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Baﬂbakan’›n kahvalt› sofras›
KAÇ Asgari Ücret?
Koç’un Maserati’si
KAÇ Asgari Ücret?
ve Bir çocu¤un hayat›
KAÇ Asgari Ücret?
Biliyor musunuz???

Her hafta olduğu gibi, bu hafta da İstanbul’un yoksul gecekondularının sokaklarında Yürüyüş’ün sesi
yankılandı. Okurlarımız ve çalışanlarımız
megafonlarla dergimizin içeriğine ilişkin
yaptıkları konuşmalarda, Türkiye gerçeğinin de spotlarını sunmuş oluyorlardı.
2 Ocak günü Avrupa Yakası’nda Gazi
Mahallesi’nde, Anadolu Yakası’nda ise
Güllübağlar Mahallesi'nde toplu dergi satış
ve tanıtımı gerçekleştirildi.
Gazi'nin sokaklarında 40 okurumuzun
katıldığı satışta, yeni
bir kavga yılında kavganın sesini halka ulaştırdılar. Son Durak'ta yapılan dağıtımda 2 saat içinde 243 dergi halka
ulaştırıldı. Girdikleri her sokakta, çaldıkları her
kapıda ilgiyle karşılandı okurlarımız.
Çünkü Gazi halkı bu sesi tanıyordu, biliyordu... Sepet indirerek dergi alan ev kadınları, Yürüyüş'ün megafonlardan yapılan duyurusunu
işitip pencereye çıkıp isteyen insanlar, "Abi ben
de satayım mı” diye peşlerini bırakmayan çocuklarımız...
***
Yine 2 Ocak günü Anadolu Yakası'nda da Yürüyüş satışı vardı. Güllübağlar Mahallesi'nde evleri ve esnafları gezen okurlarımız dergimizin
tanıtım ve satışını yaptılar. 4 kişinin katıldığı satışta, 6 dergi satıldı.
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“Tutsak Dergiler” kitab› ç›kt›
Mizahtan politikaya, teoriden kültüre her konuda söyleyecek
sözleri olan hapishanelerdeki devrimci tutsaklar›n haz›rlad›klar› dergiler kitaplaﬂt›. Devrimci iradenin yarat›c›l›¤›n›n, tutsaklar›n örgütlü düﬂünme ve yaﬂamaktan hiçbir güç karﬂ›s›nda ve koﬂulda vazgeçmeyeceklerinin kan›t› olan dergilerden
örneklerin yerald›¤› kitab›; kitapç›lardan, TAYAD’dan, Boran
Yay›nevi’nden temin edebilirsiniz.

Müslüman halk›m›z›n Kurban Bayram›’n› kutluyoruz
Müslüman inanc›ndan halk›m›z›n Kurban Bayram›’n› kutluyor; onurlu, mutlu, inançlar›m›z›n özgür oldu¤u bir ülkede yaﬂama dile¤imizi ifade ediyoruz.
Bayram›n, ezilen, zulüm alt›nda inleyen dünya halklar›n›n ac›lar›n› hissetme,
onlarla bütünleﬂme vesilesi olmas›n› diliyoruz.
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Dicle Üniversitesi’nde okuyan, gençli¤in emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› mücadelesinde yeralan dört
ö¤renciydiler. Dört devrimciydiler. TÖDEF içinde yeral›yorlard›. 12 Ocak 1995’te Diyarbak›r’da kald›klar› evde polis taraf›ndan infaz edildiler. Silahs›z, savunmas›zd›lar. Refik Horoz ev d›ﬂ›nda gözalt›na al›nd› ve
eve getirilip di¤er arkadaﬂlar›yla birlikte infaz edildi.

1970 Siverek do¤umlu, Fizik Bölümü 3. s›n›f ö¤rencisi Reyhan Havva ‹pek... 1974 Adana Ceyhan do¤umlu, Matematik Bölümü 3. s›n›f ö¤rencisi Hüseyin
Deniz... 1971 Antakya do¤umlu, Matematik Bölümü
3. s›n›f ö¤rencisi Refik Horoz... Biyoloji Bölümü 4. s›n›f ö¤rencisi Selim Yeﬂilova’n›n adlar›, katillerinin cezaland›r›lmad›¤› kapat›lm›ﬂ bir “infaz” dosyas›nda kay›tl›. Ve bir de gençli¤in direniﬂ ve mücadele gelene¤inde kay›tl› adlar›. DEV-GENÇ’liler, ülkenin her yeRefik HOROZ rinde ve Diyarbak›r’da onlar›n açt›¤› yoldan yürüyor,
geleneklerini sürdürüyorlar.

‹stanbul Çeliktepe’de anti-faﬂist mücadelede görevler üstlenen bir militand›.
12 Ocak 1980’de
gericiler taraf›ndan
katledildi.

Kars’tan gelerek
‹zmir Küçükçi¤li’ye yerleﬂen yoksul bir ailenin
çocu¤uydu. Küçükçi¤li’de devrimci hareketin
faaliyetleri içinde yerald›. Son görevinde siErcan ÖZÇEKEN lahl› bir ekibin üyesiydi. 18 Ocak 1996’da
Buca’da kuﬂat›ld›¤› evde teslim olmama gelene¤imize yeni bir halka ekleyerek ﬂehit düﬂtü.

Reyhan Havva ‹pek, Selim Yeﬂilova, Hüseyin
Deniz, Refik Horoz... Dört TÖDEF'liydi onlar. Dört
yoldaﬂ, gelecekten yana büyük hayalleri olan dört
karanfildiler. Kürt'tüler, Arap't›lar, Türk'tüler.
Kardeﬂçe, eﬂit ve özgür yar›nlar için birlikte mücadeleye sar›ld›lar.
On'lar halklar›n kardeﬂli¤ini kendi kiﬂiliklerinde
ve örgütlenmelerinde ve yoldaﬂl›k iliﬂkilerinde yaﬂatan TÖDEF'lilerdi. "Buras› Kürdistan burada demokratik mücadele olmaz" diyenlere inat, ›srarla
ö¤renci gençli¤in demokratik mücadelesini örgütlediler. Çokça yaln›z oldular bu mücadelede. Ama onlar asla geri ad›m atmadan hedeflerine, ideallerine
ba¤l› kalarak gençli¤in mücadelesini örgütlediler.

12 Ocak
18 Ocak

1967 Tekirda¤ Malkara ‹lçesi Sar›polat Köyü’nde
do¤du. Büyüdü ve devrimci oldu. Devrimci mücadele
içinde olgunlu¤uyla, direngenli¤iyle öne ç›kt›. 9
Ocak’ta Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nün
ç›k›ﬂ›nda gözalt›na al›nd›. A¤›r iﬂkencelere maruz kald›.
16 Ocak’ta iﬂkenceden ç›kar›l›p Gülhane Askeri T›p
Birtan ALTINBAﬁ Akademisi’ne götürüldü. Orada 16 Ocak 1991
günü ﬂehit düﬂtü.
Aradan 15 y›l geçti, “Birtan Altunbaﬂ’›n iﬂkencede katledilmesi davas›” hala sürüyor. ‹ﬂkenceciler serbest!

Rosa
Lüxemburg

Karl
Liebknecht

Alman devriminin kararl›,
cüretli, iki önderiydi Rosa ve
Karl. Polonyal› olan Rosa, daha 15 yaﬂ›nda mücadeleye kat›ld›. Alman Sosyalist Demokrat Partisi (SPD) içinde devrim
ve sosyalizm için dövüﬂtüler.
SPD revizyonistleﬂtikçe, onlar
Marksizm’in bayra¤›n› yükselttiler.

1. Emperyalist Paylaﬂ›m
Savaﬂ› baﬂlad›¤›nda Sosyalist Demokrat Parti’nin birçok önderi burjuvaziyle
ayn› safta yeral›rken, buna karﬂ› ç›kan sadece iki kiﬂi vard›: Rosa ve Karl.
1916’da Rosa Lüxemburg, Karl Liebknecht, Franz Mehring ve Clara Zetkin’in önderli¤inde bir grup, Spartaküs Birli¤i’ni oluﬂturdular.
Spartaküs Birli¤i, 1918 sonunda ayaklanmaya önderlik ederek, sosyalist devrimi gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂt›. 15 Ocak 1919’da SPD’li ‹çiﬂleri Bakan›’n›n emrindeki polisler Rosa ve Karl’› bir otelde tutuklayarak orada kurﬂuna dizdiler.
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Selim YEﬁ‹LOVA
çabad›r. Öyle de yapar Selim. Ama sadece kendisinin emek harcamas› da yetmez. Çevresindeki arkadaﬂlar›n› da bu çaban›n içine sokar. Disiplinli ve e¤iticidir Selim'in iliﬂkileri. Hatalar›, zaaflar› sorgular.
"Bana ne" demez. "Adam sen de" hiç demez.

Yap›lmas› gereken bir iﬂi yap›nca ya da bir eylemi baﬂar›yla sonuçland›r›nca Selim'in kendine özgü
ﬂivesiyle meﬂhur sözünü iﬂitirdi herkes: "AMA MEBRAVO GLAYNA!" Arap't› Selim. Ve Arap'ça olarak
"Bravo de¤il mi bize" derdi bir iﬂi baﬂard›klar›nda.

Ö¤renci gençli¤in mücadelesi, Selimler'in fedakar çabas› ile Amed'te geliﬂir. Önyarg›lar›, statükolar› parçalamak, atomu parçalamaktan çok daha
zordur. Her ﬂeye ra¤men TÖDEF'liler kararl›d›r.
"Buras› Kürdistan'd›r.", "Burada gerilla d›ﬂ›nda bir
ﬂey yap›lmaz", "özel savaﬂ böyle ﬂeyler yapt›rmaz"
düﬂünceleriyle oluﬂmuﬂ statükolar› y›kmak için
cüretli ad›mlar atarlar.

1990-91 y›llar› Devrimci Hareket'in at›l›m y›llar›d›r. Selim de o y›llarda kavgadaki yerini al›r.
Emekçidir Selim. Ve bu onun için abart›lacak bir
meziyet de¤ildir. Çocuklu¤undan beri emekçidir
çünkü. ﬁimdi bu emekçili¤ini devrimin hizmetine
sunar. Sundukça ö¤renci gençli¤in önderlerinden
biri olur.

Ankara'n›n meﬂhur DAL iﬂkencehanelerine al›n›r
Selim... Sene 1993. TÖDEF'in MEB önündeki protesto eylemine kat›lmak için gelmiﬂtir Ankara'ya.
Oradan gözalt›na al›n›r. Mücadele tekdüze de¤ildir.
Olumlu tav›r gösterenler oldu¤u gibi olumsuz tav›r
gösterenler de olur. Selim'in karﬂ›s›na "sorumlusu"
diye bir arkadaﬂ›n› ç›kar›rlar. Çözülmüﬂtür.

K›sa zamanda TÖDEF'in fakülte sorumlusu
olur. Sorumluluk bir paye de¤il, daha fazla emek ve

-”Selim her ﬂey bitti. Ben kabul ettim” diye
s›zlan›r karﬂ›s›nda.

Selim’in cevab› bir cümledir.
-Ben seni tan›m›yorum.
Selim'in tan›mad›¤› o kiﬂinin içine düﬂtü¤ü durumdur. ﬁubeden ç›kt›¤›nda baﬂ› dik, gözleri ›ﬂ›l ›ﬂ›ld›r.
Okulun tatil dönemlerinde yapaca¤› bir ﬂey yoksa e¤er memleketine döner Selim. Memleketi Antakya'n›n Dursunlu Köyü’dür. Köyün gençleri ayr›
bir düﬂkündür ona. "Selim ne diyor?", "Selim giderse gideriz" sözleriyle ona güvenlerini belirtirler.
Köye kütüphane kurmaya karar verirler. Dursunlu
Köyü’nün kütüphanesinin aktif çal›ﬂanlar›ndan biri
olur. Köylülerin bilinçlenmesi için sessiz ve mütevazi bir çaba sürdürür.
Selim, devrimci hareketin gelece¤ine sahip ç›kan, Kürdistan devrimci gençli¤inin önder insanlar›ndan biridir. Bu süreçte kimi aksilikler nedeniyle
bir süre iliﬂkisi kopar. ‹liﬂkisi koptu¤u dönemde,
Mücadele, Tav›r Dergileri’ni okuyamaz. Tekrar geri
döndü¤ünde h›rsla onlar› okumaya baﬂlar. Bu arada
Mücadele ve Tav›r bürolar›n›n borçlar›n›n birikti¤ini
farkeder. Oysa dergi ve gazetelerin bin bir emekle
ç›kar›ld›¤›n› en iyi bilenlerden biridir Selim. Hemen
iﬂe koyulur. Yaz aylar› boyunca seyyar sat›c›l›k yaparak kazand›¤› paralarla bürolar›n dergi paras›n›,
borcunu öder.
‹ﬂte böyledir “bizim Selim”.

Sefalet ve sefahat
ülkesinde sol’un görevi
Sefaletin ve sefahat›n en uç noktalarda yaﬂand›¤› bu ülkede,
burjuvazinin d›ﬂ›nda kimse mücadelenin keskinleﬂmesinden
ve ﬂiddetinden korkmas›n; yoksullar›n öfkesi, tarihi, ülkeleri,
halklar› ileriye götüren güçtür.
ir gökdelen ve onun yamac›nda
varl›¤›yla yoklu¤u belirsiz bir
gecekondu görüntüsü, “sosyal içerikli” filmlerin de¤iﬂmez karelerindendir. Zengin yoksul çeliﬂkisinin
en karakteristik ifadesidir çünkü bu
görüntü. Gökdelenler ve gecekondular hâlâ çeliﬂkinin en çarp›c› ifadelerinden biri olsa da, bu çeliﬂki art›k
her alana, tüm zamana yay›lm›ﬂ bir
çeliﬂkidir. 365 günün herhangi birinde, iﬂi çeliﬂkiyi ve çat›ﬂmay› gizleyip bast›rmak olan burjuva bas›na
bak›n, bu çeliﬂkilerin yüzlerce örne¤inin yanyana geldi¤ini görürsünüz.
Burjuva bas›n bu çeliﬂkiyi ne kadar
gizlemeye koﬂullanm›ﬂ olursa olsun,
art›k çeliﬂki alenileﬂmiﬂ, kurumlaﬂm›ﬂt›r. Burjuva bas›n›n s›radan bir iﬂ
olarak yapt›¤› “ne yenir, nerede ne
içilir, ne giyilir” tarz›ndaki her sayfas›, bu çeliﬂkinin en uç düzeyde
kendini ele vermesidir.

B

ﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin ölçüleriyle yoksul halk›n ölçüleri
aras›nda devasa farklar oluﬂmuﬂ,
zenginler ve yoksullar›n dünyalar›

‹
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birbirinden tamamen kopmuﬂtur. 20
milyon insan›m›z›n açl›k s›n›r›n›n
alt›nda yaﬂad›¤› bu ülke, ayn› zamanda dünyan›n en lüks arabalar›n›n, en lüks saatlerinin, en lüks villalar›n›n en fazla al›c› buldu¤u bir
ülke durumundad›r. Zengin yoksul
uçurumu büyüdükçe, alenileﬂtikçe,
burjuvazi kendi içinde s›k s›k alarm
zilleri çalar. “Aman -derler- lüks ve
ihtiﬂam›m›z› bu kadar da yoksullar›n gözüne sokmayal›m!” Yoksa derler, “gecekondulardan gelip g›rtla¤›m›z› kesecekler.” Bu ve benzeri
uyar›larla burjuvazi biraz derlenip
toparlan›r, “hepimiz ayn› gemideyiz” masal›n› tekrarlamaya baﬂlar.
Ülkemizin nas›l da geliﬂti¤i, bundan
tabii ki “nihayetinde” halk›n da istifade edece¤i umutlar›n› tazeler.
urjuvazinin tarihi boyunca en
iyi baﬂard›¤› ﬂey, kendi sorunlar›n› ve ç›karlar›n› tüm milletin sorunlar› ve ç›karlar›ym›ﬂ gibi göstermekteki baﬂar›s›d›r. Ekonomi kötüye gidiyor diye ortal›¤› aya¤a kald›r›r, hükümetlerden yeni ekonomi po-
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17 Amerika’n›n ‹ran hesaplar›nda iﬂbirlikçi AKP
iktidar›n›n yeri
18
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Sefalet ve sefahat ülkesinde solun görevi

5

Dünyan›n adaleti buysa...

7
8

Tan›y›n katliamc›lar› ve asla affetmeyin onlar›

21 Sevgimiz emekle büyür

litikalar uygulamas›n› ister; “kötüye
giden” gerçekte iﬂbirlikçi tekellerin
ekonomisidir. “Ekonomi t›k›r›nda”
dedi¤inde de asl›nda “t›k›r›nda” olan
yine kendi ﬂirketlerinin iﬂleridir.
Burjuvazinin propagandas›n›n oda¤›nda, kapitalizmin ezelden beri varoldu¤u ve hep varolaca¤› düﬂüncesini kabul ettirmek vard›r. Eﬂitsizlik
do¤ald›r, tanr›sald›r, kaç›n›lmazd›r.
‹slamc›l›k da “beﬂ parma¤›n beﬂi bir
olmaz” diyerek meﬂrulaﬂt›r›r kapitalizmin adaletsizli¤ini.
daletsizlikten daha vahim olan,
geniﬂ kitlelerin bu adaletsizli¤i
“normal” görmesi, baﬂka türlü olamayaca¤›n› düﬂünmesidir. ‹ﬂte devrimcilerin, ayd›nlar›n tarihsel rolü
burada ortaya ç›kar. “Yoksulluk kader olamaz!” sözü, 1970’li y›llar
boyunca solun çok kulland›¤› bir
sözdü. Yerinde ve gerekli bir sözdü
de. Yoksullar›n içinde yoksullara
bunu anlatma gere¤i vard›. Burjuvazinin -tek kutuplu dünyan›n bar›ﬂ,
özgürlük ve refah dünyas› olaca¤›
propagandas›na ba¤l› olarak- politikada, edebiyatta, sanat›n her alan›nda yoksulluktan sözetmeye ambargo
koymas›, küçük-burjuvazinin “küreselleﬂme” demagojilerinin etkisi ve
kuﬂatmas› alt›nda “Yoksulluk edebiyat› yapmayal›m, dogmatik olmayal›m, politikada yeni bir tarz geliﬂtirelim” düﬂüncesini teorileﬂtirmesiyle, yoksulluk solun birçok kesiminin
de gündeminden ç›kt›. “Yoksulluk
kader olamaz”, banal, modas› geç-
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Amerikan hapishanelerinin sömürü çarklar›

Kapitalist Batakl›k: “...”
Biz üretiyoruz, onlar el koyuyor

12 Talimat NATO’dan, dolarlar ABD’den

içselleﬂtirmeliyiz

ve tecrit

miﬂ bir sözdü art›k onlara göre. Oysa bu gerçek, islamc›l›¤›n, kaderci
ideolojinin daha da yayg›nlaﬂt›¤›
günümüzde daha da gerekli ve yerinde de¤il mi? Dincili¤in, kapitalist
propagandan›n etkisi alt›ndaki kitlelere “yoksullu¤un kader olmad›¤›n›”, eﬂitsizli¤in, sermayenin bir
avuç az›nl›¤›n elinde toplanmas›n›n
kaç›n›lmaz olmad›¤›n›, toplumlar›n
mutlaka zenginler ve yoksullardan
oluﬂmas› gerekmedi¤ini anlatamad›¤›m›z sürece, onlar› nas›l devrim ve
sosyalizm saflar›na kazanabiliriz?
akat bugün bu noktada bir baﬂka
sorunla da karﬂ› karﬂ›yay›z. Dün,
sömürü düzeninin müslümanl›kla
meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lmas› karﬂ›s›nda cahil b›rakt›r›lm›ﬂ kitleleri
“Yoksullu¤un kader olmad›¤›na”
ikna etmeye çal›ﬂ›yorduk. Bugün ise
kadercili¤in baﬂka biçimleri var karﬂ›m›zda. “Küreselleﬂmeci kadercilik” var; bu kez mürekkep yalam›ﬂ
insanlara “küreselleﬂmenin kader
olmad›¤›n›” anlatmaya çal›ﬂ›yoruz.
Çünkü, “küreselleﬂmenin önüne geçilemez, geçilmesi de gerekmeyen
bir süreç oldu¤unu” söyleyen solcu
teorisyenle, cahil bir kaderci aras›nda temelde hiçbir fark yok. Cahil bir
insan feyzini din istismarc›lar›ndan,
burjuva demagoglardan al›rken, o
da Avrupa solculu¤unun teorisyenlerinden feyz al›yor. Ve o da, “küreselleﬂme” ad› verilen politikalar›n
hüküm sürdü¤ü son 15 y›l içinde,
dünyadaki gelir da¤›l›m›n›n daha da
bozulmuﬂ olmas›n›, açl›¤›n, yoksullu¤un daha da büyümüﬂ olmas›n›
“kader” olarak görüyor. Çünkü “küreselleﬂme kaç›n›lmaz ve önünde
durulamaz!”
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üzenin statükolar› içinde yaﬂayan, aya¤›na gecekondular›n,
tarlalar›n çamuru bulaﬂmayan, küçük-burjuva anlamda göreli bir refah içinde yaﬂayan “solculu¤un”
esasta yoksulluktan fazla da haberi
yoktur. Yoksullu¤u, açl›¤› istatistiklerden bilir o. Onun gördü¤ü yoksulluk, meydanlarda selpak satan,
özel araçlar›n›n önüne ç›k›p cam silen, erzak da¤›t›mlar›nda izdiham
yaratan kalabal›klardan öte bir ﬂey
de¤ildir. Mezralar›ndan köylerine,
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gecekondu semtlerinden apartmanlar›n “izbe” katlar›na kadar uzanan
yoksulluk ve sefaletten bihaberdirler. Mutfakta etsiz k›ymas›z piﬂen
yemeklerin içine akan ev kad›nlar›n›n gözyaﬂlar›ndan habersizdirler.
Okulunda, büyük al›ﬂveriﬂ merkezlerinin kap›lar›nda yoksullu¤un
ezikli¤ini yaﬂayan çocuklar›n, gençlerin yüreklerini oyan ac›dan ve öfkeden habersizdirler. Düzenin en tepesindekiler, suyun baﬂ›n› tutmuﬂ
olanlar ise, yoksullu¤un her halinden görmeseler, bilmeseler de haberlidirler ama onlar da habersiz görünmeyi ye¤lerler. Küçük-burjuvalar›n “ülkemiz geliﬂiyor” illüzyonunu bozmak istemezler. En az›ndan
“Latin Amerika diktatörlükleri kadar faﬂist, Afrika ülkeleri kadar açl›k içinde de¤iliz”dir. Böyle düﬂündükleri için de, açlar›n öfkesiyle, en
yoksullar›n hoﬂnutsuzlu¤uyla onlar›n düzen karﬂ›s›ndaki hoﬂnutsuzluklar›, dolay›s›yla düzene muhalefetleri aras›nda üsluptan muhtevaya
her aç›dan fark vard›r.
emokratik bir muhalefet sözkonusu oldu¤unda, elbette bunun
içinde düzenle az ya da çok, keskin
ya da yumuﬂak, her türlü çeliﬂkisi
olanlar bunun içinde yeral›r. Ama bir
halk hareketinden sözediyorsak, bu
en temelde en yoksullar›n hareketi
olmak durumundad›r. Halk›n mücadelesi, iﬂte bu nedenle her ortamda
kendilerini dayatan küçük-burjuva
reformist kurumlar›n insiyatif ve insaf›na b›rak›lamaz. Odalar›n, çeﬂitli
meslek kuruluﬂlar›n›n özellikle yönetici kesimlerinin önemli bir bölümü yoksullu¤un bu boyutlar›n› yaﬂamayanlard›r. Onlar›n öfkelerine tercüman olamazlar. ‹ﬂte bu yüzden, iflasa sürüklenen esnaf ve iﬂsiz kalan
ç›raklar, kalfalar polisle çat›ﬂ›rken,
onlar bekleyin düzenli mitingler yapal›m der; gecekondu yoksullar›
ayakland›¤›nda sa¤duyu ça¤r›s› yaparlar.

D

alk hareketi, as›l militan ve radikal karakterine, yoksullar›n
hareketi oldu¤unda kavuﬂur. En
yoksullar›n önemli bir bölümünün
bugün toplumsal muhalefetin d›ﬂ›nda olmas› veya devrimcilerin bu ke-
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simlere henüz ulaﬂamam›ﬂ olmas›,
konjonktüreldir. Sefalet ve sefahat
ülkesinde, çeliﬂkiyi ne burjuvazi, ne
küçük-burjuvazi de¤il, en yoksullar
çözer. Bu hep böyle olmuﬂtur ve yine böyle olacakt›r. Sol, sloganlar›yla, örgütlenme ve mücadele biçimleriyle, elbette halk›n her kesimine
seslenmekle birlikte, öncelikli hedefi yoksullar olmal›d›r. Sefalet ve sefahat ülkesinde, 70 milyonun horland›¤›, süründürüldü¤ü, umutsuzlaﬂt›r›ld›¤› bir ülkede, do¤ru çal›ﬂma tarz› budur. Sivil toplumcu bir muhalefet de¤il, “y›k›c› bir halk mücadelesi” geliﬂtirmeyi hedefliyorsak, o mücadelenin as›l gücü elbette düzenle
çeliﬂkileri en keskin olanlar, düzene
öfkesi en büyük olanlar olacakt›r.
imsenin itiraz etmeyece¤i bir
halk deyiﬂi olan “biri yer biri
bakar, k›yamet ondan kopar” deyiﬂi, gerçekte Marksizm-Leninizm’in s›n›flar mücadelesi teorisinin halk›n bilgeli¤inden süzülmüﬂ
halidir. Çok küçük bir az›nl›k yemekte, 70 milyon bakmaktad›r. Bu,
k›yametin kopmas›n›n nesnel koﬂullar›n›n zaten var olmas› demektir.
Emperyalizmin ve oligarﬂinin uygulad›¤› tüm politikalar, esas olarak iﬂte bu k›yametin kopmas›n› engelleme politikalar›d›r. Devrimle karﬂ›devrim aras›ndaki mücadele de “k›yamet”in nas›l kopar›laca¤› veya
engellenece¤i mücadelesidir. Burjuvazi, hem terörüyle, hem de ideolojik/kültürel cephedeki savaﬂ›yla açlar›n, yoksullar›n öfkesini dizginlemeye çal›ﬂ›yor. Bu mücadele içinde
halktan yana sol politika, bu öfkeyi aç›¤a ç›karmay›, öfkeyi dizginleyen tüm ba¤lar› kopar›p atmay› hedeflemelidir. Yoksullar›n öfkesinden
korkan ve korkmas› gereken sadece
burjuvazidir. Kendine “sol” dedi¤i
halde, bu öfkeden korkan, bu öfkeyi
yumuﬂatmaya çal›ﬂan, mücadeleye
burjuvazinin cephesinden kat›l›yor
demektir. Sefaletin ve sefahat›n en
uç noktalarda yaﬂand›¤› bu ülkede,
burjuvazinin d›ﬂ›nda kimse mücadelenin keskinleﬂmesinden ve ﬂiddetinden korkmas›n; yoksullar›n öfkesi, tarihi, ülkeleri, halklar› ileriye
götüren güçtür.
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Dünyan›n adaleti buysa, bu
dünyay› alt üst etmek farzd›r
C›l›z, nas›rl›, çaresiz eller birbirini
iteleyerek ileriye do¤ru uzan›yor; kamyondan at›lacak bir ekmek, bir paket pirinci kapmak için sab›rs›zl›kla aç›l›p kapan›yor eller. O kalabal›¤›n içinde, aylard›r iﬂ aray›p bulamayan, akﬂam eve
ekmek götürmek için cebinde paras› olmayan iﬂsiz bir baba var. Çaresizlerin
içinde, o gün orada erzak da¤›t›laca¤›n›
duydu¤u için annesi taraf›ndan okuluna
gönderilmeyen ilkokul ö¤rencisi bir çocuk
var; o okulunu engelledi¤i için annesine
k›zm›yor, çünkü yoksullu¤un ne demek oldu¤unu, buradan -e¤er baﬂarabilirse- alaca¤› erza¤›n kaç geceler boyu aﬂ piﬂmeyen
evdeki küçük kardeﬂlerini nas›l sevindirece¤ini biliyor. Baﬂörtüsüyle yüzünü örten
bir kad›n var aralar›nda, utan›yor yoksullu¤undan, as›l utanmas› gerekenlerin “Allah’a ﬂükür, ülkemizde her ﬂey yolunda gidiyor” diye sabah akﬂam yalan söyledi¤i bir
ülkede, o utan›yor. Emekli bir memur eli de
var ileri uzanm›ﬂ eller aras›nda. Belki tansiyonu var, belki kalbi, biliyor ki, bu izdiham›n aras›na girmek onun için intihar gibi bir
ﬂey ama açl›k, yoksulluk da zaten bir çeﬂit
mahkum edildikleri bir ölüm de¤il mi...
Ekme¤e, bir torba pirince uzanan yüzlerce el, yüzlerce evdeki yüzlerce dram› anlat›yor.
Kaç yüz kez foto¤rafland› bu görüntüler, kaç yüz kez adaletsizli¤in, eﬂitsizli¤in
belgesi olarak kameralara kaydedildi. Ve
daha kaç yüz kez bu sahneyi yaﬂamaya
devam edece¤iz?
Her gün, her an, yüzlerce biçimde yaﬂamaya devam etmiyor muyuz zaten bu
sahneleri? Kiminin fark›nday›z, kiminin
fark›nda de¤iliz belki. Ama art›k toplumsal dokunun her yerinden yoksulla"Yiyin efendiler yiyin,
r›n sefaletinin ve zenginlerin sefahat›n›n görüntüleri f›ﬂk›r›yor. Umutlarla
bu han-› iﬂtiha sizin,
yeni bir y›la girece¤imiz günün gazedoyuncaya,
telerine bakt›k sadece; ve bak›n sadece o gün neler gördük.
aks›r›ncaya,
ral›k 2005 günüt›ks›r›ncaya kadar
nün Türkiyesi; o
yiyin"
günün Türkiye’sinde baﬂbakan›n
kahvalt› sofras› iliﬂti gözümüze.

Onlara
sefahat
bize
sefalet
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Saym›ﬂ gazeteciler; “Erdo¤an çifti, tatillerinin ilk sabahında 42 çeﬂitten oluﬂan
kahvaltı ile güne baﬂladı.” (Akﬂam31.12.2005) 6 çeﬂit peynir. 5 çeﬂit reçel. 2
çeﬂit bal kaymak. Üzümlü kek, cevizli kek.
Fırında patatesli po¤aça. Domates, yumurta, zeytin çeﬂitleri. 4 çeﬂit sütlü ürün. 2 çeﬂit
yöresel börek. Kekikli salatalık. Krep...
Kahvalt› sofras› de¤il, saltanat sofras›.
Onlar›n hepsini yiyemeyecekler elbette,
hepsinden tadamazlar bile ama olsun, saltanatlar› nereden belli olacak?
ral›k 2005 gününün Türkiyesi’ndeyiz yine; 31 Aral›k gününün Gaziantep’inde bir kuyruk uzay›p gidiyor. Yoksullar kuyru¤u bu. Dünya
Bankas›’n›n açlar›n öfkesini yat›ﬂt›rmak
için “Sosyal Riski Azaltma Projesi” kapsam›nda verdi¤i, “yoksul ailelere çocuk baﬂ›na 25 YTL”yi almak için bu kuyruk... 500
metreyi aﬂan kuyruktakiler sab›rs›z, kuyruktakiler aç, ya para kendilerine s›ra gelmeden biterse endiﬂesiyle izdiham yaﬂan›yor. PTT Baﬂmüdürü polis ça¤›r›yor, yoksullar Dünya Bankas›’n›n 25 YTL’lik sadakas›n› polis coplar›n›n gölgesinde al›yor,
kuyruk hiç bitmiyor. Ve halk›n› Dünya Bankas› sadakas›na mahkum eden baﬂbakan,
yoksullar›n so¤ukta ve kuyrukta titreﬂti¤i o
saatlerde, kuyruktakilerin ço¤unu doyuracak büyüklükteki saltanat sofras›nda “kahvalt›” ediyor...
ral›k 2005 gününün Türkiyesi; gazeteler, Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkanı Mustafa
Koç’un 368 milyarl›k Maserati marka otomobil ald›¤›n› yaz›yor. Lüks otomobilin
2005’teki son müﬂterisi Koç olmuﬂ; lüks
arac›n multimedya sistemi, yol bilgisayarı,
elektrokrom iç ve dıﬂ aynalar, açılır tavan,
ön ve arka koltuk ısıtma, masaj ve pozisyon
hafıza sistemi ve daha bilmem neleri varm›ﬂ...
Oysa, bir sömürücü asala¤›n otomobile
368 milyar sayd›¤› günün Türkiyesi’nde,
bir mahkeme, Bingöl’de depremde ölen ‹dris Çak›r’a sadece ve sadece 780 YTL “de¤er” biçti. Koçlar’›n mahkemesi, Koç hanedan›ndan olmayan yoksul ‹dris Çak›r’›n
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“de¤eri”nin asgari ücret üzerinden
hesaplanmas› gerekti¤ini söyledi.
Bingöl’de devletin yapt›rd›¤› çürük ‹lkö¤retim Okulu binas›n›n alt›nda kalan 85 ö¤renciden ikisi olan
‹dris Çak›r ve Hüseyin Çak›r için
mahkeme dedi ki; onlar zaten ölmeselerdi de en fazla asgari ücretle çal›ﬂabileceklerdi ve zaten en
fazla da 59 y›l yaﬂayabileceklerdi...
“Yürek yakan hesap” baﬂl›¤›yla
verdi bu haberi baz› gazeteler.. Peki
yüre¤i yanan kim? Mahkemenin karar› da, zihniyeti de insanl›k d›ﬂ›d›r,
ama... ama kabul edelim ki söyledi¤i de do¤rudur. Mahkemenin hükmü, bu ülkenin gerçe¤idir. Mahkemenin uydu¤u yasalar, bu ülkenin
düzeninin yasalar›d›r.
ral›k 2005 gününün Türkiyesi’ne
bakmaya devam ediyoruz: Gazeteler “y›lbaﬂ›n› nerede nas›l geçirebilirsiniz?” listeleriyle dolu. Tavsiye ettikleri yerlerde, “ekstralar hariç” bir kiﬂilik ücretin 200, 250
YTL oldu¤unu yaz›yor gazeteler.
Y›lbaﬂ›ndan birkaç gün önce, AKP
hükümeti, resmi ad› “asgari ücret”
olan sefalet ücretini aç›klam›ﬂt›:
380 YTL 46 kuruﬂ.
Emekçinin 30 gün ter ak›t›p alabildi¤ini, bu ülkenin bir kesimi bir
gecelik sofra ücreti olarak ödüyor.
Rakamlar, istatistikler bir yana, iﬂte
tek bir olayda, zengin/yoksul çeliﬂkisinin keskin dili konuﬂuyor.
31 Aral›k gününün Türkiyesi’ne
devam edelim mi? San›r›z gerek
yok. Devam etsek, daha onlarca örnek bulabiliriz ama y›l›n 365 günü
ayn› de¤il mi zaten? Y›l›n 365 günü
bu çeliﬂkiler hep yanyana varolmuyor mu?.. Ama yine de 31 Aral›k
Türkiyesi’nde yaﬂanan bir olay daha
var ki, onu aktarmadan geçmeyelim.
Denizdalan, Gülden
Çiçek, Zarife Dödüﬂ, Sevgi Sesli ve Necla Özveren,
31 Aral›k gününü göremediler. Bursa’n›n Yaylac›k Köyü yak›nlar›ndaki bir yatak fabrikas›nda çal›ﬂan iﬂçilerdi onlar. O gece yanarak öldüler. Zarife Dödüﬂ, beﬂ gün öncesine
kadar 18 yaﬂ›ndan küçüktü. Sevgi
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Sesli 3 ayl›k hamileydi.
Fabrikada makinalar sigortal›yd›
ama insanlar sigortas›zd›. Yang›n
önlemleri yoktu fabrikan›n, patron
“gereksiz masraf” görmüﬂtü. 18 yaﬂ›ndan küçüklerin gece mesaisine
b›rak›lmas›n› yasakl›yordu Çal›ﬂma
Yasas› ama yasalar patronlar için
hükümsüzdü... 31 Aral›k tarihli gazetelerdeki bu haberin her sat›r›ndan vahﬂi kapitalizmin adaletsizlikleri f›ﬂk›r›yor. Neresinden tutacaks›n›z bu bozuk düzeni. Neresinden
düzelteceksiniz?
uyruklar ülkesinde
uyruklu yalanlar
‹ﬂsizler kuyrukta; beﬂ on kiﬂinin
al›naca¤› iﬂlere beﬂ on bin kiﬂi müracaat ediyor. Açlar, yoksullar kuyrukta bir bayat ekmek için. Ülkenin
bat›s›nda, do¤usunda her yerde tablo ayn›. ‹ﬂsizli¤in, açl›¤›n, yoksullu¤un kuyruklar› uzay›p gidiyor.
Bu kuyruklar ancak “izdiham”
ç›kt›¤›nda haber oluyor burjuva bas›na. “Bu da¤›t›m daha organize
yap›lamaz m›” diye eleﬂtiriyorlar.
Sorunun özü o mu? O kadar insan›n
aç, bilaç, muhtaç b›rak›lmas›n› tart›ﬂm›yorlar. Uzay›p giden kuyruklar›n neden, nas›l ortaya ç›kt›¤›n› tart›ﬂm›yorlar.
1979’un sana ya¤›, tüpgaz kuyruklar›n› genç insanlar bile bilir,
çünkü çok sözeder burjuvazi onlardan. TÜS‹AD’›n yaratt›¤› o kuyruklar, oligarﬂi içi çat›ﬂman›n bir parças› oldu¤u için iﬂine geldikçe hat›rlat›r, kullan›rlar. Ama 2000’li y›llar›n
Türkiyesi’ndeki kuyruklar› görmezden geldikleri gibi, kuyruklar›n niçin varoldu¤u gerçe¤ini de perdelerler. Bütün mesele “organizasyon
bozukluklar›ndan” ibarettir.
Baﬂka bir ﬂeyden sözedemezler.
Baﬂka bir ﬂeyden sözetmek, borazan› olduklar› iﬂbirlikçi tekelci burjuvaziyle, yalakal›¤›n› yapt›klar› iktidarla çeliﬂmektir. Sefalete büyük yalanlar eﬂlik ediyor. Katliamlar ve sefalet, ikisini de burjuvazi yarat›yor
ve ikisi de büyüdükçe burjuvazinin
yalanlar› büyüyor, ölçüsüzleﬂiyor.
TÜS‹AD, hükümet aç›klamalar›nda,
burjuvazinin ekonomistlerinin yaz›
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ve yorumlar›nda, “ekonomik göstergelerin iyi oldu¤u” vaaz ediliyor.
Çal›ﬂma bakan›, asgari ücreti aç›klarken, asl›nda enflasyonun üstünde
bir art›ﬂ yapt›klar›n›, bu fazlay› da
“refah pay›” olarak verdiklerini
söylüyor. ‹ﬂçisine, o kadar asgari ücreti reva gören bir bakan›n o rakamdan utanmas› gerekirken, o piﬂkince,
ulufe da¤›tan padiﬂah havas›nda “refah pay›” veriyoruz diyor.
‹hracat›m›z ﬂu kadar artt›, ﬂu kadar yat›r›m yapt›m, ﬂu kadar fabrika
açt›k, köylüye ﬂunu verdik, ﬂunlara
ﬂu imkanlar› yaratt›k... yalanlar›n›n
sonu hiç gelmiyor. Bu ülkenin iﬂbirlikçi ve soyguncu hükümetine ve
medyas›na göre, hergün bir sorunu
hallediliyor bu ülkenin...
Yoksul say›s› m› azald›, asgari
ücret mi artt›, sofram›za daha çok
et, süt mü geldi? Peki öyleyse bu ülke hala niye “gelir da¤›l›m›”nda,
“yaﬂam standartlar›”nda, yoksullar›n oran›nda, IMF’ye borç s›ralamas›nda, hep en kötü s›ralarda??? Bunun cevab› yok. Buna cevap olarak
söyleyebilecekleri en fazla yeni bir
kuyruklu yaland›r.
Bir “hay›rsever” sömürücünün
erzak da¤›t›m›nda, ekme¤e uzanan
eller, yalanlara, aldatmalara de¤er
ayn› zamanda. Açl›klar›n›n, iﬂsizliklerinin gerçek sebebini, gerçek sorumlular›n› görmesinler diye gözlerine mil çekilir. Ve çarklar her günkü gibi döner, bir yanda sefalet, bir
yanda sefahat sürüp gider...
Bir bebe¤in ölüm tutana¤›nda
“ölüm nedeni açl›k” yazar. Bir
emekli, üç ayl›k maaﬂ kuyru¤unda
can verir. Bir delikanl›, okuyamaz,
iﬂ bulamaz gidip mafyaya kat›l›r, bir
genç k›z›m›z, televolelerde gördü¤ü
yaﬂama özenip onlar gibi olmak için
vücudunu pazarlamaya baﬂlar. Çaresiz bir baba, alt› yaﬂ›ndaki çocu¤unu götürüp ç›rak yapar bir atölyeye... ‹ﬂsizlik çaresizliktir, çaresizlik
geçimsizlik, kar›-koca boﬂan›r, aile
da¤›l›r, çocuklar iﬂkencenin, tecavüzlerin eksik olmad›¤› yetimhanelere düﬂer... Çarklar dönmeye, sefaletle sefahat aras›ndaki uçurum büyümeye devam eder. Ölen ölür, ka-

lan sa¤lar kimindir belli olmaz.
vicdan dayanabilir bunlara, hangi onur katlanabilir?
‹ktidar sahiplerinin yetki ve nüfuslar›n› kullanarak palazlanmalar›n› anlatmak için “bal tutan parma¤›n› yalar” denirdi. Hay›r, art›k
soygunu, talan› anlatm›yor bu söz
de. ﬁimdi bal› kovan›yla götürüyorlar. Deveyi hamuduyla yutuyorlar.
Ve geriye ç›r›lç›plak bir sefalet,
utanç verici bir açl›k kal›yor.
Vicdan sahibi bir insan isyan etmez mi buna? Ama hani? Nerde
vicdan, nerde isyan? Vicdan›n› m›
kaybetti bu halk? Yoksa, vicdan› yerinde kan›yor ama korkusu vicdan›na üstün mü geliyor? Yalanlar karﬂ›s›ndaki safl›¤› m› köreltiyor yoksa
vicdan›n›? Yoksa, yoksa, yoksa...
Elbette siyaset biliminin ve siyasetin bu sorulara bir cevab› vard›r. Fakat bilincimiz bu cevaplara hak verse de vicdan›m›z bu cevaplar› da
kabul etmiyor.
Nas›l etsin? Siz ey halk, siz kar›n toklu¤una çal›ﬂmaya müstahaks›n›z diyor yönetenler. Siz, çat›s›
akan evlere, çamurlu yollara, ilk
depremde y›k›lacak evlere, en kötü
okullara müstahaks›n›z diyorlar. Size pek doktor, ilaç da gerekmez,
hastalan›nca, iﬂe yaramaz olunca
ölün gitsin daha iyi diyorlar. Aﬂa¤›l›yorlar. Horluyorlar. Süründürüyorlar. Eziyorlar.
Ey ezilenler ne vicdan, ne namus, ne yürek, ne beyin kabul eder
mi bu kadar aﬂa¤›lanmay›? Kabul
ederse ne kal›r geriye insanl›¤›m›zdan? Gecekondu semtlerinin özlemlerle dolu ve özlemlerine ulaﬂmaktan umutsuz milyonlar›, köylerin,
sefaleti kaderdir diye yaﬂayan milyonlar›, milyonlarca iﬂsizimiz, horlananlar, ezilenler, vicdan›n›zla, namusunuzla, onurunuzla, dikilin efendilerin karﬂ›s›na. Sefaletin ve sefahat›n aras›ndaki büyük uçurumda bo¤un onlar›. Kimsenin sefil olmad›¤›,
kimsenin de haks›z bir sefahat süremeyece¤i bir dünya kural›m. Dünyan›n adaleti buysa, bu dünyay› alt
üst etmek farzd›r.

