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Bulut olup gürlesen ne fayda
Ya¤mur olup ya¤madıktan sonra
Ya¤mur olup ya¤san ne fayda
Tarlada tohum olmadıktan sonra
Nehir olup coﬂsan ne fayda
Boﬂ denize aktıktan sonra
Özgür olup dolaﬂsan ne fayda
Yurduma prangalar vurulduktan sonra
Öfke olup hınç kuﬂansan ne fayda
Yüre¤in kavgada olmadıktan sonra
Güneﬂ olup hergün do¤san ne fayda
Üﬂüyen bebeleri ısıtmadıktan sonra
Anka kuﬂu olup yeniden do¤san ne fayda
Masal da¤larında uçtuktan sonra
Azrail olup canımızı alsan ne fayda
Biz bir ölüp bin do¤duktan sonra
Azrail olup tecrit hücrelerinde bo¤san ne fayda
Adımız ÖZGÜR TUTSAK olduktan sonra
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Hapishanelerden
polis-jandarma merkezlerine,
okullardan yetiﬂtirme yurtlar›na

‹ﬁKENCE
VE DAYAK
DEVLET
POL‹T‹KASIDIR



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Ça¤r›lar
‹lanlar

Sosyalizm,
yani ﬂu demek ki, day› k›z›,
sosyalizm,
senin anlayaca¤›n yani,
elkap›s›n›n yoklu¤u de¤il de
imkâns›zl›¤›.
Ekme¤imizde tuz,
kitab›m›zda söz,
oca¤›m›zda ateﬂ oluﬂu hürriyetin,
yahut, baﬂkas› yel de,
sen yaprakm›ﬂ›n gibi titrememek,
bunun tersi yahut...
Sosyalizm,
devirmek da¤lar› elbirli¤iyle,
ama elimizin öz biçimini,
öz s›cakl›¤›n› yitirmeden.
Yahut, meselâ,
sevgilimizin bizden ne ﬂan, ne para,
vefadan baﬂka bir ﬂey beklemeyiﬂi.
Sosyalizm,
yani yurttaﬂ ödevi say›lmas› bahtiyarl›¤›n,
yahut, meselâ,
-bu seni ilgilendirmez henüz esefsiz,
güvenle,
emniyetle,
gölgeli bir bahçeye girer gibi
girebilmek usulcac›k ihtiyarl›¤a,
ve hepsinden önemlisi,
çocuklar›n, ama bütün çocuklar›n,
k›rm›z› elmalar gibi gülüﬂü...
Nâz›m Hikmet

● Birtan Altunbaﬂ
‹ﬂkencede ölüm
davas›

Tarih: 10 Kas›m 2005
Yer: Ankara 2. ACM
Saat: 11.00

Kadir GÜVEN

● Ercan Kartal
Sabanc› Davas›
Tarih: 14 Kas›m 2OO5
Saat: 09.00
Yer: ‹stanbul 12. ACM

● Anadolu Federasyonu
Kurultay›
Tarih: 13 Kas›m 2005
Yer: Ezgi Center
Stolberger Str. 317
50933 Köln
Saat: 11.00
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Devrim Aslan GÜLER

12 Kas›m 1996’da Dersim’in Çemiﬂgezek ilçesine
ba¤l› Paﬂac›k Köyü yak›nlar›nda oligarﬂinin askeri güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada, güçlerin
eﬂitsizli¤ine ra¤men bir direniﬂ
destan› yazarak ﬂehit düﬂtüler.
1980 öncesi Devrimci Sol
saflar›nda mücadeleye kat›lan
38 yaﬂ›ndaki Kadir Güven’le
19 yaﬂ›ndaki genç savaﬂç› Aslan Güler ve henüz 15 yaﬂ›ndaki Cephe taraftar› Erkan Dilsiz, omuz omuzayd›lar Paﬂac›k direniﬂinde. Devrimci iﬂçi
hareketi militan› Kadir ve
köylü militanlar yanyanayd›.

Oligarﬂinin subaylar›, onlar› kuﬂatt›¤›nda köylülere
“bak›n nas›l teslim alaca¤›z”
diyorlard›; ne ony›llar›n devrimcisinde, ne 19 ve 15 yaﬂ›ndaki genç devrimcilerde araErkan D‹LS‹Z d›klar› teslimiyeti bulamad›
oligarﬂi. Paﬂac›k köylüleri, bu
çat›ﬂmada yaln›z Cepheliler’in halk› ve inançlar›n›
savunmaktaki kararl›l›klar›na tan›k oldular.

Onun devrimci mücadelesi, 1978 y›l›nda
‹stanbul’da DEV-GENÇ’lilerin çabalar›yla
kurulan "Süleymaniye Halk Dayan›ﬂma
Derne¤i''ne gitmesiyle baﬂlar. Ama ben bu
tarihi de¤il, onun baﬂka bir yan›n› anlataca¤›m. Kemal Abi’nin ufku okyanuslar
kadar geniﬂti. Bu da dünyaya bak›ﬂ› ile çok
yönlü oluﬂundan kaynaklan›yordu. Parti’ye
Dersim de¤il, dünya gözüyle bakard›. Bundan dolay›d›r ki hiç umutsuzlu¤a, karamsarl›¤a düﬂtü¤ünü görmedik. Bizi ve halklar› ilgilendiren her konuya merak salard›,
ö¤renmek için çabalard›. Türkiye ve dünyadaki geliﬂmeleri kaç›rmamak için radyosunu yan›ndan ay›rmazd›. Dünya devrimci hareketlerini radyodan takip eder, defterine
notlar tutard›. Aylarca önceki gazeteleri
gördü¤ünde, ‘okunmam›ﬂ gazete yeni gazetedir’ deyip saatlerce okuyordu. Duyduklar›n›, okuduklar›n› bizimle de paylaﬂ›rd›.
T›bba geçmiﬂten gelen özel bir ilgisi vard›.
‹laçlarla, tedavilerle ilgili küpürleri toplar,
okurdu. Kemal Abi’nin çok yönlülü¤ünü k›saca ﬂöyle ifade edebiliriz. Yeri gelir elinde
defteri kalemi yoldaﬂlar›na e¤itim veren
ö¤retmen, yeri gelir elinde i¤ne iplik dikiﬂ

K›ymet HANO⁄LU

13 Kas›m 1993’de
‹stanbul Kartal’da geçirdi¤i
bir trafik kazas›nda aram›zdan ayr›ld›. Eyüp Belediyesi’nde mühendis olarak
çal›ﬂan Hano¤lu, BEMSEN’de örgütlü olarak memurlar›n hak alma mücadelesinde yeralm›ﬂt›r.

“Devrimci de¤erlere daha
fazla sar›lmadan halka lay›k
olunamaz”
(Muharrem Çetinkaya)

Turgut ‹PÇ‹O⁄LU

10 Kas›m 1978’de
‹stanbul Bak›rköy’de Ayd›nl›kç› hainler taraf›ndan
pusuya düﬂürülerek katledildi. Liseli DEV-GENÇ mücadelesinde önemli görevler yüklenmiﬂ devrimci militanlardand›.
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Kadir GÜVEN (Kemal)
diken bir terzi, yeri gelir elinde kazma küre¤iyle toprak kazan bir iﬂçi, yeri gelir ateﬂ
baﬂ›nda halk türkülerini söyleyen bir sanatç›, yeri gelir yoldaﬂ›n›n yaras›n› saran bir
doktor, yeri gelir amans›z çarp›ﬂmalarda
vuruﬂan bir savaﬂç›d›r.
Bu savaﬂç› düzenli ve tutumludur da. Kemal Abi’yi gördü¤ümüzde dikkatimizi ilk
çeken ﬂey düzenli ve temiz oluﬂuydu. Kütüklü¤ü beline tak›ﬂ›, silah› eline al›ﬂ›, y›ld›zl› beresini baﬂ›na tak›ﬂ› s›ras›nda daha
özenli davran›rd›. Çantas› a¤z›na kadar doludur ama almak istedi¤iniz eﬂyay› an›nda
bulursunuz. Çantan›n içinde küçük çantac›klar› vard›. Her malzeme ayr› yerdeydi.
Çantay› s›rt›na takt› m›, s›ms›k› dururdu.
Hani "sand›k gibi" derler ya, aynen öyleydi.
Bir de ö¤rendiklerini, düﬂündüklerini, hissettiklerini yazd›¤› yald›zl› bir ajandas› vard›. D›ﬂ› kadar içi de tertemiz, düzgünce ya-

10 Kas›m
16 Kas›m

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

Muharrem ÇET‹NKAYA- Küçükarmutlu’ya karﬂ› düzenlenen katliam sald›r›s›n›n durdurulmas› için Sincan F Tipi Hapishanesi’nde bedenini tutuﬂturdu.
Kald›r›ld›¤› Ankara Numune Hastanesi’nde 12 Kas›m 2001’de ﬂehit düﬂtü.
Muharrem, 1972'de Malatya Do¤anﬂehir Suçat› Köyü’nde do¤du. Akçada¤› Ö¤retmen Lisesi’nde okudu. 1991’den itibaren yerald›¤› devrimci
mücadelede, birçok kez gözalt›na al›nd›. Aral›k
93'te Dersim'de gerillaya kat›ld›. 1996 sonlar›nda
bir süre hareketten ayr› kald› ve bu süreçte tutsak
düﬂtü.
Malatya Hapishanesi’nde 19 Aral›k katliam
sald›r›s›nda yoldaﬂlar›yla omuz omuza direndi.
Hücrelerde direniﬂini sürdürdü. 5. Ölüm Orucu Ekibi’nde ölüm orucuna baﬂlad›. Hücre hücre erirken
Armutlu’da direnen halka sald›r›ld›¤›n› duydu¤unda, bir alev topu olup zulmü yakarak ölümsüzleﬂti.

z›lm›ﬂ. Radyosuna da k›l›f yapm›ﬂt›.
"Toz al›p bozulmas›n" diyordu, yatma
vakti geldi¤inde telis torbas›n› alt›na
serer, çantas›n› baﬂ›n›n alt›na al›r, üzerine puﬂisini örter ve usulca uyuyuverirdi. O'na bak›nca imrenirdik. Çantas›nda
sigara vard›r içmez. Ceviz, dut, ﬂeker, tuz
vard›r yemez. ‹¤ne iplik onlarcad›r ama bir
tanesini kullan›r, kulland›r›r. Neden yemez,
içmez, kullanmaz? Çünkü tutumluydu. "‹leride laz›m olacak" derdi ve öyle de olurdu.
Biz sigaram›z› içmiﬂ bitirmiﬂizdir ki, Kemal
Abi paket sigara uzat›r. Günlerce kuﬂatma
içerisinde kal›rd›k, ekme¤imiz biterdi. Nefesler kokmaya baﬂlard›. Kemal Abi ceviz,
dut da¤›t›rd›. Ondan bir ﬂey al›p vermedin
mi ve yahut kaybettin mi bir daha bir ﬂey
alamazd›n. "Çünkü sen savurgans›n, eﬂyan›n de¤erini bilmiyorsun. Bunu ö¤ren, ondan sonra gel vereyim". Bu da Anadolu insan›n›n bir özelli¤iydi. Kemal Abi, kahramanl›¤›n yolunu, bu yaﬂam›yla, olumluluklar›yla açm›ﬂt›. Bizim de kahramanca bu kiﬂilikten ö¤renece¤imiz çok ﬂey var.

DAYAK, devletin faﬂist
karakterinin tezahürüdür!
“E¤itim ﬂart” diyenler, dayak ve iﬂkence e¤itimsizlikten
de¤il, faﬂist otoritenin verdi¤i “e¤itimden” kaynaklan›r!
Faﬂist devletin oldu¤u her yerde dayak ve iﬂkence vard›r.
at›rlanacakt›r; bu y›l›n baﬂlar›nda 8 Mart Emekçi Kad›nlar Günü nedeniyle Beyaz›t Meydan›’nda
yap›lan gösteriye polis vahﬂice sald›rm›ﬂt›. ‹lk iki gün, ne hükümet, ne
burjuva bas›n bu sald›r› üzerinde
pek durmad›; ne de olsa bu tür polis
terörü, ülkemiz için “vakay-› adliye”den say›l›rd›. Ancak AB’nin sald›r›y› eleﬂtirmesi üzerine birden hava de¤iﬂti. Herkes polisin sald›r›s›n›
eleﬂtirmeye, yöntemlerinin “aﬂ›r›l›¤›ndan” dem vurmaya baﬂlad›. Ancak bir gariplik daha vard› bu eleﬂtirilerde. Sanki böyle bir sald›r› ülkemizde ilk kez olmuﬂtu ve bunun ﬂaﬂk›nl›¤› içindeydiler.

H

alatya Çocuk Yuvas›’ndan
yans›yan dayak görüntüleri
karﬂ›s›nda da ayn› ﬂeyler yaﬂan›yor.

M

ysa, yine herkes çok iyi biliyor
ki, dayak, iﬂkence, bu ülkede
devletin oldu¤u her yerde vard›r ve
süreklidir. Üniversite kampüslerinde, hapishanelerde, fabrikalarda, ilk
okullarda, yetiﬂtirme yurtlar›nda,
dayak her yerde var. Bu ülkede her
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“devlet görevlisi”, kendinde halka
karﬂ› tehdite, ﬂiddete, yasa¤a, cezaya baﬂvurma hakk› görür. Çünkü,
devlet zihinlerde ve tüm kurumlar›nda böyle ﬂekillendirilmiﬂtir.
aya¤› ve iﬂkenceyi, polisin veya di¤er görevli personelin
“e¤itimsizli¤iyle” aç›klayanlar, gerçekte dayak ve iﬂkence olay›n› hiç
anlamam›ﬂlard›r. “E¤itimsizlik”,
“toplumun ﬂiddet e¤ilimi” gibi aç›klamalar bilimsel de¤ildir. Sistemi
aklay›p suçu bireylerin üzerine
y›kmay› amaçlayan demagojilerdir.
Mahir Çayan’›n dedi¤i gibi, “Merkezi otoritenin ordusu, polisi, vs. ile
halk kitlelerine ‘dev’ gibi güçlü olarak gözükmesi”, tüm faﬂist yönetimlerin karakteristik özelli¤idir. Bu
“otorite”nin s›n›f temeli güçsüzdür,
koftur; bu “otorite”, esas olarak faﬂist terör, yaygara, gözda¤› ve demagojiye dayan›r.

D

evlet otoritesini kabul ettirmek
hayat›n her alan›nda temel bir
“devlet politikas›”d›r. Faﬂist otoriteyi kabul ettirmenin ise araçlar›

D
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öyle bir düzen, ancak tüm halk›
“devlet otoritesine” boyun e¤direbildi¤inde kendini güvende sayabilir. 12 Martlar’›n, 12 Eylüller’in
amac› da bu otoriteyi tesis etmekti
nihayetinde.

B

¤aç yaﬂken e¤ilir, sözünü oligarﬂi de bilir. Bunun için oligarﬂi de “devlet otoritesine boyun
e¤meyi”, daha küçüklükten ö¤retmeye çal›ﬂ›r. Bu nedenle de, faﬂizm
çocuklara karﬂ› da ne bir sevgi, ne
bir merhamet duymaz. ‹lkokullarda
dayak ve “tek ayak üstünde bekletme” gibi di¤er fiziki cezalar, 80 y›ld›r sürer; ilkokul s›ralar›ndayken
“Dayak cennetten ç›kmad›r”, “Ö¤retmenin vurdu¤u yerde gül biter”,
“Nush ile uslanmayan› etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayan›n hakk›
kötektir” sözlerini duymayan var
m›d›r? Bu sözleri, bir tek ilkokulla-
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Rize’de linç giriﬂimi

tecrite karﬂ›...

18 Bu mu iﬂçi sendikas›?

38

Umut ya¤muru dinmeyecek!

20

42

Hayat›n içindeki teori:

DAYAK, devletin faﬂist karakterinin
tezahürüdür

bellidir: Dayak, tehdit, iﬂkence, yasak, ceza! ‹ﬂte bu yüzden halk›n oldu¤u her yerde, devlet en baﬂta bunlarla ç›kar halk›n karﬂ›s›na. Bunlar›n
yetmedi¤i yerde, kitlesel katliamlara kadar uzan›r “otoriteyi” kabul ettirme politikas›. 19 Aral›k 2000’de
hapishanelerdeki tutsaklar, “devlet
otoritesini sa¤lamak için” katledilmemiﬂ miydi? Herkes biliyor ki, bu
ülkede polis veya jandarma taraf›ndan gözalt›na al›n›p da dayak yememek, iﬂkence görmemek, istisnai bir
durumdur. Bu sadece “siyasal” gözalt›larda de¤il, en s›radan adli vakalarda da geçerlidir.

ABD’nin Irak’ta ‘korku ve dehﬂet’ yaratma
plan›n› bilerek

Sovyet Devrimi’nden bugüne

23

Gösterilen ve gerçek

46

Fehriye Erdal’›n ‘yarg›lanamayaca¤›’ karar›
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Bu¤day üreticisi kaybetti tüccar kazand›

47

HHB susmayacak

48

Paris gettolar›nda patlayan öfke
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Anadolu Federasyonu s›n›r d›ﬂ›lara karﬂ›
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Yetimlerimiz, düzenin elinde iki kez yetim
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AKP, bu yönetim anlay›ﬂ›, bu kadrolarla m›

26

9 Ocak sald›r›s›ndan sol içi hukuka
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Köleleﬂtirilen çocuk iﬂçiler

31

ﬁovenizmin korkusu, devrimin çözümü

14

Onlar bizim çocuklar›m›z

30

Temel Haklar ve Özgürlükler Kurultay›

15

Bayrampaﬂa katliam›nda bir rapor daha

35

Gençlik Federasyonu YÖK’e, genelgelere,

kampanya baﬂlatt›
50

‘Sen yozlaﬂm›ﬂ, ahlaks›z ve ikiyüzlünün
tekisin’

ra tabela yap›p asmad›klar› kalm›ﬂt›r. Bu sözler, faﬂist devletin daya¤›,
ideolojik olarak da sahiplenmesinin
ifadesidir. Hiçbir iktidar gerçekten
de¤iﬂtirmek istememiﬂtir bu uygulamay›. Bu nedenle, yetiﬂtirme yurtlar› gibi, devletin gözünde daha “sorunlu” ve daha “sahipsiz” çocuklara
karﬂ› daya¤›n bir “e¤itim yöntemi”
olarak kullan›lmas›nda ﬂaﬂ›lacak hiç
bir ﬂey yoktur. Liseli, üniversiteli
gençli¤in demokratik eylemlerine
karﬂ› baﬂvurulan ﬂiddetin boyutlar›na bir bak›n. Anlatmak istedi¤imiz
daha iyi anlaﬂ›lacakt›r. Birçok kez
gençlerimize uygulanan ﬂiddet, tüm
halk kesimlerine uygulanan›n da üstündedir. Bu düzen, gençli¤e ve çocuklara “y›lan›n baﬂ›n› küçükken
ezeceksin” zihniyetiyle yaklaﬂ›r.
ﬂa¤›da verece¤imiz ﬂu rakamlar
da Malatya’da ve di¤er yetiﬂtirme yurtlar›nda baﬂvurulan daya¤›n
devletin faﬂist otoritesinin bir arac›
ve tezahürü oldu¤unu, bir baﬂka aç›dan kan›tlar: Ülkemizde, 2003 yılında iﬂkence gördü¤ü resmi-belgeli
olarak tespit edilen 779 kiﬂiden
96'sı çocuktu. Yine ayn› y›l›n resmi
rakamlar›na göre, polis tarafından
haklarında iﬂlem yapılan çocuk sayısı 83 bin 249’dur. ‹stanbul, Ankara, ‹zmir ve Trabzon'da bulunan
beﬂ çocuk mahkemesine sahip olan
Türkiye'de, bu mahkemelerde y›lda ortalama 90 bin çocuk yarg›
önüne ç›k›yor.

A

s, kes, ceza ver; iﬂte faﬂizmin
otorite ve e¤itim politikas› bu.
O çocuklar› soka¤a düﬂüren koﬂullar› yoketme, soka¤a düﬂen çocuklar› kurtarma, oligarﬂinin planlar›nda yoktur. Emperyalist sömürü
azg›nlaﬂt›kça, varolan›n da gerisine gidiliyor. Yeni haz›rlanan “Sosyal Hizmetler Kanunu”yla, devletin yetiﬂtirme yurdunda büyüyenlere iﬂ bulma yükümlülü¤ü de kald›r›l›yor. Bunun ne anlama geldi¤ini izaha gerek var m›? 18 yaﬂ›na
gelen yetiﬂtirme yurdu çocuklar›,
git ne halin varsa gör denilerek soka¤a at›lacak... Milyonlarca iﬂçi de
ayn› mant›kla at›lmad› m› soka¤a?
Ne halleri varsa görsünler ama asla ve asla “devlete karﬂ› ç›kmaya

A

yeltenmesinler”. ‹ﬂte dayak, iﬂkence, daya¤›n ve iﬂkencenin sistemleﬂmiﬂ kurumlar› olarak F tipleri,
açl›¤a, iﬂsizli¤e mahkum edilen,
horlanan y›¤›nlar›n devlet otoritesine baﬂ kald›rmamalar› için devletin baﬂvurdu¤u araçlard›r.
alka zarar veren her türlü ﬂiddetin kayna¤› devlettir. Bu ister
“bireysel silahlanma” sonucu olsun, ister “aile içi ﬂiddet” biçiminde. “Aile içi ﬂiddet”e karﬂ› olma
ad›na ortaya ç›kanlar, ço¤u kez gölgelerle dövüﬂüyorlar. Aile içi ﬂiddet,
Osmanl›’dan bu yana devlet teﬂvikindedir. Çünkü devlet, ailelerden
çocuklar›n› itaat eden bireyler olarak yetiﬂtirmesini istiyor. Sorun bir
“e¤itimsizlik” meselesi de¤ildir.
Hatta düzenin e¤itimini alan da, bu
e¤itimle, daya¤›, cezay›, yasaklar›
kullanarak “tüm aileye” otoriteye
boyun e¤meyi kabul ettirmeye çal›ﬂ›yor. Çünkü “e¤itim” de bunu istiyor ondan.

H

kulda, yetiﬂtirme yurtlar›nda,
hapishanelerde, karakollarda,
iﬂyerlerinde, k›sacas› her yerde niteli¤i ve amac› belli bir ﬂiddet vard›r
ve bu ﬂiddet faﬂist devlet taraf›ndan
onaylanan, teﬂvik edilen, mazur görülen bir ﬂiddettir. Düzenin ﬂiddete
onay›, sadece yasalarla verilen destekle s›n›rl› kalmaz, daha önemlisi,
düzen daya¤›n, falakan›n, yasak ve
cezalar›n insanlar› y›ld›rma amaçl›
olarak kullan›lmas›n› ideolojik olarak da destekler. Sistem her ne olursa olsun, emperyalizmin ç›karlar›n›
korumak ve kapitalist sömürüyü
sürdürmek üzerine oturdu¤u için,
hak ve özgürlükler esas olarak sistemin gündemine girmiyor. Girdi¤i
kadar› ise göstermeliktir. Faﬂist politikay› temelde de¤iﬂtirmemekte,
hayat›n her alan›nda belirleyici,
yönlendirici olan, hak ve özgürlükler de¤il, “faﬂist otorite” olmaktad›r.
Hak ve özgürlüklerinizi kullan›rken, s›radan bir bas›n aç›klamas› yaparken bile, o faﬂist otorite baﬂ›n›zdad›r. Polis, jandarma, orada ne güvenli¤i sa¤lamak, ne de hakk›n kullan›lmas›n› güvence alt›na almak
veya olay ç›kmas›n› önlemek için
bulunmaz. Otorite, otoritesini gös-

O

4
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termek için oradad›r. Üç kiﬂinin
yapt›¤› bas›n aç›klamas›na üç çevik
kuvvet otobüsü iﬂte bunun için gelir.
Etkisizleﬂtirilmiﬂ, gözalt›na al›nm›ﬂ
insanlar, iﬂte bunun için coplanmaya, tekmelenmeye devam edilir.
unun bir devlet politikas› oldu¤unu, faﬂist otoritenin tesisinin
bir parças› oldu¤unu görmeyip, polisin, personelin “e¤itimsizli¤iyle”
aç›klanmas›na inanmak, safl›k ve
körlükten baﬂka anlama gelmez.

B

alatya Çocuk Yuvas›’ndan
yans›yan görüntüler, burjuva
bas›nda bile “Nazi toplama kamplar›na” benzetildi. ‹ﬂte bu noktada durup sormak gerekiyor: Bu ülkede
neden s›k s›k baz› yerler, baz› uygulamalar “Nazi kamplar›na, uygulamalar›na” benzetiliyor? Oligarﬂinin
uygulamalar› neden Nazi yöntemlerini ça¤r›ﬂt›r›yor? Elbette cevab›
içinde olan bir sorudur bu. Burjuva
bas›nda bir yazar ﬂöyle diyor: “23
yıldır bu mesle¤i yapıyorum. 230
defa yaptım bu haberlerden. Yaﬂı
benden büyük a¤abeylerim 430 defa
yapmıﬂtır. Bu meslek bizi öldürene
kadar 730 defa daha yaparız... 30
tane hükümet, 50 tane bakan, 80 tane genel müdür, 180 tane yuva müdürü de¤iﬂti. Dayak de¤iﬂmiyor.”
(Y›lmaz Özdil, Sabah, 28 Ekim)

M

urumu “tespit” eden yazar›n devam›nda ﬂunu sormas› gerekiyor: “Peki -onlarca hükümet, onlarca bakan, genel müdür de¤iﬂmesine
ra¤men- dayak neden de¤iﬂmiyor?”
‹ﬂte bu sorunun cevab›n› da biz veriyoruz. Bu bir devlet politikas›d›r diyoruz. Faﬂist otorite böyle sa¤land›¤› için dayak de¤iﬂmiyor. “E¤itim
ﬂart” diyenlere, boﬂuna nefesinizi tüketmeyin diyoruz. Bu düzenin e¤itimi, bu durumu de¤iﬂtirmez. Biz
“Düzen de¤iﬂikli¤i ﬂart” diyoruz.
Çünkü ancak iktidar›n niteli¤i de¤iﬂti¤inde, aç›k deyiﬂle, oligarﬂinin faﬂist iktidar› yerine halk›n devrimci
iktidar› kurulursa, bu tablo de¤iﬂebilir. Ve ancak o zaman, iﬂkencenin,
daya¤›n, nesnel koﬂullar› ortadan
kald›r›l›r ve “halk için” yap›lacak
e¤itim de iﬂte o zaman toplumu de¤iﬂtirip dönüﬂtürmekte bir iﬂe yarar.

D

yetimlerimiz, düzenin
elinde iki kez yetim!
Günlerdir televizyon ekranlar›nda
dönüp duran Malatya Çocuk Yuvas›’ndan görüntüleri, kimimiz gözyaﬂ›
dökerek, kimimiz öfkeden kas›larak izledik. Peki bu görüntülerin as›l sorumlular›, acaba görüntüler karﬂ›s›nda bir nebze olsun utanç duydular m›, bir nebze olsun uygulad›klar› politikalardan piﬂman
oldular m›?
Tek kelimeyle hay›r! Onlar hala bas›n›
suçlamakla, “münferittir, hatta o güne özgüdür” diyerek gerçe¤i gizlemekle ve sadece Malatya’da de¤il tüm yetiﬂtirme yurtlar›nda bu tablolar› yaratan gerçek nedenlerin tart›ﬂ›lmas›n›, görülmesini engellemekle meﬂguller.
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, yetim çocuklara iﬂkencenin aç›¤a ç›kt›¤› andan itibaren, her türlü eleﬂtiriye, sorgulamaya,
muhalefete karﬂ› tam bir tahammülsüzlük
içinde, Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’yu
korumaya giriﬂmiﬂ, bas›n› olay› abartmakla
suçlam›ﬂ, çocuklara yap›lan iﬂkencelerle ilgisi olmayan “çözüm”ler gündeme getirmiﬂtir.
Günlerdir yay›nlar yap›l›yor ama sanki
böyle bir ﬂey ülkemizde ilk kez oluyormuﬂças›na tart›ﬂ›l›yor konu.

dayakla
e¤itilen,
açl›kla terbiye
edilen,
c›l›z
bedenlerinden
kâr edilen
ÇOCUKLARIMIZ...

österilene de¤il, sorunun
kayna¤›na bak›n!

G

Burjuva bas›n, elbette suçlu. Ama Tayyip Erdo¤an’›n dedi¤i aç›dan de¤il; yani
bu olaylar› yazd›¤› için de¤il, YAZMADI⁄I, üstünü örttü¤ü, kaynaklar›n› gizledi¤i için suçlu. Nitekim, burjuva bas›n,
Malatya olay›nda da ayn› politikay› sürdürdü. ‹ki gün olay› yazd›ktan sonra,
üçüncü gün “çocuklar kurtuluyor,
SHÇEK ﬂu kadar bin çocu¤u kurtard›...” türü yalanlarla, iktidar› ve devleti aklama haberlerini servise koydu.
Hükümeti, muhalefeti, bas›n›yla
oligarﬂinin tüm kesimleri, herhangi
bir olay› birbirine karﬂ› kullan›rlar
ama iﬂ, devlete, düzene gelip dayan›nca, birbirleriyle hesaplar›n›
unutup birlikte devleti aklama5
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ya giriﬂirler. ﬁimdi de ayn›s› oluyor.
Ne oldu Malatya’da? Önce o zulümün
“münferit” oldu¤u söylendi. Sonra zulümden birkaç bak›c› kad›n sorumlu tutuldu.
Olay biraz eﬂelendi¤inde, bu insanl›k d›ﬂ›
yönetimden AKP’nin kadro politikas›n›n ve
“kamu harcamalar›n›n k›s›lmas›n› isteyen”
IMF programlar›n›n sorumlu oldu¤u ç›kt›.
Biraz daha eﬂeledi¤imizde ise sorunun
AKP’yle de s›n›rl› olmay›p, oligarﬂinin düzeniyle ilgili oldu¤u görülüyor.
Evet, bu çocuklar, yetimdi, korunmaya
muhtaçt› ve “DEVLET‹N KORUMASI”
alt›ndayd›lar. Devlet, korumakla yükümlü
oldu¤u yetimlere zulmediyordu. (Devletin
“can güvenliklerinden” sorumlu oldu¤u
tutsaklar›, yine kendi görevlilerine katlettirmesinde de ayn› ﬂey sözkonusuydu.)
Ve iﬂte tam bu noktada, iﬂ, gelip devlete
dayand› m›, hepsi koro halinde devletin suçunu gizlemeye soyunuyor.

KP ve medya oyun oynuyor:
Bilinmeyen bir ﬂey yoktu!

A

Yıl 2003; Devlet Denetleme Kurulu,
Çocuk Esirgeme Kurumu’yla ilgili bir rapor haz›rlad› ve ﬂu sorunlara dikkat çekti:
"Uzman personel yetersiz. Amaç ve hedeften sapma var. ‹dari iﬂler, sosyal hizmetlerin önüne geçti. Cinsel tacizler yayg›n...”
2004’te, TBMM taraf›ndan bir rapor haz›rland›: O da "Mekân yok, personel yetersiz. Bu tip kurumlarda tasarruf tedbirleri
kalkmalı. Cinsel istismar, iﬂkence var" diyordu.
13 Ocak 2005’te bu kez, Baﬂbakanlık
Teftiﬂ Kurulu bir rapor haz›rl›yor. Bu rapordan sadece bir ayr›nt› aktaraca¤›z. Raporda
Adıyaman Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde yaﬂanan tecavüz olaylar›ndan sözediliyor; ancak as›l önemli nokta,
bu olaylar› örtbas eden müdür, oradan al›n›p bu kez de aynı ilin Sokak Çocukları ve
Gençlik Merkezi Müdürlü¤ü'ne müdür yardımcısı olarak atan›yor. Peki bu raporlar
ne yap›l›yor? Örtbas ediliyor.
Çünkü bu raporlar› aç›¤a ç›karmak, dev-

letin bu ülkenin yetimlerine, sokak
çocuklar›na karﬂ› ne kadar gaddar,
ac›mas›z, cimri davrand›¤›n› gösterecek.
Bu raporlar›n gere¤i yap›lm›yor,
çünkü mesela, bina, personel eksikliklerini gidermek, IMF talimatlar›na göre mümkün de¤il.
Yetiﬂtirme yurtlar›nda, çocuk
yuvalar›nda bu ve benzeri olaylar
ony›llard›r sürüp geliyor; islamc›,
faﬂist kadrolaﬂman›n bu kurumlar›
iyice ele geçirmesinden, yani 1990
baﬂ›ndan beri sorunlar daha da a¤›rlaﬂm›ﬂ durumda.
Ancak bir bütün olarak sorunu
a¤›rlaﬂt›ran ise ülkemizde açl›¤›n,
yoksullu¤un ve yozlaﬂman›n giderek t›rmanmas›d›r.
Yoksulluk artt›kça terkedilen çocuklar›n say›s› art›yor. Yetimler, sokak çocuklar› art›kça yurt, yuva ihtiyac› fazlalaﬂ›yor, bunlar ihtiyaca cevap vermedikçe, suçlu çocuklar art›yor... Zincir böyle uzay›p gidiyor.

ömürücü ve faﬂist bir
devletin ‘sosyal hizmet’i
bu kadar olur!

S

‹ktidar sözcüleri ve düzen yalakalar› boﬂ konuﬂuyor. Korunmaya muhtaç ço-

cuklar›n, bak›ma muhtaç yaﬂl›lar›n, dullar›n, emeklilerin durumlar› daha da kötüye gidecektir.
Bu ekonomik politikalar›n uyguland›¤›, faﬂist zihniyetin hayat›n her
alan›nda egemenli¤ini sürdürdü¤ü
bir ülkede baﬂka türlüsü mümkün
de¤ildir. “Sosyal Hizmet”lerin mevcut tablosuna bakmak bile zaten durumu göstermeye yeter.
Bugün Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na ba¤l› kuruluﬂ say›s› 595’dir.
1986'da SHÇEK'e ba¤l› kuruluﬂlar›n say›s› 246 idi.
Yani 20 y›lda bu kurumlar›n say›s› iki kat›na ç›km›ﬂt›r. Peki bu,
devletin “sosyal hizmetlere” daha
önem verdi¤ini mi gösteriyor? Hay›r! Bu art›ﬂ, sadece yoksullu¤un,
yetimlerin korkunç art›ﬂ› karﬂ›s›nda
devletin mecburen yapt›¤› bir art›ﬂt›r. Ve elbette bu art›ﬂ, ihtiyac›n gerisindedir. Devam edelim rakamlarla “sosyal hizmet” tablosuna.
Korunmaya muhtaç sokak çocuklar›n›n say›s› 500 bini aﬂ›yor;
Ve Türkiye’de “koruma altındaki
çocuk sayısı” ise sadece 16 bin 595.
Üstelik onlar›n nas›l “korundu¤u!!!” da ortada.
Bir sene önceki rakamlar itiba-

Suçlu 3 Kad›n M›?
Bu düzen halka karﬂ› durmaks›z›n suç iﬂleyen bir düzen oldu¤u için, en alt
düzey görevlilerden günah keçileri yarat›p gerçek sorumlular› gizlemekte ustad›r. Çocuk yuvalar›ndaki, yetiﬂtirme yurtlar›ndaki iﬂkencelerin suçlusu da
hemen bulundu: “E¤itimsiz”, “Sapık” ö¤retmenler, bak›c›lar!
Gerçekte onlar da “ma¤dur”. Zorla fazla mesai yapt›r›lan, zorla angaryaya koﬂulan onlar. Düﬂük ücretle çal›ﬂt›r›ld›klar› yetmiyormuﬂ gibi, iﬂlerini
kaybetmemek için verilen her iﬂi yapmak zorunda kal›yorlar. Kimse sormuyor, o kad›nlar aç m›, kaç saat çal›ﬂ›yor?
Sistem suç ve suçlu üretiyor... Bak›c›lar›n yapt›klar› da suçtur; onlar› bu
suça zorlayan veya baﬂka bir aç›dan, suç iﬂlemesini engellemeyen ise bizzat
o kurumlarda kurulmuﬂ olan sistemdir.
Yarg›lanmas› gerekenler; o kad›nlar›, angaryaya, fazla mesaiye zorlayan, alanlar›n›n d›ﬂ›nda çal›ﬂmak mecburiyetinde b›rakan yöneticiler; çocuk
bak›m› gibi uzmanl›k isteyen iﬂleri, uzmanl›¤› olmayan yöneticilerin sorumlulu¤una veren, “sosyal hizmet”i taﬂeron ﬂirketlere devreden ‹KT‹DAR yetkilileridir; yani baﬂbakan, bakanlar, müﬂteﬂarlard›r.
Bu gerçek suçlular hakk›nda dava açabilecek cürete ve vicdana sahip bir
tek savc› var m› bu ülkede? Görece¤iz!
6
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Her ﬂeyi
bilen M‹T,
polis nerede?
Devletin onlarca istihbarat teﬂkilat›, onlarca denetleme teﬂkilat›
var. Herkesin nefesini dinlemekle
övünen M‹T, bütün ﬂehirleri kameralarla donat›p binlerce sivil
polis çal›ﬂt›ran polis, niye yetiﬂtirme yurtlar›nda, çocuk yuvalar›nda
olanlardan hiç haberdar olam›yor
acaba?
Sak›n “onlar›n görev alan› de¤il” demeyin. Her yer görev alan›
da bir tek oralar m› de¤il?
Her y›l “suçlu” olarak gözalt›na ald›klar› 80 bin çocu¤un onbinlercesinin verdi¤i ifadelerde geçmiyor mu hiç yurtlarda yaﬂad›klar›? Polis, acaba o ifadeleri niye iﬂleme koymuyor, kamuoyuna duyurmuyor?
Peki ya M‹T? O da m› uyuyor?
r›yla uyuﬂturucu madde kullanan ba¤ımlı sokak çocuklar›n›n say›s› 58
bin olarak aç›kland›. Fakat uyuﬂturucu ba¤›ml›lar› için sadece bir (1)
yat›l› merkez var; (Taksim Çocuk ve
Gençlik Merkezi). Özürlü çocuklar
için gerekli kurumlaﬂma ve personel
yok. Suç iﬂlemiﬂ çocuklar için yine
yok. Suç iﬂlemiﬂ çocuklar, özürlü
çocuklar ve di¤erleri, ayn› yerlere
konuluyor. Görünürde devlet onlara
“sahip” ç›k›yor.
Peki bu “sosyal hizmet”i veren
personel yeterli mi? ‹ﬂte cevab›:
SHÇEK’na ba¤l› kuruluﬂlar›n
say›s›n›n, 20 y›lda 246’dan 595’e
ç›kt›¤›n› aktarm›ﬂt›k. Ayn› sürede
mant›ki olarak personel say›s›n›n da
en az›ndan iki kat artmas› gerekmez
miydi? Ama öyle olmam›ﬂ, tam tersine personel sayısı 8 bin 983'ten 8
bin 302'ye gerilemiﬂtir.
Ondan sonra Malatya Çocuk Yuvas›’nda temizlik görevlilerine çocuk bakt›r›lmas›na bak›p ﬂaﬂ›l›yor.
Bunda ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yok.
SHÇEK'e ba¤lı Çocuk Yuvalar›,
Yetiﬂtirme Yurtlar›, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Huzurevleri, Kad›n

Konuk Evleri, Sı¤ınmaevleri, Sokak Çocuklar› Merkezleri gibi, yüzlerce kuruluﬂ var; hepsindeki durumun Malatya Çocuk Yuvas›’ndaki
durumdan farks›z oldu¤undan kimsenin kuﬂkusu olmas›n.

zelleﬂtirmeci mant›k,
yetimleri de özelleﬂtiriyor!

Ö

Bu olay vesilesiyle aç›¤a ç›kt›
ki, her ﬂeyi “babalar gibi satan!”
AKP iktidar›, yetiﬂtirme yurtlar›n›,
çocuk yuvalar›n›, darülacüzeleri,
içindeki yetimlerle, yaﬂl›larla birlikte satmak için haz›rl›klar›n› çoktan yapm›ﬂ zaten.
AKP’nin haz›rlad›¤› “reform”
tasla¤›na göre, SHÇEK tasfiye edilip, yerine Sosyal Hizmetler Kurumu(SHK) kurulacak ve SHK’n›n
görevi de sadece, belediye, vakıf
ve özel kiﬂilerin kuraca¤ı çocuk yuvalarının denetimiyle s›n›rl› olacak.
Mevcut çocuk yuvaları ve yetiﬂtirme yurtları ise aﬂamal› olarak önce ‹l Özel ‹dareleri'ne ard›ndan özel
sektöre (yani amac› sadece ve sadece kâr olan emperyalist ve iﬂbirlikçi ﬂirketlere) devredilecek.
Yani k›sacas› yurtlar, yuvalar ve
yetimler, ﬂirketlere ve tarikatlara
verilecek; birisi para, di¤eri din sömürüsü yapacak. Emperyalist tekeller memnun, tarikatlar memnun!
AKP’nin kime hizmet etti¤ini de
net olarak görüyoruz bu tabloda.
Yetimler, muhtaçlar da kapitalist
sömürü çark›n›n insafs›zl›¤›na terkedilirken, kapitalist ﬂirketlere bol
bol da teﬂvik sa¤lanacak; sosyal
hizmet kurumu açacak özel ﬂirketlere “vergi kolaylı¤ı” getirilecek, ayr›ca hizmetin gere¤i olarak ithal
edilen makine, teçhizat, malzeme
ve yayınlar gümrük vergisinden
muaf tutulacak. Sanki bu ﬂirketler
yurtlar› “babalar›n›n hayr›” için
aç›yorlar da devlet vergi ayr›cal›¤›
tan›yor.
Taslak, bir de "Çocuk Hakları
‹zleme ve De¤erlendirme Kurulu" oluﬂturulmasını öngörüyor. Akl›m›za hemen F tiplerine karﬂ› tepkiler üzerine oluﬂturulan “Cezaev-

leri ‹zleme ve Denetleme Kurullar›” geliyor. Onlar›n ne iﬂ yapt›¤›n›
biliyoruz; F tiplerindeki iﬂkenceleri,
bask›lar›, yasaklar› aklama kurumlar› olarak çal›ﬂ›yorlar. "Çocuk
Hakları ‹zleme ve De¤erlendirme
Kurullar›"n›n da ayn› amaçla gündeme getirildi¤inden kimsenin kuﬂkusu olmas›n.

eresi do¤ru ki, yetim
yuvalar› düzgün olsun!

N

Malatya Çocuk Yuvas›’ndan ekranlara yansıyanlar, yaﬂananlar›n elbette ancak küçük bir parças›d›r.
Çocuklar, kendilerine dıﬂkı yedirildi¤ini, karanlık odalara kapatıld›klar›n›, kafalarına demir çubuklarla
vuruldu¤unu anlat›yorlar.
Tüm yurt ve yuvalarda fiziki
ﬂartlar yetersiz, personel yetersiz,
e¤itimli uzman yetersiz. Bunlar çok
aç›k; fakat niye yetersiz? As›l tart›ﬂ›lmas›, sorgulan-

mas› gereken nokta budur.
Bu devlet, halka hizmet için de¤il, halka karﬂ› örgütlendi¤i için yetersizdir. Devletin gelirleri tekellere
pompaland›¤›, durmaks›z›n polise,
orduya harcand›¤›, iktidar çevrelerine hortumland›¤› için yetersizdir.
IMF böyle istedi¤i için yetersizdir.
Bu düzen içindeki hiçbir iktidar›n ne yurtlar›n yetersizli¤ine, ne de
çocuklara zulmedilmesi sorununa
bir çözümü olamaz. Hat›rlay›n,
CHP’li Bak›rköy Belediye Baﬂkan› Ateﬂ Ünal Erzen, sokak çocuklar› sorununu, onlar› “toplay›p Yass›ada’ya götürmekte” bulmuﬂtu.
Deveye sormuﬂlar, boynun neden e¤ri? Deve demiﬂ, nerem do¤ru
ki? Bu düzen iﬂçiyi, köylüyü, memuru, esnaf›, iﬂsizi, ö¤renciyi herkesi eziyor, hor görüyor. Yetimlere,
yaﬂl›lara de¤er vermesi, onlara iyi
koﬂullar sa¤lamas›, bu düzenin tabiat›na ters olmaz m›yd›?..

