www.yuruyus.com
Haftal›k Dergi / Say›: 22
16 Ekim 2005
Fiyat›: 1 Milyon / 1 YTL
(kdv dahil)

“Müzakere Süreci”nde
Emekçilerin Ç›kar›
Yoktur...

info@yuruyus.com

Tecrite
Karﬂ›
Direniﬂ

6.
Y›l›nda
Emekçiler
“müzakere
süreci”yle de¤il,
s›n›f mücadelesiyle
kazan›r!
ISSN 13005 - 7944

TECR‹TE SON!
S ON!

Direnenlerin
yan›nday›z!
Talepleri
taleplerimizdir
6. y›l›nda direnenlerin yan›nday›z!
F tiplerine karﬂ› Büyük Direniﬂ’in baﬂlad›¤› gün olan
20 Ekim’de Cebeci’de ﬂehitlerimizin baﬂucunda olaca¤›z.
Onlar›n önünde birlikte sayg›ya dural›m!
Birlikte “Tecrite Son” diye sesimizi yükseltelim!
Yer: Cebeci Mezarl›¤› Tarih: 20 Ekim 2005 Saat: 14.00

TAYAD Komite’nin Ça¤r›s›
-20 Ekim'de çeﬂitli ﬂehirlerde parlamentolar önünde düzenleyece¤imiz
yürüyüﬂlere,
- 22-23 Ekim’de bulundu¤umuz her yerde Açl›k Grevi yapmaya,
- 22-23 Ekim'de derneklerde düzenleyece¤imiz anma toplant›lar›na
- 22-23 Ekim'de direnen tutsaklara mektup ve kartlar göndermeye,
- T.C Adalet bakanl›¤›na, Adalet Bakan› Cemil Çiçek'e ve Ceza ve
Tevkif Evleri Genel Müdürlü¤ü'ne telefon, faks ve maille protestonuzu
bildirmeye ÇA⁄IRIYORUZ.

Adres: ‹stiklal Cd.
Aznavur Psj. No: 212
Kat:6 / Beyo¤lu-‹stanbul
Tel: 0 212 245 00 70
/ 244 31 60
www.grupyorum.net
info@grupyorum.net

Kurs kay›tlar›
baﬂlam›ﬂt›r!

‹Ü.
AÇILIﬁ
ﬁENL‹⁄‹

‹stanbul TAYAD olarak,
yeni adresimizi ve telefonumuzu tüm üye ve
dostlar›m›za duyururuz:

Gazi ARICI

Yer: ‹Ü Merkez
Kampüs Havuzlu
Bahçe

Selhan TOP

23 Ekim 2001’de ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nde iﬂkencede katledildi. “Hücrede intihar etti” diye aç›kland›.

Yunus GÜZEL

1987'de Diyarbak›r Dicle Üniversitesi ö¤rencisiyken Liseli Dev-Genç yönetimi ve Diyarbak›r Devrimci Sol Komitesi’nde yerald›. Sonraki y›llarda Hatay ve Adana’da sorumluluklar üstlendi, milis çal›ﬂmalar› yürüttü. Neredeyse tüm devrimci yaﬂam›, illegalitede geçti. Son olarak, ‹stanbul’da bir SPB
komutan›yd›.

Adres: Güzeltepe Mah.
Nurtepe Caddesi Öznur Sok.
A Blok No:I9 Kat:1
D: 2 EYÜP/‹ST.

Cep Tel: O535 579 34 77

Ahmet ÖZTÜRK

Zeynep GÜLTEK‹N

Ahmet Öztürk, 1968 Antakya Harbiye do¤umlu ve
Arap milliyetindendi. Mücadeleye lise y›llar›nda kat›ld›.
Zeynep Gültekin, 1970 Antep Kilis do¤umluydu. ‹ﬂletme Fakültesi ö¤rencisiyken mücadelede yerini ald›.

26 Ekim 1993’te Ankara Balgat’ta bulunduklar› üste, üzerlerine saatlerce bomba ve kurﬂun ya¤d›r›larak katledildiler.
Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
‹stiklal Cad. Büyükparmakkap› Tel
Sok. No:4 Kat:4/2 Beyo¤lu/‹STANBUL
Telefon: 0 212 251 94 21
Faks: 0 212 251 94 35

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

‹nternet Adresi: www.yuruyus.com
Mail Adresi: info@yuruyus.com
Hesap No: 1051 - 1637885 Sevtap
Türkmen Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.
Fiyat›: 1 YTL / 1 000 000 TL
Avrupa: 3 Euro
Hollanda:3 Euro
‹ngiltere: £ 2.5
Almanya:3 Euro
Belçika: 3 Euro
Fransa:3 Euro
Avusturya: 3 Euro
‹sviçre:3 Euro

Burhan Remzi KAFADENK

Kamber GÜNEﬁ

Yüksel BABACAN

26 Ekim
1991’de ‹stanbul
Gayrettepe’de sokak ortas›nda polisler taraf›ndan
infaz edildi. Devrimci hareketin
sempatizan›yd›.

24
Ekim
1996’da Dersim’de kontrgerilla taraf›ndan kaç›r›l›p katledildi. Milis örgütlenmesi
içinde yeral›yordu.

20 Ekim 1994
Fransa’da bir halk
düﬂman› taraf›ndan katledildi. 1963 Erzincan Refahiye do¤umluydu, Mücadeleye 1979’da kat›lm›ﬂ,
cunta y›llar›nda tutsak kalm›ﬂ, 1986’dan itibaren
mücadelesini yurtd›ﬂ›nda
sürdürmüﬂtü.

Mustafa KAMACI

Tülin Ayd›n BAKIR

Düzgün Tekin

5 Ekim
1989’da bir
trafik kazas›
sonucu aram›zdan ayr›ld›.

24 Ekim 1999’da
kanser hastal›¤› onu
aram›zdan ald›. EMEKAD’da, DEMKAD’da kad›nlar›n örgütlenmesi
faaliyetlerinde, EMO
bünyesinde mimar ve
mühendislerin devrimci
mücadelesinde yerald›.

KAYIP-Devrimci bir
tekstil iﬂçisiydi. D‹SK Tekstil
Sendikas› 2 No'lu ﬁube delegesiydi. 21 Ekim 1995
sabah› Güneﬂli, Evren Mahallesi'ndeki akrabas›n›n
evinden ç›kt›ktan sonra, sivil polisler taraf›ndan kaç›r›ld› ve KAYBED‹LD‹.

26 Ekim 1994’de Mersin Arpaçbahﬂiﬂ’te, polisin
kald›klar› eve yapt›¤› bask›nda katledildiler.

Telefon: O2I2/294 52 7I O2I2/294 52 73

ISSN: 1305-7944

Tarih:
19 Ekim 2005

Çorum'un ‹skilip ‹lçesi'ne ba¤l› Ferhatl› Köyü yak›nlar›nda jandarma komanda birlikleriyle ç›kan çat›ﬂmada
ﬂehit düﬂtüler. Karadeniz Recai Dincel K›r Silahl› Propaganda Birlikleri’ne mensup gerillalardan Gazi, Ankara’da liselilerin, Mamak gecekondu halk›n›n mücadelesi içinde, Selhan ise, Çorum’da mücadelenin her alan›nda yerald›ktan
sonra umudun bayra¤›n› da¤larda taﬂ›yan devrimcilerdi.

Davas›
Tarih: 21 Ekim 2005
Yer: 14. ACM / Beﬂiktaﬂ
Saat: 10.45

20 Ekim
26 Ekim

20 Ekim 2003

● Armutlu Katliam›

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

Tecrite Son!
-Grup Yorum
Korosu
-Çocuk Korosu
-Ba¤lama
-Gitar
-Yan Flüt

Ça¤r›lar
‹lanlar

● Adres De¤iﬂikli¤i

HÖC’ün Ça¤r›s›

‹dil Kültür
Merkezi Kurslar›



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Tayyar Turhan SAYAR

Yaﬂar YILMAZ

Tayyar Konya, Yaﬂar Tekirda¤ do¤umluydu. ‹kisi
de DEV-GENÇ saflar›nda yeralarak kat›ld›lar mücadeleye. O saflarda devrimcileﬂtiler. Son olarak Ankara SDB
içinde yeral›yorlard›.

Bukra ahlet›ser ma¤ham(*)
Adana Yeni Çözüm Bürosu'na ilk geliﬂini anlatm›ﬂt› bir yoldaﬂ›n. O zaman devrimci hareketle henüz iradi bir ba¤›n yokmuﬂ. Bürodakilere dergi okuru oldu¤unu söylemiﬂ ve bir
süre sohbet etmiﬂsiniz. Sana Hatay'da dergi
sat›p satamayaca¤›n soruldu¤unda, hemen
satar›m cevab› vermiﬂsin. Bu cevab›n üzerine
'o halde beﬂ on dergi al, satmaya çal›ﬂ' demiﬂler sana.
Sen bu say›y› az bulup, 'bana 40 dergi verin'
demiﬂsin. Bürodakiler hem ﬂaﬂ›rm›ﬂ, hem de
pek inanmam›ﬂlar sana. Çünkü o s›ralar, hem
Hatay'da mücadele fazla geliﬂkin de¤ildir,
hem de Hatay’la fazla iliﬂkileri yoktur bürodakilerin.
Sonuçta bürodakiler senin ›srar›n karﬂ›s›nda
istedi¤in say›da dergiyi vermiﬂler. Ama içlerinde ﬂüphe de vard›r. Bir süre sonra ald›¤›n
dergilerin tümünü satarak yeni say› için tek-

,GE:K:=
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Ahmet ÖZTÜRK
rar gelirsin büroya. Ve bu kez 60 dergi istersin... Bak›ld›¤›nda asl›nda o kadar dergi çok
de¤ildir koca bir ﬂehir için. Ama sorun halka
gitmemedir, o sürecin kültürüdür. Sen safl›¤›n ve coﬂkunla, statü bilmemenle dergileri
halka götürmüﬂ ve satm›ﬂs›nd›r. Fark oradad›r asl›nda.
Bölgede operasyon olmuﬂ, büro çal›ﬂanlar› da
gözalt›na al›nm›ﬂt›. Bu yüzden de kapal›yd›
büro. Hemen gidip açm›ﬂt›n sen. Bu güçlü sahiplenmen hala örnektir bizler için.
Sahiplenmenle baﬂlad›¤›n Mücadele muhabirli¤inde, k›sa süre içinde geliﬂtirdin kendini.
Sonra temsilci oldun, mücadelenin baﬂka
alanlar›nda görevler alarak geliﬂimini sürdürdün. ‹natç›, kararl› yap›n, kendini di¤er alan-

larda da gösterdi.
‹yi bir ö¤retmendin bizler için. Disiplinli, mütevazi bir ö¤retmen. Senin dilinde 'ben' de¤il
hep 'biz' vard›. Defalarca gözalt›na al›nd›n.
Hepsinde aln›n›n ak›yla ç›kt›n. Ama bir kere
de övünmedin bununla. Senin için kavgam›z›n
herhangi bir görevi gibi do¤ald› D‹RENMEK.
ﬁubeden ç›kt›¤›n zamanlarda, seni gördü¤ümüzde gülümseyen gözlerinle 'B‹Z KAZANDIK' derdin hep. Biz kazand›k, biz, biz...
Kavgan sürüyor, sürecek Arap yoldaﬂ›m.
ﬁimdi daha güçlüyüz, daha da büyüttük umudu. Gelene¤in sürüyor. Gelene¤in ad› MÜCADELE idi, KURTULUﬁ oldu. AHMET'ti MEHMET oldu. Mehmet'imiz de senin yolunda militan bir gazeteci olarak tohumlar›n› ekti¤in
gelene¤i büyüttü. Sesiniz ﬂimdi Yürüyüﬂ’lerde, yeni Ahmetler'de, Mehmetler'de yank›lan›yor...
(*)Yar›n daha güzel olacak onlarla

‹ktidarlar y›k›l›p,
iktidarlar kurulurken...
‹ktidarlar›n y›k›ld›¤›, iktidarlar›n kuruldu¤u, dünyan›n alt üst
oluﬂlar yaﬂad›¤› bir zamana galip gelen direniﬂ, iradesiyle
gücünü kan›tlam›ﬂ, emperyalizmin devrimi altedemeyece¤ini
göstermiﬂ, emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› direnmek isteyenler için çok geniﬂ bir zemin açm›ﬂt›r. Büyük Direniﬂ, 6.
y›l›na girerken ülkemizin devrimcilerini, demokratlar›n›, ilericilerini, vatanseverlerini bu zemine ça¤›r›yor.
eni bir biny›l›n baﬂ›ndayd›k;
ülkemizi 50 y›ld›r talan edenler, iﬂbirlikçilerinden “temizlik”
yapmalar›n› istediler. “Temizlenmesini” istedikleri, bu topraklardaki
bin y›ll›k direniﬂ gelene¤i ve kurtuluﬂ umuduydu. Türk ve Kürt halk›
büyük bir sald›r›yla karﬂ› karﬂ›yayd›. Türk ve Kürt halk›n›n devrimci,
yurtsever örgütleri tasfiye edilmek
isteniyordu. Sald›r› elbette uzun bir
dönemdir süregelen bir sald›r›n›n
devam›yd›; ancak emperyalizm ve
iﬂbirlikçileri, daha kesin bir sonuç
almay› umuyorlard›. Planlar›n› buna
göre yapm›ﬂlard›. Yapaca¤›m›z ve
yapmam›z gereken tek ﬂeyi yaparak, direnme karar› ald›k.
u karar›n üzerinden tam beﬂ y›l
geçti. Hücreleri dayatan ve bunun için katliamlar yapan iktidar y›k›ld›, yeni bir hükümet kuruldu.
Adalet Bakanlar› de¤iﬂti. AB’ye
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uyum yasalar›n›n ç›kar›ld›¤›, linç
sald›r›lar›n›n
gerçekleﬂtirildi¤i,
AB’cilik ve ﬂovenizm rüzgarlar›n›n
birbirine paralel esti¤i y›llar yaﬂand›. Tabutlara tabutlar eklendi. Direniﬂin 11. ay›na denk gelen 11 Eylül
eylemlerinin ard›ndan emperyalizmin yeni bir sald›rganl›k süreci baﬂlad›. Dünyan›n tüm anti-emperyalistleri, devrimcileri hedef tahtas›na
konuldu. Her alanda üzerimizdeki
bask›lar katmerleﬂti. Hücrelerdeki
tutsaklara yeni tutsaklar, ölüm orucu ekiplerine yeni ekipler eklendi.
Ve direniﬂ hala sürüyor. Emperyalizme, oligarﬂiye ve zamana meydan okuyarak en baﬂtaki karar›nda
duruyor.
0 Ekim 2000’de bu karar do¤rultusunda, bir süre sonra ölüm orucuna dönüﬂecek olan açl›k grevine
baﬂlanm›ﬂt›. Devrimci tutsaklar›n,
gerçekte tüm halk› ilgilendiren ta-

2

22 Doktorlar›m›z, ö¤retmenlerimiz, mühendislerimiz
24

‹ktidarlar y›k›l›p, iktidarlar kurulurken...

6

Tecrit, 120 ölüm ve “Avrupa Birli¤i’ne uyum”

9

‘12 Eylül F tipleriyle SÜRÜYOR

12

Yürüyoruz....

14

‘Konut sorunu’, halk›n kat›l›m›yla çözülsün

18

Emekçiler ‘Müzakere Süreci’ ile de¤il, s›n›f

25

21

TÜPRAﬁ ve PETK‹M iﬂçileri iﬂ b›rakt›

günden bu yana Büyük Direniﬂe karﬂ›, içeride ve d›ﬂar›da, askeri, siyasi, ideolojik, psikolojik,
idari, ahlaki, akla gelebilecek her
yöntem ve araç kullan›lm›ﬂt›r. Düzenin tüm kurumlar›, polis, savc›l›klar, mahkemeler, bas›n yay›n kuruluﬂlar›, bu amaç için seferber edilmiﬂtir. Fakat hiçbir yöntem ve araç,
direniﬂin kaderini belirleyen iradeyi
k›ramam›ﬂt›r.

O

40

Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm

Selam olsun uzun yürüyüﬂün gençli¤ine
ve DEV-GENÇ’e

Birtan Altunbaﬂ davas›nda iﬂkencecilerin
manevras›

43

1 Nisan komplo davas›

44

Tehlikeli olan kuﬂ gribi mi, halk›

yolunday›z
26

mücadelesi ile kazan›r.

9 Aral›k katliam plan›n›n iki öncelikli hedefi, direniﬂi k›rmak ve
tutsaklar› F tiplerine sevketmekti.
‹kinci hedefi, K›br›s iﬂgalinden sonraki en büyük askeri hareketle gerçekleﬂtirdiler. Ama birinci hedeflerine ulaﬂamad›lar. Hapishaneler kan
gölüne dönüﬂtürülmesine, 28 tutsa¤›n katledilmesine ve vahﬂi iﬂkencelere ve hücrelere ra¤men direniﬂ k›r›lamad›.

1

Sultanbeyli halk› cemevi karar›ndan
‘dönmeyecek’

3

leplerinin iktidar taraf›ndan dikkate
al›nmamas›, karﬂ›s›nda yüzlerce tutsak peﬂpeﬂe ölüm orucuna baﬂlad›.
‹ktidarsa bir yandan sald›r› ve tecrit
hücrelerinin haz›rl›klar›n› tamamlarken, gerekli zaman› kazanmak ve
e¤er baﬂarabilirse direniﬂi k›rmak
için “tutsaklarla görüﬂme” manevras›na baﬂvurdu. Görüﬂmeler sonucunda direniﬂi k›rabilirse, F tiplerini
tutsaklar›n direniﬂte olmad›¤› bir
kesitte açmak, kendisi için daha
avantajl› olacakt›. Bu oyunun tutmad›¤›n› görünce, katliam plan›n›
yürürlü¤e koydu.

düﬂünmeyen yönetim anlay›ﬂ› m›?
45

Pakistan’da deprem: 40 bin ölü!

46

Kapitalizmin ‘dini iman›’ ve AKP’nin

29

Üniversite k›l›f›ndaki hapishaneler

30

Trabzon’da kontra faaliyetleri

47

Ayd›nl›k(‹P) sol de¤ildir

31

Hayat›n ‹çindeki Teori:

48

GENEL-‹ﬁ: ‹ﬂçiye sayg› duyun

“Soldaki yozlaﬂma ve halka güven”

49

Temel haklar›m›z kurultay›na ça¤r›

35

Tutsak cezadan baﬂ›n› kald›rmamal›

50

Anti-emperyalist halktan yana bir

36

‘Taksim’de salland›ral›m, ibret olur’

“sakal-› ﬂerif” olay›

ayd›n›m›z› kaybettik

alklar›n mücadelesinin her an›
bir tarih yaz›m›d›r. Fakat bu tarih esas olarak dönüm noktalar›ndaki doruklarla karakterize edilir. Büyük Direniﬂ, daha bugünden dünya
halklar›n›n tarihindeki doruk noktalar›ndand›r. Halklar›n direniﬂ tarihi
ve gelece¤i aç›s›ndan yol gösterici
bir örnek olarak kaydolmuﬂtur tarihe. Zulmün en koyulaﬂt›¤› dönemlerde, en umutsuz anlarda, ödenen
bedellerin büyüdü¤ü, emperyalist
iﬂgallerin, faﬂist diktatörlüklerin
uzay›p giden zulümleri karﬂ›s›nda,
bu direniﬂ hat›rlanacakt›r. Bu direniﬂ hat›rlanarak tüm bunlara direnmenin mümkün oldu¤unun kan›t›
olarak gösterilecektir. Ki bugünden
gösterilmektedir.
eki bu sonuç nas›l ortaya ç›km›ﬂt›r? Direniﬂin geçirdi¤i tüm
aﬂamalar gözönüne getirildi¤inde,
orada halk›n ve devrimci iradenin
gücü görülür.
arﬂ›-devrimci politika, tarihin
defalarca tersini göstermesine
karﬂ›n, her zaman as›p-kesmekle sonuç alaca¤›n› düﬂünür. ‹stedi¤i sonucu alamasa da as›p-kesmenin ortaya ç›karaca¤› gözda¤›’n›n en
az›ndan belli bir süre egemenlere
“huzur ve güven” sa¤layaca¤›n› hesaplar. Oligarﬂi, bu karakteristik düﬂünce ve hesaplarla, direniﬂe karﬂ›
19-22 Aral›k Katliam›’n› gerçekleﬂtirdi. Katlettiklerinin birkaç kat›n›
öldürme karar›yla hapishanelere
girdiler. Direniﬂi k›ramayacaklar›n›,
daha girdikleri ilk anda gördüler.
Çünkü onlar›, zulmün sald›r›s›n›
durdurmak için kendini feda eden
direniﬂçiler karﬂ›lad›. Direniﬂi k›ramamak daha da vahﬂileﬂtirdi onlar›.
“Sa¤ ele geçirilen” tutsaklar, iﬂkencelerden geçirilip F tiplerine sevkedildiler ve iﬂkenceyle hücrelere at›ld›lar.
akat hücrelerde direniﬂ hala sürüyordu. ‹nkar, yalan ve sansür
sokuldu devreye. Direniﬂ yoktu! Direniﬂin taleplerini de¤il, sürdü¤ünü
halka duyurman›n öne ç›kt›¤› bir süreç yaﬂand›. Sansür duvar›, nihayetinde hücrelerdeki ve d›ﬂar›da direniﬂ evlerindeki ölümlerle parçaland›. Sansürün büyük ölçüde parça-
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land›¤› o kesitte, oligarﬂi direniﬂi inkardan vazgeçip baﬂka bir yöntemi
devreye soktu: Tahliyeler. Aleni bir
“rüﬂvetti” tahliyeler; tutsaklara tahliye karﬂ›l›¤›nda yoldaﬂlar›n›n cesetlerinin üzerine basarak tahliye olduklar› gerçe¤ini unutmalar› ve direniﬂi b›rakmalar› öneriliyordu. Oligarﬂi bu takti¤ini tek tek kiﬂilerin ve
siyasi gruplar›n zay›fl›klar› üzerine
kurmuﬂtu. Onlarca tutsak bu rüﬂveti
kabul ederek ihanetin yolunu seçmiﬂti. Direniﬂ içindeki birçok siyasi
hareket, bir ad›m ötesini göremeyen
ufuksuzluklar› ve küçük, pragmatik
hesaplar›yla tahliye edilenlerin direniﬂi b›rakmas›n›n önünü açt›lar. Fakat direniﬂ içindeki belirleyici irade,
bu oyunu bozdu. Tahliye edilen
Cepheli tutsaklar›n birço¤u, direniﬂ
evlerinde ölüm orucunu sürdürerek
ﬂehit düﬂtü. Oligarﬂinin bir takti¤i
daha boﬂa ç›kar›lm›ﬂt›.
ahliyelerden sonra, ölüm orucu
direniﬂinin d›ﬂar›da büyük bir
güç kazanmas›, oligarﬂinin oyununu
bozmakla kalmam›ﬂ, kendini vuran
silaha dönüﬂtürmüﬂtü. Bir süre sonra oligarﬂi bundan da vazgeçmek
zorunda kald›. Ama yeni yöntemler
deneyece¤i kuﬂkusuzdu.
eni yöntem karﬂ›m›za “zorla
müdahale” olarak ç›kt›. Direniﬂi k›ram›yorlarsa, zorla t›bbi müdahaleyle “kimsenin ölmesine izin
vermeyerek” direniﬂi etkisizleﬂtireceklerdi. Ölüm orucu direniﬂçileri,
art›k “ölebilmek” için özel bir savaﬂ
vereceklerdi. Bu, yaln›zca direniﬂçi-

T

Y

lerin iradesiyle bozulabilecek bir
oyundu. Ve tarihin daha ayr›nt›l› yazaca¤› gibi, direniﬂçiler eﬂsiz bir yarat›c›l›k, eﬂsiz bir irade ve fedakarl›kla, kahramanl›klarla bozdular bu
oyunu da. Bunu bazen son nefeslerini verinceye kadar bilinçlerini
uyan›k tutarak, bazen ise oligarﬂinin
zorla müdahalesine f›rsat vermemek
için bedenlerini tutuﬂturarak yapt›lar.
u direniﬂin, kelimenin her anlam›yla bedelleri büyük bir direniﬂ olmas› iﬂte böyle ﬂekillenmiﬂtir.
Denilebilir ki, bu direniﬂ içinde hedefe do¤ru yürürken, sansürü parçalaman›n, tahliye rüﬂveti oyununu
bozman›n, zorla müdahaleyi boﬂa
ç›karman›n bedeli de ölümdü!
olun gücü iﬂte bu direniﬂtedir.
Solun gücü, yüzbinlerce askeri
polisiyle, yüzlerce hapishanesiyle,
mahkemeleriyle medyas›yla devasa
devlet mekanizmas›n›n birkaç yüz
tutsa¤› altedememesindedir. Solun
gücü, fiziki, ideolojik tasfiye sald›r›s›na karﬂ› gösterdi¤i büyük dirençtedir. Direniﬂ bir yan›yla yenilmezli¤in, di¤er yan›yla gelece¤e dair
güçlü iddian›n ifadesi olmuﬂtur.
u süreç yaﬂan›rken, Türkiye solunda üç önemli savruluﬂ gerçekleﬂti. Bunlardan birincisi, Kürt
milliyetçi hareketin tavr›d›r. ‹kinci
savruluﬂ ve daha uygun bir deyimle kopuﬂ ise, reformist cephede gerçekleﬂmiﬂtir. Üçüncü savruluﬂ ise,
bir dönem direniﬂin de içinde yeralan devrimci gruplarda yaﬂand›.
olun tavr›n›n ayr›nt›lar›n› burada
tekrarlamam›z mümkün de¤il,
fakat ﬂu kadar›n› belirtelim ki; soldaki bu savruluﬂlar sadece “taktik
bir ayr›l›¤›n” ifadesi de¤ildi. Öyle
olsayd›, “fark›m›z› koyduk iyi oldu”
denmezdi, “cepte keklik mi sand›n›z” diyerek, “ayn› mahallelerden
de¤iliz” diyerek apolitik bir tavr›n
içine yuvarlan›lmazd›. Öyle olsayd›, ihanetler sahiplenilmez, sansüre
ortak olunmazd›. Oysa, solun büyük
bölümü, de¤iﬂik oranlarda ve biçimlerde bunlara ortak oldu. S›radan
duyarl›l›klar›n gerisine düﬂüldü¤ü
gibi, direniﬂin karﬂ›s›na da ç›kt›lar.
19 Aral›k’tan bu yana da esas olarak

B

S

B
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Halklar›n mücadelesinin her
an› bir tarih yaz›m›d›r. Fakat
bu tarih esas olarak dönüm
noktalar›ndaki doruklarla karakterize edilir. Büyük Direniﬂ,
daha bugünden dünya halklar›n›n tarihindeki doruk noktalar›ndand›r.
Peki bu sonuç nas›l ortaya ç›km›ﬂt›r? Direniﬂin geçirdi¤i tüm
aﬂamalar gözönüne getirildi¤inde, orada halk›n ve devrimci iradenin gücü görülür.
4
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sadece seyrediyorlar. Baﬂka bir ﬂey
yapm›yorlar. “Tek bir ölüm orucu
direniﬂçisi kalsa da ilgilenmeye devam edece¤iz” diyenler de, “ölüm
orucundan ba¤›ms›z olarak F Tiplerine karﬂ› mücadelemiz devam edecek” diyenler de, “sald›r› stratejiktir, uzlaﬂma kabul edilemez” diyenler de, sözlerini unuttular. Evet, bu
bir “taktik farkl›l›k” de¤il, kelimenin gerçek anlam›yla siyasal bir ayr›ﬂmad›r. Oligarﬂinin F tipi sald›r›s›
ve bunun karﬂ›s›nda gerçekleﬂtirilen
direniﬂ, solu ayr›ﬂt›rm›ﬂt›r. Bu ayr›ﬂmada, devrim ve sosyalizme ba¤l›l›¤›n, Marksist-Leninist iradenin,
devrimci politikan›n devrimci hareket taraf›ndan temsil edildi¤i tart›ﬂmas›zd›r.
ireniﬂ karﬂ›s›ndaki bu tutumlar›n›, özellikle kendi tabanlar›
karﬂ›s›nda “direniﬂçilerin hatalar›,
sekterlikleri, yanl›ﬂ taktikleri” gibi
gerekçelerle aç›klamaya çal›ﬂsalar
da neden bu de¤ildir. Direniﬂ karﬂ›s›ndaki tutumlar›, hayat›n di¤er
alanlar›ndaki teslimiyetçiliklerinin,
icazetçiliklerinin, statükoculuklar›n›n bir devam›d›r. Sorun ideoloji ve
politikalardaki büyük kopuﬂtad›r.
Kürt milliyetçili¤i de içinde olmak
üzere, reformizm, esas olarak Avrupa emperyalizminin kuﬂatma ve tasfiye politikas›n›n saf›nda yeralm›ﬂt›r. AB çerçevesindeki “demokrasi”
için devrimcilerin tasfiyesine do¤rudan veya z›mmen onay verilmiﬂtir. Soldaki Avrupac›l›k, bu direniﬂte
karﬂ›m›za öyle güçlü bir olgu olarak
ortaya ç›km›ﬂt›r ki, direniﬂ içinde
olup kendilerini hala komünist olarak adland›ranlar bile, “uluslararas›
standartlar›n›n” savunuculu¤unu
yapabildiler. Direniﬂe karﬂ› sansür
uygulad›lar. Böyle bir direniﬂ karﬂ›s›nda solun böyle bir konuma savrulmas›n›n örne¤i fazla yoktur. Bunun ülkemiz tarihinde bir benzeri
olmad›¤› gibi, dünya halklar›n›n direniﬂ tarihinde de oldu¤unu sanm›yoruz. Kürt milliyetçili¤inin aç›k
olarak da ifade etti¤i gibi, reformizm, bu direniﬂ nezdinde kendini
düzene kan›tlamaya çal›ﬂm›ﬂt›r.

D

akat onlar›n gerek kendi siyasal
geleceklerine, gerekse de ülke-

F

mizdeki demokratikleﬂmeye iliﬂkin
tüm hesap, beklenti ve politikalar›
isabetsizdir. 5 y›l onlara da bunu
göstermiﬂtir. Hiçbir ﬂey hesaplad›klar› gibi olmam›ﬂt›r ve olmayacakt›r. Onlar da esas olarak emperyalizm ve oligarﬂi nezdinde “tasfiye
edilmesi gereken” güçler aras›ndad›r. Devrimcilerin tasfiyesine verdikleri “destek”, Büyük Direniﬂle
ve devrimcilerle aralar›na “mesafe”
koymalar› bunu de¤iﬂtirmemiﬂtir.
Görmemekte hala direnseler de,
gerçek böyledir.
ireniﬂin henüz baﬂ›nda iken, o
günlerde söyledi¤imizin özeti
ﬂuydu: Sosyalist sistemin oluﬂturdu¤u güçler dengesinin bask›s›ndan
kurtulan emperyalizm, tüm dünyada
daha vahﬂi, pervas›z bir sömürü ve
talana giriﬂmektedir. Bugün bunun
önündeki tek engel, yeni-sömürge
ülkelerdeki devrimci, ulusalc› hareketler ve halk örgütlülükleridir. Bu
sald›r›yla devrimcilerin etkisizleﬂtirilmesi, halk›n tüm demokratik örgütlenmeleriyle birlikte örgütsüzleﬂtirilmesi hedeflenmektedir. Bugüne
gelelim; art›k burjuva medyan›n da
gizleyemedi¤i, iktidar sözcülerinin
alenen savundu¤u büyük bir emperyalist ya¤ma ve talan›n içindeyiz.
Bu koﬂullar›n karﬂ›l›¤› büyük bir anti-emperyalist, anti-oligarﬂik mücadelenin ortaya ç›k›ﬂ› olmal›yd›. Ancak olamamaktad›r. Çünkü, 1990’lar›n baﬂlar›ndan bugüne kadar kesintisiz sürdürülen infazlar›n, kaybet-

D

Bu süreçte solda üç önemli
savruluﬂ gerçekleﬂti. Bunlardan birincisi, Kürt milliyetçi
hareketin tavr›d›r. ‹kinci savruluﬂ reformist cephede gerçekleﬂmiﬂtir. Üçüncü savruluﬂ ise, bir dönem direniﬂin
de içinde yeralan devrimci
gruplarda yaﬂand›.
Soldaki bu savruluﬂlar sadece “taktik bir ayr›l›¤›n” ifadesi de¤il... kelimenin gerçek
anlam›yla siyasal bir
ayr›ﬂmad›r.
5
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me politikalar›n›n, Buca’dan bu yana süren hapishane katliamlar›n›n
sonucunda devrimci hareket bu dalgaya önderlik edebilecek güçte de¤ildir. Büyük Direniﬂi ve devrimci
tutsaklar› sahiplenmek, iﬂte bu anlamda, bir “duyarl›l›k” olman›n ötesinde, bu ülkenin ba¤›ms›zl›k-demokrasi-sosyalizm mücadelesini sahiplenmektir. Ve ülkemizde solun
bir k›sm›n›n, demokratik çevrelerin,
ayd›nlar›n göremedi¤i de budur.
y›l! Evet, herkese beﬂ y›lda dünyada ve ülkemizde neler yaﬂand›, beﬂ y›lda direniﬂ hangi aﬂamalardan geçti, k›saca da olsa hat›rlamalar›n› istiyoruz. Direniﬂe, bir eylem
biçimi olarak ölüm orucunun tercih
edilmesine, direniﬂin “taktiklerine”,
çeﬂitli aﬂamalar boyunca, hem reformizmden, hem ayd›nlardan hem
de k›sa bir dönem direniﬂin içinde
yeralan gruplardan çeﬂitli eleﬂtiriler
yap›lm›ﬂt›r. Fakat ﬂimdi, tarihin karﬂ›s›nda bunlar ne ifade ediyor? Bu
eleﬂtiriler, kimin bugünkü konumunu aç›klayabilir? Direniﬂ karﬂ›s›nda
geliﬂtirilen bu teoriler ve gerekçeler,
teorik, politik aç›dan tart›ﬂ›labilirlikleri bir yana, tarihen hükümsüzdür. Bunlar aﬂ›lm›ﬂt›r. Bugünü bunlarla aç›klamaya devam etmek, bu
büyük mevzi savaﬂ›nda yanl›ﬂ yerde
olmaya devam etmektir.

5

arih her ﬂeyi yerli yerine oturttuktan, her ﬂey halk›n gözünde
netleﬂtikten sonra tarihin söyledi¤ini “onaylamak” politika yapmak de¤ildir. Devrimci, demokrat politika,
direniﬂin tarihi, siyasi önemini görmek ve bu rolünü daha etkili bir
tarzda yerine getirebilmesi için direniﬂin içinde, yan›nda yeralmakt›r.
‹ktidarlar›n y›k›ld›¤›, iktidarlar›n
kuruldu¤u, dünyan›n altüst oluﬂlar
yaﬂad›¤› bir zamana galip gelen direniﬂ, zamana hükmeden iradesiyle
gücünü kan›tlam›ﬂ, emperyalizmin
devrimi altedemeyece¤ini göstermiﬂ, emperyalize ve oligarﬂiye karﬂ›
direnmek isteyenler için çok geniﬂ
bir zemin açm›ﬂt›r. Büyük Direniﬂ,
6’nc› y›l›na girerken ülkemizin devrimcilerini, demokratlar›n›, ilericilerini, vatanseverlerini bu zemine
ça¤›r›yor.

T

Tecrit, 120 ölüm ve
‘Avrupa Birli¤i’ne Uyum’

Tecrite karﬂ›
direniﬂ 6. y›l›nda

“Avrupa Birli¤i’ne
uyum”... Bu kavram, bugüne kadar hep “insan
haklar›, demokrasi, özgürlükler” yerine kullan›ld›. AB konusunda
yarat›lmak istenen yan›lsama
bunu gerektiriyordu.
“Uyumun”
parças› olan
baﬂka ﬂeyler
hep
gözard›
edildi, üzeri örtülmek
istendi.
Oysa “uyumun”
ilk halkalar›ndan
biri hapishanelerdi.
Bunun ayn› zamanda,
di¤er alanlarda “uyum”
patentli
uygulamalar›n
önünü de temizleyen bir iﬂlev
görece¤i hesap edilmiﬂti. Bir
baﬂka deyiﬂle, tecrit hücreleri ile
devrimcilerin teslim al›nmas›, emperyalist politikalar›n daha kolay uygulanabilmesinin ön koﬂuluydu. Ve
yine bu yüzden, ülkemizin AB’cileri
tecriti, 120 ölümü, F tiplerini asla a¤›zlar›na almazlar, bunlar yokmuﬂ gibi yapmay› tercih ederler. Sami Türk’ten Cemil
Çiçek’e, bu politikay› uygulayanlar›n s›rt›n› Avrupa’ya dayamalar› ve tecrit iﬂkencesi ve ölümler meﬂrulaﬂ›yormuﬂ gibi,
“bak›n AB de F tiplerini onayl›yor” demeleri boﬂuna de¤ildir. Onay ve destek somut belgeleri ile kan›tlanm›ﬂ durumdad›r.

vrupa Birli¤i’ne ‘uyumlu’ bir
‘devrimcilik’ istiyorlar

A
TECR‹TE
SON!

Devrimci tutsaklar›n teslim al›nmas›, oligarﬂi için uzun geçmiﬂi olan bir
politikad›r. F tiplerinin gündeme getirilmesi ise do¤rudan Avrupa taraf›n6
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dan olmuﬂtur. Avrupa emperyalizmi özellikle
1970’li y›llarda kendi ülkelerinde bu politikay›
yaﬂama geçirmiﬂler, büyük oranda “baﬂar›lar”
da elde etmiﬂlerdi. Bu deneyleri de oligarﬂiye
aktard›lar. Aralar›nda tam bir düﬂünce birli¤inin
olmas› do¤ald›r. Zira, F tipleri ile Türkiye devrimci hareketinin teslim al›nmas›, devrimcili¤in
düzeniçileﬂtirilmesi, “Avrupa’ya uyumlu” hale
getirilmesi hedeflenmektedir. Avrupa, ülkemizde kendi sistemini kurmaya önce devrimcilerden baﬂlad›. ‹mha bu noktada gündeme geldi.
‹stedikleri kendi sistemlerini benimseyen “devrimciler” yaratmakt› ve oligarﬂiyle temelde
uyuﬂtuklar› nokta da buras› olmuﬂtu. Böyle bir
“devrimcilik” düzen aç›s›ndan da tehlike oluﬂturmayan bir devrimcilikti. Öyle ya, emperyalizme, kapitalizme itiraz› olmayan bir “devrimcili¤in”, faﬂizm için ne sak›ncas› olabilirdi ki!
“‹nsan haklar›” kavram›n› da her zamanki
gibi içini boﬂaltarak bu amaçla kulland›lar. Muhalifleri kendisi gibi düﬂünmeleri için katliam
düzenleyen bir anlay›ﬂ›n, “insan haklar›”ndan
ne anlad›¤› kimse için s›r de¤ildir. F tiplerinde
insan haklar›n›n olmad›¤›n›, “A‹HM”in o meﬂhur kararlar›n›n iﬂlemedi¤ini, “AB yasalar›”n›n
da bu alanlarda geçersiz oldu¤unu, Avrupa Birli¤i de çok iyi bilir. Ama as›l amac› riske edecek
hiçbir eleﬂtirel tutuma da girmez.

vrupa’dan ‘Tecrit hücreleri yap›n’
talimat› ve katliama ‘anlay›ﬂ’

A

Peki, AB’nin bu deste¤i nas›l somutland›?
Birkaç belge ile ortaya koyal›m:
Avrupa Konseyi ‹ﬂkenceyi Önleme Komitesi (CPT), 1996 y›l›nda hapishanelerde yapt›¤›
inceleme sonucunda, ko¤uﬂ sisteminin de¤iﬂtirilmesini, ‘oda sistemi’ dedikleri hücrelerin
yap›lmas›n› içeren bir rapor haz›rlad›. Bu gizli
raporda, gerekçe elbette Avrupa ikiyüzlülü¤üne
uygun olarak ko¤uﬂ sisteminin “insan haklar›na uymad›¤›”yd›. Niyet gizlenmek istenmiﬂti.
Bu gizli rapor, direniﬂi sahiplenmenin üst
boyuta ç›kt›¤›, oligarﬂinin zorland›¤› bir aﬂamada, tam da CPT heyeti tutsaklarla görüﬂürken,
Hürriyet Gazetesi taraf›ndan yay›nland›. Hürriyet, “bak›n AB de F tipi istiyor” demeye getiriyor, katliama yeﬂil ›ﬂ›k yak›yordu. Elbette as›l

“yeﬂil ›ﬂ›k” ise raporun kendisiydi.
Tutsaklarla 10 ve 15 Aral›k
günlerinde iki kez görüﬂen CPT heyeti, tutsak temsilcilerinin uyarmas›n›n ard›ndan, “söyleyeceklerinin
devlet taraf›ndan manipülasyon
malzemesi olarak kullan›labilece¤inin fark›nda” olduklar›n› aç›kça ifade etmiﬂlerdi. Raporu haz›rlarken
de fark›ndayd›lar. Raporun bas›na
yans›mas› karﬂ›s›nda maskeleri düﬂen AB’nin resmi insan haklar› vitrini kurumunun temsilcileri, “tarafs›z olduklar›, direniﬂin nedenlerini
anlad›klar›” gibi yalanlarla, durumu kurtarmaya çal›ﬂt›lar. Nitekim
bu sözlerin üzerinden dört gün geçmiﬂti ki, 28 tutsa¤›n ölümüne neden
olan büyük katliam yaﬂand›.
Avrupac›l›k rüzgarlar›n›n alabildi¤ine h›zl› esti¤i günlerde, AB’ciler yüzünü Brüksel’e çevirdiler,
mutlaka bu vahﬂet, katliam lanetlenecek, Türkiye a¤›r ﬂekilde eleﬂtirilecek, hatta AB’ye üyelik konusunda ciddi engel olacakt›. Beklentileri
buydu.
Avrupa Parlamentosu’nun ilk
toplant›s›nda ne “k›nama” vard›, ne
de konu gündeme geldi. Bu aç›k bir
destekti. ‹ﬂlerine geldi¤inde bir yazar hakk›nda aç›lan davaya müdahil
olan, tehditler savuran Avrupa’n›n
böyle bir katliam› olmam›ﬂ gibi
yapmas› do¤al bir durum de¤ildi elbette. AB’ciler de ﬂaﬂk›nl›k içinde
izlediler bu geliﬂmeleri. 19 Aral›k
sonras› haz›rlanan ilk raporda ise
destek daha aç›k ifade ediliyordu.
En genel ifade ile 19 Aral›k
Katliam›’n›n “anlay›ﬂla karﬂ›land›¤›” söylenirken, tek sorun “aﬂ›r›
güç kullan›lm›ﬂ” olmas›yd›. Yalanc›l›¤› binlerce kez belgelenen devletin yalanlar› da bu raporda yeral›yor, ölümlerin ço¤unun tutsaklar›n
kendini “kurban etmesi sonucu” oldu¤u belirtiliyordu. Bu rapor için
inceledikleri ne tek bir belge, ne de
katliam› yaﬂayanlarla yapt›klar› tek
bir görüﬂme vard›. Zaten böyle bir
ﬂeye de gerek yoktu, çünkü amaç
gerçe¤in kendisi de¤il, F tiplerinin
meﬂrulaﬂt›r›lmas›, katliam›n aklanmas›yd›. Kaçamad›klar› tek nokta

ise, 6 kad›n›n diri diri yak›lmas›yd›.
Bu konuda devletten aç›klama istenirken, aradan geçen 6 y›la karﬂ›n,
Avrupa’n›n diri diri yakmaya iliﬂkin
baﬂka tek bir kelimesi, raporu olmam›ﬂt›r. Sürece yay›p unutturma takti¤i devreye sokulmuﬂtur.

