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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 müca-
deleye sar›ld›lar.

On'lar halklar›n kardeflli¤ini kendi kifliliklerinde
ve örgütlenmelerinde ve yoldafll›k iliflkilerinde yafla-
tan TÖDEF'lilerdi. "Buras› Kürdistan burada de-
mokratik mücadele olmaz" diyenlere inat, ›srarla
ö¤renci gençli¤in demokratik mücadelesini örgütle-
diler. Çokça yaln›z oldular bu mücadelede. Ama on-
lar asla geri ad›m atmadan hedeflerine, ideallerine
ba¤l› kalarak gençli¤in mücadelesini örgütlediler. 

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

1990-91 y›llar› Devrimci Hareket'in at›l›m y›lla-
r›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. 

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

çabad›r. Öyle de yapar Selim. Ama sadece kendisi-
nin emek harcamas› da yetmez. Çevresindeki arka-
dafllar›n› da bu çaban›n içine sokar. Disiplinli ve e¤i-
ticidir Selim'in iliflkileri. Hatalar›, zaaflar› sorgular.
"Bana ne" demez. "Adam sen de" hiç demez. 

Ö¤renci gençli¤in mücadelesi, Selimler'in feda-
kar çabas› ile Amed'te geliflir. Önyarg›lar›, statüko-
lar› 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. 

Ankara'n›n meflhur DAL iflkencehanelerine al›n›r
Selim... Sene 1993. TÖDEF'in MEB önündeki pro-
testo 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. 

-”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 du-
rumdur. fiubeden ç›kt›¤›nda bafl› dik, gözleri ›fl›l ›fl›l-
d›r. 

Okulun tatil dönemlerinde yapaca¤› bir fley yok-
sa e¤er memleketine döner Selim. Memleketi An-
takya'n›n Dursunlu Köyü’dür. Köyün gençleri ayr›
bir düflkündür ona. "Selim ne diyor?", "Selim gider-
se 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 müteva-
zi bir çaba sürdürür. 

Selim, devrimci hareketin gelece¤ine sahip ç›-
kan, Kürdistan  devrimci gençli¤inin önder insanla-
r›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 ya-
parak kazand›¤› paralarla bürolar›n dergi paras›n›,
borcunu öder. 

‹flte böyledir “bizim Selim”.

‹stanbul Çelikte-
pe’de anti-faflist mü-
cadelede görevler üst-
lenen bir militand›.
12 Ocak 1980’de
gericiler taraf›ndan
katledildi.

Dicle Üniversitesi’nde okuyan, gençli¤in emper-
yalizme ve faflizme karfl› mücadelesinde yeralan dört
ö¤renciydiler. Dört devrimciydiler. TÖDEF içinde yera-
l›yorlard›. 12 Ocak 1995’te Diyarbak›r’da kald›kla-
r› evde polis taraf›ndan infaz edildiler. Silahs›z, savun-
mas›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 ce-
zaland›r›lmad›¤› kapat›lm›fl bir “infaz” dosyas›nda ka-
y›tl›. Ve bir de gençli¤in direnifl ve mücadele gelene-
¤inde kay›tl› adlar›. DEV-GENÇ’liler, ülkenin her ye-
rinde ve Diyarbak›r’da onlar›n açt›¤› yoldan yürüyor,
geleneklerini sürdürüyorlar.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 12 Ocak

18 Ocak

������������			
Selim YYEfi‹LOVA

Kars’tan gelerek
‹zmir Küçükçi¤li’ye yer-
leflen yoksul bir ailenin
çocu¤uydu. Küçükçi¤-
li’de devrimci hareketin
faaliyetleri içinde ye-
rald›. Son görevinde si-
lahl› bir ekibin üyesiy-
di. 18 Ocak 1996’da

Buca’da kuflat›ld›¤› evde teslim olmama gele-
ne¤imize yeni bir halka ekleyerek flehit düfltü.

Reyhan Havva
‹PEK

Selim YEfi‹LOVA

Refik HOROZHüseyin DEN‹Z

Mustafa EROL Ercan ÖZÇEKEN

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
Akademisi’ne götürüldü. Orada 16 Ocak 1991
günü flehit düfltü. 

Aradan 15 y›l geçti, “Birtan Altunbafl’›n iflkencede katledilmesi dava-
s›” hala sürüyor. ‹flkenceciler serbest!

Birtan ALTINBAfi

Haftal›k SSüreli YYerel YYay›n

Her hafta olduğu gi-
bi, bu hafta da İstan-
bul’un yoksul gece-
kondularının sokakla-
rında Yürüyüş’ün sesi
yankılandı. Okurları-
mız ve çalışanlarımız
megafonlarla dergimi-
zin içeriğine ilişkin
yaptıkları konuşma-
larda, Türkiye gerçeği-
nin de spotlarını sun-
muş oluyorlardı. 

2 Ocak günü Avru-
pa Yakası’nda Gazi
Mahallesi’nde, Ana-
dolu Yakası’nda ise
Güllübağlar Mahalle-
si'nde toplu dergi satış
ve tanıtımı gerçekleş-
tirildi. 

Gazi'nin sokakla-
rında 40 okurumuzun
katıldığı satışta, yeni
bir kavga yılında kav-

ganın sesini halka ulaştırdılar. Son Durak'ta ya-
pılan dağıtımda 2 saat içinde 243 dergi halka
ulaştırıldı. Girdikleri her sokakta, çaldıkları her
kapıda ilgiyle karşılandı okurlarımız. 

Çünkü Gazi halkı bu sesi tanıyordu, biliyor-
du... Sepet indirerek dergi alan ev kadınları, Yü-
rüyüş'ün megafonlardan yapılan duyurusunu
işitip pencereye çıkıp isteyen insanlar, "Abi ben
de satayım mı” diye peşlerini bırakmayan ço-
cuklarımız... 

***

Yine 2 Ocak günü Anadolu Yakası'nda da Yü-
rüyüş satışı vardı. Güllübağlar Mahallesi'nde ev-
leri ve esnafları gezen okurlarımız dergimizin
tanıtım ve satışını yaptılar. 4 kişinin katıldığı sa-
tışta, 6 dergi satıldı. 

Gazi’nin

yoksul 

emekçi 

halk›yla

birlikteydik

“Tutsak DDergiler” kkitab› çç›kt›
Mizahtan politikaya, teoriden kültüre her konuda söyleyecek
sözleri olan hapishanelerdeki devrimci tutsaklar›n haz›rlad›k-
lar› dergiler kitaplaflt›. Devrimci iradenin yarat›c›l›¤›n›n, tut-
saklar›n örgütlü düflünme ve yaflamaktan hiçbir güç karfl›s›n-
da ve koflulda vazgeçmeyeceklerinin kan›t› olan dergilerden

örneklerin yerald›¤› kitab›; kitapç›lardan, TAYAD’dan, Boran
Yay›nevi’nden temin edebilirsiniz. 

Müslüman hhalk›m›z›n KKurban BBayram›’n› kkutluyoruz

Müslüman inanc›ndan halk›m›z›n Kurban Bayram›’n› kutluyor; onurlu, mut-
lu, 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. 

Alman devriminin kararl›,
cüretli, iki önderiydi Rosa ve
Karl. Polonyal› olan Rosa, da-
ha 15 yafl›nda mücadeleye ka-
t›ld›. Alman Sosyalist Demok-
rat Partisi (SPD) içinde devrim
ve sosyalizm için dövüfltüler.
SPD revizyonistlefltikçe, onlar
Marksizm’in bayra¤›n› yük-
selttiler. 

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 Zet-
kin’in önderli¤inde bir grup, Spartaküs Birli¤i’ni oluflturdular. 

Spartaküs Birli¤i, 1918 sonunda ayaklanmaya önderlik ederek, sosya-
list devrimi gerçeklefltirmeye çal›flt›. 15 Ocak 1919’da SPD’li ‹çiflleri Baka-
n›’n›n emrindeki polisler Rosa ve Karl’› bir otelde tutuklayarak orada kurflu-
na dizdiler. 

Rosa
Lüxemburg

Karl
Liebknecht



Bir gökdelen ve onun yamac›nda
varl›¤›yla yoklu¤u belirsiz bir

gecekondu görüntüsü, “sosyal içe-
rikli” filmlerin de¤iflmez karelerin-
dendir. Zengin yoksul çeliflkisinin
en karakteristik ifadesidir çünkü bu
görüntü. Gökdelenler ve gecekondu-
lar hâlâ çeliflkinin en çarp›c› ifadele-
rinden biri olsa da, bu çeliflki art›k
her alana, tüm zamana yay›lm›fl bir
çeliflkidir. 365 günün herhangi birin-
de, ifli çeliflkiyi ve çat›flmay› gizle-
yip 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, kurumlafl-
m›flt›r. Burjuva bas›n›n s›radan bir ifl
olarak yapt›¤› “ne yenir, nerede ne
içilir, ne giyilir” tarz›ndaki her say-
fas›, bu çeliflkinin en uç düzeyde
kendini ele vermesidir.

‹flbirlikçi tekelci burjuvazinin öl-
çüleriyle yoksul halk›n ölçüleri

aras›nda devasa farklar oluflmufl,
zenginler ve yoksullar›n dünyalar›

birbirinden tamamen kopmufltur. 20
milyon insan›m›z›n açl›k s›n›r›n›n
alt›nda yaflad›¤› bu ülke, ayn› za-
manda dünyan›n en lüks arabalar›-
n›n, en lüks saatlerinin, en lüks vil-
lalar›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 yoksulla-
r›n gözüne sokmayal›m!” Yoksa der-
ler, “gecekondulardan gelip g›rtla-
¤›m›z› kesecekler.” Bu ve benzeri
uyar›larla burjuvazi biraz derlenip
toparlan›r, “hepimiz ayn› gemide-
yiz” masal›n› tekrarlamaya bafllar.
Ülkemizin nas›l da geliflti¤i, bundan
tabii ki “nihayetinde” halk›n da isti-
fade edece¤i umutlar›n› tazeler.

Burjuvazinin tarihi boyunca en
iyi baflard›¤› fley, kendi sorunla-

r›n› ve ç›karlar›n› tüm milletin so-
runlar› ve ç›karlar›ym›fl gibi göster-
mekteki baflar›s›d›r. Ekonomi kötü-
ye gidiyor diye ortal›¤› aya¤a kald›-
r›r, hükümetlerden yeni ekonomi po-

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 va-
roldu¤u ve hep varolaca¤› düflünce-
sini 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 kapita-
lizmin adaletsizli¤ini.

Adaletsizlikten daha vahim olan,
genifl kitlelerin bu adaletsizli¤i

“normal” görmesi, baflka türlü ola-
mayaca¤›n› düflünmesidir. ‹flte dev-
rimcilerin, ayd›nlar›n tarihsel rolü
burada ortaya ç›kar. “Yoksulluk ka-
der 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›. Burjuva-
zinin -tek kutuplu dünyan›n bar›fl,
özgürlük ve refah dünyas› olaca¤›
propagandas›na ba¤l› olarak- politi-
kada, edebiyatta, sanat›n her alan›n-
da yoksulluktan sözetmeye ambargo
koymas›, küçük-burjuvazinin “küre-
selleflme” demagojilerinin etkisi ve
kuflatmas› alt›nda “Yoksulluk edebi-
yat› yapmayal›m, dogmatik olmaya-
l›m, politikada yeni bir tarz geliflti-
relim” düflüncesini teorilefltirmesiy-
le, yoksulluk solun birçok kesiminin
de gündeminden ç›kt›. “Yoksulluk
kader olamaz”, banal, modas› geç-

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,
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mifl bir sözdü art›k onlara göre. Oy-
sa bu gerçek, islamc›l›¤›n, kaderci
ideolojinin daha da yayg›nlaflt›¤›
günümüzde daha da gerekli ve ye-
rinde de¤il mi? Dincili¤in, kapitalist
propagandan›n etkisi alt›ndaki kitle-
lere “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?

Fakat 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 kar-
fl›m›zda. “Küreselleflmeci kaderci-
lik” var; bu kez mürekkep yalam›fl
insanlara “küreselleflmenin kader
olmad›¤›n›” anlatmaya çal›fl›yoruz.
Çünkü, “küreselleflmenin önüne ge-
çilemez, geçilmesi de gerekmeyen
bir süreç oldu¤unu” söyleyen solcu
teorisyenle, cahil bir kaderci aras›n-
da temelde hiçbir fark yok. Cahil bir
insan feyzini din istismarc›lar›ndan,
burjuva demagoglardan al›rken, o
da Avrupa solculu¤unun teorisyen-
lerinden feyz al›yor. Ve o da, “küre-
selleflme” 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, yoksul-
lu¤un daha da büyümüfl olmas›n›
“kader” olarak görüyor. Çünkü “kü-
reselleflme kaç›n›lmaz ve önünde
durulamaz!”

Düzenin statükolar› içinde yafla-
yan, aya¤›na gecekondular›n,

tarlalar›n çamuru bulaflmayan, kü-
çük-burjuva anlamda göreli bir re-
fah içinde yaflayan “solculu¤un”
esasta yoksulluktan fazla da haberi
yoktur. Yoksullu¤u, açl›¤› istatistik-
lerden bilir o. Onun gördü¤ü yok-
sulluk, meydanlarda selpak satan,
özel araçlar›n›n önüne ç›k›p cam si-
len, erzak da¤›t›mlar›nda izdiham
yaratan kalabal›klardan öte bir fley
de¤ildir. Mezralar›ndan köylerine,

gecekondu semtlerinden apartman-
lar›n “izbe” katlar›na kadar uzanan
yoksulluk ve sefaletten bihaberdir-
ler. Mutfakta etsiz k›ymas›z piflen
yemeklerin içine akan ev kad›nlar›-
n›n gözyafllar›ndan habersizdirler.
Okulunda, büyük al›flverifl merkez-
lerinin kap›lar›nda yoksullu¤un
ezikli¤ini yaflayan çocuklar›n, genç-
lerin yüreklerini oyan ac›dan ve öf-
keden habersizdirler. Düzenin en te-
pesindekiler, suyun bafl›n› tutmufl
olanlar ise, yoksullu¤un her halin-
den görmeseler, bilmeseler de ha-
berlidirler ama onlar da habersiz gö-
rünmeyi ye¤lerler. Küçük-burjuva-
lar›n “ülkemiz gelifliyor” illüzyonu-
nu bozmak istemezler. En az›ndan
“Latin Amerika diktatörlükleri ka-
dar faflist, Afrika ülkeleri kadar aç-
l›k içinde de¤iliz”dir. Böyle düflün-
dükleri için de, açlar›n öfkesiyle, en
yoksullar›n hoflnutsuzlu¤uyla onla-
r›n düzen karfl›s›ndaki hoflnutsuz-
luklar›, dolay›s›yla düzene muhale-
fetleri aras›nda üsluptan muhtevaya
her aç›dan fark vard›r. 

Demokratik bir muhalefet sözko-
nusu 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 müca-
delesi, iflte bu nedenle her ortamda
kendilerini dayatan küçük-burjuva
reformist kurumlar›n insiyatif ve in-
saf›na b›rak›lamaz. Odalar›n, çeflitli
meslek kurulufllar›n›n özellikle yö-
netici kesimlerinin önemli bir bölü-
mü yoksullu¤un bu boyutlar›n› yafla-
mayanlard›r. Onlar›n öfkelerine ter-
cüman olamazlar. ‹flte bu yüzden, if-
lasa sürüklenen esnaf ve iflsiz kalan
ç›raklar, kalfalar polisle çat›fl›rken,
onlar bekleyin düzenli mitingler ya-
pal›m der; gecekondu yoksullar›
ayakland›¤›nda sa¤duyu ça¤r›s› ya-
parlar. 

Halk hareketi, as›l militan ve radi-
kal karakterine, yoksullar›n

hareketi oldu¤unda kavuflur. En
yoksullar›n önemli bir bölümünün
bugün toplumsal muhalefetin d›fl›n-
da olmas› veya devrimcilerin bu ke-

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 yi-
ne böyle olacakt›r. Sol, sloganlar›y-
la, örgütlenme ve mücadele biçimle-
riyle, elbette halk›n her kesimine
seslenmekle birlikte, öncelikli hede-
fi yoksullar olmal›d›r. Sefalet ve se-
fahat ülkesinde, 70 milyonun horlan-
d›¤›, süründürüldü¤ü, umutsuzlaflt›-
r›ld›¤› bir ülkede, do¤ru çal›flma tar-
z› budur. Sivil toplumcu bir muhale-
fet de¤il, “y›k›c› bir halk mücadele-
si” gelifltirmeyi hedefliyorsak, o mü-
cadelenin as›l gücü elbette düzenle
çeliflkileri en keskin olanlar, düzene
öfkesi en büyük olanlar olacakt›r. 

Kimsenin itiraz etmeyece¤i bir
halk deyifli olan “biri yer biri

bakar, k›yamet ondan kopar” de-
yifli, gerçekte Marksizm-Leni-
nizm’in s›n›flar mücadelesi teorisi-
nin halk›n bilgeli¤inden süzülmüfl
halidir. Çok küçük bir az›nl›k ye-
mekte, 70 milyon bakmaktad›r. Bu,
k›yametin kopmas›n›n nesnel koflul-
lar›n›n zaten var olmas› demektir.
Emperyalizmin ve oligarflinin uygu-
lad›¤› tüm politikalar, esas olarak ifl-
te bu k›yametin kopmas›n› engelle-
me politikalar›d›r. Devrimle karfl›-
devrim aras›ndaki mücadele de “k›-
yamet”in nas›l kopar›laca¤› veya
engellenece¤i mücadelesidir. Burju-
vazi, hem terörüyle, hem de ideolo-
jik/kültürel cephedeki savafl›yla aç-
lar›n, yoksullar›n öfkesini dizginle-
meye çal›fl›yor. Bu mücadele içinde
halktan yana sol politika, bu öfke-
yi aç›¤a ç›karmay›, öfkeyi dizginle-
yen tüm ba¤lar› kopar›p atmay› he-
deflemelidir. 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 mücade-
lenin keskinleflmesinden ve flidde-
tinden korkmas›n; yoksullar›n öfke-
si, tarihi, ülkeleri, halklar› ileriye
götüren güçtür.
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Onlara
sefahat

bize
sefalet 

"Yiyin efendiler yiyin, 
bu han-› ifltiha sizin,

doyuncaya, 
aks›r›ncaya, 

t›ks›r›ncaya kadar
yiyin"

C›l›z, nas›rl›, çaresiz eller birbirini
iteleyerek ileriye do¤ru uzan›yor; kam-
yondan at›lacak bir ekmek, bir paket pi-
rinci kapmak için sab›rs›zl›kla aç›l›p ka-
pan›yor eller. O kalabal›¤›n içinde, ay-
lard›r ifl aray›p bulamayan, akflam eve
ekmek götürmek için cebinde paras› ol-
mayan 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 ol-
du¤unu, buradan -e¤er baflarabilirse- alaca-
¤› erza¤›n kaç geceler boyu afl piflmeyen
evdeki küçük kardefllerini nas›l sevindire-
ce¤ini biliyor. Baflörtüsüyle yüzünü örten
bir kad›n var aralar›nda, utan›yor yoksullu-
¤undan, as›l utanmas› gerekenlerin “Al-
lah’a flükür, ülkemizde her fley yolunda gi-
diyor” diye sabah akflam yalan söyledi¤i bir
ülkede, o utan›yor. Emekli bir memur eli de
var ileri uzanm›fl eller aras›nda. Belki tansi-
yonu var, belki kalbi, biliyor ki, bu izdiha-
m›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 yüz-
lerce el, yüzlerce evdeki yüzlerce dram› an-
lat›yor. 

Kaç yüz kez foto¤rafland› bu görüntü-
ler, 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 ya-
flamaya devam etmiyor muyuz zaten bu
sahneleri? Kiminin fark›nday›z, kiminin
fark›nda de¤iliz belki. Ama art›k top-
lumsal dokunun her yerinden yoksulla-
r›n sefaletinin ve zenginlerin sefahat›-
n›n görüntüleri f›flk›r›yor. Umutlarla
yeni bir y›la girece¤imiz günün gaze-
telerine bakt›k sadece; ve bak›n sade-
ce o gün neler gördük. 

31 Aral›k 2005 günü-
nün Türkiyesi; o

günün Türkiye’sinde baflbakan›n
kahvalt› sofras› iliflti gözümüze. 

Saym›fl gazeteciler; “Erdo¤an çifti, tatil-
lerinin ilk sabahında 42 çeflitten oluflan
kahvaltı ile güne baflladı.” (Akflam-
31.12.2005) 6 çeflit peynir. 5 çeflit reçel. 2
çeflit bal kaymak. Üzümlü kek, cevizli kek.
Fırında patatesli po¤aça. Domates, yumur-
ta, 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, salta-
natlar› nereden belli olacak?

31 Aral›k 2005 gününün Tür-
kiyesi’ndeyiz yine; 31 Ara-

l›k gününün Gaziantep’inde bir kuyruk uza-
y›p gidiyor. Yoksullar kuyru¤u bu. Dünya
Bankas›’n›n açlar›n öfkesini yat›flt›rmak
için “Sosyal Riski Azaltma Projesi” kapsa-
m›nda verdi¤i, “yoksul ailelere çocuk bafl›-
na 25 YTL”yi almak için bu kuyruk... 500
metreyi aflan kuyruktakiler sab›rs›z, kuy-
ruktakiler aç, ya para kendilerine s›ra gel-
meden biterse endiflesiyle izdiham yaflan›-
yor. PTT Baflmüdürü polis ça¤›r›yor, yok-
sullar Dünya Bankas›’n›n 25 YTL’lik sada-
kas›n› polis coplar›n›n gölgesinde al›yor,
kuyruk hiç bitmiyor. Ve halk›n› Dünya Ban-
kas› sadakas›na mahkum eden baflbakan,
yoksullar›n so¤ukta ve kuyrukta titreflti¤i o
saatlerde, kuyruktakilerin ço¤unu doyura-
cak büyüklükteki saltanat sofras›nda “kah-
valt›” ediyor... 

31 Aral›k 2005 gününün Tür-
kiyesi; gazeteler, Koç Hol-

ding Yönetim Kurulu Baflkanı Mustafa
Koç’un 368 milyarl›k  Maserati marka oto-
mobil 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 var-
m›fl... 

Oysa, bir sömürücü asala¤›n otomobile
368 milyar sayd›¤› günün Türkiyesi’nde,
bir mahkeme, Bingöl’de depremde ölen ‹d-
ris Çak›r’a sadece ve sadece 780 YTL “de-
¤er” biçti. Koçlar’›n mahkemesi, Koç hane-
dan›ndan olmayan yoksul ‹dris Çak›r’›n

Dünyan›n adaleti buysa, bu
dünyay› alt üst etmek farzd›r



“de¤eri”nin asgari ücret üzerinden
hesaplanmas› gerekti¤ini söyledi. 

Bingöl’de devletin yapt›rd›¤› çü-
rük ‹lkö¤retim Okulu binas›n›n al-
t›nda kalan 85 ö¤renciden ikisi olan
‹dris Çak›r ve Hüseyin Çak›r için
mahkeme dedi ki; onlar zaten öl-
meselerdi de en fazla asgari ücret-
le 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 ka-
rar› da, zihniyeti de insanl›k d›fl›d›r,
ama... ama kabul edelim ki söyledi-
¤i de do¤rudur. Mahkemenin hük-
mü, bu ülkenin gerçe¤idir. Mahke-
menin uydu¤u yasalar, bu ülkenin
düzeninin yasalar›d›r. 

31 Aral›k 2005 günü-
nün Türkiyesi’ne

bakmaya devam ediyoruz: Gaze-
teler “y›lbafl›n› nerede nas›l geçire-
bilirsiniz?” listeleriyle dolu. Tavsi-
ye ettikleri yerlerde, “ekstralar ha-
riç” 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 ala-
bildi¤ini, bu ülkenin bir kesimi bir
gecelik sofra ücreti olarak ödüyor.
Rakamlar, istatistikler bir yana, iflte
tek bir olayda, zengin/yoksul çelifl-
kisinin keskin dili konufluyor. 

31 Aral›k gününün Türkiyesi’ne
devam edelim mi? San›r›z gerek
yok. Devam etsek, daha onlarca ör-
nek bulabiliriz ama y›l›n 365 günü
ayn› de¤il mi zaten? Y›l›n 365 günü
bu çeliflkiler hep yanyana varolmu-
yor mu?.. Ama yine de 31 Aral›k
Türkiyesi’nde yaflanan bir olay daha
var ki, onu aktarmadan geçmeyelim.

AyfleDenizdalan, Gülden
Çiçek, Zarife Dö-

düfl, Sevgi Sesli ve Necla Özveren,
31 Aral›k gününü göremediler. Bur-
sa’n›n Yaylac›k Köyü yak›nlar›nda-
ki bir yatak fabrikas›nda çal›flan ifl-
çilerdi onlar. O gece yanarak öldü-
ler. Zarife Dödüfl, befl gün öncesine
kadar 18 yafl›ndan küçüktü. Sevgi

Sesli 3 ayl›k hamileydi. 

Fabrikada makinalar sigortal›yd›
ama insanlar sigortas›zd›.  Yang›n
önlemleri yoktu fabrikan›n, patron
“gereksiz masraf” görmüfltü. 18 ya-
fl›ndan küçüklerin gece mesaisine
b›rak›lmas›n› yasakl›yordu Çal›flma
Yasas› ama yasalar patronlar için
hükümsüzdü... 31 Aral›k tarihli ga-
zetelerdeki bu haberin her sat›r›n-
dan vahfli kapitalizmin adaletsizlik-
leri f›flk›r›yor. Neresinden tutacaks›-
n›z bu bozuk düzeni. Neresinden
düzelteceksiniz? 

Kuyruklar ülkesinde
uyruklu yalanlar

‹flsizler kuyrukta; befl on kiflinin
al›naca¤› ifllere befl on bin kifli mü-
racaat ediyor. Açlar, yoksullar kuy-
rukta bir bayat ekmek için.  Ülkenin
bat›s›nda, do¤usunda her yerde tab-
lo ayn›. ‹flsizli¤in, açl›¤›n, yoksullu-
¤un kuyruklar› uzay›p gidiyor. 

Bu kuyruklar ancak “izdiham”
ç›kt›¤›nda haber oluyor burjuva ba-
s›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› tar-
t›flm›yorlar. Uzay›p giden kuyrukla-
r›n neden, nas›l ortaya ç›kt›¤›n› tar-
t›flm›yorlar. 

1979’un sana ya¤›, tüpgaz kuy-
ruklar›n› genç insanlar bile bilir,
çünkü çok sözeder burjuvazi onlar-
dan. TÜS‹AD’›n yaratt›¤› o kuyruk-
lar, oligarfli içi çat›flman›n bir parça-
s› oldu¤u için ifline geldikçe hat›rla-
t›r, kullan›rlar. Ama 2000’li y›llar›n
Türkiyesi’ndeki kuyruklar› görmez-
den geldikleri gibi, kuyruklar›n ni-
çin varoldu¤u gerçe¤ini de perde-
lerler. Bütün mesele “organizasyon
bozukluklar›ndan” ibarettir. 

Baflka bir fleyden sözedemezler.
Baflka bir fleyden sözetmek, boraza-
n› olduklar› iflbirlikçi tekelci burju-
vaziyle, yalakal›¤›n› yapt›klar› ikti-
darla çeliflmektir. Sefalete büyük ya-
lanlar efllik ediyor. Katliamlar ve se-
falet, ikisini de burjuvazi yarat›yor
ve ikisi de büyüdükçe burjuvazinin
yalanlar› büyüyor, ölçüsüzlefliyor.
TÜS‹AD, hükümet aç›klamalar›nda,
burjuvazinin ekonomistlerinin yaz›

ve yorumlar›nda, “ekonomik göster-
gelerin iyi oldu¤u” vaaz ediliyor.
Çal›flma bakan›, asgari ücreti aç›k-
larken, asl›nda enflasyonun üstünde
bir art›fl yapt›klar›n›, bu fazlay› da
“refah pay›” olarak verdiklerini
söylüyor. ‹flçisine, o kadar asgari üc-
reti reva gören bir bakan›n o rakam-
dan utanmas› gerekirken, o piflkince,
ulufe da¤›tan padiflah havas›nda “re-
fah pay›” veriyoruz diyor.

‹hracat›m›z flu kadar artt›, flu ka-
dar 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 iflbir-
likçi 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 ül-
ke hala niye “gelir da¤›l›m›”nda,
“yaflam standartlar›”nda, yoksulla-
r›n oran›nda, IMF’ye borç s›ralama-
s›nda, hep en kötü s›ralarda??? Bu-
nun 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, iflsizlik-
lerinin gerçek sebebini, gerçek so-
rumlular›n› görmesinler diye gözle-
rine mil çekilir. Ve çarklar her gün-
kü 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. Ça-
resiz bir baba, alt› yafl›ndaki çocu-
¤unu götürüp ç›rak yapar bir atölye-
ye... ‹flsizlik çaresizliktir, çaresizlik
geçimsizlik, kar›-koca boflan›r, aile
da¤›l›r, çocuklar iflkencenin, teca-
vüzlerin eksik olmad›¤› yetimhane-
lere düfler... Çarklar dönmeye, sefa-
letle sefahat aras›ndaki uçurum bü-
yümeye devam eder. Ölen ölür, ka-
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lan sa¤lar kimindir belli olmaz. 

Hangivicdan daya-
nabilir bunla-

ra, hangi onur katlanabilir?
‹ktidar sahiplerinin yetki ve nü-

fuslar›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 götürüyor-
lar. Deveyi hamuduyla yutuyorlar.
Ve geriye ç›r›lç›plak bir sefalet,
utanç verici bir açl›k kal›yor.  

Vicdan sahibi bir insan isyan et-
mez mi buna? Ama hani? Nerde
vicdan, nerde isyan? Vicdan›n› m›
kaybetti bu halk? Yoksa, vicdan› ye-
rinde 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 siyase-
tin bu sorulara bir cevab› vard›r. Fa-
kat bilincimiz bu cevaplara hak ver-
se de vicdan›m›z bu cevaplar› da
kabul etmiyor. 

Nas›l etsin? Siz ey halk, siz ka-
r›n toklu¤una çal›flmaya müstahak-
s›n›z diyor yönetenler. Siz, çat›s›
akan evlere, çamurlu yollara, ilk
depremde y›k›lacak evlere, en kötü
okullara müstahaks›n›z diyorlar. Si-
ze pek doktor, ilaç da gerekmez,
hastalan›nca, ifle yaramaz olunca
ölün gitsin daha iyi diyorlar. Afla¤›-
l›yorlar. Horluyorlar. Süründürüyor-
lar. Eziyorlar. 

Ey ezilenler ne vicdan, ne na-
mus, ne yürek, ne beyin kabul eder
mi bu kadar afla¤›lanmay›? Kabul
ederse ne kal›r geriye insanl›¤›m›z-
dan? Gecekondu semtlerinin özlem-
lerle dolu ve özlemlerine ulaflmak-
tan umutsuz milyonlar›, köylerin,
sefaleti kaderdir diye yaflayan mil-
yonlar›, milyonlarca iflsizimiz, hor-
lananlar, ezilenler, vicdan›n›zla, na-
musunuzla, onurunuzla, dikilin efen-
dilerin karfl›s›na. Sefaletin ve sefaha-
t›n aras›ndaki büyük uçurumda bo-
¤un onlar›. Kimsenin sefil olmad›¤›,
kimsenin de haks›z bir sefahat süre-
meyece¤i bir dünya kural›m. Dün-
yan›n adaleti buysa, bu dünyay› alt
üst etmek farzd›r. 
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Tayyip Erdo¤an,
Deniz Baykal’›
elefltirirken, söy-
leyece¤i son keli-
meyi 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 sseviyesi ddüflüyor” diye
yazd› köfle yazarlar›. Hay›r, yok
öyle bir düflme. Burjuva politikac›-
lar›n beyinleri o üç noktal› sözlerle
doludur. Kameralar önünde, hal-
k›n karfl›s›nda konuflurken, bir ti-
yatro sahnesindeki oyuncular gi-
bidirler; düzenin kendine verdi¤i
role uygun kelimelerle konuflur,
beyinlerinden geçen as›l kelimele-
ri saklarlar. Bazen böyle kendileri-
ni tutamay›p beyinlerindekini dö-
kerler.

