Katliam
ve tecriti
meydanlarda
hayk›r›yoruz

www.yuruyus.com
Haftal›k Dergi / Say›: 33
1 Ocak 2006
Fiyat›: 1 Milyon / 1 YTL
(kdv dahil)

info@yuruyus.com

2006’da

19-22
dünya
halklar›
daha
çok
Aral›k
örgütlenecek
Katliam›
daha güçlü
F Tipleri’nde Sürüyor!

direnecek!

Büyük
Direniﬂ
6. Y›l›nda:
“Ya zafer
ya ölüm”
diyenler
kazanacak!
ISSN 13005 - 7944

Yeniden
kaynayan
yeniden
yükselen
devrimdir!

Tecrit Alt›nda
Direniﬂ ve Üretim
Boran Yayınevi, demir parmaklıklar ardındaki zulüm ve direnişi
çeşitli boyutlarıyla yansıtan kitaplar yayınlamayı sürdürüyor. Boran
Yayınevi Hapishaneler Dizisi’nden
çıkan son kitap “Tutsak Dergiler”
adını taşıyor.
Adından da anlaşılacağı üzere,
bu kitap bir “dergiler kitabı”. Özgür
Tutsaklar tarafından çeşitli hapishanelerde tecrit altında, imkansızlıklar içinde yayınlanan 17 dergiden seçmeler yeralıyor kitapta.
Kitabın önsöz’ünde de belirtildiği gibi, bu hem hapishaneler,
hem basın tarihi açısından oldukça
özgün bir çalışma: “Bu dergiler,
dünyanın başka hiçbir yerinde bu
şekilde biraraya gelmedi. Çünkü
dünyanın hiçbir yerinde, böyle bir
‘hapishane basını’na rastlanmadı.

Dolayısıyla elinizdeki kitap,
büyük ihtimal ki, dünyada ilk
‘hapishane dergileri’ kitabıdır.”
Hapishane dergileri, tutukluların kültürel, sanatsal, politik üretiminin bir aracı olduğu
kadar, esas olarak tecrite karşı
direnişin bir parçasıdır. Tecrite
karşı kolektivizmin yaşatılmasının platformudurlar. Kolektivizm ise, tecrite karşı mücadelenin en güçlü mevzisidir. Bir
derginin, nasıl büyük bir direnişin parçası haline geldiğinin
sırrı da işte burada saklıdır.
Elle yazılıp elle çoğaltılan,
iğne iplikle “cilt”lenen, işkenceli aramalarda gasbedilen,
hapishane idareleri tarafından
imhasına karar verilen ve yeni
baştan yine elle yazılıp elle çoğaltılan bu dergiler, olağanüstü bir emeğin, olağanüstü bir
direnişin ve iradenin ürünüdürler.
Boran Yayınevi, sansür duvarlarını aşabildiği kadarıyla dışarıya
ulaştığında büyük bir ilgiyle karşılanan, gazetelere haber olan, internet
sitelerinde yayınlanan ve hatta çeşitli dillerde baskısı yapılan tutsak
dergilerini, matbu hale getirerek,
hem çok daha geniş bir kesimin
okumasına sunmuş, hem bir belge
olarak tarihe kaydetmiş oldu.
Hiç kuşkusuz, “Tutsak dergiler”,
her koşulda direnme’nin ve her
koşulda üretme’nin belgesidirler.
Ve hiç kuşkusuz bu belgeler, bize
her koşulda direnmeyi öğretirken,
“olmaz”, “yapılamaz” diye bir şey
olmadığını da öğretiyorlar. Devrimci iradeden daha güçlü ne olabilir
ki, diyor tutsak dergilerin her satırı.

Tutsak Dergiler’i
Kitapç›lardan, TAYAD’dan,
Boran Yay›nevi’nden,
temin edebilirsiniz.

Özgür Tutsaklar’dan Yeni Bir Dergi
Kandıra F Tipi Hapishanesi’ndeki DHKP-C Davası tutsakları, tecrit koﬂullar›nda yeni bir dergi ç›karmaya baﬂlad›lar.
Dergi, ad›n›, tutsaklar›n kolektif yaﬂam›ndan al›yor. Özgür
tutsaklar, ony›llard›r sosyalist dünya görüﬂlerinin bir parças› olarak komün ﬂeklinde yaﬂ›yorlar ve yeni ç›kard›klar›
dergiye de bu ad› vermiﬂler. Derginin 1. say›s›na
http://www.halkinsesi-tv.com/ adresinden ulaﬂabilirsiniz.
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Lale ÇOLAK

1975 Sivas do¤umludur. 1996 y›l›nda T‹KB Davas›’ndan tutukland›. 19 Aral›k Katliam›n› Ümraniye
Hapishanesi’nde yaﬂad›. Daha sonra sevkedildi¤i Kartal Özel Tip’te direniﬂe baﬂlayan Lale Çolak, ölüm orucundayken, adli t›bb›n karar›yla tahliye edildi¤inde
art›k yüzlerce günlük açl›¤›n sonucunda fiziksel olarak yar› ölü durumdayd›. Tahliye edildikten k›sa süre
sonra 8 Ocak 2002’de d›ﬂar›da ﬂehit düﬂtü.

11 Ocak 2003- Kütahya Hapishanesi 7. Ölüm
Orucu Ekibi’ndeydi; Ankara Numune Hastanesi’nde
Mengele art›klar›n›n iﬂkenceleri alt›nda ﬂehit düﬂtü.
Gümüﬂhac›köy/Amasya do¤umlu olan Özlem,
27 yaﬂ›ndayd›. Lise y›llar›nda devrimci düﬂüncelerle
tan›ﬂt›. Özgür Karadeniz ve Samsun Mücadele
Gazetesi bürolar›nda çal›ﬂt›. 1995 ﬁubat’›nda DHKPÖzlem TÜRK
C Davas›’ndan tutukland›. Ulucanlar Hapishanesi’ndeyken 1996 Ölüm Orucu Direniﬂi’nde ikinci
ekipte yerald›. 2000’de F Tipleri sald›r›s›na karﬂ› Büyük Direniﬂte de büyük bir ›srar ve kararl›l›kla k›z›l band›n› kuﬂanarak ölümsüzleﬂti.

Tütün emekçilerinin çilesini, ac›lar›n›,
umutlar›n› bilir misiniz? Tütün emekçilerini
tan›yan, Özlem'in neden devrimci, neden
ölüm orucu gönüllüsü oldu¤unu da anlar.
Özlem'in ailesi tütün emekçisidir. Özlem
de çocuklu¤undan itibaren o emekçilerden
biri olmuﬂtur. Tütünde onun al›nteri, sabr›,
umutlar› vard›r. Gözünü tütüne açt› Özlem.
Sekiz y›l› hapiste geçen 28 y›ll›k ömrünün,
17 y›l›n› tütüne verdi.
Bir bebek gibi tek tek büyüttü fideleri.
Zararl› otlardan ar›nd›rmak için çapa vurdu.
Katmer katmer i¤nelere, i¤nelerden iplere
dizdi... Özlem’le ailesi çal›ﬂt›kça yoksulluklar›, çileleri, özlemleri büyüdü. Devrime giden
yol, Özlem'in önünde böyle aç›ld›.
Özlem'in özlemi; herkesin eme¤inin karﬂ›l›¤›n› ald›¤›, çal›ﬂan›n aç kalmad›¤›, sömürünün olmad›¤› bir ülkeyeydi. Devrimcileri
tan›d›kça onlar› sevdi, güvendi, ba¤land›.

Kay›p
Ali EFEO⁄LU

5 Ocak
11 Ocak

‹TÜ ‹nﬂaat Fakültesi s›ralar›ndayken devrim mücadelesine kat›ld›. O, yapt›¤› her iﬂi tam yapanlardand›; h›zla geliﬂti. Teorik olarak DEV-GENÇ’in yetkin kadrolar›ndan biriydi. Ayn› zamanda DEVGENÇ’in ilk silahl› gruplar›nda yeralanlardan da biri oldu. ‹ﬂkenceciler karﬂ›s›nda bir direniﬂçiydi; gözalt›lar›nda iﬂkencecilere ifade
vermedi. Kardeﬂi Ayhan Efeo¤lu 6 Ekim 1992’de gözalt›na al›n›p
kaybedildi ve o y›lmaks›z›n mücadeleye devam etti.
5 Ocak 1994’te polis taraf›ndan gözalt›na al›n›p kaybedildi.
Onu y›ld›ramayanlar, iﬂkence tezgahlar›nda yenemeyenler, onu
katledip kaybettiler.

‹stanbul Kuﬂtepe Lisesi’nde mücadeleye baﬂlad›. Lisede faﬂist iﬂgalin k›r›lmas›nda önemli rol
oynad›.
Ocak
Mehmet TEPE
1978’de ‹stanbul
Mecidiyeköy’de faﬂistler taraf›ndan katledildi.

1970’li y›llar›n
sonunda mücadeleye kat›ld›. Cunta döneminde uzun süre
tutsak kald›. Tutsakl›¤›n›n ard›ndan ‹stanbul’da mücadeCemal UÇAN
lesini sürdürürken,
yakaland›¤› hastal›k sonucu 10 Ocak
1993’te aram›zdan ayr›ld›.
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Özlem TÜRK
23 ﬁubat 1995’te DHKP-C üyesi oldu¤u
gerekçesiyle tutukland›. Örgüt üyeli¤inden
12,5 y›la hüküm giydi. Ama hapislik Özlem
için umudunun k›r›ld›¤›, y›ld›¤› bir yer de¤il,
öfkesini, düzene olan kinini biledi¤i bir
okul oldu.
19 Aral›k Katliam Operasyonu öncesinde çeﬂitli görevlerinin yan›s›ra “sa¤l›k görevlisi”ydi”. Kurﬂun ve bomba ya¤murlar›
alt›nda bu görevini sürdürmek için ç›rp›nd›.
Kanamalar›n›, en az›ndan a¤r›lar›n› dindirmeye çal›ﬂt›. Yoldaﬂlar› ellerinde ﬂehit düﬂerken yüre¤i yang›n yerine dönüﬂtü.
Daha en baﬂtan gönüllüydü ölüm orucuna. Ama her ﬂehitle birlikte ›srar› daha da

Kurtlar sofras›nda
özlemlerden ac›lardan
süzülüp gelen bu inanç
yenilir mi gülüm yenilir
mi?
Olur ya,
da¤lar aram›za
ayr›l›klar
pay›m›za
düﬂer
bin selam söyle benden
nergis kokulu
çi¤dem bak›ﬂl›
isyan ak›ﬂl›
Yurdumun da¤lar›na

artt›. Öne f›rlamal›, ölümü yoldaﬂlar›ndan
önce karﬂ›lamal›, onlara ac›, onlara ölüm b›rakmamal›yd›. “Yoldaﬂlar›m›n gün gün erimesini, ﬂehitli¤ini görmek, ayr›l›¤› yaﬂamak
büyük bir ac›” diye yaz›yordu kimbilir kaç›nc› kez yineledi¤i gönüllülük baﬂvurusunda.
En son 15 kiloya kadar düﬂmüﬂtü Özlem. Tek baﬂ›na tecrit edilmiﬂ, Mengele art›klar›n›n elindeydi.
Onu son görenler, zorla müdahaleler sonucu vücudunun kesikler, yara izleri, morluklar ve deliklerle dolu oldu¤una ve bir de
erimiﬂ bedenindeki yenilmez iradeye tan›k
oldular.
ﬁimdi, tütün için evlek evlek haz›rlad›¤›,
eme¤ini kat›p terini ak›tt›¤› topra¤›na gömülüdür Özlem. Topra¤›nda emekçilerin
mücadelesinde direniﬂ tohumu olarak, tütünle birlikte filiz filiz boy veriyor.

2006 MÜCADELE DOLU
B‹R YIL OLSUN
Geçen y›llar halk kitlelerine göstermiﬂtir ki, ne sapk›n solcu
teoriler, ne islamc›lar kurtuluﬂ olamaz. 'Tek yol devrim' ﬂiar›
her zamankinden daha çok geçerlidir.
YOLDAﬁLAR DOSTLAR
“Yar›n bizimdir” demiﬂtik. Bu
hep böyle olacakt›r, yar›n devrimcilerindir, halk›n devrimci iktidar›n›nd›r. Bu kaç›n›lmazd›r. Ne emperyalistlerin ne de iﬂbirlikçi iktidarlar›n
bunu engelleme gücü yoktur.
Devrimcili¤in, sosyalizmin bitti¤i ve bir daha yaﬂanmayaca¤› üzerine yap›lan bütün spekülasyonlar,
burjuvazi taraf›ndan desteklenen ve
yay›lan bütün teoriler büyük oranda
darbe alm›ﬂ, halk kitlelerinin tek
kurtuluﬂunun sosyalizm oldu¤u
bir kez daha görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bütün dünyay› kapsayan “sosyalizm bitti” teorilerinin yerini hiçbir
ﬂey alamam›ﬂt›r. Emperyalizm ve
kapitalizm halk kitlelerine iﬂgal, sömürü, katliam, yoksulluk ve ac›dan
baﬂka hiçbir ﬂey getirmemiﬂtir. Halk›n devrimci iktidar› ve sosyalizm
d›ﬂ›nda üretilen bütün teoriler, emperyalistlerin ve kapitalistlerin sömürü politikalar›n› desteklemek ve
onlara güç vermekten baﬂka hiçbir
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iﬂe yaramam›ﬂt›r.
Baz› islamc› kesimlerin antiAmerikan, anti-emperyalist tepkileri, tepki olmaktan öteye gitmemiﬂ
ve kapitalist sistemin savunuculu¤unu beraberinde getirmiﬂtir. Yaln›z
baﬂ›na anti-Amerikan veya anti-emperyalist tepki, kendi içinde bir de¤eri olsa da halk kitlelerini kurtuluﬂa götüremez. Nitekim bu anlay›ﬂ
sahipleri hiçbir yerde halk›n kurtuluﬂunu sa¤lamam›ﬂ, ne emperyalizmi ne de kapitalist sömürüyü yok
edememiﬂlerdir. Bu konuda ne bir
anlay›ﬂlar›, ne de pratikleri yoktur.
Kapitalizmi ve özel mülkiyeti
savunmak anlay›ﬂlar›na ayk›r› olmad›¤›ndan, güçlü bir anti-komünistli¤i beyinlerinde taﬂ›maya devam etmektedirler. Bu nedenle de
emperyalist ve kapitalistler taraf›ndan s›k s›k kullan›lmaktad›rlar.
Geçmiﬂleri bunun bolca örnekleri
ile doludur. Bugün anti-Amerikan,
anti-bat› görünenlerin dahi, yar›n
neyi savunacaklar› ve nerede kulla18

Tecritten Haberler:‘Tecrit içinde tecrit’in

n›lacaklar› belirsizdir. Bu nedenle
bu kesimler halk kitleleri için asla
bir kurtuluﬂ sa¤layamazlar.
Bugün dünya çap›nda emperyalizmle bir savaﬂ içinde olduklar›
aç›kt›r. Bu kal›c› olmayan geçici bir
durumdur. Ya düﬂüncelerini de¤iﬂtirecek, kapitalist sistemi tümden
karﬂ›lar›na al›p sosyalizmi savunacaklar ya da yeniden emperyalist
kapitalistler taraf›ndan kullan›lacaklard›r. Baﬂka yol yoktur.
Denebilir ki, bugün siyasi arenada emperyalizme karﬂ› savaﬂan islamc› bir kesim vard›r. Do¤rudur.
Özellikle Sosyalist Blok'un y›k›lmas›ndan sonra sosyalistler büyük
bir teorik karmaﬂa içine girmiﬂ,
birçok dinami¤ini yitirmiﬂ, halk kitlelerine öncülükte geri noktalara
düﬂmüﬂtür. Emperyalizm üzerine en
saçma teoriler sol saflarda ortaya
ç›km›ﬂ, 'devrimci iktidar', 'devlet
ve devrim' teorileri reddedilmiﬂ,
sistem içi bir solculuk aray›ﬂ›na girilmiﬂtir. Bu aray›ﬂ› emperyalistler
desteklemiﬂ ve devrimcilerin kitlelerle ba¤lar›n› büyük oranda koparm›ﬂ, daraltm›ﬂ, k›s›rlaﬂt›rm›ﬂt›r.
Halk kitleleri hemen her yerde sisteme terkedilmiﬂtir. ‹ﬂte bu ortamda
islamc›lar anti-emperyalist mücadelede ön plana ç›km›ﬂlard›r.
Geçen y›llar halk kitlelerine göstermiﬂtir ki, ne sapk›n solcu teoriler,
ne islamc›lar kurtuluﬂ olamaz. 'Tek
yol devrim' ﬂiar› her zamankinden
35
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daha çok geçerlidir. Hiçbir teori, bu ﬂiar› de¤iﬂtirememiﬂtir. “Devrim de¤il,
reform” diyenler, parlamenter yollarla,
reformlarla sistemi de¤iﬂtirebileceklerini, iktidar› alabileceklerini sananlar
hayat›n gerçekleri karﬂ›s›nda yeniden
düﬂünmeye baﬂlad›lar. Bu yol halk kitlelerini sistem içine hapsetmekten, aldatmaktan, sömürüyü derinleﬂtirmekten baﬂka hiçbir iﬂe yaramam›ﬂt›r.
Üstelik halk kitleleri bu anlay›ﬂ nedeni ile örgütlenmemiﬂti. Örgütsüz
halk, sömürüye ve zulme karﬂ› savaﬂamazd›. Emperyalistlerle iﬂbirlikçileri
örgütsüz bir halkla istedikleri gibi oynarlard›. Böyle de olmuﬂtur. Halk kitlelerinin potansiyeli oy sand›klar›na ak›t›lmak istendi. Sonuçta de¤iﬂen hiçbir
ﬂey yoktu. Dünyada ve ülkemizde devrimler bitti diyenler kitleleri bu yönde
olumsuz etkilediler, onlar› sisteme çektiler. Bu durum hâlâ sürmesine ra¤men,
eski gücünü yitirmiﬂ, birçok kesim yeniden düﬂünmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Hâlâ önümüzdeki ç›plak gerçek ﬂudur: Halk kitleleri örgütsüzdür. Örgütlü olmad›¤› için savaﬂma gücü yoktur. Devrimci iktidar ancak savaﬂarak
kazan›labilir. Her ﬂeyden önce kendi
saflar›m›zda halk kitlelerini örgütlemenin önemini içselleﬂtirmeliyiz. Örgütlenme silah›na s›k›ca sar›lmadan
ekonomik, demokratik, ideolojik, politik, askeri hiçbir alanda mesafe alamay›z.
Halk kitlelerini örgütlemek, yanl›ﬂ
düﬂüncelere, reformizme, sisteme karﬂ›
savaﬂmakt›r. Düﬂmanlar›m›z bask›y›,
zulmü, halk› bizden soyutlamak için
yap›yor. Biz de bunun için bütün ›srar›m›z› ve enerjimizi halk› örgütlemek
için kullanmal›y›z. 2005 halk kitlelerinin hâlâ örgütsüz oldu¤unun göstergesidir. Sendikalar, dernekler, bütün kitle
eylemleri, mitingler bunun göstergesidir. Bu gerçe¤i önümüze al›p halka gitmeliyiz. Baﬂka hiçbir yol yoktur. Devrimin yolu buradan geçiyor.
2006'da 'tek yol devrim' ﬂiar›n› kitlelere benimsetelim, örgütlenelim ve
bu ﬂiar› yükseltelim.
Bu anlay›ﬂla bütün yoldaﬂlar›m›z›n
ve dostlar›m›z›n yeni y›l›n› kutluyor,
baﬂar›lar diliyoruz.

And da¤lar›ndan Sierralar’dan
Che’nin yürüdü¤ü patikalardan
Hiç y›lmadan yorulmadan savaﬂan
Küba’dan selam dostlara
Beyrut’un harabe sokaklar›nda
Çocuk yaﬂta savaﬂan aslanlar›nla
Zafer ellerimizdedir diyen
Filistin’den selam dostlara
Belfast bizimle soluk al›yor
Baby Sandsler’in gö¤üs kafesinde
Bir gün çocuklar›m›z özgür do¤acak
‹rlanda’dan selam dostlara
ﬁafa¤›n ilk sahibi biz olmuﬂken
Kopard›lar her ﬂeyi ellerimizden
Bir kez daha gürleyecek halklar›m›z
Sovyetler, Sovyetler ufkunda
Sovyetler’den selam dostlara
Afrika bir gün özgür olacak
Ruanda, Somali, Cezayir, Fas’ta
Açl›k yoksulluk elbet son bulacak
Afrika’dan selam dostlara
Mao’nun, Ho Amca’n›n yürüyüﬂünde
Kalbimiz Sar› Nehre do¤ru ak›yor
Özgür bir Uzak Asya durur yak›nda
Asya’dan selam dostlara
Kawa’dan, Bedreddinler’den Mahirler’e
Sabolar’dan, Sinanlar’dan bugünlere
Sözümüzdür bizim bütün halklara
Gücümüz dünyay› sarsacak
Bütün dünya halklar› kardeﬂtir
Dil, kültür, renk de¤il emek yücedir
Bu dünya bizim, onlara kalmayacak
Selam dünya halklar›na
Bu memleket bizim, bu dünya bizim
Hep birlikte güneﬂin sofras›nda
Bir kez daha hayk›r›yoruz
Savaﬂan kazan›r sonunda
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Aç b›rakt›lar, zulmettiler
Halklar› teslim alamad›lar

2005’ten
2006’ya
emperyalizmin
ve halklar›n
‘dünyas›’

2005 y›l›n›n dünyada ve ülkemizde
‘nas›l geçti¤i’ üzerine yap›lacak bütün
de¤erlendirmelerde, iki olgudan sözetmek art›k kaç›n›lmazd›r. Emperyalizmin
ekonomik, fiili, ideolojik sald›r›lar› ve bu
sald›r›lara karﬂ› dünyan›n dört bir yan›nda
sergilenen direniﬂ. 1990’lardaki karﬂ›devrimci dalgan›n bask›lanmas› alt›nda
kalan halk hareketlerinin bugün yeniden
emperyalizmin önündeki en büyük engel
olarak durmas›, ister soldan bak›ls›n, isterse egemenler cephesinden, kaç›n›lmaz bir
olgudur. Bir baﬂka deyiﬂle art›k dünya ‘tek
kutuplu’ de¤ildir.

mperyalizm halklara daha fazla
yoksulluk getirdi

E

Küreselleﬂmenin “demokrasi” gibi zenginlikleri de tüm dünya sath›na yayaca¤›
masallar›n›n üzerinden çok zaman geçmeden, bunlar›n koca koca yalanlardan ibaret
oldu¤u anlaﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›. 2005 y›l›
bu konuda art›k demagojilere s›¤›nman›n
olanaks›zl›¤›n› ortaya koydu.
Açl›¤›n ulaﬂt›¤› boyut, emperyalist ekonomi politikalar›, pazar ekonomisi denilerek kutsanan kapitalizmin kendisinin en büyük ﬂiddet oldu¤unu göstermektedir. Bugün, dünya üzerinde 1 milyardan fazla insan›n açl›k çekti¤i, 2 milyar insan›n ise yetersiz beslendi¤i çeﬂitli araﬂt›rmalarda ortaya ç›kmaktad›r. Açlar›n yar›s›n› Afrika
ülkeleri oluﬂtururken, emperyalist müdahaleye kadar iﬂsizlik, açl›k nedir bilmeyen ve “demokrasi” nutuklar› aras›nda
parçalanan “Yugoslavya’dan ayr›lan
cumhuriyetlerde yetersiz beslenmeye
ba¤l› hastal›klar yayg›n bir ﬂekilde gözleniyor.” Benzeri bir yoksullaﬂma süreci, tüm eski sosyalist ülkeler için reddedilemez bir olgu olarak 2005 y›l›nda
daha fazla belirginleﬂmiﬂtir.
BM’ye ba¤l› Dünya G›da Örgütü,
bir milyardan fazla insan› etkileyen
açl›¤a dikkat çekiyor. Her gün
24.000 kiﬂinin açl›ktan öldü¤ünü
söylüyor. Yani emperyalizmin
5
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ekonomi politikalar› geçen y›l 9 milyona yak›n insan› açl›ktan katletti. Bunun üçte birini 5 yaﬂ›ndan küçük çocuklar oluﬂtururken,
her 8 saniyede bir çocuk yetersiz beslenmeden dolay› hayat›n› kaybediyor.
Sadece açl›k de¤il, devasa bir yoksulluk
da dünya halklar›na dayat›lm›ﬂ durumda.
Dünyan›n yar›s›, günde iki dolar›n alt›nda
bir gelirle yaﬂam savaﬂ› veriyor. Öte yandan
az›nl›k bir tekeller dünyas›, kâr›n› düzenli
olarak katlamaya devam ediyor. Dünya Bankas›’n›n kendisi dahi, küreselleﬂmenin derinleﬂtirdi¤i gelir da¤›l›m›ndaki uçurumun,
46 y›l sonra da kapanmayaca¤›n› itiraf ediyor. Dünya Bankas› Raporu’na göre; dünya
geliri 2050 y›l›nda dört kat artacak olmas›na
karﬂ›n, fakir ve geliﬂmekte olan ülkelerin ald›¤› pay sadece iki kat artacak. Nüfus art›ﬂ›
düﬂünüldü¤ünde ise asl›nda bir art›ﬂ de¤il
uçurumun derinleﬂmesi yaﬂanacak.
Rapora göre bugün 6 milyar olan dünya
nüfusunun 5 milyar› fakir ve geliﬂmekte
olan ülkelerde yaﬂ›yor. Ve gelir da¤›l›m›ndaki uçurum giderek art›yor. Nas›l artmas›n ki!
Geçen y›lda da;
Dünyan›n en fakir 48 ülkesinin toplam
milli gelirinin, dünyan›n en zengin 3 kiﬂisinin servetinden daha az oldu¤u gerçe¤i de¤iﬂmedi. 1960'larda dünya nüfusunun en
zengin yüzde 20'lik kesimi, en fakir yüzde
20'lik kesime göre 30 kat daha fazla para
harcarken; 2000'li y›llara gelindi¤inde bu
oran 75 kata kadar ç›kt›. 1.3 milyar kiﬂinin
temiz su dahi kullanma olana¤›ndan yoksun
oldu¤u gerçe¤i, emperyalizmin dünyas›n›
tarife gerek b›rakmayacak ﬂekilde anlatmaya devam ediyor. Sömürü politikalar› beraberinde, 1 milyar insan›n okuma-yazma bilmemesi gibi sosyal sorunlar› da beraberinde
getirmeye devam ediyor.
Açl›k yoksulluk da¤›l›m›na bakarak, kapitalist ülkelerin halklar›n›n tümünün refah
içinde yaﬂad›¤› san›lmas›n. Sömürge ülkelerden çal›nan zenginlikler “sus pay›” olarak
da¤›t›lsa da, yoksulluk bu ülkelerde de her
geçen gün önemli bir sorun olarak ortaya ç›k›yor. Paris’te yaﬂanan “getto isyan›” bu ko-

nuda çarp›c› bir
örnek teﬂkil ederken, ABD'de, 36
milyon kiﬂi açl›k
s›n›r›n›n da alt›nda
yaﬂ›yor, 45 milyonun üzerinde insan›n ise hiçbir sosyal güvencesi yok.
Emperyalistler,
tek geçerli, uygulanabilir ve halklar›n yarar›na olan
ekonomik sistemin
kapitalizm oldu¤una hükmetmiﬂler,
sosyalizmi alternatif olmaktan ç›karm›ﬂlard›. Propaganda buydu.
2005, bu yalan› daha da deﬂifre etti
denilebilir. Kapitalizmin halklar için
daha fazla yoksulluk, sefalet oldu¤u
görüldü ve eme¤in sömürüsü daha
da yo¤unlaﬂt›. Bu konuda sömürge
ve yeni-sömürge ülkeleri örnek vermeye bile gerek yok, ancak en çarp›c› örne¤i kapitalist ülkelerin kendisi oluﬂturmaktad›r.
Avrupa iﬂçi s›n›f›, temelinde daha az ücretle daha fazla çal›ﬂt›rma
yani vahﬂi kapitalist uygulamalar›n
oldu¤u büyük bir sald›r› ile yüzyüzedir. Esnek çal›ﬂma, haftal›k çal›ﬂma saatlerinin art›ﬂ›, sosyal haklarda
k›s›tlamalar bunlar›n baﬂ›nda geliyor. Öte yandan, ABD ve Avrupa tekelleri, iﬂgaller, bombalarla yaratt›klar›, Balkanlar gibi, ucuz emek cennetlerine fabrikalar›n› taﬂ›ma sürecini yo¤unlaﬂt›rd›lar. Bu nedenle, dergimizi takip edenlerin bu konuda ç›kan haberlerden hat›rlayaca¤› gibi,
Avrupa’da onbinlerce emekçinin iﬂsiz kalmas› sözkonusu.

mperyalizmin dünyas›,
bask› ve zulüm dünyas›

E

Özellikle Irak iﬂgali, en bilinçsiz
kesimlerin dahi, iﬂgaller ve emperyalist sald›r›larla sömürü politikalar›
aras›ndaki ba¤› görmesini sa¤lam›ﬂt›. “Saddam Bahane, Amaç Petrol”
slogan› milyonlar›n beynine yerleﬂmiﬂti.
2005 emperyalizmin zulüm ve
bask› politikalar›n› aral›ks›z sürdürdü¤ü bir y›l oldu. Irak ve Afganistan

Aç yoksul b›rak›lan, zulmedilen
halklar›n gözyaﬂlar›n›, ac›lar›n›
dindirecek olan sadece sosyalizmdir. Emperyalizm 1990’lar›n
dünyas›nda halklar›n sosyalizm
umuduna büyük bir darbe vurmuﬂtu. Küreselleﬂmenin dünyas›n›n nas›l bir yoksulluk ve zulmün dünyas› oldu¤unu gören
halklar aray›ﬂ içine girdiler. Bugün sosyalizm henüz büyük bir
ak›ﬂ›n yata¤› olmasa da, yeniden halklar›n gündeminde, direnen halklar yönünü ar›yorlar.

iﬂgalleri aç›k bir katliamc›l›kla sürdürülüyor, Filistin halk› katliamla,
tecrit duvar›yla teslim al›nmak isteniyor. Ortado¤u’nun bask›c› diktatörlükleri “bölgeye demokrasi getirme” yalan›yla hareket eden emperyalizmin deste¤iyle ayakta durmaya
devam ediyor. ‹ran ve Suriye’ye yönelik tehdit, tecrit politikas›, Harriri
suikastiyle gündeme gelen komplolar h›z kazanm›ﬂ durumda.
Dünyan›n onlarca ülkesinde ABD
emperyalizminin askeri üsleri zulüm
karargahlar› olarak faaliyet gösterirken, CIA uçaklar›n›n da ortaya ç›kard›¤› gibi, iﬂkence, hukuksuzluk küreselleﬂiyor. Sadece Ortado¤u de¤il,
Asya, Afrika, Latin Amerika ülkeleri
de emperyalist sald›rganl›ktan pay›na
düﬂeni al›yorlar. Nepal, Kolombiya
gibi mücadelenin geliﬂti¤i ülkelerde,
monarﬂist, faﬂist iktidarlar aç›k bir
emperyalist destekle ayakta durabildiler. Ki, emperyalistler bu ülkelerde do¤rudan ya da iﬂbirlikçi komﬂu ülkeler arac›l›¤›yla operasyonlara
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da giriﬂiyorlar. Afrika ülkesi Haiti’de, IMF program›n› uygulamad›¤›
için iktidardan darbeyle uzaklaﬂt›r›lan Aristide hala
sürgünde, ülkede
iﬂgal ve katliamlar
ise BM Bar›ﬂ Gücü
kisvesiyle sürdü.
2002’deki baﬂar›s›z darbenin ard›ndan geçen y›l da
Venezuella’n›n halkç› devlet baﬂkan›na karﬂ› ABD komplolar› devam
etti. Küba’ya yönelik ambargo ve
tecrit etme politikas›n› s›k›laﬂt›ran
ABD’ye ikiyüzlü Avrupa Birli¤i de
“insan haklar›” bahanesi ile eklendi.
ABD, ‘çekilme ve yeniden yap›lanma’ ad›n› verdi¤i strateji çerçevesinde, Güney Asya, Ortado¤u, Afrika, Latin Amerika ve Karayipler’de
ya da karﬂ›-devrimci süreç öncesi
bulunmad›¤› Balkanlar ve Orta Asya
gibi yerlerde de üsler kurmaya baﬂlad›.
Örnekleri ço¤altmak mümkün.
K›saca, emperyalizm, denetiminde
olmayan bölgeleri denetimine almak, kapitalist pazar a¤›n› buralara
yaymak ve sömürgeleﬂtirmek için
yo¤un sald›r›lar›n› geçen y›l da sürdürdü. Nerede direniﬂ varsa, ezmek
için her türlü zulmü uygulad›.
Sömürüsünü bask› ve zulüm olmadan sürdüremez durumda olan
emperyalistlerin, d›ﬂar›da iﬂgaller,
katliam, ambargo ve tehditlere baﬂvururken, “terörizmle savaﬂ” demagojisine baﬂvurarak kendi halklar›n›,
ilerici hareketleri ve özellikle göçmenleri bask› alt›nda tutmaya yönelik politikalar›ndaki yo¤unlaﬂma da,
2005 y›l›n›n dikkat çeken bir baﬂka
olgusuydu. ABD’nin art›k bu konuda bir s›n›r tan›mad›¤› biliniyor. Avrupa’da da yeni göç yasalar›, anti-terör yasalar› ile hak ve özgürlüklere
yönelik sald›r›lar sürdü. En temel
insan haklar› bir kenara itildi, sokak
infazlar› görüldü, Avrupa baﬂkentlerinin sokaklar›nda (Londra gibi)
“çok say›da sivil giyimli keskin niﬂanc›n›n görev yapaca¤›” bizzat po-

lis ﬂeflerince aç›kland›. “Özel yaﬂam›n dokunulmazl›¤›” gibi, burjuva demokrasisinin vitrinini oluﬂturan ilkeler ayaklar alt›nda. Emperyalistler halklardan korkular›n›, dinlenmeyen, denetlenmeyen
en küçük bir alan b›rakmayarak
bast›rmaya çal›ﬂ›yorlar.
Çünkü, ‹ngiltere Baﬂbakan› Blair’in deyiﬂiyle “oyunun kurallar›
de¤iﬂmiﬂti.” ‹nsan haklar›na elveda
ç›¤l›klar› yükseldi Avrupa baﬂkentlerinden. Ve tüm bu bask› ve gericilik dalgas›na karﬂ›n, devletlere ba¤›ml› STK’lar›n “derin suskunluklar›”, bu alandaki oyunu her geçen
gün deﬂifre etti.

mperyalizm karﬂ›s›nda
direnen halklar› buldu

E

Emperyalizmin tüm bu iﬂgal,
bask›, katliam, sömürü politikalar›
karﬂ›s›nda, bugün rahatl›kla söyleyebiliriz ki, direnen dünya halklar›
vard›r. Bu direniﬂ, “pasif, potansiyel” bir güç olmaktan ç›km›ﬂ, fiili
bir güç haline gelmiﬂtir.
Dünya haritas›n› önünüze al›n,

Felluce’de kulan›lan kimyasal silahlar gibi, emperyalizmin Irak’ta
uygulad›¤› vahﬂetin belgeleri geçen y›l da ortaya ç›kmaya devam etti. Katliamlara, s›n›rs›z
vahﬂete karﬂ›n, Irak halk› ﬂanl›
direniﬂini yükseltti, halklar›n
cephesinde en büyük mevzi olmay› sürdürdü

emperyalizmin “teröre karﬂ› savaﬂ”
ad›n› verdi¤i, halklara karﬂ› açt›¤›
savaﬂa, ekonomi politikalar›na karﬂ›
ﬂu veya bu biçimde direniﬂin yaﬂanmad›¤› hiçbir yer olmad›¤›n› göreceksiniz. Irak’tan Filistin’e, Kolombiya’dan di¤er Latin Amerika ülkelerindeki halk hareketlerine, Küba’dan Nepal’e, Hindistan’dan Afganistan’a... ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’na ba¤l› bir birimin Nijer, Çad ve
Mali’de kontra birlikleri e¤itti¤i düﬂünüldü¤ünde, direniﬂlerin yayg›nl›-

Bir AB Lideri Konuﬂuyor: Mussolini iyi faﬂizmdi!
Tayyip Erdo¤an’›n “dostu”, ‹talya Baﬂbakan› Silvio Berlusconi, faﬂist selam› veren bir futbolcuya destek ç›karak, “Faﬂizm'in, Nazizm kadar kötü olmad›¤›n›, Mussolini'nin
suça dayal› bir doktrin geliﬂtirmedi¤ini ve Hitler'den farkl› bir politika izledi¤ini” söyledi.
Peki kimdir Mussolini ve bu iyi
faﬂizm neler yapm›ﬂt›r?
1. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n› kaybeden ‹talya’da yükselen
milliyetçili¤in üzerine ilk faﬂist partiyi 21 Mart 1919'da kurdu. Bu örgütlenme, k›sa sürede tüm kentlerde terör estiren ve ‘Karagömlekliler’ denilen çetelere dönüﬂtü. ‹lerici
gazeteleri bast›lar, cinayetler iﬂlediler. 1921’de parlamentoya milletvekili sokmalar›n›n ard›ndan Ulusal
Faﬂist Parti’yi kurdular. Ünlü Ro-

ma’ya yürüyüﬂleri s›ras›nda birçok
köy, kasaba, yerleﬂim yeri faﬂistlerce iﬂgal edildi ve kral Mussolini’yi
hükümete ald›.
Seçim yasalar›n› kendi lehine
de¤iﬂtirip, terör estirdikleri ilk seçimde iktidar oldular ve Mussolini
diktatörlü¤ünü ilan etti. Tüm partiler kapat›ld›, ‹talyan halk› tam bir
bask› alt›na al›n›rken, d›ﬂta emperyalist politikalar uyguland›. Etiyopya’ya sald›rd› ve kendini imparator
ilan etti. 1938'de Almanya ile Berlin-Roma Mihveri'ni kurarak, Avrupa’y› kana bulayacak süreci baﬂlatt›
Hitler’le birlikte. Almanya; Avusturya, Çekoslovakya gibi ülkeleri
iﬂgal ederken ‹talya da Arnavutluk'a
girdi. 2. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n›n ilerleyen aﬂamas›nda girdi¤i Yunanistan'da direniﬂ karﬂ›s›nda dayanama7
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¤› daha aç›k görülecektir.
Elbette Irak direniﬂi, bunlar
aras›nda en ön plana ç›kan direniﬂtir. 2005, direniﬂin art›k yenilmezli¤inin düﬂman taraf›ndan da
kabul edildi¤i bir y›l olmuﬂtur. Filistin’in ne katliamlarla ne de emperyalist “bar›ﬂ” planlar› ile teslim
al›namayaca¤› birkez daha görülmüﬂtür. Afganistan’da “her ﬂeyin”
bitmedi¤i, yeni sald›r›larla kan›tlanm›ﬂ, emperyalistler en güvenli olduklar›n› düﬂündükleri yerlerde sald›r›lara maruz kalm›ﬂlard›r.
Direniﬂin, devrimcilerin öncülü¤ünde yürütüldü¤ü Nepal, Kolombiya, Filipinler gibi ülkelerde devrimci durum üst boyutta varl›¤›n› sürdürürken, Hindistan ve Peru’da, Sri
Lanka’da gerilla güçleri düﬂman›
zorlamaktad›r.
Ve Latin Amerika. Küba’n›n ideolojik, moral etkisinin aç›k bir ﬂekilde hissedildi¤i k›tada, iﬂbirlikçi iktidarlar birer birer devriliyor. Ortaya
ç›kan güçlü bir köylü ve yerli hareketi ile iﬂçi s›n›f›n›n birleﬂik gücünün ortaya ç›kard›¤› bu durum, henüz yata¤›n› bulmuﬂ de¤il. Parlamenter yolla sosyalizmi kurman›n
yan ‹talya, Afrika’da iﬂgal etti¤i
yerlerde yenilgiler ald›. ‹ktidardan
düﬂene kadar muhaliflerini yoketmeye, Naziler’le iﬂbirli¤i içinde direniﬂçi ‹talyan kentlerini bombalatmaya devam etti. Sonu ise, partizanlar taraf›ndan 1945'te yakalanarak ayaklar›ndan meydana as›lmak
oldu.
Emperyalist liderler, gerçek
yüzlerini, niyetlerini, Mussoliniler’e sahip ç›karak gösteriyorlar.
Mussolini, Hitler hepsinin “idolü”!
Konjonktür dayatt›¤›nda, emperyalist politikalar›n› ayn› kan dökücülükle yaﬂama geçirebileceklerinden
de kimsenin kuﬂkusu olmas›n.

Mussolini,
Hitler ile
birlikte
dünyay›
kana
bulad›lar.

mümkün olmad›¤› kan›tlanm›ﬂ bir
deneydir. Lula ﬁili’den farkl› olarak
“de¤iﬂik” bir biçimde en son örnek
olmuﬂtur. Buna ra¤men, Brezilya’dan Arjantin’e, Ekvador’dan Bolivya’ya halklar emperyalist politikalara isyan etmiﬂler, iktidarlar› alaﬂa¤› etmiﬂler, sosyalizmde ifadesini
bulan bir düzen özlemini kendi dillerince hayk›rm›ﬂlard›r.
Aray›ﬂ bitmiﬂ de¤ildir. Ama ﬂu
tarihin yarg›s›d›r ki, hiçbir hareket
“ara durakta” uzun süre beklemez.
Hareket kendi mecras›nda sosyalizme yürüyüﬂünü devrimlerle taçland›racakt›r.
Küba’ya, devrimin y›ldönümü
dolay›s›yla ayr› bir yaz›m›zda ele ald›¤›m›z için hiç girmiyoruz. Ancak
ﬂunu belirtelim ki, devrimin Kübas›
halklar›n onuru olmaya, emperyalizme karﬂ› nas›l direnilmesi gerekti¤ini ö¤retmeye devam ediyor. Ekonomik olarak içinde bulundu¤u bütün
zorluklara karﬂ›n, halk›na sa¤lad›¤›
olanaklarla, sosyalizmin neleri baﬂarabilece¤ine örnekler sunuyor. Küba’n›n sosyalizmdeki ›srar›n›n, emperyalizme direnilebilece¤ini gös-

termenin tüm k›tay› etkiledi¤ini söylemiﬂtik. Bunlar›n baﬂ›nda Venezuella gelmektedir. ABD emperyalizmine ve iﬂbirlikçi oligarﬂiye direnen
Venezuella’n›n lideri Chavez’in ﬂu
sözleri, bu etkinin en aç›k göstergesidir:
“Ya cehenneme uzanan yolu, kapitalizmi seçeceksiniz ya da tanr›n›n
krall›¤›n› dünyada kurmak için, sosyalizmi.”
Evet, arada bir yol yok ve Latin
Amerika halklar›, bugün savaﬂan,
direnen tüm halklar bu gerçe¤i aray›ﬂlar› içinde mutlaka yeniden görecek, sosyalizme yeniden bir umut
olarak dört elle sar›lacaklard›r.
Avrupa topraklar›nda odaklaﬂan,
“küreselleﬂme karﬂ›t›” diye ifade
edilen hareketler ise, direnen halklar›n bir baﬂka cephesini oluﬂturmaya
devam etmiﬂtir. Burada da tart›ﬂmalar henüz sürerken, öte yandan, tekellerin sald›r›lar›na karﬂ› Avrupa iﬂçi s›n›f›n›n grevler ve gösterilerle
meydana ç›k›ﬂ›, kapitalistlerin “kendi evlerinde” de huzurlu olamayacaklar›n› gösteriyor.

