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Yürüyüﬂ
halk›n sesidir,
susmayacak!
Provokasyonlarla, sivil-faﬂist bask›larla, iﬂkencelerle sesi susturulmaya çal›ﬂ›lan dergimiz,
okurlar›m›z taraf›ndan sahiplenilmeye devam
ediliyor. Hat›rlanaca¤› gibi, 18 Eylül’de Ümraniye'de dergimizin da¤›t›m›n› yapan okurlar›m›za
polis destekli sivil faﬂistler sald›rm›ﬂt›. Okurlar›m›z faﬂist sald›r›larla y›lmayacaklar›n› dergimizin 19. say›s›n›, sald›r›n›n oldu¤u yerde kitlesel
bir ﬂekilde da¤›tarak ve halka resmi-sivil faﬂist sald›rganlar› teﬂhir ederek bir
kez daha gösterdiler.
Ö¤leden sonra gerçekleﬂtirilen dergi tan›t›m›na 80’i aﬂk›n okurumuz kat›ld›. Okurlar›m›z Ümraniye sokaklar›nda "Provokasyonlar, faﬂist sald›r›lar yürüyüﬂümüzü engelleyemez”, “Yürüyüﬂ halk›n
sesidir, bu ses hiç susmayacak”, “Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Yürüyüﬂ’ümüzü
hiçbir güç durduramayacak", “AKP iﬂgal ortakl›¤›na devam ediyor” sözleriyle halka
dergimizi tan›tt›lar.
Sivil polisler, Yunus motorize polisleri,
jandarma ve sivil faﬂistlerin birarada, sat›ﬂ boyunca okurlar›m›z›n etraf›nda dolanarak bask› oluﬂturmaya çal›ﬂmas› dikkat çekiciydi. Geçen hafta sald›ran sivil faﬂistlerden baz›lar›, sözlü sataﬂmalara niyetlendiyseler de, okurlar›m›zdan gerekli cevab›
ald›lar. Polisten de bir “iﬂaret” gelmeyince, defolup gittiler. Polis, jandarma
kuﬂatmas› alt›nda bile, çok say›da dergi sat›ld›. Resmi, sivil faﬂist terör karﬂ›s›nda, Ümraniye’deki okurlar›m›z›n yapt›¤› gibi, ba¤›ms›zl›k, demokrasi
ve sosyalizmin sesini yükseltelim!

Boran
Yay›nevi’nden
yeni
bir kitap
Kitapç›larda
Yay›nevimizde!

Kamu Emekçileri
Kurultay›
Tarih: 15-16 Ekim 2005

Yer: Mecidiyeköy Kültür
Merkezi / ‹stanbul
Saat: 10.00-17.00
Düzenleyen: ‹stanbul
Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i
Memur Komisyonu



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

6 Ekim
12 Ekim

Ça¤r›lar
‹lanlar

● 1 Nisan Davas›

Tarih: 7 Ekim 2005
Yer: Beﬂiktaﬂ 12. ACM
Saat: 09.30

Halil ‹brahim
EK‹C‹B‹L (Vehbi)

Yalç›n ÇAKMAK
(Yücel)

Mehmet Ali AYDIN
(U¤ur)

P›nar GÜNGÖR
(Hatice)

Ayd›n BULMAK
(Cavit)

3 Ekim'de ‹stanbul polisi taraf›ndan gözalt›na al›nd›. ‹ﬂkence yap›ld›ktan sonra baﬂ›na kurﬂun s›k›larak katledildi ve cesedi 6 Ekim
1996’da Esenler'deki bir inﬂaata
b›rak›ld›. Bir Cephe savaﬂç›s›yd›.

● Halk ﬁöleni
Tarih: 9 Ekim 2005
Yer: Köln / Intersaal
Saat: 14.00
Düzenleyen:
Anadolu Federasyonu

Adnan BERBER
(Ak›n)

Adalet YER
(Hamiyet)

Tuncay KARAMAN
(Arif)

ﬁenli¤i

Ali R›za AKASLAN
(R›za)
7 Ekim 1999’da Tokat Almus ‹lçesi Çamdal› Köyü yak›nlar›nda oligarﬂinin
askeri güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit
düﬂtü. Karadeniz Recai Dinçel K›r Gerilla Birli¤i’nde savaﬂç›yd›.

Ali ÇEL‹K
(‹brahim)

Çeﬂitli görevlerden dönen ‹brahim Erdo¤an K›r Silahl› Propaganda Birlikleri’ne ba¤l› dört müfreze
Dersim’in Dürüt ad› verilen bölgesinde buluﬂmuﬂtu. 33’ü erkek, l3’ü kad›n 46 gerilla vard›. 9 Ekim
1994’te Ovac›k Emirgan Köyü mevkiinde kuﬂat›ld›lar. Ç›kan çat›ﬂmada 13 gerilla ﬂehit düﬂtü. 13 ﬂehidin kahramanl›klar› di¤erlerinin kuﬂatmay› yarmas›n› sa¤lad›.

● Gençlik Federasyonu
Tarih: 8 Ekim 2005
Yer: Okmeydan› Sibel
Yalç›n Direniﬂ Park›
Saat: 18.00

Zeynel KIZILKAYA Necla ÇAVUM‹RZA
(Vedat)
(Eda)

‹smet GÜVENÇ

Hatice YILDIZ
(Behiye)

Hayri KOÇ

Müfreze Komutan› Halil ‹brahim Ekicibil, Elaz›¤ T›p Fakültesi ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›.
Komutan yard›mc›s› Yalç›n Çakmak, lise y›llar›nda devrimci oldu, ‘92’de gerillaya kat›ld›. Murat Er,
Ankara Liseli DEV-GENÇ’te ve sa¤l›k emekçilerinin mücadelesinde yerald›. Adnan Berber, DEV-GENÇ
Murat ER
kadrolar›ndand›. Adalet Yer, Pertek'in Orcan Köyü’nden, Ali Çelik, Ovac›k Yaylagünü Köyü’nden,
Tuncay Karaman, Amasya Gümüﬂhac›köy’den, Zeynel K›z›lkaya, Malatya’dan, Ayd›n Bulmak,
(Mustafa)
Elaz›¤ ve Malatya’da gençlik mücadelesinden, Hatice Y›ld›z Çemiﬂgezek Axtük Köyü'nden, Mehmet
Ali AYDIN Ankara’dan, Hemﬂire Elâ Necla Çavumirza Diyarbak›r’dan, P›nar Güngör Hozat'›n K›rnik Köyü'nden gerillaya kat›lm›ﬂlard›.

Silahl› Devrimci Birlikler savaﬂç›lar›ndand›. 10 Ekim 1991’de
‹stanbul’da üç iﬂkenceciye yönelik
eylemin ard›ndan Merter’de çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.

Sultan CEN‹K
10 Ekim 1992’de ‹stanbul
Ac›badem’de kuﬂat›ld›¤› üstte direnerek ﬂehit düﬂtü. 1988’de mücadeleye kat›ld›. 1990 Nisan’›nda
yeralt›na geçti.
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Güler CEYLAN

‹biﬂ DEM‹R

‹stanbul Sultançiftli¤i’nde bulunduklar›
eve düzenlenen bask›nda polis taraf›ndan infaz edildiler. ‹kisi de
tekstil iﬂçisiydi, fabrikalarda baﬂlad›klar› mücadeleyi SDB’li olarak sürdürürken ﬂehit düﬂtüler.

Ahmet KARLANGAÇ

Eski Baﬂbakan Nihat
Erim’in cezaland›r›lmas› eylemiyle ilgili gözalt›na al›nd›. ‹ﬂkencede direndi ve 12 Ekim
1980’de gözalt›nda katledildi. Devrimci hareketin 12
Mart sonras›ndan itibaren
mücadelede yeralan önder
kadrolar›ndand›.

Ayhan EFEO⁄LU
KAYIP
Gençli¤in önder kadrolar›ndan biriydi. 6 Ekim 1992’de ‹stanbul’da polis taraf›ndan gözalt›na al›nd› ve kaybedildi.
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Bar›ﬂ BUDAK
Dersim’de k›r gerilla birli¤indeydi.
Zaaflar›n› yenme konusunda umutsuzlu¤a düﬂtü¤ü bir anda, düzene dönmek ya
da düﬂmana teslim olup ihanet etmektense, 12 Ekim 1997’de nöbet s›ras›nda intihar ederek aram›zdan ayr›ld›.

Hayri yoldaﬂ› ‘88-’89 y›llar›nda çal›ﬂma yü‹llegalite üzerine tart›ﬂma ve konuﬂmalar›n s›krüttü¤üm alanda tan›d›m. Ad›n›n Hayri Koç
ça yap›ld›¤› bir dönemdi. Birden fazla iﬂi omuzoldu¤unu ise ﬂehit düﬂtükten sonra ö¤renlamam›z gerekti¤i üzerine vurgu yap›l›yordu.
Hayri KOÇ
dim. O, bizim nerede çal›ﬂt›¤›n›, nerede oturSorumlu yoldaﬂ, "gözlemci olursan›z çevrenizdu¤unu, ne iﬂ yapt›¤›n› bilmedi¤imiz ama baﬂ›m›z›n dertte oldu¤u, der- de bu konuda birçok örnek görebilirsiniz” demiﬂti bir defas›nda.
nek kiras›n› nas›l ödeyece¤iz diye kara kara düﬂündü¤ümüz, k›sacas› s›- Evet Hayri yoldaﬂ› kastediyormuﬂ bu sözlerle. Bunu Hayri yoldaﬂ ﬂehit
k›nt› yaﬂad›¤›m›z her anda yan›baﬂ›m›zda olan A. abimizdi. Derne¤e her düﬂtükten sonra anlad›m. Bizim bir iﬂi güçlükle baﬂarmaya çal›ﬂt›¤›m›z,
geliﬂinde yan›nda birkaç kiﬂi getiren, “iﬂte size yeni üyeleriniz” diyendi.
zor gelince kolay olan›, örgüte havale etme yolunu tercih ediﬂimizi düOnu dernekte, dergide, kart standlar›nda... yani her yerde görmek ﬂündüm sonra.
mümkündü. Bizim için bu kadar koﬂturan, bize bu kadar yard›mc› olan
biri olarak “sen neden derne¤e üye olmuyorsun” sorumuzu ustal›kla ce- Hayri yoldaﬂ, hareketin hangi alan›n›n iﬂi olursa olsun her iﬂe dört elle
sar›lmas›yla, sorunlar›n çözümünde sonuç al›c› davran›ﬂ tarz›yla, do¤al
vaps›z b›rakabilendi.
sorumlulu¤un ne demek oldu¤unu somutlad› prati¤iyle.
Nerede oturup, ne iﬂ yapt›¤›n› bilmememizin yaratt›¤› rahats›zl›¤› ço¤u
kez ona hissettirirdik. Fakat buna ra¤men Hayri yoldaﬂ, "Hay›r, öyle de- Hayri yoldaﬂ› böyle tan›d›m. O, illegal yaﬂam›n kurallar› ve ilkeleri nedir
¤il..." anlam›na gelen, konumunu belli edecek bir aç›klama yapmad› hiç. sorusunun cevab›yd› san›r›m. O, hareketi sahiplenmenin, her iﬂ benim de
iﬂimdir diyen bir görev adam›yd›. O bunlar› ö¤retmeye çal›ﬂt› bize.
Bunun çabas› içerisine girmedi.

‹ﬂbirlikçili¤e karﬂ›
alternatifimiz var!

ve iﬂgal, sürekli derinleﬂtirilir. Nitekim ülkemizde 60 y›ld›r böyle bir
süreç yaﬂanmaktad›r. Bugünlerde
ise, bu süreç çok daha büyük bir h›z
ve ivme kazanm›ﬂt›r.

‹ﬂbirlikçilerin yönetti¤i bugünkü Türkiye,
iﬂgal edilmiﬂ, oligarﬂik dikta alt›nda, faﬂizmle yönetilen bir Türkiye’dir.
Biz devrimciler, böyle bir ülkeyi de¤il,
ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist Türkiye’yi savunuyoruz!
Emperyalizm taraf›ndan vatan› parsellenen, aﬂa¤›lanan, aç ve sefil
b›rak›lan, zulmedilen Türkiye halk›n›
ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist Türkiye için mücadeleye ça¤›r›yoruz!
ir ülkenin iﬂgal alt›nda olup olmad›¤› nas›l anlaﬂ›l›r? O ülke
halk›n›n yöneticilerinin, siyasi iradesinin geçerli olup olmad›¤›na bak›l›r önce. Sonra uygulanan ekonomik politikalar› kimin belirledi¤ine
bak›l›r. Sonra s›n›rlar›ndaki (gümrük) kurallar›n› kimin belirledi¤i
tespit edilir. Sonra, madenlerine, limanlar›na, yollar›na bak›l›r...
akal›m; hemen hiçbir konuda
siyasi iradesi kalmam›ﬂ, ekonomide IMF ve emperyalist tekeller
taraf›ndan dikte edilmiﬂ politikalar
uygulayan, “Gümrük Birli¤i” ad›
verilen bir emperyalist anlaﬂmayla
emperyalizm karﬂ›s›nda gümrüklerini kald›rm›ﬂ bir ülke var karﬂ›m›zda. Madenlerin hangisini iﬂleyece¤imize tekeller karar veriyor. Limanlar›m›z peﬂpeﬂe emperyalist tekellere sat›l›yor, bir k›sm› çoktan

B

B
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ABD’nin askeri üssü gibi kullan›l›yor. Yedi¤iniz, içti¤iniz her ﬂeyde
emperyalist tekellerin damgas› var.
Diliniz bile emperyalizmin iﬂgali alt›nda. Devletinizin “milli” diye bildi¤iniz tüm kurumlar›nda, resmi bakanlar›n, müsteﬂarlar›n yan›nda
AB’nin, ABD’nin, IMF’nin, NATO’nun uzmanlar› oturuyor. Ve as›l
patron onlar. E¤itim, sa¤l›k, tar›m,
ücretler, akl›n›za gelebilecek her
konuda politikalar› ve rakamlar› onlar belirliyor. Evet, sadece resmi kurumlarda emperyalizmin bayra¤›
dalgalanm›yor, meydanlarda emperyalist ordular›n tanklar› yok;
apaç›k bir iﬂgalden tek fark bu!
e bu fark da zaten, emperyalizmin yeni-sömürgecilik yönteminin bir sonucu. Yeni-sömürgecilikte emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n bir
s›n›r› yoktur. Emperyalist sömürü

V
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B’ye üyelik süreci ve özelleﬂtirmeler, bu sürecin
birbirini tamamlayan
iki yan›d›r. Her ikisi
de emperyalist tekellerin egemenli¤ini
pekiﬂtirmektedir.

A

B’yle müzakere
süreci ve özelleﬂtirmeler, ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel olarak
kapitalizmin restorasyonu sürecidir. Bizim gibi yeni-sömürge bir ülkede kapitalizmin restorasyonu,
çarp›k kapitalizmin emperyalist tahakkümle uyumlu olmayan yanlar›n›n törpülenip sistemin emperyalist
sömürüye her aç›dan daha uyumlu
hale getirilmesidir.

A

eni-sömürge ülkelerdeki kapitalizm “çarp›k kapitalizm”dir.
Bunun pratikteki tezahürü, devletin
kendi baﬂ›na büyük bir ekonomik
güç olmas›, kara paran›n, mafyac›l›¤›n, kaçakç›l›¤›n, fason üretimin,
rüﬂvet ve doland›r›c›l›¤›n yayg›nl›¤›, kâr ve rant›n tekelci burjuvazinin
d›ﬂ›nda çeﬂitli kesimlere da¤›lmas›d›r. Gerçekte emperyalizm, 12 Eylül’den bu yana sömürü ekonomisini bu yan›yla “disipline” etmeye ça-
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sendikalar ve sol

Dersim oligarﬂinin terörüne teslim olmayacak

toplant›s›

l›ﬂmaktad›r. “Babalar operasyonlar›”, “kara para operasyonlar›”, esas
olarak bu amaca dönüktür. AB’ye
uyum ve özelleﬂtirmelerle, bu konuda daha köklü bir ad›m at›lmakta ve
tüm kârlar›n emperyalist tekellerin
elinde toplanaca¤› bir ekonomik yap› ﬂekillendirilmektedir.
irketlerin emperyalist tekellere
peﬂkeﬂ çekilmesi, emperyalist
sermayenin de¤iﬂik biçimlerde giriﬂi (yabanc› sermaye kavram› da,
esas olarak gelen sermayenin niteli¤ini gizleyen bir kavramd›r ve tercih edilmemelidir.), “teknoloji getiriyor, sanayiyi büyütüyor, iﬂ alanlar› açacak...” diye savunulmaktad›r.
Böyle de¤ildir. 1980’den, 24 Ocak
Kararlar›’n›n uygulan›ﬂ›ndan beri
ülkemize sanayileﬂme için geldi¤i
iddia edilen emperyalist sermaye,
sanayiye de¤il, bankac›l›k, turizm
ve hizmetler sektörüne yönelmekte,
haz›r iﬂletmelere konmakta ve tabii
emek yo¤un iﬂlere yönelmektedir.
Bugün de durum de¤iﬂmemiﬂtir. Bu
nedenle her yeni emperyalist ekonomi program›nda “yeniden yap›lanma”dan sözedenlerin iddialar›n›n aksine, emperyalist yat›r›mlar›n
ekonomik yap›y› de¤iﬂtirmesi sözkonusu olmamaktad›r. Türkiye ekonomisi, emperyalizmin kendisine
uygun gördü¤ü, her aç›dan emperyalist tekellere ba¤›ml› kalmaya
mahkum modelin d›ﬂ›na ç›kamaz.
Emperyalizmin ülkemizi “ba¤›ml›
ülke” konumundan ç›karmayaca¤›
aﬂikard›r. Peki o halde bu ekonomik
programlar neden uygulan›yor ve
neden durmaks›z›n emperyalist yat›r›m davet ediliyor? Çünkü ülkemizi emperyalizmin iﬂbirlikçileri yönetiyor.

ﬁ

KP iktidar› ﬂimdi emperyalist
sermayeyi davette daha cüretli
ve pervas›zd›r; daha düne kadar, iktidarlar özelleﬂtirmeleri “zarar eden
K‹T’leri sat›yoruz”, “devletin s›rt›ndaki kamburlar› temizliyoruz”
gerekçeleriyle savunuyorlard›. Bugün AKP, “kar da etse sataca¤›z”
diyor. Evet, satacaklard›r. Yukar›da
sözünü etti¤imiz emperyalizmin
“Türkiye’deki çarp›k kapitalizmi

A

restore etme program›” bunu gerektiriyor. AKP iktidar›, halka verilmiﬂ
tüm vaatlerinin tersine, bugüne kadarki en iﬂbirlikçi iktidar olarak,
emperyalizme istedi¤i her ﬂeyi vermektedir. Emperyalist tekeller dayat›yor ve istedi¤ini al›yor. Tekeller,
hiç kuﬂku yok ki, bugüne kadarki
hiçbir iktidardan AKP’den memnun
olduklar› kadar memnun olmam›ﬂlard›r. AKP’de ne vatana, ne halka
iliﬂkin hiçbir duygu, düﬂünce kalmam›ﬂt›r. Oferler’le yat›p, Oferler’le kalkmakta, tüm politikalar›n› onlar› memnun etmek üzerine ﬂekillendirmektedirler.
eki bunun karﬂ›s›nda biz , sat›ﬂa
ç›kar›lan bu iﬂletmelerin “yabanc› sermaye”ye sat›ﬂ›na karﬂ› ç›karken, bunlar›n “yerli sermaye”nin
veya “oligarﬂik devlet”in elinde olmas›n› m› savunaca¤›z? Daha aç›k
bir deyiﬂle, yabanc› sermayeye karﬂ› yerli sermayenin, özel teﬂebbüse
karﬂ› devletin savunuculu¤unu mu
yapaca¤›z?

P

u bir tuzakt›r. Çünkü birbirine
alternatif gibi gösterilenlerin
hepsi kapitalist ve hepsi sömürücüdür. Emperyalizm ve oligarﬂiyle iﬂbirli¤i yapan sendikac›l›k, iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesini bu tuza¤a çekmiﬂtir. Sözümona “ulusalc›” geçinen baz› çevreler de bu tuza¤a düﬂmüﬂlerdir. Avrupa Birli¤i’ne veya
özelleﬂtirmelere bu bak›ﬂ aç›s›yla
karﬂ› ç›kan “ulusalc›lar”, sonuç itibariyle sömürü düzeninin sürmesini
savunmaktan baﬂka bir ﬂey demiﬂ
olmuyorlar. Onlar›n muhalefeti, sadece “o de¤il de bu sömürsün” muhalefetinden öte bir anlam taﬂ›m›yor. Ne devlet kapitalizmi, ne özel
sektör, bunlar›n hiçbiri ülkemizin
ve halk›m›z›n geliﬂmesinin yolu de¤ildir.

B

apitalizm (ve emperyalizm) bir
vurgun düzenidir. Vurgunun ne
kadar ve hangi kurallarla yap›ld›¤›,
sömürüyü kimin hangi biçimde
yapt›¤› ikincil bir konudur. Kapitalizmde “zenginlik”, soygun, sömürü
ve haks›z kazançlar üzerine yükselir. Emperyalist sistem içinde olmak, sömürü ve iﬂgal sistemi içinde

K
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olmakt›r.
mperyalizm, Anadolu’nun ba¤r›ndaki hançerdir. Geceyar›lar›
tekellerle görüﬂüp limanlar›m›z›,
madenlerimizi talan edenler, “babalar gibi satar›z” diyen ve satanlar, hançerin daha derinlere saplanmas›na hizmet ediyor. Emperyalist
Avrupa’n›n hançerinin sap›n› kadifeyle (demokratikleﬂme ambalaj›yla) kaplay›p hançeri bize “demokrasi gülü” diye sunanlar da ayn› ﬂeyi
yap›yor. Emperyalizme teslimiyetin
gerekçesi ne olursa olsun meﬂru görülemez.

E

ünya halklar›n› aldatmak için
say›s›z “teori” üretildi. “Bugünün dünyas›nda ba¤›ms›zl›¤›n modas› geçmiﬂtir” diyenler, “ABD’ye,
AB’ye elimiz mahkum” diyenler,
“bugünkü faﬂizmden iyidir” diyenler, ayn› manda batakl›¤›na kulaç
at›yorlar. ‹ﬂgal edilen bir ülkede, ba¤›ms›zl›¤› savunmamak, anti-emperyalist mücadele vermemek, ﬂekli, gerekçesi, bahanesi ne olursa olsun mandac›l›kt›r. Mandac›l›¤›n her
türlüsünü mahkum ediyor, ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› yükseltiyoruz!

D

mperyalist sistem içinde kal›nd›¤› sürece, ülkemizde gerçek
bir sanayileﬂme olmayacak, ülkemizin yer alt› ve yer üstü zenginliklerini gerekti¤i gibi de¤erlendirebilece¤imiz bir ekonomi politika uygulanamayacak, “ekonomik büyüme”ler hiçbir zaman halk›n yaﬂam›na, refah›na yans›mayacakt›r. Ayn›
ﬂekilde, emperyalizmin ekonomi
politikalar›na ba¤l› kal›nd›¤› sürece,
iﬂsizlik, eﬂitsizlik gibi sorunlar›n
çözülmesi de mümkün de¤ildir.
Emperyalizmin sömürgesi durumundaki bir ülkenin, d›ﬂa ba¤›ml›l›¤› ortadan kald›racak biçimde sanayileﬂmesinin, halk›n refah›n›n artmas›n›n, temel sorunlar›n›n çözülmesinin bir örne¤i görülmemiﬂtir
bugüne kadar. Bundan sonra da görülmeyecektir. Ekonomik aç›dan
geliﬂmenin ve siyasi anlamda özgür ve demokratik olman›n yolu
ancak emperyalizmden ba¤›ms›zl›¤›
kazanarak aç›l›r.

E

Emperyalizmin özelleﬂtirme
program›, sendikalar ve sol
Emperyalizm,
AB’ye uyum ve
özelleﬂtirme

AKP
Türkiye’yi
Sat›yor

Petrol-‹ﬂ’in TÜPRAﬁ'›n özelleﬂtirilmesine iliﬂkin yapt›¤› aç›klaman›n baﬂl›¤›, “AKP 130 Bin ‹ﬂgalciye Bedel”di.
Özelleﬂtirilme ad› verilen süreci ve
politikay› tümüyle aç›klamasa da, bir
gerçe¤e ›ﬂ›k tutuyor. Emperyalizmin
Irak iﬂgali de, salt bir askeri operasyon
olarak görülmemeli. ‹ﬂgalin amac›, iﬂgalciler taraf›ndan da dile getirildi¤i gibi, “serbest piyasa ekonomisinin tesis
edilmesi”dir. ‹ﬂgalcinin ilk iﬂlerinden
biri de bu yönde olmuﬂtur. “Irak ekonomisinin yeniden düzenlenmesi” çerçevesinde, ilk olarak 48 sanayi kuruluﬂu
h›zl› bir ﬂekilde (yabanc›lara) özelleﬂtirilmiﬂ, iﬂgalcilerin “Geçici Koalisyon
Kurulu”nun (GKK) 39 say›l› ikinci karar› ile de, “uluslararas› ﬂirketlerin
Irak’ta diledikleri sektörde, diledikleri
biçimde yat›r›m yapabilmelerinin” ve
karlar›n›n tümünü Irak’tan özgürce ç›karabilmesinin önü aç›lm›ﬂt›.
Bu süreç devam ediyor. Yugoslavya’n›n parçalanmas›, Balkanlar’›n iﬂgal
edilmesinin ard›ndan da, bombalar›n
açt›¤› yoldan ilk girenler IMF ve Dünya
Bankas› idi. Irak’ta, Balkanlar’da bombalarla uygulanan, kimi ülkelerde tehdit
ve ﬂantajlarla uygulat›lan emperyalist
politikalar, ülkemizde iﬂbirlikçi iktidarlar taraf›ndan uygulanmaktad›r.
“Babalar gibi sat›ﬂ”, bunun en kaba
ifadesidir. 27 Eylül günü Uluslararas›
‹slami Finans Forumu’nda konuﬂan
Maliye Bakan› Unak›tan’›n ﬂu sözlerinin, Irak’ta GKK’n›n karar› ile bu kadar
benzeﬂmesi bu yüzdendir. Unak›tan,
“yabanc›lar›n yat›r›m için art›k izne ihtiyaçlar›n›n olmad›¤›n›, minimum sermaye s›n›r› bulunmad›¤›n›, ellerini kollar›n› sallaya sallaya gelip ﬂirketlerini
iki günde kurabileceklerini, devletleﬂmeye karﬂ› korunduklar›n›, istedikleri
gayrimenkulü alabileceklerini, uyuﬂmazl›klar›n› da uluslararas› mahkemelerde çözdüklerini” ifade ederek, em5
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peryalist sermayeye tan›nan ayr›cal›klardan bir bölümünü s›ral›yordu...
TÜPRAﬁ, Erdemir, PETK‹M, Seydiﬂehir Alüminyum, TELEKOM ve daha onlarca iﬂletme, IMF program›n›n bir
parças› olarak özelleﬂtirildi. Emperyalizmin tüm dünyada ve ülkemizde, temelinde özelleﬂtirmenin oldu¤u bu sald›r›, bir iﬂgal harekat›ndan farks›zd›r.
Bu sald›r›y› kavrayabilmek için,
özelleﬂtirmenin ideolojisine, geliﬂim sürecine, neden ihtiyaç duyuldu¤una, zeminin nas›l haz›rland›¤›na, halklar aç›s›ndan ne anlama geldi¤ine k›saca bakmak gerekiyor. Zira, özelleﬂtirme, sendikalar›n öne ç›kard›¤› gibi, ne “yabanc› sermaye” ile s›n›rl›d›r, ne de bedelleri sadece “iﬂsizlik”tir. Kapsaml›, ideolojik, iktisadi boyutlar› olan, ayn› ﬂekilde
ideolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel sonuçlar› olan bir sald›r›d›r. Sorunun iktisadi boyutu (o da eksik, çarp›k bir ﬂekilde) öne ç›kar›ld›¤› içindir ki, özelleﬂtirme karﬂ›s›nda ciddi bir direniﬂ yarat›lamam›ﬂ, iﬂçisi, iﬂsizi, memuru ile tüm
halk bu sürece dahil edilememiﬂtir.

zelleﬂtirme ideolojisi ve
sald›r›n›n haz›rlan›ﬂ›

Ö

Özelleﬂtirme ideolojisinin ﬂekillendirilmesine, 2. Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras›
giriﬂilmiﬂ, uygun zemin ad›m ad›m yarat›lm›ﬂt›r. Çünkü, 2. Paylaﬂ›m Savaﬂ›
sonras› ortaya ç›kan tablo, tekelci sermaye aç›s›ndan hiç de iç aç›c› de¤ildir.
Henüz ciddi bir pazar sorunu yaﬂam›yor
olsa da, kriz kaç›n›lmazd›r. Tablo ﬂudur:
Bir yanda, dünyan›n üçte biri sosyalist
sisteme dahil olmuﬂ, dolay›s›yla sermayenin pazar alan› olmaktan ç›km›ﬂt›r.
Öte yandan geliﬂen ulusal kurtuluﬂ savaﬂlar›, iktisadi temelde ‘ulusal kalk›nmac›, korumac› ekonomi’ programlar›n›
uygulamaya koymuﬂ, millileﬂtirmeler
gündeme al›nm›ﬂt›r. Üçüncü cephede,

yani emperyalist ülkelerde ise yukar›da s›ralanan tablonun bask›s› ve
emekçilerin 100 y›ll›k kazan›mlar›
sonucu “sosyal devlet” politikalar›
izlenmek durumunda kal›nm›ﬂt›r.
Sermaye aç›s›ndan bu politika bir
sübap iﬂlevi görse de, sonuçta istedi¤i bir durum de¤ildir.
Biriken sermaye ve yo¤unlaﬂan
üretim, do¤as› gere¤i, yeni pazar
alanlar›na, yat›r›m yapacak alanlara
ihtiyaç duyar. ‹ﬂçi s›n›f›n›n ideolojik olarak üstünlü¤ünün tüm dünyada sözkonusu oldu¤u, büyük moral
buldu¤u bu süreçte, sermayenin bu
ihtiyaçlar›n› klasik yöntemlerle karﬂ›lamas› da zorlaﬂmaktayd›. Burjuva s›n›f›n›n yeni söylemlere, yeni
ideolojik ﬂekillenmeye ihtiyac› vard›. Bu ideolojinin çerçevesi çizildi
ve burjuva ideologlar, profesörler
taraf›ndan olgunlaﬂt›r›l›p pazara sürülmeye haz›r hale getirildi. Sürekli
krizlerden kurtulamayan kapitalizmin, yeni bir krizinde bu ideolojik
tezler piyasaya sürülecekti. Küreselleﬂme ad› verilen süreç böyle ﬂekilleniyordu. Ki, “küreselleﬂme”
kavram›n›n kendisi de bu sald›r›n›n
bir parças›yd›. Emperyalizm yerine
küreselleﬂme kullan›lacak, halklar›n
emperyalizm karﬂ›s›ndaki tepkisi
böylece nötralize edilecekti.
Kriz, 1974 sonlar›nda baﬂgösterdi ve sermayenin dünya egemenli¤i
için sald›r› baﬂlat›ld›. Bu ideolojik
sald›r›n›n üç aya¤›ndan sözedilebilir. Birincisi, özelleﬂtirmeler. ‹kincisi, sermayenin önündeki engellerin
temizlenmesi. Üçüncüsü, bir avuç
zengin d›ﬂ›ndaki halk kesimlerinin,
emekçilerin elde ettikleri ne kadar
hak varsa, bunlar›n yokedilmesi.
Bugün bu süreç Avrupa’dan Amerika’ya, ülkemize kadar çok boyutlu
ﬂekilde sürüyor.
Dillere pelesenk edilen sloganlar, yalanlar bu üç ayak üzerine
oturtuldu, buradan türetildi.
Özelleﬂtirmenin temelinde oldu¤u politikalar ideolojik bir kampanya halinde gündeme getirildi. Özelleﬂtirme, bu sald›r›n›n iktisadi yönüdür. Kapitalizmin bundan çok daha fazlas›na ihtiyac› vard›. Sendika-

Bu ideolojik sald›r›n›n
üç aya¤›ndan söz edilebilir. Birincisi, özelleﬂtirmeler. ‹kincisi,
sermayenin önündeki
engellerin temizlenmesi. Üçüncüsü, bir avuç
zengin d›ﬂ›ndaki halk
kesimlerinin, emekçilerin elde ettikleri ne
kadar hak varsa, bunlar›n yok edilmesi.

lar›n, kitle örgütlerinin ideolojik kuﬂatmaya al›nmas›, toplumsal yap›n›n de¤iﬂtirilmesi, yeni bir kültürün,
tüketim kültürünün yarat›lmas›,
sosyal politikalar›n yokedilmesi ve
daha say›labilecek birçok yan.
Bizim gibi ülkelerde K‹T’lerin
zarar ettirilerek, halka bunun kabul
ettirilmesi, iﬂte bu politikan›n ürünü
olarak geliﬂti. Halk ﬂöyle düﬂünmeliydi: Bu K‹T’ler s›rt›m›zda kamburdur, zarar ediyor, cebimizden ç›k›yor, devlet fabrika iﬂletmez, özel
sektör daha iyi iﬂletir... Yo¤un bir
ideolojik kampanya ile bu kabul ettirilmeye çal›ﬂ›ld›. IMF bu sald›r›da
yeni-sömürgeler için “koçbaﬂ›” görevi görecek, dayat›lan “yap›sal
uyum” politikalar› ile, bu ülkelerin
ekonomileri kapitalist çarka uygun
hale getirilirken, devlet kapitalizminin ürünü olan K‹T’ler de yerli ve
yabanc› tekellere devredilecekti.
1980 askeri faﬂist cuntas›na kadar bunu yapmalar› kolay olmad›.
Emekçilerin, devrimcilerin öncülü¤ünde yükselen mücadelesi buna
engeldi. Ki, cuntan›n temel nedenlerinden birinin, IMF’nin 24 ocak
kararlar› oldu¤u bilinir.
Özal iktidar›, özelleﬂtirmelerin
baﬂlad›¤› y›llard›r. Bu yüzden liberal köﬂe yazarlar›, kapitalizmin ekonomistleri Özal’› baﬂ tac› ederler ve
Türkiye’ye “ça¤ atlatt›¤›n›” iddia
6
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ederler. Do¤ru, bir “ça¤ atlama”
vard›, ama bu emekçiler ve yoksul
halk aç›s›ndan geriye do¤rudur.
Cuntay› “bugüne kadar iﬂçiler güldü
ﬂimdi gülme s›ras› bizde” diye karﬂ›layan sermaye içinse ileri do¤ru
olacakt›. Türkiye’nin kendi iç çeliﬂkileri nedeniyle kesintilerle devam
eden süreç, AKP iktidar› ile görülmedik ﬂekilde boyutland›. Bunda,
AKP’nin en Amerikanc›, iﬂbirlikçi
hükümet olmas› kadar, yukar›da sözünü etti¤imiz, halk›n, emekçilerin
özelleﬂtirme ideolojisine inand›r›lmas› sürecinin de etkisi vard›r. Y›llarca süren bir propagandad›r bu.
ﬁöyle dönüp bir geriye bak›n, giderek sokaktaki insana kadar, hiçbir
ﬂey bilmeden “K‹T’ler mutlaka
özelleﬂtirilmeli” dedirtildi¤ini görürsünüz. Hatta çarp›c›d›r, sosyalist
bir ayd›n›m›z, SEKA’ya destek verilmesi konusunda, “iﬂçilerin çocuklar› da var... Ama zarar da ediyormuﬂ...” gibi kafa kar›ﬂ›kl›¤›n› ve
ideolojik köleleﬂtirmenin etkisini
çok güzel sergiliyordu.
Elbette bu propagandalar›n etkili olmas› için, K‹T’lerin bilinçli bir
ﬂekilde zarar ettirilmesi de sa¤land›.
Emperyalistler ﬂunu çok iyi biliyordu; beyinlerini fethederseniz,
bedenleri ele geçirmeniz kolaylaﬂ›r. Önce beyinler fethedildi. Soldan, liberal cepheden bu sürece övgüler ya¤›yordu; küreselleﬂme öyle
bir nimetti ki, dünyan›n bütün sorunlar›na nihayet çare bulunmuﬂtu.
Gerçek bu de¤ildi elbette. Emperyalizm ideolojik safsatalar› ile,
sendikalardan ayd›nlara kadar
bu kesimlerin beyinlerini fethederken, talana dönüﬂecek olan
özelleﬂtirmeler de yay›ld›.
“Devletin bütün ekonomik faaliyetlerden çekilmesi, düzenleyici rol
oynamas›” daha aç›k ifade edildi.
Neyi düzenleyecek peki? Tekellerin
ç›karlar› do¤rultusunda hayat›n her
alan›n›. Böyle de olmaktad›r. Art›k
baﬂlang›çta söylenen “zarar eden
K‹T’lerden kurtulma” yalan›na da
baﬂvurulmuyor, “zarar da kar da etse sataca¤›z” deniliyor.
Evet sat›yorlar!

