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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

27 Ekim
2 Kas›m

Ça¤r›lar
‹lanlar

● Armutlu Katliam›n›

Protesto Aç›klamas›

HÖC’ün Ça¤r›s›: Ölüm orucunun 6. y›l›na
girmesiyle ilgili etkinliklerimize tüm halk›m›z› ça¤›r›yoruz.

Tarih: 5 Kas›m 2005
Yer: Küçükarmutlu, ﬁenay
Hano¤lu direniﬂ evi önü
Saat: 14.00

● Bayrampaﬂa Katliam

*Bas›n Aç›klamas›
Tarih: 25 Ekim 2005, Saat: 19.00
Yer: Okmeydan› Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›

Davas›

Tarih: 28 Ekim 2OO5
Saat: 1O.O5
Yer: Eyüp 3. Asl. Ceza

*Umut Ya¤muru Gecesi
Tarih: 30 Ekim 2005, Saat:18.30
Yer: Gazi Küçükköy Eftelya1 Dü¤ün Salonu

HERKES GERÇEKLER‹ YÜRÜYÜﬁ'TEN Ö⁄RENECEK
Okurlar›m›z ve çal›ﬂanlar›m›z, 22. say›m›z›n da¤›t›m ve tan›t›m›n› bu hafta ‹stanbul Esenyal› ve Kocamustafapaﬂa’da yapt›lar. Yürüyüﬂ önlüklerini giyen da¤›t›mc›lar›m›z Esenyal›’da ilk olarak esnaflara, daha sonra gecekondulara girerek, yine her zamanki gibi sözlü propagandalarla dergimizi tan›tt›lar. ‹nsanlar›m›z ilgiliydi, çünkü anlat›lan kendi sorunlar›yd›.
Kocamustafapaﬂa'da ise okurlar›m›z polis sald›r›s›na maruz kald›lar. Yürüyüﬂ
önlükleri giyen 30 okurumuz taraf›ndan gerçekleﬂtirilen tan›t›m ve sat›ﬂ faaliyetimiz s›ras›nda, okurlar›m›z polisler taraf›ndan durduruldu. Polisle görüﬂen okurumuzun yere yat›r›l›p ellerinin kelepçelenmeye çal›ﬂ›lmas› üzerine arkadaﬂlar›n› sahiplenen okurlar›m›z arkadaﬂlar›n› polislerin elinden çekip kenetlenerek direniﬂe geçtiler. Sald›r›da baﬂ›ndan yaralanan okurumuz Özgür Karakaya hastaneye kald›r›ld›.
Okurlar›m›z direnirken bir yandan da "‹ﬂte görüyorsunuz, AKP polisinin demokrasi
anlay›ﬂ› bu kadar. Biz yasal olarak ç›kan dergimizin sat›ﬂ›n› bile yapam›yoruz..” diyerek polisi teﬂhir ettiler. Polisin geri çekilmek zorunda kalmas›ndan sonra da 1 saat süren sat›ﬂta polisin terörüne ra¤men 110 dergi sat›ld›.
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Ali DEM‹RALP

Hikmet KURU

29 Ekim 2000’de
‹stanbul Ümraniye’de
MHP’li faﬂistlerin kurﬂunlar›yla katledildi. 15 yaﬂ›nda bir Cephe sempatizan›yd›.

27 Ekim 1987’de ‹stanbul Çengelköy Kuleli’de
polisle girdi¤i silahl› çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü. 1958 Elaz›¤ do¤umluydu ve 12 Eylül
öncesi kat›lm›ﬂt› kavgaya.
Cuntan›n zorlu y›llar›nda da
ayn› kararl›l›kla sürdürdü
kavgas›n›.

Ahmet ÇOBAN

Hasan Bal›kç› An›ld›
18 Ekim 2002 tarihinde u¤rad›¤› sald›r› sonucunda alçakça
katledilen, devrimci memur Hasan Bal›kç› 18 Ekim günü Adana'n›n Kay›ﬂl› Köyü Mezarl›¤›'nda an›ld›.
Anmaya, ailesi, Adana Temel Haklar, KESK Adana ﬁubeler
Platformu üyelerinin de aralar›nda bulundu¤u birçok kiﬂi kat›ld›.
Anmada, ‘Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez’ pankart› aç›larak,
Hasan Bal›kç›'n›n foto¤raflar› ve ‘Hasan Bal›kç›'n›n Katili Susurluk Devletidir’ dövizi taﬂ›nd›. EMO Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Tuncay Özkul, yapt›¤› konuﬂmada, “O ölmedi ve onun mücadeleAli, Elaz›¤ Koru Köyü do¤umludur. Annesi Kürt, babas› Türk-Alevidir. 12 Eylül
Cuntas› öncesi, Ortaokuldayken DEVGENÇ'lilerle tan›ﬂt›. Lisede aktif bir DEVGENÇ'li oldu. Faﬂistlerle kavgalar›n, çat›ﬂmalar›n içinde yerald›. Onun örgütlenmesinde Haydar Baﬂba¤'›n, Naz›m Karaca’n›n
büyük eme¤i vard›r. Zaten Naz›m ile ayn›
köydendi. Yaz tatillerinde köyünde, hem
ailesine yard›m eder, hem de köyün gençlerini örgütlemek için çal›ﬂ›rd›.
1980 Cuntas›’n›n ard›ndan Malatya'da görevlendirildi. K›r gerillas›n›n oluﬂturulmas›
için yap›lan çal›ﬂmalara kat›ld›. Deﬂifre oldu, tekrar Elaz›¤'a döndü. Bu arada hareketle iliﬂkisi de koptu. Tutsak düﬂmelerle
bölgedeki çal›ﬂmalar gerilemiﬂti. Hapishane direniﬂleri gündemdeydi. Cuntan›n tutsaklara sald›r›lar›na karﬂ› halk›, tutsak ailelerini duyarl› k›lmaya çal›ﬂt›; yaz›lama,
pullama, pankart asma vb. eylemleri için-

Alaattin GENÇ

Kadir DO⁄AN

Kas›m 1979’da
Aybast›’da devlet taraf›ndan himaye edilen faﬂist çeteler taraf›ndan katledildiler.
Karadeniz’in devrim
mücadelesine gönül
vermiﬂ yoksul köylü
çocuklar›yd›lar.

sini biz arkadaﬂlar› olarak
devam ettirece¤iz. O
inançl› ve de¤erli bir yoldaﬂ›m›zd›” dedi.
Temel Haklar ad›na konuﬂan Yasemin Sanar ise
Bal›kç›'n›n devrimci kiﬂili¤ini anlatt› ve katilinin
devlet oldu¤unu ifade etti.
Bal›kç› için ayr›ca, Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir ﬁubesi
taraf›ndan, Hasan Bal›kç› Park›'nda anma yap›ld›.
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Ali DEM‹RALP
de yerald›.
O süreçte d›ﬂar›da örgütlülük alabildi¤ine
zay›flam›ﬂt›. Ali, bulundu¤u ﬂehirde neredeyse tek baﬂ›nayd›. Y›lg›nl›¤›n, korkunun,
kaçk›nl›¤›n revaçta oldu¤u bir dönemdi.
Ya korkunun esiri olup tüm de¤erlere, ﬂehitlere ihanet edilecekti; ya da her koﬂul
alt›nda halka, devrime ba¤l› kal›nacakt›.
Cunta, ara yol b›rakm›yordu. Ali, bu s›nav› baﬂar›yla verenlerdendi. Elaz›¤ küçük
bir ildi. Ali'yi herkes tan›yor, polis de ar›yordu. Buna ra¤men yaz›lama-pullama yap›yor; pankart as›yor, alt›na da "Devrimci
Sol" imzas›n› at›yordu. Yani, Elaz›¤'da, Ali
vard›, Ali ile birlikte Devrimci Sol vard›. O,
Devrimci Sol'u yaﬂat›yordu. ‹ﬂte, gerekti-

¤inde tek baﬂ›na örgüt olman›n, anlam›n›
buldu¤u y›llard›, ö¤retiyordu.
Elaz›¤ gibi bir ilde o koﬂullarda, dört y›l
boyunca polisin eline geçmeden faaliyet
sürdürmek büyük bir ustal›k, uyan›kl›k
iﬂiydi. Ali, köyünde ama hergün baﬂka bir
evde, baﬂka çat›da, ba¤da, bahçede kal›yordu. Kolayc›l›¤a kaçm›yor, rehavete
düﬂmüyordu. Ve sanki aranan kendisi de¤ilmiﬂ gibi bildirileri, pankart› al›r, akﬂam
alacakaranl›kta köyden yola ç›kar, otuz kilometrelik yolu yaya olarak yürüyüp, Elaz›¤'da yapaca¤› eylemi gerçekleﬂtirdikten
sonra, tekrar ayn› yolu yürüyerek köye
dönerdi.
"Hareket beni bulsun" diye bir köyde de
oturup beklemedi. Yeniden iliﬂki sa¤lamak
için kendisi hareketi arad›. Ve 1984 sonlar›nda ‹stanbul'a giderek hareketle ba¤lant› kurdu. Ondan sonraki kavgas›n› ‹stanbul'da sürdürdü.

Direniﬂin mant›¤›, kaç›ﬂ›n
teorik mant›ks›zl›¤›
Devrim ve demokrasi mücadelesinde samimi ve kararl›
olanlar›n yeri, direniﬂin içinde olmakt›r. Devrim için de,
demokrasi için de mücadele etmeyip emperyalizmin ve
oligarﬂinin düzeniyle bütünleﬂmeyi hedefleyenler içinse,
direniﬂin d›ﬂ›nda kalmak “do¤ru” oland›r. Onlar, yerlerinden
hiç k›p›rdamas›nlar.
’nc› y›l›na giren direniﬂ neden
baﬂlam›ﬂt› ve neden sürüyor? En
özet haliyle ﬂöyle diyebiliriz: Direniﬂ, emperyalizmin devrimcileri
yoketme sald›r›s› zemininde ortaya
ç›kt› ve ayn› nedenle de sürüyor.
Emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin
1990’lar›n baﬂlar›ndan itibaren pervas›zlaﬂarak sürdürdü¤ü, 2000’li
y›llarda daha büyük bir kuﬂatmaya
dönüﬂen bu sald›r›, baﬂta devrimciler olmak üzere ve tüm ilerici muhalif güçleri bir varl›k/yokluk savaﬂ›na girmek zorunda b›rakm›ﬂt›r.
Fakat bu asla ve sadece bir “örgütsel varl›k/yokluk” savaﬂ› de¤ildir.
Bu ideoljik anlamda bir varl›k yokluk savaﬂ›d›r. Sosyalist ideoloji varoldukça, sosyalizm bir alternatif
ve umut olarak varoldukça, emperyalizm üç, beﬂ örgütü yoketse de,
halklar için umudun ve alternatifin
simgesi olan ideoloji, baﬂka örgütleri yeniden varedecektir. Emperya-
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lizmin sald›r›s› bu anlamda ideolojiyi ve o ideolojinin ete kemi¤e bürünmüﬂ hali olan tüm devrimci örgütlenmeleri ve halk örgütlenmelerini tasfiyeyi amaçlayan bir kapsamdad›r. Bu kapsaml› sald›r›, kendi mant›¤›n›n do¤al sonucu olarak,
pratikte emperyalizme, emperyalizmin dünya düzenine karﬂ› olan tüm
muhalefeti yoketme sald›r›s› ﬂeklinde sürmektedir. F tipleri ve tecrit,
bu yoketmenin en temel araçlar›ndan biri oldu¤una göre, tecrite karﬂ›
direniﬂ, ideolojik bir kararl›l›k savaﬂ›d›r: Sosyalizm iddias›n› koruma,
devrim kararl›l›¤›n› sürdürme, halklar›n örgütlenme, direnme hakk›n›
savunma direniﬂidir.
ireniﬂin gerekçesini, süresini,
ﬂekilleniﬂini belirleyen bu gerçektir. Oysa bu direniﬂin d›ﬂ›nda kalanlar›n teorileri, bu gerçe¤i tümden
yoksayan teorilerdir. Bu teorileri

D

tekrarlamayaca¤›z, fakat bu teorilerin simgesel ifadelerine dönüﬂen baz› tav›rlar› hat›rlatmakla yetinece¤iz. Hat›rlanaca¤› gibi, bir kesim direniﬂin d›ﬂ›nda kal›ﬂ›n› “fark›m›z›
koyduk iyi oldu” diye teorileﬂtirmiﬂti. Bir di¤er kesim ise emperyalizmle sosyalizm aras›ndaki bu savaﬂ
arenas›ndan çekiliﬂini “cepte keklik
mi sand›n›z” sözleriyle ortaya koydu. Bir di¤er kesim ise daha fütursuzca “sald›r›lanlarla ayn› mahalleden de¤iliz ki” diye aç›klad›. 5
y›ll›k bir sürecin gösterdikleriyle
birlikte bu politikalara yeniden bakal›m.
u tav›rlar, “siz bizi hesaba katmay›n, onlara istedi¤inizi yapabilirsiniz” demenin bir biçimiydi. Nitekim pratikte öyle oldu, emperyalizm ve oligarﬂi onlar› hesaptan düﬂtü ve daha pervas›zlaﬂt›. Direniﬂin bedelleri daha büyüdü. 5 y›l›n sonunda ﬂimdi soruyoruz: Bu tav›rlar, devrimcilik, demokratl›k aç›s›ndan “farkl› bir politika” olarak
adland›r›labilir mi? Baﬂka bir deyiﬂle, bu onlar›n kendi hedeflerini yak›nlaﬂt›ran, onlar›n kendi çizgilerinde mücadele sürdürmelerini sa¤layan bir “politika” m›yd›? Hay›r. Bu
emperyalizm ve faﬂizm karﬂ›s›nda
geliﬂtirilen bir politika de¤ildir. Bu,
aç›kça emperyalizm ve faﬂizm karﬂ›s›nda bir boyune¤iﬂtir. Devrimci
politika, devrimi, demokrat politika, demokrasi mücadelesini geliﬂtiren politikad›r. Peki bugün hangi
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parti, grup, ç›k›p da “bu sözlerde
ifadesini bulan politikam›z devrimi,
demokrasiyi geliﬂtirmiﬂtir, zaten biz
de ölüm orucu karﬂ›s›ndaki tavr›m›zla bunu amaçl›yorduk” diyebilir? Baﬂka türlü soral›m: “Yaﬂas›n
fark koyma politikam›z”, “yaﬂas›n
cepte keklik olmama politikam›z”
diyebilir misiniz? Kitlelere böyle
seslenebilir misiniz?
u teorilerin hepsi, bir iç tutarl›l›ktan, mant›ksal bütünlükten
yoksundur. Direniﬂ karﬂ›s›nda geliﬂtirilen bu teoriler, gerçekte kendi
ayaklar›n›n altlar›ndaki topra¤›
çekmekten baﬂka bir sonuç vermemiﬂtir. Bu teoriler, kendilerini çürütmenin ve tasfiye etmenin teorilerine
dönüﬂmüﬂtür. Çünkü sald›r›n›n niteli¤i böyleydi: Sald›r› karﬂ›s›nda ya
direnilecekti, ya da emperyalizmin
ve oligarﬂinin çizdi¤i s›n›rlara hapsolunacakt›. Direnmeyenler, ikinci
ihtimale hapsoldular. Bugünkü durumlar›n›n izah› buradad›r.
ireniﬂten kopuﬂ, en az›ndan bu
kesit içinde devrim ve demokrasi mücadelesinden kopmaktan
farks›zd› ve nitekim öyle olmuﬂtur.
Bu kesimlerin F tipleri konusunda
yapt›klar› bir ﬂey olmad›¤› gibi, iﬂkenceler, infazlar, linç sald›r›lar›
karﬂ›s›nda, Terörle Mücadele Yasalar› ve baﬂka faﬂist yasalar karﬂ›s›nda da, birkaç bas›n aç›klamas›n›n ve
belki birkaç gösteriye temsili kat›l›m›n d›ﬂ›nda bir mücadeleleri yoktur. Baﬂka bir alanda da varl›klar›
yoktur. Kimilerinin arada bir yapt›¤› “savaﬂ karﬂ›t›” gösteriler, ﬂurada
burada örgütlenmeye çal›ﬂmak,
kendi d›ﬂlar›nda geliﬂen birkaç iﬂçi
direniﬂine “destek” olmak, bu yazd›klar›m›z› de¤iﬂtiren ﬂeyler de¤ildir. Nedenlerini aç›k bir biçimde
sorgulamasalar, ortaya koymasalar
da, tüm reformizm bugün bir “atalet” ve “gerileyiﬂ” içinde oldu¤unun
fark›ndad›r. Bizce bunu aﬂmaya
–e¤er aﬂmak istiyorlarsa– geçen 5
y›l›n muhasebesiyle baﬂlayabilirler.
mperyalizmin, faﬂizmin karﬂ›s›nda direnmek, sadece Marksist-Leninistler’in görevi ve sadece
onlara özgü bir ﬂey de¤ildir. Mark-
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sist-Leninist olmayan çeﬂitli örgütler ve kiﬂiler de büyük direniﬂlerin
içinde yeralm›ﬂlard›r. Reformizmin
kaybetti¤i sadece Marksist-Leninist
pusulas› de¤il, emperyalizm ve faﬂizm karﬂ›s›ndaki direniﬂ tavr› ve
gelene¤idir. Reformizm kulvar›na
yak›nlaﬂanlar› da ayn› ak›betin bekledi¤i ﬂüphesizdir.
ireniﬂ kültürü, gelene¤i konusunda ülkemizden, bizden ö¤renmek istemiyorlar. Ama uzak ve
daha “kendilerinden”, “kendi mahallelerinden sayacaklar› örnekler
de hat›rlatabiliriz onlara: Nazi faﬂizmi karﬂ›s›nda komünistlerle birlikte
ölümüne direnen ve savaﬂan sosyal
demokratlar›, ayd›nlar›, hatta baz›
burjuva gruplar› hat›rlay›n deriz.
Nazi zindanlar›nda direnerek dara¤açlar›n›n, duvar diplerinin önüne
marﬂlarla yürüyen ve Marksist-Leninist olmayan demokratlar› hat›rlay›n deriz. ﬁili’nin ünlü Devlet Baﬂkan› Salvador Allende’yi hat›rlay›n
deriz. Allende Sosyalizme ‘bar›ﬂç›l’,
‘parlamenterist’ yoldan geçiﬂi savunan bir reformisttir. ‹ktidar›na karﬂ›
gerçekleﬂtirilen faﬂist darbe karﬂ›s›nda tereddütsüz bir direniﬂ tavr›n›
tercih etmemiﬂ midir? Cuntac›lar,
Allende’ye “bir uça¤›n haz›r bekledi¤ini, yan›na istedi¤i yak›nlar›n› ve
arkadaﬂlar›n› alarak istedi¤i ülkeye
gidebilece¤ini” belirtmesine karﬂ›n
o neden çat›ﬂarak ölmeyi tercih etti,
bir daha düﬂünün deriz. Cuntan›n
teklifini getiren subay Allende’ye
“ölmek için ölmeye de¤mez” der...
Allende ve yan›ndakiler ise çat›ﬂmaya girerler; ölüm muhakkakt›r.
Bar›ﬂç›l geçiﬂ”i savunup Allende’yi sahiplenenler, bu tavr› sahiplenebilir mi? Tersine “hayat
kutsald›r” diye Allende’yi eleﬂtirmeleri gerekir. “Ölüm” ve “yenilgi”nin mutlak oldu¤u bir durumda
“çat›ﬂman›n anlam› yoktu” diye
mahkum etmeleri gerekir... Hatta
“her türlü ﬂiddete hay›r” diyerek
Allende’yi orada çat›ﬂt›¤›, öldürdü¤ü ve öldü¤ü için “k›namalar›” gerekir. Fakat Allende, reformistlerin
dedi¤i gibi davranm›ﬂ olsayd›, bugün ne bu yaz›da, ne baﬂka yerde
kimse Allende’den sözediyor olma-

D

“

4
23 Ekim 2005 / 23

yacakt›. Sosyalist iktidar›n meﬂrulu¤u, direnme hakk›n›n meﬂrulu¤u, tarihe ﬁili örne¤i üzerinden yaz›lamayacakt›.
iz bir tarih yaz›yoruz. Hiçbir teori, gerekçe, bahane, bu direniﬂin d›ﬂ›nda olmay› aç›klayam›yor ve
aç›klayamaz. Reformizmin, gerek
legal partilerin, gerekse de sendikalar›n, odalar›n direniﬂ karﬂ›s›nda tak›nd›¤› tutum, “demokrasi mücadelesi”ni ve hatta daha dar anlamda
“haklar ve özgürlükler mücadelesi”ni yürütecek siyasi cürete sahip
olmad›klar›n› göstermektedir. E¤er
onlarla mesela devrimin arifesinde
“proletarya diktatörlü¤ü” konusundaki farkl› yaklaﬂ›mlar›m›z nedeniyle ayr›ﬂm›ﬂ olsayd›k, bu anlaﬂ›labilirdi. Fakat hay›r, faﬂizme karﬂ›
direniﬂ konusunda ayr›ﬂt›k. Onlar
direnmeyi de¤il, teslim olmay›
önerdiler, savundular ve kendileri
öyle yapt›lar.
lkemizdeki reformist sol, direniﬂe karﬂ› ç›karak, sorunu emperyalizmle, faﬂizmle bir mücadele
sorunu olarak görmedi¤i için kendi
meﬂrulu¤unu bile inkar etme noktas›ndad›r. Bunun için halklar›n “direnme hakk›n›” savunamamakta,
bunun için emperyalizmin ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin tüm siyasi dayatmalar›na boyun e¤mek zorunda kalmaktad›r. Bu zeminde üretece¤i hiçbir teori ve politikan›n iç tutarl›l›¤a,
mant›ksal bütünlü¤e sahip olmas›
mümkün de¤ildir. Direniﬂin d›ﬂ›nda
kalmay› meﬂrulaﬂt›ran hiçbir politika, o politikan›n sahiplerini geliﬂtirmeyecek, sadece bulunduklar› zeminden daha sa¤a kaymalar›na
yolaçacakt›r. Direniﬂten kaç›ﬂ teorilerinin “mant›ks›zl›¤›” da buradad›r.
Devrim ve demokrasi mücadelesinde samimi ve kararl› olanlar›n yeri,
direniﬂin içinde olmakt›r. Onlar›
emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin sald›r›s› karﬂ›s›ndaki bu Büyük Direniﬂe davet etmeye devam ediyoruz.
Devrim için de, demokrasi için de
mücadele etmeyip emperyalizmin
ve oligarﬂinin düzeniyle bütünleﬂmeyi hedefleyenler içinse, direniﬂin
d›ﬂ›nda kalmak “do¤ru” oland›r.
Yerlerinden hiç k›p›rdamas›nlar.

B
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Osmanl›’da yoksul
Anadolu halk›n›n kavgas›,
özünde ‹stanbul’a karﬂ›yd›.
‹stanbul; haks›z vergiler,
salmalar, çocuklar›n›n zorla savaﬂa sürülmesi, korkunç bir zulüm mekanizmas›n›n en tepesiydi.
Osmanl›'n›n ‹stanbul'u, Osmanl›
düzeninin halktan zorbal›kla kopar›p ald›¤› her türlü maddi ve manevi
de¤erlerin, halk›n eme¤inin ve al›nteri göznuru ürününün, en yo¤un biçimde ve hayas›zca bir savurganl›k,
sefahat ve iﬂretle tüketildi¤i kentti.
Bu yüzden, bugün ‹stanbul’un dört
bir yan›na bak›ld›¤›nda hayran kal›nan o görkem, güzellikler; ayn› zamanda yoksul Anadolu halk›n›n ›st›rab›n› yans›t›r. Camiler, saraylar,
hanlar, hamamlar, köﬂkler, konaklar
ve yal›lar; o savurganl›¤a ra¤men,
yoksul halk›n tüketilemeyen eme¤inin bir sonucu, ayn› zamanda ac›s›n›n ne denli köklü oldu¤unun an›tlar› gibidirler. Öyle bir sömürüye tabi tutularak varettiler ki ‹stanbul’u,
ne saray›n ve yiyicilerin ﬂatafat› ne
de emperyalistlerin azg›n sömürü
ve talan› bitiremedi.
Elbette sadece zenginlerin kenti
olarak kalmad›. Anadolu’yu kas›p
kavuran zulümden, yoksulluktan
kaçan halk, bir lokma ekmek için
doldurdu kenti. Cumhuriyet y›llar›nda, çarp›k sanayinin ac›mas›z
diﬂlileri aras›na at›lmak üzere topraklar›ndan kopar›lanlar geldi. Köyleri yak›lm›ﬂ, sürülmüﬂ Kürt halk›
sökün etti ard›s›ra. Ve gelmeye devam ediyorlar, gözlerinde bir umut
ve yoksullu¤un öfkesiyle.
Yani “taﬂ› topra¤› alt›n” de¤il,
her taﬂ›nda, topra¤›nda al›nterimiz,
ac›lar›m›z ekilidir; her gün gecekondulardan, fabrikalardan boy verir yeniden ac›lar›m›z ve yoksullu¤umuz.
ﬁimdi, Osmanl›’dan bu yana
zulmün miras›n› gururla sahiple-

dular var. Ve
bugün gecekondular›m›z› da elimizden almak,
al›nterimizi
bir kez daha
ranta dönüﬂtürmek istiyorlar.
‹zin vermeyece¤iz!
Gecekondu yoksullar›, semtlerini, evlerini savunacaklar. ‹stanbul’un halktan gasbedilen tüm güzellikleri, zenginlikleri de gün gelecek as›l sahiplerinin olacak. ‹stanbul’un sahibini mücadelemizle, örgütlenmemizle de¤iﬂtirece¤iz. Bu
kavga ‹stanbul’a karﬂ› de¤il, fakat
‹stanbul’un asalaklar›na karﬂ›d›r.

‹stanbul Halk›nd›r
Zenginlere B›rakmayaca¤›z!
nenler, “‹stanbul’u yedirtmeyece¤iz” diyorlar. Yoksulluk ve zulümle
topraklar›ndan söktükleri çaresiz insanlar›m›z›, “nereden geldi¤i nereye gitti¤i belli de¤il, bohças›n› kapan geliyor” diye aﬂa¤›l›yorlar,
kenti yoksullara yasaklaman›n yollar›n› ar›yorlar.
Kimin bu kent? ‹stanbul’u vareden, yaﬂatan kim? Bunu herkes bilir, bilmeli ve sahip ç›kmal›d›r. ‹stanbul bizim ac›lar›m›z, al›nterimiz
üzerine kuruldu. Zenginlerin saraylar›n› öfkeli kondular›m›zla kuﬂatt›¤›m›z günlerden bu yana kavgam›zla soluk al›p verdi, emekçilerin mücadelesiyle özdeﬂleﬂti. Her soka¤›n›
savunmak için kan›m›z akt›, hain
pusulurda kurﬂunlara geldik, panzerler geçti üstümüzden, y›k›mlar›n
karﬂ›s›na bedenlerimizle dikildik
ama bir kar›ﬂ topra¤› dahi terketmedik, savunduk.
‹stanbul emekçidir, halk›nd›r. ‹ktidar› gerçekte elinde tutan, bo¤az›n
zenginleri ise ‹stanbul’un asalaklar›d›r. Bu yüzden “bir gün gelip bo¤az›m›z› kesecekler” diye korkarlar
gecekondulardan, korkular›n› “baﬂbakan olsam gecekondular› havadan bombalar›m” diye bast›rmaya
çal›ﬂ›r, düﬂmanl›klar›n› sergilerler.
Biz üretmesek, biz taﬂ üstüne taﬂ
koymasak, biz diﬂlileri döndürmesek, asalaklar bir gün dahi, ne bu
kentte ne de sahil boylar›ndaki yazl›klar›nda yaﬂayamazlar.
Gecekondular› biz varetmedik.
Biz istemedik, yolsuz, susuz, alt yap›s›z, hastal›klar içinde yaﬂamay›.
Asalaklar ve onlar›n iktidarlar› insanca yaﬂamam›z için hiçbir ç›k›ﬂ
yolu b›rakmad›klar› için gecekon5
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Bir kampanya, belli bir süreçte
gerçekleﬂtirilen faaliyetler, bu mücadelenin ancak küçük bir parças›
olabilir. Gecekondular›n ‹stanbul’un asalaklar›na karﬂ› savaﬂ›,
hem yaﬂam alanlar›m›z› koruma
hem de, zincirlerinden ve asalaklar›ndan kurtulmuﬂ bir ‹stanbul’u yaratma savaﬂ›d›r.
Nereden gelip nereye gitti¤i belli olmayan, borsa-piyasa oyunlar›yla, eme¤imizi hoyratça sömürerek
semirenlerin, zenginliklerini “do¤al” karﬂ›lam›yoruz. T›pk› yoksullu¤umuzu, gecekondular›n varl›¤›n›
karﬂ›lamad›¤›m›z gibi. Ne zamanki
asalaklar yokolur, o zaman gecekondular da olmayacak, bu kentin
yoksullar› insan gibi yaﬂayabilece¤i
alanlara kavuﬂacakt›r.
Kavgam›z›n baﬂkentinin devrimcileri olarak, halka bu umudu taﬂ›yabilmeli, onlar villalarda, yal›larda, korunakl› lüks sitelerde yaﬂarken, yoksullar›n neden kentin kenar
mahallelerine sürüldü¤ünü gösterebilmeliyiz.
Zenginler, Osmanl›’n›n ‹stanbul’unu özlüyor, gecekondular›m›za öfkeyle sald›r›yorlar. Biz de,
emekçilerin ‹stanbul’unu yaratmak
için yoksullar› çok daha büyük bir
öfkeyle donatmal›, örgütlemeli, bu
s›n›f savaﬂ›na ça¤›rmal›y›z.

Gecekondular› y ›kanlar, B üyükﬂehir
Belediyesi ö nünde d e s ald›rd›

Sald›r› Bar›nma Hakk›nad›r,
Gecekondular Direnecek
Temel Haklar Federasyonu taraf›ndan, 24 Eylül’de gecekondu y›k›mlar›na karﬂ› baﬂlat›lan kampanyaya, 17 Ekim günü ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi önünde yap›lan
eylemle sona erdi.
Günlerdir süren çal›ﬂmalar›n ard›ndan belediye önüne gelen gecekondu emekçileri, toplanan imzalar› vermek üzere büyükﬂehir belediyesi karﬂ›ndaki parkta toplanmaya
baﬂlad›lar.
Temel Haklar Federasyonu kampanyas›na tahammülsüzlü¤ünü defalarca gösteren polis, daha kitle toparlanmadan, “aran›yor” gerekçesiyle bir kiﬂiyi gözalt›na almak istedi. Elbette bu sald›r› ve eylemi engellemek için bir bahaneydi. Arkadaﬂlar›n›n gözalt›na al›nmas›na izin
vermeyen federasyon üyelerinden
11 kiﬂi gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nanlardan ikisi de, Grup Yorum
üyeleri Cihan Keﬂkek ve Ali Arac›
idi. Cihan Keﬂkek ayn› gün serbest
b›rak›l›rken; Ali Arac›, Terörle Mücadele ﬁubesi'ne gönderildi ve di¤erleriyle birlikte ç›kar›ld›klar› savc›l›ktan ertesi günü b›rak›ld›.
Amac›n›n “aranan kiﬂiyi gözalt›na almak” olmad›¤›n› gösteren polis, 400’den fazla kiﬂinin bulundu¤u
gruba vahﬂice sald›rd›. Unkapan›'na
kadar polisle federasyon üyeleri

aras›nda kovalamaca ve çat›ﬂma sürerken, Temel Haklar Federasyonu
üyesi 350 kiﬂi sald›r›ya ra¤men yeniden topland›lar. Yaﬂl›s› genci ile
gecekondulular pankartlar›, dövizleri ve sloganlar›yla belediye önüne
geldiler. "Y›k›mlar Durdurulsun,
Y›k›mlara Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Sürekli Y›k›m Tehditi Alt›nda
Yaﬂamak ‹stemiyoruz, Bizi Y›k›nt›lara, Çad›rlara Mahkum Ediyorlar"
pankartlar›n›n, dövizlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde, bir de aç›klama yap›ld›.
Y›k›mlar›n gayri-meﬂrulu¤unun
ifade edildi¤i aç›klamada, direnme
kararl›l›¤› yinelendi ve bunun meﬂru bir hak oldu¤u söylendi.
Aç›klaman›n ard›ndan heyet,
toplanan imzalar› belediyeye ilerttirken, kitle d›ﬂar›da sloganlar atarak
bekledi. Gecekondululara destek veren Grup Yorum, “Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Kondulardan Gelmiﬂiz” türkülerini kitleyle birlikte söyledi.
Görüﬂmenin ard›ndan heyet ad›na aç›klamada bulunan Edip Tarhan, ‹mar Müdürlü¤ü yetkililerinin,
2005 y›l›n›n sonuna kadar herhangi
bir y›k›m›n gerçekleﬂmeyece¤ini
söyledi¤i bilgisini verdiler.
***
Gecekondu emekçilerinin haklar›n› aramalar›na, evlerine sahip ç›k6
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malar›na tahammül edemeyenlerle,
gecekondular› yoksul halk›n baﬂ›na y›kanlar ayn›d›r. Direnen,
ö rg ü t l e n e n ,
mücadele
eden halk istemiyor AKP
iktidar›
ve
onun polisi.
Sald›r› bunun
için yap›lm›ﬂ,
demokratik
bir hak zorbal›kla engellenmek istenmiﬂtir. Buna
ra¤men, aralar›nda Temel
Haklar Federasyonu’nu
ilk kez tan›yan çok say›da gecekondulunun bulundu¤u
e m e k ç i l e r,
haklar› olana
sahip ç›kmay› bilmiﬂlerdir.

Bar›nma hakk›na
karﬂ› yap›lan bu sald›r›, AKP’nin halka yönelik her alanda sürdürdü¤ü sald›r›lar›n
bir parças›d›r.

Kampanya Eylemlerinden
“Direnerek koruyabiliriz”
Temel Haklar Federasyonu, 17
Ekim gününe kadar, y›k›mlara karﬂ›
faaliyetlerini; toplant›lar, bildiri da¤›t›mlar›, imza toplama ve halka direniﬂ ça¤r›lar› ile devam ettirdi.
15 Ekim’de Pendik Aydos’ta
düzenlenen halk toplant›s›na, HHB
avukatlar›ndan Taylan Tanay ve
Oya Aslan, TMMOB’dan Tigin Öztürk, Temel Haklar Federasyonu'ndan Süleyman Matur konuﬂmac›
olarak kat›ld›. 3 saat süren toplant›da, Tanay, bar›nma sorununu kal›c›
olarak çözmenin hukuki yolunun
kapal› oldu¤unu ifade ederek, “örgütlü bir güç olarak iktidar›n karﬂ›s›nda durmal›y›z” dedi. Tigin Öztürk, sald›r›n›n kapsaml› oldu¤una
iﬂaret ederken, Süleyman Matur da,
devletin bar›nma hakk›na sald›rd›¤›n› söyledi ve direnmeye ça¤›rd›.
Bir baﬂka halk toplant›s› ise, 16
Ekim’de Beykoz Paﬂabahçe'de bulunan Paﬂabahçe Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i'ndeydi. Tigin Öztürk, Av. Ümit Bay›k ve Fedarasyon ad›na Hakk› Akça’n›n kat›ld›¤›
toplant›da, iktidar›n “ev veriyoruz”
diyerek, 55 metrekarelik evlere
ömür boyu borçlu hale getirdi¤i ifade edildi. Hakk› Akça, “kimse çamurlu yollarda, çat›s› akan evlerde
kalmak istemez. Biz gücüz, halk›z,
yöneten biz olmal›y›z. Direnerek kazanabiliriz” diye konuﬂtu. Toplant›s›n›n sonunda Karanfiller Müzik
Grubu bir dinleti verdi.
Ayn› gün, Cemevi inﬂaat›n›n y›k›lmak istenmesiyle de gündeme
gelen, PSAKD Sultanbeyli ﬁubesi'nde de toplant› vard›. 250 kiﬂinin
izledi¤i toplant›da; Av. Oya Aslan,
Temel Haklar Federasyonu'nundan
Nurzet Günal ve PSAKD ﬁube Baﬂkan› Sadegül Çavuﬂ konuﬂtu. Av.
Oya Aslan, Kentsel Dönüﬂüm Projesini anlat›rken, Nurzet Günal ise,
gecekondular›n emekle yap›ld›¤›n›
söylerek, “ﬁimdi eme¤imizi çi¤neyip y›kmak istiyorlar. Eme¤imize
sahip ç›kal›m. Planlar›, yasalar› belirleyen güçler dengesidir. Biz halk
olarak kendi gücümüzü gösterebi-

lirsek planlar› da yasalar› da de¤iﬂtirebiliriz. Sustukça planlar baﬂ›m›za y›k›lmak istenecek.” dedi. Sadegül Çavuﬂ da, y›k›ma karﬂ› birlikte
mücadelenin gerekti¤ini söyledi.
Esenler Temel Haklar’da da, 16
Ekim’de bir etkinlik düzenlendi.
Karanfiller Müzik Grubu’nun türküler söyledi¤i etkinlikte, y›k›mlara
karﬂ› yap›lan çal›ﬂmalar anlat›ld›.

‹mza Standlar›
“Y›k›mlara Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir” kampanyas› çerçevesinde ‹stanbul'un çeﬂitli yerlerinde açt›¤› imza standlar›ndan biri de 13
Ekim günü Bak›rköy Özgürlük
Meydan›'nda idi. 10-11 Ekim günlerinde ise, ‹kitelli Mehmet Akif mahallesinde bulunan Tepeüstü Hazine
Bölgesi’nde imza standlar› aç›ld› ve
‘Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Buras› Roma De¤il, Biz De Köle De¤iliz’ sloganlar› eﬂli¤inde, ça¤r›lar yap›ld›. ﬁirinevler'de 15 Ekim’de aç›lan standa ise polisin keyfi müdahalesi ve engelleme giriﬂimi oldu.

Alibeyköy’de Sald›r› ve
Kararl›l›k
Temel Haklar Federasyonu kampanyas›n›n yo¤unlaﬂt›¤› yerlerin baﬂ›nda Alibeyköy geliyordu.
12 Ekim günü, imzalar toplayan,
‘Y›k›mlar Durdurulsun’ broﬂürleri
ve ‘Yetiﬂin Evlerimiz Y›k›l›yor’
uyar› bildirilerini da¤›tan Eyüp Temel Haklar üyeleri, halk›n devlete
güvensizli¤ine ve örgütlenmeye duyulan ihtiyaca tan›k oldular.
Çal›ﬂmalar 13 Ekim’de de sürdü.
‹mza stand›na halk›n ilgisi yo¤un
olurken, kendisini “MHP’li” olarak
tan›tanlardan imza atan ve tan›d›klar›na att›ranlar dikkat çekti. ‘Sivil
Toplum Kuruluﬂlar›'n›n hiçbir faaliyet göstermemesinden ve kendilerine sahip ç›k›lmad›¤›ndan yak›nanlar, AKP'nin vaatlerini tutaca¤›n›
düﬂünenler, imza atmaktan korkanlar, korkanlara k›zanlar, ‘boﬂa kürek
çekiyorsunuz’ diyenler vb. çeﬂitli
tepki biçimleri ile halk›n ruh hali
tüm ç›plakl›¤›yla ortaya ç›k›yordu.
Temel Haklar üyeleri ise, ›srarla ör7
23 Ekim 2005 / 23

gütlülük, mücadele ve halk›n gücü
üzerinde dururken, çal›ﬂmay› takdirle karﬂ›layanlar›n say›s› hiç de
az›nl›kta de¤ildi.
‹ﬂte tüm bu faaliyetler oligarﬂinin polisini rahats›z etmiﬂti. Saat
17.50'de, bir resmi polis ekibi megafonlu ça¤r›ya müdahale etmeye
çal›ﬂt›. Federasyon üyeleri buna engel olarak keyfili¤e izin vermeyeceklerini belirttiler. Polisin sald›rmak için bahane ar›yordu. “‹zin belgesi” istemesinin ard›ndan, belgeyi
gösteren Temel Haklar üyelerinin
meﬂru haklar›n› savunmalar› karﬂ›s›nda, tahammülsüzleﬂen oligarﬂinin polisi, “devletin karﬂ›s›nda nas›l böyle konuﬂursunuz” diyerek, o
esnada standda bulunan 3 kiﬂiye
sald›rd›. Devrimciler direnerek, sloganlar atarken, polis stand› da¤›tt›
ve “Bunlar PKK’li” diye ba¤›rarak
provokasyon yaratmaya çal›ﬂt›.
Polise cevap ise çevrede toplanan halktan geldi. “Onlar evlerimizin y›k›lmamas› için çal›ﬂ›yor” diye
tepki gösteren halk›n karﬂ›s›nda geri çekilen polise, Temel Haklar üyeleri de, “stand açmaya, imza toplamaya devam edece¤iz, bedelse ödeyece¤iz, ama evleri y›kt›rmayaca¤›z.” cevab› verdiler.
Polis 14 Ekim günü de, standa
müdahale için yine Alibeyköy’e y›¤›nak yapt›. Yüzden fazla sivil ve
resmi polis stand›n etraf›n› kuﬂatt›
ve gözda¤› vermeye çal›ﬂt›. Yine
“izin belgesi” soran polis, bir gün
önce belgeyi kendisi y›rtm›ﬂt›. Temel Haklar üyeleri, çal›ﬂmalar›n›n
yasal, meﬂru bir hak oldu¤unu savundular.
Stand bir saate yak›n ablukada
tutulurken, ayn› anda sokaklarda 15
kiﬂi bildiriler dat›yordu. Temel
Haklar üyelerine halk›n ilgisi, sald›r›ya tepkiyle de birleﬂerek daha da

yo¤undu.
Bu, polisin tahammülsüzlü¤ünü
daha da art›rd›. Bu kez de “çevreyi
kirletiyorsunuz” ucuz bahanesi ile
sald›rd›lar ve Cemalettin Ç›nar,
Ceyhun Çimen ve Ersin Gün'ü zorla gözalt›na ald›lar. Polisin keyfi tutumuna karﬂ› di¤er dernek üyeleri,
arkadaﬂlar›n› polis minibüsünden
geri ald›lar. Gruba vahﬂice sald›ran
polis, Gözde ﬁahin, Eren Do¤an,
Özkan Kaya, Yavuz Osmanustao¤lu
ve Aysu Baykal’› gözalt›na al›rken,
Ceyhun Çimen'in kolunu k›rd›. De-

mokratik haklar› engellenen Temel
Haklar üyeleri, “memura mukavemetten” ç›kar›ld›klar› savc›l›ktan
serbest b›rak›ld›lar.
Sald›r›, 15 Ekim günü protesto
edildi ve ayn› yerde stand aç›ld›.
Alibeyköy merkezinde toplanan
Eyüp Temel Haklar üyeleri, “Evlerimizi Y›kt›rtmayaca¤›z, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Y›k›mlara
Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir, Bar›nma Hakk›m›z Engellenemez” dövizleri taﬂ›yarak “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› att›lar.

