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Irak halk›n› katleden bombalar
‹skenderun Liman›’ndan taﬂ›n›yor ...

infazlar
katliamlar linç
sald›r›lar› gerçekleﬂtirdikleri
binalara, semtlere, meydanlara
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bu meclis mi yönetiyor?



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

29 Eylül
.5 Ekim

Sözler

Devrim mücadelesinin emekçilerindendi. 29 Eylül 1987’de
bir rahats›zl›ktan dolay› aram›zdan ayr›ld›.

En zorlu sansürlerin en büyük

TBMM, 19 Eylül’de CHP’nin
ça¤r›s› üzerine “ola¤anüstü” topland›. CHP’nin “ola¤anüstü toplant›”
ça¤r›s›n›n nedeni, “terör”dü.
Bütün televizyonlar, TBMM’de
“terör konusu”nun görüﬂülüp görüﬂülmemesinin kararlaﬂt›r›laca¤› toplant›dan canl› yay›na baﬂlad›lar. Öyle ya, milletin vekilleri, ülkenin en
yüksek yasama organ›, memleketin sorunlar›n› görüﬂecekti.
Sonra, milletvekilleri havanda su
dövdüler... Zaten baﬂka da bir ﬂey
yapamazlard›.
Çünkü parlamento, bu düzenin
iﬂleyiﬂi içinde, hiçbir etkisi, yetkisi,
belirleyicili¤i olmayan bir kurumdu. Onun as›l iﬂlevi, “demokrasicilik
oyunu”nun vitrinini süslemekti.
Biz y›llard›r söylüyoruz tabii ki;
ülkemiz faﬂizmle yönetiliyor. Ve faﬂizmle yönetilen her ülkede oldu¤u
gibi, ülkemizde de “YÜRÜTME”
esast›r. “YASAMA” yürütmenin iste¤ine göre, el kald›r›p, indiren bir
kurumdur. “Demokrasicilik oyunu”nda parlamentonun yeri budur.
Parlamento koltuklar›nda oturanlar her ne kadar “milletvekili” olarak adland›r›lsalar da, esas olarak
oligarﬂinin “vekili”dirler ve parti liderlerinin emrinden ç›kamazlar.
“Kürt sorunu” bu ülkede “devlet politikas›” olan bir konuydu.

Boran
Yay›nevi’nden
yeni
bir kitap

“Devlet politikas›”n›n sözkonusu
oldu¤u bir konuda ise parlamentoya
söz düﬂmezdi. Onu hükümet, Genelkurmay bilirdi. 19 Eylül günkü toplant›da milletvekilleri de “hadlerini”
bilerek boﬂ konuﬂmalar yap›p devlet
politikas›n›n s›n›rlar›n› zorlayacak
tek bir kelime bile edemediler. Meclisin politika belirlenen yer olmad›¤›, parlamentonun göstermelik oldu¤unu gördü herkes... Görüldü ki;
iktidar iktidar de¤il, muhalefet
muhalefet de¤il.
Ve fakat; mecliste yap›lan ve “terör” konusunun görüﬂülmesinin reddedildi¤i toplant›n›n ard›ndan Terörle Mücadele Yüksek Kurulu, Baﬂbakan taraf›ndan 27 Eylül’de toplant›ya ça¤r›ld›.
Terör konusunu görüﬂmeye gerek
yok idiyse, bu toplant› ça¤r›s› neden
yap›ld›? Yok e¤er, “terör” konusu
görüﬂülmesi, tart›ﬂ›lmas› gereken bir
konu idiyse, neden TBMM’de “milletin vekilleri”nin konuyu tart›ﬂmas›
engellendi?.. Düzenin bu soruya verece¤i bir cevap yoktur ancak demagoji yapabilir.
Düzenin parlamentosuna olmad›k roller biçen siyasi hareketler, bu
meclisten hala sorunlar›n›n çözümünü bekleyenler, 19 Eylül’de parlamentoda sergilenen acizlik ve icazet
tablosuna bir daha baks›nlar; orada
umudun “u”sunun bile olmad›¤›n›
göreceklerdir.
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Salih ÇINAR

Hasan Veli AﬁIKÇI

29 Eylül 2004’te Tokat ‹li’nin Ya¤murlu Beldesi k›rsal alan›nda oligarﬂinin askeri güçleriyle ç›kan
çat›ﬂmada Recai Dincel Karadeniz K›r Silahl› Propaganda Birli¤i Komutan› Sebahattin Yavuz, komutan
yard›mc›s› Songül Koçyi¤it ve savaﬂç›lar Derya Devrim A¤›rman ve Mustafa ‹ﬂeri, son nefeslerine kadar
çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtüler. Bir görev nedeniyle bölgede bulunan Cephe üyesi Çorap Emekçileri Derne¤i
(ÇEM-DER) Baﬂkan› Salih Ç›nar ise sa¤ yakaland›ktan sonra infaz edildi.
Gerilla birli¤i, pusuya düﬂürülmüﬂ, oligarﬂinin say›ca çok üstün kuvvetleri taraf›ndan kuﬂat›lm›ﬂ olmas›na ra¤men, teslim al›namad›. Dört gerilla, y›llar›n tecrübesiyle, s›n›f kinleriyle, devrimci coﬂkular›yla direndiler. Songül Koçyi¤it 11 y›l, Sebahattin Yavuz 10 y›l, Mustafa ‹ﬂeri 10 y›l, Derya Devrim A¤›rman ise 6 y›ld›r da¤lardayd›lar. Y›llard›r da¤larda devrim ve sosyalizm bayra¤›n› taﬂ›d›lar. Aç kald›lar,
malzemesiz kald›lar, y›lmad›lar. Yaraland›lar, yaralar›n› otlarla sar›p umudu yayd›lar Karadeniz’in yoksul köylerinde.

1 Ekim 1979’da ‹stanbul
Bahçelievler’de faﬂistlerle ç›kan
bir çat›ﬂmada b›çaklanarak katledildi.

F. Y›lmaz GÜVEN

d›r›r.

Y›llard›r mücadele
içindeydi. Çeﬂitli alanlarda yönetici olarak
görevler alm›ﬂt›. 5
Ekim 1994’te gözalt›na al›nd› ve kaybedildi.
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R›dvan SANCAR

Ömer Faruk BAYRAKTAR

2 Ekim 1980’de
elindeki bomban›n
patlamas› sonucu ﬂehit
düﬂtü.

2 Ekim 1979’da
‹stanbul
Serencebey’de faﬂistler taraf›ndan katledildi.

Erdinç ASLAN

Lütfiye KAÇAR
“‘Ben de bunu yapabilir miyim?’
dememeli, büyük bir inançla, ‘ben
bunu kesinlikle yapaca¤›m’ deyip üstüne gitmeliyiz”.
(Derya Devrim A¤›rman)
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5 Ekim 1999’da Adana Yüre¤ir’de ölüm mangalar› taraf›ndan gerçekleﬂtirilen bir operasyonda, SPB üyesi Erdinç Aslan ve devrimci örgütle hiçbir ilgisi olmayan
Murat Bektaﬂ adl› iﬂçi katledildi.

Ulucanlar Katliam›’n›n hesab›n› sormak amac›yla gerçekleﬂtirilecek bir eylem öncesinde taﬂ›d›¤› bomban›n patlamas› sonucu 5 Ekim 2000’de ﬂehit düﬂtü.

Hüsamettin C‹NER

Çocuktuk, her çocuk gibi ailemiz, okul yaﬂadan. Son kez sar›lamadan ayr›ld›k...
m›m›z vard›. Ama yüreklerimiz büyük sevda‹lk selam Hüsam'dan geldi. Hüsam'›n iﬂkencede
larla doluydu.
direniﬂ haberini gazeteden okuduk bir solukta.
Hüsamettin C‹NER
Okumak için eve getirdi¤imiz dergiler kavga
‹ﬂkencecileri yenmiﬂti Hüsam. ﬁimdi "mahpusnedeniydi. Onlara göre çocuk yaﬂta boyumuzdan büyük iﬂlere kafa yo- luk aln›n›n ak cefas›"yd›. Bir süre sonra hepimiz hapislikle tan›ﬂt›k. Ayn›
ruyorduk.
gökyüzü alt›nda ayr› ayr› hapishanelerdeydik.
Yoklu¤u, açl›¤›, harçl›ks›z kalmay› yani paylaﬂmay›, dostlu¤u yaﬂam›n ‹lk mahpuslu¤u çok sürmedi Hüsam'›n. Yine sokaklara koﬂtu eylem
içinde ö¤reniyorduk. ‹çimizdekilerden biri de Hüsamettin'di. Yani k›saca ad›mlar›yla. Hiç tükenmeyen coﬂkusuyla yeni görevlere aday oldu. Art›k
Hüsam. Hüsam, büyük hayallerin insan›yd›. Neﬂeli, ateﬂ gibi s›cak, yerin- emekçi mahallelerindeydi.
de durmaz, kab›na s›¤maz arkadaﬂ›m›z.
Abilerimiz, ablalar›m›z ﬂehit düﬂtü¤ünde nas›l da üzülmüﬂtük. Ama and
Büyüyorduk. Eylem dönüﬂlerimiz en coﬂkun anlar›m›z olurdu. Baz› za- içmiﬂtik ﬂehitlerimizin ard›ndan; "sizin gibi olaca¤›z. Sizin yerinizi doldumanlar e¤itim faaliyeti örgütlerdik. Tart›ﬂmaya, ö¤renmeye, geliﬂmeye raca¤›z" diye.
ihtiyac›m›z oldu¤unun bilincindeydik. Kayg› yoktu kafam›zda. Nas›lsa bir Tekrar tutsak düﬂtü Hüsam ve tekrar özgürlük. Sonra... “Ben geldim ﬂekilde çözerdik sorunlar›m›z›. Boﬂuna m› yoldaﬂ olmuﬂtuk? Boﬂuna m› diyordu hareketine- halk›m›n özgürlü¤ü için, çekti¤imiz bunca ac›n›n hebüyük kavgalara yelken açm›ﬂt›k?
sab›n› sormak için geldim" diyordu. Cansa can, kansa kan diyen bilinciyEylemler planlard›k düﬂlerimizde. Eylem kurgusu baﬂlad› m› tutamazd›k le yürüyordu. Ve k›sa ama mücadele dolu yaﬂam› hesap sorma iste¤iyle
Hüsam'›. Oturdu¤u yerden f›rlar baﬂlard› anlatmaya. En görkemli eyle- yan›p kavrulurken, patlayan bombayla yaﬂam› sona erdi¤inde Kahraman
mi o yapacakt› mutlaka. Öyle bir eylem olacakt› ki kimse unutamayacak- Altun'un ﬂiirindeki dizeler O'nu anlat›yordu;
t›. Hepimiz heyecanla dinlerdik O'nu.
"Neslim ﬂimdi ben ﬂerefimle ölmenin doru¤unday›m. / Unutmadan geçZaman ak›p gidiyordu, zaman ayr›l›klara gebeydi. Devrimcili¤imiz büyü- miﬂi unutmay›n sözlerimi / Bekliyorum seyrederken gökyüzünün kanl›
dükçe yeni görevler bekliyordu hepimizi. Ve birgün ayr›ld›k vedalaﬂama- ﬂafa¤›n› / Bekliyorum sizi, bekliyorum"

‹skenderun’daki
Utanç
‘Büyük Türkiye’, ba¤›ms›z Türkiye’dir. ‘Büyük Türkiye’, halk› özgür
bir Türkiye’dir. Ülkeleri büyüten eﬂitliktir, adalettir. Bunlar›n olmad›¤› bir Türkiye, emperyalizmin aﬂa¤›lad›¤›, halk›n› süründürdü¤ü
bir Türkiye’dir. Ve ne yaz›k ki, bugünkü Türkiye gerçe¤i de budur.

s›nda suskunluk da aymazl›¤›n bir
baﬂka biçimidir. ‹skenderun’dan,
‹ncirlik’ten kalkan uçaklar›n, gönderilen bombalar›n Irak halk›n› katletmesi, uluslararas› toplant›larda
ABD ad›na üstlenilen taﬂeronluk,
Türkiye’nin dünya halklar› nezdindeki utanc›n› ve suçunu büyütmektedir.
u iﬂgal ortakl›¤›nda, elbette halk›n do¤rudan bir suçu, sorumlulu¤u yoktur. ‹ﬂgal ortakl›¤›n›n
utanc›n› taﬂ›yanlar, egemen s›n›flard›r. Fakat böyle bir iﬂgal ortakl›¤›,
ister istemez o ülkenin ve halk›n tarihinde taﬂ›mas› a¤›r bir yük oluﬂturur. Tarih, yaln›z egemen s›n›flar iktidar›n› de¤il, bu utançla yaﬂamay›
kabul eden halklar› da sorgular.

B
5 y›l önce yap›lm›ﬂ bir tespit:
“Türkiye yeralt› kaynaklar›ndan
d›ﬂ ticaretine, ekonomisinden politikas›na, kültüründen sanat›na kadar
Amerikan emperyalizminin denetimi alt›nda bir ülkedir... Amerikan
emperyalizminin sömürge veya yar›-sömürge bir ülke için anlam›, ülke zenginliklerinin talan edilmesi,
halk›n açl›¤›, sefaleti ve ulusal onurun hayas›zca Amerikan postallar›
alt›nda çi¤nenmesidir.”

3

skenderun Liman›’n› çi¤neyen
Amerikan postallar›, bu sözün sahibinin hakl›l›¤›n› gösteriyor. Amerikan emperyalizmi, bugün halk›m›z ve vatan›m›z için, kelimesi kelimesine Mahir Çayan’›n dile getirdi¤i anlam› taﬂ›yor. Yani talan, açl›k, sefalet, ulusal onurun hayas›zca
çi¤nenmesi.

‹

KP iktidar›yla Amerikan emperyalizmi aras›ndaki “sorunlar” bilinçli olarak abart›l›p, Türkiye halk›n›n gözünde bu aﬂa¤›l›k,
utanç verici iﬂbirlikçilik gizlenmeye

A
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çal›ﬂ›l›yor. AKP’nin Amerika’yla
veya Avrupa Birli¤i’yle iliﬂkilerinde
dönem dönem gel-gitler, gerginlikler
olsa da, bunlar›n hiçbiri AKP’nin emperyalizm iﬂbirlikçili¤ini de¤iﬂtirmemektedir. Aralar›ndaki çeliﬂkiler
ideolojik, politik de¤il, emperyalist
efendiyle sömürge kölesi aras›ndaki
bir sorundur.
üreselleﬂme
konusunda,
ABD’nin Ortado¤u’daki hedefleri konusunda Tayyip Erdo¤an
iktidar›, Bush yönetimiyle “ayn›
bakt›¤›n›” defalarca aç›klam›ﬂt›r.
Nitekim, bu aç›klama do¤rultusunda ülkemiz Irak halk›na karﬂ› bir
Amerikan üssü olarak kulland›r›lmaktad›r. AKP’nin eli, yaln›z halk›m›z›n kan›yla de¤il, Irak halk›n›n
kan›yla da kirlenmiﬂtir. Bu ç›plak
gerçek ortadayken, hangi gerekçeyle, hangi biçimde olursa olsun,
AKP’ye verilen her türlü destek tam
bir aymazl›kt›r.

K

aln›z AKP’yi desteklemek de¤il, tüm bu olan bitenler karﬂ›-
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‘Umut’ gençli¤in devrimci miras›nda

13 Reyting gencinin ölümü

32

Bu yürüyüﬂü durduramazs›n›z
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‹syanlar bast›r›ld›, zulüm baki kald›
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Soyguna ve ‘potansiyel suçlu’ görülmeye
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‹skenderun’daki utanç
‹skenderun Liman› iﬂgalin hizmetinde
AKP iktidar› böyle peﬂkeﬂ çekiyor

16

ﬁovenist sapk›nl›k ‘Türk Solu’na m› özgü?

17

Okurlar›m›za sald›r›

onucu de¤iﬂtirip de¤iﬂtirememek bir yana, halklar›n tarih
karﬂ›s›nda aln› ak, baﬂ› dik olabilmesinin tek yolu, iﬂgal ortakl›¤›na
karﬂ› direnmiﬂ, mücadele etmiﬂ olmas›d›r. Türkiye devrimci hareketi,
iﬂte bu anlamda halk›m›z›n bu utanca suç ortakl›¤›n› kabul etmedi¤inin
temsilcisi ve sözcüsü olarak tarih
sahnesindedir. Daha k›sa süre önce
“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” slogan›yla yürüyen devrimciler, “Ne Amerika, Ne Avrupa, Ba¤›ms›z Türkiye!”
slogan›n› iﬂkenceler, tutuklamalar
pahas›na hayk›rmaya devam eden
devrimci gençlik, bu ülkenin yüzak›d›r.
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karﬂ› örgütlenmeliyiz
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Grup Yorum dinleyicileri: Yorum’u
sahiplenmemizi hiçbir güç engelleyemez!
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‘Ö¤rencileri’ Ruhi Su’yu and›
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Umudun ad›n› da¤lara yazanlar
ölümsüzdür

48

Almanya seçimleri

50

Bir üst geçit kaç insan eder?

ktidar›n Amerikan emperyalizmiyle iﬂgal ortakl›¤› politikas›
karﬂ›s›nda susmak, vatan›n› seven,
halklar› kardeﬂ bilen hiç kimse için
kabul edilemezdir.

‹

ürkiye halk›, “Semra Han›mlar”la, “Atalar”la, mankenlerin evlenip boﬂanmalar›yla ve keza “laiklik-ﬂeriatç›l›k”la, “bölücülük umac›s›”yla u¤raﬂt›r›l›rken, sessiz sedas›z iﬂte böyle bir vatan hainli¤i hükmünü sürdürüyor. “En
Büyük Türkiye!” sloganlar›yla ve
bu slogan›n aras›na s›k›ﬂt›rd›klar›
i¤renç, ahlaks›z, haysiyetsiz küfürleriyle devrimcilere, halka sald›ranlar, “büyük Türkiye”lerinin emperyalistler karﬂ›s›nda ne kadar zavall›,
aciz, uﬂak durumuna düﬂürüldü¤ünün, bu Türkiye’nin nas›l di¤er
halklara karﬂ› düﬂmanl›k üreten bir
üs yap›ld›¤›n›n fark›nda bile olmuyorlar.

T

alk›m›z bilsin ki, “Büyük Türkiye”, ba¤›ms›z bir Türkiye’dir. “Büyük Türkiye”, halk› özgür bir Türkiye’dir. Ülkeleri büyüten eﬂitliktir, adalettir, “Büyük Türkiye”, eﬂitli¤in ve adaletin oldu¤u
bir Türkiye’dir. Bunlar›n olmad›¤›
bir Türkiye, emperyalizmin uﬂa¤›,
aﬂa¤›lad›¤›, halk›n› süründürdü¤ü
bir Türkiye’dir. Ve ne yaz›k ki, bugünkü Türkiye gerçe¤i de budur.

H

ahte “vatansever”lerin maskesi
her gün biraz daha düﬂüyor. Daha önce Irak’ta kafalar›na çuval geçirildi¤i halde ABD’ye karﬂ› sesini
yükseltemeyen “milli” ordu, “milli”
iktidar, Telafer’den K›z›lay yard›m
ekibinin kovulmas› karﬂ›s›nda da
ayn› uﬂakl›k ruh halini sergilemektedir. Vatanseversen, milliyetçiysen,
bu ulusal aﬂa¤›lamaya karﬂ› ç›k!
Hay›r, onlar sadece “Kürt”lere karﬂ›
“topyekün mücadele” ça¤r›s› yaparken “milliyetçi”dirler. Onlar sadece
devrimcilere karﬂ› infazlar›n›, katliamlar›n› hakl› göstermek için kendilerini “vatansever”, devrimcileri
“vatan haini” ilan ederler.

S

ma dedi¤imiz gibi, bu maskeyi
art›k daha fazla taﬂ›yamayacaklar. Bak›n, “vatansever” geçinen bir
grup emekli general de, günlerdir

A

bir üniversitenin düzenleyece¤i
“Ermeni Sorunu Konferans›”na karﬂ› seferberlik halindeler. Emekli paﬂalar, ö¤retim üyelerinin düzenleyece¤i bir konferans› engellemek için
“karadan, denizden kuﬂatma” planlar› yap›p “askercilik” oynuyorlar.
Vatanseverseniz, ‹skenderun ad›ndaki vatan parçam›z›n Amerikan
emperyalizminin cephaneli¤i olarak
kullan›lmas›na karﬂ› ç›k›n! Ama ç›kamazlar. Ç›kabilselerdi zaten ony›llarca Amerikan emperyalizminin
ülkemizdeki gizli iﬂgal ordusu olan
bir orduda görev yapmazlard›. Ç›kabilselerdi, ony›llarca üzerlerinde
taﬂ›d›klar› üniformalarla Amerikan
emperyalizmine karﬂ› ba¤›ms›zl›k
için mücadele edenleri katletmezlerdi.
u sahte ulusalc›lar›n ço¤u, ayn›
zamanda AKP’ye de karﬂ›ym›ﬂ
gibi görünmekteler. AKP’ye hem
AB üyeli¤i, hem “ﬂeriatç›l›k” konusunda muhalefet ediyorlar. Fakat bu
muhalefetleri de riyakarcad›r; ba¤›ms›zl›ktan, demokrasiden yana
olmakla ilgisi yoktur. Onlar bu “gerekçelerle”, Genelkurmay ad›na,
AKP’ye karﬂ› Genelkurmay’›n iktidar mücadelesini sürdürüyorlar.
Onlar›n da AKP’yle temel bir ideolojik, politik farkl›l›klar› yoktur.

B

unlar›n bize gösterece¤i, oligarﬂi içi çeﬂitli kesimler aras›ndaki
mücadeleden halk›n hiçbir beklentisinin olamayaca¤›d›r. Oligarﬂi içindeki hiçbir kesim, halk›n ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesinin ittifak›, destek gücü olamaz. Oligarﬂinin asli niteli¤i “iﬂbirlikçili¤i”dir.
Oligarﬂi, Amerikan ve Avrupa emperyalizminin ülkemizdeki uzant›s›d›r. ‹ﬂte bu nedenle AKP’nin iﬂgal
ortakl›¤›na karﬂ› mücadele, emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› bir mücadele olarak verilmek zorundad›r.

B

slamc› kesimlerin büyük bölümü
de, Irak direniﬂini destekliyor görünmelerine, AKP’nin en az›ndan
Irak konusunda ABD’ye yard›mc›
olmas›na “muhalif” görünmelerine
karﬂ›n, temelde AKP’ye verdikleri
destekle, iﬂgal ortakl›¤›n›n da destekçili¤ini yapm›ﬂ olmaktad›rlar.

‹
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AKP’yi destekleyen hiçbir islamc›
gücün, ABD’ye karﬂ›y›z demesi
inand›r›c› ve tutarl› olamaz. Orada
gerçek bir muhalefet de¤il, olsa olsa
pragmatik bir riyakarl›k sözkonusudur. Düzeniçi ç›karlar› nedeniyle
AKP’yi desteklemekten vazgeçememekte, Irak direniﬂini destekleme
söylemiyle de, gerçekte AKP’nin ve
dolay›s›yla ABD’nin yan›nda olduklar›n› gizlemek istemektedirler. Irak
direniﬂini destekliyorlarsa, o bir yana, Irak halk›n›n ülkemizden kalkan
uçaklar, götürülen bombalar taraf›ndan katledilmesinin suç ortakl›¤›n›
yapmak istemiyorlarsa, AKP’nin iﬂgal ortakl›¤›na kesin tav›r almak durumundad›rlar. De¤ilse, bu utanç,
AKP’yle birlikte onlar›n da hanesine yaz›lmaktad›r.
ürkiye solu ise, karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz tablonun tahlilini iyi
yapmal›d›r: Devrimci, demokratik
hareket, en iﬂbirlikçi, alenen iﬂgal
orta¤› bir iktidar döneminde “milliyetçilik” silah›yla kuﬂat›l›p halktan
tecrit edilmeye çal›ﬂ›l›yor. Sol, antiemperyalist gelene¤in karart›lmas›ndan ﬂovenizme aç›k kap› b›rakan
politikalar›na kadar, bu tabloyu
mümkün k›lan tüm politikalar›n›
gözden geçirmelidir. Emperyalizme
karﬂ› mücadele bayra¤›n› en kitlesel
biçimde en yükseklere kald›rabilmemiz gereken bir dönemde, bunu
yapam›yorsak, bunun nedenlerini
aç›¤a ç›karmak durumunday›z.

T

ilmeliyiz ki, tüm yetersizliklerimize karﬂ›n en güçlü silah,
“gerçe¤in silah›” bizim elimizdedir.
‹ﬂbirlikçilerin vatan hainli¤ini sergilemek, ﬂovenizmle k›ﬂk›rt›lan, iﬂbirlikçilerin “milliyetçi” söylemleriyle
aldat›lan halk›m›za gerçekleri ulaﬂt›rabildi¤imizde, anti-emperyalist
gelene¤imizin bayra¤›n› lekesiz,
pürüzsüz ve cesaretle dalgaland›rabildi¤imizde, o bayra¤›n alt›nda
halk›m›z ba¤›ms›zl›k mücadelesine
kat›lacakt›r. Emperyalizmin talandan, açl›ktan, sefaletten, ulusal
onursuzluktan baﬂka bir ﬂey getirmedi¤i bir ülkede bunu baﬂarmak
imkans›z de¤ildir.

B

‹ktidar›n Irak’ta iﬂgale
ve katliama ortakl›¤›n›n
yeni bir belgesi daha ortaya ç›kt›. ‹ﬂgalin baﬂ›ndan
bu yana ABD’nin bütün isteklerini yerine getiren ve
bunu halktan gizleyerek,
iﬂgale karﬂ›ym›ﬂ havas›
vermeye çal›ﬂan iktidar,
‹skenderun Liman›’n› iﬂgalcilerin her türlü askeri
malzeme sevkiyat› için
kulland›r›yor.

sevkiyat›n› içeren 1 Mart
Tezkeresi’nin halk›n bask›s›yla reddedilmiﬂ olmas›na karﬂ›n yap›l›yor.
Çünkü AKP Hükümeti
tezkerenin reddinin ard›ndan, 23 Haziran 2003 tarihinde 'Afganistan ve
Irak için dost ve müttefik ülkelere sa¤lanan
destek kararnamesi' ç›kard› ve içeri¤ini halktan
gizleyerek, “insani yard›m amaçl› malzeme
sevkiyat›” için oldu¤unu duyurdu.
Türkiye halk›ndan ve TBMM’den
gizlenen Hükümet Kararnamesi’nin
yabanc› bas›nda yeralmas›n›n ard›ndan ise AKP Hükümeti sözcüleri ve
özellikle D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah
Gül taraf›ndan ﬂu aç›klama yap›lm›ﬂt›: “Askeri malzeme olmayacak, g›da ve benzeri sevk›yata izin
verilecek”.
‹ﬂte, her konuda böyle yalan
söylüyorlar, halk› aldatmaya çal›ﬂ›yorlar. Halka yalan, ABD’ye hizmet konusunda, AKP iktidar› kendinden önceki iﬂbirlikçileri ﬂimdiden geride b›rakm›ﬂt›r.
Emperyalizmin hiçbir insani
amac› olmayaca¤› gibi, ona verilecek hizmetin de böyle bir içeri¤i
olamazd› elbette. Bu gerçe¤i o gün
dile getirdik, ﬂimdi “insani amac›n”
ne anlama geldi¤i çok daha aç›k.
Binlerce askeri araç ve bomba
Irak’ta ne iﬂe yar›yor, bu biliniyor.
Yüzbinlerce Irakl› bu bombalarla
katlediliyor. AKP iktidar›n›n iﬂbirlikçilik suçunun sonuçlar› gizlenemeyecek kadar aç›kt›r. ‹ﬂgalin baﬂ›ndan bu yana yüzbin Irakl›’n›n hayat›n› kaybetti¤i, bir o kadar›n›n yaraland›¤› ve onbinlerce insan›n iﬂkencehanelere taﬂ›nd›¤›, ülkenin
bütün zenginliklerinin ya¤maland›¤› düﬂünüldü¤ünde, iﬂgalciyle iﬂbirli¤inin ne anlama geldi¤i daha da
somutlanacakt›r.
Sevkiyat›n anlam›; TBMM’nin,
yani düzenin sözde iradesini yans›tan kurumun hiçe say›lmas› bir yana, aç›k bir ﬂekilde savaﬂta taraf olmakt›r. “ABD’de Erdo¤an’›n itibar›
böyle yükseliyor”. ABD’ye ne ka-

‹skenderun Liman›
iﬂgalin hizmetinde

‹skenderun Liman›
ABD Deniz Üssü Oldu
‹ﬂgalcilerin, Irak’ta iﬂgali ve katliam› sürdürebilmek için gerekli lojistik deste¤in bir bölümünü topraklar›m›zdan yapt›¤› belgelendi. Geçti¤imiz hafta özelleﬂtirilen ‹skenderun Liman›, resmen ve alenen bir
Amerikan deniz üssü gibi kullan›l›yor. ‹skenderun Deniz Ticaret Odas›'n›n verilerine göre ABD, bu y›l›n
ilk sekiz ay›nda, biri yolcu gemisi
olmak üzere, on gemiyle ‹skenderun Liman›'na getirdi¤i 5615 askeri
araç ve iﬂ makinesi ve 3.470 ton
patlay›c›y› kara yoluyla Irak'a gönderdi. Kara nakliyesi s›ras›nda da
Türk kamyoncular›n kullan›ld›¤›
belirtiliyor. ﬁoförlerimiz niçin öldürülüyor diye soranlar burada cevab›n› bulabilirler.
Bu rakamlar devletin resmi kuruluﬂuna ait rakamlar. Hangi gemi
ile ne zaman ne getirildi, tümünün
dökümü yerald› bas›nda. Buna karﬂ›n AKP aç›klama yapma gere¤i
duymad›.
‹ncirlik Üssü’nü kullanan Amerika, ‹skenderun Liman›’n›, iﬂgalin
baﬂlad›¤› 2003 y›l›nda da kullanm›ﬂt›. O zaman da bu nakliye hükümet taraf›ndan, “insani amaçl›” olarak aç›klanm›ﬂ, buna uygun olarak
da z›rhl› Hummer Jeepleri’nin üzerine K›z›lhaç amblemleri yap›ﬂt›r›lm›ﬂt›. Ancak K›z›lay amblemli
Hummerler iﬂgalde aktif olarak kullan›ld›¤› gibi, ikinci sevkiyatta içinden Stinger füzeleri ç›km›ﬂt›.
Elbette bu “hile”, AKP hükümetine karﬂ› de¤il, Türkiye halk›na

➬ AKP iktidar›n›n, “‹nsani
amaçlar için” diye ç›kard›¤› kararname ile ABD, Irak
halk›n›n baﬂ›na ya¤d›rd›¤›,
Telafer’de kulland›¤› bombalar›, askeri araçlar› ‹skenderun’dan gönderiyor.
➬ Sadece sekiz ayda 5 bin
615 askeri araç, 3 bin 470
ton patlay›c› sevkiyat› yap›ld›.
➬ Irak’ta dökülen her damla kanda iﬂbirlikçi AKP iktidar›n›n sorumlulu¤u vard›r.
Bu iktidara her ne gerekçeyle olursa olsun verilen
destek, Amerikan emperyalizmine verilen destektir.
➬ AKP iktidar› iﬂgal ortakl›¤›na, topraklar›m›z› halklara karﬂ› kulland›rmaya
derhal son vermelidir.

karﬂ›yd›. Çünkü o zaman da K›z›lhaç armal› araçlarla katliam füzeleri taﬂ›nd›¤›n› AKP biliyordu. T›pk›
bugün yolcu gemileri ile bomba ve
askeri araç taﬂ›nd›¤›n› bildi¤i gibi.

“‹nsani Amaçl›” Bomba
Halen süren bu sevkiyat, iﬂgalcilerin askeri malzeme ve iﬂgal gücü
5
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Buras› ‹skenderun...
Irak halk›n›n kan›n›
döken silahlar,
topraklar›m›zdan
böyle gidiyor

dar hizmet, o kadar itibar!

ABD: Sevkiyat› Gizleyin!
Cumhuriyet Gazetesi’nin silah
sevkiyat›n› manﬂetinden yay›nlamas›n›n ard›ndan, tam da sömürge ülkelere özgü bir ﬂekilde, kendisini
ABD'nin Ankara Büyükelçili¤i Bas›n ve Halkla ‹liﬂkiler biriminde görevli olarak tan›tan bir kiﬂi, ‹skenderun Deniz Ticaret Odas›'n› arayarak,
“Bu bilgileri niye veriyorsunuz” diye sordu ve bilgileri vermemesini
istedi. Ülke sömürge olunca, ABD
devletin memurundan da, ticaret
odas›ndan da böyle hesap soracak
cüreti bulabilmektedir.
Sevkiyat›n ortaya ç›kmas›nda
ABD’nin rahats›zl›¤› AKP cephesindendir. ABD, Türkiye halk›n›n
iﬂgal ortakl›¤›na bak›ﬂ›n› çok iyi bildi¤i için, t›pk› AKP gibi gizli sürdürmeyi tercih etmektedir. Gerekti¤inde de hükümetlere baﬂka isteklerini kabul ettirmek için kendisi bu
tür iliﬂkileri bas›na s›zd›rmaktan çekinmez. Düﬂünün ki bu haber bas›na yans›masa AKP’nin iﬂgal ortakl›¤›, iﬂbirlikçilik suçu gizlenmiﬂ
olacakt›. Türkiye tarihine bak›n, bütün iﬂbirlikçilik anlaﬂmalar›n›n ve
iliﬂkilerinin gizlendi¤ini görürsünüz. ‹ncirlik’in ABD üssü oldu¤u
dahi y›llarca bu halktan gizlenmiﬂ,
“üs yok tesis var” diye beyanatlar
vermiﬂtir bu ülkeyi yönetenler. AKP
de bugüne kadar suçlar›n› gizleme,
inkar etme yoluna gitmiﬂ, tepkiler
karﬂ›s›nda ise kaale almama siyaseti izlemektedir.

AKP ‹ktidar›n›n Koltuk ‹çin
Satmayaca¤› Hiçbir ﬁey Yok!
AKP iktidar›n›n siyasi, ekono-

mik, askeri bütün kararlar›n›n alt›nda yatan
mant›¤a bak›n; ‘ne olursa olsun koltu¤umu korumal›y›m’ düﬂüncesini
görürsünüz. Bunun için
ABD’ye taviz mi verilmesi gerekiyor; verir!
AB yasalar› ç›karmas›
m› gerekiyor; ç›kar›r!
IMF’ci mi olmas› gerekiyor; olur! Demokrat m› görünmesi gerekiyor; gözükür! Özelleﬂtirmede “babalar gibi satma”, iﬂbirlikçilikte “emriniz olur” siyaseti buradan besleniyor. Emperyalizmin bütün isteklerini yerine getiren iktidar,
oligarﬂi içi iktidar çat›ﬂmas›nda onlar›n deste¤ini kazanarak koltu¤unu
korumay› hesap ediyor. Daha hükümet olmadan Beyaz Saray’a yüz süren Erdo¤an’›n baﬂbakan› oldu¤u
hükümetin halka dayanmas› elbette
beklenemez. Halk, yalanla, takiyye
ile aldat›lacak, oyu al›nacak kalabal›klardan baﬂka bir anlam ifade etmez bu iktidar için.
Zaten, ulusal onurmuﬂ, ülkenin
gelece¤iymiﬂ onlar› hiç ilgilendirmiyor. “K›sa günün kar›na” bak›p,
“bizden sonras› tufan” demekte sak›nca görmüyorlar.
ABD’nin hiçbir iste¤i karﬂ›s›nda
“hay›r” cevab› vermeyen bir iktidar
yönetiyor bu ülkeyi. ‹ktidar kendini
kan›tlamak, böylece koltu¤una destek almak için, ABD’nin istedi¤i her
ﬂeyi yerine getiriyor. Buna karﬂ›n,
hep daha fazlas›n› isteyen ve iﬂbirlikçi iktidar›n nedamet getirme haleti ruhiyesinden kurtulmas›na izin
vermeyen ABD emperyalizmi, “yetmez” diyor ve her f›rsatta burnunu
sürtüyor. Baﬂ›na çuval geçirmesi ve
son olarak Telafer’den K›z›lay’›n
kovulmas› iﬂte bu politikan›n sonucudur.

ABD K›z›lay’› Telafer’den
Kovdu, Oligarﬂi Sus-pus
AKP Hükümeti iﬂbirlikçilikte s›n›r tan›mazken, ABD emperyalizmi, kendini ispat için daha fazla hizmet ettirmenin yolunu buldu. Aﬂa¤›l›yor, eziyor, burnunu sürtüyor,
6
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baﬂ›na çuval geçiriyor. ‹ﬂte bunun
son örne¤i Telafer’de yaﬂand›.
‹ﬂgalci ABD güçleri ve iﬂbirlikçi
Irak ordusunun birlikte sürdürdü¤ü
Telafer operasyonu, tam bir katliama dönüﬂerek sürüyor. Felluce’nin
ard›ndan gerçekleﬂen en büyük katliam operasyonunda ﬂu ana kadar
yüzlerce Irakl› katledildi, 600’e yak›n kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Türkmenler’in yaﬂad›¤› Telafer’deki katliam karﬂ›s›nda “ç›t›”
ç›kmayan oligarﬂi, “Türkmen hamisi” rolünü kurtarabilmek için, Telafer’e K›z›lay arac›l›¤›yla yiyecek,
çad›r yard›m› gönderdi. Ancak iﬂgal
güçleri, yard›m da¤›t›m›n› kendisinin yapmas›n› istedi, K›z›lay’›n bunu kabul etmemesi üzerine, ABD
K›z›lay’› Telafer’den kovdu.
Oligarﬂinin “stratejik orta¤›” K›z›lay’a bile izin vermezken, AKP
hükümeti, t›pk› kafalar›na çuval geçirildi¤inde oldu¤u gibi, bu geliﬂme
karﬂ›s›nda da sus-pus. Çünkü, iﬂbirlikçi iktidar›n görevi, hizmet etmektir. Amerika’n›n çizdi¤i s›n›rlar›n
bir ad›m d›ﬂ›na dahi ç›kamaz.

AKP ‹ktidar›na Destek
Emperyalizme Destektir
AKP’nin üç y›ll›k iktidar süreci
de¤erlendirildi¤inde, sermayeye
hizmet, özelleﬂtirmeler ve iﬂbirlikçilik d›ﬂ›nda bir ﬂey görülemez. Bu
iktidar emperyalizmin politikalar›
ile bütünleﬂmede hiçbir s›n›r tan›-

Özelleﬂtirme ve
iﬂbirlikçilik

Limanlar›n sat›lmas›na karﬂ› direnen iﬂçiler,
özelleﬂtirmenin ayn› zamanda Amerika’n›n
Büyük Ortado¤u Projesi ile ba¤lant›s›na dikkat
çekmiﬂler ve limanlar›n ABD üssü olarak kullan›laca¤›n› söylemiﬂlerdi. Özelleﬂtirmeyi savunanlar iﬂte bu ba¤›ml›l›k iliﬂkilerini, Amerikan
emperyalizmine hizmeti de savunuyorlar.

mamay›, sin›nda Ameyaseti haline
rikan üsleri
getirmiﬂtir.
var, tüm limanlar›m›z
‹ﬂte bu
ABD’nin
y ü z d e n
hizmetine
AKP iktidasunulmuﬂ
r›na karﬂ›
durumda.
mücadele,
Daha ortaya
emperyalizç›kmayan
me, ba¤›monlarca iﬂl›l›¤a karﬂ›
birli¤i karamücadeler›n›n gere¤i
den ayr› düolarak, topﬂünülemez.
raklar›m›z›n
Tersinden,
bölge halkAKP iktida‹ﬂgal ortakl›¤›na karﬂ›
lar›na karﬂ›
r›na her ne
ba¤›ms›zl›k mücadelenas›l kullagerekçe ile
sini yükseltelim
n›ld›¤› ise
olursa olbugün için
sun,
ister
“s›r”. Ama
“demokras›r olmamas› gereken bir ﬂey varsa,
tikleﬂme” yalan› ad› alt›nda, isterse
o da bugün anti-emperyalist müca“inanç özgürlü¤ü” kisvesi ile veriledelenin önemidir.
cek destek, emperyalizmin Türkiye
ve bölge üzerindeki politikalar›na
Yeni-sömürgecilik iliﬂkileri ile
verilen destek demektir. AKP bu
birlikte emperyalizmin “içsel bir oldestekleri arkas›nda buldukça, iﬂgu” haline geldi¤i ülkemizde, her
birli¤ini sürdürme cüretini de buldönem iﬂbirlikçi iktidarlara karﬂ›
maktad›r.
mücadele ile anti-emperyalist müEmperyalizmin “Büyük Ortadocadele bir bütün olmuﬂtur. Ancak bu
¤u Projesi”ne deste¤in Tayyip Erdomuhteva bugün daha belirgin hale
¤an’›n a¤z›ndan aç›ktan ifade edilgelmiﬂ, tüm halk kesimlerinin göremesinin ne anlama geldi¤ini kavrace¤i bir ﬂekle bürünmüﬂtür. Bu yayamayanlar, ‹skenderun’a bakmal›n›yla devrimcilerin, demokratlar›n,
d›rlar. BOP’a deste¤in cilas›nda yer
anti-emperyalistlerin iﬂbirlikçili¤i
alan “Ortado¤u’nun kendi iç dinateﬂhir etme, gösterme gibi bir sorumikleri ile demokratikleﬂmesinden
nu büyük oranda ortadan kalkm›ﬂt›r.
yanay›z” yalan›n›n alt›ndan bombaAncak bu demek de¤ildir ki bu dular, füzeler, z›rhl› araçlar ve iﬂgal orrum objektif olarak sürekli varl›¤›n›
takl›¤› ç›kmaktad›r.
sürdürür. ‹ﬂbirlikçili¤e karﬂ› mücadele örgütlenmedi¤inde, iktidar gerAKP’ye destek veren düzeniçi
çeklerin üzerini külleme, manevra‹slamc›lar ve “AB’ye giriﬂ” ad›na
larla tam tersi bir hava yaratma oyudestek veren ayd›nlar ve refornunu oynamaya devam edecektir.
mizm, bu gerçeklerden daha ne kaÖrgütsüz halk›n belle¤i de zay›ft›r.
dar kaçacak? Baﬂ›n›z› kuma gömebilirsiniz ama tarih karﬂ›s›nda iﬂbirTopraklar›m›z kullan›larak Irak
likçi bir iktidar› destekleme suçunhalk›n›n katledilmesine sessiz kal›dan kurtulamazs›n›z.
namaz. Topraklar›m›z›n ABD üssü
haline getirilmesine, iﬂgal ortakl›¤›Topraklar›m›z›n ABD Üssü na, iﬂbirlikçi iktidara karﬂ› mücadele her ﬂeyden önce devrimcilerin,
Yap›lmas›na Karﬂ›
demokratlar›n, vatanseverlerin göMücadeleyi Yükseltelim
revidir. Irak’ta ‹ﬂgale Hay›r KoordiDün ‹ncirlik vard›, limanlar›m›z
nasyonu’nun ‹ncirlik Yürüyüﬂü, bü6. Filo’ya aç›l›rd›. Bugün tüm buntün sansür çabalar›na, eksikliklerine
lar›n yan›s›ra, ülkenin dört bir yakarﬂ›n, bu mücadelede önemli bir
7
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IRAK’tan notlar
➬ “Irak

hükümetinin iradesini
güçlendirmekten” sözeden iﬂgalciler, suçlu askerlerinin gözalt›na
al›nmas›na bile tahammül edemiyorlar. ﬁii kenti Basra'da, “sivil” giyimli iki ‹ngiliz askerinin Irakl› polisleri öldürmesi sonras›, Irak polisi
taraf›ndan tutuklanmas›n›n ard›ndan, ‹ngiliz tanklar› Basra Hapishanesi’nin duvarlar›n› y›karak askerlerini ç›kard›. Bunun üzerine, askerlerin yarg›lanmas›n› isteyen binlerce kiﬂi, ‹ngiliz tanklar›n› içindeki askerlerle birlikte yakt›. Askerler
kendilerini zor kurtar›rken, tanklar
tahrip oldu. Böylece ﬁii halk›n, dini liderlerin aksine iﬂgalcilere karﬂ›
büyük öfkesi de görüldü.