vrupa F tiplerinden
memnuniyetini aç›kl›yor

A

S›ra, yo¤un eleﬂtirilere maruz
kalan F tiplerinin aklanmas›na gelmiﬂtir. Bunun için de AB’nin talimat›yla hareket eden CPT iﬂbaﬂ›ndad›r.
10-16 Aral›k 2000, 10-15 Ocak
2001, 18-21 Nisan ve 21-24 May›s
2001 tarihlerindeki Türkiye ziyaretlerini kapsayan rapor, 2002 y›l›nda
yay›nlan›r. Özetle söylenen, “F tipleri -odalarda elektrik dü¤mesi bulunmamas› gibi!- kimi eksiklerine
ra¤men olumludur.” Sevklerde yaﬂanan iﬂkenceler, coplu tecavüzler,
tek bir sa¤lam tutuklunun bile kalmamacas›na dövülmeleri, bir tek
kelime ile özetleniyordu: “Gerginlik”. Suçlu olan “inatlaﬂan” tutsaklard›! Ki, binlerce y›ll›k tarihsel
köklere dayanan, sol için tart›ﬂma
konusu dahi yap›lamayacak direnme hakk›nda ›srar edilmesine, bu tarihten sonra AB’ci reformist sol ve
ayd›nlar da “inatlaﬂma” diyeceklerdi. F tiplerindeki tecrite, tek ve üç
kiﬂilik odalara, zorla müdahale iﬂkencesine ise zaten itirazlar› yoktu.
Sonraki günlerde iktidar›n gözboyama amaçl› TMY 16. madde de¤iﬂikli¤i, Avrupa’n›n “memnuniyetini”
daha art›rm›ﬂ, yap›lanlar› “yeterli
bulduklar›n›” ifade etmiﬂlerdir.
CPT’nin bir y›l sonra haz›rlad›¤›
raporda, “Is›nma ve s›cak su sorunlar›n› bir yana b›rakt›¤›m›zda 3 hapishanenin (Edirne, Kocaeli ve Sincan F-tipi hapishaneleri) maddi koﬂullar› bütünüyle tatmin edicidir.
Bunun d›ﬂ›nda heyet tutuklular›n
gündüz hücrelerinin ve yaﬂama
alanlar›n›n yandaki havaland›rmaya ç›kabilmelerinden memnundur.”
dedi¤i günlerde, ölümlerin say›s› da
içeride ve d›ﬂar›da h›zla artmaktad›r. Ama bu da AB’nin temel yakla7
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ﬂ›m›n› de¤iﬂtirmez. Sonraki günlerde düzinelerce tabutla Avrupa Parlamentosu önünde yap›lan gösterilerde de ayn› aymazl›k sürdürülür.
Dikkat edin, “Türkiye’de insan
haklar›n›n durumu” minvalinde haz›rlanan hiçbir AB raporunda, “hapishanelerinizde 120 insan öldü”,
ya da “tecrit çözülmeli” ifadelerine
rastlayamazs›n›z. Yoktur böyle bir
ﬂey! Bunun, katliamc›l›¤a ve tecrite
aç›k destekten baﬂka bir anlam taﬂ›mad›¤›n› AB de çok iyi bilir, onlara
paralel düﬂünen-konuﬂan AB’ciler
de. Gerçek yüzlerinin teﬂhir olmamas› konusunda s›rtlar›n› dayad›klar› ise sansürdür. T›pk› faﬂizmin
yapt›¤› gibi. “Kimse duymaz, konuﬂmaz, yazmazsa; bu zulüm unutulur, 120 insan›n katledilmesinde
do¤rudan sorumlu oldu¤umuz görülmez” hesab› içindedir Avrupa.
Ciddi bir yan›lg›d›r bu elbette.
Tarihin kaydetti¤i hiçbir ﬂey unutulmaz. Tarih sadece yukar›da aktard›¤›m›z raporlar›, görmeme tavr›n› da
kaydetmemiﬂtir. Örne¤in tarihin o
sayfalar›nda; 23 Nisan 2001 tarihinde AK Parlamenterler Toplant›s›’n›n
sonucundaki raporu aç›klayan Baﬂkan Lord Russell-Johnson’un ﬂu
aç›klamas› da yaz›l›d›r:
“Hapishaneler konusunda... Avrupa Konseyinin tepkisi olumludur. F tipi hapishanelerin bir hücresi, Bat› Avrupa'n›n herhangi bir
ülkenin birçok hapishanedeki odalara göre, daha geniﬂtir ve baz›
yönleriyle daha konforludur... Tutuklular›n birçok talepleri anlaﬂ›l›r
olsa da... illegal yap›lar›n›n korunmas› arz edildi¤i gözard› edilmemelidir. (Faﬂizmin ‘teröristle pazarl›k yap›lmaz’ mant›¤›na paralelli¤ine dikkat!) Bu yap›lanmalar, komünist ideolojiye ve mutlak bir disipline dayal›d›rlar. Hiyerarﬂinin tepesinde olanlar direniﬂin devam etmesi emrini verirken, dibindekiler kendilerini açl›ktan ölüme terkediyorlar... (En kaba faﬂist propaganda; liderler lüks içinde militanlar ölüyor!
Buradaki katliam› savunman›n ‘uzlaﬂma kültürünün temsilcisi’ Avrupa’y› düﬂürdü¤ü duruma dikkat

edin.) Sorunlar›n› baﬂka araçlarla çözebileceklerini ve bu dava u¤runa ölmeye
de¤medi¤ini anlamalar›na ﬂans verilmeli."
“Devrimcileri yoketmeliyiz” niyeti,
baﬂka nas›l aç›klanabilir? Fiziken tüm
devrimcileri yokedemeyeceklerine göre,
istenen nedir? Bugün AB’ci reformistler
hangi çizgiye gelmiﬂse, Türkiye devrimci hareketini, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm için savaﬂanlar› da o çizgiye
çekmek, “AB’ye uyumlu” hale getirmek
istemektedirler. Aç›klamadaki köhnemiﬂ
burjuva düﬂünce ve ahlak›n›n tezahürlerini, lanetli bireycili¤i ise yorumlamaya
bile gerek görmüyoruz. Yozlaﬂman›n, bireycili¤in yay›c›lar›n›n, bize de bencilli¤i, “hiçbir ﬂey için ölmeye de¤mez” pespayeli¤ini dayatmalar›n›, ölüm orucunun
felsefi, ideolojik ve ahlaki boyutunu reddetmelerini anl›yoruz. Küreselleﬂme ideolojisi beyinlere böyle hakim olmad› m›?
“Yüzy›ll›k Avrupa demokrasisi”nin
kutsal direnme hakk›ndan vazgeçmeyi
“çözüm” olarak sunan tek aç›klamas› bu
de¤ildir elbette. Avrupa Komisyonu Genel Sekreteri Walter Schwimmer, Ocak
2002’de yapt›¤› aç›klamada bunlardan
biridir. Cesetlerimizin say›s›n›n artt›¤›
günlerde “hapishane reformlar›n›” öven
Schwimmer, tutsaklara ”Cezaevi koﬂullar›n› düzeltmek için kendi kendinizi imha etmeyi b›rak›n!” ça¤r›s› yapmaktayd›.
Faﬂizme ise tek kelimesi yoktu, meﬂhur
demokrasinin!
Bugün Avrupa Birli¤i’ne uyumu ve
“müzakere süreci”ni, Türkiye’nin demokratikleﬂtirilmesi gibi yans›tanlar görmek istemese de, özetlenen gerçekler bu
ülkede yaﬂand›. Avrupa bugüne kadar
Türkiye’ye ne vermiﬂse, bundan sonra
verecekleri de bu kapsamda olacakt›r!
Türkiye’ye, sömürü politikalar›, IMF
program›, tekellere ayr›cal›klar, bunlara
paralel daha fazla yoksullu¤un yan›s›ra,
F tiplerini, tecriti, ölümleri vermiﬂtir. Ki,
tüm bunlar birbirine ba¤l› geliﬂmelerdir.
Ne IMF programlar›n› AB sürecinden
ayr› ele alabilirsiniz, ne de F tiplerini ve
120 ölümü IMF ve AB’den ba¤›ms›z düﬂünebilirsiniz. Tersi, Avrupa’n›n kanl›
yüzünü es geçerek emperyalist demokrasisine saf bir inanc› besler ve bu direniﬂin
ayn› zamanda emperyalizme karﬂ› bir direniﬂ oldu¤unu görmeye engel olur.

Tecrite karﬂ› sürdürülen
ölüm orucu direniﬂinin 6. y›ldönümü dolay›s›yla Haklar
ve Özgürlükler Cephesi taraf›ndan ölüm orucunu anlatan
seminerler düzenleniyor.

Ölüm Orucu Seminerleri
direniﬂ zafere kadar...
9 Ekim’de Ça¤layan Efes Dü¤ün Salonu'nda 100’e yak›n kiﬂinin
dinledi¤i seminer de bunlardan biriydi. Eski tutsaklardan; Eyüp Baﬂ,
Ayten Öztürk, Hac› An›l ve Aysu Baykal’›n konuﬂmac› oldu¤u seminer, 19-22 Aral›k katliam görüntülerinin yerald›¤› film gösterimiyle
baﬂlad›. Ard›ndan sözalan Eyüp Baﬂ, tecritin, iﬂkencenin en a¤›r biçimi oldu¤unu, bu yüzden tecrit uygulayan hiçbir ülkenin bu uygulamay› gerçekleﬂtirdi¤ini kabul etmedi¤ini söyledi. Tecritin tarihçesi
ve emperyalizmin politikas› oldu¤u bilgilerini veren Baﬂ, daha katliam günü sergilenen direniﬂle bu politikan›n boﬂa ç›kar›ld›¤›n›n alt›n›
çizdi.
Devrimciler aç›s›ndan sorunun, halk›n kurtuluﬂ umudunun tüketilemeyece¤i vurgusunun da yap›ld›¤› seminerde, Ayten Öztürk de,
19-22 Aral›k 2000'de yaﬂad›klar›n› anlatt›. Hac› An›l hücrelerde
ölüm orucu direniﬂini sürdürüp sürdürmeme tercihinin, direnmek ve
direnmemek aras›ndaki tercih anlam›na geldi¤ini ifade ederken, Aysu Baykal, zulmün ve direniﬂin tart›ﬂ›lmas›ndan kaç›ld›¤›na vurgu
yaparak, tecritle as›l olarak halka mesaj verilmek istendi¤ini söyledi.
8 Ekim günü Ümraniye 1 May›s Mahallesi’nde bulunan Anadolu Temel Haklar’da düzenlenen “Tecrit ve Ölüm Oruçlar›" konulu
seminerin konuﬂmac›s› ise Eyüp Baﬂ idi. Baﬂ, katliamlarla baﬂlat›lan
F tipi hapishanelere sevkleri anlatt›¤› konuﬂmas›nda, bu sürece nas›l
gelindi¤ini sat›r baﬂlar›yla ifade etti. Devletin hapishaneler politikas›n›n bugünle s›n›rl› olmad›¤›n› belirten Baﬂ, 1984 ve 1996'da da bu
sald›r›lar›n gündeme getirildi¤ini ve bunun Avrupa ve Amerikan emperyalizmi politikalar›n›n bir uzant›s› oldu¤unu ifade etti.
1984’ten 2000’e her sald›r›n›n karﬂ›s›nda direnen özgür tutsaklar›n varl›¤›n›n alt›n› çizen Eyüp Baﬂ, sol gruplar›n direniﬂ karﬂ›s›ndaki tutumunu da de¤erlendirerek ﬂöyle konuﬂtu: “Alt› y›lda ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için iktidar hedefine do¤ru yürüyen devrimciler 120 ﬂehide ra¤men bugün de direniﬂi sürdürüyorlar ve zaferi kazanana kadar sürdürecekler.”
HÖC’ün 10 Ekim’de Gazi Mahallesi'nde düzenledi¤i seminerin
konuﬂmac›s› ise yine eski tutsaklardan Yasemin ‹lter'di. ‹lter, tecritin
sadece tutsaklar› hücrelerde yaln›zlaﬂt›rmak demek olmad›¤›n›, bunun temel olmakla birlikte, tutsaklar›n fiziki ve psikolojik olarak sürekli bask› alt›nda tutuldu¤unu ve tecritin her uygulaman›n oda¤›nda
oldu¤unu ifade etti. F tiplerinin aç›lmas›yla tutsaklar›n ve onlar üzerinden de tüm halk›n kiﬂiliksizleﬂtirilmesinin hedeflendi¤ine dikkat
çeken ‹lter, halka uygulan›ﬂ›na Gazi’de yaﬂananlarla örnekler verdi.
Tecrite karﬂ› mücadele ça¤r›s› yapan ‹lter’in konuﬂmas›n›n ard›ndan
80 kiﬂinin kat›ld›¤› seminerde, FOSEM'in "‹nsan Sadece Mezarda
Yaln›z Kal›r" filmi gösterildi.
8
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12 Eylül F Tipleriyle
SÜRÜYOR

Tecrite karﬂ›
direniﬂ 6. y›l›nda

TECR‹TE
SON!

Oligarﬂinin hapishaneler politikas›, belli süreçlerde biçimsel de¤iﬂiklikler gösterse de, uygulamalar, hapishane
modelleri de¤iﬂiyor olsa
da, özü ayn›d›r. Ele geçirdi¤i
devrimci
tutsa¤›
teslim almak... Sistem bu anlay›ﬂ
üzerine
oturur. Uygulamalar, sürece
uygun olarak
buna göre ﬂekillendirilir. Bir dönem politikaya
hizmet eden bir
uygulama direniﬂin
gücüyle etkisizleﬂti¤inde, yenisi yine ayn› bak›ﬂla devreye sokulur.
Ve bu politika kadar de¤iﬂmeyen bir baﬂka gerçek de, devrimci tutsaklar›n direniﬂ çizgisidir.
Cunta hapishanelerinde Tek Tip Elbise direniﬂlerinden 1984 Ölüm Orucu’na, Buca ve Ümraniye’den 1996
Ölüm Orucu’na, Ulucanlar’dan 19-22
Aral›k ve F tiplerindeki Büyük Direniﬂe;
teslim al›namayan bir irade, direnen bir
özgür tutsak kimli¤i vard›r.
Hapishaneler faﬂizmle devrimciler aras›nda süren savaﬂ›n bir alan›, d›ﬂar›daki
mücadelenin daha aç›k ve gö¤üs gö¤üse
sürdü¤ü alanlard›r.
Oligarﬂi bu çat›ﬂmada kendi iradesini
dayat›r, devrimciler buna karﬂ› bedelleri
göze alarak direnirler. Bu çat›ﬂmada sadece bedenler, iradeler de¤il, ideolojiler,
kültür, dünyaya ve insana bak›ﬂ, her ﬂey
çat›ﬂma halindedir. Dayat›lan teslimiyete direniﬂ de, tüm bunlar› koruma, sahip ç›kma temeline dayan›r. Direnmeyen bir çizgi; ideolojisine, kültürüne,
9
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yaﬂam tarz›na sahip ç›kamaz, yaﬂatamaz.
Çok daha geriye gitmeden 12 Eylül faﬂist
cuntas›ndan bugüne hapishanelere bak›ld›¤›nda
bu gerçekler ç›plak ﬂekilde görülecektir. 12 Eylül Cuntas›, askeri hapishanelerde her ko¤uﬂ kap›s›na ast›¤› 13/1 diye adland›r›lan talimatnamede yaz›l› yapt›r›mlara uyulmas›n› neden istediyse; bugün genelgeler, C‹K, yasaklar, cezalar
ve bir bütün olarak tecrit politikas› ve F tipi hapishaneler de ayn› amaçla gündemdedir. Direniﬂ bu yan›yla ayn› zamanda 12 Eylül politikalar›na da karﬂ›d›r. 12 Eylül’den hesap sorman›n, ancak bu mücadeleyi sürdürenlerin
iﬂi olabilece¤inin en somut görüldü¤ü yerlerin baﬂ›ndad›r F tipi hapishaneler.
Belirtti¤imiz gibi, politikadaki ayn›l›¤a karﬂ›n, uygulanan yöntemler ve zulmün dozu farkl› süreçlerde artar ya da azal›r. 12 Eylül ile bugün k›yasland›¤›nda; bugün hapishaneler politikas›n›n daha fazla zulüm üzerine oturtuldu¤u
görülecektir. 19 Aral›k 2000 Hapishaneler Katliam› bu konuda tart›ﬂmas›z bir kan›tt›r. Cuntan›n hapishaneler politikas›nda böyle bir katliama rastlayamazs›n›z. Oligarﬂi o günden bugüne politikalar›ndan sonuç alamad›¤›n› gördükçe
daha da fazla vahﬂeti gündemine alm›ﬂ, stratejik
bir sald›r› olarak ﬂekillendirdi¤i F tiplerini katliamla açm›ﬂt›r. Bugün F tipi hapishanelerindeki
birçok uygulama da esin kayna¤›n› 12 Eylül’ün
zindanlar›ndan almakta, hatta katmerli bir ﬂekilde sürdürmektedir.

2 Eylül’ün teslim alma sald›r›s›
katmerli olarak sürdürülüyor

1

Yukar›da sözünü etti¤imiz 13/1 diye adland›r›lan talimatnamedeki uygulamalardan baz›lar›n› hat›rlayal›m:
“Gün aﬂ›r› sakal t›raﬂ›, 15 günde bir üç numara saç t›raﬂ› olunacak... Say›mlar haz›rolda,
duvara yaslanarak verilecek... Ziyarete, avukata, numara s›ras›na göre tek s›ra ç›k›lacak...
Gece 22.00'de yat›lacak... Ko¤uﬂlarda komün
kurulmayacak... ‹stekler, örne¤i verilen dilekçeyle 'Komutanl›k Önüne' baﬂl›¤› konularak yaz›lacak... Havaland›rmalarda di¤er ko¤uﬂlarla
konuﬂulmayacak ve al›ﬂ-veriﬂ yap›lmayacak...
Er dahil her kademeden askere, komutan›m denilip, karﬂ›s›nda ön iliklenip haz›rolda durula-

cak... Ko¤uﬂlarda türkü, marﬂ söylenmeyecek.”
Tek tipleﬂtirme, daha do¤rusu
askerileﬂtirerek talimatlara uyan
“bireyler” haline getirme kendisini
aç›kça ifade ederken, F tiplerinde de
benzeri uygulamalar› görmek mümkündür. Örne¤in, komün kurman›n
fiziki koﬂullar›n›n ortadan kald›r›lmas› bir yana(1), yan hücredeki bir
tutsa¤›n en basit insani ihtiyac›n›n
bir baﬂka tutsak taraf›ndan karﬂ›lanmas› dahi yasakt›r. ‹dareye “sayg›y›...” ifade eden dilekçeler F tiplerinde de dayat›lm›ﬂt›r. “Gereksiz yere marﬂ söylemek, slogan atmak”
cezaland›r›lma gerekçelerinin baﬂ›n› çekmektedir. Ziyarete, avukata
ç›k›ﬂlar, iki tutsa¤› yanyana getirmeyecek ﬂekilde, hatta birbirini hiç
görmemeleri üzerine organize edilmektedir. Say›mlarda hazrolda durmad›klar› için onlarca tutsak F tiplerinde sald›r›ya u¤ram›ﬂ, iﬂkencelerden geçirilmiﬂtir. Buna yüzlerce
gündür ölüm orucunda bulunan insanlar da dahildir. Direniﬂle bu yapt›r›mlar istenildi¤i gibi uygulanamasa da, oligarﬂi halen vazgeçmiﬂ
de¤ildir ve sürekli yeniden gündeme getirmeye devam etmektedir.
12 Eylül Cuntas›’n›n en önemli
sald›r›s› kuﬂkusuz Tek Tip Elbiseydi. Bu sald›r›n›n baﬂar›ya ulaﬂmas›, iradeler savaﬂ›nda oligarﬂi aç›s›ndan kazan›lacak ciddi bir mevzi,
siyasi kimli¤i yoketmekte aﬂ›lacak
önemli bir aﬂamayd›. Y›llara uzanan
direniﬂ ve nihayetinde 1984’de doru¤una ulaﬂarak ölüm orucunda 4
ﬂehitle geri tepen bu sald›r›; AB’ye
uyum ad›na C‹K ile birlikte AKP taraf›ndan yeniden gündeme getirildi.
Üstelik ‘zorunlu çal›ﬂma’ gibi, cuntan›n dahi uygulamad›¤› bir baﬂka
politikayla birlikte. (Tepkiler üzerine ﬂimdilik geri çekildi.)

zel hapishaneler ve özel
yasalarda, sivil iktidarlar
12 Eylül’ü geride b›rakt›

Ö

12 Eylül’ün askeri hapishaneleri
iﬂkencenin, daya¤›n gündelik olarak
rutin ﬂekilde sürdü¤ü, tutsaklar›n
askerleﬂtirilmek istendi¤i yerler ol-

muﬂtur. Ancak buna ra¤men, bu statükodaki hapishanelerin oligarﬂinin
amac›na hizmet etmedi¤i, daha
do¤rusu yetersiz kald›¤› görülmüﬂtür. 1982’ye gelindi¤inde aç›lacak
olan “E Tipi Özel Cezaevleri” bu
ihtiyac›n ürünü olarak ortaya ç›kt›.
Mimari olarak ko¤uﬂ tipi olan bu
hapishaneler, ayn› zamanda ilk
“özel” hapishanelerdi. Özelli¤i,
“tecrit” ve “müﬂahade” denilen bölümlerin olmas›, faﬂistlerle ‘kar›ﬂt›rbar›ﬂt›r’ uygulamas› ve bir statü olarak ‘ba¤›ms›zlar’ ko¤uﬂu oluﬂturulmas› de¤ildi sadece. As›l “özel”
olan, bu mimariye göre ﬂekillenen
politikan›n kendisiydi.
Tecrit hücreleri; tutsaklar›n gelir
gelmez dayak ve iﬂkenceyle ilk tan›ﬂt›klar› ve bir ay tutulduklar› yerlerdi. Müﬂahadeler tek kiﬂilik hücrelerden oluﬂuyordu. Tutsaklar tecritten buraya al›nacaklar ve usluluklar›n›, kurallara uyacaklar›n› kan›tlay›ncaya kadar buralarda tutulacaklard›. Direnmeleri halinde kapal› hücre cezas› verilecekti. Tüzük
böyle diyordu.
Amaç önderleri ve kitleyi ay›rmak, parçalamakt›. Ko¤uﬂlarda a¤›r
cezal›larla hafif cezal›lar›n, önder
durumdakilerle sempatizanlar›n ayr› ayr› yerleﬂtirilmesini söylüyordu
cuntan›n tüzükleri.
Bu sürece uygun yeni ‘özel’ yasalar da gündeme getirildi. 1982 ve
'83'te TCK'da ve hapishane yönetmeliklerinde yap›lan kapsaml› de¤iﬂikliklerle, o güne kadar hapishane
idarelerinin talimatnameleriyle fiili
olarak sürdürülen bask› ve yasaklar
yasalaﬂt›r›ld›. Bu yönetmelik ve yasalarda, teslim almak, a¤z› var dili
yok kiﬂilikler yaratmak için her ﬂey
düﬂünülmüﬂtü. Cuntan›n, halka “iﬂte güvendi¤iniz devrimciler” diyece¤i, piﬂman, cuntac›lar önünde elpençe divan duran, suçlu psikolojisine batm›ﬂ kiﬂiliklere ihtiyac› vard›. Mimarisi de, bunun üzerine oturan politikalar› bunun içindi.
E tiplerini, Özel tip hapishaneler
takip etti. Ama hiçbiri oligarﬂinin
amac›na ulaﬂmas›na yetmedi, direniﬂle etkisizleﬂtirildi.
10
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F tiplerinin gündeme geliﬂi de,
yine ayn› anlay›ﬂ›n sonucudur. Bu
arada 2000 y›l›na gelene kadar gündeme getirilen Eskiﬂehir gibi hapishane tiplerini, 1 A¤ustos genelgesinden anti-terör yasas›na kadar bu
amaçla ç›kar›lan genelge ve yasalar› saym›yoruz. Örne¤in, 1993’te hapishanelerin ‘A’dan Z’ye’ yeniden
yap›land›r›lmas›n› amaçlayan genelgeler zinciri oligarﬂinin açmaz›n›
ve teslimiyet için baﬂvurdu¤u yöntemleri gösteren çarp›c› bir örnektir.
27 Temmuz 1993'te bir genelge
yay›nland›. “Sa¤malc›lar Hapishanesi'nde kapasite üzerinde tutuklu
bulunmas›” gerekçesiyle, tutsaklar›n il d›ﬂ›ndaki hapishanelere gönderilmelerini öngörüyordu. Amaç
örgütlülü¤ü yoketmekti. Tecrit ve
sürgün amaca ulaﬂmak için uygulanan politikalard›. Genelge bunun
yasal zemini olacakt›. Bu genelgeye
ilaveten 9 ve 24 A¤ustos'ta da ardarda genelgeler ç›kart›ld›. Ancak direniﬂler karﬂ›s›nda uygulamaya geçirilemedi¤i için 9 Eylül'de yeni bir
genelge ve 17 Eylül'de de Kanun
Hükmünde Kararname ç›kar›ld›. Bu
kararname devletin hapishaneleri
“yeniden yap›land›rma” hedefinin
ilk ad›m›yd›. Birçok hapishanede
sald›r›lar, hak gasplar› geliﬂti.
F tipleri oligarﬂinin amac›na
ulaﬂmadaki son ‘özel’ hapishanesidir. Cunta gibi, F tiplerinin aç›l›ﬂ›n›n ard›ndan birçok özel yasa, kararname yay›nlanm›ﬂt›r. Tüm bunlar›n yetersizli¤ini gören “sivil iktidarlar”, son olarak TCK’ya direnme
hakk›n› suç sayan maddeler koydular, C‹K ile cuntan›n mant›ks›z kurallar silsilesini AB’ye uyumun parças› olarak yürürlü¤e koydular.
Cuntan›n bir cezaland›rma yöntemi olarak kulland›¤› tecrit, politikan›n oda¤›na oturtuldu. Tutsaklar›
tasniflendirme, önder olarak gördükleri tutsaklar› tümüyle yal›tma,
ba¤›ms›zlaﬂt›rma ve ihanet üzerine
özel yöntemler geliﬂtirme, yasaklar,
dayaklar, onur k›r›c› dayatmalar,
haberleﬂme/mektuplaﬂma engelleri,
savunma hakk› dahil her türlü hakk›n yokedilmesi ve kullan›m›n›n

‘uslu’ olmaya ba¤lanmas›... Pekçok
ﬂey bu politikay› bütünleyen uygulamalar olarak, 12 Eylül deneyleri
üzerine oturtularak gündemdedir.
Ve tüm bunlar sivil bir iktidar taraf›ndan tüzükler, yasalar ve yönetmeliklerle belirlenmiﬂtir.
En büyük suç ise bu bask›lara
karﬂ› direnmektir. Açl›k grevi ve
ölüm orucu eylemlerinin yasaklanmas› ve a¤›r cezalar getirilmesi, en
basit protesto açl›k grevlerinin çeﬂitli idari cezalarla engellenmeye
çal›ﬂ›lmas›, cuntan›n ayak izinden
yürüyen AKP’nin marifetidir.
12 Eylül hapishaneleri ile F tipleri aras›nda baﬂka birçok benzerlik,
daha da vahﬂice uygulanan yöntemler göstermek mümkündür.
Örne¤in, sürgün politikas› 12
Eylül ve sonraki y›llarda, uygulanan bütün bask› politikalar›na karﬂ›n örgütlülükte ›srar eden, direnen
tutsaklara karﬂ› kullan›lan en önemli araçlardan biridir. Hatta kimi dö-

nemlerde oda¤a oturtulmuﬂtur. Teslim alma konusunda çok ﬂey beklenen, bir devlet politikas› olarak belirlenen F tiplerinin, tecritin stratejik amac›na ulaﬂamamas› karﬂ›s›nda, F tipleri de son bir y›l içinde sürgünlere tan›kl›k etmektedir.
Son olarak, Tekirda¤ 1 No’lu F
Tipi’ndeki 3’ü a¤›r yaral› ﬂekilde 29
tutsa¤›n sald›r›yla sürgün edilmesi,
örnektir. Tutsaklar götürüldükleri
Tekirda¤ 2 No’lu ve Bolu F Tipleri’nde t›pk› F tipi hapishanelerin ilk
aç›ld›¤› gün yaﬂanan sald›r›lara, iﬂkencelere, hak gasplar›na maruz
kalm›ﬂlar, adeta oligarﬂi, 5 y›ld›r baﬂaramad›¤›n› itiraf etmiﬂtir.

ireniﬂ çizgisi de¤iﬂmeyen
gerçektir

D

Bugün F tiplerine ihtiyaç duyulmuﬂsa, 12 Eylül faﬂizminin hapishaneler politikas›n›n direniﬂle yenilgiye u¤rat›lmas›, y›lg›nl›¤›n, tesli-

miyetin genelleﬂtirilememesi, tüm
hapishanelerin “Mamaklaﬂt›r›lamamamas›” yüzündendir. Özgür Tutsak gelene¤i, 12 Eylül’den bugüne
bu konuda belirleyici güçtür. Geliﬂen, kökleﬂen bu gelenek, gelinen
aﬂamada dünya tarihinin en görkemli hapishaneler direniﬂine imza
atm›ﬂ, direniﬂ bayra¤›n› halen dalgaland›rmaktad›r.
Evet, 12 Eylül katmerli ﬂekilde
sürüyor! Ancak buna karﬂ› direniﬂ
de daha güçlü ve kararl› ﬂekilde
sürüyor. Aslolan, belirleyen de direniﬂ olacakt›r. Direniﬂin ‘son sözü
söyleyece¤i’ konusunda umutsuzlaﬂanlar, ‘yenildik’ teorileri yapanlar,
dönüp yeniden tarihe bakmal›d›rlar.
(1) Oligarﬂi, örgütlülü¤ün bir ifadesi olan
‘komün’ün fiziki koﬂullar›n› ortadan kald›rm›ﬂ olsa da, devrimci yarat›c›l›k ve örgütlü yaﬂamda ›srar bu engeli de aﬂm›ﬂt›r. “F tiplerinde yaﬂam”›,
örgütlenmeyi ayr› bir yaz› olarak ileriki say›lar›m›zda ele alaca¤›z.

Faruk Kad›o¤lu bedenini
tutuﬂturdu¤unda. ﬁimdi
Fatma Koyup›nar ve Serdar Demirel; baﬂlar› dik,
onurla dalgaland›r›yorlar
direniﬂ bayra¤›n›. “Zafere
kadar direnme”, faﬂizme
teslim olmama kararl›l›¤›n›n ad› olmaya devam ediyorlar. Hücreler onlarla
soluk al›p veriyor, onlar›n
yürekleri direnen halklarla, tecrite türlü biçimlerde
boyun e¤meyen yoldaﬂlar›yla birlikte at›yor. Gözlerinin arkada
kalmayaca¤›ndan ﬂimdiden eminler, bayra¤›n baﬂka ellerde dalgalanmaya devam edece¤ini biliyorlar. Bu
inançla ölümün koynunda sürdürüyorlar
yolculuklar›n›.
Ba¤›ms›zl›k,
demokrasi,
sosyalizm
umudu, direnenlerin,
ölümü yenenlerin sayesinde karart›lam›yor.

Bayrak onlar›n elinde
Oligarﬂinin ve emperyalizmin teslim alma politikas›na karﬂ›, devrimci tutsaklar›n direniﬂ bayra¤›
ilk kez 20 Ekim 2000’de dalgaland›r›ld›. Ölüm Orucu 1. Ekip direniﬂçileri, hücrelere teslim olmayacaklar›n› hayk›rd›lar.
Bu ses dalga dalga yay›ld›. Katliam bu sesi susturamad›, aksine daha da gürleﬂti, F tiplerini aﬂarak
d›ﬂar›ya ulaﬂt›. TAYAD’l›lar, direniﬂi k›rmak için
tahliye rüﬂveti ile b›rak›lanlar bayra¤› kald›rd›lar.
‹kinci, üçüncü, dördüncü, beﬂinci... onbirinci
ekipler bu uzun koﬂuda bayra¤› birbirlerine devrederek ölümsüzleﬂtiler. ‹hanetler de yaﬂand› ama tarih direnenleri yazmaya devam etti. ‹hanetin surat›na a¤›z dolusu tükürüp yürüdüler.
Ne katliam, ne iﬂkenceler, ne tahliye rüﬂveti, ne
de zorla müdahele politikas›, direniﬂ bayra¤›n›n yere düﬂmesini sa¤layamad›. Önlerine ç›kan engelleri
eriyen hücreleriyle, alev alev yanan bedenleriyle y›k›p geçen kahramanlar ordusu, akl›n almakta zorland›¤› bir kararl›l›k ve sab›rla bugüne getirdikleri
bayra¤› onlara, 12. Ekip direniﬂçilerine devrettiler.
Üç kiﬂiydiler. ‹çlerinden biri; oligarﬂinin teslim
alma politikas›n›n yeni bir manevras› gündeme geldi¤inde tereddütsüz at›ld› öne. Daha günler olmuﬂtu
11
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Yürüyoruz...
“Ne zaman?..” diye sormadan

Tecrite karﬂ›
direniﬂ 6. y›l›nda

TECR‹TE
SON!

2000 y›l›n›n 20
Ekim’inde Ümraniye
Hapishanesi’nin
C-8
Ko¤uﬂu’nun koridor kap›s›nda ﬂunlar yaz›yordu: “Merhaba Zafer,
Hoﬂgeldin
Ölüm!”
Çünkü o
ko¤uﬂta
boranlar›m›z kal›yordu ve bu onlar›n belirledi¤i
bir sözdü. Yani
daha baﬂlarken
merhaba demiﬂtik
ölüme ve zafere ve
bu nedenle hiç “ne
zaman?” demedik.
Baﬂlarken çok ﬂey
konuﬂtuk ama zaman›
hiç konuﬂmad›k. “Ne zaman” demedik mesela, “ne
zaman ulaﬂ›r›z” diye hiç sormad›k birbirimize. Henüz gözden ›rak olan›n daima gönlümüzde
olmas›ndan, hasretiyle yan›p yak›ld›¤›m›z›n yoklu¤unu da hissetmedik.
Çünkü daha baﬂlarken merhaba demiﬂtik zaten.
Ama daha ilk günden itibaren “ne zaman” diye soruldu bize. Böyle soranlara
çokça anlamad›klar› bir cevap verdik:
Yürüyece¤iz! Yani onlar zamana dair bir
soru sordular, biz tarihe dair bir cevap verdik. Hem zaman dedi¤in nedir ki? Tarih
denilen ne? Ki takvimler ve saatler tarihi
ölçmekten acizdir, onlar “konjonktürel”
olan zaman› gösterir ancak. Ama tarih,
sadece gelece¤e yürüyenlerin ad›mlar›yla
ölçülür. Bu yüzden, kafalar›nda ad›m
atacak takat kalmayanlar, tarihle de¤il,
zamanla ilgilidir.
Böylelerinin zihninde hep meçhul
oldu bu yürüyüﬂün sonu. ‹çindeyken
de böyleydi, ﬂimdi de böyle. Ve zaten
12
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bilmezler diﬂe diﬂ bir kavgan›n sonuna nas›l
ulaﬂ›l›r? Elbette inançlar›n›n bir s›n›r› olanlar›n,
yürüyüﬂ o s›n›ra dayand›¤›nda yüz geri etmeleri “do¤al!”d›. Onlar da do¤alar›n›n gere¤ini
yapt›. Belki de bu nedenle, ﬂimdi çeneleri yüreklerinden çok çal›ﬂ›yor.
Oysa, hayat denilen kavgan›n nihai zaferinden eminsen, o kavgan›n her çarp›ﬂmas›n›n sonunu da bilirsin. Zaten, mesele sonunu getirebilmektir. Ki bir kavgan›n sonunu belirleyen
iradedir. Onlar›n asla sahip olmad›¤› da iﬂte
böyle, kavgan›n yönünü ve sorunu tayin eden
bir irade...
Büyük bir çarp›ﬂmaya girdik. Tam beﬂ y›l oldu. Ve büyük bir direniﬂle bu çarp›ﬂmay› sürdürüyoruz.
Beﬂ y›l önceydi. Sözümüzü söylemiﬂtik. F
tiplerini, hücreleri kabul etmedi¤imizi, etmeyece¤imizi yüzlerce ölüm orucu direniﬂçisinin
al›nlar›na takt›klar› k›z›l bantlarla ilan etmiﬂtik.
Direniﬂ gelene¤imiz güçlüydü. K›z›ldere’ye
uzanan bir mahirlikle, yaﬂl›-genç, kad›n-erkek
bütün insan›m›z›n eme¤i, birikimleri, cüret ve
fedakarl›klar›yla yo¤rulmuﬂtu. Muharrem “Biz
sizdeyiz dostlar, siz de bizde yaﬂayacaks›n›z”
demiﬂti, Eyüp Beyaz, “biliyorsunuz siz bende
yaﬂ›yorsunuz. Ve biliyorum ki ben de sizde
yaﬂayaca¤›m” diye tamamlam›ﬂt› onun sözlerini. ‹ﬂte nas›l ço¤ald›¤›m›z›n ve ço¤alaca¤›m›z›n
hikmeti bu sözlerdeydi ve bu sözlerdeydi engebeli, dolambaçl› yoldaki yürüyüﬂümüzün kesintisizli¤i... Bir hedefimiz var ve yol ancak o hedefe var›nca biter.
Baﬂlarken sormam›ﬂt›k ya “ne zaman” diye,
ﬂimdi de sormuyoruz. Gelip geçen y›llarla ilgili
de¤iliz. Ki o y›llar›n her bir günü hasm›m›z›n
suçu, siperleri terkedenlerin utanc› ve bizim
onurumuzdur.
19 Aral›k’ta kurﬂun ve bomba ya¤muru alt›nda kurdu¤umuz halayday›z hala. Binlerce y›l›n öfkesi ve umuduyla kurulan halay›m›zda,
çok halay baﬂ› düﬂtü; bir arkadaki geçti halay
baﬂ›na, devrald› önceki halay baﬂ›n›n k›z›l mendilini. O da düﬂtü, ondan sonraki de. Bir k›z›l
mendil düﬂmedi yere. Çünkü düﬂmemenin ad›
zaferdi. Zafer halayd›, durmad› halay. Bu inanç
ve güvenle direnerek ölümlerden yaﬂamlar› do-

¤urabilenler, tarihin hiçbir sayfas›nda yenilmemiﬂlerdir.
may› baﬂaramad›lar. Tredmana uyumun savunulmaya
baﬂlanmas›, bu uçurumun kenar›ndaki ince çizgide sür120 kez ölümsüzleﬂtik 5 y›lda. Bedel ödedik, ac›
git yürümenin mümkün olmad›¤›n› gösteriyor. Ya uçuçektik, öfkeye kestik. Ama hay›r, yorgun de¤iliz. Ne terum kapat›l›r ve yürünecek sa¤lam bir yol yap›l›r –ki bu
nimize de¤en alev, ne saplanan kurﬂunlar, ne dostlar›n
yol direniﬂin yoludur– ya da uçurumun kenar›ndaki ingülü, ne de sahtekarlar›n yalanlar› durdurabilir bizi. ﬁefce çizgide yap›lan manevralar›n, cambazl›klar›n sonu,
kat ve ﬂefaat dilenmiyoruz hiç kimseden. Vicdans›zlar›n
uçurumdan aﬂa¤› yuvarlanmakt›r.
vicdan›na da seslenmiyoruz. Nas›lsa herkes ne yapt›¤›Ne ilginçtir ki, durmadan “yenildik” diye tekrarlay›p
n› biliyor ve tarih, herkesi yapt›klar› ve yapmad›klar›yduranlar, ayn› zamanda tredmana uyumun teorisini yala tartar. Ve biz, tarihi ad›mlad›¤›m›z›n bilinciyle yürüpanlard›r. “Bükemedi¤in eli öperek” mi yenilgiyi tersiyoruz. Direniﬂin 6. y›l›na da öyle giriyoruz ve yürümene çevireceksin? Yoksa, yine o malum ricat teorilerinye devam ediyoruz. Tarih “sonuna kadar” diyebilenler
den mi izah getireceksin?
taraf›ndan yaz›l›r; ﬂu aya, ﬂu güne de¤il, sonuna kadar.
Ve zaten böyle oldu¤u içindir ki, s›n›flar savaﬂ›, bir iraOnlar için gelecek sorular, sorunlar, muammalarla
deler savaﬂ›d›r; zamana hükmedemeyen, “sonuna kadolu. Bizse, halk için çarpan gönlümüzün, kurtuluﬂ
dar” diyerek aylar›, y›llar› silemeyen hiçbir irade, tariumuduyla dolu bilincimizin gözüyle görüyoruz gelecehin görkemli yürüyüﬂlerini yaratamaz. Alt üst oluyor
¤i. Ve gördü¤ümüzü söylüyoruz ki, bir gün mutlaka
pek çok ﬂey, üstümüzdeki çat›lar çöküyor, ayaklar›m›z›n
öpece¤iz zaferi gamzesinden.
alt›ndaki toprak yan›yor ve yine yürüyoruz.
Bunun için sab›rs›z›z ama “gel art›k” demiyoruz.
Elbette, biz Pir Sultanca yürüdükçe ard›m›zdan çaAksine “geliyoruz” diyoruz. Geliyoruz, çünkü yürüyomur atanlar da var. Lakin ateﬂimize dayanmaz çamur ve
ruz. Yürüyoruz, çünkü biliyoruz bu büyük yürüyüﬂün
sahibinin elinde kurur. Sonradan y›kamaya çal›ﬂsalar da
sonu nereye ç›kar. Tek bir yere ç›kar: Zafer! Bundan
izi kal›r, mutlaka.
eminiz, çünkü yürümeyi göze alanlar için tarihin hükmü
119. ﬂehidimiz Faruk Kad›o¤lu’nun, feda eyleminböyledir. ﬁimdi yolday›z, ﬂimdi yürüyoruz, ﬂimdi geliden önceki son sat›rlar›ndan birinde yazd›¤› “ac› da¤layoruz. Çünkü ortadan kalkmad› henüz yola ç›kma neder›ndan örece¤iz gelece¤i” sözü neyi anlat›yordu acanimiz. Ve bir gün, yola ç›karken Fidanlar›m›z’la beraber
ba? Kim söylemiﬂti onlara zaferin kolay kazan›laca¤›n›?
“Merhaba” dedi¤imize, Fidanca Merhaba diyece¤iz yiKim söylemiﬂti yürüyüﬂün ﬂu kadar ay, ﬂu kadar gün, ﬂu
ne, merhaba zafer!
kadar saat olaca¤›n›? Biz, 2000’in
20 Ekim’inde, “ﬂimdi bu an, yola ç›k›p yürümeye baﬂlamam›z gerekti¤i
and›r” dedik. O kadar. ‹lk ad›m›m›zda selamlad›k zaferi ve ilk ad›m›19-22 Aral›k Hapishaneler Katligelme tavr›n› sürdüren mahkeme, bu
m›zda “hoﬂ geldi sefa geldi” dedik am› nas›l F tiplerindeki tecritte
talebi de reddetti ve “hay›r bu dava
ölüme. Ve o günden “ya zafer, ya ölümlerle sürdürülüyorsa, mahkeadalet için aç›lmad›, ma¤duru suçlu
ölüm” deyip yürüyüp geldik bugü- melerde de “hukukun katli” olarak
ç›karmak, gerçek suçlular› aklamak
ne. Bu büyük çarp›ﬂman›n içindeki devam ediyor. Katliamc›lar›n san›k
için aç›ld›” gerçe¤ini bir kez daha
her mevzi çat›ﬂmada 120 kez zaferin sandalyesine oturtulmad›¤› bu mahitiraf etmiﬂ oldu. Duruﬂmaya kat›lan
sahibi oldu¤umuz da bir baﬂka ger- kemelerde san›k sandalyesinde ma¤askerler ise yine klasik ﬂekilde "biz
çektir. Nihai sonucu zalimlerin belir- durlar oturuyor ya da göstermelik üç
olay an›nda orada yoktuk, biz bir ﬂey
lemesine de, asla izin vermeyece¤iz. beﬂ gardiyan› yarg›lay›p Türkiye tayapmad›k, olayla ilgili bir ﬂey bilmirihinin
en
büyük
hapishaneler
katliyoruz” ifadeleri verdiler. Duruﬂma, 3
Bu tarihi yürüyüﬂün yol ayr›mlaam›n›n
üzeri
örtülmek
isteniyor.
ﬁubat 2005 tarihine ertelendi.
r›nda tak›l›p kald› baz›lar›. “Ne zaman?” diye sordular, çünkü zamanBu davalardan biri de Ümraniye
Bu duruﬂmada da, gerçe¤i hayk›s›zl›¤a soluklar› yetmeyecekti. ﬁun- Hapishanesi’nde gerçekleﬂtirilen ve
ran TAYAD’l›lar, mahkeme önünde
lar olmad›kça direniﬂ bitmeyecek di- dört devrimcinin ﬂehit düﬂtü¤ü katli“19-22 Aral›k Katliam›n›n Sorumlular› Cezaland›r›ls›n” pankart›n› açaye kendi a¤›zlar›yla söylediler. Ve am›n davas›d›r. Ümraniye Katliam
rak katillerin yakas›n› b›rakmayanefessiz kalan a¤›zlar›ndan baﬂka Davas›’n›n duruﬂmas›, 7 Ekim günü
Üsküdar
2.
A¤›r
Ceza
Mahkemecaklar›n› dile getirdiler.
sözler ç›kt› sonra. Sald›r› geneldir,
stratejiktir dediler, sonra sadece ken- si'nde görüldü.
di “özel”lerini, kendi “taktiklerini”
Avukatlar; san›k sandalyesine haöne ç›kard›lar. Büyük Direniﬂin ve la gerçek sorumlular›n oturtulmad›tarihin d›ﬂ›na düﬂmenin hezeyan›yla ¤›n› belirterek, kamera görütülerinin
ne söyleseler boﬂ. 5 y›l içerisinde ve telsiz kay›tlar›n›n incelenmesi tasöyledikleriyle yapt›klar› aras›ndaki lebini yinelediler. Gerçekleri ortaya
o keskin ve büyük uçurumu kapat- ç›karacak her türlü delili görmezden

Katliam mahkemelerde sürüyor
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Temel Haklar Federasyonu Kampanyas›

‘Konut Sorunu’, Halk›n
Kat›l›m›yla Çözülsün!
Güzeltepe'den Çayan Mahallesi'ne, Okmeydan›’ndan Alibeyköy’e, Ça¤layan’dan Gazi’ye, ‹kitelli’den Bayramtepe’ye, Gülsuyu’ndan 1 May›s Mahallesi’ne,
Pendik’ten Gebze’ye... ‹stanbul’un
gecekondular›nda bildiriler elden
ele dolaﬂ›yor, üzerinde ‘y›k›mlar›
durdurun’ yaz›l› broﬂürler halk› bilgilendirmek için ev ev, sokak sokak
ulaﬂt›r›l›yor. Pazar yerlerinde, gecekondular›n meydanlar›nda aç›lan
imza standlar›nda toplanan yoksullar, bir yandan “dert yan›yor”, öte
yandan neler yap›labilece¤ini tart›ﬂ›yor. Kurulan ‘Halk Kürsüleri’nde
seslerini kendisi gibi olanlara duyuran emekçiler, y›k›mlara karﬂ› direnme ça¤r›s›na kulak kesiliyorlar.
Gecekondu emekçileri tan›yorlar bu faaliyeti yürütenleri. Gecekondular›n› ilk kurduklar›nda yan›baﬂlar›nda direniﬂlerde, barikatlarda
birlikte çat›ﬂt›klar›, gecekondular›n›
y›kt›rmamak için kanlar›n› birbirine
kar›ﬂt›r›p ﬂehitler verdikleri devrimciler onlar. Burjuva siyasetçisinin
yalan-dolanla, oy avc›l›¤›yla istismar etti¤i ve bugün y›k›mla ortadan
kald›rmaya çal›ﬂt›¤› ‘gecekondu sorununda’, boﬂ vaatlerde bulunmuyor, hayaller da¤›tm›yorlar. “Ne kadar örgütlenir ve mücadele edersek, sorunlar›m›z›n çözümü için o
kadar güçlü oluruz” diyorlar. Zor
ama gerçe¤in tek adresine davet
ediyorlar kendilerini. Gecekondu
sorununu emekçilerin yaratmad›¤›n›, kapitalizmin yaratt›¤› sorunun
bedelini emekçilerin ödemeyece¤ini hayk›r›yorlar en gür sesleriyle.
Mortgage denilen sistemin bir aldatmadan ibaret oldu¤unu ve yoksul gecekondu halk›na hitap etmedi¤ini kan›tl›yorlar ortaya koyduklar›
gerçeklerle. Bir y›k›m an›nda hemen ulaﬂabilecekleri ve varolan durama iliﬂkin Temel Haklar Federas-

yonu Gecekondu Komisyonu'ndan
bilgi alabilecekleri ve verebilecekleri bir AC‹L Telefon Hatt›’n›n numaras› da¤›t›l›yor halka.
Bu numaralar ﬂöyle: TEL: 212
44 21 / FAKS: 212 44 24 / CEP:
0535 289 74 78
Hummal› bir faaliyet sürüyor ‹stanbul’un gecekondular›nda. 17
Ekim günü Büyükﬂehir Belediyesi
önünde yap›lacak eylemle sona
erecek kampanyada, Temel Haklar
Federasyonu’nun talepleri, çözümleri çok net. Toplanan imza metinlerinde de bu talepler dile getiriliyor.