Hangi

r›nda a¤›zlar›ndan bu kelimeler
dökülür; bu sistemin polisi “kahrolsun insan haklar›” diye yürür.
Bu sistemin politikac›s› insanca
yaﬂamak isteyen köylüye “gözünüzü toprak doyursun” der.
Bu sistemin
askeri her a¤z›n› aç›ﬂ›nda halka “haddini bildirmekten” sözeder.
Bu sistemin politikac›s› “babalar gibi satar›m”, “yanl›ﬂ yapan› oyar›m” diye konuﬂur.
Bu sistemin politikac›s› diri diri yakt›¤› insanlar›n cesetlerinin üzerinde “art›k devletle baﬂedemeyeceklerini anlam›ﬂlard›r” diye demeçler verir. ‹ﬂkence, infaz eleﬂtirileri karﬂ›s›nda “polisimizin elini
so¤utmay›n” diyecek kadar kasap
ruhludur.
Bu sistemin yazar›, çizeri de, bunlarda hiçbir “seviyesizlik” görmez,
burjuvazinin kendi aras›ndaki kavgada kullan›lan bir kelime üzerine
“ahlak, seviye” dersleri vermeye
kalkar.
Üstelik bu aktard›¤›m›z sözlerde,
“...” da yoktur; adl› ad›nca söylemiﬂlerdir her ﬂeyi. Beyinlerinde
halka karﬂ› ne varsa kusmuﬂlard›r.
Seviyesizlik iﬂte budur.
Seviyesizlik, bu ülkenin yoksulunu,
yoksullar›n gecekondular›n›, “ülkenin imaj›n› sarsan” görüntüler
olarak görmektir. Uluslararas› toplant›lar›n, kokteyllerin yap›ld›¤›
yerlerin yak›nlar›nda böyle insanlar varsa, “kald›r›n onlar› ﬂuradan”
demekten daha büyük seviyesizlik
olur mu? Yoksul vatandaﬂ›n›, “ﬂuradan kald›r›l›p ﬂuraya konulacak
bir masa”dan farks›z gören seviyesizlikten daha alçak bir seviye
olmasa gerek.
Burjuva politikas›nda seviye aramay›n boﬂuna; oras› bir batakl›kt›r. Döktükleri kan, att›klar› çamur,
çald›klar› al›nteriyle kar›lm›ﬂ bir
batakl›k. Yine de burjuva siyasetin
seviyesini ölçüp bakmak isteyen
varsa söyleyelim, alçak bir seviyededir. Hatta çukurda!

‘. . . ’

Tayyip Erdo¤an,
Deniz Baykal’›
eleﬂtirirken, söyleyece¤i son kelimeyi söylemeyip,
sözlerini “nokta,
nokta, nokta” diye tamamlad›...
Baykal bunun karﬂ›s›nda “als›n o
üç noktay› yakas›na, ya da baﬂka
bir yerine koysun” diye nezih(?) bir
cevap verdi.
“Siyasetin seviyesi düﬂüyor” diye
yazd› köﬂe yazarlar›. Hay›r, yok
öyle bir düﬂme. Burjuva politikac›lar›n beyinleri o üç noktal› sözlerle
doludur. Kameralar önünde, halk›n karﬂ›s›nda konuﬂurken, bir tiyatro sahnesindeki oyuncular gibidirler; düzenin kendine verdi¤i
role uygun kelimelerle konuﬂur,
beyinlerinden geçen as›l kelimeleri saklarlar. Bazen böyle kendilerini tutamay›p beyinlerindekini dökerler.

“...”l› sözler, iﬂbirlikçi, sömürücü
politikac›n›n her türlü muhalefet,
eleﬂtiri, sorgulama karﬂ›s›ndaki
as›l düﬂünceleridir. Yoksullar›n isyanlar› karﬂ›s›nda, halk›n hakl› ve
meﬂru talepleri karﬂ›s›nda, ba¤›ms›zl›k, demokrasi diyenlerin karﬂ›s›nda ak›llar›ndan hep o üç noktal› kelimelerin geçti¤ine emin olun.
Oligarﬂik diktatörlü¤ün politikac›s›
için “demokrasi”, “eleﬂtiri hakk›”,
“düﬂünce özgürlü¤ü” sadece katlan›lmas› gereken bir külfettir.
Hukuk, insan haklar›, insanl›k onuru, ulusal onur onlar›n beyinlerinde
yoktur; sadece halka karﬂ› demagojik söylemlerinin bir parças› olarak arada bir kullan›rlar onlar›.

“ﬁu insan haklar› olmasa, bunlar›n
iﬂini bir kilo siyanürle bitiririz” diyen kafa, iﬂte bu üç noktal› kafad›r.
Beyinlerine üç noktal› kelimeleri
dolduran sistemin ideolojisi ve
kültürüdür ve her pervas›zl›k anla7
8 Ocak 2006 / 34

Biz üretiyoruz,
onlar el koyuyor!

Onlara
sefahat
bize
sefalet

Uçurum büyüyor. Çünkü bu sistem
“zengini daha zengin, yoksulu daha
yoksul” yapan bir sistem. Sistem sürdükçe, sistemin kurallar› iﬂliyor.
‹statistikçiler, gelir da¤›l›m›n› toplumu beﬂ ayr› dilime ay›rarak ifade ederler
hep. Adaletsizli¤i en ç›plak gösteren, en
üstteki yüzde 20’lik kesimle, en alttaki
yüzde 20’lik kesimin ulusal gelirden ald›klar› paylarda görülür.
Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan sistem, ony›llard›r, üstteki yüzde
20’lik kesimin ald›¤› pay› büyütürken, en
alttaki yüzde 20’lik kesimin pay›n› sürekli
küçültüyor.
Toplum, daha bu istatistiklerden baﬂlayarak aﬂa¤›lay›c› bir ﬂekilde “üsttekiler” ve
“alttakiler” diye bölünmüﬂ oluyor.
Fakat bu “yüzde 20’lik” kesimler üzerinden yap›lan istatistikler, ayn› zamanda gelir
da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤i gizleyen, az gösteren bir iﬂlev de görüyorlar. Çünkü asl›nda,
düzenin kayma¤›n›, en üstteki yüzde
20’den çok daha küçük bir az›nl›k, istatistiklerde “yüzde 1” olarak bile rakama vurulmas› zor bir az›nl›k yiyor.

Gelir da¤›l›m› istatistiklerinin
göstermedi¤i “Aile”ler
Her y›l “dünyan›n en zenginleri listesi”
yay›nlan›r. 1950’li, ‘60’l›, hatta ‘70’li y›llarda, Türkiye oligarﬂisinin kodamanlar›
bu listelere giremezlerdi. Henüz o kadar
palazlanmam›ﬂlard›. Halk›n mücadelesi,
sömürüde bugünkü kadar pervas›z olmalar›n›n önünde ciddi bir engeldi.
1980’li y›llar›n baﬂlar›ndan itibaren,
"Yiyin efendiler yiyin,
oligarﬂinin içindeki temel s›n›f› oluﬂturan iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi büyük
bu han-› iﬂtiha sizin,
bir h›zla büyümeye baﬂlad›. Patronlar
doyuncaya,
Sendikas› Baﬂkan› Halit Narin’in 12
Eylül faﬂist cuntas›n› “ﬂimdi gülme
aks›r›ncaya,
s›ras› bizde” diye alk›ﬂlamas› boﬂut›ks›r›ncaya kadar
na de¤ildi.
IMF programlar› uyguland›kyiyin"
ça, emperyalist tekellerle birlik8
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te, onlar›n ülkemizdeki iﬂbirlikçileri de kazançlar›n› büyüttü. 1990’l›, 2000’li y›llarda
art›k “dünyan›n en zenginleri listesinde” her
zaman en az 4-5 büyük tekelci burjuvan›n
ad› yeral›yor. Bu listenin de¤iﬂmezleri,
2000’lerdeki listelerde ﬂöyle s›ralan›yor:
SAKIP SABANCI VE A‹LES‹; 5,7 milyar dolarl›k servetiyle dünyada 75.
RAHM‹ KOÇ VE A‹LES‹; 4,4 milyar
dolarl›k servetiyle dünyada 113.
AYHAN ﬁAHENK VE A‹LES‹; 3,6
milyar dolarl›k servetiyle dünyada 162.
“Dünyadaki en büyük aile ﬂirketleri”
s›ralamas›nda yine ayn› isimler yeral›yor.
Bunlar›n hemen alt›nda ise, Mehmet
Emin Karamehmet ve Ailesi, Eczac›baﬂ›
ve Ailesi, Zorlu Ailesi, Do¤an Holding,
Enka gibileri yeral›r.
Bunlar aras›ndaki s›ralama zaman zaman de¤iﬂiyor, zaman zaman iﬂbaﬂ›ndaki
iktidar›n daha özel deste¤ini alan bir holding listede yukar› t›rman›rken, kimileri oligarﬂi içi it dalaﬂ›nda aﬂa¤›lara iniyor.
Ama aﬂa¤›dan yukar›ya, soldan sa¤a,
bunlar›n hepsi 9-10 aile ve onlarla iﬂbirli¤i
içindeki holdinglerdir. Bu listeyi ne kadar
geniﬂ al›rsan›z al›n, birkaç yüzden fazlas›
ç›kmaz; iﬂte, iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin
en üst örgütü olan TÜS‹AD’›n üye say›s›
500 civar›ndad›r. Her “aile”den en az 10-15
kiﬂinin TÜS‹AD’›n üyesi oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, karﬂ›m›zda bir avuç “aile”nin oldu¤u daha aç›k görülecektir.
‹ﬂte istatistikler bunlar› göstermiyor.
Yüzdelik dilimler içinde göstermesi mümkün de de¤il. Çünkü bunlar 70 milyon içinde kelimenin gerçek anlam›yla bir avuçtur.
Fakat, istatistiklerin göstermedi¤i bu bir
avuç az›nl›k, bu ülkede ekonomiyi, politikay› belirleyen as›l güçlerdir. Ulusal gelirin en
büyük dilimine el koyanlar bunlard›r.
Bunlar, s›rtlar›n› emperyalizme dayar,
emperyalizm de ülkemizdeki sömürüsünü
ve sömürgeci yönetimini bunlarla iﬂbirli¤i
içinde sürdürür.

Bu ülkede polisin sallad›¤› her
cop, jandarman›n s›kt›¤› her kurﬂun,
infazlar, kay›plar, hapishane katliamlar›, yasaklar, cezalar iﬂte bu
az›nl›¤›n sömürü düzenini sürdürmek içindir.
Koç, Sabanc›, Eczac›baﬂ› Karamehmet, Do¤an aileleri, özellikle 1980’den itibaren azg›nlaﬂan bask› ve sömürü sayesinde, halktan çald›klar›yla girdiler bu listelere.
“Dünyan›n en zenginleri listesi”
asl›nda “dünyan›n en azg›n sömürücülerini” gösteren bir s›ralamad›r. Hangi ülkede bask› ve zulüm
ço¤alm›ﬂsa, hangi ülkede emperyalizmle iﬂbirli¤i koyulaﬂm›ﬂsa, o ülkeden patronlar, dünyan›n en zenginleri listelerine girmeye baﬂlar.
Gerçek buyken, her sene bu listeler aç›kland›¤›nda, burjuvazinin
aﬂa¤›l›k yalakalar›, “ﬂu kadar iﬂadam›m›z›n en zenginler ligine ç›kmas›ndan övünç duymal›y›z” diye
yazar. Halktan “zengin patronlar›yla” gurur duymas›n› ister.
Yalakan›n, halktan “bizi ne kadar da iyi soydunuz, sömürdünüz”
diye patronlar›na övgü yapmas›n›
istemesini mümkün k›lan ﬂey ise
patronlar konusunda toplumda varolan büyük yan›lg›lar ve imajlard›r.

“Ayn› Gemideyiz” masal›:
Batan halk, gemisini
yüzdüren patronlar...
Burjuvazi, sözcüleri arac›l›¤›yla
halka hep ﬂunu söyler: “Ayn› gemideyiz, batarsak birlikte batar›z...”
Oysa yaﬂad›klar›m›z, sefalet ve sefahat aras›nda büyüyen uçurum gerçe¤in böyle olmad›¤›n› gösteriyor.
Onlar yükseldikçe halk yükselmiyor. Tersine, halk›n açl›¤›, sefaleti
artt›¤› yani halk batt›¤› oranda, onlar›n lüksü, sefahat› art›yor. Halk
bat›yor, onlar en zenginler listesinde yükseliyor. Bu denklemin s›rr› da
zaten bu çeliﬂkidedir.
4-5 “aile” her y›l dünyan›n 500
en zengini aras›na girerken, ayn› ülkenin insanlar›n›n resmi rakamlara göre yüzde 31’i, günlük temel
ihtiyaçlar›n› bile karﬂ›layam›yor.

Bu çocu¤u bu yaﬂ›nda el açmak
zorunda b›rakan kim?
Bu halk çal›ﬂ›yor, çabal›yor, üretiyor... Peki bu halk›n üretti¤i bu
toplumun yetimine, emeklisine,
yaﬂl›s›na bakmaya yetmiyor mu?
Yetmiyor, çünkü, bu halk›n
üretti¤ine bir avuç az›nl›k el
koyuyor.
Gelirin bir avuç az›nl›¤›n elinde
topland›¤› ülkelerde,
sadakaya aç›lan eller ço¤al›r.
Yaln›z bu çocu¤un elini açmak
zorunda kalmamas› için bile, bir
avuç az›nl›¤a isyan etmek gerekmez mi?
Bu “aileler” daha da zengin olsun diye halk fakirleﬂtirilir. Onlar
servetlerine yeni servetler katt›kça,
birkaç milyon insan daha açl›k s›n›r›n›n alt›na düﬂerler.
Çukurova’da pamuk, Ege’de tütün, Karadeniz’de çay, ‹çanadolu’da
bu¤day asl›nda onlar›n kâr› için üretilir. Fabrikalarda çarklar, onlar için
döner, iﬂçinin al›nteri onlar için
akar.

Utand›ran, a¤latan,
adaletsizli¤i belgeleyen,
isyana ça¤›ran rakamlar
Rakamlara bo¤mak istemiyoruz
bu yaz›y›. Çünkü hemen hepsi “resmi” kurumlara ait bu rakamlar, hem
gerçe¤i tüm boyutlar›yla ifade etmiyor, hem de açl›k gibi bir gerçe¤i
ruhsuz rakamlara indirgiyor.
- Devlet Bakanı Abdüllatif ﬁener'in Devlet ‹statistik Enstitüsü'nün (D‹E) araﬂtırmasına dayana9
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rak yapt›¤› aç›klamaya göre,
2002 yılı itibariyle, tam 20 milyon 721 bin kiﬂi... açl›k ve yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaﬂamaya
mahkum edilmiﬂtir.
- 20 milyon 721 bin kiﬂinin, ortalama günlük gelirleri 4.3 dolar
(5.7 YTL), aylık gelirleri ise 129
dolar (167.7 YTL)’nin alt›ndad›r.
- D‹E'nin “2002 Yoksulluk Çal›ﬂmas›”na göre, Türkiye'de 926 bin
kiﬂi g›da yoksullu¤u çekerken, 18
milyon 441 bin kiﬂi de “g›da ve g›da d›ﬂ›” yoksulluk yaﬂ›yor.
- Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Vakf›’n›n ülke genelindeki
927 ﬂubesinin verilerine göre, 6 milyon 308 bin 226 kiﬂi (1 milyon 544
bin hane), vak›flar›n yard›m›na
muhtaç yaﬂ›yor.
- Çal›ﬂabilecek nüfus içinde iﬂsizlik, yüzde 20’yi, iﬂsiz sayısı ise
5.4 milyonu aﬂıyor. Gerçek rakam
ise 10 milyon. 10 milyon iﬂsizin
oldu¤u bir toplum mutlu, huzurlu,
istikrarl›, müreffeh olur mu?

Toplumu, “yüzde 20’lik
dilimler”e ay›ran kim?
Bu “salam politikas›”
hangi sisteme ait?
Bir toplumun ekonomik gelir
düzeyinin, yaﬂam standartlar›n›n
ancak yüzde 20’lik dilimlerle anlat›labilmesi, daha baﬂtan o toplumun
s›n›flara, katmanlara ayr›ld›¤›n›n, o
toplumu oluﬂturan çeﬂitli kesimlerin
“eﬂitsiz” yaﬂam standartlar›na sahip
oldu¤unun da ifadesidir.
Bu yüzden, içerdi¤i tüm yan›lt›c› etkenlere karﬂ›n, yüzde 20’lik dilim istatistikleri, adaletsizli¤i somut
olarak görmek için baﬂvurulan araçlardan biridir. Biz de ayn› nedenle
onlardan birkaç›n› aktaraca¤›z buraya.
2003 itibariyle, Türkiye nüfusunun en yoksul yüzde 20'lik diliminin milli gelirden ald›¤› pay yüzde
6.0.
En zengin yüzde 20'lik dilimin
pay› ise yüzde 48.3.
Birine yüzde 6, birine yüzde

48... Hak m›, adalet mi bu?
Hangi kitap, hangi kanun
yaz›yor böyle bir eﬂitsizli¤i?
Bir baﬂka istatistikteki
gerçekler ise ﬂöyle; asl›nda
gerçekler ayn›, onlar›n ifade ediliﬂ biçimleri farkl›.
Ama ülkemizdeki adaletsizlik tablosunun birçok kategori
aç›s›ndan netleﬂmesi aç›s›ndan bunlar› da görmekte yarar var:
Yeralt›, yerüstü zenginlikleri bak›m›ndan dünyan›n en zengin ülkelerinden biri olan bu güzel ülkemizde, 70 milyon insan, 16 milyon 400
bin aile yaﬂ›yor. 16 milyon 400 bin
ailenin en fakir yüzde 20'si (3 milyon 200 bin aile) ülkedeki toplam
gelirin yüzde 9.3'ünü al›rken, en
zengin yüzde 20'si (3 milyon 200
bin) aile ise toplam gelirin yüzde
38.2'ini al›yor.
Ve böyle her rakamdan sonra,
bizim akl›m›za ayn› soru geliyor;
hak m›, adalet mi bu?
Aileler (hane say›s›) üzerinden
yap›lan bir baﬂka hesaplamada, tüm
Türkiye çap›nda 2 bin 237 aile,
Türkiye gelirinin yüzde 55'ini almaktad›r.
Kimdir bu aileler? Bunlar, yukar›da küçük bir k›sm›ndan sözetti¤imiz iﬂbirlikçi tekelci burjuvalar›n
aileleri, toprak a¤alar›n›n aileleri,
tefeci-tüccar kesiminin aileleridir. 2
bin 237 aile, en kaba bir ﬂekilde de
olsa, Türkiye oligarﬂisinin en geniﬂ
gövdesinin ifadesidir.

Çeliﬂkilerin baﬂkenti
‹stanbul’dan çeliﬂkilerin
rakamlar›
‹stanbul, çeliﬂkilerin baﬂkentidir. S›n›fsal, sosyal, kültürel tüm çeliﬂkilerin kendilerini en keskin haliyle gösterdi¤i kenttir.
Bu anlamda, çeliﬂkilerin ifadesi
olan klasik “yüzde 20’lik dilimler”
istatistiklerinin ‹stanbul özeline iliﬂkin olan›n› aktarmak da çarp›c› gerçe¤i bir kez daha görmeye vesile
olacakt›r. (Rakamlar, 2001 y›l›na
iliﬂkin bir istatistikten al›nm›ﬂt›r.)

Kim bu izdihamlar›n sorumlusu?
Kim milyonlarca insan› “yek
ekme¤e” muhtaç hale getiriyor?
Bir yanda açlar›n elleri,
bir yanda “aks›r›ncaya,
t›ks›r›ncaya kadar yiyenler”;
iﬂte Türkiye gerçe¤i!
"‹stanbul'un en zenginlerinin
içinde yerald›¤› yüzde 20'lik nüfus,
‹stanbul'da kullan›lan gelirin yüzde
64,1'ini tüketiyor. Bu, en tepedeki
330 bin aileden oluﬂan ‹stanbul zenginlerinin Türkiye gelirinin yüzde
18'ine el koydu¤unu göstermektedir. Bu 330 bin ailenin Türkiye genelindeki oran›, yüzde 2.5’tir.
‹ﬂte ‹stanbul’da oturan bu yüzde
2.5’luk az›nl›k, Türkiye toplam gelirinin yüzde 18'ine el koyarak, lüks
ve sefahat içinde yaﬂamaktad›r.
‹stanbul'un en yoksullar›n›n
oluﬂturdu¤u 330 bin aile ise ‹stanbul'un gelirinden sadece ve sadece
yüzde 4,2 pay almaktad›r. Gecekondularda yaﬂayan ‹stanbul yoksullar›n›n pay›na Türkiye toplam›ndan düﬂen pay ise yüzde 1’i bile
bulmamaktad›r.
‹stanbul’daki sokak çocuklar›n›n, kapkaçç›lar›n, fuhuﬂun artmas›n›n, h›rs›zl›k çetelerinin ço¤almas›n›n, gecekondular›n ve gecekondu
isyanlar›n›n artmas›... k›sacas›, ‹stanbul’da her ne oluyorsa, hepsinin
aç›klamas› iﬂte bu rakamlardad›r.

Bugünü mutsuz, gelece¤i
umutsuz, güvencesiz
insanlar ülkesi
Ülkemizde iﬂ, aﬂ, konut, sa¤l›k,
e¤itim üzerine yap›lan her araﬂt›rma, sosyolojik aç›dan kaç›n›lmaz
olarak “mutsuz ve umutsuz insanlar
ülkesi” sonucunu veriyor.
10
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Çünkü ülkemizde,
yukar›da sözünü etti¤imiz yüzde 2-3’lük az›nl›k d›ﬂ›nda, hiç kimsenin
e¤itim, sa¤l›k, beslenme, konut gibi en temel
insani gereksinimler aç›s›ndan güvencesi yoktur. Bu imkanlara nispeten de olsa bugün için sahip olanlar›n, yar›n da sahip olmaya devam
edeceklerinin garantisi yoktur.
Baﬂbakanl›k taraf›ndan haz›rlan›p daha geçen y›l›n may›s›nda
aç›klanan bir rapora göre, “Türkiye'deki yoksullar›n yüzde 82'si,
sosyal güvenlik sisteminin d›ﬂ›nda
bulunuyor.”
Asl›nda belki böyle bir rakamdan sonra söylenecek söz de kalm›yor. Bu nas›l bir devlet ki, 80 y›lda,
halk›n› asgari de olsa bir sosyal güvenlik sistemi içine almam›ﬂ. Düﬂünün, yoksullar›n yüzde 82’si sosyal
güvenlik sisteminin d›ﬂ›nda.
Bu devlet bunu bile yapmam›ﬂsa, ne yapm›ﬂ 80 y›lda?
Ne yapt›¤›n› biliyoruz asl›nda.
Bu devlet, 80 y›ld›r burjuvazi için
çal›ﬂ›yor çünkü. Halktan toplad›¤›
vergilerin en büyük bölümünü burjuvaziye ya da düzenin halk› bast›rmak için kulland›¤› ordusuna, polisine aktar›yor.
Yoksullar›n yüzde 82’sinin sosyal güvenlik sistemi d›ﬂ›nda oldu¤unu itiraf eden devlet, “ben halk›n
devleti de¤ilim”i de itiraf etmiﬂ
oluyor.
Türkiye Cumhuriyeti 80 y›lda,
ne do¤umda, ne çocuklu¤unda, ne
çal›ﬂt›¤›nda, ne de yaﬂl›l›¤›nda güvencesi olmayan bir halk yaratm›ﬂ
olmakla övünebilir!!!
Düﬂünün; dünyaya geliyorsunuz ve hiçbir güvenceye sahip de¤ilsiniz; bunun sonucundad›r ki, bu
ülkede “5 yaﬂ›n alt›ndaki çocuklarda ölüm oran›, binde 61’dir. (Bu
oran yan›baﬂ›m›zdaki Yunanistan'da
binde 6, Suriye'de binde 48, uzaklardaki Küba’da ise binde 1’in de
alt›ndad›r.)
Düﬂünün; eskaza 5 yaﬂ›n alt›nda

ölmeyip biraz büyüdünüz. Okul ça¤›n›za geldiniz. Ama okuman›z da
güvence alt›nda de¤il. ‹ﬂte yine rakamlar konuﬂuyor: “Resmi kay›tlara göre çocuklar›m›z›n yüzde 36's›
çal›ﬂ›yor.” Hem de nas›l bir çal›ﬂma, orada da güvenceniz, sendikan›z, sigortan›z yok ço¤unlukla.
Düﬂünün; diyelim ki bunlar› da
aﬂ›p okudunuz ama o zaman da iﬂ
güvenceniz yok. Diploma sizi, resmi say›s› 5 küsur, gerçek say›s› ise
10 milyona yak›n olan iﬂsizlerin
aras›nda yeralmaktan kurtarm›yor.
Diyelim bir iﬂ bulup çal›ﬂt›n›z;
ama yine güvencenizin olmamas›
büyük ihtimal; çünkü rakamlara göre, bu ülkede 11 milyon emekçi
“kay›t d›ﬂ›”!
Düﬂünün; diyelim bütün bu aﬂamalar› geçtiniz ve emekli oldunuz.
Maaﬂ kuyruklar›nda sürünmek, karﬂ› karﬂ›ya kalaca¤›n›z en hafif derttir. Evsiz, hastal›¤›n›zda tedavisiz
de kalabilirsiniz. Ve unutmay›n, zaten sizi mezarda emekli etmek yani
ölece¤iniz güne kadar posan›z› ç›karmak için emeklilik yaﬂ› sürekli

yükseltiliyor. Ve ﬂunu da unutmay›n. IMF, emeklilere verilen paray›
bile çok buluyor.
‹ﬂte böyle; bu ülkede yaﬂamak
zor. Hay›r, bunu mecazi anlamda
söylemiyoruz. Avrupa’da 50 yaﬂ›n
alt›nda ölüm oran›n›n en yüksek
oldu¤u ülkedir Türkiye. Açl›¤›n,
yoksullu¤un, iﬂsizli¤in bu kadar büyük oldu¤u bir ülkede, bu da elbette
kaç›n›lmaz bir sonuçtur.

Halka “kemer s›kt›ranlar”,
holdinglerinin kasalar›n›
dolduruyor
2003 y›l›n›n ekonomik geliﬂmelerini özetleyen bir araﬂt›rma ﬂu
baﬂl›¤› uygun görmüﬂtü: “Yoksul
kesim kemer s›kt›, zenginin harcamas› artt›.” Evet, bu yaz›n›n en
baﬂ›nda ortaya koydu¤umuz olgular›n özeti bir yerde budur. Daha aç›k
bir deyiﬂle, halk kemer s›kt›kça, tekelcilerin göbe¤i ﬂiﬂiyor. Sefalet ve
sefahat, s›k›lm›ﬂ kemerlerde ve kemerler s›k›ld›kça dolan kasalarda
gösteriyor kendini.
Onlar e¤itimin, sa¤l›¤›n, yeme

Kuﬂlar öldürmez ama bu düzen öldürür
“Kuﬂ gribi tehlikesi”nin geçti¤ini aç›klam›ﬂlard› bir süre önce.
Derken A¤r›’da bir gencimiz
ﬂüpheli bir ﬂekilde öldü. Önce yine
“kuﬂ gribinden de¤il zatürreden”
diye resmi bir aç›klama yap›ld›.
Ayaküstü resmi yalan söylemeye o
kadar al›ﬂm›ﬂlar ki ama sonra ölüm
nedeninin kuﬂ gribi oldu¤u aç›¤a
ç›kt›.
Kuﬂ gribi, kat› önlemler al›nd›¤›
takdirde insanlara bulaﬂmas› önlenebilir bir hastal›k. Ama Çernobil
aldatmacas›n› yaﬂayan bir ülkenin
halk› olarak iktidarlara güvenilemeyece¤ini iyi biliyoruz.
Çernobil facias› döneminde
“halk› hiçbir tehlike yok” diye aldatan dönemin yetkilileri hakk›nda,
halk› nas›l böylesine pervas›zca
kand›r›r, nas›l milyonlarca insan›n
hayat›n› tehlikeye atars›n›z diye bir
soruﬂturma, hesap sorma var m›?

Yok. Olamaz da. Çünkü kendileri de
ayn› ﬂeyi yap›yorlar.
Hadi hesap sormaktan vazgeçtik,
halk›n gördü¤ü zarar› telafi etmek
için bir çaba var m›? Karadeniz’de
hala ciddi bir araﬂt›rma, ciddi bir rehabilitasyon program› var m›? Yok.
‹stanbul büyük bir deprem bekliyor. Yüzbinlerce insan›n hayat› tehlikede. Yüzeysel önlemlerin d›ﬂ›nda
bir ﬂey yap›l›yor mu? Yok.
Sosyal harcamalar›n sürekli k›s›ld›¤› bir bütçede, bunlar›n yap›lmas› da mümkün de¤ildir zaten.
Bütçeyi yapan kim? Kendileri.
Yani emperyalist tekellerin ve iﬂbirlikçilerinin temsilcisi olan burjuva
politikac›lar.
Emin olun ki, tekelci burjuvazinin mesela “büyük ‹stanbul depremi
sonras› planlar›” haz›rd›r; ﬂu kadar
kiﬂi ölecek, ﬂu kadar kiﬂi yaralanacak, ﬂu ﬂu ürünlere talep artacak, ﬂu
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içmenin en lüks kategorilerinde yaﬂarken, halk resmen sürünmeye
mahkum ediliyor. TÜB‹TAK’›n
yapt›¤› bir araﬂt›rma nüfusun yüzde
75’inin düﬂük gelirle yaﬂamak zorunda oldu¤unu aç›kl›yor ve bu
yaﬂam›n nas›l sürdürüldü¤ünü somut örnekleriyle anlat›yordu. Bir
yazar, bu araﬂt›rman›n sonuna ﬂu
dört kelimeyi eklemiﬂti: “Tabii buna yaﬂamak denirse!”
‹nsan›m›z› bayat ekmek, ufalanm›ﬂ peynir, k›r›k yumurta, pazarda
at›lm›ﬂ sebzelerle, çöplüklerden
al›nm›ﬂ “kullan›lmam›ﬂ” konservelerle yaﬂamaya mahkum eden,
7’den 70’e güvencesiz b›rak›p piyasan›n insaf›na terkeden bir düzen,
adaletli olmad›¤› gibi, “‹NSANCA”
da de¤ildir. Çünkü bu düzenin ad›
kapitalizmdir; çünkü bu düzenin en
tepesinde oligarﬂi ad›n› verdi¤imiz
asalak bir az›nl›k oturmaktad›r.
Onlar›n yönetti¤i bir ülkede insanca yaﬂayabilmek mümkündür.
Onlar›n yaﬂad›¤› bir ülkede, onlar
kendilerine sefahat›, halka sefaleti
ay›rm›ﬂlard›r.
sektörler canlanacak diye hesaplar›n› ve haz›rl›klar›n› yapm›ﬂlard›r.
Halklar için felaket anlam›na gelen her ﬂeyde oldu¤u gibi, deprem
sonras›ndan da bir tek onlar “kâr”
edecektir.
En yak›n örnek, TÜS‹AD, TOBB
üyesi ﬂirketler, iﬂgal alt›ndaki Irak’ta
say›s›z ihale ald›lar. Irak halk›n›n
kan› dökülmüﬂ, onlar›n umurunda
m›? Ülke yak›l›p y›k›lm›ﬂ, onlar›n
umurunda m›? Asl›nda umurunda.
Ülke yak›l›p y›k›lacak ki, “ülkenin
yeni baﬂtan inﬂas›” gereksin ve onlara iﬂ alanlara aç›ls›n.
‹ktidarlar da her durumda, kendi
kâr-zarar hesab›n› yap›yor: Hükümet kuﬂ gribi konusunda gerekli önlemleri alacak m›? E¤er bütçeden
önemli miktarda harcama yapmak
gerekirse almayacakt›r; o paralar›
Ülker’e veya di¤er tekellere aktarmak AKP için daha kârl› ve “hay›rl›”d›r çünkü. ‹ﬂte bundan dolay›,
“kuﬂ gribinden korkma, iktidardan
kork!” demekteyiz.

Kontrgerillac› general anlat›yor:

NATO talimat›
ile NATO üyesi
ülkelerde, sömürge ve yeni-sömürgelerde, “komünizmle savaﬂ” ad›na kurulan kontrgerillan›n, Türkiye’deki merkezi
olan Özel Harp
Dairesi’nin (ÖHD) baﬂkanl›¤›n› yapan, eski Kara Kuvvetleri Komutan›
ve Özal döneminin Cumhurbaﬂkanl›¤› Genel Sekreteri olan emekli Orgeneral Kemal Yamak, ‘Gölgede
Kalan ‹zler ve Gölgeleﬂen Bizler’ ismiyle bir kitap yazd›. Henüz piyasaya ç›kmayan kitab›n içeri¤ine iliﬂkin
kimi bilgiler, Hürriyet taraf›ndan iki
gün yay›nland›.

numunun” böyle
bir örgütlenmeyi
gerekli k›ld›¤›n›
söylüyor ama bu
örgütlenmeyle
emperyalizme nas›l hizmet ettiklerini ve en önemlisi
ABD beslemesi
ÖHD’nin neler
yapt›¤›n› anlatm›yor. Tüm bunlara
karﬂ›n, iﬂbirlikçili¤i içselleﬂtirmiﬂ
bir zihniyetin ürünü olarak, “do¤al”
bir ﬂeymiﬂ gibi anlatt›klar› dahi,
kontrgerillaya, ordu gerçe¤ine ve bu
ülkenin nas›l yönetildi¤ine, “milli
ç›karlar” demagojisinin alt›nda kimin ç›karlar› yatt›¤›na ›ﬂ›k tutuyor.

TAL‹MAT NATO’DAN,
DOLARLAR ABD’DEN

Kontrac› Generalin
Anlatt›¤› ve Anlatmad›klar›
Öncelikle belirtelim ki, ne Org.
Yamak bu kitab› halka karﬂ› iﬂledikleri suçlar›n bir özeleﬂtirisi anlam›nda yazm›ﬂ, ne de ‘devlet gazetesi’
Hürriyet’in amac› kontrgerillay› teﬂhirdir. Biri, ABD’den her y›l ad›klar› 1 milyon dolarla yürüttükleri
kontra faaliyetleri vatanseverlik diye anlat›yor; ötekisi ise “her ülkenin
derin devlete ihtiyac› var” anlay›ﬂ›yla bunun propagandas›n› yap›yordu.
Bu yay›nlar ve aç›klamalar; “bir
an›” gibi sunularak, Susurluk’tan
ﬁemdinli’ye devam eden kontrgerilla devleti gerçe¤i gözard› edilmek
isteniyor. Halka karﬂ› savaﬂan bir örgütlenme içinde “sa¤c›, solcu her
kesimden inananlar vard›” denilerek
adeta “vatansever bir halk örgütü”
gibi gösterilmek, emperyalizmin ç›karlar›n› koruyan bir yap› oldu¤u
gizlenmek isteniyor. Keza, bu örgütlenmenin icraatlar› “vatanseverlik”
diye yutturularak, bugün süren
kontrgerilla politikalar› kan›ksat›l›yor. Bir baﬂka deyiﬂle, kitap kontrgerillay› meﬂrulaﬂt›rma amaçl›, generallerin ‘Kurtlar Vadisi’!
Org. Yamak da bu çerçevede konuﬂmaktad›r. Demagoji ve yalan›
“psikolojik harp” kapsam›nda kul-

Anlat›lan; ‘Milli ordunun emperyalizmin iﬂgal ordusu
haline geliﬂinin, ABD dolar›yla “vatanseverlik”
yapanlar›n bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n› savunan vatanseverleri katlederken
emperyalizme hizmet
ettiklerinin hikayesidir.
NATO talimatlar›yla
hareket eden, ABD
dolar›yla beslenen,
halklara karﬂ› katliamlar,
provokasyonlar gerçekleﬂtiren kontrgerilla örgütlenmesi, baﬂ›ndan bugüne kadar Genelkurmay
komutas›nda olmuﬂtur.
Susurluk’tan ﬁemdinli’ye
bu gerçek de¤iﬂmemiﬂtir.
Tüm düzen partileri
ve kurumlar›,
kontrgerilla organizasyonunun içinde, onun
halka karﬂ› savaﬂ›na
hizmet ederler.

lanmakta ustalaﬂan bu generalin, kitab›nda da ayn› zihniyet görülmektedir. Gizli, düzenin kanunlar›nca da
yasad›ﬂ› olan bir örgütlenmeden
sözediyor ama anlat›m›na bakarsan›z, en büyük vatanseverler onlar.
Her türlü iﬂbirlikçili¤in k›l›f› haline
gelen “ülkenin stratejik co¤rafi ko12
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“ABD’den her y›l
1 milyon dolar al›yorduk”
Kontrgerilla karargah› Özel Harp
Dairesi nas›l ve neden kurulmuﬂ,
kontrac› generalin kitab›ndan dinleyelim: (abç)
“Özel Harp Dairesi, özellikle
Amerikal›lar’›n da verdi¤i destekle
NATO’nun ‘örtülü harekât konseptine’ dayanarak kurulmuﬂ bir
harekât ünitesiydi. Memleketimizin
bulundu¤u co¤rafi mevki ve stratejik
konum, böyle bir teﬂkilat› çok lüzumlu ve çok faydal› hale getiriyordu. 1950’li y›llarda Özel Harp Dairesi’nin, Gayri Nizami Harp bölümünün kuruluﬂu, böyle bir ihtiyaç
dikkate al›narak gerçekleﬂmiﬂti.”
(s.248)
“Amerikal›lar’›n özel yard›m
fasl›ndan, daireye her y›l 1 milyon
dolar yard›m sa¤lanacak, bu yard›mlar istenirse Türkiye’de veya istenirse Amerika’da ihtiyaçlar için
kullan›lacak, Amerika’dan sat›n al›nacak teknik malzeme ve silahlar
için ödemeler, bu paradan mahsup
edilecekti.” (s.254)
Yamak, “s›radan” bir general de¤ildir. ‘71-74 aras› kontrgerillan›n
baﬂ›ndad›r ve sonras›nda ayn› görevini Cumhurbaﬂkanl›¤› Genel Sekreterli¤i s›fat›yla sürdürmüﬂtür. Bu
ifadeler; bu ülkede ony›llard›r halk›n kan›n› döken kontrgerilla örgütlenmesinin ve devleti yöneten politi-

kalara dönüﬂerek düzenin bütün kurumlar›n› yönlendiren kontrgerilla
politikalar›n›n nas›l ﬂekillendi¤inin
en üst düzeyde resmi itiraf›d›r.
Genelkurmay’›n kesintisiz bir
ﬂekilde sürdürdü¤ü bu örgütlenme
ve politikan›n, kimin ç›karlar› için
oldu¤u aç›kt›r. Emperyalistler de
“yard›m” diye de¤il, bu ç›karlar için
veriyordu paralar›. Bu amaçla kurdurdular kontra örgütlerini.
Emperyalistlerin, tam da bugün
daha somut hale gelen, dünya hakimiyetlerini sa¤lamak için, bunun
önünde engel olan Sosyalist Blok’a
ve tek tek ülkelerdeki komünist hareketlere karﬂ› savaﬂmak için kuruldular. Merkezi Brüksel’deki NATO
Karargâh›’yd›. ‹talya’daki ad› Gladio, Yunanistan’da SheepSkin, Belçika’da SDRA-8, Almanya’da Gehlen Harekât›, Fransa’da Rüzgar Gülü, ‹spanya’da GAL vb. tüm NATO
ülkelerinde mevcuttur. Kuruluﬂ nedeni ise temelde; devletin göstermelik de olsa var olan yasalar› nedeniyle aç›ktan yürütemedi¤i faaliyetlerini bu örgütleri arac›l›¤›yla hayata
geçirmesidir.
Türkiye’de ise halk›m›z kontrgerilla olarak tan›d› bu suç örgütünü.
Sadece resmi üniformal›lar de¤il, sivil faﬂistlerden muhtarl›klara, kimi
derneklerden Sivil Savunma’ya,
yarg›, bürokrasi vb. geniﬂ bir örgütlenmeyi kapsar.
Yöntemleri; komplolardan sabotajlara, provokasyonlardan katliamlara, kaybetmelerden suikastlere
kadar kurals›z savaﬂ›n her türlü biçimini içerir. Finans kaynaklar›, sadece Amerikan dolarlar› de¤ildir. Ayn›
zamanda, iﬂbirlikçi tekeller taraf›ndan, sömürü düzeninin devam›n›
sa¤lamalar› karﬂ›l›¤›nda yo¤un bir
destek almaktad›rlar. Öte yandan,
kontrgerilla savaﬂ›n›n tüm dünyada
bilinen; uyuﬂturucu, fuhuﬂ, kaçakç›l›k, rüﬂvet, ﬂantaj gibi yollarla, kulland›klar› mafya arac›l›¤›yla sa¤lanan gelirleri mevcuttur. Tüm bunlar
örnekle kan›tlanm›ﬂt›r.
Ordu, Amerikan dolarlar›yla
1950’lerden bu yana bu yöntemlerle
savaﬂ›yor halka ve devrimcilere kar-

Kontrac› general, Ecevit’in kontrgerillaya iliﬂkin aç›klamalar›na ﬂu
cevab› veriyor (Abç):
“Say›n Ecevit’in inand›r›c›l›¤›na
dayanarak alevlenen bu iftira
kampanyas› sürdürülürken, bu
teﬂkilat›n içinde o zaman kendi
partisinden ne kadar personelin,
hatta TBMM’de birbirini hiç tan›mayan kaç milletvekilinin bulundu¤unu ve bunun sadece kendi partisine ait bir durum olmad›¤›n›, birisi söyleyiverseydi ne olurdu?"
“... Zaten onlar›n isimlerini kimse
bilmez. Çünkü biz onlar› kod adlar›
ile ça¤›r›rd›k. Bir de sadece CHP’de
de¤il, tüm partilerde var."
“Demokratik sisteme bak›n! Burjuva partilerinin özlü bir anlat›m›.
Susurluk’ta da bu gerçek çarp›c› bir
ﬂekilde DYP ve MHP nezdinde ortaya ç›kmam›ﬂ m›yd›! Ancak as›l
önemli olan hangi partide kaç kontrac›n›n oldu¤u de¤il, kontrgerillan›n
halka karﬂ› savaﬂ politikas›na hizmet
etmeleridir. CHP de bu düzenin partisi olarak “sol” etiketle ayn› hizmeti
görmüﬂtür. MHP gibi faﬂist partilerin
en geniﬂ ﬂekilde ve özellikle fiili olarak tetikçi ﬂeklinde kullan›lmalar›,
di¤er düzen partilerinin gözard› edilmesini beraberinde getirmiﬂ olsa da,
tüm düzen partileri kontrgerilla politikalar›n› hükümetleri döneminde
uygulam›ﬂlard›r. Bugün AKP’nin
yapt›¤› gibi. Bu politika bazen önlerine “K›rm›z› Kitap” olarak konulur,
kimi zaman hapishaneler katliam›n›n
alt›na imza att›r›l›r, “teröre karﬂ›” denilerek bask› yasalar› ç›kartt›r›l›r...
Tam da burada, ﬂu gerçek ortaya
ç›k›yor; kontrgerilla iktidar› veya
halk›n iktidar›... Baﬂka bir yol yoktur. Kontrgerilla, ﬂu veya bu dönemin bir gerçe¤i de¤ildir. Kontrgerilla, 55 y›ll›k oligarﬂik iktidar gerçe¤inin ayr›lmaz bir parças›d›r. Kontrgerilla emperyalizmin tahakkümünün
ve sömürge tipi faﬂizmin bir parças›d›r. Bunlar›n sürdü¤ü yerde, ﬂu veya bu soruﬂturmalar aç›labilir, ﬂu veya bu karﬂ›-devrimci örgütlenmeden
vazgeçilebilir ama kontrgerilla yine
varolmaya devam eder. Çünkü kontrgerilla, faﬂizmle yönetilen ülkelerde,
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Ya kontrgerilla iktidar›
ya halk›n iktidar›
sadece bir örgütlenmenin ad› de¤il,
uygulanmakta olan politikalar›n esas›n› oluﬂturur. Sistemin yasal, resmi
kurumlar› da “kontrgerilla savaﬂ›”
anlay›ﬂ›na göre ﬂekillendirilmiﬂtir.
Böyle oldu¤u içindir ki, bizim gibi ülkelerde Susurluklar’›n, kontrgerillan›n alternatifi burjuva demokrasisi de¤il, halk›n iktidar›d›r. Aksini
iddia edenler bir biçimde bu politikalar›n sürmesine katk› sunuyorlar demektir.
Bu anlamda, 1950’lerden bugüne,
bu yap›y› yöneten, içinde yeralan generallerin yarg›lanmas›n› istemek,
demokratik mücadele aç›s›ndan anlaﬂ›labilirdir. Ama bu asla “demokratikleﬂmenin” kendisi anlam›na gelemez, böyle gösterilmesi yanl›ﬂt›r.
Sözkonusu yap› “devletin içindeki
bir oluﬂum” de¤il, yukar›da ifade etti¤imiz gibi, devletin tam da kendisidir. Bu yüzden, ancak faﬂist devlet
mekanizmas› tüm kurum ve kuruluﬂlar› ile parçaland›¤›nda bir “tasfiye”
sözkonusu olabilir. Bunun ad› ise,
devrimden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
“Susurluk pisli¤ini devrimin temizleyece¤ini” söyledi¤imizde de ifade
edilen bu yal›n, bilimsel gerçektir.
Gerçekten demokratikleﬂmeden
yana olanlar›n yeralmas› gereken saf
bu nedenle, devrim saflar›d›r. Avrupa
Birlikçilik de¤il. AB, kontrgerilla örgütlenme ve politikalar›n›n üzerine
örtülmek istenen bir maskedir, vitrin
düzenlemesidir. Mevcut yap›n›n
makyajlanmas›ndan ibarettir.
Keza; NATO’ya ba¤l› kontrgerilla örgütlenmelerinin en faal oldu¤u
ülkelerin, AB üyeleri oldu¤u da unutulmamal›d›r. Gladiolar’›n tasfiye
edildi¤i, emperyalizmin yalan›d›r.
‹htiyaç duyduklar›nda, ayn› örgütlenme ve yöntemlere baﬂvurmaktan çekinmezler.

