Ã

www.yuruyus.com

Onlar
villalar
yatlar
dolarlar
içinde...

Haftal›k Dergi / Say›: 38
5 ﬁubat 2006
Fiyat›: 1 YTL
(kdv dahil)

info@yuruyus.com

Hapishanelerde

Küçük
h›rs›zl›klarla
oyalanmay›n;
En büyük
gasp soygun
çetesi,
iktidardad›r!
ISSN 13005 - 7944

TECRİT’E
SON !
TAYAD’l›lar Tecriti Durdurmak ‹çin Ankara’da!

TAYAD’l› Aileler’in Ça¤r›s›:
‘TECR‹T‹ KALDIRIN ÖLÜMLER‹ DURDURUN’
Bugün bir kez daha hapishanelerdeki tecritin kald›r›lmas› ve
ölümlerin durdurulmas› için Ankara yollar›nday›z...
6 y›ld›r tecrit sürüyor, evlatlar›m›z ölmeye devam ediyor.
6 y›ld›r omuzlar›m›zda evlatlar›m›z›n tabutlar›n› taﬂ›yoruz.
6 y›ld›r evlatlar›m›z›n tecrit zulmüyle yaﬂad›klar›n› anlatmaya çal›ﬂ›yoruz.
6 y›ld›r hala tek baﬂ›na tutulan evlatlar›m›z var.
6 y›ld›r çalmad›¤›m›z kap›, aﬂ›nd›rmad›¤›m›z yol kalmad›.
6 y›ld›r evlatlar›m›z›n ölmemesi için en do¤al hakk›m›z olan eylemlerimize bile tahammül gösterilmedi. Yerlerde sürüklendik,
copland›k, tekmelendik, iﬂkence gördük, bask› gördük...
Y›lmad›k! Çünkü evlatlar›m›z›n F Tipi hücrelerde ölmesini istemedik. Evlatlar›m›z›n yaﬂad›¤› bask›lar›n, iﬂkencelerin, ölümlerin
karﬂ›s›nda yüreklerimiz da¤land›. Ald›rmad›k, y›lmad›k, seslerine
ses, soluklar›na soluk olmaya çal›ﬂt›k.
6 y›ld›r tecrit zulmü, bizden can almaya devam ediyor,
6 y›lda tüm çabalar›m›za karﬂ› siyasi iktidarlar›n tecrit zulmündeki ›srar› sonucu 121 evlad›m›z› kendi ellerimizle topra¤a verdik.
Zorla müdahale sonucu 600'den fazla evlad›m›z›n haf›zalar› çal›nd› ve "yaﬂayan ölüler" haline getirildiler, sakat b›rak›ld›lar.
Tecrit zulmünün devam etmesi ile birlikte evlatlar›m›z›n koﬂullar›
da günden güne a¤›rlaﬂt›. Yeni ç›kar›lan yasalarla adeta soluk almalar› bile ceza almalar› için birer neden haline getirildi.
6 y›ld›r tecritin insana, hukuka, mant›¤a ayk›r› oldu¤unu, zulüm
oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂt›k.
Bugün bir kez daha tecrit zulmünü anlatmak, evlatlar›m›z›n
sesini duyurmak, F Tipi hapishanelerde tutuklu ve hükümlülerin yaﬂad›klar› zulmü anlatmak, tecritin insana en büyük iﬂkence oldu¤u gerçe¤ini bir kez daha hayk›rmak ve sorunlar›m›za çözüm bulunmas› için bir kez daha Ankara yollar›nday›z...
Ankara'ya gidiyoruz çünkü; evlatlar›m›z›n tabutlar›n› taﬂ›mak ve
yaﬂayanlar› da sakat almak istemiyoruz.
Tecritin kald›r›lmas›n›, evlatlar›m›z›n yaﬂamas›n› istiyoruz.
Tecrite karﬂ›y›m, tutuklu ve hükümlülerin daha fazla ölmesini istemiyorum, temel hak ve özgürlüklerini savunuyorum diyen tüm kiﬂi ve kurumlar› yan›m›zda görmek istiyoruz.
Bir kez daha evlatlar›m›z›n seslerine ses olmak için
Ölümlerin durdurulmas› için Ankara yollar›nday›z.

Tecrit Zulmüne Son!
Tav›r

‹dil Kültür Merkezi

ﬁubat 2006
say›s› ç›kt›!
Bayilerde

Film Gösterimi:
Filler ve Çimen
Tarih: 11-12.02.2006
Saat: 18.00


Ça¤r›
‹lan

● 1 Nisan Komplo Davas›
6 ﬁubat 2006, Saat: 10.00
Yer: ‹st. 12 ACM

● Çanakkale 19 Aral›k
Katliam› Davas›

7 ﬁubat 2006, Saat: 10.15
Yer: Çanakkale ACM

● Trabzon Linç Davas›

9 ﬁubat 2006, Saat: 10.00
Yer: l. Asliye Cz.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Karadeniz K›r
Birli¤i Komutan› Bahattin ANIK, 9 ﬁubat
1994’te Ordu’nun
Kumru ‹lçesi’ne ba¤l›
Eskiçokde¤irmen Köyü’ne girerken oliBahattin ANIK
garﬂinin kiral›k katillerinin kurdu¤u pusuya düﬂtü ve direnerek ﬂehit düﬂtü.
Bahattin ANIK, 1962’de Trabzon Çarﬂ›baﬂ›’nda do¤du. Laz milliyetindendi. 12 Eylül
döneminde tutukland›. Tutsakl›¤› bitti¤inde,
‘88’de silahl› örgütlenme içinde yerald›.
1992’de Sivas-Tokat Ahmet Karlangaç K›r Birli¤i’ne kat›ld›.

● Devrimci Sol Ana Davas›
9 ﬁubat 2006, Saat: 10.00
Yer: ‹st. Üsküdar 1. ACM

● Bayrampaﬂa 19 Aral›k
Katliam› Davas›

‹rfan BARLIK

Üç halk kurtuluﬂ savaﬂç›s›, 9
ﬁubat 1996’da
‹stanbul Bahçelievler’de bulunduklar› evde kuﬂat›ld›lar ve polis
Ayten Korkulu
Meral Akp›nar
Fuat Perk
taraf›ndan katledildiler.
1971 Tunceli-Ovac›k do¤umlu Fuat Perk, lise y›llar›nda DLMK içinde mücadele etti.
Daha sonra Esenler-Ba¤c›lar mahalli çal›ﬂmas› içinde yerald›. 1974 ‹stanbul do¤umlu, aslen Erzurumlu olan Meral Akp›nar, 92 sonunda devrimci hareketle tan›ﬂt›. Çeﬂitli defalar
gözalt›na al›nd›, direndi. 95 May›s’›nda bir savaﬂç› olarak istihdam edildi. 1975 Erzincan,
Çay›rl› ‹lçesi Gelinpertek Köyü do¤umlu Ayten Korkulu, 1992’den itibaren Devrimci Sol
Güçler faaliyetleri içinde yerald›. O da iﬂkencelerden geçti, y›lmad›, direndi, kavgaya devam etti.

1959’da Bitlis’e ba¤l› Xaçukan Köyü’nde do¤du. 1979’da
Ankara’da ö¤renci gençli¤in anti-faﬂist mücadelesi içinde yeralarak devrimci mücadeleye baﬂlad›. 1983 y›l›ndan itibaren bir süre tutsak kald›. 1991 Eylül’ünde Ortado¤u’da kamp alan›nda
görevlendirildi. Daha sonra Ortado¤u Komitesi üyeli¤ine atand›.
14 ﬁubat 1995’te üç köylüyle birlikte ülke s›n›rlar›ndan girerken ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.

10 ﬁubat 2006, Saat: 10.00
Yer: ‹st. Eyüp 3. Asl. Cz.
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9 ﬁubat
15 ﬁubat

12 Eylül’le birlikte devrimci örgütler a¤›r
darbeler alm›ﬂt›. Solun büyük bir ço¤unlu¤u
mültecili¤i, teslimiyeti seçip umutsuzlu¤u, y›lg›nl›¤›, teslimiyeti halka yay›yorlard›. Bu koﬂullarda Ali Hüseyin mültecili¤e ve teslimiyete
meydan okurcas›na savaﬂa koﬂmuﬂtu. Evet 12
Eylül örgütlülüklerimize darbe vurup hareketimizi zay›flatm›ﬂt›. Ali Hüseyin süren direniﬂimizde bir nefer olarak bir an önce savaﬂa girmek için sab›rs›zlan›yordu. Dü¤üne gider gibi
vard› gerillaya.
Mevsim k›ﬂt›. Her yan› karlar kaplam›ﬂt›.
Devrimci Sol gerillalar› do¤an›n ve sürecin
tüm zorluklar›na ra¤men Çemiﬂgezek bölgesinde faaliyet yürütüyorlard›. Her zamankinden daha özenli, disiplinli ve tedbirli hareket
etmek zorundayd›lar. Çünkü 12 Eylül yaln›zca halk› korkutup sindirmekle kalmam›ﬂ, kendi iﬂbirlikçilerini de yaratm›ﬂt›. Bir ihbar sonucu bulunduklar› E¤nik Köyü’ne operasyon düzenlendi. 3 ﬁubat 1984’teki bu ilk operasyonu farkeden gerillalar çemberden ç›k›p Hadiﬂar Köyü’ne vard›lar.
Fakat Hadiﬂar’da ihtiyaçlar›n› karﬂ›lay›p
köyden ç›kmak için hareket ettiklerinde onlar› yine hain bir pusu bekliyordu. Ali Hüseyin
birli¤in öncüsüdür. Köyün alt k›sm›na vard›klar›nda bir gürültü kopar. Gürül gürül akan su
sesi, yerini silah ve bomba seslerine b›rak›r.
Ali Hüseyin ilk ateﬂte dizinden yaralan›r. Ama
yaras›ndan akan kan onu durduramaz. Silah›na davran›r ve karﬂ›l›kl› çat›ﬂma baﬂlar. Gerilla grubu hemen mevzilenir.
Birlik komutan› Ali Hüseyin’in yan›na yak-

Ali Hüseyin AVCI

1953 Yozgat Bo¤azl›yan’da do¤du. Lise y›llar›nda Bo¤azl›yan ‹lçesi
halk›n›n anti-faﬂist örgütlenmesinde yerald›. Bursa’da devrimci hareketin
örgütlenmesinde sorumÖmer AYDO⁄MUﬁ
luluklar üstlendi. Bir faﬂistin cezaland›r›lmas› eyleminde deﬂifre olunca mücadelesini ‹zmir’de sürdürdü. Ege Bölge Komitesi’nde yerald›, cunta koﬂullar›nda bölge sorumlulu¤unu üstlendi. Cuntan›n
iﬂkencelerine karﬂ› sürdürülen kampanyada, Kemeralt› Polis Karakolu’nun bas›lmas› eylemi sonras›nda tutsak düﬂtü. 12 ﬁubat 1981’de ‹zmir
Emniyeti’nde iﬂkencede katledildi.

Elaz›¤ ve Dersim’de gerilla faaliyeti sürdürdü. 14 ﬁubat 1984’te Tunceli
Çemiﬂgezek bölgesi Hadiﬂar Köyü’nde jandarmayla girdi¤i çat›ﬂmada ﬂehit
düﬂtü.
Ali Hüseyin, ortaokul ve liseyi Hozat’ta okudu. Genç yaﬂta örgütlenme faaliyetleri içinde yerald›. Korkunun ve terörün kol gezdi¤i 1983’te gerillaya kat›ld›. ﬁehit düﬂtü¤ü çat›ﬂmada 4 gerilla kuﬂat›lm›ﬂlard›; çat›ﬂarak yoldaﬂlar›n›n
kuﬂatma d›ﬂ›na ç›kmas›n› sa¤lad›. Oligarﬂinin askeri güçleri, yaral› ele geçirdikleri Ali Hüseyin’e iﬂkence yapm›ﬂ, konuﬂturamam›ﬂ ve infaz etmiﬂtir.
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Ali Hüseyin AVCI
laﬂ›r ve yaral› oldu¤unu görünce Ali Hüseyin’e

- “Yoldaﬂlar seni buradan ç›kars›nlar, ben
çat›ﬂmay› sürdürürüm” der. Ali Hüseyin komutan›n bu önerisine
- “Ben yaral›y›m, siz birli¤i al›p gidin, ben
düﬂman› oyalar›m” diye cevap verir.
Yoldaﬂlar› için, ö¤retmeni Nurettin gibi tereddütsüzce, hiç hesaps›z ölümün üstüne gider. Ali Hüseyin’in sözlerinin ard›ndan Komutan birli¤i alarak çemberden ç›kar›r. Küçük
bir kaya parças›n› kendine siper yapan Ali Hüseyin’in silah› çal›ﬂt›¤› sürece, düﬂman bir
ad›m bile ilerleyemez.
Çat›ﬂma sürerken bir kurﬂun Ali Hüseyin’in silah›n›n mekanizmas›na isabet ederken,
baﬂ parma¤›n› da kopar›r. Silah› art›k çal›ﬂmaz. Ali Hüseyin silah›n›n o haliyle de olsa
düﬂman›n eline geçmesini istemez, taﬂa vurarak parçalar.

Ci¤erin parçaland› ana)
Pane b›ra pane heval
to çekaxo meverdera
Vere na koye H›zan d›
Nuro bra Usen bra
Pane vaye pane bra
To çekaxo serdin mek›

(S›k kardaﬂ›m, s›k yoldaﬂ
Sen silah›n› b›rakma
H›zan Da¤›’n›n ete¤inde
Nurettin kardeﬂ Hüseyin kardeﬂ
S›k bac› s›k kardaﬂ
Sen silah›n›n mermisini so¤utma)
Art›k üzerine ya¤an kurﬂunlara sloganlar›yla karﬂ›l›k verir. Karﬂ›dan silah sesi gelmemesi
üzerine askerler, köylüleri öne sürerek Ali Hüseyin’e yaklaﬂ›rlar. Silahs›z ve yaral› oldu¤unu
gören subay hemen sald›rmaya baﬂlar. Daha
düﬂman subay›n›n ilk hareketi ve sald›r›s›nda Ali
Hüseyin subay›n yüzüne tükürür.

Ezki ﬂiyo kou
To berbe Daye
D›smen gurs›n naym›ra
Cigerato lete biye Daye

‹ﬂkence yaparak Ali Hüseyin’den yoldaﬂlar›n›
ele vermesini isterler. Ali Hüseyin satmaz yoldaﬂlar›n›. ‹ﬂkencecilerin hiçbir hareketini cevaps›z b›rakmaz. Köylülere devrimcilerin aciz oldu¤unu göstermeye çal›ﬂan düﬂman, kendi acizli¤inden baﬂka bir ﬂey sergileyemez. Ve bir sonuca varamayaca¤›n› anlayan düﬂman subay›, Ali
Hüseyin’i orada katleder, bedenine onlarca kurﬂun s›kar.

(Ben da¤a gidince
Sen a¤lad›n ana
Düﬂman kurﬂun s›kt› bana

Cunta koﬂullar›nda Ali Hüseyin’in cenazesine
kat›lan yüzlerce insan, sloganlar›yla Ali Hüseyin’i ba¤›rlar›na basarlar.

Tecrit, bütünsel bir
politikan›n parças›d›r
Her sald›r› bizedir. Her direniﬂ bizimdir. Sosyalistler, ilericiler,
demokratlar! Tecrite ve ondan ayr› olmayan hayat›n her alan›ndaki sald›r›lara karﬂ›, bu anlay›ﬂla birleﬂik bir mücadeleyi örgütleme
sorumlulu¤unu üstlenelim!
"Bir kervan çölde Ba¤dat yönünde
ilerlerken ayn› ﬂehre do¤ru koﬂarak
giden 'VEBA'ya rastlad›.
Kervan baﬂ› 'VEBA'ya: “Neden sen
de Ba¤dat'a gitmek istiyorsun?" diye sordu.
Veba, “5000 kiﬂinin can›n› almak
için," dedi.
Bir müddet sonra, Ba¤dat'tan geri
dönen kervan yine 'VEBA'ya rastlad›. Kervan baﬂ› 'VEBA'ya: "Beni aldatt›n!" diye ba¤›rd›. "5000 yerine
50.000 cana k›yd›n!"
"Hay›r," diye cevap verdi 'VEBA'.
"Ben 5000 kiﬂi öldürdüm. Geri kalan› korkudan öldü..."
ecrit, 121 insan›m›z› öldürdü
bugüne kadar. Peki tecrit’in
yayd›¤› korkudan kaç kiﬂi öldü, kaç
kiﬂi ‘kendini’ kurtarmak için düﬂüncelerini, inançlar›n›, politikalar›n›
öldürdü? Kaç kiﬂi, kaç kitle örgütü,
kaç parti, tecrit’le hakim k›l›nmak
istenen korkuya teslim olup kendisini bulundu¤u yerde görünmeyen
tecrit hücrelerine gömdü? Hangi etkenler can almaya, sakat b›rakmaya
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devam eden tecriti “gündem”lerinden ç›kartt›? Hangi nedenler, varl›¤›n› tutuﬂan bedenlerle, tabutlarla,
hücre hücre eriyen vücutlarla her
gün hat›rlatan tecriti yok sayd›rd›?
u gerçeklerle yüzleﬂmenin, bu
sorular› cesaretle cevaplaman›n
zaman› geçmedi mi? Son 6 y›l içinde, halka yöneltilmiﬂ en ﬂiddetli sald›r›lardan biri olan tecrit sald›r›s›
karﬂ›s›nda, sald›r›n›n niteli¤ini do¤ru de¤erlendiremeyenlerin, hayat›n
di¤er alanlar›ndaki politika ve taktiklerinde de isabetsiz de¤erlendirmeler yapt›¤›, isabetsiz ittifaklar peﬂinde oldu¤u aç›k seçiktir. Bu da
do¤al bir sonuçtur. Çünkü tecrit ve
baﬂka alanlardaki sald›r›lar, nitelik
ve program olarak birbirinden ba¤›ms›z de¤ildir.
lkemiz demokratik güçlerinin
en temel zaaf› da, olan biteni
bütünselli¤i içinde kavrayamamakt›r. IMF politikalar›yla F Tipleri aras›ndaki, devrimcilerin tecrit edilmesiyle iﬂçi s›n›f›n›n sendikas›zlaﬂt›r›lmas› aras›ndaki, devrimci demokra-
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tik muhalefeti tasfiye politikas›yla
Kamu Reformu gibi ekonomik politikalar aras›ndaki, linç sald›r›lar›yla
özelleﬂtirme aras›ndaki ba¤lar, teorik kimi tahliller yap›lsa da, pratikte kurulamam›ﬂ, kitlelere bu ba¤›
gösterecek politikalar geliﬂtirilememiﬂ ve bu da sonuçta bütünlüklü bir
karﬂ› koyuﬂu güçleﬂtirmiﬂ, muhalefetin da¤›n›k, etkisiz kalmas›na yolaçm›ﬂt›r.
lkemizdeki kitle örgütlerinin,
reformist gruplar›n büyük bölümü, tecriti kendine yönelik bir
sald›r› olarak görmedi, linç sald›r›lar›n›n, faﬂist terörün tüm halk muhalefetine karﬂ› devreye sokuldu¤unu anlamad›. Sendikalara, odalara
bak›n; bunlar› hiç üzerlerine al›nmam›ﬂ, gündemlerine almam›ﬂlard›r. Bu konularda istisnai olarak
yapt›klar› aç›klamalar da yine
“kendi d›ﬂlar›ndaki” bir soruna
yönelik tav›r aç›klama muhtevas›n›
aﬂmam›ﬂt›r.
ysa ardarda gelen ekonomik,
siyasi sald›r›lar, bu bak›ﬂ aç›s›n›n çarp›kl›¤›n› defalarca kan›tlad›.
En çarp›c› biçimde kan›tlanan hiç
kuﬂkusuz tecrit sald›r›s›yd›. Tecrit
politikas›n›n 19 Aral›k katliam›yla
tutsaklar› “ko¤uﬂ”lardan hücrelere
atmaktan ibaret olmad›¤›, halk›n
her kesiminin, tek tek her fabrikan›n, iﬂyerinin, her kitle örgütünün
nas›l kendi kabu¤unda tecrit edilmek istendi¤inin onlarca örne¤ini
çok somut olarak yaﬂad›k. Bu poli-
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17 Kontrgerilla günlü¤ü

devrimin ve sosyalizmin reddidir

18 Tecrit politikas›n›n sonucu ölüm

42 Nepal halk› ayakta!

Sa¤l›k politikas›n›n sonucu ölüm

42 Not düﬂüyoruz

3

Tecrit, bütünsel bir politikan›n parças›d›r

20 Belçika mahkemesinde, Amerikanc› politika!

43 Avrupa, sald›r›s›n›n alt›nda kalacakt›r!
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olmad›¤› için kald›ramad›m”

NEREDE?

üzerine

tikan›n etkisinin derinleﬂmesine paralel olarak, devrimci tutsaklar›n direniﬂinden SEKA’l› iﬂçilerin direniﬂine kadar onlarca direniﬂ yaln›z b›rak›ld›. Herkes sadece “kendi” mücadelesini verir hale geldi.
inç sald›r›lar› da bu konuda çarp›c› bir örnektir. ‹lk linç sald›r›s› yaﬂand›¤›nda da hedefin tüm devrimci demokratik muhalefet oldu¤uun söyledik. O günden bu yana
onlarca linç giriﬂimi yaﬂand›. Son
olarak Ordu’da TKP’lilere karﬂ› polis himayesinde linç giriﬂimi gerçekleﬂtirildi. Trabzon’da TAYAD’l›lara karﬂ› gerçekleﬂtirilen linç giriﬂimi sonras› yap›lanlar› ve yap›lamayanlar› hat›rlayal›m. TAYAD’l›lar›n
bu sald›r›lara karﬂ› birlikte mücadele için yapt›¤› öneri karﬂ›s›nda solun
davran›ﬂ ﬂeklini hat›rlayal›m. Linç
sald›r›s› bir yana b›rak›lm›ﬂ, ya duyars›zl›k hakim olmuﬂ ya da grupçu
hesaplar öne ç›km›ﬂ ve sonuçta da
böyle bir birlik oluﬂturulamam›ﬂt›.
Solu çeﬂitli olaylar karﬂ›s›nda kötürümleﬂtiren nedenlerden biri de zaten bu anlay›ﬂ de¤il mi?
öyle bir anlay›ﬂ halk›n iktidar›n› kurabilir mi? Tersine, aç›k
seçik sald›r›lar karﬂ›s›nda halk›n
tüm kesimlerini birleﬂtiremeyen,
halk›n ç›karlar›n› savunamayan bir
solun halk iktidar› üzerine söyledi¤i
hiç bir söz inand›r›c› olamaz. Bu anlay›ﬂ›n savunucular›, temelde, iktidar iddias›nda da bulunamaz. Kaç›n›l sonuç, iktidar iddias›n›n küçülmesi giderek yokolmas›d›r. ‹ﬂte bugün AKP ve IMF’nin sa¤l›k alan›ndaki sald›r›lar› karﬂ›s›nda, devrimci
demokratik güçleri birleﬂtirecek,
halk› seferber edecek bir birlikteli¤in sa¤lanamamas›n›n alt›nda da
ayn› neden yat›yor. Düﬂünülen, bu
sald›r›y› nas›l yaparsak püskürtürüz
de¤il, statükolar, grupçu hesaplar,
icazetçi kayg›lard›r.
mperyalizmin ve oligarﬂinin politikalar›n› bütünlüklü olarak
de¤erlendirip, o bütünlü¤e denk düﬂecek bir politika geliﬂtirmeliyiz.
Sald›r›lar›n önüne, tüm halk kesimlerini birleﬂtiren bir set örmek, önce
halk›n her kesiminin yaﬂad›¤› sald›-
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r›n›n politik muhtevas›n› do¤ru ortaya koymaktan geçer. “F Tipleri iﬂçilerin gündemi de¤il” diyen, Seka’daki özelleﬂtirmeyi, Odalar’›n
“kendi sorunu” olarak görmeyen
anlay›ﬂlar, halk›n bir baﬂka kesimine yönelen sald›r›lar karﬂ›s›nda o
kesimin direniﬂine destek vermeyen, eylem alanlar›nda “temsili”
olarak boy gösteren anlay›ﬂlar, daha
baﬂtan mücadeleyi bölen, güdükleﬂtiren bir zemini kendileri haz›rlamaktad›r. Uzun zamand›r karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz tablo, trajikomiktir;
memurlar› köleleﬂtiren yasa ç›kar›l›yor, memurlar, iyi kötü o yasaya
karﬂ› direniyor; iﬂçi sendikalar›,
odalar seyrediyor (verdikleri temsili destekler, onlar› ‘seyirci’ olmaktan ç›karm›yor). Oysa çok k›sa süre
sonra, ayn› köleleﬂtirme yasalar› iﬂçiye karﬂ› da gündeme getirilecek.
Bunu herkes biliyor, ama anlay›ﬂ
de¤iﬂmiyor. Nitekim bir süre sonra
o yasa da gündeme geliyor. Bu kez
iﬂçi sendikalar› ç›k›yor alana ve bu
kez de memur konfederasyonlar›
“temsili destek” olarak alanda boy
gösteriyorlar. Bu muhalefet de¤ildir, bu mücadele de¤ildir, bu olsa
olsa “muhaliflik” oyunudur.
endisi de aylarca tecrit hücrelerinde kalan Fidel Castro, o zaman tecriti ﬂöyle tan›ml›yordu:
"Tecrit: Farkl› Bir Kal›ba Sokulmak ‹çin Preslenmek.” Evet, emperyalizm ve oligarﬂi, ekonomik, siyasi, kültürel, ideolojik tüm araçlar›yla, yarg›s›, hapishaneleri, polisiyle, dört bir yandan presliyor herkesi.
Nas›l bir kal›ba sokmak istedi¤i ise
aç›k: Yasalar›n d›ﬂ›na ç›kmay›n...
mücadele edecekseniz size izin verdi¤imiz kadar, bizim kabul edece¤imiz biçimlerde edin... sadece kendi
sorunlar›n›zla ilgilenin... kimseyle
dayan›ﬂmay›n, kimseyi desteklemeyin... devrimcilerden uzak durun,
hatta siz de onlar› tecrit edin... radikal olmay›n, ›l›ml› olun... militanca
davranmay›n, sa¤duyulu olun... sivil
toplumcu örgütler gibi örgütlenin...
onlar gibi eylem yap›n... vs. vs.
at›rlay›n; bir dönem kliﬂe haline gelen “HADEP, EMEP,
ÖDP, S‹P...” bloku, tecrit politikas›-
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na uygun olarak oligarﬂinin reformizmle devrimciler aras›na mesafe
koyma politikas›n›n sonucu olarak
ortaya ç›km›ﬂt›. Ama oligarﬂi için
“böl-yönet”in s›n›r› yoktur. Oligarﬂi
hemen ard›ndan bu “blok”u da bölme politikalar›na baﬂvurmuﬂtur.
Blok politik olarak parçalanm›ﬂ,
ÖDP, Kürt milliyetçili¤ine karﬂ› “silah b›rakt›rma” kampanyalar›n›n,
PKK üzerinde bu konuda bask›
oluﬂturma politikalar›n›n baﬂ›n›
çekmiﬂtir. Ölüm orucunda konfederasyonlar›n “B›rak›n, biz takipçisi
olaca¤›z” aç›klamas›n›, devrimcileri tecrit etmekte kullanan da oligarﬂidir, daha sonra ayn› konfederasyonlar› tecrit etmeye çal›ﬂan da ayn› oligarﬂidir.
er ﬂey bu kadar aç›k cereyan
ediyorken, hala yönetiminde
bulunduklar› partileri, kitle örgütlerini “kendi” s›n›rlar› içinde tutma,
baﬂkalar›n›n sorunlar›na seyirci kalma, tüm devrimci demokratik güçlerin birli¤ine karﬂ› ç›kma politikalar› izleyenler, halka karﬂ› büyük bir
aymazl›k ve sorumsuzluk içindedirler. Bu aymazl›¤›n ve sorumsuzlu¤un faturas›n› bütün halk ödüyor.
Açl›kla ödüyoruz, iﬂsizlikle ödüyoruz, ölerek ödüyoruz, aﬂa¤›lanmayla, emperyalist ya¤mayla ödüyoruz.
Bugün oligarﬂinin tüm politikalar›na karﬂ› birleﬂik ve radikal bir direniﬂi örgütleme sorumlulu¤undan
kaçanlar›n yar›n günah ç›karmalar›
veya örgütsüzlükten, duyars›zl›ktan, birli¤in sa¤lanamamas›ndan
yak›nmalar› bir anlam taﬂ›maz. Diyece¤i olan bugün söylemeli, yapaca¤› olan bugün yapmal›d›r. Bulunduklar› konumlar itibar›yla engel
olmay› sürdürenler, halk›n mücadelesiyle önünde sonunda aﬂ›lacaklard›r. Belki halk›n ödeyece¤i fatura
daha büyük olacak ama bu engeller,
engellemeler, sonuna kadar halk›n
mücadelesinin önünde kalamaz.
er sald›r› bizedir. Her direniﬂ
bizimdir. Sosyalistler, ilericiler, demokratlar! Tecrite ve ondan
asla ayr› olmayan hayat›n her alan›ndaki sald›r›lara karﬂ›, bu anlay›ﬂla birleﬂik bir mücadeleyi örgütleme
sorumlulu¤unu üstlenelim!
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Demokratik Kitle Örgütleri, sendikalar ve ayd›nlar›n talepleri:

1. Adalet Bakanl›¤› temsilcilerimize randevu vermelidir.
2. Tecrit uygulamas›n›n
“tart›ﬂ›labilir” oldu¤unu
kabul etmelidir.
3. Tart›ﬂma süreci boyunca,
yani ilgili bilim adamlar›,
meslek örgütleri, tutuklu
ve hükümlüler ile yak›nlar›,
infaz idaresi bu konudaki
tart›ﬂmay› tamamlay›ncaya
kadar;
Sorun yeni uygulamalarla
a¤›rlaﬂt›r›lmamal›d›r.
Bu süre boyunca temel tecrit
uygulamalar›ndan; “tart›ﬂma zeminine elverecek tür
ve say›da” uygulamadan
vazgeçilmelidir.
Bakanl›kça bu zeminin sa¤lanmas› halinde; tüm tart›ﬂma zemininin takipçisi
olaca¤›m›z› ve ölüm orucu
eyleminin bu sürece durdurulmas›n› sa¤lamak için
giriﬂimlerde bulunaca¤›m›z›
bildiririz.
ÇHD Genel Merkezi, SES MYK
üyesi Meryem Özsö¤üt, BES
MYK üyesi Kenan Akbaba, BES
MYK üyesi Abidin ﬁimﬂek, D‹SK
GENEL-‹ﬁ Sendikas›, Yap› YolSen Genel Sekreteri, Mazlum-Der,
TAYAD, Ankara Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i, Yazar Haluk
Gerger, ﬁair Ahmet Telli, ﬁair
Mehmet Özer, Tiyatro Sanatç›s›
Y›lmaz Demiral, Yazar Zerrin
Taﬂp›nar, ﬁair Özgen Seçkin, Foto¤raf sanatç›s› Cengiz O¤uz
Gümrükçü, Sendikac› Mahmut
Konuk, Ender Büyükçulha (Halkevleri G. M. Yöneticisi), Prof.
Dr. Mehmet Bekaro¤lu

TAYAD’l›lar ‘Tecrite Son’
Talebiyle Ankara’da
TAYAD’l› Aileler bir kez daha
Ankara yollar›ndalar.
Tecritin kald›r›lmas›, ölümlere
son verilmesi talebiyle Ankara’da
görüﬂmeler yapmak üzere 29 Ocak
günü ‹stanbul’dan Ankara’ya hareket eden TAYAD’l›lar, sloganlarla
u¤urland›lar. Hareket edilmeden
önce ise, Galatasaray Lisesi önünde
bir aç›klama yap›larak, neden Ankara’ya gidildi¤i anlat›ld›.
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” yaz›l› pankart
açarak, “Yaﬂas›n Evlatlar›m›z›n Onurlu Direniﬂi,
Tecrit Zulmüne Son, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” sloganlar›n› atan
TAYAD’l› Ailelere Yazar
Bilgesu Erenus, ﬁair Ruhan Mavruk, E¤itim-Sen 3
No'lu ﬁube Baﬂkan› ve
TMMOB ‹KK Sekreteri
Meftun Gürdallar destek
verdi. Birçok ayd›n, sanatç›, köﬂe yazar› ve demokratik kuruluﬂun ailelerin
bu giriﬂimine destek vermeleri için davet edilmelerine karﬂ›n, 121 insan›n ﬂehit düﬂtü¤ü bir sorunda, ölümlerin durdurulmas›ndan “daha önemli iﬂlerinin”
olmas› düﬂündürücüydü.