Demokratik Kitle Örgütleri,
suçun biraz› da sizde de¤il mi?
Yetiﬂtirme yurtlar›nda, çocuk yuvalar›ndaki bask›lar›, rezillikleri, atölyelerdeki çocuk iﬂçilerin köleleﬂtirilmesini herkes azçok biliyor, duyuyordur;
ancak devletin d›ﬂ›nda, bunlardan sendikalar, odalar da do¤rudan bilgi sahibi
olan kurumlard›r. (E¤er bilgi sahibi de¤illerse, bu daha vahimdir.)
Bu noktada akla ﬂu soru gelmektedir: E¤itim-Sen, SES, mühendis odalar›, sendikalar, neden y›llard›r yurtlardaki iﬂkenceler, çocuk iﬂçi çal›ﬂt›r›lmas›
gibi olaylar› aç›¤a ç›karmaz, halk nezdinde teﬂhir etmez, bunlar› gündemde
tutmazlar. Yetiﬂtirme yurtlar›ndaki sisteme karﬂ›, çocuklar›n atölyelerde köleleﬂtirilmesine karﬂ› neden aya¤a kalkmazlar, kampanyalar yapmazlar?..
Baz› sendikalar, odalar kendilerini iﬂte biz falan tarihte bu konuda “rapor”
yay›nlad›k diye savunabilir. Nitekim SES eski Genel Baﬂkan› Veysi Ülgen,
bu konuda yazd›¤› yaz›da “Çocuk esirgeme kurumlar›nda yaﬂanan sorunlar,
SES, Sosyal Hizmet Uzmanlar› Derne¤i... taraf›ndan defalarca bas›na ve kamuoyuna rapor edildi¤i halde, neden bu defaki kadar etkili olamad› diye de
sormak gerekiyor” demektedir.
Evet, bizce de sormak gerekir; demek ki TBMM’ye, Cumhurbaﬂkan›’na
sunuldu¤u belirtilen o raporlar halka maledilememiﬂtir. O raporlar bir mücadelenin ç›k›ﬂ noktas› yap›lmam›ﬂt›r.
Sendikalar›n görevi, sadece rapor haz›rlay›p sunmak m›? Bu sivil toplumcu anlay›ﬂt›r. Sendikalar, odalar, mücadeleleriyle varolan, örgütlülük ve mücadeleriyle gündem yaratan kuruluﬂlard›r. “Sivil toplumculuk” benimsendikçe, bu konularda düzenle, “iﬂveren devletle” çat›ﬂmadan kaç›n›lmaktad›r. Bunun için sendikalar, odalar bu ve benzeri olaylar›n tan›¤› olduklar› halde, bu
konularda gerekeni yapmaktan uzak kal›yorlar. Sistemle bütünleﬂmenin, sistem içi düﬂünür hale gelmenin sonuçlar›ndan biridir bu.
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AKP, bu yönetim
anlay›ﬂ›, bu kadrolarla m›
koruyacak çocuklar›m›z›?

dayakla
e¤itilen,
açl›kla terbiye
edilen,
c›l›z
bedenlerinden
kâr edilen
ÇOCUKLARIMIZ...

Evet, AKP “milli görüﬂ” gömle¤ini
ç›karm›ﬂt› ama o günden bu yana giydi¤i tüm gömlekler, yüzüne takt›¤› tüm
maskeler, tel tel dökülüyor.
‹nsanlar›n k›zd›¤›, sordu¤u, sorgulad›¤›, eleﬂtirdi¤i her olayda, AKP’nin iﬂbirlikçi, zulmeden, halk› aﬂa¤›layan yüzü
aç›¤a ç›k›yor. Bir tren kazas› olunca, Erdo¤an’a yönelik bir eleﬂtiri yap›l›nca,
meydanlarda polis daya¤› gündem olunca,
infazlar, iﬂkenceler, hapishanelerdeki tecrit, hangisi AKP’nin karﬂ›s›na ç›karsa,
AKP art›k kendini tutamaz, yüzünü saklayamaz hale geliyor.
Çocuk Yuvas›’ndan yans›yan Nazi Toplama Kamp› görüntüleri karﬂ›s›nda da
AKP, bu Nazi uygulamalar›n›, dahas› bu
Nazi sistemini savunarak ç›kt› halk›n karﬂ›s›na.
Yalan söyledi (o görüntüler sadece o
güne mahsustur diye), demagoji yapt› (bizim görevden ald›klar›m›z yarg› kararlar›yla dönüyor ne yapal›m diye), eleﬂtirenleri
suçlad› (medya abart›yor diye)... Ama bir
türlü o Nazi sahnelerinin sorumlusunun
kendi iktidar› oldu¤unu kabul etmedi.
Hay›r, sorumlu AKP’dir.
Baﬂbakan Erdo¤an, suçu “önceki iktidarlara” veya “bas›na” y›karak kendini
kurtaramaz. AKP Nazi toplama kamp›
uygulamalar›n›n tam ortas›ndad›r.

Yuvalardaki Nazi uygulamalar›ndan, AKP’nin gerici kadrolaﬂmas› sorumludur: AKP, SHÇEK Genel Müdürlü¤ü’ne ‹smail Barıﬂ diye birini atam›ﬂ. SHÇEK yönetmeli¤i, kurum yöneticilerinin sosyal hizmetler
e¤itimi almıﬂ olmasın› öngörüyor.
Barıﬂ'ın böyle bir e¤itimi yok.
Peki nesi var?
AKP’den referans› var!
SHÇEK'in 11 ildeki kuruluﬂlarında AKP taraf›ndan atanan 34
müdür ve müdür yardımcısı da,
bu alan›n uzman› de¤il, tek
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özellikleri imam hatip ya da ilahiyat kökenli olmalar›. Sadece bu özelliklerinden dolay›, AKP taraf›ndan bu görevlere atand›lar.
Bu uygulamalara bakan, Tayyip Erdo¤an’›n seçim meydanlar›nda devasa “Her
ﬂey Türkiye için” yaz›l› pankartlar alt›nda
verdi¤i pozlar›n nas›l bir sahtekarl›k oldu¤unu görüyor art›k. “Türkiye için!” bir ﬂey
yok. Her ﬂey tekeller ve AKP’li bürokratlar, holdingler için...
Yetim çocuklar›n, bak›ma muhtaç yaﬂl›lar›n ne durumda olduklar› AKP’nin umurunda de¤il; onun için “sosyal hizmet kurumlar›” sadece bir arpal›k. Oradan gerici
kadrolara arpa da¤›tmakla meﬂgul.

Yuvalardaki Nazi uygulamalar›ndan, AKP’nin gerici anlay›ﬂ› sorumludur: Baﬂbakan, bu “f›rsat›” de¤erlendirip kendi ﬂeriatç› projelerine bahane bulmak peﬂinde.
Erdo¤an’›n konuya iliﬂkin sundu¤u ilk
çözüm, çocuklar›n k›z-erkek birarada
bar›nd›r›lmamalar›, kızların bulundu¤u
yuvalarda asla erkek müdür veya ö¤retmen; erkeklerin bulundu¤u yuvalarda da
kad›n müdür ve ö¤retmen olmamas›d›r.
(30 Ekim 2005, Hürriyet)
Görüntüleri herkes izledi. Gördüklerimizle Baﬂbakan’›n söylediklerinin ne alakas› var? Sözkonusu olayda, ne erkek ve
k›z ö¤rencilerin birbirine tacizi, ne erkek
ö¤retmenlerin k›z çocuklar›na, ne kad›n
ö¤retmenlerin erkek çocuklara tacizi sözkonusu de¤ildir. Sorun, yurtlar›n, yuvalar›n gerici ve uzman olmayan kadrolara teslimi, taﬂeronlaﬂt›rmad›r.
E¤er “sap›k ö¤retmenler” ortaya ç›k›yorsa, bu da sizin sisteminizin sonucudur.

AKP’nin derdi, çocuklar›n “namusunu” korumak m›? Hadi can›m
siz de! Bizzat Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, bir soru önergesine cevap verirken
aç›klad›: SHÇEK'e ba¤lı yetiﬂtirme yurtları ve çocuk yuvalarında barındır›lan çocuklara karﬂı iﬂlenen cinsel suçlarla ilgili

halen süren 478 dava vard›r.
Düﬂünün, bunlar sadece aç›¤a ç›kanlar. Benzeri
olaylar›n birço¤unun ise örtbas edildi¤i biliniyor. Öyleyse düﬂünün, yetim çocuklar›m›z›n emanet edildi¤i bu
yurtlar, yuvalar ne durumda?
Peki bu vahim tabloya ra¤men üç y›ld›r iktidarda
olan AKP iktidar› ne yap›yor? Durumu düzeltecek hiç
bir ﬂey yapmad›¤› gibi, uygulad›¤› ekonomi politikayla
ve gerici kadrolaﬂmayla durumu daha da kötüleﬂtiriyor.
O çocuklar›n namusuyla, yaﬂam›yla ilgilenmiyor; o,
yurtlar› “özelleﬂtirmekle”, kafas›ndaki gerici e¤itim sistemini uygulamakla meﬂgul. Lafa gelince “ahlakç›”l›¤›
kimseye b›rakmazlar. AKP böyle mi koruyor çocuklar›n
ahlak›n›? AKP’nin denetim ve yönetimindeki yerleri
cinsel suçlar›n kol gezdi¤i yerler halinde...
Tayyip Erdo¤an yine “önceki iktidarlar” demesin, bu
davalar›n hemen hepsi, kendisinin baﬂbakan oldu¤u döneme aittir.
TBMM ‹nsan Hakları Komisyonu Baﬂkanı Mehmet
Elkatmıﬂ, yuvanın 5 yıldır denetlenmedi¤ini aç›klad›. Peki AKP hükümeti ne yap›yor?

Yuvalardaki Nazi uygulamalar›ndan, AKP’nin emperyalist ekonomi politikas› sorumludur: AKP iktidar›n›n yurtlarla ilgili projesi haz›r: Yurtlar, özel
sektöre yani kapitalist h›rs›zlara
teslim ediliyor. Demek ki, AKP “yetiﬂtirme yurtlar› da devletin s›rt›nda kambur” diye düﬂünüyor. Yetimlere, bak›ma muhtaç yaﬂl›lara bütçeden ayr›lan sadaka bile çok görünüyor emperyalistlere ve iﬂbirlikçilerine.
‹slam kültürü, yetimlere, yaﬂl›lara
sahip ç›k›n›z der. Sosyal Hizmetler
konusundaki bu politikas›, AKP’nin
islam inan›ﬂ›yla gerçek bir ilgisinin
olmad›¤›n› da gösteriyor. Hiçbir
inançla ilgisi yok AKP’nin. Sadece
“ç›karlara” inan›yorlar. Yurtlar› tekellere peﬂkeﬂ çekmesi de, tarikatlara
açmas› da yine “ç›karlar”, sadece ve
sadece “ç›karlar” için.
Emperyalist ilaç tekellerinin iste¤i üzerine, “çocuklar›n kobay olarak
kullan›lmas›na izin veren” bir yasay›
haz›rlayan bir iktidar, yetim, kimsesiz çocuklara neler yapmaz ki?
Ellerinden gelse, onlar› da do¤rudan satarlar; ki yurtlar›n özelleﬂtirilmesi de zaten bir nevi yetimleri, yaﬂl›lar› satmak de¤il mi?

Hat›rlay›n, bundan yaln›zca 8 ay önce, ‹zmir Urla
Barbaros Çocuk Köyü’ne iliﬂkin haberler yans›m›ﬂt› bas›na. Oradaki çocuklar›n “seks kölesi” olarak kullan›ld›klar›na kadar uzan›yordu bu haberler. Her ﬂey yine
bizzat kurumdaki görevli yöneticilerin bilgisi dahilindeydi. O günlerde de bugünlerdekilere benzer tart›ﬂmalar, yorumlar oldu. Peki sonuç?.. Sonuç yoktur.
Çünkü AKP’nin “Sosyal Hizmet Kurumlar›n›” iyileﬂtirme yönünde ne bir politikas›, ne de böyle bir iradesi vard›r. AKP bugün de sorunun küllenmesini bekleyip,
ard›ndan IMF’nin istekleri do¤rultusunda, kurum çal›ﬂanlar›n›n say›s›n› azaltmaya, bütçesini k›smaya ve ilk
f›rsatta da özelleﬂtirmeye çal›ﬂacak, bu arada da bu kurumlar› tarikatlar ve yandaﬂlar› için arpal›k olarak kullanabildi¤i kadar kullanacakt›r. Bu arada çocuklar›m›za
iﬂkence yap›lm›ﬂ, namuslar› kirletilmiﬂ, yaﬂl›lar›m›z bak›ms›z b›rak›lm›ﬂ, AKP iktidar›n›n umurunda olmayacakt›r. Art›k herkes emin olacak; yard›ma, bak›ma muhtaç yetimleri, yaﬂl›lar› sat›ﬂa ç›karanlar›n satmayacaklar› hiçbir ﬂey yoktur. Bu soyguncu, istismarc›, iﬂbirlikçi
zihniyette ahlak ve adalet aramak boﬂtur.

Temel Haklar Federasyonu:

Çocuklar›m›za, gençlerimize sahip ç›kal›m!
Temel Haklar Federasyonu’na ba¤l› çeﬂitli ﬂehirlerdeki dernekler,
yapt›klar› aç›klamalarla yurtlarda, yuvalarda çocuklar›m›za reva görülen
muameleleri k›narken, halka çocuklar›m›za sahip ç›kma ça¤r›s› yap›ld›.
Dersim Temel Haklar aç›klamas›nda “Bu iktidar›n çocuklar›m›za ve gençlerimize gelecek veremeyece¤i, sorunlar›n› çözemeyece¤i” vurgulan›rken,
“hapishanelerde, karakollarda ve meydanlarda ya da çocuk yuvalar›nda
çocuklar›m›za iﬂkence yap›lmas›na göz yummayaca¤›z” denildi.
Elaz›¤ Haklar ve Özgürlükler Cephesi Temsilcili¤i ise, 31 Ekim’de
Hozat garaj›nda yapt›¤› aç›klamayla “Malatya çocuk yuvas›nda yaﬂananlar›n Türkiye gerçe¤i” oldu¤unu dile getirdi. Aç›klamaya Tun-Der ve
Elaz›¤ ‹HD de destek verdi.
*
SES Genel Baﬂkanı Köksal Aydın, 1 Kasım’da SES Genel Merkezi'nde
yapt›¤› bas›n toplant›s›nda, Malatya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yaﬂanan
zulmü k›narken, sorunun sistemin bütününden kaynakland›¤›n› belirterek,
kurumda iyileﬂtirme için yap›lmas› gerekenleri öneri halinde sundu.
*
SES ﬁanl›urfa ﬁubesi, Malatya ve Urfa'daki Çocuk yurtlar›nda yaﬂanan
iﬂkence, taciz olaylar›yla ilgili, 31 Ekim’de Karakoyun ‹ﬂ Merkezi önünde
bas›n aç›klamas› yaparak, Devlet Bakan› Nimet Çubukçu, SHÇEK Genel
Müdür Vekili ‹smail Bar›ﬂ'›n ve Urfa SHÇEK ‹l Müdür Vekili Aytekin
Erdo¤an'›n istifa etmelerini istedi. Aç›klamaya, E¤itim-Sen, BES, Tüm BelSen, Ziraat Mühendisler Odas› ve ‹HD'liler destek verdi.
*
D‹SK'e ba¤lı Dev Sa¤lık-‹ﬂ Sendikası, Malatya Çocuk Yuvası'nda
yaﬂanan olayların gerçek sorumlularının yargılanması için Sa¤lık Bakanı ve
Malatya Sa¤lık Müdürlü¤ü hakkında 1 Kasım’da Sultanahmet Adliyesi'nde
suç duyurusunda bulundu.
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Köleleﬂtirilen çocuk iﬂçiler
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c›l›z
bedenlerinden
kâr edilen
ÇOCUKLARIMIZ...

Arena program›n›n yap›mc›s›
U¤ur Dündar, Güneydo¤u'dan getirilen çocuklar›n çal›ﬂt›r›ld›¤›, Tekirda¤'›n Kumba¤ Beldesi’nde bir tu¤la
fabrikas›ndaki koﬂullar› görüntülüyor.
Dündar, “kölelik” diyor bu koﬂullara.
Fabrikada ah›ra benzer bir ko¤uﬂta yat›p
kalkan çocuklar›n büyük ço¤unlu¤unun
yaﬂ›, çal›ﬂmalar›n›n yasak oldu¤u yaﬂtan
daha da küçük. 9 yaﬂ›nda tu¤la tozu yutmaya baﬂlad›¤›n› anlat›yor biri, bir di¤eri
bir y›ld›r burada oldu¤unu. Sistemi tan›yanlar›n bildi¤i bu görüntülerin medyaya
yans›mas›ndan rahats›z olan patron, “sorumlu ben de¤ilim, taﬂeron” diyor. Çocuk
iﬂçi simsarlar› cirit at›yor ülkenin dört bir
yan›nda. Ve ekliyor; “buras› en iyisi, baﬂka yerler daha da kötü.” Sadece bu fabrikada de¤il, neredeyse tüm tu¤la fabrikalar›nda, ana babalar› taraf›ndan simsarlara kiralanan çocuklar kölelik koﬂullar›nda çal›ﬂt›r›l›yorlar. Sadece tu¤la fabrikalar› de¤il,
tekstil atölyelerinden Çukurova’n›n s›tmal›
s›ca¤›n›n alt›nda pamuk toplayanlara kadar;
çocuk iﬂçilerin eme¤i korkunç bir sömürüye tabi tutuluyor bu ülkede.
Arena görüntüleri çocuklarla bitmiyor.
Bitemez, çünkü; kendi yasalar›nda “yasaklad›klar›” çocuk iﬂçili¤inin bu denli yayg›n
olmas›, ancak devletin bilgisi dahilinde
mümkündür. Ve devlet giriyor devreye!
Ama fabrikan›n hemen yak›n›ndaki jandarma karakolundan gelenler, çocuklar›
köleleﬂtiren fabrikay› mühürlemek için
de¤il, U¤ur Dündar’› gözalt›na almak, görüntülerin yans›mas›n› engellemek, kasetlere el koymak için oradalar...
Çocuk yuvalar›, yurtlar tart›ﬂ›l›rken,
vahﬂi çocuk sömürüsünün devletin güvencesi alt›nda sürdü¤ünü gösteren bu
program›n es geçilmesi elbette anlaml›d›r. Kutsan›p göklere ç›kar›lan kapitalizmin kirli yüzünün yans›mas› iﬂlerine
gelmezdi. Sisteme temelde bir karﬂ›tl›¤› olmayan U¤ur Dündar dahi, “Bu
çocuklar› böyle kötü ortamlarda çal›ﬂt›rmak hangi vicdanla ba¤daﬂ›r?” diye isyan ediyor. Kapitalistte vicdan oldu¤u nerede görülmüﬂ.
Vicdan sorunu de¤il, kapitalizm
sorunu bu görüntüler.
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Kapitalistler; alt s›n›flar›n çocuk yaﬂlar›na kadar olan güçlerini, en kolay ve en
ucuz biçimde çal›ﬂt›rabilmelerini, kuﬂkusuz
devlet mekanizmas›n› ellerinde tutmalar›na
borçludurlar. Devlet, çal›ﬂma yasalar›n› onlar›n ç›karlar›na göre düzenler, yasalara koyamad›¤› kurals›zl›klara gözyumar, bunlara
karﬂ› ç›kanlar› ezer, sindirir ve azg›n sömürünün güvenli¤ini sa¤lar. Kumba¤’daki
jandarma buna sadece küçük bir örnektir.

aha fazla kâr için köleleﬂtirilen
çocuklar›m›z

D

Çocuk eme¤inin sömürüsü, kapitalizmin tarihiyle paraleldir. Biçimsel de¤iﬂimlere, emekçilerin mücadelesi ile elde edilen
kazan›mlar sonucu getirilen kimi yasaklamalara karﬂ›n, bugün de ülkemizde ve dünyada yayg›n olarak sürmektedir.
Dünyada ve ülkemizde; atölyelerden
fabrikalara, hizmet sektöründen turizme,
seks köleli¤ine kadar, eme¤i sömürülen, istismar edilen kaç çocuk oldu¤u konusunda
net bir rakam yoktur. Bu bile, elindeki teknoloji ile her konuda veriler ortaya koyabilen kapitalizmin suçunu gizleme çabas›n›n
kan›t›d›r. Ancak, seks köleli¤i d›ﬂ›nda, iﬂçi
çocuklara dair kimi rakamlar mevcuttur.
Örne¤in; Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü'nün
(ILO) 2005 tahminlerine göre dünyada 514 yaﬂlar› aras›nda çal›ﬂan 250 milyon çocuk var. 12-17 yaﬂlar› aras›nda çal›ﬂt›klar›
için okula gidemeyen çocuk say›s›n›n 283
milyon oldu¤u tahmin ediliyor. Türkiye'de
ise 4 milyon çocuk, ekonomik nedenlerden
dolay› e¤itimden yoksun, sa¤l›ks›z koﬂullarda 'ucuz iﬂçi' olarak çal›ﬂt›r›l›yor. (Cumhuriyet 29.01.2005) Çocuklar tüm dünyadaki iﬂçilerin yüzde 8'ini oluﬂtururken, dünya pazarlar›nda sat›lan mallar›n yüzde 5'i
çocuk iﬂçilerin eme¤i ile üretilmektedir.
Medeniyet, uygarl›k üzerine nutuklar›n
at›ld›¤› dünyada, kapitalizmin egemenli¤i
varoldukça bu olgunun de¤iﬂmesi de mümkün de¤ildir. Kapitalizmin temel felsefesi
hep “daha fazla kâr” ise bunun baﬂl›ca
yollar›ndan biri, “üretim maliyetlerinin düﬂürülmesi”dir. Maliyetin düﬂürülmesinin
bir aya¤›n› da, ucuz emek gücü oluﬂturur.
En ucuz emek ise çocuk eme¤idir.

Kapital’de çocuk eme¤inin kullan›m› üzerinde duran Marks, “makinelerdeki geliﬂmelerin ayn› sonucu almak için eskisi kadar yetiﬂkin
iﬂçi çal›ﬂt›rma zorunlulu¤unu ortadan kald›rmakla kalmad›¤›n›, ayn›
zamanda, bir tür insan eme¤i yerine
bir di¤erini, daha hünerli olan yerine daha az hünerlisini, erkek yerine
kad›n›, yetiﬂkin insan yerine çocu¤u
koymakla, iﬂçi ücretlerinde yeni
çalkant›lara neden oldu¤unu” kaydeder. Makineleﬂme ve çocuk eme¤inin yo¤un kullan›m› sadece ücretlerin düﬂmesini sa¤lamaz, ayn› zamanda, “manüfaktür döneminde erkek iﬂçilerin sermayenin zorbal›¤›na karﬂ› sürdürdü¤ü direnmeyi k›rm›ﬂ olur.” (Kapital-1, sayfa 415)
Elbette kapitalizm öncesinde de
çocuklar çal›ﬂt›r›l›rlard›, ancak kapitalizmle birlikte çocuk eme¤i,
üretim sürecinin sistemli bir unsuru
haline geldi.

apitalizmde 150 y›ld›r
de¤iﬂen bir ﬂey yoktur

K

Gerçekte kapitalizmin iﬂleyiﬂindeki temel kurallar 150 y›l önce
neyse, bugün de odur. Vahﬂi kapitalizmin sömürü çarklar› bugün üzeri
örtülerek döndürülmektedir. Emekçilerin kapitalizmin do¤uﬂuyla birlikte baﬂlayan savaﬂ›m› ile kazan›lan haklar, elde edilen mevziler, kapitalistlere zaman zaman geri ad›m
att›rsa da; s›n›f çat›ﬂmas›n›n do¤as›
gere¤i her f›rsatta o mevzilere yeniden sald›rmaya devam ederler.
Teknolojik geliﬂme, bilgi ça¤›,
küreselleﬂmenin nimetlerinden herkesin yararlanaca¤› söylemleri, insan haklar› üzerine nutuklar, emperyalistlerin ç›kard›¤› “Çocuk haklar›
sözleﬂmeleri”, gözboyamadan ibarettir. Kapitalistler, daha 1800’lü
y›llar›n ortalar›ndan itibaren çocuk
eme¤inin sömürüsünde, üzerinde
bask› hissetti¤inde de, o günün koﬂullar›na uygun gözboyamalara giriﬂmiﬂler ama ucuz emek kullan›m›ndan asla vazgeçmemiﬂlerdir.
Örne¤in; kapitalist sömürünün
çocuklarla kad›nlar üzerinde yolaçt›¤› ahlâk yozlaﬂmas› öylesine üst

Çocuk eme¤inin sömürüsü, kapitalizmin tarihiyle paraleldir.
Biçimsel de¤iﬂimlere, emekçilerin mücadelesi ile elde edilen
kazan›mlar sonucu getirilen kimi yasaklamalara karﬂ›n, bugün de ülkemizde ve dünyada
yayg›n olarak sürmektedir.

boyutlara ulaﬂt› ki, ‹ngiliz Parlamentosu’nu dahi, 1840’l› y›llarda,
fabrika yasalar›na giren sanayi kollar›nda 14 yaﬂ›ndan küçük çocuklar›n "verimli" bir ﬂekilde çal›ﬂt›r›lmalar› için ilk ö¤renimi zorunlu hale getirmek zorunda b›rakt›.
Ama elbette bu zorunlu düzenlemede, her türlü hile ve gözboyama
mevcuttu. Gözboyama sonraki ony›llarda da devam etti. BM nezdinde çocuk haklar› sözleﬂmeleri haz›rland›, ülkeler alt›na imza att›lar ama
hepsi de bunlar› uygulamaktan kaç›nd›lar. Çünkü tüm bu ülkelerde
sömürü sistemi hüküm sürmektedir
ve çocuk eme¤ini yasaklamalar›
sömürünün do¤as›na ayk›r›d›r.
1860’lar›n ‹ngiltere’sinde bir rapordan ﬂu bölümü okuyal›m:
“9-10 yaﬂ›ndaki çocuklar, sabah›n ikisinde, üçünde ya da dördünde
çul yataklar›ndan zorla kald›r›lmakta, bir dilim ekmek için gece saat ona, onbire, onikiye kadar çal›ﬂt›r›lmaktad›r. Elleri ayaklar› yorgunluktan bitkin, vücutlar› kavruk,
yüzleri kireç gibi, insanl›klar› taﬂ
gibi bir uyuﬂuklu¤a dönüﬂmüﬂ; düﬂünmek bile insana dehﬂet veriyor.”
(Akt. Marks, Kapital-1, sayfa 258)
Bu da, 11 yaﬂ›nda çal›ﬂmaya
baﬂlayan ve 14 yaﬂ›nda olan Serkan’›n bas›nda yeralan sözleri:
“Çok yoruluyorum, babam›n
maaﬂ› yetmiyor, onun için ben de
küçük kardeﬂimde çal›ﬂ›yoruz. Ben
üç y›ld›r konfeksiyon iﬂçisiyim. Ustalar, kalfalar bize ba¤›r›yor, k›z›yorlar, iﬂ yerinde sigortam›z yok.”
150 y›l önceki akranlar›n›n koﬂullar› aras›ndaki benzerlik çarp›c›11
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d›r. Kapitalizmin geliﬂmiﬂli¤i ve
“ça¤daﬂl›¤›n›n” fark› ﬂu ki; U¤ur
Dündar 12 saat çal›ﬂt›¤›n› söyleyen
çocu¤a, ﬂaﬂk›nl›k içinde “12 saat!”
cevab› veriyordu; 1860’lar›n ‹ngilteresi’nde sözünü etti¤imiz raporda
da; 7 y›l 10 ayl›kken "kal›p taﬂ›ma"
iﬂine baﬂlayan William Wood’un,
“Haftan›n alt› günü iﬂe sabah alt›da
gelir, gece dokuzda iﬂten ç›kar›m”
sözleri, “Yedi yaﬂ›nda bir çocu¤un
günde onbeﬂ saat çal›ﬂmas›!” tepkisi ile karﬂ›lan›yordu.

ömürge ülkelerin ucuz
çocuklar›

S

Çocuk iﬂçili¤i tüm kapitalist ülkelerde sözkonusudur. Ancak en
yayg›n olarak sömürge ve yeni-sömürgelerde vard›r. 2000 verilerine
göre; çal›ﬂan çocuklar›n % '95'i sömürge ve yeni-sömürge ülkelerde,
geriye kalan % 5'i ise emperyalistkapitalist ülkelerde. K›tasal olarak
düﬂünüldü¤ünde ise çocuk iﬂçilerin
% 61'ini bar›nd›ran Asya’n›n sömürge ülkeleri ilk s›rada yeral›rken,
onu % 32 ile Afrika izliyor.
Tekellerin daha fazla kâr amac›yla sömürge ülkelerin ucuz eme¤ini kulland›¤›n› biliyoruz. Son 10
y›lda Avrupa çap›nda yayg›n bir ﬂekilde iﬂten ç›karmalar, hak gasplar›
sözkonusudur. Bu gasplara iﬂçilerin
raz› edilmesinde en temel faktörlerden biri; fabrikay› Balkanlar’a,
Çin’e taﬂ›r›z! tehditleridir. Ayn› çarp›c› gerçek çocuk eme¤inde de geçerlidir. Büyük emperyalist tekeller,
kendi ülkelerindeki yasalar, kamuoyu bask›s› gibi etkenler nedeniyle
çocuk iﬂçi kullan›m›nda daha temkinliyken, sömürgelere taﬂ›d›klar›
fabrikalarda pervas›z ﬂekilde kullanmaktad›rlar. Örne¤in; Nike, Adidas, Rebook gibi spor malzemesi tekelleri çocuk iﬂçi çal›ﬂt›r›rken, Nike
Endonezya'daki fabrikas›nda 6 yaﬂ›n alt›ndaki çocuklar› çal›ﬂt›r›yor.
Buna karﬂ›n, kapitalist ülkelerde
de, özellikle kaçak çal›ﬂt›r›lan çocuk iﬂçi say›s› hiç de az de¤ildir. Örne¤in burjuva demokrasisinin beﬂi¤i say›lan ‹ngiltere'de; 11 yaﬂ›ndaki
çocuklar›n %15-26's›n›n, 15 yaﬂ›n-

daki çocuklar›n %36 ile %66's›n›n
çal›ﬂt›r›ld›¤› resmi raporlarda yeralmaktad›r. ABD'de ise çocuklar›n
büyük k›sm› tar›m sektöründe çal›ﬂt›r›lmaktad›r. Hollanda, Norveç gibi
ülkelerde de tablo farkl› de¤ildir. Bu
ülkelerin yasalar›nda 11 yaﬂ›ndaki
çocuklar›n çal›ﬂt›r›lmas›n›n yüz y›l
önce yasaklanmas›n›n hiçbir önemi
yoktur kapitalistler için. Bu yüzden
‹ngiltere’deki çocuk iﬂçilerin yar›ya
yak›n› kaçakt›r. Burjuvazi bu hileleri 1800’lerden beri uygulamaktad›r:
“Bir ‹ngiliz fabrika denetmeni
ﬂöyle diyor: ‘Bölgemdeki en önemli
sanayi kentlerinden birinin yerel
gazetesinde ﬂu ilan dikkatimi çekmiﬂti: 12-20 yaﬂlar aras›nda gençler aran›yor; 13 yaﬂ›ndan küçük görünmemeleri ﬂartt›r.... vb.’ ‘13 yaﬂ›ndan küçük görünmemeleri ﬂartt›r’ ifadesi, fabrika yasas›nda yer
alan ve 13 yaﬂ›ndan küçük çocuklar›n günde yaln›zca 6 saat çal›ﬂabilecekleri hükümle ilgilidir. ‹ﬂçilerin
yaﬂlar›n› resmen atanm›ﬂ bir hekimin saptamas› da ﬂartt›. ‹ﬂte bunun
için fabrikatör, 13 yaﬂ›ndaym›ﬂ gibi
görünen çocuklar aramaktad›r.”
(Marks, Kapital-1, sayfa 409)
Öte yandan çocuklar üzerindeki
sömürü sadece iﬂ alanlar›nda ortaya
ç›kmamaktad›r. Emperyalizmin çirkefli¤i içinde her y›l 1 milyonu aﬂk›n k›z çocu¤u fuhuﬂa itilmekte, ve
bu alanda da önemli bir meta arac›
olarak çocuk eti pazarlanmaktad›r.

ölelik koﬂullar› ve ‘beﬂ
para’ de¤eri olmayanlar!

K

Çal›ﬂt›r›lan çocuklar›n çal›ﬂma
koﬂullar›na bak›ld›¤›nda ortaya ç›kan, adeta bir “kölelik düzeni”dir.
Fabrikalardan madenlere ve atölyelere kadar pek çok alanda çocuklar,
her türlü haktan yoksun, çok düﬂük
ücretler karﬂ›l›¤›nda ve çal›ﬂma süreleri ço¤u kez 10-14 saati bulacak
ﬂekilde çal›ﬂt›r›lmaktad›r. Ezilmekte, dövülmekte, aﬂa¤›lanmakta, en
pis iﬂler yapt›r›lmaktad›r onlara.
Akci¤er hastal›klar›ndan iskelet deformasyonlar›na, kimyasal zehirlenmelerden cinsel tacize uzanan
bir yaﬂamd›r onlara reva görülen.

Çocuklar›n çal›ﬂma koﬂullar›na
bak›ld›¤›nda ortaya ç›kan, adeta bir “kölelik düzeni”dir. Fabrikalardan madenlere ve atölyelere kadar pek çok alanda
çocuklar, her türlü haktan yoksun, çok düﬂük ücrete ve 1014 saati bulacak ﬂekilde çal›ﬂt›r›lmaktad›r.

‹ﬂ kazalar›nda, dünyada y›lda 70
bin çocuk ölürken, 200 bin çocuk
sakatlanmaktad›r. Çal›ﬂan nüfusun
yüzde 18'ini çocuklar›n oluﬂturdu¤u
ülkemizde, çocuk iﬂçilerde iﬂ kazas›
oran› yüzde 30'lar civar›ndad›r ve
sigortal› çocuk iﬂçi say›s› yok denecek kadar azd›r. Çocuk iﬂçiler azg›nca sömürülürken, hiçbir sosyal
güvenceleri yoktur. Onlar yasalarca
da “köle”dirler.
15 milyonu resmen köle olarak,
115 milyon çocu¤un çal›ﬂt›¤› “Hindistan'daki cam fabrikalar›nda 50
bin çocuk 1800 derece s›cakl›ktaki
f›r›nlarda çok düﬂük ücretle çal›ﬂ›yor. Hindistan'da yoksul aileler çocuklar›n› iﬂyerlerinde 'esir olarak'
kullan›lmak üzere sat›yor. Esir çocuk sat›ﬂ› ve kullan›lmas› Nepal,
Pakistan, Brezilya, Moritanya ve
Burma'da da yayg›n. Filipinler'de
çocuklar, çal›ﬂma saatleri d›ﬂ›nda
kafeslere kapat›l›yor. Meksikal› çocuklar Amerikan tar›m›nda ve New
York eyalet çiftliklerinde böcek zehirleri saç›lm›ﬂ tarlalarda çal›ﬂt›r›l›yor.” (UN‹CEF 'Dünya Çocuklar›n›n Durumu' raporundan)

cuz emek cenneti Türkiye
çocuklar›n› yutuyor!

U

Sokaklar›m›z her gün yetiﬂkin
iﬂçilerle birlikte, gözlerinden uyku
akan çocuklar›n erken saatlerindeki
koﬂturmacalar›na tan›k olur. Ama
onlar okula de¤il, fabrikalara, kaçak
madenlere, tarlalara, atölyelere koﬂarlar her gün. Bir gün önceki yorgunluklar›n› atmam›ﬂlard›r üzerlerinden, ak›llar›n›n bir köﬂesinde ta12
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k›l› kalan özlemlerini düﬂünmeye
zamanlar› yoktur. Çarp›k kapitalist
çark›n azg›n diﬂlileri aras›na kendilerini att›klar› günden beri, erken
büyümüﬂlerdir. “Ev geçindirmenin
sorumlulu¤unu” alm›ﬂt›r kimisi, bir
baﬂkas› yoksullu¤un ve ezilmiﬂli¤in
öfkesini çatlam›ﬂ dudaklar›nda m›r›ldan›r. Ve bu ülkenin yönetenlerinin gözboyamak için düzenledikleri
“çocuk iﬂçili¤ini yoketme kampanyalar›”ndan da habersizdirler.
Türkiye ‘Çocuk ‹ﬂçili¤inin Kald›r›lmas› Program›’ uygulamalar›na
baﬂ›ndan beri kat›lan 6 ülkeden biri
oldu¤uyla övünür, üstelik “tek çocuk bayram› olan ülke”dir Türkiye!
Anayasas›nda da “Kimse yaﬂ›na,
cinsiyetine ve gücüne uymayan iﬂlerde çal›ﬂt›r›lamaz” der. Bu konudaki uluslararas› sözleﬂmelerin alt›nda da imzas›n› atm›ﬂt›r. Ancak alt›na att›¤› tüm sözleﬂmelerde oldu¤u gibi bu konuda da riyakard›r. Sokaklar›nda onbinlerce çocu¤un yatt›¤›, yetiﬂtirme yurtlar›nda istismar›n, daya¤›n eksik olmad›¤›, mahkemelerinde çocuklar›n yarg›land›¤›
Türkiye, ayn› zamanda tam bir ucuz
çocuk iﬂçi cennetidir.
Bugün ülkemizde resmi D‹E verilerine göre; 6-14 yaﬂ grubundaki
çocuklar›n yüzde 32'si yani her üç
çocuktan biri çal›ﬂma hayat›na at›lmaktad›r. Bu oran 15-19 yaﬂ grubunda yüzde 43,3'e varmaktad›r.
Tüm çal›ﬂanlar içindeki çocuk iﬂçi
oran› ise yüzde 18’dir. ILO’ya göre
tam 4 milyon çocuk iﬂçi olan ülkemizde, Türk-‹ﬂ bu rakam› 5 milyon
olarak aç›klamaktad›r. Ki buna; ev
iﬂletmelerinde, tarlalarda çal›ﬂan
çocuklar dahil de¤ildir.
Çocuk iﬂçi sömürüsü, s›ras›yla
tar›m, metal sanayi, konfeksiyon,
deri eﬂya sanayi, tekstil ve özel hizmetler alanlar›nda yo¤unlaﬂ›yor.
“Sa¤l›¤a zararl› iﬂlerde çal›ﬂan çocuklar›n oran› yüzde 60. A¤›r sanayide çal›ﬂan çocuklarda yaralanma
oran› yüzde 26, tar›m sektöründe
yüzde 12, taﬂ›ma ve komünikasyon
sektöründe ise yüzde 18. Çocuklar›n yüzde 50'den fazlas› stresli bir
ortamda çal›ﬂ›yor. Çocuklar›n yüzde 60'tan fazlas› eve yorgun geliyor.

Çocuklar›n yüzde 80'den fazlas›n›n
boﬂ zaman› yok. Çal›ﬂan çocuklar›n
yüzde 30'u okula gitmiyor. Yüzde
10'dan fazlas› haftada 56 saat veya
daha fazla çal›ﬂ›yor.” (Cumhuriyet
4.10.2004)
Ülkemizde 30 milyondan fazla
insan›n yoksulluk ve açl›k içinde
yaﬂad›¤› düﬂünüldü¤ünde; ilkokulu
ve ortaokulu bitiren her üç çocuktan
birinin kendini çal›ﬂma yaﬂam›n›n
içinde bulmas› kimseyi ﬂaﬂ›rtmamal›d›r. Yoksullu¤u yoketmeden -k›saca sistemi de¤iﬂtirmeden- çocuk iﬂçili¤ini yoketme mücadelesi verenlerin boﬂa kürek çektikleri buradan
da anlaﬂ›lmal›d›r.

ileyi ‘köle tüccar›’ yapan
sömürü düzeni

A

Emperyalizm toplant›lar düzenler, çocuk iﬂçili¤inin yasaklanmas›
üzerine kararlar al›r. Oligarﬂi de ayn› ﬂekilde, sanki her ﬂey ondan ba¤›ms›z geliﬂiyormuﬂ gibi, “çocuklar›n çal›ﬂt›r›lmamas› gerekti¤i” üzerine yasalar ç›kar›r, periyodik aralarla kampanyalar düzenler.
Tüm bunlar, a¤›r bir teﬂhirden
kurtulman›n manevralar›d›r. Hiçbir
çocuk onlar›n onay› olmadan çal›ﬂt›r›lm›yor dünyada ve ülkemizde.
Çocuk eme¤inin sömürülmesi, daha
dokuz yaﬂ›ndaki yavrular›m›z›n bu
çark›n içinde ö¤ütülmesi; sistemin
yozlu¤unun en aç›k göstergelerinden biridir. Ve sömürü düzeni bu
yozlaﬂmaya aileleri de ortak etmektedir. Alt›na imza att›¤› uluslararas›
sözleﬂmelerde çocuk iﬂçiler için 15
yaﬂ s›n›rlamas› getirilirken, ‘Ç›rakl›k Yasas›’ ile bunu 11'e kadar düﬂüren oligarﬂi bu konuda tam bir riyakar tutum izlemektedir. Çal›ﬂt›r›lan
çocuklar›n sorumlusu adeta aileler
gibi yans›tmakta ve (her sosyal soruna ceza mant›¤›yla yaklaﬂmas›n›n
bir örne¤i olarak) onlara cezalar
kesmektedir.
Hiçbir aile, okul ça¤›ndaki çocu¤unu torna baﬂ›na, tu¤la tozlar›n›n
zehri içine göndermez. Bu çaresizli¤i yaratan, halk› yoksullaﬂt›ran, aç
b›rakan düzendir. Çaresizleﬂtirirken, ayn› zamanda da çocu¤unu sa-

Kapitalizmde köleleﬂtirilen çocuklar›m›z, sosyalizmde özgürleﬂirler ve yeniden “çocuk”
olurlar; e¤itimi, sa¤l›¤›, sosyal
geliﬂimi devletin sorumlu¤u
alt›ndad›r, oyun ça¤›ndayken
oyunda, e¤itim ça¤›ndayken
okul s›ralar›ndad›rlar.

tacak denli yozlaﬂt›rmaktad›r.
“Daha önce iﬂçi, serbest bir
kimse olarak ﬂeklen sahip bulundu¤u kendi emek-gücünü satard›, ﬂimdi ise kar›s›n› ve çocu¤unu satmaktad›r. Art›k o bir köle tüccar› olmuﬂtur. Çocuk iﬂçi aran›rken verilen
ilanlar ço¤u zaman, eskiden Amerikan dergilerinde ç›kan zenci köle
aran›rken verilen ilanlara biçim
olarak pek benzer.” (Marks, Kapital-1, sayfa 409)
Eskiﬂehir’de 1999 y›l› sonlar›nda, çal›ﬂt›r›lmak üzere kurulan çocuk pazar›na evlatlar›na getiren ailelerin görüntüleri yans›m›ﬂt› bas›na. 1900’lü y›llarda; Londra'n›n
Mahut Bethnal Green semtinde her
pazartesi ve sal› günü k›z ve erkek 9
yaﬂ›nda ve daha büyük çocuklar›n,
ipek fabrikatörlerine kendilerini kiralad›klar› aç›k pazar› hat›rlatan bu
görüntüler; yoksullu¤un ve açl›¤›n
yaratt›¤› çaresizli¤in yozlaﬂt›rd›¤›
aileler gerçe¤inin 100 y›ld›r de¤iﬂmedi¤ini gösteriyor. Çünkü ortak
yanlar›; her ikisinin de kapitalizmde
yaﬂan›yor olmas›d›r.

osyalizm ve çocuk eme¤i
Kölelikten çocuklu¤a...