“ANLAﬁMIYORUM,
evimin y›k›lmas›na
onay vermiyorum”
Büyükﬂehir Belediyesi’ne hitaben yaz›lan dilekçelerden birinde,
bar›nma hakk›n›n vazgeçilmez bir
hak oldu¤unun alt› çizilerek, “y›k›lan sadece evlerimiz de¤il, onlarca
y›ld›r, Anadolu kültürü ve gelenek-

17 EK‹M’DE ‹STANBUL
BÜYÜKﬁEH‹R BELED‹YES‹ ÖNÜNDEY‹Z.
Biz gecekondu halk› olarak
diyoruz ki;
◆ 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.
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lerimize uygun olarak kurdu¤umuz,
inançlar›m›za, örf ve adetlerimize
yak›ﬂ›r bir ﬂekilde sürdürdü¤ümüz
sosyal yaﬂamlar›m›zd›r” deniliyor.
Bar›nma ihtiyac› için yap›lan evlerden belediyelerin y›llarca vergi
ald›¤› vurgulanan dilekçede, Kentsel Dönüﬂüm Projesi’nin uygulanma ﬂans›n›n bulunmad›¤›, çünkü
5272 say›l› Belediye Kanunu’nun
73.maddesi gere¤ince "...kentsel
dönüﬂüm ve geliﬂim proje alanlar›nda bulunan yap›lar›n boﬂalt›lmas›,
y›k›m› ve kamulaﬂt›r›lmas›nda anlaﬂma yolu esast›r" denildi¤i ifade
edilerek ﬂöyle devam ediyor:
Proje haz›rl›¤›n›n hiçbir aﬂamas›nda taraf›m›za dan›ﬂ›lmam›ﬂ, görüﬂümüz al›nmam›ﬂ, ma¤duriyetlerimiz düﬂünülmemiﬂtir. Oysaki; yine 5272 say›l› Belediye Kanunu’nun
"Kent Konseyi" üst baﬂl›kl› 76.
maddesi ﬂöyle buyurmaktad›r.
"...Kent konseyi, kent yaﬂam›nda; kent vizyonunun ve hemﬂehrilik
bilincinin geliﬂtirilmesi, kentin hak
ve hukukunun korunmas›, sürdürülebilir kalk›nma, çevreye duyarl›l›k,
sosyal yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂma,
saydaml›k, hesap sorma ve hesap
verme, kat›l›m ve yerinden yönetim
ilkelerini hayata geçirmeye çal›ﬂ›r.
(...) Kent konseyinde oluﬂturulan
görüﬂler belediye meclisinin ilk toplant›s›nda gündeme al›narak de¤erlendirilir."
Bu prosedüre uyulmad›¤› ve kamu yarar› gözetilmedi¤i için ANLAﬁMIYORUM, evimin y›k›lmas›na onay vermiyorum.”
Temel Haklar taraf›ndan tek tek
gecekondu sahiplerinin imzas›na
aç›lan dilekçenin sonunda ise, ﬂu talepler yeral›yor:
1) Bu proje kapsam›nda y›k›lmas› planlanan evlere dair YIKIMIN
DURDURULMASI
2) Üzerinde y›llard›r yaﬂad›¤›m
evimin TAPUSUNUN TARAFIMA
VER‹LMES‹
3) Kentsel dönüﬂüm projesinin
‹PTAL‹
4) Yerinde imar ve ›slah çal›ﬂmalar›n›n BAﬁLATILMASI.

Halk Toplant›lar›:
Bar›nma Hakk›m›z ‹çin
Direnmek Tek Yoldur
Kampanya kapsam›nda sürdürülen faaliyetlerden biri de halk toplant›lar›. Toplant›larda ‘gecekondu
sorunu’nun kayna¤›, çözüm yollar›,
hukuki ve siyasi boyutu ele al›n›rken, birlik ça¤r›lar› yap›l›yor.
Bu kapsamda 9 Ekim günü Gülsuyu-Gülensu Temel Haklar Derne¤i'nde yap›lan toplant›da, konuﬂmac› olarak; HHB avukatlar›ndan Oya
Aslan, TMMOB'dan Mühendis
Mehmet Göçebe ve Ayhan Tu¤cu
ile Temel Haklar Federasyonu Temsilcisi Süleyman Matur kat›ld›.
Mehmet Göçebe, gecekondu
mahallelerinin bir devlet politikas›
sonucu oluﬂtu¤unu, ucuz iﬂgücü
için bilinçli olarak göz yumuldu¤unu anlatt›. Av. Oya Aslan ise y›k›mlar›n hukuki boyutu konusunda bilgi verdi. Aslan’›n dikkat çekti¤i bir
nokta ise, belediyelerin halk›n yasal
haklar›n› gizledi¤i, prosedürlere dahi uymad›¤›yd›. Süleyman Matur
da, y›k›mlara karﬂ› mahkemelerin
de¤il, as›l olarak örgütlenme ve birlikte mücadelenin çözüm oldu¤u
vurgusunu yaparak, “hep birlikte
örgütlenerek bu sald›r›y› püskürtebiliriz. Tarih bunun kan›tlar›yla doludur. Halk›n örgütlenmedi¤i yerlerde devlet bu amac›na ulaﬂm›ﬂt›r”
diye konuﬂtu.
Ard›ndan toplant›ya kat›lanlar
soru-cevaplarla çözüm yollar›n› tart›ﬂt›lar.
Ayn› gün Okmeydan› Mercan

‘Y›k›mlara Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir’ kampanyas› çerçevesinde 5 Ekim’de
Bak›rköy Meydan›’nda ve ﬁirinevler
Metro ç›k›ﬂ›nda, 8 Ekim’de Taksim'de, 9
Ekim’de Kad›köy ‹skele Meydan›'nda,
10 Ekim’de Kartal'da imza standlar›
aç›ld›. Polis ve zab›ta pankartlardan rahats›z olup engellemeye çal›ﬂ›rken, y›k›mlara karﬂ› konuﬂmalar yap›ld›, imzalar topland›. Eyüp Temel Haklar üyeleri ise, 8 Ekim’de ilk önce Beﬂiktaﬂ Barbaros Bulvar›'nda, ard›ndan da Beﬂiktaﬂ ‹skele önünde stand açarak, y›k›mlar hakk›nda bilgilendirmede bulundu, imza toplad› ve broﬂür da¤›tt›. Beﬂiktaﬂ'ta sokakta yaﬂamak zorunda kalan iﬂsizlerin ilgisinin yo¤un oldu¤u standa mimar, avukat, ö¤renci, serbest
meslek sahibi, gazeteci, memur, ev han›m›, emekli gibi de¤iﬂik mesleklerden
insanlar da gelerek imza att›lar, y›k›mlara karﬂ› olduklar›n› belirtiler.
‹mza standlar› gecekondu mahallelerinde de halk›n ilgi oda¤› olmaya devam
ediyor. Temel Haklar Federasyonu üyeleri sadece bu standlarla yetinmeyerek, evleri dolaﬂ›yor, imzalar topluyor, mücadeleye ça¤›r›yorlar.
Dü¤ün Salonu'nda yap›lan toplant›ya ise 160 gecekondulu kat›ld›.
Eyüp Temel Haklar Y›k›m Komisyonu Baﬂkan› ﬁevket Avc›, Mühendis Mehmet Göçebe, HHB avukatlar›ndan Oya Aslan, Okmeydan› Temel Haklar Baﬂkan› Musa Aykanat
ve Temel Haklar Federasyonu ad›na
Süleyman Matur’un konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› toplant›da, kampanyan›n amac› anlat›ld›.
ﬁevket Avc›, ‹kitelli'de halk›n
evlerinin y›k›lmas› için belediye taraf›ndan kand›r›larak sözleﬂme imzalatt›r›ld›¤›n› örnek olarak göstererek, yaﬂanan sorunlar hakk›nda bilgi sahibi olman›n büyük bir güç oldu¤unu, burada olman›n ve bu toplant›y› düzenlemenin de bu amac›
taﬂ›d›¤›n› belirtti. Mühendis Mehmet Göçebe, kentlere göçün kayna¤›n› anlat›rken, devletin evleri y›kmakla kalmad›¤›n›, oluﬂturdu¤u
projelerde de halk›n cangüvenli¤ini
hiçe sayar tarzda davrand›¤›n› ifade
etti ve “AKP’nin amac› piyasa ç›karlar›n› gözetmektir” dedi.
Av. Oya Aslan, hukukun belediyelerin lehine iﬂledi¤ini, tapulu ve
tapusuz evlerin ayn› ak›bete u¤rad›¤›n› ifade etti¤i konuﬂmas›nda, yasal süreç iﬂlese bile halk›n ma¤dur
edildi¤ini belirtti ve çare olarak örgütlenmeyi gösterdi.

Gülsuyu

Temel Haklar Federasyonu ad›na konuﬂan Süleyman Matur ise y›15
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k›m politikas›n›n siyasi boyutuna
de¤inerek, bunun ﬂu veya bu partinin politikas›ndan ziyade bir devlet
politikas› oldu¤unu söyledi. Matur,
her f›rsatta birbirini yiyen AKP ve
CHP'nin bile bu konuda halka karﬂ›
birleﬂti¤ini, sorunun ezenler ve ezilenler çeliﬂkisi oldu¤unu aktararak,
kendilerinin de halk olarak güçlü
bir örgütlenme yaratmak zorunda
olduklar›n› söyledi. Matur, aksi takdirde evlerinin, bununla beraber
pek çok ﬂeyin kaybedilece¤ini sözlerine ekledi.
Okmeydan› Temel Haklar Baﬂkan› Musa Aykanat ise birlik olduklar›nda neleri baﬂarabilecekleri konusunda yaﬂanan pratiklerden örnekler anlatt›.
Toplant›n›n sonucunda ortak görüﬂ olarak, örgütlü ve bilgili bir halk
gücünün asla yenilemeyece¤i vurgulan›rken, ‘birlik olursak kazan›r›z’ mesaj› verildi.
Gebze Temel Haklar’›n 8 Ekim
günü düzenledi¤i halk toplant›s› ise
Ulaﬂtepe ve Emek Mahallesi halk›n›n kat›l›m› ile gerçekleﬂti. Hürriyet
Mahallesi Muhtar› Zekai ‹nce'nin
de halk›n beklenen y›k›mlar konusundaki sorular›n› cevaplamak üzere ça¤r›ld›¤› toplant›da; ﬁevket Avc›, Avukat Oya Aslan ve Süleyman
Matur birer konuﬂma yapt›lar.
Halk muhtara y›k›mlar›n nerede
olaca¤› konusunda sorular yöneltir-

Bayramtepe
Y›k›m Komisyonu'ndan bir
kiﬂi, Bayramtepe'de y›k›mlara
karﬂ› yaﬂanan
süreci anlatmak
üzereyken, toplant› yeri polis
taraf›ndan bas›ld›. Toplant›n›n
yap›ld›¤› evin
Beyo¤lu B elediyesi Ö nü
bahçesine gelen
polis, “yapt›¤›ken, muhtar›n bilgi vermekten kan›z yasal de¤il” diyerek toplant›y›
ç›nmas› dikkat çekti. Halk›n ›srar›
sabote etmek istedi. Ancak toplant›
karﬂ›s›nda muhtar, E-5 ba¤lant›l›
devam etti ve konuﬂmalar›n tamamolarak Yasa Caddesi üzerindeki yolanmas›n›n ard›ndan son buldu.
lun 25'er metreye ç›kar›lmas›na iliﬂToplant› sonuna kadar polis, iki
kin projeyi gördü¤ünü kabul etmek
z›rhl› araçla toplant› yerinin 25 metdurumunda kald›. Toplant›da, y›re yak›nlar›nda bekledi. Halka gözk›mlara karﬂ› Halk Komisyonu'nun
da¤› vermek için bekleyen polisin
tüm çabalar›, halk›n toplant›y› terk
oluﬂturulmas› gereklili¤inde hem fietmeyip sahiplenmesi üzerine boﬂa
kir olunarak, 8 kiﬂilik bir komisyon
ç›kar›ld›.
oluﬂturuldu.
7 Ekim günü ‹kitelli Temel HakBeyo¤lu Belediyesi
lar’›n düzenledi¤i halk toplant›s›
ise, ‹kitelli-Tepeüstü’nde yap›ld›.
Önünde Gösteri
Temel Haklar üyelerinin megafonTemel Haklar Federasyonu,
larla halka duyurular yapt›¤› toplankampanya
çerçevesinde 10 Ekim
t›da; Mehmet Göçebe, ﬁevket Avc›,
günü Beyo¤lu Belediyesi karﬂ›s›nda
Oya Aslan y›k›m politikas›na iliﬂkin
bir eylem düzenledi. “Y›k›mlar
bilgi verdiler.

‘Durak’ta de¤il insanca
yaﬂamak istiyorlar

Oturduklar› evleri y›k›ld›¤› için 2.5 ayd›r, Güzeltepe’de
otobüs dura¤›nda yaﬂayan 6
aile, 7 Ekim’de Okmeydan›
SSK önünde aç›klama yapt›.
Yaﬂamaya mecbur b›rak›ld›klar› koﬂullardan kaynakl› hastaland›klar› belirten aileler
ad›na konuﬂan Leyla Güzel,
yüksek olan kira fiyatlar› ve
depozito ödeyecek durumda
olmad›klar›n› belirtti.

Devletin kendilerine dönüp bakmad›¤›n› söyleyen
Güzel, durakta yaﬂayanlardan, yetim torunlar›na bakmak zorunda olan ve yaﬂl›l›k
maaﬂ›yla geçinen 78 yaﬂ›ndaki Fatma Durmuﬂ'un, 5
Ekim günü hastaneye kald›r›ld›¤›n› ifade ederek, “çocuklar›m›z zor koﬂullarda
ders çal›ﬂam›yorlar, fiziksel
ve ruhsal sa¤l›klar› bozuldu.
Yaﬂl›lar›m›z›n, kad›nlar›m›z›n
ve çocuklar›m›z›n sa¤l›klar›n›n bozulmas›ndan devlet ve
Büyükﬂehir Belediyesi sorumludur. Afet yaﬂ›yoruz ancak bu
afet do¤adan de¤il sizlerden
gelmektedir. ‹nsanca yaﬂan›l›r konutlarda bar›nma hakk›m›z› istiyoruz” diye konuﬂtu.
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Durdurulsun”, “Y›k›mlara Karﬂ›
Gücümüz Birli¤imizdir” pankartlar›n›n aç›ld›¤› eylemde, “Bar›nma
Hakk›m›z Engellenemez”, “Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›
at›ld›.
Temel Haklar Federasyonu ad›na yap›lan aç›klamada 17 Ekim'de
Büyükﬂehir Belediyesi'nin önünde
olunaca¤› vurgulanarak, ﬂunlar söylendi;
“30 y›ld›r y›k›m endiﬂesiyle yat›p kalkt›k. Bir çivi dahi çakamad›¤›m›z evlerimizin y›k›lmas›n› izlememizi istemeyin bizden! Yalanlar›n›za ve vaatlerinize kanmam›z› ise
hiç beklemeyin! Güzeltepe'deki çad›rlar bütün gerçe¤iyle ortada.
Örgütlenmek bir hakt›r, örgütlenece¤iz! Bizimle ayn› sorunu yaﬂayan insanlarla bir araya gelece¤iz.
Çocuklar›m›z›n gelece¤ini zenginlere peﬂkeﬂ çekmenize göz yummayaca¤›z! Bar›nmak, bir hakt›r; hakk›m›z› sonuna kadar savunaca¤›z!
‘Kentsel Dönüﬂüm’ ad› alt›nda
planlad›¤›n›z ve bize dayatt›¤›n›z bu
politikay› reddediyoruz!”
Aç›klama s›ras›nda polisin belediyeyi korumaya ald›¤› görülürken,
çevrede toplanan halk aç›klamay›
ilgiyle dinledi.

“üst geçit istiyoruz”
Adana ﬁakirpaﬂa Temel Haklar, 8 Ekim
günü, “Bir Üst Geçit Kaç ‹nsan Eder?” kampanyas›n›n program› dahilinde yapt›¤› eylemle, üst geçit talebini yineledi.
“Bir Üst Geçit Kaç ‹nsan Eder” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde konuﬂan Dernek Baﬂkan› Mehmet B›ld›rc›n, üst geçit olmad›¤› için
22 insan›m›z› kaybettiklerini belirterek, “bize
‘ödenek yok’ diyerek yalan söyleyenler; Adana Hilton-Sa'n›n çevresini düzenlemek için
140 minibüs ﬂoförünü ve çevresinde bulunan
esnaflar›n iﬂyerlerini baﬂ›na y›k›yor. Sabanc›lar’a k›yak çekilirken, bizim ölümlerimiz
seyrediliyor. Sormaya devam edece¤iz: B‹R
ÜST GEÇ‹T KAÇ ‹NSAN EDER?” diye konuﬂtu. Eyleme, 30 Temmuz 2004 tarihinde
yaﬂam›n› yitiren ilkö¤retim ö¤rencisi olan
Aziz A¤açdal›'n›n annesi ve babas› da Aziz'in
foto¤raf›yla birlikte kat›ld›lar.

Sermayeye Fon Aktarmak ‹çin
Kurulan Tezgah: MORTGAGE
‹potekli Konut Finansman› Sistemi. Yani Mortgage. Gecekondu
y›k›mlar›na paralel olarak ortaya
at›lan bu proje, iktidar ve medya taraf›ndan “dar gelirlilerin ev sahibi
olaca¤›” bir sistem olarak yans›t›l›yor. Tayyip “kira öder gibi ev sahibi
olacaks›n›z, daha ne istiyorsunuz”
diye, y›k›mlara direnen halk› azarl›yor. Peki gerçekten böyle mi?

Mortgage’de iﬂleyiﬂ
Sistemin iﬂleyiﬂi ﬂu:
Kiﬂi; bedeli finans kuruluﬂlar›nca belirlenen eve talip oluyor ve bedelin dörtte birini peﬂin olarak ödüyor. Dörtte üçü için ise bankadan
uzun vadeli kredi al›yor. ‹nﬂaat firmas› paras›n› böylece al›yor. Krediyi veren banka ise kredinin geri
ödenmesi tamamlanana kadar, evi
ipotekliyor. Yani ev, içinde kiﬂinin
de¤il, krediyi veren finans kuruluﬂunun oluyor. Ama adeta kiﬂiye aitmiﬂ gibi, sigorta primleri içinde oturanlar taraf›ndan ödeniyor. Böylece
özel sigorta ﬂirketleri de sistemden
kâr›n› al›yor.
Banka bu ipote¤i, devlet ve özel
sermaye ortakl›¤›nda kurulan ‘‹potek Finans Kuruluﬂu’na, bir baﬂka
deyiﬂle Mortgage ﬂirketine devrediyor. Kiﬂi, en fazla iki ay ödemeyi
geciktirdi¤inde ise, konuta el konuluyor, aile kap› d›ﬂar› ediliyor ve yine finans kuruluﬂlar›nca belirlenecek fiyat üzerinden Mortgage içinde
yeniden sat›ﬂa ç›kar›l›yor.
Yani sistem bir a¤ ﬂeklinde: Evi
alan kiﬂi, müteahhit, banka, Mortgage ﬂirketi, sigorta ﬂirketleri.

‘Piyasalar’›n sistemi
‹ﬂleyiﬂ bu! Bedeli finans kuruluﬂlar›nca, piyasa kurallar›na göre
belirleniyor. Ödeme güçlü¤ünde evsizlik haline dönüﬂ yine bu finans
kuruluﬂlar›n›n iﬂlemleriyle pamuk
ipli¤ine ba¤l›. Finans kuruluﬂlar›na

ba¤l› bilirkiﬂilerce belirlenecek fiyatlar›n al›rken de¤erinin üstünde,
el koyduklar›nda ise belki de yar› fiyat›na al›nabilecek olmas›n›n, kapitalizmi tan›yanlar için hiç de “sürpriz” olmayaca¤›n› da ﬂimdiden belirtmekte yarar vard›r.
Bunlara ra¤men; taksitle bir ev
eﬂyas› al›r gibi ödeme yap›laca¤›
düﬂünülmemelidir. IMF talimat›yla
gündeme gelen Sosyal Güvenlik
Reformu, bak›n sistem nas›l bir rant
haline dönüﬂtürülüyor. Evi alabilmek, taksitleri ödeyebilmek için;
taksit ödemelerini sigortalatmak,
Do¤al Afet Sigortas› ve Yaﬂam Sigortas› yapt›rmak, zorunlu. Sosyal
Güvenlik Reformu’nun as›l amac›
da, özel sigorta ﬂirketlerine kaynak
yaratmakt›; iﬂte böyle yarat›l›yor.
Soyguna bak›n; ödeme bitene
kadar evin sahibi olam›yor, ama öyleymiﬂ gibi, bu sigorta primlerini de
ödemek zorunda b›rak›l›yor.
Düﬂük faiz öngörüldü¤ü söyleniyor. Bu, sistemi daha cazip hale getirerek, bir talep patlamas›n›n zeminini haz›rlarken, Mortgage Sistemi’nin bu talebi k›sa sürede karﬂ›lamas›n›n mümkün olmayaca¤› gözönünde bulunduruldu¤unda, ev fiyatlar›ndaki yükseliﬂ de bir baﬂka vurgunun kap›s›n› aç›yor.
Sistemin “sosyal” hiçbir yan›
yok. Finans kuruluﬂlar›, özel sigorta
ﬂirketleri, inﬂaat ﬂirketlerine kaynak
aktarmak için gündeme getirilmiﬂ-

Mortgage konut sorununa çözüm için de¤il,
inﬂaat sektörü, bankalar, sigorta ﬂirketlerine
para kayna¤› yaratmak
için, AKP-IMF iﬂbirli¤iyle gündeme getirilen
bir tuzakt›r
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tir. Soygun pastas› büyük olunca,
uluslararas› inﬂaat tekellerine aç›lan
alan da, iktidar›n “yabanc› sermayeyi çekme” politikas› ile uyumludur.
‹nsanlar, sahibi olmad›klar› ev
için ödedikleri paralarla, piyasalara
fon yaratma tuza¤›na düﬂürülüyor.

Yoksullar, asgari ücretliler
hesap d›ﬂ›
Sistemin yukar›da anlatt›¤›m›z
iﬂleyiﬂine bakan herkes, milyonlarca asgari ücretlinin, rüyas›nda bile
göremeyece¤ini bilir. De¤il dörtte
birini peﬂin ödemek, sigorta ve ayl›k taksitlerini ödeyebilmesi dahi
mümkün de¤ildir emekçilerin.
Yani sistem, as›l konut sorunu
olan kesimi baﬂtan d›ﬂlama üzerine
kurulmaktad›r. Sosyal bir proje olmad›¤› için bunda ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey
de yoktur. Sistemden sermaye kazanacak ama peki hangi kesimler bu
sistemden ev alabilecekler?
“Orta üst gelir grubu” diye tarif
edilen kesim. Örne¤in, bankadan
kredi alma koﬂulu, sabit ve belli
miktar›n üzerinde gelir garantisi ve
yine ayn› oranda bir kefil garantisi
ile mümkün.
Elbette bir de, “herkes uzun vadeli krediyle kira öder gibi ev alacak” yalan›na inan›p, köyünde tarlas›n›, iki göz gecekondusunu sat›p,
ya da y›k›m›na karﬂ› ödenecek komik bedele raz› olup sisteme girecek olanlar var. En büyük darbeyi
yiyecek olanlar da bu kesimlerdir.
Ev sahibi olay›m derken, sermayeye y›llarca fon aktar›p, bir ödeme
sorununda her ﬂeyini kaybetmesi
uzak bir olas›l›k de¤ildir. Türkiye
krizin sürekli oldu¤u ve dönemsel
olarak derinleﬂti¤i bir ülke, iﬂten atmalar›n bu kadar yo¤un yaﬂand›¤›
koﬂullarda, her yan› “mortgagezedeler” doldurmas› güçlü olas›l›kt›r.
Konut sorunu, sosyal bir sorundur, kâr bak›ﬂ› üzerine oturan Mortgage, de¤il böyle bir soruna merhem olmas›, sorunu daha da a¤›rlaﬂt›racakt›r. Bugün parlat›larak cazipleﬂtirilen bu tuza¤a düﬂmeyelim,
Kentsel Dönüﬂüm Projesi’ne karﬂ›
evlerimize direnerek sahip ç›kal›m.

AB’ci sendikac›l›k
s›n›fa ihanettir

Emekçiler
‘Müzakere
Süreci’ ‹le
De¤il, S›n›f
Mücadelesi
‹le Kazan›r
6 Ekim tarihli Birgün Gazetesi’nin manﬂeti, “Müzakere De¤il
Mücadele Süreci” ﬂeklindeydi.
A.A’n›n iﬂçi ve memur sendikalar›ndan “AB sürecine” iliﬂkin ald›¤›
görüﬂler bu manﬂetle yans›t›l›yordu.
Peki; “islamc›, milliyetçi, solcu,
sosyalist” iddialar›n› taﬂ›yan iﬂçi ve
memur konfederasyonlar› ne diyorlard›? KESK Baﬂkan› ‹smail Hak-

k› Tombul, ÖDP reformizminin sürece iliﬂkin slogan›n› öne ç›kararak,
“Bizim için müzakere süreci mücadele sürecidir” derken, Türkiye
Kamu-Sen Baﬂkan› Bircan Aky›ld›z, hem “milliyetçili¤i” elden b›rakm›yor, hem de “kamu sendikac›l›¤› için iyi olaca¤›, önlerinin aç›laca¤›” iddias›nda bulunuyor, “istemem yan cebime koy” diyordu.
Memur-Sen AKP ne derse arkas›nday›z tavr›na uygun sürece angaje
olmuﬂken, iﬂçi sendikalar› aç›s›ndan
da tablo farkl› de¤ildi.
D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi, geliﬂmeleri “olumlu bulduklar›”
vurgusunu yaparak, “Öncelikli olarak sosyal konular ele al›nmal› ve
sosyal taraflar›n sürece kat›l›m›na
özen gösterilmeli” iste¤ini ifade
ediyordu. Türk-‹ﬂ Baﬂkan› Salih
K›l›ç ise, sürecin çal›ﬂma hayat› için
de iyi olaca¤›na vurgu yaparak,
“zaten AB, çal›ﬂma hayat› standartlar›n›n geliﬂmesini de hedef al›yor.
Hayata geçirilecek düzenlemelerle,
çal›ﬂma hayat›n›n daha sa¤l›kl› olaca¤›na inan›yorum” diye konuﬂuyordu. Hak-‹ﬂ Baﬂkan› Salim
Uslu da, “iyi olacak” diyenlerdendi.
Uslu, “çal›ﬂma hayat› aç›s›ndan da
kesinlikle daha iyi olacakt›r. AB
müktesebat›, çal›ﬂma yaﬂam›m›za
ve sendikal harekete ivme kazand›racakt›r” iddias›ndayd›.
“Eme¤in Avrupas›” aldatmacas›
ile AB’ciler cephesine dahil olan
ÖDP’nin, bu tablodan memnun oldu¤u aç›kt›r. Ancak, gerçekler böyle mi? Cevab›, ayn› zamanda sendikalar›n ve reformizmin emekçileri
nas›l bir batakl›¤a davet ettiklerinin
de resmini vermektedir. Müzakare
Süreci’nde emekçilerle ilgili ne
müzakare edilecek? sorusunun cevab›, Avrupal› emekçilerin bugünkü
durumundad›r. Avrupal› emekçiler
niye Avrupa Anayasas›na ‘Hay›r’
dediler, niye 3-4 y›ld›r sürekli eylem yap›yorlar? Hak gasplar›, iﬂten
ç›karmalar, çal›ﬂma saatlerinin art›r›lmas› ve esnek çal›ﬂma ve tüm
bunlar›n do¤al seyri olarak örgütsüzleﬂtirme; bugün Avrupal› emekçilerin baﬂ gündemlerini oluﬂturmaktad›r.
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Savundu¤unuz, Emekçilerin
De¤il, Sermayenin Birli¤idir
“Emek Örgütleri”nin bilinçli bir
s›n›fa ihanet içinde olmad›klar›n›
varsayarsak, ortada AB konusunda
ciddi bir yan›lg› ve burjuva propagandalar›n etkisi alt›nda, ideolojik
bask›lanma ortam›nda düﬂünüﬂ var.
Her ﬂeyden önce, sözü edilen
birlik (AB), emekçilerin ç›karlar›n›
korumalar›, ileriye taﬂ›malar› için
oluﬂturduklar› bir “enternasyonal”
de¤il, sermaye s›n›f›n›n daha fazla
kar ve uluslararas› düzeyde sömürü
a¤lar› oluﬂturabilmeleri, di¤er emperyalist tekeller karﬂ›s›nda güç olabilmeleri için oluﬂturduklar› bir birliktir. AB neden emekçileri düﬂünsün, neden “sosyal konulara öncelik” versin?
Aç›k bir çarp›kl›k var. Sendikalar tarihsel olarak, iﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar›n› korumak ve geliﬂtirmek
amac›yla kapitalizme karﬂ› do¤muﬂtur. Yani sendikalar›n AB’cili¤i, varoluﬂ nedenlerini inkar eden bir tutumdur. Sermayenin birli¤i, emekçilerin ç›karlar›n› koruyacaksa (ki
özetle sendikalar bunu söylüyor), o
zaman sendikalara ne gerek var???
Baﬂka bir deyiﬂle, sendikal bürokrasi, s›n›f örgütlerine, karﬂ›t› olmalar› gereken burjuva ideolojisini
taﬂ›yan konumundad›rlar. Emperyalist ideologlar taraf›ndan üretilen
burjuva ideolojisi “AB’cilik” maskesi ile emekçileri kendi sistemine
hizmet eden güçler haline getirmektedir. Bu elbette AB’cilikle ortaya
ç›kan bir durum de¤il. Türkiye’de
sendikal hareketin geliﬂimi ile ilgilidir. Ancak konumuz itibariyle bunu
bir yana b›rakal›m. ‹ﬂçi s›n›f›n›n
sermaye s›n›f› ve ideolojisi karﬂ›s›nda uzlaﬂmazl›¤›n›n yerine, uzlaﬂmac› bir bilincin geliﬂtirilmesinde
AB’ci sendikal anlay›ﬂ›n daha derin
bir tahribat yaratmaya devam edece¤i aç›kt›r. “Sosyal taraflarla diyalog” anlay›ﬂ›, sendikal bürokrasinin
bu konuda gönüllü oldu¤unu ortaya
koymaktad›r. Ki, bu anlay›ﬂ kayna¤›n› Avrupa uzlaﬂmac› sendikac›l›¤›ndan almaktad›r. ‘Sosyal uzlaﬂma’ ad›yla ihanete imza atan ETUC

gibi konfederasyonlar ise, bu çizginin do¤al sonucu olarak, sömürü
politikalar›n› kutsayan AB Anayasas›’na da “evet” deme noktas›na
gelmiﬂtir.

Emekçilere Sald›r› Yasalar›
‘AB’ye Uyum’ Ad›na Yap›ld›
‹ddia ﬂu: AB çal›ﬂma hayat›nda
emekçiler lehine düzenlemeler getirecek. Hatta, Birgün Yazar› Aziz
Çelik’e bak›l›rsa, sermayenin, oligarﬂinin, patronlar›n lehine de¤il,
tam tersine emekçilerin, hak ve özgürlüklerden yana olanlar›n lehine
bir süreçtir. Bu mant›¤›n do¤al sonucu ise, Avrupac›l›kt›r.
“Geleneksel devlet zihniyeti insan haklar›n›, hukukun üstünlü¤ünü
ve ﬂeffafl›¤›; iﬂverenler çal›ﬂan›n ve
çevrenin korunmas›n›n maliyetini
hazmedecek. Rekabet gücü pamuk
ipli¤ine ba¤l› “narin” sermaye s›n›f›, art›k AB müktesebat›n›n bir parças› olan ILO normlar›n›, ça¤daﬂ
sendikal haklar› sindirecek... Müzakere masas›nda hükümetin karﬂ›s›na grev ertelemeleri, sendikal› oldu¤u için iﬂten at›lan on binlerce iﬂçi, kamu çal›ﬂanlar›na grevli toplu
sözleﬂmeli sendikal haklar gelecek... AB grev hakk›na sayg› istiyor.... Sosyal güvenlik AB ülkelerinde en önemli kamusal yükümlülük
olmaya devam ediyor ve sosyal koruma harcamalar› art›yor...” (6
Ekim, Birgün)
Çelik’in bu sat›rlar›n› okuyunca;
acaba daha geçen hafta Korsika’da
özelleﬂtirmeye karﬂ› greve hücum
botlar›, gaz bombalar› ile sald›ran,
iﬂçilere askeri operasyon düzenleyen Fransa, “grev hakk›na sayg› isteyen” Avrupa s›n›rlar› içinde de¤il
miydi, diye düﬂünülüyor. Ki, Fransa
demokrasiden en çok sözeden ülkedir. “Sosyal harcamalar›n artt›¤› Avrupa”, ﬂu bizim bildi¤imiz Avrupa
m›, yoksa baﬂka bir gezegenden mi
sözediyor Birgün yazar›, bu da meçhul! Zira, son y›llarda tam tersi yönde bir geliﬂme herkesin malumu.
Fransa ve Belçika’da genel grevlerin nedeni de sosyal haklara yönelik
bu sald›r›lar de¤il miydi?