“6 y›ld›r omuzlar›m›zda
evlatlar›m›z›n tabutlar›n›
taﬂ›yoruz”
Galatasaray Lisesi önünde ilk
konuﬂmay›, TAYAD’l› Aileler’den
Ahmet Kulaks›z yapt›. Kulaks›z bir
kez daha hapishanelerdeki tecritin
kald›r›lmas› ve ölümlerin durdurulmas› için Ankara yollar›nda olduklar›n› kaydederek, “6 y›ld›r tecrit
sürüyor, evlatlar›m›z ölmeye devam
ediyor. 6 y›ld›r omuzlar›m›zda evlatlar›m›z›n tabutlar›n› taﬂ›yoruz. 6
y›ld›r çalmad›¤›m›z kap›, aﬂ›nd›r5
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mad›¤›m›z yol kalmad›.
Bugün bir kez daha tecrit zulmünü anlatmak, evlatlar›m›z›n sesini
duyurmak, F Tipi hapishanelerde
tutuklu ve hükümlülerin yaﬂad›klar›
zulmü anlatmak, tecritin insana en
büyük iﬂkence oldu¤u gerçe¤ini bir
kez daha hayk›rmak ve sorunlar›m›za çözüm bulunmas› için bir kez daha Ankara yollar›nday›z” diye konuﬂtu.
Ankara’da yap›lacak görüﬂmele-

re iliﬂkin de bilgi veren Kulaks›z,
Cumhurbaﬂkanl›¤›, TBMM Baﬂkanl›¤›, Milletvekilleri, ‹nsan Haklar› Komisyonu, Adalet Komisyonu
Baﬂkanl›¤›, Adalet Bakanl›¤›, AB
Komisyonu Delegasyonu, CHP ve
AKP genel merkezleri, Ceza Ve
Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü’yle
görüﬂeceklerini kaydetti.
Kulaks›z’›n konuﬂmas› “Yaﬂas›n
Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” sloganlar›yla desteklenirken, Ruhan
Mavruk, Bilgesu Erenus ve Meftun
Gürdallar da birer konuﬂma yapt›lar. Erenus, “analar, babalar sizler
evlatlar›n›z için, onurunuz için Ankara'ya gidiyorsunuz. Sizler tarihe
iz b›rak›yorsunuz. Sizlerin yan›nda-

y›m" diye seslendi. Yaklaﬂ›k 150 kiﬂi kortej oluﬂturarak bir süre sloganlarla yürüdükten sonra, bir otobüsle
TAYAD’l›lar› u¤urlad›.

Adalet Bakanl›¤› Ölümlere
Son Vermelidir
Ac›l› yürekleri, 6 y›ld›r tükenmeyen kararl›l›klar›yla bir Ankara
yolculu¤una daha ç›kan TAYAD’l›lar, yol boyunca o¤ullar›n›n, k›zlar›n›n, eﬂlerinin, kardeﬂlerinin, yoldaﬂlar›n›n direniﬂini konuﬂtular, de¤erlendirmeler yapt›lar.
Ankara’ya ulaﬂt›klar›nda, heyetler oluﬂturularak görüﬂmelere baﬂlanmadan önce, Yüksel Caddesi’nde bir aç›klama yap›ld›. Ankaral› ayd›n ve sanatç›lar, sendika ve
DKÖ temsilcilerinin de destek verdi¤i eylemde, TAYAD Baﬂkan›
Mehmet Güvel, baz› TAYAD’l›lar›n
yaklaﬂ›k bir haftad›r Ankara’da oldu¤unu ve sendikalar, ayd›nlar,
DKÖ’ler ile görüﬂmelerde bulunarak, davet ettiklerini anlatt›. Tecritin
kald›r›lmas›, ölümlerin durdurulmas› için ça¤r› yapt›klar›, bizzat görüﬂtükleri kurumlar aras›nda; D‹SK
Ankara Bölge Temsilcili¤i, ÇHD,
Mazlum- Der, HKP, SDP, EMEP,
Genel-‹ﬂ, BES, SES, Yap› Yol-Sen,
‹HD Genel Merkezi, Halkevleri, Pir
Sultan Abdal Kültür Derne¤i, Hac›
Bektaﬂ Veli Kültür Derne¤i, E¤itimSen, Tüm Bel-Sen, Tar›m OrkamSen ve ayd›n-sanatç› ve gazetecileri
sayan Güvel, bugün bu kurumlardan heyetlere kat›lanlarla birlikte
görüﬂmelere baﬂlayacaklar› bilgisini
verdi.
“Dile¤imiz bu kanayan yaran›n
art›k bir çözüme kavuﬂturulmas›-

d›r” diyen Güvel, ancak henüz randevu taleplerine cevap alamad›klar›n› sözlerine ekledi.
“Bu vesile ile, buradan baﬂta
Adalet Bakanl›¤› olmak üzere sorunun muhattab› olan tüm kurumlardan ve yetkililerinden randevu talebimizi yineliyoruz” ﬂeklinde konuﬂan Güvel’in ard›ndan, giriﬂime
destek veren kurumlar›n ortak imzal› aç›klamas›n› D‹SK Genel-‹ﬂ
Genel Sekreteri Kani Beko okudu.
“Evlatlar›m›z›n, kardeﬂlerimizin
ölümlerine son verilmesi için birliktelik sa¤lad›k. Buradan milletvekillerine, bakanl›klara, iktidara bu
ac›lara, ölümlere son vermesi için
ça¤r›da bulunuyoruz” diyen Beko,
Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan cezaevlerinde tecrit uygulamalar›n›n ortadan kald›r›lmas›na yönelik somut
ad›m at›lmas› gerekti¤i düﬂüncesinde olduklar›n› ifade etti.
Somut ad›mdan ne anlad›klar›n›
da maddeler halinde anlatan (giriﬂte
aktard›¤›m›z talepler) Beko’nun
yapt›¤› aç›klamadan sonra ﬂair
Mehmet Özer söz alarak, “Analar›n
ve babalar›n yaﬂam› art›k ac› ile belirlenmiﬂtir. Onlar›n düﬂleri karabasand›r. Onlara o¤ul sevinçleri arma¤an etmek için Adalet Bakanl›¤›’n›n, bakanl›klar›n insan vicdan›n› göreve ça¤›r›yoruz. Tecritin kald›r›lmas› için temsilcilerle görüﬂün
ve tecriti tart›ﬂ›labilir bir sorun haline getirin” dedi.

Heyetlerin Görüﬂmeleri
Giriﬂime imza atan kurumlar›n
temsilcileri ile TAYAD’l›lardan oluﬂan heyetler, dergimiz haz›rlan›rken
halen süren görüﬂmelerine 30 Ocak
6
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günü baﬂlad›lar.
‹lk görüﬂme, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yard›mc›s› Türker
Tok ile yap›ld›. TAYAD’dan Ünzile
Araz, Ali Koyup›nar, Ahmet Kulaks›z, D‹SK/ Genel-‹ﬂ’ten Kani Beko
ve HALKEVLER‹ Genel Merkezi’nden Av. Ender Büyükçulha’n›n
kat›ld›¤› görüﬂmede Tok, “sorunun
fark›nda olduklar›n›, üzüldüklerini,
Adalet Bakan›’n›n ailelerle görüﬂmesini istedi¤ini, ayr›ca verilen belgeleri inceleyece¤ini ve rapor halinde bunlar› Adalet Bakanl›¤› müsteﬂarlar›na ve Adalet Bakanl›¤›’na
iletece¤ini” söyledi.
Ard›ndan, CHP milletvekilleri
ile görüﬂmeler yap›ld›.
CHP Artvin Milletvekili Yüksel
Çorbac›o¤lu, “siyasi de¤il, insani
yönüne vurgu yapmak” gerekti¤ini
vurgulad›¤› görüﬂmede, “Bu konuda Mecliste bir bas›n aç›klamas›yla
yetkilileri göreve ça¤›raca¤›m. Kendim gibi düﬂünen birkaç milletvekili
ile olabilir. Bas›n ne kadar ilgilenir
bilemem. Ben bu soruna duyarl›y›m. Gücü elinde bulunduranlar›n
bu sorunu yok saymamas›, tart›ﬂ›labilir oldu¤unu kabul etmesi laz›m.
Annelerin ac›s›n› derinden hissediyorum. Adalet Bakan›’na randevu
talebinizi iletirim ama kabul eder
mi bilemem” diye konuﬂtu.
Görüﬂmeye BES Genel Merkezi’nden Kenan Akbaba, D‹SK/Genel-‹ﬂ’ten Erol Ekici, TAYAD ad›na
Lerzan Taﬂç›er, Niyazi A¤›rman,
Ayﬂe Arapgirli kat›ld›lar. Ayn› heyetin görüﬂtü¤ü CHP milletvekillerinden biri de Ahmet Y›lmazkaya oldu. Y›lmazkaya, muhalefet olduklar› için ellerinden fazla bir ﬂey gel-

medi¤inden yak›narak, “Bu konuda ad›m atacak olan hükümettir. Bir
ﬂey yapacak olurlarsa sonuna kadar destekleriz. Çözülmesini istiyoruz” dedi.
TAYAD’dan Mehmet Güvel, Semiha Eyilik, Zeynep Karademir,
Ayﬂe Arapgirli ve sendikac› Mahmut Konuk’tan oluﬂan heyet ise, ayn› gün CHP Hakkari Milletvekili
Esat Canan ile görüﬂtü. Canan,
“Analar›n ac›s›n› paylaﬂt›¤›n›” ifade ederek çözüm için destek oldu.
Akﬂam saatlerinde ise CHP Genel Merkezi’nde Genel Sekreter Algan Hacalo¤lu ve Cevdet Selvi ile
bir görüﬂme yap›ld›. TAYAD’dan
Feridun Osmana¤ao¤lu, Ünzile
Araz, ‹rfan Kad›o¤lu, Ali Koyup›nar, Niyazi A¤›rman ile SES Genel
Merkezi’nden Meryem Özsö¤üt,
D‹SK/ Genel-‹ﬂ’ten Kani Beko ve
‹smail Özhamarat, BES Genel Merkezi’nden Bülent Kaya ve Kenan
Akbaba’n›n kat›ld›¤› görüﬂmede,
Cevdet Selvi “Bu iﬂin kolay olmad›¤›n› biliyorum. Sansür var. Çözülmesini isterim” diye konuﬂtu. Algan
Hacalo¤lu ise “Sorunu, MYK toplant›s›na getirece¤ini, çözülmesini
istedi¤ini” ifade etti.

“Adalet Bakan›’n›n Tecriti
Kabul Etmemesi, Sorunun
Kilit Noktas›”
Heyetler ertesi günü de görüﬂmelerine devam ettiler. Üç TAYAD’l› ve BES temsilcisinden oluﬂan heyetin görüﬂtü¤ü CHP Milletvekili ‹nal Adalet, Adalet Bakan›’ndan randevu isteyece¤ini ifade
ederken, AKP Ad›yaman Milletvekili A. Faruk Ünsal’la yap›lan görüﬂmede, ayn› zamanda TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu
Baﬂkan Vekilli¤i görevini de yürüten Ünsal, barolar arac›l›¤›yla
TBMM Adalet Komisyonu’yla görüﬂülmesini önerirken, kendisinin
üyesi bulundu¤u komisyonun da
gündemine getireceklerini ifade etti. Ünsal’›n iktidar milletvekili oldu¤u halde tamamen yetkisiz her
biri bir havada, “biz ‹H‹K’da da görüﬂürüz ama bir ﬂey olmuyor” diye

Ceza ve Tevkif Evleri Genel
Müdür Yard›mc›s› Türker
Tok: “Sorunun fark›nday›z,
üzülüyoruz, Adalet Bakan›’n›n
ailelerle görüﬂmesini isterim.”
Ersönmez Yarbay: “Adalet Bakan› hapishanelerde sadece
tecrit de¤il, hiçbir sorun olmad›¤›n› söylüyor. Adalet Bakan›’n›n bu konunun sorun oldu¤unu düﬂünmüyor olmas› sorunun kilit noktas›.”
Ertu¤rul Yalç›nbay›r: “Tecritin
devlet politikas› oldu¤unu kabul ediyorum. Farkl› yollar
denemek laz›m. Toplumsal muhalefet bask› oluﬂturmal›.”
Ahmet Y›lmazkaya: “Bu konuda ad›m atacak olan hükümettir. Bir ﬂey yapacak olurlarsa sonuna kadar destekleriz. Çözülmesini istiyoruz.”

konuﬂtu. Görüﬂmeyi; TAYAD’dan
Ünzile Araz, Mehmet Y›lmaz ve
Prof. Dr. Fikret Baﬂkaya’dan oluﬂan
heyet yapt›.
TAYAD heyetinin görüﬂtü¤ü
CHP Sivas Milletvekili Nurettin
Sözen, partilerin grup baﬂkanvekillerini adres gösterirken, CHP Grup
Baﬂkan› Haluk Koç’tan “randevu
almaya çal›ﬂaca¤›n›” ifade etti.
Heyetlerin 31 Ocak günü yapt›¤›

son görüﬂme ise, AKP Milletvekilleri Ertu¤rul Yalç›nbay›r ve Ersönmez Yarbay ile oldu. TAYAD’dan Ayﬂe Arapgirli ve Naime
Kara’n›n görüﬂtü¤ü Yalç›nbay›r,
“Her ﬂeyin fark›nda oldu¤unu, ancak tecrit politikas› karﬂ›s›nda yaln›z oldu¤unu; durumun gücünü aﬂt›¤›n›” ifade ederek; “Tecritin devlet politikas› oldu¤unu kabul ediyorum. Farkl› yollar denemek laz›m.
Toplumsal muhalefet bask› oluﬂturmal›” diye konuﬂtu.
Ersönmez Yarbay ise, mecliste
dile getirece¤ini, ancak Adalet Bakan›’n›n hapishanelerde sadece tecrit de¤il, hiçbir sorun olmad›¤›n›
söyledi¤ini kaydederek, “Adalet
Bakan›’n›n bu konunun sorun oldu¤unu düﬂünmüyor olmas› sorunun
kilit noktas›” sözleriyle düﬂüncelerini aç›klad›.
1 ﬁubat günü ise, TAYAD’dan
bir heyet TMMOB ile görüﬂerek;
yürüttükleri çal›ﬂmada kendilerine
destek vermelerini ve tecritin kald›r›lmas› talebini desteklemelerini istediler. TMMOB yöneticileri ise,
resmi bir karar almak için yönetim
kurulu toplant›s›n› beklemek zorunda olduklar›n›; ancak ailelere destek
vereceklerini aç›klad›lar.
TAYAD’l›lar›n ve duyarl› ayd›n,
sendikac› ve DKÖ temsilcilerinin görüﬂmeleri halen devam ediyor. Dergimiz yay›na haz›rland›¤›nda, sorunun muhatab› olan Adalet Bakan›
Cemil Çiçek, heyete henüz randevu
vermemiﬂti.

‘Provokatif Haberler Meﬂrulu¤umuzu Gölgeleyemez’
Trabzon ve Rize’de gerçekleﬂen baz› bombalama eylemlerinin ard›ndan, linç giriﬂimlerini hat›rlatarak TAYAD’l›lar› hedef gösteren yerel bas›n›n haberleri ve Rize Valisi Enver Saliho¤lu’nun
ayn› içerikteki aç›klamas›, ‹stanbul TAYAD taraf›ndan protesto edildi.
27 Ocak tarihli yaz›l› bir aç›klama yapan TAYAD, bas›n›n elinde hiçbir veri olmadan, yasal bir
derne¤i hedef göstermesinin sorumsuzlu¤una ve bu tür haberlerin linç giriﬂiminden bu yana sürdü¤üne dikkat çekti.
Rize Valisi Enver Saliho¤lu’nun; “Bunu belli bir noktaya yüklemek ﬂu an için do¤ru de¤il. TAYAD veya bir baﬂkas› olabilir. Bu olay›n ilimiz ve bölgemiz halk›n› rahats›z etmemesi için her türlü önlemi alm›ﬂ bulunmaktay›z” ﬂeklindeki sözlerinin hat›rlat›ld›¤› aç›klamada, “Biz demokratik
bir kurumuz. Bu ülkede yaﬂanan her türlü bask›n›n, iﬂkencelerin karﬂ›s›nda boyun e¤meden mücadelemize ayn› kararl›l›kla devam edece¤iz. Böylesi provokatif haber ve TAYAD’› hedef gösteren
aç›klamalar bizleri y›ld›ramayacak” ifadelerine yerverildi.
7
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Tecrit
Fiziki, psikolojik
etki ve sonuçlar›
1
Aral›k 2000’den bugüne
beﬂ y›ldan fazla bir zamand›r bir ve üç kiﬂilik hücrelerde tutuluyor devrimci tutsaklar. Hücrelerinin d›ﬂ›nda bir yaﬂamlar›, iliﬂkileri yok, kimseyle
görüﬂmelerine, selamlaﬂmalar›na izin verilmiyor. Fiziki koﬂullar
ve tecrit politikas›n› bütünleyen
uygulamalar sonuçlar›n› da çeﬂitli ﬂekillerde gösteriyor. Devrimci tutsaklar›n birbirlerinden
kopar›ld›klar› koﬂullarda dahi
örgütlü yaﬂamda ›srarlar›, direniﬂin gücü bu etkileri asgari düzeye indiriyor olsa da, onlarca
tutsakta ortaya ç›kan fiziki ve
psikolojik tahribata iliﬂkin d›ﬂar›ya ulaﬂabilen sesler art›yor.

19

Boran Yay›nlar› taraf›ndan bas›lan “Tecrit: Yaﬂayanlar Anlat›yor” isimli kitap, tecritin politik
amac›, uygulan›ﬂ biçimlerinin
yan›s›ra bu etkilerini de inceliyor. Tecriti yaﬂayan tutsaklarca
haz›rlanan kitab› temel alarak,
bu yaz› dizimizde, aradan geçen 5 y›ll›k tecrit deneyiminin
sonuçlar›n› aktarmaya çal›ﬂaca¤›z.
Hemen ve kesin bir dille belirtelim ki, bu sonuçlar›n ortaya ç›kaca¤›ndan, hatta daha a¤›r
tahribatlar yarataca¤›ndan, tecriti uygulayanlar, F Tipi Hapishaneleri açanlar bilgi sahibiydiler. F Tipi tecrit uygulamas›n›
ald›klar› emperyalist merkezlerde bu sonuçlar pratikte ve çeﬂitli deneylerle ortaya ç›km›ﬂt›.
Yani, her bir tutsak ne yaﬂ›yorsa, bu ülkeyi yönetenler taraf›ndan bilinçli olarak planlanarak
yarat›lm›ﬂt›r.

“Sorunlar›m› paylaﬂaca¤›m
kimse olmad›¤› için kald›ramad›m”
S.S. isimli tutsak, tahliye edildi¤i 19 Aral›k 2001 tarihine kadar bir
buçuk y›la yak›n bir süre Tekirda¤ 1
No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutuldu. 45 yaﬂ›nda evli, 2 çocuk babas›
S.S.’nin daha önce hiç yaﬂamad›¤›
rahats›zl›klar› ilk kez 2001 Eylül’ünde baﬂgösterdi. Rahats›zl›¤›n
daha da derinleﬂmesi ise, tek kiﬂilik
hücrede tutuldu¤u süreçte oldu.
Tahliye edildi¤inde kafas›, tek kiﬂilik hücrede duvara vurdu¤u için k›r›klarla doluydu. Yavaﬂ ve yalpalayarak yürüyor ve öldürülmekten
korkuyordu. Ailesinin kendi ailesi
oldu¤una dahi inanm›yordu. Üç kiﬂilik hücrede kald›¤› süreçte, ayn›
yerde bulunan bir arkadaﬂ› son halini ﬂöyle anlat›yor:
“Yan›m›za psikologlar getirdi.
Bir hafta kadar teklilerde (tek kiﬂilik hücreler) kalm›ﬂ. Bu süre içerisinde kafas›n› duvara vurarak k›rm›ﬂt›. Geldi¤inde yürümekten bile
acizdi. Çok yavaﬂ ve bir o yana bir
bu yana yalpalayarak yürüyordu.
Bir hafta, neredeyse hiç güldüremedik ve do¤ru düzgün konuﬂturamad›k. Soru sordu¤umuzda k›sa cevaplarla kesip at›yordu. Psikolojik
olarak tükenmiﬂti. Ailesinin kendi
ailesi olup olmad›¤›na emin olmak
için onlar› sorguluyordu. K›z›n›n
göz renginin baﬂka oldu¤unu savunuyordu. Hücrede öldürülece¤ini
san›yordu. Bundan dolay› bizden
korkuyor, gece biz yatmadan kesinlikle yatm›yordu. Uyand›¤›nda; O
beyninde neler düﬂünüp tasarl›yorsa, yan hücredeki arkadaﬂlar›n da
ayn› ﬂeyleri konuﬂtu¤unu ve yapt›¤›n› iddia ediyordu. ﬁiddet içerikli
ﬂeylerden korkuyor, konuﬂmuyordu. Cezaevinde onun bir ikizi daha
oldu¤unu ve idarenin ikizi ile kendisini kar›ﬂt›rd›¤›n› iddia ediyordu.”
S.S. çok k›sa sürede tecritin etkilerini yaﬂayanlardan biriydi ve tahliyesinden sonra durumu giderek
düzelmeye baﬂlad›. 1996 y›l›nda yap›lan ölüm orucu direniﬂi sonras›
8
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Wernicke-Korsakoff sendromuna
yakalanan ve A.Y. isimli tutsak da,
F Tipi’ne götürülmeden önce yoldaﬂlar›n›n ilgisi ile durumunda iyileﬂmeler görülmüﬂ, F Tipi sürecinde
giderek a¤›rlaﬂm›ﬂt›. Tahliyesi sonras›nda da hücrenin yaratt›¤› tahribat› üzerinden atamad›.

Kendi kendine konuﬂuyor
19 Aral›k Katliam›’n›n ard›ndan
önce Edirne F Tipi’ne, oradan Tekirda¤ F Tipi’ne sevk edilen A.Y.
önce yemek yememeye ve kendi
kendine konuﬂmaya baﬂlad›. Haziran 2001 tarihinde ise kriz geçirdi.
Kald›¤› hücrenin cam›n›, çerçevesini parçalad›. Tahliye oldu¤u Temmuz 2002 tarihine kadar tek baﬂ›na
tutuldu. Krizin ard›ndan ilaç tedavisine baﬂlanmas›, hastanede gözetim
alt›nda tutulmas› gerekiyorken, bu
yap›lmad›. Kriz anlar›nda, uyuﬂturucu i¤ne yap›l›p yeniden tek kiﬂilik
hücresine at›ld›. Bu hücrede tutuldu¤u bir sene içinde rahats›zl›¤› giderek boyutland› ve sonuçta dünyayla, gerçek yaﬂamla tüm ilgisi
koptu. Bazen a¤l›yor, bazen gülüyor, slogan at›yor, ba¤›ra ça¤›ra
kendi kendine, kimi zaman da y›llar
önce yaﬂam›n› yitirmiﬂ arkadaﬂlar›yla konuﬂuyordu.
Tek kiﬂilik hücreye konulmadan
önce dört ay birlikte kald›¤› bir tutuklu, kriz geçirdi¤i güne kadar içine kapan›k ancak genelde sakin biri
olarak anlat›yor durumunu:
“Kriz günü ö¤lene kadar normaldi. Ancak bana karﬂ› so¤uktu ilk
kez. Yemekte masaya oturmad›. Akﬂama kadar kesintisiz volta att›. Voltada kendisiyle konuﬂuyor, sanki biriyle tart›ﬂ›yordu. Ara s›ra banyoya
gidip kafas›n› ›slat›yor, tekrar devam ediyordu. Bu ﬂekilde hiç konuﬂmadan gece 12 oldu. Yatm›ﬂt›.
Ben de yatmak için ç›kt›¤›mda h›zla kalk›p üstünü giydi. Bir i¤ne al›p
oturdu. ‘Uyumamak için’ dedi. ‘Neden’ dedim. Önce ‘boﬂver yat sen’

dedi. Israr edince ‘Çünkü sen bir casussun, bana iﬂkence yap›yorsun,
makine var kafamda’ dedi. Konuﬂtukça k›zmaya, heyecanlanmaya
baﬂlad›. ‘ﬁimdi seni öldürürsem ne
olur’ vs. dedi. Bu arada sürekli sakinleﬂtirmeye çal›ﬂt›m. Kap›ya vurmaya baﬂlad›, gelin bunu al›n, diye.
‘Sen de vur’ dedi. Vurdum, yukar›
ç›kt›. Art›k kontrolden ç›km›ﬂt›.
Camlar› k›rd›, elleri kan içindeydi.
Bu arada ben gardiyanlara ‘arkadaﬂ
iyi de¤il kap›y› aç›n’ diyordum.
‘Bekle’ diyorlard›. Bu s›rada elinde
cam parçalar›yla bana sald›rd›.
Küfürler ederek tekme ve yumruk at›yordu. Sonra yine cam al›p
bo¤az›ma dayad›. ‘Çabuk aç›n yoksa keserim’ diye. Gardiyanlar nihayet açt›lar. Asl›nda daha önce de
açabilirlerdi. 5 dakika seyrettiler.
Müdüre, ‘A'n›n tan›d›¤› arkadaﬂlar var, getirin onlar sakinleﬂtirir’
dedim. Müdür ‘tamam sen kar›ﬂma’
dedi. Bu arada gardiyanlar da ‘müdürün karﬂ›s›nda elin cebinde duramazs›n’ diye elimi çekiyorlard›. Beni tekli bir hücreye koyduklar›nda
A'n›n sesi hâlâ geliyordu. Duvarlar›
y›kmaya çal›ﬂ›yordu.”

Sonunda intihara kalk›ﬂt›
Ayn› hapishanede bulunan T.B.
isimli tutsak, katliam sonras› 1.5 ay
tek kiﬂilik hücrede tutuldu. Hücre
koﬂullar›n›n ona “hediyesi” epilepsiye benzer bir hastal›k oldu. Ani
bay›lmalar yaﬂamaya baﬂlad›.
Birçok defa bu bayg›nl›k nöbetleri
s›ras›nda kafas›n› betona çarpt›.
Yapt›¤› baﬂvurular sonunda ancak
Temmuz 2002'de beyin filmlerini
çektirebildi. Doktorun söyledi¤i ise,
kendi anlat›mlar› ile ﬂöyle olmuﬂtu:
“Nöroloji doktoru; ‘bay›lmalar psikolojiktir, kafana bir ﬂey takmayacak, üzülmemeye dikkat edeceksin’
dedi. Nas›l olacaksa...?"
Evet, nas›l olacaksa... T.B.’de ve
onlarca tutsakta bu tahribatlar› yaratan koﬂullar doktorlar› ilgilendirmiyor. Bu da tecrit politikas›n›n bir
parças›. Doktorlar en temel doktorluk ilkelerini bir yana b›rakmal›; hapishane müdürleri, a¤›r psikolojik
sorun yaﬂayan arkadaﬂ›n›n sorununa

Tek kiﬂilik hücrede kalm›ﬂ, kafas›n› duvara vurarak k›rm›ﬂt›. Geldi¤inde
yürümekten bile acizdi.
Çok yavaﬂ ve bir o yana
bir bu yana yalpalayarak
yürüyordu. Bir hafta, neredeyse hiç güldüremedik
ve do¤ru düzgün konuﬂturamad›k.
çözüm bulmaya çal›ﬂan tutsa¤a “sen
kar›ﬂma” diye, ‘her koyunun kendi
baca¤›ndan as›laca¤›n›” hat›rlatmal›, asla dayan›ﬂma, ac›lar› paylaﬂma
gibi erdemlere izin vermemeli; gardiyanlar böyle bir durumda tutsa¤›
nas›l hazrolda bekletir “devletin gücünü gösteririm”i düﬂünmeli...
F Tipi hücrelerde yaﬂama geçirilen hiçbir uygulama, bu mekanlar›
yönetenlerin hiçbir davran›ﬂ› “fevri,
öylesine...” de¤ildir. Tümü tecrit
politikas›n›n bir yan›n› bütünlüyor,
her ﬂey buna hizmet ediyor. “Normal” koﬂullarda ciddi sorun yaﬂayan bir tutsa¤› tek kiﬂilik hücreye
atman›n, en küçük bir yard›mlaﬂman›n iyileﬂmesinde katk›da bulunaca¤›n› bile bile bunu yapman›n baﬂka
ne gibi bir anlam› olabilir. Örnekler yarat›yor tecritçiler; yaratt›klar› örneklerle tüm tutsaklara “teslim
olmazsan›z, düﬂüncelerinizi terketmezseniz sa¤l›¤›n›z› da kaybedersiniz” diyorlar.
ﬁubat 2002 tarihinde tutuklanarak F Tipi hapishaneye at›lan B.S.
isimli tutsak 2.5 y›l sonra bu so9
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nuçlar› yaﬂamaya baﬂlayanlardan
biri. 33 yaﬂ›ndaki B.S’nin rahats›zl›¤› ilk olarak 29 Temmuz 2004 tarihinde patlak verdi. Kafas›n› duvarlara vurdu, intihara kalk›ﬂt›.
29 Temmuz günü ziyaretten sonra duvarlar› yumruklamaya baﬂlad›¤›n›, tekme, tokat, yumruk adeta duvarla bütünleﬂti¤ini, sonra kendi
kendine konuﬂmaya ve küfür etmeye baﬂlad›¤›n› anlat›yor, ayn› hücrede kalan arkadaﬂ›.
Aradan belli bir süre geçtikten
sonra intihara kalk›ﬂt› B.S. ﬁimdiki
durumu ise ﬂu; sabaha kadar uyumuyor, bazen bir saat uyuyup ç›¤l›k
ç›¤l›¤a kalk›yor. Durup dururken
türkü söylüyor, oturup a¤l›yor, hiç
susmuyor. Ara ara sohbet ediyorum.
S›k›ld›¤›n›, duvarlar›n üstüne geldi¤ini, tekrardan intihar edece¤ini
söylüyor. ‹ntihar giriﬂiminin ard›ndan psikolojik yönden tedavisi için
bir giriﬂim baﬂlat›lmad›. Sadece kafas›n› duvarlara vururken kulaklar›ndan su geldi¤i için kula¤›na pansuman yap›ld› ve antibiyotik verildi. Yan›nda kalan yoldaﬂ› rahats›zl›¤›n›n patlak verdi¤i günün ard›ndan
iki gece hiç uyumam›ﬂ, intihar giriﬂimini önlemek için. Tek kiﬂinin,
psikolojik sorun yaﬂayan biriyle ilgilenmesi, bir kriz an›nda kontrol
etmesi, bir intihar giriﬂimini engellemesi zor oldu¤undan, yanlar›na
iyi tan›yan birinin daha verilmesi
için dilekçe veriliyor, durumun
önem ve aciliyeti anlat›l›yor. Buna
ra¤men yanlar›na bir kiﬂi daha verilmedi. 5-6 ay üst boyutta seyreden
rahats›zl›¤›n›n ard›ndan yoldaﬂlar›n›n ilgisiyle toparlanmaya baﬂlad›.

