekle ilgisi vard›r. Faﬂizm tüm kurumlar›yla, iktidar› ve kolluk güçleri ile halk›
nas›l susturaca¤›n›n hesab›n› yapmaktad›r.
Kimse bu yasalar karﬂ›s›nda ﬂaﬂ›rmamal›, AKP’nin de¤iﬂti¤i ya da Genelkurmay karﬂ›s›nda zorland›¤› yorumlar› yapmamal›d›r. Çünkü aralar›ndaki it dalaﬂ›
ayr›d›r, onlar halka karﬂ› savaﬂta birdirler
ve AKP cephesinde de de¤iﬂen bir ﬂey
yoktur, sadece maskenin arkas›ndaki yüz
tüm hinli¤iyle s›r›tmaktad›r.
ﬁimdi bu yasalar› yapanlar›n, bu aç›klamalarda bulunanlar›n zihniyeti ortadayken, bu ülkede yasal düzenlemeler ve AB
zoruyla demokratikleﬂme bekleyenler oturup yeniden düﬂünmek durumundad›rlar.
Bu zihniyetin sadece bir ﬂekilde de¤iﬂebilece¤ini onlar da görmek durumundad›rlar.

sahte ikilem ve egemen s›n›flar›n amac›

‘Özgürlük mü, güvenlik mi’
“Güvenlik” ile halk›n hak ve özgürlüklerini karﬂ› karﬂ›ya getirerek, yeni bask› yasalar› için halktan fedakarl›k isteme; sadece ülkemizde de¤il, bütün dünyada egemen s›n›flar›n bugünkü politikalar›nda önemli bir yer tutmaktad›r.
E¤er bir “güvenlik” sorunundan sözedilecekse, böyle bir sorunun ortaya ç›k›ﬂ›, sistemin niteli¤inden ve izlenen politikalar›dan
kaynaklanmaktad›r. Örne¤in 11 Eylül ve sonraki eylemler ile Amerikan emperyalizminin tüm dünyada ony›llard›r yaratt›¤› zulüm ve
açl›k birbirinden kopar›larak de¤erlendirilebilir mi? Ya da Türkiye’de ony›llard›r halka karﬂ› savaﬂ, katliamlar, iﬂkenceler, iﬂbirlikçilik ve zulüm politikalar›, asimilasyon, inkar ve imha gözard› edilerek, ucuz bir terör demagojisi ile her ﬂey aç›klanabilir mi?
Egemen s›n›flar bu gerçekleri gözard› etmek istemektedirler.
Özgürlük ve güvenlik, sömürücü bask› düzenlerinin aldat›c› ikilemidir. Bir sistemde halk›n ne kadar hak ve özgürlükleri varsa,
orada o kadar güvenlik vard›r. Yani birbirinin karﬂ›t› de¤il, besleyen güçlendiren kavramlard›r. Ama egemen s›n›flar böyle sahte bir
ikilem yaratarak, sömürü sistemlerinin güvenli¤i için bask›y› meﬂrulaﬂt›rmak istemektedirler. Ve Amerika’dan Avrupa’ya ç›kar›lan
yasalarla görülmüﬂtür ki “güvenlik” ad›na yap›lan her ﬂey sadece
“islamc› teröristler”i de¤il, tüm halklar›n en temel hak ve özgürlüklerini yoketmektedir.
“Güvenlik”ten anlad›klar›, sömürü sistemlerinin güvenli¤idir
ve Tayyip Erdo¤an’›n eleﬂtirileri yat›ﬂt›rmada ve gerçek yüzünü
gizlemede kulland›¤› “güvenlik için özgürlü¤ü feda etmeyiz” sözü,
ne AKP’nin politikalar›n› ne de bu sistemin gerçe¤ini yans›tmamaktad›r. TMY’den yasaklara; her geliﬂme Erdo¤an’› yalanlar niteliktedir.
Kald› ki iﬂbirlikçi iktidar›n örnek ald›¤› emperyalistler bunun
teorisini daha aç›k yapmaktad›rlar. Londra sald›r›lar›n›n ard›ndan,
insan haklar›ndan taviz verilmesi gerekti¤ini savunan Blair’in
aç›klamas›n›n ard›ndan hala bu tart›ﬂma sürmektedir ‹ngiltere’de.
Örne¤in, ‹ngiltere iç istihbarat örgütü MI5'in baﬂkanı Elizabeth
Manningham-Blair, “terörle savaﬂ ve halkı teröristlerin eylemlerinden koruma zorunlulu¤unun özgürlükleri aﬂındırmasının kaçınılmaz oldu¤unu” ifade etmektedir. (Cumhuriyet 11.09.2005)
Buller’in dayand›¤› teoride tan›d›k; “dünya düzeni de¤iﬂti, yeni
düzene göre yeni tart›ﬂmalar yap›lmal›” Söyledi¤i ﬂu: Dün, sosyalizmin bask›s›, emekçi halklar›n mücadelesi sonucu bu hak ve özgürlükleri tan›mak zorunda kald›k, ﬂimdi halklara ve emekçilere
karﬂ› sald›r› durumunday›z, yeni mevziler buna göre oluﬂmal›d›r.
Oligarﬂi de bu havay› de¤erlendirerek halka karﬂ› savaﬂ› meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂmaktad›r. Genelkurmay’›n “tam terör tecrit edilmiﬂken nereden ç›kt› bu ‘kürt sorununu tan›yoruz’ beyan›” sözünde ifade edilen de bu “yeni düzen”dir.
Amerikan emperyalizmi, “önleyici vuruﬂ” iﬂgallerinin ard›ndan,
'Ortak Nükleer Operasyonlar için Doktrin' ile 'önleyici nükleer sald›r›'y› bu “yeni düzen”de meﬂru hale getirmek istiyor.
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Samsun Emniyet Müdürü: “Karadeniz Temel
Haklar halk›n en temel sorunlar›yla ilgileniyor.
Yandaﬂ kazanmas›na engel olunmal›”

DKÖ’leri Bu Kafa Terörize Ediyor
Gençlik Dernekleri için üst düzey bir emniyet müdürü, Tercüman
Gazetesi yazar› Serdar Arseven’e
gönderdi¤i mektupta, “Siz onlar›
bilmezsiniz” diye baﬂl›yor anlatmaya ve “yasal olmas›na bakmay›n,
falanca örgütün uzant›s›d›r, teröristtir...” tablosu çiziyordu.
Bu kafan›n bütün polis teﬂkilat›n›n, devletin kafas› oldu¤unu söylemiﬂtik. Hak ve özgürlüklerden, hukuktan anlamayan bu kafa, bu kez
de Samsun’da ortaya ç›kt›.
Samsun'daki güvenlik görevlileri kursunda Samsun Emniyet Müdürü, demokratik bir kurum olan ve
mevcut yasalara göre faaliyet gösteren Karadeniz Temel Haklar'› aç›k
bir ﬂekilde hedef göstermeye çal›ﬂt›.
‘Güvenlik kursunu’ ziyaret eden
emniyet müdürü, kursa kat›lanlara,
“burada Karadeniz Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i ad›nda bir dernek faaliyet gösteriyor. Bu dernek
halk›n en temel sorunlar›yla ilgili
kampanyalar yaparak yandaﬂ toplamaya çal›ﬂmaktad›r. En son uyuﬂturucu ve kültürel yozlaﬂmaya karﬂ›
bir kampanya baﬂlatm›ﬂt›r. Bu konu
Samsun’da yaﬂayanlar› yak›ndan ilgilendirmektedir. Bu tür kampanyalara dikkat edilmesi ve YANDAﬁ
KAZANAMAMASI KONUSUNDA ÇABA SARF ED‹LMES‹ GE-

REK‹R” ﬂeklinde sözler sarf etmektedir.
Konuya iliﬂkin 12 Eylül tarihinde “Yandaﬂlar›m›z Kime ‹nanaca¤›n› Bilir” baﬂl›kl› bir aç›klama yapan Karadeniz Temel Haklar, polis
müdürünün, Temel Haklar’› hedef
gösterdi¤ini ifade etti. “Halk›m›z›n
tüm sorunlar›na çözüm bulmaya çal›ﬂ›yoruz. Temel hak ve özgürlüklerimizi savunuyor ve halk›m›z› bilinçlendirmeye çal›ﬂ›yoruz” denilen
aç›klamada, haz›ms›zl›¤a cevab›n
daha fazla örgütlü mücadele olaca¤›
vurguland›.
Samsun Emniyet Müdürü Temel
Haklar’›n “yandaﬂ” kazanmas›n›
acaba nas›l engellemeyi düﬂünüyor?
Bu iﬂin yasal olmayaca¤› san›r›z
çok aç›kt›r, o zaman geriye bildik
kontra yöntemleri kal›yor.
Yasal kurumlar› yasad›ﬂ› gibi
gösteren, komplolar düzenleyen,
hukuksuz bask›nlar gerçekleﬂtiren
iﬂte bu kafa yap›s›d›r. Böyle bir zihniyet elbette hak ve özgürlükler mücadelesinden anlamaz ve bo¤mak
için her yola baﬂvurur. Bir DKÖ elbette halk›n sorunlar›yla ilgilenecek, elbette “yandaﬂ kazanacak”;
hele sözkonusu olan Temel Haklar
Dernekleri ise elbette en temel iﬂleri bu olacakt›r. Peki polisin iﬂi, yasad›ﬂ› yollarla derneklerin faaliyet-

Hatay Temel Haklar Genel Kurulu
Hatay Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i, 11 Eylül günü 1. Ola¤an
Genel Kurulu'nu As Dü¤ün Salonu'nda gerçekleﬂtirdi. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›
Ufuk Yeniocak’›n yapt›¤› kurulda, Dernek Baﬂkan› Hasan Kutlu, derne¤in
amac›n› ve faaliyetlerini anlatan bir konuﬂma yapt›. Sözlerini “Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” diye bitiren Kutlu’nun konuﬂmas›n›n ard›ndan, divan seçimi ve faaliyet raporu okundu ve devrim ﬂehitleri için sayg› duruﬂunda bulundu. Temel Haklar Federasyonu'na kat›lma karar›n›n oy birli¤iyle al›nd›¤› genel kurul sonucunda, yeni yönetim kuruluna Hasan Kutlu,
Tahsin ﬁahin, Özlem Arslan, Devrim Randa, Deniz Özçelik seçildi.
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lerini engellemek mi? ‹çiﬂleri Bakan› Aksu, “art›k dernekleri takip edilmesi gereken de¤il, desteklenmesi
gereken kurumlar olarak görüyoruz” diyordu. Anlaﬂ›lan o ki halk›n
sorunlar›yla ilgilenmeyen “STÖ”leri kastediyordu. ‹lgilenenleri susturmak emniyet müdürlerinin baﬂ görevleri aras›nda yerald›¤›na göre!

Provokasyon
protestosunda
polis provokasyonu
Gülsuyu HÖC Temsilcili¤i, 6
Eylül günü gerçekleﬂtirdi¤i, provokasyonlar› protesto eyleminin ard›ndan, ertesi günü de Gülsuyu sokaklar›nda “Provokasyonlara Son”
dedi. Eylemde, linç giriﬂimleri ve
provokasyonlar› protesto eden sloganlar at›l›rken, yap›lan aç›klaman›n ard›ndan, polisin provokasyon
giriﬂimi yaﬂand›.
HÖC’lüleri kuﬂatan polis bir
yandan “slogan atarsan›z gözalt›na
al›r›z” diye tehdit ederken, Maltepe
‹lçe Emniyet Müdürü oldu¤unu söyleyen polis ﬂefi de bu tehditlere kat›l›yordu. Tehditlere boyun e¤meyen
HÖC’lüler eylemlerini tamamlayarak iradi olarak eyleme son verdiler.
Gülsuyu Meydan›’nda bunlar
yaﬂan›rken, polis mahalle giriﬂinde
durdurdu¤u belediye otobüslerinde
halk› “meydana PKK’liler bayrak
yak›yorlar” yalan›yla provokasyona
alet etmeye çal›ﬂ›yordu.
Temcit pilav›na dönen bu provokasyon giriﬂimi Gülsuyu halk›ndan
ra¤bet görmezken, Trabzon’dan bu
yana gerçekleﬂen provokasyonlar›
kimlerin örgütledi¤i bir kez daha
görüldü. ‹lerici yap›s› ve y›llard›r
bask›ya, zulme karﬂ› verdi¤i mücadele ile bilinen Gülsuyu halk›n›n,
provokatörlere yüz vermemesi üzerine bu kez de polis, sanki böyle bir
durum varm›ﬂ gibi, halka “can güvenli¤iniz yok, sizi eskortla götürelim” dedi. Halk bu oyunu da reddederek polisin devrimcilerle halk›
karﬂ› karﬂ›ya getirme politikas›n›
surat›na çarpt›.

Sultanahmet

sayfalar›nda, döktükleri kan›n ne denli gerekli oldu¤unu savunmaya devam ediyor
cuntan›n baﬂ›.
Hala yaﬂayan, politikalar› ile halk› ezmeye devam eden bir
tarih unutulabilir mi?
Çekilen ac›lar, görülmemiﬂ hesaplar dürülüp tozlu raflara kald›r›labilir mi?
Unutabilir miyiz; 12 Eylül’ün önünü düzledi¤i 24 Ocak Kararlar›’yla hayat›m›za giren IMF’yi, yoksullu¤u, iﬂsizli¤i. Unutabilir miyiz; da¤larda, sokaklarda akan kan›m›z›. Unutabilir miyiz; MGK’n›n yönetti¤i, halka karﬂ› savaﬂ›n, faﬂizmin kurumlaﬂt›¤› tarihsel kesiti. Unutabilir miyiz; yüzbinlerce insan sesinden yükselen iﬂkence ç›¤l›klar›n›. Unutabilir miyiz; gençli¤imizin yozlaﬂt›r›lmas›, apolitikleﬂtirilmesi için ince ince

25. y›l›nda 12 Eylül

UNUTMAYACA⁄IZ!
Yüzbinlerin iﬂkencehanelere taﬂ›nd›¤›,
idam sehpalar›n›n kurulup, hapishanelerde
ve ülkenin dört bir yan›nda terör estirildi¤i,
tüm bir halk›n susturularak, onlarca y›l sürecek bask› ve zulüm politikalar›na, yozlaﬂt›rmaya, apolitikleﬂtirmeye mahkum edildi¤i,
12 Eylül’ü unutun diyor, Marmaris’teki ressam! "Art›k 12 Eylül 1980'i unutmal›y›z" talimat›yla arz-› endam edip burjuva bas›n›n

Cuntay› protesto eylemleri
12 Eylül faﬂist cuntas›, 25. y›l›nda çeﬂitli eylemlerle protesto edildi. ‹stanbul’da polis, mitingin yasaklanmas›n› protesto eden kitleye
sald›rarak, “12 Eylül sürüyor, kimse
demokrasi hayalleri kurmas›n” mesaj› verirken, Haklar ve Özgürlükler
Cephesi de bu gerçe¤i dile getiren
pankartlar açarak eylemler yapt›.

HÖC: “12 Eylül Sürüyor”
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
(HÖC) ‹stanbul Temsilcili¤i, 12 Eylül günü Sultanahmet Park›’nda
toplanarak “12 Eylül = Provokasyonlar, Linç, Köy Yakmalar...” ve
“12 Eylül= Tecrit, ‹ﬂkence, Katliam” yaz›l› pankartlar› açt›. “12 Eylül Sürüyor” yaz›l› önlükler giyen
HÖC’lüler s›k s›k “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz", "12
Eylül'ün Hesab›n› Soraca¤›z" sloganlar›n› att›lar. 100 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde HÖC ad›na Ebru Benek
taraf›ndan yap›lan aç›klamada, dün

‘vatan, millet’ diyerek darbe yapan,
katliam gerçekleﬂtirenlerin bugün
bayrak provokasyonuyla halk› k›ﬂk›rtanlar oldu¤u ifade edildi. Benek,
“bir kez daha söylüyoruz emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k, faﬂizme
karﬂ› demokrasi, kapitalizme karﬂ›
sosyalizm isteyen sesimizi kimse
susturamayacak. Bugün l2 Eylül
tüm kurumlar›yla sürmektedir. 12
Eylül Susurluk'tur, MGK'd›r, 12
Eylül YÖK'tür, 12 Eylül hücredir
iﬂkencedir, tecrittir" diye konuﬂtu.
Eylem "Gündo¤du" marﬂ›n›n
söylenmesiyle sona erdi.
Ayn› gün, dergimizin Sultanahmet’te yap›lan sat›ﬂ› da, 12 Eylül’ün
protesto edildi¤i bir etkinli¤e dönüﬂtü. 35 HÖC’lü, “12 Eylül Sürüyor” yaz›l› önlükler giyerek Mehmet Akif Ersoy Park›'ndan Aksaray
Metro önüne kadar yürüyerek dergi
sat›ﬂ› yapt›lar. 114 derginin sat›ﬂ›n›
yapan HÖC’lüler, megafonlarla,
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hesap edilen politikalar›n milad›n›. Unutabilir miyiz; YÖK’ün üniversitelerde kurdu¤u bask› ve terör sistemini. Unutabilir miyiz; iﬂçisinden memuruna, gecekondulusundan köylüsüne, tüm bir halk›n örgütsüzleﬂtirilerek köleleﬂtirilmesini. Unutabilir miyiz;
DGM’lerden Susurluk’a, köy yakmalardan
hücrelere uzanan halka karﬂ› savaﬂ›n kurumlar›n›n yarat›ld›¤›, politikalar›n›n her
alana yay›ld›¤› o lanetli günü.
Unutmayaca¤›z!
Unutmamak; ba¤›ms›z, demokratik,
sosyalist bir ülke için savaﬂa devam etmektir. Unutmamak; emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› mücadeleyi sürdürmektir. Unutmamak; 12 Eylül’ün dünden bugüne yaﬂama geçirdi¤i politikalara, apolitikleﬂtirmeye,
örgütsüzleﬂtirmeye, devrim idealinden vazgeçirmeye yönelik politikalar›na teslim olmamakt›r.
Unutmad›k; emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› kesintisiz bir ﬂekilde süren savaﬂ›n
ön saflar›nda, siperlerinde vuruﬂmaya devam ediyoruz.
dergimizde yeralan haberlerden
baﬂl›klar okuyarak ﬂunlar› hayk›rd›lar: “6-7 Eylül'den Trabzon'a Trabzon'dan Bozüyük'e k›ﬂk›rt›p sald›rtan yak›p y›kt›ran devlettir, 12 Eylül'den hesap sormak bugün emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› mücadeleyi sürdürmektir. Bu yürüyüﬂ ba¤›ms›zl›k demkorasi sosyalizm yürüyüﬂüdür, bu yürüyüﬂ ekmek ve
adalet isteyenlerin yürüyüﬂüdür...”
HÖC’lüler ayn› gün Ankara’da
da eylem gerçekleﬂtirdiler. HÖC
Ankara Temsilcili¤i taraf›ndan
Yüksel Caddesi’nde yap›lan eylemde, 12 Eylül’ün ve faﬂizme karﬂ›
mücadelenin sürdü¤üne dikkat çekildi. AKP iktidar›n›n 12 Eylül politikalar›n›n sürdürücüsü oldu¤unu
ifade eden HÖC’lüler, "12 Eylül
Bugündür, Mücadele Sürüyor” yaz›l› pankart açt›lar ve “Kahrolsun
Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, 12 Eylül
Bugündür Mücadele Sürüyor” dövizleri ile k›z›l bayraklar taﬂ›d›lar.
HÖC ad›na aç›klama yapan Savaﬂ Özçelik, 12 Eylül’ün kurumlar›,

dan düzenlenen eyleme kat›lan 80 kiﬂi
“Darbeciler Yarg›lans›n” pankart› açt›.

politikalar› ile sürdü¤üne iliﬂkin örnekler s›ralayarak, AKP iktidar›n›n
12 Eylül’ün devamc›s› oldu¤unu
belirtti. Özçelik ﬂöyle konuﬂtu:
“12 Eylül ç›kar›lan yeni bask›
yasalar›yla, gecekondu y›k›mlar›yla, okullarda estirilen soruﬂturma
terörüyle, örgütlenen provokasyonlinç sald›r›lar›yla, 120 insan›n hayat›na mal olan tecrit sald›r›s›yla,
bütün hukuksuzlu¤uyla sürüyor."
Baﬂta Temel Haklar Federasyonu ve TAYAD olmak üzere yap›lan
yaz›l› aç›klamalarda da cuntac› generallerin yarg›lanmas› istendi.

12 Eylül Mitingleri
Örgütleme faaliyetleri haftalar
öncesinden baﬂlamas›na karﬂ›n, çeﬂitli sol gruplar, dernek ve sendikalar›n yerald›¤› 12 Eylül’ü protesto
mitinglerine kat›l›m düﬂüktü.
‹stanbul’da düzenlenecek olan
miting, valilik taraf›ndan “güvenlik” gerekçe gösterilerek 1 ay ertelendi. Bunun üzerine, mitingde
yeralacak gruplar ayr› ayr› bas›n
aç›klamalar›
yapt›lar.
ÖDP
Taksim’de eylem düzenlerken, mitingin kat›l›mc›s› gruplar›n ço¤u, 11
Eylül günü Kad›köy’de topland›.
“Darbecisiniz, Paﬂa Paﬂa Yarg›lanacaks›n›z” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde yap›lan konuﬂmada, cuntac›lar›n yarg›lanmas› talebi dile getirilirken, yasaklama karar› k›nand›. Aç›klaman›n bitmesinin ard›ndan ise, polis kitleye sald›rarak çok
say›da kiﬂiyi gözalt›na ald›. Oligarﬂi
yasaklama ve bu sald›r›yla, 12 Eylül’ün sürdü¤ünü, zihniyetin de¤iﬂmedi¤ini herkese anlat›yordu.
‹stanbul’daki bir baﬂka eylem de
Okmeydan›’ndayd›. ESP, ÖDP, Halkevleri, EMEP ve SODAP taraf›n-

Ankara’da düzenlenen mitinge kat›lan 2 bine yak›n kiKad›köy
ﬂi, gar önünden S›hh›ye Meydan›’na yürüdü. Cunta bildirisinin okundu¤u
Ankara Radyosu önünde “Demokrasi Bildirisi” okunmas›n›n ard›ndan, ellerinde 12 Eylül’de katledilenlerin resimlerini taﬂ›yan kitle,
yeniden yürüyüﬂe devam ederek S›hh›ye Meydan›’na geldi. Burada yap›lan konuﬂmalarda “demokrasi sürecinin önünün aç›lmas›n›n darbecilerin ba¤›ms›z yarg› önünde hesap
vermesiyle mümkün oldu¤una” dikkat çekilirken, konuﬂman›n ard›ndan Ferhat Tunç konser verdi.
Bir baﬂka, “Anayasa’n›n Geçici 15.
Maddesi Kald›r›ls›n; 12 Eylül Darbecileri Yarg›lans›n” mitingi de ‹zmir’deydi. Bornova Stadyumu önünde
toplanan kitle, Cumhuriyet Meydan›'na 12 Eylül’ü protesto eden sloganlarla yürüdü.
Mersin’de bin kiﬂinin kat›ld›¤› mitingte polis; 1996 Ölüm Orucu ﬂehitleri, Mahir, Kaypakkaya ve Deniz Gezmiﬂ’in resimleri baﬂta olmak üzere,
çok say›da devrim ﬂehidinin resminin
alana sokulmas›na izin vermedi. “Darbeciler Yarg›lans›n, Tecrite Hay›r" sloganlar› at›lan mitingde Mersin 78'liler
Derne¤i Bﬂk. Müslüm Tank bir konuﬂma
yapt›.
Mitinglere kat›lmama karar› alan
D‹SK ise, ‹stanbul’da Taksim Gezi
Park›’nda bas›n aç›klamas› yapt›. Cuntac›lar› A‹HM’e havale eden sendikac›lar, "Ne Unuturuz, Ne Affederiz", "12
Eylül'e Af Yok" pankart ve dövizleri
açt›lar. D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi, 12 Eylül'ün emekçi haklar›na büyük
darbe vurdu¤unu dile getirdi. D‹SK
üyeleri, Ankara’da Yüksel Caddesi’nde
yapt›¤› eylemde de, darbecileri affetmeyeceklerini dile getirdi.
Adana ve Malatya’da da çeﬂitli sol
gruplar taraf›ndan bas›n aç›klamalar›
ile darbe protesto edildi.
23
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ﬁili
‘Kahrolsun Halk›n
Katili Cunta’
11 Eylül 1973'te gerçekleﬂtirilen faﬂist cuntan›n 32. y›ldönümünde ﬁili'deki gösterilerde binlerce kiﬂi polisle çat›ﬂt›.
ﬁili'de, CIA taraf›ndan desteklenen General Augusto Pinochet'in
yönetiminde, halk›n seçti¤i sosyalist Devlet Baﬂkan› Salvador Allende’nin iktidar›na yönelik darbenin y›ldönümünde, 11 Eylül günü,
baﬂkent Santiago'da 10 binin üzerinde kiﬂinin kat›l›m›yla protesto
eylemleri yap›ld›. Polisin eyleme
sald›rmas› sonucu eylemcilerle
polis aras›nda çat›ﬂma ç›kt›.
3 kilometre yürüyerek, ﬂehitlerini anmak isteyen halk, cuntac›
subaylar›n affedilmesine karﬂ› ç›kt›. Mezarl›k giriﬂinde meydana gelen çat›ﬂma, iﬂçi mahallelerine de
yans›yarak ertesi günü sabaha kadar devam etti. Emekçi mahallelerinde barikatlarda meydana gelen
çat›ﬂmalarda 16 yaﬂ›nda bir genç
hayat›n› kaybederken 87 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Onbinlerce solcuyu, emekçiyi
katleden, iﬂkencehanelere dolduran cuntaya karﬂ› direnen Allende,
baﬂkanl›k saray›nda ﬂehit düﬂmeden önce halka ﬂöyle seslenmiﬂti:
“Güçleri var, bizi ezebilirler.
Ancak, toplumsal süreçler ne suç
iﬂleyerek, ne de güç kullanarak
durdurulabilir. Tarih bizimdir ve
tarihi insanlar yaratacak.
Ülkemin emekçileri:... ﬁu an size söyleyebilece¤im son ﬂey ﬂudur:
Yabanc› sermaye ve emperyalizm,
gerici unsurlarla birleﬂerek, varl›k
ve ayr›cal›klar›n› korumak u¤runa
Silahl› Kuvvetler’in geleneklerini
bozmalar›na neden oldu... Bilin ki
çok yak›nda, çok daha iyi bir toplum yaratmak üzere özgürce yürüyeceksiniz. Yaﬂas›n ﬁili! Yaﬂas›n
ﬁilililer! Yaﬂas›n Emekçiler!”

