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Bedreddin ad›,
silinebilir mi?

Bedreddin yi¤itleri kayalardan
ufka bakt›lar.
Gitgide yaklaﬂ›yordu bu topra¤›n sonu
fermanl› bir ölüm kuﬂunun
kanatlar›yla.
Oysaki onlar bu topra¤›,
bu kayalardan bakanlar, onu,
üzümü, inciri, nar›,
tüyleri baldan sar›,
sütleri baldan koyu davarlar›,
ince belli, aslan yeleli atlar›yla
duvars›z ve s›n›rs›z
bir kardeﬂ sofras› gibi açm›ﬂt›lar.
...
Dönüldü Bedreddin’e.
Denildi: «Sen de konuﬂ.»
Denildi: «Ver hesab›n› ilhad›n›n.»
Bedreddin
bakt› kemerlerden d›ﬂar›.
D›ﬂarda güneﬂ var.
Yeﬂermiﬂ avluda bir a¤ac›n dallar›
ve bir akarsuyla oyulmaktad›r taﬂlar.
Bedreddin gülümsedi.
Ayd›nland› içi gözlerinin,
dedi:
- Mademki bu kerre ma¤lubuz
netsek, neylesek zaid.
Gayr› uzatman sözü.
Mademki fetva bize aid
verin ki basak ba¤r›na mührümüzü...

Denizli Belediye Meclisi, kentte bulunan ﬁeyh Bedrettin Caddesi’nin ismini de¤iﬂtirerek, Müftü Ahmet Hulisi Efendi
Caddesi yapm›ﬂ. Gerekçe ise ﬂu: “‘ﬁeyh
Bedreddin Caddesi’ isminin ﬂehrimiz ve
Türkiye ile bir ilgisi olmad›¤›...”
Cehalete, gericili¤e bak›n!
Denizli’nin “mühim ﬂahsiyeti” oldu¤u
belirtilen Müftü Ahmet Hulisi Efendi kimdir, bunun çok önemi yok ama ad›n›n yoksullar›n “yar›n yana¤›ndan gayr› her ﬂeyde, her yerde hep beraber diyebilme”
özlemiyle birlikte an›lmad›¤›n› biliyoruz.
Yüzy›llard›r Osmanl› resmi tarihi Bedreddin ad›n› tarihten silmeye, s›radanlaﬂt›rmaya, ayaklanmas›n› “dini” bir isyan gibi
göstermeye çal›ﬂt›. ﬁimdi de gerici AKP’li
Belediye Baﬂkan› ve onun meclis üyeleri,
ayn› zihniyeti sürdürüyorlar. Ne de olsa
Osmanl› özlemiyle yan›p tutuﬂuyorlar. Onlar›n Osmanl›l›¤›, saray›n Osmanl›l›¤›d›r.
Ve bu Osmanl›l›k, Denizli’de de “bilmem
kaç›nc› tu¤una etti¤im Beyaz›t Paﬂa”n›n
yan›nda saf tutarak kendini gösteriyor.
Peki Osmanl› baﬂarabildi mi? Türkiye
Cumhuriyeti unutturabildi mi unutturmay›? Kitaplara gerçekleri çarp›tarak yazmakla tarihi de¤iﬂtirebildiler mi? Türkülerde, destanlarda ve halk için ölümü kucaklayanlar›n dilinde “Bedreddin” varsa, kuﬂkusuz baﬂaramam›ﬂlard›r. Tarihe ad›n› düﬂünceleri ve eylemleriyle yazanlar›n unutturuldu¤u tek bir örnek var m›d›r ki!
Cahil belediye meclis üyelerine, Bedreddin’in kim oldu¤unu anlatmayaca¤›z.
Ama b›rak›n Denizli’yi, Anadolu’da tek
kar›ﬂ toprak yoktur ki, onun ad›n› tarihin
bir aﬂamas›nda da olsa duymam›ﬂ olsun.
Bedreddin düﬂüncesinin bir kas›rga gibi esmedi¤i, hakikat için, adalet için yoksullar›n
yüreklerinin umutla dolmad›¤› bir kar›ﬂ
toprak yoktur.
Bedreddin yüreklerde yaﬂar!
Bedreddin kurtuluﬂ düﬂünde yaﬂar!
Bedreddin Anadolu’nun derinliklerinde
durmadan atan isyan damar›nda yaﬂar!
***
Bu arada; Denizli Mimar Odas› sözkonusu uygulama ile ilgili karar›n iptali için
Bölge Mahkemesi’ne baﬂvuruda bulunurken, ﬁeyh Bedreddin Film Kolektifi de karar› k›nayarak ﬁeyh Bedreddin'in isminin
yeniden iade edilmesini istiyor...



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Ça¤r›lar
‹lanlar
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Sabanc› Davas›

Tarih: 14 Kas›m 2OO5
Saat: 09.00
Yer: ‹stanbul 12. ACM

● Trabzon Linç Davas›
Tarih: 17 Kas›m 2005
Yer: Trabzon 1. Asliye Mah.
Saat: 10.00

● Umuda Türküler
Gecesi
Tarih: 20 Kas›m 2005
Yer: Eskiﬂehir, Gar Dü¤ün
Salonu
Saat: 20.00
Program: Grup Yorum
Konseri
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Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler
Tülay KORKMAZ - 24 Eylül 1976, ‹skenderun do¤umludur. Burjuva, küçük-burjuva bir çevrede büyüdü. Ama burjuva yaﬂam›n›, iliﬂkilerini benimsemedi. Liseye baﬂlad›¤› y›llarda, devrimcilerle tan›ﬂt›. Adaletsizliklerden, yoksulluklardan ve sosyalizmden haberdar oldu. Devrimci tercihleri özellikle 96 Ölüm Orucu’yla netleﬂti. Ayn› y›l kazand›¤› Çukurova Üniversitesi Hemﬂirelik Bölümü’nde gençlik örgütlenmesinde yerald›. H›zla geliﬂti¤i bu süreçte Akdeniz gençlik sorumlusu oldu.
1999 Kas›m’›nda tutsak düﬂtü. Hücre sald›r›s› gündeme
geldi¤inde, o her zamanki gibi, görev üstlenmeye haz›rd›.
2001’in 11 May›s’›nda, 4. Ölüm Orucu Ekibi’nde, gençli¤in
ve kad›nlar›n temsilcisi olarak k›z›l band›n› kuﬂand›. 19 Kas›m 2001’de ölüm orucunun 193. gününde ölümsüzleﬂti.

Ömrü faﬂizmin zulmü alt›nda geçen bir devrimci ﬂairdi.
‹ﬂkencehanelere, hapishanelere defalarca at›lsa da sosya
lizmi savunmaktan vazgeçmedi. ﬁiirlerinin yan›nda, örgütlü
Enver Gökçe bir kavga içinde oldu. “‹lle kavga” demekten hiç vazgeçmeden
19 Kas›m 1981’de aram›zdan ayr›ld›.

Seni nas›l anlatmal› ﬂimdi / sen en dik yokuﬂlar›n yorulmaz koﬂucusu...
‹mdat Abi’yi bundan beﬂ y›l önce tan›d›m.
K›rdan daha yeni gelmiﬂti o zamanlar. ﬁehre al›ﬂ›k de¤ildi. ﬁehre al›ﬂ›k olmamas›n›n
d›ﬂ›nda kültürel olarak da farkl›yd›. Bir yan›yla k›sa zamanda kaynaﬂt›k, öyle bir s›cakl›¤› vard› çünkü. Ama öte yandan sürekli tart›ﬂ›p dururduk birbirimizle. Farkl› kültürlerden geliyor olmam›z bunun bahanesi
de¤ildi. O zamanlar bunu bilmiyorduk ikimiz de belki. Ama daha sonra... birbirimizi
anlamaya baﬂlad›ktan sonra hangi kültürden geldi¤imizin de¤il hangi kültürde buluﬂtu¤umuzun önemli oldu¤unu da anlad›k. ‹ﬂte o zaman gerçek anlamda yaﬂamaya baﬂlad›k ‘yoldaﬂl›k’ denen ﬂeyi.
Kars'ta do¤ar ‹mdat Abi. Okulla aras› hiç iyi
olamam›ﬂ kendi anlat›m›na göre. Küçük
yaﬂta çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ. Tarla vs. iﬂleri
derken bir terzinin yan›na girmiﬂ.
Sonra bir aral›k kaçm›ﬂ gelmiﬂ ‹stanbul'a.
Bahçeﬂehir taraf›nda sitelerde boyac›l›k

1966 y›l›nda Kars-Akyaka’da do¤du. Terekeme
milliyetindendir. Sömürenleri, zulmedenleri köyünde
tan›d›. Düzene karﬂ› öfkeli
oldu¤u ama henüz bu öfke‹mdat BULUT nin bilince dönüﬂmedi¤i koﬂullarda, düzenin ordusunda
askerlik yapt›. Askerlik sonras› 1994’te devrimci
hareketle tan›ﬂt›. Bulundu¤u bölgede devrimci çal›ﬂmalar yürüttü. Bir süre sonra harekete gerilla olma
iste¤ini iletti. Sonras›nda Karadeniz da¤lar›nda bir
gerillayd› art›k.
2000 Mart›’nda tutsak düﬂtü. Düﬂüncelerini ve
düﬂlerini hapishanelerde savunacakt› art›k. 19-22
Aral›k Katliam› s›ras›nda Ümraniye Hapishanesi’nde, kurﬂunlar, bombalar alt›nda üç gün geçirdi.
Kand›ra F Tipi Hücreleri’ne at›ld›. 5. Ölüm Orucu
Ekibi direniﬂçisi olarak direniﬂ bayra¤›n› devralanlardan biri oldu. 19 Kas›m 2002’de ölümsüzleﬂti.

Dersim isyan›n›n önderlerindendi. ‹ktidar›n vaat ve hileleriyle
tutsak edildi. Göstermelik yarg›lamadaki son sözlerinde Kürt ulusal
kimli¤ini savunmakta tereddüt etmedi. 18 Kas›m 1937’de Elaz›¤
Bu¤day Meydan›’nda, içlerinde o¤lunun ve kardeﬂinin de bulundu¤u
11 yoldaﬂ›yla birlikte idam edildi.

Seyyid R›za
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17 Kas›m
23 Kas›m

Sevcan YAVUZ

Direnen Küçükarmutlu’nun çocuklar›ndan biriydi. 17 Kas›m
1992’de okulunun bahçesinde, Küçükarmutlu’yu teslim almak için gelen bir panzer taraf›ndan ezilerek
katledildi.

KAYIP-20 Kas›m 1980’de ‹stanbul’da gözalt›na al›nd›. ‹ﬂkenceciler
taraf›ndan kaybedildi. Cunta taraf›ndan kaybedilen ilk devrimcilerden biriydi.
Hayrettin EREN

Ümit Do¤an GÖNÜL

Hayrettin Kafkasya’dan Biga’ya
göç etmiﬂ Çerkes kökenli bir ailenin
çocu¤uydu. ‹stanbul’da Hasköy ve Okmeydan›’nda anti-faﬂist mücadele içinde yerald›.

‹zmir Liseli DEV-GENÇ’in kurucular›ndan ve yöneticilerinden biriydi.
1992’de tutsak düﬂtü. Ayd›n Cezaevi’ndeyken rahats›zland›. Tedavisi bilinçli olarak geciktirildi. Oligarﬂinin hapishanelerdeki “sessiz imha” politikas›yla katletti¤i
devrimcilerden biri oldu, 24 Kas›m
1995’te aram›zdan ayr›ld›. Ümit Do¤an,
1975 Muﬂ Bulan›k do¤umlu, babas› Çerkes, annesi Terekeme milliyetindendi.

yapmaya baﬂlam›ﬂ. Bir yanda safahat hüküm sürerken öbür yanda gecekondularda
boylu boyunca uzanan yoksulluk çok etkilemiﬂ onu. Kendi çaplar›nda buna bir çözüm
bulmaya, yemek yard›m› vs. yapmaya çal›ﬂm›ﬂlar. Devrimcilerle ilk tan›ﬂmas› da burada olmuﬂ bildi¤im kadar›yla. Daha sonra yine memleket.

Birebir paylaﬂt›¤›m›z iki y›l›n büyük bölümü
e¤itim çal›ﬂmalar› içinde geçti. Birbirimizin
eksi¤ini gedi¤ini deﬂtik durduk o süre boyunca. Belki de en az tart›ﬂt›¤›m›z kiﬂidir O.
Her zaman en iyi koﬂar... Onun geliﬂmesi
‘yapamam edemem’ diyenlere ders olarak
anlat›labilecek kadar çarp›c›d›r. Alfabeyi
tam bilmez ‹mdat Abi, çarp›m tablosunu bilmez. Bizim eleﬂtirilerimize abart›l› bir tepki
bile gösterir. Ama birkaç ay içinde bilgisayar kullanmaya kadar ö¤renir. Ve hiç kibirlenmez, kendini yüceltmez yine de.

Kars'ta Mücadele Dergisi Temsilcili¤i sayesinde dergi okumaya baﬂlam›ﬂ. Daha sonra
köyün gençlerini çevresinde toplamay› baﬂarm›ﬂ ve kahve köﬂelerinden kurtarm›ﬂ onlar›. Jandarman›n kula¤›na kadar ulaﬂm›ﬂ
sonunda bu k›p›rt›lar. Kimi zaman babas›n›
‘konuk’ etmiﬂ jandarmalar, kimi zaman
kendisini. Ama bir kez olsun korkutamam›ﬂlar gözünü. Bu dönemde ﬂekerpancar›
çiftçisinin çeﬂitli eylemlerine de önayak olmuﬂ.

Bakmay›n 500 günü devirdi¤ine siz. Öyle
da¤ gibi, iri yap›l› falan de¤ildir. Kilosu belki de hiç 50 olmam›ﬂt›r, hep 46-47... Boy
desen 1.55 civar›. Gerillac›l›kta bir santim
geride kalmaz ama. Kim neyi ne kadar yapabiliyorsa, yolda, yükte neyi varsa koyar
ortaya ve baﬂar›r hepsini. Gözüpektir zalime kurﬂun ya¤d›r›rken, binlerce askerle kuﬂat›ld›¤›nda da so¤ukkanl›l›¤›n› kaybetmez.
Bilir ki bir can› vard›r hepsi hepsi, bin kere
ölmez ya insan...

‹mdat BULUT

Susman›n
Gerekçesi
Suskunlu¤un prim yapt›¤› durumlar da olabilir. Suskunlu¤un,
devrimcilerle araya mesafe koyman›n, icazete s›¤›nman›n baz›
“ödülleri” olabilir. Ama bunlar geçicidir. S›n›flar mücadelesinde kal›c› olan anti-faﬂist mücadelede, anti-emperyalist tav›rda
tutarl› olmakt›r.
at›rl› ve üniformal› faﬂist terör
kol geziyor. Ortal›k kan, terör,
linç ve ortal›k suskun. Faﬂizm “ya
sev ya terket” diye höykürüyor en
kanl› sesiyle. Ve bizimkiler susuyor... Bu suskunluk neden? Duymad›k, görmedik, toparlanamad›k, haz›rlanamad›k, karar alamad›k diye
hiçbir gerekçesi yok kimsenin. Afyon’dan Trabzon’dan Bozüyük’ten
Eskiﬂehir’den Rize’ye kadar uzanan, art›k belli bir plan ve sistem dahilinde gerçekleﬂtirildi¤i netleﬂen
kesintisiz bir sald›r› sözkonusudur.
nceki sald›r›lar›n hiçbiri gözleri
açmad›ysa, Rize’deki sald›r›
açmal›d›r. Ne “bayrak yakt›lar”, ne
“bayrak açt›lar”, “gösteri yapt›lar”,
hiçbir gerekçe yoktur. Sald›r›, do¤rudan devrimci, demokratik güçlerin
mevcudiyetine yöneltilmiﬂtir. Faﬂist
terörün ne dedi¤ini tercümeye gerek
var m›? Faﬂist terör, siz bu ülkede
olmayacaks›n›z, olursan›z binalar›n›zdan burnunuzu ç›karmayacaks›n›z, sesinizi yükseltmeyeceksiniz di-
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yor.
olun varl›k ﬂart› anti-emperyalist, anti-faﬂist olmakt›r. Faﬂist
sald›r›lara karﬂ› mücadele edilmeyecekse, neye karﬂ› mücadele edilecek? Faﬂizme karﬂ› omuz omuza
olunmayacaksa, bizim “ayn› safta”
oldu¤umuz nereden belli olacak?
Tüm demokratik muhalefeti sindirmeyi amaçlad›¤› aﬂikar olan linç sald›r›lar›n›n, sendikalar›, odalar›, di¤er demokratik kuruluﬂlar›, baz› sol
kesimleri ilgilendirmiyor oluﬂu anlaﬂ›l›r gibi de¤ildir. Bu noktadaki
suskunluk, sadece “dayan›ﬂman›n”
gere¤ini yerine getirmemek gibi bir
“eksiklik”le s›n›rl› de¤ildir. Bu noktadaki suskunluk, kendi varl›k ﬂart›n› ortadan kald›rmakt›r. ‹ﬂte anlaﬂ›lmaz olan budur. Bir parti, bir sendika, bir demokratik kitle örgütü,
ad›m ad›m kendi varl›k koﬂullar›n›
da yokeden bir sald›r›y› nas›l bir düﬂünceyle, nas›l bir mant›kla seyreder?
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u sald›r›n›n tüm devrimci demokratik güçleri, tüm halk› tehdit eden bir sald›r› oldu¤unu görmemek siyasi körlüktür. Siyaseten kör
olanlar›n siyasal bir hedefe do¤ru
yürümelerinden sözedilemez. O halde bu siyasi körlükte ›srar edenler,
gerçekte siyasal arenada hedefsiz,
karars›z dolaﬂ›p duran güçler olmaktan öte bir rol oynayamazlar. Nitekim bugün olan esasen budur. Solun
mevcut örgütlülükleriyle, çap›yla siyasetteki etkisi aras›ndaki orant›s›zl›k bunun sonucudur. Bugün birçok
“sol” sendikan›n, konfederasyonun,
odan›n, sol siyasi gruplar›n siyasi
arenada varl›¤›yla yoklu¤u belirsizdir. Sadece ve sadece belli konularda ve ancak belli s›n›rlar içinde arada bir sesleri duyulmakta, siyasal
gündeme, oligarﬂiyle halk aras›ndaki mücadeleye müdahil olma iddias›, kararl›l›¤› gözükmemektedir.
Burada “suskunluk neden?” sorusunun önemli cevaplar›ndan birine ge-
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‹ﬂte linç örgütleyenler!
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Tükiye’yi bunlar yönetiyor!
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Susurluk devletine ﬁemdinli’de ‘suçüstü’!
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“Dünyan›n lanetlileri” özgürleﬂmedikçe,
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12 Eylül’ün çocuklar› direnen gençlerimizi
teslim alamayacak!

inç sald›r›lar›nda ço¤unlukla
TAYAD’l›lar›n veya DEHAP’l›lar›n hedef olmuﬂ olmas›, sald›r›n›n
niteli¤i aç›s›ndan tayin edici de¤ildir. Mücadele arenas›nda kim varsa
ona sald›r›l›yor. Fakat sald›r›n›n
muhtevas›, tüm devrimci demokratik güçleri tehdit ediyor. Sald›r›
kimden yana, kime karﬂ›? Sorulmas› gereken en yal›n ve temel soru
bu de¤il mi? Her demokrat›n, devrimcinin; tavr›n› bu sorunun cevab›na göre belirlemesi gerekmez mi?
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Temel hak ve özgürlüklerin savunulmas›
ve kazan›lmas›nda hep...

sa¤lanamad›?
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ABD emperyalist plan› Latin Amerika
halklar›na çarpt›

Paris isyana devam edecek
35

Sosyalizmin sorunlar›n› yine sosyalizmle

50

Ya susanlar?

liyoruz: AB’cilik, grupçuluk, iddias›zl›k, solun bir kesimini adeta
“felç” etmiﬂ durumdad›r. Bu kesim
siyasal olarak edilgenleﬂmiﬂtir. Sol
olman›n, demokrat olman›n, devrimci olman›n do¤al refleksleri
kaybolmuﬂtur. Bütün bunlar ama en
temel olarak da iddias›zl›k, solu
marjinalleﬂtiren en önemli olgudur.
“Taraf” olma duygusu kaybedilmiﬂ
veya iyice zay›flam›ﬂt›r. Birçok durumda, yap›lan bir aç›klaman›n,
söylenen bir sözün, herhangi bir konudaki politikas›zl›¤›n, suskunlu¤un
egemen s›n›flara hizmet edece¤inin
görülememesi bunun sonucudur.
KP, linç sald›r›lar›n› teﬂvik
eden, sald›rganlar› koruyan bir
iktidard›r. Hayat›n her alan›nda resmen faﬂizmi uygulayan böyle bir iktidara nas›l “demokrat, demokratikleﬂmeden yana” imaj› kazand›r›ld›¤›, solun birçok kesiminin de sorgulamas› gereken bir sorudur. AKP’nin
emperyalizmin ve oligarﬂinin ç›karlar› do¤rultusunda devrimcilere karﬂ› sald›r›lar› karﬂ›s›nda “refleks”
göstermeyen sol, amac›n “devrimcileri siyasi arenadan silmekle” s›n›rl›
oldu¤unu düﬂündü. Bunun için, F
tiplerinin hücrelerindeki katliam›,
d›ﬂar›da linç sald›r›lar›n› sürdüren
bir iktidar›, “iyi iﬂler de yap›yor, AB
sürecini ilerletiyor, desteklemek laz›m” diye aklad›.

A

KP’nin sald›rmas› ve Avrupa’n›n, Avrupac›lar’›n suskunlu¤u, devrimci hareketleri tasfiye
politikas›yla uyumludur. Ama AB’ci
solun yan›ld›¤› nokta, devrimci hareketin etkisizleﬂtirilmesine paralel
olarak hedefin tüm halk hareketini,
demokratik muhalefeti sindirip bast›rmak oldu¤unu görememesidir.
Halk hareketi karﬂ›s›nda emperyalizmin ve oligarﬂinin bask› ve terörden baﬂka bir “çözümü” yoktur.
Gençli¤in hakl›, meﬂru taleplerine
“düﬂmana sald›r›r gibi” sald›ran, faﬂist güruhu linç için k›ﬂk›rtan
AKP’nin polisiyle, göçmen gençli¤in hakl› talepleri karﬂ›s›nda “soka¤a ç›kma yasa¤›” ilan eden Frans›z
polisi, ayn› politikay› uyguluyorlar.
Bu politika, halk›n açl›¤›, yoksullaﬂmay›, tecriti, gettolar›, aﬂa¤›lanmay›

A

itirazs›z kabul etmesidir. ‹tiraz›n ve
isyan›n örgütlü bir hal almas›n› önlemek içinse, elbette en baﬂta örgütlü tüm güçler sindirilmelidir.
ok kulland›¤›m›z bir sözümüz
var; “Susma, Sustukça S›ra Sana Gelecek” veya “Susmak Onaylamakt›r”. Slogan olarak çok kullan›l›yor ama anlam›na ne kadar vak›f
olundu¤u tart›ﬂ›l›r. “Susmak onaylamakt›r” sözü, tek tek kiﬂilerden öte,
en çok ﬂu veya bu biçimde örgütlü
güçler için geçerlidir. Çünkü konuﬂmak, siyasal tav›r aç›klamak, siyasal
tepki geliﬂtirmek onun hem görevi,
hem varl›k koﬂuludur. Fakat ülkemizde, faﬂist terör karﬂ›s›nda susmay› “politika” haline getirmek de örgütlere mahsustur. Ad belirtmek gereksiz ama birçok grubun, oligarﬂinin güçleri taraf›ndan özel olarak
gerçekleﬂtirilen ezme, sindirme dayaklar›ndan, toplu tutuklamalar›ndan sonra taktiklerini, eylem biçimlerini de¤iﬂtirdi¤ini görmemek için
kör olmak laz›m. Böyle bir anlay›ﬂla, böyle bir grupçulukla, böyle bir
“kendini koruma” anlay›ﬂ›yla, faﬂist
terörün karﬂ›s›nda nas›l bir direniﬂ
çizgisi oluﬂturulabilir? Böyle bir anlay›ﬂla, kitlelere faﬂizme karﬂ› direnme bilinci ve coﬂkusu nas›l verilebilir?

Ç

ugün hemen herkes “sol güçler”
dedi¤inde onun içine kimlerin
girip girmedi¤i konusunda tereddütlüdür. “Muhalif güçler”, “devrimci,
demokrat güçler”; bunlar da belirsizleﬂmiﬂtir. Mesela ﬂunu soral›m:
Kim demokratt›r? Bu kavram,
Türkiye’de neye denk düﬂüyor? Belirsizleﬂmiﬂtir. Faﬂist teröre karﬂ›
mücadele etmeyen bir demokrat olabilir mi? Emperyalizme karﬂ› mücadele etmeyen biri sosyalist olabilir
mi? Böyle bir tan›m yap›labilir mi?
Ama bizim ülkemizde faﬂist teröre
karﬂ› mücadelesi, tavr› olmayan insanlar, gruplar, demokrat hatta sosyalist olarak bile adland›r›labiliyor
rahatl›kla. Burada kiﬂilerin kendilerini oldu¤undan farkl› göstermesinden de¤il, partilerin, gruplar›n, demokratik kitle örgütlerinin kendilerini yanl›ﬂ tan›mlamas›ndan veya
kendilerine uygun gördükleri s›fat-

B

4
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larla mücadele içindeki konumlar
aras›ndaki uçurumlardan sözediyoruz. Faﬂist terör kol gezerken ortaya
ç›kan bu kahredici suskunluk da iﬂte
bu uçurumun sonucudur.
uskunlu¤un gerekçeleri buralardad›r. Herkes kabul edecektir ki;
“yo¤unluk”, “gündemimiz de¤il”,
“daha önemli konular var”, “taktiklerimiz farkl›” gibi hiçbir aç›klama
bu durumu izah etmeye yetmeyecektir. Tüm devrimci demokrat güçler, kendilerine karﬂ› daha dürüst ve
sorgulay›c› olmal›d›rlar. Faﬂist terör
karﬂ›s›ndaki bu suskunluk, farkl›
alanlara yönelik sald›r›lar karﬂ›s›ndaki bananecilik, oligarﬂinin çizdi¤i
s›n›rlar› aﬂmama kayg›s›yla devrimcilerle araya mesafe koymak, bunlar›n hiçbirinin devrimcilikte, demokratl›kta yeri yoktur. Bunlar›n hiçbirinin anti-faﬂist olmakla ilgisi yoktur.
Bunlar›n hiçbiri kendilerine de hizmet etmez. Her susuﬂta, her kaç›ﬂta,
her grupçulukta, her icazetçilikte,
varl›k ﬂartlar›n›z› biraz daha kaybedersiniz.

S

ugün suskunlu¤un prim yapt›¤›
durumlar da olabilir. Suskunlu¤un, devrimcilerle araya mesafe
koyman›n, militan direniﬂ çizgisi yerine icazete s›¤›nman›n baz› “ödülleri” olabilir. Ama bunlar geçicidir.
S›n›flar mücadelesinde kal›c› olan
anti-faﬂist mücadelede, anti-emperyalist tav›rda tutarl› olmakt›r. Tarihe
bakan herkes görür; siyasi arena, er
geç direnenlere, siyasi ve pratik olarak tutarl› olanlara kal›r. Faﬂist sald›r›larla devrimci demokratik muhalefeti sindirerek, halk› yoksullu¤a,
aﬂa¤›lanmaya boyun e¤dirmeyi
amaçlayan politikan›n karﬂ›s›na net
ve gür bir sesle, militan bir direniﬂ
çizgisiyle ç›kmal›y›z. AB, ABD
ay›rdetmeden emperyalizme ve iﬂbirlikçisi AKP’ye karﬂ›, anti-faﬂist,
anti-emperyalist mücadeleyi yükseltmeliyiz. Halk›m›za karﬂ› sorumlulu¤umuzun ve taﬂ›d›¤›m›z s›fatlar›n gere¤i budur.

B

usmay›n. Susmak, yaln›z onaylamak de¤ildir; susmak ölümdür.
Kendi varl›k ﬂart›n› kaybetmektir.

S

‹ﬂte Linç Örgütleyenler!
Rize’deki sald›r› nas›l gerçekleﬂti,
kim örgütledi; art›k biliniyor. Yerel
kaynaklardan ald›¤›m›z bilgiler, sald›r›ya u¤rayan Trabzon TAYAD’l›lar, linç
giriﬂiminin örgütleniﬂini gözler önüne
seriyor...

Polis-AKP-MHP Linç ‹ttifak›
Ulusal bir televizyonun Rize
temsilcisinden ald›¤›m›z bilgilere
göre; polis TAYAD’l›lar›n yolunu
kesti¤i her yere “adam taﬂ›d›.” Sald›r›, daha sonra, “bilsem ben de vururdum” diyen belediye baﬂkan›
Halil Bak›rc›’n›n bilgisi dahilindeydi. Zira, linç giriﬂimini örgütleyenlerden biri, belediye baﬂkan›n›n
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ FAHRETT‹N KAYA idi. AKP’li Kaya
yanl›z de¤ildi. MHP ‹L YÖNET‹M‹NDEN MUSTAFA TOPTAN
ve Gazi Katliam›’nda halk› kurﬂunlad›¤› ve birçok insan› bizzat öldürdü¤ü kesinleﬂen POL‹S ADEM
ALBAYRAK, Kaya ile birlikteydi.
Linci örgütleyen bileﬂime bak›n:
POL‹S-AKP-MHP! Önceki linç giriﬂimlerinde de bu “kutsal” ittifak›
görebilirsiniz. AKP’liler linç kültürünün tam da ortas›ndad›rlar.
Bu arada, onca insan›n katili
iken polisli¤e geri dönen Adem Albayrak’›n, devletin ayn› kontra faaliyetlerinde kullan›lmaya devam
etti¤i görülmüﬂ oldu. Tüm ölüm
mangas› elemanlar› gibi!!!

Tam Sekiz Kere Durdurulduk
Trabzon TAYAD'l›lar ise sald›r›y› ﬂöyle anlatt›lar:
Arife gününde, ölüm orucunda
hayat›n› kaybeden arkadaﬂlar›m›z
Canan ve Zehra Kulaks›z’›n mezar›n› ziyaret için Rize'ye gittik. Trabzon'dan gelen TAYAD'l›lar olarak
Hopa'dan gelecek arkadaﬂlar›m›z›
Rize Belediyesi önünde beklerken
sivil polislerin tacizi ile hedef gösterildik ve bize sald›rmas› için oraya getirilmiﬂ faﬂistlerce sald›r›ya
u¤rad›k. Bunlar ''PKK'LILARA

ÖLÜM!'' diyerek halk› da k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂm›ﬂ ama 6 Nisan'daki gibi baﬂar›l› olamam›ﬂlard›r. Bu s›rada Hopa'dan gelen arkadaﬂlar›m›z
bizi sahiplendi. Bunun üzerine durduk yere sald›r›ya u¤rayan biz oldu¤umuz halde polis bizi gözalt›na almak istedi. Kabul etmeyip arac›m›za bindik. Bu kez ﬂehri terk etmemizi isteyen polis 'Provokasyon olur,
haﬂat ettiririz sizi’ diye tehdit etti.
Tehdide ra¤men Da¤baﬂ› Köyü'ne
gidip mezarlar› ziyaret ettik. Bunun
samimi kiﬂiler için tart›ﬂ›lacak hiçbir taraf› yoktur. Mezar ziyareti kadar ola¤an ne vard›r?!
Dönüﬂte polis yolumuzu kesti ve
koruma bahanesiyle gözalt›na almaya çal›ﬂt›. Hat›rlat›r›z öncekilerde
koruma(!), gözalt›na dönüﬂmüﬂ ve
4.5 y›lla yarg›lanm›ﬂt›k. Mezar›m›z›
ziyaret ederken bile suçlu muamelesi görüyorduk. Bize sald›ranlara,
sövenlere ses etmeyen polis, bizim
halka ''S‹Z‹ BÖYLE KANDIRARAK YÖNET‹YORLAR!'' diye ba¤›rarak gerçekleri anlatmam›za engel olmak, bizi gözalt›na almak istedi. Kabul etmedik, taﬂlatt›! Üstelik
bunu bilerek tam 8 kere arac›m›z›
durdurup yapt›. TAM 8 (SEK‹Z)
KERE!!! Bu sesi duymal›s›n›z!!!
Provokasyon örgütleyenle ‘kurtard›k’ diye ﬂov yapan ayn› güçtür.
Durup dururken sald›r›ya u¤ramam›z aç›klanamad›¤›ndan Rize
Valisi "Bas›n aç›klamas› yap›yorlard›" demiﬂtir. Aç›klama yapmak da
yasalarla güvence alt›na al›nm›ﬂ bir
hakt›r ama program›m›zda sadece
mezar ziyareti vard›. Yine AKP'li
Milletvekili Abdülkadir Kart’›n "Ne
Trabzon'da ne Rize'de F tipi cezaevi
var. Buraya gelip insan›m›z›n huzurunu bozmaya haklar› yok" aç›klamas›n› okuduk. Evet, yoktur ama F
tiplerini yapt›ran emperyalizm vard›r, buna direndi¤i için ölen Rizeliler’in, Trabzonlular’›n mezarlar›
vard›r. Kald› ki sorunla ilgisi yoktur. Bizler insanl›¤›n bütün sorunla5
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r›n›n ülkemizin her taraf›nda dillendirilmesi gerekti¤ini biliyoruz. Rizeli gencecik Canan ve Zehra'n›n
mezar›, bunu sonsuza kadar Rize'de
anlatacak bir an›tt›r bakmas›n› bilene. Rize Belediye Baﬂkan› Halil Bak›rc›'n›n aç›klamalar› da kendine
‘insan›m’ diyenlerin dahi k›namas›n› gerektirmektedir. Provokayon
tam da bu zihniyetin ürünüdür!
Yasalar TAYAD uysun diye mi
var sadece?! Bu provokasyonlar›n,
yalanlar›n, aylard›r maruz kald›¤›m›z bu haks›zl›klar›n hangisi yasald›r!? Hani devlet erkan›n›n yasalar
karﬂ›s›ndaki hassasiyeti(!)?
Kendine insan›m diyen herkesi
TAYAD'l›larla bu büyük haks›zl›¤a
karﬂ› dayan›ﬂmaya ça¤›r›yoruz.
Susmak kimseyi kurtaramayacakt›r.
ﬁimdi "HEP‹M‹Z TAYAD'LIYIZ"
deme zaman›d›r!

ADEM ALBAYRAK...
Gazi Mahallesi’nde
halka kurﬂun s›k›p
analar›n yüre¤ini
yakan polislerden biriydi.
Göstermelik
yarg›lamayla
akland›

2 Kas›m
günü Rize’de
ortaya ç›kt›. TAYAD’l›lara linç sald›r›s›n›n organize
edilmesinde, Belediye Baﬂkan› Halil Bak›rc›’n›n özel kalem
müdürü Fahrettin
Kaya ve MHP il yönetiminden Mustafa
Toptan ile birlikte
baﬂroldeydi...

Türkiye’yi Bunlar Yönetiyor!

AKP'li Rize Belediye
Baﬂkan› Halil BAKIRCI

AKP Rize Milletvekili
Abdülkadir KART

Rize Valisi
Enver SAL‹HO⁄LU

“Onlar oldu¤unu bilsem, ben de vururdum. Bir daha gelirlerse çok farkl› olur.
Bir daha bu kadar
kolay kurtulamazlar”

“Derslerini ald›lar.
Bir daha buraya
gelmeye cesaret
edemezler”

“Olaylar› TAYAD'l›
grup tahrik etti...
Vatandaﬂlar tahrik
oldu”

Vali, belediye baﬂkan›, polis,
milletvekili...
Linç yapan kim, yapt›ran kim?
Her ﬂey ç›plak!
Linç yapan güruhu organize
eden, k›ﬂk›rtan kim, himaye eden
kim? Her ﬂey ç›plak!
Yukar›da birkaç cümlesini aktard›¤›m›z sözler, 2 Kas›m günü, Rize’de iki ölüm orucu ﬂehidinin mezarlar›n› ziyaret etmek isteyen ve
programlar›nda da baﬂka bir ﬂey olmayan TAYAD'l›lara karﬂ› gerçekleﬂtirilen linç sald›r›s›n›n ard›ndan
yap›lm›ﬂt›r. Bu aç›klamalar› yapanlar, “herhangi birileri” de¤il, bir ilin
ve bu ülkenin yöneticileridir.

Bu ülkeyi yönetenler,
bu devleti savunanlar;
SORUYORUZ:
Vali, polis, savc›, belediye baﬂkan›, milletvekili... ve ülkeyi yöneten AKP hükümeti: Hepsi sald›r›n›n içinde veya sald›r›y› onayl›yor,
sald›rganlar› koruyor. Yüzlerce sald›rgandan tek bir kiﬂi bile gözalt›na

al›nm›yor.
Bu ülkede nas›l bir adalet var?
Nas›l bir hukuk yürürlükte?
Türk Ceza Kanunu’na göre, ortada aleni darp var, cebir var, tehdit var, taciz var, demokratik hakk›n kullan›m›n› engelleme var, polise mukavemet var, ortada yaral›lar
var, ortada cam› kaportas› parçalanm›ﬂ bir minibüs var... Ama bir tek
kiﬂi bile gözalt›na al›nm›yor. Üstelik Rize Savc›s›, önceki linç sald›r›lar›nda oldu¤u gibi, “vatandaﬂlar
tahrik edilmiﬂse, tahrik edenler
hakk›nda gerekli soruﬂturman›n
aç›laca¤›n›” söylüyor.
Bu ülkeyi yönetenler, bu devleti
savunanlar cevap verin: Hukuk neresinde bu tablonun?

Cevap verin: Halk
güvenli¤ini kendi mi
sa¤las›n?
Bak›n duruma: Bir mezar ziyareti yapam›yorsunuz, bir yerde bas›n
aç›klamas› yapam›yorsunuz, bir
linç güruhu üzerinize sald›r›yor. Ba6
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Rize
Emniyet
Müdürlü¤ü
Polisleri

“Provokasyon olur,
haﬂat
ettiririz
sizi”

k›yorsunuz, polisi, belediye baﬂkan›, valisi, milletvekili, bakan› sald›rganlar›n arkas›nda.
O zaman buradan tüm yetkililere
soruyoruz, bu ülkede demokrasi olmal›, herkes demokratik haklar›n›
kullanabilmeli diyen herkese soruyoruz: Demokratik haklar›n› kullanmak isteyenler, güvenliklerini nas›l
sa¤layacak? Herkes kendi güvenli¤ini kendi mi als›n diyorsunuz?
Soruyoruz: Sald›rganlar› koruyan; sald›ranlar› de¤il, sald›r›ya maruz kalanlar› soruﬂturan bir yönetim
karﬂ›s›nda halk adalet için kime
baﬂvuracak?

Linç, bu ülkeyi
yönetenlerin kültürüdür
Asl›nda Rize’deki linç sald›r›s›n›n ard›ndan ortaya ç›r›lç›plak ç›kan
bu tablo, kimse için ﬂaﬂ›rt›c› olmamal›d›r. Çünkü, linç kültürü, sadece
bir güruhun de¤il, bu ülkeyi yönetenlerin kültürüdür.
Trabzon’da baﬂlayan linç sald›r›lar› o günden bu yana kesintisiz sü-

rüyor.
Faﬂist, gerici güruh, her gün bir
baﬂka yerde ortaya ç›k›yor.
Sald›r›lar›n AKP’den, devletten
ba¤›ms›z olmad›¤›n› söylemiﬂtik
daha ilk günden. Linç politikas›n›n
tam 7 ayd›r kesintisiz sürmesi,
devletin onlarca istihbarat kuruluﬂuna ra¤men, bugüne kadar hiçbir linç
sald›r›s›n›n “önlenememiﬂ!!!” olmas›, b›rak›n önceden önlemeyi,
linçciler aleni topland›¤›nda dahi,
sald›rganl›klar›n›n önlenmemesi,
bunun kan›t›d›r.
Bu ülkede tek bir linç olay› yoktur ki, devleti yönetenlerin bilgisi ve
onay› d›ﬂ›nda gerçekleﬂmiﬂ olsun.
6-7 Eylül’den bu yana, tüm provokasyonlar, devlet taraf›ndan organize edilmiﬂ, k›ﬂk›rt›lm›ﬂt›r. Linç sald›r›lar›nda kullan›lan güruhu da bu
linçci zihniyet yaratm›ﬂt›r.

Bu kafan›n yönetti¤i
ülkede düzgün bir ﬂey
olabilir mi?
Malatya Çocuk Yuvas›’nda çocuklar dövülüyor diye, herkes ﬂaﬂ›r›yor, “önlemler” al›naca¤› aç›klan›yor. Ne önlemi? Dayak, iﬂkence,
linç, oligarﬂinin yönetim tarz›d›r.
Coplar, sopalar, bir yerde ö¤rencilere, bir baﬂka yerde memurlara, bir
yerde yetim çocuklara, bir yerde
TAYAD’l›lara yönelir. Özü ayn›d›r.
Bu kafa yap›s›n›n yönetti¤i bir
ülkenin yarg›s›, e¤itimi, kültürü,
sosyal kurumlar› nas›l olur, iﬂte ortada. Linç kültüründe hak, hukuk,
özgürlük, adalet, insanl›k düﬂüncesi
yoktur.
Kimse AKP’li Rize Belediye
Baﬂkan› Halil Bak›rc›’n›n AKP içinde bir “istisna” oldu¤unu sanmas›n.
O “tam” bir AKP’lidir. 1994-2004
aras›nda önce Beyo¤lu, ard›ndan
Kad›köy Belediyesi Meclis Üyeli¤i
yapm›ﬂt›r. Tayyip Erdo¤an’›n tak›m› Kas›mpaﬂa Spor Kulübü’nün
Baﬂkanl›¤›’n› yapm›ﬂt›r. Tayyip Erdo¤an’la yak›nl›¤› “hemﬂehri” olmaktan ötedir. Linç sald›r›s› sonras›
aç›klamas›, Tayyip’in “Kas›mpaﬂal›” üslubunun kopyas›d›r.

ülkemizdeki iﬂbirlikçileridir. Ve onlar›n en iyi dostu, müttefiki de AKP
hükümetidir.

Aç›n gözünüzü!
L‹NÇC‹Y‹ TANIYIN!