Tecrit, insan› sistemli bir
ﬂekilde yoketmek için
B.S. kendi durumunu, nedenlerini ﬂu özlü sözlerle anlat›yor:
“Daha önce Ümraniye, Bayrampaﬂa, Metris ve Eskiﬂehir Hapishaneleri’nde kald›m. Ama onlarca
yüzlerce insanla. Bir sorunun oldu¤unda ilgilenebilecek birçok insan
vard›, biri olmasa di¤eri sorunu atlatmana yard›mc› oluyordu. Ama
burada, F Tipi’nde öyle de¤il. Her

ne kadar yard›mc› olunsa da notlarla s›n›rl› oluyor. Ben de, d›ﬂar›dan
ald›¤›m bir haber yüzünden kendimi kaybettim ve etraf›mda kimsenin
olmamas›, sadece bir kiﬂinin olmas›
nedeniyle kald›ramad›m.”
Kendisine verilen ilaçlar›n faydal› olmad›¤›n› söyleyen B.S. uyuyamad›¤›n›, kulak ç›nlamalar› baﬂlad›¤›n›, bu durumun bir y›l› aﬂk›n
sürdü¤ünü belirterek devam ediyor:
“Uzun süre her iki hap› da kulland›m. Faydas› olmad›. Daha sonra
mide kanamas› geçirdim ve acil olarak, ki onda da iki saate yak›n revirde bekletilip hastaneye kald›r›ld›m.
Bunu da ne daha önce yatt›¤›m hapishanelerde ne de d›ﬂar›da hiç yaﬂamam›ﬂt›m. Burada yaﬂad›m.
Bence tecrit insan› yoketmek
için ama sistemli bir ﬂekilde yoketmek için, yavaﬂ yavaﬂ, önce akli
sonra da bedenen iflas etmesi ve d›ﬂar› ç›kt›¤› zaman bir çocuk gibi za-

rars›z, hiçbir ﬂeye karﬂ› gelmeyen,
her ﬂeye boyun e¤en, söylenen her
ﬂeyi sorgulamadan yapan, yaﬂayan
ölü robotlar haline getirmek için yap›lm›ﬂ, uygulanm›ﬂ bir ﬂey. Hücreler bunlar› yaratmak için kullan›lan
mekanlar...”

Tecritin Fiziksel Etkileri

bu düz ve esnemez zeminde yap›yorsunuz
sporu. Ve bilinçsiz bir spor eklemlerde ek
a¤r›lara neden olabiliyor. Boyun a¤r›s›,
bel a¤r›s›, s›rt a¤r›s›, bacak eklemlerinde
a¤r›s› olmayan yok gibi hücrelerde.
2) Göz Bozuklu¤u:
Görüﬂ alan›n›z›n s›n›rl› olmas›, gözlerde
tembelli¤e ve bozuklu¤a yol aç›yor. Hücrede ve en fazla birkaç metre öteye bakabiliyorsunuz hep. Uzun süredir hücrelerde
bulunan tutsaklar›n hemen hemen hepsi
gözlük kullanmaya baﬂlam›ﬂt›r.
3- Psikosomatik Rahats›zl›klar:
Psikosomatik rahats›zl›klar ne demek k›saca
bunu açal›m önce. Psikolojik sorunlar nedeniyle aç›¤a ç›kan ya da artan bedensel
rahats›zl›klara psikosomatik rahats›zl›klar
denir. Hipertansiyon, mide ülseri, cilt hastal›klar› en bilinen psikosomatik rahats›zl›klar. Hücrelerde aç›¤a ç›kan psikosomatik rahats›zl›klar›n baﬂl›calar› ise; kulak
ç›nlamas›, kalp çarp›nt›s› ve ritim bozuklu¤u, mide ülseri, nefes darl›¤›, kol ve parmaklarda uyuﬂukluk, hipertansiyon, cilt
hastal›klar› ve baﬂ a¤r›lar›.
Bunlar› da sonraki bölümde ayr›nt›land›raca¤›z.

Fiziki etkiler, mekandan kaynaklan›yor.
Dar alan insan faaliyetlerini s›n›rl›yor ve
bu hiç fark›na varmasan›z dahi bedeni
y›prat›yor. Bu y›pranmay› ancak rutin yaﬂant›n›z›n d›ﬂ›na ç›kt›¤›n›zda anl›yorsunuz.
Dar havaland›rmada 2 tur koﬂtu¤unuzda
nefes kesiliyor, su kovas›n› birkaç saniyeli¤ine kald›rd›¤›n›zda kaslar›n›zda titreme
baﬂl›yor. Belli baﬂl› etkileri s›ralayal›m.

1) Kas-iskelet a¤r›lar›:
Dar mekanda hareketsizlikten, kaslar›n tek
yönlü çal›ﬂmas›ndan dolay› kaslar erimeye
baﬂl›yor. Kas demetleri k›sal›yor ve sertleﬂiyor. Bunu farkedemiyorsunuz. Her gün
yapt›¤›n›z hareketlerden farkl› bir hareket
yapt›¤›n›zda saplanan a¤r›, istem d›ﬂ› titreme, kondisyon düﬂüklü¤ü ﬂaﬂ›rt›yor insan›.
S›rt bölgesindeki kaslar zaman zaman oldukça a¤r› verecek bir ﬂekilde tutuluyor.
Omuzlar da öyle... Vücut giderek esnekli¤ini yitiriyor.
‹skelet a¤r›lar› da hareketlerin s›n›rl› olmas›ndan ve sürekli beton zeminde hareket
etmekten kaynakl› olarak aç›¤a ç›k›yor.
Her ne kadar spor yapmaya çal›ﬂsan›z da

Cam› yumruklay›p ‘insan
hücreye s›¤ar m›’ diyordu
Bu bölümde anlataca¤›m›z son
tutsak, G.K. 19 Aral›k Katliam›’n›
Bayrampaﬂa’da yaﬂad›ktan sonra
Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’ne sevk
edilen G.K.’n›n üzerinde tecritin etkileri önce, içine kapan›kl›k, sürekli uyuma olarak baﬂgösterdi. Haziran 2002’de ise kriz düzeyine s›çrad›. O gün yan›nda olan bir yoldaﬂ›
durumunu ﬂu sözlerle anlat›yor:
“Kendinden geçmiﬂ bir halde
pencereleri çarpmaya baﬂlad›. Camlar› yumruklay›p k›rd›. Bir yandan
da ba¤›r›yordu. ‘‹nsan hücreye s›-
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¤ar m› ulan, insan hücreye s›¤ar
m›?’ diye. Elleri kesilmiﬂ her yan›
kan olmuﬂtu. Duvarlar› yumruklamaya ve sert bir ﬂekilde kafas›n›
vurmaya baﬂlad›. Engel olmak için
sar›ld›m, bir yandan da sakinleﬂtirmeye çal›ﬂ›yordum. Elimden s›yr›ld›, masa ve sandalyeleri savurdu,
camlar› k›rd›. Kafas›n› yeniden duvarlara vurdu¤unda yetiﬂip tuttum.
Duvarlar›n üstündeki alç› kaplamalar yumrukland›¤› için içeri göçmüﬂ, duvarlar ve yerler kanlanm›ﬂt›... 10 dakika geçtikten sonra ancak
geldiler. Geldiklerinde onu engelleyebilmek için hâlâ bo¤uﬂuyorduk."
G.K. da, yaﬂad›¤› bu duruma
karﬂ›n hastaneye sevk edilmemiﬂ,
revirde yap›lan uyuﬂturucu i¤neler
ve ilaçlarla geçiﬂtirilmiﬂti. Nitekim,
temmuz sonunda yine kriz geçirdi.
“Bizi mi dinliyorsunuz, ne istiyorsunuz bizden” diye ba¤›rarak eline
geçirdi¤ini pencereye f›rlatm›ﬂt›.
“Rahats›zl›¤› sonras› yemeden
içmeden de kesilmiﬂ, zay›flam›ﬂt›
iyice. Ya yeme¤e kalkm›yor ya da
çok az yiyordu. Sürekli gergindi ilk
aylarda. Sinirli sinirli volta at›yor,
kendi kendine konuﬂuyordu. Uyku
düzeni bozulmuﬂtu, geceleri sabahlad›¤› olurdu pencerenin önünde.
Gündüzleri ise yatard›. Tepkileri uçlaﬂm›ﬂt›. Konuﬂarak anlatabilece¤i
ﬂeyleri dahi ba¤›rarak söylerdi. Bu
ruh hali zaman zaman patlamalara
dönüﬂürdü. Duvarlar› yumruklar,
tekmeler, kafa atard›. Yere boylu
boyunca uzan›p çocuklar gibi h›çk›ra h›çk›ra a¤lam›ﬂt› bu kriz anlar›ndan birinin ard›ndan.
Bu ilk aylar›n ard›ndan gergin
ruh hali sona ermese de alt seviyelere indi. Yaﬂama karﬂ› bir kay›ts›zl›k
baﬂlad› sonra.
Yaklaﬂ›k 6-7 ay sonra toparlamaya baﬂlad›. Gazete okumaya, ilgi
duydu¤u konularda arﬂiv tutmaya,
arkadaﬂlarla notlaﬂmaya baﬂlad›. Bu
durumdaki insanlar›n hemen hemen
hiçbiri rahats›zl›¤›n› kabul etmez ve
ilaç kullanmaz. Bu biliniyor olmas›na ra¤men sadece ilaç vermekle yetinmek, baﬂ›ndan savmakla eﬂde¤er
bir tutumdur...”

Yarg›lanan YÖK Oldu
7 Kas›m
2005 tarih i n d e
YÖK’ü protesto etmek
için Ankara’ya gelen
gençli¤e polis sald›rarak gözalt›na alm›ﬂ ve
20 kiﬂi tutuklanm›ﬂt›. Kuruldu¤u günden bu
yana gençli¤in öfkesini çeken ve
eleﬂtirmedik kimsenin kalmad›¤›
YÖK’ü protesto suçu iﬂleyenler
hakk›nda aç›lan davan›n ilk duruﬂmas› Ankara 11. ACM’de 1 ﬁubat
günü görüldü.

F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz
Duruﬂma öncesi, 30-31 Ocak
günlerinde Dersim, Eskiﬂehir ve
Elaz›¤’da düzenlenen eylem ve etkinliklerle ça¤r›lar yap›ld›.
Dersim Temel Haklar Gençlik
Komisyonu, dernek binas›nda düzenledi¤i etkinlikte, YÖK’e karﬂ›
mücadelenin meﬂrulu¤una vurgu
yapt›. Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i,
Adalar Migros önünde yapt›¤› eylemde, tutsak arkadaﬂlar›n›n serbest
b›rak›lmas›n› isteyerek “Halk ‹çin
Bilim Halk ‹çin E¤itim, F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz” dövizleri açt›.
Elaz›¤ Gençlik Derne¤i üyesi 30
ö¤renci de Hozat Garaj›'nda biraraya gelerek, “Ne YÖK Ne AKP Demokratik Üniversite” pankart› açt›lar. “Tarihimizden ve gelene¤imizden ald›¤›m›z güçle bu kuﬂatmay›
da yaraca¤›z" denilen aç›klama sonras› Ankara’ya hareket edildi.
Duruﬂmadan bir gün önce ‹stanbul’dan yola ç›kan Federasyon üyeleri ise, Galatasaray Lisesi önünde
topland›lar. Burada pankartlar›n›,
DEV-GENÇ amblemli bayraklar›n›
açan ö¤renciler, “Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, F Tipi Üniversite
‹stemiyoruz, Bask›lar Tutuklamalar
Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› att›lar.

Gençlik Federasyonu ad›na yap›lan
aç›klamada, arkadaﬂlar›n›n tutuklanmas›n›n hukuki bir gerekçesinin
bulunmad›¤› kaydedilerek, 12 Eylül’den bugüne YÖK’ün gençli¤in
demokratik mücadelesi önünde en
büyük engel oldu¤u söylendi. Yap›lan yürüyüﬂ sonras› otobüsle hareket edildi.

Ne YÖK Ne AKP; Demokratik
Üniversite ‹stiyoruz
Çeﬂitli kentlerden gelen ö¤renciler, Ankara’da Toros Sokak’ta buluﬂarak yürüyüﬂe geçtiler. Yürüyüﬂte
“Ne YÖK Ne AKP Demokratik
Üniversite” ve “YÖK’e Karﬂ›
Mücadele Etmek Suç De¤ildir”
pankartlar› taﬂ›n›rken, dövizlerde
kararl›l›¤› anlatan sloganlar vard›.
Bayraklar›, pankartlar› ve sloganlar›yla adliye önüne gelen ö¤renciler, tutsak arkadaﬂlar›n› beklemeye baﬂlad›lar. Hapishane ringinin
küçük havaland›rmas›ndan zafer
iﬂareti yapan parmaklar hiçbir bask›n›n bu gençleri teslim alamayaca¤›n› gösterirken, arkadaﬂlar› onlar›
alk›ﬂlar ve sloganlarla destekledi.
200’den fazla Federasyon üyesinin
yan›nda, mücadelenin oldu¤u her
yerde sesleri duyulan TAYAD’l›lar
da vard›. “TAYAD’l› Aileler Sizinle
Gurur Duyuyor” slogan› atan ailelere cevap, gençlerden geldi: “TAYAD’l› Aileler Onurumuzdur”.
Burada, Federasyon ad›na Ebru
Benek bir aç›klama yaparak, tutuklama sürecini ve arkadaﬂlar›n›n hangi politikan›n ürünü olarak tutukland›klar›n› anlatt›. 20’si tutuklu olmak üzere 49 arkadaﬂlar›n›n ‘YÖK’e Hay›r’ dedikleri için yarg›land›¤›n› hat›rlatan Benek, konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü:
“6 Kas›m YÖK protestolar› bizler için tarihi bir
öneme sahiptir. Yap›lan
protestolar gençli¤in 12
Eylül karanl›¤›na, emperyalizmin yoz kültürüne tes11
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lim olmayaca¤›n›n bir göstergesidir. Gençlik bugüne kadar tüm sald›r›lara ra¤men
de¤erlerini sahiplenmekten,
hakk›n› aramaktan vazgeçmemiﬂtir
ve vazgeçmeyecektir.”

Nurgül Acar, Bas›n›n Hedef
Göstermesiyle Tutuklu Kald›
Tutuklu ve tutuksuz tüm ö¤rencilerin kat›ld›¤› duruﬂma, t›pk› salon d›ﬂ›nda oldu¤u gibi, YÖK’ü
yarg›layan bir havada geçti. Söz
alan tüm ö¤renciler YÖK’ü protesto
etmenin en meﬂru hak oldu¤u vurgular› yaparken, YÖK’ün gençli¤e
yönelik politikalar›n› teﬂhir ettiler.
Mahkeme 17 ö¤renciyi tahliye
ederken Gençlik Federasyonu üyesi
Nurgül Acar ile YDG'li Engin Aslan
ve Cihan Ç›nk›’n›n tutukluluklar›n›n devam›na ve duruﬂman›n 8
Mart’a ertelenmesine karar verildi.
7 Kas›m eylemi sonras› bas›nda
Nurgül Acar ile ilgili ç›kan haberler
hat›rlanacakt›r. Nurgül için “profesyonel eylemci” içerikli haberler iﬂlevini böyle görüyor. Hukuken hiçbir farkl› durumu olmamas›na karﬂ›n, provokatör bas›n›n hedef göstermesi ile tutuklu kald›.
Bu arada, so¤uk havaya ra¤men
d›ﬂar›da ö¤renciler coﬂkular›n› hiç
yitirmeden marﬂlarla, “Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ”
sloganlar› ve halaylarla beklediler.
Sevinci ve hüznü bir arada yaﬂayan
ö¤renciler, yapt›klar› aç›klamada,
y›lmayacaklar›n› ifade ettiler.
Gençlik Federasyonu üyeleri,
mahkemenin ard›ndan, “Yaﬂas›n
Abdi ‹pekçi Direniﬂimiz” sloganlar›yla gittikleri ‘El’in alt›nda, direnen ailelere destek ziyareti yapt›lar.

Ölür mü Serdarlar?
“Serdar›m›z› bas›ndan
ö¤rendik. ‘Öldü’ diye yazm›ﬂlar üç beﬂ sat›r. Ölür mü Serdarlar? Üç sat›r ‘öldü’ diye
yazanlar y›llar var ki unutmuﬂlar Serdarlar›n ölmeyece¤ini... Oysa bu topraklarda art›k her çocuk Serdarlar›n
ad›yla do¤acak, Serdarlar ço¤alacak,

gün gelecek Anadolu Serdar olacak...
Mesude Ana’ya baﬂsa¤l›¤› kart›
yazd›k; fakat ‘baﬂ›n sa¤olsun’ yazamad›k. Yürüyüﬂ’te röportaj›n› okuduk Mesude Ana’n›n; bakt›k, ‘baﬂsa¤l›¤›na’ de¤il, Serdar’›n yoluna
baﬂ›n› koyanlar›n çoklu¤una özlemi
var, ki bu hepimizin özlemi ve elbette gerçek olacak... Serdar’› sloganlar›m›zla ve anma törenimizle
u¤urlad›k, yolu aç›kt› ve o yol hep

aç›k...
Serdar’a en son mektup yasa¤›
vermiﬂlerdi, bizim mektup yasa¤›m›z yeni bitmiﬂti. Serdar’dan ald›¤›m›z son fakst› o zaman. Bir faksla
yetiﬂmeye çal›ﬂm›ﬂt›k mektup yasa¤› baﬂlamadan, yetiﬂebildik mi bilmiyorum. Son yaz›ﬂmam›z olmuﬂtu... Ölüme yatanlara bile mektup
yazman›n yasakland›¤› baﬂka yer
var m› acaba; yani Naziler’den ve o
soyun takipçilerinden baﬂka!..
18 Ocak 2006
ﬁadi Özbolat, Kand›ra F Tipi

Son sözü Serdarlar söyleyecek!
bine her ﬂeyi yapt›r›r. Yapt›r›yor. Bugün yaﬂananlar da
bunun kan›t› iﬂte. Sürgünlerle, cezalarla sonuç alacaklar›n› san›yorlar.”

Serdar’›n haberini dün 1
Nolu’dan at›lan sloganlarla ö¤rendik. Kap›lar kapan›nca radyo
içeride çekmiyor. Uzakta belli
belirsiz sesler gelince, ﬂehit var
dedik. Tabii Serdar düﬂtü yüre¤e.
Sonra ismi duyulur gibi olunca biz
de kat›ld›k sloganlara.
Bugün ö¤len haberlerinde Mesude
Anam›z›n konuﬂmas›n› dinledik. Metanetli,
bir o kadar da gurur doluydu anam›z. “‹stedi¤i buydu,
vasiyetini yerine getirmek için Çank›r›’ya götürüyoruz”
diye duygular›n› dile getirirken havaland›rmada onun
yüre¤inin s›cakl›¤›yla dolduk. Mesude Anam›z›n yan›ndaym›ﬂcas›na ona s›ms›k› sar›ld›k. Ellerinden doyas›ya
öptük. Ald›k yüre¤imizin orta yerine bast›k.
Eminiz ki o da bizleri al›p Serdar›m›z gibi ba¤r›na
bast›. Gözün arkada kalmas›n Mesude Anam›z, nice evlad›n ayn› yolun yolcusu olarak öptüler yi¤idimizin aln›ndan. Söz verdiler.
2005 y›l›n›n ilkiydi Faruk. 2006 y›l›n›n ilki oldu Serdar›m›z.
Çank›r›’da hiç ﬂehit yok derdi sohbetlerinde. Buraya
geldikten sonra sadece iki mektubunu alabilmiﬂtim. Di¤er taraftakiler kalm›ﬂt›. 21 Eylül 2005 günü yazd›¤›
mektubu ald›m elime. Bizim buraya zorla sevkedilmemiz üzerine yazm›ﬂt› mektubunu. Bir yerinde diyorki:
“Sevgili adaﬂ›m, duygular›n› anl›yorum. Çünkü hepimiz ayn› duygular› yaﬂ›yoruz. Zaten B‹Z’i B‹Z yapan
da bu de¤il mi? Her ﬂeye ve herkese ra¤men kimse umut
etmezken, B‹Z umudu büyütüyor, yaﬂat›yoruz. ‹lginç de¤il mi? ‘Bir avuçsunuz’, ‘boﬂuna’ diyor hemen her rengin umutsuz ve inançs›zlar›. Ama yine de bize yönelmekten vazgeçmiyor hiçbirisi. Madem boﬂuna, madem bir
avucuz, niye korkuyorsunuz? Öyle ya, ‘kimsenin umurunda de¤il’ ise, ‘kimse ilgilenmiyor’ ise... Korku sahi-

Serdar da yolculu¤unun baﬂ›ndan beri bir çok keyfiyete maruz kald›. Ama son sözü kimin söyleyece¤ini
her daim anlatmaktan geri durmad›. 2005’in 19 Aral›k
y›ldönümünde bedenini tutuﬂturdu¤unda, yine engel
koymak istediler ama o, engellerin nas›l aﬂ›laca¤›n› gün
gün büyük bir irade alt›nda göstermesini bildi. Mesude
Anam›z› bile ilk günlerde hat›rlayamamas›na ra¤men,
Mengeleleri ve zulmü yere çald›.
Faruk (Kad›o¤lu) can›m›zda da öyle de¤il miydi?
Yola ç›kar ç›kmaz mektuplar›n› imha ettiler, olmad› yasaklad›lar. Son sözün kimin taraf›ndan söylenece¤ini o
da en güzel ﬂekilde bir ilk yaratarak söylemiﬂti. Fidanlar›m›z›n pay›na düﬂen de bunlar oldu. ﬁimdi Fatma yolculu¤unu onlar›n s›cakl›¤›yla sürdürüyor. ﬁimdi biz onlar›n devrettikleriyle yol al›yoruz.
Serdar, yukar›da bir k›sm›n› aktard›¤›m mektubunun
sonunda mektup cezas›ndan sözederek ﬂöyle bitirmiﬂti:
“Belki bir daha yazamayabilirim. Zira 2 ay de¤il,
ben böyle dedikçe, ‘ceza’ ço¤al›yor... Ve dünya fani.. Sizi, ailemi çok seviyorum. Sevgimin, ailemin s›cakl›¤›na
sar›l›p inanc›m›n sonsuzlu¤unda yürürken hep yan›mdayd›n›z. Yine öyle olacak! Zafer halay›nda ben de omuz
baﬂ›n›zda olaca¤›m. O güzel günlerin coﬂkusunda hepinizi s›ms›k› kucakl›yorum. Hoﬂçakal›n. Umutla kal›n.”
Bunun üzerine hangi söz söylenir ki... O görkemli halay er-geç çekilecek. En baﬂ›nda Serdarlar›m›z olacak.
Bizler de o halay›n içinde, bizden sonrakilerin omuz baﬂ›nda olabiliriz. Bayrak koﬂusu bu. Dünden bugüne, bugünden yar›na taﬂ›nan ve sonunda halk›m›z›n özgürlü¤ü,
vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤› ile taçlanacak bir koﬂu...
15 Ocak 2006
Serdar Karaçelik, Tekirda¤ 2 Nolu F Tipi
12
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Mücadele Birli¤i Platformu:
"Serpil Cabadan Onurumuzdur”
Mücadele Birli¤i Platformu 29
Ocak’ta yapt›¤› eylemle Ölüm Orucu direniﬂçisi Serpil Cabadan’›n direniﬂin 200’lü günlerinde oldu¤unu
duyurdu.
Taksim Tünel'den Galatasaray
Lisesi önüne kadar k›z›l flamalarla
yap›lan yürüyüﬂ boyunca "Serpil
Cabadan Onurumuzdur”, “Fatma
Koyup›nar Onurumuzdur”, “Ölüm
Orucu Sürüyor Sürecek Zafere Kadar” sloganlar› at›ld›.

Galatasaray Lisesi önünde yap›lan aç›klamada ﬂöyle denildi: “Siper yoldaﬂ›m›z Serdar Demirel'in
ölümsüzleﬂmesiyle zindanlarda ve
d›ﬂar›da süren ölüm orucuna destek
eylemlerinde ölümsüzleﬂenlerin say›s› 121'e yükseldi. ﬁu anda Gebze
M Tipi Zindanlar›'nda bulunan Serpil Cabadan ve Fatma Koyup›nar
ölüm orucu eylemini sürdürüyorlar.
Buradan bir kez daha sesleniyoruz, daha fazla sessiz kalmay›n. F

Serdar Demirel An›ld›!
29 Ocak Pazar günü Ege Temel Haklar’da
Büyük Direniﬂ'in 121. ﬂehidi Serdar Demirel
için bir anma töreni düzenlendi.
Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i ad›na aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Bayram ‹çlek, direniﬂe baﬂlanmas›n›n nedenlerinin bugün hala
geçerlili¤ini korudu¤unu vurgulayarak, devrimcileri tasfiye ve yok etme sald›r›s›na karﬂ›, direniﬂi içeride ve d›ﬂar›da ilk günkü kararl›l›¤›yla

‘Tutsak Dergiler’, Tutsaklara Yasak!
Baﬂ›ndan sonuna, her sayfas› tutsaklar›n ürünlerinden oluﬂan, her sayfas› “Görülmüﬂtür” damgal› olarak hapishanelerden ç›kan “Tutsak Dergiler” kitab›, Tekirda¤ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde tutsaklara verilmedi. Kenan Günyel, 24 Ocak
2006 tarihli mektubunda ﬂöyle anlat›yor yasa¤›:
“Boran Yay›nevi’nden ç›kan Tutsak Dergiler adl› kitab›
bekliyorduk sab›rs›zl›kla. Ancak ‘kitab›n verilmemesine’ karar› tutuﬂturuldu elimize. Hat›rlars›n, ‘Tecrit/ Yaﬂayanlar Anlat›yor’ isimli kitap da Tekirda¤ 1 ve 2 Nolu hapishanelerde verilmemiﬂti. Di¤er F Tiplerine verilmiﬂti.
Tutsak Dergiler adl› kitab›n yan›nda ‘Mustafa Bektaﬂ, 1968
Albümü’ ve ‘Z›lg›t’ Dergisi de verilmedi. Gerek albüm ve derginin ve gerekse kitab›n “verilmemesine” dair gerekçe, her zamanki matbu gerekçelerden. “Gere¤i düﬂünüldü: Bahse konu
olan dergi ve kitaplarda, cezaevleri hakk›nda as›ls›z iddialara
yer verildi¤i, kurum güvenli¤i ve disiplini bozucu yaz›lar›n oldu¤u, hükümlü ve tutuklulara ›slah program› d›ﬂ›nda yay›n
yapt›¤›...”
Tecritte mant›k yok. Baﬂka bir deyiﬂle, tecrit, zaten bir
mant›ks›zl›k rejimi. Tutsaklar yaz›p çizmiﬂ, hapishane idarelerinin onay›yla d›ﬂar›ya ç›km›ﬂ ürünler, d›ﬂar›da bir araya getirilip kitaplaﬂt›r›l›yor; fakat o kitap onlar› bizzat üreten tutsaklara yasak!!!
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Tipi zindanlarda yeni ölümlere izin
vermeyelim. Yüreklerimizi onlar›n
yüreklerinin yan›na koyal›m.”

sürdürmekten baﬂka bir yol olmad›¤›n› belirtti.
‹çlek'in konuﬂmas›n›n ard›ndan Serdar Demirel'in cenaze töreninin görüntüleri izlendi.
Daha sonra da Grup Gün›ﬂ›¤›, direniﬂi anlatan
türküleri ve marﬂlar› seslendirdi. Ayr›ca Serdar
Demirel'in sevdi¤i "Gönlüm Da¤larda” türküsü anmaya kat›lanlarca birlikte söylendi.
"‹nsan Sadece Mezarda Yaln›z Kalabilir"
filminin de izlendi¤i anma, "Hakl›y›z Kazanaca¤›z" marﬂ›n›n hep birlikte söylenmesinin ard›ndan sona erdi.