‘Büyük Birader’in Kopenhag Kriterleri
Avrupa Birli¤i ülkelerinde temel hak ve özgürlüklere yönelik
sald›r›lar, hayat›n tüm alanlar›n›
denetim alt›na alma amaçl› polis
devleti uygulamalar› artarak devam
ediyor.
“Özgürlükler ülkesi” diye yutturulan Hollanda’da vatandaﬂl›k
hakk›n› elde edebilmek için, t›pk›
ABD’de oldu¤u gibi, Hollanda
devletine ba¤l›l›k yemini etme dönemi baﬂlat›ld›.
“Büyük Birader” efsanesi bilinir. Kendi vatandaﬂlar›ndan korkan
bir devletin hayat›n her alan›n› denetim alt›nda tutmas›n›, gözetlemesini özlü ﬂekilde anlatan bir kavramd›r.
‹ngiltere, gelecek y›ldan baﬂlayarak trafikteki araçlar›n tümünü
günde 24 saat kameralarla izleyen
ilk ülke olacak. Bu konuda haz›rla-

nan yasaya göre; tüm araçlar›n hareketleri kayda geçirilecek. ‹ki y›l
bu kay›tlar saklanacak ve polis ve
güvenlik birimleri taraf›ndan çözümlenecek dev bir veri taban›na
aktaracaklar. Tahmini olarak bir
günde 35 milyon araç bu ﬂekilde takip edilecek.
Göçmen gençlerin bask› ve yoksullu¤a isyan›n yaﬂand›¤› Fransa’daki bask› dalgas› ise devam
ediyor. ‹çiﬂleri Bakan› Nicolas Sarkozy'nin haz›rlad›¤› “terör yasa tasar›s›”, kabul edildi. Sosyalist ve
komünistlerin karﬂ› ç›kt›¤› yasa, eski yasay› daha da sertleﬂtirdi. Buna
göre; toplu taﬂ›ma araçlar› ve garlar›n yan› s›ra ticaret ve ibadet yerlerine gözetleme video kameralar›
yerleﬂtirilebilecek. “Terör örgütü
üyeli¤ine” hapis cezas› 10 y›ldan
20 y›la, “örgüt yöneticilerine” ise
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yaklanmalar yüzy›l›n›
yaﬂataca¤›z onlara!

A

2006’da halklar›n umudu daha
güçlü boy verecek. Dünyay› zindana
dönüﬂtürmeye çal›ﬂanlara, bunun
için ülkeleri iﬂgal edenlere, katliamlar yapanlara, gizli hapishaneler ve
iﬂkencehanelerde, havada karada
denizde insanl›¤› yoketmeye çal›ﬂanlara ra¤men büyüyecek umut.
Dünyay›, gökyüzüyle, deniziyle,
topra¤›yla koca bir hapishaneye dönüﬂtürmeye güçleri yetmeyecek!
Kendini ‘dünyan›n efendisi’, imparatoru ilan edenler, nice canlar› yokedecek silahlar ellerinde olsa da yine baﬂaramayacaklar.
Bugün parça parça, küçük küçük
dökülüyor meydanlara öfkemiz.
Ama yar›n böyle olmayacak. Kendileri de söylemiﬂti. 21. yüzy›l ayaklanmalar yüzy›l› olacak diye. Ve
bu korku ABD’ye, Avrupa’ya ‘teröre karﬂ›’ denilerek, Hitler’e rahmet
okutan yasalar ç›kartt›r›yor. Ama
korkunun ecele faydas› yoktur! Onlar için “ecel”, halklar›n sosyalizm
yürüyüﬂüdür, devrimlerdir.
20 y›ldan 30 y›la ç›kar›l›yor.
Paris isyan›nda Sarkozy’i
sanki Fransa yönetiminin zihniyetini yans›tm›yormuﬂ gibi gösterenler buna ne diyecek? Ya, o
meﬂhur Kopenhag Kriterleri
konusunda ahkam kesenler? Emperyalist liderler tekellerin ç›karlar›n› tehlikede gördüklerinde her
türlü bask›ya baﬂvuracaklar›n› bir
kez daha gösteriyor.
Öte yandan bu kameralar, ceza
yasalar›, yokedilen haklar, artan
bask›lar; büyük bir korkunun ifadesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Teﬂhir olma pahas›na bu yollara baﬂvurmalar›, bir ﬂey ifade eder mi?
Göçmenlerin isyan› etmeyece¤ini
gösteren çarp›c› bir örnektir. Yeter
ki halk›n o devasa gücü ortaya ç›kmaya görsün. Ne kameralar, ne polis asker gücü, ne de çok güvendikleri bürokratik ayg›tlar›, hiçbir fayda getirmez egemen s›n›flara!

2005’te de yalanla uyutulan
Açl›kla terbiye edilmek istenen
Evlatlar› direnen Anadolu
AKP’nin yönetti¤i Türkiye’de 2005
y›l›na oligarﬂi cephesinden; yeniden
herkesin görebilece¤i aç›kl›kta ortaya ç›kan kontrgerilla devleti gerçe¤i; ekonomide yalan ve talan furyas›na paralel büyüyen yoksulluk; Avrupa Birli¤i çerçevesinde sergilenen demokrasicilik oyunu ve
buna paralel kesintisiz süren bask›lar, yasaklar damgas›n› vurdu. Ama baﬂka bir
Türkiye daha vard› bu ülkede. Ve o Türkiye, yukar›da sayd›¤›m›z olgulara ra¤men,
özverili bir direnme, bütün eksikliklerine
karﬂ›n örgütlenme savaﬂ› verdi.

2005’ten
usurluk’tan ﬁemdinli’ye, F Tipi
2006’ya Shapishanelerden
AB’ye; faﬂizm
ve demokrasicilik oyunu

emperyalizmin
ve halklar›n
‘dünyas›’

Susurluk sonras› yaﬂanan süreç ve özellikle Avrupa Birli¤i süreci ile yo¤unlaﬂan
demokrasicilik oyunu, kontrgerilla devleti
gerçe¤ini geniﬂ kitleler nezdinde bulan›klaﬂt›rm›ﬂ, sa¤’dan sol’a düzenin bütün güçlerince Susurluk unutturularak “demokratikleﬂme yolunda büyük ad›mlar›n at›ld›¤›”
yalanlar› ortal›¤› kaplam›ﬂt›.
‹ronik bir ﬂekilde Susurluk’un y›ldönümü henüz geçmiﬂken, Hakkari’nin ﬁemdinli ilçesinde patlayan bombalar ve halk›n
kontrgerilla elemanlar›n› suçüstü yakalamas›, yukar›da özetledi¤imiz puslu havay›
birden da¤›tt›. Susurluk sürüyordu! Hiç
kesintiye u¤ramam›ﬂt›. Kontrgerilla devleti J‹TEM’i, M‹T’i, özel timleri, bürokrasisi, iktidar›, ordusu, polisi ile halka
karﬂ› savaﬂmay›, bu savaﬂta en kurals›z
yöntemleri kullanmay› sürdürüyordu.
‹ﬂte bu gerçe¤in ortaya ç›kmas› ile
egemen s›n›flar cephesinde kendi içlerindeki çeliﬂki ve çat›ﬂmalar “ﬂimdilik” bir yana b›rak›larak yeniden üzerini örtme konusunda mütabakata var›ld›. Bu süreç halen devam ediyor.
Devrimciler ise, üzerini kapatt›rmayaca¤›z kararl›l›¤› ile meydanlarda, sokaklarda gerçekleri hayk›r›yorlar.
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Avrupa Birli¤i süreci, bu yaﬂananlardan
ba¤›ms›z de¤erlendirilemezdi elbette. AKP
iktidar›n›n, taban›ndaki hoﬂnutsuzluklara,
iﬂbirlikçilik damgas› yiyerek y›pranmas›na
karﬂ›n, tek varl›k ﬂart›yd› AB. ABD’nin Ortado¤u politikalar›na tümüyle angaje olmaya geçen y›l da devam ederek Beyaz Saray’›n deste¤ini alan iktidar, ayn› anda, içteki iktidar çat›ﬂmalar›nda güç kazanmak için
s›rt›n› Avrupa’ya da dayamak zorundayd›.
AKP, ülkemizi Amerika ve Avrupa ad›na
yönetmeye devam etti.
Bu zulüm ve iﬂbirlikçilik yönetimi, “AB
yasalar›” üzerine oturtulan demokrasicilik
oyunu ile perdelenmeye çal›ﬂ›ld›. Üst üste
Avrupa’n›n istedi¤i yasalar ç›kar›ld›. Ama
kimilerinin bekledi¤i gibi bu yasalar, “demokratikleﬂmeyi” getirmedi¤i gibi, yapt›klar› her yasada daha bask›c› bir sistemin yaﬂama geçirildi¤ini, AB’ciler dahi görerek
“ﬂaﬂ›rd›lar”! ﬁaﬂ›rd›lar ama bu iktidar› desteklemeye devam ettiler; çünkü AKP de onlar›n varl›k ﬂart›yd›, baﬂka bir alternatif ﬂu
an için ufukta görünmüyordu.
F Tipi hapishaneler, sistemin zulmüne
ayna tutan yerler olmaya devam etti. AKP
geçen y›lda da, iki insan› daha katlederek,
tecrit katliam›nda ölenlerin say›s›n› 120’ye
ç›kard›. Tecriti daha da koyulaﬂt›ran, direnme hakk›n› yoketmek isteyen yeni C‹K;
ölüm orucuna cezay› öngörme gibi “özel
maddelerle” direniﬂi hedefleyen, en genelde
ise tüm toplumu bask› alt›nda tutmay›
amaçlayan yeni TCK; tutsaklar› teslim almak için ‘ince elenip s›k dokunan’ maddelerin yerald›¤› Adalet Bakanl›¤› genelgeleri... zulüm defterine yaz›lan sayfalar oldu.
Adalet Bakanl›¤› önünde, Eyüp Beyaz’›n
canl› yay›nda infaz edilmesi ise bu düzeni
tarif etmek için anlat›lan her ﬂeyin adeta
özeti gibiydi.
“Yok sayarsan›z yok olur” anlay›ﬂ›yla
bugüne gelen AKP iktidar›, “Kürt Sorunu’nda çözüm” ad›na oyalama, aldatma
manevralar›na baﬂvurdu. Kimi ayd›nlar,
solcular ve Kürt milliyetçili¤i bu oyuna alet
olmakta gecikmediler. Gelinen noktada,

Yüksekova’da halk›n üzerinde
uçurulan savaﬂ uçaklar›n› savunan, “Tek millet, tek bayrak, tek
vatan” ç›¤l›klar› atan bir Tayyip
kald› bu manevradan geriye.
Zulüm, bask›, yasak olur da
direniﬂ olmaz m›? Dünya tarihinde eﬂi benzeri olmayan bir
açl›k direniﬂiydi bizimkisi. 6.
y›l›n› dolduran Büyük Direniﬂ, ezilen halklar cephesinden emperyalizme ve iﬂbirlikçi oligarﬂiye karﬂ› bu
topraklarda en güçlü direniﬂ mevzisi olmay› sürdürdü. Selda’n›n bir
türküsünde ifade etti¤i gibi, “bu ne
büyük yaln›zl›k” dedirtecek düzeyde yaln›z b›rak›lmam›za karﬂ›n, direniﬂ kararl›l›¤›m›z daha da bilendi,
ölümü yenerek tarih yazanlar›n destan›, 2005’te içte ve dünyada daha
fazla insan taraf›ndan duyuldu.
Gecekondular›m›z y›k›mlara
karﬂ›, emekçiler iﬂten atmalara karﬂ›
direndiler. Köylüler tarihlerinin en
büyük mitinglerinden birine imza
att›lar. Ö¤renci gençlik yaﬂad›¤›
bunca bask›ya ra¤men teslim olmad›, “Ne AB, Ne ABD Ba¤›ms›z Türkiye! ‹ﬂbirlikçili¤e Son” ﬂiar›yla,
gençli¤in tarihsel miras›n› taﬂ›d›.
Kitle hareketleri geriliklerine ve bilinen eksiklik ve zaaflar›na karﬂ›n,
hep olmaya devam etti ve bu oranda
da iktidar› rahats›z etti. Tayyip’in
dilinden, hakk›n› arayan her kesimi
susturmaya yönelik “marjinal, terörist” gibi ifadeler eksik olmad›. E¤itim-Sen davas› gibi, örgütlülükleri
daha da düzeniçi hale getirmek için
birbiri ard›na davalar aç›ld›.

ermaye büyüdü, halk›n
ekme¤i küçüldü

S

‹ktidar›n “ekonomi politikas›”
denilebilecek bir politikas›n›n olmad›¤› art›k aç›k. IMF program› veriyor, AKP halk›n örgütsüzlü¤ünü
f›rsat bilip tepesine binerek uyguluyor. 2005, ekonomide kelimenin
tam anlam› ile yalan y›l›yd›. Ekonominin düzeldi¤i üzerine halk›n tepesinde boza piﬂirilirken, iﬂsizlik büyüdü, yoksullar›n say›s› artt›. Türkiye nüfusunun yüzde 30’dan fazlas›
yoksullu¤a, 1 milyondan fazla insa-

Ne mutlu bize, ne mutlu halk›m›za; 6. y›l›ndaki Büyük Direniﬂ,
emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine
karﬂ› direnen halklar cephesindeki en uzun soluklu, en güçlü
direniﬂlerinden biri olmaya devam ediyor. Büyük Direniﬂ, bu
sömürü ve zulüm düzenini y›kabilecek inanca, halk ve vatan
sevgisine kimin sahip oldu¤unu
gösteriyor; Büyük Direniﬂ, direnmeyi ö¤retiyor. Egemenler bizi
adaletsiz b›rak›rken, direniﬂin
yol göstericili¤inde, meydanlar›m›zda, hapishanelerin önünde
“adalet” talebi yükseliyor.

n›m›z ise resmen AÇLI⁄A mahkum
edildi. Dünya Bankası 2005 raporuna göre, ülkemizin 100 çocu¤undan
49'u yoksul! Baﬂbakan›n buldu¤u
tek çözüm ise, “aç›z” diyeni azarlamak, susturmak, açlar›n ve yoksullar›n örgütlenmesini engellemek
için bask› uygulamak oldu.
Türkiye ‹statistik Kurumu’nun
daha geçen hafta aç›klad›¤› sonuçlar, “büyüyen ekonominin” ne oldu¤unu bir kez daha gösteriyordu.
Türkiye ekonomisi 2 y›ld›r büyüyordu, geçen y›l›n üçüncü çeyre¤inde yüzde 7.3 büyümüﬂtü, ama ayn›
dönemde iﬂsizlik oran› yüzde 9.7’ye
yükselmiﬂ, iﬂsiz say›s› ise 2 milyon
423 bine ç›km›ﬂt›. “Kay›td›ﬂ›n› önleme” yalan›yla zenginlerin vergilerinde indirimler yapm›ﬂt› iktidar›
ama yine araﬂt›rma, toplam istihdam›n yüzde 50.5’inin kay›t d›ﬂ› yani
kaçak yani ucuz emek gücü olarak
çal›ﬂt›r›ld›¤›n› söylüyordu.
IMF’nin dayatt›¤› sald›r› yasalar›, özelleﬂtirme talan› doludizgin
devam etti. Özelleﬂtirmenin tam bir
talan oldu¤u, Sami Ofer örnekleriyle, TÜPRAﬁ ile daha da aç›kl›k ka10
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zan›rken, Maliye Bakan› Unak›tan’›n, “toplam 33 milyar dolara yak›n bir özelleﬂtirme yapt›k, bununla borçlar› yeniden
yap›land›raca¤›z” demesi; faziletlerini saya saya bitiremedikleri özelleﬂtirmelerin, sat›lan
fabrikalar›n ve topraklar›m›z›n,
nereye gitti¤ini gösteriyordu.
Bu borçland›rma politikas› de¤il
miydi, bu ülkeyi emperyalizme ba¤›ml› hale getiren? Ve insan akl›na
ayk›r›, ama sömürgecilik iliﬂkilerine
tam da uygun olarak, ony›llard›r
ödedikçe art›yordu. Yine öyle oldu.
Ne varsa sat›p sat›p borç ödeniyordu ama iç ve d›ﬂ borçlar art›yor,
Türkiye, IMF’ye en borçlu ülke ünvan›na eriﬂiyordu!
Evet ekonomisi büyüyen sadece
zenginler, bir avuç iﬂbirlikçi tekelci
burjuvaziydi ve onlar bu iktidarla
kimi noktalarda it dalaﬂ›na girmelerine karﬂ›n memnundular. Karﬂ›lar›nda “sizin için var›z” diyen bir
pervas›zl›kta sermayeden yana politikalar uygulayan bir iktidar vard›.

006 örgütlenme, sömürü
ve zulüm düzenine karﬂ›
mücadele y›l› olmal›

2

‹ktidar, sömürü ve zulüm politikalar›nda, yalanda ve demagojide
bunca pervas›zsa, bunun tek nedeni
emekçi halk olarak örgütsüz oluﬂumuzdur.
Örgütsüz oldu¤umuz için, AB
masal›yla uyutuyorlar; IMF politikalar›n› yiyecek ekme¤imiz kalmama pahas›na ars›zca uyguluyor ve
bizi “islamc›l›¤›n” sadaka politikas›na mahkum etmek istiyorlar; örgütsüz oldu¤umuz için, kontrgerilla politikalar›nda hiçbir kesinti olmuyor; bask› yasalar›na “demokratikleﬂme” ad›n› verip hayat›m›z›
zindan ediyorlar; örgütsüz oldu¤umuz için, yoksuluz, iﬂsiziz, aç›z,
bask› alt›nda tutuluyoruz. Bizim
olan, emekçilerin yönetece¤i bir ülkeyi; önce örgütlenerek, sonra kurtuluﬂumuzun tek yolunun devrim
oldu¤unu görüp, bizi sömüren ve
zulmedenlerle amans›z bir kavgaya
girerek kazanabiliriz.

Tarihin ak›ﬂ›n› durdurmaya emperyalizmin gücü yetmez

yeryüzünü yine devrim
rüzgarlar› saracak

2005’ten
2006’ya
emperyalizmin
ve halklar›n
‘dünyas›’

Devrim ve karﬂ›-devrim aras›ndaki
mücadele ve dengelerde, rüzgarlar bazen
bir taraftan, bazen di¤er taraftan daha
güçlü eser. Dünya halklar› yüzy›l boyunca devrim ve karﬂ›-devrim rüzgarlar›n›n
güçlenmesine, zay›flamas›na, yer de¤iﬂtirmelerine tan›k oldu. Ekim Devrimi’nin estirdi¤i rüzgar, Hitler, Mussolini, Franko faﬂizmlerinin karﬂ›-devrim rüzgar›yla kesilmeye çal›ﬂ›ld›. Ama bu büyük savaﬂ›, büyük bir devrim rüzgar› izledi. 1960’larda
Küba’n›n,Vietnam’›n, 1970’li y›llarda ulusal kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n estirdi¤i devrimci
rüzgarla dalgaland› dünya. 1990’lar›n baﬂ›ndan itibaren ise güçlü bir karﬂ›-devrim
rüzgar›, bir karabasan gibi çöktü halklar›n
üzerine. Ulusal ve sosyal kurtuluﬂ hareketlerinin birço¤u, bu dönemden itibaren ideolojik, politik, örgütsel ve askeri olarak güç
kaybettiler.
Emperyalizm, sosyalist ülkelerin y›k›nt›lar› üzerinde “sosyalizm öldü, elveda proletarya, devrimler dönemi kapand›” propagandalar›yla karﬂ›-devrim rüzgar›n› besledi; emperyalizme karﬂ› her türlü direniﬂi
ezmek ve tüm sosyalist, yurtsever, ilerici
alternatifleri ortadan kald›rmak için de askeri sald›r›lar› devreye soktu.
‹lk ad›mlar› 1991’deki Körfez sald›r›s›
ve ard›ndan Yugoslavya sald›r›lar›yla at›lan bu politika, Afganistan, Irak iﬂgalleriyle yeni bir boyuta taﬂ›nd›. Tüm dünyaya, emperyalizm karﬂ›s›nda herkesin,
devletlerin, halklar›n, örgütlerin çaresiz
ve güçsüz oldu¤u mesaj› verilmek istendi. E¤er bu baﬂar›l›rsa, 1990’lar›n
baﬂ›ndan bu yana esmekte olan karﬂ›devrim rüzgar›, bir kas›rga gibi da¤›tacakt› halklar›.
Peki, 2005 dünyas›ndan ak›llarda
kalan nedir?
2005’te dünya emperyalizmin
gücünü de¤il, direnen halklar, savaﬂan örgütler karﬂ›s›ndaki güç11
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süzlü¤ünü tart›ﬂt›.
ﬁimdi zay›flamakta olan karﬂ›-devrim
rüzgar›d›r. Hem de emperyalist sald›rganl›¤›n en kudurgan oldu¤u bir dönemde zay›flamaktad›r karﬂ›-devrim rüzgar›. Askeri sald›rganl›¤›n›n artmas›na karﬂ›n, ideolojik,
politik olarak güçsüzleﬂmektedir. Küreselleﬂme propagandalar›, dünya bar›ﬂ› masallar› büyük darbe yemiﬂtir. “Küreselleﬂmenin mutlakl›¤›”, “kapitalizmin alternatifsizli¤i”, yeniden sorgulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Direnen halklar›n gücü bir kez daha kan›tlanm›ﬂt›r. Emperyalizmin inand›r›c›l›¤› büyük darbeler alm›ﬂt›r.
Ve iﬂte bunlar›n sonucunda dünya halklar›n›n emperyalizmin “yeni dünya düzeni”ne karﬂ› her biçimdeki muhalefeti, silahl›, silahs›z direniﬂleri yeniden yükseliﬂe
geçmiﬂtir.
Dünya halklar›, emperyalizmin, faﬂist
diktatörlüklerin a¤›r askeri, politik, kültürel, ekonomik kuﬂatmalar›, sald›r›lar› alt›nda kalabilirler. Karamsarl›k, güçsüzlük,
umutsuzluk, moralsizlik hakim olabilir dört
bir yana. Ama Marksist-Leninistler umutlar›n› ve iyimserliklerini hiçbir zaman kaybetmezler. ‹yimserli¤imiz hiçbir zaman temelsiz olmam›ﬂt›r. ‹yimserli¤imizin, umudumuzun temelinde bazen yaln›z ideolojimiz, Marksist-Leninist teorimiz, inançlar›m›z vard›r. Ve fakat, somut durumun eninde
sonunda ideolojimizin, teorimizin, inançlar›m›z›n gösterdi¤i yolda evrilece¤ini biliriz.
Bu gerçekleﬂmeye baﬂlad›¤›nda art›k iyimserli¤imiz somut göstergelere de kavuﬂmuﬂ
olur. ‹ﬂte bugün bu göstergelerin varl›¤›ndan sözediyoruz.
Bu göstergelerin çok geçmeden ortaya
ç›kaca¤›n›, biz, karﬂ›-devrim rüzgar›n›n en
sert esti¤i y›llarda, emperyalizmin askeri
mekanizmas›n›n ülkeleri “10 günde” iﬂgal
etti¤inde söylemiﬂtik. Burjuvazinin propagandistlerine, y›lg›nlaﬂm›ﬂ, umutsuzlaﬂm›ﬂ,
güç önünde ideolojik olarak çökmüﬂ küçük-

devrim mücadelelerinden almal›,
savaﬂ›n günümüzdeki biçimine uygun biçimde zenginleﬂtirilmelidir.
“Sosyalizm öldü, devrimler ça¤› kapand›” denilmesinin üzerinden 15
y›l geçti. Bu dönem boyunca burjuvazinin a¤›r sald›r› ve kuﬂatmas› alt›nda, ezberleri bozal›m, dogmatik
olmayal›m, dünya gerçeklerine gözlerimizi kapamayal›m diye diye,
burjuvazinin ezberleri ve dogmalar› benimsenmiﬂ, dünyaya emperyalizmin “yeni dünya düzeni”ni mutray›ﬂa cevap olmal›y›z;
laklaﬂt›ran bir gözlükle bak›lmaya
önderli¤i almal›y›z!
baﬂlanm›ﬂt›. Herkes ﬂunu görmeli“Tek kutuplu dünya”n›n evrensel
dir art›k; bu bak›ﬂ aç›s›yla bir alterbar›ﬂ ve refah, küreselleﬂmenin öznatif olunamazd› ve olunamam›ﬂt›r.
gürlük olmad›¤›n› art›k herkes görSol ve geniﬂ kitleler, burjuvazidü. ﬁimdi aray›ﬂ süreci. Özellikle
nin ideolojik hegomanyas›na girilAmerikan emperyalizminin Irak’a
di¤i ölçüde, burjuvazinin askeri, örsald›r›s› sürecinde çok büyük bir
gütsel, siyasal sald›r›lar› karﬂ›s›nda
kitlesellikle ortaya ç›kan
kendini güçsüzleﬂtirmiﬂ ol“küreselleﬂme karﬂ›tl›¤›”,
du. Baﬂta iﬂçi s›n›f› olmak
Latin Amerika’daki halk diBugün Nepal’de bir gerilladır
üzere geniﬂ kitlelerin örgütreniﬂleri, Asya ve Afrika’da
umut; Türkiye zindanlarındaki bir
süzleﬂtirilmesi sald›r›s›n›n
ifadesini islamc› hareketlerölüm orucu direnişçisidir; Avrupa
karﬂ›s›nda güçlü bir ﬂekilde
de bulan memnuniyetsizlik,
meydanlarındaki bir anti-emperdirenilemedi.
bu aray›ﬂlar›n en önemli kayalist, Bolivya’da toprak işgalindeSosyalizmi inkar›n, sinallar›d›r. Bu sorgulama buki bir köylüdür. Irak’ta bir feda
lah b›rakman›n revaçta olgün kendini kimi kesimlersavaşçısı,
Küba’da
bir
komünistdu¤u koﬂullarda, sosyalizm
de “baﬂka bir dünya” diye
tir...
21.
yüzyılı
değiştirecek
rüzgar
bayra¤›n› dalgaland›rarak,
ifade ediyor. “Baﬂka bir
gücünü
onlardan
almaktadır...
silahl› mücadeleyi geliﬂtiredünya” siyasal anlamda ekrek, hiç ﬂüphesiz dünya çasik bir slogand›r fakat as›l
p›nda olumlu bir rol oynaolarak da kitleler aç›s›ndan
yan ülkemiz de bu olumsuz geliﬂbir “alternatif” aray›ﬂ›n›n ifadesidir.
list politikaya karﬂ› halklar›n öfkemelerin d›ﬂ›nda kalamad›. ‹nfazlarMevcut dünya düzeninden memnun
lerine tercüman olan mevcut politidan, kaybetmelerden 19 Aral›k’a F
olunmad›¤›n›n ve bir alternatif iskalar›, konjoktüreldir. EmperyaTipleri’ne kadar uzanan büyük bir
tendi¤inin ifadesidir.
lizmle ve kapitalizmle temelde bir
sald›r› alt›nda kalan ülkemiz devBugün için, bu aray›ﬂlara, bir
çeliﬂkilerinin olmay›ﬂ›, onlar› kaç›rimcileri, her ne kadar karﬂ›-devrim
yanda emperyalist dünya düzenine
n›lmaz olarak bir biçimde sistemle
rüzgarlar›n›n, emperyalizmin tasfimuhaliflik, öte yandan da sosyalizbütünleﬂmeye götürecektir. Halklaye sald›r›lar›n›n, reformizmin yaymin y›k›lmas›ndan, eksikliklerinden
r›n ABD’nin Irak’a yönelik büyük
d›¤› olumsuzluklar›n önüne tümüydo¤an güvensizlik damgas›n› vury›¤›nsal muhalefetini yönlendirmele geçememiﬂ olsa da, emperyalist
maktad›r. Tarihin do¤al seyrinde
ye kalkan Avrupa merkezli düﬂünce
sald›rganl›k karﬂ›s›nda devrim iddisosyalizme yönelmesi gereken bu
ve örgütlülükler ise daha ﬂimdiden
as› ve sosyalizm umudunu yaﬂataray›ﬂ, bugün için da¤›n›k, bulan›kt›kanm›ﬂ, halklara söyleyecek sözü
makta ›srarl› oldu. E¤er bugün tüm
t›r. Bu halk hareketleri, eninde sokalmam›ﬂ, emperyalizmin icazetinnunda yata¤›n› bulacak, tarihin ak›dünya çap›nda, rüzgar›n yavaﬂ yadeki politikalar› deﬂifre olmuﬂtur.
ﬂ›yla ayn› do¤rultuda akacakt›r.
vaﬂ halklardan, direniﬂ ve devrim‹ﬂte
bu
koﬂullarda,
devrimcilerin
lerden yana esmeye baﬂlad›¤›n› söyBu alternatifi, sosyalistler ete
büyük
bir
güven
ve
iddiayla
ç›kmaleyebiliyorsak, bunda hiç kuﬂkusuz,
kemi¤e büründürüp hayat›n içine,
lar›
gerekiyor
siyaset
alan›na.
ülkemiz Marksist-Leninistler’inin
halk›n bilincine taﬂ›yacaklard›r.
de bir pay› var.
Devrim ve karﬂ›-devrim rüzgarlar›Bu ç›k›ﬂ, ideolojik, politik cepn›n nas›l yer de¤iﬂtirece¤ini, mücahanesini Marksizm-Leninizm’den,
Ama bu pay yetmemeli ülkemiz
deleden yana esmeye baﬂlayan rüzdünya halklar›n›n 20. yüzy›ldaki
devrimcilerine. Yetmez de. Devrimi
burjuvazinin sözcülerine göre,
Amerikan emperyalizmi, direnen
tüm güçleri önüne kat›p silip süpürecekti. Art›k bu dünya onlar›nd›;
onlara ra¤men varolunamazd›, onlara ra¤men siyaset yap›lamazd›;
kabul etmek gerekirdi!!! Afganistan, Irak iﬂgalinden bu yana geçen
dört y›l, bu progapaganda ve “analiz”lerin de¤il, bizim öngörülerimizin bilimsel temellere sahip oldu¤unu gösterdi.

A

garlar›n ne kadar h›zland›r›labilece¤i, sosyalistlerin bu görevi nas›l yerine getirdiklerine ba¤l› olacakt›r.
Sol bütün dünyada anti-emperyalist, anti-faﬂist mücadelenin önderli¤ini yeniden almal›d›r. Halk
kitlelerinin emperyalizme karﬂ› hoﬂnutsuzlu¤unu ve öfkesini, bugün
Avrupa’da kendilerini “küreselleﬂme karﬂ›tl›¤›”yla tan›mlayan düzen
içi kesimler denetim alt›na almaya
çal›ﬂ›rken, Asya’da ise islamc›lar,
bu muhalefetin temsilcisi olma
iddias›ndalar. Ne var ki, s›fat› ne
olursa olsun, kapitalizmle, burjuva
demokrasisiyle bar›ﬂ›k hiçbir kesim, halklar›n aray›ﬂ›na ve alternatif
ihtiyac›na cevap olamazlar. ‹slamc›lar bugünkü konumlar›n› uzun süre
sürdüremezler. ﬁu ya da bu emperyalist ülkeye, ﬂu ya da bu emperya-
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yeniden aya¤a kald›rmak, devrim
rüzgarlar›n› yeniden geniﬂ kitleleri
içine alacak güçte estirmek olmal›
hedefimizde.

yoksulluk edebiyat›”ym›ﬂ, geçin!
Ölümle, savaﬂla, kanla konuﬂmak,
“ça¤›m›za” uygun de¤ilmiﬂ, geçin!
Geçelim bunlar› ve devrimin, sosyalizmin tarihsel birikimiyle somut
sorunlara somut çözümler öneren
devrimci ﬂiarlar›m›z› güvenle ve en
yüksek sesimizle hayk›ral›m.
Devrim, suland›rmaya gelmez.
Devrim, emperyalizmi kovmak, oligarﬂik diktatörlükleri y›kmakt›r.
Bunun ise, emperyalizmin icazetinin s›n›rlar› alt›nda baﬂar›lamayaca¤› tart›ﬂ›lmaz bir gerçektir. Halklar›n silahl› direniﬂ ve savaﬂ›, kitlesel
ayaklanmalar› olmaks›z›n bir devrim gerçekleﬂtirilemez.
Silahl› kurtuluﬂ hareketlerini tasfiye etmek, emperyalizmin 1990’lar›n baﬂ›ndan itibaren en öncelikli
hedeflerinden biriydi. Karﬂ›-devrim

ye etmeyi baﬂaramad› emperyalizm.
Dünya solundaki tüm yalpalamalara
karﬂ›n, silah›na s›ms›k› sar›lanlar,
bu tasfiyenin önünde durdular. Bugün yeryüzünün birçok köﬂesindeki
ray›ﬂa cevap devrim
geliﬂmeler “art›k silahl› mücadele
ve sosyalizmdir
dönemi kapand›” diyenleri tekzip
ediyor. Nepal’de, Kolombiya’da,
Dünya solu, moralsizli¤i, kendigerilla o günden bu yana güçlenmene güvensizli¤i atmal›d›r üzerinden.
ye devam etti. Filistin, Irak ise, “baSolun sürece müdahalesi bir; kitleler›ﬂç›l mücadele, sivil direniﬂ” teoriri örgütleyerek iki; emperyalizmle,
lerini ezdi geçti. Halklar›n direnfaﬂizmle militanca mücadele ederek
mek için baﬂka çaresi, devrim için
üç; mu¤lakl›klar› berraklaﬂt›rmaya
baﬂka yolu yoktu; halklara baﬂka bir
çal›ﬂarak baﬂar›ya ulaﬂabilir.
yol b›rakmayan da emperyalizmden
Sivil toplumculu¤un dayat›lmabaﬂkas› de¤ildi. Emperyalizmin das›na karﬂ› Leninist örgütlenmeyi,
yatt›¤›, empoze etti¤i “muhaliflik
emperyalist terör alt›nda halklara
biçimleri”ni hayat›n içinde geçersiz
“parlamentolar, uluslararas› kurumk›lan yine emperyalizmin yaratt›¤›
lar” arac›l›¤›yla mücadelenin dayakoﬂullard›r. Halklar›n ﬂiddetinin
t›lmas›na karﬂ› halklar›n kitlesel zor
meﬂrulu¤una karﬂ› ç›kan hiçbir
ve ﬂiddetini, çözümlerin, alternatif“sol” anlay›ﬂ›n kitleler nezlerin bulan›klaﬂt›r›lmas›na
dinde bir çekim merkezi olkarﬂ›, devrim ve sosyalizm
Ülkeleri işgal ettiler, milyarları aç
mas›, bir alternatif olmas›
alternatifini öne ç›karmal›bıraktılar. Katliamlar pervasız,
mümkün de¤ildir.
y›z. “Tek Yol Devrim” ﬂiar›
işkenceler aleni... Böyle bir dünyada
1990’lar›n baﬂ›ndan bu
daha büyük bir cüret ve kadevrimcinin tanımı, “Cesaret, cesayana
esen karﬂ›-devrim rüzrarl›l›kla ortaya konulmal›ret, daha fazla cesaret”le öne
gar›
elbette
kitlelerin bilind›r. Burjuva emperyalist deatılmaktan başka ne olabilir? Açın
cinde,
kültüründe,
ruhunda
mokrasisine ve demokrasidevrim bayrağını; açlığın, işgallerin,
büyük
tahribatlar
yaratt›.
cilik oyunlar›na karﬂ›, hiçemperyalist
terörün
yolaçtığı
öfke,
Solun
birçok
kesimini
sabir icazet kayg›s› gütmeden
devrim
rüzgarını
güçlendirecek
en
vurup att›. Bu nedenle ördevrimci halk iktidar› sebüyük öfkedir!
gütlenmede, propagandada,
çene¤i konulmal›d›r.
kitle çal›ﬂmas›nda belki
Sosyalizmi savunmakta
birçok ﬂeye bir ad›m geriden baﬂlarüzgarlar›n› pekiﬂtirmenin yolu
çekincesiz olunmal›d›r. Sosyalist
mak mecburiyeti do¤du. Ama baﬂbundan geçiyordu. Tasfiye politikasistemin parçalanm›ﬂ olmas› bunun
tan bu yana belirtti¤imiz gibi, art›k
s›n›n, dünya halklar› ve devrimcileönünde engel de¤ildir. Sosyalizmin
daha kendine güvenli ve daha büri üzerindeki etkisi büyük olan La70 y›ll›k prati¤inde karﬂ› karﬂ›ya
yük ad›mlar atma zaman›d›r. Devritin Amerika’da, El Salvador ve Urukald›¤› hiçbir sorun onu bir alternami ad›m ad›m büyütüp h›zl› bir yüguay’da gerçekleﬂen örnekleri, tüm
tif olmaktan ç›kartmam›ﬂt›r. Kapitarüyüﬂe dönüﬂtürmek hedefiyle cesadünyaya yayg›nlaﬂt›r›lmak istendi.
lizm karﬂ›s›ndaki üstünlü¤ü, her gereti, fedakarl›¤›, bilinci ve planl› çaArt›k bu dönemin kapand›¤› konuçen gün daha somut olarak kan›tlanl›ﬂmay› daha büyük ustal›kla kullansunda yayg›n bir mutabakat vard›.
ma zaman›d›r.
maktad›r.
Ve emperyalizm bunu nihai bir sonuca dönüﬂtürmek istiyordu.
Burjuvazi taraf›ndan “dinazorTarihin ak›ﬂ›, suyun insan eliyle
luk” diye aﬂa¤›lanan, küçük-burjuyap›lm›ﬂ dümdüz bir kanaldaki ak›Silahl› hareketler, “en tehlikeliva reformistler taraf›ndan “dogmaﬂ›na benzemez elbette. Do¤al bir
ler” ilan edildi. Terör demagojisi ve
tiklik” diye küçümsenen enternasnehrin kayna¤›ndan denize var›ncatecrit politikalar›yla kuﬂat›l›p tasfiyonalist de¤erlere, Marksist-Leniya kadar say›s›z do¤a engeliyle karye edilmek istendi. Muhalif olacaknist ilkelere ve devrimci sloganlara,
ﬂ›laﬂmas› gibi, tarihin ak›ﬂ› da, s›n›fsan›z ﬂöyle bir muhalif, solcu olaonlar›n aﬂa¤›lamalar›n›, küçümsel› toplumlar›n üretti¤i çok çeﬂitli encaksan›z ﬂöyle bir solcu, sosyalist
melerini kaale almayan bir kendine
gellerle karﬂ›laﬂ›r. Fakat her nehrin
olacaksan›z ﬂöyle bir sosyalist olagüvenle sahip ç›k›lmal›d›r. “Tek
sapmalara ra¤men kendi yata¤›n›
caks›n›z diye s›n›rlar dayat›ld›.
yol” demek ço¤ulculu¤a uymuyorbulup denize kavuﬂmas› gibi, s›n›f
Kendini bu s›n›rlara hapsedenler olmuﬂ; geçin! “Yoksulluk”tan sözetmücadeleleri de er geç kendi yata¤›sa da, bir bütün olarak halk kurtuluﬂ
mek “arkaik [ilkel] propaganda,
na oturur ve tarihi sonucuna ulaﬂ›r.
savaﬂlar›n›, silahl› hareketleri tasfi-
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Serdar Demirel’e Zorla Müdahale Edildi

‹ﬁKENCEYE, TECR‹TE SON!
Sincan 1
No’lu F Tipi’nde ölüm
orucunu sürdüren Fidan
Kalﬂen Ölüm
Orucu Ekibi
Direniﬂçisi
Serdar Demirel, 28 Aral›k
günü
saat
12.00’de
hücresinden kaç›r›larak Ankara Numune Hastanesi’nde zorla müdahale
iﬂkencesine tabi tutuldu. Hücresinden kaç›r›l›rken bilincinin kapal› oldu¤u ö¤renildi.
29 Aral›k günü annesi taraf›ndan
ziyaret edilen Demirel’in bilincinin
kapal› oldu¤u, annesini tan›mad›¤›
ö¤renildi. Serdar Demirel’in annesi
Mesude Demirel ﬂunlar› söyledi:
“Benden önce bir psikolog yan›nda idi. Biz orada beklerken 50
yaﬂ›n› geçkin biri ç›kt›. Ç›kt›¤›nda
‘ne yap›labilir bunun gibi birine’ diye söyleniyordu. Ben onun psikolog
oldu¤unu tahmin ettim. Daha sonra
ben 10 dakika görüﬂme yapmak için
girdi¤imde beni tan›mad›. Orada
bulunan subay ‘Serdar annen geldi’
deyince ‘cehennemin dibine gidin’
dedi. ﬁu anda bilinci yerinde de¤il,
kimseyi tan›m›yor.”

Katliam›n y›ldönümünde
bedenini tutuﬂturmuﬂtu
Serdar Demirel, katliam›n y›ldönümünde, katliamc›lar cezaland›r›ls›n, tecrite son verilsin diyerek, 18
Aral›k günü saat 24.00’te kendini
yakt›. Bedenini tutuﬂturan Demirel’in feda eylemini hemen fark
eden hapishane idaresi, müdahalede
bulundu.
Ellerinde ve kulaklar›nda oluﬂan
yan›klar nedeniyle hapishane revirine götürülen Demirel, bu haldeyken

dahi revirde ölüm orucunu b›rakmas› için psikolojik bask› yap›larak iﬂkence edildi.
Direnmekte, tecritin kald›r›lmas›
için 120 yoldaﬂ› gibi kendisini feda
etmekte kararl›yd›. Bu kararl›l›k
zulme karﬂ› tarifsiz bir isyanla besleniyor, ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir Türkiye yaratma inanc›yla
harlan›yordu.
Direniﬂini k›ramad›lar.
19 Aral›k Katliam›’ndan bu yana, hastaneleri zulümhaneye çeviren oligarﬂi, O’nu kaç›rarak zorla
müdahalede bulundu. Bir baﬂka deyiﬂle, bugün say›lar› 500’ü aﬂan, iﬂkenceyle sakat b›rak›lm›ﬂ insanlardan biri oldu. ﬁu ana kadar edinebildi¤imiz bilgilere göre, Serdar Demirel, annesi dahil kimseyi tan›m›yor.

Sorumlusu AKP’dir
Serdar Demirel’in bedenini açl›¤a yat›rmas›ndan; tahammül edilemez bir iﬂkenceye karﬂ› bedenini tutuﬂturmas›ndan ve en sonunda haf›zas›n›n iﬂkenceyle silinmesinden
AKP iktidar› sorumludur.
Adalet Bakanl›¤›, Sincan F Tipi
‹daresi, Sa¤l›k Bakanl›¤›, zorla müdahale iﬂkencesine kat›lan “sa¤l›k”
personeli bu zulmün sorumlular›,
ortaklar› aras›ndad›r.
Tecrit bedenleri tutuﬂturmaya,
beyinleri yoketmeye devam ediyor.
AKP iktidar› bu zulmü nereye kadar
sürdürecek? Öle öle tükenece¤imizi, direniﬂin böyle bitirilece¤ini düﬂünüyorsa, geride kalan 5 y›l, bunun
bir hayal oldu¤unun aç›k kan›t›d›r.
Güvendi¤i, Türkiye tarihinin gördü¤ü en koyu sansürse, nas›lsa bu zulmü kimse duymaz diyorsa, bunda
da yan›l›yor. Burjuva bas›n›n›z yazmayabilir, sözde demokratlar bu
zulmün sessiz orta¤› olabilirler, Avrupa Birli¤i’nin deste¤ini arkaya
alabilir, onlar da raporlar›nda ﬂura14
1 Ocak 2006 / 33

da burada yer vermeyebilir bu zulme; ama tarih yaz›yor, sokaklar›m›zda ve meydanlar›m›zda hayk›r›l›yor zulüm.
Ve bu topraklar çok iyi bilir ki;
devrimci iradeyi yenecek güç yoktur. Tutsaklar bu iradeyi direniﬂleriyle ortaya koyuyorlar, d›ﬂar›daki
devrimciler, hak ve özgürlüklerden
yana olanlar ise tüm Türkiye halk›na tecrit zulmünü duyurmakta daha
da fazla kullanacaklar bu iradeyi.