“...”l› sözler, iflbirlikçi, sömürücü
politikac›n›n her türlü muhalefet,
elefltiri, sorgulama karfl›s›ndaki
as›l düflünceleridir. Yoksullar›n is-
yanlar› karfl›s›nda, halk›n hakl› ve
meflru talepleri karfl›s›nda, ba¤›m-
s›zl›k, demokrasi diyenlerin karfl›-
s›nda ak›llar›ndan hep o üç nokta-
l› kelimelerin geçti¤ine emin olun.
Oligarflik diktatörlü¤ün politikac›s›
için “demokrasi”, “elefltiri hakk›”,
“düflünce özgürlü¤ü” sadece kat-
lan›lmas› gereken bir külfettir. 

Hukuk, insan haklar›, insanl›k onu-
ru, ulusal onur onlar›n beyinlerinde
yoktur; sadece halka karfl› dema-
gojik söylemlerinin bir parças› ola-
rak arada bir kullan›rlar onlar›.

“fiu insan haklar› olmasa, bunlar›n
iflini bir kilo siyanürle bitiririz” di-
yen kafa, iflte bu üç noktal› kafa-
d›r. 

Beyinlerine üç noktal› kelimeleri
dolduran sistemin ideolojisi ve
kültürüdür ve her pervas›zl›k anla-

r›nda a¤›zlar›ndan bu kelimeler
dökülür; bu sistemin polisi “kah-
rolsun insan haklar›” diye yürür.
Bu sistemin politikac›s› insanca
yaflamak isteyen köylüye “gözü-

nüzü toprak do-
yursun” der.
Bu sistemin
askeri her a¤z›-
n› aç›fl›nda hal-
ka “haddini bil-
dirmekten” sö-

zeder. 

Bu sistemin politikac›s› “babalar gi-
bi satar›m”, “yanl›fl yapan› oya-
r›m” diye konuflur. 

Bu sistemin politikac›s› diri diri yak-
t›¤› insanlar›n cesetlerinin üzerin-
de “art›k devletle bafledemeye-
ceklerini anlam›fllard›r” diye de-
meçler verir. ‹flkence, infaz eleflti-
rileri karfl›s›nda “polisimizin elini
so¤utmay›n” diyecek kadar kasap
ruhludur. 

Bu sistemin yazar›, çizeri de, bun-
larda hiçbir “seviyesizlik” görmez,
burjuvazinin kendi aras›ndaki kav-
gada kullan›lan bir kelime üzerine
“ahlak, seviye” dersleri vermeye
kalkar.

Üstelik bu aktard›¤›m›z sözlerde,
“...” da yoktur; adl› ad›nca söyle-
mifllerdir her fleyi. Beyinlerinde
halka karfl› ne varsa kusmufllard›r.
Seviyesizlik iflte budur. 

Seviyesizlik, bu ülkenin yoksulunu,
yoksullar›n gecekondular›n›, “ül-
kenin imaj›n› sarsan” görüntüler
olarak görmektir. Uluslararas› top-
lant›lar›n, kokteyllerin yap›ld›¤›
yerlerin yak›nlar›nda böyle insan-
lar varsa, “kald›r›n onlar› fluradan”
demekten daha büyük seviyesizlik
olur mu? Yoksul vatandafl›n›, “flu-
radan kald›r›l›p fluraya konulacak
bir masa”dan farks›z gören sevi-
yesizlikten daha alçak bir seviye
olmasa gerek.

Burjuva politikas›nda seviye ara-
may›n bofluna; oras› bir batakl›k-
t›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 seviye-
dedir. Hatta çukurda!

‘ . . . ’
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Onlara
sefahat

bize
sefalet 

"Yiyin efendiler yiyin, 
bu han-› ifltiha sizin,

doyuncaya, 
aks›r›ncaya, 

t›ks›r›ncaya kadar
yiyin"

Uçurum büyüyor. Çünkü bu sistem
“zengini daha zengin, yoksulu daha
yoksul” yapan bir sistem. Sistem sür-
dükçe, sistemin kurallar› iflliyor. 

‹statistikçiler, gelir da¤›l›m›n› toplu-
mu 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 al-
d›klar› paylarda görülür. 

Zengini daha zengin, yoksulu daha yok-
sul 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 baflla-
yarak afla¤›lay›c› bir flekilde “üsttekiler” ve
“alttakiler” diye bölünmüfl oluyor. 

Fakat bu “yüzde 20’lik” kesimler üzerin-
den yap›lan istatistikler, ayn› zamanda gelir
da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤i gizleyen, az gös-
teren bir ifllev de görüyorlar. Çünkü asl›nda,
düzenin kayma¤›n›, en üstteki yüzde
20’den çok daha küçük bir az›nl›k, istatis-
tiklerde “yüzde 1” olarak bile rakama vu-
rulmas› 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›l-
larda, Türkiye oligarflisinin kodamanlar›
bu listelere giremezlerdi. Henüz o kadar
palazlanmam›fllard›. Halk›n mücadelesi,
sömürüde bugünkü kadar pervas›z olma-
lar›n›n önünde ciddi bir engeldi. 

1980’li y›llar›n bafllar›ndan itibaren,
oligarflinin içindeki temel s›n›f› olufltu-
ran iflbirlikçi tekelci burjuvazi büyük
bir h›zla büyümeye bafllad›. Patronlar
Sendikas› Baflkan› Halit Narin’in 12
Eylül faflist cuntas›n› “flimdi gülme
s›ras› bizde” diye alk›fllamas› boflu-
na de¤ildi. 

IMF programlar› uyguland›k-
ça, emperyalist tekellerle birlik-

te, onlar›n ülkemizdeki iflbirlikçileri de ka-
zançlar›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 mil-
yar 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 za-
man de¤ifliyor, zaman zaman iflbafl›ndaki
iktidar›n daha özel deste¤ini alan bir hol-
ding listede yukar› t›rman›rken, kimileri oli-
garfli 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 düflünül-
dü¤ünde, karfl›m›zda bir avuç “aile”nin ol-
du¤u daha aç›k görülecektir. 

‹flte istatistikler bunlar› göstermiyor.
Yüzdelik dilimler içinde göstermesi müm-
kün de de¤il. Çünkü bunlar 70 milyon için-
de kelimenin gerçek anlam›yla bir avuçtur. 

Fakat, istatistiklerin göstermedi¤i bu bir
avuç az›nl›k, bu ülkede ekonomiyi, politika-
y› 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. 

Biz üretiyoruz, 
onlar el koyuyor!



Bu ülkede polisin sallad›¤› her
cop, jandarman›n s›kt›¤› her kurflun,
infazlar, kay›plar, hapishane katli-
amlar›, yasaklar, cezalar iflte bu
az›nl›¤›n sömürü düzenini sürdür-
mek içindir. 

Koç, Sabanc›, Eczac›bafl› Ka-
ramehmet, Do¤an aileleri, özellik-
le 1980’den itibaren azg›nlaflan bas-
k› ve sömürü sayesinde, halktan çal-
d›klar›yla girdiler bu listelere. 

“Dünyan›n en zenginleri listesi”
asl›nda “dünyan›n en azg›n sömü-
rücülerini” gösteren bir s›ralama-
d›r. Hangi ülkede bask› ve zulüm
ço¤alm›flsa, hangi ülkede emperya-
lizmle iflbirli¤i koyulaflm›flsa, o ül-
keden patronlar, dünyan›n en zen-
ginleri listelerine girmeye bafllar. 

Gerçek buyken, her sene bu lis-
teler aç›kland›¤›nda, burjuvazinin
afla¤›l›k yalakalar›, “flu kadar ifla-
dam›m›z›n en zenginler ligine ç›k-
mas›ndan övünç duymal›y›z” diye
yazar. Halktan “zengin patronlar›y-
la” gurur duymas›n› ister. 

Yalakan›n, halktan “bizi ne ka-
dar da iyi soydunuz, sömürdünüz”
diye patronlar›na övgü yapmas›n›
istemesini mümkün k›lan fley ise
patronlar konusunda toplumda va-
rolan 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› gemi-
deyiz, batarsak birlikte batar›z...”
Oysa yaflad›klar›m›z, sefalet ve se-
fahat aras›nda büyüyen uçurum ger-
çe¤in böyle olmad›¤›n› gösteriyor.
Onlar yükseldikçe halk yükselmi-
yor. Tersine, halk›n açl›¤›, sefaleti
artt›¤› yani halk batt›¤› oranda, on-
lar›n lüksü, sefahat› art›yor. Halk
bat›yor, onlar en zenginler listesin-
de yükseliyor. Bu denklemin s›rr› da
zaten bu çeliflkidedir. 

4-5 “aile” her y›l dünyan›n 500
en zengini aras›na girerken, ayn› ül-
kenin insanlar›n›n resmi rakamla-
ra göre yüzde 31’i, günlük temel
ihtiyaçlar›n› bile karfl›layam›yor. 

Bu “aileler” daha da zengin ol-
sun 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 tü-
tün, Karadeniz’de çay, ‹çanadolu’da
bu¤day asl›nda onlar›n kâr› için üre-
tilir. 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 “res-
mi” kurumlara ait bu rakamlar, hem
gerçe¤i tüm boyutlar›yla ifade etmi-
yor, hem de açl›k gibi bir gerçe¤i
ruhsuz rakamlara indirgiyor. 

- Devlet Bakanı Abdüllatif fie-
ner'in Devlet ‹statistik Enstitü-
sü'nün (D‹E) arafltırmasına dayana-

rak yapt›¤› aç›klamaya göre, 

2002 yılı itibariyle, tam 20 mil-
yon 721 bin kifli... açl›k ve yoksul-
luk s›n›r›n›n alt›nda yaflamaya
mahkum edilmifltir. 

- 20 milyon 721 bin kiflinin, or-
talama 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 Ça-
l›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 Daya-
n›flma Vakf›’n›n ülke genelindeki
927 flubesinin verilerine göre, 6 mil-
yon 308 bin 226 kifli (1 milyon 544
bin hane), vak›flar›n yard›m›na
muhtaç yafl›yor. 

- Çal›flabilecek nüfus içinde ifl-
sizlik, 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 anla-
t›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 di-
lim istatistikleri, adaletsizli¤i somut
olarak görmek için baflvurulan araç-
lardan biridir. Biz de ayn› nedenle
onlardan birkaç›n› aktaraca¤›z bura-
ya. 

2003 itibariyle, Türkiye nüfusu-
nun en yoksul yüzde 20'lik dilimi-
nin milli gelirden ald›¤› pay yüzde
6.0. 

En zengin yüzde 20'lik dilimin
pay› ise yüzde 48.3.

Birine yüzde 6, birine yüzde
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Bu ççocu¤u bbu yyafl›nda eel aaçmak
zorunda bb›rakan kkim? 

Bu hhalk ççal›fl›yor, ççabal›yor, üüre-
tiyor... PPeki bbu hhalk›n üüretti¤i bbu
toplumun yyetimine, eemeklisine,

yafll›s›na bbakmaya yyetmiyor mmu?
Yetmiyor, ççünkü, bbu hhalk›n 
üretti¤ine bbir aavuç aaz›nl›k eel 

koyuyor. 
Gelirin bbir aavuç aaz›nl›¤›n eelinde

topland›¤› üülkelerde, 
sadakaya aaç›lan eeller çço¤al›r.

Yaln›z bbu ççocu¤un eelini aaçmak
zorunda kkalmamas› iiçin bbile, bbir
avuç aaz›nl›¤a iisyan eetmek ggerek-

mez mmi?



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 ifa-
de edilifl biçimleri farkl›.
Ama ülkemizdeki adalet-
sizlik tablosunun birçok kategori
aç›s›ndan netleflmesi aç›s›ndan bun-
lar› da görmekte yarar var:

Yeralt›, yerüstü zenginlikleri ba-
k›m›ndan dünyan›n en zengin ülke-
lerinden biri olan bu güzel ülkemiz-
de, 70 milyon insan, 16 milyon 400
bin aile yafl›yor. 16 milyon 400 bin
ailenin en fakir yüzde 20'si (3 mil-
yon 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 al-
maktad›r.

Kimdir bu aileler? Bunlar, yuka-
r›da küçük bir k›sm›ndan sözetti¤i-
miz 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 baflkenti-
dir. S›n›fsal, sosyal, kültürel tüm çe-
liflkilerin kendilerini en keskin ha-
liyle gösterdi¤i kenttir. 

Bu anlamda, çeliflkilerin ifadesi
olan klasik “yüzde 20’lik dilimler”
istatistiklerinin ‹stanbul özeline ilifl-
kin olan›n› aktarmak da çarp›c› ger-
çe¤i bir kez daha görmeye vesile
olacakt›r. (Rakamlar, 2001 y›l›na
iliflkin bir istatistikten al›nm›flt›r.)

"‹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 zen-
ginlerinin Türkiye gelirinin yüzde
18'ine el koydu¤unu göstermekte-
dir. Bu 330 bin ailenin Türkiye ge-
nelindeki oran›, yüzde 2.5’tir. 

‹flte ‹stanbul’da oturan bu yüzde
2.5’luk az›nl›k, Türkiye toplam ge-
lirinin yüzde 18'ine el koyarak, lüks
ve sefahat içinde yaflamaktad›r. 

‹stanbul'un en yoksullar›n›n
oluflturdu¤u 330 bin aile ise ‹stan-
bul'un gelirinden sadece ve sadece
yüzde 4,2 pay almaktad›r. Gece-
kondularda yaflayan ‹stanbul yok-
sullar›n›n pay›na Türkiye toplam›n-
dan 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›, ‹s-
tanbul’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›r-
ma, sosyolojik aç›dan kaç›n›lmaz
olarak “mutsuz ve umutsuz insanlar
ülkesi” sonucunu veriyor. 

Çünkü ülkemizde,
yukar›da sözünü etti¤i-
miz yüzde 2-3’lük az›n-
l›k d›fl›nda, hiç kimsenin
e¤itim, sa¤l›k, beslen-
me, konut gibi en temel
insani gereksinimler aç›-
s›ndan güvencesi yok-
tur. Bu imkanlara nispe-

ten de olsa bugün için sahip olanla-
r›n, yar›n da sahip olmaya devam
edeceklerinin garantisi yoktur. 

Baflbakanl›k taraf›ndan haz›rla-
n›p daha geçen y›l›n may›s›nda
aç›klanan bir rapora göre, “Türki-
ye'deki yoksullar›n yüzde 82'si,
sosyal güvenlik sisteminin d›fl›nda
bulunuyor.”

Asl›nda belki böyle bir rakam-
dan sonra söylenecek söz de kalm›-
yor. Bu nas›l bir devlet ki, 80 y›lda,
halk›n› asgari de olsa bir sosyal gü-
venlik sistemi içine almam›fl. Düflü-
nün, yoksullar›n yüzde 82’si sosyal
güvenlik sisteminin d›fl›nda. 

Bu devlet bunu bile yapmam›fl-
sa, 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 bur-
juvaziye ya da düzenin halk› bast›r-
mak için kulland›¤› ordusuna, poli-
sine aktar›yor. 

Yoksullar›n yüzde 82’sinin sos-
yal 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 gü-
vencesi olmayan bir halk yaratm›fl
olmakla övünebilir!!!

Düflünün; dünyaya geliyorsu-
nuz ve hiçbir güvenceye sahip de-
¤ilsiniz; bunun sonucundad›r ki, bu
ülkede “5 yafl›n alt›ndaki çocuklar-
da ölüm oran›, binde 61’dir. (Bu
oran yan›bafl›m›zdaki Yunanistan'da
binde 6, Suriye'de binde 48, uzak-
lardaki Küba’da ise binde 1’in de
alt›ndad›r.)

Düflünün; eskaza 5 yafl›n alt›nda
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Kim bbu iizdihamlar›n ssorumlusu?
Kim mmilyonlarca iinsan› ““yek

ekme¤e” mmuhtaç hhale ggetiriyor?
Bir yyanda aaçlar›n eelleri, 
bir yyanda ““aks›r›ncaya,

t›ks›r›ncaya kkadar yyiyenler”;
iflte TTürkiye ggerçe¤i!



ölmeyip biraz büyüdünüz. Okul ça-
¤›n›za geldiniz. Ama okuman›z da
güvence alt›nda de¤il. ‹flte yine ra-
kamlar konufluyor: “Resmi kay›tla-
ra göre çocuklar›m›z›n yüzde 36's›
çal›fl›yor.” Hem de nas›l bir çal›fl-
ma, orada da güvenceniz, sendika-
n›z, sigortan›z yok ço¤unlukla. 

Düflünün; diyelim ki bunlar› da
afl›p okudunuz ama o zaman da ifl
güvenceniz yok. Diploma sizi, res-
mi 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 gö-
re, bu ülkede 11 milyon emekçi
“kay›t d›fl›”! 

Düflünün; diyelim bütün bu afla-
malar› geçtiniz ve emekli oldunuz.
Maafl kuyruklar›nda sürünmek, kar-
fl› karfl›ya kalaca¤›n›z en hafif dert-
tir. Evsiz, hastal›¤›n›zda tedavisiz
de kalabilirsiniz. Ve unutmay›n, za-
ten sizi mezarda emekli etmek yani
ölece¤iniz güne kadar posan›z› ç›-
karmak için emeklilik yafl› sürekli

yükseltiliyor. Ve flunu da unutma-
y›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 bü-
yük 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 geliflme-
lerini özetleyen bir araflt›rma flu
bafll›¤› uygun görmüfltü: “Yoksul
kesim kemer s›kt›, zenginin har-
camas› artt›.” Evet, bu yaz›n›n en
bafl›nda ortaya koydu¤umuz olgula-
r›n özeti bir yerde budur. Daha aç›k
bir deyiflle, halk kemer s›kt›kça, te-
kelcilerin göbe¤i flifliyor. Sefalet ve
sefahat, s›k›lm›fl kemerlerde ve ke-
merler s›k›ld›kça dolan kasalarda
gösteriyor kendini.  

Onlar e¤itimin, sa¤l›¤›n, yeme

içmenin en lüks kategorilerinde ya-
flarken, halk resmen sürünmeye
mahkum ediliyor. TÜB‹TAK’›n
yapt›¤› bir araflt›rma nüfusun yüzde
75’inin düflük gelirle yaflamak zo-
runda oldu¤unu aç›kl›yor ve bu
yaflam›n nas›l sürdürüldü¤ünü so-
mut örnekleriyle anlat›yordu. Bir
yazar, bu araflt›rman›n sonuna flu
dört kelimeyi eklemiflti: “Tabii bu-
na yaflamak denirse!”

‹nsan›m›z› bayat ekmek, ufalan-
m›fl peynir, k›r›k yumurta, pazarda
at›lm›fl sebzelerle, çöplüklerden
al›nm›fl “kullan›lmam›fl” konserve-
lerle yaflamaya mahkum eden,
7’den 70’e güvencesiz b›rak›p piya-
san›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 in-
sanca yaflayabilmek mümkündür.
Onlar›n yaflad›¤› bir ülkede, onlar
kendilerine sefahat›, halka sefaleti
ay›rm›fllard›r. 
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“Kufl gribi tehlikesi”nin geçti¤i-
ni 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› önle-
nebilir bir hastal›k. Ama Çernobil
aldatmacas›n› yaflayan bir ülkenin
halk› olarak iktidarlara güvenileme-
yece¤ini iyi biliyoruz.  

Çernobil facias› döneminde
“halk› hiçbir tehlike yok” diye alda-
tan 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 re-
habilitasyon program› var m›? Yok. 

‹stanbul büyük bir deprem bekli-
yor. Yüzbinlerce insan›n hayat› teh-
likede. Yüzeysel önlemlerin d›fl›nda
bir fley yap›l›yor mu? Yok. 

Sosyal harcamalar›n sürekli k›-
s›ld›¤› bir bütçede, bunlar›n yap›l-
mas› da mümkün de¤ildir zaten. 

Bütçeyi yapan kim? Kendileri.
Yani emperyalist tekellerin ve iflbir-
likçilerinin temsilcisi olan burjuva
politikac›lar. 

Emin olun ki, tekelci burjuvazi-
nin mesela “büyük ‹stanbul depremi
sonras› planlar›” haz›rd›r; flu kadar
kifli ölecek, flu kadar kifli yaralana-
cak, flu flu ürünlere talep artacak, flu

sektörler canlanacak diye hesaplar›-
n› ve haz›rl›klar›n› yapm›fllard›r. 

Halklar için felaket anlam›na ge-
len 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 on-
lara ifl alanlara aç›ls›n.

‹ktidarlar da her durumda, kendi
kâr-zarar hesab›n› yap›yor: Hükü-
met kufl gribi konusunda gerekli ön-
lemleri alacak m›? E¤er bütçeden
önemli miktarda harcama yapmak
gerekirse almayacakt›r; o paralar›
Ülker’e veya di¤er tekellere aktar-
mak AKP için daha kârl› ve “hay›r-
l›”d›r çünkü. ‹flte bundan dolay›,
“kufl gribinden korkma, iktidardan
kork!” demekteyiz.  

Kufllar öldürmez ama bu düzen öldürür



NATO talimat›
ile NATO üyesi
ülkelerde, sömür-
ge ve yeni-sömür-
gelerde, “komü-
nizmle savafl” ad›-
na kurulan kontr-
gerillan›n, Türki-
ye’deki merkezi
olan Özel Harp
Dairesi’nin (ÖHD) baflkanl›¤›n› ya-
pan, eski Kara Kuvvetleri Komutan›
ve Özal döneminin Cumhurbaflkan-
l›¤› Genel Sekreteri olan emekli Or-
general Kemal Yamak, ‘Gölgede
Kalan ‹zler ve Gölgeleflen Bizler’ is-
miyle bir kitap yazd›. Henüz piyasa-
ya ç›kmayan kitab›n içeri¤ine iliflkin
kimi bilgiler, Hürriyet taraf›ndan iki
gün yay›nland›. 

Kontrac› Generalin  
Anlatt›¤› ve Anlatmad›klar›

Öncelikle belirtelim ki, ne Org.
Yamak bu kitab› halka karfl› iflledik-
leri suçlar›n bir özelefltirisi anlam›n-
da yazm›fl, ne de ‘devlet gazetesi’
Hürriyet’in amac› kontrgerillay› tefl-
hirdir. Biri, ABD’den her y›l ad›kla-
r› 1 milyon dolarla yürüttükleri
kontra faaliyetleri vatanseverlik di-
ye 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 kontrgeril-
la devleti gerçe¤i gözard› edilmek
isteniyor. Halka karfl› savaflan bir ör-
gütlenme 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 örgüt-
lenmenin icraatlar› “vatanseverlik”
diye yutturularak, bugün süren
kontrgerilla politikalar› kan›ksat›l›-
yor. Bir baflka deyiflle, kitap kontr-
gerillay› meflrulaflt›rma amaçl›, ge-
nerallerin ‘Kurtlar Vadisi’!

Org. Yamak da bu çerçevede ko-
nuflmaktad›r. Demagoji ve yalan›
“psikolojik harp” kapsam›nda kul-

lanmakta ustalaflan bu generalin, ki-
tab›nda da ayn› zihniyet görülmek-
tedir. Gizli, düzenin kanunlar›nca da
yasad›fl› olan bir örgütlenmeden
sözediyor ama anlat›m›na bakarsa-
n›z, en büyük vatanseverler onlar.
Her türlü iflbirlikçili¤in k›l›f› haline
gelen “ülkenin stratejik co¤rafi ko-

numunun” böyle
bir örgütlenmeyi
gerekli k›ld›¤›n›
söylüyor ama bu
ö rg ü t l e n m e y l e
emperyalizme na-
s›l hizmet ettikle-
rini 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 ki-
min ç›karlar› yatt›¤›na ›fl›k tutuyor.

“ABD’den her y›l 
1 milyon dolar al›yorduk”

Kontrgerilla karargah› Özel Harp
Dairesi nas›l ve neden kurulmufl,
kontrac› generalin kitab›ndan dinle-
yelim: (abç)

“Özel Harp Dairesi, özellikle
Amerikal›lar’›n da verdi¤i destekle
NATO’nun ‘örtülü harekât kon-
septine’ dayanarak kurulmufl bir
harekât ünitesiydi. Memleketimizin
bulundu¤u co¤rafi mevki ve stratejik
konum, böyle bir teflkilat› çok lü-
zumlu ve çok faydal› hale getiriyor-
du. 1950’li y›llarda Özel Harp Da-
iresi’nin, Gayri Nizami Harp bölü-
münün 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 yar-
d›mlar istenirse Türkiye’de veya is-
tenirse 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› göre-
vini Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sek-
reterli¤i s›fat›yla sürdürmüfltür. Bu
ifadeler; bu ülkede ony›llard›r hal-
k›n kan›n› döken kontrgerilla örgüt-
lenmesinin ve devleti yöneten politi-
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Kontrgerillac› ggeneral aanlat›yor:

TAL‹MAT NATO’DAN,
DOLARLAR ABD’DEN

Anlat›lan; ‘Milli or-
dunun emperyaliz-
min iflgal ordusu

haline geliflinin, ABD do-
lar›yla “vatanseverlik”
yapanlar›n bu ülkenin ba-
¤›ms›zl›¤›n› savunan va-
tanseverleri katlederken
emperyalizme hizmet
ettiklerinin hikayesidir.

NATO talimatlar›yla

hareket eden, ABD

dolar›yla beslenen,

halklara karfl› katliamlar,

provokasyonlar gerçek-

lefltiren kontrgerilla ör-

gütlenmesi, bafl›ndan bu-

güne kadar Genelkurmay

komutas›nda olmufltur.

Susurluk’tan fiemdinli’ye

bu gerçek de¤iflmemifltir.

Tüm düzen partileri
ve kurumlar›,
kontrgerilla organi-

zasyonunun içinde, onun
halka karfl› savafl›na
hizmet ederler.



kalara dönüflerek düzenin bütün ku-
rumlar›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 kur-
durdular kontra örgütlerini. 

Emperyalistlerin, tam da bugün
daha somut hale gelen, dünya haki-
miyetlerini sa¤lamak için, bunun
önünde engel olan Sosyalist Blok’a
ve tek tek ülkelerdeki komünist ha-
reketlere karfl› savaflmak için kurul-
dular. Merkezi Brüksel’deki NATO
Karargâh›’yd›. ‹talya’daki ad› Gla-
dio, Yunanistan’da SheepSkin, Bel-
çika’da SDRA-8, Almanya’da Geh-
len Harekât›, Fransa’da Rüzgar Gü-
lü, ‹spanya’da GAL vb. tüm NATO
ülkelerinde mevcuttur. Kurulufl ne-
deni ise temelde; devletin gösterme-
lik de olsa var olan yasalar› nedeniy-
le aç›ktan yürütemedi¤i faaliyetleri-
ni bu örgütleri arac›l›¤›yla hayata
geçirmesidir.

Türkiye’de ise halk›m›z kontrge-
rilla olarak tan›d› bu suç örgütünü.
Sadece resmi üniformal›lar de¤il, si-
vil faflistlerden muhtarl›klara, kimi
derneklerden Sivil Savunma’ya,
yarg›, bürokrasi vb. genifl bir örgüt-
lenmeyi kapsar.  

Yöntemleri; komplolardan sa-
botajlara, provokasyonlardan katli-
amlara, kaybetmelerden suikastlere
kadar kurals›z savafl›n her türlü biçi-
mini içerir. Finans kaynaklar›, sade-
ce Amerikan dolarlar› de¤ildir. Ayn›
zamanda, iflbirlikçi tekeller taraf›n-
dan, 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, kul-
land›klar› mafya arac›l›¤›yla sa¤la-
nan 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-
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Kontrac› general, Ecevit’in kontr-
gerillaya 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 ta-
n›mayan kaç milletvekilinin bulun-
du¤unu ve bunun sadece kendi par-
tisine ait bir durum olmad›¤›n›, biri-
si 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! Bur-
juva partilerinin özlü bir anlat›m›.
Susurluk’ta da bu gerçek çarp›c› bir
flekilde DYP ve MHP nezdinde orta-
ya ç›kmam›fl m›yd›! Ancak as›l
önemli olan hangi partide kaç kont-
rac›n›n oldu¤u de¤il, kontrgerillan›n
halka karfl› savafl politikas›na hizmet
etmeleridir. CHP de bu düzenin par-
tisi olarak “sol” etiketle ayn› hizmeti
görmüfltür. MHP gibi faflist partilerin
en genifl flekilde ve özellikle fiili ola-
rak tetikçi fleklinde kullan›lmalar›,
di¤er düzen partilerinin gözard› edil-
mesini beraberinde getirmifl olsa da,
tüm düzen partileri kontrgerilla poli-
tikalar›n› hükümetleri döneminde
uygulam›fllard›r. Bugün AKP’nin
yapt›¤› gibi. Bu politika bazen önle-
rine “K›rm›z› Kitap” olarak konulur,
kimi zaman hapishaneler katliam›n›n
alt›na imza att›r›l›r, “teröre karfl›” de-
nilerek 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 yok-
tur. Kontrgerilla, flu veya bu döne-
min bir gerçe¤i de¤ildir. Kontrgeril-
la, 55 y›ll›k oligarflik iktidar gerçe¤i-
nin ayr›lmaz bir parças›d›r. Kontrge-
rilla emperyalizmin tahakkümünün
ve sömürge tipi faflizmin bir parça-
s›d›r. Bunlar›n sürdü¤ü yerde, flu ve-
ya bu soruflturmalar aç›labilir, flu ve-
ya bu karfl›-devrimci örgütlenmeden
vazgeçilebilir ama kontrgerilla yine
varolmaya devam eder. Çünkü kontr-
gerilla, faflizmle yönetilen ülkelerde,

sadece bir örgütlenmenin ad› de¤il,
uygulanmakta olan politikalar›n esa-
s›n› oluflturur. Sistemin yasal, resmi
kurumlar› da “kontrgerilla savafl›”
anlay›fl›na göre flekillendirilmifltir. 

Böyle oldu¤u içindir ki, bizim gi-
bi ülkelerde Susurluklar’›n, kontrge-
rillan›n alternatifi burjuva demokra-
sisi de¤il, halk›n iktidar›d›r. Aksini
iddia edenler bir biçimde bu politika-
lar›n sürmesine katk› sunuyorlar de-
mektir. 

Bu anlamda, 1950’lerden bugüne,
bu yap›y› yöneten, içinde yeralan ge-
nerallerin yarg›lanmas›n› istemek,
demokratik mücadele aç›s›ndan anla-
fl›labilirdir. Ama bu asla “demokra-
tikleflmenin” kendisi anlam›na gele-
mez, böyle gösterilmesi yanl›flt›r.
Sözkonusu yap› “devletin içindeki
bir oluflum” de¤il, yukar›da ifade et-
ti¤imiz gibi, devletin tam da kendisi-
dir. Bu yüzden, ancak faflist devlet
mekanizmas› tüm kurum ve kurulufl-
lar› ile parçaland›¤›nda bir “tasfiye”
sözkonusu olabilir. Bunun ad› ise,
devrimden baflka bir fley de¤ildir.
“Susurluk pisli¤ini devrimin temizle-
yece¤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 ör-
gütlenme ve politikalar›n›n üzerine
örtülmek istenen bir maskedir, vitrin
düzenlemesidir. Mevcut yap›n›n
makyajlanmas›ndan ibarettir.

Keza; NATO’ya ba¤l› kontrgeril-
la örgütlenmelerinin en faal oldu¤u
ülkelerin, AB üyeleri oldu¤u da unu-
tulmamal›d›r. Gladiolar’›n tasfiye
edildi¤i, emperyalizmin yalan›d›r.
‹htiyaç duyduklar›nda, ayn› örgütlen-
me ve yöntemlere baflvurmaktan çe-
kinmezler.

Ya kontrgerilla iktidar› 
ya halk›n iktidar›



fl›. 6-7 Eylül provokasyonlar›, 1 Ma-
y›s ‘77 Katliam› ve daha “binlerce
operasyon” kontrgerilla devleti tara-
f›ndan emperyalistlerin ve iflbirlikçi
tekellerin ç›karlar› için gerçekleflti-
rildi. Devrimciler bu gerçekleri on-
y›llard›r ifade ediyorlard›. Bu ne-
denle susturulmak isteniyor, katledi-
liyorlar. Bugün kontra flefi kendisi
anlat›yor, nereden beslendiklerini ve
kimin talimat›yla kurulduklar›n›. 

NATO talimat›, Amerikan deste-
¤i ve dolarlar›yla bu ülkenin dev-
rimcilerine ve sömürüye zulme son
vermek için örgütlenen halk›na kar-
fl› savafl›rken, “psikolojik harekat”›
da en yo¤un flekilde kulland›lar. 

Bunun en klasik söylemlerinden
biri, devrimciler hakk›nda “d›fl güç-
ler” demagojisi ve “Komünistlere
Moskova’dan para geliyor” yala-
n›yd›. Bunlar›n tümü elbette uydur-
mayd› ama flu gerçek: Bu yalanlar›n
sahibi ‘milli ordu’Amerika’dan bes-
leniyordu ve flimdi y›lda 1 milyon
dolarla “vatanseverlik” yapt›klar›n›
anlat›yorlar utanmadan!