ﬂ›. 6-7 Eylül provokasyonlar›, 1 May›s ‘77 Katliam› ve daha “binlerce
operasyon” kontrgerilla devleti taraf›ndan emperyalistlerin ve iﬂbirlikçi
tekellerin ç›karlar› için gerçekleﬂtirildi. Devrimciler bu gerçekleri ony›llard›r ifade ediyorlard›. Bu nedenle susturulmak isteniyor, katlediliyorlar. Bugün kontra ﬂefi kendisi
anlat›yor, nereden beslendiklerini ve
kimin talimat›yla kurulduklar›n›.
NATO talimat›, Amerikan deste¤i ve dolarlar›yla bu ülkenin devrimcilerine ve sömürüye zulme son
vermek için örgütlenen halk›na karﬂ› savaﬂ›rken, “psikolojik harekat”›
da en yo¤un ﬂekilde kulland›lar.
Bunun en klasik söylemlerinden
biri, devrimciler hakk›nda “d›ﬂ güçler” demagojisi ve “Komünistlere
Moskova’dan para geliyor” yalan›yd›. Bunlar›n tümü elbette uydurmayd› ama ﬂu gerçek: Bu yalanlar›n
sahibi ‘milli ordu’ Amerika’dan besleniyordu ve ﬂimdi y›lda 1 milyon
dolarla “vatanseverlik” yapt›klar›n›
anlat›yorlar utanmadan!
Onlar›n “vatanseverlik” dedikleri, emperyalizmin Türkiye ve bölge üzerindeki ç›karlar›n›n sars›lmamas› için, bu ülke ba¤›ms›z, demokratik bir ülke olmas›n diye sola karﬂ› en vahﬂi katliamlar› gerçekleﬂtirmek, cuntalar› örgütlemek, infazlar
yapmak ve halka karﬂ› topyekün sa-

vaﬂtan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Bu art›k tart›ﬂmas›z bir gerçektir.
Öte yandan, düzenin hukukunda
dahi, yabanc› bir ülkeden maddi
yard›m alarak faaliyet yürütmenin
ad›, vatana ihanettir. Bilinir ki, ‘kimin ekme¤ini yiyorsan, onun sopas›n› sallars›n!’ Oligarﬂi ony›llard›r emperyalizmin “sopas›n› sall›yor”, o sopayla sald›r›yor halka. O
tarihlerden bugüne bütün Genelkurmay Baﬂkanlar›, generaller bu suç
teﬂkilat›n›n içindedirler, vatan hainli¤i suçunu iﬂlemiﬂlerdir.

Amerika, NATO Biliyor,
Türkiye Halk› Bilmiyor!
Özel Harp Dairesi’nin resmi
a¤›zlardan ilk kez ortaya at›lmas›,
Ecevit iktidar› döneminde olmuﬂtu.
Devrimci, sol muhalefetin yükseldi¤i sürecin de etkisiyle Ecevit, “devlet içindeki bir örgütlenmeden” söz
etmiﬂ, sonraki y›llarda da ﬂu örne¤i
anlatm›ﬂt›:
“1974’teki Baﬂbakanl›¤›m s›ras›nda, Genelkurmay Baﬂkan› Orgeneral Semih Sancar Baﬂbakanl›k’›n
örtülü ödene¤inden acil bir ihtiyaç
için birkaç milyon istedi. ‹stenen
miktar örtülü ödenekteki paran›n tümüne yak›nd›. Ne amaçla istendi¤ini
sormak zorunda kald›m. ‘Özel Harp
Dairesi için istiyoruz’ yan›t› geldi.
Öyle bir resmi dairenin o zamana

Özel Harp Dairesi’nin, Kontrgerillan›n suçlar›ndan baz›lar›:
1955’te Selanik’te Mustafa Kemal’in do¤du¤u
evin bombalanmas› ve akabinde örgütlenen 6-7 Eylül
olaylar›. Kültür Saray›’n›n yak›larak, Marmara Vapuru’nun bat›r›larak devrimcilerin üzerine at›lmas›. 12
Mart Darbesi’nin ünlü iﬂkence merkezi Ziverbey sorgular›. K›z›ldere, Maraﬂ, Çorum, Sivas, Gazi, 1 May›s
1977 Katliamlar›. Ayd›nlara suikastler. Ve daha say›lamayacak katliamlar, infazlar, iﬂkenceler, kaybetmelerde ifadesini bulan “bin operasyon”!
Org. Yirmibeﬂo¤lu’nun “Özel Harp Dairesi’nin mükemmel bir organizasyonuydu”
diye övündü¤ü 6-7 Eylül provokasyonunda k›ﬂk›rt›lan ﬂovenizm bayrak sallay›p
ya¤ma yaparken, bugün kullan›lan güruh da “bayrak yakt›lar” diye linç giriﬂimi
yap›yor. Yar›n bir general ç›k›p, “linçler kontgerillan›n mükemmel bir organizasyonuydu” diye övünürse ﬂaﬂ›rmay›n! Çünkü generaller halka karﬂ› savaﬂ› içselleﬂtirmiﬂ, bunu ‘vatanseverlik’ diye yutturmaya çal›ﬂan bir kafa yap›s›na sahiptirler.
14
8 Ocak 2006 / 34

kadar ad›n› bile duymam›ﬂt›m. ‘ﬁimdiye kadar bu dairenin giderleri nereden karﬂ›lan›yordu’ diye sordum.
Tüm giderlerini bir gizli ödenekle
ABD’nin karﬂ›lad›¤›; ancak art›k
kesti¤i, o nedenle Baﬂbakanl›k’›n
örtülü ödene¤inden para istemek zorunda kal›nd›¤› bildirildi...” (28 Kas›m 1990 Milliyet)
Paran›n kesilmesi, o y›la özgü ve
teknik bir sorundu, sonraki y›llarda
da devam etmiﬂtir bu iliﬂki.
Ancak ﬂu çarp›c› tabloya bak›n:
1951’de emperyalizmin askeri ittifak› NATO yönergesi do¤rultusunda
kurulmuﬂ, ABD’den her y›l 1 milyon dolar geliyor. Yani emperyalistler biliyor, yönlendiriyor ama ne
Türkiye halk› biliyor, ne de baﬂbakanlar. Ve bu ordu, ony›llard›r “millilikten” sözediyor. (Elbette hükümetlerin bilmemesi ancak istisnad›r,
en az›ndan bilip görmezden gelmiﬂler, uygulad›klar› politikalarla ona
hizmet etmiﬂlerdir.)
As›l olarak halktan gizlenmektedir, ki bu, yönetim tarz›d›r. “Devlet
s›rr›” dedikleri de bu tür ﬂeylerdir.
Nerede “devlet s›rr›” varsa; orada
mutlaka emperyalistlere askeri, siyasi, ekonomik bir hizmet vard›r.
Suç vard›r. Düﬂünün ki, herkesin gözü önündeki ﬁemdinli olaylar›na
iliﬂkin Hakkari Valisi TBMM Araﬂt›rma Komisyonu’na “devlet s›rr›”
diye ifade vermiyor. Ya da daha çarp›c› bir örnek: Do¤algaz› Rusya’dan
kaça ald›¤›n› dahi “s›r” diye gizleyen bir anlay›ﬂla yönetiliyor bu ülke. “S›r” ise ﬂu: En pahal›ya alm›ﬂt›r
do¤algaz› ve bunu da halk›n s›rt›na
yüklemiﬂtir.

Ba¤›ml›l›k ve kontgerilla
Org. Yamak, kontrgerillan›n kuruluﬂunu 1950’li y›llara dayand›r›yor. Do¤rudur. Bu tarih, Türkiye
aç›s›ndan bir dönüm noktas›n›n da
ifadesidir ayn› zamanda.
1940’lar›n sonunda baﬂlayan,
Türkiye’nin emperyalizmin yeni-sömürgesi olmas› süreci, bu tarihlerde
tamamlanm›ﬂ, ülke yönetimi bütün
yönleriyle buna göre ad›m ad›m yeniden ﬂekillendirilmiﬂtir. Siyasi par-

tiler, hükümetler bu iliﬂki çerçevesinde dizayn edilirken, emperyalizme ba¤›ml› sistemin sürmesinin garantisi olacak ordu, en baﬂta ele al›nm›ﬂt›r. Anadolu gençlerinin kan›n›
Kore’de satarak NATO’ya giren oligarﬂik devlet, emperyalizme ne kadar çok ba¤›ml› hale gelmiﬂse o kadar kontralaﬂm›ﬂ, ne kadar kontrgerilla politikalar›na sar›lm›ﬂsa o kadar
ba¤›ml›l›k zincirleri s›k›laﬂm›ﬂt›r.
Kurtuluﬂ Savaﬂ› veren ordudan,
emperyalizmin gizli iﬂgal ordusu haline dönüﬂen TSK gerçe¤i de, bu sürecin ve iliﬂkinin ürünüdür. Katliamc› kontra generaller, bu iliﬂkinin geliﬂimi içinde iﬂbirlikçili¤i öylesine
içselleﬂtirmiﬂlerdir ki, ABD’den para, silah vb. almak, NATO yönergeleri ile gizli örgütler kurmak “do¤al
bir görev” olarak görülmektedir.
“Bat›n›n ileri karakolu” olmakla
övünülen bir ülkedir buras›. Her kar›ﬂ topra¤›n›n Amerikan, NATO üsleri ile doldurulmas› bu iliﬂkiler
içinde ﬂekillenmiﬂtir.
Millili¤i, milliyetçili¤i kimseye

b›rakmayan kurumlar›n›n baﬂ›nda
gelen TSK, organik olarak bu süreçle birlikte ABD’ye ve NATO’ya en
fazla ba¤›ml› hale gelen kurumu olmuﬂtur. Ordu bu organik iliﬂkinin
sonucunda emperyalizmin gizli iﬂgalinin temel kurumudur. Generallerin ve kurmay subaylar›n hepsi
ABD’nin rahlesinden geçmiﬂtir. Subaylar›n e¤itimleri ABD ordusu
müfredatlar›na uydurulmuﬂ, Amerika ad›na “liderlik” yapacak kurmaylar ABD taraf›ndan e¤itilmiﬂtir.
Gün gelmiﬂ bu görevlerini aksatt›klar›nda ise, ABD ad›na “liderlik görevini yapamad›klar›” için baﬂlar›na
çuval geçirilmiﬂ, f›rçalanm›ﬂ ve yeniden hizaya sokulmuﬂlard›r.
Kontran›n ölüm timlerinin ABD,
‹srail ve di¤er NATO üyesi ülkeler
taraf›ndan e¤itildi¤i de bilinen bir
gerçektir. Cephe taraf›ndan Çank›r›
Hapishanesi’nde cezaland›r›lan Turan Ünal, itiraflar›nda; yabanc› uzmanlardan silah kullanma, delil b›rakmadan ve silah kullanmadan
adam öldürme, sorgu, takip, devﬂir-

me, iﬂkence, teknik iﬂler, psikoloji,
yak›n dövüﬂ vb. e¤itimleri ald›¤›n›
söylüyordu. Yine isminin aç›klanmas›n› istemeyen bir kontra eleman›, Mücadele Dergisi’nin 9 Temmuz
1994 tarihli say›s›nda, Amerikan
kontralar› taraf›ndan timlere seçilip
e¤itildiklerini anlat›yordu.
K›sacas›; emperyalizme ba¤›ml›l›k iliﬂkileri tart›ﬂ›lmadan; kontrgerilla örgütlenmeleri de, Türkiye
Cumhuriyeti ordusunun ve devletinin niteli¤i de, generallerin ABD çavuﬂlar› önünde neden el pençe divan
durduklar› da anlaﬂ›lamaz.
Kontrgerilla örgütlenmesi, baﬂ›ndan bugüne kadar ordu bünyesinde
ve Genelkurmay’›n komutas›nda
olmuﬂtur. Susurluk’tan ﬁemdinli’ye
de ayn› bünye, ayn› komuta sözkonusudur. Bugün de, Susurluklar örgütlenirken, ﬁemdinli’de bombalar
patlat›l›rken, kontrgerillan›n ﬂefleri
generaller de¤iﬂmiﬂ ama zihniyet ve
politika de¤iﬂmeden devam etmektedir. Çünkü, emperyalizmle girilen
iliﬂki aynen sürüyor.

bize zaman verin demeye getiriyordu.
‹lginçtir, Genelkurmay Baﬂkan› Hilmi Özkök’ün bu
istekleri dayand›rd›¤› yer, Avrupa Birli¤i. Emekli Subaylar Derne¤i’nin yay›n organ›na verdi¤i mulakatta,
AB ülkeleri yasalar›na bunlar› koyarken, biz ç›kar›yoruz diyor. ‹ﬂlerine geldi¤inde AB’ci, gelmedi¤inde AB
karﬂ›t› olan generaller de, iktidar›n F Tipi zulmünü “AB
destekliyor”a havale etmesi gibi, daha fazla bask› iste¤ini ayn› adrese dayand›r›yor.
Katlederek, zulüm uygulayarak hiçbir ﬂeyi çözemeyeceklerini, halk›n mücadelesini bast›ramayacaklar›n›
görmüﬂ olmalar›na karﬂ›n, ordunun baﬂka bir alternatifi de yoktur. Hep daha fazla bask›, hep daha fazla terörden medet ummaktad›r. Ancak mevcut yasa ve uygulaman›n oligarﬂik iktidar›n “terörle savaﬂ” ad› alt›nda uygulad›¤› bask› ve zulüm politikalar› önünde bir engel
oluﬂturdu¤u yaland›r. Bugün her türlü kontra faaliyetini, katliam operasyonlar›n› sürdürmelerinin önünde bir
engel var m›? Ç›k›p aleni kontrac›lar› “iyi çocuktur” diye savunmalar›na soruﬂturma açan bir hukuk mu var?
Halk›n bir kesimini “sözde vatandaﬂ” ilan ederek linçler örgütlemelerine hukukun bir itiraz› m› var? Yok!
Genelkurmay esas olarak oligarﬂi içi güç çat›ﬂmas›nda mevzi kazanmak için bu yetkileri istemektedir. “Güvenlik güçlerinin” daha fazla yetkiyle donat›lmas›, Genelkurmay’›n yönetimde daha fazla söz sahibi
olmas› demektir.

Genelkurmay Mutkili Aliler’e
Daha Fazla Yetki ‹stiyor
Genelkurmay Baﬂkanl›¤›, mevcut bask› yasalar›n›,
Terörle Mücadele Yasas›’n› da yetersiz bularak, daha
fazla bask› istedi. Bu isteklerini de 4 Ocak günü yap›lan “Terör Zirvesi”nde baﬂbakanl›¤a iletti. Yeni
“TMY”de yeralmas›n› istediklerinden baz›lar› ﬂöyle:
“K›rsal alanda operasyon ve yol kontrolleri yapmak
için valilik ve mahkeme izinleri kald›r›ls›n. Jandarmaya CMK d›ﬂ›nda arama yetkisi tan›ns›n. Terörle mücadelede görevli personelin haklar›n› koruyucu ifadeler
yer als›n. Slogan atana, amblem ve bayrak taﬂ›yana
ceza verilmesi gibi radikal tedbirler getirilsin.” (Milliyet, 5 Ocak)
Özetle “s›k›yönetim ilan edilsin, herkes susturulsun,
tüm yetkileri bize verin as›p keselim, ﬁemdinli’nin
kontrac›s› Mutkili Aliler’in eli so¤utulmas›n” demek
istiyor Genelkurmay. Jandarmaya yasalar›n üzerinde
yetki iste¤inin, iﬂkenceci infazc›lar›n her türlü suçlar›n›n “devletin verdi¤i görevi yerine getirmiﬂtir” diye
örtbas edilmesini istemenin, slogan atmay› dahi cezaland›rarak herkesi susturma giriﬂiminin baﬂka bir anlam› yoktur. Ayn› günlerde polis de bir aç›klama yaparak, gözalt› süresinin uzat›lmas›n› istiyor, iﬂkence için
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ﬁiﬂli AKP önü

Kontrgerilla Politikalar›n›
AKP ‹ktidar› Uyguluyor
eylem, “Yaﬂas›n Halklar›n
Kardeﬂli¤i,
Kahrolsun
M‹T J‹TEM Kontrgerilla" sloganlar›yla sona erdi.
ﬁemdinli’de yeniden herkesin görebilece¤i ﬂekilde kendini
aç›k eden kontrgerilla devletini
ve kontrgerilla politikalar›n›
sürdüren AKP iktidar›n› protesto eylemleri devam ediyor.
Ankara
Bu perﬂembe de AKP ﬁiﬂli
ilçe binas› önünde toplanan Te*
mel Haklar Federasyonu üyeleri
aç›klama yaparak oturma eylemi
Düzenli olarak her hafta eylemgerçekleﬂtirdiler ve halka bildiriler
lerin yap›ld›¤› bir baﬂka yer de Takda¤›tt›lar.
sim Tramvay Dura¤›'yd›. ﬁemdinli
için biraraya gelen sol gruplar, 30
“Susurluk AKP ‹le Devam
Aral›k günü yine meﬂalelerini
Ediyor AKP Halka Hesap Verme"MGK, Kontrgerilla, J‹TEM Da¤›lidir” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde,
t›ls›n, ﬁemdinli'nin Sorumlular›
“Siyasi iktidar sadece ﬁemdinli ve
Aç›klans›n" talebiyle yakt›lar.
Yüksekova’da sald›rm›yor, düﬂüncelerini ifade etti¤i için yazarlar› yarBirlik içinde yeralan 25 kurum
g›l›yor, ö¤rencilere azg›nca sald›r›ad›na konuﬂan, HÖC üyesi Yasemin
l›yor. Halka sald›rd›¤› yetmiyormuﬂ
Karada¤, “Bir kez daha söylüyoruz;
gibi bir de emperyalistlerle yeni anhalk›n da devrimcilerinde haf›zas›
laﬂmalar yap›l›yor” denildi.
güçlüdür. Yap›lan hiçbir sald›r›y›,
katliam›, iﬂkenceyi unutmad›k, unut“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”,
mayaca¤›z. ﬁemdinli'yi, Yükseko“ﬁemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir”
va'y›, CIA'n›n iﬂkence uçaklar›n›,
sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde,
özelleﬂtirmeleri, bask›lar›, yasaklakontrgerilla düzenine karﬂ› birleﬂr›, sald›r›lar› asla ama asla unutmame, örgütlenme ça¤r›s› yap›l›rken,
yacak, unutturulmas›na izin vermeoturma eylemi sonras›, AKP binas›
yecek, günü geldi¤inde bütün bunönünden Osmanbey metro ç›k›ﬂ›na
lar›n hesab›n› sormaktan çekinmekadar, Temel Haklar Federasyoyece¤iz” dedi. 100 kiﬂinin kat›ld›¤›
nu’nun özel say›lar› da¤›t›ld›.
Son, Esenlerde Çete ‹stemiyoruz, Çetelere ve
Uyuﬂturucuya
Karﬂ›
Gücümüz Birli¤imizdir” dövizleriyle Tepe Meydan›’ndan h›rs›zl›klar›n oldu¤u bölgeye kadar yüründü. Burada yap›lan aç›klamada,
uyuﬂturucunun, çeteleﬂmenin, yozlaﬂman›n özellikle yoksul semtlerde yayg›nlaﬂt›¤›na dikkat çekilerek,
“bu siyasi iktidar›n politikas›d›r.
Açl›kla, yoksullukla, iﬂsizlikle yüz

Esenler’de Çete Protestosu
Esenler Tepe Meydan›’nda son
15 gün içinde artan soygunlar, Tepe
esnaf› taraf›ndan 28 Aral›k günü bir
yürüyüﬂle protesto edildi. 1 Ocak
günü de Esenler Temel Haklar, çeteleﬂmeye karﬂ› yürüyüﬂ gerçekleﬂtirdi.
“Çeteler Halka Hesap Verecek”
pankart› ve “Polis Çete ‹ﬂbirli¤ine
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*
Ankara’da ise, ﬁirintepe
Mahallesi’nde 29 Aral›k günü yap›lan meﬂaleli yürüyüﬂte “ﬁemdinli’de Yakalanan Katliamc› Devlettir.
Katliamc›lardan Hesap Soral›m!” pankart› taﬂ›nd›.
ﬁemdinli ile birlikte 19 Aral›k Katliam›’n›n da protesto edildi¤i
eylem; ‹dilcan Kültür Merkezi,
BDSP, ESP, Kald›raç, Halkevleri,
SDP, EKB ve Pir Sultan Abdal Derne¤i Mamak ﬁubesi taraf›ndan gerçekleﬂtirildi.
4 Ocak günü ise; Al›nteri, Ankara Gençlik Derne¤i, BDSP, DHP,
ESP, Kald›raç, Partizan, Temel Haklar Federasyonu, Tüm ‹GD taraf›ndan her çarﬂamba günü yap›lan meﬂaleli yürüyüﬂ tekrarland›. Ortak imzal› “Sorumlular Aç›klans›n M‹T,
J‹TEM, Kontrgerilla Da¤›t›ls›n”
pankart›n›n aç›ld›¤› yürüyüﬂe 100
kiﬂi kat›l›rken, yürüyüﬂ boyunca
halka gerçekleri anlatan konuﬂmalar
yap›ld›. Yürüyüﬂ sonunda Yüksel
Caddesi’ne yap›lan aç›klamada
“ﬁemdinli’de ortaya saç›lan kontrgerilla katliamlar›n›n üstünün örtülmesine izin vermeyece¤iz; katillerden hesap soraca¤›z” denildi.
yüze kalan halk, sisteme karﬂ› tepkisini göstermesin, çareyi h›rs›zl›kta, uyuﬂturucuda bulsun isteniyor”
denildi. Düzenin yozlaﬂt›rma araçlar›yla uyuﬂturulmak istenenin,
yoksul halk›n gücü oldu¤u kaydedildi ve “Buna izin vermeyece¤imizi ve halk›n yaﬂad›¤› bu sorunlara
karﬂ› sessiz kalmayaca¤›m›z› bir
kez daha hayk›r›yoruz” denildi.
Eylemde, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.

Amerika’n›n ‹ran Hesaplar›nda
‹ﬂbirlikçi AKP ‹ktidar›n›n Yeri
ABD Ulusal Güvenlik Dan›ﬂman›, FBI ve CIA baﬂkanlar›n›n ziyareti, Kara Kuvvetleri Komutan› Yaﬂar Büyükan›t'›n ABD’de görüﬂmeler yapmas›, NATO Genel Sekreteri’nin Ankara'ya gelmesi... ﬁimdi bu
trafikle haz›rlanan zeminin üzerinde
görüﬂmeler yapmak üzere, ABD
Genelkurmay Baﬂkan› Peter Pace
ve D›ﬂiﬂleri Bakan› Condoleezza
Rice ile ‹ngiltere D›ﬂiﬂleri Bakan›
ülkemize gelecekler.
Avrupa bas›n›ndan ‹srail bas›n›na kadar; Amerika’n›n ‹ran’a yönelik sald›r› hesaplar›nda Türkiye’den
üs istedi¤i ve Türkiye’nin buna,
“‹ran, ABD ile iliﬂkilerimizi kötüleﬂtirmeye de¤ecek bir ülke de¤il”
(Cumhuriyet 14 Aral›k 2005) cevab› vererek, ‹ran’a sald›r›ya yeﬂil ›ﬂ›k
yakt›¤› haberleri yeral›yor.
AKP iktidar›n›n tüm bu haberlere cevab› ise, “yok öyle bir ﬂey”
ﬂeklinde, üstünü örtme tarz›nda. Ziyaretler ve bu haberler bir araya getirildi¤inde karﬂ›m›za ç›kan tablo
ise ﬂu; AKP iktidar› Irak’ta sergiledi¤i iﬂbirlikçi tutumunu ‹ran ve Suriye konusunda sürdürmekte kararl›d›r. Nitekim ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ross Wilson, AKP hükümetiyle yapt›¤› görüﬂmelerin ard›ndan ‹ran ve Suriye’nin ad›n› anarak
ﬂunlar› söylüyordu:
“Türk hükümetiyle yapt›¤›m görüﬂmelerden de anl›yorum ki; biz bu
iki ülkeyle ilgili ne istiyorsak, Türk
hükümeti de ayn› ﬂeyi istiyor.''
(Cumhuriyet 4 Ocak 2006)
Peki ne istiyor ABD?
Rejimlerini de¤iﬂtirmek, bir baﬂka deyiﬂle denetimi alt›na al›p, siyasi, askeri ve ekonomik olarak sömürgeleﬂtirmek istiyor. Bunu, ambargolar, diplomatik bask›lar ve daha s›kça sözü edilen askeri sald›r›
dahil, birçok yöntemi kullanarak elde etmeye çal›ﬂ›yor. Kulland›¤› argüman yine ayn›; nükleer silah!

Karﬂ›s›na Irak direniﬂi gibi bir engel
ç›kmam›ﬂ olsa idi, bu hesaplar›nda
daha pervas›z ve iﬂgal dahil zora dayal› yöntemleri bugüne kadar çoktan devreye sokmuﬂ olacakt›.
AKP iktidar›, “islamc›” kimli¤i
ile, iﬂte bu emperyalist politikan›n
bir parças›d›r. Destek verdi¤i Büyük Ortado¤u ve Kuzey Afrika
(BOP) Projesi tam da bunlard›r.

Irak Büyükelçisi’ne Sald›r›
Ve ‹ﬂbirlikçinin Piﬂkinli¤i
Oligarﬂik iktidar›n iﬂbirlikçi karakterinin bir kez daha alenileﬂti¤i
bu görüﬂmeler sürerken, 2 Ocak günü, Türkiye’nin Ba¤dat Büyükelçisi
Ünal Çeviköz'ün bulundu¤u konvoya sald›r› düzenlendi. Sald›r›, “s›radan” de¤il, planl› ve aç›k bir mesaj›
içeriyordu. Büyükelçi z›rhl› arac›
sayesinde ﬂimdilik can›n› kurtar›rken, bu mesaj AKP iktidar› taraf›ndan da al›nm›ﬂt›.
Olay, “terör” yaygaralar›na bo¤ulmaya çal›ﬂ›lsa da, Cemil Çiçek’in, sald›r›ya iliﬂkin bas›n› suçlamas› ve CIA, FBI baﬂkanlar›n›n ziyaretleri ve üs istedi¤i haberlerini
hat›rlatarak yapt›¤› ﬂu aç›klama,
mesaj›n al›nd›¤›n›n kan›t›d›r:
“Bu haberler nedeniyle Türkiye
bir k›s›m terör örgütlerinin hedefi
haline geldi. Bunun bedelini de büyük bir fedakârl›kla görev yapan d›ﬂ
misyonlar›m›zda çal›ﬂan insanlar
ödüyor.” (3 Ocak, Bas›n)
Piﬂkinli¤e bak›n! ‹ﬂbirlikçinin
kafas› ﬂöyle iﬂlemektedir: biz emperyalizmle her türlü iﬂbirli¤ini
yapal›m ama kimse duymas›n!
Büyükelçi bu haberlerin de¤il, kendi iﬂbirlikçilik suçlar›n›n bedeliyle
karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. Sen halklar›n kan›,
gözyaﬂ› pahas›na kirli pazarl›klar
yapacaks›n, dünya halklar›n›n katiliyle stratejik müttefik olmakla övüneceksin ve bu iﬂbirlikçili¤in bir bedeli olmayacak, öyle mi?
17
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Avrupa Emperyalizmiyle
Daha Fazla Pay Anlaﬂmas›
ABD'nin ‹ran'a yönelik olas› bir
hava sald›r›s›na iliﬂkin haz›rl›klar›n
son süreçte h›zland›¤› da görülen
bir durumdur. Geçen hafta bas›na
yans›yan; Azerbaycan'dan ‹ran s›n›r›na yak›n bir bölgede hava üssü isteminde bulunmas› da bunun sonucudur. Üssün Azerbaycan ile ABD
aras›ndaki Askeri Alanda ‹ﬂbirli¤i
Protokolü’ne dayand›r›lmas› ve gerekçesinin “uyuﬂturucu trafi¤i, petrol bölgelerinin korunmas› ve terörist gruplar›n Ortado¤u'daki faaliyetlerini engelleme” ﬂeklinde sunmas› ise Türkiye-ABD iliﬂkilerini
ve terörle savaﬂ demagojisinin emperyalist planlara nas›l hizmet etti¤ini hat›rlatmaktad›r. ABD ülkemize de bu ikili anlaﬂmalar ile yerleﬂmemiﬂ miydi; eski SSCB ülkelerindeki karﬂ›-devrimler de bu amaçlarla desteklendi.
Peki Irak ve Suriye’yi dize getirmeyi, sadece Amerika m› istiyor?
Hay›r, Avrupa emperyalizmi de ayn› politikan›n parças›d›r. Suriye’ye
BM’de bask› uygulamay› içeren karar tasar›s› ABD-Fransa ittifak› ile
haz›rlanm›ﬂ ve tüm emperyalistlerce onaylanm›ﬂt›r. ‹ran’›n “nükleer
silah” gerekçesi ile s›k›ﬂt›r›lmas›nda
ön saflarda yeralmaktad›r. Geçen
hafta Avrupa ülkelerinin istihbarat
örgütlerinin “‹ran’›n nükleer silah
üretme çabas› içinde oldu¤u” yönünde rapor haz›rlamalar› da bu yan›yla tesadüf de¤ildir. NATO Genel
Sekreteri’nin de ayn› günlerde ülkemize gelmesi, ABD emperyalizminin ‹ran hesaplar›nda Avrupa’y› dahil etmesinin bir ürünüydü. Bu elbette, ABD aç›s›ndan bir geri ad›md›r. Bunda Irak’ta batakl›¤a gömülmesi temel etken olmuﬂ, bu kez Avrupa’y› ya¤maya ortak etmek durumunda kalm›ﬂ gözükmektedir. “Bar›ﬂç› ve demokrat” Avrupa da güle
oynaya kat›lm›ﬂt›r buna.
Tabi, tüm bunlar emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin kendi hesaplar›. Bir de halklar gerçe¤i var, ki bu
hesaplar› nas›l altüst ettikleri Irak’ta
herkesin görece¤i aç›kl›ktad›r.

Tan›y›n katliamc›lar› ve
asla affetmeyin onlar›!
Katliamc› özel timcilerin resimlerini taﬂ›yan TAYAD’l›lar, “tan›y›n
bunlar›; iﬂte katliamc›lar” diyerek, suç duyurusunda bulundular. HÖC üyeleri ise Bak›rköy ‹ncirli’de temsili hücrelere
girerek yol kestiler, katliamc›lar›n yarg›lanmas›n› istediler.
“19 Aral›k Katliamc›lar› Hala
Cezaland›r›lmad›” slogan›yla eylemler devam ederken, katliamc›lar
hakk›nda suç duyurusunda bulunan
TAYAD’l›lar, katliama kat›lanlar›n
resimlerini taﬂ›yarak “tan›y›n bunlar›; iﬂte katliamc›lar” dediler.
30 Aral›k günü ‹stanbul Adliyesi’ne yap›lan suç duyurusu için
biraraya gelen çok say›da TAYAD’l›, önce bir aç›klama yapt›lar.

28 tutsa¤› katlettiler. Onlarcas›n› a¤›r yaralayarak sakat b›rakt›lar! Kalaslarla joplarla sald›rarak iﬂkence alt›nda F Tipleri’ne
sevk ettiler. Yetmedi hücrelere atarken
yeniden sald›r›p jopla tecavüz ettiler!
Guantanamo’da, Ebu Gureyb’de de¤il,
ABD’nin iﬂkence uçaklar›nda de¤il! Bunlar
bu ülkede yaﬂand›! Kurﬂunlarla taranarak,
gazlarla bo¤ularak ölenler, sakat kalanlar
dört duvar aras›ndakiler devrimci tutuklulard›. Bu ülkenin insanlar›yd›lar.
Tarayarak katleden, kimyasal gazlarla bo¤an, diri diri yakan, sakat b›rakan, jopla
tecavüz edenler, bu ülkenin siyasi iktidar›n›n, Genelkurmay›’n›n talimat›yla bu vahﬂeti gerçekleﬂtiren askeri, M‹T’i, polisiydi.
Ve onlar, devletin raporlar› dahi, katliam›
kan›tlad›¤› halde, hala yarg›lanmad›lar.

‹stanbul TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel, katliam› hat›rlatarak,
katliama kat›lanlar için, “görevleri
belliydi. Adlar›, nerede oturduklar›, hangi bölümde çal›ﬂt›klar› belliydi. Ancak bir türlü mahkemelere
ç›kar›l›p yarg›lanmad›, hak ettikleri cezalar› almad›lar. Aksine ‘yüksek baﬂar›lar›ndan dolay›, devlet
üstün madalyas› verilerek’ terfi ettirildiler. Ancak yarg›lanmalar›n›n
yap›ld›¤› günlerde bir türlü bulunamad›lar!” denildi.
150 TAYAD’l›n›n taﬂ›d›¤›, Bayrampaﬂa’da katliama kat›ld›klar›
belgelenen üç özel timcinin büyük
boy resimlerini iﬂaret eden Güvel,
sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
“Bu resimlerdekiler evlatlar›m›z› gözlerimizin önünde yakarak
katlettiler. ‹ﬂkence edip sakat b›rakt›lar. Art›k bulam›yoruz diyemez
hiç kimse. Biz adalet istiyoruz!”
“19 -22 Aral›k Katliamc›lar›
Cezaland›r›ls›n, Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun, 19-22 Aral›k Katliam›n›n Hesab›n› Soraca¤›z” sloganlar›yla sona eren aç›klaman›n ard›ndan üç özel timcinin
resimleri de savc›l›¤a verilerek, 19
Aral›k’ta Bayrampaﬂa Hapishane18
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si’nde katledilen Aﬂur Korkmaz’›n
babas› Hüseyin Korkmaz, katliama
tan›k olan Mehmet Güvel, Murat
Acar ve Münevver Köz suç duyurusunda bulundular ve katliamc›lar›n yarg›lanmalar›n› istediler.

HÖC yol kesti
Katliamc›lar›n yarg›lanmad›¤›n›n hayk›r›ld›¤› eylemlerden biri
de, HÖC taraf›ndan yap›lan, temsili hücrelerle yol kesme eylemiydi.
30 Aral›k günü saat 15.00’te ‹ncirli
Köprüsü alt›nda yolu trafi¤e kapatan Haklar ve Özgürlükler Cephesi
üyeleri, köprünün üzerine de eylemin amac›n› anlatan “19-22 Aral›k
Katliamc›lar› Hala Cezaland›r›lmad›” yaz›l› pankart ast›lar.
Önce ‘dur’ tabelas› ile araçlar›
durdurarak herhangi bir kazaya
meydan verilmesinin önlemini alan
HÖC’lüler, yolu çift tarafl› olarak
trafi¤e kapatt›lar. Trafi¤in durmas›
ile çevrede toplananlar ve ﬂoförlere
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz” sloganlar›yla sansürlenen gerçekler duyuruldu. Ayn› anda, üç tane temsili hücre yola indirildi ve
içine ﬂehit ve tutsak aileleri girdiler. Kafesler yola kaz›klarla çak›l›rken, sloganlar hiç susmad›. Aileler
hücrelerin içinden zafer iﬂaretleri
ile direnen tutsaklar›n teslim al›namayaca¤›n› hayk›r›rken, yüzlerce
tutsa¤›n hangi koﬂullarda yaﬂamaya mahkum edildiklerini tüm ç›plakl›¤›yla gösteriyorlard›.
Elbette gerçeklere tahammül
edemeyenler de vard›. HÖC’lüler
eylemlerinin amac›n› anlatan aç›k-

lamay› yapmaya baﬂlad›¤›nda eylem yerine gelen bir polis ekibi, müdahale etmeye kalk›ﬂt›. Ancak,
HÖC’lüler buna izin vermediler ve
polisleri durdurarak eylemlerine devam ettiler. 100 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde yap›lan aç›klamada, "katliam›n kendi hükümeti döneminde yaﬂanmad›¤›n› söyleyerek demagoji
yapan AKP hükümeti hapishanelerde tek tek hücrelerde yaﬂanan intiharlar›, yeni infaz yasas›yla a¤›rlaﬂt›r›lan koﬂullar› gözden kaç›rmaya çal›ﬂmaktad›r. Oysa halk adalet
ar›yor! Bizler adalet istiyoruz! Yak›lan bedenlerimizin, dökülen etlerimizin, kopan kollar›m›z›n, akan kan›m›z›n, hücre hücre eriyen bedenlerimizin, topra¤a düﬂen 120 ﬂehidimizin hesab›n› istiyoruz! Bir halk
adaletsiz yaﬂayamaz. Adalet istiyoruz” denildi.
Aç›klaman›n yap›lmas›n›n ard›ndan HÖC’lüler eylemlerine son
verip uzaklaﬂ›rken, iki sivil polisin
silahl› sald›r›s›na maruz kald›lar.
Havaya ve kitlenin üzerine ateﬂ
eden sivil polislere geri dönerek
müdahale eden HÖC'lüler daha sonra oradan uzaklaﬂt›lar.
Hücreler ve içindeki tutsak yak›nlar› daha sonra gelen polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Zeynep
Çakmak, Niyazi A¤›rman, Gülsen
Karg›n, Sezai Demirtaﬂ, Taner
Korkmaz, Cem Koyup›nar, Gülsare
Turan ve Ahmet Turan’›n gözalt›na
al›nmalar› ile ilgili bir aç›klama yapan TAYAD, A¤›rman ve Demirtaﬂ’›n polisin demir çubuklarla vurmas› sonucu yaraland›klar›n› kaydederek, “diri diri yakan, kurﬂunlar
ve bombalarla katleden zihniyet bugün de evlatlar›n›n katillerinin cezaland›r›lmas›n› isteyen ailelere
sald›r›yor, gözalt›na al›yor, iﬂkence
yap›yor” dediler. Gözalt›na al›nanlar ertesi günü savc›l›ktan serbest
b›rak›l›rken, TAYAD’l›lar, adalet istemeye, katillerin cezaland›r›lmas›
için mücadele etmeye devam edeceklerini kaydettiler.
HÖC’ün bir baﬂka yol kesme eylemi de, 2 Ocak günü saat 10.15'de
Ba¤c›lar Fatih Mahallesi otoban gi-

riﬂindeydi. "19-22 ARALIK KATL‹AMCILARI HALA CEZALANDIRILMADI” pankart› asarak, yolu
zincirlerle kesen HÖC’lüler, 15 dakika yolu trafi¤e kapatt›lar ve katliamc›lar›n AKP iktidar› taraf›ndan
korundu¤unu hayk›rd›lar.

Bildirilerimizin ulaﬂmad›¤›
tek bir ev, tek bir insan
kalmamal›!
TAYAD’l› Aileler taraf›ndan,
katliam›n y›ldönümünde ç›kar›lan
“19-22 Aral›k Katliamc›lar› Hala
Cezaland›r›lmad›” baﬂl›kl› bildiriler, kitlesel olarak meydanlarda, pazarlarda, kahvehanelerde, gecekondu sokaklar›nda halka ulaﬂt›r›l›yor.
Bildiride anlat›lan Türkiye’nin giz19
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lenmek istenen gerçe¤ini
herkese ulaﬂt›rmay› hedefleyen devrimciler, çalmad›k kap›, ulaﬂ›lmad›k
insan b›rakmama perspektifi ile hareket ediyorlar.
Bu düﬂünceyle geçen
hafta boyunca gecekondulardan, meydanlardan
sesimizin hiç eksik olmad›¤› yerlerin baﬂ›nda ‹zmir geliyordu.
HÖC ‹zmir Temsilcili¤i, 29 Aral›k Perﬂembe
günü Karﬂ›yaka Çarﬂ›’da
esnafa ve halka bildirileri
da¤›t›rken, bir yandan da 19-22
Aral›k Katliam› ve nedenlerine iliﬂkin konuﬂmalar yapt›lar ve katliamc›lar›n hala cezaland›r›lmam›ﬂ olmas›n›n, ülkemizde yaﬂanan di¤er
adaletsizliklerden ba¤›ms›z olmad›¤›n›n, yaﬂanan tüm bu adaletsizliklere karﬂ› ç›kmak için örgütlenmek
ve mücadele etmek gerekti¤inin alt›n› çizdiler. Burada bir buçuk saat
içinde 1500 adet bildiri da¤›tan
HÖC’lüler, akﬂam saatlerinde de
Karﬂ›yaka Postac›lar Mahallesi’ndeydiler. Evlerin kap›lar› tek tek
çal›narak 600 bildiriyi halka ulaﬂt›ran HÖC’lüler, bir gün önce de,
Karﬂ›yaka ‹lçesine ba¤l› Örnekköy,
Yamanlar ve Do¤ançay Mahalleleri’nde da¤›tt›klar› 5000 adet bildiriyle halka ulaﬂm›ﬂlard›.

Oligarﬂinin TV’leri, gazeteleri yalanlarla halk›n
beynini zehirleyip, gerçe¤i karanl›k kuyularda
bo¤mak isteyebilirler; bu
do¤al bir s›n›f tavr›d›r.
Ancak do¤al olmayan,
devrimcilerin faaliyetlerini “bas›nda yeralmas›”
üzerinden ﬂekillendirmeleri, eylem biçiminden
alana kadar bunu gözeterek hareket etmeleridir. Oysa devrimcilerin
tarihsel birikimleri ve
halka ulaﬂma araçlar›
vard›r. Yeter ki, bu araçlar› kararl› ve militan bir
tarzda kullanal›m, ›srarc›
olal›m.

30 Aral›k günü, katliamc›lar›n cezaland›r›lmad›¤›n›n hayk›r›ld›¤› yer ise Konak Kemeralt› oldu. 2500 adet bildiriyi
halka ve esnaflara vererek mücadele ve
örgütlenme ça¤r›s›nda bulunan HÖC’lüler çevik kuvvet polislerinin engeliyle
karﬂ›laﬂt›lar. Bildirilerinin yasal ve meﬂru
oldu¤unu savunan HÖC’lülerden birinin
kimli¤ine keyfi olarak el koyan ve HÖC’lülerden alamay›nca halktan insanlar›n elinden bildiriyi alan polisler, HÖC’lülerin
da¤›t›m› sürdürmeleri üzerine tartaklamaya çal›ﬂt›lar. Halk ve esnaflar›n tepkisi ile geri ad›m atan polis, kimli¤i de geri vermek durumunda kal›rken, HÖC’lüler iki saat boyunca halka seslenmeye devam ettiler.
Durmad›lar, ‹zmir’in gecekondu evlerinde gerçekleri bilmeyen binler, onbinler vard›. 2 Ocak günü de bu yerlerden
ikisi olan, Limontepe ve Yurto¤lu Mahalleleri’nin sokaklar›ndayd›lar. Beﬂ buçuk
saat boyunca her iki mahallede binlerce
evin kap›s›n› çalan, halk›n yo¤un ilgisiyle karﬂ›laﬂan HÖC’lüler, 3500 bildirinin
da¤›t›m›n› gerçekleﬂtirdiler.
Mersin TAYAD’l›lar da, da¤›tt›klar›
bildirilerle binlerce insana gerçekleri anlatt›lar. 28 Aral›k günü Pozcu semt pazar›nda 500 insana bildiri verildi. Bunlardan biri de bir emekli astsubayd›. Bir çok
insan, maiﬂet derdi içinde dünyadan haberleri olmad›¤›n›, bunlar› kendilerine
anlatt›klar› için TAYAD’l›lara teﬂekkür
ederken, emekli subay, “bildiriyi almas›na, okumas›na gerek olmad›¤›n›” söyle-

di. TAYAD’l›lar ise, “al oku, devletin ne
yapm›ﬂ, nas›l 6 kad›n› diri diri yakm›ﬂ
gör” diyerek cevap verdiler.
Ertesi günü ise, Tarsus’a ba¤l› Kazanl› Beldesi sokaklar›ndayd›lar. Sokak sokak evleri gezen TAYAD’l›lar, halk›n yo¤un ilgisi ile karﬂ›laﬂt›lar. Ev kad›nlar›
TAYAD’› tan›d›klar›n›, linç giriﬂiminden,
kafesli eylemlerden haberdar olduklar›n›
söylerken, 750 bildiri da¤›t›m› gerçekleﬂtirildi. Ayn› gün Tarsus ilçesinde de 750
tane bildiri da¤›t›larak kahvehanelerde,
esnaflara, evlere gerçekler ulaﬂt›r›ld›.
Gerçeklerden haberi olmayanlar, devletin yalanlar›na bugüne kadar nas›l inand›klar›na hay›flan›rken, TAYAD’a desteklerini ifade ettiler.
Ad›yaman’da ise bildiri da¤›tan Temel Haklar üyeleri, 3 Ocak günü Karap›nar semtinde zorla gözalt›na al›nd›lar.