Linç sald›r›s›na,
AKP’lilerin linci savunmas›na Tayyip Erdo¤an
ne diyor? Hala susmaya
devam edecek mi?
Halka karﬂ›
‘day›lananlar’, Oferler
önünde secde ediyor!
Geçmiﬂler kameran›n karﬂ›s›nda
ucuz kahramanl›k yap›yorlar. Ama
tekellerin önünde secde ediyorlar.
A¤ababalar›n›n her türlü f›rças›n›n,
hakaretinin, aﬂa¤›lamas›n›n önünde
yaltaklan›yorlar.
“Karadenizli milletine, bayra¤a
ve Kur'an'a sahip ç›kar” diyerek linç
sald›r›s›n›n gerçek nedenini örtbas
edip, gerçekleri çarp›t›yorlar.
TAYAD’l›lar mezar ziyareti yap›yor.
“Millete, bayra¤a, Kur’an’a”
sald›ranlar bellidir.
Ey R‹ZEL‹LER! Sizi saf, aptal yerine koyan bu yöneticilere
inanacak, aldanacak m›s›n›z?
“Millete, bayra¤a, Kur’an’a”
sald›ranlar, emperyalist tekeller ve
iﬂbirlikçileridir. Amerikan emperyalizmidir. Guantanamo’da Kur’an’›
yere atanlar, Süleymaniye’de Türkiye askerinin kafas›na çuval geçirenler, ülkemizi sömürenler, halk›m›z›
iﬂsiz b›rakanlar, iﬂçiyi, memuru
meydanlarda coplayanlar, türban›
yasaklayanlar, çocuk yuvalar›nda
iﬂkence yapt›ranlar, limanlar›m›z›
Oferler’e satanlar, TAYAD’l›lar m›?
Bunlar› yapanlar belli; bunlar
ABD, AB emperyalistleri ve onlar›n
7
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Linç sald›r›lar› tam 7 ayd›r kesintisiz sürüyor. Trabzon’dan Sakarya’ya, Eskiﬂehir’den Bozüyük’e,
Kayseri’den Rize’ye... Sald›r›lar
her seferinde iktidar, Genelkurmay,
polis, yarg› taraf›ndan sahipleniliyor. Hal buyken, kim ki, bunlar›n
rolünü gizlemeye çal›ﬂ›rsa, sald›r›lar›n suç orta¤› olur.
Devletin valisi Rize’deki linç
sald›r›s›nda “istenmeyen olaylar›
polisimiz önledi" aç›klamas›n› yaparken, burjuva medya da a¤›z birli¤i etmiﬂçesine baﬂl›klar›na TAYAD’l›lar› linçten “polisin kurtard›¤›n›” yazd›. ‹ﬂte kurtar›c› polis:
Daha sald›r› ortada yokken, ne
bir bas›n aç›klamas›, ne bir baﬂka
eylem yokken, di¤er arkadaﬂlar›n›
bekleyen 5 TAYAD’l›ya Rize polisinin söyledi¤i ﬂudur:
“Provokasyon olur, haﬂat ettiririz sizi...”
TAYAD’l›lar mezar ziyaretlerini
yaparlar ve geri dönerler. Yollar›,
linç güruhu taraf›ndan de¤il, polis
taraf›ndan kesilir. Polis hiçbir gerekçe yokken, TAYAD’l›lar› gözalt›na almaya çal›ﬂ›r. TAYAD’l›lar gözalt›na direnirler. Polis taﬂlat›r.
Ve tam sekiz kere, polis taraf›ndan durdurulurlar ve her seferinde
linçciler orada haz›rd›r, sald›r›rlar.
K›sacas›, Trabzon TAYAD’l›lar›n aç›klamas›nda söyledi¤i gibi,
“Provokasyonu örgütleyenle, ‘kurtard›k’ diye ﬂov yapan ayn› güçtür.”
Herkesin gözünü aç›p görmesi gereken birinci nokta budur.
‹kincisi: Rize Valisi, sanki böyle
bir ﬂey olmas›, linç sald›r›s›n› mazur
gösterecekmiﬂ gibi, ›srarla TAYAD’l›lar›n “bas›n aç›klamas› yapmak”, “pankart açmak” istedi¤ini
ileri sürmekte, belediye baﬂkan›ndan milletvekiline kadar hepsi
de bu “gerekçeyi” kullanmaktad›r.
Bas›n aç›klamas› yapmak, pankart

açmak da demokratik hakt›r ve hiçbir ﬂekilde sald›r›y› mazur göstermez, fakat TAYAD’l›lar›n program›nda ölüm orucu ﬂehidi iki k›zkardeﬂin mezarlar›n› ziyaret d›ﬂ›nda bir
ﬂey yoktur ve baﬂka bir ﬂey yapma
yönünde herhangi bir giriﬂimleri de
olmam›ﬂt›r.
Üçüncüsü; sald›rganlar hala
“halk” diye adland›r›lmaktad›r.
Sald›r›n›n siyasi sorumlusu
AKP’dir. Sald›rganlar, POL‹SMHP-AKP taraf›ndan organize
edilmiﬂ faﬂist, gerici bir güruhtur.
“Halk›n tepkisi” diye bir ﬂey sözkonusu de¤ildir. Çünkü ortada bir
“tahrik” yoktur. Ortada bir KIﬁKIRTMA vard›r. K›ﬂk›rtanlar, sonra k›ﬂk›rtt›klar› güruhun sald›r›s›n›

onaylay›p meﬂrulaﬂt›ranlar bellidir.

Hiçbir halk, linç
kültürüyle yönetilmeye
lay›k veya müstahak
de¤ildir!
Bekliyoruz: Linç sald›r›s›n› gerçekleﬂtirenler tutuklanacak m›, haklar›nda dava aç›lacak m›?
Linç sald›r›s›n› onaylayan aç›klamalar yapan AKP’li belediye baﬂkan› ve milletvekili hakk›nda AKP
yönetimi soruﬂturma açacak m›?
Linç sald›r›s› ve sald›r›y› onaylayanlar karﬂ›s›nda, kim sald›r› ve
aç›klamalar› destekleyecek, kim k›nayacak, kim susacak?

Faﬂist sald›r›ya protestolar

HEP‹M‹Z TAYAD’LIYIZ
Rize’de yaﬂanan faﬂist sald›r› ve
linç giriﬂimi, çeﬂitli eylem ve aç›klamalarla protesto edildi ve edilmeye devam ediliyor.

Haz›rk›ta Faﬂistler...
‹lk protesto, sald›r›ya u¤rayanlar›n Hopa’ya ulaﬂt›klar›nda gerçekleﬂti. 3 Kas›m günü Hopa'da bir yürüyüﬂ düzenleyen TAYAD’l›lar,
‘linç giriﬂimleri, faﬂist sald›r›lar
bizi y›ld›ramaz’ dediler. Yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan aç›klamaya,
SGD, Halkevi ve ÖDP de destek

Hopa

verirken, Kenan Ustabaﬂ, Rize’de
maruz kald›klar› faﬂist sald›r›y› anlatt›. Sald›r›n›n durup dururken yaﬂanmad›¤›n› ifade eden Ustabaﬂ,
“sivil polislerin hedef göstermesi ve
yönlendirmesiyle sald›r›lm›ﬂt›r. Sald›ranlar tak›m elbiseli, kravatl›, bu
iﬂ için özel olarak getirilmiﬂ faﬂistlerdir. Polis de onlarla beraber vurmuﬂtur arkadaﬂlar›m›za” diye konuﬂtu. TAYAD’› hedef gösteren
aç›klamalar›n yalanlarla dolu oldu¤unu ifade eden Ustabaﬂ ﬂöyle devam etti:
“Provokasyonlar hakk›n› aramakta kararl› olan bütün halk›m›z›n önünde bir tehdit olarak dikilmektedir bugün. Emperyalistler halk›m›z› iliklerine kadar sömürmekte, halk›n düzene karﬂ›
memnuniyetsizli¤ini yine düzene
muhalif güçlere yönlendirerek,
provokasyonlarla etkisizleﬂtirmek
istemektedir. Susmad›k, susmayaca¤›z! Bask›lar, provokasyonlar
gerçekleri anlatmam›za, emperyalizme karﬂ› mücadele eden devrimcileri, vatan› için tereddütsüz
8
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Görece¤iz.
Ama Türkiye tarihini bildi¤imiz
için, AKP’yi ve bu devleti tan›d›¤›m›z için, bekleyerek ne görece¤imizi de biliyoruz. Önceki linç sald›r›lar›nda, iﬂkencelerde, dayaklarda ne
olduysa, yine ayn›s› olacakt›r.
Böyle bir zihniyetin yönetti¤i ülkede, ne adalet, ne hukuk sözkonusu olamaz.
Adalet istiyorsak, ka¤›t üstünde
de¤il, gerçekleﬂtirilebilen hak ve
özgürlükler istiyorsak, bu zihniyetin temsilcisi olan bir yönetim alt›nda yaﬂamaya raz› olunamaz.

Haklar ve Özgürlükler
Cephesi
can›n› feda eden Cananlar’›, Zehralar’› sahiplenmemizi engelleyemeyecektir.”
Aç›klaman›n ard›ndan “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz,
TAYAD Onurumuzdur, Provokasyonlar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›
at›larak eylem bitirildi.

Sorumlusu AKP’dir
‹stanbul’da AKP ﬁiﬂli ‹lçe binas›
önünde toplanan TAYAD’l›lar, 3
Kas›m günü yapt›klar› eylemde,
“AKP Provokasyonlar ve Linç
Giriﬂimlerinden
Sorumludur,
Provokasyona Son” dediler.
100’e yak›n kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde konuﬂan ‹stanbul TAYAD
Baﬂkan› Mehmet Güvel, sald›r›n›n
sorumlusu olarak AKP hükümetini
ve polisi sorumlu tuttuklar›n› ifade
ederek, “sivil faﬂist güruh onlardan
ald›klar› emirlerle arkadaﬂlar›m›za
sald›rmaya devam etmektedir. Sessiz kalmamal›y›z. Bugün bize yap›lan bu polis destekli faﬂist sald›r›lar
yar›n herkesin baﬂ›na gelebilir” diye konuﬂtu.
ﬁiﬂli AKP ilçe binas› önünde bir
baﬂka eylem de, 6 Kas›m günü Temel Haklar Federasyonu taraf›ndan gerçekleﬂti. Eylemde, “Hepimiz
Birer TAYAD'l›y›z, TAYAD Onurumuzdur, Tecrite Son, Bask›lar Teh-

ditler Bizi Y›ld›ramaz, Provokasyonlara Son, Linçleri Boﬂa Ç›karaca¤›z” dövizleri aç›larak aç›klama
yap›ld›. AKP Rize Milletvekili ve
Belediye Baﬂkan›’n›n konuﬂmalar›
hat›rlat›lan aç›klamada, bu linç güruhunu tan›yoruz denildi. “Provokasyon yaratmak, katletmek, diri diri yakmak, halk›n de¤il, sizin kültürünüzdür. Temsil etti¤iniz düzenin
adalet ve ahlak anlay›ﬂ›d›r” ifadelerine yer verilen aç›klamada, TAYAD'l›lar›n hiçbir güç karﬂ›s›nda
boyun e¤meyen bir tarihe sahip olduklar› hat›rlat›ld›.
“Sald›r›lar, yolumuzda daha kararl›, daha h›zl› yürümemizin önünü
açm›ﬂt›r. Hepsi o kadar!” diyen Temel Haklar Federasyonu üyeleri,
geliﬂebilecek sald›r›lardan, bu aç›klamalar› yapan AKP ve AKP'lilerin
sorumlu olaca¤›n› ifade ettiler ve
“Biz nerede bir haks›zl›k, adaletsizlik varsa, nerede halka ve halk›n örgütlendi¤i kurumlara yönelik bir
sald›r› gerçekleﬂiyorsa, orada olmaya, halk›n sesi solu¤u olmaya devam edece¤iz” dediler.

Biz de TAYAD’l›y›z;
Gelin vurun!
3 Kas›m günü Samsun’da da
protesto eylemi vard›. Samsun
HÖC Temsilcili¤i, Karadeniz Temel Haklar'da yapt›¤› aç›klamada,
sald›r›y› iktidar›n organize etti¤ini,
amac›n muhalifleri sindirmek oldu¤unu söyledi. Aç›klamada sald›r›n›n
tüm sola yönelik oldu¤u hat›rlat›larak, “Bu yüzden bugün sola düﬂen,
iktidar›n sald›r›lar› karﬂ›s›nda ortak bir mücadele cephesi oluﬂtur-

ﬁiﬂli AKP önü

makt›r. Grupçu ç›karlarla bir
yere var›lamayaca¤› defalarca görülmüﬂtür” denildi.
Uﬂak HÖC Temsilcili¤i,
6 Kas›m günü Gençlik Derne¤i binas›nda yapt›klar› bas›n toplant›s›nda konuﬂan
Eda ﬁiﬂman, “herkesin birer
TAYAD‘l› oldu¤unu ve sald›Gazi
r›lar›n devrimcileri y›ld›ramayaca¤›n›” ifade etti.
Ege Temel Haklar taraf›ndan 9
Kas›m günü Kemeralt› Giriﬂi’nde
yap›lan eylemde, linç sald›r›s›n›n
yan›s›ra, AKP'li belediye baﬂkan› ve
AKP'li milletvekilinin aç›klamalar›
protesto edildi, aç›kça suçu övdükleri, suç iﬂlemeye teﬂvik ettikleri
ifade edildi. Aç›klamay› yapan Cafer Göylüsün, “Biz bu sald›r›lara
sessiz kalmayaca¤›z ve izin vermeyece¤iz! Ne TAYAD'› susturabilecekler ne de hapishanelerde direnenleri, sahiplenen bizleri! Bizler
her koﬂulda ve her zaman idealleri
için direnerek yaﬂamlar›n› yitirenleri sahiplenmeye, onlar›n mezarlar›n› ziyaret etmeye devam edece¤iz.
Kimse bunu yapmam›za engel olamayacak!” diye konuﬂtu.
AKP’li milletvekili ve belediye
baﬂkanlar›n›n konuﬂmalar›na iliﬂkin
bir aç›klama yapan Temel Haklar
Federasyonu da, “TAYAD’l› olduklar›n› bilsem ben de vururum”
diyenlere, “B‹Z DE B‹R TAYAD'LIYIZ GEL‹N VURUN!”
diye meydan okudu. Linç giriﬂimi
ayr›ca Gençlik Federasyonu, ‹stanbul TAYAD, ‹stanbul’un çeﬂitli
semtlerinde ve Anadolu kentlerinde
kurulu Temel Haklar Dernekleri taraf›ndan yap›lan aç›klamalarla
protesto edildi.

TAYAD’a kalkan elleri
k›raca¤›z
Esenler HÖC Temsilcili¤i ise
sald›r›n›n gerçekleﬂti¤i, 2 Kas›m
akﬂam› Esenler sokaklar›ndayd›.
Nam›k Kemal Caddesi'nde toplanan HÖC’lüler, ‘Provokasyonlara
Son’ pankart› açarak, sloganlarla
yürüyüﬂe geçtiler. “Provokasyolara Karﬂ› Direnece¤iz, Halk›z
9
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Mahallesi
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla süren yürüyüﬂün ard›ndan Bahçeli Kahve önünde yap›lan aç›klamada, faﬂist sald›r› protesto edildi.
4 Kas›m günü ‹stanbul Gülsuyu-Gülensu Mahallesi’nde gerçekleﬂtirilen yürüyüﬂte, “Provokasyonlar, Bask›lar, Sald›r›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› hayk›r›ld›. Okul
Dura¤›’ndan Heykel'e yürüyen
HÖC’lüler, burada yapt›klar› aç›klamada AKP iktidar›n›n sorumlulu¤unun alt›n› çizdiler ve y›lmayacaklar›n› ifade ettiler.
6 Kas›m akﬂam› yapt›klar› yürüyüﬂle Rize'de TAYAD'l›lara yap›lan
linç giriﬂimini protesto eden Gazi
Temel Haklar üyeleri, dernek
önünde topland›lar. “Provokasyonlar› ve Linç Giriﬂimlerini Boﬂa Ç›karaca¤›z” pankart› aç›larak meﬂalelerin taﬂ›nd›¤› yürüyüﬂte, Gazi sokaklar›nda “Linçlerin Sorumlusu
AKP ‹ktidar›d›r, Rize'de TAYAD'a
Kalkan Elleri K›raca¤›z, Hepimiz
Birer TAYAD'l›y›z” sloganlar› hayk›r›ld›. Gazi Cemevi'ne yürüyen kitleye, Gazi halk› da alk›ﬂlarla, arabalar›ndan korna, balkonlar›ndan ›sl›k
çalarak destek verdi.
Cemevi önünde bir konuﬂma yapan Gazi Temel Haklar Baﬂkan›
Zeynel ﬁiﬂe, “bu zihniyeti Sivas'tan,
Maraﬂ'tan, Kanl› Pazar'dan, 19
Aral›k'tan, Armutlu'dan tan›yoruz.
Bizler haklar ve özgürlükler mücadelesinin temsilcileri olarak hiçbir
yerden kaçmad›k ve kaçmayaca¤›z”
diye konuﬂtu. Sloganlarla sona eren
eyleme 130 kiﬂi kat›ld›.

Faﬂist MHP’ye öfke
Ba¤c›lar Yüzy›l MHP Teﬂkilat›,
3 Kas›m akﬂam›, linç giriﬂimini pro-

testo amaçl› olarak Cepheliler taraf›ndan molotoflanarak tahrip edildi.
Büromuzu telefonla arayan Cepheliler, “linç güruhu faﬂistlerden,
hesap sormaya devam edeceklerini” söylediler.

Linci savunanlara
suç duyurusu
Bu arada linç giriﬂimini savunan
vali, belediye baﬂkan›, milletvekili
ve sald›r›y› organize eden polis hakk›nda suç duyurular› yap›ld›.
9 Kas›m günü ‹stanbul Sultanahmet Adliyesi önünde toplanan TAYAD’l› Aileler, linç giriﬂimini savunan, meﬂrulaﬂt›ran ve yapt›klar›
aç›klamalarla “kendilerinin de linç
içinde yeralacaklar›n›” beyan eden
yöneticiler hakk›nda suç duyurusunda bulundular.
“Linç Giriﬂimlerinden AKP
Sorumludur” pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde, ayr›ca üzerlerinde Rize
Belediye Baﬂkan› Halil Bak›rc›'n›n
foto¤raf›n›n oldu¤u ve “onlar oldu¤unu bilsem ben de vururdum”, TAYAD'l›lara sald›r› an›ndaki foto¤raf›n oldu¤u ve “provokasyon olur
haﬂat ettiririz sizi”, Rize Valisi’nin
foto¤raf›n›n oldu¤u ve “olaylar›
TAYAD'l› grup tahrik etti”, Rize

Sultanahmet Adliyesi

Milletvekili Abdulkadir Kart'›n foto¤raf›n›n oldu¤u ve “derslerini ald›lar” sözlerinin yaz›l› oldu¤u dövizler taﬂ›nd›.
‹lk olarak, Rize’de mezarlar› bulunan Canan ve Zehra'n›n babas›
Ahmet Kulaks›z söz ald›. Kulaks›z,
“Ben Rize'de do¤up büyüdüm ve biliyorum ki Rize halk›n›n TAYAD ile
hiçbir sorunu yoktur. Buradan bir
kez daha provokasyonlar› yapanlar›
k›n›yorum ve tüm Rize halk›na selamlar sevgiler gönderiyorum” diye
konuﬂtu. TAYAD Baﬂkan› Mehmet
Güvel ise, suçlular›n cezaland›r›lmas›n› istedi. 100 kiﬂinin kat›ld›¤›
aç›klaman›n ard›ndan suç duyurusu
dilekçeleri savc›l›¤a verildi.
7 Kas›m günü Samsun Adliyesi’ne giden HÖC Temsilcili¤i üyeleri de, yapt›klar› suç duyurusunun
ard›ndan Adliye önünde “Provokasyonlar›n, Linç Sald›r›lar›n›n Sorumlusu AKP'dir” pankart› açarak
aç›klama yapt›lar. Vali, belediye
baﬂkan› ve milletvekilinin linç giriﬂimi ve suçu sahiplendiklerini söyleyen HÖC’lüler, savc›l›¤a verdikleri dilekçelerde de, yaﬂananlar hakk›nda bilgi verdikten sonra, “Hukuku hiçe saym›ﬂ, kendileri gibi düﬂünmeyenlerin linç edilmesi gerekti¤ini söylemiﬂ, yasalara göre suç
olan fiili övmüﬂ, k›ﬂk›rt›c›l›k yapm›ﬂlard›r” diyerek, cezaland›r›lmalar›n› istediler.

Devrimci sanatç›lar:
Biz de TAYAD’l›y›z
Devrimci sanatç›lar da linç giriﬂiminin karﬂ›s›na ç›kt›lar.
6 Kas›m günü ‹dil Kültür
Merkezi tiyatro salonunda bir bas›n toplant›s› düzenleyen Grup
Yorum, ‹dil Kültür Merkezi ve
Kültür Sanat Yaﬂam›nda Tav›r
Dergisi çal›ﬂanlar›, linç giriﬂimini
ve AKP’lilerin aç›klamalar›n›
protesto ettiler. Grup Yorum eleman› Ali Arac› taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, AKP’lilerin aç›kça
faﬂist sald›r›y› savunduklar› hat›rlat›ld›. Devrimci sanatç›lar, “bir
kez daha bizler de TAYAD'l›y›z diyoruz. F tiplerindeki tecrite karﬂ›
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TAYAD'l›lar hiçbir güç
karﬂ›s›nda boyun
e¤meyen bir tarihe
sahiptir
sürdürdükleri mücadelelerini destekliyoruz, o mücadelenin içinde biz
de var›z. Ne faﬂist sald›r›lar, ne provokasyonlar ne gözda¤› ve tehditler
tecrite karﬂ› sürdürülen hakl› mücadeleyi engelleyemez” dediler.

‹HD: Hepimiz
tehdit alt›nday›z
‹nsan Haklar› Derne¤i ‹stanbul
ﬁubesi üyeleri 8 Kas›m günü AKP
‹stanbul ‹l binas› önünde yapt›klar›
aç›klama ile, TAYAD'l›lara sald›r›y›
protesto etti. AKP’lilerin linç giriﬂimini savundu¤unu hat›rlatan Eren
Keskin, “Bizler sistemi eleﬂtiren,
devletin k›rm›z› noktalar› konusunda farkl› düﬂünen, demokratikleﬂme
ve sivilleﬂmeyi savunan herkesin
söz konusu örgütlü linç kültürünün
tehdidi alt›nda oldu¤u endiﬂesini taﬂ›yoruz. AKP'yi bu linç kültürü ve
eylemlerini 'halk tepkisi' olarak niteleyen ve savunan tarz› ve tavr›ndan dolay› protesto ediyoruz" diye
konuﬂtu. Bu arada, kendisini Rize
Belediye Baﬂkan› Halil Bak›rc›'n›n
yak›n arkadaﬂ› olarak tan›tan Mehmet Akif Ud isimli kiﬂi, ‹HD üyelerine sözlü sataﬂmalarda bulunarak
provokasyon yaratmaya çal›ﬂt›.

Susurluk Devletine
ﬁemdinli’de ‘Suçüstü’!
‘M‹LL‹ ORDU’nun kontra elemanlar›, Genelkurmay’›n
‘sözde vatandaﬂ’ ilan etti¤i
halk› bombalad›, kurﬂunlad›!
‹ki ölüm, onlarca yaral›!
SUSURLUK DEVLET‹’nin ölüm
mangalar› görevlerine devam
ediyor. Halk›n öfkesiyle
karﬂ›laﬂan Ölüm mangalar›
A¤ar’› arayarak “bize sahip
ç›k müdürüm” dediler!
DEMOKRAT‹KLEﬁME nutuklar›yla
halk› aldatanlar, halka karﬂ›
savaﬂ› Susurluk politikalar›
ile sürdürüyorlar. ‘Susurluk
devlettir’ gerçe¤i bir kez daha gözlere sokulmuﬂtur!

“Bin operasyon yapt›k” diye
aç›kça söylemesine karﬂ›n, düzenin
hukukunun “hangi operasyonlar,
kaç insan› katlettiniz” diye sormad›¤› Mehmet A¤ar, bir baﬂka ﬂeyi daha söylemiﬂti: “Deﬂifre olmayan
arkadaﬂlar›m›z görevlerine devam ediyor.”
A¤ar’›n “arkadaﬂlar›” Hakkari’nin ﬁemdinli ilçesinde suçüstü
yakaland›lar!
9 Kas›m günü, PKK davas›ndan
15 y›l yatt›ktan sonra tahliye olan
Seferi Y›lmaz’a ait Umut Kitabevi’ne bomba konuldu ve Mehmet
Zahir Korkmaz isimli kiﬂi yaﬂam›n›
yitirirken, onlarca kiﬂi yaraland›.
Bombay› koyduklar› halk taraf›ndan tespit edilen ve kaçmaya çal›ﬂan iki astsubay ile bir uzman çavuﬂ
üç “güvenlik görevlisi”, halk taraf›ndan yakaland›. Son günlerde artan bombalamalarla duyarl›laﬂan
halk, ölüm mangas› elemanlar›n›
döverek, araçlar›n› tahrip ederek öfkesini ortaya koydu. Polis havaya
ve halk›n üzerine ateﬂ açarak, ölüm
mangas› elemanlar›n› halk›n elin-

den ald› ve sald›rgan askerler ortadan kayboldu. Halk yakalad›, devlet
b›rakt›; bu bir Susurluk devleti klasi¤iydi! Hakkari Valisi’nin aç›klamas› da, bu kiﬂilerin en az›ndan o
anda serbest b›rak›ld›klar›n› gösteriyordu. Zorunlu kal›rlarsa “birilerini
kurban” verebilirler ama bu, gerçe¤i de¤iﬂtirmeyecektir.

Halk ‘Suç Odaklar›na’
Yürüdü
“Devletin üç güvenlik görevlisi”ni suçüstü yakalayan halk, karﬂ›s›nda yine devletin güvenlik görevlilerini bulmuﬂ, bombaland›klar›
yetmiyormuﬂ gibi bir de kurﬂunlanm›ﬂlard›. Öfke daha da büyüdü.
Binlerce kiﬂi Kaymakaml›k ve
‹lçe Jandarma Komutanl›¤› önüne
yürüdü. Gün boyunca öfke dinmezken, ertesi günü de bir polis noktas›
halk taraf›ndan yak›ld›.

Halk›, Milletvekili ve
Savc›y› Tarad›lar
Bombalaman›n ard›ndan bölgeye giden CHP Hakkari Milletvekili
ile savc›, bombalamay› yapan kontra elemanlar›n›n araçlar›nda inceleme yaparken, ölüm mangalar› taraf›ndan üzerlerine ateﬂ aç›larak inceleme yapmalar› engellenmeye çal›ﬂ›ld›. Uzman çavuﬂ oldu¤u tahmin
edilen bir kiﬂi taraf›ndan beyaz renk
Do¤an marka bir araçtan aç›lan

ateﬂte, 5 kiﬂi yaralan›rken Ali Y›lmaz isimli bir kiﬂi daha öldü.
Panikteydi ölüm mangalar›!
Savc›, milletvekili farketmez;
gerçekler ortaya ç›kmamal›, araç incelenmemeli, halk sindirilmeliydi.
Pervas›zca ikinci kez halk› taramalar› bunun aç›k göstergesi oldu.

Liste ve Bombalar
Savc› ve CHP Milletvekili taraf›ndan jandarmaya ait sivil araçta
yap›lan incelemede ﬂunlar tespit
edildi: Arac›n jandarma teﬂkilat›na
ait oldu¤unu ve kimlere zimmetlendi¤ini gösteren dosyan›n da aralar›nda bulundu¤u dört adet resmi evrak dosyas›; MKE yap›m› el bombalar›; kaleﬂnikof silahlar; bomba
yap›m/imha tarifleri; Hakkari haritas› ve bir tak›m hedeflere ait krokiler; bu kroki ve muhtemelen öldürüleceklerin isimlerinin yerald›¤› bir
liste; bu listede, bombalanan kitabevi ve sahibinin üzeri k›rm›z› kalemle çizilmiﬂ durumda....
Hakkari’nin ﬁemdinli ve Yüksekova ilçelerinde son üç ayd›r özellikle halk› hedef alan, korku, panik
yaratmay›, sindirmeyi amaçlayan
15 bombalama gerçekleﬂmiﬂti. Bu
bombalamalar›n, 5 özel timcinin öldürülmesinin ard›ndan yaﬂanmas›
ise dikkat çekiciydi. Bu olay›n ard›ndan, kentte “Beﬂ ﬁehidin Kan›
Yerde Kalmayacak” imzal› bildiriler da¤›t›lm›ﬂ ve bu bildirilerde;
“patlama olay›n› yapanlar, bunlara
yard›m ve yatakl›k edenler k›sa sürede cezalar›n› kendisinin ve aile
fertlerinin canlar›n› kaybetmek suretiyle ödeyeceklerdir” denilmiﬂti.

Mehmet A¤ar Devrede
Hakkari’de yaﬂananlar›n bir baﬂka boyutu var ki, burjuva bas›n her
ne kadar “A¤ar yalakal›¤›” ile s›radanlaﬂt›rsa da, “Susurluk sürüyor” diye adeta bas bas ba¤›r›yordu. Bombalar› yerleﬂtiren üç subay›
halk›n elinden kurtarmaya çal›ﬂ›rken halk›n taﬂlarla karﬂ›l›k vermesi
üzerine, bir ölüm mangas› eleman›
telefonla, DYP Genel Baﬂkan› Susurlukçu Mehmet A¤ar’› arayarak
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“bize sahip ç›k›n müdürüm, yard›m edin” dedi.
Parti genel baﬂkan› olmuﬂ ama
Susurluk’un ölüm mangalar›n›n
“müdürlü¤ünü” sürdürdü¤ü anlaﬂ›lan A¤ar’›n aranmas›, baﬂtan beri yaﬂananlar›n ad›n› daha da netleﬂtirmektedir. Susurluk devlettir, Susurluk’un deﬂifre olmayan elemanlar› görevlerinin baﬂ›ndad›r.
Ölüm mangalar›n›n ba¤l› oldu¤u
bir askeri birlik, emniyet yok mu;
neden bir parti baﬂkan›n› ar›yor?
Türkiye iﬂte böyle bir ülkedir; parti
baﬂkan› olmuﬂ, “sivil” olmuﬂ hiçbir
önemi yoktur; Susurluk mekanizmas› her düzeyde iﬂlemektedir. TV
kameralar› karﬂ›s›nda “bin operasyon yapt›k” diyen, baﬂka ölüm mangalar›n›n “görevlerinin baﬂ›nda” oldu¤unu söyleyen biri, parti genel
baﬂkan› olup halktan oy isteyebilmekte, yeri geldi¤inde ‘demokratça’
beyanatlar verebilmektedir.
Öte yandan; 3 ayd›r yaﬂanan
bombalamalar konusunda bölgede
DKÖ’ler aç›klamalar yapmalar›na,
halk feryat etmesine karﬂ›n hiçbir
ﬂey yapmayan AKP iktidar› da Susurluk’tan ba¤›ms›z olmad›¤›n› göstermiﬂtir. Halk aya¤a kalk›p, subaylar› kendi eliyle yakalad›ktan sonra,
bölgeye mülkiye müfettiﬂi göndermenin hiçbir anlam› yoktur. Keza,
bu müfettiﬂlerin görevlerini de herkes bilir. En son Konya Akkise’de
alenen halk›n askerlerce kurﬂunlanmas› olay›nda rapor haz›rlam›ﬂlar
ve askeri aklam›ﬂlard›.

Genelkurmay’dan
‘Susun’ Talimat›
Elemanlar›n›n suçüstü yakalanmas› üzerine suskunlu¤unu daha
fazla koruyamayan Genelkurmay,
10 Kas›m günü bir aç›klama yay›nlad›. Sanki yaﬂananlarla hiçbir iliﬂkisi yokmuﬂ gibi, “Bu üzücü olaya,
baz› askeri ﬂah›slar›n isimlerinin
kar›ﬂt›¤› iddia edilmektedir” diyen
Genelkurmay, devamla, sadede geldi: “Konu adli makamlara intikal
etmiﬂtir. Bu aﬂamada yarg›ya etkileyecek ﬂekilde yap›lacak aç›klamalar› yarg›n›n takdirine b›rak›yoruz.”

kurﬂunlar, ölüm listeleri, resmi evraklar ve Mehmet A¤ar...

Susurluk’un ölüm mangalar›
halka karﬂ› savaﬂmaya devam
ediyor. ‹çi ölüm listeleri,
bombalar, silahlar dolu olan,
jandarmaya ait bu araç;
demokratikleﬂmeden sözedenleri yalanlayan bir resimdir
art›k
Van rektörü olay›nda, sayfalar›m›zda hukuku ve “konu yarg›ya intikal etmiﬂtir” kliﬂelerinin ne anlama geldi¤ini yazm›ﬂt›k. “Yarg› kararlar›n›n eleﬂtirilemeyece¤i”, ya da
“konu yarg›ya intikal etmiﬂtir herkes sussun” kliﬂelerinin, oligarﬂinin
zulmünü meﬂrulaﬂt›rmak, halk›n
adalet talabini bast›rmak, gerçe¤in görülmesini engellemek için
kullan›ld›¤›n› ifade etmiﬂtik.
Genelkurmay tam da bunu yapmaktad›r. Gerçeklerin ortaya ç›kmas›yla ‘otoritesini’ devreye sokuyor, herkese “susun!” diye gürlüyor.
O; kendi politikalar›na tabi olmayanlar› ‘sözde vatandaﬂ’ ilan
edecek; provokatörleri, linç güruhu,
ölüm mangalar› hemen harekete geçecek; ‘sözde vatandaﬂlar›’ katledecek, halk›n üzerine kurﬂunlar ya¤d›racak, bombalar patlatacak sonra
herkes susacak! Herkes susunca ne
olacak! Susurluk’un yarg› aya¤›
devreye girerek; ölüm mangalar›
yarg›lanmaktan, yarg›lansa bile ceza almaktan, ceza alsalar bile iliﬂkilerinin Genelkurmay’a uzand›¤›n›n
ortaya ç›kmas›ndan kurtulacak. Susurluk’un göbe¤indeki generalleri
Veli Küçük’ü TBMM komisyonuna
ifade vermesi için bile göndermeyen bir zihniyet var karﬂ›m›zda.
ﬁimdi, ayn› zihniyeti bombalar patlat›rken, gerçe¤i isteyenleri susturmak isterken görüyoruz.

Ony›llard›r halka karﬂ› bu yöntemlerle savaﬂ›yor bu devlet. Katliamlar, kay›plar, infazlar, iﬂkenceler, karar› ‘zirve’de al›nan faﬂist
politikalarla yaﬂama geçirildi. Bin
operasyonda binlerce insan›m›z›
kaybettik, köylerimiz yak›ld›, mahallelerimiz kurﬂunland›, insanlar›m›z sokak ortas›nda infaz edildi.
1996 3 Kas›m’›nda ortaya saç›lan pisliklerin üzeri, Susurluk’u sürdürebilmek için kapat›lm›ﬂt›. O
günden bu yana sürdürüyorlar. Kimi zaman yöntemlerin de¤iﬂmesi,
kontra sald›r›lar›n›n artmas› ya da
azalmas› üzerinden “o günlerin geride kald›¤›n›” düﬂünenlerin, fena
halde yan›ld›klar›n› her f›rsatta dile
getirdik. Türkiye gerçe¤i bizi do¤rulamaya devam ediyor. Demokratikleﬂme ç›¤l›klar›n›n tonu ise tam
da bu gerçe¤in üzerine örtmek için
hergün daha da yükseltiliyor.
Avrupa Birli¤i’nin de bu konuda
bir itiraz› yoktur. Koskoca Susurluk’un yaﬂand›¤› bir ülkenin “demokratikleﬂme yolunda h›zl› ad›mlar att›¤›n›” söyleyen AB’nin derdi
demokrasi de¤il, ç›karlar›d›r.
Ayd›nlar dahil, kimin söylenecek ne sözü varsa, ﬂimdi görece¤iz.
Kürt sorununun demokratik çözümünün mümkün oldu¤undan
sözedenler, yaﬂananlar ›ﬂ›¤›nda tespitlerini yeniden de¤erlendirecekler
mi, izleyece¤iz!
Evet; Susurluk’la hesaplaﬂ›lmadan bu ülkede demokrasinin
‘D’sinden sözedilemez.
Susurluk’la hesaplaﬂmak ise
üç beﬂ tetikçinin yarg›lanmas›, ya da
“A¤ar-Bucak-Çiller”in mahkeme
önüne ç›kar›lmas› da de¤ildir. Susurluk, ‘devletin zirvesi’dir. Susurluk, bütün kurum ve kuruluﬂlar› ile
devletin kendisidir.

Halka Karﬂ› Savaﬂan
Susurluk Devleti

Susurluk’la hesaplaﬂmak, faﬂizmi y›kmak demektir. Bunun yolu ise
bellidir. Bu yüzden 3 Kas›m 1996
sonras› ﬂu slogan› hayk›rm›ﬂt›k:

Her ﬂey çok aç›k: Üç subay,
ölümler, bombalar, halka s›k›lan

Susurluk Devlettir! Susurluk
Pisli¤ini Devrim Temizler!
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12 Eylül’ün çocuklar›

‹çin E¤itim, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ" sloganlar›n›n
hiç susmad›¤› yürüyüﬂte Gündo¤du
marﬂ› söylendi. Gruplar, TRT önünden otobüslerle Ankara’ya hareket
ettiler.

Meydanlar, Bu Ülkenin
Gençli¤ine Yasaklanamaz!

direnen gençlerimizi

teslim alamayacak!
YÖK’ün kuruluﬂunun 24. y›ldönümünde, gençlik yine Ankara’dayd›. Yasakl› meydana yürüyen gençli¤in önü panzerler, gaz bombalar›,
binlerce polisle kesilirken, vatansever devrimci gençlik bir kez daha;
12 Eylül’ün gençlik politikalar›n›
sürdüren YÖK’ün bask›lar›na ve
AKP gericili¤ine teslim olmayaca¤›n› gösterdi.

YÖK, F Tipi Üniversitedir
Gençli¤in YÖK’e isyan›n› oligarﬂinin baﬂkentinde hayk›rma karar› alan; Gençlik Federasyonu, Yeni
Demokrat Gençlik, Devrimci Ö¤renci Birli¤i, Devrimci Sosyalist
Gençlik üyeleri, çeﬂitli üniversitelerden Ankara’ya akt›lar.
‹stanbul’dan 6 Kas›m günü yola
ç›kan grup, akﬂam saatlerinde Galatasaray Lisesi önünde toplanarak bir
aç›klama yapt›. 150 kiﬂi, ‹stiklal
Caddesi’ni sloganlarla inletirken,
YÖK’ün kuruldu¤u günden bu yana
gençli¤i susturmak, sindirmek için
çok çeﬂitli araçlarla sald›rd›¤› ifade
edildi. Aç›klamada ﬂöyle denildi:
“YÖK; üniversitelerin ticarethaneye çevrilmesidir.
YÖK; gençli¤e yap›lan bask›d›r.

YÖK; demokratik üniversite isteyene soruﬂturmad›r. YÖK; ba¤›ms›z
bir ülke isteyen ö¤rencilerin okuldan at›lmas›d›r. YÖK; paral› e¤itimdir. YÖK; okul kap›s›na konulmuﬂ
turnikedir. YÖK; okul koridoruna
tak›lan kamerad›r. YÖK; F tipi üniversitedir.
Bizler bugün YÖK'ün bu yüzünü
teﬂhir etmek için Ankara'ya gidiyoruz."

‹stanbul’dan, ‹zmir’den, Diyarbak›r’dan, Trabzon’dan, ülkenin
dört bir yan›ndan gelmiﬂlerdi. 7 Kas›m ö¤le saatlerinde Ankara Mithatpaﬂa Köprüsü'nde toplanan ve ço¤unlu¤unu Gençlik Federasyonu
üyelerinin oluﬂturdu¤u 300 ö¤renci,
bu ülkenin yüzak›yd›, gençli¤in teslim al›namayaca¤›n›, apolitikleﬂtirmeye, yozlaﬂt›rmaya teslim olmayaca¤›n› hayk›ranlard›.
Gençlik Federasyonu, DÖB,
YDG ve DSG üyeleri açt›klar› pankartlar, att›klar› sloganlarla K›z›lay’a yürümeyi, gençli¤in YÖK’e
protestosunu dile getirmeyi planl›yorlard›. Bu, onlar›n en do¤al, demokratik haklar›yd›. K›z›lay Meydan›’nda bu ülkenin baﬂbakan›, ülkenin sömürgecilik iliﬂkilerinin derinleﬂtirilmesi karar›n› kutlam›ﬂ,
halk güçlerine, gençlere ise yasak
ilan edilmiﬂti meydan. Buna teslim
olmak, yasad›ﬂ›l›¤a, çifte standarta
teslim olmakt›. Buna teslim olmak,
ülkenin meydanlar›n›n, caddelerinin; bu ülkenin gençlerine yasaklanmas›na boyun e¤mekti.

Gençlik Federasyonu’nun ‘YÖK'e
Hay›r’ ve ‘Ne YÖK Ne AKP Demokratik Üniversite’ yaz›l› pankartlar açt›¤› eylemde, ‹stanbul YDG
‘YÖK Kald›r›ls›n
Emperyalist Ba¤›ml›l›k De¤il Halk Demokrasisi ‹stiyoruz’
pankart› açt›. Gençlik gruplar› ayr›ca
kendi flamalar›n› taﬂ›d›lar.
Gençlik aç›klaman›n ard›ndan kortej oluﬂturarak TRT
binas›na
yürüdü.
"Yaﬂas›n
Örgütlü
Mücadelemiz, F Tipi
Üniversite ‹stemiyoruz, YÖK'e Hay›r,
Ankara / K›z›lay
Halk ‹çin Bilim Halk
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Önde “YÖK'e Hay›r”, ard›ndan
“Ne YÖK Ne AKP Demokratik
Üniversite” pankartlar› taﬂ›yan
Gençlik Federasyonu üyeleri,
“YÖK Kald›r›ls›n Anadilde E¤itim
Hakk› ‹stiyoruz” ve “YÖK Kald›r›ls›n. Emperyalist Ba¤›ml›l›k De¤il
Halk Demokrasisi ‹stiyoruz” pankartlar› ile YDG üyeleri, kendi isimlerinin yaz›l› oldu¤u pankart ile
DÖB üyeleri ve DSG’liler kortejler oluﬂturarak sloganlar›n›
hayk›rmaya baﬂlad›lar.
“F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz” diyorlard›, tüm halk
çocuklar›n›n özlemi olan
“Halk ‹çin Bilim Halk
‹çin E¤itim” isteklerini
hay-

k›r›yorlard›.
Mithatp a ﬂ a
Köprüsü'nden
K›z›lay'a
do¤ru
yürüyüﬂe
geçtik-

lerinde, karﬂ›lar›nda oligarﬂinin polisini buldular. Karﬂ›lar›nda sadece
polis barikat› yoktu. O barikat›n arkas›nda YÖK vard›. AKP iktidar›
vard›. Gençli¤in taleplerine ve mücadelesine tahammül edemeyen gerici kesimler vard›. Gençli¤in ba¤›ms›zl›k yürüyüﬂünü sindirmek isteyen iﬂbirlikçiler vard›.
Onlar; üniversitelerde halk için
bilim, halk için e¤itim olmayacak, üniversiteler tekellerin
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak diyenlerdi. Onlar; 12 Eylül faﬂist
cuntas›n›n gençli¤e yönelik bask›, sindirme, apolitikleﬂtirme politikalar›n›n sahipleriydi. Aralar›ndaki çat›ﬂmalar› bir yana b›rakm›ﬂlar, vatansever gençli¤in karﬂ›s›nda
saf tutmuﬂlard›, temsil ettikleri s›n›f›n ç›karlar›na uygun olarak.