➬ Bu

olaydan iki gün önce de,
Mukteda el Sadr'›n Mehdi Ordusu'ndan 200 savaﬂç›, iﬂgalciler taraf›ndan tutuklanan liderlerinden biri
olan ﬁeyh Ahmed Fartosi'nin derhal sal›verilmesini isteyerek, Basra'n›n merkezinde sokaklarda lastikler yakarak, ellerinde silahlar ve
RPG'lerle yollar› kapatm›ﬂlard›.

➬ Merkezi New York'ta bulunan
Gazetecileri Koruma Komitesi
(CPJ), iﬂgalin baﬂladı¤ı Mart 2003
tarihinden beri 13 gazetecinin
Amerikan askerleri tarafından öldürüldü¤ünü ve en az 40 gazetecinin ise çatıﬂmalar esnasında yaﬂamını yitirdi¤ini açıkladı. Amerikan
ordusunun kendi güçleri tarafından
öldürülen gazetecilerle ilgili gerekli araﬂtırmayı yapmadı¤ını açıklayan komite, bunun yanı sıra medyaya yardımcı olan 21 kiﬂinin de
Amerikan güçlerinin açtı¤ı ateﬂ sonucu yaﬂamını yitirdi¤ini duyurdu.
ad›m olmuﬂtur. Bu ad›m geliﬂtirilmelidir.
Türkiye halk› emekçileri olarak;
iktidar›n katliam, iﬂgal ortakl›¤›na,
iﬂbirlikçili¤ine sessiz kalmayaca¤›m›z›, bu sessizlik ile ortak olmayaca¤›m›z› gösterelim.

Soygun ekonomisinde
Sami Ofer olay›

AKP ‹ktidar› Böyle
Peﬂkeﬂ Çekiyor

Ne diyordu Tayyip Erdo¤an hat›rlayal›m: “Yolsuzluklara damardan girdik, art›k her ﬂey ﬂeffaf...”
Onlarca milletvekili ve kimi bakanlar› yolsuzluk san›¤› olmuﬂ, üstelik en büyük soygun olan özelleﬂtirmeleri canh›raﬂ savunan bir iktidar›n
yolsuzluklara karﬂ› mücadelesi elbette yaland›. Halk› inand›rmak için
eski hükümetin üyelerinin Yüce Divan’a gönderilmesi de bu yalan›n
parças›yd›. Henüz dört y›ll›k bir parti ve üç y›ll›k bir iktidar olmas›na
karﬂ›n, AKP’nin yolsuzluklar›ndan,
özelleﬂtirme politikas›n›n ABD ile
birlikte sahibi olan AB dahi '‹haleler
kuﬂkulu' diye yak›n›r oldu.
AKP’nin soygun düzenini sürdürdü¤üne, hortumun ucunu kendisine çevirdi¤ine Sami Ofer olay› ›ﬂ›k
tutuyor ﬂimdi. AKP yabanc› sermayenin ülkemizi soymas› için nas›l
bildik oyunlara baﬂvuruyor Ofer
olay› gösteriyor. Dün Demireller,
Özallar Uzanlar’› yaratm›ﬂt›, AKP
de kendi Uzanlar’›n› yarat›yor. K›saca soygun ve yolsuzluk düzeni kesintisiz bir ﬂekilde devam ediyor.

“Ofer Olay›” Nedir?
Sami Ofer dünya çap›nda yat›r›mlar yapan, gemi taﬂ›mac›l›¤›, kumarhanecilik ve daha birçok alanda sömürge ülkeleri talan eden ‹srailli bir patron, spekülatör. ‹srail
Haaretz Gazetesi ﬂöyle diyor örne¤in: ‘Ofer sadece ‹srail’de de¤il,
tüm dünyada hükümetleri maymuna çevirmeyi bilir’. Ofer’in bu
konuda Türkiye’de özel bir gayret
göstermesine gerek yok. Çünkü bu
ülkeyi, her ﬂeyi “babalar gibi satmay›” marifet sayan bir iktidar yönetiyor. TÜPRAﬁ sat›ﬂ›, bunu çok çarp›c› bir ﬂekilde ortaya koydu:
TÜPRAﬁ’›n % 51’inin KOÇ’a
peﬂkeﬂ çekildi¤i s›rada, % 14.7’lik
bir hissesinin ise alt› ay önce halk-

tan gizli sessiz sedas›z ve kendi
mevzuatlar›na da ayk›r› ﬂekilde
Ofer’e sat›ld›¤› ortaya ç›kt›. Sami
Ofer’in, özelleﬂtirmede rakam›n
yükselmesinin ard›ndan havadan
kazand›¤› paran›n miktar›; 345 milyon dolar. Devletin zarar› ise bunun
iki kat›. Elbette “devletin zarar›”
dedikleri, halk›n cebinden çald›¤›
para demektir. Spekülatör Soros’u
k›skand›racak havadan gelen para
elbette Ofer’in kar›n›n küçük bir
k›sm›d›r, O art›k TÜPRAﬁ’›n ikinci
büyük orta¤› olarak daha fazla vurgunu garantilemiﬂ durumda.

Otel Odalar›nda Sat›yorlar
Soygun ise ﬂöyle gerçekleﬂti:
Özelleﬂtirme peﬂkeﬂini yöneten
Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›,
‹MKB’de blok sat›ﬂlara zemin haz›rlayan bir de¤iﬂiklik yapt› ancak
bunu aç›kça ilan etmedi. ‹ﬂe bak›n
ki bu de¤iﬂiklikten sadece Global
Menkul De¤erler isimli kuruluﬂun
haberi olmuﬂtu! Global Menkul De¤erler de TÜPRAﬁ’›n yüzde
14.7’lik hissesini Sami Ofer ad›na
sat›n ald›. Blok sat›ﬂa iliﬂkin karar
ise bundan sonra duyuruldu. Tayyip’in ﬂeffafl›k dedi¤i buydu iﬂte!
Peki nas›l olmuﬂtu da sadece
Global Menkul De¤erler duymuﬂtu
bu de¤iﬂikli¤i. ‹ﬂte burada, Baﬂbakan Erdo¤an ve Maliye Bakan› Kemal Unak›tan’›n Sami Ofer’in o¤luyla 23 Ocak 2004’te, Davos’ta
yapt›klar› görüﬂme devreye giriyor.
(Vatan Gazetesi, 16 Eylül) Ki Davos Özal iktidar›ndan bu yana Türkiye’nin pazarland›¤› bir platformdur ve bunun “pazarlama” oldu¤u
hükümetlerce bir övünç vesilesi
olarak ifade edilmektedir. Ayr›ca, limanlar› pazarlamak için bir tekelle
görüﬂmek üzere Hong Kong'a giden
Maliye Bakan› Unak›tan’a eﬂlik
eden de Ofer grubunun temsilcisi
8
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Kadri Samsunlu olmuﬂtu. Bu seyahatten k›sa süre sonra da TÜPRAﬁ
sat›ﬂ› yap›ld›.
Pazarl›klar otel odas›nda, seyahatlerde yap›lm›ﬂt›. Zaten emperyalist sermayenin “arac› kuruluﬂu”
Global Menkul De¤erler’in sahibi
Mehmet Kutman ﬂöyle diyordu:
“Özal hükümetinin ilk dönemlerinde oldu¤u gibi, siyasiler ve bürokratlar ellerinde çantalarla Türkiye'yi yabanc› yat›r›mc›lara çok
güzel pazarl›yorlar. Unak›tan, Kürﬂad Tüzmen sürekli bir yerlere gidiyor. Unak›tan çok iyi tan›t›m yapan
bir bakan”. (Milliyet, 20 Eylül)
“Yetimin, garip guraban›n hakk›n› yedirmeyiz” diyen Tayyip’in
gerçekte sermaye ad›na ülkeyi yönetip yetimin garip guraban›n hakk›n› onlar›n kasalar›na nas›l ak›tt›¤›n›n resmidir bunlar. Kar için iﬂçi çal›ﬂt›rmak zorunda olan kapitalistlere, alaca¤› her iﬂçi için para ödemeyi “iﬂsizlikle mücadele” diye yutturan iktidar, sermeyenin iktidar› oldu¤unu gizleyememektedir.
Ofer’in Türkiye’deki iﬂlerini yapan Global Menkul De¤erler ile
AKP iktidar› aras›ndaki tek iliﬂki
TÜPRAﬁ ile de bitmiyor.
Piyasac› düzenin “tanr›lar›ndan”
birisi olan Global Menkul De¤erler
daha önce de Ofer ad›na Kuﬂadas›
Liman›’n› sat›n ald›. Limana al›ﬂveriﬂ merkezleri yap›labilmesi için
AKP bir gecede Özelleﬂtirme Kanunu'na "13 madde" ad›yla bir ilave
yapt›. Ancak bir sorun vard›; Kuﬂadas› halk› K›y› Yasas›’na ayk›r› bu
durumu Dan›ﬂtay’da iptal ettirdi.
Oligarﬂinin hükümetlerinin kendi
hukukuna karﬂ› tekellerin ç›karlar›
sözkonusu oldu¤unda ne tür hilelere baﬂvurdu¤u Bergama alt›n madeni örne¤inden biliniyordu.
AKP de bu yolu izledi. K›y› Yasas› de¤iﬂtirildi ve Dan›ﬂtay karar›n›n Kuﬂadas›’na gönderilmesi tam
üç ay bilinçli bir ﬂekilde geciktirildi.
Ve bu süre içinde binalar›n yap›m›
tamamland›. AKP’nin Ofer’e ayr›cal›kl› uygulamas› iﬂe yaram›ﬂ, liman› 25 milyon dolara sat›n alan
Ofer ve Global, k›sa sürede 30 mil-

yon dolar gelir elde etmiﬂti. Düﬂünün liman bedavaya gelmiﬂ, üstüne
de k›sa sürede karlar edilmiﬂti. Üstelik liman asl›nda daha önce baﬂka
bir firmaya sat›lm›ﬂ ancak AKP hükümeti, “bu ne ‹srailli sermaye aﬂk›” dedirtecek ﬂekilde, “bir teknik
sorunu” bahane ederek iptal etmiﬂ
ve Ofer grubuna vermiﬂti.
Bitti mi? Hay›r!
20 Eylül tarihli Milliyet Gazetesi, AKP ile yabanc› sermayenin ortaklar›ndan Global Menkul De¤erler aras›ndaki bir baﬂka iliﬂkinin
belgesini yay›nlad›. Buna göre;
Mehmet Kutman yedi liman›n sat›ﬂ›
için Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m ve Maliye Bakan› Kemal Unak›tan'la 'gizli pazarl›k' yapm›ﬂ ve bu
kez de Hong Konglu bir firma ad›na
yaz›ﬂmalarda bulunmuﬂtu. 12 ve 18
Aral›k 2003 tarihli iki ayr› yaz›da limanlara teklif edilen fiyat›n ard›ndan yeralan ﬂu ifadelere bak›n;
"Bu ön teklif aram›zda gerçekleﬂen tüm görüﬂmelerin gizli kalmas›
anlay›ﬂ› ve ﬂart› ile haz›rlanm›ﬂt›r.
Bilgi ak›ﬂ›n› sa¤layabilmeniz durumunda 2004 ﬁubat ay›nda yap›labilecek s›n›rl› bir ihaleye kat›labilecek durumda olaca¤›m›z› (...) düﬂünmekteyiz".
Nas›l bir iliﬂki ki, bir borsac› hükümetin iki bakan›yla gizli pazarl›klar yap›yor, kapt› kaçt› ihalelerle
limanlar›n kendilerine peﬂkeﬂ çekilmesini isteyebiliyor, 'görüﬂelim,
gizli kals›n s›n›rl› bir ihale yap›ls›n' diyebiliyor?
Ofer ﬂimdi de ‹stanbul Sal›pazar› Karaköy Kruvaziyer Liman Turizm Ticaret Kompleksi'nin (Galataport) için en yüksek teklifi verdi.
Ödeme plan› ise tam anlam›yla “bize bedavaya verin kar›m›zla ödeyelim” türünden. Galataport için de
t›pk› Kuﬂadas› Liman›’nda oldu¤u
gibi, K›y› Yasas› engeli vard›. Bunun kald›r›lmas› ve ihalede “kolayl›k” sa¤lanmas› için geçen y›l Baﬂbakanl›k’ta Ofer’in ve Global Menkul De¤erler’in sahibinin kat›ld›¤›
bir “zirve” yap›ld›. Toplant›da Erdo¤an ve Unak›tan bulundular. Ve
k›sa süre sonra “torba yasa” içinde

Bir h›rs›zl›k sistemi olan
kapitalizmden kurtulmadan
bu çark›n tersine dönmesi,
soygun ve talan›n bitmesi
bilimsel gerçeklere ayk›r›d›r. Dinci, liberal ya da
‘sosyal demokrat’ iktidar
aras›nda hiçbir fark yoktur. Soyanlar, iktidar›n
ihya ettikleri de¤iﬂir ama
halk aç›s›ndan de¤iﬂen
hiçbir ﬂey olmaz.

K›y› Yasas› ç›kar›ld›. Kuﬂadas› Liman›’ndan, TÜPRAﬁ’dan vurdu¤u
vurgunlarla da buray› al›rsa kimse
ﬂaﬂ›rmas›n. Ne de olsa, kapitalizm
“f›rsatlar sistemi” ve özelleﬂtirmeyi
eleﬂtirmenin zinhar en büyük suç
say›ld›¤›, yabanc› sermaye gelsin
diye k›rk takla at›l›p buna uygun yasal düzenleme yapman›n hükümetin
en baﬂ görevi say›ld›¤› bir ideolojik
sald›r› sürecindeyiz. Ortaya ç›kan
bunca soyguna karﬂ›n, Global Menkul De¤erler’in sahibinin, ç›kar iliﬂkilerini savunarak, “ne var bunda,
yabanc› sermayeyi çekmek suç
mu?” demesi bu sürecin özelli¤ini
aç›kça göstermektedir.

“Ofer Olay›” Sistemin ve
‹ktidar›n Kimin Hizmetinde
Oldu¤unun Göstergesi
ABD tatland›r›c› tekeli Cargill
için özel yasalar ç›karan, büyük
vurgunlar vurmas›n› sa¤layan iktidar›n, ‹srailli tekelle ç›kar iliﬂkileri
belgeli durumdad›r. Yar›n, bu iliﬂkiden AKP iktidar›n›n hangi ekonomik ve siyasi ç›karlar elde etti¤i de
günyüzüne ç›kacakt›r. Bu iktidar›n
“bal tutan parma¤›n› yalar” mant›¤›n›, destekçisi islamc› sermayeye
tan›d›¤› ayr›cal›klardan, Unak›tanlar’›n m›s›r ithalat› vurgunlar›ndan,
Tayyip’in Ülker arac›l›¤›yla Cargill
ile ba¤lant›s›ndan biliyoruz.
‹ﬂçiye memura “yok ki verelim”
diyen iktidar Oferler’e oldukça cö9
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mert. Durmadan ç›kar›lan ek vergiler, zamlarla halk›n cebinden çald›klar› paralar› kimlere ak›t›yorlar,
Ofer sadece bir örnektir. Öte yandan
‹srailli bir firma ile iliﬂki, tüm dünyadaki Yahudi sermayesi ile bütünleﬂen ‹srail devleti ile iliﬂki demektir. Bu da AKP’nin Ortado¤u’da biçilen misyonuna uygundur. “Müslüman alemi” içindeki ‹srail temsilcisi gibi çal›ﬂan iktidar, Ofer olay› yaﬂand›¤› s›rada, Türkiye-Pakistan-‹srail aras›ndaki “‹srail’i müslüman
ülkelerle bar›ﬂt›rma” amaçl› bir toplant›ya da bu rolüne uygun olarak
ev sahipli¤i yap›yordu.

“Ofer Olay›”, Kapitalizmden
Kurtulmadan Her ‹ktidarda
Soyulaca¤›m›z› Gösteriyor
Geriye dönüp bak›n, bütün iktidarlar döneminde benzeri “skandallar” oldu¤unu görürsünüz. Bu bir
rastlant› de¤ildir. Kapitalist sistemin kendi dinamikleri bu soygunlara zemin haz›rlamaktad›r. Çarp›k
kapitalizm ise soygunun da bu ﬂekilde alavere dalavere ile sürdürülmesinin teminat›d›r.
Çarp›k de¤il de kurallar›na uygun kapitalizm olsa fark edecek mi?
Hay›r! Bu kez de büyük tekeller kurallar›na uygun soymaya devam
edeceklerdir. Bugün Do¤an Grubu’nun, Koçlar’›n, Avrupa Birli¤i’nin
ihaleler ve özelde Ofer olay›ndaki
tepkilerinin alt›nda yatanda budur.
“Kurallar›na uygun kapitalizm olsun, en büyük soygunu biz yapal›m” demektedirler. Avrupa Birli¤i
süreci ve IMF ile yap›lan anlaﬂmalar da, çarp›k kapitalizmi kurall›
soygun sistemine dönüﬂtürme sürecidir. Öyle ya da böyle, halk her koﬂulda soyulacak, sömürülecektir.
Bir h›rs›zl›k sistemi olan kapitalizmden kurtulmadan bu çark›n tersine dönmesi, soygun ve talan›n bitmesi bilimsel gerçeklere ayk›r›d›r.
Dinci, liberal ya da ‘sosyal demokrat’ iktidar aras›nda bu anlamda
hiçbir fark yoktur. Soyanlar, iktidar›n ihya ettikleri de¤iﬂir ama halk
aç›s›ndan de¤iﬂen hiçbir ﬂey olmaz.

e mek

‹ﬂçi ‘genel grev’ istiyor,
Türk-‹ﬂ yasak sav›yor
‹ﬂçilerin özelleﬂtirmeye
karﬂ› genel greve gidilmesi
yönündeki taleplerine karﬂ›n,
geçen hafta toplanan Türk-‹ﬂ
Baﬂkanlar Kurulu, 26 Eylül
günü tüm iﬂyerlerinde “bildiri
okuma” karar› ald›. Özelleﬂtirme sald›r›s› bu kadar pervas›z bir ﬂekilde sürerken, “bildiri okumay›” eylem diye pazarlayan bir sendikac›l›k anlay›ﬂ›, tek kelimeyle “biz özelKocaeli Tüpraﬂ
leﬂtirmeye direnmiyoruz, gerçekte karﬂ› da de¤iliz ama sermu de¤erlendirmeyen, özelleﬂtirmede sendikac›l›k var, zorunlu karﬂ›yye karﬂ› soka¤a dökülmeyen konfem›ﬂ gibi gözüküyoruz” diyordur.
derasyonlar cephesinde bunlar yaﬂaÖzelleﬂtirmeye karﬂ› direniﬂ
n›rken, iﬂçilerin eylemleri devam
Emek Platformu’nun da gündeminediyor.
de de¤il. 19 Eylül günü yap›lan EP
Toplant›s›’nda, adeta böyle bir sald›r› yokmuﬂ say›ld› ve Türk-‹ﬂ’in “bildiri okuma eylemi”ne destek verilece¤i belirtildi. ‹ﬂyerlerinde bildiri
okumaya destek ne demek? Sendikac›l›k ad›na mizahi bir durum. EP
de karar almaman›n karar›n› itiraf
etmektedir.
Konfederasyonlar, özelleﬂtirmenin ideolojik boyutunu iﬂçilere iﬂte
bu yüzden kavratmad›lar. Özelleﬂtirmecilerin ideolojisini, ahlak›n› yans›tan “bizi satan› biz de satar›z” sloganlar›yla, sonuç almayan eylemlerle oyalayarak, direniﬂleri birleﬂtirmeyerek özelleﬂtirmecilere en büyük deste¤i verdiler.
TÜPRAﬁ’›n Ofer’e nas›l peﬂkeﬂ
çekildi¤i ortaya ç›karken, bu duru-

Migros
ve ﬁok’ta
grev
karar›

TÜPRAﬁ ‹ﬂçileri:
Peﬂkeﬂ Belgelendi
Petrol-‹ﬂ Alia¤a ﬁubesi üyeleri,
“Memleket Nöbeti Çad›r›” önünde
16 Eylül günü yapt›klar› eylemle
TÜPRAﬁ’›n özelleﬂtirilmesini protesto ettiler. Petrol-‹ﬂ binas› önünden
çad›r›n bulundu¤u Demokrasi Meydan›’na yürüyen yüzlerce iﬂçi, “Gün
Gelecek Devran Dönecek AKP Millete Hesap Verecek, Suskun Türk-‹ﬂ
‹stemiyoruz, IMF Uﬂa¤› Hükümet
‹stifa” sloganlar›n› att›.
Demokrasi Meydan›’nda iﬂçilere
seslenen Petrol-‹ﬂ ﬁube Baﬂkan› ‹brahim Do¤angül, medyan›n iﬂçilerin
eylemlerini vermemesini ve Sami
Ofer olay›n› hat›rlatarak, “as›l kav-

TÜPRAﬁ'›n yüzde 51'lik hissesini alan
Koç Grubu'nun sahibi oldu¤u Migros ve
ﬁok ma¤azalar›nda 17 Eylül günü grev karar› al›nd›. ‹ﬂçi düﬂman› Koç ise 20 Eylül
günü greve lokavt ile cevap verdi.
Konuya iliﬂkin bir aç›klama yapan Tez
Koop-‹ﬂ Sendikas›, T‹S görüﬂmelerinde;
ücret zamm›, k›dem tazminat›, part time
10
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ga yeni baﬂl›yor. Medya bu ülkeyi
yönetiyor. Medya patronlar›, ayn›
zamanda bankalar›n holdinglerin
sahipleri ve ço¤u da özelleﬂtirmeyle
do¤rudan iliﬂkililer. O nedenledir ki
özelleﬂtirmeye karﬂ› mücadele veren
iﬂçileri y›llard›r göstermediler. Ama bugün art›k m›zrak
çuvala girmiyor ve kendi iç
çeliﬂkileri de baﬂlad›” diye
konuﬂtu. Aç›klaman›n ard›ndan, Memleket Nöbeti Çad›r›
da kald›r›ld›.
Ayn› gün Petrol-‹ﬂ Kocaeli ﬁubesi üyeleri de eylemdeydi. D-100 Karayolu’nu bir
süre trafi¤e kapatan iﬂçiler,
büyükﬂehir belediyesi önünde
kurulan nöbet çad›r›na yürüdüler. “TÜPRAﬁ’› Satanlar
Vatan Haini” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemde konuﬂan Petrol-‹ﬂ
Genel Baﬂkan› Mustafa Öztaﬂk›n,
ihale bedeli ile IMF borcunun ödenece¤ini dile getirdi. Öztaﬂk›n, “‹hale peﬂkeﬂin, rüﬂvetin belgesidir. Biz
bu iﬂin peﬂini b›rakmayaca¤›z ve
mücadeleye devam edece¤iz” diye
konuﬂtu. Eyleme çok say›da sendika
ve DKÖ destek verirken, daha sonra
nöbet çad›r› söküldü.

Limanlarda
Eylem Sürüyor
Özelleﬂtirilen Mersin ve ‹skenderun Limanlar›’nda eylemler sürerken, Liman-‹ﬂ Sendikas› Mersin ﬁubesi'nin, Mersin Liman›’n›n özelleﬂtirme ihalesinin iptal edilmesi için
açt›¤› davada, Mersin ‹dare Mahkemesi yürütmeyi durdurma karar› ald›. Karar, Mersin Liman›’nda 66
gündür iﬂyerini terketmeme eylemi
yapan iﬂçiler taraf›ndan sevinçle
karﬂ›land›.

çal›ﬂanlar›n sosyal haklar› konusunda anlaﬂmaya var›lamad›¤›n› bildirdi. Grev karar›n› ma¤azalara asmaya giden iﬂçiler ise
Koç’un müdürleri ile karﬂ›laﬂt›lar.
Yasal haklar› olan grev kararlar›, iﬂçi
düﬂmanl›¤›n›n en kaba haliyle, müdürler
taraf›ndan y›rt›ld›. Buna karﬂ›n iﬂçiler taleplerinden vazgeçmemekte kararl›lar.

e mek

Bornova’da eylem sürüyor

12 Eylül günü 251 temizlik iﬂçisinin iﬂ akidlerinin feshedildi¤i ‹zmir Bornova Belediyesi önünde iﬂçilerin direniﬂi devam ediyor.
12 Eylül’den bu yana belediye
önünde oturma eylemi yapan iﬂçilere çeﬂitli sendika ve DKÖ’ler de ziyaretleriyle destek oluyorlar.
Babalar›na destek veren çocuklar›n, “Okulumuza Senin Çocu¤un
Gibi Tok Gidebilmek ‹çin Babam›n
‹ﬂini Geri Ver Baﬂkan Amca” gibi
dövizler taﬂ›d›¤› eylem nedeniyle,
Bornova'n›n merkezinde ve çevre
mahallelerinde çöpler toplanm›yor.
‹ﬂçiler ve Belediye-‹ﬂ Sendikas›
‹zmir 6 No'lu ﬁube, at›lan iﬂçiler

geri al›nana kadar direniﬂin devam
edece¤ini vurgularken, “Belediye
‹ﬂçisi Köle De¤il, En Büyük Güç
Örgütlü Güçtür” yaz›l› önlükler giyiyorlar.
Bu arada iﬂçiler 16 Eylül günü
yapt›klar› bas›n aç›klamas›nda bir
kez daha taleplerini dile getirdiler.
‹ﬂçiler ad›na konuﬂan Belediye-‹ﬂ
Sendikas› ‹zmir 6 No'lu ﬁube Baﬂkan› Atilla Pasin, iﬂçilerin sendikaya üye olmalar›n›n anayasal haklar›
oldu¤unu hat›rlatarak, “Ancak, sendikaya üye olunca vize bitimi bile
beklenmeden iﬂten ç›kar›lm›ﬂlard›r.
‹ﬂçiler hakl›d›r çünkü, 12 Eylül'de
iﬂveren belediye yeni bir iﬂ vermedi¤i gibi 5-10 y›ll›k iﬂçileri baﬂta k›dem ihbar tazminatlar›n› ve di¤er
sosyal haklar›n› ödemeden iﬂten
at›lm›ﬂlard›r” diye konuﬂtu.
Eylemde "‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Y›lg›nl›k Yok Direniﬂ Var,
Direne Direne Kazanaca¤›z" sloganlar› at›ld›. ‹ﬂçileri s›k s›k ziyaret
ederek destek veren Ege Temel
Haklar ile ‹zmir Gençlik Derne¤i
üyeleri de eyleme kat›larak, dayan›ﬂmalar›n› ifade ettiler.

Emek Platformu Nas›l ‘‹ﬂlevli’ Olur?
Emek Platformu uzun bir aradan sonra, konfederasyon ve oda baﬂkanlar›n›n kat›l›m› ile 19 Eylül’de topland›. Bas›na kapal› toplant›n›n sonuç
bildirgesi ve bas›na yans›yan bilgilere bak›ld›¤›nda, emekçileri oyalaman›n ﬂimdi de “daha iﬂlevli EP” ad› alt›nda sürdürülece¤ini gösteriyor. Al›nan kararlara göre, EP’yi daha iﬂlevli hale getirmek için Türk-‹ﬂ taraf›ndan
bir taslak metin haz›rlacak ve bunun tart›ﬂ›lmas› ile EP daha iﬂlevli hale
getirilecek. ‹ﬂlevlilikten kastedilenlere bir örnek olmas› aç›s›ndan, baﬂkanlar›n her ay toplanmas› belirtilmekte. Ne özelleﬂtirme ne de emekçilere yönelik sald›r›lar konusunda hiçbir somut eylem karar› ç›kmayan toplant›n›n
sonuç bildirgesinde; Sosyal Güvenlik Reformu Tasar›s›’n›n komisyona
getirilmesi durumunda “en radikal eylemlere baﬂvurulaca¤›” ifade edildi.
Özellikle SSK hastanelerinin devri karﬂ›s›nda “iﬂb›rakma karar›” al›p
yapmamas›n›n ard›ndan, Emek Platformu’nun “bu haliyle devam edemeyece¤ini” söyleyen konfederasyonlar›n, “de¤iﬂiklik”ten kast› salt iﬂleyiﬂ
miydi? EP bu ucuz oyuna son vermelidir. “De¤iﬂim” ve gerçekten iﬂlevli
bir Emek Platformu, sald›r›lar›n en üst boyuta ç›kt›¤› bugünlerde direniﬂleri örteleyen bir EP’dir. Bu da, de¤iﬂimin as›l olarak sendikal anlay›ﬂta
yaﬂanmas›yla mümkündür.
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Cola direniﬂi sürüyor
‹ﬂten at›lan Coca Cola iﬂçilerinin,
Anadolu Grup Baﬂkan› Tuncay
Özilhan ile 16 Eylül günü yapmak
istedi¤i görüﬂme, Özilhan taraf›ndan reddedildi. Bunun üzerine iﬂçiler bina önünde oturma eylemi
yapt›lar. “Yaﬂas›n Coca Cola Direniﬂimiz, At›lan ‹ﬂçiler Geri Al›ns›n” pankart› taﬂ›yan ve sloganlar
atan iﬂçilerin kararl› tutumu üzerine Tuncay Özilhan görüﬂmeyi kabul etti. Nakliyat-‹ﬂ Baﬂkan› Ali
R›za Küçükosmano¤lu ile Özilhan
aras›nda yap›lan görüﬂmenin ard›ndan iﬂçiler eylemlerine son verdi.

‘Toplu sözleﬂme hakk›m›z
gasbedilemez’
Tüm-Bel-Sen 1
No'lu ﬁube üyeleri, 20 Eylül’de Bak›rköy Özgürlük
Meydan›'nda yapt›klar› eylemle,
toplu sözleﬂmeleri
uygulamayan Bak›rköy Belediyesi'ni protesto ettiler. ‘‹mzalad›¤›n›z
Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesini Uygulay›n’ pankart› açan
memurlar, ‘Toplu Sözleﬂme Hakk›m›z Gasbedilemez’ slogan› att›lar.

Sürgüne karﬂ› yürüyüﬂ
Hatay'›n Turunçlu Beldesi halk›,
sa¤l›klar›n› tehdit eden baz istasyonu yap›lmas›n› protesto etmek için
15 Eylül günü eylem düzenlediler.
Baz istasyonunu taﬂlayan halk, inﬂaat kal›plar›n› da y›kt›.

Sürgüne karﬂ› yürüyüﬂ
E¤itim-Sen K›z›ltepe Temsilcisi
Nurullah Tunç'un Çank›r›'ya sürgün edilmesini protesto etmek
amac›yla 18 Eylül günü yürüyüﬂ
düzenleyen 2 bin kiﬂi, “Sürgünler
Bizi Y›ld›ramaz” pankart› taﬂ›d›.

köylü
tifaya ça¤›ran, IMF’yi lanetleyen sloganlar› coﬂkulu
bir ﬂekilde at›yorlard›.

Çukurova’da Da
Eylem Vard›
Manisa

Bu büyük mitingin öncesinde, Ceyhan’da m›s›r
üreticileri, m›s›ra verilen 26
YTL'lik fiyat› protesto etmek için 17 Eylül günü
Ceyhan Ziraat Odas› öncülü¤ünde Ceyhan Nehri yan›nda miting düzenlediler.
Bölge Ziraat Odalar›’n›n destekledi¤i eylemde, çiftçiler Ceyhan Nehri'ne 4 römork ile 2 ilaçlama uça¤›
m›s›r döktü ve 3 saat süren mitingden sonra 150 traktörle Adana-Osmaniye E-5 Karayolu’nu yar›m saat
trafi¤e kapatt›. Çiftçiler, fiyat›n yükseltilmemesi durumunda traktörlerle
Ankara'ya gideceklerini aç›klad›lar.

Köylünün isyan›
‹ktidar›n üç y›ll›k oyalama politikas›n›n sonuna gelinirken, köylüler
de meydanlara ç›kmaya baﬂlad›. IMF
politikalar› ile tar›ma darbe vuran iktidar, son y›llar›n en büyük köylü mitingi ile protesto edildi.
22 Eylül günü, Türkiye Ziraat
Odalar› Birli¤i taraf›ndan Manisa’da
düzenlenen mitinge 100 bine yak›n
köylü kat›ld›. Laleli Meydan› h›nca
h›nç dolarken, köylüler; hükümetin
verdi¤i sözleri üç y›ll›k sürede yerine
getirmedi¤ini dile getirdiler. IMF ve
AKP hükümetini protesto eden, “tar›m reformu”nu eleﬂtiren pankart ve
dövizlerin taﬂ›nd›¤› mitingde s›k s›k,
“Hükümet ﬁaﬂ›rd› Sabr›m›z› Taﬂ›rd›”
sloganlar› at›ld›.
Manisa Ziraat Odas› Baﬂkan› Nuri Sorman AKP hükümetini eleﬂtirirken, Türkiye Ziraat Odalar› Baﬂkan›
ﬁemsi Bayraktar, 1999’da yürürlü¤e
konulan IMF güdümlü tar›m reformu
sürecinde köylünün ciddi darbeler
yedi¤ini ve bu politikalarla köylüye
kötülük yap›ld›¤›n› ifade etti.
Dile getirilen talepler aras›nda,
IMF güdümlü tar›m politikas›na ve
‘tar›m reformu’na son verilmesi baﬂ›
çekerken, köylüler; maliyetin artmas›na karﬂ›n ürünlerine verilen düﬂük
fiyat nedeniyle üretim yapamad›klar›n›, girdi maliyetlerindeki astronomik art›ﬂa karﬂ›n ürünlerini üç y›l önceki fiyattan satt›klar›n›, tar›ma deste¤in bitirildi¤ini, Toprak Mahsulleri
Ofisi’nin, çiftçinin de¤il tüccar›n lehine al›mlar yapt›¤›n› dile getirdiler.
Mitinge; ‹zmir, Denizli, Ayd›n ve
Ege bölgesinin di¤er kentlerinden
gelen üreticiler, AKP hükümetini is-

IMF Tar›m› Yokediyor, ‹ktidar
IMF ‹pine Daha Fazla Sar›l›yor
AKP iktidar› IMF program›n› sürdürmekteki kararl›l›¤›n› ifade etmekte sak›nca görmezken, IMF’nin darbe vurdu¤u kesimlerin baﬂ›nda köylüler geliyor. IMF’nin dayatt›¤› tar›m
politikalar›n›n uyguland›¤› son 5 y›ll›k süreç bu konuda yeterince veri
sunmaktad›r.
Bursa Ziraat Mühendisleri Odas›’n›n raporunda yeralan verilere göre, son beﬂ y›lda; üretim düﬂtü, ihracat gerileyip ithalat artt›, tar›m alanlar› azald›, tar›msal kredi faiz oranlar›ndaki sübvansiyonlar, gübre ve ilaç
deste¤i kald›r›ld›, girdi fiyatlar› artarken ürün fiyatlar› ayn› oranda artmad› ve köylü yoksullaﬂt›. Örne¤in;
1998-2004 aras›nda bu¤day fiyat›n›n
7 kat artmas›na karﬂ›n girdi fiyatlar›ndaki art›ﬂ 8.4 kat› buldu. Tar›msal
K‹T’lerin özelleﬂtirilmesi ise tekelleri ihya ederken köylüye darbe vurdu.
Birçok üründe d›ﬂa ba¤›ml› hale gelindi. ﬁeker ve tütün neredeyse bütünüyle tekellerin ya¤ma alan›na dönüﬂtü ve özellikle, ekim alan› k›s›tlanan ﬂeker pancar› üreticileri (450 bin
aile) ile kapat›lan ﬂeker fabrikalar›ndaki 100 bin iﬂçi kaderine terkedildi.
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AKP kimin
iktidar›?
‹ﬂten at›lanlardan özelleﬂtirmeye karﬂ› direnen iﬂçiler;
Kamu Personel Yasas› ve di¤er sald›r› yasalar›na, sürgünlere, sendikalar›n›n kapat›lmak istenmesine karﬂ› sürekli eylemde olan memurlar;
baﬂta soruﬂturma terörü olmak üzere sorunlar›n› dile getirmek için çeﬂitli eylemler
düzenleyen gençlik; y›k›mlara
karﬂ› barikatlar kuran gecekondu halk›; Ankara’ya yürüyerek miting yapmaya haz›rlanan mühendis ve mimarlar;
‹ncirlik baﬂta olmak üzere
emperyalist üslerin kapat›lmas›n›, iﬂgal ortakl›¤›na son
verilmesini isteyen anti-emperyalistler, vatanseverler;
tecrite karﬂ› direnen tutsaklar
ve tutsak aileleri; ulusal, demokratik haklar›n› isteyen
Kürt halk›; ve son olarak AKP
iktidar›n›n IMF güdümlü tar›m
program›n› protesto eden
köylüler; meydanlara ç›kmayan, bu iktidar›n politikalar›na
isyan etmeyen kimse yok.
Peki, halk›n bütün kesimlerinin
eleﬂtirilerine hedef olan, en
pasif kesim olan köylüleri
cumhuriyet tarihinin en büyük mitinglerinden birini yapmak zorunda b›rakan bu iktidar kimi temsil ediyor, kimin
ç›karlar›n› koruyor?
Kimler meydanlara ç›km›yor,
hükümete övgüler ya¤d›r›yorsa onlar›n ç›karlar›n› koruyor.
IMF, emperyalist tekeller,
Amerika, Avrupa, Koç, Sabanc›, Zorlu, Do¤anlar baﬂta
olmak üzere iﬂbirlikçi tekeller,
özelleﬂtirme vurgunundan
kasalar›n› dolduranlar.
Tablo çok net; meydanlar iktidara ayna tutuyor. Üstelik,
düzeniçi sendika ve köylü örgütlerinin dizginlemelerine
ra¤men bunlar yaﬂan›yor.

dönüﬂtürüp birbirleriyle
yar›ﬂm›ﬂt›r. Haber bültenlerinin büyük bölümü bu
olaya ayr›lm›ﬂt›r. Örne¤in
Show TV tam 37 dakika “haber”
yapm›ﬂt›r. Son görüntülerini elde
etmek için harcad›klar› para,
Semra Han›m’›n evinin önünden
ayr›lmamalar› ise cabas›.
Halk›, Hülya Avﬂar’›n boﬂanmas›,
Gamze Özçelik’in tecavüz görüntüleri gibi ﬂeylerle uyutan
medya, sadece Ata’y› öldürmüyor. Cenazedeki görüntüler, o
kalabal›¤›n ne u¤runa oraya topland›¤› sorunu çok daha vahimdir. Tüm bir halk›, gençlerimizi
düﬂkünleﬂtirmek, çürütmek istiyorlar. Bunda ciddi anlamda yol ald›klar› da ortada. Anavatan› emperyalist ülkeler olan bu tür programlar, kitleleri oyalaman›n, sorunlar›ndan ve elbette çözüm yollar›ndan uzaklaﬂt›rman›n en etkili
silahlar›ndan biri haline gelmiﬂtir.
Gençlerimiz bir yokoluﬂ girdab›n›n içine çekiliyor, lanetli ﬂöhretlere ulaﬂmaktan baﬂka hiçbir ﬂey
düﬂünemez hale getiriliyor.
Cenazeye gelen ve gelemeyip de
ayn› ruh halini yaﬂayanlar› düﬂünün; beyinleri, kiﬂilikleri ellerinden al›nm›ﬂ kalabal›klar haline
getirilen bu kitleler, sorgulamay›,
hesap sormay›, hakk›n› aramay›,
eme¤ine sahip ç›kmay› bilir mi?
Bu onlar›n suçu de¤il. Bilinçli bir
politikayla halk olmaktan ç›kar›l›p
kuru kalabal›klar yap›l›yorlar.
Halk, kendi içinde de¤erleri, ahlaki, kültürel bir dokuyu bar›nd›r›r. Burjuvazi bunlar› yokediyor.
Gençler aras›nda uyuﬂturucu hap
kullan›m›n›n son y›llarda katlanarak artt›¤›, yap›lan araﬂt›rmalarla sabit ve hepsi birbiriyle ba¤lant›l›, bir
politikan›n parçalar›d › r. G e n ç l e r i m i z e
devrimci olmaktansa
serseri, mafyac› olmay›, uyuﬂturucu kullan›p bedenini satmay› ö¤ütleyenler, ahlaki düﬂkünlü¤ü “özgürlük” diye yutturanlar
bu politikan›n uygulay›c›lar›d›r.