halk›n
Cephesi
Türkiye reformist solunun dili,
ciddiyetini ve iç tutarl›l›¤›n› kaybetmiﬂtir. Ancak mesele bir dil-üslup
meselesi olmay›p, s›n›fsal perspektif meselesidir. Emperyalizm, devlet ve demokrasi konusunda s›n›fsal bak›ﬂ aç›s›n› kaybedenler, do¤al olarak dillerini de kaybettiler ve
yerine siyasal sorumluluk ve ciddiyetten uzak, sisteme dair yanl›ﬂlarla
dolu, günübirlik, pragmatik bir dil
ç›kt›.
12 Eylül’ün 25. y›ldönümü eylemleriyle ilgili gündeme gelen politika, tav›r ve aç›klamalar, bu savrulman›n çeﬂitli cephelerden örneklerini herkesin önüne serdi.
Demokrasi mücadelesini 12 Eylül generallerine karﬂ› mücadeleye
indirgemek mi istersiniz, mitinge
önce kat›l›p sonra çekilerek yasaklara, provokasyonlara çanak tutup,
“demokrasi mücadelesine” hizmet
etti¤ini iddia edenler mi, miting yasa¤›n›n ve Kad›köy’deki sald›r›n›n
“devlet içinde odaklanm›ﬂ üç beﬂ kiﬂinin” iﬂi oldu¤unu söyleyenler mi,
miting yasa¤›na bak›p “aaa, 12 Eylül sürüyormuﬂ” diyenler mi... hepsi bu tablodayd›.
Bu tablo, solun bir k›sm›n›n demokrasi mücadelesi anlay›ﬂ›ndaki
büyük çarp›kl›¤› göstermektedir.
Kimileri, “demokrasi sorunu
Kürt sorunudur” diyor, kimi demokrasiyi AB’ye girmeye, kimisi
de 12 Eylül generallerinin yarg›lanmas›na indirgiyor. Demokrasi meselesini devrim meselesi olarak görmeyen her görüﬂ, çarp›kt›r, sapmad›r, halk›n mücadelesini yanl›ﬂ yöne
kanalize eden bir düzeniçiliktir.
“Kim demokrasiden ne anl›yor?” Hat›rlanacakt›r, pek çok kez
sorduk bu soruyu. Çünkü görünürde
herkes “demokrasiyi” savunuyor,
“demokrasi mücadelesi” veriyor
ama politikalar, pratikler birbirinden apayr›, “demokrasi mücadelesi”nde bir türlü birleﬂilemiyor.
ÖDP’den Kürt milliyetçili¤ine

12 Eylül ve Demokrasi
Mücadelesi
kadar, reformist solun demokrasi
mücadelesinden anlad›¤›, “halk için
demokrasi” de¤il, burjuva demokrasisi için mücadeledir. Bu art›k aç›kt›r. Ancak reformizm, bu politika ve
prati¤iyle, burjuva demokrasisi için
de mücadele edemiyor. Çünkü,
“burjuva demokrasisi” için mücadele, emperyalizmin sömürgesi Türkiye gerçe¤iyle uyuﬂmuyor.
Burjuva demokrasisi, kapitalizmin ve burjuvazinin kendi iç dinamikleriyle geliﬂti¤i ülkelere özgü
olmuﬂtur tarih boyunca. Bu geliﬂimin d›ﬂ›nda kalan ülkelerde görülen
ise küçük-burjuva, oligarﬂik diktatörlüklerdir. Bu tip ülkelerde geçerli
yönetim biçimi ise faﬂizmin de¤iﬂik
biçimleniﬂleri olmuﬂtur. Tarih, en
baﬂa sar›labilecek bir film olmad›¤›na göre, emperyalizme ba¤›ml›l›k
koﬂullar›nda burjuva demokrasisi
hakim k›l›namayaca¤›na göre, ülkemizin önünde ya faﬂizmin devam›
ya da halk›n demokrasisi seçenekleri vard›r.
Hat›rlanmal›d›r ki tüm ülkelerin
devrimcilerinin öncelikle tart›ﬂt›¤›
konu, ülkenin önündeki aﬂaman›n
burjuva demokratik devrim mi, milli demokratik devrim mi, demokratik halk devrimi mi, sosyalist devrim mi, kesintisiz devrim mi vb. oldu¤udur. Yüzy›ld›r yap›lan bu tart›ﬂmalar elbette boﬂuna de¤ildi.
Devrimciler aç›s›ndan demokrasi
mücadelesinin nas›l ﬂekillenece¤ini
belirleyen, yollar›n› gösteren tart›ﬂmalard›... Bu bak›ﬂ aç›s›ndan kopanlar, reformizm gibi boﬂuna kürek çekmekten kurtulamazlar. Ülkemizde “burjuva demokrasisi” için
mücadele, boﬂuna kürek çekmektir.
***
Boﬂuna kürek çekerek halk›n demokrasisi ve sosyalizm liman›na
ulaﬂamayacaklar›na ve ilelebet s›n›flar mücadelesinin ortas›nda rotas›z kürek çekip kalamayacaklar›na
göre, bir noktadan sonra düzenin li24
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man›na varacaklard›. Nitekim de
öyle olmuﬂtur.
Bugün demokrasi konusunda
söyledikleriyle ve demokrasi mücadelesi konusundaki pratikleriyle,
Avrupa emperyalizmini, ülkemizdeki faﬂizmi ve demokrasicilik oyununu meﬂrulaﬂt›ran bir rol oynamaktad›rlar. “Defolu demokrasi”, “eksik
gedik de olsa demokrasi” söylemleriyle, “AB’yi demokrasi için savunuyoruz” politikalar›yla faﬂizmin
demokrasicilik oyununa güç verilmekte, sistem meﬂrulaﬂt›r›lmaktad›r.
Ülkemizin emperyalizme ba¤›ml›l›¤›na karﬂ› ç›kmayan hiçbir
anlay›ﬂ, gerçekte demokrasi mücadelesi veremez... Anti-emperyalist
ve anti-oligarﬂik mücadele iﬂte bunun için bir bütündür ülkemizde.
Baﬂka deyiﬂle, iﬂte bunun için demokrasi ve ba¤›ms›zl›k mücadelesi, bizim gibi tüm ülkelerde birbirinden kopar›lamaz. Koparanlar, ikisinin mücadelesini de veremez.
***

ÖDP, ‘faﬂizm var’ m› diyor?
D‹SK, yeniden “s›n›fsall›¤a”
m› döndü?
ﬁimdi tekrar dönüp, soldaki kimi
kesimlerin “12 Eylül” üzerine tespit
ve söylemlerine bakal›m.
ÖDP ‹st. ‹l Baﬂkan› Sinan Tutal,
‹stanbul’daki 12 Eylül mitinginin
yasaklanmas› üzerine ﬂunu söylüyor: “Bu karar 12 Eylül darbe
mant›¤›n›n sürdü¤ünün iﬂaretidir.
12 Eylül bask›c› ve yasakç› bir zihniyetin ürünüydü. 25 y›l sonra böyle bir mitingde yine ayn› tutumla
karﬂ›laﬂ›l›yor.”
Önceki say›m›zdaki “Ayn› Devlet Ayn› Zihniyet” baﬂl›kl› yaz›m›zda, demiﬂtik ki “tüm bu ç›plak gerçeklere ra¤men, çarp›k veya çarp›t›lm›ﬂ kafalar yüzünden, 12 Eylül
cuntas›n›n 25. y›ldönümünde hala
bu ülkede ‘12 Eylül’ün sürüp sürmedi¤ini’ tart›ﬂmak durumunda ka-

l›yoruz.”
‹ﬂte o çarp›k kafa yap›s›, bu
cümlededir.
Sözler, tespitler, teoriler alabildi¤ine yüzeyselleﬂmiﬂ, adeta anlams›zlaﬂm›ﬂt›r. 12 Eylül’ün sürdü¤ünü
biz bu arkadaﬂlara binlerce infazla,
kay›pla, Susurluk’la, F tipleriyle anlatamam›ﬂt›k. Bir miting yasa¤›yla
m› anlam›ﬂlar?
Ama bunlar, “12 Eylül’ün sürdü¤ü” düﬂüncesinde de ciddi ve tutarl› de¤illerdir. Ayaküstü bir söylemdir bu; yaz›m›z›n en baﬂ›nda iﬂaret etti¤imiz türden dilin bir tezahürüdür. 12 Eylül sürüyorsa, 12 Eylül
nedir? Faﬂizm de¤il mi? 12 Eylül
sürüyorsa, faﬂizm de sürüyor demektir. Ama ÖDP, faﬂizmin oldu¤unu söylemiyor. Onlara göre, eksik
gedik de olsa demokrasi var, hatta
AB’ye uyum yasalar›yla “yukar›dan
demokratik devrim” oldu, o eksik
gedik de büyük ölçüde kapat›ld›.
Peki öyleyse bu yaﬂad›klar›m›z
nas›l aç›klanacak?
Tabii aç›klayam›yorlar. Onun
için böyle günü birlik ciddiyetsiz
tespitler yap›yorlar.
Kimi iﬂbirlikçili¤ini, kimi icazetçili¤ini, kimi Avrupac›l›¤›n› gizlemek için kelimelere sar›l›yor.
D‹SK Baﬂkan› Çelebi de, mitinglerden çekilmelerini aç›klarken
diyor ki; “nas›l Türk milliyetçili¤i
ad› kullan›larak gerçekleﬂtirilen eylemlerin karﬂ›s›nda yer ald›ysak,
bugün de ayn› ﬂekilde Kürt milliyetçili¤i ad› kullan›larak ülkeyi bir
Türk-Kürt kavgas›na sürüklemek isteyenlere aç›kça karﬂ› ç›k›yoruz. Biz
bu olaya s›n›fsal aç›dan bak›yoruz.”
Halbuki biz, D‹SK’in y›llar önce, “s›n›f sendikac›l›¤›” anlay›ﬂ›n›
art›k modas› geçti diye terkedip
“ça¤daﬂ sendikac›l›k” anlay›ﬂ›n› benimsedi¤ini biliyoruz. S›n›f sendikac›l›¤›n› reddeden, daha geçen 1
May›s’ta “iﬂyerimi seviyorum” diyen D‹SK, ﬂimdi düzen güçlerinin
politikas›na yedeklenmesini gizlemek için s›n›fsall›¤a sar›l›yor.
Burjuva bas›n, günlerce D‹SK’in
bu tutumunu övdü. Ayn› bas›n de¤il

mi, D‹SK’in eylemlerini sansürleyen? O zaman D‹SK’in “gerçekte
bizim mücadelemize, iﬂçi s›n›f›na
düﬂman olanlar bizi niye bu kadar
övdüler?” diye oturup düﬂünmesi
gerekmiyor mu?
Demokrasi mücadelesinde emperyalizme, oligarﬂiye karﬂ› mücadele yerine, AB’ye veya düzeniçi
çeﬂitli kesimlere yaslanan çarp›k bak›ﬂ aç›s›n›n bir örne¤i daha; Kad›köy’de miting yasa¤›n› protesto için
yap›lan bas›n aç›klamas›na polis
sald›rd›. “78’liler” ad›na yap›lan
aç›klamada bu sald›r›n›n “devlet
içindeki karanl›k güçlerin iﬂi” oldu¤u söyleniyor; devlete karﬂ› ç›kma
cesareti olmay›nca, gerçekler iﬂte
böyle çarp›t›l›r. Kimbilir, 12 Eylül’ü
de “devlet” de¤il, devlet içindeki
karanl›k güçler yapm›ﬂt›r ve hatta
kimbilir, faﬂizm de oligarﬂinin siyasi yönetim biçimi de¤il, rantç›lar›n,
kliklerin iﬂidir!!!
***

Burjuva demokrasisini savunmak, eninde sonunda düzene teslim olmakt›r. Alternatifi, devrime yönelmektir.
Kürt milliyetçili¤inin demokrasi
mücadelesi anlay›ﬂ›, birçok aç›dan
çarp›kl›¤› içinde bar›nd›rm›ﬂt›r.
Emperyalizme karﬂ› ç›kmadan,
hatta onlara yaslanarak demokrasi
istemeleri birinci çarp›kl›kt›r.
‹kincisi, “demokrasi sorunu,
Kürt sorunudur” formülasyonuyla,
demokrasi mücadelesini kendi dar
ufuklar›na, benmerkezciliklerine
hapsetmiﬂlerdir.
Sonras›nda ise ‹mral›’da geliﬂtirilen teorilerle, demokrasi mücadelesini aç›kça “Amerika’daki, ‹ngiltere’deki gibi muazzam bir demokrasi için mücadele” olarak
gördü¤ünü aç›kça söyleyerek, kendini halk için demokrasi mücadelesi saflar›ndan ay›rm›ﬂt›. “AB
çerçevesi”ndeki
demokrasinin
kendileri için yeterli olaca¤›n› ilan
etmiﬂti.
Ama AB demokrasisinin, kriterlerinin “yeterli” olmad›¤› gerçe¤iyle yüzyüze kald›lar.
25
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ﬁimdi, kendi geliﬂtirdikleri teori, onlar› bo¤uyor. O teoriye uygun olarak AB, oligarﬂi, oligarﬂinin sol uzant›lar›, reformizm, herkes onlardan hergün bir baﬂka ﬂey
istiyor. Dün silah› b›rak›n diyorlard›, bugün demokratik gösteriler de
yapmay›n diyorlar.
Ne yapacak Kürt milliyetçili¤i?
Bu çarp›k demokrasi mücadelesi
anlay›ﬂ› içinde boﬂa kürek çekmeye mi devam edecek?
Yapacaklar› tek do¤ru ﬂey; devrime yönelmektir. Reformizm onlara hiçbir ﬂey yapmay›n diyor. Biz
devrime ça¤›r›yoruz.
Emperyalizmin, oligarﬂinin çizdi¤i çerçevede, onlar›n icazetine s›¤›narak demokrasi mücadelesi verilemez. Bu herkes için geçerlidir.
D‹SK’in çekilmesini eleﬂtirenlerin birço¤u da demokrasi mücadelesi konusunda D‹SK’le ayn› bak›ﬂ
aç›s›n› ve ayn› siyaset kültürünü
paylaﬂ›yor.
ÖDP’nin Susurluk ve 28 ﬁubat
sürecinde Sultanahmet’te “Ne Refahyol, Ne Haz›rol” mitingi yapmas›yla veya KESK’in Gazi’de halk
katledilirken sesini yükseltmek yerine “sa¤duyu” ad›na eylemlerini
iptal etmesiyle, D‹SK’in bugünkü
tavr›, ayn›d›r; hepsinde Genelkurmay ve düzen politikalar›na paralellik vard›r: Ama faﬂizme karﬂ› demokrasi mücadelesi kararl›l›¤›
yoktur.
Demokrasi mücadelesinin, 12
Eylül mitinglerini örgütleyenlerin
yapt›¤› gibi, salt bir “ma¤duriyet”
meselesine indirgendi¤i nerede görülmüﬂtür. Ma¤duriyetten sözederken bile “valla intikam peﬂinde de¤iliz” deme ihtiyac› duyan bir kafa,
demokrasi mücadelesini “kendi sorunu”yla s›n›rlayan bir politika, süren faﬂizmi görmezden gelip salt
“geçmiﬂle hesaplaﬂmaktan” sözeden
bir anlay›ﬂ, faﬂizmle diﬂe diﬂ kavgaya girme ve bu kavgada bedel ödemeye cüreti olmayan bir icazetçilik,
demokrasi mücadelesi verebilir mi?
Hay›r, “demokrasinin dili evrim” de¤ildir, demokrasinin dili de,
prati¤i de devrimcidir.

Maraﬂ
Çorum
Susurluk
Bahçelievler
Linç sald›r›lar›

nize dönün”.
MHP Genel
Baﬂkan› Devlet
Bahçeli de ayn›
ﬂekilde 9 Eylül
günü düzenledi¤i ‘sa¤duyu ça¤r›s›’ toplant›s›nda, ‘kan gölünde bo¤ulacaklar’ tehdidi savurdu. Trabzon
sonras›,
hem
“ülkücüler eline silah de¤il
bilgisayar almal›” hem de
“gerekirse silah al›rlar”
diyen Bahçeli,
bu kez de hem
“ülkücüler soka¤a ç›kmayacak” dedi, hem de;
“Türkiye'yi kan gölüne çevirmeye
çal›ﬂanlar› bekleyen ak›bet, bu kan
gölünde bo¤ulmak olacakt›r. Türk
milliyetçili¤i ve ülkücü gençlik buradad›r; Türk devletinin gelece¤ini
kurtarmak için bir bedel ödenmesini
zaruri ve kaç›n›lmaz k›lacak bir noktaya gelinirse, bunun gere¤ini yapmaya haz›r ve kararl›d›r” dedi.
Onlara bu manevralar› yapma f›rsat› veren, son on y›ld›r “de¤iﬂti¤ini”
söyleyen ve MHP’nin kanl› tarihini
ve bugün de o tarihi farkl› biçimlerde devam ettirdi¤ini gizlemesine
destek olanlard›r. Yeni nesillerin
MHP konusunda bilinçlenmesinin
önüne geçenlerdir. Onlar› bu denli
cüretli k›lan ise s›rtlar›n› devlete dayam›ﬂ olmalar› ve kendilerine devletin verdi¤i görevi yerine getiriyor olmalar›d›r.

Sivil faﬂist hareketin rolü,
50 y›ld›r ayn›d›r

Provokasyonlar›n
Tetikçileri; MHP, BBP
Yükselen ﬂovenizm, provokasyon ve linç sald›r›lar›nda hep ayn›
güç karﬂ›m›za ç›k›yor; sivil faﬂist hareket. MHP ve BBP’de örgütlenen
sivil faﬂist hareket, bugün oligarﬂinin
provokasyon ve linç politikas›n› yaﬂama geçirmede kulland›¤› tetikçiler
durumundad›r.

Zihniyet Gizlenemiyor
Burjuva bas›ndan iktidara kadar
herkes, ‘gölgeler savaﬂ›’ yap›yor.
“Birilerinin k›ﬂk›rtt›¤›ndan, terörden
rant elde etmeye çal›ﬂt›¤›ndan”
sözediyor, yap›lan “sa¤duyu” ça¤r›lar›nda ad› an›lmayan birilerine sesleniyorlar ama asla faﬂist hareketi
do¤rudan deﬂifre etmiyorlar. Trabzon’dan Bozüyük’e; faﬂist hareketi
görmezden gelenler, onun kanl› tarihini anlatarak halk› ayd›nlatmayan,
uyarmayanlar, bu sald›r›lar›n sürmesine de çanak tutuyorlar.
Oysa hem MHP hem de BBP’nin
faﬂist ﬂefleri, “sa¤duyu ça¤r›s›” diye
yapt›klar› aç›klamalarda, hem linç
giriﬂimlerini üstleniyor, hem sürece¤i tehditlerine devam ediyorlar. Geçen haftaki say›m›zda, BBP Genel
Baﬂkan› Muhsin Yaz›c›o¤lu’nun
aç›klamas›n› aktarm›ﬂt›k. Hat›rlayal›m: “Devlet, devletli¤ini yapmazsa
evimizde mi oturaca¤›z? Milletin
hissiyatlar›na tecavüz ediliyor, halk
k›ﬂk›rt›l›yor. Beyler titreyin ve kendi-

50 Y›ld›r De¤iﬂmeyen Rol
1960’l› y›llarda MHP’nin öncesi
olan CKMP’nin kuruluﬂundan bu
yana faﬂist hareketin rolü hiç de¤iﬂmemiﬂtir. Onlar hep, halk›n mücadelesinin karﬂ›s›nda, hep halka düﬂman
ve “devletin yard›mc› güçleri” konumundad›rlar. Halk›n mücadelesinin
bast›r›lmas›, devrimci mücadelenin
önüne geçilmesi için, devlet güçlerinin yetmedi¤i yerde onlar sahneye
sürülmüﬂ ve oluk oluk kan ak›tarak,
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devletin kimi hukuki, siyasi nedenlerle yapamad›¤›n› yapm›ﬂlard›r.
“De¤iﬂtiklerinin” söylendi¤i y›llarda
da ayn› rolü bu kez Susurluk içinde
oynayan yine sivil faﬂist hareketten
baﬂkas› olmam›ﬂt›r. 12 Eylül öncesinin MHP’li katilleri; Çatl›lar, K›rc›lar bu kez Susurluk’ta kan dökmeye
devam etmiﬂlerdir.
Faﬂist harekete kuruluﬂundan bu
yana yüklenen rol, kontrgerilla örgütlenmesinin “sivil” aya¤› olmas›d›r. Hiçbir MHP katliam›, cinayeti
yoktur ki devletin bilgisi d›ﬂ›nda olsun. MHP baﬂtan itibaren devletle,
polis ve M‹T ile içiçe oldu. Hatta
“Ocak” örgütlenmelerinin bir k›sm›n›n baﬂ›nda emekli subay ve polisler
yerald›. Oligarﬂi ise MHP’yi hem
vurucu güç, hem de faﬂist politikalar› için kitle taban› olarak görüyor ve
önünü aç›yordu. Bu kullanma iliﬂkisi, biçimler de¤iﬂtirmiﬂ olsa da hiçbir
dönem bitmedi.

Emperyalizmin Beslemesi
“Milliyetçi” Parti
‹ktidar koltu¤unda oturduklar›
günlerde, baﬂta IMF anlaﬂmalar› olmak üzere, her türlü ba¤›ml›l›k anlaﬂmas›n›n alt›na imza atan, emperyalizmin Türkiye üzerindeki ç›karlar›na bu kez silahla de¤il, iktidar gücüyle hizmet eden MHP, kuruluﬂundan itibaren iﬂbirlikçi bir çizgide
yeralm›ﬂt›r. Milliyetçili¤in öteki yüzünün iﬂbirlikçilik oldu¤u gerçe¤i en
aç›k MHP’de somutlanm›ﬂt›r.
Yeni-sömürgecilik iliﬂkilerinin
geliﬂtirilmesinin ard›ndan ABD, Türkiye'de kontrgerilla örgütlenmelerini
oluﬂturmaya baﬂlad›¤›nda, dönemin
önde gelen faﬂistlerinden yararland›.
Bu faﬂistlerden biri de Alpaslan
Türkeﬂ'ti. 1948’de ABD'ye giden
Türkeﬂ, 1955’e kadar Amerikan
Harp Akademisi ve Piyade Okulu'nda kontrgerilla e¤itiminden geçirildi. 1967-68'li y›llarda Türkeﬂ'in
genel baﬂkan› oldu¤u CKMP R›fat
Baykal, Dündar Taﬂer gibi emekli faﬂist subaylar yönetiminde açt›¤› komando kamplar›nda, sivil faﬂistleri
kontrgerilla teknikleri konusunda
e¤itiyordu.

CIA’n›n “Türkiye'nin komünistlerin eline düﬂmemesi” (Eski CIA
Baﬂkan› W. Collby) için, kontrgerilla
örgütleme ve anti-komünist kuruluﬂlar› destekleme politikas›ndan beslenen MHP, sadece Amerika de¤il, Alman emperyalizmi taraf›ndan da finanse edildi ve örgütlendi. “Türkeﬂ'le dostlu¤u çok eskilere dayanan
(Enver) Altayl›, MHP'nin yurtd›ﬂ›
örgütlerinin ve aranan militanlar›n›n Alman devletince korunmas›n›,
Alman resmi makamlar›, Alman gizli
servisi ve CIA ile iliﬂkileri sayesinde
sa¤l›yordu. Alman istihbarat örgütüyle iliﬂkilerini Dr. Kannapin ad›nda bir Alman arac›l›¤›yla kurmuﬂtu.
Dr. Kannapin, Alman istihbarat örgütü BND'nin eski ajanlar›ndan biriydi. Altayl›'n›n Almanya'da yak›n
iliﬂki içinde oldu¤u kiﬂilerden biri
de, Türkeﬂ'in çok eski dostlar›ndan
olan CIA görevlisi Ruzi Nazar'd›”
(Reis, sf:143-144).
Sola karﬂ› devletle birlikte “d›ﬂ
mihrak” demagojileri yapanlar, emperyalizm taraf›ndan finanse edilip
örgütlenirken, ayn› zamanda elbette
onlar›n ç›karlar›na hizmet ediyorlar,
ba¤›ms›zl›k savaﬂ›n› kanla bo¤maya
çal›ﬂ›yorlard›.

Hep Kan Döktüler
Faﬂist hareketin bir kontrgerilla
örgütlenmesi oldu¤unu söylemiﬂtik.
Örne¤in ‹stanbul'daki MHP kadrolar›n›n 16 Nisan 1971 tarihinde Türkeﬂ'e sunduklar› raporda anlat›lan ﬂu
örgütlenme biçimiyle, yasal bir partinin uzaktan yak›ndan iliﬂkisi olabilir mi:
“‹l Baﬂkanlar›n›n genel baﬂkana
ba¤l› olarak tam yetkiyle çal›ﬂmas›.
Gizlilik kurallar›na göre hareket
edecek bir istihbarat örgütünün kurulmas›; artaca¤› kuvvetle tahmin
edilen 'kuvvete' dayal› çal›ﬂmalar›n
ö¤rencilerin omuzlar›ndan al›narak,
ﬂehir gerillas› nizam›nda, yöneticileri emekli subay ya da polislerden
oluﬂan alt örgütlerin birbirini tan›mad›¤› ancak genel baﬂkan taraf›ndan tan›nan ve yönetilen kuvvetlerin
oluﬂturulmas›”.
1978’de, MHP’nin kontrgerilla

içindeki yerine, dönemin Baﬂbakan› Ecevit
de iﬂaret ederken, faﬂist hareket bu y›llarda kitlesel katliamlara
Elbette burada faﬂist hareimza at›yordu. Bu döketin cinayetlerini, katliamlar›n›
nem öne ç›kan isims›ralayabilmek mümkün de¤illerden biri de, Muhsin
dir. Ancak kay›tlara geçen belli
Yaz›c›o¤lu’ydu. Aybaﬂl› olanlar›n› hat›rlamak dahi,
d›n cinayetleri dahil
bugün linç ve provokasyon polibirçok cinayet ve kattikas›n›n tetikçilerinin kim olduliam›n emrini veren
Yaz›co¤lu, 12 Ey¤unu anlamaya yeterlidir:
lül’de hapse at›lmas›◆ 16 Mart 1978; ‹stanbul
Çorum katliam›
n›n ard›ndan yollar›n›
Üniversitesi'nde okuldan ç›kan
MHP’den ay›racak ve
devrimci-demokrat ö¤renciler silahla tarand›, üzerlerine bomba
devlet taraf›ndan
at›ld›. 7 ö¤renci katledildi. ◆ 8 Ekim 1978; Ankara Bahçelievnas›l kullan›ld›klar›ler'de 7 T‹P'li genç, Abdullah Çatl› ve Haluk K›rc›’n›n bulundun› anlatacakt›. Ama
bugün gelinen nokta¤u faﬂistlerce katledildi. ◆ Ekim 1978; ‹stanbul'da bir otobüsda görülmektedir ki
ten indirilen 4 ö¤renci katledildi. ◆ 24 Aral›k 1978; Maraﬂ’ta
Yaz›c›o¤lu baﬂkanl›çoluk çocuk, yaﬂl›, hasta, hamile ayr›m› yapmadan 111 insan›
¤›ndaki faﬂist hareket
katlettiler, yüzlerce ev ve iﬂyerini yakt›lar. ◆ 16 May›s 1979;
yine kullan›lmaya haAnkara
Piyangotepe’de solcular›n gitti¤i kahvehaneyi basan faz›rd›r. Tarihleri ve siﬂistler içerde bulunanlar› yere yat›rarak tarad›lar. Katliamda 7
yasal gelenekleri gekiﬂi öldü. ◆ 7 Ekim 1979; ‹stanbul Bayrampaﬂa Devrim Mahalre¤i baﬂka türlü politika yapamaz, geliﬂmelesi'nde tarad›klar› kahvehanede bu kez alt› kiﬂi yaﬂam›n› yitiryi düﬂünemezlerdi.
di. ◆ 28 Kas›m 1979; Kahvehane tarama s›ras› Kayseri’deydi.
Devlete dayanacakSolcular›n gitti¤i Çal›ﬂkanlar K›raathanesi’nde 5 kiﬂi katledildi.
lar, oligarﬂinin kirli,
◆ 16 Aral›k 1979; ‹stanbul Beﬂiktaﬂ'ta bombalad›klar› Barbakanl› iﬂlerini yerine
ros K›raathanesi'nde beﬂ kiﬂiyi katlettiler. ◆ 4 Temmuz 1980;
getirecekler, bunun
Çorum’da gerçekleﬂtirdikleri provokasyon ve katliamda 50 inkarﬂ›l›¤›nda da önleri
san› vahﬂice katlettiler. ◆ Bedri Karafakio¤lu’ndan Bedrettin
aç›lacak; bildikleri
bundan ötesi de¤ildir.
Cömert’e birçok ayd›n›m›z›n öldürülmesinin alt›nda da onlar›n
12 Eylül faﬂist
imzas› vard›r.
cuntas›, MHP için bir
hayal k›r›kl›¤› oldu.
Oral Çelik gibi faﬂist katiller, bizzat
Faﬂist cunta içinde yeralacaklar›n›
cunta ﬂefi Kenan Evren taraf›ndan
düﬂünürken cezaevlerine konuldular,
"özel" operasyonlar için görevlendis›k›yönetim mahkemelerinde yarg›rildiler. Cunta, cezaevlerine doldurland›lar. 12 Eylül faﬂizminin MHP'li
du¤u faﬂistleri de unutmad›. Savc›
faﬂistlere de yönelmesi, "tarafs›zl›k"
Do¤an Öz'ün katili olarak yarg›lanan
görüntüsü çizmesi için gerekliydi.
ve bugün MHP yönetiminde yeralan
Ama cunta, MHP'li faﬂistleri tümden
‹brahim Çiftçi, bu görevlendirilmeye
gözden ç›karm›ﬂ de¤ildi. Türkeﬂ, hailiﬂkin ﬂunlar› söylüyor: "1980'den
pishaneden cuntaya sivil faﬂistlerin
sonra
ilginç bir teklif geldi bizlere.
devlete hizmete devam edecekleri
Hepimize
tek tek denildi ki 'Sizi Gümesaj›n› gönderiyordu; "Bu çocukneydo¤u'ya
gönderelim. Orada bilar komünizme karﬂ› savaﬂt›, ileride
zim ad›m›za çal›ﬂ›rs›n›z. PKK'yla
bu çocuklara yine ihtiyaç duyacaks›mücadele edersiniz. Buradan kurtun›z, bunlar›n üzerine fazla gitmeyin".
lursunuz. Yakalan›rsan›z firar›n›z›
Nitekim MHP'li faﬂistler kontrgeveririz.' denildi". Bu y›llarda bu görilla operasyonlar›nda görevlendirilrevlendirme yap›ld› m›, bilemiyoruz
meye, devlet içinde kadrolaﬂt›r›lmaya devam edildi. Abdullah Çatl›,
ama sonraki y›llarda özel tim, polis

Faﬂist Hareketin
Kanl› Tarihinden
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ve jandarma içinde MHP’lilerin istihdam edilmesi herkesin bildi¤i bir
gerçek haline gelmiﬂtir.