Ankara: Ege Mahallesi'nde Y›k›m Karar›

‹stanbul’da “Kentsel Dönüﬂüm
Projesi” ad›yla y›k›m dayat›l›rken,
Ankara’da da Mamak'taki Ege Mahallesi, di¤er ad› ile Çöplük Mahallesi halk›na da y›k›m karar›n› içeren ihbarnameler gelmeye baﬂlad›.
Halk devrimciler önderli¤inde bir
komisyon kurarak, irtibat bürosu
açt›. Burada y›k›malara karﬂ› mücadele konusunda bilgilendirme, tar-

‘1 May›s Mahallesi Kuruluﬂ
Festivali ve netleﬂen saflar’
1-4 Eylül tarihlerinde yap›lan, 3.
Geleneksel 1 May›s Mahallesi Kuruluﬂ Festivali haz›rl›¤›nda yaﬂanan
olumsuzluklar, Al›nteri, BDSP,
DHP, HÖC, Odak, Partizan, SODAP mahalle örgütlenmeleri taraf›ndan ortak aç›klama ile eleﬂtirildi.
Aç›klamada, yaﬂanan eksikliklerin
kayna¤›n›n, “ön haz›rl›k sürecinde
bilinçli bir ﬂekilde içerisine çekildi¤imiz k›s›r tart›ﬂmalard›r” denildi.
Mustafa Kemal Mahallesi Gü-

t›ﬂmalar yap›l›yor.
Mahalleye daha önceki y›llarda
da iki kez y›k›m karar› gelmiﬂ, ancak çeﬂitli nedenlerle yap›lamam›ﬂt›. Bu durum, halkta yine yap›lmayabilir beklentisi yarat›rken, devrimciler haz›rl›kl› olmak için örgütlenmenin önemine dikkat çekiyor.
Mahalle halk›ndan görüﬂtü¤ümüz Arap Özdemir, y›kt›rmamak
için ellerinden geleni yapacaklar›n›
belirtirken, belediyelerin “y›k›lan
evin yerine ev verme” politikas›n›n
bir örne¤ini anlatt›:
“Mamak Belediyesi bir kooperatif kurdu ve gücü oran›nda para
ödeyenin ev sahibi olaca¤›n› duyurdu. Biz de güvenerek kat›ld›k.
‹nﬂaat baﬂlay›nca bizi toplad›. Dedi

zelleﬂtirme ve Yard›mlaﬂma Derne¤i’nin, festivali örgütlemek için
oluﬂturulan ortak iradenin içinde olmas›na karﬂ›n, bugün bu iradeye ars›zca sald›rd›¤›, kendilerini devrimci yap›larla eﬂde¤er, hatta üzerinde
gösterme giriﬂiminde oldu¤u ifade
edildi. Yaﬂanan tart›ﬂmalar›n ard›ndan, festivalin hemen öncesinde
MKMGYD’nin halka bildiri da¤›tarak, kat›lmama ça¤r›s›na dönüﬂtürdü¤ü söylenen aç›klamada, buna
güç verenin, bu kurum içinde yer
alan devrimci yap›lar oldu¤u söylendi. Bu noktada dernek içinde yer
alan ESP’nin süreci kilitleyen bir
8
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Yap›lan aç›klaman›n ard›ndan
ayn› yere stand aç›larak, y›k›mlara
karﬂ› yürütülen kampanyadaki kararl›l›k bir kez daha gösterildi. 4 çevik kuvvet otobüsü, panzer, sivil ve
resmi polislerle stand› kuﬂatanlar,
sanki dün vahﬂice sald›ranlar, hala
ablukay› sürdürenler onlar de¤ilmiﬂ
gibi, “imza toplamak ve stand açmak demokratik hakk›n›zd›r” demagojisi yaparken, Temel Haklar
üyeleri, y›k›mlara karﬂ› konuﬂma ve
bildiri da¤›t›m› ile birlikte, polisi
teﬂhir eden konuﬂmalar da yapt›lar.
ki; ‘Art›k ayda 150 milyon ödersiniz. Ödeyebilen öder, ödeyemeyen
çeker gider’. 350 milyon maaﬂ›m
var, nas›l ödeyebilirdim. Ödeyemedim tabii. ﬁimdi de y›k›yorlar.”
Komisyonda yer alan Nebi Abac› ise, “halk komisyonunda ortak
kararlar al›yoruz. Bu konuda ne gerekiyorsa yapaca¤›z. Hakk›m›z›
arayaca¤›z.” ﬂeklinde, kararl›l›¤›
ifade etti.

Nebi Abac›

rol oynad›¤› söylenerek, “ESP, devrimci siyasetlerin iradesini tan›mad›¤›n›, as›l irade olarak DKÖ'lerin
de içerisinde yer ald›¤› platformu
esas alaca¤›n› söyleyebilecek ve siyaset toplant›lar›ndan çekilebilecek
kadar gericileﬂebildi.” denildi.
Ayn› zamanda MKMGYD yöneticisi olan EMEP temsilcisinin de
eleﬂtirildi¤i bildiride, herﬂeye ra¤men Festivalin devrimcilerin inisiyatifinde ve devrimci bir atmosferde gerçekleﬂti¤i kaydedilerek, “sistemin mahalle özgülünde yöneltti¤i
sald›r›lara karﬂ› ortak tutumu geliﬂtirme çabas›nda olaca¤›z.” denildi.

‹hanet insanl›¤›n
çürüyen yan›d›r
Yaﬂam; baﬂ›n dik, aln›n aç›ksa yaﬂanas›d›r
Düﬂman›n aya¤›na sürtünmekle
Ezilmekten kurtulaca¤›n› sanan
y›land›r, ç›yand›r...
Gülnihal Y›lmaz
‹nsano¤lunun, eﬂitlik, adalet özlemiyle kavgaya girdi¤i günden bu yana,
ihanetin de ad›n› koymuﬂ, lanetlemiﬂ, düﬂman bilmiﬂtir. Ustalaﬂm›ﬂt›r
sonra, haini tan›makta. Gözlerine
yuvalanan sinsilikten ve korkudan,
insan eme¤ini hoyratça saç›p savurmaktan, bir kanl› hançere dönüﬂen
elinden, batakl›kta yürümekten çamura bulanm›ﬂ ayaklar›ndan, gün
gün diﬂle t›rnakla egemenlerin alt›ndan çekilip al›nan koltu¤u ‘buyur senindir’ diye gerisin geriye alt›na sürüﬂünden, ezenleri güçlü diye hakl›
say›ﬂ›ndan... Ezenin ve ezilenin olmad›¤› bir dünya ateﬂle s›nand›¤›nda gerçe¤in rotas›n› ﬂaﬂ›rmas›ndan...
Ezilenlerin ezenlere karﬂ› kavgalar›na
bak›n; öfkenin en büyü¤ünün, düﬂmandan çok hainlere yöneldi¤ini
görürsünüz. En aﬂa¤›lay›c› cezalar
onlara verilir, çünkü halklar en aﬂa¤›l›k iﬂ olarak görürler ihaneti. Örne¤in, ezilenler hiçbir düﬂman›n›n a¤z›na para s›k›ﬂt›r›p, boynuna yafta
asarak bir dire¤e asmaz ama haine
yapar.
Kavga varsa, ihanet de onun ayr›lmaz bir parças› olagelmiﬂtir. Ama
asla ne kan›ksanm›ﬂ, ne de kavgan›n seyrini hainler de¤iﬂtirebilmiﬂlerdir. Köleci toplumdan feodalizme
de¤iﬂmemiﬂtir bu gerçek. Ama hiçbir toplumsal yap›, kapitalizm gibi,
onu meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂmam›ﬂ;
hiçbir egemen s›n›f burjuvalar gibi,
ihaneti ince politikalarla ‘ﬂirinleﬂtirip’, bir meziyet olarak geçer akçe
haline getirmemiﬂtir. Bu konuda burjuva medyaya, “sanat-edebiyat’
dünyas›na bakmak bile yeterlidir. ‹stisnalar d›ﬂ›nda, bu alemin en “de-

¤erlileri”, ﬂu veya bu saflarda iken,
davas›na ihanet etmiﬂ kiﬂilerdir.
Ama burjuvazi onlar› “düﬂünce de¤iﬂikli¤i” olarak meﬂrulaﬂt›r›p pazarlar.
‹hanet kapitalizmle ortaya ç›kmad›
ama onunla güç kazand›, yüzüne
en sinsi maskesini takt›, onun ideolojisinden beslendi. ‹hanetin harc›,
bencilliktir. Bencillik, burjuva ideolojisi ve kültürünün temel taﬂ›d›r. “Her
koyunun kendi baca¤›ndan as›laca¤›n›”, “gemisini kurtaran›n kaptan
olaca¤›n›” insanl›¤a o ö¤retmiﬂtir. Ama “kurtar›lan” bir tek geminin
karﬂ›l›¤›nda, milyonlarca geminin
alabora olmas›na dönüp bak›lmamas› için de, insana ait olan bütün
duygular›, vicdan›, ahlak› bir kene
gibi kemirmiﬂ, insan› en güçsüz yarat›k haline getirmiﬂtir. Evet çeliﬂki
de¤il bu! Kapitalizmin insan›, sistemin onca güçlü görünmesine karﬂ›n,
manevi de¤erlerinden ar›nm›ﬂ, beyni i¤diﬂ edilmiﬂ en güçsüz insan tipidir.
Kaç›n›lmaz olarak bu insan tiplerinin
mücadele saflar›na geliﬂine; kavgan›n en zorlu yerinde, direniﬂin en
keskinleﬂti¤i ve bedeller dayatt›¤›
kavﬂaklarda hançerinin par›lt›s›na
tan›k olduk. Büyük Direniﬂ bu yan›yla da büyük bir ö¤retmen oldu herkese. Direniﬂin iradesi ihanete ne
pragmatist yaklaﬂt›, ne hoﬂgördü, ne
de bu konuda üzerinde kurulmaya
çal›ﬂ›lan bask›lanmaya boyun e¤di.
Kavga sonuna kadard›r, dedi ve ‘ﬂu
kadar gün aç kalm›ﬂ, bedel ödemiﬂ’
vb. diyerek saflar›n› kirlenmeye
açanlar›, ihaneti besleyenin burjuva
ideolojisi oldu¤u konusunda uyarmaya çal›ﬂt›.
‹hanet üzerine ideolojik, ahlaki, felsefi temelde çok ﬂey söylenebilir. Ama
o, her ﬂeyden önce, insanl›¤›n çürüyen yan›n› temsil eder. Bu yan›ndan
kurtulmak, ‘ar›nmak’ da, batakl›¤a
karﬂ› verilen bu kavgan›n bir parças›d›r. Ancak ve ancak tavizsiz sürdürülürse, ar›nmak mümkün olur.
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Beyhude bir çaba
Okmeydan›'nda bulunan
Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›'n›n tabelas› 4. kez polis taraf›ndan sökülerek al›nd›. En
son 8 Ekim'de HÖC'lülerle
halk›n birlikte yapt›r›p ast›¤›
tabela, z›rhl› araçlar eﬂli¤inde
gelen sivil polisler taraf›ndan
k›r›larak, götürüldü.
Y›llard›r devrimcilerin ve
halk›n direniﬂlerine ev sahipli¤i yapan ve onunla özdeﬂleﬂen park› ve Sibel Yalç›n ismini halk sahipleniyor, devrimcilerle sahip ç›kacaklar›n›
dile getiriyorlar.
ﬁiﬂli’den Okmeydan›’na
uzanan, sokak sokak direniﬂin, 18 yaﬂ›nda halk›n savaﬂ›n›n komutan› olma ustal›¤›n›n ve o halk için tereddütsüz
ölebilme
mütevazili¤inin
ad›d›r Sibel Yalç›n. Okmeydan› sokaklar›nda hala “siz
bizim teslim oldu¤umuzu nerede gördünüz” sloganlar›
yank›lan›r. Kolay m›d›r; bir
tabela ile O’nun ad›n› silmek,
kolay m›d›r; halk›n bir direniﬂ mevzisine dönüﬂtürdü¤ü
bir yeri nas›l anaca¤›na z›rhl›
araçlarla karar vermek.
Halk›n beynine, yüre¤ine
hükmetmek o kadar kolay olsayd›, egemenler tarih boyunca nice huzurlu olurlard›.

12 Eylül Cuntas›’n›n
Gençlik Politikas›n›
AKP Sürdürüyor

12 Eylül Cuntas›’n›n ilk iﬂlerinden
biri, üniversiteleri,
gençli¤i susturmakt›.
Tek baﬂ›na darbenin
kendisi bunun için
yeterli de¤ildi. Politik, kültürel olarak
gençlik çürütülmeli,
cuntan›n iﬂbaﬂ›nda
kald›¤› süreyle s›n›rl›
olmayacak ﬂekilde, sürekli bir bask›
alt›nda tutulmal›yd›. 12 Eylül’ün
gençli¤e yönelik politikalar›n›n
özünü bu çerçeve oluﬂturuyordu.
YÖK, yozlaﬂt›rma, apolitikleﬂtirme,
bask›lar ve soruﬂturmalar; her ﬂey
buna uygun olarak geliﬂtirildi. Bütün iktidarlar bu politikaya uyum
sa¤lad›lar.

AKP iktidar› da, YÖK’e yönelik
bütün eleﬂtirilerine, dilinden “demokratikleﬂme, özerk üniversite”
gibi kavramlar düﬂmemesine karﬂ›n, bu politikay› sürdürmektedir.
‹çiﬂleri Bakan› Abdülkadir Aksu
imzal› genelge, bu konuda hiçbir
yoruma gerek b›rakmayacak aç›kl›kta bir kan›tt›r. 12 Eylül Cuntas›
ne diyorsa, gençli¤e nas›l bak›yorsa; genelge de ayn›s›n› söylüyor.

F Tipi Üniversite Genelgesi
13 Ekim 2005 tarihli Milliyet
Gazetesi'nde yay›nlanan genelge,
Emniyet Genel Müdürlü¤ü Terörle
Mücadele Daire Baﬂkanl›¤› taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ ve ‹çiﬂleri Bakan›
Aksu imzas›yla; YÖK, Kredi ve
Yurtlar Kurumu, Jandarma Genel
Komutanl›¤› ile Milli E¤itim Bakanl›¤›'na gönderilmiﬂ.
Genelgenin genel mant›¤›; gençli¤i yo¤un bir takip ve bask› alt›nda
tutarak, apolitik, örgütsüz gençlik
tablosunun sürdürülmesini sa¤lamak. Bunun için, burjuva bas›n› dahi “aya¤a kald›ran” yasad›ﬂ›l›klar
“tedbir” olarak s›ralanm›ﬂt›r. Amaç;
terör demagojisinin alt›na gizlenmek istenmiﬂ, üniversiteler “suç ve
terör merkezleri”, ö¤renciler de
“potansiyel suçlu, terörist” olarak
gösterilmiﬂtir. “Terörist olarak” gösterilenler; vatan›n parsel parsel em-

‹çiﬂleri Bakan› Aksu taraf›ndan valiliklere
gönderilen genelge,
tüm gençli¤i tehlikeli
gören, zapturap alt›na
almay› hedefleyen cunta politikas›n›n devam
etti¤inin kan›t›d›r.
peryalizme sat›lmas›na, uluslararas›
tekellere peﬂkeﬂ çekilmesine ses ç›karan gençliktir.
Unutmayal›m ki, genelgeyi haz›rlayanlar; ‹stanbul Üniversitesi
önünde sürü halinde silahlar›n› kald›rarak “iﬂte buras› hain yuvas›” diye höykürenlerin “amirleri”dir. ‹ktidar de¤iﬂmiﬂ ama cunta çizgisinde tutarl›l›k sürmektedir.
Genelge hiçbir tart›ﬂmaya yer b›rakmayacak ﬂekilde; gençli¤in sürekli bask› alt›nda tutulmas› gereken bir kesim oldu¤unu, üniversitelerin t›pk› F tipleri gibi yönetilmesi gerekti¤ini söylemektedir. F tiplerinin ana mant›¤› neydi; tecrit ve
herkesin devlet gibi düﬂünüp, devletin istedi¤i gibi yaﬂamas›, örgütlenmemesi, hakk›n› aramamas›, dayan›ﬂma içinde bulunmamas›, mevcut sistemi eleﬂtirmemesiydi.

Yasal Dernekler
Yasad›ﬂ› Gösterildi
Genelgeye bak›ld›¤›nda bu niyet
daha aç›k görülecektir.
Yasal, meﬂru birçok gençlik örgütlenmesi, yasad›ﬂ› olarak gösteriliyor. Gençlik üzerinde yo¤un propaganda faaliyeti yürüten oluﬂumlar
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denilerek liste veriliyor. Listede, Gençlik
Dernekleri DHKPC’ye, Sosyalist Gençlik
Dernekleri
MLKP’ye, Ba¤›ms›z
Gençlik
Hareketi
PKK/Kongra-Gel’e
ba¤l› kuruluﬂlar olarak say›l›yor.
Gençlik örgütlenmelerini ö¤renci gençlikten tecrit
etme, daha baﬂtan “suçlu” görme
mant›¤›na dayan›yor bu liste ve tamamen yasad›ﬂ›.
Hat›rlanacakt›r; üst düzey bir
emniyet yetkilisi, Tercüman Gazetesi yazar› Serdar Arseven’e yazd›¤›
mektupta, Gençlik Derneklerini
kastederek, özetle; “siz onlar›n taleplerine, yasal olduklar›na bakmay›n, falanca terör örgütünün yan
kuruluﬂudur” diyordu. (4 ﬁubat
2004, Tercüman)
Gençli¤in, halk için bilim, halk
için e¤itim mücadelesine düﬂman
olan bu zihniyetin, bir polis ﬂefine
özgü olmay›p, devletin, AKP iktidar›n›n bak›ﬂ› oldu¤unu o gün söylemiﬂtik. Belge bu gerçe¤i bir kez daha göstermektedir.
Bu ülkenin yasalar›na göre kurulmuﬂ dernekleri, illegal örgütlerle
ba¤lant›l› ﬂekilde göstermek, kendi
yasalar›na göre dahi suçtur. Ama
sözkonusu olan gençli¤in mücadelesini bast›rmak olunca kendi yasalar›n› da pekala paçavraya çevirmekte sak›nca görmezler.

Gençli¤in Örgütlenmesi
Mutlaka Engellenmeli
Genelgeden devam edelim:
“Gençli¤e yönelik legal dernek
ve kuruluﬂlar kontrol alt›nda tutulacak.”
“Ö¤renci derneklerinin, amaçlar› do¤rultusunda faaliyette bulunup bulunmad›¤› titizlikle takip
edilecek.”
Hem “legal dernek” diyor, hem
de “kontrol alt›nda tutma, takip etme” hakk›n› kendinde görüyor. Peki
nas›l yapacak bunu? Örnekleri çok-

ça yaﬂanm›ﬂt›r. Bu derneklere gidip
gelenler tehdit edilir, olmad› ailesi
korkutulur ve ailenin ö¤renci üzerinde bask› kurmas› sa¤lan›r. Daha
olmazsa, gözalt›na al›n›p iﬂbirli¤i
teklifi, bask›, iﬂkence her yol denenir. Dernekleri çal›ﬂamaz hale getirmek için yöneticileri sürekli taciz
edilir, komplolarla etkisiz hale getirilmeye çal›ﬂ›l›r. Sudan bahanelerle
dernekler, gaz bombalar› at›larak,
kap›lar› balyozlarla k›r›larak bas›l›r,
talan edilir, gençler iﬂkencehanelere
taﬂ›n›r. Bu gençlik örgütlenmelerinin her türlü demokratik eylemine
en vahﬂi ﬂekilde müdahele edilir.
“Kontrol alt›nda tutma” mekanizmalar› daha fazla çeﬂitlendirilebilir. Bir bask› devleti için, iﬂkencecili¤i ve komploculu¤u herkesçe bilinen polis için bu konuda ne s›n›r
vard›r, ne de kendilerini s›n›rlayan
bir yasa hükmü. Bakanl›k düzeyinde bu genelgeler yay›nland›ktan
sonra, katmerli bir ﬂekilde uygulamak polisin “boynunun borcu”dur.
Genelge, dernek yöneticilerini,
gençlik önderlerini daha baﬂtan takip edilmesi gereken “suçlular” olarak göstererek; gençlerimizin örgütlenmesini engellemenin asli görevi
oldu¤unu itiraf etmektedir.
“Üniversitelerde meydana gelmesi muhtemel eylemleri haz›rlamak ve yönlendirmek durumunda
olabilecek ö¤rencilerle, provoke etme durumunda olabilecek ö¤rencilerin tespit ve takibi yönünde istihbarat faaliyetlerine a¤›rl›k verilmesi.”
Polis provokasyon yaratmazsa,
hiçbir gençlik eyleminde provokasyon olmayaca¤› çok iyi bilinir. Bu
bir. ‹kincisi, sözkonusu eylemler
demokratik bir hak de¤il midir; neden bu eylemleri örgütleyecek insanlar takip edilir? Hani, “gösteri ve
toplant› özgürlü¤ü, düﬂünceyi aç›klama özgürlü¤ü” vard›?
Düﬂünmeyen, örgütlenmeyen,
akademik ve demokratik haklar›n›
aramayan bir gençlik istendi¤i için,
bu dayatmay› reddeden devrimci
demokrat gençler sindirilmek istenmektedir. Genelgenin bir baﬂka ye-

Tarih: 20 Nisan 2004

Art›k devletimiz; dernekleri, takip
ve kontrol edilmesi gereken kuruluﬂlar de¤il, teﬂvik edilmesi, geliﬂtirilmesi ve güvenilmesi gereken,
demokrasimizin vazgeçilmez aktörleri olarak görmektedir

HANG‹S‹ GERÇEK?

Tarih: 15 Ekim 2005

Gençli¤e yönelik legal dernek ve
kuruluﬂlar kontrol alt›nda tutulacak... Ö¤renci derneklerinin,
amaçlar› do¤rultusunda faaliyette
bulunup bulunmad›klar› titizlikle
takip edilecek

rinde yeralan, “ö¤renci dernek temsilcileri ve lider konumundaki ö¤rencilere... telkinde bulunma”n›n
amac› da budur.

Tecritte Hapishane Modeli
Hapishaneler politikas›nda, yeni
tutuklananlarla eski tutuklular›,
“sempatizan ile örgüt üyesini” ayr›
tutmak esast›r. F tiplerinin aç›ld›¤›
günlerde de, bu aç›kça devlet taraf›ndan dile getirilmiﬂtir.
Genelge diyor ki; “yurtlara yeni
kay›t yapt›ran ö¤rencilerin odalar›
veya bloklar›n›n ayr› tutulmas›.”
Her maddesi örgütlü gençleri genel gençlik kitlesinde tecrit etmeye
dayanan genelge, bir hapishane genelgesi de¤ildir. Ama tüm ülkeyi ve
özellikle üniversiteleri F tipi haline
getirmek isteyen bir zihniyet taraf›ndan haz›rland›¤› için arada özde
bir fark yoktur.

‘Sosyal Faaliyetler’ Suç!
“Terör örgütlerince gençlerin
özenti ve sempati duymalar›n› sa¤lamak ve kendi taraflar›na çekmek
için yap›lan sosyal aktiviteler sürekli takip edilecek. Bu faaliyetleri
yürütenler saptanacak. Bu ö¤rencilerin aileleri ve okul idarecileri
ile birebir görüﬂülecek.”
11
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Apolitik olacaks›n›z diyen oligarﬂi, sosyal faaliyetleri de politikleﬂmenin arac› olarak ilan ederek,
asosyal olmay› da dayatmaktad›r.
Peki gençler sosyal faaliyetlere kat›lmas›n, ne yaps›n? Oligarﬂinin sürüleﬂtirme politikas›na boyun e¤sin,
neyi yap diyorsa onu yaps›n.
Sosyal faaliyetler, ayn› zamanda
dayan›ﬂman›n geliﬂimine, birlikte
hareket etme bilincine hizmet eder.
AKP iktidar›n›n polisi ise bundan
ﬂiddetle korkar. Sistemin tüm topluma dayatt›¤› bireycilik, bencillik
bata¤›, gençli¤e do¤al olarak daha
katmerli dayat›lmaktad›r.
Sosyal faaliyetler bu madde ile
“terör” olarak lanse edilmektedir.
Gençlik Federasyonu’nun ﬂu sorular› bu anlamda çok yerindedir:
“Sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek, ya da kolektif bir ﬂeyler yapmak, paylaﬂmak m› terördür; yoksa
sokak ortas›nda hedef gözeterek
ateﬂ etmek mi? Ankara'n›n karakollar›nda iﬂkenceyle Birtan Altunbaﬂlar› katletmek mi terördür?”

“Kötü Al›ﬂkanl›klar”›n
Kayna¤› Sizin Düzeninizdir
Genelgede burjuva bas›n›n ön
plana ç›kard›¤› bölümü ﬂuydu:
“Gençleri kötü al›ﬂkanl›klara

itici faaliyette bulundu¤u tespit
edilen bar, pavyon, kahvehane,
otel, diskotek gibi e¤lence ve dinlenme yerlerinde kontroller yap›larak buralarda uygunsuz halde bulunan ö¤rencilerin rektörlüklere
bildirilmesi.”
Gençli¤in, devrimcileﬂmesi, vatansever bir gençlik olmas›, ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin içinde yeralmas› yerine;
yoz kültürle teslim al›nmas› politikas›, bu düzene aittir. Düzene muhalif ve muhalif olma potansiyeli
taﬂ›yan tüm kesimleri bu silahlarla
teslim almak, bir devlet politikas›d›r. Her türlü kötü al›ﬂkanl›k, 12 Eylül’den bu yana bilinçli bir ﬂekilde
pompalanmakta, en son olarak üniversite amfilerinde esrar partileri
düzenlenir hale gelmesine zemin
yarat›lmaktad›r. Uyuﬂturucu dahil
birçok pisli¤in baﬂ›n› tutan da polisten baﬂkas› de¤ildir. Gençli¤in demokratik eylemlerini bast›rmakta
oldukça gayretli olan polisin, ayn›
gayreti, liselerin önüne kadar inen
uyuﬂturucu pazarlamac›lar› karﬂ›s›nda göstermedi¤ini herkes bilir.
Polis devletini rahats›z eden; ahlaki
çürümüﬂlü¤ün yans›mas› olan “uygunsuz hal” de¤il, örgütlü halidir.
Bu madde, genelgenin as›l mant›¤› perdelemek için konulmuﬂtur.

Soruﬂturma-Cezaland›rma
Mekanizmas› Böyle ‹ﬂliyor
Genelge, aç›k bir ﬂekilde, okullarda aç›lan soruﬂturmalar›n, verilen
cezalar›n polis-idare iﬂbirli¤i içinde
oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Polis
takip edecek, gözalt›na alacak, rektörlüklere bildirecek, onlar da soruﬂturma aç›p okuldan atacaklar.
Bugüne kadar da bu mekanizma geçerli olmuﬂtur. Polisin haz›rlad›¤›
listelerle soruﬂturmalar aç›lm›ﬂ, hatta bu listelerde sözkonusu “olay›n”
oldu¤u gün okulda olmayan veya
ö¤rencilikle ilgisi kalmam›ﬂ insanlar›n isimleri de eklenmiﬂtir. Çünkü
bu listeler, polisin arﬂivinde yer alan
solcu ö¤renciler dökümlerine göre
haz›rlanmakta, her olay bu amaçla
de¤erlendirilmeketdir.

Polis mant›¤›, kendisine “prof”
diyen ö¤retim görevlilerini dahi öylesine teslim alm›ﬂt›r ki, t›pk› emniyet müdürlüklerindeki sorgulara
benzer sorgulamalar yaﬂanm›ﬂt›r
üniversitelerde.
Genelge diyor ki; “Rektörlükler
taraf›ndan suç iﬂleyen ö¤retim görevlileri ile ö¤renciler hakk›nda
gerekli disiplin iﬂleri yürütülecek.”
Kim diyor bunu? Polis. Üniversiteler, rektörler kurumsal olarak
polise mi ba¤l›? De¤ilse, bu emirler
nas›l, hangi yetkiyle veriliyor? Sorular› ço¤altmak mümkün ama gereksizdir. Çünkü konuﬂan polis devletidir ve böyle bir devlet hayat›n
her alan›na “polisiye” gözüyle bakar, öyle düzenlemeye/disipline etmeye çal›ﬂ›r.
Bu genelge, bilinen polis-idare
iﬂbirli¤i mekanizmas›n› resmi hale
getiren bir belge olmuﬂtur. “Bilimsel, yönetimsel özerkli¤e ayk›r› de¤il mi” gibi gereksiz sorular sormuyoruz; çünkü bunlar zaten hiç olmayan ﬂeylerdir.

Gençlik Susmayacak!
Türkiye gençli¤inin mücadele
tarihinde, buna benzer say›s›z genelge, talimat vard›r. Katliamlar, iﬂgal edilmiﬂ okullar, faﬂist terör, soruﬂturma ve cezalar; hiçbir ﬂey
gençli¤in mücadelesini bitirememiﬂ, onlar› teslim alamam›ﬂt›r. Saz
çalman›n, halay çekmenin bile caza
konusu yap›ld›¤› bir bask› ortam›,
gençlerin örgütlenme, mücadele etme ›srar›na set çekememiﬂtir.
ﬁu da bir gerçektir: 12 Eylül,

Avrupa Birlikçiler; gençlerimize AB’yi kurtuluﬂ olarak
gösterenler; Bu genelgeyi, destek verdi¤iniz, alk›ﬂlad›¤›n›z
AB’ci bir iktidar haz›rlad›.
Devrimci gençli¤in susturulmas› AB politikalar›na tam bir
uyumdur! Hâlâ, hak ve özgürlüklere, gençlerimize düﬂman
olanlara destek vermeye devam edecek misiniz?
12
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Halk için
bilim halk
için e¤itim
mücadelesi
veren; ba¤›ms›z, demokratik,
sosyalist
bir Türkiye isteyen
gençli¤i
sindiremeyecek, teslim alamayacaks›n›z!

apolitikleﬂtirme, yozlaﬂt›rma yolunda ciddi ad›mlar atm›ﬂ, sonraki iktidarlar bu politikay› sürdürerek belli
bir pasifikasyon yaratm›ﬂlard›r.
Ancak tüm bu bask› politikalar›na karﬂ›n, böyle bir genelgeye ihtiyaç duyulmas› dahi, AKP iktidar›
taraf›ndan canla baﬂla sürdürülen
cunta politikalar›n›n mutlak baﬂar›
elde edemedi¤inin itiraf›d›r.
Yine teslim alamayacaklar
gençlerimizi? Onlar örgütlenecekler, derneklerini yaﬂatmaya devam
edecekler, her türlü siyasal-sosyal
faaliyetlerini sürdürecekler, ba¤›ms›zl›k demokrasi ve sosyalizm yürüyüﬂünün gençli¤i olmakta sonuna
kadar ›srarc› olacaklard›r.
Gençlik Federasyonu taraf›ndan,
genelgeye iliﬂkin yap›lan aç›klamada belirtildi¤i gibi:
“Gençlik örgütlenmelerini bask› alt›nda tutmak ve ö¤renci gençlikten yal›tmak istiyorlar. Gençlik
Federasyonu olarak bu tür bask›lar›n bizi y›ld›ramayaca¤›n› buradan tüm halk›m›za duyuruyoruz.
Akademik, demokratik mücadelemizi sürdürece¤iz.”

Özel okullara k›yak ve
e¤itimde özelleﬂtirme
Gazi Mahallesi’nde bir okul müdürünün, “paran yoksa çocu¤unuz
ona göre e¤itim alacak, kalitesiz s›n›fta okuyacak” sözü, büyük tepki
toplam›ﬂ, hatta Milli E¤itim Bakan›
Hüseyin Çelik de, “olmaz böyle
ﬂey, gereken yap›lacakt›r” demiﬂti.
AKP iktidar›, Hüseyin Çelik’in
haz›rlad›¤› tasla¤› görüﬂerek meclise gönderme, o okul müdürünün uygulamas›n› orta ö¤renimin tümüne
yayma karar› ald›. Yani, paras› olana “kaliteli e¤itim”, olmayana e¤itimsizlik ya da en geri e¤itim!
Konuya iliﬂkin 17 Ekim günü
aç›klama yapan hükümet sözcüsü
Cemil Çiçek, elbette bunu, bu kadar
kaba olarak ifade etmiyordu. Güya
yasa, velilerin yarar›na yap›lm›ﬂt›.
Evet, Özel Okullar› Teﬂvik Yasas›’ndan sözediyoruz.
Yap›lan düzenleme ile özel okullara ö¤renci gönderilmesi teﬂvik
edilirken, tüccar e¤itim kurumlar›na
büyük bir kaynak yarat›lm›ﬂ olacak.
Öte yandan, getirilen kolayl›klar ile
özellikle tarikat okullar›na kadro
devﬂirme olana¤› yarat›lm›ﬂ olacak.

Özel okullara kredi deste¤i
Tasar›n›n getirdi¤i baz› uygulamalar ﬂöyle olacak:
Özel okullar hariç bütün özel ö¤retim kurumlar›n› (sürücü kursu, dershane vs) açma-kapama yetkisi valiliklere devrediliyor. Çocu¤unu özel okula gönderecek veliye
devlet düﬂük faizle kredi verecek.
Velisi sigortal›, Ba¤-Kur'lu ya da
emekli olan ö¤rencinin ödedi¤i para, gelir vergisinden düﬂülecek.
Özel okullarda ücretsiz okuyan ö¤renci say›s›, yüzde 2'den 3'e ç›kar›lacak. Özelö¤retim kurumlar›n› kapatma iﬂlemi zorlaﬂt›r›lacak. Özel
okullar›n su ve elektrik faturalar›,
devlet okullar›yla ayn› tarifeden

tahsil edilecek. Yabanc›lar›n açt›¤›
okullar, kendi gayrimenkullerini
e¤itim amaçl› vak›flara devredebilecek. Reklam vermek isteyen özel
okullar›n izin almas›na gerek kalmayacak. Özelö¤retim kurumu açmak için yeni e¤itim y›l›ndan en az
üç ay önce müracaat edilmesi ﬂart›
kalkacak. Okullar yabanc› ö¤renci
kontenjanlar› yüzde 30'dan yüzde
40'a ç›kar›lacak. Personele, sendika,
grev hakk› ve en az devlette çal›ﬂan
emsalleri kadar para verilecek.
Halen 1629'u özel okul olmak
üzere, 9 bin 300 özelö¤retim kurumu var. Bu tasar› yasalaﬂ›rsa; özel
okullar›n say›s›n›n k›sa sürede katlanaca¤›ndan, dolay›s›yla e¤itimdeki ayr›mc›l›¤›n daha derinleﬂece¤inden kimsenin kuﬂkusu olmas›n.

Her s›n›f ‘okulunu’ bilsin!
Bu yasada, veliler lehine gibi
görünen düzenlemeler, özel okullara yönelimi art›rmak için kurulmuﬂ
bir tuzaktan ibaret. Veliye verilen
kredi, gerçekte özel okula aktar›lan
para demektir. Tüm maddelerin
mant›¤›, bu alan›n teﬂvik edilmesi,
e¤itimin tamamen ticari bir alan
haline getirilmesi üzerine oturmak-

Veliler, gençlerimiz;
Bu aldatmaca, tarikat okullar›n›n
çocuklar›m›z› köleleﬂtirmesi, e¤itim gibi bir alan› tamamen ticari
bir faaliyet olarak gören özel
okullara halk›n cebinden para aktar›lmas› içindir. E¤itim bütün
halk çocuklar›n›n hakk›d›r. Bunu
hiçbir iktidar vermeyecektir. Paral› e¤itim baﬂta olmak üzere, bu
düzenin e¤itim sistemine, ikinci
s›n›f yerine konulmaya karﬂ› mücadele edersek, bu hakk›m›z› kazanabiliriz.
13
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tad›r. E¤itimi “devlete yük” gören,
ülkeyi “pazarlamay›”, baﬂbakanl›¤›n baﬂ vazifesi sayan anlay›ﬂ›n do¤al sonucudur bu durum.
Bu uygulama ile ‘devlet okullar›’ en yoksullar›n okudu¤u yerler
(tabi okuyabiliyorlarsa!) haline gelecek. Bu, s›n›flar gerçe¤inin itiraf›
de¤ilse nedir? E¤itimde f›rsat eﬂitsizli¤i, özellikle dersaneli sistem
özgülünde s›kça tart›ﬂ›lan bir konudur. Özel okullar›n halk›n paras›yla
beslenmesi ile bu yasa ile eﬂitsizlik
daha da derinleﬂtirilecek, paral› e¤itim meﬂru, olmas› gereken bir durum haline getirilecek. “Ücretsiz kitap” aldatmac›s› iﬂte bu gerçeklerin
üzerini örtmek içindi.

Özelleﬂtirme politikas›n›n
e¤itime yans›mas›
Özelleﬂtirmelerin,
K‹T’lerin
peﬂkeﬂ çekilmesinden ibaret olmad›¤›n› s›kça bu sayfalarda dile getirdik. Cemil Çiçek, tasar›y›, “devletin
yükü azalacak” diye takdim etti.
Özel okullara aktar›lacak paralarla
bu yükün azalmas› de¤il, halk›n s›rt›na daha fazla yük bindirilmesinin
sözkonusu olaca¤› bir yana, bu
mant›k, çok iyi tan›d›¤›m›z özelleﬂtirmeci mant›kt›r.
Devlet üretimde olmamal› diye
fabrikalar› satan tüccar zihniyet,
ﬂimdi de e¤itim alan›n› özele devrediyor, pazarl›yor. Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›’n›n resmi internet
sitesinde, “özelleﬂtirmenin felsefesi” ﬂöyle tarif edilir:
“Özelleﬂtirmenin ana felsefesi,
devletin, asli görevleri olan adalet
ve güvenli¤in sa¤lanmas› yolundaki
harcamalar ile özel sektör taraf›ndan yüklenilemeyecek altyap› yat›r›mlar›na yönelmesi, ekonominin
ise pazar mekanizmalar› taraf›ndan
yönlendirilmesidir”
Yüzy›llard›r burjuvazinin devlet
tan›m›na uygun bu felsefe elbette
e¤itimde de kendini gösterecektir.
Devlet, üretimde yok, e¤itimde,
sa¤l›kta yok; peki nerede var? Onu
da söylüyor özelleﬂtirmeciler: Adalet ve güvenlik. Daha aç›k ifade ile
halk›n bask› alt›nda tutulmas› için

polis/asker gücü, mahkemeler ve
hapishaneler. Bir de tekellere, daha
fazla sermaye birikimi yaratmalar›,
daha fazla sömürmeleri için gerekli
alt yap›n›n haz›rlanmas›. Alt yap›
tam da bu yasadaki gibi haz›rlanmakta ve üstü örtülerek “halk›n yarar›na” gibi pazarlanmaktad›r.
Bu yüzden yasaya en çok sevinenler, özel okullar›n yan›s›ra, özelleﬂtirme savunucular› oldu. ﬁu mant›¤a bak›n:
“Do¤rusu ﬂu: Devlet bütçesinden ne kadar kaynak ay›r›rsak ay›ral›m e¤itimde f›rsat eﬂitli¤ini ve
yüksek kaliteyi tam olarak sa¤lama-

ya imkân yok. Çünkü e¤itim ça¤›ndaki nüfusumuz çok fazla.
O yüzden bu yükün paylaﬂ›lmas›
laz›m... Refahta eﬂitli¤i sa¤lamak
için devletin üstündeki yükün özel
sektör ve kiﬂiler taraf›ndan paylaﬂ›lmas› laz›m.” (‹smet Berkan, 18
Ekim, Radikal)
F›rsat eﬂitli¤inin sa¤lanamamas›n›, genç nüfusun çoklu¤u ile aç›klaman›n, sömürü mekanizmas›n›
gizleme amaçl› uydurma olmas› bir
yana, özel okullara aktar›lacak kaynak ile nas›l bir “refahta eﬂitlik”
sa¤lanabilir? Kim bu refahtan yararlanacak? Yoksul çocuklar›n›n

Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i’nde
Tan›ﬂma Toplant›s›

özel okullardaki ücretlerinin yar›s›n› devlet karﬂ›layacakm›ﬂ! Hangi
yoksul aile çocu¤u bu özel okullar›n
paras›n›n, b›rak›n yar›s›n› yüzde birini ödeyibilir? Üstelik “devletin
ödeyece¤i yüzde 50” kimin cebinden ç›kacak?
Özelleﬂtirme politikas› yalan, aldatma olmadan savunulamaz. Düzeniçi bir öneri olmas›na karﬂ›n, örne¤in; “zenginler e¤itim için ﬂu kadar ek vergi ödesin” bile diyemiyor
özelleﬂtirmeci kafa! Çünkü, savundu¤u düzen ve politika, zaten zenginlerin düzeni.