Reyting gencinin ölümü

Show TV’de yay›mlanan ‘Gelinim
olur musun’ yar›ﬂmas›n›n, ‘Semra
Han›m›’n›n o¤lu Ata Türk, Adana’da bir otelde ölü bulundu.
‘Damat aday›’n›n ölümü; alkol,
hap gibi nedenlerle birlikte, k›sa
sürede ﬂöhret haline getirilip sonra medyada yer bulamamas›n›n
yaratt›¤› depresyona ba¤land›.
Medyan›n yaratt›¤› reyting gencinin cenazesine binlerce kiﬂi kat›ld›, ‘Kaynana Semra’, o¤lunu ‘ﬂehit’ ilan ederken, tabutuna Türk
bayra¤› örtüldü. Cenaze için gelmedikleri gülüﬂlerine yans›yan
genç k›zlar ve erkekler, yar›ﬂman›n di¤er ﬂöhretlerinin resimlerini, (nedendir bilinmez) çektiler,
merakl› bak›ﬂlarla, Semra Han›m’›n son rolünü izlediler. Barda
öldürülen Susurlukçu mafyac›
O¤uz Yorulmaz’a bayrak örtülmesine sesi ç›kmayan devlet büyükleri; sosyolojik, ahlaki çöküntüyü, medyan›n rolünü es geçip,
‘nas›l Türk bayra¤› örtülür’ diye
soruﬂturma baﬂlatt›. Sanki bu
olanlarla hiç alakalar› yokmuﬂ gibi davranan TV kanallar›,
Van’daki bir çat›ﬂmay› göstererek ‘öyle de¤il böyle ﬂehit olunur’
hamaseti ile güya eleﬂtiri yapt›.
Olay› dramatik bir ﬂekilde yans›tan medyan›n bu konuda söyleyecek tek bir kelimesi dahi olamaz. Kendi pay›n› saklamaya
çal›ﬂan medya baﬂ suçludur. Reyting, kar u¤runa insanlar› ‘maymuna’ çeviren, k›sa yoldan ﬂöhret olmay› körükleyerek kiﬂili¤i,
toplumsal yap›y› tahrip eden,
gençleri hayaller peﬂinde koﬂmaya sürükleyen onlard›r. ABD ve
Avrupa’n›n medya tekellerince
üretilen programlar›n Türkçe versiyonlar›n› yapanlar, bilinçli bir
politikan›n uygulay›c›s›d›rlar.
Yüzde 78’lere varan reytinglerden
medya patronlar›n›n kasalar›na
paralar akarken, yüzbinlerce

gencimiz, bu realty showlarla yat›p kalkmakta, hayattan, gerçeklerden kopmaktad›r. Düﬂünün ki,
‘Gelinim olur musun’un final günü, Türkiye’nin gelece¤ini ilgilendiren AB zirvesi vard› ama bu
program reyting rekorlar›n› altüst
ediyordu. Genç yaﬂl› milyonlarca
insan aptallaﬂt›r›lm›ﬂ bir ﬂekilde,
kendisini Semra Han›m, Ata ya
da “gelin aday›”n›n yerine koyuyor, fanatik bir taraftar haline geliyor ve kendinden geçiyordu.
Duygunun, aﬂk›n reytinge endekslendi¤i bu görüntülerle, toplumun ahlak›n› ayaklar alt›na
alan burjuva ahlak› da, beyaz
camdan evlere konuk oluyordu.
K›sa yoldan zenginleﬂme, her türlü
insani de¤erin üzerine basarak
yükselme, hiçbir emek harcamadan ﬂöhret olma, para kazanman›n birincil amaç haline getirilmesi; kapitalizmin en tortu halinin
ortaya ç›kard›¤› davran›ﬂ biçimleridir, yarat›lan bir “kültürdür”.
ﬁöhreti, ellerinin aras›ndan kayan
Atalar’a ise bunal›m ve otel köﬂlerinde intihar düﬂmektedir. Katil
kim sorusunun cevab› çok aç›k.
B›rak›n programa ç›kard›klar›n›,
tüm halkta, gençlerimizde yaratt›klar› tahribat patronlar›n umurunda de¤ildir. ‹nsanlar›n geleceklerini, umutlar›n› kullan›r ve
kar elde ederler.
Peki ders al›nacak m›? Hay›r, iki
gün sonra unutulur; kad›n programlar›n›n öldürdü¤ü Elaz›¤l›
Birgül Iﬂ›k unutulmad› m›? Zaten
medya ahlak› gibi ﬂeyleri tart›ﬂmak, y›llar var ki, abesle iﬂtigal
etmektir. Ki medya, Ata’n›n ölümünü de bir reyting malzemesine

Gençlerimiz; size k›sa yoldan
ﬂöhret olma, zenginleﬂme yollar› gösteren burjuvazi, gerçekte beyinlerinizi, kiﬂili¤inizi, gelece¤inizi teslim al›yor!
Teslim olmay›, bu yalan
dünyas›n› reddedin!
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Saruhanl›’da
provokasyon

polis-asker önlüyor. Saruhanl›’da ise bu rol bir yüzbaﬂ›ya veriliyor.
Oligarﬂinin tarihine bak›n, bütün provokasyonlarda
benzer senaryolar›n izlendi¤ini görürsünüz. Bu durum
da sürecin provokasyonlar›n›n ana karakteri haline geldi. Oysa, zaten binay› yakma/y›kma gibi bir durumun
olmad›¤› TV’lere dahi yans›yan kalabal›k grubu sakinleﬂtirme de¤il, fethedilen bir topra¤a as›lan bayrak iﬂlevi yüklenmektedir Saruhanl›’da. T›pk›, Armutlu’da yapt›¤› katliam›n ard›ndan, karakol kuran ‹stanbul Emniyet
Müdürü Hasan Özdemir’in ilk iﬂinin mahallenin ortas›na bayrak dikmesinde oldu¤u gibi.
Bayrak dikmek ne demek? Türkiye Cumhuriyeti’nin s›n›rlar› içindeki semtlere, mahallelere, Türkiye
Cumhuriyeti’nin yasalar›na göre kurulmuﬂ yasal bir parti binas›na, bayrak dikmek, devletin belli kesimleri, belli güçleri “DÜﬁMAN” gördü¤ünün kan›t› de¤il mi?
“DÜﬁMANI”na galabe çalma edas›ndaki bu tavr›n baﬂka bir anlam› yoktur. Genelkurmay’›n “sözde vatandaﬂ”
tan›mlamas›na uygun bir hareket tarz›d›r. “Özde vatandaﬂlar”, bu tan›ma uymay› reddedenleri böyle “yola getiriyor” akl›nca. Bu ülkenin halk›na karﬂ› savaﬂan oligarﬂi, psikolojik savaﬂta bu tür binlerce utanç örne¤ini
yazm›ﬂt›r kendi tarihine. Katlettikleri gerillalar›n vücutlar›na ay-y›ld›z çizen zihniyet ile Saruhanl›’daki yüzbaﬂ› ayn› düﬂünce ve ruh hali ile hareket etmektedir.

Bayrak
nereye dikilir?
Devlet provokasyonlar›n›n bu sefer ki adresi, Manisa'n›n Saruhanl› ‹lçesi'ydi. Hakkari'nin ﬁemdinli ‹lçesi'nde patlay›c›ya arac›n denk gelmesi sonucu ölen bir
Jandarma Uzman Çavuﬂ'un, 17 Eylül günü yap›lan cenaze töreninin ard›ndan, bir grup faﬂist DEHAP Saruhanl› ‹lçe binas›na sald›rd›.
Cenazeye kat›lan kalabal›k grubun DEHAP binas›n›
mesafeli bir ﬂekilde izlerken, say›lar› bir elin parma¤›n›
geçmeyen faﬂistin, binaya t›rmanarak evraklar›, araç gereci tahrip ederek aﬂa¤›ya att›¤› görüldü. Binada kimsenin bulunmamas› ise muhtemel bir linç giriﬂimini önlemiﬂ oldu.
Senaryosu önceden yaz›lm›ﬂ provokasyon ve sald›r›n›n bir sonraki sahnesi ise “kalabal›¤› yat›ﬂt›rma” görüntüsü alt›nda, DEHAP binas›na bayrak as›lmas›yd›.
Ama bu kez asan faﬂistler olmad›. Yaﬂananlar› izleyen
ve yasal bir partiye sald›r›y› önlemek gibi bir düﬂünce
taﬂ›mad›¤› aç›kça ortada olan, Türkiye Cumhuriyeti Ordusu’nun bir yüzbaﬂ›s›, DEHAP binas›n›n önüne Türk
bayra¤› ast›.
Yasal bir parti binas›n›n bas›l›p tahrip edilmesi ve
basanlar›n kimler oldu¤unun bilinmesine karﬂ›n, herhangi bir soruﬂturma aç›ld›¤›na dair hiçbir bilgi yeralmad›. Çünkü iktidar›, muhalefeti, medyas› ve mahkemeleri ile tek vücut halinde, Genelkurmay’›n iﬂaret etti¤i “topyekün savaﬂta” olan bu güçler için, DEHAP’a
sald›r› meﬂru görülüyordu. Bu zihniyet, bas›n›n olay›
veriﬂ tarz›nda da kendini gösterdi.

Burjuva bas›n provokasyona
çanak tutmaya devam ediyor
Peki burjuva bas›n olay› nas›l yans›t›yor. ‹ﬂte 17 Eylül tarihli gazetelerden birkaç örnek:
“Türk bayra¤› sakinleﬂtirdi... Yüzbaﬂ›ya alk›ﬂ.”
(Hürriyet) “ﬁehit cenazesinde DEHAP'a tepki; Manisa'da halk›n DEHAP'a tepkisi, parti binas›na Türk bayra¤› as›larak yat›ﬂt›r›ld›.” (Cumhuriyet) “Bayra¤ı astı
öfke dindi!” (Bugün) “ﬁehit cenazesinde DEHAP taﬂlandı” (Yeni ﬁafak) “Türk bayra¤ı asarak öfkeli halkı
durdurdu” (Sabah)
Liberali, AB’cisi, islamc›s›, “solcusu” ile hiçbiri yaﬂanan durumun vehametine iﬂaret etmiyor, hiçbiri yasal
bir partiye nas›l sald›r›ld›¤›n›, bu güruhun kim oldu¤unu sormuyor, uyarm›yor. Tümünün haberlerinde, bir
grup faﬂistin sald›r›s› yine “vatandaﬂ tepkisi” oluyor.
Oligarﬂi provokasyon ve linç politikas›n› pervas›z
bir ﬂekilde sürdürüyor, 12 Eylül öncesinin eli kanl› faﬂistleri sald›r›lar›n› “vatandaﬂ” kisvesiyle yapabiliyorsa;
bunda medyan›n bu tavr›n›n belirleyici bir önemi vard›r.
Devrimci demokratlar›n, DEHAP çizgisindeki hareketlerin sindirilmesi, susturulmas› konusunda tümü
hemfikir olduklar› için, çeﬂitli demagojik gerekçelendirmelerle faﬂist sald›r›lar›n arkas›nda durmaktad›rlar.
Ama unutmamalar› gereken ﬂu ki; 12 Eylül öncesi
faﬂist sald›r›lar da ilk önce devrimcilere karﬂ› baﬂlad› ve
giderek CHP’ye, ayd›nlara ve s›radan halka yöneldi. Bi-

Her provokasyonda “sakinleﬂtirici”
bir polis ya da subay
Trabzon’da 6 Nisan’da emniyet müdürü al›yor eline
megafonu “kitleyi sakinleﬂtirme” ad›na, linç güruhuna
teﬂekkür ediyor ve medya bunu “olaylar› önleyen kahraman polis ﬂefi” olarak yans›t›yor. Ayn› sahne 10 Nisan’da da tekrarlan›yor. Eskiﬂehir’den Seferihisar’a hep
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ti kanlanan faﬂist hareketin, çat›ﬂt›klar› noktada oligarﬂinin provokasyonlar›n›n (and›ç vb. unutulmas›n)
onlara yönelmeyece¤inin de hiçbir garantisi yoktur.

TAYAD’l›lar ﬂikayetten
neden vazgeçti?

Saruhanl› devlet politikas›n›n ürünüdür
15 Eylül’de Trabzon’da görülen linç duruﬂmas›nda,
TAYAD’l›lar, mahkemeye ç›kar›lan 11 kiﬂiden “ﬂikayetçi olmad›klar›n›” aç›klad›lar. Burjuva bas›n bu geliﬂmeyi “linçte sulh” gibi baﬂl›klarla aktar›rken, TAYAD’l›lar›n as›l olarak neyi anlatt›klar›n› çok iyi bilmelerine karﬂ›n, es geçtiler. Linç edilmek istenen TAYAD’l›lardan
Zeynep Erdu¤rul mahkemedeki konuﬂmas›nda, “as›l
sorumlular yarg›lans›n” demektedir. Yani, “linçte sulh”
diye bir durum olmad›¤› gibi, onlar gerçek sorumlular›n
gizlenmesi için komik bir ﬂekilde 11 kiﬂinin öne at›lmas› oyununu bozmaktad›rlar. Lincin sorumlular› bellidir;
Genelkurmay, AKP iktidar›, MHP ve kentteki polis ﬂefleri, Ülkü Ocaklar› yöneticileri bunlar›n baﬂ›ndad›r. TAYAD’l›lar, provokasyon ve lincin sorumlular›n› istemekten vazgeçmeyecekler.

Bir grup faﬂistin, devletin oradaki güçlerinin bilgisi ve onay› olmadan binay› tahrip etmeye cüret edemeyece¤ini söylemeye bile gerek yoktur. ‹ster bizzat
planlanm›ﬂ olsun, isterse önceki provokasyon ve linç
giriﬂimlerinin meﬂrulaﬂt›r›lmas› ve suçlular›n cezaland›r›lmamas› yoluyla olsun, Saruhanl›’da yaﬂananlardan devlet sorumludur. AKP iktidar› provokasyonlar
karﬂ›s›nda deste¤e, suskun kalmaya devam etmektedir. Medyay› “yazmay›n, göstermeyin” diye uyararak
yaﬂananlar› gizleme politikas›, suça sahip ç›kmakt›r.

Bayra¤› ‹ncirlik’e, ‹skenderun Liman›’na
dikebiliyor musunuz?
MHP milliyetçili¤i, iﬂbirlikçi milliyetçiliktir. Tarihi, geliﬂimi ve prati¤i ile her zaman emperyalizmin
politikalar›na hizmet etmiﬂtir. Bundan dolay›, onlar›
ne ‹ncirlik önünde, ne de Irak’a silahlar›n taﬂ›nd›¤› ‹skenderun Liman›’nda ABD’yi protesto ederken göremezsiniz. Milliyetçilikleri, Amerikan emperyalizminin topraklar›m›z› kanl› çizmeleriyle kirletmesi karﬂ›s›nda silinip yok olur.
TSK’n›n yüzbaﬂ›s› ile riyakarl›¤›n en mide buland›r›c› olan› sergilenmektedir. Bu ülke, Amerikan iﬂgali alt›nda ise Türkiye emperyalizmin bir yeni-sömürgesi haline getirilmiﬂse, ‹ncirlik’ten Pirinçlik’e topraklar›m›z Amerikan ve NATO üsleri ile doldurulmuﬂsa, bunda en baﬂta ordu sorumludur. Ba¤›ms›z Türkiye sloganlar›n› bo¤mak, iç donundan silah›na kadar
emperyalizme ba¤l› olan, onlar›n e¤itti¤i ordunun, en
temel görevleri aras›ndad›r.
Mersin ve Trabzon’dan bu yana “bayrak y›rt›ld›,
yak›ld›” diye kitleleri k›ﬂk›rtan, parti tabelalar›n› indirip bayrak asanlar; gerçekte o bayra¤›n temsil etmesi
gereken anlam›n› yokedenlerdir. Ordusu, MHP’si ile
milliyetçili¤i, kendilerine kitle deste¤i sa¤lamak için
kullananlar, bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤› için mücadele
edenlere karﬂ› savaﬂan, onlar› katledenlerden baﬂkas›
de¤ildir.

Türksesi’nin Amac› Nedir?
Duruﬂmay› “TAYAD davas›nda gerginlik” baﬂl›¤›yla
veren yerel Türksesi Gazetesi’ne iliﬂkin aç›klama yapan
Trabzon Temel Haklar, ﬂunlar› söyledi:
“Halk›m›z linç giriﬂiminin gayri-meﬂrulu¤unun bugün çok daha fazla fark›ndad›r. Gelinen aﬂamada "vatandaﬂ tepkisi" olarak verilen birkaç provokatör kimseyi galeyana getirmemektedir. Buna ra¤men Türksesi
Gazetesi ‘gerginlik’ vurgusunu tercih etmiﬂtir; bu gerçekleri çarp›tmakt›r. Gerginlik dedi¤i bir iki kiﬂinin polisin yan›ndan küfür ve el hareketleri ile sataﬂmas›d›r.
‘Vatandaﬂlara’ yak›ﬂt›r›lan bu mudur? Serserilik ‘duyarl› vatandaﬂ›n tepkisi’ gibi gösterilmiﬂ ve meﬂrulaﬂt›r›lmak istenmiﬂtir. Gazete, Trabzon Emniyeti'nin ola¤anüstü güvenlik önlemi alarak gerginli¤in büyümesini
engelledi¤ini yazm›ﬂt›r. Oysa ortada ne bir önlem ne de
al›nan bir tedbir vard›r. Önlem dedi¤i ﬂudur: 2 kiﬂi polislerin yan›nda TAYAD'l›lara küfretmektedir, olay yerinde bulunan birkaç polis de bunu gülerek izlemektedir. Ki art›k bilip de saklayanlar hariç herkes provokasyonlarda emniyetin pay›n› dillendirmektedir.”

DEHAP yöneticilerine tutuklama

Halk›m›z; kendinizi kulland›rmay›n!

DEHAP’a yönelik bask›lar, susturma harekat›na dönüﬂerek devam ediyor. Geçen hafta içinde gözalt›na al›nan; Van ‹l Baﬂkan› Abdurrahman Do¤ar, Van'da 5 Eylül'de yaﬂanan olaylarla ilgili olarak, ''Yasad›ﬂ› örgüt
propagandas› yapmak ve halk› ﬂiddete özendirmek'' iddias›yla tutuklan›rken, DEHAP Küçükçekmece ‹lçe
Baﬂkan› M. Kaz›m Sevim de, kat›ld›¤› cenaze, demokratik gösteri vb. gerekçe gösterilerek, "örgüt üyeli¤i" iddias›yla tutukland›. Adana’da ise parti binas›na yap›lan
bask›nda gözalt›na al›nan 4 DEHAP’l› tutukland›.

Bu topraklarda yaﬂayan tüm halklar kardeﬂtir. Bu
kardeﬂli¤i dinamitleyen, kendinden olmayanlara zorla
Türklük’ü kabul ettirmek isteyenlerdir. Oligarﬂinin
ﬂovenist politikalar›na alet olmay›n; tarihten çok iyi
tan›d›¤›n›z, Maraﬂ’ta, Çorum’da ve daha onlarca yerde halk›n kan›n› döken MHP’li faﬂistlerin k›ﬂk›rtmalar›na prim vermeyin. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’›, Çerkes’i,
Arap’› ile birleﬂerek, kan›m›z› döken, iliklerimize kadar sömüren bu düzene karﬂ› mücadele edelim.
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ﬁovenist sapk›nl›k
‘Türk Solu’na m› özgü?
Ço¤u zaman “hepimiz
kardeﬂiz, KürtTürk
ayr›m›
yoktur” gibi parlak sözlerle kendini gizlemeye
çal›ﬂan ﬂovenizm, gerçekte kendinden olmayan tüm milliyetlere karﬂ›
düﬂmand›r, asimile etmeye, olmazsa
yoketmeye, sindirmeye çal›ﬂ›r. Tarih bunun canl› tan›¤›d›r. Onlarca
provokasyon bu zeminde yarat›lm›ﬂ, birçok katliam bu mant›k taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
‹ster resmi cepheden gelsin, ister
sa¤-liberal maske taks›n, isterse
“sol” ad›n› kullans›n, ﬂovenizm bir
ﬂekilde kendini aç›¤a vurur. Hele
karﬂ›s›nda ulusal taleplerini dile getiren, haklar›n› arayan bir halk varsa, “çileden ç›kar” ve maskeler uygun zaman› kollayarak indirilir.
Elbette maskelerin inmesi için
“uygun koﬂullar” gereklidir. Örne¤in, milliyetçili¤in körüklendi¤i,
ﬂovenizmin yükseltildi¤i, devrimci
demokrat kesimlerin seslerinin k›s›ld›¤›, resmi tezi savunmayanlar›n
devletçe “vatan haini” ilan edildi¤i
ortamlar› çok sever. Kanl› diﬂleriyle
s›r›tarak arz-› endam eder ve kinini
kusar.
Genelkurmay’dan CHP’ye, AKP
iktidar›ndan MHP’ye; ﬂovenizmin
pompalanmas›yla, linç giriﬂimlerinin “halk tepkisi” olarak adland›r›lmas› ile yarat›lan havan›n cüretlendirdi¤i ﬂovenizmin kafa yap›s›, kendini aç›k ﬂekliyle “Türk Solu” isimli dergide gösterdi.
“Türk o¤lu, Türk k›z› Türklü¤ü
koru!” diyen Türk Solu, yerleﬂtirdi¤i haritan›n üzerine, mant›¤›n› tamamlayan ﬂu ifadeleri yerleﬂtirmiﬂ;
“Kürt sorunu yok, Kürt istilas›
var!”. Y›llarca dilleri, kültürleri yasaklanan, katliamlardan geçirilen
Kürtler nas›l istila etmiﬂ memleketi
diye bakt›¤›n›zda ise, ari Alman ›rk›

yaratmaya çal›ﬂan Hitler’in ruhuyla
karﬂ›laﬂ›yorsunuz.
Türk Solu, “çok basit bir ﬂekilde
ifade etmek gerekirse” diye gayet
samimi bir ﬂekilde baﬂlad›¤› yaz›da,
“Kürt varsa sorun vard›r, sorunun
çözümü ise PKK'n›n bitirilmesi de¤il, Türk milletinden ba¤›ms›z bir
Kürt kimli¤inin bitirilmesidir. E¤er
Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlet
olarak kalacaksa, Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde yaﬂayan herkesin kendisine ben Türküm demesini isteyecek, Türkçe konuﬂmas›n›
isteyecektir. Bugün kendisine Kürdüm diyenlerin çok büyük bölümü
Kürt de¤il, has be has Türktür,
ama zorla Kürtleﬂtirilmiﬂlerdir.”
diyor.
“Türk o¤lu, Türk k›z› Türklü¤ünü koru!” baﬂl›¤› alt›nda s›ralanan “Türklü¤ü koruma” önlemleri
ise, tam anlam›yla bir sapk›nl›¤›n
ifadesi: “1- Her Türk, al›ﬂveriﬂini
mutlaka Türkten yapmal›d›r. Kürde
aktar›lan para PKK'ya maddi destek demektir... 2- Her Türk, Türkçe
konuﬂmal›d›r. Bunu da ‹stanbul ﬂivesi ile konuﬂmal›d›r. ﬁehri istila
eden Kürtler kendi dillerini hakim
k›lmaktad›r.,, Türk, Kürt dizisi izlemez. Kürtçe müzik dinlemez. Kürtçe
müzik çalan barlara gitmez. Kürtçe
konuﬂulan minibüse binmez. Kürtçe
kaset satan dükkandan al›ﬂveriﬂ
yapmaz. 3- Türk, ancak modern ﬂehir hayat›nda kendini ifade edebilir.
Türk medeniyeti, köyden gelen etkilere kapat›lmal›d›r. Köy, her halükarda Kürtçülü¤ün yaﬂam alan›d›r.
4- Türkler, yemeklerine sahip ç›kmal›d›r. Türk'ün damak tad›, Kürt
yemekleri ile yer de¤iﬂtirmektedir.
Mc Donaldslar ne kadar tehlikeli
ise Kürt mutfa¤› da o kadar tehlikelidir. 5- Her ﬂeyden önce Türk üremelidir. Artan her bir Türk bebesi,
bizi Ergenokan'dan ç›kartacak bir
kurtar›c›d›r.”
Al›nt›y› oldukça uzun tuttuk ki,
16
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ﬂovenizmin nas›l bir haleti ruhiyeyi
ortaya ç›kard›¤› net olarak görülsün. Ama san›lmas›n ki, bu kafa yap›s› Türk Solu’na özgüdür.
Resmi bir törende Amerikan elçilik görevlisinin sözü, “Türkiye
halk›” ﬂeklinde çevrildi diye müdahale ederek, “Türkiye’de bir tek
halk vard›r, o da Türk halk›d›r” diye
düzelttiren generalin; Kürtçe’den
baﬂka dil bilmeyen yaﬂl› Kürt kad›n›n› “Türkçe ö¤ren ki seni anlay›m”
diye azarlayan generalin; ony›llarda
“Kürt yok da¤ Türkler’i” var diyen
oligarﬂik devletin yöneticilerinin;
“Ya Sev Ya Terk Et”i kendine slogan edinenlerin kafa yap›lar› ile, bu
sapk›n ak›m›n kafa yap›s› aras›nda
zerre kadar fark yoktur.
Bugün sa¤da solda, devletin bilgi ve onay› ile örgütlendirilen ve
ad›yla gerçekte ilgisi olmayan iﬂbirlikçi milliyetçilikten beslenen Kuvay-› Milliye örgütlenmeleri ayn›
saiklerle hareket ediyorlar.
Eski Anayasa Mahkemesi Baﬂkan› Yekti Güngör Özden, Turhan
Feyizo¤lu, Öner Ya¤c› gibi en az›ndan “akl›baﬂ›nda” insanlar›n yaz›lar
yazd›¤› Türk Solu, birçok konuda
resmi anlay›ﬂ›n kaba ve do¤rudan
ifade edildi¤i bir zemin iﬂlevi görmektedir. Deyim yerindeyse, “serde
devletlik” olmas›ndan ve “devlet
bütün vatandaﬂlar›na eﬂit yaklaﬂ›r”
yalan›ndan dolay›, dile getirilemeyenlerin söylendi¤i yerlerden biridir. Bütün faﬂist, ﬂovenist kesimlerin duygular›na tercüman olmaktad›r. Bunu yaparken, sapk›nlaﬂmas›
da iﬂin do¤as›nda vard›r. Yani Özden’in, yukar›da aktard›¤›m›z yaz›ya iliﬂkin eleﬂtirilere verdi¤i cevaptaki gibi, “biraz ileri gitmiﬂ olan çocuklar” de¤ildirler.
Koﬂullar› uygun buldu¤unda ve
kendisini güçlü gördü¤ünde, baﬂka
uluslar› en kanl› katliamlarla Türkleﬂtirme operasyonlar› düzenleyen
ﬂovenist kafa yap›s›, gerçekte Nazilerin yerli versiyonlar›d›r. Bugün lanetle an›lan Nazizm, salt Alman ›rk›n›n üstünlü¤ünü savunmuyor, ayn› zamanda baﬂka milliyetlere, uluslara da düﬂmanl›ktan besleniyordu.

Okurlar›m›za Sald›r›
Provokasyon, Sivil Faﬂist Çeteler, ‹ﬂkence...
18 Eylül günü Ümraniye’de dergi sat›ﬂ›
yapan okurlar›m›za
polis destekli sivil
faﬂistler
sald›rd›.
Çetin Emeç Park›’nda Yürüyüﬂ önlükleri ve megafonlarla dergi sat›ﬂ›
yapan okurlar›m›z, 2 saat boyunca Ümraniye
merkeze kadar
çeﬂitli yerlerde
dergi sat›ﬂ› yapt›lar,
dergimizi
halka tan›tt›lar.
Ümraniye merkezine gelindi¤inde, Onur Urbay’a sivil polis tamamen keyfi bir ﬂekilde kimlik sordu.
Nedeni soruldu¤unda polisler, “bir
gerekçe olmas› gerekmedi¤ini, polise kimlik vermenin zorunlu oldu¤unu” söylediler. Urbay, bu keyfili¤e karﬂ› ç›karak, gerekçeleri olmas›
gerekti¤ini söyledi. Bu arada toplanan sivil faﬂistler okurlar›m›za küfür
etmeye baﬂlad›lar.
Foto¤raf çekmeye çal›ﬂan muhabirimize de sald›ran faﬂistler foto¤raf makinesini almak istedi. Polislerin Onur Urbay’› gözalt›na almaya
çal›ﬂmas›na karﬂ› ç›kan okurlar›m›za, ‘siz terörist misiniz, komünist misiniz’ diye ba¤›rmaya ve ortam› provoke etmeye baﬂlamas›n›n ard›ndan,
biri Ümraniye Ülkü Ocaklar› Gençlik Kolu Baﬂkan› oldu¤u belirtilen
provokatörler sahneye ç›karak ‘Türkiye, Türkiye!’ diye ba¤›rmaya ve
kitle toplamaya çal›ﬂt›lar. Polisin faﬂistlere “arkadaﬂlar” diye hitap etmesi ise dikkat çekti.
Polis okurlar›m›z› 100 metre boyunca yerlerde sürükleyerek gözalt›na almaya çal›ﬂ›rken, bir yandan da
faﬂist güruhun sald›rmas›n› sa¤lad›
ve polis otosu yan›nda elleri kelepçeli haldeyken de, sivil faﬂistlerin

sald›r›s›na izin verdi.
Bu arada sald›r›y› çekmeye çal›ﬂan muhabirimiz de sivil faﬂistlerin
ve polisin sald›r›s› ile gözalt›na al›nd›. Bütün bu sald›r›lara direnerek ve
"‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek”
sloganlar›yla cevap veren okurlar›m›z ve muhabirimize, arabada ve
Ümraniye Merkez Karakolu’nda da
iﬂkence devam etti.
Mahkemeye ç›kar›lan okurlar›m›z, polis destekli faﬂist provokasyonu ve karakoldaki iﬂkenceleri anlat›p suç duyurusunda bulunurken, 8
kiﬂiden Onur Urbay, “polise etkili
mukavamet” suçlamas›yla tutukland›. Bu esnada polisin yasad›ﬂ› uygulamalar›na itiraz eden Av. Naciye
Demir, polis taraf›ndan tartaklanarak
‘git kime ﬂikayet edersen et’ denildi.
Gözalt›nda, “Terörle Mücadele”
Polisinin, “siz zaten çok olmuﬂtunuz, bu dayak iyi oldu” sözleri, sald›r›n›n kimler taraf›ndan örgütlendi¤ini aç›kça gösteriyordu.

Sald›r› Protesto Edildi
Yaﬂanan faﬂist sald›r› ve gözalt›lara karﬂ›n, dergimiz 18 Eylül günü
Ba¤c›lar’da 50’den fazla okurumuz
taraf›ndan sat›ld›. 2 saatte 128 dergi
satan okurlar›m›z, yüzlerce emekçiye de tan›t›m›n› yapt›lar.
Faﬂist sald›r›, gözalt› ve tutuklamalar ise ayn› gün Ümraniye 1 May›s Mahallesi’nde düzenlenen bir
yürüyüﬂle protesto edildi. Anadolu
Temel Haklar taraf›ndan düzenlenen
eylemde, Merkez Dura¤›’nda
toplanan kitle, dernek önüne kadar, “Provokasyon Ve Linç Sald›r›lar›na Son, Provokasyonlar›n
Sorumlusu AKP ‹ktidar›d›r”,
“Bask›lar, Gözalt›lar Bizleri Y›ld›ramaz” sloganlar›yla yürüdü
ve burada bir aç›klama yap›ld›.
Ayr›ca; Temel Haklar Federasyonu, Gençlik Federasyonu,
Ba¤c›lar Karanfiller Kültür Mer17
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kezi, sald›r›y› k›nad›lar.

Suç Duyurusu
Sald›r› ve gözalt›ndaki iﬂkenceler
hakk›nda, HÖC taraf›ndan 21 Eylül
günü Sultanahmet Adliyesi’nde suç
duyurusunda bulunuldu.
Gözaltından b›rak›lan; Cemalettin Çınar, Tufan Horata, Ebru Benek,
Hasan Koço¤lu, Engin Ceber, Bülent Erkal, Ahmet Turan Yılmaz ve
Demet ﬁahin; Ümraniye ﬁehit Salih
Sevgican Karakolu polisleri, Adli
Tıp’ta muayeneleri sırasında görevini kötüye kullanan Ümraniye Devlet
Hastanesi doktoru Berkan Aydo¤an
ve sivil faﬂistler hakk›nda suç duyurusunda bulundular.
Polisin keyfi ﬂekilde adliye önünde HÖC’ün aç›klama yapmas›n› engelleme giriﬂimi boﬂa ç›kart›l›rkenken, yap›lan aç›klamada, “Provokasyonları, Linçleri Mücadelemizle Boﬂa Çıkaraca¤ız” pankartı taﬂ›nd›. Artan provokasyonlar› hat›rlatan HÖC Temsilcili¤i, bu bask› ve
sald›r›lar›n mücadelenin önüne geçemeyece¤ini ifade etti.
Bu esnada, iki sivil polisin “s›radan
vatandaﬂ” görüntüsü alt›nda provokasyon yaratmaya çal›ﬂmas›, bu konudaki
pervas›zl›¤› bir kez daha gözler önüne
serdi. Eylem esnas›nda “Onur Urbay
Serbest Bırakılsın, Yürüyüﬂ Dergisi
Susturulamaz, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂasın Mücadelemiz” sloganları atıldı.
Bu arada okurumuz Onur Urbay, avukat›n›n itiraz› sonucu 23 Eylül 2005
tarihinde serbest b›rak›ld›.

sürdürülmesi, cuntan›n miras›n›n sahiplenilmesinin
göstergesiydi.
25 y›ld›r süren
davay› izlemek üzere Üsküdar 1. ACM
önünde toplanan ‹stanbul HÖC üyeleri,
“Devrimci Sol Davas› 12 Eylül’ün
Devam›d›r!” pankart› açarak aç›klama yapt›lar. Emrah
Yayla, davan›n 12
Eylül’ün devam›
oldu¤unu belirterek, “asl› olmayan
bir iddianame ile
insanlar hakk›nda idamlara varan
cezalar isteniyor. Avukatlar iddianameyi istediklerinde ise ‘ASLI
YOK VEREMEY‹Z’ diyerek pervas›zl›klar›n› ortaya seriyorlar. ‹ﬂte
böyle bir dava var karﬂ›m›zda, her
yönüyle 12 Eylül kokan bir dava. Ve
bugün süren bu dava 12 Eylül’e
karﬂ› mücadelenin bir aya¤›d›r” dedi. Ve herkesi 12 Eylül’e, oligarﬂiye
karﬂ› mücadele etmeye ça¤›rd›.
HÖC’lüler, “Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z!” slogan›yla eyleme
son verdiler.

Cunta hukuksuzlu¤u
devam ettiriliyor
12 Eylül faﬂist cuntas›n›n hukuksuzlu¤unun belgesi olan 1243 kiﬂinin yarg›land›¤› Devrimci Sol Ana
Davas›, 21 Eylül günü görülen duruﬂmayla devam etti. Duruﬂma 19
ﬁubat 2006 tarihine ertelendi.
Hat›rlanaca¤› gibi, dosyalar›n›n
bir ço¤unun kaybedilmiﬂ oldu¤u,
Yarg›tay aﬂamas›nda ortaya ç›km›ﬂ
ve bozulmuﬂtu. Yeniden görülmeye
baﬂlayan davan›n kendisinin 12 Eylül hukuksuzlu¤unun bir devam› olmas› yan›yla hiçbir temelleri bulunmazken, bu geliﬂmenin ard›ndan

Buca Katliam›’na Protesto
21 Eylül 1995 tarihinde Buca Hapishanesi’ndeki gerçekleﬂtirilen katliam, 10. y›ldönümünde lanetlendi ve ﬂehit düﬂen Turan
K›l›ç, Yusuf Ba¤ ve U¤ur Sar›aslan an›ld›.
Buca Hapishanesi önünde, HÖC, ESP,
DHP, ÖMP, BDSP ve Partizan taraf›ndan
düzenlenen eylemde, katliam›n sorumlular›n›n yarg›lanmas› istendi.
"Buca, Ümraniye, Diyarbak›r, Ulucanlar, 19 Aral›k Katliamlar›n›n Sorumlular›
Katliam politikas›
Yarg›lans›n" yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eytecritle devam ediyor
lemde, katliam› lanetleyen sloganlar at›l›rken, Yurdagül Gümüﬂ taraf›ndan yap›lan aç›klamada, katliam anlat›larak,
“katliamc›lar aklanmaya çal›ﬂ›ld›. Fakat biz ne katilleri ne de katledilen tutuklular› hiçbir zaman unutmad›k.” denildi.
Gümüﬂ, Buca Operasyonu ile baﬂlayan katletme politikas›n›n bugünkü
ad›n›n 'tecrit' oldu¤unu dile getirerek, 5 y›ld›r süren tecrit politikalar›n›n 120
can ald›¤›n› ifade etti.
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ÇANAKKALE HAP‹SHANES‹
KATL‹AMCILARI
CEZALANDIRILSIN
19-22 Aral›k Çanakkale
Hapishanesi'nde yaﬂanan katliam›n
davas› 22 Eylül günü saat 09.30'da
Çanakkale A¤›r Ceza Mahkemesi'nde
görüldü.
Duruﬂmada ilk defa yaﬂanan katliama tan›k olan eski tutsak Özgür
Baﬂkaya'ya söz verildi. Tesadüf eseri
sa¤ kurtuldu¤unu söyleyen Baﬂkaya,
"'direniﬂçiler hangi ko¤uﬂa taﬂ›nsa
oray› yo¤un kurﬂun ya¤muru alt›nda
tutmuﬂ ve gaz bombalar›yla
sald›rm›ﬂlard›r" dedi.
Mahkeme heyeti, hangi güvenlik
görevlisinin, hangi seri numaral›
silahla göreve geldi¤inin incelenmesinin, ayr›ca olay yeri incelenmesi
talebini ise hapishanenin mimari
yap›s›n›n oda tipine (hücre)
dönüﬂtürüldü¤ü için bir sonuç
ç›kmayaca¤›ndan reddine, televizyon
kanallar›ndan o süreçte yay›nlanan
operasyon görüntülerinin istenmesine
karar vererek duruﬂmay› 29 Kas›m
2005 günü saat 09.30'a erteledi.
Duruﬂma bitiminde TAYAD'l›
Aileler, "Çanakkale Hapishanesi
Katliamc›lar› Cezaland›r›ls›n" yaz›l›
pankart ve dövizleriyle bir bas›n
aç›klamas› yapt›lar. "Önce katlet,
sonra terfi ettir. Olmad› katliam› birkaç kiﬂiye yükle ve kurtul!
19-22 Aral›k katliamc›lar› cezaland›r›lmadan adalet olmaz. " diyen
TAYAD'l› Aileler sloganlar›yla adalet
talebini bir kez daha hayk›rd›.

Dersim’in öfkesi
meﬂrudur
Dersim’de Reﬂit Leba isimli polis taraf›ndan katledilen taksi ﬂoförü Hasan Akda¤’›n cenaze töreninde halk›n öfkesinin devlete yönelmesinin ard›ndan 19 Eylül günü
yap›lan ev bask›nlar›nda; serseri
polise sahip ç›kan Tunceli Emniyet
Müdürlü¤ü, Akda¤’›n cenazesinde,
polis araçlar›n›n ve kulübelerin taﬂlanmas›yla ilgileri bulundu¤u iddias›yla, Serdar Y›ld›r›m, Songül
Ateﬂ, Ali Haydar Y›ld›r›m, Cemil
Mamuk ile ismini ö¤renemedi¤imiz iki kiﬂiyi daha gözalt›na ald›.

Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!
Esas Duruﬂta Say›m
Vermeyene Ceza!
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Kürkçüler’de Sald›r›
AKP iktidarının 30 Temmuz’da Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde iﬂkenceli sürgün operasyonu ile baﬂlattı¤ı tutsaklara yönelik saldırılara bir yenisi de Adana
Kürkçüler E Tipi Hapishanesi’nde
eklendi. Adana Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i, TAYAD ve
Halk›n Hukuk Bürosu taraf›ndan
yap›lan aç›klamalara göre sald›r›
ﬂöyle geliﬂti.
Adana Kürkçüler E Tipi Hapishanesi’nde bayan tutsaklara sayım
sırasında ayakta “esas duruﬂta” tek
sıra durmaları dayatıldı. Bunu kabul
etmeyen tutsaklar saldırıya maruz
kaldılar. Yaralıların oldu¤u saldırı
18 ve 19 Eylül tarihlerinde olmak
üzere iki kez tekrarland›.
18 Eylül günü MLKP, PKK ve
T‹KKO Davası’ndan 8 tutsa¤ın kaldı¤ı bölüme saldırı düzenlenerek;
“esas duruﬂta” sayım vermeleri dayatıldı. 19 Eylül günü ise hücrelere
atılan tutsaklar Eylem Güden, Çi¤dem Miço¤ullar›, ﬁirvan Çelik, Arzu Maz›, Çilem Önsel ve ayr›ca
isimleri ö¤renilemeyen iki kad›n
tutsak, revire götürüyoruz denilerek
koridora ç›kar›l›p tek sıra halinde
sayım vermeye zorlandı ve tutsaklar
kabul etmeyince vahﬂice ayakta
duramayacak hale gelene kadar
dövüldüler.
Tutsakların doktara çıkırılmadı¤ı ve halen hücrelerde tutuldukları
ö¤renildi.
Bir süredir Kürkçüler E Tipi Hapishanesi’nde tutsaklara yönelik
hapishane idaresinin keyfi dayatmalarının oldu¤u biliniyordu. Öyle ki,
kiﬂiye özel uygulamalar yap›lmakta, örne¤in Nebiha Arac› getirildi¤i

günden beri keyfi bir ﬂekilde müﬂadiye hücresinde tutulmakta, havaland›rmaya ç›kart›lmamaktad›r.
Hücre çıkıﬂlarında tutsakların
ayakkabılarının zorla çıkartılması,
çeﬂitli sol dergilerin keyfi bir ﬂekilde yasaklanmas›, hesaplarına yatan
paranın ayda yalnız bir kez verilmesi, mektupların yasaklanması ve
mektuplarının gönderilmemesi gibi
uygulamalar, 18 -19 Eylül tarihinde
fiziki saldırı boyutuna dönüﬂtü.
Yap›lan uygulamalara sessiz kalmayan ailelere "Buras› Kürkçüler"
denilerek tehdit edilmekte, yap›lanlar savunulmaktad›r. Bu da sald›r›n›n Adalet Bakanl›¤› ve hükümet
onayl› oldu¤unun aç›k delilidir.

