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Faﬂizm
halk› sindirmek
zulmü meﬂrulaﬂt›rmak
için, yarg› kararlar›n›n
sorgulanmas›n›
yasaklar...

YARGI DA
TARTIﬁILIR

Armutlu Katliam›n›n
Sorumlular› Hesap
Vermekten Kurtulamaz!


Ça¤r›lar
‹lanlar

● Armutlu Katliam›n›

Protesto Aç›klamas›

Katliamlar› aklayanlar, bugünkü
katliamlar›n da sorumlusudurlar

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

● AKP Önünde
Bas›n Aç›klamas›

5 Kas›m 2001 tarihinde Küçükarmutlu'da "ikinci hayata dönüﬂ" ad›yla
yap›lan operasyonda 4 devrimci katledilirken katliamdan sa¤ kurtulanlar
hakk›nda onlarca y›la varan ceza istemiyle dava aç›lm›ﬂt›. Katledenlerin de¤il katledilenlerin yarg›land›¤› davan›n Yarg›tay taraf›ndan bozulmas›n›n ard›ndan 21 Ekim Cuma günü ‹stanbul 14. ACM'de davaya devam edildi.
Mahkeme öncesi "Armutlu Katliam›n›n Sorumlular› Yarg›lans›n" pankart›
açan HÖC’lüler, bir bas›n aç›klamas› yaparak davada yaﬂanan hukuksuzlu¤u teﬂhir etti. HÖC’lüler ad›na konuﬂan Eylül ‹ﬂcan “Armutlu davas›n›n Türkiye'de katliamc›l›k politikas›n›n de¤iﬂmedi¤ine bir örnek oldu¤unu” söyledi.
Türkiye gerçe¤inin özetiydi bu cümle.
Mahkeme 21 Ekim’deki duruﬂmada son iki tutuklu san›¤›n da tahliyesine
karar vermiﬂti. Ancak bu davan›n özünü de¤iﬂtirmiyordu yine. Çünkü tutuklular, zaten Armutlu’da katledilmek istenenlerdi. Katledenler san›k sandalyesine oturmad›kça, hakettikleri cezaya çarpt›r›lmad›kça, bir politika de¤iﬂikli¤inden sözedilemez.
Küçükarmutlu, F tipi hapishanelere karﬂ› sürdürülen ölüm orucu direniﬂinin d›ﬂar›daki mevzisiydi. Armutlu’daki direniﬂ evlerinde, TAYAD’l›lar, tahliye edilen tutuklular ölüme yatm›ﬂt›.
Oligarﬂi, 19 Aral›k’ta hapishanelerde yapt›¤›n› Küçükarmutlu’da da yapmak için günlerdir haz›rl›k yap›yordu. Karar verilmiﬂti. Karar›n verildi¤i 5 Kas›m sabah› “Buras› Filistin De¤il ‹stanbul” manﬂetiyle ç›kan Sabah Gazetesi’nden anlaﬂ›l›yordu. Burjuva medya, 19 Aral›k’taki rolünü oynuyordu yine.
Katliamc›lar, 5 Kas›m 2001’de dönemin ‹stanbul Emniyet Müdürü Hasan
Özdemir ve yard›mc›s› ﬁefik Kul yönetiminde sald›rd›lar Küçükarmutlu’ya.
Panzerlerin sokaklar›nda cirit att›¤›, gaz bombalar›n›n tüm semti kaplad›¤›
Küçükarmutlu’da ölüm mangalar› iﬂbaﬂ›ndayd›. Bir ölüm orucu direniﬂçisinin ve refakatçilerinin, ziyaretçilerinin oldu¤u küçük bir gecekonduda ölüm
orucu direniﬂçisi Arzu Güler ve direniﬂçilerin refakatç› ve ziyaretçilerinden
Sultan Y›ld›z, Bülent Durgaç, Bar›ﬂ Kaﬂ yak›larak, gaz bombalar›yla, dumanla bo¤ularak katledildiler.
Armutlu halk› ve direniﬂi desteklemek için orada bulunanlar, Armutlu sokaklar›na kurduklar› barikatlarda saatlerce direndiler. Kurﬂunlara, bombalara, sloganlarla, taﬂlarla karﬂ›l›k vererek
hakl› ve meﬂru direniﬂi savundular. F
tiplerinin hücrelerinde Nail Çavuﬂ,
Eyüp Samur ve Muharrem Çetinkaya
da bedenlerini tutuﬂturarak kat›ld›lar
Armutlu barikatlar›na.
Aradan dört y›l geçti. ﬁefik Kul terfi
etti. Katliam emrini verenler ve uygulayanlar, hala “görevlerinin” baﬂ›ndalar.

Tarih: 1 Kas›m 2OO5
Saat: 14.00
Yer: AKP ‹stanbul
‹l Binas› / Ça¤layan

● Gençlik Federasyonu
YÖK’e karﬂ› eyleme
ça¤›r›yor
Tarih: 7 Kas›m 2005
Yer: Ankara K›z›lay

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

4 Haziran 2001’de
TAYAD’l›lar›n ‹kinci Ölüm
Orucu Ekibi‘nde Küçükarmutlu direniﬂ evinde ölüm
orucuna baﬂlad›. Açl›¤›n
150’li günlerindeyken, 5
Kas›m 2001’de Armutlu’ya sald›ran polis taraf›n-

Devrime, devrimcilere
inan›yordu. Ayn› zamanda bir
tutsak yak›n›yd›. Armutlu’daBüyük
ki direniﬂçilere destek olmak
Direniﬂte ﬁehit
için Dersim’den gelmiﬂti. Çocuklu¤undan beri devrimcileDüﬂtüler
ri, da¤daki gerillalar› tan›m›ﬂBar›ﬂ KAﬁ
Arzu GÜLER
t›. Devrimci hareketin bir tadan katledildi.
raftar› olarak çeﬂitli eylemler,
Arzu, 1992’den beri mücadele içindeydi. Düzeniçi bir yaﬂam› tercih eden eﬂiy- görevler içinde yerald›. Armutlu’da polis taraf›ndan
le ba¤›n› kopar›p atarken, birlikte ölüm orucuna baﬂlad›klar› ablas›n›n ihanetine katledildi.
ra¤men yoluna devam ederken tüm devrimcilere dersler vererek ölümsüzleﬂti.
1964 Sivas Zara Belentarla Köyü’nde dünyaya gelen
Direniﬂ mahallesi Armutlu’da direniﬂin hem emekçisi,
Çavuﬂ, 16 y›ld›r bu mücadelehem yöneticisi olarak ölüm orucu savaﬂç›lar›n›n, tutsak yanin içindeydi. Onun devrim yük›nlar›n›n yan›ndayd›. Armutlu sald›r›s›nda katledildi.
rüyüﬂü, 1983'te Marmara ÜniK›rﬂehir’de üniversite ö¤rencisiyken gençlik mücadeleversitesi BYYO'da ö¤renci dersinde yerald›. K›rﬂehir yerel K›z›l›rmak Gazetesi’nin Yaz›iﬂlene¤i çal›ﬂmalar›nda yer almari Müdürlü¤ü’nü yapt›. 2000’de F tipi hapishaneler sorunuNail ÇAVUﬁ
s›yla baﬂlad›. Yeni Çözüm ‹stannun gündeme girmesi üzerine, TAYAD’l›lar›n mücadelesinde
bul ve Ankara bürolar›nda, SiSultan
Y
ILDIZ
yerald›. Hücreleri tüm dünyan›n gündemine sokan birçok
vas Mücadele Bürosu’nda çal›ﬂt›. 1992’de Akdeniz
TAYAD eyleminin örgütleyicilerinden biriydi Sultan.
Bölge Komitesi Siyasi Sorumlusu olarak görev ald›.
Bu görevini sürdürürken tutsak düﬂtü.
1991’de mücadeleye kat›ld›. Mersin’de mücadelesini
sürdürürken, 1993’te tutsak düﬂtü. 1996 Ölüm Orucunda birinci ekipte yerald›. 19 Aral›k Katliam› s›ras›nda Bursa’dayd›.
Yoldaﬂlar›yla birlikte direndi. 13 Ekim 2001’de Adli T›p Raporu’yla tahliye edildi.
O, devrimciydi. Direniﬂin içinden geliyordu. Tahliye olunca da Armutlu’daki direniﬂçilerin yan›na koﬂtu. Armutlu’da
katledildi¤inde 8.5 y›ll›k tutsakl›¤›ndan sonra tahliye edileli
henüz iki hafta olmuﬂtu.
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Bülent DURGAÇ

1970 y›l›nda, Amasya’n›n Merzifon ilçesi Aliﬂar Köyü’nde do¤du. Denizli Mühendislik Fakültesi ö¤rencisiyken
bir DEV-GENÇ’li olarak girdi devrim kavgas›na. ‹zmir’de,
Uﬂak’ta devrimci dergilerde çal›ﬂt›. Daha sonralar› Ege K›r
Gerilla Birli¤i’ne kat›ld›. 1992’de tutsak düﬂtü.
Tutsakl›¤›nda da yönetici, temsilci olarak direniﬂ içindeydi. Buca katliam›nda Buca’dayd›. 19 Aral›k sonras› Sincan
F Tipi Hapishanesi’ndeki 6. Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçilerinden biri oldu. 8 Kas›m 2002’de direniﬂin 98. ﬂehidi olarak
ölümsüzleﬂti.

Serdar KARABULUT

Ölüm orucu süreci, Sultan’›n kavgas›na aﬂ›k oldu¤u,
bohças›n› ç›k›n›n› toplay›p sevdal›s›na koﬂtu¤u dönemdir. Lise ve üniversite y›llar›nda annem hep s›k›ﬂt›r›rd› birini bul evlen diye. "Anne aﬂ›k olam›yorum, arad›¤›m› bulam›yorum" derdi. ﬁimdi arad›¤›n› bulmuﬂ aﬂ›k olmuﬂtu iﬂte. Öylesine bir aﬂk ki o,
ölesiye ba¤l› kalaca¤›, u¤runa can›n› feda edece¤i,
halk› yoldaﬂlar› vard› bunun içinde. O Armutlu’dayken her telefon görüﬂmemizde "Kendini ve aileyi
haz›rla her an her ﬂey olabilir. Ben haz›r›m siz de
haz›r olun, yasal katliam yapacaklar" diyordu. Anneme "Anne alt› de¤il beﬂ çocu¤un var say" derdi.
Bir anne- baba için bu cümleyi tekrar düﬂünün. Neler hissedilir. Ve bu cümleyi söyleten ideolojiyi, kiﬂili¤i, kararl›l›¤› düﬂünün. Annemle babam› çok severdi. Onlara "siz ne kadar dürüst ve tatl›s›n›z. Annem babam olmasayd›n›z sizi yine çok severdim"
derdi. Böylesine bir sevgi ve ba¤l›l›¤› ikinci plana atm›ﬂt› kara k›z. Çok özlemiﬂtim, ›srarla bir foto¤raf

3 Kas›m
9 Kas›m
3 Kas›m
1999’da Isparta’da geçirdikleri
“trafik kazas›”
sonucunda aram›zdan ayr›ld›Orhan Veli Saydemir lar. Devrimci haAhmet Ar›öz
reketin taraftarlar›yd›lar. Isparta’da kavgan›n sesi onlarla taﬂ›n›yordu. Ar›öz,
Vatan Dergisi’nin da¤›t›mc›s›yd›.

4 Kas›m 1978’de ‹stanbul
ﬁehremini’de faﬂistler taraf›ndan
kaç›r›l›p iﬂkenceyle katledildi. Y›ld›z
DMMA’da DEV-GENÇ saflar›nda
mücadele ediyordu.

Numan KAYGUSUZ

19 Aral›k sonras› sevkedildi¤i Tekirda¤ F Tipinde
4. Ölüm Orucu Ekibi’nde k›z›l band›n› kuﬂand›. Armutlu katliam›n› duydu¤unda, zulmün üstüne bir alev
topu gibi f›rlatt› tutuﬂturdu¤u bedenini. 7 Kas›m
2001’de ﬂehit düﬂtü.

Necdet P‹ﬁM‹ﬁLER

Tokat-Zile K›z›lcaköylüdür. 18 y›l›n› Gazi’de geçirdi.
Gazi halk› ayakland›¤›nda o da
kat›lm›ﬂt› ayaklanmaya. Bir y›l
sonra örgütlü bir Cepheli oldu.
Çeﬂitli sorumluluklar üstlendi,
milis örgütlenmesinde yerald›.
1999 Kas›m’›nda tutsak düﬂtü.

Çetin GENÇDO⁄AN

Eyüp SAMUR

23 yaﬂ›nda genç bir devrimciydi bedenini tutuﬂturdu¤unda. Ölüm Orucu 4.
Ekibi direniﬂçisi olarak ölüm orucunu sürdürürken,
Armutlu katliam›na karﬂ› feda eyleminin de gönüllüsü oldu ve hiç tereddüt etmeden kibriti çakarak 7
Kas›m 2001’de ﬂehit düﬂtü.

,GE:K:=
=:BK
Sultan YILDIZ
istiyordum. Sonunda birkaç foto¤raf gönderdi. Çok
y›pranm›ﬂt›, çok de¤iﬂmiﬂti. Aç›p telefonu kendisine
iyi bakmas› gerekti¤ini söyledim. "Kolay m› gözümün önünde gün gün hücre hücre yoldaﬂlar›m eriyor. Bedenime bakma beynim canavar gibi. Hele bir
zaferi kucaklayal›m gör sen o zaman" demiﬂti.
Bir gün yine sald›r› olmuﬂtu, barikatlara kadar gelmiﬂ geri dönmüﬂtü düﬂman. Ben hemen telefona
koﬂtum, sesini duymak istedim. Tahmin edebiliyordum öyle bir anda Sultan’›n nas›l ﬂahin kesilece¤ini... Arad›¤›mda soluk solu¤ayd›. Ne yap›yon, nas›ls›n dedi¤imde her zamanki gibi "iyiyim" dedi. Niye
soluk solu¤as›n? "iki ayakl› köpekler ard›mda da,

5 Kas›m 1981’de Ordu Aybast›’da jandarmayla girdi¤i çat›ﬂmada son
mermisine kadar çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtü.
Liseli DEV-GENÇ ve Bursa’da mahalli birimlerde sorumluluklar alm›ﬂt›. Devrimci hareketin k›r gerillas› gelene¤inin
ilk yarat›c›lar›ndand›r.

6 Kas›m 1994’te
darbeci kontralar taraf›ndan Köln’de katledildi.
1992’de Almanya’ya geldi¤i y›l devrimci hareketle tan›ﬂt› ve mücadeleye kat›ld›.

Cihan GÜRZ
9 Kas›m 1997’de
Pertek’te düﬂürüldü¤ü pusuda çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtü. Mücadeledeki ilk y›llar›nda Kurtuluﬂ Dergisi muhabirli¤i
yapt›. 97’de gerillaya kat›ld›.

bir de yokuﬂ ç›k›yorum" demiﬂti. Espriliydi, ﬂaka
yapmay› sever, taklit yapmay› çok güzel becerirdi.
Hele yaﬂl›larla sohbetlerinin tad›na doyum olmazd›.
Çok çabuk ve güzel iliﬂkiler kurard›. Bu yüzden TAYAD'l› olmak ona çok yak›ﬂm›ﬂt›r eminim.
Çocukken dört yaprakl› yonca arard›k çay›rlarda.
Çünkü yaﬂl›lardan duymuﬂtuk ki, kim bulursa dile¤i
gerçekleﬂirmiﬂ. Sultan umudunu yitirmeden arard›
b›kmadan. Kararl›yd› dile¤ini gerçekleﬂtirmeye. Y›llar geldi geçti. Tuttu¤u dilek de¤iﬂti, yaﬂad›¤› yer,
koﬂullar de¤iﬂti ama dile¤ini gerçekleﬂtirmekteki
kararl›l›¤› de¤iﬂmedi. Dört yaprakl› yoncay› arayan,
umudu büyüten yoldaﬂlar›yla tan›ﬂt›. Hem onlar nas›l arayacaklar›n› çok da iyi biliyorlard›. Dört yaprakl› yoncan›n peﬂinde olan bebeler do¤uyor Sultanlar’›n adlar›n› taﬂ›yan. Gözün arkada kalmas›n
küçük bac›m. DÖRT YAPRAKLI YONCA ER YA DA
GEÇ BULUNACAK.

yarg›n›n tart›ﬂ›lmazl›¤› ve
faﬂizmin otorite ihtiyac›
Yarg›y› tart›ﬂt›rmamak, faﬂizmin otoritesini tart›ﬂt›rmamakt›r.
Oligarﬂinin, emperyalizmin düzenine karﬂ› olanlar, faﬂizme
karﬂ› mücadele edenler, onun yarg›s›na da karﬂ› olmak durumundad›rlar; –O “yarg›” taraf›ndan cezaland›r›lmay› da göze
alarak– gerçekleri dile getirmelidirler.

KP-YÖK kavgas›n›n oda¤›nda
bu kez “yarg›” var. AKP,
YÖK’e sald›r›s›n› bu kez “yarg›”
arac›l›¤›yla yapt›. YÖK, hiç istememesine karﬂ›n, “yarg›ya” karﬂ› ç›kar
pozisyonda kald›. Ve bu noktada ilginç olan iki taraf›n da hala “yarg›ya” toz kondurmamas›d›r. AKP,
YÖK’ü “yarg›ya müdahale etmekle” suçlarken, YÖK, “yarg›ya güvenimiz tamd›r” aç›klamalar› yap›yor.
‹ﬂte bu nokta son derece dikkat çekicidir. Bir taraf, yarg›y› alenen
komplolar›nda kullanmas›na, öteki
taraf da bunu aç›kça görmesine ra¤men, nas›l oluyor da “yarg›ya müdahale edilemez” noktas›nda hemfikirdirler?
arg›ya neden müdahale edilemesin? Neden “yarg›ya intikal
etmiﬂ olaylar” üzerine yorumda bulunulamas›n? Bu nakaratlar› tekrar
edenlerin birço¤u, bu soruyu cevaplayamaz. Öyle söylenmiﬂ, öyle ka-
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3

Yarg›n›n tart›ﬂ›lmazl›¤› ve faﬂizmin otorite
ihtiyac›

bul ettirilmiﬂ bir düzen yasas›d›r bu.
Sorgulanmadan kabul edilmesi istenir. Bu ülkede burjuva politikac›lar,
bürokratlar, durmadan “yarg›n›n ba¤›ms›z oldu¤unu” söylerler ve yarg›n›n ba¤›ms›z olmad›¤›n› da en iyi
onlar bilirler. Peki neden böyledir?
Yarg›ya neden böyle bir kutsall›k
atfedilmektedir?
aﬂizmin otoriteye ihtiyac› var.
Mahkemeler ise, faﬂizmin yarg›lay›c› ve cezaland›r›c› otoritesinin
en temel araçlar›d›r. Yarg›y› tart›ﬂt›rmamak, faﬂizmin otoritesini
tart›ﬂt›rmamakt›r, ki zaten amaç
da budur. Faﬂizme göre, hiçbir ﬂey
sorgulanmamal›d›r. Sorgulan›rsa
adaletsizlik ortaya ç›kar. Sorgulan›rsa, eﬂitsizlikler görülür hale gelir.
Sorgulan›rsa, “vatan, millet, millilik” s›fatlar›yla donat›lan kurumlar›n kime hizmet etti¤i aç›¤a ç›kar.
ahkemeler, bu toplumun “imtiyazs›z, s›n›fs›z bir toplum”
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Temel Haklar ve Özgürlükler Kurultay›

12

oldu¤u demagojisine uygun yap›land›r›lm›ﬂlard›r: Bu demagojinin
devam› olarak “yasalar karﬂ›s›nda
herkes eﬂittir” denir.
arg›, kitlelerin gözünde meﬂrulaﬂt›r›lmal› ve kutsallaﬂt›r›lmal›d›r ki, kitleler haks›zl›¤a, adaletsizli¤e maruz kald›klar›nda, “çözüm yeri” olarak düzenin mahkemelerini görebilsinler. Kitleler,
“adalet” için düzenin mahkemelerine bel ba¤lad›klar› ve bu mahkemelerin kararlar›n› da “ﬂeriat›n kesti¤i
parmak ac›maz” diye tart›ﬂmaks›z›n
kabul ettikleri sürece, düzen güvende demektir. Faﬂizmin otoritesi yürürlüktedir.
ömürücü s›n›flar için esas olan
otorite ihtiyac›d›r. Tarihin çeﬂitli
aﬂamalar›nda bu ihtiyac› dine (do¤rudan tanr›ya veya tanr›n›n, peygamberlerin vekilli¤ine), milletin
temsilcisi olduklar› iddias›na, faﬂist
teröre veya baﬂka bir ﬂeye dayanarak karﬂ›lam›ﬂlard›r. Faﬂizmin otoritesinin temel arac› olan mahkemeler
de, otoritelerinin kayna¤› olarak
“Türk milleti”ni göstermektedirler. Yarg› kararlar›, “Türk milleti
ad›na karar veren mahkemeler”
giriﬂiyle sunulmaktad›r. Türk milleti ad›na karar alma yetkisini onlara
kim, nas›l vermiﬂ belli de¤ildir. Birinci olarak, ülkeyi yöneten halk de¤il, az›nl›kt›r. ‹kincisi, faﬂizmin yarg› sistemi, halk›n hiçbir biçimde
yarg›lama sürecine kat›lmad›¤› bir
sistemdir. Bu sistemin ald›¤› hiçbir
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Solun art›k ortak bir hukuku var
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E¤itim-Sen davas› düﬂtü

46

Gizli anayasa ve de¤iﬂen tehdit
de¤erlendirmesi
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Direniﬂ karﬂ›s›nda ayd›n tavr›
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Tarihte bu ay

kararda halk›n dahli yoktur. O halde
bu kararlar›n “Türk milleti” ad›na
diye sunulamayaca¤› ortadad›r. Bu
da faﬂizmin otoritesini meﬂrulaﬂt›rmak için baﬂvurulan aldatmacalardan biridir.
asalar, gerçekte egemen s›n›flar
için de¤il, halk›n uymas› içindir. Ayn› ﬂekilde mahkemeler ve onlar›n kararlar› da egemen s›n›flar›
iﬂlerine geldi¤inde ba¤lar, iﬂlerine
geldi¤inde ba¤lamaz; zaman zaman
yarg›y›, mahkeme kararlar›n› oligarﬂi içi kavgalarda da birbirlerine
karﬂ› kullanabilirler; ama esas olarak halk kitlelerine “yarg› kararlar›n›n tart›ﬂ›lamayaca¤›n›” dayat›rlar. Adaletin temeli oldu¤u “mülk”,
KAP‹TAL‹ST MÜLK’tür. Dolay›s›yla yarg›, s›n›fsal olarak hep kapitalist düzenin ç›karlar›na, de¤erlerine göre karar verir. Yukar›da da de¤indi¤imiz gibi, kitlelerin “yarg›ya
güveni” ve boyun e¤mesini sürdürebilmek için zaman zaman bu tabloya uymayan kararlar ç›ksa da, bu
yarg› aç›s›ndan sadece vitrinlik bir
iﬂlev görür.
lkemizde yarg›, ço¤u kez dolayl› de¤il, dolays›z olarak faﬂizmin otoritesinin ve politikalar›n›n temsilcisidir. ‹nfaz, iﬂkence davalar› bu aç›dan çarp›c› örneklerdir.
Yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤› bir yana, yarg›, düzenin yasalar›n› bile uygulamaz bu davalarda. Do¤rudan faﬂizmin o konjoktürdeki politikalar›na
göre karar verir. Apaç›k belgelere,
kan›tlara ra¤men iﬂkencecileri, katliamc›lar› aklar. Halk›n bir kesimi,
ancak bir yak›nlar› mahkemelere,
hapishaneye düﬂtü¤ünde devleti
gerçekten tan›maya baﬂlar. “ﬁeriat›n” neye göre parmak kesti¤ini
ancak orada görür çünkü. Kürsülerde smokinleri, kravatlar›, cüppeleriyle demokrasi, hukuk nutuklar›
atanlar›n, gerçekte faﬂizmin politikalar›n›n uygulay›c›lar› oldu¤unu
görür.
arg› kararlar› tart›ﬂ›lamazm›ﬂ.
Hay›r. Tart›ﬂ›l›r. Tart›ﬂ›lmal›d›r.
Çünkü her ﬂeyden soyutlanm›ﬂ “ba¤›ms›z bir yarg›” zaten yoktur. ‹kincisi bu yarg›n›n “kutsal” kararlar›n›

Y

Ü

Y

verirken dayand›klar› yasalar› yapanlar, “tart›ﬂ›lmaz” kiﬂiler de¤il,
tersine, emperyalist tekellerin ve iﬂbirlikçilerinin devlet ve hükümetteki adamlar›ndan baﬂka bir ﬂey olmayan bürokratlar ve burjuva politikac›lar›d›r.
arg›ya intikal etmiﬂ meseleler
tart›ﬂ›lamaz ise, o zaman Devlet Su ‹ﬂleri bürokratlar›na havale
edilen bir konu da tart›ﬂ›lamaz.
“Yarg›çlara” faﬂizmin atfetti¤i kutsall›k, tamamen sahte, tamamen
sunni bir kutsall›kt›r. Onlar da düzenin baﬂka herhangi bir memuru gibi,
düzenin önlerine koydu¤u yasalara
göre iﬂlem yap›yorlar. Düzenin baﬂka herhangi bir bürokrat› gibi, oligarﬂinin ç›karlar› gerektirdi¤inde
önlerindeki yasalar› da çi¤neyip
“devletin ali ç›karlar›!” için “rutin
d›ﬂ› kararlar” veriyorlar. Böyle bir
yarg›n›n nesi, neresi tart›ﬂ›lamaz?
ir sömürü düzeni için kutsal
olan hiçbir ﬂey yoktur. Adaletli
olmak, bir insan için de, bir düzen
için de elbette bir erdemdir. Fakat
faﬂizmin hiçbir erdemi olmaz. Adaleti erdem olarak kabul etmedi¤i
için, yarg›ya, hukuku da bir sayg›s›
olmaz zaten. “Yarg›”y› yere gö¤e
s›¤d›ramayan düzen politikac›lar›
ve bürokratlar› s›k›ﬂt›klar› zaman
yarg›y› yerin dibine bat›rmaktan da
geri durmazlar. Yeni bir örnek; Malatya’da devletin bir çocuk yuvas›nda, yetim çocuklara iﬂkence yap›l›yor; Kad›n ve Aileden Sorumlu
Devlet Bakan› Nimet Çubukçu televizyon ekranlar›nda “bu iﬂi yapamayacak personel var, ama biz bunlar› görevden alsak, bir ay sonra
yarg› karar›yla geri dönüyorlar”
diyerek suçu yarg›ya at›yor. Veya
kapkaç olaylar›n›n art›ﬂ› konusunda
da ayn› de¤il mi? Sorunun nedenlerini, niçinlerini tart›ﬂmak yerine
“biz yakal›yoruz hakimler b›rak›yor”la aç›kl›yorlar. ‹ﬂlerine gelmeyince yarg› kararlar›n› suçlarlar, iﬂlerine gelince “yarg› kararlar› tart›ﬂ›lmaz” derler. Fakat iﬂin özü, “yarg› tart›ﬂ›lacaksa, onu da biz tart›ﬂ›r›z, halk tart›ﬂamaz” anlay›ﬂ›n›n dayat›lmas›d›r.
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aﬂizmin özellikle üç kurumla ilgili politikas›, otorite ihtiyac›na
göre ﬂekillenmiﬂtir. Bu üç kurum,
ordu, polis ve yarg›d›r. Üçünün de
tart›ﬂ›lmas›n› istemez oligarﬂi. “Ordu gözbebe¤imiz”dir; bu nedenle
ordunun ne harcamalar› denetlenir,
ne onun hukuksuzluklar›, iﬂkencecili¤i, katliamc›l›¤› öne ç›kar›l›r; ordunun halk›n kan›n› döktü¤ü yerde
bile “kurtar›c›” olarak sunulmas›
esast›r. Polis, daha teﬂhir olmuﬂ bir
kurumdur, ama onda bile düzen politikac›lar› polise yönelik her eleﬂtiriyi “polisimizin elini so¤utmayal›m, polisimizi küstürmeyelim, de¤ilse evimizde güvenlik içinde oturamay›z” diye bast›r›r. Yarg› ise, faﬂizmin her türlü zulmünün aklanaca¤›, düzenin muhaliflerini sindirecek kurumudur, bu nedenle tart›ﬂ›l›r, güvenilmez hale gelmesini istemez.
u ülkenin ayd›nlar›n›n, reformistlerinin de yarg› konusunda
oligarﬂiye hizmeti az de¤ildir. Onlar
da düzenin icazeti alt›nda yaﬂaman›n ve düzen içi politikalar›n sonucu olarak s›k s›k “yarg›ya, hukuka
güvendiklerini” ifade ederek, faﬂizmin otoritesinin pekiﬂtirilmesine,
kitlelerin düzenin yarg›s›ndan adalet beklentisi içinde olmalar›na hizmet ederler. Sendikalar özelleﬂtirmeye direnmek yerine yarg›dan medet umarak, iﬂçiyi düzenin adaletine
ba¤larlar.
üzenin yarg›s›, düzenin yarg›lanmas› gereken bir kurumdur.
Oligarﬂinin, emperyalizmin düzenine karﬂ› olanlar, onun yarg›s›na da
karﬂ› olmak durumundad›rlar; bu
noktada faﬂizme karﬂ› mücadele
edenlerin, düzenin yarg›s›n›n kararlar›n›n “tart›ﬂ›lamaz” de¤il, tersine,
oligarﬂinin, emperyalizmin ç›karlar›
do¤rultusunda verilmiﬂ kararlar oldu¤unu göstermek gibi de bir görevleri vard›r. Ülkemizin tüm ayd›nlar›, devrimcileri, demokratlar›, vatanseverleri, halk›n “ba¤›ms›z yarg›” ve “adalet” konusunda aldat›lmas›n›n karﬂ›s›nda –O “yarg›” taraf›ndan cezaland›r›lmay› da göze alarak– gerçekleri dile getirmelidirler.
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AKP-YÖK çat›ﬂmas› ›ﬂ›¤›nda

Hukukun S›n›fsal Niteli¤i
ve Yarg› ‘Kliﬂeleri’
AKP ile YÖK aras›ndaki çat›ﬂman›n
ve bu eksende Van’da yaﬂanan durumla
birlikte tart›ﬂman›n bir yan›n› da yarg›
oluﬂturuyor. Van 100. Y›l Üniversitesi
Rektörü olay›n›n “yarg›ya intikal etti¤i”, “yarg› kararlar› üzerinde tart›ﬂma
yap›lmayaca¤›”, “rektörlerin ald›klar› tav›rla yarg›n›n sayg›nl›¤›na ve ba¤›ms›zl›¤›na müdahale ettikleri, yarg› üzerinde
bask› oluﬂturduklar›”, “yarg› kararlar›n›n
eleﬂtirilemeyece¤i”, “Türkiye’nin bir
hukuk devleti oldu¤u” ve daha bir dizi
kliﬂe bu tart›ﬂma içinde yeralanlar taraf›ndan ifade ediliyor, yaz›l›yor.
Peki yarg› kararlar› kutsal bir kitabe midir? Tart›ﬂ›lmaz ve karﬂ› ç›k›lmas› düﬂünülemez gerçekler midir? Tart›ﬂ›lmaz ise, neden? Tart›ﬂ›lmas›n› kim, hangi gerekçelerle
yasaklam›ﬂt›r?

S›n›fsal Olmayan Hukuk Yoktur

Faﬂizm
halk›
sindirmek
için
yarg›
kararlar›n›n
sorgulanmas›n›
yasaklar

Yukar›da s›ralad›¤›m›z tüm bu sorulara
cevap vermek için öncelikli olarak hukuk
kavram›n›n kendisi ve mevcut sistemin
hukuku üzerinde durmal›y›z.
‘Hukuk’ kavram›, en genel biçimiyle,
“insan davran›ﬂlar›n› düzenlemek için
devletçe konulan kurallar dizgesini dilegetirir ve devletçe konulan yasalar›n tümü anlam›na gelir.” Devletin koydu¤u
kurallar› ifade etmek için “geçerli hukuk” ve insanlar›n yasalardan ba¤›ms›z
olarak insanl›klar›ndan ötürü taﬂ›d›klar›
haklar› dile getiren “do¤al hukuk” olmak üzere, klasik olarak ikiye ayr›l›r.
‹nsanlar aras›ndaki hukuksal iliﬂkiler
ile, geçerli hukuk birbirine kar›ﬂt›r›lmamal›d›r. Geçerli hukuk, sözü edilen düzene göre yasal ile yasal olmayan›n ifadesidir sadece. Ve bir
sistemde yasal olmayan bir davran›ﬂ, pekala bir baﬂka sistemde yasal olabilir. Ya da tam tersi. Ce5
30 Ekim 2005 / 24

zaland›rma biçimleri için de ayn› ﬂey söylenebilir. Osmanl›’da kamç›lama “hukuka
uygundu”, bugün de¤il.
Tarihsel süreç içinde, devlet ortaya ç›kmadan önce geçerli hukuktan da sözedilemez. Devlet gibi hukuk da s›n›fl› toplumla birlikte varolmuﬂ ve geçirdi¤i evrelerle
bugüne gelmiﬂtir. (Hapishaneler de bir cezaland›rma sistemi olarak ayn› ﬂekilde paralel bir oluﬂum süreci geçirmiﬂtir) Yine bu
do¤al geliﬂimi içinde, sosyalist toplumun
komünist topluma evrilmesi ile birlikte
devletle beraber ortadan kalkacakt›r.
Dolay›s›yla; her toplumsal düzenin kendine ait bir hukuku vard›r. Köleci hukuk,
feodal hukuk, kapitalist (burjuva) hukuk ve
sosyalist hukuk. Bir baﬂka deyiﬂle hukuk,
bir üst yap› kurumudur ve ekonomik alt yap› taraf›ndan niteli¤i belirlenir. Örne¤in,
kapitalist bir toplumda sosyalist bir hukuktan sözedilemeyece¤i gibi, feodal bir düzende de burjuva hukuku geçerli olamaz.
Marks, hukuk için “egemen s›n›f›n yasalaﬂt›r›lm›ﬂ iradesidir” der. Köleci devlet
köleye iradesini kabul ettirmek için nas›l ki
maddi silahlar› kullan›yor idiyse, bunu kendi s›n›f›n›n ç›karlar›n› belirleyen bir hukuka
dayand›rm›ﬂ ve ayn› düzeyde de hukuku
tüm yönleri ve mekanizmalar› ile köleyi
mevcut durumuna raz› olmaya yönelten bir
silah olarak kullanm›ﬂt›r. Örne¤in, kölenin
zincirlerinden kurtulmak istemesi insani
aç›dan ne kadar hukuki olursa olsun, köleci
devlet hukukuna göre suçtur.
Ayn› ﬂekilde, burjuvazi de düzenine karﬂ› geliﬂen hareketlere karﬂ› kulland›¤› zor
araçlar›n›, yine kendi s›n›f›n›n ç›karlar›na
göre düzenlenmiﬂ, temelinde mülkiyetin
korunmas› olan bir hukuka dayand›rmaktad›r. Hukuku da, bu hareketlerin geliﬂimini
önlemek, mülkiyetin kutsall›¤›na halel gelmesinin önüne geçmek için bir silah olarak
kullanmaktad›r. Burada bir parantez açarak,
kimi ‘ak›ll› solcular›n’, s›n›fsal gerçe¤i yok

sayarak sömürücülerin devletinin
ezilenlere karﬂ› zor kullanma hakk›n› savunmalar›n› hat›rlatmak isteriz.
Hukukun s›n›fsal niteli¤inden
dolay›, yarg›çlar da sömürüye dayanan sistemlerde, egemen s›n›flar
içinden ç›km›ﬂt›r. Köleci, feodal
toplumlarda böyledir örne¤in. Kapitalist toplumda ise, kendi içindeki
geliﬂimine ve kapitalist devletin
yetkinleﬂmesine paralel olarak; egemen s›n›f d›ﬂ›ndaki unsurlar da bu
mekanizmaya dahil edilmiﬂtir. Ancak esasen devﬂirilip e¤itilmiﬂ ve
burjuva devlet mekanizmas›yla s›k›
ﬂekilde denetim alt›nda tutulanlard›r. Sömürüye dayanan tüm bu sistemlerde, halk bu mekanizmadan
tümüyle soyutlanm›ﬂt›r. Kapitalist
bir düzende halk›n do¤rudan kat›ld›¤› bir mahkeme görebilir misiniz;
yoktur! Kimi ülkelerde “jüri” sistemi ile, halklar›n gözü boyanmak istense de, göstermelik olmaktan öteye gidemez. Egemen s›n›flar halk›
yarg› mekanizmas› içine katmazlar,
çünkü o yarg› zaten halka karﬂ›
oluﬂturulmuﬂ bir mekanizmad›r.
Halk iktidar›nda da s›n›flar henüz varoldu¤undan, hukuk s›n›fsal
nitelik taﬂ›maya devam edecektir.
Ancak, önceki toplumlar›n hukukunun tam tersine, az›nl›k bir egemen
s›n›f›n de¤il, ço¤unlu¤un, halk›n ç›karlar›na göre düzenlenecektir.
Devrimciler, bugünden -güçleri oran›nda- iﬂte bu hukukun temsilcisi,
bir anlay›ﬂ olarak taﬂ›y›c›s›d›rlar.
Yaﬂanan bütün geliﬂmelere bu hukuk anlay›ﬂ› ile bakar, yarg›s›n› buna göre oluﬂtururlar.
Hukuk üzerine, adalet ve yarg›
üzerine yap›lacak tüm tart›ﬂmalarda, ifade etti¤imiz bu gerçekler, s›n›fsal nitelik gözard› edildi¤inde,
tart›ﬂmay› yanl›ﬂ zeminde yapmak
ve egemen s›n›f›n de¤irmenine su
taﬂ›mak kaç›n›lmazd›r.

Oligarﬂik Düzende Hukuk
ve Yasalar›n Anlam›
Bugüne dönersek, oligarﬂinin
hukuku, s›n›fsal niteli¤i itibari ile
kapitalist hukuktur. Ama, bu tan›m

Devlet ortaya ç›kmadan önce geçerli hukuktan da sözedilemez. Devlet gibi hukuk da s›n›fl› toplumla
birlikte varolmuﬂtur.
Hukuk, “egemen s›n›f›n yasalaﬂt›r›lm›ﬂ iradesidir”
yeterli de¤ildir. Çünkü oligarﬂinin
hukuku, klasik burjuva hukukundan
birçok noktada ayr›l›r. Onun temel
niteli¤ini belirleyen, do¤ald›r ki,
alt yap› ve devletin niteli¤idir. Çarp›k kapitalist sistem ve faﬂizm gerçe¤i, hukukun da belirgin niteli¤inin, faﬂizmin hukuku olmas›n› beraberinde getirmiﬂtir. Oligarﬂinin hukuku, faﬂizmi ayakta tutman›n arac›d›r. Aslolan bu oldu¤u için, gerekti¤inde - hukuk devleti maskesi takmak için ç›karmak zorunda kald›¤›yaz›l› kurallar›n› da hiçe saymakta,
kendi yasalar›n› çi¤nemekte bir sak›nca görmez.
Demirel’in “kay›p silahlar” konusundaki sözlerini hat›rlayal›m:
“Devlet halin icab›na göre hareket
eder. Her zaman rutini takip etmek
mecburiyetinde de¤ildir. Yüksek
menfaatler icap ettirdi¤i zaman
devlet rutinin d›ﬂ›na ç›kabilir.”
“Rutin d›ﬂ›” diye tarif edilen,
mevcut yasalar›n yoksay›lmas›ndan, hukuksuzluktan baﬂka bir ﬂey
de¤ildir. Devletin iﬂleyiﬂini ve faﬂizmde hukukun anlam›n› tarif eden
Demirel’in, her f›rsatta dilinden
“Türkiye bir hukuk devletidir” sözü
düﬂmüyor olsa da, kuﬂkusuz meﬂru
bir hukuk düzenini anlatm›yordu.
“Yasalar› bir kez delmekle bir
ﬂey olmayaca¤›n›” söyleyen baﬂbakanlarca yönetilen bir ülkede, hukuk bir vitrindir ve yasalar sadece
halk›n uymas› için vard›r, ki yukar›da yapt›¤›m›z hukuk tan›m›na da
uygundur.
Böyle bir düzende, yasad›ﬂ›l›k
6
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rutinleﬂmiﬂtir. ‹ster ad›na “Susurluk
hukuku, kontrgerilla hukuku, faﬂizmin hukuku” deyin; burjuva anlamda dahi hukuki bir meﬂruiyetten
yoksundur düzen. Demokrasisi gibi
hukuku da göstermeliktir.
Bu gerçek kimi zaman, yarg›
mekanizmas›n›n en tepesinden de
dile getirilmek zorunda kal›nmaktad›r. Örne¤in eski Yarg›tay Baﬂkan›
Eraslan Özkaya, 2004 Mart’›nda
özetle ﬂöyle diyordu: “Türkiye’de
yarg› ba¤›ms›z de¤ildir, yar› ba¤›ms›z yarg›ya da ‘ba¤›ms›z’ denemez...
Bir ﬂey ya çürüktür ya sa¤lamd›r,
yar› çürük olmaz. Yar›m adalet olmayaca¤› gibi yar› ba¤›ms›z yarg›
da olmaz.”
Özkaya, konuﬂmas›n›n devam›nda “‹dari organ›n, yarg›y› abluka
alt›na almak, yarg›y› kullanmak için
her türlü hamleyi yapt›¤›n›...” belirtiyordu.
Bu “bürokratik” görünümlü tespitlerin özü; ülkemizdeki yarg›, hukukun savunucusu, adaletin uygulay›c›s› de¤il, sömürü ve zulüm politikalar›n yürütücüsüdür.
O devlete karﬂ› halk›n hakk›n›,
hukukunu korumaz; onun tek iﬂlevi,
halka karﬂ› devletin bekas›n› ve burjuvalar›n mülkiyetinin korunmas›n›
sa¤lamakt›r. Bunun içindir ki, iﬂkenceler, infazlar, kay›plar, kontrgerilla, Susurluk, J‹TEM gibi konularda yarg› ya yoktur; savc›lar, hakimler kör, sa¤›r ve dilsizdir. Ya da aklay›c› konumundad›r.
Onlar kara kapl› ceza kitaplar›n›
ancak karﬂ›lar›na vatanseverler,
devrimciler getirildi¤inde açarlar.
Hukukun kullan›ld›¤› en temel alan,
halk›n mücadelesinin bast›r›lmas›d›r. En a¤›r hapis cezalar› sömürü
düzenine karﬂ› mücadele edenlere
verilir, halka yönelik katliamlar bu
mekanizma içinde aklan›r, Susurluklar, Hizbullahlar bu yap›n›n ürünüdür. Hukuksuzluk, bazen ‘devlet
s›rr›’ denilerek, bazen ‘devlet politikas›’ denilerek gizlenir.
YÖK-AKP çat›ﬂmas›nda gündeme gelen tart›ﬂmalara bu gerçekler
›ﬂ›¤›nda bak›ld›¤›nda, “yarg› kararlar›n›n eleﬂtirilemeyece¤i”nin

ne anlama geldi¤i de kendili¤inden
ortaya ç›kmaktad›r.
Halk›n yarg› kararlar›n› eleﬂtirmesinin temelinde, düzenin vermedi¤i adalet talebi yatar. Oligarﬂi halka adaleti yasaklamaktad›r.
Faﬂizm, yasalar›n› ve bu yasalar›
uygulayan mekanizmalar›n› (yarg›)
halk›n gözünde kutsall›k mertebesine yükseltmekle kalmay›p, ayn› zamanda cezaland›rma konusu yaparken, s›n›f ç›karlar› ile hareket etmektedir. Faﬂizmin bask›s›, zulmü,
tekellerin soygunu böylece meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Örnekleri düﬂünün; katliamlar, infazlar
yap›l›r ve bu “hukuka uygun” bulunur, ölüm mangalar›n›n “yasalar›n
verdi¤i yetkiyi kulland›klar›” söylenir. Böylece devletin infaz ve katletme özgürlü¤ü meﬂru olur! Gecekondusu y›k›lan bir yoksulun, okulundan at›lan bir ö¤rencinin, F tiplerinde en meﬂru-do¤al haklar› elinden al›nm›ﬂ bir tutsa¤›n bütün itirazlar› ve adalet talebi, “yap›lan›n
hukuka uygunlu¤u” ile cevaplan›r.
Zulüm bu mekanizma içinde katmerleﬂerek meﬂrulaﬂt›r›l›r ve halk›n
buna boyun e¤mesi istenir.
Susurluk gibi, dört baﬂ› mamur
bir kontrgerilla örgütlenmesini aklay›p paklayan bir yarg›ya, halk›n
sayg› göstermesi, kararlar›n› eleﬂtirmemesi istenebilir mi? Bu yüzden
sadece kutsall›k yetmez, ceza da gerekir. Yarg›ya intikal etmiﬂ bir dava
üzerine yorumlar yap›lmas›, “yarg›y› etkilemeye dönük giriﬂimler”
olarak de¤erlendirildi¤i için, oligarﬂinin yasalar›nda da “suç” olarak tan›mlan›r. Yeni TCK’de bu “suç” daha da s›k›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
“Yarg› etkilenmesin” derken, sözünü ettikleri üç beﬂ yarg›c›n kimin
ne söyledi¤ine bakarak etkilenmesi
de¤ildir. Kendi içlerindeki çat›ﬂmalar› bir yana b›rak›rsak, söylenen
ﬂudur: Kimse gerçekleri dile getirmesin, halk›n gözünde baﬂka bir
yarg›, baﬂka bir adalet anlay›ﬂ› oluﬂturmas›n. Ne yaps›n, “yarg› kararlar›na uysun”! Hangi yarg›n›n kararlar› bunlar? Egemen s›n›f›n yasallaﬂt›r›lm›ﬂ iradesini halka dayatan

Susurluk gibi, dört baﬂ› mamur bir kontrgerilla örgütlenmesini
aklayan bir yarg›ya,
halk›n sayg› göstermesi, kararlar›n› eleﬂtirmemesi istenebilir mi?

yarg›n›n kararlar›.
Halk olarak yarg› kararlar›na da,
hukuka da bu gözle bakmal›y›z.