S

Avrupa Güvenlik ve ‹ﬂbirli¤i
Teﬂkilat›’n›n bu y›l›n mart ay›nda
aç›klad›¤› rapora göre; dünya genelinde y›lda 1.2 milyon çocuk sat›l›yor. Ucuz iﬂgücü olarak kapitalist
ülkelerde tar›m, madencilik, ev hizmetleri ve fuhuﬂ sektöründe çal›ﬂt›r›ld›klar› bildirilen çocuklar›n say›s›n›n özellikle Do¤u Avrupa ülkelerinde son üç y›lda iki misli art›ﬂ
gösterdi¤i belirtiliyor.
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Eme¤in sömürülmedi¤i, çocuklar›n e¤itimine, sosyal geliﬂimlerine
önem veren bir sistemin, sosyalizmin yokedilmesinin sonuçlar›ndan
birini görüyoruz burada. Do¤u Avrupa’dan Yugoslavya ve eski Sovyetler Birli¤i ülkelerine kadar her
yerde ayn› gerçek! 1990’lardan bu
yana bu ülkelerden yozlaﬂma, yoksulluk haberleri eksik olmazken,
emek sömürüsündeki yo¤unlaﬂma
ve çocuk eme¤inin kullan›lmas› artm›ﬂt›r. Bu yüzden, emperyalist tekeller art›k ucuz emek cenneti olarak eski sosyalist ülkeleri tercih etmektedirler.
Sömürünün ortadan kalkt›¤› sosyalizmde, çocuklar›n çal›ﬂt›r›lmas›
düﬂünülemez bile. Bütün yanl›ﬂlar›na karﬂ›n eski sosyalist ülkelerde
yoktur bunun örne¤i. Bugün Küba’da e¤itim yaﬂ›ndaki çocuklar›
fabrikalarda göremezsiniz. Üretim,
ancak e¤itimle birlikte ele al›nan bir
olgu olarak onlar›n yaﬂam›ndad›r.
Devrimci Halk ‹ktidar›’nda çocuklar›m›za, gençlerimize bak›ﬂ›m›z bugünden ﬂöyle tan›mlanm›ﬂt›r:
"Madde 33: f. Anal›¤›n ve çocuk
bak›m›n›n toplumsal bir iﬂ ve görev
oldu¤unun bilinciyle çocuk bak›m›
için kreﬂle, çocuk bak›m yuvalar›
vb. kurulur. g- Hamile kad›nlar›n
çal›ﬂt›r›lmas›, annenin ve çocu¤un
sa¤l›¤› gözetilerek s›n›rlan›r. Ayn›
amaç gözetilerek ücretli hamilelik
izni verilir. h- Çocuklar iﬂçi olarak
çal›ﬂt›r›lamaz. Çocuk eme¤inin
kullan›m› yasakt›r. Ö¤renim gören
çocuklar e¤itim programlar› d›ﬂ›nda çal›ﬂt›r›lamazlar.”
Ülkemizde çocuklar›n gözü yaﬂl›d›r, ucuz al›nterleri bir kan deryas›
gibi akmaktad›r kapitalistlerin kasalar›na. Ve bu düzen sürdükçe gözyaﬂlar› hiç durmayacakt›r. Çocuklar›m›z›n çocuk gibi yaﬂabilecekleri
tek düzen, sosyalizmdir. Kapitalizmde köleleﬂtirilen çocuklar›m›z,
sosyalizmde özgürleﬂirler ve yeniden “çocuk” olurlar; e¤itimi, sa¤l›¤›, sosyal geliﬂimi devletin sorumlu¤u alt›ndad›r, oyun ça¤›ndayken
oyunda, e¤itim ça¤›ndayken okul
s›ralar›ndad›rlar.

Savaﬂlar yaﬂayan bir
ülkede, hele de yoksullu¤un her gün binlerce
aileyi parçalad›¤› koﬂullarda; çocuk yuvalar›n›n, yurtlar›n bu denli
dolmas› de¤ildir anormal olan; onlara insan
gibi bir yaﬂam sunmamakt›r. Devletin en temel sorumluluklar›ndan
biridir bu. Ama biz, sorunun bu
boyutunu baﬂka bir yaz›ya b›rakarak, size, tüm Türkiye halk›na
seslenmek istiyoruz.

Onlar bizim çocuklar›m›z!

BÖYLE EZ‹LMELER‹NE
DAHA NE KADAR
SEY‹RC‹ KALACA⁄IZ?

Yetimlerine, bak›ma muhtaç
çocuklar›na sahip ç›kamayan,
onlar›n yaﬂad›klar› karﬂ›s›nda
vicdan›na bir hançerin sapland›¤›n› hissetmeyen bir toplum, çürümüﬂ ya da çürümeye yüz tutmuﬂ demektir.

Kafas›na inen her sopa ile, surat›nda patlayan her tokatla biz de ac›lar›n› duymuyorsak tenimizde, dönüp sorgulamal›y›z vicdanlar›m›z›.
Kim duyars›zlaﬂt›rd›, kim bu kadar
bencillik bata¤›na sokup yan›baﬂ›m›zda yaﬂanan ölümlere, zulümlere
“bana ne” demeyi ö¤retti?
Yurtlarda yaﬂad›klar› zulümden,
sevgisizlikten tek kurtuluﬂ yolu olarak, sokaklar›n ac›mas›zl›¤›n›n ortas›na kendini atmay› gören her çocukla, biz de o ac›mas›zl›klarla savaﬂa tutuﬂmuyor, kendimizi terk
edilmiﬂ hissetmiyorsak; sormal›y›z
kendimize, ‘kim getirdi bizi bu hale?’ diye.
Okul ça¤›nda bile olmayan bebelerimize bu zulüm ne Malatya ile
s›n›rl› ne de birkaç bak›c›n›n e¤itimsizli¤i sorunudur. Böyle göstermek isteyenler, gerçekleri çarp›t›p
“sorumlu” diye ilan ettikleri birkaç
bak›c›y› tutuklayarak, birkaç yetkiliye soruﬂturma açarak, üzerini küllemek istiyorlard›r. En kötüsü, halk
olarak bizim de bu tiyatro ile yüreklerimizi “ferahlatmak” ve “sorun
halledildi” diye rahatlamakt›r.
Ne AKP iktidar› ne de bu düzenin bir baﬂka kurumu; böyle köklü
bir sorunu çözemezler. Onlar bu yaﬂananlar› f›rsat bilip çözüm diye,

özelleﬂtirmeleri bebelerimizin s›rt›na da saplamak, körpe beyinlerini
tarikatlar›n köhnemiﬂ dünyas›na
teslim etmek istiyorlar.
Çözemezler, çünkü; sorunun temelinde “nas›l bir devlet?” anlay›ﬂ›
vard›r. Ülkenin çocuklar›na, yaﬂl›lar›na yani halihaz›rda tekellere al›nterini satamayanlara bak›ﬂ aç›s›,
e¤itim anlay›ﬂ› vard›r.
Bu düzende devlet, halk›n tepesinden copu eksik etmeyen, askeri,
polisi, hapishaneleri ile halk› sindirmeyi en temel görev bilen; sermayenin güvenli¤i ve daha fazla kâr›n›
adaletinin temeline oturtan bir niteli¤e sahiptir. ‹nsana, onun ihtiyaçlar›na dayanmaz sistemin temelleri.
Bu yüzden depremlerde, sellerde
devleti göremez ama en küçük bir
hak arama eyleminde tüm “haﬂmetiyle” karﬂ›n›zda bulursunuz. Çocuk
yuvalar› sorunu da bundan farkl›
de¤ildir. Bir yük olarak görür onlar›
besleyip büyütmeyi, e¤itip yetiﬂtirmeyi. Nas›l yetiﬂtirece¤i ise apayr›
bir sorun. Bu devlet “e¤itimden”,
düzene itaat eden insan tiplerini anlar ve do¤al olarak itaat eden insanlar› da zorbal›k üzerine oturan bir
e¤itimle sa¤lamaya çal›ﬂ›r.
Bu gerçekleri görmedi¤imizde,
onlar›n “gerekeni yap›yoruz, ilgileniyoruz” yalanlar›na inanmak iﬂten
bile de¤ildir. Ta ki, yeni bir “skandal” patlayana kadar. Yaﬂananlar›n
14
6 Kas›m 2005 / 25

hiçbiri skandal de¤il,
bir anlay›ﬂ›n do¤al sonucudur ve her gün her
saat her çocuk yuvas›nda, yetiﬂtirme yurtlar›nda yaﬂanmaktad›r. ﬁimdi, ﬂu anda, konu bunca
gündem olmuﬂken dahi
ülkenin bir yerindeki
çocuk yuvas›nda ya da
yetiﬂtirme yurdunda, ellerin sevgiyle uzanmad›¤›ndan
emin olabilirsiniz.

‹syan duygusu en insani duygulardan biridir. ‹syan etmiyorsak bu yaﬂananlara, biraz insanl›¤›m›z da törpülenmiﬂ demektir. ‹syan etmeliyiz, çocuklar›m›z›n böyle ezilmelerine. Ama
kime, nas›l? Yar›n bizim çocuklar›m›z›n da aralar›nda olmayaca¤›n›n
hiçbir garantisi olmayan, bu çocuklar›m›za insanca yaﬂama ve e¤itim
koﬂullar›n› nas›l sa¤layaca¤›z?
Onlara bu eziyeti, aﬂa¤›lanmay›,
horlanmay› reva gören bu köhnemiﬂ, çürümüﬂ düzeni de¤iﬂtirerek
yapabiliriz bunu. Çünkü bu düzende insan yoktur! Çocuklar›n gülüﬂlerinin, ony›llarca emek vermiﬂ yaﬂl›lar›m›z›n de¤eri yoktur. ‹syan etmeliyiz; çürütmeden, çocuklar›m›z›n ruhlar›na kokuﬂmuﬂlu¤unu sindirmeden, halk olarak bizi de batakl›¤›nda yokedip bir kuru kalabal›k
haline getirmeden giriﬂmeliyiz bu
kavgaya.
Bir gecede holdinglere trilyonlar
ak›t›l›rken, borsa spekülasyonlar›nda tek damla al›n teri ak›tmadan hayal bile edemeyece¤imiz düzeyde
kârlar zenginlerin kasalar›na dolarken; yetimlerimize, gençlerimize s›ra geldi¤inde “ödenek yetersizli¤i”
masallar› anlatan; bu sömürü düzenine isyan etmeliyiz.
‹syan etmeli ve örgütlenmeliyiz bu zulme ve sömürüye karﬂ›.
Bu ülkede devrim kavgas› en
çok onlar›n gelece¤i kavgas›d›r ayn› zamanda. Bütün çocuklar›m›z›n
“k›rm›z› elmalar gibi gülüﬂlerinin”
yanaklar›ndan eksik olmayaca¤›,
insana de¤er veren bir düzeni, ancak kendi ellerimizle yaratabiliriz.

Bayrampaﬂa Katliam›’nda bir rapor daha

“DEVLET TUTSAKLARI
KURﬁUNLADI!”
19-22 Aral›k Hapishaneler Katliam›’nda, Bayrampaﬂa’daki katliam›n duruﬂmas›na, 28 Ekim günü
devam edildi. Diri diri yakanlar›n de¤il, katliamdan kurtulabilen tutsaklar›n yarg›land›¤› Eyüp Adliyesi'ndeki davay› izleyen
TAYAD’l›lar mahkeme
önünde aç›klama yapt›lar.
‘Bayrampaﬂa Hapishanesi Katliamc›lar› Cezaland›r›ls›n’ pankart›
aç›lan eylemde konuﬂan, ‹stanbul TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel, “Ac›lar›m›z bizlerden ald›¤›n›z 120 evlad›m›zla 6 y›ld›r da¤ gibi büyüdü. Daha ne kadar, can›m›zdan can almaya
devam edeceksiniz? Daha ne kadar
sürecek bu iﬂkence? Yapt›¤›n›z katliamlar›n hesab›n› ne zaman vereceksiniz? Katillerin yarg›lanmalar›n› istiyoruz. Adalet iste¤imizden
hiçbir zaman vazgeçmeyece¤iz” dedi.

Bilirkiﬂi: 'Ko¤uﬂlara
d›ﬂar›dan ateﬂ edildi'
Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde,
geçti¤imiz haftalarda yap›lan bilirkiﬂi incelemesinin ortaya ç›kmas›,
katliam gerçe¤ine bir kez daha ›ﬂ›k
tuttu. Aradan 5 y›l geçmesine, ko¤uﬂlar›n yap›s› de¤iﬂtirilip izlerin silinmesine ve katliam›n gerçekleﬂti¤i
bütün ko¤uﬂlara girilmesi mahkeme
taraf›ndan engellenmesine karﬂ›n,
bilirkiﬂi raporu, bilinen gerçe¤i bir
kez daha resmileﬂtirdi. Ki, raporda
tüm onar›mlara ra¤men baz› izlerin
silinmedi¤ine dikkat çekildi.
Keﬂifte bilirkiﬂi, silah at›ﬂ yönlerinin, idare blokundan ko¤uﬂlara
do¤ru yani askerler taraf›ndan
tutsaklara do¤ru oldu¤unu tespit
etti. Mermilerin öldürücü mesafeden ve kalp hizas›nda s›k›ld›¤›n›n,

baz›lar›n›n “yere yak›n mesafade” oldu¤unun belirtilmesi de, öldürme
kast›n› ortaya koyuyordu. Yere yatm›ﬂ tutsaklar dahi kurﬂun ya¤muruna tutulmuﬂtu.
Mimar Sabri Tan taraf›ndan haz›rlanan rapordaki tespitler ﬂöyle:
Ateﬂli silahlar tutuklu ve hükümlülerin bulundu¤u bölümden d›ﬂar›ya
de¤il, d›ﬂardan içeriye do¤ru at›ld›.
Eski 7 No’lu Koridor’un sol taraf›nda, yang›n dolab›n›n yan›nda, tavandan aﬂa¤›ya inen kalorifer borusu
üzerinde 3 adet mermi deli¤i bulundu, en alttaki deli¤in tam karﬂ›s›nda
ise mermi ç›k›ﬂ deli¤i görüldü. Foto¤raflarla desteklenen incelemede;
eski 9 (yeni 29) No’lu Ko¤uﬂ önü
koridor duvar›nda da mermi giriﬂ ve
ç›k›ﬂ deli¤i bulundu¤u belirtildi.
Mermi deliklerinin büyüklü¤üne
dikkat çekmek için, yan›na 25
YTL'lik madeni para konularak resim çekilmesi ise katliamda kullan›lan silah türüne ›ﬂ›k tutuyordu.

Tutsaklar hayk›rm›ﬂt›:
Diri diri yak›p kurﬂunlad›lar
Katliamdan sonra haz›rlanan bilirkiﬂi raporunda, sürgün edilen
Eyüp Savc›s›’n›n raporunda ve son
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olarak bu raporda ifade edilen gerçekler; tüm ç›plakl›¤› ile tutsaklar
taraf›ndan kamuoyuna aç›klanm›ﬂt›.
Burjuva bas›n, devletin yalanlar›n›
yayarken, bu anlat›mlar› sansürledi.
‹ﬂte küçük bir örnek:
“Sabah saat 05.00'te özel tim,
komando ve askerlerle, robokoplarla kuﬂatt›lar. Duvarlar› delmeye
baﬂlarken, hepimizin kalkt›¤›n› görünce ateﬂ etmeye baﬂlad›lar. Arkas›ndan yo¤un bombard›mana tuttular.”
12 insan böyle kurﬂunland›, gaz bombalar›yla
bo¤uldu...
Mahkeme bilirkiﬂisi ayn›s›n› söylüyor. ‘Hukuk, mahkeme, yarg›’ diyenler; ﬂimdi ‘tutsaklar
gerçekleri söylemiﬂ,
devlet katliam yap›p yalanla
bunu gizlemek istemiﬂ’ diye yazacaklar m›? Yazmazlar. Çünkü katliam ortakl›¤› sürüyor.
Peki mahkeme, katliam›n sorumlular›n› yarg›layacak m›?
Vahﬂetin siyasi ve fiili sorumlular›
ç›k›p aç›klamada bulunacaklar m›?
Hay›r, hiçbiri olmayacak! Çünkü bu
ülkede hukuk göstermelik, adalet
hiç yoktur! Katliam politikas› devlet taraf›ndan sürdürülmektedir.
5 y›ll›k ›srar sonucu keﬂif karar›
veren mahkeme, tüm ko¤uﬂlar› görme zahmetine bile katlanm›yor, bu
son duruﬂmada da, avukatlar›n yeniden inceleme talebini yüzsüzce
reddederek, jandarman›n video kay›tlar›n› istemeyerek; resmileﬂen
vahﬂetin yeni belgelerle desteklenmesini engellemeye, el mahkum birilerini yarg›lamak zorunda kalmaktan kurtulmaya çal›ﬂ›yor.
Hukukçular, insan haklar›ndan yanay›z diyenler; iﬂte size bir
belge daha! 19-22 Aral›k katliam›n›n hesab›n› sormayacak m›s›n›z?
Tüm yönleriyle bilinen katliam ortadayken, peki kim yapt›, deme gere¤i duymayacak m›s›n›z? Ölüm
orucunun iﬂte böyle bir katliamc›
devlete karﬂ› hak ve özgürlük mücadelesi oldu¤unu görmeyecek misiniz?

Rize’de linç giriﬂimi
Devlet örgütledi, faﬂistler sald›rd›!

Teröre teslim olmayaca¤›z!
2 Kas›m günü, Canan ve Zehra Kulaks›z kardeﬂlerin mezarlar›n› ziyaret etmek ve onlar›n nezdinde ölüm orucu ﬂehitlerini anmak için Trabzon ve Hopa'dan
Rize'ye gelen TAYAD'l›lar, burada “dört baﬂ› mamur” bir devlet
örgütlemesi linç giriﬂimine maruz
kald›lar. Polisin aç›k provokasyonu ile linç edilmek istenen TAYAD’l›lar, MHP’li faﬂistlerin sald›r›s› sonucu çeﬂitle yerlerinden
yaraland›lar.
Sald›r›ya iliﬂkin aç›klama yapan Temel Haklar Federasyonu,
Gençlik Federasyonu, TAYAD
baﬂta olmak üzere birçok kurum;
linç giriﬂimleri ve faﬂist terörün
devrimci mücadelenin önüne geçemeyece¤ine dikkat çekti.

Ad›m ad›m sald›r›
‹lk sald›r› saat 13.30’da, Trabzon'dan gelerek Hopa'dan gelecek
olanlar› bekleyen Trabzon TAYAD'l›lara oldu. Önce sivil polisler taraf›ndan taciz edilen TAYAD'l›lar, daha sonra sivil faﬂistlerin sald›r›s›na u¤rad›lar. Bu s›rada Hopa'dan TAYAD'l›lar da
olay yerine vard›. Arkadaﬂlar›n›n
sald›r›ya u¤rad›¤›n› görüp yanlar›na gittiklerinde, polis, TAYAD'l›lar› kendi arac›na almaya
çal›ﬂt›.
“Provokasyon olacak” diyerek
güya “kurtarma” oyunu oynayan
polis, böylece sald›r›dan önceden
haberdar oldu¤unu da itiraf etti.
Polis TAYAD'l›lar› zorla kendi
araçlar›na bindirmeye çal›ﬂt›. TAYAD'l›lar›n demokratik haklar›n›
kullanmakta ›srar etmesi üzerine
vazgeçen polis, bu kez önlem almak
yerine kentten ç›karmaya çal›ﬂt›.

Linç giriﬂimleri neden bitmez?
Devlet nas›l sald›r› örgütler?
✖ Sald›r› ad›m ad›m, yol boyunca defalarca gerçekleﬂti.
✖ Polis, ‘provokasyon olacak’
diyerek, sald›r›dan haberdar
oldu¤unu itiraf etti.
✖ Faﬂistler, polise mukavametten darp ve cebire kadar,
düzenin yasalar›na göre, suç
olan her ﬂeyi devletin gözleri
önünde yapt›lar.
✖ Bir tek sald›rgan dahi
gözalt›na al›nmad›!
✖ Demokratik bir hakk›n kullan›lmas›n› güvence alt›na almayan vali, önceki linç giriﬂimlerindeki gibi, TAYAD’l›lar›
suçlad›!
✖ Burjuva bas›n, sald›ranlar›n
MHP’li faﬂistler oldu¤unu
bildi¤i halde yine ‘vatandaﬂ’
oyunuyla güruhu meﬂrulaﬂt›rd›
✖ Hükmetten, aç›k bir terör
uygulayan faﬂistlere yönelik
tek bir aç›klama, baﬂlat›lan
tek bir soruﬂturma yok!
TAYAD'l›lar polisin tehditlerine
ald›rmayarak, Canan ve Zehra'n›n
köyü Da¤baﬂ›'na ilerlediler. Mezar
baﬂ›na varan TAYAD'l›lar burada
''Tecrite Karﬂ› Direniﬂ 6. Y›l›nda!
Tecrite Son!'' pankart› açarak sayg›
duruﬂuyla anmaya baﬂlad›lar. Pro16
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vokasyon tehditlerine; ''120 kez öldük, 120 kez daha ölürüz inand›klar›m›z için!'' diye cevap veren TAYAD'l›lar, köylülere de ﬂu ﬂekilde
seslendiler:
“Kimsenin kimse için t›rna¤›n›
dahi kesmedi¤i bu bencilleﬂtirilmiﬂ,
yozlaﬂt›r›lm›ﬂ dünyada, Canan ve
Zehra ve o 120 can neden kendini
feda etmiﬂtir, düﬂünmeliyiz...''
“Sonuna, Sonsuza, Sonuncumuza Kadar Direnece¤iz, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z'' sloganlar›yla anmay› bitiren TAYAD’l›lar
burada hiçbir sald›r› giriﬂimi ya
da engelleme ile karﬂ›laﬂmad›lar.
Ancak, onlar anmay› yaparken, Rize merkezinde polis faﬂistleri sald›r› için örgütlemekle
meﬂguldü.
Minibüs ile hareket halindeki
TAYAD’l›lara bir grup faﬂistin
sald›rmas› zordu. Bu nedenle önce arac›n durdurulmas› gerekiyordu. TAYAD'l›lar Rize'de polis
taraf›ndan durduruldular ve polis
arac›yla emniyet müdürlü¤üne
götürme bahanesini ileri sürdüler.
Oysa o anda, otobüslerle taﬂ›nm›ﬂ
faﬂistler haz›r bekliyordu. TAYAD’l›lar›n polis arac›na binmeyeceklerini söylemesi ile birlikte,
faﬂistler taﬂlarla sald›rmaya ve
halktan insanlar› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂt›lar. Arac›n camlar› k›r›l›rken,
ço¤u yaraland›.
Sald›r› bitmemiﬂti.
Önde ve arkada polis araçlar›
oldu¤u halde kentte ilerleyen TAYAD’l›lar›n arac› 7-8 kez durduruldu ve sald›ranlar› izleyen polis
TAYAD’l›lar› gözalt›na almaya
çal›ﬂt›. ‹lginçtir, polisin her durdurdu¤u yerde, mutlaka bir grup
faﬂist de oluyordu. Önceden haz›rlanm›ﬂ bir otobüs ile ülkü
ocaklar›ndan toplanm›ﬂ faﬂistler
de polis eskortunun bir parças›yd›
adeta.
TAYAD'l›lar sald›r›ya ve polise
direnirken, k›ﬂk›rt›lmak istenen halka da, “sizleri böyle kand›r›p sömürüyorlar. Bunlar Amerikan uﬂaklar›d›r. Bize vatan sevgimizin bedeli
ödetilmeye çal›ﬂ›l›yor...'' içerikli ko-

nuﬂmalar yapt›lar, ''Provokasyonlar
Bizleri Y›ld›ramayacak'' diye slogan att›lar. TAYAD'l›lar yol boyunca marﬂlar söyleyerek onlarca polis
arabas›n›n tahriki, tacizi aras›nda
Hopa'ya varana kadar, Ardeﬂen’de
de benzeri sald›r› yinelendi.

Senaryo ayn›!
Trabzon’dan bu yana linç giriﬂimlerinde senaryo neredeyse ayn›d›r. Polis sald›r›y› örgütlüyor, sonra
kurtarma oyunu oynuyor, ard›ndan
valiler, emniyet müdürleri TAYAD’l›lar› suçlayan aç›klamalar yap›yorlar.
Rize’de de yöntem de¤iﬂmedi.
Olayları TAYAD'lılar›n tahrik etti¤ini söyleyen Rize Valisi Enver
Saliho¤lu, “Polis müdahale etti, ancak vatandaﬂlar tahrik oldu. ‹stenmeyen olayları polisimiz önledi”
dedi. Saliho¤lu, TAYAD'l›lar›n, güvenli bir ﬂekilde il d›ﬂ›na ç›kar›ld›klar›n›, mezarl›¤› ziyaret eden grubun pankart açmak istedi¤ini, bunun üzerine vatandaﬂlar›n tepki gösterdi¤ini, kimsenin gözaltına alınmadı¤ını da sözlerine ekledi.
Görüntüleri TV’lerden tüm Türkiye izledi. Birincisi, pankart açma
ya da anma s›ras›nda de¤il, anma
bitip dönerken sald›r› yaﬂand›. Ortada vatandaﬂ de¤il, otobüsle haz›r k›ta getirilmiﬂ faﬂistler vard›. Bunlar›
da bir yana b›rakt›k, sald›ran kimseyi gözalt›na almamak, “bu ülkede
yasalar sadece halka karﬂ›d›r, devlet
provokasyonlar›n›n piyonlar› korumam›zdad›r”›n itiraf›d›r.
“Olayda” faﬂistler taraf›ndan düzenin yasalar›n›n tarif etti¤i birçok
suç alenen iﬂlenmiﬂtir. Seyahat özgürlü¤ünü k›s›tlama, taﬂl› sopal›
darp ve cebir, polise mukavamet,
demokratik bir hakk›n kullan›lmas›n› engelleme...
Senaryonun bir baﬂka aya¤› ise
bu linç güruhunun “vatandaﬂ” olarak lanse edilmesiydi. Valinin aç›klamas›ndan, istisna bir iki gazete d›ﬂ›nda tüm burjuva bas›na kadar, sald›ranlar›n kimli¤i bilindi¤i halde
gizlendi.

Bu güruhu tan›yoruz; Kanl› Pazar’da vatansever devrimcilere sald›ranlarla, Rize’de bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤› için bedeller ödeyenlere
sald›ranlar aras›ndaki benzerlik bizi hiç ﬂaﬂ›rtm›yor. Biz bu güruhu;
Bahçelievler’den, 1 May›s 77 Katliam›’ndan, Kanl› Pazar’dan, Çorum’dan, S›vas’tan, Maraﬂ’tan... tan›yoruz. Ve bu tarih içinde halk›n
teslim oldu¤u, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için dövüﬂenlerin sindi¤i tek bir kare yoktur. Ancak, tarihin tan›kl›¤›n›n bugünkü
belleksizlik ve apolitiklik sayesinde hükmünün olmayaca¤›n› düﬂünerek, bu güruhu “vatandaﬂ” diye yutturmaya çal›ﬂanlar, güruhun
suçlar›n› da aklama suçunu iﬂlediklerini unutmas›nlar!

Linç giriﬂiminin
sorumlusu, AKP’dir
Faﬂist güruhu örgütleyen, yönlendiren ve sald›r› için her türlü zemini haz›rlayan polis ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›; linç giriﬂimleri karﬂ›s›nda
göstermelik aç›klamalar d›ﬂ›nda
hiçbir ﬂey yapmamakla kalmayarak,
bizzat cüretlendiren ve sürmesini
sa¤layan AKP iktidar›; gerçek yüzünü gizleyerek “elimizde silah de¤il
bilgisayar olmal›” komedileriyle
kamuoyunu aldatmaya çal›ﬂan ve
devletin her türlü kirli iﬂinin içinde
olan faﬂist hareket, MHP; sald›r›dan
do¤rudan sorumludurlar. Burjuva
bas›n gerçekleri gizledi¤i oranda bu
sorumlulu¤a ortak olmaktad›r.
Geçti¤imiz hafta MGK toplant›s›nda, “aﬂ›r› sa¤›n tehdit olmaktan
ç›kar›ld›¤›” haberi bas›nda yeralm›ﬂt›. Bu sald›r› ile MGK aras›ndaki ba¤, bu kadar somuttur. Halk
için, demokratik haklar›n› kullananlar için aç›k bir tehdit olan faﬂistler,
s›rtlar›n›n okﬂanmas›na Rize’den
cevap vermiﬂlerdir!

Susturamazs›n›z!
TAYAD nezdinde, devrimci hareketin sindirilmek istendi¤i aç›kt›r.
Bu plan, oligarﬂinin polisinin plan›17
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d›r. Devrimcilere karﬂ› her türlü
gayrimeﬂru yolla savaﬂan oligarﬂi,
bu süreçte faﬂist güruhu devreye sokarak, “bir taﬂla birkaç kuﬂ vurma”
hesab› yapmaktad›r.
Hapishanelerde direnen yoldaﬂlar›m›z›n kahramanl›¤›n› tüm Anadolu halk›n›n duymas›na tahammül
edemeyen oligarﬂi; bir yandan as›l
hedef olan devrimcileri halktan tecrit etmeyi, sindirmeyi amaçlarken,
öte yandan ﬂovenizm k›ﬂk›rt›lmakta, halk kesimleri birbirine düﬂmanlaﬂt›r›lmak istenmektedir. Oligarﬂi
içi iktidar kavgas› ise bu temel hedeflerin yan›nda say›labilir.
Devrimci hareketin tarihinde;
onlarca katliam, faﬂist sald›r› vard›r
ve hiçbiri yürüyüﬂümüzü durduramam›ﬂt›r. Yine durduramazlar. Faﬂist sald›r›lar, linç giriﬂimleri karﬂ›s›nda direnmeye, meﬂru haklar›m›z›
savunmaya devam edece¤iz.
Trabzon’dan bu yana yaﬂananlar
karﬂ›s›nda hala birlikte hareket etme, tüm Türkiye’ye gerçekleri aç›klama, faﬂist sald›r›lar›n ve linç giriﬂimlerinin önünde set olma konusunda sessizli¤ini koruyan kesimlere de bir kez daha sormak istiyoruz;
faﬂist terör kap›n›z› çald›¤›nda, linç
giriﬂimleri ve faﬂist terör tüm halk
muhalefetini tehdit eder noktaya
gelmiﬂtir; ne zamana kadar bekleyeceksiniz?

e mek

Bu mu ‘iﬂçi sendikas›’?
Sar› sendikalar›n iﬂçi- Tez Koop-‹ﬂ temiyoruz” sloganlar› att›leri masabaﬂ›nda satt›klaiﬂçilerin ve lar. Sad›k Özben’in temsilr›n›n yüzlerce örne¤i yakendi ﬂube- ciler kurulunda, ‘talepler
ﬂanm›ﬂt›r. Ancak, sözkokarﬂ›lanmazsa sözleﬂmenusu iﬂyerinde örgütlü ﬂu- sinin bilgisi nin imzalanmayaca¤›n›’
besinin de bilgisi d›ﬂ›nda d›ﬂ›nda gre- söyledi¤ini hat›rlatan 4
patronla anlaﬂan sendika ve ç›k›laca- No’lu ﬁube Baﬂkan› Osgenel merkezinin çok fazman Gürsu, sözleﬂmenin
¤› gün Koç imzaland›¤›n› patrondan
la oldu¤unu sanm›yoruz.
Türk-‹ﬂ’e ba¤l› Tez ile anlaﬂma duyduklar›n›, gece geç
saatlere kadar Özben’e
yapt›
Koop-‹ﬂ Sendikas› Genel
ulaﬂamad›klar›n› ifade etti.
Merkezi, Koç’un Migros
ve ﬁok ma¤azalar›nda örgütlü iﬂçi‹ﬂbirlikçi sendikalar için iﬂçilerilerin greve ç›kaca¤› gün, böyle bir
nin iradesinin hiçbir önemi yoktu.
örne¤i de iﬂçi s›n›f› tarihine “armaOsman Gürsu’nun, Sad›k Özmen’e,
¤an” etti.
bu durumu iﬂçilere nas›l anlataca¤›n› sormalar› üzerine verdi¤i cevap
Tez Koop-‹ﬂ Sendikas› ‹stanbul
da bunun bir göstergesiydi.
4 No’lu ﬁube üyesi Migros iﬂçileri,
greve ç›kmalar›na saatler kala top“Telefonumuza ç›kt›¤›nda, bu
lusözleﬂmeyi kendilerinden habersözleﬂmeyi iﬂçilere nas›l anlataca¤›siz imzalayan Genel Baﬂkan Sad›k
m›z› sorduk. Bize verdi¤i yan›t, ‘geÖzben’i istifaya ça¤›ran bir eylem
nel merkez imzalam›ﬂ dersiniz’ oldu.
düzenlediler.
Ücret d›ﬂ›nda imzalanan maddeleri
ise bilmedi¤ini ifade etti”.
30 Ekim günü ﬁiﬂli Cami önünde yap›lan eylemde, Migros ambleB›rakt›k s›n›f sendikac›l›¤›n›, bu
mine at›f yapan iﬂçiler, “Yavru Kansendikalar en temel iﬂlevlerini dahi
guru Sad›k ‹stifa, Sat›l›k Baﬂkan ‹syerine getirebilir mi?

Haber-Sen: Teslim olmayaca¤›z
Haber-Sen Baﬂkanlar Kurulu,
yapt›¤› iki günlük toplant› sonras›nda, TELEKOM'un özelleﬂtirmesine karﬂ› yap›lacak eylem
takvimini 29 Ekim günü aç›klad›. Sendika Genel Merkezi’ndeki
aç›klamada, Genel Baﬂkan Esin
Yelekçi, TELEKOM’un sat›ﬂ› ile
her ﬂeyin bitmedi¤ini belirterek,
direniﬂ ça¤r›s›nda bulundu.
Teslim olmayaca¤›z diyen Yelekçi
herkese görev düﬂtü¤ünü belirterek ﬂöyle konuﬂtu:
“Art›k b›çak kemi¤e dayand›.
TELEKOM emekçilerince yap›lacak fiili ve meﬂru eylemlere destek verme zaman›d›r. ‹ﬂçi, memur demeden ve hiçbir
ayr›m yapmadan tüm TELEKOM emekçilerini, sendikalar›,
demokratik kitle örgütlerini,

meslek odalar›n›, ülkemiz, gelece¤imiz
ve çocuklar›m›z için halk›m›z›
göreve ça¤›r›yoruz.”
Bu arada Haber-Sen üyesi PTT
çal›ﬂanlar›, 31 Ekim günü Ankara Posta ‹ﬂletme Merkezi önünde yapt›klar› eylemle, ayda 188
saat fazladan çal›ﬂt›r›ld›klar›n› ve
artan nüfusa karﬂ›n da¤›t›mc› say›s›n›n azalt›ld›¤›n› belirterek çal›ﬂma koﬂullar›n›n düzeltilmesini
istedi. ﬁube Baﬂkan› Metin Tatar, PTT çal›ﬂanlar›n›n bayram
ve resmi tatil günlerinde dahi
zorla çal›ﬂt›r›ld›klar›n› belirtirken, da¤›t›mc›lar›n ayda 220
saat çal›ﬂt›r›ld›¤›n›, buna karﬂ›l›k
32 saatlik ücret ald›klar›n› ifade
etti. ‹ktidara “sesimize kulak verin” diye seslenen emekçiler,
“Köle De¤il Postac›y›z” slogan› att›lar.
18
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Mensa’da iﬂb›rakma
Adana’da kurulu bulunan Mensa
fabrikas›nda çal›ﬂan iﬂçiler, alt›
ayd›r maaﬂlar›n› düzenli alamad›klar› için, 28 Ekim günü üretimi durdurdular. Vardiya ç›k›ﬂ›nda, Adana-Mersin Karayolu’na
kadar yürüyen iﬂçiler, “‹ﬂçilerin
Birli¤i Sermayeyi Yenecek,
‹ﬂçiler Kardeﬂ Patronlar
Kalleﬂ” sloganlar› att›lar.
Patronun iﬂçileri bölme çabalar›na
at›fta bulunan D‹SK/Tekstil
Mensa ﬁube Baﬂkan› Ahmet
Merkezli, “Kadrolusu, taﬂeronunda çal›ﬂan› hepimiz buraday›z. Bu iﬂçiyi kimse yenemez”
ﬂeklinde konuﬂtu.
Maaﬂlar›n› alana kadar eylemlerini
sürdüreceklerini söyleyen iﬂçilerin birço¤u asgari ücretle çal›ﬂ›yor ve bunu dahi do¤ru dürüst
alam›yorlar.

Lokavt yasaklans›n!
Grevdeki Serna-Seral iﬂçileri,
2822 say›l› Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi,
Grev ve Lokavt Kanunu’nun iﬂçilerin lehine de¤iﬂtirilmesi için 27
Ekim’de imza kampanyas› baﬂlatt›lar. Lokavt›n yasaklanmas›n›
isteyen iﬂçiler, Kad›köy ‹skele
Meydan›’nda açt›klar› standta
imza toplad›lar. “Direne Direne
Kazanaca¤›z, Yaﬂas›n S›n›f
Dayan›ﬂmas›” sloganlar› ile stand› açan iﬂçilere seslenen TEKS‹F
Bak›rköy ﬁb. Baﬂkan› Çetin Yelken, 42 gündür grevin sürdü¤ünü ifade ederek, “Öyle bir yasa
ki iﬂçinin k›p›rdamas› yasak, patrona her ﬂey serbest. Grevin baﬂ›ndan bu yana, sahte haciz kararlar›yla iﬂyerinden makineler
ç›kart›l›yor” sözleriyle, patron lehine düzenlemelere örnek verdi.
‹ﬂçiler 15 gün aç›k kalacak stand›n
aç›l›ﬂ›n›n ard›ndan, patronun fason olarak iﬂ yapt›rd›¤›n› tespit
ettikleri Maltepe’deki Karen
Tekstil Fabrikas›’n›n önüne gittiler. Fabrikaya sloganlarla yürüyen iﬂçiler, bildiriler da¤›tt›lar.

e konomi
ken, ilaç ve tedaviye katk› pay› art›r›lacak,
kimi sa¤l›k harcamalar›nda
hiçbir ödeme
yap›lmayarak
tümü emekçinin
s›rt›na yüklenecek... IMF’nin
istedi¤i ‘reformun’ baﬂka türlü
olmas› beklenemez.
Öte yandan, AKP halktan toplanan vergilerle oluﬂturulan bütçeden
halk›n bir kesimine aktar›lan paray›
“kara delik-yük” olarak tan›mlayarak, ‘sosyal güvenlik’ anlay›ﬂ›n› da
ortaya koymaktad›r. Özelleﬂtirmeci
zihniyet için “devletin sosyal güvenlik sorumlulu¤u” da yoktur! Peki ne
sorumlu¤u vard›r; güvenlik! Bu
yüzden asla silah al›m›na, güvenli¤e, istihbarata bütçeden aktar›lan
paran›n “kara delik” olarak manﬂetlere taﬂ›nd›¤›n› göremezsiniz.
Katliamc›l›¤›n oldu¤u gibi, soygunun da gizleyicisi olan burjuva ve
islamc› medya ve AKP; neredeyse
yoksullu¤umuzun sorumlulu¤unu
iﬂçilere, emeklilere yükleyecek! Zaten, AKP döneminde yüzde 65 daha
artan ve 2006 bütçesinden yüzde 45
daha fazla olan borçlar da emekçilerin suçu! 475 katrilyonu “belimizi
büken rakam... kara delik...” diye
sunman›n baﬂka bir anlam› yok.
Bu arada bu yay›nlar›n yap›ld›¤›,
IMF’nin, TÜS‹AD’›n, televole ekonomistlerinin, borsa bezirganlar›n›n
“hemen ç›kmal›” diye nefes nefese
bekledi¤i ‘Sosyal Güvenlik Reformu’, Ekonomik Sosyal Konsey masas›na getirildi. IMF çerçevesini
çizdi, AKP sendikalara kabul ettirmeye çal›ﬂ›yor. Sendikalar›n 29.
maddeye iliﬂkin yapt›¤› itiraz ve görüﬂmelerini yok sayarak, patron örgütleri ve hükümet üyelerinin a¤›rl›¤›n› oluﬂturdu¤u ESK’ya getirmeleri de, sendikalar üzerinde bask›
kurman›n baﬂka bir yöntemi. Her
ﬂey sermayenin ve IMF’nin isteklerini yerine getirmek için!

‘Sosyal Güvenlik Reformu’ Aldatmacas›
IMF reformlar› için rakam
hilesi nas›l yap›l›r?
Burjuva (ve islamc›) medya
aldatmaya nas›l ortak olur?
Hortumlar, vurgunlar gizlenip
‘bütçe aç›¤›’ nas›l emekçinin
s›rt›na yüklenir?
Tüm bu sorular›n cevab›n›, 31
Ekim günkü gazetelere ve IMF’nin
talimat› olan ‘Sosyal Güvenlik Reformu’nun meclise taﬂ›nmas› sürecine bakarak bulabilirsiniz.
‘Sosyal Güvenlik Kurumlar›’n›n
durumuna iliﬂkin haz›rlanan istatistik; AKP hükümetinin siyasal ahlak›n›n ve sermayenin istedi¤i düzenlemeleri yapmak için gerçekleri nas›l ters yüz etti¤inin de bir örne¤i.
Haz›rlanan istatistik raporunda,
sosyal güvenlik kuruluﬂlar›na son
10 y›lda bütçeden 475 katrilyon aktar›ld›¤› söyleniyordu. SSK’s›, Ba¤Kur’u, Emekli Sand›¤› ile bu kuruluﬂlar›n “devletin s›rt›nda yük” oldu¤unu kan›tlamak için “ciddi” bir
rakamd› bu. Tabii bu rakam›n; otel
odas›nda Oferler’e yap›lan pazarlamalarla, son 10 y›ldaki ihaleler ve
özelleﬂtirmelerle sermayeye peﬂkeﬂ
çekilen, bir saatlik borsa oyunlar›nda spekülatörlerin kasas›na aktar›lan halk›n paras›n›n yan›nda “çerez” kalmas›, iﬂin bir baﬂka boyutu.
Ancak as›l dikkat çekmek istedi¤imiz nokta, bu rakam›n elde ediliﬂ
yöntemidir. Bu, bize benzeri durumlarda oligarﬂinin, serbest piyasac› ekonomistlerin halk› aldatmak
için hangi yollara baﬂvurabilece¤inin de bir örne¤ini vermektedir.
Bu rakama, Hazine kâ¤›tlar›nda
de¤erlendirilmesiyle var›lm›ﬂ ve hesaplamada en büyük yükün faiz harcamalar› oldu¤u gizlenmiﬂti. Ki, faiz harcamalar› sermayeye aktar›lan
rant›n en büyük kayna¤›d›r. Üstelik
bütçeden yap›lan bu sözde katk›,
kapitalist ülkelerin seviyesinde bile

de¤ildi. Ama gelin görün ki, hükümet bunu aç›kça bir YÜK olarak
ilan ediyor.
‹statisti¤in yay›nlanmas› amac›
ise s›r de¤ildir. Birincisi; gerçekleri
bilmeyen kesimler nezdinde “belimizi bu kuruluﬂlar büküyor” yalan›yla kamuoyu oluﬂturmak. ‹kincisi
ise IMF reformuna karﬂ› ç›kan sendikalar üzerinde bask› oluﬂturmak.
Bu konuda burjuva medya zaten haz›rd›, manﬂetler at›ld›, köﬂe yaz›lar›nda lanetler ya¤d›r›ld› iﬂçilere.
Oysa bu ülkede resmi rakamlar
dahi (D‹E) çal›ﬂan nüfusun sadece
yüzde 51’inin sosyal güvenlik kuruluﬂlar›na üye olduklar›n›, bunlar›n
önemli bir k›sm›n›n da asgari ücretten sigortaland›klar›n› (patronlar›n
daha az prim ödemeleri için) gösteriyordu. Sistemin bilerek gözyumdu¤u kay›td›ﬂ› çal›ﬂt›rma ise hükümetin hiç gündeminde de¤il. Çünkü
orada patronlar kazan›yor!
“Sosyal güvenlik” ülkemizde
gerçekte göstermeliktir, Türkiye
Cumhuriyeti, kapitalist sistem içinde dahi bir sosyal devlet de¤ildir.
Ancak sermaye için bu bile fazla
gelmekte, sistemi tasfiye etmeye
çal›ﬂmaktad›rlar. Binbir yalanla pazarlanan “reform”, bunu amaçlamaktad›r. Ç›kar›lmas› planlanan reform, iﬂçi emekçilere ciddi hak
gasplar›n› beraberinde getirecek,
emekçiler cezaland›r›lacakt›r. Her
ﬂeyden önce çal›ﬂanlar›n ödeyece¤i
primler artacak. Emeklilik hakk› y›l
olarak uzarken ödenen prim artacak. Sa¤l›k hizmetlerinden emekçilerin yararlanma haklar› k›s›tlan›r19
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ABD’nin Irak’ta ‘korku ve dehﬂet’ yaratma
plan›n› bilerek iﬂgale kat›lmak istedik
“ABD'nin Irak'taki harekât komutan› o günlerde (iﬂgal öncesi) bana geldi. Durumu ﬂöyle anlatt›; korku ve dehﬂet salaca¤›z. Güçten korkacaklar ve bizi kabul edecekler.
Öyle olmad›. Buna hani solcular
devrimci ﬂiddet derler. Ancak öyle
olmad›.” (31 Ekim Cumhuriyet)
Genelkurmay Baﬂkan› Org. Hilmi Özkök, 30 Ekim Cumhuriyet
Resepsiyonu’nda gazetecilerin sorusu üzerine söylüyor bunlar›. ﬁimdi biraz daha gerilere, “o günlere”
dönelim ve Genelkurmay’›n Irak iﬂgaline askeri olarak kat›lmak için
nas›l can att›klar›n› hat›rlayal›m.
AKP hükümetinin iﬂgale do¤ru-

dan kat›lma tezkeresi olan 1 Mart
tezkeresinin reddedilmesinin ard›ndan, 5 Mart 2003 tarihinde, tezkere
ile ayn› görüﬂte olduklar›n› söyleyen Genelkurmay Baﬂkan› Hilmi
Özkök, ﬂöyle diyordu:
(‹ﬂgale) “Kat›lmazsak yine zarar
görece¤iz, fakat zararlar›m›z›n telafisi ve savaﬂ sonras› sözsahibi olmam›z mümkün olmayacak.” Özkök’e göre, Türkiye iﬂgale kat›ld›¤›nda; “Kuzeyden cephe aç›laca¤›
için savaﬂ k›sa sürecek, ac›lar azalacak, beklenmedik geliﬂmeler olmayacak ve daha az insan ölecek.
Bir tek kurﬂun atmadan görevimizi
tamamlay›p dönecektik.”