Polis Sald›rd›,
Gençlik Direndi
Kortej henüz köprü alt›nda bekliyordu ki, polisin yo¤un gaz bombalar› ile sald›r›s› baﬂlad›. Gençlik sald›r› karﬂ›s›nda geri çekilmedi, tereddüt etmedi ve taﬂlarla, öfkeleriyle,
kararl›l›klar›yla direndiler.
Burjuva bas›n›n söyledi¤i gibi,
“Ankara savaﬂ meydan›na dönmüﬂtü”. Ama bu savaﬂ› baﬂlatan, demokratik haklar›n› kullanmak isteyen gençler de¤il, oligarﬂinin polisiydi. Her türlü muhalefeti gaz bom-

balar›yla bo¤may› politika haline
getiren polis, ﬂimdi de gençlerimize
sald›r›yordu. Burjuva medya ise
gençlerin kendilerini korumak ve terör karﬂ›s›nda meﬂru direnme haklar›n› kullanmak için söktükleri kald›r›m taﬂlar›n› öne ç›karacakt›.
Ö¤le saatlerinde baﬂlayan çat›ﬂma saat 15.15'e kadar devam etti.
K›z›lay civar›, Çin Çin Mahallesi,
Ankara Kalesi, Cebeci, Ulucanlar’da devam eden direniﬂte, son
olarak bir grup genç Ankara Kalesi’ne girdi. Gençlerimizi düﬂman
ilan eden oligarﬂik iktidar›n polisi,
kaleyi yüzlerce polisle kuﬂatma alt›na ald›. “Kale düﬂürülecek, direnenler ezilecek”ti. Kalenin kulesinde
ise DEV-GENÇ flamas› dalgalan›yordu. Onlar› da gözalt›na ald›lar
ama direnenler yüzüstü yere yat›r›ld›klar› halde sloganlar›n› sürdürerek, ezilmeyeceklerini hayk›r›yorlard›.
Ankara sokaklar› polisin gaz
bombas›na bo¤ulurken, caddelerde
panzer homurtular›yla genç av›na
ç›kan polisler, her sokakta direniﬂle
karﬂ›laﬂt›lar. DEV-GENÇ miras›n›
sahiplenen ö¤renciler, kararl›l›klar›n› sonuna kadar ortaya koyarken,
Ankara sokaklar› bir kez daha oligarﬂinin gençli¤e düﬂmanl›¤›na, demokratik haklara karﬂ› tahammülsüzlü¤üne ve vahﬂetine tan›kl›k etti.
Bir süre önce AKP’nin ‹çiﬂleri Bakanl›¤›'nca, gençli¤imizi aç›kça düﬂ-

Sald›ran, “Ankara’y› savaﬂ alan›na çeviren” kim? Demokratik
bir hakk›n kullan›lmas›n›n karﬂ›s›na panzerler, bombalarla
ç›kan kim? HER ﬁEY ORTADA!
man ilan eden genelgenin gere¤i bu
ﬂekilde yerine getiriliyordu. Gençli¤in sindirilmesinde AKP iktidar› ve
YÖK bir kez daha ayn› saftayd›lar.
YÖK’ü protesto eden ö¤renciler,
güya YÖK’le çat›ﬂan AKP’nin polisini karﬂ›lar›nda buldular. YÖK, iktidar taraf›ndan böyle korunuyordu!
Saatlerce yaﬂanan direniﬂ sonucunda, kullan›lan göz yaﬂart›c› bomba, biber gazlar› ve cop darbelerinden kaynakl› çok say›da ö¤renci yaraland›, yaral› halde gözalt›na al›nd›lar. Büyük ço¤unlu¤u Gençlik Federasyonu üyesi olmak üzere, toplam 50 ö¤renci gözalt›na al›nd›.

Mücadeleyi Sürdürece¤iz
Yaﬂanan sald›r› ve gözalt›lar akﬂam saatlerinde Yüksel Caddesi’nde
meﬂaleli yürüyüﬂle protesto edildi.
Gençlik Federasyonu, YDG,
DÖB ve DSG üyesi gençler, Mithatpaﬂa Köprüsü alt›nda toplanarak
meﬂalelerle yürüyüﬂ yapt›lar.
K›z›lay önlerinde açt›klar› pankartlar, taﬂ›d›klar› flamalar yine ellerindeydi. Bu kez daha da kararl›, öfkeliydiler. Yürüyüﬂ boyunca gençler
YÖK’ü ve gözalt›lar› protesto eden
sloganlar att›lar ve y›lmayacaklar›n›

istemeye, emperyalizme ve
onun iﬂbirlikçilerine karﬂ›, ba¤›ms›z, demokratik sosyalist
Türkiye istemeye ve bunun için
mücadele etmeye devam edece¤iz.”
Ankara'daki sald›r›; baﬂta
Gençlik Federasyonu olmak
üzere; Temel Haklar Federasyonu ve birçok kentte kurulu Temel Haklar Dernekleri, TAYAD
taraf›ndan yap›lan aç›klamalarla
protesto edildi. Gençli¤in taleplerini sahiplenen Temel Haklar
Federasyonu, “Siyasi iktidar
muhalif seslere tahammülsüzlü¤ünü bir kez daha tüm gerçekli¤iyle ortaya koymuﬂtur. Bu ve
baﬂka sald›r›lar akademik-demokratik üniversite isteyen ö¤renci gençli¤i y›ld›ramayacakt›r” dedi.

20 Ö¤renci Tutukland›

hayk›rd›lar.
7 Kas›m’da gözalt›na al›nan ö¤Yüksel Caddesi'ne ulaﬂan 200
renciler, 9 Kas›m günü mahkemeye
ö¤renci ad›na aç›klamay› yapan
ç›kar›ld›lar. Sald›r›ya u¤ramalar›na
Gençlik Federasyonu üyesi Ebru
karﬂ›n, “kamu mal›na zarar verme,
Benek, gözalt›na al›nan arkadaﬂlar›polise mukavemet, yasad›ﬂ› örgüt
n›n serbest b›rak›lmas›n› isterken,
üyeli¤i” gibi iddialarla ifadeleri al›sald›r›n›n akademik, demokratik
nan gençlerimiz, eylemin demokratik
mücadeleye karﬂ› yap›ld›¤›n› ifade
haklar› oldu¤unu, kendilerinin sald›etti. Benek ﬂöyle konuﬂtu:
r›ya u¤rad›klar›n› belirterek yapt›kla“K›z›lay'da bas›n aç›klamas›
r›n› savundular.
yapmak istedik. Ancak karﬂ›m›zda
Sloganlarla mahkemeye getirilen
yine iﬂbirlikçi AKP iktidar›n›n polisö¤rencilerden 20’si “yasad›ﬂ› örgüt
lerini bulduk. Emperyalizmin bekçi
üyeli¤i” suçlamas› ile tutukland›lar.
köpekleri olma misyonlar›n› nas›l
Tutuklananlar›n isimleri ﬂöyle:
yerine getirdiklerini demokratik
Gençlik
Federasyonu üyeleri; Nurmeﬂru bir eyleme vahﬂice sald›rarak
gül
Acar,
Didem Akman, Kemal Çegösterdiler. Vatansever devrimci
gençli¤in üzerine gaz bombalar›yla, polis köpekleriyle, panzerleriyle sald›rarak, onlarca
arkadaﬂ›m›z› gözalt›na alarak
efendileri emperyalizme kendilerini bir kez daha ispat ettiler.
Bizler devrimci gençler olarak; her türlü bask›ya, gözalt›
tutuklama sald›r›lar›na ra¤men, üzerimizdeki bask›lara ve
bu bask›lar›n arac› olan YÖK'e
karﬂ› mücadelemizi sürdürece¤iz. Bedeli ne olursa olsun,
Yüksel Caddesi
halk için bilim halk için e¤itim
15
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te, ‹lker Ekiz, Abdullah Özgün, ‹lker
Do¤an, Özkan Kaya, Volkan Alk›ﬂ,
Serkan Onur Y›lmaz, Hasan Selim
Gönen, Ömer Deniz, Mustafa Do¤ru, ‹lhan Kaya, Tufan Bak›r, Ekrem
Kurtuluﬂ. DÖB’den Mesut Ayd›n,
DSG’den
Ender
Aldanmaz,
YDG’den Engin Aslan, Ziyahan Aldeniz ve Cihan Ç›nk›.

Gençli¤in YÖK’e Karﬂ›
Mücadelesi
Ankara K›z›lay’da doru¤a ulaﬂan
YÖK’ü protesto eylemleri, sadece
bu eylemle s›n›rl› de¤ildi. Çeﬂitli
gençlik gruplar› düzenledikleri eylemlerle YÖK’e karﬂ› mücadelenin
sürece¤ini hayk›rd›lar.
Ad›yaman Temel Haklar Gençlik
Komisyonu üyeleri, 2 Kas›m günü
kent merkezinde K›z›lay'a ça¤r› bildirileri da¤›tt›.
Ayn› gün; ‹zmir Gençlik Derne¤i

Provokatif Haberlere Son
K›z›lay eyleminde ö¤rencilerin
demokratik haklar›n› kullanmak istemesi, sadece polisin ve iktidar›n
de¤il burjuva medyan›n da hedefi
olmalar›n› sa¤lad›. Gençlerimiz
“büyük suç” iﬂlemiﬂlerdi! Ne demekti, polisin “burada eylem yapmak yasak” dedi¤i yerde, ‘baﬂbakan da ayn› yasalara tabiyse yapaca¤›z’ demek. Hele, keyfi yasa¤›
panzerle, gaz bombalar› ile korumaya çal›ﬂan polis karﬂ›s›nda direnme hakk›n› kullanmak! Gençlerimiz provokatör, terörist ilan edildiler, tek bir gazete, TV dahi “bu
gençler ne istiyor” diye, en basit
“habercilik” sorusunu dahi sormad›. Güya tümü demokratt›, hak ve

üyeleri de, Bornova metro önünde
da¤›tt›¤› bildirilerle YÖK ve ülke
gerçekli¤ini anlatarak, YÖK protestosuna ça¤r› yapt›lar.
Elaz›¤ Gençlik Derne¤i Giriﬂimi
üyelerinin, 2 Kas›m günü Elaz›¤
merkez ve Y›ld›z Ba¤lar› ile Fevzi
Çakmak Mahalleleri’nde “YÖK'e
Hay›r” yaz›l› afiﬂleri polisi telaﬂland›rd›. Camlar›na afiﬂleri asan esnaflar›n tabelalar› kameraya çekilerek
gözda¤› verilmek istendi.
Gençlik Federasyonu üyeleri; 3
Kas›m'da ‹stanbul Bak›rköy Özgürlük Meydan›'nda, 4 Kas›m günü Kad›köy Haldun Taner Sahnesi önünde,
6 Kas›m günü de Okmeydan›'nda
bildiri da¤›tt›lar. Federasyon önlükleri giyen ö¤renciler, bildirileri sokakta sesli okuyarak halka YÖK’ü
anlat›rken, K›z›lay eylemine ça¤r›da
bulundular.
Dersim’de YÖK 6 Kas›m günü
Yeralt› Çarﬂ›s› üzerinde Gençlik Federasyonu, ESP, DHP ve Emek
Gençli¤i taraf›ndan protesto edildi.
“YÖK'e Hay›r, Polis ‹dare ‹ﬂbirli¤ine Son” sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme 50 kiﬂi kat›l›rken, aç›klamada;
“YÖK kald›r›lmal›d›r” denildi.
9 Kas›m günü Fen Edebiyat Fakültesi önünde toplanan Çukurova
Üniversitesi Ö¤rencileri, “YÖK'e

Hay›r, Paras›z Bilimsel Demokratik,
Anadilde E¤itim ‹stiyoruz” pankart›
açarak yürüyüﬂ yapt›lar. “YÖK'e Hay›r, Ne AKP Ne YÖK Demokratik
Üniversite, F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz” sloganlar›yla rektörlük önüne
gelen ö¤renciler, yapt›klar› aç›klamada, linç giriﬂimlerine de de¤inerek, “YÖK bu çürümüﬂ, kokuﬂmuﬂ ve
y›k›lmay› bekleyen sistemin üniversitelerdeki aya¤›d›r” dediler. Daha
sonra yeniden E¤itim Fakültesi’nin
önüne yürüyen 100 kiﬂilik kitle, burada çekilen halaylarla eyleme son
verdi.

özgürlükleri savunmada ﬂampiyonlu¤u kimseye b›rakm›yorlard›! ‹ﬂte
bu riyakarl›k ve gençlerimizin hedef gösterilmesi karﬂ›s›nda, Gençlik Federasyonu taraf›ndan bir aç›klama yap›ld›.
9 Kas›m tarihli gazete ve TV’lere at›f yap›lan aç›klamada, “24 y›ld›r üniversitelerimizde faﬂizmin eli
olan YÖK'e karﬂ› 7 Kas›m'da Ankara'dayd›k” diyen Gençlik Federasyonu, y›llard›r gerici, anti-bilimsel
e¤itim uygulayan, devrimci-demokrat ö¤rencileri okuldan att›ran,
soruﬂturma açan, üniversiteleri F tipi hapishanelere çeviren YÖK'e
‘Hay›r' demenin haklar› oldu¤unu
belirttiler. Bu haklar›n› kullanmak
isterken polisin vahﬂice sald›r›s›na
maruz kald›klar›n› kaydeden Genç-

lik Federasyonu, ﬂöyle devam etti:
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8 Kas›m günü AÜ Cebeci Kampüsü önünde toplanan Sosyalist
Gençlik Derne¤i üyeleri, “YÖK Kald›r›ls›n, Özgürlük ‹stiyoruz, Türk ve
Kürt Gençli¤i Kardeﬂtir, Demokratik
Bar›ﬂ ‹stiyoruz" pankartlar› açarak
Mithatpaﬂa Köprüsü'ne kadar yürüdü. Polis barikat› önünden dönen
SGD’liler burada aç›klama yapt›.
9 Kas›m günü ise çeﬂitli gruplar
taraf›ndan ‹stanbul Üniversitesi
önünde yap›lan bir eylemle YÖK
protesto edildi. Ayr›ca Özgür-Der
üyeleri, türban sorunu ve YÖK’ün
bask›lar›na yer verdikleri bir eylem
düzenlediler. ‹zmir, Mersin ve Bursa’da protesto eylemleri düzenlendi.

“Yaﬂanan sald›r› karﬂ›s›nda
meﬂru hakk›m›z olan direnme hakk›n› kulland›k... Bugün Radikal,
Milliyet gibi burjuva medyan›n gazeteleri ile Kanal A, Flaﬂ TV gibi
kanallar arkadaﬂlar›m›z› provokatör diyerek hedef göstermiﬂlerdir.
Sorgulanmas› gereken ö¤rencilerin meﬂru haklar›n› kullanmas›
de¤il, e¤itim sisteminden, adaletsizlikten, iﬂsizlikten, yozlaﬂt›rmadan sorumlu olan emperyalizm ve
iﬂbirlikçilerdir.
Arkadaﬂlar›m›z› hedef gösteren
TV kanallar› ve gazetelerin insanlar› hedef gösteren de¤il bas›n ahlak›na uygun tarafs›z yay›n yapmas›n›
istiyoruz.

K›z›lay Direniﬂinin içinden...
Bugün 6 Kas›m... Ö¤renci gençli¤in mücadele tarihinde ayr› bir
önemi var bugünün... 12 Eylül faﬂizminin gençli¤i teslim almak için
kurdu¤u YÖK'ün y›ldönümü...
Bugün 6 Kas›m... Yine K›z›lay'a
do¤ru yola ç›kaca¤›z. Her birimizde
ayn› heyecan, ayn› çoﬂku... Galatasaray Lisesi'nin önünden aç›klamam›z› yap›p TÜYAP önüne do¤ru yürüyüﬂe geçiyoruz. ‹stiklal Caddesi
sloganlar›m›zla ç›nl›yor. "YÖK'e
Hay›r, F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz”. Tek tipleﬂtirilemeyen gençlik
ﬂimdi F tipi bir yaﬂama mahkum
edilmek isteniyor. YÖK'e hay›r demek, F tipi yaﬂama hay›r demektir bizler için. Neyi istedi¤imizin, neye karﬂ› ç›kt›¤›m›z›n
bilincindeyiz. Bu bilinçle
hayk›r›yoruz sloganlar›m›z›. Bu bilinçle ad›ml›yoruz
yollar›.
Geciken otobüslerden
birini beklerken halaya duruyoruz. Türkülerimiz yan› baﬂ›m›zda... Otobüslerimiz geliyor ve
bekle bizi K›z›lay diyerek düﬂüyoruz yollara...
Kavgaya, umuda dair türkülerle
geçiyor yolculu¤umuz. Tarihimizden bize miras kalan coﬂku dolu bir
ruhla geçiyor. Bu ruh DEVGENÇ'in ruhu. DEV-GENÇ'li olman›n hakl› onurunu yaﬂ›yoruz.
7 Kas›m günü saat 11.00'de var›yoruz Ankara'ya... Saat 12.30'a kadar beklerken sohbetimizin konusu
K›z›lay'a girmek ve eylemin heyecan› üzerine ﬂekilleniyor. Baﬂ›m›zda DEV-GENÇ logolu sar› ﬂapkalar›m›z, boyunlar›m›zda DEV-GENÇ
logosuyla k›rm›z› fular›m›z... Zaman yaklaﬂt›kça heyacan›m›z art›yor, coﬂkumuz yerinde. Coﬂku gözlerimize yans›yor. Gözlerimiz çakmak çakmak, gözlerimiz alev alev.
Sab›rs›zl›kla bekledi¤imiz sesi
duyuyoruz: "Arkadaﬂlar düzenli ﬂekilde Mithatpaﬂa Köprüsü'ne yürüyoruz". Mithatpaﬂa Köprüsü'ne vard›¤›m›zda polis barikat›yla karﬂ›la-

ﬂ›yoruz. Panzerler, robocoplar, kalkanl› polisler, çevikler, siviller, polis köpekleri... ‹ﬂgal edilmiﬂ K›z›lay'a giden yollar. K›z›lay yasak bize. ‹ﬂbirlikçilere yasak olmayan K›z›lay bu ülkenin vatansever gençli¤ine yasaklanm›ﬂ. Bizim geliﬂimizle polis ve bas›n hareketleniyor. Flamalar›m›z, ﬂapkalar›m›zla dikiliyoruz barikat›n önüne. Dikiliyoruz
tüm hakl›l›¤›m›zla, hakl›l›¤›m›zdan
ald›¤›m›z gücümüzle...
Önümüzde polis barikat› engel
olmak istiyor K›z›-

lay'a geçiﬂimize...
Onlar K›z›lay yasak dedikçe, kald›r›m taﬂlar› k›r›l›yor, herkes heyecanl›, K›z›lay'a girmeye kararl›. Bedeli ödenecek, çat›ﬂ›lacak, direnilecek. 300 kiﬂi ellerinde taﬂlar›, sapanlar›yla "YÖK'e Hay›r" diye hayk›r›yor.
Polis orada bulunan bir avukata
“biz haz›r›z, sizinkiler de haz›r herhalde” diyor. Yürüyüﬂe geçiyoruz,
derken gaz bombalar› kapl›yor her
yan›... Kitle bu sald›r›ya taﬂlarla cevap veriyor. Herkes elindeki taﬂlar›
polislere f›rlat›yor. Havada gazbombalar›, taﬂlar uçuﬂuyor. Bombalardan göz gözü görmüyor, herkes
gazdan etkileniyor ve geriye çekiliyor. Gaz›n etkisi azal›nca biraz,
gruplar halinde yine birleﬂip çat›ﬂma ara sokaklarda sürdürülüyor.
Birçok yerden, birçok yönden direniﬂe geçiliyor. Bir grup K›z›lay'a
do¤ru koﬂuyor. Yaklaﬂ›k 20 kiﬂi ça17
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t›ﬂman›n ortas›nda K›z›lay Meydan›'na giriyor. Orada hepsi gözalt›na
al›n›yor. Bir grup Cebeci'ye do¤ru
çekilerek çat›ﬂmay› sürdürüyor. Polis durmadan koval›yor. Taﬂlar at›l›nca yanaﬂam›yor, kalkanlar›yla
korunmaya çal›ﬂ›yor. Bir taﬂ yüreklerine korku salmaya yetiyor.
Ara sokaklarda çat›ﬂmalar sürüyor. Gaz›n etkisini azalts›n diye,
halktan limon verenler oluyor. Kimi
yerlerde barikatlar kuruluyor ama
malzeme olmad›¤›ndan barikatlar
c›l›z kal›yor. Buna ra¤men polis yanaﬂam›yor. Bir grup da Ulucanlar
civar›nda caddeyi trafi¤e kapat›p
küçük bir barikat kuruyor. Barikat›
ateﬂe verip yaklaﬂan polise taﬂ ya¤d›r›yor. Polis ise sürekli gaz
bombas› ya¤d›r›yor. Gaz
bombas›ndan caddeden,
sokaktan geçen insanlar, esnaflar da nasibini al›yor. Ulucanlar
taraf›nda çat›ﬂan 30
kiﬂiden oluﬂan iki
ayr› grup, Ankara
Kalesi'ne do¤ru çat›ﬂarak çekiliyor. Gençlik
Federasyonlu bir grup Ankara Kalesi'ne DEV-GENÇ
flamas›n› dikiyor. Polis gözalt›na
alacak, kaleyi fethedip bayraklar›n›
dikenleri. Hazmedemiyor. Bir yandan gençlik kaleden inerken di¤er
bir yandan polis kaleyi dolduruyor.
Ama ordan hiçkimseyi gözalt›na
alam›yor. Bunun haz›ms›zl›¤›yla
dolmuﬂlar›, otobüsleri durdurup gözalt›na almaya baﬂl›yor. 2 saatten
fazla süren çat›ﬂma, Ankara Kalesi'ne DEV-GENÇ flamas›n›n dikilmesiyle iradi olarak bitiriliyor.
Bu kez, gözalt›lar›n b›rak›lmas›
için Yüksel Caddesi'ndeyiz. Meﬂalelerimizle ad›ml›yoruz yollar›, hep
bir a¤›zdan hayk›r›yoruz; gözalt›lar
serbest b›rak›ls›n. Ve her eylemde
bizimle özdeﬂleﬂen slogan›m›zla
coﬂku doru¤a ulaﬂ›yor. Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ...
DEV-GENÇ ruhuyla çat›ﬂan
gençlik, Çayanlar'›n yolunda ilerlemeye devam ediyor. Ve hep ayn› söz
geliyor akl›ma eylem boyunca; ‘Bir
DEV-GENÇ'imiz vard›, yine var’.

Linç Giriﬂimini, Gençli¤e Bask›y› Meﬂrulaﬂt›ran Medya

Nurgül nas›l her eylemde olur!
8-9 Kas›m günleri gazete ve televizyonlar, büyük bir “habercilik”
örne¤i sergileyerek, ayn› kalemden
ç›km›ﬂ bir habere yer verdiler. Polisin servise sundu¤u (ay›p! resimler
bile tüm gazetelerde ayn›yd›!) basmakal›p haberlere göre; Ankara’da
YÖK protestosunda gözalt›na al›nanlardan Nurgül Acar, “profesyonel eylemci”ydi. 6 Nisan’da Trabzon’da bildiri da¤›t›rken linç edilmek istenenlerin aras›ndayd›. 2 Kas›m günü Rize’de faﬂistlerin sald›r›s›na u¤rayanlardan biriydi.
Buradan ne sonuç ç›kacakt› peki? Say›lan eylemlerin hepsi demokratik eylemler oldu¤una göre,
ne denilmek isteniyordu?
Söylenmek istenen ﬂu: “Bakmay›n siz YÖK’e karﬂ› ç›kt›klar›na...
Bakmay›n siz mezar ziyaretine...
Bakmay›n siz bildiri da¤›tarak
düﬂüncelerini aç›klad›klar›na...;
onlar yasad›ﬂ› örgütün militanlar›, talepleri masum olmad›¤› gibi,
linç edilmeleri de meﬂru...”
Haberler bunu söylemek, düﬂündürtmek içindi. Elbette hedef en geri kesimlerdi; demokratik eylemlere
kat›lman›n bir hak oldu¤unu düﬂünmeyenler ve komplocu kafalara sesleniliyordu. Haber aç›k bir ﬂekilde
Trabzon ve Rize’de yaﬂanan linç giriﬂimlerini meﬂru göstermektedir.
Çünkü “iﬂin içinde profesyonel ey-

lemciler” vard›r yani “provokatör
Nurgüllerdir”! Haberi yapanlar da
bunun bilincindedirler.
Öte yandan gençlerimize deniliyordu ki; politikleﬂmeyin, tecriti,
YÖK’ü boﬂverin, bu ülkede yaﬂanan sorunlara dönüp bakmay›n! Peki ne yaps›nlar? Bu haberleri yapanlar›n, ayn› zihniyete sahip olanlar›n
ne zaman ihtiyac› olursa o zaman
“politik” olsunlar. Mesela, Nurgül’ün kaçamad›¤› Kanal D kameras›ndan haberi veren M. Ali Birand
AB için ça¤r› yapt›¤›nda politikleﬂip AB’ci olsunlar! Ya da sahte ulusalc› rektörler isteyince yürüyüﬂ
yaps›nlar! Ama mutlaka onlar›n istedi¤i konuda ve çizdikleri s›n›rlar
içinde politik olsunlar! Gerçekte
gençli¤in apolitikli¤inden yak›nanlar her zaman kendi politikalar›na
yedeklenecek bir gençli¤i kastetmiﬂlerdir.
Ama gençlik onlar› dinlemeyecek ve bu ülkede, dünyada hangi sorun yaﬂan›yorsa, nerede bask› ve zulüm varsa seslerini yükseltecekler!
‹ronik olan bir baﬂka yan; bu haberlere göre, herkesin bir tek eyleme kat›lma hakk› var demek ki!
‹lginç ﬂekilde istisnas›z tüm gazete ve TV’ler bu haberi verirken,
hiçbiri “ne istiyor bu gençler” diye
sormad›lar. Rize’de linç giriﬂimi yaﬂan›rken, TAYAD’l›lar›n hangi fer-

yad› dile getirdi¤ini yazmad›lar.
YÖK’ü boﬂverip,
Nurgül
Acar’›n üç eylemde yer ald›¤›n›, k›r›lan taﬂlar›
yazd›lar.
Ama polisin K›z›lay’›
neden
gençli¤e yasaklay›p, ayn› yasalara tabi olmas›
gereken Baﬂbakan’›n iﬂbirlikçilik ﬂovuna açt›¤›n› sormad›lar.
Nurgül Acar hedef gösterildi ve
tutuklatt›r›ld›. Burjuva medya bayram yapabilir, k›nalar yakabilir!
Peki neden hedef gösterilir Nurgüller? Çünkü Gençlik Federasyonlu ö¤rencilerin söyledikleri gibi;
O, “düzenin istedi¤i genç profilinden uzakt›r, vatanseverdir, devrimcidir, ba¤›ms›z bir ülke istemekte ve bunun için mücadele etmektedir. Linç sald›r›lar›nda ölümlerden
dönmesine ra¤men mücadelesinden
vazgeçmemiﬂtir.
Ba¤›ms›zl›k-demokrasi-sosyalizm isteyenlere gözda¤› verilmek
istenmekte; YÖK protestosunun ve
olaylar›n nedenlerinin tart›ﬂ›lmas›n›n önüne geçilmek istenmektedir.
Medya bu oyundan vazgeçmelidir.
Trabzon'dan Rize'ye yaﬂanan provokasyon ve linç sald›r›lar›n› örgütleyen de ‘Ankara'y› savaﬂ alan›na’
çeviren de polistir.”

BES'li Memurlardan Protesto

DTP RESMEN KURULDU

BES ‹stanbul 1 No'lu ﬁube üyeleri, 9 Kas›m günü
Kocamustafapaﬂa Vergi Dairesi önünde yapt›klar› eylemle, Gelir ‹daresi Yasa Tasar›s›'n› protesto ettiler. 110
BES'linin kat›ld›¤› eylemde aç›klamay› yapan, ﬁube
Baﬂkan› Ejder Erbulan, yasayla birlikte atamalar›n hangi kriterlere göre yap›ld›¤›n› sordu. Atamalardaki keyfili¤in çal›ﬂanlar aras›nda huzursuzlu¤u art›rd›¤›n› söyleyen Erbulan, keyfi uygulamalar›n son bulmas›n›n örgütlü mücadeleden geçti¤ini söyledi. “Yaﬂas›n Örgütlü
Mücadelemiz, Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n at›lmas›n›n ard›ndan aç›klama sona erdi.

Bir süredir çal›ﬂmalar› devam eden Demokratik
Toplum Partisi (DTP) Eﬂbaﬂkanlar› Aysel Tu¤luk ve
Ahmet Türk baﬂkanl›¤›ndaki heyet, partinin kuruluﬂ dilekçesini ‹çiﬂleri Bakanl›¤›'na sunarak partinin kuruluﬂunu 8 Kas›m günü resmileﬂtirdi. Ahmet Türk, “Türkiye'nin demokratikleﬂmesini hedefleyen, demokratik çözüm partisi olarak ortaya ç›kmaya duyarl›l›k gösteren
ve bu konuda çal›ﬂmalar yapan bir siyasi parti” olduklar›n› ifade ederken, Aysel Tu¤luk ise DTP’nin, “halk
iradesine dayal› alternatif bir siyaseti yaratma iddias›yla yola ç›kt›¤›n›” vurgulad›.
18
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Faﬂist Çeteleri, Kontrgerillas›, M‹T'i, MGK's›yla

SUSURLUK SÜRÜYOR
Susurluk'un yıldönümünda açıklama yapan Temel Haklar Federasyonu, “Faﬂist Çeteleriyle, Kontrgerillasıyla, M‹T'iyle, MGK'sıyla SUSURLUK SÜRÜYOR” dedi.
Susurluk kazas› ile oligarﬂinin
gerçek yüzünün görüldü¤ünü hat›rlatan Temel Haklar Federasyonu,
Susurluk’un tüm siyasi iktidarlar taraf›ndan sömürü düzenlerini korumak için sürdürülen bir politika oldu¤unu ifade etti. Halka karﬂ› suç
örgütlenmesi olan Susurluk’tan bugüne de¤iﬂen hiçbir ﬂey olmad›¤›n›n
alt› çizilen aç›klamada,
Susurlukçular’›n ödüllendirildi¤ini, sokak infazlar›n›n, provokasyonlar›n yine devlet taraf›ndan ör-

Uyuﬂturucuya
Kültürel
Yozlaﬂt›rmaya
Son
‹zmit
Temel Haklar
kampanya
baﬂlatt›

gütlendi¤ini, ‘devlet içinde derin bir
devlet' söyleminin gerçe¤i yans›tmad›¤›n›, Susurluk’un devletin kendisi oldu¤unu vurgulayan Federasyon aç›klamas› ﬂöyle devam ediyor:
“Demokrasi ve insan hakları,
hak ve özgürlükler oligarﬂinin hiçbir zaman halkımıza verebilece¤i
ﬂeyler de¤ildir. Zaten Susurluk, tam
da halkın taleplerine karﬂı örgütlenmiﬂtir. Oligarﬂi ve kurumları bugün
halka karﬂı daha da pervasızd›r.
Temel Haklar Federasyonu olarak diyoruz ki; sahip olmamız gereken temel hak ve özgürlüklerimizi
katliamcı, iﬂbirlikçi, iktidarlara karﬂı mücadele etmeden, örgütlenmeden kazanamayız.”

Düzenin çarklar›n›n dönmesinde ‘kara para’ kayna¤› olarak
önemli yer tutan uyuﬂturucu, halk kitlelerini yozlaﬂt›rarak, sorunlar›n› düﬂünemez, bunun için mücadele edemez hale getirerek teslim alman›n da en etkili araçlar›ndan biridir. Bu anlamda; uyuﬂturucuya, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele, düzene karﬂ›
mücadeledir. Temel Haklar Dernekleri’nin çeﬂitli yerlerdeki
kampanyalar›na bir yenisi de, ‹zmit’ten bu bilinçle ekleniyor.
‹zmit Temel Haklar Giriﬂimi, 1 Kas›m günü ‘Uyuﬂturucuya, Kültürel Yozlaﬂmaya Son' kampanyas›n› baﬂlatt›.
Kampanya dahilinde emekçi mahallerinde ve merkezi yerlerde
afiﬂleme, kahvelerde, pazarlarda, caddelerde bildiri da¤›t›m›
ve sesli bir ﬂekilde halka ,kampanyaya destek, birlikte mücadele ça¤r›s› yap›ld›. Yine kampanya dahilinde ﬂu ana kadar
mahallelerde, Sanat Soka¤›'nda imza stand› aç›l›rken, 20 Kas›m günü de bir ﬂenlik düzenlenece¤i bilgisi verildi.

Israrl› mücadele kazan›r
Adana ﬁakirpaﬂa Mahallesi’nde 22 insan›n yaﬂam›na malolan yere üst geçit yap›lmas› için ›srarl› bir kampanya yürüten
ﬁakirpaﬂa Temel Haklar, sonuç ald›. Daha önce sözlü olarak
üst geçit yapaca¤›z diyen, ancak, sanki iyilik yap›yormuﬂ, 22
insan›n ölümünün sorumlusu onlar de¤ilmiﬂ gibi, kendilerine
teﬂekkür edilmesini isteyen Büyükﬂehir Belediyesi’nin bu iste¤i, Temel Haklar taraf›ndan kesin bir dille reddedilmiﬂ ve yaz›l› belge istenmiﬂti. Geçen hafta, belediye taraf›ndan derne¤e
gönderilen bir yaz› ile sözü edilen yere üst geçit yap›m›na hemen baﬂlanaca¤› iletildi.
ﬁakirpaﬂa Temel Haklar’›n kampanyas›, her ﬂeyden önce
›srarl› bir mücadelenin demokratik kurumlar aç›s›ndan ne denli önemli oldu¤unu, Temel Haklar’›n halk›n her sorununa sahip ç›kmas› gerekti¤ini göstermektedir.
19
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YÜRÜYÜﬁ yine Sar›gazi’de
Sar›gazi'de geçen hafta Yürüyüﬂ sat›ﬂ› s›ras›nda yaﬂanan jandarma sald›r›s› ve gözalt›lara ra¤men, dergimiz bu hafta da Sar›gazi
sokaklar›ndayd›. 35 kiﬂinin yerald›¤› sat›ﬂ
esnas›nda Sar›gazi sokaklar›nda Yürüyüﬂ’ün
sesi yank›land› ve “ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm için Yürüyüﬂ okuyal›m" anonslar›
yap›ld›. Sar›gazi halk› Jandarman›n sürekli
okurlar›m›z› durdurup taciz etmesine en iyi
cevab›; dergimizi sat›n alarak ve dergi sat›ﬂ›
yapan okurlar›m›z› alk›ﬂlayarak verdi. Jandarman›n tehditlerine ra¤men halk›n dergimize ilgisi yo¤undu. Sürekli jandarma bask›s› alt›nda olan Sar›gazi halk› demokratik
haklar›n› kullanmakta ›srarc› davranan
okurlar›m›zla yapt›klar› sohbetlerde, bunun
kendilerine moral verdi¤ini belirttiler. Sar›gazi gençleri ise adeta okurlar›m›z›n etraf›nda güvenlik çemberi oluﬂturmuﬂlard›. Yaklaﬂ›k 45 dakika süren sat›ﬂta 110 dergi sat›ld›.

Vahﬂet Belgelendi
ABD ordusunun, 2004 Kas›m’›nda Felluce’deki operasyonda
“yasak” Napalm bombas› kulland›¤› kesinleﬂti. ‹talyan RAI Televizyonu’nda yay›nlanan programda; Felluce’den görüntüler, video
kay›tlar›, ABD’li askerlerle röportajlar ve do¤rudan hedef al›nan sivillerin görüntüleri; emperyalizmin vahﬂetini gözler önüne serdi.
Fosfor bombalar›n›n at›lmas›ndan sonra, kentin cehenneme döndü¤ünü ifade eden bir ABD’li eski
asker ﬂöyle diyordu örne¤in:
“Fosfor, insan bedenine dayan›lmaz ac› verir. Eti eritir ve kemi¤e dek iner. Felluce’de olan da
buydu. Kad›nlar, çocuklar, gözlerimizin önünde yand›. Fosfor
duman› her yan› kaplad› ve herbir bomban›n at›ld›¤› 150 metredeki tüm canl›lar bo¤uldu”.
Fazla söze gerek var m›; emperyalizm dünya üzerinde varoldukça bu vahﬂet bitmeyecek!

Mezar› karanfillerle süsleyen TAYAD'l› Aileler, Armutlu ﬂehitleri
nezdinde tüm devrim ﬂehitleri için
sayg› duruﬂunda bulundular. Bülent
Durgaç'›n mücadele yaﬂam›n› anlatan konuﬂmada, Durgaç’›n ‘Ne olursa olsun, ne getirirse getirsin, ne götürürse götürsün ve bedeli ne olursa
olsun zaferimizi kazanaca¤›m›z› defalarca yineliyorum' sözü hat›rlat›larak, 1996 Ölüm Orucu’nda direniﬂin birinci ekibinde yerald›¤› ifade
edildi ve 9 y›ll›k tutsakl›¤›nda hep
direniﬂ saf›nda yerald›¤› söylendi.
Tahliyesinin ard›ndan direniﬂe, Armutlu’ya koﬂtu¤u belirtilen konuﬂmada, “Katliamc›lar sald›rd›¤›nda,
o da oturdu¤u yerde duramazd›.

Yürüyüﬂ sürüyor
Armutlu ﬂehitleri, katledildik leri yerde sloganlarla an›ld›
Armutlu Katliam›, 19 Aral›k hapishaneler katliam›n›n ard›ndan, direniﬂin sesinin d›ﬂar›da yank›lanmas›na tahammül edemeyen oligarﬂinin ikinci vahﬂetinin ad›yd›. Ayn›
zamanda devrimcilerin, t›pk› içeride oldu¤u gibi, d›ﬂar›da da teslim
olmayaca¤›n›n ilan›yd›. 5 Kas›m
günü, katliam›n gerçekleﬂti¤i Küçükarmutlu’da toplanan HÖC’lüler,
oligarﬂinin katletti¤i 4 devrimciyi
anarken, katliamc›lardan hesap soracaklar›n› bir kez daha hayk›rd›lar.
Armutlu Cemevi önünde toplanan kitle, ﬂehitlerini sayg› duruﬂuyla selamlad›lar. Burada kitleye seslenen ‹stanbul TAYAD Baﬂkan›
Mehmet Güvel, katliam› anlatan bir
konuﬂma yapt›. Ard›ndan ﬂehitlerin
an›s›na lokma da¤›t›m› yap›ld›.
Cemevinden alk›ﬂ ve ›sl›klarla
katliam›n yap›ld›¤›, ﬁenay Hano¤lu’nun evinin önüne gelen kitle, Büyük Direniﬂin 120 ﬂehidinin resmini
taﬂ›d›lar. "Armutlu Katliam›n›n
Sorumlular› Yarg›lans›n” pankart›
ile oligarﬂinin adaletsizli¤ini teﬂhir
eden, adalet talebini dile getiren

HÖC’lüler, “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez, Yaﬂas›n Armutlu
Direniﬂimiz, Yaﬂas›n Ölüm Orucu
Direniﬂimiz, Katliamc›lardan Hesap
Sorduk Soraca¤›z, Sonuna Sonsuza
Sonuncumuza Kadar Direnece¤iz"
sloganlar› att›lar. Katliam›n yaﬂand›¤› yerde bir konuﬂma yapan Mehmet Güvel, katliam› gerçekleﬂtirenlerin yarg›lanmad›¤›n›, bunun yerine katliamdan sa¤ kurtulanlara cezalar verildi¤ini hat›rlatt›. Evin bahçesi ve içinin Sultan Y›ld›z, Bar›ﬂ
Kaﬂ, Bülent Durgaç ve Arzu Güler'in foto¤raflar›yla donat›ld›¤›,
evin giriﬂine ise karanfiller b›rak›larak mumlar›n yak›ld›¤› görülürken,
Güvel, Armutlu ﬂehitlerinin, tecrite
karﬂ› direniﬂin d›ﬂar›daki sesi olduklar› için katledildiklerini ifade etti.
Konuﬂman›n ard›ndan öfkeli sloganlar hayk›r›l›rken, Bize Ölüm
Yok marﬂ› yumruklar s›k›l› ﬂekilde
söylendi. 300 kiﬂinin kat›ld›¤› anma, Armutlu ﬂehitlerinin ölümsüzlü¤ünün tek tek hayk›r›lmas› ile son
bulurken, tecrite karﬂ› direniﬂin sürdü¤ü bir kez daha hat›rlat›ld›.
Armutlu’da ﬂehit düﬂen Bülent
Durgaç, mezar›n›n bulundu¤u Mersin Akbelen Mezarl›¤›'nda da an›ld›.
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Katliamc›lar›n ölüm orucu direniﬂçilerine sald›r›s›n› durdurmaya çal›ﬂt›” denildi. Okunan ﬂiir ve Armutlu direniﬂi üzerine yap›lan konuﬂman›n ard›ndan, “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” pankart›n›
aç›ld›¤› anma sloganlar ve marﬂlarla son buldu.
Armutlu ﬁehitleri ‹ngiltere'de de
an›ld›. Armutlu’da ﬂehit düﬂen dört
devrimcinin ve Armutlu Katliam›’n›
protesto etmek için hücrelerde bedenlerini tutuﬂturan, Nail Çavuﬂ,
Eyüp Samur ve Muharrem Çetinkaya’n›n resimlerinin as›l› oldu¤u anmada, katliama iliﬂkin bir film izlendi ve direniﬂ üzerine konuﬂmalar
yap›larak ﬂehitler anlat›ld›.