Hiç De¤iﬂmediler
Oligarﬂi, 12 Eylül Cuntas› ile birlikte ﬂimdilik k›za¤a çekti¤i faﬂist
hareketi hep elinin alt›nda tuttu. Bu
süreç içinde mafyac›l›k dahil birçok
alanda faaliyet gösteren faﬂistlere
1988'lerde devrimci mücadelenin
yükselmesi ile birlikte, yeniden görev verildi. Bu kez, baﬂta üniversite
gençli¤ine yönelik olmak üzere terör
estirmeye baﬂlad›lar. Art›k MHP'li
faﬂistleri devrimcilerin infaz›nda
amigoluk yapmaktan provokasyon
eylemlerine, grev k›r›c›l›¤›na, yurt
bask›nlar›na, uyuﬂturucudan kad›n
ticareti gibi pis iﬂlere kadar her alanda görmek mümkündü.
Susurluk’ta tetikçi olarak, mafyac› olarak yine onlar vard›. Ve 1990’l›
y›llarla ve özellikle iktidara yürüdü¤ü günlerde MHP’nin de¤iﬂti¤i propagandalar› ortal›¤› kaplad›. Bu propagandalar› burjuvazi ve onun kalemﬂörleri bilinçli olarak yaparken,
Türkiye gerçe¤ini, faﬂizmi ve faﬂist
hareketin ülkemizdeki rolünü do¤ru
de¤erlendiremeyen kimi küçük-burjuva ayd›nlar da bu propagandan›n
etkisinde kald›lar. Tam bir politik
safl›kla “de¤iﬂti¤ine” inanmak istiyorlard› ve inand›lar. Ve elbette halk›m›za MHP’nin kanl› tarihinin
unutturulmas›,
yeni
nesillere

MHP’nin kavrat›lmas›nda oynamalar› gereken ayd›n rolünü oynamad›klar› gibi, tersi bir role bilinçsiz bir
ﬂekilde hizmet ettiler.
Bu kez faﬂist hareket, oligarﬂinin
istikrar unsuru rolü oynayacakt›.
Halk›n, yoksullu¤u demagojik propagandalarla kullanan MHP’ye ak›ﬂ›
düzen aç›s›ndan tercih edilendi.
“Merkez partisi” k›l›f› giydirilmeye
çal›ﬂ›ld›, burjuva bas›n›n köﬂe yaz›lar›ndan, röportajlara; MHP’nin de¤iﬂti¤i, liberal sa¤ çizgiye oturdu¤u
yalanlar› s›raland›.
MHP de “bar›ﬂ” söylemi, “Milliyetçi Cephe’ye karﬂ›y›z” sözleriyle
bu kampanyaya kat›l›rken, öte yandan, faﬂist örgütlenmeyi ayakta tutabilmek için de¤iﬂmedi¤ini ›srarla
vurguluyor, Devlet Bahçeli’nin a¤z›ndan, “Sizlerin ﬂahitli¤inde bir kez
daha ifade ediyorum. MHP dün oldu¤u gibi bugün de olmas› gerekti¤i
yerde durmaktad›r...” deniliyordu.
Durduklar› yer, onlar›n tarihinde
kendini ifade ettikleri yerdi. Özetle
halka karﬂ› savaﬂt›.

Sivil Faﬂist Harekete Karﬂ›
Mücadele, Oligarﬂiye Karﬂ›
Mücadeledir
Irkç›l›¤›n›, iﬂbirlikçili¤ini sürekli
demagojilerle gizlemeye çal›ﬂan faﬂist hareket, bugün linç giriﬂimleri ile
oligarﬂinin provokasyonlar› ile yeniden halka karﬂ› savaﬂa sürülmüﬂtür.

Koordinasyon: “Linç sald›r›lar›n›n
sorumlusu devlettir”

HÖC’ün de
yerald›¤› Irak'ta
‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu üyeleri, 13 Eylül günü Taksim Tramvay Dura¤›’nda
bir araya gelerek,
provokasyonlar›,
linç giriﬂimlerini
protesto ettiler.
‘ﬁovenist Sald›r›lara ve Linçlere Karﬂ› Susma
Hayk›r, Halklar
Kardeﬂtir’ pankart› ile dünden
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MHP ya da BBP, sivil faﬂist hareketi
devletten, onun politikalar›ndan ayr›
görmek, 12 Eylül öncesi oldu¤u gibi,
bugün de en büyük yanl›ﬂlardan biridir. Faﬂist hareketin kendi politik hesaplar› olabilir ama bu durum, onun
halka karﬂ› savaﬂta oynad›¤› rolünü,
devletle iliﬂkisini de¤iﬂtirmez. Bu
iliﬂki politik, siyasal oldu¤u kadar
ayn› zamanda fiili bir durum arz etmektedir. Dün halk›n karﬂ›s›na ç›kar›lan faﬂistler, bugün polis, jandarma,
özel tim içinde halka karﬂ› savaﬂ›rken, faﬂist hareket MGK politikalar›na tam uyum içinde bu savaﬂ›n çeﬂitli cephelerinde yeralmaktad›r.
Sivil faﬂist harekete, faﬂist teröre
karﬂ› mücadele, oligarﬂiye karﬂ› mücadeleden ba¤›ms›z ele al›namaz.
Bugün provokasyon ve linç giriﬂimleri, bu ba¤a bir kez daha ayna tutmaktad›r. Bu konuda gizli sakl› hiçbir ﬂey yoktur. Oligarﬂi, (gerekti¤inde baﬂvurmak üzere) halklar› birbirine düﬂürmenin zeminini olgunlaﬂt›rmada, faﬂist politikalar›na “vatandaﬂ” k›l›¤›nda kitle deste¤i sa¤lamada ve linç giriﬂimleri vb. yöntemlerle vurucu güç olarak faﬂist hareketi
kullanmaktad›r.
MHP, BBP tarihsel rollerini sürdürmektedirler.
bugüne devlet provokasyonlar›n›n
resimlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde
aç›klamay› yapan Hakan Bingöl, 67 Eylül’den bugüne provokasyonlar› hat›rlatarak, halklar›n kardeﬂli¤ine vurgu yapt›. “Halklar aras›nda
bir kavga ve bo¤azlaﬂma ortam› yarat›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Bütün devrimci sosyalistleri hedefleyen bir
devlet terörü estiriliyor” diyen Bingöl, koordinasyonun, ﬂovenist sald›r›lara ve provokasyonlara karﬂ›
da mücadelenin savunucular› olaca¤›n› ifade etti.
Eylem, “Halklar›n kardeﬂli¤i ve
mücadelesi kazanacakt›r" sözleriyle ve sloganlarla sona erdi.

‘Çekirdekten’ Kontrac›

P Demirel, sadece Tan
Bask›n› de¤il, bu ülkenin
tarihinde yeralan ne kadar
katliam, provokasyon,
kontrgerilla eylemi varsa
içindedir, emir verenidir.

P O’nun siyasal serüveni,
ayn› zamanda halka karﬂ›
savaﬂ›n tarihidir.

P Provokasyonlarda, katliam ve infazlarda yerald›kça yükselen sadece Demirel de¤ildir. Halka karﬂ›
suç iﬂleyenleri terfi ettirmek, Osmanl›’dan devral›nan bir devlet gelene¤idir.

10 Eylül tarihli Milliyet Gazetesi’nde, Can Dündar, provokasyonlar›n birbirine benzer yanlar›n› ve
provokatörlerin hep yükseldiklerini
konu alan “Bay Provokatör” baﬂl›kl› yaz›s›nda, oligarﬂinin muhalefeti
susturmaya yönelik provokasyonlar›ndan biri olan, “Tan Bask›n›’ndaki
gençlerden birinin ad› da Süleyman
Demirel'di. Muhtemelen yak›n›nda
Turgut Özal da vard›” diye yazd›.
Bunun üzerine ayn› gazetede ertesi günü Süleyman Demirel ile bir
röportaj yay›nland› ve Demirel,
“Do¤ru, Tan Bask›n›’na kat›ld›m”
diyerek, o günü ﬂöyle anlatt›:
“Elebaﬂ› de¤ildik ama kat›ld›¤›m›z do¤rudur. Bir ö¤renci hareketiydi... O zaman üniversite gençli¤inin bir kiﬂilik gösterme hevesi vard›. O zamanki havadan etkilenmemek mümkün de¤ildi. Anti-komünizm çok revaçtayd›. Bizim de hissiyat›m›z öyleydi. Tan Gazetesi’nin
idare binas›na girdiler. Ben aﬂa¤›da
sokaktakilerin aras›ndayd›m. K›rma dökme iﬂine kar›ﬂmam›ﬂt›m.”
Demirel’in s›radan bir olaydan
söz eder gibi anlatt›¤› böyle bir provokasyon içinde yeralmas›, ﬂaﬂ›rt›c›
de¤ildir ve sonraki siyasi çizgisiyle
örtüﬂmektedir.
1970’li y›llarda sokaklarda,
okullarda insanlar›m›z faﬂistlerce
katledilirken, “bana sa¤c›lar cinayet
iﬂliyor dedirtemezsiniz” diyen, Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in idam edilmeleri için ﬂehvetle elini kald›ran,
Susurluk kararlar›n›n al›nd›¤› ‘Zirve’nin baﬂ›nda yeralan, ‘binlerce
operasyon’un emrini veren, solu ezmek için kay›plar, katliamlar, infazlar politikas›n›n baﬂ mimarlar›ndan
olan Demirel’den söz ediyoruz.
"Bir tane Türkiye var. Birli¤imizi korumal›y›z” diyen Demirel, bu
ülkenin sömürgeleﬂtirilmesinde,
köyden kente kan gölüne dönmesinde, halka karﬂ› savaﬂ›n örgütlü ve
bir politika olarak kesintisiz olarak
29
18 Eylül 2005 / 18

sürdürülmesinde belirleyici bir role
sahiptir.
Devrimci demokrat ö¤rencilerin,
anti-emperyalist gençli¤in eylemlerini terörize eden Demirel, muhalefeti ezme amac›yla gerçekleﬂtirilen
talan ve terör için “bir ö¤renci hareketiydi” diyor. “Bana milliyetçiler
cinayet iﬂliyor dedirtemezsiniz” diyen zihniyet hala devam ediyor.
Elbette Demirel’in yükseliﬂinin
s›rr›, Tan Bask›n›’ndan baﬂlayarak,
halka karﬂ› iﬂledi¤i suçlarda, iﬂbirlikçilik politikalar›na sadakatinde
gizlidir. Devlet ad›na halka karﬂ›
suç iﬂledikçe yükselen elbette sadece Demirel de de¤ildir.
Ayn› gösteride, daha sonra Cumhurbaﬂkanl›¤›na kadar yükselecek
olan Turgut Özal da vard›. (Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, Cilt 7, Syf: 2412) Mehmet A¤arlar, Necdet Menzirler, Sadettin Tantanlar, Ünal Erkanlar ve
daha yüzlercesi buna benzer suç sicilleriyle devletin en üst kademelerine kadar yükseldiler. Bu, Osmanl›’dan bu yana devletin gelene¤idir. Bu konuda özet bir döküm dahi
politikay› görmeye yetmektedir.

Provokatörlerin ve
Katillerin Yükseliﬂi
6-7 Eylül provokasyon ve ya¤mas›n›n provokatörleri ve organizatörleri, sonraki y›llarda devletin çeﬂitli kademelerinde karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r. MAH’›n yöneticilerinden biri olan ve 6-7 Eylül’ün “Özel Harp
Dairesi’nin muhteﬂem bir örgütlenmesi” oldu¤unu söyleyen Sabri Yirmibeﬂo¤lu, orgeneralli¤e kadar yükselmiﬂtir. Mustafa Kemal’in evine
bombay› atarak provokasyonu tetikleyen Oktay Engin, Nevﬂehir Valili¤i’ne, Tan olay›nda da yeralan Orhan Birgit bakanl›¤a kadar gelirken, kontra haberi yazan Sara Korle
BM Protokol Müdürlü¤ü’ne atand›.
12 Eylül öncesi devrimcileri kat-

leden MHP’li faﬂistleri koruyan,
emniyetten serbest b›rakt›ran, Bitlis’te 1978’de ilerici ö¤retmen Ali
Bal’› katleden faﬂist Burhan Emiﬂtek’i olay an›nda baﬂka bir yerde
gösteren sahte belge düzenleyen,
MHP davas›nda Türkeﬂ’i kurtarmak
için gerçekleri sapt›rmaktan hakk›nda soruﬂturma aç›lan, Susurluk’un
içinde yeralan, 12 Eylül Cuntas› y›llar›nda Dal iﬂkencehanelerinde 6
devrimcinin katledilmesinden sorumlu olan... Ama tüm bunlar›n yaﬂand›¤› süreç boyunca terfi eden
Kemal Yaz›c›o¤lu bugün validir.
Susurluk’un kilit isimlerinden
General Veli Küçük, rütbe takmaya
devam etmiﬂtir. Bayrampaﬂa’daki
19 Aral›k katliam›n› gerçekleﬂtiren
Jandarma Yarbay Mehmet Ay, katliamdan sonra Albay rütbesine yükseltilmiﬂtir. Yeﬂilyurt’ta köylülere
d›ﬂk› yediren Binbaﬂ› Cafer Tayyar
Ça¤layan suçu sabit olmas›na karﬂ›n terfi edenler aras›ndad›r.
16-17 Nisan katliam›nda yer
alan birçok infazc› terfi ettirilmiﬂtir.
Örne¤in 16 Mart katliam›nda katillerin yakalanmamas›n› sa¤layan ve
sonraki y›llarda say›s›z infaz operasyonunun içinde de yeralan Reﬂat
Altay emniyet müdürlü¤üne kadar
yükselmiﬂ, Vasfi Kara, Asayiﬂ Daire
Baﬂkanı yap›lm›ﬂt›r. Polis teﬂkilat›
içinde infazlarda yerald›kça yükselen isimlerden biri de halen ‹stanbul
Emniyet Müdür Yard›mc›s› olan ﬁefik Kul’dur. ‹brahim Dedeo¤lu, Bir-

Tan Bask›n›
Tan Matbaas›’n›n bas›lmas›, oligarﬂinin provokasyonlarla yönetme tarihinin örneklerinden biridir.
‘Solcu’ Tan Gazetesi, tek
parti iktidar› CHP'yi eleﬂtirmekte, Sovyetler ile iyi iliﬂkileri savunmaktad›r. Daha sonra Demokrat Parti’yi kuracak olan baz›
CHP’liler ve sa¤ bas›n, Tan’›n susturulmas›n› istemektedir. Bu amaçla milliyetçi, ﬂovenist propagandan›n etkisindeki ö¤renciler, gazetenin yazarlar› Zekeriya ve Sabiha
Sertel'e karﬂ› k›ﬂk›rt›l›r. Kanl› Pazar’da “kalk›n ey ehli müslim din
vatan elden gidiyor” yaz›lar› ile gerici güruhu anti-emperyalist gençli¤e karﬂ› k›ﬂk›rtan M. ﬁevki Eygi’ler
o zaman da vard›r. Sa¤c› Tan’›n yazar› Hüseyin Cahit Yalç›n, 3 Aral›k
1945 günü “Kalk›n ey ehl vatan”
baﬂl›kl› yaz›s›nda Tan'a karﬂ› ‘vatan
cephesi’ oluﬂturulmas›n›, gazetenin
susturulmas› görevinin gazetecilere
ve hür vatandaﬂlara düﬂtü¤ünü yazd›. ‹ﬂaret verilmiﬂti, ertesi günü ‹stanbul Üniversitesi’nde toplanan

sa¤c› ö¤renciler, ellerinde bayraklarla Bab›ali'ye do¤ru yürüyüﬂe
geçti. Burada, Tan ile sol yay›nlar
satan kitabevlerini ya¤malad›ktan
sonra Beyo¤lu'na ç›karak Görüﬂler
Dergisi’yle Yeni Dünya ve La Turquie Gazeteleri’ni tahrip ettiler.
Tan’›n "Kahrolsun Komünistler,
Kahrolsun Serteller" sloganlar›yla
bas›l›p bask› araçlar› tahrip edildi¤i
s›rada ANT Dergisi’nin kapa¤›nda
‘Go Home’ yazan say›s› bask›ya giriyordu, engellendi.
‹stanbul'da s›k›yönetim olmas›na ra¤men 20 bin kiﬂi bu ya¤may›
polisin korumas› ve hükümetin deste¤iyle gerçekleﬂtirdi ve hiçbiri yakalanmad›. Serteller tutukland› ve
1950'den sonra yurtd›ﬂ›na gittiler.
Sald›r›ya u¤rayan sol gazete ve dergiler kapand›.

tan Altunbaﬂ’› katletmekten yarg›lan›rken bakan dan›ﬂmanl›¤›na getirilirken, iﬂkencecili¤i ile tan›nan ve
iﬂkence davas›ndan yarg›lanan
Maksut Karal halen Baﬂbakan Erdo¤an’›n güvenlik amiridir.

Ali Suat Ertosun, Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler katliam›nda oynad›¤› rolün karﬂ›l›¤›n›
hem madalya hem de en üst yarg›
organ›na atanarak alm›ﬂt›r.
Devlet iﬂte bu!

Temel Haklar üyeleri
serbest b›rak›ld›
28 Haziran'da gözalt›na al›n›p tutuklanan Adana Temel Haklar Baﬂkan
Yard›mc›s› Serkan Sevim ve Evrim Sanar, 9 Eylül günü ç›kar›ld›klar› duruﬂmada serbest b›rak›ld›lar. Duruﬂma devam ederken, adliye önünde bir aç›klama yapan Adana Temel Haklar üyeleri,
keyfi bir ﬂekilde iki ay› aﬂk›n zamand›r
tutuklu bulunan iki üyelerinin serbest
b›rak›lmas›n› ve 1 May›s’tan bu yana
süren bask›, gözalt› ve tutuklama sald›r›s›n›n son bulmas›n› istediler.

Osman Baydemir için müfettiﬂ
DEHAP’› sindirme ve parçalama operasyonunu sürdüren
AKP iktidar›, bu kez de Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Osman Baydemir'in Strasbourg'ta yapt›¤› konuﬂma nedeniyle mülkiye baﬂmüfettiﬂi görevlendirdi.
Konuﬂmada yerald›¤› iddia
edilen ve Baydemir taraf›ndan
yalanlanan, 'PKK'n›n Türk Silahl› Kuvvetleri ile ayn› anda
silah b›rakmas› gerekti¤i” ifa30
18 Eylül 2005 / 18

deleri ve Öcalan’›n tecritini
gündeme getiren sözleri ile baﬂlat›lan soruﬂturman›n sonucuna
göre, Baydemir hakk›nda dava
aç›lmas› gündeme gelebilecek.
Öte yandan ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, Dersim’de hayat›n› kaybeden HPG gerillas› için ''ﬂehidimiz'' ifadesini kulland›¤› bildirilen Nusaybin Belediye Baﬂkan› Mehmet Tanhan hakk›nda da
ayn› ﬂekilde bir mülkiye müfettiﬂi görevlendirdi.

lhak
mha
As milasyon

80 y›ll›k
Kürt
politikas›

Bölüm 5

rine ayr›lmak
isteyip istemediklerinin
sorulmas›
dahi, Kemalistler taraf›ndan itirazs›z
kabul
edildi.
Konu hemen mecliste
ola¤anüstü

riyle” meclise gelmelerini istedi¤i
Kürtler, "Da¤ Türkleri" yap›lacakt›... Bu döneme geçmeden, bu dönemin baﬂlang›c› say›lan Lozan Anlaﬂmas›’na da k›saca de¤inelim.

Kürtler Lozan’da nas›l
yok say›ld›?
11 Ekim 1922'de emperyalistlerle Ankara hükümeti aras›nda ateﬂkes
antlaﬂmas› imzalanmas›n›n ard›ndan
20 Kas›m 1922'de Lozan'da ‹tilaf

1920: TBMM’de 72 Kürt Milletvekili
1923: "Ne Mutlu Türküm Diyene"
Yaz› dizimizin bu bölümüne sürecin ittifaktan, ilhak ve inkara nas›l dönüﬂtü¤ünün ﬂu çarp›c› örne¤iyle baﬂlayaca¤›z.
23 Nisan 1920'de aç›lan Büyük
Millet Meclisi'nde 72 Kürt milletvekili bulunmaktayd›. Ve ﬂöyle denilmekteydi; "Bu kürsüde konuﬂma hakk› iki millete aittir: Türkler
ve Kürtler!"
Fakat belirtmek gerekir ki, çeﬂitli bölgelerde seçime kat›l›m pek olmam›ﬂt› ve bunlar›n baﬂ›nda da Kürdistan illeri geliyordu. M. Kemal
durumu ﬂöyle ifade etmektedir;
"Say›n Baylar, 19 Mart 1920 günü uyar›nca yurdun her yerinde seçimler ... yap›lmaya baﬂland›. Yaln›z
kimi yerlerde duraksamalar ve engellemeler oldu. ... Duraksama ve
direnme gösteren yerler ﬂunlard›;
Dersim, Malatya, Elaz›¤, Konya,
Diyarbak›r ve Trabzon." (Söylev,
Türk Dil Kurumu, syf. 310)
Bu “direnme ve duraksama”,
Kürtlerin Kurtuluﬂ Savaﬂ›’ndaki istikrars›z yeral›ﬂlar›n›n ve Kürtlerin
haklar›na/gelece¤ine iliﬂkin belirsizli¤in do¤al bir sonucuydu.
Böyle de olsa, Kürtler’in mecliste kendi kimlikleriyle temsil edildi¤i bir tablo vard›.
‹ﬂte bu koﬂullarda, Lozan görüﬂmelerinde ‹ngiltere’nin talebi üzerine, TBMM'deki Kürt milletvekille-

oturumda görüﬂüldü. M. Kemal
Kürt milletvekillerinden bu konudaki düﬂüncelerini söylemelerini istedi. Erzurum Mebusu Hüseyin Avni
Bey yapt›¤› konuﬂmada "Bu memleket Kürtlerle Türklere aittir. Bu kürsüden yaln›z iki ulusun -Kürt ve
Türk uluslar›n›n- konuﬂma hakk›
vard›r" derken, tüm meclis bu sözleri onayl›yordu. Ertesi gün meclise
M. Kemal'in iste¤i ile milli k›yafetleriyle gelen Kürt milletvekilleri Lozan'a çektikleri telgrafla Kürtler’in
Türkler’den hiçbir zaman ayr›lamayaca¤›n› belirttiler.
Ve fakat... fakat sonra, meclise
milli k›yafetiyle gelip Lozan’a çekilen telgrafa imza atan Kürt milletvekillerinden biri olan Dersim Milletvekili Hasan Hayri Bey, ﬁeyh Sait
Ayaklanmas›’nda as›lacak, as›lmadan önceki sorgusunda da kendisine
“meclise neden milli k›yafetlerle
geldi¤i” sorulacakt›.
Çünkü ilkinde “ittifak”, ikincisinde “inkar” geçerli politikayd›.
Bu durum Kemalistler’in s›n›f
temelinden kaynaklanan tutars›zl›¤›na ve Kürtler’e karﬂ› politikas›ndaki de¤iﬂime tipik bir örnektir.
Kurtuluﬂ Savaﬂ› döneminde "kardeﬂ" olan, ittifak›na özel bir önem
verilen Kürtler cumhuriyet sonras›nda inkar edilmeye baﬂlanacak,
bizzat M. Kemal’in “milli k›yafetle31
18 Eylül 2005 / 18

devletleriyle Türkiye aras›nda görüﬂmeler baﬂlad›.
Türkiye Lozan görüﬂmelerinde
ba¤›ms›zl›¤›n›n tan›nmas›, Misak-›
Milli s›n›rlar›n›n kabul edilmesi, kapitülasyonlar›n kald›r›lmas› ve ayr›ca Bo¤azlar, d›ﬂ borçlar ve tazminat
konular›n› gündeme getirdi. Lozan
Konferans›’n›n di¤er bir önemli konusu ‹ngiltere’nin gündeme getirdi¤i Musul meselesiydi.
267.000 Kürt, 147.000 Türk,
43.000 Arap ve 20.000 kadar hristiyan nüfusa sahip Musul’un Türkiye’de mi, yoksa ‹ngiltere’nin denetimindeki Irak’ta m› kalaca¤›, en
önemli anlaﬂmazl›k noktas›n› oluﬂturdu. Musul halk›n›n ço¤unlu¤u
Kürt’tü; ama kimse Kürtler’e bir ﬂey
sormuyordu. Sonuçta aylar süren
görüﬂmelerin ard›ndan Musul sorunu konferans gündeminden ç›kar›ld›. Fakat di¤er konularda da bir anlaﬂma yoktu. Emperyalistlerin Ocak
1923'de sundu¤u anlaﬂma tasla¤›
Türkiye'nin ba¤›ms›zl›¤›n› tart›ﬂmal› hale getiriyordu. Türkiye bunu kesin bir ﬂekilde reddetti. Böylelikle
Lozan Konferans› 4 ﬁubat 1923'de
sonuçsuz bir ﬂekilde bitti.
Görüﬂmelerin bu ﬂekilde sonuçlanmas›ndan sonra ‹ngilizler Akdeniz'deki savaﬂ filosunu ve ‹stanbul'daki iﬂgalci birliklerini güçlendirdi. Fakat tekrardan çat›ﬂmalar ya-

ﬂanmad›. Konferans yeniden 23 Nisan 1923'de topland› ve yap›lan görüﬂmeler sonucunda 24 Temmuz'da
antlaﬂma imzaland›.
Lozan'da Türkiye'nin ba¤›ms›zl›¤› resmen kabul edildi. Lozan'›n en
büyük kazan›m› da bu oldu.
Lozan'›n gündeminde Kürtler’in
sorunlar› ve ulusal talepleri yoktur.
Kürtler Lozan’da “asli unsur” olarak gösterilmiﬂ, TBMM’deki Kürt
milletvekillerinin çekti¤i telgrafla
bu tez pekiﬂtirilmiﬂ ve Kürtler’e herhangi bir hak verilmesi engellenmiﬂtir. Emperyalistlerin de bu duruma
bir itiraz› olmam›ﬂt›r.
Lozan Anlaﬂmas›’nda “az›nl›klarla” ilgili bir bölüm yeralmaktad›r. Fakat burada da Kürtler’le ilgili
bir ﬂey yoktur ve bölüm, as›l olarak
gayri müslimleri ilgilendirmektedir.