TECR‹T’i
Duymayan
Kalmayacak!
T A YAD’l›lar,
ellerinde
“TECR‹T”
kitaplar›yla
geçen hafta Bak›rköy’deydiler. 26 Ocak ö¤len
saatlerinde Bak›rköy Özgürlük Meydan›'nda
biraraya gelen TAYAD'l›lar, Bak›rköy Tren Gar›'n›n önünden baﬂlad›lar kitab›n tan›t›m›na.
"F Tipi hapishanelerde 121 insan hayat›n›
kaybetti duydunuz mu, tecrit sadece F Tipleri'nde de¤il okulda, fabrikada, hayat›n her alan›nda, tecrite karﬂ› ölüm orucu direniﬂi 6. y›l›nda...” ﬂeklinde halka seslenen TAYAD’l›lara
kulak verdi yüzlerce insan. Havan›n karl› ve so¤uk olmas›na ra¤men, onlarca insan sorularla
tecriti anlamaya çal›ﬂ›rken, 26 Tecrit kitab› sat›ld›.

e mek
Devrimciler iﬂçinin yan›nda

TÜRK-‹ﬁ NEREDE?
TEKEL iﬂçilerinin direniﬂi Türk-‹ﬂ’in direniﬂi de¤il mi?
fabrikan›n kapat›ld›¤› ilk günden bu yana sürekli yan›m›zda. Gerek burada, gerek mahallelerde yapt›¤› eylemlerle TEKEL’in özelleﬂtirilmesine karﬂ› olduklar›n› belirttiler. Teﬂekkür ediyoruz” diye konuﬂtu.
Adana Temel Haklar, bir gün önce de ‹nönü Park›'nda
5 dakikal›k oturma eylemi yaparak, "TEKEL ‹ﬂçileri Yaln›z De¤ildir” pankart› açm›ﬂ, sloganlarla ve yapt›klar› konuﬂmalarla halk› deste¤e ça¤›rm›ﬂlard›. Oturma eyleminin ard›ndan ise, kortej halinde D 400 Karayolu üzerinden TEKEL’e kadar yürüyen Temel Haklar üyeleri, güvenlikçilerin girmelerine izin vermemesi üzerine fabrika
önünde de bir süre oturma eylemi yapm›ﬂ ve iﬂçilerin gelmesi ve hep birlikte at›lan sloganlarla eylemlerine son
vermiﬂlerdi.
Adana Temel Haklar üyeleri, direniﬂin 31. günü olan
31 Ocak’ta da fabrikadayd›lar. Adana Küçükdikilli Belde
Belediye Baﬂkan› Leyla Güven ve belediye çal›ﬂanlar›,
mahalle muhtarlar› ve Temel Haklar üyelerinin gerçekleﬂtirdi¤i ziyaret esnas›nda “IMF Defol Bu Memleket Bizim, Buras› Adana Direniﬂ Var, TEKEL ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir” sloganlar› hayk›r›ld›. ‹ﬂçiler, ayn› gün Adana Barosu'na ba¤l› 20 avukat taraf›ndan da ziyaret edildi. Baro
Baﬂkan Vekili Soner Çetin, iﬂçileri desteklemeye devam
edeceklerini kaydederken, Diliç›k›k, “Nas›l ki Kurtuluﬂ
Savaﬂ›'nda Vahdettin emperyalist, kapitalist güçlere teslim olmuﬂsa, bugün de AKP Hükümeti emperyalist ve kapitalistlerin emrindedir” diye konuﬂtu.

Adana TEKEL iﬂçilerinin fabrikay› terk etmeme direniﬂi 30’lu
günleri geçti. Türk-‹ﬂ
Genel Baﬂkan› ve yöneticilerinin fabrikaya yapt›¤› “lüften” ziyaretinin
d›ﬂ›nda, bu geçen süre
içinde, direniﬂi tüm iﬂçi
s›n›f›n›n gündemi yapmak, iktidar› zorlamak
noktas›nda att›¤› tek bir
ad›m yoktur ortada. Türk‹ﬂ yönetimi bu tavr›yla bir
istanbul kez daha malumu ilan
ediyorlar. Ne özelleﬂtirmelere, ne fabrikalar›n kapanmas›na, ne de iﬂçilerin soka¤a at›lmas›na karﬂ› de¤ildir Türk-‹ﬂ bürokrasisi. Sözde
karﬂ›tl›¤›n hükmünün olmad›¤› çok aç›kt›r, iﬂçi s›n›f›n›n
pratik olarak karﬂ›tl›¤›n›n biçimi de bellidir. ‹ﬂçilerin her
eylemde hayk›rd›klar› ‘Genel Grev, Genel Direniﬂ’ ﬂiar›
adeta Türk-‹ﬂ duvarlar›na çarp›p geri dönmektedir.
Gerek Adana, gerekse Malatya’da süren direniﬂe, güçleri oran›nda destek veren, direniﬂi fabrikalar›n d›ﬂ›na taﬂ›maya çal›ﬂanlar, baﬂta Temel Haklar Federasyonu olmak üzere, devrimcilerdir. Devrimcilerin, direniﬂi destekleyen sloganlar› Adana sokaklar›ndan ‹stanbul’a, Malatya’dan ‹zmir’e kadar yank›lanmaktad›r.

‹stanbul ve ‹zmir’den Destek

Diliç›k›k: Adana Temel Haklar ‹lk
Günden Bu Yana Sürekli Yan›m›zda

Temel Haklar Federasyonu, sadece Adana’da de¤il,
‹stanbul ve ‹zmir’de de destek eylemleri gerçekleﬂtirdiler.
30 Ocak günü, ‹stanbul Unkapan›’nda bulunan TEKEL
Genel Müdürlü¤ü’ne do¤ru yürüyüﬂe geçen Temel Haklar Federasyonu üyeleri, “TEKEL ‹ﬂçileri Yaln›z De¤ildir” pankart› taﬂ›d›lar. Genci-yaﬂl›s›, çocuklar› ile “Babalar ‹ﬂsiz, Çocuklar Aç, AKP Halka Hesap Verecek, Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” dövizleri taﬂ›nan eylemde,
Genel Müdürlük önünde aç›klama yap›larak, “TEKEL’in
kapat›lmas› IMF emridir” denildi.
Aysu Baykal taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “özelleﬂtirmelere, kapatmalara karﬂ› direnmek do¤rudan emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› direnmektir. Tüm
halk›m›z› TEKEL iﬂçilerinin direniﬂini sahiplenmeye
ça¤›r›yoruz” denildi. ‹ﬂçi direniﬂlerinden memur eylemlerine, F Tipleri’ndeki tecrite karﬂ› direniﬂten gecekondu
halk›n›n direniﬂine kadar halk›n de¤iﬂik kesimlerinin mü-

Adana Temel Haklar, Adana’n›n Denizli Mahallesi’nde 27 Ocak günü düzenledi¤i meﬂaleli yürüyüﬂle, direnen TEKEL iﬂçilerinin sesini gecekondu halk›na ulaﬂt›rd›. Dispanser önünde baﬂlayan yürüyüﬂte "TEKEL ‹ﬂçileri Yaln›z De¤ildir” pankart› aç›larak sloganlar at›ld›.
Fabrikaya kadar “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, IMF Defol Bu Memleket Bizim” sloganlar›yla gelen Temel Haklar üyelerine mahalle halk› alk›ﬂlarla destek verirken yürüyüﬂe kat›lanlar da oldu.
Fabrika önünde ise, direniﬂçi 200 iﬂçinin "Yaﬂas›n
S›n›f Dayan›ﬂmas›" slogan› ve alk›ﬂlar› ile karﬂ›land›lar.
Fabrika bahçesinde iﬂçilere hitap eden Dernek Baﬂkan›
ﬁemsettin Kalkan, “Bizler ancak direnirsek bir olursak
birlikte hareket edersek kazan›r›z” derken, Tek G›da-‹ﬂ
Bölge Temsilcisi Gürsel Diliç›k›k, “Adana Temel Haklar,
14
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cadelelerini hat›rlatan Baykal, “bütün bu direniﬂleri sahiplenmek, ortak hedefler do¤rultusunda birleﬂtirmek
haklar ve özgürlükler mücadelesi veren herkesin görevidir” diye konuﬂtu.
‹zmir’de ise, Ege Temel Haklar taraf›ndan 31 Ocak
günü Çi¤li Balatç›k’ta bulunan Yaprak Tütün ‹ﬂletmesi
önünde eylem yap›ld›. “TEKEL ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir”
pankart›n› açan dernek üyeleri, burada bir aç›klama yaparak direniﬂe destek verdiler. Bu s›rada fabrika güvenlikçileri ve polis, mesaisi biten iﬂçileri d›ﬂar› ç›kartmayarak,
eyleme kat›l›m› engellemeye çal›ﬂt›. Tehditlere ra¤men
30’a yak›n iﬂçi eyleme kat›ld›.
TEKEL iﬂçisinin direniﬂinin tüm halk›n direniﬂi oldu¤u kaydedilen aç›klamada, “‹ﬂte bu yüzden TEKEL iﬂçilerinin direniﬂi sahiplenilmelidir. TEKEL iﬂçisiyle omuz omuza direnilmelidir” denildi. Eylemde “Direnen TEKEL ‹ﬂçisi Kazanacak, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, TEKEL’i
De¤il F Tiplerini Kapat›n” sloganlar› at›l›rken, polisin
ç›kmas›na izin vermedi¤i di¤er iﬂçiler, eylem sonunda Temel Haklar üyelerinin yan›na gelerek, teﬂekkür ettiler ve
gururland›klar›n› kaydettiler.

olmad›¤›n›, onlar›n direniﬂlerinin kendi direniﬂleri oldu¤unu hayk›rd›lar.
Diyarbak›r TEKEL iﬂçileri 1 ﬁubat’ta da yol kesme
eylemi yapt›lar ve direnen iﬂçilere destek vermek için
Malatya’ya gittiler.

A¤layarak De¤il, Direnerek
Kapat›lma karar› alan iﬂletmelerden biri de Manisa
Saruhanl› Yaprak Tütün ‹ﬂleme Müdürlü¤ü ve Osmancal› ‹ﬂleme Müdürlü¤ü. Bu iﬂletmelerde çal›ﬂan iﬂçiler 31
Ocak günü sorunlar›n› anlatmak için TBMM’ye geldiler.
Kentlerinin milletvekili, Meclis Baﬂkan› Bülent Ar›nç iﬂçilere randevu vermezken, Tek G›da-‹ﬂ Manisa ﬁube Baﬂkan› Mehmet Seçilmiﬂ baﬂkanl›¤›ndaki iﬂçiler, ANAP ve
CHP milletvekilleriyle görüﬂtüler. Görüﬂme s›ras›nda Seçilmiﬂ, Ar›nç’›n kendilerini reddetmesi ve bas›n›n seslerine kulak vermemesini anlat›rken a¤lad›.
‹ﬂçi s›n›f›n›, üretimden gelen, hayat› durdurma, iktidarlar› dize getirme gücü varken; milletin vekilli¤i ile ilgisi olmayanlar karﬂ›s›nda a¤layan, s›zlayan bir konuma
düﬂüren kim? Bu anlay›ﬂ nas›l geliﬂti, kim yerleﬂtirdi?
Hangi sendikal anlay›ﬂ “hak alma yolu” olarak gözyaﬂlar›n›, yalvarmay› ö¤retti? Tüm bu sorular› sendikac›lar tart›ﬂmayacaklar m›? ‹ﬂçi s›n›f›, onlar›n temsilcisi oldu¤unu
söyleyen sendikac›lar ne zamandan beri, soygun düzeninin sahipleri karﬂ›s›nda gözyaﬂ› döküyorlar? Sorun o sendikac›n›n sorunu de¤ildir. Yan›l›yor olabilir; Ar›nç’›n gerçekten kendisinin “vekili” oldu¤unu düﬂünmüﬂ olabilir.
Belki bugüne kadar do¤rudan yaﬂamad›¤› için burjuva
bas›n›n sansürüne anlam verememiﬂ olabilir, “ekme¤i
elinden al›nmak istenen insanlara nas›l kulaklar›n› t›karlar” diye düﬂünmüﬂ olabilir. Mümkündür.
Ancak as›l tart›ﬂ›lmas› gereken, böyle trajik bir ﬂekilde kendini ortaya koyan anlay›ﬂt›r. En köklü ﬂekilde
Türk-‹ﬂ’te ifadesini bulan, ancak di¤er sendikalar› da
kapsayan direnmeme, çeﬂitli biçimlerde dilenme tavr›d›r,
icazetçi kültürdür.

Tüm TEKEL ‹ﬂletmelerinde Eylem
TEKEL iﬂçileri 2 ﬁubat günü ‹stanbul’da EminönüKad›köy vapurundan bir süre inmeyerek sloganlarla eylem yapt›lar. “100 bin insan›m›z aç kalacak” diye hayk›ran iﬂçilerden 7’si gözalt›na al›nd›.
Tek G›da-‹ﬂ Sendikas›'n›n, kapatma kararlar›na karﬂ›
ald›¤› eylem karar› ise, 26 Ocak akﬂam› fabrikalar
terkedilmeyerek hayata geçirildi. Fabrika terketmemenin
yan›s›ra yap›lan aç›klamalar ve çeﬂitli eylemlerle Adana
ve Malatya TEKEL iﬂçilerine destek verildi.
Diyarbak›r, Tokat, Ad›yaman, Kahta ve Besni, Siirt,
Ankara, Akhisar, ‹zmir, Malatya, Band›rma, Manisa
K›rka¤aç’da bulunan TEKEL iﬂletmelerinde çal›ﬂan iﬂçiler sendikan›n karar› do¤rultusunda fabrikalar›n› terketmediler ve yapt›klar› eylemlerle, direnen iﬂçilerin yaln›z

ç›k'taki iﬂletmeye
getirildi¤ini, baﬂka
yerlerde de kapat›lman›n ard›ndan
ayn› ﬂeyin yaﬂand›¤›n›, iﬂçilerin bunu görmelerine ra¤men bugün Balatç›k'›n kapat›lmas›yla yaﬂanacaklara duyars›z oldu¤unu anlatt›lar.

Balatç›k Tütün iﬂçilerini ziyaret
Ege Temel Haklar, sadece fabrika önünde eylem yapmakla yetinmedi ve iﬂçileri ziyaret ederek, TEKEL direniﬂi üzerine sohbet ettiler.
Dernek üyeleri, eksper Mustafa
Yördem ve iﬂçi Ercan Do¤an ile
yapt›klar› görüﬂmede, iﬂçiler fabrikada örgütlü bir güç olmad›¤›n›,
sendikan›n da bu konuda bir giriﬂimi olmad›¤›n› vurgulad›lar. Duyars›zl›¤›n da oldukça fazla oldu¤unu
ifade eden Yördem ve Do¤an, Band›rma’da kapat›lan iﬂletmenin ard›ndan buradaki iﬂçilerin Balat-

Örgütlü bir güç olsayd› bu sorunlar›n aﬂ›laca¤›n› belirten iﬂçiler,
bugüne kadar iﬂçilerin direnerek
hiçbir ﬂey kaybetmediklerini, iﬂverenin haklar› gasbetti¤ini anlatt›lar.
Fabrikada 1300 iﬂçi, 400 memurun çal›ﬂt›¤›n› anlatan iﬂçiler, Genel
Merkez’in eylem program› konusunda sendikan›n iﬂçileri bilgilen15
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dirmedi¤ine dikkat çektiler ve bu
eylem program›n›n da ciddi bir eylem program› olmad›¤›n› anlatt›lar.
Temel Haklar üyeleri de derneklerini ve direniﬂe neden destek verdiklerini anlatt›klar› görüﬂmenin ard›ndan, 1 ﬁubat günü de Tek G›da‹ﬂ ‹zmir ﬁubesi’ni ziyaret ettiler.
Ege Bölge ﬁube Genel Sekreteri
Gürsel Köse ile görüﬂen dernek
üyeleri, iﬂçilere desteklerini ifade
ederken, Köse, direniﬂ için iﬂletmelerde komisyonlar oluﬂturuldu¤unu,
Turgutlu’daki iﬂletmede 49 gündür
iﬂçilerin iﬂyerini terketmeme eylemi
yapt›klar›n› anlatt›.

TEKEL iﬂçileri: “Radikal eylem istiyoruz”

Direniﬂin 31. gününde; Adana
TEKEL iﬂçileri Süleyman ﬁahin ve
Ahmet Alpaslan ile görüﬂtük.
8 y›ll›k iﬂçi olan ﬁahin, baﬂlarda
iﬂçilerin fabrikan›n kapat›laca¤›na
inanmad›¤›n› ancak vardiyan›n teke
inmesi ile ciddiyetini kavrayarak
kenetlendi¤ini belirterek, direniﬂin
bir ay›n› olumlu olarak de¤erlendirdi. 15 y›ll›k iﬂçi Alpaslan ise, baz›
iﬂçilerin sorunun AKP ile çözülece¤ini düﬂündü¤ünü ancak yan›ld›klar›n› gördüklerini kaydederek, “AKP
geri ad›m atmayacak. Bunu yapt›racak tek güç direniﬂimiz” dedi.
Süleyman ﬁahin, ﬂu ana kadar
ki, eylemlerin yeterli olup olmad›¤›
sorumuza ise ﬂu cevab› verdi:
“Olsayd›, sonuç al›nm›ﬂ olurdu.
Direniﬂin TEKEL duvarlar›n› aﬂ›p
d›ﬂar›ya aç›lmas› ve d›ﬂar›yla bütünleﬂmesi gerekiyor. Bunu sa¤lamak için bedel ödemekten de kaç›n›lmamal›. Bedel ödemeden mücadeleler sonuçlanamaz. Medya genel
olarak hükümetin elinde oldu¤u için
halkla bütünleﬂmede de gene bizim
çaba sarf etmemiz gerekiyor.”
S›k s›k vurgulanan “ses getirecek eylemler, radikal eylemler” iste¤ini hat›rlatt›¤›m›z Ahmet Alpaslan da sözü alarak ﬂunlar› söyledi:
“Size kat›l›yorum. Daha radikal
olmak gerekti¤ini ben de söylüyorum. Bu iste¤imizi Türk-‹ﬂ Baﬂkan›
Salih K›l›ç’›n ziyareti s›ras›nda bi-

Mersin’de iﬂçi k›y›m›
Mersin Toros Tar›m’da çal›ﬂan 20 güvenlik iﬂçisi 16 Ocak günü iﬂten ç›kar›ld›. Mersin
Temel Haklar, yapt›¤› aç›klamada, kuruldu¤u 1972 y›l›ndan beri Akgübre Fabrikas›’nda
sürekli bir iﬂçi k›y›m› yap›ld›¤›n›, 1989-1990
y›l›nda 850 sendikal› iﬂçinin çal›ﬂt›¤› iﬂletmenin özelleﬂtirmelerle TEKFEN Holding’e peﬂ-

raz da protesto mahiyetinde “Söz
Bitti S›ra Eylemde” slogan›yla da
dile getirdik. Konuﬂmalara bak›ld›¤›nda tamam deniyor ama daha
bir netlik görmedik. Türk-‹ﬂ’in bu
noktada daha net olmas› laz›m.”
Türk-‹ﬂ’in bir aydaki tavr›n› de¤erlendiren Süleyman ﬁahin, 10
dakikal›k ziyaret d›ﬂ›nda Türk-‹ﬂ’in
nerede oldu¤unu sorarak cevap veriyor ve ekliyor: “Bu kadar önemli
bir aﬂamada merkezden bir yönetici
bizimle kalabilirdi mesela.”
Direniﬂe destek eylemlerine valilik ve polisin engellemelerine iliﬂkin ise ﬂunlar› söyledi iﬂçiler:
Süleyman ﬁahin: “Biz bu keyfi
uygulamalara karﬂ› ç›k›yoruz. Geçen gün Adana Temel Haklar’›n bir
ziyaretinde ayn› sorun yaﬂand›. ‹tiraz ettik, niye içeri b›rakm›yorsunuz
diye. Benim de içinde oldu¤um 6 arkadaﬂ bundan dolay› müdür taraf›ndan ça¤r›ld›k, adeta sorguya çekildik. Bunun haks›zl›k ve keyfilik oldu¤unu DYP, ANAP vb. (ki bu politikalardan onlar da sorumlu) birçok
parti ve kurum rahatl›kla gelebilirken neden demokrat, devrimci kurumlar›n engellendi¤ini sorduk. Cevap veremeyen müdür bu kez k›v›rmaya çal›ﬂt›. Bu engellemeler amaçs›z de¤il. Ama istedikleri kadar u¤raﬂs›nlar direniﬂimizi ve deste¤i engelleyemeyecekler.”
Ahmet Alpaslan: “Çal›ﬂanlar
içinde farkl› siyasal düﬂüncelerden
dolay› desteklerin de bir bölümü
farkl› de¤erlendirilebiliyor. Bu farkl›l›klar› yoketmek için usanmadan
anlat›yoruz. Bu çabam›z sonucunda

önyarg›lar›n ço¤unu y›kt›k diyebilirim. Burda temel s›k›nt› polisin yönlendirmesi ve söylemleri.”
Son alarak ‘bu aﬂamadan sonra
neler yap›lmal›?’ diye soruyoruz.
Süleyman ﬁahin: “Direniﬂin d›ﬂar›ya taﬂ›nmas› ve AKP’nin daha
fazla teﬂhir edilmesi, örne¤in toplant›lar›n›n bas›lmas›, onlara bu ülkede siyaset yapman›n haram k›l›nmas›” noktalar› üzerinde dururken,
Ahmet Alpaslan: “Ç›tan›n daha
yukar› çekilmesi laz›m” sözleriyle
direniﬂi yükseltmenin alt›n› çizdi.
Alpaslan’›n önemli bir önerisi ise:
“TEKEL çal›ﬂanlar›n›n merkezinde
oldu¤u bütün devrimci, demokrat
yap›lar›n yer alaca¤› bir platform
oluﬂturulmal›” oldu.
Adana’da kimi sol gruplarca
oluﬂturulan böyle bir “platformun”
oldu¤u hat›rlatmam›za karﬂ› ise, bu
platformda TEKEL iﬂçilerinin olmad›¤›n› belirtti ve “iﬂleyen sonuç
al›c› bir platform laz›m” dedi.
Fabrikada ﬂu andaki beklenen
kapatma karar›n›n ellerine ulaﬂmas›. Bu durumda daha radikal eylem
düﬂündüklerini söylüyor iﬂçiler.
“Kilitlenecek ç›kmayaca¤›z” diyor
Süleyman ﬁahin: “Kapatma karar›yla beraber bir sald›r› olursa da
biz içerde ne pahas›na olursa olsun
direnece¤iz. Biz içerde bunu yaparken ﬂu ana kadar bize destek veren
herkes de yan›m›zda olmal› ve fabrikay› içerden-d›ﬂardan kuﬂatmal›y›z. Bizim düﬂüncelerimiz böyle.
Sendikan›n da bizimle olmas› laz›m.
SEKA’da oldu¤u gibi uzlaﬂmac› olmadan bizi sahiplenmeli.”

keﬂ çekilmesi sonras› 668 iﬂçinin ç›kar›ld›¤›,
bugün ise 162’ye düﬂürüldü¤ünü dile getirdi.
Özelleﬂtirmenin ayn› zamanda örgütsüzleﬂtirme amaçl› oldu¤u ve tekellerin mutlak
hakimeyetini amaçlayan küreselleﬂtirme sürecindan ba¤›ms›z olmad›¤› dile getirilen
aç›klamada, “bu gerçek görülmedi¤inde tek
tek direniﬂlerle sald›r› püskürtülemez” denildi. Bunun için öncelikle sendikalar›n, küre-

selleﬂmenin ideolojik etkisinden ç›kmas› s›n›f
sendikac›l›¤›n› benimsemesine dikkat çeken
Temel Haklar ﬂöyle devam etti:
“Maalesef ki son örnekte de oldu¤u gibi
sendikalar bu sald›r› karﬂ›s›nda hiçbir ﬂey
yapmay›p, sadece izlemiﬂlerdir. Bir tek
yemek yememe eylemi yapan Petrol-‹ﬂ Mersin ﬁubesi, tav›rs›z kalarak iﬂten at›lmalarda
sorumlulardan biri olmuﬂtur.”
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Kontrgerilla günlü¤ü
ﬁemdinli Soruﬂturmas›

‘Delil Yoketmek’ Polisin
Uzmanl›k Alan›d›r
ﬁemdinli Emniyet Müdürlü¤ü de
soruﬂturma kapsam›na al›nd›. Buna
neden olan ise, bombac› Veysel
Ateﬂ’in gözalt›nda oldu¤u s›rada,
‹çiﬂleri Bakanl›¤› Terörle Mücadele
Daire Baﬂkan› Selim Aky›ld›z taraf›ndan, bilgisayarda al›nd›¤› belirtilen ''ilk ifade''nin ortada olmamas›
idi. Van Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›,
‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’nün bilgisayarlar›na el koyarken, kitleye ateﬂ
aç›lmas›yla ilgili olarak yarg›lanan
ve ilk duruﬂmada serbest b›rak›lan
Uzman Çavuﬂ Tanju Çavuﬂ'la birlikte emniyet müdürlü¤ünden de
ateﬂ aç›ld›¤›n› kayda geçirdi.
Halk› taramak, delilleri yoketmek; bunlar J‹TEM’in oldu¤u kadar
polisin de uzmanl›k alan›d›r. Küçük
bir ilçede kontrgerilla aleni bombalamalar yapacak ve polis bu iﬂin
içinde olmayacak; mümkün mü?
Ama belirtelim ki, cumhuriyet baﬂsavc›l›¤›n›n bu soruﬂturmas›ndan da
bir ﬂey ç›kmayacak, üzerini örtme
operasyonu polisi de içine alarak
devam ettirilecektir.

J‹TEM Davas›

Tek Suçlu Aygan M›?
Kamuoyunda J‹TEM elemanlar›
hakk›nda aç›lan “ilk dava” olarak
bilinen ve Türkiye’nin bir hukuk
devleti oldu¤unu düﬂünenlerin bir
ﬂeyler bekledi¤i J‹TEM Davas› 27
Ocak günü görüldü. Davada kimler
yok ki; J‹TEM elemanlar› ve itirafç›lar Mahmut Y›ld›r›m (Yeﬂil), Abdülkadir Aygan, Muhsin Gül, Fethi
Çetin, Kemal Emlük, Saniye Emlük, Yüksel U¤ur ve Abdülkerim
K›rca.
Ölüm mangalar›n›n kurtar›lmas›
süreci, davan›n askeri mahkemeye
kayd›r›lmas› ile baﬂlam›ﬂt›. Bu duruﬂmada da bu yönde ad›mlar at›ld›.

Yeﬂil dahil hiçbir katile tutuklama
ç›karmayan mahkeme, sadece Aygan hakk›nda tutuklama karar› verdi. Çünkü, eski J‹TEM eleman› Aygan, itiraflarda bulunmuﬂ ve J‹TEM’in ölüm mangalar›n›n bir k›s›m suçlar›n› kamuoyuna aç›klam›ﬂt›. Güya suçu ortaya ç›karmak ve
cezaland›rmakla görevli mahkeme,
Aygan’› cezaland›rarak amac›n› da
net olarak ortaya koydu.
Dosyada ad› geçen Abdülkerim
K›rca gibilerinin Sezer taraf›ndan
Devlet Üstün Hizmet Madalyas› ile
taltif edildi¤i düﬂünüldü¤ünde baﬂka bir ﬂey beklemek mümkün mü?
Devlet katilleri ödüllendirirken,
mahkemelere de aklamak düﬂüyor.
Aygan ise, “oyun bozan” olarak
susturulmaya çal›ﬂ›l›yor. Ama art›k
Aygan’›n itiraflar› oligarﬂik devletin
kanl› tarihinin yerald›¤› arﬂivlerdeki
yerini alm›ﬂt›r ve hiçbir mahkeme
geri ç›karamaz.

Susurluk Davas›

Yerinde Bir Talep
Susurluk Davas›’nda yeniden
yarg›lanmaya baﬂlanan korucubaﬂ›,
eski DYP Milletvekili Sedat Bu-

cak’›n duruﬂmas› 1 ﬁubat günü baﬂlad›. Bucak’›n avukat› dönemin
“zirvesinin”, yani Cumhurbaﬂkan›
Süleyman Demirel’in, Baﬂbakan
Tansu Çiller ve askeri yetkililerin
‘tan›k’ olarak dinlenmesini istediler.
Çok yerinde bir istek. Bucaklar,
Susurlukçular ne yapm›ﬂsa, A¤ar’›n
deyiﬂiyle “devletin zirvesinde al›nan kararlar” do¤rultusunda yapt›lar. Yaln›z bir terslik var! Sözkonusu “zirve” tan›k de¤il, SANIK s›fat›yla bulunmal›d›r.

J‹TEM Her Yerde

Deri-‹ﬂ Baﬂkan›’na Sald›r›
Deri-‹ﬂ Tuzla ﬁube Baﬂkan› Hasan Sonkaya, son iki haftada iki kez
sald›r›ya u¤rad›. ‹ﬂçilerin direniﬂini
k›rma amaçl› sald›r›lar›n sonuncusu, Sar›gazi'de gerçekleﬂti. Kendilerini polis olarak tan›tan 4 kiﬂi taraf›ndan önce 34 U 2085 plakal› minibüse bindirilmeye çal›ﬂ›ld›. Bunu
baﬂaramayan sald›rganlar, Sonkaya'y› bu kez döverek bir binan›n
bodrumuna soktular. Sald›rganlar›n,
olay yerine gelen Jandarma Üste¤men U¤ur'a 'Yakalad›k komutan›m'
diye hitap etmesi ve ard›ndan sald›rganlar›n ellerini kollar›n› sallayarak olay yerinden ayr›l›rken jandarman›n Sonkaya'y› karakola götürmesi, as›l faillerin kim oldu¤unu da
gösterdi: J‹TEM!

AKP Önünde ﬁemdinli Protestosu
ﬁemdinli için biraraya gelen ve aralar›nda HÖC’ün de oldu¤u 25 kurumun üyeleri, 28 Ocak günü AKP ﬁiﬂli ‹lçe Binas› önündeydi.
"MGK J‹TEM Kontrgerilla Da¤›t›ls›n, Tüm Sorumlular Aç›klans›n" pankart› aç›lan eylemde, kontrgerilla devletini protesto eden sloganlar at›l›rken,
Tuncay Y›lmaz taraf›ndan yap›lan aç›klamada, kontra eleman› Uzman Çavuﬂ Tanju Çavuﬂ’un serbest b›rak›lmas›n›n, “devletin katillere sahip ç›kma
gelene¤ini sürdürdü¤ünün kan›t›” oldu¤u söylendi. ﬁemdinli’nin failinin birkaç J‹TEM’ci olmad›¤›, onlara emir verenler, kontrgerilla politikalar›n› uygulayanlar oldu¤u kaydedilen eyleme,
150 kiﬂi kat›ld›.
Ard›ndan Taksim'e kadar "ﬁemdinli'de Yakalanan Devletin Ta Kendisidir!" baﬂl›kl› ortak imzal› broﬂür da¤›t›ld›. Ayn› broﬂürün da¤›t›m› ‹stanbul’un birçok bölgesinde de gerçekleﬂtirildi.
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Tecrit politikas›n›n sonucu
Sa¤l›k politikas›n›n sonucu
AKP iktidar›n›n tecrit politikas›yla düzene muhalif devrimcileri,
sa¤l›k politikalar› ile yoksullar› öldürdü¤ü gerçe¤i teﬂhir edilmeye devam ediliyor. Geçen hafta Malatya,
Mersin, Elaz›¤ ve Dersim’de düzenlenen eylemlerle bu gerçek bir
kez daha hayk›r›ld›.