Avanos Gençli¤i De
Katilleri ‹stiyor
Nevﬂehir’e ba¤l› Avanos ilçesinde bulunan, Avanos Gençlik Derne¤i, 28 Aral›k günü E¤itim-Sen ﬁubesi’nde düzenledi¤i bir etkinlikle 19-22 Aral›k ﬂehitlerini
and› ve katliamc›lar›n cezaland›r›lmas›n›
istedi. Yap›lan konuﬂmada, katliam ve direniﬂ anlat›larak, “bu katliam›, bu direniﬂi herkes duymal›” denildi. Film gösterimi ve ﬂiirlerin okunmas›yla devam eden
anma, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm yolunda ﬂehit düﬂenlerin unutturulmayaca¤› sözü ile son buldu.

27 Araleri anlatHopa’daki Jandarma Sald›r›s› Protesto Edildi
t›¤›m›z
l›k günü HoKaradeniz de gerçekleri duyacak
için, adapa’n›n Kelet istedimalpaﬂa
¤imiz için engellemeye çal›ﬂt›lar” diye
Beldesi’nde “19-22 Aral›k Katliamc›lar›
konuﬂtu. Ayn› amaçl› linç giriﬂimlerini,
Hala Cezaland›r›lmad›” baﬂl›kl› bildirifaﬂist sald›r›lar› hat›rlatan Durmuﬂ,
leri da¤›tan HÖC üyelerine yönelik jan“Dün Kemalpaﬂa’da aﬂ›lamayacak tek
darma sald›r›s›yla ilgili olarak, 29 Aral›k
barikat›n halk›n örgütlü gücü oldu¤unu
günü kaymakaml›k önünde protesto eygördük. Gücümüz birli¤imizdir, tüm hallemi yap›ld›.
k›m›z› adaletsizli¤e ve faﬂizme karﬂ› müESP ve Halkevi’nin de destekledi¤i
cadele etmeye, birlik olmaya ça¤›r›yoeylemde konuﬂan HÖC’lü Atanur Durruz” dedi.
muﬂ, sald›r›n›n amac›n›n 19-22 Aral›k
Katliam› gerçe¤inin halka ulaﬂmas›n›
Eylemde, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz,
engellemek oldu¤unu vurgulayarak,
Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Di“nas›l ki 19-22 Aral›k 2000’de gerçekri Diri Yakt›lar Adalet ‹stiyoruz, Halk›z
leﬂtirilen katliam› halktan gizlemeye çaHakl›y›z Kazanaca¤›z” dövizleri aç›l›rl›ﬂt›larsa bizi de Kemalpaﬂa’da gerçekken, ayn› içerikli sloganlar at›ld›.
20
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Sevgimiz emekle büyür
Kand›ra F Tipi
Hapishanesi'ndeki
DHKP-C Davas› Tutsaklar›’n›n haz›rlad›Fatma Koyup›nar ¤› Komün isimli derginin 3. say›s›nda,
güncel politik geliﬂmeler, kültür, direniﬂ de¤erlendirmelerinin yan›s›ra,
Fidan Kalﬂen Ölüm Orucu Ekibi
Direniﬂçisi Fatma Koyup›nar ile bir
röportaj da yerald›. Bu röportajdan
bir bölümü aktar›yoruz.

De¤erlerimiz bir bütündür
Komün: Komün olarak bizi biz
yapan de¤erlerimizden sevgi, vefa,
ba¤l›l›k ve paylaﬂ›m› sorduk, o da
anlatt›. ﬁimdi sizleri Fidan›m›z’›n
bu de¤erler üzerine söyledikleri ile
baﬂ baﬂa b›rak›yoruz.
Fatma Koyup›nar: Özlemle
Ekim günlerimizi Fidan'ca koruyor
olman›n coﬂkusuyla kucakl›yorum.
Ve hoﬂ geldin KOMÜN! ‹yi ki geldin Komün! Ad›n› çok be¤endim.
Niyesi belli de¤il mi, en büyük düﬂümüz de ondan. Ve bizi en güzel
anlatan... Yani ben bizim KOMÜN'ü çok sevdim. Ve hemen üyesi oldum. Eh olursa bir eksi¤im, hatam di¤er Komün üyeleri ne güne
duruyor, düzeltiriz, tamamlar›z.
Sevgi, vefa, ba¤l›l›k, paylaﬂ›m
demiﬂsiniz. Düﬂünüyorum da birbirinden ay›rman›n güç oldu¤u de¤erlerimiz. Birbirini tamamlayan, birini eksik b›rakt›¤›m›zda di¤erinin de
eksik kalaca¤›. Ama yine de ay›r›p
anlatmaya çal›ﬂay›m.
Öncelikle belirteyim, insan› insan yapan de¤erler en baﬂta. Sevgi
diyelim mi? Elbette sevginin bin bir
çeﬂidi var. Baﬂta halk, vatan sevgisi,
olmak üzere evlat, kardeﬂ, yar...
Ve insanlar›n yan›nda do¤a sevgisi yani deniz, gök, orman, çiçek,
hayvan... vb. vb. Neyse. Ancak sevgi bence emek ve tan›makla yaﬂan›lan bir duygudur. Ama sevgi de öyle soyut bir duygu de¤il bence. Tan›madan ve emek vermeden sevgi

de olmaz, olamaz. Diyene yani olur
diyene inanmam. ‹nsan, tan›madan,
hele hele emek vermeden sevemez.
ﬁöyle bir düﬂünüp her birimiz
kendi yaﬂam›m›za bakal›m. En çok
sevdi¤imiz ﬂeyleri düﬂünelim. Kendi ad›ma söyleyeyim. Ki inan›yorum bunlar birço¤umuz için geçerlidir. Vatan›, halk›m›z› tan›d›kça gerçekten daha çok sevmeye baﬂlad›m.
Kültürü, de¤erleri, yaratt›klar›... Ve
yine Ailemiz! Tan›d›kça, tarihiyle,
ideolojisiyle, kahramanlar›m›zla...
Ve her geçen gün art›yor sevgim.
Niye, tan›madan, emek verilmeden sevgi alt› boﬂ bir sözcük olur,
diyorum yeniden. Antep'te bir deyim vard›r. “Guru guru gadan alim,
derdini, belan› ben alay›m” diye.
Sevginin büyüklü¤ünü anlat›r gadas›n› almak. Ama guru guru gadan›
almak ise, sevginin yalan olan›n›
anlat›r. ‹nsan e¤er sevdi¤ini söylüyorsa onun için çaba harcar, emek
verir, fedakarl›k yapar. Yani sevgi
insanda ete kemi¤e bürünür. Sergül'de, Faruk'ta ve di¤er kahramanlar›m›zda “sizi seviyorum” sözleri
ete kemi¤e bürünmüﬂ ve en güzel
anlam›n› en gerçek anlat›m›n› bulmuﬂtur. Yani bizim ki sözlüklerdeki
gibi soyut bir "his" de¤ildir.
Baﬂta da söyledim sevgi, vefa,
ba¤l›l›k, paylaﬂ›m birbirinden ay›ramayaca¤›m›z de¤erlerimiz. Ve bence hepsi sevgiyi oluﬂturuyor. Sevmedi¤imize niye ba¤l›l›k duyal›m
ki? Ya da sevmedi¤imizle neyi paylaﬂaca¤›z?
Asl›nda sorular›n›z› ilk okudu¤umdan beri inan ki tek bir düﬂüncede sabitleniyorum. Tüm bunlar›n
hepsinin toplam›, devrimcidir. Biziz
diyorum. Öyle ki insanl›¤› seviyoruz, yaﬂamay› seviyoruz, do¤ay› seviyoruz ve ne yap›yorsak bunlar
için yap›yoruz. Bir yandan bizi tan›mlamak gibi geliyor. Örne¤in halk›m›z› seviyoruz diyoruz ve her ﬂeyini paylaﬂ›yoruz. Ac›s›n›, yoksullu¤unu, açl›¤›n›, sevincini... Vatan
diyoruz, oluk oluk kan›m›z› ak›t›yo21
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ruz, ölümüne ba¤l›y›z, u¤runa her
türlü zorlu¤a, ac›ya katlanmaya gönüllüyüz. Yoldaﬂ diyoruz... Koﬂullar›m›z dahilinde en fazla eme¤i
birbirimize veriyor, paylaﬂ›yoruz ve
önce ben deyip öne at›l›yoruz. Ve
daha da ayr›nt›land›rabiliriz.
Sevgi, insanda tan›mak ve emek
vermekle ete kemi¤e bürünen, sevilen için her türlü fedakarl›¤›n, çaban›n gösterilmesiyle, sevilene ba¤lan›p, vefa gösterilmesiyle ete kemi¤e
bürünen bir de¤er, duygudur. Ve insan› insan yapan temel de¤erlerdendir. Ve sevginin ölçüsü, s›n›r› yoktur. Elbette sevgiyi besledi¤in ölçüde! Hani soyut bir duygu demiﬂtik
ya. Evet sevgiyi de sürekli büyütmek gerekiyor. Ki san›r›m bu da
ba¤l›l›¤a giriyor. Yani sevilene (bu
ne ise) ba¤l›ysa büyütür, beslersin
sevgini. Ve yine iﬂin içine emek giriyor. Örne¤in ailemizi seviyoruz,
ba¤l›y›z diyoruz. Peki bunun için
neler yap›yoruz? Çiçek örne¤i geliyor akl›ma. Topra¤›n› haz›rlars›n,
her gün ya da ihtiyac›na göre her
gün olmayabilir, sulars›n, unutmazs›n, unuttu¤unda büyümez solar...
Basit bir örnek belki ama her gün
kendimizi yenilemeden, de¤erlerimizi düﬂünmeden, yenisini katmaya
çal›ﬂmadan, ö¤renmeden ailemiz
için bir ﬂeyler yapabilir miyiz? Yapamay›z. Ve sevgimiz büyüyece¤ine küçülür...

Komün, Masala ve di¤erleri; tutsaklar›n haz›rlad›¤› bütün yay›nlara
“http://www.halkinsesi-tv.com/”
adresinden ulaﬂabilirsiniz.

Zorla müdahale kimin yöntemi?
Fidan Kalﬂen Ölüm Orucu Ekibi
Direniﬂçisi Serdar Demirel’e, 28
Aral›k günü Sincan 1 No’lu F Tipi’ndeki hücresinden kaç›r›lmas›n›n
ard›ndan götürüldü¤ü Ankara Numune Hastanesi’nde zorla müdahale edilmiﬂ ve 29 Aral›k günü ziyaret
eden annesini dahi tan›yamam›ﬂt›.
Annesi Mesude Demirel, geçen hafta yer verdi¤imiz sözlerinin d›ﬂ›nda
ﬂunlar› da ekliyordu o¤luna zorla
‘t›bbi’ müdahale edilmesine iliﬂkin:
“ﬁuuru yerinde de¤il, beni tan›m›yor, doktora 'niye müdahale ettin o¤luma' dedim. ‘Kanunlar›n
bana vermiﬂ oldu¤u yetkiyle yapt›m’ diye cevap verdi.”

Zorla müdahaleye maruz
kalan yüzlerce tutsak sakat b›rak›ld›. Onlar›n birço¤u ‘dün’lerini hat›rlam›yor, haf›zalar› çal›nd›, yetenekleri ellerinden al›nd›,
yard›m almadan en temel
ihtiyaçlar›n› dahi karﬂ›layam›yorlar. Bu zulmün sorumlusu kim? “Kanunlar›n
verdi¤i yetkiyi kulland›k”
diyen ‘doktorlar’ m›? ‹ﬂkenceyi yasalar›na yazan
faﬂizm mi? Susan, kendi
üyelerinin iﬂkenceci olarak
kullan›lmas›na ses ç›karmayan Tabip Odalar› m›?
Yoksa gözlerinin önünde
gerçekleﬂen iﬂkence seanslar›n› “Yaﬂam kutsald›r”
diyerek kutsayan ama onlar›n insanca yaﬂamas› için
ellerini k›p›rdatmayanlar
m›?

K‹M?

Zorla Müdahale
Guantanamo’da da
Zulmün Tek ‘Çözüm’ü
ﬁimdi binlerce kilometre uzaktaki bir ülkeye ama uygulad›¤› politikalar› sömürgelerine, iﬂbirlikçisi
hükümetlere aktard›¤› oranda da
“yak›n” bir ülkeye bakal›m.
ABD emperyalizminin hukuksuzluk ve iﬂkence abidesi olarak dayat›lan Guantanamo hücrelerinde
isyan giderek yay›l›yor. 38 tutsa¤›n
sürdürdü¤ü açl›k grevlerine, geçen
hafta 46 tutsa¤›n daha kat›ld›¤›,
ABD’li Yarbay Jeremy Martin taraf›ndan da do¤ruland›. Açl›k grevi
yaklaﬂ›k beﬂ ayd›r sürerken, tutsaklar insanca muamele görmek istediklerini, üssün baﬂta tecrit koﬂullar› olmak üzere Cenevre Sözleﬂmesi’ne uygun hale getirilmesini, adil
yarg›lanmay› istiyorlar.
Peki bu en insani ve bir o kadar
da hukuki olan taleplere Amerikan
emperyalizminin cevab› ne? Gerçek
yüzünü daha da teﬂhir eden ve zorlayan direniﬂ karﬂ›s›nda buldu¤u tek
çözüm, tutsaklara zorla müdahale
etmek, zorla yemek yedirmek.
Birleﬂmiﬂ Milletler'in iﬂkence raportörü Manfred Novak, konuya
iliﬂkin haz›rlad›¤› raporda, ABD’yi
açl›k grevi yapan tutsaklar› zorla
22
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beslemek için zalim yöntemler kullanmakla suçlad›.

AKP Emperyalizmin
Yöntemlerini Uyguluyor
AKP iktidar›, Guantanamo
yöntemlerini, emperyalizmin yöntemlerini uyguluyor. Zorla müdahalenin ilk olarak uyguland›¤› örnekler de, emperyalist ülkelerden
baﬂkas› de¤ildir. Zihniyet, Naziler’le
birebir ayn›d›r. Yöntemler kimi zaman hortumlarla yiyecek ak›tmak
gibi vahﬂi düzeyde olmuﬂ, kimi zaman da yiyecek hortumlar›n›n yerini serum hortumlar› alarak iﬂkence
inceltilmiﬂtir ama amaç ayn›d›r!
Direnme hakk›, halklar›n bask›ya, zulme karﬂ› tarihinde kazand›¤›
en temel hakt›r. BM gibi kuruluﬂlarca tan›nmak durumunda kal›nm›ﬂ,
birçok belgeye girmiﬂ ve dokunulmaz ilan edilmiﬂtir. ‹ﬂkencenin insanl›k suçu oldu¤unu ise san›r›z anlatmaya bile gerek yoktur.
Zorla müdahale, direnme hakk›n› yokediyor, iﬂkenceyi meﬂrulaﬂt›r›yor. AKP iktidar› ise, tüm bunlar›
yasalar›na koyarak, Nazi zihniyetiyle uyumda ne denli ileri gidebilece¤ini gösterdi.
Ayn› AKP’ye sorsan›z, türbana
özgürlü¤ü savunuyor, YÖK’çü rektörlerin türbanl› gençlerin direniﬂlerini k›rmak için kurduklar› ‘ikna
odalar›na’ ve okuldan atmalar›na
karﬂ› ç›k›yor. Oysa, YÖK’çüler de
direnme hakk›na hayas›zca sald›r›yor, kendileri gibi düﬂünmeyenlerin
düﬂüncelerini zorla de¤iﬂtirmek istiyorlard›.
19 Aral›k’ta 28 tutsa¤› katledip,
geri kalanlar› F Tipi hapishanelerin
hücrelerine att›klar›nda, dönemin
iktidar›n›n sözcüleri “zorla müdahaleyle” direniﬂi k›racaklar›ndan o kadar emindiler ki, üç gün sonra ortaya ç›kabilecek bir yalan›, “art›k
ölüm orucu diye bir ﬂey yok, hapishane meselesi bitmiﬂtir” yalan›n›
çok rahat söylemiﬂlerdi. Zorla mü-

dahale katliamc›lar›n elindeki ikinci
silaht›. ‹lkini 19 Aral›k’ta kullanm›ﬂlar, sonra ikincisini devreye sokmuﬂlard›. Bedenlerini tutuﬂturan,
kimi “direniﬂ hileleri” ile zorla müdahaleye maruz kalmadan ﬂehit
düﬂme onurunu yaﬂayan tutsaklar
bu politikaya büyük darbeler vurdular. Ancak buna karﬂ›n zulmün elinde baﬂka da silah› yoktur. Bu nedenle uygulamaya devam ettiler. Fiili
uygulama, “üçlü protokoller” yetmedi, yönetmelikler ç›kard›lar. Bunun da yetmedi¤i yerde, yasalar›na
zorla müdahaleyi koydular, ölüm
orucu ve açl›k grevlerini suç sayan
maddeleri TCK’ya eklediler.
Direniﬂin belli bir aﬂamas›ndan
sonra, devrimci iradenin teslim al›namayaca¤›n›n ve zulme isyan›n en
üst boyuttaki ifadesi olan bedenini
tutuﬂturma ﬂeklindeki feda eylemleri de böyle ortaya ç›kt›. Etleri eriten
kibriti çalan, zorla müdahale politikas›ndan baﬂkas› de¤ildir.

Mengele Art›klar› ve
‹nfaz Mangalar›
Serdar Demirel’i annesini tan›yamayacak hale getiren Mengele
art›klar› da iﬂte bu yasalara s›¤›narak, yasalar›n kendilerine verdi¤i
yetkiyi kulland›klar›n› söylüyorlar.
Hat›rlay›n, insanlar› katleden infaz
mangas› elemanlar› da, suçlar›n› ayn› sözle aç›klam›yorlar m›yd›?
Temelde iﬂlevleri farkl› da de¤ildir. Ölüm mangalar› zulüm ve sömürü düzenini de¤iﬂtirme mücadelesi verenleri katlederek tüketece¤i
hesab› yaparken; Mengele art›klar›

F Tipi Ö¤retmen
19-22 Aral›k Katliam›’n›n y›ldönümünde, dünyan›n onlarca
ülkesinin hapishanelerindeki tutsaklar gibi,
F Tipi hapishanesindeki
tutsaklar da, UTMP’nin
ça¤r›s› ile açl›k grevi
yapt›lar. Hapishane idareleri açl›k grevleri hakk›nda soruﬂturma aç-

ve onlara emir verenler de,
zorla müdahale ile direniﬂi k›racaklar›n› umuyor, böylece
tecrit zulmüne karﬂ› bu büyük
isyan› durduraca¤›n› hesapl›yor. Faﬂizmin açmaz› da buradad›r; bu halk ne k›rmak ile
tükenir, ne de bu direniﬂ bu
zulme teslim olur.

AKP iktidar› ve önceki iktidar,
zorla müdahalede bu denli pervas›z
ve “rahat” hareket edebiliyorsa,
bunda “üçlü protokol” ve iﬂkencenin yasallaﬂt›r›lmas› kadar, demokratik kamuoyunun kafa kar›ﬂ›kl›¤›n›n da önemli bir pay› vard›r.
Baﬂta, zorla müdahaleci doktorlar›n ba¤l› bulundu¤u Tabip Odalar›
olmak üzere, bu kesimlerde genel
anlay›ﬂ, “bilinç kapanm›ﬂsa müdahale edilebilir” ﬂeklindeydi. Bu bak›ﬂta; direniﬂçinin iradesi yoktu. Bir
gün önce “müdahale istemiyorum”
diye irade beyan›nda bulunsa dahi,
ertesi günü bu beyan› yok kabul etme gibi bir çarp›kl›k vard›. “Çünkü“
diyorlard›, “yaﬂam kutsald›r”. Bu
konuda da defalarca yaz›lm›ﬂt›r; düﬂünceleriyle birlikte yaﬂamd›r kutsal olan. Böyle bir yaﬂam› reddetmektir kutsal olan. Ama anlaﬂ›lmak
istenmedi, zorla müdahale karﬂ›s›nda tav›rs›z kal›nd›, bu iﬂkenceyi yapan hekimler hakk›nda soruﬂturma
açma yetkisi bulunmas›na ra¤men,
Tabip Odalar› bundan kaçt›lar.
Sonuç ﬂu; 500’den fazla insan bu
yöntemle sakat b›rak›ld›, faﬂizm

zorla müdahaleyi hâlâ bir silah olarak görmeye devam etti¤i için direniﬂin çok daha büyük bedellerle sürmesine do¤rudan etkisi oldu. Onlarca insan›m›z bedenlerini tutuﬂturmak durumunda kald›lar!
Türk Tabibleri Birli¤i, bu iﬂkenceye daha ne kadar sessiz kalacak? Serdar Demirel’e müdahale
eden Mengele art›¤›yla ilgili bir giriﬂimde bulunmay› düﬂünüyor mu?
ﬁu sözler, 2000 y›l›nda bir TTB yay›n›nda yeralm›ﬂt›: “Hekim ya da
di¤er sa¤l›k personeli açl›k grevinin
sonland›r›lmas› için herhangi bir
bask› yapamaz. Tedavi ya da bak›m
bu amaçla kullan›lamaz. Açl›k grevi
yapan kiﬂi, bask› alt›nda tutulabilece¤i ortamlardan korunmal›d›r. Bilinci bozulur ya da komaya girerse
hekim açl›k grevcisinin son karar›na sayg› göstererek tutum alacakt›r.
Bu çerçevede hastan›n r›zas›na ayk›r› bir ﬂekilde ‘zorla besleme’ etik
aç›dan do¤ru de¤ildir.”
TTB “etik” olan› savunacak m›?
‹ﬂkenceye karﬂ› olan, direnme
hakk›na sayg› duyan herkesi; zorla müdahale iﬂkencesine karﬂ› seslerini yükseltmeye, zulme sessiz onay
vermemeye, AKP iktidar›n›n koyu
sansürle gizlemek istedi¤i gerçekleri hayk›rmaya ça¤›r›yoruz.

makta gecikmedi. Bu soruﬂturmalardan biri de, Tekirda¤ 2 No’lu F
Tipi’ndeki tutsaklardan Mustafa Tosun’a aç›ld›. Tosun, kendisine gönderilen soruﬂturma belgesinin alt›ndaki bir imzaya dikkat çekerek,
mektubunda ﬂöyle yaz›yor:
“Soruﬂturma belgesinin alt›nda
kimin imzas› var, tahmin et desem
herhalde akl›na gelmez. “Kurum
ö¤retmeni”! Kurum ö¤retmeni, ‘Disiplin Kurulu’nda yeral›yor zaten.
Toplatma karar› dahi olmayan ya-

y›nlar› yasak karar›n›, kitaplar›n yasak karar›n› onayl›yor. Ama ilk defa
direk bir soruﬂturman›n alt›nda bir
kurum ö¤retmeninin imzas›n› görüyorum. Bir ö¤retmenin görevi nedir? Disiplin Kurulu’nda yeralmak,
dergi kitap yasaklamak, soruﬂturma
açmak m›? Bu da F Tipi ö¤retmen!
Asl›nda sadece ö¤retmenlere özgü de¤il, F Tipi’nde görev yapan
psikolog, sosyal hizmet uzman›, tabip, atölye ﬂefi de !!! disiplin kurulunda yeral›yor.”

Bu ‘Doktorlar’
Hangi Odalara Ba¤l›?
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du ama özveriyle,
gelece¤e inançla
binler, onbinler
olmak için direniyorlar, mücadele ediyorlard›.
2005’i de; faﬂist
sald›r›lara, so-

Henüz düzenin kendilerine dayatt›¤› yaﬂam biçimini, düﬂünce tarz›n› aﬂamam›ﬂ olan gençlerimiz yeni bir y›la hangi umutlar, hangi dileklerle nerede ne yaparak girdiler?
Birçok cevap verilebilir bu soruya.
Ama hepsini ifade eden, san›r›z ﬂudur: Burjuvazinin dayatt›¤› “e¤lenme” kültürü ile, onun önüne koydu¤u ve asl›nda boﬂ umutlar›n ve dejenerasyonun ifadesi olan hayaller
kurarak. En yoksul gençlerimiz ise,
kentlerin meydanlar›na dolduruldular. Burjuvazi böyle e¤leneceksiniz
dedi, anlamad›klar› müziklerle hoplay›p z›plad›lar.
Ama baﬂka bir gençlik de vard›
bu ülkede. Bütün gençlerimizin örnek almas› gereken, bu ülkenin gelece¤ini, onurlu yar›nlar›n› temsil
eden gençlerimizdi onlar. Bugün say›lar› belki ‘yüzler’le ifade ediliyor-

ruﬂturmalara, polis terörüne karﬂ›
direnerek geçirmiﬂler, emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›¤›n, faﬂizme
karﬂ› demokrasinin sesi olmuﬂlar,
kapitalizme karﬂ› sosyalizmi savunmuﬂlard›, cüretle.
Onlar, mücadeleyle dolu geçece¤ini bildikleri yeni bir y›la, direnenlerle birlikte girmeyi tercih ettiler.
‹stanbul, ‹zmir, Antalya, Isparta,
Hatay, Adana, Eskiﬂehir ve Anadolu'nun di¤er illerinden gelen Gençlik Federasyonu üyesi 100 gencimiz, Ankara’da TAYAD’l› Aileler
ile birlikteydi. Çünkü diyorlard›;
“Halklar›n ba¤›ms›z oldu¤u, sömürünün, talan›n, ya¤man›n, katliamlar›n olmad›¤› yaﬂan›las› bir
dünya özlemimiz var. Sosyalizm
inanc›m›z var. Bu inanç u¤runa bedenini silaha dönüﬂtürüp feda eden-

Onlar da yeni y›l› “baﬂka biçimde” karﬂ›layabilirler; dans edebilir, diskolara gidebilir, “gönüllerince e¤lenebilirlerdi”. Ama onlar, direnen TAYAD’l›lar›n yan›nda olmay› tercih ettiler, çünkü
“daha iyi y›llar›n” direnilerek kazan›laca¤›n› biliyorlard›; oyunlar›,
tiyatrolar›, türküleri ile yeni y›la
da direniﬂ mesaj›yla girdiler
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lerimiz var. Bu gücü daha da büyütmek elimizdedir. Bunun yolu ise emperyalizmin tüm sald›r›lar›na ra¤men inanc›m›za, de¤erlerimize daha güçlü sar›lmakt›r. Dünyan›n nesinde olursa olsun halklar›n kazand›¤› her zafer a¤›r bedellerle kazan›lm›ﬂt›r ve bunun baﬂka yolu yoktur. Bize düﬂen ise bu yolda
sapmadan, savrulmadan,
inançla yürümektir. ‹ﬂte örne¤i, iﬂte TAYAD’l› Ailelerimiz...”
Onlar bu ülkenin gerçeklerine s›rt›n› çevirmeyen, bu
gerçekleri de¤iﬂtirmek için
kavgaya giren gençlerimizdi. Parkta yapt›klar› aç›klamada da bu ülkede, evlatlar›na “iyi y›llar” diyemeyen
binlerce anan›n, baban›n oldu¤unu, kardeﬂleri, eﬂleri,
yoldaﬂlar› zulüm alt›nda tecritte direnenler oldu¤unu hat›rlatt›lar. "Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Sonuna Sonsuza Sonuncumuza
Kadar Direnece¤iz” diye hayk›rd›lar. Coﬂkulu halaylar›yla, yaﬂad›klar› her ﬂeye, dondurucu so¤u¤a ra¤men direniﬂlerinden taviz vermeyen
TAYAD’l›lar›n yüre¤ini ›s›tt›lar.
Geldikleri kentlerden duygu
yüklü mesajlar taﬂ›d›lar ‘El’in alt›na. Serdar Demirel'in annesi Mesude Demirel, gece parkta kalan gençleri ziyaret ederek, zorla müdahale
edilen o¤lunun durumunu anlatt›,
onlara çiçekler sundu. Öfkeliydi,
haf›zas› silinen, an›lar› çal›nan kaç›nc› insan›m›zd›, kaç›nc› evlad›yd›
Serdar. Yaﬂl› bedenine ra¤men dimdikti, “hepiniz evlatlar›ms›n›z” diyerek kucaklad› gençlerimizi.
‹stanbul Gençlik Derne¤i'nin haz›rlam›ﬂ oldu¤u; 6 y›ld›r süren direniﬂin ve 19 Aral›k'ta diri diri yak›lan
alt› kad›n›m›z›n canland›r›ld›¤› halk
oyunu büyük ilgiyle izlendi. Ard›ndan Elaz›¤ gençli¤inin tiyatro gösterimi alk›ﬂland›. Sonra, bugünlerde
faﬂistlere karﬂ› mücadelenin yo¤unlaﬂt›¤› Bal›kesir Gençlik Derne¤i'nin
tiyatrosu takip etti. Yar›ﬂmalar› türküler, türküleri ateﬂin etraf›ndan çekilen halaylar izlerken, ateﬂten daha
s›cak yürekleri, F Tipleri’nden me-

sajlarla daha da alevlendi. Her mesaj
coﬂkuydu, her mesaj inançt›, her mesaj
bir an önce yeni y›lda devrim umudunu büyütme kararl›l›klar›n› art›r›yordu.
Hele umudun ad›n›n mesaj› ve ölüm
orucu direniﬂçisi Fatma Koyup›nar'›n
mesaj›, bir e¤itim semineriydi, büyük
coﬂkuyla karﬂ›land›.
Saatler 24.00'ü gösterdi¤inde, Büyük Direniﬂimiz’in sloganlar›yla girdiler yeni y›la. “120 can›m›za selam olsun ki yollar›nda ilerleyen kardeﬂleri
var. Devrettikleri bayra¤›, b›rakt›klar›
miras› sonuna kadar yaﬂataca¤›z” dediler hep bir a¤›zdan ve yürekten. Türkülerini Büyük Direniﬂ’in yarat›c›lar›
için söylediler. Ya¤an ya¤mur sabaha
kadar umut dolu türkülerini karanl›¤›n
ortas›na bir ›ﬂ›k demeti gibi savurmaktan al›koyamad›. 4 polis panzeri 5 otobüs çevik kuvvet polisi ve onlarca sivil, onlar›n yeni y›l kutlamalar›ndan
bile korkarak hiç ayr›lmad›lar etraftan.
‹çki alemlerinde kendilerinden geçenler geçip gitti yanlar›ndan gece boyunca. Onlar direniﬂ türküleriyle, “mutluluk bu de¤il” diyorlard›, “mutluluk ba¤›ms›z demokratik bir ülkede yaﬂamakt›r” diyorlard› adeta.
Böyle bir düzeni de¤iﬂtirmeyi hedeflemeyenler için, ‘yeni bir y›la
yepyeni umutlarla girmek’ ço¤u zaman alt› boﬂ, en fazla bireysel köﬂe
dönmeyi ifade eder. Abdi ‹pekçi’de
direniﬂin içinde yeni y›l› karﬂ›layanlar
içinse, bu söz dopdolu yaﬂand›, hücrelerde hissedildi. Yürekleri; y›lbaﬂ› kutlamas› nedir bilmeyen aç ve yoksul b›rak›lan halklar›n ac›s›yla dolu, bu “kaderi” de¤iﬂtirme kararl›l›¤› ile kab›na
s›¤m›yordu. Yürekleri; köyleri yak›lan, o¤ullar› k›zlar› kaybedilen, iﬂkencelerden geçirilen, hain pusularda katledilen analar›n babalar›n öfkesiyle
yan›yordu. Yürekleri; umuttu, gelecekti, her türlü zulüm karﬂ›s›nda direniﬂ yüklüydü. Çünkü onlar, o gün F
Tipleri’nde emperyalizme ve faﬂizme
karﬂ› bu topraklar›n en onurlu direniﬂini yaﬂatan devrimci tutsaklarla ve onlar›n direnen aileleri ile birlikteydi.
Ne mutlu onlara ki, direniﬂlerle dolu bir y›l› geride b›rakt›lar ve direnenlerle birlikte yeni bir y›la ‘merhaba’
dediler. Ne mutlu bize ki, böyle gençlerimiz var.

Direnmenin Onuruyla 2006’ya Merhaba
Temel Haklar Federasyonu’nun düzenlemiﬂ oldu¤u yeni
y›l› karﬂ›lama etkinli¤i, Labella
Dü¤ün Salonu’nda 1200 kiﬂinin kat›l›m› ile gerçekleﬂti. Eylemde, ac›da, sevinçte hep bir
arada olan, yürekleri ayn› idealler için atan federasyon üyeleri,
yeni y›la da birarada girdiler.
Etkinli¤in yap›ld›¤› salonda
as›l› olan “2006’DA DA UMUDU BÜYÜTÜYORUZ” afiﬂi
yeni bir y›la da umutla, inançla
girildi¤ini ifade ediyordu.
Etkinlik, yeni y›l mesajlar›n›n okunmas›yla baﬂlad›. Umudun ad›ndan, umudu yaﬂatanlara yönelik mesajda, umudu büyütmenin örgütlenme, yanl›ﬂ düﬂüncelere, reformizme, sisteme karﬂ› savaﬂmak oldu¤u vurgulan›rken, Türkiye solunun da bir foto¤raf› ortaya konuyor ve buradan
ç›kan görev ve sorumluluklar hat›rlat›l›yordu. “Tek yol devrim” ﬂiar›n›
kitleleri taﬂ›man›n bugün çok daha önemli oldu¤unun alt› çizilen mesaj
coﬂkuyla alk›ﬂlan›rken, Temel Haklar Dernekleri’nden, gençlikten, iﬂçiler ve memurlardan gelen mesajlar da yine büyük alk›ﬂ ald›. Ard›ndan
halk oyunu ekibi çeﬂitli oyunlardan oluﬂan bir gösteri sergiledi.
Daha sonra Temel Haklar Federasyonu üyelerinin 2005 y›l›nda yaﬂad›¤› olaylardan esinlenerek haz›rlad›¤› skeçler oynand›, hep birlikte yemekler yendi, hediye çekiliﬂleri yap›ld›. Grup Yorum’un sahneye ç›kmas›yla coﬂku doru¤a ulaﬂt›. Türküler hep bir a¤›zdan omuz omuza halaylarda söylendi. Birlikteli¤in ve paylaﬂman›n bir örne¤i daha konserle son
bulurken, federasyon üyeleri, 2006’ya coﬂku ve kararl›l›kla ‘merhaba’
dediler.
***
Ankara’daki ilk yeni y›l kutlamas› ‹dilcan Kültür Merkezi Lise Komisyonu taraf›ndan, bir gün önce, 30 Aral›k günü Kültür Merkezi binas›nda yap›ld›. Gençli¤in ‘Ö¤renci Haklar›m›z ‹stiyoruz’ kampanyas›ndan
sözedildi¤i ve yeni y›l›n, birli¤in ve dayan›ﬂman›n daha da yükseldi¤i bir
y›l olmas› temennilerinin dile getirildi¤i etkinlikte, hep birlikte halaylar
çekildi, film gösterimi yap›ld›.
Ankara’daki bir baﬂka kutlama da Temel Haklar’dayd›. Saat 18.00'de
biraraya gelen Temel Haklar üyeleri ve TAYAD’l› Aileler, yeni y›la direniﬂi selamlayarak girdiler. Yap›lan konuﬂmalar›n ard›ndan, ﬂiirler okundu ve ‹dilcan Müzik Grubu'nun söyledi¤i ezgilerle halaya duruldu. Zorla müdahale edilen ölüm orucu direniﬂçisi Serdar Demirel'in annesinin
de, “Hepinizle gurur duyuyorum, sizleri çok seviyorum" diyerek duygular›n› dile getirdi¤i etkinli¤in ard›ndan, hep birlikte Abdi ‹pekçi Park› ziyaret edildi.
***
‹zmir’de ise, Ege Temel Haklar binas›nda bir etkinlikle yeni y›la hepbirlikte girildi. Sayg› duruﬂunun ard›ndan konuﬂan, Dernek Baﬂkan› Nurhan Y›lmaz, 2005’te birlikte üretip birlikte direndiklerini kaydetti. Ard›ndan 75 kiﬂinin kat›ld›¤› etkinlik, Grup Gün Iﬂ›¤›’n›n türküleri ve
marﬂlar› ile sürdü. Skeçlerin oynand›¤›, mesajlar›n okundu¤u gece, halaylarla sona erdi.
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Yaz› Dizisi:

Halk Örgütlülükleri

nedeni, halk örgütlenmelerinin hem devrim sürecindeki,
hem de devrimden sonraki yani iktidar›n devral›nmas›ndan sonraki süreçteki rolünü oldukça iyi ortaya koyan
örnekler olmas›ndan dolay›d›r.
***

El Salvador’da “Poder Popular”
El Salvador 20 km. yüzölçümü ile Orta Amerika'n›n
en küçük, ayn› zamanda 5 milyon nüfusuyla nüfus yo¤unlu¤u en fazla ülkesidir. Bir tar›m ülkesi oldu¤undan
dolay› nüfusun ço¤unlu¤unu köylüler oluﬂturur. Sanayi
sadece birkaç ﬂehirde vard›r. Kalan tüm kentler tar›m
merkezidir. Ülkeyi yöneten 14 ailedir ve bunlar›n arac›l›¤›yla emperyalizm ülkenin egemenidir.
El Salvador’da 1932 halk ayaklanmas›n›n onbinlerce iﬂçinin köylünün katledilerek bast›r›lmas›ndan sonraki uzun sessizlik ve pasifizm dönemi, 1970 baﬂlar›nda
Farabundo Marti Halk Kurtuluﬂ Güçleri (FPL) önderli¤inde baﬂlat›lan silahl› mücadeleyle sona erdi.
Silahl› mücadele k›sa sürede büyük bir etki yaratt›,
gerilla ordusu geliﬂti, 1970 sonlar›na do¤ru, Cephe’yi
oluﬂturmak üzere, FMLN/FDR kuruldu. Buna ba¤l› olarak yayg›n halk örgütlenmeleri ortaya ç›kt›.
Halk Meclisleri, milisler, bu dönemin yayg›n halk
örgütlenmeleriydi. Bütün bu örgütlenmeler ise Halk ‹ktidar› (Poder Popular) adl› halk örgütlenmesi bünyesinde birleﬂiyorlard›. Yani El Salvador devriminin temel
halk örgütlenmesi Halk ‹ktidar› idi. (Yanl›ﬂ anlaﬂ›lmamas› aç›s›ndan belirtelim; buradaki “Halk ‹ktidar›” bizim genel olarak kulland›¤›m›z anlamdaki halk iktidar›
kavram› de¤ildir, bir örgütlenme biçiminin ad›d›r.)
Halk ‹ktidar›, gerillan›n kontrolü alt›ndaki bölgelerde de, gerillan›n yar› denetim kurdu¤u bölgelerde de,
karﬂ›-devrimin merkezlerinde de oluﬂturuluyordu. Ancak elbette bu üç ayr› bölgede Halk ‹ktidar›’n›n biçimleniﬂi de farkl›yd›.
1980’deki askeri hamleyle birlikte ülkenin beﬂte biri
gerilla denetimine girmiﬂti. Halk ‹ktidar›, bu bölgelerde
oligarﬂik devletin politik, ekonomik, askeri ve toplumsal kurumlar›n› devre d›ﬂ› b›rakm›ﬂ, toplumsal, siyasal
hayat› Halk ‹ktidar›’na ba¤l› olarak yeniden ﬂekillendirmiﬂtir.
Halk ‹ktidar› örgütlenmesi, oligarﬂinin denetiminin
en yo¤un oldu¤u baﬂkentte de vard›r. Özellikle baﬂkentin d›ﬂ semtlerinde etkili olmaktayd›. Gerilla bölgelerindeki aç›k ve kurumsal çal›ﬂman›n tersine, burada yeralt› örgütlenmesi olarak varl›¤›n› sürdürmekteydi. Yeralt›nda geliﬂen Halk ‹ktidar› örgütlenmeleri, düﬂman›n
yo¤un sald›r›lar›na karﬂ›n örgütlenme, gerilla güçlerine
lojistik ve savaﬂç› ak›ﬂ›n› sa¤laman›n yan›s›ra, bir e¤itim ve sa¤l›k sistemi geliﬂtirmekte de yer yer önemli baﬂar›lar kazand›lar.

Bölüm

1

Dünyan›n de¤iﬂik ülkelerinden halk örgütlenmelerini daha yak›ndan inceledi¤imizde de görülece¤i üzere,
halk örgütlenmeleri, hem içerikleri, hem biçimleri itibariyle dönemlere, ülkelere göre son derece zengin bir çeﬂitlilik gösterirler.
Kimilerinde emperyalist iﬂgal temel olurken, kimilerinde açl›k, kimilerinde toprak talebi temeldir, kimileri
do¤rudan savaﬂa kat›lan bir iﬂlev görürken, kimileri dayan›ﬂma amaçl› veya farkl› sosyal, kültürel iﬂlevlerle ﬂekillenmiﬂtir. Bu geniﬂ çeﬂitlilik karﬂ›s›nda içine düﬂülebilecek en büyük yanl›ﬂ, bunlar› bir kal›p, bir ﬂablon
olarak ele almakt›r.
Dünya halklar›n›n s›n›flar mücadelesine kazand›rd›¤› bu tecrübeler, “biz onlar› kendi somutlu¤umuzda yeniden nas›l üretebiliriz?” sorusuyla birlikte tart›ﬂ›l›p
ö¤renilmelidir. Yaz› dizimizin her bölümünde farkl› ülkelerden farkl› tipteki halk örgütlenmelerini ele alaca¤›z. Sovyetler’den baﬂlay›p, halk komünlerine, iﬂçi,
köylü birliklerine, Topuzlar Ordusu’ndan Savunma Komiteleri’ne, “Komﬂular Partisi”ne kadar birçok örgütlenmeden sözedilecek. Bunlar›n kimileri farkl› tarihi
dönemlere iliﬂkindir, kimileri bugünkü dönemde olsa da
farkl› sosyo-ekonomik veya kültürel yap›lara özgüdür.
Dolay›s›yla ﬂu veya bu modele iliﬂkin “bunu bizim ülkemizde uygulamal›y›z” demek ﬂeklinde bir yaklaﬂ›m
olamaz ama herbirinde halk hareketini geliﬂtirecek,
devrim mücadelesine ivme kazand›racak, halk› örgütleyecek devrimcinin ufkunu geniﬂletecek yanlar vard›r.
Burada sözünü edece¤imiz örgütlenmelerin birço¤u,
kendi koﬂullar›nda kal›c›laﬂm›ﬂ, halk› örgütleyip mücadeleye kanalize etme görevini yerine getirmiﬂ ve zaten
bu anlamda da devrimcilerin bilmesi gereken örnekler
haline gelmiﬂlerdir. Meselemiz, kendi ülkemizde bunlar› yaratmak, kal›c›laﬂt›rmak ve halk› devrim mücadelesine katan kanallar haline getirmektir.
***
Halk örgütlenmeleri, sadece devrim sürecine iliﬂkin
örgütlenmeler de¤ildir. Halk örgütlenmeleri, devrim
için mücadelenin dayanak noktalar› oldu¤u gibi, devrimci bir iktidar için de temel dayanak noktalar›d›r. Yaz› dizimize, Nikaragua ve El Salvador’daki halk örgütlenmeleriyle baﬂl›yoruz. Bu örnekleri tercih etmemizin

Poder Popular’›n oluﬂum ve yönetimi:
Halk iktidar›, çal›ﬂmalar›n› k›rsal alanda toprak iﬂçileri
26
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örgütleri, kentlerde semt halk komiteleri, iﬂçi yerleﬂim
alanlar›nda ve fabrikalarda sendikalar, üniversitelerde
iﬂgal komiteleri ve birçok yerde geçerli olmak üzere
halk meclisleri arac›l›¤›yla sürdürür.
Köylerde halk 15'er hanelik gruplar halinde örgütlenmiﬂtir. Bunlar bir nevi küçük komünlerdir, bunlar bir
araya gelip halk meclislerini oluﬂtururlar.
Halk ‹ktidar› örgütlenmesi, ulusal düzeyde meclis
toplant›lar› da düzenlemiﬂ ancak savaﬂ durumu bu tür
toplant›lar›n düzenli hale gelmesini engellemiﬂtir.
Bir bölgedeki Halk ‹ktidar›’n›n yönetimi, halk meclisleri taraf›ndan seçilen baﬂkan ve 4-5 temsilci ile, parti
ve FMLN Temsilcileri ve milis komutanlar›ndan oluﬂur.
Yönetim içindeki görev alanlar› ﬂunlard›r: - Halk›n
kurtuluﬂ sürecine kat›l›m›n› sa¤layan örgütlenmeden
sorumlu bir kiﬂi, - Sa¤l›k iﬂlerinden sorumlu bir kiﬂi, Üretim ve da¤›t›mdan sorumlu bir kiﬂi, - Savunmadan
sorumlu bir kiﬂi. Ancak bu yap› esnektir. Birimin hitap
etti¤i halk›n say›s›na göre, yöneticilerin say›s› ve görev
alanlar› da artabilmektedir.
Halk ‹ktidar›, FMLN önderli¤inde ve onun katk›s›yla oluﬂmuﬂtu. Fakat bu demek de¤ildir ki, Halk ‹ktidarlar› ile FMLN ayn›d›r. Askeri bir cephe örgütlenmesi
olan FMLN’den farkl› olarak Halk ‹ktidar› bir taban örgütlenmesiydi, buna ba¤l› olarak oluﬂumu, iﬂleyiﬂi, kurumlaﬂmas›, politika ve karar üretme süreçleri de çok
büyük farkl›l›klar içermektedir.