Ne Sevr, ne Lozan!
Lozan Antlaﬂmas› ve Misak-›
Milli’nin resmileﬂmesiyle, Kürdistan topraklar›, Türkiye, ‹ran, Irak
aras›nda bölündü. Kürt milli meselesini çözmedi¤i için Lozan gerici
yanlar taﬂ›sa da esas itibar›yla, emperyalizmi gerileten bir muhtevaya
sahip oldu¤u için ilerici bir özellik
taﬂ›maktad›r.
Tarih karﬂ›s›nda her ﬂeyi yerli yerine oturtmak gerekir. Kürt milliyetçileri, Kurtuluﬂ Savaﬂ› sürecini ve
iki önemli dönüm noktas› olan Sevr
ve Lozan Anlaﬂmalar›’n› emperyalizm-halklar aç›s›ndan de¤il, “milliyetçi” aç›dan gördükleri için, do¤ru
de¤erlendirememiﬂlerdir.
Birincisi; bu süreçte Kürtler’in
neden ulusal taleplerini elde edemediklerine iliﬂkin tespitleri yan›lg›l›d›r; denilmektedir ki, "Kürtlerin en
büyük hatas› onlar›n somut ve yaz›l›
antlaﬂmalarla ›srar etmekten çok,
Kemalistlerce (Ço¤unlukla sözlü
olarak) yap›lan yüzeysel de¤erdeki
üstü kapal› vaadleri kabullenmiﬂ olmalar›d›r:" (Az Geliﬂmiﬂlik ‹çinde
Geri B›rakt›r›lm›ﬂl›k, syf. 257 )
Kemalistler’le Kürtler’in ittifak›
ço¤unlukla aﬂiretler baz›nda yap›lm›ﬂt›r; aﬂiretlerin "hatalar›"ndan biri

de belki bu vaatlere inanmalar›yd›.
Fakat as›l görülmesi gereken gerçek
neden Kürtler’in feodal toplum aﬂamas›nda oluﬂlar› ve ulusal ö¤elerin
tüm Kürt toplumunu belirleyen bir
aﬂamaya gelmemesidir. Baﬂka bir
deyiﬂle, Kürtler, bir “ulusal hareket” olarak hareket edip, tarih sahnesinde ulusal taleplerini dayatacak
bir durumda de¤illerdi.
‹kincisi; Sevr gibi emperyalist
bölüﬂümü düzenleyen bir antlaﬂmay› olumlay›p, Lozan'a gerici damgas› vurmak, dar milliyetçi bak›ﬂ aç›s›n›n sonucudur. Sevr'de tüm koﬂullar› emperyalistler dayat›rken, Lozan'da 1920-23 Ulusal Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n emperyalistlere kabul ettirilmesi vard›r. Bu yan› kuﬂku yok ki,
tarih içinde ileri bir özellik taﬂ›r.
Sevr ve Lozan tarihteki yerlerini
böyle alm›ﬂlard›r. Ancak onlar bugün Kürt ve Türk halk›n›n ç›karlar›n› savunanlar›n politik dayana¤› olamaz. ‹kisi de bizim kuraca¤›m›z ülkeyi tan›mlayamaz. ‹kisi de bizim
halklara lay›k gördü¤ümüz yeri sa¤lamaktan uzakt›r. Lozan Antlaﬂmas›'yla parçalara ayr›lan Kürt halk›n›n
kurtuluﬂu ancak Devrimci Halk ‹ktidar›'yla mümkün olacakt›r.

‘Kendi Kürt’ünü ez,
ötekini destekle’ politikas›
20. yüzy›l boyunca bir çok kez
tan›¤› olaca¤›m›z bu politikan›n ilk
karakteristik örneklerinden biri,
Kurtuluﬂ Savaﬂ› y›llar›nda Irak Kürdistan›’nda geliﬂen Berzenci Ayaklanmas› karﬂ›s›nda uygulanm›ﬂt›r.
Bu ayaklanma karﬂ›s›ndaki tav›r,
Kemalistler’in Kürt sorununa nas›l
bir pragmatizmle yaklaﬂt›¤›n›n da
göstergesidir. K›saca hat›rlatal›m.
Kürdistan’›n Irak s›n›rlar› içinde
kalan bölümü, Ba¤dat, Kerkük, Süleymaniye, Musul, bu dönemde ‹ngiliz yönetimi alt›ndad›r. ‹ngilizler
Mezopotamya'y› alt› bölgeye bölerek her bölgenin baﬂ›na bir subay
atad›lar. Ayr›ca çeﬂitli aﬂiret reislerini de yönetime ald›lar.
‹ngilizler’in Güney Kürdistan’›
iﬂgali s›ras›nda Kürt aﬂiretlerinin bir
k›sm›, ‹ngilizler’i desteklemiﬂ, Os32
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manl›’y› bölgeden ç›karmas›na yard›m etmiﬂlerdir.
Süleymaniye Valisi
olan ﬁeyh Mahmut
Berzenci de, ‹ngiltere’yle iﬂbirli¤i karﬂ›ﬁeyh Mahmut
s›nda onlar›n desteBerzenci
¤iyle bir Kürt devleti
kurma hesab› yap›yordu. Ayn› düﬂüncedeki 40 Kürt ileri
geleni de ﬂöyle bir bildiri yay›nlam›ﬂlard›:
"Haﬂmetmeaplar›n›n hükümeti,
do¤u halklar›n› Türk esaretinden
kurtarma haz›rl›¤›n› belirtmiﬂ oldu¤una ve onlar›n ba¤›ms›zl›klar›n›
kazanmalar›na yard›m gösterme arzusunda bulundu¤una göre, bizler
Kürt halk›n›n temsilcileri olarak,
haﬂmetmeaplar›n›n hükümetinden
Kürt halk›na ‹ngiliz himayesi alt›nda geliﬂme yolunda yürüme olana¤›n› sa¤lamas›n› rica ediyoruz." (Kürt
Siyaset Tarihi, syf. 130 )
Emperyalistlere yaslanma politikas› bir kez daha hayal k›r›kl›¤›yla
sonuçlanacakt›. ‹ngiltere, Kürtler’in
hiçbir talebini kabul etmedi¤i gibi,
Berzenci gibi güçlü liderlerin denetiminde olan baz› bölgeleri zorla
ay›rarak, halk›n ulusal de¤erlerine
yönelik sald›r›lar gerçekleﬂtirip, kültür an›tlar›n› y›karak, aﬂiretler aras›
iç çeliﬂkileri körükleyerek, Kürt aﬂiretlerini güçsüzleﬂtirmeye yöneldi.
O dönemin tan›klar›ndan Refik Hilmi geliﬂmeleri ﬂöyle anlat›yor;
"ﬁeyh Mahmut art›k ‹ngilizlere
güvenmiyordu ve onlardan umudunu kesmiﬂti. Bu nedenle anlaﬂabilece¤i aﬂiret baﬂkanlar› ile temasa
geçti. ... ‹ngilizler her tarafta düﬂman kazanm›ﬂt› ve birçok yerde ‹ngilizlere karﬂ› sald›r› olmuﬂtu. ...
Daha önce Türklerin bölgelerinden
ç›kar›lmas›na sevinen ve ‹ngilizleri
kurtar›c› sanan birçok kimse, yavaﬂ
yavaﬂ düﬂüncelerini de¤iﬂtirmeye
baﬂlad›lar." (ﬁeyh Mahmut Berzenci Hareketi, Refik Hilmi, syf. 30 )
Nihayetinde May›s 1919'da Berzenci Ayaklanmas› baﬂlad›. Süleymaniye ele geçirildi. Ayaklanma
Kerkük'e kadar ulaﬂt›. Irak ve ‹ran'-

da birçok Kürt aﬂireti ayaklanmaya
kat›ld›. Berzenci elde etti¤i baﬂar›lar›n ard›ndan Kürdistan'›n ba¤›ms›zl›¤›n› ilan edip, ‹ngiliz bayra¤›n› indirerek onun yerine Kürt bayra¤›n›
dalgaland›rd›.
Berzenci hareketi yay›l›rken ‹ngilizler sald›r›ya geçtiler. 17 Haziran'da Bazian yak›nlar›ndaki çat›ﬂmada ﬁeyh Mahmut Berzenci yenildi, kendisi yaral› olarak yakalan›rken, Süleymaniye düﬂtü. Berzenci
Hindistan'a sürgüne gönderildi.
Ama bu yenilgi Berzenci hareketinin sonu olmad›. Çünkü, Nisan
1920'de San Remo'da toplanan emperyalist devletler, Irak’ta manda
yönetimi kurma karar› ald›lar. Ard›ndan ‹ngiltere 1921'de Irak’ta
Emir Faysal’› kral ilan edip, manda
yönetimini oluﬂturdu. Manda yönetimi oluﬂturulmas›, gerek Arap, gerekse de Kürt milliyetçi çevrelerde
geniﬂ tepkilere yol açt›. Parça parça

ayaklanmalar baﬂlad›.
‹ngiltere, artan tepkileri bast›rmak için yeniden Berzenci’yi kullanmaya çal›ﬂt›. Hindistan’dan geri
ça¤r›lan Berzenci, Ba¤dat'ta ‹ngiliz
yüksek komiseri ve Irak hükümetiyle “Kürdistan'da düzenin sa¤lanmas› ve Kemalistlerin engellenmesi”
konusunda anlaﬂt›. ‹ngiltere bunun
karﬂ›l›¤›nda “Özerk Kürdistan”
vaadinde bulundu.
Bu anlaﬂmayla Süleymaniye'ye
geri dönen ﬁeyh Mahmut, ‹ngilizler’in beklentilerinin aksine onlar›n
politikalar›na ayk›r› hareket etmeye
baﬂlad›. Gücünü büyütüp, ekim baﬂ›nda kendini “Kürdistan hükümdar›” ilan etti. Berzenci'nin Kardeﬂi
ﬁeyh Kadir Berzenci baﬂkanl›¤›nda
bir hükümet kuruldu. Roje Kürdistan (Kürdistan Güneﬂi) isimli bir
gazete yay›nlanmaya baﬂland›.
Berzenci bu kez de ‹ngiltere’ye
karﬂ› Kemalistler’le ve Sovyetler
Birli¤i'yle iliﬂki kurmaya çal›ﬂt›. ‹ﬂte tam bu
noktada Kemalistler’in
Hasan Hayri, ilk meclisteki Kürt milletvekillerin- Berzenci hareketine
den biriydi. Dersim milletvekiliydi... ﬁeyh Sait ayak- karﬂ› gösterdi¤i tutum,
lanmas› s›ras›nda da Dersim halk›na mektuplar gön- çok çarp›c› ve ö¤reticidir.
dererek itidalli olmalar›n› tavsiye etti...
Kemalistler, ingilteNe var ki, ﬁeyh Sait ayaklanmas›n›n bast›r›lmare’yle
Musul konusuns›ndan sonra, Mustafa Kemal'in emriyle kendisi ve
daki
çat›ﬂma
nedeniyle
ye¤eni Celal Mehemet yakaland›lar. Sorgu s›ras›nda,
Berzenci
hareketine
‹stiklal Mahkemesi Baﬂkan› Ali Saip, Hasan Hayri'ye dönerek; 'Ankara'daki Meclis toplant›lar›na ni- destek vererek bir anlaﬂma imzalad›lar. Antçin Kürt milli k›yafetiyle geliyordunuz?' diye sordu.
laﬂmaya göre;
Hasan Hayri savunmas›nda 'Meclis'e Mustafa
"Türk hükümeti GüKemal'in talimat›yla, milli k›yafetle gidiyor ve yine
ney
Kürdistan'a ba¤›mO'nun talimat›yla, Kürtlerin Türklerden ayr›lmak iss›zl›k
verilmesi vaadintemedi¤ini belirten telgraflar› Lozan Konferans›na
de bulundu ve onun iç
çekiyordum' diye belirtti.
iﬂlerine kar›ﬂmamay›
Fakat bu savunma TBMM eski mebusu Hasan
garantiledi; ﬁeyh MahHayri ve ye¤eni Celal Mehemet hakk›nda çoktan
mut Kürdistan ve Süidam karar›n› vermiﬂ olan mahkemeyi etkilemedi.
leymaniye hükümdar›
Ancak, idam sehpas›nda Hasan Hayri, Kemalist- olarak tan›nd›; Güney
ler’in Kürt politikalar›n› görerek Kürt milleti için Kürdistan'›n
silahl›
canlar›n› feda edenlere sayg› duydu. Ve as›lmadan kuvvetleri savaﬂ halinönce 'Yaﬂas›n Kürt milleti! Ey Kürt ﬂehitleri, iﬂte Ha- de Türk hükümeti tarasan Hayri de sizlere kavuﬂuyor!' diye seslendi. (Ya- f›ndan kullan›labilerarlan›lan kaynak, 1925 Kürt Ayakanmas›, Syf. 39)
cekti." (Yeni ve Yak›n
Evet, Kemalist iktidar› desteklemesine, ﬁeyh Sait Ça¤da Kürt Siyaset Taisyan›na karﬂ› ç›kmas›na ra¤men, Hasan Hayri rihi, syf. 124)
neden as›ld›???
Misak-i Milli için-

Hasan Hayri neden as›ld›?
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deki Kürtler’i inkar siyasetine yönelen Kemalistler, kendi s›n›rlar› d›ﬂ›ndaki Kürtler’e “ba¤›ms›zl›k” vadediyor, “Kürdistan hükümdar›”n› tan›yordu. Bölge devletlerinin
ç›karlar› için kendi Kürtleri’ni ezerken Kürdistan'›n di¤er parçalar›ndaki Kürt hareketlerine destek vermesinin çarp›c› bir örne¤iydi bu.
M. Kemal'in Sovyet diplomat› S.
‹. Aralov’la yapt›¤› görüﬂmede Berzenci’yi desteklemekteki mant›¤›n›
ﬂöyle ortaya koyuyordu:
"‹ngiltere, Kürtlerin iki devlete Türkiye ve ‹ran'a- ait olmas›ndan
yararlan›yor ve bu durumu kullan›yor. ... ﬁimdi Kürt reisleri bölündüler: Birileri ‹ran'a yöneliyor, di¤erleri ‹ngiltere'ye, bir üçüncüleri ise
bize. .. Biz Türkler-dedi, Kemal gülümseyerek buna borçlu kalmayaca¤›z. Kürdistan'›n güneyinde Fettik
Kürtlerinin v.b ‹ngilizlere karﬂ›
ayaklanmas›na yard›m edece¤iz."
(Aktaran, Yeni veYak›n Ça¤da Kürt
Siyaset Tarihi, syf. 124)
Ama iﬂler k›sa sürede de¤iﬂti. ‹ngilizler, 1923’te Berzenci hareketine
karﬂ› büyük bir sald›r›ya geçtiler.
Kürt kentlerinin havadan günlerce
bombaland›¤› ve Berzenci hareketinin yenilgiye u¤rat›ld›¤› bu sald›r›da, o döneme kadar Berzenci Hareketini destekleyen Kemalistler de
Berzenci Ayaklanmas›’n› bast›rmaya yöneldi. Çünkü Kemalistler, Musul meselesini, ‹ngiltere’yle çat›ﬂarak de¤il, anlaﬂarak çözme politikas›n› izliyorlard› o s›ralar.

Kürtler’e Türk olduklar›n›
anlatmak zaman›!
1923’ten itibaren Kemalistlerin
Kürtler’e yönelik politikalar› de¤iﬂmeye baﬂlam›ﬂ, bask›n›n, katliam›n,
asimilasyonun temel oldu¤u bir döneme girilmiﬂtir. Bu dönem itibariyle ulusal bask›n›n sosyal temeli de
de¤iﬂmiﬂtir. Ulusal sorunun yeni
sosyal temeli küçük-burjuva diktatörlü¤ü olmuﬂtur. Emperyalizme
karﬂ› verilen savaﬂta ilerici bir rol
üstlenen Kemalistler, art›k gerici ve
ﬂoven bir rol oynamaya baﬂlam›ﬂt›r.
Stalin'in "‹ﬂçi ve Köylülere karﬂ›

mücadelenin bir hükümeti" oldu¤unu söyledi¤i Kemalistler, ayn› zamanda da ulusal bask›n›n hükümeti
durumuna gelmiﬂtir.
Kemalist küçük burjuva diktatörlü¤ü, toprak bütünlü¤ünü "Misak-›
Milli" s›n›rlar› çerçevesinde sa¤lad›ktan ve içte iktidar›n› sa¤lamlaﬂt›rd›ktan sonra yüzünü içteki sorunlara çevirdi. Elbette ki bu sorunlar›n
önde gelenlerinden birisi de Kürt sorunuydu. Anadolu Kurtuluﬂ Savaﬂ›
boyunca gücüne ihtiyaç duyulan ve
bu nedenle de "özerklik/otonomi"
gibi vaatlerin bolca verildi¤i dönemin üzerine ﬂimdi bir çizgi çekilecekti. Böylelikle Kemalist iktidar
ulusal sorunu küçük burjuva diktatörlüklerin karakterine uygun olarak
asimilasyon ve katliamla çözme yoluna girdi.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun son
döneminde yo¤unlaﬂan ve ‹ttihat Terakki iktidar›nca pekiﬂtirilen Kürtler’e yönelik asimilasyon hedefi,
ço¤u ‹ttihat Terakki kökenli olan
Kemalistler’in beyninde yaﬂamaya
devam ediyordu. Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n özgün koﬂullar› nedeniyle bunu fazla seslendirmeseler de, bunun
haz›rl›klar› da yap›lm›yor de¤ildi.
Kurulacak devlet “Türkleﬂtirilmiﬂ”
bir devlet olmal›yd›.
Daha 1921 y›l›nda dönemin Sa¤l›k Bakan› Dr. R›za Nur, Diyarbak›r'da bulunan Ziya Gökalp'e Kürtler hakk›nda araﬂt›rma yapt›rm›ﬂt›
ve hat›ralar›nda ﬂöyle demekteydi;
"... Maksad›m bu gibi malumat›
toplay›p vaziyeti ilmi, iktisadi bir
surette ö¤rendikten sonra, Kürtlere
Türk olduklar›n› anlatmak için teﬂkilat yap›p faaliyete geçecektim. Bugün Kürt denilen bu adamlar›n ço¤unun Türk oldu¤unu çoktan bilirim. Yaln›z onlara bunu bildirmek,
ö¤retmek laz›md›r... Maksad›m oran›n bir Makedonya olmadan, kökünden meselenin halliydi." (Kürt Aﬂiretleri Hakk›nda Sosyolojik Tetkikler, Ziya Gökalp, Sosyal Yay›nlar›,
syf. 6)
1930'larda inkar ve asimilasyonun resmi politikas› olarak gündeme
gelecek olan “Türk Tarihi Tezi,

Türk Dil Tezi, Güneﬂ
Dil Teorisi” gibi politikalar›n altyap›s› o günlerden haz›rlan›yordu.
Amaç Lozan'da çizilen Misak-› Milli s›n›rlar› içinde yaﬂayan
Türkler d›ﬂ›ndaki tüm
halklar› bask›, zor ve
asimilasyonla eriterek
Türkleﬂtirmek ve tek
bir ulustan yani Türklerden oluﬂan bir devlet
ortaya
ç›karmakt›r.
Böylece Kürtler’in ve
di¤er tüm milliyetlerden halklar›n varl›¤› inkar edilerek Misak-›
Milli ile Kürdistan topraklar› ilhak edilmiﬂ
olunur. ‹lhak edilmiﬂ
topraklarda egemenli¤ini kal›c›laﬂt›rman›n
tek yolu ise, bask›, zor,
katliam, iskan, e¤itim
gibi her yolu kullanarak
o topraklar›n sahiplerini asimile etmektir.

‹nkarc›l›¤›n
varaca¤› yer;
katliamc›l›k

Klasik bir ‘cumhuriyet’ takti¤i
Cumhuriyet sonras› geliﬂen ilk büyük Kürt ayaklanmas› olan ﬁeyh Sait ‹syan›’n› bast›rmak için ç›kar›lan kanunlar ve oluﬂturulan ‹stiklal Mahkemeleri,
cumhuriyetin tart›ﬂmas›z "Tek Adam"› olan Mustafa
Kemal taraf›ndan içte var olan tüm muhalefeti ezmek-sindirmek için kullan›lm›ﬂt›r.
Bu politika, tüm cumhuriyet tarihi boyunca
de¤iﬂmez bir yöntem olarak uygulanacak, bazen
Kürtler’e, bazen ﬂeriatç›lara, bazen komünistlere
karﬂ› ç›kar›lan yasalar, düzeniçi ve d›ﬂ› tüm muhalefeti sindirmekte kullan›lacakt›r.
1925 y›l›nda ç›kar›lan Takrir-i Sükun iﬂte bu
uygulaman›n ilk örne¤iydi. Yasa hükümete ve cumhurbaﬂkan›na ola¤anüstü yetkiler veriyordu. Dönemin gazeteleri, bu yetkilere Kurtuluﬂ Savaﬂ› dönemi
hükümetlerinin bile sahip olmad›¤›n› yaz›yorlard›.
Kanunun etkisi Kürdistan'la s›n›rl› kalmad›. Yasan›n verdi¤i yetkiyle her türlü muhalefet faaliyetleri
ortadan kald›r›ld›. Anayasadaki k›smi özgürlükler ask›ya al›nd›. Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n komutanlar›ndan
olan ama o günlerde Mustafa Kemal’e muhalif olanlar tasfiye edildi. 1945'lere kadar sürecek olan tek
parti dönemi baﬂlad›.
Muhalif tüm yay›n organlar› kapat›ld›. Kapat›lan
yay›n organlar›ndan baﬂl›calar›, ‹stanbul'da; Tevhidi
Efkar, Sebilürreﬂat Dergileri, ‹ttihatç›lar›n Son Telgraf ve ‹stiklal Gazeteleri, Adana'da Seyhan Gazetesi,
Trabzon'da ‹stiklal Gazetesi'ydi. Dönemin sol içerikli legal yay›n organlar›ndan Orak-Çekiç ve Ayd›nl›k
dergileri de bu bask›dan pay›n› ald›.

Art›k “cumhuriyet dönemi” politikalar› yürürlükteydi. Ne var ki bu yeni dönemde
Kürtler için hiçbir ﬂey yoktu. Mustafa Kemal önderli¤indeki Kemalist
hareketin cumhuriyetin ilk y›llar›nda gerçekleﬂtirdi¤i ve resmi tarih kitaplar›nda "bat›l›laﬂma"n›n, "uygarlaﬂma"n›n gere¤i olarak gösterilen
"Harf Devrimi", "ﬁapka Devrimi",
resmi dilin Türkçe yap›lmas›, ulusal
ve yerel k›l›k-k›yafetlerin yasayla
s›n›rland›r›lmas› gibi politikalar, bir
yan›yla da ulusal farkl›l›klar›, kültürleri yoketmeye yönelikti.
Bu uygulamalar, nihayetinde
baﬂta Kürtler olmak üzere, Anadolu’daki tüm halklar›n varl›¤›n›n inkar› olan "Kürt Yok Türk Var",
"Ne Mutlu Türküm Diyene",
"Türküm, Do¤ruyum, Çal›ﬂkan›m..." sloganlar›na dönüﬂecek, bu
sloganlar› benimsememenin karﬂ›l›34
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¤› ise, katliamlarla verilecekti.
Kemalist iktidar, Kürtler'in deste¤ine ihtiyac› kalmay›p da "TürkKürt kardeﬂli¤i"ni unutunca, ulusal öz taﬂ›yan Kürt ayaklanmalar›
kaç›n›lmaz olarak birbirini izledi.
Bu nedenle, cumhuriyetin özellikle
ilk 15 y›l›, peﬂpeﬂe Kürt ayaklanmalar›yla ve ayaklanmalara karﬂ› gerçekleﬂtirilen katliamlarla, s›k›yönetimlerle, Takrir-i Sükun gibi bask›
yasalar›yla doludur.
Cumhuriyet sonras› geliﬂen ilk
büyük Kürt ayaklanmas› olan ﬁeyh
Sait isyan›, Kemalist iktidar›n Kürtler karﬂ›s›nda izleyece¤i politikan›n
en keskin biçimde ortaya ç›kmas›n›
sa¤layacak ve 80 y›l boyunca izlenecek politikalar bu dönemde
ﬂekillenecekti...

hayat›n
içindeki

teori
Birey, Bireycilik, Kolektivizm
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar› merhaba! Ben, arkadaﬂlar›m Özlem ve
Mazlum hepinizi sevgiyle selaml›yoruz. Bu hafta bireycili¤i ve kolektivizmi tart›ﬂaca¤›m›z bir sohbete
baﬂl›yoruz. Sohbetimizin birkaç
hafta sürece¤ini san›yorum.
Ç›k›ﬂ noktam›z esas olarak kolektivizm; çeﬂitli örgütlülüklerimizde yeterince hayata geçiremedi¤imiz kolektivizm!.. Fakat sorunu sadece örgütsel iﬂleyiﬂin bir sorunu
olarak ele alman›n eksik kalaca¤›n›
düﬂünerek tart›ﬂma konumuzun baﬂl›¤›n› “bireycilik ve kolektivizm”
olarak belirledik. Sorun, sohbetimizin ilerleyen bölümlerinde daha somut olarak görülece¤i gibi, sadece
pratik bir sorun olman›n ötesinde,
ideolojik bir sorundur da.
Çerçeveyi böyle çizdikten sonra
kolektivizm aç›s›ndan pratik durumumuzu ortaya koyarak baﬂlayal›m
konuya. Evet Mazlum arkadaﬂ, gözlemlerine, izlenimlerine göre nedir
durum?

Mazlum: Keﬂke ﬂu anda, tüm
alanlarda, birimlerde kolektif bir iﬂleyiﬂin hayata geçirildi¤ini, kolektivizme hayat veren mekanizmalar›n
t›k›r t›k›r iﬂledi¤ini söyleyebilseydim. Ama inan›yorum ki eninde sonunda söyleyece¤iz. Bunu söyleyebilecek duruma gelece¤iz.
Kolektivizm, neredeyse her dönem Türkiye solunun gündeminde
olmuﬂtur. Bunda solun kadro yap›s›
içinde küçük-burjuva kökenin a¤›r
basmas›n›n ve iﬂçisine, memuruna,
ö¤rencisine kadar hemen her kesimde küçük-burjuva kültürün yayg›nl›¤›n›n büyük pay› vard›r. Küçükburjuvazi, kolektivizmi pek sevmez. Kolektif mekanizmalar› bazen
bile isteye, bazen fark›nda bile olmayarak sabote eder. Birey olarak
kendi baﬂ›na iﬂ görmeyi, mekanizmalarla, komitelerle de¤il tek tek

Kolektivizm, ideolojik
bir tercihtir
kiﬂilerle iﬂ yapmay› daha çok sever.
Ki bireycilikle kolektivizmi birlikte
ele alma gere¤i de buradan do¤uyor
zaten.
Evet, ﬂu anda da ayn› sorundan
sözedebiliriz. Durum nedir? Birçok
yerde komiteler iﬂlememektedir.
Kurulur ama bir süre sonra iﬂlemez
hale gelir. Yukar›dan aﬂa¤›ya bir iﬂlerlik sorunu vard›r. “Yukar›daki”,
kendisi gerekenleri yapm›yor ama
alt›ndakine “yap!” diyor. E¤itilmeyen, pratik olarak yol gösterilmeyen
alttakiler do¤al olarak yapam›yor.
Bu kez y›prat›c› eleﬂtiriler, kendine güvensizlikler birbirini izliyor.
Kendine güvenin sars›ld›¤› yerde bu
kez “olmaz”lar, “yapamay›z”lar,
“adam yok” gerekçeleri öne ç›k›yor.
Oysa çok aç›kt›r; kolektivizm iﬂletildi¤inde, her insan› de¤erlendirme imkan› ç›kar. Varolan adamlar
görülür hale gelir. ‹ﬂlemedi¤inde ise
o birimde canl›l›k kalmaz, coﬂku
kalmaz, heyecan kalmaz. Arada bir
yap›lan toplant›larda, iﬂlerin örgütlenmesinde yöneticilerin karﬂ›s›na
suskunluk, b›kk›nl›k tablosu ç›kar.
Bunlar yaﬂad›klar›m›zd›r.