“Yaﬂas›n ölüm orucu
direniﬂimiz”
Direniﬂin 6. y›la girmesi ile düzenlenen anma ve etkinliklerden biri de Salihli’deydi. D›ﬂar›da ölüme
yatarak, bu direniﬂin tüm halk›n direniﬂi oldu¤unu hayk›rarak ölümsüzleﬂenlerden Erdo¤an Güler, 20
Ekim günü mezar› baﬂ›nda an›ld›.
Salihli HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan
düzenlenen anma sayg› duruﬂuyla
baﬂlad› ve Dursun Göktaﬂ’›n Erdo-

¤an Güler ve direniﬂ üzerine yapt›¤›
konuﬂma ile sürdü. Emperyalizmin
hücrelerinde iﬂkencelerin devam etti¤ini ifade eden Göktaﬂ, “Fakat ne
içeride ne d›ﬂar›da ölümden korkuyorlar; ne de zulümden” dedi. Anmada, “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez” sloganlar› at›ld›.
***
2 Kas›m’da AKP önüne tabut b›rakarak tecriti protesto eden Hatay
HÖC Temsilcili¤i, Büyük Direniﬂ
ﬂehidi Yusuf Kutlu’nun Ekinci Beldesi’ndeki mezar› baﬂ›nda da bir anma yapt›lar. Tek tip elbise giyenlerin sancak taﬂ›d›¤› bir kortej oluﬂturan HÖC üyeleri, “Tecrite Karﬂ› Direniﬂ 6. Y›l›nda Tecrite Son” pankart› ve ölüm orucu ﬂehitlerinin foto¤raflar›n› taﬂ›d›lar. Kitle, sloganlarla mezarl›¤a gelirken, sayg› duruﬂunun ard›ndan Fatma Bilgin'in ﬂiiri okundu. Direniﬂin 6. y›l›yla ilgili
yap›lan konuﬂmada, 120 kahrama-

n›n “Türk’ü, Laz’›, Çerkes’i, Arap›y’la tüm Türkiye halklar›na isyan
ça¤r›lar›” oldu¤u belirtildi ve “Bugün bu sesi halk›n duymad›¤› inançs›zl›¤›na düﬂen ahmaklar, hep geriye atarken ad›mlar›n›, ileriyi daha
ileriyi gösteriyorlar devrim hedefinden sapmayanlar” denildi.
Anma Arapça, Türkçe türkü ve
marﬂlar ile Yusuf Kutlu'nun babas›n›n Kur-an okumas›yla son buldu.
***
Esenyurt Temel Haklar Derne¤i taraf›ndan 5 Kas›m günü Prenses
Dü¤ün Salonu’nda düzenlenen bayramlaﬂma etkinli¤inde de ölüm orucu sloganlar› hayk›r›ld›. Aç›l›ﬂ konuﬂmas› ile baﬂlayan etkinlikte,
Rahmi Akkuﬂ, Grup Kardelen ve
Grup Yorum türkülerini seslendirirken, ölüm orucu direniﬂinin 12. Ekibi’nde yeralan Serdar Demirel’in
annesi direniﬂ ile ilgili bir konuﬂma
yapt›. Konuﬂmas› s›ras›nda salonda
duygulu anlar yaﬂan›rken, alk›ﬂ ve

Direniﬂ yolumuzu, meﬂalelerimiz karanl›¤› ayd›nlat›yor
Adana ﬁakirpaﬂa’da ise direniﬂ, meﬂaleli yürüyüﬂle selamland›. 2 Kas›m günü Adana AKP önüne tabut b›rakan
HÖC’lüler, 4 Kas›m günü de ﬁakirpaﬂa
Mahallesi'nde “Tercite Karﬂ› Direniﬂ 6.
Y›l›nda! Tecrite Son” pankart› ve sloganlarla, Beﬂevler’den Trafo’ya kadar meﬂalelerle yürüdüler. “Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz” sloganlar› gecenin karanl›¤›n›
yararken, Trafo Dura¤›na gelindi¤inAdana
de, HÖC
Temsilcili¤i ad›na Cem Ercan bir aç›klama
Hatay
yapt›. Ercan, “120 insan›m›z›n can›n› alan
tercite karﬂ› sonuna sonsuza sonuncumuza
kadar direnece¤iz” dedi.
Hatay HÖC üyeleri de 4 Kas›m günü tecriti protesto eden meﬂaleli bir eylem yapt›lar.
Yunus Emre Park›'nda biraraya gelen HÖC
üyeleri, "Tecrite Karﬂ› Direniﬂ 6. Y›l›nda,
Tecrite Son" pankart› açarak, "Sonuna Sonsuza Sonuncumuza Kadar Direnece¤iz" sloganlar› att›lar. HÖC ad›na konuﬂan Hasan Kutlu,
hapishaneler katliam›n›n emperyalizmin talan›n›n önünü açmak için yap›ld›¤›n› ifade etti.
Rize'de TAYAD'l› Ailere yönelik sald›r›y› da
protesto eden Kutlu, duyarl›l›k ça¤r›s› yapt›.
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Armutlu’da Pir Sultan
Abdal Heykelinin
önünde yap›lan sayg›
duruﬂunda, Anadolu
isyan›n›n sesinin saz› n› havaya kald›rmas›
ile, s›k›lan sol yum ruklar; bin y›ld›r bit meyen bir isyan› res mediyorlard›.
sloganlarla direniﬂ selamland›. Ard›ndan konuﬂan Ahmet Kulaks›z,
Rize’de TAYAD'l›lara yönelik sald›r›y› hat›rlatarak, "Biz Rize'de 13
kiﬂi de¤iliz, hapishanelerde bulunan
yüzlerce tutsa¤›n sesiyiz ve on y›llard›r verilen bu mücadele ne provokasyon ve linç giriﬂimleriyle ne
de di¤er bask›lar ve zulümle bast›r›lamaz.” diye konuﬂtu. 350 kiﬂinin
kat›ld›¤› etkinlikte ‘Yaﬂas›n Ölüm
Orucu Direniﬂimiz, Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez’ sloganlar›
at›ld›.
***
Esenler Temel Haklar’da
ise 4 Kas›m günü "Ölüm Orucu ve Tecrit" konulu seminer
yap›ld›. ‘‹nsan sadece mezarda
yaln›z kalabilir’ adl› filmin izlendi¤i seminerde, Halil ‹brahim ﬁahin, katliam ve tecrit
üzerine yaﬂad›klar›n› anlatt›.
“‹çeride tecrit var. Ama d›ﬂar›daki bizler de tecrit alt›nday›z” diyen Bülent Özdemir de,
tecritin boyutlar›na vurgu yaparken, sorularla, direniﬂin sesini d›ﬂar›da daha fazla duyurman›n yollar› tart›ﬂ›ld›.

Yoksulluk
‹ﬂbirlikçilik
Bask› ve zulüm

olarak iﬂten ç›karmalar› getirirken,
verimlilik ad›na daha az iﬂçiyle daha
fazla üretim yayg›nlaﬂt›r›ld›. Esnek

AKP’nin 3 y›l›
AKP’nin 3 Kas›m 2002 seçimleri ile hükümet koltu¤una oturmas›n›n üzerinden üç y›l geçti. Bu üç
y›lda AKP politikalar›n› üç kelime
ile özetlemek mümkündür; yoksulluk, iﬂbirlikçilik ve zulüm... AKP iktidar›ndan ç›kar› olmayanlar›n dönüp geriye bakt›klar›nda baﬂka bir
ﬂey görmeleri mümkün de¤ildir.

Yoksullu¤umuz büyüdü,
iﬂsizlerimiz artt›
Koltu¤a oturduklar›nda halk›n
ekonomik durumunun düzelmesi
için “3 y›l süre” isteyen Erdo¤an, 3.
y›l de¤erlendirmesinde ‘ekonomideki baﬂar›lar›n›’ anlat›rken, bunun
halka nas›l yans›d›¤› üzerine somut
tek bir kelime söyleyemedi. Çünkü
yoktur böyle bir ﬂey. D‹E yoksulluk
istatistiklerine hiç baﬂvurmayaca¤›z; artan aﬂevleri say›s›, iftar çad›rlar›nda uzayan kuyruklar, yard›m
da¤›t›mlar›ndaki izdihamlar dahi bu
konuda bir fikir vermektedir.
“Düzelen ekonomi”, tekellerin
ekonomisidir ve temelde rakamlara
yans›yan yükseliﬂ, ucuz emek sömürüsüne dayanmaktad›r. 2001 krizi iﬂçi ücretlerinin düﬂüﬂünü ve yo¤un

yard›m kuyruklar›ndaki
çaresizlik, AKP’nin Türkiyesi’nin utanc›d›r

çal›ﬂma uygulamalar› yaﬂama geçirilmeye baﬂland›. Kay›td›ﬂ› sigortas›z, vergisiz, düﬂük ücretli iﬂçi çal›ﬂt›rma teﬂvik edildi. Tüm bunlar iﬂgücünün yo¤un bir sömürüsünü beraberinde getirirken, gelir da¤›l›m›ndaki uçurumu büyüttü. Bu sonucu
ortaya ç›karan politikalar›n sonucu
olarak, ekonomik göstergeler sermayeden yana yükseliﬂe geçti. Yani;
“düzelme”; artan yoksullu¤umuz,
azg›n emek sömürüsü ve düﬂük ücretli çal›ﬂt›rma ile sa¤lanm›ﬂt›r. ‹stihdam yaratmayan ve halka zerre
kadar yans›mayan “ekonomi bahar›n›” bu gerçeklerle birlikte de¤erlendirdi¤imizde, bu iktidar›n kimlerin
hizmetinde oldu¤u daha da aç›k hale gelmektedir. Ekonomide denetimin tümüyle IMF’ye b›rak›ld›¤› koﬂullarda, çark baﬂka türlü dönemezdi. TBMM kay›tlar›na bak›n, meclisin çal›ﬂma saatleri, AB yasalar›ndan sonra IMF’nin istedi¤i yasalar›
ç›karmak için geçmiﬂtir.
IMF’nin iste¤i do¤rultusunda faiz d›ﬂ› fazlay› yani borç ödemek için
halk›n cebinden para çalmay› kutsallaﬂt›ran ve bunun için halk›n en
temel ihtiyaçlar›n› k›s›tlayan, ‘fedakarl›k’ isteyen iktidar, iç-d›ﬂ borçlar› azaltmad›, art›rd›. Ödenen
onca borca, söylenen bütün yalanlara karﬂ›n; 2002’de 130.2
milyar dolar olan d›ﬂ borç, 2005
y›l› haziran ay› itibariyle 161.8
milyar dolara yükseldi. Hükümetin göreve geldi¤i gün 3 bin
214 dolar olan kiﬂi baﬂ›na düﬂen
borç miktar›, bugün 4 bin 666
dolara ç›kt›, çocuklar›m›z daha
fazla borçla do¤maya baﬂlad›.
IMF politikalar› iﬂsizli¤i daha da büyüttü. AKP taraf›ndan
da “baﬂar›l› olamad›k” diye itiraf edilen bu konuda, Ankara
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Ticaret Odas›'n›n geçen hafta yay›nlanan istihdam raporuna bakal›m.
Çal›ﬂabilir yaﬂtaki her 100 erkekten
66's›, her 100 kad›ndan da yaln›zca
24'ü çal›ﬂ›yor. 2000 y›l› ikinci döneminde 1 milyon 456 bin olan iﬂsiz
say›s›, 2005 y›l› ayn› döneminde
838 bin kiﬂi artarak 2 milyon 294
bin kiﬂiye ulaﬂ›rken, iﬂsizlik oran›
ayn› dönemde yüzde 6.1'den 9.2'ye
yükseldi.
Gecekondulara, sermayenin ç›karlar› do¤rultusunda y›k›m politikas› dayat›l›rken, tar›m IMF politikalar› ile daha da geriletildi ve kentlerin gecekondular›na köylerden yeni göçler körüklendi. Pancar üreticisi Cargill’in ç›karlar› için yokedilirken, ﬂeker fabrikalar›nda çal›ﬂan onbinlerce iﬂçi soka¤a at›ld›. Tar›mda
girdi maliyetlerinin yükseliﬂi devam
ederken, üretici ürününün de¤erini
alamad›. Bu yüzden Cumhuriyet tarihinin en kitlesel köylü mitingi bu
iktidar döneminde gerçekleﬂti.
Özelleﬂtirmeler bu iktidar›n uygulad›¤› en pervas›z politikalar›n
baﬂ›nda geldi. Onlarca K‹T sat›ld›,
özelleﬂtirme
felsefesi
sadece
K‹T’lerle s›n›rl› kalmayarak e¤itimden sa¤l›¤a her alana yans›t›ld›. Emperyalizmin bir politikas› olan özelleﬂtirmeye karﬂ› ç›kanlar ise bask›yla, demagojiyle susturulmaya çal›ﬂ›ld›. Özelleﬂtirme ihalelerinin neredeyse tamam›n›n büyük bir soygun
ve talan olarak gerçekleﬂmesi de,
özelleﬂtirmenin do¤as›na uygun
oland›. Zira, özelleﬂtirme kapitalizmin bugünkü politikalar›n›n temelini oluﬂturan talan ve soygunun ad›yd›. Maliye Bakan›’n›n, “babalar gibi satma” sözünde cisimleﬂen özelleﬂtirmeler onbinlerce emekçinin de
iﬂini kaybetmesine, çocuklar›n›n
e¤itimsizli¤ine, sosyal y›k›ma neden
oldu.
‹ﬂçilerin kazan›lm›ﬂ haklar›n›
gasbeden kölelik yasas› (iﬂ yasas›),
memurlar›n iﬂgüvencesi baﬂta olmak üzere birçok haklar›n› yoketmeyi amaçlayan Kamu Yönetimi
Yasas›, iktidar›n emekçilere yönelik
sald›r›lar›n›n baﬂ›nda yerald›. Birçok grev “güvenlik” gerekçesiyle
yasakland›, ki bu güvenlik, serma-

yenin güvenli¤inden baﬂkas› de¤ildi. Sendikalaﬂma çal›ﬂmalar›n›n tümü iﬂten atmalarla cevapland› ve bu,
iktidar taraf›ndan teﬂvik edildi. Örgütsüzleﬂtirme, iktidar›n hayat›n her
alan›nda uygulad›¤› politikalar›n baﬂ›nda geldi. Yoksullaﬂt›ran politikalar› uygulaman›n temeliydi bu.
‹ktidar›n yoksullu¤un isyana dönüﬂmesini önleme ve üzerini örtme
temelindeki izledi¤i politikalar›n
baﬂ›nda ise temeli islamc›l›¤a dayanan “yard›m” riyakarl›¤› ald›. Yoksullu¤u önlemeyi de¤il, yoksullar›
dilencileﬂtirmeyi hedefleyen ve kaderlerine raz› olmalar›n› dayatan
“yard›m” politikas›, tam bir riyakarl›k örne¤i olarak, “eline kuru g›da
poﬂeti alan” bir islamc› patronunun
gecekondu kap›s›n› çalmas›, bas›nda
klasik propaganda görüntüsü olarak
haf›zalara kaz›nd›.

‹ﬂbirlikçilik meﬂrulaﬂt›r›ld›
Menderes iﬂbirlikçili¤in yolunu
açan ilk hükümetti. “Küçük Amerika olaca¤›z” slogan› ile geliﬂtirilen
iﬂbirlikçilik iliﬂkileri, en büyük s›çramas›n› AKP iktidar›nda yaﬂad›.
Her alanda iﬂbirlikçilik ‘dünya gerçekleri’ denilerek meﬂrulaﬂt›r›ld›.
AKP iktidar›n›n gerçekte bir d›ﬂ
politikas› hiç olmad›. Amerikan
emperyalizminin Büyük Ortado¤u
Projesi’ne tam angaje olan iktidar,
bunu t›pk› ABD’nin söyledi¤i gibi
“bölgenin demokratikleﬂmesi” k›l›f›yla pazarlad›. Ortado¤u ülkeleri ile
her toplant›, Amerikan planlar›n›n
AKP’liler taraf›ndan dayat›lmas› ile
geçti. Irak’ta iﬂgale destek verildi.
Halk›n muhalefeti ile 1 Mart tezkeresi reddedilmiﬂ olsa dahi, iﬂgal ortakl›¤› sürdü. ‹ncirlik’in kapasitesi
geniﬂletildi, ‹skenderun Liman›’ndan askeri malzeme sevkiyat› sürüyor. Irak’ta iﬂgalcilere lojistik destek
sa¤lama, iﬂgal edilmiﬂ bir ülkenin
talan›ndan pay alma ahlaks›zl›¤› ile
onlarca ﬂoförün ölümüne imza at›ld›. AKP’nin iﬂbirlikçili¤ini kâra çeviren holdingler kazan›rken, Türkiye’ye onursuzluk, emekçilere ölüm
düﬂtü.
Tüm bu iﬂbirlikçi politikalar›na

karﬂ›n, efendisi daha fazlas›n› istiyordu ve bu yüzden defalarca
aﬂa¤›land›, burnu sürtüldü. Süleymaniye’de askerinin baﬂ›na
çuval geçirilmesine sesi ç›kmad›¤› gibi, meﬂhur ‘k›rm›z› çizgileri’ yokoldu.
IMF ile iliﬂkiler gibi, Avrupa
Birli¤i ile iliﬂkiler de, iﬂbirlikçili¤in bir baﬂka boyutunu oluﬂturuyordu. AB’nin önüne koydu¤u
her ﬂeyi harfiyen yerine getiren
iktidar›n tek amac›, koltu¤unu
sa¤lama almakt›. Arkas›na ABD
ve Avrupa deste¤ini ald›¤›nda,
içteki iktidar çat›ﬂmalar›nda güç kazanaca¤› politikas› baﬂtan beri
AKP’nin temel stratejisi oldu. Demokratikleﬂme ad›na ç›kar›lan yasalar göstermelik ve as›l olarak ba¤›ml›l›¤› derinleﬂtiren düzenlemeler, zulüm iktidar›n›n üzerini örtmenin
araçlar› olarak vitrinleri süsledi.
“AB'nin hazmetme kapasitesine”
teslim olundu.
Irak’ta katliamlara destek “Irakl›
kardeﬂlerimiz” riyakarl›¤›yla gizlenmeye çal›ﬂ›l›rken, Filistin halk›n›n
katledilmesine de, ‹srail’i eleﬂtirme
numaralar›yla gölgelenmek istendi.
Ancak bu dönemde, ‹srail ile iliﬂkiler daha da geliﬂti, yeni askeri, ekonomik anlaﬂmalar imzaland›, Beyaz
Saray’›n kap›s› çal›nmadan önce ﬁaron ile el s›k›ﬂ›ld›.

Zulüm ‘demokratikleﬂme’
söylemiyle perdelendi
“Demokratikleﬂme” en s›k kulland›¤› kavramd› ve kimi kesimler
bu yalana inan›p iktidara destek verdi, Avrupa Birlikçiler bu yalanlar›
allay›p pullarken zulme ortak oldular. Oysa zulümde, Susurluk politikalar›nda hiçbir de¤iﬂme olmad›.
F tiplerinde 120 ölüm tek baﬂ›na
bu iktidar›n tüm demokratikleﬂme
söylemini parçalamaya yeter de artar bile. Linç giriﬂimlerini savunan,
teﬂvik eden iktidar, sokak infazlar›,
Güneydo¤u’da katliam operasyonlar› ile kan ak›tmaya devam etti.
Sahte belgelerle tutuklamalar, demokratik kurumlara uygulanan bask› ve hukukd›ﬂ› bask›nlar, gözalt›lar,
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‹ﬂbirlikçilik AKP’nin
temel karakteri olmuﬂtur
haklar›n› arayanlar›n ve iktidar›n
herhangi bir politikas›na karﬂ› ç›kanlar›n an›nda, hem de baﬂbakan
taraf›ndan “terörist, marjinal...” diye
nitelenerek susturulmak istenmesi,
resmi tarih tezlerini eleﬂtirenlerin
“vatan haini” ilan edilmesi ve daha
onlarca örnek; faﬂist devlet politikalar›na uyumda AKP’nin hiçbir zorluk yaﬂamad›¤›n› göstermektedir.
“iﬂkenceye s›f›r tolerans” demagojisini s›kça kullanan iktidar, iﬂkenceye toleransta kendinden öncekileri aratmad›. ‹ﬂkence davalar›na
bakmak bunun için yeterlidir. Örne¤in, T‹HV’in 2004 y›l› içinde izledi¤i 41 iﬂkence davas›ndan yaln›zca
18’i sonuçlan›rken, bunlardan 4’ü
zamanaﬂ›m›na u¤rad›, 1’i hapis cezas›n›n paraya çevrilmesi, 2’si cezan›n ertelenmesi, 1’i ﬂartla sal›verme
yasas›ndan yararlanma, 4’ü beraat,
2’si ise takipsizlik karar› ile sonuçland›. Bir baﬂka deyiﬂle cezas›z kald›lar. Ceza alan ise sadece 4 kiﬂi. ‹ﬂkencenin sokaklara taﬂmas›, kalk›p
inen coplar, iﬂkencehanelere taﬂ›nan
binlerce insan, bu rakamlar aras›nda
yoktur. ‹ktidar›n insan haklar› derneklerine karﬂ› tahammülsüzlü¤ü
dahi, bu konudaki riyakarl›¤›n› ortaya koymaya yeterlidir.
Seçim meydanlar›nda “Türban
sorununu çözmek namus borcumuzdur” diyen AKP, bu konuda da koltu¤unu riskte gördü¤ü her aﬂamada
geri ad›m att› ve “bedel ödemeye
haz›r de¤iliz” diyerek, gerçekte türban›, oy için siyasi istismar malzemesi olarak kulland›¤›n› itiraf etti.
Ancak iﬂbirlikçilik, yoksulluk gibi

AKP bask› ve zulüm
iktidar›d›r
gündemlerin üzerini örtmek için her
f›rsatta sunni bir “türban gerginli¤i”
yaratmaktan da geri durmad›. Sunniydi, çünkü as›l derdi özgürlükler
de¤ildi. Ne de olsa kendi çocuklar›
Amerikalar’da, Avrupalar’da okuyorlard›, halk çocuklar›n›n türban
gerekçesiyle okullar›na gitmemesi
çok da ilgilendirmiyordu bu iktidar›.
Nitekim, türban konusunda eylemler
yapanlar› provokatörlükle suçlamaktan geri kalmad›lar.
YÖK ile zaman zaman ortaya ç›kan çat›ﬂmas›n›n kayna¤›nda da türban merkezde görünmesine karﬂ›n,
özünü kendi YÖK’ünü kurma yani
iktidar kavgas› oluﬂturdu.

Yolsuzluk ars›zl›kla
‘normalleﬂtirildi’
Bu iktidar›n en baﬂta gelen sloganlar›ndan biri “yolsuzlu¤un kökünü kaz›yacaklar›” ﬂeklindeydi.
Nitekim baﬂta Uzanlar olmak üzere
baz› operasyonlarla bu slogan› parlatt›lar. Ancak, tüm bu yap›lan operasyonlar›n esasta kendi siyasal rakiplerini tasfiye ve büyük tekellerin,
islamc› holdinglerin önünü temizleme, IMF talimat› do¤rultusunda kapitalizmi restore etme amaçl›yd›.
Çünkü iktidar›n yolsuzluk hortumunu b›rak›n kesmeyi, kendine yöneltti¤i k›sa sürede anlaﬂ›ld›.
Tekellerden “hediye” almay› pek
seven Tayyip Erdo¤an, burjuva siyaset kurallar›n› da hiçe sayarak tüccarl›¤›n› sürdürürken, sermaye ile
bu denli içli d›ﬂl› olmuﬂken baﬂka
türlüsü mümkün de¤ildi.
Önceki hükümeti Yüce Divan’a
gönderen iktidar, benzer yolsuzluk-

larda kendi bakanlar›n› oy çoklu¤una dayanarak kurtarmay›
politika olarak benimsedi. Örne¤in; Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik'in okul ihaleleri
usulsüzlü¤ü; Ulaﬂt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m’›n h›zl› tren facias›; Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakan› Hilmi Güler’in enerji
ihalelerinde yolsuzluk ve Mavi
Ak›m Projesi'nde devleti zarara
u¤ratma; Devlet Bakan› Güldal
Akﬂit’in SHÇEK'i zarara u¤ratma; vb. gensorular reddedildi. Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, Maliye Bakan› Kemal Unak›tan ve Ulaﬂt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m hakk›nda
Galataport, Kuﬂadas› ve TÜPRAﬁ
ihalelerine fesat kar›ﬂt›rd›klar›,
Oferler’e ülkeyi pazarlad›klar›, Cargiller için özel yasalar ç›kard›klar›
vb. gerekçelerle gündeme gelen yolsuzluk dosyalar› kapat›ld›.
Onlarca bakan› ve milletvekili
hakk›nda yolsuzluk soruﬂturmas›
bulunan AKP, dokunulmazl›klar›
kald›rmayarak h›rs›zl›¤a parti olarak
sahip ç›kt›. 83 AKP'li hakk›nda dokunulmazl›klar›n›n
kald›r›lmas›
dosyas› bulundu¤unu hat›rlat›rsak,
karﬂ›m›zda aç›kça bir suçlular partisi oldu¤u daha aç›k görülecektir.
AKP bununla da yetinmeyerek,
baﬂta “ne bulursam sataca¤›m” diyen Maliye Bakan› Unak›tan olmak
üzere, ç›kard›¤› aflarla yolsuzlu¤u
ars›zca normalleﬂtirdi. Öyle ki, iktidardaki ilk icraat› bu aflar oldu. Bu
arada anayasada de¤iﬂiklik yap›larak Tayyip Erdo¤an’›n affedilmesini, ‘vergi bar›ﬂ›’ ad›na halk›n kan›n›
emenlerin affedilmesini de unutmamal›y›z.

AKP’den memnun olanlar
Peki kim memnun bugün bu iktidardan? Elbette kimler ranta el koyuyorsa onlar!
Baﬂta emperyalist tekeller. “F›rsatlar ülkesi Türkiye” konferanslar›nda”, otel odalar›nda, Davos Zirveleri’nde Türkiye önlerine serildikçe, emperyalist tekeller pazarlamac›
baﬂbakandan gayet memnun olduklar›n› her f›rsatta dile getirmiﬂlerdir.
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IMF’nin övgüleri boﬂuna de¤ildir.
Arap ﬂeyhlerine varana kadar sermaye sahiplerinin “Türkiye’nin cazibesi” üzerine söyledikleri boﬂuna
de¤ildir. Sermayeye bir ﬂey cazip
geliyorsa, orada emekçi halk›n aleyhine bir durum var demektir. Ama
bu iktidar bilerek, isteyerek uygulam›ﬂt›r bu politikalar›.
Sermaye önündeki tüm yasal, fiili engelleri temizlemek için büyük
bir gayret gösterilmiﬂtir.
Emperyalist tekellerin temsilcisi
IMF ne dediyse, iﬂbirlikçi tekeller
ne istediyse hepsi yap›lm›ﬂt›r.
AKP’den memnun olan bir baﬂka kesim de, iktidar›n kendi çevresidir. ‹slamc› holdingler, tarikatlar
bunlar›n baﬂ›nda geliyor. Kendi zenginlerini yaratan iktidar, kadrolaﬂma
ve atamalarda Cumhuriyet tarihinin
rekorunu k›rd›. 117 bin atama yapan
iktidar›n, bu atamalardaki k›stas›n›n
ne oldu¤u SHÇEK’na yapt›¤› ve
Malatya rezaleti ile ortaya ç›kan atamalarda görüldü. Yeterlilik, uzmanl›k de¤il, imam hatipli, ilahiyatl› olmak yetiyordu. Milli E¤itim’den
Sa¤l›k Bakanl›¤›’na gerici kadrolaﬂma son h›z sürdü.
Buna karﬂ›n; iﬂ isteyen iﬂsiz, ürünün de¤erini alamad›¤›n› söyleyen
köylü, iﬂten at›lmaya karﬂ› mücadele eden iﬂçi, köleleﬂtirilmeye direnen memur, halk için bilim ve halk
için e¤itim isteyen gençlerimiz, bar›nma hakk›n› savunan gecekondu
yoksullar›; Tayyip taraf›ndan azarland›, aﬂa¤›land›, boyun e¤meye
zorland›, daha olmad›¤›nda ise polis
copuyla susturulmak istendi.
AKP; emperyalist tekellerin, iﬂbirlikçi sermayenin iktidar›d›r.
AKP; islamc›l›¤›n kapitalizmin
azg›n sömürüsü d›ﬂ›nda uygulayabilece¤i hiçbir ekonomi politikas›n›n
bulunmad›¤›n›n kan›t›d›r.
AKP iktidar›; polis devletini pekiﬂtiren bask› ve zulüm iktidar›d›r.
AKP; iﬂbirlikçili¤in ad›d›r.
AKP iktidar›; yoksulluk, sefalet,
iﬂsizlik ve açl›k demektir.
AKP’nin üç y›l› ne ise bundan
sonras› da farkl› olmayacakt›r.

not düﬂüyoruz

Yetim çocuklar›m›z
bu kafaya emanet!

✔ Kumarhanedeki Susurlukçu
‹stanbul’da bir villaya yap›lan bask›nda, villan›n gizli bir lüks kumarhane oldu¤u ortaya ç›kt›. Bunda ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yoktu, zenginlerin yaﬂam›na uygun
bir çürümenin tezahürüydü. Ancak gözalt›na al›nanlardan birinin ad›n›n Yaﬂar Öz olmas›, bir gerçe¤i
yeniden gösterdi. Bilmeyenler için hat›rlatal›m; Yaﬂar Öz, Susurlukçular’dan biridir ve Susurluk davas›nda yarg›lanarak aklanm›ﬂt›r. Devletin yüksek ç›karlar›na hizmet etmesi için görev verilen uyuﬂturucu
tacirlerinin baﬂ›nda gelir.
Peki, “devlet için kurﬂun atan” bu Susurlukçular neden
hep kumarhanelerde, batakhanelerde ortaya ç›k›yorlar? Özel Timci O¤uz Yorulmaz da bir kumarhanede ölmüﬂtü. Devlet kimlere dayanarak halka, devrimcilere karﬂ› savaﬂ›yor, görülüyor!

Malatya’da ortaya ç›kan rezaletin ard›ndan zahmet
edip ülkeye dönmeyen, çocuk esirgeme kurumlar›ndan
sorumlu Devlet Bakan› Nimet Çubukçu, günlerce ﬂov
yapt›, üç beﬂ çocu¤u evine götürerek bu tiyatro ile yaﬂananlar› külleme politikas›na baﬂvurdu. Ama gerici düzen kafas› tiyatroyu bile eline yüzüne bulaﬂt›rmakta gecikmedi. “Bir anne olarak” ne kadar duyarl› oldu¤unu
anlatarak gerçekleri unutturaca¤›n› zanneden bakan,
“her yurtta çocuk muhbirleri oldu¤unu” söyledi.
Çubukçu, yurtlarda yaﬂanan bütün sorunlar›n çözümünü bulmuﬂ böylece, eh art›k bundan sonra yurtlar ve
yuvalardan hiçbir dayak, taciz vb. olay yans›maz!
Geçen hafta konuya iliﬂkin yaz›lar›m›z› hat›rlay›n;
bu düzenin çocuklar›m›z› koruyamayaca¤›n›, e¤itemeyece¤ini, çünkü zihniyetin buna engel oldu¤unu söylemiﬂtik. ‹ﬂte tam da bu kafad›r kastetti¤imiz. Çocuklar›m›z maalesef bu kafaya emanet edilmektedir.
Çocuklar› muhbirleﬂtiren kafada bilimin, pedagojinin yeri olabilir mi? Bu kafa, sa¤l›kl› bir çocuk yetiﬂtirebilir mi? Bu sözleri sarfeden biri, okul ça¤›nda bile olmayan, kimisi ortaö¤retim düzeyinde olan çocuklara
sevgiyle, ﬂefkat ve ilgiyle yaklaﬂan bir kafa m›d›r; yoksa s›radan bir polis ﬂefi midir? Sorunun cevab› asl›nda
aç›kt›r. ‹stanbul Emniyet Müdürü de her olayda halka
komﬂular›n› ihbar etme ça¤r›s› yapm›yor mu; aralar›nda
zihniyet olarak zerre kadar fark yoktur.
Muhbirlik, kiﬂiliksizleﬂtirmenin, de¤ersizleﬂtirmenin
uç boyutta bir ifadesidir. Bu kültürle yetiﬂtirilen bir çocuk, kendisi de¤il bir köledir en basit ifadeyle. Arkadaﬂl›k, dostluk iliﬂkileri olmaz, bunlar› kendi eliyle tahrip
etmeyi ö¤retmiﬂlerdir çünkü ona. Birazc›k pedagoji bile bir ö¤retmen, arkadaﬂlar›n›n kopya çekti¤ini söyleyen bir ö¤renciye dahi, önce “arkadaﬂlar›n› ihbar etmemesi” nasihat› verir. Çubukçu ise b›rak›n nasihat› kurumsal muhbirlik a¤› örmekle meﬂgul! Baﬂbakan k›z-erkek çocuklar› ay›rarak gerici ve asl›nda sap›kl›¤a meyilli kiﬂilikler yetiﬂtirmeyi çözüm diye sununca, haliyle
bakan›n›n çözümü de muhbirleﬂtirme oluyor.

✔ Adaletin demir kap›s›
Adalet Bakanlı¤ı binasının giriﬂine demir kapı yapılıyor. H›zla süren çal›ﬂmada, Bakan Çiçek’in de kulland›¤› demir kap›da çeﬂitli süslemeler bulunuyormuﬂ. Kap›n›n üzerinde ise ‘adalet terazisi’ olacakm›ﬂ. Kap›n›n gerekçesi malum; halk›n adaleti her
suçlunun yakas›na elbet bir gün yap›ﬂ›r. Zenginler
kendilerini gettolara hapsederek yoksullar›n öfkesinden korunmaya çal›ﬂ›rken, halka zulmeden, adaletsiz b›rakan, hapishaneleri kan gölüne çevirenler de
demir kap›lar ard›na s›¤›n›yor. ‹nanm›ﬂ insan iradesinin hiçbir engel tan›mayaca¤› tarihsel bir gerçektir. Bu bilinir! “Demir kap›l› adalet” ise tam da düzenin resmi gibidir. Üzerine terazi yerleﬂtirseler de, kap›lara çiçek resimleri yapsalar da, düzen kendi niteli¤ini anlatmaktad›r. Tavsiyemiz; s›k› kapats›nlar ki,
adaletin zerresi girmesin içeri.

✔ 182 ülke Küba’n›n yan›nda
Birleﬂmiﬂ Milletler üyesi 182 ülke, Amerika’n›n Küba’ya 44 y›ld›r uygulad›¤› ambargoya son vermesini istedi. Küba hakk›nda ony›llard›r yap›lan anti-propagandalar, Küba ile iliﬂki geliﬂtirenlerin tehdit ve
tecrit edilmesi, koyu bir sansür, say›s›z kontra eylemi
ve iﬂte sonuç ortada; dünyan›n 182 ülkesi Küba’n›n
yan›nda saf tutuyor. Bu, Küba’n›n izledi¤i politikalar›n ve sayg›nl›¤›n›n aç›k bir kan›t›d›r. Bu sayg›nl›k
sosyalizmin sayg›nl›¤›d›r. Emperyalizm karﬂ›s›nda
boyun e¤meyen Küba, gerçekte dünyan›n ezilen
tüm halklar›n›n, ülkelerinin duygular›na tercüman olmakta, çeﬂitli nedenlerle onlar›n yapamad›klar›n›
yapt›¤› için hakl› bir sayg›nl›k kazanmaktad›r.
Küba’n›n direnebilmesinin, ayakta kalabilmesinin mayas›nda sosyalizmin insana verdi¤i de¤erin ve ülkenin halkla birlikte yönetiliyor olmas› gerçe¤inin rolünü vurgulamaya ise san›r›z gerek yoktur.

Malatya rezaletini
medya ﬂovlar›yla
örtmeye çal›ﬂan
AKP’li bakan,
çocuk yurtlar›na
polis ﬂefi
kafas›yla bak›yor
25
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Alevler içindeki Paris:
Ezilenlerin meﬂru öfkesi

isyan
ettiren

emperyalizmdir

“Hayvanlar gibi yaﬂ›yoruz. Bize
köpek muamelesi yap›yorlar” diyor isyanc›lardan biri. Ve Paris yan›yor.
Bir baﬂka isyanc› “ayn› niteliklere
sahip olsan›z da isminiz Kerim ya da
Raﬂit’se iﬂe al›nm›yorsunuz” diye özetliyor durumu ve Paris yanmaya devam
ediyor.
“ﬁiddet bizim sesimizi duyuraca¤›m›z
tek yol” dedi bir baﬂka isyanc›; “Biz
alarm zilini çalm›ﬂ olduk...” Paris yanarken, alarm zilleri emperyalist politikalar
için çal›yor.
Paris isyan›, 27 Ekim’de polisten kaçan
biri 15 di¤eri 17 yaﬂ›nda iki Kuzey Afrikalı gencin elektrik ak›m›na kap›l›p ölmesiyle baﬂlad›. Bu asl›nda yaln›zca bir k›v›lc›md›. Öfke ony›llard›r birikiyordu. Öfke,
özellikle 11 Eylül 2001’den sonra ç›kar›lan
ve yabanc›lara karﬂ› ›rkç›l›¤› “resmileﬂtiren” yasalarla daha da büyümüﬂtü. Ve öfke, bir ayd›r Fransa ‹çiﬂleri Bakan› Nicolas
Sarkozy’nin göçmenlerin oturdu¤u semtlerde baﬂlatt›¤› “sindirme operasyonlar›yla” t›rmanm›ﬂt›.
‹lk k›v›lc›m k›sa sürede yay›ld›. 200’ü
aﬂk›n semt ve kasabada emperyalizmin
halklar› aﬂa¤›layan politikalar›, molotoflarla cevap buldu. Aﬂa¤›lananlar›n öfkesi,
lokal düzeyde de kalsa, Belçika ve Almanya’ya da yay›ld›.
Fransa ‹çiﬂleri Bakanlı¤ı’n›n aç›klamalar›na göre, 9 Kas›m itibariyle 12 günlük direniﬂin bilançosu ﬂöyleydi: 5900
otomobil, yüzlerce ma¤aza ve devlet kurumu yakıld›, 1220 kiﬂi tutukland›, 77
polis yaraland›.
Direniﬂ güçlendikçe, isyanc›lar,
do¤rudan devlete ve tekelleri temsil
eden hedeflere yöneldiler; belediye binaları, karakollar, itfaiye araçları, tekelci ma¤azalar, McDonaldslar yak›ld›. Öfkenin tutuﬂturdu¤u alevler Paris’i sard›kça, statüler sars›ld›, Avrupa gerçe¤i sorgulanmaya baﬂland›,
tart›ﬂmalar büyüdü.
‹syana, kimileri etnik, kimileri dinsel aç›klamalar getirmeye
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çal›ﬂt›lar ama sorun s›n›fsald›. Çünkü isyanc› banliyölerde oturanlar, çeﬂitli milliyetlerden ve dinlerdendiler ve tepkilerinin
birleﬂti¤i nokta, iﬂsizlik, yoksulluk ve aﬂa¤›lanmayd›. ''Bu banliyölerde yaﬂayanların
yüzde 45'i iﬂsiz, buraları etnik getto olarak
de¤il, sosyal getto olarak görmek gerekir”
gerçe¤i buna iﬂaret ediyor.
Paris’teki isyan; en yoksullar›n, en çok
ezilenlerin, en çok aﬂa¤›lananlar›n,
en kötü iﬂlerde çal›ﬂt›r›l›p, en kötü evlerde bar›nmaya mahkum edilenlerin,
düzenin horlad›¤› ve sadece “ﬂiddete”
müstahak gördüklerinin isyan›d›r.
Cezayir, Fas, Tunus kökenli gençlerdi
onlar›n ço¤u. Anneleri, babalar›, Fransa’n›n sömürgesi olan bu ülkelerden kalk›p
gelmiﬂlerdi. ‹lk kuﬂaklar, geldikleri ülkelerle k›yasla “nispi bir refah” içinde buldular kendilerini. Ama koﬂullar giderek
kötüleﬂti. Gençleri ise art›k “Frans›z vatandaﬂ›” kimli¤i taﬂ›yordu ama bu yaln›zca ka¤›ttan bir kimlikti. Gerçekte, ne kökenleriyle tam bir ba¤lar› vard›, ne Fransa’yla. Ezilen, d›ﬂtalanan bir gençliktiler.
‹tilip kak›ld›klar› geçmiﬂin ve ﬂimdinin
hesab›n› sormak onlara kalm›ﬂt›.

ezayir’den Paris’e; ayn›
sömürgeci politika

C

Frans›z hükümeti, daha isyan›n ilk saatinden baﬂlayarak, isyan› bask›yla, terörle,
tutuklamalarla bast›rmaya yöneldi. “Ola¤an” polisiye tedbirler yetmeyince, 50 y›ld›r Fransa’da hiç kullan›lmayan bir yasa
yürürlü¤e kondu.
Paris dahil otuz ﬂehirde Ola¤anüstü
Hal ilan edildi. Bu bölgelerin belediyelerine soka¤a ç›kma yasa¤› koyma yetkisi verildi. Soka¤a ç›kma yasa¤› birçok semtte
16 veya 18 yaﬂ›ndan küçük gençler için uygulan›yor; tabii 16-18 yaﬂ›ndan küçük Cezayirli, Fasl›, Tunuslu gençlere. Frans›zlar
için böyle bir yasak yok.
Yasaya göre polis, savc›l›k, mahkeme
karar› olmadan istedikleri yere bask›n düzenleme, arama yapma yetkisi veriyor.

Bakanlar Kurulu karar›yla yürürlü¤e konulan yasa, 1955’te Cezayir’de halk›n ayaklanmas›n› bast›rmak için ç›kar›lm›ﬂ bir yasayd›. Ve
yasa o zamandan bu yana, sadece
bir kez, 1984’te yine Yeni Kaledonya’da halka karﬂ› kullan›lm›ﬂt›.
Paris’in göbe¤indeki isyana
karﬂ›, sömürgecilik yasalar› yürürlü¤e kondu; 50 y›l önce, Cezayirliler’e uygulanan yasa, ﬂimdi onlar›n çocuklar›na, torunlar›na karﬂ›
da uygulan›yor. Fransa, bu yasay›
yürürlü¤e koymakla, sömürgeci karakterinin hiç de¤iﬂmedi¤ini ve
Frans›z vatandaﬂ› s›fat›n› taﬂ›yan
Magripliler’i de hala “sömürgesi”
olarak görmeye devam etti¤ini gösteriyor.
50 y›l önce Cezayir topraklar›nda süren savaﬂ, bugün Fransa topraklar›nda sürüyor.

aris’i tutuﬂturan alevlerin
ayd›nlatt›¤› gerçek

P

O Avrupa ki; demokrasinin anayurduydu, o Frans› ki cumhuriyetin
beﬂi¤iydi. O Avrupa ki, ad› refahla,
özgürlükle özdeﬂti. Avrupa ülkelerinin bol ›ﬂ›kl› “V‹P” caddeleri, “bal
döküp yalanacak” gibiydi... Al›ﬂveriﬂ merkezleri, “residens”leri, her
ﬂeyi bir baﬂkayd›!!!
Paris’i yakan alevlerin ›ﬂ›¤›, bu
aldat›c› tablonun arkas›ndaki gerçek
Avrupa’y› gözler önüne serdi.
Paris’i Eyfel Kulesi’nin etraf›ndaki lüks ve ﬂatafat olarak tan›yan
tüm dünya ö¤rendi ki, bu ﬂehirde
“varoﬂlar” vard›r. Yeni-sömürge ülkelerle özdeﬂtirilen “varoﬂlar” gerçe¤inin emperyalist ülkelerin merkezlerinde de oldu¤unu ö¤renmek
birçok kesimi ﬂaﬂ›rtt› belki. Ama
gerçek buydu. Bugün Avrupa emperyalizminin tüm büyük kentlerinde, yoksul emekçiler ve daha çok
yabanc›lardan oluﬂan “getto”lar,
“varoﬂlar”, “banliyö”ler vard›r. Yabanc›lar, ekonomik, siyasal, sosyal
ve kültürel olarak tam bir tecrit alt›ndad›rlar. Onlar›n içinden çok küçük bir kesimin, içinde yaﬂad›¤› toplumla “bütünleﬂmiﬂ” görünmesi,
emperyalizmin bu ›rkç›, aﬂa¤›lay›c›

politikalar›n› örtbas etmeye yarayan
bir vitrinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Göçmenlerin yaﬂad›¤› bu semtler, resmi olarak, hükümet politikalar›yla ikinci s›n›f ilan edilmiﬂ, gözden ç›kar›lm›ﬂt›r. Rakamlar bunu
kan›tl›yor.
Fransa genelindeki yüzde 10'luk
iﬂsizlik oran› göçmen gençler aras›nda yüzde 50'ye kadar yükseliyor.
Yoksul semtlerde, Fransa hükümetinin diliyle ''hassas bölgeler''de,
son y›llarda ulaﬂt›rmadan sa¤l›k ve
sosyal sigortaya kadar tüm kamu
hizmetleri asgariye indirilmiﬂ durumdad›r. Hükümetler aç›kça ayr›mc›l›k yaparak, Frans›zlar’›n oturdu¤u semtlerle göçmenlerin oturdu¤u
semtlere farkl› düzeyde hizmet götürmektedirler. Ayr›mc›l›k o boyutlara varm›ﬂt›r ki, bu semtlerde okullara yap›lan yard›mlar da azalt›lm›ﬂt›r.
Göçmenler, ekonomik ve sosyal
zor sonucu, ayr› semtlerde yaﬂamaya zorlanm›ﬂ, göçmenlerle Frans›zlar’›n okullar› fiilen ayr›lm›ﬂ ve tabii
bu okullar, en geri e¤itim düzeyinde

b›rak›lm›ﬂt›r. Fakat ikiyüzlülü¤e bak›n ki, Fransa’n›n yasalar›nda Fransa’da yaﬂayan “herkesin eﬂit oldu¤u” yazmakta, Fransa bu eﬂitlikçili¤iyle böbürlenmekte ve bu eﬂitlik
sayesinde entegrasyon politikas›n›n
Avrupa’daki en iyi entegrasyon politikas› oldu¤unu savunmaktad›r.
Evet, bu cümlelerin hepsinin sonunu art›k ‘böyle idi’ diye bitirmek
gerekiyor. Çünkü Paris banliyölerinin isyan›, bu sahte Fransa imaj›n›
yerle bir etmiﬂtir. Emperyalist politikalarla yüzleﬂme vakti gelmiﬂtir.

mperyalizmin
entegrasyon politikas›,
›rkç›, dayatmac›d›r!