Örgütlendi¤i her alanda okuma-yazma kampanyalar› düzenledi. Köylerde köylülük için, gerilla denetimindeki bölgelerde gerillalar için okuma-yazma kurslar›
vard›. Bu kampanyay› her durumda sürdürmek için, dersane olarak kullan›lan s›¤›naklar bile bulunmaktayd›.
Bu örgütlenmeler, çocuklar›n süt ihtiyaçlar› için süthaneler kurmak, s›¤›r derilerinden ayakkab›, örtü, sedye ve s›rt çantas› üretimini örgütleyerek hem gerillan›n,
hem köylülerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak, ana-babalar›n›
kaybeden çocuklara bakmak üzere Anneler Kolektifi’ni oluﬂturmak yoksulluk koﬂullar›nda hastane, ilaç
imkan› olmayan halka sa¤l›k, beslenme ve cinsel e¤itim
gibi konularda “koruyucu t›p” seminerleri vermek, gibi
çal›ﬂmalar yürütmüﬂtür. Halk ‹ktidar› bölgesindeki do¤um, dü¤ün, vaftiz gibi toplumsal olaylar›n da merkezindeydi.
Halk ‹ktidar›’n›n hemen her yerdeki en önemli misyonlar›ndan biri de, aileler ve kiﬂiler aras›ndaki suni
düﬂmanl›klar› çözümlemek oldu. Halk iktidar›, toplumsal sorunlar›n çat›ﬂma olmaks›z›n çözülmesi konusunda
özel politikalar geliﬂtirmiﬂti ve çat›ﬂma durumlar›nda
suçluyu cezaland›rmak yerine davran›ﬂ biçimlerini düzeltme yoluyla hakemlik görevi yap›yordu.
Halk savunmas›n› örgütleyen silahl› gruplar olarak
milisler de Halk ‹ktidar› örgütlülü¤ünün bir parças› durumundayd›. ‹ﬂçiler, köylüler ve üretimin içinde bulunan di¤er kesimlerden oluﬂan milisler, herhangi bir Halk
‹ktidar› üyesi olarak her türlü üretim ve örgütsel faaliyette yeral›yorlard›. Faaliyetleri sokak çat›ﬂmalar› ve
kitle savunmas› biçiminde kendini gösterir. Milis gücünün ayn› zamanda, silahl› propaganda, halk düﬂmanlar›n› cezaland›rmak ve sabotaj gibi gerilla tipi eylem görevleri de olabiliyordu. Milis birimleri ayr›ca halk› barikat, silah kullanma, çat›ﬂma konular›nda e¤itmekle de
görevliydi.

Poder Popular’›n çal›ﬂma tarz›: Gerilla denetimindeki bölgelerde üretim, da¤›t›m ve bölüﬂüm de
büyük ölçüde Halk ‹ktidar› taraf›ndan organize edilmekteydi. Biz bu çal›ﬂma kapsam›nda Halk ‹ktidar› örgütlenmesinin bu yan›na girmeyece¤iz fakat birkaç noktay› belirtebiliriz yine de. Bu uygulama içinde çarp›c›
olan k›rsal alanda komünlerin oluﬂturulmas›yd›. Küçük
bir toprak parças›na sahip çiftçilerin ço¤unlu¤u, topraklar›n› komünün ortak iﬂletmesine sunmuﬂtu. Irmaklar ve
göllerin bulundu¤u bölgelerde Bal›kç› Birlikleri oluﬂturuluyor ve bu birlikler yakalad›klar›n›, Halk ‹ktidar›’n›n
kurdu¤u ve çok baﬂar›l› sonuçlar veren da¤›t›m yerlerine devrediyorlard›.
Yine eklemek gerekir ki, gerilla bölgelerindeki bu
üretim faaliyeti, o kadar da “özgür” koﬂullarda örgütlenmiyordu. Sürekli olarak düﬂman›n hava sald›r›lar›na maruz kal›yor; uçaklarla üretim alanlar›na bombalar, kimyasal zehirler at›l›yor, halk açl›¤a mahkum edilmek isteniyordu. Böyle durumlarda, ülkenin her yan›ndaki halk
örgütlenmeleri, sald›r›larda a¤›r zarar gören bölgelere yiyecek maddeleri göndermek için seferber olmaktayd›.
Halk ‹ktidar›, üç temel noktada yo¤unlaﬂt›rm›ﬂt› faaliyetlerini. Birincisi, örgütlenme ve politik propaganda
faaliyetini kesintisiz sürdürmek, ikincisi gerilla savaﬂ›na
maddi ve politik destek, üçüncüsü, halk›n dayan›ﬂmas›n› sa¤lamak. Halk ‹ktidar›’n›n bu çerçevedeki baz› özgün faaliyetleri ﬂunlard›:

Teslimiyetten sonra Poder Popular: 198l'in
Ocak ay›nda FMLN önderli¤inde büyük bir askeri sald›r› düzenlendi. Ülkenin her yan›nda baﬂlayan çat›ﬂmalar k›rda ve ﬂehirlerde bir haftay› aﬂk›n bir süre sürdü.
Devlet birçok yerden geri çekilmek zorunda kald›. Devlet art›k büyük ﬂehirlerin mahallelerine bile giremezken,
gerillalar Baﬂkent'in 14 mil yak›n›na kadar ulaﬂt›lar.
Bu geliﬂme karﬂ›s›nda emperyalizm FMLN’ye ateﬂkes ve hükümetle görüﬂme teklifleri yapt›. O süreçte bu
teklifler reddedildi. Ne var ki bu ölçüde güçlenmiﬂ bulunan gerilla hareketi içinde, 1984’ten itibaren uzlaﬂmac› e¤ilimler güçlendi. Cephe, diplomasi kanal›na yöneltildi. ‹ktidar hedefinden uzak, reformlar talep eden yeni
bir program belirlendi.
‹ktidar› “zorlamak”
için Kas›m 1989'da yeni bir gerilla sald›r›s›
baﬂlat›ld›. Bu sald›r›yla
düﬂman çok a¤›r kay›plara u¤rat›lm›ﬂ, baﬂ27
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kentin baz› mahallelerine bile girilmiﬂti. Ama art›k bu
gerilla savaﬂ›n›n iktidar hedefi yoktu, sald›r›n›n hedefi
art›k hükümetle masaya oturmay›, geniﬂ kat›l›ml› bir
hükümet kurulmas›n› zorlamakt›.
Nihayet I992 y›lbaﬂ› gecesi BM denetiminde, Meksika'da yap›lan görüﬂmeler sonucunda oligarﬂi ile bir bar›ﬂ anlaﬂmas› yap›ld›. Bu anlaﬂmayla FMLN yasal parti
olma ve 1994'te yap›lacak seçimlere kat›lma “hakk›”
karﬂ›s›nda teslimiyet çizgisini resmileﬂtirdi.
Anlaﬂmadan sonra gerilla silah b›rakt›. FMLN yasal
bir partiye dönüﬂtü. Ve seçim haz›rl›klar›na baﬂlad›.
1994 seçimlerine giren FMLN, 21 milletvekilli¤i kazand›. Seçimlerden sonra yeni ayr›ﬂmalar yaﬂand› ve kendilerini “piyasa tipi sosyal demokrat parti” ilan ettiler.
Halk örgütlenmelerinin biçiminin de¤il, siyasal
niteli¤inin, hedefinin belirleyici oldu¤unun en çarp›c›
örne¤i iﬂte bu süreçte ortaya ç›kt›.
Devrim mücadelesi boyunca oluﬂturulan Halk ‹ktidarlar›, görünürde devam ediyordu fakat art›k bu örgütlenmelerin taﬂ›d›¤› su, kaç›n›lmaz olarak düzenin çarklar›n› döndürecekti. Teslimiyet ile birlikte Halk ‹ktidar›
(Poder Popular) örgütlenmeleri de bu uzlaﬂmac› politikalardan nasibini alarak, eski iﬂlevlerini yitirmeye yönelirken bir devrim ve iktidar organ› olmaktan çok
FMLN'nin oy deposu haline dönüﬂmeye baﬂlad›lar.
Halk ‹ktidarlar› FMLN’nin elindeki yerel yönetimlerde etkinliklerini sürdürdüler; onlar hala yerleﬂim bölgesinin kendi günlük sorunlar›n›n çözümüyle ilgilenen,
alt komiteleri olan, komünler kuran örgütlenmelerdi
ama art›k düzeniçi bir örgütlenmeydiler ve önderli¤inde
de, taban›nda da devrim hedefi yoktu. “Komün”ler art›k
banka kuruyor, kapitalist kredi kurumlar›yla iﬂ yap›yordu. Devrim sürecinde sendikalar›n yüzde 85’i FMLN
üyesi veya onun yönlendiricili¤indeydi. Bu süreçte ﬂehirlerdeki milis faaliyetlerini yürüten fabrika meclisleri,
yeni süreçte parlamentoya milletvekili göndermek için
çal›ﬂacaklard›...
***

gösteren bir manifesto haline geldi. Bunun ›ﬂ›¤›nda
Uzun Süreli Halk Savaﬂ› Stratejisi benimsendi. Bu stratejinin benimsenmesiyle k›rlar ve ﬂehirlerdeki örgütlenmelere de h›z verildi. Bu dönemde ortaokullarda dahi
örgütlenmelere gidildi. Gençlik alan›ndan yetiﬂen kadrolar, ﬂehirlerin yoksullar›na, köylülere, yerlilere ulaﬂarak devrim dalgas›n› büyüttüler.
Gerilla mücadelesinin geliﬂmesiyle ve halk›n devrim
saflar›na akmas›yla halk örgütlenmeleri yayg›nlaﬂt› ve
ortak bir ﬂekil kazanmaya baﬂlad›. 1978’de kurulmaya
baﬂlanan “Sivil Savunma Komiteleri”, daha sonra
“Sandinist Savunma Komiteleri”ne (CDS) dönüﬂtü.
Bu halk örgütlenmeleri, devrimin kitle gücünün
oluﬂturulmas›nda ve seferberli¤inde temel önemde bir
rol oynad›lar.
Sandinist Savunma Komiteleri, mahallelerde, köylerde, mezralarda örgütlendiler. Halk›n her türlü sorunuyla ilgilendikleri gibi savaﬂa da aktif biçimde kat›l›yorlard›. Devrim için ihtiyaç olan savaﬂç›, lojistik deste¤inin karﬂ›lanmas›, yiyecek maddeleri, silah ve ilaçlar›n
elde edilmesi, saklanmas› ve da¤›t›m›, hava kuvvetlerinin taarruzlar›na karﬂ› s›¤›naklar›n haz›rlanmas›, ilk yard›m kurslar›n›n düzenlenmesi, yerel halka silah e¤itiminin verilmesi, “Sandinist Savunma Komiteleri”nin faaliyetleri aras›ndayd›.
Sandinist Savunma Komiteleri, küçük gruplar halinde örgütleniyor, hangi konuda ne yap›laca¤›na, hangi
sorunun nas›l çözülece¤ine dair kararlar alan bir taban
iﬂleyiﬂi hakim k›l›nmaya çal›ﬂ›l›yordu. Gizlilik koﬂullar›nda komitelerin yöneticileri atamayla belirlense de
halk›n iradesi, söz karar hakk›n› ortaya ç›karmak esast›.
Kitlesel toplant›lar›n imkan dahilinde olmad›¤› durumlarda dahi bu iﬂleyiﬂ aksat›lmamaya çal›ﬂ›l›yordu. Komitelerde yerel halk önderleriyle devrimci kadrolar›n
birlikte çal›ﬂmas›n›n biçimleri ve koﬂullar› yarat›lm›ﬂt›.
Devrimin hemen öncesinde kurtar›lm›ﬂ bölgelerde
sayd›¤›m›z fonksiyonlar›n›n yan›nda üretimi, halk›n yönetim organlar›n› organize etmek gibi iﬂlevler de üstlenmeye baﬂlayan Sandinist Savunma Komiteleri, devrimden sonra bu rollerini geniﬂleterek sürdürdüler.
Komiteler, devrimden sonra halk›n politik bilincinin
geliﬂtirilmesi, ülke savunmas›na do¤rudan kat›l›m›n›n
sa¤lanmas›, sa¤l›k, e¤itim, konut yap›m› konular›nda
halk›n kat›l›m›yla planlar yap›p, planlar›n uygulanmas›n› sa¤lamak, bu do¤rultuda kampanyalar düzenlemek,
askere al›nanlar›n, ﬂehit ve sakatlar›n ailelerine yard›m
etmek gibi birçok görev üstlendiler.
Devrimden sonra ise CDS'lerin yöneticileri seçimle
belirlenmeye baﬂland›. CDS'ler devrimden sonra ülke
yönetimine do¤rudan kat›lm›ﬂ ve en fazla temsilci gönderen örgütlenme olmuﬂtur.

Nikaragua’da “CDS”lar
Nikaragua devriminin en önemli halk örgütlenmesi
“Sivil Savunma Komiteleri” idi. Ancak devrimin arifesinde ortaya ç›kan bu örgütlenmelere geçmeden önce,
sürecin öncesine de k›saca de¤inmek gerekir.
1950’lerde diktatör Somoza’ya karﬂ› mücadele eden
19 silahl› hareket vard›. Bu gruplar›n 1950’lerin sonunda birleﬂmesiyle FSLN (Sandinist Ulusal Kurtuluﬂ Cephesi) do¤du. 1963’te FSLN önderli¤inde ilk gerilla
gruplar› oluﬂturuldu. Bu arada ﬂehirdeki örgütlenmelerini de geliﬂtiren FSLN ö¤renci gençlik içerisinde Devrimci Ö¤renci Cephesi’ni örgütlerken, ﬂehirlerde Halk
ﬁehir Komiteleri’ni örgütlemeye baﬂlad›.
1966’da Pancasan bölgesinde yo¤unlaﬂan gerilla savaﬂ›, bir yenilgiyle yüzyüze geldi. Pancasan, gerillan›n
geçici askeri yenilgisine ra¤men halka kurtuluﬂ yolunu

Devrimin geriye dönüﬂ sürecinde
CDS’ler: FSLN önderli¤inin Amerikan emperyalizminin kuﬂatmas› alt›nda uzlaﬂmac› politikalara yönel28
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mesiyle birlikte, devrim önce oldu¤u yere çak›l›p kald›;
üretim biçiminde sosyalizmi inﬂa etme yönündeki tüm
ad›mlar rafa kalkt›. Burjuvaziyi sisteme dahil eden manevralar yap›ld›.
Devrimin gerileme sürecine girmesiyle beraber
CDS'lere yönelik k›s›tlamalar ve engellemeler de gündeme geldi. 1984 seçimlerine sadece siyasi partilerin
kat›laca¤›n›n belirlenmesinin sonucu CDS'ler ülke yönetimine kat›lamad›lar ve yönetimdeki etkinlikleri azald›. Asl›nda bu durum bir yerde devrimin kendi kendine
ihanetiydi. Devrimin gerçekleﬂtirilmesinde kitlesel kat›l›m› örgütleyen ve devrimden sonra da halk›n kendi
kendini yönetmesinin araçlar›ndan biri olan CDS'ler,
FSLN eliyle ülke yönetiminden uzaklaﬂt›r›ld›lar ve bu
da asl›nda FSLN iktidar›n›n sonunu haz›rlayan ad›mlardan biri oldu.
***

sistem içinde seçim mücadelesi veriyorlar; onlar›n önderli¤indeki “taban” örgütlülükleri de kaç›n›lmaz olarak düzen örgütlenmelerine dönüﬂtürüldü.
Tüm halk örgütlenmeleri, gelecekteki halk iktidar›n›n organlar› olarak düﬂünülemez, onlara böyle bir iﬂlev
yüklenemez. Kimilerinin iﬂlevi, devrim sürecinde daha
lokal görevler de olabilir. Fakat tüm halk örgütlenmelerine devrim perspektifiyle bakmal›y›z. De¤ilse, onlara
yön veren siyasal perspektiften ba¤›ms›z olarak “örgütsel biçimler” kendi baﬂ›na tarihi ve siyasi bir anlam taﬂ›mazlar.
El Salvador örne¤indeki çarp›c›l›k ö¤reticidir. Gerilla savaﬂ› döneminde de, legalleﬂip düzeniçine dönüldü¤ü dönemde de, görünürde ayn› örgütlenmeler vard›r,
kuruluﬂlar›, örgütsel iﬂleyiﬂleri, ilgilendikleri konu ve
alanlar, iki dönemde de hemen hemen ayn›d›r ama art›k
rolleri tümüyle de¤iﬂmiﬂtir.
Halk örgütlenmeleri, ancak halk› emperyalizmin ve
faﬂizmin karﬂ›s›na ç›kar›yorlarsa, ancak onlar› örgütleyip kendi güçlerinin fark›na vard›r›yorsa ve ancak devrime kanalize ediyorsa, devrimin taban örgütlenmeleri
olarak adland›r›labilirler. Ve ancak o zaman gerçek anlamda halk›n öz örgütlenmesi niteli¤ini kazan›rlar. De¤ilse, düzenin demokrasicilik oyununda bir s›çrama tahtas› haline getirilen oluﬂumlar, halk›n öz örgütlenmesi
olarak adland›r›lamazlar. Orada gerçek manada halk›n
iradesinin, söz ve karar hakk›n›n varl›¤›ndan sözedilemez, çünkü irade baﬂtan oligarﬂik düzenin demokrasicilik oyunuyla çarp›t›lm›ﬂt›r.
- devam edecek -

Sonuç olarak: Devrim perspektifi
olmayan hiçbir model, örnek de¤ildir: Nikaragua’ya bakt›¤›m›zda hayat›n her alan›nda halk örgütlenmelerinin yarat›ld›¤›n›, bunlar›n hem devrim sürecinde, hem devrimden sonra önemli görevler üstlendi¤ini görüyoruz. Ayn› ﬂey El Salvador’da da geçerlidir.
Ne zaman ki FSLN ve FMLN önderlikleri, düzene
dönmüﬂler, iﬂte o zaman gerçekte halk örgütlülüklerinin ölüm ferman›n› da imzalam›ﬂlard›r. O örgütlülüklerin biçimsel olarak devam etmeleri, onlar› tek baﬂ›na
devrimci bir örgütlenme yapm›yor. 1990’lar›n karﬂ›devrimci dalgas› karﬂ›s›nda yere serilmenin en uç örneklerini oluﬂturan FSLN ve FMLN, bugün burjuva

Subcomandante Marcos Nereye Gidiyor?
Zapatista Ulusal Kurtuluﬂ Ordusu, Ocak 1994'te yerli halk›n haklar› için baﬂlatt›¤› silahl› mücadeleden
12 y›l sonra, yine ocak ay›nda, silahlar›n› geride b›rakarak, “geleneksel siyasi partilere alternatif bir
ulusal siyasi proje oluﬂturma” amac›yla yola ç›kt›. EZLN Lideri Subcomandante Marcos, motorsikletiyle,
31 eyaleti kapsayan ve 6 ay sürecek
kampanyayla tüm ülkeyi gezerek
görüﬂmeler yapacak.
Zapatistalar üzerine söylenecek
elbette çok ﬂey var. Silahl› ç›k›ﬂ›n
ard›ndan geçen 12 y›lda sergilenen
pratik, silahl› mücadeleye yükledi¤i
iﬂlev, “silahl› reformizmin” ideolojik g›das›n› nereden ald›¤› vb.
Bunlar› bir baﬂka yaz›m›za b›rakarak, soral›m; Meksika devriminin

efsanevi lideri Zapata’n›n miras›n›
devralarak “2. komutan” ad›yla tan›nan Marcos, “s›f›r›nc› delege” s›fat›yla motorsiklet üzerinde nereye
gidiyor? Bu yol nereye ç›kar? Ya da
ﬂöyle soral›m; Küba devrimi baﬂta
olmak üzere, Latin Amerika’da geliﬂen her türlü sola düﬂmanl›¤›yla
tan›nan, Devlet Baﬂkan› Vincente
Fox, daha düne kadar savaﬂt›¤› Zapatistalar’›n bu ad›m›n› neden
“memnuniyetle karﬂ›lad›¤›n›” aç›kl›yor? Çok mu demokrat?
Elbette de¤il, çünkü bu yolun,
parlamenter sistem içinde batakl›¤a
do¤ru gitti¤ini, görece baﬂar›lar kazansa, ifade edilen hedefine ulaﬂ›p,
bar›ﬂç› yollarla mücadele edecek bir
sol cephe, güç birli¤i vb. yaratsa dahi, nihayetinde oligarﬂik sistemi
sarsamayaca¤›n› biliyor.
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‹ktidar› almama,
iktidar
d › ﬂ ›
alanda
örgütlenme anlay›ﬂ›n› savunan Zapatistalar’›n yüzy›ld›r ezilen bir halkta yaratt›¤› uyan›ﬂ kuﬂkusuz önemlidir.
Ama bu uyan›ﬂ›, onlar› ezen, kimliklerini yok sayan, yoksullu¤a
mahkum eden sistem içinde eritmek
de bir o kadar üzerinden atlanamayacak önemdedir. EZLN, kapitalizmi kesin bir netlikte reddetmenin,
ulusal bir sol hareket yaratman›n;
iﬂbirlikçi sistemi bütün kurumlar›
ile yerlebir etmeden, emekçi halk›n
iktidar›n› kurmadan mümkün olamayaca¤›n› yaﬂayarak ö¤renecektir.

hayat›n
içindeki

teori
Örgütlenme - 1
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, merhaba! Geçen hafta okudu¤umuz yeni y›l mesaj› temel bir görev koyuyordu önümüze: “Örgütlenmeyi içselleﬂtirmeliyiz.” Bu hafta bu konuda sohbet edece¤iz. Tabiri caizse bu
konuya biraz yo¤unlaﬂaca¤›z. Çünkü, bir ﬂeyi içselleﬂtirmenin öncelikli ﬂartlar›ndan biri, o konuya yo¤unlaﬂmakt›r. Yine bu çerçevede
dergimizde “halk örgütlülükleri”
üzerine bir yaz› dizisi baﬂl›yor.
Örgütlenmeliyiz. Her devrimci
bunun gerekli oldu¤unu bilir. Ve zaten bir ﬂekilde örgütlenme yapmaya
da çal›ﬂ›r. Öyleyse buna ra¤men neden “içselleﬂtirmeliyiz” diye bir
vurgu yapma ihtiyac› duyulmuﬂtur?
Veya soruyu ﬂöyle de sorabiliriz:
Örgütlenmeyi içselleﬂtirmek nedir?
Bu çal›ﬂmam›zda, örgütlenme
faaliyetinin bazen ayr›nt› denebilecek, biçimsel görülebilecek çeﬂitli
yanlar›n› da örnek olarak konuﬂup
tart›ﬂaca¤›z. Ama tabii önce, yine de
meselenin politik temelini koymam›z gerekir. Evet, ilk sözü Özlem
arkadaﬂa vereyim. Örgütlenmeyi içselleﬂtirmekten sen ne anlad›n?

Özlem: Ben bundan ﬂunu anl›yorum. Bir devrimcinin, bir demokratik örgütlenmenin, bir illegal birimin, k›sacas›, herkesin ve her kurumun kendi do¤all›¤› içinde varoluﬂ
nedeni halk› örgütlemektir. Örgütlenmenin içselleﬂtirilmesi her an›m›zda bunun bilincinde olmak, bu
bilinçle hareket etmek demektir.
Gerçekten de, devrimcili¤in ve devrimci faaliyetin bu kadar temel bir
olgusunun bizim prati¤imizde “ihmal edilen” bir yan olmas› oldukça
garip bir durumdur. Bakt›¤›m›zda,
silahl› veya silahs›z eylemlerin
amac› nedir, halk› örgütlemektir.
Yay›n faaliyetinin amac› nedir, halk› örgütlemektir. Dernekler, sendi-

Örgütlenmeyi
‹çselleﬂtirmeliyiz!
kalar kurman›n amac› nedir, yine
ayn›. Bütün bunlar halk› örgütlemek
için “araç”t›r. E¤er biz eylemler yap›yor, dernekler aç›yor, yay›nlar ç›kar›yor, bildiriyor yay›nl›yor ama
halk› örgütlemeyi “ihmal” ediyorsak, amaç, araç birbirine kar›ﬂm›ﬂ, araçlar, amaçlaﬂm›ﬂ, as›l amaç
unutulmuﬂ demektir. Örgütlenmeyi
içselleﬂtirmeliyiz ﬂiar›, bu kar›ﬂ›kl›¤a bir son verilmesini istiyor.
Yeni y›l mesaj›nda yine ﬂöyle bir
belirtme vard›. Tüm bu bask›lar, yasaklar, cezalar, iﬂkenceler niye?
Halk› örgütleyemeyelim diye! Öyleyse, oligarﬂinin bask›, sindirme
politikalar›n› püskürtmek, örgütlenmektir; çünkü ancak bask›lara
ra¤men örgütlendi¤imizde, o bask›
politikalar›n› boﬂa ç›karm›ﬂ oluruz.

Kemal: Evet, bence güzel
özetledi Özlem. Amaç ve araçlar›n
kar›ﬂmas›, varoluﬂ nedenimizin
unutulmas›... Tomas Borge’nin güzel bir sözü vard›r (ﬂimdi baz› okurlar›m›z belki de kim bu Tomas Borge diyecekler. Hakl›d›rlar. Asl›nda
Borge, 1970’lerin sonunda, 1980’li
y›llar›n ilk yar›s›nda devrimcilerin
iyi tan›d›¤› Nikaragual› bir devrimci önderdir. Devrim sonras›n›n ‹çiﬂleri Bakan›’d›r. Neyse, yukar›da
bahsetti¤im sözü ﬂöyleydi):
“Nihai amac› unutmak, plans›z,
çizimsiz inﬂaat yapmaya kalkarak
sonunda hiçbir iﬂe yaramaz bir demir ve çimento örgüsü yaratmaya
benzer. Biz devrimciler, ufu¤u göremeyenlerin devrimi de göremeyeceklerini biliriz.”
Devrimi görmek için, ufkumuzu
hiçbir ﬂeyin karartmas›na izin vermemek durumunday›z. Örgütlenmeyi unutmak, ihmal etmek, tali bir
faaliyete indirgemek de iﬂte ufuk
kararmas›n›n bir tezahürüdür. Örgütlenmeyi içselleﬂtirmek de iﬂte bu
anlamda ufkumuzun hep ayd›nl›k
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olmas›d›r.
Ama bu noktada da “amac›” ihmal edilebilir görmenin nereden
kaynakland›¤›n› ortaya koymam›z
laz›m. ﬁüphesiz hiçbir ﬂey nedensiz,
temelsiz olmad›¤› gibi, bu da temelsiz nedensiz de¤ildir.

Mazlum: Nedenlerden biri,
“halk” kavram›n›n gerek politik anlam›yla, gerekse de kültürel anlam›yla bilinçlerde oldukça çarp›lm›ﬂ
veya belirsizleﬂmiﬂ olmas›d›r.
Halk olarak tan›mlad›¤›m›z olgu, insanlar›n kafas›nda çok çeﬂitli
ﬂekillerde yereder; hele ki, gericili¤in, yozlaﬂman›n, çürümenin yayg›nlaﬂt›¤› koﬂullarda, “halk” tan›m›
daha bir deforme olur, küçük-burjuvazinin halka yönelik küçümsemeleri devrimcileri de etkiler hale gelir. Devrim sürecinde örgüt, parti,
halk, kitle aras›ndaki iliﬂkinin nas›l
biçimlenece¤i, bunlar›n devrimin
neresinde durdu¤u belirsizleﬂir.
ﬁimdi ben bundan hareketle,
baﬂka bir soruyla devam etmeliyiz
bu konuya diyorum:
Halk kimdir? Halk›n devrim
savaﬂ›ndaki yeri nedir? Elbette biliyorum, bunlar cevab› son derece
basit, aç›k sorulard›r. Öyleyse niye
sordum ben bu sorular›? Çünkü, biraz önce sizin de vurgulad›¤›n›z gibi, prati¤in içinde bu son derece
aç›k, basit gerçekler unutulmakta,
gözard› edilebilmektedir.
Mesela, halk› örgütlemek konusundaki en s›k rastlanan zaaflar›m›zdan biri, halk› sadece “kitle iliﬂkisi” olarak görmek, e¤er o düzeyde
örgütlenmiﬂse bunu yeterli görmektir. Baﬂka bir deyiﬂle, halk›, halk savaﬂ›n›n “lojistik destek gücü” olarak görmek biçiminde de tezahür
edebilir bu.
Halk› sadece “lojistik destek gücü” olarak gören bak›ﬂ aç›s›, o basit

H
sorunun basit ve yal›n cevab›n›n
unutulmas›n›n sonucudur.
Halka sadece, kal›nacak ev iliﬂkisi, para yard›m›nda bulunan, bir
tak›m ihtiyaçlar›n karﬂ›lanaca¤› bir
güç olarak bak›ld›¤›nda, asl›nda
devrimci faaliyetin en temel direklerinden biri e¤rilmiﬂ demektir. En
baﬂta halk›n kendisinin olan bu savaﬂ›n d›ﬂ›nda seyirci olarak kalmas› anlay›ﬂ›na biz zemin haz›rlam›ﬂ
oluruz. Özlem’in hat›rlatt›¤› gibi,
oligarﬂinin halka karﬂ› yürüttü¤ü
bask› ve propagandan›n amac›n›n
da nihayetinde halk› s›n›flar mücadelesinin d›ﬂ›nda tutma veya en
az›ndan tarafs›zlaﬂt›rma oldu¤unu
gözönünde bulundurursak, o zaman
böyle bir anlay›ﬂla oligarﬂinin sald›r›lar›n› etkisizleﬂtirmek zaten mümkün olmaz.
Dolay›s›yla, biraz önceki basit
sorumuza ve basit cevab›na dönecek olursak; biz nas›l, ne için bir
mücadele yürütüyoruz? Bu mücadelenin asli unsuru kimdir? Mücadeleyi, mücadelenin asli unsuruna
maletmenin yöntemleri nelerdir,
bunlarda net olunmad›¤›nda, neyi
neden, niçin yapt›¤›m›z› tam olarak
bilince ç›karm›ﬂ olamay›z.
Halk devrimin asli gücüdür ve
halk› kitlesel bir biçimde devrime
kanalize etmenin en temel araçlar›ndan biri de halk›n çok çeﬂitli biçimlerdeki öz örgütlenmeleridir.
Halka yaklaﬂ›m›m›z bu temelde oldu¤unda, halk sadece dinleyen, sadece yard›mda bulunan, sadece kararlara uyan bir güç olmaktan ç›k›p,
gerçekten devrimin gücü haline gelir. Sorunlar›n› devrimcilerle birlikte çözen, kendi prati¤i içinde güçsüz olmad›¤›n› gören, devrimcilere
güvenen ve kendine de güvenen bir
güç olmaya baﬂlar.
Biz halk› örgütledi¤imiz oranda,
mücadele kitleselleﬂecek, savaﬂ kitleselleﬂecek, kahramanl›klar kitleselleﬂecek, feda kitleselleﬂecek...
Devrimin geliﬂiminin temel ölçüleri
bunlard›r. Devrim mücadelesinin
iktidar› devralacak aﬂamaya gelebilmesi de böyle bir geliﬂimin sonucudur. Yani savaﬂ halklaﬂmadan, halk

örgütlenmeleri yayg›nlaﬂmadan, o
aﬂamaya gelinemez. ‹ktidar hedefli
bir savaﬂta, savaﬂ› kazanacak olan
halkt›r. O halde iktidar hedefine giden yolun taﬂlar›n› döﬂemek de halk› örgütlemekten, halk›n içinde kitlesel biçimde örgütlenece¤i halk örgütlenmelerini yaratmaktan geçer.

Kemal: Örgütlenme görevimizi “ihmal” etmenin temel nedenlerinden birini Mazlum arkadaﬂ açt›;
halka, halk›n devrimdeki yerine bak›ﬂ aç›s›d›r dedi. Pratikte bu do¤rulardan neden sap›ld›¤›n› sorgularken, ikinci olarak da çal›ﬂma tarz›m›z› sorgulamal›y›z.
Bir birimin faaliyetlerini nas›l
yürütüyoruz, propaganda ve ajitasyonu nas›l yap›yoruz, bir eylemi nas›l örgütlüyoruz, dergileri nas›l da¤›t›yoruz, kitle iliﬂkilerini nas›l sürdürüyoruz...
Yapt›¤›m›z eylemlerle, da¤›tt›¤›m›z bildirilerle, dergilerimizle, düzenledi¤imiz gece ve benzeri etkinliklerle, insanlarla belli bir iliﬂki kuruyor, belli bir sempati de oluﬂturabiliyoruz. Dergi okurlar›n›, dernek
üyelerini ço¤alt›yoruz ama orada da
kalabiliyor. Bu iliﬂkileri örgütlemede, dönüﬂtürmede süreci devam ettiremiyoruz, varolan düzeyi yeterli
buluyoruz. Demek ki burada da araç
ve amaç aras›ndaki iliﬂkide bir zay›fl›k, çarp›kl›k vard›r.
Mesela zaman zaman baz› arkadaﬂlar›m›z için “kitlelerle rahat, kolay iliﬂki kurabilir ama onlar› dönüﬂtürmede, kadrolaﬂt›rmada yetersizdir” denir. Böyle bir durumun,
bak›ﬂ aç›s›ndaki bu eksik, çarp›k ﬂekilleniﬂ sonucunda ortaya ç›kt›¤›n›
söyleyebiliriz.
Evet, dergimizi alan okuyan, evini devrimcilere açan, derne¤e gelen
bir insan, istisnalar d›ﬂ›nda sab›rl›
ve emekçi bir çal›ﬂmayla dönüﬂtürülmeye de aç›kt›r. Ancak bu hedeflenmeyince, bu iliﬂkiler yüzeysel
kalmaya devam eder. Bu iliﬂkilere
sadece dergi götürmek için gidilmesi, sadece iﬂimiz düﬂtü¤ünde u¤ran›lmas› gibi bir tarz ortaya ç›kar.
“Çatkap›” çal›ﬂma yap›yoruz,
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alk devrimin asli gücüdür ve halk›
kitlesel bir biçimde devrime kanalize
etmenin en temel araçlar›ndan biri
de halk›n çok çeﬂitli biçimlerdeki öz
örgütlenmeleridir. Halka yaklaﬂ›m›m›z bu temelde oldu¤unda, halk sadece yard›mda bulunan bir güç olmaktan ç›k›p, gerçekten devrimin
gücü haline gelir.

dergi da¤›t›yoruz, ça¤r› yap›yoruz
ama yine de gelmiyorlar” tarz›ndaki ﬂikayetler de san›r›z iﬂte bu tarz›n
sonucunda ortaya ç›k›yor.
O halde ben ﬂunu bir kez daha
farkl› bir biçimde ifade etmekte yarar görüyorum: Kiﬂi olarak veya bir
kurum olarak pratik faaliyetler içinde bo¤ulmaya veya plans›z, programs›z bir ak›ﬂ içinde sürüklenmeye
baﬂlad›¤›m›zda, kendimize ﬂu sorular› sormakta yarar var: Ben kimin,
niçin buraday›m, ne yap›yorum?
Bu sorular› küçümsemeyin; bunlar› düﬂünmek, bizi her seferinde
do¤ru rotam›za döndürecektir.
Bu sorular›n cevab›nda ﬂunlar
vard›r: “Ben devrimciyim, devrimcinin iﬂi insanlar› örgütlemektir, bu
nedenle halka gidiyorum, bu nedenle eylem yap›yor, bu nedenle bildiri
da¤›t›yorum; devrimcinin ufkundaki
hedef devrim yapmakt›r, yapt›¤›m
her ﬂey buna hizmet etmelidir...”
Bunlar› düﬂünmek bizi, halk› sadece “destek güç” olarak gören bak›ﬂ aç›s›na düﬂmekten kurtar›r. Yüzeysellikten, sonuç almayan tarzdan
uzaklaﬂt›r›r.

Özlem: Bugün genel olarak sol
kitle örgütlenmesi aç›s›ndan oldukça geri durumdad›r. Zaman zaman
bizim yaz›lar›m›zda da vurgulanm›ﬂt›r. Bunlar çerçevesinde belli
baﬂl› birkaç neden öne ç›kmaktad›r:
Bir, sivil toplumculuk, anti-örgütçülük gibi birçok nedenden dolay›, sol
örgütleme yapma gelene¤ini kaybetmiﬂtir. ‹ki, solun önemli bir kesimi yoksul semtlerinden uzaklaﬂm›ﬂ,
belli ve a¤›rl›kla küçük-burjuva, düzeniçi statüleri olan kesimlerin içine
hapsolmuﬂtur.
Yani sorun sadece “kitle çal›ﬂmas›”n›n biçimlerinden de¤il, kitle

faaliyetinin politik olarak nas›l ele
al›nd›¤›ndan kaynaklan›yor san›r›m. Tabii örgütleme faaliyetinin bir
parças› olarak “kitle çal›ﬂmas›n›n”
nas›l yürütüldü¤ü, nas›l propaganda
yap›ld›¤›, hatta hep söyledi¤imiz gibi nas›l oturup kalkt›¤›m›z bile
önemli etkenlerdir. Ama san›r›m bir
önem s›ralamas› yaparsak, bunlar
ikincildir. Örgütlenmenin politik temeli nedir, nas›l olmal›d›r, bunu
açarsak iyi olur san›r›m.

Mazlum: Asl›nda ben buna
sohbetimizin biraz daha ileriki bölümlerinde de¤inmeyi düﬂünüyordum ama madem ﬂimdi açt›n, buradan devam edelim.
Kitleleri örgütlemek, halk örgütlenmelerini yaratmak, ayn› zamanda kitlelerin somut ve yak›c› sorunlar›na yo¤unlaﬂmak, bu talepleri
formüle eden bir mücadele hatt› geliﬂtirmek demektir. Kitlesellik, en
temelde, kitleleri do¤rudan ilgilendiren, etkileyen sorunlar çerçevesinde geliﬂir. Bu en genel anlamda
s›n›flar mücadelesinin bir gerçe¤idir.
Mücadele, bir bak›ma, kitleleri ç›karlar› do¤rultusunda seferber etmektir. Bunu akl›m›zdan ç›karmamal›y›z.
Kitleler ç›karc› m›d›r? Evet ç›karc›d›r. ﬁimdi bu baz› arkadaﬂlar›m›za ters gelecektir belki, bunu açal›m. Biz halk, kitleler derken uhrevi,
ulu, kutsal bir öteki dünya varl›¤›n›
kastetmiyoruz. S›n›flar mücadelesi,
s›n›flar›n ç›karlar›n›n farkl›l›¤›yla biçimlenmez mi? Mesele bu kadar yal›nd›r. S›n›fsal ç›karlar›, bireyci ç›karc›l›kla kar›ﬂt›rmay›n sak›n. Bu ikisi hem sosyolojik ve kültürel, hem de siyasal anlamda, farkl› ﬂeylerdir. Ç›kar›n›n devrimde ol-

K

itleler ç›karc› m›d›r? Evet ç›karc›d›r.
ﬁimdi bu baz› arkadaﬂlar›m›za ters gelecektir belki, bunu açal›m. Biz halk, kitleler derken uhrevi, ulu, kutsal bir öteki dünya varl›¤›n› kastetmiyoruz. S›n›flar mücadelesi, s›n›flar›n ç›karlar›n›n
farkl›l›¤›yla biçimlenmez mi? Mesele bu
kadar yal›nd›r.

du¤unu gören bir iﬂçi, s›n›fsal ç›karlar› temelinde davran›rken, s›n›fsal
ç›karlar›n›n kolektivizmde, fedakarl›kta, cesarette oldu¤unu da ö¤renir.
Bilinçlenme olay› da bir yan›yla budur zaten; bilinçlendikçe kiﬂisel ç›karlar yerini s›n›fsal ç›karlara b›rak›r.
‹ﬂçiler, memurlar, köylüler, küçük-burjuvazi, devrimde ç›karlar›
oldu¤unu gördükleri ölçüde devrime kat›l›rlar. O halde örgütlenme
faaliyeti, kitlelere kendi ç›karlar›n›n
nerede oldu¤unu göstermekle baﬂlar. Örgütlenmenin pratik ad›mlar›,
kitlelere kendi ç›karlar› do¤rultusunda mücadele ve örgütlenme
alanlar› açmakla at›l›r.
Bugün solun en güçsüz, yetersiz
oldu¤u noktalardan biri de budur.
D‹SK’in nas›l geliﬂti¤ini hat›rlay›n örne¤in; radikal, militan bir sendikac›l›kla iﬂçi s›n›f›n›n haklar›n›,
ç›karlar›n› savunmakta gösterdi¤i
kararl›l›k ve bu mücadele sonucunda iﬂçi s›n›f›na kazand›rd›¤› ekonomik, demokratik kazan›mlar, D‹SK’i
bir çekim merkezi yapm›ﬂt›r. Bugün
h›zl› bir sendikas›zlaﬂma yaﬂan›yor.
Oligarﬂinin her türlü örgütlenmeyi
tasfiye etmeye yönelik sald›r›s› malum. Ancak sendikalar›n mevcut
durumunda ﬂu soru da ortada duruyor: ‹ﬂçi neden sendikal› olsun?
Sendika iﬂçi s›n›f›na ne kazand›r›yor?
Sendika veya baﬂka bir örgütlenme böyle bir güveni veremedi¤inde,
kitleler orada yeralarak kendi k›sa,
orta uzun vadeli ç›karlar›n› savunabilece¤ini göremedi¤inde, o örgütlenme içinde yeralmas› için fazla
bir nedeni de yok demektir.
Yine hat›rlamal›y›z ki, gecekondu semtlerindeki direniﬂlerin, örgütlenmelerin birço¤u, oligarﬂiye kondular›n› savunma tavr› çerçevesinde
geliﬂmiﬂtir. Bugün halk›n açl›k,
yoksulluk, iﬂsizlik sorunu var. Daha
ayr›nt›ya inildi¤inde, semtlere, iﬂyerlerine göre farkl› farkl› sorunlar›
var, liseli, üniversiteli gençlerin sorunlar› var. Ve öte yandan oligarﬂinin sald›r›lar› karﬂ›s›nda bir direnme savaﬂ› yürüten sol, bu talepleri
kucaklayabilecek, bu talepler do¤32
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rultusunda mücadeleyi örgütleyebilecek güç ve durumda de¤il.
Ama bu da bir mazeret veya engel olarak görülmemeli. Kitleleri
örgütlemekte, s›n›flar mücadelesi
aç›s›ndan geçerli yol budur. Kitlelerin taleplerine sahip ç›karak, onlara
taleplerine nas›l ulaﬂabileceklerini
veya ulaﬂamayacaklar›n› göstererek
halk› örgütleyecek, yine bu pratik
içinde taban örgütlenmeleri anlam›ndaki halk örgütlenmelerini geliﬂtirece¤iz. O halde, hayat›n her
alan›nda kitlelerin en yak›c› sorunlar›yla mücadeleyi birleﬂtirme konusunda daha fazla çaba göstermek,
ama daha önemlisi, her çal›ﬂma alan›nda bu temelde politikalar üretmek durumunday›z.
Mesela, gençli¤in “Ö¤renci
Haklar›m›z› ‹stiyoruz” kampanyas›
bu anlamda olumlu bir örnektir. Fakat bu muhtevadaki bir mücadele
asl›nda, o çal›ﬂma alan›n›n sürekli
kampanyas› gibi olmak durumundad›r. Bu da iﬂin öteki yan›d›r.
F Tiplerini elbette halk›n gündemine taﬂ›yaca¤›z. ‹nfazlar›, iﬂkenceleri taﬂ›yaca¤›z. Irak’›n iﬂgalini taﬂ›yaca¤›z. Ama örgütlenme faaliyeti
sadece bunlar›n üzerinden yürüyemez; kitlelerin do¤rudan yaﬂad›klar› ekonomik, demokratik, sosyal sorun ve taleplerini de mutlaka içermeli mücadelemiz. De¤ilse, sesleniﬂlerimiz sadece az çok politik, duyarl›, az çok örgütlenmiﬂ kesimlerle
s›n›rl› kal›r. Halk›n en yoksul, en örgütsüz, en apolitik kesimlerine ulaﬂamay›z.