Ama sadece üç beﬂ
fabrikay›, bir Tüpraﬂ’›,
Tekel’i de¤il. Hayat›n
bütün alanlar›nda özelleﬂtirmeyi dayatan bir
politikay› uyguluyorlar.
Özelleﬂtirme politikas›n›n boyutunu gizleyen önemli yanlardan
biri de bu olmuﬂtur. Sorun, salt K‹T’lerin özelleﬂtirilmesi olarak kavranm›ﬂt›r. Oysa, e¤itimden sa¤l›¤a, “güvenlik”ten ulaﬂ›ma, altyap› hizmetlerine kadar her alanda bir özelleﬂtirme
yaﬂan›yor ve bu süreç daha da devam edecektir. Kimi emperyalist ülkelerde özel güvenlik ﬂirketlerinin
bütçelerinin hükümet bütçeleri ile
karﬂ›laﬂt›r›lacak düzeyde olmas›,
tüm ülkelerde yaﬂama geçirilmek
isteneni gösteriyor. Yani, zenginler,
varl›kl›lar özel güvenlikçiler taraf›ndan korunacak, halk›n tepesinde
ise polis copu olacak! Giderek, bugünü de aratacak ﬂekilde paras› olan
tedavi olacak, olmayan sürünecek.
‹statistiklere bak›n, özel hastanelerde, korkunç bir art›ﬂ sözkonusudur.
Bu geliﬂim, bütün özel olmayan
hastanelerin ya tasfiyesine, ya da
sat›ﬂ›na do¤ru gitmektedir.
Burada alt›n› çizmek istedi¤imiz
olgu, özelleﬂtirmenin salt K‹T sat›ﬂ›
ve bunun sonucu olarak iﬂçilerin ücretlerinin düﬂmesi ve iﬂten at›lmalar› olmad›¤›d›r. Hayat›n her alan›na
yans›d›¤› için tüm halk› ilgilendiren
bir sald›r›d›r. Bugün, sonuçlar› itibariyle bu durum, geniﬂ halk kesimleri taraf›ndan hissedilir de¤ildir.
Nas›l Latin Amerika’da daha erken baﬂlayan ve pervas›zca süren bu
politikalar art›k tüm halk taraf›ndan
hissedilir hale gelmiﬂse (ve isyanlara yol açm›ﬂsa), ülkemiz için de
farkl› olmayacakt›r. (Ama isyanlara
yol açmas› ayr› bir tart›ﬂma, örgütlülük sorunudur.)
Sonuç itibariyle, özelleﬂtirme
politikalar›n› k›saca özetledikten
sonra, ﬂunu net olarak söyleyebiliriz: özelleﬂtirme, emperyalizmdir.
‹ﬂte tam da bu noktada, buna

ﬁu bir gerçek ki; sol,
sendikalar, odalar,
özelleﬂtirmeye karﬂ›
ç›kma ad›na devlet kapitalizmini savunur
duruma düﬂmüﬂtür ço¤u kez. Hiçbir K‹T
“vatan” olmad›¤› gibi,
“halk›n” da de¤ildir.
Bunlar, iﬂbirlikçi sendikac›l›¤›n suçunu gizlemek, oligarﬂi içi çat›ﬂmalarda yer almak
için uydurdu¤u sloganlard›r.

karﬂ› al›nan tav›ra geliyoruz.

zelleﬂtirme sald›r›s›,
sendikalar ve sol

Ö

Emperyalizm ve iﬂbirlikçi iktidarlar, tüm dünyada oldu¤u gibi, ülkemizde de, sendikalar› iﬂbirlikçileﬂtirmeden, s›n›f sendikac›l›¤›n›
tasfiye etmeden, en az›ndan etkisizleﬂtirmeden bu süreci yaﬂama geçiremezlerdi. Bunu yapt›lar. Ülkemizde, özellikle Türk-‹ﬂ nezdinde bu
zor olmad›. K‹T’lerde Türk-‹ﬂ’in
örgütlü olmas› yan›yla, zaten önemli olan buydu. Amerika’daki “sendikac›l›k” seminerleri, Türk-‹ﬂ’in
7
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Amerikanc› sendikac›l›k tarz› böyle ﬂekillendi. Keza, 12 Eylül,
D‹SK’in varolan s›n›f
sendikac›l›¤› anlay›ﬂ›n›
da törpüledi ve giderek
yok etme sürecine soktu. Ama belirtti¤imiz
gibi, özelleﬂtirme sadece, özelleﬂtirilecek fabrikalarda örgütlü sendikalar› ilgilendiren bir
durum
de¤ildir. Bu
yüzden D‹SK de bu süreçten sorumludur. Sadece iﬂçi sendikalar› de¤il, memur sendikalar›,
odalar, demokratik kitle örgütleri,
reformist sol partiler; tümü için güçleri oran›nda- ayn› ﬂey söylenebilir.
Sald›r›n›n niteli¤i ideolojik olmas›na karﬂ›n, sendikalar, odalar
vb. buna daha baﬂtan karﬂ› durmad›lar. Ülkemizde sendikalar›n niteli¤i
bir kez daha aç›¤a ç›kt›. S›n›f mücadelesinden kopmuﬂ, s›n›f ideolojisinden uzak bir sendikac›l›¤›n karﬂ› koymas› da beklenen bir
durum de¤ildir. Ekonomist temelde
“itirazlar›n”, böyle bir sald›r› karﬂ›s›nda hiçbir önemi yoktur. Ki, sendikalar bunu yapm›ﬂlard›r. Meseleyi, bir fabrikadan at›lacak iﬂçi say›s› ile ölçmüﬂler, ücret pazarl›¤›na s›k›ﬂt›rm›ﬂlar ve özelleﬂtirmenin önünü açan bir iﬂlev görmüﬂlerdir.
Evet, tarihsel olarak sendikac›l›¤›n iﬂlevine ayk›r› bir ﬂekilde, sermayenin, emperyalist politikalar›n
önünü kendi elleriyle açm›ﬂlard›r.
Örne¤in, Türk-‹ﬂ’in 1992 y›l›nda, yönetici düzeyindeki anketinden
ç›kan sonuç çarp›c›d›r. Türk-‹ﬂ ve
ba¤l› sendikalar›n yöneticilerininn
%45'i “özelleﬂtirmeden yanay›z”
diyor. Kendi mezar›n› kazmak diye
iﬂte buna denilir. Bu anlay›ﬂ özelleﬂtirmeye karﬂ› ç›kabilir mi?
Peki ne yapt›lar bu durumu meﬂrulaﬂt›rmak için?
‹ﬂçilere, özelleﬂtirme politikalar›n›n gerçek yüzünü göstermediler.
S›n›f bilincinden yoksun iﬂçi kitleleri, sadece iﬂ güvencesi ve ücreti
düﬂünür hale getirildi. D‹SK, oda-

lar, KESK, reformist sol da, ayn› ﬂekilde etkili oldu¤u kesimlerde bu
bilinci yaratmada ya gönülsüz ya da
umursamaz tav›r tak›nmas›, Türk‹ﬂ’in iﬂini kolaylaﬂt›ran bir tutumdu.
Hiçbir bask› hissetmedi üzerinde.
‹ﬂçiler; e¤itimden sa¤l›¤a “kamusal” her alanda k›r›nt› düzeyindeki sosyal haklar yokedilirken,
memurlara yönelik sald›r› yasalar›
ç›kar›l›rken hep izlediler. Hatta,
do¤rudan K‹T’lerin sat›ﬂ›n› da izledilir. Böylece, özelleﬂtirmenin hedefi olan fabrikalar›n iﬂçileri “kurbanl›k koyun” misali, s›ralar›n› beklediler. Çimentodan süt endüstrisine
kadar onlarca yer özelleﬂtirilirken,
SEKA iﬂçisi izliyordu. S›ra onlara
gelince, iﬂçi s›n›f› ve sald›r›n›n boyutu aç›s›ndan geri bir çizgi olan;
fabrikaya kapanma yolunu seçip
feryat etmeye baﬂlad›. Bu esnada
ise, Seydiﬂehir, Tüpraﬂ seyretmeye
devam ediyordu. ‹ﬂçi s›n›f›n›n üretimden gelen gücünü kullanma, iktidar› sermayesi ile oligarﬂiyi felç
etme düﬂüncesinden, yukar›da anlatt›¤›m›z gerçeklerden dolay› ›srarla uzak duruldu. Devrimci iﬂçi ve
sendikac›lar›n bu yöndeki talepleri
de yetersiz kald›. S›ra Seydiﬂehir’e
gelince “radikal” eyleme giriﬂtiler.
Ama ne çare ki, özelleﬂtirme büyük
ve stratejik bir sald›r›n›n parças›yd›
ve bir iki eylemle gö¤üslenemezdi.
Onlar› da di¤erleri yine seyretti, s›ras›n› bekledi... Ki, Seydiﬂehir’de
örgütlü Hak-‹ﬂ, fabrikada hisse alma yoluyla sendikac›l›¤› b›rak›p kapitalistli¤e soyunacak düzeyde, bu
sald›r›ya karﬂ› olmad›¤›n› ortaya
koymuﬂtur.
Dikkat edin sendikalar›n sözde
özelleﬂtirmeye karﬂ› mücadelelerinin neredeyse ana eksenini idare
mahkemelerine baﬂvurular oluﬂturuyor. Bu olsa olsa bir destek unsuru olabilir. Mevcut oligarﬂi içi çeliﬂkiler iptal kararlar› ç›kmas›n› sa¤lam›ﬂ olabilir, ama bunun ad›na mücadele demek, hele hele bir sendikan›n ç›k›p, “bak›n Tüpraﬂ’›n sat›ﬂ›n›
iptal ettirdik, ﬂimdi daha pahal›ya
sat›l›nca peﬂkeﬂin düzeyi gözüktü”
diye, propagandan›n eksenine bunu
oturtmas›, en hafif tabirle abestir,

Sendikalar; iﬂçilere,
özelleﬂtirme politikalar›n›n gerçek yüzünü göstermediler. S›n›f bilincinden yoksun iﬂçi kitleleri, sadece iﬂ güvencesi ve
ücreti düﬂünür hale
getirildi.
mücadele de¤ildir.
Bu arada, c›l›z ve abart›l› bir ﬂekilde yans›t›lan bu “direniﬂler”de
bilinç çarp›tma da oldukça yo¤un
olarak devam etti. Örne¤in, yabanc›
sermayeye sat›lmas›n denildi. Peki
yerli sermayeye mi sat›ls›n? Bu,
özelleﬂtirmeye karﬂ› ç›kmak de¤ildir. Keza, sermayenin vatan› yoktur. Yine örne¤in; kime sat›ﬂ s›ras›
gelse, o fabrika “vatan” oldu, “vatan› satt›rmay›z” denildi. Ama gelin görün ki, iﬂ güvencesini (geçici
de olsa) garantiye ald›klar›nda “vatan›n sat›lmas›na” raz› olundu. En
ileri sendikalardan biri olan Tüpraﬂ’da örgütlü Petrol-‹ﬂ de, kimi
gerçekeleri ifade etse de, bu tuza¤›n
uza¤›nda olmad›. Mesela, SEKA’da
direniﬂ varken, ﬂalterleri indirmedi.
Herﬂeyden önce görülmesi gereken; K‹T’ler, devlet kapitalizminin,
giriﬂte özetledi¤imiz süreçte uygulanan “korumac›, ulusal kalk›nmac›” politikalar›n ürünüdür. Bugün
emperyalizm ve iﬂbirlikçi iktidar taraf›ndan sürece uygun ﬂekilde tasfiye edilerek, tekelci sermayeye devredilmektedir. Yani soruna ideolojik
bak›lmazsa, “devlet kapitalizminin
savunan iﬂçi s›n›f› ve sendika” ortaya ç›kar ki, s›n›fa ihanetin “beﬂ y›ld›zl›” olan›ndand›r.
ﬁu bir gerçek ki; sol, sendikalar,
odalar, özelleﬂtirmeye karﬂ› ç›kma
ad›na devlet kapitalizmini savunur
duruma düﬂmüﬂtür ço¤u kez. Hiçbir
K‹T “vatan” olmad›¤› gibi, “halk›n”
da de¤ildir. Bunlar, iﬂbirlikçi sendi8
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kac›l›¤›n suçunu gizlemek, oligarﬂi
içi çat›ﬂmalarda yer almak için uydurdu¤u sloganlard›r. Geri, milliyetçi bir zemindir ve bugün özde
emperyalizmin iﬂbirlikçisi olan milliyetçilik temelinde emperyalist bir
sald›r›ya direnebilmek eﬂyan›n tabiat›na ayk›r›d›r. Gelinen aﬂamada, bu
safsatalar› uyduranlar›n dayanmak
istedikleri, devlet kapitalizmini savunan Kemalistlerin, devlet içindeki sözde “ulusalc›lar›n” da, sald›r›n›n ideolojik, siyasi, kültürel boyutuna karﬂ› olmad›klar› görülmüﬂtür.
Solun, sendikalar›n özelleﬂtirmeye karﬂ› mücadelesinde temel
yanl›ﬂ ç›k›ﬂ noktas›d›r. Sald›r›n›n
ideolojik boyutu yoktur bu karﬂ›
ç›k›ﬂta. Yani, s›n›f›n ideolojisine
dayan›lmam›ﬂt›r, karﬂ›s›na sosyalizm alternatif ile ç›k›lmam›ﬂt›r.
Ya ne yap›lm›ﬂt›r? IMF borçlar› ertelensin-ötelensin, ﬂöyle taksitlensin gibi abuk subuk öneriler getirilmiﬂtir.
Bu yüzden Latin Amerika’n›n
falanca ülkesinde “neoliberal politikalar” (ki, küreselleﬂmeci sol taraf›ndan uydurulmuﬂtur) dedikleri,
emperyalist sald›r›ya karﬂ› ayaklanan halka öykünmenin hiçbir temeli yoktur. Halka bu sald›r›n›n boyutunu anlatmay› b›rak›n, emperyalizmin ideolojik argümanlar›na kendilerini aç›k hale getirerek, düzeniçileﬂmeyi temel hedef yaparak, kendi
kendilerini ideolojik ve politik olarak silahs›zland›rm›ﬂlar ve do¤al
olarak direnmemeyi seçmiﬂlerdir. “Özelleﬂtirilmeye hay›r” demelerinin bu anlamda, hiçbir k›ymeti
kalmam›ﬂ, “serde solculuk var”,
“sendika özelleﬂtirmeye karﬂ› olur”
türünden zoraki bir söylem olarak
s›r›tm›ﬂt›r.

S

ermayenin önündeki her
engel temizlenecek

Özelleﬂtirmenin, temel aya¤›n›
oluﬂturdu¤u emperyalist sald›r›n›n
1970’lerin ikinci yar›s›nda piyasaya
sürüldü¤ünü söylemiﬂ, bu sald›r›da
IMF’nin rolüne de¤inmiﬂtik. ﬁimdi
eski bir IMF görevlisi olan Davison

Budhoo’a kulak verelim:
“Baﬂkan Reagan bize, Üçüncü
Dünya’y› kapitalizmin çark›n›n
serbestçe dönece¤i yeni bir alan
yapmam›z konusunda s›k› bir talimat vermiﬂti. ‹ﬂte bu amaca ulaﬂabilmek için biz, 1983-1988 y›llar›
aras›nda Latin Amerika ve Afrika’da alçakça, ekonomik bir t›marhane yaratt›k... IMF, köleleﬂtirdi¤i
hükümetlerle iﬂbirli¤i yaparak politikalar›na karﬂ› ç›kmaya cüret eden
insanlar› bast›rma yoluna gider...”
Özelleﬂtirmenin boyutunu çarp›c› olarak ifade ediyor bu itiraflar.
Karﬂ›m›za iktisadi planda özelleﬂtirme olarak ç›kan boyutlu, ideolojik
sald›r›n›n amac›, tekelci sermayenin
serbestçe dolaﬂmas›n›n önüne ç›kabilecek engelleri temizlemektir. Bunun yöntemi iﬂgallerle olabilir, iﬂbirlikçileﬂtirme yöntemleriyle olabilir, tehditle, bask›yla olabilir.
Bu engeller, hükümetler olabilir;
iﬂbirlikçileﬂtirmeye, boyun e¤dirmeye yönelirler. Sendikalar olabilir;
Türk-‹ﬂ’leﬂtirirler. Devrimciler olacakt›r; F tipleri yapt›r›rlar, katliamlar, infazlar, iﬂkenceler düzenlerler.
Girilen ülkenin yasalar› olabilir;
“meclislerini geceli gündüzlü çal›ﬂt›rarak” (IMF politikalar›n› uygulayan dönemin Baﬂbakan› Ecevit’e
aittir) engelleri temizlerler.
Ve elbette ideolojik, kültürel olarak teslim almaya çal›ﬂ›rlar. Bugün
kültürel planda yaﬂanan dejenerasyon; azg›nlaﬂan tüketim kültürü;
halk›n diziler ve reklamlarla aptallaﬂt›r›lmas›; solun “evcilleﬂtirilmesi” ve halk›n meﬂru ﬂiddet hakk›na
kendine sol diyenlerin dahi karﬂ› ç›kaca¤› ﬂekilde bir ideolojik kölelik
yarat›lmas›; ad›nda ‘devrimci’ kelimesi olan ve hala s›n›f sendikac›l›¤›ndan söz eden D‹SK’in “fabrikam› seviyorum” pankartlar› taﬂ›mas›; özelleﬂtirmeye karﬂ› ç›kan iﬂçinin “bizi satan› biz de satar›z” gibi, son derece çarp›k bir kültürel ve
politik dejenerasyon yarat›lmas›;
sanatç›s›ndan yazar›na bir toplumun
ayd›nlar›n›n AB gibi emperyalist bir
projeyi savunur hale getirilmesi; bu
süreçten ba¤›ms›z de¤ildir.

“Küreselleﬂme”, AB’ye
uyum ve özelleﬂtirme;
emperyalist politikalarla ﬂekillenen bir süreçtir. Ekonomik, sosyal, siyasal sonuçlar›,
emperyalizmin istedi¤i
bir Türkiye yaratman›n basamaklar›d›r.

Sermayenin önündeki engeller
böyle temizlenmektedir.

zelleﬂtirme sald›r›s› ve
Avrupa Birli¤i süreci

Ö

Emperyalizmin sald›r›s›n›n bir
bütün oldu¤u ortadad›r. Özelleﬂtirme bunun bir aya¤›d›r. “Avrupa Birli¤i süreci” dedikleri, sürecin vitrinine ç›kar›lan “demokratikleﬂme”
safsatas›n› bir yana itin, bu sürecin
de anlatt›¤›m›z tablodan ba¤›ms›z
olmad›¤›n› görürsünüz.
ﬁu günlerde, IMF ile yap›lan anlaﬂman›n bitece¤i 2007 y›l›ndan
sonra, Türkiye ekonomisini “denetlemenin”, program›n› kesintisiz uygulanmas›n›n AB eliyle sürdürülmesi tart›ﬂ›l›yor. AB Ekonomi Masas›'ndan Dirk Verbeken, ''AB Üyeli¤i ‹çin Ekonomik Kriterlerin De¤erlendirmesi'' baﬂl›¤›yla yapt›¤›
konuﬂmada; AB'nin Türkiye'ye
bak›ﬂ›n›n IMF'den farkl› olmad›¤›n› aç›kça ortaya koyuyor. (Cumhuriyet, 27 Eylül 2005) “Daha fazla tasarruf, daha fazla yabanc› sermaye, özelleﬂtirme...” Yani, IMF
eliyle sürdürülen sürecin AB ile devam ettirilmesi.
Bak›yorsunuz, sendikalar›n hemen hepsi AB’ye girelim diye kulis
yap›yor. Hem de bunu, iﬂçilerin sezgisel olarak ve Avrupa ülkelerinde
iﬂçi s›n›f›na yönelik sald›r›lar› görmelerinin, AB anayasas›n›n aç›kça
kapitalizmin anayasas› oldu¤unu
anlamalar›n›n vb. sonucu, kendi za9
2 Ekim 2005 / 20

rarlar›na olaca¤›n› düﬂünerek
“AB’yi istemiyoruz” demelerine
ra¤men yap›yorlar. (D‹SK’e ba¤l›
G›da-‹ﬂ ile Rosa Luxemburg Vakf›’n›n deste¤i ile yap›lan ‘Ücretli
çal›ﬂanlar›n Türkiye’nin AB üyeli¤i
üzerine düﬂünceleri’ konulu araﬂt›rman›n sonuçlar›na göre; iﬂçilerin
%63.2’si Türkiye’nin AB’ye al›nmayaca¤›, bu kadar propaganda ve
ideolojik
kuﬂatmaya
ra¤men
%41.1’inin ise aç›kça “AB’ye girmeyi istemiyoruz” dedi¤i, daha geçen hafta aç›kland›.)
Bu çarp›kl›¤›n cevab›n› yukar›da
verdik. Çünkü; özelleﬂtirmeye ideolojik temelde bakm›yor, iﬂine gelmiyor, emperyalist politikalar›n
karﬂ›s›na dikilmenin bedel ödemek
oldu¤unu, IMF memurunun deyiﬂiyle “bast›r›laca¤›n›” hesap ediyor,
s›n›f›n ideolojisi ile karﬂ›s›na ç›km›yor. Ve nihayetinde, tüm aksi söylemlerine ra¤men, emperyalist politikalar›n sendikal cephede taﬂ›y›c›s›
haline geliyor.
Sonuç olarak; “Küreselleﬂme”,
AB’ye uyum ve özelleﬂtirme; emperyalist politikalarla ﬂekillenen bir
süreçtir. Ekonomik, sosyal, siyasal
sonuçlar›, emperyalizmin istedi¤i
bir Türkiye yaratman›n basamaklar›d›r. Sol, sendikalar soruna buradan
bakmak durumundad›r. Ba¤›ms›z,
demokratik, sosyalist bir Türkiye
alternatifi ile sald›r›n›n karﬂ›s›na dikilmelidir. Özelleﬂtirme gündeminde güncel prati¤i ﬂekillendirecek
sloganlar, mücadele biçimleri, kampanyalar bu temel kaç›r›lmadan geliﬂtirilebilir.
Burada ifade edilen gerçekler,
elbette “herﬂeyin bitti¤i” anlam›na
gelmiyor. Ama, bitmemesi için herﬂeyden önce çarp›kl›¤›n görülmesi
ve direniﬂ çizgisinin, evet bir tercih
olarak seçilmesi gerekiyor. Emek
Platformu, örne¤in, sanki bunlar
yokmuﬂ gibi, aylar sonra toplant›
yap›p, “TBMM toplans›n hele bakal›m, eylem karar›n› o zaman al›r›z” türünden kararlar almay› bir yana b›rakmal›. Yüzünü halka, emekçilere, devrimci, demokratlara, vatanseverlere dönmelidir.

AKP Türkiye’yi Sat›yor!
Emperyalizm,
AB’ye uyum ve
özelleﬂtirme

AKP
Türkiye’yi
Sat›yor

Geçen haftaki say›m›zda yazd›¤›m›z, “Ofer olay›”, hem AKP iktidar›n›n
hem de özelleﬂtirme sald›r›s›n›n gerçek
yüzüne ›ﬂ›k tutan örneklerden biri olarak tart›ﬂ›lmaya devam ediyor. Ama san›lmas›n ki, bu olay basit bir “hükümetin soygunculu¤u, falanca tekele memleketi peﬂkeﬂ çekmesi” ile ilgilidir. Bunlar zaten izlenen politikalar›n do¤al sonuçlar›d›r. Ofer olay›, özelleﬂtirmenin
ana felsefesini, di¤er özelleﬂtirme uygulamalar›na nazaran daha çarp›c› hale
getirmiﬂtir. Bir kez daha kapitalizmin
bir h›rs›zl›k sistemi oldu¤u görülmüﬂtür.
Özelleﬂtirme ise, bu h›rs›zl›¤›n özel
biçimlerde ve daha çapl› ﬂekilde sürdürülmesidir.
Bir baﬂka deyiﬂle, özelleﬂtirme program›n›n kendisi, soygundur.
Özelleﬂtirme, taland›r.
Özelleﬂtirme, bir avuç emperyalist
ve iﬂbirlikçi tekele yeni kar alanlar› açmakt›r.
Özelleﬂtirme, halktan türlü adlar alt›nda toplanan vergilerin tekellerin kasas›na aktar›lmas›d›r.
AKP iktidar›na yüklenen misyon,
emperyalizm taraf›ndan verilen görev
budur. Türkiye’yi yani yönetti¤i ülkeyi,
emperyalistlere ve tekellere satmak.
AKP iktidar› bunlar› gönüllü bir iﬂbirlikçi olarak uygulamakta ve halka
söyledi¤i yalanlarla sat›ﬂ› sürdürmektedir.
Özelleﬂtirmelerin pervas›z bir ﬂekilde sürdürülmesine ve özelleﬂtirmeci
medyan›n tam bir ça¤›rtkanl›kla “iyi paraya sat›ld›” yüzsüzlü¤üne karﬂ›n, halk›n durumunda bir düzelme bekleyenler, daha çok bekleyecektir. Üç y›ll›k
prati¤i ile tekellerin iktidar› oldu¤unu
kan›tlayan bir hükümet, halk› düﬂünmez. Halk, bu iktidar için sadece vergi
toplarken akla gelir. Paralar nereye gidiyor diyenlere iﬂte Maliye Bakan› Kemal
Unak›tan cevap veriyor: Bu sat›ﬂlardan
elde etti¤imiz paray›, “borçlar›m›z›
10
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ödeyece¤iz” diyor.
Kimin bu borçlar›, ne ad›na borçlan›ld› peki? Bunlar aç›klam›yor, demagog bir ﬂekilde “ne yani borcumuzu inkar m› edelim” diye, IMF’ye ba¤›ml›l›¤› ve sermayenin dize getirme yöntemini meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor.
Bu borçlar da, yine tekellerin çarklar›n› döndürebilmeleri için IMF’den, iﬂbirlikçi sermayeden al›nd›. Ony›llard›r
bu borçlar›n faizleri halk›n s›rt›na yüklendi ve hiç bitmedi. Borçland›rman›n,
emperyalizmin ba¤›ml›laﬂt›rma yönteminin ana halkalar›ndan biri oldu¤u
gizlendi. ﬁimdi bu borçlar da büyük bir
sat›ﬂla ödenecekmiﬂ.
Ama merak etmeyin, müflis tüccar
misali art›k satacak bir ﬂeyleri kalmad›¤›nda da bu borçlar bitmiﬂ olmayacak
ve iktidarlar hep ayn› türküyü söyleyerek, kemer s›kmaktan, üç y›l, beﬂ y›l
sonra refaha ç›kaca¤›z demekten vazgeçmeyecekler. Çark› böyle döndürmek, buna al›ﬂt›rmak istiyorlar.
AKP iktidar›, özelleﬂtirme politikalar›n› en pervas›z uygulayan iktidar olmakla övünmektedir. Do¤rudur, bu dönemde yap›lan sat›ﬂ kadar hiçbir dönem
yap›lmam›ﬂt›r. Irak’ta Amerikan iﬂgaline ortak olan, topraklar›m›z, limanlar›m›z› lojistik üs haline getiren iktidar,
ekonomi politikalar›nda da ayn› oranda
iﬂbirlikçili¤in temsilcisidir.
Ço¤u Sümer ve SEKA'ya ait olmak
üzere 33 iﬂletme satt›. 429 adet gayrimenkul sermayeye sat›ld›. TÜPRAﬁ,
ﬂaibelerle dolu ihalelerle sat›ld›. TEKEL’in içki bölümü, Telekom, limanlar
ve daha pekçok irili ufakl› kuruluﬂ sat›l›rken, bu K‹T’lerdeki çal›ﬂan say›s›
43.797’den 31.984’e düﬂtü yani iﬂlerini
kaybettiler.
Baﬂlarda “zarar eden kuruluﬂlar› sataca¤›z” diyen iktidar, bugün art›k gerçe¤i gizlemiyor; “zarar da kar da etse
satacaklar›n›”aç›kça söylüyorlar. Özelleﬂtirmeyi, tanr›sal bir buyru¤u savunur
gibi savunan AKP iktidar› için, halk›n

bu sald›r› sonucunda yaﬂayaca¤› y›k›m›n hiçbir önemi yoktur. Bu say›m›zda okuyaca¤›n›z gibi, özelleﬂtirme salt K‹T’lerle s›n›rl› de¤ildir ve
sonuçlar› çok daha boyutlu ve y›k›c› bir ﬂekilde önümüzdeki y›llarda
ortaya ç›kacakt›r.
Bu yüzden daha fazla bask›, yasak kurumsallaﬂt›r›l›yor. “Devlet
ekonomiden elini çekmeli” demagojisini sürekli yineleyen iktidar,
devletin asli görevinin; halk› sindirmek için polis gücü ve hapishanelere indirgenece¤ini gizlemektedir.
Bak›n Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›’n›n internet sitesinde yeralan resmi belgesinde ﬂöyle deniliyor: “Özelleﬂtirmenin ana felsefesi,
devletin, asli görevleri olan adalet
ve güvenli¤in sa¤lanmas› yolundaki
harcamalar ile özel sektör taraf›ndan yüklenilemeyecek alt yap› yat›r›mlar›na yönelmesi, ekonominin
ise pazar mekanizmalar› taraf›ndan
yönlendirilmesidir.”
Türkçesi ﬂu; devlet, salt polis
devleti olacak, bu talan ve soygun
sistemine karﬂ› ç›kanlar› att›¤› hapishanelerde sindirme politikalar›n›
yaﬂama geçirecek. Sermayenin istedi¤i devlet modeli, tam da böyledir.
Özelleﬂtirme AKP iktidar› aç›s›ndan, kaçamad›¤› bir zorunluluk
de¤il, ideolojik bir tercihin ürünü-

dür. Kapitalizme karﬂ› olmayan islamc›l›¤›n ulaﬂaca¤› noktay› göstermesi aç›s›ndan da çarp›c› olmuﬂtur.
Özal’›n “ben zengini severim” felsefesi, Tayyip Erdo¤an için de temel ç›k›ﬂ noktas›d›r. Zenginlikleri,
TÜS‹AD masalar›nda, Davos Zirveleri’nde pazarlad›kça, sermayenin deste¤ini alarak koltu¤unu koruyaca¤› hesab› yapmaktad›r.
‹ktidar bugün sat›ﬂta rahat ve
pervas›zd›r. Bu da, baﬂka alanlarda
sürdürülen politikalar›n sonucudur.
Muhalif kesimleri sindirmiﬂ, karﬂ›s›nda ciddi bir direniﬂ yok. Halk
“türban, ‹HL’ler” ve “laik-ﬂeriatç›”
sahte ikilemi ile oyalan›yor, magazin ve televole ile uyutuluyor. Soygunu, talan ekonomisini böyle sürdürüyorlar.

a¤›ms›zl›k bayra¤›n›
kald›rmadan soygun
bitmeyecetir

B

Ba¤›ms›z bir Türkiye’yi kurmak
zorunday›z.
Bir sömürü sistemi olan kapitalizme son vermek, halk›n ç›karlar›n›
düﬂünen, bu yönde politikalar uygulayan, soygunun, sömürünün olmad›¤› bir düzeni inﬂa etmek zorunday›z. Bu düzenin ad›n›n sosyalizmden baﬂka bir ﬂey olmayaca¤› bilimsel gerçe¤ini görmek zorunday›z.
Faﬂizmi bütün kurum ve kuruluﬂlar› ile yerlebir ederek, halk›n
yönetti¤i demokratik bir Türkiye’yi
kurmak zorunday›z.
Bu, bir kavgad›r. ‹ﬂçisi, köylüsü,
memuru, ö¤rencisi, küçük esnaf›,
iﬂsizi ile tüm halk›n kavgas›d›r. Karﬂ›m›zda, emperyalizm ve onun iﬂbirlikçileri vard›r. ‹ﬂbirlikçiler, iktidar, sermaye, büyük toprak sahipleri ve a¤alar›, onlar›n ordu-polis gibi
bask› güçleridir.

Ba¤›ml› bir ülke oldu¤umuz için
bu sat›ﬂ. Kapitalist politikalar uyguland›¤› için fatura halk›n s›rt›nda.
Faﬂizmle yönetildi¤imiz için, halk
düﬂman› politikalar yaﬂama geçiriliyor ve karﬂ› ç›kanlar bask›yla, katliamlar ve iﬂkencelerler, F tipleri ile
susturulmak isteniyor.
O zaman Türkiye’nin sat›lma-

Türkiye’nin sat›lmas›na karﬂ›ysak, bu kavgan›n cephesinde bayra¤›m›z› kald›rmal›y›z. Biz kavgaya
girdi¤imizde, örgütlendi¤imizde,
bize ra¤men satamayacaklard›r. ‹ktidar›n yalanlar›na, demagojilerine,
oyalama politikalar›n› aldanmayal›m. Bizim olan bir ülkeyi hep birlikte yaratal›m.

görüﬂmenin, hem de
otel odalar›
ve Baﬂbakanl›k’ta, gizli yap›lan görüﬂmelerin belgeleri yer al›yordu.

ta kendisi ve Maliye Bakan› olmak
üzere AKP’lilere.
Bu duruma düﬂen onurlu, dürüst
bir insan›n yapaca¤› ilk ve tek ﬂey
‹ST‹FA etmektir.
Ama etmeyecektir. Çünkü halka
yalan söylemek, oligarﬂik iktidarlar›n en maharetli oldu¤u konudur.
Ve baﬂka türlü de sürmez. Ülkeyi
nas›l satt›klar›n›, ABD ve Avrupa
ile hangi iﬂbirlikçilik anlaﬂmalar›n›
yapt›klar›n› aç›klayamaz.
Bu yalan, buzda¤›n›n görünen
yüzüdür. Bir ‹talyan atasözü, “iktidar gizlemesini bilene aittir” der.
Özelleﬂtirmenin kendisi yalan propagandalar, halk›n aldat›lmas› üzerine kurulmuﬂtur. Ve gerçe¤i söyleyen sadece devrimcilerdir.

Yalan olmadan talan sürmez
TÜPRAﬁ, Kuﬂadas› Liman› ve
Galataport ihalelerinde, resmen ve
alenen ‹srailli Sami Ofer’e “havadan” trilyonlar kazand›ran Tayyip
Erdo¤an, bas›nda yeralan haberler
üzerine önce Sami Ofer’le görüﬂmedi¤ini söyledi. Koskoca Baﬂbakand›, üstelik en
hakikisinden “müslümand›”, yalan m› söyleyecekti? Heyhat gelin görün ki,
ayn› günün akﬂam›, “bir
kez görüﬂtü¤ünü” söylemek zorunda kald›. Çünkü
ertesi günü ç›kacak gazetelerde, bir de¤il birkaç

mas› için yap›lmas› gereken de kendili¤inden ortaya ç›k›yor.

Evet! Bu ülkeyi yalanc›l›¤› tescillenmiﬂ bir Baﬂbakan yönetmektedir.
“Hortumun ucunu kestik” diyen Erdo¤an’›n, bu ucu nereye yöneltti¤inin bir örne¤i daha belgeli
durumdad›r.
Baﬂka uçlar› da, baﬂka tekellere
ak›yor. Mesela, yeﬂil sermayeye,
Koç’a, her ne hikmetse hep “Rizeli
Baﬂbakanlar” döneminde ad› duyulan ve bir anda ihya olan, Ofer’in
orta¤› Kutmanlar’a ve elbette, baﬂ11
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3 Ekim’e Do¤ru ‘Çerçeve Belgesi Krizi’

Kriz de¤il, emperyalistlerle
iﬂbirlikçilerin pazarl›¤›
Emperyalizm,
AB’ye uyum ve
özelleﬂtirme

3 Ekim, hat›rlanaca¤› gibi, Türkiye
oligarﬂisiyle AB aras›nda “üyelik müzakerelerinin” baﬂlayaca¤› tarihti.
Türkiye oligarﬂisi “Aral›k zirvesi”nin ard›ndan müzakere tarihi al›nca,
“biz üzerimize düﬂeni yapt›k, art›k s›ra
Avrupa’da” söylemini benimsedi. Bu
söylem, esas olarak üyelik sürecinin
“ba¤›ml›l›¤›n derinleﬂmesi” süreci oldu¤unu gizlemeye yönelik ara manevralardan biriydi.
Ancak emperyalistler, AKP iktidar›n›n bu söylemi uzun süre sürdürmesine
izin vermediler. Önce AKP’nin imzalay›p halktan gizledi¤i K›br›s’› (Rum Kesimini) tan›ma karar›n› önüne ç›kard›lar
ve onun gere¤ini yapmas›n› istediler.
AKP iktidar› “tan›r›m ama...” politikas›n› sürdürünce, 3 Ekim’in hemen
arifesinde Avrupa Parlamentosu’nda
al›nan kararlarla oyun bozuldu ve
“kriz” ç›kt›.
Avrupa Parlamentosu’nun kararlar›,
Ermeni Soyk›r›m›’n›n tan›nmas›ndan
K›br›s Rum kesimine limanlar›n aç›lmas›na kadar bir dizi koﬂul ortaya koyuyordu.

Müzakere süreci,
emperyalistlerin her ﬂeye
“elkoyma” sürecidir

AKP
Türkiye’yi
Sat›yor

“Kriz” olarak adland›r›lan, aç›kça
bir “pazarl›k”t›r. Emperyalistlerle iﬂbirlikçilerinin pazarl›¤›. Emperyalist tekeller daha fazlas›n› dayat›yor, iﬂbirlikçiler
y›llard›r “milli politika” ad› alt›nda sahip olduklar› baz› ayr›cal›klar› kaybetmeme kavgas› veriyorlar.
Evet, Avrupa emperyalizminin istekleri ve dayatmalar› hiç bitmeyecektir.
Zaten “müzakere süreci” diye adland›r›lan süreç, bu dayatmalar›n zamana yay›lm›ﬂ halinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Kültürden e¤itime, sa¤l›ktan madenlerin iﬂlenmesine, limanlar›n kullan›m›ndan tar›ma kadar, her konu, ayr› ve her
biri birkaç y›l sürecek “müzakere süreç12
2 Ekim 2005 / 20

lerinde” ele al›nacak ve her ﬂey emperyalist tekellerin sömürülerine uygun hale getirilecektir. Y›llard›r söyledi¤imiz
gibi, Kopenhag Kriterleri’nin, Mastricht Kriterleri’nin esas› bunlard›r.
Bu süreç ilerledikçe, emperyalizmin
ülkemizdeki her alana direkt müdahalesi gerçekleﬂecek, emperyalizm ekonominin, politikan›n, sanayinin, tar›m›n,
e¤itimin yönetimine do¤rudan el koymuﬂ olacakt›r.
Bu ülkeyi yönetenler, bu gerçe¤i çok
iyi bilmekte, ancak halktan gizlemektedirler. “Sol” görünümlü AB’ciler de ne
yaz›k ki, yine bu gerçe¤in fark›nda olduklar› halde, bu oyunun orta¤›d›rlar.

Türkiye AB Süreci’nden
kopacak m›?
3 Ekim öncesinde gündeme gelen bu
geliﬂmeler üzerine, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›
“3 Ekim’de masada olmayabiliriz”
aç›klamas›n› yaparken, burjuva bas›nda
da “Kopuﬂa do¤ru mu?” sorusunu gündeme getiren yorumlar yay›nland›.
AB’ye üyelik sürecinde daha buna
benzer pek çok “kriz”, yani iﬂin gerçe¤iyle söylersek pazarl›klar ve t›kan›kl›klar yaﬂanacakt›r. Ancak bugün için,
ne Avrupa emperyalizmi Türkiye’yi d›ﬂlayabilecek, ne de Türkiye oligarﬂisi
Avrupa emperyalizminden kopabilecek
durumdad›r. “Müzakere süreci”, bu ﬂekilde kesintilerle, yeniden ba¤lanarak
bir ﬂekilde sürdürülecektir.
Bu sürecin tamamen kesintiye u¤ramas›, uluslararas› konjonktürde, özellikle de ABD ve AB aras›ndaki iliﬂki ve
çeliﬂkilerde önemli de¤iﬂiklikler olmaks›z›n yak›n ihtimal dahilinde de¤ildir.
Bir baﬂka gerçek ﬂudur ki, ﬂu an itibar›yla, ne Avrupa emperyalizminin, ne
de Türkiye oligarﬂisinin “üyelik sürecini” h›zland›rmak gibi bir düﬂüncesi ve
iste¤i yoktur. Tam tersine, hem AB’nin
içinde bulundu¤u sorunlar, hem oligarﬂinin iﬂbirlikçi tekeller d›ﬂ›ndaki çeﬂitli

kesimlerinin sömürü pastas›ndan
daha fazla rant elde etme hesaplar›
nedeniyle, iki taraf da süreci mümkün oldu¤unca yavaﬂlatma politikas› izlemektedir. Bu ise, iki taraf›n da
süreci koparmayan, ama yavaﬂlatacak daha çok say›da kriz ç›kartmas›
demektir.

AKP ve Genelkurmay,
gerçekleri halktan gizliyor
“AB’ye üyelik süreci”, bir yandan emperyalizmin istedi¤i yasal,
idari düzenlemelerin yap›ld›¤› ve
buna paralel olarak da çok yo¤un
bir demagoji ve propaganda kampanyas›n›n yürütüldü¤ü bir süreçtir.
AKP iktidar›, gerek ABD, gerekse de AB emperyalizmi önünde yalvar yakar durumdayken, halka “Kas›mpaﬂal›” edas›yla, “art›k bizden
bu kadarbaﬂka hiç bir ﬂey yapmayaca¤›z, onlar ad›m ats›n” ﬂeklinde,
at›lacak yeni ba¤›ml›l›k ad›mlar›n›
gizlemeye çal›ﬂ›yor.
3 Ekim öncesi s›k s›k vurgulad›klar› “‹mtiyazl› ortakl›k statüsünü kabul etmeyece¤iz!” aç›klamas› da bu yalanlar›ndan biridir.
Yalan söylüyorlar, çünkü zaten Avrupa Birli¤i’nin kuruluﬂ temellerinden biri olan serbest dolaﬂ›m hakk›ndan yararlanamayacak bir ortak olmay› kabul etmiﬂlerdir. Bu,
“ikinci s›n›f” ortak olmay› kabul etmek de¤il de nedir? Bu, devrimcilerin daha 1980 öncesinde söyledi¤i
“AB ortak, biz pazar” sözünün gerçekleﬂmesi de¤il de nedir?
Dahas›; 3 Ekim için haz›rlanan
AB Müzakere Çerçeve Belgesi’nde
“AB haz›r de¤ilse Türkiye giremez” ifadesi güçlendirilmiﬂtir.
Aral›k Zirvesi döneminde “uçu
aç›k bir tarih verirlerse, bir daha o
masaya oturmay›z” diyen AKP iktidar›, bu madde karﬂ›s›nda sus pustur. Oysa, Avrupa emperyalizminin
söyledi¤i aç›kt›r: “can›m›z istedi¤i
zaman al›r›z veya almay›z!”
‹ﬂbirlikçiler, ekonomide, siyasette, askeri konularda efendilerine
muhtaç olduklar› için, bunlara itiraz
edemeyecek durumdad›rlar.

Öte yandan, generaller, AB sözcülerinin çeﬂitli aç›klamalar›na iliﬂkin “Yabani kazlar›n vahﬂi ç›¤l›klar›'' gibi benzetmelerle, sanki kendileri bu emperyalist politikalara karﬂ›ym›ﬂ gibi görünmeye çal›ﬂ›yorlar.
Tam bir riyakarl›k. O yabani kazlar›
bu ülkeye getiren, onlar› tepemize
ç›karan ve emperyalist tekellerin ç›karlar› için bu ülkede katliamlar yapan bu generaller de¤il mi? Genelkurmay defalarca IMF’ye karﬂ› de¤iliz, AB’ye karﬂ› de¤iliz diye aç›klamad› m›, ABD’ye, NATO’ya karﬂ›
olmad›klar› zaten aﬂikar.
K›sacas›, iﬂbirlikçilerin, ekonomik, siyasi, askeri anlamda deste¤ine muhtaç olduklar›, göbeklerinden
ba¤land›klar› emperyalistleri hiçbir
ﬂekilde ciddi itiraz edebilecek durumlar› yoktur. Tüm bu söylemler
zevahiri kurtarmak içindir.
Gazetelerde ikide bir “Generallerden Avrupa’ya sert mesaj”, “Hükümet AB’ye sert ç›kt›” türünden
baﬂl›klar okuyoruz. Bunlardaki mesaj asl›nda emperyalizme de¤il, daha çok halka yöneliktir ve dedi¤imiz gibi, asl›nda AB’yle iliﬂkinin ne
kadar eﬂitsiz, efendi-uﬂak iliﬂkisi oldu¤unu gizlemek içindir.
AB’ye “direndikleri” tek nokta,
ﬂovenist, faﬂist gelenekleridir.
K›br›s konusunda oligarﬂinin “direniﬂinin” alt›nda yatan bir çok neden
vard›r, fakat bu nedenlerin aras›nda
“vatanseverlik” gibi bir neden asla
yoktur. K›br›s konusunda bizzat
kendilerinin yaratt›¤› ﬂovenist ﬂartlanmay› parça parça k›rmak için zamana ihtiyaçlar› vard›r. Ayn› zamanda K›br›s’›n oligarﬂi için kara
para aklama merkezi olarak çal›ﬂmas› gibi tali etkenler de sözkonusudur. Ermeni Soyk›r›m›’n› tan›mak
ise, zaten oligarﬂinin tüm ﬂovenist,
faﬂist çizgisine terstir, oligarﬂi soyk›r›m› tan›man›n siyasi, ekonomik
maliyetini de üstlenmek istememektedir.

“Müzakere süreci”
batakl›kta yürümektir!
Türkiye bugün emperyalizme
ba¤›ml› bir ülke olarak zaten batak13
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l›¤›n içindedir. “Müzakere süreci”
ise, Türkiye’yi batakl›¤›n en kokuﬂmuﬂ ve en derin oldu¤u noktalara
do¤ru götürecek bir yoldan baﬂka
bir ﬂey de¤ildir. Hiçbir iﬂbirlikçi iktidar, bu yoldan ç›kmaya cüret edemez, böyle bir ﬂeye niyet de etmez.
Göreceksiniz ki, belki üç gün
sonra, belki üç ay sonra, 3 Ekim öncesi ç›kan bu “kriz” de aﬂ›lacak, ba¤›ml›l›¤›n derinleﬂtirilmesi süreci
devam edecektir. Ba¤›ml›l›¤›n derinleﬂmesi, sadece Avrupa emperyalizmiyle de¤il, ABD’yle de zaten
yaﬂanmakta olan bir süreçtir. Emperyalizmin özellikle 1980 sonlar›ndan itibaren izledi¤i politikalar,
hiçbir iﬂbirlikçi iktidara bu süreçten
kaçma ﬂans› vermemektedir.
Türkiye’nin bu batakl›k yoldan
ç›kmas›n›n tek koﬂulu, ülkemizde
gerçek bir iktidar de¤iﬂikli¤idir. Burada herhangi bir düzen partisinin
gidip, baﬂka bir düzen partisinin
gelmesinden de¤il, oligarﬂik iktidar
yerine bir halk iktidar›n›n gelmesinden sözediyoruz.
Müzakere süreci ad› alt›nda yap›lan pazarl›klar, esas olarak emperyalistlerle iﬂbirlikçi oligarﬂinin aras›ndaki ç›karlar› belirleyen pazarl›klard›r. Halk›n ç›karlar›n›n bu pazarl›klar›n yap›ld›¤› masada yeri
yoktur. Bu anlamda Türkiye halk›n›n ne müzakare sürecinden bir ç›kar› vard›r, ne de müzakere sürecinin kopmas›ndan. ‹ktidardayken
tüm emperyalist anlaﬂmalar› imzalay›p “AB karﬂ›t›” görünen MHP
gibiler veya “AB’ye evet” diye miting yapanlar bizi her halükarda emperyalizm-oligarﬂi blokuna mahkum ediyor. Her ikisi de halk üzerindeki bask› ve sömürünün devam›ndan baﬂka bir anlama gelmeyecektir. Bizim bu süreçteki tek kayg›m›z, derdimiz, hem emperyalistlerden, hem iﬂbirlikçilerinden
kurtulmak olmal›d›r.
Müzakere süreci sürsün veya
sürmesin, esas olan halk›n anti-emperyalist mücadelesinin sürmesidir.
Çünkü gelece¤imiz, AB’nin masalar›nda de¤il, bu mücadeleyle de¤iﬂecek.