Hükümet istifa etmelidir
Malatya Temel Haklar taraf›ndan 27 Ocak günü Merkez Postanesi önünde yap›lan eylemde “AKP
Sa¤l›k ve Tecrit Politikas›yla Öldürüyor, Hükümet ‹stifa Etmelidir” ve
yerel kampanyan›n slogan› olan
“Hayat›m›z Kimlerin Elinde” yaz›l›
iki pankart aç›ld›. Tecrit politikas›n›n en son katletti¤i Serdar Demirel
ile kuﬂ gribinden ölen 4 çocu¤un foto¤raflar› birlikte taﬂ›n›rken, Malatya’daki ishal salg›n›n ard›ndan baﬂlat›lan “Hayat›m›z Kimlerin Elinde” kampanyas›nda toplanan imzalar Sa¤l›k Bakanl›¤›’na postaland›.
‹mzalar gönderildikten sonra
aç›klama yapan Nurcan Hanbayat,
kuﬂ gribinden ölümleri ve Serdar
Demirel’i hat›rlatt›ktan sonra ﬂöyle
konuﬂtu: “Öldüren sa¤l›k ve tecrit
politikas› bugün AKP’ye aittir. AKP
beﬂ çocu¤umuzu hiçbir önlem almayarak öldürmüﬂtür. AKP zorla müdahalenin öldürdü¤ünü bile bile
Serdar Demirel’e zorla müdahaleyi

ÖLÜM

onaylam›ﬂ ve öldürmüﬂtür. AKP iktidar› suçludur. Halka hesap vermeli yarg›lanmal›d›r. Ve bu suçlar›ndan dolay› istifa etmelidir.”
Aç›klama s›ras›nda “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Kuﬂ Gribi
De¤il AKP Öldürür, Serdar Demirel
Ölümsüzdür” sloganlar› at›l›rken,
daha sonra su sorunu ile ilgili haz›rlanan “Hayat›m›z Kimlerin Elinde”
bildirileri merkezde halka da¤›t›ld›.
Bir baﬂka eylem de 26 Ocak günü Mersin’de gerçekleﬂtirildi. Temel Haklar Federasyonu üyeleri
AKP il binas› önünde yapt›klar› eylemde, iktidar›n istifas›n› istediler.
‹ktidar›n, tecrit ve sa¤l›k politikalar›n›n sonucu olarak yaﬂanan ölümlerden birinci dereceden sorumlu
oldu¤u hat›rlat›lan aç›klamada,
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” sloganlar› at›ld›.
Dersim’de ise Temel Haklar taraf›ndan 30 Ocak günü Sanat Soka¤›’nda bir aç›klama yap›ld›. “AKP
Sa¤l›k ve Tecrit Politikas›yla Öldürüyor! Hükümet ‹stifa Etmelidir”
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, kuﬂ
gribinde ölenlerin ve Serdar Demirel’in foto¤raflar› taﬂ›nd›. Dernek
Baﬂkan› Murat Kaymaz taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, düzenin uygulad›¤› politikalar›n halk›m›z› yoksullaﬂt›rarak, aç b›rakarak öldürmeye devam etti¤i kaydedilerek, katle-

dilen çocuklar›m›z ve Serdar Demirel örnekleri verildi.
Kaymaz, “AKP, emperyalizmin
istedi¤i sa¤l›k politikas›n› uygulad›¤›ndan dolay›, kuﬂ gribinden insanlar›n ölümüne neden olmuﬂtur. Emperyalizmin istedi¤i tecrit ise, AKP
hükümetinin uygulad›¤› politikalara karﬂ› mücadele eden devrimcilere uygulanmaktad›r. AKP iktidar›
halka dair hiçbir sorunu çözebilecek güçte de¤ildir. Katletmeye, yok
etmeye, devam eden AKP iktidar›
yaﬂananlardan sorumludur” diye
konuﬂtu.
Elaz›¤'da da 29 Ocak günü ayn›
sloganlar duyuldu. Temel Haklar
Federasyonu üyelerinin Devlet Hastanesi önünde yapt›klar› eylemde
“AKP Tecrit ve Sa¤l›k Politikas›yla
Öldürüyor Hükümet ‹stifa Etmelidir” pankart› taﬂ›n›rken, “AKP Halka Hesap Verecek, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z" sloganlar› at›ld›. Federasyon ad›na aç›klama yapan Hüseyin Çelik “Halk›m›z sa¤l›k politikas›yla katledilirken tutsaklar tecrit
politikas›yla katlediliyor” dedi.
29 Ocak günü Bursa Devlet Hastanesi önünde toplanan Temel Haklar Federasyonu üyeleri de ayn› konuda bir aç›klama yapt›lar.

malar›n› ve sa¤l›¤a yeterince para ay›ramamalar›n›
gösterdi.
Gazanfer Aksako¤lu ise sa¤l›k politikalar›n› iktidarlar›n de¤il IMF ve Dünya Bankas›'n›n belirledi¤ini ifade ederek, iktidarlar›n konuya duyars›z kald›klar›n›, tar›m› öldürdüklerini ve d›ﬂa ba¤›ml› hale getirdiklerini
söyledi. ‹zmir Tabip Odas› Baﬂkan› Zeki Gül, kuﬂ gribinin halk› haz›rl›ks›z ve bilinçsiz bir ﬂekilde yakalamas›n›n baﬂl›ca nedeni olarak, yoksulluk ve buna ba¤l›
olarak beslenme yetersizli¤ini gösterdi. Gül AKP’yi de
üzerine düﬂeni yapmad›¤›n› belirterek eleﬂtirdi.
SES Baﬂkan› Ergun Demir de, AKP'yi ülkede uygulamaya çal›ﬂt›¤› sa¤l›k politikas› nedeniyle eleﬂtirdi.

Sa¤l›k politikalar›n› IMF belirliyor
SES ve ‹zmir Tabip Odas› 26 Ocak günü Atatürk
Kültür Merkezi'nde "Kuﬂ Gribi ve Bulaﬂ›c› Hastal›klar›" konulu bir panel düzenledi. Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Aziz Kocao¤lu’nun konuﬂmas›n›n ard›ndan
söz alan Ege Üniversitesi'nden Dç. Doktor Candan Çiçek, bulaﬂ›c› hastal›klar›n nedenleri üzerine konuﬂtu.
Çiçek bulaﬂ›c› ve ölümcül hastal›klar›n %95'nin az
geliﬂmiﬂ ülkelerde ve Afrika ülkelerinde meydana geldi¤ine dikkat çekerek, bunun nedeni olarak da bu ülkelerin IMF'ye borçlu olmalar›n›, bu yüzden yoksullaﬂ18
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1Böyle öldürüyorlar!

mar, göz ve üst solunum yolu ilaçlar› art›k eczanelerden
verilemiyor.
Bunun en basit sonucu; binlerce köy, kasaba ve ilçedeki milyonlarca insan, ilaç yazd›rabilmek için kentlerin yolunu tutmak zorunda. Hatta bir kentte yaﬂayan biri hangi hastanede ihtiyaç duydu¤u hastal›¤›n uzman›
varsa, buraya ulaﬂmak zorunda.
Bir de düﬂünün ki, bu ilac› sürekli kullanmas› gerekiyor. Biri bitmeden ikincisini de yazd›ramayaca¤›na
göre, sürekli olarak kentlerin hastanelerinin yolunu tutmaktan baﬂka çare b›rakm›yor.
Bu ilaçlar› yazd›rana kadar hasta kaybedilmemiﬂse!
Peki bu iﬂkencenin alt›nda yatan ne?
IMF’nin sosyal güvenlik kurumlar›n›n harcamalar›n›n k›s›lmas›n› istemesi. ‹ktidar oy hesab› nedeniyle bu
kesintinin aleni ﬂekilde yapt›¤› k›sm›n› belli bir düzeyde tutarken, bu tür yöntemlerle halk›n ilaç almas›n› bile
büyük bir sorun haline getirip, kendi cebinden ç›kan paralarla oluﬂturulan fonu aﬂa¤› çekmeyi amaçl›yor.
Bir baﬂka deyiﬂle, Maliye ve Sa¤l›k Bakanl›klar›,
özellikle k›rsal kesimde yaﬂayan halk›m›z› reçete yazd›rmaktan bezdirmek istiyor.
Hükümetin yaklaﬂ›m› ﬂu: IMF’nin istekleri yerine
gelsin de, halk ölürse ölsün!

‹ktidar›n (olmayan) sa¤l›k politikas›na iliﬂkin çok
ﬂey söylemek mümkün. Sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n alacaklar›n›n silinmesi dahi, bu iktidar›n IMF’nin emrini yerine
getirmek için halk›n sa¤l›¤›n› nas›l hiçe sayd›¤›n›n aç›k
bir göstergesi de¤il mi?
Hükümet, sosyal güvenlik kurumlar›nca karﬂ›l›¤›
ödenmesi gereken ilaçlar›n ödenmemesi ya da geciktirilmesi konusunda tam da tüccar zihniyetine uygun
“k›rk türlü oyun” çeviriyor.
Örne¤in; al›nan ilaçlar bitmeden yenisinin reçetesinin yaz›lmamas› uygulamas›. Ya da son olarak uygulamaya koyduklar›, bir ilac›n sadece uzman doktoru taraf›ndan yaz›labilmesi uygulamas›.
‹kincisini ele alal›m.
Hangi sa¤l›k oca¤›nda uzman doktor var? Hiçbirinde! Hangi kasabada, hatta birçok kentte uzman doktor
var? Hiçbirinde!
‹ktidar pratisyen hekimlere sadece belli ilaçlar› yazma izni veriyor. Bugüne kadar pratisyen hekimlerin
yazd›klar› migren, psikiatri, tansiyon, diyabet, kalp-da-

2Böyle öldürüyorlar!

Son aﬂamada ise komaya giriyor. Ölüm, hastal›¤›n ilk
belirtilerinin ortaya ç›kmas›ndan sonraki 6-24 ay aras›nda gerçekleﬂiyor. Kesin tedavisi olmayan hastal›k, en
çok k›zam›k aﬂ›s› olmayan çocuklarda ortaya ç›k›yor.
Risk, aﬂ› olanlara oranla 30 kart art›yor.
‹ktidarlar›n sorumlulu¤u da tam bu noktada ortaya
ç›k›yor. Çünkü, Dünya Sa¤l›k Örgütü karar›na göre k›zam›k aﬂ›s› 1998 y›l›ndan bu yana ‘çift doz’ olarak yap›lmas› gerekiyor. Ancak, dönemin Sa¤l›k Bakanl›¤›
“ekonomik kriz var” diye, k›zam›k aﬂ›s› ithal etmiyor ve
Batman’›n da içinde yerald›¤› yoksul kentlerde “tek doz
aﬂ›” uygulamas›n› sürdürüyor.
Bugüne kadar 100’e yak›n çocu¤umuz bu hastal›ktan hayat›n› kaybetti, 600 kadar› halen ölümle pençeleﬂiyor. ‹ktidar›n bile bile iﬂledi¤i bu cinayet sonucunda,
dünyada görülme s›kl›¤› 300 binde 1 olan hastal›k, Batman’da 10 binde 1’e kadar düﬂüyor.
Sa¤l›k Bakanl›¤›, Mustafa Mutlu’nun köﬂesinde yazmas›n›n ard›ndan, “tek doz aﬂ›lama” konusunu yalanlarken, bundan daha vahim bir itirafta bulunuyor. 1998’den
sonra Do¤u ve Güneydo¤u bölgelerinde kimi kentlerde
aﬂ›lama oran› yüzde 30’lara kadar düﬂmüﬂ. Malum yine
“ekonomik” nedenlerle! Üstelik iktidar hala hastal›¤›n
boyutunu gizlemeye çal›ﬂ›yor. Sadece SSPE Derne¤i
ad› alt›nda bir araya gelen hastalar›n say›s› 300 iken, iktidar 30 hasta bulundu¤unu söylüyor.
ﬁimdi düﬂünün, SSPE hastal›¤› m› öldürüyor, yoksa
iktidarlar m›? Suçlu yoksul halk m›, yoksa kasalar›n›
doldurup halka bir aﬂ›y› bile çok görenler mi?...

Halk›n sa¤l›¤›n› hiçe saymak ve halktan gerçekleri
gizlemek, tüm iktidarlar›n politikas›d›r. AKP ise bu konuda tam bir pervas›zl›k sergilemektedir.
Kuﬂ gribi bunun son örne¤iydi. Ondan önce de Ankara’da kolera salg›n›n›n gizlenmesi vard›. Bir süre önce de Malatya’da göz göre göre halka hastal›kl› su içirilmesi sözkonusu olmuﬂtu.
Sistem de¤iﬂmedikçe tekellerin ç›karlar›na de¤il halk›n sa¤l›¤›na öncelik veren bir politikan›n da belirlenemeyece¤ini söylüyoruz. S›kça vurgulad›¤›m›z bir gerçek de, hastal›klar›n, salg›nlar›n hep yoksullar› vurdu¤u
ve bunun bir kader olmay›p bilinçli politikalar›n, yoksul
halk›n sa¤l›¤›n›n hiçe say›lmas›n›n ürünü oldu¤udur.
Bu gerçek bir kez daha teyid edildi. Vatan Gazetesi
yazar› Mustafa Mutlu’nun verdi¤i bilgilere göre; Batman'da SSPE denilen ölümcül hastal›k kol geziyor ve
hastal›¤a yakalanan çocuklar›n say›s› 40'› aﬂt›. Yetkililer
ise hastal›¤› ve SSPE kaynakl› ölümleri gizliyorlar.
SSPE hastal›¤›na, k›zam›ktan sonra beyne yerleﬂen k›zam›k virüsü neden oluyor. Bu hastal›¤a yakalanan çocuklarda ve gençlerde ilk olarak unutkanl›k, sinirlilik ve kekemelik baﬂl›yor. Sonra s›çramalar, titremeler görülüyor ve tek baﬂ›na yemek yiyebilmesi olanaks›zlaﬂ›yor. Üçüncü dönemde yata¤a ba¤›ml› hale geliyor ve sadece burnundan verilen s›v›yla besleniyor.
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Belçika mahkemesinde, Amerikanc› politika!
◆Faﬂizmin ‹ﬂbirlikçileri Devrimcileri Yarg›layamaz!
◆Terörle, Devrimciler De¤il, Emperyalistler ve
Faﬂistler Suçlanabilir!

◆Bu Hukuksuzluk Komedisine Son Verilmelidir!
Belçika’n›n Bruges Ceza Mahkemesi’nde geçen hafta görülen
“Knokke Davas›” karar için 28 ﬁubat’a ertelendi.
Beﬂ gün süren duruﬂmalar boyunca görüldü ki, davaya bakmakla
özel olarak görevlendirilen Federal
Savc›, Amerikan emperyalizminin
Guantanamo’yla, “terör yasalar›”yla,
iﬂgallerle hakim k›lmaya çal›ﬂt›¤›
hukuksuzlu¤u, bu davada uygulamaya çal›ﬂmaktad›r.
‹ﬂin içine “terör” demagojisi girince, komünizm düﬂmanl›¤›, devrimcileri yoketme intikamc›l›¤› girince, burjuva demokrasisinin savc›s›yla, faﬂizmin savc›s› aras›nda
fark kalm›yor.
Duruﬂmalar›n bitmesinin ard›ndan Cephe taraf›ndan yap›lan bir
aç›klamayla, Bruges Ceza Mahkemesi’nde sergilenen hukuksuzluk
teﬂhir edilerek, iddianamenin bir
mizaha dönüﬂtü¤ü belirtildi.
1 ﬁubat 2006 tarihli, “Belçika
Federal Savc›s›, Faﬂizmi Aklamak
‹çin, Hukuku Yokediyor!” baﬂl›kl›
aç›klamada Belçika’daki davan›n
iddianamesinin “devrimcilere düﬂman, faﬂizme dost” bir zihniyet taraf›ndan haz›rland›¤› vurgulanarak
davan›n geliﬂimine iliﬂkin bilgiler
verildi.

Suç yok; ceza çok!
Federal Savc›, davada yarg›lanan 10 san›k hakk›nda 10 y›ldan baﬂlayarak çeﬂitli cezalar istemiﬂtir. Hukukta; ceza, suçun karﬂ›l›¤›d›r. Peki
suç nedir? Savc›l›¤›n iddianamesinde suç yoktur. Herbiri hakk›nda y›llarca ceza istenen san›klardan kim,
neyi yapm›ﬂ, yoktur!
Federal Savc›, derin araﬂt›rmalar

sonucunda bula bula “1991 y›l›nda
iki adet molotof at›lmas›n›” bulmuﬂ! Üstelik 15 y›l önceki o molotoflar›n da ne san›klarla, ne DHKP-C
ile ba¤›n› kan›tlayan herhangi bir
belgeye sahip de¤il. Kan›ts›z iki
molotofla bu kadar ceza isteyemeyece¤ini bilen Federal Savc›, alenen
demagojiye baﬂvurup ﬂu mant›¤›
dayatm›ﬂt›r mahkemeye: “DHKP-C
bir savaﬂ örgütüdür, burada eylem
yapmam›ﬂ olmalar› önemli de¤ildir,
Türkiye’de yap›yorlar, o zaman
Türkiye’de yapt›klar› -veya yapabilecekleri- eylemlerden dolay› burada yarg›lanabilirler...”
Hukuku katletmeye devam ediyor savc›; diyor ki: “Knokke’de bir
k›s›m arﬂiv bulunmuﬂtur. Arﬂiv bulundu¤una göre, oras› örgütün merkezidir. Oras› örgütün merkezi oldu¤una göre, orada bulunanlar da
Merkez Komite Üyesi’dir.”
Böylelikle, san›klar›n ço¤u bir
anda “Merkez Komite” yap›lm›ﬂ,
bu “Merkez Komite” üyeleri örgütün “tüm dünyada yapt›klar›ndan”
(evet, savc›n›n zihniyeti aynen böyle) dolay› sorumlu tutulmuﬂ ve “ceza verilebilir” hale getirilmiﬂtir!

Savc› “‹bret-i alem
için!” ceza istiyor; bu
Ortaça¤’›n ve Naziler’in
hukukudur!
Sonuçta Federal Savc›, esin kayna¤›n› Amerikan emperyalizminin
“önleyici vuruﬂ doktrini”nden alan
ﬂu mant›¤› ortaya sürüyor:
“Bugün burada bulunanlar› en
üst düzeyden cezaland›rmak durumunday›z. Bu, ülkemizi terör eylemlerinde üs haline getirmek isteyebi20
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lecek olan tüm çevrelere bir örnek
teﬂkil etmelidir. Ayr›ca burada yarg›lananlar›n yar›n öbürgün serbest
b›rak›ld›klar›nda; Londra metrosundaki eylemlerin bir benzerini
Brüksel'de yaparak karﬂ›m›za ç›kma ihtimali vard›r. Onun için ﬂimdiden önlem almal›y›z. Bunun için ibret-i alem bir ceza verilmelidir...”
Hiçbir hukukçu, hukuk ad›na bu
sat›rlar› ciddiye almaz elbette. Çünkü bunun insanl›¤›n yüzlerce y›ll›k
geliﬂiminin ürünü olan burjuva hukukla da bir ilgisi yoktur. Dünya bu
zihniyeti, “ﬂüphelileri” ibret-i alem
için herkesin ortas›nda yakan Engizisyon mahkemelerinden tan›r.
Dünya bu zihniyeti, mesela bir ﬂehirde eylem yap›ld›¤›nda, karﬂ›l›¤›nda ﬂehir halk›ndan 20-30 kiﬂiyi
öldüren, toplama kamplar›nda bir
kiﬂinin protestosu nedeniyle tüm
kamp› cezaland›ran Nazi uygulamalar›ndan tan›r. Savc› bu zihniyetlerden hangisinin savunuculu¤unu yapmaktad›r?
Federal Savc›, diyor ki, “Yar›n
eylem yapabilirler, o zaman ﬂimdiden cezaland›ral›m”; hukuk var m›
bu mant›kta? Boﬂuna aramay›n, hukuk ayaklar alt›nda ezilmiﬂ, yokedilmiﬂtir.
Federal Savc› bunlar› Amerika’dan ö¤renmiﬂ olmal›. Amerikan
emperyalizminin 11 Eylül’den itibaren ç›kard›¤› terör yasalar›na bak›n; hepsi bu mant›kla yap›lm›ﬂt›r.
ﬁüphe y›llarca tutuklamak için yeterlidir Amerika’n›n “terör” politikas›na göre. Federal Savc›, bu dava-

da hukuk ad›na s›n›fta kalm›ﬂt›r
ama “Amerikan’›n teröre karﬂ› mücadele stratejisi”ne çok iyi uyum
sa¤lad›¤› için, Amerikan yetkililerinden bir övgü alabilir!

Savc›, örgütün ne
örgütü oldu¤una karar
veremiyor.
Federal Savc›, DHKP-C’yi kah
“terör örgütü”, kah “kriminal örgüt” olarak adland›rmaktad›r. “Terör örgütü” diye suçlayabilmesi için
ortada Belçika’da yap›lm›ﬂ bir “terör” eylemi olmal›; yok! Dahas›, bu
davaya konu olan operasyon yap›ld›¤›nda zaten Belçika’da bir “terör
yasas›” yoktur. Federal Savc›, “terör
örgütü” suçlamas›ndan bir ﬂey tutturamama ihtimaline karﬂ›, yedek
olarak “kriminal örgüt” suçlamas›
yap›yor. Fakat... Bir örgütün “kriminal örgüt” say›labilmesi için, o
örgütün yapt›¤› iﬂlerin “kiﬂisel ç›kar” için yap›lm›ﬂ olmas› gerekiyor; ama savc›n›n böyle bir kan›t›
da yok.
Federal Savc› için asl›nda bu hukuki kriterlerin hiçbir önemi yok: O
ne olursa olsun, nas›l olursa olsun,
mutlaka ceza verilmeli mant›¤›yla
hareket ediyor. ‹ddianamesi de bu
zihniyetin ürünü olarak kan›ts›z,
belgesiz her tür suçlamayla dolu;
hangisi tutarsa!
DHKP-C’yle ilgili Belçika’da
görülmekte olan dava, ülkemiz burjuva bas›n›n›n da büyük ilgisini

çekti; “DHKP-C’lilerin cezaland›r›lmas›” ihtimali, burjuva medyadaki soyguncular›n, Susurluk savunucular›n›n a¤›zlar›n›n suyunun akmas›na yetti. Ancak, Belçika Savc›s›’n›n iddialar› onlara yetmemiﬂ
olacak ki, iddianameye kendileri de
pek çok “katk›da” bulundular. “Eroin ticareti” gibi, davayla ilgisi olmayan iftiralar› baﬂl›klara ç›kard›lar.
Cephe aç›klamas›nda bu konuda
özel olarak ﬂöyle denildi: “Bilinmelidir ki, devrimcilere ve özel olarak
hareketimize düﬂman oldu¤u son
derece aleni olan Federal Savc›’n›n
dahi böyle bir iddias› yoktur. Davada asla böyle bir suçlama sözkonusu olmam›ﬂt›r. Olmas› da mümkün
de¤ildir.”

Faﬂizmin avukatl›¤›:
“Türkiye de¤iﬂti”

Federal Savc› Johan Delmulle’nin davadaki en çarp›c› keﬂfi,
kuﬂkusuz “Türkiye’nin de¤iﬂti¤i”
tezidir. Federal Savc›, devrimcilere
art›k Türkiye’de demokrasi içinde
mücadele verme ö¤üdünde bile bulunuyor. Türkiye faﬂizmini aklamak
için ç›rp›n›yor. Ama mahkemeye
“Türkiye gerçe¤i”ni anlatan onlarca dosya sunuluyor. Her sayfas›ndan kan akan dosyalar bunlar.
Her sayfas›, iﬂkencelerle, katliamlarla, hapishanelerdeki vahﬂetle,
köy yakmalarla, faili meçhullerle,
bask› ve yasaklarla dolu dosyalar
karﬂ›s›nda, savc›, “de¤iﬂti” nakarat›n› tekrarlamaktan öte bir ﬂey
söyleyemiyor.
Savc›n›n bu canh›raﬂ gayretine karﬂ›n, Türkiye ad›na
davaya müdahil olarak kat›lan avukat bile, gerçekleri
reddedemeyip, “evet bunlar
Knokke Davas›’nda, dubir zamanlar ülkemizde oldu,
ruﬂma salonu d›ﬂ›nda da pobir zamanlar iﬂkence yap›ld›,
lis terörüne tan›k olundu.
ama gerekçeleri vard›” diyor.
Davay› izlemeye gelen Yusuf
Türkiye’nin avukat›, kontrgeKarataﬂ keyfi olarak tutukland›. Belçika Anadolu
Halk Kültür E¤itim Merkezi (BAHKEM) çal›- rillan›n zihniyetini ele verﬂanlar›, 29 Ocak’ta, Belçika Liège ﬁehri’nde Yu- mekten kurtulamad› bu mahsuf Karataﬂ’›n serbest b›rak›lmas› için bildiri da- kemede de. ‹ﬂkence yap›yor¤›tarak, Knokke Davas›’nda Türkiyeli devrimci- duk ama gerekçesi vard› demek, yine yapaca¤›z demeklere yap›lan sald›r›lar› protesto ettiler.
tir. Federal Savc› iﬂte böyle

“Yusuf Karataﬂ
Serbest
B›rak›lmal›d›r”
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bir ülkenin “de¤iﬂti¤ini” kan›tlamaya çal›ﬂ›yor. Türkiye ad›na davaya
müdahil olarak kat›lan avukat, bu
iﬂi para karﬂ›l›¤›nda yap›yor. Peki
Federal Savc›’n›n Türkiye faﬂizmini
bu kadar canh›raﬂ savunmas›n›n nedeni nedir?

Bu hukuksuzluk
komedisine
son verilmelidir!
Bruges Mahkemesi’nde beﬂ gün
boyunca görülen davada ileri sürülen iddialarda, hukuku zorlaman›n,
gerçekleri çarp›tman›n s›n›r› yoktur.
Hukuksuzluk bu davada bir mizaha,
tabii kara mizaha dönüﬂmüﬂtür.
Türkiye faﬂizmi, “Belçika teröre
yatakl›k yap›yor” demekte, Belçika
Federal Savc›s›, mesaj› al›p “Belçika’n›n teröre yatakl›k yapmad›¤›n›
kan›tlamak için”, ibret-i alemlik ceza istemektedir. Belçika hukuku,
Türkiye faﬂizminin isteklerini mi
yerine getirecektir? Federal Savc›’n›n istedi¤i budur.

“Belçika’da hangi
hukuk var, görece¤iz!”
Cephe taraf›ndan yap›lan 354
No’lu aç›klamada, davan›n gidiﬂat›na iliﬂkin sonuç olarak ﬂunlar belirtildi: “Federal Savc›’n›n tüm demagojilerini cevaplamak gereksizdir.
Burada sözkonusu olan Belçika’da
hukukun uygulan›p uygulanmad›¤›d›r. Hiçbir suçla suçlayamad›¤›, ileri sürdü¤ü suçlar› kan›tlayamad›¤›
kiﬂilerin “ibret-i alem” için cezaland›r›lmas›n› savunan, Belçika yasalar›na göre kurulan ve çal›ﬂan bir
enformasyon bürosunu suçlu ilan
etmek için hukuku ve mant›¤› yokeden anlay›ﬂ, ancak faﬂizmlerde olur.
Belçika’da burjuvazinin demokrasisi varsa, Belçika’da bu demokrasinin bir parças› olan bir hukuk yürürlükteyse, bu hukukta böyle bir
savc›ya, böyle bir iddianameye, hukuku katleden böyle bir zihniyete yer
olamaz. Belçika’da burjuva hukukunun mu, yoksa Guantanamo hukukunun mu geçerli oldu¤unu görece¤iz.”

Filistin Seçim Sonuçlar›
25 Ocak Filistin genel seçimleri;
hem Filistin iç siyaseti aç›s›ndan
hem de dünyada önemli tart›ﬂmalar›
beraberinde getirdi. Sonuçlara göre;
Hamas 74, El-Fetih 45, FHKC 3,
Demokratik Cephe’nin oldu¤u koalisyon 2 sandalye kazan›rken, di¤erleri ise toplam 8 sandalye ald›lar.
Hamas bu sonuçlarla parlamentoda
tek baﬂ›na hükümet oluﬂturabilecek
önemli bir ço¤unluk kazanm›ﬂ oldu.

Hamas nas›l iktidar oldu?
Hamas nas›l iktidar oldu?
Birincisi; Hamas'›n ald›¤› oylar›n az›msanmayacak bir bölümü ElFetih yönetim prati¤ine karﬂ› tepki
oylar›d›r. El-Fetih, 1993 y›l›ndan
beri yönetti¤i Filistin’de, halk›n neredeyse hiçbir sorununa çözüm getirmedi. El-Fetih önderli¤inin önemli bir bölümü halk›n çekti¤i eziyetlerden ceplerini doldurma derdindeydi. El-Fetih her ne kadar küçükburjuva milliyetçi bir çizgiyi temsil
etse de yönetiminin önemli bölümü
burjuva, tüccar ve feodallerden oluﬂuyor. Rüﬂvet, yolsuzluk, çeteleﬂme, mafyalaﬂma El-Fetih'in ve Filistin iktidar›n›n her köﬂesine sirayet etti. Uluslararas› yard›mlar›n
ço¤u yöneticiler taraf›ndan hortumland›. Di¤er taraftan Filistin yönetimi kuruldu¤u günden beri halka
karﬂ› da anti-demokratik uygulamalar› ile gündeme geldi.
Bu manzaradan El-Fetih'i mücadeleci bir örgüt yapan yurtsever
kadrolar› ve ﬂehitleri tenzih etmek
gerekir. Ancak genel manzara özellikle son on y›l içinde budur ve ElFetih'in ve iktidar›n›n bu yozlaﬂm›ﬂ,
çürümüﬂ manzaras› karﬂ›s›nda Hamas, y›llard›r uluslararas› islami
sermaye taraf›ndan finanse edilen
hastaneler, vak›flar, yard›m kuruluﬂlar› yoluyla Filistin halk›n›n günlük, acil sorunlar›n›n k›smen de olsa çözülmesinde rol oynam›ﬂt›r.
‹kincisi; Filistin halk› Oslo Anlaﬂmalar›’ndan bugüne, 13 y›l için-

de ‹srail'in görüﬂmeler yoluyla ya
da ad›na “uluslararas› kamuoyu”
denen emperyalist kurumlar arac›l›¤›yla geri ad›m atmayaca¤›n› yaﬂayarak gördü. Emperyalizmin, iﬂgalde, katliamlarda ‹srail'i her durumda destekledi¤ini; BM ve Uluslararas› Adalet Divan› kararlar› vb.
uluslararas› hukuk diye adland›r›lan
oyunun sadece kendisine karﬂ› bask› kurmakta iﬂlerlik kazand›¤›n›; Filistin halk› lehine al›nan hiçbir karar›n uygulanmad›¤›n› da gördü.
El-Fetih, tam da bu süreçte,
(Arafat’›n ölümü ile artan oranda),
emperyalist siyonistlerle iﬂbirlikçiuzlaﬂmac› yönü daha belirginleﬂen
bir çizginin temsilcisi oldu. Seçimlerden hemen önce ABD’nin 2 milyon dolar ‘seçim yard›m›’, ‹srail’in
Hamas’›n oyunu azaltmak için ElFetih’e aç›k deste¤i, bu anlamda barda¤› taﬂ›ran son damlalar oldu.
Filistin halk› iﬂbirlikçili¤e tav›r
al›rken, tüm bunlara karﬂ› oldu¤unu
iddia eden ve silahl› direniﬂin ön
cephesinde yeralan Hamas'a yöneldi. Yani Hamas en büyük oyu, islami örgüt olarak de¤il, bir direniﬂ örgütü olarak ald›. Bunun karﬂ›s›nda
El-Fetih’in direnmedi¤i anlam› ç›kmamal›d›r. Aksine, silahl› kanad› El
Aksa ﬁehitleri Tugay› arac›l›¤›yla
direniﬂin önemli bir gücüdür.
Bu iki temel etkenin yan›s›ra; sol
örgütlerin gerilemesi, direniﬂe önderlik yapabilecek güçte olmamas›
ve yine bu geliﬂmeye paralel olarak
islamc›l›¤›n konjonktürel yükseliﬂi;
Hamas’›n kitle çal›ﬂmas›ndaki baﬂar›s›; El-Fetih içindeki yozlaﬂman›n
yans›mas› olarak ortaya ç›kan iktidar kavgalar› (birçok El-Fetih kadrosu, kendi listelerine karﬂ› ç›karak
ba¤›ms›z aday oldu) vb. birçok etken s›ralanabilir.