Susmaya devam edin!
Serdar Demirel’e zorla müdahale edilmesi ile ilgili aç›klama yapan
TAYAD’l› Aileler, “‹nsan sosyal bir
varl›kt›r!” diyor ve devam ediyorlard›: “Ve insana verilebilecek en
büyük ceza onu bu sosyal ortamdan
TECR‹T etmektir! Tecrit kör bir kuyudur. Uzun süreli tecrit kiﬂiyi, fiziki, psikolojik ve biyolojik olarak y›k›ma u¤rat›r. Tecrit, kiﬂiye çözümsüzlü¤ün kabul edilmesinin dayat›lmas›d›r. Tecrit, zora dayal› kiﬂiliksizleﬂtirme program›d›r. Tecrit sessiz imhad›r. Tecrit, onursuzlu¤un
dayat›ld›¤› bir politikad›r. Tecrit,
bir insanl›k suçudur...”
6 y›ld›r iﬂleniyor bu suç, 6 y›ld›r insanlar ölüyor, sakat b›rak›l›yor. Kendisine demokrat›m, devrimciyim, hak ve özgürlüklerden
yanay›m diyenler, ya susuyor ya da
konuﬂuyormuﬂ gibi yaparak görev
sav›yorlar.
Susmaya devam edebilirsiniz!
Biz direnmeye devam edece¤iz!
Tecrite karﬂ› devrimci tutuklular›n direniﬂini görmemeye, gündeminize almaya, AB kuyru¤unda kanl›
demokrasi türküleri söylemeye devam edebilirsiniz!
Tutun hesab›; ölenlerin, sakat
kalanlar›n hesab›n› tutun. Yaz›n bir
köﬂeye, “bir insan daha sakat b›rak›ld›, hâlâ ölüme yürüyenler var”....

K atliamc›lar Adalet ‹steyen
S esimizi, ‘Tecriti Kald›r›n’
S loganlar›m›z› Her Yerde
D uymaya Devam Edecekler
HÖC’lüler ad›na konuﬂan
Cem Ercan, iktidar›n katliamc›lar› korudu¤unu kaydetti.
Eylemin bitmesinin ard›ndan
kitleye sald›ran polis, 9
HÖC’lüyü de burada gözalt›na ald›. HÖC’lüler sald›r›ya
“‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek”, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›yla direnirken, P›nar Çal›ﬂ›r’›n bayg›nl›k
geçirdi¤i ö¤renildi.
Kalkan ve Bingöl bir saat
sonra serbest b›rak›l›rken, di¤erleri ertesi günü ç›kar›ld›klar› savc›l›ktan b›rak›ld›lar.
Mahkeme önünde toplanan
HÖC’lüler ve DTP üyeleri,
yapt›klar› aç›klama ve att›klar› sloganlarla sald›r›y› protesto ederek arkadaﬂlar›na destek verdiler.

Ad›yaman
aklar ve Özgürlükler Cephesi üyeleri, çeﬂitli kentlerde temsili hücrelerle düzenledikleri
eylemlerde, hücrede yaﬂam› bir anl›k da olsa izleyenlerin gözünde
canland›rd›lar ve teﬂhir ettiler. Bu
eylemlerin ço¤una sald›ran polis,
hücre kafeslerle birlikte HÖC’lüleri
gözalt›na ald›.

H

Adana HÖC Temsilcili¤i, 24
Aral›k günü Adana Adliyesi önünde
yol kesti. Eylem öncesi eylem yerine getirilen demir hücre ile birlikte
ﬁemsettin Kalkan ve Erhan Bingöl
gözalt›na al›nd›lar. Di¤er HÖC’lüler, yolu trafi¤e kapatarak “19–22
Aral›k Katliamc›lar› Cezaland›r›ls›n” pankart› açt›lar. Sloganlar atan

‘Hücreli’ eylemlerden biri de ayn› gün Hatay’dayd›. Burada da polis
sald›r›s› sonucu 8 HÖC’lü gözalt›na
ald›. Hücreleri temsilen kafesle birlikte Ulus Meydan›’na gelen ve ‹nönü Caddesi'ni trafi¤e kapatarak “1922 Aral›k Katliamc›lar› Hala Yarg›lanmad›” pankart› açan HÖC’lülerin
aç›klama yapmaya baﬂlad›¤› s›rada,
polis vahﬂice sald›rd›, yerlerde sürükleyerek gözalt›na ald›. HÖC’lüler
sloganlarla karﬂ›l›k verirken, halk›n
polise tepki gösterdi¤i ve bu esnada
aç›klama yapmak için meydanda bulunan ESP’lilerin sloganlar att›¤› görüldü.
F Tipleri’nde uygulad›klar› zulmün eseri olan hücreyi açmak için
ise, polis uzun süre u¤raﬂsa da baﬂaramad› ve hücreyi parçalayarak,
içinde, tecritteki tutsa¤› simgeleyen
ve ölüm orucuyla ilgili sloganlar
15
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atan HÖC’lüyü de gözalt›na ald›.
HÖC’lülere yönelik bu sald›r›,
26 Aral›k günü Ulus Meydan›’nda
yap›lan bir eylemle protesto edildi.
Sald›r›da yaralanan, aya¤› alç›ya
al›nanlar›n da kat›ld›¤› eylemde,
“Haklar›m›z› Gasp Ettirmeyece¤iz,
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, 19-22 Aral›k
Katliamc›lar› Hala Yarg›lanmad›,
Gözalt›lar Bask›lar Bizleri Y›ld›ramaz” dövizleri taﬂ›nd›. ‹brahim Arslanhan’›n aç›klama yapt›¤› eyleme,
ESP ve Mücadele Birli¤i de destek
verdi.
Ad›yaman’da yo¤un kar alt›nda
temsili hücre ile Demokrasi Park›'nda yap›lan eylemde, HÖC üyeleri, katliamc›lar cezaland›r›ls›n dediler. Hücre içine giren Emrah Ögeyik, yapt›¤› aç›klamada, “Onlar,
AB’nin geniﬂlemesi için öldürüldüler. Onlar, ABD ve AB tekellerinin
s›n›rs›z sömürüsü için diri diri yak›ld›lar. Onlar, IMF programlar›n›n
istikrarl› bir ﬂekilde uygulanmas›
için F Tipleri’ne at›ld›lar” dedi. Yo¤un kara ra¤men halk›n ilgiyle izledi¤i eylemde polisin halk› da¤›tmaya çal›ﬂmas› dikkat çekti.
Bir baﬂka yol kesme eylemi ise
Mersin’de yap›ld›. Burada da, demir kafese, eylem öncesinde polis
taraf›ndan el konuldu. 24 Aral›k günü YKM önünde biraraya gelen
Mersin HÖC üyeleri, polisin, temsili hücrenin araçtan indirilmesini engellemesi ve ﬂoförü tehditleri sonucu, eylemi hücre olmadan yapmak
durumunda kald›lar. “Yaﬂas›n Ölüm
Orucu Direniﬂimiz”, “6 Kad›n› Diri
Diri Yakt›lar” sloganlar› atan, pankart açan HÖC’lüler ad›na konuﬂan
Hasan Biber, katliam›n tecrit iﬂken-

Yollar adelet için zincirlendi

HÖC’ün katliam› protesto eden,
katliamc›lar›n yarg›lanmas› için
gerçekleﬂtirdi¤i eylem biçimlerinden biri de, ana yollar›n zincirlerle
trafi¤e kapat›lmas› ve as›lan pancesi ile sürdürüldü¤ünü kaydetti.

“Ölülerimiz ad›na
adalet istiyoruz”
HÖC ‹zmir Temsilcili¤i de 25
Aral›k günü Buca ﬁirinyer’de bulunan Forbes’te yapt›¤› eylemde tecriti ve 19-22 Aral›k katliamc›lar›n›n
yarg›lanmamas›n› protesto etti.
“19-22 Aral›k Katliamc›lar› Hala Yarg›lanmad›” pankart›n› açan
HÖC’lülerden Bayram ‹çlek, demir
hücreye kendini kilitleyerek tecriti
protesto ederken, Sabahattin Filazo¤lu, katliam›n emperyalistlerin
ve iﬂbirlikçisi oligarﬂinin ç›karlar›
için yap›ld›¤›n› anlatt› ve “Ölülerimiz ad›na, onuru için direnen, teslim olmayan katledilen evlatlar›m›z
ad›na adalet istiyoruz!” dedi.
Halk›n Bayram ‹çlek’in neden
kendini hücreye kilitledi¤ine iliﬂkin
sorular›yla hücre gerçe¤i anlat›l›rken, birçok insan›n ‹çlek’in elini
s›kt›¤› görüldü ve kendilerinin neler
yapabilece¤ini soranlar oldu.
Eylemin bitirilmesinin ard›ndan
bir süre daha hücre içinde bekleyen
Bayram ‹çlek, bu esnada halka yönelik konuﬂmalar yapt›, katliam› anlatt›. Kafesi uzun süre açamayan
polis halk› da, ‹çlek’in konuﬂmalar›n› dinlememesi için uzaklaﬂt›rmaya ve tehdit etmeye çal›ﬂsa da baﬂar›l› olamad›. Gözalt›na al›nan ‹çlek,
daha sonra serbest b›rak›ld›.

kartlard›.
Bahçelievler'de bulunan Kadir Has Üniversitesi'nin önünde E5 karayolu HÖC’lüler
taraf›ndan 23 Aral›k sabah› saat 8.15'te zincirlerle kapat›ld›. Köprüye “19-22 Aral›k Katliamc›lar› Hala Cezaland›r›lmad›"
yaz›l› pankart asan HÖC’lüler eylem yerini terkederken, yol bir süre
kapal› kald›. Ayn› gün ve saatte, 4
Levent'teki Sanayi Mahallesi Köp-

Katliam›n hesab› sorulacak
24 Aral›k günü Okmeydan›’nda
biraraya gelen HÖC’lüler, “19-22
Aral›k Katliamc›lar› Hala Cezaland›r›lmad›” pankart› açt›lar. 150 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde, Sibel Yalç›n
Park›'ndan sloganlarla Anadolu
Kahvesi’ne yüründü.
Burada bir aç›klama yapan HÖC
üyeleri ad›na konuﬂan Mehmet Güvel, 19-22 Aral›k katliamc›lar›n›n
yarg›lanmad›¤›na dikkat çekerek;
"Bu, vatan›n bir fahiﬂe gibi emperyalizmin ayaklar› alt›na al›n›ﬂ›n›n;
aç susuz ve örgütsüz b›rak›l›ﬂ›m›z›n;
bu hakk›n› arad› diye sokaklarda,
üniversite kap›lar›nda kafalar›nda
coplar k›r›larak ‘hizaya getirilmeye’ çal›ﬂ›lanlar›n; bu, yanm›ﬂ cesetlerimizin, y›kanamayan cenazelerimizin; bu, dirhem dirhem eriyen bedenlerimizin; bu, gö¤sümüze s›¤mayan öfkemizin hayk›r›ﬂ›d›r" dedi.
Bu arada, eyleme kat›lmak üzere
gelen Zeynep Çakmak, Gülsen Karg›n, Bülent Solgun, Y›ld›z Turan,
Sezai Demirtaﬂ, ve U¤ur Deve Gazi
mahallesi ç›k›ﬂ›nda keyfi olarak gözalt›na al›nd›lar ve ayn› akﬂam b›rak›ld›lar.
25 Aral›k’ta ise, Okmeydan› sokaklar› molotoflarla tutuﬂtu. Cepheliler taraf›ndan, akﬂam saatlerinde
yol trafi¤e kapat›larak düzenlenen
korsan gösteride, ‘DHKC’ imzal›
“19 Aral›k Katliam›n›n Hesab› So16
1 Ocak 2006 / 33

rüsü'nde pankart as›larak yol zincirle trafi¤e kapat›ld›.
29 Aral›k günü ise yine ayn› saatlerde ‹stanbul’un 3 ayr› yerinde
yollar zincirlenerek, duymayanlara
Tükiye gerçe¤i hayk›r›ld›. Eylem
yap›lan yerlerde büyük kalabal›klar
oluﬂtu¤u görülürken, ‹stanbul 4 Levent’te Sanayi Mahallesi’nde, ﬁiﬂli
Adliyesi önünde, Anadolu Yakas›’nda ise Karayollar› Köprüsü’nde
yoldan geçen arabalar› ve yayalar›
gerçe¤in hayk›r›ld›¤› slogan›n oldu¤u pankartlar karﬂ›lad›.
rulacak” yazan pankart as›ld›. Umudun sloganlar›n› hayk›ran Cepheliler, direniﬂçileri selamlad›lar.

Gençlik hesap soruyor
22 Aral›k günü Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü E¤itim Bilimleri Fakültesi kantininde ve Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü
yurt kantininde, “19-22 Aral›k Katliam›n› Unutmad›k Unutturmayaca¤›z” isimli etkinlikler düzenlendi.
Cebeci’de Ankara Gençlik Derne¤i, Demokratik Gençlik Hareketi,
Ekim Gençli¤i, Kald›raç, Kurtuluﬂ
Partisi Gençli¤i, Sosyalist Gençlik
Derne¤i ve Tüm ‹lerici Gençlik
Derne¤i’nin düzenledi¤i etkinli¤e
120 kiﬂi kat›l›rken, F Tipi sald›r›s›n›n, emekçilere dayat›lan yoksullukla, ceza infaz yasalar›yla ve F Tipi üniversitelerle sürdürüldü¤ü dile
getirildi. 120 ﬂehidin mücadelesinin
devam ettiricileri olduklar›n› kaydeden gençlik örgütlenmeleri, “tüm
halk›m›za yap›lm›ﬂ olan bu sald›r›n›n hesab›n› soraca¤›z” dediler.
‘Diri Diri Yakt›lar’ belgeselinin
gösteriminin ard›ndan, katliam›
Çank›r› Hapishanesi’nde yaﬂayan
Ali Sinan Ça¤lar ile Bursa’da yaﬂayan Yasin Kuyu, katliam ve tecrit
üzerine konuﬂmalar yapt›lar. ‹dilcan
Müzik Toplulu¤u’nun dinletisiyle
sona eren etkinlikte, tecrite karﬂ›
mücadelenin yükseltilmesi gerekti¤i hat›rlat›ld›.

land›r›lana kadar ellerimiz yakalar›nda olacakt›r!” denildi.

Devrimci iradenin teslim al›namayaca¤›n›n kan›tlar›ndan biri
olan, tutsaklar›n üretimlerinden
oluﬂan “Üreterek Direnen Direnerek Üretenlerin Sergisi”; Ankara’da ‹dilcan Kültür Merkezi’nde 19-23 Aral›k günlerinde,
Dikmen Temel Haklar’da 2528 Aral›k aras›nda aç›ld›.
Beytepe’de ise, benzeri bir etkinlik Ankara Gençlik Derne¤i,
Ekim Gençli¤i, Kurtuluﬂ Partisi
Gençli¤i, Sosyalist Gençlik Derne¤i, Devrimci Gençlik, Devrimci
Proleter Gençlik taraf›ndan gerçekleﬂtirildi.
Gençlik Federasyonu üyeleri, 22
Aral›k günü Edirne’de Merkez
Postane önünde yapt›klar› eylemle
“Katilller Halka Hesap Verecek”
dediler. Eylemde, ‘19-22 Aral›k
Katliamc›lar› Cezaland›r›ls›n’ pankart› aç›ld› ve aç›klama okundu.
22 Aral›k’ta da Eskiﬂehir’de
Gençlik Federasyonu üyeleri Adalar
Migros önünde eylem yapt›. Ö¤renciler ad›na Cemal Danac› bir aç›klama yaparken, “Yaﬂas›n Ölüm Orucu
Direniﬂimiz” slogan› at›ld›.
Gençli¤in eylem yapt›¤› yerlerden biri de Sivas’t›. 25 Aral›k günü
yapt›klar› eylemle katliam› protesto
eden Sivas Gençlik Derne¤i üyeleri,
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz" sloganlar› att›lar.

Katliam AKP ile sürüyor
Kocaeli HÖC üyeleri, 22 Aral›k
günü AKP il binas› önünde toplanarak, katliam politikas›n› sürdüren
iktidar› protesto ettiler. ‹lhan Karak›ﬂ taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
“Buradan tekrar söylüyoruz bu katliam›n sorumlular› yarg›lan›p ceza-

Katliam› sürdüren iktidar›n il
binalar› önünde yap›lan eylemlerden biri de ‹stanbul’dayd›. 24
Aral›k günü AKP ﬁiﬂli ‹lçe binas› önünde eylem yapan HÖC
üyeleri, halk› katletmenin bir
devlet politikas› oldu¤unun alt›n› çizerek, bu politikan›n ﬂimdi AKP taraf›ndan sürdürüldü¤ünü belirttiler.
Ankara’da da HÖC’lüler Yüksel
Caddesi’nde biraraya gelerek AKP
‹l binas›na yürüdü. 25 Aral›k günü
yap›lan eylemde, “19-22 Aral›k
Katliamc›lar› Hala Cezaland›r›lmad›” pankart› ile “Diri Diri Yakt›lar”
yazan dövizler taﬂ›nd›. Yürüyüﬂ esnas›nda s›k s›k polisin engellemeleri olurken, panzerler ve yüzlerce polisle gözda¤› verilmek istendi.
Buna ra¤men il binas›na yürüyen HÖC’lüler katliam› teﬂhir ettiler. ‘AKP 120 ölümden sorumludur’ diyen Umut ﬁener, direniﬂ destan›n›n 120 ﬂehit 600 aﬂk›n gazi ve
Fidan Kaﬂen Ölüm Orucu Ekibi ile
sürdü¤ünü kaydetti. AKP’nin katliamc›l›¤›n›n sadece hapishanelerde
de¤il, linç giriﬂimleri, provokasyonlar, sokak infazlar› ve ﬁemdinli’de
de görüldü¤ünü ifade etti. Polisin
AKP’yi panzerlerle korumaya ald›¤› eylemde “Adalet ‹stiyoruz, Diri
Diri Yakt›lar Hesab›n› Soraca¤›z,
Yaﬂas›n 19-22 Aral›k Direniﬂimiz”
sloganlar› at›ld›.
Samsun’da tecrit konulu seminer 22 Aral›k’ta Karadeniz Temel
Haklar’da yap›ld›. Katliam› ve tecriti yaﬂayan eski tutsaklardan Sad›k
Türk ve Hasan To¤an, yapt›klar› konuﬂmalarda tecritin etkilerini anlatarak, devrimci irade ve direnme
kültürüne vurgu yapt›lar ve “direnenler mutlaka kazanacak” dediler.
Yurtd›ﬂ›nda da, ‹sviçre’de, Almanya Lauterbach’ta ve Fransa’n›n
baﬂkenti Paris’te; “19 Aral›k Katliam›n›n Sorumlusu Türkiye Devleti
ve Avrupa Birli¤i’dir”, “Avrupa
Birli¤i Türkiye hapishanelerindeki
tecritten, iﬂkence ve katliamlardan
deste¤ini çeksin” içeri¤inde yaz›lamalar yap›ld›, pankartlar as›ld›.
17
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Katliama öfke
◆ Ad›yaman’da katliam günlerinde, Temel
Haklar, ‹HD, E¤itim-Sen, EMEP, DEHAP,
BES ve Petrol-‹ﬂ’in oluﬂturdu¤u Demokrasi
Platformu taraf›ndan bir dizi etkinlikle ﬂehitler an›ld› ve katliam lanetlendi. 19 Aral›k günü ‹HD’nin haz›rlad›¤› sinevizyon
gösterildi ve ﬂehitler an›ld›. 20 Aral›k günü
E¤itim-Sen ﬁubesi’nde 19 Aral›k konulu
söyleﬂi yap›ld›. 21 Aral›k’ta, EMEP’in katliama iliﬂkin haz›rlad›¤› resim sergisi vard›.
22 Aral›k günü ise Temel Haklar taraf›ndan, “19 Aral›k ve Tecrit” konulu panel düzenlendi. E¤itim-Sen ﬁubesi’nde yap›lan
panelde, Bekir Çilo¤lu, Y›lmaz Kaya ve
Mustafa Çapardaﬂa konuﬂtu. Konuﬂmalarda, katliamla neyin hedeflendi¤i ve tecrit
politikas›n›n amaçlar› anlat›larak, buna
karﬂ› mücadelenin önemine vurgu yap›ld›.

◆ Ankara Tuzluçay›r Mahallesi’nde, ‹dilcan
Kültür Merkezi’nin de aralar›nda bulundu¤u DKÖ’ler, 19 Aral›k Katliam›n› ve ﬁemdinli’de ortaya ç›kan Susurluk devletini
meﬂaleli yürüyüﬂle protesto ettiler. “19-22
Aral›k Katliam›n›n Hesab›n› Soraca¤›z” ve
“ﬁemdinli’de Yakalanan Katliamc› Devlettir. Katliamc›lardan Hesap Soral›m” yaz›l›
pankartlar›n taﬂ›nd›¤› eylemde sloganlar
at›ld› ve gruplar kendi dövizlerini taﬂ›d›lar.

◆ Gemlik Tuncelililer Dayan›ﬂma ve Yard›mlaﬂma Derne¤i taraf›ndan 23 Aral›k
günü Belediye Dü¤ün Salonu’nda halk gecesi, katliam›n protesto edildi¤i bir etkinlik
olarak gerçekleﬂtirildi. Grup Munzur, Nurettin Güleç, Grup ﬁiar ve 19 Aral›k Katliam›’n› anlatan konuﬂmas› ile Hayriye Gündüz’ün yerald›¤› geceye, 250 kiﬂi kat›ld›.

◆ 25 Aral›k günü; HKM, DHP, Kald›raç,
DGD, SODAP, Devrimci Duruﬂ, ESP, Al›nteri, TUYAB, Devrimci Hareket, Partizan, ‹ﬂçi
Mücadelesi, BDSP, ÖMP'nin aralar›nda bulundu¤u DKÖ'ler 19 Aral›k Katliam›'n› ve
Yeni TMY'yi protesto etmek için Kad›köy'de bir miting düzenledi.

◆ ESP üyesi üç kiﬂi, 28 Aral›k günü, Ankara Çankaya’da AKP ilçe binas›n› bir süre iﬂgal ederek sloganlar att›lar ve tecriti protesto eden pankart ast›lar. ESP’liler polis
taraf›ndan yakapaça gözalt›na al›nd›.

Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!
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‘Tecrit içinde tecrit’in tecriti!
Yukar›daki baﬂl›kta hiçbir
kelime oyunu, hiçbir ironi
yoktur. Sadece, F Tipleri’ndeki tecrit mant›¤›n›n nelere
kadar vard›¤›n›n ve varabilece¤inin bir ifadesidir.
Ercan Kartal, bilindi¤i gibi, F
Tipleri’nin aç›l›ﬂ›ndan bu yana yani
5 y›l› aﬂk›n zamand›r TEK K‹ﬁ‹L‹K
HÜCREDE tutulan bir tutsakt›r.
Ercan Kartal’a geçti¤imiz günlerde, her an yüzlercesi bulunabilecek nedenlerden birinden dolay›,
“üç günlük hücre hapsi” cezas›
verildi. 5 y›ld›r tek kiﬂilik hücrede
tutulan birine nas›l “hücre cezas›”
uygulanacakt› ki?
Tecrit zindanc›lar›, ona da bir
“çözüm” buldular. Devam›n› Edirne
F Tipi Hapishanesi’nden yazan Ercan Kartal’›n 15 Aral›k 2005 tarihli
mektubundan aktar›yoruz:
“3 günlük ‘hücre hapsi’mi uygulad›lar. Nas›l m›? Bulundu¤um
A.T.20 No’lu hücreden alarak, yine
A blok tekli hücrelerde A.T.15 No’lu
hücreye koyarak uygulad›lar. Yani
boﬂ bir hücreye konulmuﬂ oldum...
Kalem, ka¤›t, gazete, sigara, çakmak, çay yapmak için ›s›t›c›n›n vb.
olmad›¤›-verilmedi¤i bir hücre...
Al›rken, yan›ma havlu-sabun-nevresim alabilece¤imi söylediler. Gitmeyece¤imizi söyledi¤imiz ve kendimiz gitmedi¤imiz için söylenenleri de almam›z mümkün de¤il zaten... Sonuç olarak üç gün boﬂ hücrede kald›m.
Ka¤›t tabak ve plastik kaﬂ›k vard›. Ka¤›t tabaklar de¤iﬂti, plastik
kaﬂ›k ise normal kaﬂ›kla de¤iﬂtirilmedi. Bu nedenle 3 gün yemek de
alamam›ﬂ oldum. Normal kaﬂ›k verilse dahi bu kez temizlik malzeme-

si sorunu olacakt›. Bulaﬂ›¤› y›kamak için vs.
‹ﬂte böyle; bir tekli hücreden, di¤er bir tekli hücreye götürülerek uyguland› ‘hücre hapsi’. Oysa di¤er
hapishanelerde bulunmuﬂ oldu¤un
tekli hücrede uyguluyorlar. Son olarak Tekirda¤ 2 No’luda tek kiﬂilik
hücrelerde kalan arkadaﬂlar›n hücre
cezalar› kald›klar› hücrelerde uyguland›. Sonuç olarak, tecritin s›n›r›
yok iﬂte. Kald›¤›m hücre koﬂullar›n›
‘tecrit içinde tecrit’ diye tan›ml›yoruz ama, bu yetmiyor; ‘tecrit içinde
tecrit’in de, bir tecriti pekala
var.”

Adlilerin hepsi
“hapç›” oldu
Tecritin en a¤›r tahribat›, hiç
kuﬂku yok ki, adli tutuklular
üzerinde olmaktad›r. Ancak onlar,
hem örgütsüzlüklerinden dolay›,
zindanc›lar karﬂ›s›nda güçsüz, hem
de yine ayn› nedenle sorunlar›n› duyuramamaktad›rlar.
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’nden
DHKP-C Davas› Tutsaklar›’ndan
Mustafa Tosun’un 15 Aral›k 2005
tarihli mektubu, adlilerin durumunu
s›n›rl› da olsa yans›t›yor. ﬁöyle yaz›yor:
“Bize gelince okuyor, yaz›yor,
çiziyoruz. Adliyeye giderken ringte
karﬂ›laﬂt›¤›m›z adliler “abi zaman
geçmiyor, ç›ld›racak gibi oluyorum” diyorlar. “Biz de ç›ld›racak gibi oluyoruz, zaman yetmiyor” deyince bize uzayl› muamelesi yap›yorlar. Bir adlinin notunu aktaray›m: “Merhaba! dostlukla kucakl›yorum. Nas›ls›n, iyi misin? Beni so18
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rarsan ben de iyiyim. Günleri öyle
böyle bitiriyorum. Pek yapt›¤›m bir
ﬂey yok televizyon seyretmekten
baﬂka. ‹nan o da s›kmaya baﬂlad›.
Sen neler yap›yorsun, günleriniz
nas›l geçiyor? Yan taraf›na arkadaﬂ
da geldi, biraz daha iyi olmuﬂtur.
Asl›nda senin için ya da sizin için
fark etmez diye düﬂünüyorum. Neden dersen, baﬂta senelerdir hapistesin, art›, adli mahkum de¤ilsin. Adli mahkumlarla aran›zda okyanuslar
kadar fark var. Zaten sizleri de sizlerden baﬂka anlayan yoktur gibime
geliyor. Buradaki, hem de böyle bir
yerde iletiﬂimimiz bile insan›n tüylerini diken diken yap›yor. En az›ndan ben böyle düﬂünüyorum. Umar›m bu devranlar hep böyle sürmez,
sizler de bir ﬂekilde amaç ve gayenize ulaﬂ›rs›n›z, sizlerin sayesinde
bizler de rahatlar›z.”
Tecrit, adliler için tam bir ö¤ütücü. Neredeyse tamam› gündüz uyuyup gece boyunca TV izliyor. Tecritin sorunlar›n› boyutlu yaﬂ›yorlar.
Bunun patlamalara yol açmas›n›n
önünü ise yaz›lan anti-depresif ilaçlarla ve “ortak kullan›m alanlar›yla”
almaya çal›ﬂ›yorlar. Adliye mahkeme yolculuklar›nda karﬂ›laﬂt›¤›m
adlilerin neredeyse tamam› hap kullan›yor. Son adliye yolculu¤umda
karﬂ›laﬂt›¤›m bir adli kulak ç›nlamas›, kalp çarp›nt›s› oldu¤unu ve halisünasyonlar gördü¤ünü anlatt›. Akﬂamlar› gölgeler görmeye baﬂl›yormuﬂ. “Sa¤›mdan solumdan geçiyorlar” diyor. O da hap yani revirden
yaz›lan ilaçlardan kullan›yor.
Günü gelip de sa¤l›k dosyalar›
aç›kland›¤›nda tüm bunlar aç›¤a ç›kacakt›r.”

Hukuksuzlu¤un
hukuku: C‹K
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’nde
PKK’li tutsaklara bir süre
önce 1 ay mektup yasa¤› cezas› verilmiﬂ ve ceza uygulanm›ﬂt›.
A¤›r Ceza Mahkemesi zaten uygulanm›ﬂ olan bu mektup yasa¤› cezas›n› bozdu. Peki ﬂimdi ne olacak?

Hapishane idaresi, hukuksuz bir cezay› uygulad›¤› için tutuklulara tazminat ödemeye mi mahkum olacak
mesela?! Hay›r, böyle bir ﬂey olmayacak. Veya ceza bir sonraki mektup cezas›n›n yerine de say›lmayacak. Çünkü her ﬂey yasal(!!!) Çünkü
C‹K’e göre, hapishane idaresinin
hücre cezas› hariç, di¤er cezalarda
ACM karar›n› beklemesine gerek
yok. Yani itiraz hakk›n›z göstermelik. ‹tiraz›n›z kabul edilse bile hiçbir
hükmü yok.

F Tipleri’ndeki “hukuk” iﬂte
böyle; infaz hakimlikleri, cezaevi
denetleme kurullar›, dilekçe hakk›n›z, hepsi göstermelik. Aslolan tek
ﬂey var: Tecrit.
***
‹ﬂte tecrit mant›¤›ndan bir örnek
daha: Adalet Bakanl›¤›'n›n izniyle
Malatya E Tipi Kapal› Hapishanesi'nden Kürkçüler F Tipi Hapishanesi'ne götürülen hükümlü Mahir
Tekin, hapishane giriﬂinde üzerindeki giysilerin zorla ç›kar›lmas›na

karﬂ› ç›kt›¤› için, hücre cezas›na
çarpt›r›ld›.
Hastaym›ﬂ, ölüm orucundaym›ﬂ,
sakatm›ﬂ, ihtiyaçlar›n› kendi baﬂ›na
karﬂ›layamayacak bir Korsakof hastas›ym›ﬂ, bunlar›n katliamc› hapishane politikas› aç›s›ndan hiçbir önemi yok. Tecritte, “insani” olan hiçbir ﬂey yoktur. Tecrit politikas›n›
uygulayanlar›n da insanl›kla bir ilgisi yoktur.Tecrit politikas›na göre,
tutuklu, sadece “teslim al›nmas›”
gereken bir varl›kt›r.

Vicdanı olmayanların
‘vicdan huzuru’ olmaz H. Sami!
Okumaya devam edecekler. “Etti¤ini bulursun inﬂallah” diyorlar her dualar›nda. Elbette bulacak, ﬂahlar› deviren mazlumun
ah›, H. Sami’yi de devirmez mi?

Vatan Gazetesi’nden Mustafa Mutlu, 19 Aral›k’›n
y›ldönümünde köﬂesinde “Ac› Bir Y›ldönümü” baﬂl›kl› bir yaz› yazd›; Mutlu yaz›s›nda dönemin Adalet
Bakan› Hikmet Sami Türk’e ﬂunu sordu:
"Türkiye genelinde 28 tutuklu ve hükümlü ile 2
jandarma erinin hayat›n› kaybetti¤i; bine yak›n tutuklu ve hükümlüyle, infaz memuru ve askerin yaraland›¤› olaylardaki tavr›n›z› bugün de hakl› ve
mant›kl› buluyor musunuz? Vicdan›n›z rahat m›?"
H. Sami, hemen cevap yazd› Vatan Gazetesi’ne.
“Prof. Dr.” diye imzalad›¤› mektuba bak›nca H.
Sami’nin hâlâ b›rakt›¤›m›z yerde durdu¤u görülüyor. Sanki aradan 5 y›l geçmemiﬂ, sanki arada
otopsi raporlar›, bilirkiﬂi raporlar›, ortaya ç›kan belgeler, katliam gerçe¤ini kan›tlamam›ﬂ, sanki diri diri yakt›klar› ortaya ç›kmam›ﬂ gibi, hâlâ “bu operasyon, cezaevlerinde genel arama niteli¤inde bir müdahaledir” diye yalana devam ediyor, hâlâ “Amaç,
terör örgütlerinin baskısıyla açlık grevlerine ve
ölüm oruçlarına zorlanan genç hükümlü ve tutukluları kurtarmakt›” masal›n› anlat›yor, hâlâ “bazı
cezaevlerinde aramaya silahlı direniﬂle karﬂılık verilmesi üzerine güvenlik güçleriyle çıkan çatıﬂmalarda...” nakarat›n› tekrarl›yor. (Vatan, 26.12.2005)
Anlaﬂ›lan o ki, “Prof. Dr.” anlama ve alg›lama
özürlü. Ama onun anlama ve alg›lama özründen
daha büyük bir özrü var: O katliam özürlü! Her katliamc› gibi, sinsi, korkak ve yalanc›. Yalanlar› sürdürmekten baﬂka çaresi olmad›¤›n›n fark›nda.
Hikmet Sami Türk, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki tüm Adalet Bakanlar› içinde, bakanl›¤› döneminde hapishanelerde en çok kan ak›tan bakand›r.
“Mazlumun ah›, devirir ﬂah›” sözünü duymuﬂtur
herhalde H. Sami de. ﬁahlar› deviren o “ah”lardan
ne kadar çok ald›¤›n› da bilir. Analar hâlâ bir damla gözyaﬂ›nda bin kez lanet okuyorlar H. Sami’ye.

H. Sami, mektubunun
devam›nda “Devlet hayatında belirli makamlarda bulunanlar, tarihin kendilerine yükledi¤i
görevleri yapmaktan kaçınamazlar. Görevlerini yapanların yaﬂadı¤ı duygu ise, sadece vicdan huzurudur” diyor.
Sat›r aras›nda katliam karar›n›n “kiﬂisel” olmad›¤›n› belirtiyor. Utanmasa “devletin emir kuluyum”
diyecek. Korku yazd›r›yor bu cümleyi H. Sami’ye.
Bir gün yakas›na yap›ﬂ›laca¤›n› biliyor. F Tipleri’ni
haz›rlarken, katliam› planlarken, AB’si, ABD’si,
IMF’si s›rt›n› s›vazlad›, tekelci burjuvazi, burjuva
medyadaki kan emiciler alk›ﬂlad› seni. Ama H. Sami de biliyor ki, halka hesap verme günü gelip çatt›¤›nda hiçbiri yan›nda olmayacak. Ömrü oldukça,
hapishanelerde döktü¤ü kan, onun her gününü, her
saniyesini bo¤an bir kabus olmaya devam edecektir. Ne kadar gizlemeye çal›ﬂsa da, kelimeleri, korkusunu d›ﬂa vuruyor.
Bir de “vicdan huzuru”ndan sözediyor. Ne vicdan› H. Sami. Cesetlerin üstüne bas›p “biz daha fazla
zaiyat tahmin ediyorduk” diyen, savunmas›z
insanlar› diri diri yakan birinde vicdan›n “v”sinden
sözedilebilir mi? H. Sami’nin “vicdan›m huzurlu”
deyiﬂi, mezarl›ktan geçerken ›sl›k çalmaya benziyor. Boﬂuna ç›rp›nma H. Sami. Kendi yaratt›¤›n kan
denizine düﬂtün; denize düﬂen y›lana sar›l›rm›ﬂ ama
o y›lan›n kimseyi kurtard›¤› da görülüp duyulmam›ﬂt›r. Kan denizine batt›n, yalana sar›l›yorsun. Tuz
buz olmuﬂ yalanlar seni kurtar›r m›?
19
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4. Uluslararas› Tecritle Mücadele Sempozyumu

Tecrite karﬂ› ortak mücadele ﬂart
Dört y›ld›r düzenlenen sempozyumlar›n ilki 2002’de Hollanda’da uluslararas› 40 delegenin
kat›l›m›yla yap›ld›. ‹lk sempozyum’da 19-22 Aral›k günleri
Uluslararas› Tecritle Mücadele
Günleri olarak ilan edildi.
2003’te ‹talya’da yap›lan 2. sempozyuma 110 delege, 2004’de
Almanya-Berlin’de yap›lan sempozyuma ise 150 civar›nda delege kat›lm›ﬂt›.
Sempozyumlara paralel olarak,
uluslararas› açl›k grevi de örgütlenmektedir. Bu y›l da ABD,
Rusya, ‹rlanda, Bask Ülkesi, ‹spanya, Bretonya, Almanya, ‹talya, ‹sviçre, Fransa ve Türkiye’den
yüzlerce tutsak UTMP’nin ça¤r›s›yla F Tipleri’nin kapat›lmas›,
tecritin son bulmas› için ve 19-22
Aral›k Katliam›’n› protesto etmek amac›yla üç günlük Uluslararas› Açl›k Grevi eylemine kat›ld›.
Bu y›lki sempozyum sonucunda;
UTMP’nin alt yap›lanmas› olarak; Türkiye, Filistin, Irak, Bask
Ülkesi, ‹rlanda, ABD, Korsika’dan tutsaklarla dayan›ﬂma örgütleri taraf›ndan uluslararas›
bir tutsak dayan›ﬂma örgütlenmesine gidilmesi karar› al›nd›,
pratik ad›mlar at›ld›.
Sempozyumun bir baﬂka kazan›m›
ise sempozyuma kat›lan avukat ve
hukukçular taraf›ndan Kara Listeler ve Anti-Terör Yasalar›na yönelik bir ‘Hukuk Komisyonu’nun kurulmuﬂ olmas›d›r. ‹lk
etapta Türkiye, ABD, Belçika, Arjantin, Almanya, Danimarka
ve Lübnan’dan kat›l›mla
oluﬂturulan hukuk komisyonu uluslararas› mahkemelere yönelik Kara
Listelerle ilgili çal›ﬂmalar yapma karar› ald›.

Emperyalizmin politikas› olarak
çeﬂitli biçimlerde tüm dünyada uygulanan tecrite karﬂ›, mücadeleyi de
enternasyonalleﬂtirmek amac›yla
kurulan Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu’nun bu çerçevede
düzenledi¤i, uluslararas› sempozyumun dördüncüsü Paris’te yap›ld›. 37
ülkeden, 250 delegenin kat›l›m›yla
gerçekleﬂen sempozyumun haberine geçen haftaki say›m›zda yer vermiﬂ, üçüncü günün ilk oturumundan
sonraki programa bu hafta devam
edece¤imizi belirtmiﬂtik.

Tecrit, Kara Liste ve Hukuk
18 Aral›k’ta devam eden ve Halk
Hareketlerine ve Örgütlere Yönelik
Tecrit baﬂl›¤›n› taﬂ›yan üçüncü günün ilk oturumu, ‘Örgütlenme ve
Direnme Haklar›n›n ‹hlali’ paneliydi. Günün ikinci panelinin baﬂl›¤›
‘Tribünal: Tecrit, Kara Liste ve Hukuk’ idi. Suriye-Golan Tepeleri’nden Halil Hüseyin Abu Jabal’›n mesaj›n›n okunmas›yla baﬂlayan panelde, Halk›n Hukuk Bürosu ad›na
Taylan Tanay, Belçika’dan Av. Jan
Fermon, ‹talya’dan 270. Maddeye
Karﬂ› Mücadele Komitesi, Arjantin’den Hukuk Profesörü Adrian Albert, Danimarka’dan Uluslararas›
Forum ad›na ‹rene Claussen ve Yunan as›ll› Frans›z vatandaﬂ› ve Güney Afrika’da devrimci faaliyetteyken tutsak düﬂüp Güney Afrika Komünist Partisi taraf›ndan yap›lan bir
özgürlük eylemiyle özgürlü¤üne
kavuﬂup halen firari olarak yaﬂayan
Gazeteci Alex Moumbaris yerald›.
Av. Taylan Tanay, 19-22 Aral›k
Katliam›’na iliﬂkin bilgi vererek
baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda, F Tipi Hapishaneler’de tecritin uygulan›ﬂ›na
iliﬂkin örnekler sundu. Ebu Gureyb,
Guantanamo, Bagram, CIA’n›n gizli hapishaneleri gibi Türkiye d›ﬂ›ndaki insanl›k d›ﬂ› tutsakl›klar› dile
getirerek, tecrit politikas›n›n tutsak20
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larla s›n›rl› olmad›¤›n›, halklar›n
teslim al›nmas›n›n sözkonusu oldu¤unu belirten Tanay, tüm dünya
halklar›n›n özgürlük mücadelelerini
tehdit eden Kara Listelere de¤indi.
Avukatlara ça¤r› yap›p, bir hukuk
komisyonu kurma teklifinde bulunan Tanay, sözlerini Odilon Barrot’un, ‘Yasall›k bize ölüm getirir’
sözleriyle bitirdi.
Sempozyuma kat›lanlar›, “Türkiye’de tüm insanl›k d›ﬂ› uygulamalara ra¤men, direnen, bedenlerini
ölüme yat›ran ﬂu an yürekleri bu salonda olan devrimci tutsaklar ad›na
selamlayan” Tanay’›n ard›ndan söz
alan Belçikal› Avukat Jan Fermon
ise Filipin Ulusal Demokratik Cephesi önderi Sison hakk›nda bilgi
verdi. ‘Müvekkilime hiçbir bilgi verilmeksizin Kara Listeye al›nd›’ dedi. Kara Listelerin iki bak›ﬂ aç›s›n›
dile getirdi. Birincisi ‹spanyol engizisyonu, ikincisi Frans›z Devrimi’yle ortadan kalk›p, tekrar ortaya
ç›kan politikalar.
Arjantinli Hukuk Profesörü Adrian Albor, Topraks›zlar ve Evsizler
Federasyonu ad›na konuﬂtu¤unu
ifade ederek, ülkesindeki ‘Hücre
29’ diye adland›r›lan hapishane sisteminden sözederek, “bu hapishane
4 metre yerin alt›nda inﬂa edildi.
240 tutsak günün 23 saatini tamamen tecrit alt›nda geçiriyor. Günde
yaln›zca 1 saat yerüstüne ç›k›p yüzlerinde güneﬂi hissedebiliyorlar. Tek
Tip Elbise giymek zorundalar. Herhangi bir haberleﬂme hakk› tan›nm›yor, radyo, gazete, TV tamamen yasak. Ziyaretçiler tutsaklar› cam›n arkas›ndan görebiliyor ve konuﬂabilmek için telefon kullanmalar› gerekiyor. Avukatlar bile sürekli tehdit
alt›nda. Zaten bütün bunlar› devlet
de inkar etmiyor. Devlet tutsaklara
zaten bir lakap takm›ﬂ vaziyette
‘Tumberos’. Yani ‘tabutlukta yaﬂayan’. Umar›m bir gün ülkemde

‘Hücre 29’ kald›r›l›r” dedi. Her ﬂart
alt›nda mücadelenin gereklili¤inin
alt›n› çizen Albor, “Çünkü sadece
vazgeçti¤in mücadele, kaybetti¤in
mücadeledir” diye konuﬂtu.
‹rene Claussen da, emperyalizmin “yeni bir düﬂmana olan ihtiyac›n›”, 11 Eylül’le birlikte buldu¤unu ve “teröre karﬂ› savaﬂ” ad›na silah üretiminin, iﬂgallerin, savaﬂlar›n
meﬂrulaﬂt›r›ld›¤›n› ifade etti. Claussen konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü:
“2002 y›l›nda kollar›n› s›vad›lar
ve en devrimci kesimi listeye ald›lar: FARC, DHKP-C, ETA, PKK...
Bunun yan› s›ra göstermelik bir kaç
‹slamc› grubu da listeye ald›lar. Anti-terör yasalar› her türlü keyfili¤i
meﬂru k›l›yor ve anti-emperyalist
mücadeleyi zorlaﬂt›r›yor.”
‹rene Claussen, konuﬂmas›n›n
sonunda sempozyumdan somut kararlar alarak ayr›lmak gerekti¤ini
belirtti.
270. Maddeye (Terör yasas›)
Karﬂ› Mücadele Komitesi Temsilcisi ‹talya’da bask›lar›n artt›¤›n› kaydederek, “Kanunlar›n ve bas›n›n
yard›m›yla ezilenler her an ‘terörist’ gösterilebilir, mücadeleye destek veren, dayan›ﬂmas›n› dile getirenler de ayn› ﬂekilde teröristlikle
suçlanacak. Art›k devrimci tutsaklar da, daha önce mafyac›lara karﬂ›
uygulanan ve koyu tecrit anlam›na
gelen 41bis yasas›ndan nasibini al›yor” dedi. Konuﬂmas›n› mücadele
vurgusu ile bitiren komite temsilcisinin ard›ndan sözalan, PCRF (Komünist Yeniden Do¤uﬂ Kutbu) Temsilcisi Alexis Lacroix ve Alex Moumbaris de, demokratik haklar için
uluslararas› birli¤in gereklili¤ine
vurgu yapt›lar.