AB çözüm de¤ildir...
Avrupa’da e¤itimden manzaralar

16 Ekim günü Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i taraf›ndan
tan›ﬂma toplant›s› düzenlendi. Dernek binas›nda yap›lan
etkinlik, "Gençlik Derne¤i neden kuruldu, neden Gençlik
Derne¤indeyiz" konulu söyleﬂiyle baﬂlad›. Son dönemdeki dernek faaliyetleri anlat›ld› ve daha fazla emek, özveri
ve sahiplenme ça¤r›s› yap›ld›. Kavga türkülerinin hep bir
a¤›zdan coﬂkuyla söylendi¤i müzik dinletisinin ard›ndan
etkinlik sona erdi.

Trabzon’da DEV-GENÇ Semineri
DEV-GENÇ'in kuruluﬂ y›ldönümünde, Trabzon Temel Haklar taraf›ndan bir seminer düzenlendi. 13 Ekim
günü yap›lan seminer, sayg› duruﬂuyla baﬂlad› ve
1960'lardan bugüne gençli¤in mücadele tarihinin anlat›lmas›yla devam etti. Derne¤in Gençlik Komisyonu üyeleri, DEV-GENÇ’in miras›n› sürdüklerini ifade eden konuﬂmalar yaparken, gençli¤in halk›n tüm kesimlerinin
mücadelelerinin içinde, önünde oldu¤u vurguland›.

Konya’da Faﬂist Terör
Faﬂistler, Konya Selçuk Üniversitesi'nde devrimci demokrat ö¤renciler ve ö¤retim görevlileri üzerinde terör
estiriyor. Geçen hafta araﬂtırma görevlisi ‹. H. S'yi sözle
taciz ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Konya Ülkü
Ocakları Baﬂkanı S. K. ve iki faﬂist, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldılar. Bu esnada kalabal›k bir grup faﬂistler lehine gösteri yapmak istedi.
14 Ekim günü ise ço¤u d›ﬂar›dan gelen 150 kadar faﬂist, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi'ni bastı. ÖGB ve
polisin “hoﬂgörüsü” ile koridorlara kadar giren faﬂistler,
sloganlarla, sa¤a sola sataﬂarak gözda¤› vermeye çal›ﬂt›.

Almanya paral› e¤itimde doludizgin Almanya’da üniversiteye giden iﬂçi çocuklar›n›n say›s› giderek azal›rken, zengin çocuklar›n say›s› ise art›ﬂ gösteriyor. Yap›lan bir araﬂt›rmaya göre; zengin
ailelerin çocuklar›n›n üniversite ö¤rencileri içindeki
oran› 1982’de yüzde 17 iken, 2003’te yüzde 37’ye
ç›kt›. Ayn› süreçte en düﬂük gelir grubundaki ailelerin oran› ise %23’den %12’ye indi. Orta s›n›flarda
da üniversiteli oran› düﬂtü. (18 Ekim, Bas›n)
Üstelik 2004 y›l›nda birçok üniversitede harçlar
art›r›larak, üniversiteler emekçi çocuklar›na daha
fazla kapat›ld›. Bu durum gençlerin bir yandan okurken öte yandan çal›ﬂmak zorunda kalmalar›na neden
oluyor. Halen ö¤rencilerin yüzde 63’ü çal›ﬂ›yor.

Frans›z e¤itiminde sömürgecilik övgüsü
Frans›z Parlamentosu ﬂubat ay›nda kabul etti¤i yasa
ile ''okul müfredatlarında sömürgecili¤in olumlu
yanlarının anlatılmasın›” kararlaﬂt›rd›. Yasay› sert
bir ﬂekilde eleﬂtiren tarihçiler, yasa karﬂ›t› imza
kampanyas› baﬂlatt›lar.
Afrika’dan Asya’ya yoksul ülkeleri kana bulayan, zenginliklerini Avrupa k›tas›na taﬂ›yarak, “refah devleti” inﬂaa eden Avrupa’n›n, bugünkü Avrupa
ile aras›nda ba¤ olmad›¤›n›, bugün AB’nin “bar›ﬂ,
medeniyet, demokrasi” ve bilcümle “iyiliklerin, güzelliklerin kabesi” oldu¤unu söyleyen AB hayranlar›na ithaf olunur!
Çocuklar›na sömürgecili¤in “nimetlerini” ö¤reten (dolay›s›yla ayn› yoldan yürümenin e¤itimini
veren) bir siyasi güce, emperyalist dahi diyemeyen
ahmaklar›n gözleri umar›z aç›l›r!
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Anma sonras› jandarma ve sivil polislerin izinsiz kimlik kontrolü yapmas›
ve kitlenin foto¤raf›n› çekmeleri, tacizleri direniﬂin neden devam etti¤inin
bir göstergesi niteli¤indeydi.

direniﬂ onlarla bugüne geldi
20 Ekim 2000’de baﬂlayan
büyük direniﬂin 120 ﬂehidi, direniﬂin 6. y›l›nda ‹stanbul ve Anadolu’nun çeﬂitli illerinde yap›lan eylemlerle selamland›. Eylemlerde "Tecrite Karﬂ›
Direniﬂ 6. Y›l›nda Tecrite
Son” pankartlar› taﬂ›nd›.
‹stanbul; HÖC 20 Ekim 2005
günü Cebeci Mezarl›¤›’›nda ölüm orucu ﬂehitlerinin yan›ndayd›.
"Tecrite Karﬂ› Direniﬂ 6. Y›l›nda
Tecrite Son” ve 120 ﬂehidin resminin
bulundu¤u "Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez" yaz›l› iki pankart›n arkas›nda kortej oluﬂturularak mezarlara do¤ru
yürüyüﬂe geçildi. "Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Ölüm Orucu ﬁehitleri
Ölümsüzdür, Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez, Direniﬂ Sürüyor Zafer
Bizim Olacak, Fedalarla Umudu Zafere Taﬂ›yaca¤›z, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede" sloganlar›yla tek tip k›yafetli sancak ekibinin aras›ndan geçen
350 kiﬂilik grubun çoﬂkusu ve görkemi
görülmeye de¤erdi.
Yumruklar›n s›k›ld›¤› sayg› duruﬂu
s›ras›nda flüt ile ‘Boran F›rt›nas›’n›n
ezgisi çal›nd›. HÖC ad›na aç›klama yapan Naime Kara konuﬂmas›nda 6 y›ld›r
tecrit zulmünün sürdü¤ü, ancak direniﬂin de ilk günkü kararl›l›¤›yla devam
etti¤i, tutsaklar›n halen ölüm orucunda
oldu¤unu vurgulad›.
Mezarlara karanfiller b›rakarak her
ﬂehidin baﬂ›na k›z›l bayrak diken ve
k›rm›z› kazak, siyah pantolon giyerek
siyah bere takan 40 kiﬂilik sancakl› tek
tip grubunun oldu¤u anma ﬂehitlere yaraﬂ›r görsellikte ve çoﬂkunlukta geçti.
Ankara; Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’nda yap›lan anmada Ankara HÖC
Temsilcili¤i üyeleri k›z›l bayraklar ve
ölüm orucu ﬂehitlerinin resimlerinin ol-

du¤u döviz taﬂ›d›lar.
‹lk anma Armutlu’da ﬂehit düﬂen
Ümüﬂ ﬁahingöz’ün mezar› baﬂ›nda yap›ld›. Umut ﬁahin’in direniﬂe iliﬂkin
yapt›¤› aç›klaman›n ard›ndan mezara
karanfiller b›rak›larak Cafer Tayyar
Bektaﬂ, ‹rfan Ortakç› ve Ali ‹hsan Özkan’›n mezarlar›na gidildi. Son olarak
Melek Birsen Hoﬂver’in mezar›n›n baﬂ›nda bir anma yap›ld›. ﬁehitlerin mücadele yaﬂam›n› içeren konuﬂmalar›n
yap›ld›¤› anmalarda s›k s›k direniﬂe
iliﬂkin sloganlar at›ld›.
Anma program› Yeniﬂehir Pazar›’nda bildiri da¤›t›m›yla sona erdi.
‹zmir; saat 14.00’de Buca Kaynaklar Mezarl›¤›’nda ‹zmir HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan bir anma program›
yap›ld›. Direniﬂin 58. ﬂehidi Gökhan
Özocak’›n mezar› baﬂ›nda yap›lan anmada HÖC ad›na Bayram ‹çlek bir konuﬂma yaparak 6 y›ld›r yap›lan tüm
bask› ve yöntemlere ra¤men direniﬂin
sürdü¤ünü belirtti. Anma sonras› Kaynaklar’da mezar› bulunan di¤er ölüm
orucu ﬂehitleri Gürsel Akmaz ve Hatice
Yürekli’nin mezarlar› da ziyaret edildi.
Adana; saat 12.30’da ‹nönü Park›’nda toplanan HÖC’lüler "Tecrite
Karﬂ› Direniﬂ 6. Y›l›nda Tecrite Son"
imzal› pankart açarken "Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun- TAYAD’l› Aileler" imzal› önlüklerini giydiler. "Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganl›r›n›n at›ld›¤› eylemde HÖC ad›na Yasemin Sanar bir aç›klama yapt›. Aç›klamada “ülkemiz hapishanelerinde 5
y›ld›r görülmemiﬂ bir irade ve kararl›l›kla bu zulme direniyorlar. Tam 1826
gün geçti büyük direniﬂin baﬂlamas›n›n
üzerinden…” denildi.
Malatya; HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan direniﬂin Feda ﬂehidi ﬁengül
Akkurt’un mezar› baﬂ›nda bir anma
yap›ld›. ﬁiirlerin ve marﬂlar›n okundu¤u anmada Akkurt’un hayat› anlat›ld›.
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Bursa HÖC Temsilcili¤i de 20
Eylül günü Gülnihal Y›lmaz’›n mezar›
baﬂ›nda bir anma düzenledi. 6. y›l›nda
direniﬂin önemi ve geldi¤i sürecin de¤erlendirildi¤i anma ﬂiirlerin okunmas›yla devam etti.
Elaz›¤ HÖC Temsilcili¤i 20
Ekim’de, Sün Köyü’nde, direniﬂin 63.
ﬂehidi Hülya ﬁimﬂek’in mezar› baﬂ›nda
anma yapt›. Büyük Direniﬂe iliﬂkin konuﬂmalar›n yap›ld›¤› anmada mezara
karanfiller b›rak›larak marﬂlar söylendi. Merkez’den köye kadar J‹TEM ve
TEM polislerince takip alt›na al›nan
HÖC’lüler köy giriﬂinde 25 dk. bekletildi. Ayr›ca köyün bir haftad›r da ablukada tutuldu¤u ö¤renildi.
Kars; Gençlik Derne¤i Giriﬂimi
taraf›ndan 12.30’da Merkez’de bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. "Yaﬂas›n Ölüm
Orucu Direniﬂimiz, Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Sonuna Sonsuza Sonuncumuza Kadar Direnece¤iz" sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamada polis
kitleyi taciz etmeye çal›ﬂt›. Halk›n ilgisi ve “helal olsun size gençler” diyerek
alk›ﬂlamas› engellemeleri boﬂa ç›kartt›.
Ayr›ca Hatay, Diyarbak›r, Erzincan, Eskiﬂehir, Kocaeli, Samsun,
Uﬂak ve Band›rma’da da HÖC’lüler
yapt›klar› bas›n aç›klamalar› ve eylemlerle büyük direniﬂi ve halen ölüm orucunda olan direniﬂçileri selamlad›lar.

Selam olsun direniﬂin
kahramanlar›na ve direnenlere
Ölüm orucu direniﬂinin 6. y›l›na
girmesi nedeniyle, bildiriler, bas›n
aç›klamas› eylemleri, pankartlar, yaz›lamalar, gösterilerle direniﬂ selamlan›yor.
20 Ekim günü Mersin HÖC, Taﬂbina önünde yapt›¤› aç›klamada,
"Tecrite Karﬂ› Direniﬂ, 6. Y›l›nda Tecrite Son" pankart› açt›lar. Aç›klamay›
yapan Sevtap Türkmen, iktidar›n 5
y›ld›r tecrit politikas› uygulad›¤›n› hat›rlatarak, “Tam 1826 gün geçti büyük
direniﬂin baﬂlamas›n›n ard›ndan, direniﬂ halen devam ediyor” diye konuﬂtu. Aç›klaman›n bitiminde, direniﬂle
ilgili bildiri da¤›tan HÖC üyelerine
polis sald›rd›. Polis, ilk olarak, bildiriyi okuyarak halka duyuran Özkan Ka-

ziyaret ettiler. ﬁehitlerin sahiplenilmesine tahammül
edemeyen polis, mezarl›k
ziyaretinden dönen, muhabirimiz Özcan Do¤an, Dersim Temel
Haklar üyeleri Delil Çelik, Cömert
Geregül, Nazl›can Gözlü, Nurcan
Hambayat, Nurgül Korkmaz ve Derya Taﬂk›ran'› gözalt›na ald›lar.
Gözalt›na al›nanlar ayn› gün
ç›kar›ld›klar› savc›l›ktan serbest
b›rak›ld›lar.

18 Ekim’den baﬂlayarak; Hollanda'n›n Rotterdam ile Belçika'n›n Maasmechelen, Genk ve Liege ﬂehirlerinde, Almanya'n›n Wuppertal, Köln,

Stuttgart, Berlin, Hamburg ve Duisburg ﬂehirlerinde, Fransa’n›n baﬂkenti Paris’te; merkezi yerler, devlet kuruluﬂlar› civar› ve Türkiyelilerin yaﬂad›¤› semtler baﬂta olmak üzere;
‘Türkiye'de Ölüm Orucu 6. Y›l›nda!
Tecrite Son!’, ‘Türkiye'de Ölüm Orucunda 120 ﬁehit’ ve ‘Yaﬂas›n Ölüm

Zulme boyun e¤meyenler
120 kez öldüler

TAYAD'l›lar, ‹stanbul ve Ankara
baﬂta olmak üzere, birçok yerde de
da¤›tt›klar› bildirilerle direniﬂin sesini
halka ulaﬂt›rmaya devam
Avrupa’n›n birçok kenediyorlar.
tinde yap›lacak açl›k
grevleri, Avusturya’da
18 Ekim
günü, ‘Tecriti
Viyana, ‹nnsbruck, NeKald›r›n
unk›rchen ve Graz’da
Ölümleri
bulunan derneklerde,
Türkiyeliler ve Avustur- D u r d u r u n ’
yal› devrimcilerin kat›l›- yaz›l› önlükler giyen 15
m› ile 14-15-16 Ekim
TAYA D ' l › ,
tarihlerinde yap›ld›.
Ba¤c›lar'da,
baﬂta ana cady›kç›’y› gözalt›na ald›. Kay›kç›'n›n
deler
olmak
üzere
sokak
sokak ve yol
serbest b›rak›lmas›n› isteyen Sevtap
üzerindeki
iﬂyerlerine
girerek
bildiri
Türkmen ile Y›lmaz Viraner de yaka
da¤›tt›. Bildiri da¤›t›m› s›ras›nda alpaça gözalt›na al›nd›lar. Sevtap Türkmen
t›nc› y›l›na girecek olan ölüm orucu
ve Özkan Kay›kç› ç›kar›ld›klar› mahkedireniﬂi tek tek insanlara anlat›ld›.
mede “çevreyi kirlettikleri” gerekçesiyle tutukland›lar.
Ayn› gün Ankara TAYAD'l› Aileler de Yüksel Caddesi'nde bildiri daDersim Temel Haklar üyeleri, Bü¤›tt›. Kitlesel olarak yap›lan bildiri
yük Direniﬂin 6. y›l›na girdi¤i gün, sada¤›t›m› s›ras›nda bir kiﬂi de megabah saatlerinde ﬂehitlerin mezarlar›n›
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fonla konuﬂmalar yapt›. Aileler, üzerlerine ‘Tecriti Kald›r›n! Ölümleri
Durdurun TAYAD'l› Aileler’ yaz›l›
önlükler giydi.
Yap›lan konuﬂmalar›n bir bölümünde ﬂu ifadelere yer veriliyordu:
“Türkiye ve dünya tarihinde eﬂi benzeri görülmedi böyle bir direniﬂin. 5
y›l önce tutsaklardan, düﬂüncelerinden inançlar›ndan soyunmuﬂ boﬂ bir
çuval olmalar›n› istediler. Tutsaklar,
‘Ya düﬂüncelerimizle yaﬂar›z, ya da
düﬂüncelerimiz u¤runa ölürüz’ dediler. O günden bugüne 120 kez öldüler
de zulmün önünde baﬂ e¤mediler. Ölmeye devam ediyorlar...”
‹stanbul’da bildiri da¤›t›lan baﬂka
yerler de vard›. Kad›köy ‹skele Meydan›, Bak›rköy Özgürlük Meydan› ve
Taksim ‹stiklal Caddesi, direniﬂin sesiyle yank›land›.
19 Ekim günü Bak›rköy Özgürlük
Meydan›'nda ayn› ﬂekilde önlükler giyen 9 TAYAD’l›, direniﬂin sürdü¤ünü
hayk›rarak bir saat içinde 2 bin bildiriyi halka ulaﬂt›rd›lar.
18 Ekim günü Taksim'den ‹stiklal
Caddesi boyunca tecrite son bildirilerini da¤›tan TAYAD'l› Aileler de, bir
yandan, “Tecrite karﬂ› 6 y›ld›r süren
büyük direniﬂte 120 tabutu taﬂ›d›k
omuzlar›m›zda. Art›k tabut taﬂ›mak
istemiyoruz" ﬂeklinde konuﬂmalar yaparak halka tutsaklar› sahiplenme
ça¤r›s› yapt›lar.

Orucu Direniﬂimiz’ yaz›l› çok say›da
pankart as›ld›.
Ayr›ca Adalet Bakanl›¤›’na faks,
mail gönderilip telefon edilerek tecriti kald›r›n denildi. Bakanl›¤›n tam da
katillerin ahlak›na uygun olarak, telefonlar› kapatt›¤›, küfürler etti¤i görüldü.

Onlar 765 gündür direniﬂin sesi
Büyük Direniﬂ 6. y›l›na girdi¤i
gün, onlar da Abdi ‹pekçi Park›'nda
gece, gündüz, s›cak, so¤uk demeden, tecrit zulmüne karﬂ› direnen
yak›nlar›n›n sesini duyurmak için
baﬂlatt›klar› eylemin 765. günündeydiler.
TAYAD'l›lar›n kararl›l›klar›, ilgiyi daha da art›r›rken, çeﬂitli kesimlerden ziyaretçileri gerçekleri
ö¤renmek için soru ya¤muruna tutuyorlar. Destek vermek için ziyaret
edenlerden biri de, eski bir adli tutuklu olan Hakan Keskin’di.
Keskin, kendisini ve devrimcilerle tan›ﬂmas›n› ﬂöyle anlat›yor;
“1993'te tutukland›m, Ulucanlar
Hapishanesi 5. Ko¤uﬂ’ta kald›m. Siyasi arkadaﬂlarla bir diyalo¤um
yoktu ama onlar›n yaﬂamlar›n› takip
etmeye çal›ﬂ›yordum. Sonra Çank›r›'da siyasilerle diyalog kurma im‹nternetten yay›n
yapan Halk›n Sesi Tv
taraf›ndan, eski bir tutsak olan Hakk› Akça ile
yap›lan röportajdan bir
bölümü okuyucular›m›z›n ilgisine
sunuyoruz.

kan›m oldu. O zaman “Rahﬂan aff›”
gündemdeydi. 19 Aral›k Katliam›’nda siyasi ve adlilere ayr›
anonslar yap›ld›. Siyasilere “teslim
olun” bize ise “aftan yaralan›yorsunuz ak›ll› olun”... Yani katliama seyirci kal›n anonsu yap›l›yordu. At›lan gazlardan biz de etkilendik. Biz
de siyasi tutsaklarla arkadaﬂ oldu¤umuz için onlar› yaln›z b›rakmak
istemedik ve ko¤uﬂtan ç›k›p onlar›n
kald›¤› bölüme geçerek destek verdik. Çünkü siyasi arkadaﬂlar›n kazand›¤› haklar sayesinde insan gibi
yaﬂayabiliyorduk. Ve biz de F tiplerine karﬂ›yd›k. O vahﬂetin içinde 2
arkadaﬂ›m›z ﬂehit düﬂtü.”
9,5 y›l sonra 2002'de tahliye
olan Keskin’in, Abdi ‹pekçi Park›'ndaki TAYAD'l›larla tan›ﬂmas›
ise askerlik sonras› gelip bulmas› ve
eyleme kat›lmas› ile oluyor ve ﬂim-

di bir TAYAD’l› olarak konuﬂuyor:
765 gündür buraday›z. F tiplerinde
ne
olup bitti¤ini, direniﬂi
insanlara
anlat›yoruz.
E¤er bunlar› anlatmazsak F tiplerindeki iﬂkence ve hak gasplar› daha
da artacak. Bence kendine insan›m
diyen herkes ﬂu sese kulak vermeli:
‘TECR‹T‹
KALDIRIN
ÖLÜMLER‹ DURDURUN...’
Bu arada, Özgür-Der'liler ve
Mazlum-Der Temsilcileri’nden oluﬂan 5 kiﬂilik grup da 15 Ekim günü
destek ziyaretinde bulundular ve
“sorunlar›m›z ortak, çözüm için birlikte mücadele etmeliyiz” dediler.
onlar›n hangi noktaya
savruldu¤unu daha somut gösteriyor.
Bizim aç›m›zdan
ise bu süreç neyi gösterdi. Ölüm orucu direniﬂini ele
al›rken, yaﬂad›klar›m›z vard›. ‘96,
‘84 yaﬂanm›ﬂt›. Ama o gün çok
farkl› bir noktaday›z. Ve buradan
sürdürece¤imiz direniﬂ, onlarca arkadaﬂ›m›z› aram›zdan al›p götürecek. Bunu biliyorduk. Ama onlar›
ölümsüzlü¤e u¤urlarken geriye nelerin kalabilece¤ini de biliyorduk.
Sosyalizmi savunan, bu u¤urda bedel ödemekten kaç›nmayan, halk›n
ç›karlar› do¤rultusunda, her koﬂulda bedel ödemekten kaç›nmayan
bir devrimci kültürün, devrimci düﬂüncenin halkla bütünleﬂmesidir.
Ve bugün bu yaﬂand›. Bugün bu bütünleﬂme kendisini aç›¤a ç›kartmam›ﬂ olabilir. Ama bu düﬂüncenin,
bu direniﬂin halk›n içerisinde, derinliklerinde çok fazla etki b›rakt›¤›
bir gerçektir. Halk›m›z›n buna çok
geçmeden karﬂ›l›k verece¤ini görebiliyoruz.

Sosyalizm için bedel ödemekten
kaç›nmayan bir kültür halkla bütünleﬂti

Ölüm orucu direniﬂinden kim ne
tür kazan›mlar elde etti? Kim ne
kaybetti bu direniﬂ esnas›nda?
Hakk› Akça : Art›k bu somutland›. Bir öngörü var ve bu öngörü
mücadelenin gidiﬂat›n› belirledi.
E¤er bu öngörü ve do¤ru de¤erlendirmeler olmasa, bugün devrimci hareketler, devrimci düﬂünceler
çok büyük bir savrulma yaﬂarlard›.
Umudun ancak böyle yeﬂerip, büyüyebilece¤ini halk kesimleri de
gördü. Solun, direniﬂimizin neden
böyle tavizsiz sürdürüldü¤ü noktas›nda sorduklar› sorulara, kendi
pratikleri cevap verdi. Direniﬂe bir
müddet sonra kat›ld›lar. Ve b›rakt›lar. Direniﬂi d›ﬂar›ya taﬂ›yacaklar›n›
söylediler. Ama bu gruplar içerisindeki arkadaﬂlarla sohbetlerimizle,

böyle bir öngörüden uzak olduklar›n›, böyle bir durumla karﬂ›laﬂabileceklerini hayal bile edemediklerini gördük. Yani arkadaﬂlar›n belli
bir müddet içerisinde sonuç alacaklar›n› beklemeleri onlar› bu noktaya
savurdu; Yani emperyalizmin sald›r›s›n›n k›sa soluklu olmad›¤› ve buna karﬂ› da ancak ölüm orucu direniﬂiyle karﬂ›l›k verilebilece¤i... Bunu söyleyen yap›lar da idrak ederek
söylememiﬂler. Süreç uzad›¤›nda
savrulma ve sonuç alamaman›n getirdi¤i bir y›lg›nl›k yaﬂad›lar. Yenilgi dediler. “Yenilgi” olarak gören
bir düﬂüncenin aya¤a kalkmas›, ata¤a geçmesi mümkün de¤il. Veya k›sa sürede mümkün olamaz. Bunun
d›ﬂ›nda, baﬂtan itibaren bunu öngöremeyen ve ölüm orucu direniﬂine
karﬂ› olan yap›larsa, gelinen aﬂamada sald›rarak, kendilerine bir zemin
haz›rlamaya çal›ﬂ›yorlar. Oligarﬂinin kulland›¤› dili kullan›yorlar. Bu
17
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Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!
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Haberleﬂme hakk› yok!
F tiplerinde haberleﬂme
hakk› neredeyse fiili olarak
yokedilmiﬂ durumda. Tutsaklardan
istenen, tamamen apolitik, kendi
düﬂüncelerinin k›r›nt›s›n›n bulunmad›¤› mektuplar yazmalar›. Bu da
tecrit politikas›n›n mant›¤›na denk
düﬂen bir yaklaﬂ›m. Tutsaklar›n
yazd›¤› ya da onlara gelen birçok
mektup, benzeri gerekçelerle imha
ediliyor, karalan›yor.
Tekirda¤ 2 No'lu F Tipi’nden Ercan Göko¤lu, 10 Ekim tarihli mektubunda, kendisine gelen bir mektup
hakk›nda imha karar› verildi¤ini belirterek, karar› ﬂu ﬂekilde anlat›yor:
“Yasad›ﬂ› Marksizm-Leninizm
propagandas› yap›ld›¤›, Terör örgütü mensuplar›na talimatlar verilerek halk savaﬂ› ad› alt›nda terörist
sald›r›lar›n nas›l yap›laca¤› taktiklerinin anlat›ld›¤›, yasad›ﬂ› DHKPC örgütünün propagandas›n›n yap›ld›¤›, bu vesileyle Türkiye cumhuriyetinin üniter yap›s›n›n hedef al›nd›¤› ve bu hedeflerin tüm örgüt üyelerine duyurulmaya çal›ﬂ›ld›¤›; halk
savaﬂ› ad› alt›nda terör hareketlerini geliﬂtirme u¤raﬂ› içerisinde olundu¤u görülmüﬂtür... imhas›na..."
Keyfince Marksizm-Leninizmi
yasad›ﬂ› ilan eden idare, dört duvar
aras›ndaki insanlara “halk savaﬂ›n›n
nas›l yürütülece¤i talimatlar› verildi¤i” ﬂeklinde, ucube bir mant›¤› da
sergilemekten çekinmiyor.
Ayn› mektuptan aktar›yoruz:
“Yine DEV-GENÇ'in 36. kuruluﬂ y›ldönümüyle ilgili gençli¤in
düzenledi¤i ﬂenli¤e bir mesaj faks›
yazm›ﬂt›m. Onun imha gerekçesi
ise ﬂöyle; (Karar tarihi 06.10.2005)
‘Gençleri mücadeleye davet etti-

¤i, herkesin devrimci gençlik cephesi saflar›nda toplanmas› gerekti¤i,
Devrimci Gençli¤in bitirilemeyece¤i, Tüm gençlerin faﬂist sald›r›lara
karﬂ› ortak mücadele etmesi gerekti¤i (Tabii; faﬂizme karﬂ› mücadele
etmek en büyük suç! Dünyan›n en
faﬂist kan emicileri bile faﬂizmi savunma cesareti gösterememiﬂlerdi)... tespit edildi¤inden..." denilerek “imhas›na...” Buna da itiraz
yapt›m ama sonuç de¤iﬂmeyecektir.
Nurettin Erenler’in 9.9.2005 ve
16.9.2005 tarihlerinde gönderdi¤i iki
mektup; 03.10.2005 tarihinde Ümraniye E Tipi Hapishanesi’ndeki Onur
Ubay ve Sincan F Tipi’nde kalmakta olan Selmani Özcan’a yazd›¤›
mektuplara benzer gerekçelerle imha/karalama kararlar› verildi.
Sivas Hapishanesi’nde Nursel
Demirdö¤ücü’nün Yeni ﬁafak Gazetesi Yazar› Ali Bayramo¤lu’na yazd›¤› mektuba, “... cezaevine ait d›ﬂar›ya verilmemesi gereken bilgileri bas›n yoluyla yay›nlamak üzere mektup
ile göndermek istendi¤i anlaﬂ›ld›¤›ndan...” imha karar› verildi.
“Cezaevini karalama, cezaevine ait bilgileri d›ﬂar› yazma...” gibi gerekçeler, en s›k baﬂvurulan yasaklama nedenleri. Burada söylenenin Türkçesi is burada her türlü bask›y›, iﬂkenceyi yapar›z, keyfi yasaklar› uygular›z ama bundan kamuoyunun haberi olmayacak!

Hukuksuzluk ‹nfaz
Hakimli¤i Onayl›
Tüm bu hukuksuzluklar
karﬂ›s›nda ‹nfaz Hakimli¤i’ne yap›lan itirazlardan ise
18
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hiçbir sonuç al›nam›yor ve düﬂünce
yasakç›l›¤›n›, tecrit politikas›n› yarg› da onayl›yor. Ne ki, ‹nfaz Hakimlikleri de bu amaçla kurulmuﬂtu.
Ercan Göko¤lu devam ediyor:
“Biliyorsunuz 'Tecrit Yaﬂayanlar Anlat›yor' kitab› verilmemiﬂti.
‹nfaz Hakimli¤i’ne itiraz yapm›ﬂt›k.
Disiplin kurulunun karar›nda yasaya ayk›r›l›k bulunmam›ﬂ ve itiraz›m›z reddedildi.”
“Yine 2-3 ve 4 A¤ustos tarihlerinde havaland›rma kap›s› kapat›l›rken hücrede yap›lan sald›r› sonucu
yapt›¤›m›z suç duyurusuna Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n verdi¤i RED cevab›na bak›n: Diyor ki; "müﬂtekiler
darp edilerek havaland›rma bölümlerinden zorla odalar›na al›nd›klar›n› iddia etmiﬂ iseler de, müﬂtekilerin slogan at›p kap›lar›n kasalar›na
vurmalar› üzerine uyar›ld›klar›, eylemlerine devam edip odalar›na
geçmediklerinden, etkisiz hale getirerek kendilerine zarar verilmeden
odalar›n al›nd›klar› 04.08.2005 tarihli tutanaklardan anlaﬂ›lm›ﬂ, müﬂtekilerden Ercan Kutlu, A. Ercan
Göko¤lu, Ali Koca ve Celal Yayla'n›n raporlar›ndaki bulgular›n
ise, 30.07.2005 tarihinde yap›lan
sevk s›ras›nda görevli memura direnmeleri ve dirençlerini k›rmak
için tutmalardan kaynaklaranan eski ekimozlar oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂ
olup..." ve müﬂtekilerin 'soyut' iddialar›ndan kaynakl› lüzum görmemiﬂler kovuﬂturmaya..."
Oysa sald›r›larla ilgili her ﬂey
çok somuttur. Ben iki gün yata¤a
hareketsiz ba¤›ml› kald›m. Revire
ç›kmak istedim ayakkab› gerekçe
gösterilerek ç›kar›lmad›m. Ancak
sald›r›dan iki gün sonra ç›kart›ld›m.
Doktor ise yaralar› göstermeme ra¤men ‘eski yaralanma’ raporu haz›rlam›ﬂ. Oysa eskisi de yenisi de çok
aç›k belli oluyordu.”

‹darenin ‹nsaf›na
Kalm›ﬂ “Kutsal
Savunma Hakk›”
Gittikçe yayg›nlaﬂan bir
hukuksuzluk örne¤i de, mah-

kemelerde okunacak yaz›l› savunmalar›n, mahkemeye ç›kmadan hapishane idareleri taraf›ndan denetlenmesi. En klasik hukuk kurallar›n›n yokedildi¤i bu örneklerden birini, yine Ercan Göko¤lu’nun mektubundan aktaral›m:
“15 Eylül’de mahkemeye giderken yaz›l› savunma haz›rlam›ﬂt›m.
Sabah gardiyanlar savunmay› götürmeme izin vermediler. Gerekçe olarak da, "idarenin yeni bir kararla,
yaz›l› savunmalar en geç mahkemeden 2 gün önce idareye verilecekmiﬂ ve idarenin gerekli onay›n›
ald›ktan sonra mahkemeye götürülebilecekmiﬂ". Evet böyle bir gerekçeyle engel oldular. Savc›l›¤a
suç duyurusu yapt›m.
Ama bu karar savunma hakk›n›n
çok aç›k gasp›d›r. Yasal olup olmamas› bir yana fiilen gasb›d›r. Cuma
günü avukat›mla savunma üzerine
görüﬂme yapt›m ve cumartesi pazar
günleri de savunmay› yazd›m. Pazartesi günü de mahkemeye ç›kaca¤›m. Bu durumda teknik olarak bu
savunman›n mahkemeye götürülme
koﬂulu yoktur. Her ﬂeyden önemlisi
mahkemeye sunulacak bir savunman›n cezaevi idaresinin onaylamas›
ya da onaylamamas› gibi bir ﬂey
sözkonusu olabilir mi?”

Remzi Ayd›n’a Sevk
Etmeme ‹ﬂkencesi
520 gün yapt›¤› ölüm
orucu eylemi sonrası sakat
kalan ve ayak sinirleri öldü¤ü için, ﬂu anda sadece koltuk de¤neklerinin yardımıyla ayakta durabilen Remzi Ayd›n, Bayrampaﬂa
Özel Tip Cezaevi'nde tutuluyor. Aydın'ın, Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi'ne
sevkine ise cevap verilmiyor. DETAK adına açıklama yapan Fatma
Yıldırım, Aydın’›n, tek baﬂına ihtiyaçlarını göremedi¤i halde tek baﬂına bir hücreye konuldu¤unu hat›rlatarak, “bilinçli olarak burada tutulmakta ve arkadaﬂlarının yanına
geçme iste¤ine cevap verilmemekte
ve hücrede kaldı¤ı hergün iﬂkenceye
çevrilmektedir'' dedi.

Tecrit ve
ölüm orucu
seminerleri
sürüyor
‹dil Kültür Merkezi:
Tecrit ve ölüm orucu konulu seminerlerinin dördüncüsü, ‹dil Kültür Merkezi'nde yap›ld›.
Tecritin Amerikan ve AB emperyalizminin bir politikas› oldu¤u,
bunun sadece hapishanelerle s›n›rl›
olmad›¤› ifade edilen seminerde,
halk›n her kesimini, her örgütlenmeyi, ülkeleri, muhalefet eden herkesi hedefleyen bir sald›r› politikas› oldu¤u örneklerle anlat›ld›. Hücrelerde devrimci kiﬂili¤i, bir bütün
olarak da devrimci düﬂünceyi
yoketmeyi amaçlayan tecrit sald›r›s›n›n kapsam› ve hedeflerinin anlaﬂ›lmad›¤› takdirde tecrite karﬂ› mücadelenin öneminin de anlaﬂ›lamayaca¤› vurgulanan konuﬂmalarda,
devrimci tutsaklar›n ölüm orucu direniﬂinin politik etkileri, solun durumu ve kaç›ﬂ teorileri özetlendi.

‹stanbul Gençlik Derne¤i:
‹stanbul’daki seminerlerden bir
di¤eri de, Gençlik Derne¤i’nde
gerçekleﬂtirildi. Büyük Direniﬂte
kahramanlaﬂan ﬂehitler için yap›lan
sayg› duruﬂu ile baﬂlayan seminer,
‘‹nsan Sadece Mezarda Yaln›z Kalabilir’ adl› film gösterimiyle devam etti.
Tecrit politikas›n›n ideolojik, siyasi hedeflerinin ortaya konuldu¤u
konuﬂmalarda, halk›n bütün kesimlerine yönelik ﬂekilleniﬂi anlat›ld›.
5 y›ll›k direniﬂ sürecinin özetlendi¤i seminerin ikinci bölümünde, sorular yerald›. Gençli¤in direniﬂ konusundaki tart›ﬂmalar› yo¤un
ve canl› kat›l›m› gözlenirken, üzerinde tart›ﬂ›lara konular ﬂöyle ﬂekillendi: “Güç” derken ne anlaﬂ›lmas›
gerekir, devrimcilerin as›l gücü nerededir ve ölüm orucu nas›l bir gü19
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cün ifadesidir. Bu sürecin ve büyük
direniﬂin yükledi¤i siyasi, ahlaki,
vicdani sorumluluklar›n yerine getirilmesinin önemi, üzerinde durulan konulardand›.
14 Ekim günü yap›lan her iki
seminerde de; hapishane dergileri,
ﬂehitlerin mektuplar›, tutsaklar›n el
ürünlerinden oluﬂan sergi masas›
da ilgiyle incelendi.

Malatya:
Ölüm orucu ve tecrit konulu seminerler Anadolu kentlerinde de
yap›l›yor. Malatya Temel Haklar’da 16 Ekim günü düzenlenen
seminerin konuﬂmac›s›, Dersim Temel Haklar Genel Sekreteri Elif
Akkurt idi. Sayg› duruﬂunun ard›ndan konuﬂmas›na baﬂlayan Elif Akkurt, tecrit konusuna geçmeden
Dersim'de yaﬂanan tutuklamalara,
bask›lara de¤indi ve bunlar›n Dersim halk›n›n üzerindeki tecritin ifadesi oldu¤unu kaydetti.
Tecritin, kiﬂinin sosyal, siyasal
tüm faaliyetlerinden yal›t›lmas› oldu¤unu ifade eden Akkurt, devrimci düﬂüncelerin yokedilmesini hedefleyen bu politikan›n mimarlar›n›n ABD ve Avrupa emperyalistleri oldu¤unu söyledi. Beﬂ y›ll›k süreci özetleyen Akkurt, ölüm orucu
eyleminin devrim mücadelesinde
bir mevzi oldu¤unu ifade ederek,
oligarﬂinin direniﬂi k›rma taktiklerini ve bunlar›n devrimci iradeyle
boﬂa ç›kar›lmas›n› anlatt›.
Direniﬂin kararl›l›kla sürdü¤ünü
kaydeden Akkurt’un konuﬂmas›n›n
ard›ndan, izleyicilerden bir kiﬂi söz
alarak, tecritin gençlik üzerindeki
yans›malar›na örnekler verdi. Ayten Anlaﬂ ise "tecriti bilip de susmak da, bu ölümlere ortak olmak demektir” diye konuﬂtu.

Tecritte Yaﬂam
ve Direniﬂ
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“F tiplerinin ilk aç›ld›¤› günleri
düﬂünüyorum. Günde en az iki kez
sabah ve akﬂam say›mlar›nda sald›r›ya u¤ruyorduk. Say›mlarda aﬂa¤›
inmiyorduk, bizi yerde sürükleyerek
merdivenlerden aﬂa¤› indiriyorlard›... Bedenler zay›flam›ﬂ bir deri bir
kemik kalm›ﬂt›. Buna ra¤men büyük
bir direnç gösteriliyordu.
‹lk baﬂlarda say›mlarda farkl› tepkiler
gösterildi. Kimsenin kimseden pek haberi yoktu... Sloganlar da öyle. Kimi slogan
atarak aﬂa¤› iniyor. Kimi yoldaﬂlar ise
ranza demirlerine tutunarak aﬂa¤› inmiyordu. Bu kendili¤indenlik, farkl› tav›rlar
15 Ocak 2001'e kadar devam etti. O gün
selpak mendile inci taneleri gibi yaz›lm›ﬂ
‘Tutsak Örgütlenmesi’nin ilk bildirisini
gördü¤ümüzde devrimci iradenin, örgütlü
gücün ne kadar güçlü ve hayati oldu¤una
bir kez daha tan›k olduk.
Bildiride her ﬂey düzenlenmiﬂti. O günden sonra sesler daha düzenli, sloganlar
daha gür ç›kmaya baﬂlad›...”
19 Aral›k 2000’de aç›ld› F tipi hapishaneler. O günün ilk an›ndan itibaren
TECR‹T uygulanmaya baﬂland›. Ve e¤er
5 y›ld›r tecrite ra¤men tutsaklar teslim
al›namad›ysa, bunun nedeni iﬂte yukar›da sözü edilen ‘Tutsak Örgütlenmesi’
imzal› bildiridir. O andan itibaren yeni
bir yaﬂam baﬂlam›ﬂt›r F tiplerinde. O yeni yaﬂam›n asli özelli¤i “örgütlü bir yaﬂam” olmas›d›r.
Hapishanelerin iki yüzü vard›r; insan› hem de¤irmen olup ö¤üten, ve
hem de okul olup e¤iten yerlerdir.
Hangisinin –de¤irmen yan›n›n m›,
okul yan›n›n m›– bask›n ç›kaca¤› ise
içinde yaﬂayanlar›n onu nas›l ele ald›¤›na ba¤l›d›r.
F tipi hapishaneler ve tecrit politikas›, hapishanelerin okul olma
özelli¤ine kesin bir biçimde son
vermek, sadece de¤irmeni çal›ﬂ›r
halde tutmak için uygulamaya
konuldu. Bu de¤irmenden art›k
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yaln›zca düﬂünceleri, kiﬂili¤i, onuru un
ufak edilmiﬂ, inançlar›n› terketmiﬂ, kendi
bütünlü¤ünü kaybetmiﬂ insanlar ç›kmal›yd›. Amaç buydu, hesap buydu.
Hesap bozuldu. Hesap, direniﬂle ve örgütlülükle bozuldu. Bugün, tecrit politikas›n› hayata geçirmek için 19-22 Aral›k
Operasyonu’nu düzenleyen katliamc›lardan hiçbiri ç›k›p da bu amaca ulaﬂt›klar›n›
söyleyemez. 6. y›l›na giren direniﬂ sürecinde, ölüm ve yaﬂam üzerine çok ﬂey
söylendi. Direniﬂe karﬂ› olanlar›n “ölüm
ve yaﬂam” teorilerinde ilgili-ilgisiz birçok
ba¤lant›lar vard›, fakat ölümün de, yaﬂam›n da direniﬂle ba¤› yoktu. Oysa F tiplerinde ölüme ve yaﬂama anlam›n› kazand›ran bu ba¤d›r. “Direniﬂ, ölüm ve yaﬂam”
içiçeydi F tiplerinde de.