Emperyalist demokrasinin
ikiyüzlülü¤ü ve “terörizm”
Sonuçlara en büyük tepkiyi emperyalistler ve ‹srail gösterdi. Bun22
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da ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yoktu. Ancak ﬂu
gerçek de bir kez daha ortaya ç›kt›:
Emperyalistler için demokrasi,
kendi istedikleri sonucun ortaya
ç›kmas› demektir.
‹srail Baﬂbakan› Ehud Olmert,
Hamas’l› bir hükümetin kurulmas›
durumunda Filistin Yönetimi’nin
“terörizmi destekleyen bir yönetime
dönüﬂece¤ini” söyledi ve “‹srail ve
dünya bunu tan›mayacak” dedi.
Emperyalist Yol Haritas›’n›n da
mimar› olan ve ‘Ortado¤u dörtlüsü’
olarak bilinen BM, Avrupa Birli¤i,
Rusya ve ABD ad›na yap›lan aç›klamada; Hamas’›n ‹srail’in varl›¤›n› kabul etmesi ve silahs›zlanmas›
istenirken; ABD, Hamas’›n “istedikleri çizgiye gelmemesi” durumunda, ‹srail terörüyle yerlebir
edilmiﬂ Filistin ekonomisinin tek
geliri olan “uluslararas› yard›mlar›n
kesilece¤i” tehdidinde bulundu. Avrupa Birli¤i de her zamanki gibi,
ABD’nin peﬂine tak›ld› ve AB’nin
d›ﬂ politika sorumlusu Javier Solana
da mali yard›m tehditleri savurdu.
Hani “demokrasi” dedi¤iniz “halk›n özgür iradesiydi?” Filistin halk›
özgür iradesini, hem de ABD baﬂkanl›k seçimlerinden çok daha demokratik bir ﬂekilde ortaya koymuﬂtur. Emperyalistler ise, “hay›››r”
diye ba¤›r›yor ve Filistin halk›na
“senin iraden bu de¤il” diyor. Peki
nedir? Biz kimi istiyorsak onlar›
seçti¤in zaman özgür iradeni göstermiﬂ olursun! Emperyalist demokrasi ikiyüzlü bir ﬂekilde tam da böyle sürdürülüyor. Ama sanmay›n ki,
bu oyun sadece Filistin’e özgüdür.
Emperyalistler, k›ymeti kendinden
menkul demokrasilerinin istedikleri
sonuçlar› vermesi için dünyan›n birçok bölgesinde her türlü entrikaya
baﬂvurmaktan da çekinmiyorlar.
Ve Ortado¤u’ya demokrasi getirmekten sözedenler, ﬂimdi “Ortado¤u ülkelerinde sand›k kurulmas›nda
acele edilmemesi”ni tart›ﬂ›yorlar.
Hangi hak ve yetkiyle bir halk›n
iradesine ipotek konulmaya çal›ﬂ›l›yor? Kim verdi bu yetkiyi onlara?
Askeri, ekonomik güçleriyle bu yetkiyi zorla dayat›yorlar halklara ve

bu zorbal›¤a direnenlere de “terörist” diyorlar.
Filistin halk› ise ezici bir ço¤unlukla, hem ABD’nin hem de
AB’nin “terörist” dedi¤i bir örgütü iktidara taﬂ›yor. Asl›nda
buna benzer örnekler y›llard›r
yaﬂanmaktad›r. Emperyalistler
kendi ç›karlar› için terörizm demagojisini istedikleri gibi kullan›rken,
halklar›n nabz› çok daha farkl› atmakta ve terörizm demagojilerine
büyük darbeler vurmaktad›r. Hamas’›n seçim zaferi terörizm demagojisine vurulan son darbedir. Emperyalistler “teröristle” muhatap olmak durumundad›rlar ve bunun açmaz›n› yaﬂamakta, kendilerine manevra alan› yaratacak olan Hamas’›
geri ad›ma zorlamaktad›rlar.

Hamas ve iktidar
Hamas’›n kendisinin de böyle
bir seçim galibiyeti beklemedi¤ini
söylemek yanl›ﬂ olmayacakt›r. Hatta Filistin davas›n›n tüm sorumluluklar›n› kendi omuzlar›na y›kacak
bir sonuç istemiyordu da denilebilir.
Bilindi¤i üzere Hamas 2005’te baﬂkanl›k seçimine özellikle aday göstermemiﬂti. Hamas'›n amac› bizzat
iktidar›n sözcüsü olmak de¤il, iktidarda söz sahibi olmakt›. Böylece
bir taraftan direniﬂi sürdürecek ve
kitleselli¤ini koruyabilecekti. Di¤er
taraftan ise siyonizm ve emperyalizm ile dolayl› görüﬂecekti. Görüﬂmelerin olumsuz etkilerini ise, ElFetih'e y›kacakt›.
Hamas ﬂimdi ayn› çerçevede ElFetih’le birlikte hükümet kurma
teklifleri yap›yor. Birleﬂik bir ElFetih'ten sözetmek mümkün olmasa
da genel e¤ilimi itibariyle El-Fetih
ise buna karﬂ› görünüyor. Onun
amac› ise, Hamas'› hükümette yaln›z b›rakmak ve h›zla kendi kendisiyle çeliﬂir hale getirmek. El-Fetih'in baz› kadrolar› seçim yenilgisini kendi önderliklerine yükledikleri
kadar, direniﬂin "sorumsuzlu¤una"
da yüklemekteler. "Y›llard›r ‹srail'le görüﬂmelerin bedelini biz ödedik, iktidar olman›n bedelini biz
ödedik, Hamas ise hem Filistin Yönetiminin nimetlerinden yararland›,

Dünden bugüne Hamas

hem de bizi teﬂhir ederek kitleselli¤ini artt›rd›. ﬁimdi art›k kendisi bedel ödesin" biçiminde özetlenebilecek bir tutum içindeler.
Bugün Hamas bir s›navla karﬂ›
karﬂ›yad›r. ‹slami hareketlerin genelindeki ç›karc›l›klar›ndan kaynaklanan sahte nesnelli¤i Hamas'taki en
önemli zaaf› oluﬂturuyor. Hamas,
ihanet anlaﬂmalar›n›n ürünü olan
bugünkü iktidar› ya Filistin'in kurtuluﬂu yolunda bir mevziye çevirecek ya da kendisi bu iktidar›n diﬂlileri aras›nda ö¤ütülecektir. ‹kinci
ihtimal daha büyük görünüyor. Genel olarak islami örgütlerin, özel
olarak Hamas'›n politik tutarl›l›k
noktas›ndaki karnelerinin k›r›klarla
dolu oldu¤u biliniyor.
Daha seçimlere kat›l›rken kendi
en temel ilkeleriyle çeliﬂkiye düﬂmüﬂlerdi. Oslo ihanet anlaﬂmas›n›
reddediyor ve ‹srail'i devlet olarak
tan›m›yorlard›. E¤er El-Fetih iktidara ortak olmay› kabul edip kendilerini kurtarmazsa, hükümet olur olmaz ya Filistin halk›n› fiili bir ekonomik, siyasi ambargoyla karﬂ› karﬂ›ya b›rakmay› göze alarak ve geniﬂ
bir halk cephesi kurarak topyekün
bir ulusal direniﬂe giriﬂecekler ki,
bu zor görevin baﬂar›lmas› islamc›lar›n de¤il, her alanda halk›n tamam›n› örgütlemeyi baﬂaran, do¤ru
devrimci önderliklerin, Marksist
Leninistler’in baﬂar›yla uygulayabilece¤i bir politikaya ba¤l›d›r.
Veya üzerindeki bask›lara direnemeyip, iktidar olma ad›na ilkelerinden tavizler vermesini izah edecek,
bir yerlerden bir fetva, hadis ya da
ayet bulup, sistem içine oturacakt›r.
Bugün emperyalistlerin, iktidara
gelen Hamas’a yönelik politikalar›n›n özünü de bu oluﬂturmaktad›r.
‹ktidardaki Hamas, ayn› zamanda
“k›vama getirilecek”, sistem içine
çekilecek bir Hamas’t›r.
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Hamas’›n tarihi de, birçok islamc› örgütün tarihi ile benzerdir. Bugün direniﬂ çizgisinde olmas›na karﬂ›n, onun tarihi, yar›n
ne yapaca¤›n› da belirsiz hale
getiren bir tarihtir. Filistin özgülünde farkl› ﬂekillenmeler mümkün olsa da, islamc› pragmatizmin
temel özelliklerini ba¤r›nda taﬂ›d›¤›
unutulmamal›d›r.
Müslüman Kardeﬂler’den do¤an
ve onun politik tüm özelliklerini taﬂ›yan Hamas, birçok ülkede bu kökenden gelen örgütlenmeler gibi,
Arap ulusalc› güçleri ve sol ile çat›ﬂma halinde do¤du. El-Fetih
1960’larda ‹srail’e karﬂ› gerilla savaﬂ› baﬂlatt›¤›nda, Hamas ona karﬂ›yd›. El-Fetih ve baﬂta FHKC olmak üzere devrimci örgütlerin zay›flat›lmas› için ‹srail ve ABD taraf›ndan geliﬂimine gözyumuldu.
Filistin ulusal hareketi ve El-Fetih’e destek veren M›s›r Devlet Baﬂkan› Abdülnas›r’a yönelik 1965’te
suikast giriﬂiminde bulunan Ahmed
Yasin, ayn› zamanda Hamas’›n kurucusudur. 1960’lar boyunca komünistlere, devrimcilere karﬂ› savaﬂan
Müslüman Kardeﬂler, Filistin prati¤inde de Hamas ad›yla 1970’ler ve
1980’ler boyunca FKÖ ve El-Fetih’e, FHKC, FDKC gibi devrimci
örgütlere karﬂ› 20 y›l boyunca sald›r›lar düzenledi. ‹slamc› pragmatizmin en belirgin oldu¤u Müslüman
Kardeﬂler, Ürdün Kral›’n›n 1970’de
Filistinliler’e karﬂ› baﬂlatt›¤› ‘Kara
Eylül’ katliam operasyonuna da destek vermekten geri durmad›lar.
1983’te, Hamas Lideri Ahmed
Yasin ‹srailliler taraf›ndan tutukland›¤›nda, evinde bulunan çok say›da
silah› “Filistinli örgütlere karﬂ› kullan›lmak üzere saklad›¤›” ﬂeklinde
aç›klayacak ve b›rak›lacakt›. Ancak
kullanma-kullan›lma politikas›n›n
tüm dünyada oldu¤u gibi, Filistin’deki akibeti de farkl› olmad›.
Gözyumulan Hamas, Filistin davas›n›n geliﬂiminin zorunlu sonucu
olarak ‹srail’e yöneldi ve bu aﬂamadan sonra yokedilmesi için say›s›z
katliam yaﬂad›, liderlerini suikast-

lerde kaybetti.
Ayn› Hamas, ﬂimdi iktidar koltu¤una oturmaya haz›rlan›rken, Amerika’ya “s›cak mesajlar” vermeye
çal›ﬂ›yor. Hamas'›n liderlerinden
Mahmut Zehar, Amerikan CBS
TV'sine verdi¤i demeçte, “Amerika'ya düﬂman gözüyle bakmad›klar›n›” belirterek, bölge bar›ﬂ›n›n
anahtar›n›n Baﬂkan Bush'un elinde
oldu¤unu söylüyor ve Bush'un “adaleti tecelli ettirmesini”(!) istiyor.
Bütün milliyetçi, islamc› pragmatistler gibi, Zahar da ‘Amerikan ç›karlar›’ söylemiyle ABD emperyalizmini ikna etmeye çal›ﬂarak, “‹nsanlar Irak, Afganistan ve Filistin'de olup bitenler aras›nda ba¤
kuracak, bu da Amerikan ç›karlar›na hiç uymayacakt›r” diyor.

‘Filistin Davas›’n›n zaferi
devrimci çizgidedir
Kuﬂkusuz, Filistin tüm dünya
halklar›n›n gönlünde taht kuran bir
‘dava’ haline geldiyse, bunda belirleyici olan sol ve ulusalc› güçlerdir,
El-Fetih’tir, FHKC ve di¤erleridir...
Milliyetçilik El-Fetih nezdinde,
elde etti¤i baﬂar›lar›n yan›nda as›l
olarak iflas›n› yaﬂam›ﬂt›r. Bunda en
temel nokta, emperyalistlerin rotas›na girerek ideolojisizleﬂmesidir.
Çürüme, yozlaﬂma, uzlaﬂmac›l›k
her ﬂey bunun üzerine oturmaktad›r.
Hamas’ta ifadesini bulan islamc›l›k da, Filistin davas›n› zafere taﬂ›yacak bir ideolojiye sahip olmad›¤›
gibi, böyle bir kararl›l›¤› ve Filistin
gibi bir davan›n zaferi için olmazsa
olmaz olan anti-emperyalizmi de taﬂ›mamaktad›r. Kendi halk›na karﬂ›
da özgürlükler ve halk için demokrasi gibi bir amac› zaten yoktur.
Kimsenin kuﬂkusu olmas›n ve
“dünün Leyla Halidler’inin yerini
çarﬂafl› Hamasl›lar’›n ald›¤›n›” düﬂününler kayg›lanmas›n ki, Filistin
davas› yine solun zafere taﬂ›yaca¤›
bir dava olmaya devam edecektir.
Elbette; sol, devrimci iddias›ndaki Filistinli örgütler ideolojik olarak net ve tavizsiz yürüyebildikleri,
örgütlendikleri oranda bu süreci
omuzlayabilirler.

Saddam davas›: “Sert yarg›ç”
oyununa karﬂ› “militan” tav›r
‹ﬂgalcilerin ve iﬂbirlikçi kukla Irak hükümetinin
devrik lider Saddam Hüseyin’i yarg›lama giriﬂimi 29
Ocak günü devam etti. Hat›rlanaca¤› gibi, davan›n
önceki “Kürt” yarg›c›, Saddam Hüseyin’e “yeterince sert davranmad›¤›”
ﬂeklinde iﬂgalciler taraf›ndan eleﬂtirilmiﬂ ve istifa etmiﬂti. Yerine atanan
da (ne tesadüf) yine bir “Kürt” yarg›çt›. Ve
kendisine söylendi¤i gibi “sert” davranmaya çal›ﬂt›.
Kendisine ba¤›ms›z bir mahkemenin hakimi pozu vermeye çal›ﬂan yarg›ç, davay› s›radan bir adli
dava haline getirme giriﬂiminde bulundu. Sanki karﬂ›s›nda bir ülkenin emperyalist iﬂgalle devrilmiﬂ lideri de¤il, s›radan bir “katil” var muamelesi yapmak
istedi. Daha duruﬂman›n baﬂ›nda, “politik aç›klamalar yapt›rmayaca¤›n›, buna uymayan avukatlar›n duruﬂmadan ç›kar›laca¤›n›” söyledi.
Elbette bu talimat Amerika’dan gelmiﬂti. Amerika, Saddam yarg›lamalar›n› bir tiyatroya dönüﬂtürmek ve karﬂ›s›nda “süklüm püklüm” bir Saddam resmi çizmek istiyordu. ﬁu ana kadar bunu baﬂaramam›ﬂ, aksine direnen bir lider bulmuﬂtu karﬂ›s›nda. Yeni yarg›ç da amac›na
ulaﬂamad›.
Önce, Barzan Tikriti, “Bu mahkeme bana göre gayri meﬂrudur” dedi.
Yarg›çla yaﬂanan tart›ﬂman›n ard›ndan aya¤a kalkan Saddam Hüseyin,
“Kahrolsun hainler, kahrolsun Amerikal›lar” diye slogan atarak salonu
terketti. Ard›ndan tüm avukatlar salonu terkettiler.

Davos’da Protesto Eylemleri
Emperyalistlerin ve iﬂbirlikçi hükümetlerin buluﬂtu¤u WEF (Dünya Ekonomik Zirvesi) 25-29
Ocak tarihleri aras›nda ‹sviçre'nin Davos Kasabas›’nda düzenlendi. Emperyalistler sömürüyü daha nas›l katmerleﬂtireceklerini tart›ﬂ›rken, d›ﬂar›da anti-kapitalist, anti-emperyalist
gösteriler düzenlendi.
Kasabada tam bir s›k›yönetim ilan edilirken, ülke genelinde günlerce önce baﬂlayan zirve karﬂ›t› eylemlerin temel slogan› ise "emperyalist iﬂgaller" ve "sosyal hak gasplar›na hay›r" oldu. ‹lk gösteri 14 Ocak'ta Bern'de baﬂlad›. 18 Ocak'ta birçok kentte bilgilendirme toplant›lar› düzenlenirken, 21 Ocak'ta ülke genelinde ufak çapl› eylemlerle teﬂhir kampanyas›
yürütüldü. 26 Ocak'ta Bern'de yap›lan eylemin ard›ndan 28 Ocak günü, polisin yolu kapatmas› sonucu Davos’a ulaﬂamayan 2 bin kiﬂi, Lanquart Kasabas›’nda gösteri düzenledi.
Aralar›nda Türkiyeli örgütlerinde oldu¤u yürüyüﬂe DHKC taraftarlar› “Emperyalizm Halklar›n
Direniﬂiyle Yenilecek!Yaﬂas›n Sosyalizm!” pankart› ve bayraklarla kat›ld›lar. Ölüm orucu ﬂehitlerinin resimlerinin de taﬂ›nd›¤› eylemde, “Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ",
“Yaﬂas›n Enternasyonal Dayan›ﬂma”
vb. sloganlar› att›lar.
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'Tutsak Dergiler...'
F Tipi denilen cezaevlerinin varl›¤› sürdükçe benim bu türden yaz›lar›m da sürecek. Çünkü en baﬂ›ndan beri içime sindiremedi¤im bir uygulama bu. Geçen y›l›n
TÜYAP Kitap Fuar›'nda, orta yaﬂlarda bir
anne-babayla gözlerimizde biriken yaﬂlar›
birbirimizden gizlemeye çal›ﬂarak konuﬂuyorduk. Belli ki mütevaz› bir memur ailesiydi bu. Üniversite ö¤rencisi o¤ullar› F
Tipi cezaevlerinden birinde tutukluydu.
Tek suçlanma nedeni, ''örgüt üyesi'' olmakt›... Ve ﬂu anda, F Tipi cezaevlerinde ''tecrit'' koﬂullar›nda tutulan (say›lar›n› tam
olarak bilmedi¤im, fakat birkaç bin oldu¤unu tahmin etti¤im) ''siyasi'' tutuklular›n
pek ço¤unun y›llard›r hapiste ve pek ço¤unun ak›l almaz a¤›rl›kta hapis cezalar›na
çarpt›r›lm›ﬂ olmalar›n›n genellikle tek bir
gerekçesi var: ''Örgüt üyesi'' olmak...
(...)
Birkaç gün
önce de gazetedeki masam›n çevresinde TAYAD'dan
konuklar›m vard›.
‹çlerinden biri, F
Tipi cezaevinde çocu¤u olan bir baﬂka
anneydi. Bir halk annesi. Ona, geçen y›l
kitap fuar›nda ziyaretime gelen tutuklu annesine söyledi¤im ﬂeyleri söyledim. Bizi kendilerinden ayr› görmesinler. Benim annem, babam, baﬂka kuﬂaktaﬂlar›m›n anneleri babalar› da
cezaevleri kap›lar›na aylarca, y›llarca gidip geldiler... Sonra birlikte, neler yap›labilece¤ini konuﬂtuk. TAYAD'l›lar Büyük Millet Meclis'ine bir ziyaretin haz›rl›¤›ndalar. Ankara yolculu¤una 29 Ocak Pazar günü saat 18.00'de Galatasaray Lisesi önünde bir bas›n aç›klamas›yla baﬂlayacaklar. (Sanatç› ve ayd›nlar›
da dayan›ﬂmaya ça¤›rd›klar› bu demokratik haklar›n›n engellenmeyece¤ini umuyorum ve diliyorum.) TAYAD'›n mücadelesi,
bir kahramanl›k öyküsüdür. Her türlü bask›ya, gözalt›na al›nmalara, dernek lokallerinin bas›l›p kapat›lmas›na, tehdide, iﬂken-

ceye gö¤üs geren bu insanlar, F tiplerinde
tecrit koﬂullar›n›n sona ermesi, bu hücre
hapishanelerinin büsbütün ortadan kalkmas› için savaﬂ›mlar›ndan vazgeçmiyorlar.
Toplumu ayd›nlatma, daha duyarl› k›lma
çabalar›n› inatla, inançla sürdürüyorlar. Bu
çaba bence F tiplerinin s›n›rlar›n› çoktan
aﬂm›ﬂ, Türkiye'de demokrasinin gerçekten
var olup olmad›¤›n›n sorgulan›ﬂ›na dönüﬂmüﬂtür.
****
TAYAD'dan ziyaretçilerimin getirdi¤i
birkaç dergi ve broﬂür aras›nda bir de kitap
vard›. Boran Yay›nevi'nce, ''TAYAD'l› ailelerin katk›lar›yla'' bas›lm›ﬂ bu kitap ''Tutsak Dergiler'' ad›n› taﬂ›yor. F Tipi cezaevlerinden ald›¤›m mektuplarda, zaman zaman, orada yaz›lm›ﬂ ﬂiirler, çizilmiﬂ karikatürler olur. Yaklaﬂ›k 600 sayfal›k bu kitap, bu türden ﬂiir, yaz› ve karikatürlerden
derlenmiﬂ... Giriﬂ yaz›s›nda ''Tutsak Dergiler'' ﬂu sözlerle tan›t›l›yor:
''Bu kitap bir 'dergiler kitab›'
. 17 dergiden seçmeler göreceksiniz bu kitapta. Bu dergiler, dünyan›n baﬂka hiçbir yerinde bu ﬂekilde bir
araya gelmedi. Çünkü
dünyan›n hiçbir yerinde,
böyle bir 'hapishane bas›n›' na rastlanmad›. Dolay›s›yla elinizdeki kitap, büyük olas›l›kla,
dünyada ilk 'hapishane
dergileri' kitab›d›r'' .
''Tutsak Dergiler''
deki yaz›lar›, çizimleri eleﬂtirebilir, kimilerini fazlaca amatörce, ya da ''sekter''
bulabilirsiniz. Fakat üretildikleri koﬂullar düﬂünüldü¤ünde bütün bu de¤erlendirmeler anlams›z
kalacak, yap›lacak tek ﬂey onlar› içeride
üretmeyi ve d›ﬂar›da yay›mlamay› baﬂaranlar› alk›ﬂlamak olacakt›r. As›l yap›lmas›
gereken ise ''tecrit'' koﬂullar›n›n bir an önce sona erdirilmesi ve asl›nda ''düﬂünce suçu'' demek olan ''örgüt üyeli¤i'' suçlamas›n›n (ülkenin üzerindeki bu utanc›n) bütün
sonuçlar›yla ve tümüyle ortadan kald›r›lmas›d›r.

ATAOL BEHRAMO⁄LU
Cumhuriyet 28 Ocak 2006
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TAYAD'›n mücadelesi, bir kahramanl›k öyküsüdür. Her türlü
bask›ya, gözalt›na al›nmalara,
dernek lokallerinin bas›l›p kapat›lmas›na, tehdide, iﬂkenceye gö¤üs geren bu insanlar, F tiplerinde tecrit koﬂullar›n›n sona ermesi, bu hücre hapishanelerinin
büsbütün ortadan kalkmas›
için savaﬂ›mlar›ndan vazgeçmiyorlar. Toplumu
ayd›nlatma, daha
duyarl› k›lma çabalar›n› inatla,
inançla sürdürüyorlar. Bu çaba
bence F tiplerinin s›n›rlar›n›
çoktan aﬂm›ﬂ,
Türkiye'de demokrasinin gerçekten var olup
olmad›¤›n›n sorgulan›ﬂ›na dönüﬂmüﬂtür.

Yüzlerinde islamc›l›k perdesi, kasalar›nda vurgun dolarlar›;

ﬁimdi iktidar nimetleri onlar›n ceplerine ak›yor

Din, iman deyip halk› uyutuyor

Soygunu sürdürüyorlar
erkesin bildi¤i ancak
burjuva bas›n›n ç›kar hesaplar› nedeniyle gündeme getirmedi¤i, AKP’nin yolsuzluklar›, Erdo¤an’›n malvarl›¤›, Unak›tan’›n serveti ve kaçak villalar› gündemde. Tart›ﬂma Maliye Bakan› Kemal Unak›tan’›n kaçak villalar› ile
baﬂlad›. Erdo¤an’›n Unak›tan’a sahip ç›karak, “biz dostlar›m›z›, arkadaﬂlar›m›z› bunlara yedirmeyiz” demesi ile kendisine s›çrad›.
Tayyip’in korudu¤u yoksulun,
yetimin hakk› de¤ildi, aksine yoksulun, yetimin hakk›n›n yenilmesini
savunuyordu. “Müslüman faizsiz
bankac›l›k kurumu” ad›yla halk› soyan Al Baraka Türk’ün yönetimindeyken, ‘naylon fatura haz›rlad›¤›’
tespit edilip 3 y›la kadar hapis istemiyle dava aç›ld›¤›nda milletvekili

H

olup ‘dokunulmazl›k’ z›rh› kazanan
Unak›tan’a ikinci z›rh da baﬂbakan›n kendisi oluyordu.

Unak›tan’›n kaçak villalar› ve
yoksullar›n gecekondular›
Unak›tan Beykoz Küçük Çaml›ca’da 50 dönümlük orman arazisini
“hat›r senedi” ile al›yor ve villa
yapt›r›yor. Tapusuz araziye tapu kazand›rmak için ‘2B Yasas›’n› haz›rl›yor. Bu da yetmiyor; villan›n bahçesine iki villa da o¤ullar› için yapt›r›yor. Elbette kaçak! (Erdo¤an'›n
da kaçak bir apartman› yok muydu!
Hem de belediye baﬂkan›yken)
AKP’li belediye, mahkeme karar›na
ra¤men villalar› “iﬂ makinas› bulamad›¤› için” y›llard›r y›k(a)m›yor.
S‹T alan› kurallar›na ayk›r› olarak
yap›lan villalar, Büyükﬂehir Beledi26
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yesi'nin onay›ndan geçmedi¤i halde
Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu karar› ile affediliyor ve bu karar yine AKP’li meclis
üyelerinin oylar›yla onaylan›yor.
Villalar› meﬂrulaﬂt›rmak için Küçük
Çaml›ca'da % 6 olan imar hakk›, %
20'ye ç›kar›l›yor.
Tam üç kez ç›kar›lan y›k›m karar›na ra¤men Unak›tan’›n villalar›
y›k›lmazken, bu süre içinde ayn›
AKP’li belediyeler taraf›ndan binlerce yoksul gecekondu dozerlerle,
kepçelerle, çevik kuvvet deste¤i ve
panzerlerin ac› sirenleriyle, TV’lerden canl› yay›nlarda y›k›ld›. Çocuklar sokaklara at›ld›, aileler günlerce
otobüs duraklar›nda yaﬂad›lar, binlerce aile kendilerine dayat›lan kredi ba¤›ml› konut aldatmacas›na para yat›rmak durumunda kald›, kentin üzerinde gecekondulardan yükselen ç›¤l›klar hiç eksik olmad›.
Halkla alay eder gibi, “dozer bulunamad›, ihaleye ç›kard›k kat›lan
olmad›” gibi gerekçelere s›¤›nmak,
resmen iktidar yetkisinin kiﬂisel ç›kar için kullan›lmas›d›r. Bunun literatürde de, bolca “yolsuzlukla mücadele” nutuklar› at›lan AKP seçim
bildirgesindeki tan›m›yla da, ad›
YOLSUZLUKTUR.
Ofer’le, Tayyip’in eﬂli¤inde otel
odalar›nda görüﬂerek ülkenin zenginliklerini yok pahas›na peﬂkeﬂ çekenler, o¤lunun m›s›r ithalat›ndan
vurgunlar›n› “aç m› kals›n” diye ars›zca savunanlar, “Kar da etse zarar
da etse her ﬂeyi sataca¤›m” yüzsüzlü¤üyle emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellere hizmet edenler iﬂte bunlard›r. Bir yandan tekellere hizmet
ederken, öte yandan kendi kasalar›n› doldurmuﬂlard›r.
Bakan olunca ilk iﬂi vergi aff› ç›kar›p, kendisini de affetmek olan
Unak›tan, bu iktidar›n prototipidir.
Unak›tan’da ne varsa AKP’de de
o vard›r. Baﬂbakan’›n dahi kendi
partisini kastederek “burnuna kötü
kokular geldi¤ini” söylemesi, vurgunun ulaﬂt›¤› boyutu göstermektedir. Ancak, kendini “sütten ç›km›ﬂ
ak kaﬂ›k” gibi pazarlamaya çal›ﬂan
Erdo¤an’›n kendisi soygun sistemi-

Bu partiden ne beklenir!
nin baﬂ›d›r. Bu yüzden bugün malvarl›¤›n› aç›klamaktan kaçmaktad›r.