Onlar›n “vatanseverlik” dedik-
leri, emperyalizmin Türkiye ve böl-
ge üzerindeki ç›karlar›n›n sars›lma-
mas› için, bu ülke ba¤›ms›z, demok-
ratik bir ülke olmas›n diye sola kar-
fl› en vahfli katliamlar› gerçeklefltir-
mek, cuntalar› örgütlemek, infazlar
yapmak ve halka karfl› topyekün sa-

vafltan baflka bir fley de¤ildir. Bu ar-
t›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, ‘ki-
min ekme¤ini yiyorsan, onun so-
pas›n› sallars›n!’ Oligarfli ony›llar-
d›r emperyalizmin “sopas›n› sall›-
yor”, o sopayla sald›r›yor halka. O
tarihlerden bugüne bütün Genelkur-
may Baflkanlar›, generaller bu suç
teflkilat›n›n içindedirler, vatan hain-
li¤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, “dev-
let içindeki bir örgütlenmeden” söz
etmifl, sonraki y›llarda da flu örne¤i
anlatm›flt›: 

“1974’teki Baflbakanl›¤›m s›ra-
s›nda, Genelkurmay Baflkan› Orge-
neral Semih Sancar Baflbakanl›k’›n
örtülü ödene¤inden acil bir ihtiyaç
için birkaç milyon istedi. ‹stenen
miktar örtülü ödenekteki paran›n tü-
müne yak›nd›. Ne amaçla istendi¤ini
sormak zorunda kald›m. ‘Özel Harp
Dairesi için istiyoruz’ yan›t› geldi.
Öyle bir resmi dairenin o zamana

kadar ad›n› bile duymam›flt›m. ‘fiim-
diye kadar bu dairenin giderleri ne-
reden 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 zo-
runda kal›nd›¤› bildirildi...” (28 Ka-
s›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 itti-
fak› NATO yönergesi do¤rultusunda
kurulmufl, ABD’den her y›l 1 mil-
yon dolar geliyor. Yani emperyalist-
ler biliyor, yönlendiriyor ama ne
Türkiye halk› biliyor, ne de baflba-
kanlar. Ve bu ordu, ony›llard›r “mil-
lilikten” sözediyor. (Elbette hükü-
metlerin bilmemesi ancak istisnad›r,
en az›ndan bilip görmezden gelmifl-
ler, uygulad›klar› politikalarla ona
hizmet etmifllerdir.) 

As›l olarak halktan gizlenmekte-
dir, ki bu, yönetim tarz›d›r. “Devlet
s›rr›” dedikleri de bu tür fleylerdir.
Nerede “devlet s›rr›” varsa; orada
mutlaka emperyalistlere askeri, si-
yasi, ekonomik bir hizmet vard›r.
Suç vard›r. Düflünün ki, herkesin gö-
zü önündeki fiemdinli olaylar›na
iliflkin Hakkari Valisi TBMM Arafl-
t›rma Komisyonu’na “devlet s›rr›”
diye ifade vermiyor. Ya da daha çar-
p›c› bir örnek: Do¤algaz› Rusya’dan
kaça ald›¤›n› dahi “s›r” diye gizle-
yen bir anlay›flla yönetiliyor bu ül-
ke. “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 ku-
ruluflunu 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-sö-
mürgesi olmas› süreci, bu tarihlerde
tamamlanm›fl, ülke yönetimi bütün
yönleriyle buna göre ad›m ad›m ye-
niden flekillendirilmifltir. Siyasi par-
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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 Vapu-
ru’nun bat›r›larak devrimcilerin üzerine at›lmas›. 12
Mart Darbesi’nin ünlü iflkence merkezi Ziverbey sor-
gular›. K›z›ldere, Marafl, Çorum, Sivas, Gazi, 1 May›s
1977 Katliamlar›. Ayd›nlara suikastler. Ve daha say›-
lamayacak katliamlar, infazlar, iflkenceler, kaybet-
melerde 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 organizas-
yonuydu” diye övünürse flafl›rmay›n! Çünkü generaller halka karfl› savafl› içsellefl-
tirmifl, bunu ‘vatanseverlik’ diye yutturmaya çal›flan bir kafa yap›s›na sahiptirler.



tiler, hükümetler bu iliflki çerçeve-
sinde dizayn edilirken, emperyaliz-
me ba¤›ml› sistemin sürmesinin ga-
rantisi olacak ordu, en baflta ele al›n-
m›flt›r. Anadolu gençlerinin kan›n›
Kore’de satarak NATO’ya giren oli-
garflik devlet, emperyalizme ne ka-
dar çok ba¤›ml› hale gelmiflse o ka-
dar kontralaflm›fl, ne kadar kontrge-
rilla 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 ha-
line dönüflen TSK gerçe¤i de, bu sü-
recin ve iliflkinin ürünüdür. Katliam-
c› kontra generaller, bu iliflkinin ge-
liflimi içinde iflbirlikçili¤i öylesine
içsellefltirmifllerdir ki, ABD’den pa-
ra, silah vb. almak, NATO yönerge-
leri ile gizli örgütler kurmak “do¤al
bir görev” olarak görülmektedir.
“Bat›n›n ileri karakolu” olmakla
övünülen bir ülkedir buras›. Her ka-
r›fl topra¤›n›n Amerikan, NATO üs-
leri ile doldurulmas› bu iliflkiler
içinde flekillenmifltir. 

Millili¤i, milliyetçili¤i kimseye

b›rakmayan kurumlar›n›n bafl›nda
gelen TSK, organik olarak bu süreç-
le birlikte ABD’ye ve NATO’ya en
fazla ba¤›ml› hale gelen kurumu ol-
mufltur. Ordu bu organik iliflkinin
sonucunda emperyalizmin gizli ifl-
galinin temel kurumudur. Generalle-
rin ve kurmay subaylar›n hepsi
ABD’nin rahlesinden geçmifltir. Su-
baylar›n e¤itimleri ABD ordusu
müfredatlar›na uydurulmufl, Ameri-
ka ad›na “liderlik” yapacak kur-
maylar ABD taraf›ndan e¤itilmifltir.
Gün gelmifl bu görevlerini aksatt›k-
lar›nda ise, ABD ad›na “liderlik gö-
revini yapamad›klar›” için bafllar›na
çuval geçirilmifl, f›rçalanm›fl ve ye-
niden 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 Tu-
ran Ünal, itiraflar›nda; yabanc› uz-
manlardan 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›klan-
mas›n› istemeyen bir kontra elema-
n›, 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; kontrge-
rilla örgütlenmeleri de, Türkiye
Cumhuriyeti ordusunun ve devleti-
nin niteli¤i de, generallerin ABD ça-
vufllar› önünde neden el pençe divan
durduklar› da anlafl›lamaz. 

Kontrgerilla örgütlenmesi, bafl›n-
dan bugüne kadar ordu bünyesinde
ve Genelkurmay’›n komutas›nda
olmufltur. Susurluk’tan fiemdinli’ye
de ayn› bünye, ayn› komuta sözko-
nusudur. Bugün de, Susurluklar ör-
gütlenirken, fiemdinli’de bombalar
patlat›l›rken, kontrgerillan›n flefleri
generaller de¤iflmifl ama zihniyet ve
politika de¤iflmeden devam etmek-
tedir. Çünkü, emperyalizmle girilen
iliflki aynen sürüyor.
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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. Jandarma-
ya CMK d›fl›nda arama yetkisi tan›ns›n. Terörle müca-
delede görevli personelin haklar›n› koruyucu ifadeler
yer als›n. Slogan atana, amblem ve bayrak tafl›yana
ceza verilmesi gibi radikal tedbirler getirilsin.” (Milli-
yet, 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 ceza-
land›rarak herkesi susturma girifliminin baflka bir anla-
m› yoktur. Ayn› günlerde polis de bir aç›klama yapa-
rak, gözalt› süresinin uzat›lmas›n› istiyor, iflkence için

bize zaman verin demeye getiriyordu. 

‹lginçtir, Genelkurmay Baflkan› Hilmi Özkök’ün bu
istekleri dayand›rd›¤› yer, Avrupa Birli¤i. Emekli Su-
baylar Derne¤i’nin yay›n organ›na verdi¤i mulakatta,
AB ülkeleri yasalar›na bunlar› koyarken, biz ç›kar›yo-
ruz 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 çözeme-
yeceklerini, halk›n mücadelesini bast›ramayacaklar›n›
görmüfl olmalar›na karfl›n, ordunun baflka bir alternati-
fi de yoktur. Hep daha fazla bask›, hep daha fazla terör-
den medet ummaktad›r. Ancak mevcut yasa ve uygula-
man›n oligarflik iktidar›n “terörle savafl” ad› alt›nda uy-
gulad›¤› bask› ve zulüm politikalar› önünde bir engel
oluflturdu¤u yaland›r. Bugün her türlü kontra faaliyeti-
ni, katliam operasyonlar›n› sürdürmelerinin önünde bir
engel var m›? Ç›k›p aleni kontrac›lar› “iyi çocuktur” di-
ye savunmalar›na soruflturma açan bir hukuk mu var?
Halk›n bir kesimini “sözde vatandafl” ilan ederek linç-
ler örgütlemelerine hukukun bir itiraz› m› var? Yok! 

Genelkurmay esas olarak oligarfli içi güç çat›flma-
s›nda mevzi kazanmak için bu yetkileri istemekte-
dir. “Güvenlik güçlerinin” daha fazla yetkiyle donat›l-
mas›, Genelkurmay’›n yönetimde daha fazla söz sahibi
olmas› demektir.

Genelkurmay Mutkili Aliler’e
Daha Fazla Yetki ‹stiyor
Genelkurmay Mutkili Aliler’e
Daha Fazla Yetki ‹stiyor



fiemdinli’de yeniden herke-
sin görebilece¤i flekilde kendini
aç›k eden kontrgerilla devletini
ve kontrgerilla politikalar›n›
sürdüren AKP iktidar›n› protes-
to eylemleri devam ediyor. 

Bu perflembe de AKP fiiflli
ilçe binas› önünde toplanan Te-
mel Haklar Federasyonu üyeleri
aç›klama yaparak oturma eylemi
gerçeklefltirdiler ve halka bildiriler
da¤›tt›lar.

“Susurluk AKP ‹le Devam
Ediyor AKP Halka Hesap Verme-
lidir” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde,
“Siyasi iktidar sadece fiemdinli ve
Yüksekova’da sald›rm›yor, düflünce-
lerini ifade etti¤i için yazarlar› yar-
g›l›yor, ö¤rencilere azg›nca sald›r›-
l›yor. Halka sald›rd›¤› yetmiyormufl
gibi bir de emperyalistlerle yeni an-
laflmalar yap›l›yor” denildi.

“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”,
“fiemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir”
sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde,
kontrgerilla düzenine karfl› birlefl-
me, örgütlenme ça¤r›s› yap›l›rken,
oturma eylemi sonras›, AKP binas›
önünden Osmanbey metro ç›k›fl›na
kadar, Temel Haklar Federasyo-
nu’nun özel say›lar› da¤›t›ld›.

*

Düzenli olarak her hafta eylem-
lerin yap›ld›¤› bir baflka yer de Tak-
sim Tramvay Dura¤›'yd›. fiemdinli
için biraraya gelen sol gruplar, 30
Aral›k günü yine meflalelerini
"MGK, Kontrgerilla, J‹TEM Da¤›-
t›ls›n, fiemdinli'nin Sorumlular›
Aç›klans›n" talebiyle yakt›lar. 

Birlik içinde yeralan 25 kurum
ad›na konuflan, HÖC üyesi Yasemin
Karada¤, “Bir kez daha söylüyoruz;
halk›n da devrimcilerinde haf›zas›
güçlüdür. Yap›lan hiçbir sald›r›y›,
katliam›, iflkenceyi unutmad›k, unut-
mayaca¤›z. fiemdinli'yi, Yükseko-
va'y›, CIA'n›n iflkence uçaklar›n›,
özellefltirmeleri, bask›lar›, yasakla-
r›, sald›r›lar› asla ama asla unutma-
yacak, unutturulmas›na izin verme-
yecek, günü geldi¤inde bütün bun-
lar›n hesab›n› sormaktan çekinme-
yece¤iz” dedi. 100 kiflinin kat›ld›¤›

eylem, “Yaflas›n Halklar›n
Kardeflli¤i, Kahrolsun
M‹T J‹TEM Kontrgeril-
la" sloganlar›yla sona erdi. 

*

Ankara’da ise, fiirintepe
Mahallesi’nde 29 Aral›k gü-
nü yap›lan meflaleli yürü-
yüflte “fiemdinli’de Yakala-
nan Katliamc› Devlettir.
Katliamc›lardan Hesap So-
ral›m!” pankart› tafl›nd›.
fiemdinli ile birlikte 19 Ara-

l›k Katliam›’n›n da protesto edildi¤i
eylem; ‹dilcan Kültür Merkezi,
BDSP, ESP, Kald›raç, Halkevleri,
SDP, EKB ve Pir Sultan Abdal Der-
ne¤i Mamak fiubesi taraf›ndan ger-
çeklefltirildi. 

4 Ocak günü ise; Al›nteri, Anka-
ra Gençlik Derne¤i, BDSP, DHP,
ESP, Kald›raç, Partizan, Temel Hak-
lar Federasyonu, Tüm ‹GD taraf›n-
dan her çarflamba günü yap›lan me-
flaleli yürüyüfl tekrarland›. Ortak im-
zal› “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 kontr-
gerilla katliamlar›n›n üstünün örtül-
mesine izin vermeyece¤iz; katiller-
den hesap soraca¤›z” denildi.
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Kontrgerilla Politikalar›n› 
AKP ‹ktidar› Uyguluyor

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, çe-
teleflmeye karfl› yürüyüfl gerçeklefl-
tirdi. 

“Çeteler Halka Hesap Verecek”
pankart› ve “Polis Çete ‹flbirli¤ine

Son, Esenlerde Çete ‹s-
temiyoruz, Çetelere ve
Uyuflturucuya Karfl›

Gücümüz Birli¤imizdir” dövizle-
riyle Tepe Meydan›’ndan h›rs›zl›k-
lar›n oldu¤u bölgeye kadar yürün-
dü. Burada yap›lan aç›klamada,
uyuflturucunun, çeteleflmenin, yoz-
laflman›n özellikle yoksul semtler-
de yayg›nlaflt›¤›na dikkat çekilerek,
“bu siyasi iktidar›n politikas›d›r.
Açl›kla, yoksullukla, iflsizlikle yüz

yüze kalan halk, sisteme karfl› tep-
kisini göstermesin, çareyi h›rs›zl›k-
ta, uyuflturucuda bulsun isteniyor”
denildi. Düzenin yozlaflt›rma araç-
lar›yla uyuflturulmak istenenin,
yoksul halk›n gücü oldu¤u kayde-
dildi ve “Buna izin vermeyece¤imi-
zi ve halk›n yaflad›¤› bu sorunlara
karfl› sessiz kalmayaca¤›m›z› bir
kez daha hayk›r›yoruz” denildi.
Eylemde, “Halk›z Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z” sloganlar› at›ld›.

Esenler’de Çete Protestosu

Ankara

fiiflli AAKP öönü



ABD Ulusal Güvenlik Dan›flma-
n›, FBI ve CIA baflkanlar›n›n ziya-
reti, Kara Kuvvetleri Komutan› Ya-
flar Büyükan›t'›n ABD’de görüflme-
ler yapmas›, NATO Genel Sekrete-
ri’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 yöne-
lik sald›r› hesaplar›nda Türkiye’den
üs istedi¤i ve Türkiye’nin buna,
“‹ran, ABD ile iliflkilerimizi kötü-
lefltirmeye de¤ecek bir ülke de¤il”
(Cumhuriyet 14 Aral›k 2005) ceva-
b› vererek, ‹ran’a sald›r›ya yeflil ›fl›k
yakt›¤› haberleri yeral›yor. 

AKP iktidar›n›n tüm bu haberle-
re cevab› ise, “yok öyle bir fley”
fleklinde, üstünü örtme tarz›nda. Zi-
yaretler ve bu haberler bir araya ge-
tirildi¤inde karfl›m›za ç›kan tablo
ise flu; AKP iktidar› Irak’ta sergile-
di¤i iflbirlikçi tutumunu ‹ran ve Su-
riye konusunda sürdürmekte karar-
l›d›r.  Nitekim ABD'nin Ankara Bü-
yükelçisi Ross Wilson, AKP hükü-
metiyle yapt›¤› görüflmelerin ard›n-
dan ‹ran ve Suriye’nin ad›n› anarak
flunlar› söylüyordu:

“Türk hükümetiyle yapt›¤›m gö-
rüflmelerden 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 bafl-
ka deyiflle denetimi alt›na al›p, siya-
si, askeri ve ekonomik olarak sö-
mürgelefltirmek istiyor. Bunu, am-
bargolar, diplomatik bask›lar ve da-
ha s›kça sözü edilen askeri sald›r›
dahil, birçok yöntemi kullanarak el-
de etmeye çal›fl›yor. Kulland›¤› ar-
güman 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 da-
yal› yöntemleri bugüne kadar çok-
tan devreye sokmufl olacakt›. 

AKP iktidar›, “islamc›” kimli¤i
ile, iflte bu emperyalist politikan›n
bir parças›d›r. Destek verdi¤i Bü-
yük Ortado¤u ve Kuzey Afrika
(BOP) Projesi tam da bunlard›r. 

Irak Büyükelçisi’ne Sald›r› 
Ve ‹flbirlikçinin Piflkinli¤i

Oligarflik iktidar›n iflbirlikçi ka-
rakterinin bir kez daha alenileflti¤i
bu görüflmeler sürerken, 2 Ocak gü-
nü, Türkiye’nin Ba¤dat Büyükelçisi
Ünal Çeviköz'ün bulundu¤u konvo-
ya sald›r› düzenlendi. Sald›r›, “s›ra-
dan” de¤il, planl› ve aç›k bir mesaj›
içeriyordu. Büyükelçi z›rhl› arac›
sayesinde flimdilik can›n› kurtar›r-
ken, bu mesaj AKP iktidar› taraf›n-
dan da al›nm›flt›. 

Olay, “terör” yaygaralar›na bo-
¤ulmaya çal›fl›lsa da, Cemil Çi-
çek’in, sald›r›ya iliflkin bas›n› suçla-
mas› ve CIA, FBI baflkanlar›n›n zi-
yaretleri 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 bü-
yük 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 em-
peryalizmle her türlü iflbirli¤ini
yapal›m ama kimse duymas›n!
Büyükelçi bu haberlerin de¤il, ken-
di 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 kati-
liyle stratejik müttefik olmakla övü-
neceksin ve bu iflbirlikçili¤in bir be-
deli olmayacak, öyle mi? 

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 is-
teminde bulunmas› da bunun sonu-
cudur. Üssün Azerbaycan ile ABD
aras›ndaki Askeri Alanda ‹flbirli¤i
Protokolü’ne dayand›r›lmas› ve ge-
rekçesinin “uyuflturucu trafi¤i, pet-
rol bölgelerinin korunmas› ve terö-
rist gruplar›n Ortado¤u'daki faali-
yetlerini engelleme” fleklinde sun-
mas› ise Türkiye-ABD iliflkilerini
ve terörle savafl demagojisinin em-
peryalist planlara nas›l hizmet etti-
¤ini hat›rlatmaktad›r. ABD ülkemi-
ze de bu ikili anlaflmalar ile yerlefl-
memifl miydi; eski SSCB ülkelerin-
deki karfl›-devrimler de bu amaçlar-
la desteklendi. 

Peki Irak ve Suriye’yi dize getir-
meyi, sadece Amerika m› istiyor?
Hay›r, Avrupa emperyalizmi de ay-
n› politikan›n parças›d›r. Suriye’ye
BM’de bask› uygulamay› içeren ka-
rar tasar›s› ABD-Fransa ittifak› ile
haz›rlanm›fl ve tüm emperyalistler-
ce 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” yö-
nünde rapor haz›rlamalar› da bu ya-
n›yla tesadüf de¤ildir. NATO Genel
Sekreteri’nin de ayn› günlerde ülke-
mize gelmesi, ABD emperyalizmi-
nin ‹ran hesaplar›nda Avrupa’y› da-
hil etmesinin bir ürünüydü. Bu el-
bette, ABD aç›s›ndan bir geri ad›m-
d›r. Bunda Irak’ta batakl›¤a gömül-
mesi temel etken olmufl, bu kez Av-
rupa’y› ya¤maya ortak etmek duru-
munda kalm›fl gözükmektedir. “Ba-
r›flç› ve demokrat” Avrupa da güle
oynaya kat›lm›flt›r buna. 

Tabi, tüm bunlar emperyalistle-
rin ve iflbirlikçilerinin kendi hesap-
lar›. Bir de halklar gerçe¤i var, ki bu
hesaplar› nas›l altüst ettikleri Irak’ta
herkesin görece¤i aç›kl›ktad›r.
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Amerika’n›n ‹ran Hesaplar›nda
‹flbirlikçi AKP ‹ktidar›n›n Yeri



“19 Aral›k Katliamc›lar› Hala
Cezaland›r›lmad›” slogan›yla ey-
lemler devam ederken, katliamc›lar
hakk›nda suç duyurusunda bulunan
TAYAD’l›lar, katliama kat›lanlar›n
resimlerini tafl›yarak “tan›y›n bun-
lar›; iflte katliamc›lar” dediler. 

30 Aral›k günü ‹stanbul Adliye-
si’ne yap›lan suç duyurusu için
biraraya gelen çok say›da TA-
YAD’l›, önce bir aç›klama yapt›lar. 

‹stanbul TAYAD Baflkan› Meh-
met Güvel, katliam› hat›rlatarak,
katliama kat›lanlar için, “görevleri
belliydi. Adlar›, nerede oturdukla-
r›, hangi bölümde çal›flt›klar› bel-
liydi. Ancak bir türlü mahkemelere
ç›kar›l›p yarg›lanmad›, hak ettikle-
ri cezalar› almad›lar. Aksine ‘yük-
sek baflar›lar›ndan dolay›, devlet
üstün madalyas› verilerek’ terfi et-
tirildiler. Ancak yarg›lanmalar›n›n
yap›ld›¤› günlerde bir türlü bulu-
namad›lar!” denildi. 

150 TAYAD’l›n›n tafl›d›¤›, Bay-
rampafla’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 Ara-
l›k Katliam›n›n Hesab›n› Soraca-
¤›z” sloganlar›yla sona eren aç›kla-
man›n ard›ndan üç özel timcinin
resimleri de savc›l›¤a verilerek, 19
Aral›k’ta Bayrampafla Hapishane-

si’nde katledilen Aflur Korkmaz’›n
babas› Hüseyin Korkmaz, katliama
tan›k olan Mehmet Güvel, Murat
Acar ve Münevver Köz suç duyu-
rusunda bulundular ve katliam-
c›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, temsi-
li hücrelerle yol kesme eylemiydi.
30 Aral›k günü saat 15.00’te ‹ncirli
Köprüsü alt›nda yolu trafi¤e kapa-
tan Haklar ve Özgürlükler Cephesi
üyeleri, köprünün üzerine de eyle-
min amac›n› anlatan “19-22 Aral›k
Katliamc›lar› Hala Cezaland›r›lma-
d›” 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 Durdu-
run, Yaflas›n Ölüm Orucu Direnifli-
miz” sloganlar›yla sansürlenen ger-
çekler duyuruldu. Ayn› anda, üç ta-
ne temsili hücre yola indirildi ve
içine flehit ve tutsak aileleri girdi-
ler. Kafesler yola kaz›klarla çak›l›r-
ken, sloganlar hiç susmad›. Aileler
hücrelerin içinden zafer iflaretleri
ile direnen tutsaklar›n teslim al›na-
mayaca¤›n› hayk›r›rken, yüzlerce
tutsa¤›n hangi koflullarda yaflama-
ya mahkum edildiklerini tüm ç›p-
lakl›¤›yla gösteriyorlard›. 

Elbette gerçeklere tahammül
edemeyenler de vard›. HÖC’lüler
eylemlerinin amac›n› anlatan aç›k-
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Tan›y›n katliamc›lar› ve
asla affetmeyin onlar›!

28 tutsa¤› katlettiler. Onlarcas›n› a¤›r yara-
layarak sakat b›rakt›lar! Kalaslarla joplar-
la 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 tutuklu-
lard›. 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 vah-
fleti gerçeklefltiren askeri, M‹T’i, polisiydi.
Ve onlar, devletin raporlar› dahi, katliam›
kan›tlad›¤› halde, hala yarg›lanmad›lar.

Katliamc› öözel ttimcilerin rresimlerini ttafl›yan TTAYAD’l›lar, ““tan›y›n
bunlar›; iiflte kkatliamc›lar” ddiyerek, ssuç dduyurusunda bbulun-
dular. HHÖC üüyeleri iise BBak›rköy ‹‹ncirli’de ttemsili hhücrelere
girerek yyol kkestiler, kkatliamc›lar›n yyarg›lanmas›n› iistediler.



lamay› yapmaya bafllad›¤›nda ey-
lem yerine gelen bir polis ekibi, mü-
dahale etmeye kalk›flt›. Ancak,
HÖC’lüler buna izin vermediler ve
polisleri durdurarak eylemlerine de-
vam ettiler. 100 kiflinin kat›ld›¤› ey-
lemde yap›lan aç›klamada, "katli-
am›n kendi hükümeti döneminde ya-
flanmad›¤›n› söyleyerek demagoji
yapan AKP hükümeti hapishaneler-
de tek tek hücrelerde yaflanan inti-
harlar›, yeni infaz yasas›yla a¤›r-
laflt›r›lan koflullar› gözden kaç›rma-
ya çal›flmaktad›r. Oysa halk adalet
ar›yor! Bizler adalet istiyoruz! Yak›-
lan bedenlerimizin, dökülen etleri-
mizin, kopan kollar›m›z›n, akan ka-
n›m›z›n, hücre hücre eriyen beden-
lerimizin, topra¤a düflen 120 flehi-
dimizin hesab›n› istiyoruz! Bir halk
adaletsiz yaflayamaz. Adalet istiyo-
ruz” denildi.

Aç›klaman›n yap›lmas›n›n ar-
d›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 son-
ra oradan uzaklaflt›lar. 

Hücreler ve içindeki tutsak ya-
k›nlar› daha sonra gelen polisler ta-
raf›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 ya-
pan TAYAD, A¤›rman ve Demir-
tafl’›n polisin demir çubuklarla vur-
mas› sonucu yaraland›klar›n› kay-
dederek, “diri diri yakan, kurflunlar
ve bombalarla katleden zihniyet bu-
gün de evlatlar›n›n katillerinin ce-
zaland›r›lmas›n› isteyen ailelere
sald›r›yor, gözalt›na al›yor, iflkence
yap›yor” dediler. Gözalt›na al›nan-
lar ertesi günü savc›l›ktan serbest
b›rak›l›rken, TAYAD’l›lar, adalet is-
temeye, katillerin cezaland›r›lmas›
için mücadele etmeye devam ede-
ceklerini kaydettiler. 

HÖC’ün bir baflka yol kesme ey-
lemi de, 2 Ocak günü saat 10.15'de
Ba¤c›lar Fatih Mahallesi otoban gi-

riflindeydi. "19-22 ARALIK KAT-
L‹AMCILARI HALA CEZALAN-
DIRILMADI” pankart› asarak, yolu
zincirlerle kesen HÖC’lüler, 15 da-
kika yolu trafi¤e kapatt›lar ve katli-
amc›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› bildiri-
ler, kitlesel olarak meydanlarda, pa-
zarlarda, kahvehanelerde, gecekon-
du sokaklar›nda halka ulaflt›r›l›yor.
Bildiride anlat›lan Türkiye’nin giz-

lenmek istenen gerçe¤ini
herkese ulaflt›rmay› he-
defleyen devrimciler, çal-
mad›k kap›, ulafl›lmad›k
insan b›rakmama pers-
pektifi ile hareket ediyor-
lar. 

Bu düflünceyle geçen
hafta boyunca gecekon-
dulardan, meydanlardan
sesimizin hiç eksik olma-
d›¤› yerlerin bafl›nda ‹z-
mir geliyordu. 

HÖC ‹zmir Temsilci-
li¤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 ilifl-
kin konuflmalar yapt›lar ve katliam-
c›lar›n hala cezaland›r›lmam›fl ol-
mas›n›n, ülkemizde yaflanan di¤er
adaletsizliklerden ba¤›ms›z olmad›-
¤›n›n, yaflanan tüm bu adaletsizlik-
lere karfl› ç›kmak için örgütlenmek
ve mücadele etmek gerekti¤inin al-
t›n› çizdiler. Burada bir buçuk saat
içinde 1500 adet bildiri da¤›tan
HÖC’lüler, akflam saatlerinde de
Karfl›yaka Postac›lar Mahalle-
si’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 Mahallele-
ri’nde da¤›tt›klar› 5000 adet bildi-
riyle halka ulaflm›fllard›. 
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30 Aral›k günü, katliamc›lar›n ceza-
land›r›lmad›¤›n›n hayk›r›ld›¤› yer ise Ko-
nak Kemeralt› oldu. 2500 adet bildiriyi
halka ve esnaflara vererek mücadele ve
örgütlenme ça¤r›s›nda bulunan HÖC’lü-
ler 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’lü-
lerden alamay›nca halktan insanlar›n elin-
den bildiriyi alan polisler, HÖC’lülerin
da¤›t›m› sürdürmeleri üzerine tartakla-
maya çal›flt›lar. Halk ve esnaflar›n tepki-
si ile geri ad›m atan polis, kimli¤i de ge-
ri vermek durumunda kal›rken, HÖC’lü-
ler iki saat boyunca halka seslenmeye de-
vam ettiler. 

Durmad›lar, ‹zmir’in gecekondu evle-
rinde gerçekleri bilmeyen binler, onbin-
ler vard›. 2 Ocak günü de bu yerlerden
ikisi olan, Limontepe ve Yurto¤lu Mahal-
leleri’nin sokaklar›ndayd›lar. Befl buçuk
saat boyunca her iki mahallede binlerce
evin kap›s›n› çalan, halk›n yo¤un ilgisiy-
le karfl›laflan HÖC’lüler, 3500 bildirinin
da¤›t›m›n› gerçeklefltirdiler.

Mersin TAYAD’l›lar da, da¤›tt›klar›
bildirilerle binlerce insana gerçekleri an-
latt›lar. 28 Aral›k günü Pozcu semt paza-
r›nda 500 insana bildiri verildi. Bunlar-
dan biri de bir emekli astsubayd›. Bir çok
insan, maiflet derdi içinde dünyadan ha-
berleri 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› Kazan-
l› Beldesi sokaklar›ndayd›lar. Sokak so-
kak 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› gerçeklefl-
tirildi. Ayn› gün Tarsus ilçesinde de 750
tane bildiri da¤›t›larak kahvehanelerde,
esnaflara, evlere gerçekler ulaflt›r›ld›. 

Gerçeklerden haberi olmayanlar, dev-
letin yalanlar›na bugüne kadar nas›l inan-
d›klar›na hay›flan›rken, TAYAD’a des-
teklerini ifade ettiler.

Ad›yaman’da ise bildiri da¤›tan Te-
mel 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 bu-
lunan, Avanos Gençlik Derne¤i, 28 Ara-
l›k günü E¤itim-Sen fiubesi’nde düzenle-
di¤i bir etkinlikle 19-22 Aral›k flehitlerini
and› ve katliamc›lar›n cezaland›r›lmas›n›
istedi. Yap›lan konuflmada, katliam ve di-
renifl anlat›larak, “bu katliam›, bu direni-
fli herkes duymal›” denildi. Film gösteri-
mi ve fliirlerin okunmas›yla devam eden
anma, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosya-
lizm yolunda flehit düflenlerin unutturul-
mayaca¤› sözü ile son buldu. 
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27 Ara-
l›k günü Ho-
pa’n›n Ke-
m a l p a fl a
Beldesi’nde “19-22 Aral›k Katliamc›lar›
Hala Cezaland›r›lmad›” bafll›kl› bildiri-
leri da¤›tan HÖC üyelerine yönelik jan-
darma sald›r›s›yla ilgili olarak, 29 Aral›k
günü kaymakaml›k önünde protesto ey-
lemi yap›ld›. 