As›l önemli olan›n AB’nin
kendisi de¤il, “AB süreci” olaca¤›, bu sürecin “mücadele süreci” olarak ﬂekillendirilmesi
ile emekçilerin kazan›mlar elde
edece¤i, aldatman›n bir baﬂka
boyutunu oluﬂturuyor. Böylece,
güya sermayenin AB’sine yedeklenmemiﬂ olunuyor! Bu
mücadelenin s›rt›n› AB’ye dayayarak verilmesindeki açmaz
bir yana, emekçilere yönelik
son birkaç y›lda ç›kar›lan sald›r› yasalar›n›n ‘AB’ye uyum’un
parças› oldu¤unun üzerinden
Belçikal› emekçiler, son 12 y›ld›r ilk kez
atlan›yor. ‹ﬂçilerin mücadelelegenel greve gittiler. 7 Ekim’de ‘sosyalist’
ri ile kazand›klar› haklar› budasendika FGTB taraf›ndan düzenlenen
yan ve bu yüzden sermaye taragreve, liberal ve H›ristiyan Demokrat
f›ndan ›srarla istenen ve AKP
Sendika destek vermemesine karﬂ›n, bu
taraf›ndan ç›kar›lan “‹ﬂ Yasas›”,
sendikalar›n üyeleri de kat›l›m gösterdi“Sosyal Güvenlik Reformu”
ler. Hükümetin erken emeklilik yaﬂ›n›
tam da “AB’ye uyum”du. Ha58’den 60’a ç›karma ve çeﬂitli sosyal silen meclis gündemindeki Kagorta sorunlar›ndan kaynaklanan uzlaﬂmu Personel Rejimi Yasas› da
mazl›¤a çözümü geciktirmesi nedeniyle
düzenlenen grev sonucu, toplu taﬂ›ma
bu “uyumun” parças›d›r. Bu
durdu, ma¤azalar aç›lmad›, gazeteler
düzenlemelerle mezarda emekç›kmad›, demiryollar› sefer yapmad›.
lilikten her alanda dayat›lan
Opel, Sappi ve BMW fabrikalar›nda iﬂçiözelleﬂtirmelere kadar her ﬂey
ler, grevi barikatlarla karﬂ›lad›lar. FabriAB’nin istekleri aras›ndad›r.
ka giriﬂlerine barikat kuran iﬂçiler k›z›l
Bugün birçok sektördeki iﬂbayraklar taﬂ›yarak, fabrikadan araç ç›çilerimizin temel sorunlar›ndan
k›ﬂ›na, mal sevkiyat›na izin vermediler.
biri olan ve sendikas›zlaﬂt›rman›n, azg›n sömürünün arac›
orada emekçilerin ç›kar›na zerre kaolan taﬂeronluk sistemine bak›ld›dar bir ﬂey aramak, tarihi, bilimi in¤›nda da, “iﬂçi haklar›na sayg›l›,
kard›r. Ama, sermaye ile ayn› çat›
sendikalaﬂmay› destekleyen” Avrualt›nda AB’ci lobicilik faaliyeti yüpa’y› görüyoruz. ‹lk olarak ‹talya'da
rüten sendikac›l›k, s›n›f bak›ﬂ›n›
sendikaları ehlileﬂtirmek için ç›kar›tümden yitirdi¤i için, burjuvazi ile
lan bu yöntem, giderek tüm Avruiﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar›n› ayn› potaya
pa’ya yay›ld› ve AB müktesebatınsokma gibi ucube bir hayali besleda da yerald›. Avrupa tekelleri, bu
mekte, iﬂçiler aras›na yaymaktad›r.
uygulama ile kârlar›n› art›rma, çal›ﬂma yaﬂam›n› alabildi¤ine kuralReferans Gösterilen AB’de
s›zlaﬂt›rma olana¤›na kavuﬂmuﬂlar‹ﬂçi S›n›f›n›n Durumu
d›r. Türkiye’de yayg›n olarak uygulanan taﬂeronlaﬂt›rma 1475 say›l›
Kapitalizmin geliﬂme düzeyi,
yasada yer al›rken, AB’ye uyumun
emekçilerin yüzlerce y›ll›k mücadebir parças› olarak Yeni ‹ﬂ Yasası’nda,
leleri ile kazand›klar› haklar aras›nesnek çal›ﬂman›n bir parças› haline
daki farkl›l›klar nedeniyle, bugün
getirildi.
Avrupa’da emekçilerin sosyal hak“Müzakere süreci”nin parlat›lan
lar›n›n ülkemizden daha geliﬂkin oly›ld›zlar› gözleri kör etmemelidir.
mas› kimseyi yan›ltmamal›d›r. AnUnutulmas›n ki, TÜS‹AD’›n istecak unutulmas›n ki, tüm Avrupa üldi¤i ile, AB’nin istedikleri aras›nkeleri, tekeller bugün tam tersi bir
da tam bir uyum vard›r. En basit
süreci dayatmaktad›rlar. Sosyal
mant›kla; bir ﬂeyi sermaye istiyorsa,
haklardaki k›s›tlamalar, iﬂten atma19
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lar gittikçe yayg›nlaﬂmakta, AB’ci
sendikalar›n ve reformizmin adres
gösterdi¤i “sosyal devlet” ad›m
ad›m tasfiye edilmektedir.
Böyle olmasa dahi, iﬂçi s›n›f›n›n
mücadelesi, “sosyal devleti geliﬂtirme” ile s›n›rland›¤›nda, ekonomizm
bata¤›ndan kurtulmak mümkün de¤ildir. Emekçilere, kapitalizmin
standartlar›n› referans gösteren
ve “bizde de olsun” diyen sendika, s›n›f›n ç›karlar›n› de¤il, objektif olarak sermayenin ç›karlar›n› savunuyor demektir.
AB Anayasas› ve Bolkestein Yönergesi, tekellerin “nas›l bir Avrupa” istedi¤ini aç›kça ifade etmektedir; “dünyan›n rekabet gücü en yüksek, dinamik ekonomisi.”... Hem
“rekabet gücünün yüksekli¤inden”
hem de “sosyal politikadan” söz
edilmesi, anti-bilimseldir ve bu
yüzden emekçileri aldatmaya dönük
bir yaland›r.
Çünkü, ekonomi politik bilimi,
kapitalizmde “rekabet gücünün
yükseltilmesinin” maliyetlerin düﬂürülmesiyle mümkün oldu¤unu
tart›ﬂmas›z olarak ortaya koyar. Peki nas›l olacak bu? Bilinen iki yol,
teknolojiyi yükseltmek ve iﬂçi maliyetlerini düﬂürmektir. Yaﬂanan deneyler göstermiﬂtir ki, sermaye s›n›f› ya her ikisini birden yaﬂama geçirmiﬂ ya da iﬂçi maliyetlerini düﬂürme yoluna gitmiﬂtir. Bunun için;
daha az iﬂçi ile daha fazla üretim,
iﬂten atmalar, esnek çal›ﬂma, haftal›k çal›ﬂma saatlerinin ücretleri
art›rmaks›z›n yükseltilmesi... baﬂl›ca uygulanan yöntemlerdir.
Avrupa’da tüm bunlar h›zla uygulan›yor. Bakal›m:
Almanya’da: Adidas 2004 y›l›nda 500 iﬂçiyi “tasarruf” gerekçesiyle iﬂten ç›kard›. Almanya’n›n en büyük sigorta ve mali sermaye tekeli
Allianz’ta 5 bin kiﬂi iﬂten çak›r›ld›.
Bayer 2007’ye kadar 3 bin iﬂçi ç›karaca¤›n› aç›klad›. DaimlerChrysler
5 bin iﬂçisine ç›k›ﬂ verdi. Lufthansa
2006’ya kadar 4 bin 800 iﬂçiyi soka¤a ataca¤››n› ilan etti. Alman ma¤azalar zincirinin 47 bin çal›ﬂan›na
ücret art›ﬂ› olmadan haftada 5 saat

fazla çal›ﬂmay› kabul ettirdi. Bosch
tekeli, üretimi ucuz emek cenneti
Macaristan’a kayd›rma tehdidi ile
Fransa-Lyon’daki yedek parça üretim tesislerindeki haftal›k çal›ﬂma
süresini ücret art›ﬂ› olmadan 35 saatten 36 saate ç›kard›. Siemens’de
ise 35 saatlik çal›ﬂma saati 40 saate
ç›kar›ld›. Mercedes patronlar›, 6 bin
iﬂçiyi iﬂten ç›karmakla tehdit etti ve
böylece 500 milyon Euro’luk tasarruf plan›n› sendikaya kabul ettirdi.
Bunun anlam› ise sosyal haklardaki
budama, ücret art›ﬂ› yapmama oldu.
Örnekleri ço¤altmak mümkün.
Tümünün kulland›¤› gerekçe, “tasarruf, krizi aﬂma” vb. Oysa ayn›
süreçte bu tekellerin tümü üretimlerini art›rd›lar ve kârlar›n› hiç olmad›¤› düzeye ç›kard›lar. Bu, kapitalizmin iﬂçi s›n›f›na yönelik sald›r›
sürecine de uygun bir geliﬂmeydi.
Örne¤in, Adidas 2004’te net kâr›n›
314 milyon Euro’ya ç›kard›, ki kendisi için “rekor”du. Allianz ayn› y›l›n sadece ilk dokuz ay›nda kâr›n›
1.8 milyon Euro’ya, DaimlerChrysler de kâr›n› katlayarak 5,8 milyar
Euro’ya ç›kard›. Lufthansa da
2004’ü kârla kapatanlar aras›ndayd›. ‹ﬂçilerden “rekabet edebilmek
için tasarruf” ad›na tavizler isteyen
tekellerden; BASF'›n bir önceki y›l›n ilk dokuz ay›na göre 2004 y›l›ndaki kar art›ﬂ› %63, MAN'›n %70,
Siemens'in %39, Deutsche Bank'›n
ise %245 gibi oranlarda gerçekleﬂti.
Tablo, Avrupa’da iﬂçi s›n›f›n›n
durumunu aç›kça göstermektedir.
Tekeller daha fazla kâr ederken, iﬂçiler iﬂsizli¤i, sosyal haklardaki gerileyiﬂi yaﬂamaktad›r. Elbette tüm
bunlar›n yaﬂama geçirilmesi, sendikalar›n uzlaﬂmac› tutumlar› sayesinde olmuﬂtur. Buna ra¤men son birkaç y›l içinde iﬂçi eylemlerinin hiç
eksik olmad›¤› da unutulmamal›d›r.
AB’nin çal›ﬂma yaﬂam›nda her
ﬂeyi daha iyi hale getirece¤ini söyleyen sendikalar, bu gerçekleri görmek istemeseler de, AB’nin içine
girdi¤i süreç, emekçilere yönelik
sald›r›lar›n daha da derinleﬂece¤i
süreçtir. Tasfiye, “sosyal devletin”
içini dolduran her alanda yaﬂanmaktad›r. Örne¤in, Belçika’da gre20
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vin nedeni emeklilik yaﬂ›n›n yükseltilmek istenmesiydi. Almanya’da
“sosyal demokrat-yeﬂiller” koalisyonunun yenilgisini getiren Hartz
IV Program›, sa¤l›ktan iﬂsizlik paras›na, emeklilik haklar›ndan çal›ﬂma
yaﬂam›na kadar birçok sald›r›y› baﬂlatt› ve halen sürüyor.
AB’ye sonradan üye olan ülkelerde yarat›lan tahribat ise çok daha
a¤›rd›r ve ülkemiz emekçilerinin
yaﬂayacaklar›na az çok ›ﬂ›k tutmaktad›r. Eski Do¤u Avrupa ülkeleri bu
konuda çarp›c› verilerle doludur. ‹ﬂsizli¤i tan›mayan, sosyal haklar› insanca yaﬂayacak düzeyde olan
emekçiler, eksiklerine karﬂ›n sosyalizmin tasfiyesi ve “AB sürecine”
sokulmalar›n›n ard›ndan, iﬂsizli¤i,
sosyal güvensizli¤i tan›m›ﬂlar ve
tüm bu ülkeler Avrupa tekelleri için
ucuz emek cennetine dönüﬂmüﬂtür.

‘AB Süreci’yle De¤il, S›n›f
Mücadelesiyle Kazan›r›z
Bismarck Almanyas›’nda iﬂçi s›n›f›n›n sömürüye son vermek için
aya¤a kalkt›¤›, sosyalizme yürüdü¤ü y›llara dayanan “sosyal devlet”
ya da “sosyal Avrupa”, iﬂçi s›n›f›n›n, emekçilerin kurtuluﬂu de¤ildir.
Aksine, gerçek kurtuluﬂun yolunu
kesmek için, sermayenin gönülsüz
de olsa uygulad›¤› bir politikan›n
ad›d›r. Bugün ise, tümüyle tasfiye
sürecine sokulmuﬂtur. Bugünden
yaﬂananlara bilimsel olarak bakabilenler, emekçileri aldatma, oyalama
kayg›s› taﬂ›mayanlar, 2010’lar›n
Avrupas›’n›n eme¤in sömürüsünün
daha da azg›nlaﬂaca¤› bir Avrupa
olaca¤›n› göreceklerdir.
AB süreci ile birlikte iﬂçi s›n›f›n›n, emekçilerin kazanaca¤› hiçbir
ﬂey yoktur. Gözboyama amaçl› düzenlemeler, kaybettikleri ve kaybedecekleri yan›nda “hiç”tir. Emekçiler ne kazanacaksa, yüzy›llard›r oldu¤u gibi mücadeleleri ile kazancaklard›r. S›n›f perspektifi ve s›n›f›n ideolojisi ile yürütülmesi, gerçek kurtuluﬂu, sosyalizmi önüne hedef olarak koymas› ise, bu mücadelenin gücünü belirleyen temel k›stas olmaya devam edecektir.

e mek
TÜPRAﬁ ve PETK‹M ‹ﬂçileri ‹ﬂ B›rakt›

Birleﬂen ‹ﬂçiler Yenilmez

Petrol-‹ﬂ üyesi TÜPRAﬁ ve PETK‹M iﬂçileri, 11 Ekim günü yar›m gün iﬂ b›rakarak,
özelleﬂtirmeleri protesto ettiler. TÜPRAﬁ'›n
Alia¤a, K›r›kkale, Kocaeli, Batman Rafinerileri'nde gerçekleﬂen iﬂ b›rakma eylemlerinde, kitlesel aç›klamalar yap›l›rken, AKP iktidar›n›n
özelleﬂtirme politikalar›n›n, sermayeye hizmet oldu¤u ifade edildi.
Alia¤a’daki eylemde konuﬂan Petrol-‹ﬂ Alia¤a ﬁube Baﬂkan› ‹brahim Do¤angül, PETK‹M (A) kap›s› önünde toplanan iﬂçilere seslendi.
TÜPRAﬁ'›n Koç Grubu'na sat›lmas›na baz› çevrelerin yerli sermayeye
gitti diye ses ç›karmay›p onaylad›klar›n› hat›rlatarak, “Koç Holding'in
neresi yerli. Shell ile yap›lan ortakl›k niye o zaman. Sami Ofer’e 1.2
milyar dolar para kazand›rd›lar. Petrol-‹ﬂ olarak tek baﬂ›m›za kalsak
dahi sonuna kadar mücadele edece¤iz" diye konuﬂtu.
Alia¤a Rafinerisi'ndeki iﬂçiler, 6 Ekim günü de düzenledikleri eylemde, fabrika giriﬂine; “‹ster Yerli, ‹ster Yabanc›, Sat›lanlar Baban›n
De¤il, Halk›n Mal›! Yönetemiyorsan TELEKOM'u, Erdemir'i,
TÜPRAﬁ'›, Bekliyor Sizi, Halk›n Yüce Divan›” pankartlar› asm›ﬂlard›.
Rafinerilerde iﬂ b›rakma eylemi süresince dolum, sevkiyat ve sat›ﬂ
iﬂlemleri yap›lmazken, Petrol-‹ﬂ Sendikas› merkez ve ﬂube yöneticileri
ile TÜPRAﬁ iﬂçilerinin bir bölümü, TBMM CHP grubu toplant›s›na kat›larak “destek arad›lar”. Oysa CHP’nin özelleﬂtirme karﬂ›tl›¤› tutars›z
ve devlet kapitalizmini savunan bir karﬂ›tl›kt›r. Kapitalizmin “özeli” ya
da “devletçi” biçimleri aras›nda, iﬂçi s›n›f›n›n bir tercih yapmas› ise,
sözkonusu olamaz. Kendilerini kimin sömürece¤ine karar vermek, hatta bunun için mücadele etmek iﬂçi s›n›f›n›n iﬂi de¤ildir. “Bolk sat›ﬂ›n
Türkiye’nin zarar›na oldu¤u” ile iﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar› aras›nda ne tür
bir paralellik kurulabilir? Ama Petrol-‹ﬂ, özelleﬂtirmeye karﬂ› ç›kma
ad›na bunu yap›yor. Peki “Türkiye kar edince” bundan iﬂçi s›n›f›n›n ç›kar› ne olacak? “Toplumsal ç›kar” böyle mi korunur?
Sendikalar, özelleﬂtirmeye s›n›fsal temellerle bakmaz, özelleﬂtirmenin emperyalizmin tüm dünyadaki stratejik bir sald›r›s› oldu¤u gerçe¤ini mücadelelerinin merkezine oturtmaz ise, ya “yerli sermaye savunucusu” konumuna düﬂecektir ya da “devlet kapitalizmi”.

TEKS‹F Sendikas› üyesi, Arsan-Seral Tekstil iﬂçileri, 16 Eylül'de baﬂlatt›klar› grevi sürdürüyorlar. ‹ﬂçiler, 5 Ekim
günü fabrika önünde yapt›klar› eylemle,
polisin ve patronun keyfi uygulamalar›n› ve bask›lar›n› protesto ettiler.
“Birleﬂen ‹ﬂçiler Yenilmez, ‹ﬂçiler
Kardeﬂtir Sermaye Kalleﬂtir” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde, ‹ﬂyeri Temsilcisi
Erdinç Mehmeto¤lu, grev çad›r›na polisin müdahale etti¤ini belirterek ﬂöyle
dedi; “‹lk günden beri, burjuva yasalar›n›n iﬂçi s›n›f›na getirdi¤i engeller ve
bask›larla karﬂ›laﬂt›k. ‹ﬂyeri önünde
durmam›za, halay›m›za, davulumuza
kar›ﬂ›rken, patronun iﬂlerinin yürümesi
için iﬂyerinden malzeme ç›k›ﬂ› gündeme
geldi¤inde karﬂ›m›za etten duvar ördüler, küfrettiler. Onurumuza sahip ç›kt›¤›m›z için gözalt›na al›nd›k, tehdit edildik, ama y›lmad›k.”
Mehmeto¤lu, direniﬂin 19. gününde
iﬂçilerin ya¤murdan korunmak için kurmak istedikleri çad›r›n, polisin ikinci
sald›r›s›yla y›k›ld›¤›n› kaydederek, polisin birçok arkadaﬂlar›n› dövdü¤ünü,
a¤›zlar›na biber gaz› s›kt›¤›n›, buna ra¤men, özellikle temsilci ve öncü iﬂçiler
hakk›nda “polise darpta bulunduklar›”
gerekçesiyle ﬂikayette bulunduklar›n›
dile getirdi. TEKS‹F Bak›rköy ﬁube
Baﬂkan› Çetin Yelken ise, Türk-‹ﬂ ve
TEKS‹F Genel Merkezi’ni iﬂçilere sahip ç›kmamakla eleﬂtirdi.

AKP’li Belediye ‘Köle’ ‹stiyor

Cola ‹ﬂçileri Eylemde

Adana'n›n merkez ilçelerinden Seyhan ‹lçe Belediyesi’nde 12 iﬂçi
sendikalaﬂma faaliyetine kat›ld›klar› için AKP'li belediye baﬂkan› taraf›ndan soka¤a at›ld›lar.
Belediyede çal›ﬂan iﬂçileri, sosyal haklardan yararland›rmamak
için taﬂoren bünyesinde çal›ﬂ›yor gibi gösteren belediye baﬂkan›, iﬂçi
de¤il ihale ile sat›lan köle istiyor. ‹ﬂçiler y›llard›r asgari ücretle ve hiçbir güvenceleri olmadan çal›ﬂmalar›, sa¤l›ks›z çal›ﬂma koﬂullar› sonucu arkadaﬂlar›n› kaybetmiﬂ olmalar› karﬂ›s›nda, örgütlenme yoluna giden iﬂçilere kap›y› gösteren AKP’li belediye, iﬂçi düﬂmanl›¤›n› bir kez
daha gösterdi.
At›lan iﬂçiler ve aileleri 11 Ekim günü belediye önünde yapt›klar›
aç›klamada, mücadele edeceklerini belirterek, dayan›ﬂma ça¤r›s›nda
bulundular ve "Yaﬂas›n S›n›f Dayan›ﬂmas›, Yaﬂas›n Sendika Mücadelemiz" sloganlar› att›lar.

Coca-Cola da¤›t›mda çal›ﬂ›rken,
Nakliyat-‹ﬂ'e üye olduklar› için iﬂten
at›lan iﬂçiler, 6 Ekim günü, ‹stiklal Caddesi'nde biraraya gelerek, “Coca Cola
‹çme, Coca Cola Sömürünün Simgesi,
Gün Gelecek Devran Dönecek Coca
Cola ‹ﬂçiye Hesap Verecek” sloganlar›yla Taksim’e yürüdü. Gezi Park›’nda
oturma eylemi yapan iﬂçiler, Coca Cola
içmeme boykotuna kat›l›m ça¤r›s› yaparken, Nakliyat-‹ﬂ Baﬂkan› Ali R›za
Küçükosmano¤lu, iﬂten at›lan çal›ﬂanlar›n›n eylemlerinin 140. günde olduklar›n› belirterek, “bundan sonrada mücadelemiz sürecek.” diye konuﬂtu.
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Doktorlar›m›z Ö¤retmenlerimiz Mühendislerimiz

Halktan yana, Halkla birlikte
Halk›n önünde olmal›d›r!
Ö¤retmenler, doktorlar, mimarlar, mühendisler bir ülkenin ayd›nlar›d›rlar. Özellikle bizim gibi yenisömürge (baﬂka deyiﬂle “geri b›rakt›r›lm›ﬂ”) ülkelerde, kendilerinden
mesleklerinin de ötesinde misyonlar
beklenen bir kesimi oluﬂtururlar.
Nitekim ülkemizde de böyle olmuﬂ,
ö¤retmenler, doktorlar, mühendisler
alt-üst oluﬂ dönemlerinde, halk›m›z›n ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin geliﬂmesinde
böyle misyonlar üstlenmiﬂlerdir.
Özellikle birincisi, halk›n önemli bir bölümünün cahil veya yar›-cahil b›rak›lmas›, ikincisi mesleklerinin hayat›n içinde tuttu¤u önemli
yer nedeniyle, ö¤retmenler, doktorlar, mühendisler büyük önem kazanm›ﬂlard›r. Son dönemlerde belli
ölçülerde tahrip olmuﬂ olsa da, halk›m›z bu meslekten insanlara özel
bir de¤er vermiﬂtir.
Ne var ki, özellikle 12 Eylül’den

sonraki süreç içinde bu misyondan
bir uzaklaﬂma sözkonusudur. Bunda, 12 Eylül’den sonra bu kesimler
üzerindeki bask›lar›n, örgütlülüklerinin kapat›lmas›n›n, hatta ekonomik zorluklar›n pay› yads›namaz.
Fakat bugünkü durum, sadece bunlarla da aç›klanamaz.
Bugün ö¤retmenlerimiz ö¤rencilerine ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm düﬂüncesinin ayd›nl›¤›n›
taﬂ›m›yor ne yaz›k ki. Doktorlar›m›z, mühendislerimiz ülkemizin en
ücra köﬂelerinde halk› e¤iten, birleﬂtiren bir misyondan uzaklar (elbette
bunu hala yapmaya çal›ﬂanlar bu de¤erlendirmelerimiz d›ﬂ›ndad›r.)
Tam tersine, bugün ö¤retmenlerimiz ö¤rencilerinden adeta kopmuﬂlar, onlar›n sorunlar›ndan, mücadelelerinden uzaklar. Doktorlar›m›z, iktidara birçok konuda yapmalar› gereken muhalefeti, “yoksunluk
bölgelerine gönderilmemek için”

Dünya Ö¤retmenler Günü
5 Ekim,
Dünya
Ö¤retmenler
G ü nü’ydü.
D e r t
yüklüydü ülkemizin ö¤retmenleri. Ekonomik ve
siyasi bask›larla kuﬂat›lm›ﬂken, sendikalar› bile kapat›lacakken, kutlayacak bir ﬂeyleri yoktu.
Bu nedenle ülkemizdeki 5 Ekim,
Dünya Ö¤retmenler Günü, ö¤retmenlerimizin protestolar›n›n ve taleplerinin dile getirildi¤i bir gün oldu. 5 Ekim’de Abdi ‹pekçi Parkı'nda
2 bine yak›n e¤itim emekçisinin kat›l›m›yla yap›lan “ﬂenlik”, bir ö¤ret-

menler mitingine dönüﬂtü.
“Örgütlü Toplum Demokratik
Türkiye” yazılı pankart›n as›ld›¤›
ﬂenlikte, E¤itim-Sen Genel Baﬂkanı
Alaaddin Dinçer, KESK Genel Baﬂkanı ‹smail Hakkı Tombul yapt›klar›
konuﬂmalarla emekçilerin çeﬂitli sorunlar›na de¤indiler.
Grup Öteki, Ali Asker ve Volkan
Konak da ﬂenli¤e türküleriyle kat›ld›lar.
*
Dünya Ö¤retmenler Günü’nde ‹stanbul, ‹zmir, Eskiﬂehir, Dersim,
ﬁanlıurfa, Diyarbakır E¤itim-Sen ﬂubeleri tarafından da ‹l Milli E¤itim
Müdürlükleri önlerinde ve ﬂube binalar›nda basın açıklamalar›, yürüyüﬂler yap›larak, sorunlar dile getirildi.
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yap›yor görünümündeler.
Ö¤retmen sendikas›, doktorlar›n,
mühendislerin odalar›, “kendi sorunlardan baﬂka, halk›n di¤er kesimlerinin sorunlar›yla ilgilenmez”
bir görünümdedirler. (Kimse odalar›n, sendikalar›n Emek Platformu’nda yeralmas›n› bunun tersini
gösteren bir kan›t olarak sunmaya
kalk›ﬂmas›n.)
Bu tablonun nedeni ikilidir;
Birincisi, ö¤retmenlerimizin,
doktorlar›m›z›n, mühendislerimizin
üyesi olduklar› demokratik kitle örgütlerinin halk için misyon yüklenmekten uzak, sivil toplumcu, uzlaﬂmac›, icazetçi çizgileri ve bu çizgilerine denk düﬂen örgütlenme, e¤itim anlay›ﬂlar›d›r.
‹kincisi ise, toplumun tüm kesimlerini etkileyen bireyci burjuva
kültürünün, köﬂe dönmecili¤in bu
kesimleri de etkisi alt›na almas›d›r.
*
Ö¤retmenimiz, doktorumuz yoksunluk bölgelerine gitmek istemez.
Gecekondu yoksullar›n›n direniﬂlerinde onlar›n yan›nda olmaz. Her
türlü “radikal direniﬂ”e uzak dururlar. Mesela çarp›c› bir örnektir; E¤itim-Sen’liler, bu say›m›zda okuyaca¤›n›z gibi, Abdi ‹pekçi Park›’nda,
TAYAD’l› Aileler’in iki y›l› aﬂk›n
süredir alt›nda oturduklar› el heykelinin orada ﬂenlik yapar ve o direniﬂe dair tek bir kelime söylemez. Bu
örnek, E¤itim-Sen’in, KESK’in çarp›k, “benmerkezci” ve “ekonomist”
mücadele anlay›ﬂ›n›n tezahüründen
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Konuﬂmalar›nda “12 Eylül’le hesaplaﬂmak”tan
sözedip 12 Eylül’ün devam›n›n sonucu olan tecrite karﬂ› orada, yan›baﬂlar›nda direnenlere dair tek kelime etmeyenler, ﬂenli¤e kat›lan sanatç› Volkan Konak’›n sahneden onlar› hat›rlamas› karﬂ›s›nda acaba bir
utanma duygusu yaﬂad›lar m› bilmiyoruz. Fakat bunun için kendilerini
sorgulamalar› gerekti¤ini biliyoruz.
Bu bir örnektir, fakat tekil de¤ildir; tersine sivil toplumculu¤un, statükoculu¤un yönetimindeki bu örgütlerin halktan, halk›n mücadelesinden kopuklu¤unun bir göstergesidir.

Statüler, birçok demokratik kitle
örgütünü teslim alm›ﬂt›r. TMMOB’un
mitinginde 5 bini aﬂk›n kiﬂinin toplanmas› “baﬂar›” olarak görülüyor.
Oysa yüzbin, ikiyüzbin üyesi olan
odalar›n, mesleki hak ve talepleri
için bile, üyelerinin önemli bir bölümünü dahi mücadeleye kanalize
edememeleri, izaha muhtaçt›r.
Odalar, sendikalar, nas›l bir örgütlenme yap›yor, üyelerini nas›l,
hangi kültürle e¤itiyorlar?.. Nas›l
bir politika izleniyor? ‹ﬂte buradaki
çarp›kl›klar, yukar›daki sonuçlar›
do¤uruyor.
*
Doktorlar›n çal›ﬂma koﬂullar›n›n
hem ekonomik, hem demokratik
aç›dan iyileﬂtirilmesine yönelik talepleri anlaﬂ›l›rd›r. Ama sorun ﬂuradad›r; falan ﬂehrimizin, falan köyümüzün doktorsuz kalmas›n› hükümetler dert etmese bile, Tabip Odalar› dert edinmeli; gerekti¤inde hükümetin d›ﬂ›nda o eksi¤i asgari ölçüde gidermeye çal›ﬂmal›d›rlar.
Ayn› ﬂey, ö¤retmenler için de geçerlidir. Koﬂullar zor, yetersiz olabilir; fakat bu halk, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin ö¤retmenlerinden daha fazla fedakarl›k ve idealist bir tav›r bekliyor. Doktorun, ö¤retmenin yapmas›
gereken, koﬂullar›n yetersiz oldu¤u
yerlere gitmeyi reddetmek de¤il,
oraya gidip, orada halkla birlikte,
koﬂullar›n yeterli hale getirilmesi
mücadelesini vermektir.
Doktorun kendisini yaln›z doktor, ö¤retmenin kendisini yaln›z ö¤retmen olarak görmesi, bu ülkenin
ayd›nlar› olduklar›n› unutmalar›d›r.
Bu sadece “ayd›n” olma misyonundan uzaklaﬂmak de¤il, ayn› zamanda da mesleki bir dejenerasyondur. Çünkü, bu toplumsal konumunu, misyonunu unutan ö¤retmen ö¤retmenli¤ini, doktor doktorlu¤unu
yapamaz. O, sadece para kazanmaya çal›ﬂan herhangi, s›radan bir
meslek üyesine döner. Ve tabii o zaman her ﬂeye sadece “para”, “imkanlar” aç›s›ndan bakar.
‹dealist doktorlar, idealist ö¤retmenler istiyoruz. Köylere, yoksul

‘Demokratik Türkiye ‹nsanca Yaﬂam’
Türkiye'nin dört bir yanından gelen mimarlar, mühendisler 8
Ekim’de Ankara'da TMMOB taraf›ndan düzenlenen “Demokratik
Türkiye ‹nsanca Yaﬂama Mitingi”nde topland›.
Garda toplanarak Sıhhiye Meydanı'na yürüyen mimar, mühendisler, “Gelece¤imize Meslek Onuruna
Halkımızın ‹nsanca Yaﬂam Hakkına
Sahip Çıkıyoruz” ve “Üreterek Büyüyen ve Paylaﬂarak Geliﬂen Bir Ülkede ‹nsanca ve Barıﬂ ‹çinde Yaﬂamak ‹çin Mühendislik Haklarımızı
Savunuyoruz” yaz›l› pankartlar taﬂ›d›lar.
5 bini aﬂk›n emekçinin kat›ld›¤›
mitingte, TMMOB'a ba¤lı çeﬂitli
odalar›n taﬂ›d›klar› dövizlerde pek
çok protesto ve talep dile getirildi.
Taleplerin baz›lar› ﬂunlard›:
- Kamu hizmetlerinin paralı
kasabalara, gecekondu semtlerine
gönüllü gidip devrimi örgütleyen,
demokratsa demokrasinin, sosyalistse sosyalizmin propagandas›n›
yapan, yoksullar› mücadeleye davet
eden ayd›nlar istiyoruz.
Herkesin yak›ndan bildi¤i bir
benzetmeyle söylersek, ö¤retmenlerimiz, doktorlar›m›z, mühendislerimiz, birer “sosyalist Çal›kuﬂu” olmal›lar. Bireycili¤in hakim kültür
haline getirilmeye çal›ﬂ›ld›¤› bir ülkede, halk›n dayan›ﬂmas›n›, imecesini örgütleyen, onlar› bilinçlendiren, düzeni teﬂhir eden, “birlikten
güç do¤aca¤›n›” halka gösterenler
olmal›lar... Art›k günümüzde böyle
olunamayaca¤›na veya böyle olun23
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hale getirilmesi uygulamaları terk
edilmelidir...
- Ülkemizin kaynaklarını küresel sermayeye açan bütün uluslararası anlaﬂmalar iptal edilmelidir.
- Eﬂit, parasız, demokratik, bilimsel e¤itim istiyoruz!
- Asgari ücret yoksulluk sınırının üzerine çekilmelidir.
- Örgütlenme hakkının önündeki engeller kaldırılmal›d›r.
TMMOB Baﬂkanı Mehmet So¤ancı, “bilimi ve tekni¤i emperyalizmin ve sömürgelerin de¤il, halkımızın hizmetine sunma” çabas›nda olduklar›n› belirtti¤i konuﬂmas›nda,
emek güçlerinin mücadele etmekten
baﬂka bir seçeneklerinin olmad›¤›na
de¤indi. Birçok demokratik kitle örgütünün de destekledi¤i miting, Sanatç› Hilmi Yaray›c›’n›n konseriyle
sona erdi.
mas›n›n önündeki engellere dair,
onlarca gerekçe s›ralayabilirler. Ve
bunlar yanl›ﬂ da olmayabilir; fakat
biz de, bunun karﬂ›l›¤›nda neden
böyle olunmas› gerekti¤ine ve böyle olunabilece¤ine dair yüzlerce gerekçe ve kan›t s›ralayabiliriz.
Halk›n do¤al önderleri, ayd›nlar›
olarak ihtiyac› var ülkemizin onlara.
Ö¤retmenlerimiz, doktorlar›m›z,
mühendislerimiz hem tek tek kiﬂiler
olarak, hem mesleki örgütlülükleri
aç›s›ndan, bugünkü durumu yaratan
politikalar›, örgütlenme anlay›ﬂ›n›
ve kültürü sorgulay›p bu tabloyu de¤iﬂtirmelidirler.

Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i (PSAKD) Sultanbeyli ﬁubesi’nin cemevi
inﬂaat›na AKP’li belediyenin müdahale etmesinin ard›ndan, eylemler devam
ediyor. 10 Ekim günü ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi önünde toplanan Sultanbeyli halk›, tüm engellemelere ra¤men cemevinin yap›laca¤›n› bir kez daha ilan ettiler.
PSAKD Sultanbeyli ﬁube Baﬂkan› Sadegül Çavuﬂ,
Sar›yer ﬁube Baﬂkan› Muammer ﬁimﬂek, gazeteci
Musa A¤ac›k ve halktan
oluﬂan bir heyet, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi ‹mar Müdürü M.
ﬁimﬂek Deniz ile görüﬂtü. Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ
ile randevular› olmas›na ra¤men,
Topbaﬂ, heyetle görüﬂmeyerek, alevi düﬂmanl›¤›nda AKP saflar›ndaki
“mutabakat”› sergiledi.
‹mar müdürünün cevab›, Sultanbeyli Belediyesi'nin oyalama takti¤inden farks›zd›. Dernek Baﬂkan›
Sadegül Çavuﬂ, 5 Ekim günü Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› ile görüﬂme talebinde bulunmuﬂ; soyad›
ö¤renilemeyen Ahmet isimli bir kalem müdürü, “biz zaten o bölgeyi
tamamen y›kaca¤›z, siz ne cemevinden bahsediyorsunuz” cevab›n›
vermiﬂti.
10 Ekim günü ise belediye ile
görüﬂmeye gidildi¤inde ‹mar Müdürü M. ﬁimﬂek Deniz ise “Siz ge-

lumdan, Cemevi Hakk›m›z Engellenemez, ‹nanç
Özgürlü¤ü Engellenemez,
Pir Sultanlar Ölür Ölür Dirilir, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” dövizleri taﬂ›d›. Temel Haklar Federasyonu, “Y›k›mlara Karﬂ›
Gücümüz Birli¤imizdir”
pankart› ve halk›n inanç
özgürlü¤üne sahip ç›kan
dövizleri ile eylemin içinde yerald›.
Deyiﬂlerin söylendi¤i
eylemde s›k s›k sloganlar
at›l›rken, belediye ile yap›lan görüﬂmenin ard›ndan
Sadegül Çavuﬂ, görüﬂme
hakk›nda k›sa bir bilgi verdi. Ard›ndan yap›lan aç›klamada ise 3 y›ld›r
süren hukuki süreç anlat›ld› ve
AKP'li belediyenin, alevi halk›n
ibadet hakk›n› engelleyen keyfi tutumu teﬂhir edildi. 3 y›ld›r 58 davay› kazanmalar›na karﬂ›n, cemevi yap›m›n›n engellendi¤i hat›rlat›lan
aç›klamada ﬂöyle denildi:
“AKP ‹ktidar›n›n anti-demokratik uygulamalar› her yerde oldu¤u
gibi Sultanbeyli'de de sürüyor. Yeni
›slah imar plan›na göre belediye taraf›ndan cemevimizin yeri park alan› olarak ayr›ld›.
Engellenmek istenen cemevi yap›m› de¤il alevi halk›m›z›n örgütlü
gücüdür. Osmanl›'dan bugüne süregelen bask›lar AKP iktidar›yla devam etmektedir. Cemevi yap›m›na
devam ediyoruz, her koﬂulda devam
edece¤iz.”

Sultanbeyli Halk› Cemevi
Karar›ndan ‘Dönmeyecek’
rekli iﬂlemleri, baﬂvurular› yap›n,
biz yasal iﬂlemleri baﬂlat›r›z. Meclis
toplant›s›nda sorununuzu gündeme
getiririz. Ç›kan sonucu size bildiririz” gibi oyalamalara baﬂvurdu.
Çavuﬂ, gerekli iﬂlemleri yapacaklar›n› ancak bu süre içerisinde
cemevi yap›m›n› sürdüreceklerini
belirterek, “hukukun ve yasalar›n
bizden yana olmad›¤›, yasalar›n kime hizmet etti¤i, kimin yan›nda oldu¤u bellidir” dedi.
‹çeride görüﬂmeler yap›l›rken,
belediye önünde bekleyen 150 kiﬂi,
cemevi yap›m›n›n engellenmesinin
inanç özgürlü¤üne sald›r› oldu¤unu
belirterek, haklar›na sahip ç›kacaklar›n›, att›klar› sloganlar ve söyledikleri türkülerle dile getirdiler. Belediye binas› giriﬂine kadar yürüyen
kitle, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz,
Dönen Dönsün Ben Dönmezem Yo-

Sünni Devletin Sünni Sa¤l›k Bakanl›¤›
‹stanbul'da Sa¤l›k Bakanl›¤›’na
devredilen SSK hastanelerinin personeline 'sicil bilgi formu' gönderen Sa¤l›k Bakanl›¤›, AKP iktidar›n›n mezhepçi, alevi düﬂman› yaklaﬂ›m›n› belgeli olarak sergiledi. Sözkonusu formda, yapt›klar› meslekleri, baﬂar› ya da baﬂar›s›zl›klar› ile
hiçbir ilgisi bulunmayan ﬂekilde,
doktorlara “hangi mezhepten olduklar›” soruldu.
Kendinden olmayan›, daha aç›k-

ças›
alevi
inançtan hekimleri 'fiﬂleme' amaçl› olarak haz›rlanan soru, AKP iktidar›n›n ve
genel olarak devletin alevi halk›m›za bak›ﬂ›n› da ortaya koymuﬂ oldu.
Ayn› zihniyet, alevili¤i s›radanlaﬂt›rma, cemevlerinin bir ibadet yeri
oldu¤unu inkar etme tavr›n› da her
f›rsatta devam ettiriyor.
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n bu uygulamas›na iliﬂkin aç›klama yapan Türk
Tabipleri Birli¤i ve ‹stanbul Tabip
Odas›, bakanl›¤›n, “demokrasi ve
24
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laiklik aç›s›ndan son derece tehlikeli bir uygulama yürüttü¤ünü”
vurgulad›. Oysa mesele, AKP’nin
ﬂeriatç›l›¤› ya da varolmayan demokrasinin tehlikeye girmesi de¤ildir. AKP, yüzy›llard›r uygulanan
devlet politikas›n› daha kaba ve
pervas›zca yaﬂama geçirmektedir.
Sorunu ‘Laiklik-ﬂeriatç›l›k’ eksenine oturtulursa, Genelkurmay’›n de¤irmenine su taﬂ›n›r ki, Genelkurmay bu ülkede alevi halk›m›za yönelik bask›n›n, katliamlar›n merkezinde durmaktad›r.

nas›l çarp›t›lmaya, sapt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› ele al›nd›. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm aras›ndaki kopmaz ba¤a dikkat çekilen seminerde,
bu yan›yla Avrupa Birlikçili¤in sosyalizmin inkar› da anlam›na geldi¤i
ifade edildi. Dünyada esen gerici
rüzgarlar, karﬂ›-devrimci
dalga ve emperyalizmin
propagandalar› karﬂ›s›nda,
sosyalizm idealine daha
fazla sar›lman›n, bilmekten, ö¤renmekten geçti¤ine dikkat çekildi.
Soru ve cevap bölümünde de,
daha çok sosyalizm konusu üzerinde duruldu. Sosyalizm deneyimi,
sosyalizmin kapitalizmden üstünlü¤ü, halklar›n özlemlerine denk düﬂen tek alternatifin sosyalizm oldu¤u ve bu alternatifin maddi bir güce
dönüﬂmesi için daha fazla kitlelere
gitmek, kitleleri bilinçlendirmenin
önemi bu bölümde öne ç›kan noktalar oldu.

Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi
ve Sosyalizm Yolunday›z
Temel Haklar Dernekleri’nde
ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm
konulu seminerler baﬂlat›ld›.
‹lki, 7 Ekim günü Gazi Temel
Haklar’da yap›lan seminer, ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm mücadelesinde ﬂehit düﬂenler an›s›na
sayg› duruﬂu ile baﬂlad›.
Anlat›m ve tart›ﬂma ﬂeklinde iki
bölümden oluﬂan seminerde, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizmin anlam›n›n ne oldu¤u, bugün

Hatay’da Cangüvenli¤i ‹çin Mücadelenin
Karﬂ›s›na Jandarma Ç›kt›!
Hatay
Temel Haklar’›n yürüttü¤ü “Felaket Geliyorum Diyor.
Can›m›z›,
Mal›m›z›
Koruyal›m”
kampanyas›ndan dolay›, jandarma
ve köylülerin karﬂ› ç›kt›¤› kum ﬂantiyesi sahibi Gökhan
Köse; Hatay Temel Haklar üyelerini
ve yöre halk›n› tehdit etti. Hatay Temel Haklar, kendilerine yönelik bu
tehdit ile muhtar ve azalar›n karakola götürülmesine tepki göstererek
bir aç›klama yapt›.
Hatay Temel Haklar Baﬂkan›
Hasan Kutlu, 6 Ekim tarihinde yapt›¤› aç›klamada, Sinanl›, Aknehir ve
Büyükçat köylerinde halk›n seller,
heyelanlar karﬂ›s›nda cangüvenli¤i

talebi ve hayatlar›n› riske eden ﬂantiyeye karﬂ› ç›kmalar›n›n “birilerini” rahats›z etti¤ini belirterek, muhtar ve azalar›n›n jandarma karakoluna ça¤r›larak dernek hakk›nda karalamada bulunuldu¤unu söyledi.
‘Onlar terörist neden onlarla birliktesiniz? Destek olmay›n, zaten
buraya girmelerine izin vermeyece¤im. Hepsini tek tek toplayaca¤›m.
Onlar bundan sonra görürler.' ﬂeklende tehditler savruldu¤unu belirten Kutlu, ﬂunlar› söyledi:
“Evleri, köyleri, canlar›, mallar›
ve gelecekleri için çaba sarfeden
köylüler ve derne¤imiz olarak, biz
haklar›m›z› kulland›k. Kum ve hafriyat ﬂirketinin sahibi’nin, derne¤imiz hakk›nda ‘yasad›ﬂ›, teröristler'
diyerek jandarma karakoluna verdi¤i as›ls›z suç duyurusu yaﬂananlar›n
nedenidir. Temel hak ve özgürlüklerimizi korumak için yapt›klar›m›z›n
arkas›nday›z. Do¤rudan ve hakl›dan
yana olmaya devam edece¤iz.”
25
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Bal›kç› Davas›
Karara Kald›
Kaçak elektrik kullanan patronlar›n kiral›k katili taraf›ndan
katledilen, Devrimci Memur Hareketi taraftar› Hasan Bal›kç›'n›n katillerinin yarg›land›¤› davaya devam edildi. Yarg›tay 1. Ceza Dairesi'nde görülen temyiz duruﬂmas›nda, karar›n 13 Ekim günü verilece¤i aç›kland›.

TMY Protesto Edildi
Çeﬂitli sol grup ve dernekler, 8
Ekim’de Tramvay Dura¤›’nda
yapt›klar› eylemle Terörle Mücadele Yasas›'n› protesto ettiler. "Terörle Mücadele Yasa Tasar›s›'na
Karﬂ›, Temel Hak ve Özgürlükler
‹çin Mücadeleye" pankart› açan
grup ad›na konuﬂan Talip Dönmez
"devletin geliﬂtirdi¤i sald›r› terörüne karﬂ›, hakl›l›¤›m›zdan ve meﬂrulu¤umuzdan ald›¤›m›z güçle,
her kesimi bu konuda etkin mücadeleye ça¤›r›yoruz" diye konuﬂtu.

“AB’ye Karﬂ›y›z...”
DHP, 9 Ekim günü Galatasaray
Lisesi önünde yapt›¤› eylemde,
"AB'ye Karﬂ›y›z Çünkü Özgür Bir
Halk Olmak ve Ba¤›ms›z Bir Ülkede Yaﬂamak ‹stiyoruz" pankart›
açarak, Avrupa emperyalizmini
protesto etti. Aç›klamay› yapan
Zuhal Güven, AB süreciyle birlikte her alanda sald›r›n›n artaca¤›n›
belirtti.

Mücadele Birli¤i
Satanlara Sald›r›
Beyo¤lu ‹stiklal Caddesi üzerinde Mücadele Birli¤i Dergisi satan 2O kiﬂilik gruba çevik kuvvet
polisleri vahﬂice sald›rarak, çok
say›da kiﬂiyi gözalt›na ald›. Konuya iliﬂkin bir aç›klama yapan Mücadele Birli¤i, “kapitalizme karﬂ›
mücadelemiz her koﬂulda devam
edecektir” dedi.

Dile kolay; 36 y›ll›k kesintisiz
bir mücadele tarihi... Bir gençlik örgütünün; yaﬂanan iki darbeye, faﬂizmin sindirme, yozlaﬂt›rma, teslim alma politikalar›na ra¤men ad› belleklerden silinememesi ve gençli¤in mücadelesine önderlik etmeye devam
etmesi, “do¤al” olan bir durum
de¤ildir. Ama DEV-GENÇ'ten
sözediliyorsa, bu hem do¤al,
hem de olmas› gerekendir.
Çünkü O, DEV-GENÇ'tir.
Çünkü DEV-GENÇ; ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm
kavgas› zafere ulaﬂana kadar
kavgadan geri durmamakt›r.
Çünkü DEV-GENÇ; bu ülke
topraklar›n›n gençli¤inin hiç
bitmeyen isyan›n›n ad›d›r.
Çünkü DEV-GENÇ; e¤itimin
halk için, bilimin halk›n yarar›na olaca¤› bir düzen kurulana
kadar, okullarda, amfilerde, s›rada, derste, boykotlarda, iﬂgallerde baﬂe¤meyen mücadelenin
ad›d›r.
Çünkü DEV-GENÇ; yeni-sömürge bir ülkede halk›n ac›lar›n› kendi ac›s› bilen, kavgalar›n›
onlar›n kavgas›yla bütünleﬂtiren, ö¤renen ve ö¤reten gençlerimiz oldukça, tükenmemenin
ad›d›r.
Çünkü DEV-GENÇ; gençli¤in
kurtuluﬂ ﬂiar›d›r...