Özlem: Mazlum arkadaﬂ -elbette hakl› olarak- olumsuz bir tablo çizdi. Fakat ben baﬂka türden bir
örnek aktarmak istiyorum. Bu arada
bu konuyu hangi vesileyle tespit etti¤imizi de okurlar›m›zla paylaﬂm›ﬂ
olaca¤›z. Biz, Tav›r’›n eylül say›s›ndaki bir röportaj› okurken gelecek haftaya bu konuyu iﬂleyelim dedik. K›sa süre önce F tipi hapishaneden tahliye olan Grup Yorum Elemanı Ali Aracı’yla yap›lm›ﬂ bir röportajd› bu. Bize oldukça çarp›c›
gelen bölümü ﬂöyleydi:
Röportajda “‹çeride ses kayıt cihazı bulundurmak yasak, sen bestelerini nasıl kalıcı hale getiriyordun,
nasıl paylaﬂıyordun?” diye soruluyor. Ali Arac› anlat›yor:
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“Do¤ru, kayıt aleti yok içeride,
hatta kasetçalar da yok... Ben bestelerimi notaya döküyordum, Ankara
Sincan F Tipi’nde Yorum’dan ‹hsan
Abi’ye yolluyordum, Muharrem’e,
dıﬂarıdaki Yorumcular’a yolluyordum. Ama hiç nota bilmeyip müzik
çalıﬂması yapanlar da var F tipinde, bunların çalıﬂmaları da kalıcı hale getiriliyor.
... F tipinde A-B-C Blokları var
ve aralarındaki mesafe çok uzak
ama oraya beste göndermek lazım.
Ama herkes nota bilmedi¤i için ﬂöyle yapıl›yordu, yandaki hücreye ba¤ıra ba¤ıra ﬂarkıyı ö¤retiyor, sonra
o hücre di¤erine aynı ﬂekilde ö¤retiyor, bu ﬂekilde bir uçtan di¤er uca
beste gönderiliyor, kulak misafiri
oyunu misali do¤ru yanlıﬂ ulaﬂıyor,
arada ezgi de¤iﬂikli¤i de oluyor haliyle. Tabii bir de bunun dönüﬂü
oluyor, besteler için düﬂünceler de
aynı yolla geliyor. Bir ürüne son halini verip bitirince, özellikle F tipinde olunca da, mücadele alanında
küçük de olsa yeni bir zafer kazandı¤ını hissediyor insan, bu da insana mutluluk veriyor...”.

Kemal: ‹ﬂte bunun için hücreler onlar› teslim alam›yor ya. Tabii,
o koﬂullarda kolektivizmi hayata geçirmekteki bu ›srar, kararl›l›k, yarat›c›l›k bizler için de bir örnek oluﬂturuyor. Onlar o imkans›zl›klar içinde
kolektivizmi hayata geçirirken, bizim d›ﬂar›da komiteleri, ortak düﬂünce üretimini gerçekleﬂtirmemekte nas›l bir mazeretimiz olabilir?
Burada isterseniz bu örne¤in bir
baﬂka noktas› üzerinden devam edelim. Peki anlat›lan bu örnekteki kolektivizmde ›srar›n kayna¤› nedir?
Sadece daha iyi türkü yapabilmek
mi? Bütün mesele bu mu?

Mazlum: Elbette hay›r, böyle
düﬂünmek, kolektivizm meselesini
“pratik bir yarar” meselesine indir-

E

gemek olur.

sözediyoruz.

Kolektivizm meselesini, baﬂta
koydu¤umuz çerçeveye de uygun
olarak hem örgütsel iﬂleyiﬂe dair bir
sorun olarak, hem de ideolojik bir
sorun olarak ele almal›y›z.
Sözümüzün baﬂ›nda somut durumu özetlerken komiteleri bile çal›ﬂt›ramad›¤›m›z› söyledik. Peki neden? Bunun pratik nedenleri, kiﬂisel
nedenleri ve ideolojik kültürel nedenleri vard›r.
Ancak sonuçta esas olan ve
önemli olan, ideolojik kültürel boyuttur. Pratik aç›dan bakt›¤›m›zda,
kolektivizmi hayata geçirmek mesela, bir birimde iﬂ yükünün belli insanlar›n omzuna binmesini önler,
yeni insanlar ç›kar›lmas›n› sa¤lar,
kadrolaﬂmay› sa¤lar... K›sacas›, kolektivizmi hayata geçirmek, bizim
örgütsel baﬂar›lar›m›z› art›r›r, eylemlerimizi daha etkili hale getirir;
ama bizim kolektivizmdeki ›srar›m›z, salt bunlardan dolay› de¤ildir;
kolektivizmdeki ›srar›m›z, temelde ideolojik bir tercihtir. Biz sosyalist oldu¤umuz için böyle olmal›d›r. Sosyalist bir toplum kurmay›
hedefledi¤imiz için böyle olmal›d›r.
Ve e¤er kolektivizmi tüm zorlamalara ra¤men hayata geçiremiyorsak,
kurulan mekanizmalar› iﬂletmiyorsak, pratik etkenlerin ötesinde, esas
olarak burjuva, kapitalist düﬂünce
ve kültürü tümüyle bünyemizden
ç›kar›p atamad›¤›m›z içindir.
Elbette burada sadece iﬂleyiﬂte
kolektivizmden sözetmiyoruz. Örgütsel çal›ﬂmada kolektivizm, yaﬂamda kolektivizm, politika üretiminde kolektivizm, imkanlar›n paylaﬂ›m›nda kolektivizm, sorunlar›m›z›n paylaﬂ›m›nda ve çözümünde kolektivizm, eylemde kolektivizm...
diye uzar gider. Yani yaﬂam›m›z›n
bütününü belirleyen bir anlay›ﬂtan

Bu anlamda da bir devrimci,
sosyalist için, kolektivizm, eﬂyan›n
tabiat›n›n gere¤i oland›r. Kolektivizm devrimcili¤in do¤as›nda varoland›r. Bunun karﬂ›t› olan bireycilik
ise devrimcilikle karﬂ›tt›r. Buna ra¤men biz devrimci çal›ﬂmam›z, mücadelemiz içinde kolektif olan› de¤il, bireyci olan› tercih ediyorsak,
devrimcileﬂmenin, proleterleﬂmenin
yetersizli¤i sözkonusu demektir.
Burjuva, küçük-burjuva birey kültürü, bir ﬂekilde bizim içimizde yer
buluyor demektir.

¤er kolektivizmi tüm zorlamalara ra¤men hayata geçiremiyorsak, kurulan
mekanizmalar› iﬂletmiyorsak, pratik etkenlerin ötesinde, esas olarak burjuva,
kapitalist düﬂünce ve kültürü tümüyle
bünyemizden atamad›¤›m›z içindir.

Kemal: Konuﬂmam›n baﬂ›nda
kolektivizmi birey ve bireycilik meselesiyle birlikte ele almam›z gerekti¤ini söylerken, iﬂte bundan hareket ediyordum. Burjuva görüﬂün en
temel tezinden baﬂlamak gerekiyor.
Burjuva görüﬂ bu konuda diyor ki;
“bencillik, bireycilik insan›n do¤as›nda vard›r”.
Biz de diyoruz ki bireycilik insan›n de¤il, sömürünün do¤as›ndad›r.
Öyle de¤il mi Özlem?

Özlem: Öyle olmas›na öyle
ama bunu somutlamak için tarihte
k›sa bir gezinti yapmam›z gerekecek... Bundan 3-4 bin y›l öncesine
kadar henüz özel mülkiyet diye bir
ﬂey yoktu. Mülkiyet toplumsald› ve
“senin”, “benim” diye bir kavram
da yoktu.
‹nsanlar do¤a karﬂ›s›nda donan›ms›z, deneyimsiz, güçsüzdü. Hayatlar›n› devam ettirebilmeleri için
tek çareleri birlikte çal›ﬂmak, ortaklaﬂa tüketmekti. Birlikte avlan›yor,
birlikte bitki topluyor, birlikte bar›nak yap›yor ve hepsini ortaklaﬂa kullan›yorlard›. Her an›na birlikteli¤in
hakim oldu¤u bu yaﬂam biçimi içinde insano¤lu henüz “bencil duygular” diye bir ﬂeyi tan›m›yordu bile.
K›sa, özet geçiyorum; ama bir
dönem geldi ki üretim araçlar›n›n
geliﬂmesiyle insan›n hayat› eskiye
oranla kolaylaﬂt›, belli oranlarda ihtiyaçtan fazlas› bile üretilir oldu.
Avc›l›k, tar›m, çanak-çömlekçilik
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gibi de¤iﬂik iﬂler yapan insan topluluklar› aras›nda ürün de¤iﬂimi yap›lmaya baﬂland›. Takas denen en
ilkel biçimiyle gerçekleﬂen bu ürün
de¤iﬂiminde, baz›lar›n›n elinde ürün
fazlas› birikmeye baﬂlad›. Daha da
önemlisi, bu ürün fazlas› ve üretim
araçlar›na sahip olmaya baﬂlayan
yeni bir kesim oluﬂuyordu. Fazla
ürün, üretim arac› sahibi olmak ise
o kiﬂilere toplumda bir üstünlük ve
ayr›cal›k sa¤l›yordu.
Özel mülkiyetin ve hemen ard›ndan sömürünün ortaya ç›k›ﬂ›n›n ilk
ad›mlar›yd› bunlar. Zengin olmak,
kendisi için çal›ﬂmak, baﬂkalar›ndan üstün ve ayr›cal›kl› olmak bir
kesimin amac› haline geldi. Ve böylece bireycili¤in, bencilli¤in tohumlar› da at›lm›ﬂ oldu yeryüzüne.

Kemal: Demek ki bencilli¤in
ve bireycili¤in kayna¤›, özel mülkiyet ve sömürü sistemi oldu¤u halde,
burjuvazi, tam bir ikiyüzlülükle,
kendinden önceki sömürücü s›n›flar›n da yapt›¤› gibi, “kötülü¤ün insan›n do¤as›nda oldu¤unu” iddia
eder. Dinciler bunu insan›n ruhunda
“iyilikle kötülü¤ün savaﬂ halinde
oldu¤u” veya insan›n bir omuzunda
meleklerin di¤er omuzunda ﬂeytan›n oldu¤unu, her ikisinin de kendi
söyledi¤ini yapt›rmaya çal›ﬂt›¤›
ﬂeklinde izah ederler.
Oysa iyilikle kötülü¤ün, melekle
ﬂeytan›n savaﬂ› dedikleri, gerçek
yaﬂamdaki toplumsal savaﬂ›n insan
bilincindeki yans›mas›ndan baﬂka
bir ﬂey de¤ildir.
Baﬂka bir deyiﬂle, bireycilik ve
kolektivizm aras›ndaki savaﬂ, burjuva ideolojisiyle, proletaryan›n
ideolojisi aras›ndad›r. Demek ki, bizim beynimizde ve prati¤imizde süren bencillikle paylaﬂ›mc›l›k, bireycilikle kolektivizm aras›ndaki gelgitler, gerçekte beynimizde kapitalizmle sosyalizmin savaﬂ›d›r.
Hepimizin bildi¤i gibi, Özlem’in
anlatt›¤› o tarihsel sürecin kapitalizm evresinde, burjuvazi bireycili¤i teorileﬂtirdi, sistemleﬂtirdi ve tüm
kitlelere empoze etmeye yöneldi.

B
Özlem: Burjuvazinin bireycili¤i nas›l sistemleﬂtirip, kurumsallaﬂt›rd›¤›n›, özellikle ö¤renci gençlik
içinde çok rastlanan boyutlar›yla örnekleyerek, kald›¤›m yerden devam
ettireyim. Burjuvazi, bireyci anlay›ﬂ› kabul ettirmeye aile’den ve neredeyse do¤ar do¤maz baﬂlar. Hangi
çocuk vard›r ki annesinden, babas›ndan, büyüklerinden “o¤lum, k›z›m, sen hele önce kendini kurtar”
sözünü duymayan?
Eﬂitli¤in, adaletin, ekonomik refah›n ve gelecek garantisinin olmad›¤› bir ülkede, gelece¤e dair tüm
umutlar, hayaller, kaç›n›lmaz olarak
“bireysel” kurtuluﬂa yönlendirilir.
Ailede empoze edilen bireyci düﬂünce, ilkokuldan baﬂlayarak tüm
e¤itim süreci boyunca pekiﬂtirilir.
“Zenginler ve fakirler hep olmuﬂtur ve hep olacakt›r” düﬂüncesi,
adeta tart›ﬂ›lmaz bir do¤ru olarak
beyinlere kaz›nm›ﬂt›r. “Beﬂ parma¤›n beﬂi bir olmaz”dan baﬂlay›p
“gemisini kurtaran kaptan”a uzayan bir düﬂünceyi üretir bu koﬂullar.
Kendini kurtarmayan baﬂkas›n›
nas›l kurtaracak, kendine hayr› dokunmayan›n baﬂkas›na hayr› dokunur mu denir. ‹lk baﬂta mant›kl› gibi
görünen bu sözlerin çürük bir temeli vard›r; o da “kurtulmak”, “hay›r”
kelimelerinde sadece “bireysel”
kurtuluﬂun, bireysel yarar›n anlat›lmas›d›r.
Yoksullar›n, orta gelirlilerin
dünyas›, durmadan su alan gemiler
gibidir ve bu gemide “çocuklar
mutlaka kurtar›lmal›d›r”. Ki ancak
onlar kurtulursa, onlar da geride kalanlar› kurtaracakt›r... Çocuklar›n
okumas› için çok s›k›nt› çekilir, yenilmez yedirilir... Yeter ki okusunlar
denir... “Bireysel kurtuluﬂ” düﬂüncesi, yaﬂam›n içinde böyle üretilir.
‹nsanlar, paran›n bencil hesaplar›na
dayal›, ruhsuz bir yaﬂam savaﬂ›na
mahkum edilir. Ve tabii, bireysel
kurtuluﬂ düﬂüncesi, bireycili¤in
maddi kayna¤› haline gelir.
Asl›nda o “birey olma” teorisini
yapan ünlü teorisyenlerin bu noktada s›radan cahil anne babalarla ayn›laﬂt›¤› noktad›r buras›.

Bizim, düzenin bireyi olmay›,
bireysel kurtuluﬂ peﬂinde koﬂmay›
reddetmekle ne büyük bir özgür irade ortaya koydu¤umuz iﬂte bu tablodan da görülür.
Örgütlü olarak birey özgürlüklerinden vazgeçmiﬂ de¤il, tersine, düzenin bizi mahkum etti¤i yaﬂam›n
tutsa¤› olmay› reddedip, düzenin bizi a¤ gibi saran iplerini kopar›p düzene karﬂ› özgürlü¤ümüzü kazanm›ﬂ oluyoruz.

Mazlum: Gerçekte Özlem’in
sözünü etti¤i ideolojik-ekonomik
kuﬂatma, sadece ö¤renci gençlik de¤il, hemen tüm kesimler için geçerlidir. Halk›n tüm kesimleri bu kuﬂatmayla bireycili¤e zorlanmaktad›r.
Okulu bitirip iyi kötü bir kariyer
edindiniz veya bir iﬂyeri sahibi oldunuz, düzenin haks›zl›klar›n› düﬂünmek sizin iﬂiniz de¤ildir art›k,
zaten siz de varolan› tehlikeye atmak istemezsiniz. Fabrikadaki iﬂçiyi, dairesindeki memuru, gazetedeki yazar›, hastanedeki doktoru, devlet kurumundaki veya bir özel ﬂirketteki mühendisi, hep ayn› ﬂekilde
kuﬂatm›ﬂt›r düzen. Sosyalist geçinip
gazetedeki köﬂesini, yaﬂam statülerini kaybetmemek için k›rk takla
atanlar›n bencilli¤i de bu kuﬂatmaya
teslim olman›n sonucudur.
O zaman burada görülmesi gereken ﬂudur: Tüm bu bireycileﬂtirme
çark›n›n diﬂlileri aras›nda tek baﬂ›n›za bir tak›m de¤erleri korumaya
çal›ﬂabilirsiniz elbette; ama tek baﬂ›n›za ancak bir yere kadar ve belli
oranlarda direnebilirsiniz bunlara.
Nihayetinde böylesi bir düzen içinde yaﬂ›yorsan›z, ne kendinizi, ne
çocuklar›n›z›, ne sevdiklerinizi sonuna dek koruyamazs›n›z, bu batakl›¤›n içinde saf ve temiz tutamazs›n›z. Bunu ancak devrimci bir örgütlülük içinde yeralarak sa¤layabilirsiniz. Ancak o zaman kiﬂilikli, onurlu, kendi iradesine hakim bireyler
olabilirsiniz.
Yani, baﬂka bir ifadeyle, örgütlü
olmak, “birey olmaktan” vazgeçmek de¤il; tersine, düzenin köleleﬂtirilmiﬂ, iradesi yokedilmiﬂ, tektip37
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ireycilik ve kolektivizm aras›ndaki
savaﬂ, burjuva ideolojisiyle, proletarya ideolojisi aras›ndaki savaﬂt›r.

leﬂtirilmiﬂ bireyleri olmak yerine,
onurlu, kendi iradesi, kendi düﬂünceleri olan bireyler olmak demektir.

Kemal: Biliyoruz ki “birey olmak” konusunda solda da çarp›k bak›ﬂ aç›lar› bir hayli yayg›nd›r. Özellikle 12 Eylül sonras› süreçte “birey
olma” meselesi üzerine çok ﬂey yaz›l›p çizildi. Hatta “birey”in bu ﬂekilde çarp›k bir ﬂekilde ele al›n›p
adeta kutsallaﬂt›r›lmas›na, örgütle
bireyin karﬂ› karﬂ›ya getirilmesine
devrimcili¤in dejenerasyonunun
baﬂlad›¤› noktad›r diyebiliriz.
Devrimcili¤i b›rakm›ﬂ, kapitalizmin nimetlerini keﬂfetmeye giriﬂmiﬂ
eski tüfekler geçmiﬂlerinden nedamet getirirken s›k s›k ﬂöyle derler;
“biz birey olmay› unuttuk!”
‹ddia odur ki geçmiﬂte mücadele
ve örgüt içinde yeral›rken kendilerini birey olarak ifade edememiﬂ, birey oluﬂlar›n› sosyalist ideallerine
feda etmiﬂlerdi.
Biliyoruz ki hayat›n› bir ideale,
inanca ba¤laman›n, bir örgütün hiyerarﬂik yap›s› içine girmenin “birey özgürlü¤üne” ayk›r› oldu¤unu
söyler burjuvazi –hiçbir düﬂünce u¤runa ölünecek kadar de¤erli de¤ildir
meselesi–... Örgüt içinde birey özgürlü¤ü, örgüte karﬂ› bireyin haklar› gibi ucube formüllerle düzeniçi
yaﬂamlar›n›n, statükolar›n›n teorisini yapmaya çal›ﬂanlar›n söyledikleri
de sonunda burjuvaziyle ayn› kap›ya
ç›kar. Çünkü bu teorilerle vard›klar›
yer, örgütsüzlü¤ü savunmak, örgüt
olmayan örgütler yaratmak oldu.
Örgüt ve devrim için kendini feda
etmek düﬂüncesi tasfiye edildi.
Peki onlar›n olmak istedikleri
nas›l bir bireydir? Bireyin evrensel,
de¤iﬂmez bir tan›m› m› vard›r? Veya
ﬂunu da sorabiliriz; bir inanca, ideale sahip olup bir örgütlülükte yeralanlar birey olmaktan ç›kar m›?
Sevgili okurlar, bu sorular›n cevab›n› haftaya b›rakarak sohbetimizi
bitiriyoruz. Hoﬂçakal›n.

Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!
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Tekirda¤ 2 No’lu ve Bolu F Tipi’nde
sürgün, iﬂkence sonras› katmerli tecrit!

SONUÇ ALAMAYACAKSINIZ!
Tüm F tipi hapishanelerde geçerli olan tecrit uygulamalar›, Bolu
ve Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishaneleri’nde daha katmerli bir biçimde uygulan›yor.
Böylelikle, 30 Temmuz’da bu iki
hapishaneye gerçekleﬂtirilen iﬂkenceli sürgünlerin nedeni de aç›¤a ç›km›ﬂ oluyor. “Bu sürgünü neden
yapt›n›z?” diye sormuﬂtu tutsak yak›nlar›. Cevap iki F tipindeki katmerleﬂtirilmiﬂ tecritle geliyor.
Direniﬂ ve tutsaklar›n örgütlülü¤ü karﬂ›s›nda “baﬂar›ya” ulaﬂamayan politikalar›n›, bir kez daha burada deneyecekler. Denesinler, alacaklar› sonuç farkl› olmayacak.
Tekirda¤ 2 No’lu ve Bolu F Tipi’nden mektuplardan aktar›yoruz:

“Her F tipi ayr›
cumhuriyet”
(Nurettin Erenler’in Bolu F
Tipi’nden yazd›¤› 1 Eylül
2005 tarihli mektubundan:)
“Yürüyüﬂ’ü henüz alabilmiﬂ de¤iliz. B›rakal›m Yürüyüﬂ’ü almay›,
2005 tarihli olmayan hiçbir dergimiz de verilmedi. Bu da yeni bir uygulama! Neymiﬂ; çok yer kapl›yormuﬂ da personel aramalarda zorluk
çekiyormuﬂ... Tekirda¤’da verilmiﬂ
olan dergileri dahi komik gerekçelerle içeri vermediler.
Yürüyüﬂ’ün notu: Erenler, mektubunun bu bölümünde Yürüyüﬂ
dergilerinin neden verilmedi¤ine
dair idarenin sundu¤u uzun gerek-

çeyi aktar›yor. Gerekçede, dergiler
hakk›nda yasaklama karar› bulunmad›¤›, ANCAK... denilip, kendilerini “yarg›” yerine koyup derginin
tüm yaz›lar›nda “suç unsuru” buluyorlar. Karar›n sonu da elbette ﬂöyle bitiyor: “....den, ad› geçen dergilerin verilmemesine.”
‹ﬂin ilginç taraf›, ad› geçen dergiler Tekirda¤ F Tipi’nde sak›ncal›
görülmeyip içeri verilmiﬂti. Her F
tipi ayr› bir cumhuriyet adeta. Ve
herkes kendi “düdü¤ünü” öttürüyor.
... 18 A¤ustos Perﬂembe günü
aramaya geldiler. Normalde asker
güvenlik almak için gelir ve aramaya fiili olarak iﬂtirak etmez. Ama
burada öyle olmad›. Üst aramam›z›
asker yapmaya çal›ﬂ›nca do¤al olarak izin vermedik, tabii zorla arad›lar ve sloganlarla protesto ettik, biraz hengame de oldu. Biz askere
izin vermeyip sloganlarla protesto
edince, ordan savc› at›l›p “bunlara
slogan att›klar› için soruﬂturma
aç›n” demez mi! Savc› ile de epey
tart›ﬂt›k. Gayri hukuki davrand›klar›n› vs. söyledik. Tabii aramada eﬂyalar›m›z›, dolaplar›m›z› resmen talan ettiler... Ve tabii bir de soruﬂturma açm›ﬂlar.
... Burada her hücre d›ﬂ›na ç›kt›¤›m›zda 3. bir arama daha yap›l›yor
ve tamam›yle keyfi. Zira zaten hücre giriﬂi ve ç›k›ﬂ›nda arama yap›yorlar... ‹ﬂin bir de tuhaf ve gayri insani yan› var; ki zaten ç›plak ayakla
maltaya ç›kmam›za ra¤men zorla
ayaklar›m›z› kald›r›p ç›plak ayaklar›m›z›n alt›na bak›yorlar, tam gayri
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ahlaki bir davran›ﬂ.
Tuhaf bir uygulama da ziyaret
s›ras›nda oluyor. Ayn› hücrede kalan arkadaﬂlar normalde ayn› görüﬂ
yerinde görüﬂ yapmalar› gerekirken, ayr› ayr› yerlerde ve birbirlerini görmeyecekleri ﬂekilde görüﬂ
yapt›r›l›yor. Daha önce birbirimizin
ailelerini görebiliyorduk. ﬁimdi göremiyoruz. Yani kapal› ziyaret yerinde de tam tecrit uygulan›yor.
... Burada hücrede foto¤raf da
çekmiyorlar. Neymiﬂ, ille de “ortak
alan”a ç›kmak gerekiyormuﬂ. Ama
kendi tüzüklerinde öyle bir ﬂey yok.
Tüzükte hücrede foto¤raf çektirilebilir diyor, hem de yan›ndaki arkadaﬂlar›yla...

“Sizi insan olarak
görmüyoruz”
(Mustafa Tosun’un Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’nden
yazd›¤› 2 Eylül 2005 tarihli mektuptan:)
“Bolu F Tipi’nden de 23 A¤ustos
tarihli bir mektup ald›m. Orada da
yeni yapt›r›m ve dayatmalar oldu¤unu yazm›ﬂlar. Kitap s›n›rlamas›
‘10 kitap’ olarak uygulan›yormuﬂ.
dergi s›n›rlamas› da varm›ﬂ.. Hücrede pet birikmesin diye, içecekleri
suyu bile s›n›rl›yorlarm›ﬂ...
Yapt›r›mlar sürüyor hala. Tek tutuluyoruz. Havaland›rma kap›lar›m›z 11.00-14.30 aras› kapat›l›yor.
Tecrit Yaﬂayanlar Anlat›yor kitab›, Kand›ra F Tipi’ndeki tutsaklara da “sak›ncal›” oldu¤u gerekçesiyle verilmedi.
*
Tutsaklar›n 30 Temmuz’da iﬂkenceli sürgünleri protesto etmek
için baﬂlatt›¤› açl›k grevi, 26-27
A¤ustos’ta bitirildi.
Sürgünleri protesto için açl›k
grevi yapt›klar›ndan dolay›, hemen
tutsaklara, 2’ﬂer ay, ortak alana
ç›kar›lmama, mektup yasa¤› gibi
cezalar verildi.