Baﬂbakan neyi sakl›yor?
Baﬂbakan›n, herkesi “malvarl›¤›n› aç›klayacak” beklentisine soktu¤u konuﬂmas›n› inkar etmesinin
ard›ndan sal› günü yap›lan AKP
grup toplant›s›ndaki konuﬂmas› sadece demagojiyle doluydu. Sab›k
AKP destekçileri dahil kimseyi ikna
etmeyen konuﬂmas›nda, bas›n› ve
CHP’yi suçlad›, Mustafa Kemal’in
vasiyetini kar›ﬂt›rd›, bolca demagoji
yapt›. Dokunulmazl›klarda, “bürokratlar›n da dokunulmazl›klar› var,
hepsini birlikte kald›ral›m” ipine
sar›lan Erdo¤an, malvarl›¤› konusunda da ayn› demagojiye baﬂvurmaktan çekinmedi. K›saca, kendisini yönetenlerin malvarl›klar›n› bilmek bu ülke halk›n›n en do¤al hakk› iken, Tayyip k›rk dereden su getirerek gizlemeye devam etti.
Peki bu ketumlu¤un nedeni ne?
Halk›m›z›n güzel bir sözü vard›r.
“Çi¤ yemedim ki karn›m a¤r›s›n”
diye. Tayyip çi¤ yemiﬂtir! Erdo¤an’›n kursa¤› (kasas›) halk›n eme¤i, al›nteri ile doldurulmuﬂtur. ﬁimdi gerçek bir hesap sorma da de¤il,
burjuva politikas›n›n “cilvesi” karﬂ›s›nda dahi yan çiziyor.
Konuﬂtukça batan, batt›kça debelenen Baﬂbakan, elbette servetini
aç›klayamaz. Nas›l aç›klayacak, ne
diyecek? Yine, “o¤lumun sünnet
dü¤ünündeki tak›lardan geldi bunca para” m› diyecek?
Dönemin Baﬂbakan› Tansu Çiller de ﬂaibeli servetini, “kay›nvalidesi Muazzez Çiller öldükten sonra
ç›k›n›ndan ç›kan ve kendilerini de
ﬂaﬂ›rtan mücevherat›” olarak aç›klam›ﬂt›. Bu tür ucuz söylemler “resmi evraklarda” belki bir kabul görebilir ama halk›n vicdan›nda Çillerler h›rs›zl›kla damgalanmaktan
kurtulamam›ﬂlard›r. Erdo¤an’›n sonu da farkl› olmayacakt›r.
Kald› ki, Erdo¤an malvarl›¤› konusunda hep ﬂaibeli olmuﬂtur. AKP
Genel Baﬂkan› oldu¤u günlerde
malvarl›¤›ndaki ciddi art›ﬂ nedeniyle 5 y›l 10 aya kadar hapis istemiy-

le yarg›lanm›ﬂ ve ancak iktidar olduktan sonra bu davadan beraat ettirilmiﬂtir. Kimi davalar›ndan dokunulmazl›k z›rh›yla, kimilerinden iktidar gücünün sa¤lad›¤› beraatle
kurtulmak, Tayyip’i aklamaz.
Peki aç›klamaktan kaç›nd›¤› bu
serveti maaﬂ›yla elde etmedi¤ine
göre, nas›l elde etmiﬂtir?
Bu sorunun birinci cevab›, “tüccar siyaseti yapaca¤›z” sözündedir.
Bu kültür bütün yolsuzluklara, soyguna aç›kt›r. Kapitalizmde tüccarl›k
halk› soymadan yap›lamaz. Hele bu
tüccar yönetim gücünü de elinde tutuyorsa, vay o halk›n haline!
“Böyle yapmazsak, ekonomideki
s›çramay› yapamay›z” diyordu Erdo¤an, ayn› sözün devam›nda. As›l
s›çraman›n “kendi ekonomisinde”
oldu¤u aç›k ki, gizliyor.
Baﬂbakanken, burjuva politikas›n›n genel kabul görmüﬂ kurallar›na ayk›r› ﬂekilde ﬂirket iﬂlerini yürütmeye, yeni ﬂirketler kurmaya devam eden Tayyip’in resmi s›fatla
Ülker reklamlar› yapmas› dahi, aç›k
bir ﬂekilde makam›n› kiﬂisel ç›karlar› için kullanmas›d›r. Ülker ürünlerinin ‹stanbul Anadolu Yakas›’ndaki da¤›t›m›n› yapan üç ﬂirketin orta¤›d›r Erdo¤an. Emniyet G›da, ‹hsan G›da Pazarlama Sanayi ve
Ticaret Limitet ﬁirketi ile ‹hsan G›da Pazarlama ve Ticaret Anonim
ﬁirketi'nin AKP taraf›ndan ç›kar›lan
vergi aflar›ndan yararland›¤› gerçe¤i, bu iktidar›n kime çal›ﬂt›¤›n›n örneklerinden sadece biridir. Üstelik,
bu sayede “ﬂirket kay›tlar›n›n incelenmemesini güvence alt›na alm›ﬂt›r” bu ﬂirketler. Sadece bunlar m›?
Kapitalizmin bir baﬂka kural›;
komisyonsuz “pazarlama” yap›lamayaca¤›d›r. Ve o Erdo¤an ki, b›rak›n Ülker ürünlerini, “ülkeyi pazarlamakla mükellef oldu¤unu” söyleyen bir baﬂbakand›r. Onlarca örne¤i
ortaya ç›kan özelleﬂtirmelerin, ihalelerin nas›l bir aleni peﬂkeﬂle yap›ld›¤›n›n cevab› da buradad›r. Ucuza
kapat›lan K‹T’leri alan tekeller kime “komisyon” veriyorlard›?
Bir ülkenin baﬂbakan› için büyük utanç olmas› gerekirken, Erdo27
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Nas›l ki, tarihi kanla dolu MHP
meclise en eli kanl› katilleri taﬂ›m›ﬂsa, AKP de doland›r›c›lar›,
zimmetçileri taﬂ›d›. Onlarca bakan›, milletvekili hakk›nda yüz k›zart›c› suçlardan dosyalar bulunuyor.
Bunlardan baz›lar›n›n sadece resmi kay›tlara geçenleri:
Görevi ihmal, zimmet, kamu taﬂ›ma biletlerinde kalpazanl›k, resmi
evrakta ve kay›tlar›nda sahtecilikle cürüm iﬂlemek için teﬂekkül
oluﬂturmaktan yarg›lanan: Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an.
‹haleye fesat kar›ﬂt›rmak, emniyeti
suistimal, zimmet, kalpazanl›k,
resmi evrakta ve kay›tlar›nda sahtecilikle cürüm iﬂlemek için teﬂekkül oluﬂturmaktan yarg›lananlar:
‹dris Naim ﬁahin, Mehmet Mustafa Aç›kal›n, Mikail Arslan.
Naylon fatura düzenlemek: Maliye
Bakan› Kemal Unak›tan.
‘Kay›p Trilyon’ davas›nda özel evrakta sahtecilik yapanlar: Abdülkadir Aksu, Abdullah Gül, Mehmet Emin Tutan ve Ali Temur.
Zimmet, nitelikli zimmet, ihaleye
fesat kar›ﬂt›rmak, yetkiyi kötüye
kullanmak, h›rs›zl›k, resmi evrakta
sahtekârl›k ve kamu kurumunu
doland›rmak gibi suçlardan yarg›lan AKP milletvekilleri: Nevzat
Pakdil, Adem Baﬂtürk, Hüseyin
Besli, Mahfuz Güler, Abdurrahman Müfit Yetkin, Özkan Öksüz,
Halil Ürün, Akif Gülle, Zülfü Demirba¤, Selami Uzun, Mustafa Il›cal›, Mehmet Erdemir, As›m Aykan, Hanefi Mahçiçek, Öner Gülyeﬂil ve Ayhan Sefer Üstün...
Uzay›p giden liste, Tayyip’in neden
malvarl›¤›n› aç›klamad›¤›n›n, neden dokunulmazl›klar› kald›rmad›klar›n›n da cevab›d›r.

¤an’›n s›k s›k otomobil, alt›n gibi
“hediyeler” almas›, verilmedi¤inde
aç›kça istemesi ile gündeme gelmesi, “avantaya-komisyona” ne denli
yatk›n oldu¤unun kan›t› de¤il mi?

Seçim meydanlar›nda
ne sözler vermiﬂlerdi?
ﬁimdi biraz daha gerilere giderek, verdi¤i hiçbir sözü tutmayan bu

Halk› soyanlar hep affedildi
Burjuva parlamenter sistemde bütün partilerin ortak özelliklerinden
birincisi, emperyalizmin iﬂbirlikçileri olmalar› ise, ikincisi vurguncular›, halk› soyanlar› çeﬂitli yasalar,
düzenlemelerle affetmeleridir.
Çeﬂitli kuruluﬂlarca haz›rlanan raporlara göre; 1950’lili y›llardan bu
yana hükümetler mali aflar, vergi
aflar› ile halk› soyanlar› affediyor.
Bu durum tam 37 kez tekrarland›.
‹lk vergi aff›n›n 1924’te ç›kar›ld›¤›
kay›tlarda yer al›rken, özellikle
1960’larla birlikte neredeyse her
y›l mali aflar gündeme geldi. Böyle bir durumda, elbette kapitalistler vergilerini ödemeyip aflarla
kurtulurken, emekçilerin maaﬂlar›ndan kesilenlerle devlet çark›
döndürüldü. Ancak belirtmek gerekir ki, AKP iktidar› neredeyse her
yasan›n aras›na s›k›ﬂt›rd›¤› düzenlemelerle, ya da do¤rudan aflarla
bu konuda kendinden öncekileri
sollam›ﬂt›r. Haklar›nda onlarca
yolsuzluk dosyalar› bulunanlardan
oluﬂmuﬂ bir parti olarak bu yasalarla kendilerini affeden iktidar›n
ç›kard›¤› belli baﬂl› aflar ﬂöyle:
Unak›tan’› da kurtaran naylon fatura suçlar›na af, spor klüplerinin vergi borçlar›na erteleme, iﬂyerlerine
verilen kapatma cezas›n›n kald›r›lmas›, alt›n, gümüﬂ, platin üreticileri ve liman hizmetlerine KDV istisnas›... Kaçak villalara af yasas›...
Türk Telekom’un özelleﬂtirilmesi
yasas›yla getirilen af... El konulan
bankalar›n kredi kart› ve kredili
mevduat hesap borcu faizlerinin
indirimi... Birinci s›n›f tar›m arazisi
üzerine fabrika kuran ABD tekeli
Cargill için özel af...

iktidar›n, yolsuzluklar konusunda
seçim meydanlar›nda neler söyledi¤ini hat›rlayal›m. AKP’nin seçim
kazanmas›ndaki en etkili söylemlerinin baﬂ›nda “yolsuzlukla mücadele”nin geldi¤i bilinmektedir.
“Sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal ve her ﬂeyden önemlisi ahlaki
çöküntü ve çürümüﬂlü¤ün ürünü ve
göstergesi olan yolsuzlu¤un, halk›n
bürokrasiye, siyaset kurumuna ve
genel olarak devlete ve adalete güven duygusunu zay›flatt›¤›” belirti-

len AKP Seçim Bildirgesi’nde bu
konuda ﬂu vurgular yap›l›yordu:
“Öncelik, siyasetin ve kamu
yönetiminin yolsuzluktan ar›nd›r›lmas› olmal›d›r.” Sonuç; bugün
AKP’lilerin ve onu destekleyen holdinglerin hükümet olanaklar›n› kullanarak nas›l köﬂeyi döndükleri tart›ﬂ›l›yor. Örne¤in; Denizcilik ‹ﬂletmeleri'ne ait Ankara Feribotu ihalesiz olarak Ulaﬂtırma Bakanı Binali
Yıldırım'ın o¤luna kiralan›yor. Unak›tan ve Sanayi Bakanı Ali Coﬂkun'un da yararland›¤› Vergi Barıﬂı
Yasası'ndan birçok AKP’li holding
ve tüccar yararlan›yor. 23 dönümlük ET‹BOR Dinlenme Tesisleri'nin
iﬂletmesi, Unakıtan'ın o¤lu Abdullah Unakıtan ile Ulaﬂtırma Bakanı
Yıldırım'ın o¤lu Erkan Yıldırım'ın
ortak oldu¤u Denport ‹nﬂaat ve Liman ‹ﬂletmecili¤i ﬂirketine peﬂkeﬂ
çekiliyor. Tayyip’in ﬂirketlerinin
ürünlerini da¤›tt›¤› Ülker’in orta¤›
olan ABD tatland›r›c› tekeli Cargill
için özel kanunlar ç›kar›l›yor.
Baﬂka ne deniyordu bildirgede?
“Siyaset-sermaye iliﬂkilerinde
ﬂeffafl›k sa¤lanmal›d›r.” Sonuç;
tüm bilinen ve bilinmeyen örnekler
bir yana, Baﬂbakan ve Maliye Bakan›, Ofer’le lüks otel odalar›nda bakanl›k makamlar›nda gizli kapakl›
görüﬂmeler yap›yor ve bu görüﬂmelerin sonucunda Galataport gibi görülmedik bir peﬂkeﬂ ortaya ç›k›yor.
Bu öyle bir peﬂkeﬂ ki, bir AKP’li
bakan dahi buna isyan etmek durumunda kal›yor.
Devam edelim bildirgenin alt›
boﬂ vaatlerinden:
“Siyasetçilerin ve kamu yöneticilerinin mal varl›klar› ﬂeffaf
hale getirilecek.” Sonuç: Baﬂbakan
malvarl›¤›n› gizliyor, öteki bakan
ve milletvekilleri ne düzeyde soydular bu da belirsiz.
“Siyasetin finansman›n›n ﬂeffaf hale getirilmesi ve objektif
kriterlere ba¤lanmas› için Siyasi
Partiler Yasas›’nda gerekli düzenlemeler yap›lacakt›r.” Sonuç; b›rak›n böyle bir yasal düzenlemeyi,
RP'ye verilen hazine yard›m›n› iç
etmekten hüküm giyen Erbakan'›n
28
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hapse girmemesi için seferber oldular ve cezas›n› evinde çekmesini sa¤lamak için özel yasa ç›kar›ld›.
“Bir y›l içinde yolsuzlukla mücadele konusu baﬂl› baﬂ›na bir alan
olarak ele al›nacak, ﬂeffafl›k temelinde, üzerine net bir ﬂekilde gidilecektir.” (AKP Acil Eylem Plan›)
Sözü unutulmuﬂ, göstermelik yolsuzluk davalar›n›n arkas›na s›¤›n›larak soygun düzeni sürdürülmüﬂ, o
tesbitini yapt›klar›, “çürümenin”
büyümesine katk› sunulmuﬂtur. Türkiye’de soygun düzeni ony›llard›r
nas›l iﬂliyorsa, halk nas›l bu vurguncular taraf›ndan soyuluyorsa, karﬂ›s›nda güçlü bir halk muhalefetinin
olmay›ﬂ›n› f›rsat bilen AKP de ayn›
sistemi sürdürmektedir.
Daha 1994 y›l›ndaki servet bildiriminde kilolarca alt›nlar›, binlerce
metrekarelik arsalar›, Emine Han›m’›n tak›lar› ve lüks otolar› ile
“halktan biri” olmad›¤› aç›k olan
Erdo¤an hanedanl›¤›n›n, burjuva siyasetin halk› aldatma yöntemleriyle
“halktan biri, sizden biri” diye pazarland›¤› unutulmamal›d›r.

“Teﬂekkül” art›k hükümetin
kendisi olmuﬂtur
Erdo¤an milletvekili seçilmeseydi, ﬂu anda “zimmet, kalpazanl›k, sahtecilik” ve “cürüm iﬂlemek
için teﬂekkül oluﬂturmak” suçlar›ndan yarg›lan›yor olacakt›.
“Teﬂekkül” büyümüﬂ, ad› “hükümet” olmuﬂtur. “Cürüm” geniﬂlemiﬂ, Akbil yolsuzluklar›n›n, Albayraklar’a ﬂaibeli ihalelerin yerini onlarca özelleﬂtirmenin avantas›, devlet ihaleleri, hükümet gücünü kullanarak elde edilen pazarlar, o¤ullara,
k›zlara verilen avantalar alm›ﬂt›r.
H›rs›zl›k, yolsuzluk, nitelikli doland›r›c›l›k, suistimal san›klar›ndan
oluﬂan, yöneticilerinin yüzde 42’si
sermayedar olan bir partinin iktidarda ayn› iﬂleri sürdürmesinden daha
do¤al ne olabilir ki? Ç›karlar› için
düﬂüncelerini, inançlar›n› reddedenler, eski dava arkadaﬂlar›n› satanlar,
iktidar koltu¤unda “küplerini doldurmaktan” baﬂka neyi düﬂüneceklerdi?

‘‹slamc› kapitalizm’ ve AKP
AKP’nin, savundu¤u ideolojiyi
yans›tan, yani bir liberal, bir milliyetçi partiden fark›n› koyan ekonomi-politikas› var m›? Daha geniﬂleterek soral›m; islamc›l›¤›n kendine
özgü bir ekonomi-politikas› mevcut
mudur?
“ﬁeriatla” yönetilen ‹ran gibi ülkelerin durumu, AKP’nin iktidar
prati¤i, böyle bir ﬂeyin olmad›¤›n›
gösteriyor. Böyle bir aray›ﬂlar› da
yoktur. Tek yapt›klar›, “hay›r iﬂlerini” kurumlaﬂt›rmakt›r. Ki, bu da sömürü sisteminin halk taraf›ndan itirazs›z kabul edilmesine, ﬂükürcülü¤ün geliﬂtirilmesine, adaletin ve
eﬂitli¤in oldu¤u bir düzen için mücadele yerine, eﬂitsizli¤in kabullenilip dilencili¤in kan›ksat›lmas›na
hizmet etmektedir. Yani, kapitalist
sömürü politikalar›n› uygulamak
kadar, emekçi halka karﬂ› yap›lm›ﬂ
en büyük kötülük olmaktad›r.
AKP iktidar›, IMF’ye tam sadakatle, tekellerin ç›karlar› do¤rultusunda ülkeyi yönetmektedir. Sadece
AKP de¤il, hiçbir islamc› partinin
kapitalizmin d›ﬂ›nda ekonomik program› olmad›¤› gibi, böyle bir aray›ﬂ
içinde de de¤illerdir. Tek dertleri
mevcut sömürü sisteminin çarklar›n›n kendi ç›karlar›ndan yana döndürülmesidir.
Yani, “islami ekonomi” diye bir
kavramdan somut olarak söz etmek
mümkün de¤ildir. Bir devleti vareden temel ö¤eler yan›yla, gerçekte
“islami devleti” oluﬂturacak ideolojiden, hukuk felsefesinden de yoksundur bu anlay›ﬂ.
O zaman ﬂu soru gündeme gelmektedir. AKP, ad›n› koysun ya da
koymas›n kapitalizmde ezildi¤ini
gören ve sistemin de¤iﬂmesini isteyen yoksul halk kesimlerini nas›l
bir argümanla aldatmaktad›r? Dini
duygular›n do¤rudan kullan›m› bir
yana, ekonomi-politikada “dindarlar daha dürüsttür” anlay›ﬂ›n›n propagandas›n› yapt›¤›, çeﬂitli biçimlerde bunu yerleﬂtirmek istedi¤i

aç›kt›r.
Bir baﬂka deyiﬂle, buradan ç›kan
sonuç; islamc›lar kendilerine özgü
bir ekonomi-politikaya ihtiyaç duymamaktad›rlar. Yani, onlar›n halka
“sömürü düzenini kökünden de¤iﬂterece¤iz, ﬂöyle bir düzen kuraca¤›z” söylemi somut bir politik önermeyi de¤il, “biz daha dürüstüz, dindar›z, Allahtan korkar›z, öyleyse bizim yönetece¤imiz devlet, yap›s› ne
olursa olsun daha adaletli olacakt›r
ve mutlaka baﬂar›ya ulaﬂacakt›r”
safsatas›n› ifade etmektedir.
Bilimsel olarak, alt yap›n›n üst
yap›y› belirledi¤i gerçe¤i göz önüne
al›nd›¤›nda, kapitalizme itiraz› olmayan bir anlay›ﬂ›n, o sistemin halka verdi¤i zararlar› yok etmesi mümkün mü? Bir baﬂka deyiﬂle, kapitalizmle özdeﬂ olan sömürüyü, rantiyeyi, faizcili¤i, vurgunlar› vb. nas›l
yok edecekler? Bireysel yetenekleriyle mi? ‹dealist felsefede belki yeri olabilir ama bilimsel hiçbir yan›
olmad›¤› nettir.
Öte yandan, bu safsatalar› bir an
gerçekleﬂebilir kabul etmiﬂ olsak
dahi, islamc› partilerin ve yöneticilerinin prati¤i ortadad›r. Hangisinin
“laikiz” diyenlerden daha dürüst oldu¤u söylenebilir?
RP’nin kasas› Mercümek olaylar›, Bosna için “müslüman kardeﬂlerimiz” diye toplanan paralar›n yok
olmas›, RP'nin kaybedilen trilyonlar›, Erbakan’›n nereden buldu¤u hala
meçhul kilolarca alt›nlar›, görünürde hiçbir ticari faaliyeti olmamas›na
karﬂ›n dünyan›n dört bir yan›nda
okullar açabilecek devasa bir servete hükmeden Fethullah Gülen’in
durumu, Erdo¤an'›n serveti, ‹stanbul Belediyesi'nde sa¤›r sultan›n
duydu¤u yolsuzluklar, AKP’nin ﬂu
k›sac›k iktidar›nda Tayyip’in burnunu bile s›zlatan yolsuzluk kokular›,
bakanlar›n o¤ullar›na, k›zlar›na ve
islamc› holdinglere yap›lan iltimaslar... ilk elden akla gelenlerdir.
Ve tek baﬂ›na çarp›c› bir vurgun
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hikayesi oluﬂturan ve ço¤u tarikatlara ait islamc› holdinglerin durumu
bilinmektedir. ‹slamc› holdinglerin
yurtd›ﬂ›ndaki emekçilerin, Türkiye’deki tasarruf sahiplerinin dini
duygular›n› kullanarak toplad›klar›
paralar›n akibeti ortada. Kombassan’dan Yimpaﬂ’a hepsi bo¤az›na
kadar pisli¤in içindedir. Camilerde
dualar eﬂli¤inde toplanan paralar tarikat ﬂeyhlerinin kasalar›na ak›t›lm›ﬂ, büyük bir aldatma olan ve kapitalizmde gerçekleﬂmesi mümkün
olmayan “faizsiz kazanç” elde etmeyi bekleyen inançl› insanlar›n
‘ah’› kalm›ﬂt›r geriye. Alman Der
Spiegel Dergisi’nin 2004 baﬂ›nda
yay›nlad›¤› bir habere göre; sadece
Almanya’da, aralar›nda Kombassan, Jet-Pa ve Yimpaﬂ'›n da oldu¤u
islamc› rantiyeci ﬂirketler, 200 bin
Türkiyeli emekçiden 5 milyar Euro'yu, “günahs›z ve çok kârl› gelir”
vaatleriyle aldatarak toplam›ﬂ ve ﬂe-

Çark böyle dönüyor
Milliyet yazar› Güneri Civao¤lu
gayri-meﬂru yollarla halk› soyanlar›n paralar› nereye aktard›klar›n›,
nas›l aklad›klar›n› ﬂöyle anlat›yor:
“Her ay Türkiye’ye, küresel dev
bankalardan, off-shore bankalar›ndan ziyaretçilerin geldi¤ini, pahal› otellerin özel salonlar›nda
servet sahibi Türkler’in paralar›n›
çekmek ve saklamak için çeﬂitli
önerilerde bulunduklar›n› dinleriz.
K›sacas› minarenin k›l›flar›, uluslaras› finans/kapital a¤ içinde model model bu müﬂterilere otel defilelerinde sunuluyor.” (1 ﬁubat,
Milliyet)
Hiçbir soygun yoktur ki, kapitalist
sistemin iﬂleyiﬂine ra¤men gerçekleﬂsin. Kendisi soygun ve sömürü üzerine kurulu kapitalizm;
bizim gibi sömürge ülkelerin yönetecilerinin pervas›z soygunlar›n›, diktatörlerin hayas›z vurgunlar›n› ve elbette o anl›-ﬂanl› tekellerin kirli iﬂlerden elde ettikleri paralar› bu tür yollarla sistem içine
çekiyor.
Soru: Erdo¤angiller, islamc›l›¤›
soygunun k›l›f› yapanlar hangi offshore banka ile çal›ﬂ›yor?

riat ekonomisinin karanl›k dehlizlerinde yutmuﬂlard›r. Tarikat holdinglerinin pislikleri ortaya ç›kt›¤› kadar
da de¤ildir. ‹ktidar taraf›ndan özellikle üzeri örtülmekte, ‹HLAS Holding’i korumak için özel yasa ç›karma örne¤indeki gibi çeﬂitli yollarla
çarklar›n› döndürmeleri sa¤lanmaktad›r.
Bunlar m› daha dürüst?
Bugün AKP nezdinde yaﬂanan
yolsuzluklar, Tayyip’in malvarl›¤›,
kapitalist sömürü sisteminden ba¤›ms›z ele al›nd›¤›nda yanl›ﬂ sonuçlara ulaﬂ›lmaktan kurtulamaz. Bütün burjuva politikac›lar›n oldu¤u
gibi, bu iktidar›n yöneticilerinin kiﬂili¤ini, prati¤ini belirleyen de bu
sistemdir. ﬁu, bu politikac›n›n akçal› iﬂleri bir yana, böyle bir sistemin
yöneticisi olmak dahi en büyük h›rs›zl›k de¤ilse nedir?
Tarihsel bir gerçektir; din her zaman varolan düzeni meﬂrulaﬂt›rmak
için egemen s›n›flarca kullan›lan en
önemli ideolojik araçt›r. Bu araç,
bugün “islamc›” kimlikleriyle tekelleﬂen tarikat holdingleri ve onlar›n
AKP gibi yönetici elitlerinin elindedir. Bu kesimler s›n›fsal olarak burjuvad›rlar. Halk›n dini duygular›n›
ve islamc›l›¤› kapitalist sömürü
çarklar›n›n perdesi haline getirmekten baﬂka farkl› olarak hiçbir ﬂey
yapmam›ﬂlard›r.
ﬁu gerçek art›k tart›ﬂmas›zd›r:
“‹slamc› kapitalizm” de vurgun,
ç›kar, haks›z kazanç ve sahtekarl›k düzenidir...
Bu pislikleri bugün AKP’de tart›ﬂ›yoruz. Dün ANAP’›n Yüce Divan’l›k h›rs›zl›klar› ile, milliyetçili¤i kimseye b›rakmayan MHP’nin
büyük bir ahlaks›zl›k örne¤i olan
deprem vergilerini çalmas›yla tart›ﬂm›ﬂt›k. Yar›n da baﬂka bir parti
iktidar›n›n halk› nas›l soydu¤unu
tart›ﬂaca¤›z.
Ne zaman ki, kapitalizm bütün
kurum ve kuruluﬂlar› ile yerlebir
edilir, sömürüye dayal› sistem ortadan kalkar, bu tart›ﬂmalar da o zaman bitecektir. Ve bunu baﬂaracak
olan islamc›l›k de¤il, sosyalizmdir,
Marksist-Leninistler’dir.

Handal’a Görkemli U¤urlama
Yeni Devlet Baﬂkan› Evo Morales’in yemin törenine kat›lmak
için gitti¤i Bolivya’dan dönerken
kalp krizi geçiren ve 24 Ocak günü
hayat›n› kaybeden Schafik Jorge
Handal, 29 Ocak günü El Salvador’da son 25 y›l›n en görkemli kitlesinin kat›ld›¤› bir törenle u¤urland›.
Bir gerilla komutan›na yaraﬂ›r
ﬂekilde 100 binin üzerinde insan›n
kat›ld›¤› törende, k›z›l bayra¤a sar›lan Handal, Filistin göçmeni, El
Salvador gerilla mücadelesinin önder isimlerinden biriydi.
1972’den bu yana El Salvador
Komünist Partisi (PCS) lideri olan
Handal, emperyalist iﬂgale ve oligarﬂik devlete karﬂ› savaﬂan FMLN
gerillalar›n›n da 12 y›ldan fazla bir
süre komutanl›¤›n› yapm›ﬂt›.
1990’lar›n yenilgi y›llar›nda
FMLN’nin silah b›rakmas›n›n ard›ndan legal alana ç›kan Handal,
mücadelesini yine Komünist Parti
lideri olarak sürdürdü.
Bir çok Latin Amerika ülkesinden liderlerin ve devrimcilerin kat›ld›¤› devasa törende konuﬂan,
San Salvador Baﬂpiskopos Yard›mc›s› Rosa Chavez, Handal’›n
tüm Latin Amerika’ya malolmuﬂ
bir lider oldu¤unu belirttikten sonra O’nu ﬂöyle anlat›yordu:
“Komutan ﬁefik, bütün hayat›
boyunca ülkesinin ba¤›ms›zl›¤› ve
demokrasi için savaﬂt›. O, El Salvador halk›n›n, kendi kaderini kendisinin tayin etmesini istiyordu.
Onun taﬂ›d›¤› bayra¤› ﬂimdi bizler
taﬂ›yaca¤›z.”
El Salvador’da ve yabanc› ayd›nlar aras›nda büyük bir sayg›nl›¤› olan Handal, bir röportaj›nda,
silahl› mücadeleye uzun y›llar reformist bir çizgide legal zeminde
mücadele yürüttükten sonra kat›lan PCS’nin bu karar›n›, “baﬂta iﬂçi s›n›f› olmak üzere tüm halk›n
kurtuluﬂunu sa¤layacak tek yolun
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silahl› mücadeleden geçti¤i” sonucuna var›larak al›nd›¤›n› söylüyordu.
Handal, “evet geç kald›k” dedi¤i silahl› mücadele yolunu seçmelerinde, halk›n “parlamenter yolun
ç›kmaz oldu¤unu görmesi için seçimlere kat›lmam›z gerekiyordu”
ﬂeklinde izah ederken, El Salvador
devrimci hareketinin ana gövdesini oluﬂturan ve Farabundo Marti
taraf›ndan 1930’larda kurulan
PCS’nin hiçbir zaman silahl› mücadeleyi reddetmedi¤ini de ekliyordu.
PCS’nin kat›l›m› ile birlikte,
FMLN çat›s› alt›nda toplanan silahl› mücadele cephesi büyük güç
kazanarak ülkenin yar›s›n› kontrol
alt›na alacak güce ulaﬂm›ﬂt›. Ancak
1992 y›l›nda hükümetle masaya
oturuldu¤unda, El Salvador devrimi de halk›n›n kurtuluﬂunu sa¤layacak tek yolu terk etmiﬂ oluyordu.
Bu stratejik düzeydeki hatal›
karara ra¤men, Handal; ony›llara
varan devrimci yaﬂam›yla, sayg›n
ve mücadeleci kiﬂili¤iyle, 1980’ler
boyunca El Salvador ve Latin
Amerika halklar›n›n mücadelesinde oynad›¤› rolle, an›lmaya devam
edecektir.
“Ömür boyu devrimcili¤in”
sembollerinden biri olan Handal’›n
kavgas›n›n ezilen halkl a r › n
devrim
ve sosyalizm
mücadelesinde
yaﬂayaca¤›n›n
alt›n› çiziyor,
sayg›yla
an›yoruz.