Halk›n Hukuk Bürosu da
sald›r› üzerine yapt›¤› “12
Eylül hukuku Hitler’den
ald›¤› mirasla AB Kriterlerine göre devam ediyor” baﬂl›kl›
aç›klamada Kürkçüler Hapishanesi'ne müvekkilini ziyarete giden
Halk›n Hukuk Bürosu avukat›n›n
sald›r›ya iliﬂkin ald›¤› bilgiler aktar›larak;
hapishane idaresine ve çeﬂitli
makamlara yaz›lan dilekçelerin kabul edilmedi¤i, sald›r›ya u¤rayan ve
yaralanan tutuklu ve hükümlülerin
doktora ç›kar›lmad›¤› belirtildi.
HHB aç›klamas›nda ayr›ca bütün bu sald›r›lar›n “insan onuruna,
kiﬂi özgürlü¤ü ve güvenli¤ine bütünüyle ayk›r› olan Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin infaz› Hakk›nda Kanun ile yasal dayana¤›n› buldu¤u”
vurgulanarak, bu kanunun iptal
edilmesi ve tecrit politikas›na son
verilmesi istendi.

Sald›r› ‘hizaya geleceksiniz’ dayatmasıd›r
Konuyla ilgili açıklama
yapan TAYAD’lı Aileler,
hapishanelerdeki tüm saldırılarda oldu¤u gibi bu saldırıdan da tecriti sürdüren AKP hükümeti ve sansürü koyulaﬂtıran
medyanın sorumlu oldu¤unu belirterek ﬂunlar› vurgulad›lar: “Tutsakların hapishane koridorlarında herkesin gözü önünde vahﬂice dövülmeleri, ‘mektuplarınızı be¤enmedik’ denilerek gönderilmemesi, ‘hizaya geleceksiniz’ dayatmasından
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Bizler TAYAD’lı Aileler olarak
Kürkçüler E Tipi Hapishanesi’ndeki
bu iﬂkenceye, F tipi hapishanelerdeki tecrite, zulme karﬂı, kendine insanım diyen herkesi sessiz kalmamaya, tutsakları sahiplenmeye ça¤ırıyoruz.”
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Sald›r›ya Protesto
21 Eylül’de Adana Merkez
Postanesi önünde yap›lan eylemle,
Kürkçüler E Tipi Hapishanesi’nde
kad›n tutsaklara yönelik saldırı
protesto edildi.
HÖC, ESP, DHP ve Partizan
okurlar› tarafından gerçekleﬂtirilen
eylemde, sald›r›n›n 5 y›ld›r devam
eden tecrit iﬂkencesinin yeni bir
boyutu oldu¤u vurguland›. Ayr›ca
eylemin sonunda Adalet Bakanlı¤ı'na saldırı hakkında soruﬂturma
baﬂlat›lması talebiyle faks çekildi.

‘Umudun oldu¤u yerde
hepsi çaresizdir.’
140 gündür
açl›¤›n koyn u n d a l a r. . .
Fidan
Kalﬂen
Ölüm
Orucu
Ekibi (12. Ekip),
9 May›s 2005’te
ölüm orucuna
baﬂlad›. Ekipten
Faruk Kad›o¤lu
25 May›s’ta ﬂehit düﬂtü. Sincan
F Tipi’nde Serdar Demirel ve Gebze M Tipi’nde Fatma Koyup›nar, 5
ayd›r, 140 gündür açl›klar›yla direniﬂi sürdürüyorlar. Ölüm orucu direniﬂçilerine 26 Haziran’da Serpil
Cabadan eklendi.
Direniﬂçilerden Serdar Demirel’in direniﬂe, devrime, düzene ve
sosyalizme dair düﬂüncelerini yoldaﬂlar›yla, halk›yla paylaﬂt›¤› mektuplar›ndan birini yay›nl›yoruz:
***
Sevgili ....., Özlem ve sevgiyle
kucakl›yorum. 25 Temmuz tarihli
mektubunu 12 A¤ustos’ta ald›m.
S›ms›cak sat›rlar›n için teﬂekkürler.
Evet, mektuplar genelde geç gelliyor. Bürokrasi ve posta günü s›n›rlamas› etkili oluyor bunda. Engelleme ve sansürün bir boyutu bu da.
Yeteri kadar olamasa da dünyada
ve ülkemizde yaﬂananlar› takip ediyoruz. Sansür nedeniyle elbette s›n›rl› oluyor ve aslen halk›, halklar›
ilgilendiren geliﬂmeleri sosyalist
bas›ndan ö¤renebiliyoruz.
Sen de okuyorsundur, burjuva
medyada ç›kan haberlerin ço¤unun
yalan ve çarp›tma oldu¤u çabuk ç›k›yor. Ki neyi nereden nas›l okuyaca¤›m›z›, nas›l yorumlayaca¤›m›z›
art›k çok iyi ö¤rendik. Öyle ki ﬂu
olay ﬂöyledir deyip do¤ru tahmin
etti¤imiz çok oluyor. Hele ki son
dönemlerde a¤›zlar›na bir “provokasyon”, “tahrik” laf› dolad›lar ki

her ﬂey ortada ama yüzsüzce sald›r›ya u¤rayan› provokatör ilan ediyorlar. Bir de tam tahrikkar ve k›ﬂk›rt›c› yay›n yap›yorlar ki pes art›k “bu
kadar da olmaz” dedirtiyorlar...
Böyle dedim ama ﬂaﬂ›r›yor falan de¤iliz. Nice yalan-riyakarl›k-utanmazl›k gördük; sömürü ve zulümle
beslenenlerin ne ahlak›, ne namusu
var. Her ﬂeyleri yalan-dolan-riya.

“Her halk kendi yolunu
bulur ve yolunu açacak
öncüsünü ç›kar›r.”
... Almanya’dan verdi¤in yozlaﬂma örneklerini daha önceden duymuﬂtum. Ki Do¤u Almanya tek örnek de¤il maalesef. Sosyalizmi y›kan emperyalizm de¤il, bu bürokratizm ve yozlaﬂma oldu. Bu bir gerçek.
Daha d›ﬂar›dayken (‘90 y›l›nda),
Bulgaristan ve Rusya’dan gelenlerle sohbet etme ﬂans›m olmuﬂtu. Belki 15-20 kiﬂi ile sohbet etmiﬂtim,
hatta onlar kapitalizmi, ben sosyalizmi savunmuﬂtum. Anlatt›klar›
karﬂ›s›nda gerçekleri ifade etmek
çok zor olmuﬂtu. Bulgaristan’›n ayr› bir yan› vard›. Gelenler kaçan
Türkler’di. Orada milliyetçili¤i körüklemiﬂler, Bulgar yönetiminin de
Bulgarlaﬂt›rma yöntemleri, yanl›ﬂlar› iﬂi daha beter etmiﬂ... Neyse,
yap›lan yanl›ﬂlar öz olarak bürokratik-revizyonist anlay›ﬂ›n iflas›yla
sosyalist iktidarlar›n da sonunu getirdi. Benim konuﬂtuklar›m da sosyalizmin nimetlerini çok iyi anlat›yorlard›, imkanlar vb. Ama... Evet,
ama uygulamada, bürokratizm ve
yozlaﬂma hepsini yoketti.
Bugün özellikle Avrupa halklar›n›n bir sosyalizm deneyimi oldu,
gördü, yaﬂad›lar (Do¤u Avrupa için
söylüyorum). O bak›mdan zor-sanc›l› vb. olsa da bir hedef anlam›nda
yönelimi yine olacakt›r. Her halk
kendi yolunu bulur ve yolunu açacak öncüsünü ç›kar›r.
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Sevgili ﬁükriye... Ben-biz çok
iyiyiz, umut doluyuz. Bunun sebeplerini biliyor, anl›yorsun tabii. Dünyada
açl›k, yoksulluk, zulüm, yozlaﬂma, bencilleﬂtirme... vb. olsa da direnç de var. Irak, Filistin, Türkiye’de ve daha pek çok ülkede...
Önemli olan da bu. C›l›z da olsa,
nüve de olsa, bir yerde direnç varsa,
tohumlar› ekiliyorsa orada umut
vard›r. Biz de böyle bakt›¤›m›z, tarihsel olarak gelece¤i görebildi¤imizden umut doluyuz... Bizi ayakta
ve direngen tutan da bu zaten. O nedenle hep umudu k›rmay›, yoketmeyi istiyor, buna çal›ﬂ›yorlar... Tekirda¤’da, Gebze’de yap›lan sürgünler, Bolu’da ve baﬂka yerde sald›r›lar, “ceza”lar... Hepsi de umudu
yoketmek için...
Bunlar “içeride” yaﬂananlar. Ayn› ﬂeylerin de¤iﬂik uygulamalar›
“d›ﬂar›da” da yaﬂan›yor. Beyhude
tabii... Umudun oldu¤u yerde çaresizdir hepsi.
... Sen mütevazilik diyorsun, sa¤ol ama; dünyada ve memlekette
yaﬂananlar› görüp, do¤rusunu da biliyorsan onu yerine getirmek her
ﬂeyden önce insan›n kendi vicdan›na karﬂ› bir sorumlulu¤u. Bugün
“Biz”den herkesin yapt›¤› da bu de¤il mi? Nice ac›lar yaﬂad›k, nice
zorluklarla karﬂ›laﬂt›k.Yüre¤imizin
bir yan› nas›r tuttu. Bunlar unutulur
mu? Bunu niye söyledi¤imi tahmin
etmiﬂsindir. Binlerce can›n› topra¤a
verdi¤i halde, onlar›n üzerine basa
basa “bar›ﬂ”tan sözedenlere k›zg›nl›¤›mdan. Siyasette duygusall›k olmaz denir. Belki. Ama vefa, de¤er
denen de bir ﬂey var. ... Öfke ve
ba¤l›l›k, yaﬂananlarla art›yor, art›yor...
Sevgili ﬁükriye, seni ve yüre¤i
sevgi-umut dolu tüm canlar›, dostlar› bu duygular›mla, gelecek güzel
günlerin coﬂkusu ve inanc›yla s›ms›k› kucakl›yor, sevgi ve selamlar›m› gönderiyorum.

7 Eylül 2005 / Sincan F Tipi
Serdar Demirel

Çok de¤erli ve
sevgili: Fatma Koyupınar, Serdar Demirel, Faruk Kadıo¤lu
(ruhun ﬂad olsun)!

“Sizin cesur ayak izleriniz
özgürlük ve onur için mücadele eden
halkların kalbine ebediyen kazınacaktır.”

32 yıldır canavarın
kalbinde biri olarak sana en sıcak sevgimi, selamlarımı ve dayanıﬂmamı gönderiyorum.

ABD hapishanelerinin tecrit hücrelerinden Veronza Bower’in ve
‹spanya’daki FIES hücrelerinde 8 y›l kalan Claudio Lavazza’n›n, ölüm
orucu direniﬂçilerine gönderdikleri mektuplar› okurlar›m›za sunuyoruz:

Ahhhh... Keﬂke sizin için bu birkaç satır destek dıﬂında bir ﬂeyler
yapabilsem.
Türkiye’nin zindanlarında olup
bitenler için yüre¤imin derinlerinde
hissetti¤im duygularımı ifade edebilmek için baﬂka kelimeler bulamıyorum.
Elime Uluslararası Tecritle
Mücadele Platformu’ndan bir
mektupla birlikte Masala isimli karikatür dergisi geçti. Masala’yı okudu¤umda çok gururlandım. Çünkü
baﬂkalarının çekti¤i acılar en üst seviyede böylesine cesur, coﬂkulu,
onurlu ve gururlu cesur yürekli savaﬂçılar tarafından dile getirilmiﬂ.

Guantanamo’da
Açl›k Grevine Karﬂ›
‘Zorla Besleme’
ABD’nin yasa ve insanl›k d›ﬂ›
hapishanesi Guantanamo’da, 200’ü
aﬂk›n tutsak, insanl›k d›ﬂ› koﬂullara karﬂ› a¤ustos ay› baﬂ›ndan bu
yana açl›k grevindeler.
Guantanamo’dan yans›yan son
bilgilerde, iﬂkenceci ABD yönetiminin açl›k grevini k›rmak için tutsaklar› uyuﬂturucuyla uyutup zorla beslemeye çalıﬂıld›¤› belirtiliyor... Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri
baﬂka bir ﬂey bilmiyor; hakl› talepleri karﬂ›lamak yerine iﬂkence!
Guantanamo Hapishanesi yönetimi açl›k grevindekilerin sayıs›nın 131 oldu¤unu iddia ederken, direnen tutsakları “zorla beslediklerini ve uyuﬂturucuyla uyuttuklarını” da itiraf ediyor.

Böylece daha iyi bir dünyanın temel
taﬂları kalıcı bir madde üzerine inﬂaa edilmiﬂtir.
Gülsüman annenin dedi¤i gibi:
“Yaﬂam onurlu yaﬂanmalı! Bunu
kabul etmesi zor da olsa, bazen bunun için ödenmesi gereken bedel
ölümdür...”
Dünyaya annemiz tarafından getirildi¤imizde ilk nefesimizi alıyoruz. Atalarımızın peﬂine gitmek için
dünyayı terk etti¤imizde son nefesimizi kainata emanet ediyoruz. Bunun arasında olan her ﬂey hayat diye adlandırdı¤ımız yolculuk. Bazıları kumsalda yürürcesine ayak izi
bırakırlar arkalarından. Ancak denizin yükselmesi bunları silebilir.

Ahhh... Fakat sizin cesur ayak izleriniz özgürlük ve onur
için mücadele eden halkların kalbine ebediyen kazınacaktır.
Sevgili ve aslan yürekli Fatma,
Serdar ve Faruk, sizi selamlıyorum.... Ve sizin isimlerinizi her zaman rüzgara fısıldayaca¤ım.
Onlar iradeyi ne öldürebilir, ne
de hapsedebilir!
Barıﬂ ve rahmet sizinle olsun...
Sonsuza dek.
13 A¤ustos 2005
Sevgilerimle
Kardeﬂiniz Veronza Bower

“Kayıplarımız, yitirdiklerimiz...
Hak ve onurlu bir hayat için verilen
mücadele tarihinde birer örnektir”
Sevgili Fatma, Serdar ve hapishane tecritine karﬂı mücadele
eden tüm dostlar,
Gerçekten nereden baﬂlayaca¤ımı bilemiyorum. ...
Sizin durumunuzdan ta baﬂından beri haberdarım. Ancak, bunu kavrayabilmek için, hapishane tecritinin vahﬂetini birebir yaﬂamak gerekiyor…
Ben onu, ‹spanya’daki FIES hücrelerinde 8 yıl boyunca yaﬂadım (oradan
çıkalı sadece birkaç ay oldu). Benim tecritteki tecrübem, kuﬂkusuz Türkiye’deki F tiplerinin zorlu¤uyla kıyaslanamaz.
Kayıplarımız, yitirdiklerimiz... Hak ve onurlu bir hayat için verilen
mücadele tarihinde birer örnektir, birer örnek olacaktır. Herkes nasıl mücadele edece¤ini kendi seçer. Bu asıl olarak, düﬂmanın dayattı¤ı ﬂartlara
ba¤lıdır. Bu hakka kimse karıﬂamaz. Hayat, tek bireye aittir. Ancak o birey nasıl mücadele edece¤ine karar verir. Dehﬂet bir açlık grevinde ölmek
de bir tercihtir… Bu mücadele ﬂeklini ben ﬂahsen do¤ru bulmasam da, sizin kararınız karﬂısında saygıyla e¤iliyorum.
Sevgilerimle
Claudio Lavazza
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Düﬂlerin sonsuza
koﬂtu¤u yerde,
sabr›n çiçeklerini
açt›¤› yerde,
asla kapanmaz
yaﬂanan defter,
çünkü tarihin
en güzel yerinde,
son sözü direnenler
söyler..

Sabr›n
çiçeklerini
açt›¤› yer

“TAYAD’lı Aileler olarak tam 2
yıldır burada Ankara’nın göbe¤inde, zulmün yan›baﬂ›nda; F tipi tecrit hücreleriyle teslim alınmaya çalıﬂılan evlatlarımızın direniﬂini haykırıyoruz. Tam 2 yıldır burada evlatlarımızın açlı¤ını paylaﬂıyoruz.
Tam 2 yıldır 120 canımızın karﬂılıksız kendini feda ediﬂini anlatıyoruz
halkımıza. Tam 2 yıldır zulmün sansürüne meydan okuyoruz bu parkta...”
Abdi ‹pekçi’deki direniﬂleri 3.
y›l›na girerken böyle diyordu TAYAD’l›lar...
Belki hiçbir “oturma eylemi” bu
kadar uzun sürmemiﬂti. Belki hiçbir
döviz, hiçbir yerde o kadar uzun süre durmam›ﬂt›. Ama onlar›n ad›
“TAYAD’l›lar”d› ve onlar›n di¤er
ad› sab›r ve kararl›l›kt›... Belki hiçbir dövizdeki “rakamlar” bu kadar
s›k de¤iﬂmemiﬂti... "Hapishanelerde 107 ‹nsan Öldü. Duydunuz
mu?" kampanyas› s›ras›nda baﬂla-

m›ﬂlard› bu eyleme. Abdi ‹pekçi Direniﬂi’nin üçüncü y›l›na girdi¤i gün,
art›k 107 de¤il, 120 ölümden sözediyordu ayn› döviz...
F tipi hapishanelerdeki o¤ullar›n›n k›zlar›n›n, eﬂlerinin, niﬂanl›lar›n›n, anne ve babalar›n›n seslerini
duyurmak için TAYAD'l› Aileler taraf›ndan 16 Eylül 2003’de Abdi
‹pekçi Park›'nda baﬂlat›lan oturma
eylemi, 2. y›l› bitirip 3. y›l›na "Merhaba" dedi.
18 Eylül’de, Abdi ‹pekçi Direniﬂi’nin 3. y›l›na girmesi nedeniyle
parkta bir etkinlik düzenlendi. Abdi
‹pekçi’deki TAYAD’l›lar, bir direniﬂ mevzisi yaratm›ﬂ olman›n gururuyla doluydular. Nas›l gurur duymas›nlard›; suskunlu¤un orta¤› olmam›ﬂlard› hiçbir zaman. Evlatlar›n›n, yak›nlar›n›n karﬂ›s›nda baﬂlar›
öne e¤ik olmam›ﬂt› hiç. Ankara’n›n
göbe¤indeki bu parkta, sabr›n ve
kararl›l›¤›n bir örne¤ini vermiﬂlerdi.
Üzerinde “Abdi ‹pekçi Park›,
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El’in Alt›-Ankara” yaz›l› zarflar
geliyordu art›k ellerine.

... Bu yüzden buraday›z.
Burada olmaya devam
edece¤iz!
TAYAD’l›lar ve bu onurlu mücadeleyi destekleyenler, 3. y›la girmenin coﬂkusunu, onurunu, paylaﬂmak
için 18 Eylül Pazar günü Abdi ‹pekçi Park›'ndayd›lar.
El heykelinin yan›nda "Abdi
‹pekçi'de 3. Y›l. Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun TAYAD'l› Aileler" yaz›l› bir pankart dalgalan›yordu. 2 y›ld›r, her gün, her saat
söyledikleri de buydu zaten: “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun!”
TAYAD'l›lar 2 y›ld›r, Ankara'n›n
göbe¤inde k›ﬂ›n ayaz›nda, yaz›n kavurucu s›ca¤›nda ve üstelik bask›lar›n, gözalt›lar›n, provokasyon ve
tehditlerin hiç eksik olmad›¤› koﬂullarda, y›lmadan tecriti, ölüm

oruçlar›n› anlatt›lar.
“Abdi ‹pekçi’de 3. Y›l” nedeniyle düzenlenen etkinlikte, TAYAD’l›lar, "Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun", "Daha Kaç ‹nsan
Ölecek?", "F Tiplerindeki Sürgünlere Son" dövizleriyle görevlerini yerine getirmeye devam ettiler.
‹dilcan Kültür Merkezi'nden
Umut ﬁener'in aç›l›ﬂ konuﬂmas›ndan sonra Büyük Direniﬂ ﬂehitleri
nezdinde tüm devrim ﬂehitleri için
sayg› duruﬂunda bulunuldu. Daha
sonra sözü TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel ald›.
Güvel, Abdi ‹pekçi’deki direniﬂi
baﬂlatanlar aras›ndayd›. Ve bu direniﬂi sürdürdü¤ü için gözalt›na al›n›p
tutuklanm›ﬂ, 8 ay mahkemeye bile
ç›kar›lmadan hapishanede tutulmuﬂtu. Konuﬂmas›nda bu direniﬂin
nas›l baﬂlad›¤›n› ve o günden bu yana nas›l sürdürüldü¤ünü anlatan
Güvel, bundan sonras›nda ne olaca¤›n› da ﬂu sözlerle belirtti:
“Bütün dünya bilsin istiyoruz
tecrit zulmünü. 120 can›m›z›n hayk›r›ﬂ›n› herkes duysun istiyoruz.
Bu yüzden buraday›z.
AKP iktidar› zulme, tecrite, sansüre devam diyor. ‹ﬂte bu yüzden
buraday›z.
Evet!.. Bizler TAYAD'l› Aileler
olarak F tipi zulmü sürdükçe burada olmaya devam edece¤iz diyoruz.
‹ﬂkence varsa kalkmayaca¤›z
bu elin alt›ndan diyoruz.
Sansür varsa Abdi ‹pekçi Direniﬂimiz var diyoruz".

“TAYAD'l› Aileler bir
onur abidesidir... Yaln›z
b›rakmayal›m."
Güvel'in ard›ndan ﬂair Ahmet
Telli ve Mehmet Özer ﬂiirleriyle, ﬂehit ve tutsak yak›nlar›ndan Ahmet
Kulaks›z ve Zeynep Yayla, kendili¤inden ﬂiirleﬂen sözleriyle 5 y›ld›r
süren Büyük Direniﬂi, TAYAD’l›
Aileler’in bu direniﬂ içindeki yerlerini dile getirdiler.
Mehmet Özer, "F tipleri ülkemizde bir urdur. TAYAD'l› Aileler
ise bir onur abidesidir. Baﬂ›ndan
beri destekliyorum. Buradan ça¤r›da bulunuyorum. Aileler, evlatlar›m›z› yaln›z b›rakmayal›m" derken,
iki k›z›, Canan ve Zehra Kulaks›z
ölüm orucunda ﬂehit düﬂen Ahmet
Kulaks›z sözlerine ﬂöyle baﬂlad›:
"‹ki de¤erli ﬂair dostumuzdan sonra
benim konuﬂmam yavan gelebilir.
Ama iki k›z›m›n yüre¤i var konuﬂmamda.”
Kulaks›z, daha sonra sözlerini
ﬂöyle tamamlad›: “Bu 120 insan
hiçbir ç›kar gözetmeden feda ettiler
kendilerini. ... Bu sesi evlatlar›m›z›n
sesi ile yürekleri ile buraya taﬂ›yoruz. Öncelikle evlatlar›m›za sözümüz var ve sonuna kadar sözümüzü
tutaca¤›z. Son olarak bilinmelidir ki
ne koﬂulda olursa olsun hem 120 insan›, hem 6. y›l›na girecek ölüm
orucunu anlatmaya devam edece¤iz. Çünkü bu onurdur, namustur."
O¤lu 1 Nisan davasından tutuklu
olan Zeynep Yayla’n›n bas›na “sesimizi duyurun” ça¤r›s› yapt›¤› ko-

TAYAD’l›lara sald›ran bir polis görülüyor aﬂa¤›daki foto¤rafta. S›k
s›k rastlanan bir görüntü. Ancak bu defaki farkl›. Polis üniformas›n›n içindekiler de TAYAD’l› bu kez. Abdi ipekçi’de direniﬂin 3. y›l›na girmesi nedeniyle düzenlenen etkinlikte TAYAD’l›lar, Tekirda¤ F
Tipi'ndeki tutsaklar taraf›ndan yaz›lan, "Bu ﬂark› burada bitmez"
adl› tiyatro oyununu sergilediler...
Oyun baﬂlarken tiyatrodaki
oyuncuların üzerindeki polis kıyafetlerine tahammül edemeyen polisler oyunu engellemeye çalıﬂtı. TAYAD’lılar oyunlarını oynayarak 3. yılın kararlılı¤ını
iﬂkencecilerin suratlarına bir
kez daha haykırdılar.
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ﬁair
Mehmet
Özer ve
Ahmet
Telli de
Abdi
‹pekçi’de
direniﬂ
3. y›l›na
girerken
TAYAD’
l›larla
birlikteydiler. Telli, ﬂiirlerinden önce, yapt›¤›
k›sa konuﬂmada ﬂunlar› söyledi:
"Bu ülkede otomobil sektöründe
örgütlenme hakk› vard›r. Çünkü tüketim kültürüdür. E¤er içerde direnenler varsa onlar›n aileleri vard›r. Onlara örgütlenme yasak. Çünkü aileler
onuru örgütlüyorlar. Bunun için izin
vermiyorlar. Trabzon'da, ﬂurada, burada birileri el alt›ndan birilerini örgütleyerek bildiri da¤›tan ailelere sald›rt›yor. TAYAD'l› Aileler bir ur gibi
görülüyor. As›l öyle görenler bir urdur. Ameliyat masas›na yat›r›larak
ameliyat edilmesi gerekir".
nuﬂman›n ard›ndan Halk›n Kurtuluﬂ
Partisi ve BDSP ad›na yap›lan konuﬂmalarda da, buradaki direniﬂi
desteklediklerini, sahiplendiklerini,
onur duyduklar›n› dile getirdiler.
Bu arada, art›k son zamanlarda
yap›lan her devrimci, demokratik
eylemin “bir parças›” haline gelen
tehdit ve tacizlerin yeni bir örne¤i
yaﬂand›. ‹ki kiﬂi, polis k›ﬂk›rtmas›
ile provokatörlük yapmaya çal›ﬂt›.
TAYAD’l› görevlilerin müdahalesiyle k›ﬂk›rt›c›lar uzaklaﬂt›r›ld›.
Yaklaﬂ›k 200 kiﬂinin kat›ld›¤›
etkinlik, TAYAD'l› Aileler'in oynad›¤› "Bu ﬂark› burada bitmez" adl›
tiyatro oyunu ve ‹dilcan Kültür
Merkezi Müzik Grubu'nun sahne almas› ile devam etti. Hapishanelerde
6. y›l›na girecek olan direniﬂin coﬂkusu ve kararl›l›¤›, orada bulunan
herkesin yüre¤ine ve beynine iﬂledi
bir kez daha. Ve bir kez daha “Tecriti Kald›r›n” sloganlar› yükseldi.

gal Ortakl›¤›na ve Tecrite Son TAYAD'l› Aileler" yazan pankart›n kald›r›lmas›n› istediler. Biz de direnece¤imizi söyleyip oturduk. Pankart›m›z› önümüze al›p kol kola girerek
oturduk ve "Çözün, Tecriti Kald›r›n",
"‹ﬂgal Ortakl›¤›na ve Tecrite Hay›r",
"‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek"
sloganlar› atarak direndik. Yaka paça,
zor ve ﬂiddetle bizleri birbirimizden
kopar›p çevik otobüslerine att›lar.
2’si 18 yaﬂ›ndan küçük 12 tutuklu
yak›n›, gözalt› s›ras›nda fiziki ve psikolojik iﬂkenceye, kötü muameleye

Bir haftal›k bir eylem düﬂüncesiyle gitmiﬂlerdi oraya. Ne var ki, iktidar, çeﬂitli kesimlere ayn› türde bir
eylem için izin verirken TAYAD’l›lara bu izni vermeyerek, aç›k bir irade
dayatmas›nda bulunuyordu. Büyük
Direniﬂ’in en temel noktalar›ndan biri “direnme hakk›”n›n savunulmas›
de¤il miydi? TAYAD’l›lar›n direnme
haklar›n› gasbeden bu dayatmaya
sessiz ve tav›rs›z kalmas› mümkün
de¤ildi.
Abdi ‹pekçi Direniﬂi, halk›n hakl›l›¤›n›n ve meﬂrulu¤unun iktidara

18 Eylül 2005 / Abdi ipekçi Park›

Mütevazi bir direniﬂ...
sabr›n ve kararl›l›¤›n görkemli bir örne¤i
Nas›l baﬂlam›ﬂt› bu direniﬂ?
Bir TAYAD’l›n›n o günlerde tuttu¤u günlü¤ünden k›saca hat›rlatal›m
isterseniz:
16 Eylül 2003... Yine düﬂtük yollara. "Sesimizi duyan var m›" diyece¤iz. Sa¤›r kulaklara, vicdanlara seslenece¤iz...
Ankara'ya vard›k. Oradaki TAYAD’l›lar da kat›ld› bize.
Abdi ‹pekçi Park›’na polisler y›¤›lm›ﬂt›. Parka girdi¤imizde sivil polisler çad›r› almaya çal›ﬂt›lar. Vermedik. Tart›ﬂmadan sonra çekildiler.
Pankart›m›z›, dövizlerimizi aç›p, önlüklerimizi giydikten sonra bas›n
aç›klamam›z› yapt›k. Çad›r›m›z› aç›yorduk ki, polis ﬂefi ‹smail "çad›r
açarsan›z müdahale ederiz” deyip
polisi çevremize y›¤d›. Çad›r açma
izni verilene kadar da oturaca¤›m›z›
ve 5 kiﬂi olarak açl›k grevine baﬂlad›¤›m›z› duyurduk. Ankara Gençlik’ten
ve Temel Haklar’dan arkadaﬂlar da
bizimleydi. Oturmaya baﬂlad›k. Çevreden gelip tecriti, eylemimizi soranlar oldu. Yine bir vatandaﬂ yan›m›za
oturup sohbet etti. Ankara TAYAD'›n
yerini sordu. Evinin bize aç›k oldu¤unu, misafir kabul edebilece¤ini
söyledi.
Polis ﬂefleri saat 15.30'da sald›rmadan önce tekrar tehdit ettiler. "‹ﬂ-

maruz kald›lar.
17 Eylül 2003... Aileler ç›kar›ld›klar› mahkemece saat 17:30'da serbest b›rak›ld›. Fakat polis taraf›ndan
el konulan pankart ve çad›rlar› teslim
edilmedi. TAYAD'l›lar adliye dönüﬂü
yine parka gelerek taleplerinden vazgeçmeyeceklerini aç›klad›lar.
18 Eylül 2003... Saat 12:00'de yine Abdi ‹pekçi Park›'nda biraraya gelen aileler bas›na aç›klama yapt›lar.
Aç›klamalar›nda yaﬂad›klar› yasad›ﬂ›l›¤›, çifte standart uygulamas›n› k›nayarak 6 kiﬂi açl›k grevine ve oturma eylemine kald›klar› yerden devam ettiler.
Polis s›k s›k çeﬂitli bahanelerle
gerginlik yaratmaya çal›ﬂt›. Destek
amac›yla ziyarete gelen ‹KM Müzik
Toplulu¤u ve direniﬂçilerin türkü
söylemesine müdahale edildi. Üﬂüyorsan›z evinize gidin denilerek ailelere bask› yap›ld›... Gece dondurucu
so¤u¤a, yetersiz battaniyelere ra¤men aileler parkta kalarak eylemlerini sürdürdüler.
O gün bugündür de oradalar.
***
Direniﬂin baﬂlang›c›nda, keyfili¤e, dayatmalara boyun e¤meme vard›r. Gözalt›lardan, iﬂkence ve tutuklamalardan y›lmama vard›r.
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dayat›lmas›d›r.
Bu mütevazi direniﬂ, sabr›n, iradenin ve kararl›l›¤›n simgesi olarak
önem taﬂ›yor. Demokratik kitle örgütlerinde, sendikalarda, siyasi hareketlerde “sonuç al›c›” bir tarz yerine,
›srar ve kararl›l›k yerine, “yasak savmac›l›¤›n” hakim oldu¤u, yasaklar,
bask›lar karﬂ›s›nda taleplerinden, eyleminden s›k s›k vazgeçildi¤i bir ortamda, Abdi ‹pekçi’deki direniﬂi vareden TAYAD’l›lar›n ›srar ve kararl›l›¤›ndan herkesin ö¤renece¤i bir ﬂey
var... Ö¤renmek, bu direniﬂi sahiplenmek ve bu direniﬂteki sabr›, kararl›l›¤› kendi prati¤ine taﬂ›makt›r.
Birçok DKÖ’nün, siyasi çevrenin bu
direniﬂten ö¤renmeyen ve sahiplenmeyen tavr›na karﬂ›n, ﬂehit ve tutsak
yak›nlar›, Ankara’n›n emekçileri onlar› hiç yaln›z b›rakmad›lar.
Direniﬂin baﬂlang›c›ndaki gözalt›
ve iﬂkenceler, tutuklamalar, provokasyonlar devam etti. Ama tutuklananlar›n yerini baﬂka TAYAD’l›lar ald›. 830 gün boyunca, binlerce, onbinlerce insana tecrit, sansür ve ülke gerçekleri anlat›ld›. A¤›r a¤›r akan ama
sab›rla derin vadiler açan bir su gibi,
sansür duvar›nda büyük yar›klar açt›lar. Ankara’ya yolunuz düﬂerse, Abdi
‹pekçi’ye kulak verin, gerçe¤in, direniﬂin, sabr›n ve kararl›l›¤›n sesinin
geldi¤ini duyacaks›n›z oradan.

‘Milenyum’da cahil b›rak›lan dünya!
Birleﬂmiﬂ Milletler aç›klad›;
dünyada okuma yazma bilmeyenlerin say›s› 800 milyona yaklaﬂt›.
8 Eylül BM Uluslararas› OkurYazarl›k Günü dolay›s›yla sunulan
rapora göre 785 milyon kiﬂi okuma
yazma bilmiyor ve bunlar›n ço¤unu
kad›nlar oluﬂturuyor. Yine ayn› rapora göre; yüzde 90’› Afrikal› ve
Asyal› olmak üzere 100 milyon çocuk okul e¤itimi alm›yor.
20. yüzy›lda insanl›k ne kadar
geliﬂmiﬂti oysa! Hele küreselleﬂme
ile bilgi evrenselleﬂecek, dünya küçük bir köy haline gelip, teknolojiden, bilgiden ve bilcümle “medeni
dünyan›n” nimetlerinden bütün
halklar yararlanacakt›. Geçtik bu
masal›, emperyalizmin yaratt›¤›
dünyan›n yaklaﬂ›k alt›da biri okuma
yazma bilmiyor.
Peki kim yarat›yor bu tabloyu,
e¤itimsizli¤i, cehaleti dayatan kim?
Bu ülkelerin hükümetleri mi,
yoksa topraklar›n›n “çorak” olmas›,
yerin alt›nda ve üstünde hiçbir zenginliklerinin bulunmamas› m›?
Yoksa dünya genelinde her y›l 1.2
milyon çocuk bu nedenle mi sat›l›yor? Dünyada 250 milyon çocuk iﬂçiyi de böyle mi aç›klamak gerekiyor? Ya da say›lar› 260 milyonu bulan “köle olarak sat›l›p” çal›ﬂt›r›lan
çocuklar›m›z›?
Bat›n›n metropol ülkelerinde köpek mamas›na harcanan para artt›kça, dünyada da okur yazar olmayanlar›n oran› paralel olarak yükseliyor. Yoksul ülkelerin zenginliklerinin “uygarl›k topraklar›na” taﬂ›nmas› yarat›yor bu durumu. Küçük
bir örnek; Türkiye yeralt› ve yerüstü zenginlikleri, ekilebilir alanlar
vb. kriterler baz al›nd›¤›nda dünyada 22. durumdayken, kiﬂi baﬂ›na
düﬂen milli gelir s›ralamas›nda bunun beﬂ kat› geriden geliyor. Afrika’n›n, Asya’n›n en yoksul ülkeleri
için ise uçurum daha da büyüktür.
Elbette bu tablonun tek sorumlusu kapitalistlerdir. Yoksul b›rak›yorlar, yoksullu¤a isyan eden halklar›

katlediyorlar, gerici ve bask›c› iktidarlar› el üstünde tutarak halktan
yana politikalar›n önünü daha baﬂtan kesiyorlar. Öte yandan, halk›n›n
tamam›n›n okuma yazma bildi¤i ve
e¤itimin ücretsiz, üniversite ö¤reniminin en üst düzeyde oldu¤u Küba’da böyle bir rejimi y›kmak için
ony›llard›r her yola baﬂvuruyorlar.
Allan›p pullanan emperyalizmin
dünyas›nda 800 milyon cahil b›rak›lm›ﬂ insan, nas›l adaletsiz bir dünya düzeninin “medeniyet” diye yutturulmak istendi¤ini de bize çarp›c›
ﬂekilde göstermektedir.
Cehalet ayn› zamanda, emperyalizmin iﬂine gelen birçok gerici, kaderci düﬂüncenin de ana rahmidir.
Bu da “dünyan›n egemenlerinin”
cehalet karﬂ›s›ndaki tutumlar›n›n
gerekçelerinden biridir.
BM, 2003-2012 y›llar› aras›n›
“Okur-Yazarl›k Ony›l›” olarak belirlemiﬂ. Üç beﬂ y›lda bir de “yoksullukla mücadele y›l›” belirler,
zengin ülkeler toplant›lar yap›p
“yoksullara yard›m miktarlar›”
aç›klar, ama ne hikmetse yoksulluk
durmadan artar. Bu utanç verici bir
oyundur. BM’nin, özellikle 1980’lerin sonundan itibaren misyonu da
budur; halklar› aldat, umut yarat,
oyala ve isyanlar›n önlenmesine
destek ol!
Neden susuyor ﬂu küreselleﬂme
savunucular›? Neden hala kapitalizmin dünyas› önünde secdeye var›p,
g›dalar›n› oradan al›yor ayd›nlar›m›z? Sizlerin beyinlerini ideolojik
olarak teslim alan emperyalistlerin,
800 milyon insan› da cahil b›rakmas› hiç mi vicdan›n›z› s›zlatm›yor?
Bu dünya düzeni de¤iﬂmeden,
tek tek ülkelerde halk iktidarlar› kurulmadan ne sefalet ne de cehalet
tükenecektir. Bu gerçe¤i mu¤laklaﬂt›ran, baﬂka çözümlerin propagandas›n› yapan, halklar›n meﬂru isyanlar›n›n, ﬂiddetinin önüne geçen her
türlü düﬂünce, hareket, özünde bu
dünya düzeninin sürmesine hizmet
etmektedir.
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Milyarlarca insan›n aç,
temiz sudan yoksun
yaﬂad›¤› dünyam›zda,
memeleri kurumuﬂ analar›n kuca¤›nda büyüyen
çocuklar›m›z›n pay›na da
sefalet ve e¤itimsizlik
düﬂüyor. Dilleri, renkleri,
milliyetleri ne olursa olsun,
dünyan›n yoksul halklar›n›n
çocuklar› ayn› “kaderi”
paylaﬂ›yorlar; emperyalizmin dünyas›n›n onlara
dayatt›¤› e¤itimsizli¤i.

‘Umut’
gençli¤in
devrimci
miras›nda

Üniversiteler yeni bir
e¤itim y›l›na baﬂl›yor. Yine bildik tart›ﬂmalar, araﬂt›rmalar yap›lacak “gençli¤in ne halde oldu¤u” anlat›lacak. Ama düzen cephesinden yap›lan tüm bu tart›ﬂmalarda bilimsel ve Türkiye gerçe¤ine denk düﬂen bir “çözüm” bulunmayacak. Çözümü
olanlar› susturmak için ise, daha
ﬂimdiden yo¤un bir faaliyet sözkonusu. Geçen y›l aç›lan soruﬂturmalar sonuçland›r›l›yor, onlarca
devrimci demokrat ö¤renci, düzenin
üniversite sisteminin dayatt›¤› gençlik tipine isyan etmenin bedeli olarak
cezaland›r›l›yor.

Olmayan, Güvensiz
Bir Gençlik
Umudu

Araﬂt›rmalar,
gençli¤in
gelecekten
umutsuz
oldu¤unu
söylüyor;
gençli¤in tarihi,
umutlu olman›n
mücadeleden
geçti¤ini
gösteriyor

Yap›lan araﬂt›rmalar›n tümünde ortaya ç›kan sonuç neredeyse birbirinin ayn›; gelecekten umutsuz, kapa¤› yurtd›ﬂ›na atmaya çal›ﬂan bir gençlik tipi yarat›ld›. Bunlardan birine bakal›m. Geçti¤imiz ö¤retim y›l› sonunda yap›lan 'Gençlik 2005 Araﬂt›rmas›' verilerine göre;
“Bir Türk genci olarak gelece¤e nas›l
bak›yorsunuz?” sorusuna, “umutla bak›yorum” diyenlerin oran› %27.74 iken,
“umutsuzum” diyenler %56.91’i buluyor. “Kiﬂisel olarak yaﬂad›¤›n›z en büyük s›k›nt› nedir?” sorusunun cevab›nda
ise ﬂu oranlar yeral›yor: ‹ﬂsizlik korkusu: %36.46, e¤itim-sa¤l›k gibi temel sorunlar: %16.98, gelecek endiﬂesi:
%37.11 vd... Buna ba¤l› olarak iki veriye daha yer verelim.
“Türkiye yaﬂad›¤› sosyal ve ekonomik s›k›nt›lar› aﬂabilecek mi?” sorusuna
%55.10 aﬂamaz cevab› verirken,
%28.65’i bilmiyorum diyor. “Bu y›l
Türkiye için iyi mi olacak, kötü mü?”
sorusunun cevab›nda da ﬂu veriler
yeral›yordu: ‹yi olacak: %15.78, kötü
olacak: %47.43, de¤iﬂen bir ﬂey olmayacak: %27.21. Eh, bu tablonun do¤al sonucu olarak, “Baﬂka bir ülkede yaﬂamak
ister misiniz?” denildi¤inde ise, %58.23
“evet” derken, karars›z olanlar
%24.97’yi oluﬂturuyor.
Net olarak ortaya ç›kan sonuçlara bakarsak; birincisi, gençlik gelece¤inden
umutsuzdur. ‹kincisi ciddi bir ﬂekilde
gelecek endiﬂesi yaﬂamaktad›r. Üçün26
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cüsü; bu ülkeyi yönetenlere ve mevcut
sistem dahilinde bir düzelme olaca¤›na inanmamaktad›r.
Umutsuzlu¤un kayna¤›nda yatan da
üçüncü olarak sayd›¤›m›z sonuçtur. ‹ﬂte
bu noktada, ülkeyi yönetenlere ve sisteme güvensizleﬂen gençli¤in, sistemi de¤iﬂtirmeye yönelen bir güç haline gelmemesi için siyasal, ideolojik bir kampanya yo¤un bir bask›n›n, tecrit etmenin
eﬂli¤inde sürdürülmektedir.
Bu do¤rultuda izlenen politikalara
bak›ld›¤›nda ﬂunlar› görmekteyiz:
1- Örgütlü, bilinçli gençli¤i üniversitelerden uzaklaﬂt›rarak, tecrit ederek ve
susturarak genel gençlik kitlesiyle buluﬂmas›n› engelleme. Örgütlü gençli¤e
yönelik yo¤un bask› uygulan›rken, genel gençlik kitlesine gözda¤› verilmesi
ise temel amaçlardan biridir. Üniversite
önünde silahlar› havada “iﬂte buras› hain yuvas›” diye höyküren polisin her ö¤retim y›l› baﬂ›nda, “terörden uzak durun” muhteval›, “sinemaya tiyatroya gitmeyin, sosyal faaliyetlere kat›lmay›n,
terör örgütlerinin a¤›na düﬂersiniz” diyen broﬂürleri de bu amaçla da¤›t›l›r.
Gençlik dernekleri “yasad›ﬂ›” olarak
gösterilir ve her biçim ve düzeydeki örgütlenme düﬂüncesinden gençlik uzak
tutulmaya çal›ﬂ›l›r. En basit akademik
bir sorununa sahip ç›kma, hatta bir yemekhane sorununu gündeme getiren etkinlikler karﬂ›s›nda gözalt›lar›n, soruﬂturma ve cezalar›n gündeme getirildi¤i
bir ortamda gençli¤e söylenen tek kelimiyle ﬂudur; örgütsüz olacaks›n!
2- E¤itim sistemi ve çeﬂitli propaganda araçlar› ile birlikte sürdürülen
apolitikleﬂtirme. Bu politika kendisini;
oligarﬂinin ﬂovenist politikalar›n›n güdümünde olmayan gerçek anlamda vatanseverlik duygusunun köreltilmesi; ülke ve dünya sorunlar›na karﬂ› duyars›zl›¤›n, “bananecili¤in” geliﬂtirilmesi; dinamizminin futbol, magazin kültürü gibi alanlara kanalize edilmesi; derslerden
baﬂ›n› kald›ramayacak bir hale getirilmesi... gibi alt baﬂl›klarda ifade etmektedir. E¤itim sisteminin; düﬂünme, sorgulama, hesap sorma gibi yönlerini b›rak›n geliﬂtirmeyi, köreltmeye hizmet
edecek tarzda ﬂekillendirilmesi, ezbercili¤e ve “tektip gençlik” yaratmaya endeksli olmas› ise, temel önemdedir.