Kemal: Bir arkadaﬂ›m›z›n anlatt›¤› bir olay vard›, kitle çal›ﬂmas›,
örgütlenme deyince hep onu hat›rlar›m.
Arkadaﬂ›m›z zaman zaman bir
eve gidiyor. Ülkemizde yaﬂan›lan
geliﬂmeleri, semtteki çal›ﬂmalar›n›,
neler yap›lmas› gerekti¤ini anlat›yor. Karﬂ›s›ndaki de hep dinliyor.
Anlat›lanlar karﬂ›s›nda verdi¤i tek
tepki “sana bir çay demleyeyim, yorulmuﬂsundur” oluyor. Bu birkaç
kez ayn› ﬂekilde tekrarlan›yor.
ﬁunu da ekleyim, bunu anlatan

K
bizim arkadaﬂ, üçüncü kez çay teklif edilince, gayri ihtiyari “yoksa
anlatt›klar›m› dinlemek istemiyor
musun...” diyor. ﬁimdi böyle bir
durumda siz ne düﬂünürsünüz? Sen
ne sonuç ç›kar›yorsun Özlem?

Özlem: Arkadaﬂ›n ç›kartt›¤›
sonuç yani karﬂ›s›ndakinin kendisini dinlemek istememesi san›r›m en
son ç›kar›labilecek bir sonuçtur.
Ev sahibi, mesela “Bir kez de
bana sor bakal›m, neler yaﬂ›yorsun,
sorunlar›n ne, anlatt›klar›n› anl›yor
muyum, ne kadar anlam›ﬂ›m...” demek istiyordur. Veya “senin dediklerini yapm›yorsam, bir sor bakal›m, niye yapm›yorum?..” demek isteyebilir.

Mazlum: Ben de Özlem’in
yorumuna kat›l›yorum. Biliriz ki,
e¤er bizi tümüyle reddeden bir yaklaﬂ›m› olsayd›, bu daha farkl› ifade
edilebilirdi. ﬁöyle veya böyle, çok
da önemli de¤il ama bu örne¤in bize ö¤retti¤i ders önemli.
Bir ev kad›n›, bir ö¤renci, neden
dergimizi okumal›, neden semtteki
derne¤e veya gençlik derne¤ine üye
olmal›, neden eylemlere kat›lmal›,
bunu onlara anlat›rken, onlar›n somut dünyas›ndan uzak yapamay›z
bunu. Kendi yaﬂad›klar›yla, kendi
sorunlar›yla bizim ona önerdiklerimiz söylediklerimiz aras›nda bir
ba¤ kurulmuyorsa, örgütlenme davetimiz de boﬂlukta kal›r zaten.
Kitle ne düﬂünüyor, nas›l yaﬂ›yor, herhangi bir ﬂeyin art›s›n› eksisini nas›l muhakeme ediyor? Bunlara vak›f de¤ilsek, elbette “ça¤›r›yoruz ama gelmiyorlar” diye tarif edilen durumun kayna¤›n› çözmemiz
de sözkonusu olmaz.
Nas›l bir politikayla gidiyoruz,
hangi sorun ve taleplerle gidiyoruz,
bizim formüle etti¤imiz sorun ve talepler, onlar›n derdine, nabz›na
denk düﬂüyor mu?
Biraz önce dedik ki, kitlelerin
yak›c› sorunlar›n›, taleplerini do¤ru
tespit etmeliyiz. Peki nas›l tespit
edece¤iz? Öncelikle bu “d›ﬂtan” bir
tespit olamaz, olursa yapay olur.

Halk›n somut talepleri, bu talepler
üzerine ﬂekillenecek örgütlenmeler,
halk›n nabz›n› tutabilecek yayg›nl›ktaki bir iliﬂkiler a¤›n›n içinde
do¤ru ﬂekillenebilir.
Mao halk›n taleplerinin, sorunlar›n›n ve bu anlamda ileri sürülecek
sloganlar›n, ﬂiarlar›n tespit edilmesinde ﬂu önemli belirtmeyi yapar:
“1- Kendi kafam›zdan kitlelere yak›ﬂt›rd›¤›m›z ihtiyaçlar de¤il, onlar›n gerçek ihtiyaçlar›, 2- Bizim kitleler ad›na kararlaﬂt›rd›¤›m›z istekler de¤il, kitlelerin kendi baﬂlar›na
kararlaﬂt›rd›klar› istekler...” olmal›d›r.
Bu anlamda kliﬂe tespitlerden ve
bu temeldeki propaganda ve ajitasyondan kaç›nmak durumunday›z.
Açl›k bugün halk›n öne ç›kan bir
sorunudur. Ama bu açl›¤›n her yerde ayn› düzeyde yaﬂand›¤›, ayn› düzeyde yak›c› oldu¤u anlam›na gelmez. Öyle bir semt vard›r ki, açl›k
üzerine s›ralad›¤›n›z gerçeklerde,
oran›n insanlar› kendini görmez.
Veya soyut bir IMF’ye karﬂ› mücadele ça¤r›s› onlar› etkilemez. IMF
oraya kadar nas›l geliyor, onlar›n
yaﬂad›klar› hangi sorunlar IMF politikalar›n›n do¤rudan veya dolayl›
sonuçlar›d›r, onu da göstermeliyiz.

Özlem: Burada bir ek yapay›m; Mazlum arkadaﬂ›n anlat›m›ndan da ﬂu sonucu ç›kar›yorum: Örgütlenme faaliyeti yürütürken, ilgilendi¤imiz veya ilgilenmek durumunda oldu¤umuz kesimleri, üç
ayr› aç›dan tan›mak, bilmek durumunday›z. Onlar›n, birincisi; tek
tek kiﬂiler olarak sorunlar›, ihtiyaçlar›, özlemleri vard›r, ikincisi, belli
bir topluluk olarak (örne¤in falan
semtin insan›, falan okulun ö¤rencisi olarak) sorunlar›, talepleri vard›r,
üçüncüsü, bir s›n›f veya katman›n
üyesi (iﬂçi s›n›f›, köylü, gençlik, küçük-burjuvazi gibi) sorunlar›, talepleri vard›r. Bunlar, onlar›n devrimcileﬂmesi aç›s›ndan geniﬂ imkanlar
sundu¤u gibi, tüm bu çeliﬂkilerinin
hepsine seslenebilmek de bilinçli,
profesyonel bir bak›ﬂ aç›s›n› ve yo¤un bir eme¤i gerektirir.
33
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itle ne düﬂünüyor, nas›l yaﬂ›yor,
herhangi bir ﬂeyin art›s›n› eksisini
nas›l muhakeme ediyor? ... formüle
etti¤imiz sorun ve talepler, onlar›n
derdine, nabz›na denk düﬂüyor mu?..
Bunlara vak›f de¤ilsek, elbette
“ça¤›r›yoruz ama gelmiyorlar”
diye tarif edilen durumun kayna¤›n›
çözmemiz de sözkonusu olmaz.

Kemal: Evet, örgütlenme yapmak, en baﬂta örgütleyece¤im tüm
halk kesimlerini do¤ru çözümlemek, do¤rudan tan›mak demektir.
Çözülmesi gereken yüzlerce sorun, aﬂ›lmas› gereken yüzlerce engel var. Çözüm ve güç kayna¤›
halkt›r. Bu kafam›za kaz›nm›ﬂ olmal›d›r. Halk en büyük maddi güçtür ve halk›n gücüyle, iradesi ve yarat›c›l›¤›yla üstesinden gelinemeyecek sorun yoktur.
Halk›n günlük yaﬂam›ndaki tüm
sorunlar›na önem vermeliyiz. Bu
sorunlarla ilgilenip çözüm üretmeliyiz. Ve ihtiyaçlar›n› nas›l karﬂ›lamas› gerekti¤i noktas›nda bizzat göstererek, kimi zaman birlikte yaparak
gerçekten ilgilendi¤imizi ve sahiplendi¤imizi göstermeliyiz. Örgütlenmelerimizin, mücadelemizin temelini bu sorunlar ve çözümleri
oluﬂturacakt›r. Bu tarz bize ﬂunu kazand›r›r; halktan ö¤renmeyi, ö¤rendiklerimizi tekrar halk›n örgütlenmesi için halka ö¤retmeyi.
Bir “profesyonel devrimci”nin
gözünden bakamay›z halka.
O, yaﬂam›n› idame ettirmek zorundad›r. Evin geçimini temin etmek zorundad›r. Çocu¤u hastalanacakt›r, cenazesi olacakt›r, dü¤ünü
olacakt›r. Açl›kla bo¤uﬂuyordur, kira derdiyle bo¤uﬂuyordur. Evinin
y›k›laca¤› korkusuyla yaﬂ›yordur.
Bütün bunlar› gözeten örgütlenme biçimleri, bunlar› gözeten eylem
biçimleri, bunlar› gözeten e¤itim biçimleri, bunlar› gözeten bir çal›ﬂma
tarz› bulmak zorunday›z. Aksi halde
iﬂte örgütlenme yapm›yoruz demektir... Sevgili okurlar›m›z, önümüzdeki hafta da bu konuya devam edece¤iz. ﬁimdilik hoﬂçakal›n.

Avrupa Gericili¤inin Komünizm Korkusu
23–27 Ocak aras›nda toplanacak
olan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nda,
komünizmi k›namaya, Nazizm’le
özdeﬂleﬂtirmeye yönelik bir öneri
oylanacak. Öneri, Avrupa kapitalistleri ve gerici s›n›flar› ad›na hareket
eden ‹sveçli Parlamenter Göran
Lindblad taraf›ndan haz›rland›.
Öneri; “komünizmin de faﬂizm
gibi insanl›k suçu oldu¤unu” savunuyor; “Komünist rejimlerin tüm
süreçte 95 milyon insan›n ölümüne
neden oldu¤unu, geçmiﬂteki totaliter nitelikli komünist rejimlerin ve
insan haklar› ihlallerinde bulunan
mevcut komünist iktidarlar›n k›nanmas›n›; üst düzey yöneticilerin Nazi
yetkilileri örne¤inde oldu¤u gibi
yarg›lanmas›n›” istiyor.
Türkiye’den parlamenterlerin de
oy kullanaca¤› Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki (AKPM)
bu giriﬂime iliﬂkin protesto sesleri
yükselirken, sayfalar›m›zda bir özetini okuyaca¤›n›z gibi, Theodorakis
gibi ayd›n ve sanatç›lar da, giriﬂimi
lanetliyorlar.

Avrupa Tarihi ve
Tarih Çarp›t›c› Avrupa
Tekellerin sözcüsü, sadece ç›kard›klar› iki paylaﬂ›m savaﬂ›nda
onmilyonlarca ölüme neden olan
kendi tarihlerini unutturmak için,
büyük bir çarp›tmaya ve demagojiye baﬂvuruyor. Sözcülü¤ünü yapt›klar› emperyalist sistemin ürünü olan
Hitler faﬂizmini yenmek için 20
milyon Sovyet yurttaﬂ› dahi bu pespaye yalan› suratlar›na çarpmaya
yeterlidir. Onlar, ç›kar hesaplar› yap›p Hitler’in tarihin ilk iﬂçi emekçi
cumhuriyetini yoketmesi için ellerini ovuﬂtururken, Moskova önlerinde komünistlerin kan› ak›yordu.
Bugünkü burjuva hükümetlerin
miras›n› devrald›klar›, 2. Paylaﬂ›m
Savaﬂ› y›llar›ndaki burjuva hükümetler, Naziler’le iﬂbirli¤i yaparken, ‹talya’dan Fransa’ya, Yunanis-

Hitler’i yaratan Avrupa, komünizmi faﬂizmle özdeﬂleﬂtirerek, “k›nama” haz›rl›¤› yap›yor. Orada dur Avrupa! Kokuﬂmuﬂ sisteminizin suçlar›n› tarih çarp›t›c›l›¤›yla gizleyemezsiniz!
tan’a tüm Avrupa’da direnen komünistlerdi. Komünistlerin öncülü¤ündeki halk direniﬂleriyle Stalin önderli¤indeki Sovyetler’in faﬂizme
vurdu¤u darbeler bütünleﬂti¤i için,
bugün Nazizm Avrupa’ya (belki de
dünyaya) hakim de¤il.
Avrupa emperyalizmi ve onun
ideologlar›, tarih çarp›t›c›l›¤› konusunda “engin” tecrübelere sahiptirler. Yalan›, “kamuoyunu bilinçlendirme” olarak pazarlayan bu beyler,
önce 2. Paylaﬂ›m Savaﬂ› ve Stalin
konusunda baﬂlad›lar en büyük çarp›tmalar›na. Yalan ﬂuydu: Avrupa’y›
Amerika kurtarm›ﬂt›, Stalin bir diktatördü! Bunu, Stalin’in ad›n›, Hitler’le birlikte anma kampanyalar›
izledi. Faﬂizmi yumru¤u alt›nda
ezen ve inine kadar kovalayarak yenilgiye u¤ratan komünizmin halklar
nezdindeki prestijini silmenin yolu,
Stalin’i karalamaktan geçiyordu.
Bu kampanyan›n bir di¤er amac› da,
kucaklar›nda büyüttükleri Hitler’in
kendi çocuklar› oldu¤u gerçe¤ini
gizlemekti. Faﬂizmin, “emperyaliz34
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min en kan dökücü diktatörlü¤ü”
oldu¤u gizlenirse, Hitler’in suçlar›ndan da kendilerini muaf tutabileceklerdi.
Stalin karalamalar›nda; küçükburjuva ayd›nlar›n, “özgürlükçü
sosyalizmci” Avrupa ve ülkemizin
reformist solunun da kat›l›m› ile
belli bir yol ald›klar› aç›kt›r. Sonra
s›ra, Lenin’e geldi, ard›ndan sosyalist sistemi tümüyle alternatif olarak
halklar›n beyninden ç›karmaya.
1990’l› y›llar boyunca yalana, karalamaya dayal› olarak, bunun propagandas›n› yapt›lar. Bugünkü giriﬂim
de, bu kampanyan›n son halkas›d›r.

Avrupa ‹nsan Haklar› Dersi
Veremez!
Tasar›n›n üzerine oturdu¤u çarp›tma, yine “insan haklar›!” ABD
ile birlikte Küba’y› kuﬂatmak için
de bu kavrama sar›lm›ﬂlard›.
ABD’nin Afganistan, Irak iﬂgalleri
de bu demagoji üzerine yürümüﬂtü.
Yüzy›llarca “medeniyet götürme” ad›na Afrika’y›, Asya topraklar›n›, Latin Amerika’y› ya¤malayan,
ak›l almaz katliamlar gerçekleﬂtiren
ve halen onlarca sömürgede bu vahﬂetlerine devam eden Avrupa emperyalistleri, kimseye insan haklar›
dersi veremezler. Kendi halklar›n›n
hak ve özgürlüklerini birer birer k›s›tlarken, Amerikan emperyalizminin yani Theodorakis’in deyiﬂiyle
“büyük a¤abeylerinin” her türlü suçuna ortak olan onlard›r. CIA iﬂkence uçaklar› tart›ﬂmas› henüz bitmemiﬂtir. AB üyesi ülkelerin yar›s›
ABD ile birlikte Irak’ta, tamam› ise
Afganistan’da iﬂgalci durumundad›r. Guantanamo’dan Ebu Gureyb’e, Kâbil’in ‘kale zindanlar›’ndaki vahﬂetten F Tipleri’ne;
halklar›n kan› nerede dökülüyor,
nerede ac›lar yaﬂan›yorsa, ABD emperyalizminin yan›nda Avrupa da
vard›r. Kendi ç›kar çat›ﬂmalar› içinde Irak iﬂgaline karﬂ› ç›k›yor görünmeleri kimseyi aldatmam›ﬂt›r. Ve
dikkat edin, ABD’nin (ve ‹srail’in)

hiçbir vahﬂetine sesleri ç›kmamaktad›r. Bugün ise ABD ile
birlikte oluﬂturduklar› emperyalist kapitalist sistemin bekaas› için iﬂgale karﬂ› direniﬂin
yenilmesi konusunda ellerinden geleni yapmaktad›rlar.
Tüm bunlar› bir yana b›rak›n, kapitalist sömürü ve emperyalist politikalar sonucu dünyan›n yar›s›n› aç ve yoksul b›rakmak
en büyük suçtur, en vahﬂi katliamc›l›kt›r. Ve bu suç, sömürüyü ortadan
kald›rmak için savaﬂan komünistlerin de¤il, bu önerinin sahiplerinindir, emperyalist kapitalistlerindir.
Evet, Hitler faﬂizmi gibi lanetlenmesi, dünya üzerinden silinmesi
gereken bir sistem vard›r; o da burjuva diktatörlü¤ünü bugün parlamenter “demokrasi” ile uygulayan,
yar›n ç›karlar› gerekti¤inde öteki
uygulama biçimi olan faﬂizme baﬂvurmaktan çekinmeyecek olan emperyalist kapitalizmin kendisidir.

Avrupa Burjuvazisinin
Komünizm Korkusu
Avrupa gerici güçleri, önergede
as›l korkular›n› da ifade edecek ﬂekilde; “kamuoyunun komünist rejimlerin iﬂledi¤i suçlar hakk›nda
bilgi sahibi olmad›¤›n›” ve ayn› zamanda, mevcut “Komünist Partilerin baz› ülkelerde halen yasal ve ak-

“Utan›n!”
Ünlü Yunan sanatç› Mikis Theodorakis, Avrupa gericili¤inin giriﬂimi üzerine, 22 Aral›k’ta
ﬂu aç›klamay› yapt›.
Avrupa Konseyi tarihi de¤iﬂtirmeye karar
verdi. Kurbanlar sald›rganlarla, kahramanlar
suçlularla, kurtar›c›lar iﬂgalcilerle, komünistler Naziler’le ayn› kefeye konacak; tarih çarp›t›lacak. ...
Belki de yar›n komünist partileri yasaklama karar› alacaklar ve böylece Hitler ve
Himmler'in hortlaklar›n›n geçmesi için kap›y›
aralayacaklar. Bilindi¤i gibi, bu ikisi kariyerlerine komünist partileri yasaklayarak ve ko-

tif olduklar›n› ve hatta kimi örneklerde suçlar›na s›rt çevirmediklerini” belirterek, bundan “endiﬂeli olduklar›n›” söylüyorlar.
Söylenen ﬂu: Her ne kadar karalama kampanyalar› yürütmüﬂ de olsak halklar›n beyninden komünizmi
silemedik, lanetli hale getiremedik. Üstelik, komünizme küfreden
solcular kervan›na kat›lmam›ﬂ, hala
komünizmin insanl›¤›n tek kurtuluﬂ
yolu oldu¤unu söyleyen partiler var.
Tekellerin emrindeki burjuva politikac›lar› bu durumu de¤iﬂtirmenin
bugün çok daha önemli oldu¤unu

söylemektedirler.
Komünizmi “lanetli” hale
getirmek, “burjuvazinin ah›r›nda” al›nacak bir kararla mümkün de¤ildir elbette. Bu ayr› bir
konu. Ancak komünizm korkular› da çok aç›kt›r. Mevcut komünist partilere, proletarya
diktatörlü¤ünden vazgeçtiklerini aç›klama ça¤r›s› yapmaktad›rlar. Yoksa yasaklar›z, asar›z, keseriz, Hitlerleﬂtiririz tehditleri savurmaktad›rlar.
Bu korkunun temelleri vard›r.
Kapitalist sistemin tek alternatifini ortaya koyan komünistlerdir.
Avrupa tekellerinin tarihlerinin en
büyük ekonomik, siyasi, kültürel ve
fiili sald›r›lar›n›n yaﬂand›¤› ﬂu süreçte, böyle bir alternatif büyük bir
tehlikedir onlar için. Çöken ‘sosyal
devlet’, yükselen gericilik, emperyalist sald›rganl›k ve artan bask›lar,
Avrupa halklar›n› da yeni aray›ﬂlara
yöneltmektedir. ﬁimdilik bu aray›ﬂlar yata¤›n› bulmuﬂ de¤ildir, ancak
emperyalistler tarihin ve politikan›n
yasalar› gere¤i, bu hareketlerin boﬂlukta sal›nmayaca¤›n› da iyi bilirler.
Keza; bütün eksikliklerine karﬂ›n,
komünist partilerin kitleler nezdinde yeniden prestij kazanmaya baﬂlamas›, ‹talya’dan Fransa’ya grevlere
öncülük etmeleri, milyonlara hitap
etmeleri ve son olarak AB Anayasa-

münistleri ölüm kamplar›na t›karak baﬂlam›ﬂlard›. Fakat sonunda kendi kurbanlar›n›n,
Sovyetler Birli¤i'ndeki 20 milyon ölünün ve
Yunanistan dahil, Avrupa'n›n dört bir yan›nda ulusal direniﬂ hareketlerinin ön saflar›nda
can›n› veren di¤er yüz binlerce komünistin
kan›nda bo¤uldular.
Ancak, tarih ve halklar nezdinde mahkûm edilmiﬂ yöntemleri diriltmek isteyen Avrupa Konseyi'ndeki beyefendiler ikinci s›radalar. Çünkü, Hitlervari yöntemlerle halklar›
katleden büyük a¤abeyleri ABD taraf›ndan
geçildiler.
Avrupa Konseyi'nin, insanl›¤a karﬂ› iﬂlenen bu suç karﬂ›s›nda ve Guantanamo'daki
ça¤daﬂ Hitlervari iﬂkence kamplar›na dair
söyleyecek hiçbir ﬂeyi yok. Kendi ülkelerinde,
Avrupa'da bile, hiçbir hakka sahip olmayan

insanlar› iﬂkenceden geçirmek için özel hapishanelere taﬂ›yan CIA uçaklar›na yeﬂil ›ﬂ›k yakanlar›n, samimi olarak insan haklar›yla ilgilendiklerine nas›l inanabiliriz?
Bu insanlar savc›l›k taslayamazlar. Tarih
mahkemesi büyük a¤abeylerini Vietnam'dan
ﬁili'ye, Güney Amerika'dan Irak'a iﬂledi¤i
say›s›z suç için cezaland›rd›¤›nda, kendileri
de suça göz yummak nedeniyle san›k sandalyesinde oturacaklar, tabi e¤er suç ortakl›¤›ndan yarg›lanm›yorlarsa.
Ne yaz›k ki bugün yaﬂayanlardan ziyade
ölüler ad›na konuﬂmak durumunday›m. Bu
yüzden, Nazizmi yenmek ve özgürlü¤ü kutlayabilmek için Gestapo'da, ölüm kamplar›nda ve idam sehpalar›nda yaﬂam›n› yitiren komünist yoldaﬂlar›m ad›na, bu "beyefendilere"
söyleyecek tek bir sözüm var: UTANIN!

Emperyalistler ne yaparlarsa yaps›nlar, orak çekiçli
bayraklar›m›z, Avrupa’dan
Asya’ya, Latin Amerika’dan
Ortado¤u’ya ezilen halklar›n, emekçilerin tek alternatifi ve umudu olarak dalgalanmaya devam edecek
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s›n›n çöpe at›lmas›nda en büyük
pay sahibi olmalar›, korkuyu büyüten etkenlerdir.
Kapitalistler bu korkuyu AB
Anayasas›’nda da aç›kça ortaya
koymuﬂlard›. AB Anayasas›’n›n daha baﬂ›nda, anayasan›n “tek bir pazar ekonomisi sundu¤u, rekabet gücü yüksek bir piyasa ekonomisi için
çal›ﬂ›laca¤›” vurgulan›yor; “liberal” bir kapitalist düzenin tüm iktidarlar sürecinde uygulanmas›n› dayatan sermaye diktatörlü¤ü, baﬂka
hiçbir ekonomik sisteme izin verilmeyece¤ini, hükümetler de¤iﬂse de
kapitalist uygulaman›n de¤iﬂmeyece¤ini anayasal kural haline getirmek istiyordu.
Avrupa'y› yeniden "komünizm
hayaleti" korkusu sarm›ﬂt›r. Böyle
bir ‘k›naman›n’ kabul edilmesiyle,
ileride bask›lar›n art›r›lmas›, sürek
avlar›n›n, ezme harekatlar›n›n yap›lmas›, partilerin yasaklanmas› gibi faﬂist yöntemlerin de zeminini
haz›rlamay› hedeflemektedir. Burada, Avrupa burjuva demokrasisinin
“düﬂünce özgürlü¤ü” gibi söylemlerini ise hiç hat›rlatm›yoruz, çünkü
yoktur böyle bir ﬂey. Onlar sadece
kendi sistemlerini kutsayan, ona temelde itiraz etmeyen düﬂüncelere
özgürlük tan›rlar. Güçler dengesi elverdi¤inde, sömürü sistemini ortadan kald›rmay› amaçlayan her türlü
düﬂünceye karﬂ› en amans›z savaﬂlar› ilan etmekten, kan dökmekten
de çekinmezler.
Öneri reddedilsin ya da kabul
edilsin, Avrupa’n›n bu korkusu ve
komünizmi halklar›n belle¤inden
silme çabas› hiç bitmeyecektir. Ama
baﬂaramayacaklar! Sol’da görünen burjuva demokrasisi hayranlar›n›n, “özgürlükçü sosyalizm” diye
diye proletarya diktatörlü¤ünü,
emekçilerin iktidar›n› reddeden sol
anlay›ﬂlar›n deste¤i de komünizmin
orak çekiçli bayraklar›n›n meydanlarda dalgalanmas›na, burjuvazinin
korkusunu her geçen gün büyütmesine engel olamaz. Burjuvazinin
diktatörlüklerini y›kacak; emekçi
halklar›n yönetti¤i proletarya diktatörlükleri arac›l›¤›yla, s›n›fs›z, sömürüsüz bir dünyay› yarataca¤›z.

Sosyalizm e¤itiyor,
sa¤l›kl› yaﬂam veriyor
Küba’da devrimin y›ldönümü coﬂkulu törenlerle kutland›. Küba Lideri Fidel Castro,
devrimin 47. y›l›n› Havana'daki bir benzin istasyonunda bir grup iﬂçiyle birlikte kutlad›. Burada, genç iﬂçilerle birlikte ulusal marﬂ› söyleyen Castro, yapt›¤› konuﬂmada, devrimin tarihine
de¤inerek, “bunun, ayn› zamanda Küba halk› aç›s›ndan büyük zaferlerle dolu kesintisiz 47 y›ll›k bir mücadele oldu¤unu” belirtti. Ülke genelinde ise, yüzlerce gösteride “ya zafer ya ölüm” sloganlar› hayk›r›ld›.
Bu arada Bolivya Devet Baﬂkan› Eva Morales de, ilk gezisini Küba’ya yapt›. Fidel, “1 Ocak 1959'daki Küba Devrimi’nin öncesinde Morales'i a¤›rlamaktan mutluluk duydu¤unu” söylerken; Morales, “Bir komutan ve devlet adam› taraf›ndan böylesine ›srarla davet edilmek büyük
mutluluk” diye konuﬂtu. Fidel, ABD’nin Bolivya ile Küba'n›n ortak düﬂman› oldu¤unu söyleyerek, Morales'e kendisine yönelik düzenlenebilecek suikast giriﬂimlerine karﬂ› haz›rl›kl› olmas› gerekti¤ini ifade etti.
Morales ise, kendisiyle Castro'nun k›tada vakar ve ba¤›ms›zl›k mücadelesinin iki kuﬂa¤›n› temsil ettiklerini söyledi.
Ziyaret kapsam›nda, Küba ile Bolivya aras›nda sa¤l›k ve e¤itim alan›nda iﬂbirli¤i anlaﬂmas› imzaland›. Anlaﬂmaya göre Küba, Bolivya halk›n›n okuma yazma oran›n›n yükselmesi için bir program organize
edecek ve Bolivya’ya doktor ve t›bbi malzeme gönderecek.

Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri öldürüyor
Kahire'de polisin BM Mülteciler Yüksek
Komiserli¤i yak›nlar›nda bir parkta kamp
kuran ve daha iyi yaﬂam koﬂullar›yla baﬂka
ülkeye gönderilmeleri için aylard›r eylem
yapan Sudanl› yüzlerce göçmene yönelik
operasyonda, 15 göçmen katledildi. ABD’nin
sad›k iﬂbirlikçisi M›s›r rejimi 30 Aral›k günü
düzenledi¤i sald›r›da 4 yaﬂ›nda bir k›z çocu¤u ve yaﬂl›lar› da katletmekte çekinmedi.
Hindistan'da çelik fabrikas› inﬂaat›na
karﬂ› ç›kan köylülerle polis aras›nda ç›kan
çat›ﬂmada 8 köylü katledildi.
Irak’›n Beyci Kasabas›’nda ABD hava

sald›r›s›nda ayn› aileden 14 kiﬂi öldü.
Petrol zengini ülkede, halk›n petrol
zamlar›n› protesto gösterisine ateﬂ açan, iﬂbirlikçi Irak polisi, 4 kiﬂiyi katletti. Zam
karar›n›n ard›ndan istifa eden Petrol Bakan›
‹brahim Bahrülulüm, istifa nedenini, IMF'nin
23 Aral›k'taki kredi anlaﬂmas›n›n imzalanmas› için akaryak›t fiyatlar›na fahiﬂ zam dayatmas› olarak aç›klad›. Önce bombalar
sonra IMF! Sonuç; kendi topra¤›ndaki petrolü kullanamayan bir halk! Ayn› IMF ülkemize iﬂgalle de¤il, bu ülkeyi yönetenler arac›l›¤›yla giriyor. “Gizli iﬂgal” de budur iﬂte.

Avrupa’da ›rkç›l›k devlet politikas›
Avrupa’da “terör” demagojisine dayand›r›lan ›rkç›, bask›c› uygulamalar sürüyor. Bunun son örne¤i, Almanya’da yaﬂand›. Baden-Württemberg eyaletinden
baﬂlat›lan uygulamaya göre, 57
müslüman ülkeden birinden gelen
ve Alman vatandaﬂl›¤›na geçmek
isteyenler, “vatandaﬂl›k s›nav›”na
ve t›pk› ABD’deki gibi “ba¤l›l›k
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yeminine” tabi tutuluyorlar.
Müslüman göçmenlerin Almanya’n›n ç›karlar›na zarar verecek faaliyetlere kat›lmayacaklar›
yemini içeren uygulamada, s›nav
sorular› ise tam bir ›rkç›l›k örne¤i
ve “kültür testi” ad›yla, kültürel
aﬂa¤›lamay› ve kendi yaﬂamlar›n›
dayatmay› içeriyor.

e mek
AKP iﬂçi k›y›m›nda dolu dizgin
AKP, hem kendisi iﬂçi k›y›m› gerçekleﬂtiriyor hem de patronlar iﬂten
atmalarda, iktidardan ald›klar› destekle çok daha pervas›z ve kurals›z davranmay› sürdürüyorlar. Bir yandan yeni sendikalar yasas›
ile göz boyamaya çal›ﬂan iktidar, öte yandan, baﬂta örgütlenme olmak üzere birçok nedenden dolay›, emekçilerin soka¤a at›lmas›na,
patronlar›n ucuz emek amaçl› k›y›mlar›na onay veriyor.

SSK devri iﬂsizlik getirdi

‹ktidar›n SSK hastanelerinin devri
uygulamas› iﬂsizlik getirdi. Diyarbak›r'da SSK Hastaneleri’nin
Sa¤l›k Bakanl›¤›'na devredilmesiyle birlikte Çocuk Hastanesi'yle olan eski SKK Hastanesi'nin temizlik ﬂirketi ile yapt›¤›
anlaﬂman›n feshedilmesiyle,
ihaleyi alan yeni temizlik ﬂirketi 146 iﬂçiyi kap› önüne koydu.

SSK önünden Devlet Hastanesi'ne kadar yürüyerek, karar›
protesto eden iﬂçiler, “‹ﬂçiyiz
Hakl›y›z Hakk›m›z› ‹steriz” sloganlar› att›lar. Muhatap olacak
kimseyi dahi bulamayan iﬂçiler
ad›na konuﬂan, Mehmet Eken,
patronun herhangi bir gerekçe
dahi bildirmedi¤ini kaydederek,
aileleri ile birlikte 600 insan›n
bu k›ﬂ periﬂan olaca¤›n› ve çocuklar›n› okula gönderemeyeceklerini dile getirdi.

Eken ﬂöyle konuﬂtu: 13 y›ld›r çal›ﬂ›yorum ve yetkililer ayr›nt›l›
bilgi vermeden bizi kap›ya b›rak›yor, hakk›m›z› da vermiyor.
Yerimize yeni 60 iﬂçi al›nacak,
neden bizi als›nlar?”
Neden “yeni” al›yorlar; çünkü 13
y›ld›r çal›ﬂan iﬂçiden daha ucuza çal›ﬂt›racaklar!

Sendikadan istifa edin çal›ﬂt›ral›m ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi bünyesinde çal›ﬂan
254 itfaiyeci ise 1 Ocak itibariyle “sözleﬂmeleri bitti¤i” gerekçesiyle iﬂten at›ld›lar. ‹ﬂçilere
bu gerekçe sunulurken, ayn›
anda, “sendikadan istifa ederseniz çal›ﬂt›r›r›z” teklifi yap›lmas›, belediyelerden özel ﬂirketlere kadar her alanda örgütsüzleﬂtirmenin, iﬂten atmalar› bu
amaçla kullanman›n bir örne¤ini teﬂkil ediyordu.

Praktiker: Örgütlendiler, iﬂten at›ld›lar
Praktiker’in Ümraniye, Kartal
ve Güneﬂli olmak üzere ‹stanbul’un
üç ayr› ma¤azas›nda ve di¤er illerdeki ma¤azalar›nda çal›ﬂan iﬂçiler,
2003 y›l› sonundan itibaren örgütlenme haklar›n› kullanarak Koop-‹ﬂ

Sendikas›’na üye olmaya baﬂlam›ﬂlard›. Bunun üzerine iﬂçiler önce
patron taraf›ndan sendikadan istifa
etmeye zorland› ve ard›ndan 22’si
iﬂten ç›kar›ld›.
3 Ocak günü Koop-‹ﬂ Sendikas›,
iﬂten ç›karmalarla ilgili Ümraniye’deki Praktiker Ma¤azas›’n›n
önünde bir eylem yapt›. "Praktikerde Örgütlenme Hakk›m›z Engellenemez, Praktikerde ‹ﬂçi K›y›m›na
Son” pankartlar› ile çeﬂitli dövizler
taﬂ›yan iﬂçilere seslenen sendikan›n
Genel Baﬂkan› Eyüp Alemdar, iﬂlerine örgütlü olarak geri dönmek
için mücadele eden iﬂçilerin yaln›z
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‹ﬂçiler, 3 Ocak günü belediye
önünde yapt›klar› eylemle karar› protesto ettiler.

Ya kölelik ya iﬂsizlik

Günde
12 saat çal›ﬂ›yorlard›. Bu da
yetmiyor, tatil günlerinde, bayramda patronlar istedikleri gibi
kölece emeklerini sömürüyordu. Y›lbaﬂ› gecesi çal›ﬂmak istemediler, en do¤al haklar› olan
tatil haklar›n› talep ettiler. Bundan do¤al ne olabilirdi demeyin. Sömürü çarklar› do¤al, insani olan hiçbir hakk› tan›maz,
o sadece kâr› tan›r. Esenyurt
Haramidere’de bulunan Güllü
Tekstil’de çal›ﬂan 25 iﬂçi, y›lbaﬂ› gecesi çal›ﬂmad›klar› için iﬂten at›ld›lar. “Bizim de tatil hakk›m›z var, hayvan de¤il insan›z”
diyen iﬂçiler, müdürün hakaretlerine de maruz kald›lar.

‹ﬂ de yok, tazminat da

Kocaeli’de ise, geçen y›l temmuz
ay›nda iﬂten at›lan ve halen tazminatlar› dahi ödenmeyen 87
iﬂçi, eylem yapt›. Eyleme Lastik-‹ﬂ, Genel-‹ﬂ, Tüm Bel-Sen
de destek verirken, “Türk Kablo Kalleﬂ, ‹ﬂçiler Kardeﬂ, Tazminatlar Hakk›m›z Söke Söke Al›r›z, Vur Vur ‹nlesin AKP Dinlesin” sloganlar› at›ld›.

olmad›¤›n› kaydederek, “demokrasiden, özgürlüklerden ve emekten
yana olan tüm kuruluﬂlar, Praktiker
çal›ﬂanlar›n›n yan›ndad›r” dedi.
T‹S hakk›na kavuﬂuncaya kadar
mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Alemdar, patronu, çal›ﬂanlar›n hukuki haklar›na sayg› göstermeye davet etti. 150 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde;
“Direnen Direne Kazanaca¤›z,
Sendika Hakk›m›z Söke Söke Al›r›z, Praktiker ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir,
Örgütlenme Hakk›m›z Engellenemez” sloganlar› at›l›rken, Temel
Haklar Federasyonu pankart›yla
eyleme destek verdi ve iﬂçilerin
mücadelesinin sonuna kadar yan›nda olacaklar›n› gösterdi.

yabanc› sigara fabrikas›yla görüﬂtüm. Yabanc›
ﬂirketler, Türk tütününden
sigara üreten fabrikalar›
kapatacaks›n›z. Amerikan
tipi sigara üretenler aç›k
kalacak’ diyor. Türk tütünü üreten Adana, Malatya
ve Bitlis Sigara Fabrikalar›'n› kapatma karar› al›n›yor. Buralarda iﬂçi can›yla, kan›yla çal›ﬂarak,

emperyalist sermaye ve onun iﬂbirlikçilerine peﬂkeﬂ çekiliyor. Teslim
olmayaca¤›z! Bu ülke, bu vatan bizim. Bir sabah uyand›¤›m›zda iﬂsiz
kalmak, aç ve yoksul olmak bizim kaderimiz de¤ildir. Bu memleketi sat›l›¤a ç›karanlara, TEKEL iﬂçilerini soka¤a atanlara karﬂ› omuz omuza mücadele etmeye devam edece¤iz” dedi.
KESK Adana ﬁubeleri de ertesi
günü fabrikaya gelerek iﬂçilere desteklerini ifade ettiler. Burada bir ko-

SEKA ders olmal›, direniﬂ kazanmal›
Özelleﬂtirilme kapsam›na al›nan,
ancak özelleﬂtirilemeyince bu kez de
kapat›lmas›na karar verilen Adana
TEKEL Fabrikas›’nda çal›ﬂan iﬂçiler,
iﬂyerini terketmeme eylemi baﬂlatt›lar.
700 iﬂçi, 2 Ocak günü akﬂam vardiyas› ç›k›ﬂ›nda müdürlük binas›
önünde toplanarak, “Buradan Ancak Ölümüz Ç›kar” sloganlar›yla
eylemlerine baﬂlad›lar. Ailelerinin de
destek verdi¤i eylemde konuﬂan Tek
G›da-‹ﬂ Bölge Temsilcisi Gürsel Diliç›k›k, iﬂçilerin hem kendi emeklerinin hem de çocuklar›n›n emek mücadelesi verdiklerini kaydederek “e¤er
fabrika kapan›rsa, SEKA direniﬂinin
ilerisinde bir direniﬂ gerçekleﬂtirece¤iz” dedi.

Yabanc› tekeller için
TEKEL’in kâr etmesine karﬂ›n
peﬂkeﬂ çekildi¤ini dile getiren Diliç›k›k ﬂöyle konuﬂtu; “TEKEL'in baﬂ›na getirilen bürokratlar yabanc› sigara ﬂirketlerinin emriyle hareket etmektedir. TEKEL Yönetim Kurulu
Baﬂkan›, ﬂunu aç›kça söyleyebiliyor.
'Ben göreve gelmeden önce 6 tane
Temel Haklar iﬂçilerin yan›nda

eski teknolojiye ra¤men en kaliteli sigaray› üretiyor.”
Fabrikan›n son üç y›ld›r, zarar ettirilerek özelleﬂtirilmesine zemin haz›rlanmak istenmesine karﬂ›n kâr etti¤ini rakamlarla ortaya koyan Diliç›k›k, aileleri ile birlikte 4 bin insan›n
ma¤dur edilece¤ini, 4C Yasas›'n›n da
aldatmaca ve çal›ﬂanlar› köle durumuna düﬂürece¤i için kabul edilemez
oldu¤unu
bildirdi.
Diliç›k›k,
AKP’nin 2005’de oldu¤u gibi
2006’da da emekçilere yönelik sald›r›lar›n› sürdürdü¤ünü kaydetti ve direniﬂlerine destek ça¤r›s› yapt›.

Temel Haklar’dan destek
Adana Temel Haklar üyeleri, 2
Ocak günü fabrikaya gelerek, iﬂçilere destek verdiler. Dernek yönetimi
önce Tek G›da-‹ﬂ ﬁube Baﬂkan› Cafer Yaﬂar ve Bölge ﬁube Mali Sekreteri Mithat Arslan ile görüﬂerek sürece iliﬂkin bilgi ald›lar. Ard›ndan, iﬂçilerle birlikte giriﬂ kap›s›nda toplanan
Temel Haklar üyeleri, burada bir
aç›klama yapt›lar. “TEKEL ‹ﬂçileri
Yaln›z De¤ildir” slogan› atan Temel
Haklar üyeleri, iﬂçiler taraf›ndan
“Yaﬂas›n S›n›f Dayan›ﬂmas›, Bizim
Buradan Ölümüz Ç›kar, ‹ﬂçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla selamland›.
ﬁemsettin Kalkan yapt›¤› konuﬂmada, Türkiye halklar›n›n ve iﬂçi s›n›f›n›n topyekün bir sald›r›yla karﬂ›
karﬂ›ya oldu¤unu kaydederek, “ülkemizin yeralt› ve yerüstü zenginlikleri
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nuﬂma yapan Tek G›da-‹ﬂ Genel
Merkez Yöneticisi Mecit Amaç iktidara seslenerek, “e¤er AKP hükümeti iﬂçilerin yan›na gelmezse burada
çal›ﬂan 700 iﬂçi aileleriyle birlikte
oraya gidecek” diye konuﬂtu. Tabutlu
eylem s›ras›nda bir iﬂçi sinir krizi geçirerek bay›ld›.
Ayn› gün Malatya TEKEL iﬂçileri
de kent merkezinde yol keserek eylem yapt›lar.

“AKP’nin de sermaye
partisi oldu¤unu gördük”
Görüﬂtü¤ümüz iﬂçiler, karar›n
IMF taraf›ndan dayat›ld›¤› ve hükümetin buna uydu¤u konusunda hemfikirler. 15 y›ll›k TEKEL iﬂçisi olan
Ahmet Cemil Uluba, emperyalistlerin Türkiye üzerindeki hesaplar›na
dikkat çektikten sonra, ekliyor; “Maalesef hükümetimiz de bu politikalara çanak tutuyor. ABD kendi tütün
stoklar›n› ülkemizde pazarlamak istiyor. Bunun için de öncelikle TEKEL’i
ve Türk tütününü bitirmeye yönelik
politikalar üretip, bunu da IMF ve
bizim hükümetimiz arac›l›¤›yla bizlere dayat›yor.”
AKP’yi sordu¤umuzda ise pratikte yaﬂam›ﬂ olman›n netli¤i içinde cevapl›yor: “Seçim zaman› IMF ile bir
kez masaya oturup ondan sonra iliﬂkileri koparaca¤› sözünü vermiﬂti.
Bunun gibi vaatlerinden dolay› çok
oy ald›. Ama hükümet olunca madalyonun öbür yüzü göründü. AKP’nin
de di¤erleri gibi sermayeye hizmet

e mek
etti¤ini ve hiçbir fark› olmad›¤›n› gördük.”
Kapatma karar›n›n ellerine ulaﬂmas›n›n ard›ndan neler yapmay› düﬂündüklerini sordu¤umuzda da, “her ﬂey” cevab›n› veriyor: “Buna bizim ölümümüz de dahildir. Ekme¤i elinden al›nan bir iﬂçinin ölümden öteye köyü
yoktur. Önce bir komite oluﬂturaca¤›z. Eylem biçimleri ve s›ralamalar›n› belirleyecek. Biz de 700 iﬂçi olarak komitenin kararlar› do¤rultusunda hareket edece¤iz. Hükümet karar›n› geri al›ncaya kadar hiçbir ﬂekilde bizi fabrikam›zdan d›ﬂar› ç›karamayacakt›r. Bizim için SEKA bir k›v›lc›md›. Esas ateﬂi bizler harlayaca¤›z.”
Sendikalar›n, Türk-‹ﬂ’in mevcut
gerici yap›s›n› hat›rlatt›¤›m›zda, eylem kararlar›n› sendikaya ra¤men
alacaklar›n› belirten Uluba, önemli
olan›n kendi kararl›l›klar› oldu¤unun
alt›n› çiziyor ve herkese destek ça¤r›s›nda bulunuyor.