ESP ve Halkevi’nin de destekledi¤i
eylemde konuflan HÖC’lü Atanur Dur-
mufl, sald›r›n›n amac›n›n 19-22 Aral›k
Katliam› gerçe¤inin halka ulaflmas›n›
engellemek oldu¤unu vurgulayarak,
“nas›l ki 19-22 Aral›k 2000’de gerçek-
lefltirilen katliam› halktan gizlemeye ça-
l›flt›larsa bizi de Kemalpafla’da gerçek-

leri anlat-
t › ¤ › m › z
için, ada-
let istedi-

¤imiz için engellemeye çal›flt›lar” diye
konufltu. Ayn› amaçl› linç giriflimlerini,
faflist sald›r›lar› hat›rlatan Durmufl,
“Dün Kemalpafla’da afl›lamayacak tek
barikat›n halk›n örgütlü gücü oldu¤unu
gördük. Gücümüz birli¤imizdir, tüm hal-
k›m›z› adaletsizli¤e ve faflizme karfl› mü-
cadele etmeye, birlik olmaya ça¤›r›yo-
ruz” dedi. 

Eylemde, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz,
Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Di-
ri Diri Yakt›lar Adalet ‹stiyoruz, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” dövizleri aç›l›r-
ken, ayn› içerikli sloganlar at›ld›.

Hopa’daki Jandarma Sald›r›s› Protesto Edildi

Karadeniz de gerçekleri duyacak

Oligarflinin TV’leri, gaze-
teleri yalanlarla halk›n
beynini zehirleyip, ger-
çe¤i karanl›k kuyularda
bo¤mak isteyebilirler; bu
do¤al bir s›n›f tavr›d›r. 
Ancak do¤al olmayan,
devrimcilerin faaliyetle-
rini “bas›nda yeralmas›”
üzerinden flekillendirme-
leri, eylem biçiminden
alana kadar bunu göze-
terek hareket etmeleri-
dir. Oysa devrimcilerin
tarihsel birikimleri ve
halka ulaflma araçlar›
vard›r. Yeter ki, bu araç-
lar› kararl› ve militan bir
tarzda kullanal›m, ›srarc›
olal›m.



Kand›ra F Tipi
Hapishanesi'ndeki
DHKP-C Davas› Tut-
saklar›’n›n haz›rlad›-
¤› Komün isimli der-
ginin 3. say›s›nda,

güncel politik geliflmeler, kültür, di-
renifl 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 gel-
din Komün! Ad›n› çok be¤endim.
Niyesi belli de¤il mi, en büyük dü-
flümüz de ondan. Ve bizi en güzel
anlatan... Yani ben bizim KO-
MÜN'ü çok sevdim. Ve hemen üye-
si oldum. Eh olursa bir eksi¤im, ha-
tam di¤er Komün üyeleri ne güne
duruyor, düzeltiriz, tamamlar›z.

Sevgi, vefa, ba¤l›l›k, paylafl›m
demiflsiniz. Düflünüyorum da birbi-
rinden ay›rman›n güç oldu¤u de¤er-
lerimiz. Birbirini tamamlayan, biri-
ni eksik b›rakt›¤›m›zda di¤erinin de
eksik kalaca¤›. Ama yine de ay›r›p
anlatmaya çal›flay›m.

Öncelikle belirteyim, insan› in-
san 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 sev-
gisi yani deniz, gök, orman, çiçek,
hayvan... vb. vb. Neyse. Ancak sev-
gi bence emek ve tan›makla yaflan›-
lan bir duygudur. Ama sevgi de öy-
le soyut bir duygu de¤il bence. Ta-
n›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. Ken-
di ad›ma söyleyeyim. Ki inan›yo-
rum bunlar birço¤umuz için geçerli-
dir. Vatan›, halk›m›z› tan›d›kça ger-
çekten 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 verilme-
den sevgi alt› bofl bir sözcük olur,
diyorum yeniden. Antep'te bir de-
yim vard›r. “Guru guru gadan alim,
derdini, belan› ben alay›m” diye.
Sevginin büyüklü¤ünü anlat›r gada-
s›n› almak. Ama guru guru gadan›
almak ise, sevginin yalan olan›n›
anlat›r. ‹nsan e¤er sevdi¤ini söylü-
yorsa onun için çaba harcar, emek
verir, fedakarl›k yapar. Yani sevgi
insanda ete kemi¤e bürünür. Ser-
gül'de, Faruk'ta ve di¤er kahraman-
lar›m›zda “sizi seviyorum” sözleri
ete kemi¤e bürünmüfl ve en güzel
anlam›n› en gerçek anlat›m›n› bul-
mufltur. Yani bizim ki sözlüklerdeki
gibi soyut bir "his" de¤ildir.

Baflta da söyledim sevgi, vefa,
ba¤l›l›k, paylafl›m birbirinden ay›ra-
mayaca¤›m›z de¤erlerimiz. Ve ben-
ce hepsi sevgiyi oluflturuyor. Sev-
medi¤imize niye ba¤l›l›k duyal›m
ki? Ya da sevmedi¤imizle neyi pay-
laflaca¤›z?

Asl›nda sorular›n›z› ilk okudu-
¤umdan beri inan ki tek bir düflün-
cede sabitleniyorum. Tüm bunlar›n
hepsinin toplam›, devrimcidir. Biziz
diyorum. Öyle ki insanl›¤› seviyo-
ruz, yaflamay› seviyoruz, do¤ay› se-
viyoruz ve ne yap›yorsak bunlar
için yap›yoruz. Bir yandan bizi ta-
n›mlamak gibi geliyor. Örne¤in hal-
k›m›z› seviyoruz diyoruz ve her fle-
yini paylafl›yoruz. Ac›s›n›, yoksul-
lu¤unu, açl›¤›n›, sevincini... Vatan
diyoruz, oluk oluk kan›m›z› ak›t›yo-

ruz, ölümüne ba¤l›y›z, u¤runa her
türlü zorlu¤a, ac›ya katlanmaya gö-
nüllüyüz. Yoldafl diyoruz... Koflulla-
r›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, sevi-
len için her türlü fedakarl›¤›n, çaba-
n›n gösterilmesiyle, sevilene ba¤la-
n›p, vefa gösterilmesiyle ete kemi¤e
bürünen bir de¤er, duygudur. Ve in-
san› insan yapan temel de¤erlerden-
dir. Ve sevginin ölçüsü, s›n›r› yok-
tur. Elbette sevgiyi besledi¤in ölçü-
de! Hani soyut bir duygu demifltik
ya. Evet sevgiyi de sürekli büyüt-
mek 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 gi-
riyor. Örne¤in ailemizi seviyoruz,
ba¤l›y›z diyoruz. Peki bunun için
neler yap›yoruz? Çiçek örne¤i geli-
yor akl›ma. Topra¤›n› haz›rlars›n,
her gün ya da ihtiyac›na göre her
gün olmayabilir, sulars›n, unutmaz-
s›n, unuttu¤unda büyümez solar...
Basit bir örnek belki ama her gün
kendimizi yenilemeden, de¤erleri-
mizi düflünmeden, yenisini katmaya
çal›flmadan, ö¤renmeden ailemiz
için bir fleyler yapabilir miyiz? Ya-
pamay›z. Ve sevgimiz büyüyece¤i-
ne küçülür...
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Sevgimiz eemekle bbüyür

Fatma KKoyup›nar

Komün, MMasala vve ddi¤erleri; ttut-
saklar›n hhaz›rlad›¤› bbütün yyay›nlara
“http://www.halkinsesi-tv.com/”
adresinden uulaflabilirsiniz.



Fidan Kalflen Ölüm Orucu Ekibi
Direniflçisi Serdar Demirel’e, 28
Aral›k günü Sincan 1 No’lu F Ti-
pi’ndeki hücresinden kaç›r›lmas›n›n
ard›ndan götürüldü¤ü Ankara Nu-
mune Hastanesi’nde zorla müdaha-
le edilmifl ve 29 Aral›k günü ziyaret
eden annesini dahi tan›yamam›flt›.
Annesi Mesude Demirel, geçen haf-
ta 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 et-
tin o¤luma' dedim. ‘Kanunlar›n
bana vermifl oldu¤u yetkiyle yap-
t›m’ diye cevap verdi.”

Zorla Müdahale 
Guantanamo’da da 
Zulmün Tek ‘Çözüm’ü
fiimdi binlerce kilometre uzakta-

ki bir ülkeye ama uygulad›¤› politi-
kalar› sömürgelerine, iflbirlikçisi
hükümetlere aktard›¤› oranda da
“yak›n” bir ülkeye bakal›m. 

ABD emperyalizminin hukuk-
suzluk ve iflkence abidesi olarak da-
yat›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 tara-
f›ndan da do¤ruland›. Açl›k grevi
yaklafl›k befl ayd›r sürerken, tutsak-
lar insanca muamele görmek iste-
diklerini, üssün baflta tecrit koflulla-
r› olmak üzere Cenevre Sözleflme-
si’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 zor-
layan direnifl karfl›s›nda buldu¤u tek
çözüm, tutsaklara zorla müdahale
etmek, zorla yemek yedirmek. 

Birleflmifl Milletler'in iflkence ra-
portörü Manfred Novak, konuya
iliflkin haz›rlad›¤› raporda, ABD’yi
açl›k grevi yapan tutsaklar› zorla

beslemek için zalim yöntemler kul-
lanmakla suçlad›.

AKP Emperyalizmin 
Yöntemlerini Uyguluyor
AKP iktidar›, Guantanamo

yöntemlerini, emperyalizmin yön-
temlerini uyguluyor. Zorla müda-
halenin ilk olarak uyguland›¤› ör-
nekler de, emperyalist ülkelerden
baflkas› de¤ildir. Zihniyet, Naziler’le
birebir ayn›d›r. Yöntemler kimi za-
man hortumlarla yiyecek ak›tmak
gibi vahfli düzeyde olmufl, kimi za-
man da yiyecek hortumlar›n›n yeri-
ni 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 kurulufllar-
ca tan›nmak durumunda kal›nm›fl,
birçok belgeye girmifl ve dokunul-
maz ilan edilmifltir. ‹flkencenin in-
sanl›k suçu oldu¤unu ise san›r›z an-
latmaya bile gerek yoktur.

Zorla müdahale, direnme hakk›-
n› yokediyor, iflkenceyi meflrulaflt›-
r›yor. AKP iktidar› ise, tüm bunlar›
yasalar›na koyarak, Nazi zihniye-
tiyle uyumda ne denli ileri gidebile-
ce¤ini gösterdi. 

Ayn› AKP’ye sorsan›z, türbana
özgürlü¤ü savunuyor, YÖK’çü rek-
törlerin türbanl› gençlerin direniflle-
rini 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 isti-
yorlard›.  

19 Aral›k’ta 28 tutsa¤› katledip,
geri kalanlar› F Tipi hapishanelerin
hücrelerine att›klar›nda, dönemin
iktidar›n›n sözcüleri “zorla müdaha-
leyle” direnifli k›racaklar›ndan o ka-
dar emindiler ki, üç gün sonra orta-
ya ç›kabilecek bir yalan›, “art›k
ölüm orucu diye bir fley yok, hapis-
hane meselesi bitmifltir” yalan›n›
çok rahat söylemifllerdi. Zorla mü-
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Zorla müdahaleye maruz
kalan yüzlerce tutsak sa-
kat b›rak›ld›. Onlar›n bir-

ço¤u ‘dün’lerini hat›rlam›-
yor, haf›zalar› çal›nd›, yete-

nekleri ellerinden al›nd›,
yard›m almadan en temel
ihtiyaçlar›n› dahi karfl›laya-
m›yorlar. Bu zulmün so-

rumlusu kim? “Kanunlar›n
verdi¤i yetkiyi kulland›k”
diyen ‘doktorlar’ m›? ‹fl-
kenceyi yasalar›na yazan
faflizm mi? Susan, kendi

üyelerinin iflkenceci olarak
kullan›lmas›na ses ç›kar-
mayan Tabip Odalar› m›?
Yoksa gözlerinin önünde
gerçekleflen iflkence se-

anslar›n› “Yaflam kutsald›r”
diyerek kutsayan ama on-
lar›n insanca yaflamas› için

ellerini k›p›rdatmayanlar
m›?

K‹M?

Zorla müdahale kimin yöntemi?



dahale katliamc›lar›n elindeki ikinci
silaht›. ‹lkini 19 Aral›k’ta kullan-
m›fllar, sonra ikincisini devreye sok-
mufllard›. Bedenlerini tutuflturan,
kimi “direnifl hileleri” ile zorla mü-
dahaleye maruz kalmadan flehit
düflme onurunu yaflayan tutsaklar
bu politikaya büyük darbeler vurdu-
lar. Ancak buna karfl›n zulmün elin-
de baflka da silah› yoktur. Bu neden-
le uygulamaya devam ettiler. Fiili
uygulama, “üçlü protokoller” yet-
medi, yönetmelikler ç›kard›lar. Bu-
nun 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 eylemle-
ri de böyle ortaya ç›kt›. Etleri eriten
kibriti çalan, zorla müdahale politi-
kas›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›¤›na-
rak, yasalar›n kendilerine verdi¤i
yetkiyi kulland›klar›n› söylüyorlar.
Hat›rlay›n, insanlar› katleden infaz
mangas› elemanlar› da, suçlar›n› ay-
n› sözle aç›klam›yorlar m›yd›? 

Temelde ifllevleri farkl› da de¤il-
dir. Ölüm mangalar› zulüm ve sö-
mürü düzenini de¤ifltirme mücade-
lesi verenleri katlederek tüketece¤i
hesab› yaparken; Mengele art›klar›

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 bura-
dad›r; bu halk ne k›rmak ile
tükenir, ne de bu direnifl bu
zulme teslim olur. 

Bu ‘Doktorlar’ 
Hangi Odalara Ba¤l›?
AKP iktidar› ve önceki iktidar,

zorla müdahalede bu denli pervas›z
ve “rahat” hareket edebiliyorsa,
bunda “üçlü protokol” ve iflkence-
nin yasallaflt›r›lmas› kadar, demok-
ratik kamuoyunun kafa kar›fl›kl›¤›-
n›n da önemli bir pay› vard›r. 

Baflta, zorla müdahaleci doktor-
lar›n ba¤l› bulundu¤u Tabip Odalar›
olmak üzere, bu kesimlerde genel
anlay›fl, “bilinç kapanm›flsa müda-
hale edilebilir” fleklindeydi. Bu ba-
k›flta; direniflçinin iradesi yoktu. Bir
gün önce “müdahale istemiyorum”
diye irade beyan›nda bulunsa dahi,
ertesi günü bu beyan› yok kabul et-
me gibi bir çarp›kl›k vard›. “Çünkü“
diyorlard›, “yaflam kutsald›r”. Bu
konuda da defalarca yaz›lm›flt›r; dü-
flünceleriyle birlikte yaflamd›r kut-
sal olan. Böyle bir yaflam› reddet-
mektir kutsal olan. Ama anlafl›lmak
istenmedi, zorla müdahale karfl›s›n-
da tav›rs›z kal›nd›, bu iflkenceyi ya-
pan 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 ola-
rak görmeye devam etti¤i için dire-
niflin çok daha büyük bedellerle sür-
mesine do¤rudan etkisi oldu. Onlar-
ca insan›m›z bedenlerini tutufltur-
mak durumunda kald›lar!

Türk Tabibleri Birli¤i, bu ifl-
kenceye daha ne kadar sessiz kala-
cak? Serdar Demirel’e müdahale
eden Mengele art›¤›yla ilgili bir gi-
riflimde bulunmay› düflünüyor mu?
fiu sözler, 2000 y›l›nda bir TTB ya-
y›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 tutulabile-
ce¤i ortamlardan korunmal›d›r. Bi-
linci bozulur ya da komaya girerse
hekim açl›k grevcisinin son karar›-
na sayg› göstererek tutum alacakt›r.
Bu çerçevede hastan›n r›zas›na ay-
k›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; zor-
la müdahale iflkencesine karfl› sesle-
rini yükseltmeye, zulme sessiz onay
vermemeye, AKP iktidar›n›n koyu
sansürle gizlemek istedi¤i gerçekle-
ri hayk›rmaya ça¤›r›yoruz. 
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F Tipi Ö¤retmen
19-22 Aral›k Katli-

am›’n›n y›ldönümün-
de, dünyan›n onlarca
ülkesinin hapishanele-
rindeki tutsaklar gibi,
F Tipi hapishanesindeki
tutsaklar da, UTMP’nin
ça¤r›s› ile açl›k grevi
yapt›lar. Hapishane ida-
releri açl›k grevleri hak-
k›nda soruflturma aç-

makta gecikmedi. Bu soruflturma-
lardan biri de, Tekirda¤ 2 No’lu F
Tipi’ndeki tutsaklardan Mustafa To-
sun’a aç›ld›. Tosun, kendisine gön-
derilen soruflturma belgesinin alt›n-
daki 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, ‘Di-
siplin Kurulu’nda yeral›yor zaten.
Toplatma karar› dahi olmayan ya-

y›nlar› yasak karar›n›, kitaplar›n ya-
sak karar›n› onayl›yor. Ama ilk defa
direk bir soruflturman›n alt›nda bir
kurum ö¤retmeninin imzas›n› görü-
yorum. Bir ö¤retmenin görevi ne-
dir? Disiplin Kurulu’nda yeralmak,
dergi kitap yasaklamak, soruflturma
açmak m›? Bu da F Tipi ö¤retmen! 

Asl›nda sadece ö¤retmenlere öz-
gü de¤il, F Tipi’nde görev yapan
psikolog, sosyal hizmet uzman›, ta-
bip, atölye flefi de !!! disiplin kuru-
lunda yeral›yor.”



Henüz düzenin kendilerine da-
yatt›¤› yaflam biçimini, düflünce tar-
z›n› aflamam›fl olan gençlerimiz ye-
ni bir y›la hangi umutlar, hangi di-
leklerle nerede ne yaparak girdiler?
Birçok cevap verilebilir bu soruya.
Ama hepsini ifade eden, san›r›z flu-
dur: Burjuvazinin dayatt›¤› “e¤len-
me” kültürü ile, onun önüne koydu-
¤u ve asl›nda bofl umutlar›n ve deje-
nerasyonun ifadesi olan hayaller
kurarak. En yoksul gençlerimiz ise,
kentlerin meydanlar›na dolduruldu-
lar. Burjuvazi böyle e¤leneceksiniz
dedi, anlamad›klar› müziklerle hop-
lay›p z›plad›lar. 

Ama baflka bir gençlik de vard›
bu ülkede. Bütün gençlerimizin ör-
nek almas› gereken, bu ülkenin ge-
lece¤ini, onurlu yar›nlar›n› temsil
eden gençlerimizdi onlar. Bugün sa-
y›lar› belki ‘yüzler’le ifade ediliyor-

du ama özveriyle,
gelece¤e inançla
binler, onbinler
olmak için dire-
niyorlar, müca-
dele ediyorlard›.
2005’i de; faflist
sald›r›lara, so-

ruflturmalara, polis terörüne karfl›
direnerek geçirmifller, emperyaliz-
me karfl› ba¤›ms›zl›¤›n, faflizme
karfl› demokrasinin sesi olmufllar,
kapitalizme karfl› sosyalizmi savun-
mufllard›, cüretle. 

Onlar, mücadeleyle dolu geçece-
¤ini bildikleri yeni bir y›la, direnen-
lerle birlikte girmeyi tercih ettiler.
‹stanbul, ‹zmir, Antalya, Isparta,
Hatay, Adana, Eskiflehir ve Anado-
lu'nun di¤er illerinden gelen Genç-
lik Federasyonu üyesi 100 genci-
miz, Ankara’da TAYAD’l› Aileler
ile birlikteydi. Çünkü diyorlard›; 

“Halklar›n ba¤›ms›z oldu¤u, sö-
mürünün, talan›n, ya¤man›n, katli-
amlar›n olmad›¤› yaflan›las› bir
dünya özlemimiz var. Sosyalizm
inanc›m›z var. Bu inanç u¤runa be-
denini silaha dönüfltürüp feda eden-

lerimiz var. Bu gücü daha da büyüt-
mek elimizdedir. Bunun yolu ise em-
peryalizmin tüm sald›r›lar›na ra¤-
men inanc›m›za, de¤erlerimize da-
ha güçlü sar›lmakt›r. Dünyan›n ne-
sinde olursa olsun halklar›n kazan-
d›¤› her zafer a¤›r bedellerle kaza-
n›lm›flt›r ve bunun baflka yolu yok-

tur. Bize düflen ise bu yolda
sapmadan, savrulmadan,
inançla yürümektir. ‹flte ör-
ne¤i, iflte TAYAD’l› Aileleri-
miz...”

Onlar bu ülkenin gerçek-
lerine s›rt›n› çevirmeyen, bu
gerçekleri de¤ifltirmek için
kavgaya giren gençlerimiz-
di. Parkta yapt›klar› aç›kla-
mada da bu ülkede, evlatlar›-
na “iyi y›llar” diyemeyen
binlerce anan›n, baban›n ol-
du¤unu, kardeflleri, eflleri,
yoldafllar› zulüm alt›nda tec-

ritte direnenler oldu¤unu hat›rlatt›-
lar. "Yaflas›n Ölüm Orucu Direnifli-
miz, Sonuna Sonsuza Sonuncumuza
Kadar Direnece¤iz” diye hayk›rd›-
lar. Coflkulu halaylar›yla, yaflad›kla-
r› 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 Mesu-
de Demirel, gece parkta kalan genç-
leri ziyaret ederek, zorla müdahale
edilen o¤lunun durumunu anlatt›,
onlara çiçekler sundu. Öfkeliydi,
haf›zas› silinen, an›lar› çal›nan ka-
ç›nc› insan›m›zd›, kaç›nc› evlad›yd›
Serdar. Yafll› bedenine ra¤men dim-
dikti, “hepiniz evlatlar›ms›n›z” di-
yerek kucaklad› gençlerimizi.

‹stanbul Gençlik Derne¤i'nin ha-
z›rlam›fl oldu¤u; 6 y›ld›r süren dire-
niflin ve 19 Aral›k'ta diri diri yak›lan
alt› kad›n›m›z›n canland›r›ld›¤› halk
oyunu büyük ilgiyle izlendi. Ard›n-
dan Elaz›¤ gençli¤inin tiyatro göste-
rimi alk›flland›. Sonra, bugünlerde
faflistlere karfl› mücadelenin yo¤un-
laflt›¤› Bal›kesir Gençlik Derne¤i'nin
tiyatrosu takip etti. Yar›flmalar› tür-
küler, türküleri ateflin etraf›ndan çe-
kilen halaylar izlerken, ateflten daha
s›cak yürekleri, F Tipleri’nden me-
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Onlar dda yyeni yy›l› ““baflka bbiçim-
de” kkarfl›layabilirler; ddans eedebi-
lir, ddiskolara ggidebilir, ““gönülle-
rince ee¤lenebilirlerdi”. AAma oon-
lar, ddirenen TTAYAD’l›lar›n yyan›n-
da oolmay› ttercih eettiler, ççünkü
“daha iiyi yy›llar›n” ddirenilerek kka-
zan›laca¤›n› bbiliyorlard›; ooyunlar›,
tiyatrolar›, ttürküleri iile yyeni yy›la
da ddirenifl mmesaj›yla ggirdiler



sajlarla daha da alevlendi. Her mesaj
coflkuydu, her mesaj inançt›, her mesaj
bir an önce yeni y›lda devrim umudu-
nu 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, Bü-
yük Direniflimiz’in sloganlar›yla girdi-
ler yeni y›la. “120 can›m›za selam ol-
sun ki yollar›nda ilerleyen kardeflleri
var. Devrettikleri bayra¤›, b›rakt›klar›
miras› sonuna kadar yaflataca¤›z” de-
diler hep bir a¤›zdan ve yürekten. Tür-
külerini 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 savurmak-
tan al›koyamad›. 4 polis panzeri 5 oto-
büs çevik kuvvet polisi ve onlarca si-
vil, onlar›n yeni y›l kutlamalar›ndan
bile korkarak hiç ayr›lmad›lar etraftan.
‹çki alemlerinde kendilerinden geçen-
ler geçip gitti yanlar›ndan gece boyun-
ca. Onlar direnifl türküleriyle, “mutlu-
luk bu de¤il” diyorlard›, “mutluluk ba-
¤›ms›z demokratik bir ülkede yafla-
makt›r” diyorlard› adeta.

Böyle bir düzeni de¤ifltirmeyi he-
deflemeyenler için, ‘yeni bir y›la
yepyeni umutlarla girmek’ ço¤u za-
man alt› bofl, en fazla bireysel köfle
dönmeyi ifade eder. Abdi ‹pekçi’de
direniflin içinde yeni y›l› karfl›layanlar
içinse, bu söz dopdolu yafland›, hücre-
lerde hissedildi. Yürekleri; y›lbafl› kut-
lamas› nedir bilmeyen aç ve yoksul b›-
rak›lan halklar›n ac›s›yla dolu, bu “ka-
deri” de¤ifltirme kararl›l›¤› ile kab›na
s›¤m›yordu. Yürekleri; köyleri yak›-
lan, o¤ullar› k›zlar› kaybedilen, iflken-
celerden geçirilen, hain pusularda kat-
ledilen analar›n babalar›n öfkesiyle
yan›yordu. Yürekleri; umuttu, gele-
cekti, her türlü zulüm karfl›s›nda dire-
nifl yüklüydü. Çünkü onlar, o gün F
Tipleri’nde emperyalizme ve faflizme
karfl› bu topraklar›n en onurlu direnifli-
ni yaflatan devrimci tutsaklarla ve on-
lar›n direnen aileleri ile birlikteydi. 

Ne mutlu onlara ki, direnifllerle do-
lu bir y›l› geride b›rakt›lar ve direnen-
lerle birlikte yeni bir y›la ‘merhaba’
dediler. Ne mutlu bize ki, böyle genç-
lerimiz var.
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Temel Haklar Federasyo-
nu’nun düzenlemifl oldu¤u yeni
y›l› karfl›lama etkinli¤i, Labella
Dü¤ün Salonu’nda 1200 kifli-
nin kat›l›m› ile gerçekleflti. Ey-
lemde, ac›da, sevinçte hep bir
arada olan, yürekleri ayn› ideal-
ler için atan federasyon üyeleri,
yeni y›la da birarada girdiler.
Etkinli¤in yap›ld›¤› salonda
as›l› olan “2006’DA DA UMU-
DU 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›n-
dan, umudu yaflatanlara yönelik mesajda, umudu büyütmenin örgütlen-
me, yanl›fl düflüncelere, reformizme, sisteme karfl› savaflmak oldu¤u vur-
gulan›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, iflçi-
ler 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 yafla-
d›¤› olaylardan esinlenerek haz›rlad›¤› skeçler oynand›, hep birlikte ye-
mekler yendi, hediye çekiliflleri yap›ld›. Grup Yorum’un sahneye ç›kma-
s›yla coflku doru¤a ulaflt›. Türküler hep bir a¤›zdan omuz omuza halay-
larda 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 Ko-
misyonu taraf›ndan, bir gün önce, 30 Aral›k günü Kültür Merkezi bina-
s›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 dire-
nifli selamlayarak girdiler. Yap›lan konuflmalar›n ard›ndan, fliirler okun-
du ve ‹dilcan Müzik Grubu'nun söyledi¤i ezgilerle halaya duruldu. Zor-
la müdahale edilen ölüm orucu direniflçisi Serdar Demirel'in annesinin
de, “Hepinizle gurur duyuyorum, sizleri çok seviyorum" diyerek duygu-
lar›n› dile getirdi¤i etkinli¤in ard›ndan, hep birlikte Abdi ‹pekçi Park› zi-
yaret edildi. 

***

‹zmir’de ise, Ege Temel Haklar binas›nda bir etkinlikle yeni y›la hep-
birlikte girildi. Sayg› duruflunun ard›ndan konuflan, Dernek Baflkan› Nur-
han Y›lmaz, 2005’te birlikte üretip birlikte direndiklerini kaydetti. Ar-
d›ndan 75 kiflinin kat›ld›¤› etkinlik, Grup Gün Ifl›¤›’n›n türküleri ve
marfllar› ile sürdü. Skeçlerin oynand›¤›, mesajlar›n okundu¤u gece, ha-
laylarla sona erdi.

Direnmenin Onuruyla 2006’ya Merhaba 



Dünyan›n de¤iflik ülkelerinden halk örgütlenmeleri-
ni daha yak›ndan inceledi¤imizde de görülece¤i üzere,
halk örgütlenmeleri, hem içerikleri, hem biçimleri itiba-
riyle dönemlere, ülkelere göre son derece zengin bir çe-
flitlilik gösterirler. 

Kimilerinde emperyalist iflgal temel olurken, kimile-
rinde açl›k, kimilerinde toprak talebi temeldir, kimileri
do¤rudan savafla kat›lan bir ifllev görürken, kimileri da-
yan›flma amaçl› veya farkl› sosyal, kültürel ifllevlerle fle-
killenmifltir. Bu genifl çeflitlilik karfl›s›nda içine düflüle-
bilecek 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 ye-
niden nas›l üretebiliriz?” sorusuyla birlikte tart›fl›l›p
ö¤renilmelidir. Yaz› dizimizin her bölümünde farkl› ül-
kelerden farkl› tipteki halk örgütlenmelerini ele alaca-
¤›z. Sovyetler’den bafllay›p, halk komünlerine, iflçi,
köylü birliklerine, Topuzlar Ordusu’ndan Savunma Ko-
miteleri’ne, “Komflular Partisi”ne kadar birçok örgüt-
lenmeden 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 ül-
kemizde uygulamal›y›z” demek fleklinde bir yaklafl›m
olamaz ama herbirinde halk hareketini gelifltirecek,
devrim mücadelesine ivme kazand›racak, halk› örgütle-
yecek devrimcinin ufkunu geniflletecek yanlar vard›r. 

Burada sözünü edece¤imiz örgütlenmelerin birço¤u,
kendi koflullar›nda kal›c›laflm›fl, halk› örgütleyip müca-
deleye kanalize etme görevini yerine getirmifl ve zaten
bu anlamda da devrimcilerin bilmesi gereken örnekler
haline gelmifllerdir. Meselemiz, kendi ülkemizde bunla-
r› yaratmak, kal›c›laflt›rmak ve halk› devrim mücadele-
sine katan kanallar haline getirmektir. 

***

Halk örgütlenmeleri, sadece devrim sürecine iliflkin
örgütlenmeler de¤ildir. Halk örgütlenmeleri, devrim
için mücadelenin dayanak noktalar› oldu¤u gibi, dev-
rimci bir iktidar için de temel dayanak noktalar›d›r. Ya-
z› dizimize, Nikaragua ve El Salvador’daki halk örgüt-
lenmeleriyle bafll›yoruz. Bu örnekleri tercih etmemizin

nedeni, halk örgütlenmelerinin hem devrim sürecindeki,
hem de devrimden sonraki yani iktidar›n devral›nmas›n-
dan 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 onbinler-
ce iflçinin köylünün katledilerek bast›r›lmas›ndan sonra-
ki 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› ola-
rak yayg›n halk örgütlenmeleri ortaya ç›kt›. 

Halk Meclisleri, milisler, bu dönemin yayg›n halk
örgütlenmeleriydi. Bütün bu örgütlenmeler ise Halk ‹k-
tidar› (Poder Popular) adl› halk örgütlenmesi bünye-
sinde birlefliyorlard›. Yani El Salvador devriminin temel
halk örgütlenmesi Halk ‹ktidar› idi. (Yanl›fl anlafl›lma-
mas› aç›s›ndan belirtelim; buradaki “Halk ‹ktidar›” bi-
zim genel olarak kulland›¤›m›z anlamdaki halk iktidar›
kavram› de¤ildir, bir örgütlenme biçiminin ad›d›r.)

Halk ‹ktidar›, gerillan›n kontrolü alt›ndaki bölgeler-
de de, gerillan›n yar› denetim kurdu¤u bölgelerde de,
karfl›-devrimin merkezlerinde de oluflturuluyordu. An-
cak elbette bu üç ayr› bölgede Halk ‹ktidar›’n›n biçim-
lenifli de farkl›yd›. 

1980’deki askeri hamleyle birlikte ülkenin beflte biri
gerilla denetimine girmiflti. Halk ‹ktidar›, bu bölgelerde
oligarflik devletin politik, ekonomik, askeri ve toplum-
sal kurumlar›n› devre d›fl› b›rakm›fl, toplumsal, siyasal
hayat› Halk ‹ktidar›’na ba¤l› olarak yeniden flekillendir-
mifltir. 

Halk ‹ktidar› örgütlenmesi, oligarflinin denetiminin
en yo¤un oldu¤u baflkentte de vard›r. Özellikle baflken-
tin d›fl semtlerinde etkili olmaktayd›. Gerilla bölgelerin-
deki aç›k ve kurumsal çal›flman›n tersine, burada yeral-
t› örgütlenmesi olarak varl›¤›n› sürdürmekteydi. Yeral-
t›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¤i-
tim ve sa¤l›k sistemi gelifltirmekte de yer yer önemli ba-
flar›lar kazand›lar. 