Kapal› görüﬂe ç›kanlara ayakkab›
aramas› dayatmas› sürüyor. Kitap
dergi s›n›rlamas› sürüyor. ... Sald›r›lar da sürüyor. ... Buraya geldi¤imizden beri 2 genel arama oldu. ‹kisi de talan ve sald›r›yla geçti. Arama
s›ras›nda gardiyan›n biri bir arkadaﬂ›m›za “sizi insan olarak görmüyorum. Siz insan de¤ilsiniz. ‹nsan olan›n burada iﬂi ne...” demiﬂ. Arkadaﬂ
a¤z›n›n pay›n› vermiﬂ tabii, ancak
bu sözler bize bak›ﬂlar›n› da yans›t›yor. Ne de olsa Ceza ‹nfaz Kanunu’nda bizleri “iyileﬂtirilmesi” gereken, normal olmayan kiﬂiler olarak gösteriyorlar. Öyle yasaya böyle gardiyan abes de¤il elbet.
“Tecrit/Yaﬂayanlar Anlat›yor”
kitab›n› da ‘sak›ncal›’ diye vermeme karar› ald›lar. ‘Terör, propaganda, teﬂvik’ gibi bildik gerekçelerin
yan›s›ra iki gerekçe var ki, tam “allahl›k” denilen türden. ﬁöyle:
“Tutuklu ve hükümlülerin yaﬂad›klar› olumsuz psiko-sosyal durumlar›n devletin ve kurumun özel
politikas›ym›ﬂ gibi gösterildi¤i”...
F tipleri bizim politikam›z de¤il
demeye gelmiﬂ bu söyledikleri. Di¤er gerekçe daha da komik: “Kurumun asayiﬂ ve güvenli¤ini tehlikeye
düﬂürebilece¤i!” diyor gerekçede.
Me¤er ad› gibi “yüksek güvenlikli”
bir hapishane de¤ilmiﬂ buras›. Alt›
üstü bir kitap. Bir kitap yüksek güvenlikli hapishanenin güvenli¤ini
sars›yor.
Yeni bir yapt›r›m da dün baﬂlad›. Revire ç›kmak isteyenleri, ayakkab› aratmamas›n› gerekçe göstererek revire ç›karmad›lar. Bu durumda tedavi hakk›m›z da engellenecek
bundan böyle. Bir suç duyurusu da
bunun için yapt› ç›kar›lmayan arkadaﬂlar.
Gördü¤ün gibi suç duyurular›m›z epey var. ... Yapt›¤›m›z suç duyurular›na Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’nca verilen “kovuﬂturmaya yer
olmad›¤›na dair karar”› tebli¤ edildi. Baﬂsavc›l›k sadece hapishane
idaresinin ifadelerini almakla yetinmiﬂ. Ne verdi¤imiz örnekleri ele alm›ﬂ, ne de uygulamalar›n yasal olup
olmad›¤›n› de¤erlendirmiﬂ.”

Keyfilikler
Bitmiyor!

dik. Gerekçe “ayakkab›” aramas›.
Cemal zaten hipertansiyon, önceki
akﬂam kötüleﬂmiﬂti...

(Tekirda¤ 2 No’ludan Serdar Karaçelik’in 2 Eylül
2005 tarihli mektubundan:)

‹lginç olan, TAYAD’l› Aileler’imiz sevk-sürgün için Adalet Bakanl›¤›’na gidip müsteﬂarlardan biriyle
görüﬂürken, Niyazi A¤›rman’›n, Cemal’in hipertansiyonu oldu¤unu belirtip “onu da kaybetmeyeyim, kardeﬂlerimiz, evlatlar›m›z bu durumda” demesi üzerine, müsteﬂar “rahat olun, istedi¤i anda, 24 saat revire ç›kabilir” demiﬂti. Ama öyle olmad›. Öyle olaca¤›na da kimse ikna
de¤ildi zaten.

“Buralarda neler var? Mektubu
gönderdi¤im gün, arama gelmiﬂti.
Bu sefer resmen talana döndü.
Maksat arama de¤ildi. Epey tart›ﬂma oldu. Tek oldu¤umuz için üst
kat aran›rken aﬂa¤›s› aranmamal›;
ama kimse olmadan gazeteler, anten
için yap›lan çok basit radyo ilaveleri vb. al›nm›ﬂt›.
Çöp dolu olmamas›na ra¤men
“ç›karacaks›n” dayatmas› yaﬂand›.
Al›p çöpü hücreye boﬂaltt›lar. Önceki aramada da benzer ﬂeyler di¤er
hücrelerde olmuﬂtu. Düﬂünebiliyor
musun, çöp ç›kar›lmad› diye al›p
hücreye dökülüyor... Madem arayacaks›n, gazeteleri nas›l al›p gidiyorsun, çöpü de al›rs›n olur biter. Ama
mesele çöp arama de¤il tabii.
... A. Koca, ‹nan Gök, Cemal
A¤›rman ve ben revire götürülme-

... Evet keyfilikler bitmedi, bitmiyor. Buraya iﬂkencelerle getirilmemize iliﬂkin herhangi bir soruﬂturma henüz aç›lmad›. Raporlar
mevcut. Onu da bekliyoruz.
Gazetelere yaz›lan kimi mektuplara da imhalar gelmeye baﬂlad›.
Yine sa¤a-sola epey yaz›yoruz.
Gazeteler, DKÖ’ler, barolar, TTB...
Art›k eline ulaﬂan vicdan›n›n neresine koyuyor yazd›klar›m›z› bilinmez.”

bizleri bölerek sonuç
almay› bekleyenlerin
çabalar› nafile!
(Mustafa Tosun’un mektubundan:)
“ﬁu an türkü gecesi yap›yor arkadaﬂlar. Ben s›ram› savd›m. Ali Asker’in eskilerinden “Hücrem”i söyledim. Getirildi¤imiz ilk günlerden
itibaren, hemen hemen her gün türkü
gecesi yap›yoruz. Da¤›n›¤›z. Birbirimizi tam olarak duyamasak da akﬂamlar› s›rayla hepimiz söylüyoruz.
Türkü geceleri de direniﬂimizin, birli¤imizin ifadesi.
Tekirda¤ 1 No’lu’dan da (yani
bizim sürgün edildi¤imiz mekandan)
mektuplar geldi bugün. Öylesine
coﬂkulular ki...
“Felaket yo¤unuz, tahmin edersiniz zaten. Mektup, faks vb. yaz, olmad› itiraz yaz, M‹HK’e yaz... Parma¤›m su toplad› yazmaktan. Tüm
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bunlar›n d›ﬂ›nda sizin zaman›n›zda ç›kan tüm yay›nlar›n
hepsi ç›k›yor. Ve hiçbiri ama
hiçbiri bir kez bile kesintiye
u¤ramad›.”

Mesele zaten e¤ilip bükülmemekte. Ve 120’lerimiz her daim
bizimle. ‹ﬂte bu öylesine bir güç ki,
kimsenin, dünyan›n en ‘modern’, en
geliﬂmiﬂ silahlar›n›n yenebilmesi
mümkün de¤il.”
Bir baﬂka genç arkadaﬂ da ﬂöyle
yazm›ﬂ: “Sizlerin 30 Temmuz’da gitti¤iniz günden beri akﬂamlar› türkü
programlar›m›z oluyor. C bloktaki
arkadaﬂlar sizlerin isimlerini topluca anons ediyorlar, duyuyorsunuzdur umar›m. Eee öyle kolay m› bizleri y›ld›rmak? ﬁimdi eskisinden daha
çok ses ç›k›yor buralarda. Ben akﬂamlar› kendi kendime ba¤›r›yorum,
sizlere iyi akﬂamlar çekiyorum...”
‹ﬂkenceli sürgünle, bizleri bölerek, “ezerek” sonuç almay› bekleyenlerin çabalar›n›n nafile oldu¤unu
gösteriyor bu sat›rlar.

Ortaça¤ ve
‘taﬂ devri’
‹talya, terkedilmiﬂ bebeklerin say›s›n›n her geçen gün artmas› üzerine Ortaça¤’da baﬂvurulan bir
yöntemi yeniden hayata geçiriyor.
‹talyan anneler, bebeklerini gönül
rahatl›¤›yla terkedebilecek. Kapitalist devlet, “Foundling wheel”
ad› verilen bir aleti, hastanelerin
önüne yerleﬂtirecek ve kimli¤inin
bilinmesini istemeyen anneler istemedikleri bebeklerini buraya
koyacaklar.
Daha önce benzer bir uygulama
da Almanya’da 2002’de baﬂlat›lm›ﬂ, hatta çöp konteyn›rlar›na
benzer bir “bebek atma kutusu”
yerleﬂtirilmiﬂti.
Bir toplumsal sistemin çeﬂitli sorunlara çözüm üretme ya da üretmemede gösterdi¤i yetenek ve sergiledi¤i zihniyet, o sistemin s›n›fsal karakteri ve insana bak›ﬂ›yla
ilgilidir. Bundan daha önemlisi,
“çözüm” içinde, sorunu ortaya
ç›karan nedenleri ortadan kald›rmay› bar›nd›rm›yorsa, orada
gerçekte bir “çözüm” yoktur. Sadece sorundan kurtulma, hal›n›n
alt›na süpürme vard›r.
Kapitalist efendilerin bu Ortaça¤
yöntemine baﬂvurmalar›, kapitalizmin kendi bünyesinden kaynakl› hastal›klar›n ortaya ç›kard›¤› bir durumdur.
Terkedilmiﬂ bebeklerin say›s›n›n
her geçen gün artmas›, “anlaﬂ›labilecek” sosyal bir sorun olarak
görülebilir mi?
Ahlaki dejenerasyon, çürüme ve
ekonomik kriz kendini bu tür örneklerde çok çarp›c› ﬂekilde ortaya koymaktad›r. Sadece ‹talya’da de¤il, baﬂka kapitalist ülkelerde de, kendini say›s›z biçimde ortaya koymaya devam edecektir. Hele bu süreçte daha da
artacakt›r. Çünkü, 1990’lara ka-

dar gerek sosyal, gerekse ekonomi politikalar›n› belirlerken, üzerinde hep sosyalizmin bask›s› ve
prestijini hisseden ve temkinli
davranmak zorunda kalan kapitalistler, bu yükten “ﬂimdilik” kurtulmuﬂtur. Kapitalistlerin dahi
“gençli¤imiz yokoluyor” diye feryat edece¤i dizginsiz bir çürümenin, giderek artan bir yoksullaﬂman›n yaﬂanmas› kaç›n›lmazd›r.
Bir zamanlar›n “solcusu”, Alman
Parlamenter Daniel C. Bendit, F
tipindeki tutsaklar› ziyaret etti¤inde, ﬁadi Özbolat ile emperyalizm gerçe¤i üzerine yapt›¤› tart›ﬂmada, devrimci düﬂünceleri,
sosyalizm idealini “taﬂ devri” diye nitelendirmiﬂti. ‹ﬂe bak›n ki,
Bendit’in “ça¤daﬂ” kapitalist düzeni, ‹talya’dan Amerika’ya her
gün Ortaça¤ görüntüleri veriyor.
Amerika’da s›n›f ayr›m›n›, ›rkç›l›¤›
ve kapitalizmin anavatan›n›n insanlar›n ihtiyaçlar›n› asla umursamad›¤›n› ve buna göre bir örgütlenmesinin olmad›¤›n› ortaya
ç›karan Katrina Tayfunu, ayna
tutmaya devam ediyor.
Hala kentleri basan sular›n bile
boﬂalt›lamad›¤›, yaral›lar›n hastanelere kald›r›lmad›¤› Amerika’da, yaral›lar bilerek öldürülüyor. Evet yanl›ﬂ okumad›n›z!

Bendit, F tipindeki tutsaklar›
ziyaret etti¤inde, ﬁadi Özbolat ile emperyalizm üzerine yapt›¤› tart›ﬂmada,
devrimci düﬂünceleri, sosyalizm idealini ‘taﬂ devri’
diye nitelendirmiﬂti. ‹ﬂe bak›n ki, Bendit’in ‘ça¤daﬂ’
kapitalist düzeni, ‹talya’dan ABD’ye her gün Ortaça¤ görüntüleri veriyor.
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‹ngiliz Mail on Sunday Gazetesi,
hastanelerin tahliye edilmesi s›ras›nda, doktorlar›n, a¤›r yaral›lar› ac› içinde ölüme terketmektense, onlara aﬂ›r› doz morfin yaparak öldürdüklerini bildirdi.
Gazeteye konuﬂan bir doktor,
“Tanr›’n›n kendisini affetmesini”
diledi¤ini belirtti. William
McQueen adl› yetkili de, ölümleri do¤rulayarak, “ölüme terkedildiler” diye konuﬂtu.
Ötanazinin Louisiana eyaletinde
suç olmas› bir yana, bu kadar
insan› ölümün s›n›rlar›na kadar
kurtarmayan kim?
Bu arada, New Orleans kentinin, sel sular›n›n içinde yeralan
zehirli kimyasal maddeler yüzünden, 10 y›l boyunca etkilenece¤i belirtiliyor. Elbette bu
gerçek, Bush yönetimi taraf›ndan halktan gizleniyor.
Bu arada, kenti dolduran sel sular›n›n içinde yeralan zehirli
kimyasal maddelerin, New Orleans’› en az 10 y›l boyunca
‘güvensiz bölge’ yapaca¤›
aç›kland›. ‹ngiliz Independent
Gazetesi’ne konuﬂan bir Amerikal› yetkili, Bush yönetiminin bu
gerçe¤i halktan gizledi¤ini belirtti.
ABD Çevre Koruma Ajans›’ndan
(EPA) Hugh Kaufman’›n, ‹ngiliz
Independent Gazetesi’ne yapt›¤› aç›klamada, zehirin “insan
sa¤l›¤›n› tehdit etti¤i” ve tahlil
sonuçlar›n›n kamuoyuna Bush’u
korumak için aç›klanmad›¤›n›
belirtiyor.
Peki bu sular› tahliye eden iﬂçiler, onlar etkilenmeyecek mi? Elbette etkilenecek. Ama onlar iﬂçi, zehirlenmelerinde sak›nca
yok. Üstelik ›rkç›l›¤›, zencileri
ölüme terketmesi ile alenileﬂen
Amerikan yönetimini rahatlatan
bir baﬂka durum, bu iﬂçilerin
göçmen iﬂçiler olmas›. Kapitalist Amerika için iﬂçinin de¤eri
yoktur, göçmen iﬂçinin ise sözü
bile edilmez.

Tüm Köy-Sen taraf›ndan
düzenlenen 'Kay›s›na Sahip
Ç›k' mitingine kat›lan Malatya Temel Haklar da, köylüye destek verdi.
“35 Milyon Köylüyü
Yok Sayamazs›n›z, IMF
Defol Bu Memleket Bizim,
Milletin Efendisi IMF’ye
Köle Olamaz, Sesimizi Duyun ki ﬁamar›m›za Gerek
Kalmas›n, Kay›s› Birlik
Tüccar›n De¤il Üreticinin
Birli¤i Olmal›d›r, Haﬂhaﬂ,
Tütün, Pancar S›rada Kay›s› m› Var, Kay›s›da Sömürüye Hay›r, Yeter Art›k Takatimiz Kalmad›, Köylü
IMF’ye Geçit Vermeyecek”
sloganlar›n›n yerald›¤› pankartlar
taﬂ›yan yaklaﬂ›k 750 kiﬂi, yere döktükleri kay›s›y› yakt›lar.
Üreticinin öfkeli sloganlar att›k-

lar› eylemde konuﬂan Akçada¤ Ziraat Odas› Meclis Üyesi Ali Seydi
Köro¤lu, Muhittin ﬁahin ve ‹kinciler Köyü Muhtar› Hasan Aktaﬂ,
IMF program›n› eleﬂtirdiler ve tekellerin iste¤i do¤rultusunda kay›s›n›n art›k “beﬂ para etmez” hale
geldi¤ini dile getirdiler. Mücadele
ça¤r›s› yap›lan konuﬂmalarda,
Muhtar Hasan Aktaﬂ, “tütünümüzü,
ﬂeker pancar›m›z›, haﬂhaﬂ›m›z› elimizden alanlar ﬂimdi kay›s›m›z›
elimizden almak istiyorlar. Bizim
üretimimiz yasaklanan ürünler
ABD’den al›n›yor. Kay›s› Birlik
eme¤imizi sömürüp kendileri zevk
ve sefahat içinde yaﬂ›yorlar" diye
konuﬂtu.

taﬂeron firmalarda çal›ﬂt›klar›n› ve 1 Temmuz tarihi
itibariyle de valilik vizesi
do¤rultusunda Bornova
Belediyesi'nde çal›ﬂmaya
baﬂlad›klar›n› söyledi. ‹ﬂten at›lan
iﬂçilere vali taraf›ndan verilen vizelerin sona erme tarihinin 1 Ekim oldu¤unu belirten Pasin, iﬂçilerin sendikaya üye olduklar› için iﬂten at›ld›¤›n› söyledi. Belediye Baﬂkan›
S›rr› Aydo¤an ile görüﬂmelerine
ra¤men karar›n geri al›nmad›¤›n›
ifade eden Pasin, sendikal hakk›n
kullan›lmas›na karﬂ› gerçekleﬂen bu
duruma karﬂ› direniﬂin kazanana
kadar sürece¤ini söyledi.
Temizlik iﬂlerinin taﬂerona verilmesine izin vermeyeceklerini söyleyen iﬂçilere aileleri de destek verirken, “Belediye ‹ﬂçisi Köle De¤il,
En Büyük Güç Örgütlü Güçtür” yaz›l› önlüklerle oturma eylemi yapan
emekçilere çeﬂitli demokratik kitle
örgütleri de destek veriyorlar.
Bunlardan biri de Ege Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’ydi.
14 Eylül günü iﬂçileri ziyaret eden
Temel Haklar üyeleri, eylemlerini
sürdürdükçe iﬂçilerin yan›nda olacaklar›n› söylediler.

yurtd›ﬂ›ndan

‘35 Milyon Köylüyü
Yok Sayamazs›n›z’
Kay›s› üreticileri 10 Eylül günü
Malatya’n›n Akçada¤ ‹lçesi’nde
miting düzenleyerek, taban fiyatlar›n› protesto etti. Ziraat Odas› ve

Bornova Belediyesi’nde
iﬂçi k›y›m› ve direniﬂ
Özelleﬂtirmenin yan›s›ra, taﬂeronlaﬂt›rma uygulamas›, iﬂçi s›n›f›na yönelik sald›r›lardan bir di¤eri
olarak ön plana ç›k›yor. Özellikle
belediyelerde yo¤unlaﬂan taﬂeronlaﬂt›rma uygulamas›, iﬂten at›lmalar› da beraberinde getiriyor. Bunun
son örne¤i ‹zmir’de yaﬂand›.
Bornova Belediyesi, sözleﬂmeli
olarak çal›ﬂan 251 temizlik iﬂçisinin
iﬂ akdini feshederek iﬂi taﬂeron bir
firmaya verdi. Belediye yönetimi
iﬂçilere, taﬂeron firmaya geçmeleri
için bask› yaparken, bu ﬂekilde iﬂçileri son dönem üye olduklar› sendikadan da ayr›lmalar›na zorluyordu.
Taﬂeron firmaya geçmenin sendikas›zlaﬂt›rma oldu¤unu bilen iﬂçiler,
bu bask›ya boyun e¤mediler. Bunun
üzerine belediye, iﬂçileri kap› önüne
koyarken, 12 Eylül günü iﬂten ç›kart›lan 251 iﬂçi belediye önünde
direniﬂe baﬂlad›.
Direniﬂe iliﬂkin bilgi veren Genel-‹ﬂ 6 No'lu ﬁb. Bﬂk. Atilla Pasin,
iﬂten ç›kart›lan iﬂçilerin daha önce
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Muhittin ﬁahin’in ise ba¤›ml›
ekonominin kay›s› fiyatlar›na yans›mas›ndan örnekler verdi¤i eylemde “IMF Defol Bu Memleket Bizim” sloganlar› öfkeyle at›ld›.

Dortmund Kültür
Merkezi Aç›l›ﬂ ﬁenli¤i
Dortmund Kültür Merkezi 11 Eylül günü ﬂenlikle aç›l›ﬂ›n› yapt›. 250 kiﬂinin kat›ld›¤› ﬂenlikte kültür merkezi çal›ﬂanlar› döneme iliﬂkin çal›ﬂma programlar›n› aç›klad›lar. Kültür merkezi ad›na yap›lan konuﬂmada, kültürümüze, kimli¤imize sahip ç›kma vurgusu yap›l›rken, kültür merkezi çat›s› alt›nda faaliyet yürüten genç müzisyenler ile tiyatro grubu, yerel sanatç›lar
yerald›.

‘Türkü ve ﬁiir Akﬂam›’
11 Eylül günü bir baﬂka kültür etkinli¤i de Duisburg Anadolu E¤itim Kültür Merkezi’nde gerçekleﬂtirilen Türkü ve ﬁiir Akﬂam› oldu. Her iki ayda bir düzenlenece¤i
belirtilen etkinlikte, dernek baﬂkan›n›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan, davul-zurna,
kemençe, yerel sanatç›lar ve Grup Umuda
Yürüyüﬂ Ekibi’nin sergiledi¤i skeç, türkü ve
ﬂiirlere yerverildi.

lusu olarak yarg›lanmak istenen kiﬂileri
kastederek; “bu kiﬂilerden ﬂikayetçi de¤iliz. As›l sorumlu
bu 11 kiﬂi de¤ildir.
As›l sorumlular yarg›lans›n” dedi. Ve
provokasyon davas›nda yarg›lanan 11
kiﬂiden ﬂikayetçi olmad›¤›n› belirtti.
Av. Behiç Aﬂç›’n›n provokasyon kasetlerinin birer örne¤inin verilmesi
ve kasetlerin izlenmesi için gün talep etti¤i mahkemeye ‹stanbul’dan
da 26 TAYAD’l› Aile kat›ld›.
Mahkemenin ard›ndan TAYAD’l›

Trabzon Provokasyon Davas›
Trabzon’da yaﬂanan linç giriﬂiminin duruﬂmas›na 15 Eylül günü
Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Linç giriﬂimine maruz kalan TAYAD’l›lardan Zeynep Erdu¤rul
mahkemede, linç giriﬂiminin sorum-

Dersim'de taksi ﬂoförlü¤ü yapan Hasan
Akda¤, 14 Eylül günü
polis taraf›ndan kurﬂunlanarak katledildi.
Atatürk Mahallesi'nde bulunan özel harekat timlerine ait lojmanlar›n
önünde yaﬂanan katliam, Akda¤'›n taksisine binen biri
polis, üç kiﬂi taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Reﬂit Leba
isimli polis taraf›ndan kafas›na ve vücudunun çeﬂitli
yerlerine kurﬂun s›k›lan Hasan Akda¤ yaral› olarak Elaz›¤'a kald›r›ld›¤› hastanede hayat›n› kaybetti. Dersim'deki minibüs ve taksi ﬂoförleri araçlar›na takt›klar›
siyah kurdelalarla konvoy oluﬂturarak Elaz›¤'dan gelen
cenazeyi karﬂ›larken ayn› saatlerde merkezde de bas›n
aç›klamas› yap›ld›. Yeralt› Çarﬂ›s› üzerinde 4000 kiﬂinin
kat›l›m›yla yap›lan aç›klamada kitle öfkesini hayk›rd›.
"Katiller Halka Hesap Verecek, Dersim Faﬂizme Mezar
Olacak, Analar›n Öfkesi Katilleri Bo¤acak" sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde kitlenin çevredeki polisleri taﬂlamas› sonucu, polisler karakola s›¤›nmak zorunda kald›.
Yine çevrede bulunan uzman çavuﬂlar halk taraf›ndan
dövüldü. Halk aç›klaman›n ard›ndan katliam› gerçekleﬂtiren polis Reﬂit Leba'n›n çal›ﬂt›¤› Merkez Karakolu'na
yürüdü. Yürüyüﬂ s›ras›nda kamera çekimi yapan sivil
polis ve karakol binas› taﬂland›. Daha sonra otobüslere
binen kitle, cenazeyi karﬂ›lamak üzere Pertek'e gitti.
Merkeze ba¤l› Çiçekli Mezras›'nda yaklaﬂ›k 1000
araçl›k konvoyla karﬂ›lanan Akda¤'›n cenazesi Dersim
Cemevi'ne getirildi. Cenazeye kat›lmak isteyen binlerce
Dersim'li cemevine do¤ru yürüyüﬂe geçti. Polis, Tunceli Köprüsü'nden geçerek cemevine gitmek isteyen kitleyi barikat kurarak engellemek istedi. Bunun üzerine polis noktalar› ve polis araçlar› halk taraf›ndan taﬂlanarak
tahrip edildi. Halk›n tepkisi sonucu polisler z›rhl› araç-

Aileler ‘Provokasyonlar›n Linç Sald›r›lar›n›n Sorumlusu Devlettir’ yaz›l› pankartlar›n› açarak bas›n aç›klamas› yapt›lar. Yap›lan aç›klamada
son günlerde yaﬂanan provokasyonlar›n Trabzon’da uygulanan politikadan ayr› olmad›¤› belirtilirken; “6-7
Eylüller’den bugüne provokasyonlar›n yaratt›¤› çeliﬂkilerden faydalanarak yönetmek bir devlet politikas›d›r” denildi ve as›l sorumlular›n yarg›lanmas› gerekti¤i söylendi.
40 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klama s›ras›nda birkaç faﬂistin sözlü sald›r›s›
TAYAD’l›lar›n cevaplar› sonucu
püskürtüldü. Aç›klama sloganlarla
sona erdi.

Dersim’de Taksi ﬁoförü
Polis Taraf›ndan Katledildi

lara binerek polis
noktalar›n› terketmek zorunda kald›lar. Cemevinde yap›lan aç›klamayla katliam k›nanarak katil-

lerden hesap sorulmas› istendi.
DKÖ'lerin öncülü¤ünde yap›lan bu protestolar›n ard›ndan Emniyet Müdürü Osman Öztürk, Hasan Akda¤'›n çal›ﬂt›¤› dura¤a gelerek "olay›n büyütülmemesi,
provokasyonlara gelinmemesi” yönünde aç›klama yapt›.
Alevi geleneklerine göre yap›lan töreninin ard›ndan
Akda¤'›n cenazesi Güleç Köyü'nde topra¤a verildi. Cenazeye Dersim Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i
ve çeﬂitli DKÖ'ler ile Dersim Belediye Baﬂkan› Songül
Erol Abdil de kat›ld›.
Hasan Akda¤'›n öldürülmesinin ard›ndan gözalt›na
al›nan polis Reﬂit Leba, Eyüp K›z›l ve Selemez Tuncay
mahkemeye ç›kar›ld›lar. K›z›l ve Selemez olayla ilgileri olmad›¤› gerekçesiyle serbest b›rak›l›rken Reﬂit Leba
tutuklanarak Tunceli Hapishanesi'ne götürüldü.