“Sendika daha önce satt›,
ayn›s›n› yaparsa kendi
irademizle direnece¤iz”

10 y›ll›k iﬂçi Yaﬂar Koç da, ayn›
ﬂekilde emperyalist tekellerin planlar›na ve AKP’nin gerçek yüzünü gördüklerine dikkat çektikten sonra ﬂöyle devam ediyor konuﬂmas›na:
“Zaten hükümet IMF’ye ba¤l› oldu¤u için halk›n›, bizleri de¤il sermayenin ç›karlar›n› düﬂünüyor. Gücümüzün sonuna kadar direnece¤iz.
Ki arkadaﬂlar›m›z›n yar›s› daha önce
içkili bölümlerin iﬂçileri. Ben de
bunlardan biriyim. Hükümet bize iﬂsiz kalmayacaks›n›z sözünü verip
buraya gönderdi. Ama ﬂimdi buray›
da kapatmak istiyor. Yani iki keredir
yalan söylüyor bize. Bu yüzden benim durumumdaki arkadaﬂlar kapatmaya çok daha tepkili.
Sendikaya gelince, elimizdeki en
büyük silahlardan biri. Bizi sahiplenmesi gerekiyor. Ama içkili bölümlerin sat›lmas› aﬂamas›nda bizi
resmen teslim etti, satt›. Beklentimizi söyledim. Ama bunun aksi bir tutum sergilerse de kendi inisiyatifimizle direnece¤iz.

Gemileri yakt›k, dönüﬂ yok
TEKEL iﬂçilerinin direniﬂi, 4
Ocak akﬂam› Adana Temel Haklar,
KESK, D‹SK, TMMOB ile çeﬂitli
DKÖ ve partilerin kat›ld›¤› bir meﬂaleli yürüyüﬂle desteklendi. E¤itim
murlar ile iﬂçiler maaﬂ alam›yor, tasarruf ve nemalar›
ödenmiyor, hastaneler kurum taraf›ndan ödeme yap›lmad›¤› için tedavi
yapmayarak üyelerimizi geri çeviriyor. Çal›ﬂanlar yaﬂamlar›n› sürdürebilmek için ikinci bir iﬂ
yapmak, ailelerinden yard›m almak, kredi çekmek ve faiz ödemeleri, icra ile bo¤uﬂmak zorunda kal›yorlar. Üyelerimiz, 7 y›ld›r sa¤l›klar›n› da yitirdiler. 1 y›l içinde iki üyemizi kaybettik. Art›k b›çak kemi¤e dayand›” diye konuﬂtu.

Belediyelerde eylemler
Kesik Köprü Belediyesi çal›ﬂanlar›, 82
ayd›r maaﬂlar›n› alamad›klar› için, aileleri ile
birlikte 30 Aral›k günü baﬂbakanl›¤a yürüdüler.
Pankart
açan
emekçiler, Baﬂbakanl›k önünde
bulunan Güven
Park’ta yapt›klar›
aç›klamada, belediyede 9 memur
ve 13 iﬂçinin çal›ﬂt›¤›n› kaydettiler.
Memurlar›n örgütlü oldu¤u Tüm
Bel-Sen 2 No’lu
ﬁube Baﬂkan› Sat›
Burunucuçal›, “82
ayd›r çal›ﬂan me-

Sen önünde toplanan 300 kiﬂi sloganlarla TEKEL’e yürüdü.
Temel Haklar üyeleri “TEKEL ‹ﬂçileri Yaln›z De¤ildir” pankart› taﬂ›rken, s›k s›k genel grev sloganlar› at›ld›. Yürüyüﬂçüler, fabrika önünde TEKEL iﬂçileri taraf›ndan “Yaﬂas›n S›n›f Dayan›ﬂmas›, ‹ﬂçi Memur El Ele
Genel Greve, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” slogan›yla karﬂ›land›. Coﬂku fabrika içinde doru¤a ulaﬂ›rken,
yap›lan konuﬂmalarda kararl›l›k vurguland› ve bunun ifadesi olarak bir
gemi maketi yak›larak, “geri dönüﬂümüz yok” mesaj› verildi. Destek ziyareti Adana Gençlik Derne¤i müzik
grubunun Grev Halay› ve Emekçi
Halay› türküleriyle devam ederken,
eylemden sonra Temel Haklar üyeleri gecenin geç saatlerine kadar iﬂçiler
ile birlikte fabrikada kald›lar.

Emekçiler, Baﬂbakanl›k’a suç duyurusunda
bulundular ve “Emek Düﬂman› Hükümet ‹stifa”
slogan› att›lar.
‹zmir Belediyesi’nde çal›ﬂan Tüm Bel-Sen
1 Nolu ﬁube üyeleri de, ayn› gün, belediye
önünde yapt›klar› eylemle, toplu sözleﬂmeyi imzalamayan büyükﬂehir belediyesini protesto ettiler. Eylemde, “Toplu Sözleﬂme Hakk›m›z Söke
Söke Al›r›z” sloganlar› at›ld›.
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Batman SES’ten Eylem
SES Batman ﬁubesi, 1. ve 2. Basamak Sa¤l›k Kuruluﬂlar›'nda ödenmeyen
personel pay› döner sermaye alacaklar›
için 3 Ocak günü sa¤l›k müdürlü¤ü önünde 150 kiﬂinin kat›ld›¤› bir eylem yapt›.
SES ad›na konuﬂan Mustafa Yurtsever, AKP iktidar›n›n sonuç vermeyen politikalar›n› eleﬂtirerek, sa¤l›k hizmetleri
için üretken olan kiﬂilerin düﬂünce ve
önerileri yerine IMF istekleri do¤rultusunda hareket etti¤ini belirtti. Performansa dayal› döner sermaye uygulamas›na de¤inen Yurtsever, “bu uygulamayla halk›n ücretsiz sa¤l›k hakk›ndan yararlanma hakk› yokedilmiﬂtir. Hekim
merkezli performans de¤erlendirilmesi
yap›larak da sa¤l›k hizmetlerinin ekip
hizmeti olmas› anlay›ﬂ›na darbe vurulmuﬂtur” dedi.

gençlik

Bal›kesir’de Faﬂist Terör
Ö¤renciler faﬂist terörün tehdidi ve sald›r›s› alt›nda. Gençlerimizin
kafas›na silah dayan›yor, jandarma, polis ve okul idaresi
denetiminde faﬂistler sald›r›lar›n› t›rmand›r›yorlar. Gençlik
ise faﬂist terör karﬂ›s›nda geri ad›m atmayaca¤›n› gösteriyor.
Bal›kesir Üniversitesi Ca¤›ﬂ
Kampüsü’ndeki Meslek Yüksekokulu’nda aylard›r süren faﬂistlerin
taciz ve sald›r›lar›, geçen hafta içinde yo¤unlaﬂarak devam etti. Faﬂistler sald›rd›, okul idaresi ve jandarma
destek verdi, kent merkezine taﬂan
sald›r›larda polisin hedefinde yine
devrimci demokrat ö¤renciler vard›.
Gençlik ise tüm bu sald›r›lara karﬂ›
geri ad›m atmayaca¤›n› gösterdi.

Gençlik Derne¤i Demokrat
Ö¤rencilere Sahip Ç›kt›
Sald›r›lar 29 Aral›k günü, kantinde oturan demokrat ö¤rencilerin,
“kantini terketmeleri” yönündeki
tehditi ile baﬂlad›. Bal›kesir Gençlik Derne¤i ve Halkevi üyeleri,
Meslek Yüksekokulu ö¤rencilerini
sahiplenmek için ertesi günü kantinde ö¤rencilerin masas›na oturdular. Bunun üzerine 15-20 kiﬂilik faﬂist grup, devrimci ö¤rencilere, kantini terketmelerini söyleyerek tehditte bulundu. Ö¤rencilerin, tehdide
gereken cevab› vermelerinin ard›ndan faﬂistler kantini terkettiler. Bunun nedeni ise daha sonra anlaﬂ›ld›.
Faﬂistler, tüm üniversitelerde iﬂbirli¤i halinde gençli¤i sindirmek istedi¤i güçleri, ö¤rencilerin üzerine
göndermek için ayr›lm›ﬂlard›.
Önce jandarma geldi. Ard›ndan
yüksekokul sekreteri ve ÖGB
amiri. Hepsi de, faﬂistlerin tehdidi
karﬂ›s›nda geri ad›m atmayan ve en
do¤al haklar›n› kullanan ö¤rencilerin kantini terketmelerini istediler.
Gerekçe demagojikti; “okulda sa¤sol çat›ﬂmas› istemiyorlard›!” Oysa
ortada bir çat›ﬂma de¤il, aç›k bir
sald›rganl›k vard›. Devrimci ö¤renciler, ÖGB’nin faﬂistlerle yak›n iliﬂkilerini teﬂhir ettiler. ÖGB amirinin
sanki hiçbir ﬂeyden haberi yokmuﬂ

gibi, “sizi kim tehdit etti” diye sorarak “saf güvenlikçi” rolü oynamas›na ö¤rencilerin cevab›, “ÖGB faﬂistleri iyi tan›r, zaten birliktelerdir” oldu. Tam da bu s›rada gelen
bir faﬂist, ÖGB amirine, “kantinin
kendilerine ait oldu¤unu, ö¤rencileri kantinden ç›karmas›n›” istedi.
Ö¤renciler, “iﬂte gördünüz! Sizler
de bunlar› çok iyi tan›yorsunuz, geldiler ve size emir verdiler” diyerek
aralar›ndaki iliﬂkiyi teﬂhir ettiler.

sürdürdü. Ö¤rencilerin geri ad›m atmamalar›n›n ard›ndan, sataﬂma ile
baﬂlayan olaylar sald›r›ya dönüﬂtü.
Sandalyelerin havada uçuﬂtu¤u sald›r›da bir ö¤rencinin kafas› yar›ld›,
di¤er demokrat ö¤renciler de hafif

“Güvenlik” için de¤il, faﬂist
terörün hamili¤i için oradalar
ﬂekilde yaraland›lar.

Kantin önünde 50’den fazla jandarman›n ve kantin içinde onlarca
sivil polis ve ÖGB’lerin oldu¤u s›rada, devrimcilerin yan›na gelen 40
kiﬂilik faﬂist grup, ayn› tehditleri

"Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza" slogan›n› hayk›ran ö¤renciler,
sald›r› karﬂ›s›nda y›lmad›lar. Bunun
üzerine faﬂist sald›r›ya jandarma da
kat›ld›. Üç devrimci ö¤renciyi duvara yaslayan jandarma dipçiklerle
bo¤azlar›n› s›kt›lar. Ö¤rencilerin
jandarmay›, “okullar›m›zda uyuﬂturucu satan faﬂist çeteler elini kolunu sallarken biz devrimci ö¤rencilere sald›r›yorsunuz...” diye teﬂhir et-

Bu da soruﬂturma sald›r›s›

Demek ﬂenlik düzenlersin!

Faﬂist sald›r›lar›n sürdü¤ü Bal›kesir’de okul idaresi de boﬂ durmuyor. Bal›kesir Üniversitesi ö¤rencilerinin 20 Kas›m 2005'te yapt›klar›
gençlik ﬂölenine polisten önce okul
idaresi soruﬂturma açt›.
“Örgüt üyeli¤iyle” itham edici
sorular›n da yerald›¤› soruﬂturmay›
protesto eden ö¤renciler, okul idaresinin polisin yönlendirmesi ile
hareket etti¤ini kaydettiler. 30 ö¤renci hakk›nda aç›lan soruﬂturmada say›s›n›n artabilece¤i belirtilirken, dayanak yap›lan YÖK Disiplin Yönetmeli¤i maddesi ise "bir
veya iki yar›y›l için uzaklaﬂt›rma
cezas›n›” öngörüyor.
Geçen y›l yaﬂanan faﬂist sald›r›lar› protesto ettikleri gerekçesiyle
de may›s ay›nda iki ö¤renci okuldan at›lm›ﬂ, bir ö¤renci de alt› ay
uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›.

Çukurova
Üniversitesi’nde
Adana Gençlik Derne¤i Baﬂkan›
Mehmet Gökmen, “ﬂenlik organize
etmek, ﬂenlikte pankart açmak ve
okula ses düzeni sokmak” suçlamalar› ile (suçlara bak›n!), bir hafta okuldan uzaklaﬂt›r›ld›.
ﬁenlik BAGEH’lilerindi, yani
Gökmen’in düzenlemiﬂ olmas›
mümkün de¤ildi ama olsun; hedef
Gençlik Derne¤i olunca, fark etmezdi. Gençlik Derne¤i üyelerinin
görüﬂtü¤ü ÖGB yetkilisi dahi, soruﬂturman›n polisin iste¤iyle aç›ld›¤›n› ima ederken, demokrasiden
sözeden, soruﬂturma açman›n “yönetim zaafiyeti” oldu¤unu söyleyen Rektör Alper Ak›no¤lu, polis
talimat›yla yönetiyor. Gençlik Derne¤i üyeleri ise üzerilerinde oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lan bu bask›ya karﬂ›
susmayacaklar›n› belirtiyorlar.

Faﬂistler, Jandarma, Polis
ve ÖGB’ler Kolkola
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meleri üzerine jandarma komutan›
askerlerini geri çekti. Ö¤renciler yar›m saat boyunca teﬂhire devam ettiler ve faﬂistlerle ÖGB’lerin iﬂbirli¤ini anlatt›lar. Faﬂistler ise polis ve
jandarman›n yan›nda “kafan›za s›kaca¤›z” tehditlerini sürdürdü.
Faﬂistler, jandarma, ÖGB bir olmuﬂlar ama gençleri y›ld›ramam›ﬂlard›. Kantinin bir yan›nda 7 devrimci ö¤renci, di¤er yan›nda 50’den
fazla faﬂist, polis, jandarma bir süre
beklediler. Sald›r›y› duyan 100 kadar devrimci demokrat ö¤renci toplanarak Meslek Yüksek Okulu’na
geldi. Jandarman›n engellemesine
karﬂ›n kantine ulaﬂan ö¤renciler, arkadaﬂlar›yla birleﬂirken faﬂistler taﬂlarla sald›rmay› sürdürdüler. Daha
sonra ö¤renciler sloganlarla kortej
halinde okuldan ayr›ld›lar.

Sald›r›ya U¤rayan
Ö¤renciler Tutukland›
Sald›r› 31 Aral›k günü kent merkezinde devam etti. ‹ki devrimci ö¤renci faﬂistler taraf›ndan pusu kurularak dövüldü. Hastaneye kald›r›lan
ö¤rencileri ziyaret etmek için giden
3'ü bayan 5 ö¤renci, faﬂistler taraf›ndan araba ile s›k›ﬂt›r›ld›, baﬂlar›na silah dayand› ve tehdit edildi.
Silah çeken faﬂist gözalt›na al›n›rken, Necatibey E¤itim Fakültesi’nde toplanan 100’ü aﬂk›n ö¤renci, ﬂehir merkezine yürüyüﬂe geçti.
Yolda sataﬂarak küfreden 5 faﬂist
dövülerek cezaland›r›ld›. Daha sonra, ö¤renciler polis barikat›yla karﬂ›laﬂt› ve sald›r›lar›n sorumlular›n›n
bulunmas›n› isteyen ö¤rencilere gaz
bombalar›yla sald›r›ld›. Olay an›nda
ve sokak aralar›ndan 29 ö¤renci gözalt›na al›nd›. Polis 4 faﬂisti de gözalt›na almak durumunda kald›.
2 gün sonra savc›l›¤a ç›kar›lan
ö¤rencilerden dokuzu hakk›nda tutuklama talep edildi. Mahkeme ö¤rencileri serbest b›rak›rken, silah
çeken faﬂist tutukland›. Ancak, ertesi günü savc›l›¤›n bu karara itiraz
etmesi sonucu, 9 devrimci demokrat ö¤renci hakk›nda tutuklama karar› verildi ve bunlardan 5’i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Avc›lar Kampusü: Silah var, sat›r var,
sald›r›n›n failleri var, cezaland›r›lan yok!
‹.Ü. Avc›lar Kampüsü’nde faﬂist
sald›r›lar›n ard›ndan, ö¤rencilerin
yakalay›p polise teslim etti¤i silahl› sat›rl› dört faﬂist serbest b›rak›ld›.
Tan›k olarak karakola giden 7 ö¤renciye ise “suçlu” muamelesi yap›larak savc›l›¤a ç›kar›ld›. Yani tam
bir Türkiye klasi¤i ve faﬂistlerle
polisin iﬂbirli¤inin örne¤i.
Haberine geçen hafta yer verdi¤imiz olaylar› hat›rlayal›m.
21 Aral›k günü faﬂistler ö¤rencileri silahla tehdit etti. Devrimci
demokrat ö¤rencilerin müdahale
etmesi üzerine, faﬂistler silah s›karak kaçmaya çal›ﬂt›lar. Yüzlerce
ö¤renci ve ö¤retim üyesinin gözleri önünde yaﬂanan kovalamacada,
ö¤renciler faﬂistleri yakalayarak,
üzerlerindeki silah ve sat›rla birlikte polise teslim etti.
7 ö¤renci de tan›k olarak Firizköy Karakolu’na gittiler. Ancak
suçlu muamelesi yap›larak gözalt›nda tutuldular ve faﬂistlerle birlik-

te savc›l›¤a ç›kar›ld›lar. Faﬂistler
sat›rlara, silaha ve yaﬂanan sald›r›ya ra¤men serbest b›rak›ld›lar.
Sald›r› ertesi günü kitlesel olarak protesto edilirken, 27 Aral›k
günü 15-20 kiﬂilik sat›rl› faﬂist
grup Mühendislik Fakültesi’ne girmeye çal›ﬂsa da ö¤rencilerin barikat›yla karﬂ›laﬂt› ve Veterinerlik
Fakültesi’ne s›¤›nd›lar. 3 faﬂistte
yine sat›rlar bulundu.
Ö¤renciler polisin faﬂistlere iliﬂkin delilleri karartt›¤›n› kaydederken, faﬂist sald›r› ve okul yönetiminin tedbir almamas› 28 Aral›k’ta
yeniden protesto edildi.
Protestonun etkisi ile Veterinerlik Fakültesi Dekan› sald›r›ya kat›lan faﬂistlerin bulundu¤u s›n›fta
“sald›rganlar› nas›l cezaland›raca¤›” yönünde konuﬂma yaparken,
konuﬂman›n üzerinden bir saat geçtinten sonra ayn› fakültenin tuvaletinde yap›lan aramada bir silah daha bulundu.

Sivas: Faﬂizme karﬂ› omuz omuza
Artan faﬂist sald›r›lar, provokasyonlar, linç giriﬂimleri ve ﬁemdinli,
gençli¤in faﬂizm ve faﬂizme karﬂ›
mücadele konusunda e¤itimini de
gündeme getiriyor. ‹ﬂte bu amaçla,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde, E¤itim-Sen taraf›ndan ‘Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza’ konulu bir panel düzenlendi. E¤itimSen’e yap›lan sald›r›lar›n da ele

al›nd›¤› panelde bir ö¤retmen konuﬂmac› olarak yerald›. Panele Sivas Gençlik Derne¤i Temsilcisi Cemil Kaya da kat›larak, Susurluk’ta
yaﬂananlardan ﬁemdinli’ye uzanan
süreci ve gençli¤e sald›r›lar› anlatt›. Sözalan Ekim Gençli¤i Temsilcisi de faﬂist sald›r›lara karﬂ› birleﬂilmesi gerekti¤ini belirtti. Panelin
ard›ndan bir müzik dinletisi verildi.

Isparta: Kim ö¤renci?

siyle kimlik kontrolü yapmak istediler. Onlar›
gönderen ise okulda ö¤renci olmad›klar› gibi
öyle davranan polislerden baﬂkas› de¤ildi. Ve
gençlik üzerinde terör estiren polisi teﬂhir etmek kadar do¤al bir hak olamazd›.

Isparta SDÜ’de, polis, ÖGB bask›s› sürüyor. Sivil polisler demokrat, devrimci ö¤rencileri fiﬂlemek için okulda yuvalan›rken, 28
Aral›k günü kantinde oturan Isparta Gençlik
Dernekli 3 ö¤renci, “kendilerini teﬂhir etti¤i”
gerekçesiyle sivil polislerce tehdit edildi. Bu
olay›n ard›ndan ö¤rencilerin yan›na gelen
ÖGB’ler, “ö¤renci olup olmad›klar›” gerekçe41
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Düzeltme: 33. say›m›zda, Isparta’da ö¤rencilere aç›lan soruﬂturma gerekçesinin, "halk›
din ve dil ayr›m›yla k›ﬂk›rtmak" ifade edilmiﬂtir. Do¤rusu “okul içerisinde izinsiz yürüyüﬂ ve
gösteri yapmak” ﬂeklinde olacakt›r.

Faﬂist terör kendinden olmayan
herkese düﬂmand›r
ﬁu veya bu gerekçeyle faﬂistler gibi düﬂünmeyen, onlar›n
propagandalar›na kanmayan, kendini demokrat olarak ifade eden tüm gençlerimiz, bu terörün hedefidir
Baﬂl›¤›m›zda ifade etti¤imiz
bu gerçe¤i kan›tlayan binlerce
örne¤i, 12 Eylül öncesi süreçten
bulmak mümkündür. Kuﬂat›lan
mahalleler, iﬂgal edilen fakülteler, CHP’lilere kadar inen silahl›
sald›r›lar vb.
Faﬂist ideolojinin, farkl› düﬂüncelere tahammülü yoktur.
Her türlü yöntemi kullanarak
yoketmek ister. “Ya sev ya terk
et”de ifadesini bulan anlay›ﬂ da
esasen budur, “yurt sevgisi” de¤il. “Sev” dayatmas› ile kitlelerin
önüne konulan, ›rkç›, ﬂoven düﬂüncelerin tahakkümünün kabul
edilmesinden baﬂkas› de¤ildir.
Hitler faﬂizminin iktidara yürüyüﬂü ve tüm Avrupa’y› kana
bulayan sürece bak›ld›¤›nda, öncelikli olarak Almanya içindeki
farkl› düﬂünceleri, örgütlenmeleri sindirmekle iﬂe baﬂlad›¤›n› görürüz. Önce komünistlerden baﬂlam›ﬂlar, s›ra demokratlara kadar gelmiﬂtir. Faﬂist ideoloji ›rkç›
oldu¤u için, baﬂta Yahudiler olmak üzere, di¤er ulus ve milliyetler de bu terörden nasibini alm›ﬂt›r.
Bugün de ülkemize bak›n, terörün boyutu henüz o noktaya
varmam›ﬂ olsa da, zihniyetin ayn› oldu¤unu görürsünüz. Sadece
Kürtçe türkü söylediler diye ö¤renciler sald›r›ya u¤ruyor, hatta
Arapça konuﬂan Hatayl› gençlerimiz bu ﬂovenizmden nasibini
al›yorlar. Birçok üniversitede,
hiçbir devrimci gençlik örgütlenmesi içinde olmayan, sadece
demokrat kimli¤iyle bilinen, hatta faﬂistlerin etkinli¤ine kat›lmad› diye onlarca gencimiz faﬂistlerin tehdit ve sald›r›lar›na maruz
kalmaktad›r.
Kimi zaman; faﬂist terör “ko-

lay hedef” olduklar›ndan, amaçlar›na ulaﬂmak için s›radan demokrat gençleri özel olarak da
hedef alabilir. Çünkü amaç, estirilen terörle tüm gençli¤e mesaj
vermek, giderek bask›s›n› üzerlerinde kurmak ve okullar›n denetimini ellerine almakt›r.
12 Eylül öncesi faﬂist sald›r›lar›n yayg›nlaﬂmas› aﬂamas›na
b a k › l d › ¤ › n d a ; d e m o k r a t l a r,
CHP’liler böyle hedef olmuﬂtur.
Devrimci örgütlenmelerle hiçbir
ilgileri olmamas›na, hatta parti
olarak CHP devrimcilere düﬂman olmas›na karﬂ›n, onlarca
CHP’li “solu sindirme” sald›r›lar›n›n hedefi olmuﬂ, katledilmiﬂlerdir. Böylece estirilen faﬂist terör,
mahallelerin, okullar›n, fabrikalar›n üzerine çullanm›ﬂ ve sonuç
almaya çal›ﬂm›ﬂt›r.

Tüm ö¤renciler bize
tabi olacak!
Faﬂist sindirme politikas› bugün de devrimciler d›ﬂ›nda demokrat, s›radan insanlar› hedef
al›yor. Geçen hafta içinde yaﬂanan iki örne¤i anlataca¤›z.
‹lki, Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi’nden. Faﬂistler yurtlarda, Ülkü Ocaklar›’na ait dergiyi ö¤rencilere zorla 5 milyona
sat›yorlar. Söylenen ﬂu; “burda
bar›nmak için dergi almak zorundas›n!” ‹tiraz eden ö¤renciler
ise dövülüyor. Yine konser vb.
faﬂist etkinliklerin biletleri de
zorla sat›l›yor. ‹ﬂte bir örnek:
Yurt-Kur Ö¤renci Yurdu’nun E
Bloku’nda kalan bir ö¤renciye,
bu ﬂekilde Serkan Güralp isimli
faﬂist taraf›ndan zorla bilet sat›lmak istendi. Ö¤renci, paras›n›n
olmad›¤›n› belirtmesine karﬂ›n,
önce darp edildi, sonra da 2 mil42
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yonu zorla al›nd›. Bununla da
bitmemiﬂ, tüm ö¤rencilere gözda¤› vermek için, kendini “üniversite reisi” olarak tan›tan faﬂist
Volkan Özmen’in içinde bulundu¤u bir grup taraf›ndan da dövülmüﬂ, zorla paras› al›nm›ﬂt›r.
Yine, ö¤renci konseyi seçimlerinde fakülte temsilcilerine dayak zoruyla ‹sa Altunkaya adl›
faﬂiste oy verdirilmiﬂtir.
‹kinci örnek ise Eskiﬂehir’den. Dumlup›nar Karma Ö¤renci Yurdu'nda kalan Anadolu
Üniversitesi ‹letiﬂim Bilimleri Fakültesi Bas›n Yay›n Bölümü haz›rl›k s›n›f› ö¤rencisi Deniz Tekin,
ortada hiçbir sebep yokken faﬂistlerin sald›r›s›na u¤rad›¤›n›
aç›klad›. 31 Aral›k günü, yurt
kantininde otururken, “yurt reisi”
faﬂistin de oldu¤u ve ellerinde
Ülkü Oca¤› bildirileri olan bir
grup, Tekin’i yurdun d›ﬂ›na ç›karak sald›rd›lar. Tekin olay› ﬂöyle
anlatt›: “Bana keyfi bir ﬂekilde
masan›n kendilerinin oldu¤unu
ve kalkmam gerekti¤ini söylediler. Ben kalkmay›nca biri beni
d›ﬂar› ça¤›rd›. D›ﬂar› ç›kt›¤›mda
beﬂ alt› kiﬂi üzerime çulland›."
Elbette tüm bunlar yurt ve
okul yönetimlerinin, polisin bilgisi dahilinde gerçekleﬂmektedir.

Faﬂist teröre karﬂ› tüm
ö¤renciler örgütlenmeli
Faﬂist terör karﬂ›s›nda gençli¤in ö¤renim hakk›n›, demokratik
faaliyetlerde bulunma hakk›n›,
hatta can güvenli¤ini sa¤layabilmesinin tek yolu, örgütlenmektir. Bu sorun, sadece devrimci
ö¤rencileri ilgilendiren bir sorun
de¤ildir ve giderek bu durum daha da netlik kazanacakt›r. ﬁu veya bu gerekçeyle faﬂistler gibi
düﬂünmeyen, onlar›n propagandalar›na kanmayan, kendini demokrat olarak ifade eden tüm
gençlerimiz, bu terörün hedefidir.
Devrimci gençlik bu yal›n
gerçe¤i tarihsel örnekleriyle, bugün yaﬂananlarla tüm gençli¤e
kavratmal› ve örgütlenme ve faﬂist teröre karﬂ› mücadele etme
ça¤r›s›n› yaymal›d›r.

S öz g ençlikte:

den biliyoruz ki, yurt yönetimlerinden rektörlüklere kadar tüm yönetimler polisle iﬂbirli¤i içindedir. Her demokratik eylemimizin ard›ndan, koltu¤unun alt›nda bir dosya ile sivil polisler,
okul yönetimlerine gider ve
isim listeleri b›rak›rlar. Bize her zaman yavaﬂ iﬂleyen bürokrasi birden
h›zlan›verir ve bir bakm›ﬂ›z ki daha
sivil polislerin ziyaret etti¤i günün
akﬂam›na yurttan at›l›vermiﬂiz ya
da okuldan soruﬂturma aç›lm›ﬂt›r.
‹ﬂbirli¤inin bu kadar alenileﬂti¤i bir
yerde parmak izlerimizin de polise
verilmedi¤ini kim iddia edebilir ki?
Ama ne hikmetse; okullardaki
kameralar ve di¤er denetim araçlar›, dersliklere, yurtlarda odalar›m›za kadar s›zan sivil polisler ve iﬂbirlikçileri, gençli¤i batakl›¤a sürükleyenleri, esrar-uyuﬂturucu satanlar›, genç k›zlar›m›z› pazarlayanlar›, terör estiren sivil faﬂistleri
bir türlü tespit edemez.
Amaç, biz gençleri denetim alt›nda tutmakt›r, devrimci, demokrat, vatansever ö¤rencileri okullardan uzaklaﬂt›rmakt›r. Kim devrimcilikten, ba¤›ms›zl›ktan, demokrasiden sözediyor, ne okuyor, -Naziler gibi- tespit etmek ve bask› kurmakt›r.
‹stenen apolitik bir gençliktir.
Ö¤rencinin düﬂünmesine, üretme-

“Parmak izi uygulamas›
fiﬂleme amac› taﬂ›m›yor”
Bu sözler, Yüksekö¤renim Kredi ve Yurtlar Kurumu (Yurt-Kur)
Genel Müdürü Hasan Albayrak'a
ait. Bilindi¤i gibi bir süre önce baz›
yurtlarda parmak iziyle giriﬂ-ç›k›ﬂ
uygulamas› baﬂlat›lm›ﬂt›. Birer hapishaneye çevrilen üniversiteler
yetmezmiﬂ gibi yurtlar da birer k›ﬂlaya çevrilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Ö¤rencilerin eleﬂtirileri üzerine
olacak ki, uygulamaya iliﬂkin yaz›l› bir aç›klama yapma gere¤i duyan
Albayrak, bu uygulamadan ö¤renci
ve velilerin de memnun kald›¤›n›
iddia ediyor ve “parmak izleri resim olarak al›nmay›p, dijital rakamlara dönüﬂtürülmektedir. Kesinlikle bir resim dosyas› olarak
kullan›lamaz. Sadece dijital imza
amac›yla kullan›labilir” diyor.
Aman ne mutlu! Demek ki fiﬂlenmiyormuﬂuz!
Ö¤renci gençlik olarak yurtlar›m›z› k›ﬂlaya çeviren bu uygulamaya karﬂ›y›z. F Tipi model üniversite
yurtlara taﬂ›nmaktad›r. Bu aç›klamalar aldatmad›r ve komiktir.
Yaﬂad›¤›m›z yüzlerce deneyim-

sine gerek yoktur, düﬂünülmesi gereken bir ﬂeyler varsa "devlet büyükleri" zaten bizim ad›m›za düﬂünmektedir! Ö¤renci dedi¤in dersinden baﬂka bir ﬂey düﬂünmez, bir
de vur patlas›n çal oynas›n, e¤lenceyi. Tabi paras› varsa. Üniversiteyi kazan›p okuyabildi¤ine ﬂükreder, kaderine raz› gelip oturur.
Maddi nedenlerle okuyamayan binlerce ö¤renci varm›ﬂ, bunu düﬂünecek o de¤ildir. Hem düﬂünse ne de¤iﬂecektir, o mu de¤iﬂtirecek! Bu
devran hep böyledir, biri yer biri
bakar ama k›yamet kopmaz. Hakça
bir düzen de neymiﬂ? Kim sokmaktad›r bunlar› akl›na? Sosyalizm mi,
o y›k›lm›ﬂt›r zaten! O kendini AB
demokrasisi masallar›na inand›rmal›d›r. Halka reva görülen yoksullu¤un, açl›¤›n, ahlaks›zl›¤›n, adaletsizli¤in öfkesi de¤il, dolar iﬂaretleri yan›p sönmelidir gözlerinde!
‹ﬂte istedikleri gençlik böyle bir
gençliktir ve tüm bask› ve denetim
araçlar› buna hizmet etmektedir.
Ama biz y›lmayaca¤›z, bu dayatmay› kabul etmeyece¤iz; tüm bu
bask›lara son verilmesini isterken,
açl›¤›n, yoksullu¤un olmad›¤› ba¤›ms›z bir ülke için kavgadan da
geri durmayaca¤›z.

Gençlik Federasyonu

söylendi.
‹kinci bölüm DEV-GENÇ tarihinin anlat›ld›¤› sinevizyon ile baﬂlad›. Mahirler’den Zehralar’a uzanan tarih
coﬂkuyla alk›ﬂland›. 200 kiﬂinin kat›ld›¤› etkinlik, Grup
Gün Iﬂ›¤›’n›n tekrar sahneye ç›karak söyledi¤i türküler
ve omuz omuza çekilen halaylarla sona erdi.

‹zmir: Söyledi¤imiz Türkülerde Senin
De Sesin Olmal›
‹zmir Gençlik Derne¤i, 4 Ocak gecesi Bornova Büyükpark’ta bulunan U¤ur Mumcu Kültür Merkezi’nde
“Söyledi¤imiz Türkülerde Senin de Sesin Olmal›” ismiyle gece düzenledi. Cananlar’›n, Zehralar’›n ve 6 y›ld›r büyük direniﬂte
ölümsüzleﬂen kahramanlar›n an›s›na yap›lan sayg› duruﬂunun
ard›ndan Derne¤in Tiyatro Grubu, Büyük
Direniﬂi anlatan bir
oyun sergiledi. Daha
sonra Grup Gün Iﬂ›¤›’n›n türküleri ve
marﬂlar› hep birlikte

Eskiﬂehir: Kurtuluﬂ Sosyalizmde
Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i, 30 Aral›k günü KESK
Eskiﬂehir ﬁubesi’nde "Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizm" konulu bir seminer düzenledi. "Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Yürüyüﬂümüz Sürüyor" pankart›n›n
as›l› oldu¤u salonda, üç buçuk saat boyunca Sad›k
Ero¤lu'nun, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm aras›ndaki iliﬂki ve s›n›flar mücadelesi üzerine konuﬂmas›
ilgiyle dinlendi. Ö¤renciler seminerin sonunda sorular›
ile tart›ﬂmaya canl› ﬂekilde kat›ld›lar.
43

8 Ocak 2006 / 34

ra ortam k›smen
sakinleﬂmiﬂti.
Son üç ayd›r
ise PKK’lilerin
Cepheliler’e yönelik tehdit ve tacizleri yeniden yo¤unlaﬂm›ﬂt›; dergi sat›ﬂ› yapanlar›
gördükleri her yerde çeﬂitli biçimlerde tehdit etmekteydiler. Hemen
her yerde ayn› cümlelerle tart›ﬂmaktad›rlar: “Siz Kürt oldu¤unuzu söyleyemezsiniz, Kürdistan ad›n› kullanamazs›n›z, dergilerinizde Kürtlere
ve önderli¤imize küfür ve hakaret
ediyorsunuz bunu yan›n›za b›rakmayaca¤›z, sizi buradan silece¤iz...” vs.vs.
Gerekçelerden anlaﬂ›laca¤› üzere, sorun Gazi’de, Nurtepe’de yaﬂanan -ve çözülmüﬂ oldu¤unu umdu¤umuz- sorunla, Diyarbak›r’da
devrimcilerin faaliyetlerini engellemek istemeleriyle ayn›d›r. “Yoldaﬂlar›m›z, burada üç ayd›r süren tehdit
ve tacizler karﬂ›s›nda, “provokasyona meydan vermemek için tart›ﬂmama” karar›m›za uymuﬂ ve durumu
sakinleﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r.”

PKK, Lavrion’da Devrimcilere
Molotoflarla Sald›rd›
“Ç›k›yor musunuz, ç›km›yor musunuz? Yoksa biz mi ç›kartal›m?”
“Odan›z› su doldurup sizi bo¤aca¤›z, hadi görelim bakal›m ne yapacaks›n›z.”
“Yanacaks›n›z, gebereceksiniz,
tamam m› devam m›?”
Aktard›¤›m›z bu sözler, oligarﬂinin bir operasyonunda sarfedilmedi.
Bu sözler halk saflar›nda yeralan,
devrimci, yurtsever oldu¤unu söyleyen bir gücün devrimcilere karﬂ›
sald›r›s›nda söylendi. DHKC Balkanlar Temsilcili¤i taraf›ndan 4
Ocak 2006’da yap›lan aç›klamada,
Yunanistan’›n Lavrion Mülteci
Kamp›’nda PKK’liler taraf›ndan
Cepheliler’e sald›r›ld›¤› aç›kland›.
Bu s›radan bir sald›r› de¤ildi,
sald›r›da molotoflar kullan›ld›, Cep-

Yürüyüﬂ’ten.... Daha henüz üç
say› önce Diyarbak›r’daki sald›r›lar›n
haberini yapm›ﬂt›k. O say›m›zda, “bu
yöntem demokrat bir güce yak›ﬂ›r m›?”
diye sormuﬂtuk. Sald›r›, Lavrion’da her
aç›dan bir “üst boyuta” t›rmanm›ﬂt›r.
Ama biz ›srarla ayn› soruyu sormaya devam edece¤iz; PKK, devrimcilere karﬂ›
bu yöntemleri kullanmay› kendi ideolojisi, de¤erleri içinde nereye oturtuyor?
Lavrion’daki sald›r›n›n haberine de yer
veriyoruz sayfalar›m›zda. Çünkü “sol
içi”nde gerçekleﬂebilen böyle bir sald›r›y› gizlemek, sadece sald›ranlar› cesaretlendirir ve sorumsuzlu¤u büyütür.
PKK, Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu'nun 6 Aral›k 2005 tarihinde “sald›r›lar›n durdurulmas›” ça¤r›s›n› da kaale
almam›ﬂ, tam tersine sald›r› tehditlerini
Türkiye solunun farkl› kesimlerini de
içine alacak ﬂekilde geniﬂletmektedir.
Bu sald›r›lara ve sorumsuzlu¤a, bu
sorumsuz, pervas›z “sol içi ﬂiddet”e dur
demek, tüm solun görevidir.

heliler’in can›na kastedildi. Cephe
taraf›ndan yap›lan aç›klamaya göre
sald›r› ﬂöyle geliﬂti:
1 Ocak 2006’da, Lavrion Mülteci Kamp›’nda PKK’liler, Cephe taraftarlar›na sald›rd›. PKK’lilerin,
kamptaki DHKC Komünü’nün tabelas›n› indirip, Cepheliler’i kamptan atmak istemesi üzerine, yüzlerce
PKK’li karﬂ›s›nda kamptaki odam›zda bulunan birkaç Cepheli, odaya barikat kurarak direndiler.
Bunun üzerine PKK’liler, önce
odan›n pencerelerini k›rarak, duvar›n› delerek odaya girmeye çal›ﬂm›ﬂ, bunu baﬂaramay›nca, odaya su
s›karak odadakileri bo¤maya çal›ﬂm›ﬂ, bunun ard›ndan da odaya peﬂpeﬂe 5 adet molotof at›lm›ﬂt›r. At›lan molotoflardan iki Cepheli tutuﬂmuﬂ, ancak hemen söndürülmüﬂtür.
Sald›r›, 4.5 saat sürmüﬂtür. Molotoflar›n haricinde taﬂlarla, cam k›r›klar›yla, sopalarla sald›r›lm›ﬂ, insanlar yaralanm›ﬂt›r. Cepheliler 4.5
saat boyunca komün odas›nda direnirken, PKK’liler, bu süre boyunca
onlar› ç›kar›p kamptan atmak için
ak›llar›na gelen ve halk güçleri aras›nda kullan›lmas› asla düﬂünülemeyecek olan her türlü sald›r› yöntemini kullanm›ﬂ ve a¤za al›nmayacak ve buraya aktarmaktan bile imtina edece¤imiz hakaretler, küfürler,
tehditler yap›lm›ﬂt›r.

Bir y›l önce yine
sald›rm›ﬂlard›
Hat›rlanaca¤› gibi, bundan tam
bir y›l önce, 2004 y›l›n›n 25 Aral›k’›nda da yine Lavrion Kamp›’nda, aralar›nda ölüm orucu gazilerinin de oldu¤u 4 Cepheli yine ayn›
ﬂekilde PKK’lilerin sald›r›s›na maruz kalm›ﬂt›. Bu sald›r›n›n ard›ndan
Yunan solunun “Bundan böyle Cepheli arkadaﬂlara yap›lan sald›r›y›
kendimize yap›lm›ﬂ bir sald›r› olarak alg›layaca¤›z” uyar›s›ndan son44
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Yine ayn› bahane:
‘Kitlemiz tahrik oluyor’
1 Ocak 2006 günü karﬂ› karﬂ›ya
kal›nan sald›r› ise, tüm bu tehdit ve
tacizlerin ötesinde bir sald›r›d›r.
Odadaki Cepheliler’in can›na kastedilmiﬂtir. Direniﬂ karﬂ›s›nda, komün
odas›na el koyup Cepheliler’i
kamptan atma plan› gerçekleﬂmeyen PKK, yine her zamanki gibi
“kitlemiz tahrik oldu”, “kitlemize
hakim olam›yoruz” bahanelerine
sar›lm›ﬂ, sanki sald›r› merkezi,
planl› bir sald›r› de¤ilmiﬂ gibi,
PKK’nin kamp sorumlusunun d›ﬂ›nda bir yöneticisi devreye sokularak, sald›r›n›n sorumlulu¤unu s›rtlar›ndan atmak istemiﬂlerdir.
Türkiye solu ve halk›, art›k
PKK’nin bu yöntemini tan›yor ve
art›k bu gerekçeye kimse kanmayacakt›r. Karar al›nm›ﬂ ve sald›r›lm›ﬂt›r. “Kitle” de bu karar› yerine getirmiﬂtir. Önce geçen y›l Lavrion’da,
sonra Gazi’de, Nurtepe’de, Alibeyköy’de, sonra ‹zmir’de, sonra

Diyarbak›r’da ve ﬂimdi yine Lavrion’da sürüp gelen sald›r›lar›n
“kendili¤inden” oldu¤una kimseyi
inand›ramaz PKK.