E

Tek baﬂ›na küçük ama siyasal,
sosyal, kültürel anlam› büyük bir
gerçek: Bugün Frans›z televizyonlar›nda tek bir ‘renkli’ spiker yoktur. Elbette yaln›z “medya” alan›nda de¤il bu ›rkç›l›k. Fransa gerçe¤ini dile getiren iki yazardan aktaraca¤›m›z ﬂu cümleler, tabloyu herkesin
gözünde daha da netleﬂtirecektir.

“daha çok isyan görecekler”
DHKC Avrupa Temsilcili¤i taraf›ndan 8 Kas›m 2005’te
yap›lan “‹syan Ettiren Emperyalizmdir” baﬂl›kl› aç›klaman›n son bölümünde ﬂöyle denildi:
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi, çeﬂitli uluslardan
göçmen halk›n öfkesini hakl› ve meﬂru görmektedir.
Göçmen gençler, hakl›, meﬂru tepkilerini bugün örgütsüz,
kendili¤inden ve yer yer bilinçsiz bir biçimde ortaya koymaktad›rlar. Ama ›rkç›, aﬂa¤›lay›c› politikalar sürdürüldü¤ü müddetçe, bu öfkenin
bilinçlenece¤inden, örgütlenece¤inden ve iﬂsizliklerinin, aﬂa¤›lanmalar›n›n
gerçek sorumlular›n› hedefe koyacaklar›ndan kimsenin kuﬂkusu olmas›n.
Halklar› aﬂa¤›layanlar, halklara iﬂgalleri, asimilasyonu, açl›¤›, hayvanca yaﬂamay› dayatanlar, halklar›n böyle bir yaﬂam› asla kabul etmeyece¤ini bilmelidirler!
Irkç›l›k, insanl›k suçudur, emperyalist bir politikad›r, derhal son verilmelidir.
Ekonomik anlamda istihdam politikalar›nda, bölüﬂüm politikalar›nda,
göçmenler, emperyalizmin sadakalar›yla yaﬂayan dilenciler olarak görülmektedir; bu zihniyet ›rkç› ve emperyalisttir; bu zihniyete son verilmelidir.
Emperyalist Avrupa ülkeleri, yabanc›lara yönelik ›rkç› politikalara son
vermeli, insanca yaﬂam koﬂullar›n› sa¤lamal›d›rlar. Mevcut politikalar›na
son vermedikleri sürece, bu tür isyanlar› çok göreceklerdir.
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‘Uyum, entegrasyon’a dair tüm
demagojilere ra¤men, “Fransa'n›n
çeﬂitli alanlardaki seçkinlerinin
kompozisyonuna bak›ld›¤›nda çarp›c› bir gerçek var. Parlamento'da,
bakanlar kurulunda, idari yap›n›n
üst görevlerinde hiç Magripli veya
Afrikal› yoktur. ‹ﬂ dünyas›nda öne
ç›km›ﬂ olanlar›n say›s› düﬂüktür.”
“Göçmen çocuklar›na, ‘Hepiniz
Frans›zs›n›z’ deniyor. Ancak gerçek
bambaﬂka. Fransa’da göçmen kökenli, herhangi bir alanda ün kazanm›ﬂ kiﬂi gösteremezsiniz.”
Düﬂünün, milyonlarca “siyah derili ve kara kafal›” insan, ekonomiden, politikadan, sosyal yaﬂamdan
DIﬁTALANMIﬁTIR. Ve elbette bu
dünün, birkaç ay›n de¤il, ony›llar›n
gerçe¤idir.
Öyleyse bugün sorulmas› gereken “Paris’te isyan›n neden ç›kt›¤›
de¤il”, bugüne kadar neden ve nas›l
ç›kmad›¤›d›r.
Sorun entegrasyona ne anlam
yüklendi¤indedir. Emperyalist en-

tegrasyon politikas›, ›rkç› ve aﬂa¤›lay›c›d›r. Entegrasyon politikas›n›n pratikteki tezahürü ﬂudur: Özgürlükler ve imkanlar, benim kültürüme tabi olanlara tan›n›r. “Entegre” olmaktan kastedilen, göçmenlerin eﬂitsizli¤e, adaletsizli¤e,
yoksullu¤a ve kimliksizleﬂmeye raz›
olmalar›d›r. K›sacas›, entegrasyon,
kendi kimli¤inin terk edilmesi olarak dayat›lmaktad›r. Almanya ‹çiﬂleri Bakan› Schilly’nin “en iyi entegrasyon, asimilasyondur” sözleri,
Frans›z burjuva devletinin de bak›ﬂ›d›r. Ezilenlerin, aﬂa¤›lanan, inançlar›, düﬂünceleri, ulusal kimlikleri yok
say›lanlar›n isyan› iﬂte tam da bunad›r.
Emperyalizmin entegrasyon politikalar› iflas etmiﬂtir. ‹flas›n göstergesi, ezilenlerin, aﬂa¤›lananlar›n,
iki kat sömürülenlerin teslim al›namam›ﬂ olmas›d›r. Bu, ayn› zamanda
kendini her ﬂeye kadir gören emperyalist devletin güçsüzlü¤üdür.

Göçmen iﬂçiler, gençler!
Paris Anadolu Kültür ve Dayanıﬂma Derne¤i, 3 Kas›m’da Paris isyan›yla ilgili yapt›¤› aç›klamada, mevcut
durumun sorumlusunun Fransa’y› yönetenler oldu¤u belirtilerek, göçmen gençlere ﬂu ça¤r›da bulunuldu:
“Göçmen iﬂçiler, gençler;
Bugün Sarkozy'nin sertlik politikası olarak karﬂımıza
çıkan ve gençleri sindirerek güvenlik sa¤lamayı amaçlayan polisiye operasyonlar, esas olarak tüm çalıﬂanlara yönelik baskı politikasının parçasıdır. Bu politika sistemin sonucudur ve Sarkozy ya da baﬂkaları ile devam edecektir. Sistem on yıllardır oldu¤u gibi biz
göçmen iﬂçileri hem en a¤ır iﬂlerde en ucuz ücretlerle çalıﬂmaya yönlendirecek, hem de iﬂsizlik baﬂta olmak üzere sistemin üretti¤i her türlü toplumsal sorundan dolayı bizleri suçlayacaktır. Sistemin krizi derinleﬂtikçe suçlamalar ve saldırılar artacaktır.

Paris
Anadolu
Kültür ve
Dayanıﬂma
Derne¤i

Çözüm Fransız iﬂçileri ile enternasyonalist dayanıﬂma temelinde, örgütlenerek sorunlarımıza çözüm aramak, gençlerimizi kazanmak için daha fazla çaba içinde olmak ve EME⁄‹M‹ZLE VARIZ, HAKLARIMIZI ‹ST‹YORUZ diyerek sesimizi yükseltmektir.
- Gençleri sindirmek için yap›lan polis operasyonlar›na derhal son verilmelidir!
- Yeni sosyal tedbirler için, baﬂta gençler olmak üzere, herkesin söz hakk›n›n olaca¤› toplant›lar yap›lmal› ve al›nan kararlar h›zla uygulanmal›d›r!
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öçmenler, resmi
aﬂa¤›lamaya cevab›
isyanla verdiler! Çünkü
baﬂka bir araçlar› yoktur!

G

Irkç› kafan›n rafine temsilcisi
Fransa ‹çiﬂleri Bakan› Nicolas Sarkozy, bu direniﬂ boyunca ad›ndan en
çok sözedilen kiﬂi oldu. Gençli¤in
hakl›, meﬂru tepkileri karﬂ›s›nda onlar›, “serseriler”, “ayaktak›m›”,
“hergeleler” olarak adland›r›p,
“bunlar› susturmak, temizlemek
gerekir” dedi.
Bu aç›klamalar›n öfkeyi büyüttü¤ü kuﬂkusuzdur. Ama esas olan ﬂudur ki; Sarkozy tek de¤ildir. Göçmenlere, yabanc›lara yönelik aﬂa¤›lama, Avrupa’da onlarca düzen partisinin ve politikac›s›n›n zihniyetidir. Sömürgeciler, burjuva demokrasisiyle yönetiyor da olsalar, hala
göçmenler karﬂ›s›nda “beyaz efendi” olarak davranmaktad›rlar.
Bu sözleri sarfeden herhangi bir
kiﬂi de¤ildir. ‹çiﬂleri Bakan› s›fat›n›
taﬂ›maktad›r. Ve unutulmamal› ki,
Sarkozy, Fransa’da önümüzdeki
Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimlerinin en
güçlü adaylar›ndan biri durumundad›r. Anketlerde hala Frans›zlar’›n
yüzde 50’sinden fazlas› taraf›ndan
“iyi bir imaj sahibi” oldu¤u belirtilmektedir.
Sarkozyler, Fransa’da istisna olmad›¤› gibi, Avrupa’n›n di¤er ülkelerinde de bolca vard›r. 2003
Ocak’›nda ‹talya’da hükümet ortaklar›ndan Kuzey Ligas› Partisi’nin,
“trenlerde, göçmenlerin ‹talyanlardan ayr› vagona konulmas›”
önerisinde bulunmas›, ayn› “beyaz
efendi” zihniyetidir.
Hollandal› kad›n Bakan Verdonk, yabanc›lara bak›ﬂ›n› ﬂu sözlerle dile getirmiﬂti: "Yabanc›lar›n hazmetme s›n›r› düﬂük. Bizim seviyemiz
yüksek. Niye onlar›n seviyesine inelim."
Avrupa’n›n burjuva politikac›lar›,
buna benzer yüzlerce demeç veriyorlar y›llard›r. Her demeçte, “yabanc›lar” biraz daha aﬂa¤›lan›yor, horlan›yor. Ve iﬂte benzeri her demeçte, öfke biraz daha büyümektedir.

Bu kadar ezilen, bu kadar aﬂa¤›lanan, horlanan, gettolara hapsedilen insanlar, seslerini nas›l duyuracaklard›? Elbette bugüne kadar birçok protesto yürüyüﬂü de yapt›lar
göçmenler, çeﬂitli örgütlülükleri arac›l›¤›yla taleplerini de dile getirdiler.
Bugün, sanki böyle ﬂeyler hiç yap›lmam›ﬂ ve yap›lm›yormuﬂ gibi, “ﬂiddet çare de¤il”, “ﬂiddetle diyalog
kurulmaz” gibi kliﬂeleri tekrarlayanlar, boﬂ konuﬂuyorlar.

rkç›l›k ve yabanc›
düﬂmanl›¤› tekellerin
himayesinde yükseldi

I

1990’lar›n baﬂlar›ndan itibaren
tüm Avrupa genelinde, faﬂist, ›rkç›
partiler yükseliﬂe geçtiler. Bu partilerin en temel politikalar› ise yabanc› düﬂmanl›¤›yd›.
Emperyalizmin “küreselleﬂme”
ad›n› verdi¤i vahﬂi sömürü politikalar›n›n, sosyal haklar› gasbetme politikalar›n›n bir sonucu olan iﬂsizli¤in, yoksullaﬂman›n sorumlusu olarak “yabanc›lar” gösterildi.
Tekelci burjuvazinin iﬂine gelen
de buydu. Avrupa halk›, t›rmand›r›lan bu ›rkç› politikalarla, iﬂsizli¤in,
yoksullaﬂman›n sorumlusu olarak
tekellere de¤il, yabanc›lara yönelecekti.
Irkç› partiler, seçimlerde h›zl› bir
ﬂekilde oy oranlar›n› art›rmaya baﬂlad›lar. Ancak daha önemlisi, aleni
›rkç› partilerin oylar›n›n artmas›n›n
ötesinde, klasik sosyal-demokrat
partilerin ve hükümetlerin de yabanc› düﬂmanl›¤›n› onaylayan, besleyen, k›ﬂk›rtan politikalar› benimsemesiydi.
Sosyal-demokrat, “sol” partiler,
"Aﬂ›r› sa¤›n iktidara gelmesini engellemek için, yabanc›lar› kontrol
alt›na almal›y›z" teorisiyle, baﬂka
bir aç›dan yabanc› düﬂmanl›¤›n›
güçlendiren bir politika izlemeye
baﬂlad›lar. Avrupa emperyalist “sa¤›”yla “solu”nun, giderek göçmenlere yönelik ayn› a¤›zdan konuﬂtu¤una tan›k olundu.
Hükümetler, özellikle 11 Eylül
2001 sonras›, “teröre karﬂ› mücade-

le” ad›na, do¤rudan yabanc›lar› hedef alan yasalar ç›kard›lar. Avrupa
ülkelerinin birço¤unda art›k iki hukuk vard›r: Biri kendi uluslar›na, di¤eri göçmenlere karﬂ› uygulanan hukuk.
Yabanc›lara karﬂ› oluﬂturulan
“hukuk”a göre, yabanc›lar aylarca
sorgusuz sualsiz tutuklanabilir, evleri, iﬂyerleri bas›labilir, iﬂten, okuldan at›labilirler. Pratikte, göçmenlerin oturduklar› semtlerde yo¤unlaﬂan polisin tehdit ve tacizleri de buna eklendi¤inde, yabanc›lar›n Avrupa ülkelerinde nas›l bir ayr›mc›l›¤a
tabi tutulduklar› ve nas›l bask› alt›na
al›nd›klar› daha iyi anlaﬂ›l›r.
Bu arada Avrupa ülkeleri, yine
kendi emperyalist politikalar›n›n sonucu olan “mültecili¤e” karﬂ› da,
birbiri peﬂis›ra faﬂist önlemleri yürürlü¤e koydular. Tüm Avrupa ülkelerindeki mülteci yurtlar›, adeta hapishanelere, hatta kimileri daha uygun bir deyimle Nazi Toplama
Kamplar›’na dönüﬂtürüldü.
“AB s›n›rlar›n›n d›ﬂar›ya kapat›lmas›, s›n›rlar› korumak için ortak
polis gücü oluﬂturulmas›” karar›
al›nd›. Mültecileri taﬂ›yan gemilerin
savaﬂ uçaklar›yla vurulmas› bile girdi emperyalistlerin gündemine.
‹ﬂte bu politikalar›n sonucunda
mesela Fransa’da, Cezayir yurtseverlerine iﬂkence yapmakla nam salan Le Pen, Avusturya’da Hitler hayranl›¤›n› gizlemeyen J. Heider
önemli oranlarda oylar ald›lar. Almanya’da Neo-Faﬂistler örgütlendirildi. Bunlara, bizzat devletin denetiminde yabanc›lara, devrimcilere
karﬂ› sald›r›lar düzenletildi.
Hat›rlanaca¤› gibi, Van Gogh adl› bir sanatç›n›n Fas’l› bir genç taraf›ndan öldürülmesinin ard›ndan
Hollanda çap›nda müslüman okullar›na, camilerine yönelik sald›r›lar
gerçekleﬂtirildi. Sald›r›lar›n ço¤unu
›rkç› örgütlenmeler gerçekleﬂtirdi.
Fakat ne ilginçtir ki, bu sald›r›lardan
sadece birkaç ay önce, Hollanda ‹stihbarat Teﬂkilat› AIVD, ›rkç› örgütlerin "Hollanda'n›n hukuk düzeni
için ciddi bir tehdit oluﬂturmad›¤›”
yönünde rapor vermiﬂti.
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Irkç›-faﬂist örgütlere gösterilen
bu “hoﬂgörü” hemen tüm Avrupa ülkeleri için karakteristiktir.

orun, yaln›z Fransa’n›n
sorunu de¤ildir

S

Ne, en çok göçmenleri ma¤dur
eden ekonomik-sosyal hak gasplar›, ne de ›rkç›l›k, Fransa’yla s›n›rl›
de¤ildir. Bu ekonomik-sosyal politikalar ve ›rkç› yöntemler, tüm emperyalist Avrupa ülkelerinde yürürlüktedir. Paris’teki isyan, “sokak
çetelerinin isyan›” de¤il, çeﬂitli
milliyetlerden milyonlarca göçmen
halk›n isyan›d›r.
Avrupa ‹statistik Bürosu’nun
rakamlar›na göre, ‹ngiltere’de 2.7
milyon, Fransa’da 3.3 milyon, Almanya’da 7.3 milyon, ‹talya’da 1.3
milyon, Hollanda’da 700 bin göçmen bulunuyor. Buna bulunduklar›
ülkelerin pasaportunu taﬂ›yan ama
asl›nda hala “yabanc›” olan milyonlar dahil de¤ildir.
Avrupa emperyalizmi, önemli bir
k›sm›n› kendi getirdi¤i, en a¤›r iﬂlerde çal›ﬂt›rd›¤›, gettolara hapsetti¤i
onmilyonlarca “göçmen”e savaﬂ
ilan etmiﬂtir. Paris isyan›n› “ola¤anüstü hal”le, “soka¤a ç›kma yasaklar›yla” bast›rmaya çal›ﬂmas› bunun
ifadesidir.
Cephe’nin aç›klamas›nda belirtildi¤i gibi; tüm emperyalist yöneticiler ve “güvenlik” demagojileriyle
Fransa hükümetinin “önlemlerini”
destekleyen Avrupa halk›, bilmelidir
ki, soka¤a ç›kma yasaklar›yla, bask›yla, ﬂiddetle hiçbir ﬂeyi halledemezsiniz.
Yoksullu¤u, iﬂsizli¤i, gelecek güvensizli¤ini, aﬂa¤›lanmay› yaratan
politikalar terkedilmedikçe, bu öfke
yokolmak, bast›r›lmak bir yana, her
geçen gün daha da büyüyecektir.

Sömürgeci Avrupa

isyan
ettiren

emperyalizmdir

Magripliler’in Paris’teki isyan›,
ayn› zamanda tarihsel bir hesaplaﬂmad›r. Magrip, Afrika’n›n bat›s›yd›.
Fas’t›, Tunus’tu, Cezayir’di. Fransa’n›n 19. ve 20. yüzy›ldaki sömürgeleriydi.
Emperyalistler, Paris’teki isyan baﬂlar baﬂlamaz isyan›n baﬂka ülkelere yay›lmas›n›n korkusunu duymaya baﬂlad›lar. Korku duyduklar› ülkelerin baﬂ›nda
‹ngiltere, Hollanda, ‹talya, ‹spanya,
Almanya ve Belçika geliyordu. Bunlar›n
hepsinin ortak özelli¤i, Asya’dan Afrika’ya kadar onlarca ülkeyi, 19. yüzy›lda
ve 20.yüzy›l›n ortalar›na kadar SÖMÜRGELEﬁT‹RM‹ﬁ olmalar›yd›.
Yüzy›ld›r köle olarak, ucuz iﬂçi olarak,
sömürgelerinden milyonlarca Magripli’yi,
kendi topraklar›na getirmiﬂlerdi. Klasik
sömürgecili¤e son verdiklerinde, eski sömürgelerinin halklar›na “vatandaﬂl›k” hakk› tan›mak zorunda kald›klar›ndan dolay›,
daha sonra da milyonlarca sömürge insan›
emperyalist ülkelerin ﬂehirlerini doldurmuﬂtu... Ve sonra, açl›¤›n, iﬂsizli¤in, zulmün kendi yurtlar›ndan kopard›¤› milyonlar gelmiﬂti zoraki de olsa.
Bu yüzden “yabanc›” doluydu Avrupa.
Ve her yabanc›n›n içinde, tarihsel bilincinin ve yüre¤inin derinliklerinde geçmiﬂin
sömürgecisine ve yaﬂad›¤› gün de kendini
aﬂa¤›layan, d›ﬂtalayan emperyaliste karﬂ›
mutlaka ama mutlaka bir öfke, kin vard›.
Onmilyonlarca sömürge insan›n›n tarihsel haf›zas›ndaki, yüre¤indeki o kin bir
alevlenirse, neler olaca¤›n›, emperyalistler Cezayir’den, Fas’tan, Hindistan’dan, Sudan’dan, Vietnam’dan,
Kenya’dan, Uganda’dan, M›s›r’dan,
Çin’den, Endonezya’dan, Senegal’den, Anadolu’dan, Madagaskar’dan... biliyorlard› zaten.
Daha onlarca ülkeden biliyorlard›.
Çünkü sömürgeci emperyalistler, 19
ve 20. yüzy›l boyunca yeryüzünde
ayak basmad›k yer b›rakmam›ﬂlard›.
‹ﬂte bu yüzden emperyalist ülkelerin s›n›rlar› d›ﬂ›nda kalan yeryüzünün tüm halklar›, emperyalizmle
tarihsel olarak “kan daval›”d›r.
Emperyalizme kinleri, soracak
30
13 Kas›m 2005 / 26

Sömürgecilik; geçmiﬂ
de¤il, bugündür!
Sömürgecilik; Avrupa
emperyalizminin varl›k
ﬂart›d›r!
Sömürgecilik; bir zihni
yet, bir kültür ve bir
politikad›r ve bugün de
her yönüyle sürmektedir!

hesaplar› vard›r.

“Türkler’in Fransa’yla tarihsel
husumetleri yok” mu?
Avrupa emperyalistlerinin sömürgecilik
tarihine derinlemesine girmeden bu soruya
da cevap verelim. Paris’teki isyana Türkiyeliler’in neden yayg›n bir ﬂekilde kat›lmad›klar› yolundaki soruya verilen cevaplardan biri ﬂu: “Fransa Cezayir’i, Fas’› iﬂgal etti, Magriplilerin bundan dolay›
Fransa’ya kini var, Ama Türklerin Fransa’yla böyle bir husumeti yok.”
Var. Türkler’in de var. Kürtler’in de
var. Fransa’daki Türk ve Kürt gençlerin bu
isyana kat›lmamas›n›n ayr›ca ele al›nabilecek çok çeﬂitli nedenleri vard›r elbette ama
bu söylenen bir neden de¤ildir.
Fransa’yla Türkler aras›nda tarihi bir
husumet yok diyen kuﬂ beyinliler, bal›k haf›zal›lar; Antep’te kime karﬂ› çarp›ﬂt› Anadolu halk›? Antep’e niye “Gazi”, Maraﬂ’a
niye “Kahraman” denildi?
O Fransa ki, 1910’lar›n sonunda Anadolu’yu kendi aralar›nda paylaﬂan emperyalistlerden biriydi. O paylaﬂ›m plan› do¤rultusunda Maraﬂ’a, Antep’e, Urfa’ya asker ç›kararak Anadolu’nun bir bölümünü
iﬂgal ettiler. E¤er Anadolu’nun silahl› mücadelesiyle kovulmasalard›, ony›llarca da
ç›kmaya niyetleri yoktu elbette.

“Beyaz adam”, hem sömürüyor, hem itaat bekliyor!
Sömürgecilik, her zaman bir
“üstün ›rk” düﬂüncesini içinde taﬂ›r.
Bu kendini bazen “ariyen ›rk›n üstünlü¤ü” diye ortaya koyar, bazen
“Büyük Roma”, bazen “Hristiyanl›¤›n egemenli¤i”, bazen de “beyaz
adam›n” üstünlü¤ü.
“Beyaz adam”, Afrika’n›n, Asya’n›n topraklar›na ayak bast›¤›nda,
a¤z›nda hep uygarl›k götürmek sözü vard›r. “Beyaz adam”, ayak bast›¤› topraklarda “geri” halklar› ilkellikten, kabilelikten kurtaracakt›r!!!
Paris isyan›n›n ateﬂini tutuﬂturan
gençlerin k›tas› Afrika da böyle sömürgeleﬂtirildi.
Afrika’n›n emperyalizm dönemindeki paylaﬂ›m› esas olarak
1876'dan 1900'e kadar tamamlanm›ﬂt›r. Afrika’n›n çeﬂitli bölgelerini
ele geçirmek için özellikle Fransa
ile Büyük Britanya aras›nda k›yas›ya bir rekabet vard›. En sonunda
ikisi anlaﬂarak Afrika’y› birlikte sömürgeleﬂtirmeyi kararlaﬂt›rd›lar.
1884-1885'te belli baﬂl› Avrupal›
devletler ile ABD’yi biraraya getiren Berlin Afrika Konferans›’nda,
Avrupal› devletlerin Afrika'y› paylaﬂma hakk›(!) onayland›.
Peki ne ad›na Avrupa emperyalistlerine böyle bir hak(!) veriliyordu; iﬂte gerekçe, okudu¤unuzda hemen bugün baﬂka bir iﬂgal plan› gelecek akl›n›za:
“Sömürgelerin fethiyle amaç
insan ticareti ve kölecili¤e son vermek, Afrika'y› kan ve ateﬂ çemberi
içine atan ‘kanl› kralc›klar’› ortadan kald›rmak, Afrika'y› ticarete
ve bu yoldan uygarl›¤a açmakt›r.”
(Kapitalizmin Kara Kitab›, syf. 187)
Haks›z m›y›z, ABD’nin Büyük
Ortado¤u Projesi’nin gerekçesi, kelimesi kelimesine ayn›d›r.
‹ﬂgalci emperyalist ordunun yan›nda ise her zaman kalabal›k bir
“misyonerler” grubu vard›; onlar›n
amac› ise “ruhlar› kurtarmak”t›.
Sömürgeciler, üstün silah güçleriyle tek tek iﬂgal etmedik Afrika,

Asya ülkesi b›rakmad›lar; tüm yeralt› zenginliklerini talan ettikleri,
insanlar›n› köleleﬂtirdikleri halklardan bir de “itaat” beklediler. Bu itaati sa¤lamak için milyonlarca Asyal›’y›, Afrikal›’y› katletmekte, toplama kamplar›nda toplamakta hiç tereddüt etmediler. Uygar Avrupa, uygarl›¤›n› sömürgeleﬂtirdi¤i ülkelerin
halklar›n›n kan›yla ve zenginliklerinin ya¤mas›yla kurdu.

Aﬂa¤›lad›klar› halklar, zenginliklerinin as›l kayna¤›d›r
Sömürgecilik emperyalizmin
varl›k koﬂuludur. Yüzy›ld›r, dünyada emperyalizmin vahﬂetinin, k›y›m›n›n, sömürüsünün ulaﬂmad›¤› bir
kar›ﬂ toprak kalmam›ﬂt›r. “Emperyalizm f›rt›na taﬂ›yan bir bulut gibidir. Üzerinde dolaﬂt›¤› her bölgeye,
her halka savaﬂtan baﬂka bir ﬂey
götürmemiﬂtir.“
1898'de, Mali’nin Sikasso adl›
kentinin ele geçirilmesine kat›lan
bir Frans›z subay› kentin "ya¤malanma"s›n› ﬂöyle anlat›r:
"Kuﬂatmadan sonra hücum...
Ya¤ma izni veriliyor. Herkes yakalan›yor ya da öldürülüyor. Hepsi
yaklaﬂ›k dört bin kiﬂilik tutsaklar
sürü halinde toplan›yor.
Albay da¤›t›ma baﬂl›yor. Önce
bir not defterine kendisi yaz›yordu,
sonra, 'siz paylaﬂ›n' diyordu... Paylaﬂma kavgal› dövüﬂlü oldu. Sonra
yola koyulduk. Her Avrupal› kendine göre bir kad›n ald›... Dönüﬂte bu
tutsaklarla k›rk kilometrelik konaklar yapt›k. Çocuklar ve yorgun düﬂen herkes süngü darbeleriyle öldürüldü... Cesetler yol kenar›nda b›rak›l›yordu...”
Sikasso al›n›rken yaﬂanan sahneler, elbette onlarca Afrika ülkesinin
yüzlerce kentinin fethedilmesi s›ras›nda yaﬂanan sahnelerin bir tekrar›yd›.
Öldürülmeyip esir al›nanlar, sömürgecilerin kurdu¤u büyük iﬂletmelerde zorla çal›ﬂt›r›l›yor, ordunun
ve tekellerin hamall›¤›nda kullan›l›yor, bir k›sm› ise emperyalist merkezlere gönderiliyordu iﬂçi köleler
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olarak.
Emperyalist Avrupa, Asya’da,
Afrika’da yeni ülkeler, ﬂehirler ele
geçirdikçe, gemilere alt›n, maden,
tah›l, insan yüklendikçe, Avrupa ﬂehirleri büyüyor, modernleﬂiyor, zenginleﬂiyordu.

Paris’in gettolar›nda bu
yasalar m› uygulan›yor?
Fransa bütün bu sömürgelerini
nas›l yönetiyordu? Bunun cevab›n›
hat›rlamak, gerçekte bugün Paris’te
yaﬂananlar› daha iyi anlamakt›r.
3 May›s 1854 tarihli senato karar›na göre, sömürgelerin yönetimi,
devrin baﬂkan›n›n insaf›na b›rakm›ﬂt›. O yetkisini sömürgeler bakan›na, o da sömürge valilerine aktarm›ﬂt›.
Parlamentoda kabul edilen yasalar, aç›k hükümler d›ﬂ›nda, sömürgelerde uygulanmazd› (örne¤in, bas›n özgürlü¤ü ya da toplant›
özgürlü¤ü yasalar›).
Sömürge halk› Frans›z "uyru¤u"dur ama yurttaﬂ de¤ildir; dolay›s›yla oy haklar› yoktur; Avrupal› genel valilerin, valilerin, yöneticilerin
s›n›rs›z otoritesine ba¤l›d›rlar.
Avrupal› yönetim, bu metinler
gere¤ince uyruklar›, "vergi ödemede ihmal", "itaatsizlik", "temelsiz
ﬂikayetler”, hatta "Frans›z makamlar›na sayg›da kusur" gibi gerekçelerle, yarg›lamadan, s›radan idari
kararla hapis ya da para cezalar›na
çarpt›rabilirdi.
Paris gettolar›nda yaﬂayanlar da
Frans›z vatandaﬂ› ama fiiliyatta bir
Frans›z vatandaﬂ›n›n sahip oldu¤u
haklara sahip de¤iller. Sömürgeci
uygulaman›n, “herkes eﬂittir” k›l›f›
arkas›nda sürdürülmesinin yöntemi
böyle geliﬂtirilmiﬂ. “Beyaz efendi”
onlardan hala “Avrupal› yöneticiye”
mutlak itaat ve sayg› istiyor. “Beyaz
efendi”, ondan kendi dilini, giysisini unutup efendinin dilini, giysisini
taklit etmesini istiyor.
Dilinde, giysisinde ›srar edeni
“uyumsuz” ilan edip, sosyal olarak
tecrit ederek cezaland›r›yor. Zincirleyip okyanuslardaki sömürgeleﬂti-

rilmiﬂ adalara süremiyor belki ama
gettolara sürgün ediyor. Bu da “ça¤daﬂ sömürgecilik”!

“Sömürgeci Avrupa” hala
ayn› sömürgeci Avrupa’d›r!
Avrupa emperyalist ülkelerinin
son iki yüzy›l boyunca dünyada
gerçekleﬂtirdi¤i iﬂgalleri, katliamlar›, maddeler halinde s›ralamak bile,
sayfalarca tutar ve bu yaz›da mümkün de¤ildir. Ama onun yerine Avrupa’n›n bugününe çok k›saca gözatmak da yeterli olacakt›r.
Avrupa emperyalist ülkeleri,
ABD ile birlikte dünya silah ticaretinin % 80'ini ellerinde tutmaktad›rlar; ‹ngiltere, Fransa, Almanya,
Hollanda ve ‹talya silah ihracat› en
yüksek ilk on ülke içerisindedir.
Avrupa’n›n art›k “emperyalist”
ve “sömürgeci” say›lamayaca¤›n›,
ABD karﬂ›s›nda denge oluﬂturdu¤unu ileri sürenlere ﬂunlar› hat›rlataca¤›z; 1991’de Irak’›n “dize getirilmesi” için sald›ran emperyalist blok
içinde Fransas› da, ‹ngilteresi de,
Hollandas›, Belçikas› da vard›. O
sald›r›larda yüzbin Irakl› katledilmedi mi?
1994’te Ruanda da yar›m milyonu aﬂk›n insan›n katledilmesinde
sömürgeci Fransa ve Belçika baﬂrolü oynamad›lar m›?
1999’da Yugoslavya’ya sald›r›y› NATO ﬂemsiyesi alt›nda AB ve
ABD emperyalistleri birlikte gerçekleﬂtirmedi mi?
2001’de onbinlerce Afganl›’n›n
katledildi¤i Afganistan iﬂgalinde
ABD’nin yan›baﬂ›nda yine ‹ngiltere, Almanya ve Fransa yok muydu?
1990’l› y›llar boyunca, Nijerya’da, Kongo’da, Angola’da, Sudan’da dev emperyalist tekellerin
petrol, maden, tar›m sahalar› üzerindeki egemenli¤ini sürdürmek
için Avrupa emperyalistleri diktatörleri desteklediler, darbeler yapt›rd›lar, halklar› birbirine düﬂürmediler mi?
Dünyan›n geri kalan›n›n ili¤ini
kemi¤ini sömüren emperyalistler,
ﬂimdi her y›l en az 500 bin insan›n

10 Mülteci DAHA Hayat›n› Kaybetti!
“‹stedi¤imiz hayatı kendi ülkemizde
mücadele ederek kurabiliriz.”
Dünyan›n denizleri onlarla dolu. F›rt›nalar, dalgalar aras›nda kendilerini
açl›k ya da zulmün ölümünden kurtaracak bir toprak parças›na ulaﬂmaya çal›ﬂ›yorlar. Ne var ki, ç›kt›klar› yol, onlar› birçok kez kaçt›klar› ölüme götürüyor.
Çeﬂme'den Sakız Adası'na geçmek isterken, bulundukları teknenin batması üzerine 10 mülteci daha hayatını kaybetti, 12’si ise kayıp. Temel Haklar
Federasyonu, 3 Kasım’da yapt›¤› açıklamada, “Bir umut yolculu¤u'nun daha ölümle bitti¤ini” belirterek bütün engelleri aﬂsalar da, onlar› bekleyenin
Paris’in gettolar›ndaki gibi bir yaﬂam oldu¤unu vurgulad›:
“Açlıktan, baskıdan kaçan insanlar aslında gittikleri yerlerde daha da zor
yaﬂam koﬂullarına mahkum olmaktadır. Mülteciler için daha yolculuk esnasında felaketler baﬂlar. Ya insan kaçakçılarının eline düﬂerek satılır, katledilirler. Ya da yakalanarak tekrar ülkelerine gönderilirler. Ya da 2 Kasım'da oldu¤u gibi kaza geçirerek hayatlarını kaybederler. Tüm bu olumsuzlukları atlatıp gitmek istedikleri yere ulaﬂtıklarında ise hayal ettikleri hayatı bulamazlar. Bu defa da insan olarak muamele görmemekte, gettolara hapsedilmekte,
ırkçı katliamlar karﬂısında savunmasız bırakılmaktadırlar.
Çünkü gidilen ülkeler emperyalist ülkelerdir. Ve emperyalizm insan yaﬂamına de¤er vermez.
Vermedi¤i içinde mültecileri insan onuru ile ba¤daﬂmayan yöntemlerle
tekrar ülkesine göndermekte veya mülteciler emperyalist ülkelerde ucuz iﬂ
gücü olarak çalıﬂmaya zorlanmaktadır.
Tüm bunlara karﬂı ezilen halklar olarak çözümü emperyalist ülkelerde
görmemeliyiz. Eﬂitlik, sa¤lık, e¤itim, konut, iﬂ güvencesi gibi haklarımızı
kazanmak zor olsa da, bedel ödemek gerekse de kendi ülkemizde mücadele
ederek istedi¤imiz hayatı kurabiliriz.
Tüm yoksul ve ezilen halklar, birleﬂelim, örgütlenelim, mücadele edelim!”
yasal olmayan yollardan Avrupa’ya
girmeye çal›ﬂmas› karﬂ›s›nda Kuzey
Afrika’da “s›¤›nmac› kamplar›”
oluﬂturmay› planl›yorlar. Bu kamplar, hiç kuﬂku yok ki, ucuz iﬂçi, köle deposu olarak kullan›lacak.
Defalarca raporlarda belgelendi
ki, ‹sveçli Nestle ve ‹talyan Kinder,
yoksul Afrika ülkelerinden Fildiﬂi
sahiline kaç›r›lan binlerce çocu¤u
kakao tarlalar›nda çal›ﬂt›r›yor.
‹ngiliz Reebok ve Alman Adidas
gibi spor endüstrisi devleri ve
birçok emperyalist ﬂirket, Bangladeﬂ’den Burma’ya, Sri Lanka’dan,
Hindistan’a kadar onlarca ülkede,
bo¤az toklu¤una iﬂçi çal›ﬂt›r›yor.
AB ilaç tekelleri, Afrika’n›n, Asya’n›n, Do¤u Avrupa’n›n yoksul insanlar›n› kobay olarak kullan›yor.
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Avrupa, eskiden kendi s›n›rlar›
içini mümkün oldu¤unca “temiz”
tutup, kan dökücülü¤ünü, vahﬂi sömürüsünü, halklar› aﬂa¤›lamas›n›
s›n›rlar› d›ﬂ›nda sürdürürdü.
Bugün art›k bunu da yapam›yor.
‹ﬂsizlik, yoksulluk, ayr›mc›l›k,
polis terörü, ›rkç›l›k, keyfilik, gettolar, art›k Avrupa’n›n orta yerinde,
göz önündedir. Sömürgeci Avrupa,
sömürgecili¤inden hiçbir ﬂey kaybetmeden sömürü ve bask›s›n› sürdürmektedir. AB’cilik, kendi sömürgecili¤ine evet demek oldu¤u
kadar, Paris’in, öteki baﬂkentlerin
gettolar›ndakilerin aﬂa¤›lanmas›na,
ezilmesine de evet demektir. ‹syan›n yan›nda olanlar AB’den yana,
AB’nin yan›nda olanlar ise, isyandan yana olamaz.