Dersim
42

18 Eylül 2005 / 18

‹ncirlik Yürüyüﬂü Notlar›
Anti-emperyalist mücadele bayra¤›n›
devrimciler dalgaland›r›yor
26 A¤ustos'ta baﬂlayan , 22 ilin
aktif olarak kat›ld›¤› ve 28 A¤ustos'ta ‹ncirlik Üssü önünde sonuçlanan ‹ncirlik Üssü kapat›ls›n talepli
yürüyüﬂ Türkiye devrimci hareketinin emperyalizme karﬂ› ortaklaﬂa
yapt›¤› en kapsaml› eylemlerden biri olmuﬂtur. Bu yürüyüﬂ, ayn› zamanda Irak'ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu'nun anti-emperyalist ve iﬂgal karﬂ›t› mücadelenin motor gücü
oldu¤unu bir kez daha göstermiﬂtir.
‹ncirlik Üssü yürüyüﬂü HÖC'ün
önerisiyle gündeme gelmiﬂ, Koordinasyon bileﬂenlerinin katk›lar› ve
önerileriyle ete kemi¤e bürünmüﬂtür. Eylemi organize eden komitede
HÖC, HKM ve ESP yeralm›ﬂ, yine
eyleme kat›lacak illerde yerel komiteler kurulmuﬂtur. Eylemin biçimi
ve baﬂar›l› bir ﬂekilde sonuçland›r›lmas›na yönelik tüm kararlar ortak
al›nm›ﬂ, bu kararlar›n uygulay›c›s›
ise eylem komitesi olmuﬂtur.
5-6-7 A¤ustos tarihlerinde eylem
komitesi yürüyüﬂün yap›laca¤› güzergahtaki illeri tek tek gezmiﬂ, bu
illerdeki bileﬂenleriyle toplant›lar
düzenlemiﬂtir.
Onlarca kentte ayn› günlerde,
“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” slogan›
ayr› ruh ve coﬂkuyla hayk›r›lm›ﬂ,
binlerce bildiri da¤›t›lm›ﬂ, Karadeniz Bölgesi’nde oldu¤u
gibi kimi yerlerde ‘özgül’ olarak imza kampanyalar› ile kampanya
halka ulaﬂm›ﬂt›r.
Koordinasyon bu eylemi örgütlerken, onlarca
kurumun oldu¤u kendi
bileﬂenleri ile s›n›rl› kalmam›ﬂ; emperyalizme ve
iﬂbirlikçili¤e karﬂ› mücadelenin bütün sol güçlerin gündemi olmas› gerekti¤i gerçe¤inden hare-

ketle, çeﬂitli siyasi gruplar,
DKÖ’ler, sendikalar kampanyaya
kat›lmaya ça¤r›lm›ﬂt›r. Birçok sendika, DKÖ bu ça¤r›ya olumlu cevaplar vererek, çeﬂitli düzeylerde
çal›ﬂmalara kat›ld›¤› gibi, son y›llar›n eylem anlay›ﬂ›n›n bir yans›mas›
olarak salt “imzac›” kalanlar da olmuﬂtur. Buna ra¤men, sa¤lanan birlik, devrimci hareketin baﬂar› hanesine yaz›lm›ﬂt›r.
Türkiye Devrimci Hareketi içinde, anti-emperyalist mücadele gelene¤i ile tan›nan bir çizginin sürdürücüsü olan Haklar ve Özgürlükler Cephesi için yürüyüﬂ, bu gelene¤in yeni bir halkas›yd›. HÖC
böyle bakt› ve gerek ‹stanbul gerekse Anadolu kentlerinde kampanyan›n baﬂar›l› bir ﬂekilde gerçekleﬂmesi için emek harcad›.
Yürüyüﬂ ayn› zamanda birlik
kültürünün geliﬂtirilmesinde de
önemli bir ad›md›. ‹ﬂgalden bu yana
uzun bir prati¤e sahip olan ve solun
tarihindeki en uzun birliklerden biri, kapsay›c›l›¤› yan›yla ilk olan Koordinasyon’un daha da güçlenmesi
için de önemliydi. Üstelik, Koordinasyon’un önceki pratiklerinden
farkl› olarak kararlar merkezi al›nm›ﬂ ve bölgelerde, kentlerde bu
merkezi kararlar do¤rultusunda fa-
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aliyetler örgütlenerek, bu konuda da
bir ad›m at›lm›ﬂt›.
Bunun sorumlulu¤unu duyan
HÖC, küçük hesaplar, kayg›lar karﬂ›s›nda birlik kültürünün geliﬂtirilmesi do¤rultusunda al›nan kararlar›n›n savunucusu, uygulanmas› için
çaba harcayan› oldu.

Güçlü birlikler için
zaaflar aﬂ›lmal›,
f›rsatç›l›k terkedilmelidir
Yürüyüﬂ anti-emperyalist mücadele ve solun birli¤i aç›s›ndan devrimci harekete olumlu katk›lar yapm›ﬂt›r. Peki eleﬂtirilmesi, bu birli¤in
daha da güçlenmesi ve etkili eylemlere imza atmas› için de¤inilmesi
gereken hiç mi bir ﬂey yaﬂanmam›ﬂt›r. Bu kadar geniﬂ kat›l›ml› bir eylem olmas›, en az›ndan bugün solun
durumu ve bilinen hastal›klar› gözönüne al›nd›¤›nda, yaﬂanmamas›
fazla iyimserlik olurdu. Bunlardan
baz›lar›n› ele almadan belirtelim ki,
verece¤imiz örneklere karﬂ›n, son
süreçteki “en sorunsuz” birlik ve
eylem oldu¤unun alt›n› çizmeliyiz.
Koordinasyon bileﬂenlerinden
olmayan ancak imza atmasalar da
bas›n aç›klamalar›na ve karﬂ›lamalara kat›lacaklar›n›, Galatasaray Lisesi önündeki eyleme ise 40-50 kiﬂi
kat›lacaklar›n› belirten TKP, 40-50
kiﬂiyi b›rakt›k temsili olarak da görülememiﬂtir. Ayn› ciddiyetsizlik,
“gözlemci” statüsü ile imza atan ‹stanbul ‹HD taraf›ndan da sergilenmiﬂtir. Adana’da ise EMEP ad›na
toplant›ya kat›lan il sekreteri, “yürüyüﬂü anlams›z bulduklar›n›”
belirterek
toplant›y› sabote etmeye
çal›ﬂm›ﬂ, yürüyüﬂü tart›ﬂt›rmak istemiﬂtir.
HÖC, yürüyüﬂ önerisini merkezi olarak getirdi¤i gibi, bulundu¤u
bütün kentlerde de buna
uygun olarak eylemin
örgütlenmesinde, gerek
kitlesel, gerekse iﬂ yapma anlam›nda aktif olarak yeralm›ﬂt›r.

Kampanyaya kat›lan kimi sol
gruplar›n bu noktada ciddiyetsiz tav›rlar›, giderilmesi gereken bir
olumsuzluk olarak dikkati çekmiﬂtir. Birçok yerdeki siyasi yap›lar, yürüyüﬂten HÖC’ün bilgilendirmesi
ile bilgi sahibi olduklar› gibi, eylemin örgütlenmesinde de kararlara
denk düﬂmeyen tav›rlar ortaya ç›km›ﬂt›r.
Örne¤in, özellikle Karadeniz'de
sol, merkezi karar olmas›na ra¤men
çal›ﬂmalara kat›lmam›ﬂ, merkezdeki
temsilcilerine bu durum iletildi¤i
halde sonuç de¤iﬂmemiﬂtir. HÖC,
Karadeniz'de çal›ﬂmalar› tek baﬂ›na
yürütmesine ra¤men, (Trabzon’daki
imza kampanyas› HÖC ve Kald›raç
taraf›ndan hayata geçirildi.) hiçbir
bas›n aç›klamas›nda veya bildiri da¤›t›m›nda kendi imzas›n› kullanmam›ﬂ, faaliyetlerini "Irak'ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu" ad›na yürütmüﬂtür, ki birlik anlay›ﬂ›n›n gerektirdi¤i de budur.
Ama bu anlay›ﬂ›n tersi çocukluk
hastal›klar›, basit reklamc›l›k kayg›lar› görülmüﬂtür. Örne¤in, ESP;
kendi imzas›n› “ne yap›p edip gösterme” gibi f›rsatç›l›¤›n› sergilemiﬂtir. Örne¤in, Malatya’da bu tutum,
“Bizim merkezi karar›m›z var. Ken-

dimizi ifade etmeyece¤imiz eylemin örgütleyicisi olmay›z” diye teorize edilmiﬂtir. Gebze'de, Mersin
ve Adana’da önlük giyen arkadaﬂlar›na ESP flamas› taﬂ›tma, kararlar
hat›rlat›ld›¤›nda ise “sorun önlükse
önlü¤ü ç›kart›r›z” diyerek eylemin
ilke ve kararlar›na ayk›r› ikinci bir
tutum tak›nma, ‹zmit'te Tekstil-Sen
imzal› döviz açma, Adana'daki gözalt›larla ilgili bas›n aç›klamas›n›
(bildi¤i halde) Koordinasyon eylemine denk getirip, Koordinasyon’un
haz›r kitlesinden “yararlanma”,
Bursa'da yürüyüﬂün tam ortas›nda
“ESP" imzal› dövizler açma ve uyar›lara karﬂ› yine “merkezi karar›m›zd›r" cevab› verilmesi gibi örnekler
sergilenmiﬂtir. Yine, Adana'da ‹ﬂçi
Mücadelesi’nin kararlara ayk›r› olarak imzal› ﬂapka giymesi, Kald›raç’›n yürüyüﬂ Adana'ya ulaﬂt›¤›nda
‹nönü Park›’nda bas›n aç›klamas›
yap›laca¤› s›rada kuﬂlama yapmas›,
yürüyüﬂçülere imzal› flama taﬂ›tmas› da, f›rsatç›l›¤›n ve reklamc›l›¤›n
baﬂka örnekleri olarak yaﬂanm›ﬂt›r.
Elbette, al›nan kararlar›n yoksay›ld›¤› tüm bu örnekler, eylemin gücünü, birli¤ini etkileyecek nitelikte
de¤ildir ve olmam›ﬂt›r. Ancak, bir
anlay›ﬂ›n, aﬂ›lmas› gereken bir kül-

türün ifadesi olmas› yan›yla, üzerinden atlanmamas› gereken olumsuzluklard›r.

Koordinasyon’u
güçlendirelim
Sol, tarihinde ilk kez ülke genelinde, merkezi olarak ortak bir eylem örgütlemiﬂ ve hayata geçirmiﬂtir. Bu ayn› zamanda ülkemizdeki
anti-emperyalist mücadelenin kimlerin omuzlar› üzerinde yükseldi¤inin de göstergesi olmuﬂtur. 22 ilin
sokaklar› "Katil ABD Ülkemizden
Defol" sloganlar›yla inlemiﬂ, katliam üssü ‹ncirlik önünde provokasyon giriﬂimlerine ra¤men emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› halk›n
öfkesi hayk›r›lm›ﬂt›r. Irak'ta ‹ﬂgale
Hay›r Koordinasyonu anti-emperyalist ve iﬂgal karﬂ›t› mücadelede
haketti¤i yeri alm›ﬂt›r.
Türkiye solu, çok daha geniﬂ kitleleri harekete geçirecek, anti-emperyalizm bayra¤›n› çok daha yükseklerde dalgaland›racak güç ve birikime sahiptir. Daha fazla emek,
örgütleme, sahiplenme ve zaaflar›n
aﬂ›lmas›, bu gücün ortaya ç›kar›lmas›n› sa¤layacakt›r.

bu yana geçen zaman gözönüne al›nd›¤›nda, Amerikan
emperyalizminin yeniden iﬂgal operasyonu olarak da
nitelendirilebilir. 2002 Nisan›’ndan bu yana Irak’a hakim olamayan iﬂgalciler, gerçekleﬂtirdikleri her katliamda direniﬂi büyütmektedirler. Bir y›l önce Felluce direniﬂin kalesiyken, Felluce’ye her türlü ölümcül silah›n
kullan›ld›¤› katliama ra¤men hala direniﬂ kenti ve üstelik ﬂimdi baﬂka Felluceler’den sözediliyor ve iﬂgalciler
baﬂka Felluceler’i yak›p y›kmak zorunda kal›yorlar.
Telafer katliam›n›n sonucu da böyle olacakt›r. “Suriye’den s›zan teröristlerin üssü” masal›, bu gerçe¤i de¤iﬂtirmeyecektir.
Bu arada “Türkmenler’in hamisi” rolüne soyunan
Türkiye, Türkmenler’in yaﬂad›¤› kentin yak›p y›k›lmas› karﬂ›s›nda ne yap›yor? ‹ﬂgalcinin izniyle K›z›lay çad›r gönderiyor. Katletmeye devam edin, Türkmen ya da
baﬂka milliyetten fark etmez yeter ki direniﬂe darbe vurun, biz de sa¤ kalanlara çad›r, yiyecek ile “hamilik”
oyunumuzu sürdürelim. Oligarﬂinin yapt›¤› iﬂte budur.
Baﬂ›na çuval geçiren efendisi karﬂ›s›nda baﬂka ne yapabilirdi ki!

Telafer’de Katliam
Irak’›n 250 bin nüfusa sahip kenti Telafer’de, 5 Eylül günü baﬂlayan operasyon tam bir katliama dönüﬂtü,
yüzlerce insan katledildi. 6 bini iﬂbirlikçi Irak ordusu
mensubu, 10 bin iﬂgalcinin kat›ld›¤› operasyonda, halk
kenti terkederek çad›rlarda yaﬂam›n› sürdürmeye çal›ﬂt›.
Felluce’nin ard›ndan gerçekleﬂtirilen en büyük operasyon olarak nitelendirilen Telafer’de sadece 2 günde
141 kiﬂi yaﬂam›n› yitirirken, 197 kiﬂi yaraland›, yüzlerce kiﬂi “direniﬂçi” diye tutukland›.
‹ﬂbirlikçi Irak Savunma Bakan› Sadun Duleymi, 4
kentte daha direniﬂçilere karﬂ› operasyon düzenlemeye
haz›r olduklar›n› aç›klarken, katledilenlerin ço¤unun
silahl› olmad›klar› da çeﬂitli kaynaklarca belirtilmekte.
Türkmen, ﬁii, Arap, Kürt; halklar›n birlikte yaﬂad›¤› Telafer’e hakim olma politikas›ndan da ba¤›ms›z
olarak düﬂünülemeyecek olan bu operasyon, iﬂgalden
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Büyük Direniﬂ’in alt›nda ezilen
küçük hesaplar›n roman›
Sel Yay›nc›l›k, “19 Aral›k” adl›
bir roman yay›nlad› bir süre önce.
2000 y›l›n›n 19-22 Aral›k günlerinde
Ümraniye Hapishanesi’nde yaﬂanan
direniﬂi anlatma iddias›ndaki kitab›n
yazar›, T‹KB’li bir tutuklu olan Nuri
Akal›n.
Ülkemiz devrim tarihine kanla
yaz›lan 19-22 Aral›k direniﬂi, elbette
sanat›n tüm dallar›na konu olmal›,
ﬂairinden yazar›na, ressam›ndan bestecisine kadar tüm sanatç›lar eserleriyle bu tarihi belgelemelidirler. Fakat, tarihi belgelemek ad›na, tarih
çarp›t›c›l›¤› yap›l›r, can bedeli yarat›lan büyük direniﬂler küçük hesaplara kurban edilirse, orada sanat ad›na tarihi bir misyon de¤il, tarihe sayg›s›zl›k ve haddini bilmezlik vard›r.
Sel Yay›nc›l›k’›n 19 Aral›k kitab› da
bu kategoriye giren bir “eser”dir.

T‹KB’li tutuklu, bu
kitab› niye yazm›ﬂ?
Bir kitap düﬂünün; bu kitapta anlat›lan dört günlük direniﬂin merkezinde Cepheli özgür tutsaklar var. Ve
bu kitab›, özgür tutsaklar›n Ümraniye Hapishanesi'nde yaratt›klar› direniﬂe karﬂ› olanlar kaleme al›yor. Sadece bu bile, neden karﬂ› olduklar›
bir direniﬂin “roman›n›” yazd›klar›
konusunda sorulara davet ediyor.
Kitab›n üçte ikisine yak›n› Cepheli ﬂehitlerimize ait (yalan-yanl›ﬂ)
bilgilerle ve oda¤›nda Cepheliler’in
yerald›¤› direniﬂ aﬂamalar›yla dolu.
Ve fakat araya reformizmden, küçük-burjuva ayd›nlardan al›nm›ﬂ düﬂüncelerini serpiﬂtirirken, direniﬂimizi ve ﬂehitlerimizi kendilerinin
yaratt›klar› bir destan gibi yans›tmaktan da geri durmuyorlar.
Nuri Akal›n imzas›yla yay›nlanan bu kitap, adeta cahil cesaretiyle
kaleme al›nm›ﬂt›r. Zira, kitapta direniﬂe dair anlat›lmaya çal›ﬂ›lan olaylar› yaﬂayan biziz. Kitab› okudu¤umuzda birçok bölümünde “ya o s›-

rada biz Ümraniye’de de¤ildik, ya
da yazar” diye düﬂündük.
Biz oradayd›k; beﬂ yoldaﬂ›m›z›
orada ﬂehit verdik. T‹KB’li Nuri
Akal›n da oradaym›ﬂ; fakat o, direniﬂe kerhen kat›lan bir siyasetin insan›
olarak, anlatt›klar›n›n büyük bölümünü zaten yaﬂamayan bir konumda.
Do¤rudan direniﬂin içinde olmayan, d›ﬂar›dan biri de direniﬂe dair
yazabilir elbette. Romanlaﬂt›rabilir,
ﬂiirleﬂtirebilir. Aslolan, anlatmaya
soyundu¤u gerçe¤e ba¤l› kalmas›d›r.
B›rakal›m devrimci sorumlulu¤u,
entellektüel ahlak da bunu gerektirir. Nuri Akal›n’da ne yaz›k ki ikisi
de yok.
Denilebilir ki ad› üstünde bu bir
“roman”d›r, her roman gibi “kurmaca” özelli¤i taﬂ›r. Siz yeri, zaman›,
mekan›, kahramanlar› belli bir direniﬂi romanlaﬂt›rmaya giriﬂmiﬂseniz, orada yazar›n, yazd›¤› tarihi gerçe¤i tahrif etme hakk› yoktur. Yok,
biz illa kafam›zdakileri yazaca¤›z
diyorsan›z, o yerden, zamandan, mekandan, kahramanlardan ba¤›ms›z
bir roman yazar, “özgürce” kurgulayabilirsiniz.
Yaﬂananlar, konular, konuﬂmalar,
ﬂehitlerimizin kahramanl›klar›n›n
geçti¤i yerler, olaylar›n yerleri ve
zamanlar›, ﬂehitlerin nerede, nas›l
vuruldu¤u bile alt üst ediliyor. Tarih
bilinci bir yana, tarih bilgisi de yoktur. Ve yazar, o direniﬂin yarat›c›lar›na ulaﬂ›p, bilmediklerini ö¤renme,
bildiklerinin sa¤lamas›n› yapma gibi, herhangi bir yazar›n göstermesi
gereken asgari sorumlulu¤u da göstermemiﬂtir.
Demek ki yazar›n tarihi belgelemek, tarihi bir direniﬂ destan›n› bir
sanat ürünüyle halka taﬂ›mak gibi
kayg›lar› yoktur. Hal böyle olunca,
T‹KB’li tutuklunun bu kitab› neden
yazd›¤› baﬂka bir anlam kazan›yor.
Bilinir ki bir direniﬂi yaratmak
bedel ister ama tahrif etmek için bir
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tek kalem
yeterlidir.
5. y›l›nda
süren direniﬂ sürecinin bütününde büyük bedeller ödemeyi göze alamayan bir anlay›ﬂ, bir
tek kalemle direniﬂi mahkum edip
kendi gerçe¤ini örtbas etmeye çal›ﬂ›yor. Nuri Akal›n imzas›yla yay›nlanan “19 Aral›k” roman›n›n özü ve
özeti budur.
Bu nedenle, örnek olmas› bak›m›ndan aktaraca¤›m›z birkaç al›nt›
d›ﬂ›nda, “roman”daki yanl›ﬂl›klar›
düzeltmekle u¤raﬂacak de¤iliz. Kitap, baﬂ›ndan sonuna, romana konu
olan destan› da yaratan devrimci direniﬂ çizgisini mahkum edip, kendilerinin ne kadar hakl› olduklar›n›
aç›klamaya çal›ﬂ›yor. Roman›n “ana
fikri”ni oluﬂturan konuﬂmalar hep
buna yöneliktir. Gerisi “dolgu”dan
ibarettir.
19-22 Aral›k 2000 günlerinde
Ümraniye Hapishanesi'nde dostun
da düﬂman›n da kabul etti¤i gibi büyük bir direniﬂ yarat›ld›. Tarihi günlerin direniﬂ destan›n› yaratanlar en
baﬂta Cepheli Özgür Tutsaklar ve
onlar›n temsil etti¤i direniﬂ ve feda
çizgisidir.
Ölüm orucuna karﬂ› ç›kan, 19
Aral›k direniﬂine, feda eylemlerine
karﬂ› ç›kan, direniﬂe kerhen kat›lan,
daha sonra yine kerhen ölüm orucuna sürüklenen ama sonra onu da b›rakan T‹KB anlay›ﬂ›, direniﬂi anlatmay› de¤il, ancak çarp›tmay›
amaçlayabilirdi. Çünkü, kendi reformist çizgileri, ancak direniﬂin çarp›t›lmas›yla (belki) mazur gösterilebilirdi.

‘Ka¤›t üstünde önderlik’
iﬂte buna derler
Roman›n esas kahramanlar›, Halil ve Yusuf ad›ndaki iki tutsakt›r.
Arif olan anlayacakt›r ki, bu iki tut-

sak T‹KB’lidir.
Romana bakarsan›z, Halil ve Yusuf, direniﬂe önderlik etmektedirler.
Elbette sadece romanda böyle bu.
Gerçek daha baﬂkad›r. Dört günün
kahramanl›¤› içerisinde T‹KB tutsaklar›n›n (eylem komitesi içerisinde) hapishanenin herhangi bir yerinde bir sorumluluklar› da yoktur. Sorumluluklar› kendi ko¤uﬂlar›yla s›n›rl›d›r. Direniﬂin geneli üzerinde de
ne yönlendirici, ne etkileyici bir konumda olmam›ﬂlard›r. Direniﬂe kerhen kat›lanlar›n böyle bir rolünün olmas› da zaten düﬂünülemez.
K›sacas›, garip bir ruh halidir; romanda bir yandan direniﬂi mahkum
ediyor ama “direniﬂe önderlik” kurgusu yapmaktan da vazgeçemiyorlar.
Ayn› ruh hali, kitapta bol bol geçen “barikatlar” meselesinde de
gösteriyor kendini.
Bu ruh hali onlara bir yerde, "bizim solcular radikalliklerini konuﬂturacaklar yine..."(Syf. 46) dedirtirken, baﬂka bir yerde de "...barikat›
savunmal›y›z... Paris barikat›...
proletaryan›n ruhu..."(syf. 214)
sözlerini söyletir. Ne yardan geçerler, ne serden. Bir yerde sa¤c›l›klar›n› ortaya koyar, öteki yerde en keskin komünist kesilirler.
Her ﬂeyi karikatürize ettikleri
için Paris barikatlar›n› da karikatürize etmiﬂlerdir. Ümraniye barikatlar›yla ilgili anlatt›klar› abart›l› gerçek
d›ﬂ› örneklerdir.
Özgür tutsaklar, direniﬂin stratejisini ölüm orucu ve fedayla ortaya
koydu. Oligarﬂi de buna sald›rd›. Fakat gelin görün ki, kitab›n 42. sayfas›nda ﬂöyle demekte yazar:
"Direniﬂin stratejisi bunun üzerine kuruluydu. Barikatlar son ana
kadar savunulacak, geri çekilme
aﬂamal› olarak gerçekleﬂecekti".
Sald›r›ya karﬂ› barikatlarla karﬂ›l›k verme “stratejisi”nden bahsediyorlar. Oysa gerçek, o barikatlara direniﬂimiz içinde çok zoraki ihtiyaç
duyulursa baﬂvurulaca¤›yd›. Ümraniye Eylem Komitesi’nin barikat
kurma diye bir karar›n›n olmad›¤›n› da bilmezler. Aksine bir sald›r›-

y› duyarsak barikat kurmadan tüm
hapishane denetim alt›na al›nacakt›.
Kitab›n birçok yerinde eksik, yanl›ﬂ
ve tamamen farazi barikatlar kurmuﬂlard›r. Mesela, kad›nlar ko¤uﬂunda veya alt kat yemekhanesinde
ne bir barikat, ne de herhangi bir demir y›¤›na¤› yoktur. Aksine özgür
tutsaklar›n bilinçleri, yürekleriyle
kol kola girdi¤i aç›k bir çat›ﬂma alan› sözkonusudur. Kald› ki kendi kurduklar› barikatlar› da nas›l bir ruh
hali içinde kurduklar›n›, nas›l yoldaﬂlar›n›n bir k›sm›n› maltada kendi
kaderine b›rakt›klar›n› da biliyoruz.
Konferans salonu ve bayanlar
ko¤uﬂuna ait anlat›mlar› da hayal
mahsulü ve kulaktan dolma bilgilerdir. Eee, direniﬂin asli unsurlar›yla
konuﬂma, geliﬂmeleri sorma gibi bir
araﬂt›rma zahmetine de girmedikleri
için bunlar do¤al sonuçlard›r. Büyük
bir direniﬂi, küçük hesaplar›na kurban etmeye kalk›ﬂan herkesin baﬂ›na
gelecek olan budur.

Me¤er onlar, her ﬂeyi
bilir, her ﬂeyi görürlermiﬂ!
Roman›n kahraman› Halil soruyor; “... Kendini yakma eyleminin
nas›l bir etkisi olur merak ediyorum
do¤rusu, ne düﬂünüyorsun?"
Roman›n di¤er kahraman› ve
T‹KB’nin sorumlular›ndan oldu¤u
anlaﬂ›lan Yusuf da cevapl›yor:
"...Tam olarak kestirmek mümkün
de¤il. Söylendi¤i gibi bir kamuoyu
yarataca¤›n› sanm›yorum. Bunu bahane edip insanlar› katletmeye topluca yakmaya da kalkabilirler. Sonra da 'kendilerini yakt›lar' derler.
Cesurca eylemler bile do¤ru zamanda yap›lmad›¤›nda dönüp seni vurabilir de¤il mi?.." (syf. 95)
Gördünüz mü, romanda yazar›n
örgütünün sorumlusu durumundaki
“Yusuf” ne kadar da öngörülü!!!
Evet, Bayrampaﬂa Hapishanesi'nde
yoldaﬂlar›m›z diri diri yak›ld›lar.
Evet, sonra da “kendilerini yakt›lar”
dediler. Her ﬂey aynen Yusuf’un dedi¤i gibi oldu vallahi.
Me¤er bu T‹KB’liler nas›l da
her ﬂeyi önceden bilmiﬂ, her ﬂeyi önceden söylemiﬂler de kimse kulak
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asmam›ﬂ.
Bir tek onlar›n “akl› baﬂ›nda”; direniﬂçiler ise hayal dünyas›nda. Bedeller ödemeyi göze alarak yarat›lan
bir destan karﬂ›s›nda “ak›ll› solculu¤un” çok bilmiﬂli¤i, kendini “kurmaca” roman sat›rlar›yla kan›tlamaya çal›ﬂ›yor.
Bu sat›rlar› okuyanlar›n “yahu
olur da bu kadar da kurmaca olmaz
ki” diyebilece¤ini de düﬂünmemiﬂler
anlaﬂ›lan. Roman› okuyan›n “yahu
bu T‹KB’liler kahin gibi adamlarm›ﬂ, olacaklar› önceden söylemiﬂler” diye düﬂünece¤ini sand›lar herhalde. Bir kiﬂi bile öyle düﬂünse,
kard›r dediler herhalde... Yani, küçük hesaplar...
Hayat›n içinde yap›lamayan önderli¤i, hayat›n içinde do¤rulanmayan “teorisyenli¤i”, bir romanda kalem marifetiyle kendine maletmek
mümkün mü? Önderlik, öncülük, bu
kadar kolay ve ucuz mu?