Tecritin dayatt›¤› yaﬂam:
F tipi hapishanelerdeki iﬂleyiﬂ, tecrit
politikas› çerçevesinde baﬂvurulan tüm
yöntemler, devrimcili¤i tasfiye amac›na
göre ﬂekillendirilmiﬂtir. Dolay›s›yla devrimci tutsaklar›n direniﬂ ve yaﬂam› da buna göre ﬂekillenmek durumundayd›.
Tecrite karﬂ› nas›l bir direniﬂin örgütlenmesi, nas›l bir yaﬂam tarz›n›n hakim
k›l›nmas› gerekti¤ini yerli yerine oturtabilmek için, tecritin belli baﬂl› özelliklerini gözönüne getirmek gerekir.
Tecritte, tutsaklar›n örgütlenme hakk› gasbedilmiﬂtir. Örgütlenme hakk›n›n
gasbedilmesi, tüm öteki haklar›n rahatl›kla gasbedilebilmesinin önünü açmay›
amaçlayan bir içerik taﬂ›r.
F tiplerindeki fiziki yal›tma, esas olarak siyasi yal›tman›n arac›d›r. Oligarﬂi,
yaln›zlaﬂt›rarak tutsakta, yapt›r›m ve dayatmalara direnilemeyece¤i düﬂüncesini
egemen k›lmak ister. E¤er tutsa¤›n beyninde bu düﬂünceyi hakim k›larsa, art›k
gerisi “çorap sökü¤ü gibi” gelecektir.
Keyfilik, F tiplerinde bir yönetim biçimidir. Bu, tecrit politikas›n› daha etkili k›lmak için geliﬂtirilmiﬂ bir yöntemdir. Yar-

d›mlaﬂma ve dayan›ﬂma en büyük
'suç'lardan birisidir. Komün yaﬂam›, 19 Aral›k sald›r›s›yla ve F tipleriyle yokedilmek istenenlerin baﬂ›nda gelmekteydi. F tiplerinde birçok
uygulama sadece bir “araç”t›r. Mesele sadece ﬂu veya bu uygulamay› kabul ettirmek de¤ildir. D›ﬂar›ya elbise göndermek, bir hafta serbesttir, öteki hafta yasaklan›r. Veya
bir F tipinde serbest olan, ötekinde
yasakt›r. Tutsaklar›n bu konudaki
yorumu çarp›c›d›r: “Uygulaman›n
mant›¤› yoktur ve mant›ks›zl›¤› sorgulamak zaten 'suç'tur. Mant›¤›n
öldürülmesi amaçt›r.”
Özetlersek; d›ﬂar›yla iliﬂkinin
alabildi¤ine k›s›tlanmas›, kitap, dergi yasaklar›, fiziki zor ve günlük yasaklar, y›llarca baﬂka bir yüz görmeden, baﬂka bir ses duymadan yaﬂamak zorunda kalmak... gibi daha
onlarcas› s›ralanabilecek yöntemlerle sürdürülen tecrit, devrimci kiﬂili¤i öldürerek yerine düﬂünmeyen,
eleﬂtirmeyen, sorgulamayan, itiraz
etmeyen, haklar›n› aramayan, 'koﬂulsuz itaat eden' kiﬂilikler yaratmay› amaçlar.
Devrimcinin F tiplerindeki yaﬂam› ve direniﬂi, oligarﬂinin bu amac›n› boﬂa ç›karmakta odaklan›r. Hapishanelerde örgütlülü¤ü vazgeçilmez, olmazsa olmaz hale getiren
koﬂullar bunlard›r. Örgütlülük, tutsaklar›n kendilerini savunma mekanizmas›d›r. Örgütlülük, siyasal,
sosyal, kültürel faaliyetler demektir. Örgütlülük, üretimdir. Örgütlülük, inançlar›n, düﬂüncelerin savunulmas›d›r.

Tecrite karﬂ› barikat:
Direniﬂle bütünleﬂmiﬂ
örgütlü yaﬂam
Tecritin onlarca yöntemi, tutsaklar›n örgütlü yaﬂam› ve direniﬂi karﬂ›s›nda boﬂa ç›km›ﬂt›r. Peki nas›l
oluyor bu? F tipleri, bir hücrede,
tek bir tutsa¤a vurulan tokata, tek
bir slogan üzerine yüzlerce hücreden ayn› anda cevap verilen bir yerdir. Tecrit politikas› iﬂte bundan dolay› tutsaklar›n örgütlülü¤ü karﬂ›s›nda çaresizdir. F tipleri, her hücre-

deki tutsa¤›n, onlarca, yüzlerce tutsak biraradayken nas›l yaﬂ›yor idiyseler, öyle yaﬂamaya devam etti¤i
bir yere dönüﬂtürüldü¤ü için tecrit
çaresizdir.
Hapishanede iki olgu belirleyicidir; direniﬂ ve örgütlü yaﬂam. Bu
iki olgu, birbirini bütünler. E¤er bir
örgütlülü¤ünüz yoksa, güçlü bir direniﬂ çizgisini hayata geçirmeniz
mümkün de¤ildir. Fakat öte yandan,
e¤er istikrarl›, “her koﬂulda” ve “her
ﬂeye ra¤men” süren bir direniﬂ çizginiz yoksa, tek baﬂ›na “örgütlü yaﬂam” olgusu da, hapishanenin bir
de¤irmene dönüﬂmesini engellemeye yetmez. Cepheli tutsaklar›n yaﬂam›n› ve dinamizmini, di¤er tutsaklardan farkl› k›lan iﬂte bu bütünlüktür. Bu bütünlük bozuldu¤unda,
tecritin ad›m ad›m pekiﬂece¤i, beyinleri kuﬂataca¤› gedik aç›lm›ﬂ demektir.

Tecrit alt›nda 5 y›l›n
muhasebesi
Yukar›da belirtti¤imiz gibi, mücadele çizgisi ve yaﬂam tarz›, birbirini bütünler. Bu hapishaneler mücadelesi tarihi boyunca hep böyle
olmuﬂtur. 12 Eylül dönemi boyunca
da Cepheli tutsaklarla di¤er tutsaklar›n mücadele çizgilerindeki ayr›ﬂmaya ba¤l› olarak yaﬂam tarzlar›nda
da hep bir farkl›laﬂma olmuﬂtur.
1980’li y›llar boyunca, ölümüne
direniﬂlerle cuntan›n devrimci tutsaklar› teslim alma program› bozulmuﬂ ve ad›m ad›m haklar›n kazan›ld›¤› bir süreç yaﬂanm›ﬂt›r. Fakat
üzerinden atlan›lmamas› gereken
bir gerçek de ﬂudur ki, uzun direniﬂler sonucu yaﬂam koﬂullar›n›n belli
ölçülerde düzelmesi, solun tümü
aç›s›ndan ayn› anlama gelmemiﬂtir.
Kimileri, kazan›lan imkanlar›, hapishaneyi devrimci bir okula dönüﬂtürme, kendilerini yetiﬂtirme, d›ﬂar›daki mücadeleye katk›lar›n› azami
düzeye ç›karma yönünde kullan›rken, kimileri bunu sadece “rahatlar›” için bir araç olarak gördüler. Ö¤lene kadar yatmalar, içki içmeler,
yaﬂam› vücut geliﬂtirmeden karateye, gitardan yabanc› dile kadar fark21
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Tutsaklar›n kaleminden ç›kan
bu desen, tecritte direniﬂ ve
yaﬂam› anlat›yor. Tecrit zincirleri, tutsaklar›n bedenlerinden
yükselen alevlerle eriyor.
E¤er o alevi tutuﬂturacak
gücünüz ve cüretiniz yoksa,
tecrit zincirleri sizi hergün
biraz daha fazla bo¤acakt›r.
Tutsaklar›n bedenlerinden
yükselen alevlere iliﬂkin
tart›ﬂma, bir “eylem biçimi”
tart›ﬂmas› de¤il, tecrite karﬂ›
bir politikaya sahip olup olmama tart›ﬂmas›d›r.
l› u¤raﬂlarla doldurup devrimci ve
örgütlü faaliyeti rafa kald›rmalar, bu
dönemin yan ürünleri olarak karﬂ›m›za ç›kt›. Hapishanelerdeki “örgütsüz yaﬂam”›n baﬂ›n› çeken birçok yerde Devrimci Yol ve TKP tutsaklar› olmuﬂtur; bunlar›n 1980’lerin sonlar›ndaki legalleﬂme ve düzeniçileﬂme teorilerinin de baﬂ›n› çekmesi rastlant› olmasa gerek.
Elbette bu rastlant› de¤ildir: Hapishanelerdeki yaﬂam tarz› ve mücadele çizgisiyle, d›ﬂar›daki siyasi
çizgi aras›nda bir paralellik vard›r.
Tutsaklar, F tiplerinin hücrelerinde beﬂinci y›llar›n› tamamlamak
üzereler. Bu süre, tecrit politikas›n›n sonuçlar› üzerinde bir muhasebe
yap›labilecek kadar uzun bir süredir. Tutsaklar›n gerek hücrelerdeki
yaﬂam tarzlar› ve dinamikleri, gerekse de tahliye olanlar›n kavga
içinde yeral›ﬂlar› bak›m›ndan, dire-

niﬂi 6. y›l›nda sürdüren özgür tutsaklarla, di¤er tutsaklar›n bir k›sm›
aras›nda bir farkl›laﬂma gözükmektedir.
Bugün F tiplerinde, oligarﬂinin
rehabilitasyon uygulamalar›n› parça
parça kabul etmenin teorisini yapan
gruplar, ﬂunu iyi bilmelidirler ki, bir
kez daha tarihi bir yanl›ﬂ›n içine sürükleniyorlar. O yanl›ﬂ›n içine ilk
ad›m› direniﬂten koparak att›lar.
Bundan sonra ayn› do¤rultuda atacaklar› her ad›m, yanl›ﬂlar›n› büyütecek, bast›klar› zemini teslimiyet
batakl›¤›na dönüﬂtürecektir.
1983-84 y›llar›ndaki tart›ﬂmalarda, direniﬂin daha ileri mevzilere taﬂ›nmas›na karﬂ› ç›kanlar›n gerekçelerinden biri “kitleyi rahatlatmak”t›. Bugün “kitleyi rahatlatma”
veya benzeri ﬂeyler söylenmekle
birlikte, daha çok,“kadrolar› koruma”, “kaymak tabakay› koruma”
gibi gerekçeler, statükocu, sa¤ çizgilerin savunulma gerekçesi olmuﬂtur. Hangi gerekçe ileri sürülüyor
olursa olsun, ikisi de ayn› ölçüde alt› boﬂ gerekçelerdir.
Önce ölüm orucu direniﬂini b›rakman›n, ard›ndan ad›m ad›m tecrite ba¤l› dayatmalar›n kabul edilmesinin bir “rahatlama” sa¤layaca¤›n› ileri sürmek, onlarca y›ll›k hapishaneler prati¤inden hiçbir ders
ç›karamam›ﬂ olmak demektir. Tersine, tredman› parça parça kabul etme
politikas›, ideolojik ve moral güçsüzleﬂmeyi daha da derinleﬂtirecektir.
“Kadrolar› koruma” konusunda
da tam bir paradoks sözkonusudur.
‹zlenen uzlaﬂmac› politikalar, hiç
bir zaman bu amaca hizmet etmemiﬂtir. Bu tür sa¤c›, statükocu politikalar, kadrolar›, militanlar›, taraftarlar› korumam›ﬂ, tersine eritmiﬂtir.
Aﬂa¤›daki sat›rlar, direniﬂi b›rakman›n, “uluslararas› standartlar›”
savunman›n, “ﬂu yapt›r›m› kabul etmek bizim devrimcili¤imize zarar
vermez” diyerek tredmana ad›m
ad›m teslim olanlar›n elde ettikleri
sonucu gösteriyor zaten:
“Son birkaç yılda cezaevlerinden azımsanmayacak sayıda dev-

Tutsaklar›n kaleminden ç›kan
bu desen ise belki klasik bir
hapishane deseni. Fakat demirparmakl›klar›n ard›ndan
gönderdi¤iniz o mektubun ne
anlatt›¤› “ayr›m noktas›n›”
oluﬂturur. E¤er o mektup, tecrit politikas›na karﬂ› büyük direniﬂin neden b›rak›lmas› gerekti¤inin(!) ve neden baz›
“tredman” uygulamalar›n› kabul etmek gerekti¤inin(!) teorisini yap›yorsa, o mektup d›ﬂar›ya sadece y›lg›nl›k taﬂ›yacakt›r... Fakat tecrite karﬂ› direniﬂte birer birer boranlaﬂanlar›n mektuplar›, direnen bir
iradeyi, ne F tiplerinin ne de
baﬂka bir gücün teslim alamayaca¤›n› anlat›yorlar... Onlar›n
ölümlerinden, yaﬂamlar›ndan,
mektuplar›ndan dalga dalga
direniﬂ yay›l›yor...

rimci tutsak tahliye oldu. Çıkanlar
yönünden yeni koﬂullara adaptasyon sorunuyla birlikte, çok daha
fazla göze çarpan bir olgu, mücadeleyi terk, düﬂünsel bir uzaklaﬂma
olmasa da önceki konum ve duruﬂunun gerisinde bir yerde durmayı
seçme, devrimci yorgunluk ve mültecileﬂme e¤iliminin tekrar güç kazanmıﬂ olmasıdır. ÖO gibi bir eyleme katılmıﬂ, uzun soluklu direniﬂlerde yer almıﬂ, de¤erli bir devrimci komünist mücadele geçmiﬂine sahip olan kiﬂilerin dahi yaprak dökümünün dıﬂında kalamayıﬂları...”
22
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(Ufuk Çizgisi, Say›: 9, 3 Mart 2005)
Görüldü¤ü gibi, “devlet kararl›”
diyerek karars›zl›¤› teorileﬂtirmenin, direniﬂi b›rakman›n, direniﬂi
sürdürenlerin hem çizgisini, hem
örgütlülük anlay›ﬂ›n› “sekterlikle”
eleﬂtirip baﬂka çizgiler izlemenin
bir faydas› olmam›ﬂ. Böyle bir durumla karﬂ›laﬂan›n yapmas› gereken
nedir? Do¤al olan, önce bu durumun nedenlerini sorgulamakt›r.
Kuﬂku yok ki, hapishanelerden d›ﬂar›ya taﬂ›nan böyle bir olumsuzluk
varsa, sorgulanacak iki ﬂey vard›r:
Bu yaz›da üzerinde ›srarla durdu¤umuz direniﬂ çizgisi ve yaﬂam tarz›.
Ne var ki, aktard›¤›m›z al›nt›n›n
sahipleri, kendi durumuna bakaca¤›na, bunlar› sorgulayaca¤›na, hala
sa¤ tasfiyecilik, sol tasfiyecilik deyip, direnenleri sekterlikle, eskiyi
tekrar etmekle suçlay›p “F tiplerinde ﬂöyle yaﬂanmal›” diye ak›l verip
ahkam kesmekle meﬂgul.
Bu olumsuz sonucun kendilerinden kaynaklanan yan›yla yüzyüze
gelmemek için baﬂvurulan bir baﬂka
yöntem de olumsuz tabloyu genelleﬂtirmektir. Durumu genelleﬂtirmek, sadece kendi gerçe¤inden kaç›ﬂt›r. ‹ﬂte söylüyoruz, sözünü etti¤i
durum “genel bir durum” de¤ildir.
Olsa olsa direniﬂi terkedenler aç›s›ndan bir “genellik” sözkonusudur.
ﬁunu çok aç›k ve kesin olarak
söyleyebiliriz ki, özgür tutsaklar
aç›s›ndan, içeriden ç›kanlar›n mücadelede yeral›ﬂ oranlar› ve düzeyleri, 19 Aral›k öncesinin gerisinde
olmad›¤› gibi, ilerisindedir ve onlarca yoldaﬂ›n› hücrelerde ﬂehit vererek d›ﬂar› ç›kanlar›n öfkesi, kini,
hiçbir dönemle k›yaslanamayacak
kadar büyüktür. Oligarﬂinin F tipleri politikas›, özgür tutsaklar cephesinden bu noktada da büyük bir
bozguna u¤rat›lm›ﬂt›r.
F tiplerinin ve tecritin teslim ald›¤›, düﬂüncelerinden, inançlar›ndan vazgeçirdi¤i kimse yok mu? Elbette var. Ama bu oran, hapishanelerin 19 Aral›k öncesi döneminden
daha yüksek bir oran de¤ildir. Özgür tutsaklar, içeride ve d›ﬂar›da
tecrit politikas›n›n teslim alma ama-

c› karﬂ›s›nda, 120 ﬂehitle kurulan
barikat› güçlendirmenin sorumlulu¤uyla yaﬂamaktad›rlar. F tiplerindeki üretkenliklerinin, dinamizmlerinin, d›ﬂar›ya taﬂ›d›klar› kararl›l›¤›n
içinde bunun büyük bir pay› vard›r.
Cepheli tutsaklar›n do¤ru politikalar› sonucunda, F tiplerinin direniﬂle aç›lmas›n›n ve tecrite karﬂ› direniﬂin sürdürülmesinin yerindeli¤ini
görmeyenler, konuya bir de bu aç›dan bakmal›d›rlar.
Uzlaﬂmac›, statükocu her teori,
beyinlerde uzlaﬂmac›l›¤›, statükoculu¤u büyütür. Bu, bu kadar aç›kt›r.
Öte yandan, biliniyor ki, F tipleri, oligarﬂi için ayn› zamanda d›ﬂar›da mücadele eden herkes için bir
tehdit ve gözda¤› arac› olarak kullan›lmak istenmiﬂ ve kullan›lmaktad›r
da. Ancak direniﬂ bu gözda¤›n›n
karﬂ›s›nda da da¤ gibi bir barikatt›r.
6. y›l›na giren direniﬂle, herkese
hücrelere direnilebilece¤i, hücrelerde örgütlü yaﬂan›labilece¤i, inceltilmiﬂ tecrit politikalar›na ra¤men
devrimci kal›nabilece¤ini göstermiﬂtir. Büyük Direniﬂ olmaks›z›n,
bunu baﬂka hiçbir yöntemin, “takti¤in” baﬂarabilmesi mümkün de¤ildi. Direniﬂin d›ﬂ›nda kalan sol, bunu
da düﬂünmeli; e¤er süreç, kendilerinin “uluslararas› standartlar”,
“bayra¤› d›ﬂar› devretme”, “dayatmalar› parça parça kabul etme”
politikalar› taraf›ndan belirlenmiﬂ
olsayd›, bugün F tipleri konusunda
herkes nas›l bir düﬂünceye sahip
olurdu acaba?
Ama hay›r; süreç, direniﬂ taraf›ndan, direnenlerin örgütlü yaﬂamlar› ve üretimleriyle belirlenmiﬂ, F
tipine iliﬂkin oligarﬂinin yaratmak
istedi¤i gözda¤› tablosu bu politikalarla parçalanm›ﬂt›r.

Örgütlü yaﬂam, beyinde
baﬂlay›p 24 saate yay›l›r
F tiplerindeki hemen tüm sol
gruplar, hapishanelerde “örgütlü”
yaﬂamdan yanad›rlar. Ancak belirtmek gerekir ki, “örgütlü yaﬂam”dan
ne anlaﬂ›ld›¤› konusunda da farkl›l›klar vard›r. Mücadele ve direniﬂ

çizgisindeki farkl›laﬂma veya yak›nlaﬂmaya göre, örgütlü yaﬂam tarz›na iliﬂkin farkl›l›klar da büyümüﬂ
ya da azalm›ﬂt›r.
F tipi hapishanelerin hücrelerinde örgütlü yaﬂamak, kiﬂinin sadece bir örgütten olmas› de¤ildir. Siyasi olarak örgütlü bir konumda görünen ama hücresinde bireysel yaﬂayan bir tutsak, örgütlü yaﬂamdan
uzakt›r. Ve örgütlü yaﬂam›n d›ﬂ›nda
kal›nd›¤›nda, kiﬂinin tecrit yöntemlerinin yaratt›¤› psikolojik bask› ortam›nda “asosyal” kiﬂiliklere dönüﬂmek, fiziken ve düﬂünsel olarak
halka yabanc›laﬂmak, devrimci duyarl›l›klar›n› kaybetmek tehlikesinden kaç›nmas› mümkün de¤ildir.
Özgür tutsaklar, 19 Aral›k’tan
önce nas›l bir örgütlülük anlay›ﬂ›yla
yaﬂ›yorlarsa, bugün de öyle yaﬂ›yorlar. Elbette fiziksel koﬂullarda
birçok de¤iﬂiklik olmuﬂtur; fakat
özgür tutsaklar, yarat›c›l›klar›yla,
kararl›l›klar›yla yeni yöntemler geliﬂtirerek buna uygun bir yaﬂam› örgütlemeyi baﬂarm›ﬂlard›r.
Emperyalizmin
hücrelerini
“oda” ad› alt›nda savunup, “oda”lar›n “örgüt tahakkümü alt›ndaki” tutuklular›n “bireysel özgürlü¤ünü
ve iradesini” ortaya ç›karaca¤›n›
düﬂünenler, belki hayal k›r›kl›¤›na
u¤rayacaklar ama özgür tutsaklar,
“birey özgürlüklerini” ve “iradelerini”, örgütlülük içinde yaﬂama
do¤rultusunda kulland›lar.
Evet, 19 Aral›k’tan önce, tutsaklar›n ko¤uﬂlardaki yaﬂam›nda “askeri bir disiplin” anlay›ﬂ› egemendi. Hücrelerde de öyle. Peki, bir
tutsak tek baﬂ›nayken bu nas›l
mümkün oluyor? “Askeri disiplin”
deyince bundan faﬂist ordunun askeri disiplinini anlayanlar›n bunu
anlamas› zor. Burjuvazinin ordusunun disiplin anlay›ﬂ›ndan, faﬂizmin
hiyerarﬂi anlay›ﬂ›ndan uzak bir disiplin anlay›ﬂ›d›r bu. Özgür tutsaklar›, bir orduya benzetirsek e¤er, her
askerin ayn› zamanda komutan oldu¤u bir ordudur bu.
“Ko¤uﬂ” tart›ﬂmalar›nda oligarﬂinin ve kimi ayd›nlar›n ileri sürdü¤ü bir tez vard›: “Liderler yöneti23
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yor, lider bask›s›yla ölüm orucu yap›yorlar...” deniyordu. Direniﬂin
hücrelerde de sürmesi, kendi baﬂ›na
bu tezi çürüttü zaten. O tart›ﬂmaya
iliﬂkin “her devrimci tutsak bir liderdir” demiﬂtik hat›rlan›rsa. Hücredeki yaﬂamlar›n› örgütlerken de,
bir lider, bir komutan sorumlulu¤unu bizzat üstlenerek gerçekleﬂtiriyorlar bunu. F tiplerindeki yaﬂama
iliﬂkin ortaklaﬂa tart›ﬂarak ürettikleri kurallar içinde ﬂu madde son derece önemlidir: “Kurallar herkes
içindir ve her hücre içindir.”
Hücrelere meydan okuman›n temel yollar›ndan biri hücrelerde örgüt iradesini güçlendirmektir. Bu,
oligarﬂinin politikas›n› tam tersine
çevirmek demektir.
Özgür tutsaklar, kolektif bir ortamda oldu¤u gibi, programl› yaﬂ›yorlar hücrelerinde. Aralar›nda onlar› ay›ran duvarlar olsa da, tüm
hücrelerdeki özgür tutsaklar, ayn›
saatlerde kalk›yor, sanki 30-40 kiﬂilik bir birlikmiﬂ gibi, tek baﬂlar›na
da olsalar, iki-üç kiﬂi de olsalar, “sabah içtimas›” yap›yor, ayn› e¤itim
program›n› hayata geçiriyor, ayn›
kurallar› tam bir gönüllülük içinde
uyguluyorlar.
Asla “tek kiﬂilik hücrenin” fiziki
koﬂullar›n›n onlar› içine çekmek istedi¤i ruh haline sürüklenmeyip,
beyinlerini diri tutuyorlar. E¤itim
çal›ﬂmalar›, klasik anlamda, “bireysel e¤itim ve kolektif e¤itim”den
oluﬂur. F tipinde “kolektif” program›n hayata geçiriliﬂi bile bir anlamda bireyseldir. ‹ﬂte bu koﬂullarda tek
tek her özgür tutsak, iradesiyle, sorumluluk duygusu ve inisiyatif almas›yla tecriti tersyüz etmeyi baﬂarm›ﬂlard›r.
Onlar ﬂunu kan›tlad›lar: Örgütlü
yaﬂam›n oldu¤u yerde tecrit beyinlere giremez. Evet, tecrit bugün tutsaklar›n kald›¤› hücrelerin içinde,
d›ﬂ›nda kol geziyor, tutsaklar›n 24
saatini biçimlendirmeye çal›ﬂ›yor,
ama bir yere nüfuz edemiyor; beyinlerine. Tecritin amac›, en baﬂta söyledi¤imiz gibi, beyinleri esir almak
oldu¤una göre, iﬂte bu sonuç, tecritin boﬂa ç›kar›lmas›n›n kan›t›d›r.

Büyük Direniﬂin
yenilmeyen iradesi

Büyük
Direniﬂ
6.
Y›l›nda
Büyük
Direniﬂ
6.
Y›l›nda

Bedel ödemeyen, egemenin zulmü karﬂ›s›nda direnme iradesi göstermeyen hiçbir halk›n kurtuluﬂ ve zafer umudu yoktur. Büyük Direniﬂ
Türkiye halk›n›n ve öncülerinin bu
bedeli ödedi¤inin, bu iradeye sahip
oldu¤unun tarihe düﬂülen notudur.
Koﬂullar, dünya çap›nda halklar için
elveriﬂsizlikleri ço¤altm›ﬂ olsa da, kurtuluﬂ ve zafer umudumuz, her zamankinden daha canl›d›r. Böyle bir direniﬂi
gerçekleﬂtirebilmiﬂ olmak, halklar için,
devrimci hareket için, tek tek her devrimci için, güç ve güven kayna¤›d›r.
Tarihe kaydedilen, 5 y›ll›k bir “uzun
yürüyüﬂ”tür. Her an› büyük bir irade savaﬂ›yla, her aﬂamas› oligarﬂinin taktiklerini boﬂa ç›karan devrimci politikalarla, her
ad›m› direniﬂçilerin “ya zafer ya ölüm”
hedefine ulaﬂmadaki kahramanl›klar›yla
doludur. Emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin her türlü yönteme baﬂvurdu¤u bu imha
ve tasfiye sald›r›s› karﬂ›s›nda 5 y›ld›r gösterilen iradenin büyüklü¤ünü görmek için
direniﬂe dair baz› rakamlar› hat›rlamak
yeter.

✪ 5 y›l boyunca, 12 Ölüm orucu ekibinde, yüzlerce tutsak ölüme yatt›. 400’ü
aﬂk›n tutsak bu direniﬂte sakat kal›rken,
120 tutsak ﬂehit düﬂtü.
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✪ Türkiye’nin onlarca ﬂehrinde, kasabas›nda ve köyünde, 120 mezar aç›ld›... 120 cenaze töreni yap›ld›... 120 kez
polisi, jandarmas› seferber oldu törenleri engellemek veya tehdit ve taciz etmek için... 120 kez mezarlar›n baﬂ›nda
and içildi. Direniﬂe sahip ç›kmak, direniﬂin ﬂehitlerine sahip ç›kmakt›. Türkiye solunun büyük bölümünün aymazl›¤›na ra¤men, tek bir cenazemiz
yerde kalmad›.
✪

120 ﬂehidin 19’u, direniﬂi
desteklemek için d›ﬂar›da yap›lan
ölüm orucu ve di¤er eylemlerde
ﬂehit düﬂtüler. ‹çeriyle d›ﬂar›n›n
bu kadar bütünleﬂti¤i bir baﬂka
hapishaneler direniﬂini tarih
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yazmam›ﬂt›r. ‹ﬂte bu bütünleﬂmenin sonucu olarak, oligarﬂinin manevralar›n› boﬂa
ç›karmak için, direniﬂin içindeyken tahliye edilen 11 Cepheli Tutsak da, direniﬂi
d›ﬂar›ya taﬂ›yarak d›ﬂar›da ﬂehit düﬂtüler.
120 ﬂehidin dördü, yine d›ﬂar›da, “zulme
son verin” hayk›r›ﬂ›yla, yoldaﬂlar›n›n hesab›n› sorma öfkesiyle bedenlerini bomba
yaparak ﬂehit düﬂtüler. Daha uzaklarda,
yurtd›ﬂ›nda ﬂehit düﬂenler de vard›. Kaz›m
Gülba¤, hücrelerden ve Türkiye’den binlerce kilometre uzaktayd› ama binlerce kilometre uzakta hücre hücre eriyenler,
onun yüre¤inin içindeydi.

✪ Kad›n erkek, genç yaﬂl› halk›n direniﬂidir bu direniﬂ. 120 ﬂehidin 47’si kad›n
ﬂehitlerimizdir. Direniﬂin kad›n ﬂehitleri
aras›nda 19 yaﬂ›ndaki Özlem Durakcan,
Canan Kulaks›z da vard›, bir çocuklu, iki
çocuklu ﬁenay Hano¤lu ve Gülsüman
Dönmez de. Onlar›n aras›nda ömrünü
devrime adam›ﬂ 46 yaﬂ›ndaki Sevgi Erdo¤an da vard›. 22 yaﬂ›ndaki ‹lker Babacan’la sakallar› a¤arm›ﬂ Veli Güneﬂ’in,
1970’li y›llar›n devrimcileriyle, 2000’li
y›llarda devrimci olanlar›n yanyana direndi¤i, “kuﬂaklar” teorilerinin hücre hücre
eriyen ayaklar alt›nda ezildi¤i bir direniﬂtir bu direniﬂ.

✪ Bu direniﬂ, oligarﬂinin direniﬂi k›rmak için, direniﬂin etraf›nda sessizlik duvar› örmekten direniﬂçilerin baﬂ›na Mengeleler dikmeye kadar her yöntemi kulland›¤› ama buna ra¤men direniﬂi k›ramad›¤›
bir direniﬂtir. Direniﬂ, bu kuﬂatma alt›nda,
iradesini tam 24 kez alevler içindeki bedenlerle ortaya koydu. 24 kez çak›ld› çakmak. 24 kez alevlerle yaz›ld› direniﬂin tarihi. 120 ﬂehidin 24’ü bedenini tutuﬂturup
dikildi zulmün karﬂ›s›na.
✪ 19 Aral›k’ta ölüm orucunun 60. günündeyken ﬂehit düﬂenler oldu¤u gibi, Tülay Korkmaz gibi, açl›¤›n koynundaki yürüyüﬂünü 396 gün boyunca sürdüren direniﬂçiler de oldu. Direniﬂçilerin birço¤unun
kendilerinin veya refakatçilerinin tuttuklar› günlüklerin son sayfalar›nda “336.

gün”, “343. gün”, “299. gün” yaz›yordu. Yüzlerce günlük açl›klar,
yüzlerce gün çekilen ac›lara ra¤men
hedefe ulaﬂmak için gösterilen kararl›l›k, tek baﬂ›na direniﬂin zorlu¤unun ve gücünün göstergesidir.

✪ Böyle bir irade, böyle bir cüret, böyle bir fedakarl›k olmasayd›,
tam 60 ay, 260 hafta, 1826.
gün’dür bu direniﬂ sürdürülemezdi
elbette.
✪ Direniﬂin rakamlarla resmini
çizerken, d›ﬂar›daki iradenin ad›
olan TAYAD’l›lardan sözetmemek
mümkün de¤ildir elbette. 5 y›ld›r
yapt›klar›n› rakamlara s›¤d›rmak
zordur. Onlar direniﬂin destek de¤il,
asli gücüydü. Tarih bu büyük direniﬂte 10 TAYAD’l›n›n ﬂehit düﬂtü¤ünü kaydetti. Evet, 8 TAYAD’l›
ölüme yat›p ﬂehit düﬂerken, 2 TAYAD’l› da Armutlu katliam›nda katledildi. Direniﬂin sürdü¤ü süre içinde, TAYAD’l›lar hapishanelere iliﬂkin üç büyük kurultay ve sempozyum gerçekleﬂtirdiler; hiç kesintisiz
sürdürdükleri eylemlerinin yan›s›ra,
tam 5 kez Ankara Yürüyüﬂü yapt›lar. TAYAD’›n “Tecrite son verilmesi” talebiyle düzenledi¤i kampanyada Türkiye’de ve Avrupa’da
155 bin imza topland›.
✪ Direniﬂ, 20 Ekim 2000’de üç
siyasi
hareketten
(DHKP-C,
MKP(ML), T‹KP) tutsaklar taraf›ndan baﬂlad›. 19 Aral›k’tan sonra tüm
gruplar ölüm orucuna baﬂlad›lar.
Ancak 28 May›s 2002’de DHKP-C
ve TKEP/L davas›ndan tutsaklar d›ﬂ›nda, di¤er gruplar, ölüm orucunu
b›rakt›lar.

✪ 20 Ekim 2005’te direniﬂ,
1826. gününe girmiﬂ olacak. Birinci, ‹kinci ve Üçüncü ekipler, 2000
y›l› içinde yani 19 Aral›k Katliam›’ndan önce baﬂlad›lar direniﬂe.
Sonraki her y›l, yeni ekipler al›n
bantlar›n› kuﬂan›p bayra¤› devralmaya devam ettiler. Direniﬂin ilk
günkü kararl›l›¤›yla sürdü¤ünü vurgulamak üzere, direniﬂin ilk ﬂehitlerinden Fidan Kalﬂen’in ad›n› alan
12. Ekip, 9 May›s 2005’te ölüm
orucuna baﬂlad›. 12. Ekip’ten bir di-

“Y›llar öncesinden yata¤›n›
bulan hiç durmadan akan nehirler gibiyiz.
Nice setler çekilse de önümüze, ayn› coﬂkunlu¤unda ak›yor, setleri birbir aﬂarak yola
devam ediyoruz.
Akan bir nehrin önüne setler nas›l kar etmiyorsa, sular
seller gibi yoluna devam edenlerin önünde de hiçbir engel
kar etmeyecektir.
Nehirlerin denizlere varmas› gibi ayn› sevdan›n yolcular›
olarak ada'm›za varaca¤›z.
6. y›l›n coﬂkusu, Anadolunun dört yan›nda fidanlaﬂan
karanfillerimizin s›cakl›¤›yla...
Umutla, inançla, dirençle..”
Tekirda¤ 2 No'lu F Tipi
DHKP-C Davas› Tutsaklar›
◆◆◆

Devrimci tutsaklardan
20 Ekim mesajlar›

“Mevsimlerden güz, günlerden 20 Ekim'di.
Bir halay kurduk ve bir hayal...
O günden bu yana beﬂ y›l geçti ama ne hayalimiz yokedilebildi ne de halay›m›z. Büyüyor hayalimiz, onu hakikat yapmak için gelece¤e yürüyenlerin
ad›mlar›nda. Ve sürüyor omuz omuza halay›m›z.
Amerikan tahakkümü ve Avrupa standartlar›n›n özü, özeti olarak süren
tecrite karﬂ› ödedi¤imiz bedel, özgür Anadolu'nun harc›d›r. Ki sonuna, sonuncumuza kadar deyiﬂimiz bundand›r. Bundand›r o büyük hayalimize el
sürdürmeyiﬂimiz. Bundand›r halay halay yürüyüﬂümüz. ‹ﬂte bu halayda
omuzbaﬂ›m›zdaki herkesi selaml›yor, halaybaﬂ› olan ﬂehitlerimizi an›yor ve
yüre¤i özgür Anadolu'dan yana olan herkesi de destans› halay›m›za kat›lmaya ça¤›r›yoruz. Çünkü Amerikan ve Avrupa emperyalizminin tahakküm zincirini bu halkadan k›rmak, özgür Anadolu'ya do¤ru at›lm›ﬂ bir ad›m daha
olacakt›r...
‹ﬂte bu duygularla selaml›yoruz sizi.”
Ümit ‹lter / Kand›ra F Tipi Hapishanesi

reniﬂçi ﬂehit düﬂerken, di¤er direniﬂçiler, direniﬂ 6. y›l›na girerken
ölüm orucunun 165. günündeydiler. Hücre hücre eriyen bedenleriyle
5,5 ayd›r bayra¤› taﬂ›yorlar.

✪ Ödenen büyük bedeller ve direniﬂte ortaya konulan iradenin sars›lmazl›¤›, direniﬂi tarihsel ve evrensel düzeye taﬂ›m›ﬂ, emperyalizmin halklar› ve devrimcileri teslim
alma sald›r›s›na karﬂ› belirleyici
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mevzilerden biri haline getirmiﬂtir.
Grupçuluk, rekabetçilik, düzeniçilik
gibi çok çeﬂitli nedenlerle Türkiye
solunda bu gerçe¤i dile getirmeye
pek kimse yanaﬂmasa da, tarih karﬂ›s›nda çok fazla direnemeyeceklerdir. Direniﬂin yaratt›¤› umut ve güven dalga dalga yay›ld›kça, dünyan›n uzak ülkelerindeki devrimcilerin, yurtseverlerin dile getirdiklerini
yar›n onlar da kabul edecektir.

ahmet ibili

yazgülü güder öztürk

f›rat tavuk

ali ateﬂ

aﬂur korkmaz

özlem ercan

ﬂefinur tezgel

nilüfer alcan

gülser tuzcu

seyhan do¤an

muharrem horoz

osman osmana¤ao¤lu

hülya ﬂimﬂek

gülay kavak

u¤ur bülbül

ümüﬂ ﬂahingöz

ibrahim erler

mustafa y›lmaz

cengiz çal›koparan

murat ördekçi

alp ata akçayöz

ercan polat

umut gedik

r›za poyraz

ilker babacan

fahri sar›

sultan sar›

ayﬂe baﬂtimur

özlem durakcan

ali ekber bar›ﬂ

arzu güler

sultan y›ld›z

bülent durgaç

bar›ﬂ kaﬂ

nail çavuﬂ

eyüp samur

muharrem çetinkaya

fidan kalﬂen

murat özdemir

a.ihsan özkan

irfan ortakç›

hasan güngörmez

yasemin canc›

berrin b›çk›lar

halil önder

cafer dereli

tülay korkmaz

ismail karaman

ali çamyar

zeynel karataﬂ

lale çolak

yusuf kutlu

yeter güzel

do¤an tokmak

tuncay y›ld›r›m

cengiz soydaﬂ

gültekin Koç

adil kaplan

bülent çoban

gülsüman dönmez

nergiz gülmez

fatma ersoy

meryem altun

okan külekçi

semra baﬂyi¤it

fatma bilgin

melek birsen hoﬂver

gülnihal y›lmaz

fatma tokay köse

hamide öztürk

tuncay günel

celal alpay

erol evcil

murat çoban

canan kulaks›z

gürsel akmaz

endercan y›ld›z

serdar karabulut

imdat bulut

zeliha ertürk

feridun yücel batu

feride harman

berkan abatay

özlem türk

sibel sürücü

ﬂenay hano¤lu

hatice yürekli

kaz›m gülba¤

erdo¤an güler

sedat karakurt

orhan o¤ur

yusuf arac›

ﬂengül akkurt

muharrem karademir

günay ö¤rener

ümit günger

fatma hülya tumgan

hüseyin kayac›

cafer tayyar bektaﬂ

u¤ur türkmen

veli güneﬂ

selma kubat

ali ﬂahin

hüseyin çukurluöz

bekir baturu

semiran polat

aysun bozdo¤an

zehra kulaks›z

gökhan özocak

ali koç

sevgi erdo¤an

salih sevinel

selami kurnaz

sergül albayrak

faruk kad›o¤lu

eyüp beyaz

abdullah bozda¤

Diren kalbim diren
gün olur duvarlar y›k›l›r toz olur
y›k›nt›lar›n üzerinde
zincirsiz bir dünya kurulur

abdülbari yusufo¤lu zeynep ar›kan gülba¤

a.r›za demir

du¤unu
söyledi.
A K P
iktidar›n›n
BOP iﬂbirlikçili¤i
noktas›nda
›srar›n›n
net olarak
görüldü¤ünü dile
getiren
Ayd›n, Avrupa Birli¤i konusunda da,
AB'nin
emperyalistlerin
birli¤i oldu¤unu
kavrayarak ülkemizdeki mücadeleyi de
AB'den gelecek ‘demokrasi, özgürlük’ ekseninden ç›kar›p, tersine
AB’ye karﬂ› net tav›r koyulmas› gerekti¤ini kaydetti.
Ayd›n, ülkemiz hapishanelerinde
tecrit, sansür sonucu 6. y›l›na girecek ölüm orucu direniﬂinde 120 insan›n yaﬂam›n› yitirdi¤i, yüzlercesinin sakat kald›¤› ülke gerçekli¤ine
dikkat çekti ve buna karﬂ› kay›ts›z
kalarak hak ve özgürlükler mücadelesinin verilemeyece¤ini, tecrit politikas›ndan sendikal mücadelenin de
nasibini ald›¤›n›n görülmesi gerekti¤ini belirtti. Mücadelenin bir bütün olarak ele al›nmas› üzerinde duran Ayd›n, memurlara yönelik sald›r› yasalar›n›n durdurulmas› için mücadele araç ve yöntemlerinin biran
önce geliﬂtirilmesinin önemini belirtti.
Ard›ndan konuklar konuﬂmalar
yapt›lar. Büro Emekçileri Sendikas›
(BES) Genel Baﬂkan› Bülent Kaya,
kurultay›n sürece katk› sunaca¤›na
dikkat çekerek, sald›r› yasalar›na
karﬂ› etkili bir mücadele yapman›n
kaç›n›lmazl›¤›n› kaydetti. Tecrit ve
120 ölüm, Kürt halk›n›n yaﬂad›¤›
ac›lar, yoksulluk ve bask›lara konuﬂmas›nda yer veren Kaya, “tüm
bunlara karﬂ› ortak mücadeleyi örmemiz zorunludur” dedi.