Yönetenler Yarg›
Kararlar›n› Eleﬂtirebilir!
Peki egemen s›n›flar, yönetenler
kendi sistemlerinin yarg› kararlar›na bu denli “kutsal” bakarlar m›?
Kendi aralar›ndaki çat›ﬂmalar ve ç›karlar› belirler bunu. ‹ﬂine geldi¤inde “yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›ndan, kararlar›n›n eleﬂtirilemeyece¤inden”
sözeden bir Tayyip Erdo¤an, örne¤in AB önünde engel olacak diye
Ermeni Konferans› konusundaki
“yarg› karar›n›” aç›kça, hem de kamuoyu önünde eleﬂtirmiﬂtir. Ayn›
ﬂekilde bu ülkenin Adalet Bakan›
da, yarg›ya hile yapman›n yolunu
göstermiﬂtir. Bugün ayn› Erdo¤an,
ayn› Adalet Bakan› rektörleri “yarg›ya müdahale” ile suçluyorlar.
Bu tekil bir örnek de¤ildir. Yukar›da anlatt›¤›m›z oligarﬂinin hukukunun niteli¤inden kaynakl› olarak,
geliﬂmiﬂ burjuva toplumlar›na göre
çok daha s›k yaﬂanan bir durumdur.
Halka karﬂ› savaﬂta, soygunda, sömürüde kendi yasalar›n› çi¤nemekte ne kadar “özgür” davran›yorlarsa,
yarg› kararlar›n› gerekti¤inde eleﬂtirme özgürlü¤ünü de sadece kendileri için görmektedirler.
Yarg› kararlar› eleﬂtirilir, sorgulan›rsa ne olur? S›rr› bozulur! Adaletsizlik tüm ç›plakl›¤›yla görülür.
Oysa, “eleﬂtiri, insano¤lu hülyas›z, avuntusuz zinciri taﬂ›s›n diye
de¤il, zinciri at›p, canl› çiçe¤i toplas›n diye hayal çiçeklerini zincir7
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den koparmak içindir.” (Marks)
Oligarﬂi, hay›r eleﬂtirmeyecek, sorgulamayacaks›n›z, özgürleﬂmeyecek, sadece itaat edeceksiniz der.
Feodal toplumda, sömürücü s›n›f
içinde yer alan kilisenin hukuku,
ayn› korku ile tanr›ya dayand›r›lm›ﬂt›. Egemen s›n›f›n hukukuna
karﬂ› gelmek, eleﬂtirmek tanr›ya
karﬂ› gelmekle eﬂ anlaml›yd› ve cezas› hem “bu dünyada” hem de
“öbür dünyada” verilirdi...
ﬁimdi, “laikiz” ya, tanr›ya dayand›rmasalar da, devleti tanr›laﬂt›r›p, onun yasalar›n› tanr› buyru¤u
olarak gösteriyorlar.
Düzenin yarg›s›n›n eleﬂtirilmesinin sonraki aﬂamas›, düzenin kendisinin sorgulanmas›d›r. Örne¤in, sermaye düzeninin yarg›s›n› eleﬂtiren
halk, yar›n Sabanc›’n›n zenginli¤inin kayna¤›n›n “hamall›ktan” olmad›¤›n› da sorgulayacakt›r. Grevi
yarg› karar›yla yasaklanan iﬂçi, bu
karar› sorgulad›¤›nda düzeninin
emekçileri ezen, sömüren bir düzen
oldu¤unu da bilince ç›karacakt›r.

Faﬂizmin Yarg›s›n›n
Kararlar› Eleﬂtirilmelidir
Oligarﬂi halk› sindirmek, zulmünü meﬂrulaﬂt›rmak, dört bir yandan
yükselen ‘adalet” talebini bast›rmak
için yarg› kararlar›n›n tart›ﬂ›lmas›n›
yasakl›yor, eleﬂtirilmeden, tart›ﬂ›lmadan adaletsizli¤in üzerinin hep
örtülü kalmas›n› istiyor.
Hukuk, sadece yasalar›n varl›¤›
de¤ildir. Tan›msal olarak dahi “hak”
kavram›n›n ço¤ulunu ifade eder. Bu
düzen halk›n “hak”k›n› yoketmiﬂ,
bütün hak arama yollar›n›n karﬂ›s›na zorbal›kla ç›km›ﬂt›r. Halk her konuda adaletsiz b›rak›lm›ﬂt›r.
Halktan yana hukukçular ve
emekçi halk, oligarﬂinin bu dayatmalar›na boyun e¤memelidir. Beynimize, düﬂüncelerimize ve adalet
iste¤imize vurulmak istenen bu zinciri k›rmak, en meﬂru hakt›r.
Eleﬂtirilmeyecek yarg› karar›
yoktur, hele bu faﬂizmin yarg›s› ise,
eleﬂtirmemek, adalet iste¤ini yükseltmemek as›l suçtur.

AKP ve YÖK
Adaletten Ne Anlar?
Birbirlerini yarg›ya müdahaleyle,
yarg› kararlar›na sayg›s›zl›kla suçlayan AKP ve YÖK’ün yarg›ya, hukuka
ve en genel anlamda adalete bir sayg›lar› var m› acaba? Bizce, bu tart›ﬂmadaki
durumlar› “tencere dibin kara, onunki
ondan kara” durumudur.
Düzenin her kurumunun “hukuk” karﬂ›s›ndaki durumu budur.
IMF’nin programlar›n› uygulayan,
ABD’nin iﬂgal ortakl›¤›n› yapan, emperyalizmin tüm halk› sindirme politikas›n›
harfiyen sürdüren bir partinin; tekellerin
ç›karlar› do¤rultusunda oluﬂturulmuﬂ bir
e¤itim sistemini sürdüren, halka, ö¤rencilere karﬂ› bask› politikalar›nda egemen s›n›flar saf›nda duran, “ayd›n” olmak misyonunu rafa kald›ran bir üniversite yönetiminin “adil” olmas›, hukuka sayg›l› olmas›
mümkün de¤ildir.
AKP ve YÖK; bir yandan emperyalistlerin programlar›n› uyguluyor, bir yandan
sahip olduklar› koltuklar arac›l›¤›yla sömürüden kendilerine en büyük dilimi kapmaya
çal›ﬂ›yor, bir yandan da birbirlerine karﬂ›
otorite kavgas› veriyorlar. Böyle bir durumda, yarg›, hukuk, onlar için sayg› duyulacak de¤il, sadece “kullan›lacak” kurumlard›r. AKP ve YÖK cephesinden s›ralayaca¤›m›z birkaç örnek bu tabloyu gösterecektir.

Faﬂizm
halk›
sindirmek
için
yarg›
kararlar›n›n
sorgulanmas›n›
yasaklar

 Tayyip Erdo¤an ve AKP, yarg›ya o
kadar sayg›l› ve o kadar güveniyor idiyse;
seçimlerdeki en önemli vaatlerinden biri
oldu¤u halde, hala niye “dokunulmazl›klar› kald›rma”ya yanaﬂm›yor?
AKP yöneticileri, bu konunun tart›ﬂ›lmas› s›ras›nda “yarg›ya güvenemiyoruz, o nedenle dokunulmazl›klar› kald›ramay›z” dememiﬂler miydi zaten!
Asl›nda tüm düzen politikac›lar›,
yarg›n›n çeﬂitli iktidar odaklar›n›n
oyunca¤› oldu¤unu, f›rsat bulundu¤unda birilerine karﬂ› kullan›ld›¤›n›
bilir. Mahkemelerin bir k›sm›
AKP’ye yak›nd›r, onlar› AKP kullan›r, bir k›sm› Genelkurmay’›n
talimatlar›na göre hareket eder,
8
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onlar› Genelkurmay kullan›r, yönlendirir.
Polisin de “kendi mahkemeleri” vard›r; polisin birkaç mahkemeye baﬂvurup alamad›¤› “telefon dinleme yetkisi” gibi baz› keyfi,
yasad›ﬂ› isteklerinin hep Diyarbak›r’da bir
mahkemeden al›nmas› bu konuda çarp›c›
bir gösterge de¤il midir? Bunlar, herkesin
bildi¤i ama “yarg› ba¤›ms›zd›r” safsatas›
zarar görmesin diye yüksek sesle dile getirmedi¤i Türkiye gerçeklerindendir.

 AKP kültürü, yarg›y›, hukuku da
“babalar gibi satacak” bir kültürün temsilcisidir. Nitekim satmaktad›rlar. ABD
Baﬂkan› Bush’un özel iste¤iyle, emperyalist ﬂirket Cargill’le ilgili “hukuki durumu”
düzelten AKP iktidar›d›r. Yarg›ya, hukuka o
kadar sayg›l›d›rlar ki, emperyalist ﬂirketlerin sorunlar›n› halletmek için yeni yasalar
ç›karmakta, hukukun alt›n› üstüne getirmektedirler.
 Tayyip Erdo¤an, “anayasay› bir kez
delmekle bir ﬂey olmaz” diyen siyasi gelene¤in devamc›s› olmakla övünüyor. Anayasay›, yasalar› deliyor, delemedi¤inde de¤iﬂtiriyor. Ofer’le anlaﬂma yap›yor, sonra o
anlaﬂman›n gere¤ini yerine getirmek için
yasa de¤iﬂtiriyor.
 AKP’nin ﬂeriatç›-ümmetçi damar› da
onun adaletsizli¤inin kayna¤›d›r. Çünkü o
eﬂitsizli¤i meﬂru görür, yoksullu¤u adaletsizlik olarak görmez, üç beﬂ yoksula sadaka/zekat vermek, adil olmak için yeterlidir
AKP kültürüne göre.

 AKP iktidar›nda yarg›n›n iﬂkenceler,
infazlar, keyfilikler karﬂ›s›ndaki kararlar›nda bir de¤iﬂiklik olmuﬂ mudur? Hay›r! Tersine, AKP’nin Adalet Bakanl›¤› koltu¤una
oturttu¤u kiﬂi, daha o koltu¤a oturdu¤unun
ilk günlerinde, birkaç Susurlukçu katilin
yarg›lan›p cezaevine at›lmalar›n› “do¤ru
bulmad›¤›n›” aç›klam›ﬂt›r. Ve biz daha o
günden “böyle bir iktidardan adalet beklenebilir mi?” diye sorduk. Nitekim, geçen
üç y›l bizi hakl› ç›kard›. Devletin “rutin d›ﬂ› iﬂler” yapmas›n› savunan hiçbir iktidar,
hukuka sayg›dan, yarg›ya güvenden bahsedemez.

O halde sadece bu özet örnekleri
gözönünde bulundurarak dahi, ﬂu
soruyu sorabiliriz: Dokunulmazl›k
z›rh›na bürünüp yarg›dan kaçan,
emperyalistler için yasalarla
oyuncak gibi oynayan, Susurlukçular’›n yarg›lanmas›na karﬂ› ç›kan bir parti, hukuka sayg›dan,
yarg›ya güvenden sözedebilir mi?



Gelelim YÖK’e! YÖK mü
sayg›l› hukuka? YÖK’ün kendi
varl›¤› zaten bir hukuksuzluktur. 12
Eylül Cuntas› gibi, düzenin kendi
yasalar› içinde bile asl›nda gayrimeﬂru bir yönetim taraf›ndan kurulmuﬂtur. YÖK’ün varl›¤›n›n dayana¤›, halka terör uygulayarak onaylatt›r›lan bir Anayasa’d›r.

 YÖK’ün kendisi hem savc›,
hem yarg›çt›r. Binlerce ö¤renciyle
ilgili soruﬂturmalar açar, onlar› yarg›lar ve ceza verir. YÖK’e bu yetkiyi de cunta vermiﬂtir. Ve YÖK, bu
yetkisini kullan›rken, hukukun en
temel ilkelerini dahi uygulamaz;
yüzlerce ö¤renci savunmas› dahi
al›nmadan cezaland›r›lm›ﬂt›r YÖK
taraf›ndan. YÖK, kendi “dükal›¤›”
içinde ast›¤› ast›k bir yönetimdir.
Hukukla, adaletle ilgisi yoktur.


Ayn› zihniyet, ö¤rencilerin
s›navlar, yönetmelikler konusundaki itirazlar› için de geçerlidir. YÖK,
ö¤rencilerin bu konudaki itirazlar›n›
dinlemez, tart›ﬂmaz. “Adalet” diye
bir kavram› yoktur YÖK’ün, “otorite”ye inan›r ve YÖK otoritesinin ﬂu
veya bu biçimde zay›flamas›na tahammülü yoktur.

 YÖK, üniversiteleri, mesela
ö¤retim üyeleri dernekleriyle, mesela ö¤renci dernekleriyle birlikte
de¤il, polisle birlikte yönetmektedir. Üniversite yönetimleri ve polis
ﬂefleri s›k s›k biraraya gelerek
“okullarda al›nmas› gereken önlemleri” kararlaﬂt›r›rlar. Polis zihniyetinden ç›kan bu önlemlerin en temel insan haklar›n›, ö¤rencilerin
demokratik haklar›n› gasbetmesi
hiç önemli de¤ildir YÖK için.


YÖK’ün “yarg›ya güvenini”

Ülkesinden habersiz bir YÖK
Baﬂkan›’n›n gözyaﬂlar›
YÖK Baﬂkan› Erdo¤an Teziç, tutuklu Van Rektörü’nü ziyaretinden sonra, CNN Türk ekranlar›na ç›kt›. ‹lginç bir sahneydi. Teziç, hapishaneye girince çok ﬂaﬂ›rm›ﬂ; “ben el s›k›ﬂaca¤›z falan san›yordum, aram›zda cam vard›...” diyor ve ard›ndan “gözyaﬂlar›n› tutamad›¤›” sahne geliyor.
Bas›n ertesi gün rektörün gözyaﬂlar›n› yazd›. Ama kimse, rektörün hapishane gerçe¤i karﬂ›s›nda nas›l olup da bu kadar ﬂaﬂ›rd›¤›n› sormad›.
Ülkesinden bu kadar habersiz bir rektör olabilir mi?
Binlerce ö¤rencisi hakk›nda F tiplerine karﬂ› eylem yapt›¤› için soruﬂturma açan, onlar›n yüzlercesi hakk›nda okuldan atma kararlar›n› onaylayan
Teziç, niye acaba bir kez bile “benim yönetimimdeki binlerce ö¤rencinin
karﬂ› ç›kt›¤› bu F tipleri neyin nesidir” diye merak etmemiﬂ bugüne kadar?
Erdo¤an Teziç, binlerce ö¤rencinin 5 y›ld›r “Üniversitelerin F Tipleﬂtirilmesine Hay›r!” diye hayk›rd›¤›n› da duymad› m› acaba?
Öyle ya, duysayd› belki de “benim yönetimimdeki üniversiteleri benzettikleri bu F tipleri nas›l bir yer diye merak eder ve oradaki tutuklular›n b›rak›n biriyle el s›k›ﬂmay›, bir insan sesi duymaktan bile mahrum edildi¤ini ö¤renmiﬂ olurdu. Ama demek ki, ö¤rencilerinin seslerine kulaklar› t›kal› Teziç’in. Ülkesinin gerçeklerine gözleri kapal›.

en iyi yans›tan örnek, herhangi bir
ö¤renci eyleminden dolay› mahkemelerin suçsuz buldu¤u ö¤rencileri
bile, okuldan atabilmesidir. Çünkü
YÖK yöneticileri için ba¤lay›c›
olan “yarg›” de¤il, M‹T ve polis raporlar›d›r...

 YÖK, kendisinin sorumluluk
alan› içindeki ö¤rencilerin kampüsler içinde veya d›ﬂ›nda polis taraf›ndan coplanmas›n›n seyircisidir.
“Polisin görevi, onlar› yarg›ya teslim etmektir” diye itiraz etmez örne¤in. Çünkü o da polis kafal›d›r,
yarg›ya güvenmez, yarg›n›n “ceza”s›yla yetinmez, muhalefet eden
ö¤renci “ezilmelidir”; hem de faﬂizmin en vahﬂi yöntemleriyle.


“Yarg›ya güvenimiz tamd›r”
diyen YÖK, üniversitelerin döner
sermayelerini yarg› denetimi d›ﬂ›nda tutmak için u¤raﬂ›r y›llard›r.
Daha pekçok örnek s›ralanabilir
elbette; fakat hepsinin gösterece¤i
ﬂey ayn›d›r: Ne AKP, ne de YÖK
için, hukuk, adalet, yarg›, kitleleri
oyalamak için kullan›lan bir ﬂeyden
öte bir anlam taﬂ›maz. AB’ye uyum
9
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yasalar› ç›kart›p, ard›ndan o yasalarda tan›nan haklar› gasbeden baﬂka yönetmelikler ç›karanlar bunlard›r. Böyle pervas›zca oynarlar hukukla. Biri ümmetçilik, biri laiklik
arkas›na s›¤›n›p, her türlü hukuksuzlu¤u, yolsuzlu¤u meﬂrulaﬂt›r›rlar. Ö¤rencilerin yüzlerce kez
yapt›klar› eylemlerden ﬂu sahne onlar›n hukuk ve adalet anlay›ﬂ›n›
yans›tmaya yeter: Ö¤renciler ellerinde “soruﬂturma terörüne, polis
terörüne hay›r” diye yazan pankartlar taﬂ›rlar. Soruﬂturma terörünü
uygulayan YÖK’tür, polis terörü
AKP’nin emriyle uygulan›r. Ö¤rencilerin ne haks›z yere okuldan at›lmalar› karﬂ›s›nda, ne de coplanmalar› karﬂ›s›nda hiçbir “yarg›”,
YÖK’ü veya AKP’yi mahkum etmez. ‹ﬂte bu noktada AKP de, YÖK
de çok severler ve çok güvenirler
yarg›ya.
Yolsuzluklar›na, bask›c›l›klar›na, keyfiliklerine dokunulmad›¤›
sürece, “çok yaﬂa ba¤›ms›z yarg›”
derler. Yarg› da onlar› genellikle hayal k›r›kl›¤›na u¤ratmaz, coplanan,
okuldan at›lan ö¤rencilere ceza ya¤d›rmakla u¤raﬂ›p, onlara dokunmaz... Çark iﬂte böyle dönüyor.

AKP Nerede ‘Kavgal›’
YÖK Nerede Birlikte
Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yücel Aﬂk›n’›n
tutuklanmas›, AKP-YÖK aras›nda
zaten varolan ve kimi zaman türban,
kimi zaman “YÖK reformu” konular›nda yaﬂanan çat›ﬂmay› yeniden
su yüzüne ç›kard› ve ﬂiddetlenmesini sa¤lad›.
Neler yaﬂand›, k›saca bakal›m.
Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yücel Aﬂk›n, önce
“tarihi eser kaçakç›l›¤›” ile suçland›
ve kendisi yurtd›ﬂ›ndayken evi bas›larak arama yap›ld›. Bu suçlama tutmay›nca, bu kez de; d›ﬂ krediyle t›bbi cihaz al›m› ihalesinde usülsüzlük
yap›ld›¤› suçlamas› ile gözalt›na
al›nd› ve polis taraf›ndan “aﬂa¤›lama” ve “suçlu imaj›” verme niyeti
aç›k bir ﬂekilde apar topar gözalt›na
al›narak tutukland›. Suçlamaya iliﬂkin savc›l›¤›n iddianamesine dayanak yap›lan tan›klar›n ﬂaibeli
oluﬂu, dosyadaki çeliﬂkiler,
rektörün gözalt›na al›nma biçimi ve en önemlisi de, idari
yönden YÖK’ün yarg›lama
iznine baﬂvurulmadan tutuklanmas›, tart›ﬂma yaratt›. ‹ddia ﬂu ki, savc›l›k YÖK engelini aﬂmak için “çete” suçlamas›n› yapm›ﬂt›.
Devam›nda rektörler komitesi toplanarak, “Yücel
Aﬂk›n’› savunman›n laik
cumhuriyeti savunmak oldu¤unu”
ilan etti ve Adalet Bakanl›¤›’na toplu olarak yürüdü. Adalet Bakan› Cemil Çiçek, rektörleri gösteri yapmakla ve yarg› üzerinde bask› oluﬂturmak, yarg› kararlar›n› eleﬂtirmekle suçlad›. AKP’li yönetici ve
milletvekilleri taraf›ndan da benzer
aç›klamalar yap›ld›. Rektörlerin bir
sonraki ad›m› ise, toplu olarak
Van’a gitmek, hapishanede rektörle
görüﬂüp, üniversitede an›ta çelenk
koymak oldu. Rektörler, Van’a gi-

riﬂlerinde, araçl› bir grup taraf›ndan
tekbirler ve AKP taraf›ndan YÖK’e
yöneltilen eleﬂtirilerin sloganlaﬂt›r›larak yaz›ld›¤› pankartlarla karﬂ›land›lar.
Bu görüntü, “laik-ﬂeriatç›” çat›ﬂmas› havas›n› güçlendirirken, Yüzüncü Y›l Üniversitesi’nin tarikatlar›n örgütlenme hedefi haline getirildi¤i, bas›nda yeralan bilgiler aras›ndayd›.
Genelkurmay bu geliﬂmeler karﬂ›s›nda “sessizli¤ini” korurken,
Cumhurbaﬂkan› Sezer, Cumhuriyet
Bayram› resepsiyonuna rektörleri
toplu davetle tavr›n› rektörlerden
yana belirledi. TÜS‹AD da, tam bu
süreçte, AKP iktidar›n›n imam hatiplilerin (üniversiteye atlama tahtas› olarak kullan›lmak üzere) düz liselere geçiﬂini kolaylaﬂt›ran düzenlemesini eleﬂtiren bir aç›klama yap-

Rektörlerin, bask›ya, zulme, emperyalizme, iﬂbirlikçili¤e karﬂ›; ya da halk›n herhangi bir sorununa sahip ç›kmak, en basitinden bilimin namusunu korumak için böyle
toplu hareket ettiklerini,
“aya¤a kalkt›klar›n›” hiç
görmedik.
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t›. “Laiklik” uyar›s› ile TÜS‹AD da
bu çat›ﬂmada tavr›n› rektörlerden
yana belirliyordu böylece.
YÖK’ün, bu tart›ﬂmalar yaﬂan›rken, Baﬂbakan Erdo¤an’›n baﬂdan›ﬂman› Ömer Dinçer’in, intihal
(eser h›rs›zl›¤›) yapt›¤› gerekçesiyle, ö¤retim üyeli¤i yetkisini elinden
almas›, “misilleme” olarak de¤erlendirildi. Daha önce YÖK ile yaﬂanan tart›ﬂmalarda s›kça argo kullanan Baﬂbakan Erdo¤an, yapt›¤›
aç›klamalarla apolitikli¤e, halk›n en
geri duygular›na hitap etmeye devam etti ve ﬂu aç›klamay› yapt›:
“Adeta bir intikam h›rs›yla, benim müsteﬂar›m›n okullarda görev
yapmayaca¤›na dair ald›¤›n›z karar, beni ba¤lamaz. Bunu böyle bilin. Benim müsteﬂar›m, kendine
inand›¤›m, güvendi¤im, dört dörtlük, bilgisinden istifade etti¤im bir
vatan evlad›d›r. Bundan sonra da
ayn› göreve devam edecektir.”

Ç›karlar› için
birbirlerine düﬂtüler
Buraya kadar özetledi¤imiz tabloda; laiklik-ﬂeriat çat›ﬂmas›,
hukuk-hukuka müdahale tart›ﬂmas›, “kelle vermeme” savaﬂ› vb. biçimlerde yans›yan
kavga, çok daha köklü ve herbiri etken olsa da tek baﬂ›na bu
yans›yanlar›n hiçbiri de¤ildir.
Oligarﬂi içinde Genelkurmay ve AKP oda¤›ndaki iktidar kavgas›n›n yans›mas›d›r. YÖK, Genelkurmay cephesinde ve temelde üniversiteler üzerindeki kendi iktidar›n›n kavgas›n› vermektedir.
AKP ise, bu iktidar savaﬂ›nda
önemli bir mevzi olarak karﬂ›s›nda
duran YÖK barikat›n› aﬂmak istemektedir. Milli E¤itim Bakanl›¤›’ndaki kadrolaﬂma harekat›nda oldu¤u gibi, üniversiteleri ele geçirme, kadrolaﬂma ve her yönüyle kendi ç›karlar› için kullanma savaﬂ›
vermektedir.
Birbirlerine düﬂmelerinin alt›nda
ne hukuki bir kayg›, ne bilim aﬂk›,
ne de üniversitelerin özerkleﬂtiril-

mesi kayg›s› yatmaktad›r. Tüm bunlar çat›ﬂman›n gerçek özünü gizlemenin argümanlar›d›r.
Bir yanda, 12 Eylül Cuntas›’ndan bu yana üniversiteleri zorbal›kla yöneten, bilimin ›rz›na geçen, namuslu bilim adamlar›n› üniversitelerden atan, binlerce ö¤rencinin ö¤renim hakk›n› elinden alan, düﬂünmeyen, sorgulamayan bir gençlik
yaratmak için disiplin soruﬂturmalar›n› hiç eksik etmeyen YÖK vard›r.
Öte yanda ise, bilimi “ele geçirilmesi gereken bir güç” olarak gören, e¤itime “imam kafas›” ile bakan, yönetti¤i ülkenin en önemli kurumlar›ndan birinin karar›n› “beni
ba¤lamaz” diyebilecek bir despotluk ve apolitizmi hakim k›lmaya çal›ﬂan, gençli¤i polisi-jandarmas› ile
sindirmek isteyen, bu anlamda gerçekte YÖK’ün gençlik politikas›na
karﬂ› olmayan bir AKP var.
‹ﬂte, her ikisi de, çat›ﬂman›n gerçek özü ile birlikte bunlar› da gizlemek istedikleri için, en masum maskelerini tak›p ç›k›yorlar halk›n karﬂ›s›na. Tabi, bu arada üniversitelerin
içinde bulundu¤u sorunlar›n üzeri,
bu çat›ﬂmada külleniliyor.

Üniversitelerin Kime
Hizmet Edece¤inde
Hemfikirler
Bu çat›ﬂma bitmeyecektir. Üniversite sistemi konusunda son sözü
de ne YÖK, ne de AKP de¤il, Avrupa Birli¤i’nin söyleyece¤ine de hep
birlikte tan›k olaca¤›z. Bu, ba¤›ml›
ülke gerçe¤imizin “do¤al” bir sonucudur.
Gerçekte YÖK ve AKP, çat›ﬂt›klar› noktalardan daha temel olan konularda hemfikirdirler. En baﬂta
üniversitelerin niteli¤i konusunda.
Üniversitelerin tekellere, kapitalist
sömürü düzenine hizmet eder tarzda
örgütlenmesi, sermayenin bilgi ve
eleman ihtiyac›n› karﬂ›lamas› konusunda farkl› söyledikleri hiçbir ﬂey
yoktur. Aksine her ikisi de, bunu bir
meziyet olarak savunmaktad›r.
“Üniversitelerin bu tür tart›ﬂmalarla

u¤raﬂmak de¤il, sanayimize hizmet
etmesini istiyoruz” içeri¤indeki
aç›klamalar hem YÖK, hem de
AKP taraf›ndan yap›lmaktad›r. Baﬂbakan Erdo¤an bununla da yetinmeyerek, zaten ticarileﬂmiﬂ, vak›f üniversiteleri ile özelleﬂtirilmiﬂ yap›ya,
“özel sektör üniversitelerinin” de
dahil edilmesini savunmaktad›r.
AKP zihniyetine göre; e¤itimin sorunlar›n›n çözümünde temel nokta
bu! Tüccar bir bak›ﬂ aç›s› elbette
farkl› bir ﬂey üretemez.
Ne YÖK’ün, ne de AKP’nin
“üniversitelerimiz emekçi halk çocuklar›na aç›lmal›, bunun için
önündeki maddi ve idari bütün engeller kald›r›lmal›” aç›klamas›n›
duyan olmam›ﬂt›r. Bu, savunduklar›
sömürü düzeninin gerçe¤ine de ayk›r›d›r. Üniversiteler ne kadar sermayenin hizmetinde olursa, o kadar
iyidir, koltuklar›n› sa¤lama alm›ﬂ
olurlar.
AKP, YÖK’e karﬂ› de¤il, kendi
YÖK’ünü kurmak istemektedir. Taban›na yönelik seçim yat›r›mlar›n›,
türban, imam hatipler vb. detaylar›
bir yana b›rak›rsak; AKP yönetimindeki YÖK’ün izleyece¤i politikalar›n bugünden hiçbir fark› olmayacakt›r.
AKP ile YÖK’ün hemfikir oldu¤u noktalardan biri de, ilerici ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerin tasfiyesi
ve gençli¤in sürekli bask› alt›nda
tutulmas›d›r. En yak›n örnek; savunulan Van Yüzüncü Y›l Rektörü,
Türkiye’de en fazla ö¤renciye soruﬂturma açan, cezaland›ran rektör
ünvan›n› da elinde bulundurmaktad›r. YÖK, gençli¤in üzerinden soruﬂturma ve cezaland›rma sopas›n›
hiç eksik etmezken, AKP iktidar›
da, polisiyle gençli¤in karﬂ›s›na ç›kmakta, genelgeler yay›nlayarak
gençli¤i takibe almay›, YÖK’le iﬂbirli¤i içinde okullardan atmay› yasallaﬂt›rmaktad›r.
Ne AKP ne de YÖK; sorgulayan,
örgütlenen, vatansever bir gençlik
istemezler. Onlar›n istedi¤i 12 Eylül
gençli¤idir, bu nedenle hep birlikte
12 Eylül Cuntas›’n›n gençlik politikas›n› sürdürmektedirler.
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Oligarﬂi ‹çi Kavgalara
Solun Müdahalesi
Kuﬂkusuz, yaﬂanan bir “it dalaﬂ›”. Ama, devrimci demokrat güçler, örgütlü gençlik bunu söyleyip
bir kenara çekilemez. Bu çat›ﬂmaya
ne YÖK ne de AKP cephesinde yeralarak ya da bu sonucu do¤uracak
bir üslup ve tav›r belirleyerek müdahale edilemez.
Tersine, her iki kesimin de gerçek yüzünü gösteren, çat›ﬂman›n niteli¤ini ortaya koyan ve alternatifimizi öne ç›karan bir müdahalede
bulunmal›y›z. Ö¤rencisi, ö¤retim
üyesi, sendikalar›, DKÖ’leri ile
devrimci demokratlar, “laiklik” temelinde YÖK’le paralelleﬂemezler.
“12 Eylül’ün çocu¤u YÖK baﬂkayd›, bugünkü yönetim baﬂka” diyerek bu tav›rlar›n› meﬂru gösteremezler. Oligarﬂi içi çat›ﬂmalardan
faydalanmak ile, bu kesimlerden birine yedeklenmek aras›ndaki çizgi
kal›n çizilmezse, 28 ﬁubatlar’da,
Susurluk’ta yap›lan yanl›ﬂlar tekrarlanacakt›r.
Çat›ﬂmaya; halk için bilim, halk
için e¤itim perspektifi ile, demokratik üniversiteleri öne ç›kararak müdahale etmenin zemini çok güçlüdür. Böyle bir müdahale; her iki kesime karﬂ› oldu¤u halde, “kötünün
iyisi” üzerinde tercih yapan birçok
kesime de do¤ruyu gösterecektir.
Oligarﬂi içi çat›ﬂmalara sadece
bu olay nezdinde de¤il, genel olarak
böyle bak›lmal›d›r. Devrimcilerin
kendi alternatiflerinin olmad›¤› hiçbir konu yoktur. Yaﬂanan her somut
olayda devrim alternatif olarak öne
ç›kar›ld›¤›nda ancak halk›n kafas›nda daha somut bir alternatif haline
dönüﬂür. Oligarﬂi içi çat›ﬂmalara,
halk kesimlerini birleﬂtirme, mücadeleyi yükseltme anlay›ﬂ›yla müdahale etti¤imizde, halk› yoksayarak
iktidar kavgas› verenler, gerçekleri
gizlemekte zorlanacak, kimi zaman
çat›ﬂmaya son verip halka karﬂ› birleﬂme yoluna da gidecek, halk gerçekleri daha aç›k görecektir.

çat›ﬂmas›’ diye
belirtildi¤ini söyleyerek, “Evet,
geçen y›l yaﬂananlar karﬂ›t görüﬂlerimizden dolay›d›r ancak üniversitelere sald›ran
elleri sat›rl› ve bellerinde silahlar›yla
ve ço¤u ö¤renci olmayan faﬂistlerdir.
Ve bu sald›r›larda pek çok arkadaﬂ›m›z yaralanm›ﬂt›r. Faﬂistler bugün
okulda, bizse uzaklaﬂt›rma, okuldan
at›lma, cezalar› ald›k.” diye konuﬂtu.
Kumru ﬂunlar› söyledi:

Gençlik Federasyonu’ndan
Faﬂist Genelgeye Protesto
Gençlik Federasyonu, ‹çiﬂleri Bakan› Abdulkadir Aksu imzas›yla yay›nlanan, “Üniversitelerde Al›nacak
Güvenlik Tedbirleri” konulu, ö¤rencileri bask› ve takip alt›nda tutmay›
amaçlayan genelgeyi protesto etti.
25 Ekim günü ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde toplanan federasyon üyeleri, “Genelgelerle Tecritle Bask› Yasalar›yla Gençli¤i Teslim Alamayacaks›n›z” yaz›l›
pankart ve “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” dövizleri taﬂ›d›lar.
Gençlik Federasyonu ad›na konuﬂan Aygün Kumru, genelgeyle yasal
gençlik örgütlenmelerinin terör demagojisiyle karaland›¤›n› belirterek, “daha önce el alt›ndan yap›lan
gençlik üzerindeki bask›lara yasall›k
getiriliyor” dedi.
Örgütlü gençli¤in hedef gösterildi¤ini ifade eden Kumru, geçen e¤itim döneminde yaﬂanan faﬂist sald›r›lar›n, genelgede ‘karﬂ›t görüﬂlerin

“Ö¤rencilerin örgütlenme ve hak
arama mücadelesinin engellenmesi
üzerine kurulmuﬂ genelgeyle F tipi
üniversite gerçe¤i ete kemi¤e büründürülüyor. Okuldan atmalar, keyfi
soruﬂturmalar, demokratik eylemlere
sald›r›lar›n bu genelge ile daha da
yo¤un yaﬂanaca¤› aç›kt›r.
Bizler, Gençlik Federasyonu olarak bu tür bask›lar›n bizi y›ld›ramayaca¤›n› buradan tüm halk›m›za duyuruyoruz. Akademik, demokratik
mücadelemizi sürdürece¤iz. Üretim
paylaﬂ›m çözüm için örgütlenmeye,
halk için bilim halk için e¤itim istemeye, emperyalizme ve onun iﬂbirliklerine karﬂ›, ba¤›ms›z, demokratik
sosyalist Türkiye istemeye ve bunun

Mersin’de Faﬂist
Sald›r›ya Cevap
Mersin’de Yurt-Kur Ö¤renci Yurdu’nda
demokrat ö¤rencilere yönelik sald›r›, 25 Ekim
günü protesto edildi. Olay›n yaﬂand›¤› gün,
Mersin Gençlik Derne¤i üyelerinin de oldu¤u
yaklaﬂ›k 100 ö¤renci, Yurt-Kur önünde toplanarak bir aç›klama yapt›. “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” slogan› atan ö¤rencilere polis müdahale ederek da¤›tmaya çal›ﬂt›.
Ö¤renciler sloganlarla karﬂ›l›k verdiler ve
topluca yurt önünden kent merkezine sloganlarla yürüdüler. Bir süre sonra ö¤rencilerin önü
yeniden kesildi ve polis azg›nca sald›rarak 5
ö¤renciyi gözalt›na ald›. Buna ra¤men yeniden
toplanan ö¤renciler sloganlarla yürüyüﬂlerini
sürdürdüler ve toplu olarak geldikleri E¤itimSen binas›nda bir toplant› yapt›lar. Ayn› gün
burada bir bas›n toplant›s› ile faﬂistlerin ve
polisin sald›r›s› protesto edildi.

için mücadele etmeye devam edece¤iz.”
Eylemde, “Ö¤renciyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz” sloganlar› at›ld›.
Gençlik Federasyonu’nun bir
baﬂka eylemi de Kocaeli’ndeydi.
Kocaeli Gençlik Derne¤i, ayn›
gün Belediye ‹ﬂhan› önünde yapt›¤›
eylemde, “Bask› Yasalar›yla, Tecritle, Genelgeyle Gençli¤i Teslim Alamayacaks›n›z” pankart› açt›. Yap›lan
aç›klamada, genelge eleﬂtirilirken,
AKP hükümetinin bu genelgeyle bir
kez daha gençli¤e düﬂman yüzünü
gösterdi¤i ifade edildi.
Kocaeli merkezi Halkevi üst geçidine 26 Ekim günü pankart asan
Gençlik Federasyonu üyeleri;
“YÖK’e Hay›r, Polis-‹dare ‹ﬂbirli¤ine, Faﬂist Sald›r›lara ve Tecrite Son”
dediler.

Bal›kesir’de
YÖK Söyleﬂisi

‹zmir’de
YÖK Protestosu

Bal›kesir Gençlik Derne¤i, 26 Ekim günü dernek
binas›nda; YÖK, üniversiteler ve gençlik konulu bir
söyleﬂi düzenlendi. Dernek
Baﬂkan› Tahsin Sa¤alt›c›,
YÖK'ün anti-demokratik,
bask›c› karakterine vurgu
yapt› ve YÖK'ün yaratt›¤›
gençlik tipini anlatt›.
“Gençlik, halk için e¤itim
halk için bilim ﬂiar›ndan
hiçbir zaman vazgeçmeyecektir” diyen Sa¤alt›c›, 7
Kas›m’da Ankara’da olacaklar›n› belirtti. Söyleﬂinin
ard›ndan Grup Direniﬂ bir
dinleti sundu.

26 Ekim günü, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
önünde YÖK’e karﬂ› bir etkinlik gerçekleﬂtirildi.
Gençlik Derne¤i’nin de
yerald›¤› gençlik gruplar› taraf›ndan yap›lan etkinlik sayg› duruﬂu ile baﬂlad› ve YÖK
üzerine konuﬂmalarla devam
etti.
Tüm
ö¤rencileri,
“YÖK'ün karanl›¤›na karﬂ›
mücadeleye” ça¤›ran gençlik
gruplar›n›n ortak aç›klamas›n›n ard›ndan, Grup Gün›ﬂ›¤›
marﬂlar ve türküler söyledi.
‹n- between adl› grubun ﬂark›lar› ile süren etkinlik, ﬂiirlerle
sona erdi.
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gençlik

Gençlik Dernekleri’nden K›z›lay’a Ça¤r›:
Gençlik Federasyonu ve
Ankara Gençlik Derne¤i, 26
Ekim’de ‹stanbul’da ve Ankara’da yapt›klar› eylemlerde, ö¤rencileri 27 Ekim’deki
Gençlik Davas›’na ve 7 Kas›m’da K›z›lay’da “YÖK’e,
AKP’ye Hay›r” eylemine ça¤›rd›lar.
‹stanbul’da Galatasaray
Lisesi önünde akﬂam saatlerinde yap›lan eylem, ayn› zamanda mahkemeye kat›lmak için
Ankara’ya giden ö¤rencileri u¤urlama amac›n› taﬂ›yordu. Yaklaﬂ›k 130
ö¤rencinin kat›ld›¤› eylemde yap›lan aç›klamada, “Ba¤›ms›zl›k isteyen gençli¤in susturulmak istendi¤i, arkadaﬂlar›n›n bu nedenle tutuklan›p yarg›land›¤› belirtilerek”, “Ne
ABD Ne AB, Ba¤›ms›z Türkiye”
sloganlar› yeniden dile getirildi.
Aç›klaman›n ard›ndan, Ankara’ya gidecek otobüslerin hareket
edece¤i eski TÜYAP’›n önüne yüründü. Yürüyüﬂ boyunca caddelerde
Gün Do¤du ve Gençlik marﬂlar›,
Ba¤›ms›z Türkiye sloganlar› yank›land›. TÜYAP önünde yap›lan son
konuﬂma ve ça¤r›lardan sonra, 102
ö¤renci, yarg›lanan arkadaﬂlar›yla

***
Ankara Gençlik Derne¤i de 26 Ekim’de Yüksel
Caddesi’nde bir bas›n
aç›klamas› yaparak, Gençlik Federasyonu’nun 27
Ekim mahkemesine ve 7
Kas›m K›z›lay eylemine
ça¤r›lar›n› Ankaral› gençli¤e ve halka ulaﬂt›rd›.
“YÖK’e Hay›r” yaz›l›
önlüklerin giyildi¤i aç›klamada, “F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz”, “Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Vatansever Gençlik Yarg›lanamaz” yaz›l› dövizler taﬂ›nd›.

dayan›ﬂma içinde olmak için mahkemeye kat›lmak üzere Ankara’ya
do¤ru yola ç›kt›.
***
27 Ekim’de yap›lan duruﬂmada,
ö¤rencilerin tutukluluk hallerinin
devam›na karar verildi. Karar gençlik taraf›ndan protesto edildi.

Bas›n aç›klamas›n› okuyan Ankara Gençlik Derne¤i Baﬂkan› Nurcan
Temel; “YÖK’ün, sorgulamayan,
araﬂt›rmayan, üretmeyen, bireyci,
yoz, tek tip bir gençlik yarat›lmak
amac›yla 24 y›ld›r gençli¤in üzerinde Demokles’in k›l›c› gibi” durdu¤unu belirterek, buna ra¤men mücadeleyi 24 y›ld›r oldu¤u gibi, bundan
sonra da sürdüreceklerini vurgulad›.
Aç›klama s›ras›nda “Ne AKP, ne
YÖK; Demokratik Üniversite”, “Soruﬂturmalar, Tutuklamalar; Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz!”, “7 Kas›m’da K›z›lay’day›z” sloganlar› at›ld›.

zal› pankart as›ld›.
DTCF’de 26 Ekim'de "Tutsaklar›n Kaleminden Karikatür Sergisi" aç›ld›.
25 Ekim’de DTCF orta bahçesinde 7 Kas›m K›z›lay
eylemine ça¤r› için forum düzenlendi.
Cebeci Kampüsü'nde TAYAD önlükleriyle direniﬂin
6. y›l›na girmesine iliﬂkin bildiriler da¤›t›ld›. 20-21
Ekim’de Hukuk Fakültesi'ne tecrit ve direniﬂ konulu
duvar gazeteleri as›ld›. 24-25 Ekim’de Hukuk Fakültesi avlusunda aç›lan "Tutsaklar›n Kaleminden Karikatür
Sergisi" ve "tecrit öldürür", "tecrit kiﬂiliksizleﬂtirir",
"tecrit bencilleﬂtirir", "susmak onaylamakt›r" dövizleriyle tecrit ve direniﬂ gerçe¤ini anlatt›.
7 Kas›m'da yap›lacak YÖK protestosu kapsam›nda
24 Ekim'de Hukuk Fakültesi avlusuna "YÖK'e Hay›r!
Polis-‹dare ‹ﬂbirli¤ine Faﬂist Sald›r›lara Tecrite SonGençlik Federasyonu” imzal› pankart as›ld›.