‘Amaçs›z’ eylemler,
“tarikat gibi” törenler...
Biz bu dili bir yerlerden
tan›yoruz!
"Amaca hiçbir yarar› yok bu eylemin" diyor Yusuf. Kastetti¤i feda
eylemi.
Ölüm orucunun yarar› yok, direniﬂin yok, feda eyleminin yok! Peki
neyin yarar› var? “Uluslararas›
standartlar” istemenin mi yarar› var
acaba? Zoraki ölüm orucuna baﬂlay›p, baﬂlamas›ndaki amaca da sad›k
kalmay›p ortada hiçbir ﬂey yokken
b›rakman›n m› yarar› var? Yoksa
tecrit hücrelerinde ad›m ad›m tredmana uyum politikalar›n› savunman›n m›?.. Romanda bu sorunun cevab› koca bir “kara delik” gibi duruyor. Bu da do¤al; çünkü roman› yazan anlay›ﬂ›n siyasi çizgisinde böyle
koca bir “kara delik” var, bu soruya
bir cevaplar› yok.
Kendin bir ﬂey yapmad›¤›n gibi,
yapanlar› mahkum ettikten sonra,
her ﬂeyi düﬂman politikalar›yla aç›klay›p devrimci iradeyi yok sayd›¤›n
yerde amac›n m› kalm›ﬂ senin? F
tiplerine karﬂ› bir direniﬂ politikas›na
sahip olmayanlar, hangi amaçtan

sözedebilir?
F tiplerine karﬂ› somut bir direniﬂ
hedefinden, amac›ndan sözedemeyecek durumda olanlar, feda eyleminin amac›n› sorgulamaya kalk›yor
ve do¤al olarak küçük-burjuva ayd›nlar›n söylemlerini tekrar etmekten baﬂka bir ﬂey de yapam›yor.
"Her ﬂey bir yana en çokta bizim
hatalar›m›z›n ceremesi bunlar" sözlerini söyleyebilmeleri ise yapt›klar›
olumlu/olumsuz her ﬂeyi yads›yan,
adeta yapt›klar›ndan üstü kapal› piﬂmanl›k duyan bir ruh halini ifade
ediyor. Veya en iyimser de¤erlendirmeyle PKK’nin “katliam sol anlay›ﬂlar›n sonucudur” diyerek oligarﬂiyi aklayan de¤erlendirmelerine
benziyor.
Ahmet ‹bili’nin feda eylemine
baﬂlayaca¤› an› anlat›yor güya yazar;
“Merdivenlerde iki yana aç›lan
kitle, kutsal bir törendeymiﬂler de,
ilahlaﬂt›r›lm›ﬂ, tap›lan, inan›lan biri geliyormuﬂ gibi, basamaklar›
ad›m ad›m ç›kan Ahmet’e dikti gözlerini... M›r›lt› halinde ç›kan konuﬂmalar birleﬂiyor, rahats›z edici bir
u¤ultuya dönüﬂüyordu.” (syf. 77)

Evet, o an gerçekten görkemli bir
and›r fakat yazar›n neden o an› tasvir
ederken Oya Baydar vari bir “tarikat-mürit” sahnesi çizdi¤i de beyinlerinin kimlerin elinde oldu¤unun
bir göstergesidir. T‹KB’liler, politik
metinlerinden bildirilerine, romanlar›na kadar neden hep bu kesimin diliyle, argümanlar›yla konuﬂuyorlar
acaba?
O an -‹bili’nin feda an›nda- orada
ç›kan devrimcilerin seslerinden “rahats›z” olmay› ise direniﬂten rahats›zl›¤›n bir ifadesi olarak görmeliyiz
herhalde. Çünkü o an orada bulunan
özgür tutsaklar ve siper yoldaﬂlar›
aras›nda, T‹KB’li yazar›n duydu¤u
rahats›zl›¤› duyan tek bir kiﬂi bile
olmam›ﬂt›r. O rahats›zl›k u¤ultusu,
yazar›n kendi beynindedir.
Elbette kim neyi, nas›l düﬂünüyor
ve yaﬂ›yorsa, öyle yaz›yor.
Oya Baydarlar’›n beyniyle tarikat-mürit
tasvirleri
yaparak,
TKP’nin 40 y›ld›r kulland›¤› “bu
adamlar iyi çarp›ﬂ›rlar, yi¤it adamlard›r ama politik olarak yanl›ﬂ içindedirler” söylemlerini kullanarak,
keskin söylemler içinde en pasifist
politikalar› savunarak devrimci bir

Tarihin, küçük hesap
sahiplerine tekzibidir:
Aﬂa¤›daki sat›rlar, Ahmet ‹bili’nin feda eylemi öncesi
yapt›¤› son konuﬂmad›r. Bu sat›rlar da direniﬂi, küçük hesaplar› u¤runa çarp›tan, mahkum etmeye kalkanlara bir
ﬂey ö¤retmiyorsa, onlara devrimci sorumlulu¤u ve sayg›y›
hat›rlatm›yorsa, söylenecek fazla bir ﬂey yok demektir.
***

"Yoldaﬂlar ölüm orucu direniﬂine baﬂlarken halk›m›za bir söz vermiﬂtik. Düﬂman›n bizleri teslim almak için giriﬂece¤i hiçbir sald›r›ya
f›rsat vermeyece¤imizi dosta düﬂmana aç›klad›k. Bugün içeride ve d›ﬂar›da baﬂlatt›¤›m›z direniﬂimiz düﬂman›n tüm politikalar›n› bozdu.
Bizi operasyon yapmakla tehdit ettiler. Böyle bir ﬂeye giriﬂirlerse kendimizi yakar›z dedik. Yoldaﬂlar düﬂman geldi ve ﬂimdi sözümüzü yerine getirme zaman›. Biliyorum ki Ümraniye Hapishanesi'nde tüm
mevzilerimizden daha fazla ölüme gönüllü yoldaﬂ›m›z var. Ve burada
bulunan yoldaﬂlar›m›n yerimizi boﬂ b›rakmayaca¤›na olan güvenimle
ve mutlulukla son görevimi yerine getirmeye gidiyorum. Vakit geldi.
Baﬂka ne söylenebilir. Sözümüzün eri oldu¤unu herkes görecek. Sizi
seviyorum. Zaferi ﬂehitlerimizle kazanaca¤›z. Bir can›m var halk›ma
ve siz yoldaﬂlar›ma feda olsun".
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roman yaz›lamayaca¤› aç›kt›r.

Keﬂke yazmasalarm›ﬂ!
Bu roman› politik aç›dan de¤erlendirdi¤imizde, söyleyece¤imiz
ﬂey, bu iki kelimeden ibarettir.
Tekrar baﬂa dönersek, niye yazd›lar öyleyse; asl›nda bunun cevab›,
yine romandaki ﬂu sözlerde bulunabilir: “Son yapt›klar› çal›ﬂmada Yusuf’a sordu¤u ama cevap almaya f›rsat bulamad›¤› soruyu hat›rlad›:
‘Madem biz do¤ru bir yolda yürüyoruz, neden kitleselleﬂemiyoruz, neden solcu dediklerimiz ya da sa¤c›,
tasfiyeci olarak tabir ettiklerimiz daha büyük kitlelere hitap ediyorken
biz belli bir çevre d›ﬂ›na ç›kam›yoruz?’ Nereden de hat›rlam›ﬂt› bunu,
s›ras› m›yd› ﬂimdi?” (syf. 47)
Hiç s›ras› gelmez bu sorunun. S›ras› gelse, sorsa da, “son çal›ﬂmada” oldu¤u gibi, cevap almaya f›rsat
olmaz. Çünkü bu anlay›ﬂ›n bu soruya verecek cevab› yoktur. Sadece bu
sorunun ifade etti¤i gerçeklikten do¤an bir kompleksi vard›r; “küçük siyaset kompleksi”dir bunun ad›. Bu
kompleks, politikalar›n›n, taktiklerinin de hep küçük hesaplara yönelik
olmas›na kaynakl›k eder.
Romana ve benzer “roman”lara
dair söyleyece¤imiz son ﬂey ﬂudur:
Böyle bir küçük hesaplar manzumesi, kanla yaz›lm›ﬂ gerçekleri tahrif edemez. Etmeye kalk›ﬂanlar da
bunun alt›nda kal›r.
120 defa öldük, gerekirse 120
defa daha ölme gücüne sahibiz. Buna sahip olmayanlar bu saatten sonra tart›ﬂma konumuz de¤ildir. Onlardan tek bekleyebilece¤imiz, yazd›klar› çizdikleriyle tarihe ve direniﬂin de¤erlerine sayg›l› olmalar›d›r;
ama görülmektedir ki küçük hesaplar› bu asgari sayg›y› da görmelerine engeldir. Bu küçük hesaplar› terkedebilme iradesini göstermelerini
diliyoruz. Çünkü bunun zarar›n›,
bugüne kadar oldu¤u gibi, bundan
sonra da hep kendileri görecektir.

Sezgin Çelik
(19-22 Aral›k 2000’de Ümraniye’deydi, halen Kocaeli F Tipi’nde)

3. Kez ‘Halk
Sofras›’ndayd›k
yenilen yeme¤in ard›ndan, Tokat Semah
Ekibi’nin
gösterisi
yerald›. Özellikle çocuklar›n semaha durmalar› ilgiyle izlenirken, ard›ndan yetiﬂkinlerin semah ekibi
sahne ald›. ‹stek üzerine, Tokat yöresinin ‘ellik’ oyunu yüzlerce kiﬂi
taraf›ndan oynan›rken izleyenler alk›ﬂlarla coﬂkular›n› ifade ettiler.
Daha sonra sahneye ç›kan Tolga
Sa¤, böyle etkinliklerde bulunmaktan duydu¤u mutlulu¤u ifade ederek
sevilen türkülerini seslendirdi. "Bir
halk›n dilinin yasaklanmas› ac›d›r.
Bir halk›n dilinin yoksay›lmas› zulümdür” anonsu ile sahneye ç›kan
Burhan Berken ise coﬂkulu türkülerle kitleyi halaya kald›rd›. Burhan
Berken, önceki pikniklere kat›lan
Kaz›m Koyuncu’nun an›s›na sahnede bir kiﬂilik yer açarak gitar b›rakt› ve o gitar Berken inene kadar orada kald›. Bir kez daha davul zurna
ile halaya durulmas› ile alanda boﬂ
yer kalmayacak ﬂekilde omuz omuza halaylar çekildi.
Tekirda¤ 1 No'lu F Tipi Hapishanesi DHKP-C Davas› Tutsaklar›’n›n
gönderdi¤i mesaj kitle taraf›ndan
sloganlarla karﬂ›land›. "Hapishane
önleri, mahkeme salonlar›, k›ﬂlalar,
emniyet müdürlükleri tan›kt›r onlara. ‹ﬂkenceler, tutsakl›klar, ölüm
oruçlar› tan›kt›r. Linç giriﬂimleri tan›kt›r. Beyaz baﬂörtüleri, k›z›l bantlar›yla, y›llard›r sokaktalar. Bu ülkenin demokrasi mücadelesinin tarihini yaz›yorlar. En a¤›r bedelleri
ödeyerek. Onlar analar›m›z, babalar›m›z, kardeﬂlerimiz, eﬂimiz. Onlar TAYAD'›m›z, onlar onurumuz”
anonsu ile ça¤r›lan Ahmet Kulaks›z’›n direniﬂe iliﬂkin yapt›¤› konuﬂma ise, binlerce kiﬂi taraf›ndan coﬂkulu alk›ﬂlar ve sloganlarla selam-

‘Biz Bir Dost Sofras›nda Bir
Harman Dal›nda Diz K›rar›z’
Geleneksel Halk Sofras› Pikni¤i’nin üçüncüsü yine birlikteli¤in,
dayan›ﬂman›n hakim oldu¤u bir havada, coﬂku içinde gerçekleﬂtirildi.
Genç, yaﬂl›, çocuk, kad›n, erkek,
Kürt, Türk, Laz, Arap, Çerkes 3 bin
kiﬂi, 11 Eylül günü Sar›yer Mehmet
Akif Ersoy Piknik Alan›'nda buluﬂtu. ‹dil Kültür Merkezi taraf›ndan
düzenlenen pikni¤e gelenler yine
alanda, "Biz Bir Dost Sofras›nda
Bir Harman Dal›nda Diz K›rar›z"
yaz›l› bir pankartla karﬂ›land›lar.
Bu, ayn› zamanda pikni¤in ilk düzenlendi¤i sene, bir anlay›ﬂ›n ifadesi olarak ortaya ç›km›ﬂ ve gelenekselleﬂmiﬂti.
Pikni¤e gelenlere hitaben yap›lan k›sa konuﬂman›n ard›ndan binlerce kiﬂi davul zurna eﬂli¤inde halaya dururken, daha sonra ‹stanbul
HÖC Temsilcili¤i ad›na Yasemin ‹lter kitleye seslendi.
‹lter konuﬂmas›nda Halk Sofras›'nda birlikte olup, paylaﬂ›m›n güçlendirildi¤ini ifade ederek, “bu birliktelik her yerde sürmeli” dedi. Faﬂist bask›lar›n, y›k›mlar›n yo¤unlaﬂt›¤›na dikkat çeken ‹lter, tüm bunlara ancak birlikte mücadele ile karﬂ›
konulabilece¤ini belirti.
Yasemin ‹lter’in tecrite, direniﬂe
ve halk›n tüm kesimlerine yönelik
sald›r›lara, örgütlü mücadeleye de¤indi¤i konuﬂmas›n›n ard›ndan sayg› duruﬂu yap›ld›.
Binlerce kiﬂi, “Devrim ﬁehitleri
Ölümsüzdür, Yaﬂas›n Ölüm Orucu
Direniﬂimiz" sloganlar› atarken, daha sonra Erdal Güney türkülerini
kitle ile birlikte söyledi.
Hep birlikte “halk sofras›”nda
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land›. "Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer
Cephede” sloganlar› hiç susmazken, son olarak sahneye ç›kan Grup
Yorum, 20 y›ll›k yürüyüﬂün nas›l
sürdürülebildi¤ini sergiler gibiydi.
Binlerce kiﬂiyle bir bütündü türkülerini söylerken, 3 bin kiﬂi hep bir
a¤›zdan söylüyor, herkes “Yorumcu” oluyordu o anda. Grup Yorum’un bir saat süren program› alk›ﬂ, slogan ve halaylarla son bulurken, söylenen marﬂlarda s›k›l› yumruklar bir öfke denizine dönmüﬂtü.
Piknik, hep birlikte çekilen halaylar ve bir sonraki piknikte buluﬂma dilekleriyle sona erdi.

Dursunlu’da Festival

10-11 Eylül tarihlerinde Antakya Dursunlu Beldesi'nde kültür sanat ve dayan›ﬂma festivali düzenlendi. Yerel gruplar›n kat›ld›¤› festivalin aç›l›ﬂ›, çocuklar›n Cesaret
marﬂ› eﬂli¤inde yap›ld›. Yeﬂilp›nar
Sos. Yar. Der. Dans Grubu, Dursunlu Halk Sahnesi Tiyatrosu’yla
Grup Diyar gibi yerel gruplar halk
taraf›ndan ilgiyle karﬂ›land›. Festivalin ilk günü Grup Diyar, Yorum’un türkülerini seslendirirken,
halk halaya durdu. 2. gün 7 yaﬂ›ndaki Baﬂak Tatl› ba¤lama çalarak
türküler söyledi. Dursunlu Halk
Tiyatrosu Irak iﬂgalini oyunuyla
anlat›rken, Çekmece Sos. Yar. Der.
Semah Ekibi’nin gösterisinin ard›ndan, yerel müzik gruplar›n›n
türküleriyle halaylar çekildi.

not düﬂüyoruz
✔ Mafya devletin himayesinde
Herkesin bildi¤i bu tespit bize ait de¤il, Emniyet Genel Müdürlü¤ü Raporu söylüyor. Mafya örgütleri konusunda bir rapor haz›rlayan Emniyet Genel Müdürlü¤ü, “mafyan›n devlet içinde ba¤lant›lar› oldu¤unu,
mahkemelerde hak ettikleri cezalara çarpt›r›lmad›klar›n›, büyüdükçe ‘iﬂadam›’ kimli¤ine büründüklerini” dile getiriyor. Peki mafyan›n “devlet içindeki
ba¤lant›lar›” kimler? Bunlar raporda “s›r”! Ortaya
ç›kan örneklere dayanarak biz söyleyelim: En baﬂta
polisin kendisi. Sonra M‹T. Ard›ndan Yarg›tay baﬂta
olmak üzere yarg› kurumu. Ve elbette bakan ve milletvekilleri, bürokratlar. Emniyet bunlar› da aç›kça
yazsa ya raporuna!

“Yoksullu¤a, Yozlaﬂmaya,
Y›k›mlara Karﬂ›” Mücadele
‹dilcan Kültür Merkezi'nin "Yoksullu¤a, Yozlaﬂmaya, Y›k›mlara Karﬂ›" baﬂlatt›¤› kampanya çeﬂitli eylemler, etkinliklerle sürüyor.
9 Eylül günü yap›lan meﬂaleli yürüyüﬂte, “Yoksullu¤a, Yozlaﬂt›rmaya, Y›k›mlara Karﬂ› Birleﬂelim” pankart› aç›larak, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›
at›ld›. Yürüyüﬂ boyunca Ali Sinan Ça¤lar halk› bilgilendiren ve mücadeleye ça¤›ran konuﬂmalar yapt›.
Ça¤lar, “‹dilcan Kültür Merkezi olarak uzun süredir
yoz kültüre karﬂ› mücadele ediyoruz. E¤itim seminerleri, futbol turnuvas›, meﬂaleli yürüyüﬂ, ücretsiz sa¤l›k taramas›, bildiri ve afiﬂ gibi pek çok etkinlik yapt›k.
Bugün de, yine yozlaﬂt›rma ile gelece¤imizin karart›lmas›na karﬂ› yürüyoruz. Çünkü yozlaﬂt›rma bizi açyoksul b›rakanlar›n beyinlerimizi uyuﬂturmak için bizzat yaﬂama geçirdi¤i bir politikad›r. Yoksullu¤umuza ek
olarak üzerimizde oynanan ve sonuçlar› çok ac› olan
bir oyundur. Yoksulluk kaderimiz de¤ildir! Yoz kültürle
yaﬂamlar›m›z›n karart›lmas›na izin vermeyelim!" diye
konuﬂtu.
Mahalle halk› yürüyüﬂe alk›ﬂlarla destek verdi.
Bir baﬂka etkinlik de 11 Eylül günü Elmada¤'da düzenlenen Dostluk ve Dayan›ﬂma Pikni¤i oldu. 150 kiﬂinin kat›ld›¤› piknikte, kampanya kapsam›nda seminer,
futbol turnuvas› gibi etkinlikler yerald›.
Seminerde konuﬂan Erdinç Ero¤lu, kampanya hakk›nda bilgi vererek, düzenin yozlaﬂt›rma, yoksullaﬂt›rma y›k›m politikas›na karﬂ› mücadelenin devrimcilerin
görevi oldu¤unu vurgulad›. Pikni¤e kat›lanlar›n sözalarak, kampanya hakk›nda düﬂüncelerini ifade etti¤i seminer canl› bir tart›ﬂma ortam›nda geçti.
Mehmet Bak›r, ailelere seslenirken, ‘96 Ölüm Orucu
Gazisi Ali Yalç›n yozlaﬂmaya de¤indi. TAYAD'l› Ailelerden Kadriye Akgün ise Abdi ‹pekçi Park›’ndaki direniﬂ hakk›nda bilgi verdi.
Piknikte, ‹dilcan Kültür Merkezi Müzik Grubu’nun
türküleri ile kitle halaya dururken, grup ad›na konuﬂan
Gökhan Menet, tecrite karﬂ› direniﬂ konusunda duyarl›l›k ça¤r›s›nda bulundu.

✔ Cumhuriyet’in 12 Eylül karﬂ›tl›¤›
Kemalist Cumhuriyet Gazetesi’nin sayfalar› ve köﬂeleri; 12 Eylül günleri boyunca, cuntay›, çekilen ac›lar›, 12 Eylül’ün toplumsal yap› üzerindeki etkilerini
eleﬂtiren, yerden yere vuran yaz›larla doluydu. Peki
Cumhuriyet ve yazarlar›, bu yaz›lar› yazarken, 12
Eylül Cuntas›’n› yaratanlar›n bugün en büyük destekçisi olduklar›n› hiç düﬂündüler mi acaba? Genelkurmay’›n tüm politikalar› bugün “laiklik” ad›na Cumhuriyet taraf›ndan tart›ﬂ›lmaks›z›n destekleniyor. “O ordu baﬂka, bu ordu baﬂka” gibi gerçekle ilgisi olmayan, TSK’n›n kendisini bile yalanlayan bir gerekçeye s›¤›n›lmayacaksa, hangisine inanal›m?

✔ Naz›m düﬂmanl›¤› sürüyor
Eski Esenyurt Belediyesi Baﬂkanı Gürbüz Çapan
tarafından yaptırılan Nazım Hikmet Kültür Merkezi önüne konulan Nazım Hikmet heykeli,
AKP'li Esenyurt Belediyesi tarafından kaldırılıyor.
‹ﬂlerine geldi¤inde, demokratl›k maskesi takmak
istediklerinde Nazım’dan ﬂiirler de okusalar,
TBMM çat›s› alt›nda Nazım anmalar› da yapsalar, düﬂmanl›k bitmiyor. Hele bu süreçte. Vatan
hainlerini en etkili ﬂekilde teﬂhir eden Nazım’a,
iﬂbirlikçilik tarihinin en büyük ad›mlar›n› atan
AKP’liler düﬂman olmayacak da kim olacak?

✔ “Doz”
Baﬂbakan Erdo¤an, DEHAP’l›lar›n demokratik eylemlerine at›fta bulunarak, eylemlerin artmas› halinde, “tabii ki güvenlik güçleri dozunu ona göre
ayarlayacakt›r” aç›klamas›n› yapt›. Nedir bu
“doz”? Mesela, cenaze törenlerini, protesto eylemlerini tarayarak, insanlar› baﬂ›ndan vurup öldürmek mi? Son bir haftada bu ﬂekilde iki insan
öldü, biri bitkisel hayatta, iki kiﬂi ise a¤›r yaral›.‹ﬂte size “doz”!
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Ulucanlar’dan 19 Aral›k’a hep ayn›d›r cevab›m›z:

Ölece¤iz ama teslim olmayaca¤›z!
ri, ard› ard›na pimini çekip inançl› bedenlerin üzerine savurduklar› bombalard›. Ama namludan f›rla26 Eylül 1999 yan kurﬂundan ve bombadan daha güçlüydü insan.
Ankara Ulucanlar
H›zar testeresini dayad›lar boynuna ‹smet’in.
Hapishanesi’ndeki
Da¤lad›lar bedenini, falçatalarla kestiler de, “aman”
devrimci tutsakdiletemediler kararl›l›kla kilitlenen beynine. Ac›lar›
lara karﬂ› gerçekhissetmiyordu o, hissetti¤i tek ac›, halk›na çektirileﬂtirilen sald›r›da
len ac›lard›.
‹smet KAVAKLIO⁄LU
Ahmet SAVRAN
Aziz DÖNMEZ
katledildiler.
O gece karart›lmad› halk›n en güzel gelecek
“Ya teslim oladüﬂleri. Ulucanlar ‹smet’iyle, Nevzat’›yla, Zafer’iyle,
caks›n›z, ya öleHalil’iyle, Abuzer’iyle... savundu inançlar›n›, baﬂe¤ceksiniz!” dayatmedi. ﬁafak vaktine kadar direndi Ulucanlar.
mas›na tereddütﬁafakla do¤an gün, Ulucanlar’›n duvar›na kanla
süz direniﬂle
yaz›lan o yaz›y› ayd›nlat›yordu yavaﬂ yavaﬂ: “Kanla
cevap vererek
yaz›lan tarih silinmez!”...
ölümsüzleﬂtiler.
ﬁafakla do¤an güneﬂ, Ulucanlar’daki yi¤itlerin
gözbebeklerinde yaln›z zaferi gördü. Karanl›kta
Ümit ALTINTAﬁ
Halil TÜRKER
Nevzat Ç‹FTÇ‹
gelece¤i görenlerin gözbebekleriydi onlar.
***
Bir ayd›r süren bir “ko¤uﬂ sorunu”nu bahane
ederek sald›rm›ﬂt› katliamc›lar.
DSP-MHP-ANAP hükümetinin Baﬂbakan› Ecevit, katliam›n arifesinde koltu¤unun alt›nda bir “demokratikleﬂme paketi”yle ABD’ye hareket etmiﬂti.
Hareketinden önce hükümet olarak ald›klar› son
karar, Ulucanlar Katliam›’yd›. Ecevit, Amerikan teÖnder GENÇARSLAN
Abuzer ÇAT
Zafer KIRBIYIK
Mahir EMSALS‹Z
kellerini ülkemizde yat›r›m yapmaya ikna etmek
için devrimcilerin cesetlerini sunacakt›.
Ulucanlar Katliam›, oligarﬂi aç›s›ndan, devrimci
Bakmak baﬂkad›r, görmek baﬂka; karanl›¤a bakarken
tutsaklar›n
ve tüm halk›n sindirilmesini amaçlayan bir polidahi ayd›nl›¤› seçebilenler de¤il midir asl›nda görebilentikan›n hayata geçirilmesiydi. Oligarﬂi, bu katliamla tüm haler?.. Ulucanlar Hapishanesi karanl›¤a bürünmüﬂtü 26 Eypishanelere gözda¤› verip, tutsaklar› direniﬂ çizgisinden
lül gecesi. Karanl›¤›n bekçileri, korku, ihanet ve teslimiyet
vazgeçirmeyi amaçl›yordu. DHKP-C Davas› Tutsaklar›’ndan
istiyordu Ulucanlar’dan. Ulucanlar’›n özgür tutsaklar›, ka‹smet KAVAKLIO⁄LU, Ahmet SAVRAN ve Aziz DÖNMEZ’in,
ranl›kta ayd›nl›¤› görenlerdi. Halk›n en yi¤it evlatlar›yd› onTK‹P Davas› Tutsaklar›’ndan Nevzat Ç‹FTÇ‹ ve Ümit ALTINlar. Halktan ald›klar›, halktan ö¤rendikleri ne varsa, demir
TAﬁ’›n, TKP/ML’den Halil TÜRKER, MKP’den Mahir EMparmakl›klar ard›nda büyüttükleri inançlar›n› bir ›ﬂ›k topu
SALS‹Z ve Önder GENÇARSLAN’›n, T‹KB’den Zafer KIRBIolarak halka ulaﬂt›rmas›n› bilenlerdi.
YIK ve MLKP’den Abuzer ÇAT’›n ﬂehit düﬂtü¤ü direniﬂ, bu
- Ya teslim olacaks›n›z, ya öleceksiniz!
gözda¤›n›n karﬂ›s›nda barikat oldu.
Böyle diyordu bombal›, kalkanl›, silahl› katillerin baﬂ›.
Bu gözda¤›, kimileri üzerinde etkili olsa da devrimci tutO gece kuﬂatmay› yaran ilk ateﬂ topu iﬂte o anda yüksaklar›
y›ld›ramad›. Yaklaﬂ›k bir y›l sonra, 19 Aral›k’ta katseldi gö¤e:
liamc›lar,
Ulucanlar’daki gibi, ayn› inanç, ayn› kararl›l›k, ay- Ölece¤iz ama teslim olmayaca¤›z!
n›
cüretle
karﬂ›laﬂt›lar.
Karanl›kta ayd›nl›¤› görenlerin ateﬂiyle parlad› o gece
‹smetler’in yoldaﬂlar›, 5 y›ld›r, Ulucanlar’daki gibi, 19
gökyüzü. Y›ld›zlar göz k›rpt› tutsaklar›n gözbebeklerinden
Aral›k’taki gibi sürdürüyorlar direniﬂi. Katliamlar ve tecrit
saç›lan öfke k›v›lc›mlar›na.
hücrelerine teslim olmuyorlar.
Zalimlerin güçleri, ya¤d›rd›klar› kurﬂunlardayd›. Güçle-

Mehmet ASLAN ◆ Kadri DEM‹R
Edip DÖNEKÇ‹ ◆ M.Nimet ÇAKMAK,
Erkan Hakan PER‹ﬁAN ◆ R›dvan BULUT,
Hakk› TEK‹N ◆ Mehmet Kadri GÜMÜﬁ,
Cemal ÇAM ◆ Ahmet ÇEL‹K

24 Eylül 1996 - 24 Eylül’de görüﬂe ç›kan tutsaklar›n bir ko¤uﬂun mazgal›n› “izinsiz” açmas›
gerekçe gösterilerek kap›alt›nda s›k›ﬂt›r›lan tutsaklar, özel olarak katliam için getirilen özel timler
taraf›ndan demir çubuk, jop ve kalaslarla dövülerek katledildiler.
1996 Ölüm Orucu, tutsaklar›n zaferiyle sonuçlanm›ﬂt›. Diyarbak›r Katliam›, bir yan›yla bu zafere
karﬂ› bir intikam sald›r›s›yd›...