Kamu Emekçileri
Kurultay›’ndan yükselen ses

KESK ‹çin Çözüm
Devrimci Sendikac›l›kt›r
‹stanbul Temel Haklar Memur
Komisyonu taraf›ndan düzenlenen
‘Kamu Emekçileri Kurultay›’ 15- 16
Ekim tarihlerinde, ‹stanbul'da Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde yap›ld›. Kurultaya; ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Bursa, Kocaeli, Bart›n, Antalya, Ad›yaman, Hatay, Malatya,
Mersin, Tekirda¤, K›rklareli, Sakarya, Bolu, Kayseri, Bal›kesir, Sivas
illerinden 250 memur kat›ld›.

Mücadele Bütünlüklü
Ele Al›nmal›d›r
Memur Komisyonu ad›na Gülay
Özpolat'›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan, Mehmet Göçebe, Arif Kuday, Selvi Polat'tan oluﬂan divan,
kurultay program›n› okudu. Sayg›
duruﬂundan sonra, Devrimci Memur
Hareketi (DMH) taraf›ndan haz›rlanan, kamu emekçilerinin dünden
bugüne tarihini anlatan sinevizyon
gösterimi yap›ld›.
DMH ad›na konuﬂan Ozan Ayd›n, kurultay›n amac›n› anlatarak;
dünyadaki ve ülkemizdeki geliﬂen
süreci de¤erlendirdi. Ayd›n, ABD
emperyalizminin Ortado¤u halklar›
üzerinde estirdi¤i terörün di¤er ad›n›n bundan sonra Büyük Ortado¤u
Projesi'nde somutland›¤›n›, hedefin
tüm Ortado¤u’yu teslim almak ol-
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Mücadele S›n›f
Temelinde Olmal›d›r
Tüm Bel- Sen 4 No'lu ﬁube Yönetim Kurulu ad›na Ali Erdo¤an ise
bu kurultay›n kamu emekçilerinin
mücadelesine sunaca¤› katk›dan dolay› yönetim kurulu olarak destek
ve teﬂekkürlerini sundu. Kurultaya
verilen ilk aradan sonra konuk olarak KESK ad›na Sevgi Göyçe, memurlara yöneltilen sald›r›lar›n tek
merkezli, sermaye odakl› oldu¤una
dikkat çekerek, bu yasalara karﬂ›
mücadelenin kaç›n›lmazl›¤›na ve
kurultay›n önemine vurgu yapt›.
Göyçe'nin ard›ndan ‘sendika ve
siyaset’ üzerine konuﬂan Mehmet
To¤an sendikalar›n sadece ekonomik, sosyal ve özlük haklar için mücadele vermedi¤ini belirtti. To¤an;
demokratik, siyasal mücadelenin
birbirinden ayr›lamayaca¤›n›, emek
mücadelesinin s›n›f temelinde bir
taraf oldu¤unu kaydederek, bunun
da kendisinin bir siyaset yapmak
demek oldu¤unu belirtti. Ülke ve
dünyadaki geliﬂmeler karﬂ›s›nda etkilenmelerin kaç›n›lmazl›¤›n›, buna
göre de sendika ve siyaset iliﬂkisinin ele al›nmas› gerekti¤ini söyleyen To¤an, halk›n mücadelesinin bir
parças› olan sendikalar›n, özüne yak›ﬂ›r bir bak›ﬂ aç›s›na sahip olmas›
gerekti¤ini vurgulad›.

KESK Ders Ç›karmal›
Kurultayda KESK ve ba¤l› sendikalar›n durumu da tek tek ele al›nd›. KESK'le ilgili olarak sözalan Ejder Erbulan, KESK'in içinde bulundu¤u durum ve önümüzdeki döneme iliﬂkin ataca¤› ad›mlar›n olumlu
sonuçlar yaratabilmesi için, bugüne
kadar aç›¤a ç›kard›¤› de¤erlerin ve
yanl›ﬂlar›n›n sa¤l›kl› de¤erlendirmesinin gerekli oldu¤unu belirtti.
BES'e iliﬂkin de¤erlendirme yapan
Kenan Akbaba da, BES'in gelir idaresinin yeniden yap›lmas›na yönelik
eylemlerinin etkili oldu¤unu, ancak
yaln›z kald›klar›n›, di¤er sendikalar›n deste¤ini alamad›klar›n› söyledi.
Akbaba, BES'in örgütlenme alan›n›n farkl› kurumlar›n birlikte davranmas›n›n yaratt›¤› s›k›nt›lar›n

aﬂ›lmas› gerekti¤ine dikkat çekti.
SES üzerine yap›lan de¤erlendirmede sözalan Meryem Özsö¤üt
ise sald›r› yasalar›na yönelik olsun,
toplu görüﬂmeler sürecinde olsun
bas›n aç›klamalar› vb. eylemlere kat›l›m›n çok düﬂtü¤üne kaydetti ve
buna önlem olarak kitlelere güven
veren tarzda eylem ve etkinliklerin
hayata geçirilmesi, di¤er yandan
sa¤l›kta dönüﬂüm program› ad› alt›nda gerçekleﬂtirilmek istenen düzenlemeye yönelik etkin karﬂ› tavr›n
al›nmas› gere¤ine de¤indi. E¤itimSen'i de¤erlendiren Akman ﬁimﬂek,
kapat›lma davas› hakk›nda, anadil
ile ilgili tüzük de¤iﬂikli¤ini gerçekleﬂtirenlerin, bugün E¤itim-Sen'i
canland›rabilecek iradeye sahip olmad›¤›n›, biat etmenin sonucunun
savrulma olaca¤›n› belirterek, E¤itim-Sen yönetimindeki reformist
anlay›ﬂ› eleﬂtirdi.
Ayr›ca tek tek konuﬂmac›lar, Tar›m ORKAM-Sen, Yap› Yol-Sen,
Haber-Sen sendikalar›n›n durumu
üzerine de¤erlendirmeler yapt›lar.
Kurultaya illerin tebli¤leri sunulurken, ilk gün, Grup Yorum’un dinletisi ile sona erdi. Memurlar›n yan›nda oldu¤unu dile getiren Grup
Yorum'un türküleri ile emekçiler halaya durdular.

Eme¤in Sorunlar›ndan
Dünya Sorunlar›na;
Her Konu Tart›ﬂ›ld›
Kurultay›n ikinci gününde çeﬂitli konularda tebli¤ler sunuldu. Mehmet Göçebe’nin konuﬂmas›n›n ard›ndan, BES’ten Ebru Erbulan ‘Kamu Yasalar›’ üzerine tebli¤ sundu.
BES Genel Merkez yönetiminden
Abidin S›rma ‘Avrupa Birli¤i’ ve
bu konuda genel tav›r hakk›nda bir
tebli¤ sunarken, devam›nda E¤itimSen’den Mustafa Akkuﬂ ‘emperyalizm ve yeni dünya düzeni’ üzerine
konuﬂtu. Ard›ndan, Malatya E¤itimSen Baﬂkan› Erdo¤an Canpolat,
‘Kürt sorunu’na dair tebli¤ini okudu. Canpolat'›n “Kürt sorununun
çözümü Devrimci Halk ‹ktidar›ndad›r” sözleri, yo¤un alk›ﬂlarla karﬂ›land›.

Verilen aran›n ard›ndan TAYAD’l› Ahmet Kulaks›z, ölüm orucunu anlatt› ve bu konuda memur
sendikalar›na sorumluluk
düﬂtü¤ünün alt›n› çizdi.
Kulaks›z’›n konuﬂmas›,
yo¤un alk›ﬂ ve "Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun" slogan›yla karﬂ›land›. HÖC ad›na Eyüp Baﬂ
ise, Devrimci Memur Hareketi’nin ﬂehitlerinden, Ayﬂenur
ﬁimﬂekler’ den, Elmas Yalç›nlar’dan sözederek, “onlardan ö¤renerek yolunuza devam edece¤inize
olan inanc›m›zla kurultay›n›z› selaml›yoruz" dedi.
Tebli¤ler ile devam eden kurultayda, E¤itim-Sen'li Sat›lm›ﬂ Göko¤lu ‘Tecrit ve Sansür’ konusunda sözald›. Göko¤lu'nun konuﬂmas›
ile salon bir kez daha "Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun" sloganlar›yla yank›lan›rken, ard›ndan mesajlar okundu.
‘Kad›n sorunu’ üzerine tebli¤
sunan Nursel Tanr›verdi, kad›n mücadelesinin tarihini, bu mücadeledeki çarp›k anlay›ﬂlar› ve kad›n erkek
omuz omuza mücadele etmenin
önemini ve gereklili¤ini kaydetti.
‘Savaﬂ ve Bar›ﬂ’ konulu tebli¤i
sunan E¤itim-Sen’li Mehmet Püremiﬂ, sözlerini, “Emperyalizmle oligarﬂiyle bar›ﬂmayaca¤›z. Halklara
zulmedenlerle bar›ﬂmayaca¤›z. Açl›k yoksulluk adaletsizlik sürdükçe
halklar›n emperyalizmle savaﬂ› sürecektir” ﬂeklinde bitirdi. ﬁahin Biniciler ise, ‘Sivil Toplumculuk ve
Sendikalar’› ele alan bir tebli¤ sunarak, devrimci bak›ﬂ› ifade etti.
Türkiye'de devrim mücadelesi
ve devrimci memurlar›n mücadelesini anlatan sinevizyon gösterimi s›ras›nda devrimci önderler coﬂkulu
alk›ﬂlarla selamlan›rken, Divan üyesi D‹SK Trakya Bölge Temsilcisi
Arif Kuday, memurlar›n mücadelesini desteklediklerini belirterek,
“devrimci iﬂçiler de böyle bir kurultay örgütlemeli” dedi. Kuday'›n ard›ndan sözalan, Sad›k Ero¤lu da,
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi ve Sosya29
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lizm konusunda bir saatlik bir seminer sundu.
‹kinci gün Nurettin Güleç’in dinletisi ile sona erdi. Devrimci Memur
Hareketi’ni büyütme, mücadeleyi
geliﬂtirme kararl›l›¤›n›n ön plana
ç›kt›¤› kurultay bir de sonuç bildirgesi yay›nlad›.

Sonuç Bildirgesi
Kamu emekçileri için; sendikal
hak ve özgürlükler mücadelesinde
yaﬂad›klar› sorunlar›na çözüm üretilmesi noktas›nda bir de¤erlendirme ve buna göre de do¤ru bir mücadele hatt› örmesinin kaç›n›lmazl›¤›na dikkat çekilen, Devrimci Memur
Hareketi imzal› Sonuç Bildirgesi’nde, ülke ve dünya tablosu gözler
önüne serilerek, emekçilere yönelik
sald›r›lara yer verildi ve ﬂu tespit ve
çözümler s›raland›:
1) Sendikalar geniﬂ kitleleri örgütlemeyi hedeflerken bunu sadece
nicel anlamda üye kazanma olarak
ele almaktad›r. Geniﬂleyen üye taban›n› kal›c› ve örgütlü hareket tarz›na
büründürmesi sendikalar›n varolma
ve kendisini ileriye taﬂ›ma gerekçesidir. Kitlelerin dinamik, sürece kat›labilmesinin en önemli yolu e¤itimden geçmektedir. Sendikalar; s›n›f ve kitle sendikac›l›¤› temelinden
hiçbir biçimde kopmadan e¤itim
tarz›n› tüm gücüyle yayg›nlaﬂt›rmak
gerçekli¤iyle yüzyüzedir.
Aç›kt›r ki; üyelerinin bu yönlü
bilinçlendirilmesini öne almayan
KESK, kararl› ve uzun erimli bir
mücadeleyi öremeyece¤i gibi hiçbir
biçimde sonuç ta alamayacakt›r.
2) AB'nin emperyalist birlik oldu¤u, her geçen gün emekçilerin

haklar›n› ortadan kald›ran uygulamalar›yla da görülece¤i üzere iyi
kavran›lmal›d›r. Baﬂta KESK olmak
üzere, sendikalarda ve demokratik
kitle örgütlerinde bu yönlü aç›¤a ç›kan çarp›k düﬂünceler terkedilerek
AB emperyalizmine karﬂ› net bir
bak›ﬂ aç›s› ortaya koyulmal› ve üyeler bu do¤rultuda bilinçlendirilmeli.
3) Sendikalar Demokratik Kitle örgütüdür. Kitlelerin ekonomik,
demokratik ve siyasal ç›karlar› noktas›nda mücadele vermektedir. Bu
bak›ﬂtan yoksun sivil toplumculu¤un, sendikalara yerleﬂtirilmesi kararl› mücadele hatt›n›n dejenere
edilmesine hizmet etmektedir. Örgütlü hareket tarz›n› bireye indirgeyen, kolektif yarat›c›l›¤›n karﬂ›s›nda
bireysel kültürü yayan bu tarz; örgütsel yap›y› ve militan bir bak›ﬂ
aç›s›n› yok etmektedir. Eylem anlay›ﬂ›na da yans›yan protestocu sivil
toplumcu bir tarz sonuç al›c› olmaktan da uzakt›r. Sendikalar, kamu
emekçileri mücadelesinin ortaya ç›k›ﬂ›ndaki kararl›, direngen mücadele hatt›na dönmek ve saflar›nda geliﬂen sivil toplumcu anlay›ﬂlar›
mahkum etmek zorundad›rlar.
4) Tüm emek örgütleri tecrit ve
sansür konusunda bugüne kadar
aç›¤a ç›kan sonuçlar› do¤ru de¤erlendirip, sendikal hak ve özgürlüklerin kazan›lmas› noktas›nda tecrit
ve sansür uygulamalar›n›n verilen
mücadeleye nas›l olumsuz etki yaratt›¤›n› görmek durumundad›rlar.
Tecrit yaln›zca hapishanelerdeki insanlar›n sorunu de¤il, tüm halka ve
örgütlülüklere yönelmiﬂ bir sald›r›d›r. Bu do¤rultuda; sendikal mücadelenin toplumsal mücadelenin bir
parças› oldu¤undan hareketle tecrite
karﬂ› aktif bir mücadele yürütülmek
durumundad›r.
5) Kürt sorununun ‘halklar›n
kardeﬂli¤i’ ve ‘halklar›n birlikte mücadelesi’ perspektifinden hareketle
ele al›nmas› sa¤lanmal›, ﬂovenist
dalgaya karﬂ› Kürt halk›n›n talepleri
Uluslar›n Kendi Kaderini Tayini
gerçe¤inden yola ç›karak savunulmal› ve her türden milliyetçi yaklaﬂ›mlara karﬂ› ideolojik mücadele

Devrimci Memur Hareketi geçmiﬂten bugüne
yaratt›¤› de¤er ve ilkeleriyle bunu baﬂarabilecek güce ve inanca sahiptir. Bu güç ve inançla
de¤erlerimize sahip ç›kal›m ve gelece¤i kendi
ellerimizle kural›m.

yürütülmesi benimsenmelidir.
6) Kad›n sorununun feminizm
gibi cinsiyetçi bir temel üzerinden
kad›n›n mücadelesinin erke¤e karﬂ›
yürütece¤i mücadele olarak görülmesi engellenmeli, bunun egemenlerin yürüttü¤ü topyekün sald›r› karﬂ›s›nda çözüm olarak asla görülemeyece¤i dillendirilmelidir. Kad›nlar›n örgütlenmesinin alabildi¤ine
büyütülmesi... temelinde çal›ﬂmalar
yürütülürken; kad›n sorununun çözümünde... tüm kad›n ve erkek
emekçilerin ortak mücadelesi perspektifiyle hareket edilmesi gerekir.
7) Savaﬂ ve Bar›ﬂ kavramlar› ve
politikalar›; dünyada ve ülkemizde
halklar›n savaﬂ›n kayna¤› olmad›¤›,
emperyalistlerin kendi aralar›nda
yürüttü¤ü ve yürütece¤i haks›z savaﬂlara taraf olmayaca¤›, iﬂgal ve
sömürü politikalar›na karﬂ› yürütülecek mücadele ve direniﬂlerin meﬂru ve hakl› oldu¤undan hareketle ele
al›nmas› gerekir.... Bar›ﬂ›n tek koﬂulu emperyalizmin yeryüzünde yürüttü¤ü sömürü ve zulme son verilmesinden geçer.
8) Son dönemlerde hayat bulan,
AKP iktidar›n›n üzerinde çal›ﬂt›¤›
Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve
bu ana kanuna ba¤l› gelen Kamu
Personel Rejimi, Genel Sa¤l›k Sigortas›, Sosyal Sigortalar Kanunu,
Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program› vb. yasalarla yap›lmak istenen düzenlemelerin amac›; piyasa ad›na devleti
kamu hizmetlerinden yasaklamak,
kamu hizmetlerinin çok uluslu ﬂirketlerin kar ve sömürü alanlar›ndan
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biri haline getirerek oligarﬂinin ve
emperyalizmin yaﬂad›¤› krizlerden
kurtulmas›n› sa¤lamakt›r.
Bu yasalarla yap›lmak istenen
kamu hizmetlerinin paral› hale getirilmesi ile iﬂ güvencesiz, esnek çal›ﬂmay› ve performansa göre ücretlendirmeyi içeren düzenlemelerle
kamu hizmet alan›n›n rahat bir biçimde özelleﬂtirilmesidir. GSS ile
hedeflenen prime dayal› ve cepten
ödeme ile sa¤l›k hizmetinin al›m›n›n sa¤lanmas›, sosyal sigortalar kanunu ile hedeflenen ise emeklili¤in
ortadan kald›r›lmas› vb. gibi hak
gasplar›d›r.
... Kamu personel rejimine karﬂ›
iﬂ güvencesini; eﬂit iﬂe eﬂit ücreti,
GSS’ye karﬂ› herkese eﬂit, ücretsiz,
nitelikli ve ulaﬂ›labilir bir sa¤l›k
hizmetini, emeklili¤in en temel hak
oldu¤unu ve bu ülkede yaﬂamaktan
kaynaklanan halk›n tüm kesimlerinin kamu hizmetlerinden eﬂit ve ücretsiz bir ﬂekilde yararlanmas›n›n
savunulmas› bir görevdir. Bu gerçeklikten hareketle; bu yasalar› durdurmak, boﬂa ç›karmak ve yoketmek için tüm emek örgütleri ve demokratik kitle örgütlerinin sonuç
al›c› eylem tarz›n› hayata geçirmesi
ve kararl› bir biçimde tav›r almas›
gereklili¤i kaç›n›lmazd›r.
Sonuç olarak; demokratik kitle
örgütleri ve sendikalar eﬂit, ba¤›ms›z ve özgür bir gelecek için demokratik kitle ve s›n›f sendikac›l›¤› ilkesi ve fiili-meﬂru mücadele
hatt›yla bask›, sömürü ve yasaklara
karﬂ› mücadele etmelidir. Kapitalizmin hüküm sürdü¤ü dünyada ve ülkemizde eﬂit ve özgür bir dünya
için; emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k, faﬂizme karﬂ› demokrasi, kapitalizme karﬂ› sosyalizm hedefi temel
mücadele perspektifi olmal›d›r.
Devrimci Memur Hareketi geçmiﬂten bugüne yaratt›¤› de¤er ve ilkeleriyle bunu baﬂarabilecek güce
ve inanca sahiptir. Bu güç ve inançla de¤erlerimize sahip ç›kal›m ve
gelece¤i kendi ellerimizle kural›m.
Dünyan›n ve halklar›n gelece¤i ile
ilgili son sözü emperyalizm de¤il,
halklar söyleyecektir!”

E¤itim-Sen Diyarbak›r ﬁubesi, 15
Ekim günü e¤itim hakk› için yürüdü.
Eski Hal Kavﬂa¤›'ndan ‹stasyon
Meydan›'na kadar 'E¤itim Hakk›m›z'
ad›yla yap›lan yürüyüﬂte, bölgedeki
e¤itime iliﬂkin sorunlar dile getirildi
ve anadilde e¤itim talep edildi.
"Paras›z E¤itim, Paras›z Sa¤l›k,
Demokratik, Özgür, Laik ve Bilimsel
E¤itim ‹stiyoruz, Zimanê Me Rûmeta
Me Ye, E¤itimde Kadrolaﬂmaya Hay›r
ve 80 Kiﬂilik De¤il, 30 Kiﬂilik S›n›flarda Okumak ‹stiyoruz” dövizleri taﬂ›yan emekçiler, sloganlarla
AKP’nin e¤itim politikas›n› protesto ettiler. Yüzlerce kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde konuﬂan, E¤itim-Sen Diyarbak›r ﬁube Baﬂkan› ‹hsan Babao¤lu,
kentlerinde ve bölgede okuma-yazma oranlar›, ÖSS s›nav›ndaki baﬂar›s›zl›klar, bir ö¤retmene düﬂen ö¤renci say›s›, üniversiteye yerleﬂen ö¤renci say›s›, e¤itim süresi gibi e¤itim sorunlar›n› Türkiye'nin di¤er bölge ve
illeriyle k›yaslayarak, anadilde e¤itim talebini yineledi.
Babao¤lu, konuﬂmas›nda AKP hükümetinin kadrolaﬂma politikalar›na
de¤inerek, siyasal kadrolaﬂmaya derhal son verilmesi gerekti¤ini belirtti.

E¤itim Hakk›
‹çin Yürüyüﬂ

E¤itim-Sen Eylem Takvimi
E¤itim-Sen Genel Baﬂkan›
Alaaddin Dinçer 18 Ekim günü
düzenledi¤i bas›n toplant›s› ile 20
Ekim - 30 Aral›k aras›nda yapacaklar› eylemleri aç›klad›. E¤itim
sorunlar›n› de¤erlendiren Dinçer,
soka¤a ç›kmaktan baﬂka bir alternatif b›rak›lmad›¤›n› belirtti.
Kampanyan›n taleplerinden baz›lar› ﬂöyle:
“Herkese nitelikli, paras›z e¤itim hakk›. E¤itimde özelleﬂtirme
uygulamalar›n›n durdurulmas›.
Tüm anaokulu ve ilkö¤retim ö¤rencilerine süt ve beslenme hakk›.
Tüm çocuklar›n y›lda iki kez sa¤l›k taramas›ndan geçirilmesi. Demokratik bir anayasan›n haz›rlan-

mas›. Kamu çal›ﬂanlar›na grev ve
toplu sözleﬂme hakk› verilmesi,
siyaset yasa¤›n›n kald›r›lmas›...”
Eylemler ise ﬂöyle:
◆ 22-33 Ekim’de tüm illerde
E¤itim-Sen davas› için aç›klama
ve davan›n görülece¤i 27 Ekim
günü Ankara Adliyesi önünde
aç›klama. ◆ 19-20 Kas›m tarihlerinde MEB ve Baﬂbakanl›k önünde aç›klama, di¤er illerde ise yürüyüﬂ, bas›n aç›klamalar›. ◆ 2427 Kas›m aras›nda üretimden gelen gücü kullanma dahil, binlerce
e¤itim emekçisinin kat›l›m›yla ‹stanbul'dan Ankara'ya Büyük E¤itimci Yürüyüﬂü. ◆ KESK’in
planlad›¤› büyük Ankara eylemine kat›l›m sa¤lanacak.
deden, SES Eskiﬂehir
ﬁube Baﬂkan› Yalç›n
Mutlu, tasar›n›n çal›ﬂanlar›n mevcut sistemdeki haklar›n› geriye götürerek, aç›klar› kapatmay› hedefledi¤ini dile getirdi.
Özele devredilecek sa¤l›k sistemi ile halk›m›z›n daha fazla para
ödeyerek hizmet alaca¤›n›, paras›
olmayan›n ise ölüme terkedilece¤ini söyleyen Mutlu, tasar›n›n derhal geri çekilmesini istedi.

Sa¤l›kta özelleﬂtirmeye protesto
SES Eskiﬂehir ﬁubesi, Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanun Tasar›s›'n› protesto etmek
için 16 Ekim günü eylem yapt›.
Büyükﬂehir Kültür Merkezi önünde toplanan SES üyeleri, tasar›n›n,
öneriler dikkate al›nmadan haz›rland›¤›n› belirttiler.
Tasar›n›n sorunlara çözüm yerine daha da a¤›rlaﬂt›raca¤›n› kay-
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PETK‹M’de Eylem
Alia¤a PETK‹M'de 17 iﬂçinin iﬂten ç›kar›lmas› sonras›, iﬂçiler 17
Ekim günü eylem yapt›. ‹ﬂçiler, PETK‹M önünden sendika binas›na kadar
sloganlarla yürüdü. Aç›klamay› yapan Petrol-‹ﬂ Sendikas› Alia¤a ﬁube
Baﬂkan› ‹brahim Do¤angül, iﬂçilerin
sendikas›z, ucuz iﬂgücü olarak çal›ﬂt›r›lmas›na izin vermeyeceklerini
söyledi.

Emekli-Sen üyeleri
taleplerinde ›srarl›
Emekli-Sen üyeleri, TÜFE alacaklar›n›n ödenmesi, ilaç fark›n›n
kald›r›lmas›, maaﬂlar›n›n yaﬂan›labilir bir düzeye ç›kar›lmas› ve sendikalar›n›n sözleﬂme hakk›na kavuﬂmas›
için eylemlerini sürdürüyorlar.
17 Ekim günü, ‹stanbul, Ankara,
Kocaeli ve Antep’te aç›klamalar yapan Emekli-Sen üyeleri, taleplerinin
yerald›¤› mektuplar› milletvekillerine
ve Meclis Baﬂkan› Bülent Ar›nç’a
gönderdi. Emekliler, talepleri karﬂ›lanmad›¤› durumda, 22 Kas›m’da
meclise yürüyeceklerini duyurdular.

Konak’ta ‹ﬂ B›rakma
‹zmir Konak Belediyesi ‹ﬂtirak
ﬁirketi Merbel Aﬁ.’de çal›ﬂan Genel‹ﬂ 5 No’lu ﬁube üyesi iﬂçiler, 17
Ekim’de taﬂerona karﬂ› iﬂ b›rakt›lar.
Belediye, temizlik iﬂlerini taﬂeron
firmaya devretmek isterken, iﬂçiler
buna karﬂ› ç›k›yorlar. ‹halenin yap›ld›¤› gün iﬂ b›rakarak, Konak Belediyesi Eski Hizmet Binas› önünde toplanarak, “Konak’ta Taﬂeron ‹stemiyoruz, ‹ﬂimize Uzanan Eller K›r›ls›n,
Yaﬂas›n Örgütlü Gücümüz” yaz›l› dövizler taﬂ›yan iﬂçiler, belediye binas›na, ‘Taﬂeron Taland›r, Zulümdür’ yaz›l› pankart ast›lar.
‹haleye kaﬂ› ç›kan iﬂçilere seslenen ﬁube Baﬂkan› Mehmet Çinar,
“bütün iﬂçi arkadaﬂlar›m›zla buraday›z. ﬁartlar ne olursa olsun taﬂerona
b›rakmayaca¤›z” diye konuﬂtu.

Ben ülkemi
pazarlamakla
mükellefim

ÜLKER
pazarlamac›l›¤›ndan
ÜLKE pazarlamac›l›¤›na

liklerini mümkün oldu¤unca “kapal› kap›lar ard›nda” sürdürmüﬂlerdir.
Fakat art›k iﬂbirlikçili¤in ar damar› çatlam›ﬂt›r. Baﬂbakan’›n sözünü baﬂka türlü izah etmek mümkün

“‹nsan olan vatanını satar mı?”
Biz onlara “vatan sat›c›lar›” diyorduk. Bu siyasi hasm›m›za yöneltti¤imiz en büyük suçlamalardan
biriydi. Bu, bize göre, bir politikac›
için kullan›labilecek en a¤›r siyasi
s›fatlardan biridir. Ama görüyoruz
ki, vatan sat›c›lar›, vatan sat›c›s› olmaktan en ufak bir gocunma duymuyorlar art›k. Piﬂkin, yüzsüz ve
ars›z birinin yüzüne tükürdü¤ünüzde “yarabbi ﬂükür” demesi gibi, iﬂbirlikçiler de “vatan haini” denilmesinden gocunmuyorlar...
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, ülkemizi emperyalist tekellere peﬂkeﬂ
çeken politikas›n› savunmak için
geçen hafta aynen ﬂöyle söyledi:
“Ben ülkemi adeta pazarlamakla
mükellefim.”
Demek ki, onun için Arçelik
Bayili¤i ile Türkiye Cumhuriyeti
Baﬂbakanl›¤›’n›n veya beﬂ koli Ülker satmakla, üç liman›, beﬂ sanayi tesisini emperyalist tekellere satmak aras›nda hiçbir fark yok.
Evet, satt›¤› ülkedir. Buna art›k
hiçbir kuﬂku yoktur. Bunun d›ﬂ›nda
halka söyledi¤i her ﬂey yalan, doland›r. AB Komisyonu'nun Türkiye'ye iliﬂkin haz›rlad›¤› “Katılım
Öncesi Aylık Genel De¤erlendirme
Raporu”nda, AKP iktidar›na iliﬂkin
söylenen ﬂu sözler, iktidar›n niteli¤ini anlat›yor: “AKP hükümeti K›br›s konusunda çok tartıﬂmalı bir
adımı göze batmadan idare etmekte,
bu olay için uzun süredir medya ve
kamuoyunu hazırlamaktad›r.”
Her ﬂey sat›l›yor, tekellerin her
istedi¤i yap›l›yor ve pervas›zl›k, kabaday›l›k, tüccarl›k söylemleriyle,
bu meﬂrulaﬂt›r›lmak istenmektedir.
Maliye Bakan›’ndan Adalet Bakan›’na, AB müzakerecisine kadar
Tayyip Erdo¤an taraf›ndan atanan

tam kadronun ahlak› ve zihniyeti de
ayn›d›r. Ve hepsi gayri-millidirler.
‹ktidar›n bakan›, “babalar gibi satar›m, yerliymiﬂ yabanc›ym›ﬂ bana
ne, kim en çok paray› verirse ona
satar›m” pervas›zl›¤›nda demeçler
vermektedir. ‹ﬂbirlikçilik, AKP’yle
birlikte “tüccar” zihniyetiyle ve kültürüyle yürütülür hale gelmiﬂtir.
Menderes’ten baﬂlayan, Demirel’le süren, Özal’la aﬂama kaydeden bu siyasi çizginin iﬂbirlikçili¤i,
Tayyip Erdo¤an’la en pervas›z düzeyine ulaﬂm›ﬂt›r. Menderes’in
“Türkiye’yi küçük Amerika yapaca¤›m” demesiyle simgelenen gayrimillilik, Demirel’in ABD Baﬂkan›’yla birlikte çekilmiﬂ foto¤raflar›n› seçim propaganda afiﬂi olarak
kullanmas›yla devam etmiﬂti. Turgut Özal’da iﬂbirlikçilik biraz daha
alenileﬂti. 1950’den itibaren ülkemizi yöneten tüm hükümetler, Amerikanc›, iﬂbirlikçi olmalar›na, yukar›da verdi¤imiz örneklerde oldu¤u
gibi, iﬂbirlikçiliklerini zaman zaman aç›ktan sergilemelerine ra¤men, bu konuda yine de belli bir
“ihtiyatl›l›k” içinde olmuﬂlar, emperyalistlerle iliﬂkilerini, peﬂkeﬂçi-

de¤ildir.
Ülkeyi pazarlayanlar› Naz›m
Hikmet zaman›nda güzel anlatm›ﬂ,
biz de Naz›m’›n dizelerini buraya
koyup baﬂka da bir ﬂey demiyoruz.

“‹nsan olan vatanını satar mı?”
Suyun içip ekme¤ini yediniz.
Dünyada vatandan aziz ﬂey var mı?
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?
Onu didik didik didiklediler,
saçlarından tutup sürüklediler.
götürüp kâfire : ‘Buyur...’ dediler.
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?
Eli kolu zincirlere vurulmuﬂ,
vatan çırılçıplak yere serilmiﬂ.
Oturmuﬂ gö¤süne Teksaslı çavuﬂ.
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?
Günü gelir çarh düzüne çevrilir,
günü gelir hesabınız görülür.
Günü gelir sualiniz sorulur :
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?

Ars›zlar, h›rs›zlar, iﬂkenceciler
hep Baﬂbakanl›k’ta m› toplanm›ﬂ?
Baﬂbakanl›k “suçlu” mu üretiyor, yoksa Baﬂbakan yak›n kadrosunu hep
suçlulardan m› oluﬂturmuﬂ? Baﬂbakanl›k Bas›n ve Halkla ‹liﬂkiler kadrosunda çal›ﬂan Mehmet Kartal, geçen hafta, Belçika'da Eray Serimözü
isimli bir iﬂadam›n› kaç›rmaktan tutukland›. Kartal, y›ll›k iznini kulland›¤› s›rada Belçika'ya gitmiﬂ ve bu icraat› gerçekleﬂtirmiﬂ. Hat›rlanacakt›r; daha
önce de Baﬂbakan’›n baﬂ korumas› Maksut Karal’›n tescilli iﬂkenceci oldu¤u ortaya ç›km›ﬂ, daha sonra yine Baﬂbakan’›n korumas› Hanefi Karal’›n da iﬂkenceden yarg›land›¤›, Erdo¤an'›n yan›ndan ay›rmad›¤› foto¤rafç›s› Beﬂir Coﬂkun ise sahte evraklarla doland›r›c›l›ktan mahkûm oldu¤u
ortaya ç›km›ﬂt›. Bu kadar h›rs›z, iﬂkenceci, haraçç›, nas›l biraraya
toplanm›ﬂ acaba, hem de Baﬂbakanl›k’ta? Merak etmemek elde de¤il.
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PSAKD Sultanbeyli ﬁubesi Baﬂkan› Sadegül Çavuﬂ

“Cemevimizi yapaca¤›z”
‹stanbul Sultanbeyli’de, kendi
arazisi içine yapmak istedi¤i cemevi, AKP’li belediye taraf›ndan
engellenmek istenen Pir Sultan
Abdal Kültür Derne¤i Sultanbeyli
ﬁubesi Baﬂkan› Sadegül Çavuﬂ
ile taleplerini ve gelinen süreci
konuﬂtuk.
Derne¤inizin kendi arazisi içinde
yapmak istedi¤iniz ek bir bina çal›ﬂman›z var. Nas›l baﬂlad› ve hangi
aﬂamaya gelmiﬂ durumda?
Sadegül ÇAVUﬁ: 10 May›s 2003
tarihinde baﬂlad›k faaliyetlerimize.
Cemevine ihtiyac›m›z vard›. Sultanbeyli'de 25 bin alevi var ve ibadet
edebilecekleri tek bir yerleri yok. Biz
de biraraya geldik, ne yapabiliriz diye. Belediyeye gittik yer talebinde
bulunduk, halktan heyet oluﬂturduk,
belediye, ‘cemevi yeri verme yetkimiz yoktur’ dedi. ‹mza kampanyas›
baﬂlatt›k ve 11 bin 116 imza toplad›k.
Belediye bunlar› reddetti. Tekrar toplant› yapt›k, tekrar karar ald›k. Bu
süreç oldukça uzun, belediyeye git
gel yapt›k.

Bizi tan›mayan yasalara
yeniden baﬂvurmad›k
Daha önce biz de hisse ald›k, buray› bulduk, mahkeme karar›yla tescil ettirdik, tapusunu ald›k, inﬂaat
yapmaya baﬂlad›k. Belediye izin vermedi, ilk yapt›¤›m›z binay› bir günlü¤üne yapt›k. Sonras›nda belediye
taraf›ndan bize, üç y›ldan beri 58 ayr› dava aç›ld› ve bu davalar›n hepsini
biz kazand›k. 26 Eylül'de bitti ve tekrar halk toplant›s› yapt›k, al›nan karar ﬂu oldu: Art›k kimseye müracaatta bulunmayaca¤›z. Bizim hakk›m›z.
Zaten yasalar bizi tan›m›yor, yoksay›yor, bizi yoksayan ﬂeye tekrar gidip görüﬂmeye, zaman kaybetmeye
gerek yok.
‹nﬂaat›m›za baﬂlayal›m diye, 4
defa halk toplant›s› yap›ld›. Karar inﬂaata baﬂlamak oldu. Belediye yine
ekiplerini toplad›. Polisler geldi mü-

parsan›z olur”... sadece geçiﬂtirici
ﬂeylerdi söyledikleri. Amac› engellemekti, yine baﬂaramad›, Büyükﬂehir
Belediye baﬂkan›yla görüﬂmemizi istedi. Biz de yine insanlar›m›zla birlikte gittik.

Camide semah
dönebilecek miyim?

Engellenmek istenen
cemevi yap›m› de¤il,
alevi halk›m›z›n örgütlü gücüdür. Osmanl›'dan bu yana alevilere
uygulanan bask›lar,
AKP iktidar›yla devam
etmektedir. Nas›l ki Pir
Sultanlar boyun e¤mediyse bu bask›lara, biz
de boyun e¤meyece¤iz.
Her koﬂulda cemevi yap›m›na devam edece¤iz.
dahale ettiler, "yapamazs›n›z" dediler, biz de “yapaca¤›z kararl›y›z”
dedik. Bu bizim hakk›m›z engellenemez diye buradaki insanlar tepki
gösterdiler. Polis, zab›talar geri çekildi. Belediye baﬂkan› görüﬂmek istedi. Halk olarak gittik. Orada yine
ayn› ﬂeyleri söyledi. Bizim a¤z›m›zdan konuﬂarak, Pir Sultan'dan Hac›bektaﬂ'tan laflar ederekten konuﬂmaya baﬂlad›, “söz veriyorum cemevinizi yapaca¤›z, ama ﬂu ﬂu ﬂeyleri ya33
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Büyükﬂehir Belediye baﬂkan› bizimle görüﬂmedi, imar müdürüne havale etti. ‹mar müdürü, "ibadethane
ihtiyac›n›z varsa, 25 bin alevi varsa,
Sultanbeyli'de cemevi yoktur diye
imzalar› toplay›n bize müracatta bulunun, mecliste de¤erlendiririz, karar› size bildiririz" dedi. Biliyoruz
ki, yine kabul etmeyecekler. Çünkü
cemevleri yasal statüde ibadethane
de¤il; ‘müslümans›n›z, müslümanlar›n ibadet yeri camidir, mesciddir’.
Yani camiye yönlendiriyor. Tamam
camiye gidelim ama ben semah dönebilecek miyim, saz çalabilecek miyim? Ben farkl›y›m, beni bu ﬂekilde
kabullenmek zorundas›n, dedik, ayr›ld›k.
‹nﬂaat›m›z devam ediyor. Bizim
ﬂimdilik teknik, ekonomik sorunlar›m›z var. Bunlar› aﬂm›ﬂ olsak, inﬂaat
çok h›zl› bir ﬂekilde devam eder. Yani onlar inﬂaat› durdurmuﬂ ya da geri
ad›m atm›ﬂ olay› yok.

Örgütlenmemiz istenmiyor
Karﬂ›n›za ç›kar›lan engelleri neye ba¤l›yorsunuz?
Sadegül ÇAVUﬁ: Devlet politikalar›. Yüzy›llard›r devam eden ayn›
ﬂekilde farkl› farkl› engellemeler olmuﬂtur. Bizlerin biraraya gelmesi örgütlenmesi bu sorunlara tepki göstermemiz engelleniyor. Bu tür yerlerde
biz biraraya geliyoruz, tart›ﬂ›yoruz.
Bunlar› engellemeye çal›ﬂ›yor. Cemevi olmuﬂ olmam›ﬂ çok umrunda
de¤il onlar›n. Birliktelik, örgütlülük,
dayan›ﬂma; yoketmek istedikleri ﬂeyler bunlar. Halk› birbirine ba¤layan
de¤erlerin olmas› iﬂlerine gelmez.
Bence iﬂin özü bu.

Ülkede inanç özgürlü¤ü yok
Ülkemizdeki inanç özgürlü¤ü konusunda ne düﬂünüyorsunuz?
Sadegül ÇAVUﬁ: ‹nançlar›m›z›
yaﬂayam›yoruz, gereklerini yerine

Kad›lar Müftüler
Fetva Yazarsa
‹ﬂte Kement
‹ﬂte Boynum Asarsa
‹ﬂte Hançer
‹ﬂte Kellem Keserse
Dönen Dönsün
Ben Dönmezem Yolumdan

getiremiyoruz ve burada inanç özgürlü¤ü yok.
Biz aleviler
olarak bu s›k›nt›y› hep
yaﬂam›ﬂ›z.
Çok eski zamanlardan
bugüne süren bir sorun, halen de
devam ediyor.
‹ﬂte
okullardaki
zorunlu din
dersleri, alevili¤in ö¤retilmemesi,

bunlar hep bildi¤imiz ﬂeyler. Farkl›
görüﬂlere, farkl› inançlara özgürlük
tan›nm›yor.