Direnenler Yaﬂ›yor...
Üçüncü günün son etkinli¤i,
‘D‹RENENLER YAﬁIYOR GECES‹’ydi. Gecede Filistinli Folklor
grubu ‘Grup Dabke’nin ard›ndan
Kanada, ﬁili, ‹spanya ve Macaristan’dan anti-emperyalist ﬂairler,
Sincan F Tipi’nde ‹ngilizce çizilen
V›zgelir Dergisi’nin ‘sevgili sözlük’ bölümünü ﬂiir haline getirip,

Bella: Tüm ülkelerde zulme son vermeliyiz
Temsil etti¤im Afrika k›tas› ve Arap dünyas›ndan oluﬂan Güney yar›mküresi olarak, tüm
bask› türlerine karﬂ› baﬂkald›rmak için verdi¤iniz çok çeﬂitli mücadelenizi takdir ve teﬂvik etmem benim vazifem say›l›r. ...
Güney'deki kad›n ve erkekler özgür olmad›kça, Kuzey'in çokuluslu ﬂirketler ve hükümetlerinin yönlendirdi¤i pazar yasalar›na karﬂ›
ç›kmak art›k olanaks›zd›r. ... Militanlar›m›z
hapishanelerde tutuldu¤u müddetçe, toplumlar›m›z ç›kmazlardan kurtulamaz.
Halklar›m›za, az geliﬂmiﬂli¤in bu cehennemi
denkleminin iki faktörü aras›ndaki s›k› iliﬂkiyi; d›ﬂ ekonomik hegemonya ile iç siyasi
bask›lar aras›ndaki iliﬂkiyi anlatma vakti.
... De¤erli Dostlar; bu sonuçlara varma vakti:
1. Bat› demokrasisi, dünyaya hükmederek
demokrasiden sözetmeye devam edemeyece¤ini anlamal›. Hem hükümdar hem demokrat olunamaz....
2. ABD ve müttefiklerinin, savaﬂ veya güce
baﬂvurma politikas›, demokrasiye fazla yer
b›rakm›yor. Irak Savaﬂ›, Venezüela’daki demokratik yollarla seçilen hükümete yap›lan
aral›ks›z tehditler ve sözde ‘Teröre Karﬂ› Sa-

vaﬂ›n’ skandal etkileri, bu
gerçe¤in en çarp›c› örnekleridir.
3. Hala nostaljiyle beslenen
Bat› demokrasisi, günlük
bask›lardan uzak de¤ildir.
Sömürge ülkelerindeki sömürgeci icraatlar bunu kan›tlamaktad›r. 70’li y›llara
kadar, Avupa’da faﬂist ve
Ahmed Ben Bella
diktatörlük rejimleri birbir(Sempozyum Onur
lerini izledi. Bugün bu tehliBaﬂkan›, Özgür
ke giderek büyümektedir.
Cezayir’in ilk
Birçok Avrupa ülkesinde
Cumhurbaﬂkan›):
görünen aﬂ›r› sa¤›n t›rman›ﬂ›, ›rkç› ve neofaﬂist gruplar›n tehlikeli üremeleri ve ABD’deki yeni muhafazakarlar›n
(neo-con) iktidarda olmalar› bu tehlikenin
en belirli potansiyelini teﬂkil etmektedirler.
De¤erli dostlar; tüm ülkelerde zulme son vermek bizim gündemimiz olmal›. Aksi takdirde, ne ba¤›ms›zl›¤›m›z› koruruz, ne de ilerlememizi gerçekleﬂtiririz. Bugün, her hapishanenin bir okula dönüﬂtürülmesi ve her siyasi tutuklunun ö¤retmen ilan edilmesinin
ﬂart oldu¤unu tekrarl›yorum...

Kübal› 5’ler: Hayranl›¤›m›z› belirtmek istiyoruz
Sevgili dostlar:
... Bu aldatma dünyas›nda; Türkiye'deki F Tipi hapishaneler konusundaki gerçeklerin ortaya ç›kmas› belki daha uzun y›llar alabilir.
Bu durum, Türkiye'deki kahraman kardeﬂlerimizin mücadelesini desteklemek ve dayan›ﬂmam›z› gösterme konusundaki ihtiyac›n alt›n› çiziyor. Sadece ﬂehitliklerle geçen
her gün, fazladan bir gün oluyor. Zaman
geçirmeden onlar› sahiplenmeliyiz.

Safa: Bu özgürlük tutkusu
‹stanbul'da tecrite karﬂ› konferansa kat›lma f›rsat›m olmuﬂtu. Lübnan ve Filistin'den
gelen biri olarak, ‹srail hapishanelerinin en
vahﬂi oldu¤unu sanm›ﬂt›m. Ancak Niyazi, Zeynep ve Ahmet'in anlat›mlar›n› okuduk ve duyduktan sonra, ﬂaﬂ›rd›m. Birincisi, tecrit ve iﬂkencedeki vahﬂet boyutundan, ikincisi, Türki21
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Küba'ya karﬂ› ABD destekli terörizme karﬂ›
mücadele etmemizden dolay› cezaland›r›ld›¤›m›z imparatorlu¤un zindanlar›n›n beﬂ hücresinden... cüretli Türkiyeli siyasi tutsaklar›
kucaklay›p hayranl›¤›m›z› belirtmek istiyoruz. Ve son nefesimize kadar savaﬂaca¤›m›za söz veriyoruz, ta ki ac›lar› yaratan koﬂullar ve bunlar›n sebebi olan açgözlü ç›karlar
tarihin çukuruna gömülene kadar.
Zafere Kadar, Daima...
ye'deki tutsaklar›n sorunlarla ilgili dünya kamuoyunun sessizli¤inden dolay›. ‹stanbul'u
terketti¤imde, akl›m ölüm orucu ve ölümü açl›kla yenenlerin yan›ndayd›. Bu ölüm orucu
de¤ildir art›k, özgürlük ve yaﬂam tutkusudur.
19 Aral›k Türkiye'deki tutsaklar›n özgürlü¤ü
ve dünyadaki tüm düﬂünce ve vicdani tutsaklar›n uluslararas› günü olmuﬂtur. (...)
Mohammed Safa (Lübnan)

sahnelediler. Peﬂinden coﬂkulu
marﬂlar›, türküleri ve halaylar›yla
Grup Yorum sahne ald›. Yüzlerce
insan›n halaya durdu¤u gecenin son
sanatç›s› Eren Can sevilen türkü ve
halaylarla coﬂkuyu yükseltti.

Katliam Protesto Edildi
Son gün olan 19 Aral›k’ta, sempozyuma iliﬂkin bas›n toplant›s› düzenlendi. Sempozyumda ele al›nan
konulara iliﬂkin bilgi verilen toplant›da ABD, Rusya, Filistin, Lübnan,
‹talya, Fransa, Irak, Türkiye, ﬁili,
Kanada, Arjantin, Almanya, Danimarka, Hollanda gibi ülkelerden kat›lan 35 delege haz›r bulundu.
Ayn› gün, katliam› protesto eden
bir gösteri de düzenlendi. Gösterinin yeri, tarihsel anlam› olan bir
aland›. 1871’de Komünarlar’›n kurﬂuna dizildi¤i duvar›n önünde yap›lan anmada; Türkçe ve Frans›zca
‘Kahramanlar Ölmez, Halk Yenilmez’ yazan bir çelenk ve 19 Aral›k
Katliam›’nda AB’nin rolünün vurguland›¤› Frans›zca pankart yerald›.
Komünarlar’›n an›t› önünde sayg›
nöbeti tutuldu.
Komünarlar’dan 19 Aral›k kahramanlar›na kadar ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesin-

K›z›lderili Tutsak: 28 kahraman savaﬂç›y›
hiçbir zaman unutmayaca¤›m
Meﬂru olmayan tutsakl›¤›m›n 30. y›l›na
girerken sizlere selamlar›m› ve sayg›lar›m›
gönderiyorum. Jericho Haraketi ad›na sempozyuma kat›lacak olan k›zkardeﬂime, sizlere bu sözlerimi bugün burada illeti¤i için çok
teﬂekkür ediyorum.
Amerika Birleﬂik Devletleri’ne diz çökmeyen, iﬂkenceye, tecrit koﬂullar›na karﬂ› ç›kan birçok arkadaﬂ›m ve yoldaﬂ›m ad›na da
teﬂekkür ediyorum.
Bu sömürgeci devlet, topraklar›m›z› iﬂgal
de, Filistin’de, Kolombiya’da,
Irak’ta, Türkiye’de, Nepal’de ve
tüm dünyada ﬂehit düﬂenler ad›na
yap›lan sayg› duruﬂuyla baﬂlayan
eyleme 15 ülkenin temsilcileri kat›ld›. Frans›z yazar Henri Alleg’in de
kat›ld›¤› anma gösterisinde Büyük
Direniﬂin yarat›c›s› özgür tutsakl›k
anlay›ﬂ› anlat›larak bu direniﬂi yaratan örgüt iradesine vurgu yap›ld›. Ve
bu iradeyi yaratan Umudun Ad› ve
Önderli¤i selamland›.
‘Komünarlar’dan Büyük Direniﬂin Kahramanlar›na’ ad›yla düzenlenen eylemde, Parti Cephe bayraklar› ve Cephe sloganlar› Komünar-

Irak Hapishanesi’nde açl›k grevi
Irak hapishanelerinin birer zulüm karargah› oldu¤u, Ebu Gureyb’den biliniyor. Ama oras› tek
de¤il. ‹ﬂgalci ‹ngilizler’in kontrolündeki Basra’da ﬁaiba Kamp›’nda
keyfi olarak tutulan, a¤›r iﬂkence
alt›ndaki tutsaklar, bu zulüm politikas›na karﬂ› açl›k grevindeler.
Basra’n›n ﬁaiba Kamp›’nda
baﬂlayan açl›k grevi; toplama kamp›ndaki iﬂkenceleri, kötü muamele ve tecriti protesto amac›yla yap›l›yor. Sürekli dayak yiyen tutsaklar, karanl›k hücrelere at›l›yorlar.

Zulmün zihniyeti ayn›
Eylem, valilik ve iﬂgal güçlerince de kabul edilirken, ‹ngiliz ordu-

sunun Güney Irak Sözcüsü Albay
Peter Cripps, ﬁaiba Kamp›’nda
“Cenevre Konvansiyonu’na ayk›r›
davran›lmad›¤›” yalan›na baﬂvurarak, bütün zalimler gibi, “Mahkûmlar›n er ya da geç eylemi bitireceklerini” söyledi. ‹ﬂkenceci zihniyetini gizleyemeyen Cripps, “Biz elimizden geldi¤ince az zor kullanmaya çal›ﬂ›yoruz” diye konuﬂarak da
“zor” dedi¤i iﬂkenceyi kulland›klar›n› itiraf etmekte sak›nca görmedi.
Tutsaklar; ‹ngiliz ordusunun direniﬂlerini k›rmak amac›yla ald›¤›
karar do¤rultusunda, 17 Aral›k’tan
bu yana aileleri ile görüﬂemiyor ve
d›ﬂar›yla hiçbir iletiﬂimleri bulunmuyor.
22
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etti, soyk›r›m yaparak kültürümüzü ve tarihimizi yoketmeye devam ediyor.
... Kardeﬂlerim ﬂunu söylemek isterim ki,
19 Aral›k Katliam›’n› ve 28 kahraman savaﬂç›y› hiçbir zaman unutmayaca¤›m. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti onurlar›yla ve inançlar›yla bu düzene karﬂ› koyan bu insanlar›, terör uygulayarak katletmiﬂtir.
A-Ho!!!! Mitake Oyasin
Ç›lg›n at›n ruhuyla
K›z›lderili Tutsak Leonard Peltier-ABD
lar’dan bu yana sosyalizm mücadelesinin sürdü¤ünü gösterdi.
Anman›n sonunda kitle toplu
halde mezarl›ktaki eski Frans›z Komünist Parti ﬂehitlerinin, Nazi iﬂgalinde kurﬂuna dizilen ve hapishanelerde, kamplarda katledilenlerin
an›tlar› da ziyaret edilerek k›z›l karanfiller b›rak›ld›. Ayr›ca Türkiyeli
devrimci demokrat sanatç›lardan
Y›lmaz Güney ve Ahmet Kaya’n›n
da mezarlar› ziyaret edildi.

Türkiye Hapishanelerinde
‘Uluslararas› Açl›k Grevi’
Uluslararas› Tecritle Mücadele
Günleri çerçevesinde yap›lan, uluslararas› açl›k grevine kat›lan dünya
hapishanelerindeki tutsaklar› geçen
haftaki say›m›zda duyurmuﬂtuk.
Açl›k grevleri, Türkiye hapishanelerinde de DHKP-C ve TKEP-L
Davas› tutsaklar› taraf›ndan yap›lmaktad›r. Sivas Hapishanesi’nde tek
baﬂ›na tutulan Cephe tutsa¤›ndan,
Edirne’den K›r›klar’a tüm F Tipleri’nin hücrelerindeki tutsaklara kadar,
Cepheliler, tecrit politikas›ndan medet umanlar››n yenilgilerini bir kez
daha hayk›r›yorlar. Oligarﬂi, tecritle
onlar› yoldaﬂlar›ndan, ülkeden, dünyadan yal›taca¤›n› düﬂünmüﬂtü.
ABD’den ‹rlanda’ya dünyan›n onlarca ülkesinin zindanlar›ndaki tutsaklarla birlikte, ayn› günlerde açl›¤a yatmak, ayn› yürek at›ﬂ›yla nefes
al›p vermek kadar, anlaml› bir cevap
olabilir mi tecritçilere...

‹stanbul ve Anadolu’nun de¤iﬂik illerinde
yap›lan “Ba¤›ms›zl›k,
Demokrasi, Sosyalizm
Yürüyüﬂümüz Sürüyor” seminerlerinden
biri de Diyarbak›r’da
yap›ld›. Ancak, yasal
bir derne¤in faaliyeti olarak
yap›lmak istenen seminer, daha baﬂlamadan,
siyasi ﬂube polisinin sabote etme giriﬂimi ile karﬂ›laﬂt›.
Seminer, 25 Aral›k günü Harb-‹ﬂ Diyarbak›r ﬁubesi’nde
yap›ld›. Saat 13.00'te baﬂlayan seminer baﬂlad›ktan 15 dakika sonra, “pald›r küldür” salona giren sivil polisler, hiçbir
belge göstermeden kimlik kontrolü ve kamera çekimi yapmak istediler. Dernek üyeleri, yap›lan bu uygulaman›n keyfi ve sadece insanlar› tedirgin etme amaçl› oldu¤unu söylediler. Bunun üzerine polisler, kamera çekimi yapmak için
valilikten alm›ﬂ olduklar› “standart” belgeyi gösterdiler. Valilikten al›nan belgenin yasaya ayk›r› bir ﬂekilde verildi¤i ve
keyfi oldu¤u söylenip bu ﬂekilde kamera çekimi yap›lmayaca¤› belirtildi. Kimlik kontrolünün yap›lmas›n›n ard›ndan,
polislerin kamera çekimini dayatmas› üzerine seminere konuﬂmac› olarak kat›lan Münire Demirel, bu keyfili¤i protesto amaçl› seminere devam etmeyece¤ini belirtti.
Dernek üyelerinin iste¤i üzerine tutulan tutana¤a itiraz
üzerine keyfilikte s›n›r tan›mayan polis, tutana¤› vermezken, dernek yöneticisi ‹lker Bo¤a, GBT kontrolü yap›lmas›ndan sonra, ifade vermesi gerekti¤i gerekçesiyle gözat›na
al›nd›. 3 saat gözalt›nda tutulup ifadesi al›nan Bo¤a, sonras›nda serbest b›rak›ld›. Seminere Dicle Gençlik Derne¤i’nde kal›nd›¤› yerden devam edildi.

Diyarbak›r Polisinin
Sosyalizm Korkusu

Yürüyüﬂ’ün ‘Uzun Yürüyüﬂ’ü
Geçen hafta Nurtepe ve Gebze’de sokaklarda kitlesel
olarak sat›ﬂ› yap›lan “YÜRÜYÜﬁ”ümüz, bu hafta da gecekondulardan kentlerin meydan›na ve binlerce kilometre
uzaktaki Avrupa’da yaﬂayan Türkiyeli emekçilere ulaﬂt›.
Sokaklarda, meydanlarda sat›ﬂa bu hafta Gaziosmanpaﬂa ve
Kartal’da devam edildi. 26 Aral›k günü Gaziosmanpaﬂa'da
Yürüyüﬂ önlükleri giyerek, dergimizin anonslar›n› yaparak
dergimizi halka tan›tan 20 okurumuz, 50’den fazla dergi sat›ﬂ› yapt›lar. Ayn› gün Kartal'da gerçekleﬂtirilen sat›ﬂta, 1.5
saat içinde 60 dergi sat›l›rken, halk›n, “ﬂu evdekiler derginizi al›r” gibi, yard›mc› olma giriﬂimleri de dikkat çekti.
Almanya’n›n Duisburg kentinde, her hafta düzenli olarak pazarda, esnaflara, sokak sokak Türkiyeliler’in yo¤un
olarak yaﬂad›¤› semtlerde Yürüyüﬂ Dergisi'nin sat›ﬂ› yap›l›yor. Bu hafta da Hamborn semtinde, 2.5 saat içinde onlarca
ev ziyaret edilerek, dergi anlat›ld› ve sat›ﬂ› yap›ld›.
23
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Temel Haklar
Federasyonu’ndan
◆ Rüﬂvet Devlet Politikas›d›r “Kap›kule gümrü¤ünde ortaya ç›kan rüﬂvet ve ahlaks›zl›klar as›l olarak sistemin yaratt›¤› sonuçlardan biridir. Bundan y›llar önce Baﬂbakan
Turgut Özal, “Benim memurum iﬂini bilir” diyerek aç›kça rüﬂveti onaylam›ﬂ, destek vererek teﬂvik etmiﬂtir.
Bu ülkenin insanlar›yla dalga m› geçiyorsunuz? Y›llard›r devletin
hastanelerinde, belediyelerde, karakollarda, adliyelerde k›sacas› bütün kurumlar›nda rüﬂvet çark›n›n nas›l döndü¤ünü bu ülkenin insanlar› bilmiyor mu? Siyasi iktidarlar›n yaratt›¤› rüﬂvet bata¤› bu ülkenin yönetim sisteminin bir parças›d›r. Ve AKP bu ﬂovlar› yaparken bir taraftan da kendi kadrolar›nda bulunan doland›r›c›lar›, yolsuzluklarla servet sahibi olan kan emicileri korumak için elinden geleni yap›yor.
Kapitalizmin ahlak› olmaz. Çürümeye baﬂlayan toplum bir taraftan da bütün de¤erlerini yitirir. Sistem de¤iﬂmedikçe varolan hiçbir ahlaks›zl›k, çarp›kl›k, adaletsizlik, yozlaﬂma, kirlenme ve çürüme de iyileﬂmeyecektir. (24 Aral›k)
◆ “Karakolda ‹ntihar” Klasi¤i “Rabia Asan isimli
kad›n, ‹zmir’de olay ç›kard›¤› ve sarhoﬂ oldu¤u gerekçesiyle gözalt›na al›nd›. Asan, sabah Hatay Karakol’unda nezarethanede
‘kendisini asm›ﬂ’ biçimde ölü bulundu. Karakolda o kadar polisin içinde bu iﬂi nas›l yapt›¤› bir yana; kad›n›n, ‘kaza¤›n› ç›kar›p,
demir parmakl›klarda dizlerini karn›na çekerek kendini asmas›’
gerçekten de ‘yarat›c›’ bir senaryo! Ama ayn› zamanda çok da
bildik bir emniyet aç›klamas›.
Karakollarda, iﬂkencehanelerde insanlar›n öldüresiye iﬂkence gördü¤ü bilinmesine ra¤men; ortaya somut olaylar dahi ç›ksa; hiçbir iﬂkenceci katil cezaland›r›lmam›ﬂt›r. Çünkü; onlar zaten toplumun güvenli¤ini de¤il, halka karﬂ› devletin güvenli¤ini almak
için yetiﬂtirilirler.
Katlet, kaybet, üstünü ört. Nas›l olsa kimse üstüne gitmiyor! Tersine terfi ediliyor, ödüllendiriliyor. Adaleti kim uygulayacak? Çözüm; sorumlular›n üzerine gidip adalet iste¤imizi hep birlikte
gür bir sesle hayk›rmaktan geçiyor.” (27 Aral›k)
◆ Zengine Vergi ‹ndirimi Yoksula Vergi Yaklaﬂ›k 2,7 milyon çal›ﬂan› ilgilendiren asgari ücret 30 YTL gibi komik bir zam yap›lmas› ile 380 YTL olarak belirlendi. Asgari ücret, açl›k s›n›r›n›n 600 YTL oldu¤u ülkemizde 380 YTL olacak.
Peki kim belirliyor bu kadar komik bir rakam›? Tabi ki IMF! ABD
ve AB emir veriyor ve yap›l›yor. Çünkü ülkemiz emperyalizmin
sömürgesidir.
Gelir da¤›l›m›n›n en adaletsiz oldu¤u ülkelerden biridir ülkemiz.
Bir yanda lüks içinde yaﬂayan insanlar varken bir yanda çöplükten beslenen, açl›kla bo¤uﬂan insanlar vard›r.
Ülkemiz ABD’ye, AB’ye, IMF’ye karﬂ› halklar›n örgütlü mücadelesi ile ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤› zaman bu zulümden kurtulabilir.

Temel Haklar Federasyonu Genel Kurulu

‘Örgütlü Halk Yenilmez’
Birçok kentte hak ve özgürlükler
mücadelesini bedeller ödeyerek sürdüren Temel Haklar Dernekleri’nin
biraraya gelmesiyle kurulan, Temel
Haklar Federasyonu, 1. Ola¤an Genel Kurulu’nu, 25 Aral›k günü Mecidiyeköy Kültür Merkezi’nde gerçekleﬂtirdi.
250 kiﬂinin kat›ld›¤› genel kurulun yap›ld›¤› salonda as›l› olan,
“Ya Ümitsizsiniz Ya da Ümit Sizsiniz, Ya Çaresizsiniz Ya da Çare Sizsiniz” ile “Haklar Ve Özgürlükler
Mücadelesinde Örgütlü Halk Yenilmez” pankartlar›, Temel Haklar Federasyonu’nun mücadele ça¤r›lar›n›
ifade ederken; antiemperyalist eylemlerden ﬁemdinli’ye, her
alanda ve halk›n tüm
kesimlerinin sorunlar›n› sahiplenen bir anlay›ﬂla yaﬂama geçirilen
eylemlerin foto¤raflar›
as›l›yd›.
Genel kurul için
yeterli
ço¤unlu¤un
sa¤lanmas› üzerine,
divan seçimi yap›ld›.
Mehmet Göçebe, Hakk› Akça, Nazmiye Kaya oy birli¤i ile divan›
oluﬂtururken, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm yolunda ﬂehit düﬂenler için sayg› duruﬂu yap›ld›.
Ard›ndan, Mehmet Göçebe, aç›l›ﬂ konuﬂmas› için Geçici Yönetim
Kurulu Üyesi Gamze Ünal’› davet
etti. Hak alma mücadelesinin en
önünde olmaya devam edeceklerini
kaydeden Ünal, “Halklar›n mücadelesinin her zaman yan›nday›z,
çünkü biz halk›z” dedi.

Kürt Halk› Bin Y›llard›r
Bu Topraklarda Yaﬂ›yor
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan,
Temel Haklar Dernekleri’nin delegeleri taraf›ndan, çeﬂitli konularda

tebli¤ler sunularak konuﬂmalar yap›ld›. ‹lk tebli¤, ‘Kürt Sorunu’ konusunda, Eyüp Temel Haklar delegesi Süleyman Matur taraf›ndan sunuldu.
“Kürt halk› bin y›llard›r bu topraklarda yaﬂ›yor. Buras› di¤er halklar gibi onlar›nda vatan›. Vatanlar›nda kendi kültürleriyle, de¤erleriyle korkusuz, yar›n endiﬂesi duymadan yaﬂamak istiyor ve bunun
mücadelesini veriyor” diyen Matur,
bunun en do¤al ve meﬂru hak oldu¤unun alt›n› çizerek, “bu hakk› sonuna kadar sahiplenmek savunmak
hepimizin hakk›d›r” dedi. Ayr›ca

konuﬂmada federasyonun ﬁemdinli
ve Yüksekova ziyaretleri anlat›ld›.
Tebli¤ okunurken de bu ziyaretten
görüntüler slayttan sunuldu.
Matur’dan sonra, Bursa’da 1
May›s’tan sonraki bask›larla ilgili
tebli¤ini sunmak için Bursa Temel
Haklar delegesi Serkan ﬁenol kürsüye geldi. ﬁenol, 1 May›s’tan sonraki tutuklamalar için baﬂlatt›klar›
kampanyada hedeflerine ulaﬂt›klar›n› kaydederek ﬂunlar› söyledi:
“Polisin hukuksuzlu¤unu Bursa’da her kesimde teﬂhir ettik, bir
muhalefet oluﬂturduk, arkadaﬂlar›m›z serbest b›rak›ld›. Polis bu tutuklamalarla muhalif kesimin sesini
kesmeyi bitirmeyi hedefliyordu. He24
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define ulaﬂamad›, tersine bir muhalefet ve tepki oluﬂtu. Bu sald›r›
meﬂrulu¤umuzdan, hakl›l›¤›m›zdan
ald›¤›m›z güçle aﬂ›ld›.” ﬁenol’un
konuﬂmas› s›ras›nda da kampanyadan slayt gösterimi yap›ld›.
Daha sonra Temel Haklar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi
Mehmet B›ld›rc›n, federasyonun faaliyet raporunu okudu. “Y›k›mlar
Durdurulsun”, “Susurluk AKP ‹le
Devam Ediyor AKP Halka Hesap
Vermelidir” kampanyalar› dahilinde
yap›lan eylem ve etkinlikler kapsaml› olarak anlat›ld›.

Halklar Direniyor
Faaliyet raporundan sonra Gazi
Temel Haklar delegesi Selda Yeﬂiltepe “Emperyalizm ve savaﬂ” konulu tebli¤ini sundu.
Yeﬂiltepe, “Emperyalizme karﬂ› tüm
dünya halklar›, iﬂbirlikçilere ra¤men direniyor. Emperyalizm
döktü¤ü kanda bo¤ulacakt›r. Halka güvenmeyenler, halklar›n
tarihini bilmeyenler,
bu direniﬂleri anlayamazlar. Nas›l, ülkemizdeki direniﬂleri anlayam›yorlarsa; 120
can›n verildi¤i direniﬂi anlams›z ve beyhude bir çaba olarak görüyorlarsa Irak halk›n›n direniﬂini
de, Filistin’de feda eylemlerini de
anlayamayacaklard›r” diye konuﬂtu.
ABD'nin, Ortado¤u politikalar›na en büyük deste¤i veren ülkelerden birinin Türkiye oldu¤una dikkat
çeken Yeﬂiltepe, “mücadele emperyalizm kanl› elini ülkemizden ve
dünya halklar›n›n üzerinden çekene
ve ülkemiz tam ba¤›ms›z olana kadar sürecektir” dedi.

Halk›n Tüm Sorunlar›,
Bizim Sorunumuzdur
Halk›n ekonomik, demokratik,
kültürel bütün sorunlar›na karﬂ› mü-

cadeleyi hedefleyen Temel Haklar
Federasyonu’na ba¤l› dernekler, bu
konuda gerçekleﬂtirdikleri eylem ve
kampanyalardan yola ç›karak tebli¤ler sundular.
Bunlardan biri, Ege Temel Haklar delegelerinden Gökhan Özo¤lu’nun sundu¤u “Ulaﬂ›m sorunu”
idi. “Kampanyam›z›n slogan›n›
‘Ulaﬂ›m Zamlar› Geri Çekilsin’ olarak belirledik. Temel slogan›m›z bu
olurken yukar›da açt›¤›m›z di¤er
sorunlara da halk›n sahiplenmesi
için halka anlatma ve belediyeden
çözümünü isteme noktas›nda hareket etmek noktas›nda karar ald›k”
diyerek kampanyay› anlatt›.
Adana Temel Haklar’dan Y›lmaz Bozan’›n, yozlaﬂmaya karﬂ›
kampanyay› anlatt›¤› tebli¤ ise bu
konuda bir baﬂka örnek oluﬂturdu.
Bu alanda yürütülen kampanya faaliyetleri ve son olarak düzenledikleri yozlaﬂt›r›lmaya karﬂ› festival
üzerine konuﬂan delege, kültürel
yozlaﬂt›rma politikas›na karﬂ› mücadelenin önemine vurgu yapt›.

Federasyon Bask›n›n ve
Zulmün Karﬂ›s›nda
Sunulan tebli¤ ve konuﬂmalardan birini de, ‘tecrit’ konusu teﬂkil
etti. Gazi Temel Haklar delegesi
Yasemin ‹lter, “Bende tecriti yaﬂayan bir tutsa¤›m” diyerek baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda, yaﬂad›¤› bir örne¤i anlatarak, tecriti somut olarak ortaya koydu. ‹lter, “bugün yap›lan
sald›r›n›n ad› tecrit. Yar›n ad› baﬂka bir ﬂey olacak, ama amac› ayn›.
Tüm sald›r›lar›n amaçlar›, düﬂünceleri de¤iﬂtirmek. Düﬂünceleri de¤iﬂtirmeyenler her türlü bask› politikas›na maruz kalacak. Temel Haklar Federasyonu tecriti kendi sorunu gibi ele al›p mücadelesini vermiﬂ, vermektedir. Tecrite karﬂ› mücadelemizi sonuna kadar sürdürece¤iz. Bu mücadelenin kazanaca¤›na olan inanc›m›z sonsuz" dedi. Konuﬂma esnas›nda, hapishaneler katliam›, ölüm orucu direniﬂçilerinin
yerald›¤› slayt gösterimi yap›ld›.
Daha sonra Ankara Temel
Haklar delegesi yapt›¤› konuﬂma

ve sundu¤u tebli¤de, Abdi ‹pekçi
Park›’nda 3 y›ldan beri süren direniﬂi anlatt›. “Emperyalizmin ve
iﬂbirlikçilerinin halklar›m›z› teslim almak için her türlü araç ve
yöntemle sürdürdü¤ü tecrit, sansür ve direnme hakk›na yönelik
sald›r›lara karﬂ› direniﬂ ve mücadele ilk gündemlerimiz aras›ndad›r” denilen konuﬂmada, Ankara
Temel Haklar’›n, Abdi ‹pekçi direniﬂine her türlü olanak ve gücünü
sunarak direniﬂteki onurlu yerini ald›¤› belirtildi ve “Direnme destan›m›z›n kahramanlar›, ﬂehitlerimizi
selaml›yor; an›lar› önünde sayg›yla
e¤iliyorum” denildi.
Gamze Ünal taraf›ndan tahmini
bütçe okunduktan sonra Karadeniz
Temel Haklar delegesi Mehmet
Baﬂba¤ “provokasyonlar” konulu
tebli¤i okudu. Baﬂba¤, provokasyonlar›n amac›n› anlatt›¤› konuﬂmas›nda, “devlet yasal olarak bitiremedi¤i mücadeleyi linçlerle, provokasyonlarla bitirmeye çal›ﬂ›yor. Biz
daha baﬂtan sald›r›n›n TAYAD'a yönelik olmad›¤›n›, haklar ve özgürlükler mücadelesine yönelik oldu¤unu en baﬂ›ndan biliyorduk. Bu sorumlulukla davrand›k" dedi.
Polisin “kurtar›c›” rolünün ilk
provokasyonda baﬂar›yla sergilenmesine karﬂ›n, sonraki örneklerde
teﬂhir olmas›na dikkat çeken Baﬂba¤ ﬂunlar› söyledi:
“Al›nan kararl› ve cüretli tav›rlar hem provokasyonu örgütleyenlerin hem de buna alet olanlar›n teﬂhir olmalar›n› sa¤lam›ﬂt›r. Trabzon'da ilk sald›r›da 2000 kiﬂi vard›,
2. sald›r›da 200 kiﬂiyi kand›rabildiler, Rize'de 50 kiﬂiyi, Samsun'da 15
kiﬂiyi kullanabildiler. Biz gerekirse
bedel ödeyerek meﬂrulu¤umuzu anlatt›k, anlat›yoruz. Halk da bunu
görüyor ve kanmamay› ö¤reniyor."
Bask›lar›n yo¤un oldu¤u bir di¤er yerden, Dersim Temel Haklar
delegesi Murat Kaymaz, kuruluﬂ
aﬂamas›ndan bugüne üzerlerindeki
bask›n›n hiç eksik olmad›¤›n›n alt›n› çizerek, ölüm tehditleri, gözalt›
ve tutuklamalar dahi bu bask›lardan
örnekler sundu.
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Asuman Özcan Temel Haklar
Federasyonu’nun yeni baﬂkan›
olurken, yönetim ﬂu isimlerden
oluﬂtu: Ayten Öztürk, Süleyman
Matur, Gamze Ünal, Mehmet
B›ld›rc›n

Federasyon Çat›s› Alt›nda
Örgütlenme Ça¤r›s›
HHB, TAYAD'l› Aileler, Gençlik
Federasyonu, Devrimci Mühendis
Mimar Hareketi, Abdi ‹pekçi'deki
TAYAD'l› Aileler, Devrimci Memur
Hareketi gibi çok say›da kurumun
mesajlar›yla federasyonun mücadelesine destek sundu¤u genel kurulun konuklar›ndan biri araﬂt›rmac›
yazar Esat Korkmaz’d›.
Korkmaz, federasyona mücadelesine baﬂar›lar dileyerek, "kendi iç
dinamiklerimizi zaman yitirmeden
örgütlülük zeminine taﬂ›mal›y›z.
Emperyalizme karﬂ› etkili mücadele
vermek gerekli” diye konuﬂtu.
Coﬂku ve kararl›l›¤›n ifadesi
olan ve Temel Haklar Federasyonu’nun ilk genel kurulunun ard›ndan daha güçlü olarak mücadelesini sürdürece¤i vurgular›n›n yerald›¤› konuﬂmalar›n ard›ndan, yeni yönetim için seçimlere geçildi.
Tek liste ile gidilen seçimin sonucunda, Temel Haklar Federasyonu Yeni Yönetim Kurulu ﬂöyle oluﬂtu: Asuman ÖZCAN, Ayten ÖZTÜRK, Süleyman MATUR, Gamze
ÜNAL ve Mehmet BILDIRCIN.
Son olarak Temel Haklar Federasyonu Baﬂkan› Asuman Özcan k›sa bir konuﬂma yapt›. Konuﬂmas›nda herkesi federasyon çat›s› alt›nda
mücadeleye ça¤›rarak sözlerine son
verdi.

YA ZAFER YA ÖLÜM!
Bu ada,
46 y›ld›r
emperyalizme
boyun
e¤memeyi
ö¤retiyor
Bolivya’n›n yeni Devlet Baﬂkan›
Eva Morales, seçildikten sonra yapt›¤› ilk konuﬂmalardan birinde ﬂöyle
diyordu: “Küba halk›na ve hükümetine, Latin Amerika’ya ve di¤er ülkelere egemenlik ve ulusal gururu
korumak için ülke yönetmenin ne
demek oldu¤unu gösterdikleri için
teﬂekkür ederim.”
Bir ülke 46 y›ld›r kuﬂatmalar alt›nda sosyalizmi savunuyor. Bir ülke, 46 y›ld›r dünya halklar›na emperyalizme boyun e¤memeyi ö¤retiyor. Bu ülkenin ad› Küba.
Küba, Havana’da devrimin zaferinin ilan edildi¤i 1959’dan bu yana, dünya halklar› için büyük bir
moral, devrimci hareketler için
önemli bir esin kayna¤› oldu. Ama
Küba’n›n dünya halklar› ve devrimci hareketi aç›s›ndan bugünkü önemi, 1959’daki devriminden çok,
1990’lar›n baﬂ›ndan bu yana emperyalizm karﬂ›s›nda sergiledi¤i direniﬂten ileri gelmektedir.
1990’lar›n baﬂ›ndan itibaren,
baﬂta SSCB olmak üzere, sosyalist
ülkelerde birer birer karﬂ›-devrimlerin gerçekleﬂti¤i koﬂullarda, Küba
adeta yaln›z kald›. Sosyalizmin ald›¤› bu büyük darbenin yaratt›¤›

olumsuz moral koﬂullar bir yana,
Küba, ekonomisinin yüzde 80’i sosyalist ülkelerle ticarete dayanan bir
ülke oldu¤u için ekonomik ve askeri olarak da büyük bir tecritle karﬂ›
karﬂ›ya kald›.
F›rsat bu f›rsat dedi Amerikan
emperyalizmi. 1959’dan beri y›kmak için çal›ﬂt›¤› ama bir türlü y›kamad›¤› Küba sosyalizmini, y›ksa
y›ksa ancak öyle bir ortamda y›kabilirdi. Sosyalist sistemin y›k›lmas›n›n yan›nda, dünya çap›nda silahl›
mücadeleyi savunanlar›n silah b›rakt›¤›, birçok partinin amblemlerinden orak çekiçleri ç›kart›p sosyalizme s›rt›n› döndü¤ü, “emperyalistler güçlüdür, boyun e¤mek laz›m” teorilerinin yap›labildi¤i bir
dünyada, Küba, bir devlet olarak ve
bütün bir halk olarak bu karﬂ›-devrim rüzgar›n›n önüne dikildi.
Küba Devrimi’nin ve halk›n›n
önderi Fidel Castro, Küba’n›n sosyalist direniﬂini bir cümlede özetledi: “Emperyalizme teslim olmaktansa aday› bat›r›r›z!”
Eva Morales’in en baﬂta aktard›¤›m›z sözlerine ﬂimdi yeniden dönebiliriz. Küba Devrimi, sadece gerilla hareketlerine yol göstermekle
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kalmad›. Bugün Latin Amerika’daki halk hareketlerinde de Küba’n›n
belirleyici bir etkisi vard›r. Bu siyasi sonuçlar› “Emperyalizme teslim
olmaktansa aday› bat›rma” kararl›l›¤› yaratmaktad›r. Tüm Latin Amerika, tüm dünya, Küba’n›n direniﬂinden güç almaktad›r.
“Patria O Muerte”, Küba Devrimi’nin her sözün, bildirinin sonunda tekrarlanan ﬂiar›yd›. “Patria
O Muerte”, yani “Ya Zafer Ya
Ölüm!” 46 y›l sonra Fidel Castro
önderli¤indeki Küba hala ayn› çizgidedir. Bu slogan sadece bir devrim sürecini, kurtuluﬂ savaﬂ› sürecini karakterize etmez. Devrimci bir
parti, devrimci iktidar›n kurulmas›ndan sonra da ayn› ﬂiarla hareket
etmek zorundad›r. Emperyalizmle
uzlaﬂma siyaseti, hiçbir halk iktidar›n›, sosyalist devleti, emperyalizmin sald›r›lar›ndan kurtaramaz. Tersine, uzlaﬂma siyaseti, sadece karﬂ›devrimlerin yolunu düzler. Nitekim
hepsinde böyle olmuﬂtur ve Küba’da böyle olmam›ﬂsa, emperyalizm karﬂ›s›nda sosyalizmi savunmak için bu kararl›l›¤a sahip olunmas›ndand›r.
“Aday› bat›rma”, “ya zafer, ya

ölüm”ün günümüzdeki ifadesidir.
Bu tav›r, küçük-burjuvazinin
“intihar” dedi¤i tav›rdan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir asl›nda ama asla bir intihar de¤ildir. Bu her ﬂeyiyle emperyalizme direnme kararl›l›¤›n›n politik ve pratik ifadesidir. Fidel’in bu
sözüyle mesela Mahir’in “biz buraya dönmeye de¤il, ölmeye geldik”
sözü ayn› siyasi tavr›n ifadesidir.
Veya 5 y›l› aﬂk›n süredir “ya zafer,
ya ölüm” diyerek Büyük Direniﬂi
sürdürenler, ayn› politik kararl›l›¤›
dile getirmektedirler. Bu kararl›l›¤a,
bu cürete sahip olmayanlar›n emperyalizm ve oligarﬂi karﬂ›s›nda direnmesi mümkün de¤ildir.
Küçük-burjuvazinin kafas› iﬂte
bu noktada kar›ﬂ›kt›r. Bir yandan
Küba’n›n emperyalizm karﬂ›s›ndaki
direniﬂini sahiplenmekte, ancak ayn› zamanda, kendi somutlar›nda
karﬂ›-devrimle böyle bir uzlaﬂmazl›k içinde olmaktan, emperyalizme
bu cüretle karﬂ› durmaktan uzak
durmaktad›rlar. Asl›nda Küba konusunda revizyonist, reformist, oportünist solda kafalar çok zaman kar›ﬂ›k olmuﬂtur. Örne¤in Küba’y› savunup, Che’yi sahiplenip silahl›
mücadeleye, gerilla savaﬂ› stratejisine karﬂ› ç›kmak da bu türden bir
kafa kar›ﬂ›kl›¤›n›n sonucudur. Veya
bir baﬂka kafa kar›ﬂ›kl›¤›; solun bir
kesimi uzun y›llar Küba’y› “küçükburjuvazinin iktidar›, Sovyetler’in
peyki” gibi de¤erlendirmiﬂ, hatta
“sosyal emperyalizm” saf›na koymuﬂtur. Bu kesimlerin birço¤u da
bugün, geçmiﬂ de¤erlendirmelerinin muhasebesini yapmasalar da,
emperyalizme karﬂ› sosyalizmi savunman›n kalelerinden biri olarak
Küba’y› sahiplenmektedirler.
Tüm dünya halklar› sahiplenmelidir Küba’y›. Küba’ya yönelik sald›r›lar›n karﬂ›s›na tüm dünya halklar›n›n dikilmesini sa¤lamak, tüm
dünya devrimcilerinin enternasyonalist görevlerinden biridir. Çünkü
Küba, dünya devrim cephesinin bir
mevzisidir. Çünkü Küba, emperyalizm için “kötü”, halklar için “iyi”
bir örnektir. Çünkü Küba, 46 y›ld›r
dünya halklar›na zaferler arma¤an
edip direnme azmi taﬂ›yor.