Poder Popular’›n oluflum ve yönetimi:
Halk iktidar›, çal›flmalar›n› k›rsal alanda toprak iflçileri
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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 örgüt-
lenmifltir. 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 mec-
lisleri 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›y-
la oluflmufltu. Fakat bu demek de¤ildir ki, Halk ‹ktidar-
lar› ile FMLN ayn›d›r. Askeri bir cephe örgütlenmesi
olan FMLN’den farkl› olarak Halk ‹ktidar› bir taban ör-
gütlenmesiydi, buna ba¤l› olarak oluflumu, iflleyifli, ku-
rumlaflmas›, politika ve karar üretme süreçleri de çok
büyük farkl›l›klar içermektedir. 

Poder Popular’›n çal›flma tarz›: Gerilla de-
netimindeki bölgelerde üretim, da¤›t›m ve bölüflüm de
büyük ölçüde Halk ‹ktidar› taraf›ndan organize edil-
mekteydi. Biz bu çal›flma kapsam›nda Halk ‹ktidar› ör-
gütlenmesinin bu yan›na girmeyece¤iz fakat birkaç nok-
tay› 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, toprak-
lar›n› komünün ortak iflletmesine sunmufltu. Irmaklar ve
göllerin bulundu¤u bölgelerde Bal›kç› Birlikleri olufltu-
ruluyor ve bu birlikler yakalad›klar›n›, Halk ‹ktidar›’n›n
kurdu¤u ve çok baflar›l› sonuçlar veren da¤›t›m yerleri-
ne devrediyorlard›.

Yine eklemek gerekir ki, gerilla bölgelerindeki bu
üretim faaliyeti, o kadar da “özgür” koflullarda örgütlen-
miyordu. Sürekli olarak düflman›n hava sald›r›lar›na ma-
ruz kal›yor; uçaklarla üretim alanlar›na bombalar, kim-
yasal zehirler at›l›yor, halk açl›¤a mahkum edilmek iste-
niyordu. Böyle durumlarda, ülkenin her yan›ndaki halk
örgütlenmeleri, sald›r›larda a¤›r zarar gören bölgelere yi-
yecek maddeleri göndermek için seferber olmaktayd›. 

Halk ‹ktidar›, üç temel noktada yo¤unlaflt›rm›flt› fa-
aliyetlerini. 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› öz-
gün faaliyetleri flunlard›:

Örgütlendi¤i her alanda okuma-yazma kampanyala-
r› düzenledi. Köylerde köylülük için, gerilla denetimin-
deki bölgelerde gerillalar için okuma-yazma kurslar›
vard›. Bu kampanyay› her durumda sürdürmek için, der-
sane olarak kullan›lan s›¤›naklar bile bulunmaktayd›. 

Bu örgütlenmeler, çocuklar›n süt ihtiyaçlar› için süt-
haneler kurmak, s›¤›r derilerinden ayakkab›, örtü, sed-
ye ve s›rt çantas› üretimini örgütleyerek hem gerillan›n,
hem köylülerin ihtiyaçlar›n› karfl›lamak, ana-babalar›n›
kaybeden çocuklara bakmak üzere Anneler Kolekti-
fi’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 merke-
zindeydi. 

Halk ‹ktidar›’n›n hemen her yerdeki en önemli mis-
yonlar›ndan biri de, aileler ve kifliler aras›ndaki suni
düflmanl›klar› çözümlemek oldu. Halk iktidar›, toplum-
sal sorunlar›n çat›flma olmaks›z›n çözülmesi konusunda
özel politikalar gelifltirmiflti ve çat›flma durumlar›nda
suçluyu cezaland›rmak yerine davran›fl biçimlerini dü-
zeltme yoluyla hakemlik görevi yap›yordu. 

Halk savunmas›n› örgütleyen silahl› gruplar olarak
milisler de Halk ‹ktidar› örgütlülü¤ünün bir parças› du-
rumundayd›. ‹flçiler, köylüler ve üretimin içinde bulu-
nan di¤er kesimlerden oluflan milisler, herhangi bir Halk
‹ktidar› üyesi olarak her türlü üretim ve örgütsel faali-
yette yeral›yorlard›. Faaliyetleri sokak çat›flmalar› ve
kitle savunmas› biçiminde kendini gösterir. Milis gücü-
nün ayn› zamanda, silahl› propaganda, halk düflmanlar›-
n› cezaland›rmak ve sabotaj gibi gerilla tipi eylem gö-
revleri de olabiliyordu. Milis birimleri ayr›ca halk› bari-
kat, silah kullanma, çat›flma konular›nda e¤itmekle de
görevliydi. 

Teslimiyetten sonra Poder Popular: 198l'in
Ocak ay›nda FMLN önderli¤inde büyük bir askeri sal-
d›r› düzenlendi. Ülkenin her yan›nda bafllayan çat›flma-
lar k›rda ve flehirlerde bir haftay› aflk›n bir süre sürdü.
Devlet birçok yerden geri çekilmek zorunda kald›. Dev-
let 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 atefl-
kes ve hükümetle görüflme teklifleri yapt›. O süreçte bu
teklifler reddedildi. Ne var ki bu ölçüde güçlenmifl bu-
lunan gerilla hareketi içinde, 1984’ten itibaren uzlaflma-
c› e¤ilimler güçlendi. Cephe, diplomasi kanal›na yönel-
tildi. ‹ktidar hedefinden uzak, reformlar talep eden yeni
bir program belirlendi. 

‹ktidar› “zorlamak”
için Kas›m 1989'da ye-
ni bir gerilla sald›r›s›
bafllat›ld›. Bu sald›r›yla
düflman çok a¤›r ka-
y›plara u¤rat›lm›fl, bafl-
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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, Mek-
sika'da yap›lan görüflmeler sonucunda oligarfli ile bir ba-
r›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 kazan-
d›. Seçimlerden sonra yeni ayr›flmalar yafland› ve kendi-
lerini “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 ‹kti-
darlar›, görünürde devam ediyordu fakat art›k bu örgüt-
lenmelerin tafl›d›¤› su, kaç›n›lmaz olarak düzenin çark-
lar›n› döndürecekti. Teslimiyet ile birlikte Halk ‹ktidar›
(Poder Popular) örgütlenmeleri de bu uzlaflmac› politi-
kalardan nasibini alarak, eski ifllevlerini yitirmeye yöne-
lirken bir devrim ve iktidar organ› olmaktan çok
FMLN'nin oy deposu haline dönüflmeye bafllad›lar. 

Halk ‹ktidarlar› FMLN’nin elindeki yerel yönetim-
lerde etkinliklerini sürdürdüler; onlar hala yerleflim böl-
gesinin 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›yor-
du. Devrim sürecinde sendikalar›n yüzde 85’i FMLN
üyesi veya onun yönlendiricili¤indeydi. Bu süreçte fle-
hirlerdeki milis faaliyetlerini yürüten fabrika meclisleri,
yeni süreçte parlamentoya milletvekili göndermek için
çal›flacaklard›... 

***

Nikaragua’da “CDS”lar
Nikaragua devriminin en önemli halk örgütlenmesi

“Sivil Savunma Komiteleri” idi. Ancak devrimin arife-
sinde 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 sonun-
da birleflmesiyle FSLN (Sandinist Ulusal Kurtulufl Cep-
hesi) do¤du. 1963’te FSLN önderli¤inde ilk gerilla
gruplar› oluflturuldu. Bu arada flehirdeki örgütlenmeleri-
ni de gelifltiren FSLN ö¤renci gençlik içerisinde Dev-
rimci Ö¤renci Cephesi’ni örgütlerken, flehirlerde Halk
fiehir Komiteleri’ni örgütlemeye bafllad›. 

1966’da Pancasan bölgesinde yo¤unlaflan gerilla sa-
vafl›, bir yenilgiyle yüzyüze geldi. Pancasan, gerillan›n
geçici askeri yenilgisine ra¤men halka kurtulufl yolunu

gösteren bir manifesto haline geldi. Bunun ›fl›¤›nda
Uzun Süreli Halk Savafl› Stratejisi benimsendi. Bu stra-
tejinin benimsenmesiyle k›rlar ve flehirlerdeki örgütlen-
melere de h›z verildi. Bu dönemde ortaokullarda dahi
örgütlenmelere gidildi. Gençlik alan›ndan yetiflen kad-
rolar, flehirlerin yoksullar›na, köylülere, yerlilere ulafla-
rak 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, köy-
lerde, mezralarda örgütlendiler. Halk›n her türlü soru-
nuyla 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 kuvvetleri-
nin taarruzlar›na karfl› s›¤›naklar›n haz›rlanmas›, ilk yar-
d›m kurslar›n›n düzenlenmesi, yerel halka silah e¤itimi-
nin verilmesi, “Sandinist Savunma Komiteleri”nin  fa-
aliyetleri aras›ndayd›. 

Sandinist Savunma Komiteleri, küçük gruplar halin-
de 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 koflulla-
r›nda komitelerin yöneticileri atamayla belirlense de
halk›n iradesi, söz karar hakk›n› ortaya ç›karmak esast›.
Kitlesel toplant›lar›n imkan dahilinde olmad›¤› durum-
larda dahi bu iflleyifl aksat›lmamaya çal›fl›l›yordu. Ko-
mitelerde 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 yö-
netim organlar›n› organize etmek gibi ifllevler de üstlen-
meye bafllayan Sandinist Savunma Komiteleri, devrim-
den 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 gön-
deren örgütlenme olmufltur. 

Devrimin geriye dönüfl sürecinde
CDS’ler: FSLN önderli¤inin Amerikan emperyaliz-
minin kuflatmas› alt›nda uzlaflmac› politikalara yönel-
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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 ma-
nevralar yap›ld›. 

Devrimin gerileme sürecine girmesiyle beraber
CDS'lere yönelik k›s›tlamalar ve engellemeler de gün-
deme geldi. 1984 seçimlerine sadece siyasi partilerin
kat›laca¤›n›n belirlenmesinin sonucu CDS'ler ülke yö-
netimine kat›lamad›lar ve yönetimdeki etkinlikleri azal-
d›. 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›mlar-
dan biri oldu. 

***

Sonuç olarak: Devrim perspektifi
olmayan hiçbir model, örnek de¤ildir: Nika-
ragua’ya bakt›¤›m›zda hayat›n her alan›nda halk örgüt-
lenmelerinin yarat›ld›¤›n›, bunlar›n hem devrim süre-
cinde, 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 örgütlülükleri-
nin ölüm ferman›n› da imzalam›fllard›r. O örgütlülükle-
rin 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 ör-
neklerini oluflturan FSLN ve FMLN, bugün burjuva

sistem içinde seçim mücadelesi veriyorlar; onlar›n ön-
derli¤indeki “taban” örgütlülükleri de kaç›n›lmaz ola-
rak 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 örgütlenmele-
rine devrim perspektifiyle bakmal›y›z. De¤ilse, onlara
yön veren siyasal perspektiften ba¤›ms›z olarak “örgüt-
sel biçimler” kendi bafl›na tarihi ve siyasi bir anlam ta-
fl›mazlar. 

El Salvador örne¤indeki çarp›c›l›k ö¤reticidir. Geril-
la 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› örgütle-
yip kendi güçlerinin fark›na vard›r›yorsa ve ancak dev-
rime kanalize ediyorsa, devrimin taban örgütlenmeleri
olarak adland›r›labilirler. Ve ancak o zaman gerçek an-
lamda halk›n öz örgütlenmesi niteli¤ini kazan›rlar. De-
¤ilse, düzenin demokrasicilik oyununda bir s›çrama tah-
tas› 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 sözedile-
mez, çünkü irade bafltan oligarflik düzenin demokrasici-
lik oyunuyla çarp›t›lm›flt›r. 

- devam edecek -
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Zapatista Ulusal Kurtulufl Ordu-
su, Ocak 1994'te yerli halk›n hakla-
r› için bafllatt›¤› silahl› mücadeleden
12 y›l sonra, yine ocak ay›nda, si-
lahlar›n› geride b›rakarak, “gele-
neksel siyasi partilere alternatif bir
ulusal siyasi proje oluflturma” ama-
c›yla yola ç›kt›. EZLN Lideri Subco-
mandante 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” ideolo-
jik g›das›n› nereden ald›¤› vb. 

Bunlar› bir baflka yaz›m›za b›ra-
karak, soral›m; Meksika devriminin

efsanevi lideri Zapata’n›n miras›n›
devralarak “2. komutan” ad›yla ta-
n›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 ge-
liflen her türlü sola düflmanl›¤›yla
tan›nan, Devlet Baflkan› Vincente
Fox, daha düne kadar savaflt›¤› Za-
patistalar’›n bu ad›m›n› neden
“memnuniyetle karfl›lad›¤›n›” aç›k-
l›yor? Çok mu demokrat?  

Elbette de¤il, çünkü bu yolun,
parlamenter sistem içinde batakl›¤a
do¤ru gitti¤ini, görece baflar›lar ka-
zansa, ifade edilen hedefine ulafl›p,
bar›flç› yollarla mücadele edecek bir
sol cephe, güç birli¤i vb. yaratsa da-
hi, nihayetinde oligarflik sistemi
sarsamayaca¤›n› biliyor. 

‹k t i -
dar› al-
m a m a ,
i k t i d a r
d › fl ›
a l a n d a
ö r g ü t -
lenme anlay›fl›n› savunan Zapatista-
lar’›n yüzy›ld›r ezilen bir halkta ya-
ratt›¤› uyan›fl kuflkusuz önemlidir.
Ama bu uyan›fl›, onlar› ezen, kim-
liklerini yok sayan, yoksullu¤a
mahkum eden sistem içinde eritmek
de bir o kadar üzerinden atlanama-
yacak önemdedir. EZLN, kapitaliz-
mi kesin bir netlikte reddetmenin,
ulusal bir sol hareket yaratman›n;
iflbirlikçi sistemi bütün kurumlar›
ile yerlebir etmeden, emekçi halk›n
iktidar›n› kurmadan mümkün ola-
mayaca¤›n› yaflayarak ö¤renecektir. 

Subcomandante MMarcos NNereye GGidiyor?



Sevgili Yürüyüfl okurlar›, mer-
haba! Geçen hafta okudu¤umuz ye-
ni y›l mesaj› temel bir görev koyu-
yordu önümüze: “Örgütlenmeyi iç-
sellefltirmeliyiz.” Bu hafta bu konu-
da sohbet edece¤iz. Tabiri caizse bu
konuya biraz yo¤unlaflaca¤›z. Çün-
kü, bir fleyi içsellefltirmenin önce-
likli 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 za-
ten bir flekilde örgütlenme yapmaya
da çal›fl›r. Öyleyse buna ra¤men ne-
den “içsellefltirmeliyiz” diye bir
vurgu yapma ihtiyac› duyulmufltur?
Veya soruyu flöyle de sorabiliriz:
Örgütlenmeyi içsellefltirmek nedir?

Bu çal›flmam›zda, örgütlenme
faaliyetinin bazen ayr›nt› denebile-
cek, biçimsel görülebilecek çeflitli
yanlar›n› da örnek olarak konuflup
tart›flaca¤›z. Ama tabii önce, yine de
meselenin politik temelini koyma-
m›z gerekir. Evet, ilk sözü Özlem
arkadafla vereyim. Örgütlenmeyi iç-
sellefltirmekten sen ne anlad›n?

Özlem: Ben bundan flunu anl›-
yorum. Bir devrimcinin, bir demok-
ratik örgütlenmenin, bir illegal biri-
min, k›sacas›, herkesin ve her kuru-
mun kendi do¤all›¤› içinde varolufl
nedeni halk› örgütlemektir. Örgüt-
lenmenin içsellefltirilmesi her an›-
m›zda bunun bilincinde olmak, bu
bilinçle hareket etmek demektir.
Gerçekten de, devrimcili¤in ve dev-
rimci faaliyetin bu kadar temel bir
olgusunun bizim prati¤imizde “ih-
mal 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, hal-
k› örgütlemektir. Dernekler, sendi-

kalar kurman›n amac› nedir, yine
ayn›. Bütün bunlar halk› örgütlemek
için “araç”t›r. E¤er biz eylemler ya-
p›yor, dernekler aç›yor, yay›nlar ç›-
kar›yor, bildiriyor yay›nl›yor ama
halk› örgütlemeyi “ihmal” ediyor-
sak, amaç, araç birbirine kar›fl-
m›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, ya-
saklar, cezalar, iflkenceler niye?
Halk› örgütleyemeyelim diye! Öy-
leyse, oligarflinin bask›, sindirme
politikalar›n› püskürtmek, örgüt-
lenmektir; 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 gü-
zel bir sözü vard›r (flimdi baz› okur-
lar›m›z belki de kim bu Tomas Bor-
ge 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 devrim-
ci önderdir. Devrim sonras›n›n ‹çifl-
leri Bakan›’d›r. Neyse, yukar›da
bahsetti¤im sözü flöyleydi):   

“Nihai amac› unutmak, plans›z,
çizimsiz inflaat yapmaya kalkarak
sonunda hiçbir ifle yaramaz bir de-
mir ve çimento örgüsü yaratmaya
benzer. Biz devrimciler, ufu¤u göre-
meyenlerin devrimi de göremeye-
ceklerini biliriz.”

Devrimi görmek için, ufkumuzu
hiçbir fleyin karartmas›na izin ver-
memek durumunday›z. Örgütlen-
meyi unutmak, ihmal etmek, tali bir
faaliyete indirgemek de iflte ufuk
kararmas›n›n bir tezahürüdür. Ör-
gütlenmeyi içsellefltirmek de iflte bu
anlamda ufkumuzun hep ayd›nl›k

olmas›d›r. 

Ama bu noktada da “amac›” ih-
mal edilebilir görmenin nereden
kaynakland›¤›n› ortaya koymam›z
laz›m. fiüphesiz hiçbir fley nedensiz,
temelsiz olmad›¤› gibi, bu da temel-
siz nedensiz de¤ildir. 

Mazlum: Nedenlerden biri,
“halk” kavram›n›n gerek politik an-
lam›yla, gerekse de kültürel anla-
m›yla bilinçlerde oldukça çarp›lm›fl
veya belirsizleflmifl olmas›d›r.

Halk olarak tan›mlad›¤›m›z ol-
gu, insanlar›n kafas›nda çok çeflitli
flekillerde yereder; hele ki, gericili-
¤in, yozlaflman›n, çürümenin yay-
g›nlaflt›¤› koflullarda, “halk” tan›m›
daha bir deforme olur, küçük-burju-
vazinin halka yönelik küçümseme-
leri devrimcileri de etkiler hale ge-
lir. 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 bi-
liyorum, bunlar cevab› son derece
basit, aç›k sorulard›r. Öyleyse niye
sordum ben bu sorular›? Çünkü, bi-
raz önce sizin de vurgulad›¤›n›z gi-
bi, prati¤in içinde bu son derece
aç›k, basit gerçekler unutulmakta,
gözard› edilebilmektedir. 

Mesela, halk› örgütlemek konu-
sundaki en s›k rastlanan zaaflar›-
m›zdan biri, halk› sadece “kitle ilifl-
kisi” olarak görmek, e¤er o düzeyde
örgütlenmiflse bunu yeterli görmek-
tir. Baflka bir deyiflle, halk›, halk sa-
vafl›n›n “lojistik destek gücü” ola-
rak görmek biçiminde de tezahür
edebilir bu.  

Halk› sadece “lojistik destek gü-
cü” olarak gören bak›fl aç›s›, o basit
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sorunun basit ve yal›n cevab›n›n
unutulmas›n›n sonucudur. 

Halka sadece, kal›nacak ev ilifl-
kisi, para yard›m›nda bulunan, bir
tak›m ihtiyaçlar›n karfl›lanaca¤› bir
güç olarak bak›ld›¤›nda, asl›nda
devrimci faaliyetin en temel direk-
lerinden biri e¤rilmifl demektir. En
baflta halk›n kendisinin olan bu sa-
vafl›n d›fl›nda seyirci olarak kalma-
s› 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 müca-
delesinin 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 müm-
kün olmaz. 

Dolay›s›yla, biraz önceki basit
sorumuza ve basit cevab›na döne-
cek olursak; biz nas›l, ne için bir
mücadele yürütüyoruz? Bu müca-
delenin asli unsuru kimdir? Müca-
deleyi, 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 araçla-
r›ndan biri de halk›n çok çeflitli bi-
çimlerdeki öz örgütlenmeleridir.
Halka yaklafl›m›m›z bu temelde ol-
du¤unda, halk sadece dinleyen, sa-
dece yard›mda bulunan, sadece ka-
rarlara uyan bir güç olmaktan ç›k›p,
gerçekten devrimin gücü haline ge-
lir. Sorunlar›n› devrimcilerle birlik-
te çözen, kendi prati¤i içinde güç-
süz olmad›¤›n› gören, devrimcilere
güvenen ve kendine de güvenen bir
güç olmaya bafllar. 

Biz halk› örgütledi¤imiz oranda,
mücadele kitleselleflecek, savafl kit-
leselleflecek, kahramanl›klar kitle-
selleflecek, feda kitleselleflecek...
Devrimin gelifliminin temel ölçüleri
bunlard›r. Devrim mücadelesinin
iktidar› devralacak aflamaya gelebil-
mesi de böyle bir geliflimin sonucu-
dur. Yani savafl halklaflmadan, halk

örgütlenmeleri yayg›nlaflmadan, o
aflamaya gelinemez. ‹ktidar hedefli
bir savaflta, savafl› kazanacak olan
halkt›r. O halde iktidar hedefine gi-
den yolun tafllar›n› döflemek de hal-
k› örgütlemekten, halk›n içinde kit-
lesel biçimde örgütlenece¤i halk ör-
gütlenmelerini yaratmaktan geçer. 

Kemal: Örgütlenme görevimi-
zi “ihmal” etmenin temel nedenle-
rinden birini Mazlum arkadafl açt›;
halka, halk›n devrimdeki yerine ba-
k›fl aç›s›d›r dedi. Pratikte bu do¤ru-
lardan neden sap›ld›¤›n› sorgu-
larken, ikinci olarak da çal›flma tar-
z›m›z› sorgulamal›y›z. 

Bir birimin faaliyetlerini nas›l
yürütüyoruz, propaganda ve ajitas-
yonu nas›l yap›yoruz, bir eylemi na-
s›l örgütlüyoruz, dergileri nas›l da-
¤›t›yoruz, kitle iliflkilerini nas›l sür-
dürüyoruz... 

Yapt›¤›m›z eylemlerle, da¤›tt›¤›-
m›z bildirilerle, dergilerimizle, dü-
zenledi¤imiz gece ve benzeri etkin-
liklerle, insanlarla belli bir iliflki ku-
ruyor, belli bir sempati de olufltura-
biliyoruz. Dergi okurlar›n›, dernek
üyelerini ço¤alt›yoruz ama orada da
kalabiliyor. Bu iliflkileri örgütleme-
de, dönüfltürmede süreci devam et-
tiremiyoruz, varolan düzeyi yeterli
buluyoruz. Demek ki burada da araç
ve amaç aras›ndaki iliflkide bir za-
y›fl›k, çarp›kl›k vard›r. 

Mesela zaman zaman baz› arka-
dafllar›m›z için “kitlelerle rahat, ko-
lay iliflki kurabilir ama onlar› dö-
nüfltürmede, kadrolaflt›rmada yeter-
sizdir” denir. Böyle bir durumun,
bak›fl aç›s›ndaki bu eksik, çarp›k fle-
killenifl sonucunda ortaya ç›kt›¤›n›
söyleyebiliriz. 

Evet, dergimizi alan okuyan, evi-
ni devrimcilere açan, derne¤e gelen
bir insan, istisnalar d›fl›nda sab›rl›
ve emekçi bir çal›flmayla dönüfltü-
rülmeye de aç›kt›r. Ancak bu hedef-
lenmeyince, bu iliflkiler yüzeysel
kalmaya devam eder. Bu iliflkilere
sadece dergi götürmek için gidilme-
si, sadece iflimiz düfltü¤ünde u¤ra-
n›lmas› gibi bir tarz ortaya ç›kar.

“Çatkap›” çal›flma yap›yoruz,

dergi da¤›t›yoruz, ça¤r› yap›yoruz
ama yine de gelmiyorlar” tarz›nda-
ki 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 ya-
rar görüyorum: Kifli olarak veya bir
kurum olarak pratik faaliyetler için-
de bo¤ulmaya veya plans›z, prog-
rams›z bir ak›fl içinde sürüklenmeye
bafllad›¤›m›zda, kendimize flu soru-
lar› sormakta yarar var: Ben kimin,
niçin buraday›m, ne yap›yorum?

Bu sorular› küçümsemeyin; bun-
lar› düflünmek, bizi her seferinde
do¤ru rotam›za döndürecektir. 

Bu sorular›n cevab›nda flunlar
vard›r: “Ben devrimciyim, devrim-
cinin ifli insanlar› örgütlemektir, bu
nedenle halka gidiyorum, bu neden-
le 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› sa-
dece “destek güç” olarak gören ba-
k›fl aç›s›na düflmekten kurtar›r. Yü-
zeysellikten, sonuç almayan tarzdan
uzaklaflt›r›r. 

Özlem: Bugün genel olarak sol
kitle örgütlenmesi aç›s›ndan olduk-
ça geri durumdad›r. Zaman zaman
bizim yaz›lar›m›zda da vurgulan-
m›flt›r. Bunlar çerçevesinde belli
bafll› birkaç neden öne ç›kmaktad›r:
Bir, sivil toplumculuk, anti-örgütçü-
lük gibi birçok nedenden dolay›, sol
örgütleme yapma gelene¤ini kay-
betmifltir. ‹ki, solun önemli bir kesi-
mi yoksul semtlerinden uzaklaflm›fl,
belli ve a¤›rl›kla küçük-burjuva, dü-
zeniçi statüleri olan kesimlerin içine
hapsolmufltur. 

Yani sorun sadece “kitle çal›fl-
mas›”n›n biçimlerinden de¤il, kitle
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H 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 sa-
dece yard›mda bulunan bir güç ol-
maktan ç›k›p, gerçekten devrimin
gücü haline gelir. 



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 gi-
bi nas›l oturup kalkt›¤›m›z bile
önemli etkenlerdir. Ama san›r›m bir
önem s›ralamas› yaparsak, bunlar
ikincildir. Örgütlenmenin politik te-
meli nedir, nas›l olmal›d›r, bunu
açarsak iyi olur san›r›m. 

Mazlum: Asl›nda ben buna
sohbetimizin biraz daha ileriki bö-
lümlerinde de¤inmeyi düflünüyor-
dum ama madem flimdi açt›n, bura-
dan devam edelim. 

Kitleleri örgütlemek, halk örgüt-
lenmelerini yaratmak, ayn› zaman-
da kitlelerin somut ve yak›c› sorun-
lar›na yo¤unlaflmak, bu talepleri
formüle eden bir mücadele hatt› ge-
lifltirmek demektir. Kitlesellik, en
temelde, kitleleri do¤rudan ilgilen-
diren, etkileyen sorunlar çerçeve-
sinde geliflir. Bu en genel anlamda
s›n›flar mücadelesinin bir gerçe¤i-
dir. 

Mücadele, bir bak›ma, kitlele-
ri ç›karlar› do¤rultusunda sefer-
ber 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 aça-
l›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›¤›y-
la biçimlenmez mi? Mesele bu ka-
dar yal›nd›r. S›n›fsal ç›karlar›, bi-
reyci ç›karc›l›kla kar›flt›rmay›n sa-
k›n. Bu ikisi hem sosyolojik ve kül-
türel, hem de siyasal anlamda, fark-
l› fleylerdir. Ç›kar›n›n devrimde ol-

du¤unu gören bir iflçi, s›n›fsal ç›kar-
lar› temelinde davran›rken, s›n›fsal
ç›karlar›n›n kolektivizmde, fedakar-
l›kta, cesarette oldu¤unu da ö¤renir.
Bilinçlenme olay› da bir yan›yla bu-
dur zaten; bilinçlendikçe kiflisel ç›-
karlar yerini s›n›fsal ç›karlara b›rak›r.

‹flçiler, memurlar, köylüler, kü-
çük-burjuvazi, devrimde ç›karlar›
oldu¤unu gördükleri ölçüde devri-
me kat›l›rlar. O halde örgütlenme
faaliyeti, kitlelere kendi ç›karlar›n›n
nerede oldu¤unu göstermekle bafl-
lar. Örgütlenmenin pratik ad›mlar›,
kitlelere kendi ç›karlar› do¤rultu-
sunda 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›rla-
y›n örne¤in; radikal, militan bir sen-
dikac›l›kla iflçi s›n›f›n›n haklar›n›,
ç›karlar›n› savunmakta gösterdi¤i
kararl›l›k ve bu mücadele sonucun-
da iflçi s›n›f›na kazand›rd›¤› ekono-
mik, 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› ma-
lum. Ancak sendikalar›n mevcut
durumunda flu soru da ortada duru-
yor: ‹flçi neden sendikal› olsun?
Sendika iflçi s›n›f›na ne kazand›r›-
yor?

Sendika veya baflka bir örgütlen-
me böyle bir güveni veremedi¤inde,
kitleler orada yeralarak kendi k›sa,
orta uzun vadeli ç›karlar›n› savuna-
bilece¤ini göremedi¤inde, o örgüt-
lenme içinde yeralmas› için fazla
bir nedeni de yok demektir. 

Yine hat›rlamal›y›z ki, gecekon-
du semtlerindeki direnifllerin, örgüt-
lenmelerin birço¤u, oligarfliye kon-
dular›n› savunma tavr› çerçevesinde
geliflmifltir. Bugün halk›n açl›k,
yoksulluk, iflsizlik sorunu var. Daha
ayr›nt›ya inildi¤inde, semtlere, ifl-
yerlerine göre farkl› farkl› sorunlar›
var, liseli, üniversiteli gençlerin so-
runlar› var. Ve öte yandan oligarfli-
nin sald›r›lar› karfl›s›nda bir diren-
me savafl› yürüten sol, bu talepleri
kucaklayabilecek, bu talepler do¤-

rultusunda mücadeleyi örgütleyebi-
lecek güç ve durumda de¤il. 

Ama bu da bir mazeret veya en-
gel olarak görülmemeli. Kitleleri
örgütlemekte, s›n›flar mücadelesi
aç›s›ndan geçerli yol budur. Kitlele-
rin taleplerine sahip ç›karak, onlara
taleplerine nas›l ulaflabileceklerini
veya ulaflamayacaklar›n› göstererek
halk› örgütleyecek, yine bu pratik
içinde taban örgütlenmeleri anla-
m›ndaki halk örgütlenmelerini ge-
lifltirece¤iz. O halde, hayat›n her
alan›nda kitlelerin en yak›c› sorun-
lar›yla mücadeleyi birlefltirme ko-
nusunda daha fazla çaba göstermek,
ama daha önemlisi, her çal›flma ala-
n›nda bu temelde politikalar üret-
mek durumunday›z. 

Mesela, gençli¤in “Ö¤renci
Haklar›m›z› ‹stiyoruz” kampanyas›
bu anlamda olumlu bir örnektir. Fa-
kat bu muhtevadaki bir mücadele
asl›nda, o çal›flma alan›n›n sürekli
kampanyas› gibi olmak durumunda-
d›r. Bu da iflin öteki yan›d›r. 

F Tiplerini elbette halk›n günde-
mine tafl›yaca¤›z. ‹nfazlar›, iflkence-
leri tafl›yaca¤›z. Irak’›n iflgalini tafl›-
yaca¤›z. Ama örgütlenme faaliyeti
sadece bunlar›n üzerinden yürüye-
mez; kitlelerin do¤rudan yaflad›kla-
r› ekonomik, demokratik, sosyal so-
run ve taleplerini de mutlaka içer-
meli mücadelemiz. De¤ilse, sesle-
nifllerimiz sadece az çok politik, du-
yarl›, az çok örgütlenmifl kesimlerle
s›n›rl› kal›r. Halk›n en yoksul, en ör-
gütsüz, en apolitik kesimlerine ula-
flamay›z. 

Kemal: Bir arkadafl›m›z›n an-
latt›¤› bir olay vard›, kitle çal›flmas›,
örgütlenme deyince hep onu hat›rla-
r›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, yo-
rulmuflsundur” oluyor. Bu birkaç
kez ayn› flekilde tekrarlan›yor. 

fiunu da ekleyim, bunu anlatan
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itleler ç›karc› m›d›r? Evet ç›karc›d›r.
fiimdi bu baz› arkadafllar›m›za ters gele-
cektir belki, bunu açal›m. Biz halk, kit-
leler derken uhrevi, ulu, kutsal bir öte-
ki dünya varl›¤›n› kastetmiyoruz.  S›n›f-
lar mücadelesi, s›n›flar›n ç›karlar›n›n
farkl›l›¤›yla biçimlenmez mi? Mesele bu
kadar yal›nd›r.