Halk›n deste¤i büyük
Sultanbeyli halk›n›n bu çal›ﬂmaya
ve dernek faaliyetlerine bak›ﬂ›, kat›l›m› nas›l?
Sadegül ÇAVUﬁ: Kat›l›m oldukça iyi. Çok büyük emek verdik, burda insanlarla tan›ﬂt›k, iliﬂkilerimizi
geliﬂtirdik, ev toplant›lar› yapt›k,
kendimizi anlatt›k, bizi tan›d›lar.
Paylaﬂ›mlar›m›z artt›. Bir sorunumuz
oldu¤unda biraraya gelip paylaﬂabiliyoruz, sorunlar›m›z› ortak çözebiliyoruz. Halktan büyük bir destek var.
Zaten halk yan›m›zda olmasayd› bu
kadar ﬂeyi baﬂaramazd›k. Halkla birlikte kararl›l›¤›m›z› büyütüyoruz.

Alevi ve Bektaﬂi Federasyonu Kongresi

Son olarak eklemek istiyorum:
ﬁunu biliyoruz; engellenmek istenen
cemevi yap›m› de¤il, alevi halk›m›z›n örgütlü gücüdür. Osmanl›'dan bu
yana alevilere uygulanan bask›lar›n
devam›d›r. ﬁimdi bu bask›lar AKP
iktidar›yla devam etmektedir. Nas›l
ki Pir Sultanlar boyun e¤mediyse bu
bask›lara, biz de boyun e¤meyece¤iz
zulme. Her koﬂulda cemevi yap›m›na
devam ediyoruz, edece¤iz.
Baﬂar›lar diliyoruz.

“Serinyol’da Baz istasyonu istemiyoruz”

Alevi ve Bektaﬂi Federasyonu 2’inci Ola¤an Kongresi gerçekleﬂtirildi. Kongre sonucunda 17 kiﬂilik
GYK belirlenirken, sonuç bildirgesinde, art›k geri
döndürülemeyecek bir Demokratik Alevi Hareketi’nin
varoldu¤u belirtildi. “Eﬂitlik, kardeﬂlik, bar›ﬂ, demokrasi ve laiklikten baﬂka bir ﬂey talep etmedikleri” belirtilen bildirgede, medyan›n aleviler için yaﬂamsal
önemdeki sorunlar yerine, magazinel yönüne ilgi göstermesi de eleﬂtirildi.

AKP'li Adana
Belediyesi
Üst Geçit
Cinayetlerini
Sürdürme
Kararl›l›¤›nda

Mesela Sultanbeyli Belediye Baﬂkan›'yla görüﬂmeye hep birlikte gittik,
Büyükﬂehir Belediyesi'ne hep birlikte gittik. Halk›n deste¤i oldukça iyi.
Sahipleniyorlar.

Hatay'›n Serinyol Beldesi'nde kurulmak istenen
baz istasyonuna karﬂ› ç›kan belde halk›, baz istasyonlar›n›n halk›n sa¤l›¤›n› tehlikeye att›¤›n›n kan›tland›¤›n› belirterek, 14 Ekim günü davullu zurnal› eylem
yapt›. Belediye önünde toplanan halk ad›na konuﬂan
Ulaﬂ ‹nal, “baz istasyonunu beldemizde istemiyor, kurulmas›na katk› sunanlar› ve toplum sa¤l›¤›n› gözetmekle yükümlü olan kamu kurumlar›n›n konuyu göz
ard› etmesini ﬂiddetle k›n›yoruz” dedi.

"Bir ‹nsan Kaç Üst Geçit Eder?"
kampanyas›n› yürüten ﬁakirpaﬂa Temel
Haklar, 22 insan›n can›na malolan “kazalar›” önlemek için mahallelerine üst geçit yap›lmas› talebiyle 15 Ekim günü
AKP Adana ‹l Baﬂkanl›¤› önündeydi.
Eylem s›ras›nda "Bir Üst Geçit Kaç ‹nsan Eder?" pankart› ve "Çetelere De¤il,
Üst Geçide Bütçe, Daha Kaç ‹nsan Ölecek" dövizleri taﬂ›n›rken, "Halk›z, Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Dernek Baﬂkan› Mehmet B›ld›rc›n, belediyeye yapt›klar› baﬂvurulara cevap verilmedi¤ini belirterek, “Üst geçit yap›lmas›
için yapt›¤›m›z bütün çabalar sonuçsuz
kald›. Yaﬂanacak olan ölümlerin sorumlusu
AKP ve belediyesidir. Üst geçit yap›lana
kadar mücadelemiz sürecek” dedi. Üst geçit yap›lmad›¤› için yaﬂanan kazalarda çocuklar› ölen aileler de eyleme kat›larak,
hem çocuklar›n›n hesab›n› sordular, hem
de yeni ölümler yaﬂanmas›n, dediler.
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Siyanüre karﬂ› kefenli eylem
Uﬂak'›n Ulubey ‹lçesi'ne ba¤l› ‹nay Köyü
halk›, topraklar›nda, sa¤l›klar› üzerinde büyük tahribatlar yaratacak olan siyanürlü alt›na karﬂ› eylem düzenledi. 13 Ekim’de,
çevre köylerden gelerek, köyün giriﬂinde
toplanan 1500 kiﬂi, “Siyanürlü Alt›n ‹stemiyoruz, Siyanürlü Alt›na Karﬂ› Biz Kefenlerimizi Giydik Ya Siz, Siyanürcü ﬁirket Memleketimizi Terket” pankartlar›n› açarak, alt›n
madeninin sahibi Kanadal› tekel TÜPRAG’›n açmak istedi¤i su kanal›n›n oldu¤u
bölgeye do¤ru, 3 km boyunca kefenler ve
temsili bir tabutla yürüdü. Köylüler ad›na
konuﬂan Av. Tahsin Köse, köylülerin direniﬂine herkesi destek vermeye ça¤›rarak,
“Uluslararas› ﬂirketlerin topraklar›m›z› mahvetmesine izin vermeyece¤iz" dedi.
Köylüler, 22 Eylül’deki eylemlerinde karﬂ›lar›nda jandarma dipçi¤ini bulmuﬂ, 20’si
yaralan›rken bir köylü tutuklanm›ﬂt›.

hayat›n
içindeki

teori
‹ﬂçi S›n›f› ve ‹deolojisi
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, merhaba! Bu sohbetimizde “s›n›f”tan,
“s›n›f tavr›”ndan ve “s›n›f›n –proletaryan›n– ideolojisi”nden sözedece¤iz. Bir konu¤umuz var; Gülnihal arkadaﬂ. Bu hafta 6. y›l›na giren
direniﬂin içinden gelen bir arkadaﬂ›m›z. Konumuzu, yer yer direniﬂle
ba¤lant›rarak tart›ﬂman›n daha yararl› olaca¤›n› düﬂündük. Sohbet
konumuz olan kavramlar o kadar
geniﬂ ki, gerçekte bunlardan hareketle mücadelenin bütününü, mücadele arenas›ndaki tüm güçleri ve
politikalar› tart›ﬂabiliriz. Ama tabii
biz sohbetimizi o kadar geniﬂletmeyece¤iz. Tart›ﬂaca¤›m›z sorun, kimin proletaryan›n ideolojisini savundu¤unu ve kimin politikas›n›n
ve prati¤inin “s›n›f tavr›n›” temsil
etti¤ini netleﬂtirmektir. Neden böyle
bir netleﬂmeye ihtiyaç var sizce? ‹sterseniz ilk sözü konu¤umuza verelim.

Gülnihal: ‹zninizle ben de
Yürüyüﬂ okurlar›n› selamlayarak
baﬂlayay›m söze. Sohbetlerinizi Yürüyüﬂ sayfalar›ndan izliyorum. Bugün aran›zday›m. Gerçi, okurken de
kendimi aran›zda say›yorum, içimden sizinle zaman zaman tart›ﬂmaya
giriyorum ama tabii böylesi daha
farkl›. Konumuza gelirsek, proletaryan›n ideolojisini kim savunuyor,
kimin tavr› “s›n›f tavr›”, tabii ki netleﬂtirilmelidir. Çünkü, s›n›flar mücadelesi arenas›nda yeralan hemen
tüm sol kesimler bir ﬂekilde, s›n›f›n
ideolojisiyle kendi aralar›nda bir
ba¤ kuruyorlar. Hatta o kadar ki,
“AB çerçevesi bizim için yeterlidir”
diyen, ABD’nin Ortado¤u’daki düzenine “bir ﬂey” demeyen Kürt milliyetçi hareket de, art›k “sermaye
birikiminin sorunlar›na kafa yoran” ÖDP de, proletaryan›n ideolojisinden baﬂka bir ﬂey olmayan
“sosyalizmi” savunduklar›n› söylüyorlar. Revizyonizm ve oportünizm,

Proletaryan›n ideolojisini
savunmak, devrim için
savaﬂmakt›r
ony›llard›r sapmalar›n› “s›n›f tavr›”yla aç›klar; en geri, en sa¤c› çizgileri savunurken bile “iﬂçi s›n›f›”
laf›n› dilinden düﬂürmez.
O zaman ﬂunu sormak kaç›n›lmaz oluyor: ‹ﬂçi s›n›f› ideolojisi, iﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar› do¤rultusunda
politika yapmak, bu kadar izafi, bu
kadar “lastikli” bir kavram m›d›r?
Öyle olmad›¤› için, iﬂte bu aç›dan
Kemal arkadaﬂ›n belirtti¤i netleﬂtirmeyi yapmak gerekir.
Tabii ki sorun, kendi pratiklerini
“teoriye uydurmak” tavr›ndan ortaya ç›k›yor. 6. y›l›na giren Büyük
Direniﬂte yaﬂanan ayr›ﬂma ve saflaﬂmalar ortadad›r. Fakat siz de biliyorsunuz ki, daha oligarﬂinin 11-12
Aral›k’taki sald›r› ve tehditlerinden
itibaren direniﬂle her türlü ba¤›n›
kesenlerin içinde “sosyalist” oldu¤unu yani proletaryan›n ideolojisini
savundu¤unu söyleyenler oldu¤u
gibi, direniﬂin içinde yeral›p da sonradan b›rakan gruplar da MarksistLeninistli¤i, kendi politikalar›n›n
“s›n›f tavr›n›”, proletaryan›n ç›karlar›n› temsil etti¤i iddias›n› kimselere b›rakm›yorlar.
Birbirinden bu kadar ayr› tav›rlar›n, politikalar›n hepsinin “s›n›f
tavr›” olabilmesi mümkün olmad›¤›
gibi, “sosyalistim”, “s›n›f› savunuyorum” demek de soyut bir ﬂey de¤ildir, belli bir maddili¤in üzerine
oturmas› gerekir. Benim ﬂimdilik
“netleﬂmeye neden ihtiyaç var?” sorusu üzerinden belirtece¤im bunlar.

Mazlum: Marksizm-Leninizm’in birden çok yorumu, “s›n›f ç›karlar›n›”, “halk›n ç›karlar›n›” savunma iddias›ndaki birden çok politikan›n olmas›, her ülkede, her dönem görülen bir ﬂeydir. Fakat biz bu
yorumlardan, bu politikalardan hangisinin “proletaryan›n ideolojisine”
uygun oldu¤unu bilmek, bu do¤rul35
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tuda da ideolojik bir kavga vermek
durumunday›z. Bu netleﬂmeyi sa¤lamak için yani konumuzu tart›ﬂabilmek için üç kavram› tan›mlamal›y›z öncelikle. S›n›f nedir? S›n›f›n
ideolojisi/proletarya ideolojisi nedir? Ve s›n›f tavr› nedir?
Önce s›n›ftan baﬂlayal›m.
Özlü ve özet olmas› aç›s›ndan
Lenin’in s›n›f tan›m›n› aktaraca¤›m:
“Tarihsel olarak belirlenmiﬂ
toplumsal bir üretim sistemi içindeki yerlerine;
Üretim araçlar›yla (ço¤u zaman
yasalarla belirlenmiﬂ) iliﬂkilerine;
Eme¤in toplumsal örgütlenmesinde oynad›klar› role ve demek ki
toplumsal zenginliklerden alacaklar› pay›n büyüklü¤üne
ve bu paya hangi araçlarla sahip olduklar›na bak›larak... birbirinden ayr›lan geniﬂ insan topluluklar›na ‘s›n›f’ denir.”
Buradaki ölçülere bakarak, her
sömürücü toplumda farkl› s›n›flar
oldu¤unu görürüz. Üretim araçlar›na sahip olanlar ve üretim araçlar›ndan yoksun olanlar iki ayr› s›n›ft›r.
Her toplumun iki temel s›n›f› vard›r,
bir de bunlar›n yan›s›ra, geçiﬂ dönemleri boyunca varl›¤›n› sürdüren
bir önceki topluma ait s›n›flar ve s›n›flar aras›ndaki çeﬂitli kategorilerden oluﬂan “katmanlar” vard›r.
Somutlamak aç›s›ndan; köleci toplumun temel s›n›flar› köleler ve köle sahipleridir; feodal toplumun temel s›n›flar› toprak sahipleri ve
serfler, kapitalist toplumun temel s›n›flar› ise burjuvazi ve proletaryad›r. Ama kapitalist toplumlarda ve
özellikle bizim gibi ülkelerde feodalizm döneminden kalan köylülük de bir s›n›f olarak varl›¤›n› sürdürebilir. Küçük-burjuvazi ise esas
olarak burjuvaziyle proletarya aras›nda bir ara katman niteli¤i taﬂ›r.

‹lk bak›ﬂta, bunlar herkesin görebilece¤i ve kabul edece¤i ﬂeyler
diye düﬂünülebilir. Ama öyle de¤il.
S›n›flar, onu kabul edenler için de,
etmeyenler için de siyasetin ana eksenidir. Tarihin “s›n›flar savaﬂ›” tarihi oldu¤unu söylerken, zaten bu
gerçe¤i dile getirmiﬂ oluyoruz.
Fakat egemen s›n›flar ve yaﬂad›¤›m›z ça¤ itibariyle de burjuvazi, s›n›f gerçe¤ini hep gizlemeye çal›ﬂ›r.
ﬁu sözü hepimiz duymuﬂuzdur:
“Biz imtiyazs›z, s›n›fs›z, kaynaﬂm›ﬂ
bir milletiz.” Hay›r, sömürücü hiçbir toplumda millet, s›n›fs›z olamaz.
Kemal Atatürk’ün bilime en ayk›r›
sözlerinden biridir bu ama bizlere
ilkokulda bu sözleri bir do¤ruymuﬂ
gibi ö¤retirler.
Veya baﬂka bir örnek: Oligarﬂik
yönetim, kendisi az›nl›k s›n›flar›n
ço¤unluk s›n›f üzerinde egemenli¤i
oldu¤u halde, bu ülkede en fazla ceza verilen “suç”lardan biri, “bir s›n›f›n baﬂka bir s›n›f üzerindeki tahakkümünü savunmak” suçu olmuﬂtur. Bu örneklerde oligarﬂinin
“s›n›f” gerçe¤ini gizleme iste¤i vard›r.

Kemal: 1990’lar›n baﬂ›nda
sosyalizme yönelik ideolojik sald›r›n›n ana sloganlar›ndan birinin de
“Elveda proletarya” oldu¤unu hat›rlatay›m. Yani deniyordu ki, art›k
eskisi gibi s›n›flar, eskisi gibi bir
proletarya yoktur, proletarya olmad›¤›na göre de proletaryan›n ideolojisi yani sosyalizm de art›k ölmüﬂtür.
Mazlum: Evet, s›n›flar›n yokoldu¤u veya zaten olmad›¤› teorileri, esas olarak onun ideolojisini
ortadan kald›rmay› hedefler. Her sömürücü toplum, s›n›fl› bir toplum-

B

urjuvazi, itiraf etmese de s›n›fsal bakar.
Bu konuda esas çarp›kl›k ve yan›lg›lar,
ezilenlerin saflar›ndad›r. Sol iddial›
örgütlerdedir.
Bir devrimci, bir sol örgüt, her olaya, her olguya s›n›fsal bakmak zorundad›r. Çünkü yaﬂanan ve yaﬂanacak her
ﬂey, s›n›fsal bir nitelik taﬂ›r.

dur. Siyasette bu gerçe¤i kabul etmeyenlerin, gözard› edenlerin do¤ru politikalar üretmesi mümkün de¤ildir.
Burjuvazi “s›n›f” gerçe¤ini görünürde inkar eder, yads›r ama s›n›f
gerçe¤ine uygun davran›r, çok ileri
derecede bir s›n›f bilincine sahiptir
ve o bilinçle davran›r. Att›¤› her
ad›mda s›n›f›n›n ç›kar›n› düﬂünür.
“S›n›fsal” bakmak da budur.
Burjuvazi, itiraf etmese de s›n›fsal bakar. Bu konuda esas çarp›kl›k
ve yan›lg›lar, ezilenlerin saflar›ndad›r. Sol iddial› örgütlerdedir. Bak›n,
ülkemiz solunda, AB konusundaki,
oligarﬂik diktatörlük ve devlet konusundaki yanl›ﬂl›klar›n ve sapmalar›n kayna¤›nda hep bu vard›r.
AB’nin s›n›fsal niteli¤ini unutmak,
devletin s›n›fsal niteli¤ini unutmak,
hükümetin s›n›fsal niteli¤ini unutmak, mahkemelerin s›n›fsal niteli¤ini unutmak, e¤itimin s›n›fsal niteli¤ini unutmak... bu böyle uzar gider. Ve s›n›fsal niteli¤i unuttu¤unuz,
yeterince hesaba katmad›¤›n›z her
durumda, yanl›ﬂ yap›yorsunuz demektir. Bizim bu günkü konumuzdan ç›kar›lmas› gereken ilk sonuç
budur: Bir devrimci, bir sol örgüt,
her olaya, her olguya s›n›fsal bakmak zorundad›r. Çünkü yaﬂanan ve
yaﬂanacak her ﬂey, s›n›fsal bir nitelik taﬂ›r. S›n›fl› bir toplumda baﬂka
türlü de olamaz.

Kemal: “S›n›f” nedir gördük,
ﬂimdi de “ideoloji”nin ne oldu¤unu
tan›mlarsak, “s›n›f›n ideolojisi” ve
“tavr›” bahsine geçebiliriz. ‹deolojiyi de sen anlat istersen Özlem. Konu¤umuza söz vermedi¤imi düﬂünmeyesiniz, “s›n›f tavr›” noktas›n› da
bize Gülnihal açar.
Özlem: S›n›f› tan›mlad›k ve iki
temel s›n›f oldu¤unu gördük. Ancak
ideolojinin tan›m›na geçmeden
“proletarya”n›n da ne oldu¤unu
somutlaﬂt›r›rsak daha iyi olur. Çünkü esas olarak ideoloji derken burjuvazinin ve proletaryan›n ideolojisinden sözedece¤iz. Engels, proletaryay› ﬂöyle tarif eder: “Burjuvazi’den kasdetti¤imiz üretim araçla36
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r›n›n sahibi olan ve ücretli çal›ﬂmay› sömüren modern kapitalist s›n›ft›r. Proletarya ile kasdetti¤imiz de
hiçbir üretim arac›na sahip olmamalar› yüzünden yaﬂayabilmek için
emek güçlerini satmak zorunda
olan modern emekçiler s›n›f›d›r.”
Karﬂ›m›zda, üretim araçlar›ndaki konumlar›, üretimden ald›klar›
paylar, dolay›s›yla yaﬂama koﬂullar›
birbirinden tamamen ayr› ve farkl›
iki s›n›f var. Ve do¤al olarak bu iki
s›n›f›n ç›karlar› da farkl›, düﬂünceleri de.
Düﬂünce deyince geldik ideolojiye:
‹deoloji, “toplumlar›n, s›n›flar›n, çeﬂitli topluluk ve gruplar›n
“siyasi, hukuki, kültürel, ahlaki,
dinsel, felsefi görüﬂ ve düﬂüncelerinin sistemleﬂmiﬂ hali”dir. Yani her
s›n›f›n yaﬂam›n içinde oluﬂan düﬂünceleri, kültürü, siyasal, ekonomik durumuna iliﬂkin de¤erlendirmeleri, belli bir düﬂünsel süreç sonunda sistemleﬂiyor ve ideoloji dedi¤imiz olgu ﬂekilleniyor. Ve o ideoloji, sistemli bir hal almas›na paralel olarak da o s›n›fa ait kesimleri
etkileyip yönlendirmeye baﬂlar.
‹deoloji, toplumsal alt yap› (baﬂka bir deyiﬂle üretim iliﬂkileri) taraf›ndan belirlenir. Fakat ﬂunu da belirtmek gerekir, ideoloji onun bire
bir yans›mas› da de¤ildir. Farkl› etkenlerden de etkilenir ve düﬂüncenin kendi iç geliﬂim yasalar› vard›r;
ideolojik geliﬂim bazen alt yap›daki
geliﬂmelerden h›zl› olabilece¤i gibi,
bazen de geriden takip edebilir.
Yaﬂad›¤›m›z ça¤da iki temel s›n›fa ba¤l› olarak iki temel ideoloji,
burjuva ve proletarya ideolojisi vard›r.
‹ﬂçi s›n›f›na bu ideoloji silah›n›
kazand›ran Marks ve Engels'tir. Hiç
kuﬂkusuz iﬂçiler kapitalist sömürüye karﬂ› daha önce de mücadele ediyorlard›. Daha önce de kapitalizm
karﬂ›s›nda oluﬂmuﬂ çeﬂitli iﬂçi s›n›f›na ait düﬂünceler vard›. Ancak
bunlar henüz sistemleﬂmiﬂ, kendi iç
bütünlü¤üne ve mantiki sonuçlar›na
ulaﬂmam›ﬂ düﬂüncelerdi. Marks ve

M
Engels bu sürecin tamamlay›c›s› olmuﬂlard›r.
Proletaryan›n ideolojisinin oluﬂum sürecini tamamlamas›yla birlikte, proletarya, burjuvaziyle ideoloji cephesinde savaﬂabilecek bir
donan›ma kavuﬂmuﬂ ve bu ideoloji,
ayn› zamanda proletaryan›n hedeflerini netleﬂtirmiﬂtir.
Proletaryan›n ideolojisi, bilimsel
sosyalizmdir. Bu, bazen “Marksizm-Leninizmdir” diye de kullan›l›r ve bu da do¤rudur.
Proletaryan›n ideolojisi, kapitalizmi tarihsel bir zorunluluk olarak
sosyalizmin takip edece¤ini, ancak
bunun kendili¤inden olmayaca¤›n›,
bunu sa¤layacak olan›n da tüm tarihin belirleyeni olan s›n›f mücadelesi olaca¤›n› tespit eder.

Mazlum: Bir baﬂka biçimde
ﬂöyle de özetleyebiliriz: Proletaryan›n ideolojisi, sosyalizm için s›n›f
mücadelesi yürütmeyi, bu mücadelenin sonucunda proletaryan›n iktidar›n› kurmay› ve sosyalizmi inﬂaa
etmeyi ve giderek s›n›fs›z topluma,
komünizme geçmeyi içerir.
Sosyalistim diyen, proletaryan›n
ideolojisini savunuyorum diyen,
bunlar› da kabul etmiﬂ olmal›d›r. ‹lginçtir, bu ba¤ kopar›lm›ﬂt›r, sosyalistim der ama ne s›n›flardan, ne
proletaryadan, ne proletaryan›n iktidar›ndan, diktatörlü¤ünden sözetmez. Bunlar› kabul de etmez. Tabiri
caizse, “sade suya tirit” bir sosyalistlik yani.
Ayn› ﬂey, “s›n›f tavr›” sözkonusu
oldu¤unda da geçerlidir. “S›n›f tavr›” ﬂu demektir; s›n›f›n ç›karlar› ve
tarihsel hedefi do¤rultusunda b›kmadan, usanmadan, y›lmadan mücadele etmek. “S›n›f›n öncüsü” olmak da, ideolojik-pratik-politik-askeri olarak böyle bir kavgan›n en
önünde yeralmakt›r. Böyle bir pratikle ilgisi yoktur ama ortada yine
de “s›n›f›n temsilcisi” iddias›yla dolaﬂ›r.

Kemal: Öyleyse, bu noktada
“Marksist-Leninist” olman›n, “proletaryan›n ideolojisini savunman›n

günümüzde ne anlama geldi¤ini sorarak devam edelim. Buyur Gülnihal arkadaﬂ.

Gülnihal: Belki baﬂta belirtti¤iniz noktadan dolay›, arkadaﬂlar
ﬂimdi direniﬂle ba¤lant›l› bir de¤erlendirme yapmam› bekliyorlar. Onu
da yapaca¤›m ama öncelikle ﬂunu
belirtmeliyim; direniﬂ de tekil bir
olay de¤ildir, bir bütünün parças›d›r. Çünkü Marksist-Leninistlik,
proletaryan›n ideolojisini savunmak, burjuvazi karﬂ›s›nda “s›n›f
tavr›”n› hayata geçirebilmek bir bütündür. Marksist-Leninist bir hareket, zaman zaman yanl›ﬂ yapabilir,
proletaryan›n ideolojisine tam denk
düﬂmeyen baz› politika ve taktikleri
olabilir, bu onu Marksist-Leninist
olmaktan ç›karmaz. Fakat öte yandan, bir hareket, ﬂu veya bu eylemde do¤ru davrand›, Marksist-Leninistlerle yanyana oldu diye Marksist-Leninist olmaz. Yani k›sacas›,
Marksist-Leninistli¤e, proletarya
ideolojisinin savunulmas›n›, teorikideolojik-pratik-kültürel-stratejik
anlamda bir bütün olarak bakar›z.
ancak böyle bak›l›rsa herkes ve her
ﬂey do¤ru yerine oturtulabilir.
Arkadaﬂlar›m›z biraz önce belirtti; öncelikli olan s›n›fsal bakmak
gerekti¤idir. Bu, her sömürücü toplumun “s›n›flardan” oluﬂtu¤u ve bu
toplumsal yap›y› oluﬂturan devletin,
di¤er kurumlar›n partilerin bir s›n›fsal nitelik taﬂ›d›¤› gerçe¤ini kabul
etmektir. Bunun kabul edilmedi¤i
veya pratikte aç›kça çi¤nendi¤i yerde, proletarya ideolojisinin veya ayn› anlamda sosyalizmin savunulmas›ndan ve tabii Marksist-Leninistlik’ten de sözedilemez. Bu anlamda, reformizm olarak nitelendirdi¤imiz çevreler, daha ilk ad›mda bu zeminin d›ﬂ›na düﬂmüﬂ bir kesim durumundad›rlar.
‹kinci olarak, Marksist-Leninistlik, her durumda Marks ve Lenin’in
tezlerini tekrar etmek olmad›¤› gibi,
proletarya ideolojisini savunmak da
“proletaryadan en çok sözeden” olmak de¤ildir. Bu kadar› hiçbir ﬂey
ifade etmez.
37
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arksist-Leninistlik, her durumda
Marks ve Lenin’in tezlerini tekrar etmek olmad›¤› gibi, proletarya ideolojisini savunmak da “proletaryadan en
çok sözeden” olmak de¤ildir. Bu kadar› hiç bir ﬂey ifade etmez. Bugün
Marksist-Leninist olmak, her ﬂeyden
önce söyledikleriyle yapt›klar› bir olmak, savunduklar›n› hayata geçirmek
demektir. Çünkü bu, bir bak›ma
Marksizm-Leninizmin özüdür.

Bu noktada ﬂöyle bir tan›mlama
bugüne daha uygun düﬂer san›r›m:
Bugün Marksist-Leninist olmak,
her ﬂeyden önce söyledikleriyle
yapt›klar› bir olmak, savunduklar›n› hayata geçirmek demektir.
Çünkü bu, bir bak›ma MarksizmLeninizm’in özüdür.
ﬁunu hat›rlayal›m: Denir ki, proletaryan›n ideolojisi olarak Marksizm tarih sahnesine ç›kana kadar
filozoflar dünyay› yaln›zca yorumlad›lar; Marks ve Engels, sadece
dünyay› yorumlamakla yetinmeyip
dünyay› de¤iﬂtirmek gerekti¤ini belirttiler. Proletaryan›n ideolojisi bunun ifadesi oldu. Yani özetle, Marksizm dünyay› de¤iﬂtirmenin ideolojisidir. ‹ﬂte bu nedenle, ideolojik
olarak savundu¤unu pratikte, tam
bir kararl›l›kla hayata geçirmeye çal›ﬂmayan, o ideolojisinin savunucusu olma s›fat›na da lay›k olamaz.

Kemal: Hemen burada ﬂu da
eklenebilir: Bunu baﬂka ve daha özlü bir biçimde Che Guevara ﬂöyle
ifade etmiﬂtir, hepimiz biliriz:
“Devrim için savaﬂmayana sosyalist denmez.” Devrimci hareket bu
sözü, siyasi arenaya ç›kt›¤› dönemde ambleminin yan›nda kullanacak
kadar önemli ve belirleyici görmüﬂtür. Çünkü, sosyalistlik, MarksistLeninistlik veya komünistlik tart›ﬂmas›nda iﬂin özü budur.
Gülnihal: Evet, kim sosyalist
kim de¤il, kim proletaryan›n ideolojisinin savunucusu kim de¤il,
çok daha yal›n bir ölçüye ulaﬂm›ﬂ
oluyoruz. Devrim için savaﬂmayan,
proletaryan›n ideolojisini savunman›n ve hayata geçirmenin gerektir-

di¤i cüret ve kararl›l›¤› gösteremeyen hiç kimsenin, grubun böyle bir
iddiada bulunmaya hakk› yoktur.
Direniﬂe gelirsek; somuttaki talepler, s›n›flar savaﬂ›n›n bir aﬂamas›ndaki özgün biçimleniﬂten ibarettir sadece. Esas› s›n›f savaﬂ›m›d›r.
Ve bizim de bu savaﬂ içinde ölüme
yatarak savundu¤umuz proletaryan›n davas›d›r. Gün gün, hücre hücre
erirken, tarihsel zorunlulu¤un hizmetinde, sosyalizme ilerleyiﬂi sürdürüyoruz. Proletaryan›n iktidar iddias›n› koruyoruz. Büyük Direniﬂ
saf bir s›n›f tavr›d›r. Büyük Direniﬂ,
Marksizm-Leninizm çizgisinde yarat›lan bir direniﬂtir ve görülmüﬂtür
ki, di¤er kesimlerin yaﬂad›klar› siyasi savrulmalar nedeniyle, günümüzde ancak Marksist-Leninistler
böyle bir direniﬂi yaratabilirler.

Özlem: Bu noktada bir ﬂey sorabilir miyim? Ancak Marksist-Leninistler böyle bir direniﬂi yaratabilir dediniz. Direniﬂçilerin hepsi
Marksist-Leninist mi? Kastetti¤iniz
nedir?

Gülnihal: Cephe bir halk hareketidir. Bu anlamda bu direniﬂ
içinde halktan Cephe’nin taraftar›
olan birçok insan da yerald›, ölüme
yatt›, ﬂehit düﬂtü. Hepsi için Marksist-Leninisttirler diyemeyiz. Direniﬂin içinde ﬂehit düﬂen kadrolar ise
elbette Marksist-Leninisttiler. Fakat
esas mesele ﬂudur; direniﬂin bütününe damgas›n› vuran Marksist-Leninist ideolojimizdir. Bu hem sald›r›n›n temel hedefi olmam›z aç›s›ndan böyledir, hem de sald›r›ya cevap veren politikam›z aç›s›ndan
böyledir.
Baﬂka bir aç›dan ﬂöyle de ifade
edebilirim: Herhangi bir konudaki

B

u direniﬂ içinde ölüme yatarak savundu¤umuz proletaryan›n davas›d›r. Gün gün,
hücre hücre erirken, tarihsel zorunlulu¤un hizmetinde, sosyalizme ilerleyiﬂi sürdürüyoruz. Proletaryan›n iktidar iddias›n› koruyoruz. Büyük Direniﬂ saf bir s›n›f
tavr›d›r. Büyük Direniﬂ, Marksizm-Leninizm çizgisinde yarat›lan bir direniﬂtir.

tavr›, politikay› de¤erlendirmek için
ölçü, kiﬂilerin tek tek sosyalist,
Marksist-Leninist olup olmamas›
de¤il, o tavr›n, o politikan›n kendisinin sosyalistçe, Marksist-Leninistçe olup olmamas›d›r. E¤er o politika statükocuysa, oportünistçeyse, uzlaﬂmac›ysa, o politikay› hayata geçirenin kiﬂi olarak kendini komünist, sosyalist diye de¤erlendirmesinin bir hükmü yoktur. Direniﬂi
gerekli k›lan iç ve d›ﬂ koﬂullar üzerine çok ﬂey yaz›lm›ﬂt›r zaten, bunlar› tekrarlamayaca¤›m ama ﬂunu
söyleyim. Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri, F tipleri sald›r›s›n› ve tecrit
politikas›n›, devrimci, sosyalist düﬂünceyi yoketmek, sosyalizmi bir
umut olmaktan ç›karmak, halk›n,
emekçilerin öncü örgütlerini yoketmek için gerçekleﬂtirmediler mi?
Bunun cevab› evetse, -–ki öyle olmad›¤›n› kimse iddia etmiyor– o zaman iﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar›, tecrit
sald›r›s› karﬂ›s›nda dimdik durmaktan geçiyor demektir. Proletaryan›n
ideolojisini savunmak, düﬂüncelerimizi terketmektense ölürüz diyebilmektir. Bunun d›ﬂ›nda söylenecek
her ﬂey, boﬂ laf y›¤›n› olur.

Kemal: Gülnihal arkadaﬂ›n oldukça somut biçimde belirtti¤i gibi,
s›n›f› savunmak, “iﬂçi s›n›f›, iﬂçi s›n›f›” deyip durmak de¤il, sosyalizme, iﬂçi s›n›f› iktidar›na ulaﬂmam›z›
mümkün k›lacak ﬂekilde devrimi
geliﬂtirmektir.
Her ideoloji ayn› zamanda kendine uygun davran›ﬂ biçimlerini yarat›r, kendine özgü bir kültür oluﬂturur. Hiçbir koﬂulda uzlaﬂmama,
boyun e¤meme gelene¤i de Marksist-Leninist ideolojinin, yani proletaryan›n ideolojisinin yaratt›¤› bir
çizgidir. Marksist-Leninistler, bu
direniﬂte yaln›z kald›lar. 12 Eylül
sonras› da öyleydi. Cunta geldi¤inde tereddütsüz, fiziki yokoluﬂ pahas›na savaﬂ sürdürüldü. D›ﬂar›da çat›ﬂmalara girdiler, hapishanelerde
bedenlerini ölüm oruçlar›na yat›rd›lar. O direniﬂlerin halk›n sonraki dönemde mücadelesinin geliﬂimini
sa¤lad›¤›n› bugün herkes kabul ediyor, aç›k ki, iﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar›na
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hizmet eden de o direniﬂ tavr› olmuﬂtur. Ama “iﬂçi s›n›f›n› en çok savundu¤unu” iddia edip, “kendini
komünist, direnenleri küçük-burjuva” ilan edenler, o gün o direniﬂlere
yanl›ﬂ, intihar ﬂu bu diyorlard›. Ayn›
ﬂey, 80’lerin sonunda bütün dünyada karﬂ›-devrimci rüzgarlar eserken
de yaﬂand›. Sosyalizmi savunduk,
ne simgelerimize, ne stratejimize,
ne hedeflerimize s›rt›m›z› dönmedik. Karﬂ›-devrimleri “halk ayaklanmas›” diye selamlamad›k.
Prati¤in bir baﬂka yönünde, direniﬂ destanlar›n›n yarat›c›s› olma, tarihi kanla yazma da devrimci hareketle özdeﬂleﬂti. Bu kahramanl›klar›n mayas› da sahip olunan ideolojik-politik hatta yani Marksizm-Leninizm’dedir. ‹deoloji bu anlamda
davran›ﬂt›r, tav›rd›r.
Bu tarihsel dönemeçlerde bu tav›rlar› geliﬂtiremeyenlerin biz “s›n›f›n politikas›n› savunuyoruz” demeye hakk› var m›? Marksizm-Leninizmi temsil ettik demeye hakk›
olabilir mi?

Mazlum: San›r›m, bu noktada
“s›n›f› savunman›n”, “Marksist-Leninist” olman›n ülkemizde nas›l karikatürleﬂtirildi¤ine de de¤inirsek,
konu daha iyi netleﬂmiﬂ olur.
S›n›f tavr› veya proletaryan›n
ideolojisini savunmak, her ﬂeyden
önce s›n›f›n bilimsel ideolojisini,
bilimsel bir anlay›ﬂ ve yöntemle ele
almakt›r. ‹ﬂçi s›n›f› ideolojisi karﬂ›s›ndaki bilimselli¤in birinci ölçütü,
onu dogmalaﬂt›rmamak, ﬂablonlaﬂt›rmamakt›r. Ve zaten Marks ve Engels’te de, Lenin’de de teori daima
bir geliﬂim içindedir. Hele s›n›f savaﬂ›n›n politika ve taktiklerine, iktidar hedefine ulaﬂt›racak stratejilere
iliﬂkin her farkl› döneme ve ülkeye
özgü geliﬂme ve de¤iﬂmeler sözkonusudur. S›n›f savaﬂ›nda, proletaryan›n partisinin esas amac›, iktidar
oldu¤una göre, teoriyi donduran,
çeﬂitli mücadeleleri, devrimleri ﬂablonlaﬂt›ran bir parti, bu hedefe ulaﬂamayaca¤› gibi, Marksist-Leninist
de olamaz.
“Ça¤›m›z›n devrimci s›n›f› iﬂçi

s›n›f› oldu¤una göre, sosyalizm de
iﬂçi s›n›f›n›n ideolojisi oldu¤una göre devrimi de ancak iﬂçi s›n›f› gerçekleﬂtirebilir. Yani Rusya’da oldu¤u gibi...” Oportünist kal›p, k›saca
böyle özetlenebilir. Ülke ve halk
gerçe¤ini, emperyalizmdeki de¤iﬂmeleri, ülkemizdeki s›n›flar mevzilenmesini reddeden (ki bunlar ayr›ca ele al›n›p aç›labilecek yanlard›r)
bir s›n›f tan›m› ve kültürü geliﬂtirmiﬂlerdir. Bu da onlar› “iﬂçi s›n›f›n›
savunma” ad›na, ya sendikac›l›¤a,
ya ekonomizme götürmüﬂ, pratikleri de klasik “bar›ﬂç›l” mücadele biçimlerinin bir k›s›r döngü içindeki
tekrar›na dönüﬂmüﬂtür.
Evet bizim söylediklerimizin,
yapt›klar›m›z›n bir k›sm› Marksizm-Leninizm’in belli bir tarihsel
dönem içindeki teori ve politikalar›nda yoktur. Ancak bu, bizim
Marksizm-Leniniz’den uzaklaﬂt›¤›m›z› göstermedi¤i gibi, oportünistlerin Marks ve Lenin’in söylediklerini tekrar etmeleri de, onlar›n
Marksist-Leninist olduklar›n› göstermez. Birincisi; Marksist-Leninistlik ve ayn› anlamda sosyalizm
yolunda yürümek, kitaplar› tekrarlamak de¤il, ülke ve halk gerçekli¤ini çözümlemek, ezen ve ezilen s›n›flar aras›ndaki savaﬂ› tüm biçimleriyle tahlil edip, düﬂman›n ve halk
güçlerinin avantaj ve dezavantajlar›n› hesaba kat›p devrimin yolunu

belirlemek ve bu yolda tüm bedelleri gö¤üsleyip iktidara ad›m ad›m
yürümektir. ‹kincisi, yukar›da da
söyledik, savundu¤unu pratikte
yapmakt›r.
Avrupa’n›n oportünistleri, reformistleri de, Lenin’in ihtilalci çizgisine karﬂ›, y›llarca kendilerini Marks
ve Engels’ten al›nt›larla savundular.
Proletaryan›n ideolojisi olarak
Marksizm, teori y›¤›n› de¤ildir; o
çok somut bir gerçekli¤in ifadesidir,
o gerçeklik de, proletaryan›n iktidar› ve sosyalizm için mücadeledir. Bu
mücadele, hangi dönemde, hangi biçimi al›yorsa, Marksist olman›n gere¤i, o koﬂullara uygun politika ve
taktiklerle mücadele etmektir.