F Tiplerine ve Üniversitelerin
F Tipleﬂtirilmesine Hay›r!
Ankara Gençlik Derne¤i, Beytepe Kampüsü'nde çeﬂitli yerlere ast›¤› panolarla ve tutsaklar›n kaleminden
ç›kan dergi ve kitaplar›n bulundu¤u standlar açarak tecriti ve direniﬂi anlatt›.
17-18 Ekim'de yemekhanelerde, yurtlarda ö¤rencilerle sohbetlerde tecrit ve direniﬂ anlat›larak bildiri da¤›t›ld›.
19 Ekim'de TAYAD'› desteklemek ve tecrit gerçe¤ini anlatmak için TAYAD önlükleriyle kampüs içinde
bildiri da¤›t›larak 20 Ekim anmas›na ça¤r›da bulundu.
7 Kas›m'da yap›lacak YÖK'e Hay›r eylemine ça¤r›
için kampüse "YÖK'e Hay›r! Polis-‹dare ‹ﬂbirli¤ine Faﬂist Sald›r›lara Tecrite Son- Gençlik Federasyonu” im13
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Bin Y›ll›k ‹syan Sürüyor

6. y›l›na giren Büyük Direniﬂi
selamlama ve ﬂehitlerimizi anma
eylem ve etkinlikleri devam ediyor.
‹stanbul’dan Anadolu kentlerine kadar, “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz” slogan› yank›lan›rken, Büyük
Direniﬂin ﬂehitleri ve direniﬂin bayra¤›n› taﬂ›yanlar önünde selama duruluyor ve söz veriliyor: “Tecrite
karﬂ› direnenlerin yan›nday›z!”

Direniﬂ Meﬂalesi
Karanl›¤› Ayd›nlat›yor
25 Ekim günü ‹stanbul Okmeydan›’nda
meﬂaleleler
taﬂ›yan
300’den fazla HÖC’lü mahalle içinde yürüyüﬂ yapt›. Dikilitaﬂ Park›’ndan baﬂlayan yürüyüﬂ Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›’nda son buldu.
Kortejin önünde k›z›l bayraklar dalgalan›rken, “Tecrite Karﬂ› Direniﬂ
6.Y›l›nda Tecrite Son” pankart› ile
120 ﬂehidin foto¤raf›n›n oldu¤u
pankart taﬂ›nd›. TAYAD’l›lar ﬂehit
düﬂen yak›nlar›n›n resimleri ile kortejde yerlerini al›rken, gençler ‘rap
rap’ yürüyüﬂleri ile sokaklar› inletiyorlard›.
“Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer
Cephede, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Umudu Fedalarla Büyütüyoruz” sloganlar› s›k
s›k ve gür bir sesle hayk›r›ld›¤› yü-

rüyüﬂ boyunca, Boran F›rt›nas›
müzi¤i çald›. Sibel Yalç›n Direniﬂ
Park›’na gelindi¤inde kitle her taraf› mumlarla ve ﬂehitlerin foto¤raflar› ile kaplanm›ﬂ bir düzenleme ile karﬂ›laﬂt›. Havai fiﬂeklerin
patlamas› ile, sloganlar›na ara
vermeyen kitlenin coﬂkusu doru¤a ç›kt›. Ünzile Aras, tecrite karﬂ›
direniﬂte geçen 5 y›l› özetleyen
bir konuﬂma yaparken, meﬂalelerden büyük bir ateﬂ oluﬂturuldu.
Fiﬂeklerin havay› ayd›nlatmaya
devam etti¤i s›rada kitle hep bir
a¤›zdan Bize Ölüm Yok marﬂ›n›
söyledi.
Ayn› gün Ankara’da da, Mithatpaﬂa Köprüsü’nden Yüksel Caddesi’ne kadar meﬂaleli yürüyüﬂ yap›ld›. Kampanya slogan›n›n oldu¤u
pankart›n arkas›ndan yürüyen kitle,
ﬂehitlerin resimlerini taﬂ›d›. Beyaz
örtüleri, k›z›l bantlar› ile TAYAD’l›lar kortejin önünde yürürken, Yüksel Caddesi’ne gelindi¤inde HÖC
ad›na konuﬂan Erdinç Ero¤lu, bundan tam 260 hafta önce tutsaklar›n,
tecrit kalkana dek sürecek olan
ölüm yolculu¤una baﬂlad›¤›n› hat›rlatarak, “kervan 120 ﬂehit, yüzlerce
gazi ve 12. ekiple yürüyüﬂünü sürdürüyor” diye konuﬂtu. 120 ölümü
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yoksayanlar› eleﬂtiren Ero¤lu, “gelece¤e sahip ç›kmak bugün tecrite
karﬂ› ç›kmakt›r. Tutsaklar›n direniﬂine ses verelim” dedi. Yürüyüﬂ s›ras›nda “Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez” sloganlar› at›ld›.

Direniﬂi Yenemezsiniz!
‹stanbul’da Esenyurt Temel
Haklar’da, 22 Ekim günü bir etkinlik düzenlendi. Sayg› duruﬂunun ard›ndan konuﬂan Günay Özmen,
ölüm orucu direniﬂini anlat›rken,
“tecrit sürdükçe direniﬂ de sürecek”
dedi. Ard›ndan direniﬂ ﬂehitlerinin
son mektuplar› okundu ve Bize
Ölüm Yok marﬂ› söylendi.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
(HÖC), 20 Ekim günü Kocaeli Belediyesi ‹ﬂ Han› önünde yapt›¤› eylemde, "Tecrite Karﬂ› Büyük Direniﬂ 6. Y›l›nda Tecrite Son" yaz›l›
pankart açt›. Özgür Aﬂan taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, F tiplerindeki
tecrit ve iﬂkenceler protesto edilirken, direniﬂin yenilmezli¤i bir kez
daha tekrarland›. Eylemde, "Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz" slo-

ganlar› at›ld›.
Ayn› gün Kocaeli HÖC’ün bir
baﬂka etkinli¤i ise, E¤itim-Sen'de
düzenlenen anma oldu. Direniﬂ üzerine konuﬂmalar›n yap›ld›¤› anmada, ﬂiirler okundu ve Gençlik Derne¤i müzik grubu Gurup K›v›lc›m
türkü marﬂlar söyledi.
20 Ekim günü direniﬂ ﬂehitleri
Eskiﬂehir’de de selamland›. Adalar
Migros önünde toplanan Gençlik
Federasyonu üyeleri, ayn› içerikteki
pankart› açarak, tecrite son verilmesini istediler. Federasyon ad›na
aç›klamay› yapan Engin Genç, F tipi hapishanelerin aç›lmas›ndan önceki süreci ve katliam ve tecritin etkilerini de¤erlendirdi¤i konuﬂmas›n›, “Bizler Gençlik Federasyonu
olarak her zaman her koﬂulda direnen tutsaklar›n yan›nda olaca¤›m›z›
buradan tekrar hayk›r›yoruz. Ölümleri durdurman›n tek yolu tecritin
kald›r›lmas›d›r." diye bitirdi.
Direniﬂin 6. y›l› eylemleri yap›lan yerlerden biri de Diyarbak›r’d›.
Gençlik Federasyonu üyesi Dicle
Gençlik Derne¤i üyeleri, Fen Edebiyat Fakültesi önünde yapt›klar›
eylemde, "Tecrite Karﬂ› Direniﬂ 5.
Y›l›nda Tecrite Son" yaz›l› bir pankart açarak, tecrite karﬂ› mücadeleye destek ça¤r›s›nda bulundular.
Dernek üyesi Salih Esmer, geçen 5
y›l boyunca hapishanelerdeki tutsaklar›n iradelerinin askeri, psikolojik, siyasi, ahlaki her türlü yöntem
kullan›larak teslim al›nmak istendi¤ini, ancak baﬂar›l› olunamad›¤›n›
hat›rlatarak, tecritin hayat›n her alan›nda uygulanan bir politika oldu¤unu belirtti. Gençlik olarak kendilerinin de F tipi üniversite gerçe¤ini
her geçen gün daha yak›c› hissettiklerini ifade eden Esmer, ölümlerden
ve tecritten AKP iktidar›n›n sorumlu oldu¤unu belirtti.

“Onlar; Vatan›m›z
Ba¤›ms›z, Halk›m›z
Özgür Olsun Diyorlar”
Erzincan Gençlik Derne¤i, 20
Ekim günü Vak›flar ‹ﬂhan› önünde
yapt›¤› eylemde 120 ﬂehidin resim-

lerinin yerald›¤› bir afiﬂ
taﬂ›d›. Ulviye Yörük taraf›ndan yap›lan konuﬂmada, oligarﬂinin hiçbir politikas›n›n direniﬂi bitiremedi¤i
hat›rlat›larak,
“Çünkü onlar; vatan›m›z
ba¤›ms›z, halklar›m›z özgür olsun diyorlar. Çünkü
onlar; vatan›n›, halk›n›,
Ankara
yaﬂamay›, ölümü göze
alabilecek kadar çok sevibaﬂ›nda yapt›¤› anman›n ard›ndan,
yorlar” denildi. Tecrit kalkmad›kça
21 Ekim günü de, Temel Haklar’da
yeni direniﬂçilerin, feda savaﬂç›lar›bir panel gerçekleﬂtirdi.
n› ç›kaca¤›na dikkat çekilen aç›klaSalona, ölüm orucu ﬂehitlerinin
ma, Bize Ölüm Yok marﬂ›n›n söyfoto¤raflar›n›n bulundu¤u bir pano
lenmesiyle sona erdi.
as›l›rken, panele konuﬂmac› olarak
Erzincan’daki bir baﬂka etkinlik
Mehmet Do¤an ve Erkin Zengin kaise, 23 Ekim günü, Ekin Kafe'de düt›ld›. Mehmet Do¤an, bin y›ll›k
zenlenen anmayd›. 90 kiﬂinin kat›lAnadolu direniﬂinin devam› olan
d›¤› program, sayg› duruﬂunun arölüm orucu direniﬂinin, emperyalizd›ndan yap›lan konuﬂmalar ile sürmin sald›r›lar›na karﬂ› ne pahas›na
dü. Ersin Kalﬂen, halas› Fidan Kalolursa olsun devam etti¤ini vurguﬂen'i anlatan bir konuﬂma yaparken,
larken, tecrite karﬂ› mücadelenin saErzincan Gençlik Derne¤i tiyatro
dece hapishanelerde de¤il her alantoplulu¤unun ölüm orucundaki bir
da olmas› gerekti¤ini söyledi. Erkin
direniﬂçinin feda an›n› canland›rd›.
Zengin ise, 19 Aral›k öncesi ve sonBu esnada salonda z›lg›tlar ve alk›ﬂras› hapishanelerde yaﬂanan katliam
lar koptu. Anma program› ﬂehitlerin
ve direniﬂ tarihini, F tiplerinde yaﬂadia gösterimi ve Grup Selvi'nin coﬂnan tecritin boyutlar›n›, ABD ve AB
kulu marﬂ ve türküleri ile sona erdi.
emperyalizminin F tipi hapishaneleBand›rma Rönesans Sanat
re deste¤ini anlatan bir konuﬂma
Evi'nde 18 Ekim günü; “Büyük Diyapt›.
reniﬂe 6. Y›l›nda Selam Olsun” ad›
Hatay HÖC Temsilcili¤i taraf›nalt›nda bir etkinlik düzenlendi. 70
dan 20 Ekim günü Ulus Meydakiﬂinin izledi¤i etkinlikte ﬂiirler, tin›'nda yap›lan eyleme, BDSP ve
yatro oyunlar› ve müzik dinletisi
ESP de destek verdi. “Tecriti Kald›yeral›rken, Gençlik Derne¤i üyesi
r›n Ölümleri Durdurun” yaz›l› önCanan Yorulmaz, direniﬂi anlatan
lükler giyen HÖC üyeleri, ölüm
bir konuﬂma yapt›.
orucunda ﬂehit düﬂen Hatayl› dire“Tecrite son” sloganlar›n›n yanniﬂçilerin resimlerini taﬂ›d›. “Tecrite
k›land›¤› yerlerden biri de, Uﬂak
Karﬂ› Direniﬂ 6. Y›l›nda Tecrite
Meydan› Tirito¤lu Park›'yd›. GençSon” pankart› açan HÖC‘lüler ad›lik Dernekli Ö¤renciler, burada
na aç›klamay› yapan Deniz Kutlu,
yapt›klar› eylemde, direniﬂin kararemperyalizme, oligarﬂiye ve zamal›l›¤›n› ifade ettiler ve "Yaﬂas›n
na meydan okuyarak süren direniﬂin
Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Sonuna
zafere kadar sürece¤ini ifade etti.
Sonsuza Sonuncumuza Kadar DireEylemin ard›ndan TAYAD bildirilenece¤iz, Devrimci Tutsaklar Onururi kent merkezinde da¤›t›ld›.
muzdur" sloganlar›n› att›lar.
Ayd›n Gençlik Derne¤i üyesi
Tecrite Karﬂ› Her Yerde Ufuk Say›n, tecriti protesto etmek
amac›yla 22-23 Ekim günlerinde 2
Mücadele Edelim
günlük açl›k grevi yapt›. TutsaklaElaz›¤ HÖC, 20 Ekim günü Sün
r›n yaln›z olmad›¤›n› ifade eden Saköyünde Hülya ﬁimﬂek’in mezar›
y›n, Adalet Bakanl›¤›'na faks çeke15
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rek tecrit politikas›na son verilmesini istedi.
Samsun’da, Karadeniz Temel
Haklar, 20 Ekim günü dernek binas›nda yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda,
tecritin kald›r›lmas›n› istedi.

Direnen Kent,
Direniﬂçileri Selaml›yor
Dersim'de 20 Ekim'de, ölüm
orucu ﬂehitlerinin mezar anmas›na
gitmek isteyen HÖC'lüler gözalt›na
al›nm›ﬂ, Yürüyüﬂ muhabirinin foto¤raf makinesi polis taraf›ndan k›r›lm›ﬂt›. Tüm bu engellemelere karﬂ›n Dersim HÖC Temsilcili¤i, 22
Ekim günü Fatma Ersoy'un mezar›
baﬂ›ndayd›. K›z›l bayraklar›n dalgaland›¤› anma sayg› duruﬂuyla baﬂlad›. Direniﬂin kararl›l›¤›n› ifade eden
bir konuﬂma yapan Elif Akkurt, “F
tiplerini, tutsaklar› teslim almak
için yapt›lar. Fakat tutsaklar›n 5 y›l
boyunca kararl› bir ﬂekilde yollar›na devam ettiklerinden dolay› baﬂar›s›z oldular. Tam 120 insan ﬂehit
düﬂtü. Onlardan ald›klar› güçle demokrasi ve sosyalizm mücadelesini
devrimciler sürdürüyor” ﬂeklinde
konuﬂtu. Anma “Devrim ﬁehitleri

Ölümsüzdür” sloganlar› ve di¤er ﬂehit mezarlar›n›n ziyareti ile son buldu.
Dersim HÖC’lüler, 23 Ekim günü de, Temel Haklar’da düzenledikleri seminerle 6. y›l etkinliklerini
sürdürdüler. Eski bir tutsak olan Elif
Akkurt’un konuﬂmac› oldu¤u seminerde, bugün ölüm orucunun neden
sürdürüldü¤ü anlat›ld›.
HÖC’lüler ayn› gün AKP Tunceli ‹l Binas› önüne, 120 ﬂehidi temsilen taﬂ›d›klar› tabutla yürüdüler. Eylem s›ras›nda “Tecrite Karﬂ› Direniﬂ 6. Y›l›nda, Tecrite Son, Tecritte
120 Ölüm Var” dövizleri taﬂ›nd›.
Yap›lan aç›klamada, iktidar›n katliamdan sorumlulu¤unun alt› çizilirken, “tecrite son verilmesi ve ölümlerin durdurulmas› için tüm kamuoyunu duyarl› olmaya ve birlikte
tecrite karﬂ› mücadele etmeye ça¤›r›yoruz” denildi. “Bin Selam Olsun Direnenlere” sloganlar›n›n
hayk›r›ld›¤› eylem sonras›, polis terör estirerek, tabutun etraf›na ‘olay
yeri gerilmez’ band› çekti ve bomba
uzmanlar› getirilerek tabut incelendi. Halk bu acizli¤e gülerken, polis
Dersim Temel Haklar’› bir süre abluka alt›nda tutarak aczini örtmeye
çal›ﬂt›.
Malatya'da HÖC 25 Ekim günü, Adliye önünde yapt›¤› eylemle,
tecrite son verilmesini istedi.
ESP'nin de destek verdi¤i eylemde,
‘Tecrite Karﬂ› Direniﬂ 6. Y›l›nda.
Tecrite Son’ pankart› ve “Tecrit ‹ﬂkenceli Ölümdür, Tecritte 120

‘Yürüyüﬂümüzü Zafere Taﬂ›yaca¤›z’
Fidan Kalﬂen Ölüm Ourucu Ekibi'nde yeralan Fatma Koyup›nar'›n da
bulundu¤u Gebze M Tipi Hapishanesi'nden gelen DHKP-C davas› tutsaklar›n›n mesaj›n› yay›nl›yoruz:
‘Bir mevsim aç olaca¤›z
Her mevsim onurlu olmak için'
diyerek ç›kt›¤›m›z bu yolda beﬂ y›ld›r yürüyüﬂümüzü kahramanlar›m›zla büyüttük. Feday›, sevgiyi, direnme hakk›m›z› tüm inanc›m›zla savunduk. 6. y›l›m›zda da kahramanlar›m›zdan ald›¤›m›z güçle destan›m›z›
inanç ve ba¤l›l›kla sürdürece¤iz.
Faruk'umuzun kararl›l›¤› ile tek kiﬂi de kalsak yürüyüﬂümüzü zafere taﬂ›yaca¤›z. Hepinizi Fidanca kucakl›yoruz.
16
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Ölüm! Daha Kaç ‹nsan Ölecek?"
dövizleri aç›ld›. Ölüm orucu ﬂehitlerinin resimlerinin de taﬂ›nd›¤› eylemde konuﬂan Çi¤dem Da¤deviren, tercitte katledenlerin; sömürü
talan düzenine kimsenin ses ç›karmas›n› istemeyen, ülkemizin IMF
ve tekellerin cenneti olmas›n› isteyenler oldu¤unu dile getirdi.

Yaﬂas›n Ölüm
Orucu Direniﬂimiz
◆ 22 Ekim günü Yap› Kredi Bankas› Karaköy ﬁubesi, Cepheliler
taraf›ndan, ölüm oruçlar›nda ﬂehit düﬂen 120 kahraman› selamlamak için molotofland›.
◆ Cepheliler, 20 Ekim günü de;
‹kitelli Atatürk Mahallesi’nde,
‘Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz’ yaz›l›, Köyiçi Ziya Gökalp
Mahallesi’nde bir üst geçide de
‘Ölüm Orucu Direniﬂi 6. Y›l›nda
Selam Olsun Kahraman ﬁehitlerimize’ yaz›l›, bomba süsü verilmiﬂ pankartlar ast›lar.
◆ TAYAD'l› Aileler 22 Ekim günü, Beyo¤lu ‹stiklal Caddesi'nde, 26 Ekim günü Ankara
Tuzluçay›r’da ve ‹stanbul Gazi
Mahallesi’nde bildiriler da¤›tt›lar. Tecrite son verilmesini isteyen önlükler giyen ve konuﬂmalar yapan TAYAD’l›lar halk›n ilgisi ile karﬂ›land›lar.
◆ TKEP/L Davas›’ndan ölüm
orucu direniﬂçisi olan Serpil Cabadan'›n, 20 Ekim’de ‹stanbul
ACM’deki duruﬂmas› öncesi bir
aç›klama yapan DETAK’l›lar,
"Ölüm Orucu Sürüyor” pankart›
açt›lar. "Zindanlar Y›k›ls›n Tutsaklara Özgürlük, Ölüm Orucu
Sürüyor Sürecek Zafere Kadar”
sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde,
Cabadan’›n resimleri taﬂ›nd›.
◆ TUYAB üyesi bir grup da, 20
Ekim günü Galatasaray Lisesi
önünde, "Tecrit Kald›r›ls›n,
Hücreler Kapat›ls›n” pankart›
açarak bir eylem yapt›.

Avrupa ülkelerinde
de, ölüm orucu direniﬂinin 6. y›l› nedeniyle
çeﬂitli eylem ve etkinlikler düzenlendi, direniﬂi bugüne taﬂ›yan
kahraman ﬂehitler sayg› ve
ba¤l›l›kla an›ld›lar.

dam Belediyesi önüne
ve kent merkezine as›lan pankartlarla ölüm
orucu duyurulurken,
20 Ekim’de de Denhag
merkezinde,
“Türkiye Hapisahanelerindeki
Ölüm Orucu 6. Y›l›na Girdi”
yaz›l› pankart saatlerce as›l›
kald›. Amsterdam'da Kraliyet
Saray›'n›n bulundu¤u Dam
Meydan› yak›n›na as›lan pankart da geç saatlere kadar burada kald›. 22 Ekim’de Rotterdam'da Türkiyeliler’in yo¤un
olarak bulundu¤u bir pazar yerinde 1500 bildiri da¤›t›larak
direniﬂin sesi ulaﬂt›r›ld›.

Avrupa'da 6. Y›l Eylemleri

Direnenler Onurumuzdur

Açl›k Grevleri ve Anmalar
Direniﬂin y›ldönümünde
Avrupa çap›nda 20-22 Ekim
aras›nda, demokratik kurumlarda ve evlerde, iﬂyerlerinde
açl›k grevleri düzenlendi. Açl›k grevleri anmalarla son bulurken, Adalet Bakanl›¤› ile
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü'ne protesto fakslar› çekildi.
‹sviçre Basel Kültür Merkezi ve
kent meydan›ndaki standda süren
açl›k grevine 14 kiﬂi kat›ld›. Hollanda Rotterdam’da 22 kiﬂinin kat›ld›¤› açl›k grevi sonras› tutsaklara
kartlar yaz›ld›. Belçika'da 25 kiﬂinin kat›ld›¤› açl›k grevleri, Liege'deki BAHKEM'de yap›ld›.
Almanya'n›n Stuttgart ﬂehrinde
Anadolu Kültür ve Sanat Evi'nde,
evlerde, iﬂyerlerinde açl›k grevleri
yap›ld› ve AKSE’de bir anma etkinli¤i gerçekleﬂtirildi. Direniﬂ ﬂehitleri için bir köﬂenin oluﬂturuldu¤u
Duisburg Anadolu E¤itim Kültür
Merkezi'ndeki açl›k grevine 22 kiﬂi
kat›ld› ve iki gün boyunca direniﬂe
iliﬂkin etkinlikler düzenlendi. Dortmund Kültür Merkezi'nde düzenlenen eyleme ise, 35 kiﬂi kat›larak,
tutsaklar›n yan›nday›z mesaj›n› verdiler. Eylem boyunca gerçekleﬂtirilen etkinliklerde tecrit ele al›n›rken,
direniﬂin siyasi anlam› bilince ç›kar›ld›, direniﬂi anlatan filmler izlendi.
Eyleme kat›lan 11 yaﬂ›ndaki Sevcan, neden açl›k grevine kat›ld›¤›n›
ﬂöyle anlatt›: “Ben onlar› seviyorum
onlar›n. Onlar ölüyorlar. Biz daha

çok sahip ç›karsak kurtarabiliriz.”
Hamburg’da Anadolu-Der Lokali’nde açl›k grevi ve anma gerçekleﬂtirilirken, Santa-Fu Hapishanesi’nden ‹lhan Yelkuvan da açl›k grevine “içeriden” kat›ld›. Ayr›ca Berlin, Frankfurt gibi kentlerdeki kurumlarda da açl›k grevleri yap›ld›.
Fransa’da ise; Lyon'da 10,
Nancy'de 11, Paris'te 24 kiﬂinin kat›l›m› ile yap›lan açl›k grevleri s›ras›nda bildiriler da¤›t›ld›. Paris Anadolu Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i'nde ölüm orucu direniﬂi konulu
toplant› yap›l›rken, Paris'teki eylem
Strasbourg St. Denis semt meydan›nda düzenlenen bir bas›n aç›klamas›, sayg› duruﬂu ve sloganlarla
sona erdirildi. ‹ngiltere’deki açl›k
grevine de toplam 55 kiﬂi kat›ld›.

AB Tecritten Deste¤ini Çekmeli
Direniﬂle ilgili Avrupa’da yap›lan di¤er eylem ve etkinliklerden
baz›lar› ise ﬂu ﬂekilde:
Fransa: TAYAD Komite taraf›ndan, Paris'te Fransa Parlamentosu
önünde 20 Ekim’de düzenlenen
gösteride, “5 Y›ld›r Türkiye'de Tecrit Nedeniyle 120 Kiﬂi Öldü, Tecrit
Uygulamas›ndan Deste¤inizi Çekin” yaz›l› pankart ile dövizler taﬂ›nd›. Tecrit uygulamas› ve Fransa'n›n deste¤inin teﬂhir edildi¤i eylemde, tecrit ve direniﬂ konusunda
haz›rlanan bir dosya Parlamento
Baﬂkanl›¤›’na verildi.
Hollanda: 18 Ekim günü Rotter17
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Belçika: 19 Ekim’de Liege kentinde duvar yaz›lamalar› yap›lan
Belçika'da, ertesi günü de, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu yak›n›na pankart as›ld›. Yine Brüksel'de
22 Ekim günü ise, merkezi La Bourse Meydan›'nda onlarca kiﬂi taraf›ndan 6 bin bildiri da¤›t›ld›.
Avusturya: Viyana, Graz, Linz,
Neunkirchen, Salzburg ve Innsbruck ﬂehir merkezlerinde, “Ölüm
Orucu Türkiye'de 6.Y›l›na Giriyor.”
ve “Türkiye Hapishanelerinde 120
‹nsan Öldürüldü“ yaz›l› önlükler giyen TAYAD Komite üyeleri, Türkçe
ve Almanca bildiriler da¤›tt›lar. Viyana'da, parlamentonun bulundu¤u
metro dura¤› ile üniversite giriﬂine
ve Innsbruck, Graz ve Salzburg
kent merkezlerine ayn› sloganlar›n
yerald›¤› pankartlar as›ld›.
‹ngiltere: Londra'n›n merkezi iki
bölgesinde pankart as›ld› ve uzun
süre as›l› kald›. 21 Ekim günü de,
Londra'da Seven Sisters Tren ‹stasyonu’na, ‹ngilizce “Türkiye'de
Ölüm Orucu 6. Y›l›nda, Tecrit Kald›r›ls›n” yaz›l› bir pankart as›ld›. 22
Ekim’de Londra'da iki ayr› bölgede
binden fazla bildiri da¤›t›l›rken,
Türkiyeliler’in yaﬂad›¤› bölgede
kahvehanelerde konuﬂmalar yap›ld›.
Almanya: Direniﬂin y›ldönümü
vesilesiyle çesitli etkinliklere kat›lmak üzere Almanya'ya giden ‹stanbul TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel
ile, 18 Ekim günü, Köln Anadolu

Halk Kültürevi'nde bir söyleﬂi düzenlendi. Söyleﬂide ölüm orucunun
6 y›ll›k tarihi, tecritin boyutlar›, tutsaklar üzerindeki etkileri, di¤er solun ölüm orucu karﬂ›s›ndaki tutumu
ve TAYAD'›n çal›ﬂmalar› anlat›ld›.
20 Ekim’de ise, Berlin’deki Alman Parlamentosu önünde gösteri
düzenlendi. “Ölüm Orucu 6. Y›l›nda” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eylemde, Avrupa'n›n gözü önünde süren
tecrit ve y›ld›rma politikas›n›n Türkiye hapishanelerinde h›z kesmeden
sürdü¤ü, Avrupa devletlerinin bu
katliam› sadece seyretti¤i, destek
verdi¤i bir kez daha hayk›r›ld› ve
Alman halk›na bildiriler da¤›t›ld›.
Ayn› gün Stuttgart Eyalet Meclisi
önünde de eylem yap›ld›. ﬁehitlerin
resimlerinin balonlarla gökyüzüne
uçuruldu¤u eylemde, Meclise ve bir
parlemento üyesine ölüm orucu ve
F tipi hapishanelerdeki tecritle ilgili bir dosya verildi. Eylem s›ras›nda
da¤›t›lan bildiride, tecrit anlat›l›rken, 120 insan›n ölümünün sorumlusu olarak neden Avrupa Birli¤i'nin
gösterildi¤i anlat›ld›.
22 Ekim’de; Köln ﬂehrinde, Ren
Nehri üzerindeki köprüye 6.5 metre
uzunlu¤unda as›lan bir pankartla direniﬂ duyurulurken, Stuttgart merkezinde TAYAD Komite üyeleri taraf›ndan bildiriler da¤›t›ld›.
23 Ekim günü Berlin’de, Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele Derne¤i’nde
(IKAD) ﬂehitler için bir anma etkinli¤i düzenlendi. 3 saat süren anmada
yap›lan konuﬂmalarda direniﬂ gelene¤i anlat›l›rken, bu gelene¤in ﬂehitlerle yarat›ld›¤›n›n alt› çizildi.
Frankfurt TAYAD Komite üyeleri, Do¤an Haber Ajans›, Hürriyet,
Milliyet, Kanal D, ‹hlas Haber
Ajans› ve Kanal 7’yi ziyaret ederek,
direniﬂ ve sansüre iliﬂkin görüﬂmeler yapt›lar, Avrupa’daki etkinlikler
hakk›nda bilgi verdiler. Bas›n›n
sansürü üzerine konuﬂan komite
üyelerine, Hürriyet bürosunda verilen, “Türkiye’de Ertu¤rul Özkök ile
görüﬂmelisiniz. Bununla ilgili biz
bir ﬂey yapamay›z” sözleri, bu konudaki politikan›n “tepeden” belirlendi¤ini gösteren bir örnek oldu.

Frankfurt TAYAD Komite üyeleri, 22 Ekim günü ise, Dersim’in
Kürmes köylülerini buluﬂturma gecesinde, yaklaﬂ›k 300 kiﬂiye bildiriler da¤›t›p 6. y›l mesaj›n› okudular.
Frankfurt kitap fuar›nda da, üç dilde
yüzlerce bildiri da¤›tan devrimciler,
gazeteci ve yazarlarla görüﬂtüler.
Ayr›ca Yeﬂiller miletvekili Cem Özdemir ve Özcan Mutlu’ya bildiri verildi ve Özcan Mutlu’ya tecrit anlat›larak randevu al›nd›.
‹sviçre: 16 Ekim günü Basel’de
bulunan Oristal Dü¤ün Salonu'nda
Basel Kültür Merkezi'nin organize
etti¤i bir gece düzenlendi. ‘Ölüm
Orucu 6. Y›l›nda, 120 ﬁehit, Direniﬂ
Sürüyor’, ‘Güçlü Olan Emperyalizm De¤il Direnen Halklard›r’, ‘Ne
AB, Ne ABD, Ba¤›ms›z, Demokratik, Sosyalist Türkiye’ sloganlar›n›n
yaz›l› oldu¤u pankartlar salona as›ld›. Ölüm orucu ﬂehitlerinin foto¤raflar›n›n yer ald›¤› bir de stand›n
aç›ld›¤› geceyi 400 kiﬂi izledi. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan ﬂair
Mehmet Özer ﬂiirleri ile direnenleri
selamlarken, Hüseyin Kaymaz ve
Sebiha ‹yido¤an türküler söylediler.
HÖC ad›na yap›lan ‘Nas›l bir ülke
nas›l bir dünya istiyoruz’ içerikli
konuﬂman›n ard›ndan, sinevizyon
gösterimi yap›ld›. Daha sonra söz
alan ‹stanbul TAYAD Baﬂkan› Meh-

met Güvel, tutsaklar›n direniﬂinin
yurtd›ﬂ›nda sahiplenmesi üzerinde
durdu¤u bir konuﬂma yapt› ve “Biz
inan›yoruz, sonunda direnenler kazanacak, biz kazanaca¤›z, tecriti y›kaca¤›z“ dedi.
Gecenin ikinci bölümü, Che Guevara'y› anlatan sinevizyon gösterimi ile baﬂlad› ve sloganlar aras›nda
sahneye ç›kan Grup Yorum dinletisiyle sürdü. Efsane Grup Yorum,
türkülerini yüzlerce kiﬂiyle birlikte
söylerken, halaylar çekildi ve son
olarak, “Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
marﬂ› yumruklar s›k›l› söylendi.
‹sviçre TAYAD Komite 21 Ekim
günü de merkezi bir meydanda açt›¤› standla, da¤›tt›¤› bildirilerle direniﬂi ‹sviçre halk›na duyurdu.
Yunanistan: Atina Politeknik
Üniversitesi'ne 20 Ekim’de, ‘Türkiye'de Hücrelerde Ölüm Orucu Direniﬂi Sürüyor 120 ﬁehit, 600 Sakatla
6. Y›l›na Giriyor’ yaz›l› pankart
as›ld›. Direniﬂi anlatan bildirilerin
da¤›t›m› ise sürüyor.

Siyasi Tutsaklar Konferans›
20 Ekim günü Berlin’de siyasi tutsaklarla dayan›ﬂma konferans› düzenlendi. Türkiye'nin yan›s›ra Almanya, Bask Ülkesi ve ‹ran'daki siyasi tu›tsaklar›n durumu ve direniﬂleri ile ilgili bilgilerin verildi¤i konferansa, Alman solunun ilgisi yo¤undu. Alman solu ad›na konferansta kat›lanlar,
RAF’a yönelik tecrit ile F tiplerinin ayn› oldu¤u vurgusu yapt›lar. ‘Tutsak
Bülteni’, ‘K›z›l Yard›m’, ‘Magdeburg Dayan›ﬂma Grubu’ isimli gruplar
ad›na konuﬂmalar yap›l›rken, hem Avrupa hem de Türkiye’de yaﬂanan tecrit anlat›ld›. Konferansta ayr›ca; Av. Ulf ‹sreal, Av. Volker Gerloff, Av. Pöll
ve Wallek, gazeteci Peter Nowak, Junge Welt yazar› Rüdiger Göbel, ‹ranl›
eski bir siyasi tutsak yak›n› konuﬂmalar yapt›lar.
Konferansta sadece tecrit de¤il, ayn› zamanda yaﬂanan hukuksuzluklar,
1 Nisan davas› gibi konular vard›. Üç bölüm halinde gerçekleﬂtirilen konferansta söz alan Mehmet Güvel, F tiplerinde direnen tutsaklar›n ve tutsak
ailelerinin mücadelesini anlatt›¤› konuﬂmas›n›n
ard›ndan, ‹stanbul'da düzenlenen Uluslararas›
Sempozyum'un sonuç bildirgesini okudu.
Konferans›n son bölümü ise, ölüm orucu üzerine sorular›n yo¤un oldu¤u foruma dönüﬂtü.
18
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Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!
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Tecrit bir can daha ald›
‹zmir K›r›klar 2 No'lu F
Tipi Hapishanesi'nde bir tutuklu, tecriti protesto etmek için kendini yakarak hayat›n› kaybetti.
24 Ekim günü, kald›¤› hücrede
bedenini battaniyeye sararak tutuﬂturan Serdar Ar› isimli tutsa¤›n, PKK
Davas›’ndan tutuklu bulundu¤u kaydedildi. Serdar Ar›'n›n, Abdullah
Öcalan ve tutsaklar üzerindeki tecriti
protesto amac›yla kendini yakt›¤›
bilgisi verilirken, 1975 Batman do¤umlu Ar›’n›n cenazesi ailesi taraf›ndan al›nd›.
Tecrit can almaya devam ederken, iktidar tecritte ›srar ederek planl› cinayetlerini sürdürmektedir. Hapishane idaresinin, Serdar Ar›’n›n
ölümünün ard›ndan, bu protestonun
gerekçelerini ortadan kald›rmak yerine, hücrelere bask›nlar düzenleyerek
“arama” terörü estirmesi de, oligarﬂinin katletmekten baﬂka hiçbir çözümünün bulunmad›¤›n› gösteren bir
örnek olmuﬂtur.
Bu olay da, öncekiler gibi, burjuva bas›n taraf›ndan sansürlendi. Bas›n, planl› cinayetlere ortak olma tavr›nda böylece ›srar etti.

Yasak, Ceza...
- Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’nden Birol Abatay’›n bir
ayl›k mektup cezas›n›n bitti¤i gün, “aramaya engel olma” bahanesi ile bir ay mektup cezas› daha verildi. Tekirda¤ 2
No’lu F Tipi’ndeki Ercan Göko¤lu’na da bir ayl›k mektup cezas›n›n
bitti¤i gün, idare yine bir ayl›k yeni
bir mektup cezas›n›n baﬂlad›¤›n› tebli¤ etti.
- Do¤an Güner’e verilen 10 gün-

lük hücre cezas›, tek kiﬂilik hücrede
uygulan›rken, “cezan›n” bitiminde,
Güner kald›¤› üç kiﬂilik yere de¤il,
baﬂka bir tek kiﬂilik hücreye konuldu. Böylece 10 günlük hücre cezas›
devam eden bir uygulamaya dönüﬂtürüldü.
- Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’ne iﬂkenceli sevkle sürgün edilen tutsaklardan Mustafa Tosun’un suç duyurusuna, Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlü¤ü cevap verdi. Cevapta,
sevklerin gerekçesi bildirilmezken,
zor kullan›ld›¤› z›mni olarak kabul
ediliyor ancak, zor kullananlar hakk›nda “kovuﬂturmaya yer olmad›¤›”
belirtilerek, iﬂkence savunuluyor.
Sevk edilen tutsaklar iﬂkence izlerinin tespiti için hala Adli T›p’a sevk
edilmezken, Tekirda¤ ve ‹stanbul Tabip Odalar› ile Barolara yapt›klar›
baﬂvurulara cevap dahi verilmeyerek, görmeme-duymama tavr› sürdürülüyor.
- Daha önce aktard›¤›m›z, mektuplarda ‘örgütsel haberleﬂme’ yap›ld› diye sansürleme uygulamas›n›n
mant›¤›n›, Kand›ra F Tipi’ndeki tutsaklardan Ümit ‹lter’in 19 Ekim tarihli mektubundan aktar›yoruz:
“‹ﬂin özü ﬂu; benim zaten Evrensel, Gündem, Birgün, Yürüyüﬂ vb.
dergi ve gazetelerde okudu¤um, okuyabilece¤im bir haberi sen mektubuna yazarsan “sak›ncal›” bulunuyor.
Neden, çünkü “örgütsel haberleﬂme”
oluyormuﬂ. Örne¤in, Ege Temel Haklar ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi’nin
ulaﬂ›m zamlar›n› protesto etmiﬂ.
Mektubunda, bu k›s›m›n yan›na k›rm›z› kalemle iﬂaret konulmuﬂ. Mesela, sen bir K›z›lderili sözü yazm›ﬂs›n.
Güzel söz! ﬁöyle: “Allah›m, düﬂman›m› cesur ve kuvvetli k›l! Onu yendi19
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¤imde utanç duymayay›m”. Yahu buna k›rm›z› kalem çekilmiﬂ. Ne yani bu
cümle de mi sak›ncal› ﬂimdi? Oysa
esas olan bu cümledeki erdeme,
mant›¤a sahip olmakt›r. Biraz düzey
ve mant›¤›n kimseye zarar› olmaz...”

Guantanamo’da
zorla müdahale
iﬂkencesi
Guantanamo hücrelerinde savaﬂ esirlerinin açl›k grevi ve zorla müdahaleye, daha
önce sayfalar›m›zda yer vermiﬂtik. 8
A¤ustos’ta baﬂlayan açl›k grevi, iﬂkenceci asker ve ‘doktorlar’ taraf›ndan zorla bitirilmeye çal›ﬂ›l›yor.
Guantanamo’da insanl›kd›ﬂ› uygulamalar›, aﬂa¤›lamalar› protesto
için baﬂlat›lan açl›k grevine kat›lan
Yousef Al Shehri, Abduhl-Rahman
Shalabi ve Majid Al Joudi isimli tutuklular, kendilerine doktorlar›n ve
askerlerin iﬂkence yapt›¤›n› avukatlar› arac›l›¤› ile duyurdular.
Tutuklular ‘Doktor’ diye bildikleri birinin, burunlar›ndan midelerine
inecek ﬂekilde parmak geniﬂli¤inde
saydam tüpleri iﬂkence ile soktu¤unu, bu iﬂlem s›ras›nda öteki doktorlar›n da haz›r bulundu¤unu söylediler.
Burunlar›ndan ﬂiddetli ﬂekilde kan
geldi¤ini ve kan kustuklar›n› belirten
tutsaklar, askerlerin de, direniﬂi k›rmak için yap›lan bu iﬂkenceye karﬂ›
koyduklar› için kendilerini sürekli
dövdüklerini ve dini inaçlar›na küfür
ettiklerini belirttiler.
Türkiye’de tüm direniﬂçilerin yaﬂad›¤› gibi, elleri ayaklar› ranzaya
kelepçelenen tutsaklar, böylece zorla
“tedaviye” tabi tutulurken, bir tutsa¤›n burnundan ç›kar›lan hortum, bir
di¤erine seri ﬂekilde tak›l›yor ve bu
iﬂkence Amerikan mahkemesinin izni ile gerçekleﬂtiriliyor.
Koyu sansür nedeniyle kaç tutsa¤›n eylemi sürdürdü¤ü kesin olarak
bilinmezken, 200 civar›nda oldu¤u
tahmin ediliyor. Avukatlar› ise tusaklar›n ölümü göze ald›klar›n›, en
temel demokratik haklardan yoksun
olmaktansa ölmeyi ye¤lediklerini
belirtiyorlar.

Ne YÖK, Ne AKP
Demokratik Üniversite!

Bir gerçektir ki, birçok ülkede halk›n devrimci mücadelesinin ön saflar›nda ayd›n
yüksek ö¤renim gençli¤i yeralm›ﬂt›r. Ülkemizde de böyleydi.
12 Eylül faﬂist cuntas› iﬂte bu
nedenle gençli¤in sindirilmesi
ve örgütsüzleﬂtirilmesine özel
bir önem verdi. 1980 bir dönüm noktas›d›r ve bu dönüm
noktas›n›n simgesel ifadesi de
YÖK’tür.