ﬁimdi
iki
aç›klamay› bir- Org. Hilmi Özkök
likte düﬂünelim.
Özkök 5 Mart 2003 tarihinde iﬂgale ortak olma heveslerini aç›klarken, Amerika’n›n orada yaratmay›
planlad›¤› “korku ve dehﬂet” yani
büyük bir katliam, vahﬂet, kan ve
gözyaﬂ› üzerine iﬂgali oturtma plan›n› çok iyi biliyordu. Ortak olmak
istedi¤i buydu. Böylece bir yandan
Amerikanc›l›kta “liderlik rolünü”
hakk›yla oynarken, öte yandan Kuzey Irak üzerindeki hesaplarda da
“söz sahibi olacakt›”. Cumhuriyet
resepsiyonundaki sözler bir itiraft›r.
Pragmatizmle yo¤rulmuﬂ Ameri-

savunuyorsa;
suikastler,
darbeler,
psikolojik savaﬂ operasyonlar› düzenlemelidir! Böyle olaca¤›ndan kimsenin kuﬂkusu olmas›n.

CIA’n›n yeni doktrini ve ‘demokrasi’
Hilmi Özkök, Suriye’nin demokratikleﬂmesinden
sözederken, ayn› günlerde Amerikan ‹stihbarat Servisi
(CIA) da yeni bir istihbarat doktrini aç›klam›ﬂt›.
ABD istihbarat örgütleri Baﬂkan› John D. Negroponte taraf›ndan ilan edilen, ‘yeni hedefleri’ aras›nda,
“di¤er ülkelerde demokrasinin geliﬂmesini teﬂvik etmek” de vard›. Negroponte aç›klamas›nda, hiçbir tereddüte yer b›rakmayacak ﬂekilde “demokrasiyi yayma” misyonu ile neyi kastetti¤ini ortaya koymaktad›r:
“‹stihbarat servislerinin baﬂ hedeflerinden biri;
çabalar›n›, dünyada demokrasinin geliﬂtirilmesini
amaçlayan Bush yönetiminin ulusal güvenlik hedefleriyle bütünleﬂtirmektir.”
ABD’nin ulusal güvenlik hedeflerine paralel olarak
Irak’a demokrasi nas›l götürülmüﬂtü; bomba, iﬂgal, katliam... Daha gerilere gitti¤imizde de, CIA’n›n Sovyetler’e karﬂ› “demokrasileri koruma ve inﬂaa etme” hedefiyle Türkiye’nin de içinde bulundu¤u birçok ülkedeki
“örtülü operasyonlar›”, Latin Amerika’dan Asya ve Ortado¤u’ya; darbeler tezgahlay›p darbecileri e¤itip destekledi¤i; ‘yeﬂil kuﬂak projelerini” uygulad›¤›, kontrgerilla örgütlerini finanse etti¤i bilinir.
Üst düzey bir CIA yetkilisi, “demokrasi misyonunun” geçmiﬂte oldu¤u gibi “örtülü operasyonlar› içermedi¤ini” söylemiﬂ; lütfetmiﬂ! Asl›nda Amerikan emperyalist demokrasisi baﬂka türlü nas›l yayg›nlaﬂt›r›l›r.
Mesela, bu demokrasiye kim karﬂ›ysa, ba¤›ms›zl›¤›n›

Lanetli bir kavram; “demokrasi”
Darbelere destek veren, halen uçaklar ve gemileri
iﬂkence merkezi olarak kullanan bir “casusluk örgütü”nün demokrasinin yay›lmas› ile ne ilgisi var diye
düﬂünebilirsiniz. Burjuva demokrasisi, gerçekte halklar
için hiçbir zaman demokrasi olmad›. Böyle gösterildi.
ABD ﬂimdi bu demokrasinin maskesini indirip, en kaba ve özüne uygun bir misyon yüklemiﬂtir. CIA’n›n bu
doktrini, önümüzdeki süreçte, CIA’n›n demokrasi kisvesi ile ülkelerin içiﬂlerine müdahale, örtülü operasyonlar konusunda daha faal hale gelece¤ini göstermektedir. Nitekim, Negroponte’nin Irak’taki durumu, “demokratik” olarak nitelemesi de, Amerikan burjuva demokrasisinden neyi anlamam›z gerekti¤ini bize yeterince aç›klamaktad›r.
Demokrasi götürmek eﬂittir Amerikan hegomonyas›n› yaymak! Gerisi lâfügüzaft›r.
Negroponte’nin, 1970’lerden bugüne, baﬂta Latin
Amerika ülkeleri, Vietnam olmak üzere; yerine getirdi¤i “demokratik misyonlara” de¤inmeden geçmeyelim.
Mesela, Honduras’taki katliamlar, Guatemala’daki
kontrgerilla örgütlenmeleri, El Salvador kontralar›n›n
e¤itimi ve Nikaragua’daki devrimci hükümeti devirmek için ölüm mangalar›na silah deste¤i, ilk akla gelen
“demokratik misyonlar”d›r.
20
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kanc›l›¤›n› “milli yararlar” kisvesine büründürmeye çal›ﬂan Genelkurmay, Amerikan vahﬂetine lojistik üs
misyonuyla destek vermeye devam
etti.
ﬁimdi bu ordunun “ba¤›ms›zl›k
savaﬂ› veren bir ordu” oldu¤unu
kim söyleyebilir. Ba¤›ms›zl›k savaﬂ› veren bir ordu, halklar›n ba¤›ms›zl›klar›na sayg› gösterir, onlara
destek verir, en az›ndan ba¤›ms›zl›klar›n› yoketmek için silah kuﬂanmaz, hele ba¤›ms›zl›k direniﬂlerini
kanla bast›rmay› hiç düﬂünmez. Genelkurmay bütün bunlar› yapm›ﬂ ve
yapmaya devam etmektedir.

Özkök’ten BOP’a destek
Amerikan planlar›na destek, Irak
kan gölüne dönmüﬂken bile zerre
kadar azalmam›ﬂt›r. ‹skenderun Liman›, ‹ncirlik Üssü bunun aç›k örnekleridir. Bu konuda AKP hükümeti ile aralar›nda hiçbir fark yoktur. Üstelik deste¤in Irak ile s›n›rl›
kalmayaca¤›, muhtemel Suriye operasyonunda da Genelkurmay’›n
ABD cephesine ad›n› yazd›raca¤›,
yine Cumhuriyet resepsiyonunda
Özkök taraf›ndan ifade edilmiﬂtir.
Gazetecilerin son dönemde Suriye’ye yönelik ABD ablukas›na iliﬂkin
sorusuna ﬂu cevab› veriyor Özkök:
“Suriye komﬂumuz. Geçmiﬂte
Türkiye'ye karﬂ› terörizme destek
verdi. Bunu unutmuﬂ de¤iliz. Sonra
iﬂbirli¤i yapt› bizimle ama, baﬂka
ülkelerle sorunlar› var. Türkiye'nin
etraf›nda ne kadar demokratik rejim olursa, Türkiye kendisini o kadar güvende hisseder.”
Peki Suriye ve di¤er Ortado¤u
ülkeleri için “demokratikleﬂtirme”
denildi¤inde akla gelen nedir?
Amerikan patentli Büyük Ortado¤u
Projesi! Elbette bu bir demokratikleﬂtirme de¤il, boyun e¤dirme, iﬂgal
ve ya¤ma alan›na dahil etme projesidir. Bir baﬂka deyiﬂle Amerikan
imparatorluk projesidir.
ﬁu gerçek bir kez daha görülmüﬂtür: Bu ülkede Amerikanc›l›k,
Genelkurmay aya¤› olmadan yaﬂayamaz!

Irak ve Filistin’den notlar...
◆ ABD ordusu, Süleymaniye yak›nlar›nda ‘Camp Suse’ ad›nda bin 700
kiﬂi kapasiteli bir yeni hapishane kurdu. Hapishane 17 Ekim’den itibaren
faaliyete geçti. “Irak’›n en güvenli bölgesi Kürt bölgesidir” diye övünen
iﬂbirlikçi Kürt milliyetçisi Talabani, kontrolündeki bölgeyi iﬂgalcilerin zulüm karargah› olarak kulland›r›yor.
◆ Ramadi eyaletine ba¤l› Karabila’da, ABD güçleri 31 Ekim günü bir
hava sald›r›s› düzenledi. Suriye s›n›r› yak›nlar›ndaki bir evin bombaland›¤› sald›r›da 40 kiﬂi hayat›n› kaybederken 20 kiﬂi yaraland›. ABD ordu sözcülü¤ü taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “Karabila operasyonunun sivil kay›plar›n meydana gelmesini engellemek amac›yla yap›ld›¤›” ileri sürüldü.
Dünya ile alay eden bu aç›klamaya karﬂ›n, kasaba halk›, ölenlerin ço¤unun
kad›n ve çocuk oldu¤unu belirttiler. ABD iﬂgal güçlerinin son aylarda Suriye s›n›r›nda düzenledi¤i operasyonlarda, ayn› yöntemlerle yüzlerce silahs›z insan hayat›n› kaybetmiﬂti.
◆ ‹ﬂgalciler kad›n, çocuk, yaﬂl› demeden katlederken, direniﬂ de her
yaﬂtan Irakl›’y› içine alarak büyüyor, sars›yor. Kerkük’de 1 Ekim günü 1013 yaﬂlar›nda bir çocuk, iﬂbirlikçi Irak ordusunun generallerinden Hattap
Abdullah’›n konvoyuna sald›r› düzenledi. 10 yaﬂ›ndaki feda savaﬂç›s› üzerine ba¤lad›¤› bombalar› konvoyun yan›nda patlat›rken, general ve korumas› yaraland›.
◆ ‹srail’in Gazze ﬁeridi’nde birkaç yerleﬂim yerini boﬂaltmas› ile yapt›¤› ﬂovun ard›ndan, sald›r›lar sürüyor. Geçti¤imiz perﬂembe gününden itibaren Gazze’ye sald›ran ‹srail, son 5 günde 9 Filistinli’yi katletti.
◆ Birleﬂmiﬂ Milletler’e bir rapor sunan, BM Bat› Asya Ekonomik ve
Sosyal Komisyonu Sekreteri Mervat Tallavi; ‹srail'in iﬂgal etti¤i Filistin
topraklar›nda baﬂta 1 milyondan fazla zeytin a¤ac›n› sökmesiyle yol açt›¤› tar›msal kay›plar›n, evleri y›kmas›n›n, mal ve insanlar›n dolaﬂ›m›na yönelik getirdi¤i k›s›tlamalar›n bölgede iﬂsizlik ve yoksulluk sorununu derinleﬂtirdi¤ini söyledi. Raporda; sadece Bat› ﬁeria'daki 700'den fazla fiziksel
engelin yerel halk›n hareket özgürlü¤ünü engelledi¤i, okul ve sa¤l›k hizmetlerine ulaﬂmay› zorlaﬂt›rd›¤› kaydedilirken, ‹srail'in Bat› ﬁeria'ya inﬂa
etmeyi sürdürdü¤ü ''güvenlik duvar›'' n›n Filistinliler’in binlerce hektarl›k
zeytinliklerine eriﬂmelerini engelledi¤i, daha fazla toprak istimlak›na, su
kaynaklar›n›n tecrit edilmesine yol açt›¤› vurguland›.
Bu rapora karﬂ›n “BM ne yapacak?” diye soruyorsan›z; yine bir ﬂey
yapmayacakt›r. BM’nin ABD’nin iste¤i do¤rultusunda daha kutsal görevleri var; Suriye’nin tecrit edilmesi, ablukaya al›nmas› gibi...

Suriye operasyonu sürüyor
Harriri suikastini Suriye’yi teslim alma arac›na çevirmek isteyen Amerikan emperyalizminin istedi¤i oldu. Birleﬂmiﬂ Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye’nin soruﬂturmada iﬂbirli¤i yapmamas› durumunda, bu ülkeye
“ileriye dönük yapt›r›m uygulanmas›” karar› ald›.
ABD-‹ngiltere-Fransa taraf›ndan sunulan karar tasar›s›nda; suikaste
kar›ﬂt›¤›ndan kuﬂkuland›¤› kiﬂilerin seyahat özgürlüklerinin k›s›tlanmas›,
ülke d›ﬂ›ndaki varl›klar›n›n dondurulmas› isteniyor.
Bu arada, Suriye’ye yönelik askeri operasyon tart›ﬂmalar›na iliﬂkin konuﬂan Irak kukla Devlet Baﬂkan› Celal Talabani, sanki topraklar›nda söz
hakk› varm›ﬂ gibi, “Irak üzerinden Suriye’ye operasyon olmamal›” aç›klamas› yapt›.
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Gösterilen ve gerçek
Maslak’ta ikiz kuleler, ‹stanbul’da mantar gibi lüks siteler ve
gazetelerin sat›r aralar›na düﬂen bir
haber: “Adıyaman'da bir kadın
açlıktan yaﬂamını yitirdi”.
Adıyaman'ın Gölbaﬂı ‹lçesi'nde
yaﬂayan 39 yaﬂındaki Nigar Nohuto¤lu adlı genç kadın, birkaç gün
d›ﬂar› ç›kmay›nca, komﬂular› kuﬂkuland› ve kap›y› k›r›p içeri girdiklerinde Nigar Nohuto¤lu’nu ölü buldular. Malatya Adli Tıp'ta yap›lan
otopsisine ﬂu ifadeler kaydedildi:
Ölüm nedeni: AÇLIK!
Ayn› günlerde, sonraki, daha önceki ve daha da önceki günlerde gazete sayfalar›na ekonominin nas›l
düzeldi¤i, her ﬂeyin yolunda gitti¤i
üzerine öyle çok haber düﬂmüﬂtü ki,
yarat›lan bu sanal dünyan›n aras›ndan s›yr›l›p ç›kamad› ve dikilemedi

onlar›n karﬂ›s›na Nigar Nohuto¤lu,
“yalan söylüyorsunuz!” diye.
Memleketi pazarlamay› meslek
edinen Baﬂbakan’›n aç›klamalar›na,
gazete sayfalar›na ve IMF Baﬂkan›’n›n beyanatlar›na bakarsan›z,
Türkiye son y›llar›n en büyük ilerlemesini kaydetmiﬂtir. Ve tüm görüntü, bu yalan üzerine ﬂekillendirilmektedir. ‹ktidar yalakas› islamc›
medya, tekellerin borazan› burjuva
medya her gün öyle bir ülke tablosu
çiziyor ki, Nigar Nohuto¤lu bir “istisna” olarak sunuluyor.
Yetersiz beslenmeye, açl›¤a, tedavi olamamaya ve bir bütün olarak
yoksullu¤a ba¤l› daha kaç ölüm
gerçekleﬂiyor hergün, bunlar› ise bilen yok. Yoksullar›n, iﬂsizlerin yaﬂam› gazeteler ve TV’lerde ancak,
zenginler yard›m ﬂovlar› yapacakla-

Ekonomi üzerine
nutuklar, Körfez
ﬂeyhlerinin kuleleri,
lüks konut patlamas›, bir günde 30 tesis aç›l›ﬂlar› ve dahi
nice yalanlar; yard›m kuyruklar›nda
birbirini ezenleri, bir
paket makarna için
uzanan yüzlerce
elin anlatt›¤› gerçekleri gizleyebilir
mi? Gazetelerinizin
sayfalar›n› pembeye
boyayabilirsiniz,
ama sofras›na koydu¤u dilimi her geçen gün küçülen
halk›n gözünü boyayamazs›n›z.
22
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r› zaman, riyakar islamc›l›k iftar çad›rlar›na hapsedilmiﬂ “sosyal politika” gösterisinde bulunaca¤›nda
gündeme geliyor. Bunun d›ﬂ›nda
yokturlar! Adeta bu ülkede onmilyonlarca insan yaﬂam›yordur, bu
yüzden “ekonomi” denildi¤inde onlar›n insan gibi yaﬂay›p yaﬂayamad›klar› de¤il, az›nl›k bir kesimin ihracat rakamlar›, borsa-piyasa rakamlar› akla gelir.
Akﬂam Gazetesi manﬂetine taﬂ›m›ﬂ, “Lükstanbul” diye.
‹stanbul-Blue, ‹stanbul-Bis, ‹stanbul-Incity, ‹stanbul My Country,
Sinpaﬂ Aqua Manors, 9 Palmiye Residence, Sinpaﬂ Central Life, A¤ao¤lu My Country, Eston Kandilli
Evleri, Teta Bo¤aziçi Evleri, Yap›
Kredi Koray Evidea, Optimum Evleri, Arkeon Evleri, ‹stanbul-Mashattan, ‹stanbul-Almondhill...
‹stanbul’un kent merkezlerinden
uzak, zemini depreme dayan›kl›,
deniz manzaral› lüks sitelerinden
baz›lar›n›n isimleri bunlar. Say›lar›
100’ü bulan bu sitelerin içinde çeﬂitli boyutlarda lüks daireler ve villalar mevcut. Gazetenin yazd›¤›na
göre; talep patlamas› olmuﬂ, çimento yetiﬂtirilemiyor, daha proje aﬂamas›nda sat›l›yormuﬂ, Bo¤az’da yer
kalmad›¤› için büyük bölümü Çekmeköy, Pendik, Kartal gibi do¤al
güzellikleri bulunan bölgelere yap›l›yormuﬂ. Ülke ekonomisinin nas›l
düzeldi¤inin kan›tlar›ym›ﬂ bunlar.
Hem bu siteler içinde orta ve alt gelir grubuna hitap eden evler de varm›ﬂ... Maslakta gökdelenler ailesine
kat›lacak olan burgulu Dubai Kuleler’i ise, modern ‹stanbul’un simgesi olacakm›ﬂ.
‹stanbul denildi¤inde görmemiz
gereken manzara bu olacak elbette;
Pendik’ten Gaziosmanpaﬂa’ya uzanan ve kentin büyük ço¤unlu¤unu
oluﬂturan gecekondular de¤il.
“Modern Türkiye”nin Malatya
Çocuk Yuvas› manzaras›n› bir yana
b›rakt›k! Ya Ramazan ay›yla birlikte yeniden “biz buraday›z, bu ülkede yaﬂ›yoruz” diye feryat edercesine, “yard›m da¤›t›m kuyruklar›nda” birbirini itip kakan insanlar?

Sadaka bile say›lmayacak yard›mlara toplanan, açl›klar›n›n onurlar›n›
ezip pare pare etti¤i binlerce insan;
onlar da m› “modern Türkiye”nin
manzaras›? Düzelen ekonomi kuyruklar›n uzamas›na m› endeksli!
Yoksullu¤un bir torba erzak için
birbirini ezecek denli periﬂan etti¤i
insanlar›m›z›n görüntüleri, yalan›n
dünyas›nda “organizasyon bozuklu¤u” diye pazarlan›r bu ülkede. Gerçekler sansürlenir, her yan güllük
gülistanl›k gibi bir olay “AB yolundaki Türkiye’ye yak›ﬂm›yor” diye
gündemleﬂtirilerek alçak bir oyun
sahnelenir, adlar› bile yabanc› lüks
sitelerin bir avuç insan›n›n dünyas›
“Türkiye iyi yolda” diye her gün allay›p pullan›r. Oysa gösterilen bu
sanal dünyan›n alt›nda k›rlardan
kentlere katlanan yoksullu¤umuz
vard›r.
Devlet ‹statistik Enstitüsü’nün
resmi rakamlar›na göre, 20 milyon

yoksul, 1 milyona yak›n da resmen
açl›kla mücadele eden insan var. 16
milyon insan›m›z ise günde 5.6
YTL ile yaﬂamak zorunda b›rak›l›yor. Rakamlar›n gerçe¤i tümüyle
yans›tmad›¤›n› söylemeye bile gerek yoktur. D‹E rakamlar› her zaman oligarﬂinin sömürü politikalar›n› gizlemekte kullan›lagelmiﬂtir.
Ancak yoksullu¤umuz her IMF reformu ile öylesine büyümüﬂtür ki,
D‹E dahi bir bölümünü rakamlar›na
yans›tmak durumunda kalm›ﬂt›r.
Ramazan ay›ndaki manzaray›
herkes görmüﬂtür; ‹stanbul’da iftar
çad›rlar› kurulmayan ilçe kalmam›ﬂt›r, her birinin önünde metrelerce kuyruk oluﬂmuﬂ, hatta gezici
aﬂevleri icat edilmiﬂti. ﬁimdi de
bayram “yard›mlar›” izdihamlara
sahne olmaktad›r. Geçen hafta Gaziantep’te yaﬂand›¤› gibi. Bu tablo
bile, Devlet Bakan› Abdüllatif ﬁener’in “önümüzdeki y›l kiﬂi baﬂ›na

düﬂen milli gelirin artaca¤›na” iliﬂkin aç›klamas›n›n, gösterilmek istenen Türkiye’nin tuvaline düﬂürülmüﬂ bir resimden baﬂka bir anlam
taﬂ›mad›¤›n› ifade etmektedir. Son
y›llarda uygulanan IMF programlar› ile köylü periﬂan edilmiﬂ, gecekondu halk›n›n, emekçilerin sofras›na koydu¤u ekmek daha da küçülmüﬂ, iﬂçinin-memurun reel ücretleri
gerilemiﬂtir.
‹ki Türkiye var; bir gösterilen,
bir de gerçek Türkiye. Gösterilen
Türkiye, bir avuç zenginin, yönetenlerin ve düzenden nemalananlar›n Türkiyesi’dir. Gerçek Türkiye
ise halk›n Türkiyesi’dir ve yalanlarla, zorbal›kla, aﬂevleri ile bast›r›lmaya çal›ﬂ›lan öfkesi, -ﬂimdilik- derinden gelen bir u¤ultu halindedir.
Dayay›n kulaklar›n›z› topra¤a,
kentlerimizin
gecekondular›na,
Anadolu’nun kasaba ve köylerine
gidin, o sesi daha net duyars›n›z.
üzerinin örtülmek istendi¤ini ifade ederek, “neden baﬂka alanlara yap›lm›yor da evlerimiz y›k›lmak isteniyor. Bu yüzden birlikte hareket etmeliyiz” diye konuﬂtu.
TMMOB’dan Mühendis Mehmet Göçebe, bu projelerin halk›n de¤il sermayenin yarar›na
planland›¤›n›n üzerinde dururken,
buna iliﬂkin çeﬂitli örnekler verdi.
100’den fazla kiﬂinin kat›ld›¤› toplant›da, halk›n gerek hukuki, gerekse proje ve direniﬂe iliﬂkin sorular›
yo¤un olurken, ortak görüﬂ, devletin ve belediyenin bu tür projelerinin gecekondu halk›n› hiçe sayarak

Gecekondular›n y›k›mlara
karﬂ› mücadelesi sürüyor
Temel Haklar Federasyonu’nun
kampanyas› bitmesine karﬂ›n, gecekondu y›k›mlar›na karﬂ› mücadele
devam ediyor. Bu çerçevede, y›k›m
planlar›n›n oldu¤u bölgelerde halk
toplant›lar› ve örgütlenme faaliyetleri gerçekleﬂtiriliyor.

Gebze Halk› Yürüyecek
Gebze Temel Haklar taraf›ndan
sürdürülen y›k›mlara karﬂ› faaliyetler temelinde, Ulaﬂtepe’de halk toplant›lar›n›n üçüncüsü, 27 Ekim günü düzenlendi. Toplant›, Halk Komisyonu üyelerinin belediye ile yap›lan görüﬂmeye iliﬂkin bilgi vermesi ile baﬂlad›.
Komisyon, Hürriyet Mahallesi
ad›na yap›lan görüﬂmede, Belediye
Baﬂkan Yard›mc›s› Zinnur Büyükgöz’ün y›k›m olaca¤› bilgisini ver-

di¤ini anlatt›. Komisyon, görüﬂmenin sonucunu ﬂöyle de¤erlendirdi:
“Y›k›mlar yol geniﬂletmek, yeﬂil
alan, okul alan› bahanesiyle yap›lacak ve y›k›m karar› alanlar bizleri
umursamamaktad›r. Buna karﬂ› bizler, acaba benim evim de y›k›l›r m›,
kimin evi y›k›l›r diye düﬂünmeden,
mahallemizin y›k›lmas›na izin vermemek için birlik olmal›y›z.”
Komisyon üyelerinin verdi¤i bilginin ard›ndan mahalle halk› tek tek
söz al›rken, yasal itiraz süresi de¤erlendirildi. Bu konuda sözalan
Av. Oya Aslan, projenin onaylanmas›n› beklemeden halk›n birlik olmas› ve iradesini dayatmas› gerekti¤ini belirtti. Projenin halktan gizlenmesinin hukuksuzluk oldu¤unu
belirten Aslan’›n ard›ndan sözalan
mahalle halk›ndan bir kiﬂi, y›k›m›n
sosyal hizmet sunma gibi amaçlarla
23
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haz›rlad›¤›yd›.
“Devlet y›k›m karar› ald›ysa y›kacakt›r, engel olamay›z” diyen bir
kiﬂiye ise, yaﬂl› bir kad›n cevap verdi ve “daha önce de y›k›mlarla karﬂ›laﬂt›k ama çabam›z sonucunda
devlet bizi yerlerimizden edemedi,
y›kamad›” diye konuﬂtu.
Toplant›da, birlik olma, önce hukuki tüm yollar›n zorlanmas›, ard›ndan direniﬂ örgütlenmesi konusunda
hemfikir olundu.
Önerilerden biri de ‹zmit Büyükﬂehir Belediyesi önüne giderek dilekçeler verme ve proje hakk›nda
bilgi almay› zorlamakt›. Bu öneri
üzerinde yap›lan tart›ﬂmalar sonucunda, halk 15 Kas›m tarihini hedef
olarak koyarak belediye önüne yürüme karar› ald›. Ayr›ca, komisyonun daha iﬂlevli olmas› için üye say›s› 8’den 13’e ç›kar›ld›.
Toplant›da son olarak sözalan
Temel Haklar Federasyonu Temsilcisi Süleyman Matur, direnmenin
zorunlulu¤u ve bundan korkmamak
gerekti¤i üzerinde durdu ve direniﬂin gecekondu halk›n›n meﬂru hakk›
oldu¤unu ifade etti.

Ankara Çöplük
Mahallesi’nde Panel
Y›k›mla karﬂ› karﬂ›ya olan An-

Gülsuyu ve
Okmeydan›’nda
panel

Yoksullu¤un
konut
sorununun
çözümü
sosyalizmde

kara Çöplük Mahallesi’nde y›k›mlara karﬂ› 29
Ekim günü bir panel düzenlendi.
TMMOB,
ÇHD ve ‹stanbul Y›k›ma
Karﬂ› Halk Komitesi’nden konuﬂmac›lar›n
kat›ld›¤› paneli 150 kiﬂi
izledi.
Mahalle halk›ndan
Cemalettin Candan’›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan Av. Özgür Y›lmaz, sorunun hukuki boyutunu ele
alarak, y›k›mlar›n hepsinin birden
de¤il parça parça yap›laca¤›n› ve
böylece direnme dinami¤inin köreltmenin amaçlanaca¤›n› söyledi.
TMMOB’den Mehmet Ali Özgün ise halk›n insanca yaﬂayabilecek konut hakk› mücadelesinde
yanlar›nda oldu¤unu kaydetti.
Panele ‹stanbul Y›k›ma Karﬂ›
Halk Komitesi ad›na kat›lan Mehmet Leylek ise ‹stanbul’da yaﬂanan
y›k›mlar ve bu konudaki deneyimleri aktard›.

Sultanbeyli’de
Halk Toplant›s›
Bir baﬂka toplant› ise ‹stanbul
Sultanbeyli Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i’nde 30 Ekim günü yap›ld›.
60 kiﬂinin kat›ld›¤› toplant›da, Sul-

Temel Haklar Dernekleri’nde düzenlenen ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm konulu seminerler, Okmeydan› ve Gülsuyu ile devam etti.
29 Ekim günü Gülsuyu Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i'nde yap›lan
seminerde, yoksullu¤un, konut sorunun tek çözüm yolunun sistemin de¤iﬂmesi oldu¤u ifade edilerek, bu sistemin emekçi halk›n iktidar›yla kurulacak sosyalizm oldu¤u vurguland›.
3 bölümden oluﬂan seminerin ilk
bölümünde ba¤›ms›zl›k tart›ﬂ›ld›. Türkiye’nin yeni-sömürgeleﬂme ve ba¤›ml›l›k sürecinin anlat›ld›¤› bu bölümün ard›ndan, ikinci bölümde demokrasi sorunu ele al›nd›.
Demokrasinin s›n›fsal niteli¤inin
alt›n›n çizildi¤i ve bugün yayg›n ola24
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tanbeyli bölgesindeki y›k›mlar, y›k›mlara karﬂ› al›nacak önlemler tart›ﬂ›ld›.
Toplant›ya kat›lan Sultanbeyli
halk›, y›k›mlar konusundaki görüﬂlerini dile getirdiler. Daha önce ‹stanbul’un de¤iﬂik mahallelerinde
yaﬂayanlar, tan›k olduklar› gecekondu direniﬂlerini anlatarak halk›
bilgilendirdi. Toplant›ya kat›lanlar›n büyük bölümü, daha s›k toplan›p, etkinlikler düzenleyerek, y›k›mlara karﬂ› birlik oluﬂturulmas›
iste¤inde bulundu.
Daha sonra Pir Sultan Abdal
Kültür Derne¤i’nin müzik grubu,
türkü ve deyiﬂlerden oluﬂan bir dinleti verdi. Hep bir a¤›zdan söylenen
türkülerden sonra Temel Haklar Federasyonu’nun haz›rlam›ﬂ oldu¤u
y›k›mlarla ilgili sinevizyon gösterimi yap›ld›. Pir Sultan Abdal’›n hayat›n› anlatan bir filmin de izlendi¤i
toplant› 4 saat sürdü.
rak sözü edilen demokrasinin burjuva
diktatörlü¤ünün bir biçimi olan demokrasi oldu¤u ifade edildi.
Son bölümde ise sömürü sistemine
karﬂ› tek alternatif olan sosyalizm anlat›ld›. Sosyalizmin, bugün yaﬂanan
bütün sosyal, ekonomik, siyasal sorunlar›n çözümü oldu¤u vurgulanan konuﬂmalar›n yap›ld›¤› seminer 2.5 saat
sürdü ve 40 kiﬂi izledi.

köylü

Bu¤day üreticisi kaybetti
tüccar ka z a n d ›
Köylü bir yandan
Toprak Mahsulleri Ofisi-TMO arac›l›¤›yla sömürülürken, öte yandan
tefeci tüccar taraf›ndan
sömürülür. Ço¤unlukla
da, TMO ürün al›m›n›
tefeci tüccar›n ç›karlar›n› koruyarak yapar.
30 Ekim günü bir bas›n aç›klamas› yapan Türkiye Ziraat
Odalar› Birli¤i (TZOB) Baﬂkan›
ﬁemsi Bayraktar, bu¤day üreticisinin nas›l zarar etti¤ini, buna karﬂ›n
tüccar›n nas›l kazand›¤›n› gözler
önüne seriyordu.
Üretici, bu¤day›n› spekülasyonlar ve borçlar›n› ödeyebilmek için
maliyetinin yüzde 25-30 alt›nda satt›. ﬁimdi ise fiyat satt›¤›n›n yüzde
30 fazlas›na sat›l›yor. Bu yükseliﬂ
elbette köylüye yaramad›, çünkü
elinde satacak ürünü kalmam›ﬂt›.
Kime yarad›¤› ise aç›kt›; “bu¤day›n
elde kalaca¤›” spekülasyonunda baﬂar›l› olarak üreticinin sat›ﬂ›n› h›z-

land›ran ve ürünü 26-30 YKr’den
alan tüccar kazand›.
Tüccar›n bu¤daydan 5-12 YKr
kâr etmesinin, fiyat›n yükselmesinin nedenleri, Bayraktar taraf›ndan
ﬂu ﬂekilde s›ralan›yor:
“TMO’nun al›m fiyatlar›ndan
daha yüksek fiyatla sat›ﬂa baﬂlamas›, çiftçinin pazara arz edecek ürününün kalmamas›, ürün arz›n›n yo¤un oldu¤u dönemde fiyatlar›n düﬂük olmas›.”
TMO’nun bilinçli al›m politikas›n› “Hatalar” olarak niteleyen Bayraktar, bunlar› da ﬂöyle s›ral›yor:

Manisa
Köyümüz çöplük de¤ildir
Manisa, Saruhanl›, Mütevelli, Koldere, Alibeyli ve Halitpaﬂa Belediyeleri’nin çöp toplama alan›
olarak, Develi Köyü hudutlar›n› tespit etmesi, köy
halk› taraf›ndan protesto edildi. 30 Ekim günü Manisa’ya yürüyen Develi Köyü halk›, Manisa Belediyesi'ne siyah çelenk b›rakt›. Polisin s›k› güvenlik
önlemleri alt›nda yap›lan eylemde, bir protesto bildirisi okundu. Bildiride ﬂu ifadelere yer verildi:
“Bu çöplü¤ü hak etmiyoruz. Çöp depolama alan› çevresinde zeytin a¤açlar›, verimli araziler ve
köyün içme suyu deposu var. Baﬂka yer bulamad›lar m›? Geçti¤imiz mart ay›ndan beri, mücadele etmekteyiz. Avukat›m›z kanal›yla valilik ve Manisa
Belediyesi'ne yapt›¤›m›z baﬂvurulara cevap alamad›k. Hakl› mücadelemize kazan›ncaya kadar devam edece¤iz.”

* TMO’nun hasat sezonunun en
yo¤un oldu¤u dönemde 35 YKr/kg
olarak aç›klad›¤› al›m fiyat› geçen
y›lki fiyat›n yüzde 6 gerisinde kald›.
* TMO bu y›l ilk defa iç sat›ﬂ fiyatlar›n› al›m fiyatlar›yla birlikte
aç›klamad›.
* TMO al›mlar› 30 tonla s›n›rland›rm›ﬂt›r. Ayr›ca Çiftçi Kay›t Sistemi’ne kay›tl› üreticilerden al›m
yapacak olmas›, al›mlara bir s›n›r
daha getirdi.
* Al›mlar› vadeli olarak yapt›.
* Dahilde iﬂleme izin belgesi
kapsam›nda hububat mamulleri ihracat›n› gerçekleﬂtirenlerin TMO’dan
bu¤day alabilmeleri için ihracat› fiili olarak gerçekleﬂtirmelerinin yan›
s›ra taahhüt etmeleri de yeterli görüldü.
* TMO’nun baﬂlang›ç al›m fiyat› aç›klamas›yla fiyatlar düﬂmeye
baﬂlad›, düﬂüﬂ temmuz ve a¤ustos
aylar›nda da devam etti.
* TMO’nun al›mlarda kota uygulamas› ve Çiftçi Kay›t Sistemi
ﬂart› öngörmesi, tüccar›n piyasaya
gelecek ürün arz›n›n fazla olaca¤›
ve istedi¤i fiyattan ürün alabilece¤i
beklentisi yaratt›. Tüccar istedi¤i gibi fiyat verdi, çiftçi çaresiz boyun
e¤di.

Coca Cola’da anlaﬂma
110 iﬂçinin, Nakliyat-‹ﬂ’e üye olduklar› için Dudullu ve
Yenibosna'da bulunan Coca Cola da¤›t›m ﬂirketlerinden ç›kar›lmas›n›n ard›ndan, alt› ayd›r çeﬂitli eylemler yapan iﬂçiler eylemlerine son verdiler. 28 Ekim günü sendika taraf›ndan yap›lan aç›klamada, verdikleri mücadele ve direniﬂ
sonucunda k›dem ve ihbar tazminat› haklar›n› alarak direniﬂlerine son verdikleri belirtildi.
‹ﬂe geri dönme talebi ile baﬂlayan ve örgütlenme hakk›na sald›r›ya karﬂ› ç›kma temelinde baﬂlayan direniﬂ, ekonomik kazan›mla sonuçland›r›l›rken, Nakliyat-‹ﬂ Baﬂkan›
Ali R›za Küçükosmano¤lu, bir gazeteye verdi¤i demeçte,
“yaln›z b›rak›ld›klar›ndan” ﬂikayet etti.
Direniﬂçi iﬂçilerin oybirli¤i ile karar›n al›nd›¤› belirtilen aç›klamada, Dudullu'da tazminats›z olarak iﬂten ç›kar›lan tüm iﬂçilere, k›dem ve ihbar tazminat› ödendi¤i, Yenibosna ve Dudullu'daki k›dem ve ihbar tazminatlar›n›n ise
sendikan›n önerileri do¤rultusunda yeniden hesaplan›p art›r›ld›¤› belirtildi.
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OLUMSUZLUKLARI OLUMLULU⁄A DÖNÜﬁTÜRME GELENE⁄‹ B‹Z‹MD‹R!

9 OCAK SALDIRISI'NDAN
SOL İÇİ HUKUKA
yapt›. Türkiye solu tarihinde bir ilkti bu. Merkezi, planl› sald›rganl›¤a karﬂ› böyle demokratik bir karﬂ›l›k veriliyordu. Bu demokratik hakk›n kullan›m› bile DEHAP'l›larca küfür ve tacizle karﬂ›l›k buldu.
DEHAP sorumlulu¤u üstlenmedi¤i gibi, sald›r›lardan ancak bir hafta sonra yapt›¤› 17 Ocak tarihli aç›klamas›nda, devrimcilere karﬂ› yap›lan bu sald›r›y› mahkum etmemiﬂ, sald›r›lar› gerekçelendirmeye, hakl› göstermeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Ancak m›zrak çuvala daha ne kadar
s›¤d›r›labilirdi?
Bir hafta boyunca DEHAP'tan ciddi, sorumlu ve sorunu çözücü bir aç›klama gelmeyince HÖC olay› anlatan bir aç›klama ile devrimci demokrat kamuoyuna geliﬂmeleri aç›klad›. DEHAP bunun üzerine, “biz sorunlar›n diyalogla çözülmesinden yanay›z, HÖC bu diyalog
zeminine gelmiyor” diyerek sorumluluktan kaçmaya,
kendini hakl› göstermeye çal›ﬂt›. Oysa ﬂiddeti baﬂlatan
DEHAP't›. Dahas›, diyalogdan sözedilirken, sorunun
tüm sola malolup tart›ﬂ›lmaya baﬂland›¤› süreçte “Yurtsever Gençlik “ imzal› yeni bir aç›klama yay›nlanm›ﬂ ve
bu aç›klamada “9 Ocak Pazar günü Gazi Mahallesi ve
Nurtepe'de yap›lan yürüyüﬂler HÖC'lülerin sald›r›lar›na dönük uyar› eylemleridir. Tüm sa¤duyumuza ra¤men
süren sald›r›lara dönük son uyar›d›r” ﬂeklinde tehditler
savurulmuﬂtur.
9 Ocak öncesinde DEHAP'la yaﬂanan ciddi bir sorun
yoktur. 9 Ocak sald›r›s›na gerekçe yap›lmaya çal›ﬂ›lan
“HÖC'lülerin sald›r›s›” gibi bir durum söz konusu de¤ildir. Üç mahalleye birden yap›lan sald›r›n›n amac›
mahallelerde üstünlük kurmak, güç olmak, kendi politikas›na tabi olmayanlar› sindirmek içindir. Politikalar›yla güç olamayanlar, ﬂiddetle güç olmaya çal›ﬂmaktad›r.
Sald›r›lar›n özü özeti budur.
9 Ocak sald›r›lar›ndan sonra HÖC solu olay hakk›nda bilgilendirip tav›r almaya ça¤›r›rken DEHAP,
HÖC'ün içinde olmad›¤› 40 örgütü toplay›p oradan kendi istedi¤i do¤rultuda, sald›rganl›¤›n› gizleyen bir sonuç
almak istedi. Ama bu toplant›da da, DEHAP kendi ça¤r›s›yla toplad›¤› 40 örgütün önünde ilk aç›klamas›n›n
tam tersine “.... yürüyüﬂü onaylam›yoruz... yanl›ﬂt›r...
kullan›lan sloganlar› onaylam›yoruz, bölgede bir boﬂluk olmuﬂ, baz›lar› bu boﬂlu¤u doldurmuﬂtur” demek
zorunda kald›. ﬁu çok aç›kt›; bu sald›rganl›k hiçbir ﬂekilde gizlenemez ve geçiﬂtirilemezdi.
DEHAP’›n, bizim irademiz ve bilgimiz d›ﬂ›nda,

Yürüyüﬂ’ün önceki say›s›nda belirtti¤imiz gibi, “Solun art›k ortak bir hukuku var”!
Sola bu ortak hukuku kazand›ran “Devrimci
Demokratik Yapılar Arası Diyalog ve Çözüm
Platformu” nas›l oluﬂturuldu, platformun aç›klad›¤› “Devrimci Demokratik Yapılar Arasında
ﬁiddete Karﬂ› Çözüm Deklarasyonu” nas›l bir
tart›ﬂma sürecinin sonucunda ortaya ç›kt›?
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin “Platform”un oluﬂumu ve ortak deklarasyonun haz›rlanmas› sürecine iliﬂkin de¤erlendirmesi,
hem bu sorular›n cevaplar›n› özetliyor, hem de
bu süreçteki kimi eksikliklere, yetersizliklere
dikkat çekiyor. Aﬂa¤›da bu de¤erlendirmeyi
sunuyoruz.