Kemal: Sohbetimizi yavaﬂ yavaﬂ toparlayal›m isterseniz. Gülnihal arkadaﬂ, senin eklemek istedi¤in
bir ﬂey var m›?
Gülnihal: San›r›m, sizin sohbetin baﬂ›nda koydu¤unuz “netleﬂtirme” tablosu, ortaya en genel hatlar›yla da olsa ç›kt›. Evet s›n›f›, sosyalizmi, Marksizm-Leninizmi savundu¤unu söyleyen çokça. Ama
bir yandan ideolojik mücadele, bir
yandan da bizzat prati¤in kendisi
yine de ayr›ﬂt›r›yor, maskeleri düﬂürüyor, sapmalar› aç›¤a ç›kar›yor.
Bu daha da devam edecektir. Çünkü
ﬂu çok aç›kt›r: Bak›n prati¤e, dev-

Faﬂist genelgeye protesto

rim için yapt›¤› tek bir ﬂey bile yok
ama reformist hala kalk›p sosyalistiz diyor, ne sosyalistli¤i? Savundu¤u sosyalizm olmad›¤› gibi, zaten
onu gerçekleﬂtirecek bir irade, bir
örgütlenmenin zerresi de yok. Öte
yandan, oportünizm cephesinde de
bu kavramsal çarp›kl›¤›n bir baﬂka
tezahürü var: ‹nançlar›n› savunmak
için ölen biziz, ama onlar “komünist”, emekçileri örgütleyen, devrimi kitleselleﬂtiren biziz ama onlar
“Marksist-Leninist”! Bu iﬂte bir
çarp›kl›k var tabii ki. Çarp›kl›k,
kavramlar›n, s›fatlar›n hayattan kopar›lmas›nda. Çünkü ancak hayat›n
d›ﬂ›nda, soyut olarak kendilerini
böyle konumland›rabilirler, prati¤in
kendisi iﬂin içine girince, her ﬂey
baﬂkalaﬂ›r. 1984 Ölüm Orucu’na
iliﬂkin Kemal arkadaﬂ›n söyledikleri çarp›c›yd›. Ayn› ﬂey bugün için de
geçerli? Tüm bedelleri göze alarak
direnmek mi, yoksa tredman› kabul
etmek mi iﬂçi s›n›f›n›n ç›kar›na?
Emperyalizmin tasfiye ve yoketme
plan› karﬂ›s›nda direniﬂin sürdürememek mi Marksist-Leninstlik, direnmek mi? Kan›mca, hayat›n kendisi bu sorulara cevap vererek sürüyor zaten.

Kemal: Gülnihal arkadaﬂa da
sohbetimize katk›s› için teﬂekkür
ederek bu haftaki sohbetimizi de bitiriyoruz. Gelecek haftaya kadar
hoﬂçakal›n.

Grup Yorum: Gecekondu
halk›n›n yan›nday›z

‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n gençli¤i takip ve bask›
alt›nda tutma genelgesi, Ankara Gençlik Derne¤i
taraf›ndan, 19 Ekim günü dernek binas›nda düzenlenen bas›n toplant›s›nda protesto edildi.
Aç›klamay› yapan, Ankara Gençlik Derne¤i Baﬂkan› Nurcan Temel, üniversiteli gençli¤in üzerindeki
bask›lara genelge sald›r›s› ile bir halka daha eklendi¤ini belirterek, ﬂöyle dedi:
“F tipi üniversite gerçe¤i ete kemi¤e büründürülüyor. Gençlerin düﬂünmesi, üretmesi, paylaﬂmas› istenmiyor. Biz, Ankara Gençlik Derne¤i olarak, akademik,
demokratik mücadelemizi sürdürece¤iz. Üretim paylaﬂ›m çözüm için örgütlenmeye, halk için bilim halk için
e¤itim istemeye devam edece¤iz.”

‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi önünde gecekondu
y›k›mlar›na karﬂ› yap›lan eylemde gözalt›na al›nan
Grup Yorum üyeleri için 20 Ekim günü bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. Grup Yorum ad›na ‹brahim Gökçek’in
okudu¤u aç›klamada, “20 y›ld›r bu bask›larla karﬂ›
karﬂ›ya müzik yap›yoruz, hak mücadelesi veriyoruz.
Bizim türkülerimizin gerçek kahramanlar›, villas›nda
ﬂömine karﬂ›s›nda oturup ahkam kesenler de¤il, yoksul gecekondular›nda s›cak bir ekme¤i bölüﬂenlerdir.
Her zaman gecekondularda yaﬂamaya mahkum edilmiﬂ olan halk›m›z›n yan›nda olaca¤›z" denildi. Gözalt›na al›nan Cihan keﬂkek ve Ali Arac› yaﬂad›klar›n› anlatan konuﬂmalar yapt›.
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80 y›ll›k
Kürt
politikas›

Bölüm 10

cilik iliﬂkilerine, emperyalizme karﬂ›
köklü bir tav›r alamad›,
ancak siyasi
hayat›n ﬂekillendirilmesinde önemli
baz› düzenlemeler yapt›.
1961 Anaya-

7 Ekim 1960 günü, 2510 No'lu
iskan yasas›na ek olarak ç›kar›lan
105 No'lu yasayla, gözalt›na al›nanlardan baz›lar› Kürtler’in hiç de yabanc›s› olmad›¤› mecburi iskanla
yeniden yüz yüze geldi. 1960 Aral›k
ay›nda 485 kiﬂiden 55'i Antalya, ‹zmir, Burdur, Mu¤la, Afyon, 1sparta,
Manisa, Çorum ve Denizli'de mecburi iskana tabi tutuldular. 55'ler ancak iki y›l sonra topraklar›na geri dönebildiler.

1960’lı yıllar:

“Yollarını şaşırmış Doğu Türkleri”
Kürt halk›n›n yaﬂad›¤› topraklarda, devlet askeri denetimi hemen tümüyle sa¤lam›ﬂt›. Art›k Kürtler’e
yönelik politikan›n ana do¤rultusu,
Türkleﬂme’yi derinleﬂtirerek Kürt
kimli¤ini yoketmekti. Demokrat
Parti (DP) iktidar› döneminde bu politika esas olarak sürdürülmekle birlikte, bu dönem Kürtler aç›s›ndan ne
özgürlükler, ne isyanlar aç›s›ndan
kayda de¤er geliﬂmelerin olmad›¤›
bir dönem oldu.
Ordu içindeki Kemalistler, 27
May›s 1960'ta gerçekleﬂtirdikleri askeri darbeyle, DP iktidar›n› devirdiler, ülkenin yönetimine Milli Birlik
Komitesi (MBK) el koydu.
ﬁimdi tarihin önündeki soru, 27
May›s iktidar›n›n, genel olarak ülkeye ve özel olarak Kürtler’e ne getirece¤iydi?

27 May›s ve Kürtler
Ülkemizi emperyalizme peﬂkeﬂ
çeken, en küçük bir muhalefeti bile,
faﬂist bask› ve yasaklarla ezmeye çal›ﬂan DP iktidar›na son verilmesi,
ilerici bir hamleydi. Ordu içindeki
hiyerarﬂiye uymadan yap›lm›ﬂ olmas›na ra¤men 27 May›s darbesinin baﬂar›l› olmas›n›n nedeni, halk›n, ayd›nlar›n, gençli¤in DP iktidar›na karﬂ› tepkisini yan›na alm›ﬂ olmas›yd›.
27 May›s iktidar›, yeni-sömürge-

sas› bunun ifadesi oldu. Kemalistler’in son kez iktidar olduklar› 27 May›s iktidar›, siyasi hayata yar›-özerk
kurumlar, demokratik örgütlenme
özgürlü¤ü gibi kurum ve kavramlar›
getirirken, Kürtler’e iliﬂkin politikas›, Kemalist iktidar›n politikas›n›n
devam›ndan baﬂka bir ﬂey olmad›.
27 May›s iktidar›n›n Kürtler’e
karﬂ› ilk tavr›, ç›kard›klar› af kanununda görüldü. Tüm siyasi tutsaklara af ç›kart›l›rken, önceki bölümde
ayr›nt›l› olarak anlatt›¤›m›z “49'lar
Davas›”ndan Kürt tutuklular, bu aff›n d›ﬂ›nda b›rak›ld›lar.
27 May›s iktidar›n›n Kürtler’e
iliﬂkin ikinci icraat› ise toplu gözalt›
operasyonu ve toplama kamp› oluﬂturulmas› oldu. Bölgelerinde etkili
olan toprak a¤alar›ndan, aﬂiret reislerinden, ﬂeyhlerden ve Kürt ulusall›¤› temelinde siyasi faaliyet içinde
oldu¤undan ﬂüphelenilen toplam
485 kiﬂi, 1 Haziran 1960’da, yani
darbeden sadece dört gün sonra, tutuklanarak Sivas'ta aç›k arazide kurulan bir kampa kapat›ld›lar.
“49'lar Davas›”n›, 27 May›s’›n
bu sindirme operasyonunun sonucu
olan “55'ler Olay›” izledi.
Sivas'taki toplama kamp›na toplanan Kürt ileri gelenleri aylarca iﬂkenceden geçirilerek sorguland›lar.
Bo¤az›na kadar la¤›m kuyular›na sokulanlar oldu.
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Kemalist 27 May›sç›lar, yine eski
bir “Kemalist” takti¤i kullanarak, bu
gözalt›lar› ve mecburi iskan’›,
“a¤al›k, ﬂeyhlik” düzenine karﬂ›ym›ﬂ
gibi yans›tt›lar. Gerek MBK ad›na
yap›lan aç›klamalarda, gerekse de
gazetelerde yazd›r›lan yaz›larda, sürekli buna vurgu yap›ld›. 19 Ekim
1960 tarihli Öncü Gazetesi’nde Genelkurmay eski Baﬂkan› Rag›p Gümüﬂpala'n›n ﬂu sözleri yeral›yordu
örne¤in:
“ﬁarkta, a¤a, bey, ﬂeyh denilen
35-40 kadar köye sahip kiﬂiler, derebeylikler hala mevcuttur. (...) Bölgelerinde Türk harfleri ile tedrisata
muhaliftirler. Köylüyü her surette
bask› alt›nda tutarlar.
... Köylülerimiz Türklüklerini
müdriktirler. Kürtlük propagandas›
s›rf derebeyliklerinin devam edebilmesi için ﬂeyh ve beyler taraf›ndan
halka yay›lmaktad›r.”
105 say›l› Sürgün Yasas›’n›n gerekçesinde ise ﬂöyle deniyordu:
“Sosyal birtak›m reformlar› yapabilmek, ortaça¤›n Türkiye'de yaﬂayan düzenini y›kmak, a¤al›k ve
ﬂeyhlik gibi müesseseleri yoketmek...
vatandaﬂ›n sömürülmesine engel olmak gayesiyle bu kanun ç›kar›lm›ﬂt›r.”
Bu sözlere bak›lacak olursa, Sivas’taki toplama kamp› ve mecburi
iskanla, iktidar köylüleri bask› alt›ndan kurtarmak gibi “halkç›” bir iﬂ

yap›yordu.
Oysa, mecburi iskana tabi tutulan
55 kiﬂiden sadece 6’s› geniﬂ arazi sahibi olan a¤alard›. Di¤erlerinin ise
as›l niteli¤i, topraklar› de¤il, siyasetleriydi.

Kürt, Rus, DP; bütün
‘düﬂman’lar birarada
485 kiﬂinin toplama kamp›na topland›¤› operasyonun öncesinde, 31
May›s’ta Cumhuriyet Gazetesi’nde
Milli Birlik Komitesi kaynak gösterilerek yay›nlanan yaz›da, egemen
s›n›flar›n “düﬂmanlar›na vurmak”
için baﬂvurduklar› klasik bir takti¤in
örne¤ini görüyoruz:
“Milli Birlik Komitesi'nin neﬂredece¤i vesikalar, bir Kürdistan hükümeti tesisi için DP grubu içinde
çal›ﬂanlar varm›ﬂ. Sab›k iktidar bunlara ve ﬁeyh Said'in o¤lunun Rus yap›s› ciple Do¤u'da propaganda yapmas›na göz yummuﬂtur.”
Kürtler zaten suçlu; o anki öncelikli hedefi olan DP’ye vurmak için
onlar› Kürdistan hükümeti kurmaya
çal›ﬂmakla suçluyor, bir “Rus cipi”
kan›t›yla iﬂin içine anti-komünizmi
ve “Moskof düﬂmanl›¤›”n› kat›yor.
MBK, iﬂbaﬂ›na gelir gelmez tüm
muhaliflere veya muhalif olma potansiyeli taﬂ›yan kesimlere karﬂ› bir
“temizlik operasyonu” baﬂlatt›. 235
general ve 5 bin subay resmen emekliye ayr›ld›. 147 profesör ve ö¤retim
üyesi üniversitelerdeki görevlerinden uzaklaﬂt›r›ld›. Bunlar›n bir k›sm›na karﬂ› kullan›lan suçlama da yine “Kürtçülük”tü.
485 kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤›
operasyon da muhtemel bir Kürt
muhalefetini baﬂtan sindirmeyi
amaçl›yordu. MBK, Irak ve ‹ran'da
yükselen Kürt Ulusal Hareketi’nin
Türkiye Kürdistan›'ndaki etkilerini
k›rmak istiyordu. Çünkü ayn› dönemde özellikle Irak Kürdistan›'nda
Molla Mustafa Barzani önderli¤inde
yürütülen ulusal mücadele Türkiye
Kürdistan›'n› da etkilemekte, s›n›r
bölgelerinde Hakkari, Van, Siirt,
Mardin, Diyarbak›r gibi yerlerde
Barzani'ye fiili destek verilmekteydi. MBK yetkilisinin yukar›da sözet-

ti¤imiz aç›klamas› ﬂu sözlerle bitiyordu: “Türkiye'nin bütünüyle yaln›z Türkler’in vatan› oldu¤u, baﬂka
gayeler taﬂ›yan birkaç kiﬂiye benimsetilecektir.”
Nas›l benimsetilece¤i ise Sivas
Toplama Kamp›’ndaki iﬂkencelerle
ve mecburi iskanla görülüyor.
Burada ilginç bir di¤er nokta,
sürgün edilenlerden 54'ünün Demokrat Partili, birinin ise Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne üye olmas›yd›. Çünkü Kürt ileri gelenleri,
önceki bölümde de sözetti¤imiz gibi,
Kemalist iktidar›n bask› ve katliamlar›na karﬂ›, DP’ye büyük bir destek
vermiﬂlerdi. Ne var ki, egemen s›n›flardan medet umman›n karﬂ›l›¤›n›
birkez daha trajik bir ﬂekilde ödüyordu Kürtler. DP’nin ipine sar›lmak, onlara bir ﬂey kazand›rmad›¤›
gibi, DP’yi desteklemiﬂ olman›n faturas›n› ödüyorlard›.
27 May›s iktidar›n›n, o dönem
“55 A¤a olay›” olarak adland›r›lan
bu operasyonda ciddi bir yan›lg›s›
vard›. ‹ktidardakiler, Kürt ulusal hareketini, eskiden oldu¤u gibi, aﬂiret
reislerinin, a¤alar›n k›ﬂk›rtt›¤›n› düﬂünüyorlard›. Oysa bu süreç art›k
aﬂ›l›yordu Kürt halk› içinde. Kürt
egemenleri 50’lerden itibaren egemen s›n›flarla bütünleﬂmeye yönelmiﬂlerdi ve art›k Kürt ulusall›¤›nda
Barzani, sol düﬂünceler öncelikli etkenler olarak öne ç›k›yordu.
Nitekim, iki y›l sonra, iktidarlar,
sürgüne yollad›klar›n›n bir k›sm›n›n
de¤iﬂen süreçle birlikte devletin yan›nda yeralm›ﬂ veya almakta oldu¤unu görerek, 55'lerin sürgününe
son verdiler.

Kürt de¤il Türksün... Kürt
de¤il Türksün... Kürt de¤il..
1960 politik devrimiyle birlikte
yap›lan bir dizi demokratik aç›l›ma
karﬂ›n “Türkleﬂtirme” program› h›z›ndan hiçbir ﬂey kaybetmeden devam ettirildi. Kürtçe insan ve köy
isimlerinin de¤iﬂtirilmesi, 1920’lerin
sonunda yap›lan “Vatandaﬂ Türkçe
konuﬂ” kampanyas›n›n yeniden güncelleﬂtirilmesi, Kürtçe konuﬂana para cezas› verilmesi, asimilasyonu ta41
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bana indirmek için yat›l› bölge okullar›n›n kurulmas›, Kürdistan'a yay›n
yapan radyo istasyonlar›n›n aç›lmas›, 27 May›s iktidar›n›n gündeme getirdi¤i baﬂl›ca uygulamalar oldu.
27 May›sç›lar, Türk Tarih Tezi ve
Güneﬂ-Dil Teorisi çerçevesinde baﬂlat›lan faaliyetleri de yo¤unlaﬂt›rarak
bu konudaki yay›nlara, propagandaya büyük önem verdiler.
Bilimin, tarihin çarp›t›lmas›yla
Kürtler’in Kürt olmad›¤›n›n, aslen
Türk oldu¤unun kan›tlanmaya çal›ﬂ›ld›¤› bu tür yay›nlardan M. ﬁerif
F›rat'›n “Do¤u ‹lleri ve Varto Tarihi”
isimli ve ilk bask›s› 1949’da yap›lm›ﬂ olan kitab›, 1961’de tekrar bas›ld›. Bu kez kitaba bizzat Milli Birlik
Komitesi ve Devlet Baﬂkan› Orgeneral Cemal Gürsel bir “sunuﬂ” yazm›ﬂt›. Sunuﬂ, inkar ve asimilasyonun özeti niteli¤indeydi.
“... Bugün ikinci bask›s› yap›lan
bu eserin bütün Türk ayd›nlar› taraf›ndan okunmas› büyük faydalar
sa¤layacakt›r. Çünkü bu eser, Do¤u
Anadolu'da oturan, Türkçe’ye benzemeyen bir dil konuﬂtuklar› için
kendilerini Türk’ten ayr› sayan... vatandaﬂlar›m›z›n su kat›lmam›ﬂ Türk
olduklar›n› bir defa daha ispat etmektedir. Nem de inkâr›na imkân b›rakmayan ilmi deliller ile... Dünya
yüzünde 'Kürt' diye adland›r›labilecek müstakil hüviyetli bir ›rk yoktur... asl› astar› olmayan propagandalara kanm›ﬂ, aldanm›ﬂ, neticede
yollar›n› ﬂaﬂ›rm›ﬂ Do¤u Türklerinin
kendilerini ayd›nl›¤a ç›karacak bu
kitab› dikkatle okumalar› laz›md›r.”
(Do¤u ‹lleri ve Varto Tarihi, syf. 3-4)
Ayn› Cemal Gürsel, ayn› günlerde Stockhollm Dagens Nyheter
Gazetesi’ne verdi¤i bir demeçte de
ﬂöyle diyordu:
“E¤er yola yordama gelmezlerse, da¤l› Türkler (Kürtler) rahat
durmazlarsa, ordu, ﬂehir ve köylerini bombalay›p y›kmakta, tereddüt etmeyecektir. Öyle bir kan gölü olacakt›r ki, onlar da ülkeleri de yok
olacakt›r.” (16 Kas›m 1960, Aktaran; Türk Tarih Tezi... ve Kürt Sorunu, ‹smail Beﬂikçi, syf. 197)
Böylelikle politika Gürsel’in a¤-

z›ndan özetlenmiﬂ oluyor; Kürt de¤il
Türksün. E¤er hala “Kürt’üm” demekte ›srar edersen.... kan gölü içinde bo¤ar›z! Onbinlerce Kürt’ün öldürüldü¤ü katliamlar, egemen s›n›flar›n elindeki en büyük gözda¤› arac›yd› hala.
Gürsel’in “sunuﬂ” yazd›¤› türden
kitaplar, tezler, 1960’lar›n baﬂlar›nda
birbirini izledi. 1963’te yay›nlanan
“O Türk'tür Kürt De¤il” adl› kitap
da bunlardan biriydi. Mehmet Tevkifo¤lu taraf›ndan yaz›lan bu kitab›n
baz› baﬂl›klar›n› aktarmak, kitab›n
niteli¤ini de anlatmaya yeter san›r›z:
“Türk Kürt ‹kili¤i Yoktur, Kürt
Diye Bir Varl›k Tan›may›z”, “Kürt
Laf›n› Vaktiyle ‹cad Eden Ermenilerdir”, “Kürt Lakab›n› Taﬂ›yan
Türklerin Geçmiﬂi”, “Kürt Lakab›n›
Taﬂ›yan Türkler, Ermeniler’i Nas›l
Ma¤lup Ettiler”, “Do¤ulu Gençler
Okuyup Atatürk ‹lkelerini Kavray›nca Do¤u ‹lleri Cennete Dönecektir”
(Akt. Sosyalizm ve Topl. Muc. AnMolla Mustafa ve Mesut Barzani
Irak’ta Barzaniler’in önderli¤indeki
Kürt ulusal hareketi, özellikle Türkiye’deki Kürt isyanlar› bast›r›ld›ktan
sonra, Türkiye’deki Kürtler’i etkileyen
belli baﬂl› ulusal motiflerden biriydi.
Bu nedenle Irak’taki Kürt mücadelesinin geliﬂti¤i her döneme, Türkiye’de
de Kürtler’e yönelik gözalt›, sürgün
operasyonlar› eﬂlik etmiﬂtir.
1970’lerde ülkemizde devrimci
mücadelenin geliﬂimiyle birlikte
Barzani hareketinin Türkiye’deki
Kürtler üzerindeki etkisi azalm›ﬂt›r.
Barzani hareketinin bugün geldi¤i
nokta ise Kürtler’in bir kesimince
“cazip” görünse de, art›k Barzani’nin
etkisinde çizilecek her yol, yaln›zca
halklar›n felaketine giden bir yol olur.

siklopedisi, Cilt 7, syf. 2127)
27 May›sç›lar taraf›ndan yo¤unlaﬂt›r›lan Kürt kimli¤i ve dilini yoketmeye yönelik kampanyan›n bir
baﬂka aya¤› da “Vatandaﬂ Türkçe
Konuﬂ” ça¤r›lar›yd›. Bu dayatma,
Kürt halk›na karﬂ› oldu¤u kadar
özellikle ‹stanbul ve Ege'deki Ermeni, Rum ve Yahudi halka da karﬂ›yd›.
Kampanya çerçevesinde otobüslerde, trenlerde, vapurlarda, kahvehanelerde bildiriler da¤›t›l›yor, afiﬂler
as›l›yor, resmi kurumlara uyar›c›
levhalar as›l›yordu. Türkçe d›ﬂ›nda
bir dil kullananlar horlan›yor, aﬂa¤›lan›yordu.
Dilini kaybeden bir halk›n, en
önemli direniﬂ mevzisini ve kimli¤inin en önemli parças›n› kaybedece¤ini bilen ﬂovenist iktidarlar,
1950’ler, 60’lar boyunca, özellikle
buna yo¤unlaﬂt›lar.

Da¤ Taﬂ
Türkçeleﬂtiriliyor
27 May›s iktidar›n›n Kürt
kimli¤ini yoketmek için gündeme getirdi¤i kampanyalar›n
birisi biterken hemen bir yenisi baﬂl›yordu. Herkesin sadece
Türkçe konuﬂmas› için, kullan›lan yer isimlerinin de Türkçe olmas› gerekiyordu elbette.
27 May›s iktidar›, 1961 y›l›nda ç›kard›¤› 1587 say›l› yasayla, Kürtçe, Rumca ve Ermenice olan köy, bölge ve insan
isimlerinin de¤iﬂtirilerek yerine Türkçe isimler verilmesini
kararlaﬂt›rd›.
1587 say›l› yasaya göre;
“Kürtçe ve Ermenice olan
köy, m›nt›ka ve insan isimleri
Türk milli kültürüne, örf ve
adetlerine, ahlak kurallar›na
uygun düﬂmüyor, bu durum
kamuoyunu
incitiyor”du.
Devlete göre Ermeniler’in veya Kürtler’in oturdu¤u bir köyün yüzy›llard›r bu halklar›n
dilinden olan ismi de¤iﬂtirilince oradaki halk incinmiyor
ama bu isimlerin varl›¤› “kamuoyunu incitiyor”du. Kamuoyu dedikleri, ﬂovenist devlet42
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ten baﬂkas› de¤ildi.
Yasada ve buna ba¤l› ç›kar›lan
yönetmelikte isimlerin nas›l de¤iﬂtirilece¤i, Türkçe adlar›n nas›l konulaca¤› da karar alt›na al›nm›ﬂt›. Yeni
isimlerin konulmas› da halka b›rak›lmayacak, isimleri “devlet” koyacakt›.
Nüfus müdürlüklerinde oluﬂturulan komisyonlar, insanlar›n, yerleﬂim yerlerinin isimlerinin, “Türk
milli kültürüne, ahlak kurallar›na,
örf ve adetlerine uygun olup olmad›¤›na” karar veriyor, “uygun olmayan” isimler de¤iﬂtiriliyordu.
Kürt halk›n›n örf ve adetleri, gururu, de¤erleri hiçe say›larak, aﬂa¤›lanarak kaç yüzbin Kürt’ün ismi de¤iﬂtirildi bilinmiyor. Ama de¤iﬂtirilen köy, ilçe ve il isimlerinden baz›
örnekler verebiliriz.
Bedlis: Bitlis
Amed: Diyarbak›r
Pasür: Kulp
G›remori: Sivrice
Papﬂen: Yumurtatepe
Elaziz: Elaz›¤
Sert: Siirt
D›r›jka: Demirkap›
Cipak: K›rkgöze
Deﬂt: Geyiksu
Arxa: Akçada¤
Geliye pira: Kocada¤
Çapakçur: Bingöl
ﬁebo: Güvenli
Darahene: Genç
Yekmal: Çukurçay›r
D›ri: Çobançeﬂmesi
Gamiﬂvan: De¤irmendüzü
Çelan: Gürkaynak
Sepnat:Domluca
Hezex: ‹dil
Zexçi: Ya¤l›ca
Dergule: Kumçat›
B›ava: Görmeç
Bec›rman: Vergili
Berçenek: Tarlac›k
(Özgür Bak›ﬂ, Kürtler Hiç ‹nkar
Edilmemiﬂmiﬂ, 26 Haziran 1999)

Bugün bizim Diyarbak›r, Gürkaynak, Kulp, ‹dil, Bingöl diye bildi¤imiz yerlerin ad› bir zamanlar öyle de¤ildi. Yüzy›llarca kullan›lan
gerçek isimleri, devlet zoruyla de¤iﬂtirildi. Ve o ﬂehirlerin, o insanlar›n kültürüyle, kimli¤iyle ilgisiz
isimler konuldu.
Asimilasyonu daha etkili k›lmak
için devletin elindeki her türlü imkan seferber ediliyordu. Bunlardan
biri de '60'l› y›llar›n sonlar›nda Diyarbak›r, Van, Erzurum, Kars, Malatya ve Gaziantep'te TRT'nin güçlü
vericilere sahip radyo istasyonlar›n›n kurulmas› oldu. Art›k devlet
“Türkçe konuﬂ, Türkçe dinle!” diyordu. Ve baﬂka da bir seçenek b›rakm›yordu.
359 No’lu TRT yasas›na göre,
TRT'nin yay›n ilkelerinden biri
“Türk milliyetçili¤inin hizmetinde
olmak”t› zaten.
Nüfusun ezici ço¤unlu¤unun
Kürt oldu¤u ve Kürtçe konuﬂtu¤u bir
yerde, Türkçe yay›n yapan radyolar›n kurulmas›yla aç›k olarak dayat›lan ﬂuydu; “Anadilin Kürtçe olabilir
ama sen benim iste¤im do¤rultusunda Türkçe yay›nlar› dinlemelisin.
Haber, ﬂark›, türkü dinlemek istiyorsan Türkçe ö¤renmek zorundas›n.!”
Ayn› dayatma elbette “okula gitmek
istiyorsan, gazete kitap okumak istiyorsan, bunlar› hep Türkçe yapacaks›n” diye hayat›n her alan›na yay›lm›ﬂt›.
Kürdistan'da radyo istasyonlar›n›n kurulmas›yla, Irak Kürdistan›'ndan ve Sovyetler Birli¤i'nden
(Erivan Radyosu) yap›lan Kürtçe yay›nlar› engellenmek için de bir çok
yöntem geliﬂtirildi. Bu yay›nlar› teknik olarak engellemenin yan›nda,
dinleyenlere karﬂ› her türlü bask›, iﬂkence de uygulan›yordu zaten.

Mahrumiyeti istismar:
Yat›l› Bölge Okullar›
Yat›l› Bölge Okullar›, 2. Abdülhamid Dönemi’nde hayata geçirilmek istenen ama istenilen sonucu
alamad›¤› için kapat›lan aﬂiret mekteplerinin bir devam› niteli¤indeydi.

Kürt isyanlar›n›n bast›r›lmas›n›n
hemen ard›ndan ayn› uygulamaya
tekrar baﬂvuruldu. ‹lk özel yat›l›
okullar, 1950'li y›llar›n baﬂ›nda kurulmaya baﬂland›.
Yat›l› Bölge ‹lkokullar›’n›n kurulmas›na dayanak oluﬂturan 222 say›l› ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu'nun 6. ve 9. maddelerinde ﬂöyle
deniyordu:
“Do¤u ve Güneydo¤u illerimizin
mahrumiyet bölgelerinde kurulmakta olan Yat›l› Bölge ‹lkokullar›, okulsuz köy çocuklar›n› okula kavuﬂturmak, Türk dilini ve kültürünü yayma faaliyetine yard›mc› olmak...
amac› ile geçirilen ilkö¤retim kurumlar›d›r.” (Ak., ‹smail Beﬂikçi Do¤u Anadolu'nun Düzeni, 11. s. 552)
27 May›s sonras› yat›l› bölge
okullar›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›na da
h›z verildi.
Devletin Kürdistan'daki yoksul
ailelerin çocuklar› okusun, mahrum
kalmas›nlar düﬂüncesiyle bu okullar›
açt›¤›n› ileri sürmek çok safdil ve
zorlama bir yorum olur. Çünkü '70'li
y›llara gelindi¤inde Bölge Yat›l›
Okullar›’n›n say›s› 70’e ulaﬂm›ﬂt› ve
bunlar›n 60'› Türkiye Kürdistan›'ndayd›. (Keza bugün de 70 adet
Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okulu ve 30
Pansiyonlu ‹lkö¤retim Okulu, “bölgede”dir. “Bölge” d›ﬂ›nda sadece
birkaç tane benzeri okul vard›r.)
Örne¤in: “154 bin nüfuslu ve %
76's› okuma-yazma bilmeyen Bitlis'te
üç tane Bölge Yat›l› ‹lkokulu oldu¤u
halde, 442 bin nüfuslu ve % 65'i okuma-yazma bilmeyen Kastamonu'da
hiç yoktur...” (Agk. syf. 553)
Yat›l› Bölge Okullar›’nda amaç
çok aç›kt›r. Yasada da zaten aç›kça
ifade edilmiﬂtir. “Kürdistan'daki ilçelere da¤›lm›ﬂ 'Yat›l› Bölge Okullar›... kelimenin gerçek anlam›yla
'Türkleﬂtirme' kamplar›d›rlar. Küçük yaﬂta ailelerinden bu yolla kopar›lan Kürt çocuklar›, buralarda
her yönüyle ulusal benliklerinden
ar›nd›r›l›rlar. Kürtçe konuﬂmak ve
Kürt say›lmak aﬂa¤›lat›c› bir olgu
olarak kafalara kaz›n›r. E¤itimin temeli ifrada vard›r›lan Türk ﬂovenizmine dayan›r. Böylece Kürt çocukla43
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1961 Anayasas›’n›n getirdi¤i
nisbi demokratik ortam, Kürt
düﬂman›, ﬂovenist 27 May›s iktidar› hiç istemese de, elbette Kürt
halk›n›n da iﬂine yarayacakt›.
1967’de düzenlenen Do¤u
Mitingleri’nin yaratt›¤› ortamda,
Ankara’daki bir k›s›m Kürt
ö¤renci ve ayd›nlar da 18 Kas›m
1967’de bir yürüyüﬂ düzenleyerek “Do¤u Sorunu”na dikkat çektiler. “Do¤u”daki sefaleti ve jandarma bask›s›n› protesto ettiler.

r›n›n ulusal kiﬂilikleri ve düﬂünce
yap›lar› daha baﬂtan yokedilerek,
ezen ulus ﬂovenizmine uygun biçimlenmiﬂ kafalar yarat›lmas› amaçlan›r.” (Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Cilt:2 syf.
847)
27 May›s iktidar›n›n Kürtler’e
karﬂ› politikalar› böyle olmakla birlikte, yine 27 May›s iktidar›n›n yapt›¤› 1961 Anayasas›’n›n sa¤lad›¤›
nisbi demokratik ortamdan elbette
Kürtler de yararlanacaklard›.
Önce T‹P çevresinde, ard›ndan
FKF çevresinde geliﬂen örgütlenmeler ve devrimci mücadele, Kürt
gençli¤ini, ayd›nlar›n› da etkileyecek ve 1960’lar›n sonunda, 1970’li
y›llarda Kürtler aç›s›ndan ulusal sorunun ele al›n›ﬂ› art›k temelli biçimde de¤iﬂecekti...

halk›n
Cephesi
“Solda parti ve birlik tart›ﬂmalar›”, 12 Eylül’den bu yana hiç bitmez. Alt›nda da, 12 Eylül’ün ve
1980’ler sonundaki karﬂ›-devrimlerin, solun bir kesimi üzerinde yaratt›¤› ideolojik tahribat yatar. Bu yan›yla zemin baﬂtan “sakatt›r”, yenilginin yaratt›¤› sa¤c›laﬂma temelindedir.
D‹SK’in ça¤r›s› ile 14-15 Ekim
tarihlerinde Bolu Koru Otel’de yap›lan ‘Türk Solunun Gelece¤i’
toplant›s› da bu zeminde, hatta daha
sa¤d›r. Toplant›ya ça¤r›lanlar, sonuç
bildirgesi, D‹SK yöneticilerinin konuﬂmalar› dikkate al›nd›¤›nda, tasarlanan›n “AB’ci bir CHP” çizgisi
oldu¤u görülmektedir.
Toplant›n›n iddias›; “solun birli¤ini sa¤lamak, solu alternatif bir ç›k›ﬂ yapmak ve iktidara taﬂ›mak”.
Sürecin geniﬂ kat›l›mla devam edece¤i söylenen sonuç bildirgesinde;
“solun kendi içinde ayr›ﬂma ve bölünme yerine paylaﬂma ve dayan›ﬂmayla birlikte ileriye yürüyebilece¤inin görüldü¤ü; AB ile müzakere
sürecinin ortaya ç›kard›¤› yeni koﬂullar› da dikkate alarak halka
umut ve heyecan verecek siyasal
iradenin soldan ç›kmas› gerekti¤i;
soldaki tüm birikim, deneyim, örgütlülük ve faaliyetlerin da¤›n›kl›ktan kurtar›larak ortaklaﬂt›r›lmas›n›n hedeflenmesi gerekti¤i; toplant›n›n bu yolda at›lan somut ve do¤ru bir ad›m oldu¤u” gibi noktalara
yer veriliyor.

‘Solun gelece¤i’ kimlerle
tart›ﬂ›l›yor ve ‘hangi sol’?

DİSK ‘Koru Toplantısı’ ve
solda ‘yeni parti’ arayışı
listleri bir masa etraf›nda buluﬂturmuﬂ! (Aman ne güzel, bir ‘Avrupa
Partisi’ ç›kar art›k buradan; “Ben
bir Avrupa Birli¤i taraftar›y›m. Oh
be! Öyleyim” diyen R›dvan Akar da
partisine kavuﬂur!)
Peki toplant›ya kat›lanlar, bugüne kadar sol ad›na hangi düﬂünce
üretkenli¤ini” ortaya koymuﬂlard›r?
Hangisi sisteme karﬂ›d›r? Sol birlik
için, özelleﬂtirme savunucular›ndan
devlet kapitalizmini savunanlara
uzanan bir çizgi, nas›l bir sol’dur?
Sol bir “ç›k›ﬂ”tan sözedenler, gerek
sendika olarak, gerek ayd›nlar olarak önce solun mücadelesinin içinde bir yeralmalar› gerekmez mi?
Sol için çok temel noktalar vard›r, bunlar ‘her ﬂeye ra¤men birlikte
yürünmesine’ izin vermeyen k›staslard›r. Örne¤in, sol kapitalizme karﬂ›d›r, emekten, halk›n iktidar›ndan
yanad›r. Örne¤in sol, emperyalizme
karﬂ›d›r, ba¤›ms›zl›ktan yanad›r.
Ne D‹SK için ne de toplant›da
ad› geçenler için bu k›staslardan sözedilmesi mümkün de¤ildir. Elbette
bu tabloda sol kavram›n›n çarp›t›lm›ﬂ olmas› önemli yer tutmaktad›r.
Örne¤in, kendine sosyalist diyenler
dahi, klasik sosyal demokratl›kla
dahi alakas› olmayan CHP’yi de,
IMF’ci Kemal Derviﬂ’i de ayn› kavramla tarif edebilmektedirler. Bu
çarp›kl›k sonucudur ki, toplant›dan;
“Hepsi ‘sol’dan konuﬂtu¤unu söyleyenler, küreselleﬂmeden özelleﬂtirmeye, AB’den ulus devlete kadar
pek çok konuda öyle farkl› yerlere

Toplant›ya bak›ld›¤›nda, a¤›rl›kl› olarak sosyal demokratlar›,
burjuva bas›n›n vitrinlerine yerleﬂtirilmiﬂ “solcu yazarlar›” ve
kendisini sosyalist olarak ifade
eden kimi isimleri görüyoruz.
Toplant›ya kat›lanlardan Birgün Yazar› R›dvan Akar’a göre;
“bir milad” olan toplant›, “ilk
kez” sosyal demokratlarla sosya44
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savrulmuﬂtu ki, ‘sol’ tarif edilemez
hale gelmiﬂti” (Can Dündar 18
Ekim Milliyet) gözlemi ç›k›yordu.
Avrupa Birlikçilik, emperyalizmin program›n› sol ad›na uygulamakla ayn› anlamdad›r. Özelleﬂtirme politikalar›n› emperyalizmden
(dolay›s›yla AB’den) ayr› ele al›ﬂ,
ona keza. Yoksulluktan, emek politikalar›ndan sözediliyor. ‹yi güzel!
Peki, anti-emperyalist olunmadan
bu sömürüye nas›l karﬂ› ç›k›lacak?
Sermayenin egemenli¤ine yani pazar ekonomisine, kapitalizme cepheden tav›r almadan yoksullu¤a
karﬂ› politikalar nas›l uygulancak?
S›n›f sendikac›l›¤›n› terkeden,
burjuvazinin iﬂçi s›n›f› saflar›na bir
hastal›k gibi bulaﬂt›rd›¤› “ça¤daﬂ
sendikac›l›k” yolunda yürüyen
D‹SK’in öncülük edece¤i (tabii bu
gücü varsa!) parti de, elbette s›n›fsal
temelde olmayacakt›r. Sendikalar
siyasetin içinde yeralmal›d›rlar.
Ama bu siyaset burjuva siyaseti de¤il, iﬂçi s›n›f›n›n devrimci siyaseti
olmal›d›r. Ancak, amaç aç›kça ifade
edilmektedir. Amaç, iﬂçi s›n›f›n›n
mücadelesini büyütmek ve iﬂçi s›n›f› ideolojisini iktidar yapmak de¤il,
“solu seçim alternatifi yapmak”.
Yürüyüﬂ’ün 20. say›s›nda ifade
etti¤imiz gibi; “Anlaﬂ›lan o ki, Çelebi’nin hayalinde ‹talya’daki ‘zeytin dal›’ ittifak› veya Brezilya’daki
Lula modeli var.”
Koﬂullar›n farkl›l›¤›n› haydi bir
yana b›rakt›k, tutal›m ki Lula gibi
hükümet oldunuz; Lula’n›n IMF
program› uygulayarak k›sa sürede emekçileri karﬂ›s›na almas›ndan farkl› bir sonuç mu olacakt›r?
Hay›r! Derdimiz kapitalist çark›
k›rmak de¤il, restore etmek diyorsan›z, o zaman sol ad›na söylenecek bir ﬂey zaten yoktur. Ancak, sol görünümlü AKP olunur
ki, bu halk› aldatmak, sol ad›na
sömürü ve zulüm politikalar›n›
sürdürmektir. Sosyal demokrat›n-

dan, “sosyalist” etiketli partilere kadar bugün birçok Avrupa ülkesinde
bunlardan bolca var.
Bu arada, ülkemiz ayd›nlar›n›n,
sol sendikalar›n, dünyan›n her yerindeki düzeniçi geliﬂmeden etkilenip bir tek Türkiye’den, bu ülkenin
kavga dolu tarihinden etkilenmeye
kendini kapatmas› ayr› bir tart›ﬂma.

‘Sol Vitrin’ Olmak!
D‹SK ve giriﬂim , bu haliyle; demokrasicilik oyunun aksayan sol
aya¤›na talip olma niyetindedir. Bu
nedenle burjuva bas›n D‹SK’in giriﬂimine “önem verdi”. Sol, emperyalizmin dünya çap›ndaki politikalar›
ve iﬂbirlikçi burjuvazinin istedi¤i
kal›plar içinde kald›kça, bu ilgiye
mazhar olabilir. Ama sol olamaz.
Dönek solcusundan liberaline
kadar kimi köﬂe yazarlar› konuyu
ele alan yaz›lar yazd›lar ve yönlen-

dirme giriﬂimlerine ﬂimdiden baﬂlad›lar. D‹SK’in “fabrikam› seviyorum” pankartlar› nas›l ki, burjuva
bas›n taraf›ndan alk›ﬂlanm›ﬂ ve
ad›nda devrimci kavram› olan bir
sendikan›n bu noktaya geliﬂi “örnek” olarak sunulmuﬂsa, her ﬂeyiyle
düzene oturacak bir D‹SK ve çevresinde toplanabilecek “sosyalistler”
de, örnek olacakt›r sistem için.
Örne¤in yazanlardan biri eski
MHP’li yeni liberal Taha Akyol’du.
(18 Ekim, Milliyet)
Akyol giriﬂimi överken, hareket
noktas› düzen cephesinden oldukça
yerindeydi. Gerçek sol politikalar›,
halk›n iktidar›n› alk›ﬂlamayaca¤›
düﬂünüldü¤ünde, bu övgüler dikkate
de¤erdir. Akyol, düzenin bir sol vitrine ihtiyac›n› bildi¤i, halk›n sömürü
düzeninden duydu¤u hoﬂnutsuzlu¤un yine düzeniçinde eritilmesi yani
“istikrar” için bunun gerekli oldu¤u
bilinciyle hareket etmektedir.