Ermeni Konferans› ve
Demokrasicilik Oyunu
Adalet Bakan› Cemil Çiçek’in
vatan hainli¤i suçlamas› ve “devleti
arkadan hançerleyenler” tehdidi nedeniyle ertelenen, “‹mparatorlu¤un
Çöküﬂ Döneminde Osmanl› Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunlar› Konferans›”, 2425 Eylül günlerinde Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleﬂtirildi. Konferansta konuﬂulanlardan ba¤›ms›z olarak;
bu olay nezdinde yaﬂanan geliﬂmeler, demeçler, manﬂetler; bir kez daha Türkiye gerçe¤ine ›ﬂ›k tutar nitelikteydi. ‹stisnalar› d›ﬂ›nda ilgili bütün kesimler maskelerini takarak
konuﬂtular. Ne demokrat›n›n demokratl›kla ilgisi vard›, ne de ‘ulusalc›’ geçinenlerin ulusalc›l›kla.

Türkiye’de Yarg›
Hat›rlanaca¤› gibi konferans daha önce yap›lacakt›. Ancak, Adalet
Bakan› Cemil Çiçek'in TBMM kürsüsünden yapt›¤› konuﬂma ile yarat›lan bask› buna engel oldu. Yeni bir
tarih ilan edildi. Bu kez de Bo¤aziçi
Üniversitesi’nde konferans›n yap›laca¤› gün, ‹stanbul 4. ‹dare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma karar›
ald›. Kararda, özetle ﬂu deniyordu:
ne konuﬂacaklar›n› bilmiyoruz,
yap›lmamal›!
Peki, ne mevcut hukukla ne
mant›kla aç›klanabilecek bu karar›,
mahkeme nas›l alabilmiﬂti? ‹ster
“durumdan vazife ç›karma” denil-

sin, isterse do¤rudan talimat olsun,
bu kafa Çiçekler’in, Genelkurmay’›n, devletin kafas›d›r. Çiçek de
düﬂüncelerini daha söylememiﬂ insanlar› hain ilan etmemiﬂ miydi?
Ony›llarca Ermeniler’e yönelik
Osmanl› zulmünü böyle sahiplenip,
gerçekleri bu ﬂekilde bast›rd›lar. Bu
olay, “Türkiye’de yarg›” gerçe¤ine
de ›ﬂ›k tutuyordu. Hukukla, adaletle
ilgilileri yoktur; resmi politikalar
neyi emrediyorsa, ona göre hareket
eder yarg›.

Sahte Demokratlar
Bu mahkeme karar›n›n ard›ndan
ilk aç›klama Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’dan geldi. ‹ﬂine geldi¤inde
“yarg› karar›d›r yorum yapmay›z”
diyen Erdo¤an, karar›n yanl›ﬂ oldu¤unu belirterek, “düﬂünce özgürlü¤ünden” dem vurdu. Ard›ndan D›ﬂiﬂleri Bakan› Gül, benzer aç›klamalar yapt› ve “kendi aya¤›m›za
kurﬂun s›kt›¤›m›z›” söyledi. Çiçek
de, “hizaya” gelmiﬂti. O da, hukuki
olarak yol gösterip konferans›n Bilgi Üniversitesi’nde yap›labilece¤ini
söylüyordu, hem de öyle “hain” vb.
demiyordu. AB u¤runa (AKP aç›s›ndan bunu siz “iktidar koltu¤u u¤runa” diye okuyabilirsiniz), gerekti¤inde sözün yalan›p yutuldu¤una,
düﬂüncelerin bukalemunlaﬂt›¤›na
bir kez daha tan›k olundu.
Bu “tepkilerin” elbette demokratl›klar› ile hiçbir alakalar› yoktu. Tüm mesele Avrupa Birli¤i idi
ve AB de karar› k›namakta gecikmeyecekti. Sadece AKP Hükümeti
de¤il, birçok Avrupa Birlikçi yazar,
ayd›n da, ayn› nedenle, yani “yasaklaman›n Avrupa Birli¤i önünde engel oluﬂturaca¤›”, tersinden ise, “bu
konferans›n yap›lmas›n›n Türkiye’de özgürlüklerin geliﬂimini göstermesi aç›s›ndan turnosol olaca¤›”
gerekçesiyle eleﬂtiriyorlard›.
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Avrupa Birlikçiler, Ermeni Konferans›’n›n yasaklar, tehditler aras›nda yap›lmas›n› bile faﬂizmi, ﬂovenizmi aklaman›n gerekçesi yapmaya çal›ﬂt›lar. Özellikle medya ve
köﬂe yazarlar› bu konuda özel rol
üstlendi. Yayg›n deyiﬂle, “bir tabu
daha y›k›lm›ﬂ”t›, “bir milad”d›, “demokrasi ö¤reniliyor”du.
80 y›l bu “tabu” nas›l ve neden
sürdü öyleyse? Utanmasalar, yerinde yapt›rmad›klar› bir konferanstan
dolay› Türkiye’yi “örnek demokrasi” ilan edeceklerdi. Ki, Hürriyet
buna haz›r beklerken Türkiye gerçe¤i onu yalanlad›. Ertu¤rul ÖZKÖK 24 Eylül tarihli yaz›s›nda ﬂöyle diyordu:
“Önceki akﬂamüzerine kadar
Hürriyet’in manﬂeti ﬂöyleydi:
‘Türkiye fark›.’
‹sviçre gibi bir Avrupa ülkesi
‘Soyk›r›m yoktur’ demeyi suç say›yor. Türkiye ise ‘Soyk›r›m vard›r’
diyenlere bile serbestçe konuﬂma
hakk› veriyor. Ama iki mahkeme karar› ile bu manﬂet altüst oldu, denklem tersine döndü.”
Durumu çok iyi özetliyor; Türkiye’de olmayan demokrasiyi varm›ﬂ
gibi göstermek amac›yla her f›rsat›
de¤erlendirmek için haz›r bekliyorlar. Binlerce iﬂkence davas›nda iﬂkenceciler korunurken, bir iﬂkence
davas›, “iﬂkenceye karﬂ› mücadelede kararl›l›k örne¤i” diye sunuluyor; Türkiye’nin en büyük sendikas›n›n kapat›lmas›na sesini ç›karmayan, hatta destekleyen, insanlar›n
düﬂüncelerini de¤iﬂtirmek için tecrit
iﬂkencesini uygulayan bir iktidar,
Ermeni Konferans› nedeniyle “en
büyük demokrat” ilan ediliyordu.
Türkiye’de “demokratikleﬂme”
de bir anda oluyordu, tam tersine gidiﬂ de! Asl›nda de¤iﬂen hiçbir ﬂey
olmamas›na karﬂ›n, Avrupa Birlikçiler, hükümet bu yönde yalan propagandalarla bir illüzyon yaratmaya
çal›ﬂ›yordu. Örnek olmas› aç›s›ndan
AB’cilerin önde gidenlerinden Ali
Bayramo¤lu’na bakal›m.
Bayramo¤lu, “AB’ye uyum” yasalar›n› büyük demokratikleﬂme,
hatta “devrim” diye niteleyenlerden

biriydi. Çiçek’in TBMM’deki konuﬂmas›n›n ard›ndan ﬂöyle diyecekti: “Cemil Çiçek'in üç cümleden
ibaret konuﬂmas› Türkiye'nin üç y›ll›k çabas›n›, kattetti¤i yolu bir anlamda s›f›rlam›ﬂt›r. Onca reform,
içe ve d›ﬂa anlatmaya çal›ﬂ›lan de¤iﬂim ve de¤iﬂim imaj› tuz buz edilmiﬂtir.” (28 May›s, Y. ﬁafak)
Peki bugün ne diyor; “Söyledik,
bu toplant› birçok aç›dan bir milatt›r. Tüm cesareti ve gücüyle alan›n›
koruyan, özerkli¤ini meydan okuyarak savunan üniversiteler aç›s›ndan
12 Eylül'den gerçek bir kopuﬂtur...”
(27 Eylül, Y. ﬁafak)
Her ﬂey görece ve anl›k; böyle
demokratikleﬂme de¤erlendirmesi
olabilir mi; böyle bilim adam›, ayd›n olabilir mi? Burada halk› ayd›nlatma de¤il, olsa olsa halk› aldatma,
uyutma vard›r.

Domatesli ﬁovenizm,
Karﬂ›-Devrimci ‹P
Konferans› protesto eden küçük
bir grup da vard›. MHP’li, BBP’li
faﬂistler, ‹P’liler üniversite önünde
domatesleri ve yumurtalar› ile gösteriler yapt›lar. Emekli subaylar ise,
(Genelkurmay’›n bilgisi dahilinde
oldu¤u aç›k ﬂekilde) konferans›n ilk
yap›laca¤› yeri “denizden kuﬂatma”
harekat› yapt›lar.
Onlar da göstermek istediklerinden çok farkl›yd›lar. Milliyetçilik

Bir Günlük “Demokrat”
Konferans› yere gö¤e s›¤d›ramayan medya, daha konferans biter bitmez, “öteki yüzünü” sergilemekte gecikmedi. Örne¤in, logosuna “Türkiye Türklerindir” yazarak, Talat Paﬂalar ile ayn› zihniyeti taﬂ›d›¤›n› gizlemeyen Hürriyet,
“Erivan sen de bunlar› konuﬂ”
manﬂeti att›. Kastedilen Asala’n›n
öldürdü¤ü diplomatlard›. Yani
konferansla do¤rudan ilgisi olmayan bir konuyu manﬂetine taﬂ›yarak, AB’cilik u¤runa demokrat göründük, bu kadar yeter öze dönelim diyor ve ﬂovenist, katliam destekçisi yüzünü sergiliyordu.

temelinde karﬂ› ç›k›yorlard›
güya konferansa. Gerçekte,
MHP’den Generallere kadar,
emperyalizmle iﬂbirli¤i yapanlard›. Perinçek’in ‹ﬂçi
Partisi ise, devrimcilerin
uyar›lar›na karﬂ›n, y›llarca
kendini sol içinde bar›nd›rabilmiﬂ, karﬂ›-devrimci bir gruptu. (Bu çetenin sol içinde
meﬂrulaﬂmas›na
hizmet
Osmanl›, zorla tehcir (göç ettirme) s›ras›nda
edenler, bugün çeﬂitli kesim1 milyonun üzerinde Ermeni soyk›r›mdan
lerin solu karalamada, hep
geçirildi. Oligarﬂi bu mirasa ve politikaya
örnekleri ‹P’ten vermesinin
sahip ç›kt›. Soyk›r›m tart›ﬂ›lacak hiçbir yan›
vebalini de s›rt›nda taﬂ›d›klaolmayan bir gerçektir. AKP de bu
r›n› umar›z görmüﬂlerdir.)
politikan›n d›ﬂ›nda de¤ildir.
T‹‹KP mahkeme savunmalar›nda “Ermeni Soyk›r›m›”ndan sözeden Ayd›nl›kve böyle giderse “oyunu AKP’ye
ç›lar, ﬂimdi ise bu gerçe¤i inkarla
verece¤ini” söyleyen Bir Gün yakalmayarak, resmi devlet politikas›zar› Bask›n Oran, “iktidarda
na her alanda uyumuyla, kendi gerAKP’nin olmas› nimettir” dedi.
çe¤ini kendisi anlatmaya devam
ediyor.
Halil Berktay ise, “yaﬂam›m boyunca hiçbir hükümetin baﬂbakan›AB’ci Ayd›n›n “PES”
n›n ve d›ﬂiﬂleri bakan›n›n bu kadar
tutarl› bir demokrasi savunuculu¤u
Dedirten Sefaleti
yapt›¤›n› görmemiﬂtim” diye koKonferas›n gösterdi¤i ikiyüzlü
nuﬂtu. (28 Eylül Milliyet)
tablo bunlarla bitmiyor elbette.
Kendileri aldan›yor ve halk› da
Konferans› düzenleyenler de bu
böyle aldat›yorlar. AKP iktidar›n›n
oyunun öteki ucunda yeral›yorlar.
halk›n bütün kesimlerine yönelik
Demokratik bir tav›r, gerçe¤e sayg›
politikalar›, Trabzon’dan Seferihiad›na kat›lanlar› bir yanda tutarsak,
sar’a ﬂovenizme verdi¤i destek, linç
özellikle düzenleyenler ve tart›ﬂmagiriﬂimleri karﬂ›s›ndaki tavr›, hapislarda ön plana ç›kanlar›n demokrathanelerde katletti¤i insanlar›n cesetl›klar› Avrupa Birli¤i’ne s›rt›n› daleri, y›kt›klar› gecekondulardan
yayan bir “demokratl›k”tan ibaretti.
yükselen feryatlar, muhalif her türlü
Bu, kendi gücüne güvenmeyen,
düﬂünceyi “terör, marjinal” gibi ifahalka inanmayan ayd›n için içler
delerle nitelemesi... orta yerde duac›s› bir s›¤›nmac›l›¤›n göstergesiyrurken, bu sözler neye dayanarak
di. Ama, AKP iktidar›n›n sahte desöylenir? AKP ile “AB’cilik” zemimokratl›k ﬂovu baﬂlar›n› öylesine
ninde bir arada olmalar›, bütün bu
döndürmüﬂtü, demokrasicilik oyugerçekleri unutmalar›n› sa¤lamaktanuna öyle angaje olmuﬂlard› ki, bu
d›r. Bu, ayd›n aç›s›ndan tam bir ris›¤›nmac›l›¤› aratacak düzeyde v›yakarl›k örne¤i de¤ilse, nedir?
c›k v›c›k bir ya¤c›l›k, belleksizlik
Bu kadar subjektif bir “ayd›n”,
ortaya ç›kt›.
‘Ermeni Sorunu’nu da gerçekten
Konferans›n yap›ld›¤› Bilgi Ünitart›ﬂamaz. Çünkü “ayd›n namusu”
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ayd›n
yoktur. “AB süreci” paralelinde
U¤ur, toplant›n›n aç›l›ﬂ›nda, Cemil
konferans düzenlemeleri bu gerçe¤i
Çiçek’e, toplant›n›n üniversitelerinde¤iﬂtirmemektedir. Hep icazet arade yap›labilece¤i aç›klamas› nedeyan, s›rt›n› bir yerlere dayama ihtiniyle ﬂükran duyduklar›n› belirtti.
yac› duyan kafa yap›s›, do¤al olarak
AKP’yi “Türkiye’nin en degerçe¤i savunmada tutarl› da olamokrat partisi” olarak niteleyen
mayacakt›r.
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Dersim oligarﬂinin terörüne
teslim olmayacak!
Dersim'de, Hasan Akda¤'›n cenazesinde yaﬂanan direniﬂin ard›ndan, tutuklanan 5 kiﬂinin serbest b›rak›lmas› talebiyle 28 Eylül günü
yap›lan bas›n aç›klamas›, yeni bir
gözalt› terörüne sahne oldu.
Dersim Temel Haklar Derne¤i,
ESP, Halk Kültür Merkezi, Dersim
Kültür Derne¤i taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” yaz›l› pankart ile “Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n, Tutuklama Terörüne Son, Yaﬂas›n Devrimci
Dayan›ﬂma, Terörle Mücadele Yasas›na Hay›r” dövizleri taﬂ›nd›. Yap›lan aç›klamada, düzenin sald›r›lar›n›n h›z kesmeden devam etti¤i

belirtilerek, özelleﬂtirme politikalar›, k›ﬂk›rt›lan ﬂovenizm ve linç giriﬂimleri, operasyonlar, katliamlar,
infazlar örnek gösterildi.
Bu bask›lar›n bir parças› olarak,
Dersim’de yaﬂanan bask›lara de¤inilen aç›klamada, “Dersim'de de
yaﬂananlar OHAL'i aratm›yor. Festivalimiz uyduruk gerekçelerle yasaklan›yor. Ormanlar›m›z yak›lmaya devam ediyor. Katletmekte tereddüt etmeyen cellatlar 70 yaﬂ›ndaki Hasan ﬁahin'i infaz ediyor. Evler taran›yor, köylülere iﬂkenceler
yap›l›yor, insanlar ad›m baﬂ› aramalardan ve kimlik kontrollerinden geçiriliyor. Gençlerimiz yozlaﬂt›rma
politikalar›
ile
umutsuz bir yaﬂama itilmeye çal›ﬂ›l›yor” denildi.
9 ﬁubat 1994'te, Ordu'nun Kumru ‹lçesi EskiçokHasan Akda¤’›n
de¤irmen Köyü’nde ölüm mangalar›n›n kurdu¤u puinfaz edilmesi hasuda direnerek ﬂehit düﬂen, DHKC gerilla komutan›
t›rlat›larak, buna
Bahattin An›k'›n, Trabzon'un Vakf›kebir ‹lçesi’ndeki
karﬂ› Dersim halk›mezar›n›n yap›lmas›n› üstlenen mezarc›, polisler tan›n öfkesinin hakl›raf›ndan tehdit edildi. Mezar› yapt›rmak isteyen TA- l›¤› dile getirilirYAD'l›lar› kastederek, “onlar terörist, bu mezar› ya- ken, “ﬁu ana kadar
parsan senin için iyi olmayacak” ﬂeklinde mezarc›y› 19 Eylül'de Songül
tehdit eden polisler, bir kez daha oligarﬂinin devrim- Ateﬂ, Ali Haydar
cilerin mezarlar›ndan da korktu¤unu gösterdi.
Y›ld›r›m, Serdar
Konuya iliﬂkin bilgi veren TAYAD'l›lar; “Dev- Y›ld›r›m, Cemil
rimciler halk ve vatan u¤runa mücadele eder ve yine Mamuk ve H›d›r
bu u¤urda ölürler. Bahattin An›k, u¤runda ölürcesi- Güler, 25 Eylül'de
ne bir sevdayla mücadele etti¤i topraklara kahraman de Dersim Temel
bir devrim ﬂehidi olarak gömüldü. Hiçbir ﬂey bu ger- Haklar Hozat ﬁube
çe¤i de¤iﬂtiremez ve hiçbir ﬂey TAYAD'›n devrimci- Baﬂkan›
Özcan
Duta¤ac› ve Yönelere sahip ç›kmas›n› engelleyemez” dediler.

Mezar korkusu

Sar›gazi
Jandarma
terörüne
barikatl›
cevap

Sar›gazi'de AKP'li belediyenin halk›n iradesini hiçe sayarak yapmak istedi¤i "festival"i protesto ettikleri için 9 kiﬂinin tutuklanmas›n› protesto için Ekin Sanat Merkezi’nin
24 Eylül’de yapt›¤› oturma eylemine jandarma sald›rarak 7 kiﬂiyi gözalt›na ald›. Mücadele Birli¤i çevresine yap›lan sald›r›ya cevap
barikatlar kurularak verildi. Demokrasi Caddesi’ne bir anda ard› ard›na HÖC, Partizan,
Odak, ESP ve Mücadele Birli¤i taraf›ndan
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tim Kurulu üyesi Ali Demir tutuklanm›ﬂt›r” ifadelerine yer verildi.
Aç›klaman›n sonunda, kitle polis taraf›ndan abluka alt›na al›nd›.
Tamamen keyfi ﬂekilde, 'kimlik aramas› yapaca¤›z' dayatmas›nda bulunan polis, bu hukuksuzlu¤a itiraz
edilmesi üzerine, biber gaz› ve
coplarla vahﬂice sald›rd›, 10 kiﬂi dövülerek gözalt›na al›nd›.
Devrimciler sald›r›ya direnerek
cevap verdiler. Çevrede toplanan
halk polisi taﬂlamaya baﬂlad›. Bunun üzerine, polis tüm Dersim halk›na düﬂmanl›¤›n› yine göstererek,
kitlenin üzerine gaz bombalar› att›.
Eylem s›ras›nda Dersim Temel
Haklar Baﬂkan› Murat Kaymaz, Temel Haklar üyesi Ziya Kulbak,
ESP'li Ali Ekber Kaya, Hüsniye
Mavi, Eylem Vural, HKM üyesi
Onur Munzur, Özgür Demir, Timuçin K›l›nç, O¤uz Bulat ve halktan
Duygu Kalanç isimli bir kiﬂi gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlardan
Ali Ekber Kaya'n›n sa¤l›k durumun
kötü oldu¤u ö¤renildi.
Temel Haklar Federasyonu da,
yapt›¤› aç›klama ile sald›r›y› k›nad›.
Demokratik eylemlere dahi tahammül gösteremeyen ve as›l olarak, tüm bask› ve yozlaﬂt›rma politikalar›na ra¤men, Dersim’i sindiremedi¤ini gören oligarﬂi, ﬂimdi yeniden bask›y› yo¤unlaﬂt›rmak istiyor.
Yine baﬂaramayaca¤›n› görecek.

barikatlar kuruldu ve 2 saat cadde kapat›ld›.
Ço¤u HÖC'lü ve Partizan'l› olan kitle, barikatlar kurularak ilerledi¤i s›rada Mücadele
Birli¤i, kimseye bilgi vermeden ‘eylem amac›na ulaﬂt›’ anonsuyla bitirdi. Di¤er siyasetler
ise, ortak kararla eylemi sürdürdü ve sloganlarla Belde merkezine yürüyerek, Sar›gazi'de
en ufak bir demokratik hakk›n kullan›lmas›na
bile tahammül edemeyen güçlere karﬂ›, en
meﬂru haklar›n› kullanarak cevap verdiler.

gençlik
Buras› bir üniversite!

Diyarbak›r
Dicle
Üniversitesi’nin, 29 Eylül günü düzenlenen aç›l›ﬂ töreni, YÖK’ün gençli¤e bak›ﬂ›n›n bir tezahürüydü. Rektör salonda
“sevgili ö¤renciler” diye
ö¤ütler veriyor, konuﬂuyordu ama salonda tek
bir ö¤renci dahi yoktu.
Çünkü, “güvenlik”, ö¤rencilerin eylem yapacaklar› istihbarat›n› alm›ﬂ ve salona sokmam›ﬂt›.
Ö¤rencilerinden korkan, onlar›n en demokratik protestolar›na dahi tahammül edemeyen, ﬂiddetle cezaland›ran bir kurumda, neyin e¤itimi verilir, nas›l e¤itir gençlerimizi.
T›pk›, Ankara Üniversitesi Dil
Tarih Co¤rafya Fakültesi’nde, Cebeci Kampüsü’nde, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde oldu¤u gibi.

“F Tipi Üniversite” Giderek
Somut Hale Geliyor
Gençlik Federasyonu geçti¤imiz
y›l ›srarl› bir ﬂekilde, “F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz” slogan›n› kullan›yordu. ‹zlenen politika itibariyle
durumu çok net ortaya koyan bir
slogand› bu. Bugün, bu politika
okullarda daha yayg›n olarak görülmeye baﬂland› bile.
Yaz döneminde Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü çevresindeki
parmakl›klar yükseltilip yar› aç›k
hapishane görüntüsü verildi.
Dil Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nde de polis-idare iﬂbirli¤iyle
devrimci-demokrat ö¤rencilerin
okuldan uzaklaﬂt›r›lmas›n›n ard›ndan, emniyet müdürlü¤ünin direktifi ile; okul giriﬂinden katlara, bahçeden kantine kadar her yere kameralar yerleﬂtirildi. Bununla da yetinmeyen okul idaresi fakülte giriﬂine
X-ray cihaz› yerleﬂtirdi.
Gerekçe, malum demagoji,
“okulda olay ç›kmas›n› önlemek.”
Yalan ve demagoji elbette. Bu-

nun yolu baﬂkad›r. Örne¤in, faﬂistlerin ipini ba¤lay›n, polisi okula
sokmay›n, ö¤renciler üzerinde bask›ya son verin; hiçbir “olay” ç›kmayacakt›r.
Polis, faﬂistleri gençli¤in üstüne
sal›yor, ard›ndan listeler haz›rl›yor,
cezalar verdiriyor ve okulu bir hapishaneye çevirtiyor. Bilinçli izlenen bir politika de¤ilse nedir.
Ankara’da yaﬂanan bu geliﬂmelere iliﬂkin bir aç›klama yapan, Ankara Gençlik Derne¤i, Ankara’da
üniversitelerin F tipleﬂtirildiklerini
belirterek, ﬂöyle dedi:
“Düﬂünen üreten her ö¤renciyi
potansiyel suçlu olarak gören zihniyetin amac› aç›kt›r; izlenme psikolojisiyle insanlar›n düﬂüncelerini
ifade etmesini engellemek, bu yolla
sindirmek ve muhalif olanlar› di¤er
ö¤rencilerden tecrit etmektir. Bu nedenle üniversitelerimiz F tipinden

farks›z hale getirilmeye
çal›ﬂ›lmaktad›r.
Biz bu ülkenin düﬂünen üreten gençleri olarak bir kez daha söylüyoruz; hiçbir uyguluma
akademik-demokratik
üniversite mücadelemizin önünü kesemeyecektir. Bizleri “Biri Bizi Gözetliyor Evi”nde boy
gösteren yoz kültürün insanlar› gibi yapamayacaks›n›z. Örgütsüz, apolitik, bencil bireyler olmayaca¤›z. Okulda kamera konulmad›k tek bir
nokta bile b›rakmasan›z,
her kap› giriﬂine X-ray
cihaz› da yerleﬂtirseniz, akademikdemokratik mücadelemizi sürdürmeye, Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin
E¤itim istemeye devam edece¤iz.”
Trabzon’da ise, karﬂ›m›zda linç
giriﬂimi gibi bir barbarl›¤› savunan
bir üniversite yönetimi karﬂ›m›zda
duruyor.
Karadeniz Teknik Üniversite
Rektörlü¤ü, linç giriﬂimine maruz
kalanlardan biri olan Nurgül Acar'a
iki yar› y›l okuldan uzaklaﬂt›rma
“cezas›” verdi. Ayn› rektörlük, linç
giriﬂimine maruz kalan TAYAD’l›lara “arkadaﬂlar sizleri çok seviyorum” dedi¤i için, Dr. Hacer Örgülü'ye de soruﬂturma açm›ﬂt›.
Acar’›n cezaland›r›lmas›n›n gerekçesi de, linç giriﬂimine maruz
kald›¤› olay. Yani, rektörlük de oradaki linç güruhuna do¤rudan kat›lm›ﬂ oldu.

2 Ö¤renci soka¤a at›ld›
Adana ﬁükrü Tülay Yetiﬂtirme Yurdu’nda kalan 2 lise ö¤rencisi, “okuyamad›klar›” gerekçesiyle, kald›klar› yurttan at›ld› ve ö¤renim haklar› ellerinden al›nd›. Konuya iliﬂkin bir aç›klama yapan Adana Temel Haklar, 7
yaﬂ›ndan beri Yetiﬂtirme Yurdu’nda kalan, Mehmet Kayak›ran (18) ve Zafer Aktar(18) isimli ö¤rencilerin, durumunu anlatarak, ﬂöyle dedi: “Çocuklar›m›z›n e¤itim hakk› engellenirken ayn› zamanda soka¤a da at›lm›ﬂlard›r.
Kimsesiz, kalacak yerleri olmayan bu çocuklar› yurttan ve okuldan atanlar›n nas›l insan e¤itece¤i de ortadad›r. E¤itim, tüm halk›n yararlanabilece¤i, paras›z bilimsel olmal›d›r.”
17
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Direnen halklar
kazanacak

Irak'ta iﬂgale karﬂ› 24 Eylül
günü dünyan›n onlarca ülkesinde gösteriler düzenlendi.
Gösterilerin en kitleselinin
Amerika’da yap›lmas› ise,
Amerikan halk›n›n kendi hüça¤r›s› ile yap›lan yürüyüﬂe 2000
kümetinin politikalar›n› onaylamakiﬂi kat›ld›. Yürüyüﬂte, "Irak'›n ‹ﬂd›¤›n› bir kez daha ortaya koydu.
galine Son, Danimarka Ordusu
ABD’nin birçok bölgesinden geﬁimdi Eve Dönün" sloganlar› at›ld›.
lerek Washington'da toplanan yakAvusturya’n›n baﬂkenti Viyalaﬂ›k 200 bin kiﬂi, "Orduyu ﬁimdi
na’daki gösteride Filistin halk›n›n
Geri Getirin", “Bush Yalan Söylüdireniﬂi selamland›. Eyleme, komüyor, Kim Ölüyor?" pankartlar› ve
nist, sol gruplar, Filistinli ve destek
Irak'ta öldürülen 1900 askerin fogruplar› ile Avusturya Anadolu Feto¤raflar›n› taﬂ›d›lar. Asker aileleriderasyonu ve HÖC kat›ld›. HÖC
nin de kat›ld›¤› gösteriler, savaﬂ
temsilcisi yapt›¤› konuﬂmada, iﬂgal
karﬂ›t› örgüt ANSWER’in ça¤r›s›
sona ermeden bar›ﬂ›n olmayaca¤›n›
ile yap›ld›. Konuﬂmalarda iﬂgal kardile getirdi. Konuﬂmalar›n ard›ndan
ﬂ›tl›¤›n›n gün geçtikçe artt›¤›na dikyürüyüﬂe geçen kitle, ABD elçili¤i
kat çekilirken, Ayr›ca San Francisönünde, Irak’taki iﬂgali protesto
co, Los Angeles ve Seattle kentleeden sloganlar att›.
rinde de gösteriler yap›ld›.
Bir baﬂka iﬂgal gücünün baﬂkenSuriye'nin baﬂkenti ﬁam'da ise,
tinde de 100 bin kiﬂi
sokaktayd›. ‹ngilteTürkiye ve dünyada iﬂgal protesto
re’nin
baﬂkenti
edildi, direnen halklara destek verildi
Londra’daki yürüyüﬂ, Avam Kamaras› önünde baﬂlayarak, Hyde Park'ta
son buldu. Sol gruplar, savaﬂ karﬂ›tlar›
ve müslüman örgütlerinin kat›ld›¤› gösteride, Irak'taki ‹ngiliz askerlerinin ülkelerine geri dönmesi ve savaﬂa son
verilmesi istendi.
Gösteride, Londra
sald›r›lar›n›n ard›ndan ç›kar›lan yeni “terörle
mücadele yasas›” ve artan
›rkç› sald›r›lar da protesto
edildi.
Fransa’n›n baﬂkenti Pabinlerce Irakl› ve Filistinli mülteci
ris'te Concorde Meydan›'nda toplaiﬂgale son verilmesini istedi ve direnan kitle, Amerikan Büyükelçili¤i
niﬂe destek verdi. Ayr›ca, Yunanisyak›n›nda miting düzenlerken, ‹taltan, Kanada, ‹rlanda, Avustralya,
ya'n›n Baﬂkenti Roma'da da AmeriJaponya’da da iﬂgali protesto göskan Büyükelçili¤i önünde bir araya
terileri yap›ld›.
gelen gruplar, iﬂgale son verilmesini
istediler. Avrupa’da gösteri düzenleTürkiye’de de iﬂgal karﬂ›t› eynen bir baﬂka ülke ise Danimarka
lemler yap›ld›. Devrimciler, anti-emoldu. Baﬂkent Kopenhag'da "Terör
peryalistler, Filistin'de ‹ntifadan›n
Savaﬂ›n› Durdurun" isimli kurumun
Irak'ta direniﬂin kazanaca¤›n› hay18
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k›rd›lar. ‹stanbul’da, HÖC’ün
de yerald›¤› Koordinasyon bileﬂenleri ve çeﬂitli sendika ve
DKÖ’lerin kat›l›m› ile ‹stiklal
Caddesi’nde topland›.

Mis Sokak'tan Galatasaray
Lisesi'ne kadar; "Kahrolsun Emperyalizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Katil
ABD ‹ﬂbirlikçi MGK, Emperyalizm
Yenilecek Direnen Haklar Kazanacak” sloganlar›yla yürüyen kitle,
burada bir aç›klama yapt›. Avrupa
Sosyal Forumu için gelen, Avrupal›
anti-emperyalistlerin de yerald›¤›
eylemde, Grup Yorum marﬂlar›n›
direnen halklar için söyledi. “Her
zaman direnen haklar›n yan›nday›z” diyen Yorum’un ard›ndan, Koordinasyon ad›na HÖC üyesi Yasemin Karada¤ bir aç›klama yaparak,
Irak topraklar›n›n iﬂgalciler için may›n tarlas›na dönüﬂtü¤ünü ifade etti
ve “bir halk emperyalizme karﬂ›
7'den 70’e direnmektedir” diye konuﬂtu.
AKP iktidar›n›n iﬂbirlikçili¤ine vurgu yapan Karada¤’›n konuﬂmas›n›n ard›ndan eylem, emperyalizmi
lanetleyen sloganlarla son
buldu.
Ayn› gün ‹stanbul’daki
bir baﬂka eylem de BAK taraf›ndan Gezi Park›’nda yap›ld›.
Bursa'da ise Temel
Haklar, Al›nteri, BDSP,
ESP, Partizan taraf›ndan
düzenlenen
eylemde,
“Irak'ta Direniﬂ Filistin'de
‹ntifada Kazanacak" pankart› aç›ld›
ve iﬂbirlikçi AKP iktidar›n› protesto eden sloganlar at›ld›. Malatya’da da Koordinasyon bileﬂenlerinden HÖC, DHP, Partizan taraf›ndan Merkez Postane önünde iﬂgale karﬂ› bir aç›klama yap›ld›.
“ABD Ortado¤u'dan Defol” pankart› aç›lan eylemde, ‹ncirlik Üssü’nün
kapat›lmas› istendi. Malatya Temel
Haklar üyesi Bedirhan Dönmez eylemin ard›ndan keyfi ﬂekilde gözalt›na al›n›rken, ayn› gün baz› sendika
ve gruplar da ayn› yerde eylem gerçekleﬂtirdi.

Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!
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ve üç kiﬂilik
hücrelerde
tutarak yaln›zlaﬂt›rmaya
çal›ﬂt›¤›n›
ifade ederek, bununla da yetinilmeyip, haberleﬂmelerinin de engellendi¤ini söyledi. Güvel son üç ayda
yaﬂananlar› da ﬂu sözlerle özetledi:
“Son üç ayda ise devrimci tutsaklar›n haberleﬂme ve yay›n alma
haklar› önündeki engeller da¤ gibi
büyüdü. Art›k mektuplar›n› göndermeye çal›ﬂt›klar› için dahi soruﬂturmalara u¤ruyorlar. Evlatlar›m›z›n
her türlü haklar›, talepleri keyfilikle
engelleniyor. Bu keyfi uygulamalara karﬂ› yapt›klar› suç duyurular›
görmezden geliniyor. U¤rad›klar›
sald›r›lar karﬂ›s›nda hapishane ida-

TAYAD Raporu:
C‹K tecriti a¤›rlaﬂt›rd›
TAYAD’l› Aileler; üç ayda bir haz›rlad›klar›, Hapishaneler
Hak ‹hlalleri Raporu’nu, 25 Eylül
günü ‹stanbul ﬁiﬂli Camii önündeki
meydanda duyurdular. HaziranTemmuz-A¤ustos aylar›n› kapsayan
raporda, “yeni Ceza ‹nfaz Kanunu
ile birlikte F tipi hapishanelerde
tecritin a¤›rlaﬂt›r›ld›¤›” ifade edildi. Aç›klama s›ras›nda “Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun”
pankart› aç›ld›.
Aç›klamay› yapan ‹stanbul TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel, siyasi iktidar›n 5 y›ld›r yak›nlar›n› tek

releri hakk›nda aç›lan soruﬂturmalara takipsizlik karar› veriliyor.
Hiçbir aç›klama yap›lmadan, gece
yar›lar› hücrelerine operasyonlar
düzenlenerek, iﬂkenceyle sürgün
sevkle baﬂka bir hapishaneye gönderiliyorlar. Tecriti protesto amac›yla slogan att›klar› için günde iki
defa sald›r›ya maruz kal›yorlar. Art›k hapishanelerde türkü söylemek
yasak! Türkü söylemek, gülmek, konuﬂmak… Hepsi yasalarla engellenmiﬂ durumda.
Bu engellemelere karﬂ› ç›kt›klar›
için üst üste ceza al›yorlar. Yapt›klar› her ﬂey, her davran›ﬂlar› yasalarca ceza-i müeyyideye tabi tutuluyor.
Hapishanelerde süren tecrit bugün bask›, dayak ve iﬂkenceyle sürmektedir. ‹nsan›m diyen hiç kimse
bu sorunlara duyars›z kalamaz.
Bizler TAYAD’l› Aileler olarak
diyoruz ki; F tipi hapishanelerde
tecrite, bask›ya ve iﬂkencelere son
vermek için siz de sesinizi sesimize
kat›n!”

bunlardan biri de Kürkçüler’de yaﬂand›.
Tutsaklar, kantinden ald›klar› bisküvilerden yaﬂ pasta yapt›lar. Bunu haber alan gardiyanlar, 'burada bisküviyi pasta yapamazs›n›z. Hele hele bisküviyi parçalayamazs›n›z' diyerek tutuklular› tartaklad›, pastay› da imha
etti. Cezaevi yönetimi, olaydan sonra kantindeki tüm
ürünlerin üzerine 'amaç d›ﬂ› kullan›lamaz' diye yazd›.
Kalemleri, ka¤›tlar›, boya kalemlerini, belli renkteki
kazaklar› yasaklayan mant›¤›n varaca¤› yer, bisküvi komedisidir. Tecriti kimlerin uygulad›¤›n› gösteriyor.

Kürkçüler’de Açl›k Grevi
28 Temmuz tarihinden bu yana Adana Kürkçüler E Tipi Kapal› Hapishanesi'ndeki tutuklu ve
hükümlü kad›nlar üzerindeki bask› ve ﬂiddetin
ard› arkas› kesilmiyor. Son olarak, 18 A¤ustos’ta;
baz› arkadaﬂlar›n›n maltaya ç›kar›l›p falakaya
yat›r›ld›¤›n›, baz›lar›n›n dövülerek hücreye at›ld›¤›n›,
saçlar›ndan tutularak yerlerde sürüklendi¤ini belirten
kad›n tutsaklar, 19 Eylül’den itibaren 3'er günlük protesto amaçl› açl›k grevi baﬂlatt›lar.
Sald›r›lara iliﬂkin d›ﬂar›da da eylemler sürüyor.
HÖC, ESP, Partizan, DHP, BDSP, Al›nteri, Barikat,
YD‹ Ça¤r›, THAY-DER ve DEHAP üyeleri, 27 Eylül
günü, önce Adana Cumhuriyet Savc›l›¤›'na suç duyurusunda bulundu. Ard›ndan ise hapishane önünde bas›n
aç›klamas› yap›ld›. “Devrimci Tutsaklar Üzerindeki
Bask›lara Son” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde konuﬂan
Zemin Demirel, sald›r›n›n di¤er hapishanelerdeki bask›lar ve tecritten ba¤›ms›z olmad›¤›n› dile getirdi.

“Bisküvinin Amac›” Ne Ola Ki!

Sincan F Tipi Hapishanesi Disiplin Kurulu, DHKP-C Davas› Tutsaklar›’n›n ç›kard›¤› 'V›z Gelir' isimli mizah dergisinin, 8 say›s› için
daha imha karar› verdi. Bu karikatür daha önceki imha kararlar›na
verilen bir cevapt›. V›z Gelir yine kendi diliyle cevapl›yor karar›...

Tutsaklar›n iradesi, direniﬂi karﬂ›s›nda acze
düﬂen hapishane idareleri, mant›k s›n›rlar›n› zorlayan, yüzlerce yasa¤a imza atm›ﬂlard›r. ‹ﬂte
19
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¤uﬂlar›’nda inceleme yap›labilirken,
4 eski tutsak katliam› “yerinde” anlatt›lar.

6 kad›n› burada yakt›lar
19 Aral›k 2000/Bayrampaﬂa

19 Aral›k 2005
Bayrampaﬂa

Bayrampaﬂa’da yap›lan keﬂifte, aradan
geçen 5 y›la ra¤men katliam›n örtülemeyen izleri tespit edildi. Münire Demirel de,
6 yoldaﬂ›n›n diri diri yak›lmas›n›n ac›s›n›
yüre¤inde taﬂ›yan, etleri lime lime dökülerek ölüm mangalar›n›n aras›nda baﬂ› dik
yürüyenlerin aras›ndayd›. Münire Demirel
ve daha baﬂka “eski tutsaklar” da keﬂif
s›ras›nda Bayrampaﬂa’dayd›lar ve “O
GÜN” yaﬂananlar› anlatt›lar

‹lk olarak, 6 kad›n tutsa¤›n katledildi¤i C1 Ko¤uﬂu’na gidildi. Yaﬂananlar› anlatan Münire Demirel,
“ko¤uﬂlar operasyonun yap›ld›¤›
gün gibi de¤ildi. 6 arkadaﬂ›n diri
diri yak›ld›¤› o ko¤uﬂtayd›m. O gün
kulland›klar› kimyasal gazlardan ve
yüksek dereceli ›s›dan pencere demirleri e¤ilmiﬂti. Ama ﬂimdi pencerelerin de¤iﬂtirildi¤ini, duvarlar›n
boyand›¤›n› ve bir k›s›m kurﬂun deli¤inin kapat›ld›¤›n› gördüm" diye
konuﬂtu. Tavan alç›panla kapat›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ ancak kapat›lan yerler
belliydi. Demirel, 6 devrimcinin ne-

Diri diri yakanlar› istiyoruz
“Ve oradalar. ‹çerdeler. ‹çerisi
f›r›n gibi. Cehenneme elinizi dald›r›yor gibi, çektik birkaç arkadaﬂ›
içeriden. Ç›kanlar›n yüzlerini tan›mak zor. ‹çerisi yan›yor... Ko¤uﬂun
kap›s›na boylu boyunca uzanm›ﬂ
Gülser, öyle yat›yor. Çekmeye çal›ﬂt›k, gelmiyor. Gücüm yetmiyor, s›k›ﬂm›ﬂ. Ölü ya da diri oradan almak
istiyoruz. Çekemedik... Çekemedik... Gülser, Özlem, ﬁefinur, Nilüfer, Seyhan, Gülseren kald› geride.
Onlars›z iniyorum aﬂa¤›ya, duygusu çok ac›yd›.”
O ac›y› bir kez daha yaﬂad›.
“Hem küfredip hem de yaﬂam›n
güzelli¤inden bahsediyorlard›. Üstelik bunlar› oraya bizi katletmeye
gelen, d›ﬂ› insana benzeyen içlerinde insanl›ktan en küçük bir k›r›nt›
dahi kalmam›ﬂ yarat›klar söylüyordu. 6 arkadaﬂ›m›z yukar›da diri diri
yanm›ﬂlard›, karﬂ›m›za geçip, “arkadaﬂlar›n›z› kebap yapt›k sizleri
de yapaca¤›z” diyebilecek kadar insanl›ktan ç›km›ﬂlard›.”
Bu öfkeyi bir kez daha duydu.
Münire Demirel, 19 Aral›k 2000

tarihinde Bayrampaﬂa’da gerçekleﬂen katliamda, bayanlar ko¤uﬂunda
alt› kad›n›n diri diri yak›ld›¤› günü,
Ekmek ve Adalet Dergisi’nin 9
Mart 2003 tarihli say›s›nda böyle
anlat›yordu. 19-22 Aral›k 2000 Hapishaneler Katliam›’n›n üzerinden 5
y›l geçtikten sonra, Bayrampaﬂa
Hapishanesi’nde gerçekleﬂtirilen
keﬂfe kat›lanlardan biri de O idi.
Bush’un Irak’a “demokrasi götürme” iﬂgalindeki riyakarl›¤›n›
aratmayacak ﬂekilde, “Hayata Dönüﬂ” ad› verilen katliam operasyonundan sa¤ kurtulan 167 tutsak hakk›nda ''cezaevi idaresine karﬂ› silahla toplu ayaklanma, devlet mal›na zarar vermek'' suçlamas›yla aç›lan davada, avukatlar›n talebi üzerine kabul edilen keﬂif, 23 Eylül’de
gerçekleﬂti. Katliam› yaﬂayan eski
tutsaklar; Münire Demirel, Hakk›
Akça, Faz›l Ahmet Taner, Arzu Özdemir, 8 müdafi ve 3 stajyer avukat
ile Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi
heyeti keﬂif için Bayrampaﬂa Hapishanesi’ndeydiler. Hapishane idaresinin, “güvenlik sa¤lanamayaca¤›”
gerekçesiyle, sadece C1 ve C15 Ko20
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rede ve nas›l katledildi¤ini anlatt›
ve tavan›n delinerek içeriye bomba
ve kimyasal madde at›lan yerleri
gösterdi. Bu arada hakimin, Münire
Demirel’in, diri diri yak›lan arkadaﬂlar›n›n tek tek nerede ﬂehit düﬂtüklerini anlatmas›n› engellemeye
çal›ﬂmas›, “konuyla ilgisi yok” demesi dikkat çekti. Buna ra¤men, anlat›mlar tutana¤a geçti.
6 kad›n›n diri diri yak›lmas›
bu davan›n konusu de¤ilse, ne?
Katliam› aklamak, ma¤durlar› suçlu
ç›karmak m›? Mahkeme yarg›c› Yakup Hakan Günay’›n, ›srarla, ateﬂ
aç›lmadan önce “uyar›” yap›l›p yap›lmad›¤›n› sormas› da bu niyetin
sonucuydu. Demirel, herhangi bir
uyar› yap›lmadan ateﬂ edildi¤ini ifade ederken, böyle olmam›ﬂ olsa dahi de¤iﬂen ne olacakt›? Sanki iki silahl› güç karﬂ› karﬂ›ya. Yürekleri,
inançlar› ve birbirine ba¤l›l›klar› d›ﬂ›nda hiçbir silahlar› olmayan 27
kad›n tutsa¤›n bulundu¤u ko¤uﬂta
gerçekleﬂtirilen vahﬂi katliam› böyle aklayamazlar, örtbas edemezler.
Keza, katliam›n ard›ndan haz›rlanan bilirkiﬂi raporu, bütün silah at›ﬂ-

lar›n›n “ko¤uﬂlara do¤ru” oldu¤unu
aç›kça tespit etmiﬂtir.