9 Ocak 2005... Bu tarih, Sol'un hanesine yaz›lan kara bir tarihti. O gün ‹stanbul'un üç mahallesinde; Gazi,
Alibeyköy ve Nurtepe'de ayn› saatlerde “Yurtsever
Gençlik” taraf›ndan önceden planlanarak, HÖC'lülere
ve halka bir sald›r› gerçekleﬂtirilmiﬂti. Kahveler, pasajlar bas›lm›ﬂ, sokaklarda “Gazi Cephe'ye mezar olacak”,
“Cephe ﬂaﬂ›rma sabr›m›z› taﬂ›rma” ﬂeklinde sloganlar
at›lm›ﬂ, havaya ateﬂ aç›lm›ﬂt›. Bu gruplar›n yüzleri maskeli olsa da kim olduklar›, neden böyle soka¤a ç›kt›klar› belliydi.
HÖC, bu aç›k sald›rganl›k karﬂ›s›nda so¤ukkanl› ve
sorumlu davranarak misillemeye giriﬂmedi. Ama sald›r›
karﬂ›s›nda da tav›rs›z kal›nmad›. Sald›r›n›n karﬂ›s›na en
baﬂta Gazi’de halk barikat› örüldü.
Sald›r›y› kimlerin yapt›¤› konusunda da, neden yapt›¤› konusunda da gerçekte s›r olan bir ﬂey yoktu. HÖC,
sald›r›n›n sorumlusunun DEHAP oldu¤unu belirterek,
DEHAP’›n bu sorumlulu¤u üstlenmesi, HÖC'e neden
sald›rd›¤›n› aç›klamas›, HÖC'den ve halktan özür dilemesi gerekti¤ini aç›klad›. Ayn› zamanda hemen tüm solu, devrimci demokrat yap›lar› bu sald›r›ya iliﬂkin bilgilendirdi ve sorumlu davranmaya ça¤›rd›. Sald›r› HÖC'e
de¤il, tüm devrimcilere, devrimci de¤erlere yap›lm›ﬂt›.
Günler geçmesine ra¤men DEHAP hiçbir aç›klama
yapm›yordu. HÖC bu noktada demokratik hakk›n› kullanarak DEHAP ‹l Binas› önünde “HÖC'e neden sald›rd›n›z? Aç›klay›n!” diyerek bir protesto gösterisi
26
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yonun kal›c› olmas› ve solun kendi hukukunu oluﬂturmas› yönünde toplant›lara devam edilmesi önerisini getirdik. E¤er önerimiz kabul edilirse, Türkiye Solu’nun
tarihinde ilk kez ortak bir hukuku ve bu hukuku uygulayacak bir kurumlaﬂmas› olacakt›. Tarihi bir ad›m›n eﬂi¤indeydik. Solun “sol içi ﬂiddet” tarihi, elbette ilk baﬂta
büyük bir güvensizlik kayna¤›yd›. Bu nedenle baﬂlang›çta toplant›ya kat›lan gruplar›n büyük ço¤unlu¤u bu
önerinin, “gerçekçi olmad›¤›”, “bugünkü gerçekli¤imize uymad›¤›” gerekçeleriyle karﬂ› ç›kt›lar. Olmaz diyenlere nas›l olaca¤›, yarat›lamaz diyenlere nas›l yarat›laca¤› tart›ﬂmalarda uzun uzun anlat›ld›. Bu hukuk yarat›lmal›, yaratmal›y›z diyerek olabilirli¤i konusunda herkes ikna edilmeye çal›ﬂ›ld›. Sorun “gerçekli¤imizde”
de¤il bu gerçekli¤i de¤iﬂtirmek isteyip istemedi¤imizdeydi. HÖC bu yaklaﬂ›m›n› yaz›l› ve sözlü olarak
platformdaki kurumlara sundu. HÖC'ün yaz›l› önerisindeki ana yaklaﬂ›m ﬂuydu:
- Solun kendi iç sorunlar›n› çözmesinin yöntemi kesinlikle ﬂiddet olamaz. Sol içi yaﬂanan sorunlarda ölüm
olsa dahi misilleme yap›lmamal›d›r.
- Sol içi sorunlar›n çözümü noktas›nda kal›c› bir komisyon ve hukuk oluﬂturulmal›d›r.
- Tüm sol, demokrat, ilerci kurum, çevre, kiﬂilerin de
olaca¤› sol içi ﬂiddeti önlemenin çözüm ve yollar›n›n
tart›ﬂ›ld›¤› bir sol içi ﬂiddet kurultay› örgütlenmelidir.
Tart›ﬂmalar sonucunda sol içi hukukun yarat›lmas›
ve komisyonun kal›c›l›¤› noktas›nda hemfikir olunarak
sol içi hukukun yarat›lmas› için ayr› bir hukuk komisyonu oluﬂturuldu ve komisyon çal›ﬂmaya baﬂlad›.
HÖC'lülerin karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› “sol içi” sald›r›lara
iliﬂkin ana yaklaﬂ›m›m›z, bu olumsuzluktan bir olumluluk ç›kartabilmek; bu sorunu solun, sol içi ﬂiddete
karﬂ› bir hukuk oluﬂturmas›n›n vesilesi yapabilmekti.
Bu nedenle 9 Ocak sald›r›lar› karﬂ›s›ndaki tavr›m›z, daha ilk andan itibaren “misilleme” yönünde de¤il, sol içi
ﬂiddetin mahkum edilmesi yönünde olmuﬂtur. Sald›r›lar›n gerçekleﬂti¤i 9 Ocak tarihinden tart›ﬂmalar›n sonuçland›¤› 21 Ekim tarihine kadar geçen süreye bak›ld›¤›nda HÖC'ün pratik tutumuyla, düﬂünce ve önerileriyle
süreci getirdi¤i nokta bunun bir sonucu olmuﬂtur.
Süreç o andan itibaren bir yanda komisyonun 9 Ocak
sald›r›s›n› soruﬂturmas› ve bir yandan da sol içi bir hukuk ve kurumlaﬂman›n yarat›lmas› üzerinde ﬂekillenecek ve bugüne gelinecektir.

KESK ﬁubeler Platformu, EMEP, Barikat, EHP ve Partizan'dan oluﬂan bir komisyon kurdurup gerçekleﬂtirdi¤i
toplant›ya, buna ra¤men kat›ld›k. ‹ki gün boyunca tart›ﬂmalarda yerald›k. Ancak “devrimcilere karﬂ› slogan
at›lmas›, yürüyüﬂ yap›lmas› da yanl›ﬂt›r, bunun yan›nda
buna neden olan HÖC'ün yaklaﬂ›mlar› da yanl›ﬂt›r” denilerek 9 Ocak sald›r›lar›n› meﬂrulaﬂt›rmaya, olay›n üstünü örtmeye yönelik dayatmalar karﬂ›s›nda, bu dayatmalar› kabul etmeyerek, tüm siyasetlerin iradesini yans›tan yeni bir komisyon kurulmas›n› ve 9 Ocak sald›r›lar›n›n soruﬂturulmas›n› önerdik. Sol, bu anlay›ﬂ› mahkum
eden bir gelenek ve hukuk oluﬂturmal›yd›. Herkese sorunun ciddiyetini anlatt›k, bu ﬂekilde “onun da yanl›ﬂ›
var, bunun da” yaklaﬂ›m›yla sol içi ﬂiddete tav›r al›namayaca¤›n›, gerçek bir soruﬂturma ve muhasebe yap›lmas› gerekti¤ini vurgulad›k. HÖC bu komisyondan ç›kacak kararlara uyaca¤›n› da daha baﬂtan taahhüt etti.
HÖC'ün bu önerisi sol taraf›ndan kabul görmüﬂ;
HÖC, DEHAP, PROLETER DEVR‹MC‹ DURUﬁ,
ALINTER‹, SDP, EMEP, EHP, ÖDP, SOSYAL‹ST
BAR‹KAT, DEVR‹MC‹ HAREKET, DEVR‹MC‹
DEMOKRAS‹, BDSP, DEVR‹M, KALDIRAÇ, ESP
ve PART‹ZAN taraf›ndan 26 Ocak 2005'de ortak bir
aç›klama yap›larak “ortak çözüm iradesi” ortaya konulmuﬂtur. Bir ilanla halka duyurulan bu aç›klamada k›saca ﬂöyle denildi.
“Geçti¤imiz günlerde DEHAP ve HÖC aras›nda yaﬂanan olaylar istenmeyen noktalara gelmiﬂtir. Sorunlar
ne olursa olsun bunun çözümünün diyalogtan geçti¤ine
inanmaktay›z. Solun kendi aras›ndaki sorunlar›n›n çözümü kesinlikle ﬂiddet olamaz. DEHAP ve HÖC aras›nda yaﬂanan olaylar› bir komisyon oluﬂturup tart›ﬂaca¤›m›z›, iddialar› araﬂt›raca¤›m›z› ve bunlar› bu komisyon
taraf›ndan halk›m›za aç›klayaca¤›m›z› ilan ediyoruz. Bu
komisyonun alaca¤› kararlara DEHAP ve HÖC olarak
uyaca¤›m›z› taahhüt ediyoruz. Yaﬂanan bu tür olumsuzluklardan egemen güçlerin faydalanma çabalar›na da
izin vermeyece¤iz.”
Bu ilanda imzas› olan gruplar›n kat›l›m›yla yap›lan
toplant›da bir komisyon oluﬂturulmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂ
ve komisyon HÖC ve DEHAP taraf›ndan ortaklaﬂa belirlenerek platforma önerilmiﬂtir. Önerilen kurumlar
ﬂunlard›r; DHP, Devrimci Hareket, EHP, ESP ve EMEP.
Komisyon önerisinin yap›ld›¤› toplant›da EMEP, sürecin kendileri aç›s›ndan bir doyuma ulaﬂt›¤›, sorunun çözülme sürecine girdi¤i için komisyonda yeralmayaca¤›n›, toplant›lara kat›lmayaca¤›n›, kendilerine ihtiyaç duyulursa gelebileceklerini belirterek platformdan ayr›ld›.
Yine Mücadele Birli¤i “Bu olayda taraf olmak istemiyoruz” diyerek platformdan ayr›lm›ﬂt›r. Sonuçta, HÖC,
DEHAP ve platformda yeralan gruplarca onaylanan komisyon, DHP, EHP, ESP ve Devrimci Hareket'ten
oluﬂturuldu ve çal›ﬂmalar›na baﬂlad›.

SOL ‹Ç‹ HUKUK TARTIﬁMALARI
VE GEL‹NEN NOKTA
Hukuk tart›ﬂmalar›n›n daha baﬂ›nda bu konuya nas›l
bakt›¤›m›z› ortaya koyduk. Bu konu ciddi ve tarihseldi.
Önerilerimizi somutlarken temel olarak ﬂu noktalara
dikkat çektik: “Sol içi hukuk ve komisyon, sol içi iliﬂkilerin birçok alan›n› kapsamas›na ra¤men, ç›k›ﬂ noktas›
hepimizin bildi¤i gibi, sol içi ﬂiddettir. Çünkü sol içi iliﬂ-

SOL'UN DA B‹R HUKUKU OLMALI
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ki ve çeliﬂkilerde en tahrip edici olan›, devrim mücadelesine en büyük zarar› veren budur... Sorun, sadece iki
hareket aras›ndaki bir sorunu çözmekle s›n›rl› olarak
ele al›nd›¤› takdirde kal›c› bir sonuç yaratamay›z. Keza,
basit, s›radan bir hukuki düzenleme yapm›yoruz. Uzlaﬂma ad›na hukukumuzu oluﬂturacak maddeleri yuvarlayarak, mu¤laklaﬂt›rarak bir sonuç elde edemeyiz. Daha
fazla enerjimizi alsa, daha fazla tart›ﬂmam›za neden olsa da politik olarak içi dolu olan, pratik olarak sol içi
ﬂiddete aktif tav›r alma anlay›ﬂ›n› geliﬂtiren bir hukuk
oluﬂturmal›y›z.”
Tart›ﬂmalar›n ilk aﬂamalar›nda güvensizlikler a¤›r
basmaya devam etti. Kimi gruplar, sol içi sorunlar›n çözümsüzlü¤ünü mutlaklaﬂt›r›p, “bu ony›llar›n sorunu, bu
bir anlay›ﬂ sorunu.. bu anlay›ﬂlar de¤iﬂmedi¤i sürece
hiçbir hukuk çözüm olmaz” derken biz tam tersine, sol
içi ﬂiddeti üreten anlay›ﬂlar varoldu¤u için bir hukuka ve kurumlara ihtiyac›m›z var dedik. Ve aç›kca ortaya koyduk ki sol içi ﬂiddet konusunda yükümlülük alt›na girmek istememek, bu konuda oluﬂturulacak hukuki ba¤lay›c›l›¤› hafifletmeye, yumuﬂatmaya çal›ﬂmak,
yar›n sol içi ﬂiddete baﬂvurabilece¤i düﬂüncesini içinde
taﬂ›r dedik. “Sol içi ﬂiddete” karﬂ› olmak noktas›nda,
kendi aç›s›ndan samimi ve tutarl› olanlar, bu hukuka
karﬂ› olamazd›. Bu noktada herkesi sorumluluk üstlenmeye davet ettik.
Sol içi bir hukukun ve kurumlaﬂman›n olabilirli¤i
düﬂüncesinin giderek egemen olmaya baﬂlamas›yla önerilerimizi gerekçe ve anlay›ﬂ›m›zla birlikte yaz›l›-sözlü
olarak ortaya koyduk. Bu önerilerimizin ana hatlar›n›
burada yeniden hat›rlatmakta yarar görüyoruz:
***
1) Halk güçlerine karﬂ› hiçbir sol grup ﬂiddete
baﬂvuramaz.
2) Sol içi ﬂiddete maruz kal›nd›¤› durumda misilleme yap›lmaz! Sald›r›ya u¤rayanlar sald›r›ya karﬂ›
kendini savunma, protesto etme, k›nama, halk› karﬂ›lar›na ç›karma biçiminde sald›r›n›n oldu¤u anla s›n›rl› olacak ﬂekilde politik tepki gösterebilirler ancak daha ileri
düzeyde ve kan dökülecek tarzda bir tav›r geliﬂtirmezler.
3) Sol içi ﬂiddet gündeme geldi¤inde sol içi komisyon bu duruma müdahale eder. Bu andan itibaren sorun platformda yeralan tüm yap›lar›n sorunudur. Her
grup sorunun çözümünde sorumluluk üstlenici ve aktif
olmal›d›r. Yerinde, zaman›nda sol içi ﬂiddete karﬂ› ç›kmal›, bütün risk ve bedelleri göze alarak sol içi ﬂiddete
karﬂ› barikat olmal›d›r.
4) Sol içi platformun üyeleri, her alanda gündeme
gelebilecek sorunlar›n siyasi sorumlulu¤unu üstlenmelidir. Sol içi ﬂiddeti örtülü olarak savunup uygulama
anlay›ﬂ›, herkesin bildi¤i ve de¤iﬂik örneklerine tan›k oldu¤u gibi, siyasi hareketlerin sorumlulu¤u alanlara, birimlere hatta tek tek kiﬂilere y›karak iﬂin içinden s›yr›lma ﬂeklinde bir yönteme baﬂvurmalar›n› getirmiﬂtir. Bu
hukuku onaylayan hiçbir grup “irademiz d›ﬂ›nda geliﬂti,

Platform’dan Halka Aç›klama
Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve
Çözüm Platformu, 28 Ekim’de ‹dil Kültür Merkezi'nde bir
bas›n toplant›s› düzenleyerek platform taraf›ndan haz›rlanan deklarasyonu ve “Gazi ve Nurtepe olaylar›na iliﬂkin
de¤erlendirme sonuç bildirgesi”ni bas›na ve halka sundu.
Platform ad›na yap›lan konuﬂmalarda 9 Ocak’tan itibaren yaﬂanan süreç ve çal›ﬂmalar anlat›larak, gelinen noktan›n sol aç›s›ndan bir olumluluk oldu¤u, önemli bir ad›m
at›ld›¤› vurguland›. Bas›n toplant›s›nda “Devrimci
Demokratik Yap›lar Aras›ndaki ﬁiddete Karﬂ› Çözüm
Deklarasyonu” ve 9 Ocak de¤erlendirmesi de okundu.
kontrol edemiyoruz, do¤al tepkileridir!” gibi gerekçelerle sorumluluk üstlenmekten kaç›namaz. ‹rade d›ﬂ› geliﬂmeler olmuﬂ olabilir ancak müdahale etmek, çözmek,
yapt›r›m uygulamak yine o grubun siyasi sorumlulu¤u
alt›ndad›r. Sonuç olarak sorumluluk üstlenilmedi¤i durumda hukukun ve komisyonun bir iﬂlevi kalmayacakt›r.
5) Bu hukuk ve anlay›ﬂ do¤rultusunda yerel komisyonlar oluﬂturulabilir.
6) Bir sol grup, di¤er bir grubun siyasi faaliyetlerini engelleyemez, yasaklayamaz. Siyasi faaliyet bir
örgütün varl›k ﬂart›d›r. Hiçbir siyasi hareket bundan
vazgeçemez. Böyle bir dayatma karﬂ›s›nda do¤abilecek
sorunlar›n sorumlulu¤u siyaset yasa¤› uygulayandad›r...
Siyaset yasakç›l›¤›n› mahkum etmek, sol içi ﬂiddetin
kaynaklar›ndan birini kurutmak demektir. Sol içi sorunlar›n bir di¤er kayna¤›n› ise, siyaset özgürlü¤ünün rekabetçi, benmerkezci tarzda ele al›nmas› sonucu ortaya
ç›kan sorunlar oluﬂturmaktad›r. Siyasi faaliyet özgürlü¤ü, provokasyon özgürlü¤ü de¤ildir. Hiçbir grup provokasyon yaratan eylem ve faaliyetlerini siyasi faaliyet özgürlü¤ü ad› alt›nda savunamaz. Belli bir alandaki halk›,
devrimcileri tehlikeye atan, düﬂmana provokasyon alan›
yaratan faaliyetler bu kapsamda de¤erlendirilmeli ve bu
tür sorumsuz faaliyetlere k›s›tlamalar getirilmelidir.
7) Halk içi çeliﬂkilerin ﬂiddetle çözümünü reddeden anlay›ﬂ, sol içi iliﬂkilerdeki dil ve üslubunda da
karﬂ›-devrimcilere özgü kavram ve tan›mlar› kullanmaz. ‹deolojik mücadeleye, örgütlenmelerin yay›n organlar›na ideolojik, politik bir k›s›tlama konulmas› düﬂünülemez. Ancak merkezi, siyasi bir karar› olmaks›z›n
siyasi hareketlerin birbirine karﬂ› hain, ajan, provokatör,
28
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kimseye vermez” ﬂeklinde bir cümle eklenmesini istedi.
“Siyasi faaliyet hiçbir koﬂulda engellenemez” yaklaﬂ›m› do¤ru bir yaklaﬂ›m de¤ildi. Çünkü, geçmiﬂte ve bugün siyasi faaliyet ad›na baﬂka bir yap›n›n gösterisinin
ortas›nda kuﬂlama yapmak, ortak iradeye ra¤men kürsü
iﬂgal etmek gibi davran›ﬂlar yani bir siyasi yap›n›n etkinli¤ini bozup provoke etmek “siyaset yapma, ajitasyon propaganda özgürlü¤ü” ad›na sahiplenilmiﬂti. S›n›rs›z özgürlük anarﬂizmden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Ve olas› çat›ﬂmalara, provokasyonlara zemin yaratmaktan baﬂka bir sonuç do¤urmayacakt›r... diyerek bu maddeyi tart›ﬂmaya açt›. Bu madde üç ay tart›ﬂ›ld› ve HÖC'ün önerisi do¤rultusunda hukuk metnindeki son ﬂeklini ald›.
HÖC'ün ikinci itiraz noktas› “Platformun Sorumluluklar›” baﬂl›¤›n›n 2. maddesine idi. Mu¤lak b›rak›lan, siyasetleri her ﬂeyiyle ba¤layacak bir içerikten yoksun olan bu maddeye, “Siyasi sorumluluk bir bütündür,
parçalanamaz. Siyasi sorumlulu¤un bütünlü¤ü tart›ﬂmaya aç›lamaz. 'ﬁu beni ba¤lar, bu beni ba¤lamaz' ﬂeklinde bir yaklaﬂ›m kabul edilemez. Aksi durumlarda ç›kabilecek sorunlara muhatap bulunamayacak, olas› bir
sorumlulu¤u kimse üstlenmeyecektir. Geçmiﬂte ve günümüzde bunun birçok örne¤i yaﬂanm›ﬂt›r, yaﬂanmaya da
devam etmektedir. Bu nedenle siyasi yap›lar bütünlüklü
olarak siyasi sorumluluklar›n› üstlenip, gere¤ini yerine
getireceklerini aç›kça ilan etmelidirler” ﬂeklinde aç›klad›¤› gerekçesiyle ﬂerhini koymuﬂtur. Özellikle DEHAP
bu konuda “bizi sadece ‹stanbul ba¤lar” diyerek bütünlüklü, sorumlu bir tav›rdan uzak durmaya çal›ﬂt›.
Üçüncü itiraz noktas› ise hukuk metninin son maddesine iliﬂkindir. HÖC, platformun yapt›r›m gücü olmas› gerekti¤inde ›srar etmiﬂtir. E¤er bir hukuk oluﬂturulacaksa bunun bir a¤›rl›¤› olmas› gerekti¤ini söylemiﬂtir. Tersi, adaletsizliktir. Platformun ciddiyetini zay›flatacakt›r. HÖC'ün bu yaklaﬂ›m› karﬂ›s›nda ise de¤iﬂik düﬂünce ve görüﬂler ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu noktadaki
en uç yaklaﬂ›m baﬂlang›çta platform içinde yeralan ancak daha sonra ayr›lan ESP’de somutlanm›ﬂt›r. ESP
aç›kça yapt›r›m olmas›na karﬂ› ç›km›ﬂt›r. Ve bunu da
“stratejik-taktik ittifaklar›m›za karﬂ› platform bir yapt›r›m karar› ald›¤›nda biz ittifak›m›za karﬂ› bu tavr› nas›l
uygulayaca¤›z” demiﬂtir. Bu çok aç›k biçimde ilkesiz
ve pragmatist bir tutumdu. Platform siyasetleri bu yaklaﬂ›m› kabul etmediler. Yapt›r›m olmas› gerekti¤inde genel olarak anlaﬂ›lmakla birlikte hukuk metninde yapt›r›mlar›n neler olaca¤›, nas›l uygulanaca¤› noktas›nda
HÖC d›ﬂ›ndaki gruplar “Yapt›r›m uygulamak ﬂiddete
yol açar” düﬂüncesiyle hukuk metnine yaz›lmamas›n›
savunmuﬂ ve sonuçta “yapt›r›mlara” illiﬂkin madde, yay›nland›¤› haliyle kalm›ﬂt›r.
HÖC'ün sürecin baﬂ›ndan itibaren gündeme getirdi¤i
ve sonuçlar›n›n olumlu olaca¤›na inand›¤› sol içi ﬂiddet
kurultay› önerisi ise genel olarak kabul görmemiﬂtir. Bu
kabul görmeyiﬂ, solun geçmiﬂteki hatalar›n›, olumsuzluklar›n› ortaya koyma, hatalar›ndan ders ç›karma, hata-

karﬂ›-devrimci ﬂeklinde ifadeler kullanmas› dahas› bunun günlük konuﬂma ve yaz›lar›n s›radan parças› haline
gelmesi solun olumsuz geleneklerinden biridir. Bu ölçüsüzlük içinde bir grup kalk›p sol aras›ndaki bir sorunu
“yerel Susurluk”, “it dalaﬂ›” diye tan›mlayabilmektedir.
Sol içi hukukumuz, bu kültürü reddeder.
8) Sol içi ﬂiddete karﬂ› komisyon karar›yla özeleﬂtiri, teﬂhir, tecrit, iliﬂki kesme, yay›n almama, ilgili
grubu miting, gösterilere almama veya onun mitinglerine kat›lmama gibi birçok biçimde yapt›r›mlar
uygulanmal›d›r. Çünkü hukuku hukuk yapan olgulardan biri iﬂlenmiﬂ bir suçun karﬂ›l›¤›nda belli yapt›r›mlar›n bulunmas›d›r. Sol içi ﬂiddete baﬂvurmak halka
ve devrimcilere karﬂ› iﬂlenmiﬂ bir suçtur ve bunun karﬂ›l›¤›nda bir yapt›r›m olmal›d›r... Bu hukuku ve kurumsallaﬂmay› kabul eden gruplar, sorunlar karﬂ›s›nda belirlenen karara ve yapt›r›mlara uymakla yükümlüdür.
9) Sol içi ﬂiddete karﬂ› mücadele halka aç›k olarak
sürdürülmelidir. Solun politikalar›n›n temelini aç›kl›k
oluﬂturur. Sorunlar› halka götürmekten kaç›n›lmamal›,
tersine bu sol içi ﬂiddete karﬂ› çözüm sürecinin bir parças› olarak görülmelidir. Çünkü sol içi ﬂiddet karﬂ›s›nda
yapt›r›mlar›n esas uygulay›c›s› halk olacakt›r.
10) Oluﬂturulacak hukukun alt›na imza koyan,
uyaca¤›n› taahhüt eden tüm sol yap›lar sol içi platform ve komisyonda yeralabilirler.
11) Sol içi ﬂiddet kurultay› örgütlenmelidir. Sol içi
ﬂiddete do¤rudan taraf olsun veya olmas›n, solun her
kesimi sol içi ﬂiddetten zarar görmüﬂtür... Sol içi hukuk
konusunda var›lacak bir anlay›ﬂ birli¤ini sola ve en geniﬂ kitlelere maletmek, sol içi hukuk ve komisyonun
mant›¤›na uygun oland›r. Platformun inisiyatifinde sol
içi ﬂiddetin çözüm, önlem yollar›n›n tart›ﬂ›laca¤› bir kurultay, solun ve kitlelerin bu konuda ideolojik ve politik
e¤itiminin, duyarl›l›¤›n›n geliﬂtirilmesine, sol içi ﬂiddeti
önleme konusundaki politikam›z›n ve anlay›ﬂ›m›z›n
halka duyurulmas›na hizmet edecektir.
***
Soruna bu geniﬂlikte ve ciddiyette bakt›k. Buna karﬂ›l›k hukuk komisyonu taraf›ndan ortaya ç›kar›labilen
ilk metin tasla¤›, bütün bu gerçekler gözönüne al›nd›¤›nda eksik, yetersiz, yüzeysel bir bak›ﬂ aç›s›n›n ifadesiydi. HÖC bu taslakta özellikle üç maddeye itiraz etti
ve itirazlar›n› gerekçeleriyle birlikte 7 Nisan 2005 tarihinde platforma sundu. HÖC'ün yukarda önerdi¤i iç hukuk maddelerinin büyük ço¤unlu¤u kabul görmekle birlikte özellikle üç madde üzerinde tart›ﬂmalar son ana kadar devam etti.
HÖC’ün birinci itiraz noktas› “Temel ilkeler ve
karﬂ›l›kl› sorumluluklar” baﬂl›¤›n›n 3. maddesine idi.
3. Maddede: “... devrimci ve demokratik yap›lar, bütün di¤er siyasi yap›lara, onlar›n siyasi faaliyetlerine
sayg› duyarlar, onlar›n siyasi faaliyetlerini engelleyemezler” diyordu. HÖC, bu maddeye, “Ancak bu, baﬂkas›n›n siyasi faaliyetini bozma, provoke etme hakk›n›
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dan sonra sürece dahil olarak platforma kat›ld›lar.

lar›n› kabul etme güveninden yoksun ve bundan kaçt›¤›
anlam›na gelmektedir. Oysa gelece¤e daha güvenli, daha sa¤lam yürümek isteyenler geçmiﬂlerini sorgulamaktan, hatalar›n› kabul etmekten korkmazlar. Dolay›s›yla
kurultay konusu, bizce hala solun tart›ﬂmas› gereken bir
konu olmaya devam etmektedir.

Bu süreç baﬂ›ndan itibaren tüm sola aç›kt›. ÖDP gibi platform içinde yeralmakla birlikte istikrars›z kat›l›m
gösteren yap›lar› toplant›lara düzenli kat›lmaya zorlarken, platform d›ﬂ›nda kalan siyasi yap›lara da platforma
kat›lma ça¤r›s› yap›ld›. Sorun tüm solu ilgilendiren bir
sorundu. ‹kili görüﬂmelerin yap›ld›¤› yap›lardan biri de
Devrimci Mücadele'ydi. HÖC, Devrimci Mücadele ile
görüﬂüp, tart›ﬂmalar›n geldi¤i noktay› baﬂ›ndan o ana
kadar ortaya koyup bilgilendirerek platforma davet etti.
Ancak Devrimci Mücadele baﬂlang›çta “biz de kat›laca¤›z” demesine ra¤men sonras›nda hiçbir gerekçe bildirmeden “platforma kat›lmayacaklar›n›” aç›klad›.

TARTIﬁMA SÜREC‹NDE AYRILANLAR
VE KATILANLAR
Bugün ortaya ç›kan hukuk metni, yaklaﬂ›k 10 ayl›k
bir tart›ﬂma sürecinin ürünüdür. Bu 10 ayl›k süre içerisinde platformun bileﬂenlerinden çeﬂitli gerekçeler öne
sürerek ayr›lanlar oldu¤u gibi, böylesine olumlu bir sürecin d›ﬂ›nda kalmay›p platforma dahil olan kurumlar da
oldu. Kimler neden ayr›ld›? Kimler dahil oldu? Bu sorulara da cevap vermek gerekmektedir.
Platformdan, EMEP, ÖMP, PART‹ZAN, ÇA⁄RI,
Mücadele Birli¤i ve ESP ayr›lm›ﬂt›r. EMEP ve Mücadele Birli¤i’nin ayr›l›ﬂ gerekçelerini yukar›da aktarm›ﬂt›k, tekrar etmiyoruz. PART‹ZAN'›n ise somut bir ayr›l›ﬂ gerekçesi yoktur; “Bundan sonra platform toplant›lar›na kat›lmayaca¤›z” diyerek ayr›lm›ﬂlard›r. ESP ise
adeta kendisine “gerekçe” yaratmaya çal›ﬂm›ﬂ, hukukun
ba¤lay›c›l›¤›ndan kaçmak için “Devrimci 1 May›s Platformu”nda yaﬂanan bir sorunu öne sürerek ve ÇA⁄RI
Dergisi’ni gerekçe göstererek ayr›lm›ﬂt›r. ÇA⁄RI ise
platforma daha sonra kat›lm›ﬂ, ancak kat›ld›¤› günden
itibaren hep bozgunculuk yapmaya çal›ﬂm›ﬂ, platform
toplant›lar›nda darbecilerin borazanl›¤›na soyunmuﬂtur.
Bu konuda çok sert tart›ﬂmalar yaﬂanm›ﬂ, HÖC taraf›ndan ÇA⁄RI'›n platformdan at›lmas› talep edilmiﬂtir.
ÇA⁄RI, tart›ﬂmalar›n sonuçlanmas›na yak›n bir dönemde, tamamen suni ve subjektif bir tutumla o güne kadar
onaylad›¤› tüm maddelere itiraz ederek platformdan ayr›lm›ﬂt›r. Gözlemci olarak platformda kalma talebi ise
platform taraf›ndan hakl› olarak reddedilmiﬂtir.
ÖMP baﬂlang›c›ndan itibaren platformun içinde olmuﬂtur. Ancak bulundu¤u sürecin her aﬂamas›nda t›kay›c›, provoke edici, k›ﬂk›rt›c› tav›rlar›n› sürdürmüﬂ, uyar›lar›, eleﬂtirileri dikkate almam›ﬂt›r. Sol içi hukuk ve
sorunlar›n çözümü noktas›nda ad›m at›ld›kça ÖMP'nin
h›rç›nl›¤›, sorumsuzlu¤u da boyutlanm›ﬂt›r. Ve son olarak “Ufuk Çizgisi” isimli dergide “Siyasette Lümpenleﬂmeye Seyirci Kal›namaz” baﬂl›¤›yla ç›kan provokatif
ve devrimcilere sald›ran yaz›n›n özeleﬂtirisi istenmiﬂ,
özeleﬂtiri vermedi¤i gibi yaz›n›n savunusunu yapm›ﬂt›r.
ÖMP'nin bu platformda sol içi sorunlar›n çözümü diye
bir derdi olmad›¤›, tersine platformda bulunmay› devrimcilere sald›rmak için malzeme toplama alan› olarak
gördü¤ü ortaya ç›km›ﬂ, yapt›klar›n›n özeleﬂtirisini vermedi¤i için platformun karar›yla platformdan at›lm›ﬂt›r.
Sol ‹ç Hukuk tart›ﬂmalar› ilerlerken bu süreçte yeralmak istedi¤ini, ortaya ç›kacak kararlar›n alt›na imza atacaklar›n› söyleyen TKP, SODAP ve TÖP de bir nokta-

Hukuk tart›ﬂmas› son halini ald›¤›nda kamuoyuna
aç›klanmadan son bir kez daha platform d›ﬂ›nda kalan
yap›lara gidildi. Bu hukuku onaylay›p onaylamad›klar›,
platform içinde yeralmay› düﬂünüp düﬂünmedikleri soruldu. Bu ça¤r›ya sadece SEH, ‹ﬂçi Mücadelesi ve
ODAK olumlu cevap vererek platforma dahil oldular.
Sonuç olarak:
Bugün art›k solun kal›c› bir hukuku vard›r. Baﬂlang›çta bizim d›ﬂ›m›zda hemen hiçbir kurum solun kal›c›
bir hukukunun ve kurumlaﬂmas›n›n olabilece¤ine inanmam›ﬂ olsa da, 10 ayl›k tart›ﬂma sürecinden sonra olmaz denilen olmuﬂ, yarat›lamaz denilen yarat›lm›ﬂt›r.
Bugün yarat›lan hukukta platformda yeralan kurumlar›n
hepsinin eme¤i, katk›s› vard›r.
Elbette bir hukukun ve bunun kurumlar›n›n oluﬂturulmas› sihirli bir de¤nek de¤ildir. Yine sorunlar ç›kacakt›r. Ancak, art›k bu sorunlar›n nas›l çözülmesi gerekti¤i konusunda herkesin hemfikir oldu¤u bir hukuk metni vard›r ortada. Soruna müdahale edebilecek bir kurumlaﬂma vard›r. Elbette önümüzdeki dönem, bu hukukun ve kurumlaﬂman›n ne kadar içselleﬂtirildi¤inin, imza sahiplerinin 9 Ocak sald›r›s›n› ne ölçüde mahkum
edebildiklerinin de s›nand›¤› bir süreç olacakt›r. Bu hukuk metninde ifadesini bulan anlay›ﬂ, umuyor ve diliyoruz ki, zamanla bir kültür haline gelecektir. Sab›r ve
inatla bu hukuk sahiplenilmeli, ç›kan sorunlar bu hukuka dayanarak, bu kurumlar arac›l›¤›yla çözülmelidir.
Sol, olumsuz bir örnekten yola ç›karak olumlu bir çal›ﬂma yapm›ﬂt›r. 9 Ocak sald›r›lar› böylesi bir çal›ﬂmaya
vesile olmuﬂ, HÖC'ün ›srar› ile ete kemi¤e bürünmüﬂtür.
Bu sol aç›s›ndan tarihi bir ad›md›r. Bu ad›m geliﬂtirilip
güçlendirilmelidir.
Sol içi ﬂiddete karﬂ›, soldan bir barikat örülmüﬂtür;
bu anlay›ﬂ gelenekselleﬂtirildikçe, halka maledildikçe,
halk›n barikat› da güçlenecektir.

Haklar ve Özgürlükler
Cephesi
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de¤iﬂtirilmesi önerisinde
bulundu.
Kurucu
Meclis üyelerinden H›fz› O¤uz Bekata, bu öneriye ﬂiddetle
karﬂ› ç›karak
ﬂöyle diyordu; “... Burada Türk keli-

k›ndad›r ve bu yüzden korkmaktad›r. Bu yüzden asimilasyonu ve
farkl› ulusal kimlikleri terörle bast›rmay› temel politikas› yapmaktad›r. Sonuçta “milliyetçilik” ve
“Türk milleti” ibareleri, 1961 Anayasas›’n›n her bölümünde “kuvvetle” vurguland›. Sonuçta '61 Anayasas› da ﬂunu diyordu Anadolu halklar›na: “Bu anayasada yaz›l› hak ve
özgürlüklerden yararlanmak için
kendi ulusal kimli¤inizden vazgeçeceksiniz.”!

Şovenizmin korkusu, devrimin çözümü
Bir say› ara verdi¤imiz yaz› dizimizin bu bölümünde, Kürt ve Türk
halk›n›n tarihinde önemli bir dönemeç oluﬂturan 1960-70’li y›llara
gelmiﬂ bulunuyoruz.
Bilindi¤i üzere, bu süreci belirleyen iki olgudan biri 27 May›s
Darbesi ve di¤eri de bu dönemin
ürünü olan 1961 Anayasas›’d›r.
'61 Anayasas›, haklar ve özgürlükler aç›s›ndan önceki anayasaya
göre daha demokratik bir muhteva
taﬂ›sa da, '61 Anayasas›’nda da
Kürtler’in varl›¤›n›n inkar edilmesi
aç›s›ndan de¤iﬂen bir ﬂey olmad›.
Her anayasa de¤iﬂikli¤inde de¤iﬂmeyen, hatta her defas›nda “gelen
gideni arat›r” dedirten yanlardan birisi Kürt ulusal varl›¤›n›n inkar›
ve Türk milliyetçili¤i vurgusudur.
1961 Anayasas›’na göre de, bu
ülkede yaﬂayan herkes Türk'tü.
Türk olmak zorundayd›. Baﬂka türlüsü sözkonusu olamazd›. Anayasada Türk milliyetçili¤i, Türk sözcü¤ü neredeyse her paragrafa, her sat›ra serpiﬂtirilmiﬂti.
1961 Anayasa Tasar›s›’n›n haz›rlanmas› s›ras›nda Kurucu Meclis'te
yap›lan en ﬂiddetli tart›ﬂmalar da bu
konu üzerindeydi zaten. Kurucu
Meclis üyelerinden Prof. Necip Bilge, 4. maddedeki “Egemenlik kay›ts›z ﬂarts›z Türk milletinindir”
cümlesinin, sadece daha ahenkli ve
uyumlu olsun diye “Egemenlik kay›ts›z ﬂarts›z milletindir” ﬂeklinde

mesi üzerinde ›srarla duraca¤›m.
Türk kelimesinin maddede kullan›lmas›nda son derece veciz bir mana
vard›r. Bu itibarla kelimeye dokunulmamal›d›r.”
O “veciz mana”n›n ne oldu¤unu
ise Cemal Gürsel daha aç›k sözlerle
ortaya koyacakt›:
‹kinci maddede “milliyetçilik”
deyiminin yeral›p almamas› üzerinde ç›kan tart›ﬂmalarda Cemal Gürsel ﬂunlar› söylüyor:
“Avrupa milliyetçilik davas›n›
bir buçuk as›r evvel halletmiﬂtir.
Fakat biz öyle miyiz? Anadolu'nun
bir köyüne gidin vatandaﬂa sorun;
Nesin? deyin 'Elhamdülillah Müslüman›m' der. 'Türküm” demez.
Daha bu ﬂuur uyanmam›ﬂt›r. ...
'Milliyetçili¤i' Anayasaya koyal›m.
Bunu yürütelim. Memlekette Türklük ﬂuuru uyand›ktan sonra bunu ç›karal›m. ... Bugün Kürtçülükle yapt›¤›m›z mücadeleyi biliyorsunuz.
Biz milliyetçili¤i kald›r›yoruz desek
bize mi dönecekler? ... Evvela, milletimizi Türk Milleti haline getirelim. Türkiye Türk olmal›d›r. Anayasadan bu tabir kalkmamal›d›r. Bugün biz bunu kald›r›rsak 50 sene
sonra Türkiye'de Türküm diyecek
kimse kalmayacakt›r.”
Bu sözlerin aç›kça gösterdi¤i ﬂudur; ﬂovenizm, Anadolu’da birçok
halk› nas›l zorla Türkleﬂtirdi¤ini,
dolay›s›yla bu Türklük’ün nas›l zay›f bir temele sahip oldu¤unun far31
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‘Nispi demokratik ortam’
ve bitmeyen yasaklar
1961 Anayasas›'n›n getirdi¤i k›smi demokratik ortam, tüm bask›lara
karﬂ›n Kürtler’i de etkiledi.Bu görece özgürlük ortam›nda örgütlenme,
bas›n-yay›n imkan› bulan Kürt ayd›nlar›, Kürt sorununun yeniden
gündeme taﬂ›nmas›nda, ulusal bilincin uyanmas›nda önemli bir rol üstlendiler. 1961 y›l›n›n sonlar›na do¤ru yay›nlanmaya baﬂlayan birçok
dergi ve gazete tart›ﬂma ortam›n›n
canlanmas›nda etkili oldular. Bu
dönemde Kürt dili, kültürü, tarihi,
Kürdistan'daki ekonomik-sosyal
yap› üzerine araﬂt›rmalar, makaleler
yay›nlayan yay›nlar ço¤almaya baﬂlad›. Bunlar›n baz›lar› sadece Türkçe yay›nlan›rken, baz›lar› Kürtçe
yaz›lara da yer verdiler. Ancak haklar›n ne kadar temelsiz oldu¤u bu
alanda da görülüyor, bu gazete ve
dergiler, k›sa sürede gördükleri bask›lar nedeniyle kapan›yor ya da kapat›l›yorlard›.
1962’de yay›nlanan “Silvan'›n
Sesi”, Türkçe-Kürtçe yay›n yapan
“Dicle-F›rat”, 1963'te yay›nlanan
Roja Newe (Yeni Gün), Reya Rast
(Do¤ru Yol) bu dönemde dikkati çeken yay›nlar oldular. Bunlar›n d›ﬂ›nda yerel düzeyde yay›nlanan baz› gazete ve dergiler de ﬂunlard›;
Keko (1963 Ankara), Korm›ﬂkan
(l965 Ankara), Ç›ra (1965 Elaz›¤),

Yeni Ak›ﬂ (1966 Ankara), Hawar
(1966 Ankara), Uyan›ﬂ (1967 Ankara), Ç›k›ﬂ (1976), Diyarbak›r Kültür
(1967 Ankara), Siverek (1968 ‹stanbul), Karakoçan (1969 ‹stanbul) Diriliﬂ-Mardin'in Sesi (1969 Ankara),
Ezilenler (1969 Dersim), Denge Serek (1969 ‹stanbul), DDKO Haber
Bülteni (1970 Ankara).
Bu arada Nisan 1962'de yay›nlanan Bar›ﬂ Dünyas›, Yön gibi hem
resmi görüﬂe, hem de Kürt ayd›nlar›n›n görüﬂüne yer veren farkl› yay›nlar da ç›kar›ld›.
‘60'lar›n sonlar›na do¤ru Kürt
dili, kültürü, edebiyat›, Kürdistan'›n
yap›s›na iliﬂkin daha kapsaml› kitaplar da yay›nlanmaya çal›ﬂ›ld›,
ancak bask› ve sansür de hiç eksik
olmad›. 1968’de Kürt ozan Ehmede
Xani'nin Kürt kültürü ve tarihinde
önemli bir yer tutan “Mem û Zin”
adl› eseri Türkçe'ye çevrildi. Bir
sayfas›nda Kürtçe metni, karﬂ› sayfada ise Türkçe olmak üzere iki dilde bas›lan kitap, sansür duvar›n›
aﬂamayarak daha bas›mevindeyken
toplat›ld›.
M. Emin Bozarslan 1968’de
ilkokullarda okutulan Türk Dili Kitab› temelinde, Kürtçe olarak haz›rlad›¤› ders kitab›n› (Alfabe) yay›nlad›. Ama bu kitap da ç›k›ﬂ›n›n ikinci gününden itibaren Diyarbak›r ve
‹stanbul'da yasakland›. Bozarslan
Kürtçe alfabe haz›rlad›¤› için “bölücülük-ayr›l›kç›l›k yapmak ve ba¤›ms›z Kürt devleti kurmak”
iddias›yla tutukland›.
1969’da ‹smail Beﬂikçi'nin “Do¤u Anadolu'nun Düzeni Sosyo
Ekonomik ve Etnik Temeller” kitab›n›n ilk bask›s› yay›nland›. Ama
hemen ard›ndan Beﬂikçi’nin Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'ndeki sosyoloji asistanl›¤› görevine son verildi.
'60'l› y›llarda birçok Kürt dergisi
ve gazetesinin yay›n hayat›na girmesinin yan›s›ra örgütlenme giriﬂimleri de vard›. Baz› Kürt ayd›nlar›n›n öncülü¤üyle 1961’de Silopi'de
“Kürdistan Demokrat Partisi
Mesullu¤ü” adl› gizli bir birim
oluﬂturuldu. Abdulkadir Ökten, Sait

Elçi, Ömer Turan, Faik Bucak’›n
oluﬂturdu¤u bu birim 1965 y›l›nda
Türkiye Kürdistan Demokrat
Partisi'ne dönüﬂecekti. Hareket daha çok Irak'ta bulunan Barzani önderli¤indeki Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin etkisindeydi.
1960’lar›n baﬂ›nda oluﬂturulan
bir baﬂka Kürt ulusal örgütlenmesi
de ‹stanbul'daki Türkiye Kürt Talebe Cemiyeti idi. Bu kuruluﬂ da
Avrupa'daki Kürt Talebe Cemiyeti'nin bir kolu niteli¤indeydi ve a¤›rl›kta olarak ‹stanbul Üniversiteleri’nde okuyan Irak ve ‹ranl› Kürt
ö¤rencilerden oluﬂuyordu...
Bu geliﬂmeler olur da oligarﬂi
boﬂ durur muydu? 1963 y›l› Haziran›'nda Kürt yay›nlar›na ve örgütlenmelerine karﬂ› yeni bir tutuklama
kampanyas› baﬂlat›ld›. ‹lk olarak
aralar›nda Dicle-F›rat, Roja Newe,
Deng, Reya Rast Dergileri’nin sahipleri, yazarlar› olan Edip Karahan, Musa Anter, Medet Serhat, Yaﬂar Kaya’n›n ve Kürt Talebe Cemiyeti kurucular›n›n da oldu¤u 13 kiﬂiyi gözalt›na ald›. ‹çiﬂleri Bakan›
H›fz› O¤uz Bekata tutuklamalara
iliﬂkin ﬂu aç›klamay› yapt›:
“Topraklar›m›zda Kürt Devleti
kurmak isteyen 13 kiﬂi yakaland›.”
Tutuklananlar›n say›s› daha sonra 23'e ulaﬂt›. Haklar›nda TCK'n›n
125. maddesi gere¤ince idam cezas›
istemiyle dava aç›ld›. Dava sonunda
23 kiﬂiden Irak ve ‹ran uyruklu olan
Kürtler çeﬂitli hapis cezalar›na çarpt›r›l›rken di¤er san›klar hakk›nda ise “dava aç›lmas›na mahal olmad›¤›” yolunda karar
verildi. Bu arada birçok dergi
de kapat›ld›.