K



bizim arkadafl, üçüncü kez çay tek-
lif 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 kendisi-
ni 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...” de-
mek istiyordur. Veya “senin dedik-
lerini yapm›yorsam, bir sor baka-
l›m, niye yapm›yorum?..” demek is-
teyebilir. 

Mazlum: Ben de Özlem’in
yorumuna kat›l›yorum. Biliriz ki,
e¤er bizi tümüyle reddeden bir yak-
lafl›m› olsayd›, bu daha farkl› ifade
edilebilirdi. fiöyle veya böyle, çok
da önemli de¤il ama bu örne¤in bi-
ze 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 so-
mut dünyas›ndan uzak yapamay›z
bunu. Kendi yaflad›klar›yla, kendi
sorunlar›yla bizim ona önerdikleri-
miz söylediklerimiz aras›nda bir
ba¤ kurulmuyorsa, örgütlenme da-
vetimiz de bofllukta kal›r zaten. 

Kitle ne düflünüyor, nas›l yafl›-
yor, herhangi bir fleyin art›s›n› eksi-
sini nas›l muhakeme ediyor? Bunla-
ra vak›f de¤ilsek, elbette “ça¤›r›yo-
ruz ama gelmiyorlar” diye tarif edi-
len durumun kayna¤›n› çözmemiz
de sözkonusu olmaz. 

Nas›l bir politikayla gidiyoruz,
hangi sorun ve taleplerle gidiyoruz,
bizim formüle etti¤imiz sorun ve ta-
lepler, 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›n-
l›ktaki bir iliflkiler a¤›n›n içinde
do¤ru flekillenebilir. 

Mao halk›n taleplerinin, sorunla-
r›n›n ve bu anlamda ileri sürülecek
sloganlar›n, fliarlar›n tespit edilme-
sinde flu önemli belirtmeyi yapar:
“1- Kendi kafam›zdan kitlelere ya-
k›flt›rd›¤›m›z ihtiyaçlar de¤il, onla-
r›n gerçek ihtiyaçlar›, 2- Bizim kit-
leler ad›na kararlaflt›rd›¤›m›z istek-
ler de¤il, kitlelerin kendi bafllar›na
kararlaflt›rd›klar› istekler...” olma-
l›d›r. 

Bu anlamda klifle tespitlerden ve
bu temeldeki propaganda ve ajitas-
yondan kaç›nmak durumunday›z.
Açl›k bugün halk›n öne ç›kan bir
sorunudur. Ama bu açl›¤›n her yer-
de ayn› düzeyde yafland›¤›, ayn› dü-
zeyde yak›c› oldu¤u anlam›na gel-
mez. 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› müca-
dele ça¤r›s› onlar› etkilemez. IMF
oraya kadar nas›l geliyor, onlar›n
yaflad›klar› hangi sorunlar IMF po-
litikalar›n›n do¤rudan veya dolayl›
sonuçlar›d›r, onu da göstermeliyiz. 

Özlem: Burada bir ek yapa-
y›m; Mazlum arkadafl›n anlat›m›n-
dan da flu sonucu ç›kar›yorum: Ör-
gütlenme faaliyeti yürütürken, ilgi-
lendi¤imiz veya ilgilenmek duru-
munda oldu¤umuz kesimleri, üç
ayr› aç›dan tan›mak, bilmek duru-
munday›z. Onlar›n, birincisi; tek
tek kifliler olarak sorunlar›, ihtiyaç-
lar›, özlemleri vard›r, ikincisi, belli
bir topluluk olarak (örne¤in falan
semtin insan›, falan okulun ö¤renci-
si olarak) sorunlar›, talepleri vard›r,
üçüncüsü, bir s›n›f veya katman›n
üyesi (iflçi s›n›f›, köylü, gençlik, kü-
çük-burjuvazi gibi) sorunlar›, talep-
leri vard›r. Bunlar, onlar›n devrim-
cileflmesi 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. 

Kemal: Evet, örgütlenme yap-
mak, en baflta örgütleyece¤im tüm
halk kesimlerini do¤ru çözümle-
mek, do¤rudan tan›mak demektir. 

Çözülmesi gereken yüzlerce so-
run, afl›lmas› gereken yüzlerce en-
gel var. Çözüm ve güç kayna¤›
halkt›r. Bu kafam›za kaz›nm›fl ol-
mal›d›r. Halk en büyük maddi güç-
tür ve halk›n gücüyle, iradesi ve ya-
rat›c›l›¤›yla üstesinden gelinemeye-
cek sorun yoktur. 

Halk›n günlük yaflam›ndaki tüm
sorunlar›na önem vermeliyiz. Bu
sorunlarla ilgilenip çözüm üretmeli-
yiz. Ve ihtiyaçlar›n› nas›l karfl›lama-
s› gerekti¤i noktas›nda bizzat göste-
rerek, kimi zaman birlikte yaparak
gerçekten ilgilendi¤imizi ve sahip-
lendi¤imizi göstermeliyiz. Örgüt-
lenmelerimizin, mücadelemizin te-
melini bu sorunlar ve çözümleri
oluflturacakt›r. Bu tarz bize flunu ka-
zand›r›r; halktan ö¤renmeyi, ö¤ren-
diklerimizi tekrar halk›n örgütlen-
mesi için halka ö¤retmeyi.

Bir “profesyonel devrimci”nin
gözünden bakamay›z halka. 

O, yaflam›n› idame ettirmek zo-
rundad›r. Evin geçimini temin et-
mek zorundad›r. Çocu¤u hastalana-
cakt›r, cenazesi olacakt›r, dü¤ünü
olacakt›r. Açl›kla bo¤ufluyordur, ki-
ra derdiyle bo¤ufluyordur. Evinin
y›k›laca¤› korkusuyla yafl›yordur. 

Bütün bunlar› gözeten örgütlen-
me biçimleri, bunlar› gözeten eylem
biçimleri, bunlar› gözeten e¤itim bi-
çimleri, bunlar› gözeten bir çal›flma
tarz› bulmak zorunday›z. Aksi halde
iflte örgütlenme yapm›yoruz demek-
tir... Sevgili okurlar›m›z, önümüz-
deki hafta da bu konuya devam ede-
ce¤iz. fiimdilik hoflçakal›n.
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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. 

K



23–27 Ocak aras›nda toplanacak
olan Avrupa Konseyi Parlamen-
terler Meclisi Genel Kurulu'nda,
komünizmi k›namaya, Nazizm’le
özdefllefltirmeye yönelik bir öneri
oylanacak. Öneri, Avrupa kapitalist-
leri 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” savu-
nuyor; “Komünist rejimlerin tüm
süreçte 95 milyon insan›n ölümüne
neden oldu¤unu, geçmiflteki totali-
ter nitelikli komünist rejimlerin ve
insan haklar› ihlallerinde bulunan
mevcut komünist iktidarlar›n k›nan-
mas›n›; üst düzey yöneticilerin Nazi
yetkilileri örne¤inde oldu¤u gibi
yarg›lanmas›n›” istiyor.

Türkiye’den parlamenterlerin de
oy kullanaca¤› Avrupa Konseyi Par-
lamenterler Meclisi’ndeki (AKPM)
bu giriflime iliflkin protesto sesleri
yükselirken, sayfalar›m›zda bir öze-
tini 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 demagoji-
ye baflvuruyor. Sözcülü¤ünü yapt›k-
lar› emperyalist sistemin ürünü olan
Hitler faflizmini yenmek için 20
milyon Sovyet yurttafl› dahi bu pes-
paye yalan› suratlar›na çarpmaya
yeterlidir. Onlar, ç›kar hesaplar› ya-
p›p Hitler’in tarihin ilk iflçi emekçi
cumhuriyetini yoketmesi için elleri-
ni ovufltururken, Moskova önlerin-
de komünistlerin kan› ak›yordu. 

Bugünkü burjuva hükümetlerin
miras›n› devrald›klar›, 2. Paylafl›m
Savafl› y›llar›ndaki burjuva hükü-
metler, Naziler’le iflbirli¤i yapar-
ken, ‹talya’dan Fransa’ya, Yunanis-

tan’a tüm Avrupa’da direnen komü-
nistlerdi. Komünistlerin öncülü¤ün-
deki halk direniflleriyle Stalin ön-
derli¤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›¤› konu-
sunda “engin” tecrübelere sahiptir-
ler. Yalan›, “kamuoyunu bilinçlen-
dirme” olarak pazarlayan bu beyler,
önce 2. Paylafl›m Savafl› ve Stalin
konusunda bafllad›lar en büyük çar-
p›tmalar›na. Yalan fluydu: Avrupa’y›
Amerika kurtarm›flt›, Stalin bir dik-
tatördü! Bunu, Stalin’in ad›n›, Hit-
ler’le birlikte anma kampanyalar›
izledi. Faflizmi yumru¤u alt›nda
ezen ve inine kadar kovalayarak ye-
nilgiye 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, “emperyaliz-

min en kan dökücü diktatörlü¤ü”
oldu¤u gizlenirse, Hitler’in suçla-
r›ndan da kendilerini muaf tutabile-
ceklerdi. 

Stalin karalamalar›nda; küçük-
burjuva 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 sosya-
list sistemi tümüyle alternatif olarak
halklar›n beyninden ç›karmaya.
1990’l› y›llar boyunca yalana, kara-
lamaya dayal› olarak, bunun propa-
gandas›n› yapt›lar. Bugünkü giriflim
de, bu kampanyan›n son halkas›d›r.

Avrupa ‹nsan Haklar› Dersi 
Veremez!
Tasar›n›n üzerine oturdu¤u çar-

p›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 götür-
me” ad›na Afrika’y›, Asya toprakla-
r›n›, Latin Amerika’y› ya¤malayan,
ak›l almaz katliamlar gerçeklefltiren
ve halen onlarca sömürgede bu vah-
fletlerine devam eden Avrupa em-
peryalistleri, kimseye insan haklar›
dersi veremezler. Kendi halklar›n›n
hak ve özgürlüklerini birer birer k›-
s›tlarken, Amerikan emperyalizmi-
nin yani Theodorakis’in deyifliyle
“büyük a¤abeylerinin” her türlü su-
çuna ortak olan onlard›r. CIA iflken-
ce uçaklar› tart›flmas› henüz bitme-
mifltir. AB üyesi ülkelerin yar›s›
ABD ile birlikte Irak’ta, tamam› ise
Afganistan’da iflgalci durumunda-
d›r. Guantanamo’dan Ebu Gu-
reyb’e, Kâbil’in ‘kale zindanla-
r›’ndaki vahfletten F Tipleri’ne;
halklar›n kan› nerede dökülüyor,
nerede ac›lar yaflan›yorsa, ABD em-
peryalizminin yan›nda Avrupa da
vard›r. Kendi ç›kar çat›flmalar› için-
de Irak iflgaline karfl› ç›k›yor görün-
meleri kimseyi aldatmam›flt›r. Ve
dikkat edin, ABD’nin (ve ‹srail’in)
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Avrupa Gericili¤inin Komünizm Korkusu

Hitler’i yaratan Avrupa, ko-
münizmi faflizmle özdefl-

lefltirerek, “k›nama” haz›r-
l›¤› yap›yor. Orada dur Av-
rupa! Kokuflmufl sistemini-
zin suçlar›n› tarih çarp›t›c›-

l›¤›yla gizleyemezsiniz!



hiçbir vahfletine sesleri ç›kma-
maktad›r. Bugün ise ABD ile
birlikte oluflturduklar› emper-
yalist kapitalist sistemin beka-
as› için iflgale karfl› direniflin
yenilmesi konusunda ellerin-
den geleni yapmaktad›rlar. 

Tüm bunlar› bir yana b›ra-
k›n, kapitalist sömürü ve em-
peryalist politikalar sonucu dünya-
n›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 komünistle-
rin de¤il, bu önerinin sahiplerinin-
dir, emperyalist kapitalistlerindir.

Evet, Hitler faflizmi gibi lanet-
lenmesi, dünya üzerinden silinmesi
gereken bir sistem vard›r; o da bur-
juva diktatörlü¤ünü bugün parla-
menter “demokrasi” ile uygulayan,
yar›n ç›karlar› gerekti¤inde öteki
uygulama biçimi olan faflizme bafl-
vurmaktan çekinmeyecek olan em-
peryalist kapitalizmin kendisidir. 

Avrupa Burjuvazisinin 
Komünizm Korkusu
Avrupa gerici güçleri, önergede

as›l korkular›n› da ifade edecek fle-
kilde; “kamuoyunun komünist re-
jimlerin iflledi¤i suçlar hakk›nda
bilgi sahibi olmad›¤›n›” ve ayn› za-
manda, mevcut “Komünist Partile-
rin baz› ülkelerde halen yasal ve ak-

tif olduklar›n› ve hatta kimi örnek-
lerde suçlar›na s›rt çevirmedikleri-
ni” belirterek, bundan “endifleli ol-
duklar›n›” söylüyorlar.

Söylenen flu: Her ne kadar kara-
lama kampanyalar› yürütmüfl de ol-
sak halklar›n beyninden komünizmi
silemedik, lanetli hale getireme-
dik. Üstelik, komünizme küfreden
solcular kervan›na kat›lmam›fl, hala
komünizmin insanl›¤›n tek kurtulufl
yolu oldu¤unu söyleyen partiler var.
Tekellerin emrindeki burjuva politi-
kac›lar› bu durumu de¤ifltirmenin
bugün çok daha önemli oldu¤unu

söylemektedirler. 

Komünizmi “lanetli” hale
getirmek, “burjuvazinin ah›r›n-
da” al›nacak bir kararla müm-
kün de¤ildir elbette. Bu ayr› bir
konu. Ancak komünizm korku-
lar› da çok aç›kt›r. Mevcut ko-
münist partilere, proletarya
diktatörlü¤ünden vazgeçtikle-

rini aç›klama ça¤r›s› yapmaktad›r-
lar. Yoksa yasaklar›z, asar›z, kese-
riz, Hitlerlefltiririz tehditleri savur-
maktad›rlar. 

Bu korkunun temelleri vard›r. 

Kapitalist sistemin tek alternati-
fini ortaya koyan komünistlerdir.
Avrupa tekellerinin tarihlerinin en
büyük ekonomik, siyasi, kültürel ve
fiili sald›r›lar›n›n yafland›¤› flu sü-
reçte, böyle bir alternatif büyük bir
tehlikedir onlar için. Çöken ‘sosyal
devlet’, yükselen gericilik, emper-
yalist sald›rganl›k ve artan bask›lar,
Avrupa halklar›n› da yeni aray›fllara
yöneltmektedir. fiimdilik bu aray›fl-
lar yata¤›n› bulmufl de¤ildir, ancak
emperyalistler tarihin ve politikan›n
yasalar› gere¤i, bu hareketlerin bofl-
lukta sal›nmayaca¤›n› da iyi bilirler.
Keza; bütün eksikliklerine karfl›n,
komünist partilerin kitleler nezdin-
de yeniden prestij kazanmaya baflla-
mas›, ‹talya’dan Fransa’ya grevlere
öncülük etmeleri, milyonlara hitap
etmeleri ve son olarak AB Anayasa-

35

8 Ocak 2006 / 34

Emperyalistler ne yaparlar-
sa yaps›nlar, orak çekiçli
bayraklar›m›z, Avrupa’dan
Asya’ya, Latin Amerika’dan
Ortado¤u’ya ezilen halkla-
r›n, emekçilerin tek alter-

natifi ve umudu olarak dal-
galanmaya devam edecek

Ünlü Yunan sanatç› Mi-
kis Theodorakis, Av-
rupa gericili¤inin girifli-
mi 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, komünist-
ler Naziler’le ayn› kefeye konacak; tarih çar-
p›t›lacak. ... 

Belki de yar›n komünist partileri yasak-
lama karar› alacaklar ve böylece Hitler ve
Himmler'in hortlaklar›n›n geçmesi için kap›y›
aralayacaklar. Bilindi¤i gibi, bu ikisi kariyer-
lerine komünist partileri yasaklayarak ve ko-

münistleri ölüm kamplar›na t›karak baflla-
m›fllard›. Fakat sonunda kendi kurbanlar›n›n,
Sovyetler Birli¤i'ndeki 20 milyon ölünün ve
Yunanistan dahil, Avrupa'n›n dört bir yan›n-
da ulusal direnifl hareketlerinin ön saflar›nda
can›n› veren di¤er yüz binlerce komünistin
kan›nda bo¤uldular. 

Ancak, tarih ve halklar nezdinde mah-
kûm edilmifl yöntemleri diriltmek isteyen Av-
rupa Konseyi'ndeki beyefendiler ikinci s›ra-
dalar. Çünkü, Hitlervari yöntemlerle halklar›
katleden büyük a¤abeyleri ABD taraf›ndan
geçildiler. 

Avrupa Konseyi'nin, insanl›¤a karfl› iflle-
nen 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 hapis-
hanelere tafl›yan CIA uçaklar›na yeflil ›fl›k ya-
kanlar›n, samimi olarak insan haklar›yla ilgi-
lendiklerine 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 sandal-
yesinde oturacaklar, tabi e¤er suç ortakl›¤›n-
dan yarg›lanm›yorlarsa. 

Ne yaz›k ki bugün yaflayanlardan ziyade
ölüler ad›na konuflmak durumunday›m. Bu
yüzden, Nazizmi yenmek ve özgürlü¤ü kut-
layabilmek için Gestapo'da, ölüm kamplar›n-
da ve idam sehpalar›nda yaflam›n› yitiren ko-
münist yoldafllar›m ad›na, bu "beyefendilere"
söyleyecek tek bir sözüm var: UTANIN!

“Utan›n!”



s›n›n çöpe at›lmas›nda en büyük
pay sahibi olmalar›, korkuyu büyü-
ten etkenlerdir. 

Kapitalistler bu korkuyu AB
Anayasas›’nda da aç›kça ortaya
koymufllard›. AB Anayasas›’n›n da-
ha bafl›nda, anayasan›n “tek bir pa-
zar ekonomisi sundu¤u, rekabet gü-
cü yüksek bir piyasa ekonomisi için
çal›fl›laca¤›” vurgulan›yor; “libe-
ral” bir kapitalist düzenin tüm ikti-
darlar sürecinde uygulanmas›n› da-
yatan sermaye diktatörlü¤ü, baflka
hiçbir ekonomik sisteme izin veril-
meyece¤ini, hükümetler de¤iflse de
kapitalist uygulaman›n de¤iflmeye-
ce¤ini anayasal kural haline getir-
mek 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 ya-
p›lmas›, partilerin yasaklanmas› gi-
bi faflist yöntemlerin de zeminini
haz›rlamay› hedeflemektedir. Bura-
da, Avrupa burjuva demokrasisinin
“düflünce özgürlü¤ü” gibi söylemle-
rini ise hiç hat›rlatm›yoruz, çünkü
yoktur böyle bir fley. Onlar sadece
kendi sistemlerini kutsayan, ona te-
melde itiraz etmeyen düflüncelere
özgürlük tan›rlar. Güçler dengesi el-
verdi¤inde, sömürü sistemini orta-
dan kald›rmay› amaçlayan her türlü
düflünceye karfl› en amans›z savafl-
lar› 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 görü-
nen 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 meydan-
larda dalgalanmas›na, burjuvazinin
korkusunu her geçen gün büyütme-
sine engel olamaz. Burjuvazinin
diktatörlüklerini y›kacak; emekçi
halklar›n yönetti¤i proletarya dikta-
törlükleri arac›l›¤›yla, s›n›fs›z, sö-
mürüsüz bir dünyay› yarataca¤›z. 
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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, ifl-
birlikçi 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 imzalan-
mas› için akaryak›t fiyatlar›na fahifl zam da-
yatmas› olarak aç›klad›. Önce bombalar
sonra IMF! Sonuç; kendi topra¤›ndaki pet-
rolü kullanamayan bir halk! Ayn› IMF ülke-
mize iflgalle de¤il, bu ülkeyi yönetenler ara-
c›l›¤›yla giriyor. “Gizli iflgal” de budur iflte.

Küba’da devrimin y›ldönümü coflkulu tö-
renlerle kutland›. Küba Lideri Fidel Castro,
devrimin 47. y›l›n› Havana'daki bir benzin is-
tasyonunda bir grup iflçiyle birlikte kutlad›. Burada, genç iflçilerle birlik-
te ulusal marfl› söyleyen Castro, yapt›¤› konuflmada, devrimin tarihine
de¤inerek, “bunun, ayn› zamanda Küba halk› aç›s›ndan büyük zaferler-
le dolu kesintisiz 47 y›ll›k bir mücadele oldu¤unu” belirtti. Ülke gene-
linde ise, yüzlerce gösteride “ya zafer ya ölüm” sloganlar› hayk›r›ld›. 

Bu arada Bolivya Devet Baflkan› Eva Morales de, ilk gezisini Kü-
ba’ya yapt›. Fidel, “1 Ocak 1959'daki Küba Devrimi’nin öncesinde Mo-
rales'i a¤›rlamaktan mutluluk duydu¤unu” söylerken; Morales, “Bir ko-
mutan ve devlet adam› taraf›ndan böylesine ›srarla davet edilmek büyük
mutluluk” diye konufltu. Fidel, ABD’nin Bolivya ile Küba'n›n ortak düfl-
man› oldu¤unu söyleyerek, Morales'e kendisine yönelik düzenlenebile-
cek suikast giriflimlerine karfl› haz›rl›kl› olmas› gerekti¤ini ifade etti.
Morales ise, kendisiyle Castro'nun k›tada vakar ve ba¤›ms›zl›k mücade-
lesinin iki kufla¤›n› temsil ettiklerini söyledi.

Ziyaret kapsam›nda, Küba ile Bolivya aras›nda sa¤l›k ve e¤itim ala-
n›nda iflbirli¤i anlaflmas› imzaland›. Anlaflmaya göre Küba, Bolivya hal-
k›n›n okuma yazma oran›n›n yükselmesi için bir program organize
edecek ve Bolivya’ya doktor ve t›bbi malzeme gönderecek.

Sosyalizm e¤itiyor, 
sa¤l›kl› yaflam veriyor

Emperyalistler ve iflbirlikçileri öldürüyor

Avrupa’da “terör” demagojisi-
ne dayand›r›lan ›rkç›, bask›c› uy-
gulamalar sürüyor. Bunun son ör-
ne¤i, Almanya’da yafland›. Ba-
den-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

yeminine” tabi tutuluyorlar. 

Müslüman göçmenlerin Al-
manya’n›n ç›karlar›na zarar vere-
cek 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.

Avrupa’da ›rkç›l›k devlet politikas›
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Praktiker’in Ümraniye, Kartal
ve Güneflli olmak üzere ‹stanbul’un
üç ayr› ma¤azas›nda ve di¤er iller-
deki ma¤azalar›nda çal›flan iflçiler,
2003 y›l› sonundan itibaren örgüt-
lenme haklar›n› kullanarak Koop-‹fl

Sendikas›’na üye olmaya bafllam›fl-
lard›. 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 Ümrani-
ye’deki Praktiker Ma¤azas›’n›n
önünde bir eylem yapt›. "Praktiker-
de Örgütlenme Hakk›m›z Engelle-
nemez, Praktikerde ‹flçi K›y›m›na
Son” pankartlar› ile çeflitli dövizler
tafl›yan iflçilere seslenen sendikan›n
Genel Baflkan› Eyüp Alemdar, iflle-
rine örgütlü olarak geri dönmek
için mücadele eden iflçilerin yaln›z

olmad›¤›n› kaydederek, “demokra-
siden, özgürlüklerden ve emekten
yana olan tüm kurulufllar, Praktiker
çal›flanlar›n›n yan›ndad›r” dedi. 

T‹S hakk›na kavufluncaya kadar
mücadelelerini sürdüreceklerini be-
lirten Alemdar, patronu, çal›flanla-
r›n hukuki haklar›na sayg› göster-
meye 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 Engellene-
mez” sloganlar› at›l›rken, Temel
Haklar Federasyonu pankart›yla
eyleme destek verdi ve iflçilerin
mücadelesinin sonuna kadar yan›n-
da olacaklar›n› gösterdi. 

SSK devri iflsizlik getirdi ‹kti-
dar›n SSK hastanelerinin devri
uygulamas› iflsizlik getirdi. Di-
yarbak›r'da SSK Hastaneleri’nin
Sa¤l›k Bakanl›¤›'na devredilme-
siyle birlikte Çocuk Hastane-
si'yle olan eski SKK Hastane-
si'nin temizlik flirketi ile yapt›¤›
anlaflman›n feshedilmesiyle,
ihaleyi alan yeni temizlik flirke-
ti 146 iflçiyi kap› önüne koydu.

SSK önünden Devlet Hastane-
si'ne kadar yürüyerek, karar›
protesto eden iflçiler, “‹flçiyiz
Hakl›y›z Hakk›m›z› ‹steriz” slo-
ganlar› 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 ço-
cuklar›n› okula gönderemeye-
ceklerini dile getirdi. 

Eken flöyle konufltu: 13 y›ld›r ça-
l›fl›yorum ve yetkililer ayr›nt›l›
bilgi vermeden bizi kap›ya b›ra-
k›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 ucu-
za çal›flt›racaklar!

Sendikadan istifa edin çal›fl-
t›ral›m ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi bünyesinde çal›flan
254 itfaiyeci ise 1 Ocak itiba-
riyle “sözleflmeleri bitti¤i” ge-
rekçesiyle iflten at›ld›lar. ‹flçilere
bu gerekçe sunulurken, ayn›
anda, “sendikadan istifa eder-
seniz çal›flt›r›r›z” teklifi yap›lma-
s›, belediyelerden özel flirketle-
re kadar her alanda örgütsüz-
lefltirmenin, iflten atmalar› bu
amaçla kullanman›n bir örne¤i-
ni teflkil ediyordu. 

‹flçiler, 3 Ocak günü belediye
önünde yapt›klar› eylemle ka-
rar› protesto ettiler.

Ya kölelik ya iflsizlik Günde
12 saat çal›fl›yorlard›. Bu da
yetmiyor, tatil günlerinde, bay-
ramda patronlar istedikleri gibi
kölece emeklerini sömürüyor-
du. Y›lbafl› gecesi çal›flmak is-
temediler, en do¤al haklar› olan
tatil haklar›n› talep ettiler. Bun-
dan do¤al ne olabilirdi deme-
yin. Sömürü çarklar› do¤al, in-
sani olan hiçbir hakk› tan›maz,
o sadece kâr› tan›r. Esenyurt
Haramidere’de bulunan Güllü
Tekstil’de çal›flan 25 iflçi, y›lba-
fl› gecesi çal›flmad›klar› için ifl-
ten at›ld›lar. “Bizim de tatil hak-
k›m›z var, hayvan de¤il insan›z”
diyen iflçiler, müdürün hakaret-
lerine de maruz kald›lar. 

‹fl de yok, tazminat da Koca-
eli’de ise, geçen y›l temmuz
ay›nda iflten at›lan ve halen taz-
minatlar› dahi ödenmeyen 87
iflçi, eylem yapt›. Eyleme Las-
tik-‹fl, Genel-‹fl, Tüm Bel-Sen
de destek verirken, “Türk Kab-
lo Kallefl, ‹flçiler Kardefl, Tazmi-
natlar Hakk›m›z Söke Söke Al›-
r›z, Vur Vur ‹nlesin AKP Dinle-
sin” sloganlar› at›ld›.

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 ku-
rals›z davranmay› sürdürüyorlar. Bir yandan yeni sendikalar yasas›
ile göz boyamaya çal›flan iktidar, öte yandan, baflta örgütlenme ol-
mak üzere birçok nedenden dolay›, emekçilerin soka¤a at›lmas›na,
patronlar›n ucuz emek amaçl› k›y›mlar›na onay veriyor.

Praktiker: Örgütlendiler, iflten at›ld›lar

emek
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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 var-
diyas› ç›k›fl›nda müdürlük binas›
önünde toplanarak, “Buradan An-
cak Ölümüz Ç›kar” sloganlar›yla
eylemlerine bafllad›lar. Ailelerinin de
destek verdi¤i eylemde konuflan Tek
G›da-‹fl Bölge Temsilcisi Gürsel Di-
liç›k›k, iflçilerin hem kendi emekleri-
nin hem de çocuklar›n›n emek müca-
delesi 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› si-
gara flirketlerinin emriyle hareket et-
mektedir. TEKEL Yönetim Kurulu
Baflkan›, flunu aç›kça söyleyebiliyor.
'Ben göreve gelmeden önce 6 tane

yabanc› sigara fabrika-
s›yla görüfltüm. Yabanc›
flirketler, Türk tütününden
sigara üreten fabrikalar›
kapatacaks›n›z. Amerikan
tipi sigara üretenler aç›k
kalacak’ diyor. Türk tütü-
nü üreten Adana, Malatya
ve Bitlis Sigara Fabrika-
lar›'n› kapatma karar› al›-
n›yor. Buralarda iflçi ca-
n›yla, kan›yla çal›flarak,

eski teknolojiye ra¤men en kaliteli si-
garay› üretiyor.” 

Fabrikan›n son üç y›ld›r, zarar et-
tirilerek özellefltirilmesine zemin ha-
z›rlanmak istenmesine karfl›n kâr et-
ti¤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 duru-
muna 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 di-
renifllerine destek ça¤r›s› yapt›. 

Temel Haklar’dan destek 
Adana Temel Haklar üyeleri, 2

Ocak günü fabrikaya gelerek, iflçile-
re destek verdiler. Dernek yönetimi
önce Tek G›da-‹fl fiube Baflkan› Ca-
fer Yaflar ve Bölge fiube Mali Sekre-
teri Mithat Arslan ile görüflerek süre-
ce iliflkin bilgi ald›lar. Ard›ndan, iflçi-
lerle 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›y-
la selamland›.

fiemsettin Kalkan yapt›¤› konufl-
mada, Türkiye halklar›n›n ve iflçi s›-
n›f›n›n topyekün bir sald›r›yla karfl›
karfl›ya oldu¤unu kaydederek, “ülke-
mizin yeralt› ve yerüstü zenginlikleri

emperyalist sermaye ve onun iflbir-
likçilerine peflkefl çekiliyor. Teslim
olmayaca¤›z! Bu ülke, bu vatan bi-
zim. Bir sabah uyand›¤›m›zda iflsiz
kalmak, aç ve yoksul olmak bizim ka-
derimiz de¤ildir. Bu memleketi sat›l›-
¤a ç›karanlara, TEKEL iflçilerini so-
ka¤a atanlara karfl› omuz omuza mü-
cadele etmeye devam edece¤iz” dedi.

KESK Adana fiubeleri de ertesi
günü fabrikaya gelerek iflçilere des-
teklerini ifade ettiler. Burada bir ko-

nuflma yapan Tek G›da-‹fl Genel
Merkez Yöneticisi Mecit Amaç ikti-
dara seslenerek, “e¤er AKP hüküme-
ti iflçilerin yan›na gelmezse burada
çal›flan 700 iflçi aileleriyle birlikte
oraya gidecek” diye konufltu. Tabutlu
eylem s›ras›nda bir iflçi sinir krizi ge-
çirerek bay›ld›. 

Ayn› gün Malatya TEKEL iflçileri
de kent merkezinde yol keserek ey-
lem yapt›lar.  

“AKP’nin de sermaye 
partisi oldu¤unu gördük”
Görüfltü¤ümüz iflçiler, karar›n

IMF taraf›ndan dayat›ld›¤› ve hükü-
metin buna uydu¤u konusunda hem-
fikirler. 15 y›ll›k TEKEL iflçisi olan
Ahmet Cemil Uluba, emperyalistle-
rin Türkiye üzerindeki hesaplar›na
dikkat çektikten sonra, ekliyor; “Ma-
alesef hükümetimiz de bu politikala-
ra çanak tutuyor. ABD kendi tütün
stoklar›n› ülkemizde pazarlamak isti-
yor. Bunun için de öncelikle TEKEL’i
ve Türk tütününü bitirmeye yönelik
politikalar üretip, bunu da IMF ve
bizim hükümetimiz arac›l›¤›yla bizle-
re dayat›yor.”