3- Buna ba¤l› olarak, apolitikleﬂtirmenin etkisini güçlendiren yozlaﬂt›rma politikalar›. Ki bu iﬂ art›k
bilinen araçlara b›rak›lmamakta,
bizzat üniversite yönetimleri taraf›ndan, “içkili ﬂenlikler” örne¤inde
oldu¤u gibi, bizzat yürütülmekte,
üniversite amfilerinde esrar partileri
yaﬂanmaktad›r.
Egemen s›n›flar›n bu tabloyu düzeltecek gücü ve politikalar› yoktur.
Aksine bu tablodan kimi zaman ﬂikayet ediyor olsalar da, memnundurlar. Gelecek umudu olan gençlik
sistem için de “tehlikelidir”. Buradan bak›ld›¤›nda, gençli¤in de bu
ülkeyi yönetenlerden, sistemden
umut kesmesi do¤ald›r. Ancak bu
demek de¤ildir ki, oligarﬂi gençli¤i
bu haliyle b›rak›yor; hay›r tersine
onlar› kazanma do¤rultusunda çeﬂitli yat›r›mlar yap›yor, politikalar da
izliyor. Devrimci gençlik hareketi
ile çat›ﬂma da burada ﬂekilleniyor;
gençli¤i kim kazanacak?
Tüm eksikliklerine karﬂ›n bugün
gençli¤e umudu, gelece¤ini kendi
elleriyle yarataca¤›n› anlatmaya ve
örgütlemeye çal›ﬂan bir gençlik hareketi var. Bütün bask›lara, soruﬂturma ve cezaland›rmalara karﬂ›n bu
hareket yokedilemiyor. Yokedilememesinin temelinde ise bu harekete
sürekli bir kan taﬂ›yan yoksulluk,
adaletsizlikler, ba¤›ml›l›k, sömürü
gibi etkenler yeral›rken, gençli¤in
onlarca y›la dayanan mücadele tarihi, belirleyici bir gelenek olarak karﬂ›m›za ç›k›yor.

ençli¤in Mücadele ve
Örgütlenme Tarihi

G

Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde, kendi talepleri ile yola ç›karak yoksul Anadolu halk›n›n sömürülmesine, soyulmas›na karﬂ› bir isyana dönüﬂen Suhte Ayaklanmalar›,
bilinen en ciddi gençlik hareketidir.
Çok eski bir tarihi süreç ve yaﬂanan
koﬂullar›n, siyasal atmosferin çok
farkl› olmas›na karﬂ›n, gençli¤in
halkla bütünleﬂmesi anlam›nda Suhte Ayaklanmalar›’n› bu tarihin içinde saymak mümkündür. Cumhuriyete kadar ciddi bir gençlik hareketi

görülmezken, kimi toplumsal olaylarda gençlik de yeralm›ﬂt›r. Cumhuriyetten sonra ise ilk gençlik örgütlenmesi olarak Milli Türk Talebe
Birli¤i karﬂ›m›za ç›kar. 1924’te kurulan MTTB, tek örgüt niteli¤ini taﬂ›maktad›r. Dikkat çeken ilk eylemi
ise ayn› y›l Belçika kökenli ‹stanbul
Tramvay ﬁirketi’ni “biletlerde indirim yap›lmas›” talebiyle protesto
yürüyüﬂüdür. Ö¤renciler polisle çat›ﬂ›r ve birçok ö¤renci yaralan›r.
Yüksek ö¤renim gençli¤inin MTTB
arac›l›¤› ile 1928’de düzenledi¤i
“Vatandaﬂ Türkçe Konuﬂ”, “Yerli
Mal› Kullanal›m” kampanyalar› ve
ayn› çizgideki çeﬂitli eylemlilikler
yeralm›ﬂt›r. Buna karﬂ›n, sistem
gençlik hareketinin geliﬂmesine engel olmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
1934 y›l›nda Sofya’daki bir Türk
mezarl›¤›n›n Bulgar gençleri taraf›ndan tahrip edilmesinin ard›ndan,
Bulgar Konsoloslu¤u önündeki gösteri ve Taksim’e binlerce ö¤rencinin
yürümesi karﬂ›s›nda, polis yine
gençlerin karﬂ›s›na ç›km›ﬂ ve meydana gelen olaylarda 80’den fazla
ö¤renci tutuklanm›ﬂt›r. Sonraki geliﬂme ise, hükümetin, MTTB’yi feshetmesi olmuﬂ, gençlik delegelerinin Mustafa Kemal ve ‹nönü’ye
yazd›klar› mektuba ise ﬂu cevap verilmiﬂtir: “Gençli¤in çal›ﬂkan, hassas ve milliyetçi yetiﬂmesi esas dileklerimizdendir. Gençlik her türlü
faaliyetlerinde Cumhuriyet kanunlar›na ve Cumhuriyet kuvvetlerinin
usûl ve kaidelerine riayetkâr bulunmaya da dikkatli olmal›d›r. Cumhuriyet hükümetinin millî meselelerde
vazifesini bilir oldu¤una ve kanunlar›n ve adlî kuvvetlerin adaletine
emin olunuz”.
Düzenin, denetimden ç›kma potansiyeli taﬂ›yan gençlik hareketlerini bo¤ma niyeti bu cevapta aç›kça
kendini göstermektedir.
Sürecin politik karakterine uygun olarak 1960’lara kadar olan
gençlik hareketlerinin genel çizgisi,
“millici” karakter taﬂ›rken, MTTB
giderek ›rkç› bir çizgiye oturmuﬂtur.
Buna karﬂ›n ise solcu düﬂüncelerin
gençlik hareketlerine yans›d›¤›n›
görürüz. Devletin cevab› ise Musso27
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Gençli¤in örgütlü gücü DEVGENÇ’in tarihi, gelece¤e umutla
bakan, o gelece¤i kendi elleriyle
yaratman›n mücadeleden
geçti¤inin bilincine varan
gençli¤in büyük bir potansiyel
ortaya ç›karabilece¤inin
örnekleriyle doludur.

lini ‹talyas›’n›n ceza kanunundan
al›nan 141. ve 142. maddeler olur.
Bir yanda ›rkç›, faﬂist düﬂünceler
geliﬂirken, öte yanda anti-faﬂist ba¤›ms›zl›kç› bir gençlik hareketinin
ilk nüveleri 1940’l› y›llarla birlikte
görülür. 1944’te “faﬂizme ve vurgunculu¤a karﬂ›” ‹stanbul Üniversitesi’nde ‹lerici Gençler Birli¤i
(‹GB) kurulur. O da k›sa süre sonra,
Süleymaniye Camisi’nin iki minaresi aras›na ast›klar› Baﬂbakan “Saraço¤lu Faﬂisttir-Vurgunculuk ve Faﬂizme Karﬂ› Savaﬂ Cephesi” imzal›
bir flama gerekçesiyle devletin cezaland›rma politikas›ndan kurtulamaz. Bu y›llarda TKP’nin gençlik
örgütlenmesi Komsomol’un liseli
gençlik içerisinde anti-faﬂist temeldeki örgütlenmeleri boy gösterir.
Yeni-sömürgecilik iliﬂkilerinin
geliﬂti¤i 1950'li y›llarda gençlik yine toplumsal hareketin içindedir.
Amerikanc› Demokrat Parti (DP) iktidar›n›n iﬂbirlikçi politikalar›na

lemleri karﬂ›s›nda oligarﬂi de boﬂ
durmamaktad›r.
Bir
yandan
CHP arac›l›¤›yla
Devrimci Gençlik, bütün halk kesimlerinin
gençli¤i düsahip ç›km›ﬂt›r. Böyle bir tarihe ve anlay›ﬂa sahip
zen içinde
bir gençlik hareketi varken, oligarﬂinin ve
tutma çabaemperyalizmin tüm gençli¤i apolitikleﬂtirme
lar› sürerçabalar› er geç geri püskürtülecektir.
ken,
öte
yandan fakarﬂ› da ilk tepki gençlikten gelir.
ﬂist örgütlenmeler yarat›lmaktad›r.
Üniversitelerde ﬂekillenen anti-em1965’te gençli¤in Zonguldak Kozlu
peryalist ve demokratik e¤ilim sol
Kömür Ocaklar›’ndaki direnen iﬂçibir karakter taﬂ›sa da baﬂlang›ç itibalerle dayan›ﬂma eylemine ilk faﬂist
riyle henüz düzen s›n›rlar›n› aﬂabilsald›r› yaﬂan›r. Sonraki y›llarda famiﬂ de¤ildir. Henüz sosyalist düﬂünﬂist sald›r›lar›n arkas› kesilmez.
ce ve örgütlenmelerin güç olmad›¤›
Siyasal, ideolojik geliﬂme kendikoﬂullarda, gençlik daha çok
sini gençlik örgütlenmesinde yeni
CHP'nin etkisindedir ve ordu içinbir at›l›mla gösterir. Fikir Kulüpleri
deki Kemalistler’e umut ba¤lar. Kefederasyonlaﬂ›r ve 17 Aral›k 1965
malistler de gençli¤in bu yönünü
tarihinde FKF kurulur. Gençli¤in örkendi politikalar› çerçevesinde degütlü gücü olmay› baﬂaran FKF de
¤erlendirirler.
sadece gençlik sorunlar›yla ilgili ol1960’lara gelindi¤inde DP iktimaz, tüm halk kesimlerinin sorunladar›n›n gençlik eylemlerinden rahatr›na sahip ç›kar.
s›zl›¤›, polisi gençlerin üzerine salGençlik T‹P’in reformist, revizmas›n› beraberinde getirir ve birçok
yonist çizgisine ra¤men, onlar› aﬂaçat›ﬂma yaﬂan›r. Gençlik hareketinin
rak anti-emperyalist, anti-faﬂist eyyükseldi¤i bu y›llarda gençlik ilk ﬂelemlerini sürdürürken, FKF içinde
hidini de verir. 28 Nisan 1960'da ‹sde Milli Demokratik Devrim çizgisi
tanbul Üniversitesi'nde meydana geetkin hale gelir. 1968’lere gelindilen çat›ﬂmada Turan Emeksiz polis
¤inde, tüm dünyada geliﬂen gençlik
taraf›ndan katledilir.
hareketleri ülkemizi de etkilemiﬂ olsa da, esas itibariyle kendi iç dina27 May›s sonras› '61 Anayasamikleri ve siyasal yönelimleri içinde
s›'n›n nispi demokratik aç›l›mlar›yla
geliﬂmiﬂtir. Bu sürece damgas›n› vuberaber sol düﬂüncelerin geliﬂimi
ran anti-emperyalist karakterdeki
h›zlan›r. ‹lk politikleﬂen de elbette
militan eylemlerdir. 6. Filo’nun progençlik olur. Gençlik yeniden örgüttesto edildi¤i birçok eylem hayata
lenmeye baﬂlar ve CHP’nin empergeçirilirken, 27 May›s sonras› ilk ﬂeyalizmle bütünleﬂen politikalar›na
hit bu eylemler s›ras›nda verilir. ‹ﬂkarﬂ›, sürecin sol potansiyelini topbirlikçi oligarﬂi, geliﬂen gençlik halayan T‹P’e yönelir. Mahir Çayan
reketini bast›rmak amac›yla ö¤renci
önderli¤indeki devrimci çizgi T‹P
yurduna yapt›¤› bask›nda Vedat Deiçinde ideolojik mücadele verirken,
mircio¤lu ve Atalay Savaﬂ’› katlegençlik içinde de Fikir Kulüpleri ﬂeder. Gençli¤in kitlesel cevab›, “y›lkillenir ve giderek CHP ile Jön Hamayaca¤›z” diye hayk›rmaktad›r.
reketi’nin etkisinden ç›karak T‹P’e
Dolmabahçe’de ABD askerleri deyönelir.
nize dökülür ve 6. Filo ülkemizi terFikir Kulüpleri’nin gerek akadeketmek zorunda kal›r.
mik, demokratik eylemleri, gerekse
1969’lara gelindi¤inde gençlik
de halk›n çeﬂitli kesimlerinin sorunhareketi Kanl› Pazarlar ve say›s›z
lar›na sahip ç›kma temelindeki ey28
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sald›r› ve operasyonlarla sindirilmeye çal›ﬂ›l›rken, tam tersine h›zla geliﬂir, politikleﬂir ve giderek devrimci
bir nitelik kazanmaya baﬂlar. Bu süreç ayn› zamanda ö¤renci gençli¤in
iﬂçi, köylü ve ayd›nlarla daha da s›cak iliﬂkiler kurdu¤u dönemdir. ‹ﬂçi
köylü direniﬂleriyle dayan›ﬂma eylemlerinden, ö¤retim üyeleriyle birlikte düzenlenen eylemlere, ‘Yarg›tay Yürüyüﬂü’ne kadar bu birleﬂmenin pratikleri ortaya ç›kar.
FKF’nin 10 Ekim 1969'da yap›lan 4. Kurultay› ise gençlik hareketi
aç›s›ndan bir “milat”t›r. FKF k›sa
ad› DEV-GENÇ olan, Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu ad›n›
al›r. Art›k gençlik hareketinde DEVGENÇ ad› vard›r.

EV-GENÇ, Gençli¤in
Öncü ve Örgütlü Gücü

D

36. y›l› kutlanacak olan DEVGENÇ, emperyalizme ve oligarﬂiye
karﬂ› kavga dolu onurlu bir tarihi bedellerle yaratm›ﬂt›r. FKF Kurultay›’ndaki de¤iﬂikli¤in, basit bir isim
de¤iﬂikli¤i olmad›¤›, sonraki y›llarda geliﬂen mücadelenin niteli¤i ile
somut olarak ortaya ç›kacakt›r.
FKF’den DEV-GENÇ do¤arken,
DEV-GENÇ Türkiye devrimci hareketinin en de¤erli kadrolar›n›, Türkiye devriminin belirleyici önderlerini içinden ç›kard›. Burada belirtmek gerekir ki, bu y›llarda DEVGENÇ, sadece ö¤renci gençli¤i ifade etmiyor, iﬂçi, köylü gençli¤i de
içinde bar›nd›r›yordu.
Bu niteli¤inden dolay›, DEVGENÇ bir yandan ö¤renci gençli¤in
akademik talepli eylemlerine öncülük eder, bu temelde örgütlenirken,
öte yandan iﬂçi direniﬂlerinde, köylülerin mücadelesinin örgütlenmesinde etkin bir yer tutmuﬂtur. Örne¤in; 15-16 Haziran 1970’de yaﬂanan
ﬂanl› iﬂçi direniﬂlerinde gençlik iﬂçilerin yan›baﬂ›nda çat›ﬂm›ﬂt›r.
1970’lere kadar gençlik hareketi
geliﬂimini sürdürürken, ayn› zamanda ideolojik tart›ﬂmalar ve ayr›ﬂmalar yo¤unlaﬂ›r ve gençlik hareketine
devrimci çizgi damgas›n› vurmaya

baﬂlar. Bu ayr›ﬂma DEV-GENÇ
içinde de, 1970’deki kurultayda
devrimcilerin yönetime gelmesiyle
yaﬂan›r.
DEV-GENÇ art›k tüm gençli¤i
kucaklayan bir kitle örgütü olmuﬂ,
militan, kararl› yap›s›yla herkesin
güvenini kazanm›ﬂ, tüm kesimlerin
“iﬂte bizim gençli¤imiz” dedi¤i bir
mücadeleyi yaratm›ﬂt›r. Bunu dedirten siyasal güç ise gençli¤in mücadelesini yönlendiren THKP-C çizgisi olmuﬂtur.
12 Mart Darbesi gençli¤in örgütlenme ve mücadelesine büyük bir
darbe vurarak DEV-GENÇ’i kapatm›ﬂ olsa da, yarat›lan gelenek k›sa
sürede toparlanmay› da sa¤lam›ﬂt›r.
Dinamik, at›lgan, militan karakteriyle gençlik ilk toparlanan kesim
olmuﬂtur. Büyük bir potansiyel vard› ve gençli¤in talepleri yükselmekteydi. Bu süreçte gençlik örgütlenmelerinin yarat›lmas› öncelikli görevdi. Devrimci, demokrat kesimlerin, Devrimci Gençlik'in çabas›yla
1973 y›l›nda ‹YÖKD (‹stanbul Yüksek Ö¤renim Kültür Derne¤i) kuruldu. Bir y›l sonra Devrimci Gençlik
önderli¤inde birçok kentte yüksek
ö¤renim gençli¤i örgütlenmelerini
yaratt›.
'71 silahl› mücadelesinin üzerinde büyük etki yapt›¤› gençlik, tarihsel birikimi ve mücadele gelene¤iyle di¤er halk kesimlerinin sorunlar›yla bütünleﬂmekte gecikmedi.
DEV-GENÇ okullarda “Ayr›cal›kl› ve Paral› E¤itime Son” slogan›yla bir kampanya baﬂlatarak, e¤itimdeki f›rsat eﬂitsizli¤ine karﬂ› mücadeleyi yükseltirken, ‹ETT otobüs
biletlerine yap›lan zamlar› proteso
eylemleri ve K›br›s iﬂgaline yönelik
eylemler düzenledi. DEV-GENÇ
kampanyas› büyük bir etki yarat›rken, boykotlarla yay›lan eylemlilikler sonucunda gençlik birçok talebini kabul ettirdi.
Gençli¤in yeniden toparlanmas›,
DEV-GENÇ önderli¤inde yükselen
mücadelesi oligarﬂiyi korkutmuﬂtu.
Ve yeniden sivil faﬂist hareket arenaya sürüldü. Özellikle bu sald›r›lar
1975'lerden itibaren giderek yayg›n-

laﬂt› ve tüm
halk kesimlerine
yöneldi.
A r t › k ,
gençli¤in
akamedik,
demokratik
taleplerinin
ötesinde
can güvenli¤i sorunu
ortaya ç›km›ﬂt›. Bu
Gençlik BOYKOT silah›n›, 12 Eylül sonras› da 6
s ü r e ç
Kas›m
YÖK’e karﬂ› mücadelede ve ülkede yaﬂanan
gençli¤in
çeﬂitli
konulara karﬂ› tav›r al›ﬂta kulland›.
omzuna
yeni görevler
yüklüyordu. Sivilreniﬂi”nden, ‹TÜ ve ‹Ü’de çeﬂitli tafaﬂist sald›r›lar püskürtülmeli, faﬂist
leplerle gerçekleﬂtirilen boykotlara
odaklar da¤›t›lmal›yd›.
kadar yo¤un bir pratik süreç yaﬂa19 Aral›k 1974'te Y›ld›z Devlet
n›rken, 1976 y›l›nda ‹YÖKD'nin yeMühendislik ve Mimarl›k Akademirine ‹stanbul Yüksek Ö¤renim Dersi önünde ﬁahin Ayd›n’›n faﬂistlerne¤i (‹YÖD) kuruldu. Anadolu'nun
ce katledilmesinin ard›ndan tüm
birçok ilinde dernekler kuruldu. Bu
okullarda boykot ilan edildi, binlerdönemde Devrimci Gençlik Dergisi
ce genç gard›na sald›r›lar yaﬂanmakyay›na baﬂlad›. Çeﬂitli sol gruplar›n
tayd›. Bir y›l sonra Kerim Yaman'›n
gençlik hareketinde ayr›l›kç› tav›rlar
katledilmesine gençli¤in öfkesi büizleyerek ayr› örgütlenmeler yaratt›yük oldu. Polisin törenin gençli¤in
¤› bir süreç yaﬂand›. Gençli¤in öranti-faﬂist öfkesine sahne olaca¤›n›
gütlü mücadelesi bölünmüﬂtü. Devbildi¤i için cenazeyi vermeme tavr›rimci Gençlik ülke çap›nda örgütlüna karﬂ›n, gençlik ﬂehidini alarak ‹Ü
lü¤ünü merkezileﬂtirerek Kas›m
Merkez Kampüsü’ne getirdi. Genç1976'da Devrimci Gençlik Dernekler ak›n ak›n buraya geldi, okul iﬂgal
leri Federasyonu'nu (DGDF) kurdu.
edildi. Ertesi gün 50 bin kiﬂinin ka1977-78 döneminde yaﬂanan, 16
t›ld›¤› bir cenaze töreni yap›ld›.
Mart, Maraﬂ gibi katliamlar›n karﬂ›DEV-GENÇ'liler militanl›klar›yla
s›na gençlik kitlesel ve militan tavkararl›l›klar›yla yine bu gösterilerin
r›yla dikilirken, 1978 y›l›nda DY
en önündeydiler.
tasfiyecili¤inin gençlik mücadelesiArtan faﬂist sald›r›lara karﬂ›
ne sa¤ anlay›ﬂ› hakim k›lma çabas›gençli¤in kitlesel cevaplar› sonraki
na karﬂ› DEV-GENÇ'liler aktif olay›llarda da devam etti. Ayn› süreçte
rak tav›r ald›lar.
Devrimci Hareket de faﬂist odaklar›
DGDF tüzü¤ünün ‹çiﬂleri Badevrimci ﬂiddet temelinde da¤›tarak
kanl›¤› taraf›ndan onaylanmamas›
gençli¤in ve tüm halk kesimlerinin
üzerine yeni bir örgütlenmeye gidilcangüvenli¤i sorununa sahip ç›k›di. 1500 delegenin kat›ld›¤› kurulyor, faﬂizme karﬂ› mücadeleyi emtayda ‘Devrimci Gençlik Federasperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› müyonu-DEV-GENÇ’ kuruldu, DEVGENÇ Dergisi A¤ustos 1978'de yacadeleyle bütünleﬂtiriyordu.
y›na baﬂlad›.
1980 askeri faﬂist cuntas›na kadar; boykotlar, gösteriler hiç eksik
Oligarﬂinin ve sivil faﬂist harekeolmayacakt›; “Kocamustafapaﬂa Ditin sald›r›s› artarak devam ediyordu.
29
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kapsamda say›labilir.

ençlik 12 Eylül Sonras›
Yeniden Aya¤a Kalk›yor

G

Devrimci Gençlik, sorunlar›n›n çözümünün; ba¤›ms›zl›k, demokrasi
ve sosyalizm mücadelesinde oldu¤u bilinciyle yine en ön saflardad›r
S›k›yönetimin ilan›nda ise yine ilk
yöneldikleri gençlik örgütlenmesi
oldu ve federasyon kapat›ld›. Ancak
gençlik, mücadelesini derneklerle
s›n›rlamayan örgütlü bir güç haline
gelmiﬂti. Örne¤in, federasyonun kapat›lmas›n›n ard›ndan, 4 Kas›m
1978'de Y›ld›z DMMA ö¤rencisi
Numan Kaygusuz'un kaç›r›larak iﬂkence ile katledilmesi üzerine DEVGENÇ Y›ld›z DMMA'y› kitlesel bir
ﬂekilde iﬂgal ediyor, 24 Aral›k
1978'deki Maraﬂ Katliam›’na iﬂgaller, gösterilerle cevap veriyordu.
1980’e kadar gençli¤in di¤er
halk kesimlerinin ve anti-emperyalist mücadelenin içinde yeralma gelene¤i çeﬂitli kampanya ve eylemlerle devam ettirildi. Okullarda, yurtlarda, mahallelerde DEV-GENÇ halk›n içerisinde mücadelenin en önündedir. Ülker iﬂçileriyle dayan›ﬂma,
EVMA grevinin örgütlenmesi, G›da‹ﬂ'in tekelde örgütlenme çal›ﬂmalar›,
Bereç, Sungurlar, Yap›-‹ﬂ, Pancar
Motor Direniﬂler’i, 1976-77-78 1
May›slar’›; NATO tatbikat›na ve Bo¤az'da demirleyen ABD gemilerine
karﬂ› kampanya ve ‹TÜ Maçka Maden Binas›’n›n iﬂgali, ﬁili Büyükelçili¤i iﬂgali ve daha birçok eylem bu

'74-80 sürecine damgas›n› vuran
anti-faﬂist mücadele olmuﬂtur. Bu
süreç içerisindeki hemen hemen her
eylemde DEV-GENÇ'in önderli¤i
görülür. 12 Eylül'le birlikte DEVGENÇ de önemli darbeler ald›. Birçok DEV-GENÇ'li iﬂkencelerden
geçti, tutsak düﬂtü. Tüm bunlara
ra¤men DEV-GENÇ cuntaya karﬂ›
mücadelesini sürdürdü. ‹lerleyen
y›llarda bu mücadelenin ivmesi düﬂmüﬂ olmas›na ra¤men direniﬂ hatt›nda ›srar edildi. Bu ›srar›n sonucu ise,
1985’lerle baﬂlayan kitleselleﬂme,
örgütlenme olacakt›.
12 Eylül’ün fiili oldu¤u kadar
ideolojik ve kültürel olarak da teslim almaya çal›ﬂt›¤› gençlik hareketi, cunta sonras› yine ilk örgütlenen
kesim oldu. Ki 1989’da iﬂçilerin
‘Bahar Eylemleri’ olarak bilinen eylemler ile soka¤a dökülmesinde de
gençli¤in bu süreçteki örgütlenme
ve mücadelesinin moral ve güç veren bir etkisi olmuﬂtur. ‹lk örgütlenme çabalar› 1985’te dernekleﬂmelerle baﬂlad›. Devrimcilerin büyük darbe yedi¤i bu süreçte örgütlenmelere
de reformizm hakimdi. Ancak devrimci gençlik, mücadelesiyle, t›pk›
1960’larda oldu¤u gibi, bu etkiyi
k›rmakta gecikmeyecek, DEVGENÇ 1986-87 döneminde verdi¤i
mücadele ile önderlik misyonunu
pratik olarak kabul ettirecekti.
Gençli¤in örgütlenmesinin önündeki engellerin kald›r›lmas›, YÖK
sistemi ile a¤›rlaﬂan akademik sorunlara karﬂ› ç›k›ﬂ temelinde birçok
eylem örgütlenirken, Nisan Direniﬂler’i, gençli¤in silkinmesinde ve
kitleselleﬂmesinde önemli bir dönüm noktas› oldu. Bir yandan gençlik hareketi önünde engel olan tasfiyeci, reformist anlay›ﬂlara karﬂ› ideolojik mücadele sürdürülürken,
gençli¤in 12 Eylül'ün pasifikasyon
politikas›na teslim olmayaca¤› ortaya konuluyordu.
2 Nisan 1987’de ANAP’›n ö¤30
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renci derneklerini tektipleﬂtirmeye
ve denetim almaya yönelik yasa de¤iﬂikli¤i önerisi karﬂ›s›nda 10 Nisan’da ODTÜ’de yap›lan ilk eylem,
ülke geneline yay›lacak bir zincirin
de ilk halkas› oldu. Burada jandarma sald›r›s›yla yaﬂanan çat›ﬂman›n
ard›ndan direniﬂ dalga dalga yay›ld›.
Ayn› gün Ankara, Adana, ‹zmir,
Bursa ve ‹stanbul’daki üniversitelerde gençlik aya¤a kalkt›. Bu ayn›
zamanda, cuntan›n gençli¤i zapturapt alt›na almak için getirdi¤i YÖK
sistemine karﬂ› da ilk ciddi direniﬂti.
Nisan ay› boyunca binlerce ö¤rencinin kat›ld›¤› yürüyüﬂler, gösteriler,
500 kiﬂinin kat›ld›¤› Beyaz›t Meydan›’ndaki açl›k grevi gerçekleﬂtirildi ve yasa tasar›s› püskürtüldü. Bunun verdi¤i moralle, gençlik alan›nda örgütlenmede at›l›mlar yaﬂand›.
Oligarﬂi ise gençli¤in örgütlenmesini engellemek için tutuklamalar›n
yan›s›ra, soruﬂturma terörünü hiç
eksik etmedi.
DEV-GENÇ ö¤renci gençli¤in
mücadelesini yükseltirken di¤er
halk s›n›f ve tabakalar›n›n da mücadelesinin yan›nda olma ve emperyalizme karﬂ› mücadelede ön saflarda
yeralma misyonunu hiçbir zaman
gözard› etmedi.
Örgütlenmenin Anadolu’ya yay›lmas› DEV-GENÇ'i daha güçlü k›larken, 1987’de bir baﬂka önemli
eylemlilik süreci YÖK'e karﬂ› 7 Kas›m’da ‹stanbul Ö¤renci Dernekleri
taraf›ndan baﬂlat›lan “At›lmalara,
Vizelere, Haraçlara Son, YÖK'e Hay›r” isimli kampanya oldu. Birçok
gençlik örgütlenmesinin “gücümüz
yok” diyerek uzak durdu¤u kampanyada, DEV-GENÇ önderli¤inde
birçok eylemlik hayata geçirildi.
Cunta sonras›n›n ilk iﬂgal eylemi
ise 28 Nisan ‹stanbul Üniversitesi
Rektörlü¤ü’nün, polisin bir bayan
ö¤renciye sark›nt›l›k etmesinin ard›ndan geliﬂtirildi. ‹nsiyatif kullanan
DEV-GENÇ’liler, bu olay›n üniversitelerdeki polis iﬂgalinin ve polisidare iﬂbirli¤inin sonucu oldu¤unu
belirterek, önce rektörlü¤e yürüyüﬂe, ard›ndan 2 bin kiﬂinin kat›ld›¤›
rektörlük iﬂgaline öncülük etti.

Y›ld›z yürüyüﬂü ve polisle ilk sokak çat›ﬂmas›, daha sonra gelenekselleﬂecek olan 6 Kas›m 1989 YÖK
boykotu, 1 Aral›k-25 Aral›k 1989
direniﬂleri, “Emperyalist Savaﬂa Hay›r” kampanyas›na kat›l›m, “Kürdistan Kürt Halk›n›nd›r” ve “Kürdistanda Emperyalist ‹ﬂgale Son” kampanyalar›, infazlar ve kay›plara karﬂ› mücadele, 1996 Nisan'›nda haraçlara karﬂ› kampanya ve DTCF iﬂgali, her 6 Kas›m’da gerçekleﬂtirilen
eylemler, 2000’lere kadar gençli¤in
mücadelesine damgas›n› vuran eylemler olmuﬂtur.
Bu süreçte örgütlenmede de, oligarﬂinin ve YÖK’ün üniversite yönetimlerinin bütün sald›r›lar›na, bask›lar›na karﬂ›n büyük bir ›srar sözkonusudur.
‹YÖ-DER ve di¤er kentlerde
oluﬂturulan merkezi dernekler, bunlar›n biraraya geliﬂi ile kurulan
gençli¤in merkezi örgütlenmesi
Türkiye Ö¤renci Dernekleri Federasyonu-TÖDEF bu ›srar›n ürünüdür. Devrimci Gençlik bugün de
Gençlik Federasyonu ve onlarca
kentteki ba¤l› gençlik dernekleri ile;
okullarda halk için bilim, halk için
e¤itim mücadelesini sürdürürken,
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm kavgas›nda gençlik cephesinin
örgütlü gücü olarak kesintisiz bir tarihi devam ettiriyor.

ençlik Hareketi Baﬂtan
Bu Yana Politiktir

G

Ülkemizdeki gençlik hareketleri
incelendi¤inde görülecek en temel
özelliklerden birinin, baﬂ›ndan itibaren politik bir karakter taﬂ›d›¤›d›r.
Yani sürece damgas›n› vuran hareketler hiçbir zaman, s›radan akademik örgütlenmeler olmam›ﬂlard›r.
Bunda ülkemizde cereyan eden s›n›fsal çeliﬂki ve çat›ﬂmalar belirleyici olmuﬂtur kuﬂkusuz. Bu politikleﬂme 1960’lara kadar düzeniçi bir politikleﬂme olurken, FKF ve ard›ndan
DEV-GENÇ’in kuruluﬂu ile sosyalist, devrimci bir nitelik kazanm›ﬂt›r.
Gençlik örgütlenmelerinin iﬂçi, köylü, ayd›n hareketiyle iliﬂkisini, dev-

rim mücadelesine kat›lmas›n› belirleyen bu özelli¤idir.
Öte yandan, gençli¤in örgütlenme, bilinçlenme süreci, ayn› zamanda akademik, demokratik sorunlar›n›n çözümünün, di¤er halk kesimlerinin sorunlar›n›n çözümünden ba¤›ms›z olmad›¤›n› görme sürecidir.
Bunu, pratik olarak da yaﬂam›ﬂ, en
küçük akademik sorunun dile getirilmesinde karﬂ›s›nda bütün gücüyle
devleti bulmuﬂtur. Örne¤in gençlik;
ülkemiz ba¤›ms›z olmadan, faﬂizme
son verip demokrasi kurulmadan,
sömürü düzeni y›k›lmadan üniversitelerin halk çocuklar›na aç›lmayaca¤›n›, ö¤retimin sermayenin ç›kar›na
olmaya devam edece¤ini, demokratik bir yönetimin ﬂekillenemeyece¤ini görmüﬂtür.
K›saca, gençlik hareketinin politikleﬂmesi, Türkiye koﬂullar›n›n kaç›n›lmaz do¤al bir sonucudur ve
böyle olmaya da devam edecektir.
DEV-GENÇ’in ideolojik geliﬂimi,
tüm gençli¤i harekete geçirebilecek
bir güce ulaﬂmas›, bu gerçeklikten
ba¤›ms›z düﬂünülemez. Ancak
DEV-GENÇ’in tarihine bak›ld›¤›nda da görülecektir ki, hiçbir zaman
gençli¤in yaﬂamsal, güncel sorunlar› da bir yana b›rak›lmam›ﬂ, bu temeldeki mücadele; ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi ile
bütünleﬂtirilmiﬂtir.
Gelece¤ini kendi elleriyle yaratma idealini taﬂ›yan bir gençlik bu
anlay›ﬂla yarat›lm›ﬂt›r. Bugün örgütsüzlük devasa boyutlarda oldu¤u
için, gençlik içinde umutsuzluk bu
denli yüksek, gençlerimiz ülkeyi
terketmeyi bu denli büyük oranda
bir “ideal” haline getirmiﬂlerdir.
Elbette bu tablo de¤iﬂmez de¤ildir. 36 y›ll›k bir mücadele anlay›ﬂ›
ve prati¤inin tecrübesine sahip devrimci gençlik, “gençli¤i oligarﬂiye,
emperyalizme, düzen güçlerine b›rakmayaca¤›z” anlay›ﬂ›yla hareket
ederek, binlerce, onbinlerce gencimizin yaﬂam›yla, sorunlar›yla bütünleﬂti¤inde, bu umutsuz tablonun
da h›zla de¤iﬂti¤i görülecektir.
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DEV-GENÇ
36 yaﬂ›nda!
Gençlik Federasyonu,
DEV-GENÇ'in 36.
kuruluﬂ y›ldönümü ve
Gençlik Federasyonu'nun kuruluﬂ ﬂenli¤i
için tüm gençlerimizi ve
emekçi halk›m›z›, 8
Ekim günü düzenleyece¤i etkinli¤e davet
ediyor...
Yer: Okmeydan› Sibel
Yalç›n Direniﬂ Park›

lendiklerini
g ö s t e r d i l e r.
Ring içindeki
tutsak gençler
ise zafer iﬂaretleri yaparak
arkadaﬂlar›n›
selamlad›lar.
Burada yap›lan aç›klamada, Aygün
Kumru, mahkemenin ba¤›ms›zl›k isteyen gençli¤i
y a rg › l a m a y a
devam etti¤ini
belirterek,
“Ba¤›ms›zl›k istemekten vazgeçmeyece¤iz, sahte vatan sevenlerin coplar›na, iﬂkencelerine, tutuklamalar›na maruz kalsak da ba¤›ms›zl›k
yürüyüﬂümüzden vazgeçmeyece¤iz,
susmayaca¤›z” diye konuﬂtu.

Bu yürüyüﬂü
durduramazs›n›z
17 Ocak 2005 tarihinde “Ne
Amerika Ne Avrupa Ba¤›ms›z Türkiye, ‹ﬂbirlikçili¤e Son” ﬂiar›yla
gerçekleﬂtirilen kampanyan›n son
eyleminde Ankara’da toplanan yüzlerce Gençlik Federasyonu üyesi
sald›r›ya u¤ram›ﬂ, gözalt›na al›nan
200’den fazla ö¤renciden alt›s› tutuklanm›ﬂt›. Ba¤›ms›zl›k isteyen
gençli¤in yarg›land›¤› ilk duruﬂmada, 4 ö¤renci tahliye edilirken, Musa Kurt ve U¤ur Eyilik’in tutukluluk halleri devam ettirilmiﬂti. Gençli¤in ba¤›ms›zl›k yürüyüﬂüne yönelik bir sald›r› niteli¤i taﬂ›yan mahkemenin ikinci duruﬂmas›, 20 Eylül
günü Ankara 11. ACM’de görüldü.
Çeﬂitli kentlerden gelen Gençlik
Federasyonu üyesi ö¤renciler, arkadaﬂlar›n› sahiplenmek ve bu yürüyüﬂün durdurulamayaca¤›n› göstermek için Ankara sokaklar›nda yine
ba¤›ms›zl›k sloganlar›n› hayk›rd›lar. Toros Sokak’ta toplanarak adliye önüne yürüyüﬂe geçen federasyon üyeleri, “Ba¤›ms›zl›k ‹steyen
Gençlik Yarg›lanamaz” ve “Ne
ABD Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye ‹ﬂbirlikçi¤e Son” pankartlar› ile, Mahir Çayan ve DEV-GENÇ logosunun oldu¤u pankartlar› taﬂ›d›lar.
“Yaﬂas›n Ba¤›ms›z Türkiye” dövizleri ve sloganlar› ile, adliye önüne gelen kitle, burada halaylar çekerek mahkeme saatini bekledi. Ring
araçlar›n›n görünmesi ile gençlik
“Vatansever Gençlik Yarg›lanamaz”
slogan›n› atarak arkadaﬂlar›n› sahip-

Tutukluluk devam ettirildi
Adliye önünde 200’den fazla ö¤renci toplan›rken, mahkemeyi izlemeye sadece 40 kiﬂi al›nd›. Av. Selçuk Koza¤açl›’n›n hukuki yanl›ﬂl›klar› gözönüne sererek tahliye talebinde bulundu¤u savunmas›n›n ard›ndan sözalan Av. Özgür Y›lmaz
da, gözalt›n›n kendisinin hukuksuz oldu¤unu dile getirdi.
Ba¤›ms›zl›k isteyen gençli¤i
savunmak için duruﬂmaya kat›lanlardan Av. Behiç Aﬂç› da,
tahliye talebinde bulunurken,
mahkeme, iki Gençlik Federasyonu üyesinin tutukluluk
hallerinin devam›na ve duruﬂman›n 27 Ekim 2005 tarihine
ertelenmesine karar verdi.

Kitle daha sonra Abdi ‹pekçi
Park›’nda direniﬂte bulunan TAYAD’l› Aileler’i ziyaret etmek için
tecriti protesto eden sloganlarla parka yürüdü. Burada Gençlik Federasyonu ad›na sözalan Emrah Yayla,
F tiplerinde 5 y›ld›r ölüm orucunun
sürdü¤ünü hat›rlatarak, “Biz de ailelerimizi, direnenleri sahipleniyoruz” ﬂeklinde konuﬂtu.
Ölüm Orucu Direniﬂçisi Serdar
Demirel’in annesi Mesude Demirel
ise gençleri kucaklad›¤›n›, o¤lunu
ziyaretten geldi¤ini belirtti ve “sizlere Serdar’›n ve di¤er çocuklar›m›n kucak dolusu selam ve sevgilerini getirdim” dedi. Mesude Demirel’in konuﬂmas›n›n ard›ndan, “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz,
Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”
sloganlar› at›ld› ve halaylar çekildi.
Bu esnada da gençli¤in ba¤›ms›zl›k
sloganlar› hiç susmad›.
Gençlik Federasyonu üyeleri,
önceki duruﬂmada oldu¤u gibi, bu
kez de gençli¤in ba¤›ms›zl›k yürüyüﬂünün durdurulamayaca¤›n›, kararl›l›klar› ve sahiplenmeleri ile
gösterdiler. Mahkeme ise oligarﬂinin ba¤›ms›zl›k isteyenleri yarg›lamaya çal›ﬂt›¤› bir utanç mahkemesi
olmaya devam ediyor.