“Kötü örnek”; Küba!
Emperyalizm, 46 y›ld›r y›kmaya
çal›ﬂ›yor Küba’daki halk iktidar›n›.
Küba’y› yeniden Batistalar’›n eline
teslim etmek için bugüne kadar askeri ç›karmalardan suikastlara,
komplolara, ekonomik ambargoya
kadar her yola baﬂvuruldu.
Daha en baﬂ›ndan itibaren dünya
halklar› için “kötü bir örnek”ti Küba ve bu yüzden baﬂ›ndan itibaren
Küba’ya yönelik karﬂ›-devrimci sald›r›lar hiç eksik olmad›. Che Guevara, devrimin ertesinde yapt›¤›
bir konuﬂmada, bu sald›r›lara ve nedenine iliﬂkin ﬂunlar› anlat›yordu:
“Bir halk›n kurtuluﬂ ç›¤l›¤› att›¤› her seferinde Küba suçlan›r ve
gerçekten de baz› bak›mlardan Küba sorumludur; çünkü ünlü yenilmez ordulara karﬂ› silahl› halk savaﬂ› yolunu, gerilla savaﬂ› yolunu,
tek kelimeyle yüceli¤in yolunu gösteren odur.
Küba örne¤i kötü, çok kötü bir
örnektir! Bu kötü örnek tehlikelere
karﬂ› ve gelece¤e do¤ru yürüyerek
ayakta durdukça tekeller rahat uyuyamaz. Sözcüleri, ‘onu yoketmek
gerekir’ derler; Mecliste temsilci k›l›¤›na girmiﬂ tekellerin hizmetkârlar› ‘bu komünist kalesine müdahale
gerekir’ derler. Tröstlerin en hilekâr
savunucular›, ‘Küba’n›n durumu
bize endiﬂe veriyor’ diye f›s›ldarlar,
fakat biz onlar›n ne demek istediklerini biliriz; ‘onu y›kmak gerekir’.”
(Askeri Yaz›lar, syf. 131)
Nas›l ki dün, herhangi bir yerde
halklar silaha sar›ld›¤›nda emperyalistler Küba’y› suçluyorlarsa, bugün
de en baﬂta Latin Amerika’daki halk
hareketleri, gerilla hareketleri ve
ilerici yönetimlerin iﬂbaﬂ›na gelmesinde yine Küba’y› suçluyorlar. Ve
yine Che’nin o zaman da belirtti¤i
gibi, asl›nda haks›z da de¤iller.
Çünkü Küba “kötü örnek” olmaya
devam ediyor. Eva Morales’in belirtti¤i gibi, küreselleﬂmiﬂ “global
köyde”, dünya halklar›na, yöneticilerine, bir ülkenin emperyalizme
karﬂ› direnerek varolabilece¤ini
gösteriyor.
Küba’n›n emperyalizm karﬂ›s›n27
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Castro ve Eva Morales...
Fidel, yar›m as›rl›k direniﬂ tecrübesini tüm Latin Amerika ve dünya
halklar›na ö¤retiyor
daki direniﬂi, dünya çap›nda ideolojik bir öneme de sahip. Küba’n›n direniﬂinin ideolojik önemi, birincisi,
‘sosyalizm öldü’ ç›¤l›klar›na karﬂ›
pratik bir cevap oluﬂturmas›d›r;
ikincisi, “art›k ba¤›ms›zl›k diye bir
ﬂey yoktur, hiç bir ülke IMF’siz yapamaz...” türünden emperyalist hegomanyay› mutlaklaﬂt›ran ideolojik
sald›r›lara karﬂ› da pratik bir cevapt›r. K›sacas›, Küba bir “direniﬂ oda¤›”d›r ve bunun için ABD halen kesintisiz olarak sald›r›yor Küba’ya...

Mutlulu¤un resmi; Küba
Naz›m Hikmet’in “sen mutlulu¤un resmini çizebilir misin Abidin?” dizesini duymayan yoktur;
peki nas›l devam eder bu dize? Naz›m’›n çizilmesini istedi¤i mutluluk
nedir?
O mutlulu¤un ad›, Küba’d›r. Devam›nda ﬂöyle der Naz›m:
“Sen mutlulu¤un resmini yapabilir misin Abidin / 1961 yaz› ortalar›nda Küba'n›n resmini yapabilir
misin / çok ﬂükür çok ﬂükür bugünü
de gördüm ölsem de gam yemem
gayr›n›n / resmini yapabilir misin
üstat / yaz›k yaz›k Havana'da bu sabah do¤mak varm›ﬂ›n resmini yapabilir misin?”
Mutlulu¤u, diledi¤i gibi “tüketme özgürlü¤ü”ne, burjuvazinin sundu¤u çarp›k cinsel özgürlü¤e,
“lüks”e sahip olmakla özdeﬂleﬂtirenler için Naz›m’›n Küba’da gördü¤ü mutlulu¤u anlamak zordur.
Küba halk› bugün yeryüzünün

ender mutlu halklar› aras›ndad›r.
Çünkü mutluluk, faﬂist bir diktatörlü¤ü ve emperyalizmi ülkesinden kovmuﬂ olmakt›r. Ki Küba bunu baﬂarm›ﬂt›r. Mutluluk, açlar›n,
evsizlerin olmamas›d›r. Adaletsizli¤in, eﬂitsizli¤in olmamas›d›r. Aﬂk’›n
ç›karlara göre de¤il, yüreklere ve
beyinlere göre ﬂekillenmesidir.
Mutluluk, çocuklar›n okuyabilmesi,
yaﬂl›lar›n sosyal güvenceye sahip
olmas›d›r. Ki, Küba bunlar› da baﬂarm›ﬂ bir ülkedir.
Bir halk için en büyük mutluluk,
yaﬂad›¤› ülkeyi kendisinin yönetmesidir. Ki bugün Küba’y›, Küba
halk› yönetiyor. Küba’da hiçbir kapitalist ülkede olmayan geniﬂlik ve
yayg›nl›kta bir demokrasi var.
Mutluluk, faﬂist diktatörlü¤e
karﬂ› direniﬂte ﬂehit düﬂenlere verilen devrim sözünü yerine getirmektir. ﬁehitlerinin isimlerini ülkenin
en büyük meydanlar›na vermektir.
Mutluluk, özgürlük, adalet, insanca
yaﬂam demek olan sosyalizmi yaﬂatmakt›r. Mutluluk, emperyalizme
direnmektir. Mutluluk dünya halklar›yla kardeﬂçe dayan›ﬂma içinde

Gerilla ordusu, zaferin arifesinde
şehirleri fethetmeye yürüyor

1959 y›l›na bir devrimle girdi
dünya. O devrimin fitilini tutuﬂturan k›v›lc›m, 26 Temmuz 1953’te
Santiago’daki Moncada K›ﬂlas›’na
yap›lan bask›nd›r. Fidel Castro komutas›ndaki gerillalar k›ﬂlaya bask›n düzenleyerek Batista’ya baﬂkald›rd›. Bask›n askeri anlamda yenilgiyle sonuçland› ama bu eylem,
Küba Devrimi’nin manifestosu oldu.
1955’te Meksika’ya siyasal sürgün olarak giden Fidel Castro, Küba’da gerilla savaﬂ›n› baﬂlatmak

olabilmektir. Ki, Küba bugün bunlar› da yap›yor.
Küba bugün büyük ekonomik s›k›nt›lar içindedir. Çünkü askeri, siyasi ve ekonomik olarak kelimenin
gerçek anlam›yla kuﬂat›lm›ﬂ bir ülkedir. Halk›n baz› ihtiyaçlar›n›n
karﬂ›lanmas›nda, bilim ve tekni¤in,
üretimin daha fazla geliﬂtirilmesinde baz› imkans›zl›klarla yüzyüzedir.
Fakat buna ra¤men sadece komünist partinin devrimci iradesi, halk›n›n yarat›c›l›¤› ve sosyalist üretim
iliﬂkileri sayesinde buna da direnebilmekte, IMF’ye, Dünya Bankas›’na el açmadan ayakta durabilmekte
ve bunu ülkesinde bir tek kiﬂiyi aç,
evsiz, e¤itimsiz, sa¤l›ks›z b›rakmadan yapabilmektedir.
Türkiye gibi zengin yeralt›, yerüstü zenginliklerine ve büyük bir nüfus
gücüne sahip bir ülkede açlar varken ve bu ülke IMF’den kredi almadan ayakta duramazken, yeralt›, yerüstü zenginlikleri ve nüfusu k›s›tl›
bir ülkede tek bir aç bulunmamas›,
emperyalizme muhtaç olmadan varl›¤›n› sürdürmesi bile, Küba’n›n
fark›n› göstermeye yeter. Sosyaliz-

min tart›ﬂ›lmaz üstünlü¤ü ve sosyalizmin getirdi¤i mutluluk iﬂte budur.
Yetersizlikleri, eksiklikleri ve
hatta yanl›ﬂl›klar› da vard›r Küba’n›n ama bunlar ne Küba’n›n emperyalizm karﬂ›s›ndaki boyun e¤mezli¤inin, ne de sosyalizmi savunan bir kale olmas›n›n önemini, de¤erini azaltm›yor. ‹ﬂte bunun için
Küba’n›n direniﬂi bizim direniﬂimizdir ve biliyoruz ki bizim direniﬂimiz de Küba’n›n direniﬂidir. Güç
al›yoruz Küba’n›n direniﬂinden; direniﬂimizle Küba’ya güç veriyoruz.
Ülkelerimizin meydanlar›nda sosyalizmi savunmak için k›z›l bayraklar›m›z› birlikte dalgaland›r›yoruz
Evet, emperyalizme teslim olmaktansa adam›z› bat›raca¤›z, düﬂüncelerimizi terketmektense, ölmeyi tercih edece¤iz ve her halükarda “ya zafer, ya ölüm!” ﬂiar›yla
devrim, sosyalizm ve komünizm
yolunda yürümeye devam edece¤iz.
ﬁimdi, son söz yerine, tarihsel bir
slogan›m›z› uyarlayarak Ernesto’ya
selam›m›z› ﬂu sözlerle dile getirebiliriz: “‹ki-üç daha fazla Küba...”

Küba Devrimi’nin yolu
üzere haz›rl›klara baﬂlad›.
Castro komutas›ndaki gerillalar,
25 Kas›m 1956’da Meksika’dan
Granma adl› bir tekneyle Küba’ya
do¤ru yola ç›kt›lar.
Cephaneleri, yiyecekleri, ilaçlar› azd› ama tekne devrim umuduyla
yüklüydü.
82 gerilla, Küba’ya ayak basar
basmaz düﬂman›n sald›r›s›na u¤rad›lar. Gerillalar›n pekço¤u katledildi. Kalan gerillalar da¤›ld›. Ama
vazgeçmediler. Tekrar biraraya gelip zorlu bir yürüyüﬂle Sierra Maestra Da¤lar›’na ulaﬂt›lar.
Gerilla, Sierra Maestra’da küçük
küçük askeri zaferler kazanarak gücünü ve kararl›l›¤›n› kan›tlad›, giderek büyüdü. Camilo Cienfuegos,
Raul Castro ve Che komutas›nda
yeni birlikler oluﬂturuldu ve gerilla
savaﬂ› yeni bölgelere yay›ld›.
28
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Devrim hareketi bütün ülkeyi
sarmaya baﬂlad›.
ﬁehirlerde ayaklanmalar, seçim
boykotlar›yla gerillayla halk hareketi birleﬂti.
Gerilla ordusu art›k oldukça büyümüﬂtü. Fidel’in komutas›ndaki
birlikler Oriente’de, Che’nin komutas›ndaki birlikler Las Villas
bölgesinde ilerlemeye baﬂlad›lar.
Hedefte Havana vard›. Hedefte iktidar vard›.
1 Ocak 1959’da Sierra Maestra’da bulunan Fidel, “Bütün iktidar ve yetki isyanc› ordunun hakk›d›r” parolas›yla Küba halk›n› genel greve ça¤›rd›. Ayn› gün Batista
Amerika’ya kaçt›! Amerikan emperyalizmi taraf›ndan 1952’de Küba’da iktidara getirilen diktatör Batista’n›n kanl› diktatörlü¤ü, gerilla
savaﬂ›yla y›k›ld›. Fidel komutas›ndaki gerilla ordusu genel grevin
güçlü deste¤iyle Havana’ya girdi.

PSAKD Sar›yer ﬁubesi Genel Kurulu Yap›ld›:

Alevi dernekleri AB'ci olamaz!
Küçükarmutlu’da bulunan Pir
Sultan Abdal Kültür Derne¤i
(PSAKD) Sar›yer ﬁubesi’nin 4.
Ola¤an Genel Kurulu, 25 Aral›k günü dernek binas›nda gerçekleﬂtirildi. 150 kiﬂinin kat›ld›¤› genel kurul,
Dernek Baﬂkan› Muammer ﬁimﬂek’in aç›l›ﬂ konuﬂmas› ve divan seçimi ile baﬂlad›. ‹nan ‹ﬂeri, Yeliz
Güzel ve Erdal Y›ld›r›m’dan oluﬂan
divan›n belirlenmesinin ard›ndan,
ezilenlerin mücadelesinde ﬂehit düﬂenler için sayg› duruﬂu yap›ld›.

Daha Örgütlü Olmal›y›z
Sayg› duruﬂunun ard›ndan ilk
sözü alan, PSAKD MYK üyesi Erdal Y›ld›r›m, alevileri zor günlerin
bekledi¤ini kaydederek, buna karﬂ›
örgütlü olmak gerekti¤ini kaydetti.
Maraﬂ ve 19-22 Aral›k Katliam›’na
de¤inen Y›ld›r›m, katliamda ﬂehit
düﬂenleri sayg›yla and›¤›n› belirtti.
Y›ld›r›m’›n ard›ndan konuﬂan
Alevi Bektaﬂi Federasyonu Genel
Sekreteri Ali Kenano¤lu da, alevilerde yaﬂam tarz›yla ortaya ç›kan
asimilasyona dikkat çekerek, “de¤erlerimizi korumal›y›z” uyar›s›
yapt›. Zorunlu din derslerine karﬂ›
ç›karak, bunun asimilasyonun bir

parças› oldu¤unu kaydeden Kenano¤lu, bu derslerde alevi kültürüne ters bir ﬂekilde teslimiyetçili¤in
aﬂ›land›¤›na dikkat çekti.
Alevilik üzerine araﬂt›rmalar› ile
tan›nan Yazar Erdo¤an Ayd›n, alevilerin direnme ve örgütlülük kültürüne vurgu yapt›. Erdo¤an, devletin
sadece alevilere de¤il, bu ülkedeki
tüm emekçi kesimlerin temel hak ve
özgürlüklerine sald›rd›¤›n›, gasbetmek istedi¤ini belirtti. Yazar Esat
Korkmaz da, alevilerdeki yozlaﬂmaya ve gericileﬂmeye dikkat çekerek, alevi-bektaﬂili¤in kurtuluﬂa
inanç oldu¤unu kaydetti ve “alevilik bu dünyaya dair bir inançt›r”
dedi. Korkmaz, devletin alevileri
kullanmak için önce yozlaﬂt›rmak
istedi¤ini vurgulad›.

yaca¤›z, az›nl›k olmay› kabul etmiyoruz. Alevilerin bugünkü haklar›
devrimcilerin ve Alevi halk›m›z›n
kanlar›yla kazan›lm›ﬂt›r. Alevi dernekleri AB'nin sözcüsü olamaz, olmamal›d›r. Buna izin vermemeliyiz.
Alevilerin önderi Pir Sultan'd›r.
Haks›zl›klara, zulme karﬂ› direnmeyi ö¤retmiﬂtir” diye konuﬂtu. Alevili¤in “islam içi mi, d›ﬂ› m›” tart›ﬂmalar›na da de¤inen ﬁimﬂek, önemli olan›n tüm inanç ve milliyetlerden halklar›n haks›zl›klara, zulme
karﬂ› birlikte direnmesi oldu¤unu
belirtti. Armutlu’ya yönelik y›k›m
tehlikesini hat›rlatan ﬁimﬂek, Pir
Sultan ö¤retisinin gere¤i olarak, direneceklerini kaydetti.

Bugünkü Haklar›m›z›
Kanlar›m›zla Kazand›k

Genel kurula gönderilen mesajlar›n okunmas› ve verilen aran›n ard›ndan, faaliyet ve denetim raporlar› okunarak onayland›. Bu esnada
söz alan Erdal Y›ld›r›m, ﬁimﬂek'in
AB ile ilgili düﬂüncelerini destekledi¤ini belirterek "insan haklar›n› ve
en temel haklar› AB'nin getirece¤ini
söyleyenlere sorar›m; onlarca can›m›z› alan ve halen almaya devam
eden F Tipleri kimin eseri?" dedi.

Konuklar›n ard›ndan sözalan,
ﬁube Baﬂkan› Muammer ﬁimﬂek,
alevi derneklerinde boy gösteren
Avrupa Birlikçilik üzerine konuﬂtu.
AB’nin alevileri az›nl›k statüsüne koydu¤unu ve Türkiye'nin AB
ile iliﬂkilerinde kullanmak istedi¤ini
hat›rlatan ﬁimﬂek, “buna alet olma-

Genel kurul, yap›lan seçimle
sonlan›rken, yeniden baﬂkan seçilen
Muammer ﬁimﬂek, yapt›¤› teﬂekkür
konuﬂmas›nda, Armutlu’nun sorunlar›n› hat›rlatarak, "Armutlu halk›
devrimcilerle birlikte olmal›d›r. Aksi halde, mahallemizin gelece¤i, çok
daha kötü olacakt›r” dedi.

Maraﬂ’ta akan bizim kan›m›zd›
24 Aral›k 1978’de kontrgerilla
devletinin faﬂistleri ve gericileri
kullanarak gerçekleﬂtirdi¤i Maraﬂ
Katliam›, 27 y›l sonra bir kez daha
lanetlendi ve ayn› politikan›n hala
yürürlükte oldu¤u kaydedildi.
Temel Haklar Federasyonu taraf›ndan 24 Aral›k günü Ankara Yüksel Caddesi’nde yap›lan meﬂaleli
yürüyüﬂte, “Maraﬂ Katliam›n› Yaratan Politika ﬁemdinli ‹le Sürüyor”
pankart› taﬂ›nd›. Sloganlarla ‹nsan
Haklar› Heykeli önüne gelen federasyon üyeleri ad›na aç›klamay› ya-

pan Erdinç Ero¤lu, Maraﬂ’ta yaﬂanan vahﬂetin boyutuna iliﬂkin örnekler sunarak, “Maraﬂ katliam›n›n üzerinden 27 y›l, 19 Aral›k’›n
üzerinden 5 y›l, ﬁemdinli’nin üzerindense sadece bir buçuk ay geçti;
soruyoruz katliamlar› yaratan politikada bir de¤iﬂiklik var m›?” dedi.
Katliam politikas›n›n 27 y›l önce neyse bugün de ayn› oldu¤unu
kaydeden Ero¤lu, “Maraﬂ’tan bu
yana akan kan hep bizimdir. O gün
kan›m›z› dökenler ve onlar›n politikas› halen iktidardad›r. ‹ktidar hal29
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k›n olmad›¤› sürece de Ökkeﬂler,
Ali Kayalar, Ertosunlar, 1000 operasyonlar hep olacakt›r” dedi. Eylemde, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar› at›ld›.

e mek
Sa¤l›kta ortak mücadele ça¤r›s›
Adana Çukurova Üniversitesi
Balcal› Hastanesi’nde çal›ﬂ›rken,
D‹SK'e ba¤l› Dev-Sa¤l›k ‹ﬂ Sendikas›'nda örgütlenme çal›ﬂmas› yürüttükleri gerekçesiyle iﬂten at›lan 5
taﬂeron iﬂçinin, tüm taﬂeron iﬂçiler,
SES üyesi memurlar ve doktorlar›n
destekledi¤i eylemler sonucu iﬂlerine geri dönmeleri, emekçilerin birli¤inin somut bir kazan›m› olmuﬂtu.
2 Aral›k günü iﬂe geri al›nmalar›n›n ard›ndan, sendikalar›n ve sa¤l›k örgütlerinin iﬂçileri destek ziyaretleri sürüyor.
22 Aral›k günü Çukurova Üniversitesi Balcal› Hastanesi iﬂçilerini
ziyaret eden, D‹SK Genel Baﬂkan›
Süleyman Çelebi, SES Genel Baﬂkan› Köksal Ayd›n, TTB Merkez
Konsey 2. Baﬂkan› Metin Bakkalc›
ve Dev-Sa¤l›k ‹ﬂ Baﬂkan› Do¤an
Halis de buna dikkat çekerek, “sa¤l›kta özelleﬂtirmelere ve örgütsüzleﬂtirmeye yönelik iﬂçi, memur, ö¤renci tüm kesimlerle ortak mücadele etme” ça¤r›s›nda bulundu.
‹ﬂçiler, sendikac›lar› “Güvenceli

‹ﬂ, ‹nsanca Yaﬂayabilecek Ücret ‹stiyoruz" yaz›l› pankartla karﬂ›larken, Do¤an Halis, Balcal› iﬂçilerinin verdi¤i mücadeleye de¤inerek,
rektöre ça¤r› yapt› ve bu koﬂullarda
çal›ﬂt›rman›n yasad›ﬂ› oldu¤unu
kaydetti. Metin Bakkalc›’n›n sa¤l›k
politikas›n› eleﬂtirdi¤i konuﬂmas›n›n ard›ndan, Köksal Ayd›n da, taﬂeron iﬂçilerinin sendikalaﬂamayaca¤›n› söyleyenlere Balcal› iﬂçilerinin
hadlerini bildirdi¤ini ifade etti. Örgütlenme ça¤r›s› yapan Süleyman
Çelebi ise, “E¤er örgütlenemezsek,
dün aç›klanan asgari ücrete, sefalet
ücretine mahkum oluruz. E¤er örgütlenemezsek hastalar sürünmeye
devam eder, ö¤rencilerimiz e¤itim
alamaz, demokratik bir Türkiye yaratamay›z" diye konuﬂtu.
Eylem esnas›nda iﬂçiler, sa¤l›k
emekçileri “Tayyip ﬁaﬂ›rma Sabr›m›z› Taﬂ›rma, Taﬂeron ‹ﬂçiyiz, Örgütlüyüz Güçlüyüz” sloganlar› att›lar. Çukurova Üniversitesi ö¤rencileri de “Balcal› ‹ﬂçilerini Destekliyoruz, Paras›z Sa¤l›k Paras›z E¤itim” yaz›l› dövizlerle destek verdi.

TELEKOM’da
eylem
Özelleﬂtirme
peﬂkeﬂiyle
OGER
TELEKOM’a sat›lan Türk TELEKOM’
da hukuki süreç devam ederken, TELEKOM emekçileri de eylemlerini sürdürüyor. TELEKOM ihalesinin iptali için aç›lan
davaya ba¤l› olark 5189 say›l› yasaya iliﬂkin Anayasa Mahkemesi’ne yap›lan baﬂvurunun görüﬂülece¤i 23 Aral›k günü biraraya
gelen memurlar, TELEKOM müdürlükleri
önünde eylem yapt›.
Haber-Sen ‹stanbul 7, 8 ve 9 No'lu ﬁubeleri üyesi 100 emekçi, "Taﬂeron
De¤il Kadrolu Personel, Köle De¤il ‹nsan›z ‹nsanca Yaﬂamak Hakk›m›z,
Özelleﬂtirmeye Hay›r” gibi dövizler ve sloganlarla yapt›klar› eylemde, mücadelenin sürece¤ini dile getirdiler. 9 No'lu ﬁube Baﬂkan› Ali Y›ld›z, özelleﬂtirmeye karﬂ› verilen mücadelenin bir sürece yay›ld›¤›n› ama bu mücadelenin de anti-demokratik iktidarlar› alaﬂa¤› edece¤ini söyleyerek, “OGER'in
kiral›k köleleri olmayaca¤›z” dedi. 7 No'lu ﬁube Baﬂkan› Sabri Aksoy, yasalar›n anti-demokratikli¤inden sözederken, 8 No'lu ﬁube Baﬂkan› ‹smail Özba¤c›k, TELEKOM'un özelleﬂtirilmesine karﬂ› ç›k›lan ortak aç›klamay› okudu.
Haber-Sen üyeleri Ankara ve ‹zmir’de de eylemlerle TELEKOM sat›ﬂ›n›
protesto ettiler.
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TEKEL iﬂçisine destek
‹ktidar, Adana ve Malatya sigara fabrikalar›n› kapatma karar›
al›rken, soka¤a at›lacak iﬂçilerin
direniﬂi sürüyor.
23 Aral›k günü Adana’da direnen iﬂçileri ziyaret eden ESM
Adana ﬁubesi ve DSP Adana ‹l
Örgütü, Tek G›da-‹ﬂ üyelerinin yan›nda olduklar›n› dile getirdiler.
Fabrika bahçesinde yap›lan eylemde konuﬂan ESM Adana ﬁube
Baﬂkan› Cem Eren, TEKEL’in
yokedilmesine karﬂ› tüm kesimlere
birlikte mücadele ça¤r›s› yaparken, yerli tütün kullan›m›ndaki
azalmaya paralel olarak çiftçilere
de darbe vurulaca¤›na dikkat çekti
ve “yüzbinlerce çiftçinin tütün
dikmesi engellenmek ve ülkemiz
yabanc› tip ve ithal tütüne ba¤›ml›
k›l›nmak istenmektedir” dedi.
‹ﬂçiler s›k s›k “Yaﬂas›n S›n›f
Dayan›ﬂmas›, Türk-‹ﬂ Göreve Genel Greve, TEKEL’den Bizim
Ölümüz Ç›kar, ‹ﬂçi Memur El Ele
Genel Greve” sloganlar› atarken,
kendi iktidarlar› döneminde IMF
politikalar› uygulayan DSP’nin il
örgütü de “kapatma karar›n› baﬂ
gündem yapacaklar›” iddias›nda
bulundu.

Hava-‹ﬂ’ten protesto
AKP iktidar›, iﬂçisi, memuru,
ö¤rencisi, köylüsü ile halk›n tüm
kesimlerinin aleyhine kararlar almay› sürdürürken, AKP il binalar›n›n önü ve meydanlarda buna paralel olarak protestolara sahne oluyor.
Türk Hava Yollar› (THY) ile
Euroserve Firmas›’n›n hizmet al›m
sözleﬂmesinin feshedilmesi nedeniyle 1400 iﬂçinin iﬂsiz kalaca¤›n›
belirten Hava-‹ﬂ üyeleri, 26 Aral›k
günü AKP ‹stanbul ‹l Baﬂkanl›¤›
önünde protesto gösterisi yapt›. Eylemin ard›ndan, örgütlenme uzman›
Munzur Pekgüleç ve 5 iﬂçi, ‹l Baﬂkanl›¤›'na girerek isteklerini içeren
bir dilekçeyi yetkililere verdi.

AKP-TÜS‹AD Kavgas›nda Geçen Hafta:

Ne Al›p Verdiniz De Sustunuz?
Geçen hafta AKP ve TÜS‹AD
aras›nda karﬂ›l›kl› demeçler ve suçlamalarla baﬂlayan “savaﬂ”, aniden
kesiliverdi.
Ne olmuﬂtu peki? TÜS‹AD’›n
dile getirdi¤i “özgürlükler” iki günde gerçekleﬂti mi? Bunun cevab›n›n
hay›r oldu¤u ortada. Peki öyleyse,
ne al›p verdiler de “söyleyece¤imizi
söyledik“ deyip sustular? Bugün
için bu somut olarak bilinmiyor,
ama ﬂuras› kesin; karﬂ›l›kl› baz› pasta dilimlerinin ikram›yla “halk›n
önünde” tart›ﬂmaya son verdiler.
Geçen hafta AKP-TÜS‹AD kavgas›na iliﬂkin yazd›¤›m›z yaz›n›n
baﬂl›¤› hat›rlans›n: “Kavga, iktidar
ve pasta kavgas›”.
Ve yine geçen say›m›zda “AKP
ve TÜS‹AD aras›ndaki bu kavgadan
yola ç›karak, kimse, iﬂbirliklerinin
tümüyle bozuldu¤u veya TÜS‹AD’›n
AKP’ye karﬂ› “özgürlükçü” bir ç›k›ﬂ yapt›¤› gibi, sonuçlar ç›karmaya
çal›ﬂmamal›d›r” uyar›s›n› yapm›ﬂt›k.
TÜS‹AD’›n özgürlükçülü¤ü, her
zamanki gibi, düzeniçi bir uzlaﬂmayla sona erdi. Olan “TÜS‹AD’›n
özgürlükçü kavgas›n›” desteklemek
için kendini ortaya atan Çelebi’ye
oldu. TÜS‹AD onu öylece ortada b›rak›verdi.
Elbette, AKP ve TÜS‹AD aras›nda var›lan uzlaﬂma, aralar›ndaki
çeliﬂki ve çat›ﬂman›n sona erdi¤i
anlam›na da gelmez. TÜS‹AD, bu
ç›k›ﬂ›yla AKP’ye “yolunu ﬂaﬂ›rma” diye bir uyar› yapm›ﬂ oldu.
TÜS‹AD’›n AKP’yi “sapmamas›”
için uyard›¤› yol, AB’ye, emperyalist tekellere ve iﬂbirlikçilerine tam
uyum yoludur. TÜS‹AD, AKP’ye
bu çizginin d›ﬂ›na ç›kt›¤›nda, koltu¤unu sallayabilece¤ini s›n›rl› bir ﬂekilde göstermiﬂtir.
TÜS‹AD’›n da, AKP’nin de eli
kanl›d›r. “Özgürlükler” konusunda
birbirlerine söyleyebilecekleri bir

ﬂey yoktur. Faﬂist cuntalar› “art›k
gülme s›ras› bizde” diye karﬂ›layan,
Türkiye’nin ‘50’lerden bu yanaki
tarihinde her türlü bask›ya zulme
onay veren iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin temsilcileriyle, üç y›ll›k iktidar›nda halk›n her kesimini sindirmeye çal›ﬂan, da¤larda, hapishanelerde kan döken, meydanlarda halk›
coplayan AKP’nin birbirlerine söyleyecekleri ne olabilir?

301. madde ve AKP’nin
yönetme mant›¤›
AKP, 301. madde gibi bask›, yasak, ceza maddelerini el alt›nda tutup gerekti¤inde halka, ayd›nlara ve
gerekirse de düzeniçi rakiplerine
karﬂ› kullanmak istiyor.
Nitekim, görünürde Rektör Yücel Aﬂk›n davas› çerçevesinde geliﬂen bu kavgada, AKP hemen bu
maddeyi devreye sokmuﬂtur. TÜS‹AD’ç› Mustafa Koç ile YÖK Baﬂkan› Prof. Dr. Erdo¤an Teziç’in ard›ndan CHP grup baﬂkanvekilleri ve
Yücel Aﬂk›n'a sahip ç›kan YÖK
aç›klamas›nda imzas› bulunan 77
rektör hakk›nda da “inceleme” baﬂlat›ld›. Bu “inceleme”ler, AKP’nin
oligarﬂi içindeki çeﬂitli kesimlerle
kavgas›nda elinde haz›r malzeme
olacak, gerekti¤inde bu incelemeler
soruﬂturmaya, davalara dönüﬂtürülecektir.
AKP’nin demokrasiyle bir ilgisi
olmad›¤›n›n bir kan›t› da bu politikas›d›r. AKP böyle bir zihniyete sahip oldu¤u için, “AB’ye uyum” yasalar›n›n hemen ard›ndan kald›r›lan,
iptal edilen bask› ve cezalara dayanak yapabilece¤i yeni yasalar›, yönetmelikleri devreye sokmuﬂtur.
Çünkü AKP de, tüm di¤er iktidarlar
gibi bask›, yasak, ceza tehdidi olmadan yönetememektedir.
AKP bir yandan bask›ya, tehdide sar›lmakta, bir yandan da Abdullah Gül’ün yapt›¤› gibi, AB’ye kar31
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ﬂ›, halka karﬂ› “ülkemizde demokrasi büyük geliﬂmeler katetmiﬂtir... bu
maddelerden ceza alan yoktur” demagojilerine sar›lmaktad›rlar. Oysa,
bu demagojilerin yap›ld›¤› saatlerde, ayd›nlar, gazeteciler hakk›nda
davalar aç›lmakta, cezalar kesilmektedir. Bu davalardan birinde
Yeni Dünya ‹çin Ça¤r› Dergisi’nin
Sorumlu Yaz›iﬂleri Müdürü Aziz
Özer'e, "AKP'nin ampulü kimin için
yan›yor" ve "19 Aral›k katliam›n›
unutmad›k, unutturmayaca¤›z!..”
baﬂl›kl› yaz›lar nedeniyle 301. maddeden 1 y›l hapis cezas› verildi.
Orhan Pamuk’a ‘Türk askerini
aﬂa¤›lamak’ suçundan yeni bir dava
aç›lmas› gündeme geldi.
Ama TÜS‹AD bunlar için “kavgaya” girmez. 30 y›ld›r, 40 y›ld›r
girmedi¤i gibi. O kendi tekelci ç›karlar› için kavgaya girdi¤inde ise
bunlar› sadece kendine malzeme
olarak kullan›r.
Oligarﬂi içi çat›ﬂmalar ve kavgalarda, halk›n talepleri, sorunlar›,
hak ve özgürlüklere iliﬂkin her ﬂey,
istismar edilecek bir konudur; düzenin seçim oyunu zaten bu istismarlar üzerine kurulu de¤il midir? Bunu görmemekte ›srar edenler, oligarﬂi içi kavgalara “ilerici” misyonlar yüklenip, ﬂu veya bu kesimin yede¤ine düﬂmekten kurtulamazlar.

Ayd›nlardan 301.
maddeye karﬂ› aç›klama
Çeﬂitli alanlardan 169 ayd›n,
TCK’n›n 301 ve 350’inci maddelerinin kald›r›lmas› amac›yla bir bildiri
yay›nlad›lar. Ayd›nlar bildirilerinde
bu maddelerin düﬂünce ve ifade özgürlü¤ünü engelledi¤ini belirtirken,
özellikle Orhan Pamuk davas›nda
yaﬂanan geliﬂmeleri eleﬂtirdiler. Ayd›nlar, özellikle Adalet Bakan› Cemil Çiçek ve ‹çiﬂleri Bakan› Abdülkadir Aksu’yu bu davalarda tak›nd›klar› tutumdan dolay› k›nad›lar.

halk›n
Cephesi
D‹SK, 1 May›s’ta “Fabrikam›
seviyorum” sloganlar› taﬂ›d›¤›nda,
Ekmek ve Adalet ﬂöyle demiﬂti:
“‹ﬂçi s›n›f› nereye götürülmek
isteniyor? D‹SK’in isminin baﬂ›nda
yeralan “devrimci” s›fat›yla ilgisinin kalmad›¤› bilinen bir durumdu.
ﬁimdi bu yeni sloganlarla tersinden
bir devrim, daha baﬂka bir deyiﬂle
D‹SK’te karﬂ›-devrim sözkonusudur. D‹SK’in sloganlar› ﬂu formülde
özetleniyor: ‹ﬂçinin-patronun ç›karlar› birdir!”
D‹SK yönetimi ayn› çizgideki
yürüyüﬂünü “kararl›l›kla” sürdürüyor. S›n›f çeliﬂkilerini ve çat›ﬂmalar›n› reddederek, iﬂçi s›n›f› ile patronlar› ayn› “ilkeleri” savunuyormuﬂ gibi gösteren D‹SK Baﬂkan›
Süleyman Çelebi, “patronlara sevgisini” onlar için “soka¤a dökülme”
noktas›na taﬂ›d›. Çelebi, TÜS‹AD
ile AKP aras›ndaki ‘it dalaﬂ›nda’
TÜS‹AD'a destek vererek, “Koç’un
aç›klamalar›n›n alt›na imzam› at›yorum... Gerekirse yürürüz. Mustafa Koç mahkemeye ç›karsa destek
için salona da gideriz. Baﬂbakan bizim için de suç duyurusu yapabilir”
ﬂeklinde aç›klama yapt›.
“D‹SK’te karﬂ›-devrim”in do¤al
sonu bu. Ama, buna karﬂ› mücadele
edilmezse, burada kalmayacak, zaten “ça¤daﬂ sendikac›l›¤›n” yön
verdi¤i bu uzlaﬂmac› çizgi sayesinde büyük oranda silikleﬂen Türk‹ﬂ’den hiçbir fark kalmayacakt›r.
Ülkenin, emekçilerin bu durumda olmas›n›n baﬂ sorumlusu olan iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi için iﬂçileri soka¤a ç›karmaktan sözeden bir
D‹SK Baﬂkan›, D‹SK aç›s›ndan trajik bir noktad›r. Böyle bir D‹SK
parti kursa, o partinin neyi savunaca¤› aç›k de¤il mi? Tam da burjuvazinin istedi¤i gibi, emekçilerle patronlar›n “ayn› gemide oldu¤u” masal›n› anlatan, emekçileri s›n›f mücadelesinden uzak tutan, TÜS‹AD’›n (IMF’nin) program›n› ‘sol’
görünümle savunan bir parti...

DİSK yönetimine karşı
mücadele başlatılmalıdır
Çelebi’nin savundu¤u TÜS‹AD
kim ve neyi savunur?
‹ster devrimci bir parti olsun, isterse bir sendika olsun; egemenler
aras›ndaki çat›ﬂmalara elbette müdahil olur. Önemli olan, bunu hangi
cepheden yapt›¤›d›r. Ezilenlerin, iﬂçi s›n›f›n›n saf›ndan m›, yoksa rant
kavgas›n›n bir yerinde yeralarak m›,
buna bak›l›r. D‹SK, emekçiler için
demokrasi ve özgürlükler ad›na müdahil olmam›ﬂt›r. 28 ﬁubat ve ‘laikﬂeriatç›’ sahte cepheleﬂmesinde ald›¤› tav›rlar da hep ayn› ﬂekilde düzen cephesinden olmuﬂ ve sonuçta
emekçiler kaybetmiﬂtir.
Çelebi tavr›n›, “destekledi¤imiz,
korudu¤umuz TÜS‹AD de¤il özgürlüklerdir, kendi ilkelerimizdir” diye
aç›kl›yor. Peki, “özgürlükler” ile
bütünleﬂtirilen TÜS‹AD kim?
Bu ülkede yaﬂayan ve pragmatist
hesaplarla hareket etmeyen herkes,
TÜS‹AD’›n demokrasiden, özgürlüklerden sözedecek en son kesim
oldu¤unu çok iyi bilir. Ayn› D‹SK,
bir gün önce de asgari ücretle, “iﬂçilerin sefalet ücretine mahkum edildi¤ini” söylüyordu. Mahkum eden
kim? Hükümet ve patronlar? Bu de¤iﬂmez bir kurald›r; kendi aralar›nda rant savaﬂ›n› sürdürürken, emekçilere karﬂ› hemen birleﬂirler. Yani,
“TÜS‹AD’›n, demokrasi meselesini
‘borsa-istikrar’ refleksinin önüne
geçirme” gibi bir durum yoktur.
Kimi burjuva ideologlar ve dönek solcular, burjuvaziyi 1700’lerde
feodalizme karﬂ› burjuva demokratik devrimleri yapan “devrimci s›n›f” olarak yans›tmaya kalk›ﬂsa da,
burjuvazi bu misyonunu, barutunu
tüketeli yüzy›l oldu. TÜS‹AD’›n
temsil etti¤i iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin ise, ülkemizde bu rolü hiçbir zaman olmad›. (Bkz: Bu say›da
‘Hayat›n içindeki teori’ köﬂemize)
‹ﬂte bu tarihsel, s›n›fsal gerçeklerden dolay›, AKP ile TÜS‹AD
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aras›ndaki tart›ﬂmaya, “demokrasiyi
ve özgürlükleri savunanlarla, onlar
üzerinde bask› kurmaya çal›ﬂan gericilik” çat›ﬂmas› diye bak›lamaz.
Çelebi, böyle bak›yorsa; ne Türkiye’yi tan›m›ﬂ, ne s›n›flar›n tavr›n›,
ne de “aile içi küçük h›rgür” denilebilecek bu olay›n özünü görmemiﬂ
demektir. Ama biz, Çelebi’nin bu
kadar “siyasi kör” oldu¤unu sanm›yoruz. “Fabrikam› seviyorum” anlay›ﬂ›nda uçlaﬂan ideolojik savruluﬂ, bu noktaya gelip dayanm›ﬂt›r.
TÜS‹AD’›n ayn› aç›klamada hükümetin emek düﬂman› politikalar›na tam destek verdi¤i unutturulmak
isteniyor. Eleﬂtirilerinin temelini,
AB yürüyüﬂünün h›zland›r›lmas›
oluﬂturmaktad›r. AB’ye üyelikten
en büyük ç›kar› olan bu kesim, her
ne pahas›na olursa olsun, süreç h›zla ilerlesin istiyor. Patronlar›n hararetle istedi¤i AB üyeli¤ini, ayn› hararetle bir iﬂçi sendikas›n›n savunmas› temel bir çeliﬂkidir. Çelebi’nin
aç›klamas› ve TÜS‹AD ile buluﬂtu¤u zemin de AB’ciliktir. Tam da burada, tavr›n› Birgün Gazetesi’ne de¤erlendiren Çelebi’nin “Destekledi¤imiz, korudu¤umuz kendi ilkelerimizdir” sözünü hat›rlayarak, D‹SK
ilkelerine dönebiliriz.
Örne¤in bu ilkelerden biri ﬂöyle
diyor: “‹ﬂçi s›n›f›n›n sorunlar› tam
ba¤›ms›zl›¤a kavuﬂmuﬂ toplumcu
bir düzende çözümlenir.”
D‹SK’in 6. Genel Kurulu’nda da
ﬂu tespit yeral›yor: "Ülkemiz emperyalizme ba¤›ml›, geri ve çarp›k
kapitalist bir ülkedir. Tüm ekonomik
ve toplumsal sorunlar, buhran, eﬂitsizlik ve adaletsizlikler bu yap›dan
kaynaklanmaktad›r. Kapitalist düzende kal›nd›kça emekçi halk›n yaﬂam düzeyini ve çal›ﬂma koﬂullar›n›
geliﬂtirmeye yönelik köklü dönüﬂümler yapma olana¤› yoktur.”
TÜS‹AD savunuculu¤u bu ilkelerde nereye düﬂüyor? Kapitalist
düzen kimin düzeni? Bu düzende

kal›nmas› için ony›llard›r her türlü
bask›, zulüm, cuntalar, D‹SK dahil
ilerici sendikalara vurulan darbeler
ne ad›na, kimin ç›karlar› içindi?
Çelebi, malum ‘çizgisini’ ve tavr›n› meﬂrulaﬂt›rmak için yine,
terketti¤i “D‹SK ilkeleri” demagojisine s›¤›n›yor. Bu ilkeleri savunan
bir anlay›ﬂ, anti-emperyalisttir, kapitalizme karﬂ› s›n›f savaﬂ› verendir.
Bu tavr›n D‹SK ilkeleri ile ilgisi
yok, ama “Tüm ekonomik ve toplumsal sorunlar›n, buhran›n, eﬂitsizlik ve adaletsizliklerin kayna¤›”
olan ba¤›ml›l›¤› daha da pekiﬂtiren
Avrupa Birlikçilikle ilgisi vard›r.