AKP’yi sordu¤umuzda ise pratik-
te yaflam›fl olman›n netli¤i içinde ce-
vapl›yor: “Seçim zaman› IMF ile bir
kez masaya oturup ondan sonra ilifl-
kileri koparaca¤› sözünü vermiflti.
Bunun gibi vaatlerinden dolay› çok
oy ald›. Ama hükümet olunca madal-
yonun öbür yüzü göründü. AKP’nin
de di¤erleri gibi sermayeye hizmet

SEKA ders olmal›, direnifl kazanmal›

Temel Haklar iflçilerin yan›nda
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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, Baflba-
kanl›k önünde
bulunan Güven
Park’ta yapt›klar›
aç›klamada, bele-
diyede 9 memur
ve 13 iflçinin çal›fl-
t›¤›n› kaydettiler.
Memurlar›n ör-
gütlü oldu¤u Tüm
Bel-Sen 2 No’lu
fiube Baflkan› Sat›
Burunucuçal›, “82
ayd›r çal›flan me-

murlar ile iflçiler maafl ala-
m›yor, tasarruf ve nemalar›
ödenmiyor, hastaneler ku-

rum taraf›ndan ödeme yap›lmad›¤› için tedavi
yapmayarak üyelerimizi geri çeviriyor. Çal›flan-
lar yaflamlar›n› sürdürebilmek için ikinci bir ifl
yapmak, ailelerinden yard›m almak, kredi çek-
mek ve faiz ödemeleri, icra ile bo¤uflmak zo-
runda kal›yorlar. Üyelerimiz, 7 y›ld›r sa¤l›klar›-
n› da yitirdiler. 1 y›l içinde iki üyemizi kaybet-
tik. Art›k b›çak kemi¤e dayand›” diye konufltu.  

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 im-
zalamayan büyükflehir belediyesini protesto et-
tiler. Eylemde, “Toplu Sözleflme Hakk›m›z Söke
Söke Al›r›z” sloganlar› at›ld›. 

Batman SES’ten Eylem
SES Batman fiubesi, 1. ve 2. Basa-

mak Sa¤l›k Kurulufllar›'nda ödenmeyen
personel pay› döner sermaye alacaklar›
için 3 Ocak günü sa¤l›k müdürlü¤ü önün-
de 150 kiflinin kat›ld›¤› bir eylem yapt›.

SES ad›na konuflan Mustafa Yurtse-
ver, AKP iktidar›n›n sonuç vermeyen po-
litikalar›n› elefltirerek, sa¤l›k hizmetleri
için üretken olan kiflilerin düflünce ve
önerileri yerine IMF istekleri do¤rultu-
sunda hareket etti¤ini belirtti. Perfor-
mansa dayal› döner sermaye uygulama-
s›na de¤inen Yurtsever, “bu uygulamay-
la halk›n ücretsiz sa¤l›k hakk›ndan ya-
rarlanma hakk› yokedilmifltir. Hekim
merkezli performans de¤erlendirilmesi
yap›larak da sa¤l›k hizmetlerinin ekip
hizmeti olmas› anlay›fl›na darbe vurul-
mufltur” dedi.

etti¤ini ve hiçbir fark› ol-
mad›¤›n› gördük.”

Kapatma karar›n›n el-
lerine ulaflmas›n›n ard›n-
dan neler yapmay› dü-
flündüklerini sordu¤u-
muzda da, “her fley” ce-
vab›n› veriyor: “Buna bi-
zim ölümümüz de dahil-
dir. 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 ola-
rak komitenin kararlar› do¤rultusun-
da hareket edece¤iz. Hükümet kara-
r›n› geri al›ncaya kadar hiçbir flekil-
de bizi fabrikam›zdan d›flar› ç›kara-
mayacakt›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, ey-
lem 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 planla-
r›na ve AKP’nin gerçek yüzünü gör-
düklerine dikkat çektikten sonra flöy-
le devam ediyor konuflmas›na:

“Zaten hükümet IMF’ye ba¤l› ol-
du¤u için halk›n›, bizleri de¤il ser-
mayenin ç›karlar›n› düflünüyor. Gü-
cümüzün sonuna kadar direnece¤iz.
Ki arkadafllar›m›z›n yar›s› daha önce
içkili bölümlerin iflçileri. Ben de
bunlardan biriyim. Hükümet bize ifl-
siz kalmayacaks›n›z sözünü verip
buraya gönderdi. Ama flimdi buray›
da kapatmak istiyor. Yani iki keredir
yalan söylüyor bize. Bu yüzden be-
nim durumumdaki arkadafllar kapat-
maya çok daha tepkili.

Sendikaya gelince, elimizdeki en
büyük silahlardan biri. Bizi sahip-
lenmesi gerekiyor. Ama içkili bö-
lümlerin sat›lmas› aflamas›nda bizi
resmen teslim etti, satt›. Beklentimi-
zi söyledim. Ama bunun aksi bir tu-
tum sergilerse de kendi inisiyatifi-
mizle 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 mefla-
leli yürüyüflle desteklendi. E¤itim

Sen önünde toplanan 300 kifli slo-
ganlarla TEKEL’e yürüdü. 

Temel Haklar üyeleri “TEKEL ‹fl-
çileri Yaln›z De¤ildir” pankart› tafl›r-
ken, s›k s›k genel grev sloganlar› at›l-
d›. Yürüyüflçüler, fabrika önünde TE-
KEL iflçileri taraf›ndan “Yaflas›n S›-
n›f Dayan›flmas›, ‹flçi Memur El Ele
Genel Greve, ‹flçiyiz Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z” slogan›yla karfl›land›. Cofl-
ku fabrika içinde doru¤a ulafl›rken,
yap›lan konuflmalarda kararl›l›k vur-
guland› ve bunun ifadesi olarak bir
gemi maketi yak›larak, “geri dönüflü-
müz yok” mesaj› verildi. Destek zi-
yareti Adana Gençlik Derne¤i müzik
grubunun Grev Halay› ve Emekçi
Halay› türküleriyle devam ederken,
eylemden sonra Temel Haklar üyele-
ri gecenin geç saatlerine kadar iflçiler
ile birlikte fabrikada kald›lar.

Belediyelerde eylemler



Bal›kesir Üniversitesi Ca¤›fl
Kampüsü’ndeki Meslek Yükseko-
kulu’nda aylard›r süren faflistlerin
taciz ve sald›r›lar›, geçen hafta için-
de yo¤unlaflarak devam etti. Faflist-
ler 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, kan-
tinde oturan demokrat ö¤rencilerin,
“kantini terketmeleri” yönündeki
tehditi ile bafllad›. Bal›kesir Genç-
lik Derne¤i ve Halkevi üyeleri,
Meslek Yüksekokulu ö¤rencilerini
sahiplenmek için ertesi günü kan-
tinde ö¤rencilerin masas›na oturdu-
lar. Bunun üzerine 15-20 kiflilik fa-
flist grup, devrimci ö¤rencilere, kan-
tini terketmelerini söyleyerek teh-
ditte bulundu. Ö¤rencilerin, tehdide
gereken cevab› vermelerinin ard›n-
dan faflistler kantini terkettiler. Bu-
nun nedeni ise daha sonra anlafl›ld›.
Faflistler, tüm üniversitelerde iflbir-
li¤i halinde gençli¤i sindirmek iste-
di¤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¤rencile-
rin 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¤ren-
ciler, ÖGB’nin faflistlerle yak›n ilifl-
kilerini teflhir ettiler. ÖGB amirinin
sanki hiçbir fleyden haberi yokmufl

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

Faflistler, Jandarma, Polis 

ve ÖGB’ler Kolkola

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

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

flekilde yaraland›lar.  

"Faflizme Karfl› Omuz Omu-
za" 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 du-
vara yaslayan jandarma dipçiklerle
bo¤azlar›n› s›kt›lar. Ö¤rencilerin
jandarmay›, “okullar›m›zda uyufltu-
rucu satan faflist çeteler elini kolu-
nu sallarken biz devrimci ö¤rencile-
re sald›r›yorsunuz...” diye teflhir et-
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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.

Bu da soruflturma sald›r›s›

Faflist sald›r›lar›n sürdü¤ü Bal›-
kesir’de okul idaresi de bofl durmu-
yor. Bal›kesir Üniversitesi ö¤renci-
lerinin 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 ida-
resinin polisin yönlendirmesi ile
hareket etti¤ini kaydettiler. 30 ö¤-
renci hakk›nda aç›lan soruflturma-
da say›s›n›n artabilece¤i belirtilir-
ken, dayanak yap›lan YÖK Disip-
lin 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 okul-
dan at›lm›fl, bir ö¤renci de alt› ay
uzaklaflt›r›lm›flt›.

Demek flenlik düzenlersin!

Çukurova Üniversitesi’nde
Adana Gençlik Derne¤i Baflkan›
Mehmet Gökmen, “flenlik organize
etmek, flenlikte pankart açmak ve
okula ses düzeni sokmak” suçla-
malar› ile (suçlara bak›n!), bir haf-
ta okuldan uzaklaflt›r›ld›.

fienlik BAGEH’lilerindi, yani
Gökmen’in düzenlemifl olmas›
mümkün de¤ildi ama olsun; hedef
Gençlik Derne¤i olunca, fark et-
mezdi. Gençlik Derne¤i üyelerinin
görüfltü¤ü ÖGB yetkilisi dahi, so-
ruflturman›n polisin iste¤iyle aç›l-
d›¤›n› ima ederken, demokrasiden
sözeden, soruflturma açman›n “yö-
netim zaafiyeti” oldu¤unu söyle-
yen Rektör Alper Ak›no¤lu, polis
talimat›yla yönetiyor. Gençlik Der-
ne¤i üyeleri ise üzerilerinde olufltu-
rulmaya çal›fl›lan bu bask›ya karfl›
susmayacaklar›n› belirtiyorlar.

“Güvenlik” iiçin dde¤il, ffaflist
terörün hhamili¤i iiçin ooradalar



meleri üzerine jandarma komutan›
askerlerini geri çekti. Ö¤renciler ya-
r›m saat boyunca teflhire devam etti-
ler 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 ol-
mufllar ama gençleri y›ld›ramam›fl-
lard›. Kantinin bir yan›nda 7 dev-
rimci ö¤renci, di¤er yan›nda 50’den
fazla faflist, polis, jandarma bir süre
beklediler. Sald›r›y› duyan 100 ka-
dar devrimci demokrat ö¤renci top-
lanarak Meslek Yüksek Okulu’na
geldi. Jandarman›n engellemesine
karfl›n kantine ulaflan ö¤renciler, ar-
kadafllar›yla birleflirken faflistler tafl-
larla 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 mer-
kezinde devam etti. ‹ki devrimci ö¤-
renci faflistler taraf›ndan pusu kuru-
larak dövüldü. Hastaneye kald›r›lan
ö¤rencileri ziyaret etmek için giden
3'ü bayan 5 ö¤renci, faflistler tara-
f›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 Fakülte-
si’nde toplanan 100’ü aflk›n ö¤ren-
ci, flehir merkezine yürüyüfle geçti.
Yolda sataflarak küfreden 5 faflist
dövülerek cezaland›r›ld›. Daha son-
ra, ö¤renciler polis barikat›yla kar-
fl›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 gö-
zalt›na al›nd›. Polis 4 faflisti de gö-
zalt›na almak durumunda kald›. 

2 gün sonra savc›l›¤a ç›kar›lan
ö¤rencilerden dokuzu hakk›nda tu-
tuklama talep edildi. Mahkeme ö¤-
rencileri serbest b›rak›rken, silah
çeken faflist tutukland›. Ancak, erte-
si günü savc›l›¤›n bu karara itiraz
etmesi sonucu, 9 devrimci demok-
rat ö¤renci hakk›nda tutuklama ka-
rar› verildi ve bunlardan 5’i tutukla-
narak cezaevine konuldu.
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‹.Ü. Avc›lar Kampüsü’nde faflist
sald›r›lar›n ard›ndan, ö¤rencilerin
yakalay›p polise teslim etti¤i silah-
l› sat›rl› dört faflist serbest b›rak›ld›.
Tan›k olarak karakola giden 7 ö¤-
renciye ise “suçlu” muamelesi ya-
p›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¤ren-
cileri silahla tehdit etti. Devrimci
demokrat ö¤rencilerin müdahale
etmesi üzerine, faflistler silah s›ka-
rak kaçmaya çal›flt›lar. Yüzlerce
ö¤renci ve ö¤retim üyesinin gözle-
ri önünde yaflanan kovalamacada,
ö¤renciler faflistleri yakalayarak,
üzerlerindeki silah ve sat›rla birlik-
te polise teslim etti. 

7 ö¤renci de tan›k olarak Firiz-
köy Karakolu’na gittiler. Ancak
suçlu muamelesi yap›larak gözal-
t›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 ola-
rak protesto edilirken, 27 Aral›k
günü 15-20 kiflilik sat›rl› faflist
grup Mühendislik Fakültesi’ne gir-
meye çal›flsa da ö¤rencilerin bari-
kat›yla karfl›laflt› ve Veterinerlik
Fakültesi’ne s›¤›nd›lar. 3 faflistte
yine sat›rlar bulundu.

Ö¤renciler polisin faflistlere ilifl-
kin delilleri karartt›¤›n› kaydeder-
ken, faflist sald›r› ve okul yönetimi-
nin tedbir almamas› 28 Aral›k’ta
yeniden protesto edildi. 

Protestonun etkisi ile Veteriner-
lik 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 geç-
tinten sonra ayn› fakültenin tuvale-
tinde yap›lan aramada bir silah da-
ha bulundu.

Artan faflist sald›r›lar, provokas-
yonlar, linç giriflimleri ve fiemdinli,
gençli¤in faflizm ve faflizme karfl›
mücadele konusunda e¤itimini de
gündeme getiriyor. ‹flte bu amaçla,
Sivas Cumhuriyet Üniversite-
si’nde, E¤itim-Sen taraf›ndan ‘Fa-
flizme Karfl› Omuz Omuza’ konu-
lu bir panel düzenlendi. E¤itim-
Sen’e yap›lan sald›r›lar›n da ele

al›nd›¤› panelde bir ö¤retmen ko-
nuflmac› olarak yerald›. Panele Si-
vas Gençlik Derne¤i Temsilcisi Ce-
mil Kaya da kat›larak, Susurluk’ta
yaflananlardan fiemdinli’ye uzanan
süreci ve gençli¤e sald›r›lar› anlat-
t›. Sözalan Ekim Gençli¤i Temsil-
cisi de faflist sald›r›lara karfl› birle-
flilmesi gerekti¤ini belirtti. Panelin
ard›ndan bir müzik dinletisi verildi.

Avc›lar Kampusü: Silah var, sat›r var, 

sald›r›n›n failleri var, cezaland›r›lan yok!

Sivas: Faflizme karfl› omuz omuza

Isparta SDÜ’de, polis, ÖGB bask›s› sürü-
yor. Sivil polisler demokrat, devrimci ö¤renci-
leri 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›” gerekçe-

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 et-
mek kadar do¤al bir hak olamazd›.

Isparta: Kim ö¤renci?

Düzeltme: 33. say›m›zda, Isparta’da ö¤ren-
cilere aç›lan soruflturma gerekçesinin, "halk›
din ve dil ayr›m›yla k›flk›rtmak" ifade edilmifl-
tir. Do¤rusu “okul içerisinde izinsiz yürüyüfl ve
gösteri yapmak” fleklinde olacakt›r.
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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 fakülte-
ler, CHP’lilere kadar inen silahl›
sald›r›lar vb. 

Faflist ideolojinin, farkl› dü-
flüncelere 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 dü-
flüncelerin tahakkümünün kabul
edilmesinden baflkas› de¤ildir.

Hitler faflizminin iktidara yü-
rüyüflü ve tüm Avrupa’y› kana
bulayan sürece bak›ld›¤›nda, ön-
celikli olarak Almanya içindeki
farkl› düflünceleri, örgütlenmele-
ri sindirmekle ifle bafllad›¤›n› gö-
rürüz. Önce komünistlerden bafl-
lam›fllar, s›ra demokratlara ka-
dar gelmifltir. Faflist ideoloji ›rkç›
oldu¤u için, baflta Yahudiler ol-
mak üzere, di¤er ulus ve milli-
yetler de bu terörden nasibini al-
m›flt›r. 

Bugün de ülkemize bak›n, te-
rörün boyutu henüz o noktaya
varmam›fl olsa da, zihniyetin ay-
n› oldu¤unu görürsünüz. Sadece
Kürtçe türkü söylediler diye ö¤-
renciler sald›r›ya u¤ruyor, hatta
Arapça konuflan Hatayl› gençle-
rimiz bu flovenizmden nasibini
al›yorlar. Birçok üniversitede,
hiçbir devrimci gençlik örgütlen-
mesi içinde olmayan, sadece
demokrat kimli¤iyle bilinen, hat-
ta faflistlerin etkinli¤ine kat›lma-
d› diye onlarca gencimiz faflistle-
rin tehdit ve sald›r›lar›na maruz
kalmaktad›r. 

Kimi zaman; faflist terör “ko-

lay hedef” olduklar›ndan, amaç-
lar›na ulaflmak için s›radan de-
mokrat gençleri özel olarak da
hedef alabilir. Çünkü amaç, esti-
rilen terörle tüm gençli¤e mesaj
vermek, giderek bask›s›n› üzer-
lerinde kurmak ve okullar›n de-
netimini ellerine almakt›r. 

12 Eylül öncesi faflist sald›r›-
lar›n yayg›nlaflmas› aflamas›na
bak› ld ›¤ ›nda; demokrat lar,
CHP’liler böyle hedef olmufltur.
Devrimci örgütlenmelerle hiçbir
ilgileri olmamas›na, hatta parti
olarak CHP devrimcilere düfl-
man olmas›na karfl›n, onlarca
CHP’li “solu sindirme” sald›r›lar›-
n›n hedefi olmufl, katledilmifller-
dir. Böylece estirilen faflist terör,
mahallelerin, okullar›n, fabrika-
lar›n üzerine çullanm›fl ve sonuç
almaya çal›flm›flt›r.

Tüm ö¤renciler bize 
tabi olacak!
Faflist sindirme politikas› bu-

gün de devrimciler d›fl›nda de-
mokrat, s›radan insanlar› hedef
al›yor. Geçen hafta içinde yafla-
nan iki örne¤i anlataca¤›z.

‹lki, Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi’nden. Faflistler yurt-
larda, Ülkü Ocaklar›’na ait dergi-
yi ö¤rencilere zorla 5 milyona
sat›yorlar. Söylenen flu; “burda
bar›nmak için dergi almak zo-
rundas›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›l-
mak istendi. Ö¤renci, paras›n›n
olmad›¤›n› belirtmesine karfl›n,
önce darp edildi, sonra da 2 mil-

yonu zorla al›nd›. Bununla da
bitmemifl, tüm ö¤rencilere göz-
da¤› vermek için, kendini “üni-
versite reisi” olarak tan›tan faflist
Volkan Özmen’in içinde bulun-
du¤u bir grup taraf›ndan da dö-
vülmüfl, zorla paras› al›nm›flt›r.
Yine, ö¤renci konseyi seçimle-
rinde fakülte temsilcilerine da-
yak zoruyla ‹sa Altunkaya adl›
fafliste oy verdirilmifltir.  

‹kinci örnek ise Eskifle-
hir’den. Dumlup›nar Karma Ö¤-
renci Yurdu'nda kalan Anadolu
Üniversitesi ‹letiflim Bilimleri Fa-
kültesi Bas›n Yay›n Bölümü ha-
z›rl›k s›n›f› ö¤rencisi Deniz Tekin,
ortada hiçbir sebep yokken fa-
flistlerin 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›ka-
rak sald›rd›lar. Tekin olay› flöyle
anlatt›: “Bana keyfi bir flekilde
masan›n kendilerinin oldu¤unu
ve kalkmam gerekti¤ini söyledi-
ler. 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 bilgi-
si 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¤layabil-
mesinin tek yolu, örgütlenmek-
tir. Bu sorun, sadece devrimci
ö¤rencileri ilgilendiren bir sorun
de¤ildir ve giderek bu durum da-
ha da netlik kazanacakt›r. fiu ve-
ya bu gerekçeyle faflistler gibi
düflünmeyen, onlar›n propagan-
dalar›na kanmayan, kendini de-
mokrat olarak ifade eden tüm
gençlerimiz, bu terörün hedefidir.

Devrimci gençlik bu yal›n
gerçe¤i tarihsel örnekleriyle, bu-
gün yaflananlarla tüm gençli¤e
kavratmal› ve örgütlenme ve fa-
flist teröre karfl› mücadele etme
ça¤r›s›n› yaymal›d›r.

Faflist terör kendinden olmayan 
herkese düflmand›r
fiu veya bu gerekçeyle faflistler gibi düflünmeyen, onlar›n
propagandalar›na kanmayan, kendini demokrat olarak ifa-
de eden tüm gençlerimiz, bu terörün hedefidir
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‹zmir Gençlik Derne¤i, 4 Ocak gecesi Bornova Bü-
yükpark’ta bulunan U¤ur Mumcu Kültür Merkezi’nde
“Söyledi¤imiz Türkülerde Senin de Sesin Olmal›” is-
miyle gece düzenledi. Cananlar’›n, Zehralar’›n ve 6 y›l-

d›r büyük direniflte
ölümsüzleflen kahra-
manlar›n an›s›na yap›-
lan sayg› duruflunun
ard›ndan Derne¤in Ti-
yatro Grubu, Büyük
Direnifli anlatan bir
oyun sergiledi. Daha
sonra Grup Gün Ifl›-
¤›’n›n türküleri ve
marfllar› hep birlikte

söylendi. 

‹kinci bölüm DEV-GENÇ tarihinin anlat›ld›¤› sine-
vizyon 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. 

Eskiflehir: Kurtulufl Sosyalizmde

Eskiflehir Gençlik Derne¤i, 30 Aral›k günü KESK
Eskiflehir fiubesi’nde "Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosya-
lizm" konulu bir seminer düzenledi. "Ba¤›ms›zl›k De-
mokrasi 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 ara-
s›ndaki iliflki ve s›n›flar mücadelesi üzerine konuflmas›
ilgiyle dinlendi. Ö¤renciler seminerin sonunda sorular›
ile tart›flmaya canl› flekilde kat›ld›lar. 

Bu sözler, Yüksekö¤renim Kre-
di 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 ha-
pishaneye çevrilen üniversiteler
yetmezmifl gibi yurtlar da birer k›fl-
laya 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 re-
sim olarak al›nmay›p, dijital ra-
kamlara dönüfltürülmektedir. Ke-
sinlikle bir resim dosyas› olarak
kullan›lamaz. Sadece dijital imza
amac›yla kullan›labilir” diyor.

Aman ne mutlu! Demek ki fifl-
lenmiyormufluz! 

Ö¤renci gençlik olarak yurtlar›-
m›z› k›fllaya çeviren bu uygulama-
ya karfl›y›z. F Tipi model üniversite
yurtlara tafl›nmaktad›r. Bu aç›kla-
malar aldatmad›r ve komiktir. 

Yaflad›¤›m›z yüzlerce deneyim-

den biliyoruz ki, yurt yönetimlerin-
den rektörlüklere kadar tüm yöne-

timler polisle iflbirli¤i içinde-
dir. Her demokratik eylemimi-
zin ard›ndan, koltu¤unun alt›n-
da bir dosya ile sivil polisler,
okul yönetimlerine gider ve

isim listeleri b›rak›rlar. Bize her za-
man 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 araçla-
r›, dersliklere, yurtlarda odalar›m›-
za kadar s›zan sivil polisler ve ifl-
birlikçileri, gençli¤i batakl›¤a sü-
rükleyenleri, esrar-uyuflturucu sa-
tanlar›, genç k›zlar›m›z› pazarla-
yanlar›, terör estiren sivil faflistleri
bir türlü tespit edemez.

Amaç, biz gençleri denetim al-
t›nda tutmakt›r, devrimci, demok-
rat, vatansever ö¤rencileri okullar-
dan uzaklaflt›rmakt›r. Kim devrim-
cilikten, ba¤›ms›zl›ktan, demokra-
siden sözediyor, ne okuyor, -Nazi-
ler gibi- tespit etmek ve bask› kur-
makt›r. 

‹stenen apolitik bir gençliktir.
Ö¤rencinin düflünmesine, üretme-

sine gerek yoktur, düflünülmesi ge-
reken bir fleyler varsa "devlet bü-
yükleri" zaten bizim ad›m›za dü-
flünmektedir! Ö¤renci dedi¤in der-
sinden baflka bir fley düflünmez, bir
de vur patlas›n çal oynas›n, e¤len-
ceyi. Tabi paras› varsa. Üniversite-
yi kazan›p okuyabildi¤ine flükre-
der, kaderine raz› gelip oturur.
Maddi nedenlerle okuyamayan bin-
lerce ö¤renci varm›fl, bunu düflüne-
cek 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 sokmak-
tad›r bunlar› akl›na? Sosyalizm mi,
o y›k›lm›flt›r zaten! O kendini AB
demokrasisi masallar›na inand›r-
mal›d›r. Halka reva görülen yoksul-
lu¤un, açl›¤›n, ahlaks›zl›¤›n, ada-
letsizli¤in öfkesi de¤il, dolar iflaret-
leri 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 da-
yatmay› 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

“Parmak izi uygulamas›
fiflleme amac› tafl›m›yor”

gS ençlikte:öz

‹zmir: Söyledi¤imiz Türkülerde Senin

De Sesin Olmal›



“Ç›k›yor musunuz, ç›km›yor mu-
sunuz? Yoksa biz mi ç›kartal›m?”

“Odan›z› su doldurup sizi bo¤a-
ca¤›z, hadi görelim bakal›m ne ya-
pacaks›n›z.”

“Yanacaks›n›z, gebereceksiniz,
tamam m› devam m›?”

Aktard›¤›m›z bu sözler, oligarfli-
nin bir operasyonunda sarfedilmedi.
Bu sözler halk saflar›nda yeralan,
devrimci, yurtsever oldu¤unu söy-
leyen bir gücün devrimcilere karfl›
sald›r›s›nda söylendi. DHKC Bal-
kanlar 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-

heliler’in can›na kastedildi. Cephe
taraf›ndan yap›lan aç›klamaya göre
sald›r› flöyle geliflti:

1 Ocak 2006’da, Lavrion Mülte-
ci Kamp›’nda PKK’liler, Cephe ta-
raftarlar›na sald›rd›. PKK’lilerin,
kamptaki DHKC Komünü’nün ta-
belas›n› indirip, Cepheliler’i kamp-
tan atmak istemesi üzerine, yüzlerce
PKK’li karfl›s›nda kamptaki oda-
m›zda bulunan birkaç Cepheli, oda-
ya barikat kurarak direndiler. 

Bunun üzerine PKK’liler, önce
odan›n pencerelerini k›rarak, duva-
r›n› delerek odaya girmeye çal›fl-
m›fl, bunu baflaramay›nca, odaya su
s›karak odadakileri bo¤maya çal›fl-
m›fl, bunun ard›ndan da odaya pefl-
pefle 5 adet molotof at›lm›flt›r. At›-
lan molotoflardan iki Cepheli tutufl-
mufl, ancak hemen söndürülmüfltür. 

Sald›r›, 4.5 saat sürmüfltür. Mo-
lotoflar›n haricinde tafllarla, cam k›-
r›klar›yla, sopalarla sald›r›lm›fl, in-
sanlar yaralanm›flt›r. Cepheliler 4.5
saat boyunca komün odas›nda dire-
nirken, PKK’liler, bu süre boyunca
onlar› ç›kar›p kamptan atmak için
ak›llar›na gelen ve halk güçleri ara-
s›nda kullan›lmas› asla düflünüle-
meyecek olan her türlü sald›r› yön-
temini kullanm›fl ve a¤za al›nmaya-
cak ve buraya aktarmaktan bile im-
tina 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 Ara-
l›k’›nda da yine Lavrion Kamp›’n-
da, aralar›nda ölüm orucu gazileri-
nin de oldu¤u 4 Cepheli yine ayn›
flekilde PKK’lilerin sald›r›s›na ma-
ruz kalm›flt›. Bu sald›r›n›n ard›ndan
Yunan solunun “Bundan böyle Cep-
heli arkadafllara yap›lan sald›r›y›
kendimize yap›lm›fl bir sald›r› ola-
rak alg›layaca¤›z” uyar›s›ndan son-

ra ortam k›smen
sakinleflmiflti. 

Son üç ayd›r
ise PKK’lilerin
Cepheliler’e yöne-
lik tehdit ve taciz-
leri yeniden yo-

¤unlaflm›flt›; dergi sat›fl› yapanlar›
gördükleri her yerde çeflitli biçim-
lerde tehdit etmekteydiler. Hemen
her yerde ayn› cümlelerle tart›flmak-
tad›rlar: “Siz Kürt oldu¤unuzu söy-
leyemezsiniz, Kürdistan ad›n› kulla-
namazs›n›z, dergilerinizde Kürtlere
ve önderli¤imize küfür ve hakaret
ediyorsunuz bunu yan›n›za b›rak-
mayaca¤›z, sizi buradan silece-
¤iz...” vs.vs. 

Gerekçelerden anlafl›laca¤› üze-
re, sorun Gazi’de, Nurtepe’de ya-
flanan -ve çözülmüfl oldu¤unu um-
du¤umuz- sorunla, Diyarbak›r’da
devrimcilerin faaliyetlerini engelle-
mek istemeleriyle ayn›d›r. “Yoldafl-
lar›m›z, burada üç ayd›r süren tehdit
ve tacizler karfl›s›nda, “provokasyo-
na meydan vermemek için tart›flma-
ma” karar›m›za uymufl ve durumu
sakinlefltirmeye çal›flm›fllard›r.” 

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 kaste-
dilmifltir. Direnifl karfl›s›nda, komün
odas›na el koyup Cepheliler’i
kamptan atma plan› gerçekleflme-
yen 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 sokula-
rak, sald›r›n›n sorumlulu¤unu s›rtla-
r›ndan atmak istemifllerdir. 

Türkiye solu ve halk›, art›k
PKK’nin bu yöntemini tan›yor ve
art›k bu gerekçeye kimse kanmaya-
cakt›r. Karar al›nm›fl ve sald›r›lm›fl-
t›r. “Kitle” de bu karar› yerine getir-
mifltir. Önce geçen y›l Lavrion’da,
sonra Gazi’de, Nurtepe’de, Ali-
beyköy’de, sonra ‹zmir’de, sonra

44

8 Ocak 2006 / 34

PKK, Lavrion’da Devrimcilere
Molotoflarla Sald›rd›

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 de-
vam edece¤iz; PKK, devrimcilere karfl›
bu yöntemleri  kullanmay› kendi ideolo-
jisi, 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› cesaret-
lendirir ve sorumsuzlu¤u büyütür. 

PKK, Devrimci ve Demokratik Yap›-
lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platfor-
mu'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. 



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

Peki neden sald›r›yor?

Nedeni mülkiyetçiliktir. Ben-
merkezciliktir. Tüm sola kendine ta-
bi olmay› dayatmakt›r. 

Bunun d›fl›nda hiçbir nedenleri
ve gerekçeleri yoktur. Gerekçe ola-
rak söylenen her fley uydurmad›r.

PKK, devrimci hareketin ideolo-
jik mücadelesinden, devrimci hare-
ketin kendisine tabi olmamas›ndan,
boyun e¤memesinden rahats›z ol-
makta 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 mücade-
le yürüten herkese karfl› ayn› taham-
mülsüzlü¤ü duymaktad›rlar. Türki-
ye Kürdistan›’n›, Kürtler’in yaflad›-
¤› her yeri ve tüm Kürtler’i kendi
“mülkü” olarak görmekte, hiç kim-
senin devrimci, demokrat faaliyet-
lerine tahammül edememekte, siya-
set yasakç›l›¤› uygulamaya çal›fl-
makta ve bu dayatmaya boyun e¤-
meyenlere karfl› da, her türlü spekü-
lasyonu, k›flk›rtmay› malzeme ya-
parak fliddet uygulamaktad›r. 

Cephe Balkanlar Temsilcili¤i ta-
raf›ndan yap›lan aç›klamada gelifl-
meler 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 anla-
y›fl, “sol içi fliddet”i gelenekselleflti-
rerek Türkiye soluna güven ve pres-
tij kaybettirmifltir. Bu anlay›fl, ege-
men s›n›flar›n, karfl›-devrimcilerin,
flovenistlerin eline sola karfl› kulla-
nabilecekleri malzeme vermifltir. 

Halk›n mücadelesine karfl› so-
rumluluk duyan herkesi, bu sald›r›-
lar›n karfl›s›na ç›kmaya, bu anlay›fl›
mahkum etmeye ça¤›r›yoruz. 