Do¤u Mitingleri
Yukar›da sözünü etti¤imiz
yay›nlar, örgütlenmeler, Kürt
ulusall›¤›n›n ifadeleri olmakla
birlikte, esas olarak milliyetçili¤i aﬂamayan, daha çok ‹ran,
Irak Kürdistan’›ndaki hareketlerin etkisi alt›ndaki bir politikaya sahiptiler. Oysa ayn› dönemde, Kürt sorunu aç›s›ndan
bir baﬂka geliﬂme daha vard›.
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'60'lardan itibaren Türkiye genelinde Marksizm-Leninizm’in geliﬂmeye baﬂlamas› Kürt küçük burjuva
ayd›nlar› içerisinde de etkili oldu.
Dönemin en önemli iki örgütlenmesi olan FKF ve T‹P içerisinde Kürt
sorunu canl› bir ﬂekilde tart›ﬂ›lmaya
baﬂlan›rken, bu örgütlenmeler, özellikle üniversitelerde okuyan Kürt
gençleri, ayd›nlar› için de bir çekim
merkezi olmaya baﬂlad›lar. Art›k
Kürt sorunu, bu örgütlenmeler içinde devrim ve sosyalizm’le birlikte
ele al›n›yordu. Böylelikle Kürt ulusal hareketi ve Kürt sorunu aç›s›ndan da ülkemizde yeni bir dönem
baﬂlam›ﬂ oldu.
“Do¤u Mitingleri”, iﬂte bu geliﬂmenin pratikteki ilk tezahürlerinden biriydi. “Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu'nun geri kalm›ﬂl›¤›n›
protesto mitingleri” ad›yla örgütlenen mitinglerin ilki, 15 Eylül
1967'de Diyarbak›r'da yap›ld›. Bunu, ayn› y›l›n ekim-kas›m ay› içinde
peﬂpeﬂe Silvan, Siverek, Batman,
Tunceli, A¤r› ve Ankara’da yap›lan
“Do¤u Mitingleri” izledi.
Mitingleri düzenleyen T‹P, elbette bu mitingleri kendi parlamenterist çizgisi do¤rultusunda gerçekleﬂtirmiﬂti. Yine parlamenterizmin
ve legalizmin sonucunda Kürt ulusal sorunu “Do¤u Sorunu” ad› alt›nda dar bir çerçeveye hapsedilmekte,
T‹P program›nda, Kürt sorunu
“anayasal haklardan eﬂit yararlanma ve ekonomik eﬂitsizlik” gibi dü-

27 Temmuz 1969’da Hilvan’da yap›lan
mitingten bir görünüm. Dövizlerden
birinde “Biz susuzuz, biz aç›z” yaz›yor.
Mitingde konuﬂmac›lar Kürtçe’nin
serbest b›rak›lmas›n› talep ediyorlar.

zeniçi reformist bir temelde ele
al›nmaktayd›. Ancak buna karﬂ›n
yoksay›lan bir sorunun gündeme
getirilmesi aç›s›ndan Do¤u Mitingleri yine de süreç aç›s›ndan olumlu
bir rol oynam›ﬂt›r.
Mitinglerde kullan›lan baz› sloganlara bakmak, bu geliﬂmenin daha iyi anlaﬂ›lmas›n› sa¤layacakt›r.
- Bat›ya Fabrika, Yol, Do¤uya
Komando, Karakol. / - Savaﬂta
Mehmetçik, Bar›ﬂta Dipçik.
- Bask› Cenderesi Son Bulsun.
- Do¤ulu Uyanm›ﬂt›r, Hakk›n›
Arayacakt›r.
- Dilimize Hürmet Ediniz.
- Mezrabotan Çocuklar› Uyan›n.
Mitinglerden önce ve mitingler
s›ras›nda estirilen polis terörüne
ra¤men halk›n mitinglere kat›l›m›
oldukça fazlad›r ve isyanlar›n bast›r›lmas›ndan sonraki suskunluk döneminin kitlesel olarak aﬂ›lmas›n›
sa¤lam›ﬂt›r.
Do¤u Mitingleri’ne karﬂ›, Türk
ﬂovenizmi hezeyan içinde sald›r›ya
geçmekte gecikmez. Milli Yol ve
Ötüken gibi faﬂist dergilerde Kürtleri aﬂa¤›layan, “susturulmalar›n›”
isteyen yaz›lar yay›nlan›r. Bunlardan Nihat Ats›z'›n Ötüken Dergisi’nde yay›nlanan yaz›s›ndan aktaraca¤›m›z bir bölüm, ﬂovenizmin zihniyetini ortaya koymaya yetecektir:
“... Kürt kalmakta direnip, 4-5
bin kelimelik o iptidai dilleriyle konuﬂmak, yay›n yapmak, devlet kurmak istiyorlarsa gidebilirler. Biz bu
topraklar› oluk gibi kan dökerek,
Gürcüler’in, Ermeniler’in, Rumlar’›n kökünü kaz›yarak ald›k...
Kürtler, 1839'a kadar askerlik bile
yapmad›lar... yaﬂad›klar› da¤larda
ve köylerde keçilerini güttüler ve
f›rsat buldukça h›rs›zl›k ve ya¤mac›l›k ederek yaﬂad›lar. ... yüzde yüz
ço¤unlukta olsalar bile, Türkiye'nin
herhangi bir bölgesinde devlet kurma hayalleri hayal olarak kalacakt›r... Türk ›rk›n›n aﬂ›r› sab›rl› oldu¤unu, fakat ayran› kabard›¤› zaman
aslan gibi önünde durulamad›¤›n›
›rkdaﬂlar› Ermeniler’e sorarak ö¤rensinler de ak›llar› baﬂlar›na gel-

sin... Serhat çingenelerimizi göndererek, bunlar›n erkeklerini öldürtelim; erkeklerimiz, kad›n ve k›zlar›
ile yat›p kalks›nlar.” (Nihal Ats›z,
Ötüken, Say› 28-29, 1967)
Irkç› kafan›n tezahürü olan bu
tür yaz›lar, Kürt halk›n›n büyük tepkisine yol açt›. “19 Do¤ulu Yüksek
Tahsil Derne¤i” imzas›yla “Kim
Kimi Kovuyor? Hodri Meydan”
baﬂl›kl› bir bildiri yay›nland›. Devrimci, demokratik kurumlar protesto aç›klamalar› yapt›lar.
ﬁovenist yay›nlar, Kürt halk›n›
ve ayd›nlar›n› devrimci, demokratik
harekete daha çok yaklaﬂt›r›rken,
dönemin iktidar partisi AP de, mitingleri düzenleyenleri bölücülükle
ve vatana ihanetle suçlay›p bu geliﬂmenin önüne yine terörle geçmeye
çal›ﬂ›yordu.

Halklar›n kaderi birleﬂiyor
Yeni saflaﬂmalar yaﬂan›yor
1967 sonbahar›nda yedi yerde
yap›lan Do¤u Mitingleri’nin ortaya
ç›kard›¤› hareketlilik ve uyan›ﬂ yo¤unlaﬂarak sürdü. Bu mitingleri
Türkiye Kürdistan›’nda yeni mitingler takip etti. Ancak bu mitinglerin özelli¤i, giderek Türk ve Kürt
halk›n›n sorunlar›n› birlikte ele almas›yd›. Geliﬂmelerin bu yöne evrilmesi do¤ald› da. Kürt egemen s›n›flar›n oligarﬂi içinde Türk egemen
s›n›flar›yla birleﬂmesi, oligarﬂinin
her milliyetten bütün halka karﬂ› ayn› ekonomik, siyasi sald›r› program›n› uygulamas›, ulusal sorun d›ﬂ›nda Türk ve Kürt halk›n›n sorunlar›n› ayn› zeminde buluﬂturmuﬂtu.
16 ﬁubat 1969'da Gaziantep'te
“Emperyalizme karﬂ› savaﬂ mitingi” ve ayn› y›l içinde Malatya'da
“‹ﬂsizlik-Açl›k ve Emperyalizme
Karﬂ› Savaﬂ Mitingi”, Kars'ta
“Köylü Yürüyüﬂü”, Diyarbak›r'da
“Hürriyet ve Anayasa Nizam›n› Korumak Tasar›s›n› Protesto Mitingi”,
A¤r›'da “‹ﬂsizli¤e Karﬂ› Savaﬂ Mitingi”, Lice'de “Do¤u ve Güneydo¤u'nun içinde bulundu¤u durumu
protesto mitingi” yap›ld›.
Kürt ulusal hareketinde BM veya di¤er emperyalist ülkelerden çö33
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züm isteyen milliyetçili¤in etkisi
gerilerken, bütün ülke çap›nda geliﬂmekte olan devrimci politikan›n
etkisi art›yordu. Dönemin en önemli yanlar›ndan biri olan anti-emperyalist mücadele dalgas›, Kürt ö¤rencileri de etkisi alt›na alm›ﬂt›. Mitinglerin birço¤unun ad› da bunu
gösteriyordu zaten.
1960’l› y›llar›n sonlar›, Türkiye
solu aç›s›ndan bir netleﬂme, ayr›ﬂma sürecidir. Kürt ayd›nlar› ve
gençli¤i de çeﬂitli biçimlerde bu
netleﬂmenin ve ayr›ﬂman›n içinde
oldular. Bu sürecin Kürt halk› ama
özellikle de Kürt gençli¤i üzerindeki etkileri, kendini üç ayr› biçimde
gösterdi. Birinci sonuç, 1950’lerin
baﬂlar›ndan itibaren Kürt örgütlenmelerinde, yay›nlar›nda baﬂ› çeken
ve “uluslararas›” güçlere veya Barzani çizgisine yak›n Kürt ayd›nlar›n›n, Kürt ulusal hareketi üzerindeki
belirleyici etkilerini kaybetmesidir.
‹kinci olarak, Kürt gençli¤inin
önemli bir bölümü, devrimci örgütlenmeler içinde yeralarak, Kürt sorununun çözümünü Türkiye devriminin bir parças› olarak gören bir
çizgide yerald›lar.
Üçüncü bir kesimi ise soldan,
devrimci geliﬂmeden etkilenmekle
birlikte, Kürt milliyetçi çizgiden de
bütünüyle kopmayan, ikisinin aras›nda bir çizgide örgütlenmeye çal›ﬂanlar oluﬂturdu.
‹ﬂte bu üçüncü kesim, 1969’da
dönemin örgütlenmelerinin d›ﬂ›na
ç›karak Do¤u Devrimci Kültür
Ocaklar›’n› oluﬂturdular.
T‹P içerisinde ve çeﬂitli gençlik
örgütlenmelerinde yeralan Kürt ö¤renci ve ayd›nlar›n bir k›sm›, solun
ulusal soruna bak›ﬂ aç›s›n› yetersiz
bularak, farkl› aray›ﬂlara girdiler.
Baﬂlang›çta T‹P içinde “Do¤u Kanad›” veya “Do¤ulular Grubu” ad›
alt›nda biraraya gelen Marksist-Leninist ideolojiden etkilenmiﬂ Kürt
küçük burjuva yurtseverleri, belli
bir sürecin sonunda, mevcut parti ve
gençlik örgütlenmelerinden farkl›
olarak “Kürt sorunu”nu merkezine
alan bir dernek kurma karar›na vard›lar. 1969 May›s’›nda Ankara'da

Devrimci Do¤u Kültür Ocaklar›
ad›n› taﬂ›yan ilk dernek kuruldu.
DDKO’nun amaçlar› aras›nda,
“- Üniversitelerde bulunan Kürt
gençlerini belirli bir kültür çal›ﬂmas› içerisine çekmek, aralar›nda
maddi dayan›ﬂmay› kolaylaﬂt›rmak,
2) Türkiye'deki ›rkç›-ﬂoven, resmi ideolojik kaynakl› bütün ﬂartlanmalar› k›rmak, halklar›n kardeﬂçe
ve eﬂitçe yaﬂayabilmeleri yönünde
mücadele veren demokrat ve devrimci kuruluﬂlar yelpazesinde yerlerini almak...” gibi maddeler vard›.
Ankara'daki derne¤in kurulmas›ndan birkaç gün sonra ayn› adla
ve tüzükle ‹stanbul'da da bir dernek
kuruldu. K›sa sürede de Diyarbak›r,
Silvan, Ergani, Batman, Kozluk,
Beﬂiri ve Kulp'ta DDKO kuruldu.
Oligarﬂi hem devrimci, hem ulusal muhteval› bu Kürt uyan›ﬂ›ndan
rahats›zd›. Ülke çap›nda geliﬂen
mücadeleye karﬂ› bask› ve terör art›r›l›rken ön plana ç›kan Kürt ulusalc› örgütlenmelerden biri olan
DDKO da ilk hedeflerden biri oldu.
Ekim 1970’te DDKO'lara yönelik
gerçekleﬂtirilen operasyonda birçok
DDKO yöneticisi ve üyesi hapishanelere dolduruldu.
12 Mart 1971 darbesinden sonra
ilan edilen s›k›yönetimle birlikte ise
tüm di¤er devrimci, demokratik kurumlar gibi, DDKO'lar da kapat›ld›.
Ancak kapat›lsalar da, DDKO’lar,
Kürt halk›n›n ulusal bilincini kazanmas›nda ve daha sonraki Kürt ulusal hareketleri üzerinde önemli etkileri olan bir hareket olarak tarihe
geçti.

Milli mesele’de yeni bir
ses, yeni bir çözüm
1969 sonlar›, ‘70 baﬂlar›, iki geliﬂmeyi birarada yaﬂ›yordu Türkiye.
Bir yandan devrim mücadelesi büyüyor ve diyalektik olarak da karﬂ›devrimin bask›lar› art›yordu. Oligarﬂinin hem “komünizm”, hem
“Kürtçülük” korkusu depreﬂmiﬂti ve
her ikisine karﬂ› da sald›r›ya geçti.
Devrimcilere karﬂ› infazlar, tutukla-

malar birbirini izlerken, Türkiye
Kürdistan›’nda
da¤, taﬂ operasyon
yürütülüyordu.
Türkiye solunda 50 y›ll›k revizyonist, reformist
gelenekten bir kopuﬂ yaﬂanmakta,
1970’in bahar aylar›nda neredeyse bütün Güneydoteoride ve pratikte
¤u illerinde, k›rsal›nda yo¤un bir “komando harebüyük devrimci
kat›” baﬂlat›ld›. Bakanlar Kurulu taraf›ndan “Do¤u
ad›mlar at›lmakköylerinde çok say›da varolan silahlar› toplamak,
tayd›. 1969'da Maböylece cinayetleri, eﬂkiyal›¤›, kaçakç›l›¤› önlemek”
hir Çayanlar'›n öngerekçesiyle ç›kar›lan “Toplu Köy Aramalar› Kaderli¤inde DEVnunu”na göre yap›lan harekat, daha ilk andan itiGENÇ’in kuruluﬂu
baren tam bir zulme dönüﬂtü. Özellikle Diyarbak›r,
bu ad›mlardan biSiirt ve Mardin’de aranmad›k ev, köy kalmad›.
riydi. Gençli¤in
merkezi ve kitlesel
Bas›lan köylerde bütün köy halk› meydana toplan›örgütü ama bunun
yor, meydanda eﬂlerinin, çocuklar›n›n önünde inda ötesinde devrim
sanlara iﬂkence yap›l›yor, silah isteniyor, ﬂovenist
umudunun, heyedayatmalarda bulunuluyordu. 1930’larda, 40’larda
can›n›n oda¤› duyaﬂananlardan bir fark› yoktu ve ayn› sahneler, on
rumundaki DEVy›l sonra 12 Eylül Cuntas› taraf›ndan 1980-81’de de
GENÇ, Kürt gençtekrarlanacakt›.
li¤inin de içinde
Çünkü, inkar, imha, asimilasyon politikas› hep yüyerald›¤› bir örgütrürlükteydi.
lenmeydi. DEVGENÇ, tüm millid›ﬂ›na ç›karak “Kürt sorununun çöyetlerden gençli¤in örgütlülü¤üydü.
zümünde Misak-› Milli’nin veya ayKürt halk› da hayat›n her alan›nr›l›¤›n her ﬂart alt›nda mutlaklaﬂt›daki mücadele ve örgütlenmelerle
r›lamayaca¤›n›” söyleyerek bilinen
DEV-GENÇ'lileri yak›ndan tan›r.
kal›plar› k›r›yordu. DDKO’lar›n tüOligarﬂinin ulusal, s›n›fsal bask›lar›
zü¤ünde bile “›rkç›, ﬂoven ve antikarﬂ›s›nda DEV-GENÇ'i omuz bademokratik ak›mlara karﬂ›, insani
ﬂ›nda görür. Diyarbak›r ve Elaz›¤'da
de¤erlere dayal›, toplumsal muhteköylü mitingleri, Malatya'da 5 Ekim
val› bir Misak-i Milli anlay›ﬂ›n› ha1969'da haﬂhaﬂ ekim yasa¤›na karﬂ›
kim k›lmak amac›n› güder” ﬂeklinköylü mitingi, Keban grevi, Erzude bir maddenin yerald›¤› o süreçte
rum Atatürk Üniversitesi'ndeki örbunu söylemenin önemi büyüktü.
gütlenme ve faﬂist sald›r›lara karﬂ›
mücadeleler, DEV-GENÇ'in bu döKendisi de bir Kürt olan THKP-C
nem Kürdistan’da organize etti¤i ya
önderlerinden Hüseyin Cevahir’in
da güç katt›¤› baﬂl›ca eylemlerdir.
Kürt meselesinde derinleﬂtirdi¤i
araﬂt›rmalarla Cephe, o günlerde
Ancak bu prati¤in ötesinde,
birlikte mücadele, birlikte örgütDEV-GENÇ’in ve bu sürecin devalenme ve birlikte devrimin teorisim›nda kurulan THKP-C’nin Kürt
ni ve prati¤ini oluﬂturuyordu. Ki, o
sorunu konusunda getirdi¤i as›l yegünden bu yana da, gerek Kürt halnilik, Kürt sorununun Marksist-Lek›na karﬂ› ﬂiddetle sürdürülmeye
ninist çözümünün formüle edilmedevam eden bask›lar olsun, gerek
siydi. Mahir Çayan, ideolojik netleﬂmeye paralel olarak “milli mesemilliyetçilik temelindeki mücadelele”yi devrimin bir parças› olarak orler olsun, Mahir’in öngördü¤ü bu
taya koyuyor ve Türkiye soluna o
birlikteli¤in zorunlulu¤unu kan›tlagüne kadar egemen olan anlay›ﬂ›n
maya devam ediyor.
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si'ne ''YÖK'e Hay›r! Polis-‹dare ‹ﬂbirli¤ine,Tecrite Son!/Gençlik Federasyonu'' imzal› pankart as›ld›.
Adana... 27 Ekim günü Merkez
kampüste bir aç›klama yapan Adana
Gençlik Derne¤i, “YÖK’e Hay›r!
Polis ‹dare ‹ﬂbirli¤ine, Faﬂist Sald›r›lara
ve
Te c r i t e
Son” pankart› açt›.
Eylemde
konuﬂan
Dernek
Baﬂkan›
Mehmet
Gökmen,
YÖK’ün üniversiteleri tekellerin
hizmetine sunan, gençli¤i bask› alt›nda tutmaya çal›ﬂan bir kuruluﬂ oldu¤unu dile getirerek, Ankara’ya
ça¤r› yapt›. Ö¤renciler, Ekim Gençli¤i’nin de destek verdi¤i eylemin ard›ndan kampüs içinde yüzlerce bildiri da¤›tt›lar.

Gençlik Federasyonu
YÖK’e, Genelgelere, Tecrite
Karﬂ› 7 Kas›m’da Ankara’da
Gençlik Federasyonu üyeleri, 7
Kas›m günü Ankara K›z›lay’da olacaklar. Gençlik; bu eylem öncesi
birçok kentte düzenledi¤i ça¤r› eylemleri ile; “YÖK'e, Genelgelere,
Tecrite Karﬂ› 7 Kas›m'da Ankara'day›z” dediler.
Erzincan... Gençlik Derne¤i, 27
Ekim günü E¤itim Fakültesi önünde
yapt›¤› eylemde, “YÖK'e, Genelgelere, Tecrite Karﬂ› 7 Kas›m'da Ankara'day›z” pankart› açarak, flamalar
taﬂ›d›. ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n gençli¤e sald›r› genelgesini teﬂhir eden bir
konuﬂma yapan, Dernek Üyesi Ulviye Yörük, ayn› gün Ankara’da ba¤›ms›z Türkiye isteyen gençli¤in
yarg›lanmas›n› da eleﬂtirdi. Eylemde, “YÖK'e Hay›r, F Tipi Üniversite
‹stemiyoruz, Soruﬂturmalar Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Vatansever Gençlik Yarg›lanamaz, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Eskiﬂehir... Gençlik Federasyonu
üyeleri, Anadolu Üniversitesi Yunus
Emre Kampüsü giriﬂ kap›s›nda 27
Ekim günü yapt›klar› eylemde, “Ba¤›ms›zl›k ‹steyen Gençlik Susturulamaz” dediler ve gençli¤i 7 Kas›m’da
Ankara’ya ça¤›rd›lar. “Bu ülkede katillerin, provokatörlerin de¤il ba¤›ms›zl›k isteyen vatansever gençli¤in
yarg›land›¤›n› söyleyen Onur Ertekin, “bu suçu iﬂlemeye sonuna kadar
devam edece¤iz” diye konuﬂtu.
Ayn› gün, Osmangazi Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakülte-

Dersim... Ayn› gün bir baﬂka etkinlik de Dersim’deydi. Dersim Temel Haklar’da bir panel düzenleyen
Gençlik Federasyonu üyeleri, Ankara’da yarg›lanan arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lmas›n› isterken, 7 Kas › m ’ d a
YÖK’ü protesto etmek
için Ankara’da bulunacaklar›n› duyurdular.
Aç›klamada,
Dersim’de
ö¤renci gençlik üzerindeki
bask›lardan
da örnekler verildi.
Mersin... “YÖK gençli¤i olmayaca¤›z” diyen Mersin Gençlik Derne¤i üyeleri 27 Ekim günü Taﬂbina
önünde yapt›klar› eylemde, bask›lar› ve YÖK’ü protesto ettiler.
“YÖK'e Hay›r Polis-‹dare ‹ﬂbirli¤ine, Faﬂist Sald›r›lara ve Tecrite Son”
pankart› açan ö¤renciler ad›na konuﬂan Cihan Güler, YÖK’ü ve son
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günlerde Mersin’de yaﬂanan faﬂist
sald›r›lar›
anlatt›ktan
sonra,
“YÖK'ün karanl›k yüzünü teﬂhir etmek, uygulad›¤› bask›lara boyun e¤memek için 7 Kas›m'da K›z›lay'da
olaca¤›z” dedi. Ö¤renciler, eylemin
ard›ndan “YÖK'e Hay›r” yaz›l› önlükleri ile kent merkezinde bildiri
da¤›tt›lar.
Mersin Gençlik Derne¤i’nde her
hafta düzenlenen etkinlikler 29 Ekim
günü dernek binas›nda devam etti.
Gösterilen “Ayaklanma” filmi üzerine sohbet edildi ve 7 Kas›m eylemi
ve ölüm orucu ve do¤rular için bedel
ödemenin gereklili¤i üzerinde duruldu.
Ö¤renciler, 30 Ekim günü de çarﬂ› merkezinde topluca bildiri da¤›t›m› yapt›lar. “7 Kas›m'da YÖK'e Karﬂ› K›z›lay'da Olal›m” ça¤r›lar› ile yap›lan da¤›t›m s›ras›nda 1500 bildiri
da¤›t›ld›.
Sakarya... YÖK’ün kuruluﬂ y›ldönümünde yap›lacak eylemlere iliﬂkin ortak çal›ﬂma yürüten Sakarya
Gençlik Derne¤i ve Sakarya Üniversitesi Ö¤renci Derne¤i (SAÜ-DER),
bu çerçevede; 24 Ekim günü üniversitede binden fazla bildiri da¤›tt›,
kuﬂlamalar yapt›. 26 Ekim günü ise,
70 kiﬂinin
kat›l›m›yla
bir panel
düzenlendi.
27
Ekim günü
de, Hilmi
Kay›n ‹ﬂ
Merkezi
önünde bir

Artvin

Ankara

eylem düzenlenerek YÖK protesto
edildi.
Trabzon... Gençlik Federasyonu
üyeleri, 27 Ekim günü Meydan
Park'ta düzenledikleri eylemle, Ankara’da yarg›lanan arkadaﬂlar›na
destek verirken, 7 Kas›m eylemine
ça¤r›da bulundular. "Ne ABD, Ne
AB Ba¤›ms›z Türkiye ‹ﬂbirlikçili¤e
Son” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde,
"Halk ‹çin Bilim, Halk ‹çin E¤itim,
YÖK'e Hay›r" sloganlar› at›ld›.
Ankara... 7 Kas›m eyleminin yap›laca¤› Ankara’da da haz›rl›k eylemleri devam etti. 28 Ekim günü
Yüksel Caddesi’nde bildiri da¤›tan
Ankara Gençlik Derne¤i üyeleri,
“Gençlik Federasyonu YÖK’e Hay›r” yaz›l› önlükler giyerek, megafonla konuﬂmalar yapt›lar. Ankara
Gençlik Derne¤i üyeleri 1 Kas›m günü ise ayn› bildirileri Sakarya Caddesi’nde da¤›tt›lar.
Malatya... Gençlik Derne¤i, 27
Ekim günü Merkez Postane önünde
bir aç›klama yaparak, “Ba¤›ms›zl›k
isteyen gençlik yarg›lanamaz” ve
“YÖK’e hay›r” dedi. “Ö¤renciyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemde, Ankara’daki duruﬂmaya iliﬂkin bilgi verilirken, “hakl›l›¤›m›zdan ve vatana olan ba¤l›l›¤›m›zdan ald›¤›m›z güçle yine K›z›lay
diyoruz. 7 Kas›m günü Ankara K›z›lay’da olca¤›z” denildi.
Samsun... 27 Ekim günü Süleymaniye Geçidi'nde yap›lan eylemde,
ba¤›ms›z bir ülke isteyen gençli¤e
sald›r›l›p, cezalar ya¤d›r›l›rken, vatan› satanlar›n alk›ﬂland›¤›na de¤inilerek 12 Eylül'ün uzant›s› YÖK'ün kald›r›lmas› istendi. Gençlik Federasyonu üyeleri 28 Ekim günü de kent
merkezinde, YÖK'e karﬂ› 7 Kas›m'da Ankara'da olacaklar›n› duyuran bildiriler da¤›tt›lar.
Kocaeli... 27 Ekim günü Belediye ‹ﬂ Han› önünde toplanan Gençlik
Federasyonu üyesi ö¤renciler,
“YÖK' e Hay›r! Polis - ‹dare ‹ﬂbirli¤ine, Faﬂist Sald›r›lara, Tecrite Son"
pankart› açt›lar. “F Tipi Üniversite
‹stemiyoruz, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, YÖK'e Hay›r 7
Kas›m'da K›z›lay'day›z" sloganlar›-

7 Kas›m K›z›lay eylemine ça¤r›da bulunan
Gençlik Federasyonu üyelerine polis sald›rd›.
Polis, “YÖK'e Hay›r”
yaz›l› önlükler giyen ö¤rencilerin “yüksek sesle
bildiri okuduklar›n›” bahane ederek; ‹stanbul Taksim’de 2 Kas›m günü bildiri da¤›tan federasyon
üyesi 13 ö¤renciyi döverek gözalt›na ald›. Polisin hukuksuzlu¤una direnen ö¤renciler yerlerde sürüklenirken, sloganlar atmaya devam ettiler. Ö¤renciler Beyo¤lu Emniyet
Müdürlü¤ü'ne götürülürken, gözalt›na al›nanlar›n isimleri ﬂu ﬂekilde: Emrah Yayla, Aygün Kumru, Onur Urbay, Özgür Karakaya, Ça¤›n Kul, Haydar Güler, Mustafa Do¤ru, Murat Aktaﬂ, Halit Güdeno¤lu, Harika Y›lmaz,
Dilek Üstünalan, Musa Irmak ve Murat Do¤an.
Gözalt›na al›nan ö¤rencilerden Emrah Yayla, polisin birden coplarla,
tekme tokat sald›rmaya baﬂlad›¤›n› belirterek, “tüm arkadaﬂlar›m›zda
darp izleri var. Polis bir arkadaﬂ›m›za silah göstererek tehdit etti” diye konuﬂtu. Konuya iliﬂkin bir aç›klama yapan Gençlik Federasyonu
ise,“devrimci gençlik susturulamaz” dedi. Ne AKP’nin ne de YÖK’ün
gençli¤in taleplerine verecek cevab› bulunmad›¤› belirtilen aç›klamada
ﬂöyle denildi:
“Onlar devrimci, demokrat ö¤rencileri üniversitelerden nas›l atacaklar›n›n, ö¤rencilerin akademik-demokratik mücadelesini nas›l bast›racaklar›n›n hesab›n› yaparlar... Ne AKP'nin ne de YÖK'ün muhalif hiçbir düﬂünceye tahammülleri yoktur. Bunu her f›rsatta azg›nca sald›rarak göstermektedirler. Arkadaﬂlar›m›z›n Taksim'de bildiri da¤›tmak isterlerken gözalt›na al›nmalar› bunun bir örne¤idir. Gençlik Federasyonu olarak akademik-demokratik mücadelemiz baﬂta olmak üzere ba¤›ms›zl›k, demokrasi
ve sosyalizm mücadelemizden vazgeçmeyece¤iz.”
Gençlik Federasyonu üyeleri arkadaﬂlar›n›n gözalt›na al›nd›¤› yerde
ayn› gün bildirileri da¤›tmaya devam ederek, “mücadelemizden vazgeçmeyece¤iz” sözünü pratik olarak da gösterdiler.

Devrimci Gençlik
Susmayacak!

n›n at›ld›¤› eylemde yap›lan aç›klamada, YÖK’ün gençlik politikas› ve
tarihi anlat›larak, “bizler bu ülkenin
devrimci gençleri olarak ülkemizin
sorunlar›na duyars›z kalmayaca¤›z”
denildi.
Kocaeli Gençlik Derne¤i üyesi
ö¤renciler, 1 Kas›m günü de, kentin
en kalabal›k caddesi olan Fethiye
Caddesi'nde federasyon imzal›
“YÖK'e Hay›r! Polis – ‹dare ‹ﬂbirli¤ine, Faﬂist Sald›r›lara ve Tecrite
Karﬂ› 7 Kas›m'da K›z›lay'day›z” baﬂl›kl› bildirileri da¤›tt›lar.
Kars... 30 Ekim günü bildiri da¤›tan ö¤renciler, polisin sald›r›s›na
u¤rad›. 20’den fazla sivil polis, iki
ö¤renciyi yakapaça gözalt›na al›rken, Gençlik Federasyonu üyesi Ga36
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lip Kotanc› ve Talip Agbulut, keyfi
gözalt›n› “‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi
Yenecek, Ne ABD Ne AB Tam Ba¤›ms›z Türkiye” sloganlar›yla protesto ettiler. Demokratik hakk›n› kullanan ö¤rencileri yerlerde sürükleyen polis, Kotanc› ve Agbulut’un karakolda susma hakk›n› kullanmas›n›
da “örgüt tavr›” diye niteleyerek bask› oluﬂturmaya çal›ﬂt› ve yasad›ﬂ›l›¤›n› bir kez daha gösterdi. Ö¤renciler, savc›l›¤a dahi ç›kar›lmadan, daha sonra serbest b›rak›ld›lar.
Artvin... Artvin’de kurulu bulunan Do¤u Karadeniz Temel Haklar
ve Özgürlükler Derne¤i Gençlik Komisyonu üyeleri, 31 Ekim günü Sümerbank Kavﬂa¤›’nda yapt›klar› eylemle ‘YÖK'e hay›r' dediler.

Faﬂist teröre protesto
Mersin 25 Ekim günü YurtKur’da yaﬂanan faﬂist sald›r›lara
karﬂ› gençli¤in protestolar› sürüyor. Gençlik Derne¤i üyelerinin de
yerald›¤› ö¤renciler, 27 Ekim günü
de ‹HD Mersin ﬁubesi önünde sald›r›y› protesto ettiler. Faﬂistlerin
kurmaya çal›ﬂt›klar› bask›ya boyun
e¤meyeceklerini dile getiren ö¤renciler ad›na konuﬂan ‹lknur Çiçek, yurt yönetiminin bu sald›r›lara
gözyumdu¤unu, yurttaki bask›lara
karﬂ› ç›kt›klar› için kendilerini tehdit etti¤ini ve son olarak da faﬂist
sald›r›y› protesto ettikleri için polisin sald›r›s›na u¤rad›klar›n› ifade
etti. Eyleme Temel Haklar da destek verdi.
Bu arada, 25 Ekim günü gözalt›na al›nan 5 ö¤renci, iki gün son-

Polisin pankart aç›lmas›na engel
olma giriﬂimine karﬂ›n, “Halk ‹çin
E¤itim Halk ‹çin Bilim YÖK'e Hay›r” yaz›l› pankart› açan Gençlik Komisyonu üyeleri, “YÖK’ün 12 Eylül
faﬂist cuntas›n›n politikalar›n› üniversitelerde uygulayan kurum oldu¤unu” ifade ettiler. E¤itimin halk
için, paras›z, bilimsel, demokratik

ra mahkemeden b›rak›ld›lar.

Trabzon Geçti¤imiz hafta içerisinde Karadeniz Teknik Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi 4. s›n›f ö¤rencisi Gencay Kaplan'a, fakülte kantininde herkesin
gözleri önünde faﬂist mafya k›l›kl›
silahl› 5 kiﬂi sald›rm›ﬂt›. Gençli¤in
her eyleminin karﬂ›s›na ç›kan jandarma ve ÖGB'ler, ö¤rencilerin
okulla ilgisi olmayan bu serseriler
taraf›ndan silah kabzas›yla dövülmesine sesleri ç›kmad›.
Sald›r›, Trabzon Temel Haklar
Gençlik Komisyonu'nun da aralar›nda bulundu¤u KTÜ ö¤rencileri
taraf›ndan, 30 Ekim günü ‹HD’de
düzenlenen bas›n aç›klamas› ile
protesto edildi. 40 ö¤rencinin kat›ld›¤› aç›klamada, gençlik üzerindeki bask›lar›n artt›¤› belirtildi.

olmas› gerekti¤inin alt› çizilen aç›klamada, “Bu taleplerimizin kazan›lmas› için gücümüz birli¤imizdir ilkesiyle birlik olmaya; ö¤rencisi, iﬂçisi,
iﬂsizi bütün gençli¤i 7 Kas›m'da Ankara alanlar›n› doldurmaya ça¤›r›yoruz” denildi.
Eylem, “YÖK'e Hay›r, F Tipi
Üniversite ‹stemiyoruz, Ö¤renciyiz

ﬁükrü Sar›taﬂ
Mücadelemizde
Yaﬂ›yor
1 May›s Mahallesi’nde faﬂistler taraf›ndan kurﬂunlanarak
katledilen
ﬁükrü Sar›taﬂ, Anadolu Temel Haklar’da 30 Ekim günü
yap›lan bir etkinlikle an›ld›. Genç bir liseli olan ﬁükrü’nün
ve ‘ﬁükrüler’in’ anlat›ld›¤› konuﬂma, "ﬁükrü'nün mücadelesi mücadelemizdir, O’nun mücadelesini büyütece¤iz" sözleriyle son buldu. Tan›yanlar›n anlat›mlar› ile süren anmada,
ﬁükrü’nün gençli¤in ve mahallenin mücadelesinde yaﬂat›laca¤› ifade edildi.

Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla
sona erdi.
***

Ö¤renciler okula al›nmad›
YTÜ Beﬂiktaﬂ Yerleﬂkesi Mimarl›k Fakültesi’ndeki bir s›n›fta,
YÖK’e iliﬂkin toplant› yapmak isteyen ö¤renciler, ÖGB engeline tak›ld›. Dekanl›k ve polisten ald›¤› talimatla ö¤rencileri okula sokmayan
ÖGB’ler, aralar›nda sivil polisler oldu¤u halde, kap›ya barikat kurdu.
Ö¤rencisi olduklar› okula giremeyen, Gençlik Federasyonu üyelerinin
de oldu¤u gençler, merdivenlerde bu
forumu gerçekleﬂtirerek bask›lar›
protesto ettiler.

Ö¤renciye gaz bombas›
27 Ekim günü Ankara’da Cebeci
Kampüsü’nden ç›karak Sakarya
Caddesi’ne yürümek isteyen çeﬂitli
gençlik gruplar› polis barikat›yla
karﬂ›laﬂt›lar. Ö¤rencilerin kampüs
d›ﬂ›na ç›kmas›n› engellemeye çal›ﬂan polisin gaz bombal›, coplu sald›r›s›na maruz kalan ö¤renciler,
“YÖK, Polis, Medya Bu Abluka Da¤›t›lacak” sloganlar› ile bir süre direndikten sonra kampüse dönerek,
aç›klama yapt›lar.

‹ﬂbirlikçi iktidar ülkeyi pazarl›yor,
vatansever gençlik tutsak!
“Ne ABD Ne AB Tam Ba¤›ms›z Türkiye” ﬂiar› ile yürüttükleri kampanyan›n son eyleminde Ankara’da tutuklanan
ö¤rencilerden halen hapiste
olan iki Gençlik Federasyonu
üyesinin duruﬂmas› 11.
ACM’de 27 Ekim’de görüldü.
Mahkeme vatansever gençlerin tutsakl›¤›n›n sürmesini, “ülke menfaatleri” aç›s›ndan gerekli
görürken, mahkemeyi izlemeye gelen 150’den fazla Gençlik Federasyonu üyesi, Toros Sokak’tan adliyeye ba¤›ms›zl›k sloganlar›
ve pankartlarla yürüdü. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm
kavgas›n›n önderi Mahir Çayan’›n büyük bir resminin de taﬂ›nd›¤›
yürüyüﬂün ard›ndan, mahkeme önünde yap›lan aç›klamada, iﬂbirlikçi iktidar teﬂhir edildi ve gençli¤in ba¤›ms›zl›k mücadelesinin
sürece¤i dile getirildi. Ö¤renciler daha sonra, F tiplerinde emperyalizmin hücrelerine karﬂ› direnen tutsaklar›n d›ﬂar›daki sesi olan
TAYAD’l›lar›, Abdi ‹pekçi’de ziyaret ettiler.
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6. y›l eylemleri sürüyor

Umut Ya¤muru Dinmeyecek!
20 Ekim’de 6. y›l›na giren ölüm
orucu direniﬂinde ﬂehit düﬂenleri
anmak ve direnenleri selamlamak
için düzenlenen eylem ve etkinlikler devam ediyor.

Umut Ya¤muru Gecesi
30 Ekim günü Gazi Mahallesi’ndeki Eftelya Dü¤ün Salonu’nda
Umut Ya¤muru isimli bir gece düzenleyen TAYAD, bir kez daha direnen tutsaklar›n yan›nda olduklar›n›
hayk›rd›. 1300 kiﬂinin kat›ld›¤› gecede, direniﬂe destek sloganlar›
yank›land›.
Selda Yeﬂiltepe’nin sunuculu¤unu yapt›¤› gece, HÖC ad›na Yasemin Karada¤’›n konuﬂmas›yla baﬂlad›. Direniﬂ sürecini hat›rlatan Karada¤, direniﬂin ilk günkü kararl›l›¤›n› koruyup büyüttü¤ünü dile getirdi. Tutsaklar›n kavga ﬂiirlerinden
oluﬂan ﬂiir dinletisi s›ras›nda fondan
Boran F›rt›nas› müzi¤i çal›nd›.
Umudun direniﬂ ﬂiirleri okunurken,
kitlenin gözlerinde ﬂehitlerine ba¤l›l›k okunuyordu. Direniﬂ ﬂiirleri s›k
s›k alk›ﬂlarla kesildi. ﬁiirlerin ard›ndan s›ray› TAYAD korosu ald› ve
koro eﬂli¤inde semah dönüldü, Azeri halk oyunu oynand›.
Tutsak mesajlar›n›n okunmas›
coﬂkuyu yükseltirken, FOSEM’in

haz›rlad›¤›, 20 Ekim’den bugüne
direniﬂ görüntülerinin her karesi,
öfkeli ve coﬂkulu sloganlarla karﬂ›land›. ﬁehitlerin resimleri geçerken,
onlar›n ad›na sloganlar hayk›ran
kitle, daha sonra tutsaklar›n yazd›¤›
tiyatro oyununu da be¤eniyle izledi.
Son olarak sahneye ç›kan Grup Yorum, türküleri ve marﬂlar› ile direnme savaﬂ›n›n sesi oldu¤unu gösterdi. Gecenin yap›ld›¤› salonda direniﬂi ve tecriti anlatan pankartlar dikkat çekerken, “Yaﬂas›n Ölüm Orucu
Direniﬂimiz, Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez, Sonuna Sonsuza
Sonuncumuza Kadar Direnece¤iz,
Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” sloganlar› at›ld›.