23 y›ll›k YÖK sultas›

7 Kas›m’da Ankara’day›z
Gençlik Federasyonu

Yüksek Ö¤retim Kurumu
(YÖK) 6 Kas›m 1981’de kuruldu. Yani, faﬂist cuntan›n ilk
icraatlerinden biriydi. YÖK’e
yönelik eleﬂtiriler karﬂ›s›nda
YÖK’ün bir numaral› avukat›

YÖK, 5000’i aﬂk›n ö¤renciyi att›.
Bu tam bir ö¤renci k›y›m›yd›.
1987’de yeni bir “Disiplin Yönetmeli¤i” ç›kar›ld›. Ayn› y›l, “Tek
Tip Ö¤renci Derne¤i Yasas›” ile,
Nazi Almanyas›’n›n ö¤renci derne¤i modeli uygulanmaya çal›ﬂ›ld›.
Üniversitelerin yönetilmesinde
ne ö¤rencilerin, ne ö¤retim üyelerinin ne de çal›ﬂanlar›n hiçbir söz
hakk›n›n olmad›¤› tam bir anti-demokratik model uyguland›.
24 üyeden oluﬂan YÖK’ün üyelerinin sadece üçte biri üniversiteleraras› kurul taraf›ndan atan›r, di¤erleri Cumhurbaﬂkan›, hükümet ve
Genelkurmay taraf›ndan belirlenir.
Onlar da her dönem, kendilerini seçenlere sad›k kalarak, görevlerini
sürdürdüler. YÖK’ün iki görevi ol-

Üniversiteler Kimin Hizmetinde?
YÖK ve AKP kimin de¤irmenine su taﬂ›yorlar?
Günlerdir AKP ile YÖK kavgas›n› izliyoruz. Gerçekte yaklaﬂ›k üç
y›ld›r kah k›z›ﬂan, kah durulan bir
kavga bu. Ancak kavgan›n üniversitenin ve bilimin sorunlar›yla, ö¤renci gençli¤in talepleriyle ilgisi yok.
Bu kavgan›n farkl› boyutlar›n›,
“yarg›” konusunda tak›nd›klar› tutumun ikiyüzlülü¤ünü dergimizdeki
di¤er yaz›larda bulacaks›n›z.
YÖK’ün ve AKP’nin gençlik politikalar› da onlar›n di¤er konulardaki politikalar›ndan farkl› de¤ildir.
Gençlik, YÖK’e ve AKP’ye karﬂ›
ç›kmakta, ikisine karﬂ› mücadeleyi
birleﬂtirmekte son derece hakl›d›r ve
yerinde bir karar vermiﬂtir. Çünkü
görünürde birbirlerini yiyen AKP ve
YÖK, gençlik karﬂ›s›nda tam bir ittifak halindedirler. AKP iktidar›n›n
üç y›l› boyunca, binlerce ö¤renciye
soruﬂturma açmak, yüzlercesini
okullar›ndan atmak, iﬂkencehanelere çekmek, gençlik örgütlenmelerini
faﬂist sald›r›larla y›ld›rmak gibi konularda AKP ve YÖK aras›nda en
küçük bir çeliﬂkiye rastlanmam›ﬂt›r.

faﬂist cuntan›n ﬂefi Kenan Evren’di.
Sadece bu bile asl›nda YÖK’ün niteli¤ini anlatmaya yeter.
YÖK’ün tarihi, ö¤renci gençli¤e
karﬂ› sald›r› tarihidir. Hükümetlerle
iﬂbirli¤i içinde sürekli yeni bask›
yasalar› ç›kart›lm›ﬂ, gençli¤e karﬂ›
idari, cezai yeni yapt›r›mlar gündeme getirilmiﬂtir.
YÖK’ün kuruluﬂundan sonraki
ilk icraat›, 1402 Say›l› S›k›yönetim
Kanunu’na dayanarak 3000’in
üzerinde ö¤retim görevlisini üniversitelerden atmak oldu. Düﬂünün, bu
öyle bir “e¤itim, ö¤retim kurumu”(!) ki, s›k›yönetim yasalar›n›
kullan›yor. YÖK’ün ayn› süreçteki
ikinci icraati ise cuntan›n gözalt›
operasyonlar›nda gözden kaçm›ﬂ
veya sonradan üniversiteye girmiﬂ
ilerici, devrimci, demokrat ö¤rencilerin k›y›m› oldu.
1985’te, okullar›n kap›lar›nda
sürekli listeler as›l›yd›. Okullar›ndan at›lan ö¤rencilerin adlar› vard›
bu listede. Sadece iki y›l içinde
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du hep: Bir; tekellerin ihtiyaçlar›na
göre bir e¤itim sistemi, iki, gençli¤in örgütlenmesini, bilinçlenmesini
önlemek. Bunun için okuldan atmaktan s›nav sistemlerine, okullarda polis terörü estirmekten bizzat
kendilerinin polisli¤e soyunmas›na
kadar her arac› kullanm›ﬂlard›r.
YÖK üyelerini, birer “bilim adam›” olarak düﬂünmek mümkün de¤ildir; onlar tekellerin hizmetkar›,
MGK’n›n memuru, savc›, yarg›ç
her roldedirler ama bir tek bilim
adam› ve ö¤renciler için gerçek birer “hoca” de¤illerdir. Tek tek herhangi bir ö¤retim üyesinin farkl›
düﬂüncelerinin olmas› YÖK’ün bir
kurum olarak iﬂlevini de¤iﬂtirmez.
Bu anlamda, son zamanlarda baz›
ayd›nlar›n “YÖK eski YÖK de¤il”
diyerek YÖK’ü aklamalar›, hatta
daha “ilerici” bulmalar›, büyük bir
yan›lg›dan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
YÖK, bir sistemin ad›d›r. Bu nedenle, gelip geçen her iktidar, 24
y›ld›r YÖK’ün de¤iﬂtirilmesinden

sözetmesine karﬂ›n, onun iki temel
görevini de¤iﬂtirecek hiçbir ad›m
atmam›ﬂlard›r. YÖK sultas›n› ö¤renci gençli¤in üzerinde tutmak,
oligarﬂik iktidar›n ve emperyalizmin ç›karlar› gere¤idir.

AKP’nin gençlik politikas›
Her düzen partisi gibi, AKP’nin
de bir “gençlik politikas›” var elbette. Ve AKP’nin uygulad›¤› hemen
tüm politikalar›nda oldu¤u gibi,
gençlik politikas› da emperyalizmin
ve TÜS‹AD’›n politikas›d›r. Gençlikle, üniversitelerle ilgili kendi taban›na yönelik farkl› politika ve istekleri olsa da, bunlar bütünü belirleyici de¤ildir.
AKP iktidara gelir gelmez “büyük bir YÖK reformu yapaca¤ız”
diye ç›kt› ortaya. Ancak AKP’nin
YÖK reformunda AB’nin isteklerinin yan›nda “imam hatiplere üniversiteleri açmak ve türban sorunu”nun d›ﬂ›nda bir ﬂey yoktur.
AKP’nin “YÖK reformu”, ne
üniversitelerin ticarethaneye dönüﬂtürülmesine, ne üniversitelerin halk
çocuklar›na kapat›lmas›na karﬂ› olmad›¤› gibi, üniversiteleri demokratikleﬂtirmek konusunda da en küçük
bir niyet dahi yoktur. AKP’nin bütün derdi, üniversitelerin yönetiminde yetkiyi kendi elinde toplamakt›r. AKP’nin gündeme getirdi¤i
ÖSYM’yi YÖK’ten ay›rmak, ö¤retim üyeleri hariç tüm üniversite atamalar›n› Baﬂbakanl›¤›n yetkisine
ba¤lamak tasar›lar› buna yönelikti.
Peki toplay›nca ne yapacak?
Politik anlamda YÖK’ten farkl›
hiçbir ﬂey yapmayacakt›r. Bunun
d›ﬂ›nda kendi kadrolaﬂmas›n› oluﬂturup, “islamc›” maskesini biraz daha taﬂ›mas›n› mümkün k›lacak birkaç göstermelik ad›m atabilir.
Önümüzdeki süreçte AKP’nin
yeni üniversiteler kurmay› ve mevcut üniversitelerin bir bölümünü de
ikiye bölmeyi planlad›¤› belirtiliyor. Bunda da amaç tamamen yetki
ve kadrolaﬂmad›r. E¤itimin kalitesini yükseltmek, halk›n çocuklar›na
üniversiteleri açmak, okullar› demokratikleﬂtirmek gibi amaçlar, yi-

ne gündeminde yoktur AKP’nin.
“‹mam hatiplileri üniversiteye
sokmak” d›ﬂ›nda AKP’nin gençli¤in
sorunlar›yla ilgili bir çözümü, bir
projesi oldu¤unu bilen, duyan var
m›? Yoktur!
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, geçen hafta yap›lan AKP Gençlik
Kollar› toplant›s›nda “Özel sektör
üniversitelerde devreye girmeli...
e¤itimde de rekabet olmal›...” diyerek üniversitelere, e¤itim meselesine nas›l bakt›¤›n› bir kez daha ortaya koydu zaten. Kapitalist rekabette
esas olan kâr’d›r. Üniversitelerde
amaç kâr olursa, bunun mant›ki sonucu ö¤rencinin “müﬂteri” olmas›d›r. Aynen de böyle bakmaktad›rlar.

YÖK ve AKP’nin
birinci ittifak›: Terör!
Gençli¤e karﬂ› sivil ve resmi faﬂist terörün kullan›lmas› konusunda
AKP ile YÖK aras›nda hiçbir ayr›m
olmad›¤›n› yukar›da belirtmiﬂtik.
Mesela, YÖK’e karﬂ›y›m diyen
AKP iktidar›, ö¤rencilerin YÖK’e
karﬂ› muhalefetini bast›rmak için
polisini harekete geçirmekte hiç tereddüt etmemektedir. 5 y›ld›r
YÖK’ü protesto için K›z›lay Meydan›’na ç›kan gençli¤in karﬂ›s›nda
YÖK ve AKP’nin panzerleri vard›r.
AKP iktidar›n›n üç y›l›, ö¤renci
gençlik için tam bir soruﬂturma terörü dönemine dönüﬂmüﬂtür. YÖK,
12 Eylül Cuntas›’n›n verdi¤i yetkiyle, ö¤renciler karﬂ›s›nda hem savc›,
hem yarg›çt›r. Bazen, herhangi bir
ö¤renci gösterisinden dolay› gözalt›na al›nan veya tutuklanan ö¤rencilerin, savc›l›klar, mahkemeler taraf›ndan beraat ettirilmesi bile YÖK’ü
ba¤lamamakta, “yarg›”n›n aklad›¤›
ö¤renciler YÖK taraf›ndan okuldan
at›lmaktad›r. Fakat YÖK’ün bu yetkisine ve yetkisini kullan›ﬂ biçimine
AKP’nin hiçbir itiraz› olmamaktad›r.
‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n ö¤rencileri izleme genelgesi, YÖK-AKP
ittifak›n›n tart›ﬂ›lmaz bir belgesidir.
Polis, AKP’nin de, YÖK’ün de
“gözbebe¤i”dir. YÖK’çü rektörler,
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dekanlar, ö¤renci gençli¤in hakl›,
meﬂru taleplerini dile getiren bir
slogan duyduklar›nda, polise davetiye ç›karmakta, AKP nerede yürüyen, bas›n aç›klamas› yapan ö¤rencileri birarada görse, polisine sald›r› emrini vermektedir.
Geçen y›l 6 Kas›m’da K›z›lay’da
polisin ö¤renci gençli¤e sald›r›s›n›
savunan Tayyip Erdo¤an, “bu gösterileri demokratik bulmuyorum, bu
yolla geçmiﬂte de bir yere var›lmad›, bundan sonra da var›lmaz, polisin de sabr›n›n s›n›r› var” diyerek
gençli¤in hakl› talepleri ve eylemi
karﬂ›s›ndaki politikas›n› ortaya
koymuﬂtu.

YÖK ve AKP’nin
ikinci ittifak›: Para!
AKP ve YÖK’ün ikinci ittifak
noktas› ise “e¤itim”den kâr etmektir. Çünkü emperyalizm böyle buyurmuﬂtur ve YÖK’ün de, AKP’nin
de emperyalizm karﬂ›s›nda boyunlar› k›ldan incedir (Ki bu da AKP ve
YÖK aras›ndaki bir baﬂka özdeﬂliktir.)
Türkiye, 1994’te imzalad›¤›
Hizmet Ticareti Genel Anlaﬂmas›
(GATS) ile, 7 hizmet alan›n› özel
sektöre açaca¤›n› garanti etti. Bu
hizmet alanlar›ndan biri de e¤itimdir. Hükümetlerin her türlü müdahaleleri karﬂ›s›nda “muhalefet”
eden YÖK, GATS Anlaﬂmas› karﬂ›s›nda tek bir itirazda bile bulunmam›ﬂt›r.
Özel üniversiteler zaten birer ticarethanedir. Kâr amaçl› kuruluﬂlard›r. Ancak devlet üniversiteleri de
bugün ayn› durumdad›r; herbirinin
otoparklardan vak›flara kadar büyük bir döner sermayesi vard›r ve
AKP ile YÖK aras›ndaki kavgan›n
bir bölümü de yarat›lan ve e¤itim
için, ö¤renciler için kullan›lmayan
bu “üniversite” rant›n›n paylaﬂ›m›
kavgas›d›r.
Bir dönem gidiﬂat› belirtmek
için kullan›llan “Paran kadar e¤itim”, “paran varsa oku” sözleri art›k fiili bir gerçektir. Asl›nda sistem
zaten ticarileﬂtirilmiﬂ durumdad›r.
Bütçeden e¤itime 7 katrilyon ayr›-

l›rken, ö¤rencilerden çeﬂitli vesilelerle toplanan para 17 katrilyona
ulaﬂ›yor. Her alandaki “özelleﬂtirme” politikas›, e¤itim alan›nda da
uygulan›yor. Oligarﬂik devlet, esas
olarak e¤itime harcanan/ayr›lan
bütçeyi bir yük olarak görüp, bu yükü do¤rudan ailelerin, halk›n üzerine b›rak›yor.
Özelleﬂtirilecek K‹T’lerle ilgili
yap›lan propagandalar› hat›rlay›n.
K‹T’lerin verimsiz oldu¤u, devletin
s›rt›nda kambur oldu¤u söyleniyordu. ﬁimdi ayn› söylemler üniversiteler için kullan›l›yor.
Bu noktada da tabii ki yalan söylüyorlar. Devlet üniversitelerine
bütçeden ayr›lan pay, 1980’lerin sonundan bu yana sürekli düﬂürülmektedir. Buna karﬂ›l›k özel üniversitelere bol keseden “devlet yard›m›” veriliyor. Devletin üniversiteleri ekonomik zorlu¤a itmesi bilinçli
bir politikad›r.
Durum böyleyken, AKP’nin üniversitelerle ilgili bugüne kadar ortaya att›¤› tek proje, “10 bin yoksul ve

zeki çocu¤un devlet paras›yla özel
okullarda okutulmas›” olmuﬂtur.
Sömürücülü¤ü reddetmeyen, beﬂ
parma¤›n beﬂi bir olmaz diyerek
meﬂrulaﬂt›ran islamc› kültür burada da kendini gösteriyor. AKP e¤itim konusunda da “sadaka” anlay›ﬂ›yla bak›yor. Yoksullu¤u ortadan
kald›rmay› hiç hedeflemedi¤i gibi,
yoksullar›n çocuklar›na e¤itim imkan› sa¤lamak gibi bir kayg›s› yok.
‹çlerinden üç beﬂ binini “lütuf” olarak okutmay› yeterli buluyor.

Ne AKP, Ne YÖK!
AKP’nin, nas›l bir gençlik istedi¤inin cevab›n›, Tayyip’in, AKP’li
bakanlar›n çocuklar›na bak›p görebilirsiniz. YÖK’ün nas›l bir gençlik
istedi¤inin cevab› da 25 y›ll›k prati¤inden bellidir. YÖK’ün istedi¤i
ö¤renci, itiraz etmeyecek, örgütlenmeyecek, tekellere hizmette kusur
etmeyecek bir ö¤renci tipidir. Ne
AKP’nin, ne YÖK’ün üniversitelerde herhangi bir demokratik ad›m atmas›, ihtimal dahilinde de¤ildir.

Anayasaya göre, “e¤itim görmek her TC. vatandaﬂ›n›n hakk›d›r”. Ancak bu hak, hem biçimde,
hem özde halk›n elinden al›nm›ﬂt›r.
Hiçbir iktidardan ve YÖK’ten bu
hakk› vermesi beklenemez. AB kriterleri do¤rultusunda, düzenin her
kurumu gibi, YÖK de belli düzenlemelerden geçirilecektir. Ve fakat,
di¤er alanlarda oldu¤u gibi, bu düzenlemeler de ö¤renci gençlik aç›s›ndan herhangi bir olumluluk getirmeyecektir.
Ö¤renci gençlik, iﬂte tüm bu nedenlerle AKP-YÖK kavgas›nda,
herhangi birinden yana de¤il, ikisine de karﬂ›d›r. ‹ﬂte bu nedenlerle
“Ne YÖK, Ne AKP; Demokratik
Üniversite!” diyor ve bu do¤rultuda mücadele ediyor. 25 y›ll›k YÖK,
ve 25 y›ld›r YÖK’ü ö¤renci gençli¤e karﬂ› kullanan iktidarlar, gençli¤in gelece¤inin karart›lmas›n›n,
üniversitelerdeki kiﬂiliksizleﬂtirmenin, terörün sorumlusudurlar. 7 Kas›m’da K›z›lay’da onlardan sorulacak hesap budur.

kültesi kantininde yap›lan konuﬂmay› sabote edip kaçmaya çal›ﬂan
bir faﬂist yakalanarak dövüldü ve
teﬂhir edildi. ‹‹BF kantininde ise
eline verilen bildiriyi y›rtan bir faﬂistin
teﬂhir edildi¤i esnada kantine y›¤›nak yapan ÖGB'ler etkisizleﬂtirilerek sloganlarla
kantinden ç›k›ld›. Daha sonra haz›rl›k
önünde bildiriyi y›rtan bir faﬂist daha dövüldü. Bu esnada müdahale etmeye çal›ﬂan sivil polisler, "bunlar sivil polistir,
üniversitede bulunmalar› bile utançt›r,
katil polisleri üniversitemizde istemiyoruz" konuﬂmalar› eﬂli¤inde uzaklaﬂt›r›ld›.

Osmangazi Üniversitesi'nde
FAﬁ‹STLERE YER YOK!
Eskiﬂehir'de son dönemde artan faﬂist
sald›rganl›k üzerine devrimci demokrat
ö¤rencilerin baﬂlatt›¤› anti-faﬂist çal›ﬂmalar devam ediyor.
20 Ekim'de Osmangazi Üniversitesi'nde faﬂistleri teﬂhir eden bildiriler da¤›t›l›p kantinlerde konuﬂmalar yap›ld›. Faﬂistler bu s›rada da provokasyon yaratmaya kalk›ﬂ›nca ö¤rencilerin tepkileri üzerine polis korumas›nda kaç›r›ld›lar.
Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i, Ö¤renci
Koordinasyonu, Sosyalist Demokrasi
Gençli¤i ve Sosyalist Gençlik Derne¤i'nden ö¤rencilerin kat›l›m›yla ertesi gün
de devam ettirilen bildiri da¤›t›m› faﬂistlere meydan okumaya dönüﬂtü. E¤itim Fa-

Saat 12.00'de yurt önünden kortej halinde sloganlarla kampüs giriﬂine yüründü
ve burada "Faﬂist Sald›r›lara Geçit Vermeyece¤iz" pankart› aç›larak bas›n aç›klamas› yap›ld›. Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i
Baﬂkan› Engin Göko¤lu üniversitelerin ve
ﬂehrin faﬂistlere b›rak›lmayaca¤›n›, mücadelelerinde kararl› olduklar›n› ifade etti ve
‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤› genelgeye de de¤inerek "Üniversiteleri F tipleﬂtirmek, ö¤rencileri tek tipleﬂtirmek isteyen bu zihniyet karﬂ›s›nda biz devrimci
demokrat ö¤rencileri bulacakt›r" dedi.
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Ö¤renciler
YÖK’ü
Yarg›lad›
Bal›kesir’de Gençlik
Derne¤i, SGD, Halkevi
ve YDG’li ö¤renciler taraf›ndan 'Sokakta ﬁenlik
Var' ad›yla YÖK’e karﬂ›
bir etkinlik düzenlendi.
23 Ekim’de Eski
Kurtdereli Vergi Dairesi
önündeki
meydanda
düzenlenen toplant›da
YÖK’ü anlatan konuﬂmalar›n yan›s›ra, YÖK'ün
Halk Mahkemesi’nde
yarg›lan›p ortadan kald›r›lmas›n› anlatan bir
skeç oynand›. Grup Direniﬂ’in türküleri, marﬂlar›yla kat›ld›¤› etkinlik,
polisin engellemelerine
ra¤men programland›¤›
ﬂekilde sürdürüldü.

Ne YÖK, Ne AKP
Demokratik Üniversite!

Öğrenci Arkadaşlar;

Bu üniversiteler
BİZİM değildir!
Mahir
Çayan diyordu ki,
“Gençlik
devrimci y›¤›nlar›n politik bilince
ulaﬂmad›klar› yar›-sömürge bir
ülkede, ba¤›ms›zl›k
mücadelesinde
toplumun devrimci s›n›f ve tabakalar›n› harekete geçiren
bir dinamit fitilidir.”
25 y›ld›r o dinamit fitilini söndürmek için üzerine durmadan su döküyorlar. Bireycili¤in, yozlaﬂman›n bata¤›ndan al›n›p getirilmiﬂ bir su bu. Faﬂist terörle, iﬂkenceyle
korkunun sular› boca ediliyor gençli¤e.
Bu fitilin sönmesine izin vermeyecek gençli¤imiz.
Vermemelidir.
Bu ülkeye, bu halka karﬂ› sorumluluk duyan hiçbir
genç, bir fitil olmaktan asla vazgeçmemelidir.
Bilimin ayd›nl›¤›n›, tekellerin hizmetine de¤il, halk›n›n
hizmetine sunmal›d›r.
Gençlerimiz;
Fark›nda olsan›z da olmasan›z da, kendinizi içinde görseniz de görmeseniz de, bu ülkede, sömürücülerle, zalimlerle, sömürülen ezilen halk›n aras›nda bir kavga var. Kimileriniz kendini bu kavgan›n d›ﬂ›nda görse de, her ﬂeyinizle içindesiniz.
Yaﬂam›n›zla, örgütlülü¤ünüz veya örgütsüzlü¤ünüzle,
yedi¤iniz içti¤inizle, okuyup seyretti¤inizle, gelece¤e iliﬂkin plan ve düﬂlerinizle bu kavgan›n içinde ve bir taraf›ndas›n›z.
“Önce kendinizi” düﬂünüyor olabilirsiniz, “Baﬂ›m belaya girmesin” diye YÖK’e karﬂ› sessiz, tav›rs›z kal›yor olabilirsiniz. Ama siz “bireyci” düﬂünürken, “beladan” kaçarken, asl›nda sömürenlerin saf›nda yeralm›ﬂ oluyorsunuz.
Çünkü, “sen kendini düﬂün” ideolojisi burjuvazinin ideolojisi, seni “bela”dan korkutan da faﬂizmin terörüdür ve sen
onlara boyun e¤miﬂ oluyorsun.
Boyun e¤me!
Haks›zl›klara, adaletsizliklere, tekelcilerin vahﬂi sömü-

rüsüne, halk›n›n yoksullaﬂt›r›lmas›na, aç b›rak›lmas›na boyun e¤me.
Üniversitelerin emperyalist tekellere hizmet etmesine
boyun e¤me. Okullar›m›z›n k›ﬂlaya dönüﬂtürülmesine, anti-demokratik uygulamalara boyun e¤me.
Devrimciler sizi, halk›n saf›nda yeralmaya ça¤›r›yorlar.
Devrimciler sizi YÖK’e karﬂ› mücadeleye ça¤›r›rken, bask›lara, yasaklara, haks›zl›klara, adaletsizliklere karﬂ› mücadeleye ça¤›r›yorlar.
Demokratik bir üniversite istiyorsan›z, bilimi özgürce
ö¤renmek ve özgürce uygulamak istiyorsan›z, YÖK’e ve
onun temsil etti¤i bu düzene karﬂ› mücadele etmek zorundas›n›z.
YÖK’e karﬂ› mücadele, gençli¤in faﬂizme, emperyalizme boyun e¤memesinin simgesidir. YÖK’e karﬂ› mücadele, YÖK nezdinde, YÖK’ün temsil etti¤i düzene karﬂ› mücadeledir.
“Üniversiteler Bizimdir” diyenler, yanl›ﬂ düﬂünüyorlar.
Baks›n neresi bizim bu üniversitelerin? Üniversiteler demokratik mi? Hay›r! Üniversitelerde bilim halk için mi yap›l›yor? Hay›r! Üniversitelerde ö¤renciler halka hizmet
için mi yetiﬂtiriliyor? Hay›r! Üniversitelerde halk›n her kesiminin çocuklar› okuyabiliyor mu? Hay›r! Peki öyleyse
neresi bizim bu üniversitelerin? Üniversitelerin k›smen de
olsa en “özgür” oldu¤u dönem 12 Mart öncesidir, ancak o
dönemde, o koﬂullarda da üniversiteler bizim de¤ildi.
Bizim üniversitelerimizi yaratmak için mücadele etmek ﬂartt›r.
Gençli¤in bugünkü durumu, belki bir ço¤unuzu
umutsuzlaﬂt›r›yor. Mücadele etme niyeti olan› da cayd›r›yor. Asla umutsuz olmay›n. “Bugünün gençli¤i” deyiﬂi de
bir çarp›tma’d›r. Bu noktada söylenenler bilimsellikten
uzak genellemelerdir.
“Bugünün gençli¤i”nde zulme karﬂ› direnerek ölüm
oruçlar›nda can veren Cananlar, Zehralar varsa, üniversitelerdeki soruﬂturma terörüne karﬂ› mücadeleyi sürdüren
Gençlik Dernekli ö¤renciler varsa, her 6 Kas›m’da
YÖK’ün ve faﬂizmin karﬂ›s›na dikilenler varsa, orada umudu kesmeye yer yoktur. “Bugünün gençli¤i” Mahir’in dedi¤i o fitilin rolünü oynayabilir yine de.
Halk›n Gençli¤i!
7 Kas›m’da K›z›lay’da YÖK’e ve AKP’ye karﬂ› protestonu hayk›rmak, taleplerini dile getirmek, kendine ve halk›na karﬂ› görevindir. Görevine sahip ç›k!

7 Kas›m’da Ankara’day›z

Gençlik Federasyonu

23
30 Ekim 2005 / 24

Ne YÖK, Ne AKP
Demokratik Üniversite!

7 Kas›m’da Ankara’day›z
Gençlik Federasyonu
1-2 y›ld›r, 3-5 y›ld›r de¤il, YÖK
kuruldu¤undan bu yana, YÖK’e karﬂ› y›lmayan, yorulmayan bir mücadele sürdürüyor ö¤renci gençlik.
Gençlik sindirilmeli, susturulmal›, tek tipleﬂtirilmeliydi. YÖK bu
amaçla kurulmuﬂtu. YÖK, faﬂizmin
ö¤renci gençli¤e sald›r›s›n›n resmi
kurumuydu. Daha kuruldu¤u ilk y›llarda binlerce ö¤retim üyesini ve ö¤renciyi üniversitelerden atarak nas›l
bir üniversite yaratmak üzere görevlendirildi¤ini herkese göstermiﬂti.
Ama gençli¤i susturaca¤›n› sananlar yan›ld›lar. Daha ilk y›llardan
baﬂlam›ﬂt›r YÖK’e karﬂ› direniﬂ.
Cuntan›n tüm azg›nl›¤›yla halk›n
üzerinde terör estirdi¤i 1982’de
“YÖK’e Hay›r” slogan›yla mücadele eden onlard›. Dara¤açlar›n›n kuruldu¤u, iﬂkence tezgahlar›n›n durmaks›z›n çal›ﬂt›¤›, üniversitelerin
polis, asker iﬂgali alt›nda oldu¤u ülkede, “Cunta bilim, özgürlük düﬂman›d›r” diyerek cuntaya ve YÖK’e
karﬂ› mücadele bayra¤› aç›ld›.
86’da okuldan atmalarla ilgili
YÖK’ün kap›s›na siyah çelenk b›rak›ld›. 87’de Nisan eylemleriyle cuntan›n gençli¤in önüne ördü¤ü barikat y›k›ld›. Cuntan›n ve YÖK’ün
tüm engellemelerine ra¤men gençlik yeniden DEV-GENÇ’lilerin ön-

derli¤inde örgütlendi.
1989’da 6-13 Kas›m aras›
“YÖK’ü Protesto ve Demokratik Üniversite için Mücadele Haftas›” ilan edildi. Her
6 Kas›m, gençli¤in 12 Eylül’e,
faﬂizme, YÖK’e meydan okuyuﬂunun günü olacakt›r art›k.
90’a gelindi¤inde gençlik,
yine DEV-GENÇ’lilerin önderli¤inde daha cüretli ve kitlesel bir ad›m daha att›. 15
Ekim’de ‹YÖ-DER 6 Kas›m’da genel boykot yapma
karar›n› aç›klad›. Anadolu’daki
dernekler de bu karara kat›ld›lar. Okullarda onlarca boykot
komitesi kuruldu. YÖK’e karﬂ›

karﬂ› Ankara’day›z” karar› ald›.
O y›l yap›lan 6 Kas›m eyleminin
örgütleyicilerinden, önderlerinden
biri, daha sonra Büyük Direniﬂ içinde ﬂehit düﬂecek olan Zehra Kulaks›z’d›. Polis, jandarma, Ortaça¤
taktiklerine baﬂvurarak Ankara’n›n
giriﬂlerini tutmuﬂlard›. Ama DEVGENÇ’liler yine de K›z›lay’da taleplerini hayk›rd›lar, k›z›l bayraklar›n› dalgaland›rd›lar. 6 Kas›m gelene¤i bundan böyle de 6 Kas›m’da
K›z›lay eylemleriyle sürecekti.
2000 6 Kas›m’›ndan bu yana hemen her y›l, 6 Kas›m’dan önce
gençlik dernekleri, dergi bürolar›
bas›ld›, Ankara yolunda ö¤renciler
gözalt›na al›nd›lar. Her y›l panzer-

6 Kasım Geleneği
Gençliğin Onuru ve Gücüdür
biriken öfke, aç›¤a ç›k›yordu.
Polis, okullarda, yurtlarda, ö¤renci evlerinde gerçekleﬂtirdi¤i bask›lar ve gözalt›larla eylemi engellemeye çal›ﬂsa da baﬂar›l› olamad›; 6
Kas›m’da YÖK, tüm ülke çap›nda
boykotla lanetlendi. YÖK’ün politikalar›na vurulmuﬂ kitlesel bir darbeydi bu.
Gençli¤in merkezi örgütlenmesinin oluﬂturuldu¤u 90’l› y›llar boyunca sürdü boykotlar. Kat›l›m bazen artt›, bazen azald›. Baz› 6 Kas›mlar’da de¤iﬂik eylem biçimleri
gündeme getirildi. Ne okullar›n polis ve jandarma taraf›ndan iﬂgali, ne
6 Kas›mlar’›n öncesinde yüzlerce
ö¤rencinin gözalt›na al›nmas›, 6
Kas›mlar’›n gelenekselleﬂmesini
önleyemedi. Her 6 Kas›m’da boykotlarla, yürüyüﬂlerle, forumlarla,
gösterilerle, bu ülkeyi yönetenlere,
gençli¤i yoksayamayacaklar› gösterildi.
*
2000 y›l›na gelindi¤inde, TÖDEF, F tipi hapishanelere karﬂ› Büyük Direniﬂin baﬂlamas›na denk gelen 6 Kas›m’da “YÖK ve Tecrite
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lerle, binlerce polisle iﬂgal edildi
K›z›lay. Gençli¤in üzerine panzerler
sürüldü, gaz bombalar› ya¤d›r›ld›.
Gençli¤in YÖK karﬂ›s›ndaki direniﬂi, DEV-GENÇ’le özdeﬂtir.
Özetledi¤imiz bu tarih, DEVGENÇ’in önderli¤inde yaz›lan bir
tarihtir. Di¤er sol güçler, YÖK’e
karﬂ› bu kesintisiz mücadele tarihinin bir bölümünde varsalar, bir bölümünde yoklard›r. Bir mücadeleyi
gelenekselleﬂtirmek, bir tavr› süreklileﬂtirmek, siyasi kararl›l›k, irade
ve fedakarl›k gerektirir. Tüm iktidarlar, gençli¤in 6 Kas›m boykotlar›n› ve 5 y›ld›r da K›z›lay eylemini
engellemek için ayn› yönteme baﬂvurdular. Ama boyun e¤mek, geri
ad›m atmak yoktur DEV-GENÇ’lilerin gelene¤inde. Direniﬂ var. Kararl›l›k, inanç, cüret var.
*
Ö¤renci gençlik, fabrikalardaki
iﬂçiler, gecekondulardaki yoksullar
gibi “daimi bir kitle” de¤ildir. Her
y›l de¤iﬂir bu kitle. Her y›l milyonlarcas› mezun olurken milyonlarcas› yeni kaydolur. DEV-GENÇ ve
DEV-GENÇ’lilik, iﬂte buna ra¤men

36 y›ld›r kesintisizli¤ini sa¤layan
bir gelenektir.
Bunca bask›ya, teröre, yasaklara,
cezalara, yozlaﬂt›rmaya karﬂ›, gençli¤i örgütsüz b›rakmam›ﬂt›r bugüne
kadar. Üniversitelerin tekellerin, faﬂizmin diledi¤i gibi at oynatt›¤› çiftlikler olmas›na izin vermemiﬂtir.
Üniversite gençli¤inin halk›na karﬂ›
sorumluluklar›n›n unutturulmas›na
izin vermemiﬂtir. Bunun için büyük
bedeller ödemiﬂtir ama bu bedellerin karﬂ›l›¤›, iﬂte bugün de ö¤renci
gençli¤in yine örgütlü olmas›, yine
emperyalizme, faﬂizme, YÖK’e karﬂ› mücadele arenas›nda olmas›d›r.
Gençlik Federasyonu çat›s› alt›nda örgütlenen ö¤renci gençlik, bu
y›l da ayn› kararl›l›kla, cüretle ve
sorumlulukla K›z›lay’da olacak.
Geçen y›l, 6 Kas›m öncesi Gençlik Gelecektir Dergisi’ne bask›n düzenleyen polis, onlarca ö¤renciyi
gözalt›na ald›. ‹ﬂkenceciler, YÖK’ün
bekçili¤ini yap›yorlard›. Bu eﬂyan›n
tabiat›na uygun bir ittifakt›. ‹kisi de
faﬂist düzenin kurumlar›yd›lar, ikisinin amac› da ayn›yd›. Bu y›l da ayn›
yöntemlere baﬂvurabilirler. “Demokratik haklar”, gösteri hakk›
umurunda de¤ildir iktidar›n. DEVGENÇ gelene¤ini sürdüren gençli¤i
y›ld›ramayacaklard›r.
“Neden illa K›z›lay?” tart›ﬂmalar› boﬂ tart›ﬂmalard›r. Mücadelede ›srar ve kararl›l›k gösteremeyenlerin
tart›ﬂmalar›d›r. Mücadele biçimleri,
yöntemleri her zaman de¤iﬂebilir,
esas olan bir mücadelede istikrar ve
kararl›l›kt›r. Bu kararl›l›¤› gösteremeyenler, daha önceleri de “illa her
6 Kas›m’da eylem yapmak ﬂart m›”
diyorlard›. Esas olan, bu mücadeleyi, oligarﬂinin icazetine hapsetmeden, faﬂizmin zulmü karﬂ›s›nda
gerilemeden sürdürmektir. K›z›lay’da olmak, K›z›lay’da gençli¤in
hakl› ve meﬂru taleplerini dile getirece¤iz, YÖK’ün kald›r›lmas›n› isteyece¤iz, bunu terörle engelleyemezsiniz demek, bunu göstermektir.
Gençlik, 36 y›ll›k gelene¤inden
ve taleplerinin hakl›l›¤›ndan, meﬂrulu¤undan ald›¤› güçle, bunu gösterecektir.

Gençlik Dernekleri’nden Haberler
Y

Mersin Gençlik Derne¤i,
23 Ekim’de Düﬂ Evi Kültür Merkezi'nde tan›ﬂma toplant›s› düzenledi.
ﬁiir dinletisi ve Düﬂ Evi Müzik
Grubunun konserinin oldu¤u etkinlik öncesi dernek üyelerinden Levent Eker taraf›ndan yap›lan aç›l›ﬂ
konuﬂmas›nda, Mersin Gençlik
Derne¤i'nin gençlik üzerindeki
bask›lara, yoz kültüre karﬂ› örgütlü
bir ﬂekilde mücadele edilmesi ihtiyac›n›n sonucu oldu¤unu belirtti.
Eker, ayr›ca, 6 Kas›m’da YÖK'ü
protesto etme ça¤r›s›nda bulundu.
Grup Öteki Türkü’nün herkesi
coﬂturdu¤u türkülerinin yan›nda,
çok say›da ö¤renci toplant›da ﬂiirlerini okudu. Gençlik Derne¤i üyelerinden Cihan Güler ise okuyaca¤›
ﬂiiri arkadaﬂlar› Özkan Kay›kç›'n›n
okumay› planlad›¤›n›, fakat Kay›kç›'n›n 20 Ekim’de tecrite karﬂ› yap›lan bas›n aç›klamas›na kat›ld›¤›
için tutukland›¤›n› belirterek, bunlara hep beraber karﬂ› durulmas›
gerekti¤ini vurgulad›.

Y

Uﬂak Gençlik Derne¤i, 23
Ekim’de bir dü¤ün salonunda derne¤in 3. kuruluﬂ y›ldönümünü kutlamak amac›yla bir ﬂenlik düzenledi. Dernek bünyesinde oluﬂturulan
müzik, tiyatro ve halk oyunlar› ekibinin sahneye ç›kt›¤› ﬂenlikte, derne¤in kuruluﬂu ve amac› üzerine de
konuﬂmalar yap›ld›.

Y

Uﬂak’ta Faﬂist Sald›r›ya
Protesto: Uﬂak Gençlik Derne¤i
üyesi Afyon Kocatepe Üniversitesi
E¤itim Fakültesi ö¤rencisi Kemal
Çete'nin, 21 Ekim’de Ülkü Ocaklar› mensubu faﬂistler taraf›ndan 1
Eylül Kampüsü bahçesinde dövülmesi üzerine ö¤renciler sald›r›y›
protesto ettiler.
22 Ekim’de Tirito¤lu Park›’nda
yap›lan aç›klamada konuﬂan Uﬂak
Gençlik Derne¤i üyeleri, “Arkadaﬂ›m›z› döven faﬂist gruba ne okul
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yönetimi ne de olay› araﬂt›rmaya
gelen jandarma taraf›ndan hiçbir
müdahalede bulunulmad›” diyerek, faﬂist sald›r›daki iﬂbirli¤ine
dikkat çektiler.
Uﬂak Gençlik Derne¤i, Sosyalist Gençlik Derne¤i Giriﬂimi ve
Sosyalist Demokrasi Gençli¤i'nin
düzenledi¤i, Yeni Demokratik Kültür Derne¤i’nin de destek verdi¤i
eylemde, sald›r›lar›n devrimci-demokrat ö¤rencileri y›ld›ramayaca¤›
belirtildi.

Y

‹zmir Gençlik Derne¤i, 25
Ekim’de Ege Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi önünde bir ﬂenlik düzenledi. ﬁenlik alanına “F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz”, “Canan ve
Zehralarla Gelece¤e Yürüyoruz”, “Tecrite Karﬂı Direniﬂ 6.
Yılında Tecrite Son” yazılı pankartlar asıldı. Ayrıca ﬂenlik alan›na
ölüm orucunda yaﬂamını yitiren
kahraman 120 ﬂehidin foto¤rafları
da asıldı.
ﬁenli¤in açılıﬂ konuﬂması “Ba¤ımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
mücadelesinde bir tarih yazan
DEV-GENÇ’imizin 36. yılında sizleri aynı coﬂku ve inançla selamlıyoruz. Hepiniz hoﬂ geldiniz!” sözleriyle baﬂlad›. Sanatç› Yolcu Bilginç’in, Grup Günıﬂı¤ı’n›n türküleriyle kat›ld›¤› ﬂenlikte ‹zmir Gençlik Derne¤i tiyatro grubu da tecriti
anlatan bir oyun sundu.
DEV-GENÇ tarihini anlatan bir
sinevizyon gösteriminin de yapıldı¤› ﬂenlik, YÖK’e, tecrite karﬂ›
mücadele ça¤r›s›yla sona erdirildi.

ﬁehitlerimizle bugüne geldik
Direniﬂçilerimizle yar›na yürüyoruz
Yumruklar bir isyan›n meydan
okumas›n›n resmini çizerek kalk›yor havaya. Gözler, beyaz mermerlere hiç silinmeyecek ﬂekilde kanla
yaz›lm›ﬂ yaz›da. ‘Kahramanlar ölmez, halk yenilmez’... Slogan olup
gökyüzüne savruluyor kanla yaz›lan
tarih.
Gözler beyaz mermerin üzerinden ayd›nl›k gelece¤e yüzünü dönmüﬂ gülümseyen inançl› gözlerde.
O gözler ki, en yal›n yoldaﬂ s›cakl›¤›yla sarmal›yor yüzlerce insan›.
Daha fazla cüret, daha fazla fedakarl›k, daha fazla halk ve vatan
sevgisi, sosyalizme daha fazla inanç
diyor, o gözler. Baﬂuçlar›nda sayg›ya durmuﬂ k›z›l sancaklar› selaml›yorlar onurlu yürekleriyle.
Yan yana dizilmiﬂ beyaz mermerler, omuz omuza verir gibi savaﬂ cephesinde, flütün yan›k ezgisinden ç›kan isyan türküsünü dinliyorlar. 5 y›ld›r hiç dinmeyen Boran
F›rt›nas› esiyor bu mevsimde de.
Dört mevsim onurlu yaﬂamak için
bir mevsim aç kalmay› göze alarak
yola ç›kanlar, mevsimlerdir onurun,
namusun, emperyalizmin ve faﬂizmin karﬂ›s›nda boyun e¤memenin
timsali olmaya devam ediyorlar.
Dalga dalga yürüyüp gelenlerin
gözlerinde yaﬂ, yüreklerinde umutsuzluk yok. Biraz hüzün belki, isyan›n ve öfkenin delip geçen ›ﬂ›klar›
aras›ndan süzülüyor.
Analar a¤›t yakm›yorlar art›k.
Ne yüreklerin nas›rlaﬂmas›ndan bu
metanet, ne de gözp›narlar› kurudu
yaﬂl› bedenlerin. Analar dokuz ay
on gün taﬂ›d›klar› evlatlar›n› kanlar›yla beslemiﬂlerdi, ﬂimdi onlar›n
inançlar›ndan besleniyorlar. Evlatlar›n›n yi¤itli¤i ve inanc› damarlar›nda kan olmuﬂ ak›yor. Bundand›r
hep gözlerini, uzaklarda gördükleri
ba¤›ms›z, demokratik bir Türkiye’nin ﬂafa¤›nda do¤an güneﬂe dikmeleri.

Devrim ﬂehitlerine ba¤l›l›k ve sayg›; onlar›n kavgalar›n› daha güçlü bir
ﬂekilde sahiplenmekten,
b›rakt›klar› bayra¤› daha
yükseklerde dalgaland›rma ve Anadolu’nun en
ücra köﬂesine kadar
ça¤r›lar›n› ulaﬂt›rma kararl›l›¤›ndan geçer. Büyük
Direniﬂin 120 kahraman›n
ça¤r›s›; emperyalizme
ba¤›ml›l›k zincirlerini k›rm›ﬂ, tekeller için burjuva
demokrasisinin yüzündeki maskeyi indirip halk
için demokrasiyi yaﬂayan, sömürünün olmad›¤›
Sosyalist bir Türkiye’dir.
Cebeci Mezarl›¤› kaç kez tan›k
oldu böyle geliﬂimize, Anadolu’nun
kentlerinin, kasaba ve köylerinin
kaç mezarl›¤›nda k›z›l bayraklar›m›z› diktik mermer lahitlerinin üzerine; hangi kentin üzerinde o slogan›m›z yank›lanmad›. O k›z›l bayraklar ki, Anadolu kentlerinin meydanlar›nda da dalgalanacak; sloganlar›m›z milyonlar›n dilinde kurtuluﬂ umudu olup hayk›r›lacak.
Hiç mümkünü yok, ekilen tohum filiz olup çatlayacak bu
topraklarda. Ne bask› ve zulüm,
ne yalanlar, ne de Avrupa Birli¤i hülyalar› derin bir uykunun dipsiz kuyusunda
b›rakamayacak
Anadolu’yu. Çünkü tarih yazm›ﬂt›r bir kere; derya dedi¤in
uyur uyur uyan›r!
Mersin’den Hatay’a,
Elaz›¤’dan Dersim’e, An26
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kara’dan Trabzon’a; ﬂehitlerimizin
can vermedi¤i tek bir kar›ﬂ topra¤›m›z› b›rakmad›k. Bak›n iﬂte; Ahmet
‹bili Mersin’de kalenderce yürüyor
düﬂman namlular›n›n üzerine. Yine
bedeni alev alev, yüre¤i yang›n yeri. Yüre¤ini kavgaya duydu¤u sevdayla tutuﬂturmuﬂ da at›lm›ﬂ cepheye. Bir ç›nar gibi soluksuz devrimci
yaﬂam› ile Sevgi Erdo¤an eﬂi ve
yoldaﬂ›yla omuz omuza zafer türküleri söylüyor Karacaahmet’te. ‹rfan
Ortakç›, Karﬂ›yaka’da Mahir Çayan’›n yan›baﬂ›ndan ‘Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ’ ﬂiar›n› hayk›r›yor yine.
Ege’de da¤lara efe olmuﬂ Gökhan,
silah çat›yor Demirci Efe ile. Anadolu tarihinin isyanlar topra¤› Tokat’ta, Çorum’da, S›vas’ta, Amasya’da ‘yolundan dönmeyip’
ölümü seçenler; modern padiﬂahlar›n ferman›na karﬂ› da¤lara
ça¤›r›yor yi¤itleri. Türk’ü,
Kürt’ü, Laz’›, Çerkes’i, Arap’›
ile tüm Türkiye halk›na isyan
ça¤r›lar› oluyor Büyük Direniﬂin 120 kahraman›. Bugün
bu sesi halk›n duymad›¤›
inançs›zl›¤›na düﬂen ahmaklar, hep geriye atarken
ad›mlar›n›, onlar ileriyi,
daha ileriyi gösteriyorlar
devrim hedefinden
sapmayanlara.