‘Sol’ sermaye birikimine kafa yormal›ym›ﬂ!
ÖDP’nin gazetesi Birgün’ün
‘köﬂe yazar›’ Bülent Forta, 17 Ekim
tarihli yaz›s›nda, solun kafa yormas› gereken yeni bir konuyu tart›ﬂ›yor; sermaye birikimi.
Kapitalizmin, burjuvalar›n sorunu olan sermaye birikimi ile solun
ne ilgisi olabilir diye düﬂünenlerin,
yaz›da sol ad›na bulabilece¤i bir
cevap yok ama IMF borçlar›n›n
ödenmesini de¤il, uygun ödeme
plan› ç›kar›lmas›n› öneren reformizmin varabilece¤i nokta aç›s›ndan bolca malzeme var.
Neymiﬂ; sol y›llarca ülke tahlili
yaparken, sermaye birikiminin yetersizli¤ini tespit etmiﬂ, bunun yolaçt›¤› oligarﬂik yap›y› tahlil etmiﬂ
ama bu birikimi sa¤lamaya kafa
yormam›ﬂ! Nas›l da düﬂünmemiﬂ
sol! Oysa burjuvazi için sermaye
birikiminin yollar›n› göstermeli,
kapitalist sistemi güçlendirmek için
elinden geleni yapmal›yd›! “Sermaye birikiminin ne tür sektörel öncelikler, stratejik tercihler üzerinden
sa¤lanmas› gerekti¤i” üzerine kafa

patlatmal›yd›! Örne¤in, Koç’un
otomotiv sektörü mü, yoksa Zorlu’nun elektroni¤i mi? Tabii bu arada, hakk›n› yemeyelim, soruna
“sol”dan bak›yor ya; “biriken sermaye adil gelir bölüﬂümüyle paralel gitmeliymiﬂ”...
Kapitalizmin iç çeliﬂkilerini tahlil eden ama asla kapitalizmin sorunlar›n›n çözümüne kafa yormayan Marks’›n kemikleri s›zlam›ﬂ
m›d›r bilemeyiz ama burjuva s›n›f›n›n varl›k ﬂart› olan sermaye birikiminin kapitalizm içinde adil da¤›t›ld›¤›na tan›k olmad›k. Yok, “özgürlükçü sosyalizmi” kurup “adil
da¤›t›m” yapmay› düﬂünüyorsa yazar; o zaman da, bu nas›l sosyalizm
ki, burjuva s›n›f›n›n temel sorunlar›n› çözerken, halka da sus pay› olarak “da¤›t›m” yap›yor, diye sorulur.
Forta, sorunu demokrasi ile de
do¤rudan ilintili olarak tarif ediyor.
Amaç öyle ulvi ki, nas›l kafa yormaz sol! ‹yi de, zaten o “demokrasiyi” Avrupa Birli¤i getirmeyecek
miydi? Demokratik devrim de ta45
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D‹SK “Alternatif Ç›k›ﬂ›”
‹ﬂçi S›n›f›nda ve
Devrimde Aramal›d›r
D‹SK, böyle bir giriﬂim yerine,
her ﬂeyden önce devrimci s›n›f sendikac›l›¤› yapmal›, yüzünü iﬂçi s›n›f›na ve devrimcilere dönmelidir.
Aranan ç›k›ﬂ ve gerçek alternatif
buradad›r. Sendikal misyonunu bir
kenara b›rakm›ﬂ, özelleﬂtirmelerden
grevlerin yasaklanmas›na, iﬂçi s›n›f›na yönelik IMF patentli sald›r›lardan iﬂten ç›karmalara kadar hiçbir
sald›r› karﬂ›s›nda direniﬂ barikat›
kuramam›ﬂ bir D‹SK, hiçbir politikas› ile “halka umut ve heyecan verecek siyasal irade” gösteremez.
“D‹SK, ‘alternatif bir parti’ konusu yerine ‘alternatif sendikac›l›k’ aray›ﬂ›na girse, (ki bu s›n›f
temelinde devrimci sendikac›l›kt›r)
bu, daha isabetli bir politika olur.
D‹SK’in bugün ona ihtiyac› var.”

mamd›; neden kafa yoruyorsunuz
bu kadar? Sermayenin yo¤unlaﬂmas› ile geliﬂece¤ini söyledi¤i demokrasi, Avrupa emperyalist demokrasisi olmas›n. Tabii o Avrupan›n bu sermayeyi nereden biriktirdi¤i, ba¤›ms›zl›k düﬂünesini çoktan
defterden silmiﬂ “ak›ll› solcu”nun
kafa yoraca¤› konu de¤il.
Solun de¤il kapitalistlerin kafa
yormas› gereken bir sorun olan ve
solun onun birikimini sa¤lama de¤il ama tahakkümüne son verip,
sermayenin devlet ayg›t›n› parçalayarak, ekonomiyi sosyalist temelde
inﬂaa etmesiyle, eminiz ki Forta da
kafa yormaktan vazgeçecektir.
Bu arada, bu yaz›n›n, burjuva
ekonomistler ve devlet kapitalizmi
savunucular›n›n “yabanc› sermaye”
tart›ﬂmalar› ile zamandaﬂ olmas› ve
Murat Belge’nin, 'yabanc› sermaye
düﬂmanl›¤›n›' faﬂizan bir tav›r olarak nitelemesi aras›nda bir ba¤ var
m›d›r acaba? Hem de yak›ndan;
Y›llarca Birikim’den (daha çok da
Belge’den) ideolojik g›das›n› alan
DY’liler, anlaﬂ›lan AB’ci Belge’den beslenmeyi sürdürüyor.

‹nsan Haklar› Derne¤i (‹HD)
Bingöl ﬁubesi’ne 2 Temmuz tarihinde yap›lan faﬂist sald›r›ya iliﬂkin yap›lan suç duyurusu, Bingöl
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan
reddedildi. ‹HD’ye sald›r›y› soruﬂturma gere¤i bile duymayan savc›l›¤›n gerekçesi ise faﬂistlerin, linç
güruhunun kimden güç ald›¤›n› ve
Türkiye’de hukuk gerçe¤ini gösterir
nitelikteydi.
ﬁöyle diyordu Bingöl Cumhuriyet Savc›l›¤› red gerekçesinde:
“Suç tarihinde Bingöl ili Genç
ilçesi Suveren köyü yak›nlar›nda,
PKK militanlar› taraf›ndan bir trene sald›r› düzenlenerek 5 güvenlik
görevlisinin ﬂehit edildi¤i ve ‹nsan
Haklar› Derne¤i kurucusu ve eski
yöneticisi olan kiﬂiler gibi halkta da
mevcut olan derne¤in terör örgütünün savunuculu¤unu yapt›¤› yönündeki ciddi kayg›lar birlikte de¤erlendirildi¤inde, kamu ad›na kovuﬂturmaya yer olmad›¤›na karar verilmiﬂtir.”
Adalet A¤ao¤lu (vb’lerinin)
aç›klamalar›na da at›f yap›lan karar
özetle ﬂunu söylüyor: ‹HD’ye sald›rabilirsiniz! Sald›rganlar bu mant›¤a göre; “hassas vatandaﬂlar” olup,
meﬂru olan bir iﬂi yapm›ﬂlard›r. Hukuk bunu söylerse, o ülkede yasalar›n hükmü olur mu? Mahkemelerin
fiili olarak yapt›klar›n› Bingöl
Cumhuriyet Savc›l›¤› çok aç›k olarak özetlemiﬂtir; muhalif olan teröristtir, terörist destekçisidir, linç
edilmelerinde, sald›r›ya u¤ramalar›nda sak›nca yoktur!

Linç Hukuku
Bingöl Cumhuriyet Savc›l›¤›, ‹HD’ye yönelik faﬂist sald›r›n›n “do¤al”
oldu¤una hükmetti.
Van Cumhuriyet Baﬂsavc›s›, kentteki avukatlar›n yar›s›n›, hiçbir belgeye, kan›ta dayanmadan ‘PKK’li’ ilan etti.

Bu karar sadece, yap›lan sald›r›y› meﬂru göstermiyor, ayn› zamanda bundan sonras› için de yeni sald›r›lara ›ﬂ›k yak›yor.
Bu zihniyetin Bingöl Cumhuriyet Savc›l›¤›’na özgü oldu¤u düﬂünülmemelidir. Oligarﬂinin resmi bak›ﬂ›d›r bu, kimi zaman böyle aç›k
ifade edilir, kimi zaman fiili olarak
uygulan›r. Van Cumhuriyet Baﬂsavc›s› Kemal Kaçan’›n kentteki avukatlara iliﬂkin aç›klamalar› da ayn›
zihniyetin ürünüdür örne¤in.
Van Cumhuriyet Baﬂsavc›s› Kemal Kaçan, bir stajyer avukat›n adliye giriﬂinde üstünün aranmas›na
itiraz› üzerine ﬂöyle diyor:
“Avukatlara hiç güvenmiyorum.
Elimden gelse hepsini aramadan
geçirtirim, zaten buradaki avukat-

Avukatlara Polis Sald›r›s› Protesto Edildi
Mersin Barosu avukatlar› Ali Bozan, Bedri Kuran ve Serhat Ölmez, gözalt›na al›nan müvekkileri Süleyman Çakmak,
Deniz ‹yican ve ‹hsan Balkaç'la görüﬂmek için 10 Ekim günü gittikleri Mersin Emniyet Müdürlü¤ü'nde sözlü ve fiziki
sald›r›ya maruz kald›lar. Sald›r›, 13 Ekim günü ‹HD Mersin
ﬁubesi önünde, aralar›nda Mersin Temel Haklar üyelerinin
de bulundu¤u grup taraf›ndan protesto edildi. “Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” slogan› at›lan aç›klamada konuﬂan Av. Ali Dinsever, sald›r›y› hat›rlatarak, nedeninin, gözalt›ndaki insanlar›n avukat haklar›n› kulland›rmama oldu¤unu belirtti. Dinsever; “bu sald›r›y› yapanlar kendisini yasalar›n üzerinde gören ve buna tahammül edemeyenlerdir” ﬂeklinde konuﬂtu.
46
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lar›n yar›s› PKK’li.”
Bunun üzerine Van Baro Baﬂkan› Ayhan Çabuk ve yönetim
kurulu üyeleri, Baﬂsavc› Kaçan
ile görüﬂmeye gidiyorlar. Baro
baﬂkan› “bu sözleri sarfettiniz
mi?” diye sordu¤unda, baﬂsavc›n›n
cevab›, ayn› hukuksuzluk içinde
ﬂöyle oluyor:
“Do¤rudur. Bu sözleri söyledim.
Zaten öylesiniz...”
“Zaten avukatlar hakk›nda bilgi
topluyorum, ileride görüﬂürüz. Ben
bu görüﬂlerimi di¤er savc› ve hakimlere de aktard›m...” (18 Ekim
Hürriyet)
Konu üzerine Van Barosu ve Barolar Birli¤i aç›klamalar yaparak,
bu davran›ﬂ›n bir hukuk adam› için
vahim oldu¤unun alt› çizildi ve hukukun soyut suçlamalarla iﬂleyemeyece¤i belirtildi.
“Devlet avukatlar›” yaratma,
avukatlar› devlet gibi düﬂünmeye
zorlama, oligarﬂinin politikas›d›r.
Bunun için yasal düzenlemelerden
fiili bask›lara her yol kullan›lm›ﬂ ve
halen de kullan›lmaktad›r. Burjuva
hukukunun genel kurallar›, “savunma hakk›” dahi bu çerçevede yok
say›lmaktad›r. ‹ﬂkenceci polisin, gözalt›na ald›¤› kiﬂilere avukat hakk›
tan›nmas›ndan duydu¤u rahats›zl›kla, baﬂsavc›n›n soyut suçlamalar›
ayn› kaynaktan beslenmektedir.
Devlet karﬂ›s›nda, devletin ma¤dur ettiklerinin hakk›n› savunan hukukçular her zaman düﬂman görülmüﬂ ve susturulmak istenmiﬂtir.

Bal›kç› Davas›nda Karar Bozuldu
Kaçak elektrik kullanan patronlar›n kiral›k
katili taraf›ndan katledilen, devrimci memur Hasan Bal›kç› davas›nda karar Yarg›tay taraf›ndan,
Yeni TCK’n›n gözönünde bulundurulmad›¤› gerekçesiyle san›klar lehine bozuldu. ﬁanl›urfa 2.
ACM’de görülen davada, üç san›¤a müebbet
hapis, birine ise 16 y›l 8 ay hapis verilmiﬂti.
EMO Adana ﬁubesi, konuya iliﬂkin 13 Ekimde bir aç›klama yaparken, Hasan Bal›kç›’n›n eﬂi
ﬁengül Bal›kç›, “cinayetin bürokrat aya¤›n›n ortaya ç›kar›lmas› yönündeki mücadelemiz sürecek” dedi.

Dersim'de OHAL Yasaklar›
Tunceli Jandarma Komutanl›¤›,
Ovac›k ilçesinde, köylülerin ba¤›n›n, bahçelerinin bulundu¤u alanlar›, “tatbikat yap›lacak” diyerek
köylülere yasaklad›. ‹lçe belediye
baﬂkanl›¤›na, hoparlörlerden halka
duyurulmak üzere iletilen yaz›da,
bölgede yasaklanan yerler s›ralanarak, ‘17-25 Ekim 2005 tarihleri
aras›nda Obüs, Havan ve Tank,
Top at›ﬂlar› icra edilece¤i' belirtildi.
Konuya iliﬂkin bir aç›klama yapan Temel Halklar Federasyonu,
sözü edilen bölgelerin, Dersim'deki yo¤un ormanl›k alanlar›n bulundu¤u bölgeler oldu¤unu, köylülerin bahçelerinin, tarlalar›n›n oldu¤u bölgeler oldu¤unu belirterek,
ﬂunlar› ifade etti;
“Buralara tank ve top at›ﬂlar›
yapmak ‘eskisi gibi ormanlar›n›z›
tekrar yakaca¤›z' demektir. ‘Köylerinizi boﬂalt›n ve geri gelmeyin'
demektir. ‘Bahçelerinizi, tarlalar›n›z› bombalayaca¤›z' demektir ki,
e¤er bu tatbikat durdurulmaz ise
hiç kimsenin bundan kuﬂkusu olmas›n hepsi tek tek ç›kacakt›r.”
Siyasi iktidar›n, jandarma arac›l›¤›yla Dersim’e yönelik y›llard›r
uygulanan politikalar› sürdürdü¤ünü dile getiren Temel Haklar Federasyonu, “bu yaz›n›n hayata geçirilmesi için neredeyse tüm siyasi
iktidarlar katliamlar yapm›ﬂ, Dersim halk›n› aç b›rakm›ﬂ, insanlar›m›z›n yoksulluk ve sefalet içinde

yaﬂamalar›na neden olmuﬂlard›r.
Bugün de AKP iktidar› ayn› politikay› sürdürmektedir. Son birkaç
y›ld›r Dersim'de haklar ve özgürlükler mücadelesinin büyütülmesi
için yürütülen örgütlenme çal›ﬂmalar› ve aç›lan dernekler, kültür
merkezleri iktidar›n ve bölgedeki
kolluk güçlerinin korkusunu büyütmüﬂtür. Son iki haftada neredeyse 20 kiﬂi çeﬂitli gerekçelerle
tutuklanm›ﬂt›r” aç›klamas›nda bulundu.
“Dersim halk›n›n olmad›¤›
bir ﬂehir yarat›lmak isteniyor!”
diyen Temel Haklar Federasyonu,
son olarak ﬂunlar› kaydetti;
“‹nsanlardan yoksun, göç ettirilmiﬂ, topraklar›ndan ar›nd›r›lm›ﬂ
bir Dersim halk›. Hiçbir ﬂeye ses
ç›karmayan, boyun e¤en, iktidarlar›n dedi¤i gibi yaﬂayan, düﬂünen
insanlar ve Dersim halk› istemektedir. Ve bunun için de bask›y›, zulmü hiç b›rakm›yor. Ama Dersim
halk› geçmiﬂ y›llarda oldu¤u gibi
kendi topraklar›na sahip ç›kmaya
devam edecektir. Dersim halk›n›n
bu anlamda onurlu ve kararl› bir
duruﬂu vard›r. Hepsinden önemlisi
bask›ya, zulme ve tüm katliamlara
ra¤men baﬂ e¤meyen bir gelene¤i
vard›r. Bundan dolay› topraklar›
için mücadeleyi sürdürecektir. Temel Haklar Federasyonu olarak;
Dersim halk›na yaﬂat›lmak istenen
bu zorla göç ve sürgün dayatmalar› hemen geri çekilsin diyoruz.”

“Engelliyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
Alt› Nokta Körler Derne¤i, ‘Dünya Beyaz Baston Körler Günü’ nedeni ile 15 Ekim’de Taksim Meydan›'nda aç›klama yapt›. Derne¤in ‹stanbul ﬁube Baﬂkan› Murat Demirok, beyaz bastonun görme engelliler için özgürlük ve ba¤›ms›zl›k
anlam›na geldi¤ini dile getirerek, “kapsaml› bir
yasa için uzun süre mücadele ettik ve bu ayr›mc›l›klar›n sona ermesi için de sonuna kadar mücadele edece¤iz” dedi. Aç›klama, “Engelliyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” slogan›n›n at›lmas›yla son buldu.
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Mersin’de Bask›lara Son
Mersin Temel Haklar, Partizan,
ESP, DEHAP ve TUHAD-DER üyeleri, Mersin'de artan gözalt› ve bask›lara karﬂ› ortak bir aç›klama yapt›lar.
15 Ekim’de Taﬂbina önünde ‘Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz' pankart› ve ‘Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz' dövizlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde konuﬂan Temel Haklar üyesi Hasan Biber; artan
bask›lara dikkat çekti.
Son olarak Mersin HÖC Temsilcili¤i'nin TMY'yi protesto amaçl› 3
Ekim'de yapt›¤› eyleme kat›ld›¤› gerekçesiyle, gözalt›na al›nd›¤›n›, Mersin Temel Haklar’›n kuﬂat›ld›¤›n›,
derne¤e gelenlere keyfi olarak kimlik
kontrolü yap›ld›¤›n›, ESP’li Vedat
Ar›c›’n›n da ayn› ﬂekilde gözalt›na
al›nd›¤›n› kaydeden Biber, bask›lar
karﬂ›s›nda y›lmayacaklar›n› kaydetti.
Mersin Temel Haklar üyeleri ise
derneklerine yönelik bask›lar hakk›nda, çevredeki esnaflara bildiri da¤›tarak, bilgilendirdiler.
Bu arada Mersin Temel Haklar,
üyelerine karﬂ› uygulanan bask›, gözalt›lar ve derneklerinin önünde keyfice terör estirerek bekleyen polisler
ile emir verenler hakk›nda 18 Ekim
günü suç duyurusunda bulundu.

Özgür-Der Türban Eylemi

‘Dilenme de¤il direniﬂ’
Özgür-Der, türban yasa¤›na karﬂ›,
Abdi ‹pekçi Park›'nda 15 Ekim günü
bir aç›klama yapt›. “Zulme Karﬂ›
Direnece¤iz” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, “Dilenenler De¤il Direnenler
Kazanacak, Yasak Sürüyor (D)Uyuyor Musunuz?” dövizleri taﬂ›nd›.
Grup ad›na konuﬂan Burçin Çeliker
ﬂunlara de¤indi; “yaﬂad›¤m›z ülkede
insan haklar›, demokrasi, düﬂünceye
ve inançlara sayg›, toplumsal bar›ﬂ
gibi süslü, gösteriﬂli söylemlere ra¤men bask› ve dayatmalar hiç de¤iﬂmeden devam etmektedir” diye konuﬂtu. Çeliker, hükümeti de sorunu
çözmek için ad›m atmad›¤› gerekçesiyle eleﬂtirdi.

not düﬂüyoruz

Bozüyük: Linç giriﬂimine
maruz kalanlara dava!
Gemlik Yürüyüﬂü dönüﬂü Bozüyük'te faﬂistlerin sald›r›s›na u¤rayan
DEHAP’l›lardan 35 kiﬂinin, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›
hakk›nda "yaﬂam hakk›na
sald›r›, görevi ihmal, halk› galeyana getirme, seyahat özgürlü¤üne sald›r›” gerekçeleriyle yapt›klar› suç duyurusu sonuçlanmazken,
Bozüyük
Cumhuriyet Savc›l›¤› sald›r›ya u¤rayan DEHAP’l›lar hakk›nda; "polise mukavemet etmek,
örgüt propagandas› yapmak, kamu mal›na zarar
vermek” suçlamas› ile so-

✔ YÖK-AKP iktidar savaﬂ›
Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aﬂk›n'›n ‘ihalede yolsuzluk’ suçlamas› ile tutuklanmas›, oligarﬂi içindeki iktidar kavgas›n› su yüzüne ç›karan bir
iﬂlev gördü. AKP iktidar› YÖK’le savaﬂ›n› Van üzerinden yürütürken, 77 üniversite rektörü blok olarak iktidara tav›r ald› ve Yücel Aﬂk›n'a sahip ç›kt›.

ruﬂturma baﬂlatt›.
Tam da oligarﬂinin hukukuna yak›ﬂ›yor! Trabzon’da da ayn›s› yaﬂanma
d› m›; linç giriﬂimine maruz kalan TAYAD’l›lar
hakk›nda daha fazla ceza
istemiyle dava aç›lm›ﬂt›.
Demek ki, linç hukuku
bir istisna de¤il, oligarﬂinin hukukunun temel
özelliklerinden biri. Faﬂistler de s›rtlar›n› bu hukuka dayayarak sald›r›yor, Eskiﬂehir’de görülecek U¤ur Kaymaz davas› için aleni ﬂekilde tehditler ya¤d›rma cüreti bulabiliyorlar.

Tutuklanma gerekçesinin gerçekli¤i, rektörün itekaka polis taraf›ndan kameralar önünde götürülerek verilen mesaj, rektörlerin “hukuka müdahalesi”... tüm bunlar tart›ﬂman›n tali unsurlar›d›r. Laik-ﬂeriatç› kisvesi ile yans›yan iktidar kavgas› bu cephede sürmektedir. Bu kavada halk güçlerinin, ilerici sendika ve örgütlenmelerin taraf olaca¤› bir durum yoktur. Bir yanda 12 Eylül faﬂizminin üniversiteler politikas›n› uygulayan YÖK, öte yanda hem bu politikaya sadakat gösterirken, ayn› anda
da kendi politik hesaplar›n› yapan, iktidar kavgas›n›
veren AKP.
Oligarﬂi içi çat›ﬂmalardan halk lehine yararlanmak ile,
bu çat›ﬂmada taraf olmak birbirinden ayr› ﬂeylerdir, kar›ﬂt›r›lmamal›d›r. Bizim kavgam›z, oligarﬂik yap›y› tümden parçalama kavgas› olmal›d›r.

Kars gençli¤inden protesto
Kars’ta, 13 Ekim günü, Kafkas Üniversitesi
Veteriner Fakültesi ö¤rencisi ‹hsan Ballan, sivil
polislerin fiziki sald›r›s›na u¤rad› ve gözalt›na
al›nd›.
Bu sald›r›, 17 Ekim
günü Kars Adliyesi önünde protesto edildi. 20 kiﬂilik ö¤renci grubu taraf›ndan yap›lan eylemde, konuﬂan Galip Kotanc›, son

✔ Katliamc›lar korkuyor
“Uluslararas› Ceza Mahkemesi”ne onay vermeyen, imzalamayan sadece, dünyan›n dört bir yan›nda askerleri suç iﬂleyen Amerikan emperyalizmi de¤il.

süreçte polis-idare iﬂbirli¤i ile ö¤renciler üzerinde
bask› ve ﬂiddetin yo¤unlaﬂt›¤›na dikkat çekerek,
“F tipine çevirilmeye çal›ﬂ›lan
üniversitelerde
hakl› ve meﬂru mücadelemizi sahipleniyoruz” dedi. Ö¤renciler aç›klaman›n ard›ndan, polis hakk›nda Kars Cumhuriyet
Baﬂsavc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundular.

Oligarﬂik düzenin Genelkurmay› ve polisi de, “Uluslararas› Ceza Mahkemesi”ni onaylamaya karﬂ›. Ama yanl›ﬂ anlaﬂ›lmas›n, emperyalizme karﬂ› oldu¤u için de¤il,
“Uluslararas› Ceza Mahkemesi”, “kiﬂileri” de yarg›lama yetkisine sahip olaca¤› için. Bu yüzden Baﬂbakan,
AB’ye, “Uluslararas› Ceza Mahkemesi”ni onaylama
sözü verdi ama onaylam›yorlar.

✔ ‹ngiltere’de ‘Cunta’ M› Geldi!?
‹ngiltere, terör demagojisi alt›nda, halk›n hak ve özgürlüklerini budamaya devam ediyor. Yeni bir düzenleme
ile gözalt› süresi 90 güne ç›kar›l›yor. Türkiye’de gözat›
süresi 12 Eylül’de 90 gündü. ‹ngiltere’de de ‘paﬂalar’
cunta yapt› da biz mi duymad›k! Elbette ki, sivil bir hükümet iﬂbaﬂ›nda. Hem de, öyle böyle de¤il, ad› “‹ﬂçi
Partisi” olan, baﬂ›nda “kapitalizm ile sosyalizm aras›nda üçüncü yol”un teorisyeni ünvan›n› taﬂ›yan Blair’in oldu¤u bir hükümet. Heyhat; ülkemiz solcular›, “sosyalistleri” de, bu ‘üçüncü yol’u az yaz›p çizmediler, pazarlamaya çal›ﬂmad›lar. Bunu da geçtik, ya ‹ngiltere’nin
AB demokrasisinin durmadan sal›nan beﬂi¤i oldu¤u
yutturmacas›n› pazarlamalar›na ne demeli!

‘Pazartesi Eylemleri’ sürüyor
Almanya'da her pazartesi oldu¤u gibi 17 Ekim
günü de, sermayenin sald›r›lar›na karﬂ›, Pazartesi
Gösterisi yap›ld›. Duisburg’da düzenlenen yürüyüﬂe, Anadolu Federasyonu da, s›n›rd›ﬂ› etme politikas›na karﬂ› yürüttü¤ü
kampanya kapsam›nda

“S›n›rd›ﬂ›lara, Oturum ‹ptallerine Hay›r!” pankart›
ile kat›ld›.
Eylemde yap›lan konuﬂmalarda, 5 Kas›m günü tüm Almanya çap›nda
merkezi olarak baﬂkent
Berlin'de düzenlenecek,
yeni hükümeti uyar› yürüyüﬂüne ça¤r› yap›ld›.

AB’nin “demokrasi standartlar›”, tekellerin ç›karlar› gerekti¤inde bir cuntan›n standartlar›yla ayn›laﬂ›r.
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Ayd›n’›n namusu, sözüdür
Yazar Orhan Pamuk’un, bir ‹sviçre dergisine verdi¤i röportajda
dile getirdi¤i, ‘30 bin Kürt, 1 milyon Ermeni öldürüldü. Kimse bunu söylemeye cesaret edemiyor
“bari” ben edeyim’ sözlerinin, 9
ﬁubat 2005 tarihli Hürriyet’te yeralan sözlerinin ard›ndan, O’nun etraf›nda bir dizi tart›ﬂma yaﬂand›.
ﬁovenist (ve ayn› iﬂbirlikçili¤in
kompedan›) kesimler aya¤a kalkarak, Pamuk’u “vatan haini” ilan ettiler. Avrupa Birli¤i ise bu olay nezdinde “özgürlükçü” maskesini takarak, ﬂov yapt›. Ama oligarﬂinin Pamuk nezdindeki “operasyonu” bitmemiﬂti ve buna karﬂ› ancak, ayaklar› bu topraklara basan, halk›na ve
ayd›n olman›n onuruna yaslananlar
karﬂ› durabilirdi.
Orhan Pamuk duramad›! CNN
TÜRK'te kat›ld›¤› programda, “30
bin Kürt ve bir milyon Ermeni'yi biz
öldürdük ya da Türkler öldürdü” demedi¤ini söyleyerek “komik” duruma düﬂen Pamuk, “bu konular tabu
haline gelmiﬂti. Türkiye'nin önüne,
AB için konacak 't›kaç' olaca¤›n› biliyordum” sözleriyle de, niyetinin
AB yolunda “ulvi” oldu¤unu ortaya
koydu. Siyasete bulaﬂmak istemedi¤ini, sevilmek istedi¤ini söyleyen
Pamuk, bir Alman dergisine verdi¤i
mülakatta da, Baﬂbakan Erdo¤an’dan, destek beklentisini ifade
eder ﬂekilde, bu deste¤in gelmemesinden yak›nd›.
Orhan Pamuk’un aylar sonra
“yanl›ﬂ anlaﬂ›ld›m” diyerek, sözünü
inkar etmesi; ﬂovenistler, liberaller
taraf›ndan alaya al›n›rken, bu “düzeltme”nin devlet kat›nda kendisine
ne fayda sa¤layaca¤›, “sevgili” olup
olamayaca¤›, önümüzdeki günlerde
daha da netleﬂecektir.

Ayd›n vicdanl›d›r
Orhan Pamuk’un Kürt ve Ermeni katliamlar›na iliﬂkin sözleri, bu
yaz›n›n tart›ﬂma konusu de¤il. Oligarﬂinin Kürt halk›na, Ermeniler’e

yönelik katliamlar›, k›y›mlar› bu
sayfalarda defalarca dile getirilmiﬂtir. Orhan Pamuk, nezdinde ilk sorun tam da burada baﬂl›yor.
Bu gerçekleri ilk kez kendisi dile getirdi¤ini söyleyerek küçük-burjuva ayd›n›n adaletsizli¤inin, vicdans›zl›¤›n›n bir örne¤ini sunmuﬂtur. “Ayd›n”l›k bu mu? Bu u¤urda,
söylemeyi b›rak›n, binlerce devrimcinin kan›n›n döküldü¤ünü yoksayabilir mi? Hapsedilen, iﬂkencelerden geçirilenler bu kadar kolay bir
yana at›l›p dünya kendi etraf›nda
döndürülebilir mi? Devrimciler ve
bask›ya direnen ayd›nlar bedellerini
ödeyerek gerçekleri hayk›r›rken,
Pamuk’un ad›n› duyan var m›yd›?
Devrimciler s›rtlar›n› AB’ye dayayarak savaﬂmad›lar. Tarihin en
barbar sistemi olan emperyalizmi
“barbarl›ktan kurtuluﬂ” olarak
gösteren Pamuk, s›rt›n› Avrupa Birli¤i’ne dayamay› güvence sayd›¤›n›
kendisi ifade etmiﬂtir. Katliamlara
karﬂ› de¤ildir bu kafa. Sadece
AB’nin sak›nca görmedi¤i ve çeﬂitli
politik ç›karlar nedeniyle öne ç›kard›¤› konular› konuﬂmaktad›r. Örne¤in, ayn› dergide tarihi bir olay› de¤il, bugünü, hapishanelerde 120 insan›n öldü¤ünü söyleyebilir mi?
Söyleyemez, çünkü katliam›n alt›nda AB’nin de imzas› vard›r. Pamuk,
türünün bir örne¤idir. Biz bedel
öderken susanlar ﬂimdi s›rt›n›
AB’ye, burjuvaziye dayay›p demokratl›k, ayd›nc›l›k oynuyorlar.
“Ayd›n” her ﬂeyden önce vicdanl›, adaletli olmal›, sonra; emperyalizmin icazet verdiklerini de¤il, emperyalizmi ve oligarﬂiyi de karﬂ›s›na
alarak gerçekleri hayk›rabilmelidir.

Ayd›n, gerçe¤in gücü ve
cüretiyle donanm›ﬂt›r
Bu noktada, içine düﬂtü¤ü son
durum gündeme gelmektedir ki, ayd›n aç›s›ndan ders al›nmas› gereken
bir örnek olmuﬂtur. Taha Akyol gibi
liberal döneklerin dahi alaya ald›¤›
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bu çark ediﬂin
kayna¤› nedir?
Bu sorunun cevab›, ayn› zamanda
ülkemizde
ayd›n
kimli¤inin de tart›ﬂ›lmas›d›r. Önceki say›lar›m›zda bu tart›ﬂmay› etrafl›ca
yapt›¤›m›z
için
belli
noktalar›na
de¤inmekle
yetinece¤iz.
Her ﬂeyden önce,
ayd›n›n namusu, sözüdür. O, düﬂüncesi için, dile getirdi¤i gerçekler için her türlü bedeli göze alabilen, “bir kez ç›km›ﬂsa a¤z›m›zdan
söz...” diyebilendir.
‹kincisi; kendi düﬂüncelerine, bu
topraklara ve bu topraklar›n insanlar›na güvenmeyen, bu güvenceyi
baﬂka limanlarda arayan ayd›n, bask› mekanizmalar› karﬂ›s›nda güçsüzlü¤ünü daha baﬂtan ortaya koymuﬂ demektir. S›rt›n› dayad›¤› ile
karﬂ›s›na ald›¤› güçler aras›ndaki
dengelere göre, düﬂüncelerinin gelgitler yaﬂamas› kaç›n›lmazd›r.
Bedel ödeyeceksiniz elbette!
Faﬂizmle yönetilen bir ülkede ayd›n
olman›n kaç›n›lmaz gerçe¤idir.
Bundan kaç›yorsan›z, ayd›n olamazs›n›z. Bu, her ﬂeyden önce bir
yi¤itlik meselesi de¤il, gerçe¤e duyulan sonsuz inanç, halk› ayd›nlatma misyonuna sadakat meselesidir.
Cüretin kayna¤› buradad›r. Aç›n
bak›n tarihe; adlar›n› onurla yazd›rm›ﬂ ayd›nlar›m›z›n tümü hapishane
hücrelerinden, iﬂkencelerden, takiplerden, sürgünlerden geçmiﬂlerdir.
Ve onlar düﬂüncelerini sadece halklar›na ve gerçe¤e ba¤l›l›klar›na güvenerek aç›kl›yor ve arkas›nda duruyorlard›. “AB sürecinin” bu gerçe¤i de¤iﬂtirece¤ini san›yorsan›z,
yan›l›yorsunuz. De¤iﬂen, AB’nin
icazet verdi¤i alanlarda konuﬂup,
bunu da “özgürlük” diye yutturmakt›r. Bu ise ayd›n olmak, “halka gerçekleri ulaﬂt›rmak” de¤il, tam tersine, gerçeklerin üzerini örtmektir.
Gerçe¤e düﬂmanl›kt›r.

Irak’ta direniﬂ d›ﬂ›nda
meﬂru hiçbir ﬂey yoktur!
‹ﬂgal alt›ndaki ülkenin son haftadaki manzaras›na bir göz atal›m.
Bir yanda; kukla hükümeti meﬂrulaﬂt›rmak için iﬂgalciler “Anayasa
Referandumu” düzenliyor. Sünnilerin ezici bir ço¤unlu¤unca reddedilen Anayasa’n›n ﬁii ve Kürt oylar›
ile onaylanmas›, onu meﬂru k›lm›yor; çünkü tanklar›n, iﬂgalin gölgesinde “demokrasi” olmaz.
Öte yanda; iﬂgalciler referandum
günü dahil olmak üzere Ramadi’yi
havadan karadan bombalayarak
80’den fazla kiﬂinin öldü¤ü katliam
gerçekleﬂtiriyorlar. Her zaman oldu¤u gibi, aç›klama “terörist öldürdük” ﬂeklinde. Ama burjuva “uluslararas› hukuk” dahi bir kenara b›rak›ld›¤› için, bu konuda bir inand›rma ihtiyac› da duymuyor iﬂgalciler.
“Yola bomba döﬂüyordu havadan
bombalad›k” diye aç›klama yapabiliyor. Demek ki, 80 kiﬂi birden yola
bomba yerleﬂtiriyormuﬂ, uydudan
tespit etmiﬂler ve bombalam›ﬂlar!
Bir baﬂka yerde; meﬂrulu¤u tüm
dünyaca tart›ﬂ›lan bir mahkeme kurulmuﬂ ve baﬂ›na da iﬂbirlikçili¤in
ödülü olarak bir “Kürt yarg›ç” geçi-

rilmiﬂ, Saddam’› yarg›lama senaryosu sergileniyor. Saddam, direnenlerin kazanaca¤›n› söyleyerek baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda, mahkemeyi
tan›m›yor, ismini söylemiyor, yarg›layan bir tav›r sergiliyor. Bas›ndan
ö¤reniyoruz ki, hem baﬂyarg›ç hem
de yüzleri gizlenen (!) di¤er üyeleri
‹ngiltere’de e¤itim görmüﬂler.
Ülkesi iﬂgal edilen bir devlet
baﬂkan›n›n, iﬂgalci taraf›ndan yarg›lanmas›, halklar›n cephesinde
“meﬂru mudur de¤il midir” tart›ﬂmas›na gerek dahi olmayacak ﬂekilde aç›kt›r. Mahkemenin gayrimeﬂrulu¤u burjuva hukukçular taraf›ndan dahi sorgulanmaktad›r.
Saddam’›n yarg›lanmas› gerekiyorsa, bunu yapacak olan ne iﬂgalcinin mahkemesidir, ne de emperyalistlerin ‘uluslararas› mahkemeleri’.
Irak’ta “manzara”n›n “görülmeyen” bir baﬂka yan› ise; iﬂsizlik, sefalet ve ayn› oranda da emperyalist
tekellerin ya¤malamalar› oluﬂturuyor. Baﬂta ABD tekelleri olmak
üzere iﬂgale destek veren tekeller,
önümüzdeki süreçte daha da net
olarak ortaya ç›kacak korkunç bir

ABD’de siyah öfke

geyi terkettiler. Bu esnada Naziler’e
koruyan polis, siyahlara vahﬂice
sald›rd›. Amerikan devlet politikalar›n›n y›llard›r biriktirdi¤i “siyah
öfke” bu geliﬂmeyle birlikte, polise
döndü ve kentte araçlar, dükkanlar
yak›ld›. Polis, göz yaﬂ›rt›c› gaz ve
sersemletici özel araçlar kullan›rken, 65'ten fazla kiﬂi tutukland›.
Ayn› gün, Washington’da düzenlenen gösteride ise onbinlerce
siyah, K›z›lderili, Latin Amerikal›
biraraya geldi ve ›rkç› politikalar›
eleﬂtirdi. Louis Farrakhan yapt›¤›
konuﬂmada, "New Orleans'ta yaﬂayanlar sar› saçl›, mavi gözlü ve
aç›k derili olsalard› hükümet daha
h›zl› davran›rd›” diye konuﬂtu.

Amerikan devletinin Katrina
kas›rgas›nda, yoksul siyahlara yaklaﬂ›m› ve ölüme terketmesi ile hep
varolan ›rkç›l›k günyüzüne ç›km›ﬂt›. Bu tart›ﬂmalar henüz s›cakl›¤›n›
korurken, 15 Ekim günü, Ohio
eyaleti Toledo kentinde Amerikan
Nazi Partisi'nin düzenlemek istedi¤i gösteri, siyahlar›n öfkesinin ortaya ç›kmas›na neden oldu ve kentte ola¤anüstü hal ilan edildi.
Say›lar› 50’yi bulmayan Naziler’in izinli gösterisi s›ras›nda
500’den fazla siyah genç toplanarak grubun gösterisine izin vermedi. Naziler polis korumas›nda böl-
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ya¤ma gerçekleﬂtiriyor. ‹ﬂsizlik,
yoksulluk, sefalet ise iﬂgalin
yaratt›¤› bir sonuç olmas›n›n
yan›s›ra, iﬂgalci
taraf›ndan bilinçli bir politika olarak da
k u l l a n › l › y o r.
BM insan haklar› uzman› Jean
Ziegler’in ver(Yarg›ca) “Sen kimdi¤i örnek bu yan›yla çarp›c›d›r. Zi- sin? Kim oldu¤unu
bilmek istiyorum.
egler, ABD güçleriIrak'›n
devlet baﬂnin, direniﬂçilere
operasyon düzenle- kan› olarak anayameden önce bölge- sal haklar›m› koruye g›da ve su ak›ﬂ›yorum. Sizi görevn› keserek sivilleri
lendiren organ› taaçl›k ve susuzlu¤a n›m›yorum. Bu salterk etti¤ini ve bu- d›rganl›¤› tan›m›yonun “insanl›¤a ve
rum... Bu sözde
uluslararas› hukuka
mahkemeye cevap
ayk›r› oldu¤unu”
vermiyorum. ‹ﬂgal
söyledi. Ziegler,
yasad›ﬂ›d›r.”
"Felluce, Telafer,
Samarra gibi direniﬂçilerin kaleleri olan yerlerde halk
çok ac› çekiyor. Hatta baz›lar› açl›ktan ölüyor" diye konuﬂtu.
Ve elbette, “manzara”n›n en
önemli unsuru; direniﬂ. Ulusalc›
güçleri, komünistleri, islamc›lar› ile
tek meﬂru gücü de direniﬂ oluﬂturmaktad›r. Gün geçmiyor ki, iﬂgalcilere ve iﬂbirlikçilerine darbeler vurulmas›n. ‹ﬂgalcinin siyasi süreci
zoraki iﬂletmesinin hiçbir önemi
yok; tek meﬂru güç direniﬂtir. ﬁii ve
Kürt ço¤unlu¤un direniﬂ saf›nda olmamas›, “ço¤unluk-az›nl›k” tart›ﬂmalar› de¤il, meﬂrulu¤u, tarihsel ve
siyasal gerçekler, hakl›l›k belirliyor.
‘‹slamc› Zerkavi’nin direniﬂe zarar veren eylemleri ve iﬂgalcilerin
direniﬂi “Zerkavi direniﬂi” gibi çarp›tarak yans›tmas› da, bu meﬂrulu¤u
gölgeleyemiyor.