‹stanbul ‹dil Kültür Merkezi
çal›ﬂanlar›, 30 Ekim günü Beﬂiktaﬂ
Çarﬂ›’da üzerinde “Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” yaz›l› önlükler
giyerek bildiriler da¤›tt›lar.
‹zmir HÖC’lüler, 28 Ekim’de
Kemeralt› ve Karﬂ›yaka çarﬂ›da bildiriler da¤›tarak halk› tecrit ve ölüm
orucu konusunda bilgilendirdi. Esnafa ve al›ﬂveriﬂe gelen halka bildiri sesli okunurken, engel olmak isteyen polis, HÖC’lülerin, meﬂru demokratik haklar›n› savunmalar› karﬂ›s›nda geri ad›m att›.
HÖC’lüler ertesi günü de ‹zmir
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sokaklar›ndayd›. Buca Forbes, ﬁirinyer Tansaﬂ’ta bildiriler da¤›t›ld›.
Buca halk›na, Tansaﬂ’a al›ﬂveriﬂe
gelenlere ve Forbes’teki esnaflara
ölüm orucu direniﬂi ile F tipi hapishaneleri anlatan HÖC’lüler, burada
da polisin keyfi engelleme giriﬂimlerini boﬂa ç›kard›lar. 30 Ekim günü
ise Karﬂ›yaka Yamanlar Mahallesi’nde ve semt pazar›nda 3 bin bildiri da¤›tan HÖC’lüler emekçi halk›n ilgisiyle karﬂ›land›lar.
HÖC’lülerin 30 Ekim’de sesinin
yank›land›¤› bir baﬂka yer de Karﬂ›yaka Çarﬂ›’yd›. ‹skele karﬂ›s›nda
toplanarak “Tecrite Karﬂ› Direniﬂ 6.
Y›l›nda - Tecrite Son!” pankart›
açan, k›z›lbayraklar taﬂ›yan grup,
yakt›¤› meﬂalelerle direniﬂ ateﬂini
sokaklara taﬂ›d›. ﬁehitlerin resimlerinin taﬂ›nd›¤› yürüyüﬂ ‹stasyon
Meydan›’na kadar sloganlarla sürdü. Yol boyunca halka konuﬂmalar
yapan HÖC’lüler, coﬂkulu yürüyüﬂün ard›ndan meydanda aç›klama
yapt›lar. Bayram ‹çlek, ölümlerin
sorumlusunun iktidar ve emperyalizm oldu¤u vurgulayarak ﬂöyle konuﬂtu: “120 kez omuzlar›m›zda onlar›n tabutlar›n› taﬂ›d›k. 120 kez
omuzlar›m›z onlar›n baﬂ e¤meyen
bedenleriyle onurland›. 120 kez biz
böyle yi¤itlere sahip oldu¤umuz için
gururland›k. 120 kez yüreklerimizi,
beyinlerimizi ve bedenlerimizi sarst›lar. Ve hala onlar›n yoldaﬂlar›,
izinden yürüyenler, ölüm orucu direniﬂçileri dünyay› ve Türkiye’yi
sarsmaya devam ediyorlar. Hiçbir
güç bu tarihi silemez ve bu tarihin
yaz›c›lar›n› yenemez”. ‹çlek’in konuﬂmas› ve sloganlarla eylem sona
ererken, burada da bir sivil polisin
provokasyon giriﬂimi boﬂa ç›kt›.
HÖC’lüler 31 Ekim’de de, bildirileri, Bornova metro ve Küçük
Park'ta halka ulaﬂt›rd›lar.

Ankara TAYAD’l› Aileler, 28
Ekim’de Dikmen’de bildiriler da¤›t›rken, Dikmen Caddesi boyunca
megafonlarla halka ça¤r›lar yap›p,
tecrit ve 120 ölümü anlatt›lar.
Hopa Hopa HÖC Temsilcili¤i,
30 Ekim günü Cumhuriyet Meydan›’nda yapt›¤› eylemle direniﬂe Do-

¤u Karadeniz’den ses verdi.
ESP’nin de destekledi¤i eylemde,
“Tecrite Karﬂ› Direniﬂ 6. Y›l›nda,
Tecrite Son” pankart› taﬂ›nd›, “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz” slogan› at›ld›. Atanur Durmuﬂ’un yapt›¤› aç›klamada, düﬂünce de¤iﬂikli¤i
dayatmas›na direniﬂle cevap verildi¤i hat›rlat›larak, tecritin her yerde
oldu¤u belirtildi ve mücadele ça¤r›s› yap›ld›. Eylemin ard›ndan ilçede
bin bildiri halka ulaﬂt›r›ld›.

Adana Adana’da ise Büyük
Direniﬂin ﬂehitlerinden Halil Önder,
29 Ekim günü Osmaniye Düziçi’ndeki mezar› baﬂ›nda an›ld›.
‘Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez’ pankart› ile mezarl›¤a yürüyen
HÖC’lüler ve Halil Önder’in ailesi,
sayg› duruﬂunun ard›ndan Halil’i
anlatan konuﬂmalar yapt›lar. Halil’in 19 Aral›k’ta kendini neden feda etti¤inin anlat›ld›¤› konuﬂmalar›n ard›ndan “Bize Ölüm Yok” marﬂ› söylendi.
Anmadan sonra Adana’ya dönen
HÖC üyeleri polisin keyfi uygulamalar› ve tacizleri ile karﬂ›laﬂt›lar.
Mersin TAYAD’l›lar, U¤ur
Türkmen’in ﬂehit düﬂtü¤ü Demirtaﬂ
Mahallesi’nde 30 Ekim günü bildiriler da¤›tt›lar. Halk›n yo¤un ilgisi
ve deste¤iyle karﬂ›laﬂan TAYAD’l›lardan genç yaﬂl›, çocuk birçok kiﬂinin bildirileri alarak da¤›tt›¤› görüldü. Mersin’deki bir baﬂka eylem
de, 2 Kas›m günü meﬂaleli yürüyüﬂtü. HÖC’lüler, direniﬂinin kararl›l›¤›n› yakt›klar› meﬂaleler, att›klar›
sloganlarla dile getirirken, Taﬂ Bina
önünde bir aç›klamada bulundular.

Samsun 29 Ekim günü polisin
engelleme giriﬂimlerine ra¤men
Mecidiye Çarﬂ›s›’nda bildiriler da¤›tan HÖC’lüler, 30 Ekim günü de
Büyük Direniﬂin ﬂehidi Fatma Hülya Tümgan'›n mezar› baﬂ›ndayd›lar.
Vezirköprü ilçesindeki mezar›na
pankart aç›p k›z›l bayraklarla yürüyen HÖC’lüler, direniﬂi ve Fatma
Hülya’y› anlatan konuﬂmalar yapt›lar, ﬂiirler okudular. HÖC’lüler ayn›
yerde bulunan, Cephe gerillas› R›fat
Özgüngör'ün mezar›na da karanfiller b›rakt›lar.

Hatay 6. y›l etkinlikleri, Büyük Direniﬂin sesinin Anadolu’nun
kentleri ve kasabalar›na yay›lmas›na neden olurken, bu yerlerden biri
de Hatay’d›. HÖC Temsilcili¤i 29
Ekim günü Dursunlu beldesinde,
yürüyüﬂ düzenledi. “Tecrite Karﬂ›
Direniﬂ 6. Y›l›nda! Tecrite Son”
pankart› ve Hatayl› ölüm orucu ﬂehitlerinin foto¤raflar›n› taﬂ›yan
HÖC’lüler halk›n ilgisiyle karﬂ›lan›rken, jandarma beldeyi kuﬂatarak
halk› y›ld›rmaya çal›ﬂt›.
31 Ekim günü ise Samanda¤ ilçesinde bir eylem düzenlendi. Oytun Alan›’ndaki eylemde konuﬂan
Hasan Kutlu, DKÖ’lere seslenerek,
“uzun ve zorlu direniﬂ sürerken, tarih zulmü de direniﬂi de kaydederken ne yapt›n›z? Unutmay›n ki herkesin ad› tarih sayfalar›nda geçer”
dedi. Sloganlarla biten eylemin ard›ndan halka bildiriler da¤›t›ld›.
Bursa Tecrite karﬂ› direniﬂin 6.
y›l›nda Bursa Temel Haklar’da 30
Ekim günü düzenlenen seminerde,
oligarﬂinin hapishaneler politikas›
ve direniﬂ gelene¤i ele al›nd›.
Yap›lan konuﬂmalarda, hapishaneler politikas›n›n temel hedefinin
“devrimcileri teslim alma” oldu¤u
vurguland›. Ancak 12 Eylül’den bugüne karﬂ›s›nda direnen özgür tutsaklar› buldu¤unun alt› çizildi ve
“Bugünü yaratan, dünü bugüne taﬂ›yan direniﬂ çizgisidir. Direnmeyenlerin yar›n› olmaz” denildi.
Bursa'daki bir baﬂka etkinlik de,
HÖC taraf›ndan 1 Kas›m günü Osmangazi Metrosu ç›k›ﬂ›nda yap›lan
aç›klamayd›. TAYAD bildirilerinin
de da¤›t›ld›¤› aç›klamada, “Tecrite
Karﬂ› Direniﬂ 6. Y›l›nda, Tecrite
Son” pankart› aç›ld›. Tecrite karﬂ›
direniﬂin sesini 5 y›ld›r hayk›rd›klar›n› ifade eden HÖC’lüler ﬂöyle dediler: “Bu ses özelleﬂtirmelere karﬂ›
direnen iﬂçilerin, gecekondular›n›
y›kt›rmamak için direnen halk›n sesidir. Bu ses emperyalizme karﬂ› direnen dünya halklar›n›n sesidir. Bu
ses sosyalizm umudunun sesidir. Biz
bu sesi 5 y›ld›r hayk›r›yoruz. Zafere
kadar da hayk›rmaya devam edece¤iz.”
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AKP ÖNÜNDEK‹
TABUTLAR...
Ölüm orucunun 6. y›la girmesi
nedeniyle yap›lan eylemler aras›nda, AKP binalar› önüne tabutlar b›rak›lmas› da vard›. “Bu tabutlar›
siz yaratt›n›z” diye hayk›ran
HÖC’lüler, iktidara tecrite son verme ça¤r›s›nda bulundular.
“Tecrite Karﬂ› Direniﬂ 6. Y›l›nda
Tecrite Son” pankart› ve k›z›l bayraklar taﬂ›yan Samsun HÖC’lüler,
31 Ekim günü AKP Merkez ‹lçe
önüne tabut b›rakt›. “‹ktidar›n bu
büyük zulüm politikas›na karﬂ› sessiz kalamay›z” diyen HÖC’lüler, ard›ndan kentte bildiriler da¤›tt›lar.
‹zmir HÖC’lüler de 1 Kas›m
günü AKP Konak ilçe binas› önündeydiler. Sloganl› yürüyüﬂle gelen
HÖC’lüler, aç›klaman›n ard›ndan,
120 ﬂehidi temsilen 4 tabutu AKP
önüne b›rakt›lar. “Zam Zulüm ‹ﬂkence ‹ﬂte AKP, Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” slogan› at›lan
eylemde konuﬂan Yurdagül Gümüﬂ,
iktidar›n F tipi zulmünü sürdürmesinin, demokratikleﬂme söylemlerini parçalad›¤›na dikkat çekti.
Ankara’da ise 1 Kas›m günü
AKP Çankaya ‹lçe Baﬂkanl›¤›
önünde toplanan HÖC’lüler, pankart ve ﬂehit resimlerinin yan›s›ra
“120 Ölümün Sorumlusu AB ve
‹ﬂbirlikçi AKP'dir” yaz›l› dövizler
taﬂ›d›lar. Bina önünde sloganlar
atan HÖC’lüler ad›na konuﬂan Savaﬂ Özçelik, AKP’nin zulüm politikas›n› önceki iktidardan devralarak
sürdürdü¤ünü hat›rlatarak, “Tecrite
Son! talebini zulmün sahiplerine bir
kez daha hayk›rmak için buraday›z” dedi. Aç›klamadan sonra “Tecrit politikas›n›n ve 120 ölümün sorumlusu AKP'dir. Hapishanelerden
ç›kan 120 tabutun sahibi AKP'dir.
Bu nedenle bu temsili tabutu,
AKP'ye b›rak›yoruz” denilerek, bina önüne bir tabut b›rak›ld›.
Ayn› gün Mersin AKP il binas›
önünde de, AKP’nin sorumlulu¤u40

samsun AKP önü
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nun alt› çizildi. ﬁehit resimleri ve
temsili tabut taﬂ›yan HÖC’lüler ad›na konuﬂan Mehmet Taﬂ, hükümetin hâlâ direniﬂi sansürle, gözalt›larla,
tutuklamalarla bo¤maya çal›ﬂt›¤›n›
dile getirdi. Ard›ndan AKP önüne,
üzerinde ölüm orucu 12. Ekibi’nin
ismini ald›¤› Fidan Kalﬂen'in resminin oldu¤u bir tabut b›rak›ld›.
HÖC'lüler daha sonra kent merkezinde bildiriler da¤›tt›lar. Polis
ise Temel Haklar›’› kuﬂatarak, dernek üyelerine keyfi kimlik kontrolü
dayat›p tehditler ederek, iktidar›n
zulmünün teﬂhir edilmesine karﬂ›
tahammülsüzlü¤ünü yine sergiledi.
‹stanbul’daki eylem yeri ise il
binas› önüydü. Omuzlar›nda 120 tabutla, sloganlarla gelen 200 kiﬂi,
oligarﬂik iktidar›n zulüm politikas›n›n sonucunu en çarp›c› ﬂekilde sergiliyorlard›. Yürekleri ac›yla nas›rlaﬂm›ﬂ tutsak ve ﬂehit ailelerinin
baﬂlar› dik, kortejin önünde yerald›¤› yürüyüﬂün ard›ndan, AKP il binas› önünde aç›klama yap›ld›. Aysu
Baykal, emperyalizmin iﬂbirlikçisi
iktidar›n ölümlerden sorumlulu¤una
vurgu yaparken, “Bizler tecrit kalkana dek devrimci tutsaklarla birlikte olaca¤›m›z› bir kez daha ifade
ediyoruz” diye konuﬂtu. ‹nanc› olan
kimsenin sineye çekemeyece¤i 120
tabutu, AKP’liler binadan, uzaktan
izlediler!
2 Kas›m AKP Adana il binas›
önünde toplanan HÖC’lüler, temsili
bir tabut b›rakarak, tecrite iliﬂkin
aç›klama yapt›lar. Üzerinde Halil
Önder'in foto¤raf›n›n oldu¤u temsili tabut ve pankartlarla, “Yaﬂas›n
Ölüm Orucu Direniﬂimiz” sloganlar› ile AKP önünde gelen HÖC’lüler
ad›na konuﬂan Erhan Bingöl, “F tipi bir yaﬂam isteyen emperyalist ve
iﬂbirlikçilerine karﬂ› mücadelemiz
sürecektir” dedi. Eylemin ard›ndan
kent merkezinde bildiriler da¤›t›ld›.

Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!

‹TTE
R
C
E
T

N HABER
LER

Abdullah Öcalan
22 Haftad›r
Görüﬂtürülmüyor
‹mral›’da tecrit alt›nda
tutulan, PKK lideri Abdullah
Öcalan, 22 haftad›r avukatlar› ile görüﬂtürülmüyor. Do¤u ve Güneydo¤u’nun birçok kentinde, Öcalan’›n
tecritini protesto eden gösteriler düzenlenirken, oligarﬂi, ‘koster bozuk”
gibi gerekçelerle, yasad›ﬂ›l›¤›n› gizleme gere¤i dahi duymuyor. ‹mral›
statüsüne itiraz› olmayan Avrupan›n
ise, 22 haftal›k tecrit konusunda da
oligarﬂiye herhangi bir eleﬂtiri yöneltti¤i yok. Zira, “PKK’yi tasfiye”
projesinde hemfikirdirler.

Düﬂünce de¤iﬂikli¤i
için tek kiﬂilik hücrede
düﬂüncesine
1 y›l ceza verildi!
19 Aral›k 2000’den bu
yana tek kiﬂilik hücrelerde tutulan
tutsaklardan biri olan Ercan Kartal’a bu kez de düﬂüncelerinden dolay› ceza verildi. F tiplerini düﬂünce
de¤iﬂikli¤i için dayatan oligarﬂi,
Kartal’›n mahkeme dilekçelerindeki

Sendikalardan ça¤r›:

düﬂüncelerine dahi tahammül edemedi. ‹st. 6 No’lu DGM’ye
30.1.2003 ve 12.3.2003 tarihlerinde
vermiﬂ oldu¤u dilekçede, her devrimci gibi, ülke gündemine iliﬂkin
düﬂüncelerini belirtmiﬂ, o günlerde
gündemde olan Irak iﬂgaline ortak
olma amaçl› 1 Mart tezkeresini ﬂöyle de¤erlendirmiﬂti:
“Yetki tezkeresi, TBMM’de görüﬂülmüﬂ, 533 milletvekilinin 264’ü
baﬂta vatan›m›z olmak üzere,
Irak’›n, Ortado¤u’nun iﬂgaline,
halklar›n katliam›na evet demiﬂtir.
‹ﬂgal ve savaﬂ tezkeresine, Türkiye
halklar›n›n tepki ve protestolar› sonucu, ortaya ç›kan bask› ile 250
milletvekili ise hay›r demiﬂtir. 19
milletvekili ise iﬂgal ve savaﬂ tezkeresine karﬂ› “çekimser” oy kullanm›ﬂt›r, ama onurlar›n› satm›ﬂ olmalar› gerçe¤ini ‘çekimser’ olmak kurtaramam›ﬂt›r. TBMM’de iﬂgal ve
savaﬂa evet oylar› ço¤unluktad›r.
Tam 264 vatan haini emperyalist iﬂgal ve savaﬂa evet demiﬂtir.”
Ercan Kartal’a, ‹stanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi taraf›ndan, 18
Ekim ‘05 günü “1 y›l hapis cezas›”
verildi. Gerekçe ﬂu: “TBMM’yi
alenen aﬂa¤›lamak” iddias›yla,

TCK’n›n 301/1 maddesine muhalefet! 301. madde; düﬂünceyi cezaland›ran madde olarak biliniyor.
Bununla da bitmiyor. Ercan Kartal’›n iki avukat› ile görüﬂmesi resmen yasak. Üçüncü avukat›na ulaﬂ›p hukuki yard›m alacak kadar süresi de olmad›¤› için, tan›nan bir
haftal›k zamanda, hiçbir hukuki
destek olmadan bu karar› temyize
göndermek durumunda kald›.

Sürgün iﬂkencesi
DETAK, 1 Kas›m günü
‹HD’de düzenledi¤i bas›n
aç›klamas›nda; zorla müdahaleyle sakat b›rak›lan Remzi Ayd›n'›n, Bayrampaﬂa Özel Tip
Hapishanesi'nden Tekirda¤ F Tipi'ne, 20 gün sonra da Kand›ra 2
No'lu F Tipi'ne sürgünü s›ras›nda
sald›r›ya maruz kald›¤›n›, hücrede
tek tutuldu¤unu duyurdular.
***

‹rlanda'dan Destek
Kuzey Amerika ‹rlandal›
Cumhuriyetçi Sosyalist Komiteleri, direniﬂin 6. y›l›na
girmesi nedeniyle bir mesaj
yay›nlayarak, “Türkiye devletinin tecrit ve direniﬂi k›rma giriﬂimlerine karﬂ› yaﬂamlar›n› ve sa¤l›klar›n› feda edebilen erkek ve kad›nlar› selaml›yoruz. Talepleri meﬂru, hakl›, demokratik ve insanidir.
Zafer, Türkiyeli ölüm orucu direniﬂçilerinindir!” dediler.

malar› sonucu 120 insan yaﬂam›n› yitirmiﬂ yüzlercesi
ise sakat kalm›ﬂt›r. Yeni ölümlerin eklenmemesi için hapishanelerdeki tecrite ve yaﬂam›n her alan›na yans›yan
tecrit uygulamalar›na derhal son verilmelidir.”
Bildiride; Genel-‹ﬂ
Genel Merkezi ve çok say›da ﬂubesi, Tar›m Orkam
Sen ve BES Genel Merkezleri, BES, E¤itim-Sen
ve Tüm Bel-Sen ﬂubeleri
ile, KESK merkez yöneticilerinin yan›s›ra, E¤itim Sen Genel Baﬂkan› Alaaddin Dinçer’in de imzas›
bulunuyor.

Tecriti Kald›r›n

D‹SK ve KESK’e ba¤l› 35 sendika genel merkez,
ﬂube ve yöneticisinin imzalad›¤› ortak bir aç›klama ile
tecriti kald›r›n ça¤r›s› yap›ld›. 30 Ekim günü Galatasaray Lisesi önünde yap›lan eylemde, “Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” yaz›l› pankart ve “F Tipleri Kapat›ls›n Tecrite Son- Konfeksiyon ‹ﬂçileri Derne¤i” yaz›l›
dövizler aç›ld›. Sendikalar ad›na aç›klamay› okuyan
E¤itim-Sen 8 No’lu ﬁube Yöneticilerinden Berivan
Do¤an, emekçilere ve halk›n tüm kesimlerine yönelik
sald›r›lar› hat›rlatarak, tecritin bütün emekçilere yönelik oldu¤unun alt›n› çizdi ve “Tecrit hiç birimizin uza¤›nda de¤ildir...” dedi. Do¤an ﬂunlar› söyledi:
“F tipi hapishanelerde 6. y›l›na giren tecrit uygula41
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hayat›n
içindeki

teori

K›ﬂl›k Saraylar› y›kmaya
devam edece¤iz!

Sovyet Devrimi’nden Bugüne-1
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, Merhaba! Birkaç gün sonra, takvimler 7
Kas›m’› gösterecek. Yani dünyan›n
ilk sosyalist devriminin y›ldönümü.
Bu vesileyle bu haftaki sohbetimizi
Sovyet Devrimi’ne ay›rd›k.
7 Kas›m 1917; saat tam olarak
14.35'ti. “Yoldaﬂlar -diye söze baﬂlam›ﬂt› Lenin o gün- yoldaﬂlar, Bolﬂeviklerin durmadan zorunlulu¤unu
gösterdikleri iﬂçi ve köylü devrimi
gerçekleﬂmiﬂtir. Rusyan›n tarihinde
yeni bir evre aç›lmaktad›r ve bu
üçüncü Rus devrimi, sonunda, sosyalizmin zaferine varacakt›r."
Devrimi gerçekleﬂtirmek için y›llarca süren bir savaﬂ verilmiﬂti. Sosyalizmin inﬂas› için de bir o kadar
y›llar sürecek bir savaﬂ verilecekti.
Neticede devrimin zaferini de, sosyalizmin inﬂas›n› da baﬂard› Rusya
halklar›.
Ne yaz›k ki bugün orak-çekiçli
bayrak dalgalanm›yor Sovyetlerde.
Daha do¤rusu, art›k Sovyetler yok.
Art›k yine devrim öncesinde oldu¤u
gibi Rusya var. Ve yine devrim öncesinde oldu¤u gibi emperyalist bir
Rusya. Yaln›z bu somut durum bile,
Ekim Devrimi’ni günümüz aç›s›ndan daha önemli hale getiriyor, baﬂl›
baﬂ›na bir tart›ﬂma ihtiyac›n› ortaya
ç›kar›yor. Neden böyle oldu sorusu
geçiyor herkesin akl›ndan. Esas konumuz o olmamakla birlikte, ona da
de¤iniriz ama önce Sovyet Devrimi’nin tarih içindeki önemini; sosyalizmin y›k›lmas› bir yana, Rusya
yeryüzünden silinse bile de¤iﬂmeyecek tarihsel önemini konuﬂal›m.
Nas›l, hangi koﬂullarda gerçekleﬂtirmiﬂler o devrimi ve Ekim Devrimi’nin ›ﬂ›¤›, bugün bizim yolumuzu
yine ayd›nlat›yor mu, onlara bakal›m. Buyur Mazlum, söz senin.

Mazlum: ﬁu anda bir elinde k›-

z›l bayrak, bir elinde tüfek, binlerce
iﬂçinin, köylünen, askerin K›ﬂl›k Saray’a do¤ru hücum ediﬂlerinin görüntüsü var gözlerimin önünde. Çarl›¤›n ve burjuva Kerensky iktidar›n›n
y›k›ld›¤› and›r o an. Ve o andan sonra, dünya tarihi de¤iﬂmiﬂtir. Ekim
Devrimi’nin hepimiz üzerindeki etkisi çok büyüktür. Dünya devrimci
hareketleri üzerindeki etkisi büyüktür. Öyle olmas› da do¤ald›r. Sadece
dünyan›n ilk sosyalist devrimi olmas› bile zaten bu etkinin kayna¤›n›
aç›klamaya yeter.
1980 öncesi, Sovyet Devrimi
üzerine tart›ﬂmalar›m›z, esas olarak
bu devrimin ülkemiz devrimi aç›s›ndan nas›l, ne kadar örnek teﬂkil edece¤i tart›ﬂmas›yd›. Sovyet Devrimi’nden hareketle geliﬂtirilen ﬂablonculuk, o dönemde ideolojik mücadeledeki önemli konulardan biriydi.
Bugün ise bu tart›ﬂma hala geçerli ve gerekli olmakla birlikte, tart›ﬂmalara bir baﬂka boyut daha eklenmiﬂtir. Bu, Ekim Devrimi’ni tarihten
her anlam›yla silmeye çal›ﬂanlara
karﬂ› ideolojik mücadeledir. Burjuvazinin ideologlar›ndan ç›kan ve düzen içileﬂen sol taraf›ndan da tekrarlanan bir teori daha var karﬂ›m›zda:
Devrimler döneminin kapand›¤›n›,
proletaryan›n tarihsel rolünün bitti¤ini, yeni Ekimlerin bir daha olmayaca¤›n› söylüyor bu teori.
Dedi¤im gibi, sadece burjuvazinin bir iddias› olarak kalsayd›, belki
çok önemli de¤ildi, ancak bugün bu
görüﬂler “sol” ad›na da söyleniyor.
Yine sol ad›na baz› kesimler, inkarc›l›klar›n›, SSCB’de sosyalizmin y›k›l›ﬂ›yla kan›tlamaya çal›ﬂ›yorlar.
Onlara göre, SSCB’de sosyalizm y›k›ld›, çünkü sosyalizmin inﬂa biçimi
yanl›ﬂt› ve çünkü, sosyalizm kap›s›n›
açan Ekim Devrimi daha baﬂtan yanl›ﬂ biçimlenmiﬂti!!!
Tabii, tarihi aç›dan ilginç olan
42
6 Kas›m 2005 / 25

noktalardan biri de bunlar› söyleyenlerin bir k›sm›n›n dünkü “Sovyet
taklitçileri” olmas›d›r. ﬁabloncular›n
önemli bir k›sm›, ﬂablonculuktan inkarc›l›¤a kaym›ﬂt›r.
‹ﬂte bu nedenle, Ekim Devrimi’nin döneminin ruhunu, “proleter
devrimler ça¤›”n›n coﬂkusunu, heyecan›n›, iddias›n› günümüze taﬂ›mak,
önemlidir ve dünya devrimcilerinin
Ekim Devrimi’nden bugüne taﬂ›mas›
gereken ilk ﬂey kan›mca budur.

Kemal: Evet, Mazlum arkadaﬂ
farkl› ama önemli bir noktadan girdi
konuya. Yeni Ekimler olacak m›?
ﬁunu ortaya koymak gerekir ki, burjuvazinin ve onun de¤iﬂik biçim ve
s›fatlardaki uzant›lar›n›n yaklaﬂ›k 15
y›ld›r sürdürdü¤ü ideolojik sald›r›lar,
emperyalizmin günümüzdeki sald›rganl›¤›yla, dünya çap›nda devrim
dalgas›n›n güçsüzlü¤üyle birleﬂince,
geniﬂ kesimlerde “o günlerin bir daha yaﬂan›p yaﬂanamayaca¤›” noktas›nda kuﬂkular, umutsuzluklar yaratm›ﬂt›r.
Oysa ﬂu bilinmelidir ki, Ekim
Devrimi’nin gerçekleﬂti¤i koﬂullarda, ne dünyan›n durumu devrimler
aç›s›ndan daha elveriﬂliydi, ne de
dünya çap›nda devrimci hareketler
çok daha güçlüydü. “Devrimler ça¤›n›n kapand›¤›” bir “faraza”dan öte
anlam taﬂ›maz. Lenin’in emperyalizm döneminde devrimlerin objektif
koﬂullar›n›n varl›¤›yla ilgili ortaya
koydu¤u olgulardan hiçbirinde bir
de¤iﬂiklik yoktur. Hatta tam tersine,
devrimlerin objektif koﬂullar›, daha
da güçlenmiﬂ, pekiﬂmiﬂtir. Bundan
ötesi, yine subjektif koﬂullar›n haz›rlanmas› sorunudur. Biz yeniden
Ekim’e dönersek, bunu daha somut
görebiliriz san›r›m. Ekim Devrimi’nin ilk büyük etkisi ve sonucu
nedir? Bunu da sen anlat istersen
Özlem.

Özlem: Bugün daha iyi anlaﬂ›-

l›yor ki, sosyalist sistemin y›k›lmas›,
insanl›¤›n 20. Yüzy›l›n sonundaki
en büyük kayb›d›r. O zaman Kemal
arkadaﬂ›n sorusu daha bir önem kazan›yor: Ekim Devrimi’yle ne kazanm›ﬂt›k?
Ezilenlerin iktidar› imkans›z de¤ildi. Sosyalizm bir düﬂ de¤ildi. Tarihsel bir zorunluluktu. Marks, Engels bunu bilimsel bir aç›kl›kla ortaya koymuﬂlard›. Ama geniﬂ kitleler,
hiç kuﬂku yok ki, görmeden inanmayacaklard›.
Ekim Devrimi’yle birlikte, kitleler emin oldular ki, evet, tarihin tekerle¤i Marks’›n dedi¤i do¤rultuda
dönüyordu. Ekim Devrimi, birincisi
en gerici, en güçlü iktidarlar›n da y›k›labilece¤ini, ikincisi, eﬂitlik, adalet üzerine bir düzenin kurulabilece¤ini tüm dünya halklar›na gösteriyordu. Sömürü, ne tanr› emri, ne de¤iﬂmez yasayd›. Açl›k, yoksulluk
kader de¤ildi. Bunlar Ekim
Devrimi’yle ete kemi¤e büründü.
Proletaryan›n baﬂta Paris olmak
üzere çeﬂitli ﬂehirlerde ayaklanmalar› olmuﬂtu. Ama k›sa süreli Paris
komünü hariç hiçbir ayaklanmada
iktidar olamam›ﬂt› ezilen ve sömürülen y›¤›nlar. ‹ﬂte ilk kez, 1917 Kas›m’›nda bir avuç zenginin, asala¤›n
milyonlarca emekçinin üzerindeki
egemenli¤ine son veriliyor, bir parça ekmek için dilenenler, onlarca saat köle gibi çal›ﬂt›r›lan emekçiler
çektikleri ac›lara son vererek halk
düﬂman› Çar'› devirip, iktidara kendileri geçiyorlard›. Bu anlamda, iﬂçi
s›n›f›na ve tüm ezilenlere, “kendilerine güveni” kazand›rd› Ekim
Devrimi.

Kemal: Yani k›sacas›, 1871'de
Paris Komünü'ylü büyütülen umutlar, 1917 Ekim'inde Rusya’da fidana

E

kim Devrimi’yle birlikte, kitleler
emin oldular ki, evet, tarihin tekerle¤i Marks’›n dedi¤i do¤rultuda dönüyordu. Sömürü, ne tanr› emri, ne de¤iﬂmez yasayd›. Açl›k, yoksulluk kader de¤ildi. Bunlar Ekim Devrimi’yle
ete kemi¤e büründü.

dönüﬂmüﬂtü.
Her devrim bir altüst oluﬂtur,
ama 1917 Ekim Devrimi bunlar›n en
büyü¤üdür; s›n›flar mücadelesi tarihinde bir dönüm noktas›d›r. Binlerce y›ld›r süren sömürü düzenini kökünden de¤iﬂtiren ilk büyük altüst
oluﬂtur. S›n›flar mücadelesi tarihi,
1917 Ekim Devrimi’ne kadar, insanl›¤› ilerleten birçok devrime tan›k
olmuﬂtur. Ancak bu devrimler, bir
sömürü biçimi yerine, baﬂka bir sömürü biçimini koymay› amaç edinmiﬂ, mülk sahibi egemen s›n›flar de¤iﬂmiﬂ ama özel mülkiyet ve sömürü hep süregelmiﬂtir.
Oysa Ekim Devrimi, sömürüyü
ve özel mülkiyeti kald›rmay› hedefleyen, bunu ilke ve amaç edinen
proleterya devrimleri dönemini baﬂlatm›ﬂt›r.
"‹ﬂte bu yüzden Ekim Devrimi’nin zaferi insanl›k tarihinde köklü
bir dönemeci, dünya kapitalizminin
tarihsel kaderinde köklü bir dönemeci, dünya proletaryas›n›n kurtuluﬂ hareketinde köklü bir dönemeci,
bütün dünyan›n sömürülen y›¤›nlar›n mücadele yöntemlerinde ve örgütlenme biçimlerinde yaﬂama tarz›
ve geleneklerinde, kültür ve ideolojisinde köklü bir dönemeci kaydetmektedir."(Stalin)
Ekim Devrimi en genel anlamda
halklar nezdinde Stalin’in belirtti¤i,
biraz önce Özlem’in vurgulad›¤› bu
sonuçlar› yarat›rken, dünya çap›nda
sosyalist hareketlerin iktidar ufkunu da netleﬂtirdi. ‹ktidara nas›l
yürünece¤ine dair ilkeler ortaya
koydu. ‹ﬂin bu yan›n› görmek için,
k›saca o sürecin geliﬂimini de hat›rlamak gerekir. Buradan devam edelim isterseniz.

Mazlum: Devrimler emperyalist zincirin en zay›f halkas›ndan
baﬂlayacakt› ve o günün koﬂullar›nda, emperyalist zincirin en zay›f halkas› ise Rusya’yd›. 1900’ler art›k
devrimlerin objektif (veya nesnel)
koﬂullar›n›n olgunlaﬂt›¤› dönemdir.
Bu nedenle devrimlerin determinist
yan›ndan çok volantirist yanlar› öne
ç›km›ﬂt›r. Bu anlamda da Lenin ön43
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celikli görevin proletaryan›n öncü
örgütünün yani partinin yarat›lmas›
oldu¤unu tespit ederek buna yo¤unlaﬂt›.
1895’te Petersburg’ta çeﬂitli iﬂçi
grup ve derne¤inin birleﬂmesiyle
oluﬂturulan “Petersburg ‹ﬂçi S›n›f›n›n Kurtuluﬂu ‹çin Savaﬂ›m Birli¤i” bu do¤rultuda at›lm›ﬂ bir ad›m
oldu. Benzer örgütlenmeler iﬂçi s›n›f›n›n yo¤unlaﬂt›¤› di¤er büyük kentlerde de oluﬂturuldu. Çeﬂitli ﬂehirlerdeki
“Savaﬂ›m
Birlikleri”,
1898’de birleﬂerek RSD‹P’i (Rusya
Sosyal Demokrat ‹ﬂçi Partisi) kurdular. Sürecin bundan sonraki her
aﬂamas›nda belirleyici, yönlendirici
güç olarak RSD‹P vard›r. Ekim
Devrimi’nin derslerinden biri de
bu noktadad›r: ‹deolojik birli¤ini
sa¤lam›ﬂ, s›k› bir disipline ve iﬂleyiﬂe sahip bir Parti yarat›lmadan iktidar al›namaz.
Rusya, toprak a¤alar›n›n iktidar›
olan Çarl›k rejimi taraf›ndan yönetiliyordu. Lenin’in tan›m›yla “emperyalist feodal bir ülke”ydi. Nüfusun
büyük ço¤unlu¤unu, alt›da beﬂini,
köylülük oluﬂturuyordu. Leninist
devrim teorisi, nesnel ve öznel koﬂullar bak›m›ndan proletaryan›n daha önceki ayaklanmalar›n› “baﬂar›s›zl›¤a” mahkum eden koﬂullar›n
de¤iﬂmesi ve de¤iﬂtirilmesi esas›na
dayan›r.
‹ﬂçi s›n›f›n›n köylülükle ittifak›,
iﬂte bunlardan biriydi. Proletaryan›n
önceki ayaklanmalar›nda sa¤lanamayan bir ﬂeydi. Ekim Devrimi’nin netleﬂtirdi¤i, dünya devrimcilerine miras b›rakt›¤› derslerden biri
de bu ittifak›n sa¤lanmas› oldu.
Devrimin belli baﬂl› noktalar›
aç›s›ndan devam edeyim: RSD‹P
kurulmuﬂ, fakat da¤›n›kl›¤› önleyememiﬂti, iﬂçi s›n›f› mücadelesine
önderlik görevini henüz üstlenecek
durumda de¤ildi. Bu noktada iki görev öne ç›kt›; birincisi partinin ideolojik netleﬂmesi ve örgütsel inﬂas›;
ikincisi partiyle kitleler aras›nda
hücreler ve yay›n organlar› arac›l›¤›yla iliﬂkilerin s›klaﬂt›r›lmas›.
Bir Leninist partinin niteli¤i, sahip olmas› gereken özellikler ve

“Oportünizme, revizyonizme karﬂ›
mücadele, burjuvaziye karﬂ› mücadeleden ayr›lamaz” gerçe¤i iﬂte bu
dönemdeki parti içi mücadelelerde
bir kez daha somutlaﬂt›.
K›sacas›, Bolﬂevikler de yenilgiler, ihanetler yaﬂad›lar. Hem de
birçok kere. Bunlar› yaﬂamadan zafere ulaﬂm›ﬂ bir devrim de yoktur
san›r›m. Bütün bu zigzagl› süreçler
içinde Bolﬂevikleri zafere götüren,
iktidar hedefinden sapmama kararl›l›¤›, baﬂka bir deyiﬂle iktidar bilincidir. Ve yine bu sayededir ki, ço¤u
dönem hiçbir legal olana¤›n olmad›¤› koﬂullarda tek tek fabrikalarda örgütlenme çal›ﬂmalar› yürüterek, geniﬂ bir denetim a¤›na sahip olan siyasi polisin tertip ve takiplerini boﬂa
ç›kararak bu mücadeleyi geliﬂtirmiﬂlerdir.
Kemal arkadaﬂ›n da biraz önce
iﬂaret etti¤i gibi, bugün emperyalist
kuﬂatma alt›nda, ideolojik sald›r›lar
alt›nda insanlar›m›za “o günler”,
uzak görünüyor olabilir ama öyle
olmamal›. Ekim Devrimi en baﬂta
bunu ö¤retir bize. RSD‹P’in çok zor
dönemleri oldu. Ancak parti ve önder kadrolar› en güç dönemlerde, örgütün en zay›f oldu¤u süreçlerde bile, tüm Rusya çap›ndaki iddialar›n› sürdürdüler; bu iddiaya göre düﬂündüler, en zay›f durumlar›nda bile
iktidar iddias›n› zay›flatmad›lar, iktidar hedefinden sapmad›lar. “Her
devrimin temel meselesi iktidard›r”
tespiti,
Lenin’in
ve
Ekim
Devrimi’nin kazand›rd›klar›ndan biri olarak tarihsel bilincimizdedir.
Bu kararl›l›¤›n en net bir ﬂekilde
s›nand›¤› dönem, hiç kuﬂku yok ki,
1905 devriminin yenilgisi sonras›d›r. Bu dönem önceki baz› sohbetlerimizden de hat›rlanacakt›r, Marksizme her yönden sald›r›lar›n ço¤ald›¤›, felsefi idealizmin yayg›nlaﬂt›¤›, parti içinde de sa¤ ve sol sapmalar›n ortaya ç›kt›¤› bir dönemdir.
Yenilen iﬂçilerin morali bozuktu;
Çarl›¤›n bask›s›, terörü iyice azg›nlaﬂm›ﬂt›, psikolojik üstünlük onlar›n
saf›ndayd›.
Bolﬂevikler bu dönemde kadrolar› ve örgütlülü¤ü koruyarak dü-

zenli bir geri çekiliﬂi hayata geçirdiler. Ve ayn› anda iﬂçi s›n›f›n› yeni bir
ayaklanmaya haz›rlamaya baﬂlad›lar.

Kemal: Hemen bu noktada, iktidar› hedefleme veya iktidar› savunma noktas›nda ﬂunu da ekleyelim: En az Ekim Devrimi’nin kendisi kadar, devrimi takip eden üç y›ll›k
iç savaﬂ dönemi de son derece
önemlidir.
Bugün dünya devrimcileri, daha
mücadelelerinin baﬂlang›ç aﬂamalar›ndan itibaren emperyalist müdahalelerle karﬂ› karﬂ›yad›rlar. Mücadele
geliﬂip kitleselleﬂtikçe emperyalist
müdahalenin boyutlar› ve kapsam›
da geniﬂliyor. Rusya’da devrime
karﬂ› emperyalist müdahale, esas
olarak devrimden sonra geliﬂmiﬂtir.
Rusya içinde feodal güçleri, gericili¤i, burjuvaziyi silahland›ran emperyalizm, karﬂ›-devrim gerçekleﬂtirmek için tüm gücüyle savaﬂmaya
baﬂlad›. Baﬂka halklar da aç›lan bu
yoldan yürümeye baﬂlamadan önce
bu yol kapat›lmal›yd›.
‹ﬂte bu noktada, en küçük bir karars›zl›k veya en küçük bir uzlaﬂma
e¤ilimi, iktidar› burjuvaziyle, feodalizmle paylaﬂma do¤rultusunda at›lacak bir geri ad›m, tarihin bu ilk
sosyalist iktidar›n›n sonu olabilirdi.
Ama dimdik durdu Bolﬂevikler. Proletarya iktidar›n› savundular.

Mazlum: ‹ktidar bilincine, yine Ekim Devrimi’nden hareketle
halka güveni ekleyelim burada. Komünistler, devrimciler aç›s›ndan her
devrimin temel koﬂullar›ndan biri
halka güvenmektir. Dünyan›n ilk
sosyalist devrimi, “halka güven”in de ilk kez politik örgütsel
anlamda somutlanmas›d›r. 1905
devrimi s›ras›nda iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesi içerisinde halk›n öz örgütlülükleri olarak ortaya ç›kan Sovyetler, bu güven temelinde giderek devrimin temel organlar›ndan biri haline gelmiﬂtir. Bolﬂevikler iﬂçi, köylü,
asker sovyetlerine güvenmekte tereddütsüz davranm›ﬂ ve onlar› halk›n iktidar organlar› olarak nitele44
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ütün bu zigzagl› süreçler içinde Bolﬂevikleri zafere götüren, iktidar hedefinden sapmama kararl›l›¤›, baﬂka
bir deyiﬂle iktidar bilincidir.
“Her devrimin temel meselesi iktidard›r” tespiti, Lenin’in ve Ekim Devrimi’nin kazand›rd›klar›ndan biri
olarak tarihsel bilincimizdedir.

miﬂlerdir. Hatta 1917 ﬁubat Devrimi
sonras› yeniden oluﬂan Sovyetler’de
Bolﬂevikler az›nl›kta olmalar›na,
yönetimde oportünistler olmas›na
ra¤men, Ekim Devrimi öncesinde
“Bütün ‹ktidar Sovyetlere” ﬂiar›n›
öne sürmekte tereddüt etmemiﬂlerdir. Bolﬂevikler, ideolojilerinden,
politikalar›ndan emindiler; do¤ru
politikalarla halka gidildi¤inde halk›n mutlaka devrimcilerin yan›nda
yer alacaklar›ndan da emindiler. Bu
kendine güvendir, ideolojisine güvendir, halka güvendir.
Önceki sohbetimizdeydi san›r›m;
halka güven, kendine güvendir demiﬂtik, ki tersi de do¤rudur, esas
olan ikisinin hep içiçe olmas›d›r;
halka güvenmeyen, kendine güvenemez, kendine güvenmeyen, halka
güvenmiyor demektir.