“dünyan›n lanetlileri”
özgürleﬂmedikçe, Paris
isyana devam edecek

isyan
ettiren

Amerikan emperyalizmi ya da Avrupa emperyalistleri; ka¤›t üzerinde
halklar› teslim almak için uzun vadeli
planlar yap›yorlar. Milyonlarca dolar/Euro sarfediyor, yüzbinlerce askeri,
memuru, bürokrat›, ideologlar› seferber
ediyorlar bu planlar› gerçekleﬂtirmek
için. Ka¤›t üzerinde her ﬂey, emperyalizmin lehine gözüküyor. Çünkü silah, asker, para, örgütlülük, hapishaneler, medya, ticaret, kültür, her ﬂey emperyalizmin
elindedir. Planlad›¤› sonucu elde edememesi için hiçbir neden yoktur.
Ancak bu planlar›n hiçbiri “nihai sonuca” ulaﬂm›yor. Planlar, eninde sonunda gelip halklar›n direniﬂine çarp›yor.
ABD’nin Irak plan› veya Avrupa emperyalistlerinin “çok yönlü entegrasyon”
planlar›, ayn› ak›beti paylaﬂ›yorlar.
Halklar, susar, geriler, siner, bunlar hep
olmuﬂtur, olur ama bir nokta gelir ki, halklar›n gerçekte yenilgiyi, teslim olmay› asla
kabul etmedikleri, içten içe öfkeyi, direniﬂi, isyan› büyüttükleri görülür. ‹ﬂte o anlarda bir k›v›lc›m yeter.
Bir k›v›lc›m, Paris’i tutuﬂturur.
Ateﬂler yanar, söner, tekrar parlar ama
bir kez tutuﬂmuﬂtur; gün gelir, Paris’teki
k›v›lc›m Avrupa’y› tutuﬂturur.
Gazetelerin hemen hepsine baﬂl›k oldu¤u gibi, Paris yan›yor. Paris alevler
içinde.
Göçmenlere, “yabanc›lara” karﬂ› öfkenin ilk k›v›lc›m›n›n neden bir baﬂka
Avrupa ülkesinde de¤il de Paris’te tutuﬂturuldu¤unun elbette somut, güncel
birçok nedeni var; ama öfkenin tutuﬂturdu¤u alevler, Paris’in tarihine yak›ﬂm›ﬂt›r.
“Paris -der Naz›m- ›ﬂ›k ﬂehri, ihtilal ﬂehri”dir. Paris’in tarihteki bir
di¤er ad› “ihtilallerin baﬂkenti”
olarak yaz›lm›ﬂt›r. Boﬂuna verilmiﬂ
bir s›fat de¤ildir bu.
1789 burjuva devrimiyle baﬂlar Paris’in ihtilallere baﬂkent

emperyalizmdir
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oluﬂu. Feodalizme karﬂ› büyük bir cüretle
Paris’te tarih sahnesine ç›kan Frans›z burjuvazisi ve köylüleri, kral›n kafas›n› keserek, feodalizme öldürücü darbeyi indirdiler
ve ondan sonrad›r ki, tüm Avrupa’da tahtlar sars›lmaya baﬂlad›.
1848’de proletaryan›n isyan› vard›r Paris’te. Paris’in ezilen, sömürülen, barakalarda yaﬂamaya mahkum edilen “ayaktak›m›”, ayaklanm›ﬂt›r burjuvaziye karﬂ›. Paris
barikatlar›nda çarp›ﬂarak yenilirler, yeniden ayaklanmak için geri çekilirler. Çekilirlerken, ayaklanman›n k›v›lc›m› çoktan
öteki Avrupa ülkelerine s›çram›ﬂt›r bile.
Yeniden ayaklan›rlar 1871’de. Onlar da
Paris’in banliyölerinden gelirler ﬂehrin
merkezine; bu kez iktidara biraz daha yaklaﬂ›rlar; Paris Komünü’nü, tarihteki ilk
proleter devleti ilan ederler. K›sa sürer iktidarlar›, burjuvaziye karﬂ› yeterince cüretli
ve y›k›c› olmad›klar› için yenilirler. Paris
proletaryas›n›n kan›yla sulan›r tüm Paris.
A¤ustos 1944'de bir kez daha ayaklan›r
Paris; barikatlar kurulur sokaklar›nda. Bu
kez Naziler’e karﬂ›d›r direniﬂ. Direniﬂ komünistlerin öncülü¤ündedir.
1968’de Paris, bir gençlik ayaklanmas›n›n mevzisidir. Ayaklanma yine Paris’le s›n›rl› kalmaz, 68’in rüzgar› yay›l›r ülkelere.
Burjuvazi, her ayaklanmada Paris’in
meydanlar›n›, sokaklar›n› yeniden inﬂa
eder, halk›n isyan›n› engelleyebilecek “mimari” düzenlemeler yapar Paris’te.
Ama 2005’te Paris’te patlayan isyan
gösterir ki, burjuvazi ne yapsa engelleyemez halk›n isyan›n›. Öfke, ne yapsa gelip
vurur burjuvaziyi.
2005 Ekim’inde, Magripli gençler, kapüﬂonlu montlar›yla, siluet halindeki görüntüleriyle bir isyan›n ateﬂini yakt›lar Paris’te. Onlar yaln›z Paris’in ihtilalci gelene¤inden de¤il, Cezayir halk›n›n kahramanca
sürdürdü¤ü ba¤›ms›zl›k savaﬂ›ndan, Frans›z emperyalizmini kovan Vietnam devriminden, Irak, Filistin halklar›n›n emperyalizme karﬂ› direniﬂinden al›yorlar ilhamla-

r›n›. Öfkelerinin büyüklü¤ü, gettolardaki esaretlerinden geliyor.
Proletaryan›n bir parças› onlar da.
2005 Paris’inin isyanc›lar›, henüz örgütlü de¤iller, proletaryan›n ideolojisiyle donanm›ﬂ de¤iller ama olacaklar.
Molotof kokteylleriyle yaln›zca bir gecede 1500 arac›n ve tekellere, devlete
ait kurumlar›n yak›ld›¤› direniﬂi kimileri “gece gerillas›”, kimileri “intifada”
diye adland›r›yor. Öfkenin kitleselli¤i
ve büyüklü¤ü, Paris’in göbe¤inde gerilladan, intifadadan sözettiriyor herkese.
Düne kadar sessizliklerinin içinde
öfkelerini büyüten göçmen gençlik, bugün dünya halklar›n›n direniﬂinin bir
parças›d›r. Ve belki yar›n yayg›nlaﬂacak
bir göçmen direniﬂinin öncüsü olacaklar. ‹syan sürecek; Paris’te, Berlin’de,
Brüksel’de, Londra’da... Halklar›n direniﬂi, tarih boyunca çok çeﬂitli biçimler alm›ﬂt›r. Bu da onlardan biridir.
Kimse “vandall›k” edebiyat›yla, “Frans›z iﬂçi s›n›f›ndan kopuklu¤u”nu, “ideolojisizli¤i ve örgütsüzlü¤ü”nü öne sürüp bunun bir halk direniﬂi oldu¤unu
yads›yamaz. Paris’te direnen halkt›r;
direniﬂin ideolojisi, emperyalizmin aﬂa¤›lamas›na, sömürmesine, sömürgecili¤ine, teslim alma politikas›na isyan›ndad›r. 1848’de, 1871’de en a¤›r iﬂlerde
ezilenlerin, iﬂsizli¤in pençesine b›rak›lanlar›n, barakalarda yaﬂamaya mahkum edilenlerin yerinde bugün onlar
var ve isyan›n alevlerini de onlar yak›yorlar. Bu direniﬂ, görünürdeki tüm etkenlerin ötesinde s›n›fsal bir öz taﬂ›yor;
s›n›flar mücadelesi böyle geliﬂir; öfke
yata¤›na kavuﬂur, örgütünü, ideolojisini
bulur.
Paris’i yakan alevlerin önemi, “çeliﬂki”nin en yumuﬂak oldu¤unun varsay›ld›¤› bir toprakta, Avrupa’da ortaya
ç›km›ﬂ olmas›d›r. Emperyalizm ve
halklar aras›ndaki çeliﬂki keskinleﬂiyor.
Onlar›n talepleri ve öfkesi, eninde sonunda Parisli, Avrupal› emekçilerin talepleri ve öfkesiyle de buluﬂacakt›r. ‹ster kabul edin, ister etmeyin, emperyalist
“küreselleﬂme”
pervas›zl›¤›,
1800’lerin vahﬂi kapitalizmine götürüyor dünyay›. 1848’de Paris’te yak›lan
ateﬂ, bunun için sönmüyor. ‹syan ateﬂleri sönmez, devrimler bitmez. Çünkü
daha y›k›lacak tahtlar var.

Ya bu ülkenin ‘ötekileri’
yoksullar›, aﬂa¤›lananlar›?
“Ötekilerin Ayaklanması” diyor bir yazar. Bir baﬂkas› “varoﬂlar›n
isyan›” baﬂl›¤›n› uygun görüyor. Gazi’yi hat›rlat›yor kimileri.
Evet, herkes hat›rlamal›.
Daha birkaç y›l önce, “ötekiler” diye bir kavram üzerine haftalar
boyu yap›lan tahlilleri hat›rlamal›.
Sözkonusu olan Paris olunca, “sosyolojik” incelemelere giriﬂen,
Frans›z hükümetinin politikalar›n› sorgulay›p eleﬂtirenler, ülkemizdeki yoksullar›n öfkeleri, tepkileri karﬂ›s›nda “vandall›k” edebiyat›
yap›p “ezilen çiçekler”le, “k›r›lan kald›r›m taﬂlar›yla” u¤raﬂ›yor ve
öfkesini, taleplerini dile getirenleri, “terörist” ilan edip iﬂin içinden
ç›k›yorlar.
Paris’in gettolar›n› tart›ﬂanlar, göçmenlerin aﬂa¤›lanmas›n› tart›ﬂanlar, yan›baﬂlar›ndaki aﬂa¤›lanmay› görmeyecekler mi? Hay›r, tart›ﬂma “‹stanbul Paris gibi olur mu?” tart›ﬂmas› da de¤ildir. Bir dönem
çok yap›ld›¤› gibi “Türkiye Arjantin olur mu?” tart›ﬂmas› ne kadar
yanl›ﬂsa, bu da o kadar yanl›ﬂ bir tart›ﬂmad›r. Türkiye, görmesini bilenler için zaten Arjantin’dir ve ‹stanbul zaten Paris’tir. Sorun k›v›lc›m›n ne zaman, nas›l tutuﬂaca¤›d›r.
Bunu en iyi burjuvalar, ‹stanbul’un burjuvalar›, zenginleri bilir.
Paris’in burjuvalar›n›n bugün yaﬂad›¤› korkuyu, onlar “gecekondulardan gelip g›rtla¤›m›z› kesecekler” diye y›llar önce yaﬂ›yorlard›. O
günlerin uzak oldu¤unu kimse sanmas›n.
Yoksullar, iﬂsizler “tembellikle”, “iﬂini bilmemekle”, “asalakl›kla” suçlan›yor. Gecekondu halk› gaspç›l›kla suçlan›yor. Gasp, kapkaç
suçlar› artt›kça, halk›n çeﬂitli kesimleri topyekün suçlu ilan ediliyor.
Gecekondulular, Kürtler, Aleviler, her gün her biçimde aﬂa¤›lan›yorlar. Dilimizde, halk›n ﬂu ya da bu kesimini aﬂa¤›layan ne kadar çok
“deyiﬂ” oldu¤unu hat›rlay›n bir. Burjuva medyan›n yoksullar› her
gün nas›l yok sayd›¤›n› gözünüzün önüne getirin.
Paris’in gettolar›nda oturanlar, nas›l ki, oturduklar› semtlerin posta kodunu söyledikleri an, b›rak›n iﬂe al›nmay›, mülakatlara bile al›nm›yorlarsa, bu ülkenin insanlar›, Gazi’de, Küçükarmutlu’da oturdu¤unu veya Dersimli oldu¤unu söyledi¤inde, ayn› kaderle yüzyüze
kal›yor.
Her yan› deniz olan bir ﬂehirde 12 y›ld›r oturup da denizi görmemiﬂ olan gecekondulular›n varl›¤›, yoksullar›n nas›l bir tecrit edilmiﬂlik içinde yaﬂad›¤›n› göstermiyor mu?
Paris’in isyan eden gençleri, kapat›ld›klar› gettolara ulaﬂ›m, sa¤l›k, e¤itim hizmetlerinin getirilmedi¤ini söylüyorlar; bak›n ‹stanbul’un, Ankara’n›n, ‹zmir’in gecekondu semtlerine. Farkl› bir manzara m› göreceksiniz?... Paris polisi, gettolar için e¤itilmiﬂ özel birimleriyle terör estiriyor göçmen gençler üzerinde; adeta iﬂgal edilmiﬂ ve her vesileyle yeniden iﬂgal edilen gecekondular›m›za bak›n,
farkl› bir manzara m› göreceksiniz?
Bütün bunlar› görmezden gelenler, yar›n gecekondular tutuﬂtu¤unda, alevler ﬂehirlerin merkezine yay›ld›¤›nda ﬂaﬂ›rmas›n, “terör”,
vandall›k” diye ortaya ç›kmas›n... Çünkü o zaman onlar› kimse dinlemeyecek!
34
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Göçmenler köle de¤ildir!

TAYAD'l›lara Destek

Anadolu Federasyonu’nun Alman Devleti’nin Göçmenler Politikas› ve
S›n›r D›ﬂ› Kararlar›na Karﬂ› Kampanyas› Sürüyor

Yunanistan - TAYAD'l› Zeynep Karademir,
Yunanistan Deri ve Konfeksiyon Emekçileri Federasyonu'nun (OEKIDE) davetlisi
olarak gitti¤i Atina'dayd›.

Paris’te göçmenlerin isyan› sürerken, bask›c› göçmen politikalar›
Fransa ile s›n›rl› de¤il. ‹ﬂte bu nedenle Almanya’da bir süredir Anadolu
Federasyonu taraf›ndan bir kampanya yürütülüyor. Daha önce, “Eme¤imizle Var›z, Hakk›m›z› ‹stiyoruz” ﬂiar›yla bir kampanya örgütleyen ve
Almanya’n›n göçmen politikalar›n›
protesto eden Anadolu Federasyonu,
bu kez de s›n›r d›ﬂ› kararlar›n› protesto ediyor ve durdurulmas›n› istiyor.
14 bini Türkiyeli olmak üzere,
200 bin yabanc›n›n oturum iptalleri
ve s›n›r d›ﬂ› edilmelerinin gündemde
oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, Alman göçmen politikas›n›n niteli¤i daha da net
anlaﬂ›lacakt›r. Emperyalist politikalar›n bir sonucu olarak ülkelerinden
kopan bu insanlar›n emeklerinin sömürülmesinde, en ucuz iﬂçi olarak en
pis iﬂlerin yapt›r›lmas›nda pervas›zca
davranan Alman devleti, ﬂimdi onlardan kurtulmak istiyor. Çünkü art›k,
“daha
az iﬂçiye daha
fazla iﬂ
yapt›rma” politikas›
azg›n
bir ﬂekilde

‹lk olarak 31 Ekim’de OEKIDE üyesi kad›nlar›n iki ayd›r direndi¤i bir iﬂyerini ziyaret eden Karademir, onlara mücadelelerinde baﬂar› dilerken, direniﬂçi kad›nlar kazanana kadar vazgeçmeyeceklerini söylediler. Evlatlar›n›n yolundan yürüyeceklerini söyleyen Karademir, "Nas›l
sizler bizimle birlikteyseniz, bizler de
sizlerle birlikteyiz!” diye konuﬂtu.

sürüyor ve bu nedenle birçok fabrikada iﬂçiler iﬂten at›l›yor, çal›ﬂma saatleri uzat›l›yor. S›n›r d›ﬂ› kararlar›n›n önemli bir aya¤›n› bu politika
oluﬂturuyor. Öte yandan “sosyal devlet” çökertildikçe, imza att›klar› BM
yükümlülükleri, göçmen haklar› da
çöpe at›l›yor.
Anadolu Federasyonu’nun bu
gerçekler ›ﬂ›¤›nda baﬂlatt›¤› kampanya çeﬂitli kentlerde sürüyor.
5 Kas›m günü Stuttgart’ta Türkiyeliler’in yo¤un oldu¤u Esslingen
semtinde, bildiriler da¤›t›p insanlarla tek tek konuﬂan federasyon üyeleri, yeni Göçmenler Yasas›’n› anlatt›lar. Türkiyeli emekçiler “bir dokun
bin ah iﬂit” misali, yaﬂad›klar› bask›lar, haks›zl›k ve aﬂa¤›lamalardan yak›n›rken, semte çok say›da kampanya afiﬂi as›ld›. Duisburg'ta ise ‘S›n›rd›ﬂ›lara, Oturum ‹ptallerine Hay›r’
stand› 4 Kas›m günü aç›ld› ve Türkiyeli emekçilere birlikte mücadele
ça¤r›s› yap›ld›. Berlin’de ise federasyona ba¤l› IKAD, Weding Bölgesi’nde stand açt› ve burada yaﬂayan
yabanc›lar›, son ç›kar›lan yasalar ve
s›n›r d›ﬂ› kararlar› hakk›nda bilgilendirdi. Hamburg’da aç›lan stand
da Türkiyeli emekçilerin ilgisini çekerken, Köln’de bildiri da¤›t›m› gerçekleﬂti ve aç›lan standta imzalar
topland›.

2 Kas›m günü ise Atina Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nde Yunanistan Komünist
Gençlik Örgütü taraf›ndan, ‘F tipleri, Türkiye'nin AB'ye giriﬂi, hukukçular›n görevi’ konulu bir etkinlik düzenlendi. Zeynep Karademir'in d›ﬂ›nda, bir ölüm orucu gazisi, Türkiyeli Devrimci Tutsaklarla
Dayan›ﬂma Komitesi ve ‘Halk›n Haklar›
ve Özgürlükleri için Demokratik Güçbirli¤i Temsilcileri konuﬂmac› olarak etkinliklerde yerald›. Naz›m Hikmet'ten ﬂiirlerin okundu¤u etkinlik Grup Sevcan'›n
Türkçe ve Yunanca söyledi¤i devrimci
marﬂ ve türkülerle son buldu.

Alternatif Gençlik ﬁenli¤i

Alman Hükümeti Uyar›ld›

Erdo¤an Protesto Edildi

Almanya - 6 Kas›m günü Duisburg Anadolu
E¤itim Kültür Merkezi'nde faaliyet yürüten
Grup Umuda Yürüyüﬂ Gösteri Grubu taraf›ndan alternatif gençlik ﬂenli¤i düzenlendi.
Grup üyeleri, Avrupa'da yaﬂayan gençlerin
birçok sorunla karﬂ› karﬂ›ya kald›klar›n›, bu
sorunlara karﬂ› ancak kendi de¤erlerimize,
kültürümüze sahip ç›karak karﬂ› konulabilece¤ini belirttiler. Bundan sonraki hedeflerini
birlikte hareket ederek alternatif olacak
tarzda gençli¤e yönelik etkinlikler düzenlemek oldu¤unu aç›klad›lar.

Almanya - Her y›l yap›lan ‘Sternmarsch’ yürüyüﬂüne kat›lan 20 bine yak›n kiﬂi; yeni hükümeti uyard› ve Harzt IV, yoksulluk, pahal›l›k politikalar›n› protesto etti. Yürüyüﬂ kollar› Parlemento Meydan›’na akarken, Anadolu Federasyonu’na ba¤l› IKAD (Irkç›l›¤a
Karﬂ› Mücadele Derne¤i) de "EME⁄‹M‹ZLE
VARIZ, HAKKIMIZI ‹ST‹YORUZ" dövizleri ve
s›n›r d›ﬂ› ve oturum iptallerine karﬂ› pankart›yla eylemde yerini ald›. Miting alan›nda da
Anadolu Federasyonu ad›na IKAD Baﬂkan›
bir konuﬂma yapt›.

Almanya - 7 Kas›m günü Türk Alman Demokratlar Birli¤i Kurumu’nun aç›l›ﬂ›n› yapmak
üzere Köln'e giden Tayyip Erdo¤an, TAYAD
KOM‹TEE taraf›ndan protesto edildi. Pankart
açmak isteyen gruba Baﬂbakanl›k korumalar› müdahale ederken, Erdo¤an "Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun" sloganlar›yla protestodan kurtulamad›. Protestoyu duymazl›ktan gelmeye çal›ﬂan ancak “demokrat” maskesi düﬂtü¤ü için “bozulan” Erdo¤an’›n aç›l›ﬂ›
bitirmesinin ard›ndan, TAYAD KOM‹TEE üyelerine pankartlar› geri verildi.
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teori
Sovyet Devrimi’nden Bugüne-2
Merhaba sevgili okurlar›m›z!
Ekim Devrimi üzerine sohbetimizi
sürdürüyoruz. Devrimin y›ldönümü
vesilesiyle baﬂlam›ﬂt›k bu sohbete. 7
Kas›m’da Rusya’da Lenin’in, Stalin’in resimleriyle yürüdüler, ülke
genelinde yüzbinlerce kiﬂi Ekim
Devrimi’ne sahip ç›kt›. Dergimizde
haberini okuyacaks›n›z. Elbette
Ekim Devrimi, sadece Rusya’ya ait
bir de¤er de¤ildir ama Ekim Devrimi’ne ve Lenin’e orada, anayurdunda sahip ç›k›lmas› yine de ayr› ve
özel bir anlam taﬂ›r. Oradaki sahiplenme “sosyalizmin iflas etti¤ine”
dair iddialara verilen en güçlü cevaplardan biridir çünkü.
Geçen haftaki sohbetimizi “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...” sözleriyle bitirmiﬂtik. Evet, neden yaﬂayamad› Ekim Devrimi? SSCB’de iflas eden neydi? SSCB’de sosyalizmin y›k›lmas› üzerine geliﬂtirilen teoriler, g›das›n› bundan alan politikalar, ne kadar sosyalizmden yana?
ﬁimdi bunlar› tart›ﬂal›m.
Ben hemen giriﬂ olmas› anlam›nda bir noktay› belirteyim:
Ekim Devrimi’nin nas›l güç koﬂullarda gerçekleﬂti¤inden, gerçekleﬂtikten sonra da nas›l emperyalistlerin, karﬂ›-devrimcilerin sald›r›lar›yla karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›ndan sohbetimizin ilk bölümünde sözetmiﬂtik. Bu anlamda diyebiliriz ki, gerçekte Ekim Devrimi, iﬂin en zor k›sm›n› aﬂm›ﬂt›. Büyük emperyalist kuﬂatmaya, do¤rudan askeri sald›r›lara,
savaﬂ›n yol açt›¤› y›k›m ortam›ndaki
imkans›zl›klara ra¤men, sosyalizmin
inﬂas›nda büyük mesafeler katedildi.
Sonra sosyalizm daha istikrarl› bir
geliﬂme sürecine girdi, büyük ekonomik, teknolojik at›l›mlar birbirini

Sosyalizmin sorunlar›n› yine
sosyalizmle çözece¤iz!
izledi. SSCB, ekonomik, askeri olarak kendine yeten y›k›lmaz bir güç
haline geldi.
Ekonomik, askeri aç›dan y›k›lmaz bir güç haline geldi derken, bilinçli olarak “siyasal aç›y›” buna dahil etmedim. Çünkü SSCB’nin as›l
zaaf› buradayd›. Sovyetler, ekonomik, askeri yetersizliklerinden dolay› de¤il, siyasal yetersizliklerinden
dolay› y›k›ld›.
Demek ki asl›nda as›l olarak ele
al›nmas› gereken nokta buras›d›r...
diyerek sözü Mazlum arkadaﬂa b›rak›yorum.

Mazlum: Bu tart›ﬂma, Türkiye
solunda oldukça uzun bir sürece yay›larak yap›lan bir tart›ﬂmad›r. Daha,
SSCB y›k›lmadan baﬂlam›ﬂt›r tart›ﬂma.
SSCB’deki iktidar y›k›ld›¤› güne
kadar SSCB’ye ve SBKP’ye toz
kondurmayanlar, Sovyetler Birli¤i’nin nas›l ve neden y›k›ld›¤›n›
aç›klamakta çok zorland›lar. O güne
kadar hatas›z, günahs›z, mükemmel
gördükleri bir sistem, aniden çökmüﬂtü... Ama asl›nda “aniden” olan
bir ﬂey yoktu. Sistemi çürüten, zay›flatan yanlar, ony›llar›n bir birikimiydi. Biz Marksist-Leninistler, 1990’dan
önceki yirmi y›l boyunca bunlar› dile
getirdik.
Dolay›s›yla bizim için sosyalist
sistemin y›k›l›ﬂ›na varan bu süreci
tahlil etmek çok zor olmad›. Bunlar›
ortaya koyarak “sosyalizmin sorunlar›n›n çözümünün sosyalizmde” oldu¤unu söyledik. Ama SBKP’nin
adeta ﬂubesi durumunda olanlar, bu
çöküﬂle birlikte, tam tersi bir uç noktaya savruldular. Yanl›ﬂlar› analiz
edip onlar› mahkum etmek yerine,
bu defa sosyalizm ad›na baﬂar›lm›ﬂ
ne varsa, onlar› da inkar ettiler. Bu
inkar, bütün olarak sosyalizmin inkar›na kadar ulaﬂt›.
Biz ne diyorduk, 1970’li, ‘80’li
y›llar boyunca SSCB’deki sosyaliz36
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mi nas›l de¤erlendiriyorduk? Bunlar› somutlayarak devam edeyim.
SBKP, gerçek anlamda bir enternasyonalizmden uzaklaﬂm›ﬂt›. Dünyada devrimlerin geliﬂmesi için u¤raﬂan bir ülke de¤ildi art›k, tam tersine “emperyalizmle bir arada yaﬂamay›” teorileﬂtiren bir uzlaﬂmac›l›k
içine girmiﬂti. Devrimler için destek
de¤il, adeta engel durumuna dönüﬂmüﬂtü. Ama bunlar esas olarak içte
sosyalizmden uzaklaﬂman›n sonuçlar›yd›.
Devrim, art›k tarihsel olarak oynamas› gereken rolü yani üretici
güçleri geliﬂtiren rolünü oynayamaz
noktadayd›. Biraz daha teorik olarak
söylersek, üretim güçlerinin geliﬂimiyle, sosyalist üretim iliﬂkilerinin
geliﬂimi aras›ndaki uyum bozulmuﬂtu. Bu bozulma kaç›n›lmaz olarak
“çat›ﬂma”y› getirecekti.
Parti ve SSCB yönetimi, bu uyumu sa¤layacak politikalar geliﬂtiremedi. Çünkü sorunun büyü¤ü zaten
partideydi.
Halktan büyük ölçüde kopmuﬂ,
bürokratlaﬂm›ﬂ parti, sorunlar› tespit
edecek ve çözüm üretecek bir dinamizmden, disiplinden, teorik, politik
üretkenlikten çok uzakt›.
‹deolojik, ekonomik, sosyal sorunlar çözülmeden boyuna birikiyor,
buna paralel olarak halk sosyalizme
yabanc›laﬂma sürecine itiliyor, sosyalizm d›ﬂ› düﬂünce ve al›ﬂkanl›klar
yayg›nlaﬂ›yordu. Sosyalist ülkelerdeki karﬂ›-devrimlerin neden hemen
hiçbir halk direniﬂi olmaks›z›n gerçekleﬂti¤inin cevab› da iﬂte buradad›r.
Tart›ﬂma, eleﬂtiri ve özeleﬂtiri
yöntemini uygulay›p kitleleri partinin politikas›na katmak ve demokrasiyi iﬂleterek ülkenin yönetimine
katmak yerine –ki sosyalizm için
do¤ru ve olmas› gereken budur– bürokratik yöntemler, kitleleri tepeden
buyruklarla yönetme tarz› egemen

olmuﬂtur. Sorunlar, ayn› Lenin, Stalin döneminde oldu¤u gibi, kitleleri
katarak, onlar› bu yönde e¤iterek çözülebilirdi. Oysa, dedi¤im gibi, parti
ve kitleler birbirinden koparken, sosyalist geliﬂme sadece “kapitalizmle
ekonomik rekabete” indirgenmiﬂ,
kitlelerin manevi yönden güçlendirilmesi, ideolojik, kültürel aç›dan
güçlendirilmesi adeta terkedilmiﬂtir.
Tabii böyle bir düzen, “ekonomik
rekabeti” de baﬂaramaz. Sonuçta sistem tüm bu zaaflar›n›n alt›nda kalm›ﬂt›r.

Kemal: Burada Gorbaçov dönemine de k›saca de¤inebiliriz. Gorbaçov, SSCB’nin son baﬂkan›,
SBKP’nin son genel sekreteridir. ‹lginçtir, karﬂ›-devrimin yolunu açan
bu adam, ayn› zamanda SSCB’deki
mevcut duruma iliﬂkin gerçekleri dile getiren ilk Sovyet yöneticisidir.
Genel Sekreter seçilmesinin hemen ard›ndan bir kitap yay›nlayarak,
sistemdeki varolan sorunlara dikkat
çekti. Üstelik bu kitab›n ad› da neydi
biliyor musunuz? “Yolumuz Ekimlerin Yoludur”.
Gorbaçov say›p döküyordu: Partide bürokratik e¤ilimler geliﬂmiﬂtir,
partiden ve yönetim kademelerinden
baﬂlayan ve topluma yay›lan bir yozlaﬂma vard›r... Gorbaçov devam›nda da sistemin belli baﬂl› zaaflar›
olarak ﬂunlar› say›yordu: “K›rtasiyecilik”, “rüﬂvet”, “maddi refah, zenginleﬂme ve tüketim h›rs›”, “yasalara karﬂ› sayg›s›zl›k”, “milliyetçilik”,
“ekonomik hantallaﬂma”, “ulusal
gelirin art›ﬂ h›z›nda yar› yar›ya düﬂüﬂ”, “sosyalist demokrasinin iﬂleyiﬂindeki t›kan›kl›k”, “ideolojik, politik yetersizlik” vs. vs.
Eh, bunlar›n oldu¤u bir sosyalizm y›k›lmas›n da ne olsun?

S

BKP’nin adeta ﬂubesi durumunda
olanlar, bu çöküﬂle birlikte, tam tersi
bir uç noktaya savruldular. Yanl›ﬂlar›
analiz edip onlar› mahkum etmek yerine, bu defa sosyalizm ad›na baﬂar›lm›ﬂ ne varsa, onlar› da inkar ettiler.
Bu inkar, bütün olarak sosyalizmin
inkar›na kadar ulaﬂt›.

Mazlum: Gorbaçov’un söylediklerine iliﬂkin tart›ﬂmalar ve tav›rlar da çok ilginçtir. Özlem arkadaﬂ›m›z kusura bakmas›n bugün ona pek
söz b›rakmad›k ama bu süreç yani
Gorbaçov’un ortaya ç›k›ﬂ›, SSCB’nin
y›k›l›ﬂ›, bizim neredeyse gün gün yaﬂad›¤›m›z, gün gün yorumlad›¤›m›z
bir süreç.
Evet ilginçti bu süreç; revizyonistler, reformistler bu defa da Gorbaçovcu oldular. Ne de olsa Gorbaçov “yolumuz ekimlerin yoludur”
diyordu. Gorbaçov da tüm reformistler, revizyonistler gibi, kendi yüzünü
gizlemek için Lenin’i maske yapm›ﬂt›.
Ama biz uyard›k. SSCB’deki baz› gerçekleri dile getiren Gorbaçov’un bu sorunlar için ileri sürdü¤ü
Perestroyka (yeniden yap›lanma) ve
Glasnost (aç›kl›k) politikalar›n›n
sosyalizmin sorunlar›n› çözmeyece¤ini, tersine mevcut durumu daha da
geriye götürece¤ini belirttik; ki çok
k›sa sürede Gorbaçov’un yolunun
Ekimler’in de¤il, kapitalist restorasyon yolu oldu¤u aç›¤a ç›kt›.
Sohbetimizin ilk bölümünde ﬂablonculu¤a de¤inmiﬂtik; iﬂte yine karﬂ›m›zdayd›. Gorbaçov, SBKP’yi
mutlak ﬂekilde savunmay› komünistlikle özdeﬂleﬂtiren, SBKP’ye yönelik
her eleﬂtiriyi neredeyse “karﬂ›-devrimcilikle” suçlayanlar›n o güne kadar nas›l büyük bir yan›lg› içinde olduklar›n› gösteriyordu. En az›ndan
bundan ders ç›karmalar› gerekirken,
geçmiﬂe iliﬂkin hiçbir muhasebe
yapmadan Gorbaçovcu oluvermiﬂlerdi. O zaman da belirtti¤imiz gibi,
“kendi özgücüne, ideolojisine, politik taktiklerine güvensizlik, kolayca
etkilenip de¤iﬂebilirlik, reformist ve
revizyonistlerin genel s›n›fsal karakteridir.”
Dün Brejnevciydiler, ﬂimdi Gorbaçovcu. Gene yan›l›yorlard›. Hele
hele sosyalizmin gelece¤ini Gorbaçov’la özdeﬂleﬂtirmeleri, yan›lg›lar›n›n en büyü¤üydü.
Çünkü Gorbaçov say›p döktü¤ü
sorunlar› aﬂmak için bula bula “iﬂletmeler aras› rekabetin öne ç›kar›lmas›”, “kâr dürtüsünü çeﬂitli maddi
37
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teﬂvik ve özendirmelerle kamç›lama” gibi kapitalist yöntemleri bulmuﬂtu. Gorbaçov’un bu politikas›n›n
avukatl›¤›na soyunanlar, Lenin’in de
devrimden sonra “NEP dönemi” denilen dönemde böyle yapt›¤›n›, kapitalist yöntemlerden yararland›¤›n›
söylemeye baﬂlad›lar. Oysa hem dönemler, hem sorunlar›n niteli¤i farkl›yd›.
SSCB’de y›llard›r biriken sorunlar›n çözümü için, oldukça geriye,
SBKP’nin 1956’da yap›lan 20.
Kongresi’ne kadar dönmek, o kongreden baﬂlayan bir muhasebe yapmak gerekiyordu. Gorbaçov’un ise
öyle bir niyeti yoktu tabii.

Kemal: ‹sterseniz k›saca neden
muhasebenin 20. Kongre’ye kadar
uzat›lmas› gerekti¤ini de k›saca açal›m. 20. Kongre, Stalin’in ve onun
nezdinde Lenin’in döneminin mahkum edilip, revizyonizmin partiye
hakim olmaya baﬂlad›¤› kongredir.
Bu çizgi hakimiyetini pekiﬂtirdikçe,
bürokratlaﬂma artm›ﬂ, burjuvaziyle
uzlaﬂmac›l›k geliﬂmiﬂ, giderek parti
yozlaﬂm›ﬂ ve bu süreç herhangi bir
noktada tersine çevrilemedi¤i için
malum sona kadar gelmiﬂtir... Burada ﬂimdi, SSCB’de sosyalizmin y›k›l›ﬂ›ndan kimin nas›l sonuçlar ç›kard›¤›na geçelim. Evet Özlem, burada
sözü sana verelim:
Özlem: Sosyalizmi inkar›n yerine neler konuldu? Mazlum arkadaﬂ
biraz önce SSCB’nin y›k›l›ﬂ› bizim
gün gün yaﬂad›¤›m›z bir süreç diye
anlatm›ﬂt› ya; sosyalizmi inkar›n yerine konulanlar da, bizim tüm devrimci olma sürecimizde durmaks›z›n
dinlemek zorunda kald›¤›m›z teorilerdi.
Özellikle ‘90’lar›n ilk yar›s›nda
devrimcileﬂenler, önce hep “sosyalizm öldü” teorileriyle karﬂ›laﬂt›lar.
Annelerimiz bile, “k›z›m Sovyetler
y›k›ld› siz hala onun peﬂinden koﬂuyorsunuz” diyordu. Onlar› ikna etmek, bu teorilerin sahiplerini ikna
etmekten daha kolayd› tabii.
Sizin de belirtti¤iniz gibi, ﬂabloncular inkarc› olmuﬂtu. Eski
“SBKP’ciler”, hala sosyalist literatü-

rü kullansalar da asl›nda anl›yorduk
ki, burjuva demokrasisini savunuyorlar. Tabii bunun “maddi zemini”
de ﬂu söylemlerle yarat›l›yordu:
Hemen ilk akl›ma gelenler ﬂunlar: “De¤iﬂen dünya”, “ekolojik sorunlar”, “nükleer tehdit”, “karﬂ›l›kl› iliﬂkilerdeki geliﬂmeler”, “teknolojinin getirdi¤i yenilikler” diye yap›lan giriﬂi ﬂu sonuç cümlesi takip ediyordu genellikle: “Ça¤ de¤iﬂmiﬂtir,
insanl›¤›n önünde yeni sorunlar vard›r, bu sorunlar s›n›f bak›ﬂ aç›s›yla
bak›larak çözülemez.”
Ne sosyalizm, ne kapitalizm diyen “3. yolcu”lar, “özgürlükçü sosyalizm” savunucular› gibi farkl› kesimler olsa da, bu yeni teoriler baz›
noktalarda ortakt›: Zor’a dayal› devrim anlay›ﬂ›n›n, proletarya diktatörlü¤ünün, “proletaryan›n öncü
müfrezesi” olarak Leninist partinin, devrimin objektif ﬂartlar›n›n
varl›¤›n›n belirlenmesi olarak emperyalizm ve proleter devrimler
ça¤› tespitinin reddedilmesi, bunlar›n ortak noktalar›d›r.
ﬁimdi bunlar reddedilince, elbette orada ne devrim kal›r, ne sosyalizm. Bu kesimlerin baz›lar›, bu inkarc› teorileri ileri sürerken, belki
henüz inkarc›l›k sürecini tamamlam›ﬂ olduklar›ndan kendilerinin de
sosyalist oldu¤unu söylemeye devam ediyorlar.
K›sacas›, Kemal arkadaﬂ›n sorusuna cevap olmas› anlam›nda özetlersem; sosyalist sistemin y›k›l›ﬂ›
karﬂ›s›nda, umutsuzlaﬂanlar, inançs›zlaﬂanlar, devrimi ve sosyalizmi
savunma kararl›l›¤›n› gösteremedikleri yerde, kapitalizme, burjuva demokrasisine dönmüﬂlerdir. Çünkü
dönecek baﬂka yer yoktur. Ya sosyalizm, ya kapitalizm... Üçüncü bir
üretim biçimi, toplum biçimi yok.

Kemal: Siyaset teorik, politik
boﬂluk kald›rmaz tabii; bunlar› reddederken bunlar›n yerine de Özlem’in dedi¤i gibi bir ﬂey koyuyorlar.
Leninist devlet teorisini ve proletarya diktatörlü¤ünü reddedip, bunun yerine “ne için, kim için” soru-

sunun cevaps›z b›rak›ld›¤› bir “demokrasi”yi koydular. Leninist örgüt
anlay›ﬂ›n› reddedip bunun yerine sivil toplumculu¤u koydular. Proletarya diktatörlü¤ünü reddedip bunun
yerine burjuva demokrasisinin reforme edilmiﬂ bir ﬂekli olan çok partili
“sosyalist demokrasi”yi koydular.
Devrimci geliﬂmeyi reddedip, evrimci geliﬂmeyi benimsediler.
Dogmatik olmayal›m, kal›plara
tak›l›p kalmayal›m, geçmiﬂe saplanmayal›m...Bütün bu burjuva, kapitalist tercihleri hakl› göstermek için de
söyledikleri bunlar. Dogmatik olmayal›m tabii. Ama bu söz, MarksizmLeninizm zemininde konuﬂuyorsak
anlaml›d›r. Burjuvazi de hiç dogmatik de¤ildir. Bunu da bir olumluluk
olarak m› görece¤iz yani.

Mazlum: Dogmatik, ezberci
olmamak ad›na, devrimi ve sosyalizmi reddettiklerini gizlemek için yeni
kavramlar da üretti kimileri. Bugün
ülkemizdeki belli bir reformist kesimin kulland›¤› “Özgürlükçü sosyalizm” de bunlardan biridir. Öncelikle ﬂunu belirteyim; “özgürlükçü
sosyalizm” deyiﬂi, sosyalizme bir
hakarettir asl›nda. Çünkü özgürlükçü olmayan bir sosyalizm yoktur. Bir
yönetim, sosyalizm ad›na özgürlükçü olmaktan ç›km›ﬂsa, o zaten sosyalist olmaktan da ç›km›ﬂt›r.
Özgürlükçü sosyalizmin bir teorisi yoktur zaten. Böyle bir teori olmaz da; olsa olsa, biraz kapitalizmden, biraz sosyalizmden bir ﬂeyler
kat›p eklektik bir teorisi yap›labilir.
Bu kavram› kullananlar›n söylediklerine, savunduklar›na bütün olarak
bak›l›rsa asl›nda savunduklar›n›n
“piyasac› sosyalizm” oldu¤u görülür. Emperyalist üretim iliﬂkileri a¤›
içinde, tekellerin tasfiye edilmedi¤i
bir düzende, bunun biraz “sosyalleﬂtirilmiﬂ” bir kapitalizmden baﬂka bir
anlama gelmeyece¤i aç›kt›r.
Savunduklar› budur. Dolay›s›yla,
böyle bir siyasal tercih yapanlar›n
“sosyalizmin hatalar›n› tart›ﬂmak
gerekir” sözleri boﬂ bir sözdür veya
baﬂka bir deyiﬂle Marksizm-Leninizm içindeki bir tart›ﬂma de¤ildir.
SSCB’nin y›k›l›ﬂ›ndan onlar ne so38
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Ekim
Devrimi
kutland›

Lenin
Stalin resimleri
onbinlerin elinde
Rusya Federasyonu Komünist Partisi, Ekim Devrimi'nin 88. y›ldönümünü Lenin ve Stalin posterleri ve k›z›l bayraklar›yla kutlad›.
Komünist Parti üyeleri, 6 Kas›m
günü K›z›l Meydan'da Lenin'in
mozolesine çelenk b›rakan Komünist Partililer, önderlerine sayg› ve ba¤l›l›klar›n› dile getirdiler.
Komünist Parti 7 Kas›m’da da
Moskova baﬂta olmak üzere birçok kentte yürüyüﬂler düzenleyerek Ekim Devrimi’nin miras›na
sahip ç›kt›. Halk kitlelerinin, karﬂ›-devriminden bu yana geçen süreçte kapitalizmin getirdi¤i sefaleti daha yak›ndan görmeleri, gösterilere kat›l›m› ve coﬂkuyu art›ran bir etken olarak dikkati çekti.
Moskova’da düzenlenen yürüyüﬂe
onbinlerce kiﬂi kat›l›rken, bu y›l
Rusya hükümetinin kutlamalar›
iptal etmesi protesto edildi. Bolﬂevik Devrimi'nin y›ldönümü kutlamalar› yerine 4 Kas›m'›n 'Ulusal
Bar›ﬂ ve Dayan›ﬂma Günü' olarak
ilan edilmesine karﬂ› ç›kan komünistler, geleneksel 7 Kas›m bayram›n›n yine resmi tatil olarak kabul edilmesini talep etti. Yürüyüﬂ
s›ras›nda Sovyetler Birli¤i bayraklar›n›, Lenin ve Stalin'in resimlerini taﬂ›yan eylemciler, “Putin'siz Rusya istiyoruz, Lenin'e
dokunmay›n" gibi sloganlar atarak son zamanlarda ortaya at›lan
Lenin'in “topra¤a gömülmesi”
tart›ﬂmalar›na da tepki gösterdi.
Devrimin y›ldönümünün yak›nda
tekrar resmi bayram olarak kutlanaca¤›na inand›¤›n› belirten Rusya Komünist Partisi Baﬂkan›
Gennadiy Zyuganov, çal›ﬂma günü olmas›na ra¤men Rusya'n›n
her taraf›nda milyonlarca kiﬂinin
bu bayram› sokaklarda kutlamas›n›n sevindirici oldu¤unu söyledi.

nuç ç›kard›lar? Onlar bundan
Marks’›n, Lenin’in önerdi¤i biçimde
bir sosyalizmin mümkün olmad›¤›,
hele emperyalizmin mutlak hakim
oldu¤u bir dünyada sosyalizmin yaﬂayamayaca¤› sonucunu ç›kard›lar
ve dümeni burjuva demokrasisine,
emperyalist düzene tabi olmaya do¤ru k›rd›lar. ‹ﬂte bundan dolay› diyorum ki, yapt›klar› sosyalizmin hatalar›n›n tart›ﬂ›lmas› de¤ildir. Sosyalizmi mahkum etme, sosyalizmin
mümkün olmad›¤›n› kan›tlama ve
ona dayan›p kapitalizmi savunmalar›n› meﬂrulaﬂt›rmakt›r.

Kemal: ‹nkarc›l›¤›n gerçek anlamda bir sosyalizm muhasebesi
yapmas› mümkün de¤ildir elbette.
Bak›n mesela, ﬂöyle ilginç bir çeliﬂki
daha vard›r onlar aç›s›ndan. Onlar,
yukar›da sözünü etti¤imiz 20. Kongre’yi, yani Stalin’in mahkum edildi¤i kongreyi “olumlu” bir kongre
olarak görürler. O kongrede Stalin’e
yöneltilen eleﬂtirilere kat›l›rlar. Oysa, tarihi gerçek sabittir, sosyalizmin
y›k›l›ﬂ›n›n kilometre taﬂlar› o kongreden itibaren döﬂenmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Stalin eleﬂtirisi sosyalizmi inkara
bir “giriﬂ”tir asl›nda sadece. Bu nedenle biz, Stalin eleﬂtirileri karﬂ›s›nda duyarl›y›zd›r, hemen eleﬂtirinin
arka plan›na bakar›z. Nitekim, reformist, revizyonist cenahtan Stalin’e
yönelik eleﬂtirileri, Lenin’e yönelik
eleﬂtiriler, onu da Marksizm’e yönelik eleﬂtiriler takip etmekte; sonuç,
devrim, sosyalizm her ﬂeyi inkard›r.

Özlem: Peki bizim Stalin’e yönelik eleﬂtirilerimiz yok mu? Yapmamal› m›y›z? Bunu da açarsak iyi
olur san›r›m.

S

onuçta, sosyalizmi ülkemizde inﬂa etmek gibi bir iddiam›z ve hedefimiz
varsa, sorunlara bak›ﬂ farkl›d›r, e¤er
amaç sosyalizmi inkara meﬂruiyet kazand›rmaksa farkl›d›r. Sosyalizm bayra¤›n› 21. yüzy›lda da dalgaland›rmaya
devam eden Marksist-Leninistler olarak bak›yoruz sorunlara.