Hala silinmeyen izler
Bayanlar ko¤uﬂunun ard›ndan
C15 Ko¤uﬂu’na geçildi. Katliam
ma¤duru ve ayn› zamanda “san›k”
yap›lan Hakk› Akça, burada gerçekleﬂen katliam›, askerlerin üst koridordan inip, alk kattaki koridordan
taramaya baﬂlad›¤›n›, ilk ateﬂte baz›
arkadaﬂlar›n›n yaraland›¤›n› anlatt›.
Koridorda F›rat Tavuk’un feda eylemi yapt›¤› yeri gösterdi ve orada
kurﬂunlara hedef oldu¤unu söyledi.
Akça, yaral›lar› koyduklar› yerde
onlar›n da tarand›¤›n›, havaland›rmada ise üzerlerine gaz bombas› at›l›p uzun namlulu silahlarla ateﬂ aç›ld›¤›n› ifade etti. 11. Ko¤uﬂ’ta kalan
Faz›l Ahmet Taner de, askerlerin
do¤rudan ateﬂ etmeye baﬂlad›¤›n›
söylerken, eski tutsaklar, katliamdan 15 gün önce ko¤uﬂlar›n arand›¤›n› ve tutsaklara ait herhangi bir silah›n bulunmad›¤›n› da hat›rlatt›lar.
5 saat süren keﬂfin ard›ndan gazetecilerin sorular›n› cevaplayan

Av. Behiç Aﬂç›, “geçen zamana ve
ko¤uﬂlara yap›lan onar›m ve tadilata ra¤men izler hala silinmemiﬂti.
‹dare giriﬂinden hücrelere do¤ru
at›ﬂlar yap›ld›¤›n› tespit ettik. Ama
bu keﬂif operasyonlar›n hemen ard›ndan olsayd› sonuç çok daha
farkl› olacakt›" diye konuﬂtu. Halk›n Hukuk Bürosu da bir aç›klama
yaparak, keﬂif hakk›nda bilgi verdi.
Tutulan keﬂif zapt›nda; C blok
koridor tavan›nda, sonradan eklendi¤i anlaﬂ›lan alç› levhalar›n bulundu¤u belirtilirken, izler bilirkiﬂi
Sabri Tan taraf›ndan foto¤rafland›.

Kan›tlar› yokettikleri de
kan›tland›
Katliamc›lar; 19 Aral›k’›n hemen arkas›ndan, 12 kiﬂiyi katlettikleri Bayrampaﬂa’da birçok kan›t›
yoketmiﬂler ve katlettikleri üç kiﬂinin cesedine de Adli T›p’tan önce
müdahale ederek ‘delilleri karartma’ yoluna gitmiﬂlerdi. Bunlar, hem
“Bilirkiﬂi Raporu”nda, hem de
otopsi raporlar›nda belgelendi. Bu-

na karﬂ›n, aradan geçen 5 y›la ra¤men hala katliam izlerinin bulunmas›, o gün yaﬂanan vahﬂetin boyutunu göstermektedir.
Oligarﬂi bu vahﬂeti unutturamayacak, aklayamayacak. Duvarlardaki “izleri” kapatabilirler ama gerçeklerin üzerini kapatamazlar. Eskisini y›k›p yeni bir Bayrampaﬂa yapsalar dahi, orada 6 kad›n› diri diri
yakt›klar›n›, toplam 12 devrimci
tutsa¤› katlettiklerini herkes biliyor
ve onlarca tan›k, belge mevcut.
Beyinlerdeki, yüreklerdeki izleri
kapatabilmeleri ise hiç mümkün de¤ildir. Katliamc›lar cezaland›r›lmad›kça, adalet talebi sürecektir. Mahkeme, bu keﬂif için 5 y›l bekleyerek
geleneksel rolünü oynamaktad›r.
T›pk›, dönemin Adalet Bakan› Sami
Türk’ün, Bayrampaﬂa’da inceleme
yapan savc›y› sürgüne gönderdi¤i,
hapishaneyi incelemeye kapatt›¤›
gibi. Birsen Kars’›n ambulanstan
iniﬂteki hayk›r›ﬂ› hala yank›lan›yor:
“6 kad›n› diri diri yakt›lar.” Bu
gerçek de¤iﬂmeyecek!

Dersim’i sindiremezsiniz!

infazlar ülkesi

Polisin katletti¤i Hasan Akda¤'›n cenazesinde
Dersim halk›n›n polise yönelen öfkesi kadar hakl›
bir ﬂey olamazd›. Oligarﬂi ﬂimdi halk›n meﬂru öfkesinden intikam almaya, sindirmeye çal›ﬂ›yor.
Polislerin ve polis araçlar›n›n halk taraf›ndan taﬂlanmas›ndan dolay›, 6 kiﬂi tutuklanm›ﬂt›. 25 Eylül’de
ise Hozat Temel Haklar Baﬂkan› Özcan Duta¤ac›,
dernek binas›ndan gözalt›na al›nd› ve askeri araçlarla Dersim’e getirilirken, Pertek yolu üzerindeki arama noktas›nda askerler taraf›ndan dipçiklerle dövüldü.
Tunceli Emniyeti'ne getirilen Duta¤ac›, ertesi günü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ayn›
saatlerde ayn› konuyla ilgili savc›l›¤a ifade vermek
için gelen Dersim Temel Haklar Üyesi Ali Demir de
polis taraf›ndan gözalt›na al›nmaya çal›ﬂ›ld›. Temel
Haklar üyelerinin sahiplenmesi ile polis amac›na
ulaﬂamazken, Duta¤ac› ve Demir serbest b›rak›ld›lar.
Ayn› akﬂam, Dersim Kültür Derne¤i'nde yap›lan
Ulucanlar anmas› ç›k›ﬂ›nda gözalt›na al›nan Demir
ve Duta¤ac› ç›kar›ld›klar› mahkemede tutukland›lar.
Dersim halk›n›n, o gün patlayan öfkesi, iﬂte bu
bask›larla, devlet terörüyle büyüyor!

◆ Van’ın Gürpınar ‹lçesi Otbiçer Köyü'ne Abdulbaki Üçer isimli köylünün evine 23 Eylül günü
düzenlenen baskında bir
kiﬂi infaz edilirken, 3 kiﬂi
de gözaltına alındı. Köylülerin verdi¤i bilgiye göre; ad› ö¤renilemeyen bir
kiﬂi pencereden kaçmaya
çal›ﬂ›rken yakaland›. As-

‘Onlar devrimci’
Mersin'de 16 Eylül'de
yapılan basın açıklamasında ve ç›kar›ld›¤› mahkemede, 17 MKP'liye
"devrimci" dedi¤i için tutuklanan Azime Peker'in
serbest bırakılması amacıyla Taﬂbina önünde basın açıklaması yapmak is21
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kerler, serbest bırakarak
“hadi kaç” dediler. Bunun
üzerine koﬂmaya baﬂlayan
bu kiﬂi, 100 metre sonra
taranarak infaz edildi.
◆ 23 Eylül’de bir infaz
da ‹stanbul Eminönü'nde
gerçekleﬂti. Polis, soygun
giriﬂiminde bulunan bir
kiﬂiyi, yakalama kast› olmadan do¤rudan infaz etti
ve “uyard›k” diyerek meﬂru göstermeye çal›ﬂt›.
teyen Partizan Dergisi çalıﬂanı Dalyan Ülgen, sivil
polislerce gözaltına alındı.
Mahkemeye ç›kar›lan Ülgen tutukland›.
Hukuk yerine psikolojik savaﬂ›n kurallar›na
uyan mahkemeler, yasalar
devrim savaﬂç›lar›n›n tarihe hangi s›fatla kaydedildi¤ini de¤iﬂtiremez.

Köylüye Jandarma Dipçi¤i
köylünün karﬂ›s›na jandarma
ç›kt›. Yüzlerce y›ld›r köylünün s›rt›ndan eksik olmayan
jandarma dipçi¤i yine devreye giriyordu.

‘Vatansever’ TSK’n›n
Jandarma Binbaﬂ›s›: “‹zni
olsun ya da olmas›n burada bu ﬂirket alt›n ç›karacak. Alt›n ç›kar›l›ncaya
kadar da ben burada
görev yapaca¤›m’’
Siyanürlü alt›n aramaya karﬂ›
y›llarca direnen Bergamal› köylülerin yolunu izleyen, Uﬂak’›n ‹nay
Köyü halk›, Kanadal› tekel TÜPRAG’›n ç›karlar› için copland›, dipçiklendi, yerlerde sürüklendi.
Uﬂak’›n Ulubey ‹lçesi’ne ba¤l›
‹nay Köyü halk›, topraklar›nda, sa¤l›klar› üzerinde büyük tahribatlar
yaratacak olan siyanürlü alt›n ç›karmaya karﬂ› ç›kmak için, 22 Eylül
günü eylem yapt›lar.
Alt yap› çal›ﬂmalar›n›n yap›ld›¤›
K›ﬂlada¤›’nda toplanan köylüler,
boru hatt›yla su getirme çal›ﬂmas›n›
engellemek istediler. Gümüﬂkol
Köyü yolunu kapatan köylüler, taﬂlarla dozerin camlar›n› k›rd›. Topraklar›na, geleceklerine sahip ç›kan

Coca Cola iﬂçisine
destek eylemi

Ama bu kez, zorla vergi
toplamak, padiﬂah›n ‘salmalar›n›’ almak için de¤ildi bu
zulüm. Emperyalist bir tekelin topraklar›m›z› zehirleyerek rant
elde etmesini güvenceye almak
içindi. Ne de olsa, “yabanc› sermaye kutsal”d› ve iktidar›, ordusu ile
onun güvenli¤i için her ﬂeyi yapmaya haz›r olduklar›n› çoktan ilan etmiﬂlerdi.

AKP’nin iﬂbirlikçilik politikalar›ndan ba¤›ms›z de¤ildir. Ki, köylülerin engellenmesi, “gerekenin yap›lmas›” talimat› veren Uﬂak Valisi
Kayhan Kavas, bu emri AKP’den
alm›ﬂt›r.

Köylü Direniﬂe Devam Ediyor

Bir gün önce çal›ﬂma izni olmayan Kanadal› TÜPRAG’›n ertesi
günü bu izni elde etmesi elbette

Köylüler sald›r› karﬂ›s›nda y›lmad›lar ve 24 Eylül günü yeniden
köy meydan›nda topland›lar. Çevre
köylerden gelenler ile Havran/Küçükdere Elele Hareketi üyeleri ve
çok say›da DKÖ’nün de destek verdi¤i eylemde, 1000 kiﬂi, sloganlarla
kaz› alan›na yürüdü. Madenin kullanaca¤› suyun meralar›ndan geçmesini engelleyeceklerini söyleyen
köylüler, “çan” çalarak, “çanlar
Türkiye için çal›yor” mesaj› verirken, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Siyanürcü ﬁirket Memleketi
Terk Et” ve “Kahrolsun ABD Emperyalizmi” sloganlar› att›lar.
Köylüler, Kanadal› tekelin korumal›¤›n› üstlenen jandarmaya da
tepki gösterdiler ve “siz Kanada askeri misiniz?” diye sordular. Genç,
yaﬂl› kad›n erkek köylüler öfkelerini dile getiren konuﬂmalar yaparken, Elele Hareketi Sözcüsü Ertu¤rul Barka, “Türkiye’nin sömürge
haline getirilerek, insanlar›n köleleﬂtirilmesine izin vermeyeceklerini” ifade etti. Jandarma sald›r›s›nda
ald›klar› darp izlerini gazetecilere
gösteren köylüler, binbaﬂ›n›n köylüye düﬂmanl›¤›na dikkat çektiler.

128 gün önce iﬂten at›lan Coca
Cola iﬂçileri direniﬂlerini sürdürürken, 24 Eylül günü Ankara’da bir
destek eylemi yap›ld›. Temel Haklar’›n da oldu¤u çok say›da DKÖ ve
parti taraf›ndan yap›lan eylemde,
“Direniﬂ 128. Gününde Emperyalizmin Simgesi Coca-Cola ‹çme!” pankart› aç›ld›. Devrimci, sol gruplar
taraf›ndan oluﬂturulan platformun
eyleminde konuﬂan Halk›n Kurtuluﬂ
Partisi Ankara ‹l Baﬂkan› Sait K›ran
“iﬂçiler sendika haklar›, ekmekleri
için, onurlar› için kahramanca dire-

niyorlar” diye konuﬂtu. K›ran, aç›klamada imzas› olan kurumlar›n Cola’y› boykot kampanyas›na ve iﬂçilere destek verdi¤ini ifade ederek,
“içinde Kolombiya sendikac›lar›n›n, Filistinli, Irakl› çocuklar›n kan›, babas› iﬂten at›lan çocuklar›n
gözyaﬂ› bulunan Coca-Cola’y› içmeyece¤imizi duyuruyoruz” dedi.
Temel Haklar üyeleri, eyleme k›z›l bayraklar ve “Coca-Cola ‹ﬂçisi
Yaln›z De¤ildir, Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” dövizleriyle kat›ld›lar.

Panzerler eﬂli¤indeki 500’den
fazla jandarman›n sald›rd›¤› köylülerden 20 kiﬂi hastanelik olana kadar dövülürken, 16’s› gözalt›na
al›nd› ve Muhammet Alkan isimli
köylü tutukland›.
Köylüler sald›r› ile ilgili suç duyurusunda bulunurken, köylülere
sald›ran jandarmalar›n komutan›
Binbaﬂ› Sedat Akyürek, köylülere
tehdit savurarak, “izni olsun ya da
olmas›n burada bu ﬂirket alt›n madenini ç›karacak. Alt›n ç›kar›l›ncaya kadar da ben burada görev yapaca¤›m’’ dedi. Bu ne emperyalist tekel aﬂk›d›r! TSK subay› tarihsel görevinin bilincinde anlaﬂ›lan.
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AKP köylüyü duymad›
Geçen hafta, Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük mitinglerinden birini gerçekleﬂtiren onbinlerce köylü,
o alana durup dururken toplanmam›ﬂt›. Ancak, köylülerin taleplerini
dinlemesi, çözüm bulmas› gereken
merci yani hükümet, halk›n hiçbir
kesiminin taleplerini dinlemeyece¤ini, sadece tekellere kulaklar›n›n,
beyinlerinin aç›k oldu¤unu bir kez
daha gösterdi.
Tar›m ve Köyiﬂleri Bakan› Mehmet Mehdi Eker mitingi, “çiftçiye
ait olmayan siyasi bir miting” olarak de¤erlendirdi ve Ziraat Odalar›
Birli¤i’nin bir partinin direktifleri
do¤rultusunda 100 bine yak›n köylüyü oraya toplad›¤› imas›nda bulundu. Milletin vekili oldu¤u söylenen, AKP Milletvekili ve üstelik
Meclis Tar›m ve Köyiﬂleri Komisyonu Baﬂkan› Vahit Kiriﬂçi de benzer ﬂekilde, “eylemleri samimi bulmuyorum, çiftçimiz de zaten bu tür
eylemleri ciddiye almamaktad›r”
diye konuﬂtu.
Kimilerinin, -iﬂine geldi¤i için“en demokrat parti” ilan etti¤i AKP,
demokratik bir eylemi kaale almama politikas›n› sürdürürken, tutal›m
ki, Ziraat Odalar› Birli¤i bir burjuva
partisinin direktifleri ile hareket etmiﬂ olsun. 100 bin köylüyü bu ﬂekilde toplaman›n mümkün olmad›¤›
çok aç›kt›r. Kiriﬂçi’nin aç›klamas›

ise, Türkiye iktidarlar›n›n,
halk›n talepleri karﬂ›s›nda
klasikleﬂmiﬂ demagojilerinden sadece biridir.
100 bin köylüyü oraya
toplayan nedenler, Türkiye’de tar›m›n iktidarlar ve özellikle AKP iktidar› taraf›ndan içine düﬂürüldü¤ü
durumun do¤rudan bir sonucudur.
Geleneksel olarak “soka¤a dökülecek en son kesim” diye nitelenen
köylüler, IMF politikalar› ile üretemez hale getirilmiﬂtir. “Çiftçiyi destekledikleri” yalan›n› yineleyen iktidar›n köylüleri aldatamad›¤› ortadad›r. Dünyan›n en pahal› mazotunu sat›p, sonra “akaryak›ta destek
veriyoruz” diyeceksiniz, ürün fiyatlar› maliyete ters orant›l› ﬂekilde
yükselecek ve siz köylünün yükselen sesini demagojilerle geçiﬂtireceksiniz; bu mümkün mü?
Sadece son bir y›lda bu¤dayda,
m›s›rda, sebze ve meyvede, daha
birçok üründe düﬂen fiyatlar ortadad›r. Örne¤in, sebze ve meyve üreticisi, girdi maliyetlerinin yüzde 13,7
artt›¤› koﬂullarda, ürününü yüzde
44.4 daha düﬂük fiyatla satmaktad›r.
Bu ters orant›da kimin ç›karlar› var,
kim kar ediyor; bu da biliniyor.
IMF, her üründe emperyalist tar›m tekellerine pazar alan› açmak
için bu “reform” program›n› dayatm›ﬂ ve iktidarlar gönüllü olarak uy-

Bornova’da açl›k grevi
‹zmir Bornova Belediyesi'nde temizlik iﬂçisi olarak çal›ﬂan 251 iﬂçi,
Belediye-‹ﬂ Sendikas›'na üye olduklar›
için iﬂten at›lmalar›n›n ard›ndan belediye
önünde baﬂlad›klar› oturma eylemini, 17.
günde açl›k grevine dönüﬂtürerek devam
ettiriyorlar. 20'ﬂer kiﬂilik gruplar halinde
açl›k grevine baﬂlama karar› alan iﬂçiler,
kararlar›n› duyururken, "‹ﬂçiyiz, Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Y›lg›nl›k Yok Direniﬂ Var”
sloganlar› att›lar. Bu arada iﬂçilerin baﬂlatt›¤› imza kampanyas›nda ﬂu ana kadar
10 bine yak›n imza topland›.

gulamaktad›rlar. Bu politikalar sonucudur ki, tar›msal alan azalm›ﬂ,
dünyada kendine yeterli olunan
alanlarda ithalatç› duruma düﬂülmüﬂ, ihracat çökmüﬂtür.
Hat›rlanacakt›r; iﬂ isteyen iﬂsizlerin, sald›r› yasalar›na karﬂ› ç›kan
ve insanca yaﬂayacak ücret isteyen
memurlar›n, özelleﬂtirme baﬂta olmak üzere iﬂçi s›n›f›na yönelik sald›r›lara, sendikas›zlaﬂt›rmaya itiraz
eden iﬂçilerin, YÖK’e, tek tipleﬂtirmeye karﬂ› ç›kan ö¤rencilerin, ‘F
tiplerinde tecrite son verin, ölümleri durdurun’ diyen tutsak ailelerinin,
‘bar›nma hakk›m›z› istiyoruz’ diye
feryat eden gecekondu halk›n›n, k›saca halk›n bütün kesimlerinin taleplerine karﬂ› AKP iktidar›n›n yaklaﬂ›m› ayn›d›r.
Duymaz, görmez, dinlemez,
mutlaka demagojik bir ﬂekilde sald›r›ya geçer, ya “terörist” der ya da
“falanca partinin güdümünde... ideolojik talepler” diye karalar.
Böyle bir iktidar elbette halk›n
sorunlar›n› çözemez, çözmez. Çünkü bu iktidar halk› de¤il, tekelleri
temsil ediyor. Halktan oy alm›ﬂ olmas› bu gerçe¤i de¤iﬂtirmiyor.
çilere; 42 günlük
zaman zarf› içerisinde hiçbir ﬂekilde ödeme yap›lmad›¤› gibi, günlük ücret 14
milyondan 13 milyona düﬂürüldü, yol ve yemek gibi haklar› verilmedi.

Bostanc›’da oturma eylemi
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü¤ü'nden, 2005 y›l› ihalesini
alan taﬂeron Bostanc› ﬁirketi,
10 A¤ustos’ta eski firma çal›ﬂanlar›n›, “kazan›lan haklar›n›z
korunacak” diyerek kendi bünyesinde çal›ﬂt›rmaya baﬂlam›ﬂt›r. Aradan geçen zaman içinde
bunun do¤ru olmad›¤› ortaya
ç›k›nca, iﬂçiler 22 Eylül’den
itibaren Bostanc› ﬁirketi önünde oturma eylemine baﬂlad›. ‹ﬂ23
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Bostanc› Patronu Naci Aslan, s›n›fa yönelik sald›r›lar›n
en dizginsiz sürdü¤ü bu süreçte, rahatça “istemeyen ayr›l›r”
dayatmas› yaparken, “Direne
Direne Kazanaca¤›z” diyen iﬂçiler, her gün mesai saatlerinde
oturma eylemini sürdürüyorlar.

e mek

Özelleﬂtirmeye Karﬂ› Birlik Geliﬂmeli

“Kocaeli Halk› Yürüyor
Platformu”ndan eylemler
Özelleﬂtirme politikalar›, Kocaeli’de bulunan sendika, parti ve
DKÖ’ler taraf›ndan oluﬂturulan platform taraf›ndan üç gün süreyle protesto edildi.
HÖC’ün de içinde yerald›¤› platform üyeleri, 22 Eylül günü paras›z
sa¤l›k için, Derince Belediyesi’nden
Devlet Hastanesi’ne yürüyüﬂ yapt›.
Sa¤l›kta özelleﬂtirmelerin protesto
edildi¤i yürüyüﬂün sonunda, platform ad›na konuﬂan SES Genel Baﬂkan› Köksal Ayd›n, hükümetin sa¤l›k
politikalar›n› eleﬂtirdi.
Platform üyelerinin ertesi günkü
eylem yeri ise Derince Liman› oldu.
Limanlar›n özelleﬂtirilmesinin protesto edildi¤i eylemde, özelleﬂtirmenin IMF dayatmas›, emperyalist bir

politika oldu¤u dile getirildi.
24 Eylül günü ise E¤itim-Sen ‹stanbul ve Ankara yöneticileri, Gebze
Sendikalar Birli¤i, Tüm Bel-Sen Ankara 1 No'lu ﬁube Baﬂkan›,
TMMOB ve Haber-Sen Genel Merkez yöneticileri, Liman-‹ﬂ, HÖC,
EMEP, ÖDP, CHP ve TKP’in düzenledi¤i, “Kocaeli Halk› Yürüyor”
kampanyas›n›n eylem yeri TÜPRAﬁ
önüydü. Tütünçiftlik Belediyesi
önünde toplanan 500'ün üzerinde kiﬂi, özelleﬂtirme karﬂ›t› sloganlarla
TÜPRAﬁ önüne yürüdü. E-5 Karayolu’nun trafi¤e kapat›lmas› s›ras›nda ise geçen araçlar korna çalarak
destek verdiler.
TÜPRAﬁ önünde konuﬂan KESK
Genel Baﬂkan› ‹smail Hakk› Tombul,
kampanyan›n özelleﬂtirmeye karﬂ›
mücadelede iyi bir örnek oldu¤unu
belirterek, güçbirli¤i ça¤r›s›nda bulundu. Petrol-‹ﬂ Yar›mca ﬁube Baﬂkan› Yaﬂar Erbaﬂ ise TÜPRAﬁ'› satanlar›n ve onlar› destekleyenlerin
ABD ve AB'den beslendi¤ini belirterek ﬂöyle dedi: “Binlerce iﬂçi ve köylü soka¤a dökülüyor. Bu halk iktidara gereken dersi verecektir. Bu eylem
bir ihtard›r, dava süreci devam ediyor ve biz yine kazanaca¤›z. Bu sat›ﬂ
iptal edilecek.”
Eylem s›ras›nda s›k s›k, “Direne
Direne Kazanaca¤›z, “IMF De¤il
Üretenler Yönetsin” sloganlar› at›ld›.

AKP iﬂbirlikçisi Hizmet-‹ﬂ’e Protesto
Hak‹ﬂ'e ba¤l›
Hizmet‹ﬂ’e üye
olmad›klar› için
Mamak
Belediyesi’nin iﬂten att›¤›, D‹SK
Genel-‹ﬂ üyesi iﬂçiler, Hizmet-‹ﬂ’i
protesto etti.
23 Eylül günü Ego Genel Müdürlü¤ü önünde toplanarak, “Eme¤imizle Oynama, Sendika Seçme

Hakk›ma Dokunma” dövizleriyle
Hizmet-‹ﬂ binas›na yürüyen iﬂçiler,
“Kahrolsun Sendika A¤alar›” slogan› att›. Hizmet-‹ﬂ önünde yap›lan
aç›klamada, belediyelerdeki mücadelede Genel-‹ﬂ Sendikas›’n›n yerine de¤inilirken, bu bask›lar›n belediye baﬂkanl›¤› masalar›nda planland›¤› dile getirildi.
Bir grup Hizmet-‹ﬂ yöneticisinin
›sl›k çalarak provokasyon yaratmaya çal›ﬂt›¤› aç›klamada, Hizmet-‹ﬂ’e
seslenilerek; “‹ﬂvereni, Baﬂkan›,
24
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PTT’de taﬂeronlaﬂma
protesto edildi
KESK'e ba¤l› Haber-Sen ‹stanbul 8-9 No'lu ﬁube üyeleri, 22 Eylül günü ﬁirkeci Postanesi önünde
toplanarak, taﬂeronlaﬂt›rmay› protesto ettiler. “Birlik, Mücadele,
Zafer” pankart›, “Taﬂeron De¤il
Kadrolu Personel, Eﬂit ‹ﬂe Eﬂit
Ücret ‹stiyoruz, Art›k Yeter Biz Bu
Yükü Taﬂ›yam›yoruz” dövizleri taﬂ›yan emekçiler, "Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Ücretli Köle
Olmayaca¤›z” sloganlar› att›lar.
Haber-Sen Genel Merkez Yöneticisi Mehmet Demir, PTT çal›ﬂanlar›n›n çal›ﬂma koﬂullar›n›n
a¤›r oldu¤unu belirterek, 3 kiﬂinin
yapmas› gereken iﬂi bir kiﬂinin
yapt›¤›n› söyledi. 9 No'lu ﬁube
Baﬂkan› Ali Y›ld›z da, resmi rakamlara göre personel aç›¤›n›n 5
bin, gerçek kadro aç›¤›n›n ise yaklaﬂ›k 10 bin oldu¤unu belirterek,
“eﬂit iﬂi yapan, eﬂit koﬂullarda çal›ﬂan, her türlü sorumluluk verilen
taﬂeron firmada da¤›t›c› posta elemanlar› asgari ücretle çal›ﬂt›r›larak örgütlenme ve izin haklar›n›
kullanamaz durumdad›r. Ayl›k ücretler gecikmeli verilerek yo¤un
emek sömürüsü yaﬂanmaktad›r”
diye konuﬂtu.

baﬂkan yard›mc›lar›n›, müdürlerini,
eli telsizli ﬂefleri kendinize temsilci
seçerek onlar›n odalar›nda akla hayale gelmeyen bask›larla, kimlik
toplay›p noter kay›tlar› yaparak,
sendikam›z Genel-‹ﬂ'in yetkisini yani bizlerin iﬂini, çocuklar›m›z›n ekmeklerini, geleceklerini elerimizden
alarak, Hizmet-‹ﬂ ad›n› verdi¤iniz
sar› sendikan›za geçiﬂ yapt›rmak istediniz baﬂaramad›n›z ve baﬂaramayacaks›n›z” denildi.
Bina önüne siyah çelenk b›rak›lmas›na polis engel olurken, çelenk
yak›n bir binan›n önüne b›rak›ld›.

‘Umut’ satarak
umudu yoketmek
Artan yoksulluk, “geçim s›k›nt›s›”n›n
yan›s›ra, kendini türlü biçimlerde
gösterir. Yozlaﬂma, kapkaç, h›rs›zl›k, ahlaki çöküntü, fuhuﬂ... gibi.
ﬁans oyunlar›na, piyangoya artan
ra¤bet de, yoksullu¤un art›ﬂ›yla
paralellik izler. Geçen hafta gazetelerde yeralan bir habere göre;
Türkiye’de haftada ﬂans oyunlar›n›n has›lat› tam 50 trilyonu buluyor (Cumhuriyet, 23 Eylül 2005).
Bu korkunç boyuttaki art›ﬂ, sadece
ülkemize de özgü de¤ildir. Tüm
dünyan›n geliﬂmemiﬂ ve geri b›rakt›r›lm›ﬂ kapitalist ve yeni-sömürge ülkelerinde de benzer bir geliﬂme sözkonusu. “Küreselleﬂme” dedikleri sürecin bir hediyesi de bu
olsa gerek! Ne kadar çok yoksulluk, o kadar “sat›l›k umut”!
Çal›ﬂabilir nüfusunun 13 milyonu iﬂsiz olan ülkemizde, iktidarlar bir
yandan ﬂans oyunlar› ile kitleleri
oyalarken, ayn› zamanda tekellere ak›t›lacak kaynaklar elde ediyorlar. ﬁans oyunlar›n›n yaz›l› ve
görsel bas›n ve devletin bütün propaganda araçlar›nca teﬂvik ve
propaganda edildi¤i aç›kt›r. Gazetelerin ekleri bu tür ﬂans oyunlar›n›n (siz kumar okuyun) kuponlar›n› vermekte, her hafta ‘iddia’n›n
ikramiyesinin ne kadar artt›¤› ç›¤›rtkanl›¤› ile milyonlarca insana;
“haydi koﬂun siz de oynay›n” demektedirler. Düﬂünün ki Türkiye genelinde 8 bin bayiide günde ortalama 700-800 bin at yar›ﬂ› kuponu yat›r›l›yor. Her gün 800 bin insana umut sat›l›yor. Her türlü spor
faaliyeti üzerinden oyunlar geliﬂtirildi.
Olay›n sömürü boyutu, ﬂans oyunlar›n›n devletin en büyük geliri dedirtecek düzeydedir. Ama as›l bu tür
oyunlar›n kültürel ve politik hedefleri kapitalizm için daha önemli,
hatta sömürünün sürdürülebilmesinin de önkoﬂuludur.
Her ﬂeyden önce, kitlelere umut sa-

t›l›rken, umutlar törpülenir, kapitalizme uygun kültürel yap›, düﬂünce
biçimi oluﬂturulur. Devlet iﬂsiz b›rakt›¤› gençlerimizi, insanca yaﬂayacak ücret vermedi¤i emekliyi,
memuru, iﬂçiyi birer kumarbaz haline getirirken, bundan hiç de rahats›z de¤ildir. ﬁans oyunlar›,
emek vermeden, al›nteri dökmeden k›sa yoldan para kazanma,
bir baﬂka deyiﬂle köﬂeyi dönme
anlay›ﬂ›n›n en aç›k pompaland›¤›
aland›r.
Satt›klar› gerçekte umut de¤il, umut
tacirli¤i yaparak umutsuzlu¤u körüklemektir. Umut, insanca yaﬂama koﬂullar›na yönelikse; bunun
bireysel bir hayal düzeyinde kalmas›n› ister düzen. O hayalleri bir
yandan ranta dönüﬂtürürken, öte
yandan kitlelerin umutlar›n› kendi
elleriyle yaratma düﬂüncesinden
uzak durmas›n› sa¤lar. Köﬂeyi
dönme sevdas›n›n canl› tutulmas›,
kitlelerin insanca yaﬂayabilece¤i
bir düzeni yaratma mücadelesinin
önüne bilinçli olarak ç›kar›lan bir
engeldir.
ﬁans oyunlar›na yöneliﬂin tüm dünyada son y›llarda artmas› tesadüf
de¤ildir. Bu, sorunun ideolojik boyutuna iﬂaret etmektedir. Bir 20 y›l
öncesine göre, halklar›n kapitalizme mahkum olmad›klar›, sosyalizm kurabilecekleri umudu gerilemiﬂtir. ﬁans oyunlar› o zaman da
vard› ama bugünle k›yaslanamayacak düzeydeydi. Çünkü, umudun kavgada, gelecek güzel günler için mücadelede somutland›¤›
bir süreçti.
Kapitalizm bu umutu yokettikçe, yerine bencillik üzerinde ﬂekillenen
sahte umutlar› yerleﬂtirdi. Ve elbette do¤as› gere¤i, bunu da ranta
endeksledi.
Ve yine elbette do¤as› gere¤i; her
geçen gün çürüyen, bencilleﬂen,
birbirinin üzerine basarak yükselmeyi mubah sayan, kumarla köﬂe
dönmeyi meﬂru gören toplumlar
yaratt›.
25
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Serna-Seral Tekstil
Sendika ‹çin Grev
Serna-Seral Tekstil iﬂçileri, 1.5
y›l önce baﬂlatt›klar› sendikalaﬂma mücadelesini grevle sürdürüyorlar.
TEKS‹F Bak›rköy ﬁubesi’nde
örgütlendikleri için iﬂten at›lan,
bask›lar gören iﬂçiler, sefalet
ücretiyle çal›ﬂt›r›l›yorlar. 2 y›ld›r zam almayan iﬂçiler, 16 Eylül’de greve baﬂlad›. Patron lokavt ilan ederken, çad›r kurmalar› engellenen iﬂçiler sendikalaﬂma ve insanca yaﬂayacak ücret için direnmekte kararl› bir
ﬂekilde fabrika önünde bekliyorlar.

Sürgüne Protesto
15 ﬁubatta, “Küresel Savaﬂa
Karﬂ› Küresel Bar›ﬂ” isimli bas›n aç›klamas›na kat›ld›¤› için
ﬁanl›urfa Valili¤i’nin sürgün
etmek istedi¤i SES ﬁube Baﬂkan› Bedriye Yorgun ve sendika yöneticileri için, 23 Eylül
günü Sa¤l›k Bakanl›¤› önünde
eylem yap›ld›. SES Baﬂkan›
Köksal Ayd›n, sendika yöneticilerine aç›lan idari soruﬂturman›n düﬂünceyi aç›klama, ifade özgürlü¤ü ve örgütlenme
özgürlü¤ü ile çeliﬂti¤ini söyledi
ve sürgünün durdurulmas›n› istedi.

Madenci cinayeti
Madenlerde “iﬂ kazas›” ad› verilen, ancak gerçekte nedenleri
bilinen ve patronlar›n daha fazla kar için tedbir almad›¤› cinayetlere bir yenisi daha eklendi.
26 Eylül günü, Zonguldak'›n
Gelik Beldesi'nde kaçak bir
ocakta meydana gelen göçükte;
20 yaﬂ›ndaki Serkan Bayram
ile 23 yaﬂ›ndaki Serkan Güney
isimli 2 iﬂçi hayat›n› kaybetti, 1
iﬂçi ise yaraland›.

‹stanbul’un birçok emekçi mahallesinde ve Anadolu’nun çeﬂitli
kentlerinde kurulu bulunan Temel
Haklar Dernekleri’nin biraraya gelmesiyle kurulan Temel Haklar Federasyonu, gecekondu halk›n›n bugün en yak›c› sorunu haline gelen,
y›k›mlara karﬂ› 24 Eylül tarihinden
itibaren, “Y›k›mlar Durdurulsun”
talebiyle bir kampanya baﬂlatt›.
Temel Haklar Federasyonu kampanyas›, “ac›madan y›k›n” diyen iktidar›n y›k›m politikas› karﬂ›s›nda,
yoksul gecekondu halk›n›n birlikte
mücadelesini ve örgütlenmesini hedefliyor. ‹ki cephe, iki saf çok nettir.
Bir yanda; gecekondu arazilerine
göz diken tekeller, onlar›n isteklerini yerine getiren iktidar, gecekondular› ‘yokedilmesi gereken yerler’,
halk› da ‘bu kentin görüntüsünü bozan asalaklar›’ gibi gösteren burjuva
medya... Di¤er yanda ise, bar›nma
hakk›n› savunan, gecekondusunun,
eme¤inin, birikiminin baﬂ›na y›k›lmas›na karﬂ› ç›kan gecekondu halk›
ve ony›llard›r onlar›n yan›nda, içinde yeralan devrimciler. Ki, devrimciler halk›n bar›nma sorununun (geçici de olsa) çözümünde, gecekondular›n ilk yap›ld›¤› y›llardan itibaren bu safta yerlerini belirlemiﬂler,
mahalleler kurmuﬂlar, direniﬂlerde
ﬂehitler vermiﬂlerdir.
‹ki cephe aras›ndaki çat›ﬂma bugün

yeniden ﬂiddetleniyor. Bu kampanya da, bu mücadelenin sadece bir
parças›. Çünkü bu çat›ﬂma uzun ve
oligarﬂi bu çat›ﬂmada bir kez daha,
yoksul halk› teslim alamayaca¤›n›
görecek.

‘Y›k›mlara Direnece¤iz’
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’nin "Kentsel Dönüﬂüm Projesi"
kapsam›nda gecekondu halk›na yönelik y›k›m sald›r›s›na karﬂ›, örgütlü mücadele ça¤r›s›n›n yap›ld›¤›
kampanyan›n ilk eylemi, 24 Eylül’de Güzeltepe’de yap›ld›. Evleri
y›k›lan yoksullar›n çad›rda yaﬂad›¤›
Güzeltepe Son Durak’ta toplanan
200’den fazla kiﬂi, “Y›k›mlara Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir”, “Bizi Y›k›nt›lara,
Çad›rlara Mahkum Ediyorlar” ve “Temel Haklar
Federasyonu” yaz›l› pankartlar açt›.
“Y›k›mlara Karﬂ› Direnece¤iz,
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Bar›nma
Hakk›m›z Engellenemez” gibi dövizlerin de taﬂ›nd›¤› eylemde, “konut hakk›m›z› savunaca¤›z” denildi.

Y›k›mlara Kar

Eylem öncesi, Nurtepe’de el
ilanlar› da¤›t›larak halka kampanya
hakk›nda bilgi verilirken, aç›klama
Erdo¤an Çoban taraf›ndan okundu.
Bar›nman›n hak oldu¤unu ifade
eden Çoban, “evlerimizi y›kmalar›na izin vermeyece¤iz” dedi. Çoban
konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü.

Kentsel dönüﬂüm projesi ad›
alt›nda baﬂlat›lan y›k›mlar
dursun! Evleri
y›k›lan halk›n
zarar› karﬂ›lans›n! Halk›n konut sorunu halk›n da kat›l›m›
ile oluﬂturulacak bir planproje içerisinde çözülsün.

“‹stanbul’un dört bir
yan›ndan hemen her gün
a¤›tlar,
feryat-figanlar
yükseliyor. Evlerimizi y›k›yorlar. Ufac›k çocuklar›m›z›, yaﬂl› analar›m›z›-babalar›m›z› sokaklarda yaﬂamaya mahkum ediyorlar.
Bugünümüzü de, gelece¤imizi de harabeye çeviriyorlar. Bu y›k›mlar neden
yap›l›yor diye sormuyoruz
art›k. Neden y›kt›klar›n›
biliyoruz. Hangi gerekçeyle olursa olsun bizleri sokakta, çad›rda yaﬂamaya
mahkum eden bu anlay›ﬂ›n
sahipleri aç›k ki bizlerin
26
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de¤il zenginlerin ç›kar›na çal›ﬂan,
onlar›n istedi¤ini yapanlard›r. En
büyük güçleri ise biz yoksullara
karﬂ› birleﬂmiﬂ olmalar›. AB'sinden
AKP'sine hemen hepsi "YIKIN" diyorlar. Ve buna karﬂ› direnmeyin diyorlar. "Susun" diyorlar, "Sahiplenmeyin" diyorlar. Direnenlere, "teröristler" diyorlar. Gaz bombalar›yla,
panzerlerle, coplar›yla, yetmedi¤i
yerlerde dipçikleri ve kurﬂunlar›yla,
gözalt›na alarak susturmaya çal›ﬂ›yorlar.”