Sibel Yalç›n Direniﬂ
Park›’nda Coﬂkulu Kutlama
DEV-GENÇ'in 36. y›l›, 8
Ekim’de Okmeydan› Sibel Yalç›n
Direniﬂ Park›'nda, Gençlik Federasyonu'nun düzenledi¤i coﬂkulu
bir programla kutland›. Park›n,
DEV-GENÇ flamalar› ve Mahir'in
resimleriyle donat›ld›¤› etkinlikte,
gelenleri, "Kuruluﬂ ﬁenli¤imize
Hoﬂgeldiniz / Gençlik Federasyonu" pankart› karﬂ›l›yordu. Ayn› zamanda DEV-GENÇ’in 36 y›ll›k birikimi ile bu gelene¤i sürdüren
Gençlik Federasyonu’nun da kuruluﬂ ﬂenli¤iydi.
36 y›ld›r s›k›l› iki yumruk dalgalan›r okullarda, meydanlarda. O
amblem nerede görülse, akla, 6. Filo’ya karﬂ› direniﬂler, boykotlar, iﬂgaller, faﬂist iﬂgale karﬂ› verilen
kavgalar... akla gelir. Yine s›k›l› yumruklar› ile, etkinli¤e gelenlere “mücadeleye devam” mesaj› veriyordu
DEV-GENÇ amblemi.
Ve elbette, DEV-GENÇ denildi¤inde, Denizler, Yusuf, ‹nan, ‹bolar’la birlikte akla gelen ilk isim olan
Mahir Çayan, devasa k›rm›z› bez
üzerine çizilmiﬂ siluetiyle “kurtuluﬂa
kadar savaﬂ” ﬂiar›n› hayk›r›yordu
gençlerle birlikte. Sadece üniversiteli
ve liseli gençler gelmemiﬂti etkinlik
için. Gecekondu gençleri, 1960’lar›n
ve ‘70’li y›llar›n DEV-GENÇ’lileri,
TAYAD’l›lar da oradayd›lar. Bu yürüyüﬂ, bu tarih bizim, hepimizin diyorlard›.
Gençli¤in mücadelesinin içinde do¤an ve
her direniﬂinde, halk
için bilim halk için
e¤itim mücadelesinde
yan›nda yeralan Grup
Yorum; yeni DEVGENÇ’lilerle omuz
omuza, coﬂkular›na,
öfke ve kararl›l›klar›na
ortakl›k etti. Yorum’un
türkü ve marﬂlar›
yumruklar havada,
omuzlar halayda birlikte söylendi.
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Ba¤›ms›zl›k, Demokras
Gençli¤in Önderi, Örgü
Sürdüren DEV-GENÇ
Selam

Selam olsun uz
gençli¤ine ve
Bedeli Ne Olursa Olsun
DEV-GENÇ Miras› Sürecek
Temel Haklar Federasyonu'nun
da y›k›mlara karﬂ› baﬂlatt›¤› imza
kampanyas› do¤rultusunda masa açt›¤› etkinlik saat 19.00'da baﬂlad›.
Onur Urbay ve Ebru Benek'in sundu¤u kutlama program›, aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan, devrim ﬂehitleri
için sayg› duruﬂuyla devam etti.
Gençlik Federasyonu’nu oluﬂturan onlarca Gençlik Derne¤i, müzik
gruplar›, folklor gösterileri ile kutlamada yerlerini alm›ﬂlard›. ‹lk olarak
Kocaeli Gençlik Derne¤i Müzik Grubu Grup K›v›lc›m türkü ve marﬂlar›n›
seslendirdi. Program›n sonunda söyledi¤i türkülerle kitle halaya dururken, ard›ndan Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i ﬂiir grubu kavga ﬂiirlerinden
oluﬂan bir dinleti sundu. Binlerce kiﬂinin ayakta alk›ﬂlad›¤› ﬂiir ekibi yerini Band›rma Gençlik Derne¤i üyelerine b›rak›rken, Okmeydan› semalar›nda Kafkas ezgileri yükselmeye

si, Sosyalizm Yolunda
ütü Olma Misyonunu
Ç’i 36. Y›l›nda Binler
mlad›

zun yürüyüﬂün
e DEV-GENÇ’e
baﬂlad›. “Savaﬂ Ça¤r›s›” adl› Kafkas
Halk Oyunu'nu ilgiyle izlenirken,
oyunun sonunda “Yaﬂas›n Halklar›n
Kardeﬂli¤i" slogan› büyük bir coﬂkuyla at›ld›.
Gençlik Dernekleri’nin gösterilerinin ard›ndan, Gençlik Federasyonu
ad›na Özlem Olgun bir konuﬂma yapt›. DEV-GENÇ’in baﬂe¤mez tarihinden sözeden Olgun, konuﬂmas›n›
“bedeli ne olursa olsun bu onurlu miras›, DEV-GENÇ'in miras›n› sürdürmeye devam edece¤iz” sözleriyle bitirdi. Olgun'un konuﬂmas› kitle taraf›ndan “Yaﬂas›n DEV-GENÇ Yaﬂas›n
DEV-GENÇliler” slogan›yla karﬂ›land›. Binlerce kiﬂi karanl›¤› s›k›
yumruklar›yla yararak selamlad›
DEV-GENÇ’lileri.

Umut Fedalarla Büyüyor
Kavgadan, sosyalizmden, ba¤›ms›zl›ktan sözedilir de, Büyük Direniﬂ
unutulur muydu? Unutmad› DEVGENÇ’liler. 5 y›ld›r d›ﬂar›da bir parças› olduklar› Büyük Direniﬂi, bir

oyunla anlatt›lar. ‹zmir Gençlik Derne¤i Tiyatro Grubu taraf›ndan sergilenen hücreleri ve hücrelere karﬂ› direniﬂi anlatan oyunun, “elbet hesap
verecek katiller halk›m›za, feda savaﬂç›lar› beyinlerinde patlad›kça”
sözleriyle bitmesiyle, park, binlerce
insan›n hep bir a¤›zdan att›¤› “Umudu Fedalarla Büyütüyoruz” sloganlar›yla yank›land›. Oyunun ard›ndan
Akdeniz Bölgesi’nde bulunan Gençlik Dernekleri'nin ortak oluﬂturdu¤u
müzik grubu sahne alarak yöresel
türkülerini seslendirdiler. Arapça türküler de seslendiren grubun ard›ndan
Band›rma Gençlik Derne¤i üyeleri
Kafkas Halk Oyunlar›’ndan birini
daha sergilediler.

Mahirler’den Bugüne Onurlu
Tarihin Resim Kareleri
Kutlamada, DEV-GENÇ tarihini
anlatan dia gösterimi ise, 36 y›ll›k
kesintisizli¤in resim karelerini ve bu
mücadeleyi yaratanlar› sahneye yans›tt›.
Dia gösterimi, DEV-GENÇ tarihini anlatan bir konuﬂman›n eﬂli¤inde sunulurken, DEV-GENÇ içinden
ç›karak Türkiye devrimci hareketinin
de¤iﬂik kanallar›nda önderleﬂen devrimcilerin resimleri yans›d›¤›nda, kitle ayakta alk›ﬂlad› ve önderleri selamlad›. Devrim sloganlar› ise hiç
susmad› bu esnada.
Gösterimin sonunda at›lan havai
fiﬂekler kitlenin coﬂkusunu bir kat
daha artt›rd›. Bu esnada umudun sloganlar› at›ld›.

Ard›ndan Ankara Gençlik Derne¤i Tiyatro Grubu bir oyun sergiledi.
Bir ölüm orucu direniﬂçisi ve feda savaﬂçs›n›n da canland›r›ld›¤› oyunun
sonunda tiyatro ekibi ile kitle hep bir
a¤›zdan "Zafer Yak›nda" marﬂ›n›
söyledi. Tiyatro oyunu "Yaﬂas›n
Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez" sloganlar›
ile biterken; Uﬂak Gençlik Derne¤i,
yöresel k›yafetleriyle Zeybek oyunu
sundular. Oyunu DEV-GENÇ bayra¤› açarak bitiren Uﬂak Gençlik Dernekliler yo¤un alk›ﬂ ald›lar.

DEV-GENÇ’liler Gecekondu
Halk›yla Bütünleﬂtiler
Okmeydan› halk›n›n, at›lan sloganlara ve halaylara evlerinin balkonlar›ndan eﬂlik etti¤i etkinlikte,
Okmeydan› duvarlar›na Umudun Çocuklar› imzas›yla yaz›lama yapan
Okmeydan›'n›n çocuklar›n›n da "Evimizi Y›kan›n Villas›n› Y›kar›z" sloganlar› kitlenin alk›ﬂlar›yla ve sloganlara eﬂlik etmesiyle daha gür at›ld›.
DEV-GENÇ’in 36. y›l kutlamas›na çeﬂitli DKÖ’lerden ve Türkiye’nin
dört bir yan›nda kurulu bulunan
Gençlik Dernekleri’nden gelen mesajlar, program aralar›nda okunurken, son olarak sahneye Grup Yorum’un davet edilmesi ile birlikte
“Türküler Susmaz Halaylar Sürer,
Grup Yorum Susmaz” sloganlar› at›ld›. Grup Yorum’u sahiplenen sloganlar›n ve alk›ﬂlar›n her zamankinden
daha gür patlamas›n›n, elbette son

Gençlik, Büyük Direniﬂi ve direniﬂin
parças› TAYAD’l›lar› sergiledikleri
oyunla selamlarken, Abdi ‹pekçi
Park›’nda direnen TAYAD’l›lar da
DEV-GENÇ’lileri, gönderdikleri ﬂu
mesajla selamlad›lar:
“.... Devrimci gençli¤in emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› mücadelede
baﬂe¤mezli¤i onurun cüretin çoﬂkunun simgesi olan DEV-GENÇ’in 36.
y›l›n›, bu mücadelenin kesintisizli¤inin ifadesi olan Gençlik Federasyonu’nu kutluyoruz. Direniﬂimizin çoﬂkusu ve kararl›l›¤›yla selaml›yor, hepinizi kucakl›yoruz.”
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süreçte Yorum’u y›pratmaya yönelik
sald›r›lar›n ve türkülerinin çal›nmak
istenmesinin etkisi vard›. Nitekim,
bu konuda bir konuﬂma yapmaya haz›rlanan Yorumcular, kitlenin “h›rs›z”› protesto eden öfkeli sloganlar›
karﬂ›s›nda, "bu konuda daha fazla bir
aç›klama yapma gere¤i oldu¤unu düﬂünmüyoruz" demek durumunda kald›lar.
Yorumcular ad›na konuﬂan Cihan
Keﬂkek, "Bir DEV-GENÇ'imiz vard›,
yine var... DEV-GENÇ'i görüyoruz
ﬂimdi burada. Ayn› coﬂkuyla, ayn›
kararl›l›kla. Biz de DEV-GENÇ'in
36. y›l›n› kutluyoruz" diye konuﬂtu.
Program›na ‘S›yr›l›p Gelen’ ile baﬂlayan Grup Yorum, her ﬂark› sonunda

coﬂkuyla alk›ﬂla- Büyük Direniﬂin ﬂen›rken, marﬂlar hitleri de, kararl›l›klayumruklar hava- r›, direngenlikleri ile
da söylendi ve DEV-GENÇ’lileri sehalay türküleri ile lamlayanlar aras›nomuz omuza ha- dayd›... Yar›n›n DEVlaya
duruldu. GENÇ’lileri olacak
D E V - G E N Ç olan gecekondular›n
marﬂ›yla bitiren ‘umudun çocuklar›’
Yorum’un ard›n- da, abileri ve ablaladan gençlik ad›na r›n›n gülen gözlerine
yap›lan konuﬂ- bakarak, kavgan›n
mayla kutlama sloganlar›n› duyarak
son bulurken, et- büyüyorlar.
kinli¤e kat›lan
2000 bin kiﬂinin
r›lan gençler umudun sloganlar› ile
coﬂkusu sürüyordu. Gece 12:00’de
gecekondu halk›na kavga ça¤r›s› yabiten etkinli¤in ard›ndan parktan ayp›yorlard› adeta.

Aç›l›ﬂ ﬂenlikleri; yasaklar, protestolar
ﬁenlik Yasakland›...

Bu
y›l 12. yap›lmas› planlanan, ‹.Ü.
Geleneksel Aç›l›ﬂ ﬁenli¤i, rektörlük taraf›ndan yasakland›. Yasak,
ö¤renciler taraf›ndan 6 Ekim günü
Edebiyat Fakültesi önünde protesto
edildi. Her koﬂulda ﬂenliklerini yapacaklar›n› duyuran ö¤renciler,
gençli¤in susturulmak istendi¤ini
kaydettiler. Yeni uygulamalarla,
üniversite kap›lar›na turnikeler konuldu¤u, koridorlara kamera yerleﬂtirildi¤i, böylelikle ö¤rencilerin
takip edilmek istendi¤i ifade edilen
aç›klamada, “Üniversitelerimizi
sermaye uﬂaklar›na, faﬂist çeteler
b›rakmayaca¤›z." denildi.
Resmi aç›l›ﬂlar›n› ö¤rencisiz yap›p, “sevgili ö¤renciler...” diye seslenerek komik duruma düﬂen üniversite yönetimleri, faﬂizmin ilerici
gençli¤i kuﬂatma politikas›n› her
alanda yaﬂama geçiriyorlar. ‹.Ü.
Rektörü Mesut Parlak, “üniversitede siyaseti bitirece¤ini” söylüyordu. Kastetti¤i, politik, örgütlü
ö¤rencileri “bitirece¤im” ﬂeklinde
oldu¤u daha da netleﬂiyor. Çünkü
do¤as› gere¤i üniversiteler siyasetin içindedir. Ama bu siyasetin burjuva siyaseti olmas›na, üniversitelerin sermayeye düﬂünce üreten kuruluﬂlar olarak politika yapmalar›-

na itiraz› yoktur YÖK’çülerin.
Bu örnek bile, devrimci demokrat gençli¤e yönelik kuﬂatman›n
boyutunu gösteren bir örnektir.
Hiçbir ﬂekilde, muhalif, alternatif
tek bir etkinlik, düﬂünce olmayacak
diyor iktidar ve YÖK. Rektörlüklerin düzenledi¤i “ﬂenliklere” bak›n;
sermayenin, bira firmalar›n›n sponsorlu¤unda, gençli¤i apolitikleﬂtirmek, yozlaﬂt›rmak için yap›ld›klar›n› görürsünüz. Faﬂizm, bu konuda
da alternatif bir gelene¤in sürdürülmesinden rahats›zd›r. Yozlaﬂmaya
tav›r alan etkinlikler yerine, ‘kimin
eli kimin cebinde’ belli olmayan,
içkili, ‘hoplamal› z›plamal›’ ﬂenlikleri gelenekselleﬂtirmek istiyorlar.

Eskiﬂehir’de Pankart...
Osmangazi Üniversitesi'nin aç›l›ﬂ›
11 Ekim günü, belediye baﬂkanlar›,
vali yard›mc›s› ve 3 milletvekilinin
kat›l›m› ile yap›ld›. Gençlik Federasyonu üyeleri salona al›nmamalalar› üzerine, aç›l›ﬂ›n yap›ld›¤› yerden görülebilen bir yere “Tecrite
Son! Gençlik Federasyonu” yaz›l›
bir pankart ast›lar. 2 metre boyundaki pankart uzun süre as›l› kald›.

Alper Ak›no¤lu’nun konuﬂmas› s›ras›nda, Adana Gençlik Derne¤i
Baﬂkan› Mehmet Gökmen "F Tipi
Üniversite ‹stemiyoruz/Gençlik Federasyonu” dövizi açarak slogan
att›. Rektör, “gençler her ﬂeyi eleﬂtirebilmeli, sorgulay›c› olmal›" demagojisine baﬂvururken, Gökmen,
ö¤rencilere söz hakk› verilmedi¤ini
belirterek maskeyi düﬂürdü. Sivil
polis ve ÖGB’lerin Gökmen’e sald›r›p zorla bir odaya kapatmak istemesi ise, ‘özgürlük’ anlay›ﬂ›n›n tezahürüydü. D›ﬂar›da bas›na bir
aç›klama yapan Gökmen, aç›l›ﬂa
Demirel’in gelece¤ini ö¤rendiklerini, devrimci gençlik olarak hiçbir
vatan hainini üniversitelerde konuﬂturmayacaklar›n› söyledi ve
üniversitelerin F tipi hapishanelerden farkl› olmad›¤›n› vurgulad›.

Bir rektörün “özgürlükçülü¤ü”nün resmidir

Adana’da Protesto...

11
Ekim’de yap›lan Çukurova Üniversitesi’nin resmi aç›l›ﬂ›nda, Rektör
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Adana

S öz g ençlikte:

Üniversite K›l›f›ndaki
Hapishaneler

Okul giriﬂ kap›lar› ve yemekhanelerde ö¤renci kimlik
kart›n›n bas›larak geçildi¤i turnikeler, sanki yüksek güvenlikli bir ﬂirketi and›r›yor ama buras› bir üniversite. Ö¤renciler turnikelerden
ÖGB'lerin gözetimi alt›nda geçiyor,
bir suçlu gibi izleniyor. Sözde e¤itim, sözde bilim yuvas›.
Kap›larda, koridorlarda, kantinlerde ö¤rencilerin her ad›m›n›, her
hareketini, her konuﬂmas›n› görüntüleyen ve bir k›sm› “Mobese” sistemine ba¤l› kameralar var; adeta
“yüksek güvenlikli hapishane” modeline göre düzenlenmiﬂ her ﬂey,
ama belirtti¤imiz gibi, buras› bir
üniversite!
Rektörler üniversitelerin aç›l›ﬂ
törenlerine ö¤rencilerin girmesini
yasakl›yor. Gerekçeleri ise solcu
ö¤rencilerin protesto yapma ihtimalleri. Ö¤renciler kap› önünde
bekletilirken içeride, ﬂenli¤in yap›ld›¤› salonda, ö¤retim görevlileri ve
polisler yan yana oturuyor. Buras›
nas›l bir üniversite; ö¤renciler d›ﬂar›da, polisler içeride!
Y›ld›z Teknik Üniversitesi'nde,
ö¤renciler taraf›ndan aç›lan bir standa, önce ö¤retim görevlileri kapatmalar› için müdahale ediyor; e¤itici
mi, polis mi, bir an rolleri kar›ﬂ›yor!
Ard›ndan sivil polisler standa sald›rarak da¤›t›yor, ö¤rencileri gözalt›na almaya çal›ﬂ›yor ve öldürmekle
tehdit ediyor. Bu hakk› polislere
kim veriyor?
Okulda afiﬂ asan, bildiri da¤›tan
ö¤renciler hakk›nda soruﬂturma aç›l›rken, elinde sat›r›, belinde döner
b›ça¤›, silah›yla okula giren ve ö¤rencilere sald›ran faﬂistler hakk›nda
hiçbir ﬂey yap›lm›yor. Hatta devrimci-demokrat ö¤renciler hakk›nda, eli kanl› faﬂistlerin e¤itim hakk›n› engellemekten soruﬂturma aç›l›yor, cezalar veriliyor, e¤itim haklar›
ellerinden al›n›yor. Faﬂistler ise
ödüllendiriliyor. Faﬂistlere sald›r›
cüretini kim veriyor?
Okul giriﬂine ve koridorlara ko-

nulan Mobese kameralar›yla, ö¤renciler emniyet müdürlükleri taraf›ndan takip ediliyor, her ö¤renci potansiyel suçlu olarak görülüyor. Bu
nedenle kafas›n› kald›rd›¤›nda, en
küçük bir hak talebinde bulundu¤unda hakk›nda soruﬂturma aç›lmas›, okuldan at›lmas› caiz görülüyor.
Daha ötesi; gözalt›na al›n›p iﬂkenceden geçirilmesi, hak arama eyleminde polis taraf›ndan vurularak
katledilmesi, terörist ilan edilmesi
de caiz! Soruﬂturma açma, okuldan atma, sokakta katletme hakk›n› kim veriyor?
Bu üniversitelerde mi e¤itim verilecek, bilim anlat›lacak, hukukçular, mühendisler, doktorlar, ö¤retmenler yetiﬂtirilecek?
***
Geçti¤imiz y›l ‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü’ne atanan Mesut
Parlak görevi baﬂ›na geldi¤inde; "bu
üniversitede kimseye siyaset yapt›rmayaca¤›m" demiﬂti. “Kimse” dedi¤i devrimci, demokrat, vatansever
ö¤rencilerdi. Geçen y›l son bir ayda
ardarda yaﬂanan faﬂist sald›r›lar›n ard›ndan, sald›rganlar hakk›nda de¤il,
sald›r›lara cevap vererek kendini savunan ilerici ö¤renciler hakk›nda soruﬂturma aç›lm›ﬂt›; bu da üniversitelerde kime siyaset yasa¤› oldu¤unu,
siyasetin kimlere serbest b›rak›ld›¤›n› gösteriyor zaten.
Bu y›l yeni dönem baﬂlad›¤›nda,
kap›lardaki turnikelerle, kameralarla, say›s› artt›r›lan ÖGB'lerle, sivil
polislerle, ö¤rencisiz aç›l›ﬂlarla, sald›r›lar›n bir bütün oldu¤u ve F tipi
üniversitenin duvarlar›n›n sa¤lamlaﬂt›r›ld›¤› görülüyor. Birbirinden farkl› zamanlarda ve birbirinden farkl› k›l›flarla da olsa bu sald›r›lar bir bütündür ve hedeflenen üniversitelerdeki devrimci mücadeleyi
bitirmektir. Öyle ki art›k üniversitelerde ö¤renci ﬂenlikleri dahi yasaklan›r hale gelmiﬂtir.
YÖK baﬂl› baﬂ›na bu sald›r›lar29
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dan sorumludur. Faﬂistleri
ülke genelinde harekete geçiren, ö¤rencilere sald›rtan
ve ödüllendiren devlet yetkilileridir. Bu nedenle
YÖK'ün üniversitelerdeki uygulamalar› ülkemizdeki sömürü a¤›ndan, faﬂist sistemden ba¤›ms›z de¤ildir. Ülkemizdeki sömürü ve ba¤›ml›l›k düzenini, ünivirsitelerdeki
a¤›n› F tipi sistemini sürdüren AKP,
di¤er düzen partileri ve onlar›n arkas›ndaki as›l güç olan iﬂbirlikçi tekellerdir. Üniversiteler bu tekellere
teknik eleman yetiﬂtirilen okullara
çevrilmiﬂtir.
Tüm bu olumsuzluklar gözönüne al›nd›¤›nda ne yap›lmal›? Üniversitelerde bu sald›r›lara göz mü
yumulmal›? Hiç mi alternatif yok?
Ebette ki var. Geri ad›m atmamak,
örgütlenmek ve do¤ru saflarda mücdele etmek. Evet, bedelleri var ama
gülün de dikeni vard›r, eline batar.
Demokratik üniversite istiyorsak,
halk için e¤itim ve bilim istiyorsak;
ba¤›ms›z bir ülkenin özgür üniversitelerinde okumak, ö¤rendiklerimizle halk›m›za hizmet etmek istiyorsak, bunun için mücadele edece¤iz.
‹ﬂbirlikçilerine ve sald›r›lar›na
karﬂ› bir gücümüz var: Gücümüz örgütlülü¤ümüzdür. Ve bu gücü büyütmek ellerimizdedir...

Ö¤renci Meclisi Klübü’nde
Aç›l›ﬂ Konseri
1996 y›l›nda kuruldu¤u günden bu
yana, apolitik bir gençlik yetiﬂtiren sisteme ve yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele veren ve çeﬂitli kültürel etkinlikler, piknikler, seminer ve konferanslar düzenleyen ‹TÜ Ö¤renci Meclisi Kulübü, 6
Ekim günü yeni dönem aç›l›ﬂ› nedeniyle Grup Yorum dinletisi düzenledi. 150
ö¤rencinin izledi¤i etkinlik yer yer sohbet havas›nda geçerken, Yorum, gençli¤i yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelesinde
yanl›z b›rakmayacaklar›n› ifade etti.

Trabzon’da Kontra Faaliyetleri
Devrimcileri Halktan Tecrit Edemeyeceksiniz
Trabzon polisi, örgütledi¤i linç
giriﬂimlerinin ard›ndan, kontra faaliyetlerini tehdit, bask› ve tecrit etme üzerine yo¤unlaﬂt›rd›.
Hat›rlanaca¤› gibi, Bahattin
An›k'›n mezar yap›m›n› engellemek
isteyen polis, mezar taﬂ› yap›mc›s›n›n tehdit etmiﬂti. Bu kez de mezar›
yapan ‘usta’y›, Arakl› ilçesinde bulan polisler, onu da tehdit ettiler.
Uyar›lara kulak asmadan iﬂine devam etmesi üzerine üzerindeki bask› daha da yo¤unlaﬂt›r›ld› ve polis
taraf›ndan yap›lan tehditlere dayanamayarak sonunda mezar› yar›m
b›rakt›.
Oligarﬂinin ülkenin her yerinde
çeﬂitli biçimlerde uygulad›¤› tecrit
etme politikas›, Trabzon’da daha
pervas›z ve aleni ﬂekilde uygulanmaya devem ediliyor.

Trabzon'un Vakf›kebir ilçesinde
ikamet eden TAYAD'l› Zeynep Erdu¤rul'u arabas›na alan ﬂöförler ayn› nedenle tehdit edildi, Erdu¤rul'a
selam veren insanlar dahi Vakf›kebir polisince “uyar›ld›.”
TAYAD ve Zeynep Erdu¤rul’u
“terörizm” demagojisi ile halktan
tecrit etmeye çal›ﬂan polis, bu havay› güçlendirmek için yaﬂad›¤› ilçe
içinde dahi göstere göstere takip etme yöntemine baﬂvuruyor.
Bu kontra faaliyetleri elbette sadece polisle s›n›rl› de¤il. Polisin tacizleri üzerine savc›l›¤a baﬂvuran
Erdu¤rul, Vakf›kebir Savc›s› Serkan
Ata taraf›ndan “suçlu” muamelesine tabi tutuldu ve ''Polis istedi¤ini
takip eder, iﬂini mi ö¤reteceksin...
Suçun yoksa ne gocunuyorsun... Bir
durum mu var ki seni polisin takibi

endiﬂelendiriyor?'' diyerek, hem polisin hukuksuzlu¤una sahip ç›kt›,
hem de Erdu¤rul’u sorgulama densizli¤ine imza att›.
Torul Devlet Hastanesi'nde hemﬂire olarak çal›ﬂan Ebru Ünlü'nün
ailesi de J‹TEM'den olduklar›n›
söyleyen kiﬂilerce tehdit edildi. Ünlü'nün TAYAD'l›larla görüﬂtü¤ünü,
söyleyen bu kiﬂiler, ''Bu son uyar›m›z size... Ebru kendine dikkat etsin, yoksa önce iﬂinden olur, sonra
her ﬂeyinden...'' tehditleri savurdu.
Kendilerine yönelik bask›ya iliﬂkin TAYAD'l›lar ﬂunlar› söylediler;
“Defalarca gördük: Devlet bütün kurumlar›yla muhalifleri tecrit
etmeye ve y›ld›rmaya çal›ﬂ›yor. Yasalar sadece halk uysun diye var. Yine görülmüﬂtür ki egemenlerin kendi yasalar›n› bile hiçe sayarak,
kontra faaliyetlerle muhalifleri susturmak için yapmayaca¤› yoktur.
Ancak bilinir ki, susturmak için defalarca denenen bu yöntemeler yine
boﬂa ç›kacakt›r.”

Kayseri’de Faﬂist Provokasyon

Yürüyüﬂ
Gecekondularda...

Kayseri'de 9 Ekim günü Hunat
Meydan›’nda “Terörle Mücadele
Yasas›” ile ilgili bir protesto eylemi
yapmak isteyen ESP ve BDSP üyeleri faﬂistlerin sald›r›s›na maruz
kald›. Bu sald›r›, bir kez daha faﬂist
hareketin devrimcileri sindirmede
devlet taraf›ndan kullan›lmalar›n›
gözler önüne serdi.
Polisin korumas›nda hareket
eden gerici faﬂist güruh, daha önce
yaﬂanan linç giriﬂimlerinin cezaland›r›lmamas›ndan ald›¤› cüretle,
demokratik bir eyleme müdahaleyi
kendinde “hak” görmüﬂtü. Devrimci, demokratlar›n aç›klama yapmas›na izin vermeyen grup, kitlenin
slogan atmas› üzerine sald›r›ya
geçti. Polis, sanki hiçbir ﬂeyden haberi yokmuﬂ gibi, -t›pk› Trabzon,
Seferihisar vb. yerlerde oldu¤u gibi- ‘kuratan polis’ rolünü oynad›.
Faﬂistlerin polisin bilgisi ve yönlendirmesi olmadan böyle bir ﬂeye

Yürüyüﬂ'ün ilk say›s›ndan bu yana süren
toplu sat›ﬂlar, bu hafta da Gülsuyu'nda
ve Ça¤layan’da yap›ld›.
Gülsuyu’nda 20 okurumuzun Yürüyüﬂ
önlükleri giyerek yapt›¤› sat›ﬂ esnas›nda, sokaklarda, dergide yeralan yaz›lardan spotlar okundu.
Gülsuyu'nda k›sa sürede 135 dergi sat›l›rken, Ça¤layan'daki
sat›ﬂa
45
okurumuz
kat›ld›. Her
yaﬂtan okurumuz, dergiden yapt›¤›
anonslarla
halka gerçekleri ulaﬂt›rd›lar. Burada da 2 saat içinde 96
dergi sat›ﬂ›
yap›ld›.

kalk›ﬂamayacaklar› bir yana, bir
tek sald›rgan›n dahi gözalt›na al›nmam›ﬂ olmas›, güruhun s›rt›n› nereye dayad›¤›n› gösteriyordu.

Sald›r› Protesto Edildi
Yaﬂanan sald›r› 11 Ekim günü
Ankara Yüksel Caddesi'nde ESP,
BDSP ve SDP taraf›ndan protesto
edildi. "Linççi Rejim Hesap Verecek, TMY ‹ptal Edilsin" dövizleri
taﬂ›nan eylemde, “Söz, Eylem, Örgütlenme, Özgürlük” sloganlar›
at›ld›. Aç›klamay› yapan Ankara
ESP Temsilcisi Deniz Bak›r, son
süreçte bas›n aç›klamas› eylemlerine yönelik sald›r›lar› hat›rlatarak,
“ezilenlerin söz, eylem ve örgütlenme özgürlü¤üne yap›lan bu sald›r›y› protesto ediyor ve TMY çöpe
at›lana kadar tüm kurum ve kesimleri duyarl› olmaya ve mücadele etmeye ça¤›r›yoruz.” diye konuﬂtu.
Eyleme HKP de destek verdi.
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hayat›n
içindeki

teori
Yozlaﬂman›n Teorisi - 2
Hepinize merhaba! Sohbetimize
geçen haftaki konumuzla, “yozlaﬂman›n teorisi ve yozlaﬂmaya karﬂ›
ideolojik mücadele”yi tart›ﬂarak devam ediyoruz. Biz çok ﬂansl› insanlar, ﬂansl› devrimcileriz. Çünkü,
devrime, devrimcili¤e dair tart›ﬂt›¤›m›z her konuda, olmas› gerekenin
somut, görkemli örnekleri var önümüzde. Birkaç sohbettir tart›ﬂmam›z›n oda¤›n› oluﬂturan kültür, bireycilik, yozlaﬂma, kolektivizm gibi konular› düﬂünün; bunlar› tart›ﬂ›yor,
konuﬂuyor, kendimize, faaliyetlerimize, mücadelemize dair sonuçlar
ç›karmaya çal›ﬂ›yoruz ve biz bu sohbeti yaparken 6. y›l›na girmek üzere
olan direniﬂ, bütün bu konulara en
somut cevaplar› oluﬂturuyor. Büyük
Direniﬂ ve onun ﬂehitleri, teorinin ve
prati¤in birli¤inin cisimleﬂmiﬂ hali
olarak duruyor önümüzde. Direniﬂin
6. y›l›na giriﬂi nedeniyle yap›lacak
her eylemde, toplant›da özellikle bu
yan›n› da hep akl›m›zda bulundurmal›y›z.
Kimler yok ki Büyük Direniﬂin
ﬂehitleri içinde; okulunda, semtinde
yozlaﬂm›ﬂ bir ortam taraf›ndan kuﬂat›lm›ﬂken devrim taraf›ndan oradan
ç›kar›lanlar, hayat›n›n 15-20-25 y›l›n› “biz” olarak yaﬂayanlar, halk kültürünün en saf temsilcisi olan Hülyalar, Gülsüman ve ﬁenaylar... Asl›nda, özellikle özgeçmiﬂlerini okudu¤umuzda daha iyi görüyoruz ki,
her biri, bizim için bir ders niteli¤indedir.
Evet, buradan hareketle, sohbetimizi, yozlaﬂman›n soldaki yans›malar› ve solun yozlaﬂmaya karﬂ› politikas›n› tart›ﬂarak sürdürelim.

Mazlum: ﬁuras› çok aç›k ki,
bu politikadan sadece s›radan insanlar nasibini alm›yor. Yozlaﬂt›rma politikas›, “sol” kesimlere de ﬂu veya
bu ölçüde nüfuz etmiﬂ ve etmeye devam etmektedir. ‹ﬂte burada da her

Soldaki yozlaﬂma
ve halka güven
bir sol kesimin yozlaﬂma olgusu karﬂ›s›ndaki ideolojik-kültürel politikas› önem kazan›yor. Bunu bir sald›r›
olarak görenler, asgari ölçülerde bir
duvar örebiliyorlar bu etkinin önüne; bu duvardan yoksun olanlar›n
durumu ise vahim; geniﬂ anlam›yla
yozlaﬂma, oluk oluk ak›yor bu yap›lar›n içine.
Kemal arkadaﬂ›n geçen hafta
TDK’dan aktard›¤› “yozlaﬂma” tan›m›n› “solda yozlaﬂma”ya uyarlayabiliriz san›r›m. ﬁöyle ki; yozlaﬂmay›
“iyi ve olumlu özelliklerini bir tak›m
d›ﬂ etkenlerle ve zamanla kaybetmek”... diye tan›mlam›ﬂt›k. Burada
iyi ve olumlu özellikler yerine,
“devrimci, sol, nitelikler” diyelim.
“Bir tak›m d›ﬂ etkenler” yerine de
“12 Eylül’ün bask› ve terörü, sosyalist sistemin da¤›lmas›” dersek, soldaki yozlaﬂmay› da tan›mlam›ﬂ oluruz. K›sacas›, soldaki yozlaﬂma, faﬂizmin zoru ve burjuvazinin ideolojik sald›r›lar› karﬂ›s›nda kendilerini sol, devrimci yapan niteliklerini kaybetmektir.
Yozlaﬂman›n de¤iﬂik unsurlar›n›n sol saflara s›zmaya baﬂlamas›n›n
baﬂlang›ç noktas›, 12 Eylül hapishanelerindeki teslimiyettir. O teslimiyete paralel olarak, bireycili¤in, cinsel özgürlü¤ün teorisi yap›lm›ﬂ, solun kültürel geçmiﬂi “ahlak bekçili¤i” olarak mahkum edilmiﬂ, örgütyoldaﬂlar-idealler öncelikli olmaktan ç›kart›l›p eﬂ-çocuk-iﬂ-ev önceli¤i hakim k›l›nm›ﬂ, fedakârl›k, militanl›k küçümsenmiﬂtir. Böylelikle
asl›nda bizi biz yapan ideolojik, kültürel barikatlar y›k›larak, sol kitle
burjuvazinin sald›r›lar›na aç›k hale
getirilmiﬂtir.
Dolay›s›yla, b›rak›n halka yönelik yozlaﬂt›rma politikas›n›n karﬂ›s›nda barikat olmay›, bu kesimlerin
kendileri de yozlaﬂmadan kaç›namam›ﬂlard›r. ‹deolojik savrulmaya paralel olarak, yaﬂam biçimlerinde,
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iliﬂki tarzlar›nda, ahlak anlay›ﬂlar›nda giderek derinleﬂen bir dejenerasyon yaﬂam›ﬂlard›r.
Devrim mücadelesi ne kadar geliﬂirse, yozlaﬂt›rma sald›r›s› karﬂ›s›ndaki barikat da o kadar yüksek olur.
Mesela ülkemizde ‘60’l›, ‘70’li y›llar böyledir, 1980 faﬂist cunta sonras› ise tersi bir özellik gösterir. 12 Eylül sonras› geçen sohbetimizde Rusya’dan aktard›¤›m›z “soysuzlaﬂma”
dönemine benzer. Bugün birçok konuda oldu¤u gibi, toplumsal yozlaﬂman›n milad› olarak da 1980’in gösterilmesi bundan dolay›d›r.
Fakat ﬂunu da belirtmek gerekir;
sadece mücadelenin ileri düzeyde
olmas› barikat oluﬂturmaz bu tür durumlarda. Yayg›n olmasa bile, güçlü
bir direniﬂ de ayn› iﬂlevi görebilir.
Nitekim, burjuvazinin ideolojik,
kültürel sald›r›lar›ndan kimin ne kadar etkilendi¤ine bak›ld›¤›nda, bu
dönemde direnenlerin devrimci safl›¤›n› büyük ölçüde korudu¤unu, direnmeyenlerin ise, her geçen gün eski de¤erlerinden uzaklaﬂ›p yozlaﬂt›¤›n› görürsünüz. Daha sonra reformizm, legal çevreler olarak kendini
ifade eden bu kesimler, 12 Eylül’ün
üzerinden y›llar geçtikten sonra da,
örgütsel, siyasal, ideolojik olarak toparlanma yerine, mevcut durumlar›n›n teorisini yapm›ﬂlard›r. Çünkü zaten, kendi deyimleriyle bir “inanç
bunal›m›na” sürüklenmiﬂler; halka,
devrime, sosyalizme güvenlerini
kaybetmiﬂlerdir. Güvenmedikleri bir
halka, inanmad›klar› bir sosyalizme
ait de¤erleri taﬂ›yacak iradeyi elbette gösteremezlerdi.

Kemal: Solda yozlaﬂma deyince tabii fuhuﬂtan, uyuﬂturucudan sözetmiyoruz; devrimci de¤erlerin dejenerasyonundan, ideolojik kriterlerin kaybolmas›ndan sözediyoruz.
Halka bak›ﬂ aç›s›, iﬂte bu aç›dan
önemli noktalardan biridir. “Bu halk
adam olmaz” düﬂüncesi, asl›nda he-

men her dönem küçük-burjuva ayd›n›n a¤z›ndan duyulabilen bir düﬂüncedir. Bugün yozlaﬂman›n yayg›nlaﬂmas›na bak›p bundan “bu halk
adam olmaz” sonucu ç›karanlar
solcular da olabiliyor. Oysa bu yaklaﬂ›m›n kendisi bir yozlaﬂmad›r.
Burjuvazinin kültürel hegamonyas›n›n, yozlaﬂt›rma sald›r›s›n›n ayd›nlar
ve soldaki en önemli yans›mas›
“halka inançs›zl›k” veya bir ad›m
ötesi, “halk› küçük görme” olarak
ortaya ç›kmaktad›r.
Evet, bir istatisti¤e göre,
ABD’den sonra en çok TV izlenen
ülke Türkiye’ymiﬂ. Evet; bireycilik,
ahlaks›zl›k, fuhuﬂ al›p baﬂ›n› gidiyor. Evet, yüzbinlerce çocu¤umuz
gencimiz uyuﬂturucunun pençesine
düﬂmüﬂ bile. Evet, halk›m›z geçmiﬂte ay›plad›¤›, reddetti¤i kimi davran›ﬂ kal›plar›n› bugün normal görmeye baﬂlam›ﬂt›r vs. vs. Bunlar do¤ru.
Ama bunlar›n hiçbiri “bu halk
adam olmaz” sözünün kan›tlar› de¤ildir, yar›n da olamaz. Halk aç›s›ndan bak›ld›¤›nda yozlaﬂma, mevcut
ekonomik, siyasi koﬂullar›n ortaya
ç›kard›¤› bir nesnelliktir.
Emperyalizm ve oligarﬂi, halk›
yozlaﬂt›rmaya çal›ﬂmaktan hiç vazgeçmeyecek. Ama biz de halka gerçekleri anlatmaktan, örgütlemekten,
halk›n ve devrimin de¤erlerini yayg›nlaﬂt›rmaya çal›ﬂmaktan vazgeçmeyece¤iz. ‹ﬂte bu noktada bizi güçlü ve sonuç al›c› yapacak olan halk
sevgisi, halka ve kendine güvendir.
Castro’nun Che’yle ilgili ﬂu sözleri
bu noktada ö¤reticidir:
“Che, insana inan›rd› -diyor
Castro-. ‹nsana inanmayan, insan›
ancak önüne ot ya da havuç konuldu¤unda veya sopayla cezaland›r›ld›¤›nda ilerleme yetene¤ine sahip,

H

alka güvenece¤iz. Emperyalizmin ideolojik, kültürel sald›r›lar› karﬂ›s›nda
dik durabilmek için yaslanabilece¤imiz
en önemli dayanak noktalar›ndan biri
budur: halk sevgisi, halka güven. Ve tabii bilmeliyiz ki, halka güven asl›nda
kendine güvendir.

yola getirilemez küçük bir hayvan
olarak gören, böyle düﬂünen, buna
inanan biri devrimci olamaz. Böyle
düﬂünen, buna inanan biri asla sosyalist olamaz.”
Hat›rlayal›m, devrim öncesi Küba’ya verilen bir baﬂka isim de
“Amerika’n›n kumarhanesi ve kerhanesi” idi. Böyle tan›mlanan bir
ülkenin halk›na dayat›lan yozlaﬂman›n boyutlar› tahmin edilebilir. Ama
iﬂte o halk, devrimini gerçekleﬂtirdi.
Savaﬂ›n içinde önce belli bir kesim o
batakl›ktan ç›kt›, sonra sosyalizmle
o batakl›k tümden kurutuldu. Dün
“Amerika’n›n kumarhanesi ve kerhanesi” durumunda olan bir ada,
bugün üzerinde yaﬂayanlar›n emperyalizme teslim etmektense okyanusa
bat›rmay› tercih edecek kararl›l›¤›
gösterdi¤i bir adad›r.
Halka güvenece¤iz. Emperyalizmin ideolojik, kültürel sald›r›lar›
karﬂ›s›nda dik durabilmek için yaslanabilece¤imiz en önemli dayanak
noktalar›ndan biri budur: Halk sevgisi, halka güven. Ve tabii bilmeliyiz
ki, halka güven asl›nda kendine güvendir.