Peki neden sald›r›yor?
Nedeni mülkiyetçiliktir. Benmerkezciliktir. Tüm sola kendine tabi olmay› dayatmakt›r.
Bunun d›ﬂ›nda hiçbir nedenleri
ve gerekçeleri yoktur. Gerekçe olarak söylenen her ﬂey uydurmad›r.
PKK, devrimci hareketin ideolojik mücadelesinden, devrimci hareketin kendisine tabi olmamas›ndan,
boyun e¤memesinden rahats›z olmakta ve sald›rmaktad›r. Diyarbak›r
sald›r›s›na ba¤l› olarak yürütülen
tart›ﬂmalarda ortaya ç›km›ﬂt›r ki,
PKK’nin tek sorunu Cephe de¤ildir,
kendilerine karﬂ› ideolojik mücadele yürüten herkese karﬂ› ayn› tahammülsüzlü¤ü duymaktad›rlar. Türkiye Kürdistan›’n›, Kürtler’in yaﬂad›¤› her yeri ve tüm Kürtler’i kendi
“mülkü” olarak görmekte, hiç kimsenin devrimci, demokrat faaliyetlerine tahammül edememekte, siyaset yasakç›l›¤› uygulamaya çal›ﬂmakta ve bu dayatmaya boyun e¤meyenlere karﬂ› da, her türlü spekülasyonu, k›ﬂk›rtmay› malzeme yaparak ﬂiddet uygulamaktad›r.
Cephe Balkanlar Temsilcili¤i taraf›ndan yap›lan aç›klamada geliﬂmeler ve nedenleri anlat›ld›ktan
sonra tüm sola ﬂu ça¤r› yap›ld›:

Tüm solu, ilericileri,
demokratlar›, ayd›nlar›, bu
sald›r›lara, bu anlay›ﬂa dur

demeye ça¤›r›yoruz.
Hepimiz biliyoruz ki, bu anlay›ﬂ,
Türkiye solunda onlarca insan›n
ölümüne neden olmuﬂtur. Bu anlay›ﬂ, “sol içi ﬂiddet”i gelenekselleﬂtirerek Türkiye soluna güven ve prestij kaybettirmiﬂtir. Bu anlay›ﬂ, egemen s›n›flar›n, karﬂ›-devrimcilerin,
ﬂovenistlerin eline sola karﬂ› kullanabilecekleri malzeme vermiﬂtir.
Halk›n mücadelesine karﬂ› sorumluluk duyan herkesi, bu sald›r›lar›n karﬂ›s›na ç›kmaya, bu anlay›ﬂ›
mahkum etmeye ça¤›r›yoruz.
Herkes bilmelidir ki: Devrimciler bu sald›r›lara karﬂ› da direnecektir. Tarihimizi bilen herkes, de¤erlerimizden, sembollerimizden,
devrimci faaliyetimizi yürütmekten
hiçbir koﬂul alt›nda vazgeçmeyece¤imizi de bilir. PKK’ye bunu yeniden hat›rlatmak gereksizdir. Onlar
da en az bizim kadar, devrimci faaliyetini yürütmenin her örgüt için
varl›k koﬂulu oldu¤unu bilirler.
Balkanlar Temsilcili¤i imzal›
aç›klamada, PKK’nin her sald›r›da
kulland›¤› spekülasyonlara iliﬂkin
bir bölüm de yeralmaktad›r. Sözkonusu bölümde ﬂöyle deniliyor:
“Tüm spekülasyonlara karﬂ›
burada bir kez daha tekrar ediyoruz: Ne PKK’nin önderli¤ine, ne de
baﬂka bir hareketin önderli¤ine yönelik yaz›l› veya sözlü herhangi bir
küfür ve hakaret sözkonusu de¤ildir.
Bu spekülasyonla sald›r›lar›n› gerekçelendirmek isteyen PKK de, aylard›r bunlar› söyleyip durmas›na
karﬂ›n bunu gösteren tek bir kan›t

“31 Aral›k
günü
Lavrion’daki odam›zda
BU YÖNTEMLER, YURTSEVER, DEMOKRAT, kalan bir aile, bizi ara‹LER‹C‹ B‹R ÖRGÜTÜN YÖNTEMLER‹ OLAB‹L‹R y›p PKK’lilerin geçen
M‹? BAKIN, KARAR VER‹N!
y›l sald›rOlay›n tüm ç›plakl›¤›yla ve tüm
d›klar› komün odas›n›n üstündeki
vehametiyle görülebilmesi için, salDHKC tabelas›n› indirdiklerini ama
d›r›y› baﬂ›ndan sonuna yaﬂayan bir
kendisinin tekrar ast›¤›n›, tabelay›
arkadaﬂ›m›z›n anlat›mlar›ndan baz›
indireceklerini belirtti. PKK’nin sobölümler aktar›yoruz:
rumlusunu do¤rudan aray›p görüﬂ-

Sald›r› Nas›l Geliﬂti?
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gösterememektedir. Gösteremez de.
Çünkü hiçbir dergimizde, kitab›m›zda, bildirimizde, asla böyle bir ﬂey
yoktur.”

Cephe’nin ça¤r›s›:
DHKC Balkanlar Temsilcili¤i’nin aç›klamas›n›n sonunda do¤rudan sald›ran güçlere sesleniliyor:
Bu anlay›ﬂ› sorumlu ve özeleﬂtirel davranmaya ça¤›r›yoruz:
2005 y›l›n›n Ekim ay›nda, yani bundan sadece iki ay önce, Türkiye solunda uzun y›llard›r yap›lamayan
bir ﬂey yap›lm›ﬂ, sol içi ﬂiddete karﬂ› Devrimci ve Demokratik Yap›lar
Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu
oluﬂturulmuﬂtur. Bu platformun alt›nda DEHAP’›n da imzas› vard›r.
Fakat bu imzalar›n mürekkebi kurumadan sald›r›lar yaﬂanmaktad›r. Bu
imzaya sahip ç›k›lmal›d›r. Kürt milliyetçi hareketten de beklenen budur. Türkiye solu nezdinde sayg›nl›klar›n› korumak istiyorlarsa, devrimci demokratik güçler aras›nda
yeralmaya devam etmek istiyorlarsa, birlikte mücadeleyi geliﬂtirmek
gibi bir amaçlar› varsa, bu imzalar›na sahip ç›kmal›d›rlar.
PKK, bütün halka ve sola bu sald›r›lar›n›n özeleﬂtirisini yapmak zorundad›r.
Lavrion’daki sald›r›, herkesin
gözleri önünde, farkl› siyasetlerin
de tan›kl›¤›nda yaﬂand›. Gizli, belirsiz hiç bir yan› yoktur. M›zrak çuvala s›¤maz haldedir. Sald›r›larda ileri
sürülen hiçbir gerekçeyle, devrimcilere karﬂ› ﬂiddet kullanmak izah
edilemez. PKK bunu bilmelidir.
mek istedik; “Sizinle konuﬂacak
hiçbir ﬂeyimiz yok” diyerek telefonu kapatt›lar. Bunun üzerine olay›n
büyümemesi için Yunan örgütlerden
ulaﬂabildi¤imiz üç Yunanl›’ya durumu anlatt›k. Onlar PKK’lilerin derne¤ine giderek görüﬂtüler; Dernekteki PKK yetkilisi, Yunanl›lar’a
Lavrion’da olan bitenden haberleri
yokmuﬂ gibi davran›p “tabelalar›n›
indirmek gibi, sald›rmak gibi bir niyetimiz yok. Evet Kürt halk›n›n mücadelesini kullanarak dergi sat›p
kampanya yap›yorlar bu konuda so-

run yaﬂ›yoruz ama bunun çözümünü ﬂiddet uygulamakta görmüyoruz.
Onlar zaten burada 15 kiﬂi” diyorlar. Yunanl›lar “hay›r onlar 15 kiﬂi
de¤il biz var›z, böyle bir sald›r›
olursa bizi de kaybedersiniz” diyorlar ve sorun olmayaca¤›na ikna olup
geri geliyorlar. Biz de Yunan Solu’nun devreye girmesiyle böyle bir
planlar› varsa da vazgeçmiﬂlerdir
diye düﬂündük.
Ancak 1 Ocak sabah› Lavrion’da
tabelan›n indirildi¤ini ve odaya girme haz›rl›klar›n›n oldu¤unu ö¤rendik. Bunun üzerine tabelam›z› asmak ve konuyu konuﬂmak üzere
Lavrion’a gittik. Kamp›n giriﬂinde
sa¤l› sollu gruplar toplanm›ﬂt›.
Kampa gitti¤imizde direk kendi komünümüze ç›kt›k.
PKK’lilerden biri geldi. Yan›nda
yaklaﬂ›k 10 kiﬂi vard›. Bize “hoﬂ
geldiniz dostlar! Buray› terk
edin!” dedi. Biz de “buras› bizim
yerimiz, neden terk edelim” dedik.
“Ç›k›yor musunuz, ç›km›yor musunuz? Yoksa biz mi ç›kartal›m?” deyip sald›rd›lar. Sald›r› üzerine onlar› d›ﬂar› ç›karmaya çal›ﬂt›k ve ç›kartt›ktan sonra kap›m›z› kapatt›k.
An›nda camlar› sopalarla k›rmaya
baﬂlad›lar. Biz de hemen barikat
kurmaya baﬂlad›k. Bu arada odam›z›n önüne birikenlerin say›s› 50-60
kiﬂiyi buldu. “Gebereceksiniz, gebertece¤iz, o.... çocuklar›, fahiﬂeler..., siz buradan ya ç›kacak ya öleceksiniz...” ﬂeklinde hakaret ve küfürlerle yan banyo duvar›n› baltalarla k›rmaya baﬂlad›lar. Karﬂ›m›zda
planl› bir sald›r› vard›, sözlü olarak
derdimizi anlatamayaca¤›m›z› görerek kendimizi korumak için bir odada ne bulunursa onlarla barikat kurmaya çal›ﬂt›k. ‹çeriye taﬂ atmaya
baﬂlad›lar. Ellerinde sopa, balta, sat›r vard›. Bu arada sürekli söyledikleri ﬂey “önderimize, de¤erlerimize
küfür ediyorsunuz, buradan gideceksiniz, kitlemiz sizi burada istemiyor...” vs. idi. Biz de küfür edenlerin kendileri oldu¤unu, kimseye küfür etmedi¤imizi, bunun kan›t›n›
gösteremeyeceklerini söyledik. Sald›r›n›n sürmesi karﬂ›s›nda “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz “slogan›n›

“Yurtseverler!
Devrimcilere sald›r›yorsunuz, yanl›ﬂ yap›yorsunuz, karﬂ›n›zda düﬂman
yok”

Kürtçe ve Türkçe at›p ayn› zamanda
kitleye “Yurtseverler! Devrimcilere
sald›r›yorsunuz, yanl›ﬂ yap›yorsunuz, karﬂ›n›zda düﬂman yok” tarz›nda sesleniyorduk.
Sald›ranlar bu sözlerimize de hakaret ve küfürlerle cevap veriyorlard›. Bu arada çat›ya ç›k›p odan›n arka camlar›n› da k›rmaya baﬂlad›lar.
Ellerindeki uzun sopalarla camlar›
k›rd›lar ve arkadan içeriye kolonya
gibi yan›c› bir ﬂey püskürttüler. “Sizi yakaca¤›z, ç›k›n!” diye ba¤›r›yorlard›. Bu arada öndeki camdan bir
bez yak›p içeri att›lar. Le¤enlerle su
at›p söndürdük. “Yakar›z!” tehditlerinden sonra le¤enlere su doldurup
battaniyeleri ›slatmaya baﬂlad›k.
Ard›ndan ön camdan hortumla su
s›kmaya baﬂlad›lar. “Odan›z› su
doldurup sizi bo¤aca¤›z, hadi görelim bakal›m ne yapacaks›n›z?” diyerek yar›m saatten fazla su s›kt›lar.
Biz de bir delik aç›p suyu d›ﬂar›
ak›tmaya çal›ﬂt›k.
Bu arada sorumlu olduklar›n›
söyleyen iki kiﬂi gelip “konuﬂal›m”
dediler. Biri sald›r›n›n baﬂ›ndan beri oradayd›, yönlendirenlerden biriydi. Onlarla birlikte bir grup cam›n önüne geldi, tehditkar ﬂekilde;
- “Ç›k›n burdan, bunu niye yap›yorsunuz, kime barikat kuruyorsunuz, slogan atmak da ne, ç›k›n gidin
burdan, sizin can güvenli¤inizi sa¤layaca¤›z” dediler. Biz de;
- “Sald›ran sizsiniz, biz kendimizi savunmak için barikat kurduk,
sald›r›n›z› k›namak için slogan at›yoruz, buras› bizim komünümüz,
hiçbir yere de gitmiyoruz” dedik.
Kendi aralar›nda Kürtçe konuﬂmaya baﬂlad›lar. Aralar›nda “b›rak›n bunlar› ç›karal›m” diyorlard›.
Biz de isterseniz Kürtçe konuﬂal›m
deyip Kürtçe konuﬂmaya baﬂlad›k.
Kürtçe konuﬂunca ﬂaﬂ›rd›lar. Bu kez
Kürtçe olarak yukar›daki tehditlerin
ayn›s›n› söylediler.
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Bize “bu nas›l devrimcilik, böyle devrimcilik mi olur?” dediler. Biz
de “devrimcilik tam da budur. Gerekti¤inde bayra¤›m›z, tabelam›z,
yerimiz için de ölürüz ama buradan
ç›km›yoruz, siz bunun hesab›n› nas›l vereceksiniz onu düﬂünün, düﬂman yöntemlerini kullan›yorsunuz,
gelip komünümüze sald›r›yorsunuz” dedik. Ard›ndan yine küfür etmeye ve kap›y› balta ile k›rmaya
baﬂlad›lar. Kap›y› k›rd›lar, bir yandan da barikat› çözmeye çal›ﬂt›lar.
Biz de elimizdeki taﬂ ve sopalarla
karﬂ›l›k verdik. Yar›m saat u¤raﬂt›lar, sonra yapamayacaklar›n› anlay›nca durdular. Ayn› ﬂekilde banyo
taraf›ndaki barikat› çözmeye çal›ﬂt›lar. Oras› dar bir koridor gibi, tek
tek girmek zorundayd›lar, buradan
da vazgeçtiler. “Yar›m saat süre veriyoruz, ç›k›n yoksa yakaca¤›z!”
dediler.
O arada kap›ya çevik kuvvet polisinin geldi¤ini ö¤rendik. Polis
kamp›n statüsünden dolay› giremiyor ve d›ﬂar›da bekliyordu. Polis
müdürü telefonumuzdan bizi arad›.
Olay›n daha da büyümemesi için
ç›kmam›z› rica etti¤ini söyledi; biz
de sald›r›ya maruz kalan biziz. Bir
ﬂey söyleyecekseniz sald›ranlara
söyleyin dedik. Polis müdürü de
“onlara laf anlatam›yoruz, bize
kendi kitlelerini denetleyemediklerini söylüyorlar” dedi. PKK’liler
“kitlemizi denetleyemiyoruz” gerekçesini herkese karﬂ› kullan›yorlard›. Sonuç olarak “buras› bizim
hanemiz ve hanemize sald›r› olmuﬂtur, ç›km›yoruz” dedik polise de.
Yar›m saat aradan sonra tekrar
bir PKK’li yönetici geldi. Kiminle
muhatap oldu¤umuzu sorduk. Lavrion sorumlusu ve Parti üyesi oldu¤unu, söylediklerinin ba¤lay›c› oldu¤unu ifade etti. Asl›nda daha önce söylenenlerden farkl› bir ﬂey ifade etmeyip “buradan ç›k›n, sizin güvenli¤inizi biz alaca¤›z, kitlemiz sizi burada istemiyor” diye tekrarlad›.
Olay›n “kitle” sorunu olmad›¤›n›,
bu sald›r›y› bizzat kendilerinin örgütledi¤ini ve bizim de buna karﬂ›
direndi¤imizi ve direnece¤imizi
söyledik. Bu sorumlu ile birlikte

MKP’nin kamptaki yetkilisi de geldi. Bize hak veren sözleri üzerine
onu da susturmaya çal›ﬂt›lar.
PKK’liler tekrar “ç›k›yor musunuz ç›km›yor musunuz?” tart›ﬂmas›na baﬂlad›lar. “10 dakika süre tan›yoruz, ya ç›kars›n›z ya da biz ç›kart›r›z” dediler. Aradan yar›m saat
geçti, tekrar gelip ç›k›yor musunuz
ç›km›yor musunuz diye sordular.
Biz de “bize böyle bir ﬂey dayatamazs›n›z, ne yap›yorsan›z yap›n”
dedik. Arada yine bir sald›r› giriﬂiminde bulundular. Barikat arkas›nda biz de elimize ne geçtiyse atmaya baﬂlad›k. Yanaﬂamay›nca gittiler.
Yaklaﬂ›k bir saat bir durgunluk
oldu. Ve aniden ön camdan üç, arka
camdan iki molotof att›lar. ‹çeri düﬂen molotoflardan ikisi patlad›. Molotoflardan biri iki arkadaﬂ›m›z›n
üzerine geldi. Yanmaya baﬂlad›lar
hemen müdahale edip söndürdük.
Gelen taﬂlardan ve k›r›k camlardan,
uzat›lan sopalardan üç arkadaﬂ›m›z
yaraland›. içeri at›l›p patlamayan
molotoflar elimizdedir. Ayn› anda
d›ﬂar›dan “yanacaks›n›z, gebereceksiniz, tamam m› devam m›?” vb.
sözler söylüyorlard›. Biz de d›ﬂar›dan bizi arayan Yunanl› dost örgütlerin insanlar›na molotof at›ld›¤›n›
söyledik.
Sald›r›n›n baﬂlamas›ndan 4-4.5
saat sonra PKK ad›na yeni birileri
geldi. Biri Atina’dan geldi¤ini söyledi. Gelen, “Atina’da arkadaﬂlar›n›zla konuﬂtuk, barikatlar› kald›r›p
ç›k›n dediler” diye bir ﬂey söyledi.
Biz de, arkadaﬂlar›m›zla sürekli görüﬂme halinde oldu¤umuzu böyle
bir ﬂeyin olmad›¤›n› söyledik. Gelen kiﬂi “nedir bu barikatlar, gelin
konuﬂal›m” dedi. Biz de “daha yeni
molotof att›n›z” dedik. O da “Bizim
sizin komününüzle bir sorunumuz
yok. Komün sizin, tabelan›z da sizin. Gelin oturup konuﬂal›m” ﬂeklinde görüﬂmede ›srar edince, konuﬂup duruma bir çözüm bulmak için
iki kiﬂi barikat›n arkas›ndan ç›kt›k,
di¤er arkadaﬂlar içerde kald›. Onlar
da ç›ks›nlar diye ›srar ettiler. Biz de
konuﬂup sorunu çözene kadar onlar
içeride kalacak dedik.

“devrimcilik tam da
budur. Gerekti¤inde bayra¤›m›z, tabelam›z, yerimiz için
de ölürüz ama... siz bunun hesab›n› nas›l vereceksiniz onu
düﬂünün, düﬂman yöntemlerini kullan›yorsunuz...”
Konuﬂmaya baﬂlamadan önce
Lavrion’da bulunan di¤er örgütlerin
temcilcilerinin de (ki sadece MLKP
ve MKP temsilcileri vard›) görüﬂmeye kat›lmalar›n› ve olay›n tan›klar› olmas›n› istedik. “Di¤erlerine
ne gerek var, gelin ﬂöyle bir volta
at›p konuﬂal›m” ﬂeklinde bir üslup
tak›nmalar› üzerine, “bu üslubu b›rak›n, konunun ciddiyetine uygun
tarzda konuﬂal›m” dedik ve di¤er
Türkiyeli örgütlerin ve hatta ulaﬂabilirsek Yunan örgütlerinin de görüﬂmeye kat›lmas›n› istedi¤imizi
söyledik. Tatil nedeniyle Yunan solunun temsilcilerinin olmamas›ndan
dolay› orada bulunan Türkiyeli örgütlerin kamp temsilcilerinin de kat›l›m›yla görüﬂmeye baﬂlad›k.
Toplant›da biz olay›n boyutlar›n›
tekrar sergileyerek, bunun devrimci
de¤il düﬂmanca bir anlay›ﬂ oldu¤unu, 19 Aral›k’ta da düﬂman›n böyle
sald›rd›¤›n›, Sivas’ta da insanlar›n
böyle yak›ld›¤›n› söyledik, gerekirse burada da ölürüz dedik. Ayr›ca
“bu gün bu sorunu k›sa vadede çözebilecek tarzda konuﬂaca¤›z, uzun
vadede de Türkiye solu ve Yunan
solunun da tan›kl›¤›nda bir toplant›
yap›p sald›r›n›n boyutlar›n› ve nedenlerini tart›ﬂmak ve karar alt›na
almak zorunday›z. Burada olanlar›
herkese duyuraca¤›z. Tekrar böyle
bir sald›r›n›n yaﬂanmamas› için
ba¤lay›c› bir sonuç ç›kmas› gerekti¤ini” söyledik.
Onlar, “iﬂi yokuﬂa sürmeyelim,
ﬂu an ortam çok gergin, tansiyonu
düﬂürelim” gibi olay›n boyutuyla
denk düﬂmeyen bir yaklaﬂ›m içindeydiler. Biz de olay basit de¤ildir,
insanlar›n can›na kastedildi, molotoflar at›ld›, bunu buradaki herkes
k›namal›, tav›r almal›d›r, böyle devrimcilik, yurtseverlik olmaz. Zorla
zorbal›kla bir ﬂey çözülemez diyerek görüﬂmeyi sürdürdük.
PKK’li, “burada kalmay›n, ﬂim47
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di ç›k›n gidin, bir iki gün geçsin insanlar sakinleﬂsin, sonra gelir komünü temizler, tabelan›z› asars›n›z”
dediler. Bu tart›ﬂma da yaklaﬂ›k bir
saat sürdü. Biz de bunu kabul edemeyiz, oras› bizim komünümüz, ne
zaman gidip gelece¤imize biz karar
veririz dedik.
Bu arada PKK’nin kamp sorumlusu yine lafa girip, “kitlemiz sizi
burada istemiyor, gidin sorun çözülsün” dedi. Bunun üzerine bir kez
daha kesin bir ﬂekilde ﬂunu belirttik:
“Bu üslupla bir ﬂey çözülmez, bir
ﬂey konuﬂulmaz, sald›r›y› da bu düﬂünce sistemi yaratt›. Kalabal›¤a
güveniyorsunuz ama yan›l›yorsunuz. Kitlenin “tahrikinden, tepkisinden” sözediyorsunuz. Bu sald›r›
planl›d›r.”
Sol içi hukukun böyle olamayaca¤›n›, zorla kimsenin kimseye bir
ﬂey kabul ettiremeyece¤ini, tabelam›z› kimsenin indiremeyece¤ini,
komünümüze kimsenin kar›ﬂamayaca¤›n›, bizim de kimsenin komününe, tabelas›na kar›ﬂamayaca¤›m›z› söyledik. Bu konuda hemfikir miyiz? diye herkese sorduk. Atina’dan
gelen PKK’li yetkili “elbette, tabelan›z› asars›n›z, komününüze de
kimse kar›ﬂamaz” dedi, di¤er siyasetlerin temsilcileri de ayn› do¤rultuda görüﬂ belirtti.
Baﬂ›ndan beri hep sekter ve sald›rgan bir tutum tak›nan PKK
kamp sorumlusu, Atina’dan gelen
PKK’liye ra¤men “burdan kesinlikle gitmelisiniz” ﬂeklinde dayatmaya
devam ediyordu. Biz de bunu kabul
etmeyece¤imizi, kendi aralar›nda
birinin baﬂka birinin baﬂka konuﬂtu¤unu, hangisini muhatap alaca¤›m›z› sorduk. Sonuçta, di¤er siyasetlerin de önerilerini gözönünde bulundurarak bizden dört arkadaﬂ›n
kampta kalmas› ﬂeklinde bir karara
vard›k. Komünümüz kal›nacak durumda de¤ildi, bu nedenle dört arkadaﬂ MKP’nin komününde kalacakt›. Çözüm platformu oluﬂturuncaya kadar bizim komün odas›na,
ne biz ne PKK’liler girmeyecekti.
PKK yetkilisinin de buna kat›lmas›yla toplant›y› sona erdirdik...”

not düﬂüyoruz

DTP’li Belediyelerden Roj TV
Deste¤i ve Tahammülsüzlük

✔ Fethullah’›n hoﬂgörüsü
Fethullah Gülen, dinler aras› diyalo¤u, bar›ﬂ›, kardeﬂli¤i, inanan inanmayan her insana hoﬂgörüyü dilinden düﬂürmez. Cemaatin yay›n organlar› Zaman
Gazetesi, Samanyolu, Aksiyon vb. her ne kadar polisin kontra yay›nlar›n›n merkezi durumuna gelmiﬂ
olsalar da, ayn› söylemleri s›k s›k kullan›r.
31 Aral›k günü maskelerini düﬂüren bir karikatür yay›nland› Zaman’da. Bir karikatür için dikkat çekici
büyüklükte olan çizimde, y›lbaﬂ› kutlamas› yapanlar
önlerinde içkilerle görülüyordu. “Ne var bunda y›lbaﬂ›nda insanlar içiyor” diyebilirsiniz. Çizimde Fethullah’›n anlay›ﬂ›n› yans›tan k›s›m ise, y›lbaﬂ› kutlamas›
yapanlar›n kafalar›n›n KÖPEK ﬂeklinde çizilmiﬂ olmas›yd›. Öyle ya, müslümana y›lbaﬂ› kutlamak haram, kutlayanlar ise köpek! Hoﬂgörüye bak›n!
Gerçekte düzen islamc›l›¤›n›n tümünün kafa yap›s›
Vakit’te en duru haliyle kendini ifade etmektedir. Vakit, ars›z ve aleni ﬂekilde yans›tmaktad›r zihniyetini,
di¤erleri ise “hoﬂgörü, sevgi” vb. kavramlar›n arkas›na gizlenip takiyye yapmaktad›r.

Oligarﬂik iktidar›n kapat›lmas› için Danimarka’ya
bask› yapt›¤› Roj TV’ye DTP’li belediyelerden destek
geldi. Demokratik Toplum Partisi (DTP) üyesi 56 belediye baﬂkan›, Roj TV için Danimarka Baﬂbakan› Anders
Fogh Rasmussen'e mektup yazarak, Kürt halk›n›n kendi dilinde, kültüründe bir yay›n olarak Roj TV’nin kapat›lmamas›n› istediler. Asimilasyondan, bask›dan baﬂka hiçbir politikas› olmayan oligarﬂik iktidar, harekete
geçmekte gecikmedi. Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›, belediye baﬂkanlar› hakk›nda inceleme baﬂlatt›. ‹ncelemenin
ard›ndan belediye baﬂkanlar› hakk›nda soruﬂturma aç›l›p aç›lmayaca¤›na karar verecek.

Koster yine bozuk!
PKK lideri Abdullah Öcalan’›n avukatlar› bu Çarﬂamba da ‹mral›’ya gidemediler.
Gerekçe yine ayn›. Koster bozuk! Ülkede
Gündem Gazetesi’nin aktard›¤› bilgiye göre, avukatlar› Öcalan ile yedi ayda bir görüﬂmüﬂ durumda. Hangi kanuna, karara dayan›yor bu uygulama! Hani tutuklu ve hükümlülerin avukatlar›yla görüﬂmeleri yasal
haklar›yd›? Yasalar generallerin iki duda¤›
aras›nda. Avukatlar› adaya taﬂ›yacak Koster de bu dudaklara göre bozulup tamir oluyor. ‹nsan haklar›ndan söz edenlerin bu konuda seslerinin ç›kmamas› ise çarp›c› olan bir baﬂka yöndür. Ne AB
ne de AB’cilerin bir itiraz› yok, onlar da kendilerini
kostere ayarlam›ﬂ görmezden gelmeye devam ediyorlar.
Öcalan üzerindeki tecrite ve tamamen keyfi biçimde
avukatlar› ve ailesi görüﬂmesinin engellenmesi uygulamas›na son verilmeli, hukuki haklar›n›n gasb›na son verilmelidir.

✔ TSK’da çuval sanc›s› ve Hürriyet
Gazetesi’nin v›c›k v›c›k ya¤c›l›¤›
Amerikal›lar’›n Süleymaniye’de TSK subaylar›n›n kafas›na çuval geçirip, “terörist” olarak gördüklerini giydirdikleri turuncu üniformalardan giydirmesine iliﬂkin
tan›k anlat›mlar›ndan ard›ndan, TSK’n›n çuval sanc›s› depreﬂti. Hürriyet tan›k anlat›mlar›n› yay›nlamas›n›n ard›ndan, denge kurmak için midir, yoksa birileri
kula¤›n› m› çekti, bilemiyoruz; ancak TSK subaylar›n›n kahramanl›k tefrikalar›n› yay›nlamaya baﬂlad›.
Neymiﬂ, çuval›n intikam› al›nd› diye yans›t›lan olayda,
TSK albay› ABD’li albay› ç›r›lç›plak soymuﬂ, ABD’li
albay tirtir titriyormuﬂ, muﬂ muﬂ da muﬂ muﬂ...
Uﬂa¤›n efendisine bunlar› yapabildi¤i nerede görülmüﬂ! Geçin bunlar›; çuval›, turuncular› sineye çektiniz mi çekmediniz mi? “Liderlik görevinizi” yapamad›¤›n›z için burnunuz efendiniz taraf›ndan sürtüldü
mü sürtülmedi mi? Bu olay›n ard›ndan “mesaj› ald›¤›n›z›” göstermek için Amerikanc›l›¤›n›z› daha aleni
ortaya koyan ç›k›ﬂlar yapt›n›z m› yapmad›n›z m›?

DKÖ’lere Bask›lar
Dersim ESP bürosu 4 Ocak günü kap›s› zorla aç›larak polisler taraf›ndan bas›ld›. Bask›n s›ras›nda hiç kimse bulunmazken, ESP çal›ﬂan› Eylem ‹¤daﬂ pankart ast›¤› iddias›yla sokak ortas›nda gözalt›na al›nd›.
‹stanbul’da bulunan Filistin Halk›yla Dayan›ﬂma
Derne¤i 30 Aral›k gecesi polis taraf›ndan bas›ld›. Dernek üyeleri, 3 Ocak günü ‹HD'de yapt›klar› bas›n aç›klamas›nda, bask›larla y›lmayacaklar›n› vurgulad›lar. Füsun Band›r ve Emriye Demirk›r taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “bu tür sald›r›lar derne¤imizin meﬂru ve hakl›
mücadelesini hiçbir biçimde engelleyemeyecek, bizim
Filistin halk›na uzatt›¤›m›z kardeﬂlik elini geri çektiremeyecektir” denildi.

✔ “Zaman aﬂ›m›” aflar›
Zaman aﬂ›m›n›n sadece iﬂkenceciler, infazc›lar için
bir kurtar›c› oldu¤u bilinir genellikle. Ankara Ticaret
Odas›'n›n bir araﬂt›rmas› böyle olmad›¤›n› gösteriyor. Rapora göre son 10 y›lda 5 milyona yak›n dava
bu ﬂekilde düﬂürülmüﬂ. Elbette ezici bir ço¤unlu¤u
hayali ihracat, hortumlama, tekellerin ekonomik
suçlar›, örtülü ödenek doland›r›c›lar› vb. Yani irili
ufakl› patronlar, halk› soyanlar. Dedik ya; bu ülkede
ceza yasalar›, mahkemeler sadece halka karﬂ› var.
48
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Amerikan hapishanelerinin
sömürü çarklar› ve tecrit
ABD’nin en çok insan›n tutuklu bulundu¤u,
hapishanelerinin birer bacas›z fabrika gibi çal›ﬂt›¤› bilinen bir gerçektir. Fransa’da düzenlenen Uluslararas› Tecritle Mücadele Sempozyumu’na mesaj gönderen tutsaklardan biri olan
ABD'li anti-emperyalist tutsak Sara Olson, bu
konuda bilgilere de yer veriyor. Yine Amerika’dan bir baﬂka tutsak, K›z›lderili Leonard
Peltier de, ABD hapishanelerindeki tecrite, bask›ya dikkat çekiyor. Her iki tutsa¤›n mesajlar›ndan bölümlere yer veriyoruz.

Endüstriyel hapishane
en h›zl› büyüyen sanayidir
Amerika'daki endüstriyel hapishane kompleksini reforme etmenin
gelece¤i yoktur. Tümden kald›r›lmas› gerekir. ABD'deki bir hapishanede, bir insan, kas›tl› ve bilinçli
olarak, bir insan›n beﬂte biridir ancak. Tutsakl›k, belli bir ›rk, s›n›f
ve/veya direniﬂ ideolojisi üzerindeki sosyal, ekonomik ve siyasi denetleme politikas›d›r. Tutsaklar insanl›kd›ﬂ› cezaland›rma politikalar›na
maruz b›rak›l›r, ya içeride ve d›ﬂar›da yaﬂama ya toplumsal cezaland›rma ve (retribution) çemberinden
ölümün kurtaraca¤› kadar tamamen
içeride kalmas›n› tercihe zorlan›yor.
Bir kere hüküm alm›ﬂ bir kiﬂi, d›ﬂar›ya ç›kt›¤›nda yeniden sivil haklar›n› kullanabilmesi ﬂüpheli bir olay.
ABD'deki hapishane nüfusu büyümeye devam etmektedir. ﬁu anda
Amerika'n›n cehennem çukurlar›nda kalan kiﬂi say›s› iki milyon üçyüzbine ulaﬂm›ﬂt›r. ABD, tarihte
hiçbir ülkede görülmemiﬂ kadar tutsa¤a sahiptir. Tutsak say›s› aﬂ›r› büyümesine nazaran suç, özellikle ﬂiddetli suç sürekli azalmaktad›r.
Endüstriyel hapishane kompleksi ve özde kölelik-laboratuvar koﬂullar›ndaki tutsaklar›n büyük sömürüsü, ülkede en h›zl› büyüyen sanayilerden biridir. Bu sömürü a¤›r

bir insan haklar› ihlalidir.
Ben Kaliforniya eyaletinde
tutsa¤›m. 50 eyaletten en büyük tutsak say›s›na sahiptir. Bir arkadaﬂ›m
k›sa bir süre önce, tutsakl›kla ilgili
de¤iﬂik konular› tart›ﬂmak amac›yla
yap›lan ve Kaliforniya Senatörü
Jackie Speier'in de yerald›¤› bir mitinge kat›lm›ﬂ. Bu toplant›dan sonra, hapishane sistemlerini reform etmelerine iliﬂkin bir niyetleri olmad›¤› kan›s›ndayd›. Önemli olan hapishane uygulamalar›n›n yaratt›¤›
ekonomik sonuçlara iliﬂkindi. Devletin infaz düzeni ﬂu an y›lda 7.3
milyar dolar yutmaktad›r veya toplam devlet bütçesinin yüzde 6.5’ini
infaz düzenine yat›r›yor diyebiliriz.
Bu noktada, Kaliforniya halk›,
devletlerinin zindanlar›ndaki fiziki
ve psikolojik dehﬂetleriyle karﬂ›
karﬂ›ya gelince, II. Dünya Savaﬂ›’nda Nazi Temerküz Kamplar›’n›n ortaya ç›kmas›yla birlikte Alman vatandaﬂlar›n›n kulland›¤› klasik aç›klamaya yöneliyorlar, yani “haberimiz yoktu” demeye zorlan›yorlar.
Politikac›lar ve tekelleﬂmiﬂ medya,
kolay inanan, televizyondan hipnotize edilen bir kamuoyu yaratarak,
insanlara korku salan suçlular oldu¤u düﬂüncesini yaratmak için, son
15 y›ld›r seçim ve ekonomik krizlere ortak olmuﬂtur. Amerika'da suçlular ve/veya tutsaklar, iyi, dindar
Amerikan vatandaﬂlar› ele geçirmeye çal›ﬂan isimsiz, birbirinden farks›z insanlar olarak gösteriliyor. Herkes dikkat etsin!
Ülkedeki köleyi çal›ﬂt›ran mekanlarda eme¤in sömürülebilmesi
için ABD'nin yoksul ve renkli (zenci, Çinli, K›z›lderili vb. B.N) halklar› kriminalize etme politikas›,
emperyalizmin içe dönüﬂü gibi geliyor. ABD, uyuﬂturucu savaﬂ›n› meﬂrulaﬂt›rmak ve sömürücü iﬂbirlikçilerinin ç›karlar›n› yo¤unlaﬂt›rabilmek için tüm halk topluluklar›n›
kendi s›n›rlar› içerisinde tutsak edi49
8 Ocak 2006 / 34

yorsa e¤er, Irak'a gerekçesiz olarak
sald›ramayacakt›r? Bu politikalar,
tüm Amerikan halk›n› sarm›ﬂ, 'köleci' bir kültürden do¤muﬂtur.
Türkiye'deki siyasi tutsaklar›n
bildi¤i gibi, Amerika'n›n ruh-öldürücü tecrit tipi hapishaneleri baﬂka
ülkelere ihraç edilmektedir. Türkiye'de hapishaneler kararl› bir direniﬂe çarpm›ﬂt›r. Önceden iﬂkence gizlice yap›l›yor ve varl›¤› yoksay›l›rken, bugün Bush yönetimi alt›nda
aç›ktan onaylan›yor.
Amerikan askerleri ve gizli ajanlar› taraf›ndan uygulanan iﬂkencenin skandala dönüﬂmesiyle birlikte,
dünya çap›nda bir onursuzluk örne¤i olarak mahkum edilmiﬂtir.
Umut, dünya çap›nda siyasi bilinç taﬂ›yanlar›n iﬂbirli¤i halinde
kardeﬂlerimizle ortak alternatif örgütlenmeler ve iletiﬂim yöntemlerinin geliﬂtirilmesi için s›n›f dayan›ﬂmas›nda. Bunu yaratabiliriz.
(Sara Jane Olson)
***

Tecrit tutsa¤›n amac›n›
yavaﬂ yavaﬂ yoketmek için
Meﬂru olmayan tutsakl›¤›m›n
30. y›l›na girerken, Jericho Hareketi ad›na sempozyuma kat›lacak olan
k›zkardeﬂime, sizlere bu sözlerimi
iletti¤i için çok teﬂekkür ediyorum.
ABD’ye diz çökmeyen, iﬂkenceye,
tecrite karﬂ› ç›kan birçok yoldaﬂ›m
ad›na da teﬂekkür ediyorum.
Bu sömürgeci devlet, topraklar›m›z› iﬂgal etti, soyk›r›m yaparak
kültürümüzü ve tarihimizi yoketmeye devam ediyor.
Tecrit, fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak zarar veren zalimce bir
ceza biçimidir. Benim aç›mdan bakarsan›z, genç bir insan olarak tecrite dayanmaya çal›ﬂ›yordum. Marion
Federal Hapishanesi’nde 1970’lerde baﬂlayan tecritim 6. derecedeki
federal hapishane koﬂullar› Ameri-

ka'daki ilk kontrol birimlerinin
(Tecrit hapishaneleri, ABD'nin F
Tipi) baﬂ›nda gelmekteydi. Raphael
Cancel Niranda ve di¤er politik tutsaklarla birlikteydim. 23 saati, canl›
bir ﬂekilde gömülmüﬂ ve kilitli kalm›ﬂ gibi hissediyorsunuz. Devletin
bana uygulad›¤› bu iﬂkencelerin,
içimdeki inanc›mdan güç alarak üstesinden gelmeye çal›ﬂt›m. Tecrit,
insan›n en temel haklar›ndan yoksun b›rak›p ruhunu fiziksel ve duygusal anlamda çökertmeyi amaçlayan bir iﬂkence. Tutsa¤›n gücünü ve
amac›n› yavaﬂ yavaﬂ yoketmek için
dizayn edilmiﬂ bir yap›d›r.
Yaﬂ›m ilerledikçe tecrite katlanmak daha da güçleﬂti. Bir örnek verebilirim. Yak›n bir zaman önce Terre Haute Federal Hapishanesi’ndeyken 6 haftada ciddi sa¤l›k sorunlar›
yaﬂad›m. Bacaklar›mda a¤r›lar›m
artt›. 8x8 inç olan bu hücrede bir tane pencere vard›. Öyle bir özenle
örtülmüﬂtü ki sadece 2-3 inçlik bir
aral›ktan gökyüzünü görebiliyordum. Tutsaklar›n günde sadece bir
saat gün ›ﬂ›¤›n› görme haklar› vard›.
Ben de hücremden dinlenme odas›na (kafes) götürülüyordum. Bu odaya güneﬂ ›ﬂ›¤› çok yüksekteki tavanda bulunan penceredeki birkaç hava
deli¤inden giriyordu. Bir saat yürüyerek dinlenme saatimi dolduruyordum. ﬁimdi, tecrit koﬂullar›ndan dolay› topallamam daha ilerledi.
Bir defas›nda, 3 kiﬂiyle birlikte
t›kabasa tek kiﬂilik hücrede kald›m.

Mahkumun Eme¤ini Sömür, F Tipi Yap!
Türkiye oligarﬂisinin kendisine
dair hiçbir alanda hiçbir politikas›
yoktur. Hapishaneler konusunda da
böyledir. Her ﬂey emperyalizmden
al›nm›ﬂt›r. Adli mahkumlar›n emeklerinin sömürülmesinde de durum
farkl› de¤il.
“Mahkumlar›n çal›ﬂt›klar› iﬂ
yurtlar›, her y›l gelirini iki kat›na
ç›kar›yor. Bankada de¤erlendirilen
bu paralar, faiz ve di¤er gelirlerle
birlikte daha da art›yor. 4301 say›l› C‹K ile ilgili Kanun yürürlü¤e
girdikten sonra iﬂ yurtlar›ndan elde edilen kar, her y›l katlanarak
artt› ve önceki y›l 25 trilyon liraya
yaklaﬂt›. Bugün özel sektöre en büyük rakip haline gelen cezaevi iﬂ
yurtlar› bütçesinden 35 adliye hizmet binas›, 11 F Tipi cezaevi, 39

adet lojman yapt›r›l›rken, 72 adet
ceza ve infaz kurumunun oda sistemine dönüﬂtürülmesi, 670 adet lojman ve 6 adet cezaevi onar›m›....”
(2 Ocak Yeni ﬁafak)
Liste uzay›p gidiyor, bu ucuz
emek fabrikas›nda 5 bin insan tam
anlam›yla kölece çal›ﬂt›r›l›yor ve
bunun k›l›f› da “meslek ö¤reniyorlar” diye haz›rlan›yor. Bundan daha çarp›c› olan bu paran›n nerede
kullan›ld›¤›. Listeyi tekrar okuyun;
F Tipi, adliye, varolan hapishanelerin hücrelere dönüﬂtürülmesi vb.
Yani tutuklunun eme¤i ona geri hapishane olarak dönüyor. Faﬂizme
yak›ﬂan da bu! Emek sömürüsü o
kadar yo¤un ki, devletin kendi bütçesiyle yapmakta zorlanaca¤› bir
kâr ç›k›yor ortaya.

Dayan›lmaz bir s›cakl›k oluﬂmaya
baﬂlad› ve bu iﬂkenceden kurtulamayaca¤›m› düﬂündüm.
En zalimce uygulanan cezalardan biri de uzun süre kontrol birimlerinde kilitli kalmakt›. Bunlar›n kiﬂinin fizi¤i ve ak›l sa¤l›¤› üzerindeki etkisi çok korkunç. Bu cezaya
maruz b›rak›lanlar›n gözlerinde bunu görebilirsiniz. Gözlerindeki anlams›z bak›ﬂlar neler yaﬂad›klar›n›n
yans›mas›d›r. Birçok arkadaﬂ›m
kontrol ünitelerinde kay›p oldu. Ne
ben ne de baﬂkalar› onlar› daha son-

ra görebildik. Gördü¤ünüz gibi
kontrol üniteleri ve tecrit hücreleriyle devlet insanl›k d›ﬂ› davranarak
inanc›m›z› k›rmay› hedefliyor.
Kardeﬂlerim ﬂunu söylemek isterim ki, 19 Aral›k Katliam›’n› ve 28
kahraman savaﬂç›y› hiçbir zaman
unutmayaca¤›m. Türkiye 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) Leonard Peltier

Ümraniye ﬁehitleri Direniﬂte Yaﬂ›yor
4 Ocak 1996’da Ümraniye Hapishanesi’nde katledilen 4 Cepheli
devrimci tutsak, 4 Ocak günü Ankara Temel Haklar’da yap›lan etkinlikle an›ld›.
Abdülmecit Seçkin, Orhan
Özen, R›za Boybaﬂ, Gültekin Beyhan nezdinde tüm devrim ﬂehitleri
için yap›lan sayg› duruﬂunun ard›ndan konuﬂan Umut ﬁener, katliam›
anlatt› ve “Abdülmecit, Orhan, R›za, Gültekin hapishanelerde özgür
tutsak gelene¤inin önemli köﬂe taﬂ-

lar›ndan oldular. Direnme, hiçbir
koﬂulda siyasi kimli¤ini teslim etmeme onlar›n direniﬂi ve ﬂehitli¤iyle somutland›” diye konuﬂtu.
Daha sonra ﬂehitlerin özgeçmiﬂlerini ve yoldaﬂlar›n›n onlara dair
anlat›mlar› okundu ve ‹dilcan Müzik Grubu marﬂlar›n› onlar için
söyledi. Okunan ﬂiirlerinden ard›ndan yap›lan konuﬂmada, “Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelemiz 36 y›ld›r ﬂehirlerde, da¤larda, hapishanelerde, okullarda,
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bedellerle büyüyor. Bu
yolu yürürken
yan›m›zda onlar›n yarat›p büyüttü¤ü devrimci de¤erler var. Kahramanlar›m›zdan güç al›yor, zorluklar› onlarla aﬂ›yoruz. Yolumuzu ayd›nlat›yorlar. U¤runa ölümsüzleﬂtikleri ba¤›ms›z, demokratik ve sosyalist ülkeyi mutlaka kuraca¤›z” denildi.