Y›k›mlar Durdurulsun!
‹stanbul'da 85
bin evin y›k›laca¤›n›n
resmi olarak aç›kland›¤›n›
hat›rlatan
Çoban, iktidar›n y›k›mlarda
kendi yasalar›n›, prosedürlerini
dahi uygulamad›¤›n›

ﬂekilde durdurabiliriz. Direnmekten
baﬂka yolumuz yok. Evlerimizi y›kt›klar›nda yerine yenilerini yapmak
da dahil konut hakk›m›z› sonuna kadar savunaca¤›z.”
Erdo¤an Çoban’›n konuﬂmas›,
‘Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z’ slogan›yla karﬂ›lan›rken, aç›lan imza
stand›nda da y›k›mlar›n durdurulmas› için imza topland› ve Temel
Haklar Federasyonu’nun “Y›k›mlar
Durdurulsun” baﬂl›kl› kampanya
broﬂürü da¤›t›ld›.
Kampanyada birçok yerde toplanaca¤› bilgisi verilen imza metinlerinde, y›k›mlar›n gayrimeﬂrulu¤u
ifade edilirken, ﬂu talepler yeral›yor: “Kentsel dönüﬂüm projesi ad›
alt›nda baﬂlat›lan y›k›mlar
durdurulsun! Evleri y›k›lan halk›n zarar› karﬂ›lans›n! Halk›n konut sorunu
halk›n da kat›l›m› ile oluﬂturulacak bir plan-proje
içerisinde çözülsün.”
Bu çerçevede, sözkonusu imza
stand› ve gecekondu halk›n›n konuﬂmalar yapaca¤›, sorunlar›n› dile
getirece¤i kürsünün, y›k›m›n hedefi
olan mahallelerde kurulaca¤› bilgisi
verildi.

rﬂ› Kampanya
belirtti.
Bar›nma hakk›n› korumak için
direnmenin meﬂrulu¤una dikkat çekilen aç›klamada, y›kmakta kararl›
olanlara karﬂ›, gecekondu halk›n›n
ne yapaca¤›n›n önemli oldu¤u ifade
edilerek, devamla ﬂöyle denildi:
“Bizler de evlerimizi y›kmalar›na izin vermeyecek, bunun için direnece¤iz. Direniﬂimizi her yere, her
mekana taﬂ›yarak yapaca¤›z bunu.
En önemlisi evleri y›k›lan, y›k›lacak
olan bizler bir araya gelecek, birleﬂerek birlikte direnecek, birlikte y›k›mlara
karﬂ› duraca¤›z. S›ran›n bizim
evlerimize
de gelece¤inin bilinciyle; omuz
omuza durarak karﬂ›
koyaca¤›z
y›k›mlara.
Evlerimizin
baﬂ›m›za
y›k›lmas›n›
ancak bu

Gazi’de Yürüyüﬂ

di¤er bir koldan, Nalbur Dura¤›'ndan yürüyüﬂe geçen kitle ile buluﬂtu. “Yozlaﬂmaya ‹zin Vermeyece¤iz, Y›k›mlara ‹zin Vermeyece¤iz, Gazide Y›k›m ‹stemiyoruz,
Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede,
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Gücümüz Birli¤imizdir” sloganlar›n›n
at›ld›¤› yürüyüﬂ kolu Gazi Cemevi
önüne geldi¤inde burada bekleyen
yüz kiﬂi alk›ﬂlarla karﬂ›lad›. Bu grubun da kat›lmas› ile büyüyen kortej,
aç›klaman›n yap›laca¤› Dörtyol'a
do¤ru yürüyüﬂe geçti.
Dörtyol'da bir aç›klama yapan
Gazi Temel Haklar Baﬂkan› Zeynel
ﬁiﬂe, yozlaﬂt›rman›n, yönetenlerin
düﬂünmeyen bir gençlik yaratma
politikas›n›n sonucu oldu¤unu ifade
ederek, ﬂimdi de gecekondular›n y›k›lmak istendi¤ini belirtti. Gazi'de
halk›n birli¤ini bozmak için sald›rd›klar›n›, katliamlar yapt›klar›n›
kaydeden ﬁiﬂe sözlerine ﬂöyle devam etti:
"O gün u¤runa kan›m›z› döküp
vermedi¤imiz bu sokaklar›n bugün
de bizim oldu¤unu, yozlaﬂmaya izin
vermeyece¤imizi sokaklarda hayk›r›yoruz! Gazi halk›nd›r yozlaﬂmaya
ve y›k›mlara izin vermeyece¤iz.
Gençlerimizi, gelece¤imizi, evlerimizi korumaya devam edece¤iz.
Çünkü gücümüz birli¤imizdir".

Temel Haklar Federasyonu kampanya baﬂlat›rken, bir süredir y›k›mlara ve yozlaﬂmaya karﬂ›
yerel kampanya yürüten Gazi
Temel Haklar da, 25 Eylül günü
Y›k›mlarda,
700 kiﬂinin kat›ld›¤› bir yürüdireniﬂlerde,
yüﬂ düzenledi.
ezilmiﬂli¤e,
Gün boyu mahallede sesli
sömürüye
anonslarla Gazi halk› y›k›mlaisyan›n ortara, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeleye ça¤r›l›rken, Gazi Temel
s›nda büyüHaklar üyeleri “çetelerin ve
yen çocuklayozlaﬂman›n gençleri tan›nmaz
r›m›z oldukhale getirdi¤ini, yap›lmas› bekça, bu düzen,
lenen y›k›mlarla Gazi halk›n›n
tekellerin
evsiz b›rak›laca¤›n›” tüm halka
duyurdular.
projelerini
Sekizevler'de "Gazi Halk›nyaﬂama ged›r Yozlaﬂmaya ve Y›k›mlara
çiremeye‹zin Vermeyelim" pankart›n›n
cek!
aç›lmas› ile baﬂlayan yürüyüﬂ,
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lerden muhtarlar ve
halk temsilcilerinin de
izledi¤i panelde ilk
sözü Muammer ﬁimﬂek ald›. Küçükarmutlu’nun kuruluﬂ sürecini de yaﬂayan ﬁimﬂek,
bu süreci, yaﬂanan y›k›m ve direniﬂleri anlatt› ve halk›n birlikte
mücadelesinin yaratt›¤› kazan›mlara dikkat

Armutlu Güz ﬁenli¤i’nde ‘Y›k›m’ Gündem

Y›k›ma Birlikte Direnilmeli
Geleneksel Armutlu Güz ﬁenli¤i'nin ikincisi 24-25 Eylül günlerinde Küçükarmutlu’da gerçekleﬂtirildi. Armutlu direniﬂle kurulan ve direniﬂle yaﬂat›lan, ad› hep direnenlerle an›lan bir mahalledir. Bu nedenle,
ﬂenliklerinde de bu ruh, bu coﬂku
hakimdir. Bu y›l da böyle oldu. Etkinliklere kat›larak Armutlu halk›n›n yan›nda yer alan sanatç› ve ayd›nlar, Armutlu halk›n›n birli¤ine ve
direniﬂçili¤ine vurgu yapt›lar.

Birleﬂen Halk Yenilmez
Güz ﬂenli¤inin birinci günü, ‘Y›k›mlar ve Sürgün’ konulu panel ile
baﬂlad›. PSAKD Sar›yer ﬁubesi
Baﬂkan› Muammer ﬁ‹MﬁEK, Gazeteciler Halil NEB‹LER ve Musa
A⁄ACIK’›n konuﬂmac› olarak
yerald›¤› paneli 300 kiﬂi izledi.
Sar›yer ilçesinde y›k›m sorunu
yaﬂayan Derbent, Ferahevler, Da¤evleri, Poligon, Reﬂitpaﬂa gibi mahalle-

çekti. ‘Kentsel Dönüﬂüm Projesi’
gerekçesiyle Sar›yer’in birçok mahallesinde y›k›m planland›¤›n› hat›rlatan ﬁimﬂek, “bu y›k›mlar da birleﬂerek, ortak mücadeleyle engellenecektir” dedi. ﬁimﬂek, Armutlu'ya
iliﬂkin olarak, ‹TÜ Rektör Yard›mc›s›’n›n "hükümet ve büyükﬂehir belediyesi buralar› bize de Teknokent
yapmak için vermek ya da size satmak istemiyor, onlar buralar› yüksek rant elde edilece¤i için uluslararas› tekellere pazarlamak istiyorlar"
dedi¤ini hat›rlatt›.
Musa A¤ac›k ise "sizleri bu güzelim mahalleden kovmak istiyorlar.
Bu güzel birli¤inizi bozmay›n” diye
baﬂlad›¤› konuﬂmas›n› medyaya getirerek, “iktidar›n gazetesinde (Star)
çal›ﬂ›yorum, onlar ne kadar yazmama izin verirse o kadar yazabilirim.
Ancak, Yaﬂam Radyo'da Musa'n›n
Mikrofonu program› sonuna kadar
size aç›kt›r” dedi.
Halil Nebiler de medya ve y›k›mlar üzerine yapt›¤› konuﬂmada,
medya patronlar›n›n gazetecilikle ilgilerinin olmad›¤›n› belirterek,
“Kimbilir baz› medya patronlar›n›n
bile namuslu dürüst insanlar›n yaﬂa-

Dünden bugüne Armutlu
sergisi; y›k›mlardan ölüm
orucuna, direniﬂlerin belgeleri ile doluydu
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d›¤› bu güzel mahallede gözü vard›r.
Hal böyle olunca medya sizlerin feryad›n›z› duymaz, yaﬂad›klar›n›z›
görmez” dedi. Medyan›n, iktidar›n
gücü karﬂ›s›nda halk›n da bir güç oldu¤unu hat›rlatan Nebiler, “birleﬂti¤iniz, birleﬂti¤imiz zaman sizi, bizi
kimse yenemez. Bundan önce çok
yendik çünkü. Bunun için inanmak
yeter. Her zaman Armutlu halk›yla
birlikteyim” diye konuﬂtu.
Mahalle temsilcilerinin ve muhtarlar›n sözal›p, birlikte mücadele
mesajlar› verdi¤i panelde, Temel
Haklar Federasyonu Temsilcisi Yeliz Türkmen de, y›k›mlara karﬂ› baﬂlat›lan kampanyadan sözetti ve “tüm
gecekondulular olarak birleﬂelim”
dedi. Panel s›ras›nda federasyonun
"Y›k›mlar Durdurulsun" isimli broﬂürleri de da¤›t›ld›.
Panelin ard›ndan cemevi bahçesinde oluﬂturulan "yazl›k sinema"da
‘Gönül Yaras›’ isimli film gösterildi.
PSAKD Gençlik Komisyonu Üyeleri, yazl›k sinema gelene¤ini önümüzdeki yaz sezonunda sürekli film
gösterimi yap›lacak hale getirerek
yaﬂatacaklar›n› söylediler.

Ben De Armutluluyum
ﬁenli¤in 2. gününde cemevi bahçesinde el iﬂi standlar›, TAYAD, ‹dil
Kültür Merkezi, Yürüyüﬂ Dergisi
standlar› kuruldu. Armutlu halk›na
destek için gelen sanatç›lar söyledikleri türküler ile coﬂkuyu yükseltirken, geçen y›l Armutlu halk› ile
birlikte olan Kaz›m Koyuncu'ya da
sayg› ifade edildi.
Festival havas›nda geçen konserde ilk olarak sahneye ç›kan Gökhan
Birben, Karadeniz müzi¤inin Karadeniz gibi coﬂkulu ezgilerini Armutlu halk› için söyledi. Ard›ndan, geçen y›l da yeralan ve kendisinin mahalle ile özdeﬂleﬂti¤ini ifade eden,
P›nar Sa¤ sahneye ç›kt›. “Ben de bir
Armutluluyum, savaﬂ›n›z savaﬂ›m›zd›r, bu güzel mahalleyi y›kt›rmayaca¤›z" diyen Sa¤, deyiﬂlerini Armutlu'nun çocuklar› için seslendirdi.
S›ras›yla Nurettin Rençber, Nurettin Güleç, Sevcan Orhan da, türkülerini y›k›mlara karﬂ› mücadeleye

ve Armutlu’da ölüm orucunda ﬂehit
düﬂenlere atfederek söylediler. Ard›ndan cemevi bünyesinde çal›ﬂmalar›n› sürdüren Armutlu Çocuk Korosu, iki türkü seslendirdi. Yozlaﬂmaya ve kültürel çürümeye karﬂ› yürütülen faaliyetler çerçevesinde
oluﬂturulan koro, 3000 kiﬂinin yo¤un alk›ﬂlar›n› ald›. Ekrem Ataer
türkülerini söylemeden önce, “Armutlu halk›yla dayan›ﬂma içinde olmaya gelirken, Etiler'in, Akmerkez'in oradaki mendeburlar›n suratlar›n› gördükten sonra burada, çiçek

gibi insanlar›n aras›nda büyük bir
çiçek bahçesine geldi¤im için çok
mutluyum" ﬂeklinde konuﬂtuktan
sonra türkülerini söyledi.
Erdal Güney, Tokat Almus Semah Ekibi, Y›rt›k Uçurtma Grubu
ve Haluk Levent’in ard›ndan, yo¤un
alk›ﬂlarla Grup Yorum ç›kt›.
Armutlu’nun her direniﬂinde yan›nda yeralan Grup Yorum, Armutlu’da polis iﬂgali s›ras›nda panzerin
alt›nda ezilen 7 yaﬂ›ndaki Sevcan
için yap›lan türkü ile baﬂlad›¤› konserini, marﬂlar ve halay parçalar› ile

Ulaﬂ›m zamlar›
geri çekilsin

Sellerde ölmemek için...
S›k s›k sel felaketinin yaﬂand›¤› ve yetkililerin tedbir almad›¤› Hatay’da, Temel Haklar, halk›n can güvenli¤i sorununa sahip ç›karak, “Felaket Geliyorum
Diyor, Can›m›z› Mal›m›z› Koruyal›m" ad›yla bir kampanya baﬂlatt›. Bu çerçevede 26 Eylül'de Aknehir'de
Asi Yata¤›’nda bulunan kum ﬂantiyesinin önünde bir
eylem yap›ld›.
“Kum ﬁantiyesi Kapat›ls›n Zararlar› Giderilsin,
Sinanl›, Büyükçat ve Aknehir'den Geçen Nehir Yataklar› Temizlensin, Asi Nehri'nin ve Karaçay Deresi'nin
Yataklar› Sel Felaketine Karﬂ› Düzenlensin” dövizleri
aç›lan eyleme 200 kiﬂi kat›ld›. Çen Köylüleri de “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar›yla eyleme yürüyüﬂle geldi.
Aç›klamay› yapan Hasan Kutlu, ﬂantiyenin selin
önünü açt›¤›n› ifade ederek, yüzlerce evin y›k›laca¤›n›
söyledi. Kutlu’nun ard›ndan söz’alan, Sinanl› Köyü’nden ‹brahim Bozhaydar, ﬂantiyenin ruhsat›n›n iptal
edilmesine karﬂ›n faaliyetinin devam etti¤ini söyledi.
Büyükçat Köyü'nden Nizam Sahilli ise, 1999 ve 2001
y›l›nda iki kez yaﬂad›klar› sel felaketini yaﬂamak istemediklerini, Asi Nehri ile Karaçay Dere Yata¤›'n›n temizlenerek set oluﬂturulmas›n› istediklerini söyledi.

Ege Temel Haklar taraf›ndan baﬂlat›lan, kent içi ulaﬂ›ma yap›lan zamlar›n
geri çekilmesi talepli imza kampanyas›
26 Eylül günü sona erdi. Polisin, imza
stand›na sald›rd›¤›, 3 kiﬂinin tutukland›¤› kampanyada, tüm bunlara ra¤men
22 bin imza topland› ve ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi'ne teslim edildi.
Belediye önünde bir aç›klama yapan Ege Temel
Haklar üyeleri, "Ulaﬂ›m Zamlar› Geri Çekilsin" pankart› açt›lar. Dernek Baﬂkan› Nurhan Y›lmaz, belediyelerin görevinin halka “ucuz ve rahat bir ulaﬂ›m sa¤lamak” oldu¤unu hat›rlatt› ve kampanyan›n bunun tam
tersi olmas› nedeniyle yap›ld›¤›n› belirtti. ‹mza toplarken yaﬂad›klar› bask›lar› anlatan Y›lmaz, “22 bin asgari ücretle geçinmek zorunda olan insan›m›z›n imzas›, zamlara karﬂ› vermiﬂ oldu¤u en iyi cevapt›r.” dedi.
“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Zam Zulüm ‹ﬂkence ‹ﬂte Faﬂizm” sloganlar›n›n at›lmas›n›n ard›ndan, heyet imzalar› Belediyeye teslim etti ve takipçisi
olacaklar›n› ifade etti.

Mamak
Halk›ndan
Hastane
‹çin
Eylem

sürdürdü. Y›k›mlar konusunda bir
konuﬂma da yapan Grup Yorum
üyeleri, son olarak binlerce kiﬂi ile
birlikte ‘Hakl›y›z Kazanaca¤›z’
marﬂ›n› söyleyerek bitirdi. Türkülerin birlikte söylendi¤i, coﬂkulu halaylar›n birlikte çekildi¤i ﬂenlikte,
kitle hem coﬂkulu hem öfkeliydi ve
bunu da sloganlar› ile gösterdi. Grup
Yorum’un türkü aralar›nda sürekli
olarak, “Türküler Susmaz Halaylar
Sürer, Metin ﬁaﬂ›rma Sabr›m›z› Taﬂ›rma, Armutlu Bizimdir Bizim Kalacak” sloganlar› at›ld›.

Ankara Mamak'ta NATO Caddesi'nde
yap›m›na 9 y›l önce baﬂlanan ve hala inﬂaat
halinde olan hastanenin yap›m›n›n tamamlanmas› için 25 Eylül günü, inﬂaat önünde
eylem yap›ld›. “Mamak Halk› Hastanesine
Kavuﬂsun” kampanyas› kapsam›nda yap›lan
eylemde, hastane inﬂaat›na “‹nﬂaat De¤il
Hastane ‹stiyoruz - Mamak Halk› ‹nsiyatifi:
Mamak ESP, ÖDP Mamak ‹lçe, Pir Sultan
Abdal Kültür Derne¤i Mamak ﬁube, Anadolu Kültür Ve Dayan›ﬂma Derne¤i, ‹dilcan
Kültür Merkezi, EKB” yaz›l› pankart as›ld›.
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Aç›klamay› yapan ‹KM’li Umut ﬁener,
Mamak halk› olarak taleplerinin sadece hastane olmad›¤›n› belirterek, Mamak çöplü¤ünün kald›r›lmas›, altyap›, çocuklar ve yaﬂl›lar için park, pazar yeri, sosyal kültürel mekanlar yap›lmas› gibi talepleri s›ralad›.
Daha sonra, ‹KM Müzik Grubu bir dinleti verirken, EKB Çocuk Tiyatrosu da bir
oyun sergiledi. Semahlar›n dönüldü¤ü etkinli¤e 250’den fazla kiﬂi kat›l›rken, imza masas› kuruldu ve son olarak Türkan Akb›y›k
ve Eylem Ulusoy türküler söylediler.

Temel Haklar Federasyonu, ‹stanbul’un yüzde 60’›n›
oluﬂturan gecekondu halk›n›n y›k›mlara
karﬂ› mücadelesini
örgütlemek amac›yla, ‘Y›k›mlar Durdurulsun’ kampanyas› baﬂlatt›.

Oysa, küçük büyük bu direniﬂler bize iki gerçe¤i gösterdi; birincisi gecekondu halk› olarak
direnebilece¤imizi.
‹kincisi ise, birlik olmad›¤›m›zda, örgütlenmedi¤imizde, bu direniﬂlerin etkisiz kalaca¤›n›.
Gecekondu halk›n›n evini
baﬂ›na y›kan, sosyal yaﬂam›n› altüs eden bu sald›r›ya karﬂ› örgütlenmek tek yoldur.
Sanki gecekondu yoksullar› bu ülkenin halk› de¤ilmiﬂ
gibi, “‹stanbul’u ezdirmeyece¤iz, yedirtmeyece¤iz” diyen; halk›, “nereden geldi¤i,
nereye gitti¤i belli de¤il. Bohçay› kapan geliyor” sözleriyle
aﬂa¤›layan Erdo¤an’a, bu
topraklar›n sahipsiz olmad›¤›n› ancak böyle gösterebiliriz. Hiçbir sorunumuzu çözmeyenler, sa¤l›kl› konut hakk›m›z› gaspedenler, gecekondulaﬂman›n sorumlulu¤unu halka yükleyemezler. Bu
yüzden bar›nma hakk›m›z›
savunurken, direnmek en
meﬂru hakk›m›zd›r. Dozerler
kap›m›za dayanmadan, evlerimizi baﬂ›m›za y›kmadan Temel Haklar Federasyonu’nun
ça¤r›s›na kulak verelim.

Gecekondu halk›;
Y›k›mlar› Durdurabiliriz

Bugün, gecekondu halk›
olarak; çeﬂitli yalanlarla, vaatlerle üzeri örtülmeye çal›ﬂ›lan büyük bir sald›r› ile karﬂ›
karﬂ›yay›z.
AKP iktidar› ve AKP’li ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi,
Tayyip Erdo¤an’›n “ac›madan
y›k›n” talimat›na uyarak, her
yönüyle y›k›m demek olan bir
sald›r›y› baﬂlatt›. Y›k›lan sadece evlerimiz de¤il. Sosyal iliﬂkilerimiz, kültürel yap›m›z, çocuklar›m›z›n gelece¤i, eme¤imiz, birikimlerimiz; her ﬂeyi
yok etmek, dayan›ﬂmam›z›
parçalamak istiyorlar.
Binden fazla evi y›kt›lar.
Daha y›k›lacak ev say›s›n› 85
bin 423 olarak aç›kl›yor belediye. Gaziosmanpaﬂa, Sar›yer, Gülsuyu, Pendik, Okmeydan›... ve daha bir çok
bölge rantç›lar›n hedefinde.
85 bin aile gerçekte onlar›
hiç ilgilendirmiyor. Sosyal konutlardan yer verilece¤i propagandas› yap›yorlar. Y›llar›n
birikimi ile yapt›klar›m›z› yok edip,
bize yeniden ev satarak ikinci kez
vurgun vurmak istiyorlar. Asgari
ücretle geçinenlerin ödeyemeyece¤i taksitlendirmelerle ömür boyu “kira ödemeyi” dayat›yorlar.
“Kentsel Dönüﬂüm” ve “Mortgage” gibi, gerçekte halk›n yarar›na olmayan ama, öyleymiﬂ gibi
gösterilen projeler, tekelci sermayenin ç›karlar›na hizmet etmektedir. Ülkeyi “babalar gibi” parsel
parsel satan AKP iktidar›, bizlerin
yaﬂam alanlar›n› da bu peﬂkeﬂe
dahil ediyor.
Y›kt›klar› ve y›kacaklar› yerleri,
halktan gizleyerek tekellere “babalar gibi satmay›” planl›yorlar.
Gecekondu yoksullar›n› kentin
de¤erli topraklar›ndan sürme, bu

Bu topraklar, bir avuç
tekelcinin de¤il,
çocuklar›m›z›nd›r.
Ancak, örgütlenerek,
direnerek koruyabiliriz
alanlar› ranta açma hesab›ndaki
iktidar, düﬂman topraklar›na girer
gibi, sabaha karﬂ› bask›nlarla y›k›mlar› pervas›zca sürdürüyor. Biliyoruz, görüyoruz; bugüne kadar,
kimi mahallelerde direniﬂler yaﬂand›, kimilerinde daha bireysel
feryatlar yükseldi. Y›k›nt›lar aras›ndan yükselen feryatlar›n ac›s›
yürekleri yakarken, mesele basit,
salt dramatik bir olay olarak sunuldu.
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Birli¤imizi sa¤layal›m!
Bizi y›k›nt›lara, çad›rlara mahkum etmelerine izin vermeyelim.
Birleﬂen, örgütlenen, direnen
halk› yenebilecek hiçbir güç yoktur. Ola ki, direniriz, y›karlar; yine
yapmal›y›z! Gecekondu direniﬂleri
böyle böyle mayalan›r. Gecekondu direniﬂlerinin simgesi Küçükarmutlu böyle kuruldu. Onlarca kez
y›k›ma geldiler, hep birlik içinde
direndik, y›kt›lar, yeniden yaparak
direniﬂi sürdürdük.
Her mahalle bir Küçükarmutlu
olabilir, her yer bir direniﬂ mahallesine dönüﬂebilir.
Bunun için örgütlenelim, Temel
Haklar kampanyas›na tüm gücümüzle destek de¤il, sahip ç›kal›m.
Bu kampanya sizindir.

lhak
mha
As milasyon

80 y›ll›k
Kürt
politikas›

Bölüm 7

sürgünlerin
izledi¤i bu
ayaklanmalar›n baﬂl›calar›
ﬂunlard›r:
- Raskotan
Ayaklanmas›
ve Rarf›an Tedip Hareketi
(A¤ustos
1925)
- Sason

ﬂanan ayaklanmalardan ç›kartt›klar›
derslerle birleﬂik bir örgütlülük
oluﬂturma konusunda yo¤un bir çaba içine girerler.
Ço¤unlu¤u asker kökenli, küçük
burjuva ayd›n, tüccar ve feodal olan
bu kiﬂilerin önderli¤inde, 1927’de,
isyan halindeki bölgelerden temsilcilerin de kat›l›m›yla “Kürt Milli
Genel Kurultay›” düzenlendi. Kurultay sonucunda Hoybun (Ba¤›ms›zl›k) Örgütü kuruldu. Örgütün

Toprağı Kürt’süz, Kürt’ü dilsiz bırak!
1. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n›n ard›ndan
ﬂimdi bir baﬂka savaﬂ Anadolu topraklar›n› kana boyuyordu. Bu savaﬂ,
daha kurulal› birkaç y›l olan Türkiye
Cumhuriyeti’nin kendi s›n›rlar› içinde kalan “farkl›” milliyetten halklara karﬂ› yürüttü¤ü bir savaﬂt›.
ﬁeyh Sait Ayaklanmas› da kanla
bast›r›lm›ﬂt›. Bütün Kürt ayaklanmalar›nda oldu¤u gibi ﬁeyh Sait
Ayaklanmas› s›ras›ndaki vahﬂet ve
katliamlar›n nedeni de ayaklanmalar›n taﬂ›d›¤› ulusal içeriktir. Ayaklanmadan sonra devlete “s›¤›nan” baz›
aﬂiret önderlerine af ç›kar›lmas›na
karﬂ› ‹stiklal Mahkemesi Savc›s›’n›n savundu¤u gerekçe bunu do¤rulamaktad›r. ﬁöyle diyordu savc›:
“Ayaklanma ba¤›ms›z bir Kürdistan
kurmak amac›yla ç›km›ﬂt›r. Birçok
seneler hep bu amaç için çal›ﬂ›lm›ﬂ
oldu¤u kesindir. Bu ruhun ölmesi ve
öldürülmesi en kutsal görevdir. Bunun için Kürdistan'da baﬂ olabilecek zararl› kiﬂilerin kesinlikle affedilmemesi gerekir.” (E. Aybars, Aktaran Hakl›y›z Kazanaca¤›z 2, syf. 872)
Genç cumhuriyet, daha ilk y›llar›nda muhalefete karﬂ› s›k›yönetimi,
ola¤anüstü hali, ‹stiklal Mahkemeleri’ni devreye sokmuﬂtu ve benzeri
“ola¤anüstü” yönetim biçimleri art›k hiç eksik olmayacakt›.
ﬁeyh Sait Ayaklanmas›’n›n bast›r›lmas›ndan sonra da Misak-i Milli
s›n›rlar› içinde kalan Kürdistan topraklar›nda say›s›z isyan geliﬂti. Hepsi kanl› ﬂekilde bast›r›lan, hepsini

Ayaklanmas› (1925-1937)
- 1. A¤r› Ayaklanmas› (May›sHaziran 1926)
- Koçuﬂa¤› Ayaklanmas› (EkimKas›m 1926)
- Mutki Ayaklanmas› (May›sA¤ustos 1927)
- 2. A¤r› Hareketi (Eylül 1927)
- B›car Tenkil Hareketi (EkimKas›m 1927)
- Asi Resul Ayaklanmas› (May›sA¤ustos 1929)
- Tendürük Hareketi (Eylül 1929)
- Savuk Tenkil Hareketi (May›sHaziran 1930)
- Zilan Ayaklanmas›
- 3. A¤r› Hareketi (Eylül 1930)
- Pülümür Hareketi (Kas›m 1930)
- Tunceli (Dersim) Tedip Hareketi (1937-1938) (Genelkurmay
Harp Tarihi Baﬂkanl›¤›, Türkiye
Cumhuriyeti'nde Ayaklanmalar)
Herbirini burada ayr› ayr› ele almam›z mümkün de¤il. Fakat A¤r›
‹syan›, örgütlenmesi ve niteli¤iyle
di¤erlerinden ayr›l›r.

A¤r› Ayaklanmas› ve
“Ba¤›ms›zl›k” Hedefi
ﬁeyh Sait Ayaklanmas›’n›n yenilgisi sonras›nda daha da artan ulusal bask›, katliam ve terör, Kürt halk› içerisinde yo¤un tepkilere ve kendili¤inden direniﬂlere yolaçt›. Fakat
direniﬂler da¤›n›k ve örgütsüzdü.
Kaç›ﬂlar ve sürgünler sonucu ço¤unlu¤u Irak, Suriye ve ‹ran Kürdistan›'nda toplanan Kürt ayd›nlar›, ya31
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merkez komitesi ayn› zamanda
“Kürdistan Milli Hükümeti” olarak kabul edildi. Mevcut Kürt güçlerin “tek askeri komutanl›k” alt›nda
toplanmas› kararlaﬂt›r›ld›.
Hoybun’un iki temel amac› vard›; bütün Kürtler’i birleﬂtirmek ve
ba¤›ms›z Kürdistan'›n yarat›lmas›.
O s›ralar, en güçlü isyan merkezi
A¤r›’yd›. Celali, Horman, Cibran ve
Boyduran Aﬂiretleri, ﬁeyh Sait
Ayaklanmas› sonras› A¤r› Da¤›'na
s›¤›narak buray› bir direniﬂ merkezi
haline getirmiﬂlerdi. Hoybun üyelerinden Kürt Ayd›n› ‹hsan Nuri, A¤r›’ya giderek isyanc›lara kat›ld›.
A¤r›'daki isyanc›larla ordu aras›nda ilk büyük çat›ﬂma May›s
1926’da meydana geldi. Kürt güçler, bu çat›ﬂmada Demirkap› mevkiinde isyanc› av›na ç›km›ﬂ olan 28.
Jandarma Alay›’n› bozguna u¤ratt›.
Yenilgi üzerine hükümet ikinci
bir harekat için emir verdi, 3. Ordu
Komutanl›¤› 6 Haziran 1926 günü
yeni harekat› baﬂlatt›. Ne var ki, 3.
Ordu da isyanc›lara karﬂ› kesin bir
sonuç elde edemedi.
Ordunun baﬂar›s›zl›¤a u¤ramas›
A¤r› isyanc›lar›na halk içerisinde
geniﬂ bir sempati kazand›rd›. Ayaklanman›n kitleselleﬂmesi karﬂ›s›nda
Kemalist iktidar uzun süre etkili bir
harekat gerçekleﬂtiremedi. Ancak
bir y›l sonra, 1927 Eylül’ünde yeni
bir harekata giriﬂildi. Yine ﬂiddetli
çat›ﬂmalar yaﬂand›. Gerek ordu, gerekse de A¤r› isyanc›lar› büyük ka-

y›plar verdiler. Fakat ordu yine de
istedi¤i sonuca ulaﬂamad›. 3. Ordu
Müfettiﬂli¤i Raporu’ndaki kelimelerle “asilerin kökünü kaz›maya”
muvaffak olamad›lar.
1927 çarp›ﬂmalar›ndan sonra A¤r› tepelerinde Kürt ileri gelenlerin
kat›l›m›yla yeni bir toplant› yap›ld›.
Bu toplant›n›n ard›ndan “Ulusal
Hükümet”in kuruldu¤u ilan edilerek, isyan›n liderli¤ine ‹hsan Nuri
ve ‹brahim Heslo Telli getirildi. ‹hsan Nuri, bu s›ralarda kurulan Hoybun Cemiyeti taraf›ndan da “A¤r›
Askeri Delegesi ve Milli Hareketin
Genel Kumandan›” olarak görevlendirildi.
‹yi bir askeri e¤itim alm›ﬂ ve iyi
bir örgütçü olan ‹hsan Nuri'nin varl›¤› ve genel olarak Hoybun Örgütü’nün yönlendiricili¤i A¤r› ‹syan›’n› özellikle bu aﬂamadan sonra daha
nitelikli bir hale getirdi.
Hoybun, isyana silah deste¤i
sa¤larken, ‹hsan Nuri ilkel bir matbaa ile “A¤r›” ve “Gaziya Welât”
ad›nda iki gazete yay›nlamaya baﬂlad›. Ayr›ca “A¤r› Eg›r Dibarine'”
(A¤r› Ateﬂ Ya¤d›r›yor) baﬂl›kl› bir
bildiri yay›nlay›p ayaklanman›n
amaçlar›n› aç›klad›.
‹hsan Nuri, isyanc›lar aras›ndan
gerilla birlikleri tarz›nda 15-20 kiﬂilik gruplar oluﬂturdu. Bu gruplar,
propaganda ve örgütlenme çal›ﬂmalar›n›n yan›nda yol kesme, yiyecek
ve cephane depolar›n› basma, hainleri cezaland›rma, sivil ve askeri
idari merkezleri bas›p düﬂman otoritesini zay›flatma ﬂeklinde gerilla
tarz› faaliyetler yürütüyorlard›.
A¤r› ‹syan› ayn› zamanda ilk
Kürdistan bayra¤›n›n kullan›ld›¤›
isyand›r. Kemalist iktidar, bu kez
yo¤un destek alan, örgütlü, disiplinli bir askeri güce sahip bir hareketle
karﬂ› karﬂ›yad›r. Halk bask›lar ve
katliamlar alt›nda patlama noktas›na
gelmiﬂ ve o an için kat›lmasa da isyana büyük bir sempatiyle bakmaktad›r. Kemalist iktidar›n politikalar›na karﬂ› büyük bir öfke vard›r. ‹ktidar bu nedenle yaklaﬂ›k iki y›l isyana sald›ramaz, bu süreyi haz›rl›klarla geçirir. (1927’de Kürtler’e karﬂ›

bu haz›rl›klar yap›l›rken, ayn› s›rada
“Bat›”da Komünist tevkifatlar› yap›l›yor, c›l›z iﬂçi örgütleri bile bask›
alt›na al›n›yordu.)
‹ktidar, henüz isyana tam destek
vermemiﬂ olan bölgelerdeki aﬂiretleri yan›nda tutmak için manevralar
yaparken, halk›n tepkisini törpülemek için de “af” ç›kar›r. Daha önceki isyanlardan dolay› binlerce Kürt
ya hapishanelerde ya da sürgündedir. Kemalist iktidar 28 May›s
1928'de ç›kard›¤› afla Kürt halk›n›n
A¤r› isyanc›lar›na deste¤inin önünü
kesmeye çal›ﬂ›r. Fakat ayn› kanuna
paralel olarak yeni bir Mecburi ‹skan Kanunu daha ç›kart›r. ‹ktidar
için tehlikeli görülen 1400 Kürt ailesi, bu kanunla bat›ya sürgün edilir.
Devlet “af” vaadini isyanc›lara
karﬂ› da kullan›r. 1928 May›s’›nda
12 milletvekili ve di¤er yetkililerden oluﬂan bir heyet, bir ara bölgeye
giderek isyanc›lara görüﬂme teklif
eder. Görüﬂmeyi ‹hsan Nuri yürütür.
Devlet, tüm isyanc›lar› affetme karﬂ›l›¤›nda isyan›n bitirilmesini ve silahlar›n b›rak›lmas›n› ister. Ayn› zamanda ‹hsan Nuri'ye yüksek mevkiler teklif edilir. Ama Kürt halk›n›n
ulusal talepleri yine yoksay›l›r. ‹hsan Nuri'nin bu tekliflere cevab›
“Boﬂuna zahmet etmeyin, hiçbir yere gitmem, ben ulusumun hizmetindeyim... Siz e¤er samimiyseniz devletinizin gözü önünde A¤r› Da¤›'na
çekilmiﬂ ba¤›ms›zl›k bayra¤›n›n cevab›n› verin” sözleri olur. (Bkz. A¤r›
Da¤› ‹syan›, ‹hsan Nuri Paﬂa, syf. 34)
Bu arada Hoybun, Türkiye, Irak
ve Suriye’deki Kürtler’e isyan› yayg›nlaﬂt›rma ça¤r›s› yapar. 1930'a gelindi¤inde Hoybun A¤r›'y› “ba¤›ms›z Kürdistan'›n bir vilayeti” ilan
eder. Burada bir yerel yönetim oluﬂturarak, vali ve müdürler atar.
Bu geliﬂmeler karﬂ›s›nda, taktiklerinden bir sonuç alamayan Kemalist iktidar taraf›ndan, A¤r›'ya yeni
bir “tedip'” harekat› yap›lmas› karar› al›n›r. (Burada da bir kez daha
gördü¤ünüz gibi, Kürt isyanlar›na
karﬂ› düzenlenen hareketlerin bir
k›sm› “tedip harekat›” olarak adland›r›lm›ﬂt›r. “Tedip”, yola getir32
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me demektir. Bu kelimenin seçiliﬂi
bile, Kürtler’e karﬂ› izlenen politikay› özetlemektedir.) Sald›r› 7 Eylül
1930’da baﬂlat›l›r. Ordu güçlü bir
direniﬂle karﬂ›lan›r. Ayn› süreçte
Türkiye ‹ran'la yapt›¤› bir anlaﬂmayla Van ilinin bir k›sm›n› ‹ran'a
b›rak›rken, karﬂ›l›¤›nda A¤r› Da¤›'n›n ‹ran’a bakan do¤u yakas›n›n
denetimi ‹ran taraf›ndan Türkiye'ye
b›rak›l›r. Böylece isyanc›lar›n ‹ran
s›n›r›na geçiﬂi engellenmiﬂ olur.
Ordu, A¤r› Da¤›'n› kuﬂat›r ve
uçaklarla bombalama harekat› baﬂlat›r. A¤r› Da¤›'nda s›k›ﬂan ve d›ﬂar›yla ba¤lant›lar› kesilen isyanc›lar
ve halk zor durumda kal›r. Erzak ve
yiyecek s›k›nt›s› çekilmeye baﬂlan›r.
Bombalamalar sonucu yüzlerce insan
ölür. Kimileri devletin teslim ol ça¤r›s›na
uyarak teslim olur.
Fakat sonlar› yine de
ölümle noktalan›r. ‹syan›n liderleri ve büyük ço¤unluk ise
“teslimiyettense ölmeyi ye¤lerim” diyeA¤r› ‹syan›’n›n
rek teslim olmazlar.
önderlerinden
‹hsan Nuri
25 Eylül'e kadar
süren
ayaklanma,
A¤r›'n›n düﬂmesi ile yenilgiye u¤rar.
‹hsan Nuri, baﬂ›nda bulundu¤u askeri güçlerin bir k›sm›yla birlikte
‹ran taraf›na geçer.
A¤r› harekat›n›n sonuçlanmas›
üzerine M. Kemal, Genelkurmay
Baﬂkan› Mareﬂal Fevzi Çakmak'a 16
Eylül 1930'da gönderdi¤i mesajda
ﬂöyle demektedir;
“Do¤u s›n›rlar›m›zda genel asayiﬂ ve milli birli¤i bozmak isteyen
ﬂaki ve asileri imha edenleri takdir
ve tebrik ederim.” (Kürter ‹syantenkil, H›d›r Göktaﬂ, syf. 99-100)

Kan›m›zda ‘medya’ izleri
‹ktidar›n baﬂ›ndakiler, Kürt halk›n› katledenlerin “gözlerinden
öper” de, “her daim devletçi” bas›n,
geri kal›r m›?
Muhalif bas›n zaten susturulmuﬂtur. Meydan Kemalistlerindir.

Dönemin gazetelerinden A¤r› ‹syan›’na karﬂ› gerçekleﬂtirilen katliamlara iliﬂkin iki küpür. Ulusal talepleri için ayaklanan halk, bir k›sm› m›zra¤›n ucuna geçirilmiﬂ, di¤er k›sm›
ise ‹ran’a kaçarken resmediliyor...
1930’da A¤r›’da gerçekleﬂtirilen
katliam ve sindirme operasyonunu
alk›ﬂlayan bas›n›n o gün yazd›klar›,
aradan 75 y›l geçtikten sonra, günümüz gazetelerinde yaz›lanlardan
çok da farkl› de¤ildir.
A¤r› ayaklanmas›n›n bast›r›lmas›n›n hemen ertesinde 10 A¤ustos
1930 tarihli Hakimiyet-i Milli Gazetesi'nde ﬂunlar yaz›lmaktayd›;
“Bizim, bu az›l› canavarlar taraf›ndan ortaya sürülen bu türlü talepleri s›rf bir ﬂaka sayd›¤›m›zdan hiç
kimse kuﬂku duymuyor. Sözcü¤ü yaln›z iki heceli sözcüklerden ibaret olan
bir halk›n (Kürtler’in -bn-) ... yönetimsel özerkli¤i için tek uygun bucak
Afrika'n›n merkezi ya da onun, yar›insan yar›-maymunla meskun çöllerinden biridir. Ama eski uygarl›klar›n
beﬂi¤i olan Asya, bu türlü iddialara
meydan veremez. Bunu istemeye cesaret edenler, gene güvenlik ad›na
ezilmeyi hak ediyorlar. Esasen, onlara karﬂ› da böyle davran›l›yor.” (Aktaran, Kürt Siyaset Tarihi, syf. 181)

Musul Meselesi ve
ilhakç› ‘bölgesel’ ittifak
Musul’un, Türkiye mi yoksa Irak
s›n›rlar› içinde mi kalaca¤› Lozan
Antlaﬂmas›’nda çözülememiﬂ ve sorun ertelenmiﬂti.
Sorunun çözümünde taraf olarak
Türkiye ve ‹ngiliz emperyalizmi görülüyor ve “hakemli¤i” de Milletler
Cemiyeti yap›yordu. Oysa, sorunun
as›l taraf›, muhatab› Musul halk›yd›. Musul nüfusunun büyük bir k›s-

m›n› Kürtler oluﬂturuyordu ve Kürtler ne Türkiye'ye ne de Irak'a ba¤lanmak istemiyorlard›.
Bunun en aç›k göstergesi Irak'ta ‹ngiliz emperyalizmine ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› geliﬂen
Mahmut Berzenci Hareketi, Türkiye'de ise sonu gelmez
ayaklanmalard›.
Ama “hakem” konumundaki
Milletler Cemiyeti, Kürt halk›n›n
görüﬂlerini, taleplerini kaale almaks›z›n, emperyalizmden yana bir çözümle “Musul'un ‹ngiliz mandas›
alt›ndaki Irak krall›¤›na ba¤lanmas›na” karar verdi.
1925 Aral›k’›nda verilen bu karar›n ana gerekçesi ise, ‹ngiliz mandas› alt›ndaki Irak'ta Kürtler’in temel özgürlüklerden yararlan›rken
Türkiye'deki Kürtler’in hiçbir haklar›ndan yararlanamad›klar›yd›.
Kararda Türkiye'deki Kürtler’in
hiçbir haklar›ndan yararlanamad›klar›
do¤ruydu, ama Irak’taki Kürtler’in
özgür olduklar› tümüyle yaland›. Bu
karardan k›sa süre önce ‹ngiliz savaﬂ
uçaklar› Irak Kürdistan›'ndaki köyleri bombalam›ﬂt›.
Milletler Cemiyeti’nin karar›nda
Musul Irak’a ba¤lan›rken, Büyük
Britanya'ya da, Irak'› 25 y›l boyunca
manda yönetimi alt›nda bulundurma
hakk› tan›n›yor ve ‹ngiltere Hükümeti’ne, Kürt halk›na, kendi diliyle
e¤itim yapabilece¤i bir statünün
sa¤lanmas› öneriliyordu.
Tabii, bu statü de hiçbir zaman
sa¤lanmad›.
Musul'un ‹ngiliz mandas› alt›ndaki Irak'a b›rak›lmas› Türkiye'de
oldukça sert bir ﬂekilde tepki gördü.
Ancak bu tepki uzun vadeli olamazd›. Çünkü her iki taraf›n Kürt politikas› birbirleriyle iﬂbirli¤ini zorunlu
k›l›yordu. Milletler Cemiyeti'nin karar›n›n üzerinden henüz 7 ay geçmeden 5 Haziran 1926'da Türkiye, ‹ngiltere ve Irak aras›nda bir anlaﬂma
imzaland›. Bu anlaﬂmayla Türkiye
ve Irak Kürdistan›'ndaki Kürt mücadelesine karﬂ› güçler birleﬂtiriliyordu.
33
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Bu anlaﬂman›n ard›ndan Türkiye
benzer bir anlaﬂmay› 22 Ekim
1926’da ‹ran'la da imzalad›. “Dostluk ve ‹ﬂbirli¤i Antlaﬂmas›” ad› verilen bu anlaﬂmada da, s›n›r›n iki yakas›ndaki eylemlerin önlenmesi konusunda hemfikir olunmuﬂtu.
Bu anlaﬂmalar birbirleriyle çeliﬂkileri olan üç devletin ortak ç›karlar› için nas›l el ele verebildiklerini
göstermesi aç›s›ndan ilginçtir. Nitekim ‹ran, Irak ve Türkiye aras›nda
Kürt ulusal mücadelesine karﬂ› kurulan bu ittifak, dönemsel kesintiler
d›ﬂ›nda bugüne kadar süregelmiﬂtir.