Özlem: Buradan öncelikle ﬂu
sonucu ç›kar›yorum ben: Yozlaﬂma
karﬂ›s›ndaki mücadelede en az ideolojik barikatlar›m›z›n sa¤lam olmas› kadar iki önemli nokta daha var:
‹nsana güven, kendine güven.
Bunlar özellikle kitle çal›ﬂmam›z›n prati¤i aç›s›ndan önemli.
Elbette yozlaﬂmay› meﬂrulaﬂt›ran
hiçbir teorinin, düﬂüncenin, davran›ﬂ›n saflar›m›za s›zmas›na izin vermemek görevimizdir. Peki yozlaﬂmay› kendi üzerinde taﬂ›yan insanlara karﬂ› ne yapaca¤›z? Onlara karﬂ›
da “aman içimize girmesinler” diye
barikat m› örece¤iz?
Bilmiyorum belki kiminiz garip
bulacak sorumu veya “elbette onlar› içimize sokmayaca¤›z” diyecek
ilk anda. Ama bu do¤ru de¤il. Tam
tersini yapmal›y›z. Onlar› yan›m›za,
içimize çekerek de¤iﬂtirme ortam›
yaratmal›y›z. De¤ilse, üniversitelerde, mahallelerde büyük bir kitleyi
baﬂtan gözden ç›karm›ﬂ oluruz.
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Esas olan insanlar›m›z›n beynini
bu kuﬂatmadan ve batakl›ktan ç›karmakt›r. Beyin bir kez oradan ç›kt›¤›nda, sonras› gelir. Mesela kimi insanlar, yozlaﬂm›ﬂ iliﬂkilerin belirledi¤i o çevrelerden ç›kt›klar›nda, bir
süre dar, dekolte giyinme veya erkek
arkadaﬂlarda küpe takma, bireyci
yaﬂama gibi al›ﬂkanl›klar›n› sürdürebiliyor da. Ama do¤ru yaklaﬂ›ld›¤›nda bir süre sonra d›ﬂ bir müdahale
olmaks›z›n kendili¤inden terkedebiliyorlar da o davran›ﬂlar›.
Bu ayr›m› koyman›n son derece
önemli oldu¤unu düﬂünüyorum;
‹nsanlar› sadece görünür halleriyle de¤erlendirmek, asl›nda emperyalizmin kültürel kuﬂatmas›n›n
büyüklü¤ünü, yayg›nl›¤›n› görememektir. Birçok insan bu kuﬂatma
içinde, adeta sürüklenerek, baﬂka
türlü olamayaca¤› düﬂündürtüldü¤ü,
“normalin” öyle oldu¤u kabul ettirildi¤i için öyledir; ama d›ﬂ görünümüne karﬂ›n, gerçekte henüz beyni
kirlenmemiﬂtir, yüre¤ini kapitalizmin pazar›na ç›karmam›ﬂt›r. Böyle
çok insan tan›d›m üniversitede. Giyimine kuﬂam›na baksan baﬂka türlü
düﬂünürsün ama düﬂüncelerinde,
davran›ﬂlar›nda Anadolu kültürünü,
halk de¤erlerini hala korumaktad›r.
Kald› ki öyle olmasa da yine önemli
de¤il; beyni kirlenmiﬂ olan›, de¤erlerini kaybetmiﬂ olan› bile kazanmak bizim görevimizdir zaten. Fakat sanki yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele çerçevesinde kapitalizmin batakl›¤›n›n içine çekilmiﬂ insanlar› oradan
çekip ç›karmak bizim görevimiz de¤ilmiﬂçesine, o kesimlere karﬂ› d›ﬂlay›c›, aﬂa¤›lay›c› davran›ﬂlar sergilenebiliyor.

Mazlum: Bir ek yapay›m, mahallelerde de ayn› yaklaﬂ›m bazen
kendini ﬂöyle gösterebiliyor; diyelim uyuﬂturucuya, kumara yönelen
gençler var, kimi arkadaﬂlar hemen
dövelim, mahalleden atal›m diye
“kestirme” çözümler önerebiliyorlar. Elbette bu tür yöntemler de gerekli olabilir ama bu en son noktada
ve uyuﬂturucunun, kumar›n karﬂ›m›za çeteleﬂme ﬂeklinde ç›kt›¤› durumlarda düﬂünülebilir. De¤ilse, mesele-

B
miz onlar› düzenin itti¤i batakl›ktan
çekip ç›karma meselesidir.
‹nsanlar›m›z›n böylesine yozlaﬂt›r›lmas›, elbette düzenin suçudur.
Ama ben bu noktada kendimizi de
en az›ndan bu durumun “sorumlular›ndan” biri olarak görmemiz gerekti¤ini düﬂünüyorum. Üniversitedeki
arkadaﬂ›m›z, gecekondu semtindeki
insan›m›z, o gençlere bakt›¤›nda
ﬂöyle düﬂünmeli: “E¤er biz daha örgütlü olsayd›k, daha çok çal›ﬂsayd›k,
kitlelere daha çok ulaﬂsayd›k, onlar›n önemli bir kesimi ﬂimdi bu durumda olmayacakt›.”
“Nesnel koﬂullar” diye bir ﬂey
var, tamam; ama bu bizim kendimize dair özeleﬂtiri yapmam›za, bütün
bunlardan sorumluluk duymam›za
engel de¤il. ‹ddial› olmaktan, büyük
düﬂünmekten, ülkemizin, halk›m›z›n
bütününe dair sorumluluk duymaktan, iktidar hedefinden ben bunu anl›yorum.
‹nsanlar›m›z›n uyuﬂturucu, fuhuﬂ
bata¤›na sürüklenmesi, sanki oraya
sürüklenen bir “yak›n›m›zm›ﬂ” gibi,
bizim içimizi s›zlatmal›. Ancak o zaman benzeri her konuda daha büyük
bir sorumluluk duyabiliriz.

Kemal: Özlem ve Mazlum arkadaﬂlar›n de¤indi¤i bu noktalar da
gösteriyor ki; yozlaﬂmada herkesin
gördü¤ü farkl›d›r. Ayd›n onda “bu
halk adam olmaz”› görür. Reformizm bu durumu kendi pasifizmine
ve statükocu yaﬂam tarz›na gerekçe
yapar. Biz ise, yozlaﬂman›n yayg›nlaﬂmas›nda “halk› daha fazla nas›l
bilinçlendirir, nas›l örgütleyebiliriz”
sorusunu sorar›z kendimize.
Özlem’in söyledi¤i çok önemli.
Esas olan insanlar›m›z›n beyinlerini
kurtarmak. Mc Donalds’ta hamburger yiyip Cola içmek, Levis kotun
alt›na Nike marka ayakkab› giymek,
ve Star Wars’›n ya da Herry Potter’in bilmem kaç›nc› kitab›n›, filmini beklemek, kültürel sald›r› ve kuﬂatman›n en gözle görünür ve ayn›
zamanda biçimsel sonuçlar›d›r, ama
mesele bunlarla s›n›rl› de¤ildir.
Esas savaﬂ beyinlerle ilgili. Tekeller, bu alan› bütünüyle ellerine

geçirmeye yönelik bir strateji uyguluyorlar. Mesela bugün ülkemizde
kültür sanat dergisi ç›karmayan, kitabevi kurmayan holding kalmam›ﬂ
gibi, müzik alan›na, müzecili¤e, kütüphanecili¤e el atm›ﬂlar, tam denetim kurmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Do¤an Holding bu geliﬂimin tepe noktalar›ndan biridir.
Onlar›n pazarlamad›¤› kitap satmaz, film izlenmez, müzik dinlenmez olmuﬂtur. Neyin iyi, neyin kötü,
neyin gerekli, neyin gereksiz veya
kendilerinin sevdi¤i deyimlerle, neyin “in”, neyin “out” oldu¤una onlar
karar vermektedir. Ne giyilir, ne yenilir, ne okunur, ne dinlenir, nerede,
nas›l e¤lenilir... gazetelerin hafta sonu ekleri, hergün birkaç sayfalar›
bunlara ayr›lm›ﬂ, televizyonlarda
bunlara yönelik say›s›z programlar
yap›lmaktad›r.
Daha bu hafta bas›nda yeralan
Birleﬂmiﬂ Milletler 2005 Dünya
Gençlik Raporu’ndaki bir sonuç da
bu aç›dan ilginçti: 15-24 yaﬂ arasındaki 1,2 milyar gencin durumunu
inceleyen raporda, “bu gençlerin
kentlerin parlak ıﬂıklarını arayarak... ve artan bir biçimde aileleri ve
kendi toplumlarından daha fazla
olarak küresel medyanın etkisi altında kaldıkları” belirtiliyor.
Bu durum da gösteriyor ki, yozlaﬂmaya karﬂ› halk de¤erleri ve devrimci ideoloji temelinde güçlü bir
ideolojik mücadele verirken, fiilen
de “küresel medyan›n etkisi alt›ndaki” kesimlere ulaﬂ›p, onlara kendi
bas›n›m›z› ulaﬂt›rmak, onlar› mahkum edildikleri yoz iliﬂkilerin ve düﬂüncelerin içinden ç›karmak, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelemizin birbirini
tamamlayan iki yönüdür.
Hiç kuﬂku yok ki, sözü edilen
medya, bizim de ﬂu veya bu biçimde
muhatap oldu¤umuz bir medyad›r.
Son derece s›radan görünen bir haberin, yorumun, s›radan görünen bir
televizyon dizisinin, filmin kültürel
sald›r›n›n, baﬂka deyiﬂle yozlaﬂt›rma
politikas›n›n bir m›zra¤› oldu¤u farkedilmeyebilir bile. Ama biz farketmek zorunday›z. Bu nedenle ince
eleyip s›k dokumak zorunday›z.
33
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eyni kirlenmiﬂ, de¤erlerini kaybetmiﬂ
olan› bile kazanmak bizim görevimizdir
zaten. Fakat sanki yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele çerçevesinde kapitalizmin batakl›¤›n›n içine çekilmiﬂ insanlar› oradan
çekip ç›karmak bizim görevimiz de¤ilmiﬂçesine, onlara karﬂ› d›ﬂlay›c›, aﬂa¤›lay›c› davran›ﬂlar sergilenebiliyor.

Mazlum: Gerçekten BM raporu ilginç. Ne okul, ne aile, dünya
gençli¤ini “küresel medya” e¤itip
yönlendiriyor. “Küreselleﬂmenin
farkl› kültürlere görünürlük kazand›raca¤›, kimse taraf›ndan denetlenemez, yönlendirilemez oldu¤u için
özgürlüklerin önünü açaca¤›” iddias›, bizzat hayat›n bu ﬂekillenmesiyle yalanlanmaktad›r. Tersine dayat›lan çok renklilik, çok seçeneklilik
görünümü alt›nda bir tek tipleﬂmedir. ﬁimdi sohbetimizin en baﬂ›ndaki
zevkler ve renkler meselesine dönmenin s›ras›. Bu gerçekli¤in içinde,
burjuvazi çürümüﬂ, yoz kültürünü
hayat›n her alan›na yay›p zevkleri ve
renkleri pazarlarken, zevkleri ve
renkleri tart›ﬂmayaca¤›z da neyi tart›ﬂaca¤›z? En genel anlamda da,
kendi özelimizde de bunlar› daha
çok ve daha aç›ktan tart›ﬂmak gerekmez mi?
Burada ben esas olarak bizleri,
devrimcileri ilgilendiren boyutuna
iliﬂkin birkaç ﬂey belirtece¤im.
Renkler ve zevkler tart›ﬂ›lmaz diyen
e¤er apolitik biriyse, burjuvazinin
klasik söylemini kapm›ﬂ, onun etkisi
alt›nda konuﬂuyor diye düﬂünebiliriz. Fakat bunu söyleyen bir devrimciyse, devrimci olma iddias› ve amac›ndaki biriyse, o zaman öyle deyip
geçemeyiz. Zevkler ve renkler tart›ﬂ›lmaz mant›¤›n›n ard›nda, geri, düzenin kültürünü yaﬂatan bir tav›r
vard›r. Bu mant›kta ayn› zamanda
kiﬂinin kendisini “ben böyleyim,
böyle kabul edin” diyen bir dayatmas› da vard›r. Bu sözün kullan›ld›¤› yerde, de¤iﬂmenin, geliﬂmenin
önü t›kanm›ﬂ olur.
Bu düﬂünce tarz›, en genel anlamda yanl›ﬂ olmakla birlikte, devrimciler aç›s›ndan daha da sorunlu
bir durum demektir. Burjuvaziye
karﬂ› mücadele yaln›z politik alanda

de¤il, her boyutta, kültürel boyutta
da süren bir mücadeleyse, hem bu
mücadele içinde yeral›p hem de burjuvazinin yaﬂam tarz›n›, söylemini
sürdürmek, çeliﬂkili bir durumdur.
Çeliﬂkiyi çözmez, devrimci kültürü
içselleﬂtirmezsek, geriye yani devrimcilikten düzene dönüﬂ, hep kap›daki tehlike olarak durur. Burjuvazinin kültürel hegamonyas› alt›ndaki
birinin, burjuvazinin politik hegamonyas›na karﬂ› mücadele vermesi
mümkün olmaz.
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele yürütürken, burjuva kültüre karﬂ› sosyalist kültürü savunurken, elbette insanlara “ﬂunu okuma, bunu izleme”
diyebilmeli ve “ﬂunu oku, bunu izle”
diye de alternatifler sunabilmeliyiz.
Bu anlamda, “renkler ve zevkler tart›ﬂ›lmaz” gibi kal›plar›, “özel hayat”
gibi söylemleri y›kmak için bunu elbette önce kendimizde y›km›ﬂ olmal›y›z.
Bu do¤rultuda att›¤›m›z her
ad›m, yürüttü¤ümüz ideolojik, kültürel mücadele, elbette ayn› zamanda kendi kiﬂisel mücadelemizi de
güçlendirecektir. ‹çinden ç›k›p geldi¤imiz düzenin kirine karﬂ› mücadelemiz de sonuçta bu mücadelenin
bir parças›d›r. Fakat en genelde
“devrimci olmay›” yeterli saymak,
devrimci olmakla kendimizi ar›nm›ﬂ
görmek gibi bir yan›lg›ya, “savaﬂ›yorum, mücadele ediyorum ya iﬂte”
deyip ideolojik, kültürel yanlar›m›z›
önemsememek gibi bir hataya düﬂmemeliyiz.

Kemal: Yazar Maksim Gorki,
Lenin’den ilginç bir an› aktar›r bu
konuda.
“Bir gece Beethoven’den bir sonat dinliyordu Lenin... ve ﬂöyle dedi:
‘Appassionata’dan daha büyük bil-
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em bu mücadele içinde yeral›p hem de
burjuvazinin yaﬂam tarz›n›, söylemini
sürdürmek, çeliﬂkili bir durumdur. Çeliﬂkiyi çözmez, devrimci kültürü içselleﬂtirmezsek, geriye yani devrimcilikten düzene dönüﬂ, hep kap›daki tehlike
olarak durur.

di¤im hiçbir ﬂey yok... Her defas›nda, insano¤lunun ne ola¤anüstü ﬂeyler yapabilece¤ini düﬂünerek gurur
duyar›m. Fakat ben fazla müzik dinleyemiyorum. Sinirlerinizi etkiliyor;
budalaca, hafif, tatl› ﬂeylerden söz
etmek istiyorsunuz; bu pis cehennemde yaﬂad›¤› halde böyle güzel
ﬂeyler yaratabilen insano¤lunun akl›n› baﬂ›ndan al›yor. Oysa kimsenin
akl›n› baﬂ›ndan almamak zorundas›n›z -hayâle de¤il gerçe¤e yöneltmek zorundas›n›z insanlar›. Bizim
idealimiz hiç ﬂiddet kullan›lmamaksa da, hiç merhamet etmeden kafalar›na vura vura uyand›rmal›s›n›z insanlar›. Ya, böyle iﬂte: bizim iﬂimiz
cehennem iﬂinden bile güç”... (Aktaran Devrimi Yapan Üç Adam-2,
syf. 207)
Hangi müzik türünün, hangi sanatç›lar›n dinlenip dinlenmeyece¤i
çeﬂitli yerlerde s›k s›k tart›ﬂma konusu olmuﬂtur. Bu konuyu tart›ﬂan
arkadaﬂlara Lenin’in sözlerinin çok
yard›mc› olaca¤›n› düﬂünüyorum.
Lenin’in "Bizim ahlak›m›z, tamam›yla s›n›f mücadelesinin ve proletaryan›n menfaatlerinin emri alt›ndad›r" sözlerinde oldu¤u gibi, ayn›
ﬂey zevklerimiz için de geçerli.

Özlem: Kemal arkadaﬂ sohbetimizi açarken söylemiﬂti ya; Büyük
Direniﬂin ﬂehitleri bu konuda da bize ö¤retiyorlar. ﬁimdi bir örnek geldi akl›ma; ad›n› ﬂu an hat›rlayamad›m, ama kad›n ﬂehit yoldaﬂlar›m›zdan biriydi. Direniﬂinin 100’lü günlerinde, o güne kadar pek ilgi duymad›¤› bir ﬂeyler o aralar hoﬂuna gitmiﬂ; bunun üzerine kendi günlü¤üne
ﬂöyle yazm›ﬂt›: “Acaba bu bir zaaf
m›, bir zay›fl›k belirtisi mi?” diyor
ve onun çözümlemesini yap›yordu.
Gayet kararl›l›kla ölüme gidiyor ve
hala kendi “zevleri ve renkleri”nin
muhasebesini yap›yor. Ne büyük bir
irade, ne büyük bir sorumluluk de¤il
mi? Fakat o bunu normal olarak yap›yor; çünkü nas›l bir düﬂmanla savaﬂt›¤›n›n fark›nda. O düﬂman›n nas›l sinsi oldu¤unun, bin bir türlü yolla devrimcili¤e sald›rd›¤›n›n fark›nda.

Kemal: Evet, bu güzel örnek34
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lerden sonra, sohbetimizi yavaﬂ yavaﬂ toparlayal›m. Yozlaﬂt›rma politikas›, nas›l kitlelerin gerçekleri görmesini engelleyici bir gözba¤› iﬂlevi
görüyorsa, devrimci mücadele de bu
gözba¤›n› söküp atan bir iﬂlev görmektedir. Bu yan›yla, hayat›n her
alan›nda de¤iﬂik biçimlerde sürdürülen devrimci mücadelenin kendisi,
do¤al sonucu olarak emperyalizmin
yozlaﬂt›rma politikas›na karﬂ› da engelleyici bir iﬂlev görür. Fakat tabii
biz yozlaﬂt›rma politikas›na ve bunun sonuçlar›na karﬂ› mücadeleyi,
devrimci mücadelenin “kendili¤inden” sonuçlar›na havale etmek durumunda de¤iliz. Tersine, her alanda
bu konuda özel programlar›m›z olmal›, e¤itim faaliyetlerimizden örgütlenme faaliyetlerimize kadar tüm
faaliyetlerimiz içinde bu konuya
özel bir yer vermeliyiz. En baﬂta da
ideolojik, kültürel olarak kendimizi
z›rhlarla donatmal›y›z.
Sohbetimizi bitirirken ﬂunu da
ekleyim; okurlar›m›z›n dikkatini
çekmiﬂ olaca¤› gibi, ele ald›¤›m›z
konularda özellikle o konunun, kavram›n ilk anda akla getirdi¤iyle,
günlük kullan›m›yla daha geniﬂ kapsaml› ele al›n›ﬂ› aras›ndaki fark›
mutlaka vurgulamaya çal›ﬂ›yoruz.
Baﬂka bir deyiﬂle, meselelere nedeni, niçiniyle, ideolojik, siyasal, ekonomik ba¤lant›lar›yla veya deyim
uygunsa k›saca daha derinli¤ine
bakmaya çal›ﬂ›yoruz. Bu konuyu
tart›ﬂ›rken de böyle yapmaya çal›ﬂt›k. Di¤er türlüsü, yani nedenleri, niçinleri sorgulamayan bir tarz, çözümleyici olamayaca¤› gibi, yüzeysel ele al›ﬂlarda o konuda do¤ru politikalar ve yöntemler de geliﬂtiremeyiz. Mücadelemiz büyük bir mücadele, kapsaml› bir mücadele, sorunlar›n çok kolay, kestirme çözümleri de yok. Ama hiçbiri çözümsüz
de de¤il. ‹ﬂte bunun için çok okumal›, çok çal›ﬂmal› ve kavgam›z›n ö¤retmenlerinden ö¤renmeliyiz. Kavgam›z›n ö¤retmenlerini, Büyük Direniﬂimizin ﬂehitlerini selamlayarak
bu haftal›k hoﬂçakal›n diyoruz.

Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!
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Tutsak cezadan
baﬂ›n› kald›rmamal›
F tiplerinde, devlet gibi düﬂünmeyi reddeden, düﬂünceleriyle birlikte yaﬂamakta ›srar eden tutsaklara yönelik her ﬂey bir cezaland›rma
gerekçesi yap›l›yor. Özellikle, kimilerinin “özgürlükçü, demokrat” diye alk›ﬂlad›¤› AKP iktidar›n›n 1 Haziran’da yürürlü¤e koydu¤u C‹K ile
bu durum daha a¤›rlaﬂt›r›ld›.
Edirne F Tipi’nden Ercan Kartal’›n 25 Eylül 2005 tarihli mektubundan aktar›yoruz:
“Savunma avukatlar›mla görüﬂememekteyim halen; tamamen
keyfi gerekçelerle al›nan karara
yapm›ﬂ oldu¤um itiraza cevap vermiﬂ de¤il, K›rklareli A¤›r Ceza
mahkemesi. Önümüzdeki duruﬂmada karar verilecek, ve ben savunma
avukatlar›mla görüﬂebilmiﬂ de¤ilim. Olacak ﬂey de¤il. 1 Haziran'da
yürürlü¤e giren yasalar›n mant›¤›na
uygun ve çarp›c›.
A¤ustos ay› içinde, sürgün sevkleri ve tecriti protesto etmek için
yapm›ﬂ oldu¤um açl›k grevinden
dolay› 2 ay ziyaretçi yasa¤› alm›ﬂt›m. Henüz itiraz-savunma yapmadan yasak uygulanmaya konmuﬂtu.
Geçti¤imiz günlerde, 2. ‹nfaz Hakimli¤i’ne yapm›ﬂ oldu¤um itiraza
red geldi. ‹tirazlar›n hukuki ve pratik bir anlam› yok. ‹tiraz hakk›n›n
mant›¤› da yok.
Hakk›mda 23 Eylül günü yeni
bir soruﬂturma daha aç›ld›: “...
21.09.2005 tarihinde saat 20.40 ve
20.45 aras›nda 'ölüm orucu ﬂehitleri
ölümsüzdür, Kahrolsun faﬂizm yaﬂas›n devrimci direniﬂimiz (Yaﬂas›n
mücadelemiz olacak b.n) ﬁehitleri-

mizin hesab›n› sorduk soraca¤›z,
Yaﬂas›n Buca Ulucanlar direniﬂimiz, Yaﬂas›n ölüm orucu direniﬂimiz' ﬂeklinde slogan att›¤›n›z,
21.09.2005 tarihinde tanzim edilen
tutanaktan anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu itibarla
01.06.2005 günü yürürlü¤e giren ....
bendinde belirtilen 'gereksiz olarak
marﬂ söylemek veya slogan atmak'
fiiline muhalefet etti¤iniz tespit
edilmiﬂtir" denilmekte... ﬁu an 2 ay
olan ziyaret yasa¤›m devam etmekte. Anlayaca¤›n ceza-yasa¤›n biri
bitmeden, devam›n› da uygulayacak
ceza-yasak haz›r bekletilecek.”
*
“Bisküviyi amaç d›ﬂ› kullanma”
olay›n› kamuoyuna duyuran ve
Adalet Bakanl›¤›’n›n eleﬂtirilmesine yolaçan, Adana Kürkçüler Hapishanesi'ndeki siyasi tutsaklar›n
anayasal haklarını kullanarak, hapishanede yaﬂad›klar› baskılar hakkında Adalet Bakanlı¤ı'na gönderdikleri dilekçe 'sakıncalı' bulunarak
idare tarafından yırtıld›.

Dayan›ﬂma
duygusu ölmeli!
Tekirda¤ 1 No'lu F Tipi
Hapishanesi'nde Erdal Süsem isimli tutsa¤›n, hücresinde bulunan muhabbet
kuﬂlarından birini, 31 A¤ustos
2005'te ziyaretçisi aracılı¤ıyla baﬂka bir tutukluya, ﬁükrü Duman'a
gönderme istemi reddedildi. Hapishane idaresinin gerekçesi ise ﬂuydu:
“muhabbet kuﬂu örgüt üyeleri arasında siyasi temas sa¤layabilir.”
35
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“Siyasi temas” ile kastedilen,
muhabbet kuﬂunun, örgüt s›rlar›n›
kulaklara f›s›ldamas› de¤il! Mesele,
dayan›ﬂma, birlik duygular›n›n yokedilmesi. Bu mant›¤› tan›yoruz. Nazi ruhunun dimdik ayakta oldu¤u
Almanya’daki bir Cephe davas› tutsa¤›na, baﬂka bir hapishanedeki
yoldaﬂ›ndan gelen el örmesi çorap
hakk›nda - hem de mahkeme taraf›ndan - ﬂu karar verilmiﬂti:
“ﬁah›s bir teröristtir. Federal Almanya Cumhuriyeti’nin varolan düzenini reddetmekte ve kin ve nefret
duygular›yla bu düzene karﬂ› mücadele etmektedir. Bu yüzden Celle 1.
Cezaevinin Yüksek Güvenlik Bölümü’nde kalmaktad›r... Çoraplar›n
kendisine verilmesi dilekçesi yukar›da belirtilen nedenlerden dolay›
reddedilmiﬂtir. Tutuklu bulunan bir
di¤er terör suçlusu taraf›ndan örülen çoraplar›n kendisine verilmesi,
terörist tutuklular›n beraberlik ve
birlik duygular›n› güçlendirir.”
F tipleri de iﬂte bu mant›k üzerine oturmakta, tecrit politikas› bu kafa taraf›ndan üretilerek ülkemize ihraç edilmektedir.

Tüccar zihniyetin
adaleti olmaz
Devletin, özgürlü¤ünü
elinden ald›¤›, dolay›s›yla
zorunlu bütün ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamas› gereken tutsa¤a,
kulland›¤› elektrik paras›n› ödetmesi, F tipleri ile birlikte uygulamaya
konulmuﬂtu.
Tekirda¤ F Tipi’nde, Ebubekir
Bakır, 12 yıl 6 aylık hapis cezasını
tamamlayarak 10 Ekim’de tahliye
olmay› beklerken, tahliye edilmedi.
‹dare kendisini mahkeme yerine koyarak 6 ay geç tahliye karar› alm›ﬂt›. Gerekçe ise, Bak›r’›n hücresinde
“kaçak elektrik kullan›lmas›” idi.
Kendisini mahkeme yerine koymadaki pervas›zl›¤› m›, “kaçak
elektrik” bahanesini mi, yoksa tüccar zihniyetin adaletsizli¤ini mi
eleﬂtireceksin? “Buras› F tipi” demek, bütün bu hukuksuzluklar›
aç›kl›yor art›k...
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tasfiye edildi, yeni-söm ü rg e c i l i k
hakim oldu,
“çok partili”
hayata geçildi,
askeri
darbeler oldu
ama dünyada
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Türkiye’deki bu
altüst oluﬂlar,

lerine evrimleﬂirken, Kürt egemen
s›n›flar› da oligarﬂi içerisinde yerlerini ald›lar.
Kürtler aç›s›ndan tarih yine “tekerrür” ediyordu bir bak›ma; Kürdistan'da üretim biçimlerinin evrimi,
tarih boyunca kendi iç dinami¤iyle
de¤il, d›ﬂtan zorlamalarla olmuﬂtu ve
ﬂimdi kapitalizme geçiﬂ de ayn›
özelli¤i gösteriyordu. Bu özellik,
Kürtlerin ulusal birli¤ini oluﬂturmada karﬂ›laﬂt›¤› zorluklar› yani parça-

Oligarşik diktatörlük de Kürtler’e karşı aynı yolda:

‘Taksim’de sallandıralım, ibret olur’
“Evlad› Kerbalay›h. B› hat›yh.
Ay›pt›r, zulümdür, cinayettir, dedi.
Benim tüylerim diken diken oldu. Bu
yaﬂl› adam rap-rap yürüdü. Çingene'yi itti. ‹pi boynuna geçirdi. Sandalyeye aya¤› ile tekme vurdu, infaz›n› yapt›.” (‹hsan Sabri Ça¤layangil, An›lar›m, Syf.51-52)
Dersim ‹syan›’n›n önderlerinden
Seyyid R›za’n›n idam›n› böyle kaydetmiﬂti tarih ve Seyyid R›za, idam
sehpas›nda, Kürt halk›na karﬂ› uygulanan politikay› bu üç kelimeyle
özetlemiﬂti: Ay›pt›r, zulümdür, cinayettir...
12 May›s 1938’de baﬂlayan “tedip hareketi”nde, Elaz›¤ ve Erzincan'dan kalkan uçaklar›n Dersim
üzerine ya¤d›rd›¤› bombalar, da¤-taﬂ
köy her yanda yürütülen operasyonlarla 80 bin Dersimli’nin katledilmesi ve Diyarbak›r’da kurulan dara¤açlar›, Kürt halk›n›n uzun sürecek sessizli¤inin de baﬂlang›c›d›r.
Bu sessizlik, Kürt halk› üzerindeki bask›lar›n azalmas›n› de¤il, tahmin edilece¤i gibi, asimilasyon politikalar›n›n daha da yo¤unlaﬂmas›n›
beraberinde getirdi.
Kürt isyanlar›n›n bast›r›ld›¤› tarih olan 1940’lardan 1960’lara kadar, dünyada büyük bir emperyalist
paylaﬂ›m savaﬂ› gerçekleﬂti, Türkiye’de, küçük-burjuva diktatörlü¤ü

Kürtler aç›s›ndan hemen hiçbir ﬂeyi
de¤iﬂtirmedi; bu alt üst oluﬂlar içinde gelen her iktidar, Kürtler’e yönelik asimilasyon politikalar›n› sürdürdü.
Bu politikalar› izlemeye devam
etmeden önce, politikalar› daha yerli
yerine oturtabilmek için, bu dönemin Türkiye ve Türkiye Kürdistan›’nda yaratt›¤› sosyo-ekonomik de¤iﬂikliklere k›saca gözatal›m.

Yeni-sömürgecilik
‘Do¤u’yu da de¤iﬂtiriyor...
Türkiye'ye yeni-sömürgecilik
iliﬂkilerinin giriﬂine kadar Kuzey
Kürdistan'da egemen üretim tarz›
feodalizmdir. 1942 Saraço¤lu hükümetinden sonra Türkiye, yavaﬂ yavaﬂ emperyalist dünyan›n yeni efendisi Amerikan emperyalizmine ba¤›ml› hale gelmeye ve buna paralel
olarak da yeni-sömürgecili¤in çarp›k
kapitalizmi geliﬂmeye baﬂlad›.
Marshall yard›m› ve Truman
doktriniyle, (Kürdistan dahil) “milli
bütünlü¤ü” sa¤lanm›ﬂ Türkiye, hiçbir “ç›banbaﬂ›” b›rak›lmadan bir pazar olarak ABD'ye sunuluyordu.
Türkiye'de kapitalizmin emperyalizme ba¤›ml› olarak geliﬂmesi,
Kürdistan'da da paralel bir süreç izledi. Yar›-feodal üretim iliﬂkileri d›ﬂ
müdahaleyle kapitalist üretim iliﬂki36
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lanm›ﬂl›¤› da izah ediyor.
Art›k ilhak edilmiﬂ bir bölge olan
Kuzey Kürdistan’›n Türkiye’nin siyasi, ekonomik yap›s›yla bütünleﬂme süreci, hem alt yap›da, hem üst
yap›daki kimi de¤iﬂmelerle birlikte
gerçekleﬂmiﬂtir. Mesela; 1950'lilerden itibaren yol yap›m çal›ﬂmalar›
artar, meta dolaﬂ›m› h›zlan›r. Kapal› ekonomik yap›lar çözülerek pazar
ekonomisine geçiﬂ h›zlan›r. Bat›daki
birçok ürün art›k Kürt ﬂehirlerinde
de görülür. Ayn› zamanda Kürt köylüsünün ürettikleri de Bat›’da pazarlanmaya baﬂlan›r. Tar›mda makineleﬂmeyle h›zl› bir çözülme yaﬂan›r.
Öyle ki, 1965-66 y›llar› aras›nda
yüzde 19 olan Türkiye genelindeki
traktörleﬂme h›z› Kürdistan'da yüzde
45'tir.
Pazar ekonomisinin yasalar› feodal beyleri de evrimleﬂtirir. Kürt
egemenlerinin önemli bir k›sm› isyanlardan sonraki bu dönemde, bask›lardan kurtuluﬂu merkezi yap›yla
bütünleﬂmekte görerek, Türk egemen s›n›flar›yla iﬂbirli¤ine yönelmiﬂlerdir. Di¤er yandan kapitalizmin
c›l›z ve çarp›k geliﬂimi, iﬂbirlikçi
burjuvazinin tek baﬂ›na sömürüyü
gerçekleﬂtirmesini engeller bir durum yaratm›ﬂ, toprak a¤alar› ve tefeci-tüccarlarla iﬂbirli¤ini zorunlu k›lm›ﬂt›r. Bunun sonucu olarak oligarﬂi
dedi¤imiz bir egemen s›n›f bloku

oluﬂmuﬂ ve Kürt egemen s›n›flar› da
bu yap›n›n içinde yeralm›ﬂlard›r. Burada tabii özellikle ﬂunu da belirtmek gerekir; hakim ulusun tekelci
burjuvazisiyle gerçekleﬂtirilen bu
bütünleﬂme, Kürt egemenlerinin
kendi ulusal kimliklerini inkar etmelerine paralel olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Böylelikle Kürt egemenleri
ulusal niteliklerini ve oynayabilecekleri ilerici bir misyonu terketmiﬂlerdir. Ki bu geliﬂim sonucunda,
Kürt halk›na karﬂ› uygulanan bask›lar›n da sorumlular›ndan biri haline
geleceklerdir.
Bu sürece iliﬂkin son olarak belirtilmesi gereken önemli di¤er bir
nokta; yeni-sömürgecilik iliﬂkileriyle, Kürt egemen s›n›flar› oligarﬂi
içinde yeral›rken, Kürt emekçileriyle, Türk emekçileri de ayn› sosyoekonomik yap› içinde birleﬂmiﬂ, bu
yan›yla sorunlar›, kaderleri daha çok
ortak hale gelmiﬂtir.

Çok partililik ve Kürtler
2. Paylaﬂ›m Savaﬂ›, faﬂizme karﬂ›
direniﬂ içinde halklar›n özgürlük ve
ba¤›ms›zl›klar› için aya¤a kalkt›¤›
bir dönemdir. Fakat bu dönem, ömrü
11 ay süren ve ‹ran s›n›rlar› içinde
kurulan Mehabad Kürt Cumhuriyeti
d›ﬂ›nda Kürdistan'da etkili olamad›.
Bu dönemden de Kürtler’in pay›na sürgün düﬂtü. Çünkü Mehabad
Cumhuriyeti'nin kurulmas› üzerine
Türkiye devleti de hemen harekete
geçti. ‹ran’da kurulan Kürt Cumhuriyeti'nin Türkiye s›n›rlar› içindeki
Kürtler’in ulusal duygular›n› da
uyand›raca¤›n› bilen devlet ‹ran ve
Irak s›n›rlar›ndaki birçok Kürt köyünü boﬂaltt›, Kürtler yine iç bölgelere
do¤ru sürüldü.
Savaﬂ sonras› ise hem Türkiye,
hem Türkiye Kürdistan'› için yeni
bir dönemin baﬂlang›c› olacakt›.
Türkiye, ekonomik ve siyasi anlaﬂmalarla emperyalizme göbe¤inden ba¤›ml› hale gelirken; yine emperyalizmin ekonomik-siyasi program› do¤rultusunda, ﬂaﬂaal› propagandalarla “çok partili demokrasiye”
geçildi.
“Milli ﬂef” dönemlerinin sona

erip “çok partili” sisteme geçilmesiyle birlikte, siyasi hayat da yeniden
ﬂekillendi. Partiler ve “seçmenler”,
“önemli” hale geldi. Ne var ki bu
“demokrasi”, ne kadar çeliﬂki olarak
gözükse de Kürt halk›na de¤il fakat
Kürt feodallerin iﬂine yarad›. Ticarete at›lan, kentlere yerleﬂen bu anlamda kapitalistleﬂen fakat bu arada aﬂiret reisli¤i s›fatlar›n› da b›rakmayan
Kürt egemenleri, “çok partili” dönemde, düzen partileri için büyük bir
önem kazand›lar.
Aﬂiret reisleri, ﬂeyhler, kendilerine ekonomik ve dini aç›dan s›k› bir
ﬂekilde ba¤l› bulunan Kürt yoksullar›n›n oylar›yla düzen partileri için
önemli bir koz haline geldiler. Kürt
feodallerinin bir iﬂaretiyle bir köy,
kasaba ya da aﬂiretin tüm oylar› blok
bir ﬂekilde bir partiye yöneliyordu.
Bu nedenle 7 Ocak 1946’da “muhalefet” partisi olarak kurulan Demokrat Parti (DP) de en baﬂta y›llard›r bask› alt›nda yaﬂayan Kürtleri
kazanmaya çal›ﬂt›.
Asl›nda çok partili demokrasiye
geçiﬂ göstermelikti. CHP’li Celal
Bayar’a “DP’yi kurma görevini veren bizzat ‹nönü’ydü. ‹nönü, Bayar’a iki ﬂart koﬂmuﬂtu: Birincisi; dini konulara girmemek, ikincisi de
“do¤uda ﬂube açmamak”t›. Ancak
Celal Bayar’›n, “ordaki vatandaﬂlar›m›z 'biz vergi ödüyoruz, askerli¤imizi yap›yoruz bizi niye ayr› tutuyorsunuz' demezler mi?” itiraz› üzerine
‹nönü bunda ›srarl› olamaz.
Yap›lan ilk seçimlerde CHP zorla
da olsa seçimi kazand›. Ancak, DP,
öngörülenin ötesinde bir muhalefet
gücü olmuﬂtu. Devlet zulmünden g›na gelmiﬂ Kürt ileri gelenleri ve Kürt
halk› da, bu 'muhalefet' vas›tas›yla
seslerini duyurmak için DP’ye yöneldiler. Küçük-burjuva diktatörlü¤ün bask›lar›ndan y›lan di¤er halk
kesimleri için de durum farkl› de¤ildi.
Tabii DP’nin as›l destekçisi,
ABD ve palazlanmaya baﬂlayan iﬂbirlikçi tekelci burjuvaziydi.
DP, içteki ve d›ﬂtaki bu destekleriyle 1950 seçimlerini kazanarak iktidar koltu¤una oturdu. 1950 seçim37
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leri s›radan bir hükümet de¤iﬂikli¤i
de¤ildi. Kemalistler’in, küçük-burjuvazinin iktidar›n›n son buldu¤u, iﬂbirlikçi tekelci burjuvaziyle toprak
a¤as›, tefeci-tüccar gibi prekapitalist
unsurlar›n birlikteli¤i olan “oligarﬂi”nin iktidar› kans›z bir ﬂekilde ele
geçirdi¤i bir harekettir.
Kemalistler’in iktidarda oldu¤u
dönemde say›s›z katliam, sürgünler
yaﬂayan Kürtler, bu tepkiyle DP’ye
destek verdiler. DP de bu deste¤i almak için CHP'ye karﬂ› yürüttü¤ü
muhalefette “Milli ﬁef “döneminin
Kürt halk›na yönelik bask› uygulamalar›n› gündeme getirmiﬂti. 32
Kürt köylüsünün katledilmesinden
sorumlu Orgeneral Mustafa Mu¤lal›'n›n yarg›lanmas›, dönemin en
önemli olaylar›ndan biridir. DP’nin
baﬂ›na geçen Adnan Menderes, “bir
oy deposu” olarak gördü¤ü Kürt bölgesini etkilemek için bu olay›n üzerine gitmiﬂtir.
Ne var ki, DP’ye verilen deste¤in, Kürt halk›n›n kaderinde, Kürtlü¤e karﬂ› sürdürülen bask› ve asimilasyon politikalar›nda hiçbir de¤iﬂikli¤e yolaçmayaca¤› çok geçmeden
görülecektir.

Kürtler yeniden
TBMM’de ama art›k
“Kürdüm” demeden!
DP iktidar›nda, Kürtler’in ulusal
haklar› konusunda bir milimlik bir
ad›m bile sözkonusu de¤ildi ama iﬂbirlikçileﬂen Kürt egemenlerinin gücü gittikçe art›yordu.
Bu konuda Do¤an Avc›o¤lu'nun
Kürt ﬂehirlerine iliﬂkin ﬂu gözlemlerini aktarmak yararl› olacakt›r:
“ﬁehirde avukat, parti baﬂkan› ve
milletvekili, bey, a¤a ve ﬂeyh ailelerinden kiﬂilerdir. Kredi ve tohumluk
da¤›t›m› onlar›n kontrolü alt›ndad›r.
Bunlar devlet memurlar› ve köylü
aras›nda bir 'demir perde' kurmuﬂlard›r. Mahalli küçük memurlar genellikle onlar›n adamlar›d›r. Yüksek
memurlar onlar›n politik bask›s› alt›ndad›r. Köylüyü dar bir çember içinde .... tutmaktad›rlar.
... Kabul etmek gerekir ki, çok

partili hayat, a¤a ve ﬂeyhlerin devlet
üzerindeki nüfuzunu art›rm›ﬂt›r. Oy
depolar› olarak, a¤alar, siyasi partilerin itibarl› kiﬂileri olmuﬂtur. Ne var
ki, a¤a ve ﬂeyhlerin itibarlar›n›n art›ﬂ›, onlar› köylüler önünde büsbütün
kudretli kiﬂiler yapm›ﬂt›r.” (Türkiye'nin Düzeni, C-2, Syf. 658)
Bu yap›lanma sonucu, o dönemde baz› a¤alar ve ﬂeyhler bölgelerinden seçilerek milletvekili olarak
meclise girdiler. ‹ﬂbirlikçi tekelci
burjuvazinin ise buna bir itiraz› olmaz, aksine desteklerler. Çünkü, birinci olarak Kürt-Türk egemenler
sömürü çarklar›n› döndürmekte zaten birlik halindedirler; ikincisi, art›k TBMM’ye gelen Kürtler, “Kürt”
olduklar›n› söylemeyen, tersine oligarﬂinin “Türkleﬂtirme” politikas›na
uyum sa¤layanlard›r (Birkaç istisnas›n›n olmas›, bu gerçe¤i de¤iﬂtirmez).
‹lk TBMM’de kaç Kürt milletvekilinin oldu¤u bilinir, fakat sonraki
ve özellikle 1950’den sonraki
TBMM’lerde yeralan “Kürt milletvekili” say›s›na dair rakam yoktur.
Çünkü resmi ideolojiye göre
TBMM’de art›k “Kürt” yoktur ve
oraya gelen “Kürt”ler de bunu kabul
ederek gelenlerdir.
1950-'60 Demokrat Parti iktidar›
döneminde kapitalizm çarp›k da olsa
h›zl› bir geliﬂim içindedir. Bu geliﬂme, ülkenin her yan›nda oldu¤u gibi,
Kürt ﬂehir ve köylerini, yaﬂam›n› da
de¤iﬂtirir.
Art›k devlet ilhak edilmiﬂ Kuzey

Celal Bayar ve Adnan Menderes,
1950-60 aras› Kürt halk›na karﬂ›
sindirme politikalar›n›n
sürdürücüsü oldular. Bayar’›n
önüne ne zaman Kürtler’le ilgili
bir konu gelse, onun söyledi¤i
tek bir ﬂey vard›: Asal›m!

Kürdistan’a “alt yap› götürmeme”
politikas›n› sürdüremezdi. Emperyalizmin sömürüsünü yayg›nlaﬂt›rabilmek için altyap› ﬂartt›. Bunun sonucunda, y›llar y›l› yolsuz, susuz, karanl›kta b›rak›lan Kürdistan'a yollar
yap›l›yor, elektrikle birlikte kitle iletiﬂim araçlar›, traktör vb. modern
araçlar giriyor, ﬂehirleﬂme, e¤itim
kurumlar›, asimilasyon amaçl› da olsa geliﬂiyordu.
K›rsal kesimlerden Kuzey Kürdistan ve Türkiye'nin büyük ﬂehirlerine do¤ru bir göç ak›n›n›n baﬂlamas› da ayn› döneme tekabül eder. ‹lerde Kürt ulusal hareketinde önemli
rol oynayacak olan ﬂehir ve k›r küçük burjuva kesimler de iﬂte bu ortamda geliﬂmeye baﬂlad›.
DP, oy hesaplar›yla Kürt halk›na
karﬂ› ikili bir politika izliyordu. Bir
yandan bir tak›m vaatlerde bulunurken di¤er yandan üzerindeki bask›y›
hiç eksik etmedi. Mesela, 3 A¤ustos
1951'de ç›kar›lan bir yasa sonucunda
Dersim, Zilan gibi yerlerden zorunlu
olarak göçettirilenler tekrar yurtlar›na dönmeye baﬂlad›lar. Ama bununla ayn› dönemde, Adnan Menderes'in
yo¤un çabalar›yla Türkiye-Irak aras›ndaki Ba¤dat Pakt› oluﬂturuldu. (24
ﬁubat 1955) Pakt›n önemli bir yan›
da Kürt ulusal mücadelesini bast›rmak için iﬂbirli¤iydi.
Fakat her ﬂeye ra¤men ekonomik
geliﬂme, iletiﬂim ve e¤itim imkanlar›n›n geniﬂlemesi, Bat›’ya göç gibi
olgular, Kürt ulusal muhalefetinin
yeniden canlanmas›n›n da koﬂullar›n› olgunlaﬂt›r›yordu. ‹ﬂte bu sürecin
yaratt›¤› etkiler “49'lar 0lay›” olarak an›lan tutuklama operasyonunun
da kayna¤›n› oluﬂturacakt›.