Hangi D‹SK, iﬂçi s›n›f›na ne
kazand›rd›, ne kaybettirdi?
Burjuva bas›n›n, aç›klamay›
abart›l› bir ﬂekilde pompolamas› elbette ideolojik savaﬂ›n bir sonucudur. Sadece D‹SK’li iﬂçilere karﬂ›
de¤il, tüm iﬂçi s›n›f›na, halka; “bak›n D‹SK bile uzlaﬂ›yor, patronlarla ayn› düﬂünüyor; ne s›n›f kavgas›, ne mücadelesi!” mesaj› vermek için kullan›yor burjuvazi. S›n›f
çat›ﬂmas›na, devrimcili¤e, hatta
‘adam gibi sendikac›l›¤a’ dair hiçbir
ﬂey kalmas›n istiyor. Ve en büyük
yard›mc›s› D‹SK yönetimi. D‹SK
(ve tüm sendikalar) o haldedir ki,
üyeleri vard›r ama örgütsüzdürler,
derin bir kriz içindedir. D‹SK bunlar› tart›ﬂmak, çözüm bulmak yerine, AB koridorlar›nda patronlar ad›na kulis yapmakta, patronlara destek beyanatlar› ile, sendikalar›n eriyiﬂine ideolojik olarak darbe vurmaya devam etmektedirler.
Biz bir baﬂka noktaya dikkat
çekmek istiyoruz. Milliyet, “nereden nereye” derken, bugün Koç’a
destek veren D‹SK’in, 25 Aral›k
1978’de, Koç grubuna ait Türk Demirdöküm’de direniﬂ baﬂlatarak,
Koç’un yöneticilerini 5 gün boyunca fabrikaya kapatt›klar›n› hat›rlatarak, bugünü alk›ﬂl›yordu.
D‹SK’in direndi¤i, eksi¤i yanl›ﬂ›
ile s›n›f sendikac›l›¤› yapt›¤› günlerde; iﬂçi s›n›f›n›n sosyal, siyasal, ekonomik kazan›mlar› ne düzeydeydi;
ﬂimdi ne düzeyde? Bu sorunun ce-

vab› bile, alk›ﬂlanan bu “geliﬂmenin” kimin ç›kar›na oldu¤unu gösterir. Patronlar›n hakk›n› arayan, Avrupa emperyalizminin kuyru¤una tak›lan sendikal anlay›ﬂ›n, s›n›f ve kitle sendikac›l›¤›n› terkederek “ça¤daﬂ sendikac›l›¤a” demir att›¤› süreçten bu yana, bir iﬂçi konfederasyonu olarak, sendikal mücadelede
kazand›¤› bir tek baﬂar› var m›d›r?
‹ﬂçi s›n›f›n›n haklar› gasbedilirken,
örgütledi¤i ya da öncülük etti¤i bir
tek direniﬂ, kitlesel bir hareket sözkonusu mudur? Bu sorulara hiçbir
D‹SK yöneticisi olumlu cevap veremez. Bunun nedeni sadece 12 Eylül
ve bask›lar de¤il, bugün savunulan
anlay›ﬂ›n kendisidir. Bu düzeniçi
çizgi, özünde emperyalistlerin olan
“ça¤daﬂ sendikac›l›k” sorgulanmadan, iﬂçi s›n›f› aleyhine olan bu geliﬂim tersine döndürülemez.
Bu arada, “Baﬂbakan bizim için
de suç duyurusu yapabilir” sözleri
çarp›c›d›r. Sorar›z; Çelebi, düﬂüncelerinden dolay› bask›ya maruz kalan
hangi kesime böyle güçlü bir destek
vererek, “biz de ayn› ﬂekilde düﬂünüyoruz, haydi bize de ayn›s›n› yap›n” dedi? Yoktur! Öyleyse burada
bir “demokratl›k” da yoktur, baﬂka
hesaplar vard›r.

“Ezberleri bozal›m” diye diye
Solun en genelinin kararl› bir ﬂekilde s›n›f ç›karlar›n› ve devrimcili¤i savundu¤u, emperyalist karargahlardan empoze edilen karﬂ›-devrimci düﬂüncelere direndi¤i bir zeminde, Çelebiler’in bu ç›k›ﬂlar› yapabilmesinin bu kadar “ucuz” olmayaca¤›, haddini aﬂan “Say›n Koç ve
Say›n Sabanc› toplumun hislerine
tercüman oldular” diyemeyece¤i
aç›kt›r. Tam da bu noktada, reformizmin, “Dogmalar› terk edelim,
ezberleri bozal›m” diye diye, solu
sol yapan bütün düﬂünceleri tasfiye
etmek için nas›l bir kampanya yürüttüklerini hat›rlamakta fayda var.
‹ﬂte, Çelebi “ezberleri bozuyor”!
“S›n›f savaﬂ›” m›, zaman› geçti
diyenler sevinebilir? Sivil toplumculu¤u, Avrupa Birlikçili¤i gizli ya
da aç›k bir biçimde solda meﬂrulaﬂ33
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▼

“12 Eylül’e af yok”,
ama 12 Eylül cuntas›n›n as›l sahiplerini savunmak
var! O dönem patronlar örgütünün baﬂ›nda bulunan Halit Narin’in, 12 Eylül’ü “bugüne kadar
iﬂçiler güldü, ﬂimdi gülme s›ras› bizde” diye karﬂ›lad›¤›n›;
cuntan›n en önemli gerekçesinin, TÜS‹AD’›n istedi¤i 24 Ocak IMF kararlar› oldu¤unu; savundu¤u
Koç’un Arçelik fabrikas›n›n yöneticilerinin, 12 Eylül’ün ilk günlerinde D‹SK’li iﬂçi temsilcilerine, “istifa edip gidiyor musunuz, yoksa biz askere haber
verelim mi?” dedi¤ini unuttu mu Çelebi?

▼

TÜS‹AD’› destekleyen Çelebi, “miras›m›z›
sahipleniyoruz” diyor. O mirasta bak›n
patronlar iﬂçilere nas›l anlat›yordu: “Patronlar
iﬂçileri sömürerek yaﬂarlar. ‹ﬂçi s›n›f› ile kapitalist s›n›f aras›nda s›n›f çat›ﬂmas› vard›r. Bu durumda ne yapmal›? ‹ﬂçiler kapitalizme karﬂ› s›n›f
halinde örgütlenerek savaﬂ›rlar.” (1970’lerde
iﬂçi e¤itimi için haz›rlanan bir D‹SK broﬂüründen)

▼

Çelebi’nin aç›klamalar›n›n kime, nas›l hizmet etti¤ini görmenin en basit yolu, kimin
alk›ﬂlad›¤›na, kimin eleﬂtirdi¤ine bakmakt›r.
Elbette en çok patronlar ve onlar›n borazan› burjuva bas›n sevindi. Koç teﬂekkür etti, Do¤an Medya
“D‹SK’in, TÜS‹AD’a destek vermesi tarihi bir olay:
Nereden nereye” (Milliyet, 24 Aral›k) manﬂeti att›,
bir çok köﬂe yazar› Çelebi’yi “takdir etti”. Bunlar›n
bir bölümü do¤rudan burjuvazinin sözcüleriydi ve
ad›nda “devrimci” olan bir sendikan›n tavr›n›, idelojik bir kampanyaya dönüﬂtürmek istiyordu. Bir
k›s›m köﬂe yazar› ise, küçük-burjuvazinin s›n›f çat›ﬂmas›ndan korkan ve burjuvazinin ideolojik hegomonyas›na teslim olmuﬂ bir ruh hali içinde kalemlerine sar›ld›lar. AB’ci bu kesim için zaten “herﬂey
AB için”di. Bu yöndeki her geliﬂmeyi alk›ﬂlamaya
haz›rd›lar. Bütün darbeleri, bask› ve katliamlar›
destekleyen TÜS‹AD’›n, “D‹SK ile demokrasi yolunda omuz omuza oldu¤unu” kaydederek, “Bugünleri de görecek miydik?!” dediler. (Derya Sazak, 24
Aral›k) Bir baﬂkas›, “TÜS‹AD’› D‹SK’le buluﬂturan
demokratik duyarl›l›k, özledi¤imiz ortak paydalardan biridir.” (Can Dündar, 27 Aral›k Milliyet) dedi.
Eleﬂtirenler ise, yüre¤i ezilenlerden yana, burjuvazinin gerçek yüzünü bilen ve halk›n,
eme¤in iktidar›na
inanan, mücadeleci
D‹SK’i isteyenlerdi.

t›ranlar, oligarﬂik düzene mesaj verebilmek için ne idü¤ü belirsiz bir
“baﬂka bir sol yaratma” ad›na ideolojik olarak silahs›zlanma yoluna
girenler; Çelebi’nin aç›klamalar›nda kendilerini görmelidirler.

D‹SK’li iﬂçiler, sendikac›lar;
Umar›z, D‹SK’li iﬂçiler, sendikac›lar Çelebi’nin temsil etti¤i çizginin, AB’cili¤in demirleyece¤i li17 Aral›k'ta yaklaﬂ›k 15
bin kiﬂilik bir kat›l›mla
‘Demokratik Türkiye,
Halk ‹çin Bütçe’ içerikli
miting S›hhiye Meydan›'nda gerçekleﬂti. Mitingin ça¤r›c›s› olan D‹SK, KESK,
TMMOB ve TTB ad›na yap›lan
eylem de¤erlendirmelerinin, mitingin siyasi iktidara iyi bir cevap
oldu¤u, planlanan bütçenin ve ç›kar›lmak istenen halk karﬂ›t› yasalar›n kabul edilemeyece¤i noktas›nda olumlu sinyaller verdi¤i yönünde oldu¤unu aç›klamalardan
izlemekteyiz.
Aç›klamalara bak›ld›¤›nda, akla
"acaba biz baﬂka bir mitingte miydik?" diye bir soru tak›l›yor. 17
Aral›k, ülke genelinde tek merkezde gerçekleﬂen bir miting ancak ayn› zamanda son y›llarda yap›lan en düﬂük kat›l›ml› bir miting
oldu. Di¤er yan›yla motivasyonun, çoﬂkunun az oldu¤u, hatta
hissedilemedi¤i bir miting.
Neden böyle bir sonuçla karﬂ›laﬂ›ld›¤›n›n cevab› için, mitingin içeri¤inden, tertiplenme sürecine irdelendi¤inde daha en baﬂ›ndan
bu sonucun sinyallerinin verildi¤i
görülmektedir.
‹ktidar›n IMF'nin program›n› hayata geçirme ad›na, 3 y›l›n bütçesinin, bundan öncekileri aratmayacak bir ﬂekilde, topyekun halk›
hedef ald›¤›n› görmekteyiz. Yine
meclis gündemine tekrar gelecek
olan Sosyal Güvenlik ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› yasa tasar›lar›,
Terörle Mücadele ad› alt›nda hak
ve özgürlüklerin k›s›tlanmas›,
ﬁemdinli'de ortaya ç›kan Susurluk'un devam›, Kürt sorunu ... ve
daha birçok sorun. Ve bir bütün

man›n neresi oldu¤unu görmüﬂlerdir. D‹SK’e ba¤l› sendikalar ve iﬂçiler baﬂta olmak üzere; tüm sendikalar, iﬂçi s›n›f› D‹SK’in bu tavr›n›
sorgulamal›d›r. Çelebi her ne kadar
“aç›klamadan sonra taban›m›zdan
büyük destek geldi” dese de, birçok
sendikac› bu aç›klaman›n “D‹SK’i
ba¤lamad›¤›n›” söylüyor. Ancak, bu
yeterli de¤ildir. Bu bir çizgi sorunudur. Çelebi, “bireysel” de¤il, iﬂçi s›-

n›f› hareketini içerden düzene çekmeyi, tasfiyeyi amaçlayan bir çizgide konuﬂmaktad›r. “Amerikanc›
Türk-‹ﬂ'e alternatif” olarak kurulan D‹SK’in, “Avrupac› D‹SK” olmas›n›n önüne geçmek, mücadeleci
D‹SK’i yeniden yaratmak için,
D‹SK’li iﬂçiler bu çizgiyle hesaplaﬂmal›d›rlar. S›n›f sendikac›l›¤›n›
savunan, eme¤in iktidar›ndan yana
olan herkese düﬂen görevdir bu.
lin ve destekleyin diyerek DKÖ'lere ça¤r› yapanlar, ortaya ç›kan bu
tablo, bu sonuç karﬂ›s›nda yap›lan eleﬂtirilere de
kulak t›kayarak bir yere
varamayacaklar›n› art›k görmek
zorundad›rlar.
Eyleme sendikalar aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, kat›lacak olan ﬂubelerin
otobüs tutmakta zorland›¤›n› ve
genel merkezlerinden kaynak ayr›lmamas› nedeni ile gelebilecek
kitlenin s›n›rland›¤› görülmektedir. Bu yönü ile mitingin s›n›rlar›
zorlayan, bir hedeften yoksun oldu¤u da anlaﬂ›lmaktad›r.
‘Mitingin amac›n›n, bütçeye, antidemokratik uygulamalara, halk
karﬂ›t› tüm yasalara en geniﬂ kitlesellikle dur demek oldu¤u’ aç›klamalar› düﬂünüldü¤ünde, haz›rl›k
sürecinde en geniﬂ kitleselli¤i yaratacak bir çal›ﬂman›n ve seferberli¤in olmad›¤› görülmekte ve
sonucu da ortada durmaktad›r.
17 Aral›k sonras› kaç›n›lmaz olan,
tüm halk kesimlerini kapsayan bir çal›ﬂman›n ﬂimdiden baﬂlat›lmas›d›r. ‹ktidar›n sald›r›lar›na
karﬂ› topyekun bir karﬂ› tav›r oluﬂturmak ancak Demokratik Muhalefet Cephesi ile mümkündür. Demokratik Muhalefet Cephesi'nin
oluﬂturulmas› kaç›n›lmazd›r. Aksi
takdirde daha öncekiler ve 17
Aral›k'taki gibi D‹SK, KESK,
TMMOB ve TTB 4'lüsüyle s›n›rlamak, sonuca ulaﬂamad›¤› gibi,
moral motivasyonu bozan ve
umut k›ran eylemlerden öteye geçilemeyece¤i aç›kça ortadad›r.

17 Aral›k mitingi ve
“klasik 4’lü”

‹çeri¤i belirledik, karar› ald›k,
sizler de gelin ve destekleyin
diyerek DKÖ'lere ça¤r› yapanlar, ortaya ç›kan bu sonuç karﬂ›s›nda yap›lan eleﬂtirilere de kulak t›kayarak bir
yere varamayacaklar›n› art›k
görmek zorundad›rlar.

halinde bu sorunlar› içerisine alan
bir miting...
Bu kadar geniﬂ bir içerikle ele al›nan mitingin organizasyonu halk›n en geniﬂ kesimlerini de yak›ndan ilgilendirmekteyken, neden
her zaman ki gibi klasik 4'lü
ça¤r›c› kurumla s›n›rl› kald› ya da
neden alelacele ve k›sa bir zaman
dilimine koca bir zaman› kapsamas› gereken haz›rl›k dönemi s›¤d›r›ld›?
Bu talepler sadece 4 kurumun sorunu mudur? Ça¤r›c›lar› kim-kimler belirlemiﬂtir? ‹çeri¤i belirledik, karar› ald›k, sizler de ge34
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Devrimci Memur Hareketi

hayat›n
içindeki

teori
‹ﬂbirlikçi Burjuvazi
ve Demokrasi
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, hepinizin yeni y›l›n› kutluyoruz. Yeni y›la
daha güçlü bir mücadele azmi, daha
büyük bir örgütlenme ﬂevkiyle girmiﬂ olmam›z› diliyoruz. Sapla saman›n, ilericiyle gericinin, sa¤la solun birbirine kar›ﬂt›r›ld›¤› bir ülkede
böyle güçlü bir azim ve ﬂevke fazlas›yla ihtiyac›m›z var.
TÜS‹AD’la AKP aras›nda patlak
veren kavga, evvelki haftan›n önemli geliﬂmelerinden biriydi. Ama bu
kavgay› bizim aç›m›zdan daha ilginç hale getiren D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi’nin tavr› ve
bu tavra burjuva medyan›n “solcu”lar›ndan verilen destek oldu.
Asl›nda TÜS‹AD’›n ne olup olmad›¤›n› tart›ﬂmak, bir yan›yla da
soldaki sapmalar›, beklentileri, düzeniçileﬂmeyi tart›ﬂmakt›r. Çünkü,
mesela 1980 öncesinde “TÜS‹AD’›n ilericili¤i, özgürlükçülü¤ü,
demokratl›¤›” tart›ﬂmas› yoktur
Türkiye solunda. Bu tart›ﬂma,
1990’lardan itibaren girdi literatüre.
Bu konudaki tüm çarp›kl›klara,
boﬂ beklentilere ve yanl›ﬂ de¤erlendirmelere bir nokta koymak için bu
sohbetimizde TÜS‹AD’› ﬂöyle kapsaml› bir ﬂekilde masaya yat›ral›m
dedik. Sohbetimize, sendikal mücadele içinde TÜS‹AD’ç›larla daha
çok muhatap olan, kendi alanlar›nda
TÜS‹AD’›n daha çok tart›ﬂ›ld›¤› ‹ﬂçi Hareketi’nden ‹brahim arkadaﬂ da
kat›lacak. Ben ilk sözü Mazlum’a
veriyorum.

Mazlum: San›r›m önce nas›l
bir çarp›tmayla, yanl›ﬂla, yönlendirmeyle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuzu ortaya koymam›zda yarar var. Hem
TÜS‹AD’›n demokrasi savunuculu¤una, hem de D‹SK TÜS‹AD yak›nlaﬂmas› karﬂ›s›nda burjuva medyadan yo¤un bir alk›ﬂ yükseldi.
Mesela, kendini “sol”da de¤er-

“ TÜS‹AD ilericili¤i”, “D‹SK
solculu¤u” tarihin ve
teorinin çarp›t›lmas›d›r
lendiren Derya Sazak ﬂöyle dedi:
“TÜS‹AD, demokrasi meselesini
‘borsa-istikrar’ refleksinin önüne
geçiriyor. D‹SK ve TÜS‹AD, demokrasi yolunda omuz omuza yürüyor.
Bugünleri de görecek miydik?”
(Milliyet, 24 Aral›k)
Soru 1: “TÜS‹AD, demokrasi
meselesini her ﬂeyin önüne mi geçiriyor? Soru 2: D‹SK ve TÜS‹AD,
demokrasi yolunda m› ve omuz omuza m›?
Bunlar›n cevab›n› zaten sohbetimiz içinde verece¤iz, buna geçmeden bir baﬂka al›nt› daha aktarmak
istiyorum:
“TÜS‹AD’›n Ankara’da dile getirdi¤i görüﬂler, Türkiye’de art›k bir
burjuva s›n›f›n›n varl›¤›n› gösteriyor. Düﬂünce özgürlü¤ü baﬂta olmak
üzere, temel hak ve özgürlükler ile
kuvvetlerin ayr›l›¤› ilkesi Bat›’da
hep burjuva önderli¤inde geliﬂiyor.
ﬁimdi benzer olgu, Türkiye’de.
TÜS‹AD, Bat›’da oldu¤u gibi, Türkiye’de burjuva devrimlerini savunuyor ve çok iyi ediyor. Geçen k›rk
y›l içinde, genellikle ücret, iﬂveren
primi, kar gibi, tek boyutlu iﬂveren
profili çizen iﬂ dünyas›, son y›llarda
daha çok demokrasi istekleriyle, 18
ve 19. yüzy›l›n Bat› burjuva s›n›f›n›
an›msat›yor.” (Yalç›n Do¤an, 22
Aral›k 2005, Milliyet)
Lütfen bu sözleri bir kez daha
okuyun veya akl›n›zdan geçirin.
ﬁimdi bu al›nt›dan soru ç›kartmaya
kalksak en az›ndan on soru sormak
gerek. Art›k Türkiye’de bir burjuva
s›n›f› varm›ﬂ, demek ki daha önce
yokmuﬂ... TÜS‹AD burjuva devrimleri savunuyormuﬂ, bakars›n›z yak›nda “eﬂitlik-adalet-özgürlük” bayraklar›yla barikatlar kurup savaﬂmaya da baﬂlarlar... TÜS‹AD, ﬂimdiki
profiliyle 18. 19. yüzy›l burjuva s›n›f›n› an›msat›yormuﬂ...
35
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Asl›nda bilimsel ve tarihi aç›dan
ciddiye al›n›p tart›ﬂ›lacak bir ﬂey de¤il bunlar. Fakat sorun bunun ötesinde. Bugün ÖDP’den Kürt milliyetçi reformizmine kadar solun bir
kesiminin saflar›nda Yalç›n Do¤an
gibi veya ona yak›n ﬂeyler düﬂünenler hiç de az de¤ildir. Teorik olarak
böyle ifade edip etmemeleri önemli
de¤il ancak politik olarak böyle bak›yorlar TÜS‹AD’a. AB üyeli¤i için
meydanlara inelim demek, “demokrasiyi geliﬂtirdi¤i” için AKP’nin
desteklenmesi gerekti¤ini söylemek,
TÜS‹AD patronlar›n› ilerici, çözümden yana ilan etmek, demokrasi
ittifaklar›n›n aras›nda saymak, bu
düﬂüncenin tezahürüdür. “AB arac›l›¤›yla demokrasi” politikas›n› savunanlar›n hepsi, özde böyle düﬂünüyordur.
Mesela Kürt milliyetçili¤inin
TÜS‹AD’la, Sabanc›’yla, Cem Boyner’le ilgili söylediklerini hat›rlars›n›z. Onlar›n “devrimcilerden daha
ilerici, öngörülü oldu¤u”nu söylüyor, hatta Türkiye soluna, “Boyner
kadar bile olam›yorlar”deniyordu.
Burada, sola iliﬂkin de¤erlendirmelerinin do¤rulu¤u yanl›ﬂl›¤› bir yana, burjuvazinin niteli¤i üzerine büyük bir yan›lg› sözkonusudur.

Kemal: Bir ek yapay›m. Kürt
milliyetçi hareket içinde TÜS‹AD’la, TÜS‹AD partileriyle ittifak
aç›kça savunulmuﬂ ve bu ne kendi
kadrolar›nda, ne de reformist solda
fazla da bir yank› bulmam›ﬂt›r. Çünkü insanlar›n› ideolojik olarak buna
aç›k hale getirmiﬂlerdir. HADEP,
solla niye ittifak yap›yorsunuz, TÜS‹AD’ç›larla ittifak yapsan›za diye
eleﬂtirilmiﬂtir. ‹ﬂte TÜS‹AD savunuculu¤unun en pervas›z örneklerinden birinde ﬂöyle deniyordu.
“Türk sermayedar s›n›f›n›n
temsilcisi TÜS‹AD bugün bu sol ve
sosyal demokrat efendilerden Kürt

A
sorunu konusunda daha ilerici ve
daha çözümcüdür. (...) Diyelim ki
TÜS‹AD'›n kurup destekledi¤i bir
parti iktidara geldi, biz bu Türk liberallerinin uza¤›nda m› duraca¤›z? Çözüm için formülleri var,
söylemleri var, projeleri var; en
geliﬂkin s›n›f, en liberal s›n›ft›r.
(...) ‹çte CHP ve benzerleri, d›ﬂar›da ise marjinaller, komünistler, yeﬂiller çemberine girdik, Kürt politikas› son elli y›lda bu k›s›rdöngüyü
yaﬂad›, halen de yaﬂ›yor.” (Yaﬂar
Kaya, 8 Temmuz 2002 Özgür politika, Nas›l Birlik?)

Mazlum: Evet, örneklerden de
anlaﬂ›laca¤› üzere, küçük-burjuva
ayd›n kesimlerden baﬂlayarak iﬂbirlikçi tekelci burjuvaziye “ilerici”lik
misyonu yükleme çabas› vard›r, bunun teorisi yap›lmakta, buna göre
politikalar belirlenmektedir.
1960’larda, k›smen de 70’lerde
ülkemizde “milli” bir burjuvazi
olup olmad›¤›, s›n›flar mevzilenmesi aç›s›ndan önemli bir tart›ﬂmayd›.
Ayd›nl›k gibi kimileri y›llard›r “milli” burjuvazi ar›yor, kimileri de “ilerici” burjuvaziyi keﬂfetti. Ama ister
“milli” diyerek, ister “ilerici” diyerek ulaﬂt›klar› nokta ayn›; ikisi de
burjuvaziyle iﬂbirli¤i çizgisine gidiyor. Burjuvazinin hem tarihsel evrimi ve bugünkü konumu, hem de ülkemizdeki burjuvazinin niteli¤i gözard› edilmekte veya bilerek görmezden gelinmektedir.
Daha önceki kimi sohbetlerimizde de¤inmiﬂizdir, ancak vurgulamakta yarar var: Asl›nda TÜS‹AD’›n konumunu, “burjuvazi tarihsel olarak ilerici konumunu kaybetmiﬂtir”le izah etmek de çok gerekli
de¤ildir. Çünkü TÜS‹AD’da temsil
edilen iﬂbirlikçi burjuvazi, zaten tarihinin hiçbir döneminde “ilerici”
bir konuma, böyle bir misyona sahip
olmam›ﬂt›r. Kendi iç dinami¤iyle
geliﬂen bir burjuvazi de¤ildir. Baﬂtan iﬂbirlikçi niteli¤iyle geliﬂmiﬂtir.
Bu burjuvazinin öncüleri, Kemalist
iktidar taraf›ndan adeta “saks›da”
büyütülmüﬂ, devlet deste¤iyle burjuvazi yarat›lm›ﬂ ve bu burjuvazi iﬂbirlikçilik içinde palazlanarak ikti-

dar olmuﬂtur. Özellikle 1960’lar›n
sonlar›ndan itibaren de iktidarda ve
uygulanan politikalarda tam bir belirleyicilikleri vard›r. TÜS‹AD’›n
tarihine bakt›¤›m›zda zaten bunu somut olarak görece¤iz.

yd›nl›k gibi kimileri y›llard›r “milli”
burjuvazi ar›yor, kimileri de “ilerici”
burjuvaziyi keﬂfetti. Ama ister “milli” diyerek, ister “ilerici” diyerek
ulaﬂt›klar› nokta ayn›; ikisi de burjuvaziyle iﬂbirli¤i çizgisine gidiyor.

Özlem: Buna geçmeden bir de
Yalç›n Do¤an’›nki ve benzeri yaz›cak, solun de¤erlerini, ilkelerini
lar üzerine bir noktaya daha belirtyozlaﬂt›racak herhangi bir aç›klama,
mekte yarar var: Bu tür de¤erlendirtav›r gündeme geldi¤inde, onu hemeler asl›nda s›¤, tarih bilgisinden
men övgülere bo¤ar, allay›p pullaryoksundur. Günübirlik yaz›p konular. Bu yüzden biz her zaman söyleﬂuyorlar. Sanki D‹SK ilk kez böyle
riz; e¤er burjuvazi bir yerde, bir kobir ﬂey yap›yormuﬂ gibi bir hava yanuda solun ﬂu veya bu kesimini, ﬂu
ratmalar› bunun sonucudur. AB için
veya bu tavr›n› övüyorsa, orada duy›llard›r TÜS‹AD ve D‹SK birlikte
rup düﬂünülmelidir.
kulisler yap›yorlar, hatta hat›rlayacaks›n›z, k›sa süre önce dergimizde
Kemal: O konuda devrimci önde ç›km›ﬂt›, AB’yle ilgili kurulan bir
derlerden birinin özlü bir sözü vard›
“karma komisyon”un baﬂkanl›¤›n›,
ama tam hat›rlayamad›m ﬂimdi. Fatekelci burjuvaziden D‹SK yöneticikat Özlem’in dedi¤i gibi ﬂu aç›k;
leri devralm›ﬂt›.
D‹SK’li iﬂçilerin direniﬂlerine, aç›kBurada yan›mda bir küpür de gelamalar›na sayfalar›n› kapatan bir
tirdim, bak›n, “TÜS‹AD’›n yeni
medya, Çelebi’nin TÜS‹AD’la ilgili
avukat› D‹SK” yaz›yor baﬂl›¤›nda.
tavr›na bu kadar çok yer ay›r›p bu
Ta 1992’de yazm›ﬂ›z bu yaz›y›. O
kadar övgü yap›yorsa, orada bir kez
zamanda ayn› bugünkü gibi hüküde¤il, on kez düﬂünmek laz›m.
metle TÜS‹AD kap›ﬂm›ﬂ, hükümet
Evet, “TÜS‹AD’› masaya yat›raad›na Cavit Ça¤lar, TÜS‹AD’a suçca¤›z” dedik, bu anlamda sadece silamalar yöneltmiﬂ ve D‹SK yönetiyasi bir de¤erlendirmesini yapmakla
mi bunun karﬂ›s›nda yine TÜS‹yetinmeyip, biraz TÜS‹AD tarihi
AD’›n yan›nda tav›r tak›nm›ﬂ, TÜhakk›nda da bilgi verelim. Öyle deS‹AD’la “dayan›ﬂma içinde” oldu¤il mi ‹brahim arkadaﬂ.
¤unu aç›klam›ﬂ.
‹lk defa D‹SK, TÜS‹AD yanya‹brahim: Evet, dedi¤in noktana diye yaz›p bunu öne ç›karanlar›n
y› açmal›y›z. Ancak önce k›saca ﬂuhepsi bunlardan habersiz mi? Hay›r,
nu belirteyim; ben D‹SK üyesiyim.
hiç sanm›yoruz öyle oldu¤unu. Ama
sözünü etti¤iniz geliﬂmeler, Çeleburjuvazinin bunlar› abartmas›, parbi’nin son tavr›, D‹SK tarihi ad›na
latmas› nedensiz de¤il tabii ki. ‹HD
utanç verici sayfalard›r. D‹SK’in
solculu¤unu, D‹SK solculu¤unu daama daha önemlisi iﬂçi s›n›f›n›n tariyatmak, “makbul” olan›n bu olduhine bu utançlar›n yaz›lmas›n› en¤unu kabul ettirmek istiyorlar.
gelleyemedi¤imiz için her devrimci
Diyorlar ki, ilericilikten, demokrasiyi savunmaktan
anlaﬂ›lmas› gereken
budur, solculuk böyle yap›l›r. Bu nedenle ister D‹SK olsun,
ister ‹HD veya
ÖDP, DTP olsun,
Bu yaz›, 19 Eylül 1992’de, Mücadele’nin 12.
solun herhangi bir
say›s›nda
yay›nland›. Yani... D‹SK’in TÜS‹AD
kesiminden sermaavukatl›¤› hiç de yeni bir ﬂey de¤il.
yeyi meﬂrulaﬂt›ra36
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iﬂçi, kendini sorumlu görmelidir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n bu sömürü düzeninden
kurtulmas›n› sa¤lamak için önce
bunlardan da kurtulmas›n› sa¤lamak
laz›m. Bu da bizim görevimiz, borcumuzdur.
Evet, TÜS‹AD’a gelecek olursak; Menderes iktidar›, bir karﬂ›devrim gibidir. Küçük-burjuva diktatörlü¤ünün yerine oligarﬂik diktatörlü¤ün kurulmas›d›r. Menderes iktidar›, iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi,
toprak a¤alar› ve tefeci-tüccar kesiminin ittifak›n›n temsilcisi olarak iﬂbaﬂ›na gelmiﬂtir. Bu ittifak içinde iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi güçlü olmakla birlikte, o gün için henüz zay›ft›r. Ekonomik ve siyasi gücüyle,
ekonomik, siyasi, kültürel, askeri
tüm geliﬂmeleri yönlendirebilir durumda de¤ildir. Ancak bundan sonraki süreç, sürekli olarak iﬂbirlikçi
tekelci burjuvazinin güçlenmesi yönünde seyredecektir.
TÜS‹AD iﬂte bu geliﬂip güçlenmenin bir sonucudur. Esas olarak
1960’lar›n sonlar›na do¤ru, iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi, siyasi geliﬂmelere daha direkt müdahale edebilmesini sa¤layacak bir örgütlenmeye
yönelmiﬂtir. Yeni ç›kar çevrelerinin
büyük burjuvazinin inisiyatifi d›ﬂ›na ç›kmaya baﬂlamas›, halk›n mücadelesinin geliﬂmesi gibi etkenler,
tekelci burjuvazinin üst bir örgütlenmeyle siyaset sahnesine ç›kmas›n› beraberinde getirmiﬂtir.
TÜS‹AD, 12 Mart 1971 faﬂist
darbesinin hemen sonras›nda Vehbi Koç'un önerisiyle kuruldu. Bu
“zamanlama” da ilginçtir asl›nda;
tam devrimci demokratik örgütlenmelerin yasakland›¤›, kapat›ld›¤›,
devrimcilerin katledildi¤i, halka
karﬂ› “balyoz” operasyonlar›n›n
sürdürüldü¤ü bir aﬂamada, iﬂbirlik-

K

endi ç›karlar›n› hep “demokratik kalk›nma, bat› uygarl›k seviyesi, hak ve
özgürlükler” arkas›na gizlemek; TÜS‹AD aç›s›ndan karakteristik bir davran›ﬂt›r. ... TÜS‹AD, dün neyse bugün de
o, dün ne için müdahalelerde bulunuyorsa, bugün de onun için bulunuyor.

çi tekelci burjuvazi daha ileri bir
örgütlenmeye gitmektedir.
TÜS‹AD’› oluﬂturan tekelci
burjuvalar ﬂunlard›: Vehbi Koç,
Nejat Eczac›baﬂ›, Sak›p Sabanc›,
Selçuk Yaﬂar, Raﬂit Özsaruhan
(NETAﬁ), Ahmet Sapmaz (GÜNEﬁ Sanayi), Feyyaz Berker, Nebi
Özakat (BMC), ‹brahim Bodur
(Çanakkale Seramik), Hikmet
Erenyol, Osman Boyner ve Muzaffer Gazio¤lu. Birkaç› hariç hala
hepsi tekelci burjuvazinin en irileri
olarak TÜS‹AD’›n baﬂ›ndad›rlar.
TÜS‹AD, burjuvazinin en irilerinin üye olabildi¤i bir kuruluﬂtur;
1986’da üye say›s› 232 idi, bugün
de 600’e yak›nd›r; ancak TÜS‹AD
asl›nda her dönem 7-8 holdingin denetiminde olmuﬂtur. Zaten her üyesi
ayr› bir holdingin temsilcisi de de¤ildir, tüzü¤üne göre, bir holdingden birden fazla kiﬂi üye olabilmektedir. Yine kuruluﬂlar›na dönecek
olursak:
Patronlar, kuruluﬂlar›n› duyurmak için verdikleri "amaç ve görüﬂlerimiz" baﬂl›kl› ilanda ﬂöyle diyorlard›: "Türkiye'nin demokratik
ve planl› yoldan kalk›nmas›na hizmet etmek amac›yla Türk Sanayicileri ve ‹ﬂ Adamlar› Derne¤i ad› alt›nda bir birlik kurduk." ‹lan›n alt›nda da "Özgürlük kutsald›r" diye yaz›yordu. (K›rk Haramiler,
Mustafa Sönmez, syf. 151)
2 Nisan 1971 tarihli Kurucular
Kurulu Protokolü’nde TÜS‹AD’›n
“Türkiye’nin Bat› uygarl›k seviyesine ç›kar›lmas›na yard›mc› olmak
amac›yla...” kuruldu¤u belirtilir.
‹lana bakan, TÜS‹AD’›n tek
derdinin demokrasi oldu¤unu san›r. 1979’da Ecevit hükümetini y›kan TÜS‹AD ilan›nda da, geçti¤imiz günlerde rektör davas›yla ilgili yapt›klar› aç›klamada da hep
“demokrasi, hak ve özgürlükler”
ad›na müdahalede bulunuyorlar.
Kendi ç›karlar›n› hep “demokratik
kalk›nma, bat› uygarl›k seviyesi,
hak ve özgürlükler” arkas›na gizlemek; TÜS‹AD aç›s›ndan karakteristik bir davran›ﬂt›r. Bu yüzden
yukar›da arkadaﬂlar›n aktard›¤› ya37
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zarlar masal anlat›yor, yok bugüne
kadar TÜS‹AD sadece vergilerle
u¤raﬂm›ﬂ da art›k demokrasiye öncelik veriyormuﬂ... TÜS‹AD, dün
neyse bugün de o, dün ne için müdahalelerde bulunuyorsa, bugün de
onun için bulunuyor.

Mazlum: TÜS‹AD’›n müdahaleleri, ülkemizdeki siyasi yaﬂamda hep önemli olmuﬂtur. MGK talimatlar›n›n, “K›rm›z› kitap”›n sözü
çok edilir, ama TÜS‹AD’›n haz›rlay›p her hükümetin önüne koydu¤u
“k›rm›z› kitaplar” da vard›r ve bunlar pek bilinmez. TÜS‹AD’›n,
dönem dönem aç›klad›¤› raporlar d›ﬂ›nda alt› ay ve bir y›ll›k periyodlarda haz›rlad›¤› “Ekonomik Rapor”lar, hükümetler için “uygulanmas› gereken zorunlu önlemler”i
içerir. Bunlara uymayan hükümetler
TÜS‹AD’› karﬂ›s›nda bulur; son
TÜS‹AD-AKP kap›ﬂmas›nda oldu¤u gibi... Dünya Bankas›, IMF gibi
kuruluﬂlarla yap›lan toplant›lara
TÜS‹AD temsilcileri de kat›l›r, di¤er ülkelere yap›lan gezilerin program›n›, hükümetler TÜS‹AD’la birlikte belirler.
ﬁu da çarp›c› bir olgudur; ülkemizde bir MGK’n›n aç›klamalar›,
bir de TÜS‹AD’›n aç›klamalar› burjuva bas›nda “muht›ra”, “talimat”,
“uyar›” gibi baﬂl›klarla yay›nlan›r.
San›r›z bu da 7-8 holdingin TÜS‹AD’›n›n düzenin iﬂleyiﬂi içindeki
yerini gösterir.
TÜS‹AD-AKP tart›ﬂmalar›n›n
yaﬂand›¤› bugünlerde faﬂist bir yazar TÜS‹AD’›n rolünü bak›n nas›l
aç›kça ortaya koyuyor:
“TÜS‹AD... siyasetçiler için
adeta bir jüri heyeti. Liderler, önce
gelirler orada konuﬂurlar... Not al›rlar. S›n›f› geçmiﬂlerse, iyi bir avans
sa¤layarak yola devam ederler... bu
s›nava girmeyen yok. Ecevit, Demirel, Baykal, Çiller, Y›lmaz, Erdal
‹nönü... Hepsi o kürsülerden geçtiler... Ertesi gün gazetelerde manﬂet:
TÜS‹AD’dan tam not. Ve benzeri
baﬂl›klar.” (Rauf Tamer, Bugün, 26
Aral›k 2005)

‹brahim: Asl›nda Rauf Ta-

B
mer’in yazd›¤› ﬂu sat›rlar bile, bu ülkede olan biten her ﬂeyden TÜS‹AD’›n sorumlu oldu¤unu göstermeye yeter. Ama iﬂte, bir yandan burjuvazi bunu perdelemeye çal›ﬂ›rken,
bir yandan sol da sanki TÜS‹AD’›n
cuntalarla, katliamlarla, kay›plarla,
hak gasplar›yla, sendikas›zlaﬂt›rmayla ilgisi yokmuﬂ gibi, ona “ilerici” misyonlar yükleyebiliyor. 12 Eylül Cuntas›, asl›nda TÜS‹AD’›n
kimli¤inin tüm ç›plakl›¤›yla ortaya
ç›kt›¤› bir dönemdir.
Bu dönemden çok çarp›c› oldu¤u için genellikle Halit Narin’in
“art›k gülme s›ras› bizde” sözü hat›rlan›r. Bu cuntaya aç›k bir onayd›r ama öncesi de vard›r. TÜS‹AD’›n rolü, darbeye onay vermekle, alk›ﬂlamakla s›n›rl› de¤ildir. Tekelci burjuvazi 12 Eylül öncesinde
art›k nispi demokratik bir rejim
istemiyordu. Bak›n o günlerde neler
söylemiﬂlerdi:
Sak›p SABANCI; “Parlamento,
ekonomi-sanayi geliﬂmesinin gerisinde kald›. Hastal›¤›n kökünde ve
gerisinde parlamento vard›r.” Nejat
ECZACIBAﬁI; “Türkiye’nin hastal›¤›, bir kelime ile ifade etmek gerekirse politikad›r.”
Tekelci burjuvazinin iste¤i sömürünün disipline edilmesi, yani
ücretlerin dondurulmas›, grevlerin
yasaklanmas›, tar›m›n vergilendirilmesi, kamu harcamalar›n›n iyice k›s›l›p kaynaklar›n kendilerine aktar›lmas› idi. Bunlar› da ancak bir cunta
yerine getirebilirdi.
Nejat ECZACIBAﬁI daha aç›k
söylemiﬂti: “Demokrasi
kurban
edilmelidir.”
Ve nitekim demokrasi bile olmayan demokrasi de kurban edildi.
TÜS‹AD’ç›lar›n bu sözleriyle asl›nda 12 Eylül zulmünün yolu çizilmektedir. TÜS‹AD’›n bu noktadaki
konumu, “12 Eylül’ün yapt›klar›na
sessiz kalmak” de¤ildir, tam aksine,
bizzat o yap›lanlar›n yap›lmas›n›
planlamak ve istemektir. Sendikalar›n kapat›lmas›ndan dara¤açlar›n›n
kurulmas›na kadar her ﬂey iﬂbirlikçi
tekelci burjuvazinin iste¤iyle olmuﬂtur.

Kemal: Bilinç bulan›kl›¤›, iﬂte
burada baﬂl›yor. Önce Marks’tan,
Fransa’da 1848 Ayaklanmas›’na
iliﬂkin bir bölüm okumak istiyorum:
“... Beﬂ günlük kahramanca bir
mücadeleden sonra, iﬂçiler ezildiler.
O zaman... benzeri görülmemiﬂ bir
insan k›r›m›na giriﬂildi. Proletarya
kendi öz ç›karlar› ve kendi öz istemleri ile ayr› bir s›n›f olarak onun
karﬂ›s›na ç›kma cüretinde bulunur
bulunmaz, burjuvazi öcalmada
hangi ç›lg›nca y›rt›c›l›¤a kadar
yükselebilece¤ini ilk kez gösteriyordu. Ve gene de 1848, 1871 burjuvazisinin kudurganl›¤› karﬂ›s›nda henüz bir çocuk oyunundan baﬂka bir
ﬂey olmad›.” (Fransa’da ‹ç Savaﬂ,
syf. 216)
Bu bir tarihsel geliﬂimdir;
Marks, 1848 vahﬂetini, 1871 vahﬂetinin yan›nda “çocuk oyununa” benzetir. Sonraki yüz küsur y›l boyunca
yapt›klar› yan›nda da 1871 vahﬂeti
çocuk oyunu gibi kalm›ﬂt›r.
Bu vahﬂetle burjuvazinin ilgisini
görmek önemlidir. Diyelim Ulucanlar Katliam› olur, 19-22 Aral›k Katliam› olur, kay›plar, infazlar olur;
bunlardan dolay› hükümetler eleﬂtirilir, Genelkurmay eleﬂtirilir, polis
eleﬂtirilir ama birçok kesimin akl›na
TÜS‹AD’› eleﬂtirmek gelmez.
Hay›r, oysa onlar en baﬂ sorumludur, onlar her daim sorumludur.
Asl›nda tüm bu katliamlar, zaten onlar için yap›lmaktad›r.