Kürtler’e Özel Yönetim
Takrir-i Sükun Yasas›’yla, ‹stiklal Mahkemesi’yle Kürtler’e karﬂ›
uygulanan bask›lar, 27 Haziran
1927 y›l›nda ç›kar›lan “Umumi
Müfettiﬂ Teﬂkiline Dair Kanun”
ile süreklileﬂtirildi. Kürtler’in yaﬂad›¤› yerler, “özel bir yönetime” ba¤land›.
Her ne kadar uzun y›llar sonra,
1934-35’te Umumi (Genel) Müfettiﬂlik, Trakya ve Karadeniz'in bir
bölümünü kapsar hale getirilse de,
kanun Kuzey Kürdistan Bölgesi için
ç›kar›lm›ﬂ ve orada uygulanm›ﬂt›r.
Koçgiri ‹syan›’ndan itibaren süreklileﬂtirilen askeri harekatlar istenilen sonucu vermemiﬂti. Halihaz›rdaki A¤r› ‹syan›, ilhak› kal›c›laﬂt›rmak ve asimilasyonu süreklileﬂtirmek için yeni mekanizmalar gerekli
oldu¤unu gösteriyordu. Umumi Müfettiﬂlik ve ard›ndan ç›kar›lacak
Mecburi ‹skan Yasas› iﬂte buna hizmet edecekti.
‹lk ad›m olarak bölgeye geniﬂ
yetkilerle donat›lan bir Umumi
Müfettiﬂ atand›. Kurulan 1. Umumi
Müfettiﬂli¤in görev sahas› Diyarbak›r, Bitlis, Urfa, Mardin, Elaz›¤,
Hakkari, Siirt ve Van’d›. Bitlis'e
ba¤l› Muﬂ ve Elaz›¤'a ba¤l› Bingöl
ve Dersim de müfettiﬂli¤in yetki
alan›ndayd›. Bu s›n›rlar içerisinde
s›n›rs›z yetkilerle donat›lan Umumi
Müfettiﬂlik, s›k›yönetimin kald›r›lmas›n›n ard›ndan “otorite boﬂlu¤u
do¤mamas›” gerekçesiyle kurulmuﬂtu (Günümüzdeki OHAL ve

OHAL’in kald›r›lmas›na iliﬂkin tart›ﬂmalarla ne kadar da ayn›!).
Bölgedeki tüm valiler, askeri
güçler, memurlar, belediyeler üzerinde her türlü kontrol ve komuta
yetkisine sahip olan Umumi Müfettiﬂlik’in otoritesi bununla s›n›rl› de¤ildi. Di¤er bölgeler için TBMM'
nin karar almas›n› gerektiren birçok konuda Kürdistan'da Umumi
Müfettiﬂlik yetkili k›l›nm›ﬂt›.
K›sacas›, “meclis kadar” yetkili,
hükümet gibi söz sahibi, ast›¤› ast›k
bir yönetim oluﬂturulmuﬂtu.
Böylelikle, Türkiye Cumhuriyeti’nin oluﬂumuyla Misak-› Milli s›n›rlar› içinde kalan Kuzey Kürdistan
Bölgesi, Umumi Müfettiﬂli¤in kuruldu¤u 27 Haziran 1927'den bu uygulaman›n kald›r›ld›¤› 1948 y›l›na
kadar özel bir yasayla yönetildi. Bu
yönetim biçiminin tam bir bask› ve
tenkil yönetimi olarak uyguland›¤›
ise, zaten kanunun ç›kar›l›ﬂ amac›ndan bellidir.

Kürtler’e Özel Yasa
‹syanlar katliamlarla bast›r›lm›ﬂ,
‹stiklal Mahkemeleri, Takrir-i Sükun ve Umumi Müfettiﬂlik uygulanm›ﬂt›. Ama tüm bunlar yetmiyordu.
Kemalist ‹ktidar, Kürtler’i tamamen
sindirmenin, eritmenin ve Türkleﬂtirmenin öyle çok kolay olmayaca¤›n› k›sa sürede gördü.
Daha “köklü”, daha “kal›c›”
düzenlemeler yapmal›yd›lar.
1934 Haziran›'nda meclis gündeminde yine Kürtler vard›. Peﬂpeﬂe
oturumlarda Kürtler’in nas›l
Türkleﬂtirilecekleri tart›ﬂ›ld› ve nihayetinde “Mecburi ‹skan Kanunu” kabul edildi.
21 Haziran 1934'te Resmi Gazete'de yay›nlanarak yürürlü¤e giren
yasan›n amac›n›n Kürtler’i Türkleﬂtirmek oldu¤u, hiç de sakl›, gizli
de¤ildi.
‹çiﬂleri Bakanl›¤› Vekili ﬁükrü
Kaya Mu¤lal› meclis kürsüsünde bu
yasay› ﬂöyle savunmuﬂtu mesela “...
Bu kanun tek dille konuﬂan, bir düﬂünen, ayn› hissi taﬂ›yan bir memleket yapacakt›r.” (TBMM ZC. Devre

IV. ‹çtima 3, Cilt 23, Syf.141)
Bu anlay›ﬂ ‹skan Kanunu’nda
ﬂöyle ifade edilmekteydi:
“... Yine dahili iskan safahat›
cümlesinden olarak ana dili Türkçe
olmayan nüfus y›¤›lmalar›n›n menni'ne ve mevcutlar›n›n da¤›t›lmas›
ﬂekillerine ve bu suretle kültür birli¤inin korunmas›na ait tedbirlerin
ittihaz ve tatbiki için hükümete kanuni selahiyet al›nmas› düﬂünülmüﬂtür.” (TBMM ZC. Devre 1V. ‹çtima 3, Cilt 23)
Cumhuriyetin ilk on y›l›nda birkaç kez sürgün yasas› ç›kar›lm›ﬂt›.
Ama bunlar dar ve s›n›rl› alanlar
içindi. Bunlardan devletin ciddi bir
sonuç ald›¤› da söylenemez. ﬁimdi
bu kanunla, sürgün ve asimilasyon
çok daha kapsaml› ve sistematik hale getirilmiﬂ oluyordu.
Mecburi ‹skan Kanunu’nun 1.
maddesi, yasan›n amac›n› “Türkiye'de Türk kültürüne ba¤l›l›k dolay›s›yla nüfus oturuﬂ ve yay›l›ﬂ›n›n...
düzeltilmesi” olarak belirler.
Yasan›n 2. maddesinde ise Türkiye “‹skan M›nt›kalar›” bak›m›ndan
üç bölgeye ayr›lmaktad›r.
“1 Numaral› M›nt›kalar”, as›rlardan beri Kürtler’in oturdu¤u, yaﬂad›¤› yerlerdir. Bir di¤er ifadeyle
Türkiye Kürdistan›'d›r. Yasaya göre
bu bölgeler, “Türk kültürlü nüfusun
yo¤unlaﬂt›r›lmas› istenilen yerler”
olarak belirlenmiﬂtir.
“2 Numaral› M›nt›ka”, Türkiye'nin Bat› kesimleridir. Kendi topraklar›ndan sürgün edilen Kürtler bu
alanlara yerleﬂtirilerek Kürt nüfusu
Türkler aras›nda eritilecektir.
“3 Numaral› M›nt›ka”, A¤r›,
Dersim, Kars ve Diyarbak›r'›n baz›
kesimleri, Bingöl, Bitlis, Muﬂ vb.
yerlerdir. Yasaya göre buralarda ‘iskan ve ikamet’ yasaklanacakt›r.
Aç›k ki, kanun, bir halk› vatans›zlaﬂt›rma kanunudur.
‹skan Kanunu’nun 11. maddesine göre ise sürgüne gönderilen Kürt
ailelerinin yan yana verilmemelerine özellikle dikkat edilir. Ayr› ayr›
“Türk ›rk ve kültüründen” olan yerlere serpiﬂtirilirler.
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27 Nisan 1934 tarihli ‹skan Kanunu Muvakkat Encümeni Mazbatas›nda ﬂunlar söylenmektedir; “...
Maksat, bunlar›n süratle anadillerini unutmas›, Türklerle kar›ﬂmas›
oldu¤undan, büyük köylerde bir mahallede veya birbirine komﬂu ve kolayl›kla toplan›r bir yerde olmamak
ﬂart›yla oturtulmalar›nda beis görülmemiﬂtir.” (TBMM ZC. Devre
1V. ‹çtima 3, Cilt 23 Syf.10)
“Süratle anadillerini unutmas›”
ifadesinde anlam›n› bulan asimilasyoncu politika, Kürtler’i, Türkiye'nin dört bir yan›na da¤›tm›ﬂt›r.
Bu sürgünlerle birlikte, büyük
Kürt kitlelerin göç ettirildi¤i Trakya’da da bir Umumi Müfettiﬂlik
oluﬂturulmuﬂtur. Yani Kürtler nereye gitmiﬂse, Kürtler’e özel yasalar
oraya da taﬂ›nm›ﬂt›r.
Elbette, bu sürgünler basit bir
“yer de¤iﬂtirme”den öte bir sald›r›
ve yoketme politikas›yd›. Kafileler
halinde yollara dökülmek zorunda
b›rak›lan Kürtler; yaﬂl›lar›n›, çocuklar›n› ve en güçsüz olanlar›n› göç
yollar›nda yitirdiler. Sürgünlerin bir
ço¤unda sahip olduklar› araziler,
gayri-menkuller de gasbedilip hazineye devredildi. Yollarda aç, sefil,
kar›n toklu¤una çal›ﬂarak ulaﬂt›lar
ço¤u kez iskan yerlerine. Yol boyunca aileler parçaland›.
Peki sonuç?
Ne Kemalist iktidar, ne sonraki
oligarﬂik iktidarlar, bir sonuç alamad›lar bu politikadan da. Çünkü sözkonusu olan, birkaç yüz bin kiﬂilik
bir topluluk de¤il, milyonlarca nüfuslu bir halkt›. Kürdistan topraklar› Kürtsüzleﬂtirilemedi. Türkleﬂtiremediler de.
Herkes bu büyük katliamlar›n,
bu büyük sürgünlerin sonucunda bir
kez daha tan›k oldu ki; bir ulusun
varl›¤›, yasalar›n gücünden daha
büyük bir güçtür...

‹srail’in
Gazhafta boyunca deze’deki iﬂgaline son
vam etti. Hamas, ‹svermesi, emperyalist
lami Cihad ve El Feve burjuva medya tatih yöneticilerinin de
raf›ndan “tarihi olay”
aralar›nda bulunduolarak nitelenmiﬂ,
¤u 400’den fazla ki›rkç› yerleﬂimci sürütutuklanarak ‹srail
‹srail, “Gazze’den çekilme” ﬂovu ile dünyay› ﬂiiﬂkencehanelerine
sünün ﬂovlar› dramatize edilerek yans›t›l- aldatt›, Gazze ve Bat› ﬁeria kuﬂat›ld›, katliam taﬂ›nd›.
m›ﬂt›. Neredeyse, ﬁa‹slami
Cihad,
ve suikastler aral›ks›z sürüyor
ron’a ‘Nobel Bar›ﬂ
Hamas, Filistin Halk
Ödülü’ vereceklerdi.
Kurtuluﬂ CephesiÖyle ya, ‹srail içinGenel Komutanl›k
den “aﬂ›r›c› dinci” Yahudiler’in
taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda,
protestolar›na ra¤men, “koltu¤u
‹srail ile mart ay›nda var›lan ateﬂkaybetmeyi” göze alarak çekilkesin sona erdi¤i duyuruldu.
meyi uyguluyordu.
Aral›ks›z sürece¤i duyurulan
katliam ve operasyonlar, elbette
Siyonist Devlet
tüm dünyan›n gözleri önünde gerKatliams›z Yaﬂayamaz
çekleﬂmektedir. Sahte bar›ﬂ›, Bat›
ﬁeria’da daha fazla toprak iﬂgal
ze ﬁeridi'nin kuzeyindeki Beit HaKatliam; ‹srail’in Gazze’den çeedebilmek için Gazze’den çekilme
nun'da 3 köprüyü bombalayarak hakiliﬂini kutlamak üzere yap›lan Hapolitikas›n› alk›ﬂlayan, destek veren
vaya uçurarak alt› yap›y› tahrip etmas töreninde patlayan bombalarla
emperyalistlerin, bu katliam karﬂ›me politikas›na “devam” dedi. Gazbaﬂlat›ld›. 20’ye yak›n Filistinli’nin
s›nda seslerinin ç›kmamas›, bir kez
ze’ye düzenlenen hava sald›r›s›nda,
yaﬂam›n› yitirdi¤i sald›r›n›n sorumdaha ﬂu gerçe¤i göstermektedir.
direniﬂ gruplar›n›n militan ve yönelusu olarak ‹srail’i gösteren Hamas,
ticileri hedeflenirken, küçük çocukFilistin’de bar›ﬂ›n tek yolu; tam
misilleme olarak Kassam Füzeleri
lar dahil onlarca Filistinli katledildi.
ba¤›ms›z bir Filistin’in kurulmas›att› ve 5 ‹srailli yaraland›.
Gazze’ye düzenlenen hava sald›r›s›d›r. Emperyalist masalarda tezgahn›n ard›ndan bu kez hedef Bat› ﬁeBu olay›n ard›ndan ise, tam bir
lanan “bar›ﬂ”, ac›y›, kan›, gözyaﬂ›n›
ria kentleri oldu.
katliam ve kuﬂatma harekat› yenihep daha fazla art›rmaktad›r. ‹srail,
den baﬂlat›ld›.
bu katliam operasyonlar›yla da,
Baﬂta Kalkilya ve Tulkarim olteslim almay› baﬂaramayacakt›r.
mak üzere Filistin kentlerine giren
ﬁaron’un emriyle Bat› ﬁeria ve
‹ntifada, tam ba¤›ms›z Filistin
siyonist devlet, onlarca kiﬂiyi tutukGazze kuﬂat›ld›. Geçiﬂ noktalar› kahedefine ulaﬂana kadar sürecektir.
lad›.
Tutuklamalar
yayg›n
ﬂekilde
pat›ld›. ‹srail savaﬂ uçaklar›n›n Gaz-

‘Tarihi Olay’ Yalan›ndan
Kanl› Uyan›ﬂ

Yurtsever devrimci Rios katledildi
Porto Riko’nun ba¤›ms›zl›¤›
için mücadele eden, Boricua Halk
Ordusu-Machetolular (EBP-Macheteros) lideri Filiberto Ojeda Rios,
23 Eylül günü, Porto Riko’nun
Hormigueros ﬂehrinde FBI taraf›ndan yap›lan bir operasyonda keskin
niﬂanc›lar taraf›ndan katledildi,
Ojeda Rios’un eﬂi Beatriz Rosado
Barbosa da yaraland›.
Porto Riko ABD’nin bir eyaleti,
Porto Rikolular da ABD vatandaﬂ›
say›l›yorlar. Ancak seçme seçilme
haklar› dahil, hiçbir vatandaﬂl›k
haklar› yoktur. Yani klasik bir sömürge ülke durumundad›r. Bunun

yan›s›ra Porto Riko’da bulunan
ABD askeri üssü ABD’nin en büyük askeri üslerinden biridir.
Ojeda Rios’un önderli¤ini yapt›¤› ulusal kurtuluﬂ hareketi, ony›llard›r ba¤›ms›zl›k mücadelesi sürdürüyor. Bu cinayetin amac› da,
Porto Riko halk›na verilen bir tehdit mesaj›d›r. Ancak, Rios’un katledilmesini sokaklara dökülerek protesto eden devrimciler, bu tehditlere boyun e¤meyeceklerini göstermiﬂlerdir. Sosyalist Cephe lideri
Jorge Farinacci’nin dedi¤i gibi
‘Katliamlar Porto Riko halk›n›n
ulusal egemenlik mücedelesini
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engelleyemeyecektir’.
Devrimci Halk
Kurtuluﬂ Cephesi
Enternasyonal de,
EBP-Macheteros’un 72 yaﬂ›ndaki liderinin katledilmesi üzerine, ertesi günü yapt›¤›
aç›klamada,
bu
gerçe¤in alt›n› çiziyor ve ABD emperyalizminin katliam politikas›n›n
devam› olarak niteleyerek, “EBPMacheteros ve Porto Riko halk›na
mücadelelerinde yanlar›nda oldu¤umuzu bildiriyor, baﬂsa¤l›¤› diliyoruz” diyordu.

hayat›n
içindeki

teori
Birey, Bireycilik, Kolektivizm-3
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, hepinize sevgi ve selamlar›m›z› sunarak
baﬂl›yoruz sohbetimize. Baﬂl›¤›m›z›n “birey” ve “bireycilik” bölümleri üzerine önceki iki sohbetimizde
durduk; art›k kolektivizmin hayata
geçirilmesi ve bu noktada ortaya ç›kan sorunlara geçebiliriz.
Sohbetimize devam etmeden buradan okurlar›m›za, özellikle ‹stanbul Ümraniye’deki okurlar›m›za teﬂekkür etmek isterim. Hat›rlayaca¤›n›z gibi, evvelki hafta orada dergimizin tan›t›m›n› yapan okurlar›m›z
polis ve sivil faﬂistlerin sald›r›s›na
maruz kald›lar. Geçen hafta 80’i aﬂk›n okurumuz, ellerinde dergimizle,
sald›r›ya u¤rad›klar› yerdeydiler yine. Bu da kolektivizmin baﬂka bir
sahadaki ifadesiydi. Oradaki ö¤renci, iﬂçi, iﬂsiz, esnaf okurlar›m›z kolektif bir sahiplenmenin örne¤ini
verdiler. Yürüyüﬂ’ün sesini duyurmaktaki bu kolektif ›srar ve kararl›l›ktan büyük bir onur duyduk.
ﬁuna inan›yorum; e¤er bireycilik
meselesini kafam›zda ideolojik olarak mahkum ettiysek ve kolektivizmi hayata geçirmenin sadece pratik
bir sorun de¤il, bizim için ideolojik
bir tercih oldu¤unu da netleﬂtirdiysek, art›k pratik olarak da bu konuya yaklaﬂ›m›m›z farkl›laﬂacakt›r.
Evet Mazlum, “örgütlenme ve kolektivizm” bölümünü açmak üzere
sözü sana b›rak›yorum.

Mazlum: Elbette bu konuda
konuﬂaca¤›m›z birçok nokta var. Fakat en baﬂta ﬂunu belirtmek gerekir.
Örgütlenmenin en basit ve en yal›n
anlam›, birlikte olmak, birlikte
davranmakt›r. Kolektivizmin hayata
geçirilmemesi, örgütlenmeyi anlams›zlaﬂt›r›r. Bu anlamda örgütlenme ve kolektivizm, do¤alar› gere¤i
içiçedirler.
Kolektivizm, bir örgütlenmenin
temel taﬂlar›ndand›r. Dolay›s›yla

Örgütlülü¤ün can damar›
kolektivizmdir
kolektivizmin olmad›¤› bir örgütlenmeyi, temellerinden biri zaten
göçük oldu¤u için ﬂiddetli bir depremde y›k›lacak bir binaya veya
malzemesinden, harc›ndan çal›nm›ﬂ
bir yap›ya benzetmek yanl›ﬂ olmaz.
Peki kim çal›yor malzemeden,
tu¤lalar›n aras›na konulmas› gereken miktardaki harc› koymayan
kim, kim binam›z› -yani örgütlenmemizi- böyle bir riske at›yor?
Tabii ki bizden baﬂkas› de¤il!

Kolektivizm neden bu kadar “temel”? Çünkü kolektivizm, bir örgütlenmeyi vareden, geliﬂtiren hemen her konunun olmazsa olmaz›d›r.
Düﬂünce ve politika üretimi; kolektivizm olmazsa olmaz. Kadrolaﬂma; kolektivizm olmazsa olmaz.
Pratik iﬂ yapmak; kolektivizm olmazsa olmaz. Moral, coﬂku, dinamizm; kolektivizm olmazsa olmaz.
Kolektivizm, her koﬂulda ve her
alanda, her birimde hayata geçirilmelidir. Hiçbir gerekçe, mesela,
“ya, buras› küçük bir birim, o kadar
da önemli de¤il” türünden gerekçeler veya illegaliteyi, pratik yo¤unlu¤u, zamans›zl›¤› kolektivizmi iﬂletmeme gerekçesi yapan tüm düﬂünceler, bir kaç›ﬂt›r. Örgütün genelinde veya herhangi bir birimde kolektivizm iﬂletilmedi¤inde, ne tür sonuçlarla karﬂ›laca¤› tecrübelerle sabittir. Bu tecrübeleri görmek için,
Yolun Neresindeyiz adl› broﬂüre
bakmak yeterlidir.
Kolektivizm, geri plana düﬂürüldü¤ü ölçüde, a¤›rl›kla bireysel iﬂ
görme veya yapt›rma al›ﬂkanl›¤›
geliﬂir. ‹deoloji üretiminde, politika
belirlenmesinde, taktik kararlar
oluﬂturmada gerileme yaﬂan›r.
Çünkü, kolektif tart›ﬂma ve paylaﬂman›n olmad›¤› yerde, ideoloji
ve politika üretiminde k›s›rlaﬂma
olmas› do¤ald›r. Bir örgüte veya
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herhangi bir birime hayatiyet veren
en temel unsurlardan biri, canl› bir
siyasi tart›ﬂma platformunun yarat›lmas›d›r; bunun yarat›lmamas›,
sorunlar karﬂ›s›nda çözümsüz kalmak demektir. Canl› bir siyasi tart›ﬂma ortam›n› yaratmak ise, elbette sadece istekle, niyetle de¤il, ona
uygun mekanizmalar sayesinde
mümkün olur: “Kolektif iﬂleyiﬂin
olmad›¤›, düzenli rapor alma ve
verme gibi bir al›ﬂkanl›¤›n yarat›lmad›¤›, aﬂa¤›dan yukar›ya, yukar›dan aﬂa¤›ya bilgi ak›ﬂ›n›n sürekli
k›l›nmad›¤› yerde, canl› bir siyasi
tart›ﬂmadan sözetmek elbette güçtür.” (Yolun Neresindeyiz, syf.18)
Kolektivizmi hakim k›lamaman›n baﬂka baz› sonuçlar›na da iliﬂkin
bir al›nt› daha aktararak bitirmek istiyorum konuﬂmam›n bu bölümünü:
“‹deolojik ve politik sorunlara karﬂ› ilgisizlik öyle bir noktaya ulaﬂt›
ki, hemen her kademede okuma, ö¤renme, tart›ﬂma ve üretme konusunda b›rakal›m bir çaba içine girmeyi,
varolan al›ﬂkanl›klar bile kayboldu.
Örgüt yay›nlar›n› dikkatle izleme ve
tart›ﬂma, örgütsel çal›ﬂmay› zenginleﬂtirecek yeni fikirler üretme, politik geliﬂmelere karﬂ› duyarl› olma,
politik konular› tart›ﬂma, de¤erlendirme ve gerekti¤inde yazma, örgüt
içi tart›ﬂmalar› zenginleﬂtirme, tart›ﬂmalara ilgi gösterme ve aktif olarak kat›lma vb. gibi en temel konularda ciddi bir duyars›zl›k oluﬂtu.”
E¤er bu tabloda resmedilen
olumsuzluklar ﬂu veya bu oranda
çal›ﬂt›¤›m›z yerde de varsa, o zaman
yine dönüp ilk bakaca¤›m›z olgulardan biri kolektivizmi ne kadar iﬂletti¤imiz, ne kadar buna uygun mekanizmalar oluﬂturdu¤umuzdur.

Özlem: Elbette bu söylediklerin tart›ﬂ›lacak ﬂeyler de¤il. Kolektivizm, politika üretimi, kadrolaﬂma
aç›s›ndan olmazsa olmaz. Fakat
ﬂöyle bir pratik durum var. Diyelim

ki gündemde bir konu var; soruﬂturmalarla ilgili ne yapabiliriz diye bir
toplant› yap›yorsunuz veya diyelim
1 May›s konusunda. Ama toplant›larda fazla bir öneri, zenginlik, farkl› bir ﬂey ç›km›yor. O zaman da bu
tür toplant›lar› sürekli yapmak biraz
“zaman kayb›” gibi veya bürokrasi
gibi geliyor insana. O durumda ne
yapaca¤›z?

Kemal: Özlem somut bir gerçe¤i dile getirdi. Evet, herhangi bir
birimde, niye ﬂu konuda toplant›
yapmad›n›z sorusuna bu ﬂekilde cevap verenler vard›r. ﬁimdi bu cevab› inceleyelim ve Özlem’in sorusunu da öyle cevaplam›ﬂ olal›m.
Birincisi; e¤er herhangi bir yerde, insanlarda kay›ts›zl›k, düﬂünce
ve öneri üretiminde k›s›rl›k görüyorsan›z, ilk sorgulanmas› gereken
orada kolektif bir iﬂleyiﬂin olup olmad›¤›d›r.
Kimi zaman “bu konuda farkl›
pek bir ﬂey ç›kmaz” düﬂüncesiyle
komite toplant›lar›ndan veya o alan›n tüm üyelerinin kat›laca¤› genel
toplant›lardan vazgeçilir. Farkl› bir
düﬂünce, öneri, ç›kar veya ç›kmaz;
ama o iﬂleyiﬂ hakim k›l›nmal›d›r.
Baﬂlang›çta ç›km›yorsa da, iﬂleyiﬂ
oturdukça ç›kacakt›r. Kald› ki, birimdeki yöneticinin “bir ﬂey ç›kmaz” diye düﬂünmesi, daha baﬂtan
kendisinin her ﬂeyi ve en iyisini düﬂündü¤ü, baﬂkalar›n›n düﬂüncelerininkinin onunkinden daha iyi olamayaca¤› kabülüne dayan›r.
Ve ikincisi, bir birimde, insanlar
düﬂünmüyorsa, üretmiyorsa, bunun
sorumlusu da, her ﬂeyden önce o
alan›n yöneticilerdir. Yani, bu gerekçeler neresinden baksan›z tutars›zd›r.

K

olektif üretim tek tek bireylerin, alanlar›n, birimlerin sorunlar›n› bütünün
sorunu haline getirirken, ayn› zamanda
hareketin sorunlar›n› da tek tek bireylerin, kadro ve militanlar›n sorunlar›
haline dönüﬂtürür.
‹ﬂte meselenin özü budur.

O zaman o yönetici oturup düﬂünecek; insanlar›m›z neden böyle?
Bu yanlar›n› aﬂmalar› için ne yap›lmal›?.. E¤er bir yerde kolektivizm
dedi¤imiz ﬂey, k›rk y›lda bir toplant› yap›p “arkadaﬂlar bu konuda ne
düﬂünüyorsunuz?”dan ibaret kal›yorsa, orada zaten kolektivizm biçimsel kavranm›ﬂt›r ve düﬂünce k›s›rl›¤›n›n, kay›ts›zl›¤›n temelinde
yatan da bu biçimselleﬂtirilmiﬂ, içi
boﬂalt›lm›ﬂ kolektivizm anlay›ﬂ›d›r.
Kolektivizmin bir tarifi veya
baﬂka bir deyiﬂle bir iﬂlevi de ﬂudur:
“Kolektif üretim tek tek bireylerin,
alanlar›n, birimlerin sorunlar›n› bütünün sorunu haline getirirken, ayn› zamanda hareketin sorunlar›n› da
tek tek bireylerin, kadro ve militanlar›n sorunlar› haline dönüﬂtürür.”
‹ﬂte meselenin özü budur. Kolektivizmin iﬂlemesi, bireylerin, birimlerin sorunlar›n›n hareketin sorunu, hareketin sorunlar›n›n da her
bireyin, birimin sorunu olarak ele
al›nmas›d›r.
Birimin herhangi bir sorununun,
bir kampanyas›n›n, o birimdeki herkes taraf›ndan kendi sorunu olarak
kabul edilmesinin yolu, birimde kolektif bir iﬂleyiﬂi ve yaﬂam› hakim
k›lmakt›r. Bu hakim k›l›nmad›¤›nda, “herkesin birimin sorununu
kendi sorunu saymas›” bir temenniden öteye geçmez.
Biz olgusu, ancak kolektivizmle
somutlaﬂ›r. Kolektivizmin olmad›¤›
yerde “biz” duygusu ya zay›ft›r ya
da yoktur. Tekrar vurgulamak gerekirse, ancak kolektivizm, her bireyin kendini bu hareketin bir parças›
olarak görmesini sa¤layabilir. Kolektif yaﬂam›n, kolektif faaliyetin
bir parças› haline gelmemiﬂ veya
getirilememiﬂ bir insan, harekete
yamanm›ﬂ bir parça gibi kal›r.

Mazlum: Burada kolektivizmi somutlayacak mekanizmalar
konusuna bir ek yapay›m. Kemal’in
dedi¤i gibi, kolektivizmi hayata geçirmek, ne bir niyet meselesidir, ne
arada bir yap›lan toplant›lara indirgenebilir. ‹kisi de, yani hem niyet,
istek, hem de toplant›lar olmal›d›r.
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Ama biz kolektif iﬂleyiﬂten daha kurumsal, kendi içinde alt mekanizmalar› kurulmuﬂ bir iﬂleyiﬂi anlamal›y›z.
Mesela, kolektivizm bilgiyi paylaﬂmakt›r. Geliﬂmeleri ortak yorumlamakt›r. Ve o yorumlar temelinde
geliﬂmelere müdahale için politikalar, pratikler üretmektir. Bilgi paylaﬂ›m› bu mekanizman›n en önemli
koﬂullar›ndan biridir. O birimdeki
durumumuz nedir, hedeflerimiz nelerdir, engellerimiz nelerdir, yar›n
ne yapaca¤›z, öbürüsügün ne yap›lacak, sonraki ay ne olacak?.. Bu
düﬂünce zincirine herkesi katabildi¤imiz ölçüde, hem sahiplenme, hem
düﬂünce ve iﬂ üretimi artacakt›r.
Farzedin ki, ki asl›nda zaten
rastlanan bir durumdur, herhangi bir
geliﬂmeden alana ba¤l› alt birimlerin haberi olmaz. Yönetici geliﬂmeleri kendisi izlememiﬂtir veya o konudaki bilgilenmelerini aktarmay›
“gereksiz” görmüﬂtür. Do¤al olarak
onun alt›ndakiler de daha geniﬂ bir
kesime bir ﬂey aktaramaz. Sonuçta,
o olay› bir e¤itim konusu yapmak
da, o olaya iliﬂkin zaman›nda bir
pratik geliﬂtirmek de mümkün olmaz. Ve ortaya, dinamizmden, sorunlar› sahiplenmekten uzak, insiyatifsiz bir yap› ve insanlar ç›kar.
Bu örnekten de anlaﬂ›laca¤› üzere, kolektivizmin en önemli mekanizmalar›ndan biri de komitelerdir.
Sohbetimizin en baﬂ›nda da vurgulad›¤›m›z gibi, komiteler iﬂletilmiyorsa, kolektivizm de iﬂletilmiyordur. Çünkü bir birimde komite demek, iﬂlerin planlanmas› demektir,
iﬂlerin denetlenmesi demektir. Yap›lan ve yap›lamayan iﬂlere iliﬂkin
hesap sorulmas›/hesap verilmesi
demektir.
Kadrolaﬂma aç›s›ndan da kolektif bir iﬂleyiﬂin zorunlulu¤unu belirtti Kemal arkadaﬂ. Evet, sözkonusu broﬂürde de belirtildi¤i gibi,
“Kolektif örgütlenmeye gidilmedi¤i
sürece, insanlar› daha yak›ndan tan›ma, yeteneklerini ve kapasitelerini
gözleyebilme, eksikliklerini tespit
ederek e¤itme olay› mümkün de¤ildir.” (Yolun Neresindeyiz, syf. 14)

K
Kolektif organlar›n yarat›lmad›¤› yerde, tabii ki do¤ru insan seçimi
ve do¤ru istihdam da olmaz. Olursa
da ﬂansa, tesadüflere kalm›ﬂt›r.

Kemal: Ben, komitesiz bir birimi, direksiyonsuz bir arabaya benzetirim. Dikkatinizi çekmek isterim; ﬂoförsüz bir arabaya de¤il de
direksiyonsuz bir arabaya benzetiyorum. Çünkü, komitesiz bir birimin bir sorumlusu, yöneticisi vard›r
genellikle, dolay›s›yla ﬂoförü vard›r,
ama bu ﬂoför, arac›, direksiyonsuz
sürmeye çal›ﬂmakta, bunun içinde
s›k s›k araç sa¤a sola sapmaktad›r.
Baﬂta komite olmak üzere, kolektif organlar yoksa, bir yerdeki
sapmalar›n, sorunlar›n, eksikliklerin
nereden, kimlerden, nelerden kaynakland›¤›n› bile do¤ru biçimde tespit edemeyiz. Çünkü herkes, kendi
kafas›na göre, e¤ri do¤ru bir ﬂeyler
yap›yordur.
Kolektivizmin olmas› demek,
hesap sorabilmenin ve hesap vermenin de mümkün olmas› demektir.
Kolektivizm yoksa ne hesap sorulur, ne hesap verilir.
Baﬂka bir nokta; komitelerin olmamas› ve iﬂlememesi, politika üretilememesi, birimin önüne hedefler
koymamas› demektir; o zaman bunlar›n yerini dedikodu, birbirini çekiﬂtirme, mücadeleyle ilgisi olmayan, enerjimizi tüketen çok çeﬂitli
ama çok da küçük ve basit sorunlar
almaktad›r.
Oysa dinamik, iﬂleyen, politikalar üreten, toplant›larda ve toplant›lar d›ﬂ›nda düﬂüncelerini, önerileri,
burjuvazinin ve bizim politikalar›m›z› tart›ﬂan, mevcut yetersizlikleri
nas›l giderece¤ine kafa yoran, onun
için pratik bir ﬂeyler yapan bir birimde o, basit günlük sorunlar›n giderek yokoldu¤u görülecektir.

Özlem: Böyle sorunlar›n hakim oldu¤u bir yerde, insanlar›m›z›
kendi ellerimizle burjuvazinin ideolojik, kültürel sald›r›lar›na da aç›k
hale getiriyoruz demektir.
Bak›n, kolektivizmin olmay›ﬂ›ndan nereye geldik.

Bireycilik propagandas›n›n hedefi elbette sadece örgütsüz en geniﬂ y›¤›nlar de¤ildir. Ayn› zamanda
devrimci, demokratik örgütlenmeler içinde yeralan ama düzenin ekonomik, sosyal, kültürel etki alan›ndan tam anlam›yla kurtulamam›ﬂ kiﬂileri de kopar›p almay› ve yeniden
“düzenin bireyleri” ordusuna katmay› hedefler. Biz kolektivizmi hakim k›lamad›¤›m›z, kolektivizmin
güzelli¤ine, coﬂkusunu yaﬂatamad›¤›m›z ölçüde, burjuvazinin sald›r›lar›na da uygun bir ortam var demektir.
Yeni, genç insanlar elbette hatalar yapacaklard›r. Onlar› e¤itecek ve
deste¤iyle kendine güven duymas›n› sa¤layacak kolektif bir iﬂleyiﬂ
yoksa, bu insanlar her hatada, baﬂar›s›zl›kta karamsarlaﬂacak, bir süre
belki mücadeleyi terkedecektir.
Önü aç›k kalan bireycilik, bencillik, örgütsel yaﬂam içinde hepimizin bildi¤i gibi baﬂka zaaflar›n da
kayna¤› olur. Popülizm, kariyerizm
bunun en baﬂl›calar›d›r. Bireyci,
kendine de¤er verip, baﬂkalar›n› küçümser. (Bu kafa yap›s›ndaki biri,
tabii ki baﬂkalar›n›n görüﬂ ve önerilerini almaya gerek duymayacakt›r.)
Baﬂkas›na disiplin uygular, kendi
disiplinsizli¤ini meﬂrulaﬂt›racak bir
gerekçe bulur. Hep “kendi” vard›r.
Baﬂar›lar ona, baﬂar›s›zl›klar baﬂkalar›na aittir. ‹nsan kazanmak, e¤itmek, bireycinin iﬂi de¤ildir. Aksine
o, ilk f›rsatta asal›m, keselim, atal›m
der (Böyle biri de tabii ki kadrolaﬂma yapmaz, kendi yerine, hatta kendisini geçecek insanlar yetiﬂtirmez.)
Bireycilik, bir burjuva ideolojisidir. Bu tamam. Bunu önceki bölümlerde ortaya koyduk. Fakat burada ben bir ek yapmak istiyorum.
Bireycili¤in “sol görünümlü” baﬂka
kaynaklar› da var, mesela anarﬂizm.
Bizim gençlik içinde kolektivizmi
sabote eden davran›ﬂlar›n birço¤u,
kayna¤›n› “anarﬂistçe” davran›ﬂ ve
düﬂüncelerden al›r. ‹lk zamanlar bu
tür bireyci durumlar ortaya ç›kt›¤›nda arkadaﬂlar “bu anarﬂizmdir,
anarﬂistçe düﬂünüﬂtür” dedi¤inde
kafamda çok da somutlanm›yordu
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olektivizmin en önemli mekanizmalar›ndan biri de komitelerdir. Komiteler iﬂletilmiyorsa, kolektivizm de iﬂletilmiyordur. Çünkü bir birimde komite demek, iﬂlerin planlanmas›, denetlenmesi demektir. Yap›lan ve yap›lamayan iﬂlere iliﬂkin hesap sorulmas›/hesap verilmesi demektir.

aç›kças›. Fakat Stalin’in ﬂu sözleri,
san›r›m kafas›nda bireycili¤in neden hep “anarﬂistçe” düﬂünce ve
davran›ﬂlara da yolaçt›¤›n›, bende
oldu¤u gibi, herkesin kafas›nda somutlayacakt›r.
“Mesele ﬂudur ki, Marksizm ve
anarﬂizm, her ikisi de, mücadele
arenasına sosyalizm bayra¤ı altında girmelerine ra¤men, bütünüyle
farklı ilkeler üzerine kurulmuﬂlardır. Anarﬂizmin temel taﬂı, bireydir.
[Anarﬂizmin] ö¤retilerine göre, [bireyin] kurtuluﬂu, yı¤ınların, [yani]
kolektif vücudun kurtuluﬂunun baﬂ
koﬂuludur. Anarﬂizmin ö¤retilerine
göre, birey kurtulmadıkça, yı¤ınların kurtulması olanaksızdır. Buna
uygun olarak, sloganı, "Her ﬂey birey için"dir. Oysa marksizmin temel
taﬂı yı¤ınlardır. [Marksizmin] ö¤retilerine göre, [yı¤ınların] kurtuluﬂu,
bireyin kurtuluﬂunun baﬂ koﬂuludur.
Yani, marksizmin ö¤retilerine göre,
yı¤ınlar kurtulmadıkça, bireyin kurtulması olanaksızdır. Buna uygun
olarak, sloganı, "Her ﬂey yı¤ınlar
için"dir.
Açıktır ki, burada, sadece taktikler üzerine anlaﬂmazlık de¤il, biri
di¤erini reddeden iki ilke bulunmaktadır.” (Stalin)
Yani, söyleyece¤im ﬂu ki, bireycilik bazen karﬂ›m›za aç›k bir burjuva düﬂüncesi olarak de¤il, anarﬂist
düﬂüncelerden etkilenmiﬂ, ondan
çal›nt› teorilerle desteklenerek ç›ksa
da, demek ki özünde farkl› de¤ildir.