Herkes bilmelidir ki: Devrim-
ciler bu sald›r›lara karfl› da direne-
cektir. Tarihimizi bilen herkes, de-
¤erlerimizden, sembollerimizden,
devrimci faaliyetimizi yürütmekten
hiçbir koflul alt›nda vazgeçmeyece-
¤imizi de bilir. PKK’ye bunu yeni-
den hat›rlatmak gereksizdir. Onlar
da en az bizim kadar, devrimci fa-
aliyetini 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. Sözko-
nusu bölümde flöyle deniliyor:

“Tüm spekülasyonlara karfl›
burada bir kez daha tekrar ediyo-
ruz: Ne PKK’nin önderli¤ine, ne de
baflka bir hareketin önderli¤ine yö-
nelik yaz›l› veya sözlü herhangi bir
küfür ve hakaret sözkonusu de¤ildir.
Bu spekülasyonla sald›r›lar›n› ge-
rekçelendirmek isteyen PKK de, ay-
lard›r bunlar› söyleyip durmas›na
karfl›n bunu gösteren tek bir kan›t

gösterememektedir. Gösteremez de.
Çünkü hiçbir dergimizde, kitab›m›z-
da, 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 özelefl-
tirel davranmaya ça¤›r›yoruz:
2005 y›l›n›n Ekim ay›nda, yani bun-
dan sadece iki ay önce, Türkiye so-
lunda uzun y›llard›r yap›lamayan
bir fley yap›lm›fl, sol içi fliddete kar-
fl› Devrimci ve Demokratik Yap›lar
Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu
oluflturulmufltur. Bu platformun al-
t›nda DEHAP’›n da imzas› vard›r.
Fakat bu imzalar›n mürekkebi kuru-
madan sald›r›lar yaflanmaktad›r. Bu
imzaya sahip ç›k›lmal›d›r. Kürt mil-
liyetçi hareketten de beklenen bu-
dur. Türkiye solu nezdinde sayg›n-
l›klar›n› korumak istiyorlarsa, dev-
rimci demokratik güçler aras›nda
yeralmaya devam etmek istiyorlar-
sa, birlikte mücadeleyi gelifltirmek
gibi bir amaçlar› varsa, bu imzalar›-
na sahip ç›kmal›d›rlar.  

PKK, bütün halka ve sola bu sal-
d›r›lar›n›n özelefltirisini yapmak zo-
rundad›r.          

Lavrion’daki sald›r›, herkesin
gözleri önünde, farkl› siyasetlerin
de tan›kl›¤›nda yafland›. Gizli, belir-
siz hiç bir yan› yoktur. M›zrak çuva-
la s›¤maz haldedir. Sald›r›larda ileri
sürülen hiçbir gerekçeyle, devrim-
cilere karfl› fliddet kullanmak izah
edilemez. PKK bunu bilmelidir. 

45

8 Ocak 2006 / 34

Olay›n tüm ç›plakl›¤›yla ve tüm
vehametiyle görülebilmesi için, sal-
d›r›y› bafl›ndan sonuna yaflayan bir
arkadafl›m›z›n anlat›mlar›ndan baz›
bölümler aktar›yoruz: 

“31 Ara-
l›k günü
Lavrion’da-
ki odam›zda
kalan bir ai-
le, bizi ara-
y›p PKK’li-
lerin geçen
y›l sald›r-

d›klar› komün odas›n›n üstündeki
DHKC tabelas›n› indirdiklerini ama
kendisinin tekrar ast›¤›n›, tabelay›
indireceklerini belirtti. PKK’nin so-
rumlusunu do¤rudan aray›p görüfl-

mek istedik; “Sizinle konuflacak
hiçbir fleyimiz yok” diyerek telefo-
nu kapatt›lar. Bunun üzerine olay›n
büyümemesi için Yunan örgütlerden
ulaflabildi¤imiz üç Yunanl›’ya duru-
mu anlatt›k. Onlar PKK’lilerin der-
ne¤ine giderek görüfltüler; Dernek-
teki PKK yetkilisi, Yunanl›lar’a
Lavrion’da olan bitenden haberleri
yokmufl gibi davran›p “tabelalar›n›
indirmek gibi, sald›rmak gibi bir ni-
yetimiz yok. Evet Kürt halk›n›n mü-
cadelesini kullanarak dergi sat›p
kampanya yap›yorlar bu konuda so-

Sald›r› Nas›l Geliflti?
BU YÖNTEMLER, YURTSEVER, DEMOKRAT, 

‹LER‹C‹ B‹R ÖRGÜTÜN YÖNTEMLER‹ OLAB‹L‹R

M‹? BAKIN, KARAR VER‹N!



run yafl›yoruz ama bunun çözümü-
nü fliddet uygulamakta görmüyoruz.
Onlar zaten burada 15 kifli” diyor-
lar. Yunanl›lar “hay›r onlar 15 kifli
de¤il biz var›z, böyle bir sald›r›
olursa bizi de kaybedersiniz” diyor-
lar ve sorun olmayaca¤›na ikna olup
geri geliyorlar. Biz de Yunan So-
lu’nun devreye girmesiyle böyle bir
planlar› varsa da vazgeçmifllerdir
diye düflündük. 

Ancak 1 Ocak sabah› Lavrion’da
tabelan›n indirildi¤ini ve odaya gir-
me haz›rl›klar›n›n oldu¤unu ö¤ren-
dik. Bunun üzerine tabelam›z› as-
mak ve konuyu konuflmak üzere
Lavrion’a gittik. Kamp›n giriflinde
sa¤l› sollu gruplar toplanm›flt›.
Kampa gitti¤imizde direk kendi ko-
münümüze 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 musu-
nuz? Yoksa biz mi ç›kartal›m?” de-
yip sald›rd›lar. Sald›r› üzerine onla-
r› 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, ge-
bertece¤iz, o.... çocuklar›, fahifle-
ler..., siz buradan ya ç›kacak ya öle-
ceksiniz...” fleklinde hakaret ve kü-
fürlerle yan banyo duvar›n› baltalar-
la k›rmaya bafllad›lar. Karfl›m›zda
planl› bir sald›r› vard›, sözlü olarak
derdimizi anlatamayaca¤›m›z› göre-
rek kendimizi korumak için bir oda-
da ne bulunursa onlarla barikat kur-
maya çal›flt›k. ‹çeriye tafl atmaya
bafllad›lar. Ellerinde sopa, balta, sa-
t›r vard›. Bu arada sürekli söyledik-
leri fley “önderimize, de¤erlerimize
küfür ediyorsunuz, buradan gide-
ceksiniz, kitlemiz sizi burada istemi-
yor...” vs. idi. Biz de küfür edenle-
rin kendileri oldu¤unu, kimseye kü-
für etmedi¤imizi, bunun kan›t›n›
gösteremeyeceklerini söyledik. Sal-
d›r›n›n sürmesi karfl›s›nda “Bask›-
lar Bizi Y›ld›ramaz “slogan›n›

Kürtçe ve Türkçe at›p ayn› zamanda
kitleye “Yurtseverler! Devrimcilere
sald›r›yorsunuz, yanl›fl yap›yorsu-
nuz, karfl›n›zda düflman yok” tarz›n-
da sesleniyorduk. 

Sald›ranlar bu sözlerimize de ha-
karet ve küfürlerle cevap veriyorlar-
d›. Bu arada çat›ya ç›k›p odan›n ar-
ka camlar›n› da k›rmaya bafllad›lar.
Ellerindeki uzun sopalarla camlar›
k›rd›lar ve arkadan içeriye kolonya
gibi yan›c› bir fley püskürttüler. “Si-
zi yakaca¤›z, ç›k›n!” diye ba¤›r›yor-
lard›. Bu arada öndeki camdan bir
bez yak›p içeri att›lar. Le¤enlerle su
at›p söndürdük. “Yakar›z!” tehditle-
rinden 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 göre-
lim bakal›m ne yapacaks›n›z?” diye-
rek 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 be-
ri oradayd›, yönlendirenlerden bi-
riydi. Onlarla birlikte bir grup ca-
m›n önüne geldi, tehditkar flekilde; 

- “Ç›k›n burdan, bunu niye yap›-
yorsunuz, kime barikat kuruyorsu-
nuz, slogan atmak da ne, ç›k›n gidin
burdan, sizin can güvenli¤inizi sa¤-
layaca¤›z” dediler. Biz de; 

- “Sald›ran sizsiniz, biz kendimi-
zi 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 konufl-
maya bafllad›lar. Aralar›nda “b›ra-
k›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. 

Bize “bu nas›l devrimcilik, böy-
le devrimcilik mi olur?” dediler. Biz
de “devrimcilik tam da budur. Ge-
rekti¤inde bayra¤›m›z, tabelam›z,
yerimiz için de ölürüz ama buradan
ç›km›yoruz, siz bunun hesab›n› na-
s›l vereceksiniz onu düflünün, düfl-
man yöntemlerini kullan›yorsunuz,
gelip komünümüze sald›r›yorsu-
nuz” dedik. Ard›ndan yine küfür et-
meye ve kap›y› balta ile k›rmaya
bafllad›lar. Kap›y› k›rd›lar, bir yan-
dan 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› anla-
y›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 ve-
riyoruz, ç›k›n yoksa yakaca¤›z!”
dediler. 

O arada kap›ya çevik kuvvet po-
lisinin geldi¤ini ö¤rendik. Polis
kamp›n statüsünden dolay› giremi-
yor 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 denetleyemedikleri-
ni söylüyorlar” dedi. PKK’liler
“kitlemizi denetleyemiyoruz” ge-
rekçesini herkese karfl› kullan›yor-
lard›. Sonuç olarak “buras› bizim
hanemiz ve hanemize sald›r› olmufl-
tur, ç›km›yoruz” dedik polise de. 

Yar›m saat aradan sonra tekrar
bir PKK’li yönetici geldi. Kiminle
muhatap oldu¤umuzu sorduk. Lav-
rion sorumlusu ve Parti üyesi oldu-
¤unu, söylediklerinin ba¤lay›c› ol-
du¤unu ifade etti. Asl›nda daha ön-
ce söylenenlerden farkl› bir fley ifa-
de etmeyip “buradan ç›k›n, sizin gü-
venli¤inizi biz alaca¤›z, kitlemiz si-
zi burada istemiyor” diye tekrarlad›.
Olay›n “kitle” sorunu olmad›¤›n›,
bu sald›r›y› bizzat kendilerinin ör-
gütledi¤ini ve bizim de buna karfl›
direndi¤imizi ve direnece¤imizi
söyledik. Bu sorumlu ile birlikte
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“Yurtseverler! 
Devrimcilere sald›r›yor-

sunuz, yanl›fl yap›yorsu-
nuz, karfl›n›zda düflman

yok”



MKP’nin kamptaki yetkilisi de gel-
di. Bize hak veren sözleri üzerine
onu da susturmaya çal›flt›lar. 

PKK’liler tekrar “ç›k›yor musu-
nuz ç›km›yor musunuz?” tart›flma-
s›na bafllad›lar. “10 dakika süre ta-
n›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 dayata-
mazs›n›z, ne yap›yorsan›z yap›n”
dedik. Arada yine bir sald›r› girifli-
minde bulundular. Barikat arkas›n-
da biz de elimize ne geçtiyse atma-
ya bafllad›k. Yanaflamay›nca gittiler. 

Yaklafl›k bir saat bir durgunluk
oldu. Ve aniden ön camdan üç, arka
camdan iki molotof att›lar. ‹çeri dü-
flen molotoflardan ikisi patlad›. Mo-
lotoflardan 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, geberecek-
siniz, tamam m› devam m›?” vb.
sözler söylüyorlard›. Biz de d›flar›-
dan bizi arayan Yunanl› dost örgüt-
lerin 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 söy-
ledi. 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 gö-
rüflme halinde oldu¤umuzu böyle
bir fleyin olmad›¤›n› söyledik. Ge-
len 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 si-
zin. Gelin oturup konuflal›m” flek-
linde görüflmede ›srar edince, konu-
flup 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. 

Konuflmaya bafllamadan önce
Lavrion’da bulunan di¤er örgütlerin
temcilcilerinin de (ki sadece MLKP
ve MKP temsilcileri vard›) görüfl-
meye kat›lmalar›n› ve olay›n tan›k-
lar› 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 ulafla-
bilirsek Yunan örgütlerinin de gö-
rüflmeye kat›lmas›n› istedi¤imizi
söyledik. Tatil nedeniyle Yunan so-
lunun temsilcilerinin olmamas›ndan
dolay› orada bulunan Türkiyeli ör-
gütlerin kamp temsilcilerinin de ka-
t›l›m›yla görüflmeye bafllad›k. 

Toplant›da biz olay›n boyutlar›n›
tekrar sergileyerek, bunun devrimci
de¤il düflmanca bir anlay›fl oldu¤u-
nu, 19 Aral›k’ta da düflman›n böyle
sald›rd›¤›n›, Sivas’ta da insanlar›n
böyle yak›ld›¤›n› söyledik, gerekir-
se burada da ölürüz dedik. Ayr›ca
“bu gün bu sorunu k›sa vadede çö-
zebilecek 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 ne-
denlerini 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 için-
deydiler. Biz de olay basit de¤ildir,
insanlar›n can›na kastedildi, molo-
toflar at›ld›, bunu buradaki herkes
k›namal›, tav›r almal›d›r, böyle dev-
rimcilik, yurtseverlik olmaz. Zorla
zorbal›kla bir fley çözülemez diye-
rek görüflmeyi sürdürdük. 

PKK’li, “burada kalmay›n, flim-

di ç›k›n gidin, bir iki gün geçsin in-
sanlar sakinleflsin, sonra gelir ko-
münü temizler, tabelan›z› asars›n›z”
dediler. Bu tart›flma da yaklafl›k bir
saat sürdü. Biz de bunu kabul ede-
meyiz, oras› bizim komünümüz, ne
zaman gidip gelece¤imize biz karar
veririz dedik.

Bu arada PKK’nin kamp sorum-
lusu yine lafa girip, “kitlemiz sizi
burada istemiyor, gidin sorun çözül-
sün” dedi. Bunun üzerine bir kez
daha kesin bir flekilde flunu belirttik:
“Bu üslupla bir fley çözülmez, bir
fley konuflulmaz, sald›r›y› da bu dü-
flünce sistemi yaratt›. Kalabal›¤a
güveniyorsunuz ama yan›l›yorsu-
nuz. Kitlenin “tahrikinden, tepkisin-
den” sözediyorsunuz. Bu sald›r›
planl›d›r.” 

Sol içi hukukun böyle olamaya-
ca¤›n›, zorla kimsenin kimseye bir
fley kabul ettiremeyece¤ini, tabela-
m›z› kimsenin indiremeyece¤ini,
komünümüze kimsenin kar›flama-
yaca¤›n›, bizim de kimsenin komü-
nüne, tabelas›na kar›flamayaca¤›m›-
z› söyledik. Bu konuda hemfikir mi-
yiz? diye herkese sorduk. Atina’dan
gelen PKK’li yetkili “elbette, tabe-
lan›z› asars›n›z, komününüze de
kimse kar›flamaz” dedi, di¤er siya-
setlerin temsilcileri de ayn› do¤rul-
tuda görüfl belirtti. 

Bafl›ndan beri hep sekter ve sal-
d›rgan bir tutum tak›nan PKK
kamp sorumlusu, Atina’dan gelen
PKK’liye ra¤men “burdan kesinlik-
le 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 siyasetle-
rin de önerilerini gözönünde bulun-
durarak bizden dört arkadafl›n
kampta kalmas› fleklinde bir karara
vard›k. Komünümüz kal›nacak du-
rumda de¤ildi, bu nedenle dört ar-
kadafl MKP’nin komününde kala-
cakt›. Çözüm platformu oluflturun-
caya kadar bizim komün odas›na,
ne biz ne PKK’liler girmeyecekti.
PKK yetkilisinin de buna kat›lma-
s›yla toplant›y› sona erdirdik...”
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“devrimcilik tam da 
budur. Gerekti¤inde bayra-

¤›m›z, tabelam›z, yerimiz için
de ölürüz ama... siz bunun he-
sab›n› nas›l vereceksiniz onu

düflünün, düflman yöntemleri-
ni kullan›yorsunuz...” 
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DTP’li Belediyelerden Roj TV 
Deste¤i ve Tahammülsüzlük
Oligarflik iktidar›n kapat›lmas› için Danimarka’ya

bask› yapt›¤› Roj TV’ye DTP’li belediyelerden destek
geldi. Demokratik Toplum Partisi (DTP) üyesi 56 bele-
diye baflkan›, Roj TV için Danimarka Baflbakan› Anders
Fogh Rasmussen'e mektup yazarak, Kürt halk›n›n ken-
di dilinde, kültüründe bir yay›n olarak Roj TV’nin ka-
pat›lmamas›n› istediler. Asimilasyondan, bask›dan bafl-
ka hiçbir politikas› olmayan oligarflik iktidar, harekete
geçmekte gecikmedi. Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, beledi-
ye 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 avukat-

lar› bu Çarflamba da ‹mral›’ya gidemediler.
Gerekçe yine ayn›. Koster bozuk! Ülkede
Gündem Gazetesi’nin aktard›¤› bilgiye gö-
re, avukatlar› Öcalan ile yedi ayda bir gö-
rüflmüfl durumda. Hangi kanuna, karara da-
yan›yor bu uygulama! Hani tutuklu ve hü-
kümlülerin avukatlar›yla görüflmeleri yasal
haklar›yd›? Yasalar generallerin iki duda¤›
aras›nda. Avukatlar› adaya tafl›yacak Kos-
ter de bu dudaklara göre bozulup tamir olu-

yor. ‹nsan haklar›ndan söz edenlerin bu konuda sesleri-
nin 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 uygula-
mas›na son verilmeli, hukuki haklar›n›n gasb›na son ve-
rilmelidir. 

DKÖ’lere Bask›lar 
Dersim ESP bürosu 4 Ocak günü kap›s› zorla aç›la-

rak polisler taraf›ndan bas›ld›. Bask›n s›ras›nda hiç kim-
se bulunmazken, ESP çal›flan› Eylem ‹¤dafl pankart as-
t›¤› 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›. Der-
nek üyeleri, 3 Ocak günü ‹HD'de yapt›klar› bas›n aç›k-
lamas›nda, bask›larla y›lmayacaklar›n› vurgulad›lar. Fü-
sun Band›r ve Emriye Demirk›r taraf›ndan yap›lan aç›k-
lamada, “bu tür sald›r›lar derne¤imizin meflru ve hakl›
mücadelesini hiçbir biçimde engelleyemeyecek, bizim
Filistin halk›na uzatt›¤›m›z kardefllik elini geri çektire-
meyecektir” denildi.

✔✔ FFethullah’›n hhoflgörüsü
Fethullah Gülen, dinler aras› diyalo¤u, bar›fl›, kardefl-

li¤i, inanan inanmayan her insana hoflgörüyü dilin-
den düflürmez. Cemaatin yay›n organlar› Zaman
Gazetesi, Samanyolu, Aksiyon vb. her ne kadar po-
lisin 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 ya-
y›nland› Zaman’da. Bir karikatür için dikkat çekici
büyüklükte olan çizimde, y›lbafl› kutlamas› yapanlar
önlerinde içkilerle görülüyordu. “Ne var bunda y›lba-
fl›nda insanlar içiyor” diyebilirsiniz. Çizimde Fethul-
lah’›n anlay›fl›n› yans›tan k›s›m ise, y›lbafl› kutlamas›
yapanlar›n kafalar›n›n KÖPEK fleklinde çizilmifl ol-
mas›yd›. Öyle ya, müslümana y›lbafl› kutlamak ha-
ram, kutlayanlar ise köpek! Hoflgörüye bak›n!

Gerçekte düzen islamc›l›¤›n›n tümünün kafa yap›s›
Vakit’te en duru haliyle kendini ifade etmektedir. Va-
kit, ars›z ve aleni flekilde yans›tmaktad›r zihniyetini,
di¤erleri ise “hoflgörü, sevgi” vb. kavramlar›n arka-
s›na gizlenip takiyye yapmaktad›r.

✔✔ TSK’da ççuval ssanc›s› vve HHürriyet
Gazetesi’nin vv›c›k vv›c›k yya¤c›l›¤›

Amerikal›lar’›n Süleymaniye’de TSK subaylar›n›n kafa-
s›na çuval geçirip, “terörist” olarak gördüklerini giy-
dirdikleri 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 görül-
müfl! Geçin bunlar›; çuval›, turuncular› sineye çekti-
niz mi çekmediniz mi? “Liderlik görevinizi” yapama-
d›¤›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›? 

✔✔ “Zaman aafl›m›” aaflar›
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› gösteri-
yor. 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.

not düflüyoruz



ABD’nin en çok insan›n tutuklu bulundu¤u,
hapishanelerinin birer bacas›z fabrika gibi ça-
l›flt›¤› bilinen bir gerçektir. Fransa’da düzenle-
nen Uluslararas› Tecritle Mücadele Sempozyu-
mu’na mesaj gönderen tutsaklardan biri olan
ABD'li anti-emperyalist tutsak Sara Olson, bu
konuda bilgilere de yer veriyor. Yine Ameri-
ka’dan bir baflka tutsak, K›z›lderili Leonard
Peltier de, ABD hapishanelerindeki tecrite, bas-
k›ya dikkat çekiyor. Her iki tutsa¤›n mesajla-
r›ndan bölümlere yer veriyoruz.

Endüstriyel hapishane 
en h›zl› büyüyen sanayidir
Amerika'daki endüstriyel hapis-

hane kompleksini reforme etmenin
gelece¤i yoktur. Tümden kald›r›l-
mas› gerekir. ABD'deki bir hapisha-
nede, bir insan, kas›tl› ve bilinçli
olarak, bir insan›n beflte biridir an-
cak. Tutsakl›k, belli bir ›rk, s›n›f
ve/veya direnifl ideolojisi üzerinde-
ki sosyal, ekonomik ve siyasi denet-
leme politikas›d›r. Tutsaklar insan-
l›kd›fl› cezaland›rma politikalar›na
maruz b›rak›l›r, ya içeride ve d›flar›-
da yaflama ya toplumsal cezaland›r-
ma ve (retribution) çemberinden
ölümün kurtaraca¤› kadar tamamen
içeride kalmas›n› tercihe zorlan›yor.
Bir kere hüküm alm›fl bir kifli, d›fla-
r›ya ç›kt›¤›nda yeniden sivil hakla-
r›n› kullanabilmesi flüpheli bir olay. 

ABD'deki hapishane nüfusu bü-
yümeye devam etmektedir. fiu anda
Amerika'n›n cehennem çukurlar›n-
da kalan kifli say›s› iki milyon üç-
yüzbine ulaflm›flt›r. ABD, tarihte
hiçbir ülkede görülmemifl kadar tut-
sa¤a sahiptir. Tutsak say›s› afl›r› bü-
yümesine nazaran suç, özellikle flid-
detli suç sürekli azalmaktad›r. 

Endüstriyel hapishane komplek-
si ve özde kölelik-laboratuvar ko-
flullar›ndaki tutsaklar›n büyük sö-
mürüsü, ülkede en h›zl› büyüyen sa-
nayilerden biridir. Bu sömürü a¤›r

bir insan haklar› ihlalidir.
Ben Kaliforniya eyaletinde

tutsa¤›m. 50 eyaletten en büyük tut-
sak 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 mi-
tinge kat›lm›fl. Bu toplant›dan son-
ra, hapishane sistemlerini reform et-
melerine iliflkin bir niyetleri olma-
d›¤› kan›s›ndayd›. Önemli olan ha-
pishane uygulamalar›n›n yaratt›¤›
ekonomik sonuçlara iliflkindi. Dev-
letin infaz düzeni flu an y›lda 7.3
milyar dolar yutmaktad›r veya top-
lam 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›’n-
da Nazi Temerküz Kamplar›’n›n or-
taya ç›kmas›yla birlikte Alman va-
tandafllar›n›n kulland›¤› klasik aç›k-
lamaya yöneliyorlar, yani “haberi-
miz yoktu” demeye zorlan›yorlar.
Politikac›lar ve tekelleflmifl medya,
kolay inanan, televizyondan hipno-
tize edilen bir kamuoyu yaratarak,
insanlara korku salan suçlular oldu-
¤u düflüncesini yaratmak için, son
15 y›ld›r seçim ve ekonomik krizle-
re ortak olmufltur. Amerika'da suç-
lular ve/veya tutsaklar, iyi, dindar
Amerikan vatandafllar› ele geçirme-
ye çal›flan isimsiz, birbirinden fark-
s›z insanlar olarak gösteriliyor. Her-
kes dikkat etsin!

Ülkedeki köleyi çal›flt›ran me-
kanlarda eme¤in sömürülebilmesi
için ABD'nin yoksul ve renkli (zen-
ci, Çinli, K›z›lderili vb. B.N) halk-
lar› kriminalize etme politikas›,
emperyalizmin içe dönüflü gibi geli-
yor. ABD, uyuflturucu savafl›n› mefl-
rulaflt›rmak ve sömürücü iflbirlikçi-
lerinin ç›karlar›n› yo¤unlaflt›rabil-
mek için tüm halk topluluklar›n›
kendi s›n›rlar› içerisinde tutsak edi-

yorsa e¤er, Irak'a gerekçesiz olarak
sald›ramayacakt›r? Bu politikalar,
tüm Amerikan halk›n› sarm›fl, 'kö-
leci' bir kültürden do¤mufltur.

Türkiye'deki siyasi tutsaklar›n
bildi¤i gibi, Amerika'n›n ruh-öldü-
rücü tecrit tipi hapishaneleri baflka
ülkelere ihraç edilmektedir. Türki-
ye'de hapishaneler kararl› bir direni-
fle çarpm›flt›r. Önceden iflkence giz-
lice yap›l›yor ve varl›¤› yoksay›l›r-
ken, bugün Bush yönetimi alt›nda
aç›ktan onaylan›yor.

Amerikan askerleri ve gizli ajan-
lar› taraf›ndan uygulanan iflkence-
nin skandala dönüflmesiyle birlikte,
dünya çap›nda bir onursuzluk örne-
¤i olarak mahkum edilmifltir. 

Umut, dünya çap›nda siyasi bi-
linç tafl›yanlar›n iflbirli¤i halinde
kardefllerimizle ortak alternatif ör-
gütlenmeler ve iletiflim yöntemleri-
nin gelifltirilmesi için s›n›f dayan›fl-
mas›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 Hareke-
ti 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 yoketme-
ye devam ediyor.

Tecrit, fiziksel, zihinsel ve duy-
gusal olarak zarar veren zalimce bir
ceza biçimidir. Benim aç›mdan ba-
karsan›z, genç bir insan olarak tecri-
te dayanmaya çal›fl›yordum. Marion
Federal Hapishanesi’nde 1970’ler-
de bafllayan tecritim 6. derecedeki
federal hapishane koflullar› Ameri-
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Amerikan hapishanelerinin 
sömürü çarklar› ve tecrit



ka'daki ilk kontrol birimlerinin
(Tecrit hapishaneleri, ABD'nin F
Tipi) bafl›nda gelmekteydi. Raphael
Cancel Niranda ve di¤er politik tut-
saklarla birlikteydim. 23 saati, canl›
bir flekilde gömülmüfl ve kilitli kal-
m›fl gibi hissediyorsunuz. Devletin
bana uygulad›¤› bu iflkencelerin,
içimdeki inanc›mdan güç alarak üs-
tesinden gelmeye çal›flt›m. Tecrit,
insan›n en temel haklar›ndan yok-
sun b›rak›p ruhunu fiziksel ve duy-
gusal anlamda çökertmeyi amaçla-
yan bir iflkence. Tutsa¤›n gücünü ve
amac›n› yavafl yavafl yoketmek için
dizayn edilmifl bir yap›d›r. 

Yafl›m ilerledikçe tecrite katlan-
mak daha da güçleflti. Bir örnek ve-
rebilirim. Yak›n bir zaman önce Ter-
re Haute Federal Hapishanesi’ndey-
ken 6 haftada ciddi sa¤l›k sorunlar›
yaflad›m. Bacaklar›mda a¤r›lar›m
artt›. 8x8 inç olan bu hücrede bir ta-
ne pencere vard›. Öyle bir özenle
örtülmüfltü ki sadece 2-3 inçlik bir
aral›ktan gökyüzünü görebiliyor-
dum. Tutsaklar›n günde sadece bir
saat gün ›fl›¤›n› görme haklar› vard›.
Ben de hücremden dinlenme odas›-
na (kafes) götürülüyordum. Bu oda-
ya günefl ›fl›¤› çok yüksekteki tavan-
da bulunan penceredeki birkaç hava
deli¤inden giriyordu. Bir saat yürü-
yerek dinlenme saatimi dolduruyor-
dum. fiimdi, tecrit koflullar›ndan do-
lay› topallamam daha ilerledi. 

Bir defas›nda, 3 kifliyle birlikte
t›kabasa tek kiflilik hücrede kald›m.

Dayan›lmaz bir s›cakl›k oluflmaya
bafllad› ve bu iflkenceden kurtula-
mayaca¤›m› düflündüm.

En zalimce uygulanan cezalar-
dan biri de uzun süre kontrol birim-
lerinde kilitli kalmakt›. Bunlar›n ki-
flinin fizi¤i ve ak›l sa¤l›¤› üzerinde-
ki etkisi çok korkunç. Bu cezaya
maruz b›rak›lanlar›n gözlerinde bu-
nu görebilirsiniz. Gözlerindeki an-
lams›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 hücrele-
riyle devlet insanl›k d›fl› davranarak
inanc›m›z› k›rmay› hedefliyor.

Kardefllerim flunu söylemek iste-
rim ki, 19 Aral›k Katliam›’n› ve 28
kahraman savaflç›y› hiçbir zaman
unutmayaca¤›m. Türkiye Devleti
onurlar›yla ve inançlar›yla bu düze-
ne karfl› koyan bu insanlar›, terör
uygulayarak katletmifltir.

A-Ho!!!! Mitake Oyasin (Ç›lg›n
at›n ruhuyla) Leonard Peltier
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Türkiye oligarflisinin kendisine
dair hiçbir alanda hiçbir politikas›
yoktur. Hapishaneler konusunda da
böyledir. Her fley emperyalizmden
al›nm›flt›r. Adli mahkumlar›n emek-
lerinin 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 el-
de edilen kar, her y›l katlanarak
artt› ve önceki y›l 25 trilyon liraya
yaklaflt›. Bugün özel sektöre en bü-
yük rakip haline gelen cezaevi ifl
yurtlar› bütçesinden 35 adliye hiz-
met binas›, 11 F Tipi cezaevi, 39

adet lojman yapt›r›l›rken, 72 adet
ceza ve infaz kurumunun oda siste-
mine dönüfltürülmesi, 670 adet loj-
man 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¤reniyor-
lar” diye haz›rlan›yor. Bundan da-
ha çarp›c› olan bu paran›n nerede
kullan›ld›¤›. Listeyi tekrar okuyun;
F Tipi, adliye, varolan hapishanele-
rin hücrelere dönüfltürülmesi vb.
Yani tutuklunun eme¤i ona geri ha-
pishane olarak dönüyor. Faflizme
yak›flan da bu! Emek sömürüsü o
kadar yo¤un ki, devletin kendi büt-
çesiyle yapmakta zorlanaca¤› bir
kâr ç›k›yor ortaya. 

4 Ocak 1996’da Ümraniye Ha-
pishanesi’nde katledilen 4 Cepheli
devrimci tutsak, 4 Ocak günü An-
kara Temel Haklar’da yap›lan et-
kinlikle an›ld›.

Abdülmecit Seçkin, Orhan
Özen, R›za Boybafl, Gültekin Bey-
han nezdinde tüm devrim flehitleri
için yap›lan sayg› duruflunun ard›n-
dan 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 et-
meme onlar›n direnifli ve flehitli¤iy-
le somutland›” diye konufltu.

Daha sonra flehitlerin özgeçmifl-
lerini ve yoldafllar›n›n onlara dair
anlat›mlar› okundu ve ‹dilcan Mü-
zik Grubu marfllar›n› onlar için
söyledi. Okunan fliirlerinden ard›n-
dan yap›lan konuflmada, “Ba¤›m-
s›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mü-
cadelemiz 36 y›ld›r flehirlerde, da¤-
larda, hapishanelerde, okullarda,

bedeller-
le büyü-
yor. Bu
yolu yü-
r ü r k e n
yan›m›z-
da onlar›n yarat›p büyüttü¤ü dev-
rimci de¤erler var. Kahramanlar›-
m›zdan güç al›yor, zorluklar› onlar-
la afl›yoruz. Yolumuzu ayd›nlat›yor-
lar. U¤runa ölümsüzlefltikleri ba-
¤›ms›z, demokratik ve sosyalist ül-
keyi mutlaka kuraca¤›z” denildi.

Ümraniye fifiehitleri DDireniflte YYafl›yor

Mahkumun Eme¤ini Sömür, F Tipi Yap!