‹brahim: Siz bunlar› anlat›nca
ﬂunu hat›rlad›m; 12 Eylül’e haz›rl›k
yap›l›rken, cuntan›n ihtimal hesaplar› aras›nda D‹SK’in 15 bin silahl›
militan›n›n cuntaya karﬂ› fabrikalar›
“iﬂgal” edebilece¤i de vard›; bundan
hareketle, kan stoku yap›p 12 Eylül
sabah› fabrikalar› tanklarla kuﬂatan
cuntac›lar, gönderdikleri birliklere
e¤er direniﬂ olursa “gereken yap›ls›n” emri ile direnecek iﬂçilerin katledilmesine yeﬂil ›ﬂ›k yakm›ﬂt›. 12
Eylül Cuntas›’n›n “kan dökmeden
iktidara geldi¤i”ni söyler oligarﬂinin
sözcüleri ama cuntan›n 15 bin D‹SK
militan›n› katletmek planlar› yapt›¤›n›, TÜS‹AD’›n da bu planda ona38
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ir katliam olur, bundan dolay› hükümetler eleﬂtirilir, genelkurmay eleﬂtirilir, polis eleﬂtirilir, ama bir çok kesimin akl›na TÜS‹AD’› eleﬂtirmek gelmez. Oysa onlar en baﬂ sorumludur.

y› oldu¤unu yoksayarlar. Çok trajiktir ki, D‹SK yöneticileri de unutmuﬂtur. “Art›k gülme s›ras› bizde”
diye binlerce üyesini katletme
planlar› yapt›ranlar› ﬂimdi “ilerici,
demokrat” ilan ediyorlar.
TÜS‹AD, ayn› zamanda 12 Eylül’ün icra mekanizmas› içinde de
do¤rudan yeralm›ﬂt›r. Turgut
Özal’›n Baﬂbakan Yard›mc›s› yap›lmas›, TÜS‹AD ad›na Vehbi Koç
taraf›ndan Kenan Evren’den istenmiﬂtir, ayn› zamanda bir TÜS‹AD
üyesi olan Özal, cunta iktidar›nda
TÜS‹AD'› temsilen tüm yasalar›,
politikalar› do¤rudan denetlemiﬂtir. ‘82 Anayasas›’n›n “çal›ﬂma hayat›” bölümü, T‹SK Genel Sekreteri
Rafet ‹brahimo¤lu’na haz›rlatt›r›lm›ﬂt›r. Bunlar hep “12 Eylül Yasalar›” diye an›lm›ﬂt›r ama “TÜS‹AD
yasalar›” diye de an›labilir. Bugün
sendikalar›n ﬂikayetçi oldu¤u tüm
12 Eylül yasalar›n›n yap›c›s› patronlard›r. 12 Eylül’e karﬂ› olmak, TÜS‹AD’a karﬂ› olmakt›r ve D‹SK yönetimi bu konuda da riyakarl›k içindedir.
‹ﬂbirlikçi burjuvaziye “ilerici,
demokrat” s›fatlar› yak›ﬂt›ranlar,
bu TÜS‹AD niye cunta koﬂullar› hüküm sürerken acaba bir “demokratikleﬂme paketi” haz›rlamad› diye
sormuyor.

Mazlum: Evet, önemli bir soru, neden o zaman haz›rlamad› da,
ﬂimdi yap›yor bunu?.. Bu sorunun
cevab› bir baﬂka sorudad›r.
‹ﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin örgütü TÜS‹AD, Türkiye’de burjuva
demokrasisini ister mi? TÜS‹AD,
bir burjuva demokrasisi istemez.
Düzenin sürmesi için isteyemez de.
O zaman ﬂu soru gündeme geliyor;
peki öyleyse TÜS‹AD’›n “demokratikleﬂme paketleri”nin anlam› nedir?
Sorunun özü, sistemin ›slah edil-

mesi ve tekeller için daha güvenli,
istikrarl› hale getirilmesidir. Bu konuda TÜS‹AD’›n bugün için program› AB ile paraleldir. Yani k›saca,
düzenin bekas›, emperyalist tekellerin ve tabii iﬂbirlikçilerinin huzuru
için, devrimci örgütlenmelerin, halk›n mücadelesinin tasfiyesine paralel olarak demokrasi vitrininin biraz
parlat›lmas›.
TÜS‹AD’›n her konudaki tavr›,
buna paraleldir; TÜS‹AD mafyaya
tümüyle karﬂ› de¤ildir ama kendi
denetimi d›ﬂ›nda kara para piyasas›na karﬂ›d›r; TÜS‹AD Susurluk’a tümüyle karﬂ› de¤ildir ama her ﬂeyin
daha “usulünce” yap›lmas›n› istemektedir. ‹ﬂkenceye, katliama karﬂ›
de¤ildir ama yaﬂan›lan süreç itibariyle “aﬂ›r› dozda” ve “aleni” olmayan›ndan yanad›r. K›sacas›, TÜS‹AD’›n “temiz toplum” slogan› da,
demokratikleﬂme paketleri de, ekonomik, toplumsal, siyasal denetimini art›rmaya, daha kurall› bir kapitalist sömürü sistemi oluﬂturmaya yöneliktir. Ancak düzenin bekas› tehlikeye girdi¤inde, tüm kurallar›n çi¤nenmesini isteyen de yine odur.
‹ﬂte bunu görmeyenler, TÜS‹AD’la oligarﬂinin çeﬂitli kesimleri
aras›ndaki çeliﬂkileri, TÜS‹AD’›n
düzene müdahalelerini yanl›ﬂ de¤erlendiriyorlar. Oligarﬂi içi çeliﬂkilerden yararlanmak baﬂka bir ﬂey, oligarﬂi içi kesimlerden birine yaslanmak farkl› bir ﬂeydir; reformizmin
birbirine kar›ﬂt›rd›¤› budur.

Kemal: Sonuç olarak ﬂunu da
eklemeliyiz; elbetteki soldaki çarp›kl›¤›n sebebi, TÜS‹AD’a iliﬂkin
bütün bunlar›n bilinmemesi de¤ildir; bu söylediklerimiz Türkiye yak›n tarihine kay›tl›d›r. Sorun bunlar›n bilinmemesi de¤il, ideolojik tercihler sorunudur. TÜS‹AD’a iliﬂkin
yanl›ﬂ, çarp›k bak›ﬂ aç›lar›, bilmemekten de¤il, düzeniçi tercihlerden
kaynaklan›r.
Sohbetimizi bitirirken ‹brahim
arkadaﬂa da katk›lar› için teﬂekkür
ediyor, tüm okurlar›m›za sevgi ve
selamlar›m›z› sunuyoruz.

“19-22 Aral›k Katliam›n›n
Hesab›n› Sormak ‹çin...”
Bir polis otosu tarandı
bir işbirlikçi tekel bombalandı
19-22 Aral›k Katliam›n›n 5. y›ldönümünde, katliamc›lara ve katliam›n siyasi sorumlular›na karﬂ› yap›lan eylemler, DHKC taraf›ndan üstlenildi. ‹lk
eylemde, 18 Aral›k akﬂam› Global Menkul K›ymetler ﬁirketi’nin ‹stanbul
Levent’teki ﬂirket binas›na bomba konulurken, 26 Aral›k akﬂam› da ‹stanbul
Ba¤c›lar’da bir polis otosu tarand›.
Sözkonusu eylemlerin üstlenildi¤i ve eylemlerin “Silahl› Propaganda Birlikleri” taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤inin belirtildi¤i aç›klaman›n giriﬂinde,
“19-22 Aral›k 2000’de, 20 hapishanede birden gerçekleﬂtirilen, 6 kad›n yoldaﬂ›m›z›n diri diri yak›ld›¤›, toplam 28 devrimci tutsa¤›n katledildi¤i katliam›n üzerinden 5 y›l geçti. Katiller sorgulanmad›, tutuklanmad›, yarg›lanmad›” denilerek y›llard›r halk›n çeﬂitli kesimlerinin dile getirdi¤i bir gerçek dile getiriliyordu.
Aç›klamada “Bir halk adaletsiz yaﬂayabilir mi?” diye soruluyor ve ﬂöyle deniyordu: “Ancak tarihten, halklar›n yüreklerini dolduran ac›lardan ve
öfkelerden habersiz olanlar, bir halk›n adaletsiz yaﬂayabilece¤ini düﬂünebilirler. Varl›¤›m›z›n ve mücadelemizin en önemli sebeplerinden biri, adalettir.
Bunun için, tarihimiz boyunca namlular›m›z hep halk düﬂmanlar›na dönük
oldu.”
Haberimizin giriﬂinde say›lan eylemlerin “19-22 Aral›k katliam›n›n hesab›n› sormak için...” yap›ld›¤›n› belirten aç›klamada, Ba¤c›lar’daki eylemde eylemi gerçekleﬂtirenlerden gözalt›na al›nan olmad›¤›, polisin bölgedenrastgele insanlar› gözalt›na ald›¤› vurguland›. Ayr›ca bas›na yans›yan bilgilere göre, Ba¤c›lar’daki eylemde iki polis yaraland›.
30 Aral›k 2005 tarihli, 351 No’lu aç›klamada Global Menkul K›ymetler
ﬁirketi’nin neden hedef seçildi¤i de ﬂöyle izah ediliyordu:
“18 Aral›k akﬂam saatlerinde, ülkemizi ya¤malayan tekelcilerden biri
olan Sami Ofer`in orta¤› ve Türkiye temsilcisi durumundaki iﬂbirlikçi Mehmet Kutman’›n sahibi oldu¤u GLOBAL MENKUL DE⁄ERLER ﬂirketine ...
savaﬂç›lar›m›z taraf›ndan bomba konuldu. Mehmet Kutman, Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’› Sami Ofer ile tan›ﬂt›ran ve Galataport pazarl›klar›na arac›l›k
yapan kiﬂidir. Emperyalist tekellerle iﬂbirli¤i içinde ülkemizi ya¤malayanlardan biridir. 19-22 Aral›k Katliam›, emperyalistler ve iﬂbirlikçileri, ülkemizi
diledikleri gibi ya¤malayabilsinler diye yap›lm›ﬂt›r. Bu nedenle, iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin tüm üyeleri, 19-22 Aral›k Katliam›n›n birinci dereceden
sorumlular› aras›ndad›r. Global Menkul De¤erler bu nedenle, 19-22 Aral›k
¨Katliam›n›n hesab›n› sormak için yapt›¤›m›z eylemlerde hedef seçilmiﬂtir.”
351 No’lu aç›klaman›n sonunda “19-22 Aral›k Katliam›n›n ve tecritte
120 ölümün hesab›n› soraca¤›z!” vurgusu yap›ld›.

Bal›kesir
Gençlik
Derne¤i
Etkinli¤i

Bal›kesir Gençlik Derne¤i’nde her pazar düzenlenen etkinliklere bu hafta da devam edildi. Sunay Ak›n ile söyleﬂinin
yap›ld›¤› etkinlikte, Abdi ‹pekçi’deki TAYAD’l› Aileler’in
mücadelesinden sözedilerek, Gençlik Federasyonu’nun y›lbaﬂ›nda Park’ta onlarla birlikte olaca¤› söylendi. Gençlere
Ankara’ya gelmeleri ça¤r›s› yap›lan etkinlik, Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂ›n›n hep birlikte söylenmesiyle son buldu.
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Yalana ve sansüre karﬂ›,
bildiri ve pankartlar›m›z var
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
taraf›ndan, “19 - 22 Aral›k Katliamc›lar› Hala Cezaland›r›lmad›” slogan›n›n yerald›¤› pankartlar ve ayn›
içerikli bildiriler, ulaﬂt›¤› kesimler
nezdinde AKP iktidar›n›n sansürünü deliyor, halka gerçekleri ulaﬂt›rmaya devam ediyor. Geçen hafta 21
Aral›k günü birçok yerde as›lan
pankartlardan elimize haberi daha
sonra ulaﬂanlar ﬂöyle:
Band›rma’da sabah saatlerinde
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
yan binas›na; Dersim’de Okullar
Caddesi üzerine; 22 Aral›k günü
Ad›yaman’da Gölbaﬂ› Caddesi üzerinde bir binaya as›lan pankartlar,
halka, bu ülkede katliam yapanlar›n, 28 insan› yakan, kurﬂunlayanlar›n yarg›lanmad›¤›n› anlatt›.
Dersim’de halk›n ilgisine tahammül edemeyen polis, tam bir acz
içinde, halk›n gözü önünde b›çakla
parçalayarak, pankarta tükürüp üzerine ç›k›p tepindi. Ertesi günü ise,
mahkeme ç›k›ﬂ›nda, Dersim Temel
Haklar üyesi Cömert Geregül, polisler taraf›ndan, pankart ast›¤› iddia
edilerek gözalt›na al›nd› ve savc›l›kta ifade verdikten sonra serbest
b›rak›ld›.
Dersim’de ayr›ca, TAYAD’l› Aileler’in “19-22 Aral›k Katliamc›lar›

Hala Cezaland›r›lmad›” baﬂl›kl› özel say›lar› merkezde
ve mahallelerinde yayg›n ﬂekilde da¤›t›ld›.
Bildirilerle halka sansürlenen
gerçeklerin ulaﬂt›r›ld›¤› tek yer Dersim de¤ildi.
Bursa’da 22 Aral›k’ta devam
eden bildiri da¤›t›m›nda, 24 Aral›k
günü üç saat içinde 1500 kiﬂiye ulaﬂ›ld›. Ankara’da ise, 24 Aral›k günü
Dikmen ve Tuzluçay›r’da, 23 Aral›k’ta da Sakarya ve Yüksel Caddesi'nde 15 kiﬂilik gruplar halinde TAYAD’l› Aileler taraf›ndan hem
anonslar yap›larak hem de da¤›t›lan
binlerce bildiri ile “19 Aral›k Katliamc›lar› Hala Cezaland›r›lmad›.
Adalet ‹stiyoruz” denildi.
Mersin TAYAD'l›lar 26 Aral›k'ta
Mersin Demirtaﬂ Mahallesi'nde
yüzlerce kiﬂiye gerçekleri ulaﬂt›r›rken, 27 Aral›k günü de Bal›kç›lar
Çarﬂ›s› ve Bit Pazar›’nda özellikle
esnaflardan bin insana katliam teﬂhir edildi. Bildiriyi okuyan insanlardan, “böyle bir katliam› insanlara
duyurma çaban›zdan dolay› sizlere
teﬂekkür ediyoruz. Bu bildiriler herkese ulaﬂmal›d›r" diyenler oldu.
Sansür nedeniyle ölüm orucunun
sürdü¤ünden haberi olmayanlar›n
ﬂaﬂk›nl›klar›n›n yaﬂand›¤› yerlerden

biri de Ad›yaman’d›. 26 Aral›k günü
Pazartesi Pazar›’ndan baﬂlay›p,
Heykel civar›nda bildiriler da¤›tan,
pazarc›lar›n yo¤un ilgisi ile karﬂ›laﬂan Temel Haklar üyeleri, bir saat
içinde 1500 bildiri da¤›tt›lar. Pazarda, sokakta ve kahvelerde birçok insan›n ölüm orucunun sürdü¤ünden
bilgisi olmamas›, sansürün boyutunu gösteren çarp›c› bir örnekti.
Malatya’da ise, birçok yerde oldu¤u gibi, bildiri da¤›t›m›n› yasal
olarak engelleyemeyen polisin, bunu fiili olarak yapma ve gerçeklerin
halka ulaﬂmas›n› engelleme giriﬂimi
vard›. 27 Aral›k günü kent merkezinde bildiriler da¤›tan TAYAD'l›
Aileler, bir saat içinde 1250 insan›n
ellerine ‘ateﬂten gerçekleri’ ulaﬂt›r›yordu. Polis, “katliamc›lar gerçeklerden korkar” sözünü hakl› ç›kar›rcas›na, bildirileri alan halk›n elinden al›p y›rtmak için adeta ç›rp›nd›.
Ancak bildirisi elinden al›nan insanlardan tekrar TAYAD'l› Aileler'in yan›na gelerek, “ben okumadan polis ald› bana bir tane daha verir misiniz" ﬂeklinde tekrar bildiri
istemesi, gerçeklerin gizlenemeyece¤inin ve halk›n gerçe¤e susam›ﬂl›¤›n›n bir ifadesiydi.

d›rm›ﬂ ve bu sald›r›lar› sonras›nda da sürdürmüﬂse, faﬂistleri ailelerin üzerine yollayanlar da onlard›r.
26 Aral›k günü Çukurova’dan Ankara’ya kurultaya
kat›lmak üzere gelen Partizan
Dergisi okurlar› gibi, ailelerin
ziyaretçileri ise, hem sald›r›lara karﬂ›, hem de her türlü do¤al
zorlu¤a karﬂ› en büyük direnç
kaynaklar›. Onlar zemheriyi
dinlemiyorlar, ya siz; onlar›n
bu kararl›l›¤›na güç vermek,
yüreklerini ›s›tacak dayan›ﬂma ateﬂini körüklemek için
neyi bekliyorsunuz?

Zemheri neyler onlara
Tam 840 gün, mevsimler, aylar ve dondurucu so¤u¤u
ile k›ﬂ. Yine geldi zemherinin ayaz›, yine toprak buza
kesti. Ama onlar›n yüre¤i ateﬂ, elleri, gözleri alev gibi.
Yoldaﬂlar›, kardeﬂleri, eﬂleri, o¤ullar›, k›zlar› Türkiye tarihinin 6. y›l›na giren en uzun süreli ve en büyük zulüm
operasyonu karﬂ›s›nda ç›plak bedenleriyle direnirken,
mümkün mü onlara so¤uk kâr etsin.
Sadece so¤uk de¤il direndikleri. 24, 25 ve 27 Aral›k
günlerinde üst üste yaﬂanan faﬂist, serseri kiﬂi ve gruplar›n sataﬂmalar›, provokasyon çabalar›na da karﬂ› duruyorlar. Elbette birden yo¤unlaﬂan bu tür giriﬂimlerin kayna¤› belli. Kim ki, 840 gün önce geldiklerinde onlara sal40
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Trabzon’da Linç Giriﬂimi Davas›
‘Güvenlik’ bahanesiyle Erzurum’a sürüldü!

Erzurum
Yetmez,
Sibirya’ya
Sürün!

Trabzon linç davas›na, 29 Aral›k’ta 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Ama bu Trabzon’daki son duruﬂmayd›. Çünkü
mahkeme, “güvenlik” gerekçesiyle davan›n bundan sonra Erzurum’da görülmesine karar vererek
duruﬂmay› da 9 ﬁubat 2006’ya erteledi.
Linç sald›r›s›na hedef olan
Trabzon TAYAD’l›lar›n her duruﬂmada linççileri, linç politikas›n›n
sorumlusu AKP’yi yarg›lamas› rahats›z etti iktidar›.
‹stanbul’daki, Karadeniz’in di¤er illerindeki TAYAD’l›lar›n, her
duruﬂmada sergiledikleri dayan›ﬂma ve “linççiler yarg›lans›n” aç›klamalar› rahats›z etti.
TAYAD’l›lar, 28 Aral›k akﬂam›
yine ‹stanbul’dan yola ç›km›ﬂlard›.
Yola ç›kmadan önce, “Linç ve Provokasyonlara Son - TAYAD“ yaz›l› pankartlar›n› açarak, konuﬂmalar›nda AKP’yi teﬂhire devam ettiler.
Orada aç›klad›lar ki;
“Provokasyon ve linç giriﬂimleri halk›n de¤il Susurluk devletinin
politikas›d›r. Bu nedenle Trabzon’daki sald›r›y› hiçbir zaman
Trabzon halk›na mal etmedik. Aksine hep gerçek sorumlular›n; Susurluk iktidar›n›n yarg›lanmas›n›
istedik. Provokasyon ve linç giriﬂiminin sorumlular›n›n yarg›lanma-

s›n› istiyoruz!”
AKP iﬂte bütün bunlardan kurtulmak için, kendinden önceki tüm
iktidarlar›n yapt›¤›n›n ayn›s›n› yap›p, davay› Erzurum’a sürdü.
Yarg› ba¤›ms›zm›ﬂ!!! Yarg›lama halka aç›k ve aleniymiﬂ!!!
Hepsi masal. Gazi Davas›’n›
Trabzon’a sürüyor, Trabzon’daki
davay› da Erzurum’a. Katledenlerin de, katledilenlerin de ‹stanbul’da oldu¤u 17 Nisan Davas›’n›
Kayseri’ye, san›¤›n da ma¤durun
da K›z›ltepe’de oldu¤u Kaymazlar Davas›’n› Eskiﬂehir’e sürüyor.
Amaç, adalet için mücadele
edenleri y›ld›rmak; iﬂkencecileri,
linççileri aklayacaklar› duruﬂmalar› halktan kaç›rmakt›r.
Hesap soran, gerçek sorumlular› gösteren kimse olmas›n, katillerin, linççilerin yakas›na yap›ﬂan olmas›n ki, davalar› rahat rahat uzat›p zaman aﬂ›m›na götürsünler.
Yetmez bay Adalet Bakan› Cemil Çiçek, yetmez. Haritay› aç›p
daha uzak yerler bulmal›yd›n.
Yan›l›yorsunuz. Adalet arayanlar›n adalet iste¤i, sizin basit oyunlar›n›zdan daha güçlüdür. Adalet
için mücadele edenleri y›ld›ramayacaks›n›z. Öyle olmad› m› hep;
mahkemeleri Sibirya’ya da kaç›rsalar, yedi kat yerin dibine de götürseler, ellerimiz yine katliamc›lar›n, linççilerin yakalar›nda olacak. Ellerimiz yine sorumlu olarak
AKP’yi göstermeye devam edecek.
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ﬁavﬂat’ta provokasyon
Provokasyon politikas› polisin örgütlemesi ile devam ediyor.
Do¤u Karadeniz Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i üyeleri, 25
Aral›k Pazar günü, Artvin’in ﬁavﬂat ‹lçesi’nde “19-22 Aral›k Katliamc›lar› Hala Cezaland›r›lmad›”
baﬂl›kl› özel say›y› da¤›t›rken polisin yönlendirdi¤i faﬂistlerin provokasyonuna maruz kald›lar. Temel
Haklar üyelerinin yan›na polis taraf›ndan gönderilen 5 kiﬂilik faﬂist
grup, müdahale etmeye kalk›ﬂt›.
Faﬂistlerin sald›r›s›n›n hemen ard›ndan olay yerine gelen sivil polisler de onlara kat›larak da¤›t›ma
engel olmaya çal›ﬂt› ve keyfili¤e
itiraz eden Temel Haklar üyelerini
gözalt›na ald›. Bu esnada polislerin sald›ran faﬂistlerle selamlaﬂmalar› dikkat çekti.
Karakolda “sald›r›dan kurtaran polis” rolü oynamaya çal›ﬂan polis,
bir süre sonra Temel Haklar üyelerini serbest b›rakt›.
Konuya iliﬂkin aç›klama yapan Do¤u Karadeniz Temel Haklar, bu senaryoyu daha önce de izlediklerini
kaydederek, örnekleri anlatt› ve
“bedeli ne olursa olsun gerçekleri
halka anlatmaya devam edece¤iz.
Hiçbir güç bizleri provokasyonlarla, komplolarla mücadelemizden
al›koyamayacakt›r” dedi.

Hopa’da jandarma terörü
Do¤u Karadeniz Temel Haklar
üyeleri, 27 Aral›k’ta Hopa Kemalpaﬂa Beldesi’nde “19-22 Aral›k Katliamc›lar› Hala Cezaland›r›lmad›”
bildirilerini da¤›t›rken jandarma taraf›ndan engellenmeye çal›ﬂ›ld›.
Jandarman›n keyfili¤ine belde halk›n›n tepki göstermesi üzerine jandarma sald›r›s›n› sürdüremedi.
Ancak, dernek üyeleri Hopa’ya
döndü¤ünde jandarma, Tanju Durmuﬂ, Cengiz Karabulut, Kenan Ustabaﬂ ve Atanur Durmuﬂ’u yerlerde
sürükleyerek gözalt›na ald›. Dört
kiﬂi, neden gözalt›na al›nd›klar›n›
bilmeden 1.5 saat karakolda bekletildikten sonra serbest b›rak›ld›lar.

gençlik
Sen 7 No’lu ﬁube
taraf›ndan
protesto edildi.
Kampüsün giriﬂ
kap›s›na kadar
yürüyen ö¤renciler ad›na aç›klama yapan Didem
K›r›ﬂ, polis-sivil faﬂist iﬂbirli¤ine
dikkat çekerek sald›rganlar›n tutuklanmas›n› istedi.
Ancak sald›r›lar bitmemiﬂti. Faﬂistler, kampüste bask› kurmak, denetimlerine almak için 27 Aral›k günü yeniden sald›rmay› denedi. 20 kiﬂilik faﬂist grup, üniversiteye girerek, Mühendislik Fakültesi'ndeki
ö¤rencilere sald›rmaya yeltendi. Ancak ö¤renciler fakülteye barikat kurarak faﬂistlerin içeri girmesini engellediler ve püskürttüler. Faﬂistler
bunun üzerine geri çekilmek zorunda kal›rken, baﬂka bir fakülteye yöneldikleri ve bir süre karﬂ›l›kl› bekleyiﬂin sürdü¤ü ö¤renildi.

Faﬂist Terör Gençli¤in
Barikat›na Çarp›yor
Faﬂist sald›r›lar sürerken, devrimci demokrat gençlik, bu sald›r›lara boyun e¤meyece¤ini prati¤iyle
ortaya koyuyor. Avc›lar’da fakültelerine barikat kurarak faﬂistleri püskürten gençlerimiz, Uﬂak’ta faﬂizme
karﬂ› sloganlar›n› alanlarda hayk›ran
gençlerimiz, bunun kan›t›d›r.

Avc›lar’da Sald›r› ve Direniﬂ
Sald›r›lar›n geçen hafta yo¤unlaﬂt›¤› yer, ‹.Ü. Avc›lar Kampüsü oldu. 21 Aral›k’ta kampüse gelen faﬂistler, sat›rlar ve silahlarla ö¤rencilere sald›rd›. Silahl› ﬂekilde kantine
kadar gelebilen faﬂistler, 45 dakika
boyunca okulda terör estirdiler.
Gençlerimizin üzerinde bask› kuran
polis bu esnada sald›r›y› izlemekle
yetinirken, okul yönetiminin de anlaml› sessizli¤i dikkat çekiciydi.
Birçok ö¤rencinin yaraland›¤›
olayda, sald›r›ya yüzlerce ö¤renci
ve ö¤retim görevlisi tan›k oldu. Ancak gözalt›na al›nan yine sald›r›ya
u¤rayanlar oldu. Bununla da yetinmeyen polis, sald›r›ya iliﬂkin tan›kl›k yapmak isteyen 7 ö¤renciyi de
iki gün boyunca gözalt›nda tutarak,
tehdit etti ve faﬂistleri korumay› sürdürdü.
Sald›r›, ertesi günü Mühendislik
Fakültesi önünde toplanan ö¤renciler ve onlara destek veren E¤itim-

Uﬂak: Kahrolsun Faﬂizm
Uﬂak Fen Edebiyat Fakültesi’nde
faﬂistlerin, 20 Aral›k'ta “Kürtçe müzi¤i” bahane ederek okulda baﬂlayan
sald›r›lar› kent merkezine kadar yay›larak ertesi günü akﬂama kadar
sürmüﬂtü. Okul yönetimi faﬂistlerle
iﬂbirli¤ini, sald›r›ya u¤rayan ö¤rencilere soruﬂturma açarak göstermekte gecikmezken, faﬂist terör 24 Aral›k günü protesto edildi.
200’den fazla ö¤renci, “Faﬂizme
Geçit Vermeyece¤iz” pankart› açarak EMEP il binas› önünden Tirito¤lu Park›’na kadar “Yaﬂas›n Halkla-

‹ZM‹R: Panzerler Kampüs ‹çinde

700 ö¤renci sald›r›y› protesto etti

ne panzerleriniz, ne eli sat›rl› ve
silahl› faﬂistleriniz;
gençlerimizi teslim alamaz!

Gençli¤i sindirmek, teslim almak
amaçl› faﬂist sald›r›lar sürerken, polis
de ayn› amaçla gençlere sald›r›yor.
Ege Üniversitesi ö¤rencisi Ali
Serkan Ero¤lu'nun 8. ölüm y›ldönümü nedeniyle, 27 Aral›k günü rektörlük binas›na yürümek isteyen ö¤rencilere polis gaz bombalar›, panzerlerle sald›rd›. ‹zmir Gençlik Derne¤i
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Uﬂak - 24 Aral›k
r›n Kardeﬂli¤i, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza”
sloganlar›yla yürüdü.
Tirito¤lu Park›’nda, Gençlik
Derne¤i üyelerinin yerald›¤› ö¤renciler ad›na ortak aç›klamay› yapan
Tamer Nebio¤lu, Rize, Trabzon ve
ﬁemdinli'de halka yönelik yap›lan
sald›r›lar›n bugün Uﬂak'ta yaﬂand›¤›n› belirtti. Sald›r›lara iliﬂkin bilgi
veren Nebio¤lu, fakülte içinde sald›ranlardan Hüseyin Saraç adl› faﬂistin silahl› oldu¤unu hat›rlatarak,
“buna ra¤men okul yönetimi ve jandarma müdahale etmedi” dedi.
Kent merkezinde yap›lan sald›r›da da polisin aç›k bir ﬂekilde faﬂistleri korudu¤unu belirten Nebio¤lu,
“okullarda yap›lan sald›r›lar bilinçli ve planl›d›r. Okul yönetimi ve polis de birebir sorumludurlar ve ortaya ç›kan güvensizlik ortam›ndan
bizler sorumlu de¤iliz. Sorumlular›n
bir an önce cezaland›r›lmas›n› istiyoruz. Hakk›m›zda okul yönetimince
aç›lan soruﬂturmalar geri çekilmelidir” diye konuﬂtu. Sloganlarla biten
eylemde, ö¤renci gençli¤in mücadelesinin engellenemeyece¤i vurguland›.
üyelerinin de içinde bulundu¤u ö¤renciler sald›r›ya karﬂ› taﬂlarla direnirken, muhabirimiz Bayram ‹çlek ile
8 ö¤renci gözalt›na al›nd›, 10 ö¤renci
de yaraland›. Yaral›lar›n, güya ö¤rencilerin sa¤l›k sorunlar›yla ilgilenmek
için kurulan Mediko’da tedavileri yap›lmazken, hastaneye kald›r›ld›¤› ö¤renildi.
Ö¤renciler, vahﬂi sald›r›y› Edebiyat Fakültesi önünde toplanarak sloganlarla protesto ettiler. Yap›lan aç›klamada, gençli¤in teslim al›namayaca¤› belirtilerek, “mücadeleye devam

Faﬂist terörün aç›k ve
‘gizli’ destekçileri kim?
Üniversitelerde sat›rlarla, silahlar, çivili sopalarla süren sald›r› yapan faﬂistlerin polis taraf›ndan aç›kça himaye edildiklerine,
yönlendirilip zor durumda kald›klar›nda kurtar›ld›klar›na dair onlarca örnek herkesin gözleri
önünde yaﬂand›. Üniversite yönetimleri, sald›r›ya u¤rayan devrimci demokrat ö¤rencilere soruﬂturmalar açarak, faﬂist terörün
kendisinden ba¤›ms›z olmad›¤›n›
aç›kça ortaya koymaktad›r.
Bunlar, faﬂist çetelerin aç›k
destekçileri. Peki ya, “gizli” destekçileri kimler?
Dikkat edin, düzenin hiçbir
kesimi y›llard›r süren sald›r›lar
karﬂ›s›nda sesini ç›karm›yor.
Burjuva medya ›srarl› bir ﬂekilde
göstermiyor, teﬂhir etmiyor. Avrupa Birlikçi sahte demokratlar,
“AB’ye giriﬂ”le ilgili olmad›¤› ya
da AB eleﬂtirmedi¤i için yoksay›yorlar. Hukukçulardan ö¤retim
üyelerine kadar düzeniçi güçler
de ayn› tav›r içindeler. Keza, sendikalar›n tepkileri ise oldukça s›n›rl› ve belli bir kesimi ancak
kaps›yor. Peki polis-MHP iﬂbirli¤iyle yaﬂanan bu sald›r›lara neden itiraz etmiyorlar?
Çünkü üniversitelerde devrimin mayalanmas›n› istemiyorlar;
bunun için tüm kontrgerilla yöntemlerinin kullan›lmas›na çekincesiz onay veriyorlar. Bir baﬂka

edece¤iz” denildi.

Sald›r›ya kitlesel protesto
Polisin kampüs içine panzerler sokarak gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›, 28 Aral›k günü düzenlenen kitlesel bir eylemle de protesto edildi. ‘Polis idare
iﬂbirli¤ine son’ pankart› taﬂ›yan 700
ö¤renci, Edebiyat Fakültesi Dekanl›¤›
önünde toplanarak fakülte giriﬂine
yürüdü. E¤itim-Sen ‹zmir ﬁubeleri’nin de destek verdi¤i eylemde konuﬂan, Gençlik Derne¤i üyesi Gülﬂah
Mersin, Serkan Ero¤lu’nun polis ida-

deyiﬂle,
‹.Ü.
önünde silahlar›n› kald›rarak, “iﬂte buras› hain
yuvas›”
diye
höyküren faﬂist polis ile temelde
ayn› kafay› taﬂ›yorlar. Polisin
kastetti¤inin, devrimci gençlik oldu¤u, gençli¤in devrimci mücadelesi oldu¤u aç›kt›r. Faﬂist teröre ve en genelde gençli¤e yönelik
bask›lara sessiz onay veren bu
kesimler silah çekmiyorlar, faﬂistlere “haydi koçlar›m” demiyorlar ama teﬂhir olmalar›n› engelleyerek, sürmesini sa¤lamada
ellerinden geleni yap›yorlar.
Gözlerinin önünde aç›k bir teröre dönüﬂen sald›r›n›n neyi hedefledi¤ini çok iyi bilmelerinden
dolay›d›r bu onay. Faﬂist sald›r›lar›n hedefi öncelikli devrimci
gençliktir. Faﬂist terörle, polis terörüyle birleﬂtikleri nokta tam da
buras›d›r. Gençli¤in devrimci örgütlenme ve potansiyelinin öldürülmesidir. Devrimci gençli¤in
susturuldu¤u yerde, ö¤renciler ne
örgütlenebilir, ne de haklar›n› talep edebilirler. Kendilerine yedeklemek istediklerinde yak›nsalar
da, gençlerimizin apolitikleﬂtirilmesinden hoﬂnutturlar.
Elbette ﬂuna bir itirazlar› yoktur. Sadece ekonomik taleplerini
dile getiren, ülke ve dünya sorunlar›yla ilgilenmeyen, ilgilense de
sistem içi sloganlarla ortaya ç›kan, halk için bilim, halk için e¤itim ﬂiar›ndan uzak duran, kendini
Türkiye halklar›n›n kurtuluﬂuna
adama gibi bir erdemi, bireyci

re iﬂbirli¤i ile öldürüldü¤ünü hat›rlatarak, ”ayn› katliamc› zihniyet geçti¤imiz günlerde ‹stanbul, Mu¤la ve
Gazi Üniversiteleri’nde arkadaﬂlar›m›za sald›rm›ﬂ, okulumuza da panzerlerle girecek kadar pervas›zlaﬂm›ﬂt›r. Sald›r›ya engel olmak isteyen ö¤retim görevlileri tartaklam›ﬂt›r” dedi.
Polisin bir ö¤rencinin kafas›nda
telsiz k›rd›¤›n› kaydeden Mersin’in
ard›ndan konuﬂan, E¤itim-Sen’li Ali
K›l›ç, sald›r›y› k›nad›klar›n› söyledi.
Öte yandan, Y›ld›z Teknik Üniversitesi Duvatpaﬂa Kampüsü’nde yap›43
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düﬂünceler içinde bir yere oturtamayan, bir gençlik hareketine itirazlar› yoktur.
Gençli¤in tarihini bilen herkes,
onlar›n devrimci mücadeledeki
yerini bilir. Bugün belki bu iﬂlevini kitlesel anlamda yerine getirmekten uzakt›r ama bu potansiyel yokedilememiﬂ, edilmesi de
mümkün de¤ildir. Sistem içi kesimler de bunun fark›ndad›rlar ve
üniversitelerimizin devrimin üniversiteleri de¤il, tekellerin üniversiteleri olmas›n› istemektedirler.
Gençlik faﬂist teröre karﬂ› mücadele ederken, nas›l bir sald›r›yla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu da görmeli, mücadeleyi buna göre ﬂekillendirmelidir. Bunun somuttaki
ifadesi ise üniversitelerde devrimi
mayalamak için daha büyük
enerji, daha fazla örgütlenmedir.

Naziler’e geçit yok!
Naziler, 24 Aral›k günü Almanya Duisburg’da bir kez daha yürüdüler. Polisin büyük
koruma ald›¤› yürüyüﬂün karﬂ›s›nda ise, polise
ra¤men anti-faﬂistlerin yürüyüﬂü vard›. Anadolu
Federasyonu’nun da bulundu¤u “Duisburg’da Sa¤a Karﬂ› Birlik“ taraf›ndan düzenlenen eylemde
faﬂizme öfke hayk›r›ld›. Eylemde, Anadolu Federasyonu temsilcisi Ali Ateﬂ de bir konuﬂma yapt›.
lan eylemle de sald›r› protesto edildi.

gençlik
Gençlik Federasyonu’nun
“Ö¤renci
Haklar›m›z› ‹stiyoruz”
kampan-

ya, ö¤rencilerin, velilerin ilgisi yo¤un olurken, yap›lan anonslarla halka ça¤r›da bulunuldu.
Bal›kesir Gençlik Derne¤i’nin
kent merkezinde açmak istedi¤i imza stand› ise belediyenin polisle iﬂbirli¤i içinde engellemesi ile karﬂ›laﬂt›. Polisten izin almak gerekmedi¤i halde, sadece yer için Zab›ta

Ö¤renci haklar›m›z› istiyoruz
yas›, imza standlar›, pankart ve bildiri da¤›t›mlar› ve çeﬂitli etkinliklerle devam ediyor.
Kocaeli Gençlik Derne¤i, 22
Aral›k günü ‹lkay Eser Sahnesi’nde
bir etkinlik düzenledi. ﬁair Ruhan
Mavruk da etkinlikte yeralarak, bir
konuﬂma yapt›. Mavruk, sistemin
ö¤rencileri sosyal hayattan uzaklaﬂt›rmak ve sürekli maddi sorunlarla
bo¤uﬂan bir hale getirmek amac›yla
harç ald›¤›n› söyledi. Halk›n her
alanda kuﬂatma alt›nda oldu¤unu
belirten Mavruk, “Hepimizi saran
hücreler asl›nda ayn› hücre, ayn›
kanaldan, ayn› elden yönetilen hücrelerdir” dedi. Yaklaﬂ›k 2 saat süren
panele 40 ö¤renci kat›ld›.
Band›rma’da Lise Komisyonu
taraf›ndan düzenlenen etkinlikle
kampanyan›n tan›t›m› yap›ld›. Rönesans Sanatevi’nde 18 Aral›k günü
düzenlenen etkinli¤e 30 liseli kat›l›rken, kampanyay› anlatan konuﬂmalar›n yan›s›ra, müzik dinletileri
yerald› ve imza topland›.
‹mza standlar› da, ö¤renci gençli¤in yan›s›ra, ö¤renci velilerinin ilgi gösterdi¤i faaliyet oluyor. Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i ö¤rencilerinin, Anadolu Üniversitesi önünde
açt›klar› imza ve bilgilendirme masas›, aﬂ›r› so¤u¤a karﬂ›n üç gün boyunca aç›k kal›rken, ö¤renciler
kampanyan›n taleplerine kat›ld›klar›n› ifade ederek, imza att›lar.
Samsun Karadeniz Temel Haklar Gençlik Komisyonu üyeleri de,
federasyonun kampanyas› çerçevesinde 25 Aral›k günü kurdu¤u masada bildiri da¤›tarak imza toplad›.
Çiftlik Caddesi’nde kurulan masa-

Müdürlü¤ü’ne baﬂvuran dernek
üyelerine, önce polis izni dayat›ld›,
ard›ndan “dilekçenizi 1 ay bekletme
hakk›m›z var” denilerek, keyfilik
sürdürüldü. Zab›ta komiserinin, polisin kendisine gelerek, “Bal›kesir
Gençlik Derne¤i’nin baﬂvurusunu
kendilerine göndermesini istediklerini” söylemesi, ö¤renci gençli¤in
haklar›n› istemesine kimlerin düﬂman oldu¤unu ve onlar›n iﬂbirlikçilerini de aç›kça gösteriyordu.
Bursa Uluda¤ Üniversitesi’nde
ise 26 Aral›k günü Editoryum ek binas›na as›lan Gençlik Federasyonu
imzal› büyük bir pankartla kampanya ö¤rencilere duyuruldu.

DTCF Dekan›’ndan itiraf:
Vali ‘soruﬂturma aç’ diyor
Kampanya program›nda yeralan,
üniversitelerin yönetimleri ile görüﬂmelerin ilki, Ankara’da gerçekleﬂtirildi. Gençlik Derne¤i DTCF
Komisyonu, Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi’ndeki kameralar ve x-ray
cihazlar›, soruﬂturmalar ve ö¤renci
sorunlar›yla ilgili olarak fakülte Dekan› Necdet Adaba¤ ile, 27 Aral›k
günü görüﬂme yapt›.
Önce, ö¤rencilerle görüﬂmeyi
kabul etmeyen, baﬂka yöneticilerle
görüﬂülmesini isteyen ve ÖGB’leri
ça¤›rarak, ö¤rencileri d›ﬂar› att›rmaya kalk›ﬂan Dekan Adaba¤, gençlerin ›srar› sonucu görüﬂmek zorunda
kald›. Görüﬂmeye komisyon üyeleri
Eray Destegül, Semra Gümüﬂ ve
Ufuk ﬁafak kat›l›rken, dekan›n yan›s›ra fakülte yönetiminden Nedim
Kula ve Turan Bilgin’in de yerald›.
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Dekan “güvenlik” gibi, bütün
bask›lar›n bahanesi olan gerekçeye
s›¤›narak kamera uygulamas›n› savundu. Ö¤renciler ise, gençli¤in
cangüvenli¤i sorununun, onlara sald›ran faﬂistlerin okuldan at›lmalar›,
polis bask›s›n›n son bulmas› ile sa¤lanaca¤›n› kaydettiler. Ö¤renciler,
kendilerine sald›ran faﬂistlere soruﬂturma açmayan dekana, kameralar›n kald›r›lmas›na iliﬂkin afiﬂi göstererek, “Ast›¤›m›z, asmad›¤›m›z her
afiﬂe soruﬂturma aç›l›yor, bu afiﬂte
suç nerede, biz bundan ceza ald›k”
dediler. Dekan›n bu afiﬂlerle ilgili
soruﬂturma aç›lmad›¤›n› iddia etmesi üzerine, Eray Destegül, bu afiﬂlerden dolay› 3 haftal›k uzaklaﬂt›rma cezas›n›n yeni bitti¤ini söyledi.
Soruﬂturmalara iliﬂkin dekan›n
cevab› ise ibretlikti. Dekan, soruﬂturmalar konusunda, valili¤in sürekli bask› yapt›¤›n›, yönetmeli¤i
uygulad›¤›n› söyleyerek, çok net bir
“özgür-özerk!” üniversite resmi çizdi. Ö¤renciler, valili¤in de¤il ö¤rencilerin yan›nda yeralmas›n› isterken, dekan›n, “Ö¤renciler bizim
yan›m›zda de¤il” itiraf›, bir bilim
adam›, bir üniversite yöneticisi için
“neden acaba?” sorusunu beraberinde getirmesi gerekirken, yapt›klar›n› savunarak düﬂünmedi¤ini gösteren dekana, bu nedenlerden birini
ö¤renciler hat›rlatt›:
“Bu kadar bask› ve soruﬂturma
üzerine ö¤renciler tabii ki sizin yan›n›zda yeralmazlar. Birçok sorun
varken bu soruﬂturmalarla ö¤rencileri iyice karﬂ›n›za alacaks›n›z.”
Kampanyada yap›lan anket sonuçlar›n› da dekana veren gençli¤in, ö¤rencilerin ve dekanl›¤›n bu
sorunlar› tart›ﬂabilece¤i bir toplant›
yapmas› iste¤i dekan, taraf›ndan kabul edilirken, dekan ankette ortaya
ç›kan ve dile getirilen tüm sorunlar›
kabul etti ancak, “çözece¤im” ya da
“Hakl›s›n›z ancak elimden bir ﬂey
gelmez” cevaplar›n› verdi.
Komisyonu üyeleri, imza kampanyas› baﬂlatt›klar›n›, rektörlü¤e
ve YÖK’e götüreceklerini hat›rlat›p, afiﬂ asmaya devam edeceklerini
de kaydederek, görüﬂmeyi bitirdiler.