“49'LAR OLAYI”; biner
biner mi, elliﬂer elliﬂer mi
yokedelim?
Her yarg›lama günü gelip çatt›¤›nda onlar›n foto¤raflar› gazetelerde yay›nlan›yor ve resmin üstüne de
mutlaka “Kürtçüler” diye yaz›l›yordu. Böyle yazmas› do¤ald› bir
yerde. Çünkü, isyanlar›n bast›r›lmas›ndan sonraki sessizlik, 16-17 y›l
sonra alçak sesle de olsa k›r›lm›ﬂt› ve
38
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s›n›rl› da olsa, baz› dergiler ve çevrelerde bir “Do¤u Davas›”ndan sözedilmiﬂti.
49'lar Olay›'na giden süreçte, DP
iktidar›yla gelen de¤iﬂikliklerin yan›
s›ra ›rak’taki geliﬂmeler de önemli
bir etkendi. Irak'ta 14 Temmuz
1958'de General Kas›m Darbesi”yle
Cumhuriyet ilan edilmiﬂ, Komünist
Parti, Kürdistan Demokrat Partisi
aç›k faaliyete baﬂlam›ﬂ ve Sovyetler
Birli¤i'nde sürgünde bulunan Barzani, Irak'a geri dönmüﬂtü. Barzani’nin
11 y›l aradan sonra dönüﬂü, bölgedeki Kürtler'de büyük bir heyecan yaratt›.
DP iktidar›, bu heyecan›n Türkiye Kürtler’inde de bir hareketlenmeye neden olaca¤› düﬂüncesindeydi.
Nitekim öyle de olmuﬂtur.
Asl›nda özellikle Ankara ve ‹stanbul’da yüksek ö¤renim gören
Kürt ö¤renciler aras›nda henüz mayalanma halinde bir hareketlenme
vard› zaten. Ço¤u ‹stanbul’da “Dicle
ve F›rat” Talebe Yurtlar›’nda kalan
ö¤renciler, 1950’ler boyunca çeﬂitli
dergilerde “do¤u sorunu”nun hala
çözülmemiﬂ oldu¤unu dile getiren
yaz›lar yay›nl›yor, Suriye ve Lübnan'da ç›kan 'Hawar' ve 'Roja Nu'
dergilerini gizlice elden ele aktar›yorlard›.
Dünya çap›nda yükselen sosyal
ve ulusal kurtuluﬂ mücadeleleri Kürt
ö¤renciler aras›nda da sola ilgi ve
e¤ilimi artt›rm›ﬂ, bir “Kürt ulusal hareketi”nden daha çok sözeder olmuﬂlard›.
1958'e gelindi¤inde Kürt ö¤rencileri ve ayd›nlar› aras›nda ulusal soruna ilgi gözle görülür oranda artmaya baﬂlad›. Ayn› y›l ‹leri Yurt Gazetesi yay›nlanmaya baﬂlad›. Yazarlar›
aras›nda ilk göze çarpan isim; Musa
Anter'di.
O s›ralarda ülkede ise ekonomik
bir kriz yaﬂanmaktayd›. DP iktidar›n›n ilk dönemindeki “parlak geliﬂme” havas› geride kalm›ﬂ, DP a¤›rlaﬂan kriz karﬂ›s›nda ABD'den yard›m
almaya çabal›yordu. Yeni bir “yard›m” için hükümetin geçerli bir neden bulmas› gerekiyordu. ‹ﬂte bu
noktada DP hükümeti ABD'den yar-

d›m almak için asl›nda pek de olmayan “Kürt hareketini” koz olarak
kullanmaya karar verdi.
Emniyete, D›ﬂiﬂleri’ne “Do¤u ve
Güneydo¤u'da Sovyetler yanl›s› bir
Kürt devleti kurma yönünde çabalar›n oldu¤u” yönünde istihbarat raporlar› haz›rlatt›r›ld›; tabii bunun önlenmesi için parasal deste¤e ihtiyaç
vard›.
Ortada b›rak›n bir “Kürt devleti
kurma haz›rl›¤›”n›, örgütlü bir Kürt
ulusal hareketi bile yoktu. Sadece
belli çevrelerin yukar›da sözünü etti¤imiz türden k›smi faaliyetleri sözkonusuydu. Ama DP diktatörlü¤ü
için bunun önemi yoktu.
Emniyet Baﬂmüfettiﬂli¤i taraf›ndan haz›rlanan raporda “Elde yeterli
inand›r›c› delil yoksa da, ani ve baﬂar›l› bir bask›nla, san›klar›n evlerinde ve iﬂyerlerinde yeterli deliller
bulunabilece¤i önerilmektedir.” deniliyordu. Yani en iyi bildi¤i yöntem
iﬂkence olan polis teﬂkilat›, o zaman
da yine “san›ktan delile” ulaﬂma
yöntemini izliyordu.
Sonuç olarak, bu rapor ve tutuklamalar, ABD'den gerekli yard›mlar›n elde edilmesi için kan›t olarak
kullan›lacakt›. Bu arada haz›rlanan
raporlarda geçen bir bölüm de son
derece dikkat çekiciydi:
“- Bu tutuklamalar ABD ve Bat›'ya bir 'komünist Kürt hareketi'
olarak sunulmal›d›r,
- Türkiye genelinde ve Bat› Anadolu'da yaﬂayan vatandaﬂlara bu tutuklamalar bölücü, “Kürtçü” kimselerin ele geçiriliﬂi olarak tan›t›lmal›d›r,
- Do¤u Anadolu'lu yurttaﬂlar›n
ve tutuklu ailelerinin tutuklananlara
sempati duymamalar› için “Kürtçü”
de¤il de “komünist” olduklar› ﬂeklinde yans›t›lmas› yararl› olacakt›r.”
(Naci Kutlay, 49'lar Dosyas›, sf:231)
49’lar operasyonuna iliﬂkin bir
baﬂka rapor ise Musa Anter’in “Hat›ralar›m” adl› kitab›nda ﬂöyle anlat›l›r:
“Rapora göre yeniden yükseliﬂ
trendine geçen Kürt sorununa bir
çözüm olmak üzere 'bin Kürt ayd›n›

yokedilirse' sorun en az 30
y›l geriletilmiﬂ olacak’t›r. ...
Bayar ve Sunay raporun gere¤inin yerine getirilmesini
istiyorlar. Ancak Devlet Bakan› ve D›ﬂiﬂleri Bakanlar›
'd›ﬂar›da iyice güç duruma
düﬂeriz, Cezayiri Kürdistan'a
taﬂ›m›ﬂ oluruz' gerekçeleriyle
karﬂ› ç›k›yorlar. Sonuçta, bin
kiﬂinin toptan ve birden öldürülme plan› ittifakla, 'elliﬂer
elliﬂer yok etme' plan›na dönüﬂtürülüyor. ‹ﬂte bu çerçevede Ankara Kara Kuvvetleri
Askeri mahkemesinden elli
tane ads›z tutuklama müzekkeresi ç›kar›larak Milli Emniyet'e veriliyor.” (syf. 152)

49'lar tutuklandıktan sonra, hem sorgu
yeri, hem hapishane olarak kullanılan
‹stanbul Harbiye'de hücrelere konuldular.
Ankara Hukuk Fakültesi son s›n›f ö¤rencisi
Mardin'li Emin Batu, kaldı¤ı hücrede
hayatını kaybetti.
Niye 50 kiﬂiydi tutuklananlar? Çünkü iktidar onlar› “elliﬂer elliﬂer yoketme” karar›
alm›ﬂt›. Biri hücrede öldü, 49 kald›lar.
27 Mayıs'ta hapishanelerdeki politik tutuklular serbest bırakıldı; ama 49'lar hariçti...
Daha sonra Ankara So¤ukkuyu Askeri
Cezaevi'ne götürüldüler.

‹ﬂte bu tutuklama müzekkerelerinin haz›rlanmas›yla,
tutuklamalar da baﬂl›yor.
Tam o günlerde, ‹leri Yurt
Gazetesi'nde Musa Anter’in
“K›m›l” isimli bir ﬂiiri Kürtçe olarak
yay›nlanm›ﬂt›r. Bas›nda “Diyarbak›r'da Kürtçe ﬂiir yay›nland›” manﬂetleriyle ﬂovenizm körüklenirken,
ortam haz›rlanm›ﬂ oluyordu.

Anter eylül ay›nda tutukland›.
Tutuklamalar daha sonra da sürdü.
1959 Aral›k ay›n›n ortas›nda ise Ankara ve ‹stanbul’da 50 Kürt ö¤renci
ve ayd›n daha tutukland›. Dava dosyas›ndaki san›klar›n say›s› 49’du;
dava bu nedenle 49’lar olarak an›lacakt› art›k... Tutuklananlar aras›nda,
daha sonralar› Kürt milliyetçi hareketler içinde adlar› daha s›k duyulacak olan Sait Elçi, Sait K›rm›z›toprak, Naci Kutlay, Yaﬂar Kaya, Medet
Serhat, Musa Anter, ﬁerafettin Elçi
de vard›.
‹ddianamede öne sürülen suç;
“Yabanc› Devletlerin müzahareti ile
Devlet'in birli¤ini bozmaya ve Devlet'in hakimiyeti alt›nda bulunan
topraklardan bir k›sm›n› Devlet ‹daresi'nden ay›rma¤a matuf fiil iﬂlemek” idi.
Ortada herhangi bir belge, kan›t
yoktu ama zaten karar› mahkeme verecek de¤ildi. Karar “yukar›dan” verilecekti. Yukar›da ise ﬂu tart›ﬂmalar
vard›: M‹T raporlar›nda 49’lar›n
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as›lmas› gerekti¤i vurgulan›yordu.
Cumhurbaﬂkan› Celal Bayar da bu
görüﬂü destekliyor; “Asal›m ve ‹stanbul'da Taksim Meydan›’nda
bir hafta salland›ral›m, benzerlerine de ibret olur” diyordu. Menderes de as›lmalar›ndan yanayd›. Yaln›z D›ﬂiﬂleri Bakan› Fatih Rüﬂtü
Zorlu, özünde ayn› düﬂüncede olmakla birlikte, Ermeni Sorunu, ve 67 Eylül talan› nedeniyle Türkiye'nin
görünümünün sars›ld›¤›n›, bu aﬂamada bir de bunlara Kürt meselesinin eklenmesinin Türkiye’yi “d›ﬂar›da” zora sokaca¤›n› söylüyordu.
Fakat dava DP iktidar› döneminde bitirilemedi. 27 May›s 1960 darbesiyle DP iktidar› devrildi. Art›k
DP’nin kendisi de “san›k” sandalyesine oturacakt› ve tarihin garip cilvesine bak›n ki, darbeciler taraf›ndan
baz› DP’li milletvekilleri “Kürt devleti kurmaya çal›ﬂmakla” da suçlanacaklard›.
“49’lar davas›” beﬂ y›l sonra, 24
Eylül 1965’te bitti; baﬂta idam› istenenlerden bir k›sm›n›n beraatine, bir
k›sm›n›n ise 'bir sene dört ay a¤›r hapislerine' karar verildi... Ama “49’lar
davalar›” hiç bitmeyecek, bunlar›
23’ler, 55’ler izleyecekti...

Birtan Altunbaﬂ Davas›nda ‹ﬂkencecilerin Manevras›

‹ﬂkence Devlet Politikas›d›r

Suç aç›kt›r: “‹ﬂkenceyle adam öldürmek!” Böyle bir suçtan tutuklamayacaksa, ne zaman tutuklayacak? ‹ﬂkencenin bir devlet politikas› oldu¤u ve her iktidar döneminde sürdürüldü¤ü gerçe¤i gözard›
edildi¤inde, bu geliﬂmeleri anlayabilmek elbette mümkün de¤ildir.

Her duruﬂmas›, “zamanaﬂ›m›na”
yönelik oyalamalarla geçen Birtan
Altunbaﬂ Davas›’nda, uzun süredir
ilk kez bir “geliﬂme” yaﬂand›. Ama
bu geliﬂme, Birtan’› katlettikleri
aleni olan iﬂkencecilerin tutuklanmas›, hakettikleri cezaya çarpt›r›lmalar› yönünde de¤ildi. ‹ki iﬂkenceci mahkemeye verdikleri dilekçe
ile, Birtan’›n ölümünden sorumlu
olduklar›n›, di¤erlerinin suçsuz olduklar›n› söyleyerek yeni bir manevra daha yapt›lar.

15 Y›l Sonra ‘Vicdan
Azab›’ Duymuﬂlar !!!
7 Ekim günü, Ankara 2. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde görülen davada,
dört iﬂkenceciye iliﬂkin yine karar
ç›kmad›. San›klar Hasan Cavit Orhan ile ‹brahim Dedeo¤lu’nun kat›ld›¤› duruﬂmaya gelmeyen ancak dilekçe gönderen iki iﬂkenceci, davay› zaman aﬂ›m›na kadar götürmek
için yeni manevralara baﬂvurdular.
San›k polisler Süleyman Sinkil
ve Ahmet Baﬂtan, Denizli A¤›r Ceza Mahkemesi arac›l›¤›yla gönderdikleri dilekçede, “vicdan azab›
duyduklar›n› ve Altunbaﬂ'›n öldürülmesinden kendilerinin sorumlu
oldu¤unu” itiraf ettiler. ‹ﬂkencecilerin gösterdi¤i tan›klar ise, tam da
‘ﬂ›rac›n›n ﬂahidi bozac›’ misaliydi.
Sinkil ve Baﬂtan; bizzat iﬂkencelere
kat›ld›¤› bilinen, dönemin DGM
Baﬂsavc›s› Nuh Mete Yüksel, Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, Yard›mc›s› Ali Kalkan ve ﬁube Müdürü
Burhan Tansu'nun tan›k olarak dinlenmesini isteyerek, davada yarg›lanan di¤er san›k polislerin suçsuz oldu¤unu belirtiyorlard› dilekçede.
‹ﬂkencecilerin kendi aralar›ndaki
pazarl›klar, iﬂkenceyi bir politika
olarak sürdüren devletin, üzerini örtemeyece¤i bir davada “iki kurban”
verme yaklaﬂ›m› vb. birçok ﬂey söy-

keme heyeti, iﬂkencecilerin nas›l korundu¤unu bir kez daha
gözler önüne serdi.

‘Birtan’›n Katilleri
Cezaland›r›ls›n’

Birtan Altunbaﬂ’›n DEVGENÇ’li oldu¤u için iﬂkencede katledilmesi ve 15
y›ld›r süren dava, Türkiye’de iﬂkencenin bir devlet
politikas› oldu¤unu dolays›z olarak anlat›r

lenebilir bu geliﬂmeye iliﬂkin. Ama
as›l olarak, zamanaﬂ›m› ile cezadan
kurtulma amac› de¤iﬂmemiﬂtir ve
gerçekte bu yöndeki bir manevrad›r.
15 y›ld›r bunun için neler yap›ld›¤›n› herkes biliyor. Üstelik, dilekçeyi
verenlerden biri halen “bulunamayan san›k” durumunda.
15 y›ll›k inkar sonras› “vicdan
azab›” ise, yalan›n kuyruklusu. Üstelik, “suçsuz” dedikleri tim ﬂefi ‹brahim Dedeo¤lu, önceki duruﬂmalarda “sorguda bulundu¤unu” bizzat
kendisi söylemiﬂtir.
‹ﬂkencecilerin manevras›n› bir
yana b›rakm›ﬂ olsak dahi, kendi yasalar›na zerre kadar sayg›s› olan bir
mahkeme bu “itiraf” karﬂ›s›nda, her
iki san›¤› da tutuklamakla kalmaz,
di¤er san›klar› da tutuklard›. Ama,
avukatlar›n bu yöndeki taleplerini
“ortada tutuklamay› gerektirecek
durum yok” diye cevaplayan mah40
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Her duruﬂmada oldu¤u gibi, Temel Haklar üyeleri, yine mahkeme
önündeydiler. 10 Kas›m 2005 saat
11.30'a ertelenen duruﬂman›n ç›k›ﬂ›nda bir aç›klama yapan Ankara
Temel Haklar üyeleri, Birtan’›n katledilmesinden bu yana iﬂkence, infaz politikalar›n›n aral›ks›z sürdü¤ünü hat›rlatt›lar. Aç›klamay› yapan
Nazl›gül Aktaﬂ ﬂöyle konuﬂtu: “Her
mahkeme ç›k›ﬂ›nda hayk›rd›k; ‘Birtan'›n katilleri AB, ABD ve onlar›n
iﬂbirlikçisi iktidarlard›r’. Ve hayk›rmaya devam edece¤iz, ta ki as›l sorumlular yarg›lan›p, cezaland›r›lana kadar.”
Aç›klamada, “Birtan Altunbaﬂ’›n Katilleri Cezaland›r›ls›n”
pankart› aç›l›rken, sloganlar ve dövizlerle Birtan’›n mücadelede yaﬂad›¤› hayk›r›ld›.

15 Y›l ‹çinde ‹ﬂkencecileri
Aklamak ‹çin Yap›lmayan
Hiçbir ﬁey Kalmad›
Hacettepe Üniversitesi ö¤rencisi
Birtan Altunbaﬂ
bir
DEVGENÇ’liydi. Ba¤›ms›zl›ktan, demokrasiden, sosyalizmden yanayd›.
Bunun için mücadele eden binlerce
gencimizden biriydi. 9 Ocak 1991
tarihinde Beytepe Kampüsü önünde
gözalt›na al›nmas› da bu yüzündendi. Bir iﬂkencecinin cezaland›r›lmas› eylemi, komplo kurularak üzerine
y›k›lmak istendi. Direndi, boyun
e¤medi iﬂkencecilere ve bir hafta

sonra katledildi. Aradan geçen 15
y›l, bu dava nezdinde, devletin iﬂkenceye, iﬂkencecilere sahip ç›kmas›n›n say›s›z örne¤ini sundu.
Adli T›p’›n ilk otopsi raporunda
“eceliyle” öldü¤ü yaz›l›yd›. Gözalt›nda yo¤un iﬂkencede oldu¤unun
tan›klar› vard› oysa ve ilerleyen süreçte bu gerçek belgelenecekti.
1991’de Ankara Cumhuriyet
Savc›l›¤› iﬂkenceciler hakk›nda soruﬂturma baﬂlatt›. Ancak mahkeme
davay›, “san›klar›n memur olmas›”
nedeniyle reddetti. Dosya Ankara ‹l
‹dare Kurulu’na gönderildi. Davan›n nas›l yürütülece¤i konusunda
bilinçli olarak ç›kar›lan anlaﬂmazl›k
sonucu, dosya Yarg›tay’a gönderildi. Tam 8 y›l Yarg›tay’›n tozlu raflar›nda bekletilerek, iﬂkencecileri ‘zaman aﬂ›m›’ yoluyla aklama politikas› baﬂlat›ld›. 8 y›l sonra baﬂlayan ilk
duruﬂmada, 10 iﬂkenceci san›ktan
sadece birisi mahkemeye kat›lm›ﬂt›.
Di¤erleri ya “görevlerinin baﬂ›nda”
ya da “emekli” olmuﬂlard›.
Duruﬂmalara kat›lmama ve “san›klar›n bulunamamas›” oyunu sonraki y›llarda da sürdü. San›klar devletin memuruydu, emekli olanlar›
ise maaﬂlar›n› yine bu devletten al›yor, adresleri belli “insanlar”d›.
Ama “koskoca devlet” onlar› “bulam›yordu”. Mahkeme de, bu politikan›n parças› olarak, her seferinde
“yeniden müzekkere yaz›lmas›na”
kararlar› verdi, iﬂkencecileri tutuklamad›.
‹ﬂkenceciler devlet taraf›ndan
korunacaklar›n›, “ellerinin so¤utulmayaca¤›n›” çok iyi biliyorlard›. ‹ﬂkencelerin ‘Grup Amiri” ‹brahim
Dedeo¤lu bu güvenle, MHP Karaman Milletvekili aday› olacakt›. ﬁadi Çayl› ise, terfi ettirilen iﬂkencecilerden biri olarak Siirt Özel Tim
Harekât Baﬂkanvekilli¤i'ne kadar
yükseldi. ‹ﬂkencede ölümün as›l sorumlular›; dönemin hükümeti, ‹çiﬂleri Bakan›, emniyet müdürü hakk›nda ise hiçbir iﬂlem yap›lmad›.
Ankara 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülmeye baﬂlanan dava,
Temmuz 2001’de sonuçland›. “Polislerin Birtan’› iﬂkencede katletti-

¤i” resmileﬂti. Gerekçeli kararda
ﬂöyle deniliyordu: “Maktul Birtan'›n sorgulama timinin amiri olan
san›k Dedeo¤lu'nun emriyle nezarethaneden al›n›p sorgu odas›na
götürülerek san›klar ‹brahim Dedeo¤lu, ﬁadi Çayl›, Ahmet Taﬂtan, H.
Cavit Orhan ve Süleyman Sinkil taraf›ndan sorguland›klar› ve sorgulama s›ras›nda suçu itiraf ettirmek
amac›yla öldürme kast› taﬂ›maks›z›n cebir ve ﬂiddette bulunduklar›...
toplanan delillerden anlaﬂ›lm›ﬂt›r.”
Ceza ise, buna benzer, tümüyle
aklama durumu olmayan iﬂkenceinfaz davalar›ndaki gibi göstermelik
ve mümkün olan en alt s›n›rdand›.
Ceza 10’ar y›l olmas›na karﬂ›n,
mahkemelere bile gelmeyen, aç›kça
adaleti oyalayan, aldatan san›klar›n
“iyi hal” indirimleri ile, cezalar› 4
y›l 5'er ay 10'ar güne düﬂürüldü.
Devlet ad›na adam öldürmenin
cezas› bu kadard›. Öldürene kadar
yap›lan iﬂkencenin ad› “kas›t taﬂ›mamak”, 13 y›l mahkemeden kaçman›n karﬂ›l›¤› ise “iyi hal” olmuﬂtu. Katiller tutuklanmad›lar, 5 polis
beraat ettirilirken, “ceza verilen” 5
polisten ikisi ise (Naip K›l›ç ve Ahmet Baﬂtan) hala “bulunamam›ﬂ”t›.
Dosyalar› ayr›lan bu iki san›k hakk›nda da 10 Eylül 2004’te karar verildi. Naip K›l›ç beraat ettirilirken,
duruﬂmalara hiç kat›lmayan Ahmet
Baﬂtan da “iyi hal” indirimlerinden
yararlanarak, di¤er iﬂkencecilerle
ayn› “cezaya” çarpt›r›ld›.
“San›klar›n bulunamamas›” bu
dava ile özdeﬂleﬂen pervas›zca ve
halkla alay edercesine süren bir
oyun haline gelmiﬂti. Örne¤in; iﬂkenceciler hakk›nda 2000’de g›yabi
tutuklama karar› verildi. Y›llard›r
bulunamad›¤› söylenen Naip K›l›ç,
Aral›k 2002'de baﬂka bir suçtan gözalt›na al›nd› ve serbest b›rak›ld›.
Üstelik “bulunamad›¤›” söylenen
adresindeydi, gözalt›na al›nd›¤› halde, Altunbaﬂ davas› ile ilgili tutuklama karar› uygulanmad›. Ahmet
Baﬂtan’›n 2000 y›l›nda Sincan'daki
adresine yap›lan tebligata, ‘Tatile
ç›km›ﬂ, evde yok’ cevab› verilirken,
bir süre sonra ayn› adrese yap›lan
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‹brahim Dedeo¤lu,
Birtan katledildi¤inde, iﬂkence timinin
ﬂefiydi. ABD’de
‘sorgu teknikleri’
e¤itimi alan Dedeo¤lu, bakan dan›ﬂmanl›¤›yla ödüllendirildi. Manyeto ile
‘devlete hizmet ediyordu’, ‘eli çantal›
bürokrat’ olarak da
ayn› iﬂi sürdürdü.

‹çiﬂleri Bakan› Abdülkadir Aksu, Birtan
katledildi¤inde de
‹çiﬂleri Bakan›’yd›. Ankara DAL ve bütün iﬂkencehanelerde yaﬂananlar, O’nun sorumlulu¤undayd›.
Kamuoyu bask›s› ile
Birtan’› iﬂkencede
katledenler hakk›nda bir dava aç›lm›ﬂ
olmas›na karﬂ›n, as›l
siyasi sorumlulardan
biri olan Aksu hakk›nda hiçbir iﬂlem yap›lmad›.
Sonraki y›llarda, mahkeme sürecinde de, iﬂkencecilerin korunmas›nda sorumluluk sahibidir.
Emekli maaﬂ› dahi alan iﬂkencecilerin ‘adresini bulamad›k’ diyen
polis, bunu Aksu’nun bilgisi d›ﬂ›nda yapm›yordu elbette. Ve
halen iﬂkencecileri korumaya devam ediyor.

7 Ekim 2005
tebligata, ‘bu adreste tan›nm›yor’
cevab› verildi.
Davay› uzatma sürecinde Yarg›tay da üzerine düﬂeni yapt›. Yarg›tay’a gönderilen dosyada, mahkemenin Dedeo¤lu, Çayl›, Orhan ve
Sinkil hakk›ndaki karar›nda, indirim uygulad›¤› maddenin uygulanamayaca¤›n› belirterek, dava bozuldu. Ve dava yeniden Ankara 2.
ACM’de görülmeye baﬂland›.
Yarg›tay’›n 9 Aral›k 2004 tarihinde aç›klad›¤› karar gerekçesinde
özetle polislerin, Birtan’› tam “alt›
gün boyunca dövdükleri” söyleniyordu. Davan›n baﬂ›ndan itibaren,
“kafas›n› vurdu, bay›ld› düﬂtü, açl›k
grevi yapt› öldü..” gibi yalanlar uyduran iﬂkenceciler de, “iﬂkence yapmad›klar›n›” kan›tlamak için yapt›klar› savunmalarda, asl›nda iﬂkenceyi itiraf etmiﬂlerdi. Örne¤in, Ahmet Baﬂtan ﬂu aç›klamay› yapm›ﬂt›:
“O dönemlerde gözalt›na al›nanlar› uykusuz b›rakarak, ayakta b›rakarak, yorma yöntemi kullanarak suçunu söylemelerini isterdik. O ﬂubede ar›za b›rakacak
ﬂekilde sorgulama yöntemi kullan›lmazd›. Bunun kullan›lmas› da
kesinlikle istenilmezdi. Tazyikli
su verme, ask›ya asma yöntemlerini kullanmazd›k."
Mahkeme bu itiraflara ra¤men
“bu talimat› veren kimdi?” diye sormad›. Çünkü, as›l sorumlular ortaya
ç›kacak, iﬂkencenin en tepeden süren bir politika oldu¤u görülecekti.

Emperyalizmin ‘‹nsan
Haklar›’ ﬁovu
Y›llard›r süren dava, Amerika ve
Avrupa’n›n bu davay› kullanarak,
“iﬂkence karﬂ›tl›¤›” ﬂovu nedeniyle,
hiç gündeminde olmayan kesimle-

rin de gündemine girdi. ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan
rapor, ﬁubat 2004’te kamuoyuna
yans›d›. D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah
Gül’den Adalet Bakan› Cemil Çiçek’e, AB’ci köﬂe yazarlar›ndan,
çeﬂitli “insan haklar› kuruluﬂlar›”na
kadar, iﬂkenceye nas›l karﬂ› olduklar› beyanlar› veriliyor, iﬂkencecilerin cezaland›r›lmas› isteniyordu.
Devrimciler, bu geliﬂmeyi, iﬂkencecilerin cezaland›r›lmas› için
bir bask› unsuru, bir avantaj olarak
görmediler. Aksine oynanmak istenen bu oyunu, yapt›klar› aç›klamalar, mahkeme önünde açt›klar› pankartlarla, avukatlar›n mahkemede
okuduklar› savunmalarla deﬂifre ettiler. Örne¤in; 28 ﬁubat 2004 tarihli
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi
aç›klamas›nda, “Amerika ve oligarﬂi, katliamc›l›klar›n› gizlemek için
Birtan’lar› kullanamaz!” deniliyor
ve Amerika’n›n yerinin san›k sandalyesi oldu¤u belirtiliyordu.
‹ﬂkececilerin hamileri ise, tam
bir piﬂkinlik içinde, adeta 13 y›ld›r
süren bu davadan habersiz gibi davranmay› tercih ediyorlard›. Örne¤in
bu ülkenin Adalet Bakan› Çiçek, sa¤›r sultan›n duydu¤u davada, “polislerin yakalanamad›¤›n› gazetelerden ö¤rendini” söylüyordu. Dava ile ABD ve AB’nin sahte ilgisini,
emperyalizmin propagandas› amac›yla kullanan kimi AB’ci ahmak
yazarlar ise, “Küreselleﬂme ve AB
sürecinin laf de¤il, hukukun üstünlü¤ünün kuvveden fiile geçti¤i bir
yaﬂam tarz›...” oldu¤u, yalan propa-

gandas›na güç veriyordu. (Mehmet
Altan, Sabah, 1 Mart 2004)

Birtan’›n katili Oligarﬂi ve
Emperyalizmdir
1991’den bu yana, “liberalinden
sosyal demokrat›na, islamc›s›ndan
milliyetçisine” iktidarlar de¤iﬂti,
‹çiﬂleri ve Adalet Bakanlar›, davaya
bakan mahkeme heyeti de¤iﬂti, sahte insan haklar› savunuculu¤u yapanlar sahneye ç›k›p indiler, iﬂkenceciler iﬂkenceciliklerini emekli
olana kadar sürdürdüler. De¤iﬂmeyen tek ﬂey, iﬂkencecileri koruma
politikas› ve bu yönde kullan›lan
yöntemler oldu.
Birtan Altunbaﬂ’›n bir devrimci,
bir DEV-GENÇ’li oldu¤u için katledildi¤i gerçe¤i hep gizlendi. Çünkü, o zaman ne emperyalizmin ne
de hükümetlerin, AB’cilerin ﬂov
yapmas› mümkün olmazd›.
Bu dava tüm yönleriyle, hukuk
kitaplar›na geçecek bir davad›r.
Bir devlet iﬂkencecisini kurtarmak
için nas›l ç›rp›n›r; kendi hukukunun
dahi ›rz›na nas›l geçer; hukuk nas›l
yokedilir; suç nas›l cezas›z b›rak›l›r;
devlet tüm dünyayla alay edercesine kendi memurunun adresini bilmedi¤ini, bulamad›¤›n› söyleyerek
nas›l iﬂkencenin politikas› oldu¤unu
itiraf eder; dünyay› kana bulayan ve
Birtan’›n katledilmesinde do¤rudan
sorumlu olan emperyalizm nas›l demokrasi ﬂovu yapar ve daha onlarca
yönüyle hukuk fakültelerinde örnek
olarak okutulmal›d›r.

“Türkiye'de ﬁok Edici ‹ﬂkence Var”
Bu sözler Türkiye'yi ziyaret eden Avrupa Parlementosu'ndan (AP) heyet içinde yeralan ‹ngiliz ‹ﬂçi Partisi Milletvekili Richard Howitt'e ait. Howitt, ‹ngiliz Gazetesi Guardian'a yapt›¤› aç›klamalarda, Türk askerinin Güneydo¤u’da "kulak kesip, göz ç›kard›¤›n›, ﬂok edici iﬂkence ve cinayetlerle karﬂ›laﬂt›klar›n›" belirtti. D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› bu aç›klamay› yalanlarken, sadece son aylarda bas›na yans›yan, katlettikleri gerillalar›n cesetlerine uygulanan vahﬂeti, gözalt›nda süren iﬂkenceleri, sokak ortas›ndaki infazlar›, gösterilere silahl› müdahaleleri “yoksayd›.”
Howitt gerçe¤i ifade ediyor ama bu vahﬂetin, iﬂkencelerin uygulanmas›nda Avrupa’n›n sorumlu¤unu, AB raporlar›yla AKP iktidar› ve faﬂist düzenin nas›l aklanmak istendi¤ini de sorgulamal›d›r.
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1 Nisan Komplo Davas›

Komplo Çöktü, Mahkeme
‘Can Simidi’ Olmaya Çal›ﬂ›yor
1 Nisan komplo davas›na ‹stanbul 12. ACM'de 7 Ekim günü devam edildi.
Hat›rlanaca¤› gibi, 1 Nisan
2004'te Avrupa ve Türkiye'de yasal
kurumlar bas›lm›ﬂ, çal›ﬂanlar› tutuklanm›ﬂ ve sahte belgelerle onlarca insana cezalar istenmiﬂti. Kamuoyuna “uluslararas› DHKP-C operasyonu” olarak lanse edilen operasyonlar›n Türkiye polisinin
komplolar› üzerine oturdu¤u, bizzat
polis taraf›ndan haz›rlanan kimi dökümanlar›n “örgüt yaz›ﬂmas›, kan›t”
diye sunuldu¤u kan›tlanm›ﬂt›. “Diskette ad›n ç›kt›” denilerek çeﬂitli
kentlerde yap›lan operasyonlarda da
bu hukuksuzluk sürdürülürken,
“bunlar›n belge olamayaca¤›, isteyenin internetten rahatça bulabilece¤i” vb. bizzat bu illerdeki mahkemeler taraf›ndan ifade edilmiﬂ, bu
kapsamda çok say›da tutuklu tahliye edilmiﬂti.
Tüm bu geliﬂmelere karﬂ›n, ‹stanbul DGM (ACM), komplo davas›n› sürdürmekte, komplonun çöküﬂünün üzerini örtmeye çal›ﬂmaktad›r. Mahkeme heyetinin de aç›kça
gördü¤ü sahte belgelere karﬂ›n bu
›srar›n› da anl›yoruz. Çünkü, komplonun çöküﬂünü kabul ettiklerinde
alt›nda hem iktidar, polis, hem de
kendileri kalacak, “o zaman neden
tutuklad›n›z” sorusu sorulacak,

komplocu polisler ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤› aç›kça “iftira, komploculuk,
sahte belge düzenlemek” gibi suçlarla karﬂ› karﬂ›ya kalacaklard›r.
7 Ekim günü devam eden duruﬂmada da mahkeme heyeti, bu kayg›larla 6 kiﬂinin tutukluluk hallerinin
devam›na karar verdi.

Sahte Belgeler Bir De
‘Dijital Ekran’da Gösterildi
Dava için çeﬂitli hapishanelerden getirilen tutsaklar, ring araçlar›ndan “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz" sloganlar›yla indiler. Mahkeme önünde destek için toplanan
150 kiﬂi alk›ﬂlar ve z›lg›tlarla tutsaklar› selamlad›. Mahkeme salonuna giriﬂte, tutuksuz yarg›lananlara
bile girmekte zorluk ç›kar›l›rken,
yak›nlar›n›n bir k›sm› ise; salon dolu gerekçesiyle içeri al›nmad›.
ﬁadi Özbolat, Gülizar Kesici,
Zeliha Koyup›nar, Metin Yavuz, M.
Ali Kaya, Mehmet Yayla, Ali Uluda¤ ve Perihan Demirk›ran ile avukatlar›n›n haz›r bulundu¤u duruﬂmada, Av. Selçuk Koza¤açl›; müvekkillerini, dizüstü bilgisayar, projeksiyon makinesi arac›l›¤›yla sinevizyon görüntüsüyle savundu. Davan›n baﬂ›ndan bu yana anlat›lan
sahte belgeleri bir kez de ‘dijital ekranda’ ortaya koyan Koza¤açl›’n›n
savunmas›
s›ras›nda,
dosyada acemi sahtecilikleri göstermesi salonda gülüﬂmelere neden oldu. 3
saat süren
mahkeme
sonucunda
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tutuklu bulunanlardan M.Ali Kaya
ve Ali Uluda¤ serbest b›rak›l›rken;
kalan 6 kiﬂinin tutuklulu¤unun devam› yönünde karar verildi. Karar,
tutsak yak›nlar› taraf›ndan "Ne ‹stiyoruz Adalet, Yaﬂas›n Halk›n Adaleti" slogan›yla protesto edildi.

‘Komplocular› Yarg›lay›n!’
Mahkeme öncesinde Haklar ve
Özgürlükler Cephesi taraf›ndan bir
aç›klama yap›ld›. HÖC ad›na aç›klamay› yapan Ebru Benek, sahte
belgeleri hat›rlatarak tüm iddialar›n
tamamen çöktü¤ünü kaydetti.
1 Nisan operasyonlar›n›n Avrupa
emperyalistleri ve iﬂbirlikçi AKP iktidar› taraf›ndan ç›karlar› temelinde
gerçekleﬂti¤inin alt›n› çizen Benek,
ﬂunlar› söyledi:
“1 Nisan komplosu ile devrimciler hedef seçilerek ülkemizde, haklar ve özgürlükler mücadelesi yok
edilmek, mücadele yürütenler susturulmak istenmiﬂtir.
1 Nisan komplo davas› AKP'nin
ve AB'nin devrimcilere olan düﬂmanl›¤›n› ayyuka ç›kard›¤› gibi, bu
ülkenin savc›lar›n›n, hakimlerinin,
mahkemelerinin de aynas› olmuﬂtur.
Bu ülkede hak, hukuk, adaletin kimlere emanet edildi¤ini bir kez daha
göstermiﬂtir.
Komploculuk ve sahtecilik, bu
ülke ve dünya gerçeklerini canlar›
pahas›na, F-tipi tehditlerine, infazlara, katliamlara ra¤men anlatan
devrimciler karﬂ›s›nda aciz kalanlar›n iﬂidir. Ve komplocular› aklayan,
onlar› bilerek yarg›lamayanlar da
en az onlar kadar acizdir. 1 Nisan
davas› art›k bu acizli¤in davas›d›r.
Unutmay›n ki; gerçekleri çarp›tabilir, aklayabilirsiniz; ama tarih
önünde bunun sorumlulu¤undan
kurtulamazs›n›z. Aciz de¤ilseniz bizi de¤il komplocular› yarg›lay›n!”
ﬁair Ruhan Mavruk'un da bulundu¤u 150 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klamada; “Sahte Belgelerle Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›l›rken, “Adalet ‹stiyoruz, Komplolar›
Boﬂa Ç›kard›k Ç›karaca¤›z" sloganlar› at›ld›.

AB'den geldi¤ini belirtti ve “42 milyon hayvan için 17 trilyon liral›k
bütçe var. Bu hükümet, hayvan baﬂ›na 400 bin liral›k bütçe ile hayvan
sa¤l›¤› mücadelesi yap›yor. Son dönemlerde eleman deste¤i kalmad›.
Manisa Tavukçuluk Araﬂt›rma ve Aﬂ›
Üretim Merkezi 2005 y›l›nda kapa-

Tehlikeli Olan Kuﬂ Gribi Mi, Halk›
Düﬂünmeyen Yönetim Anlay›ﬂ› M›?
Bal›kesir'in Manyas ilçesine ba¤l› K›z›ksa beldesinde hindilerde toplu ölüme yolaçan hastal›¤›n, tavuk
vebas› ya da kuﬂ gribi (Avian influenza) ad›yla bilinen, insanlar için de
öldürücü hastal›k oldu¤u anlaﬂ›ld›.
Bölge karantinaya al›n›rken, kümes
hayvanlar› itlaf edildi.
Tavuklar›n çuvallar içinde, çocuklar dahil halk›n gözü önünde belde meydan›nda itlaf edilmesi ve belde çöplü¤ünde aç›lan çukurlara gömülmesi, bu iﬂlemin gözden uzak bir
bölgede yap›labilece¤ini belirten
halk›n tepkisine neden oldu.
Kuﬂ gribi ilk kez 1961'de Güney
Afrika'da ortaya ç›kt›. 1997'de Hong
Kong'da 6 insan›n can›n› ald›. Son
iki y›ld›r Asya’da 60 insan öldü. Virüs ilk olarak hasta hayvanlar arac›l›¤› ile bulaﬂ›yor. Mutasyona u¤rayarak insandan insana bulaﬂabilir hale
gelmesi ise tüm dünyaya yay›labilecek bir felaket olarak de¤erlendiriliyor. Hayvandan virüsü kapan kiﬂinin
solunum yoluyla baﬂka insanlara geçirmesiyle salg›na dönüﬂebilir. Kuﬂ
gribine karﬂ› geliﬂtirilmiﬂ etken bir
aﬂ› yok.

Önlem için komik bütçe
Konuya iliﬂkin bir aç›klama yapan Türkiye Ziraatç›lar Derne¤i Baﬂkan› ‹brahim Yetkin, sorunun hastal›klarla mücadeleye ayr›lan bütçenin
yetersizli¤inden kaynakland›¤›n› ifade etti. Yetkin, Türkiye'de 42 milyon
büyük ve küçükbaﬂ hayvan oldu¤unu hat›rlatarak, hükümetin hayvan
hastal›klar›yla ilgili bütçesinin 10
trilyon oldu¤unu, 7 trilyon lira da

t›ld›” dedi.

De¤iﬂmeyen zihniyet
Kuﬂ gribi nedeniyle AB, Türkiye’den beyaz et ithalat›n› durdururken, genel olarak da tüketim geriledi. Bu geliﬂme karﬂ›s›nda Tar›m ve
Köyiﬂleri Bakan› Mehdi Eker’in
aç›klamas› ﬂu oldu:
“Olay› bas›n abart›yor. Beyaz
et sektörüne zarar verildi.”
Elbette bu zihniyet önlem almaz,
halk›n sa¤l›¤›n› düﬂünmez, kâr, ekonomi her ﬂeyin üzerindedir. Tayyip
Erdo¤an’›n kutsad›¤› ve eleﬂtirilmesine tahammül edemedi¤i kapitalizmin kural›d›r bu. Hormonlu yiyecekler, çevrenin tahribi hep bu zihniyetin ürünüdür. AKP’li bakanlar ise bu
zihniyeti çarp›k kapitalizm usülü,
kaba bir ﬂekilde yans›tmaktad›r. Bakan Eker’in, “ben de yiyorum”
aç›klamas› tam da böyledir. T›pk›,
ANAP’l› Bakan Cahit Aral’›n TV’de
“bak›n ben çay içiyorum, bir ﬂey
olmuyor” diyerek radyasyonlu çaylar› imha etmemek için halka içirdi¤i ve radyasyon kaynakl› ölümlere
yolaçt›¤› gibi.
Tutal›m ki, bakan›n söyledi¤i gibi, “uygun koﬂullarda kesilen ve piﬂirilen kümes hayvanlar› yenebilir”
olsun. Haydi, milletvekillerinin k›ymetli canlar› korunsun diye TBMM
lokantas›ndan beyaz et ürünlerinin
ç›kar›lmas›n› da bir yana b›rakal›m.
Bu aç›klamalar kimseyi inand›rm›yorsa; bunda iktidar›n halk›n sa¤l›¤›na de¤er vermedi¤inin bilinmesi, ne
öncesinde ne de sonras›nda hiçbir
bilimsel önlem almad›¤›n›n görülü44
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yor olmas›ndand›r. Elbette halk› ikna
edemezler çünkü, ‘kâr herﬂey insan
sadece pazar için üretilen mallar›n
tüketicisi’ anlay›ﬂ›n› temsil ediyorlar. Bu yüzden önce “beyaz et sektörü” düﬂünülüyor. Bu yüzden konuya
iliﬂkin araﬂt›rmalara, önlem alacak
kurumlara ödenekler ayr›lm›yor ya
da la¤vediliyor, yük görülüyor. Bu
yüzden; depremlerde, sellerde, yang›nlarda, iﬂ cinayetlerinde hep biz
ölüyoruz. Burada bir yönetim anlay›ﬂ›, bir zihniyet vard›r ve as›l tehlikeli olan da bu anlay›ﬂt›r. Bu sistemde, halk›n ihtiyaçlar›, sa¤l›¤›, gelece¤i üzerine oturmuﬂ hiçbir mekanizma yoktur, herﬂey sermayenin ihtiyaçlar›na göre ﬂekillendirilmiﬂtir. Bu
gerçe¤i, meclisin bütün faaliyetinin
sermayenin ihtiyac› olan yasalar› ç›karmas›nda da görebilirsiniz.
Burjuva medya K›z›ksa’da halk›n cehaletinden, itlaf edilmesi gereken hayvanlar› saklamas›ndan
sözediyor, hükümet de ayn› ﬂekilde
bu durumu dile getiriyor. Suçlu halk
yani! Cehalet, do¤rudur! Peki cahil
b›rakan kim? Cahil halk› yönetmenin kolay olaca¤›ndan hareketle ony›llard›r bu yönde bilinçli bir politika izleyen, kitlelerin beyinlerini hurafelerle dolduran, hesap sorma, sorgulama bilincinin geliﬂmemesi için
her türlü bask›y› uygulayan kim? Bu
sorular›n cevaplar› atland›¤›nda,
“cahil halk” diyerek iﬂin içinden ç›kmak kolayd›r.
Kimse falanca kapitalist ülkede
nas›l önlemler al›nd›¤› masal›n› da
anlatmas›n çünkü insan sa¤l›¤›n› hiçe sayan, b›rak›n bir ülkenin halk›n›
tüm dünyan›n gelece¤ini yokeden,
do¤an›n dengesini altüst eden kapitalizmin kendisidir.
Sorun bir hastal›¤›n, “felaketin”
ortaya ç›kmas› de¤il; bu ülkeyi yönetenlerin bu tür durumlara karﬂ› ön
tedbirler konusunda ne yapt›¤›, halk›n sa¤l›¤›na ne düzeyde önem verdi¤i, sorun ortaya ç›kt›¤›nda öncelikli olarak halk› düﬂünüp düﬂünmedi¤idir. Bunlar› da bu düzende göremezsiniz. Sadece, sermayenin de¤il
halk›n ihtiyaçlar›n› esas alan bir sistemde bunlar mümkündür.