Gözlerinden isyan›n
ateﬂini hiç küllemeyenler, gösterdikleri yolda sürdürüyorlar kesintisiz yürüyüﬂlerini. Bu yürüyüﬂ onlarla bugüne geldi. Kalleﬂ namlular halk›n
üzerine do¤ruldu¤unda, ilk onlar
at›ld›lar ön saflara. “Cesetlerimizi çi¤nemeden asla” dediler, gözleri kan çana¤›na dönmüﬂ cellatlar karﬂ›s›nda. Çi¤nediler cesetlerini ama ne halk›, ne de devrimci hareketi teslim alamad›lar. Hiç kuﬂku yok ki, bundan eminiz; cellatlar›n heveslerini kursaklar›nda
b›rakan, onlar›n direniﬂçili¤i oldu. Direniﬂlerinin ve kahramanl›klar›n›n gücüyle sarst›lar yürekleri, bilediler
geride kalanlar›n
inançlar›n› yeniden. Bu yüzdendir ki, F tipleri
denilen hücreler,

oligarﬂinin elinde amac›na ulaﬂamayan bir serseri may›n gibi patlad›. F
tiplerinin yüreklerdeki inanc›, beyinlerdeki düﬂünceleri de¤iﬂtirece¤ini umanlar, nedamet getirmiﬂ insan müsvettelerinden silahs›z bir ordu yaratarak halk› korkuyla teslim
alacaklar› hülyalar›n› kuranlar, her
hücrede artan öfkeye tan›k oldular.
Her hücre, inanc›n› silah yapm›ﬂ bir
ordu, bir komutan, bir savaﬂ cephesi oldu.
‹nsanl›k tarihi, ezenle-ezilen aras›ndaki savaﬂ›n tarihiyse, bu savaﬂ›n en onurlu beﬂ y›l›n› Büyük Direniﬂin ﬂehitleri yazd›lar. Hücre
hücre erirken, ateﬂ topu olup oligarﬂinin burçlar›na savrulurken,
bir an olsun tereddüt etmediler,
kayg› duymad›lar yoldaﬂlar›n›n
bayra¤› alt›nc› y›la taﬂ›yaca¤›
konusunda. Boﬂ bir inanç, bir temenni de¤ildi onlar›n ki. K›z›ldere’den bu yana mayalanan bir
direnme ve teslim olmama gelene¤inin, hiçbir koﬂulda
taviz vermeden büyütülece¤ine tan›k olmuﬂlar, görmüﬂlerdi.
Ya n › l m a d › lar...
Fidan Kalﬂen’in feda ruhuyla
yola ç›kanlar bayra¤›
yükseklerde dalgaland›rmaya devam
ediyorlar. “Hücreleri y›kaca¤›z” kararl›l›¤›nda zerrece eksilme, umutsuzluk,
yalpalama yok! Dönenler döndü, dönmeyenler yürüyüﬂlerini
tereddütsüz sürdürüyorlar.
Devrimin
“dolambaçl› ve
sarp” yolunda,
umutsuzluk en
büyük düﬂmand›r. Umudunu yitiren, kaç›n›lmaz
olarak inançlar›n› da yitirir, siyaseten
yok
olur. ‹deallerin,
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büyük davalar›n insanlar›n›n yerini,
s›radanl›k al›r.
Büyük Direniﬂin kahraman ﬂehitleri ve yar›na yürüyen direniﬂçileri, büyük dava insan›n›n nas›l olmas› gerekti¤ini göstermiﬂlerdir
herkese. Burjuvazinin dayatt›¤› kültürün, ideolojinin ve insan tipinin
karﬂ›s›nda; sosyalizmin yeni insan›n› kavgan›n tam da orta yerinde bugünden yaratman›n direniﬂini verdiler.
Ve kazan›ld› bu savaﬂ. ‹deolojik,
kültürel, siyasi cephede zafer, tarihe
adlar›n› direniﬂle yazanlar›nd›r.
Feda kültürünü art›k bu topraklardan hiçbir güç silemez.
Sosyalizm inanc› dünden daha
güçlü.
Sab›r ve kararl›l›¤›m›z daha bir
ustalaﬂt› siperlerde.
‹deolojik olarak emperyalizme
ve her türden sapma ak›mlara karﬂ›
daha da güçlendi devrim saflar›.
‹nanc›m›z su verilmiﬂ çelik gibi
sa¤lam, düﬂman›n bütün teknolojik
üstünlü¤üne karﬂ›n, onu korkutan
bir güce dönüﬂtü.
Katliamlar›n, iﬂkencelerin, her
türlü psikolojik savaﬂ›n, ihanetlerin
tarihsel bir yürüyüﬂü yolundan döndüremeyece¤ini onlarla kan›tlad›k.
ﬁimdi direniﬂçilerimizle; görmeyenlere göstermeye, yürüyüﬂümüzü
güçlendirmeye devam ediyoruz.
Bugün direniﬂ; bask›, zulüm ve
sömürü son bulsun; ülkemizin dört
bir yan› F tipleﬂtirilmesin; topraklar›m›z parsel parsel Amerika ve Avrupa emperyalizmine peﬂkeﬂ çekilmesin; halk›m›z açl›¤a, yoksullu¤a
mahkum edilmesin, aﬂa¤›lanmas›n,
onuru, gururu ayaklar alt›na al›nmas›n diye devam etmektedir. Düﬂen
her ﬂehit bu düﬂünceler u¤runa hayatlar›n› feda ettiler, direniﬂ bayra¤›n› hücrelerde dalgaland›ranlar, bu
düﬂünceler u¤runa ölüme yürüyorlar, düﬂmana boyun e¤miyorlar.
Ölümün yenildi¤i yerde, direniﬂ
sessizlikle bo¤ulmak istense de,
120 ﬂehidimizin can›yla güç kazanan gerçek, yalan›n ve zulmün saltanat›na mutlaka son verecektir.

Emperyalizmin hedefi, Suriye
Yine ‘Kan›tlar› Var’m›ﬂ!
Irak iﬂgali öncesi sergilenen
oyun, ﬂimdi de Suriye’ye karﬂ› gündemde. Irak yalanlar› tüm ç›plakl›¤›yla ortaya ç›km›ﬂken, emperyalistler ayn› yüzsüzlük içinde, Suriye
için yalanlar s›ral›yor, BM damgal›
›smarlama raporlar haz›rlan›yor.

Baﬂ ‘Tan›k’, Bir Sahtekâr
Eski Lübnan Baﬂbakan› Refik
Hariri’nin öldürülmesinin ard›ndan
Suriye üzerinde yo¤unlaﬂan emperyalist bask›, BM raporuyla daha da
yo¤unlaﬂt›. Alman Savc› Detlev
Mehlis taraf›ndan haz›rlanan BM
Araﬂt›rma Komisyonu Raporu, suikastten Suriye’yi ve Lübnan yönetimini sorumlu tutarken, Suriye ve
Lübnan Devlet Baﬂkan› Emil Lahud, iddialar› reddettiler. Suriye Enformasyon Bakan› Mehdi Dahlallah, raporu, ‘Suriye'ye karﬂ› aç›k
siyasi manifesto' olarak niteledi ve
“gerçeklerden uzak ve siyasi” dedi.
Önce, Suriye’yi Irak’ta direniﬂi
desteklemekle suçlayan (ki bu suç
de¤il, bir görevdir, onurdur!) ABD,
ﬂimdi de raporu bahane ederek, BM
Güvenlik Konseyi’nden Suriye’ye
“ciddi yapt›r›mlar” uygulanmas›n›
istedi. Rapor da zaten bu zemini yaratmak için haz›rlanm›ﬂt›.
Raporda, suikastle ilgili ﬂüpheleri Suriye’nin üzerine çekmeye yarayacak yalanc› tan›klara yer verilirken, ayn› ﬂekilde kimi noktalar bilinçli ﬂekilde araﬂt›r›lmad›.
Örne¤in; sald›r›da kullan›lan
kamyonetin Japonya’da çal›nmas›ndan sonra Ortado¤u’ya
nas›l geldi¤i üzerinde hiç durulmad›. Bunun yerine, iki yalanc›
tan›¤›n anlat›mlar› üzerine rapor
haz›rland›. Alman Der Spiegel
Dergisi, savc›n›n bütün iddialar›na dayanak gösterdi¤i, Suriye gizli servisi eleman› oldu¤u iddias›ndaki Suheyr Sad›k'›n, geçmiﬂte aralar›nda zimmete para geçirme ve
sahtekârl›k dahil bir dizi suçtan yar-

g›lanarak ceza ald›¤›n› yazd›. Di¤er
tan›k ise Esad’a muhalifli¤i tescilli
R›fat El Esad.
Irak yalanlar›nda kullan›lan Saddam muhalifleri gibi, bunlar›n da
kolayca sat›n al›nmalar› bilinen bir
gerçek. Nitekim, Sad›k’›n bir süre
önce kardeﬂini arayarak “ben milyoner oldum” dedi¤i, ortaya ç›kt›.
Rapor ABD’ye, sadece Suriye
üzerindeki politikalar›n› gerçekleﬂtirme zemini sunmuyor, ayn› zamanda Lübnan’da ABD yanl›s› bir
hükümet kurulmas› ve buraya tamamen yerleﬂme amac›na ve Lübnan’da kamplardaki Filistinliler’in
silahs›zland›r›larak denetime al›nmas›na da hizmet ediyor. Lübnan
yönetiminin suçlanmas› ve suikaste
FHKC’nin de kar›ﬂt›¤› iddias› bu
amaca yöneliktir.

ABD Suriye’yi Teslim
Almak ‹çin ‘Bir Yol’ Ar›yor
Rapordan en fazla memnun olan
ise elbette ABD oldu. ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Rice, “uluslararas› toplumun, Hariri'nin öldürülmesinden
Suriyeli yetkilileri sorumlu tutman›n bir yolunu bulmas› gerekti¤ini”
belirtirken, “Suriyeli yetkililerin suikaste kar›ﬂt›¤›n› gösteren bir durum söz konusu oldu¤unu ve Suriye
hükümetinin iﬂbirli¤i yapmad›¤›n›n

iﬂaretlerinin görüldü¤ünü” söyledi.
‹fadelere dikkat edin; “bir yolunu bulmal›y›z” diyor aç›kça. Ne
‘yolu’ bu ve kim bulacak? Elbette,
Suriye’yi teslim alma yolu ve bunu
da, ‘uluslararas› toplum’ dedi¤i emperyalist güçler yapacak. Ne yap›p
edip Suriye’yi teslim alma niyeti bu
kadar aleni daha nas›l ifade edilir.
Fransa baﬂta olmak üzere, di¤er
emperyalistler de bu konuda hemfikirdirler. Fark; boyun e¤dirilmiﬂ bir
Suriye’de kimin daha fazla denetim
kuraca¤› ve teslim alma yöntemleri
üzerinden belirlenecektir.

‘Ya Tam ‹ﬂbirli¤i Ya Tam Tecrit’
Öteden beri ABD’nin “hedef listesinde” yeralan Suriye için, en baﬂta siyasi ve ekonomik ambargo ile
dize getirme yöntemi uygulanacakt›r. BM’ye ABD ve Fransa’n›n sundu¤u taslaklarda, “ya tam iﬂbirli¤i,
ya tam tecrit” (Erdal ﬁafak, 22
Ekim Sabah) öngörülüyor.
Emperyalizmin politikas›n›n
özünü oluﬂturan bu formülasyonda;
‘iﬂbirli¤i’, teslimiyetin, askeri iﬂgalle sa¤lanacak koﬂullar›n “gönüllü”
olarak sa¤lanmas›n› ifade ediyor.
Yani; Suriye’nin emperyalist pazar›n parças› haline gelmesi, BOP
önünde engel olmaktan ç›kar›lmas›,
emperyalizmin dünya düzenine direnmemesi ve rejimini emperyalistlerin istedi¤i biçime sokmas› ve daha bir dizi sonuç.
“Tam tecrit” de, teslim alman›n
bugünün dünya koﬂullar›nda emperyalistler taraf›ndan kullan›lan baﬂl›ca arac›. Küba, Kuzey Kore, iﬂgal öncesi Irak, Libya buna somut örneklerdir.

Yalan ‹mparatorlu¤u

Suriye’de raporu protesto eden
onbinler, 'Amerika'dan Korkmuyoruz. Kahrolsun Amerika' sloganlar› att› ve 'Suriye, Irak De¤ildir' pankartlar› taﬂ›d›lar.
28
30 Ekim 2005 / 24

Halklar yine, emperyalizmin
politikalar›na zemin haz›rlamak
için haz›rlad›¤› bir yalanla ve
art›k bu politikalar›n arac› oldu¤u kuﬂku götürmez olan BM’yi
kullanmas›na tan›k olmaktad›r.
Tam da bu noktada Irak yalanlar› hat›rlanmal›d›r. Ortaya ç›kan onlarcas›n› hat›rlatmayaca¤›z. Tam da
bugünlerde, belgelenen Irak yalan-

lar›ndan birini hat›rlataca¤›z.
K›saca özetleyelim:
Irak iﬂgali öncesi, 2003 y›l› baﬂ›nda Saddam’› devirmek için “bir
yol” arayan Amerika, “Saddam’›n
Nijer’den uranyum sat›n almaya çal›ﬂt›¤›” yönünde aç›klamalar yapt›.
Öyle ya, uranyum demek, kitle imha silahlar› demekti! Saddam muhalifleri ‹yad Allevi ya da Ahmed Çelebi ekibine dayand›r›lan bu “haberi” araﬂt›rmak üzere, Beyaz Saray,
Joseph Wilson adl› bir diplomat›,
Nijer’e gönderir. Ancak Wilson daha Nijer’e yeni varm›ﬂt›r ki, Beyaz
Saray ve özellikle Bush’un yard›mc›s› Dick Cheney, olay gerçekmiﬂ
gibi aç›klamalar yapmaya baﬂlar.
Sonras› biliniyor...
Kullan›ld›¤›n› gören Wilson, nihayet bu y›l›n temmuz ay›nda konuﬂtu ve bas›na gerçekleri anlatt›.
Bush yönetimi bu diplomattan “intikam›n›”, ABD yasalar›n› çi¤neyerek, “eﬂinin CIA ajan› oldu¤unu” ifﬂa ederek almaya çal›ﬂt›. Konuyla
ilgili yürütülen soruﬂturmada, baﬂ›nda Cheney’in oldu¤u, Rice, Hadley gibi isimlerin yerald›¤› ‘Beyaz
Saray Irak Grubu’ ortaya ç›kar›ld›.

Irak’a iliﬂkin tüm yalanlar burada
üretilip piyasaya sürülüyordu.
Bu olay bile, Suriye için söylenen her ﬂeyin de ayn› politikan›n bir
parças› oldu¤unu düﬂünmek için yeter de artar bile.

Dünya Halklar›; Amerikan
Emperyalizmine Karﬂ›
Birleﬂelim, Savaﬂal›m!
Ony›llardar birçok ülkede darbeler düzenleyen, halklar›n meﬂru demokratik yollarla seçtikleri hükümetleri deviren, CIA suikastleri düzenleyen, bombalarla hükümetler
y›kan Amerika; Suriye’yi kastederek, bir baﬂka ülkenin (Lübnan) bir
politikac›s›n›n öldürülmesinin içiﬂlerine do¤rudan müdahale oldu¤unu
söylüyor ve bu yöntemlerin önünün
kesilmesi için Suriye’ye yapt›r›m
uygulanmas›n› istiyor. Emperyalist
uluslararas› hukuku dahi ayaklar alt›na alan Amerika, sorunu bir suikasti ayd›nlatma gibi “hukuki” bir
sorunmuﬂ gibi sunarak, Ortado¤u’ya müdahalesinin bir parças› oldu¤u gerçe¤ini gizlemek istiyor.
Suriye’ye dayat›lan rejim de¤iﬂikli¤i, iﬂbirlikçi, gerici bir rejimin

inﬂas›ndan baﬂka bir ﬂey olmayacakt›r. Dünyan›n bütün ezilen, emperyalizmin politikalar› önünde engel olan halklar› ve devletleri bu
sald›rganl›¤›n hedefidir. S›ran›n gelmesini beklemenin intihar oldu¤u
aç›kt›r. Halklar birleﬂir, emperyalizme direnirse, dünyay› kendi talan
alan› haline getirmek isteyen politikalar›n da sonu gelecektir.
Türkiye halk› olarak; emperyalist politikalara karﬂ› verilecek bütün mücadeleler, bu direniﬂin bir
parças›d›r. IMF’ye, F tiplerine direniﬂten, Irak direniﬂine deste¤e ve
Suriye üzerinde oynanan oyuna karﬂ› ç›kmaya kadar her ﬂey, halklar›n
direniﬂ cephesine aittir. ‹ﬂbirlikçi
AKP iktidar›n›n ABD’nin Ortado¤u
politikalar›nda iﬂbirli¤i yapmas›na,
Irak’tan Suriye’ye; bölge ülkelerine
boyun e¤dirme amaçl› Büyük Ortado¤u Projesi’nin taﬂeronu olmas›na
karﬂ› mücadeleyi yükseltelim.
Unutmayal›m; güçlü olan biziz,
ülkeleri iﬂgal edebilirler ama direnme kararl›l›¤› olan halklar› asla yenemezler! Halklar›n gücü, emperyalistlerin masabaﬂ› hesaplar›n›n
koflu¤u Irak’ta ortaya ç›km›ﬂt›r.

Halk Direniﬂi Destekliyor

‘Bizi Yenemezsiniz!’

‹ngiltere Savunma Bakanl›¤›'n›n araﬂt›rmas›, direniﬂi “Sünni direniﬂi” olarak yal›tmak isteyenleri yan›ltt›. Buna göre; Irak
halk›n›n %65'i iﬂgalcilere sald›r›lar› hakl›
buluyor. %82'si iﬂgale ﬂiddetle karﬂ› ç›karken, %67'si, ‘‹ﬂgalden sonra kendimi daha
az güvenli hissediyorum’ diyor. Güvenli¤in
artt›¤›n› söyleyenler ise %1'in alt›nda.

Resmi rakamlara göre, Irak'ta ölen ABD askerlerinin say›s› 2
bini geçerken, geçen haftaki bir sald›r›, Irak’ta hakim gücün ve
iradenin direniﬂ oldu¤unu bir kez daha ortaya koydu. Ba¤dat’›n en
korunakl› yeri olan ‘Yeﬂil Bölge’ye üst üste üç sald›r› düzenlendi.
Saddam heykelinin y›k›ld›¤› meydanda patlayan bombalar, Filistin Oteli’nde hasar oluﬂtururken, 10’dan fazla kiﬂi öldü. Direniﬂ
bir kez daha, örgütlenme ve eylem yetene¤ini ispatlarken, iﬂgalcilere ﬂu mesaj› vermiﬂ oldu: Bizi yenemezsiniz!

‘Amerika’n›n teröre yüklemek istedi¤i anlam’
Dikkat edin efendiler! Terör kelimesini telaffuz etmeyin. Dikkat edin Ey Araplar; Amerika'n›n bize, hatta tüm dünyaya ilan etti¤i o 'terörizm' kelimesini kullanmay›n. Kendileri...
Dostluklara karﬂ›, ac› ve s›k›nt› çekenlere karﬂ›,
yard›ma ihtiyac› olanlara, yetimlere, yak›nlar›n›
kaybetmiﬂlere karﬂ› kulland›.
Ve her ﬂeyden önce vatan›n ba¤›ms›zl›¤› için
silahla, baﬂka yolla direnen gençlerimizi bu kelime ile itham etti. Amerika her ﬂeyin baﬂ›nda bu
kelimeyi dillendirdi. Ard›ndan siyonizm kulland›.

Maalesef Arap bas›n› da hiçbir araﬂt›rma gere¤i
hissetmeden ayn› anlamda kullan›r oldu. Hatta
baz› siyasi yorumcular insan› tiksindirecek derecede kullanmaya baﬂlad›lar.
Dikkat edin ve görmeye çal›ﬂ›n. ‘Teröre karﬂ› savaﬂ’ üzerine atlayan, bu f›rsat› de¤erlendiren ‹slam ve Arap ülkelerine bak›n. Ülkelerinde
ulusal muhalefeti nas›l öldürdüklerine ve bu yüzden Amerika’dan övgüleri nas›l ald›klar›na dikkat edin. Ey insanlar Irak'a bak›n ve iﬂgale karﬂ› süren kahraman direniﬂi görün. Direniﬂi bitir29
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meye çal›ﬂan Amerikan vahﬂetini, zulmunü,
mezhep çat›ﬂmas› yaratmak için yapt›¤› provokasyonlar›... terör planlar›n› görün. Amerika
Irak'ta, ‹srail Filistin'de direniﬂin prestijini yitirmek için neler söylediklerine bak›n. Ne yaparlarsa yaps›nlar "Güneﬂi kim balç›kla s›vayabilir ki."
Ey bas›n mensuplar›. 'Terörizm' ve 'terörist'
kelimesini kullanmay›n. Kullanacak iseniz Amerikan ve ‹srail terörü için kullan›n. Bu oyuna gelmeyin, kelimelerin anlam›na dikkat edin.
Ömer Abdulhadi
(Irak Müslüman Ulemalar Heyeti
resmi web sitesinden çevrilmiﬂtir)

bir talep oldu¤unu
dile getirirken, Prof.
Dr. Hüseyin Hatemi
ise do¤ru temele dayanmayan adaletin
adaletsizli¤e
yol
açaca¤›n› belirtti.

‘SA⁄LIK’ oturumunda konuﬂan Federasyon Temsilcisi Bar›ﬂ
Özçelik, sa¤l›k hizmetlerinin tek tarafl› oldu¤unu, paras› olan›n sa¤l›k
hizmeti ald›¤›n›, olmayan›n ölmeye
veya sürünmeye mahkum edildi¤ini
söyleyerek, herkese eﬂit sa¤l›k hiz-

Temel Haklar ve Özgürlükler Kurultay›
Temel Haklar Federasyonu taraf›ndan 22-23 Ekim tarihlerinde ‹stanbul Beyo¤lu'ndaki Yeni Melek
Gösteri Merkezi'nde “Temel Haklar›m›z Kurultay›” gerçekleﬂtirildi.
Oturumlarda, e¤itimden sa¤l›¤a,
konut hakk›ndan adalete kadar
birçok baﬂl›k ele al›nd› ve tart›ﬂ›ld›.
Bir sonuç bildirgesinin de yay›nland›¤› kurultayda hak ve özgürlükler
mücadelesi yürüten devrimciler, bilim insanlar›, akademisyenler konuﬂmac› olarak yeral›rken, ilk gün
350, ikinci gün ise 650 kiﬂi izledi.
Konuklar, salonun giriﬂinde foto¤raflarla karﬂ›lan›rken, salonda as›lan pankartlarla mücadele ça¤r›s›
yap›l›yor ve örgütlü halk›n yenilmeyece¤i ifade ediliyordu.

Çözüm ‹çin Var›z
Kurultay, Selda Yeﬂiltepe'nin
aç›l›ﬂ konuﬂmas› ile baﬂlad›. Devrim ﬂehitleri için sayg› duruﬂunun
ard›ndan, BES MYK üyesi Abidin
S›rma, Tekin Tangün ve Süleyman
Acar’dan oluﬂan Divan’›n yönetiminde oturumlara geçildi. Temel
Haklar Federasyonu ve ba¤l› derneklerin faaliyetlerinin yerald›¤› sinevizyon gösterimi ilgiyle izlenirken, Federasyon Baﬂkan› Yeter Gönül, kuruluﬂ nedenlerini ve hak ve
özgürlükler için neden mücadele
edilmesi gerekti¤ini anlatt›. Federasyonun, egemenlerin bask› ve sömürüsüne karﬂ› halk›n tüm kesimlerinin sorunlar›na çözüm bulabilmek
için mücadelesini sürdürdü¤ü ifade
edilen konuﬂma, örgütlenme ça¤r›s›yla son buldu.

Adalet, Sistem Sorunudur
Kurultay›n ilk oturumu, ‘ADALET’ konusundayd›. Av. Selçuk
Koza¤açl›, halk›n adaletinin gerçek

Örgütlü Halk Yenilmez!
Av. Fikret ‹lkiz, A‹HM’in 10. maddesinde ifade özgürlü¤ü hakk› oldu¤una iﬂaret etti¤i konuﬂmas›nda, bas›n davalar›ndan örnekler vererek,
bu hakk›n fiilen bask› alt›na al›nd›¤›n› gözler önüne serdi. Bir di¤er
konuﬂmac› Av. Behiç Aﬂç›, Devrimci Sol Davas›’ndan sözederek, cunta hukukunun sürdürüldü¤ünü, bunun bir sistem sorunu oldu¤unu ifade etti. Aﬂç› sözlerini, “Bu ülkede
adalet olmad›¤›n› Birtan Altunbaﬂ’›n katledilmesi, Armutlu katliam› ve Gazi’den biliyoruz” diyerek
son verdi. TAYAD Temsilcisi Naime Kara ise tecritten ve yaﬂad›klar› bask›lardan sözetti ve “y›lmayacaklar›n›” söyledi. Son konuﬂmac›
ise HÖC Temsilcisi Münire Demirel idi. Adaletin düzen sorunu oldu¤unu beliten Demirel, çözümün halk›n adaletinde, sosyalizmde oldu¤unu söyledi.

Bu Düzen E¤itim, Sa¤l›k ve
Konut Hakk›n› Gasbediyor
‹kinci oturum ‘E⁄‹T‹M’ konusunda yap›ld›. Ö¤retmen Akman
ﬁimﬂek, e¤itimin kapitalistlerin ç›kar›na göre ﬂekillendi¤ini belirtti¤i
konuﬂmas›nda, olumlu bir örnek
olarak kapat›lan Köy Enstitülerini
verdi. E¤itim sisteminin adaletsizliklerle dolu oldu¤unu, ezbercili¤e
dayand›¤›n› söyleyen Gençlik Federasyonu’ndan Özlem Olgun da,
YÖK’ün uygulamalar›na, düﬂünen,
sorgulayan ö¤rencilerin e¤itim hakk›n›n elinden al›nd›¤›na de¤indi.
Temel Haklar Federasyonu ad›na
Ayten Öztürk ise e¤itimin halk için
olmas› gerekti¤ini anlatarak, e¤itim-üretimin bütünlü¤ünü ele ald›.
30
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meti verilmesi gerekti¤ini belirtti.
Sa¤l›kç› Ebru Erbulan ise AKP’nin
Genel Sa¤l›k Sigortas›n› anlatarak,
bunun halk yarar›na olmad›¤›n›
gösteren çarp›c› örnekler verdi. Mühendis Mehmet Göçebe’nin ilk sözü
ald›¤› ‘KONUT HAKKI’ konulu
oturum, ilgiyle dinlenen konulardan
biriydi. Göçebe, mimar ve mühendislerin de halk› ayd›nlatma ve yaﬂanabilecek bir çevre yaratma misyonuna de¤inirken, Tahir Öngör,
depremin geçmiﬂte do¤al bir olgu
oldu¤unu ﬂimdi ise sömürücü ve
rantç›lar›n faaliyetleri ile katliam
haline geldi¤ini ifade etti. Armutlu
Y›k›ma Karﬂ› Komisyondan Muammer ﬁimﬂek, Armutlu’da gecekondu
halk›n›n direniﬂinin tarihini anlatt›¤›
konuﬂmas›nda, ﬂu an ﬂehrin içine giren güzel bir yerde oldu¤u için rantç›lar›n buralara göz koydu¤unu ama
kendilerinin buray› terk etmeyip
mücadele edeceklerini belirtti. Son
olarak sözalan Federasyon Temsilcisi Hakk› Akça ise bu ülkede her
konuda oldu¤u gibi konut sorunu
için de bedel ödemek gerekti¤ini,
bunu göze almadan hiçbir ﬂeyin elde edilemeyece¤ini söyledi.
‹lk gün, tebli¤lerin okunmas›yla
son buldu. Ankara Temel Haklar
Abdi ‹pekçi direniﬂi, Bursa Temel
Haklar çevre, Akdeniz Temel Haklar liman özelleﬂtirmeleri, Ege Temel Haklar bölge tar›m›, Karadeniz
Temel Haklar iﬂsizlik ve buna ba¤l›
olarak linç giriﬂimleri konusundaki
tebli¤lerini sundular.

Emekçiler Birlik Olmal›
‹kinci günün ilk oturum konusu
ise ‘EMEKÇ‹LER’ idi. ‹ﬂçisi me-

muru ile emekçilerin yaﬂad›¤› sorunlar›n ve mücadelesinin ele al›nd›¤› oturumda ilk sözü alan Ozan
Ayd›n, sendikalar›n durumunun,
sald›r›lar› gö¤üsleyemeyecek düzeyde oldu¤unu anlatarak, geçmiﬂte
büyük bedeller ödeyen, s›n›f bilinci
olan sendikalar›n art›k sadece iﬂin
ekonomik boyutu ile ilgilendiklerini
ifade etti ve s›n›f sendikac›l›¤›na
dikkat çekti. KESK ve D‹SK’in durumunu de¤erlendiren Ayd›n, “Ya
kendilerini düzeltirler ya da bu sendikalar› terk ederler” diyerek konuﬂmas›n› bitirdi. Ard›ndan konuﬂan Kimya Mühendisi Ayfer E¤ilmez, özelleﬂtirmenin felsefesi ve
mant›¤›n› ortaya koyan bir konuﬂma
yapt›. Ziraat Mühendisleri Odas› ‹stanbul ﬁube Baﬂkan› Ahmet Atal›k
ise sermayenin tar›mdaki sald›r›lar›n› anlatarak, köylülerin örgütsüzlü¤üne dikkat çekti. Abidin S›rma,
KESK’in durumundan ve yöneticisi
oldu¤u BES’in mücadelesinden söz
ederken, Ali Kaya da pazarc› esnaf›n›n sorunlar›n› anlatt› ve örgütlenme çal›ﬂmas› baﬂlatacaklar›n› ifade
etti. Eminönü Seyyar Sat›c›lar› Derne¤i Baﬂkan› ‹kbal Iﬂ›k da, yaﬂad›klar› süreci anlatt›. Oturumda son
olarak sözalan Federasyon Temsilcisi Nurzet Günal, “Emekçiler bulunduklar› durumdan s›yr›lmal›, etkin ve iddial› eylemlere giriﬂmeliler,
15-16 Haziran direniﬂlerini örnek
almal›lar” diyerek “gücümüz birli¤imizdir” slogan›n› hat›rlatt›. Birlik
olmal› örgütlenmeli ve mücadele etmeliyiz diyerek sözlerine son veren
Günal’›n konuﬂmas›n›n ard›ndan
salonda coﬂkulu alk›ﬂlar duyuldu.

Tek Çözüm Yolu, Mücadele
Verilen aran›n ard›ndan yap›lan
KADIN VE ÇOCUK konulu oturumda ilk olarak söz alan Gazeteci
Ayﬂe Düzkan, kad›nlar›n her koﬂulda daha çok ezildi¤ini dile getirdi.
Düzkan, bu yüzden kad›nlar›n örgütlenip bu duruma bir son vermeleri gerekti¤ini belirtti. Daha sonra
sözalan Nursel Tanr›verdi, tarihsel
süreç içinde kad›n›n durumunu ele
ald›. Son konuﬂmac› olarak Asuman
Özcan, istatistiklerle Türkiye’de ka-

d›n›n durumunu gözler önüne sererek, “çözüm, örgütlenip mücadele
etmekten geçiyor” diye konuﬂtu.
Oturumda sözalan ﬁair Ruhan Mavruk da, ﬂiirin diliyle tutsaklar›n sesini d›ﬂar› taﬂ›d›.
ULUSAL SORUN oturumunun
ilk konuﬂmac›s› Süleyman Matur,
Kürt sorununa de¤inerek, oligarﬂinin inkar, imha ve asimilasyona dayanan politikas›n› anlat›. Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakk›n›
savunan Matur’un ard›ndan sözalan
Halil ‹brahim ﬁahin ise Irak iﬂgaline
ve Irak’ta Kürt milliyetçili¤inin
yanl›ﬂlar›na de¤indi.
‹kinci günün son oturumu olan
DÜﬁÜNCE VE ‹NANÇ ÖZGÜRLÜ⁄Ü konusunda ilk olarak Gamze Ünal konuﬂtu. Ünal, mevcut iktidarlar›n düzenlerini sürdürmek için
farkl› ›rktan, dinden, mezhepten insanlar› katletti¤ini, dejenere etti¤ini
söyledi. Ünal, insanlar›n düﬂünceleri, inançlar› yüzünden yok say›lmamas›, horlanmamas› gerekti¤ini
söyleyerek, “Hep birlikte birleﬂip
kardeﬂlik topra¤›n› yaratal›m” sözleriyle konuﬂmas›na son verdi. Özgür- Der Baﬂkan Yard›mc›s› Zuhal
Özyurt ise tecrit politikas›n›n hayat›n her alan›nda oldu¤unu ifade ederek, türban sorununu ele ald›.
PSAKD Sultanbeyli ﬁube Baﬂkan›
Sadegül Çavuﬂ ise alevi inanc› üzerindeki bask›lar›, cemevi yap›m›na
ç›kar›lan engeli örnek vererek anlatt› ve sonuna kadar direneceklerini
ifade etti. Araﬂt›rmac› yazar Semih
Hiçy›lmaz ise örneklerle gazeteciler
üzerindeki bask›lar› anlatarak, buna
ra¤men bas›n emekçilerinin gerçeklerde ›srarl› olmas› gerekti¤ini belirtti. Gazeteci Mehmet Güç de sansürü ele alarak, Gazi ve Küçükarmutlu ile ilgili yaz› yazmak istedi¤inde ne kadar çok sorunla karﬂ›laﬂt›¤›n› söyledi ve “Medya tekelleri
devletle ortak ihalelere devam ettikçe, iﬂbirli¤ini sürdürdükçe bu ülkede sansür devam edecektir” dedi.
Son olarak konuﬂan Yürüyüﬂ Dergisi Temsilcisi Yasemin ‹lter, düﬂünce
özgürlü¤ünden söz edenlere, “onun
için mi hapishanelerde 120 insan
düﬂüncelerinden vazgeçmemek için
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öldü” diye sordu. Düﬂünce ile eylemin ayr›lmaz bir bütün oldu¤unu
vurgulayan ‹lter, “Biz her gün gözalt›na da al›nsak, F tiplerine de
at›lsak halk›n ve hakl›n›n sesi olmaktan vazgeçmeyece¤iz” dedi.
Kurultay sonunda sözalan Melek
Akgün’ün, ﬂehit eﬂini ve tutsak o¤lunu; hem anne, hem eﬂ hem de bir
kad›n olarak nas›l ayakta durmaya
çal›ﬂt›¤›n› anlatan konuﬂmas› ve ard›ndan iﬂkencede katledilen Yunus
Güzel’in abisinin, kardeﬂi ile ilgili
konuﬂmas› duygulu anlar yaﬂatt›.
Konuklar›n ilgiyle dinledi¤i kurultayda bazen coﬂku doru¤a ç›karken
bazen k›zg›nl›k bazen de duygu
yüklü anlar yaﬂand›. Özellikle Anadolu tebli¤lerinin okunmas› s›ras›nda salona kimi zaman Karadeniz’in
ç›lg›n dalgalar›n›n etkisi kimi zaman Do¤u Anadolu’nun baﬂe¤mezli¤i yans›d›. Kurultay sonundaki
Grup Yorum dinletisinde coﬂkulu
halaylar çekildi, horonlar tepildi ve
türküler hep birlikte söylendi.

“Gelecek Ellerimizdedir”
Kurultay sonunda yay›nlanan
Sonuç Deklerasyonu, insanl›k tarihinin ezenle-ezilen aras›ndaki mücadele tarihi oldu¤una dikkat çekerken, 8 madde alt›nda, mevcut sorunlar ve çözüm yollar› s›raland›.
Temel hak ve özgürlükleri dev-

letlerin bahﬂetmedi¤i, mücadeleyle
kazan›ld›¤›na dikkat çeken deklerasyon, her türden bask›ya karﬂ›
mücadelenin vazgeçilmezli¤ine
vurgu yapt›. Emperyalizme ba¤›ml›l›¤a de¤inilen deklerasyonda, “Bu
nedenledir ki baﬂta TMY olmak üzere tekellerin ç›karlar› için ç›kart›lan
tüm yasa ve ba¤›ml›l›k iliﬂkilerine
karﬂ› etkin bir mücadele örgütlemek
en temel görevlerimizden birisi durumundad›r” tespiti yap›ld›.
E¤itim ve bilimin halk için olmas› gerekti¤i vurgulan›rken, ﬂovenizme karﬂ› ç›k›ld› ve anadilde e¤itim savunuldu. Tecrit politikas›n›n
eleﬂtirildi¤i deklerasyonda, “tecrite
karﬂ› mücadele ayn› zamanda emperyalizme faﬂizme ve kapitalizme
karﬂ› bir mücadeledir. Bu anlamda

F tiplerinde ve d›ﬂar›da tecrite karﬂ› sürdürülen mücadele ve direniﬂ
daha da ileri taﬂ›nmal› ve büyütülmelidir” denildi.
Sa¤l›k alan›ndaki özelleﬂtirmeler ve devlet denetimindeki sa¤l›k
kurumlar›n›n arpal›k olarak kullan›lmas›, sistem sorununa ba¤lan›rken, sa¤l›¤›n tüm halk›n yararland›¤› bir hak olmas› için mücadelenin
önemine dikkat çekildi.
Deklerasyonda yer verilen bir
baﬂka madde de, inanç ve düﬂünce
özgürlü¤üydü. Bu konudaki mücadelenin, temel hak ve özgürlükler
mücadelesinin ayr›lmaz parças› oldu¤u vurguland›. Konut sorununda
ise, halk›n bar›nma hakk›n› karﬂ›laman›n devletin asli görevlerinden
oldu¤u belirtilirken, bugün bunun

Üst Geçit Mücadelesi Sonuç Verdi

yap›lmad›¤›, bu konuda aktif bir
mücadele gerekti¤i dile getirildi.
Deklerasyonun sonunda, haklar›m›z› kazanmak için yeniden mücadele
ve örgütlenme vurgusu yap›larak
ﬂöyle denildi: “Haklar ve özgürlükler mücadelesi emperyalizme karﬂ›
ba¤›ms›zl›k, faﬂizme karﬂ› demokrasi ﬂiar› ile yürütülmek durumundad›r. Yürütülecek mücadele özledi¤imiz ba¤›ms›z ve özgür günlerin kaç›n›lmaz temel sonucu olacakt›r.
Gelece¤imizi kendi ellerimizle
kurmak için tüm halk›m›z› haklar
ve özgürlükler mücadelesine ça¤›r›yoruz. Kahrolsun Emperyalizm
Yaﬂas›n Mücadelemiz! Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z!”

Yürüyüﬂ Yaz› ‹ﬂleri Müdürü
Tutukland›

Adana ﬁakirpaﬂa Mahallesi’nde, 22 insan›n ölümüne neden olan yere üst geçit yap›lmas› için “Bir Üst
Geçit Kaç ‹nsan Eder?” kampanyas› yürüten ﬁakirpaﬂa Temel Haklar’›n mücadelesi ilk sonucunu verdi.
Adana Büyükﬂehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Gülﬂen, 18 Ekim günü, ﬁakirpaﬂa Temel Haklar ve
Adana Temel Haklar'› arayarak, üst geçit konusunda
ödenek ç›kar›ld›¤›n›, belirtilen yere yap›laca¤›n› ama
kampanyay› durdurmalar›n›, belediyeye teﬂekkür etmelerini söyledi. ﬁakirpaﬂa Temel Haklar Baﬂkan›
Mehmet B›ld›rc›n, teﬂekkür saatinin geçti¤ini belirterek, üst geçite baﬂlanmadan kampanyan›n sona erdirilmeyece¤ini söyledi ve en k›sa zamanda üst geçidin yap›m› ile ilgili yaz› istedi.
Bu çerçevede 20 Ekim akﬂam› mahallede meﬂaleli
bir yürüyüﬂ yap›ld›. Trafik kazalar›n›n oldu¤u yerde
toplanan kitle, “Bir Üst Geçit Kaç ‹nsan Eder?” önlükleri giyerek, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Yaﬂas›n
Örgütlü Mücadelemiz” sloganlar›yla yürüdüler. Yürüyüﬂ sonunda yap›lan
aç›klamada üst geçit
yap›lana kadar mücadelenin sürece¤i
vurgulan›rken, Mehmet B›ld›rc›n, Temel
Haklar
Kurultay›
için de ça¤r›da bulundu.
Derne¤in müzik
grubu da bir dinleti
sundu.

Mersin HÖC taraf›ndan
20 Ekim günü Taﬂbina
önünde ölüm orucu ile ilgili yap›lan eyleme sald›ran
polis, çok say›da kiﬂiyi gözalt›na alm›ﬂt›. Gözalt›na
al›nanlardan, Sevtap Türkmen ve Özkan Kay›kç›
“çevreyi kirletmek ve
gereksiz yere gürültü ç›kartmak” iddias›yla tutukland›lar. Sevtap Türkmen, ayn› zamanda Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizm ‹çin Yürüyüﬂ Dergisinin Sahibi ve
Yaz›iﬂleri Müdürü’ydü. Yürüyüﬂ’ün kesintisiz sürece¤ine yine herkes tan›k oluyor.
Bu arada, tutuklanan iki kiﬂinin mahkemeye ç›kar›lmas› s›ras›nda, adliye önünde toplanan HÖC’lüler arkadaﬂlar›na destek verdiler. 27 Ekim günü ise Özkan
Kay›kç› avukatlar›n›n itirazlar› sonucu serbest b›rak›ld›.