Yani t›pk› infaz operasyonlar›nda söyledikleri gibi “kendilerini korumak için” öldürmüﬂler Birtan’›! Mahkeme bunca
pervas›zl›¤a, san›klar›n duruﬂmalardan kaçmak, zaman aﬂ›-

DEV- GENÇ’li Birtan Altunbaﬂ’›n 16 Ocak 1991’de iﬂkencede katledilmesi ile ilgili
dava 15. y›lda sürüyor. Ankara
2. ACM’de görülen davay› zaman aﬂ›m›na u¤ratmak, iﬂken-

AKP koruyor, iﬂkenceci pervas›zlaﬂ›yor
cecileri kurtarmak için sergilenen
son senaryo olan, geçen duruﬂmada
dosyaya konulan “vicdan azab› duyuyorum” yalan›na dayal› dilekçeyi
veren Süleyman Sinkil’in yan›s›ra,
iﬂkenceci polisler Hasan Cavit Orhan ve ‹brahim Dedeo¤lu da haz›r
bulundular.

‹ﬂkenceci olarak tan›nmaktan
rahats›zlarm›ﬂ!
Bugüne kadar duruﬂmalara gelmeyen ve oligarﬂinin polisi taraf›ndan “bulunamayan” ve mahkemenin de buna göz yumdu¤u Sinkil, 23
Aral›k günü yap›lan duruﬂmaya lütfedip, kat›lm›ﬂt›.
Sinkil dilekçeyi tekrarlarken,
avukatlar›n sorular›yla, ezberi bozuldu ve çeliﬂkili cevaplar vermeye
baﬂlad›. Önce Birtan’› nezarethanede sadece kimlik ve adres tespiti
için Ahmet Baﬂtan’la birlikte sorgulad›¤›n› söyleyen iﬂkenceci, daha
sonra ‘delil toplamak için’ orada oldu¤unu iddia etti. ‹ﬂkenceciler, kamuoyunca iﬂkenceci olarak tan›nmaktan ve ‘samimi bir vicdan aza-

b›n›n sona erdirilmesi çabas›’n›n
itiraf olarak de¤erlendirilmesinden
rahats›z olduklar›n›, sosyal yaﬂamlar›n›n etkilendi¤ini belirttiler.
Av. Oya Ayd›n, Sinkil’in suçu
üstlenen dilekçesini, “zaten kendisi
ceza alaca¤› için di¤er san›klar› koruma çabas›” olarak de¤erlendirdi.

O vurdu, biz de vurduk; öldü!
‹ﬂkenceci Sinkil, 15 y›ld›r iktidarlar ve mahkemeler taraf›ndan
korunduklar›n›n bilinciyle, bugüne
kadar duruﬂmaya kat›lma gere¤i dahi duymad›. Böyle bir korunma
içinde, elbette iﬂkenceci yalanda da
pervas›zlaﬂ›yor. Sinkil’in Birtan’›
nas›l katlettiklerine iliﬂkin senaryosu tam da bu pervas›zl›¤›n, mahkeme ile dalga geçmenin en aç›k örne¤idir. Sinkil’in aç›klamas› ﬂu:
“Kimlik tespiti yapmak istedik,
karﬂ› koydu, sorular›m›z› cevaplamad›. Altunbaﬂ, bu s›rada örgütsel
tav›r içine girdi ve bize sald›rd›. Ahmet Baﬂtan ve ben etkisiz hale getirmek için müdahale ettik. Bu s›rada
bize vurdu. Biz de ona vurduk.”

Sevda Ayd›n Yaln›z De¤ildir!
12 Aral›k’ta kaç›r›larak iﬂkenceci polislerin tecavüzüne u¤rayan ve “Bundan sonra da
devrimci sanat yap da görelim” diye tehdit
edilen ‹kitelli Ekin Sanat Merkezi çal›ﬂan›
Sevda Ayd›n'a destek eylemleri sürüyor.
AKP’nin polisi, savc›s› ise, iﬂkencecileri teﬂhir
eden Ayd›n’› tehditle susturmaya çal›ﬂ›yor.
Ay›ﬂ›¤› Sanat Merkezi, 25 Aral›k günü, "Sevda
Ayd›n Yaln›z De¤ildir" pankart›yla ‹stiklal
Caddesi’nde eylem yaparken, 26 Aral›k günü ‹kitelli’de Cemevi önüne yürümek isteyen Sanat Merkezi çal›ﬂanlar›na polis gazbombalar›yla sald›rd› ve Sevda Ayd›n'›n da

aralar›nda oldu¤u 4 kiﬂi
gözalt›na al›nd›.

Sevda Ayd›n ve arkadaﬂlar› serbest b›rak›lmalar›n›n ard›ndan, ‹HD’de bas›n aç›klamas›
düzenlediler. Sevda Ayd›n, polislerin ve Küçükçekmece Savc›s›’n›n sürekli suçlamalarda
bulundu¤unu aç›klayarak tehdit edildi¤ini
kaydetti. Savc›n›n kendisine “Sizin arkadaﬂlar›n›z size tecavüz eder gelir polis yapt› diyerek suç duyurusunda bulunursunuz” dedi¤ini belirten Ayd›n, savc› ve polisler hakk›nda suç duyurusunda bulunacaklar›n› söyledi.
‹ﬂkencecilerin ahlaks›zl›¤›na bir protesto da
Bal›kesir’de oldu. 25 Aral›k’taki eyleme
Gençlik Derne¤i üyeleri de kat›ld›lar.
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m›na u¤ratmak için bin türlü oyuna
baﬂvurmas›na ra¤men, yine tutuklanmalar› talebini reddetmekte sak›nca görmedi ve daha önce dosyadan ayr›lan ve ﬂu an Yarg›tay’da bulunan Ahmet Baﬂtan’la ilgili dosyan›n beklenmesine, gözalt› s›ras›nda
nezarethane görevlisi olan iki polisin tan›k olarak dinlenmesine karar
vererek, davay› 27 Ocak 2006 tarihine erteledi.

Ba¤›ms›zl›k, demokrasi
istedi¤i için katledildi
Mahkeme ç›k›ﬂ›nda bir aç›klama
yapan Ankara Temel Haklar üyeleri,
“Birtan Altunbaﬂ’›n Katilleri Cezaland›r›ls›n” pankart› açarak resmini
taﬂ›d›klar› Birtan için bir kez daha
adalet istediler. ‹ﬂkenceci katilleri
korumak için bugüne kadar sergilenen oyunlardan sözedilen aç›klamada, “Birtan ba¤›ms›z, demokratik
bir ülkede yaﬂaman›n mücadelesini
verdi¤i için katledilmiﬂtir. Bugün
ba¤›ms›zl›k, demokrasi isteyen devrimciler F Tipi Hapishaneler’de
tecritle katlediliyor” denildi.

‹srail’de iﬂkencede ölüm
‹srail polisince gözalt›na al›nan 46 yaﬂ›ndaki
Filistinli Mahmud ﬁavavre koma halinde
bulundu ve kald›r›ld›¤› hastanede hayat›n›
kaybetti. ‹srail s›n›rlar› içindeki Filistin köyü
Um Tuba’da izinsiz iﬂ aramaya gitti¤i için
gözalt›na al›nd›¤› bilgisi verilen ﬁavavre’nin, polis taraf›ndan kendi eﬂe¤ine ba¤land›ktan sonra, eﬂe¤in bir yokuﬂtan aﬂa¤›
b›rak›ld›¤› ve bu nedenle can verdi¤i aç›kland›. ‹srail polisi ise t›pk› Türkiyeli meslektaﬂlar› gibi “suçlamay›” reddederek, konuyla ilgili soruﬂturma sonucunda hiçbir polisin “yanl›ﬂ bir ﬂey yapt›¤›na dair delil bulunamad›¤›n›” bildirdi.

Generallerden ﬁemdinli Komisyonuna Rota
‘Olaylar› ayd›nlatacak’ diye kurulan ve
AKP’nin, düzen güçlerinin yaﬂananlar›n üzerini örtmekte kullanaca¤›n› belirtti¤imiz, TBMM
ﬁemdinli
Komisyonu’nun foyas› meydana
ç›k›yor.

J‹T(EM) Talimat
Verdi!
ﬁemdinli’de yakalanan subaylar›n ba¤l› oldu¤u birimin ﬂimdiki
resmi ad›, J‹T, (Jandarma ‹stihbarat)
Bu hat›rlatmay›, ﬂunun için yapt›k.
Geçen hafta, Jandarma Genel Komutanl›¤› ‹stihbarat Baﬂkan› Tu¤general Mehmet Çörten’in, ﬁemdinli
Komisyonu’nu gizlice ziyaret etti¤i
ortaya ç›kt›. Üstelik görüﬂme, komisyonun di¤er üyelerinden saklanarak, Komisyon Baﬂkan› AKP
Milletvekili Musa S›vac›o¤lu ile
baﬂbaﬂa gerçekleﬂti. Neler konuﬂuldu¤u da gizlendi.
Bombac› astsubaylar›n amiri
olan Tu¤general ile AKP’li milletvekilinin ne görüﬂtü¤ünü soran,
CHP ‹zmir Milletvekili ve ﬁemdinli
Komisyonu üyesi Ahmet Ersin dahi, ﬂimdiden komisyona iliﬂkin kuﬂkular oluﬂtu¤unu söyledi.
Asl›nda ortada bir “kuﬂku” da
yok, her ﬂey aç›k. ‹çeri¤i gizlenen
bu tür görüﬂmelerde, hangi hesaplar›n yap›ld›¤›n›n birçok örne¤i mevcuttur. Mesela, 19 Aral›k Katliam›’na ilﬂikin soruﬂturmay› yürüten
Eyüp Baﬂsavc›l›¤›’n› ziyaret eden
ve ‹stanbul hapishanelerindeki katliam› gerçekleﬂtiren birliklerin komutan› olan Albay Halil ‹brahim
Tüysüz’le ne görüﬂtü¤ünü soran gazetecilere, Baﬂsavc› Özcan ﬁen’in
cevab› ﬂu olmuﬂtu: “Her ﬂeye burnunuzu sokuyorsunuz. Baz› konular vard›r ki sizi aﬂar. Görüﬂmeyi unutsan›z iyi olur”.
ﬁemdinli de o “baz› konular”dan

biridir, halk suçüstü yapmasa “devlet s›rr›” olarak kalmaya devam
edecekti, öteki kontra eylemler gibi.
ﬁimdi bu görüﬂmeyi de unutturmaya çal›ﬂacaklar. Ama asla unutmay›n ve bu ülkenin nas›l yönetildi¤ini, parlamentonun ne demek oldu¤unu, bu iktidar›n “olaylar›n üzerine gidiyoruz” derken nas›l bir oyun
oynad›¤›n› görün.
Düﬂünün ki, görüﬂme bir hafta
önce perﬂembe günü gerçekleﬂiyor
ve komisyonun di¤er üyeleri gazetelerde haber ç›k›nca ö¤reniyorlar.
Ne güzel demokrasi, ne güzel “araﬂt›rma komisyonu” de¤il mi?
Bu komisyona ﬁemdinli’nin
üzerini örtme misyonu verilmiﬂtir.
Ancak buna karﬂ›n ç›kabilecek çatlak sesler, farkl› politik hesaplar, çeliﬂki ve çat›ﬂmalar olmas› da ihtimal
dahilindedir. ‹ﬂte bu nedenle generaller soruﬂturmaya müdahale ediyor ve yön veriyor. Komisyonu izleyin; göreceksiniz, tek bir general
suçlanmayacak, en fazla olay iki
astsubay bir itirafç› ile s›n›rlan›p,
genel geçer ifadeler kullan›lacak.

“Acemi” Kontralar!
Bas›na yans›yan haberlere göre,
jandarma komisyona bir rapor veriyor. Rapor baﬂtan aﬂa¤› “terör” demagojileri ile ve kontra elemanlar›,
daha do¤rusu kendilerini aklamaya
yönelik yalanlarla dolu. Mesela,
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patlamadan Umut Kitabevi sahibi Seferi Y›lmaz suçlanarak, “PKK
ile somut iliﬂkisinin devam etti¤i”, savc› ve ilçe
emniyet müdürü ile bir
milletvekilinin de bulundu¤u kalabal›¤a ateﬂ
açan Tanju Çavuﬂ’un o
gün ‘izinli’ oldu¤u söyleniyor. Eh, geriye bir
tek ihtimal kal›yor, Seferi Y›lmaz kendi kendini
bombalad›!
Generaller telaﬂta,
generaller katliamc›l›klar›n› yalanc›l›kla örtmeye çal›ﬂ›yorlar. Suç ortaklar› ise AKP iktidar›. Komisyon baﬂkan›n›n tavr› bunun somut örne¤idir.
Dikkat çekici bir ifade ise bu raporda, kontra elemanlar› Özcan ‹ldeniz ve Ali Kaya’n›n 9 Kas›m günü “acemice” hareket ettikleri yönünde. Yani daha profesyonel hareket etselermiﬂ, generallerin baﬂ› da
bu kadar a¤r›mayacakm›ﬂ!

‹yi Çocu¤u Tan›mayan
General Yok!
Bu arada; KKK Org. Yaﬂar Büyükan›t’›n ard›ndan, Emekli Orgeneral Hurﬂit Tolan da J‹TEM’ci Ali
Kaya’y› tan›d›¤›n› söyledi. 26 Aral›k günü “Terörizm ve Türkiye” konulu panele kat›lan Tolan, “Ben de
bu astsubay› (Ali Kaya) 1997 14
May›s’› Çelik Operasyonu’ndan
Kuzey Irak’tan tan›yorum. Büyükan›t’›n dedi¤i gibi, akl› baﬂ›nda,
devletine, milletine ba¤l›” dedi.
Zaten, bütün kontra elemanlar›
hem halk› katleder, hem de “devletine, milletine ba¤l›” olurlar, bu kurald›r. “Devletine ba¤l›” kontra eleman›, o devletin verdi¤i emirle halk› bombalad›. Ve Tolan’un konuﬂmas› bir kez daha göstermektedir ki,
bu ülkede kontrgerilla elemanlar›n›n generallerin bilgisi d›ﬂ›nda yapt›klar› hiçbir ﬂey yoktur.

ﬁemdinli unutturulmayacak!
Halklar ve Özgürlükler Cephesi,
gerek tek baﬂ›na yapt›¤› eylemler, gerekse
de çeﬂitli sol güçlerle
birlikte düzenledi¤i
eylemlerle, ﬁemdinli’nin üzerinin örtülmesine izin vermeyece¤ini hayk›rmaya devam ediyor.
Her hafta perﬂembe günleri, AKP ﬁiﬂli
‹lçe binas› önünde
toplanan, Temel Haklar Federasyonu üyeleri, geçen hafta da
ayn› yerdeydi. “Bizler
ﬁemdinli Halk›y›z” diyen federasyon üyeleri, yapt›klar› aç›klamada
“Halka karﬂ› yap›lan her türlü hak
ve özgürlükler ihlalinde biz de hep
burada olup, hesap sormaya devam
edece¤iz” dediler. “Susurluk AKP
‹le Devam Ediyor AKP Halka Hesap Vermelidir” pankart› aç›lan
oturma eyleminin ard›ndan, toplu
olarak, ﬁemdinli ile ilgili bildiriler
Osmanbey metro ç›k›ﬂ›na kadar da¤›t›ld›.
AKP önündeki eylemlerden bir
di¤eri, ‹zmir’de Temel Haklar Federasyonu taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. 27 Aral›k günü Karﬂ›yaka
AKP önünde toplanan federasyon
üyeleri, ﬁemdinli’de yaﬂananlar›n
sorumlular›n›n yarg›lanmas›n› istediler. “Susurluk AKP’yle Devam
Ediyor AKP Halka Hesap Vermelidir” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde,
“Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz”, “Kahrolsun M‹T CIA
Kontrgerilla”, “Zam Zulüm ‹ﬂkence
‹ﬂte AKP” yaz›l› dövizler taﬂ›nd›.
Yurdagül Gümüﬂ taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Susurluk politikalar› ve iktidar›n sorumlulu¤u üzerinde durulurken, Ege Üniversitesi’nde yaﬂanan sald›r›ya da de¤inildi. Gümüﬂ, “Vatan›m›z›n ve halklar›m›z›n bu karanl›k politikalarla ku-

ﬂat›lmas›na, teslim al›nmaya çal›ﬂ›lmas›na sessiz kalmayaca¤›z” diye
konuﬂtu.
Temel Haklar Federasyonu
imzal› ﬁemdinli bildirilerden 1000
adeti, 21 Aral›k günü Ankara’da
Yüksel Caddesi’nde da¤›t›ld›. Megafonlarla konuﬂmalar yap›larak
ﬁemdinli’de yaﬂananlar›n, Susurluk
gerçe¤i oldu¤u ifade edildi.

Hatay’da Jandarma Terörü
Antakya’da ise, ﬁemdinli gerçe¤inin üzerini örtmek isteyenlerin
sald›r›s› yaﬂand›.
22 Aral›k günü Antakya'ya
ba¤l› Harbiye Beldesi'nde Temel
Haklar Federasyonu'nun ﬁemdinli'yle ilgili özel say›s›n› da¤›tan iki
kiﬂi gözalt›na ald›. Belde halk› bu
duruma tepki gösterirken, Antakya
Temel Haklar’› arayarak durumdan
haberdar ettiler ve yap›lacak olan
meﬂaleli yürüyüﬂe kat›lmak istediklerini belirttiler.
Ayn› akﬂam Temel Haklar Federasyonu, Mücadele Birli¤i, Partizan
ve BDSP olarak Antakya'n›n de¤iﬂik yerlerinde yap›lan meﬂaleli eylem Harbiye'de de gerçekleﬂtirildi.
Halk› bombalamak, kurﬂunlamakla
ünlü jandarma, bu demokratik eyle47
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me de tahammül edemeyerek vahﬂice sald›rd› ve 12 kiﬂi gözalt›na ald›. Jandarma
Serinyol’daki karakola
götürene kadar yol boyunca iﬂkenceyi sürdürürken, karakola gelen J‹TEM mensuplar›nca sald›r›n›n boyutu artt›. Bayanlara fiili
ve sözlü taciz, dayak
gibi iﬂkencelere baﬂvuran jandarma komutan›, “bunlar› da
yaz›n Asi Gazetesi'nde" diyerek pervas›zl›¤›n› sürdürdü ve
gazeteyi tehdit etti.
Gözalt›na al›nanlar ayn› gece yar›s› savc›l›¤a bile ç›kar›lmadan serbest b›rak›ld›lar. Konuyla ilgili olarak Hatay Temel Haklar’da bas›n
toplant›s› yap›larak, savc›l›¤a suç
duyurusunda bulunuldu ve bask›lar›n, gözalt›lar›n devrimcilerin “ﬁemdinli halk› yaln›z de¤ildir” ﬂiar›n›
hayk›rmas›na engel olamayaca¤›
kaydedildi.
Bu arada, E¤itim-Sen Siirt ﬁubesi Hukuk Sekreteri ﬁahin Kay›kç›
hakk›nda, ﬁemdinli ve Yüksekova
olaylar›n› protesto etti¤i için idari
soruﬂturma baﬂlat›ld›¤› ö¤renildi.

Selimiye Önünde Eylem
Halklar ve Özgürlakler Cephesi’nin de içinde yerald›¤›, ﬁemdinli için biraraya gelen sol gruplar,
her hafta yapt›klar› Taksim eylemlerini devam ettiriyorlar.
Her cumartesi oldu¤u gibi, 24
Aral›k günü de, akﬂam saatlerinde
Taksim Tramvay Dura¤›’nda toplanan kitle, meﬂaleler yakarak, sloganlar att›. “MGK Kontrgerilla J‹TEM Da¤›t›ls›n ﬁemdinlinin Sorumlular› Aç›klans›n” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eylemde konuﬂan
HÖC’lü Yasemin Karada¤, ﬁemdin-

li’nin üzerinin örtülmesine izin verilmeyece¤ini kaydetti. 200 kiﬂinin
kat›ld›¤› eylemde, “Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma, B›ji B›ratiya Gelan” sloganlar› at›ld›.
Birli¤in bir baﬂka eylemi ise, 28
Aral›k’ta Selimiye K›ﬂlas› olarak
bilinen 1. Ordu Komutanl›¤› önüydü. ﬁemdinli’deki kontrgerilla örgütlenmesinin sahibi olan ordu, at›lan sloganlarla protesto edildi.

ﬁemdinli Halk›
Yaln›z De¤ildir
Ankara’da her çarﬂamba Al›nteri, Ankara Gençlik Derne¤i, Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f Platformu, Demokratik Haklar Platformu, Ezilenlerin Sosyalist Platformu, Kald›raç,
Partizan, Temel Haklar Federasyonu, Tüm ‹lerici Gençlik Derne¤i’nin
ortaklaﬂa yapt›¤› meﬂaleli yürüyüﬂler, 21 Aral›k’ta yap›lan ve 100 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemin ard›ndan, 28
Aral›k günü de devam etti.
Geçen haftaki eylemde, Umut
ﬁener bir konuﬂma yaparak, Susurluk’un sürdü¤ünü kaydetmiﬂti.
28 Aral›k günü de “Sorumlular
Aç›klans›n! M‹T-J‹TEM-KONTRGER‹LLA Da¤›t›ls›n” pankart› açan
gruplar, kendi sloganlar›n› taﬂ›d›klar› dövizler, flamalar ve yakt›klar›
meﬂalelerle Yüksel Caddesi’ne yürüdüler. Burada kitle ad›na konuﬂan
Erdinç Ero¤lu, olay›n üzerinden
tam 49 gün geçti¤ini ve sorumlular›n›n hala aç›klanmad›¤›n› vurgulayarak, “Olay› aç›¤a ç›karmak için
kurulan ﬁemdinli Komisyonu sadece, ‘olay›n üzerine gidiliyor imaj›’
vermek içindir. Komisyonun ne yapaca¤› Susurluk sonras› kurulan
komisyondan bellidir” dedi.
“ﬁemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir!, ﬁemdinli’nin Hesab›n› Soraca¤›z!, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma!” sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme
100 kiﬂi kat›ld›.
Temel Haklar Federasyonu’nun
da yerald›¤›, devrimcilerin ortak
gerçekleﬂtirdi¤i eylemlerden bir de
21 Aral›k günü Mersin’de gerçekleﬂtirildi.

Tunceli Emek ve Demokrasi
Platformu’nun ‘Sürgünlere Son
Verilsin, Susurluk'tan ﬁemdinli'ye Karanl›klar Ayd›nlans›n’
ad›yla 24 Aral›k’ta düzenlemek istedi¤i mitingin valilikçe yasaklan-

Dersim’de Miting Yasa¤›na Protesto
mas›, kitlesel bir eylemle protesto
edildi.
Sanat Soka¤›’nda biraraya gelen HÖC, ESP ve Emek ve Demokrasi Platformu üyesi 500 kiﬂilik kitle Yeralt› Çarﬂ›s›'na kadar
yürüdü. "Sürgünlere Bask›lara Hay›r" pankart›n›n taﬂ›nd›¤› eylemde,
"Çeteler Bizi Yönetemez", "ﬁemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir", "Vali
‹stifa" sloganlar› at›ld›.
Ortak aç›klamada, ﬁemdinli,
Maraﬂ, 1977 1 May›s katliamlar›n›
hat›rlatarak "Bütün bu yaﬂananlar›n ayd›nlat›lmas›n› istemek neden
suç oluyor" denildi. Demokratik
haklar›n›n keyfi olarak engellendi¤i kaydedilen aç›klamada; 19 Aral›k Katliam› ve tecrite de¤inilerek,
“Tecritin karﬂ›s›nda durmak ve hapishanelerdeki tecrit zulmünün
son bulmas› için daha ne duruyo-

ruz?” denildi.
KESK MYK Üyesi Feyfi Ayber de, yasa¤› eleﬂtirdi ve sürgünlerle y›lmayacaklar›n› söyledi.
***

Bask›lar bizi y›ld›ramaz

Ö¤retim üyelerine bak!

Erzincan: 26 Aral›k günü Vak›flar ‹ﬂhan›

Isparta: 11 Kas›m tarihinde Gençlik Der-

önünde eylem yapan Gençlik Derne¤i üyeleri, üzerlerindeki bask›lar› protesto ettiler.
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Tehditleri Boﬂa Ç›karaca¤›z” sloganlar› atan ö¤rencilerin, verdikleri bilgilere göre; dernek üyelerinin aileleri polisler taraf›ndan aranarak, ‘çocu¤unuz dernekteki arkadaﬂlar› taraf›ndan öldürülecek, biz çocu¤unuzu düﬂünüyoruz, sahip
ç›k›n’, ‘dernekteki arkadaﬂlar› çocu¤unuzu
kaç›r›p da¤a ç›karacak’ vb. söylemlerle,
gençler üzerinde bask› kurmalar› sa¤lanmak isteniyor. Dernek üyeleri de, öldürülmekle tehdit ediliyorlar.
Tehdit ve bask›lar›n boﬂa ç›karacaklar›n› belirterek “Hakl›l›¤›m›zdan ald›m›z güçle mücadelemizi sürdürece¤iz” diyen ö¤renciler,
eylemin ard›ndan, ‘Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz’ önlükleri giyilerek bildiriler da¤›tt›.

ne¤i, BAGEH, DGH ve SDP taraf›ndan düzenlenen YÖK'ü protesto eyleminde, ‘Paras›z, Eﬂit, Bilimsel ve Anadilde E¤itim ‹stiyoruz’ pankart› taﬂ›d›klar› için, ö¤renciler üzerinde, “okul içerisinde yasad›ﬂ› eylem yapmak, halk› din ve dil ayr›m›yla k›ﬂk›rtmak"
iddas›yla soruﬂturma terörü estiriliyor. Soruﬂturma aç›lan ö¤renci say›s› ﬂu anda 53’e
ç›kt›. Bunlar aras›nda Ufuk Bayrak, P›nar
Duman, Selda Bulut, Arif Seletli, Abdullah
Karataﬂ, Ayﬂe Kaytan ve Nazl› Kaytan isimli
Gençlik Derne¤i üyeleri de bulunurken, ö¤rencilere; “bu yürüyüﬂe kat›lmakla as›l
amac›n›z YÖK’ü protesto etmek miydi? Baﬂka bir amac›n›z var m›yd›? Herhangi bir sivil toplum örgütüne üye misiniz?” gibi sorular sorulmas›, “buras› okul mu emniyet mi”
dedirtiyor.
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5 kiﬂi tahliye oldu
Dersim'de bir taksicinin polislerce katledilmesinden sonraki
protestolarda tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› amac›yla 28 Eylül'de yap›lan bas›n aç›klamas›na
yönelik sald›r›da tutuklananlardan
en son kalan 5 kiﬂi de tahliye edildi. 18 kiﬂiden 13'ü daha önce serbest b›rak›lm›ﬂt›. 22 Aral›k günü
görülen duruﬂmada, Dersim Temel
Haklar Baﬂkan› Murat Kaymaz ile
üyesi Ziya Kulbak, Hozat Temel
Haklar yöneticisi Hüseyin Öztürk,
ESP’liler Ali ‹hsan Ç›plak ve Örsan Eylem Vural, tahliye edildiler.

Filistin'de Katliam ve Direniﬂ
Filistin halk›n›n direniﬂi karﬂ›s›nda tam bir acizlik içinde olan katil
‹srail ordusu, gün geçmiyor ki Filistin halk›na zulmetmesin. Ama tüm
bu zorbal›¤a karﬂ› Filistin halk›n›n
umudu ve direniﬂi yok edilemiyor.
‹srail ordusu, 22 Aral›k sabah›
Nablus’ta Cenid Caddesi’nde bir
eve, 15 cip ve dozerlerle bask›n düzenledi. Evde bulunan Filistinli savaﬂç›lar ise teslim olmay› reddettiler. Saatler süren direniﬂin sonunda
savaﬂç›lar ele geçirildiklerinde henüz yaﬂ›yorlard›. Siyonist katliamc›
‹srail ordusu, yerleﬂim yerindeki
halk›n gözü önünde, direnen 3 Filistinli savaﬂç›y› hemen orada sorgulamaya çal›ﬂ›p ard›ndan infaz etti. Bu
vahﬂete oradaki herkes tan›k oldu.
Çat›ﬂarak direnen, teslim olmayan
Filistinin Kurtuluﬂu için Halk Cephesi FHKC’ye ba¤l› ﬁehit Ebu Ali
Mustafa Tugaylar›’n›n Genel Ko-

Marsel El Khalife
Tunus'ta yasakland›
Grup Yorum'dan dinledi¤imiz
"Aris-el Cenubi" (Güneyin Damad›) ve
Kardeﬂ Türküler’in söyledi¤i "Asfur"
(Kuﬂ) gibi Arap halk›n›n özgürlük ve
vatanseverlik duygular›n› ifade eden
ﬂark›lar›n sahibi Lübnanl› sanatç› Marsel El Khalife Tunus'ta yasakland›. Geçen y›l yaz aylar›nda Tunus'un baﬂkentinde kat›ld›¤› bir festivalde ‹srail ve
Arap devletlerinde bulunan tüm siyasi
tutsaklarla dayan›ﬂt›¤›n› belirten aç›klamas›n› bahane eden Tunus Radyo ve
Televizyon kurulu El Khalife'ye ait ﬂark›lar›n›n radyo ve TV’lerde çal›nmas›n›, kendisi ile canl› röportaj› yasaklad›.
Lübnan'da, 80'li y›llar›n iç savaﬂ döneminde söyledi¤i ulusal ve devrimci
parçalarla Arap halk›n›n özgürlük, ba¤›ms›zl›k ve sosyalizm isteklerine tercüman olan El Khalife, geçen y›l yaz
aylar›nda Tunus'un baﬂkentinde kat›ld›¤› 41.Uluslararas› Kartaca Festivali’nde "Asfur" ﬂark›s›n› ‹srail ve Arap dev-

mutan› Beﬂﬂar Hanani ve El Aksa
ﬁehitleri Tugay›’n›n iki önderi Enes
Ahmet Alﬂeyh ve Ahmet Abdurrauf
Halid 10 saatlik bir direniﬂin sonunda sa¤ yakaland›ktan sonra infaz
edildiler.

Düﬂman irademizi yenemez
ﬁehit düﬂen komutanlardan Beﬂﬂar Hanani uzun zamandan beri ‹srail taraf›ndan aran›yordu. ‹srail'in,
y›llard›r Hanani'yi yakalamay› ya da
katletmeyi hedefledi¤i FHKC (Filistinin Kurtuluﬂu için Halk Cephesi)
taraf›ndan 22 Aral›k günü yap›lan
aç›klamada belirtildi. Katliamdan
sonra bölgede geniﬂ bir operasyon
baﬂlatan ‹srail ordusu 14 kiﬂiyi tutuklad›. Ev bask›nlar› gün boyunca
sürdü. “Bu katliama cevab›m›z› sadece laf olarak duymayacaks›n›z, iﬂgalci düﬂman›n alev alev yan›ﬂ›yla
göreceksiniz" diyen FHKC, aç›klamas›nda, “düﬂman uçaklar› evleri-

mizi y›kabilir, çocuklar›m›z›
öldürebilir, önderlerimizi katledebilir ancak içimizdeki
mücadele iradesini yenemez"
dedi.
Katliama ilk cevap, FHKC,
El-Fetih, Direniﬂ Komitesi ve
‹slami Cihad örgütleri taraf›ndan yap›lan eylemlerle geldi.
Hanyunus'un do¤usundaki Kosofim Geçidi’ne ve Refah’›n
do¤usundaki Kiram ﬁalom
Geçidi’ne geliﬂtirilmiﬂ alt› roketli sald›r› düzenlendi.
Eylemlerle ilgili ortak aç›klamada (‹srail-Filistin görüﬂmeleri kastedilerek) “böyle bir
çözümü kabul etmiyoruz ve burada kesin olarak belirtiyoruz
ki eylemlerimiz, direniﬂimizin
sürece¤ini ifade eden aç›k savaﬂ›m›z›n baﬂlang›c›d›r. ‹srail
bize hükmedemeyecek. Eylemlerimiz akan selin öncülüdür,
gelecek olan daha ﬂiddetli olacakt›r" denildi.

letleri hapishanelerindeki siyasi tutsaklara arma¤an etmiﬂti. Yasak, 19 Aral›k'ta yap›lan 8.Uluslararas› Çocuk Tiyatrosu Günleri’nde ortaya ç›kt›. Karar› bilmeyen organizasyon heyeti sanatç›y›, programa davet etmiﬂti. Davet
üzerine gitmeye haz›rlanan El Khalife'ye daha sonra yine ayn› heyet taraf›ndan özür mektubu gönderildi.
El Khalife, yasak karar› üzerine heyete gönderdi¤i mesajda; "Tüm kalbimle sevdi¤im ülkenize giriﬂim yasak, ancak yasaklanan salt benim geliﬂim olmad›. Yasaklanan ayn› zamanda nesilden nesile aktar›lan tecrübelerle yarat›lm›ﬂ büyük bir mirast›r. Her türlü sapt›r›lm›ﬂ ve tahrif edilmiﬂ insan akl›n›n
özgürleﬂmesindeki derin istek ve büyük
özlemin deneylerini de yasaklad›n›z.
‹nsani bir üzüntü ve utanç duyuyorum.
Üzülüyorum, çünkü bir güç taraf›ndan
bir sanatç›, toplumun sevgi ve özgürlük
duygular›n› do¤rulukla ifade etti¤i için
yasaklan›yor... Söz veriyorum ki; uzun
y›llar önce baﬂlad›¤›m yürüyüﬂümü tamamlayaca¤›m. Müzi¤imi, sesimi,
marﬂlar›m› her türlü zorbal›¤›n kurbanlar›na arma¤an edece¤im" dedi.
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FHKC, El
Fetih ile
birlikte
Filistin
davas›n›
dünyaya
maleden,
bugüne
taﬂ›yan
Filistin’in
devrimci
örgütü
olarak,
sosyalist
Filistin
için savaﬂ›n›, üst
düzeyde
yaﬂad›¤›
katliamlara ra¤men sürdürüyor.

FARC gerillalar›
24 askeri öldürdü
Kolombiya’da
sosyalist bir ülke
kurmak için 41 y›ld›r savaﬂan FARCEP gerillalar›, Vista
Hermosa yak›nlar›nda düzenledi¤i sald›r›da
24 askeri öldürdü.
AP'nin Kolombiya ordusu generali Hernando Ortiz'in aç›klamas›na dayand›rd›¤› haberde, FARC gerillalar›n›n baﬂkent Bogota'n›n 170 km güneyinde
bulunan Vista Hermosa’daki askerleri hedef ald›¤› belirtildi. 27 Aral›k günü gerçekleﬂen sald›r›da, FARC
gerillalar›n›n 24 askeri öldürdü¤ü kaydedildi.
Sald›r›, FARC’›n bu y›l
içinde faﬂist orduya vurdu¤u en büyük darbe oldu.

tarihte
bu ay
Ocak

Tariﬂ Direniﬂi
Faﬂist Milliyetçi Cephe iktidar›n›n K‹T'leri faﬂistleﬂtirme politikas› çerçevesinde 22 Ocak 1980’de
arama ad› alt›nda Tariﬂ'e büyük
bir sald›r› gerçekleﬂtirildi. ‹ﬂçiler
sald›r›ya direniﬂle karﬂ›l›k verdiler. 50 iﬂçi yaraland›, 600 iﬂçi gözalt›na al›nd›. Ertesi gün Tariﬂ'te
üretim durdu. Direniﬂ tüm ‹zmir’e, Ege’ye yay›ld›. Üniversitelerde, gecekondu semtlerinde

◆

3 Ocak Direniﬂi

1990 Aral›k ay› sonunda 50 bin
maden iﬂçisi greve baﬂlad›. Zonguldak'ta hemen her gün mitingler,
yürüyüﬂler yap›lmaya baﬂland›. Direniﬂ k›sa sürede Zonguldak s›n›rlar›n› aﬂt›. Direniﬂin etkisi dalga
dalga tüm ülkeye yay›ld› ve bir genel grevin koﬂullar›n› oluﬂturdu.
Türk-‹ﬂ Genel Grev karar› ald›. 3
Ocak'ta tüm Türkiye'de hayat durdu. ‹ﬂçisi, memuru, ö¤rencisi, avukat›, ev kad›n›, ﬂoförüyle 2 milyonu
aﬂk›n emekçi savaﬂ haz›rl›klar› yapan Özal iktidar›na ve faﬂizme
meydan okudu. Devrimci hareket,
genel grev ça¤r›s›n›n yay›lmas›nda

◆

Halk Adaletsiz Kalmaz

Ocak 1989 - Zamlar› protesto
için Ankara'da MESS bombaland›.
‹stanbul'da Türk-ABD ‹ﬂadamlar›
Derne¤i, ‹ktisadi Kalk›nma Vakf›
ve Türkiye ‹ﬂveren Sendikas›
Konfederasyonu (T‹SK) bas›ld›,
bombalanarak tahrip edildi. T‹SK
bask›n›nda duvara “Narin art›k
a¤layacak” yaz›ld›.
9 Ocak 1996 - DHKC, tekelci
burjuvalardan Özdemir Sabanc›’y› Sabanc› Center’in 25. kat›nda
cezaland›rd›.
14 Ocak 1995 - Koç Holding'in ‹stanbul Kas›mpaﬂa'daki
araba deposunda bulunan araçlar
Cepheliler taraf›ndan yak›ld›.

gösteriler yap›ld›, barikatlar kuruldu. 25 Ocak'ta ‹zmir genelinde 2
saatlik iﬂ b›rakma eylemi yap›ld›.
‹ktidar Tariﬂ iﬂletmelerinin bir
hafta süreyle kapat›ld›¤›n› duyurdu. ‹ﬂçiler fabrikalardan ç›kmama
karar› ald›lar. 7 ﬁubat'ta polis yeniden sald›rd›. ‹ﬂçiler ise fabrika
fabrika direniyorlard›. 14 ﬁubat'ta barikatlar›n y›k›lmad›¤› bir
fabrika kalm›ﬂt›. Direniﬂin Devrimci ‹ﬂçi Hareketi önderli¤inde
sürdü¤ü iplik fabrikas› karadan,
havadan 10 bine yak›n asker ve
polisle kuﬂat›ld›. Direniﬂ 15 ﬁubat'ta sona erdi.
oldu¤u gibi, emekçilerin alanlara
taﬂ›nmas›nda ve direniﬂin politikleﬂtirilmesinde etkili oldu. Oligarﬂinin bask›lar› ve Türk-‹ﬂ aﬂ›ld›.
4 Ocak'ta maden iﬂçileri, aileleri ve destek güçlerinden oluﬂan 90
bin kiﬂilik bir ordu, Ankara’ya do¤ru Türkiye iﬂçi s›n›f›n›n en büyük
iﬂçi yürüyüﬂünü baﬂlatt›lar. Maden
iﬂçilerine her yerden gelen destek
ve dayan›ﬂmalarla ülkemiz tarihinin
tan›k oldu¤u en büyük dayan›ﬂmalardan biri gerçekleﬂtiriliyordu. ‹ﬂçinin önüne barikatlar kuruldu. ‹ﬂçiler barikat› y›kmaktan yanayd›lar.
Ancak iktidar›n bask› ve tehditlerine boyun e¤en GM‹S ve Baﬂkan›
Denizer, geri dönme karar› ald›.

1991 Ocak - Birtan Altunbaﬂ
ve Ali R›za A¤do¤an'›n katledilmesine misilleme olarak Beyo¤lu
Emniyet Amirli¤i ve Ankara Valili¤i bombaland›.
30 Ocak 1990 - 1989 1 May›s’›nda ‹stanbul Tarlabaﬂ›'nda
Devrimci Solcu iﬂçi Mehmet Akif
Dalc›’y› katleden polis Kaz›m
Çakmakç›, Devrimci Sol taraf›ndan öldürüldü.
30 Ocak 1991 - Güneydo¤u
Jandarma Asayiﬂ Bölge Eski Komutan›, Baﬂbakanl›k Güvenlik
Dan›ﬂman›, J‹TEM kurucular›ndan, ‘Kürdistan kasab›’ olarak bilinen Korgeneral Hulusi Say›n,
Devrimci Sol taraf›ndan Ankara’da öldürüldü.
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◆ 1 Ocak 1991 - Ahmet Faz›l Özdemir ve ‹brahim Yalç›n
Arkan Gaziantep Özel Tip
Hapishanesi'nden firar ederek
halk kurtuluﬂ savaﬂ›nda yeni
görevlerini üstlendiler.
◆

3 Ocak 1928 - Nikaragua'da Augusto Cesare Sandino önderli¤indeki yurtseverler ayakland›.

◆ 4 Ocak 1922 - Adana
emperyalist iﬂgalden kurtuldu.
◆

6 Ocak 1969 - ABD Büyükelçisi Robert Komer'in
otomobili ODTÜ'de yak›ld›.

◆

6 Ocak 1984 - Tunus'ta
ekmek fiyatlar›n›n yüzde 125
artt›r›lmas› üzerine ayaklanma
baﬂlad›; 75 kiﬂi öldü, s›k›yönetim ilan edildi.

◆

10 Ocak 1985 - TRT’de
'an›, devrim, özgürlük' gibi
kelimelerin kullan›lmas› yasakland›.

◆ 12 Ocak 1998 - Baﬂbakanl›k Susurluk Raporu aç›kland›.

◆

13 ocak 1920 - ‹ngiliz iﬂgali alt›ndaki ‹stanbul'da Sultanahmet Meydan›'nda Anadolu direniﬂine destek amac›yla 150 bin kiﬂinin kat›ld›¤›
bir miting yap›ld›.

◆

23 Ocak 1990 - Devrimci Sol Güçler “DKÖ’ler üzerindeki bask›lara son!” kampanyas› baﬂlatt›lar.

◆

24 Ocak 1993 - U¤ur
Mumcu kontrgerilla taraf›ndan katledildi.

◆

31 Ocak 1943 - Hitler
faﬂizmi Stalingrad'da yenildi.

◆ 31 Ocak 1990 - Muammer Aksoy kontrgerilla taraf›ndan katledildi.