Kemal: 1980’lerin sonlar›nda
y›lg›nl›¤›, dönekli¤i örgütlemek için
siyasi arenaya ç›kanlar da asl›nda
“birey özgürlü¤ü” vb. derken, bunu
ço¤u kez anarﬂizmden, burjuvaziden al›nm›ﬂ eklektik düﬂüncelerle
teorileﬂtirdiler.
Böyle yaparak da, hem bir ya-

ﬂam biçimi tercihi olarak, hem bir
örgütsel iﬂleyiﬂ ilkesi olarak kolektivizmin can›na okudular. Bu da asl›nda dönüp onlar› vurdu, iﬂ yapamaz, afiﬂ bile asamaz hale geldiler.
Herkes kendi sorunlar›yla baﬂbaﬂa
kald›, bunal›m geçirenler, intihar
edenler... bu kolektivizmden uzak
ruh ve iﬂleyiﬂ içinde ç›kt› ortaya. Birey ve örgütü karﬂ› karﬂ›ya getirip
bireyi kutsallaﬂt›ranlar, dönüp dolaﬂ›p “bizim de biraz örgüt olmam›z
laz›m” diyecek noktaya geldiler.
Ama olamad›lar, olamazlard›, çünkü örgüt olabilmek, biraz önce belirtti¤imiz gibi, kolektivizmi benimsemeden mümkün de¤ildir.
Burjuva, anarﬂist bireycili¤i ideolojik, politik olarak mahkum etmeyenler, mücadeleci ilerici, hayat›n
ihtiyaçlar›na cevap veren bir örgüt
olamazlar.

sa, hem daha bireyci ve hem daha
demokratik olabilece¤i, bunlar›n da
birbiriyle “uyumlu” oldu¤u iddia
ediliyor. Oysa mümkün de¤il. Çünkü “bireyci”nin demokrasiden anlad›¤› “rabbena hep bana” demokrasisidir. Yani o demokrasiyi, her zaman kendi isteklerine, kendi ç›karlar›na göre davranmak olarak anlayacak ve öyle uygulayacakt›r. Demokrasi onun isteklerinin tersine bir
sonuç yaratt›¤›nda ise, “bireyci”
davran›p demokrasiye uymayacakt›r. O zaman “tembellik hakk›n›”
kullanacakt›r mesela, veya “herkes
ortak kararlara uymak zorunda de¤ildir” diye gerçekte örgüt anlay›ﬂ›n› tasfiye eden “tüzük” maddeleri
yapacakt›r. Örgütsüzlü¤ün kurumlaﬂt›r›lmas› olan STK’lar›n “demokrasisi” ve “birey” anlay›ﬂ› iﬂte böyledir zaten.

Bak›n, bugün Milliyet’te bir haber dikkatimi çekmiﬂti. ﬁimdi konuﬂtu¤umuz konuya da denk düﬂüyor. TESEV taraf›ndan üniversitelerde k›z ve erkek ö¤rencilerin çeﬂitli konulara bak›ﬂ› üzerine anket
yap›lm›ﬂ. Birçok nokta var, ancak
konumuz aç›s›ndan dikkatimi çeken
haberin spotu olarak da kullan›lan
ﬂu cümle oldu: “TESEV’in 27 üniversiteden 2000 ö¤renciyle yapt›¤›
araﬂt›rman›n sonuçlar›, k›z ö¤rencilerin erkek ö¤rencilere göre daha
modern, bireyci ve aile yap›s›nda
daha demokratik oldu¤unu ortaya
koydu.”

Mazlum: Aktard›¤›n al›nt›
gerçektene çarp›c› ve çarp›k. Çok
net söyleyelim; bireycilik, modernlik de¤il, gericiliktir. Neden? Bilimsel ve tarihsel olarak böyledir de
ondan. Sohbetimizin önceki bölümünü hat›rlay›n, üretim sürecinin
geliﬂimi hep “toplumsallaﬂma” yönündedir. Burjuva bireyci düﬂünce
ise, insan bilincini ve toplumsal kültürü, üretim iliﬂkilerinin geldi¤i aﬂaman›n gerisine çekmeye çal›ﬂan bir
ideolojidir; bu yan›yla da modern
de¤il, gericidir.

Hem bireyci, hem modern, hem
demokratik! Olabilir mi böyle bir
ﬂey? Asl›nda bu cümlede, burjuvazinin empoze etti¤i, anarﬂizmin savundu¤u, reformizmin teorisini
yapt›¤› anlay›ﬂ› görebilirsiniz. “Birey olmak”, “modern” olmakt›r ayn›
zamanda. ‹ddia bu. Ve nas›l oluyor-

B

ireycilik bazen karﬂ›m›za aç›k bir burjuva düﬂüncesi olarak de¤il, anarﬂist
düﬂüncelerden etkilenmiﬂ, ondan çal›nt› teorilerle desteklenerek ç›ksa da,
özünde farkl› de¤ildir.
... Örgüt olabilmek, bireycili¤i mahkum etmeden ve kolektivizmi benimsemeden mümkün de¤ildir.

Kemal: ‹sterseniz konumuzu
yavaﬂ yavaﬂ toparlayal›m. Bireycilik ve kolektivizm meselesini anlay›ﬂ olarak ortaya koyduk. Bu anlay›ﬂ do¤rultusunda kolektivizmi hakim k›lmak istiyorsak, bulundu¤umuz her alanda, organlaﬂmaya, kurumlaﬂmaya özel bir önem vermeliyiz. Bireylere yönelme, bireylerle iﬂ
görmenin pratik çekicili¤ine kap›lma yerine, iﬂleyen kolektif mekanizmalar oluﬂturdu¤umuz ölçüde,
ve bireycili¤i mahkum edip, yaﬂam›m›z›n bütününde, yememizden
giyim kuﬂama, hastal›¤›m›zdan ac›
ve sevinçlerimize kadar her ﬂeyi
paylaﬂma anlay›ﬂ›yla hareket etti¤imizde, bulundu¤umuz birimler, de39
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¤iﬂecek, baﬂka bir hava kazanacak,
geliﬂtirici, dönüﬂtürücü yerler haline gelecektir.
Sohbetimizi bitirmeden bir noktaya daha dikkat çekelim isterseniz.
Kolektif çal›ﬂman›n da kendi içinde
bar›nd›rd›¤› baz› “tehlikelere” dikkat çekelim.
Diyeceksiniz ki, kolektif çal›ﬂman›n da “tehlikesi” mi olurmuﬂ?
Ona tehlikesi demeyelim de, mekanizman›n daha verimli iﬂlemesi için
do¤abilecek sak›ncalar diyelim.
ﬁöyle ki, kolektif çal›ﬂma ve mekanizmalar içinde, sorumluluktan
kaçma, daha aç›k deyiﬂle kaytarma
pekala mümkündür. “Birileri yapar
ben kat›l›r›m” diyerek emek ve sorumluluk üstlenmekten, “nas›l olsa
birileri müdahale eder” diyerek inisiyatif kullanmaktan kaç›nma, ortak
düﬂünce üretimi ad›na, haz›rlanmadan, üzerinde düﬂünmeden dayanaks›z görüﬂ ve öneriler ileri sürerek insanlar› lüzumsuz tart›ﬂmalar
yapmak zorunda b›rakma, kolektivizmin hayat bulaca¤› mekanizmalarda yasak savma anlay›ﬂ›yla yeralma, baﬂkalar›n›n eme¤ine, düﬂünce
üretimine güvenip tembellik yapma... gibi davran›ﬂlar en s›k rastlananlard›r.
Peki bu tür durumlar karﬂ›s›nda
ne yapmal›y›z? Ne dersin Özlem?

Özlem: Ne demiﬂtik, hiçbir
koﬂulda, hiçbir alanda ve hiçbir gerekçeyle kolektivizmden vazgeçmek yok. Cevab›m bu. Örnek verdi¤iniz durumlar›n çaresi de yine kolektivizmi daha fazla, daha üretken biçimde iﬂletmekten baﬂka bir
ﬂey de¤ildir.

Kemal: Evet, bazen kolektivizm iﬂleri biraz yavaﬂlat›r gibi gözükebilir, bazen yukar›da verdi¤imiz örneklerdeki gibi durumlar ç›kabilir, fakat Özlem’in güzel söyledi¤i gibi, hepsinin ilac› yine kolektivizm ve daha fazla kolektif mekanizmalard›r. Daha kolektif bir yaﬂam ve mücadeleyi paylaﬂmak dile¤imizle, ﬂimdilik hoﬂçakal›n diyoruz okurlar›m›za.

‘Örgütlü Sanata Sald›r›’
Grup Yorum elemanlar› Metin Kahraman'›n,
ﬂark›lar›na el koyma giriﬂimini dergimize anlatt›
Yürüyüﬂ: Metin Kahraman'›n
Grup Yorum'un parçalar›na el koymak için telif baﬂvurusu yapt›¤›n›
nas›l, ne zaman ö¤rendiniz?
Cihan: Metin Kahraman konuyla ilgili bizle hiç görüﬂmeden direk
MESAM'a baﬂvurmuﬂ ﬂirketi Pozitif Yap›m arac›l›¤›yla. Zaten bizim
de bilgimiz böyle oldu. MESAM
yaklaﬂ›k 3 ay önce bizi aray›p, ‘eser
çak›ﬂmas› var. Metin Kahraman sizin üzerinizde görülen 10 küsür ﬂark›y› kendisine kaydetmek istiyor.
Bekletiyoruz’ diye haber verdi.

Sürekli düﬂünce de¤iﬂtirdi

leyince 3. görüﬂmeyi yapt›k.
‹nan: K›zd›rm›ﬂt›, ikili oynuyor,
haberim yoktu diye yalan söylüyor,
sonra parçalar› yine sahipleniyor,
yine vazgeçiyor, bu nas›l tarz? Bunu konuﬂmaya gittik. 3. görüﬂmede
çok netti. Hiçbir ﬂekilde anlamaya
yönelik bir ﬂey yoktu. Tersine provokatif üslubu vard›. "Zaten siz
hep çok iyi oldu¤unuzu düﬂünüyorsunuz. Sosyalist sanat bu de¤ildir"
gibi konuﬂmaya baﬂlad›, belli bir
noktadan sonra hakaret düzeyine
vard›rd›. Tart›ﬂm›yor, “bunlar benim üzerime kalacak” diyordu. Giriﬂimlerimizi sürdürece¤imizi, kabul edemeyece¤imizi söyledik. Kilitlendi. Kalan Müzik ve MESAM
nezdinde giriﬂimimiz vard›. Göz
göre göre ﬂark›lar›m›z› çal›yordu.

devrimci sanatç› demek; devrimci,
örgütlü olan demektir. Do¤all›¤›nda
kendisinin de parças› oldu¤u bir
mücadeleye müzikal anlamda dahil
olur. Bireysel mülkiyeti olamaz.
Cihan: Yaﬂama sosyalist pencereden bakan bir insan, üretimini de
devrim için yapar, de¤il mi? Farkl›
bir hesap varsa, o mant›kta sakatl›k
vard›r. Sanatç› olmayan bir devrimciyi düﬂünelim; mücadele içerisinde
bir ﬂeyler yap›yor, yar›n, ﬂunu ben
yapt›m, bunu ben yapt›m, bu çiviyi
ben çakt›m gibi teker teker saymas›
m› gerekiyor? Örgütlü yaﬂamda son
derece mant›ks›z. Bir kere kendi de¤erlerine, duygular›na hakaret.

Yorum, ﬂark›lar› kolektif üretir
Grup Yorum, nas›l üretir, bu süreci anlatabilir misiniz?
‹nan: Yorum yaﬂad›¤› süreci,
ﬂark›larla anlat›r. Temel ölçü budur.
Ülkenin dile getirilmeyen ya da çarp›t›lan, sansürlenen gündemini al›r.
Örne¤in; bir kaset için önce hangi
konulara yer vermeliyiz, geçen kasetimizden bugüne neler yaﬂand›,
hangisini ﬂark›ya dönüﬂtürerek anlatmal›y›z, tarihe bir belge haline
getirebiliriz, netleﬂtiririz. Sonra yo¤unlaﬂ›l›r. Herkes kendinden bir ﬂey
katar ve son aﬂamas›na geldi¤inde,
kiﬂinin getirdi¤i halden ç›km›ﬂ olur.
Grubun ürünü olur. Ki buradaki kolektivizm, grup elemanlar›yla s›n›rl›
de¤ildir. Hapishanelerden, deneyimine güvendi¤imiz tek tek devrimciye kadar bu üretime dahil olur.
Grubun netleﬂtirdi¤i ﬂekilde ﬂark›lar
ﬂekillenir. Yani çok daha geniﬂ
bir kolektivizm, ilk aﬂamas›ndan baﬂlar.

Ö¤renince tavr›n›z ne oldu?
Cihan: MESAM'la görüﬂtük ve
halletmeye çal›ﬂ›r›z dedik. Metin'le
görüﬂüp ö¤renip anlamaya çal›ﬂt›k 3
defa. 1. görüﬂmede; “bilgim dahiDevrimci sanatç› ve ‘telif’
linde de¤il. Pozitif Yap›m ﬁirketi
Devrimci bir sanatç›, grup için
eserlerimi koruma yetkisine sahip,
‘telif’
nas›l de¤erlendirilmeli?
anlaﬂmam gere¤i. Bu çerçevede de
Ali: Devrimci sanatç›lar›n yaratparçalar›m›n hepsini alm›ﬂlar. Hat›¤›
eserler, esas olarak halk›n müberim yok” dedi. Kendisi talepte
cadelesinden
do¤muﬂtur. Dolay›s›ybulunmadan olamayaca¤›n› söylela
e¤er
telif
ödenecekse,
bedel ödedik. Pozitif tarih araﬂt›rmas›na giriﬂnecekse
bunlar
halka
aittir.
Böyle
memiﬂtir. Bunun üzerine “Halledebakar›z
biz.
Para
hiçbir
ﬂeydir.
riz. Pozitif Yap›m'la ben görüﬂece‹nan: Ali somut koydu. Bir mü¤im” dedi. Sohbet havas›nda geçti.
cadelenin
ürünleridir bunlar. Zaten
Sonra telefonla görüﬂtük ne oldu
diye? Tam cevap veremedi. Yine gittik. Örgütlülü¤ün, kolektif yaﬂam›n içerisinde yeralan
bir insand›n, vb. diye, eski Yorum eleman›na Yorum'u anlatt›k. “Parçalar›m›n üzerime görülmesini istiyorum. Maddi
hiçbir ﬂey talep etmeyece¤im”
dedi. Manevi ya da maddi bir
ﬂey istemenin belirleyici olmad›¤›n› söyledik. Parçalar›n nas›l
üretildi¤ini anlatt›¤›m›zda, "tamam arkadaﬂlar, dedi¤iniz Yalanc›l›k, h›rs›zl›k, büyük bir bencillik, kado¤ru, hemen hallediyorum" ralama var. Bunlar kapitalizmin en çarp›k
haline aittir. Biz sosyalizmi savunuyoruz.
dedi. Bekledik. Günler geçti.
‹mza atanlar neyi savundular peki?
Yine arad›k, vazgeçti¤ini söy40
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Metin’in hesab›, ç›karlar›
Sizce Metin Kahraman
böyle bir ﬂeyi neden yapt›?
Öznur: ‹ﬂin daha çok reklam boyutunu ele al›yor. Gruptan ayr›ld›ktan 15 y›l sonra yap›yor. Nedenlerinden bir tanesi reklamd›r.
‹nan: Geldi¤i noktada ciddi bir t›kanma yaﬂamaktad›r.
Yaﬂam biçimi ve benzeri ﬂeylerin getirdi¤i bir sonuç. Ve bu

ﬂekilde bir ç›k›ﬂ düﬂünmüﬂtür. Ne
bileyim cebindeki harçl›¤› bitmiﬂ
olabilir, hesab› y›llar öncesine götürmüﬂ olabilir. Bu ﬂark›lar› çalarak,
sa¤a sola belki satmay› hedefliyordu. Ki kendisi aç›klamas›nda, ﬂark›lar›n "projelere etkin bir ﬂekilde pazarlanmas›ndan" sözediyor. Bunun
olamayaca¤›n› O da biliyor. Ama,
yaﬂanacak tart›ﬂmalar ile, Öznur'un
dedi¤i gibi reklam yap›yor. Baﬂar›l›
oldu¤unu da görüyoruz. Örgütlü sanatç›ya karﬂ›, bireyi savunanlar
O’nun cephesinden yaz›p çiziyor.
Öznur: Temelinde bireysel ç›kar var. Maddi ya da manevi.
Gruptan neden ayr›lm›ﬂt›?
‹nan: Bir ﬂekilde, art›k o çal›ﬂma tarz›n›n, devrimci kolektivizmin, yaﬂama biçiminin, disiplininin
uza¤›nda oldu¤unu belirtmesi ve bireysel olarak üretim mant›¤›yla hareket etmesi diyebiliriz.
Ali: Bencilli¤i denilebilir bence.

Dinleyicimiz nas›l üretti¤imizi
bilir, ﬂark›lar›m›z› sahiplenir
ﬁu tart›ﬂ›lan konu, Metin'in dövülmesini nas›l de¤erlendirdiniz?
Cihan: Yorum dinleyicilerinin
prati¤i bilinir. Tutukland›¤›nda sahiplenmiﬂtir, kampanyalar›na destek olmuﬂtur, yeri gelmiﬂ kendi bölgelerinde ayr› ayr› kampanyalar düzenlemiﬂ, kentlerde biraraya gelerek gazetelere ilan vermiﬂlerdir. Telif konusunda da böyle bak›yorlar.
Belirli duygular taﬂ›yorsa, devrimciyse, ilericiyse, ayd›nsa, bu ﬂark›lar›n nas›l üretildi¤inin, de¤erlerinin ne anlama geldi¤inin bilincindeyse, her ortamda ve her türlü sahiplenebilir. Gazi’de de¤il de, Eskiﬂehir'de, Ankara'da baﬂka yerlerde
de olabilirdi bu. Sokakta karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda da yüzüne tükürebilirlerdi.
‹nan: Birincisi dövülme olay›yla ilgili bir bilgimiz yok. Metin'in ve
dövenlerin aç›klamalar› var. Yorum
ﬂark›lar› ﬂark› olman›n ötesinde bir
de¤er. Bu dinleyici için de böyle.
Sahiplenme duygusuyla doludurlar.
Farkl› biçimlerde bunun bedelini
Yorum kadar ödüyorlar zaten. Yaﬂanan süreci bir ﬂekilde duymuﬂ olabi-

lirler. Onlar için böyle önemli olan
ﬂark›lar›n çal›nmas›na bir tepkidir.

‹mza atanlar›n adaletsizli¤i
Metin'in dövülmesini “protesto"
ad›na yap›lan aç›klamaya imza
atanlar, önce sizle görüﬂtüler mi?
Cihan: Sadece ﬁanar Yurdatapan arad›. Anlatt›k, Metin'in yanl›ﬂ
yapt›¤›n› biliyorum, dedi. Onun tek
ald›¤› boyut ﬂiddet. ‹mzay› atanlar
da o çerçeveden bakm›ﬂ olabilir.
‹nan: Metin'in verdi¤i bilgileri
yeterli görmüﬂ oldular. Kimin organizasyonudur ayr›nt›l› bilmiyoruz,
ama içinde Metin ve yak›n arkadaﬂlar› oldu¤unu düﬂünüyoruz. Çeﬂitli
sebeplerden dolay›, imza atanlar
olabilir. As›l mesele ﬂu, tek yanl› bir
de¤erlendirme var. “Onlar ne diyor”
diyerek bile aramam›ﬂlard›r. Burada
en hafif deyiﬂle adaletsizlik var.
Aç›klaman›n bir de ilk hali var.
Yorum'u boykot etmeye ça¤›ran nitelikteydi. ‘Grup Yorum özür dilemezse, olay› k›namazsa Yorum ve
çevresini etkinliklerimize almayaca¤›z, etkinliklerine kat›lmayaca¤›z’ gibi bir tehdit, dayatma. Bu haline Metin'in yak›n arkadaﬂ› oldu¤u
için imza atan vard›r. Yorum'a özel
olarak düﬂmanl›k besleyenler, anlay›ﬂ›na haz›ms›z yaklaﬂanlar. Hatta
baz›lar› imzayla yetinmemiﬂlerdir.
Geçmiﬂ y›llara giderek, yaz›lar yazan olmuﬂtur. Örne¤in Ferhat Tunç.
Nereden nereye... Ayr›ca, eksik bilgilendirilen de olabilir.
Son halinde ise, ‘Yorum’ ad›
geçmiyordu.
Cihan: Kendine ayd›n›m diyen
ve metnin alt›na imza atanlara bakt›¤›m›zda, ço¤unun ad›na hiçbir
yerde rastlamad›k. Ne demokratik
platformda, ne haks›zl›¤a karﬂ› bir
etkinlikte. Baz›lar›n› ise, iyi tan›yoruz. Bu da, o bildirinin neyi hedefledi¤iyle ilgili bize bilgi veriyor.
Öznur: ﬁu anda tutsak bir eleman›m›z var. 2 ay öncesine kadar 2
tutuklu üyemiz daha vard›. Yapt›¤›m›z kampanyada, gördü¤ümüz ﬂiddet ve bask›da nedense yan›m›zda
göremedik ço¤unu. Bizim için hiçbir ﬂeyin alt›na imza atmad›lar.
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‹nan: ‘Sanatç› dövülmez’ deniyor. Bunu diyenin, sanatç› tutukland›¤›nda, tecritte üretim yapamad›¤›nda, yeri gö¤ü inletmesi gerekmez mi? O zaman kimileri için mesele s›rf ﬂiddet de¤il.

Örgütlü sanatç›l›¤a sald›r›
Baﬂka hangi boyutlar›n› görmek
gerekiyor o zaman?
Cihan: Devrimcili¤e, örgütlülü¤e sald›r› var. Böyle içerikte bir ﬂey
için hemen biraraya gelebiliyorlar.
Ali: Özcesi; Metin küçük hesaplar peﬂinde. ‹mzac›lar›n bir bölümü
daha farkl› hesap yap›yor. Orada,
Munzur Festivalleri’ne kat›lmam›za
engel olan isimler var. Ne yaparlarsa yaps›nlar Dersim halk› Yorum'u
tan›r. Yorum Türkiye halk›na malolmuﬂtur. Karalamalar iﬂe yaramayacak, alt›nda ezileceklerdir.
‹nan: Metin bir h›rs›zd›r. Eme¤e
sayg›s›zd›r. ‘Cemo’ benimdir diyor.
Sözleri, müzi¤i, düzenlemeleri, her
ﬂey benim. Hiç kimsenin tek bir katk›s› yoktur. Cemo nas›l üretildi bilinir. Kolektif üretim anlay›ﬂ›n› en iyi
somutlayan örneklerden biridir. Mersin Hapishanesi'nde tüm tutsak Yorumcular'›n katk›lar›yla üretilmiﬂtir.
Ki, düzenlemeleri bir kiﬂi yapamaz.
Bir baﬂka örnek, Türkülerle albümü.
Eserler anonim oldu¤u için onlar› çalamam›ﬂ ama tüm düzenlemeleri bana aittir diyor. Bu, albüm benim solo
albümüm demektir. Hiçkimse bir ﬂey
yapmam›ﬂ. Son derece bencil bir kafa. Her ﬂeyi yapan ben, di¤erleri seyrediyorlard›; söyledi¤i özetle budur.
Kasetlere isimlerin yaz›l›p sonradan
ç›kar›ld›¤› söylemi var. Evet, kasetlere kiﬂilerin de¤il, grubun imzas›n›n at›lmas› 1989’da baﬂlad›, Cemo ve Gelki ﬁafaklar Tutuﬂsun albümleri böyle ç›kt›. Metin bu iki albümde de gruptayd› ve karar›n içindeydi. Yani, Express Dergisi’ndeki,
"biz gittikten sonra kaset kapaklar›ndan ismimizi sildiler" laf›, kuyruklu
yaland›r.
Bir boyutu da söylediklerimizi
çarp›tarak karalamaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Bizi ilgimizin olmad›¤› bir sald›r›yla muhatap etmeye çal›ﬂt›. ‹nsanlar›

bize karﬂ› k›ﬂk›rtt›. Hedef gösterdi.
Duygular›n› sömürebilmek, mazlum görünebilmek için “beni tehdit
ettiler” diye yalan söyledi. Biz konuﬂmalar›m›z›n içeri¤ini tek tek koyar›z ortaya.
Yalanc›l›k, h›rs›zl›k, büyük bir
bencillik, karalama var. Bunlar kapitalizmin en çarp›k haline aittir.
Biz sosyalizmi savunuyoruz. ‹mza
atanlar neyi savundular peki? Bu
bencilli¤in karﬂ›s›na neden, “hay›r
arkadaﬂ, bireysel mülkiyet kapitalizme aittir. Siz orada ortak, örgütlü,
kolektif üretim yapt›n›z. Sosyalist
kültür de budur” diye ç›km›yorlar.
‹nsanlar›n kanlar›n›n döküldü¤ü
koskoca bir mücadeleden bahsediyoruz. Bu ﬂark›lar böyle ç›kt›. Telifin çok daha ötesinde bir ﬂey.
Kapitalizm mi, sosyalizm mi?
Biz ayd›nlarla bunu tart›ﬂaca¤›z.

Dinleyicimizle birlikte aﬂar›z
Dinleyicilerinize yönelik söyleyece¤iniz bir ﬂey var m›?
Ali: Biz biliyoruz ki, Grup Yorum dinleyicileri 20 y›ld›r hiç yaln›z
b›rakmad›lar. Bundan sonra da yan›m›zda olacaklar›na inan›yoruz.
‹nan: Yorum'a bir lince dönüﬂtürülmek isteniyor. Metin'le birlikte
bütün de¤erlerimize sald›r›l›yor.
Üretim anlay›ﬂ›m›zdan, eserlerin
kendisine kadar. Örgütlenmelerini
terk etmiﬂ, düzene yerleﬂmiﬂ unsurlar, kapitalizmin mant›¤› ve diliyle
sald›r›yorlar. Böyle kuﬂatmalarda,
dinleyicilerimizle hep kenetlendik.
Bugün de böyle olmas› gerekti¤ini
düﬂünüyoruz. Dinleyicilerimizden
bu konuda kuﬂkumuz yok.

15 y›l sonra ‘rüya’ m› görmüﬂ?
Aç›kl›¤a kavuﬂturulmas›n› istedi¤iniz, de¤inmek istedi¤iniz ayr›ca
bir ﬂey var m›?

‹nan: Metin 15 y›l sonra böyle
bir ﬂeyi rüyas›nda görmedi. Parçalar›n kendisinin olmad›¤›n› O da biliyor. ﬁark›lar benim diyen biri, her
yerde sahiplenir. Ama o ﬂark›lara
soruﬂturmalar aç›ld›¤›nda, mahkeme kap›lar›nda Metin yoktu. Sadece
Grup Yorum ve yap›mc›m›z vard›.
Tüm sürecin bedelleri ödenecek,
bu ﬂark›lar ›srarla efsaneleﬂtirilecek
bütün bu bask›lara ra¤men, sonra
Metin ç›k›p “bunlar benim” diyecek. Komik ve ikiyüzlülüktür.
Cihan: Cemo için radyolar kapat›ld›, sunucular iﬂlerinden at›ld›,
bu kaset için insanlar gözalt›na al›nd›, iﬂkenceler gördü. Böyle güçlü ve
bedeli ödenerek sahiplenilen ﬂark›lara ç›k›p “benim benim” diye, çok
düﬂük seviyede ortaya ç›kmas›, reklam peﬂinde olmas›, en s›radan sanatç› için dahi utan›lacak durum.
‹nan: 3-5 kuruﬂun peﬂinde koﬂmas›, zavall› duruma düﬂürmüﬂtür.

Grup YORUM’dan bas›n toplant›s›

“Türkülerimizin Bedeli Ödenmiﬂtir,
Telif Hakk› Halk›nd›r”
25 Eylül günü ‹dil Kültür Merkezi'nde bas›n toplant›s› yapan
Grup Yorum, Metin Kahraman'›n
dövülmesi ile ilgilerinin olmad›¤›n›
belirttiler ve Kahraman’›n h›rs›zl›k
giriﬂimi ile ilgili olarak, özür dilemesi gerekti¤ini ifade ettiler.
‹nan Alt›n’›n yapt›¤› aç›klamada, Metin Kahraman'›n “bu giriﬂimi, eserlerinin etkin bir ﬂekilde projelerde pazarlanmas› için yap›ld›¤›n› düﬂünüyoruz. Biz halk›n örgütlülü¤ünü savunan bir grubuz ve do¤al
olarak örgütlü bir müzik grubuyuz.
Yarat›lan besteler, her aﬂamas› ve
her notas›yla bu bilinçle üretilir. Bu
nedenle ﬂark›lar›m›z hiçbir ‘kiﬂinin’
mülkiyetine geçirilemeyecek kadar
çok ﬂey ifade ederler" denildi.
Grup Yorum'a yönelik kampanya baﬂlat›ld›¤›n› ve bir linç hareketi
gerçekleﬂtirildi¤ini belirten Alt›n
ﬂöyle konuﬂtu:

“Baﬂ›n› Metin Kahraman'›n çekti¤i kendisine ayd›n›m, sanatç›y›m
diyen kimi kiﬂilerin de dahil oldu¤u
bu linç hareketi ile de¤erlerimize,
politik kimli¤imize, bizi biz yapan
her ﬂeye karﬂ›, hakaretlere ve karalamalara varan aç›klamalar yap›l›yor. Ayd›n olmak h›rs›z› korumak
m›d›r? Bencilli¤i, bireycili¤i öven,
kapitalizmin en kirli yasalar›n› savunanlar› kollamak m›d›r?”
Metin Kahraman'›n yapt›klar›ndan dolay› kendilerinden ve dinleyicilerinden özür dilemesi gerekti¤ini
söyleyen Alt›n, sorunun çözülmesinin Metin Kahraman'›n tavr›na ba¤l› oldu¤unu belirterek, “çözümsüzlü¤ü dayatt›¤› noktada ortaya ç›kabilecek olumsuz sonuçlardan Grup
Yorum’un hiçbir sorumlulu¤u olmayaca¤›n› buradan bir kez daha
duyuruyoruz" dedi.
100 kiﬂinin izledi¤i aç›klaman›n
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ard›ndan sorular› cevaplayan Yorum üyeleri, sonunda ise, dinleyicileriyle birlikte, Cemo, Gelki ﬁafaklar Tutuﬂsun, Hakl›y›z Kazanaca¤›z
türkülerini söyledi.
Aç›klaman›n ard›ndan
Yorum dinleyecileri sözald›lar. Bunlardan biri de Ahmet
Kulaks›z’d›:
“Yorum'u nice senelerdir
tan›yoruz. 165 insan tan›m›yorlar m› acaba? 165 insan›
baﬂka bir ﬂeyde biraraya getirmek kolay de¤il biliyoruz.
Ayd›n bu mu? Bu dostlar›m›z neye hizmet ettiklerine, bu
olay›n tarihe nas›l kaydedilece¤ine dönüp bir bakmal›. Ay›pt›r diyorum. Biz onlara da anlataca¤›z
Yorum’u ve türkülerin nas›l üretildi¤ini. TAYAD olarak Yorum'un
yan›nday›z ve sahiplenece¤iz.”

Sosyalist Sanat› Savunun!
‘ﬁiddet’ tart›ﬂmas›yla üzeri örtülmek istenen
gerçek ﬂudur: Grup Yorum’a sald›r›, örgütlülü¤e,
sosyalist sanat anlay›ﬂ›na sald›r›d›r.
Metin Kahraman’›n, y›llarca kolektif çal›ﬂma içinde üretilmiﬂ Grup
Yorum ﬂark›lar›n› çalmaya çal›ﬂmas›, ard›ndan Yorum hayranlar› taraf›ndan dövülmesi ve bunun üzerine
geliﬂen tart›ﬂmalar sürüyor. Belirtelim ki, ortaya ç›kan tablo, Türkiye
devrimci hareketi, sol, sosyalistler
aç›s›ndan hiç de “iç aç›c›” de¤ildir.
Burjuvazinin karargahlar›ndan propaganda edilen bireycili¤in, türlü
versiyonlar› “sol” ad›na savunulmakta, meﬂru gösterilmektedir.
‹çinde kimi sol partilerin il, ilçe
yöneticilerinin de bulundu¤u bir
grup “ayd›n”›n bildirisi de bu tart›ﬂman›n d›ﬂ›nda görülmemelidir.
‘ﬁiddet’ söylemi alt›nda meﬂrulaﬂt›r›lmak istenen, üzeri örtülmek istenen çok daha önemli bir olgu vard›r.
Sol olarak neyi savunaca¤›z; bireycili¤i mi kolektivizmi mi? Örgütlü
sanat ve edebiyat› m›, burjuva ve
küçük-burjuva sanat anlay›ﬂ›n› m›?
ﬁunu öncelikli belirtelim ki, Metin Kahraman tescillenmiﬂ bir h›rs›zd›r art›k. H›rs›zl›k aﬂamas›nda
suçüstü yakalanm›ﬂt›r. Tüm h›rs›zlar gibi, “ev sahibinden habersiz”
çalmak istemiﬂ, Grup Yorum’a düzenin bir kurumu (MESAM) haber
vermiﬂtir bu h›rs›zl›¤›. “Ayd›nlar”›n
bildirisi, bu h›rs›zl›¤›, “ﬂiddet karﬂ›tl›¤›, sanatç› dövüldü...” gerekçelendirmesiyle, masumlaﬂt›rmaya
dönüktür. ‹mzac›lar›n tümü için bu
bir niyet olmasa da, ortaya ç›kan
gerçek budur. Bir di¤er nokta ise,
imza atanlar›n vicdan ve adaletidir.
Bir kiﬂi d›ﬂ›nda hiçbirinin, Yorumcular’› aray›p bilgi almamas›, ayd›n
dürüstlü¤ünü, adaleti tart›ﬂma zorunlulu¤unu ortaya ç›karmaktad›r.
Ama, yukar›da belirtti¤imiz gibi,
as›l tart›ﬂ›lmas› gereken örgütlülük
ve bireycilik çat›ﬂmas›d›r. Ki, özünü

de bu oluﬂturmaktad›r. ﬁiddet üzerinden kopar›lan f›rt›na, bu tart›ﬂman›n üzerini örttü¤ünde, sol ad›na
bireycili¤in meﬂrulaﬂt›r›lmas›, teﬂvik edilmesi iﬂten de¤ildir.

“Pazarlamac›”ya Övgü
Düzenler...
Metin Kahraman’› sahiplenenlere bak›nca ister istemez, Metin me¤er Türkiye devrimi için ne kadar
önemliymiﬂ de, fark›nda de¤ilmiﬂiz,
diye düﬂünmeden edemiyoruz. Yere
gö¤e s›¤d›ram›yor kimileri.
Kendisi de örgütsüzleﬂen, düzene yerleﬂen ve örgütsüz satanç›l›¤›
savunanlar› bir noktaya kadar anl›yoruz. Ve onlar tart›ﬂ›rken, gerçekte
bu düﬂüncelerin yönlendirmesi ile
tart›ﬂ›yorlar. Örgütlü sanatç›l›¤a
karﬂ› sald›r› zemini bulduklar›n› düﬂünüyorlar. Ya örgütlü kesimler?
Kendini Marksist-Leninist olarak niteleyen EMEP’in gazetesi Evrensel Yazar› Vedat ‹lbeyo¤lu,
“eserlerini etkin pazarlamaktan”
sözeden Metin için, “piyasan›n sihrine yani zehrine kap›lmam›ﬂ” tan›mlamas› yapabiliyor. (25 Eylül)
Piyasan›n sihrine kap›lmamak, salt
magazin programlar›nda boy göstermemek, tekellerin sponsorlu¤unda klipler çekmemek de¤ildir ki!
‘Partili yazar’ örgütlülük karﬂ›s›nda bireyi savunman›n açmaz›n›,
Naz›m Hikmet, Aﬂ›k Veysel, Muhsuni’nin de bu topraklardan beslendi¤i ama onlar›n adlar›yla varolduklar›, demagojisiyle aﬂmaya çal›ﬂ›yor. ﬁunu mu anlamal›y›z? Demek
ki, Metin Grup Yorum için de “bireymiﬂ” de, bundan sadece bu “partili yazar”›n bilgisi varm›ﬂ.
Demagog oldu¤u gibi bilgisiz ve
adaletsiz de. “‹htilaf, uygarca tart›43
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ﬂ›larak de¤il, kafa k›rarak çözülmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ”. Yorum’un sorunu
çözmek için harcad›¤› çabay›, Metin’in daha baﬂtan Yorum’dan gizli
kapakl› MESAM’a baﬂvurmas›ndaki “uygarl›k” ölçüsünü düﬂünmek,
zahmet edip ö¤renmek ihtiyac› duymuyor. Do¤rudur, “vicdans›zl›k eksilmektir!” Ama gelin görün ki,
hükmünü vermiﬂ, “eksilmeyi” göze
alm›ﬂ, grupçu kayg›lar› ön plana
ç›km›ﬂ, kalemi bir esaretin s›k›nt›l›
ç›rp›n›ﬂ› içinde. Temel sol kriterler
kaybolunca, “gereksiz” sorular sorma, tart›ﬂman›n özüne inme gere¤i
duymadan tart›ﬂ›yor. Hürriyet’in
manﬂetine taﬂ›mas›n› bile tersindan
yorumluyor yazar. Hürriyet Metin’i
sevdi¤inden de¤il elbette, ama burjuvazi cephesinden bak›yor ve meselenin özünü görerek, örgütlülü¤ü
y›pratmaya çal›ﬂ›yor. ‘Hürriyet’e bu
f›rsat› veren’ ise, Metin’i dövenler
de¤il, h›rs›z›n kendisidir.
Yüzbinlerin, öyle melankolik
de¤il, yumruklar› havada dinledi¤i
ﬂark›lar› çalana sesini ç›karmay›p,
Metin’in “ﬂark›lar›n› vurmuﬂlar asl›nda” a¤›tlar› yakan Ülkede Özgür
Gündem Yazar› Güler Yıldız’a ne
demeli. (25 Eylül) Devrim düﬂüncesini terk etti¤i için, devrimcileri,
“pörsümüﬂ özgürlük anlay›ﬂ›na” sahip olmakla suçlama densizli¤ini
gösteriyor. Nerede oldu¤u belirsiz
bir “bar›ﬂ günleri”ni de uydurup,
Yorum ﬂark›lar›na sahip ç›kanlar›n
özgürlük anlay›ﬂ›n› sorgulamaya
kalk›ﬂ›yor. Peki kendisinin özgürlük
anlay›ﬂ› ne? Burjuvazinin özgürlük
anlay›ﬂ›. Gençlerin öfkesinden, de¤erlerine dört elle sar›lmas›ndan
nefret eden, Yorum’un marﬂlar›yla
sokaklar› ‘rap rap’ inletenlere, burjuva yazarlar gibi, vahﬂi, vandal diye bakan birinin, ufku burjuvaziyi
aﬂamaz. Onun ö¤retti¤i kriterlerin,
kültürün, ideolojinin d›ﬂ›nda düﬂünemez. Burjuva düﬂüncelerin hegamonyas›ndan kurtulamayan biri,
gerçekte ideolojik olarak köledir ve
as›l sorgulanmas› gereken de, kendini özgür zanneden kölenin özgürlük anlay›ﬂ›d›r.
Örgütünü terk edip “maiﬂet” derdine düﬂen ve bir köﬂede yaz› yaz-

“Hiçbir maddi
ç›kar›m yok”
sözünün, tekzibidir
Metin Kahraman, 14 Eylül tarihli “bas›n aç›klamas›”n›n giriﬂinde
ﬂöyle demektedir: “Bir y›l önce bize
ait eserlerin telif haklar›n›n daha
iyi korunmas› ve eserlerimizin etkin
bir ﬂekilde projelere pazarlanmas›
için bir edisyon ﬂirketi ile anlaﬂma
yapt›k. Bu çerçevede hakl› olarak
Grup Yorum albümlerinde yeralan
bestelerimizi de Meslek Birli¤imize
kaydettirdik...”
Gerisi demagoji ve h›rs›zl›¤› masumlaﬂt›rma manevralar›d›r.
may›, küçük-burjuva ayd›n›n dahi
düsturu olan, “toplumu ayd›nlatma”
de¤il de “geçimle” izah eden, A.
Kadir Konus ise; devrimci, örgütlü
sanatç›l›kla alay ederek, “'Telif'mi,
o da ne?” (Ü. Ö. Gündem, 22 Eylül)
diyor. Devrimci de¤erleri burjuvazi
karikatürize ederek y›pratmak için
son on y›lda özel çaba harcarken, bu
ve benzerleri de “sol”dan ayn› kampanyaya kat›l›yor, devrimci kavramlar› “ti”ye al›yor.

‘Küçük Vida’ Olmay›
Reddedip ‘Ben Ben’
Diyeni Sahiplenmek,
Örgütsüzlü¤ü Yüceltmektir
Yorum, örgütlü bir müzik grubudur. Sanat› bu örgütlülük içinde yapar, üretimi bu örgütlülü¤ün ürünüdür. Her notas›nda, her dizesinde
“devrimi büyütme” kayg›s› vard›r.

◆ Gençlik Federasyonu ﬂenli¤i
Grup Yorum konseri

Coﬂkusuna, hüznüne hakim olan bu
anlay›ﬂ oldu¤u için, Yorum’u dinleyenlerin ezici bir ço¤unlu¤u da, bu
ezgilerle birlikte benzeri duygular›
benli¤inde duyar. 20 y›lda efsaneleﬂen bir tarih de böyle yarat›ld›.
Grup Yorum’a yönelik bu sald›r›, gerçekte örgütlülü¤e, örgütlü sanat anlay›ﬂ›na sald›r›d›r. Grup Yorum, örgütlü sanatç›l›¤›n hem ‘Kar
Makinas›’d›r, hem de kapitalizm ve
düzen içi “sol” cepheden gelen burjuva ve küçük-burjuva anlay›ﬂlar
karﬂ›s›nda ‘barikat’t›r.
Metin, o eserlere sahip ç›karken,
örgütlülü¤ü yads›ma içindedir. Demektedir ki, bu eserler kolektifin
de¤il, benimdir. Gerçekte kolektiflik masald›r. Sanatç› grup içinde de
olsa, asl›nda birey gibi düﬂünmeli,
birey olarak üretmeli, birey gibi yaﬂamal› ve eme¤ini de bilahere pazarlama düﬂüncesini hep sakl› tutmal›d›r. Zaman› geldi¤inde de pazarlamak için harekete geçmelidir.
Savunulan bu mu olmal›? Küçük-burjuva sanatç› fetiﬂizmi mi yapaca¤›z, örgütlü sanata sald›r› karﬂ›s›nda ‘orada dur’ mu diyece¤iz.
Sanat ve Edebiyat, Lenin’in deyiﬂiyle, “proletaryan›n genel davas›n›n bir parças› haline gelmeli, bütün proletaryan›n politik olarak bilinçli bütün öncüleri taraf›ndan harekete geçirilen o tek ve büyük Sosyal-Demokrat mekanizman›n ‘küçük bir çark› ve vidas›’ olmal›d›r.”
“Küçük çark”, bu büyük davan›n
bir “vidas›” olmayla yetinmeyip
“ben ben” diyen, Yorum’daki tarihi-

Grup Yorum konserleri

Yer: Okmeydan› Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›
Tarih: 8 Ekim 2005 / Saat:18.00

ne de bugünden bakarak, özetle
“Yorum iradi bir ﬂekilde örgütlü hale geldi¤inde insanlar›n memurlaﬂt›r›ld›¤›n›, yarat›c›l›¤›n tükendi¤ini,
Leninist anlay›ﬂ›n tezahür etti¤ini”
söyleyen biri savunuluyorsa, orada
örgütsüzlük savunuluyordur. Bu anlay›ﬂ, küçük-burjuva ayd›n›n, tüm
dünya devrimlerinde görülen, “örgütlü sanat edebiyat yarat›c›l›¤› öldürür” pespayeli¤inin tezahürüdür.
Metin’in kafa yap›s›n› görmek
için Ekspres Dergisi'nin Eylül 2005
tarihli say›s›na bak›labilir.
Yaz›m›za, ‘Leninist’ oldu¤unu
söyleyip, Lenin’i unutan ve “özgürlük” anlay›ﬂ›n› anti-Leninistlikle temellendiren birini savunlara, Lenin’in 13 Kas›m 1905 tarihli yaz›s›n›n bir bölümünü hat›rlatarak nokta
koyal›m. Küçük-burjuva ayd›n karﬂ›s›nda partili sanat ve edebiyat› savunan Lenin, “Kahrolsun partisiz
yazarlar! Kahrolsun edebiyat›n üstün insanlar›!”der ve devam eder;
“Burjuva yazar›n, sanatç›n›n,
oyuncunun özgürlü¤ü, para kesesine, çürümeye, sat›l›k olmaya gizlice
(ya da ikiyüzlü biçimde gizlice) ba¤›ml›l›ktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
‹ﬂte biz sosyalistler, bu ikiyüzlülü¤ü aç›¤a seriyor, sahte etiketleri
söküyoruz; bunu da, s›n›fs›z bir edebiyat ve sanata varmak için de¤il
(çünkü böyle bir ﬂey s›n›fd›ﬂ›, sosyalist bir toplumda olabilir ancak),
ama, gerçekte burjuvaziye ba¤l› bu
ikiyüzlü özgür edebiyat›n karﬂ›s›na,
aç›kça proletaryaya ba¤l›, gerçekten özgür bir edebiyat ç›karmak için
yap›yoruz.”