Yürüyüﬂ Kocamustafapaﬂa’da
Geçen hafta polis sald›r›s›n›n yaﬂand›¤›, ‹stanbul’un
Kocamustafapaﬂa sokaklar›nda, pazartesi günü yine Yürüyüﬂ’ün sesi yank›land›. Geçen hafta sald›r›ya u¤rayan
Yürüyüﬂ okuru ve çal›ﬂan› 30 kiﬂi, Yürüyüﬂ önlükleri giyerek, demokratik mücadelede kararl›l›¤›n bir örne¤ini
verdiler. 2 Saatte 77 derginin halka ulaﬂt›r›ld›¤› sat›ﬂ s›ras›nda, dergide yer alan yaz›lardan spotlar okunarak,
gerçekler hayk›r›ld›.
32
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"... ‹ﬂçi hareketinin
nas›l ilerleyece¤ine
dair bir öngörüsü,
perspektifi ve hatta çok
da fazla derdi olmayanlar, kendi statükolar›na saplan›p kalanlar durumu
anlayamazlar. O nedenle; her çeﬂit
de¤iﬂimden rahats›z olanlar, kendi
statükolar›na kölece ba¤l› ve duruma teslim olanlard›r. O nedenle bu
anlay›ﬂ sahipleri; durumlar›n› de¤iﬂtirmeye yönelen her ﬂeyden endiﬂe duyuyor, nefret ediyor, düﬂmanl›k
duygular›yla sald›r›yor. Ve zaten
böyle oldu¤u için onlar bak›m›ndan
bir ﬂuursuzluk durumundan söz
edebiliyoruz...” (At›l›m 8 May›s
2005)
Bilindi¤i gibi Genel-‹ﬂ Sendikas›
yaklaﬂ›k 1.5 y›l önce yapt›¤› kongre
sonras› yeni bir yönetim anlay›ﬂ› ile
demokratik kitle ve s›n›f sendikac›l›¤› ilkesinden yola ç›karak örgütlenme çal›ﬂmalar›n› baﬂlatm›ﬂt›r.
4857 say›l› yasa ile örgütlenmenin önüne ç›kart›lan tüm engellere
ra¤men; Genel-‹ﬂ örgütlenme dairemiz yurdun dört bir yan›nda, hiçbir
ayr›m gözetmeden, bir yanda örgütlenme çal›ﬂmalar›n› yürütürken, di¤er yandan yokedilmeye çal›ﬂ›lan
iﬂçi s›n›f›n›n ideolojisini en geniﬂ
kitlelere yaymak için mücadelesini
sürdürmeye devam etmektedir.
Bu yan›yla amaç, kafa say›s›,
üye kayd› yöntemiyle "örgütlenme"
olmad›¤› gibi, temel ﬂiar, ad›yla san›yla gerçek bir iﬂçi s›n›f› mücadelesi ve bilinci yaratabilmektir. Elbette ki içinde bulundu¤umuz koﬂullarda hiçbir örgütlenme dört
dörtlük de de¤ildir. "De¤iﬂim ve
Dönüﬂüm" do¤rultusunda at›lan her
ad›m do¤ald›r ki on y›llar›n yaratt›¤› çürümüﬂlü¤ü ve koflu¤u da karﬂ›s›nda bulmaktad›r. Ancak bu yönüyle at›lm›ﬂ gerçek ve samimi yaklaﬂ›mlar do¤ald›r ki, yan›nda ve yöresinde "niyetleri ayn›laﬂm›ﬂ" kesimlerin de sürece dahil olmas›n›,
eleﬂtiri-özeleﬂtiri mekanizmas›n› da
ba¤r›nda taﬂ›yarak, bu niyetleri hep
ileriye sevk edecek gücü ve birlikteli¤i görmek ister.
Ama ne gam!

mad›¤› aç›kt›r. Bu tür bir
sendikac›l›k anlay›ﬂ›n›n
pratik sonucu, iﬂyeri ve
patronla iﬂçi s›n›f›n› bütünleﬂtirmek olacakt›r...
Bu tür örgütlenme anlay›ﬂ›ndan ‹ﬁÇ‹
SINIFININ ÇIKARLARINI SAVUNAN SEND‹KACILIK ÇIKAR MI?
ÇIKMAZ. ‹ﬂçi s›n›f›n›, kendi talepleri, hedefleri ve sömürüye karﬂ› mücadele etmeye ça¤›ran bir sendikac›l›k
hiç ç›kmaz..."
At›l›m kime hitaben söylüyor bu
sözleri? Tabi ki ﬂu an y›lmaz savunucusu kesildi¤i Türk-‹ﬂ'e ve örgütlülü¤üne. Peki ﬂu sat›rlara ne demeli: “...Türk-‹ﬂ, AKP hükümeti, IMF
güdümlü sald›r› yasalar›n› bir bir
meclisten geçirirken unuttu¤u 'muhalif' kimli¤ini, üyelerinin bir k›sm›n› Hak-‹ﬂ'e kapt›rd›¤›nda hat›rlad›.
Özelleﬂtirmelere, kölelik yasalar›na
karﬂ› g›k›n› ç›karmayan Türk-‹ﬂ,
üye aidatlar› için Hak-‹ﬂ'le bo¤az
bo¤aza gelmekten geri durmuyor"
(31 Temmuz 2004 At›l›m)
Sadece verdi¤imiz bu iki örnek
bile At›l›m'›n ﬁiﬂli örgütlenmesine
yaklaﬂ›mlar›n›n gerçekte ileriye dönük samimi eleﬂtirilerden çok, bir
art niyet ve haz›ms›zl›k kayna¤› oldu¤unu göstermeye yeter ve artar
bile. Bu yan›yla da yaz›m›z›n baﬂ›nda belirtti¤imiz al›nt› tam da At›l›m'›n içinde bulundu¤u ruh halini
bizlere göstermektedir.
Sosyalist bas›n›n ahlaki yan› öncelikle sorunun muhataplar› yönüyle bir
de¤erlendirmeye girmek ve -hadi kendi ç›karlar› noktas›nda de¤erlendirme
boyutunu da katal›m- en az›ndan objektife yak›n bir yaklaﬂ›m sergilemektir. Keza burjuva medya bile ﬁiﬂli'ye
iliﬂkin geliﬂmelerin ard›ndan telefonla
ve bizzat gelerek "ﬂöyle bir durum
var siz ne diyorsunuz" deme yaklaﬂ›m›n› ortaya koyarken, sürecin baﬂ›ndan itibaren At›l›m; bugüne kadar piyasada görünmeyen ve ne zamanki
"puslu havay›" sezince ortaya ç›kan
devrimcili¤i "kendinden menkul" birkaç ﬂahs›n a¤z›ndan "provokatif"
sald›r›lar›n› sürdürmekte bir sak›nca
görmedi. ‹ﬂte örne¤i; "Son günlerde
Belediye-‹ﬂ'in baz› temsilcilerine ve
üyelerine yönelen 'kontravari' ﬂiddet

Siyaseten Yaﬂanan T›kan›kl›k
Haz›ms›zl›¤› Körüklüyor!

"Lafla peynir gemisi yürütülme-

At›l›m Genel-‹ﬂ'in
örgütlenmesinden
neden bu kadar
rahats›z?
si" misali lafa, söze, ajitasyona gelince "iﬂçi ve emekçilerin kurtuluﬂuna", "birlik ve beraberli¤e" dair
mangalda kül b›rakmayanlar›n gerçek niyetleri ancak ve ancak somut
pratiklerde ortaya ç›kmaktad›r.
Genel-‹ﬂ 2 No'lu Bölge ﬁubemiz’in ﬁiﬂli ve Kentyol iﬂyerlerinde
baﬂlatm›ﬂ oldu¤u örgütlenme çal›ﬂmas› tam da bu somut prati¤e en güzel örnek teﬂkil etmektedir.
Aylard›r sürdürülen ön çal›ﬂmalar›n ard›ndan, y›llard›r sendikal bürokrasinin kangrenleﬂtirdi¤i bu yaraya bir neﬂter vurulmuﬂ ve toplam
1400 civar›ndaki iﬂçinin 1200'e yak›n› sendikam›zca üye yap›lm›ﬂt›r.
Bu süre içerisinde "Türk-‹ﬂ'in ve
Belediye-‹ﬂ'in paral› uﬂakl›¤›n›
yapan", "s›n›fla, emekle hiçbir ilgisi olmayan" belli baﬂl› ﬂah›slar›n
tüm provokasyonlar› ve sald›r›lar›na karﬂ›n sa¤duyu gösterilmiﬂ ve
emekçilerin aras›na nifak sokmaya
çal›ﬂan bu kesimlere karﬂ› iﬂyeri bar›ﬂ›n› bozacak hiçbir yaklaﬂ›ma pirim verilmemiﬂtir.
Hal böyle iken yaﬂanm›ﬂ ve yaﬂanabilecek birkaç olaydan yola ç›karak bu "niyetleri" yoksaymak ve
adeta ç›¤›r›ndan ç›km›ﬂ bir ﬂekilde
sald›rganlaﬂmak, ilk baﬂta kendi
ciddiyetini sarsan, "kimli¤ini" ve
"niyetini" ele veren sonuçlara bizi
götürmektedir. Sözünü etti¤imiz
yaklaﬂ›mlar›n baﬂ›n› ise At›l›m Gazetesi çekmektedir.
At›l›m Genel-‹ﬂ'in örgütlenmesinden neden bu kadar rahats›z!
"Böyle bir sendikal anlay›ﬂ›n iﬂçi
s›n›f›n› örgütleme diye bir sorunu ol33
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eylemleri ise, Genel-‹ﬂ 2 No'lu ﬁube’nin bu siyasetinin örtülü uygulamalar› olma izlenimini veriyor" (At›l›m 14 Ekim 2005) Bu sat›rlar›n hiçbir
yerinde devrimci sorumluluk ve ahlak› görememekteyiz. Bu sat›rlar burjuva medyan›n "komplo teorisyenlerini" hiç mi hiç aratmamaktad›r.
Sözün k›sas› "ayinesi iﬂtir kiﬂinin lafa bak›lmaz" misali At›l›m dar
grupsal ç›karlar› ve haz›ms›zl›¤› eﬂli¤inde sald›rd›¤› Genel-‹ﬂ’in örgütlenme çal›ﬂmalar›n› bir yana b›rakmal›, o kimseye b›rakmad›klar› "öncülü¤ünü" konuﬂturmal› ve nas›l ör-

gütlenilmesi gerekti¤ine dair -bugüne kadar hiç göremedi¤imiz- örneklerden bizlere kesitler sunmal›d›r.
Bu konuda hiçbir kayg› gütmemelidir. Çünkü gerçek s›n›f dostlar› yürütülen her "de¤iﬂim ve dönüﬂüm"
ad›mlar›n› en samimi duygular›yla
destekleyeceklerini buradan bir kez
daha teyid etmektedirler.
Sonuç olarak Genel-‹ﬂ Sendikas›
2 No'lu Bölge ﬁube olarak ileriye,
de¤iﬂime ve dönüﬂüme dair kararl›
ad›mlar› atmaya her ﬂart alt›nda devam edece¤iz. Bu yan›yla da "niyette ayn›laﬂt›¤›m›z" bütün s›n›f dost-

At›l›m’›n Türk-‹ﬂ Aﬂk› !
Genel-‹ﬂ’in ﬁiﬂli ve Kentyol’da
örgütlenmesinden sadece Belediye‹ﬂ bürokrasisi rahats›z de¤il. Ayn›
zamanda, reformist ve oportünist
sol da, (s›n›f sendikac›l›¤›n› savunduklar›n› varsayd›¤›m›zda) anlaﬂ›lmaz bir rahats›zl›k içindedirler.
EMEP’in gazetesi Evrensel’in
ﬁiﬂli’deki geliﬂmelere iliﬂkin haberlerindeki yanl› tutumu, onun D‹SK
karﬂ›s›nda Türk-‹ﬂ’i tercihini bildi¤imiz için, anlaﬂ›lmayan bir durum
de¤ildir. Peki At›l›m’›n s›k›nt›s› nedir? Genel-‹ﬂ’in örgütlenmesinden
neden bu kadar rahats›z olmuﬂ, h›rç›nlaﬂm›ﬂt›r ki, 14 Ekim 2005 tarihli say›s›nda, ‘Bu yol, yol de¤il’ baﬂl›kl› yaz›y› kaleme alm›ﬂt›r? Keza
ayn› say›daki, ‘ﬁiﬂli Belediyesi iﬂçilerine kontravari sald›r›’ baﬂl›kl›
haber de, daha baﬂl›¤›ndan devrimci iﬂçi hareketine yönelik haz›ms›z
sald›rganl›¤› ortaya koymaktad›r.
Bir yanda s›n›f sendikac›l›¤›n›
savunan Genel-‹ﬂ 2 No’lu ﬁube, öte
yanda ise Türk-‹ﬂ sendikac›l›¤›;
At›l›m’›n tercihi ise Türk-‹ﬂ. Sözkonusu yaz› tamamen subjektif ve
gerçekler tersyüz edilerek, sakat bir
mant›k üzerinde oturtulmaktad›r.
At›l›m’›n bu Türk-‹ﬂ hayranl›¤› nereden gelmektedir? Bir Türk‹ﬂ yöneticisi gibi bu celallenmenin
kayna¤› nedir? Genel-‹ﬂ’in örgütlenmesinden, güç olmas›ndan ne-

den rahats›zd›r At›l›m? Nereden uydurur bilemeyiz, ama Genel-‹ﬂ üye
kaybetmiﬂse, At›l›m iﬂçi s›n›f› ad›na
bunda sevinecek hangi noktay› bulmaktad›r acaba?
Genel-‹ﬂ’in s›n›f ve kitle sendikac›l›¤› anlay›ﬂ›n› ortaya koyarak
iﬂçilerin ezici bir ço¤unlu¤unu örgütlemesi karﬂ›s›nda, nedeni bilinmez bir ﬂekilde telaﬂa kap›lm›ﬂt›r.
Genel-‹ﬂ’e “sendikal ahlak kurallar›” dersi vermeye kalk›ﬂan At›l›m,
bu h›rç›nl›k içinde, savundu¤u
Türk-‹ﬂ bürokrasisinin, iﬂçilerin bilgisi ve onay› d›ﬂ›nda, Noter oyunlar› ve sendikal bürokrasisinin s›kça
baﬂvurdu¤u sahtekarl›kla, Genel‹ﬂ’ten istifa etti gibi gösterip, Belediye-‹ﬂ’e üye yapma oyunlar›na
baﬂvurdu¤unu es geçmekte sak›nca
görmüyor. Genel-‹ﬂ bu konuda çok
somut bilgilere dayanan bir aç›klama yapm›ﬂ olmas›na karﬂ›n, tam da
sahtekarl›¤› yapanlar›n a¤z›ndan
devrimci sendikac›l›¤a hakaretler
ya¤d›r›yor. Evet, “bu yol, yol de¤ildir”. Ne zamandan beri devrimciler
sahtekarlar› savunmaktad›r?
Kentyol iﬂçileri zaten örgütlüymüﬂ, örgütsüz iﬂçileri örgütlemek
gerekiyormuﬂ... Genel mant›k aç›s›ndan makul görünen bu söylem,
gerici Hak-‹ﬂ’in, Amerikan sendikac›l›¤›n› ülkemize taﬂ›yan Türk-‹ﬂ’in
üyelerinin “örgütlü” oldu¤unu var34
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lar›m›z›n eleﬂtiri, öneri ve beklentilerine de dün oldu¤u gibi bugün de
içten duygular›m›zla cevap vermeye devam edece¤iz.

‹ﬁÇ‹Y‹Z HAKLIYIZ
KAZANACA⁄IZ!

D‹SK/GENEL-‹ﬁ SEND‹KASI
2 No'lu Bölge ﬁube Baﬂkan›
Mehmet KARAGÖZ

saymaktad›r. Devrimciler, iﬂçi s›n›f›n›n örgütlenmesine, sendikaya
kaydolmak olarak m› bakarlar? Peki kim koymuﬂ bu kural›; düzen
sendikac›l›¤›n›n örgütlü oldu¤u yerde devrimci sendikac›lar neden iﬂçileri örgütlemesin? Tam tersine, iﬂçi
s›n›f› bu düzen güçlerinin elinden
kurtar›lmal›, sendikal bürokrasisinin her sektördeki hakimiyetine son
verilmelidir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n büyük
oranda örgütsüzleﬂtirildi¤i günümüzde örgütsüz iﬂçiler içinde örgütlenme elbette önemlidir ama bu durum, düzen cephesine örgütlenmiﬂ
iﬂçilerin buradan kopar›lmas›n› yads›maz. Her ikisi de s›n›f mücadelesinin vazgeçilmezidir.
Hem, “iﬂçilerin özgür iradesiyle
sendika seçmesinden” sözedeceksiniz, hem de Genel-‹ﬂ’in kendini,
sendikal anlay›ﬂ›n› iﬂçilere anlatmas›na “ahlaks›zl›k” diyeceksiniz; iﬂçileri alternatifsizleﬂtirip Türk-‹ﬂ’e
mahkum etmek midir kastedilen?
Ayn› sakat mant›kla deniliyor ki,
Genel-‹ﬂ, AKP’li belediyenin zoruyla üyelerinin Hizmet-‹ﬂ’e geçirilmesini unutmas›n!
Yap›labilecek tüm eleﬂtirilere
ra¤men nas›l D‹SK, Türk-‹ﬂ ile ayn›
kefeye konulamaz ise Hizmet-‹ﬂ ile
Genel-‹ﬂ’i ayn› kefeye koymak da,
ancak subjektivizmle aç›klanabilir. Tersine Genel-‹ﬂ, Hizmet-‹ﬂ karﬂ›s›nda iﬂçilerin s›n›f mevzisinde
kalmas› mücadelesi verirken, Belediye-‹ﬂ karﬂ›s›nda da bu mevziye

geçmelerinin mücadelesini vermiﬂ
ve iﬂçinin özgür iradesiyle bu mücadelede kazan›mlar elde etmiﬂtir. Bu,
çeliﬂki de¤il, tam da tutarl›l›kt›r. ‹ﬂçiler, Hizmet-iﬂ gericili¤ine b›rak›lamayaca¤› gibi, At›l›m’›n istedi¤i
gibi Türk-‹ﬂ’e de terk edilemez.
At›l›m tamamen subjektif bir niyetle hareket etmektedir. Bu subjektivizmini gizlemek ve “ne zamandan beri devrimciler Türk-‹ﬂ’in avukatl›¤›n› yap›yor?” sorusuna muhatap olmamak için, önce gerçe¤i çarp›tarak, Genel-‹ﬂ’in “patron eliyle
örgütlenen sendika” oldu¤unu uydurmaktad›r. Bundan sonras›nda zaten “at›ﬂ” serbesttir!!!
At›l›m, Genel-‹ﬂ’in ﬁiﬂli’de
1400 iﬂçiden 1200’ünü nas›l örgütledi¤ini de bilmez, ö¤renme zahmetine de girmez. Ya ne yapar; Belediye-‹ﬂ’in yalanlar›na dayan›r. Çünkü
devrimci iﬂçi hareketine karﬂ› subjektiftir. Mesela, Belediye-‹ﬂ’in bugüne kadar ﬁiﬂli iﬂçilerine ne verdi¤i, hangi s›n›f bilincini kazand›rd›¤›
sorgulanmaz. Bu kadar iﬂçi neden
istifa etti diye sormaz. Kolay› vard›r
ne de olsa, uydurup “zoraki, tehditle” diye iﬂin içinden ç›kar. Ama,
“ﬂiddet uyguland›” diye savundu¤u
kiﬂinin, Genel-‹ﬂ’e üye olan iﬂçileri
tehdit etti¤ini, Belediye-‹ﬂ’in sahtecili¤ini bizzat yürütenlerden oldu¤unu yazmaz ve “örgütlülü¤ü savunan, mücadeleci” ilan edip baﬂ tac›
eder. Çünkü, devrimci iﬂçi hareketi
karﬂ›s›nda, sahtekar Belediye-‹ﬂ’i
ve Türk-‹ﬂ’i savunmak bu anda kutsal görevi olmuﬂtur.
At›l›m, kimseye “iﬂyerinde örgütlenme yöntemi” dersi verecek
durumda da de¤ildir. Çünkü; iﬂçi s›n›f›n›n örgütlenmesini, sendikal
mücadeleye indirgeyen At›l›m, bu
mücadeleden 7 kiﬂiyi biraraya getirip bir tabela sendikas› kurmay› ve
“iﬂte bak›n bizim de sendikam›z
var” demeyi anlar. Üç iﬂçiye bildiri
vermeyi iﬂçi s›n›f› içinde mücadele
diye kavrar, iﬂçilerin haberi olmadan “iﬂçi birlikleri” ile “bayrak devretme” oyunu oynar. Bu anlay›ﬂ›n
sonucudur ki, bugüne kadar bu çizginin yaratt›¤› hiçbir ciddi iﬂçi direniﬂi yoktur.

K›z›ltepe ‹nfaz Davas›
Katiller Devlet Korumas›nda
21 Kas›m 2004 tarihinde Mardin'in K›z›ltepe ‹lçesi'nde infaz
edilen 12 yaﬂ›ndaki U¤ur Kaymaz
ve babas› Ahmet Kaymaz'›n katledilmesine iliﬂkin davan›n 2. duruﬂmas› 24 Ekim günü Eskiﬂehir'de görüldü.
Hat›rlanaca¤› gibi önceki duruﬂmada, davay› izlemeye gelenlere polis-faﬂist iﬂbirli¤i ile sald›r›
yaﬂanm›ﬂt›. 2. duruﬂma öncesi
MHP il baﬂkan› cüretkar tehditlerini sürdürürken, valilik de buna
paralel olarak, davay› izlemeye
gelenleri kente almayacaklar›n›
aç›klad›. Valilik karar›nda sadece
davayla ilgili kiﬂilere izin verilece¤i belirtilirken, bu kiﬂilerin, san›k infazc› polislerin yak›nlar› oldu¤u anlaﬂ›ld›. Duruﬂmaya izleyici olarak sadece onlar al›nd›.
Duruﬂmada sözalan müdahil
avukatlardan Tahir Elçi, estirilen
bu terör ve yasaklar›n anlam›n›n,
“davan›n ma¤durlar ve müdahiller aç›s›ndan bir anlamda gizli yürütülmesi” oldu¤unu dile getirdi
ve “koﬂullarda davay› sürdürmek
istemiyoruz” dedi.
Kentte tam anlam›yla terör estiren polis, Eskiﬂehir'e 10 kilometre uzakl›kta arama noktas› kurarken, 20 avukat ve 23 DKÖ
temsilcisi “güvenliklerinin sa¤la-

namayaca¤›” gerekçesiyle kente
sokulmad›lar. Adliye önüne sessiz
ve da¤›n›k ﬂekilde yürüyen bir
grup ise polisin sald›r›s›na u¤rad›
ve 12 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Bu arada, kentte faﬂistlerin
“teröristlerin mahkemesi var, arkadaﬂlar› da onlar› savunmaya
gelecek” ﬂeklinde halk› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂt›¤› ö¤renildi.
Gözalt›na al›nanlar›n kendi
üyeleri oldu¤u yönündeki haberler üzerine bir aç›klama yapan Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i, haberlerin gerçe¤i yans›tmad›¤›n› ifade
ederken, dava öncesi “U¤ur Kaymaz Davas›n› ‹zleme Komitesi”nin toplant›s›nda yaﬂanan geliﬂmeleri de aktard›. Komitede
tehditler karﬂ›s›nda, “Hiçbir ﬂekilde eylem, bas›n aç›klamas› yapmama, sadece birer ikiﬂer temsilci
belirleyip dava salonuna girme"
ﬂeklinde görüﬂler belirtildi¤ini
söyleyen Gençlik Derne¤i, bunun
üzerine, komiteden çekildiklerini
kaydetti. Katledilen Kaymazlar’›n
bu ﬂekilde sahiplenilemiyece¤ini
toplant›da ifade eden Gençlik
Derne¤i, valili¤in haz›ms›zl›¤›na
de¤inirken, sald›r›da gözalt›na
al›nanlar›n serbest b›rak›lm›s›n›
ve Kaymazlar’›n katillerinin cezaland›r›lmas›n› istedi.

Dersim'de Bask›lar Devam Ediyor
Dersim'de hukuksuzluklara ve bask›lara yeni bir tanesi daha eklendi.
Dersim Temel Haklar üyesi 9 kiﬂinin gözalt›na al›nmas› ile birlikte Dersim Kültür Derne¤i 20 Ekim günü polisler taraf›ndan arama bahanesiyle bas›ld›. Arama s›ras›nda hiçbir ﬂey bulamayan polisler çevrede terör
estirdi. Derne¤in üyesi ‹brahim Çatakç› dernek önünde gözalt›na al›nd›.
Ovac›k'ta ç›kan çat›ﬂmada hayat›n› kaybeden MKP gerillalar›n›n cenazelerine kat›ld›¤› gerekçesiyle gözalt›na al›nan Çatakç› daha sonra serbest b›rak›ld›.
Dersim Temel Haklar konuyla ilgili olarak yapt›¤› aç›klamada, sald›r›lara, keyfi uygulamalara karﬂ› mücadele kararl›l›¤›n›n sürece¤ine dikkat çekti.
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hayat›n
içindeki

teori
Üniversiteler ve E¤itimin
S›n›fsal Niteli¤i
Sevgili Yürüyüﬂ Okurlar›,
YÖK’ün bu kez de Van 100. Y›l
Üniversitesi rektörünün tutuklanmas› nedeniyle gündemde oldu¤u bu
hafta, e¤itim konusunu ele alaca¤›m›z bir sohbetimizle karﬂ›n›zday›z.
E¤itimde kullan›lan müfredat, liselerin, üniversitelerin askeri k›ﬂla
anlay›ﬂ›yla yönetilmesi gibi noktalar üzerinde durmayaca¤›z. Bunlar
güncel çeﬂitli vesilelerle s›kça üzerinde durulan konular. Biz bu sohbetimizde esas olarak e¤itimin s›n›fsal niteli¤ini ele almak istiyoruz.
Çünkü YÖK ve üniversiteler tart›ﬂmalar›nda esas olarak üzerinden atlanan veya bilinçli olarak geri planda b›rak›lan noktalardan biri budur.
Bu konu, mücadele aç›s›ndan da
önemlidir. E¤itimin ve üniversitelerin s›n›fsal niteli¤i konusunda net
olmak, üniversitelerde do¤ru bir
mücadele perspektifine sahip olmak, gençli¤i do¤ru bir temelde bilinçlendirmek aç›s›ndan da son derece belirleyicidir. E¤er e¤itimin ve
mevcut e¤itim kurumlar›n›n s›n›fsal
niteli¤i do¤ru anlaﬂ›lmazsa, o mücadelenin çeﬂitli sapmalara düﬂmesi
kaç›n›lmazd›r. Nitekim, gerek mücadele biçimleri, gerekse de mücadele için seçilen sloganlar konusunda bu tür sapmalarla s›k s›k karﬂ›laﬂ›yoruz. ﬁimdi bu çerçevede sorunu
tart›ﬂmak üzere sözü, üniversite olgusuna en yak›n arkadaﬂ›m›z olmas› itibariyle Özlem’e b›rak›yorum.

Özlem: Üniversiteler, her düzenin ideolojik, teknik, idari kadrolar›n›n yetiﬂtirildi¤i yerlerdir. Düzenin çarklar›n› çevirecek mühendisler, bürokratlar, ö¤retmenler, bu kurumlardan ç›kacakt›r. Yani bu anlamda, düzenin çarklar›n›n dönebilmesi için üniversiteler tayin edici
bir önemdedir. Bu nedenle de hiç
bir düzende, üniversitelerin o düze-

Ülkede devrim olmad›kça
“E¤itimde devrim” olmaz!
nin s›n›fsal niteli¤inden ba¤›ms›z
olabilmesine hiçbir düzen izin vermez. “Üniversitelerin” veya “bilimin özerkli¤i” tan›m›yla dile getirilen özel yönetim biçimi de bu gerçe¤i de¤iﬂtirmez. Sonuçta bu
“özerklik”, o sistemin izin verdi¤i
s›n›rlar içinde ve o sistemin planlar›
do¤rultusunda e¤itim-araﬂt›rma
yapma ﬂart›yla tan›nm›ﬂ bir özerkliktir.
Gençlik eylemlerinde en çok tart›ﬂ›lan konulardan biri, bildi¤iniz
gibi sloganlard›r. Do¤rudan “üniversite”, “e¤itim sistemi” gibi sözleri içeren sloganlar›n tart›ﬂ›lmas›
ise, kaç›n›lmaz olarak hep çok daha
geniﬂ tart›ﬂmalara kap› aralam›ﬂt›r.
Geçmiﬂten beri, gençlik hareketinin
temel talebi “demokratik özerk
üniversite”, “halk için e¤itim”,
“halk için bilim” gibi sloganlarla
dile getirildi. Keza çeﬂitli dönemlerde “özel okullar›n devletleﬂtirilmesi”, “YÖK’ün kald›r›lmas›”, “ö¤rencilerin yönetime kat›lmas›” gibi
talepler ileri sürüldü. “Ferman devletinse üniversiteler bizimdir”,
“YÖK kalkacak, polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürleﬂecek” gibi sloganlar kullan›ld›.
Bunlar›n herbiri ayr› ayr› tart›ﬂ›labilir tabii. Ama bunun yerine ﬂu
temel noktalar› belirtmek daha aç›klay›c› olur san›r›m. Üniversiteler
sözkonusuysa e¤er, kulland›¤›n›z
her tan›m ve sloganda, bu düzen
içinde gerçekleﬂebilecek olanla, bu
düzen içinde gerçekleﬂemeyecek
olanlar› net bir biçimde ay›rmal›s›n›z. Bu noktada bir mu¤lakl›¤›n ortaya ç›kt›¤› noktada, sözün kendisi
ne kadar “radikal” gözükürse gözüksün, oraya düzen içilik s›zm›ﬂt›r.
Biz “Demokratik Üniversite” diyoruz. Bundan do¤al olarak ç›kard›¤›m›z ﬂudur: demokratik bir üniversite demokratik bir düzende mümkün olabilir. Veya tersinden ﬂöyle de
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ifade edebilirim: Faﬂist bir düzende
demokratik üniversite olmaz. Bu,
bir toplumsal yap›n›n tabiat›na ayk›r›d›r.
Mesela bu anlamda ““YÖK kalkacak, polis gidecek, üniversiteler
bizimle özgürleﬂecek” slogan›, daha
baﬂtan çarp›k bir öz taﬂ›r. Üniversitelerin özgürleﬂmesini birkaç kuruma, biçimsel yönetim sorunlar›na
ba¤lam›ﬂ olur. Özgür Üniversite
kavram›n›n içi boﬂalt›lm›ﬂ olur asl›nda. Ki, bu ad› kullanan bir e¤itim
faaliyeti de var bildi¤iniz gibi. O da
ayn› ﬂekilde “faﬂizmin yönetimi alt›nda özgür bir üniversitenin varolabilece¤i!” düﬂüncesini ve imaj›n›
yayarak ayn› anlam sapt›rmas›n› kat›lm›ﬂ olmaktad›r.
Üniversitelerin nas›l kurumlarla
yönetildi¤i önemlidir tabii, fakat
e¤itim ve üniversite sisteminin esas›, s›n›fsal niteli¤i bu kurumlarla özdeﬂleﬂtirilemez.
Ülkemizdeki e¤itim, “burjuva
e¤itim sistemi”dir. ‹lkokullar›n da,
üniversitelerin de s›n›fsal niteli¤i
budur. Bugün üniversitelerde bu
burjuva, faﬂist sistemin sürdürücüsü
YÖK’tür. Yar›n kurumsal olarak
YÖK kalkabilir de. Nitekim 12 Eylül öncesi yoktu, ama üniversitelerin s›n›fsal niteli¤i, yap›s› yine ayn›yd›. Yar›n YÖK kald›r›l›rsa, yerine o iﬂlevi üstlenecek, ad› YÖK olmayan baﬂka bir kurum veya kurumlar konulacakt›r.

Kemal: Tabii burada bir yanl›ﬂ
anlaﬂ›lmaya meydan vermemek için
ﬂunu da eklemeliyiz. Özlem’in bu
söyledikleri do¤rudur, ancak bundan mesela YÖK’e karﬂ› mücadele
etmemek, YÖK’ün kald›r›lmas›n›
istememek gerekti¤i gibi bir anlam
ç›kmaz. Bu mücadelede burjuva
e¤itim sisteminin kurumsal temsilcisi olarak karﬂ›m›za kim ç›karsa,
ona karﬂ› mücadele ederiz. Burada
anlat›lmak istenen, Sadece YÖK’ün

kald›r›lmas›yla, üniversitelerin demokratikleﬂmiﬂ olmayaca¤›, e¤itimin, bilimin niteli¤inin de¤iﬂmeyece¤idir.

Özlem: Evet, bugün e¤itim
halk için de¤il, oligarﬂi için yap›lmaktad›r. Bilim de oligarﬂi içindir.
Düzen için daha tali durumdaki herhangi bir kurumu özerkleﬂtirebilir,
onu k›smen düzenin tam denetim ve
yönetiminden ç›karabilirsiniz, ancak sözkonusu olan e¤itim sistemi
ve kurumlar› olunca, bu mümkün
de¤ildir. Ve bu nedenle de e¤itim
sisteminin, e¤itimin, bilimin s›n›fsal
niteli¤inin de¤iﬂmesi, her zaman
ancak düzenin niteli¤inin de¤iﬂmesiyle mümkündür.

Mazlum: Sonuçta varaca¤›m›z nokta budur. Türkiye gençli¤i
bu sonuca, esas olarak 1960’l› y›llar›n ikinci yar›s›ndaki mücadele içinde varm›ﬂt›r. Bu geliﬂmeyi somut
baz› metinler üzerinde görmek yararl› olacakt›r.
1968 Haziran’›nda ‹stanbul Üniversitesi ‹ﬂgal Komiteleri Konseyi’nin sundu¤u reform tasar›s›n›n
giriﬂinde ﬂöyle yazar:
“Üniversitelerimizde gerçekleﬂtirilmesi zorunlu görülen de¤iﬂimlerin sadece, Üniversitelerin kuruluﬂ
ve iﬂleyiﬂ sistemiyle ilgili olmayaca¤› aç›kt›r. Üniversite düzenini, bu
müesseselerin kuruluﬂ ve iﬂleyiﬂ biçimlerinden, ö¤rencilerin ekonomik
ve sosyal durumlar›n›n düzenlenmesine kadar varan bütün sorunlar› içine alan bir ﬂekilde anlamaktay›z.
... ülkemizde, üniversite sorununun tüm e¤itim sorunundan ayr›lamayaca¤›n›, e¤itim sorununun ise
temel düzen sorununa ba¤l› bulun-

B

ugün e¤itim halk için de¤il, oligarﬂi
için yap›lmaktad›r. Bilim de oligarﬂi
içindir. Ve bu nedenle de e¤itim sisteminin, e¤itimin, bilimin s›n›fsal niteli¤inin de¤iﬂmesi, her zaman ancak
düzenin niteli¤inin de¤iﬂmesiyle
mümkündür.

du¤unu bilmekteyiz.” (Türkiye’de
Devrimci Gençlik Hareketleri Tarihi, Turan Feyizo¤lu, syf. 652)
Özlem arkadaﬂ›n özetledi¤i de
buydu. Peki bu durumda akademikdemokratik bir mücadele olmayacak m› üniversitelerde? Ayn› bildirinin devam›nda bu soruyu da ﬂöyle
cevapl›yorlar: “Fakat mevcut düzen
ve f›rsat eﬂitsizli¤i içinde dahi, gerek üniversitelerin iﬂleyiﬂi yönünden, gerek ö¤rencilerin ekonomik
sosyal durumlar› yönünden yap›lacak bir çok iﬂin bulundu¤una ve
bunlar›n imkan dahilinde oldu¤una
da inanmaktay›z.”
Yine 1968’in Temmuz’unda ‹TÜ
Ö¤renci Birli¤i baﬂkan›, e¤itimde
neyin ne kadar düzeltilebilece¤i tart›ﬂmas›na iliﬂkin ﬂu aç›klamay› yap›yor, buradaki vurgular da önemli:
“Son boykot ve iﬂgal hareketlerinin
en ileri slogan› ‘E¤itimde Devrim’
idi. Gerçekte ise, ekonomik düzende
devrim olmadan e¤itimde devrim
olmaz. Halka dönük bir e¤itim düzeninin kurulabilmesi için genel düzenin halktan yana olmas› gerekir.
Halktan yana olmayan bir düzende,
halka dönük e¤itim düzeni kurulamaz.” (Ant, 9 Temmuz 1968, say›: 80)
Gençlik hareketlerinin akademik
taleplerden düzen de¤iﬂikli¤i yani
devrim hedefine yönelmesi iﬂte
böyle bir prati¤in ve bilinçlenme
sürecinin sonucunda olmuﬂtur. Burjuvazinin zaman zaman “masum
gençlik hareketleri olarak baﬂlayan
anarﬂik hareketler...” söyleminin
esas› budur. Asl›nda baﬂlang›ç noktas›n›n z›dd›na dönüﬂen bir ﬂey yoktur burada. Gençli¤in mesela s›nav
sistemiyle, yoksul ö¤rencilere e¤itim imkan› tan›nmas›yla ilgili talepleri ne kadar masum ve meﬂruysa,
düzenin de¤iﬂmesini istemeleri de o
kadar masum ve meﬂruydu. Ve ikincisi, birincisinin mant›ksal sonucuydu.
12 Mart cuntas›n›n, 12 Eylül
cuntas›n›n gençli¤e yönelik sald›r›lar›n›n temelinde bu bilinçlenmeyi
dumura u¤ratmak vard›. Belli ölçülerde –en az›ndan geniﬂ ö¤renci
gençlik kitlesi nezdinde– dumura
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u¤ratmay› da baﬂarm›ﬂlard›r. Devrimci gençli¤in bugünkü görevi de
yine mücadele içinde geniﬂ gençlik
kitlelerine bunu gösterebilmektir.
“Yine mücadele içinde” diye özel
olarak vurgulad›m. Çünkü mücadelenin d›ﬂ›nda sadece propagandayla
bunu geniﬂ kitlelere kavratmak
mümkün de¤ildir. Dar bir kesime bu
türlü çal›ﬂmalarla bu gerçe¤i gösterebiliriz. Ama en geniﬂ gençlik kitlelerinden sözediyorsak, bu bilinçlenme prati¤in içinde gerçekleﬂecektir. Bu anlamda da önemli olan
onlar›, tek bir s›nav meselesi için de
olsa, anfilerdeki koltuklar›n tamiri
için de olsa, mücadelenin içine çekebilmektir. O her talebinde, düzenin baﬂka bir yan›yla karﬂ›laﬂacak,
her yeni ad›mda mevcut e¤itim sisteminin mevcut sistemle ba¤›n› kuracak ve böyle böyle geliﬂecektir.

Kemal: 1968’de gençlik “e¤itimde devrim” istiyordu. O gün
için kullan›lan slogan ve hedef, radikal ve militand›. Ama tarihsel ve
sosyal bak›mdan böyle bir slogan
reformistti. Düzen içiydi. Gençlik
daha o sürecin içindeyken gördü
bunu. Fakat hala görmeyenler var.
Hala düzen içinde üniversitelerin
demokratikleﬂtirilmesinden, özgürleﬂtirilmesinden sözedilmesi bunu
gösteriyor.
“Üniversiteler bizim” slogan›,
bir anlamda “Seka vatand›r” türündeki sloganlar›n baﬂka bir versiyonu
say›labilir. Keza bugün özel üniversitelerin devletleﬂtirilmesini savunmak, “özelleﬂtirmeye” karﬂ› ç›karken, K‹T’leri falan yabanc› tekelin
de¤il de OYAK’›n almas›n› savunmak gibidir. Bunlar, sistem içi bakman›n ortaya ç›kard›¤› sloganlard›r.
Belli bir dönem mücadeleyi ilerleten bir slogan, baﬂka bir dönemde
tersine bir rol oynayabilir. Mesela
“özel okullar devletleﬂtirilsin!” slogan› 1960’lar›n sonlar›nda mücadeleyi ilerletici bir rol oynam›ﬂt›r.
Ama gençlik hareketinin ideolojik
geliﬂmesine paralel olarak terkedilmiﬂtir ve bugün ileri sürüldü¤ünde
düzen içi, YÖK’ü, devlet üniversitelerindeki faﬂist düzeni meﬂrulaﬂt›-

r›c› bir iﬂlev görece¤i aç›kt›r.
Üniversiteler ve bilim kimin
hizmetinde olacak? Sorun budur.
Zaten üniversite zemininde yürütülen kavga bunun kavgas›d›r. Üniversitenin ve bilimin kimin hizmetinde olaca¤›n› ise, esas olarak iktidar tayin eder. ‹ktidar kimdeyse,
üniversite ve bilim ona hizmet edecektir. ‹ﬂleyiﬂinde, yönetiminde
hangi biçimsel de¤iﬂiklikler olursa
olsun, burjuvazinin hizmetinde olan
bir üniversite “bizim” olamaz. Bizim üniversitelerimiz, bizim iktidar›m›zda olacakt›r; yani devrimci
halk iktidar›nda.

Özlem: Bu noktada ﬂunu da
sormak istiyorum. Vard›¤›m›z sonuçtan hareketle, örne¤in e¤itimde
uygulanan müfredata iliﬂkin itiraz
ve taleplerin üniversitelerdeki mücadelede yeri ne olmal›d›r? Bu müfredat ve e¤itim sistemi karﬂ›s›nda
devrimci ö¤rencilerin kiﬂisel olarak
tutumu ne olmal›d›r. Bunu, zaman
zaman üniversitedeki devrimci ö¤renciler aras›nda tart›ﬂ›ld›¤› ﬂekliyle
ﬂöyle de sorabilirim: Devrimci bir
ö¤renci üniversitede okuyup da ne
olacak?

Kemal: En baﬂta ﬂunu belirtmeliyiz: E¤itimin biçimini belirleyen de onun s›n›fsal niteli¤idir.
Mesela, biliyoruz ki, ülkemizde,
burjuva ülkelerde, e¤itimin her düzeyinde “ezberci” bir sistem vard›r.
Kapitalizmin görevlendirdi¤i
uzmanlar, sosyologlar, psikologlar,
e¤itim bilimciler, yanl›ﬂ raporlar m›
veriyorlar ki bu yöntem uygulan›yor? Tabii ki hay›r.
“Ezberci e¤itim sistemi”, s›n›fsal bir tercihtir. Ezbercilik, burjuvazinin düzenini sürdürme amac›na
hizmet eden bir “ö¤retme yöntemi”
oldu¤u için tercih edilmektedir.
Gerek Avrupa’da gerekse de ülkemizde hükümetler, e¤itim bakanlar› s›k s›k “ezberci” e¤itimden ﬂikayet eder görünüp de¤iﬂtirmeyi vaad ederler, ama sistem de¤iﬂmez.
Çünkü burjuvazinin e¤itimle
amac›, sadece ﬂu veya bu konuda

bir bilgi kazand›rmak de¤il, insanlar›n beynini ﬂekillendirmektir. Ezberci yani sorgulama, analiz yapma
yan› geliﬂmemiﬂ, verileni sorgulamaks›z›n kabul eden insan› tercih
eder.

Mazlum: Konunun biraz daha
netleﬂmesi aç›s›ndan ﬂöyle bir soru
sormakta yarar var: E¤er burjuvazinin sistemi tamamen anlat›ld›¤› gibiyse, tekeller için de olsa bilimsel
geliﬂmeleri sa¤layacak, buluﬂlar yapabilecek uzmanlar›/beyinleri nereden bulacak?
Kemal: Evet iyi bir soru, o
noktaya geliyordum zaten. Biz burada en geniﬂ kitleler için sunulan,
daha do¤rusu dayat›lan e¤itim sistemini ortaya koyuyoruz. Burjuvazi
çok çeﬂitli yöntem ve kurumlaﬂmalarla kendi uzman ihtiyac›n› karﬂ›l›yor elbette.
E¤itim aç›kça bir s›n›fsal nitelik
taﬂ›mas›na ra¤men, bu s›n›fsal niteli¤i alabildi¤ine gözlerden gizleyecek bir ﬂekilde yap›land›r›lm›ﬂt›r.
‹ﬂte Anayasada “e¤itim herkesin
hakk›d›r” denmesi, liselerde, üniversitelerde halk çocuklar›n›n da
okutulmas› gibi... Fakat orada halk
çocuklar› nas›l okutuluyor, nas›l
e¤itiliyor, sorun bu.
Emperyalist ve yeni-sömürge ülkelerde e¤itimdeki uçurum büyüktür. S›n›flara göre hep iki farkl› e¤itim verilir. ‹ﬂçi, köylü, memur yani
“s›radan” vatandaﬂlar›n çocuklar›
için e¤itimle, egemen s›n›flar›n çocuklar› için verilen e¤itim aras›nda
da¤lar kadar fark vard›r.
E¤itim sisteminin ﬂekillendiriliﬂi, burjuvazinin ihtiyaçlar›na göre
belirlenir. Okul say›s›ndan ö¤renci
say›s›na, bilimin hangi alanlar›nda
yat›r›m yap›laca¤›ndan üniversitelerin ﬂekillendirilmesine kadar her ﬂeyi belirleyen bu ihtiyaçt›r.
Mesela, emperyalistler, ülkemizde bilim ve teknolojinin geliﬂmesini
istemedi¤inden bu alana hemen hiç
yat›r›m yap›lmaz. Bilim ve teknoloji d›ﬂar›dan getirilecekse, o halde
uzman bilim adam› yetiﬂtirmeye ge38
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“

Bu okullarda iﬂçi ve köylülerin genç kuﬂa¤›, e¤itilmekten çok, s›k› bir ﬂekilde
burjuvazinin ç›karlar›na uygun yetiﬂtiriliyor... E¤itilmelerinin amac›, burjuvazinin iﬂine yarayacak, rahat›n›
kaç›rmayacak ve kâr›n› art›rmaya
uygun davranacak uﬂaklar›n yetiﬂtirilmesidir...” (Lenin)

rek yoktur. Belli bir düzeye kadar
e¤itilmeleri yeterlidir.
Burjuvazi bir az›nl›kt›r; dolay›s›yla düzen için gerekli tüm genç
kadrolar›, kendi içinden ç›karamaz.
Halk çocuklar›n›n da bir k›sm›n›
devﬂirmesi laz›md›r. O niteliklere
sahip baﬂar›l› ö¤rencileri burjuvazinin hizmetine sokmak için de özel
sistemler oluﬂturulmuﬂtur.
Bunun d›ﬂ›nda, büyüdü¤ünde de
iﬂçi yahut köylü olacak çocuklara
niye yat›r›m yap›ls›n ki? Dolay›s›yla, ezbercilikle onlar›n beyinlerini
dumura u¤ratmak, ezberletilmiﬂ gerekli bilgileriyle düzene hizmet etmelerini sa¤lamak yeterlidir.