Mazlum: Niye olmas›n? Niye
eleﬂtirmeyelim? Bizim de¤il, herkesten önce Stalin’in kendisinin eleﬂtirileri var Stalin’e.
Ama mesele Stalin’in eleﬂtirilip
eleﬂtirilmemesinin d›ﬂ›nda bir ﬂeydir,
Kemal arkadaﬂ›n çok uygun deyimiyle o inkarc›l›¤a sadece bir “giriﬂ”. Marksist-Leninistler, sosyalistler, SSCB’deki 74 y›ll›k sosyalizmin zay›fl›klar›n›, yetersizliklerini
eleﬂtireceklerdir elbette. Bu politikalar› belirleyen, yürütenler olarak Stalin’i veya di¤er parti önderlerini de
eleﬂtireceklerdir. Ama bu eleﬂtiriyi,
sosyalizmi mahkum etmek için de¤il, sosyalizmi güçlendirmek için
yap›yoruz biz.
Mesele Stalin meselesi olsa, en
az›ndan tart›ﬂmada bir dürüstlük
olur. Stalin, en çok parti yönetimi
içindeki tasfiyeler nedeniyle eleﬂtirilir. Evet do¤rudur, bizzat Stalin de,
Bolﬂevik Partisi’nin 18. Kongresi’nde; parti içinde, sosyalizmin ilerlemesine, partinin irade ve eylem
birli¤ine engel olanlar›n partiden
ar›nd›r›lmas›nda aﬂ›r›ya kaç›ld›¤›n›,
hatalar yap›ld›¤›n› kendisi de kabul
etmiﬂtir. Ama Stalin’i eleﬂtirmeyi
marifet sayanlar, bunu hep görmezden gelirler.
Stalin veya bir baﬂkas› ﬂu veya bu
konudaki bir hatas›na indirgenebilir
mi? Bir kere bu bilimsel bir yöntem
de¤ildir. Siyasal aç›dan namuslu bir
yöntem de¤ildir. Somut olarak Stalin’i ele ald›¤›m›zda, o, Bolﬂevikler’den ve Sovyet halk›n›n bu süreçte elde etti¤i baﬂar›lardan soyutlanarak yarg›lanabilir mi? Stalin, partinin
kitlelerle ba¤›n›n en canl› ve güçlü
oldu¤u, partinin kitleleri sosyalizmle
kaynaﬂt›rmas›n›n 74 y›ll›k sosyalizm
deneyi içinde en ileri düzeye ç›kar›ld›¤›, kitlelerin ola¤anüstü çal›ﬂma ve
fedakarl›kla “Stehanov Hareketi”ni
yaratt›¤› bir dönemin önderi oldu¤u
yok say›larak Stalin de¤erlendirilebilir mi?
Sonuçta, sosyalizmi ülkemizde
inﬂa etmek gibi bir iddiam›z ve hedefimiz varsa, sorunlara bak›ﬂ farkl›d›r,
e¤er amaç sosyalizmi inkara meﬂruiyet kazand›rmaksa farkl›d›r. Sosya39
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lizm bayra¤›n› 21. yüzy›lda da dalgaland›rmaya devam eden MarksistLeninistler olarak bak›yoruz sorunlara. Bu anlamda Ekim Devrimi’ni,
74 y›ll›k sosyalizm sürecini halklar›n
büyük bir kazan›m› olarak görüyoruz; sosyalizm bayra¤›n› bir kez iktidar yapt›¤›m›zda, onu bir daha asla
yere düﬂürmemek için bu tarihsel
tecrübeyi didik didik edip tart›ﬂmay›
da bir görev say›yoruz. Bugün için
bu tart›ﬂmadan ç›kard›¤›m›z sonuçlar›n özeti ﬂudur: Sorunlar›n kayna¤›, ne Ekim Devrimi'nin gerçekleﬂtiriliﬂ biçiminde, ne de Lenin'in, Stalin'in proletarya diktatörlü¤ü ve sosyalizmin inﬂas›na iliﬂkin tezlerindedir. Kaynak, revizyonizmin ekonomi
politikas›nda, kültür devrimini ele
al›ﬂ›nda, enternasyonalizm anlay›ﬂ›nda, d›ﬂ politika alan›ndaki iliﬂkilerinde aranmal›d›r. Ve esas olarak
söylenmesi gereken ﬂudur ki; yaﬂanan sorunlar Marksizm-Leninizm’in
de¤il, Marksizm-Leninizm’in do¤ru
ve yarat›c› bir tarzda kavran›p uygulanamamas›n›n iflas›d›r.

Kemal: Evet, 74 y›ll›k sosyalizm süreci, insanl›k tarihi aç›s›ndan
k›sa bir süreçtir ama büyük bir kazan›md›r. Emekçilerin nas›l iktidar olabilece¤ini de, nas›l iktidarda kalabilece¤ini de göstermiﬂtir. Özgürleﬂen
insan eme¤inin ve kolektif üretimin
neleri baﬂarabilece¤ini göstermiﬂtir.
74 y›ll›k sosyalizm sürecinde; adalet, eﬂitlik, özgürlük ve gelecek güvencesi hayal olmaktan ç›km›ﬂt›r.
Sosyalizmin SSCB’de y›k›l›ﬂ›n›n
üzerinden yaklaﬂ›k 15 y›l geçti. Gelinen noktada, ça¤›m›z›n hala emperyalizm ve devrimler ça¤› oldu¤u,
emperyalizmin de¤iﬂmedi¤i, mevcut
sömürü sisteminlerinin zora dayal›
bir devrimden baﬂka bir yolla y›k›lamayaca¤› gerçe¤i yeniden ad›m
ad›m hükmünü güçlendirmektedir.
ﬁimdi mesele, karﬂ›-devrim f›rt›nas›ndan kalan bulutlar› devrim f›rt›nalar›yla da¤›tmakt›r. Sevgili Yürüyüﬂ
okurlar›, “son sözü devrimler söyleyecek” diyerek sohbetimizi noktal›yor, hoﬂçakal›n diyoruz.

‘Temel Hak ve Özgürlüklerin Savunulmas› ve
Kazan›lmas›nda Hep Gerekli Yerdeydik’
Av.

Hakk›n›zda
al›nan, avukatl›k yapamayacaBehiç Aﬂç› ¤›n›z yönündeki
karara iliﬂkin görüﬂmek istiyoruz. Ne zaman, nas›l
ö¤rendiniz?
BEH‹Ç AﬁÇI: 31 Ekim günü
12. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan bir duruﬂmaya kat›lmak
için eski ad›yla DGM, yeni ad›yla
ÖZEL YETK‹L‹ A⁄IR CEZA
MAHKEMES‹'ne do¤ru yola koyuldum. Duruﬂma saati geldi¤inde
her zaman oldu¤u gibi savunma
kürsüsüne girdim. Beni gören mahkeme savc›s› ﬂaﬂk›n ifadelerle bakt›ktan sonra, heyete döndü, o esnada
bir hareketlilik baﬂlad›. Bir garipli¤in oldu¤u hemen seziliyordu. Sonras›nda savc› bana dönüp "Behiç
Bey sizin hakk›n›zda yasakl›k karar› vard›. Duruﬂmaya kat›lamazs›n›z" dedi. Ben de karar›n taraf›ma
tebli¤ edilmedi¤ini, haberdar olmad›¤›m› söyleyince, heyet böyle bir
karar›n olup olmad›¤›n›n araﬂt›r›lmas› için C. Savc›l›¤›'na yaz› yaz›lmas› karar› verdi.
Mahkeme bir karar al›yor ve
böyle bir karar›n olup olmad›¤›n›
bilmiyor. Bu durumda kafamda iki

ihtimal belirdi; ya bu karar› mahkeme almad› ya da mahkeme karar›
aç›klamaktan çekiniyor. Alt›ndan
kalkamad›¤› bir karar verdi¤inin
fark›nda. ‹lginç olan ﬂu ki; karar davan›n görüldü¤ü duruﬂma tarihi
olan 7 Ekim 2005 tarihinde de¤il,
21 Ekim 2005 tarihinde C. Savc›l›¤›'n›n istemi üzerine al›n›yor. Karar
aleni olarak duruﬂma esnas›nda
al›nm›yor. Bu karar›n gereklili¤ine
inan›yorlarsa aç›kça neden savunmuyorlar bu önemli bir nokta.
Peki bu karar› nas›l de¤erlendirmek gerekiyor?
BEH‹Ç AﬁÇI: Mahkeme karar›
hukuka aç›kça ayk›r› olarak verilmiﬂtir. Mahkeme verdi¤i karar›n gerekçesini ﬂöyle aç›klamakta;
Behiç AﬁÇI'n›n 2004/207 esas
say›l› -1 Nisan Komplo- dosyada
yarg›lan›yor olmas›, ceza alma ihtimalinin olmas› ile birtak›m yasad›ﬂ› örgüt üyesinin avukatl›¤›n› yap›yor olmas› olarak gösterilmiﬂtir.
Bu karar›n gerekçesi yarg›lamay› yapan kurumun ya da karar› verenlerin yarg›lama anlay›ﬂ›n› da
yans›tmaktad›r. Daha baﬂtan beri
mahkemenin yarg›lad›¤› kiﬂileri örgüt üyesi, avukatlar›n› da örgüt avukat› olarak gördü¤ünün göstergesi-

8 Kas›m günü ‹stanbul ACM önünde toplanan ÇHD'li avukatlar HHB
avukatlar›ndan Bahiç Aﬂc›'n›n müdafilikten uzaklaﬂt›r›lmas›n› protesto ettiler. Av. Ebru Timtik taraf›ndan okunan aç›klamada, “Savunma hakk›m›za
yönelik bu sald›r› bizleri y›ld›ramayacakt›r. Meslektaﬂ›m›zla sonuna
kadar dayan›ﬂma içinde olurken bu
karar geri al›nana ve ceza yasalar›nda savunmaya karﬂ› yap›lm›ﬂ
tüm düzenlemeler geri al›nana kadar da susmayaca¤›m›z› ilan ediyoruz" denildi. Aç›klaman›n ard›ndan
Av. Behiç Aﬂç› k›sa bir konuﬂma
yaparak; karar›n hukuksuzlu¤unu
dile getirdi. 30 avukat›n kat›ld›¤›
aç›klaman›n ard›ndan, mahkemeye
itiraz dilekçeleri verildi.

ÇHD karar› protesto etti
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dir bu karar. Benim ceza alma ihtimalimi gözetirken beraat karar› ç›kaca¤›nda yaﬂayaca¤›m ma¤duriyeti
nas›l giderece¤ini hiç tart›ﬂmamaktad›r. ‘Herkes cezas› kesinleﬂinceye
kadar masumdur’ ilkesinin A¤›r Ceza Mahkemeleri’nde bir ciddili¤inin
olmad›¤›n› da göstermektedir. Bu
kararla, A¤›r Ceza Mahkemeleri
kendilerini anlatm›ﬂlard›r.
Ayr›ca yarg›land›¤›m dosyada,
yarg›lanmamda delil olarak gösterilen disketin mevcut olmad›¤› mahkeme taraf›ndan kabul edilmiﬂti ve
de son duruﬂmadan bu yana dosya
içerisine benim durumumu a¤›rlaﬂt›ran bir geliﬂme olmad›¤› gibi, aksine davan›n kan›t niteli¤i gitgide
düﬂmektedir. Beraat etme olas›l›¤›m
çok yüksektir. Bu geliﬂmeler karﬂ›s›nda hakimin takdirine ba¤l› olarak
verilmesi gereken karar›n emredici
hüküm gibi düﬂünülüp verilmesi bizim kuﬂkular›m›z› art›rmaktad›r.
Bu karar ayn› zamanda tüm
avukatlara yönelik bir gözda¤› da
taﬂ›yor diyebilir miyiz?
BEH‹Ç AﬁÇI: Evet, tabi. Mahkemenin kanunu aﬂan ﬂekilde karar
alm›ﬂ olmas› benim d›ﬂ›mdaki tüm
avukatlara tehdit niteli¤indedir. Kanuna göre mahkeme müdafilik görevimi kimin için, ne kadar süreyle
yasaklad›¤›n› gerekçeleriyle aç›klamal›yken müdafilik görevimi tümden yasaklamaktad›r. Mahkeme karar›na göre benim hiçbir ceza davas›na müdafii olarak kat›lmamam gerekiyor. Mahkeme kanunu aﬂmakla
kalm›yor ayn› zamanda baronun görevini de gasbediyor. Müdafilik görevinin yasaklanmas› gerekçeler
oluﬂtu¤unda baronun görevidir. Ayr›ca verilen karar sadece beni ma¤dur etmemekte, savunmay› da k›s›tlamaktad›r. Müdafili¤ini üstlendi¤im müvekkilimin savunma hakk›n›
ortadan kald›rmaktad›r.
Yeni CMUK’un ilk ma¤duru olmam tesadüf de¤ildir. Halk›n Hu-

kuk Bürosu olarak kuruldu¤umuz
günden itibaren hukuk d›ﬂ› uygulamalar›n, yarg›lamalar›n karﬂ›s›nda
olduk. ‹nfaz, iﬂkence davalar›n takipçisi olduk, sorumlular›n yarg›lanmas›n› istedik. Temel hak ve özgürlüklerin savunulmas› ve kazan›lmas›nda hep gerekli yerdeydik.
Bu karar karﬂ›s›nda ellerimizi
kovuﬂturup oturmayaca¤›z elbette,
bu yasalar›n yürürlü¤e girece¤ini

duydu¤umuz günden itibaren bunlara karﬂ› çal›ﬂmalara baﬂlad›k, broﬂür haz›rlay›p halka savunmaya vurulacak darbeleri bire bir anlatmaya
çal›ﬂt›k. ÇHD’de açl›k grevi yaparak tepkimizi ortaya koyduk. Bu yasan›n bizlere karﬂ› uygulanaca¤›n›n
da fark›ndayd›k.
Bundan sonra çal›ﬂmalar›m›z,
karar›n iptal edilmesinden çok,
CMK 151/3 maddesinin iptal edil-

mesi için olacak. Karar›n iptali için
ÇHD olarak itiraz dilekçesini mahkemeye sunduk. Sonraki aﬂamalarda Anayasa Mahkemesi’ne baﬂvurumuz olacak. Hakk›mda verilen bu
karar ayn› zamanda savunma önündeki engellerin ve k›s›tlanmalar›n
kald›r›lmas› için afiﬂ, panel broﬂür
da¤›tma gibi etkinlikleri kapsayacak kampanyan›n baﬂlamas› ve sahiplenmenin ön aya¤› oldu.

ler
TAYAD'l› Aileler olarak
onlar›n bu
mücadelelerinde yanlar›nda olduk” diye konuﬂtu. Bu mücadelenin bir parças› olarak onlar›n mezarlar›n› ziyaret ettiklerinde linç giriﬂimi ile karﬂ›laﬂt›klar›n› belirten Güvel, içeride tecritle katleden anlay›ﬂ›n, d›ﬂar›da da
linç giriﬂimini savundu¤una dikkat
çekti.
“Provakosyonlar› destekleyen
bu anlay›ﬂ F tipi hapishanelerde evlatlar›m›za karﬂ› bask›, dayak ve iﬂkenceyle zulmediyor” diye konuﬂan
Güvel, tecrit koﬂullar›nda yaﬂanan
hak ihlallerine örnekler verdi.
Raporda; haberleﬂme yasaklar›n›n, cezalar›n, dayak ve iﬂkencenin
dikkat çekici bir ﬂekilde artt›¤› görülürken, tecrit uygulamas›n›n hapishanelerdeki en önemli sorun ol-

maya devam etti¤i vurgulan›yor.
‘Hapishanelerde Neler Oluyor
Bilmek Hakk›n›z' adl› hak ihlalleri
raporu, ayn› zamanda AKP iktidar›n›n nas›l bir zulüm saltanat›n›, “demokratikleﬂme” söylemi arkas›na
gizlemeye çal›ﬂt›¤›n› da somut örneklerle gösteriyor. Sözkonusu raporun tamam›na, TAYAD’›n internet sitesinden ulaﬂabilirsiniz.

TAYAD’dan Hak ‹hlalleri Raporu

‹çeride Tecrit, D›ﬂar›da Linç
‹stanbul TAYAD üyeleri, 6 Kas›m günü Galatasaray Lisesi önünde eylül-ekim ay› hapishanelerde
hak ihlalleri raporunu aç›klad›.
‹stanbul TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel taraf›ndan yap›lan aç›klamada, F tiplerinde iﬂkencenin,
tecritin sürdü¤ü ifade edilerek,
“ölümlerin durdurulmas› için tecriti
kald›r›n” ça¤r›s› yap›ld›.
Bas›na da¤›t›lan rapordan örnekler veren Güvel, Rize'de yaﬂanan linç giriﬂimini hat›rlatt› ve
“Tecrit içerde bask›, iﬂkence ve dayakla, d›ﬂar›da provokasyon giriﬂimleriyle devam ediyor!.. Evlatlar›m›z ülkemizin ba¤›ms›zl›¤› ve özgürlü¤ü için mücadelenin en a¤›r
bedellerini ödediler, ödüyorlar. Biz-

Abdi ‹pekçi’de
‘Bayram’

Tam 786 gündür, “Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” diye hayk›r›yorlar, bu ülkeyi yönetenlerin hemen yan›baﬂ›nda. K›ﬂ geldi dayand› kap›ya
ama onlar k›ﬂ›n so¤u¤undan kendilerini yüreklerinde yanan evlatlar›n›n
ateﬂleri ile, direnenlerin soluklar› ile
koruyorlar. Tam 6 y›l önce Ramazan
ay›nda “Hayata Dönüﬂ” katliam›yla
yak›nlar›n› koydular hücrelere. Ama
beyinlerini s›¤d›ramad›lar bir türlü
hücrelere. Onlar içerde, TAYAD’l›lar
d›ﬂar›da direniyorlar.
Bayramda da oradayd›lar. Kolonyalar›, ﬂekerleri haz›rd› gelen misafirlerine ikram etmek için. Hepsi yapacaklar› aç›k görüﬂün heyecan› içindeydi. K›sa bir an için sar›lacaklard›
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AKP içeride tecritle katlediyor,
d›ﬂar›da linç kültürünü yay›yor
evlar›na ama onlar ‘bir ömür gibi’ diyorlard› hakl› olarak. Bayram boyunca bayramlaﬂmaya gelenlere anlatt›lar yine tecriti, ölüm oruçlar›n›, 120
insan›.
YÖK'ü protesto eden gençler K›z›lay’da gözalt›na al›nd›klar›nda da
bir ateﬂ düﬂtü yüreklerine. Ama evlatlar›n›n direnmesi yüreklerine su serpiyordu. Gözalt›lar› protesto etmek
için Yüksel Caddesi'ndeki protestoda
evlatlar›yla omuz omuzayd›lar.
Onlar, tecrit kalkana kadar biz
buraday›z, herkesi yan›m›zda görmek istiyoruz diyorlar. Ana yüre¤ine
kulak verenleri, Abdi ‹pekçi'deki elin
alt›nda bekliyorlar.

lhak
mha
As milasyon

80 y›ll›k
Kürt
politikas›

Bölüm 12

çiler, ö¤renciler, ayd›nlar “balyoz
harekat›”n›n
hedefi oldular. Hemen
tüm demokratik örgütler
kapat›ld›, yay›nlar susturuldu.
Cuntan›n

içinde Kürt gençli¤inin çok yo¤un
biçimde yeralmas›yla da görülecekti.
12 Mart Cuntas›’n›n terörünün
sonucunda tüm siyasi hareketlerden
yüzlerce tutsa¤›n yarg›land›¤› davalar aç›ld›. Devrimci hareketlere yönelik davalar›n yan›nda, hemen cuntan›n ilk aylar›nda Kürt milliyetçili¤i temelinde örgütlenen örgütlerden
TKDP ve DDKO’ya yönelik davalar aç›ld›. Ankara ve Diyarbak›r Askeri Mahkemesi'nde iki DDKO da-

Cuntaların ‘Kürt’ korkusu
1968, ‘69, ‘70, siyasal geliﬂmelerin büyük h›z kazand›¤› bir dönemdi. Teorik netleﬂmeler, yeni örgütlenmeler h›zla siyasal sahnedeki
yerini al›rken, halk›n mücadelesi,
reformist solun statükolar›n› ve düzenin engellerini y›karak devrimci
bir rotaya ak›yordu. Bütün bu geliﬂmeler Kürt ilerici güçlerini de içine
çekmiﬂti. Bu kesimler için de art›k
Kürt sorununun çözümünde klasik
çizginin d›ﬂ›nda, devrim ve sosyalizm çerçevesinde bir alternatif sözkonusuydu.
Ne var ki, emperyalizm ve oligarﬂi, halk›n mücadelesinin bu devrimci geliﬂiminin karﬂ›s›na, faﬂist
bir cuntay› ç›kard›lar. Cuntan›n iﬂbaﬂ›na getirilmesinde oligarﬂi içi çeliﬂkilerin de pay› vard›, ancak bu çeliﬂki k›sa sürede geri plana itilecek
ve cunta halka, devrimcilere karﬂ›
aç›k bir faﬂizm uygulayacakt›.
12 Mart 1971'de ordu, Demirel
hükümetini devirerek yönetime el
koydu. 1945'lerde baﬂlayan devlet
kurumlar›n›n faﬂistleﬂtirilmesi süreci, 1950 karﬂ› devrimiyle h›z kazanm›ﬂt›; 12 Mart’a gelindi¤inde görülecekti ki, bu süreç art›k büyük ölçüde tamamlanm›ﬂt›r.
Cunta, s›k›yönetim ilanlar›, vur
emirleri, toplu gözalt› ve tutuklama
operasyonlar›yla devrimci mücadelenin yokedilmesi ve halk›n sindirilmesi plan›n› uygulamaya baﬂlad›.
Bir yandan devrimcilere karﬂ› iﬂkenceler, infazlar uygulan›rken, iﬂ-

ülke çap›nda uygulad›¤› bask› ve terörün, Türkiye Kürdistan›'nda daha
da katmerli bir ﬂekilde uygulanaca¤›n› tahmin etmek ise zor de¤ildi.
S›k›yönetim ilan› sonras› yaln›z
Diyarbak›r ve Silvan'da 4 bin kiﬂinin tutuklanmas› cuntan›n bask›
ve sald›r›lar›n› göstermektedir.
1972 Nisan ay›nda Diyarbak›r ve
Siirt S›k›yönetim Komutanl›¤›'n›n
63 No’lu bildirisinde, s›k›yönetimin
bu bölgesinde 10.230 ihbar sonucunda 10 bin kiﬂinin tutukland›¤›
aç›klan›yordu.
Bölgedeki bu kitlesel tutuklamalar›n öncelikli hedefi, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi ve Devrimci Do¤u Kültür Ocaklar›'n›n yönetici, üye ve sempatizanlar› oldu.
Birçok Kürt ayd›n› da tutukland› ve
iﬂkencelerden geçirildi.
Cuntaya karﬂ› silahl› mücadele
temelinde güçlü bir direniﬂ de vard›.
THKP-C'nin ve THKO’yla, TKPML’nin bu dönemde silahl› mücadeledeki ›srar ve kararl›l›klar›, Anadolu halklar›n› derinden etkiledi.
Bu mücadele Kürt halk› üzerinde de
büyük bir etki yaratt›, örgütlendirilememiﬂ de olsa önemli bir potansiyel aç›¤a ç›kartt›. Maltepe'de, Nurhaklar'da, K›z›ldere'de yarat›lan direniﬂ gelene¤iyle somutlanan kurtuluﬂ umudu, Kürt halk› içinde de büyüyüp geliﬂiyordu.
Nitekim bunun sonucu, 1974
sonras› geliﬂen devrimci hareket
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vas›nda yüze yak›n Kürt yurtsever
hapis cezalar›na çarpt›r›ld›.

12 Mart sonras›
1973 sonras› Türkiye sol hareketi aç›s›ndan yeni saflaﬂmalar›n yaﬂand›¤› bir süreçtir. Saflaﬂma ve ayr›ﬂmalar “Kürt ulusall›¤›” temelindeki örgütlenmelerde de görülür. O
güne kadar belli bir etkisi olan Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi çeﬂitli ayr›ﬂmalar, birbirlerinin liderlerini yoketmeye yönelik Ortado¤u
politikac›l›¤›n›n ayak oyunlar›n›n
egemen oldu¤u bir süreç sonunda
büyük ölçüde da¤›l›r ve etkisini
kaybeder.
Devrimci geliﬂmenin Kürt halk›n› ve ayd›nlar›n› da etkiledi¤i bir
süreçte, zaten böyle bir çizginin etkili olma ﬂans› da yoktur.
Bu süreç sonunda 12 Mart dönemindeki silahl› mücadelenin yaratt›¤› etki ve miras› sahiplenen birçok
örgütlenme ç›kt› ortaya. Silahl› mücadele kimsenin hesap edemedi¤i
kadar büyük bir sempati yaratm›ﬂt›.
Bu sempatiyi gözönüne almayan
hiçbir siyasi çizginin baﬂar› ﬂans›
yoktu.
1973 seçimleri sonucunda iﬂbaﬂ›na gelen CHP-MSP koalisyon hükümetinin 1974’te ç›kard›¤› “af”la
birlikte hapishaneden ç›kanlar da,
bu yeni siyasi oluﬂumlar içinde yerlerini ald›lar. Bunlar›n özellikle yönetici düzeydeki önemli bir kesimi

inkarc›, tasfiyeci görüﬂler taﬂ›sa da,
süreci onlar›n inkarc›l›klar› de¤il,
12 Mart döneminin devrimci çizgisi
ve bu çizgiye oluﬂan büyük sempati
belirleyecekti.
THKP-C çizgisindeki ilk oluﬂumlar ve özellikle Kurtuluﬂ Grubu,
h›zla toparlan›p sürece müdahale etmeye baﬂlad›. Özellikle silahl› mücadele sürdüren hareketler, Kürt
gençli¤i için, ulusal kurtuluﬂ sorununa yeni bir bak›ﬂ aç›s› getiren
devrimci bir alternatiftiler. Bu anlamda da, yukar›da da iﬂaret edildi¤i gibi, 12 Mart sonraki geliﬂen örgütlenmeler içinde Kürt halk›n›n
çok daha kitlesel ve yayg›n bir yeral›ﬂ› sözkonusudur.
Buna karﬂ›n, Kürt ulusalc›l›¤› temelindeki örgütlenmeler de yine
varolmaya devam edeceklerdir. Ancak 12 Mart öncesinden farkl› olarak toparlanmaya çal›ﬂan ve temelde Kürt milliyetçili¤ini terketmemiﬂ
çeﬂitli örgüt ve gruplar da, bu yeni
ortam içinde kendilerini sosyalist,
Marksist-Leninist olarak ifade edeceklerdir.
Bu dönemde ﬂekillenen Kürt
ulusal hareketleri, Marksizm-Leninizm’den daha fazla etkilenen, sosyalizm literatürünü benimseyen
programlarla ç›kt›lar siyaset sahnesine. Türkiye devrimci hareketinin
önderli¤inde geliﬂtirilen mücadele,
Kürt gençli¤i ve ayd›nlar› içinde de
büyük bir dinamik yaratm›ﬂt›, bunun sonucunda peﬂpeﬂe yeni örgütlenmeler oluﬂturuldu. Bu dönemde
ortaya ç›kan grup ve örgütlerin baﬂl›calar› ﬂunlard›r; Devrimci Demokratik Kültür Dernekleri (1975), R›zgari (Kurtuluﬂ-1976), Ala R›zgari
(Kurtuluﬂ Bayra¤›-1978), KUK
(Kürdistan Ulusal Kurtuluﬂçular›1978), ﬁiwanc›lar, Kürdistan ‹ﬂçi
Partisi (K‹P-1977, bu örgüt
PKK'n›n ortaya ç›k›ﬂ›yla Peﬂeng
ad›n› kullanmaya baﬂlad›). Kawa
(1976), TKSP (Türkiye Kürdistan›
Sosyalist Partisi-Özgürlük Yolu
1975), PKK (Partiya Karkeren Kürdistan-Kürdistan ‹ﬂçi Partisi-1978).
Sözkonusu örgütlerin birbirlerine yönelik pek çok eleﬂtirileri vard›;

ancak programlar›ndaki farkl›l›klar
ne olursa olsun, bu dönemde reformistinden silahl› mücadeleyi savunan›na kadar tüm Kürt milliyetçi örgütlerin üzerinde hem fikir olduklar› ortak nokta; “sömürgecilik teorisi”dir. Sömürgecilik teorisini kendilerine dayanak yapan bu örgütlenmeler, ayr› örgüt, ayr› mücadele,
ayr› devrim anlay›ﬂ› çerçevesinde
örgütlendiler ve bu yönüyle bir bütün olarak ülkemizdeki mücadeleyi
zay›flat›c› bir rol oynad›lar.
Yine sömürgecilik teorisine göre, her ﬂeyin merkezine “Türk sömürgecili¤i” konuldu¤u için emperyalizmle mücadele tali plana
at›ld›, Kürt örgütlenmeleri bu yan›yla 1960’lar›n anti-emperyalist mücadele gelene¤inin d›ﬂ›na düﬂtüler.
Ancak bu süreçte as›l dikkat çekici ve sonraki süreci de belirleyecek nokta, 12 Mart’›n silahl› mücadelesiyle birlikte, Kürt ayd›nlar›n›n
ve gençli¤inin de gündemine silahl›
mücadelenin girmesi olmuﬂtur. Bu
olgu, 1940’lardan o güne kadar ki
Kürt hareketlerinde olmayan bir
ﬂeydir. Bu noktadan sonra, Kürt
milliyetçi hareketlerinin kendi içindeki ayr›ﬂmalar da, silahl› mücadeleyi savunanlarla reformistlerin ayr›ﬂmas› ﬂeklinde cereyan edecek ve
süreç silahl› mücadeleyi savunanlar›n güçlenmesiyle sürecektir.

“Temsili” düﬂman, poﬂulu
ve Kürtçe konuﬂuyor
Devrimci hareketin Kürt sorununu ve Kürtler’in kendi kaderini tayin hakk› talebini prati¤in içinde
gündeme getirmeye baﬂlamas› ve
Kürt milliyetçi hareketin silahl› mücadelesi karﬂ›s›nda, “bölücülük” demagojisiyle Kürt halk›na karﬂ› bask›
ve terör t›rmand›r›lmaya baﬂland›.
Oligarﬂi, “Apocular” söylemiyle, Kürt halk›na karﬂ› daha bask›c›
bir rejimi oturtmaya çal›ﬂ›yor, baﬂta
ihbarc› Ayd›nl›k karﬂ›-devrimcileri
olmak üzere kimi kesimler de bu
demagojiye kat›l›yordu.
1978’de peﬂpeﬂe yap›lan iki tatbikat, düzenin Kürt halk›na nas›l
bakt›¤›n› bir kez daha tart›ﬂmaya
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yer b›rakmayacak ﬂekilde gösterdi.
"Kanatl› J 78” ve “Gürman
78” ad›yla yap›lan askeri tatbikatlarda, “temsili” düﬂman birliklerine,
Kürt giysileri giydiriliyor ve “düﬂman” Kürtçe konuﬂuyordu. Bütün
bunlar y›ld›rma politikas›n›n en aleni biçimde sürdürülmesiydi. O zaman yay›nlanan DEV-GENÇ Dergisi’nde bu tatbikatlar ﬂöyle de¤erlendirildi: “KANATLI J 78 ve GÜRMAN 78 TATB‹KATI, KÜRT
HALKI ÜZER‹NDEK‹ SOYKIRIMININ YEN‹ B‹R PLANIDIR.”
Oligarﬂi bu planlar› yaparken,
solun baz› kesimlerinin “Apocular”
demagojisine kat›lmas› kabul edilemezdi. Bu, gerçekte Kürt ulusal sorunu konusunda kafas› kar›ﬂ›k olman›n sonucuydu. DEV-GENÇ’in 6
Eylül 1979 tarihli 4. say›s›n›n kapa¤›nda ﬂu slogan vard›: “Faﬂizmin
Terörü ve ‘Bölücülük’ Yaygaralar› Kürt ve Türk Halklar›n›n Ortak Mücadelesini Engelleyemez!”
Dergideki ilgili yaz›larda ise
"Apocular"›n bahane edilerek Kürdistan üzerindeki militarizmin sa¤lamlaﬂt›r›lmak istendi¤i, Apocular’›n mücadele anlay›ﬂ› yanl›ﬂ da
olsa, Kürt milliyetçili¤i temelinde
oligarﬂiye tav›r alan Kürt yurtseverleri olduklar›, APO'cular üzerinde
yap›lan ihbar ve provokasyon çizgisine ve oligarﬂinin bask›lar›na karﬂ›
sessiz kal›namayaca¤› vurgulan›yordu.
Halk›n mücadelesinin geliﬂimi
karﬂ›s›nda oligarﬂi sivil faﬂistleri
arenaya sald›, 1 May›s 77, Maraﬂ
gibi kitle katliamlar›na yöneldi, ard›ndan s›k›yönetim ilan edildi.
S›k›yönetim karﬂ›s›nda, solun
reformist kesimleri gibi, Kürt milliyetçi örgütleri de iyi bir s›nav vermediler; Kürt milliyetçi örgütleri
"provokasyona geliriz", "Kürdistan'› haritadan silerler" söylemleriyle geri bir çizgiye savruldular.

“Komünizm”in ve
“Bölücülü¤ün” kökünü
kaz›maya gelen 12 Eylül
12 Mart sonras›yla 12 Eylül ara-

s› dönem, tüm ülke çap›nda devrimci mücadelenin yükseldi¤i, Türk,
Kürt halk›n geniﬂ kesimlerinin mücadele saflar›na çekildi¤i bir süreçtir. Oligarﬂi ve emperyalizm, bu geliﬂim karﬂ›s›nda yine cuntaya baﬂvurmaktan baﬂka çare bulamad›.
Cunta arac›l›¤›yla, Türkiye'yi
Ortado¤u'daki ç›karlar› için istikrarl› bir üs haline getirmek isteyen emperyalizmin yoketmek istedi¤i hedeflerin içinde Kürt ulusal mücadelesi de vard›.
Oligarﬂi Kürt ulusal uyan›ﬂ›ndan
rahats›zd› ve korkuyordu.
"Bu dönemde askerlerin sabit fikir halinde duyduklar› en derin korku, bir Kürt ayaklanmas›yd›. Baz›
bilgiler bir araya getirildi¤inde, 2-3
y›l içinde Türkiye'de kendini Kürt
kökenli kabul edenlerin bir ayaklanma gerçekleﬂtirebilecekleri sonucuna var›lm›ﬂt›. Üzerinde durulan bir di¤er veri de, Do¤u bölgelerinde askerlik ça¤›na gelmiﬂ gençlerin sürekli ﬂekilde erteleme yoluna
gitmeleriydi...” (M. Ali Birand, 12
Eylül Saat: 04.00, syf. 63)
Kürt ayaklanmas› fobisinden hiç
kurtulamayan oligarﬂinin telaﬂ› do¤ald›. Çünkü yaklaﬂ›k k›rk y›ld›r
bast›r›lan Kürt ulusal bilinci uyanmaktayd›. Bu bilinç kendini hem
devrimci hareket içinde, hem Kürt

ulusal örgütlenmeleri içinde ifade
ediyordu. Kürt yurtsever hareketleri
"ayr› devlet", "Ba¤›ms›z Kürdistan"
sloganlar›n› at›yorlard›.
Bu yüzden, 12 Eylül Cuntas›,
hedefini “komünizmin ve bölücülü¤ün kökünü kaz›mak” olarak
aç›klad›. 12 Eylül 1980 sabah›ndan
itibaren Türkiye s›n›rlar› içinde neler yaﬂand›¤› biliniyor; bu yaz› dizisi kapsam›nda 12 Eylül uygulamalar›n›n ayr›nt›lar›na girmeyece¤iz. Ancak “80 y›ll›k Kürt politikas›”n›n bir parças› olarak cuntan›n
Kürt sorununa bak›ﬂ›n› k›saca hat›rlamakta yarar var.
Cuntan›n baﬂ› Kenan Evren, darbeden sadece bir ay sonra Der Spiegel Dergisi’ne verdi¤i demecinde
ﬂöyle diyordu; "Kürtler mevcut,
ama ülkeyi parçalamalar›na müsaade etmeyece¤iz. Onlar bizden bir
ﬂey almay› baﬂaramayacaklar. Bu
sorunu kökten kaz›mak için gerekli olan her ﬂeyi yapaca¤›z..." (Der
Spiegel, 19 Ekim 1981)
Cuntan›n yapt›¤› herﬂey, bu ‘kökten kaz›mak’ anlay›ﬂ›na uygun oldu.

‹nkar ve asimilasyon, cuntan›n
sistemli uygulamalar›yla sürdürüldü. Bunun en önemli yan›, Kürtçe
yasa¤›n›n yasallaﬂt›r›lmas›, kat›laﬂt›r›lmas› oldu. Kürt dilinin yan›nda
Kürt folkloru ve müzi¤i, Kürt
çocuklar›na Kürtçe isim vermek de yasakland›. Kürtçe is12 Eylül Cuntas›’n›n Dan›ﬂma Meclisi,
mi olanlar de¤iﬂtirmeye zorhaz›rlad›¤› 1982 Anayasas›’nda, Kürt
land›. Cunta bununla da yeKürt halk›na karﬂ› yasaklar›, “anayatinmedi ve Soyad› Kanunu’na
sal” düzeye yükselterek inkar ve asimiyap›lan ekle, “kiﬂinin r›zas›
lasyonun sürdürücüsü oldular.
olmadan mahkeme karar› ile
Ne var ki cuntan›n operasyonlar› da,
isim ve soyad›n›n de¤iﬂtirileanayasas› da ters tepti; Kürt yoksullar›,
bilece¤i” kanunlaﬂt›r›ld›.
inkara, asimilasyona karﬂ› direnmekten
O güne kadar hala kalm›ﬂ
olan
Kürtçe veya Kürtçe’yi
baﬂka yol olmad›¤›n› gördü...
ça¤r›ﬂt›ran köy, kasaba isimlerine son operasyon gerçekleﬂtirildi. Ad›yaman, Urfa,
Antep, Mardin, Diyarbak›r,
Siirt gibi birçok ilde köylerin
büyük bölümünün ismi de¤iﬂtirildi. Ad› belirtilen illerdeki 3524 köyden 2842'sinin
isminin de¤iﬂtirilmesi, asimilasyonun yayg›nl›¤›n› göster44
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meye yeter. Böylelikle, cuntan›n
yapt›¤› de¤iﬂikliklerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluﬂundan
bu yana toplam 44.609 köyün
12.422'sinin ismi de¤iﬂtirilmiﬂ oluyordu. De¤iﬂtirilmeyenler de zaten
Türkçe ad› olanlard›.
Kürdistan il ve ilçelerinde devlet
dairelerinin kap›lar›na "Türkçe’den
baﬂka bir dil konuﬂmak kesinlikle
yasakt›r" yaz›l› duyurular as›ld›.
12 Eylül öncesinde Adalet Partisi milletvekilli olan ﬁerafettin Elçi'nin parlamento'da Kürt oldu¤unu
söyledi¤i için 1981'de yarg›lanarak
hapsedilmesi, Devlet ‹statistik Enstitüsü görevlilerinin 1980-85 nüfus
say›mlar› için kullan›lan formlara
konuﬂulan diller k›sm›na Kürtçe
ﬂ›kk›na da yer verdikleri için "bölücülük"ten DGM'de yarg›lanmalar›,
cuntan›n asimilasyon terörünün hat›rlarda kalan örnekleri aras›ndad›r.
Yine 12 Eylül'ün hemen sonras›nda Suriye, Irak ve ‹ran s›n›rlar›nda 10 km. geniﬂli¤inde "güvenlik
kuﬂa¤›" oluﬂturma karar› al›nd›. Bu
karar›n uygulanmas› s›ras›nda, onlarca köy sürgün edildi. “Zorunlu
iskan” uygulamas› yeniden gündeme getirildi.
Kürt halk›n› sindirmek, “38 korkusu”nu yeniden diriltmek için,
Kürt halk›na gözda¤› niteli¤i taﬂ›yan uygulamalara giriﬂildi. 3. Ordu’nun yan›nda 2. Ordu da Malatya’ya kayd›r›larak, Türkiye Kürdistan› büyük bir askeri garnizona çevrildi. Komando birliklerinin köy
bask›nlar›, köylüleri köy meydan›nda s›ra daya¤›ndan geçirmesi, cuntadan sonra s›radan uygulamalar
olarak süreklileﬂti.
Yine ayn› amaçla, bölgede s›k
s›k büyük askeri tatbikatlar düzenlendi. Cunta sonras›ndaki üç y›l
içinde bölgede 12 büyük askeri tatbikat yap›lm›ﬂt›r. Bu tatbikatlar›n
baz›lar›, emperyalizmin vurucu gücü NATO'yla birlikte yap›ld›.
1982’de yap›lan ve ad› "Cumhuriyet fazilettir" olarak konulan askeri manevrada, “temsili düﬂmana”
yine Kürt elbiseleri giydirilrniﬂti.

1982 Anayasas›, inkar›
anayasalaﬂt›r›yor
1982 Anayasas›, devlet otoritesini pekiﬂtirmeyi amaçlayan ve bu
çerçevede de aç›k faﬂizmi kurumsallaﬂt›ran bir anayasayd›. Bu nitelikteki bir anayasan›n Kürt halk›na
karﬂ› inkar›, asimilasyonu sürdürmemesi düﬂünülemezdi.
‹nkar ve ﬂovenizm, önceki anayasalardan çok daha güçlü bir biçimde 1982 Anayasas›’n›n maddelerine yerleﬂtirilmiﬂtir.
1982 Anayasas›nda Anadolu'da
ki birçok halk ve milliyet gibi Kürtler de yok say›l›yordu. Cuntac›lara
göre bu topraklar üzerinde yaﬂayan
herkes Türk'tü. Bu faﬂist-›rkç› düﬂünce, anayasan›n 66. maddesinde
"Türk devletine vatandaﬂl›k ba¤›
ile ba¤l› olan herkes Türk'tür..."
diye resmileﬂtirilmiﬂti. Yani bu anayasaya göre, art›k Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ› olan hiç kimse, ben
Kürt’üm, Arap’›m, Çerkez’im diyemezdi!
Ve zaten yine bu anayasaya göre
“egemenlik, kay›ts›z ﬂarts›z ‘Türk
milletinin’di.”
1982 Anayasas›’yla, Kürtçe yasa¤› da anayasal bir yasak düzeyine
yükseltildi. 26. maddede "Düﬂüncelerin aç›klanmas› ve yay›lmas›nda,
kanunla yasaklanm›ﬂ olan herhangi
bir dil kullan›lamaz" deniyordu.
Yasakç›l›¤›n bir baﬂka maddesi,
42. maddenin 9. ﬂ›kk›yd›: "E¤itim
ve ders kurumlar›nda Türk vatandaﬂlar›na Türkçenin d›ﬂ›nda baﬂka
bir dil anadil olarak ö¤retilemez."
K›sacas›, cunta “Kürt” olan her
ﬂeyin art›k toptan yokedilece¤i bir
Anayasa yapm›ﬂt›.
Ne var ki, bütün bu yasaklar,
Kürt halk›na karﬂ› köylerde, hapishanelerde uygulanan zulümler, istenilenin tam tersine bir sonuç verecek ve Kürt halk›n›n ulusal kimli¤ine sar›lma iste¤ini ve iradesini güçlendirecektir.
12 Eylül sürecine iliﬂkin son olarak ﬂunu da not düﬂmek gerekir elbette; solun ço¤unlu¤u gibi Kürt

milliyetçi örgütleri
de 12 Eylül cuntas›
karﬂ›s›nda bir direniﬂ çizgisi oluﬂturamad›lar. O gün
için Kürdistan ﬂehirlerinde kitlesel
karakter taﬂ›yan
örgütler, cuntaya
karﬂ› direniﬂ çizgisi yerine yurtd›ﬂ›na
çekilmeyi esas ald›lar. Kimi Avrupa’ya, kimi Ortado¤u’ya çekildi.
PKK,
daha
1979’da böyle bir
karar alm›ﬂt› zaten.
(PKK’nin bu geri
çekiliﬂi savaﬂa haz›rlanma süreci
olarak de¤erlendirmiﬂ olmas›, cunta
karﬂ›s›ndaki direnmeme tavr›n› hakl›
ç›karmaz elbette.)
Silahl› mücadeleye
karﬂ› ç›kan reformist Kürt milliyetçi örgütlerinin ise
aç›k faﬂizm karﬂ›s›nda direnebilmeleri zaten mümkün
de¤ildi. Bu anlamda 12 Eylül süreci,
bölge aç›s›ndan direniﬂsiz bir süreç
olarak ﬂekillenmiﬂtir.