Yorum gençli¤in yan›ndayd›

O¤lumla gurur duyuyorum
Mahkeme ç›k›ﬂ›nda Gençlik Federasyonu ad›na yeniden
bir aç›klama yapan Aygün
Kumru, ba¤›ms›zl›k yürüyüﬂünün sürece¤ine vurgu yaparken, tutuklu gençlerden U¤ur
Eyilik’in annesi Semiha Eyilik
de, “O¤lumla gurur duyuyorum. Adalete olan inanc›m›z
art›k kalmad›. Sahiplenmekten
vazgeçmeyece¤im” dedi.
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Duruﬂmay› izlemek üzere ‹stanbul’dan hareket eden Gençlik Federasyonu üyesi 150
kiﬂi, Galatasaray Postanesi önünde aç›klama
yapt›. Grup Yorum da türküleriyle ba¤›ms›zl›k isteyen gençli¤in yan›nda yeral›rken,
gençler, "Kahrolsun ABD Emperyalizmi,
Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar›yla TRT önüne yürüdüler ve buradan halaylar çektikten sonra otobüslerle Ankara'ya
hareket ettiler.

gençlik
r›s› ile baﬂlayan olaylar›n ard›ndan 148 ö¤renciye aç›lan
soruﬂturmalar sonuçland›.
Ö¤retim y›l› baﬂlamadan, 36
ö¤renci hakk›nda 1 hafta ile
bir dönem aras›nda de¤iﬂen
uzaklaﬂt›rma cezalar› verildi.
Hat›rlanaca¤› gibi, ço¤unlu¤u ö¤renci olmayan bir
grup sat›rl›, b›çakl› faﬂist,
polis korumas›nda gençlere
sald›rm›ﬂ, gençli¤in direnerek faﬂistleri püskürtmesinin
ard›ndan ise, okula giren polis 41 ö¤renciyi gözalt›na alm›ﬂt›. 7 ö¤rencinin tutukland›¤› bu olay›n ard›ndan ise,
arkadaﬂlar›na destek vermek için
adliye önünde toplanan yüzlerce
gencimize sald›ran polis, 150’ye
yak›n ö¤renciyi gözalt›na alm›ﬂt›.
Tüm bu gözalt› terörünün ard›ndan
polisin üniversite yönetimine iletti¤i liste ile soruﬂturmalar aç›lm›ﬂt›.

Okullar aç›lmadan
cezalar ya¤›yor
AKP ile YÖK’ün hemfikir oldu¤u, “devrimci demokrat, yurtsever gençli¤i sindirmeli, gençlikten
tecrit etmeliyiz” politikas› ile yaﬂama geçirilen soruﬂturma terörü, daha okullar aç›lmadan estirilmeye
baﬂlad›. Yeni bir ö¤retim y›l›nda ö¤rencilerine soruﬂturmalar ve cezalarla “merhaba” diyen bir düzenin,
b›rak›n gençli¤i e¤itmesini, onlara
düﬂman oldu¤u çok aç›kt›r. Acelesi
var YÖK’ün ve oligarﬂinin; gençlik
örgütlü olmamal›, bu yüzden örgütlü olan ve örgütleyebilecek olan
gençler okullardan uzak tutulmal›.
Bu yüzden polis liste haz›rl›yor,
YÖK’çü rektörler cezaland›r›yor.

➦ ‹.Ü’de ceza ya¤d›r›ld›
‹stanbul Üniversitesi’nde 12 Kas›m 2004 tarihinde faﬂistlerin sald›-

➦ Van’da 100 ö¤renciye ceza
Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi'nde çeﬂitli gerekçelerle 100 ö¤renciye 2 aydan 1 y›la kadar okuldan uzaklaﬂt›rma cezas› verildi. 12
bin ö¤rencinin bulundu¤u üniversitede geçen y›l toplam 2 bin ö¤renci
hakk›nda soruﬂturma aç›lm›ﬂt›.

➦ Ankara Gençlik Derne¤i
Baﬂkan›’na Soruﬂturma
Ankara Üniversitesi ö¤rencisi
olan Ankara Gençlik Derne¤i Baﬂ-

kan› Nurcan Temel hakk›nda polis
talimat›yla soruﬂturma aç›ld›. Soruﬂturmadan, okulun panosuna as›lan bir yaz› ile haberi olan Temel’in
“suçu” ise; 15 Haziran’da DTCF’de
yaﬂanan ve polisin faﬂistleri korudu¤unun kameralara aç›kça yans›d›¤›
faﬂist sald›r›lara karﬂ› bas›n aç›klamas› yapmak. Polis-idare iﬂbirli¤inin s›r›tt›¤› bu soruﬂturma, ayn› zamanda faﬂist terörün kimlerin icazetinde sürdürüldü¤ünü de göstermektedir. Üniversite yönetimi,
gençleri b›çaklayan faﬂistlerin demokratik bir eylemle protesto edilmesine dahi tahammül edememiﬂtir.
Temel’in cezaland›r›lmak istenmesi, örgütlü bir genç olmas›ndan
kaynaklanmakta, adresi bulunmas›na karﬂ›n, afiﬂe edilmesi de gençlikten tecrit edilmesine yöneliktir.
Konuya iliﬂkin 17 Eylül günü
yaz›l› bir aç›klama yapan Ankara
Gençlik Derne¤i, soruﬂturma hakk›nda bilgi vererek, soruﬂturma belgesinde, Ankara Emniyet Müdürlü¤ü’nün “ilgili yaz›s›n›n” aç›kça ifade ediliyor olmas›na ve polis-idare
iﬂbirli¤inin art›k aleni ve do¤al hale
getirilmesine dikkat çekti.
Aç›klamada, “ortada ne suç ne
de suçlu vard›r. E¤itim hakk›m›z›
korumak, sat›rl› b›çakl› sald›r›larda
yaralanan arkadaﬂlar›m›z› sahiplenmek ve yasal-meﬂru haklar›m›z›
kullanarak tepki göstermek suç ise
biz bu suçu iﬂlemeye devam edece¤iz” denildi.

Lise Komisyonu: AKP okul de¤il ticarethane istiyor
Ortaö¤retimdeki soygun ayyuka
ç›karken, AKP Hükümeti’nin “kay›t
paras› ve benzeri adlar alt›nda para
toplanamayaca¤›na” iliﬂkin aç›klamalar›n da yalandan baﬂka bir anlam taﬂ›mad›¤› görülüyor.
‹stanbul Gazi Mahallesi'ndeki
rezaletin ard›ndan, Ankara Balgat
Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi'nde ö¤rencilerin yar›dan fazlas›, 14 Eylül günü okula al›nmad›.
Gerekçe ise, ö¤rencilerin okulun 20
milyona satt›¤› kravatlar› almamas›,
her sene de¤iﬂtirilen okul k›yafeti-

nin yenisini almamalar› ve ‘vak›f
paras›’ ad› alt›nda toplanan zorunlu
ba¤›ﬂlar› vermemeleriydi.
Ö¤renciler okul önünde bu durumu alk›ﬂlarla protesto ederken, Ankara Gençlik Derne¤i Lise Komisyonu bildiri da¤›tt›. AKP’nin okul
de¤il ticarethane istedi¤i belirtilen
bildiride yaﬂanan soygun anlat›larak
ﬂöyle denildi:
“E¤itim herkesin anayasal hakk›d›r. E¤itim hakk›m›z›n engellenmesine, okullar›m›z›n ticarethaneye
çevrilmesine izin vermeyece¤iz!”
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◆ Ticari bir amaç u¤runa
bizi okula alm›yorlar. E¤itim hakk›m›z› engelliyorlar. ◆ Bu
ne kadar sürecek? Bir y›l›m›z› boﬂa
m› geçirece¤iz? ◆ Vak›f paras› ad›
alt›nda bizden haraç al›yorlar. ◆ Peki nerede bizim paras›z e¤itim hakk›m›z? ◆ Yasalar› çi¤neyerek e¤itim hakk›m›z› elimizden almak istiyorlar. ◆ Onlar›n amac› bizleri tek
tipleﬂtirmektir. ◆ Gelin arkadaﬂlar
birleﬂelim hakk›m›z› arayal›m. Yap›lan bask›lara boyun e¤meyelim!
Ankara Gençlik Derne¤i Lise
Komisyonu

lhak
mha
As milasyon

80 y›ll›k
Kürt
politikas›

Bölüm 6

Sait etkin bir
nüfuza
ve
büyük
bir
servete sahipti.
1924 y›l›
baﬂ›nda cemiyetin organizasyonuyla
yap›lan toplant›larda,
“Kürt aﬂiret-

r›l›klar› ve baz› Dersim aﬂiretlerinin
Kemalist iktidardan beklentileri nedeniyle, Dersim aﬂiretleri ﬁeyh Sait
Ayaklanmas› içerisinde yeralmayacaklard›.

‹syan zaman›ndan önce
baﬂl›yor
Cumhuriyet’ten sonra Kürt halk›ndaki hoﬂnutsuzluk o kadar yayg›nlaﬂm›ﬂt› ki, köy köy, kasaba kasa-

İsyan bastırıldı, zulüm baki kaldı
Önceki bölümün son paragraf›n›
hat›rlatarak baﬂlayal›m bu bölüme:
“Cumhuriyet sonras› geliﬂen ilk
büyük Kürt ayaklanmas› olan ﬁeyh
Sait ‹syan›, 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...”
Bu anlamda, bu bölümde ele alaca¤›m›z yasa ve politikalar ve katliamlar, etkisini 80 y›l boyunca sürdürecek olaylard›r.
Fiilen 1925’te baﬂlayan ﬁeyh Sait
‹syan›'n›n fikri haz›rl›klar› esas olarak 1920’ye kadar uzan›r. Haz›rl›klar, 1923’te somut bir örgütlülü¤e
dönüﬂtü; gizlilik temelinde çal›ﬂan
Kürt örgütleri 1923’ün May›s’›nda
birleﬂerek "Kürdistan ‹stiklal Cemiyeti"ni (Azadi) kurdular.
Azad gizlili¤i esas al›yordu. Beﬂ
kiﬂiden oluﬂan hücreler ﬂeklinde örgütlenmiﬂti. Cemiyet'in baﬂkan› Albay Cibranl› Halit Bey'di. Azadi Cemiyeti Elaz›¤, Bitlis, Diyarbak›r, Urfa, Siirt, Darahini ve bunlar›n yan›
s›ra daha birçok yerde örgütlenmeyi
baﬂard›. Cemiyet, ordu içinde de örgütlenmeler yaratmaya çal›ﬂt›.
Cibranl› Halit Bey, yürüttü¤ü çal›ﬂmalarla önemli aﬂiret liderleriyle
ve Kürt halk› üzerinde etkinli¤i bulunan ﬂeyhlerle iliﬂki kurdu. Cemiyet
ﬁeyh Sait'le de iliﬂki geliﬂtirmekle
özel olarak ilgilenmiﬂti. Çünkü ﬁeyh

lerinin silahland›r›lmas› ve Milletler
Cemiyeti'ne Suriye arac›l›¤›yla Kürtler’e yard›m edilmesini isteyen bir
mesaj gönderilmesi” kararlaﬂt›r›ld›.
Ayaklanma haz›rl›klar› tüm h›z›yla sürürken, çeﬂitli aﬂiretlerin bildirmesiyle Ankara Hükümeti de harekete geçti. Mustafa Kemal'in verdi¤i emirle, örgütlenmeyi gerçekleﬂtiren Cibranl› Halit Bey ve Yusuf Ziya Bey 1924 Ekim'inde yakalanarak
Bitlis'e götürüldüler. Bu tutuklamalar›n ard›ndan Erzurum Kongresi
üyelerinden ve ﬂimdi isyan saf›nda
olan Hac› Musa Bey de tutukland›.
Tutuklamalardan sonra ﬁeyh Sait,
Azadi Cemiyeti’nin baﬂkanl›¤›na seçildi. Cemiyet ayaklanarak tutuklanan Kürt yöneticileri kurtarma karar›
ald›ysa da, Kemalist iktidar elini daha çabuk tuttu. 1925 Mart'›nda Yusuf
Ziya Bey as›larak, Cibranl› Halit
Bey ise kurﬂuna dizilerek öldürüldüler.
ﬁeyh Sait'in o¤lu Ali R›za, ayaklanma haz›rl›¤› için 1924 Kas›m'›nda
Halep'e gitmiﬂ ve orada Türkiye, Suriye ve Irak'tan çok say›da Kürt temsilcisinin kat›ld›¤› bir kongre yap›lm›ﬂt›. Kongrede ayaklanma karar›
al›nd› ve ayaklanma için Newroz
Bayram› olan 21 Mart 1925 günü
kararlaﬂt›r›ld›.
Bu s›rada Türkiye’de birçok bölgede Kürtler’e yönelen bask›lar nedeniyle hoﬂnutsuzluk had safhadayd›. Bu bölgelerin baﬂ›ndaysa Dersim
gelmekteydi. Ancak çeﬂitli görüﬂ ay34
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ba gezen ﬁeyh Sait’in her gitti¤i yerde, yan›nda, yüzlerce silahl› insan
toplan›yordu.
ﬁeyh Sait, bu gezilerin birinde, 5
ﬁubat 1925’te yan›ndaki yüzlerce silahl› atl› ve birçok aﬂiret reisiyle kardeﬂi Abdurrahim'in Ergani Kazas›
Piran Köyü’nde bulunan evine geldi.
ﬁeyh Sait'in köye geliﬂinden 3 gün
sonra bir ordu müfrezesi ﬁeyh Sait'in
yan›nda bulunan baz› Kürtler’in
arand›¤›n› ve bunlar›n kendilerine
teslimini istedi.
Ayaklanman›n zamans›z bir ﬂekilde baﬂlamas›n› istemeyen ﬁeyh
Sait, bu iste¤i "buraya beraber geldik ve onlar arkadaﬂ›m›zd›r. Sizden
ricam, ben burada oldu¤um sürece
onlara herhangi bir kötülük etmemenizdir. Ben buradan ç›kt›ktan sonra
istedi¤inizi yapmakta serbestsiniz"
(M. Toker ﬁeyh Sait ve isyan› syf.
37) diyerek cevaplad›. Müfrezenin
baﬂ›nda bulunan üste¤men Hasan
Hüsnü Efendi arananlar›n teslim
edilmesinde ›srarc› olunca çat›ﬂma
baﬂlad›. Çat›ﬂma sonucunda bir subay, iki er öldürülürken, müfrezeden
sa¤ kalanlar tutsak edildi. Bu çat›ﬂma ayaklanman›n hesaplanandan önce baﬂlamas›n›n da nedeni oldu. Piran'daki çat›ﬂmay› duyan ﬁeyh Sait'in kardeﬂi ﬁeyh Tahir 10 ﬁubat'ta
Lice Postanesi’ne el koydu. Bu geliﬂmeler karﬂ›s›nda ﬁeyh Sait'e ayaklanmay› yaymaktan baﬂka çare kalm›yordu. Ok yaydan ç›km›ﬂt›.

14 ﬁubat’ta ﬁeyh Sait, say›lar› 10
bini bulan adam›yla birlikte Genç
ﬂehrini ele geçirdi. Buradaki vali ve
di¤er hükümet yetkililerini tutuklad›.
Ayaklanmac›lar ilk yasalar›n› ç›kararak Genç’i “Kürdistan'›n geçici
baﬂkenti” ilan ettiler. Toplanan vergiler ve tutsak al›nanlar, Genç ﬂehrine gönderilmeye baﬂland›.
Ayaklanmac›lar ayr›ca bir bildiri
yay›nlayarak, “a¤›r ve menfur öﬂür
vergisinin ortadan kald›r›ld›¤›n›”
ilan edip, halk›, ayaklanmac›lara besin maddesi temin etmeye ça¤›rd›lar.
Bu önemli giriﬂim, büyük bir bölümü silah elde Kemalist iktidar›n ulusal ve ekonomik bask›s›na karﬂ› ç›kan geniﬂ köylü kitleleri aras›nda
ateﬂli destek buldu. (Celile Celil, vd.,
Yeni ve Yak›n Ça¤da Kürt Siyaset
Tarihi, syf. 152)
Ancak bu geliﬂmelere karﬂ›n,
Kürtler henüz genel bir ayaklanmaya
haz›r olmaktan uzakt›lar. Ans›z›n çak›lan bu k›v›lc›m karﬂ›s›nda ﬂaﬂk›nl›k hakimdi. Azadi’nin pek çok ﬂehirdeki üyeleri, “örgüt karar› ile bu
k›yam hareketinin yap›ld›¤› ihtimalini çok uzak görüyorlard›”. Bu nedenle tereddüt içinde idiler.
Yine de Kemalistler’in her geçen
gün artan bask›s›, ﬁeyh Sait'in bölgedeki nüfusu, bölgenin co¤rafi yap›s›n›n düzenli bir ordunun hemen harekata giriﬂmesine engel olmas› gibi
nedenlerden ötürü ayaklanma k›sa
sürede Kürdistan'›n birçok yerine yay›ld›. ﬁubat ay› sonunda Lice ve Hani Kürt askeri güçleri taraf›ndan ele
geçirildi. Bu s›rada Diyarbak›r'›n kuzeyindeki Tala adl› yerleﬂim yerinde
konumlanan isyanc›lar›n say›s› 20
bini bulmuﬂtu. 29 ﬁubat'ta Kürtler,
Elaz›¤'a ba¤l› Maden ve Çermik'te
ayakland›. Bu iki ﬂehirdeki kuvvetler
birleﬂerek Ergani'yi ele geçirdiler.
‹lerleyen Kürt isyan›n›n önüne
koydu¤u hedef Diyarbak›r'›n ele geçirilmesiydi. Diyarbak›r, kurulacak
Kürdistan Devleti'nin baﬂkenti olacakt›. Bu iste¤e karﬂ›n ﬁeyh Sait emrinde bulunan güçlerin Diyarbak›r'›
almak için yeterli olmad›¤›n› biliyordu. Bu nedenle Diyarbak›r halk›n›
kendi yan›na çekebilecek süreyi kazanmak için Diyarbak›r il idarecile-

riyle görüﬂmelere baﬂlad›. ﬁehrin
teslim edilmesini istedi. Bu istek kabul edilmeyince Kürt kuvvetleri
Mart ay› baﬂ›nda çeﬂitli yönlerden
ﬂehre sald›rd›.
Bu baﬂar›s›z sald›r› sonras›nda
ﬁeyh Sait, kuvvetlerine geri çekilme
talimat› verdi. ‹syanc›lar ilk baﬂar›lar›na ra¤men gün geçtikçe kan kaybediyorlard›. Etraflar› kuzeyden ve güneyden büyük askeri birlikler taraf›ndan sar›lm›ﬂt›. Ordu karﬂ›s›nda tutunamayan ﬁeyh Sait'in kuvvetleri,
Hani vadilerine, oradan da küçük
gruplara ayr›larak Palo, Genç ve Çapakçur ormanlar›na çekildiler.
Ordu birlikleri 26 Mart’ta Diyarbak›r, Elaz›¤ ve Varto üzerine güçlü
bir sald›r› baﬂlatt›.
Ayaklanman›n baﬂlang›c›ndan k›sa bir süre sonra, Ordu, isyanc›lara
karﬂ› üstün duruma geçmiﬂti. "Türk
ordusunun ilerlemesinin nedenleri;
Elaz›¤ ve di¤er illerdeki kargaﬂal›k,
baﬂ›bozukluk, talan ve Kürt önderleri aras›ndaki anlaﬂmazl›klar, onlardan ve aﬂiret reislerinden baz›lar›n›n
(özellikle Elaz›¤'daki aﬂiretlerin)
Türk taraf›na gitmeleriydi. Örne¤in,
Oxha'l› aﬂiret reisi Necip A¤a ve Elaz›¤ beyleri, öte yandan Dersim'in do¤usundaki Kiferan, Lolan, Abuzalan
ve Soran gibi aﬂiretler, ... Xormik
aﬂireti, Türk idarecilerini destekledi”. (M. Arseneviç Haretyan, vd.,
1925 Kürt Ayaklanmas›, syf. 18-19)
3 Nisan'da Kaz›m Paﬂa komutas›ndaki 5. Kolordu'yla Kürtler’in
yaklaﬂ›k 5 bin kiﬂiden oluﬂan bir grubu aras›nda çarp›ﬂmalar yaﬂand›.
ﬁeyh Sait'in kuvvetleri yi¤itçe direndilerse de sonuçta verdikleri kay›plar
karﬂ›s›nda ormanlara çekildiler. 6 Nisan günü ise hükümet kuvvetleri
ﬁeyh Sait'in bulundu¤u Çapakçur'a
girdi. Bunun üzerine ﬁeyh Sait yan›ndaki 300 atl›yla Solhan'a çekildi.
Bu s›rada Karaköse'de bulunan hükümet kuvvetlerinin Hayderan ve
Ademan aﬂiretlerinin de yard›m›yla
sald›r›ya geçmesi karﬂ›s›nda kimi
aﬂiret güçleri ‹ran'a geçtiler. Ancak
‹ran hükümeti de isyanc›lara sald›rmakta tereddüt etmedi.
35
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S›k›yönetim,
ola¤anüstü hal,
‹stiklal Mahkemeleri...
Hükümet ve bas›n, ayaklanmay›
ilk baﬂlarda küçük çapl› ve k›sa sürede ezilecek s›radan bir olay olarak
yans›tt›. Örne¤in 16 ﬁubat 1925 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’ndeki k›sa
haberde ﬂöyle deniyordu;
"ﬁubat'›n onüçüncü günü Ergani'nin Piran köyündeki jandarma
müfrezesi ile o civara gelen ﬁeyh Sait Bediüzzaman ve avanesi aras›nda
bir müsademe olmuﬂ, telefon ve telgraf hatlar› tahrip edilmiﬂtir. Yetiﬂen
kuvvetler üzerine ﬁeyh ve avanesi
kaçm›ﬂlard›r."
18 ﬁubat günü toplanan meclistede bir milletvekilinin sorusu üzerine
‹çiﬂleri Bakan› ﬂunlar› söylüyordu;
"Genç'te ﬁeyh Sait ad›nda bir eﬂkiya
türemiﬂ... Fakat hükümetin ald›¤›
sert tedbirler, O'nu en k›sa sürede ortadan kald›racakt›r". (Behçet Cemal,
ﬁeyh Sait isyan›, syf. 39)
Ne var ki kamuoyuna yönelik bu
aç›klamalar yap›l›rken, iktidar kapsaml› haz›rl›klar içindeydi.
22 ﬁubat gecesi Cumhurbaﬂkan›n›, Bakanlar Kurulu ve Genelkurmay
Baﬂkan› Fevzi Çakmak’›n kat›ld›¤›
toplant›da ayaklanma bölgesinde s›k›yönetim ilan edilmesi karar› al›nd›. Daha sonra TBMM'de onaylanan
karar ﬂöyleydi; "Ergani ilinin bir k›sm›nda devletin silahl› güçlerine karﬂ› meydana gelen silahl› ayaklanma
Diyarbak›r, Elaz›¤, Genç illerine de
yay›lm›ﬂ ve daha da geniﬂlemeye elveriﬂli görülmüﬂ oldu¤undan, Genç,
Muﬂ, Ergani, Dersim, Diyarbak›r,
Mardin, Urfa, Siverek, Siirt, Bitlis,
Van ve Hakkari illeriyle Erzurum'un Ki¤i ve H›n›s ilçelerinde bir
ay süre ile s›k›yönetim ilan edilmiﬂtir".
25 ﬁubat’ta da 556 No’lu "Vatana ‹hanet Kanunu"nun 1. maddesinde yap›lan de¤iﬂiklikle, “dini
esaslar üzerine siyasi cemiyet kurmak ve siyasi amaçlara varma do¤rultusunda faaliyet yürütmek” vatan
hainli¤i olarak tan›mland›.
Bu arada bir k›s›m milletvekili

de, iktidardaki Fethi Bey hükümetinin ayaklanmay› bast›rmada yeterli
iradeyi gösteremedi¤ini söylüyordu.
2 Mart'ta, “ayaklanman›n sertlikle
bast›r›lmas›n› isteyen” bir önergenin
60'a karﬂ› 94 oyla kabul edilmesi
üzerine Fethi Bey hükümeti istifa etti. 3 Mart'ta ‹smet ‹nönü yeni hükümeti kurdu.
‹smet ‹nönü’nün mecliste yapt›¤› ilk aç›klama, nas›l bir politika izleyece¤ini de gösteriyordu zaten:
"Memleketi fitnelerden koruyaca¤›z,
emniyet ve istikrar› yerleﬂtirece¤iz.
Devletin hakimiyetini, zorunlu gördü¤ümüz özel tedbirler arac›l›¤›yla
her alanda daha da güçlendirece¤iz." (Metin Toker, ﬁeyh Sait ve ‹syan›, syf. 82)
‹smet ‹nönü, önceki hükümetin
ald›¤› önlemlerle yetinmeyerek hemen meclisten Takrir-i Sükun Yasas›’n› ç›kartt›rd› ve Diyarbak›r ve
Ankara’da iki ‹stiklal Mahkemesi
kurdurttu.

‘Sükunet’ için muhalefeti
susturmak gerek!
Takrir, “yerleﬂtirme” demekti.
Takrir-i Sükun Yasas›, “Sükuneti
yerleﬂtirme” demek oluyordu. Peki
sükunet nas›l yerleﬂtirilecekti? Elbette baﬂta Kürt isyanc›lar olmak
üzere tüm muhalefeti susturarak.
‹ﬂte bu yüzden önceki bölümde
k›saca sözetti¤imiz gibi, Takrir-i Sü-

kun Yasas›’n›n ve ‹stiklal Mahkemeleri’nin terörü, sadece Kürtler’i hedef almakla kalmad›.
O s›ralar, TBMM’deki tek muhalefet partisi, Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›’yd›. Fakat muhalefetin bu kadar› karﬂ›s›nda bile Kemalist iktidar tahammülsüzdü. Elde haz›r Takrir-i Sükun gibi bir yasa ve ‹stiklal Mahkemeleri gibi bir mahkeme varken, bu muhalefetten de kurtulunmal›yd›!
ﬁark ‹stiklal Mahkemesi 25 May›s 1925'te görev bölgesi içindeki
bütün Terakkiperver Cumhuriyet
F›rkas› (TCF) ﬁubeleri’ni "ayaklanmay› dolayl› olarak k›ﬂk›rtmak" suçlamas›yla kapatt›. F›rka yöneticilerinin kendilerini “ayaklanmayla bir ilgileri bulunmad›¤›” yönünde savunmas› hiçbir iﬂe yaramad›.
Ankara ‹stiklal Mahkemesi de
“dini siyasete alet ettikleri” gerekçesiyle baz› f›kra üyeleri hakk›nda dava açt›. Bu davada yarg›lanan san›klar 5-15 y›l kürek, müebbet hapis gibi çeﬂitli cezalara çarpt›r›l›rken,
mahkeme TCF program›ndaki "dinsel düﬂünce ve inançlara sayg›" ilkesiyle gericili¤in k›ﬂk›rt›ld›¤›n›n kan›tland›¤›n›(!) belirterek hükümetten
gere¤ini yapmas›n› istedi... Ve nitekim Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas› 3 Haziran 1925’te kapat›ld›. O
zaman baﬂlayan tek parti dönemi
1945’e kadar sürecekti.
ﬁark ‹stiklal Mahkemesi, 7 Haziran günü ald›¤› kararla da; Fevzi
Lütfi Karaosmano¤lu, ‹lhami Safa,
Gündüz Nadir, Eﬂref Edip, Ahmet
Emin Yalman, Ahmet ﬁükrü Esmer,
Suphi Nuri ‹leri gibi daha birçok gazeteciyi ayaklanmay› dolayl› olarak
k›ﬂk›rtt›klar› iddias›yla tutuklad›.
7 Mart’ta ülkenin baz› yerlerinde
“ola¤anüstü durum” ilan edildi.
Mustafa Kemal halka, memurlara ve

Katliam ve asimilasyon olur da psikolojik savaﬂ olmaz m›? O dönemin
yay›n organlar›ndan Resimle Gazete’nin Kürt önderlerini “cahil müteﬂeyyihler” (ﬂeyhlik taslayanlar) olarak, “zehirli y›lanlar” olarak gösteren küpürü, bir psikolojik savaﬂ belgesi olarak tarihe geçmiﬂ.
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askerlere bir ça¤r› yaparak, ayaklanmay› bast›rmak için hükümete yard›m etmelerini, yay›nlanan emir ve
talimatlara uymalar›n› istedi.
M. Kemal’in ça¤r›s›n›n ard›ndan
Ankara ‹stiklal Mahkemesi yapt›¤›
aç›klamada “ayaklanmaya yard›m
edenlerin, askeri hizmetlerden kaçanlar›n ayaklanmac›larla bir tutulaca¤›n›” aç›klad›.
Bu arada ﬁeyh Sait ‹syan›’n› bast›rmakla görevlendirilen ordu birliklerinin komutanl›¤›na getirilen General Kemalettin Sami Paﬂa, “bu görevi baﬂarmak” için hükümetten üç
ﬂey istedi:
1) Ayaklanman›n en sert ﬂekilde
bast›r›lmas›. / 2) Ayaklanma içerisinde yer als›n almas›n bütün Kürtler’in
silahs›zland›r›lmas›. / 3) Kürtler’in
çeﬂitli bölgelere ço¤unluk oluﬂturmayacak ﬂekilde da¤›t›lmas› ve
Türkler’in Kürtler’in yo¤un oldu¤u
bölgelere yerleﬂtirilmesi gerekti¤iydi.
Hükümet bu üç iste¤i de yerine
getirecek düzenlemeleri yapt›.

‹syan bitiyor,
zulüm baki kal›yor
Nisan ay› baﬂ›nda ordu yapt›¤›
aç›klamayla ﬁeyh Sait'i sa¤ olarak
yakalayana 1000 alt›n lira, ölü olarak
hükümete teslim edene ise 700 alt›n
lira verilece¤ini ilan etti. Ayr›ca bunu
yapacak kiﬂiler ayaklanma kuvvetlerinden olursa haklar›nda hiçbir soruﬂturmada yap›lmayacakt› (Hangi
zulüm ihanete ve piﬂmanl›¤a ça¤r›
yapmadan hükmetmiﬂ ki!).
Nisan ay› ortalar›nda isyan›n temel güçlerinin etraf› Genç Ovas›'nda
sar›ld› ve isyanc›lar bozguna u¤rat›ld›. 15 Nisan’da ﬁeyh Sait ve ayaklanman›n önde gelen isimlerinden 26
kiﬂi Murat Çay› üzerinde tutsak edildiler.
Yönetim kadrosu da¤›lan Kürt
güçler, Muﬂ'un kuzeybat›s›ndaki ﬁerafettin Da¤›'na çekildiler. Burada
k›st›r›lan kuvvetlerin büyük bir k›sm› katledildi.
Ayaklanma nisan ay› ortalar›nda
bast›r›lmas›na karﬂ›n Ordu “ezme”
harekat›na devam ederken, hükümet

de durmadan yeni bask› yasalar› ç›kar›yordu.
40 bin kiﬂilik Kürt isyanc› güçlerine karﬂ›, 200 bin asker ve 12 uçak
seferber edilmiﬂti. Devlet, bu harekat
için 50 milyon lira, yani o zamanki
Türkiye’nin y›ll›k bütçesinin dörtte
birini harcam›ﬂt›.
Ayaklanman›n bast›r›lmas›n›n ard›ndan s›ra “yarg›lamaya” gelmiﬂti.
Gerçekte bir “yarg›lama”dan çok iktidar›n verdi¤i idam, müebbet, sürgün kararlar›n›n tebli¤i sözkonusuydu. “Yarg›lamalar”da Kürt senatörler, milletvekilleri de kan›ts›z idam
sehpalar›na gönderildiler.
ﬁeyh Sait’in de içinde oldu¤u
grubun Diyarbak›r ‹stiklal Mahkemesi'ndeki davas› 1 ay sürdü. 29 Haziran 1925’te aç›klanan kararda ﬁeyh
Sait, aﬂiret reisleri, ﬂeyhler, subaylar
da içinde olmak üzere, 47 kiﬂi idam
cezas›na çarpt›r›ld›. ‹dam karar› ertesi gün uyguland›. ﬁeyh Sait'in
idam sehpas› önündeki son sözleri
ﬂöyle oldu: "Tabii hayat sona erdi.
Kendimi milletimin yolunda feda etti¤ime hiçbir ﬂekilde piﬂman de¤ilim.
‹leride torunlar›m›z›n bizden dolay›
düﬂman önünde utanç duymamalar›
bizim için yeterlidir." (M. Arseneviç
Haretyan, vd., 1925 Kürt Ayaklanmas›, Syf.38)
1925 Eylül ay› sonuna kadar yüzlerce dava aç›ld› ve dosyalar yüzlerce idam karar›yla sonuçland›r›ld›. Bu
konuda elimizde kesin rakamlar yoktur, çünkü o günden bu yana gizlenmeﬂtir, fakat ‹stiklal Mahkemesi’nin,
sadece Palo ve Çapakçur'da 400 Kürt
gencini ast›rd›¤› düﬂünülürse, toplam
rakam›n binler oldu¤u tahmin edilebilir.

Keldaniler, Miramiler,
Atrusiler... Art›k
Anadolu’da onlar yok!
ﬁeyh Sait ‹syan›’na iliﬂkin
bölümü bitirirken, tarihi bir bilgi olarak, Kemalist iktidar›n “Türkleﬂtirme” bask›lar›n›n sadece Kürtler’le
s›n›rl› kalmad›¤›n› gösteren birkaç
not aktaral›m.
ﬁeyh Sait ‹syan› s›ras›ndaki bask›lar, bölgedeki Keldaniler’e ve
Yakubi hristiyanlara da yöneldi.

Köyler bas›ld›, katliamlar
yap›ld›, sonu belirsiz sürgün kararlar› yürürlü¤e
konuldu.
Ordunun bask›lar›ndan dolay›, o dönemde
Irak’a s›¤›nanlar›n listesi
Anadolu’da farkl› milliyet ve inançtan halklar›n
nas›l yokedildi¤inin de
bir göstergesidir; 1926’da
Irak'tan s›¤›nma hakk›
isteyen kesimler aras›nda “bilinmeyen say›da O dönemki gazetelerden, ‹smet ‹nönü’yü “Kürtleri teMirami; 7.000 Goyan; mizlerken” gösteren bir karikatür!
Tur Abdin bölgesinden ‹zleri bugüne kadar sürecek ﬂovenist yasalar›n, katli1.000 Hiristiyan; ve yak- am kararlar›n›n pekço¤unun alt›nda, sonraki y›llarda
laﬂ›k 10.000 Atrusi”
“ortan›n solu” kisvesiyle geçmiﬂini unutturan ‹smet
bulunuyordu. (Bkz. Kürt
milliyetçili¤inin tarihi, ‹nönü imzas› vard›.
Wadie Jwaideh, syf. 401)
Ayaklanma, haks›zl›¤›ndan de¤il,
Art›k, isimleri bile art›k hiç aﬂina
nesnel
ve öznel koﬂullar›n yetersizgelmeyen
bu
topluluklardan
li¤inden
yenilmiﬂtir. ﬁeyh Sait ‹sAnadolu’da hiçbir iz, eser b›rak›lyan›’n›n
bast›r›labilmesinin nedenmam›ﬂt›r.
leri Kürt toplumunun nesnel koﬂullar›ndayd›; ulusal bir bütünlük sa¤ﬁovenizm art›k hakim
lanamam›ﬂ, ayaklanma bütün Kürpolitikad›r
distan'› kucaklayamam›ﬂt›. Baz›
aﬂiretler “tarafs›z” kal›rken, baz›
Kemalist iktidar, o dönemki geriaﬂiretlerse ayaklanman›n baﬂci, asimilasyoncu politikas›n› ve katlamas›yla devlete ba¤l› olduklar›n›
liamlar›n› aklamak için, ﬁeyh Sait ‹sbelirterek, orduyla birlikte ayaklanyan›’n›n kah ‹ngiliz k›ﬂk›rtmas›, kah
man›n bast›r›lmas›nda yerald›lar.
ﬂeriatç› bir ayaklanma oldu¤unu ileri
‹kinci olarak, ayaklanma güçlü bir
sürmüﬂtür.
örgütlülü¤e sahip de¤ildi. Cibranl›
Asl›nda bizzat ‹stiklal MahHalit Bey, Yusuf Ziya Bey gibi
kemesi’nin karar› bile, bu iddiay›
deneyimli Kürt ayd›nlar›n›n ayaklançürütmektedir. O karar ﬂöyle diyorma öncesi tutuklanarak katledilmeleri
du: "Kiminiz hükümet otoritesinin
sonucunda hareketin önderli¤i zay›fkötü yönetimini, kiminiz de
lam›ﬂt›. ﬁeyh Sait'in, isyana kat›lanhalifeli¤in savunuculu¤unu isyan
lar›n fedakarl›k ve cesaretleri önemiçin bahane ettiniz. Fakat tümünüz
liydi. Ancak bunlar politik bir önderba¤›ms›z bir Kürdistan yaratma
lik olmadan ayaklanmay› zafere
sorununda birleﬂtiniz." (Azgeliﬂmiﬂgötürmek için yeterli olamazd›.
lik Sürecinde Geri B›rakt›r›lm›ﬂl›k,
ﬁeyh Sait ‹syan›’n›n bast›r›lSyf. 238)
mas›nda,
Kürdistan’›n Misak-› Milli
Bu ayaklanma görüldü¤ü gibi
içinde kalan bölümü, kan gölüne
feodal bir toplumsal zeminde, dini
dönüﬂtürülmüﬂtür. Kan gölünden
bir liderlik alt›nda, aﬂiretlerin küçük
kurtulanlar ise, göç yollar›na sürülburjuva diktatörlü¤e karﬂ› ulusal
müﬂtür. Kan gölünün kayna¤›ndaki
içerikli taleplerle ayaklanmas›d›r.
politika ise, küçük-burjuva diktatörAyaklanmada dini motiflerin iﬂlenlü¤ünün her türlü muhalefeti sindirmiﬂ olmas› ezilen, bask› gören,
me ve Kürtlü¤ü yoketmeyi amaçasimilasyona tabi tutulan bir halk›n,
layan ﬂovenizmidir. Ki o ﬂovenizm,
Kemalistler’in ›rkç›, ﬂovenist müdacumhuriyetin bir “ilkesi” gibi,
halesine karﬂ› baﬂkald›rma hakgünümüze kadar sürecekti.
l›l›¤›n› ortadan kald›rmaz.
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S öz g ençlikte:

tansiyel suçlu ve denetim alt›nda
tutulmas› gereken “düﬂman›” olarak gördü¤ünü çeﬂitli kereler
ifade etmiﬂizdir. ‹ﬂte son bir örnek daha. Yak›nda ö¤renciye
elektronik prangalar takarak,
nerede olursa olsun her davran›ﬂ›ndan, kiminle konuﬂup görüﬂtü¤ünü kay›t alt›na almaya
çal›ﬂ›rlarsa, kimse ﬂaﬂ›rmas›n. Bu
mant›¤›n çok de¤il bir sonraki aﬂamas›nda da bunlar vard›r.
Bir yüksekö¤renim yurdunda,
parmak izi neden al›n›r? Parmak izi
nerede al›n›r? Yurt müdürlerine polis karakollar›n›n komiserleri görevi verenler, bu sorular›n cevaplar›n›
çok iyi bilirler. Suçlu görülenin sadece mücadele eden, haklar›n› arayan, örgütlenen gençlik olmad›¤›
çok aç›kt›r. Çünkü bilinen özellikleri ve bu sistemin onlar› asla kazanamayaca¤›, hiçbir ﬂey veremeyece¤i gerçe¤inden dolay›; bütün
gençler bu potansiyeli kendi do¤all›¤›nda taﬂ›maktad›rlar.
Dikkat edin konuya iliﬂkin aç›klama yapan müdür, adeta gençli¤e
bir iyilik yap›yorlar havas›ndad›r.
Bu bir zihniyetin yans›mas›d›r. ‹stanbul’un bütün sokaklar›na kameralar isteyen, herkesin kendi komﬂusunu gözetlemesini, polise ihbar
etmesini isteyen emniyet müdürü
ile bu zihniyet ayn› ideolojiden
beslenmektedir.
Hep korkarlar bizden. Hep
zapturapt almak isterler bizi.
***
Geçti¤imiz hafta bu ortaö¤retim

Soyguna ve ‘potansiyel
suçlu’ görülmeye karﬂ›
örgütlenmeliyiz
Liselilerimiz, üniversitelilerimiz; bize nas›l bir e¤itimi reva görüyorlar, bizi nas›l bir üniversiteye
hapsetmek istiyorlar; her gün yeni
yeni örneklerle zihniyetlerini ortaya koyuyorlar. Bizler, iﬂte bu zihniyetin bask›c›, sömürücü uygulamalar›na karﬂ› mücadele eden direniﬂçi bir gençlik örgütüyüz. Bu nedenle de en baﬂta bizi susturmak istiyorlar. Bizi susturduklar›nda, liselerimizdeki soygunu daha fazla
katmerleﬂtirmelerinin önünün aç›laca¤›n›, üniversitelerimizde düﬂünmeyen, hakk›n› aramayan tek
tip bir gençlik yaratman›n daha kolay olaca¤›n› biliyorlar.
ﬁu iki örnek dahi bize dayat›lan› aç›kça gösteriyor:
Ö¤renci yurtlar›nda, giriﬂ ç›k›ﬂlar›n kontrolü için geçen y›l baﬂlat›lan ve halen üç yurtta uygulanan
'parmak izi sistemi’ di¤er yurtlara
da yay›lacak. Yüksekö¤renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Hasan Albayrak, geçen y›l Ankara Sabanc› Yurdu'nda baﬂlat›lan ve
halen Nedim Zapç› ile ‹stanbul
Bahçeköy'de uygulanan parmak izi
sisteminin yayg›nlaﬂt›r›laca¤›n›
söyledi. Albayrak, sistemle ö¤rencilerin akﬂam belli saatlerde atmak
zorunda olduklar› imzadan da kurtulacaklar›n›, çünkü bilgisayarda,
yurda hangi saatte giriﬂ-ç›k›ﬂ yapt›klar›n›n kay›tl› olaca¤›n› ifade etti. Ankara Gazi, Mehmet Akif, ﬁerife Bac›, Halide Edip, Zübeyde
Han›m ve Beﬂtepe Yurtlar›’na da
kurulmas› için ihale süreci devam
ederken, ‹stanbul ve Mu¤la'daki
baz› yurtlarda da kurulmas› için
haz›rl›klar›n baﬂlad›¤› bilgisini
verdi Abayrak.
Üniversitelerin F tipleﬂtirilmek
istendi¤ini, devletin gençli¤i po-

y›l›n›n da önceki senelerden farkl›
olmayaca¤›ndan bahsetmiﬂ ve sorunlar›n bu sistemde çözümünün
olmad›¤›n› vurgulam›ﬂt›k.
Gazi ‹lkö¤retim Okulu’nda ve
Balgat Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde yaﬂanan olaylar söylediklerimizi ﬂimdiden do¤ruluyor. Gazi ‹lkö¤retim Müdürü’nün kay›t paras›n› ödeyemeyen veliye söyledi¤i ﬂu sözü hat›rlay›n:
"O zaman çocu¤unuzu iyi s›n›fa
yazd›rmam. Sadece okuma-yazma
ö¤renir, okula öylesine gelir gider."
Milli E¤itim Bakan› Hüseyin
Çelik, “E¤itimde birinci mevki,
ikinci mevki diye bir durum olmaz.
Buna asla meydan vermem. Soruﬂturma baﬂlatt›k” diyor.
Bu ülkede tüm halka birinci,
ikinci bilmem kaç›nc› s›n›f muamelesi yapan bir anlay›ﬂ, hangi yüzle
e¤itimde birinci mevki, ikinci mevki diye bir ﬂey olmaz diyebilir? Paras› olmayan›n insan gibi yaﬂama
hakk›n›n olmad›¤› bir ülkede, kim
e¤itimde s›n›f ayr›mc›l›¤› olmad›¤›n› söyleyebilir? Kapitalist zihniyetin do¤al sonucudur bu.
Göstermelik önlemler ise gözboyamaktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Müdüre soruﬂturma aç›lacakm›ﬂ,
buna seyirci kal›namazm›ﬂ. Sokak
ortas›nda açl›ktan ölenlere, çocu¤unu okula kaydettiremedi¤i için intihar edenlere, binbir emekle kazand›¤› okuluna paras› olmad›¤› için
gidemedi¤inden intihar eden gençlere, halk›n tüm kesimlerinin sorunlar›na, F tiplerinde 120 insan›n
ölümüne seyirci kalan kim?
Söylenenler, yap›lanlar, al›nd›¤›
iddia edilen tedbirler, ikiyüzlülüktür. Halk› aldatmak, bak›n boﬂ durmuyoruz, müdahale ediyoruz, demek içindir. ‘Bal›k baﬂtan kokar.’
Soyguncu bir hükümetin atad›¤›
okul yöneticileri farkl› olur mu!
***
Kime karﬂ› neden mücadele
ediyoruz ve neden örgütlenerek
mücadele etmelisiniz; bu iki örnek
anlatmaya yetiyor.