Mazlum: Özlem’in ikinci sorusu henüz cevaplanmad› ama ben
yine e¤itimin geniﬂ kitleler için nas›l ﬂekillendirilece¤i konusuna devam edece¤im. Oradan yine Özlem’in sorusuna geliriz.
Bu konuda Lenin’in özlü tespitleri var. Lenin, gençli¤e hitaben
yapt›¤› bir konuﬂmada, burjuva e¤itim sistemini “eski okul” diye adland›rarak, “eski okul”un niteliklerini de ﬂöyle s›ral›yor:
“Bu okullarda iﬂçi ve köylülerin
genç kuﬂa¤›, e¤itilmekten çok, s›k›
bir ﬂekilde burjuvazinin ç›karlar›na uygun yetiﬂtiriliyordu. E¤itilmelerinin amac›, burjuvazinin iﬂine
yarayacak, rahat›n› kaç›rmayacak
ve kâr›n› art›rmaya uygun davranacak uﬂaklar›n yetiﬂtirilmesiydi.
(Gençlik üzerine, syf. 75)
Lenin yine ayn› kitapta, sosyalist
e¤itim sisteminin, üniversitelerin
nas›l olmas› gerekti¤ine dair düﬂüncelerini belirtirken de ﬂunlar› vurgu-

luyor:
“Eski okuldan, genç insanlar›n
beyinlerini, onda dokuzu gereksiz
ve onda biri de bozulmuﬂ olan y›¤›nla bilgiyle doldurma metodunu
almamal›y›z.
Eski okulun ezbercili¤in, s›k› talimin, ineklemenin okulu oldu¤u
söyleniyor. Bu do¤ru, ama gene de
eski okulda kötü olanla, iﬂimize yarayacak olan› birbirinden ay›rmay›
... bilmek gerekir.”
Üniversitede okuyan bir devrimci, demokrat için iﬂte öncelikle bunun bilincinde olmak ﬂartt›r. Üniversitenin ve onun ö¤retti¤i bilimin
s›n›fsal niteli¤inin fark›nda olmayan ideolojik ve pratik olarak ad›m
ad›m onun ﬂekillendirdi¤i birine dönüﬂür. Bir devrimci üniversitede
okurken beynini asla bu sisteme teslim etmemek zorundad›r. Peki bir
devrimci, üniversitelerin bu s›n›fsal
niteli¤i ortadayken burada okumas›
neye yarar diye de sorulabilir tabii
Özlem’in dedi¤i gibi. Bu konu bir
kaç aç›dan de¤erlendirilebilir ve bir
yan›yla da devrimcilik tercihiyle ilgilidir. Ölüm orucu ﬂehitlerimizden
Günay Ö¤rener’in bir mektubundaki ﬂu bölüm çok dikkatimi çekmiﬂti.
“Tutuklanmadan önce Ege Üniversitesi’nde ö¤renciydim. ‹nsan
okuyor bir yandan, ama salt okuyup, meslek sahibi olarak bir yerlere gelip de bir ﬂeyler yapmaya çal›ﬂman›n yetersiz oldu¤unu da görüyorsun. Yapt›¤›n iﬂte kime hizmet
ediyorsun sorusu ç›k›yor karﬂ›na.
Mesela ben Ziraat Mühendisli¤i’ndeydim ve bitmesine bir y›l›m
vard›. Yani iﬂin temellerini ö¤renmiﬂtik az çok. Yani ne ekilir, nas›l
ekilir, en iyi ürün nas›l al›n›r vb.
Anadolu öyle güzel bir yer ki, nas›l

E

¤itimin ve üniversitelerin s›n›fsal niteli¤inden ötürü, bu düzenin e¤itim sistemine karﬂ› mücadele de kaç›n›lmaz
olarak s›n›fsal bir nitelik taﬂ›r. Bu niteli¤i gözard› edip üniversitelerdeki mücadeleyi düzen içi hedeflerle s›n›rland›rmak, reformizmdir.

anlatay›m. Hani topra¤a ne atsan
bire bin verir. Yap›labilecek onca
güzel ﬂey varken insanlar için, tar›m›n hayvanc›l›¤›n yokedildi¤ini görüyorsun. ... ‹nsan ne kadar iyi niyetli olursa olsun gerçekten iyi bir
ﬂeyler yapmak istiyorsan özgür olmak ﬂart. Yoksa eli kolu ba¤l› bir ülkede iyi niyet taﬂ›mak yetersiz, hatta imkans›z.”
‹ﬂte bu noktada bir devrimci
okulunu terkedebilir de. Fakat bunu
belirleyen dedi¤imiz gibi, o ö¤rencinin mücadele içindeki yeri ve pratik baﬂka gerekliliklerdir. Genel olarak “Okulu b›rak›n” denmez; çünkü
orada milyonlarca genç var; tüm
devrimcilerin topyekün okulu b›rakmas› demek, milyonlarca ö¤renciyi karﬂ›-devrime terketmektir.
Üniversiteli devrimci gençli¤in görevi, o gençli¤i örgütleyerek, bilinçlendirerek devrime kazanmakt›r.
Üniversiteleri de¤iﬂtirmenin düzeni
de¤iﬂtirmeyi gerektirdi¤i gerçe¤ini
teorik, pratik her düzeyde gençli¤e
göstermek ve yaﬂatmakt›r.
Bu mücadele süreci içinde say›s›z engele karﬂ›n tesadüflerle de olsa, mezun olabilen mühendisler, ö¤retmenler, hukukçular olacakt›r. Bir
devrimci, okuluna devam ediyorsa,
net bir amaca sahip olarak devam
etmelidir: Bu net amaç, düzenin bir
vidas›, çark›n bir diﬂlisi olmay› reddeden bir tutum içinde, mesle¤ini
halk›n ve devrim mücadelesinin
hizmetine sunmakt›r.
Bilim ve bilgi, insanl›¤›n tarih
boyunca yaratt›¤› bir hazinedir. Bizim üniversitelerimizde de onu burjuvazi için de, halk için de kullanmak mümkündür. Mezun olup düﬂüncelerini terkedenler, asl›nda üniversitenin s›n›fsal niteli¤ini kavramam›ﬂ ve o sistemin etkisi alt›na
girmiﬂlerdir. Yürüyüﬂ’ün 22. say›s›nda ö¤retmenler, doktorlar, mühendislerle ilgili bir yaz› vard›. ‹deallerin terkedilmesinden sözediliyordu. Bu noktaya gelinmesinde de
e¤itimin s›n›fsal niteli¤inin kavranmamas›n›n, en az›ndan hep gözönünde bulundurulmamas›n›n önemli bir pay› vard›r. Giderek hem kafa39
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da, hem pratikte bu e¤itim sisteminin ﬂekillendirmesine tabii oluyor
çünkü. Maiﬂet derdi içinde mesle¤ini, bilgisini düzenin çizdi¤i s›n›rlar
içinde kullanmaya baﬂl›yor ve iﬂte o
zaman düzenin e¤itim sistemi, o kiﬂiler nezdinde amac›na ulaﬂm›ﬂ oluyor.

Kemal: Toparlayal›m isterseniz. E¤itimin ve üniversitelerin s›n›fsal niteli¤inden ötürü, bu düzenin e¤itim sistemine karﬂ› mücadele
de kaç›n›lmaz olarak s›n›fsal bir nitelik taﬂ›r. Bu niteli¤i gözard› edip
üniversitelerdeki mücadeleyi düzen
içi hedeflerle s›n›rland›rmak, reformizmdir. Gençli¤in alabildi¤ine
apolitikleﬂtirildi¤i ve sindirildi¤i
koﬂullarda, elbette 60’lar›n, 70’lerin
sonlar›nda yaﬂanan türde h›zl› bir
bilinçlenme beklenemez. Üniversitelerdeki mücadele, bugün de akademik-demokratik taleplerin ön
planda oldu¤u bir mücadele olacakt›r; geniﬂ gençlik kitlelerini mücadeleye çekebilmek için bu zorunludur. Fakat mesele, bunlar›n öne ç›kmas›n›n etkisi alt›nda, ortal›kta bolca bulunan ve AB’cilikle iyice körüklenen “üniversitede devrim” gibi
aldanmalara düﬂmemektir. Gençli¤e
yanl›ﬂ hedefler göstermemektir.
Gençli¤i örgütlemek ad›na apolitik
yöntemleri, ﬂekilsiz, anarﬂik, sivil
toplumcu örgütlenmelere yönelmemektir. Devlet kim, üniversiteler kimin üniversiteleri, bilim kimin hizmetinde, bunlar unutulunca, geriye
devrimcilik kalmaz. Devrimci
gençlik, içerikte ve biçimde devrimci olanda ›srarl› olarak gençli¤i
kazanacakt›r.
Yürüyüﬂ okurlar›n› ve DEVGENÇ’lileri selamlayarak sohbetimizi burada bitiriyoruz. Hoﬂçakal›n.

Yürüyüﬂ’ten: “80 Y›ll›k Kürt
Politikas›: ‹lhak ‹mha Asimilasyon” baﬂl›kl› yaz› dizisinin
11. bölümünü, güncel geliﬂmelerin yo¤unlu¤u nedeniyle bu
say›m›zda yay›nlayam›yoruz.
Yaz› dizisi, önümüzdeki say›dan itibaren devam edecektir.

Solun Art›k Ortak Bir Hukuku Var
Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu,
sol içi sorunlar›n çözümünde temel al›nacak deklarasyonu yay›nlad›:

DEVR‹MC‹ VE DEMOKRAT‹K YAPILAR ARASINDA
ﬁ‹DDETE KARﬁI ÇÖZÜM DEKLARASYONU
Emperyalizme ve sömürüye karﬂ›, insan›n insan›
ezmedi¤i, özgür ve sömürüsüz bir dünya için mücadele eden devrimci ve demokratik yap›lar, bilindi¤i gibi
bu mücadele sürecinde a¤›r bask› ve zulümlerle karﬂ›laﬂm›ﬂlard›r. Dünyan›n neresinde olursa olsun, emperyalizme ve sömürüye karﬂ› mücadele her zaman zorlu
koﬂullar alt›nda ve bedeller pahas›na yürütülür. Bu durum do¤as› gere¤i devrimci ve demokratik yap›lar›n ve
hatta tek tek insanlar›n bile en geniﬂ anlam›yla büyük
bir "aile"nin parças› olduklar› ve aralar›ndaki iliﬂkilerin kardeﬂçe olmas› gerekti¤i anlam›na gelir.

DEVR‹MC‹ VE DEMOKRAT‹K YAPILAR ARASINDA ﬁ‹DDETE KARﬁI ÇÖZÜM DEKLARASYONU:

A- TEMEL ‹LKELER VE
KARﬁILIKLI SORUMLULUKLAR
1) Devrimci ve demokratik yap›lar aras›ndaki iliﬂkilerde devrimci dayan›ﬂma ve karﬂ›l›kl› sayg› esast›r.
Politik hayat›n do¤as› gere¤i, birbirlerinden farkl› düﬂüncelere sahip olan partiler, örgütler, gruplar devrimci faaliyet içinde bu ilkeyi esas al›rlar, farkl›l›klar› çat›ﬂmaya dönüﬂtürmemeyi temel bir davran›ﬂ biçimi
olarak benimserler.

Devrimci ve demokratik yap›lar, siyasi sorunlara
bak›ﬂlar› gere¤i birbirlerinden farkl› düﬂüncelere, programlara sahiptirler. Ancak, bu yap›lar aras›ndaki iliﬂkilerde devrimci dayan›ﬂma ve karﬂ›l›kl› sayg› esast›r.
Bizler faaliyetlerimizi yürütürken bu ilkeyi esas almakta, farkl›l›klar› çat›ﬂmaya dönüﬂtürmemeyi temel
bir davran›ﬂ biçimi olarak benimsemekteyiz.

2) Bu ilke uyar›nca devrimci ve demokratik yap›lar,
di¤er devrimci ve demokratik yap›larla aralar›ndaki
iliﬂkilerde hiçbir biçimde ﬂiddete baﬂvuramazlar.

Adalet, mücadelemizin temel hedeflerinden biri oldu¤u gibi, aram›zdaki iliﬂkilerin de güvencesidir. Bu
anlam›yla devrimci ve demokratik yap›lar aras›ndaki
iliﬂkileri belirleyen, daha sa¤l›kl›, kal›c› ve dayan›ﬂmay› geliﬂtiren bir muhtevaya büründüren bir kuruma ve
hukuka duyulan ihtiyaç, bugün çok daha yak›c› bir ﬂekilde kendini hissettirmektedir.

3) Yine ayn› ilkeye ba¤l› olarak devrimci ve demokratik yap›lar, di¤er devrimci ve demokratik yap›lar›n siyasi faaliyetlerini engelleyemezler. Ancak bu,
kimseye di¤er siyasi yap›n›n kurum, etkinlik ve eylemlerini bozucu, provoke edici davran›ﬂ içine girme hakk›n› vermez. Bir devrimci ve demokratik yap›, baﬂka
devrimci ve demokratik yap›lar›n kurumlar›na ve tüm
etkinliklerine ancak o yap›n›n izin vermesi durumunda
ve izin verdi¤i ölçüde kat›labilir, kendi etkinliklerini
gerçekleﬂtirebilir. Tersi durumlar yaﬂand›¤›nda sorun
diyalog yoluyla ya da platforma taﬂ›narak çözülür.

Bizler, deklarasyon metninde imzas› bulunan kurumlar olarak, yürüttü¤ümüz tart›ﬂma sürecinin sonras›nda iliﬂkilerimizi düzenleyen kendi hukukumuzu
yaratmay› baﬂarm›ﬂ bulunmaktay›z. Oluﬂturdu¤umuz
platform, merkezi ve kal›c› olup; yaﬂanabilecek olas›
sorunlar›, kendi içinden belirleyece¤i komisyonlar vas›tas›yla, deklarasyonumuzda ortaya koydu¤umuz hukuksal çerçeve ›ﬂ›¤›nda çözmeyi hedeflemektedir. Platformumuzun ve hukukumuzun devrimci ve demokrat
yap›lar aras›ndaki iliﬂkileri ve devrimci mücadeleyi
geliﬂtirece¤ine inanmaktay›z.

4) Devrimci ve demokratik yap›lar, yaz› ve yay›nlar›nda halka, devrime ve devrimciler aras› dayan›ﬂmasayg› zeminine denk düﬂmeyen bir dil ve üsluptan kaç›n›rlar.
5) Devrimci ve demokratik yap›lar, aralar›ndaki bütün sorunlar› do¤rudan muhatapl›k iliﬂkileriyle çözerler; kiﬂilerle olan her sorunda öncelikle ilgili siyasi yap›y› muhatap al›rlar.

Platform bileﬂenleri olarak aﬂa¤›daki deklarasyona
uyaca¤›m›z› devrimci ve demokrat kamuoyuna ilan
ederiz.
40
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çal›ﬂman›n her aﬂamas›nda -müdahale etmemek koﬂuluyla- komisyon çal›ﬂmalar›n› gözlemci olarak izleyebilirler. Komisyon, çal›ﬂmalar›n› tutanak alt›na al›r ve
istendi¤inde taraflara ve platform bileﬂenlerine verir.

B- PLATFORMUN
SORUMLULUKLARI
1) Siyasi sorumluluk bir bütündür. Siyasi yap›lar,
herhangi bir alanda ç›kacak herhangi bir sorunda çözüm gücü olmak durumundad›rlar. Sorun boﬂlukta b›rak›lamaz. Siyasi yap›lar ortaya bir çözüm iradesi koyarak çözüm için yol ve yöntem göstermek zorundad›r.

6) Komisyon çal›ﬂmalar›n›n t›kanmas› ya da tamamen sekteye u¤ramas› halinde, komisyon, salt kendi
karar›yla çal›ﬂmay› sonland›ramaz, platforma döner ve
orada çözüm yolu arar.

2) Platform, devrimci ve demokratik yap›lar aras›nda yaﬂanan sorunlar›n çözücü iradesidir. Bu platform
her durumda çözüm iradesini derhal ortaya koymak ve
sorunun ç›kt›¤› yere bu iradeyi yans›tarak "diyalogla
çözüm" yolunun aç›lmas›n› sa¤lamak zorundad›r.

7) Platform kal›c›d›r. Platform içerisinde oluﬂturulan komisyon ele ald›¤› sorunun çözümüne kadar yetkilidir. Sorunun çözümünden sonra ise ça¤r›c› sekreterya görevini üstlenir. Yeni gelen sorunda platform taraf›ndan yeni bir komisyon seçilir.

3) Platformun sorumluluk kapsam›, kuﬂkusuz kendi
bileﬂenleri aras›ndaki sorunlara iliﬂkindir. Ancak süreç
içerisinde, henüz ﬂu ya da bu nedenle platform içinde
yer almayan devrimci ve demokratik yap›lardan bir sorunla ilgili baﬂvuru geldi¤inde toplan›r ve durumu de¤erlendirerek bir karar ç›kar›r. Platform d›ﬂ›ndaki yap›lar aras›nda yaﬂanan sorunun çözümsüzlü¤ü halinde, sorunu yaﬂayan taraflardan platforma baﬂvuru olmasa dahi, platform sorunu gündemine al›r ve çözmeye çal›ﬂ›r.

D- ÇÖZÜM YÖNTEMLER‹
1) Herhangi bir biçimde devrimci ve demokratik
yap›lar aras›nda bir ﬂiddet olay›n›n geliﬂti¤i durumlarda, sald›r›n›n biçimi ve sonuçlar› ne olursa olsun, sald›r›ya u¤rayan taraf hiçbir biçimde misilleme yapamaz.
2) Sald›r›ya u¤rayanlar›n meﬂru savunma hakk›,
sald›r›n›n gerçekleﬂti¤i anla ve kendini koruma amac›yla s›n›rl›d›r.

4) Platforma ﬂu andan itibaren -mevcut çerçeve ve
kurallar bütünlü¤ünü kabul etmek koﬂuluyla- yeni kat›l›mlar mümkündür. Her yeni kat›l›m baﬂvurusunda
platform durumu de¤erlendirir ve karar al›r. Ancak
platformun özgün amac›ndan ötürü "gözlemci" statüsü
kabul edilemez.

3) ﬁiddete maruz kalan taraf öncelikli olarak diyalog yolunu kullan›r ve sorunu gerçekleﬂti¤i yerde karﬂ›l›kl› diyalogla çözme çabas› gösterir; ancak bu ça¤r›ya cevap al›namad›¤›nda ve sorun çözülemedi¤inde
konu merkezi platforma taﬂ›n›r.

C- PLATFORMUN ‹ﬁLEY‹ﬁ‹

4) Platformun ça¤r›c› sekreteryas›na herhangi bir
taraftan, herhangi bir biçimde baﬂvuru yap›ld›¤›nda,
sekreterya ilk elden bütün platform bileﬂenlerini toplant›ya ça¤›r›r. Platform en k›sa sürede toplan›r. Platfrom toplan›ncaya kadar ça¤r›c› sekreterya, sorunun taraflar›yla görüﬂür, yaﬂanan fiili durumu dondurur.

1) Platform toplant›lar› aç›k tart›ﬂma yöntemiyle
yürütülür; kararlarda ikna yöntemi esast›r.
Çözümsüzlük durumunda 4/5 nitelikli oy çoklu¤uyla karar al›n›r.
2) Platform taraf›ndan seçilen komisyon, en az üç
en fazla beﬂ yap›n›n temsilcilerinden oluﬂur.
Sorunu yaﬂayan taraflar›n temsilcileri komisyonda
yer almaz.

E- YAPTIRIMLAR
Uygulanacak yapt›r›mlar her özgün durumda sorunun a¤›rl›¤›na göre; taraflar›n durum ve yaklaﬂ›m›na,
samimiyetine, vb. bak›larak platform taraf›ndan karar
alt›na al›n›r. Uygulanacak yapt›r›mlar ça¤r›c› sekreterya taraf›ndan denetlenir.

3) Komisyon, yaﬂanan sorunla ilgili bütün olgular›
araﬂt›rmak, bu araﬂt›rmadan elde etti¤i sonuçlar› ve
kendi ortak görüﬂünü, yapt›r›m önerilerini platforma
sunmakla görevlidir. Nihai karar platform taraf›ndan
al›n›r.
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Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras›
Diyalog ve Çözüm Platformu (HÖC, DEHAP
‹stanbul ‹l Örgütü, BDSP, DHP, Kald›raç, TKP,
Sosyalist Barikat, EHP, Devrim, Devrimci
Hareket, SODAP, SDP, Proleter Devrimci Duruﬂ,
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4) Komisyon, bu çal›ﬂma s›ras›nda tam yetkilidir.
Çal›ﬂman›n her aﬂamas›nda taraflardan gerekli gördü¤ü bilgi, belge ve tan›klar› ister. Taraflar komisyonun
bu taleplerini karﬂ›lamak zorundad›r.
5) Taraflar ve platformun bileﬂeni olan siyasi yap›lar
41
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Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu

GAZ‹ VE NURTEPE OLAYLARINA ‹L‹ﬁK‹N
DE⁄ERLEND‹RME SONUÇ B‹LD‹RGES‹
Hat›rlanaca¤› gibi, 9
Ocak 2005’te Gazi,
Nurtepe ve Alibeyköy’de vahim bir olay
yaﬂanm›ﬂt›. “Yurtsever Gençlik” ad›n›
kullanan bir grup, sopalarla, silahlarla devrimcilere karﬂ› yürümüﬂ, devrimcilere
karﬂ› sloganlar at›lm›ﬂt›. Provokasyon
sald›r›s›n›n hedefindeki Haklar ve Özgürlükler Cephesi, ilk anda Gazi halk›yla birlikte ördü¤ü barikatla
sald›r›y› durdururken,
devam›ndaki günlerde
sorun tüm solun önüne götürüldü ve
HÖC’ün önerisiyle
sorunu soruﬂturmak
üzere bir komisyon
oluﬂturuldu. Yine
HÖC’ün ›srarl› çabalar›yla sol içi bir platform oluﬂturuldu.
Çeﬂitli gruplar›n oluﬂturdu¤u bu platform,
9 Ocak sald›r›s›na
iliﬂkin Komisyon çal›ﬂmas› ›ﬂ›¤›nda bir
karara varm›ﬂ ve bunun d›ﬂ›nda sol içi hukuka temel olacak bir
deklarasyon yay›nlama
aﬂamas›na gelmiﬂtir.
Yandaki sayfada
Platform’un 9 Ocak
sald›r›s›yla ilgili karar›n› ve devam›nda da
HÖC’ün bu karara
iliﬂkin de¤erlendirmesini ve ﬂerhlerini
sunuyoruz.

Gazi-Nurtepe'de yaﬂanan ve kamuoyuna yans›yan Yurtsever Gençlik yürüyüﬂleri ve bununla beraber geliﬂen talihsiz sürece, çözüm görüﬂ aç›s›yla müdahil olmak
amac›yla 15 devrimci demokratik yap›dan
oluﬂan platform taraf›ndan görevlendirilen
komisyon 6 ayl›k çal›ﬂma-araﬂt›rma sürecini tamamlam›ﬂt›r. 15 devrimci-demokratik yap›dan oluﬂan platform ve sorunu yaﬂayan taraflar›n da onay›-kabulü al›narak
var›lan sonuç, iﬂletilen olumlu sürecin
yönlendiricili¤iyle, devrimci dostluk, dayan›ﬂma ve sorun çözme zeminini güçlendirmiﬂtir. Yaﬂanan sorun üzerinden düﬂman kuvvetlerin bütün manüple etme, provokasyon yaratma giriﬂimlerine karﬂ›n,
kazanan devrimci sorumluluk bilinci ve
sol siyasi hareketler aras›ndaki iyi niyet
anlay›ﬂ› olmuﬂtur. Yap›lan de¤erlendirmeler ›ﬂ›¤›nda var›lan ortak sonuçlar› ﬂöyle
ifade ve ilan ederiz:
9 Ocak günü Gazi-Nurtepe'de gerçekleﬂtirilen yürüyüﬂler, DEHAP taraf›ndan
siyasi sorumluluklar› üstlenilen ve yurtsever kimlikleri ile tan›nan gençlerin örgütledi¤i, eﬂ zamanl› ve organize bir harekettir.
Gerçekleﬂtirilen yürüyüﬂler ve at›lan
sloganlar, devrimci-demokratik-yurtsever
siyaset tarz›yla ba¤daﬂmayan, yaﬂanan ve
yaﬂan›labilecek sorunlar karﬂ›s›nda diyalog zeminini tahrip eden bir karakter taﬂ›maktad›r. Bu temel tespitlerden yola ç›kan
komisyon ve platform, Gazi-Nurtepe yürüyüﬂlerini ve bu tarz hareket anlay›ﬂlar›n›
red ve mahkum eder. Platformun çözüm
sürecine iliﬂkin somut baﬂl›klar etraf›ndaki de¤erlendirmesi aﬂa¤›daki gibidir:
1- Esenler Temel Haklar özgülünde yaﬂanan sorun, yerelde çözülmüﬂtür. DEHAP'›n müdahalesi ve olaya neden olanlar›n özeleﬂtirisi zemininde ve bir daha tekrar›, devam› olmaks›z›n taraflar›n gündeminden ç›kt›¤› görülmüﬂtür. Bu nedenle komis42
30 Ekim 2005 / 24

yon, var›lm›ﬂ sonuca kat›ld›¤›n› ifade eder.
2- Gazi-Nurtepe'deki yürüyüﬂler tamamiyle yanl›ﬂt›r. Nedeni ne olursa olsun,
böyle bir hareket tarz› benimsenmemelidir. Israrl› diyalog ya da ara çözüm yöntemlerini zorlamak yerine, böylesi bir hareket tarz›na yönelmek, bütün sol harekete ve gelene¤e zarar verir.
3- Alibeyköy'de yüzleri puﬂili, elleri sopal› birkaç kiﬂinin topland›¤› görülmüﬂ,
ancak somut bir yürüyüﬂ tespit edilememiﬂtir. Bu nedenle komisyon de¤erlendirmelerinde Gazi ve Nurtepe'yi esas alm›ﬂt›r.
4- Olaylar›n hemen akabinde, her iki taraftan da kaynaklanan baz› diyalog eksiklikleri sözkonusudur. Esas çözücü taraf olan
DEHAP müdahalesinde bir gecikme, ayr›ca
sonradan DEHAP'›n yapt›¤› görüﬂme ça¤r›s›n›n yerine getirilmesinde iki taraftan kaynaklanan bir ihtiyat ve ihmal sözkonusudur.
5- HÖC taraf›ndan, diyalog geliﬂtirilmedi¤i için, DEHAP il binas› önünde yap›lan eylem isabetsiz ve talihsizdir. Komisyon yanl›ﬂ bir tarz ﬂekillendirilmemesi
için bu tarz tepkilerin tercih edilmemesi
görüﬂündedir.
NOT: DEHAP ve HÖC, ﬂerhleri olmakla birlikte platformun kararlar›na uyacaklar›n› taahhüt etmiﬂlerdir.
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KOM‹SYONUN 9 OCAK SALDIRISIYLA
‹LG‹L‹ KARARINA HÖC'ÜN ﬁERHLER‹
9 Ocak’ta “Yurtsever Gençlik”
ad›na gerçekleﬂtirilen sald›r›ya maruz kald›¤›m›zda, halk›m›za, mücadeleye, sola karﬂ› duydu¤umuz sorumlulukla, sol içi ﬂiddet konusundaki lekesiz tarihimizle, sorunu
devrimci bir tarzda çözmeyi esas ald›k. Provokasyonu önlerken, sol içi
ﬂiddeti mahkum ederken, olumsuzlu¤u olumlulu¤a dönüﬂtürmeyi
esas ald›k.
Kuruluﬂu ilan edilen Devrimci
ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu ve bu
platformun haz›rlad›¤› Devrimci ve
Demokratik Yap›lar Aras›nda
ﬁiddete Karﬂ› Çözüm Deklarasyonu, bu politikan›n ürünü olmuﬂtur. Bunlara iliﬂkin de¤erlendirmemizi ayr› bir aç›klamayla sunaca¤›z.
Bu aç›klamam›zda ise, GaziNurtepe-Alibeyköy sald›r›s›n› soruﬂturmak üzere bizim önerimizle
gündeme gelen ve sonuçta platformun onay›yla DHP, EHP, ESP ve
Devrimci Hareket'ten oluﬂan komisyonun ald›¤› karara iliﬂkin ﬂerhlerimizi belirtece¤iz.
Sorunun üstünü örten, geçiﬂtiren
de¤il, gelece¤e yönelik bir hukuk ve
gelenek oluﬂturan bir çözüm yaratmal›yd›k. HÖC olarak, gerek komisyon soruﬂturmas›nda, gerekse
de platform çal›ﬂmalar›nda bu anlay›ﬂla yerald›k. Ancak öncelikle belirtmeliyiz ki, DEHAP, komisyonun
kuruluﬂuna onay vermiﬂ olmalar›na
ra¤men, kuruldu¤u günden yapt›¤›
son toplant›ya kadar sürekli çal›ﬂmalar› sekteye u¤ratmaya, zamana
yaymaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Gün gelmiﬂ
"HÖC'lülerle ayn› toplant›da yer
almay›z, onlar› ayr› bizi ayr› dinleyin" demiﬂ, gün gelmiﬂ, "yo¤unuz
toplant›lara kat›lamayaca¤›z" demiﬂtir. Komisyon da bu noktada ›srarc› bir tav›r tak›nmam›ﬂt›r. DEHAP'›n zamana yayarak sorunu yu-

muﬂatma çabas›na objektif olarak
destek olmuﬂtur. Özellikle ESP'nin
tavr› sürecin uzamas›nda önemli bir
role sahiptir. Ald›¤› görevleri zaman›nda yerine getirememiﬂ, DEHAP'la yapt›¤› görüﬂmeleri komisyonun di¤er bileﬂenlerine kimi zaman aktarmam›ﬂ, tav›rlar›yla DEHAP'›n süreci uzatma çabalar›na
zemin sunmuﬂtur.
Sürecin her aﬂamas›nda komisyonun HÖC'den talep etti¤i tan›klar,
belgeler an›nda komisyona sunulmuﬂ, toplant›lara tan›klar›n hepsi
getirilmiﬂ ancak DEHAP tam tersi
bir tav›rla sürekli toplant›lar› erteletmeye, tan›klar› getirmemeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Bütün süreç boyunca
HÖC onlarca sayfa yaz›l› metin
sunmas›na ra¤men DEHAP sadece
yar›m sayfal›k bir metin -o da imzas› ve tarihi olmayan- sunmuﬂtur.
9 Ocak sald›r›lar›n› gerekçelendirme telaﬂ›na düﬂen DEHAP, komisyon çal›ﬂmalar› baﬂlayaca¤› s›rada ortaya birtak›m "iddialar" atarak bunlar›n da komisyon taraf›ndan incelenmesi gerekti¤ini savunmuﬂtur. Bir y›l, iki y›l, hatta üç y›l
öncesine ait bu "iddialar›n" hiçbirisinin gerçekçi olmad›¤›, tam tersine
bu örnek olaylar›n da DEHAP'›n
anlay›ﬂ›n› aç›¤a ç›karan olaylar oldu¤u yap›lan toplant›lar sonras›
gözler önüne serilmiﬂtir. Ma¤dur
durumda olan HÖC'dür. Sald›r›ya
u¤ram›ﬂt›r. Ve bu sald›r›n›n nedenlerinin araﬂt›r›l›p DEHAP'›n özeleﬂtiri vermesini istemiﬂtir.
9 Ocak sald›r›s›n› geçiﬂtirmeye,
üzerine kapatmaya çal›ﬂan DEHAP
bunu yapamay›nca, sald›r›lar›n›
hakl› göstermek amac›yla ortaya
gerçekli¤i olmayan "iddialar" atarak hem komisyonun çal›ﬂmalar›n›
uzatmak, hem sorunu, sald›rganl›¤›
belirsizleﬂtirmek istemiﬂtir.
DEHAP'›n "iddialar›"na ve 9
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Ocak sald›r›lar›na iliﬂkin 14 Temmuz 2005'te komisyona yaz›l› bir
metin sunduk. Sonuçta ortaya ç›kan
komisyon karar›n› neden eksik buldu¤umuzun somut olarak görülmesi
ve ﬂerhlerimizin anlaﬂ›lmas› aç›s›ndan o metinden baz› bölümleri aktarmakta yarar görüyoruz:
Bu metinde, DEHAP’›n neden
bu yöntemlere baﬂvurdu¤unu ﬂöyle
de¤erlendirdik: "... DEHAP y›llar
önce yaﬂanan, yaﬂand›¤› iddia edilen sorunlar› bugün yani sald›r›dan
sonra neden gündeme getiriyor?
Bugüne kadar HÖC'le temas etme
olana¤› hiç mi bulmam›ﬂt›r? ... DEHAP neden bugün iddia etti¤i sorunlar› devrimci yap›lar›n gündemine getirmemiﬂtir? DEHAP'›n diyalogtan yana oldu¤u, bunun çabas›n› gösterdi¤i do¤ru de¤ildir. Bu
yaﬂananlar da bunun ifadesidir.
DEHAP HÖC'lülere sald›rm›ﬂ, sald›r›s›n› aç›klayamaman›n s›k›nt›s›yla yapay, suni iddia ve gerekçeler
sunmaktad›r. Evet bugün iddia diye
ortaya getirdikleri ve neredeyse birkaç y›l öncesinin olaylar›n› neden
bunca zaman geçtikten sonra gündeme getirmektedir? Cevap gayet
aç›kt›r: 9 Ocak sald›r›s› gerekçelendirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r..."
Komisyona sundu¤umuz bu
metnin “sonuç” bölümünde ise, 7
madde halinde ﬂunlar› belirttik:
"1- DEHAP yapay gerekçeler
üretmektedir, bu görülmelidir. 9
Ocak sald›r›s› bu ‘gerekçelerle’ hafife al›nmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. 9 Ocak
sald›r›s›n› hiçbir "gerekçe" aklayamaz. Sald›r› çok net bir ﬂekilde ortadad›r. Devrimcilere karﬂ› yürünmüﬂ,
pasajlar, kahveler bas›lm›ﬂ, devrimcilere karﬂ› sloganlar at›lm›ﬂ, silah
s›k›lm›ﬂt›r. Ve bütün bunlar merkezi-planl› bir ﬂekilde yap›lm›ﬂt›r. ‘Çeper iliﬂkilerdir’, ‘Gençlerin tepkisidir’ vb. ﬂekilde aç›klanamaz, hafife

al›namaz. Böyle yap›l›rsa bu tür sorunlar ileride artarak ve daha vahim
boyutlarda karﬂ›m›za ç›kacakt›r. Ayn› anda, ayn› saatlerde üç mahallede
ayn› tarz ve ayn› sloganlarla eylem
yap›l›yor ve bunun kendili¤inden
oluﬂan bir tepki, merkezi de¤il lokal
oldu¤u iddia ediliyor. Bu insan zekas›na hakarettir, kabul edilemez.
2- DEHAP, ‘Her Kürt benden
sorulur’ anlay›ﬂ›ndan vazgeçmelidir. Böyle düﬂündü¤ü ve hareket etti¤i takdirde siyasetle ilgisi olmayan
her sorunda DEHAP kendisini sorunun öznesi olarak bulmaya ve bunu
aç›klamaya mahkumdur.
3- DEHAP bu tür gerekçelerle
sald›r›daki sorumlulu¤unu gizlemek
istemektedir. Bu görülmelidir.
4- DEHAP il binas› önündeki
bas›n aç›klamam›z ‘sald›r›’ olarak
adland›r›lmaktad›r. Bunu tart›ﬂmay›z bile. Bir hafta boyunca muhatap
olarak karﬂ›m›za ç›kmamas› sonucu
sorunun çözümü için gösterilen demokratik bir hakt›r ve biz bu hakk›
kulland›k. Sald›r› öyle olmaz. Ekte
bas›n aç›klamas› s›ras›nda çekilen
foto¤raflar›n oldu¤u disketi veriyoruz. Bu foto¤raflara bak›n. ‹l binas›na yönelik tek bir hareket var m›d›r? Tek bir insan›m›z›n elinde taﬂ,
sopa vb. var m›d›r? Yoktur. Ama
kendileri sald›rgan tav›rlar›yla ortam› germeye çal›ﬂm›ﬂlar, so¤ukkanl›
tutumumuz neticesinde bas›n aç›klamas›n› yap›p olays›z bir ﬂekilde
da¤›lm›ﬂ›zd›r.
5- Yurtsever Gençlik bildirisi
en az 9 Ocak sald›r›s› kadar önemlidir. Bu bildiri merkezi bir ﬂekilde
kaleme al›nm›ﬂ ve da¤›t›lm›ﬂt›r. Bildiri de devrimcilere yönelik tehdit
vard›r, provokasyon vard›r. Böyle
bir tehditle direk olarak Türkiye
Devrimci Hareketi ilk kez karﬂ›laﬂmaktad›r. Ve üstelik düﬂman›n gözü
önünde da¤›t›lan, düﬂman›n eline
geçen ve devrimcilere yönelik kullanabilece¤i tarzda bir bildiridir bu.
Bu bildiri mahkum edilmeli, sorumlular› hakk›nda gereken önlem
al›nmal›d›r.
6- Dergilerimizde ve bildirileri-

mizde kulland›¤›m›z ifadeler, tan›mlamalar, tespitler ideolojik mücadelenin bir gere¤idir. Biz 35 y›ld›r
bunlar› söylüyor, yaz›yor, savunuyoruz. Neden 35 y›ld›r bir sorun yaratmad› da ﬂimdi ‘tahrik’ oldular?
Bu sorunun muhatab› DEHAP't›r.
Aç›kt›r ki, sald›r› önceden konuﬂulmuﬂ ve tasarlanm›ﬂt›r. Gitti¤imiz
her yerde söylenen ﬂey ayn›d›r;
‘Derginizde bize yönelik yaz› var
m›yd›?’ Bu ‘ideolojik birlik’ de¤il,
sald›r›n›n gerekçelerinin önceden
konuﬂuldu¤unun ifadesidir.
7- DEHAP'›n sürecin baﬂ›ndan
beri sergiledi¤i tav›r herkes taraf›ndan bilinmektedir. Önce reddeden,
sonra m›zrak çuvala s›¤may›nca sahiplenmek zorunda kalan ve bu nedenle çeﬂitli gerekçelerle toplant›lara gelmeyen, belge sunmayan vb.
tavr› sorundaki sorumlulu¤unu
unutturmaya en az›ndan sürece yayarak sorunun vahametini azaltmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Her ﬂeye ra¤men, bugün gelinen aﬂama önemlidir. DEHAP sald›r›n›n siyasi sorumlulu¤unu üstlenmiﬂtir. Bu sald›r› mahkum edilmeli, DEHAP, HÖC'den ve
sald›r›ya maruz kalan halktan özür
dilemelidir. Devrimci ve demokratik yap›lar aras›ndaki sorunlar›n çözüm yöntemi asla ﬂiddet olamaz."
***
9 Ocak sald›r›s›n›n nas›l ele al›nmas› gerekti¤ine iliﬂkin önemli noktalar bunlard›. Ancak komisyon karar›nda “orta yolu bulma, incitmeme, geçiﬂtirme” anlay›ﬂ› etkili olmuﬂ, iradesi güçsüz, tatmin etmeyen bir karar ortaya ç›km›ﬂt›r. ‹ﬂte
bu çerçevede komisyon karar›nda
eksiklikler oldu¤unu görüyor ve 3,
4 ve 5. maddelerine ﬂerh düﬂüyoruz.
Karar›n eksiklikleri ve ﬂerhlerimiz ﬂunlard›r:

● Komisyon karar› DEHAP'› 9
Ocak sald›r›lar›ndan dolay› mahkum etmektedir. Ancak herhangi bir
yapt›r›m yoktur. DEHAP özeleﬂtiri
vermeye davet edilmemektedir.
Bu temel önemdeki bir eksikliktir.

●

3. Madde’de Alibeyköy'de
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bir toplanma oldu¤u fakat yürüyüﬂ
gerçekleﬂmedi¤i belirtiliyor ve bu
nedenle de¤erlendirme Gazi ve
Nurtepe üzerinden yap›l›yor. Alibeyköy'de DEHAP'l›lar›n ayn›
amaçla topland›¤› fakat HÖC'lüleri
görünce yürüyüﬂ yapmaktan vazgeçtikleri bilindi¤i halde bunun suç
olarak görülmemesi yanl›ﬂt›r.

● 4. madde’de her iki taraftan
kaynaklanan baz› diyalog eksikliklerinden bahsedilmektedir. Diyalo¤a yanaﬂmayan tek taraf vard›r o da
DEHAP't›r. HÖC'ün bu noktada bir
eksikli¤i sözkonusu de¤ildir.

● 5. madde tümden ç›kar›lmas›
gereken bir maddedir. ‹l binas›
önündeki bas›n aç›klamas› DEHAP'› diyaloga zorlam›ﬂt›r. Ve bu
bir hakt›r, HÖC demokratik hakk›n›
kullanm›ﬂt›r. Komisyon karar›nda
bu demokratik hakk›n "isabetsiz ve
talihsiz" olarak de¤erlendirilmesi
kabul edilemez.

● "Yurtsever Gençlik" bildirisi komisyon karar›nda hiç yeralmamaktad›r. Aç›ktan tehdit eden ve
sald›r›y› bizzat üslenen bu bildiri
neden ve hangi gerekçeyle karara
konulmad›? Bunun cevab› yoktur.
Oysa üzerinden atlan›lacak veya
görülmeyecek bir olgu de¤ildir ad›
geçen bildiri.
Sonuç olarak, karardaki tüm bu
eksikliklere ra¤men, bu karar solun tarihinde bir ilktir. Olumlu bir
ad›md›r. DEHAP 9 Ocak sald›r›lar›ndan dolay› mahkum edilmiﬂtir.
HÖC komisyon karar›na yönelik
ﬂerhleri olmas›na ra¤men komisyon
çal›ﬂmalar› baﬂlarken taahhüt etti¤i
gibi verilen bu karara uyacakt›r.