Kapitalistleﬂtirme ve düzenle
bütünleﬂtirme projesi: GAP
Daha çok enerji ve sulama projesi olarak düﬂünülen
GAP'›n temeli 1977 y›l›nda at›ld›. "Da¤lar› de¤il, ça¤lar›
delece¤iz" slogan›yla baﬂlat›lan GAP (Güneydo¤u Anadolu Projesi), o günden bu yana her hükümetin “bölgenin
kaderini de¤iﬂtirme” demagojilerinin bir parças› oldu.
GAP, Kürt halk›n›n taleplerinin karﬂ›s›na “çözüm” olarak
ç›kart›lan bir projeydi. Tüm ﬂovlar›n, yald›zl› sözlerin ötesinde projenin birinci görevi Türkiye Kürdistan’›nda tar›mda kapitalistleﬂmeyi sa¤lamak, ikincisi ise geliﬂmekte olan ulusal bilinci törpülemek ve Kürt halk›n› düzene
ba¤lamakt›.
Yap›lan planlara göre GAP, tüm boyutlar›yla 2006 y›l›nda
bitirilmiﬂ olacakt›. Proje tamamland›¤›nda 11 milyon kiﬂiye iﬂ imkan› sa¤lanacak, hayvanc›l›k geliﬂtirilecek, pancar,
pirinç üretimleri artacak, bunlara ba¤l› olarak yeni fabrikalar kurulacakt›, vs. vs.... K›sacas› GAP "Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu"yu kalk›nd›racak ve zenginleﬂtirecekti.
Ama tabii bunlar›n ço¤u gerçekleﬂmedi. Projenin esas olarak enerji yani hidroelektirik santrallar› ve sulama tesislerine iliﬂkin bir k›sm› yap›labildi. Yap›lanlar›n bölgenin
sosyo-ekonomik yap›s› üzerinde belli etkileri oldu; çarp›kta olsa kapitalist sektörü geliﬂtirdi; ancak buna karﬂ›n, bölge halk›n›n ekonomik s›k›nt›s› katlanarak artm›ﬂ ve düzen,
Kürt halk›n› düzenle bütünleﬂtirme hedefinde elle tutulur
bir sonuç elde edememiﬂtir.

Fakat bu dönem ayn› zamanda
düzenin ulusal bask›s›na karﬂ› Kürt
halk›n›n öfkesinin ve kininin büyüdü¤ü bir süreç olmuﬂtur; bu öfke ve
kin, cunta sonras› sürecin ﬂekillenmesinde de belirleyici olacakt›r.

Kürt sorunu’nda yeni
dönem; 1984
1984 A¤ustos’unda Eruh ve
ﬁemdinli’ye düzenlenen silahl› bask›nlarla yeni bir süreç baﬂlad›. Kürt
milliyetçili¤i temelinde örgütlenmiﬂ, ancak sosyalizmden de etkilenmiﬂ bir hareket, oligarﬂiye karﬂ›
güçlü bir silahl› savaﬂ baﬂlat›yordu.
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Bask›nlarla birlikte, oligarﬂi Kürt
halk›na karﬂ› yeni sald›r›lara giriﬂti.
Bu, oligarﬂinin zaten ony›llard›r
yapt›¤›n›n devam›ndan baﬂka bir
ﬂey de¤ildi; süreci, önceki dönemden ay›rdeden, baﬂlat›lan silahl›
mücadelenin tüm beklentilerin aksine, askeri olarak yenilmeyip giderek güçlenmesi oldu. Oligarﬂinin
bask›lar›na ra¤men PKK önderli¤indeki bu hareket kitleselleﬂti,
1920’lerdeki, 30’lardaki isyanlardan sonra yeni bir Kürt isyan›na tan›k olunuyordu. Ulusal dinamikleri
ve ayn› temeldeki açmazlar›yla süreç bir noktaya kadar bu mücadele
etraf›nda ﬂekillenecekti...

halk›n
Cephesi
6 Kas›m YÖK’ün kuruluﬂ y›ldönümünde her y›l yap›lan eylemlerde, -geçen y›l oldu¤u gibi- sol gençlik gruplar› yine birlikte de¤illerdi.
YÖK-AKP çat›ﬂmas›n›n yaﬂand›¤› ve gençli¤in sesinin bu çat›ﬂman›n içinde bo¤ulmak istendi¤i bir
süreçte, gençli¤in güçlü bir ﬂekilde
ç›karak bu çat›ﬂmaya soldan müdahale etmesi önemliydi. Bu do¤rultuda, Gençlik Federasyonu taraf›ndan, 6 Kas›m’da K›z›lay’da birlikte
eylem örgütleme önerisi getirildi.
Geçen y›l ayn› öneri üzerinden
yap›lan tart›ﬂmalarda kimi gruplar,
“yerellerde, kampüslerde protestonun önemli oldu¤u”, bunun “gençlik kitlesiyle ba¤ kurmak için gerekti¤i” gibi gerekçeler getirmiﬂlerdi.
Bu gerekçenin eleﬂtirisi ayr› bir konu, ancak en az›ndan kendi içinde
bir “mant›¤›” vard›. Bu y›l yap›lan
tart›ﬂmalarda bu tür gerekçeler dahi
yoktu. Gerçekte tart›ﬂma dahi yoktu! Kim neden birlikte örgütlemekten kaç›nd›; neden K›z›lay’a gelmediler; cevab› dahi net olarak ortaya
ç›kmad›. Bir grup ayn› yerde ertesi
günü ayr› eylem örgütlerken, baﬂka
gruplar de¤iﬂik zamanlarda çeﬂitli
yerlerde eylemler yapt›lar.
Neden birlik olunamad›?
YÖK de¤erlendirmesi konusunda farkl› bir anlay›ﬂ var m›d›r? Bu
konuda farkl› tek cümle kurmak dahi zordur. Ya da talepler, ne düzeyde ayr›ﬂma gerekçesi yap›labilir.
Her ﬂeyi bir yana b›rak›n, “YÖK’e
Hay›r” slogan› etraf›ndan dahi bir
birlik pekala sa¤lanabilir, her grup
ayr›ca kendi sloganlar›n› taﬂ›r.
Örne¤in tart›ﬂ›lan en temel noktalardan biri, 6 Kas›m’›n hafta sonuna gelmesi nedeniyle hangi tarihte
yap›laca¤›yd›. Özünde ciddiyetsizli¤in yans›mas› olan böyle bir tart›ﬂman›n ayr›ﬂma nedeni olmas› dahi,
“biz birlik yapmak istemiyoruz,
ama tutarl› bir gerekçe üretemedik,
bu y›l da bunu kabul edin” demek-

YÖK’e karşı eylemlerde
neden birlik sağlanamadı?
ten baﬂka bir anlam taﬂ›yabilir mi?
Sloganlar, eylemin biçimi, yeri
vb. tüm bunlar, bir noktada uzlaﬂ›labilecek konulard›r. Ama ciddi bir
tart›ﬂma dahi yap›lmam›ﬂt›r bu konular üzerinde. Uzlaﬂma sa¤laman›n, birlik olman›n temeli; gençlik
aç›s›ndan tarihsel ve siyasal önemi
olan bu konuda daha güçlü ses ç›kmas›n› sa¤lama gibi bir kayg› taﬂ›nmas›d›r. Bir baﬂka deyiﬂle, devrimin
ç›karlar›n› öne ç›karmakt›r. Sorun
da burada. Bu kayg›n›n taﬂ›nd›¤›
kuﬂkuludur. Devrimin ç›karlar›n›n
önüne grup ç›karlar›n›n geçirilmesi, “öncülük krizi” birçok birlikte
karﬂ›m›za ç›kan sorundur. Hatta eylem önerisinin bir grupdan gelmiﬂ
olmas› dahi, birlik olmaman›n bahanesi olacak düzeyde bir alt› boﬂ
öncülük krizinin varl›¤›n›, grupçulu¤un düzeyini göstermektedir.
6 Kas›m için ortaya ç›kan bir
baﬂka etken ise kendini koruma
kayg›s›d›r, çat›ﬂmaktan kaç›ﬂt›r. Bugün gençlik hareketinin ihtiyac›
olan radikalleﬂmenin karﬂ›s›na ç›kar›lan kendini koruma kayg›s›, bedel
ödemekten kaç›ﬂt›r. O çok sözü edilen “mücadeleyi yükseltmek, geliﬂtirmek gerekti¤i” söylemlerinin alt›n›n nas›l doldurulaca¤› sorusunu
beraberinde getirmektedir. Hapishanelerde “kendini koruma” anlay›ﬂ›
direniﬂ kaçk›nl›¤›n›n gerekçesi yap›l›rken, 6 Kas›m’da birlikten kaç›ﬂ›n gerekçesi olmuﬂtur.
Gençlik hareketinin kitleselleﬂmesi ile radikalizm aras›ndaki iliﬂki
tarihsel olarak bilinir. Radikalizmden kaçan bir gençlik hareketi, devrimci dinamiklerini koruyarak kitleselleﬂebilir mi, güç olabilir mi, genel gençlik kitlesi aç›s›ndan çekim
merkezi haline gelebilir mi?
Reformist solun gençlik örgütlenmelerinin, zaten mant›¤› bunun
üzerine oturmaktad›r. Gençli¤in
“radikalizmden korktu¤u” üzerinden geliﬂtirilen teorilerle bunca y›l
içinde al(ama)d›klar› yol ortadad›r.
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Bu teorinin as›l sahiplerinin bir
gençlik örgütlenmesi var m›d›r, yok
mudur; bu bile belirsizdir. Örne¤in
“ÖDP Gençli¤i” diye bir örgütlenmenin, gençli¤in sorunlar›yla ilgili
bir faaliyetini duyan var m›d›r? Ya
da, gençli¤in K›z›lay’daki radikal
eylemlerini, geçen y›l “6 Kas›m tarihinin fetiﬂleﬂtirilmesi, bu günün
kimi gruplar taraf›ndan polisle çat›ﬂma günü ilan edilmesi, gösteriﬂcilik” gibi düzen cephesine paralel
bir bak›ﬂla de¤erlendiren ve gençlik
örgütlenmelerinin YÖK’ü, “boykotlar, paneller, okul içinde gösterilerle” protesto etmesini öneren
EMEP’in gençlik örgütlenmesi ne
yapar, nerededir? Hangi üniversitede boykotlar, gösteriler örgütlemiﬂlerdir? Sorular›n cevab› s›r de¤ildir.
Radikal gençlik eylemlerini eleﬂtiren reformizmin sorunu, “radikalizmin gençlik hareketinin kitleselleﬂmesini engelledi¤i”nden öte, kendi
statükolar›d›r. Ve bu statükoculuk
onlar›n devrimci gençlik gruplar›n›n birli¤inden uzak tutarken, varl›klar›n›n dahi belirsiz hale gelmesinin alt›nda yatan temel etkendir.
Grupçuluk ve kendini koruma
güdüsü, sadece 6 Kas›m’da de¤il,
Rize’de TAYAD’l›lara linç giriﬂimine karﬂ› al›nmayan tav›rda da karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Rize solda kimin
ne kadar gündemindedir? Tablo sol
aç›s›ndan düﬂündürücüdür. Sald›r›n›n sadece TAYAD’› hedeflemedi¤i,
tüm halk güçlerini sindirmeyi, halktan tecrit etmeyi, en basit demokratik eylemlerini dahi yapamaz hale
getirmeyi hedefledi¤i; sol siyasetin
içindeki herkesin görebilece¤i kadar aç›kt›r. En az›ndan görülmesi
gerekti¤ini düﬂünüyoruz. “Sivil
Toplum Kuruluﬂu”, küçük-burjuva
ayd›n dahi lincin siyasal boyutunu
görüp “hepimiz tedirginiz” diye bir
ﬂeyler yapma ihtiyac› duyarken, ortada sol yoktur. Sol -günlük- bas›n›n, linci yans›t›ﬂ› küçük bir örnek
ama bak›ﬂ› göstermesi aç›s›ndan an-

laml›d›r. Rize haberleri bu gazetelerde manﬂete taﬂ›nmas› gereken bir
durumken, adeta geçiﬂtirilmiﬂtir.
Grupçulu¤un, malum “gündemimiz
de¤il” anlay›ﬂ›n›n s›r›tt›¤› bu tutum,
düzen güçlerinin solun sindirilmesi
konusunda birlikte hareket etti¤i bu
olayda, aç›kça objektif olarak karﬂ›
safta yeralmay› temsil ediyor.
Bu gazetelerin köﬂe yaz›lar›nda
ise “böyle bir sald›r›” yoktur. Varolan da önce “yemin billah TAYAD
ile uzaktan yak›ndan iliﬂkimiz yok”
ispat›na giriﬂmektedir. Örne¤in, Evrensel’den Enver ﬁat, 7 Kas›m tarihli yaz›s›nda, “Ne TAYAD’l› bir
yak›n›m var, ne de tutuklu bir akrabam” deme ihtiyac›n› neden duyar?
Kime ne mesaj vermek istiyor?
Haydi ihtiyaç duydu; dönüp neden
yeniden “ﬁunu özellikle belirtmek
isterim ki, TAYAD ile her hangi bir
siyasal yak›nl›¤›m da yok” diye
vurgulaman›n mant›¤› nedir? Burju-

va bas›n›n köﬂe yazarlar›n›n devrimcilere iliﬂkin bir sorunu dile getirirken önce yemin billah devrimcilerle ilgisi olmad›¤›n› düzene ispatlama ‘al›ﬂkanl›¤›n›’ ve bunun nedenlerini biliyoruz. Peki ﬁat’›n nedeni nedir? Böyle bir sald›r› karﬂ›s›nda “hepimiz TAYAD’l›y›z” demek, “linç hukukuna” karﬂ› olan her
demokrat›n “klasik ve tutarl›” tavr›
olmas› gerekti¤ini bilmeyecek kadar apolitik midir? Sanm›yoruz! Sorun, grupçulu¤unun böyle bir sorun
karﬂ›s›nda net, pürüzsüz ve devrimci bir aç›kl›kla karﬂ› durmas›n› engellemesidir.
Rize karﬂ›s›ndaki tav›rs›zl›k, en
hafif deyiﬂle, sola iliﬂkin de¤erlerdeki ciddi y›pranmay› da gözler
önüne sermektedir. Lince dönüﬂen
faﬂist bir sald›r› karﬂ›s›nda anti-faﬂistli¤inden sözedilebilecek bir tav›r yoktur ortada, unutulmuﬂtur.
“Dayan›ﬂma” gibi de¤erlerimiz ise

solda slogan ve parti ad› olman›n
ötesinden pratik bir anlam taﬂ›maktan uzakt›r. Tüm bunlar› bir yana b›rakal›m; sol ad›na bir iddia taﬂ›n›yorsa, ülke gündemine nas›l müdahale etmeyi düﬂünüyor sol? Faﬂist
sald›r› baﬂka bir devrimci gruba yöneldi¤i için “bana ne” diyen bir sol,
hangi gündeme müdahale edebilir?
Ya da halk›n hangi kesiminin sorunu onu ilgilendirir?
Devrimcilikten, sosyalistlikten
sözeden sendikalar›, DKÖ’leri, odalar› ele alal›m; varl›k ﬂartlar› nedir?
Tüzüklerinde yazd›klar› gibi “kendi
üyelerinin ç›karlar›n› korumak” m›?
Maalesef ortaya ç›kan tablo bu düzen içi anlay›ﬂt›r. (Tabi kendi üyelerinin ç›karlar›n› ne kadar koruduklar› ayr› bir tart›ﬂma!) O sözünü ettikleri demokratikleﬂmeyi, faﬂist
sald›r› ve linç giriﬂimi karﬂ›s›na ç›kmadan nas›l sa¤lamay› düﬂünüyorlar acaba?

Aleviler inkar edilemez!

◆ Alevilik bir inanç olarak kabul
edilmeli ve ayr›mc›l›¤a karﬂ› her
alanda yasalarca güvence alt›na
al›nmal›. ◆ Zorunlu din dersine
son verilmeli. ◆ Resmi olarak
cemevleri ibadet yeri olarak kabul edilmelidir. ◆ Nüfus cüzdanlar›nda din hanesi olmamal›. ◆
Yasalar ve uygulamas›nda fiili
eﬂitlik yarat›lmal›d›r. ◆ Din ve
ahlak dersleri zorunluluktan ç›kar›larak, seçmeli olmal›. ◆ Alevi
yerleﬂim yerlerine cami yap›lmas›na son verilmeli. ◆ Hac› Bektaﬂ
Dergah› ve di¤er Alevi büyüklerine ait dergahlar, Turizm Bakanl›¤›’ndan al›narak Alevi kuruluﬂlar›n›n idaresine verilmeli. ◆ Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› la¤vedilmeli.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) ve Alevi Bektaﬂi Kuruluﬂlar›
Federasyonu (ABF), Avrupa Birli¤i ‹lerleme Raporu’nun yay›nlanmas›n›n öncesinde bir deklerasyon yay›nlayarak, taleplerini dile getirdiler. Devletin Sünni-Hanefi
inanç grubunu resmen kabul edip, farkl›
inançlar› inkar etti¤i vurgulanan deklerasyonda, Alevilere Cemevi yerine cami
adresinin gösterilemeyece¤i, milyonlarca
kiﬂinin inanc› olan Alevilik konusunda
hiçbir resmi makam ya da kiﬂinin yorum
yapmaya, nitelemede bulunmaya ve bunlardan sonuç ç›kararak ayr›m yapmaya
hakk›n›n olmad›¤› vurguland›.
Deklerasyonda, Türkiye’de devletin
yaklaﬂ›m› nedeniyle Aleviler’in a¤›r bedel
ödedi¤i belirtilirken, bunun yüzy›llard›r
devam eden bir uygulama oldu¤una dikkat çekildi. Deklerasyon ﬂöyle devam etti:
“Sivas’ta 37 sanatç› ve ayd›n yak›ld›,
Gazi’de masum insanlar›m›z kurﬂunland›,
toplumda aﬂa¤›land›k, ‘mum söndü’ itiraflar›na maruz kald›k. Çocuklar›m›z zorunlu din dersleri ile asimilasyona tabi tutulmaya devam ediyor, ödedi¤imiz vergiler
bize sald›r› ve iftira olarak geri dönüyor.”
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“Türkiye’nin %99’u müslümand›r” tekerlemesi ile nüfusu 20 milyon civar›nda
olan Alevi kimli¤inin bu “%99” tan›m›
içinde eritme ve asimilasyon politikas› ile
yok say›ld›¤›na dikkat çekilen deklerasyonda, Osmanl›’dan günümüze tüm iktidarlar›n bu gerçe¤i yok sayan bir din politikas›na sahip oldu¤u belirtildi.

Taleplerimizi kendi gücümüzle
dayatmal›y›z
Bildiride dile getirilen demokratik talepler sonuna kadar hakl› ve s›ralanan;
Alevi halk›m›z üzerindeki bask›, zulüm,
inkar yaﬂanan gerçektir. Ancak, bu taleplerin Alevi halk›n›n mücadelesine dayan›larak de¤il, AB’ye dayan›larak ortaya at›lmas›, baﬂta bu kuruluﬂlar olmak üzere,
Alevi halk›m›z› y›pratan, Alevi tarihi ve
gelene¤i ile çeliﬂki oluﬂturan, bir zalime
karﬂ› en büyük zalime s›rt›n› dayama gibi
bir çeliﬂki oluﬂturan bir durumu da karﬂ›m›za ç›karmaktad›r. Alevi kuruluﬂlar›, adlar›n›n Avrupa emperyalizmiyle bütünleﬂmesine ve Alevi halk›m›z›n hakl› taleplerinin emperyalist oyunun parças› haline
getirilmesine son vermelidirler.

‘Amerikalar
Zirvesi’

ABD Emperyalist Plan› Emperyalizm devrimi
engelleyemeyecek!
Latin Amerika Halklar›na Çarpt› Emperyalizmin
gerici Nepal mo-

Latin Amerika’da sars›lan ç›karlar›n› yeniden
tesis etme hesab› yapan Amerikan emperyalizminin, Amerikalar Serbest Ticaret Anlaﬂmas›
(FTAA), halklar›n direniﬂine çarpt›.
34 ülkenin biraraya gelmesi ile Arjantin’de yap›lan zirvede, baﬂ›n› Venezüella Devlet Baﬂkan›
Chavez’in çekti¤i Latin Amerika hükümetleri anlaﬂmaya karﬂ› ç›karken, sokaklarda halklar›n sesi
duyuldu. Zirvenin baﬂlad›¤› günden itibaren sol gruplar taraf›ndan protesto
gösterileri düzenlenirken, alternatif
Halklar›n Zirvesi gerçekleﬂtirildi.
Arjantinli Futbolcu Maradona’n›n da
yerald›¤› gösterilerde, emperyalizme
karﬂ› halklar›n dayan›ﬂmas› ön plana ç›kt› ve FTAA’n›n emperyalist bir plan oldu¤u hayk›r›ld›. Toplant›ya kat›lan Bush,
hem sokakta, hem de toplant› salonunda
yo¤un eleﬂtirilere maruz kal›rken, ‘Bush
Defol’ sloganlar› zirve boyunca dinmedi.
Zirveye kat›lmayan tek Latin Amerika ülkesi olan Küban›n, alternatif zirveye 300 kiﬂilik bir delegasyon ile en yo¤un kat›l›m› göstermesi, sosyalist
Küba’n›n tercihinin halklarla omuz omuza yürümek oldu¤unu gösterdi. Binlerce kiﬂiye seslenen Küba Meclis Baﬂkan› Ricardo Alarcon, Arjantin sokaklar›ndaki çat›ﬂmalar› hat›rlatarak, bunlar›n Amerika'n›n zirvesine karﬂ› duyulan öfke oldu¤unu, kendilerinin ise halk›n zirvesini yapaca¤›n› belirtti.
Hem zirveye kat›lan hem de halk›n eylemlerinde yeralan Chavez, onbinden fazla insana yapt›¤› konuﬂmada, ABD’nin dayatt›¤› FTAA’y› mezara gömeceklerini belirterek, “Ben de törene kat›lmak üzere küre¤imi yan›mda getirdim” diye konuﬂtu. Chavez konuﬂmas›n›, yaﬂama sebeplerinin, ideolojik,
siyasi amaçlar›n›n, sosyalizmi inﬂaa etmek oldu¤unu ifade ederek sürdürdü
ve “Aksi takdirde bu gezegende hayat kalmayacak” dedi.
FTAA’ya karﬂ› ‘Amerikalar Bolivarc› Alternatifi’ (ALBA) adl› alternatif
projeyi dile getiren Chavez, zirve toplant›lar›nda da Bush’un politikalar›n›
sert bir dille eleﬂtirdi. Zirve sonucunda yay›nlanmas› planlanan bildirgenin
boﬂa ç›kmas›nda da önemli pay› olan Venezüella ile birlikte, Arjantin, Brezilya, Uruguay, Paraguay da anlaﬂman›n halklar›n ç›kar›na olmad›¤›n› belirterek karﬂ› ç›kt›lar.

‘Halk›n Zirvesi’ Kazand›!
Zirvenin sonuçsuz kalmas› üzerine, Halk›n Zirvesi’ne kat›lanlar kutlamalar yaparken, bu sonucun, halk›n protestolar› ile sa¤land›¤›n› ifade ettiler.
FTAA zirvesinde emperyalist plan›n ﬂimdilik boﬂa ç›kar›lmas›, halklar
aç›s›ndan bir kazan›m olmuﬂtur. Halkç› hükümetlerin, Latin Amerika’y› sömürmeyi hedefleyen plan› reddetmesinde en büyük etken ise bu ülkelerdeki
halk muhalefetidir. Latin Amerika’da son y›llarda emperyalist ekonomi politikalar›na karﬂ› ç›kan halklar sokaklar› dolduruyor ve hükümetleri y›k›yorlar. Bu muhalefet -ﬂimdilik- halk iktidarlar›n› ortaya ç›karan devrimci bir sonuç ortaya ç›karmam›ﬂ olsa da, emperyalist planlara büyük darbeler vurmakta ve geriletmektedir. Zirve bu gerçe¤i de bir kez daha göstermiﬂtir.
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narﬂisine deste¤i ve devrimi
bo¤ma giriﬂimleri sürüyor.
Nepal'in ABD Büyükelçisi, Nepal'deki yedi partinin NKP(M) ile
görüﬂmelerine karﬂ› olduklar›n›
aç›klad›. Do¤rudan Nepal’in
içiﬂlerine müdahale eden ABD
elçili¤inin, tüm dünyada oldu¤u
gibi, Nepal'deki görevi de buydu
zaten. “Demokrasinin restorasyonun ve Maoistler’in iktidar› almas›n› engellemenin en iyi yolunun yedi politik partinin Maoistlerle de¤il Sarayla kenetlenmesiyle olaca¤›n›” söyleyen büyükelçilik, “Maoistler’in silahlar›n› b›rak›p ﬂiddete son verdiklerini aç›klamad›klar›, demokratik süreci desteklemedikleri
sürece onlarla herhangi bir
resmi iliﬂkiye girmenin olanaks›z oldu¤unu söyleyen partilerin ﬂimdi fikir de¤iﬂtirmesini
anlamad›¤›n›” belirtti.
Monarﬂiyi devirmek için halk savaﬂ› veren NKP(M), 3 Eylül’de
tek tarafl› ateﬂkes ilan ederek,
Nepal'deki yedi politik parti ile
görüﬂmeler sürdürüyor, ittifak
zemini ar›yordu.
Bir iﬂbirlikçisini kaybetme, devrimin moral etkisinin dünyan›n
baﬂka bölgelerini de etkileyece¤i
korkusu yaﬂayan ABD, hangi
gücün meﬂru olup olmad›¤›na
karar veremez. Gerilla Nepal’deki en meﬂru güçtür, çünkü
ezilenleri temsil etmektedir. Emperyalizmin müdahaleleri de sonuç vermeyecek, yoksul Nepal
halk› devrimcilerin önderli¤inde
er geç iktidar› ele geçirecektir.
Bu arada Nepal’in komﬂusu Hindistan’da da ABD ile ortak askeri tatbikat yap›ld›. Hindistan’da
artan gerilla eylemleri ve Nepal’e olas› devrim durumunda
Hindistan arac›l›¤›yla müdahale
hesaplar›yla yap›lan tatbikat,
Hindistan Komünist Partisi
(Marksist) taraf›ndan 70 bin kiﬂinin kat›ld›¤› bir eylemle 7 Kas›m
günü protesto edildi.

IRAK: Direniﬂ kurtuluﬂa kadar
‹ﬂgalci Amerikan ordusunun,
son hedefi, Suriye s›n›r›ndaki Husaybe Kasabas›. ‘Çelik Perde’ ad›yla düzenlenen katliam operasyonunda onlarca sivil yaﬂam›n› yitirirken,
direniﬂçiler iﬂgalcilere karﬂ› sert bir
direniﬂ sergiliyorlar. “‹ﬂgalin en büyük ve kanl› operasyonu” olarak
ifade edilen sald›r›ya, 2500 ABD
askerinin yan›s›ra, 1000 Irakl› iﬂbirlikçi ordu askeri kat›l›yor.
ABD ordusu taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, kasaban›n direniﬂçilerin Irak’a s›zma noktas› oldu¤u belirtilirken, her zaman oldu¤u gibi,
katledilen siviller de “terörist” olarak gösteriliyor. “Yabanc› direniﬂçilerin s›n›rdan geçiﬂini engellemek
ve 15 Aral›k seçimlerinden önce
bölgeyi direniﬂçilerden temizlemek” bahaneleriyle baﬂlat›lan operasyona iliﬂkin konuﬂan, ABD Or-

dusu Sözcüsü Albay Stephen W.
Davis, “Bu bölge la¤›m çukurundan
beter. Fakat ne olursa olsun, buray›
teröristlerden temizleyece¤iz” sözleriyle, asl›nda direniﬂ karﬂ›s›nda
içine düﬂtükleri batakl›¤› ifade ediyordu. Nitekim sald›r›ya kat›lan
ABD Ordusu 3. Piyade Birli¤i Komutan› Conlon Carabine’nin ﬂu sözleri durumu yeterince aç›klar niteliktedir:
“Bir karﬂ› duruﬂla karﬂ›laﬂaca¤›m›z› tahmin ediyorduk, fakat
bu kadar›n› da ummuyorduk.”
Operasyonda ABD kay›plar›n›
gizlerken, iﬂgalcilerin sadece kasaban›n bat› k›sm›na girebildikleri bildiriliyor.

‹ﬂgalcilerin karﬂ›s›ndaki
taraf, direniﬂin mavzeridir
Bu arada Arap Devletleri Toplulu¤u Baﬂkan› Amru Musa'n›n Irak

ziyaretine iliﬂkin aç›klama yapan
Baas Partisi, ziyaretin Amerika’n›n
bölgedeki politikalar›na hizmet etti¤ini ifade etti. Ziyaretin hedefi, "silahl› direniﬂ hareketinin stratejisinin öngörüdeki üstünlü¤ü ve özellikle meydanlarda verilen silahl› savaﬂ karﬂ›s›nda ç›kmaza giren Amerika'y› düze ç›kartmak amac›yla
Amerika ile resmi Arap istihbaratlar› aras›nda kat›l›m ve birlik zemini oluﬂturmakt›r" diye özetlendi.
Amru Musa'n›n direnen Irak'a
ziyaretinin, “Baas'›n izledi¤i yolun
iﬂgalci Amerika’n›n çökme dönemine girmesine neden oldu¤u” gerçe¤ini ortaya ç›kard›¤› ifade edilen
aç›klamada ﬂöyle denildi:
"Silahl› mücadele iﬂgalcilerin ve
bölgedeki Arap düzenlerinin ç›kmaz›n› derinleﬂtirme noktas›nda baﬂar›l› oldu, bu baﬂar›yla kibirlenmiyoruz daha önce ilan etti¤imiz gibi direniﬂ kurtuluﬂa kadar sürecektir. Direnen Irak'ta iﬂgalcilerin karﬂ›s›ndaki taraf direniﬂin mavzeridir."

iﬂkence emirleri ‘tepeden’
emirleri veren bir ülkeyle karﬂ› karﬂ›yay›z. Ve bu ülke yüzy›ld›r insanl›¤a “özgürlükler ülkesi” olarak yutturuluyor.
CIA’n›n baﬂka ülkelerde iﬂkence merkezleri kurmas› bu politikan›n bir sonucudur. ‹ﬂbirlikçi ülkelerdeki iﬂkencelere
destek de ABD taraf›ndan bir devlet politikas› taraf›ndan uygulanmaktad›r.
ABD’nin iﬂkenceci bir devlet oldu¤u,
iﬂkenceyi bir devlet politikas› olarak kulland›¤› konusunda bir itiraf da, “içeriden” geldi. Eski D›ﬂiﬂleri Bakan› Colin
Powell’›n Özel Kalem Müdürü Albay Laurence Wilkerson, NPR Radyosu’ndaki
konuﬂmas›nda; Irak ve Afganistan’daki
esirlere Amerikan askerlerince iﬂkence
yap›lmas› yönündeki talimat›n,
ABD Baﬂkan Yard›mc›s› Dick Cheney’nin ofisinden geldi¤ini aç›klad›.
Ayr›ca, senatoda iﬂkencenin yasaklanmas›na iliﬂkin yasa görüﬂülürken
Cheney’in Cumhuriyet Partili senatörlere gayri resmi yollarla, CIA ajanlar›n›n
iﬂkence yasa¤›ndan muaf tutulmas›n› istedi¤i ortaya ç›kt›.
Devlet Baﬂkanl›¤› düzeyinde iﬂkence

Ebu Gureyb’de yaﬂanan iﬂkencelerden Guantanamo’daki zulme kadar hiçbir ﬂey Bush yönetiminin bilgisi d›ﬂ›nda
de¤ildir. ‹ﬂkence, hukuk d›ﬂ› yollarla muhaliflerin susturulmas› ABD taraf›ndan
ony›llard›r kullan›lmaktad›r. ﬁimdi daha
pervas›z uyguluyor. Hukuksuzluk ve iﬂkence “küreselleﬂtirilmektedir”. Burjuva
demokrasisi önünde secdeye duranlar,
bu gerçekler karﬂ›s›nda ne düﬂünürler
bilemeyiz; ancak, emperyalizmin iﬂkenceyi meﬂrulaﬂt›rmas›n›n ard›ndan, iﬂbirlikçilerin iﬂkencecilikte daha da pervas›z
olacaklar›n› söylemeye bile gerek yoktur. ABD’nin “teröre karﬂ› savaﬂ’ hukuksuzlu¤una paralel olarak bask›y› yo¤unlaﬂt›ran oligarﬂinin, yar›n iﬂkence eleﬂtirilerine “ABD de yap›yor” cevab› vermesi kimseyi ﬂaﬂ›rtmas›n!
49
13 Kas›m 2005 / 26

Avrupa’da grevler
Fransa'n›n, Marsilya Ulaﬂ›m Yönetimi'ni (RTM)
özelleﬂtirme projesine
karﬂ› bir ayd›r grevde
olan iﬂçiler, eylemlerine
devam ediyor. ‹ﬂçiler,
Marsilya'da gelecekteki
iki tramvay hatt›n›n
özelleﬂtirilmesi için kabul edilen projenin geri
çekilmesini istiyor.
‹spanya’da ise hükümetin,
kömür madenleriyle ilgili 2006-2012 y›llar›n›
kapsayan plan›na karﬂ›
ç›kan iﬂçiler grevde. Asturias ve Katalonya bölgelerinde yollar› trafi¤e
kapatan iﬂçiler, sald›r›
plan›nda yeralan “emeklilik süresi ve sosyal
yard›mlar” düzenlemelerine karﬂ› ç›k›yorlar.
Plan, iﬂçilerin 45 yaﬂ›ndan önce emekli olamamas›n› öngörüyor.

Linç giriﬂimi ve medya
bundan dolay› partinizin linç kültürüne
destek verdi¤i sonucu ç›kar›r›z. Ve bundan sonra düﬂünce özgürlü¤ü ve hukuk ad›na söylediklerinizi kuﬂkuyla
karﬂ›lama hakk›m›z do¤ar...” (6 Kas›m Hürriyet)

Ya Susanlar?
Burjuva bas›n›n geniﬂ bir kesiminin linç giriﬂimine suskunlu¤u dikkat
çekiciydi. Sanki böyle bir ﬂey yok,
AKP’liler savunmam›ﬂ; susuyorlar!
Haberler, sald›ranlar›n kimli¤ini gizleyen tarzda geçiﬂtirilirken, kendine
demokrat diyen köﬂe yazarlar›, aç›kça
lincin sorumlusu AKP’ye hiçbir ﬂey
söylemiyorlar. Söyleyenlerden baz›lar›na yer veriyor ve soruyoruz: SUSANLAR N‹YE SUSUYOR?

***

A. Hakan Coﬂkun:
Baﬂbakan’a aç›k ça¤r›: ‹ki Rizeli
için bir ﬂey yap
“... Say›n Baﬂbakan...
... Düﬂüncelerini aç›klayan insanlar›n linç edilme giriﬂimine destek veren Belediye Baﬂkan› Bak›rc› ile Milletvekili Kart, aç›kça suç iﬂlemiﬂlerdir. Suçlar› ﬂunlard›r:
Hukuku hiçe saym›ﬂlard›r. Linç
kültürüne aç›ktan destek ç›km›ﬂlard›r.
Düﬂünce özgürlü¤üne inanmad›klar›n› ortaya koymuﬂlard›r, kendileri gibi
düﬂünmeyen insanlar›n linç edilmesi
gerekti¤ini söylemiﬂlerdir, yang›na
körükle giderek k›ﬂk›rt›c›l›k yapm›ﬂlard›r. Bir hukuk devletinin en temel
kural› olan, “ortada bir suç varsa, o
suçun cezas›n› ancak hukuk verir” ilkesini ayaklar alt›na alm›ﬂlard›r.
Say›n Baﬂbakan...
Asl›nda bu ülkenin ba¤›ms›z yarg›s›n›n bu iki isimle ilgili derhal harekete geçmesi gerekti¤ini biliyoruz. Ve
sab›rla bekliyoruz. Ama sizden de bir
beklentimiz var: Lütfen, ayn› zamanda hemﬂeriniz olan bu iki isimle ilgili
bir iﬂlem yap›n›z... Herhalde partinizin ilkeleri aras›nda “linç kültürüne
destek ç›kan partililere ceza vermek”
gibi bir ilke vard›r.
Bu da yetmez. Ayr›ca kamuoyu
önüne ç›k›p ﬂunlar› söylemelisiniz:
‘Bu arkadaﬂlar›m›z›n söyledikleri
yanl›ﬂt›r. Kaba kuvveti savunmuﬂlard›r. Düﬂünce aç›klama özgürlü¤üne
inanmad›klar›n› ortaya koymuﬂlard›r.
Yaklaﬂ›mlar› hukuka terstir.’
E¤er partiniz lince destek veren
bu iki isim hakk›nda herhangi bir iﬂlem yapmaz ve sessiz kal›rsa, bilin ki,

***

Oral Çal›ﬂlar: AB Merakl›s›
AKP'lilere Bak›n!
... Rize'deki ''linç'' giriﬂimi son dönemde yaﬂad›klar›m›z›n bir baﬂka düzeyde tekrar›yd›. Demokrasi, insan
haklar› konusunda duyarl› her insan›
ürkütecek, tedirgin edecek görüntülerin s›klaﬂmas› endiﬂe vericiydi. Bu
tablodan daha da korkutucu olan,
AKP'li siyasilerin tutumu. ... Bu sözlere e¤er bir tepki gösterilmez ve
onaylanarak geçiﬂtirilirse AKP yönetimi vebal alt›nda kal›r...
Rize'deki manzaraya bak›nca,
AKP'lilerin zaten '›rkç›', 'ﬂoven' milliyetçilikten pek rahats›z olmamalar›
gerekti¤i sonucuna varmak gerekiyor.
Yoksa, Rize Belediye Baﬂkan› Bak›rc›'y›, Rize Milletvekili Kart'› nereye
koyaca¤›z?” (Cumhuriyet 5 Kas›m)
***

Yücel Sayman: Tahrik ve
ﬂiddet
“... Atanm›ﬂ Rize Cumhuriyet
Baﬂsavc›s› “Ortada vatandaﬂ› tahrik
eden bir durum varsa, bu kiﬂiler hakk›nda ‘halk› tahrik etmek’ suçundan
soruﬂturma baﬂlat›l›r” demiﬂ...
Ceza Yasas›’nda “halk› tahrik” diye bir suç yok diye biliyorum. Acaba
do¤ru mu biliyorum? Açt›m Ceza Yasas›’n›, “halk› kin ve düﬂmanl›¤a tahrik” suçu var, “halk› kanunlara uymamaya tahrik var” ama “halk› tahrik”
diye bir suç yok. Birden içimdeki
ﬂeytan konuﬂtu: “Sald›rganl›k, linç
kanunlara uymamakt›r ve suçtur. TAYAD’l›lar yapt›klar› gösteriyle halk›
iﬂte bu suçu iﬂlemeye tahrik ediyorlar.” Saçmalama, dedim kendime, açt›m telefonu Ceza Hukuku Kürsüsü’nden bir ö¤retim üyesine dan›ﬂt›m.
O da “saçmalama” dedi. Saçmalamayaca¤›m ancak ya savc› böyle düﬂünüyorsa, olur a! Buras› ülkem...” (Evrensel 6 Kas›m)

***
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R›dvan Akar: O minibüstekiler
‘sizden’ de¤il mi?
“... TAYAD’l› Aileler’e yönelik
provokasyon ve komplolar solun di¤er gruplar›nda hiçbir yank› yaratmayacakt›r. Trabzon’dan sonra Rize ve
Ardeﬂen’de ülkücülerin sald›r›lar›,
"halk az kals›n linç ediyordu" diye
bas›na yans›yacak, sol buna kay›ts›z
kalacakt›r.... Oysa o minibüs yoluna
devam ediyor. O minibüsü Karadeniz’in solcular› de¤il, linç için haz›rl›k yapanlar ilçe ilçe bekliyor...” (Birgün, 6 Kas›m)
***
Naz›m Alpman: The Tayyip
... Rize Belediye Baﬂkan› Halil
Bak›rc› ise "demokratik" hayata yapmad›¤› katk› için yeriniyordu: “Bilseydim onlar›n TAYAD’l› olduklar›n›
ben de gidip vururdum!”
‹nﬂallah bir daha ki sefere say›n
baﬂkan… AK Parti "demokratl›¤›n›"
sille-tokat gösterirsiniz.
... Erdo¤an ve partisinin ‘demokratl›¤›’ trafik polislerinin ‘anons kibarl›¤›na’ benziyor. Eline mikrofonu
alan görevli memur son derece nazik
bir ﬂekilde sesleniyor: “Yolun sa¤ taraf›na park etmiﬂ araç sahipleri, lütfen
araçlar›n›z› bulundu¤u yerden kald›r›n›z...” Tam bu s›rada uyar›y› duymayan bir sürücü park etmeye çal›ﬂ›yor. Kibarl›¤› sadece bir anons cümlesiyle s›n›rl› olan polis gerçek kimli¤ine dönüveriyor:- Elli sekiz, kime
söylüyorum ulan elli sekiz!... AK Partililer de aynen böyle. Uluslararas›
platformlarda alabildi¤ine ‘demokrat’
profil çizebiliyorlar. Ama yaln›z baﬂlar›na kald›klar›nda h›zla özlerine dönüyorlar.” (Birgün, 6 Kas›m)

***

Nazl›

Il›cak: TAYAD ve

provokasyon
“... ‹çiﬂleri Bakan›'n›n ciddiyetle
meseleye e¤ilmesi, TAYAD adl› kuruluﬂu tasvip edip be¤enmese dahi,
bir haks›zl›¤a u¤ran›ld›ysa derhal telâfi yoluna gitmesi gerekir. "Kanunlar
de¤iﬂti; uygulamada önemli noksanlar mevcut" ﬂeklindeki tespit iﬂte bu
gibi vakalardan do¤uyor. Üstelik bir
belediye baﬂkan› ve bir milletvekili
sald›r›lara alk›ﬂ tutuyor!” (7 Kas›m,
Bugün)