Gençlik Federasyonu
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hayat›n
içindeki

teori

kolektivizmi geliﬂtirmek burjuva
düﬂünceyi yere sermektir

Birey, Bireycilik, Kolektivizm-2
Merhaba! Sohbetimize kald›¤›m›z yerden devam ediyoruz.
Geçen hafta sözü, “Peki onlar›n
olmak istedikleri nas›l bir bireydir?
Birey’in 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›?” sorusunu sorarak
b›rakm›ﬂt›k.
Evet Mazlum, sorular›m›z bunlard›, ne diyorsun?

Mazlum: Birey ve toplum, tarihsel ve sosyolojik kategorilerdir.
Toplum bireylerden oluﬂur, bireylerden sözedilmeksizin bir toplum
tan›mlanamaz. Ve ayn› ﬂekilde, toplumdan ba¤›ms›z bir birey tan›m› da
yap›lamaz. Bunu söylemiﬂ olarak,
bu konudaki bir kavram kargaﬂas›n›
da düzeltmekte yarar var.
Birey ve bireycilik farkl› iki kategoridir. Biz bireycili¤e karﬂ›y›z.
“Birey”e karﬂ› olup olmama gibi bir
ﬂey asl›nda zaten olamaz; o, dedi¤imiz gibi toplumsal, sosyolojik bir
olgudur. Bireye karﬂ› olup olmama,
topluma veya insana karﬂ› olup olmamay› tart›ﬂmak gibidir. Bireyden
yana veya bireye karﬂ› olmak ﬂeklinde ortaya konulan kavramlar bu
anlamda çarp›t›lm›ﬂ kavramlard›r.
Sohbetimizin önceki bölümünde
mesela döneklerin bir sözü hat›rlat›lm›ﬂt›; “biz birey olmay› unuttuk”
diyorlard›. Asl›nda burada kavram›
yanl›ﬂ, daha do¤rusu çarp›tarak kullan›yorlar. Herkes, bir bireydir. O
“unutsa” da, toplumsal bir kategori
olarak birey olma özelli¤i ortadan
kalkmaz zaten. Onlar›n sanc›s› nas›l
bir “birey” olduklar›yla ilgilidir asl›nda. Burjuva ideolojisinin empoze
etti¤i kal›plar içinde bir birey olmam›ﬂlard›r eski dönemlerinde, sosyalist bir birey olmuﬂlard›r. Yani cümleyi do¤ru olarak “biz burjuva birey
olmay› unuttuk” veya “biz bireyci

olmay› unuttuk” diye kurmal›yd›lar.
Ama tabii cümleyi böyle kursalard›,
dönekliklerini aç›k eden bir cümle
olurdu, bu nedenle, “örgüt-birey”
tart›ﬂmas›n› baﬂtan kavram çarp›tmas› yaparak yürüttüler.

Kemal: Bu ayr›m› belirtti¤in
iyi oldu. Gerçek ﬂu ki, “birey olmak” derken, bireyci olmay› kastedip, bireycili¤i savunmaktad›rlar.
Bir daha tekrarlarsak, toplumsal,
sosyolojik bir kategori olarak birey
farkl› bir ﬂeydir, bir davran›ﬂ, düﬂünce biçimi, ideoloji ve kültür olarak bireycilik farkl› bir ﬂeydir.
Birey olmak, “birey olma” konusunda sayfalarca teori oluﬂturan bu
akl› evvellere özgü de¤ildir. Herkes
sosyolojik bir kategori olarak bireydir. Mesele nas›l bir birey olundu¤undad›r.
Bireyin temel özelli¤i, hep toplumla ifade ediliyor oluﬂudur. Gerek
sosyolojik, gerek hukuksal, siyasal,
psikolojik, hatta biyolojik olarak ait
oldu¤u toplumdan veya türden ba¤›ms›z olarak tan›mlanabilen bir birey yoktur.
Birey, hangi zamanda, hangi toplumsal sistem içinde bulunuyorsa, o
sistemin kurallar›na tabidir ve o sistemin sosyal, psikolojik, hukuksal,
siyasal, kültürel koﬂullar›yla biçimlenir, kimse temel olarak bundan
muaf de¤ildir. Baﬂka bir deyiﬂle herhangi bir zamanda, herhangi bir toplumu oluﬂturan herkes bir bireydir
ve özellikleri, bir parças› olduklar›
toplum düzeni taraf›ndan belirlenir.
O halde aç›kt›r ki, bireyi do¤ru
tan›mlayabilmek için öncelikle parças› oldu¤u toplumsal düzeni tarif
edebilmemiz gerekir. Halk›n bir deyiﬂiyle ifade edersek, “dünya bir
yana ben bir yana” formülüne uyabilecek bir birey yoktur, “dünya bir
yana ben bir yana” formülüne uyan
davran›ﬂ ve düﬂünce, “birey olma”
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de¤il, bireyciliktir.

Mazlum: Bu ayr›m› koyduktan sonra, “bir inanca, ideale sahip
olup, bir örgütlülükte yeralanlar birey olmaktan ç›kar m›?” sorusunu
daha somut cevaplayabiliriz.
Fakat ben soruyu önce ﬂu ﬂekle
sokaca¤›m: Emperyalist
sistem
içinde ne kadar ve nas›l “birey” olunur? Emperyalizmde her ﬂey al›n›p
sat›labilen bir metaya dönüﬂmüﬂtür.
Bireyin tüm kaderi, iﬂi, iﬂsizli¤i,
e¤itimi, e¤itimsizli¤i, sosyal çevresi, zevkleri ve aﬂklar› bile hakim kapitalist iliﬂkiler ve burjuva kültür taraf›ndan belirlenmektedir. Ve üstelik korkunç bir ikiyüzlülükle. Bireyler, bu ﬂekilde “özgür” olduklar›na,
ancak bu ﬂekilde “bireysel özgürlüklerini” kullanabildiklerine, bu
ﬂekilde “bireyin iradesi”nin geçerli
oldu¤una ikna edilerek.
Düzenin bireyi ﬂekillendirmesi,
aldatma ve ekonomik, ideolojik,
kültürel, sosyal kuﬂatma içinde gerçekleﬂir. Bu kuﬂatma içinde birey,
“paras› kadar” özgürdür. Ve tabii
bu da yan›lg›l› bir özgürlüktür; çünkü paras›yla da gerçekte ancak düzenin sundu¤u köleli¤i sat›n alma
hakk› vard›r.
Böyle bir düzen içinde, bireyin
gerçekten özgür, kendi kaderini çizebilecek kadar ba¤›ms›z olabilece¤i iddia edilebilir mi?
Örgüte karﬂ› “birey”i kutsallaﬂt›ranlar›n yan›lg›s› ve trajedisi de buradad›r. Burjuva düzenin “bireyi”
olmakla, gerçekte sahip olduklar›
özgürlüklerden vazgeçip, düzenin
dayatt›¤›, empoze etti¤i statülere,
kal›plara teslim olmaktad›rlar. “Birey olmak” ad›na ç›kt›klar› yol asl›nda onlar› özgür olmaktan, kendi
kaderine hükmedebilen bireyler olmaktan ç›kar›p “tektipleﬂtirmiﬂ”tir.
“Birey özgürlü¤ümü” kullan›yorum
sanmaktad›r ama tüm özgürlükleri

elinden al›nm›ﬂ, burjuvazinin istedi¤i yaﬂam kal›plar›na girmiﬂtir.
ﬁu sözümüzün alt›n› kal›n çizgilerle çizebilirsiniz: O, kendini en
özgür hissetti¤i anda, asl›nda düzenin en zavall› tutsa¤›d›r.
Bireyin bu tutsakl›ktan kurtulmas›n›n yolu ne öyleyse? Engels’in
sözüyle söylersek; özgürlük, zorunlulu¤un kavranmas›d›r.

Özlem: Geçen haftaki sohbetimize de elbette konuya haz›rlanarak
gelmiﬂtim. Ancak sohbetimizde benim haz›rl›¤›m›n eksik, daha do¤rusu biraz tek yönlü oldu¤unu gördüm; çünkü ben konuya haz›rlan›rken kolektivizm konusunu daha çok
örgütsel boyutuyla düﬂünmüﬂtüm.
Bu nedenle, birinci sohbetimizden
sonra birey, bireycilik, özgürlük, birey özgürlü¤ü gibi noktalarda biraz
daha araﬂt›rma yapma ihtiyac› hissettim. Öncelikle ﬂunu söyleyim ki,
konu göründü¤ünden çok daha geniﬂ gerçekten de. Bireycili¤i ve kolektivizmi tart›ﬂmak, neredeyse burjuva ideolojisinin, kapitalist sistemin, tüketim kültürünün ve tabii
karﬂ›l›¤›nda bizim yaratmay› hedefledi¤imiz sosyalist toplumu tart›ﬂmakt›r. Elbette ﬂimdi bu kadar geniﬂ
kapsaml› olmasa da, kapitalizmin
bireyi nas›l tutsak etti¤i ve bireyin
nas›l özgürleﬂebilece¤i noktas›ndan
devam ederek, araﬂt›rmamda dikkatimi çeken baz› noktalar› aktarmak
istiyorum.
Marks, sömürünün oldu¤u toplumsal sistemler için “aldat›c› toplum” tabirini kullan›yor. Bence tam
yerinde ve bugün için özellikle
aç›klay›c› bir kavram. ﬁöyle diyor:
“Bireylerin oluﬂturduklar› aldat›c› toplum ﬂimdiye kadar hep onlardan ba¤›ms›z bir varl›k sürdür-

Ö

rgüte karﬂ› “birey”i kutsallaﬂt›ranlar›n yan›lg›s› ve trajedisi ... O, kendini en özgür
hissetti¤i anda, asl›nda düzenin en
zavall› tutsa¤›d›r.
Bireyin bu tutsakl›ktan kurtulmas›n›n
yolu ne öyleyse? Engels’in sözüyle söylersek; özgürlük, zorunlulu¤un kavranmas›d›r.

müﬂtü ve yap› olarak da bir s›n›f›n
bir baﬂka s›n›fa karﬂ› oluﬂturdu¤u
bir birlik olmas› nedeniyle bask› alt›nda tutulan s›n›flar için sadece tümüyle aldat›c› bir toplum de¤il, fakat ayn› zamanda yeni bir ayak ba¤› idi. Gerçek toplum içerisinde bireyler kendi birlikleri içerisinde ve
kendi birlikleri sayesinde özgürlüklerini elde ederler.” (Marks, Engels,
Alman ‹deolojisi, syf. 78)
Buradan bireyin özgürleﬂmesinin kriterlerinden birisinin “kendi
birlikleri içerisinde yeralmas›” oldu¤unu ç›kar›yoruz. Yani özgürlük,
bireyin, hangi s›n›fa ait oldu¤unu
bilmesi ve bu aldat›c› toplumun belirleyicili¤inden kurtulmak için yaﬂam prati¤ini kendi s›n›f bilinci
do¤rultusunda geliﬂtirmesidir. Aldat›lm›ﬂ birey olmaktan kurtulmak
için bu zorunludur.
Aldat›c› toplum kavram›n›
Marks, tüm sömürücü toplumlar
için kullan›yor ama “en aldat›c› toplum” da herhalde kapitalist toplumdur. Çünkü orada, bireyin, kölelikten, serflikten kurtar›l›p özgürleﬂtirilmiﬂ oldu¤u söylenmektedir.
Ama nas›l bir “özgürleﬂtirme”?
Yine Marks ve Engels’ten devam edeyim, Komünist Manifesto’da ﬂöyle bir bölüm var:
“Burjuvazi, üstünlü¤ü ele geçirdi¤i her yerde, bütün feodal, ataerkil, romantik iliﬂkilere son verdi. ‹nsanı "do¤al efendiler"ine ba¤layan
çok çeﬂitli feodal ba¤ları acımasızca kopardı ve insan ile insan arasında, çıplak öz-çıkardan, katı "nakit
ödeme"den baﬂka hiçbir ba¤ bırakmadı. Dinsel tutkuların, ﬂövalyece
coﬂkunun, darkafalı duygusallı¤ın
en ilahi vecde gelmelerini, bencil
hesapların buzlu sularında bo¤du.”
(Komünist Manifesto)
Burjuvazi devrimci oldu¤u bir
dönemde, gerçekten de feodal, ataerkil, iliﬂkilere, dinsel tutkulara,
darkafalı duygusallıklara son veriyor ama iﬂte gelin görün ki, yerine
koydu¤u “bencil hesaplar”, insanl›¤›n geliﬂimine sonraki dönemlerde
çok daha büyük zararlar verecektir.
40
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Bu bencil hesaplar›n esiri olan
bir bireyin ne özgürlü¤ünden ne iradesinden sözedilemez.

Mazlum: Bu noktada ﬂunu ekleyim: Burjuva toplumun bireyi, e¤er
burjuva düzene, ideolojiye baﬂ kald›rm›yorsa, onun bir parças›ysa, o birey, kaç›n›lmaz olarak da bireycidir.
Birey olmay› bireycilikle özdeﬂleﬂtiren burjuva düzen ve kültürdür.
Bu kaç›n›lmazd›r. Çünkü:
Bilindi¤i gibi, kapitalizmle birlikte üretim toplumsallaﬂm›ﬂt›r.
Ki, kapitalizmin en önemli çeliﬂkilerinden biri de zaten üretimin alabildi¤ine toplumsallaﬂmas›na karﬂ›n mülkiyetin alabildi¤ine özelleﬂmesi, az say›da elde toplanmas›d›r.
Üretimdeki toplumsallaﬂma, sosyalizme geçiﬂin maddi koﬂullar›n› haz›rlar. Burjuvazi üretimdeki toplumsallaﬂman›n bilinçlerde toplumculu¤a dönüﬂmemesi için, önceki tüm
düzenlerden daha fazla ideolojik ve
kültürel bir savaﬂ vermek zorundayd›. Bu ideolojik, kültürel savaﬂ›n›n
oda¤›na da toplumsallaﬂman›n tam
z›dd› olan mülkiyetçili¤i ve bireycileﬂtirmeyi koymuﬂtur.
Bireycili¤in üretim iliﬂkilerinden
do¤an ideolojik kaynaklar›n› kavramak çok önemli bence. Çünkü ancak bu ideolojik kaynak netleﬂti¤i
oranda, kendine devrimci, sosyalist
diyen insanlar›m›z, bireycili¤i neden kesin ve mutlak biçimde mahkum etmeleri, beyinlerinden, pratiklerinden kovmalar› gerekti¤ini de
daha güçlü bir biçimde içselleﬂtireceklerdir san›r›m. Bazen günlük yaﬂamda, iliﬂkilerde “bireycilik” deyip
geçti¤imiz veya küçük bir sorun
sayd›¤›m›z ﬂey, esas›nda tarihsel bir
kavgan›n, köklü bir ideolojik savaﬂ›n yans›malar›d›r. Burjuva ideolojisini, düzenini kesin bir biçimde
mahkum etmek, hem kendi kiﬂili¤imizdeki, hem tüm çal›ﬂma alanlar›nda bireycili¤i de kesin bir biçimde mahkum etmektir. Bunu böyle
görmek laz›m.

Özlem: Bu sadece bugünkü iﬂleyiﬂ ve iﬂler aç›s›ndan de¤il, kurmay› hedefledi¤imiz toplum için de

N
belirleyici bir konudur.
“Halk Anayasas› Tasla¤›”nda ne
diyordu? “Devrimci Halk ‹ktidar›,
çal›ﬂan, üreten, yaratan, kolektif bilinçle donanm›ﬂ, bilimsel düﬂünce
ve yöntemleri benimsemiﬂ sosyalist
insan› yaratmay› hedefler.”
Nas›l ki burjuva sistem, “bireyci” düﬂünceyle donanm›ﬂ insana dayan›yorsa... Sosyalizm de kolektif
bilinçle donanm›ﬂ insana dayanacak
yani. Demek ki, biz bireycili¤i kafalardan ve halktan silip atmakla, asl›nda düzenin dayand›¤› tu¤lalar› birer birer çekmiﬂ oluyoruz.

Mazlum: Evet, güzel bir nokta. Bugün tek tek, grup grup u¤raﬂarak yoketmeye çal›ﬂ›yoruz bireycili¤i. Alt yap›-üst yap› meselesinden
bakarsak, bireycili¤i köklü bir biçimde de sosyalist üretim iliﬂkilerini
inﬂaa ederek yokedece¤imiz görülür. Yeni-sömürgecili¤in mimarlar›ndan Adnan Menderes’in ünlü bir
sözü vard›: “Her mahallede bir
milyoner yarataca¤›z!”
Aç›k ve çekici bir vaat. Bireysel
kurtuluﬂ vaadi. Tüm mahallenin de¤il de mahalledeki bir kiﬂinin kurtuluﬂu. Kapitalizmin do¤as›na çok uygun bir tablo. Ve burada aç›k bir ideolojik, kültürel yönlendirme de var.
Bu tablo içinde, mahallerin milyoneri olma hayaliyle bencilli¤in esiri
olan, her tür dayan›ﬂmay›, paylaﬂ›m›
bir kenara b›rak›p amans›z bir rekabet içinde di¤erinin üzerine bas›p o
hayale ulaﬂmaya çal›ﬂan insanlar...
Sosyalizm iﬂte bu noktada alternatif olurken, bireycili¤i, bencilli¤i
körükleyen kültürü de yokeder; sosyalizm, her mahallede bir zengin
yaratmay› de¤il, zenginli¤in tüm
mahallede paylaﬂ›lmas›n› sa¤lamakt›r. Bu durumda, insanlar bireyci
kurtuluﬂ hayallerinden uzaklaﬂacak,
“birbirinin s›rt›na basmak, kuyusunu kazmak” gibi güdüler anlams›zlaﬂacak, kolektif davran›ﬂlar geliﬂecektir.
Kuraca¤›m›z sosyalist toplumda
her ﬂeyin ortakça paylaﬂ›lmas›, eﬂitlik ve adaletin uygulanmas› ve en
nihayetinde s›n›fs›z-sömürüsüz bir

toplum oluﬂturulmas› vard›r. Bunun
içindir ki, bugünden mevcut ekonomik, demokratik, siyasi örgütlenmeler veya halk örgütlenmeleri içinde
ortak yaﬂamay›, ortak hareket etmeyi, paylaﬂmay›, eﬂitli¤i, adaleti, hakim k›lmaya çal›ﬂmak durumunday›z. Bu düzene meydan okuﬂuyumuzun da, alternatif oluﬂumuzun da asgari göstergelerinden biri olacakt›r.

Kemal: Buraya kadar ortaya
koyduklar›m›z› art›k biraz daha
düzleﬂtirerek ﬂöyle ifade edebiliriz
san›r›m: Emperyalizmin düzeninde köle bir birey olman›n tek alternatifi sosyalist birey olmakt›r.
Özgür birey, kendi s›n›f›n›n bilincine sahip, kendi s›n›f›n›n örgütünde yeralan bireydir. Örgüt iﬂte
bunun için bir güçtür ve tabii düzen
de bunun için “örgüt” düﬂman›d›r;
bu güç, düzenin bencilli¤in, bireycili¤in koynunda esir edilmiﬂ insanlar›, bu esaretten kurtar›p bilinçli, zorunluluklar›n ve özgürlüklerin ay›rd›nda bir bireye dönüﬂtürür.
Sosyalist birey, zorunluluklar›n
bilincinde olan insand›r. En baﬂta,
bireylerin kurtuluﬂunun toplumsal
kurtuluﬂtan geçti¤ini bilir. Bunun
için toplumsal yap›y› de¤iﬂtirmek
gerekti¤inin ve tek tek bireylerin
bunu asla baﬂaramayaca¤›n›n da
fark›ndad›r. Onun için sosyalisttir,
ve onun için örgütlüdür. Tarihin bu
kesitinde, dünyan›n bu co¤rafyas›nda sosyalist olman›n, sosyalizm için
fiilen mücadele etmek anlam›na
geldi¤ini bilir. Ve bu yüzden kendini, sosyalizmi hedefleyen, sosyalist
iliﬂkileri bünyesinde bar›nd›ran örgütlenmelerle tan›mlar. (Parantez
içinde belirteyim, bu aç›k tariflerden anlaﬂ›laca¤› üzere, hem sosyalist olmak, hem örgütsüzlü¤ü savunmak, hem sosyalist olmak hem mücadeleyi reddetmek asl›nda mümkün de¤ildir.)
Emperyalist sistem taraf›ndan
ﬂekillendirilen bireyden farkl› olarak sosyalist birey, sosyalist ideoloji taraf›ndan ﬂekillendirilir. Sosyalist bireyin, kapitalizmin bireyinden
bir fark› daha vard›r ki; o da bu ﬂekillenmeye gönüllü ve bilinçli ol41
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as›l ki burjuva sistem, “bireyci” düﬂünceyle donanm›ﬂ insana dayan›yorsa...
Sosyalizm de kolektif bilinçle donanm›ﬂ insana dayanacak yani. Demek ki,
biz bireycili¤i kafalardan ve halktan
silip atmakla, asl›nda düzenin dayand›¤›
tu¤lalar› birer birer çekmiﬂ oluyoruz.

mas›d›r.
Sosyalist birey, tek baﬂ›na, her
ﬂeyden ba¤›ms›z bir birey olabilece¤ini iddia etmeyecek kadar bilimsel
ve kendini toplumun, ait oldu¤u s›n›f›n üzerinde görmeyecek kadar alçakgönüllüdür. Ve bu yüzden toplumun bir “birey”i olarak kendini,
halk için, vatan için, “biz” için feda
edebilir.
Ve elbette tarihin bu kesitinde bu
topraklar üzerinde sosyalist bir insan›n yaﬂam›, 50 y›l, 100 y›l sonras›n›n sosyalist insan›ndan daha ac›l›,
daha zorludur. Sosyalist birey, özgürlü¤ün zorunluluklar›n bilincinde
olmak oldu¤unu bildi¤i için bu yaﬂam› metanetle ve bilinçle kabul
eder. (Bunu kabul edemeyenler,
mecburen “burjuva birey” olup, bütün bu ac›lardan, zorluklardan kendilerini “özgürleﬂtirecek” ama kendilerini ac›lardan, zorluklardan, bedellerden özgürleﬂtirirken, insanl›¤a
o ac›lar› yaﬂatanlar›n tutsa¤› olacaklard›r.)
Sosyalist birey, kendini do¤ru tan›mlayand›r; o, bireyi yücelten, soyutlaﬂt›ran ve bu nedenle asl›nda bilimsel ve gerçekçi de olmayan düﬂünceleri reddedip, “okyanusta bir
damla” olman›n ve tek bir damlada
okyanusun görkemini taﬂ›man›n tad›na vararak, kendini sosyalizmle
ve sosyalist örgütle tan›mlar.
Burjuva bireyin a¤z›ndan sürekli
“ben, ben, ben” dökülür, “benmerkezci” düﬂünür, sosyalist birey
tarihsel gerçekli¤in diliyle “biz” diye konuﬂur, “biz” diye düﬂünür.

Mazlum: Kemal arkadaﬂ›n bu
net vurgular›ndan sonra, san›r›m yeniden kendi örgütlülüklerimiz
içindeki bireycilik ve kolektivizm
meselesine dönebiliriz. Ve tabii bu
da gelecek haftaki sohbetimizin konusu olacak. ﬁimdilik Hoﬂçakal›n.

B‹R HIRSIZ
ve h›rs›z› savunman›n ahlak› ve adaleti
Bir adam düﬂünün, 4-5 y›l, bir
grup içinde müzik yap›yor. O grup,
her zaman her yerde “bireycili¤e
karﬂ› kolektivizmi” savundu¤unu,
kolektif bir grup olduklar›n›, üretimlerinin kolektif oldu¤unu söylüyor... Sonra, y›llar ve y›llar sonra, o
gruptan kopan bir adam kalk›p diyor ki, “o parçalar BEN‹M!”
Kolektifin ürününü kendine
maletmeye çal›ﬂ›yor.
O adam›n ad›, dünyan›n her köﬂesinde ve tüm zamanlarda h›rs›z’d›r. O adam›n ad›, Metin Kahraman’d›r. Ad›n›n yan›nda genellikle
“eski Grup Yorum üyesi” s›fat› bulunur. Çünkü o bir sanatç› olarak
Grup Yorum’la varolmuﬂ, Grup Yorum’la tan›nm›ﬂ, Grup Yorum’la
üretmiﬂtir.
Bu kiﬂinin h›rs›zl›k giriﬂimi, basit bencil, bireyci hesaplar›n›n sonucudur. Bu yan›yla da esas olarak
üzerinde uzun boylu durmak da gerekmezdi belki. Fakat, bildi¤imiz,
tan›d›¤›m›z kimi sanatç›lar, kimi
ilerici yay›n organlar›, “h›rs›zl›¤›n
avukatl›¤›na soyunma” talihsizli¤ini sergileyince, yazmak farz oldu.

Bireycili¤i, bencilli¤i
savunmak, “eme¤e sayg›”
olamaz!
Grup Yorum, gerek kendileri,
gerekse de yap›lan çeﬂitli aç›klamalarda görülece¤i gibi, böyle bir h›rs›zl›k giriﬂimiyle karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›nda, h›rs›z› giriﬂiminden vazgeçirmeye çal›ﬂt›. H›rs›z vazgeçmedi.
H›rs›z, kolektif ürünleri çalma
giriﬂimini “sadece eme¤ine sayg›
gösterilmesini istedi¤i” gerekçesiyle meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂt›. Ve ne yaz›k ki, kimileri de onun bu gerekçesine inand›.
Eme¤e sayg› ve h›rs›zl›k! Birbirine bu kadar yabanc›, birbirini bu

kadar d›ﬂlayan iki kavram› biraraya
getirmiﬂti h›rs›z.
E¤er onun eme¤e sayg›s› olsayd›, en baﬂta kendisine verilen eme¤e
sayg›s›zl›k eder miydi? Herkesin
kabul etti¤i ve söyledi¤i gibi, Grup
Yorum bir okuldur; o okulun Metin
Kahraman’a verdi¤i emek ne olacak?
Ey Metin Kahraman, ﬂu türkü,
bu türkü “benim!” diye, “eme¤e
sayg›”dan sözeden, “telif hakk›”ndan gelecek üç beﬂ kuruﬂun peﬂinde koﬂan h›rs›z!
Peki o türkülere ruh veren, fikir
veren, esin kayna¤› olan, somut olarak da eleﬂtiri ve önerileriyle notas›na, sözüne katk›da bulunan tutsaklar›n, hatta taa da¤lardan beste, ﬂiir
yollayanlar›n eme¤i ve “telif hakk›”
ne olacak?
Sen o parçalar› bestelerken, Ortaköy Kültür Merkezi’nin havas›n›
solumad›n m›? Gitar›n›z›n, saz›n›z›n akordunu Grup Yorum’daki yoldaﬂlar›nla birlikte yapmad›n m›?
Grup Yorum dinleyicilerinden gelen
binlerce ﬂiiri, türküyü birlikte okuyup de¤erlendirmediniz mi? Peki ne
olacak Ortakay Kültür Merkezi’nin
hakk›, ne olacak “yoldaﬂlar›n›n”
hakk›, ne olacak binlerce dinleyicinizin hakk›?
O kolektivizmin bir parças› olan
herkesi MESAM’a “eser sahibi”
olarak tescil ettirmeyi düﬂündün mü
hiç acaba?
O, herhangi bir müzisyen de¤ildi.
Bir grubun, kolektifin üyesiydi. Üretimleri o kolektifin üretimiydi. Tersi,
grup olman›n mant›¤›na terstir.
Burjuva sanatç›larda bile böyle
bir rezillik, pespayelik, bencillik
çok az görülmüﬂtür. Kurulup da¤›lan onlarca böyle grup vard›r; biz o
grup ad›na yap›lan parçalar› sonradan birinin böyle parselledi¤ine dü42
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zenin pespaye sanatç›lar›nda bile
rastlamad›k.

Adaletsizli¤in belgesi olan
bir aç›klama
Baﬂta da sözünü etti¤imiz gibi,
geçti¤imiz günlerde bu geliﬂmeyle
ilgili olarak bizzat h›rs›z›n organizasyonuyla “h›rs›zl›¤›n avukatl›¤›n›
yapan” onlarca imzal› bir aç›klama
yay›nland›.
‹çlerinde tan›d›¤›m›z, bildi¤imiz
sanatç›lar da yeral›yor. Neden böyle
bir adaletsizli¤in alt›na imza att›lar?
Bir k›sm› bilinçlidir, Grup Yorum’a,
Grup Yorum’un anlay›ﬂ›na düﬂmanl›¤›yla “f›rsat bu f›rsat” diye hareket
etmiﬂtir. Fakat öte yandan, onlarca
ilerici, demokrat sanatç›n›n böyle
pespaye bir bencilli¤in aleti olmas›na üzüldük.
Üzüldük, hiçbiri o imzalar› atarken Grup Yorum’a mesele nedir diye soracak kadar adil ve ahlakl› bir
tutumu bile tak›namam›ﬂt›r çünkü.
Grup Yorum’la tek kelime konuﬂmadan imza kampanyas› açanlar, burjuva medyaya aç›klamalar
yap›p ondan medet umanlar, önce
bu ahlak› sorgulamal›d›rlar.
Hiçbiri Metin Kahraman’a “sen
o zaman grup üyesi de¤il miydin, o
zaman sen hem gruptan görünüp
hem ayr› m›yd›n, o halde sen grubu
aldatt›n” diyememiﬂtir.
Ve neden hiçbiri Metin Kahraman’a, “15-16 y›l sonra nereden
akl›na geldi bu telif meselesi?” diye
sormam›ﬂt›r acaba?

Biz de merak ediyoruz bu sorunun cevab›n›. Evet, öyle bir mülk
sahibi ki, “mallar›n›n ak›betini” 1516 y›l hiç merak etmiyor, “mallar›na” sahip ç›km›yor, sonra birden
akl›na esiyor, “bunlar benim” diye
ç›k›p geliyor...
Sadece bu bile, onun “mal sahibi” oldu¤undan kuﬂku duymak ve
15 y›l sonra bir ﬂeylere sahip ç›kmas›nda baﬂka bir neden aramak için
yeterli bir nedendir. Madem burjuva
hukukundan sözediyorsunuz, burjuva hukukunda bile, bir mahkeme,
“mallar›na” 15 y›l sonra sahip ç›kan
birine, ilk olarak “bugüne kadar akl›n neredeydi?” diye sorar.
Fakat, sözkonusu aç›klamay›
imzalayanlar›n “adalet” diye bir
kayg›s› olmad›¤› için, bu soruyu bile sormam›ﬂlard›r.
Peki onlar› bu metnin alt›nda
birleﬂtiren “ortak”l›k nedir?
Onu da söyleyelim.
“Birey”cilik ve “ﬂiddet karﬂ›tl›¤›” onlar›n ortak paydas› olmuﬂtur.
Birincisi, kendileri de “birey”dir. Örgütlülü¤e karﬂ›d›rlar. Örgütlülü¤ün birey özgürlü¤ünü, üretkenli¤ini öldürdü¤ünü savunan teorilerin savunucular›d›r. Bu bak›mdan, Metin Kahraman, ayn› zamanda kendileridir.
Böyle gördükleri için, sorgusuz
sualsiz bu sorunda Metin Kahraman’›n avukatl›¤›na soyundular.
Düﬂünün, bir adam, 15-16 y›l sonra
akl›na esip bu ﬂark›lar benim diye
düzenin bir kurumuna gidip iﬂlemler yap›yor ve bundan grubu haberdar bile etmiyor. Bu mu ahlak, bu
mu eme¤e sayg›, bu mu adalet?
Evet, imza atanlara soruyoruz: Bu
bir ahlaks›zl›k, bir artniyet göstergesi de¤il mi, ne diyorsunuz?
Tabii onlar bunu da sorgulam›yor. Ne olursa olsun “birey” örgütlülü¤e karﬂ› savunulacakt›r çünkü.
Grup Yorum’a karﬂ› bu tav›r,
kolektivizme, örgütlülü¤e karﬂ›
bir sald›r›d›r.
‹lerici, solcu baz› bas›n organlar›
da h›rs›z›n aç›klamas›n› “çirkin sald›r›” gibi baﬂl›klarla verdiler. Peki

O, ›ﬂ›¤›n›
halktan alan
ve ›ﬂ›¤›n› halka verendir. Onun türkülerini yazan iﬂçiler, emekçiler, köylüler,
ölüm oruçlar›nda düﬂenler, da¤larda vuruﬂanlar, adalet için bin parçaya ayr›lanlard›r. Onun notalar› bu
niye haberi “eski Grup Yorum
üyesinden çirkin hesap” diye vermiyorsunuz? Veya niye “çirkin
bencillik” baﬂl›¤›n› atm›yorsunuz?
Yapt›¤›n›z haberin özünü yans›tacak baﬂl›klar bunlard›r.
F›rsatç›l›k, bu olayda kimilerine
en basit adalet ölçülerini ve devrimci de¤erleri, devrimci sanatç› ölçülerini unutturmuﬂtur.

“H›rs›z›n hiç mi
suçu yok?”
Metin Kahraman’a söylenecek
fazla ﬂey yok. H›rs›z, kendini ele
vermiﬂtir. Fakat bilinçli olarak veya
yan›lg›yla h›rs›z›n avukatl›¤›na soyunan imzac›lara, Nasrettin Hoca’n›n ﬂu sözünü hat›rlatmak borcumuzdur: “H›rs›z›n hiç mi suçu yok?”
Bu mesele, basit bir “telif hakk›”
meselesi olmaktan ç›km›ﬂt›r. Birincisi; h›rs›zl›¤›n, bireycili¤in, bencilli¤in savunuldu¤u bir adaletsizlik
ve ahlaks›zl›¤a dönüﬂmüﬂtür. ‹kincisi; kolektif anlay›ﬂa, örgütlü sanatç›l›¤a karﬂ› bir sald›r› arac› haline getirilmiﬂtir.
‹ﬂte buna izin veremeyiz.
Sol ad›na, ne h›rs›zl›¤›n, ne bireycili¤in meﬂrulaﬂt›r›lmas›na tav›rs›z kalamay›z.
Bu soruna “imzalar›yla” “taraf”
olanlar, bir kez daha imzalar›n› gözden geçirmelidirler. Devrimci de¤erleri mi savunacaklar, h›rs›zl›¤›
m›? Kimileri h›rs›z› savunurken,
“çürümeden” sözediyor. Nedir çürüme dedi¤iniz; örgütsüzleﬂme de¤il mi, bireycileﬂme de¤il mi, ben43
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tarihle
hayat bulmuﬂ, efsaneleﬂmiﬂtir. O bir gruptur. Ve dahi, sosyalist bir gruptur. Bireycili¤in
karﬂ›s›nda kolektivizmin kalesidir.
Grup Yorum efsanesi o kalede yarat›lm›ﬂt›r ve o kalede sürecektir.

cillik de¤il mi, burjuva mülkiyete,
düzenin statükolar›na sar›lma de¤il
mi?
‹ﬂte Metin Kahraman yani avukatl›¤›n› yapt›klar› h›rs›z, bu çürümenin bir ürünü de¤il mi?
Kimse Grup Yorum’u ﬂunu k›na,
bunu protesto et, ﬂunu yap diye zorlayamaz. Bu ahlakl› ve adaletli bir
tutum de¤ildir. Do¤rudan taraf tutma vard›r. Grup biz yapmad›k diyor, bizim ilgimiz yok diyor ama
sözkonusu metni imzalayan “ayd›nlar ve sanatç›lar” önce taraf oluyor,
sonra ﬂunu yap bunu yapma diyor...
Sonra ‘yapmazsan›z ﬂunu yapar›z,
bunu yapar›z’ diye tehdit ediyor. Bu
tarz›n ahlakla, adaletle, eme¤e sayg›yla ilgisi yoktur. Bu tarz aç›kça
h›rs›z› koruyan bir tarzd›r.
Grup Yorum’u 20 y›ld›r biliyor,
tan›yoruz. Sadece biz dinleyicileri
de¤il, sadece Türkiye de¤il, tüm
dünya tan›yor. “Telif” kavgas› her
yerde olabilir ama bir yerde, Grup
Yorum’da asla olamaz. Evet, böyle
bir kavga vermek isteyenler de cevaplar›n› al›rlar. Bundan do¤al ne
var? Burjuva mülkiyetin, küçükburjuva bencilli¤in o kültürü, gelene¤i kirletmesine izin verir miyiz?
Ticaret, kar, kazanç, mülkiyetin
kutsall›¤›, köﬂeyi dönmek... Metin
Kahraman’›n beyni bunlarla meﬂgul
olabilir ama bunlar›n bizim diyebildi¤imiz kültür merkezlerimizin, bizim diye gururla sahiplenebildi¤imiz gruplar›m›z›n kap›s›ndan içeri
girmesine izin vermeyiz!

Bir Grup Yorum Dinleyicisi

’un ﬂark›lar›, Yorum’a ve halka aittir!

Grup Yorum Dinleyicileri:

¤ünü biliyoruz. O kadar düﬂkünleﬂmiﬂtir ki, ilk görüﬂmede düzeltece¤ini belirtmiﬂ ve süre istemiﬂ,
ikinci görüﬂmede yanl›ﬂ oldu¤unu kabul etmiﬂ ve
sizin istedi¤iniz ﬂekilde düzeltece¤im demiﬂtir.
Ancak bu düﬂüncesinden vazgeçti¤ini daha sonra
telefonla bildirmiﬂtir. Üçüncü görüﬂmeden bir sonuç ç›kmad›¤› gibi, tart›ﬂmada Yorumcular’› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂan bir üslup içinde olmuﬂtur.
Küstahça sald›rmaya, hakaret etmeye ve meydan
okurcas›na h›rs›zl›¤a devam etmeye çal›ﬂmas› üzerine,
meseleyi çözmeye yanaﬂmayan, bilinçli olarak çözümsüzlü¤e sürükleyen tutumuna seyirci kalamazd›k. Her
türlü çözümün önünü t›kayan kendisidir. Bize ait olan
de¤erleri çalmaya çal›ﬂan h›rs›za karﬂ› tav›r almak elbette ki hakk›m›zd›r. Bizim karﬂ›m›zda 'büyük yanl›ﬂ yapt›m, yar›n bu sorunu çözece¤im' diyen Metin, yine yalan
söylemiﬂ, ak›ls›z ﬂuursuz bir ﬂekilde sald›rmaya devam
etmiﬂtir. Bu tutumuyla ne kadar zavall›, korkak ve bencil biri oldu¤unu göstermiﬂtir.
Ünvan›n›n "sanatç›" olmas›, h›rs›z›n h›rs›z oldu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirmez. Onun bu yan›n› görmeden,
sorgulamadan bu olay› 'çirkin sald›r›' ad› alt›nda yay›nlayan bas›n kuruluﬂlar›n› da k›n›yoruz. ‹ki taraf›n nedenlerini ö¤renmeden yap›lan yay›nc›l›¤›n, b›rak›n devrimci bas›n›, burjuva gazetecili¤inde de yeri olamaz.
Sonuç olarak, Metin Kahraman, Yorum'un prestijini
kullanarak reklam yapma peﬂindedir. Onunla ilgili yap›lacak en do¤ru tespit, reklam peﬂinde olan provokatör
bir h›rs›z oldu¤udur. Bu kültür kapitalizme aittir. H›rs›zl›k yapmak da, böyle bir reklam tarz› da kapitalizmin
yaratt›¤› bir sonuçtur. Ki bu kültür, kendi tezgahlad›klar› oyunlarla gündeme gelmeye çal›ﬂan say›s›z ﬂark›c›,
manken yaratm›ﬂt›r. Piyasa sanatç›lar›n› halk›m›z iyi tan›r, hak etti¤i yere oturtur.
Grup Yorum dinleyicileri olarak, grubumuzu aktif
olarak savunduk, savunuruz. Metin'in dövülmesi olay›yla Grup Yorum aras›nda bir ba¤ kurmaya çal›ﬂanlar,
Grup Yorum'a düﬂmanca duygular taﬂ›yarak bu konuda
taraf yapmaya çal›ﬂanlard›r. Ya da Grup Yorum ve dinleyicileri aras›nda kurulan do¤al ba¤dan hiçbir ﬂey anlamayanlard›r.
ﬁu bilinmelidir ki, Grup Yorum'u sahiplenmemiz
için onlarla görüﬂmemiz, onlar›n düﬂüncelerini almam›z
gerekmiyor. O'nun gibi çapulcu bir h›rs›z›n ortal›kta gezinip ﬂark›lar›n› çalmaya çal›ﬂmas›ndan tutal›m, bir eleman›n›n tutuklanmas›na kadar baﬂ›na gelecek her ﬂey
bizi do¤rudan ilgilendirir ve kimseye sorup dan›ﬂmadan
sahipleniriz. Yorum'un tarihi nas›l onurlu sayfalarla doluysa Yorum dinleyicileri olarak bizim ki de ayn› onura
sahiptir. Yorum'u sahiplenmemizi bugüne dek hiçbir
güç engelleyemedi, bundan sonra da engelleyemez.
Türküler Susmaz Halaylar Sürer!