Haklar ve
Özgürlükler Cephesi
* Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin, sol içi platform ve hukukun oluﬂturulmas› sürecinin bütününü de¤erlendirdi¤i “9 OCAK SALDIRISI'NDAN SOL ‹Ç‹ HUKUKA” baﬂl›kl› yaz›s›n› önümüzdeki
say› yay›nlayaca¤›z.

e mek
E¤itim-Sen’in kapat›lmas› davas›, 27 Ekim günü
Ankara’da görüldü. Yaklaﬂ›k 2 bin kiﬂinin mahkeme
önünde topland›¤› duruﬂmada, “kapat›lmaya gerekçe
gösterilen
maddenin
de¤iﬂti¤i ve davan›n dayanaktan
yoksun kald›¤›” belirtilerek, davan›n düﬂmesine karar verildi.

ne ba¤l› kalarak gelece¤e
taﬂ›maya kararl›d›r” dedi.
Eyleme, Malatya Temel
Haklar da destek verdi.
‹stanbul’da ise emekçiler Galatasaray Lisesi
önünde topland›lar. Sosyal
Sigortalar ve GSS ile Terörle Mücadele Yasas›’n›n da protesto edildi¤i
aç›klamada, “Paras›z sa¤l›k, paras›z
e¤itim istedi¤imiz için sesimizi kesmek istiyorlar. Ancak biz kamu
emekçilerini susturamayacaklar”
ifadelerine yer verildi.
Kapatma davas›n›n görüldü¤ü
gün ise, Ankara’ya gelen 2 bin kiﬂi,
Adliye önüne yürüdü. Zaman zaman
polisin engelleme giriﬂimleri yaﬂan›rken, emekçiler sendikalar›n› savunma kararl›l›¤› sergilediler.
Bu arada, E¤itim-Sen’in kapatma davas› öncesi, KESK, MEMURSEN, D‹SK, HAK-‹ﬁ ve TTB taraf›ndan Mülkiyeliler Derne¤i’nde bir
bas›n toplant›s› düzenlenerek, E¤itim-Sen’e destek verildi.
KESK Genel Baﬂkan› ‹. Hakk›
Tombul, tüzükte geri ad›m at›ld›¤›n›
hat›rlatarak, davan›n düﬂmesi gerekti¤i üzerinde dururken, oligarﬂiyi
“AB ile korkutmaya” çal›ﬂt›. Tombul, “AB sürecinin baﬂlad›¤›, demokratikleﬂme sürecinin oldu¤u dönemde böyle bir dava yanl›ﬂt›r. AB
de davay› yak›ndan izliyor. Kas›m
ay›nda yay›nlanacak raporda E¤itim-Sen davas› da yer alacak.” diye
konuﬂtu. Tüzükte geri ad›m at›lmas›
da bu mant›ktan besleniyor, ayn›
mant›k zoraki tüzük de¤iﬂtirtmeye
bile “demokratikleﬂme” diyor.

E¤itim-Sen Davas› Düﬂtü!

K‹M KAZANDI?

Karar E¤itim-Sen emekçileri taraf›ndan sevinçle karﬂ›lan›rken,
E¤itim-Sen Genel Baﬂkan› Alaaddin
Dinçer, karar›n Türkiye’nin demokratikleﬂmesi yolunda olumlu
bir ad›m oldu¤u de¤erlendirmesinde bulundu ve “Karar, Türkiye’nin
demokratik geliﬂmesi mücadelesinde
örnek oluﬂturacak.” dedi.
Örne¤e bak›n; demokratik mücadelede geri ad›m atmak, sistemin istedi¤i noktaya çekilmek ne zamandan beri örnek oluyor? Emekçiler,
eksikliklerine ra¤men, sendikalar›n›
sokakta savunma mücadelesi verdi,
E¤itim-Sen yönetiminde yer- alan
reformist ittifak oligarﬂiye “emredersiniz” dedi ve bunun ad› da “örnek demokratikleﬂme mücadelesi”
oldu.
Kald› ki, Dinçer hangi demokratikleﬂmeden sözediyor? Sen geri
ad›m atm›ﬂs›n, oligarﬂinin istedi¤i
noktaya gelmiﬂsin, dava düﬂmüﬂ.
Anadilde e¤itim hakk›ndan vazgeçmeyi, her ﬂeyden önemlisi, bask›
karﬂ›s›nda geri ad›m atmay› bir zafer
gibi gösteremezsiniz. Bu, E¤itimSen’in kapat›lmamas› için mücadele
eden emekçilere hakarettir, “sökülen
az› diﬂten” ac› duymamakt›r!

Tersine Dinçer ﬂöyle demeliydi:
Bu karar, bask› ve tehditle tüzük de¤iﬂikli¤i yapt›rmay›, sendikam›z›n
en temel haklardan birini savunmaktan al›koymay› meﬂru gösteren bir
karar olmuﬂtur, anti-demokratik uygulaman›n onay görmesidir. Karar›n
siyasi özü budur.

E¤itim-Sen Eylemleri
E¤itim-Sen, "Örgütlü Toplum
Demokratik Türkiye" kampanyas›
ve sendikaya yönelik kapatma davas› öncesinde, 22 Ekim günü eylemler düzenledi.
‹zmir’de Konak Eski Sümerbank
önünde toplanan E¤itim-Sen üyeleri, “Sokakta Kurduk Sokakta Yaﬂataca¤›z, E¤itim-Sen Kapat›lamaz"
sloganlar› att›lar. Diyarbak›r ﬁubesi
üyeleri de AZC Plaza önünde yapt›klar› aç›klamada, "Anadilde E¤itim Hakk›m›z Engellenemez" dediler. Dersim, A¤r›, Batman, Van ve
birçok yerde yap›lan eylemlerde,
kapatma davas› protesto edildi.
Malatya’da Merkez Postanesi
önünde yap›lan eylemde, E¤itimSen'in, sendikalaﬂma mücadelesi
içindeki yerine de¤inilirken, ﬂube
baﬂkan› Erdo¤an Canpolat, “E¤itim
ve bilim emekçileri, geçmiﬂten bu
yana sahip oldu¤u ve savundu¤u ilke ve de¤erleri, mücadele gelene¤i-

Mersin HÖC üyeleri 26 Ekim günü Zeynep Gültekin’in Akbelen’deki mezar› baﬂ›nda toplanarak, Zeynep’in kavga yaﬂam›n› anlatan bir konuﬂma yapt›lar. Polisin provokasyon giriﬂimi boﬂa ç›kar›l›rken, HÖC’lüler “Bize
Ölüm Yok” marﬂ›yla ﬂehitlerini selamlad›lar.

1994’te ﬂehit düﬂen Ahmet Öztürk de, Hatay’›n Harbiye beldesinde mezar› baﬂ›nda an›ld›. “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” pankart› ve k›z›l bayraklar› ile mezarl›¤a yürüyen
kitle, “Ahmet Öztürk Ölümsüzdür” sloganlar›
att›. Mezar baﬂ›nda yap›lan konuﬂmalarda,
Ahmet’in Hatay’daki mücadelenin geliﬂmesine
katk›lar› anlat›ld› ve özverili yaﬂam›ndan örnekler verildi. Marﬂlar ve Arapça türkülerin
söylenmesinin ard›ndan, anma, Ahmet Öztürk’ün ailesinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Zeynep Gültekin ile birlikte 26 Ekim

23 Ekim 2001’de ‹stanbul Emniyeti’nde

ﬁehitlerimiz onurumuzdur
Devrim ﬂehitleri Ahmet Öztürk, Zeynep
Gültekin ve Yunus Güzel, Mersin ve Hatay’da
mezarlar› baﬂ›nda an›ld›lar.
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iﬂkencede katledilen Yunus Güzel, Hatay’›n
Harbiye beldesinde an›ld›. Aile evinde toplanan TAYAD’l›lar, “Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez” pankart›, k›z›l bayraklar ve Güzel’in foto¤raflar›
ile mezarl›¤a yürüdüler. Mezar› baﬂ›nda yap›lan konuﬂmalar›n ard›ndan ﬂiirler okundu
ve marﬂlarla anma
sona erdi.

Hükümetler de¤iﬂse de, izleyecekleri
politikalar› belirleyen,
Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB)
yenilenerek, 23 Ekim
günü yap›lan MGK
toplant›s›nda onayland›. ‘AB’ye
uyum’ makyajlar›ndan biri olan
“MGK Genel Sekreterli¤i’nin sivilleﬂtirilmesi” manevras›n›n ard›ndan
gündeme gelen de¤iﬂiklik, halk aç›s›ndan ne onun iﬂlevini ne de içeri¤ini de¤iﬂtirmiyor. MGSB, yani, “Gizli Anayasa” ya da bilinen di¤er ad›yla “K›rm›z› Kitap”, yine ülkeyi gerçekte kimin yönetti¤ini gösteriyor,
yine halka karﬂ› savaﬂ›n bir belgesi
olarak korunuyor.

Peki, faﬂist mafyada, ›rkç›l›kta ne geliﬂme yaﬂand› ki, tehdit
olmaktan ç›kt›? Türkiye yarg›s›n›n en tepe noktas›n›, Yarg›tay’› etkisine alan,
banka ihalelerinden bakan atamalar›na kadar söz sahibi olan Çak›c›lar;
bir istihbarat kuruluﬂu gibi örgütlenen, politikaya do¤rudan müdahale
eden, tehditlerle sermaye ve siyaset
çevrelerine etkide bulunan, faﬂist
›rkç› temelde örgütlenmeler yapan
Sedat Pekerler tehdit olmaktan nas›l
ç›km›ﬂlar acaba? MGK toplant›s›ndan bir hafta önce burjuva medyaya
“ülkücü mafya etkisizleﬂtirildi” haberleri yapt›r›larak m›?
Faﬂist mafya da gerçekte bu düzen için bir tehdit oluﬂturmam›ﬂt›r.
Susurluk süreci bunun en aç›k kan›t›d›r. Susurluka tetikçilik yapan,
devletin kirli iﬂlerini yürüten Sami
Hoﬂtanlar, Ali Fevzi Birler, Çak›c›lar, Tevfik A¤ansoylar, Haluk K›rc›lar, Yaﬂar Özler; “devleti için kurﬂun s›kan ﬂerefli Türk evlatlar›” olarak kucaklanmad› m›?

Gizli Anayasa ve De¤iﬂen
‘Tehdit’ De¤erlendirmesi

Faﬂist Hareket ve Mafya
‘Tehdit’ De¤ilmiﬂ
MGSB, “sivilleﬂme, ﬂeffaflaﬂma”
söylemlerine ra¤men yine halktan
gizlendi. Sadece birkaç de¤iﬂiklik
bas›na yans›d›. Tabi, 1997 y›l›nda
Hürriyet’in yapt›¤› gibi, burjuva
medya “‘Devletin hassasiyet yaratan çok gizli karar›’ diyerek yay›nlamama” (29 Kasım 2004, Ertu¤rul
Özkök) sansürüyle ‘K›rm›z› Kitaba’
uyum sa¤lamad›ysa!
MGSB’de generallerin istedi¤i
de¤iﬂiklikler yap›ld›, istemedikleri
korundu ve “MGK’da sivilleﬂtirme”nin masal oldu¤u bir kez daha
görüldü. Peki de¤iﬂtirilen ne oldu?
Milliyetçili¤i diri tutarak, soygunu, sömürüyü gizlemekte kullan›lan
“Yunan düﬂmanl›¤›” ayn› ﬂekilde kal›rken, de¤iﬂikliklerden biri, devletin
“tehdit” tan›m›ndayd›. “Bölücülük,
aﬂ›r› sol, irtica” tehdit olmay› sürdürürken, “Irkç›l›¤a dönüﬂen milliyetçili¤in”, faﬂist mafyan›n, aﬂ›r› sa¤›n
art›k tehdit olarak kabul edilmedi¤i
belirtildi. Bunlar devlet aç›s›ndan
“kontrol alt›nda tutulmas› gereken unsur” olarak tan›mland›. Bir
baﬂka deyiﬂle, “kontrol ve yönlendirmemizde olursa, sorun yoktur” denilmiﬂ oldu.
Bu de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› sürece
dikkat edin; linç giriﬂimleri alm›ﬂ
baﬂ›n› gidiyor. Irkç›l›k, ﬂovenizm

Hükümetler de¤iﬂse
de, politikalar› belirleyen, halktan gizlenen
gerçek anayasa ‘K›rm›z› Kitap’, faﬂist mafyay›, ‘aﬂ›r› sa¤›’ tehdit olmaktan ç›kard›.
yükseliyor ve devlet diyor ki, “›rkç›l›¤›, aﬂ›r› sa¤› art›k tehdit olarak görmüyoruz.”
Böylece, faﬂist hareketin devletin
çocu¤u oldu¤u, linç giriﬂimleri örgütleyenlerin “ülke için tehdit” oluﬂturmad›¤› belgelenmiﬂ oldu.
“Aﬂ›r› sa¤”, konjontürel olarak
“tehdit” tan›m›na al›nm›ﬂt›. Ki bu
süreç (1997) faﬂist terörün en üst boyutta seyretti¤i dönem de¤ildi. Devlet hiçbir zaman faﬂist hareketi “tehdit” olarak görmedi, çünkü hep denetimlerinde, onlar›n hizmetindeydi.
Buna ra¤men de¤iﬂiklik, s›radan olmay›p izlenen politika hakk›nda bir
fikir vermektedir. Devlet, bu de¤iﬂiklik ile linç giriﬂimlerine onay vermekte, giderek yayg›nlaﬂan bu tür
giriﬂimleri toplumsal olarak tehdit
diye görmemekte, kendi politikas›
do¤rultusunda geliﬂtirilen hareketler
oldu¤unu da bir anlamda itiraf etmektedir.
“Irkç›l›¤a dönüﬂen milliyetçili¤i,
aﬂ›r› sa¤› tehdit olarak görmüyoruz”
demekle, Genelkurmay’›n ‘sözde
vatandaﬂ’ söylemi aras›nda tam bir
uyum vard›r.
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Halka Karﬂ› Savaﬂta ‘Yetki’
Yar›ﬂ› ve ‹ktidar Kavgas›
Belgede yap›lan de¤iﬂikliklerden
biri de, ordunun ‘iç güvenlikte’ de
görev almas›. Bugüne kadar “iç güvenlikte”, polis ve jandarma sorumlu oluyor, buna paralel olarak da “istihbarat” ve “müdahale” yetkisini
elinde tutuyordu.
Bir süre önce, Hürriyet Gazetesi’nin “sosyetik fiﬂleme skandal›”
diye manﬂetine taﬂ›d›¤›, ordunun fiﬂleme kay›tlar›, böylece bir “skandal”
olmaktan ç›k›p, kurumsal bir yetki
haline getiriliyor. Elbette bu düzenleme salt bununla bitmiyor. “‹ç güvenlikte” sorumlu kurumlardan biri
olmak, ayn› zamanda iç politikada
daha fazla belirleyici olmakla eﬂ anlaml›d›r. Çünkü bizim ülkemizde politika TBMM çat›s› alt›ndan çok
“devletin güvenlik kuruluﬂlar›” arac›l›¤›yla yap›l›r. Neredeyse devletin
her kurumunun kendine ait istihbarat
birimleri oluﬂturmas› da buradan

kaynaklan›r. Yani, bu düzenleme oligarﬂi içi iktidar kavgas›yla do¤rudan
ilgili bir düzenlemedir.
“‹ç güvenlik” dedikleri; halka
karﬂ› savaﬂ›n ad›d›r. Emperyalizme
ba¤›ml›l›k süreci ile birlikte kurumsallaﬂan bu savaﬂta, ordu her zaman
baﬂrolü oynam›ﬂt›r. ﬁimdi de, halka
karﬂ› savaﬂta kimin daha fazla yetkili olaca¤› yar›ﬂ› yap›yorlar.

‘Milli Güvenlik’, Tekellerin ve
Emperyalizmin Güvenli¤idir
Türkiye y›llard›r bu “gizli anayasa” ile yönetiliyor. Bu belgede ne yaz›ld›¤›n›, Türkiye’nin iç-d›ﬂ politikalar›na yön veren k›staslar›n neler oldu¤unu; b›rakan halk›, “milletin iradesini” temsil etti¤i söylenen meclis
dahi bilmez. Halktan gizlemek, yönetimin gayri-meﬂrulu¤unun ifadesidir. Sözkonusu olan “milli güvenlik”
ise, bundan “milletin” haberi olmamas›n›n mant›¤› baﬂka türlü aç›klanamaz.
Çünkü bu ülkede; “Milli güvenlik”, emperyalist tekellerin ve iﬂbirlikçi tekellerin sömürü ve talan› için
“süt liman” bir ülke yaratmakt›r. Sömürüye, zulme karﬂ› isyanlar›, muhalefeti bast›rarak sermayenin önünü temizlemektir. ‘Milli güvenlik’,
katliam›n, bask›n›n, yasa¤›n gerekçesidir. ‘Milli güvenlik’ ad›na; düﬂünce ve ifade özgürlü¤ü yokedilir.
‘Milli güvenlik’ ad›na; hapishaneler
kan gölüne dönüﬂtürülür. ‘Milli güvenlik’ ad›na; iﬂçi grevleri yasaklan›r. ‘Milli güvenlik’ ad›na; provokasyonlar düzenlenir, linç giriﬂimleri meﬂru gösterilir.
Ama ne hikmetse; mafya, vurguncular, soyguncular, rüﬂvetçi generaller ve bakanlar, ülkeyi parsel
parsel emperyalizme satanlar, IMF
uﬂaklar›, tek kalemde emperyalist tekellere milyonlarca dolar halk›n paras›n› peﬂkeﬂ çekenler; ‘Milli güvenlik’ etmezler.

Demokrasicilik Oyunu
‹ktidarlar de¤iﬂse de, bu belgede
yaz›lan politikalar yaﬂama geçirilir.
Bu demektir ki, bir parti seçim meydanlar›nda ne söz verirse versin,

yi aç›klamaya yeter:
“Hiçbir yasa, genelge, Milli Güvenlik Siyaset Belgesine ayk›r›l›k
taﬂ›mayacakt›r. Kamu kurum ve kuruluﬂlar› belirlenen çerçeve d›ﬂ›nda
hareket edemez.”

MGK, linç güruhunu
ba¤r›na bast›; onlar
“kontrollü” provokasyonlar ve linç giriﬂimleri
örgütledikçe bir ‘tehdit’
oluﬂturmuyorlar!
program›na ne yazarsa yazs›n, koltu¤a oturdu¤unda program›n› “K›rm›z›
Kitaba” göre revize etmek zorundad›r. Hükümet olup iktidar olamaman›n yaz›l› belgesidir “K›rm›z› Kitap”. Bir zamanlar Mesut Y›lmaz’›n,
kendi hükümetini eleﬂtiren MHP’ye,
“hükümet olmalar›n› çok istiyorum,
o zaman görürler gerçekleri” demesinin alt›nda yatan da bu belgeydi.
MGSB, ayn› zamanda seçimlerin
bir oyundan ibaret oldu¤unu, bir
baﬂka deyiﬂle demokrasicilik oyunu
oynand›¤›n› gösterir. MGK Genel
Sekreterli¤i’nin “sivilleﬂtirilmesi”
de, bu oyunun bir baﬂka cephede süren parças› olarak pazarlanm›ﬂ, kimi
AB’ci ayd›nlar, liberal solcular bu
de¤iﬂikli¤i “devrim” diye sunmuﬂtu.
Yine bu paralelde, MGK icrac› kurum olmaktan ç›kar›lm›ﬂ, hükümete
tavsiyelerde bulunan “istiﬂare-dan›ﬂma” kurumu düzeyine indirgenmiﬂti.
MGK Genel Sekreterli¤i’ne ba¤l› Milli Güvenlik Siyaseti Baﬂkanl›¤›’nca haz›rlanan MGSB dahi, bu
oyunu deﬂifre etmeye yetmektedir.
Hükümetlerin politikalar›n› belirleyen bir gizli anayasan›n, “dan›ﬂma”
iﬂlevi ile ilgisi olmad›¤› gibi, ülkeyi
seçimle gelenlerin yönetti¤i de yaland›r. Do¤rudan, “gerçek yöneten
biziz, bu da anayasam›z” denilmektedir.
“Gizli Anayasa”n›n bir maddesinde yaz›l› olan ﬂu ifadelere her ﬂe47
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Türkiye manzaras›na bak›n; Anayasa, hükümet, parlamento ve çeﬂitli
yasalar vard›r; emperyalizmin ve iﬂbirlikçi tekellerin düzenlerini sürdürmenin araçlar›d›r bunlar. Ama asla tek baﬂlar›na yeterli de¤ildir ve
egemenlerin ç›karlar› hükümetlerin
yetkilerine b›rak›lmaz. Bu yüzden,
bugün AB ile daha da güçlendirilen
demokrasicilik oyununun bu kurum
ve yasalar›n›n arkas›nda; Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, Baﬂbakanl›k
Kriz Yönetim Merkezi Yönetmelikleri, MGK Genel Sekreterli¤i Yönetmelikleri... Ve Susurluk... vard›r.
Milli Güvenlik Siyaset Belgesi,
yeni-sömürgeleﬂme süreci ve halk›n
mücadelesinin geliﬂmesine paralel
olarak, ilk kez 1960’lar›n baﬂ›nda
haz›rland› ve bugüne kadar dört defa
de¤iﬂtirildi. Ama gelin görün ki, hayat›m›z›n her alan›na müdahale
eden, halka karﬂ› operasyonlar›n,
psikolojik savaﬂlar›n dayand›r›ld›¤›,
burada yeralan “tehdit” tan›mlar›na
göre Susurluk’un ‘bin operasyonlar›’n›n yap›ld›¤› bu belgeden halk ancak 37 y›l sonra, 1997’de Susurluk’un y›ldönümünde haberdar oldu.
O da, devlet taraf›ndan yap›lan bir
aç›klamayla de¤il, bas›na bir ﬂekilde
yans›mas› ile.
Ony›llard›r bu ve benzeri belgelere dayan›larak halka karﬂ› savaﬂ
örgütlendi. Türkiye halk› düﬂman
ilan edildi. “Psikolojik Harekatlar”
uyguland›. Komplolar, provokasyonlar, hukuksuz tutuklamalar gündelik olaylar haline getirildi ve hala
da sürüyor. Halk›n apolitize edilmesi, düzene itaat etmesi için “toplum
mühendisli¤i” ad› alt›nda politikalar
yaﬂama geçirildi, sesini ç›karan,
hakk›n› arayan herkes “iç tehdit”
olarak adland›r›l›p sindirilmek, yokedilmek istendi.

Kendisini
‘Dayan›ﬂma
A¤›’ olarak adland›r›lan ve
faaliyet alan›n›
hapishaneler
olarak belirleyen bir dernek, bu kapsamda tecrite karﬂ›
bir giriﬂim baﬂlatmak amac›yla ayd›nlarla görüﬂmeler
yap›yor. Görüﬂmelerde oldukça “olumlu” geçiyor. 20 civar›nda ayd›nla yüzyüze, birkaç›yla telefonla görüﬂüyorlar ve bu görüﬂmelerden çok da “heyecanlan›yorlar.” Gerisini, “hikayelerini” 23 Ekim tarihli Birgün’de
anlatan F. Ahmet Tamer’den dinleyelim:
“Gerek seçti¤imiz isimlerin yerindeli¤i, gerekse de
ald›¤›m›z tepkilerin yeni bir cezaevi-ayd›n inisiyatifi do¤uraca¤› düﬂüncesi, 1 buçuk ayl›k sürecin sonunda aç›¤a ç›km›ﬂt›.
Öyle saf, öyle saf.
Görüﬂtü¤ümüz baz› kiﬂilerin önerileriyle lüks say›labilecek bir restaurant cafe bar kar›ﬂ›m› tan›d›k bir yerde, rahat bir ortamda bo¤aza karﬂ› kahvalt›l› bir toplant›da karar k›ld›k. Sonra paras›yla de¤il ya hayal kurmaya baﬂlad›k. Öyle saf.
14 kiﬂi o gün iﬂi olmad›¤›n›, gelece¤ini söylemiﬂti.
Bu isimlerin yar›s› bile gelse ciddi bir inisiyatifin baﬂlang›c› olabilirdi.
Daha önce ayd›nlar›n cezaevi sorununa müdahil oldu¤u dönemlerde bu isimlerden kimilerine haks›zl›klar
yap›lm›ﬂt›. Biz ise kolektif çal›ﬂmay› savunuyorduk. ‹çerideki mahpus nas›l bu sorunun öznesiyse, hiç ezilmeden, büzülmeden söylenmeliydi ki, dernek olarak biz de,
ayd›nlar›m›z da bu iﬂin özneleriydi ve birlikte neler yap›labilece¤ini konuﬂacakt›k. Farkl› bir ses olarak kendimizi onlara tan›tm›ﬂt›k ve samimi ifadelerinden de anlaﬂ›ld›¤› gibi fark›m›z anlaﬂ›lm›ﬂt›. Birbirimizi anlayarak,
birbirimize dayatmada bulunmayarak ciddi bir dalga
yaratabilirdik. (...)
Bir Osman Kavala, bir de Ertu¤rul Mavio¤lu geldi.”
Ö¤retici bir deneyim!

re.
Sadece
Dayan›ﬂma
A¤›’n›n zihniyetinden
söz etmiyoruz. Kendisine Marksist-Leninist diyen birçok sol grup da ayn› mant›kla, Marksizm-Leninizm’in en temel de¤erlerine karﬂ›
savaﬂ›yor olsa da, ayd›n› eleﬂtirmekten geri durmaktad›r. Hatta, devrimcilere hakaretler ya¤d›ran bir ayd›n m›
var, soruna ayd›n›n penceresinden bakarak onu pohpohlama yoluna gitmektedir. Özellikle ölüm orucu sürecindeki tart›ﬂma ve eleﬂtirilerimiz karﬂ›s›nda, ayd›n›n duyars›zl›¤›n›, bozulmay› eleﬂtirmek yerine, bizi “ayd›nlara sekter yaklaﬂmakla” itham edenler az olmam›ﬂt›r.

‘Ayd›nla Buluﬂ(ama)ma’ Deneyimi Ve

Direniﬂ Karﬂ›s›nda Ayd›n Tavr›

Mesele ‘Direniﬂin Sekterli¤i’ De¤ilmiﬂ!
Ayd›nlar›n, demokratik kurumlar›n direniﬂ karﬂ›s›ndaki tutumunu “bizim sekterli¤imizle” aç›klayanlar;
“öyle saf, öyle saf” duygularla yap›lan ça¤r›lara da cevap vermiyorlar. Meseleyi “direniﬂin sekterli¤iyle”
aç›klayanlar, buna ne diyeceksiniz?
Demek ki sorun; kimi sol gruplar›n ve reformizmin
iddia etti¤i gibi; “birilerinin ayd›nlar› küstürmesi” sorunu de¤ilmiﬂ. Direniﬂi belli bir süreçte b›rakan birçok
grup da bu konuda yaz›p çizdiler. ‹ddia ﬂu: Direniﬂteki
tutsaklar ayd›nlara dayatmalarda bulunmuﬂlar, kendilerini direniﬂin temel öznesi yerine koyar tarzdaki giriﬂimlere “hay›r bu iﬂin öznesi direnenlerdir, karar› onlar verir” demiﬂler, “direniﬂçiler iradelerini ayd›nlara b›raks›n, onlar karar versin” diye yaz›p çizenlere karﬂ› ç›km›ﬂlar, yanl›ﬂlar›n› ve ayd›n çarp›kl›klar›n› eleﬂtirmiﬂler,
böylece ayd›nlar› direniﬂin destek gücü olmaktan geri
bir noktaya itmiﬂlerdi. Bir baﬂka deyiﬂle, ittifaklar politikas›n› uygulamay› hiç bilmiyordu ﬂu direnenler!
Dayan›ﬂma A¤›’nda da bu mant›k aç›kt›r. Kendileri
böyle olmad›klar›n›, “farklar›n›” bir güzel göstermiﬂlerdi. Üstelik, ayd›n dedi¤ini el üstünde tutmak, barlarda
cafelerde a¤›rlamak gerekti¤i için böyle bir yer de bulmuﬂlard›. Zaten ayd›n, devrimci, demokrat bir kuruBir ayd›n›n, ülkesinin
mun davetine gelir mi; yahapishanelerinden 120
k›ﬂmazd› oturduklar› “fildiﬂi kulelere”. Mant›k böyle tabut ç›km›ﬂken ‘bana
ne’, ‘gündemimde deﬂekilleniyor, bozulma böyle düﬂünmeyi dayat›yordu.
¤il’ demesi düﬂünüleYa bu bozulma karﬂ›s›nda
bilir mi? Ya da ‘ben
her konuda devrimci bir
ölüm orucuna karﬂ›duruﬂ sergilenecek, ya da
y›m, öyleyse ölsünler’
varolan bozulma kabullenilip ona göre “ayd›nla iliﬂtavr›na denk düﬂen
ki” yürütülecek.
bir tav›rs›zl›k ve duSorun da burada; devyars›zl›k içinde ölümrimci bir tav›r almamak da,
ayd›n› harekete geçirmiyor.
leri izleyebilir mi?

Ayd›n Sorgulanmadan Bu Tablo De¤iﬂmez
Ülkeyi tan›m›yor. Bu ülkenin ayd›n›n› tan›m›yor, duyars›zl›¤›n›n kayna¤›n›n ideolojik, siyasi temellerini,
özellikle 1980’lerin sonundan itibaren ayd›n kimli¤inin
ne düzeyde dejenere edilip, nas›l çarp›klaﬂt›r›ld›¤›n› çözümleyemiyor. Ayd›n›n duyars›zl›¤›n›, ﬂekillendirilen
ayd›n kiﬂili¤inde de¤il, baﬂkalar›nda ar›yor. Asl›nda ayd›n ayd›nl›¤›n› yapacak ama, birileri onlar› küstürmüﬂ!
Ama gelin görün ki, “öyle saf” iyi niyetleri, yukar›da
ifade etti¤imiz etkenlerle yarat›lan duvara çarp›nca da
yine dönüp sorgulama ihtiyac› duymuyor. Yine “fark›n›
gösterecek” ya; eleﬂtirmiyor. Çünkü eleﬂtirmek, bu duyars›zl›¤›n anlam›n› yerli yerince ve do¤ru kavramlarla
ifade etmek ayd›na “haks›zl›k yapmakt›r” bu kafaya gö48
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Çünkü, bu bozulman›n düzeyi öylesine geliﬂkindir ki, bugün istisnalar› d›ﬂ›nda ayd›n kimli¤inin en basit kriterlerinden dahi sözetmek mümkün de¤ildi. Bir ayd›n›n, ülkesinin hapishanelerinden 120 tabut ç›km›ﬂken ‘bana ne’,
‘gündemimde de¤il’ demesi düﬂünülebilir mi? Ya da ‘ben
ölüm orucuna karﬂ›y›m, öyleyse ölsünler’ tavr›na denk düﬂen bir tav›rs›zl›k ve duyars›zl›k içinde ölümleri izleyebilir mi?... Gerçek bunlard›r.
As›l tart›ﬂ›lmas› gereken ayd›n bozulmas›d›r.
Y›ldönümlerinde kimi ayd›nlar samimi özeleﬂtiriler yapar, gerçe¤in bir yan›n› ifade ederler. Bu y›ldönümünde
yazan bir ayd›n, “gündemimizde de¤il!” diyordu. Peki neden; mesele bunu tespit etmek de¤il, bu zaten ortada. Sorun neden gündeminizde olmad›¤›, ne vard› gündeminizde, direniﬂini gündeminize alman›n önündeki siyasi tav›rlar, hesaplar neydi; bunlara cevap bulundu¤unda ancak bir
ayd›n sorgulamas›ndan sözedilebilir.
‹ﬂte bu noktada yeniden, ayd›n›n ve reformizmin direniﬂ karﬂ›s›ndaki tutumunu “bizim sekterli¤imizle” aç›klayan de¤erlendirmelere dönelim. Bu de¤erlendirmeleri yapanlar; ayd›nlar ya da reformistler nezdinde; hayat›n baﬂka bir alan›nda militan, tutarl›, sorunlar› sahiplenen, mücadele eden bir tutumlar›n› gösterebilirler mi? Yoktur böyle
bir ﬂey.
Ayd›n› bizim “direniﬂin çevresinden uzaklaﬂt›rd›¤›m›z”
spekülasyonlar›, hem sahiplerinin kendi yetersizliklerini
örtbas etmeye yaramakta, hem de reformizmin ve ayd›nlar›n geri durumunu meﬂrulaﬂt›rmakta, “baﬂkalar›n›n hatalar›na” dayand›rmaktad›r.
Tutsak temsilcilerinin ayd›nlarla yapt›klar› görüﬂmeler
kamuoyuna yay›nlanm›ﬂt›r. Direniﬂ cephesinden ayd›nlara
yöneltilen eleﬂtiriler de dergi sayfalar›nda, aç›klamalarda
mevcuttur. Bir tekinde dahi; ayd›na kendi gerçe¤ini gösterme, sorgulatma ve en nihayetinde gerçek bir ayd›n gibi
davranmaya ça¤r› d›ﬂ›nda bir tek cümle dahi gösterilemez.
Ayd›n prati¤i ve ideolojik, siyasi yap›s› ne ise, bu söylenmiﬂtir.
Ama sol ad›na ayd›nla iliﬂkiler ilkesizleﬂip, ayd›n› devrimci çizgiye çekme yerine devrimci politikay› küçük-burjuva ayd›na uyarlama anlay›ﬂ› hakim oldu¤u için; bizim
eleﬂtiri ve de¤erlendirmelerimize “sekterlik” ad› verilmiﬂtir. Sonuç olarak, bu anlay›ﬂlar direniﬂin de¤erlendirmesinde de devrimci bak›ﬂ› yitirip, reformizmin ve küçük-burjuva ayd›n›n beynine, diline s›¤›nmaktan kurtulamam›ﬂlard›r.

Gerçek Ayd›n Olmaya Ça¤r›
Eminiz ki, bu ülkede bozulmaya direnen ayd›nlar›m›z
da var. Ölüm orucu direniﬂinin alt›nc› y›la girmesi ve yaﬂanan bu deneyim vesileyle bir kez daha; kimli¤ine sahip
ç›kan ayd›nlar›m›za ça¤r› yap›yoruz;
Bu direniﬂ sizin direniﬂinizdir, bu topraklar›n kahramanlar›n›n direniﬂidir, ölümlere son vermek için direniﬂin
etraf›nda bütünleﬂelim, tecrite karﬂ› mücadeleyi “gündemimiz” yapal›m!

not düﬂüyoruz
✔ Çocuk yuvas›nda ﬂiddet ve
s›¤ tart›ﬂmalar
Malatya’daki çocuk yuvas›nda yaﬂanan dayak, iﬂkence olaylar› elbette çok vahimdir, vahﬂettir. Ancak ne
hükümet, ne sorumlu devlet bakan›, ne muhalefet, ne
de burjuva medya sorunun gerçek boyutlar›n› tart›ﬂm›yor. Tam tersine münferitleﬂtirip bir iki bak›c›y› tutuklayarak iﬂin içinden s›yr›lmak istiyorlar. Çocuk yuvalar› ve yetiﬂtirme yurtlar›nda yaﬂanan hiçbir ﬂey
münferit, bak›c›-e¤itmen sorunu de¤ildir. Bir sistem,
politika sorunudur. Oligarﬂinin bu konuda insani,
sosyal bir politikas› yoktur her ﬂeyden önce. Bu nedenle, bu kurumlarda çal›ﬂanlar da gerekli e¤itimden geçirilmezler. Yuvalar, politikac›lar›n ve zenginlerin bayramlarda birkaç oyuncak ile ﬂov yapt›klar›
mekanlard›r onlar için. Sorunun sosyolojik boyutlar›yla hiç ilgili de¤illerdir. Bu yüzden ﬂimdi riyakar bir
“ilgilenme” tiyatrosu oynanmaktad›r.

✔ Fethullahç›lar ABD Himayesinde
Çok yerinde bir söz vard›r; “kimin çana¤›n› yalarsan,
onun k›l›c›n› sallars›n!” Fethullahç›lar kimin himayesinde, “kimin çana¤›n› yal›yor”; Amerikan emperyalizminin. Amerika’da yaﬂayan Fethullah Gülen’in içd›ﬂ politika, Irak iﬂgali, islam anlay›ﬂ›n vb. bütün
aç›klamalar›na bak›n; Amerikan emperyalizminin
anlay›ﬂ›n› görürsünüz. Geçen hafta Frankfurt’ta düzenlenen Uluslararas› Kitap Fuar›’na yans›yan bir
görüntü, bu konuda anlaml›yd›.
'Fethullah Hoca Cemaati', Fuarda, bu y›l da ABD yay›nc›lar›n›n bulundu¤u ve özel olarak korunan bölümde yer ald›lar. ABD yay›nc›lar› d›ﬂ›nda bu bölümde ‹srail, Yeni Zelanda ve Avustralya yer al›yor ki,
bunlar da tescilli ABD iﬂbirlikçisi olarak biliniyorlar.
'Fethullah Hoca Cemaati'nin bu standda yer almas›n›n hikmeti ne ola ki!

✔ IMF yönetiyor
IMF, hükümetin 2006 bütçesinde gerekli revizyonlar›
yaparak onay verdi, bütçe ﬂimdi mecliste onaylanacak. Önce IMF sonra “milletin iradesi TBMM”! Emek
Platformu’nun tehditten baﬂka hiçbir ﬂey yapmad›¤›
Sosyal Güvenlik Reformu’nda da karar merci, IMF.
‹stedi¤i reformlar yasalaﬂmad›¤› için birinci gözden
geçirmeyi tamamlamadan giden IMF, ikinci gözden
geçirmede, Sosyal Güvenlik Reformu’nun 2006 baﬂ›na b›rak›labilece¤ini belirterek, hükümete süre verdi. IMF Türkiye Masas› ﬁefi Lorenzo Giorgianni,
“sosyal güvenlik reformunun 2006 baﬂ›nda onaylanmas›n› kararlaﬂt›rd›klar›n›” söyledi. Bu ülkenin
emekçileri itiraz ediyor, hükümet kaale alm›yor, IMF
istiyor, an›nda yerine getiriliyor.
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tarihte
bu ay
kas›m
Bir “Hukukçu”nun
Adalete Hesap Veriﬂi
Kas›m 1990 - Niyazi Fikret Aygen, Sa¤malc›lar Hapishanesi'nin
savc›s›yd›. Bu göreve atanmas›ndan sonra tutsaklar üzerindeki
bask›lar yo¤unlaﬂt›. Peﬂpeﬂe gerçekleﬂtirilen operasyonlar sonucu
birçok devrimci tutsak yaraland›,
haklar› gasbedildi, ko¤uﬂlar talan
edildi. Bu terörden tutsak aileleri
ve avukatlar da nasibini ald›.
Aygen, Sa¤malc›lar, Diyarbak›r,
Ceyhan Hapishaneleri’ndeki tutsaklara yönelik sald›r›lara ve Eskiﬂehir'de uygulanmak istenen hücre tipi uygulamas›na misilleme
olarak Devrimci Sol militanlar› ta-

raf›ndan öldürüldü.
Bu eylem oldukça tart›ﬂma yaratt›. Halk ve tutsaklar bu eylemi
"adalet yerini buldu" diye karﬂ›lad›. Çeﬂitli barolar ve kimi çevrelerse eylemi "k›nad›lar”. Çünkü Aygen "hukukçuydu!
Peki hukukçu olmak, halk düﬂmanl›¤›n›, iﬂkencecili¤i, katliamc›l›¤› meﬂrulaﬂt›r›r m›yd›?
Hukuk ve hukukçular, s›n›flar
üstü müydü? Gerçekten ba¤›ms›z
m›yd›lar? Verdikleri kararlar tart›ﬂ›lmaz m›yd›, kutsal m›yd›?
Savc›lar›n, hakimlerin kontrgerilla politikalar›n›n uygulay›c›s› oldu¤unun, kararlar›n›n siyasi iktidarlar ve MGK taraf›ndan dikte ettirildi¤inin yüzlerce örne¤ine tan›k olunan ülkemizde, bu sorular
hala cevaplanmam›ﬂ say›labilir mi?

◆ Dünya Halklar›n›n Direniﬂ ve Zaferler Tarihinden
21 Kas›m 1831 - Lyon Ayaklanmas›: Proletaryan›n burjuvaziye karﬂ› kendi yönetiminde gerçekleﬂtirdi¤i ilk ayaklanmad›r.
Fransa'n›n Lyon ﬂehrindeki dokuma iﬂçileri, ücret talebiyle baﬂlatt›klar› direniﬂi, kendi iktidarlar›n› kurmay› hedefleyen bir mücadeleye dönüﬂtürdüler; Belediye binas›n› ele geçirerek geçici bir hükümet kurmaya çal›ﬂt›lar. Frans›z
ordusu ﬂehre girerek iﬂçilerin bu
ayaklanmas›n› katliamla bast›rd›.
7 Kas›m 1917 - Rusya’da Bolﬂevik Partisi’nin önderli¤inde ilk
proleter devrimi gerçekleﬂti.

29 Kas›m 1944 - Arnavutluk halk› faﬂizme karﬂ› zaferini ilan etti.

◆

29 Kas›m 1945 - Yugoslavya
halk› kurtuluﬂ mücadelesini zaferle sonuçland›rarak halk cumhuriyetini kurdu.

17 Kas›m 1973 - Politeknik
Direniﬂi: Yunanistan'da üniversite ö¤rencileri cuntay› protesto etmek için Politeknik Üniversitesi'ni
iﬂgal ettiler. Halk›n büyük destek
verdi¤i eylemleri bast›rmak için
cunta yönetimi, ö¤rencilerin üzerine askerleri sürdü. Tanklarla Politeknik duvar›n› y›karak içeri giden
askerler, içeride 20 ö¤renciyi, d›ﬂar›da ise 16 ö¤renciyi katlettiler.
Politeknik Direniﬂi, cunta yönetiminin y›k›lmas›n›n baﬂlang›c› oldu.

4 Kas›m 1995 - Alibeyköy Bask›n›:

‹nfazlar›n, kay›plar›n ve hapishanelerdeki
zulmün sorumlular›ndan hesap sormak
için DHKC taraf›ndan gündüz saatlerinde
Alibeyköy merkezine yap›lan bask›nda,
Alibeyköy Polis Karakolu, Nizam-› Alem
Oca¤›, Ülkü Oca¤›, faﬂistlere ait bir spor
kulübü, CHP binas›, Emlak Bank, Zab›ta
Amirli¤i ve bir döviz bürosu tahrip edildi.

◆

24 Kas›m 1991 - Eskiﬂehir Tabutlu¤u Kapat›ld›: DYP-SHP hükümetinin
yüzlerce tutsa¤› iﬂkencelerle sevkederek açt›¤› Eskiﬂehir hücreleri, hapishanelerdeki açl›k grevleri ve d›ﬂar›daki eylemler sonucunda kapatt›r›ld›.
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◆
1 Kas›m 1954 - Cezayir
halk› Frans›z emperyalizminin
iﬂgaline karﬂ› kurtuluﬂ savaﬂ›n› baﬂlatt›.

◆

1 Kas›m 1963 - Triko Lastik'te Grev: Grev yasas›n›n ç›kart›lmas›ndan sonra gerçekleﬂtirilen ilk büyük grev. Ancak grev yasas›na ra¤men, iﬂçilere “grevin kanunsuz oldu¤u” gerekçesiyle dava aç›ld›.

◆

1-3 Kas›m 1997 - Susurluk’un 1. y›ldönümünde, Halk
Meclisleri Ankara’ya yürüdü.

◆

3 Kas›m 1995 - ‹zmir’de
Sel ve Katliam: Yoksul
emekçi halk›n oturdu¤u Yamanlar, Güzeltepe, Örnekköy, ﬁemikler, Narl›dere ‹nönü Mahallesi, Yeﬂildere sel sular› alt›nda kald›. 60 kiﬂi öldü.

◆
5 Kas›m 1920 - Antep halk› topraklar›n› iﬂgal eden
Frans›z askerlerine karﬂ› silahl› direniﬂe baﬂlad›.

◆

14 Kas›m 1993 - Trabzon’da devrimcilerin öncülü¤üyle “Fuhuﬂa Karﬂ› Mücadele
Mitingi” yap›ld›.

◆
22 Kas›m 1991 - Kartal
Belediyesi iﬂçileri 15 gün boyunca sürdürdükleri iﬂyeri iﬂgaliyle iﬂten at›lanlar›n geri
al›nmas›n› sa¤lad›lar.

◆

27 Kas›m 1923 - Tosya,
Osmanc›k, Erbaa, Vezirköprü,
Ladik ve Havza'da meydana
gelen depremde 5.000 kiﬂi öldü, 40 bine yak›n bina y›k›ld›.