Kemal: Ekim Devrimi’nin çeﬂitli yanlar›n› ana hatlar›yla ortaya
koymuﬂ olduk. Ekim Devrimi, bizim “Sovyetik ayaklanma” dedi¤imiz bir stratejik temelinde geliﬂti.
Bu strateji, uzun bir evrim-haz›rl›k
dönemini ve ayaklanmayla proletaryan›n iktidar› devralmas›n› içerir.
Ekim Devrimi belirtti¤imiz gibi,
dünya çap›nda devrimci partileri etkiledi; ama bu etkinin yanl›ﬂ baz› tezahürleri de vard›, bunlardan biri,
ﬂablonculuktur.
Özellikle baz› Komünist Partiler,
kendi ülkelerinin özgün koﬂullar›n›
tahlil etmeden, Sovyet Devrimi modelini kendi ülkelerine uygulamak
istediler. Daha sonra ayn› ﬂablonculuk, Çin Devrimi, Arnavutluk Devrimi, Küba Devrimi’nde de karﬂ›m›za
ç›kacakt›.
Oysa, bu devrimlerin önderleri-

nin hepsi, kendi gerçekleﬂtirdikleri
devrimlerin ﬂablonlaﬂt›r›lmas› tehlikesine karﬂ› uyarm›ﬂlard›r dünya
devrimcilerini. Mesela ﬂunlar› söylemiﬂlerdir:
Lenin ﬂöyle diyor mesela. "Bütün
uluslar sosyalizme varacakt›r. Bu
kaç›n›lmaz bir ﬂey. Ama hepsi bunu
ayn› yoldan yapacak de¤ildir. Her
biri... kendisinden bir ﬂeyler katacakt›r. Teorik bak›mdan hiçbir ﬂey,
gelece¤in bu yönünü 'tarihsel materyalizm' ad›na tekdüze griye boyamaktan daha ilkel de¤ildir."
Mao ﬂöyle uyar›yor: "‹ki ö¤renme
tarz› vard›r. Biri dogmatiktir. Ülkenin
koﬂullar›na uysun uymas›n, bütün
herﬂeyi içine al›r. ‹yi bir tarz de¤ildir
bu... Bir devrim bilimi olarak incelemeliyiz Marksizm-Leninizmi."
Son aktaraca¤›m da Küba devriminin muzaffer önderlerinden
Che’ye ait: "Sizlere örnek olaca¤›m›z iddias›nda de¤iliz, yaln›zca size
bu örne¤i sunuyoruz ve bunu bir tarihi olgu olarak cömertçe veriyoruz.
E¤er birisi yapt›klar›m›zdan, az da
olsa dünya nüfusunun bir baﬂka kesimini iyiye götürmeyi sa¤layacak
dersler ç›kar›rsa, bu bizi tatmin edecektir."
Ülkemizde ﬂablonculu¤a, dogmatikli¤e düﬂmeyen bir çizginin
temsilcisi olarak ortaya ç›kan Cephe’nin önderi Mahir Çayan ise çizgisini ﬂöyle tan›mlam›ﬂt›: "Partimizin
çizgisi Marksizm-Leninizmin dünyan›n ve Türkiye'nin ﬂartlar›na uygulanmas› sonucunda ortaya ç›km›ﬂt›r...”
Gerçek ﬂu ki, ﬂabloncular›n Sovyet Devrimi’ni de ne kadar inceleyip
özümsedikleri ﬂüphelidir. Bu siyasetlerin özellikle kendileri d›ﬂ›nda-

M

uzaffer devrimlerin önderleri, devrimlerin ﬂablonlaﬂt›r›lmas› tehlikesine karﬂ› uyarm›ﬂlard›r dünya devrimcilerini.
Herhangi bir ülkenin devrimcileri, dünyan›n tüm devrimlerinin tecrübelerinden yararlanmak ama hiçbirini ﬂablonlaﬂt›rmamak durumundad›rlar. Bu, zaferin de temel koﬂullar›ndan biridir.

kileri ve özel olarak da devrimci harekete yönelttikleri eleﬂtiriler de bu
ﬂüphemizi do¤ruluyor. Ekim Devrimi’nde köylülü¤ün rolü son derece
önemliydi. Biraz önce iﬂaret ettik.
‹ﬂçi s›n›f›, köylülü¤ü müttefiki haline getiremedi¤i sürece devrim de,
sosyalizmin inﬂas› da mümkün de¤ildi. Ama ülkemizdeki Sovyet ﬂabloncular›n›n uvriyerist çizgisi içinde
böyle bir yönelim hiç olmam›ﬂt›r.
Veya gençlik içindeki çal›ﬂmay›
ele alal›m: ﬁabloncular onu da reddetmiﬂ, devrimci hareketi “gençlik
hareketi” diye küçümsemeye kalkm›ﬂlard›r. Oysa Ekim Devrimi’nin
geliﬂme sürecinde gençlik önemli
bir roldedir. Tabii mesele ﬂudur:
Gençlik içinde veya mahallelerde
gerçek anlamda sa¤lam bir kitle taban› üzerine örgütlenip yayg›nlaﬂamamalar›n›n as›l nedenlerini, “bizim önceli¤imiz iﬂçi s›n›f›” söylemiyle perdelemiﬂlerdir.
Ama tabii “peki iﬂçiler içinde
durumunuz nedir?” sorusu, bu perdeyi ortadan kald›racak sorudur. ‹ﬂçi
s›n›f› içindeki durumlar›, bu alandaki mücadele anlay›ﬂlar›, ﬂabloncular›n ﬂabloncu olamay›ﬂlar›n›n
göstergesidir.
Herhangi bir ülkenin devrimcileri, dünyan›n tüm devrimlerinin tecrübelerinden yararlanmak ama hiçbirini ﬂablonlaﬂt›rmamak durumundad›rlar. Bu, zaferin de temel koﬂullar›ndan biridir.

Mazlum: Dünya koﬂullar› de¤iﬂir, ülkelerin koﬂullar› de¤iﬂir, fakat aya¤› ülke topraklar›na basan,
beyniyle ülkesini ve halk›n› tahlil
eden ve iktidar iddias›na sahip bir
hareket, bu koﬂullardan devrimi nas›l geliﬂtirece¤ini bulup ç›kar›r. Dünyada bugüne kadar geliﬂen her devrim de böyle olmuﬂtur. Birbirinin
tekrar› veya kopyas› olan iki devrim
gösteremezsiniz.
Ben ﬂablonculukla, inkarc›l›k aras›nda çok yak›n bir iliﬂki görüyorum.
Bunlar›n kolayca birbirine dönüﬂmesi de san›r›m bunu gösteriyor. Ve
her ikisi de, asl›nda kendine, halka
güvensizli¤in, devrime inançs›zl›¤›n
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de¤iﬂik tezahürleridir. ‹nkarc›lar ve
ﬂabloncular, elbette s›n›flar mücadelesinde farkl› yerlerde duruyorlar, bu
fark› yok saym›yoruz. Fakat Marksizm-Leninizmin bilimsel aç›dan ele
al›n›ﬂ›nda, aralar›nda böyle bir yak›nl›k da vard›r. ‹ktidar hedef ve iddias›nda zay›fl›k, belirsizlik birbirine
yak›n yanlar›ndan biridir.
Devrim iddias›n› politikalar›m›z›n oda¤›na koydu¤umuz gibi, kadrolara ve giderek kitlelere yaymal›y›z. Ekim Devrimi’ne iliﬂkin tarihi
belgeleri, romanlar› okudu¤umuzda
iktidar iddias›n› ve iste¤ini s›radan
bir iﬂçide bile görebiliriz. Devrimin
güçlenmesi, bu iddian›n güçlenmesiyle her yerde paralel bir özellik
gösterir. Devrimin olabilirli¤ini, sosyalizmin kaç›n›lmazl›¤›n› göstermek, bu anlamda ideolojik mücadelenin de, propagandan›n da ayr›lmaz
parçalar›d›r. Yak›n devrim hayali
öneremeyiz elbette; fakat beynimizden ve yüre¤imizden bir an bile gitmeyecek bir devrim hayali içinde olmal›y›z. O hayal olmadan güçlü,
inançl› ve kararl› bir devrimcilik olmaz diye düﬂünüyorum.
Dünyay› Sarsan On Gün filmini
hat›rlataca¤›m yeniden; o görkemli
sahneyi: ‹ﬂçilerin Çarl›k ve burjuvazinin iktidar›n› temsil eden K›ﬂl›k
Saraya yürüyüﬂü veya Küba’da gerillalar›n baﬂkent Havana’ya giriﬂleri... Bizim düﬂlerimizi iﬂte bu sahneler süslüyor ve o sahneleri kendimize, bu ülkeye hiç de uzak görmüyoruz. Bizim ülkemizdeki “k›ﬂl›k saray”larda da yaﬂanacak o sahneler.

Kemal: Kanla devral›nan bir
iktidar›n nas›l karﬂ›-devrime teslim
edildi¤ine de¤inemedik sohbetimizde. Haftaya o noktadan devam ederiz. Ama ﬂunu belirteyim: Ekim
Devrimi’nin ö¤rettikleri bugün hiç
kuﬂku yok ki, daha kapsaml›d›r. Dün
Ekim Devrimi’nden devrimin yolunu açmak için ö¤reniyorduk. Bugün
Ekim Devrimi bize, devrimin nas›l
yap›laca¤›yla birlikte, nas›l yaﬂat›lmas› gerekti¤ini de anlat›yor...
ﬁimdilik Hoﬂçakal›n.

ﬂetlerde de kendini
gösteriyor, Belçika’ya
en çok kim k›zacak,
Fehriye’ye en çok
kim küfredecek diye
kafa patlatan yay›n yönetmenleri inciler döktürdüler.
Öldürülen Sabanc› olmasayd›,
bu hezeyan yaﬂan›r m›yd›, sorunun
cevab›n› san›r›z herkes biliyordur.
Bir an iyimser düﬂünüp, köﬂelerinde
yaz›lar yazanlar›n, burjuva medyan›n, hükümetin meselesinin “hukuk” oldu¤unu varsayal›m; peki bu
zat-› muhteremler, ülkemizde yaﬂanan hangi hukuksuzlu¤a, katliama
seslerini ç›karm›ﬂlard›r? Katledilen
devrimcilerse alk›ﬂlam›ﬂlard›r.
Fehriye Erdal davas› bir hukuk
mücadelesidir. Bu mücadele her biçimde sürdürülmüﬂ ve sürdürülmektedir. Oligarﬂinin hukukunun
kendi yasalar›n› hiçe sayarak siyasi
kararlar vermesine al›ﬂk›n olan kafalar, en az›ndan kendi yasalar›na
bakma gere¤i duyan bir yarg›ya dahi tahammülsüzdürler ve bu savaﬂ›
hukuk savaﬂ› de¤il, bir intikam savaﬂ› olarak görmektedirler. “Ülkenin en önemli iﬂadam› nas›l öldürülür” hezeyan› içindeki bu kesimler,
Fehriye’yi cezaland›rarak, sermayeye güven, devrimcilere gözda¤› vermek istemektedirler. Ancak söyleyelim; sömürü ve zulüm sürdükçe,
baﬂaramazlar!

Fehriye Erdal’›n ‘Yarg›lanamayaca¤›’ Karar›
ve Sabanc› Yalakalar›n›n Hezeyan›
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi taraf›ndan 1996 y›l›nda gerçekleﬂtirilen Sabanc›
Center
bask›n›ndan
dolay›,
Belçi-

ka’da yarg›lanmas› istenen Fehriye
Erdal’›n duruﬂmas›, 31 Ekim’de yap›ld›. Belçika Mahkemesi, “Avrupa
Terörizmle Mücadele Andlaﬂmas›”na dayanarak Fehriye Erdal’›n bu
eylemden dolay› “terörist” olarak
Belçika’da yarg›lanamayaca¤›na
karar verdi.
Bu andlaﬂma, bir eylemin “terör” say›lmas› için “otomatik silah
kullanma” ﬂart›n› öngörüyordu.
Karar; baﬂta AKP hükümeti olmak üzere, oligarﬂi cephesinde eleﬂtirilerle karﬂ›land›. Baﬂka bir ülkenin hukukuna müdahaleyi kendilerine hak gören iktidar›n sözcüsü Cemil Çiçek ve Abdullah Gül, “Belçika’n›n teröre ﬂemsiye oldu¤u” iddialar›nda bulundu. Cemil Çiçek,
“Belçika için Sabanc›’n›n öldürülmesi de¤il, Fehriye’nin silah›
önemli” diye konuﬂtu.
Bu söz iktidar›n ve burjuva med-

yan›n hezeyanlar›n› da
aç›klayan bir sözdü. Söyledi¤i ﬂu:
Ey Belçika; yasalar›n›zda silah›n cinsi bu olay›n “terör” olup olmad›¤›n› belirleyebilir ama siz yasalar›n›z›
bir yana b›rak›n, bizim gibi
yap›n ve Sabanc› öldürülmüﬂse
akan sular durur diye düﬂünün!
Türkiye Cumhuriyeti’nin adalet koltu¤unda, Susurluk’u savunan biri oturursa, bak›ﬂ da bu olur.
Kendileri böyle düﬂünüyor, burjuva
bas›n›n sermaye yalakas› kalemleri
böyle düﬂünüyor ve baﬂl›yorlar konuﬂmaya, yazmaya. Sabanc›lar’a
yalakal›kta öylesine yar›ﬂ halindeler
ki, kimisi Fehriye’ye nas›l hakaret
edece¤ini ﬂaﬂ›rm›ﬂ halde z›rval›yor.
Örne¤in; Hürriyet’in yeni devﬂirmesi liberal islamc› Ahmet Hakan
Coﬂkun kendini, Fehriye’nin gülüﬂü
ve zafer iﬂaretine hakaretlerle kan›tlamaya çal›ﬂ›yor. Hani Sabanc› bir
zamanlar “bir de zafer iﬂareti yap›yor ve bas›n da bunu veriyor” diye
k›zm›ﬂ ve medya tam bir kiﬂiliksizlik örne¤i sergileyerek Fehriye’nin
kolunu keserek resimlerini kullanm›ﬂt› ya; Coﬂkun’un akl›nda da;
soytar› y›l›ﬂ›kl›¤›na hayran oldu¤u
“Sak›p A¤as›”n›n bu sözleri kalm›ﬂ.
Bir baﬂkas›, Oktay Ekﬂi; ne diyece¤ini, nas›l hakaret edece¤ini ﬂaﬂ›rm›ﬂ, ne anlama geldi¤i belirsiz “terörist yama¤›” diye kendini gösterirken, Milliyet’ten Taha Akyol,
kendi hukukunu uygulayan bir ülkede “hukuk skandal›” icat etti.
Burada malum “köﬂe yazarlar›n›n” tümünün ismini saymay› gereksiz görüyoruz. Ayn› cibileyete
sahip olup de henüz bu konuda yazmam›ﬂ olanlar da durmas›nlar, acele
etsinler! Bu f›rsat› kaç›rmay›p, Sabanc›lar’›n gözüne girme s›ras›na
adlar›n› bir an önce yazd›rs›nlar!
Gazetelerin haber baﬂl›klar›na
ise hiç girmiyoruz; ayn› yar›ﬂ man46
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‘Yasalar› biz yapmad›k’
Davaya iliﬂkin aç›klama yapan
Fehriye'ye Özgürlük Komitesi, karara hukukd›ﬂ› itirazlar› de¤erlendirerek, Türkiye’nin kendisini hukuk
devleti gibi göstermeye çal›ﬂt›¤›n›
ancak, iﬂkencelerin, infazlar›n, hapishanelerinde ölümlerin oldu¤u ve
gizli anayasa ile yönetilen bir ülke
oldu¤unun alt›n› çizdi.
Belçika’n›n kendi hukukuna göre karar verdi¤ini belirten komite,
“Fehriye ile ilgili karar alanlar›n
yasalar›n› bizler yapmad›k. Fehriye'nin zaten alt› y›ldan beridir siyasi gerekçelerle elinden al›nm›ﬂ olan
özgürlü¤ünün hukuki olarak geri
verilmesi gereklidir” dedi.

Av. Behiç Aﬂç› müdafilikten yasakland›

HHB Susmayacak!
Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›ndan Behiç Aﬂç›, mahkeme karar› ile, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 151. maddesi gere¤ince, “hakk›nda ayn› neviden suçla kovuﬂturma süresi” nedeniyle, tutuklu ve hükümlülerin müdafilik ve vekilli¤ini üstlenmekten yasakland›.
Konuya iliﬂkin bir aç›klama yapan Halk›n Hukuk Bürosu, “Y›llard›r
haklar›nda çeﬂitli davalar aç›lan, soruﬂturmalara u¤rayan büromuz avukatlar›na yeni yasalar›n yürürlü¤e girmesiyle birlikte bu yasalar›n getirdi¤i
hak k›s›tlamalar› teker teker uygulan›yor” dedi.
Aç›klamada ﬂu ifadelere yer verildi:
“Behiç AﬁÇI Nisan ay›nda da, 1 Nisan disketinde ad›n›n yaz›l› oldu¤u
gerekçesiyle gözlat›na al›nm›ﬂ ve tutuklanm›ﬂt›. Kiﬂi sa¤l›¤› ve güvenli¤ini
tehdit etti¤i, insanl›k onurunu ayaklar alt›na ald›¤› düﬂüncesiyle tecrit uygulamas›n›n bir iﬂkence oldu¤unu savunan AﬁÇI, F tipi cezaevlerinin aç›lma sürecinden bugüne mücadelesini sürdürdü ve görevi dolay›s›yla iﬂledi¤i öne sürülen bir suç neticesinde F tipine at›lan ilk avukat oldu.”
Behiç AﬁÇI’n›n yeni Ceza Paketi’nde hak ve özgürlükleri k›s›tlayan hükümlerin geri çekilmesi amac›yla Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i'nde açl›k
grevi yapan avukatlar aras›nda oldu¤u belirtilen aç›klamada, o gün avukatlar›n, yeni paketle ‘Avukatlar potansiyel suçlu görülüp cezaland›r›l›yor’ dedikleri hat›rlat›ld› ve “Gerçekten de Behiç AﬁÇI potansiyel suçlu görüldü¤ü için müdafilikten yasakland›” denildi.
“Suçu ispat edilene kadar herkes masum say›l›rken bir avukata mesle¤ini yapmaktan yasaklama getirilmesi hem avukata hem de ve as›l olarak müvekkillerine bir cezad›r” tespitinde bulunan HHB, daha önce de müvekkilleri Ercan Kartal ile görüﬂ haklar›na bu yeni düzenlemelerle müdahale edildi¤i bilgisini verdi. HHB, “Bugün de susmayaca¤›z. Bugün de savunmay›
savunaca¤›z. Bugün de haklar›m›z ve özgürlüklerimiz için mücadele etmeye
devam edece¤iz” kararl›l›¤›n› ifade etti.

Üst geçit talebi Valilik önünde
Adana ﬁakirpaﬂa Temel Haklar, ‘Bir Üst Geçit
Kaç ‹nsan Eder?’ kampanyas›nda, mahallelerine
üst geçit yap›lmas›n› isteyen ﬁakirpaﬂa halk›n›n
taleplerini bir kez de 31 Ekim’de Adana Valili¤i
önünde duyurdu. Dernek Baﬂkan› Mehmet B›ld›rc›n’›n aç›klamas›n›n ard›ndan kent merkezinde el
ilanlar› da¤›t›ld›.

Torbal› E¤itim-Sen
üyelerine bask›

TMY Karﬂ›t› Birlik
eylem yapt›

E¤itim- Sen ‹zmir Torbal› ‹lçesi
Temsilcili¤i, Anadolu Lisesi'nde üyelerine yönelik bask›lar›n devam etti¤ini duyurdu. Aç›klamada, Okul
Müdürü Yakup Atasever'in bask›lara
ve üyelerine yönelik sald›r›lara iliﬂkin davan›n, 30 Kas›m günü Torbal› Adliyesi'nde görülece¤i belirtildi.

TMY Karﬂ›t› Birlik'i oluﬂturan
siyasi gruplar, 30 Ekim günü ‹stiklal
Caddesinde yapt›klar› eylemle,
“TMY Tasar›s› Geri Çekilsin Anti
Demokratik Yasalar ‹ptal Edilsin”
dediler. 70 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde, sloganlar at›ld› ve TMY’n›n bask›c› yüzü anlat›ld›.
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Yürüyüﬂ engellenemez!
Her hafta yap›lan Yürüyüﬂ Dergisi toplu sat›ﬂlar›na devam edildi.
31 Ekim günü Örnektepe Mahallesi'nde ya¤mura ra¤men 2 saat içinde 100 dergi satan okurlar›m›z
emekçi halk›n ilgisiyle karﬂ›land›.
Örnektepe’de polisin müdahale
giriﬂimi boﬂa ç›kar›l›rken, ayn› gün
Sar›gazi Mahallesi’ndeki dergi sat›ﬂ›na jandarma sald›rd›. Dergimizin
halka ulaﬂmas›na tahammül edemeyen jandarma, sat›ﬂa engel olmaya çal›ﬂt›. Okurlar›m›z›n, yapt›klar›n›n demokratik meﬂru haklar›
oldu¤unda ›srar etmesi karﬂ›s›nda,
“burada kanun benim” diyen jandarma, okurlar›m›za sald›rd›. Sald›r› sonucunda 8 okurumuz gözalt›na
al›nd›.
Ertesi günü serbest b›rak›lan
okurlar›m›z, 2 Kas›m günü Sar›gazi
Merkez’de yap›lan aç›klamada, yaﬂad›klar›n› anlatt›lar. Yürüyüﬂ sat›ﬂ›n›n meﬂrulu¤unu savunan okurlar›m›z, jandarman›n, “buras› Sar›gazi,
burada bu tür ﬂeylere izin vermeyiz!” sözünü hat›rlatarak, “yani ‘burada yasa da, hak da, hukuk da benim, benim dedi¤im benim yapt›¤›m geçerli olur!’ denilmektedir”
dediler. Hasan Koço¤lu, maruz kald›¤› ﬂiddet sonucu oluﬂan darp izlerini bas›na gösterirken, aç›klamada, ﬂöyle denildi: “Sald›r›lar›n
amac› bizi ba¤›ms›zl›k demokrasi
ve sosyalizm yürüyüﬂümüzden
vazgeçirmek, en ufak demokratik
hakk›m›z› dahi engellemektir. Buna izin vermeyece¤iz!”
Temel Haklar Federasyonu taraf›ndan yap›lan aç›klamada da sald›r› protesto edilerek, “Sokaklarda, evlerde, iﬂ yerlerinde Yürüyüﬂ okumaya devam edece¤iz. Duymayan kulaklara Yürüyüﬂ'ün onurlu sesi hayk›r›lacak” denildi.

not düﬂüyoruz

Paris gettolar›nda
patlayan öfke

✔ Susurluk’ta de¤iﬂen bir ﬂey yok!
Oligarﬂik devletin halka karﬂ› savaﬂ›n›n tüm ç›plakl›¤›
ile deﬂifre olmas›na vesile olan “Susurluk kazas›”n›n
üzerinden 9 y›l geçti. 3 Kas›m 1996’dan bugüne
oligarﬂi halka karﬂ› savaﬂmaya devam ediyor. ‹ﬂkenceler, infazlar, katliamlar sürüyor. Gelen-giden iktidarlar, Susurluk politikalar›ndan taviz vermeden uyguluyorlar. Bugün, burjuva bas›n›n köﬂe yazarlar›ndan kimileri “Susurluk’la hesaplaﬂmadan bu ülkede
demokratikleﬂme hayaldir” diyorlar. “Susurluk devlettir” diyen devrimciler, bu gerçe¤i 4 Kas›m
1996’da söylemiﬂlerdi. Ve Susurlukla hesaplaﬂman›n yolunu da ﬂu ﬂiarla ilan etmiﬂlerdi: “Susurluk Pisli¤ini Devrim Temizler! Devrime Yürüyelim!”
Bu yürüyüﬂe kat›lmayanlar, demokratikleﬂmeyi
AB’den bekleyenler daha çok beklemeye devam
edecekleri gibi, Susurluk’un kendini bir biçimde sürekli olarak hat›rlatmas›ndan da kurtulamazlar.

Fransa’n›n baﬂkenti Paris’in yoksul banliyö semtlerinden Clicy Sous Bois’te, 17 yaﬂ›ndaki Ziad ve 15 yaﬂ›ndaki Banou adl› gençlerin polisten kaçarken bir
elektrik trafosuna saklanmalar›n›n ard›ndan yaﬂamlar›n› kaybetmeleri, varolan öfkenin ortaya ç›kmas›na neden oldu. Ço¤u zenci yüzlerce genç polisle çat›ﬂt›, onlarca polis arac›n› yakt›, sokaklara barikatlar
kurdu. Ölümlerden polisi sorumlu tutan ve hükümetin ﬂiddetten baﬂka hiçbir politikas› olmad›¤›n› belirten göçmenler, Fransa’n›n gettolaﬂt›r›p sefalete terketti¤i semti savaﬂ alan›na çevirdiler.
Öfke Clicy Sous Bois ile s›n›rl› kalmad› ve dokuz ayr›
banliyöye daha yay›ld›. Barikatlar kuruldu, bankalar,
ma¤azalar yak›ld›. Polis, onuncu gününe giren büyük
öfkeyi bast›ramazken, dergimiz yay›na haz›rland›¤›nda Paris’ten alevler yükselmeye devam ediyordu.
Bu arada; ‹çiﬂleri Bakan› Nicolas Sarkozy’nin, öldürülen iki gencin ailesi ile görüﬂme iste¤i ise aileler taraf›ndan reddedildi. Aileler Fransa Baﬂbakan› ile görüﬂürken, binlerce gösterici polisi ve hükümeti protesto eden sessiz bir gösteri düzenleyerek belediye önüne yürüdü.
Bu öfkenin iki gencin ölümüyle aç›klanamayaca¤› ortadad›r. Son y›llarda sadece Fransa de¤il, tüm Avrupa’da ‘anti-terör’ yasalar› en çok göçmenleri hedef
alm›ﬂ, buna ilaveten yeni göçmen yasalar› ile bu kesimler aç›kça yoksay›lmak, sindirilmek istenmiﬂtir.
“Ça¤daﬂ Avrupa”n›n göçmenleri aﬂa¤›layan, hor gören kültürü; sadece toplumlar›n bir bölümünün “›rkç›l›klar›” sorunu olmay›p bir devlet politikas› oldu¤u,
en çok da göçmenler taraf›ndan görülmüﬂtür. Öfkenin daha çok Afrika ve Ortado¤u kökenli göçmenlerin yaﬂad›¤› bölgelerde patlamas› ise yüzy›llara dayanan sömürgecilik tarihini hat›rlatmaktad›r. Bu göçmenler, bu sömürgecilik politikalar› sonucu topraklar›ndan kopar›lm›ﬂlard›r. Aldatma politikalar›na ra¤men halklar›n belle¤inde derinden akan bir ›rmak gibi varl›¤›n› koruyan bu tarihin unutuldu¤unu kimse
düﬂünmesin. Frans›z burjuva politikac›lar›n›n “polis
yetmez, toplumsal entegrasyon gerekli” demeleri de,
bu gerçekleri gördüklerinin kan›t›d›r. Ama çözümleri, çüzüm de¤ildir. “Entegrasyon” ad›yla, göçmenlerin kültürlerini yoketme politikalar› de¤il midir bugün
yaﬂananlar›n bir yan›!
Suç patlamas›n›n yaﬂand›¤› göçmen gençler, uzat›lan
mikrofonlara aç›kça, sistemi suçlayan konuﬂmalar
yap›yorlar. Sistemin yoksayarak sefalete terketti¤i ve
oldukça kötü koﬂullarda yaﬂam savaﬂ› veren gettolarda yaﬂananlar, halklar›n yoksay›lamayaca¤›n›, sindirilemeyece¤ini göstermektedir.

✔ CIA’n›n ‘Gizli Hapishaneleri’
ABD'de yay›mlanan Washington Post Gazetesi’nin
yeni ve eski istihbarat yetkilileri ile diplomatlara dayanarak yay›mlad›¤› habere göre; CIA, “terör ﬂüphelilerini” Tayland ve Do¤u Avrupa'da bulunan baz›
gizli cezaevlerinde tutuyor ve iﬂkenceyle sorguluyor.
4 y›l önce Tayland, Afganistan, 8 Do¤u Avrupa ülkesinde (Tümü Amerikan iﬂbirlikçisi) ve Guantanamo
Körfezi'nde kurulduklar› belirtilen cezaevleri, Bush
dahil üst düzey yöneticilerinin bilgisi dahilinde. Bir
de “ev sahibi” ülkenin birkaç üst düzey istihbarat
yetkilisi taraf›ndan biliniyor. Burada tutsaklar ne kadar tutuluyor, neye göre tutuluyor belirsiz; çünkü onlar hukuken “yoklar” ve hiçbir hakka sahip de¤iller!
Emperyalizmin dünyas›n›n, hukuksuzluk ve terör dünyas› oldu¤unun yeni bir kan›t› daha! Cezaevlerinin
varl›¤›n› yalanlamayan Beyaz Saray, resmi aç›klamas›nda “olmas›, burada iﬂkence yap›ld›¤› anlam›na gelmez” diyerek, tüm dünyayla alay etti. ‹ﬂkenceli, hukuk d›ﬂ› yöntemler kullanm›yorsan, neden “gizli cezaevi?” Ancak mesele dünyay› inand›rmak de¤ildir, emperyalist küstahl›k sadece dayat›r!

✔ Genelkurmay yeni model aras›n
Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’n›n örnek göstererek, “bizde
de bunlar olsun yeter, baﬂka bir ﬂey istemiyoruz” dedikleri, ‹ngiltere’nin yeni Anti-terör Yasas› ask›ya
al›nd›. ‹ngiliz kamuoyunun, hukukçular›n ve Blair’in
partisinin milletvekillerinin dahi tepkisini çeken yasa,
polise 90 güne kadar gözalt› süresi dahil çok geniﬂ
yetkiler tan›yor ve devlet terörünü meﬂru gösteriyordu. “Örnek” en az›ndan ﬂimdilik yok! Genelkurmay
kendine yeni bir emperyalist model bulmak zorunda
kalacak! Malum, beyinleri emperyalistlere endeksli
oldu¤u için mutlaka oralardan bir yerden almal›lar.
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yurtd›ﬂ›
Anadolu Federasyonu, s›n›r d›ﬂ›
kararlar›na karﬂ› baﬂlatt›¤› kampanyas›n›, 27 Ekim günü Almanya’n›n Duisburg kentinde Alman Sendikalar
Birli¤i binas›nda düzenledi¤i bas›n toplant›s› ile
duyurdu.
“S›n›r D›ﬂ›lara, Oturum ‹ptallerine Hay›r” yaz›l› pankart›n as›ld›¤› salonda yap›lan aç›klamada,
Federasyon Sözcüsü Abdullah Ateﬂ konuﬂtu. Ateﬂ, Almanya'da ocak ay›nda yürürlü¤e giren Yeni
Göçmenler Yasas› nedeniyle 200 bin yabanc›n›n oturum iptalleri ve s›n›r d›ﬂ› edilmelerinin gündemde oldu¤unu belirtti. “S›ra bize gelmeden harekete
geçmeliyiz” ça¤r›s›nda bulunan Ateﬂ, bunun 14 bininin Türkiyeli oldu¤una
dikkat çekti.
Ateﬂ, bugüne kadar, siyasi, ekonomik, insani nedenlerle ülkelerden kopmak zorunda kalan 200 bin insan›n s›n›r d›ﬂ› edilmesinin alt›nda, geldikleri
ülkelerin koﬂullar›n›n de¤iﬂmesi de¤il, Avrupa’n›n üretim için ihtiyac› olmayanlardan kurtulma politikas›n›n yatt›¤›n› kaydetti.
Ateﬂ ﬂöyle konuﬂtu: “S›n›r d›ﬂ›lar sadece geçici oturumu olan 200 bin
insan› ilgilendiren bir durum de¤ildir. ‹lk etapta s›n›r d›ﬂ› edileceklerdir sadece. Sonra s›rayla devam edecek ve hepimize gelecek. Bizim yapmam›z gereken örgütlülüklerimizi geniﬂletmek ve birlikte hareket etmektir.”
Bas›n toplant›s›nda kampanya kapsam›ndaki faaliyetlere iliﬂkin bilgi de
veren Ateﬂ, Almanya'n›n de¤iﬂik ﬂehirlerinde standlar›n aç›laca¤›n›, 5 Kas›m'da Berlin'de Hartz IV ve Ajanda 2010 ile ilgili yeni hükümeti uyar› yürüyüﬂü yap›laca¤›n› ve 8-9 Aral›k'ta
Karlsruhe'de yap›lacak olan Eyalet
‹çiﬂleri Bakanlar› Toplant›s›n›n protesto edilece¤ini kaydetti.
Kampanya kapsam›nda; Berlin'de,
21-29 Ekim günlerinde bildiriler da¤›t›ld›. Aç›lan standa ve imza kampanyas›na yabanc›lar yo¤un ilgi gösterirken,
stand ve bildiri faaliyetleri çeﬂitli kentin de¤iﬂik semtlerinde sürüyor.

Anadolu Federasyonu
S›n›r D›ﬂ›lara Karﬂ›
Kampanya Baﬂlatt›

Hollanda’n›n göçmen
politikas› 11 can ald›
Baﬂkent Amsterdam'da, sınırdıﬂı
edileceklerin konuldu¤u tutukevinde ç›kan yang›nda, ikisi Türkiyeli 11 göçmen hayat›n› kaybetti.
S›n›r d›ﬂ› ve göçmen politikas›n›n
ürünü olan bu olay›n ard›ndan; iltica baﬂvurusu kabul edilmeyen
ya da baﬂka bir nedenle hakk›nda
s›n›rd›ﬂ› verilen kiﬂilerin, kendileriyle ilgili devam eden hukuki süreç tamamlanmadan sını dıﬂı edildikleri ortaya ç›kt›.
Emperyalistler, sömürgecilik politikalar› ile aç b›rakt›klar› halklar›n
kap›lar›na dayanmas› karﬂ›s›nda,
yine katletmekten baﬂka bir ﬂey
bilmiyorlar!

Duisburg’da ‘çocuk ve
aile’ toplant›s›
Duisburg Anadolu E¤itim ve Kültür
Merkezi, Türkiyeli emekçilere yönelik faaliyetlerini, 30 Ekim günü
kad›nlarla düzenledi¤i, “Çocuk ve
Aile” konulu toplant›yla devam
ediyor. E¤itimci Reyhan Düzyar;
ailelere, çocu¤un geliﬂimi üzerinde ailenin etkisi, anne-babalar›n
düﬂtü¤ü yanl›ﬂlar, çocu¤a nas›l
yaklaﬂ›lmas› gerekti¤i vb. konular›nda bilgi verirken, aileler karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar› anlatt›lar. Etkinliklerin farkl› konularda devam
edece¤i bilgisi verildi.

türkülerini söyledi¤i gecelerde, Grup Yorum’un marﬂlar› ve ﬂark›lar› kitleyi coﬂturdu. Grup Yorum’un türküleri kitle taraf›ndan hep birlikte
söylendi.
Etkinliklerde
ayr›ca, ölüm orucunu anlatan sinevizyon gösterimi yap›ld› ve ‹stanbul TAYAD
Baﬂkan› Mehmet
Güvel, direniﬂ
üzerine konuﬂmalar yapt›.

Avusturya’da Konserler
Avusturya Anadolu Federasyonu, Viyana ve Graz
ﬂehirlerinde konserler düzenledi. Graz Anadolu Kültür
Merkezi'nin 22 Ekim’de düzenledi¤i konsere 300 kiﬂi
kat›l›rken, ertesi günü Viyana’dakine 500 kiﬂi kat›ld›.
Her iki konserde de, salona “Ölüm Orucu 6. Y›l›nda, 120 ﬁehit, Direniﬂ Sürüyor, Ne AB Ne ABD Ba¤›ms›z Türkiye, Avrupa’da Hak K›s›tlamalar›na Son”
yaz›l› pankartlar, k›z›l bayraklar ve ölüm orucu ﬂehitlerinin foto¤raflar› as›ld›. ﬁair Mehmet Özer’in sundu¤u
ve ﬂiirler okudu¤u konserlerde, Anadolu Federasyonu
tan›t›ld›. Yerel sanatç› ve gruplar Kurdo, Grup Varidat,
Grup Anadolu ve Abbas Do¤anay’›n yan›s›ra Abidin’in
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dünya
Fidel’den AB’ye: ‘Sen yozlaﬂm›ﬂ,
ahlaks›z ve ikiyüzlünün tekisin’
Avrupa Parlamentosu'nun, “insan haklar› mücadelesinde iz b›rakan kiﬂi ve kurumlara” da¤›tt›¤› iddias›ndaki Sakharov Ödülü, bu y›l,
Küba rejimini y›kmak için emperyalizmle iﬂbirli¤i yapt›klar› için tutuklananlar›n eﬂlerine, Nijeryal›
Avukat ‹brahim ve RSF’ye verildi.
‹nsan haklar› maskesi alt›nda
Küba’da sosyalizmi yoketme planlar›na Avrupa’dan ikiyüzlü bir destek daha! Hat›rlanaca¤› gibi sözkonusu karﬂ›-devrimciler tutuklan›p
halka aç›k bir ﬂekilde yarg›land›klar›nda da, Avrupa Küba ile iliﬂkileri
dondurmuﬂ, besleme ayd›nlar›n› harekete geçirerek k›namalar yay›nlam›ﬂ, bu k›namalar›, gerçekleri ö¤renme gere¤i dahi duymadan, ülkemizden ‹HD gibi kimi kiﬂi ve kurumlar da kat›lm›ﬂt›.
Kendilerine “Ak Kad›nlar” ad›n›

Belçika’de genel grev
Avrupa sermaye devletlerinin emekçilere yönelik sald›r›lar› yo¤unlaﬂ›rken, iﬂçi eylemleri de art›yor.
Belçika'da ekim ay› baﬂ›nda sosyalist
FGTB Sendika taraf›ndan düzenlenen genel grevin ard›ndan, bu kez
de üç büyük sendika, (FGTB, CSC
ve CGSLB) genel greve ç›kt›. Hükümetin, emeklilik yaﬂ›n› 58'den
60’a yükseltme, sosyal haklar› k›s›tlama
iste¤i ve
iﬂsizli¤e
karﬂ› yap›lan genel grev,
28 Ekim
g ü n ü
Belçika
genel i n d e
birçok
sektörü
durdurdu.

veren, karﬂ›-devrimcilerin aileleri
“insan haklar›” ad›na neler yapm›ﬂlar peki? Ya da ﬂöyle soral›m; acaba
Avrupa, Türkiye hapishanelerinde
120 insan›n ölmemesi için görülmedik bir mücadele veren, büyük bedeller ödeyen TAYAD’l›lara bu
ödülü vermeyi neden düﬂünmez?
Her iki sorunun da cevab› ayn›d›r; insan haklar› Avrupa’n›n politik
ç›karlar› için bir maskedir, araçt›r.
Aslolan, Avrupa emperyalizminin
ç›karlar›d›r, projeleri do¤rultusunda
yönlendirmedir.
Nobel ödülleri de hep bu do¤rultuda da¤›t›lm›ﬂ, emperyalizme hizmet eden kiﬂi ve kurumlar ön plana
ç›kar›lm›ﬂ, parlat›lm›ﬂt›r.
AB, Küba’n›n kuﬂat›lmas›nda
ABD’nin yan›ndad›r. Latin Amerika ve tüm dünyada ideolojik ve moral etkisi olan sosyalizmi y›kmak,
12 y›l aradan sonra ilk kez 100 bin
iﬂçinin baﬂkent sokaklar›n› doldurdu¤u gün, baﬂta Opel olmak üzere
birçok fabrikada üretim durdurdu,
otobüs, tren, metro, havayollar›
çal›ﬂmad›. Brüksel sokaklar›n› sloganlarla inleten iﬂçilere seslenen
sendikac›lar, yürüyüﬂün tarihselli¤ini ifade ederek, taleplerini dile getiren konuﬂmalar yapt›lar ve hükümetin, seslerine kulak vermemesi
durumunda mücadelelerini sürdürmekte kararl› olduklar›n› bildirdiler.

Shell’de grev
Bu arada Avrupa’n›n en büyük petrol rafinerisi olan, Shell’in Hollanda’daki
rafinerilerinde,
1979’dan bu yana ilk kez grev gerçekleﬂti. 600 iﬂçinin çal›ﬂt›¤› Pernis
Rafinerisi’nde grev; Shell yönetiminin emeklilik yaﬂ›n› 60’tan 65’e
ç›karmak ve emeklilik fonuna iﬂçilerin ücretlerinden katk› pay› kesmek istemesi üzerine 1 Ekim günü
baﬂlat›ld›.
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emperyalizmin ortak hedefidir.
“‹nsan haklar›” da bu amaçla
kullan›lmaktad›r. Avrupa, sömürgecilik tarihlerini, bugün Afrika’dan
Türkiye’ye katliamlar›n› ve iﬂbirlikçilerinin vahﬂetlerine verdikleri destekleri unutturarak, oynamak istiyor
bu oyunu. Ancak bu oyunu çok iyi
bilenler, gereken cevab› da vermektedirler. Fidel Castro’nun ödül üzerine ﬂu cevab›, tam da böyledir:
“Gözlerinizin içine bak›p kendinizi ﬂöyle suçlay›n: Sen yozlaﬂm›ﬂ,
ahlaks›z ve ikiyüzlünün tekisin.
Sömürgecili¤i siz icat ettiniz ve
bugün hala koruyorsunuz, haks›z ticareti siz yaratt›n›z, zenginlikleri siz
çal›yorsunuz. Her zaman oldu¤u gibi yine öyle alçaklar ki...
5 Kübal›’n›n davas›yla Avrupa’dan kimse ilgilenmedi. ABD
mahkemesinin, yarg›lanmalar›n›n
yasad›ﬂ› ve haks›z oldu¤unu söylemesine ra¤men hala hapiste tutulan
arkadaﬂlar›m›z›n sal›verilmesi için
Avrupa’da gömleklerini paralayan
kimseleri görmedik.”

Naziler’e geçit yok!
Almanya’n›n
Göttingen
kentinde hafta sonu Nazi partisi NPD taraf›ndan düzenlenen
gösteriye karﬂ› soka¤a ç›kan 3
bin 500 anti-faﬂist, gösteri düzenledi. Aralar›nda sol gruplar,
yeﬂiller, kilise temsilcilerinin de
bulundu¤u ‘Sa¤a Karﬂ› Birlik’in
ça¤r›s›yla gerçekleﬂtirilen gösteride, polisin neonazilere izin
vermesi eleﬂtirildi.
Naziler’in polis korumas›nda yürütülmek istenmesi ve
uyar›lara ra¤men bunda ›srar
etmesi üzerine, yollara barikatlar kuruldu, faﬂistlere geçit verilmeyece¤i hayk›r›ld›. Nazileri
korumaya alarak anti-faﬂistlere
sald›ran polis onlarca kiﬂiyi gözalt›na al›rken, 28 gösterici, 14
polis yaraland›. Halk›n da antifaﬂistlere destek vermesi üzerine, Nazileri koruyamayaca¤›
endiﬂesine kap›lan polis, 500
metre yürüttükten sonra grubu
bölgeden ç›kard›.