8 Ekim sabah›, Pakistan’› 7.6
ﬂiddetinde bir deprem vurdu. ﬁu
an belirtilen rakamlara göre ço¤u
çocuk olmak üzere, 40 bine yak›n
insan hayat›n› kaybetti. En çok
can kayb› Keﬂmir’de yaﬂan›rken,
Hindistan ve Afganistan’›n s›n›r
bölgelerinde de etkili olan deprem,
o bölgelerde de yüzlerce insan›n
ölümüne yolaçt›.

lah› var ama ambulans› yok, kurtarma ekipleri, araç gereçleri yok. Halk›n›n baﬂ›n›n üstüne çekecek çad›r
bezi bile yok. Yok, yok, yok. Bir tek
nükleer silah› ve halka karﬂ› kullanacak bombalar› var...
Birçok yerde, kurtarma çal›ﬂmalar›, hiçbir teknik donan›m ve teknik
ekip olmaks›z›n sadece insan gücüyle gerçekleﬂtiriliyor. Ve düﬂünün ki,

afetlerde böyle ölüme mahkum edilmesidir.
ﬁimdi bütün bunlardan sonra karar› siz verin; Pakistan halk›n› öldüren deprem mi, yoksa faﬂist diktatörlük mü?
***
Yan›baﬂ›m›zda yaﬂanan bu büyük
afet karﬂ›s›nda, ülkemiz medyas›nda
sergilenen çi¤li¤e de birkaç saDeprem sonras› manzara, tüm
t›rla de¤inmeliyiz. Halka de¤er
yeni-sömürgelerde görülen tür- Pakistan’da Deprem: 40 bin ölü!
vermeyen ayn›
dendi; deprem
faﬂist kafa vard›
bölgesinde en çok
bu medyan›n batahrip olan binaﬂ›nda da. Bu nelar, “kamu binaladenle ilk baﬂta
r›”yd› ve onlar›n
Pakistan’daki
içinde okullar ve
depremi önemsehastaneler de varmedi, ola¤an yad›. 10, 20 binadan
y›n ak›ﬂ›na dede¤il, binlerce okul ve
vam etti. Sonras›nda ise
1000’e yak›n hastaneden
Pakistan halk›n›n ac›s›n›
sözediyoruz; hepsi yerle bir
hissetmeyen, paylaﬂmayan
oldu. Yani halk›n üzerine
tam bir çi¤lik örne¤i verdi.
çöken, “çürümüﬂ, soygunOnlar›n iki derdi vard› sacu” bir devletti.
dece; birincisi Türkiye proOkullar›n çürüklü¤ü kapagandas› yapmak, ikincisi,
y›plar›n say›s›n› art›r›rken,
o deprem bizi de vurur mu
hastanelerin büyük bölümüsorusuna cevap bulmak.
nün y›k›lmas› da, deprem
Televizyon, gazete haberlesonras› çal›ﬂmalar› iyice
ri hep bu ikisi üzerineydi.
güçleﬂtirdi.
Türkiye ﬂu kadar can
2,5 milyon insan evsiz
kurtarm›ﬂ, bu kadar çuval
kald›. Ve yine aradan günler
Depremin vurdu¤u Pakistan ve Hindistan
yiyecek göndermiﬂ, ilk yargeçmiﬂ olmas›na karﬂ›n, b›d›ma koﬂan Türkiye’ymiﬂ...
halklar›na ve binlerce insan› toprak alt›nda
rak›n hepsini, birkaç yüz biOysa kulaklar›m›zda hala
ni bile çad›rlara yerleﬂtirile- kalan Guatemala halk›na baﬂsa¤l›¤› diliyoruz! Marmara
Depremi’nde
medi. 2,5 milyon yaﬂl›, çogünlerce yank›lanan “nerluk-çocuk, günlerdir gecelerin so¤ude bu devlet” sesleri var. Ve yar›n
koﬂullar bu oldu¤u halde, Pakistan
¤unda aç›kta. Depremin üzerinden
bir deprem oldu¤unda ayn› sesleri
yönetimi, günlerce “uluslararas› yargünler geçmesine ra¤men, kurtarma
yine duyaca¤›m›z da çok aç›k.
d›m” ça¤r›s› yapmad›. Niye? Emperçalıﬂmalarının yavaﬂlı¤ında ve yar***
yalizmle her türlü aﬂa¤›l›k iﬂbirli¤ini
dımların düzensiz da¤ıtılmasında deyaparken “ulusal gurur”un “u”sunu
Ayn› günlerde bir baﬂka afet de
¤iﬂen bir ﬂey yoktu. Çünkü Pakisbile akl›na getirmeyenler, böyle duGuatemala'da yaﬂand›. Stan Kasırtan devleti, “halk için” de¤il, “halrumlarda “büyük devlet” hamasetiygası’nda yaﬂamını yitirenlerin sayısı
ka karﬂ›” örgütlenmiﬂ bir devletti..
le acizliklerini, devletlerinin güçsüz2 bini aﬂt›. 98 bin kiﬂi evsiz kald›.
Pakistan, dünyada nükleer silah
lü¤ünü kendi halklar›ndan gizlemeÖlümler esas olarak kas›rgan›n yol
sahibi olan az say›da ülkeden biridir
ye çal›ﬂ›yorlar... Bugün 40 bin olarak
açtı¤ı toprak kayması ve seller sonuve ayn› Pakistan; dünyada, halk› en
aç›klad›klar› ölü say›s›n› da, yar›n 15
cu gerçekleﬂti ve tabii yoksul köy ve
büyük sefalet içinde yüzen ülkelerinbine indirebilirler. Ecevit iktidar› da
kasabalar› vurdu. Panajab ve Tzancden de biridir.
17 A¤ustos Marmara Depremi’nde
haj adl› kasabalar toprak kaymas› soayn›s›n›
yapmad›
m›?
Maksat,
“devnucu hemen hemen tamamen toprak
Pakistan’›n “nükleer silah›” var.
let
güçsüz
görünmesin”!
Faﬂist
kafa
alt›nda kal›rken, bir yetkili, bu iki
Aferin. Pakistan’› yönetenler, ﬂimdi
için
halk›n
bir
de¤eri
yoktur.
Ve
bukasabanın toplu mezar ilan edilmeenkaz›n yan›na o nükleer silahlar›
nun en aç›k kan›t› da iﬂte, halk›n
sini istedi...
koyup seyrine baks›nlar. Nükleer si-

deprem de¤il, yoksulluk
ve faﬂist diktatörlük vurdu

Kapitalizmin ‘dini iman›’ ve
AKP’nin ‘Sakal-› ﬁerif’ Olay›
Sakal-› ﬁerif olay› kime ne anlat›yor?
‹slamc› bir partinin Kültür Bakan› Atilla Koç’un “kutsal bir emaneti” bulundu¤u yerde ziyaret etmesi
yerine aya¤›na getirtmesindeki görgüsüzlü¤ü, sayg›s›zl›¤›, “biz yapt›k
oldu” mant›¤›n› m›?
Yoksa Atilla Koç’un, olay›n as›l
sorumlusu oldu¤u belirtilen Tayyip
Erdo¤an’› korumak için “suçu üstlenme” tavr›n›, Tayyip’in suçüstü
yakalanm›ﬂl›¤›n sessizli¤ine bürünmesini mi?
AKP’deki yozlaﬂman›n, ülkeyi
padiﬂah gibi yönetme tavr›n›n bir örne¤i olmas›n› m›?
Evet bunlar›n hepsi do¤ru, ancak
durumu aç›klamaya yeterli de¤il.
Önce olay› bilmeyenler için k›saca
hat›rlatal›m.
‘Hz. Muhammet'in sakal› oldu¤u
varsay›lan ve bu yüzden ‘kutsal’ kabul edilerek korumaya al›nan Sakal› ﬁerif, Kültür Bakan› Atilla Koç'un
iste¤iyle ‹stanbul’da bulundu¤u camiiden Atatürk Havaliman›'na getiriliyor. Bas›n›n suçüstü yapmas›
üzerine ise Koç, önce “bürokratlar
yanl›ﬂ anlam›ﬂ” diyor, ard›ndan “biz
müslüman de¤il miyiz” diye üste
ç›kmaya çal›ﬂ›yor. Bas›na yans›yan
bilgiler ise meselenin bunlarla s›n›rl› olmad›¤›n› gösteriyor.
Sakal-› ﬁerif, Tayyip’in talimat›yla, Dubai Prensi ﬁeyh Muhammed Bin Reﬂad El Maktum'a, ülkesine götürmesi üzerine getirtiliyor, bas›n›n görmesi üzerine bundan vazgeçiliyor.
Dubai ﬁeyhi, bizzat Tayyip Erdo¤an’›n pazarlamas› ile ‹stanbul’un
en de¤erli yerlerini “yat›r›m” ad›na
sat›n alan bir petrol ﬂeyhi. Sakal-›
ﬁerif olay› da bu sat›ﬂla birlikte düﬂünülmelidir. “Ülkeye yat›r›m yapana hediye” mi dersiniz, “kutsal›n›
satan imans›z” m› dersiniz, sonuçta

kapitalist bir kafa için tek kutsal
ﬂeyin “para” oldu¤u gerçe¤i vard›r.
Ülkeyi kar›ﬂ kar›ﬂ satan ve bunu
“her ﬂeyi sataca¤›z” diye ilan eden
AKP için, sermaye ad›na yapamayaca¤› hiçbir ﬂey yoktur. AKP’nin
“kutsal›”, art›k sermayedir, özellikle
de “yabanc› sermaye.” Bu yüzden
“yabanc› sermaye” eleﬂtirileri karﬂ›s›nda da tahammülsüzdür. “Sermaye
›rkç›l›¤› yap›yorsunuz” gibi, ucube
kavramlar›n ortaya at›lmas› da bu s›k›nt›dan kaynaklanmaktad›r. Sami
Ofer’e çekilen peﬂkeﬂ konusunda bu
nedenle yalan söylemekte ve utanmadan yalan› ortaya ç›k›nca karﬂ›
sald›r›ya geçmektedir.
Arap’›, Avrupal›’s›, ‹srailli’si,
Amerikal›’s›; sermaye ülkemize
“yat›r›m” yap›yorsa, “Türkiye kalk›ns›n” diye yapm›yor. Ç›karlar› için
yap›yor. Tayyip ise, bunu tam tersi
ﬂekilde “Türkiye’nin ç›karlar›” diye
yans›t›yor. ‘Türkiye’nin ç›karlar›’ndan anlaﬂ›lmas› gereken; yabanc› sermayenin geliﬂi ile kazanacak iﬂbirlikçilerin ç›karlar›, emperyalist tekellere hizmetin karﬂ›l›¤›
olarak iktidar›na destek sa¤lamas›,
borsa-piyasa rakamlar›ndaki ﬂiﬂmeyi
“Türkiye ekonomisi düzeldi” diye
yutturarak sahte baﬂar›yla gelecek
iktidar ç›karlar› olarak görmek gerekiyor.
Elbette, sermayenin yerlisi ya da
yabanc›s›; Türkiye emekçi halk› için
bir tercih konusu olamaz. Sömürüyü, yoksullu¤umuzu belirleyen, çark›n kendisidir. AKP iktidar› ha
Koç’a, Oyak’a, Sabanc›’ya, Ülker’e
hizmet etmiﬂ, ha Ofer’e, ﬁeyh’e,
Mercedes’e... Sermayenin dini iman›, milliyeti yoktur! Aslolan sermayenin iktidar› olmas›d›r. Yeni-sömürge ülkenin iﬂbirlikçi iktidar›n›n
yabanc› sermayeye hizmette bunca
gönüllü olmas›, taﬂ› topra¤›, fabrikay› satmas›, önündeki engelleri kald›rmak için özel yasalar ç›karmas›
“çark›n” do¤al iﬂleyiﬂine uygundur.
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AKP'N‹N TÜRK‹YES‹
➦ Tayyip’in Villalar›
AKP’nin sömürü ve zulüm politikalar›n›n kitleler taraf›ndan gerekli tepkiyi görmemesinde
“psikolojik” etkenlerden biri,
Erdo¤an’›n ‘halktan biri’ imaj›d›r. Her ne kadar soka¤› trafi¤e
kapat›lm›ﬂ, yal›t›lm›ﬂ olsa da,
halk›n da yaﬂad›¤› bir mahallede
evi olmas›, bu imaj› güçlendiren
etkenlerin baﬂ›ndayd›.
“Lay›k m›y›m bu mahalleye” dedi
‘Kas›mpaﬂal›’ ve bir de¤il, tam
üç tane villa sat›n ald›. Anlaﬂ›lan “yükünü tuttu” Tayyip! Belediye baﬂkanl›¤› “geliri” ile parti
kurup bunca masraf› karﬂ›lad›¤›na, ﬂirketler kurdu¤una göre,
baﬂbakan olup villa sahibi olmas› “do¤ald›r”. Tabii, daha düne
kadar “maaﬂ›m yetmiyor, geçinemiyorum” diye yak›nan›n
kendisi oldu¤unu unutacaks›n›z,
‘nereden geliyor bu de¤irmenin
suyu?’ diye sormayacaks›n›z.
Emperyalistlere, iﬂbirlikçi tekellere hizmetin karﬂ›l›¤› var!

➦ O¤lu durur mu?
Babas› üç villa al›r da, o¤lu durur
mu? Bilal Erdo¤an, Amerika’da
350 bin YTL de¤erinde bir ev ald›. “Türkiye ﬂartlar›nda oldukça
pahal› görünen daire, ABD için
oldukça mütevazi” imiﬂ!!! Peﬂinat› nas›l ödediklerinin bilinmedi¤ini yazd› gazeteler. Bunun bilinmeyecek nesi var; Ramsesler
ne güne duruyor; Erdo¤an
ABD’ye boﬂ yere mi hizmet ediyor! Hatta Oferlemiﬂ bile olabilirler!!!

➦ IMF Denetlemede
Bütçeyi kim yap›yor? ‹ktidar m›?
Hay›r! 2006 bütçesi için IMF
heyeti 12 Ekim günü Ankara’ya
geldi. Bakacak, bütçe istedi¤i gibi mi, de¤ilse; istedi¤i hale getirtecek.

not düﬂüyoruz

Devrimci, demokrat kiﬂi ve
kurumlara bir hat›rlatma;

✔ ‹nkarc› ‘Kardeﬂlik’

Ayd›nl›k(‹P) Sol De¤ildir
Ayd›nl›kç› çizginin,
solun bir kesimi taraf›ndan; yanl›ﬂ siyasi tespitler, pragmatizm vb. nedenlerle sol içinde say›lmas› yeni bir durum de¤ildir. Ayd›nl›kç›lar’›n sol
içinde meﬂrulaﬂt›r›lmas›nda bu kesimlerin belirleyici bir pay› olmuﬂtur.
Özellikle reformizm ve
Kürt milliyetçileri adeta
sol içine taﬂ›m›ﬂlard›r Ayd›nl›k’›.
Devrimciler bu konuda defalarca, ihbarc›, karﬂ›-devrimci Ayd›nl›k gerçe¤ini anlatm›ﬂlar, uyarm›ﬂlard›r. Buna ra¤men
pragmatist tutumdan vazgeçmeyenler gerçe¤i görmemekte ›srar etmiﬂlerdir.
Bugün de benzeri bir
durum devam etmektedir.
Bir farkla ki, dün sol saflara Ayd›nl›k’› taﬂ›yanlar,
bugün anti-emperyalist
solu karalamak, gerici
güçlerle yanyana göstermek için Ayd›nl›k’› “sol”
saymaktad›rlar. Bu, birbiriyle çeliﬂkili gibi görünen tutum, gerçekte ayn›
kaynaktan beslenmektedir. Reformizmin ve Kürt
milliyetçili¤inin ilkesiz,
pragmatist politikalar›,
gerçekleri çarp›tma konusunda da solun ahlaki de¤erlerini bir yana b›rakmalar›n› beraberinde getirmektedir.
Çokça rastlanan örneklerden birini verelim.
Birgün yazar› Sami
Evren 8 Ekim tarihli yaz›s›nda AB karﬂ›s›nda de¤iﬂik kesimlerin saf tutma-

Hürriyet Yazar› Cüneyt Ülsever, Agos Gazetesi Yazar› Hrant Dink’in “Türklü¤ü tahkir ve tezyif etme” iddias›yla hapis cezas› almas›n›n ard›ndan yapt›¤›,
“insanlar› tahkir edeceksiniz, hem de onlarla beraber yaﬂayacaks›n›z. Bu onursuzluktur, bunu yapamam. Böyle bir niyetim olmad›¤›n› bu topluma anlatam›yorsam, bu ülkeyi terkederim” sözüne tepki
gösteriyor. “Hay›r, bir yere gidemezsin, sen bu ülkeye aitsin” ﬂeklinde özetlenebilecek bir “sahiplenme” gösteriyor Ülsever. “Sahiplenme”nin kayna¤›
ise, Dink’in de “Türklü¤ün bir parças›” olmas›. Nas›l
oluyor diyeceksiniz? ﬁöyle: “O bir Ermeni Türk! Ben
bir Müslüman Türk’üm. Bu yaz›y› okuyacak olanlar›n bir k›sm› Yahudi Türk, Rum Türk, Kürt Türk, Laz
Türk, Çingene Türk vb.” (11 Ekim, Hürriyet)
Dink’e ceza veren mahkeme de böyle düﬂünüyor; bu
ülkede herkes ‘Türk’müﬂ! ‹nkar böyle teorize ediliyor. Üstelik Ermenilik bir milliyeti ifade ederken, bunun karﬂ›s›na “müslüman Türk” gibi, ayn› kategoride olmayan tan›mlamalar› koymak, en hafif deyimle, cehalet de¤ilse, inkar›n en kaba demagojisidir.

lar›n› de¤erlendiriyor.
‹fade ﬂu: “AB karﬂ›t›
safta yeralan ve kendini
solda tan›mlayan yap›lar›n, demokrasi, insan
haklar› gibi solun vazgeçilmez bütün de¤erlerini
yok sayan k›z›l elma ittifak›na kadar varan eylem
birliklerine yönelmesi bu
saflaﬂmadan nemalanma
beklentisidir.”
Faﬂistlerle “k›z›l elma
ittifak›na kadar varan eylem birlikleri” yapan
kim? Ayd›nl›kç›lar! Peki
“AB karﬂ›t› sol”, Ayd›nl›kç›lar’dan m› soruluyor?
San›r›z bu yan›lg› Evren’in bilgi eksikli¤inden
kaynaklanm›yor. Çarp›tma burada; Avrupa Birlikçi ÖDP’nin düzeniçi
“Eme¤in Avrupas›” tezini
aklamak için, solun Avrupa emperyalizmine karﬂ›
oluﬂunu gericilik olarak
göstermek için yap›l›yor
ve sol, ‹P ile eﬂitleniyor.
ÖDP, Ayd›nl›k’› sol
birlikler içinde meﬂrulaﬂt›ranlardand›r. Bugün -sol
politika aç›s›ndan düﬂülmemesi gereken bir tuzak
olan- AB saflaﬂmalar›nda,
bu kez de solu karalaman›n arac› yapmas›, en
az›ndan ahlaki de¤ildir.
Yeniden hat›rlat›yoruz; Ayd›nl›k sol de¤ildir. Politikalar›n›n sola
maledilmesi, sola karﬂ›
anti-propagandan›n bir
arac›d›r ve egemen s›n›flarca bilinçli olarak yürütülmektedir. Sol, ayn› politikan›n arac› olmamal›d›r.

✔ Erbil ‘Kürt Kenti’ Mi?
ABD’de yay›mlanan Newsweek Dergisi, ABD ordusunun, Kuzey Irak’ta askeri üsler kurmay› planlad›¤›n› yazd›. Haberde, Kürtler’in denetimindeki bölgede kurulmas› planlanan üsler konusunda Kürt yöneticilerin de istekli davrand›¤› ve bu üslerden birinin
Erbil’de olaca¤› bilgisi verildi.

✔ ‘Ayd›n’›n kafas›: Halk Kimmiﬂ?
Radikal Yazar› Murat Çelikkan, 9 Ekim tarihli yaz›s›nda “Kahraman’›n de¤il halk›nm›ﬂ” baﬂl›¤›yla Grup
Yorum’un aç›klamas›ndan bir bölüm aktarm›ﬂ. Çelikkan, konuya iliﬂkin kafa yap›s›n› baﬂl›¤›nda ifade
ederken, 25 Eylül tarihli yaz›s›nda da “h›rs›z”a sahip
ç›km›ﬂt›.
Yorum’un, “Türkülerimizin bedeli ödenmiﬂtir, telif
hakk› halk›nd›r” sözlerini, güya ‘alaya’ al›yor. Garipsemiyoruz. Çünkü, bireycili¤in propagandas›n› yapanlar, örgütlülük yerine bireyi kutsayanlar; ne kolektivizmden anlar, ne de bu ﬂark›lar›n nas›l üretildi¤ini düﬂünür. Halka tepeden bakan kafa yap›s›, o
ﬂark›lar›n kayna¤› olarak halk›n olabilece¤ini de düﬂünmez. Kabul etmek istemez.
Murat Çelikkan, h›rs›z›n suçüstü yakalanmas›n›n ard›ndan, kavga ﬂark›lar›n› pazara sürme hevesinden
vazgeçmesi karﬂ›s›nda ne düﬂünüyor acaba? Örne¤in, h›rs›z›n “ﬂiddet” demagojisi alt›nda, sorunun
as›l kayna¤› olan ahlaks›zl›¤›n üzerini örtmeye çal›ﬂt›¤›, bunun için de kendilerini kulland›¤› gibi bir “his”
taﬂ›yor mu?
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GENEL-‹ﬁ: ‹ﬂçiye sayg› duyun!
ﬁiﬂli Belediyesi'nde çal›ﬂan iﬂçilerin Türk-‹ﬂ’e ba¤l› Belediye-‹ﬂ
Sendikas›’ndan
istifa
ederek
D‹SK/GENEL-‹ﬁ’e geçmelerinin
ard›ndan, bir aç›klama yapan GENEL-‹ﬁ, Belediye-‹ﬂ’in aç›klamas›nda, gerçekleri çarp›tt›¤›n› belirtti.
Genel-‹ﬂ Genel Yönetim Kurulu
ad›na yap›lan aç›klamada, ﬁiﬂli Belediyesi'nde çal›ﬂan 1400 iﬂçinin
yaklaﬂ›k 1200'ünün Genel-‹ﬂ’e üye
oldu¤u hat›rlat›larak, iﬂçilerin daha
önceki iki toplu sözleﬂme döneminde de Genel-‹ﬂ’e geçmek için baﬂvuruda bulunduklar›n› belirtti. Di¤er sendikadan istifa eden 1200 iﬂçinin talebiyle yetki için Çal›ﬂma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na baﬂvuruldu¤u kaydedilen aç›klamada,
daha sonra yaﬂanan geliﬂmelerle ilgili ﬂunlar söylendi:
“Yalan yanl›ﬂ bilgilerle gerçekleri sapt›ran Belediye-‹ﬂ Sendikas›
aylar önce iﬂçilerden ‘baﬂka gerekçelerle ald›¤› imzalar›’ noterlerden
‘sanki D‹SK/Genel-‹ﬂ'ten istifa edi-

Erdinç Arslan
Yaﬂ›yor, Savaﬂ›yor

5 Ekim 1999'da Adana'da bir evde infaz
edilen DHKC Savaﬂç›s› Erdinç Arslan, ölümünün 6. y›l›nda, 8 Ekim günü Hatay'›n Samanda¤ ilçesine ba¤l› Tekebaﬂ› Beldesi'nde mezar› baﬂ›nda an›ld›.
Aile evinde toplanan yak›nlar› ve yoldaﬂlar›, Erdinç’in foto¤raflar›, k›z›l bayraklar ve
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” pankart› taﬂ›yarak mezarl›¤a yürüyüﬂe geçtiler. Yaklaﬂ›k 1 km'lik yürüﬂ s›ras›nda “Erdinç Arslan
Ölümsüzdür, Bize Ölüm Yok, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, B›rruh B›ddem Bn›fdik Ya Erdinç” sloganlar› at›ld›.

yorlarm›ﬂ gibi’ geçirmeye çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r.
D‹SK/Genel-‹ﬂ 03.10.2005 tarihinde Noterler Birli¤i’ne baﬂvurarak, bu durumdan duydu¤u endiﬂeyi
bildirmiﬂ ve ‹stanbul'da bulunan
tüm noterleri uyarm›ﬂt›r. Ama Belediye-‹ﬂ bütün bu uyar›lara ra¤men
ald›¤› imzalar›n 84’ünü ‹stanbul 15.
Noterine iﬂçilerin iradesi d›ﬂ›nda ve
iﬂçiler bulunmadan onaylatmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Bu durum 03.10.2005 tarihinde sendikam›z taraf›ndan saptanm›ﬂ ve ayn› tarihte savc›l›¤a suç duyurusunda bulunulmuﬂtur.
Çal›ﬂanlar içinde hiç istifa eden
yokken, ‘iﬂçiler geri dönüyorlar
aç›klamas›’, yapt›klar› sahtecili¤in
ortaya serilmesinden baﬂka bir ﬂey
de¤ildir. Yapmak istedikleri de dün
‹ETT iﬂçilerine yapt›klar› gibi iﬂçileri y›llard›r T‹S'siz b›rakacak bir
hukuk boﬂlu¤u do¤urmakt›r. Yani
iﬂçilerden öç almakt›r.
D‹SK y›llard›r iﬂte bunun mücadelesini vermektedir. Yani sendikal
Sivil polisler ve Jandarman›n yo¤un y›¤›nak yapt›¤› ve mezarl›¤› ablukaya ald›¤› görülürken, yasad›ﬂ› kamera kayd› da yap›ld› ve
anma boyunca namluyu kitleye yönelterek
beklediler.
Erdinç'e dair konuﬂmalar›n yap›ld›¤› anmada, Erdinç Arslan’›n Antakya'n›n, ezilenlerin, emekçilerin, cefakar Anadolu'nun evlad›
oldu¤u belirtilerek, “Erdinç umudun, inanc›n,
gelece¤in ad›d›r. Erdinç onurun, adaletin, namusun, inanc› için savaﬂman›n ad›d›r. Ne mutlu bize ki Erdinç gibi bir kahraman›n ard›nda
yürüyoruz” denildi.
Sayg› duruﬂu ve Erdinç Arslan’›n mücadele geçmiﬂi üzerine yap›lan konuﬂmalar›n ard›ndan, kendi yazd›¤› bir ﬂiir okundu ve annesi a¤›tlar yakarak, jandarmalara “bir orduyla
gelseniz yine her y›l mezar›na gelece¤im” dedi. Arapça ve Türkçe türkülerin söylendi¤i anmada, sloganlar at›larak Bize Ölüm Yok Marﬂ› söylendi.
Anma aile evinde verilen yemekle sona
erdi.
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hak ve özgürlüklerin önündeki yasal engellerin kald›r›lmas› mücadelesini. Yani noter ﬂart›n›, barajlar›
yani yetki sürecinin çarp›kl›¤›n›...
Belediye-‹ﬂ yetkililerine sesleniyoruz: ﬁiﬂli Belediye iﬂçilerinin kararlar›na sayg›l› olun. ‹ﬂçilerin iradeleri d›ﬂ›nda ald›¤›n›z imzalar› anlaﬂt›¤›n›z noterlere "istifa gibi göstererek" iﬂçileri toplu iﬂ sözleﬂmesiz
b›rakmay›n.
Ayr›ca sendikal örgütlenmede
ﬂiddet olaylar›n› ilke olarak reddeden konfederasyonumuz ve sendikam›z Genel-‹ﬂ, iﬂyeri d›ﬂ›nda yaﬂanan münferit bir olaydan ötürü suçlanamaz.
‹ﬂçiler özgür iradeleri ile sendikam›z› tercih etmiﬂlerdir ve bu dakikadan sonra yap›lacak tek ﬂey iﬂçilerin bu karar›na sayg› duymakt›r.

Emekli-Sen: “‹nsanca
Yaﬂam Hakk›m›z”
11 Ekim’de Galatasaray Lisesi
önünde toplanan Emekli-Sen üyeleri, toplu sözleﬂmeli sendika istediler. "‹nsanca Yaﬂam Hakk›m›z
Engellemez" dövizleri ve "Toplu
Sözleﬂme Hakk›m›z Engellenemez" pankart›yla Taksim Meydan›'na kadar sloganlarla yürüyerek,
burada bir aç›klama yapt›lar. Beyo¤lu ﬁube Baﬂkan› Hasan Kaﬂk›r,
“‹nsanca yaﬂam›n haklar› oldu¤unu” söyledi.

Kocaeli Gençlik Derne¤i
Tan›ﬂma Toplant›s›
Kocaeli Gençlik Derne¤i, 6
Ekim’de, Boran Kafe'de tan›ﬂma
toplant›s› düzenledi. Dernek Baﬂkan› Ça¤daﬂ Y›lmazer, derne¤in
amaç ve faaliyetlerini anlatt› ve
gençli¤in sorunlar›na dikkat çekti.
Üniversitenin anti-demokratik tutumuna de¤inen Y›lmazer, tüm
gençli¤in mücadele etmesi gerekti¤ini vurgulad›. Etkinlik, derne¤in müzik toplulu¤u Grup K›v›lc›m'›n dinletisi, okunan ﬂiirler ve
çekilen halaylarla son buldu.

Temel Haklar›m›z
Kurultay›’na ça¤r›

22-23 (Cumartasi-Pazar) EK‹M 2005
Saat: 10.00 / Yeni Melek Gösteri Merkezi / Beyo¤lu
KURULTAY PROGRAMI
1. GÜN / 22 EK‹M 2005/ Saat: 10.00
1) SUNUﬁ-SAYGI DURUﬁU
2) S‹NEV‹ZYON GÖSTER‹M‹
3) AÇILIﬁ KONUﬁMASI
4) ADALET
5) E⁄‹T‹M
6) SA⁄LIK
7) KONUT

B‹Z HALKIZ VE HAKLARIMIZ VAR!
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER‹M‹Z‹ Ö⁄RENMEK;
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER‹M‹Z‹N MÜCADELES‹N‹ VERMEK
‹Ç‹N;
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER‹M‹Z‹ KAZANMAK ‹Ç‹N;
E⁄‹T‹M, SA⁄LIK VE BARINMA HAKKIMIZ ‹Ç‹N; DÜﬁÜNCE, ‹FADE VE ÖRGÜTLENME
HAKKIMIZ ‹Ç‹N; ‹NANÇ ÖZGÜRLÜ⁄ÜMÜZ
‹Ç‹N, HUKUK VE ADALET ‹Ç‹N; EMPERYAL‹ZME KARﬁI BA⁄IMSIZ B‹R ÜLKEDE YAﬁAMAK
‹Ç‹N; AÇLI⁄A, YOKSULLU⁄A, YOZLAﬁMAYA,
TECR‹TE, PROVOKASYONLARA KARﬁI MÜCADELE ETMEK ‹Ç‹N;
TEMEL HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER DERNEKLER‹ FEDERASYONU KURULTAY'INDA BULUﬁALIM!..

2. GÜN / 23 EK‹M 2005/ Saat: 10.00
SUNUﬁ ve S‹NEV‹ZYON GÖSTER‹M‹
8) EMEKÇ‹LER
9) KADIN VE ÇOCUK
10) ULUSAL SORUN
11) DÜﬁÜNCE VE ‹NANÇ ÖZGÜRLÜGÜ
SONUÇ B‹LD‹RGES‹ / KAPANIﬁ KONUﬁMASI
GRUP YORUM KONSER‹

Kontra Gazete Zaman’›n Yalan Haberine Tekzip
17 Eylül 2005 tarihli Zaman
Gazetesi'nde; “terör örgütleri intihar eylemcisi olarak kad›nlar› seçti” baﬂl›kl› haberle, DHKP-C taraf›ndan “intihar” eylemi yapmak
üzere seçildi¤i ﬂeklinde lanse edilen Hatice Aﬂ›k, 11 Ekim’de haberi
yalanlayan bir tekzip yay›nlad›.
Belki merak edilecektir; bu zamana kadar neden bekledi diye.
Beklemedi, Zaman Gazetesi’ne haberi tekzip etmeleri konusunda
baﬂvurdu. Cumhuriyet Savc›l›¤›’ndan, aran›r durumda olmad›¤›na
iliﬂkin belgeyi de iletti. Buna ra¤men, “dini bütün” Fethullah Gülen’in müridleri, bir insan› hedef
gösteren, örnekleri görüldü¤ü üzere infaz edilmesine kadar varacak
bu yalan haberi tekzip etmediler.
Çünkü, gazetecilikten baﬂka iﬂleri,
bas›n ahlak›ndan baﬂka tabi olduklar› kurallar› vard›. Son dönemde
bu gazeteyi takip edenler, polis ve
M‹T taraf›ndan kontra haberler konusunda en s›k kullan›lan gazete
oldu¤unu çok iyi bilirler. ‹ﬂleri

buydu, ahlaklar› bu ahlaks›zl›¤a
göre ﬂekilleniyordu.
Hatice Aﬂ›k yapt›¤› aç›klamada,
29 Eylül tarihinde, polis iﬂbirli¤iyle yap›lan bu as›ls›z haberi tekzip
etmelerini istedi¤ini hat›rlatarak,
bu tavr›n ahlaks›zl›k oldu¤unu belirtiyor. Aﬂ›k ﬂöyle devam ediyor:
“12.11.2004 tarihinde Uﬂak Hapishanesi'nden tahliye oldum. Geçen süre içinde demokratik bir kurumda çal›ﬂmaktay›m. Adresim,
yerim belli ve bunu polis de pekala
bilir. Haberdeki, “istihbarat birimleri Aﬂ›k'›n Adalet Bakanl›¤›'na hedeflenen intihar sald›r›s› öncesi
Ankara ve ‹stanbul'daki hücre evlerinde e¤itildi¤ini belirledi” aç›klamas› tamamen uydurmad›r.
Vicdan sahibi olan herkese bir
kez daha sesleniyorum: Hakk›mda
ç›kan bu haber as›ls›zd›r. Bundan
böyle hakk›mda geliﬂebilecek her
türlü olumsuzluktan emniyet birimleri ve polis a¤z›yla yazan bas›n
kuruluﬂlar› sorumludur.”
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Mersin’de keyfi gözalt›
Mersin Temel Haklar üyesi Hasan Biber, 12 Ekim sabah› evinden
gözalt›na al›nd›. Ayn› gün ö¤le saatlerinde polis, Mersin Temel Haklar’› da abluka alt›na ald›. ESP ve
‹ﬂçi Köylü taraftarlar› destek için
derne¤e gelirken, ç›k›ﬂta da ESP
üyesi Vedat Ar›c› da bu esnada keyfi ﬂekilde gözalt›na al›nd›.
Savc›l›ktan serbest b›rak›lan Hasan Biber'in gözalt›na al›nma nedeni olarak; yeni Terörle Mücadele
Yasa Tasar›s› ile ilgili 3 Ekim 2005
tarihinde Haklar ve Özgürlükler
Cephesi taraf›ndan AKP Mersin il
binas› önünde yap›lan bas›n aç›klamas›na kat›lmas› gösterildi.
Biber ve Ar›c›'n›n b›rak›lmas›n›n ard›ndan, derne¤e yönelik abluka terörü de kald›r›ld›.
Bu keyfi bask›lar baﬂta Temel
Haklar Federasyonu olmak üzere,
yap›lan aç›klamalarla protesto edildi. Mersin Temel Haklar ise yapt›¤›
aç›klamada, haklar ve özgürlükler
mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

kültür
Anti-emperyalist
halktan yana
bir ayd›n›m›z›
kaybettik!
ﬁair, romanc› Attila ‹lhan’›, 11 Ekim’de, 80 yaﬂ›nda kaybettik.
Kendine özgü ayd›nlar›m›zdan biriydi Attila ‹lhan.
Hiç kuﬂku yok, romanlar›nda, siyasal düﬂüncelerinde
kat›lmad›¤›m›z, eleﬂtirdi¤imiz yanlar› da pek çoktu.
Fakat bu onun ayd›nlar›m›z içinde özel ve önemli bir
yeri oldu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirmiyor.

Bütün salon
Grup Yorum’du

Öncelikle belirtilmeli ki, hayat› boyunca hep halktan yana oldu ve hep anti-emperyalist safta kald›. Birçoklar›n› savuran rüzgarlara kap›lmad›. Bu saf tutuﬂu
içinde “O sözler ki bir kez ç›km›ﬂt›r a¤z›m›zdan, u¤runda as›l›r›z” dizelerini de yazabildi.
Tarihinden güç almas›n› bilen bir ayd›nd›. Bu noktada bazen ifrata düﬂmesi, onun bu özelli¤ini mahkum
etme nedeni olamaz.
Yine önemli bir özelli¤i olarak çal›ﬂkan ve üretken
bir ayd›n›m›z oldu¤unu belirtmeliyiz; Marksistli¤i,
Kemalistli¤i ve genellikle örgütsüzlü¤ü seçiﬂi tart›ﬂmaya aç›kt›r. Fakat inançlar› do¤rultusunda “dik duran”
bir ayd›n oldu¤u tart›ﬂmas›zd›r. Cumhuriyet’teki köﬂesini izleyenler bilir ki, yaz›lar›yla savaﬂ›rd›. ‹lerlemiﬂ
yaﬂ›na ra¤men, savaﬂ›yor ve üretiyordu.
Yanl›ﬂlara düﬂmüﬂ olsa da, ayd›n tavr›yla, b›rakt›¤›
eserleriyle onu sayg›yla anaca¤›z.

Anadolu Federasyonu
2. Halk ﬁöleni

Grup Yorum, 9 Ekim
akﬂam› ‹zmir Fuar Aç›khava Tiyatrosu'nda ‹zmirliler’le buluﬂtu. Buca
Pir Sultan Abdal Derne¤i'nin organize etti¤i
konserde 2000 kiﬂi omuz
omuza halaya durdu. Grup Yorum'un birbirinden etkili türkü ve marﬂlar›n› seslendirdi¤i konserde, Pir
Sultan Abdal Kültür Derne¤i ad›na konuﬂmalar yap›ld›. Grup Yorum da yapt›¤› konuﬂmada, 6. y›l›na
girmekte olan Büyük Direniﬂi hat›rlatarak, dinleyicilerinden duyars›z kal›nmamas›n› istedi.
Konser sürerken biletsiz girmek isteyen bir grup,
görevlilere hakaretler ya¤d›r›p provokasyon yaratmak istedi. Bu yak›ﬂ›ks›z davran›ﬂ görevliler taraf›ndan engellendi.
Konser boyunca Grup Yorum’a, grubun tutsak
üyelerine, Büyük Direniﬂe iliﬂkin sloganlar at›ld›.
Konserin coﬂku ve kararl›l›¤› doru¤a taﬂ›yan Hakl›y›z Kazanaca¤›z’›n binlerce a¤›zdan söylenmesiyle
sona erdi. O anda bütün salon Grup Yorum’du.
*
Grup Yorum üyeleri, ‹zmir konseri öncesinde de
Ege Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i'nde dinleyicileri ile söyleﬂi gerçekleﬂtirdi. Dinleyiciler,
grup üyelerine yeni kaset çal›ﬂmalar›, ODTÜ'nün
Tarkan konseriyle aç›lmas›, Metin Kahraman'›n h›rs›zl›¤› gibi sorular yönelttiler. Grup Yorum, her
konuda de¤erlendirmelerini dinleyicileriyle paylaﬂ›rken, yeni kaset konusunda da, çal›ﬂmalar›n›n oldukça ilerledi¤i müjdesini verdi.

Anadolu Federasyonu taraf›ndan geçen y›l baﬂlat›lan
Halk ﬁölenleri”nin ikincisi, 9 Ekim’de Köln'de yap›ld›.
Federasyonun haz›rlad›¤› sinevizyon gösterimiyle baﬂlayan ﬂölene Güler Gültekin, Eren Can, Grup Yorum ve
Sümer Ezgü de türküleriyle, marﬂlar›yla kat›ld›lar. Ayr›ca
ﬂölende Dortmund Kültür Merkezi'nin ve Duisburg E¤itim
Kültür Merkezi’nin sunduklar› tiyatro oyunlar›, Hamburg
Kültür Merkezi çocuk korosu, Köln Kültür Evi müzik grubu kat›lanlar›n be¤enisini kazanan ürünler sundular.
Federasyon Baﬂkan› Nurhan Erdem, ﬂölende yapt›¤›
konuﬂmada Avrupa’daki halk›m›z›n ekonomik-demokratik
mücadelesinden kültürel, sosyal yaﬂam›na kadar her alanda çal›ﬂmalar›n›n oldu¤unu belirterek, federasyon örgütlülü¤ünü yayg›nlaﬂt›rman›n önemini vurgulad›.
Almanya Marksist Leninist Partisi Temsilcisi, Köln
Kültür Evi Baﬂkan› ve ‹stanbul TAYAD Baﬂkan› Mehmet
Güvel konuﬂmalar›yla ﬂölene kat›lanlara Almanya ve Türkiye’deki mücadeleye iliﬂkin geliﬂmeleri ve de¤erlendirmelerini aktard›lar. 7'den 70'e 800’ü aﬂk›n kiﬂinin kat›ld›¤› ﬂölen, coﬂkulu bir ﬂekilde sona erdi.
*
Grup Yorum elemanları, Halk ﬁöleni’nin ertesi günü,
Duisburg Anadolu E¤itim
Kültür Merkezi'ndeydiler.
Grup Yorum dinleyicileriyle yap›lan söyleﬂide, grup
üyeleri Grup Yorum tarihinden güncel konulara kadar
çeﬂitli konularda sorular›
cevaplad›lar.
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