Yorum'u sahiplenmemizi
hiçbir güç engelleyemez!
Geçti¤imiz günlerde eski Grup Yorum üyesi Metin
Kahraman’›n Grup Yorum’a karﬂ› spekülatif ve düﬂmanca aç›klamalar› baz› ilerici, demokrat yay›n organlar›nda kendine yer buldu. Bu nedenle, konuya iliﬂkin,
“Grup Yorum dinleyicilerinden bir grup” taraf›ndan
yap›lan aç›klamaya özetle yer veriyoruz.

BASINA VE KAMUOYUNA
Yalanc› bir h›rs›z›n a¤z›ndan, hakaret, karalama ve
çarp›tmalarla dolu aç›klamalar kimi bas›n organlar›nda
boy boy sergileniyor. Reklam peﬂinde koﬂan ve kendi
bencil ç›karlar›ndan baﬂka bir ﬂeyi gözü görmeyen bu
h›rs›z›n... yapt›¤› aç›klamalar› sorgulamadan ve gerçekmiﬂ gibi yans›tan kimi gazeteler, muhataplar›ndan iﬂin
asl›n› ö¤renme zahmetine dahi girmeden tek yanl› yay›nlar›yla, bilinçli ya da bilinçsiz, h›rs›z›n ekme¤ine ya¤
sürmüﬂtür. Yaﬂanan olayla ilgili gerçekleri kamuoyu ile
paylaﬂmak istiyoruz.
Metin Kahraman, Grup Yorum içinde yerald›¤› dönemlerde üretilen kimi eserlerin, kendisine ait oldu¤unu
ileri sürerek kiﬂisel mülkiyetine geçirmek istemiﬂtir. Bunun için ilgili meslek kuruluﬂu MESAM'a resmi baﬂvuruda bulunmuﬂtur. Bu giriﬂimin ad› kendisinin ifade etti¤i gibi 'eme¤ine sayg› gösterilmesini istemek' de¤il, bu
ﬂark›lara iliﬂkin her türlü söz, yetki ve karar hakk›n›n
kendisine ait olmas›d›r. Ve bu ﬂark›lardan dolay› otomatik olarak yat›r›lacak teliflerden faydalanmak istemektedir. Aç›klamas›nda bu gerçe¤i gizleyip çarp›tm›ﬂt›r.
Bu ﬂark›lar ideolojik, politik ve kültürel olarak Grup
Yorum içinde üretilmiﬂ ﬂark›lard›r. Hiç kimse birey olarak bu ﬂark›lar› üretemezdi. Herkes bilmektedir ki, bu
grup içinde üretilen her ﬂark›da, tüm elemanlar›n› kapsayan, bunun da ötesinde hapishanelerden da¤lara ülkenin dört bir yan›nda direnenlerin dahil oldu¤u bir kolektivizm vard›r.
... Grup Yorum elemanlar›n›n sözkonusu kiﬂiyle bu
konuyu görüﬂmek ve yapt›¤› yanl›ﬂtan vazgeçirmek için
çeﬂitli giriﬂimlerde bulundu¤unu bilmekteyiz. ‹ﬂin garibi, bu görüﬂmeleri Yorumcular’›n ortal›kta konuﬂmas›ndan de¤il, Metinler’in kendi çevrelerinde yapt›klar› konuﬂmalardan ö¤rendik. Yine kendisinin belirtti¤i "Yorumcular beni tehdit etti" sözünün ne kadar adice bir yalan oldu¤unu da bilmekteyiz. Üç görüﬂmede de yanl›ﬂ›n›n anlat›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›n›, onun hakaretlere varan
tutumlar›na karﬂ› alttan al›narak ikna çabalar›n›n sürdü-
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kültür
‘Ö¤rencileri’ Ruhi Su’yu and›

Ruhi Su, ölümünün 20. y›l›nda
Zincirlikuyu'daki mezar› baﬂ›nda
düzenlenen törenle an›ld›. 20 Eylül
günü düzenlenen anmaya eﬂi S›d›ka
Su, ‹dil Kültür Merkezi çal›ﬂanlar›,
Grup Yorum ile çeﬂitli sanatç› ve
yazarlar›n yan› s›ra DKÖ'ler kat›ld›.

Kürecik’te ‘Koç B›rakma ﬁenli¤i’
Bu y›l ilki yap›lan ‘Koç B›rakma
ﬁenli¤i’, 18 Eylül günü, Malatya’n›n Kürecik ‹lçesi’ndeki Baﬂyurt
Yaylas›'nda gerçekleﬂtirildi. Güz
aylar›n›n gelmesi ile, koçlar›n, ko-

ﬁair Ataol Behramo¤lu'nun
konuﬂmas›n›n ard›ndan, S›d›ka
Su Ruhi Su'yu anlatt›. Anmaya
kat›lan Grup Yorum üyeleri,
yapt›klar› konuﬂmada, sanat yaﬂamlar›nda Ruhi Su'nun etkilerinden sözederek, onu usta olarak görüp, ö¤rencileri olmaktan
gurur duyduklar›n› belirttiler.
Konuﬂman›n ard›ndan Grup Yorum,
"Bize Ölüm Yok" marﬂ›n› Ruhi Su
an›s›na söyledi.

Kültür ve Sanat Vakf›'nda bir anma
program› düzenlendi.

ﬁiirlerin ard›ndan Ruhi Su Dostlar Korosu, Ruhi Su'nun türkülerini
söyledi. Ayn› gün akﬂam da Ruhi Su

1912'de Van'da do¤an Ruhi Su,
sosyalist düﬂünceleri nedeniyle
1945'te devlet operas›ndaki iﬂinden
at›lm›ﬂ ve O, bu duruma “Türkü
söyleyenlerin susmas›, türkülerin
susmas› demek de¤ildir" diye cevap
vermiﬂti. Türküleri susmayan büyük
ozan, 1952 ‘komünist tevkifat›’nda
5 y›l tutsak kald› ve yakaland›¤›
kanser hastal›¤›n›n tedavisi için
yurtd›ﬂ›na gitmesine izin vermeyen
oligarﬂi, 20 Eylül 1985'te ölümüne
neden oldu.

yunlar›n aras›na b›rak›lmas›n›n ﬂenli¤e dönüﬂtürüldü¤ü etkinli¤e, Kürecik köylerinden çok say›da insan
kat›ld›. Malatya Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i’nin de davetli
oldu¤u ﬂenlikte 500 kiﬂi, yaylaya
ç›kt› ve davul-zurna ile halaylar çe-

kildi, kad›nlar a¤›tlar yakt›. At yar›ﬂ›, çad›r kurulmas›, yay›k gibi etkinliklerin oldu¤u ﬂenliklerde, Kürecik
Derne¤i baﬂkan›n›n konuﬂmas›n›n
ard›ndan z›lg›tlar eﬂli¤inde, boyan›p
süslenen koçlar sürünün aras›na b›rak›ld›.

Tiyatroculardan protesto

tutsak çizgiler

Devlet Tiyatrosu sanatç›lar› 19 Eylül’de The
Marmara Otel’de düzenledikleri bas›n toplant›s›
ile, Kültür ve Turizm Bakan› Atilla Koç'un, Devlet
Tiyatrosu sanatç›lar›ndan özür dilemesini istediler.
Devlet Tiyatrolar› Sanatç›lar› Derne¤i (DET‹S)
Genel Sekreteri Ahmet Mümtaz Taylan’›n okudu¤u aç›klamada, Devlet Tiyatrolar› çal›ﬂanlar›n›n
bakan›n söyledi¤i gibi çok büyük miktarda maaﬂlar almad›¤› belirterek; en üst seviyedeki bir sanatç›n›n 1.400 YTL ayl›k ald›¤›, teknik ve idari personelin durumunun ise içler ac›s› oldu¤u ifade edildi.
Taylan ayr›ca AKP Hükümeti taraf›ndan Genel
Müdür Lemi Bilgin'in görevden al›n›p yerine Mine Acar'›n getirilmesine yönelik yapt›klar› eleﬂtirilerin ise gerçek d›ﬂ› yans›lt›ld›¤›n› belirterek,
“eleﬂtirinin oda¤›, Devlet Tiyatrolar›’n›n, yeniden
yap›lanmaya gereksinim duydu¤u bir dönemde bu
misyonu taﬂ›yacak bir yöneticiye emanet edilmemiﬂ olmas›d›r. K›sa vadeli acil çözüm sa¤lanaca¤›
umudunu taﬂ›d›¤›m›z önerimiz, DT’yi gelece¤e taﬂ›yacak, özerkli¤i hedefleyen bir yeniden yap›lanmay› misyon edinecek, konuya ortak tüm kurum
ve kiﬂilerin çal›ﬂmas›n› koordine edecek bir genel
müdürün göreve atanmas›d›r” diye konuﬂtu.
45
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Tokat’›n da¤lar›nda bir y›l önce
yank›lanan kurﬂun sesleri hala kulaklar›m›zda. Hala kulaklar›m›zda
dört gerillan›n dört yanlar›n› saran
katliamc›lara karﬂ› dört a¤›z bir
olup hayk›rd›klar› sloganlar...
Sabah›n kuﬂluk vaktinde, karl›
da¤lar›n tepelerinde içtima yapan
gerillalar›n dimdik görüntüleri gözümüzün önünden gitmiyor ve gitmiyor gözlerimizden onlar› katledenlerin insanl›ktan ç›km›ﬂl›¤›n›
belgeleyen iﬂkence yap›lm›ﬂ bedenlerinin görüntüleri.
Ya¤murlu’da kurﬂunlar ya¤mur

Onlar ki, umudun k›z›l bayra¤›n›
dalgaland›rm›ﬂlard› Karadeniz da¤lar›n›n dört bir yan›nda. Sosyalizm
düﬂünü taﬂ›m›ﬂlard› bu yokluk, yoksunluk diyarlar›na.
“Bu insanlar, isteseler kendi köﬂelerinde rahat rahat oturabilirlerdi. Hiçbir ﬂey onlar› eyleme zorlam›yordu...” Tersine, onlara faﬂizmin
gölgesi alt›nda yiyip içip uyumay›,
iﬂlerini sürdürüp, kar›lar›na gülümsemeyi, çocuklar›n› büyütmeyi
ö¤ütlüyorlard›. “Gerçekten, özgür
ruhlardan baﬂka hiçbir ﬂey onlar›
savaﬂa zorlam›yordu.” Ki onlar,

yoketmeye andiçenlerdi onlar. Köylerde, gecekondularda tan›m›ﬂlard›
yoksullu¤u. Daha devrimci olmadan küçüklüklerinin ilk devrimci
eylemleri kendileri gibi yoksullara
ﬂu veya bu biçimde yard›m etmekti.
Sonra ayd›nland›lar, bilinçlendiler. Bakt›lar, gördüler ki, öyle olmaz
bu iﬂ. Yoksullu¤un ac›lar› böyle dinmez. Yoksullu¤un nedenlerini keﬂfettiler, yoksullaﬂt›ranlar›, halk› ac›lara garkedenleri tan›d›lar. Öfkeyi
hissettiler, kini bildiler. Ve devrimci
oldular, ve ellerini so¤uk namlular›n s›cakl›¤›yla buluﬂturdular. Öyle

Umudun Ad›n› Da¤lara Yazanlar Ölümsüzdür

gibi ya¤›yordu üstlerine. Mevsim
sonbahard› ve f›rt›nalar kopuyordu
yüreklerinde. ‹ﬂte yüzlerce yoldaﬂlar›n›n karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› o an›n
içindeydiler ﬂimdi. “O an”da nice
kahramanl›klar yarat›lm›ﬂ, nice destanlar yaz›lm›ﬂt› umudun tarihinde.
Destana yeni bir sayfa ekleme
s›ras› onlardayd›.
Onlar ki, on y›l› aﬂk›nd›r bu da¤lardayd›lar. Doruklar›ndan yamaçlar›na, belki ayak basmad›k yer b›rakmam›ﬂlard›. Canik Da¤lar›, Asmal›da¤, Dumanl›da¤, Toraç Da¤›, Köro¤lu Da¤›, Deveci Da¤›... Ve Karadeniz’in yoksul köylüleri... iyi tan›rd› onlar›. Topal Osman’›n kontrgerillac› torunlar› da tan›rd› onlar›.
Afiﬂlerini bast›rm›ﬂlar, radyolar›nda
tehditler ya¤d›rm›ﬂlard› onlara.

devrimin zorunlulu¤unun bilincindeki özgür beyinleri ve yürekleriyle
savaﬂ› seçtiler.
Sebahattin Yavuz, komutanlar›yd›: Recai Dinçel Karadeniz K›r Silahl› Propaganda Birli¤i Komutan›.
Devrimci oldu¤undan itibaren
düﬂüydü da¤lar. Gerillan›n lojistik
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan bir göreve
verildi¤inde onlara iyice yaklaﬂm›ﬂ
ve yak›nlaﬂm›ﬂt›. 1994’te da¤lardaki ﬂahanlardan biriydi art›k o da.
Gerillaya lojistik destekle baﬂlay›p
y›llarca savaﬂç› olarak da¤larda dolaﬂ›p komutanl›¤a yükselen “çekirdekten yetiﬂme” bir komutand›.
“Yoksullar›n savaﬂç›lar›” demiﬂti yoldaﬂlar› onlara ﬂehit düﬂtüklerinde. Etiyle, kemi¤iyle yoksullu¤u yaﬂayan, hisseden ve yoksullu¤u
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diyordu ya bir yazar; “Kimsenin bizi zorlamad›¤› bir savaﬂ... Tek sözcükle, karﬂ›l›ks›z bir savaﬂ. Ama bir
kin iﬂi, bir sevgi iﬂi bu savaﬂ. Bir
yaﬂam iﬂi.” (Gölgeler Ordusu, Joseph Kessel, sf. 105)
Evet, halk kurtuluﬂ savaﬂç›s› olmak kin iﬂiydi; ülkemizi iﬂgal eden
emperyalistlere, sömürücü, asalak
iﬂbirlikçilere, iﬂkencecilere ve katliamc›lara karﬂ› duyduklar› kin,
“kimsenin onlar› zorlamad›¤›” savaﬂ› vermeleri için yeterliydi. Evet,
bir “sevgi iﬂi” idi bu savaﬂ. Sonsuz
ve s›n›rs›z seviyorlard› halklar›n›.
Ve bu sevgi, bir de¤il, on savaﬂ› sürdürecek kadar çoktu.
“Gerilla, halka olan sevgisini en
üst boyutta ifade edendir. Halk ve
halk›n içinde bulundu¤u durum, gerillan›n varl›k sebebidir. Halk›n içe-

risinden ç›km›ﬂt›r ve halk›na aittir.
Fakat ondan belli yanlar›yla da
farkl›d›r. Zira öncelikle bulundu¤u
çevresinden daha duyarl›, bilinçli,
ayd›n ve isyanc›d›r. O bu özelli¤ini
geliﬂtirerek, halk›na öncülük misyonuyla yeni bir yaﬂama at›lm›ﬂt›r.”
(Halk S›n›f›-II, syf. 289)
Öyleydi gerçekten.
‹ﬂte Derya bu söylenenlerin somut bir kan›t›yd›.
Derya Devrim A¤›rman, daha
onbeﬂinde yokken, on milyonluk
büyük bir ﬂehrin göbe¤indeyken

da¤lara dikmiﬂti gözünü. ‹llegalitenin zorlu yollar›n› aﬂarak “Zehra,
Zeynep, Songül ablalar gibi gerilla
olmak istiyorum” diye haberler
gönderiyordu umudunun partisine.
Akranlar›n›n “rol modeli” olarak
mankenlere, yabanc› pop ﬂark›c›lar›na özendirildi¤i bir toplumda, o
elinde bombayla ölümü kucaklayan
Zehralar’› örnek alm›ﬂt›. Teslim etmemiﬂti gencecik beynini yaﬂl› ve
çürümüﬂ burjuvaziye. Ne yapaca¤›na karar vermiﬂ bir genç k›zd›. Bir
halk kurtuluﬂ savaﬂç›s› olmak istiyordu. Gencecik yaﬂ›nda, kimse
onu zorlam›yordu böyle bir ﬂeye.
Onun akranlar›n›n ço¤unun akl›n›n kenar›ndan bile geçmezdi böyle
ﬂeyler. Ama o gencecik omuzlar›na
dünya halklar›n›n yaﬂad›¤› tüm so-

runlar› yüklenmiﬂ, tüm ac›lar› kendi
yüre¤ine s›¤d›rm›ﬂt›.
ﬁehit düﬂtü¤ünde 31 yaﬂ›nda
olan ve 21 yaﬂ›ndan beri da¤larda
silah çatan Songül Koçyi¤it de böyle aç›kl›yordu devrimcili¤ini: “Mücadele konusundaki ›srar›m yaﬂad›¤›m yoksulluktan dolay› düzene
duydu¤um kin ve öfkemdendir.”
Küçük yaﬂta evlendirilmek istenmiﬂti köyünde. Ama o daha o zamandan kalbine devrimi koymuﬂtu
bile. Songül, gerilla olmadan önce,
evlerde temizlikçi, tarlada ›rgatt› ve
ﬂehit düﬂtü¤ünde birli¤in komutan

yard›mc›s›yd›.
‹lkokulu Tokat'›n Durudere Köyü’nde bitirmiﬂti Mustafa da. Sonra
‹stanbul’da simitçilik, konfeksiyon
iﬂçili¤i yapm›ﬂt›. Peki neden devrimci, neden gerilla olmuﬂtu Mustafa ‹ﬂeri? Onun da cevab› çok k›sayd›: “Devrimci hareket halk›n
kurtuluﬂu oldu¤u için!” Konfeksiyon atölyelerinin fedakar devrimcisi Salih Ç›nar’›n nedeni de ayn›yd›.
O bir gerilla de¤ildi, ama gerillan›n
zorunlulu¤una inanm›ﬂ, gerilla için
hayat›n› tehlikeye atm›ﬂt›.
Bunca yoksullu¤un ortas›nda,
böyle bir zulmün göbe¤inde, ve
böylesine kuﬂat›lm›ﬂken emperyalizm ahtopotu taraf›ndan Mahir’in
hakl› olmad›¤›n› kim söyleyebilir?
Kim gösterebilir Mahir’in gösterdi47
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¤inden gayr› bir devrim yolu?
Ve iﬂte hal böyleyken, Canik
Da¤lar›, Asmal›da¤, Dumanl›da¤,
Toraç Da¤›, Köro¤lu Da¤›, Deveci
Da¤›... Ve Karadeniz’in yoksul köylüleri... ve bilcümle da¤lar ve yoksullar, bizsiz olur mu, bizsiz kal›r
m›?
Kalmaz, kalmayacak elbet. Ve
elbet Karadeniz’in karaçam, sar›çam, kay›n, meﬂe ormanlar›nda
umudun türküsü söylenecek.
Gün gelecek Canik Da¤lar›’ndan
ortas›ndan Yeﬂil›rmak’›n akt›¤› Artova Düzlü¤ü’ne... Behzat Deresi’ne inece¤iz...

tarihin çemberinden geçip
de gelmiﬂiz / yengiden
yenilgiden ö¤renmiﬂiz...
‹ﬂte,
K›z›ldere’de Mahir’dik
o vakitler
Çiftehavuzlar’da Sabo olduk
Bir apartman›n 11. kat›nda
ve dahi Dersim’de, Ege’de,
da¤lar›n doruklar›nda
yay›lan umuttuk...
Umut olmak zordu gerçi
can verirken
bayrak dalgalanmal›
can verirken
inanç hayk›r›lmal›
sarsmal›yd›
inançs›z yürekleri...
Tarih tan›¤›m›zd›r; kim söyleyebilir bunlar› yapmad›¤›m›z›. Ya¤murlu ﬂehitleri dalgaland›rmad› m›
bayra¤›, can verirken inançlar›n›
hayk›rmad›lar m›, ömür boyu devrimcilikleriyle ve s›n›rs›z halk sevgileriyle sarsmad›lar m› inançs›z
yürekleri... Onlar›n dalgaland›rd›¤›
bayra¤›n alt› ve onlar›n yeri boﬂ kalmaz. Tarih tan›¤›m›zd›r, gidenlerin
yerini hiç boﬂ komad›k.
Canik Da¤lar›, Asmal›da¤, Dumanl›da¤, Toraç Da¤›, Köro¤lu Da¤›, Deveci Da¤›... Ve Karadeniz’in
yoksul köylüleri... bilin ki, Sebahattin Komutan’›n ö¤rencileri, yoldaﬂlar› ve askerleri hep oradad›r...

dünya

Almanya seçimleri
Hafta sonu Almanya’da yap›lan
seçimler, “hükümet krizini” ortaya
ç›kar›rken, sol söylem ve programla
seçime kat›lan Sol Parti, seçimlerde
en büyük baﬂar›y› elde ederek, geçen seçimde SPD’in ald›¤› oylar›
ikiye katlad› ve yüzde 8,7 oy oran›
ile parlamentoya 54 milletvekili
gönderdi. Sosyal demokrat SPD ve
ç›k›ﬂ noktas›ndan sa¤a kayan Yeﬂiller hükümeti, sermayenin ç›karlar›
için izledikleri politikalar›n bedelini
ödeyerek, oy kayb›na u¤rad›lar. Seçimlerden birinci parti olarak ç›kan
sa¤c› CDU/CSU ise geleneksel
müttefikleri FDP’yi de yanlar›na alsalar dahi, hükümet kuracak ço¤unlu¤u elde edemediler.
Alman tekelleri CDU/CSU ile
SPD’nin ‘büyük koalisyon” kurarak
sermayenin program›n› sürdürmesini isterken, ﬂu ana kadar hükümet
kurulmuﬂ de¤il.

Emek Düﬂman› Politikalar
SPD-Yeﬂiller hükümeti, iktidar›
süresince, emekçi düﬂman› politikalar› pervas›zca uygulayarak, geleneksel sosyal demokrat çizginin de
sa¤›na savrulduklar›n› aç›kça gösterdiler. Özellikle emek düﬂman›
Hartz IV paketi ile sald›r›n›n yo¤unlaﬂmas›, beraberinde SPD’de

Tekeller Büyük ‹ﬂçi
K›y›m›na Haz›rlan›yor
Küreselleﬂme sadece yoksul ülke halklar›n› vurmuyor, ayn› zamanda geliﬂmiﬂ kapitalist ülkelerin
emekçilerinin de, kazan›lm›ﬂ haklar›n› ellerinden al›yor. Küreselleﬂmenin sonuçlar›ndan biri de, Avrupa ve Amerika’da yaﬂanan ve artaca¤› aç›kca görülen iﬂçi k›y›m›. Almanya’da büyük tekellerde yaﬂanan iﬂçi ç›karmalar›n ve uzlaﬂmac›
sendikac›lar›n buna onay vermesinin ard›ndan, tekeller büyük iﬂçi k›-

kopmalar› da getirdi. Sol sendikalar
SPD ile iliﬂkilerini keserek WASG
isimli partiyi kurdular. Emekçilerin
haklar›n› savunan WASG, k›sa süre
sonra Demokratik Sosyalizm Partisi
ile seçim ittifak› yaparak Sol Parti’yi oluﬂturdu.
Bütün sermaye partileri do¤al
olarak birbiriyle, nüans farkl›l›klar
ile ayn› hükümet içinde yeralabilirlerdi. Ama, istisnas›z sol-sa¤ bütün
partilerin ilk aç›klamas›, “asla Sol
Parti ile ittifak yapmay›z” oldu. Ki,
Sol Parti de, sermaye partileri ile bir
koalisyon içinde yeralmayaca¤›n›
aç›klam›ﬂt›. Sol Parti program› ve
sistem içindeki yerinin tart›ﬂma ve
eleﬂtirisini ayr› tutarak, sonuçlara
bak›ld›¤›nda, emekçilerin sermayeye tepkisi ve sol politikalara duyulan ihtiyaç gözükmüﬂtür. Sendikal
cephede baﬂlayan ayr›ﬂma, Sol Parti’nin seçim baﬂar›s›nda kendini ifade etti. Alman emekçiler, Hartz IV
baﬂta olmak üzere, iﬂsizlik ve yoksullaﬂma getiren, kazan›lm›ﬂ sosyal
haklar›nda gerilemelere yol açan
kapitalist politikalara tepkisini k›smi olarak ifade etmiﬂtir.

Türkiye’nin AB’ye
tam üyeli¤ine karﬂ›
ç›kmas› nedeniyle, neredeyse Türkiye seçimleri kadar gündem oluﬂturdu ülkemizde. Diplomatik siyasal iliﬂkilere abes bir ﬂekilde Tayyip Erdo¤an, Almanya’daki Türkiyeli emekçilerin kime oy vermesi gerekti¤ini
söyledi. ‹lginçtir, sa¤c›s›, solcusu
ile bütün düzen partileri ve kesimler, Almanya’da “sola oy verin” dediler.
Seçim sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesinde ise, Erdo¤an, “Türkiye
karﬂ›t› politika izleyenlerin sonu budur” diyerek, Merkel’in baﬂar›s›zl›¤›ndan bütün Avrupa partilerinin
“ders almas›n›” istedi. Almanya’n›n
kendi içindeki çeliﬂkilerin, taleplerin hiçbir önemi yoktu. Ne de olsa
oligarﬂinin yöneticileri, cürümleri
kadar yer yaksalar da, hep “Büyük
Türkiye” masallar›yla yat›p kalkt›klar› için, Türkiye’yi dünyan›n merkezi görmeye al›ﬂk›nd›rlar.

Türkiyeli Emekçiler Olarak
Örgütlenip Mücadele Edelim

Almanya seçimleri, büyük farkla
baﬂbakan
olmas›
beklenen
CDU/CSU aday› Angela Merkel’in

Seçim sonuçlar›na iliﬂkin bir
aç›klama yay›nlayan Anadolu Federasyonu, mevcut partilerin ve kurulacak hükümetlerin Türkiyeli emekçilerin haklar›n› savunamayaca¤›n›,
böyle bir anlay›ﬂa sahip olmad›klar›n› ifade ederek “Biz kendi örgütlülüklerimizle kendi sesimizi duyurup
kendi hakk›m›z› aramal›y›z” dedi.

y›m›na haz›rlan›yor.
Dünya çap›nda toplam 151 bin
dolay›nda çal›ﬂan› bulunan, Amerikan bilgisayar tekeli Hewlett-Packard (HP) Fransa, ‹ngiltere ve Almanya'daki fabrikalarda çal›ﬂan 6
bin iﬂçiyi iﬂten ç›karaca¤›n› aç›klarken; Alman otomotiv tekeli Volkswagen say›s› henüz net olmamakla
birlikte binlerce iﬂçiyi ç›karmaya
haz›rlan›yor.
Almanya’da seçimlerin ard›ndan Siemens’te 10 bin iﬂçinin iﬂten
ç›kar›lmas› beklenirken, daha önce
binlerce iﬂçiyi atan, bir baﬂka otomotiv tekeli Volvo, ‹sveç ve Belçi-

ka’daki fabrikalar›nda 1500 iﬂçinin
daha iﬂine son verilece¤ini aç›klad›.
Tüm tekellerin gerekçesi ayn›;
tasarruf! Oysa hepsinin karlar›n›
katlad›klar› rakamlarla ortada. As›l
olarak, fabrikalar› eme¤in ucuz oldu¤u ülkelere kayd›rarak sömürüyü
katmerleﬂtirme ve daha fazla kar
hesab› yapmaktad›rlar. Örne¤in
Volkswagen, üretimi Portekiz’e
kayd›rarak araba baﬂ›na yaklaﬂ›k
1000 Euro daha kar› planl›yor.
Avrupa’da bunlar yaﬂan›rken,
iﬂçi haklar›n› AB’ye dayanarak savunan bizim sendikac›lar, hangi
AB kriterlerinden sözediyorlar?

Dünyan›n Merkezi Türkiye mi?
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yurtd›ﬂ›
FARC ‘Ateﬂkes’
‹ste¤ini Reddetti
Kolombiya Devrimci Silahl›
Güçleri (FARC), Amerikanc› Kolombiya hükümetinin, geçen hafta yapt›¤›, “ülkenin güneybat›s›nda geçici olarak askeri operasyonlardan ar›nd›r›lm›ﬂ bir bölge
oluﬂturularak, burada görüﬂmelerde bulunma” önerisini reddetti.
16 Eylül günü, Anncol Ajans›'nda
yay›mlanan FARC bildirisinde,
“hükümetin görüﬂme önerisini
kabul edilemez ve çeliﬂkili” buldu¤u için reddedildi¤i ifade edildi. Bildiride, FARC'›n, hükümetin
önerisini "seçim yat›r›m›" olarak
gördü¤ü ve siyasi propaganda niteli¤i taﬂ›d›¤› söylendi.

Chavez: BM ABD’yi
Terketmelidir
Amerika’n›n New York ﬂehrinde, Birleﬂmiﬂ Milletler'in 60.
kuruluﬂ y›ldönümünde konuﬂan
Venezuella Devlet Baﬂkan› Hugo
Chavez, BM’ye seslenerek, merkezini ABD’den taﬂ›mas›n› istedi.
ABD’yi terörist devlet olarak niteleyen Chavez, "asla kitle imha
silahlar› yoktu ama Irak bombaland›, iﬂgal edildi ve iﬂgal sürüyor. BM'nin kendisine sayg› göstermeyen bu ülkeyi terketmesini
öneriyoruz" diye konuﬂtu.

Nazilere geçit yok!
Avrupa ülkelerinden toplanarak,
Yunanistan’›n Mora Yar›madas›’nda ‘Türkiye Avrupa’dan d›ﬂar›’ slogan›yla bir panel düzenlemeyi planlayan Avrupal› Neonaziler, Atina’da sol gruplarca engellendi. 150 faﬂist polis taraf›ndan
korunurken, solcular polis barikat›n› yararak faﬂistleri da¤›tt›lar.
Polis çok say›da solcu göstericiyi
gözalt›na al›rken, faﬂistler amaçlar›na ulaﬂamayarak da¤›ld›lar.

Devrimci Memur Hareketi Yunanistan’da
Yunanistan Militan ‹ﬂçi Cephesi
(PAME), 14 Eylül günü, Midillini
Adas›’nda, Türkiye’den sendikac›lar›n da kat›l›m›yla, “Türkiye ve Yunanistan’da sendikal mücadele ve
sendikalar›n bar›ﬂ mücadelesindeki
yeri” konulu bir etkinlik düzenledi.
Temizlik iﬂçileriye yap›lan toplant›da, Komünist Partili Belediye
Baﬂkan› Yorgos Sikas ve Belediye
‹ﬂçileri Sendikas› Temsilcisi, Türkiye’de ve Yunanistan’da, emekçilere
dayat›lan reçetenin hep ayn› oldu¤unu vurgulad›lar. “Taﬂeron ﬂirketler ve IMF dayatmalar›yla yap›lan
özelleﬂtirmelerle çal›ﬂan tüm kesimlerin daha fazla yoksullu¤a mahkum
edildi¤i, haklar›n›n gaspedildi¤i”
ifade edilirken Türkiye’den gelen
sendikac›lara hediyeler verildi.
Etkinlikte sözalan Devrimci Memur Hareketi’nden, E¤itim-Sen Antalya ﬁube Yönetim Kurulu üyesi
Akman ﬁimﬂek, tüm dünyada
emekçilerin, hak ve özgürlüklerini
y›llarca süren kan-can bedeli mücadeleleriyle kazand›¤›n› ve sendikal
mücadelenin ekonomizmle s›n›rlanmamas› gerekti¤ini vurgulad›.
DMH Temsilcileri, anti-emperyalizmin temel k›stas oldu¤unu vurgulayarak, “Devrimci s›n›f sendikac›lar›, emperyalizme ve faﬂizme karﬂ›
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm
mücadelesi veren, direnen tüm halklarla dayan›ﬂma içinde olmak zorundad›r” dediler.
Toplant›n›n ard›ndan, ‹ﬂçi-Memur Merkezi’nde bir bas›n aç›klamas› düzenlendi. PAME’li sendikac›lar ile DMH’liler konuﬂmalar yapt›lar. Akﬂam ise Komünist Partisi

Milletvekili Stavros Skopelitis ve
belediye baﬂkanlar›n›n da kat›ld›¤›
etkinlikte, her iki halk›n temsilcilerinin emekçiler oldu¤u vurguland›
ve yarat›lan düﬂmanl›¤a dikkat çekilerek, “bizim s›n›fsal olarak bir tek
düﬂman›m›z var, o da bizi sömüren
ezen burjuvazidir, dini iman› para
olan emperyalizmdir...” denildi.
DMH ad›na konuﬂan Mehmet
To¤an ise s›n›f sendikac›l›¤› ve icazetçi politikalar›n yaratt›¤› kan kayb› ile sendikalar›n savaﬂlar› nas›l
önleyece¤ine de¤indi. Bu dayan›ﬂman›n daha da geliﬂtirilmesi gerekti¤ini belirten To¤an, “Türkiye ve
Yunanistan halklar› aras›ndaki devrimci ve enternasyonal birliktelik ve
örgütlenecek ortak eylemler emperyalizme ve onun iﬂbirlikçilerini vurulacak bir darbedir” diye konuﬂtu.
To¤an’›n konuﬂmas›, “Kahrolsun
Emperyalizm! Yaﬂas›n Enternasyonal Dayan›ﬂma!” sloganlar›yla karﬂ›land›. 300 kiﬂinin kat›ld›¤› etkinlik
halk oyunlar› ve türkülerle bitirildi.
DMH üyesi sendikac›lar, bu etkinlerin ard›ndan, Atina’ya geçerek,
Yunanistan Komünist Gençli¤i
(KNE) örgütünün 31. y›l›nda düzenledi¤i geleneksel festivale kat›ld›lar.
16 Eylül tarihinde ise Orta Ö¤retim
Emekçileri Sendikalar› Federasyonu (OLME)’yi ziyaret ettiler.

Göçmen Yasalar› Protesto Edildi
2005’te yürürlü¤e giren Göçmenler Yasas› çerçevesinde, Alman devletinin ilticac›lara yönelik uygulamalar› ile sadece NRW eyaletinde 60.000
kiﬂi hakk›nda verilen s›n›rd›ﬂ› karar›n› protesto etmek için, Düsseldorf ﬂehrinde bir yürüyüﬂ düzenlendi. 17 Eylül’de düzenlenen yürüyüﬂe; Anadolu
Federasyonu, AT‹K, AG‹F, ADHF, anti-faﬂist ve çeﬂitli demokratik kitle
örgütleri kat›ld›. Merkezi tren istasyonunda s›n›rd›ﬂ› kararlar›n› protesto
eden konuﬂmalar›n ard›ndan, kitle sloganlarla ﬂehir merkezine yürüdü.
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Bir Üst Geçit Kaç ‹nsan Eder?
Adana ﬁakirpaﬂa Temel Haklar 19 Eylül’den itibaren bir ay sürecek, “Bir Üst Geçit Kaç ‹nsan Eder?”
isimli kampanyaya baﬂlad›.
ﬁakirpaﬂa Mahallesi 80. Sokak ile D-400 Karayolu’nun kesiﬂti¤i noktada yaya geçidi olmamas›ndan dolay›
iki y›lda 22 insan›m›z hayat›n› kaybetmiﬂti. Bu konuda
geçen y›l da çeﬂitli eylemler ve görüﬂmelerde bulunan
ﬁakirpaﬂa Temel Haklar, belediyenin üst geçidi yapmamas› üzerine yeniden eylemlere baﬂlad›.
‹lk eylemini 19 Eylül günü büyükﬂehir belediyesi
önünde yapan dernek ad›na konuﬂan, Dernek Baﬂkan›
Mehmet B›ld›rc›n, “Yetkililer gerek sözlü gerekse yaz›l›
olarak yapacaklar›n› söylediler. Ama gördük ki bu konuda söylenenler yalan. Ödenek yok diye üst geçit talebimiz yerine getirilmedi. Biz ﬁakirpaﬂa ve Adana halk›
olarak bu ödeneklerin nerelere ödendi¤ini biliyoruz. Temel haklar›m›z olan e¤itim, sa¤l›k bar›nma gibi taleplerimizin yan› s›ra, mahallemizin üst geçit talebini bir kez
daha hayk›r›yoruz” dedi. Eylem, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” slogan›yla sona erdi.

‘Faﬂist Polis Gülsuyu’ndan Defol’
Gülsuyu’nda provokasyon yaratmaya, halk› ve
devrimcileri sindirmeye çal›ﬂan polisin bask›lar› ve
mahalleye y›¤›nak yapmas› HÖC taraf›ndan 16 Eylül
günü düzenlenen bir eylemle protesto edildi.
Gülsuyu Tepe’den Heykel’e yürüyen HÖC üyeleri,
“Keyfi Uygulamalara Son- Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”
pankart› açt›. Yürüyüﬂ s›ras›nda “Faﬂist Polis Gülsuyu’ndan Defol” slogan› at›l›rken, yap›lan aç›klamada,
HÖC’ün bugüne kadar mahalledeki her türlü soruna
karﬂ› çal›ﬂmalar yapt›¤› vurgulanarak, polisin bu demokratik faaliyetleri engellemeye çal›ﬂt›¤› dile getirildi. Aç›klamada, bu faaliyetleri engellemek isteyen polisin, mahalleyi ablukaya ald›¤›, provokasyon yaratmaya çal›ﬂt›¤› ifade edilerek, “Buna izin vermeyece¤iz. Hak ve özgürlüklerimize karﬂ› geliﬂen her türlü
sald›r›ya karﬂ› demokratik tepkilerimizi dile getirmeye
devam edece¤iz” denildi.

✔ ‘Dokunulmazl›k’ geniﬂletiliyor
AKP iktidar› seçim meydanlar›nda verdi¤i sözün birinin daha yalan oldu¤unu itiraf etti. Dokunulmazl›klar›n daralt›laca¤›n› söyleyen iktidar, bugüne kadar
bu konuda ad›m atmazken, nihayet beklenen ad›m›
atmaya karar verdi. Ama tam tersine bir ad›m. Dokunulmazl›k daralt›lm›yor, geniﬂletiliyor! ‹ktidar koltu¤una oturdu¤undan bu yana vaatlerini çi¤neyen
AKP, bu kadar çal›p ç›rpt›ktan, bu kadar iﬂbirlikçilik
yapt›ktan sonra, dokunulmazl›¤› hiç kald›rmaz.

✔ ‘Dachau’da ölen Türk yok!”
Nazi Toplama kamp› Dachau’da, Avrupa Türkleri Birli¤i (ETU) taraf›ndan yap›lan an›t mezar›n aç›l›ﬂ›na
Türkiye konsolosluk görevlileri kat›lmad›. Gerekçe
ﬂu: “Dachau’da ölen Türk yok”! Birincisi, bu gerçek
de¤il. Kay›tlara geçmiﬂ, musevi inanc›ndan Türk ve
müslüman Türk insanlar öldü orada. ‹kincisi ise, diyelim ki “yok”; Nazi soyk›r›m›na karﬂ› de¤il misiniz? Elbette tüm bunlar› oligarﬂi de bilir ama sorun baﬂka.
Almanya bir süre önce Ermeni Soyk›r›m›n› k›nayan
bir parlamento karar› ald›. Türkiye de, bu anmaya
kat›lman›n Alman Parlamentosu’nun karar›na “misilleme” olarak alg›lanaca¤›n› düﬂünüyor ve bunun da
AB sürecine etkide bulunaca¤›n› hesapl›yor! AB süreci nelere kadir görüyorsunuz; soyk›r›m› da yok sayd›r›yor, kendi vatandaﬂlar›n› da inkar ettiriyor.

✔ Bir “piﬂman”›n piﬂmanl›¤›
PKK itirafç›s› ﬁemdin Sak›k, oligarﬂiye bunca hizmetine karﬂ›n “Topluma Kazand›rma Yasas›”ndan yararland›r›lmamas›na “sitem” ederek “piﬂman oldu¤uma
piﬂman ettiler” demiﬂ. Osmanl› devlet gelene¤ini
devralan oligarﬂiyi tan›maya baﬂlam›ﬂ Sak›k. Oligarﬂi, bu tür pespaye kiﬂilikleri tepe tepe kullan›r,
sonra bir kenara atar ama bir zamanlar kendisine
karﬂ› isyan etmiﬂse, asla unutmaz, affetmez! Ne piﬂmanl›k yasas›ndan yararlanabilmek için, “Amanos’ta silah deposu göstereyim” demesi, ne de Öcalan’a küfreden kitap yazmas› da bunu de¤iﬂtirmez.

✔ ‘Eylemsizlik’te AB uzatmas›

Paral› E¤itimi Meﬂrulaﬂt›ran “Çözüm”
Samsun’da bulunan Karadeniz Temel Haklar Gençlik Komisyonu, paral› e¤itime karﬂ› çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor. 21 Eylül’de düzenlenen bas›n toplant›s›nda, kay›t
paras› almay› engellemek için ç›kar›ld›¤› öne sürülen
on-line sistemiyle, internet üzerinden kay›t yönteminin,
Türkiye koﬂullar›nda gerçekçi olmad›¤› dile getirildi.
Bu yöntemle birlikte kay›t paras›n›n tam bir zorunluluk
haline getirilece¤ini kaydeden Komisyon, Biz “paras›z,
eﬂit halk için bilim halk için e¤itim istiyoruz” dedi.

Kongra-Gel, 20 Eylül’de dolan “eylemsizlik” karar›n›,
3 Ekim’e kadar uzatt›¤›n› aç›klad›. 3 Ekim tarihinin
seçilmesi, Türkiye’nin AB müzakerelerine baﬂlayaca¤› gün olmas›ndan kaynaklan›yor. DEHAP’l›lara
“PKK ile ba¤lar›n›z› kopar›n” bask›s› yapan Avrupa
Birli¤i’ne ve “PKK eylemleri AB süreci önünde engel” diyen AB’cilere yönelik bu karar da, bu kesimlerin PKK hakk›ndaki düﬂüncelerini de¤iﬂtirmeyecektir. Onlar, amaçlar›n›n “PKK’nin tasfiyesi” oldu¤unu
gayet aç›k dile getiriyorlar.
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