◆ Ankara Grup Yorum konseri
Yer: Mamak
Tarih: 16 Ekim 2005

YURTDIﬁI
◆ Avusturya Grup Yorum konseri

◆ Grup Yorum konseri

Yer: Graz ﬂehri

Yer: ‹zmir Fuar Aç›khava Tiyatrosu
Tarih: 9 Ekim 2005 / Saat: 20.00

‹dil Kültür Merkezi’nde Film Gösterimi

◆ ‹TÜ Alternatif aç›l›ﬂ ﬂenli¤i
Grup Yorum konseri

Yönetmen: Hans Weingartner. Oyuncular:
Daniel Brühl, Dulie Dentsch, Stipe Erceg

◆ Avusturya Grup Yorum konseri

Yer: ‹dil Kültür Merkezi / Saat: 18.00

Tarih: 23 Ekim 2005

Tarih: 6 Ekim 2005 / Saat: 17.30

‘E¤itmenler’ Filmi (Alman Sinemas›)
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Tarih: 22 Ekim 2005
Yer: Nien ﬂehri

halk›n
Cephesi
Ülkemizde yasal siyaset alan›nda
hangi zamanda kaç parti oldu¤unu
bilmek pek kolay de¤ildir; siyasetin
do¤rudan içinde olanlar için bile
zordur bu. Çünkü ülkemizde bir zamanlar illegal örgütlenme alan›nda
oldu¤u gibi, ﬂimdi de yasal zeminde
“parti” olay› alabildi¤ine karikatürize edilmiﬂ, ciddiyetsizleﬂmiﬂtir.
Böyle oldu¤u için de varl›¤›ndan
kimselerin haberinin olmad›¤› bir
çok parti vard›r hep.
Son günlerdeki bir gazete haberine göre, halihaz›rda 49 yasal parti
varm›ﬂ ve bunlar›n da 20 küsur tanesi “sol” partiymiﬂ... Neye göre sol,
nas›l bir sol, elbette “liste” bu ayr›mlar› koymuyor. Ancak bunlar da soldaki “boﬂlu¤u” dolduramam›ﬂ olacak ki, birbiri ard›na “solda yeni parti” giriﬂimleri duyuluyor.
Bunlardan biri D‹SK’in öncülü¤ündeki bir giriﬂim. D‹SK’in öncülü¤ünde 14-15 Ekim'de Bolu'da yap›lacak toplant›da “yeni bir sol alternatif” aranacakm›ﬂ. Bu toplant›lar›n
sonunda D‹SK’in öncülü¤ünde bir
parti kurulaca¤› yorumlar› yap›l›yor.
Geçen y›l mart ayında CHP’den
ayr›lan eski Gaziantep Büyükﬂehir
Belediye Baﬂkanı Celal Do¤an da
uzun süredir yeni bir parti kuruluﬂunun haz›rl›¤›n› sürdürüyordu.Celal
Do¤an’›n parti haz›rl›¤›, bir baﬂka
kesimde, Kürt milliyetçilerinin haz›rl›¤›n› sürdürdü¤ü parti haz›rl›¤›yla bütünleﬂince, daha fazla dikkat
çeker hale geldi.
Keza, CHP’den ayr›lan çeﬂitli
gruplar›n da y›llard›r bitmek bilmeyen benzer giriﬂimler ve “aray›ﬂlar”
içinde oldu¤u biliniyor.
CHP’den ayr› düﬂmüﬂ ama CHP
kafas›n› atamam›ﬂ kesimlerin kuraca¤› partilerin CHP’den farks›z
olmayaca¤› aç›k; son örne¤i SHP’dir.
Bu nedenle bu kesimlerin “aray›ﬂlar›” üzerinde durmam›za gerek yok.
Fakat D‹SK ve Kürt milliyetçili¤inin
kat›l›m› nedeniyle Celal Do¤an’›n
“parti giriﬂimleri” üzerinde durmakta yarar var.

Solda yeni parti arayışları
DİSK ve DTH! Yüzünüzü burjuvaziye değil,
devrime ve devrimcilere dönün...
D‹SK, sol alternatifi niye
iﬂçilerle, devrimcilerle
aram›yor?
Bir parti kurmak, Türk-‹ﬂ’in y›llard›r dilindedir. Türk-‹ﬂ, “parti kurma” düﬂüncesini, esas olarak oligarﬂinin partileri ve hükümetleriyle pazarl›kta bir koz olarak kullanagelmiﬂtir. Anlaﬂ›lan o ki, D‹SK, “Türk‹ﬂleﬂme” çizgisini, bu konuda da izlemeye niyetlenmektedir.
D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman
Çelebi, muhtemelen bu benzeﬂmeden kaç›nmak için “parti kurma” iddialar›n› reddetmekte ama yap›lacak
toplant›ya bir aç›klama da getirememektedir. D‹SK, e¤er “solda alternatif” ar›yorsa, örne¤in bunu niye
binlerce iﬂçinin kat›ld›¤› toplant›larda tart›ﬂm›yor. Aray›ﬂ›nda ciddi
ve s›n›fa karﬂ› sorumlu olan bir sendikan›n ilk yapmas› gereken budur.
Ama D‹SK’in sözkonusu giriﬂiminde ad› geçenler iﬂçiler de¤il, bir ço¤u
“sosyal demokrat” çizgisiyle bilinen
isimlerdir. Ne “CHP solu”, ne “Avrupac› sol” bu ülkede iktidara alternatif olmay› b›rak›n, muhalefet bile
olamaz. D‹SK bu gerçe¤i görmeli.
Tabii, D‹SK’in bundan da önce
görmesi gereken ﬂudur; D‹SK bugün
sendikal misyonunu yerine getiremeyen bir sendika durumundad›r.
D‹SK, önce düzgün sendikac›l›k
yapmal›. Sendikal sorumluluklar›n›
yerine getirmeli. Sendikal “birleﬂtiricilik” rolünü üstlenmeli ki, bunun
ötesinde bir rol üstlenebilmeye hakk› olsun.
Çelebi, bir gazetedeki röportaj›nda giriﬂimin amac›n› ﬂöyle de aç›kl›yor: "Sol eksenin güçlendirilmesi ve
solda en geniﬂ ittifakın sa¤lanması
ihtiyacı ortada. Daha önce ‹talya,
yakın zamanda Brezilya, Arjantin ve
Uruguay'da bu baﬂarıldı. Türkiye
solunun da böyle bir açılıma ihtiyacı
var...” (22 Eylül 2005, Radikal)
Anlaﬂ›lan o ki, Çelebi’nin haya45
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linde ‹talya’daki “zeytin dal›” ittifak›
veya Brezilya’daki Lula modeli var.
Çelebi belki aynaya bak›nca Lula’y›
görüyor. Ama gördü¤ü yanl›ﬂ. Lula,
her ﬂeye karﬂ›n, y›llara uzanan radikal, militan bir mücadelenin ürünüdür; Lula, böyle bir halk muhalefetinin üzerinde yükselmiﬂtir. Çelebi ve
baﬂka Lula özenticileri o “baﬂar›”n›n
tarihini ö¤renmeli önce. “Zeytin dal›”n›, “Gökkuﬂa¤›n›” ilk söyleyen
Çelebi de¤il, ÖDP çok sözünü etti
bunlar›n. Ama bunlardan bir ﬂey ç›kmad›. Ç›kmayacakt›r da. Oligarﬂinin
icazetinden hiçbir ﬂekilde ç›kamayanlar, düzen içi anlamda bile, bir
muhalefet önderli¤i yapamazlar.
D‹SK; Emek Platformu’nun, yani
esas›nda Türk-‹ﬂ’in kuyru¤unda sürüklenirken neyin öncüsü olabilir?
D‹SK, “alternatif bir parti” konusu yerine “alternatif sendikac›l›k” aray›ﬂ›na girse, bu daha isabetli
bir politika olurdu kuﬂkusuz. Çünkü
D‹SK’in bugün ona ihtiyac› var.
Alternatif ise, burjuva kavram ve
politikalarda de¤il, “liberal Avrupa’ya karﬂ› sosyal Avrupa”y› savunmakta de¤il, “s›n›f” gerçe¤ine dönmektedir. S›n›f sendikac›l›¤›nda, iﬂçi
s›n›f›n›n ç›karlar›n› ve onun ç›karlar›na en uygun düzeni, yani sosyalizmi savunmaktad›r.
D‹SK’in iﬂçi s›n›f›na bunun d›ﬂ›nda gösterece¤i her “alternatif”, s›n›fa ihanet çizgisinde olacakt›r.

Celal Do¤an’la
Türkiyelileﬂme ve Celal
Do¤an’›n Türkiyesi
Bilindi¤i gibi, Celal Do¤an oldukça uzun süredir ayr› bir parti kurma giriﬂimi içindeydi. Ama ne do¤ru
dürüst bir taban›, ne kadrolar› vard›.
Bu nedenle pek de kaale al›nan bir
giriﬂim durumunda de¤ildi. Celal
Do¤an’›n kendi baﬂ›na bir güç olamama sonucu Kürt milliyetçili¤iyle
böyle bir iﬂbirli¤ine yöneldi¤ini gör-

mek için, burjuva siyaseti biraz tan›m›ﬂ olmak yeter.
Celal Do¤an’›n kuruluﬂ aﬂamas›ndaki DTH (Demokratik Toplum
Hareketi) ile iﬂbirli¤inde böyle bir
pragmatizm var. Peki DTH’nin Celal
Do¤an’la iﬂbirli¤ine girmesinin gerekçesi ne?
Bu iﬂbirli¤i, “Kürt sorunu”nun
çözümüne nas›l hizmet edecek?
Kürt milliyetçi hareket, DTH’yi
oluﬂturmak için yola ç›kt›¤›nda, önceki DEP, DEHAP oluﬂumlar›nda oldu¤u gibi yine “Türkiye’nin partisi
olma”, baﬂka deyiﬂle “Türkiyelileﬂme” iddias›yla yola ç›km›ﬂt›. Ama
daha yolun baﬂ›nda bunun yine
mümkün olamayaca¤› görüldü.
Kürt milliyetçi hareketi, bunun
neden mümkün olamad›¤›n›n ideolojik, politik kökenlerine inmek yerine, düzenin belli ölçüde güvenini kazanm›ﬂ ittifaklara yönelerek düzen
içinde kabul edilme politikas› izlemektedir. Bu mant›kla daha önce de
ANAP’tan, SP’ye, SHP’ye kadar bir
çok partinin kap›s› çal›nm›ﬂt›r.
Peki bu ittifak DTH’yi “Türkiyelileﬂtirir” mi?
Bunun için Celal Do¤an’›n nas›l
bir Türkiye hedefledi¤ine k›saca
bakmak gerekir. Do¤an, Zaman Gazetesi’yle yapt›¤› röportajda ﬂunlar›
söylüyor mesela:
“Biz serbest piyasa ekonomisine
ba¤lı olaca¤ız. Özelleﬂtirmeyi destekliyoruz. Özelleﬂtirme bir araçtır,
meseleye kâr-zarar açısından bakılmaz. Devlet ticaretten çekilmelidir.
Kâr bile etse çekilmeli. Yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmesi için elimizden geleni yapaca¤ız.”
Mesela, baﬂka “üniversite e¤itimi
paralı olacak. Fakir ö¤rencilere
burs verilecek” diyor.
Eskiden kuralan her düzen partisinin, cunta yapan generallerin
“NATO’ya, Cento’ya ba¤l›y›z” demesi gibi, ﬂimdi de “AB’ye ba¤l›y›z”
demek moda. Celal Do¤an da modaya uyuyor ve “partisinin program›n›n
ana baﬂl›klar›” içinde ﬂunu söylüyor:
“Avrupa Birli¤i bir de¤erler bütünüdür ve Kopenhag ile Maastricht karar ve kriterleri ülkemiz için esastır.”

Yani özeti ﬂu:
Celal Do¤an’›n Türkiye’sinde
emperyalist tekellerin, iﬂbirlikçilerinin sömürüsüne itiraz yok, emperyalizmin ülkemizdeki iﬂgaline, talan›na
itiraz yok... Türkiyelileﬂme, böyle
bir Türkiye’yi kabul etmek midir?
Kürt milliyetçi hareketinin hangi açmaz›na çözüm olacak Celal Do¤an’la ittifak?.. Önceki ittifaklardan,
ayn› mant›kla SHP’yle iki kez yap›lan seçim iﬂbirliklerinden Kürt halk›
ne kazand›?
Celal Do¤an’›n bu Türkiye projesinde hemfikir olmak, “Türkiyelileﬂmek” de¤il, “düzeniçileﬂmek”,
emperyalist sisteme uyum sa¤lamakt›r. Ki, böyle bir uyum politikas›n›n sonucunda “Kürt sorununun
çözümü” asla olmayacakt›r.
Emperyalizme ba¤l›l›¤›n, iﬂbirlikçi oligarﬂik iktidar›n sürdü¤ü bir
Türkiye’de Kürt sorunu çözümsüzdür. Bunu görmemekte ›srar edenler,
eninde sonunda görecekler, ancak o
zamana kadar çok ﬂey kaybetmiﬂ
olacaklard›r.
Kürt milliyetçili¤i, Kürt sorununu AB’ye havale eden, pragmatist,
milliyetçi anlay›ﬂ›n› de¤iﬂtirmiyor.
Bunun yerine “imaj”larla u¤raﬂ›l›yor. Bu imajlar, ne Kürt milliyetçi
hareketi büyütecektir, ne de Kürt sorununun çözümüne bir yarar sa¤layacakt›r. Tersine, aldatmay›, aldanmay›, çözümsüzlü¤ü derinleﬂtirecek
ve böyle oldu¤u için de düzeni güçlendirecektir. Çözümü var: Ortak
mücadele, ortak iktidar; bu anlay›ﬂa gelinmedi¤i müddetçe, istedi¤inle
ittifak yap, bir ﬂey ifade etmez.

Emperyalizmin
program›n› uygulamak,
‘alternatif’ olmak de¤ildir
Görülece¤i gibi, D‹SK’in de,
DTH’nin de yüzünü çevirdi¤i “alternatif”ler, burjuva alternatiflerdir. Her
ikisi de emperyalizmin varl›¤›n› sorgulamayan, tersine Avrupa emperyalizminin ﬂemsiyesine s›¤›nan alternatiflerdir.
Sol muhalefet zay›f ama sol parti
çok! Bu paradoksun bir aç›klamas›
olmal› elbette. ‹ﬂte aç›klama yukar›daki paragraftad›r.
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Parti, iktidar hedefli bir mücadelenin arac›d›r. Fakat bugünkü “yasal
sol” partilere bak›ld›¤›nda, iktidar hedefli bir politika ve pratik göremezsiniz. Kimileri, kendilerini sendikal
alanla, ekonomizmle, kimileri AB’cilik süreciyle özdeﬂleﬂtirmiﬂlerdir.
E¤er burjuvazinin program›n› uygulamak, oligarﬂik düzeni de¤iﬂtirmek için de¤il, düzenin oras›na buras›na “rötüﬂ” yapmak için “parti” kuruluyorsa, orada bir iktidar olma iddias› de¤il, en fazla “hükümet olma” iddias› vard›r. Ki, emperyalistler, sad›k temsilcileri, partileri varken, “sol”dan ç›k›p “biz AB’cili¤i
daha iyi uygular›z” diyenleri kolay
kolay tercih etmeyecektir. Ne yaz›k
ki, piyasadaki ve piyasaya ç›kmaya
niyetlenen “sol” partilerin ço¤u bu
durumdad›r.
Sosyalizmi savunmak bir yana,
bugünkü yasal sol partiler içinde
“ba¤›ms›zl›¤› ve demokrasiyi” savunanlar›n da istisna oldu¤unu belirtmeliyiz. ÖDP ve benzerleri “ba¤›ms›zl›¤›” lügatlar›ndan çoktan ç›kartm›ﬂ durumdalar. “Demokrasi mücadelesi” zemininde olsalar da, ba¤›ms›zl›¤›n savunulmad›¤› yerde, savunulabilecek demokrasi de en fazla
burjuva demokrasisidir, ki bu da ülkemizde mümkün de¤ildir.
‹ﬂte bu ideolojik, politik açmaz,
onlar›n “sol” olmas›n› tart›ﬂ›l›r veya
etkisiz hale getirmektedir.
Bugün, emperyalizmin ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin her alandaki (ekonomik, siyasi, kültürel, askeri) sald›r›lar›n› gö¤üslemek ve ba¤›ms›zl›k,
demokrasi mücadelesini geliﬂtirip
halk iktidar›n›n yolunu açmak için
Türkiye solunun ihtiyac› olan ﬂey,
düzeniçi partiler de¤il, tüm devrimci, demokratik güçleri ve halk›n her
kesimini kucaklayabilecek bir Halk
Cephesi’dir. Cephe, orta ve uzun
vadeli hedeflere göre çok çeﬂitli biçimlerde ﬂekillenebilir. Ancak ihtiyac›n özü budur; alternatifler, halk›n
mücadelesinin içinde, önünde cüretle, militanca yeral›narak, yönümüzü
burjuvaziye de¤il iﬂçilere, yoksul
halka, devrime ve devrimcilere dönerek yarat›l›r.

Avrupa Sosyal Formu ‹stanbul Haz›rl›k Toplant›s›

AB emperyalist birli¤ini ‘demokratikleﬂtirmek’ mi?
Emperyalizme karﬂ› mücadele mi?
2006 Nisan ay›nda Yunanistan'›n baﬂkenti Atina'da düzenlenecek olan Avrupa Sosyal
Formu’nun 3. Haz›rl›k Toplant›s› 23-25 Eylül tarihleri aras›nda ‹stanbul’da yap›ld›.
‹TÜ Maçka Sosyal Tesisleri'nde yap›lan toplant›lara Belçika, Hollanda, Yunanistan, Polonya, ‹spanya, ‹ngiltere, Fransa, Almanya, ‹srail, Filistin ve
BASK bölgesi gibi birçok ülkeden demokratik kuruluﬂlar ve
kiﬂiler kat›ld›.
Ülkemizden de HÖC, ‹dil Kültür
Merkezi, TAYAD, Irak’ta ‹ﬂgale
Hay›r Koordinasyonu, BAK, Temel
Haklar Federasyonu, Gençlik Federasyonu, TMMOB, Göç-Der, ‹HD,
Yeﬂiller, TAKSAV, KESK, ESP ve
D‹SK gibi kurum temsilcilerinin
kat›ld›¤› toplant›larda “›rkç›l›k karﬂ›t› a¤, Neoliberal globalleﬂme, çevre y›k›m› ve demokratik özgürlüklerin bask› alt›na al›nmas›” gibi konular tart›ﬂ›ld›. Pekçok seminer ve
atölye çal›ﬂmas› yap›ld›.
Seminerlerden ilki, AG‹F, ‹G‹F,
ACT‹T’in kat›ld›¤› Göçmenler ve
Haklar› konulu seminerdi. Bir di¤er seminer ise, Haklar ve Özgürlükler Cephesi, Devrimci Proletarya, BASK'l› Tutsaklarla Dayan›ﬂma
Örgütü ve Küba'yla Dayan›ﬂma Komitesi Temsilcileri’nin yerald›¤›
Cezaevleri, Tecrit ve Mücadele
konusundayd›.
Filistin baﬂl›kl› toplant›da, çeﬂitli çevrelerin bu konudaki etkinliklere kat›l›m›n› sa¤layabilmek için bir
internet ulaﬂ›m a¤› kurulmas› karar›
al›n›rken, ‹klim ve Çevre, Irkç›l›k,
Gençlik, Sa¤l›k, Avrupa Birli¤i
Anayasas› gibi çeﬂitli konularda tart›ﬂmalar, öneriler gündeme geldi.
1. gün toplant›lar›n›n baﬂl›klar›ndan biri de “Savaﬂ Karﬂ›tl›¤›” idi.

ginleﬂtirdi.
Reformistler, “Daha demokratik bir Avrupa imza kampanyas›”na öncelik vermek,
Sosyal Forum’un oda¤›na bunu oturtmak istiyorlard›. Özellikle Frans›z ve ‹talyan temsilcilerin bu do¤rultuda haz›rlanm›ﬂ önerileri vard›.

Bu konuda ülkemizde varolan iki
anlay›ﬂ ve iki örgütlenmenin farkl›l›klar› bu toplant›ya da yans›d›. Küresel BAK, koordinasyon prati¤inden iyi bilinen grupçulu¤unu buraya da taﬂ›yarak, ASF toplant›lar›na
kat›lan konuklar› BAK’›n eylemine
davet ederken, kordinasyonun ayn›
gün Irak’taki iﬂgalle ilgili eylemine
sansür koydu.
‹kinci gün, a¤›rl›kl› olarak Türkiye Sosyal Formu çerçevesindeki
toplant› ve tart›ﬂmalar yap›ld›.

Reformizm ve devrim
tart›ﬂmas› ASF’de
ASF’de etkin ve yönlendirici
olan çeﬂitli kesimlerin ve ülkemizden bunlarla iliﬂkili ÖDP, DS‹P gibi
çevrelerin düﬂüncesi, tart›ﬂma ve
kararlar› kendi reformist düﬂünceleri çerçevesinde yönlendirmekti. Bunun için toplant›larda söz hakk›n›
gasbetmeye kadar birçok yönteme
de baﬂvurdular. Ancak yine de ülkemizden devrimcilerin kat›l›m›, toplant›lar›n en az›ndan baz›lar›nda bu
havay› de¤iﬂtirdi ve gelece¤e dönük
baz› tart›ﬂmalar›n önünü açt›.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
birçok konuda yap›lan tart›ﬂma ve
toplant›lara kat›larak önerileriyle
tart›ﬂmalar› ve al›nan kararlar› zen47
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Yine bu anlay›ﬂ›n yans›mas›
olarak ABD emperyalizminden
bol bol sözedilen toplant›larda,
Avrupa emperyalizminden pek
sözedilmiyordu. Örne¤in “Savaﬂ Karﬂ›tl›¤›” baﬂl›kl› toplant›da,
ülkemizdeki devrimciler d›ﬂ›nda neredeyse kimse “Avrupa emperyalizmine” karﬂ› bir tav›r geliﬂtirmedi.
Bu da ASF’nin temel zaaf›yd› zaten.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
“AB Anayasas› ASF'nin gündemi
olamaz!” görüﬂünü ortaya koyarak,
ﬂunlar› belirtti: “E¤er tart›ﬂacaksak
AB'nin kendisini yani kuruluﬂundan
bugüne emperyalist politikalar›n›
ve emperyalist niteli¤ini tart›ﬂmal›y›z. ASF içinde bulunan kurumlar›n
hepsi Avrupa Birli¤i’ni desteklemiyor. Desteklemedi¤imiz bir emperyalist birli¤in anayasas›n› tart›ﬂmak
ASF'nin içini boﬂaltmak anlam›na
gelmektedir. AB anayasas› de¤il AB
emperyalizmi tart›ﬂ›lmal›d›r.”
HÖC’lüler, bunun d›ﬂ›nda da,
“Avrupa Sosyal Forumu Atina Toplant›s›nda Ele Al›nmas› Gereken
Konular” olarak, “Gençli¤in ayr›
bir baﬂl›k olarak ele al›nmas›, halklar›n emperyalizme karﬂ› birlikte
mücadelesi ve direniﬂinin desteklenmesi, tecrite karﬂ› mücadele edilmesi” gibi baﬂl›klar önerdiler.
ASF ‹stanbul Haz›rl›k Toplant›lar›’na iliﬂkin çeﬂitli tart›ﬂma ve belgeleri önümüzdeki say›da da aktarmay› sürdürece¤iz.

tarihte
bu ay
Ekim
7 Ekim 1967 - 6. Filo’nun Türkiye Ziyareti

‘YANKEE GO HOME!’
6. Filo’nun geliﬂini protesto etmek
ve karaya ç›k›ﬂlar›n› engellemek amac›yla 7 Ekim 1967’de
‹stanbul’da miting yap›ld›.
Gençler geç saatlere kadar
bekledilerse de 6.Filo’dan hiç
kimse Dolmabahçe’den karaya
ç›kmaya cesaret edemedi.
FKF, mitingin ard›ndan 6. Filo
limanda kald›¤› sürece Dolmabahçe’de açl›k grevi yapma karar› ald›. 12 Ekim’de açl›k gre-

◆ Tarihimizden Hiç
Eksik Olmayan
Faﬂist Katliamlardan
6 Ekim 1990 - Profesör Bahriye Üçok kendisine gönderilen
bombal› paketle katledildi.

8 Ekim 1978 - Ankara Bahçelievler’de 7 T‹P’li genç, evlerini basan faﬂistler taraf›ndan katledildiler. Katliam› gerçekleﬂtiren katillerin baﬂ›nda Abdullah Çatl› ve
Haluk K›rc› vard›.

20 Ekim 1978 - ‹TÜ Elektrik
Fakültesi dekan› Prof. Bedri

◆

vine baﬂland›. Polis greve sald›rd›.
15 Ekim’de ‹zmir Cumhuriyet
Meydan›’nda 6. Filo protesto edildi. 16 Ekim gecesi Taksim An›t›
önünde ABD bayra¤› yak›ld›... 6.
Filo, ülkemizin topraklar›n› keyflerince kirletemeden 17 Ekim
saat 16.00’da ülkemizden defolup
gitmek üzere demir ald›...

◆
1 Ekim 1995 - Afyon’un
Dinar ilçesinde deprem.
100’den fazla insan›m›z öldü.

◆

2 Ekim 1923 - ‹stanbul’da
emperyalistlerin 5 y›l süren
iﬂgali sona erdi.

◆

3 Ekim 1993 T‹YAD Kuruldu

◆

5 Ekim 1996 - Gazi ve
Zübeyde Han›m Mahalleleri
Halk Meclisi kuruldu.

◆
Karafakio¤lu, faﬂistler taraf›ndan katledildi. Karafakio¤lu’nun
cenaze töreninde devrimcilerin
önderli¤inde kat›lan onbinler
“faﬂist terörü” lanetledi.
2 Ekim 1992 - Kulp’a, toplarla,
kurﬂunlarla, roketlerle sald›r›ld›.
Soka¤a ç›kma yasa¤› ilan edilerek 4 gün boyunca evler tek tek
arand›, çok say›da insan gözalt›na al›n›p iﬂkenceden geçirildi.
Dördüncü günün sonunda üç
saatlik soka¤a ç›kma izni verildi¤inde halk yollara döküldü. Göç
sonras›nda 7500 nüfuslu kentte
sadece 1000 kiﬂi kald›.

9 Ekim 1994 - Devrimci
Halk Kurtuluﬂ Partisi-Cephesi'nin kuruluﬂunun ilan›, 9
Ekim akﬂam› ‹stanbul'da ayn›
anda çeﬂitli semtlerde yap›lan
ﬂenliklerle kutland›.
Kutlamalar Ankara, Adana,
Antalya, Zonguldak gibi bir
çok yerde devam etti.

◆
10 Ekim 1969 - Fikir Kulüpleri Federasyonu, 4. Kurultay›'nda “Türkiye Devrimci
Gençlik Federasyonu” (DEVGENÇ) ad›n› ald›.

◆
“Seçim Çare De¤il, Devrim!”
Ekim 1982 - 12 Eylül faﬂist cuntas›n›n aç›k
faﬂizmi kurumsallaﬂt›rmak amac›yla haz›rlad›¤› anayasaya karﬂ› Devrimci Sol “Anayasaya Hay›r” kampanyas› baﬂlatt›.
Ekim 1983- Devrimci Sol, 12 Eylül cuntas›n›n gölgesinde yap›lan seçimleri protesto
etmek amac›yla "Cuntan›n Seçim Oyununu Reddedelim" Kampanyas› baﬂlatt›.

Ekim 1991- “SEÇ‹M ÇARE DE⁄‹L, DEVR‹M!” kampanyas›nda kontrgerilla ﬂeflerinden general Adnan Ersöz öldürüldü, iﬂkenceci polislere,
emniyet binalar›na ve düzen partilerinin çeﬂitli ﬂehirlerdeki seçim irtibat bürolar›na yönelik eylemler gerçekleﬂtirildi.
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14 Ekim 1970 - Patronun
“15-16 Haziran direniﬂine
kat›ld›klar› gerekçesiyle cezaland›rmak istedi¤i iﬂçiler,
Eyüp'teki Gislaved Lastik
Fabrikas›’n› iﬂgal ederek direniﬂe geçtiler. Polis iﬂçilere
sald›rd›. ‹ﬂçi Hüseyin Çapkan
vurularak öldürüldü.

◆
26 Ekim 1995 - Filistinli
anti-emperyalist savaﬂç› Fethi
El ﬁakaki ﬂehit düﬂtü.

unutturmayaca¤›z
Tutsaklar›n kanlar›ndan göller
oluﬂmuﬂtu Ulucanlar’›n maltas›nda
ve hamam›nda. 10 tutsak, iﬂkenceyle katledilmiﬂti. Aradan 6 y›l geçti;
Ulucanlar Katliam›’n›n sorumlular›,
ellerindeki kanlarla hala içimizde
dolaﬂ›yor, kimileri hala kanl› koltuklar›nda oturuyorlar.
26 Eylül 1999'da Ulucanlar Hapishanesi'nde katledilen devrimcileri anmak için Ankara ve Dersim’de
yap›lan anma törenlerinde, yap›lan
aç›klamalarda, Ulucanlar’›n unutulmad›¤› ve unutturulmayaca¤› bir
kez daha vurguland›.
Ankara’da Talatpaﬂa Bulvar›’nda toplanan kitle, “Ulucanlar
Katliam›n› Unutmad›k Unutturmayaca¤›z" pankart›yla yürüyüﬂe

geçti. Ulucanlar Hapishanesi önüne kadar katliam› lanetleyen sloganlarla yüründü. HÖC, BDSP,
DHP, ESP, Partizan, Al›nteri,
Devrimci Parti Güçleri, EHP,
Tüm-‹GD, KSD taraf›ndan düzenlenen anmada katliamda ﬂehit
düﬂenlerin resimleri taﬂ›narak, yap›lan konuﬂmada katliam politikas›n›n ve tutsaklar› onurlu direniﬂinin hala sürdü¤ü vurguland›.
Hapishane kap›s›na k›z›l karanfiller b›rak›larak, oradan otobüslerle
Karﬂ›yaka Mezarl›¤›'na gidildi. ‹smet Kavakl›o¤lu, Mahir Emsalsiz,
Önder Gençaslan'›n mezarlar› baﬂ›nda Ulucanlar'da katledilen ﬂehitlerin isimleri tek tek anons edilerek
ÖLÜMSÜZDÜR diye hayk›r›ld›.
Mezarl›kta yap›lan anmadan
sonra ise 3 y›ldan beri Abdi ‹pekçi
Park›'nda oturma eylemi yapan TAYAD'l› Aileler ziyaret edildi. Abdi
‹pekçi Park›'n›n giriﬂinde kortej
oluﬂturularak “Yaﬂas›n Abdi ‹pekçi
Direniﬂimiz”, “Analar›n Öfkesi Katilleri Bo¤acak” sloganlar› at›ld› ve
ailelerin yan›na yüründü.
TAYAD’l› Aileler, HÖC, Halk›n
Hukuk Bürosu, Gençlik Federasyo-

nu, ‹dil Kültür Merkezi, Grup Yorum, Temel Haklar Federasyonu ve
federasyona ba¤l› çeﬂitli dernekler
taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda da,
katliam lanetlenerek, Ulucanlar’da
baﬂlayan katliam›n F tiplerinde sürdürüldü¤ü vurguland›.
Dersim'de HÖC, DHP, ESP ve
Barikat taraf›ndan Dersim Kültür
Derne¤i'nde yap›lan anmada Ulucanlar ﬂehitleri an›ld›.
Bursa’da 28 Eylül’de Osmangazi Metro Ç›k›ﬂ›'nda Ulucanlar
Katliam›’n› protesto etmek için
oturma eylemi yap›ld›. Bursa Temel
Haklar, BDSP, ESP, Al›nteri ve Partizan taraf›ndan yap›lan ortak eylemde Ulucanlar ve F tipi cezaevleri gerçe¤i anlat›ld›.

Katliam›n tan›klar› Abdi ‹pekçi’de
TAYAD'l› Aileler 743 gündür Abdi ipekçi’deler. Her
gün de¤iﬂik insanlarla sohbet ediyor, neden orada oturduklar›n› anlat›yorlar. Bu hafta içinde farkl› iki ziyaretçileri vard›. Çünkü, TAYAD’l›lar›n ziyaretçilere anlatt›klar›n›n bizzat tan›¤›yd› onlar. Bu kez onlar TAYAD’l›lara anlatt›. ‹ﬂte onlar›n anlatt›klar›:

da silahlar›m›z› kontrol ediyorlard›, kurﬂun s›k›l›p s›k›lmad› m› diye? S›kmayanlar ceza ald›. Kimisi fark ettirmeden boﬂlu¤a ateﬂ ediyordu. Hatta bir asker gördüm,
benim alt devremdi. Kimseye fark ettirmeden boﬂ ranzalara, yerlere vuruyordu. Sadece vuruyor desinler diye
gürültü yap›yordu. Oradaki cesetlerin üst üste y›¤›lmas›, her yerin kan olmas›. Daha fazla anlatamayaca¤›m.
(Burada gözleri doluyor). Sizi destekliyorum. ﬁunu
söyleyebilirim; orada isyan yoktu öldürdüler.”
Ziyaretçi, tekrar u¤rayaca¤›n› söyleyerek parktan
ayr›l›yor.

‘Bu resimlere bak›nca kendimden
utan›yorum, çünkü o gün oradayd›m’
Ziyaretçi; (Orada bulunan Ulucanlar’da katledilenlerin morg resimlerine bakarak) Bunlar sadece bir bölümüdür. Ben Ulucanlar Katliam› s›ras›nda oradayd›m.
Bizi isyan var diye, onu bitirmeye götürdüklerini söylediler. Oysa gitti¤imizde bir vahﬂetin ortas›nda buldum
kendimi. Ben o an insan insana bunu yapamaz diye düﬂündüm. Biz oraya isyan› bitirmeye gittik ama katliam
yapt›k. Bizi zorluyorlard›. E¤er dediklerinizi yapmazsak sizin askerli¤inizi yakar›z, keseriz, do¤rar›z dediler.
Biz de korkumuzdan denileni yapmak zorunda kald›k.
ﬁu anda kendimden utan›yorum. Üzerinden kaç y›l geçti o görüntüler gözümüzün önünden gitmiyor. Katliam-

‘Hepsini tan›yordum’
TAYAD’l›lar›n ikinci ziyaretçisi, bir gardiyand›. 19
Aral›k 2000 Katliam›’nda Çank›r› Hapishanesi'nde
gardiyanl›k yapan biriydi. ‹ﬂte onun k›sa anlat›m›:
“19 Aral›k’ta gardiyand›m ve hala gardiyanl›k yap›yorum. Ben hepsini tan›yordum. ‹rfan Ortakç›'n›n kendini yakmas› bana çok ac› verdi. Ben o gece nöbetçi de¤ildim. Gündüz nöbetim vard›. Gündüz gitti¤imde hiçbir gardiyan kalmam›ﬂ da¤›t›lm›ﬂt›...”
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Katlettiniz! Fakat
Mücadeleleri Sürüyor!

28 Eylül 1994'te ‹stanbul Beﬂiktaﬂ'ta bir kafede ‹stanbul polisi tarafından infaz edilen Elmas Yalçın,
Av. Fuat Erdo¤an ve ‹smet Erdo¤an,
meslektaﬂlar› ve yoldaﬂlar› taraf›ndan düzenlenen törenlerde an›ld›lar.
Elmas Yalç›n, ölümünün 11. y›l›nda ailesi, çal›ﬂma arkadaﬂlar› ve
yoldaﬂlar› taraf›ndan mezar› baﬂ›nda an›ld›. 28 Eylül’de ö¤len saatlerinde ‹stanbul Feriköy Helvac›dere
Mezarl›¤›’nda yap›lan anmada, onu
selamlayan üç pankart aç›lm›ﬂt›:
Devrimci Memur Hareketi, ‹stanbul
Temel Haklar Memur Komisyonu
ve Tüm Bel-Sen 1 No'lu ﬁube imzal› pankartlar, Elmas Yalç›n’›n ölümsüzlü¤ünü dile getiriyordu.
Grup Yorum’un da kat›ld›¤› ve
k›sa bir dinleti sundu¤u anmada,
Devrimci Memur Hareketi ad›na
yap›lan konuﬂmada, Yalç›n’›n "Tüm
yaﬂam›n› halk›na adam›ﬂ ve devrim
mücadelesine her yönüyle katk›da
bulunmak için emek vermiﬂ bir devrimci” oldu¤u vurguland›.

Elmas Yalç›n, memurlar›n 12
Eylül sonras› ilk örgütlülükleri olan
BEM-DER'in, BEM-SEN'in kurulmas›nda büyük eme¤i olan bir derimciydi. BEM-SEN’in de ilk genel
baﬂkan›yd›. Emekçi memurlar›n konuﬂmalar›nda bunlar anlat›ld› ve bu
yönleriyle bugün memur hareketinde yeralan tüm devrimcilere örnek
oluﬂturdu¤u vurguland›.
***
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i
(ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu
(HHB) üyesi avukatlar, üyeleri olan
Av. Fuat Erdo¤an'ın ölüm yıldönümünde, katledildi¤i yer olan Beﬂiktaﬂ’taki "Arzum Kafe" önünde bir
basın açıklaması yapt›lar.
ÇHD ‹stanbul ﬁubesi üyesi avukatlar adına konuﬂan Av. Behiç Aﬂçı, katledilen Fuat Erdo¤an, Elmas
Yalçın ve ‹smet Erdo¤an’› saygıyla
andıklarını belirterek, onlar›n infaz
edilmesindeki gerçekleri anlatt›, katillerinin nas›l korundu¤unu somut
belgeleriyle ortaya koydu.
Behiç Aﬂç› konuﬂmas›n›n devam›nda Fuat Erdo¤an’›n devrimci
mücadeledeki yerini anlat›rken onu
cüppesinden Ankara DGM’nin karar›n›n ay›rd›¤›n›, Fuat Erdo¤an’›n
buna ra¤men mücadelesine devam
etti¤ini anlatt›.

Che Guevara - 9 Ekim 1967
Che ad›yla birlikte akl›m›za ne gelir? Enternasyonalizm mi? Savaﬂma kararl›l›¤› m›? Bir
gerilla önderi ve stratejisti oluﬂu mu? Yoksa
ast›ml› bir gerilla olarak y›llarca da¤larda
çarp›ﬂmas› m›? Fedakarl›k m›? Sosyalizmin
inﬂas› ve yeni insan m›?..
Che, bunlar›n hepsi birden ve bunlar›n
hepsinden daha fazlas› oldu¤u için Che’dir.
Che, teorik yetkinli¤ini, savaﬂç› kararl›l›¤›n›, büyük bir iddiayla bütünleﬂtirmiﬂ bir
devrimciydi. Hep büyük düﬂündü. Birçoklar›
için hayal gibi gelen, hatta hayal bile edilemeyecek hedeflerdi onun u¤runda savaﬂt›klar›. Üç k›tada devrimi hedefliyor, üç k›tan›n
egemenlerine meydan okuyordu.
Che, emperyalizmle uzlaﬂmazl›kt›. Uzlaﬂman›n tek bir tan›m› vard› onun literatüründe: Uzlaﬂmak halklar›n kurtuluﬂ davas›na
ihanet demekti.
Che’nin gücü iﬂte bütün bunlardan geliyordu ve böyle bir güce sahip oldu¤u için de,
onu öldürmelerine, mezars›z b›rakmalar›na,
içini boﬂaltmaya çal›ﬂmalar›na ra¤men, hala,
aln› k›z›l y›ld›zl› beresiyle, halk kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n önderi olmay› sürdürüyor.

Hikmet K›v›lc›ml›

Hayat›, sosyalizme adanm›ﬂ bir hayatt›r. Sosyalist
faaliyetleri nedeniyle onlarca y›l›n› hapishanelerde
geçirdi. 12 Mart Darbesi’nden sonra yurtd›ﬂ›na ç›kt›,
11 Ekim 1971’de Belgrad'da aram›zdan ayr›ld›.

Behice Boran

1962'den ölümüne kadar
T‹P içinde yerald›. Genel
baﬂkanl›¤›n› yapt›. Reformist tercihlerine ra¤men,
sosyalizm cephesinde kald›. 12 Eylül’den sonra ç›kt›¤› yurtd›ﬂ›nda, 10 Ekim
1987’de öldü.

Bedii Cengiz An›ld›

Mersin TAYAD'lı Aileler, ölümünün 11. yılında Bedii Cengiz'i
Kazanlı'da bulunan mezarı baﬂında
andı. 11 y›l önce, görkemli bir törenle kucaklam›ﬂt› onu Kazanl›. Ve

11 y›ld›r hiç yaln›z b›rakmad›.
25 Eylül’de Bedii’nin mezarı
baﬂında toplanan aileler, öncelikle
Arap kültürüne uygun olarak bahhur yaktı, mezarı yıkayıp karanfillerle süslediler. Devrim ﬂehitleri
için yapılan saygı duruﬂunun ardından Bedii’nin hayatı ve devrimci
kiﬂili¤i anlatıldı.
Polisin yo¤un oldu¤u anma,
Arapça ﬂiir ve marﬂlar›n okunmas›yla sona erdi.
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