21-22 Ocak 2006 taKoordinasyon Sonuç Deklerasyonu’nu
rihlerinde Irak’ta ‹ﬂgale
Hay›r Koordinasyonu taraf›ndan düzenlenen ‘Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak’ sempozyumunun sonuç deklerasyonu 30 Ocak
günü düzenlenen bas›n toplant›s›yla aç›kland›. Irak’ta
‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu,
Birleﬂik Filistin Kad›nlar Derne¤i, Irak Yurtseverler Birli¤i,
Araﬂt›rmac› -yazar Temel Demirer ve Grup YORUM Üyesi Cihan Keﬂkek imzas›yla yay›nlanan deklerasyon ﬂu ﬂekilde:
*
Günümüzde baﬂta ABD olmak
üzere emperyalizm dünya halklar›na yönelik ekonomik, politik, ideolojik ve askeri sald›r›lar›n› yükselterek sürdürmektedir. Bizim de bir
parças› oldu¤umuz Ortado¤u co¤geliﬂtirece¤imizi,
rafyas› ise bu sald›rganl›ktan en bü◆ ABD emperyalizminin öncüyük pay› almaktad›r.
lü¤ünde bugün hedef tahtas›na koEmperyalist sald›rganl›¤›n art›ﬂ›nan Suriye, ‹ran, Kuzey Kore, Nena paralel olarak dünyan›n her yepal, Küba ve Venezüella gibi ülke
rinde halklar›n öfkesi büyümekte,
halklar›n›n ayr›ca emperyalizme ve
mücadelesi yükselmektedir. Ortaiﬂgale direnen Kürt halk›n›n yan›ndo¤u'da baﬂta Irak ve Filistin olmak
da oldu¤umuzu ve tüm gücümüzle
üzere iﬂgale ve emperyalist sald›rbu ülkelere yönelik sald›rganl›¤a
ganl›¤a karﬂ› direniﬂ büyümekte,
karﬂ› duraca¤›m›z›,
Latin Amerika'da halk›n emperya◆ Tüm dünya halklar› ve ezilen
lizme karﬂ› öfkesi çeﬂitli ﬂekillerde
uluslar›yla enternasyonalist temelde
patlamakta, dünyan›n dört bir yadayan›ﬂmay› sürdürece¤imizi,
n›nda ulusal ve s›n›fsal kurtuluﬂ
mücadeleleri geliﬂmektedir.
◆ Emperyalizmin ve onun iﬂbirlikçilerinin sald›r›lar›n›n en a¤›r biBizler, Irak'ta ‹ﬂgale Hay›r Koorçimine maruz kalan uluslararas› podinasyonu'nun düzenledi¤i "Emperlitik tutsaklar ve savaﬂ esirleriyle özelyalizm Yenilecek Direnen Halklar
de Irak ve Filistin'deki politik tutsakKazanacak" baﬂl›kl› sempozyum
lar ve savaﬂ esirleriyle dayan›ﬂma
vesilesiyle;
içinde olaca¤›m›z›,
◆ Baﬂta Ortado¤u'da ve bu co¤◆ Emperyalizmin ve Siyonizrafyada yeralan Filistin ve Irak'ta ve
min
savaﬂ suçlar›na ve suçlular›na
dünyan›n her yerinde süren direniﬂ
karﬂ›
de¤iﬂik biçim ve yöntemlerle
mücadelelerini; önderliklerinin nimücadele edece¤imizi,
teli¤inden ba¤›ms›z olarak, emperyalizme vurduklar› darbe temelinde
◆ Emperyalizmin ç›karlar›yla
savundu¤umuzu ve destekledi¤imizi,
çeliﬂti¤i noktada çeﬂitli ülkelerin ve
◆ Emperyalizmin, özelde ABD
bunun yan›nda ulusal ve s›n›fsal
kurtuluﬂ mücadelesi veren örgütlere
emperyalizminin, siyonizmin uyguve önderliklerine yönelik oluﬂturdulad›¤› teröre ve uluslararas› terör
¤u kara listelere karﬂ› mücadele yüpolitikalar›na karﬂ› halklar›n mücadelesinin yan›nda olaca¤›m›z› ve
rütece¤imizi,

Direnen
Halklar
Kazanacak
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aç›klad›

◆ Emperyalizmin
özellikle iﬂgal sald›r›lar›na ortak olan ve bu misyonu taﬂ›yan ülkemiz iﬂbirlikçilerine karﬂ› mücadeleyi büyütece¤imizi bir
kez daha ilan ediyoruz.
*

Yukar›da vurgulad›¤›m›z
maddeler temelinde anti-emperyalist mücadeleyi geliﬂtirmek için önümüzdeki sürece dair ﬂu kararlar› ald›¤›m›z› tüm devrimci, demokrat, ilerici, yurtsever, anti-emperyalist kamuoyuna duyuruyoruz:
◆ Emperyalizme karﬂ› sadece
bölgesel temelde de¤il, ayn› zamanda uluslararas› alanda alternatif güç
oluﬂturma çabas›n›n bir parças› ve
örgütleyicisi olmak,
◆ Latin Amerika'daki anti-emperyalist direniﬂlerle ba¤ kurmak,
◆ ABD emperyalizminin özellikle Ortado¤u'ya yönelik sald›r›lar›nda kulland›¤› emperyalist askeri
üslerin kapat›lmas› ve yenilerinin
aç›lmas›n› engellemek için mücadele yürütmek,
◆ Emperyalizmi temsil eden kiﬂi ve kurumlar›n ülkemizi ziyaretlerine karﬂ› çeﬂitli eylemler gerçekleﬂtirmek,
◆ Irak ve Filistin ile ilgili ileride
belirlenecek bir hafta boyunca dayan›ﬂma eylem ve etkinlikleri örgütlemek,
◆ Uluslararas› alanda örgütlenen anti-emperyalist toplant›, konferans vb. etkinliklere kat›lmak,
özellikle Ortado¤u'da yap›lacak iﬂgal karﬂ›t›, anti-emperyalist etkinliklerin örgütleyicilerinden olmak,
◆ Irak iﬂgalinin y›ldönümü uluslararas› iﬂgal karﬂ›t› gün olarak protesto etmek, o gün çeﬂitli eylem ve
etkinlikler örgütlemek;
◆ Sempozyumdan, en az›ndan
ilk elde sempozyuma kat›lan örgüt
ve kiﬂilerden oluﬂan bir ortak iletiﬂim a¤› kurmak ve bu a¤› geniﬂletmek.

Yaz› Dizisi:

Halk Örgütlülükleri

Balata'daki gençlik “bu orduya karﬂ› konulabilir” düﬂüncesine ulaﬂt›ktan sonra, Balata Kamp› ‹srail ordusuna
karﬂ› “kapal› bölge” ilan edildi. Ancak gençlerin 1985'te
ald›klar› bu karar ancak 1987'de hayata geçecekti.
Kamp gençli¤i, ilk baﬂta bir Gençlik Klübü kurmuﬂtu. ‹srail ordusu, "El-Fetih'e üye kazand›ran bir merkez" oldu¤u gerekçesiyle klübü kapatt›, buldozerlerle binay› y›kt›. Gençler, Genç Çal›ﬂma Kurullar› ad›yla yeni
bir oluﬂum gerçekleﬂtirdiler. Amaç toplumsal aç›dan
kamp mültecilerine yard›mc› olmakt›. Çok geçmeden bu
kurullar, halk›n hizmetinde komitelere dönüﬂtüler. Benzer örnekler birçok köy ve kentte yayg›nl›k kazand›.
Komitenin önderli¤i, üniversiteli gençlerle hapisten
ç›km›ﬂ siyasilerin elindeydi. Hareketin geliﬂim aﬂamalar›nda kampta bulunan ajanlarla ‹srail iﬂbirlikçileri pani¤e kap›ld›lar. O kadar ki kampta kal›p piﬂmanl›k getirmekle kamp› tümüyle terketmek aras›nda bir seçim yapmak zorunda b›rak›ld›lar.
Akﬂam karanl›¤› çöker çökmez, kamp gençli¤i maskeler giyip sokaklar› dolaﬂ›p dururlar, baz›lar›n›n ellerinde demir çubuklar ya da zincirler bulunur. Maskeli
devriyeler, sadece ajanlara karﬂ› de¤il, ayn› zamanda
uyuﬂturucu taﬂ›y›c›l›¤› yapan, muhabbet tellall›¤› ya da
beyaz kad›n ticaretiyle u¤raﬂan ve bilardo masalar›nda
gününü gün edenlere de çeﬂitli tav›rlar al›rlar.
Böylece genel anlamda kamptaki toplumsal ahlâk›
ve ulusal de¤erleri korumak, ‹srail'in kamp üzerindeki
günlük denetimini zay›flatt›.
Bu çerçevede El-Fetih örgütü, yap›s›n› dört bir yana
yayg›nlaﬂt›rd›. Bu arada birçok örgüt de, ayn› türde yap›lanmalara giriﬂti. Yayg›n örgütlenme aﬂamas›nda örgütsel yap›lar›n› ve mekanizmalar›n› geliﬂtirerek onbinlerce kiﬂiye ulaﬂt›. Teorik aç›dan iﬂgal alt›ndaki topraklarda her türlü örgütlenme yasa¤› vard›. Ama pratikte
her ﬂey El-Fetih'in kumandas›na ba¤lanm›ﬂ, aç›ktan aç›¤a legal toplumsal örgütlenme faaliyeti yürütülüyordu.
Kamptaki toplumsal faaliyetler, örgütlü gönüllülük
esas›na dayan›yordu. Sokaklar›n ve kald›r›mlar›n temizlenmesi, parke taﬂlar›yla kaplanmas›, kanalizasyon yap›m›, su ﬂebekelerinin düzeltilmesi ve camilerin onar›m›
gibi iﬂler yap›l›yordu. Ancak, gençler spora, özellikle de
futbola merakl›yd›lar. Örgüt futbol sahas›n› Filistin hareketine asker kazand›rmak için e¤itim alan›na dönüﬂtürdü. Buradan yola ç›k›larak bir at›l›m daha yap›ld›.
Sporla baﬂlayan örgütlenme, e¤itimsel ve siyasal bir nitelik kazan›yordu. Örne¤in mezarlara toplu çiçek koymalar, semt aralar›nda düzenlenen gece folklor gösterileri, ulusal marﬂ al›ﬂt›rmalar› ve tutuklu ailelerine birer
kilo baklava, helva göndermeler bu faaliyetler aras›ndayd›.
Örgütlenme geliﬂtikçe, kamptaki gençlik toplumsal
inisiyatifler koymaya baﬂlad›. Örne¤in baﬂl›k paralar›n›n azalt›lmas› ya da tümüyle ortadan kald›r›lmas› yolunda toplumsal bask› uygulad›lar. Nablus'taki zengin

Bölüm

5

Yaz› dizimizin bu bölümünde Filistin halk örgütlenmelerini ele alaca¤›z. Filistin; denilebilir ki, taban örgütlenmeleri aç›s›ndan en zengin, en yayg›n örneklerden birini oluﬂturmaktad›r. Yaz›m›z›n ilerleyen bölümlerinde görece¤iniz gibi, bu örgütlenmelerin en temel
niteli¤i, hem yaﬂam› hem direniﬂi örgütlemeleridir.

***

Filistin: Tüm Halk›n Direniﬂi
Tüm Halk›n Örgütlenmesi
Filistin halk›n›n iﬂgal alt›nda y›llara yay›lan direniﬂinin yenilmezli¤i, her alana, her kesime yay›lm›ﬂ halk örgütlülüklerinin sonucudur. Halk örgütlülükleri aç›s›ndan intifada süreci bir dönüm noktas› özelli¤i taﬂ›r. O
güne kadar Filistinli örgütler esas olarak, iﬂgal alt›ndaki
topraklar›n d›ﬂ›ndad›r. Örgütlerin askeri kollar›/gerillalar, çeﬂitli Arap ülkelerinde üslenmiﬂtir. Her örgütün
mülteci kamplar›nda asgari bir örgütlülü¤ü olsa da, bunlar da esas olarak dar siyasi yap›lard›r.
1980’lerin baﬂ›nda Filistinli örgütler için Lübnan büyük bir üs durumundayd›. Filistinliler, burada “devlet
içinde devlet” durumundayd›lar. Ancak 1982’de emperyalistlerin deste¤indeki siyonist sald›r› sonucu Filistinli
örgütler, kahramanca direnmelerine ra¤men, Lübnan’›
terketmek zorunda kald›lar. Örgütlerin kimi Tunus’a, kimi Yemen’e, kimi Suriye’ye gitti. ‹ﬂte bu savruluﬂ, tüm
Filistinli örgütleri iﬂgal alt›ndaki topraklarda örgütlenmeye yönelten bir rol de oynad›.
‹ﬂgal alt›ndaki topraklarda örgütlenme çabas›, 1985’86’larda sonuçlar›n› vermeye baﬂlad›. ‹ntifada asl›nda
iﬂte bu örgütlenmelerin sonucu olmuﬂtur. Filistin direniﬂinin halk örgütlenmeleriyle bütünleﬂmesi, intifadan›n
hemen öncesindeki bu sürece dayan›r. Bu örgütlenmelerin genel özelliklerine geçmeden önce, bunlardan birini,
ilklerden birinin nas›l oluﬂtu¤unu aktarmak istiyoruz:

Öncü ve örnek bir örgütlenme; Balata
Mülteci Kamp›(*): Balata Mülteci Kamp›, 1948'de
‹srail birliklerinin sald›r›s›nda yerlerini-yurtlar›n› terkeden Filistinliler’in topland›klar› bir yerdir. Bat› ﬁeria'daki Nablus Kenti’nin güneyine düﬂer.
32
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Yaﬂlar›,
5, 6, 7...
Oyuncak bir silah de¤il
ellerindeki. Oyun
oynam›yorlar.
Bir
mülteci
kamp›nda
silah e¤itimi yap›yorlar. Çünkü al›ﬂmak zorundalar silaha.
Silah seslerinden korkmamay›, silahlar›n üstüne
yürümeyi, ö¤renmek zorundalar...
‹ntifadan›n en ay›rdedici özelliklerinden biri
çocuklar› ve kad›nlar› soka¤a dökerek, Filistin
ulusul kurtuluﬂuna yeni bir güç ve dinamizm kazand›rmas›d›r.
Halk Komiteleri’nden biri olan “Nöbetçi Komiteleri”, ço¤unlukla çocuklardan oluﬂur. Çeﬂitli yerlerdeki güvenli¤i ve evleri gözler. Yahudi
yerleﬂimcilerinin sald›r›lar›nda ya¤ma ve talan›
önler, ‹srail birliklerinin zorla açt›klar› esnaf dükkanlar›n› saptar. Grev s›ras›nda esnaf›n iﬂgalcilere karﬂ› tutumunu gözler, gerekli yerlere bildirir...
‹ntifada, çocuklar›n sürekli eylemlilikleriyle,
‹srail ordusunu, basit bir kolluk kuvveti olarak
çal›ﬂmaya zorlad›. Ordu y›prand›, morali bozuldu. Moral üstünlük halka geçti. ‹ﬂte bunda çocuklar›n pay› çok büyüktü...

doktorlar›n kamp yerlilerine ücretsiz tedavi uygulamas›n› zorunlu k›ld›lar.
Böylece "örgüt", kendilerini her yönden ihmal edilmiﬂ sayan ve her ﬂeyden yoksun k›l›nan gençli¤in temel
baﬂvuru kayna¤›, birinci adresi oluverdi. Adrese baﬂvuran her genç gittikçe geliﬂerek ba¤›ms›z inisiyatifler
kullanmaya baﬂlad›; birço¤u halk›n ﬂiddetini uygulayan
savaﬂç›lar oldular. ‹lk elde ajan ve iﬂbirlikçi unsurlar
kamptan kovuldu. Ard›ndan ‹srail'de çal›ﬂmakta olan iﬂçilerin, grev günlerinde iﬂlerine gitmemeleri sa¤land›.
Sonunda, ‹srail askerlerinin kampa giriﬂini önlemek ana
hedef haline geldi.
Böylece karakol polisleriyle askerler taﬂlanarak, yavaﬂ yavaﬂ kamp d›ﬂ›na ç›kar›ld›. Örne¤in karakol ve
benzeri yerler, gecenin belirsiz saatlerinde taﬂland›, ateﬂe verildi, kundakland›. Olaylarda art›ﬂ olunca, ‹srail askerleri kampa çok az girebildiler...
Böylece Balata Mülteci Kamp›, ﬂimdiye kadar yaﬂanmam›ﬂ bir direniﬂ biçimini gerçekleﬂtirdi.
Balata Mülteci Kamp›’nda ﬂekillenen bu örgütlenmeler ve direniﬂ biçimleri, h›zla tüm mülteci kamplar›na, köylere yay›ld› ve intifaday› gerçekleﬂtirecek örgütlenmenin alt yap›s› oluﬂtu. Her kampta, baﬂta Gençlik
Kurullar› olmak üzere, hayat›n her alan›na iliﬂkin onlarca halk komiteleri kuruldu.
Elbette tümüyle kendili¤inden, tümüyle “tabandan
gelen” bir örgütlenme süreci de¤ildir bu. Bu sürecin baﬂ›nda oluﬂturulan, Halk Komiteleri’ni ve intifaday› merkezileﬂtiren, süreklileﬂtiren bir baﬂka örgütlenme daha
vard›r: YBÖ.

‹ntifadan›n ve halk örgütlülüklerinin
Genelkurmay›: Yurtsever Birleﬂik Önderlik:
1987 Aral›k ay›nda iﬂgal alt›ndaki topraklarda ‹srail askerlerinin sald›r›s› sonucunda baﬂlayan intifada, önceden
planlanm›ﬂ bir eylem de¤ildi. Ama intifadan›n bir “tepki” olarak kalmay›p süreklileﬂmesi, elbette y›llara yay›lan ve bir yaﬂam biçimine dönüﬂen örgütlenme ve mücadele seferberli¤inin sonucudur. Bu seferberli¤in merkezinde de Yurtsever Birleﬂik Önderlik (YBÖ) vard›r.
YBÖ iﬂgal alt›ndaki topraklarda oluﬂturulan bir önderliktir. ‹ntifadadan 1.5 y›l önce, 1986 ortalar›nda kuruldu. El-Fetih, FHKC, FDHKC, FKP aras›nda bir güç
birli¤i olarak kurulan YBÖ, ilk kuruldu¤unda kendisini
“Uyum Kurulu” olarak adland›rd›. YBÖ’nün amac›,
da¤›n›k örgütlenmeler ve kitleler aras›nda uyum sa¤lamak, eylem an›nda tüm kitleyi seferber edebilmektir.
‹ﬂgal alt›ndaki topraklarda gerçekleﬂtirilen bu birlik,
d›ﬂar›daki Filistin örgütlerinin birleﬂmesi için de bir bask› unsuru olmuﬂ ve bu birli¤in sa¤lanmas›nda da büyük
ölçüde etkili olmuﬂtur.
YBÖ yönetiminde 4 ila 12 aras›nda temsilci yeral›yordu. YBÖ gizliydi. YBÖ yönetimi, örgütlerin sorumlular›n›n güvenli¤ini sa¤lamak, örgüte süreklilik kazan-

d›rmak için örgütlerin 2. dereceden sorumlular›ndan
oluﬂmuﬂtur. “Nöbetleﬂe Önderlik” yöntemi benimsenmiﬂtir. Kamplardaki çeﬂitli halk örgütlülükleriyle YBÖ
aras›nda do¤rudan hiyerarﬂik bir ba¤ yoktu; ancak tüm
örgütlülükler k›sa süre içinde YBÖ’nün önderli¤ini kabul edip, onun gösterdi¤i hedefler do¤rultusunda çal›ﬂmaya baﬂlad›.
‹ntifaday› süreklileﬂtiren, ona önderlik eden, halk komitelerini yönlendiren, FKÖ ile uyumu sa¤layan YBÖ
olmuﬂtur. (**) YBÖ’nün uzun vadeli hedefi kurulacak
ba¤›ms›z bir Filistin’in toplumsal ve ekonomik alt yap›s›n› direniﬂ sürecinde inﬂa etmekti. Ki halk örgütlenmelerinin yayg›nlaﬂt›r›lmas›yla da bu do¤rultuda önemli
ad›mlar at›ld›.

Halk Komiteleri’nin Kuruluﬂu ve hayat›n
her alan›n› bir a¤ gibi sarmas›: Halk Komiteleri, iﬂgal alt›ndaki bölgelerde, ‹srail askerlerinin ve yer33
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‹srail yetkilileri, grevler s›ras›nda Filistin halk›n›n
ulusal disiplinini bozmak için çeﬂitli yöntemlere baﬂvururlar. Örne¤in her dükkan›n baﬂ›nda birçok ‹srail askeri dikilir. Kepenk kapat›lmas›n› önlemeye çal›ﬂ›r. Söver, tehdit eder, cam-kilit k›rar. Kepenk mühürler. Böyle
bir durumda hemen Demirciler Komitesi devreye girer.
K›r›lan cam, kilit ve kepenkleri onar›r. Aç›k b›rak›lan
yerleri kapat›r. Mühürleri söker. Gözlemci Komiteleri'nin de çal›ﬂma saati baﬂlam›ﬂt›r art›k. Zorla aç›lan
dükkanlar› tek tek saptar. Eksik-gediklerini belirler. Demirci Komiteleri'ne gerekli raporu verir. Cadde ve sokaklarda sürekli devriye gezerek, dükkanlardan mal çal›nmas›n› önler. Esnaf› k›smi greve teﬂvik ediyor gerekçesiyle yakalanan Filistinli çocuklar›n bulunduklar›
yerleri ve durumlar›n› gerekli yerlere iletir...”
Bunun d›ﬂ›nda her komitenin iﬂte böyle sürekli dinamik, sürekli uyan›k olmay› gerektiren görevleri vard›r.
Mesela, iﬂgalciler defalarca herhangi bir kamp›, günlerce kuﬂatma alt›na almakta, baz› sokaklarda, semtlerde
haftalarca soka¤a ç›kma yasa¤› uygulamaktad›rlar. Fakat beslenme komitelerinden ilk yard›m komitelerine
kadar tüm komitelerin seferber olmas›yla, kuﬂatma, yasak alt›ndaki halk aç susuz habersiz b›rak›lmamakta,
halk›n kuﬂatmaya direniﬂi her yoldan desteklenmektedir.
Bat› ﬁeria'da 20, Gazze ﬁeridi’nde ise 8 mülteci
kamp› bulunmaktad›r. Ve her bir kampta, büyük kamplar›n çeﬂitli bölgelerinde bu komitelerin yüzlercesi her
an görev baﬂ›ndad›r.
Komiteler, kendi içinde demokratik bir iﬂleyiﬂe sahiptir. Komitelerin oluﬂumunda yukar›da belirtilen örgütlerin önderli¤i sözkonusudur fakat kurulduktan sonra
komitelerin her ﬂeyini belirleyen halk iradesi ve inisiyatifidir. Bu iﬂleyiﬂin istisnas› YBÖ’dür. Belirtti¤imiz gibi,
YBÖ’lerle Halk Komiteleri aras›nda hiyerarﬂik bir iliﬂki
yoktur, ço¤u durumda organik, örgütsel bir ba¤ da yoktur. Fakat komiteler YBÖ’nün önderli¤ini kabul etmiﬂ,
onun verdi¤i görevleri gerçekleﬂtirmeyi amaçlar› olarak
belirlemiﬂlerdir. YBÖ’ler halk taraf›ndan seçilmemiﬂtir.
Dahas›, YBÖ üyeleri, halk taraf›ndan tan›nmazlar da.
Üyeleri, YBÖ’yü oluﬂturan örgütlerin atad›¤› temsilcilerden oluﬂur ve tamamen gizlilik koﬂullar›nda çal›ﬂ›rlar.
Fakat bu YBÖ’nün Halk Komiteleri taraf›ndan do¤al
önder olarak kabul edilmesine engel olmam›ﬂt›r.

leﬂimci Yahudiler’in dur-durak bilmeyen sald›r›lar›na,
Filistinliler için yaﬂad›klar› her yeri bir hapishaneye çeviren s›k›yönetim uygulamalar›na karﬂ›, halk›n en hayati ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak, savunmas›n› ve dayan›ﬂmas›n› sa¤lamak amac›yla gündeme geldi.
Komitelerin temel esprisi, ‹srail’e ba¤›ml› olmayan
bir yaﬂam› kurabilmekti. Komitelerin k›sa sürede yay›lmas› ve tüm halk› kucaklayabilmesinin nedeni iﬂte bu
koﬂullardad›r.
Kuruluﬂuna üniversite gençli¤i ve hapishaneden ç›kan kadrolar›n öncülük etti¤i Halk Komiteleri'nin oluﬂum süreci, Balata Mülteci Kamp› örne¤inde oldu¤u gibi, ‘85-’86 y›llar›na dayan›r ve elbette geçmiﬂte kurulan
komitelerin deneyimleri üzerinde ﬂekillenir.
‹lk baﬂlarda iki türlü Halk Komitesi oluﬂturulmaktayd›.
Birincisi; iﬂgalci birliklerle hergün karﬂ› karﬂ›ya gelen, direnen güçleri yönlendiren komiteler. ‹simleri kimi
yerde “Vurucu Güçler” kimi yerde “Gezici Maskeliler”dir. Her an her türlü araç ile eylem yapmaya haz›r
olan güçleri kapsamaktad›r. Eylemleri, gösterileri yönlendirmek ve sald›r›lara karﬂ› savunma haz›rlamak ve
yönetmek de bu komitelerin görevidir.
‹kincisi; ayaklanman›n süreklili¤i için gerekli olan
toplumsal, ekonomik ve insani ihtiyaçlar› karﬂ›lamak
üzere oluﬂturulmuﬂ komitelerdir.
Bu komiteler, Kad›n Komiteleri, Tar›m Komiteleri,
Beslenme Komiteleri, ‹lk Yard›m Komiteleri, Ticaret
Komiteleri, Enformasyon Komiteleri, Destek Komiteleri, Gözlem Komiteleri, Demirci Komiteleri, Nöbetçi
Komiteleri, Gönüllü ‹ﬂ Komiteleri, Araﬂt›rma-Soruﬂturma Komiteleri gibi isimler alt›nda örgütlenmiﬂlerdir.
Komitenin niteli¤ine göre çocuklar, yaﬂl›lar, kad›nlar,
iﬂsizler, esnaflar k›sacas› halk›n her kesimi bu komitelerde yeralmaktad›rlar.
Mesela bu komitelerden ikisinin pratik içinde nas›l
çal›ﬂt›¤›n› anlamak için ﬂu k›sa al›nt›y› aktaral›m:
“Demirci Komiteleri: Sürekli olarak ‹srail devriyelerinin ard›ndan gezer. Bu devriyelerin k›rd›¤› kepenk, kilit, kap›lar› an›nda onar›r. Ya da mühürlenmiﬂ kap›lar›n
mührünü bozar.

‹ntifada; kad›n-erkek, yaﬂl›-genç-çocuk, iﬂçi, köylü,
esnaf...
Tüm Filistin halk›n›n direniﬂiydi ve
onlar› bu
alanlara
sevkeden
Halk Komiteleri’ydi.

Halk Komiteleri’nin varoluﬂ gerekçesi: ‹srail iﬂgal boyunca, toplumsal yaﬂam› tamamen kendisine ba¤layacak, Filistinliler’i günlük, hayati iﬂlerini halletmek için iﬂgalcilere baﬂvurmak zorunda b›rakacak
düzenlemeler yapm›ﬂt›r.
Filistinliler’in sahip olduklar› arazilerin yar›s›na el
konulmuﬂ, birço¤unun üzerine Yahudi Yerleﬂim Merkezleri kurulmuﬂtu. PTT ve benzeri iletiﬂim tümüyle ‹srail devlet ayg›tlar›na ba¤lanm›ﬂ, Filistin ekonomisi iﬂgalcinin ekonomisine tabi k›l›nm›ﬂt›. Su kaynaklar› iﬂ34
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Komiteler geliﬂtikçe, iﬂgal güçsüzleﬂiyor, dayan›ks›zlaﬂ›yordu.
‹ﬂgalcinin daha fazla terörden baﬂka yolu yoktu.
1988’de ç›kar›lan genelgeyle, “Komite kuran, ona üye
olan ve yard›m edenler hakk›nda” 10 y›ldan az olmamak kayd›yla hapis cezas› verilece¤i ya da yurtd›ﬂ›na
sürgün edilip mallar›na el konulaca¤› ilan edildi.
‹ﬂgalci yönetim, bu komitelerde politik olarak geri
kesimlerin de bulundu¤undan hareketle, hapis cezas› ve
mallara el konulmas› gibi cezalar›n etkili olaca¤›n› ummuﬂtu. Fakat yan›ld›. Çünkü iﬂgal topraklar›ndaki bu örgütlenmeler arac›l›¤›yla Filistin halk› onuruyla, kendi
çözümlerini üreterek yaﬂaman›n yolunu açm›ﬂt›. Art›k
bundan vazgeçmeyecekti.
‹ﬂgal alt›nda oluﬂturulan yüzlerce halk komitesi, ﬂunu bir kez daha göstermiﬂti. Direniﬂ, savaﬂ ve zafer için
büyük silahlar de¤il, büyük ve yayg›n örgütlenmeler gereklidir. Gereken tüm silah ve donan›m›, o örgütlenmeler yarat›r. Filistin örgütlerinin 1970’lerin ortas›na kadar
baﬂl›ca mücadele yöntemi, iﬂgal alt›ndaki topraklar d›ﬂ›nda gerçekleﬂtirdikleri uçak kaç›rma, siyonistlere yönelik sald›r›lar gibi eylemlerdi. Bu eylemlerin politik
amac›, Filistin davas›n› dünyaya anlatmakt›, nitekim bu
eylemlerle bu amaca da ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak bu aﬂama
geçildikten, FKÖ’nün kuruluﬂunun ard›ndan da ‹srail ve
iﬂgal alt›ndaki topraklar d›ﬂ›nda baﬂka yerlerde eylem
yapmama karar› al›nd›ktan sonra, Filistin topraklar› d›ﬂ›ndaki tüm güçler, bir anda iﬂlevsizleﬂtiler. Mücadele,
1970’lerin ortalar›nda adeta bir t›kan›kl›kla karﬂ› karﬂ›ya kald›. T›kan›kl›¤›n sonucu, Filistin mücadelesinin
“diplomasiye” mahkum olmas›yd›. Askeri, politik anlamda güçlü örgütleri vard› Filistinliler’in, ama bu örgütlülükler iﬂgal alt›ndaki topraklar›n d›ﬂ›ndayd›, belli
propagandif, örgütsel, diplomatik çal›ﬂmalar d›ﬂ›nda elleri kollar› ba¤l›yd›. Halk Komiteleri, YBÖ ve onlar›n
yaratt›¤› intifada iﬂte bu dü¤ümü çözdü. Filistin direniﬂini yeniden aya¤a kald›rd›, diplomasi masalar›na mahkum olmaktan kurtard›. ‹ﬂgalcilerin karﬂ›s›nda TÜM F‹L‹ST‹NL‹LER’‹N oldu¤unu tüm dünyaya gösterdi.

galci taraf›ndan denetim alt›na al›nd›. Tar›m, sanayi iyice yap›lamaz hale getirildi.
Halk Komiteleri, iﬂte bu koﬂullarda Filistinliler için
iﬂgale ra¤men yaﬂayabilmenin, asimilasyona direnebilmenin, tüm halk›n ekonomik ve siyasi zorla teslim al›nmas›n›n önüne set çekebilmenin araçlar›yd›lar. Bir kez
iﬂgalci ‹srail Devleti’ne ba¤l› olmadan yaﬂama ve iﬂgalci orduya direnilebilece¤i düﬂüncesi filizlendikten sonra, bu düﬂünce kendi örgütlülüklerini de ortaya ç›karacakt›.
Direniﬂ; “evde, bahçede, bostanda, tarlada, atölyede ve dükkanda” k›sacas›, Filistinli’nin bulundu¤u her
yerde ve günün 24 saatinde sürdürülecekti. ‹ﬂgalcinin
Filistinli’yi eritmesinden, kimliksizleﬂtirmesinden kurtulman›n tek yolu buydu. Halk Komiteleri, iﬂte bunu
sa¤laman›n arac› oldular.
YBÖ önderli¤indeki Halk Komiteleri, sadece direniﬂi de¤il, bütün olarak hayat› örgütlüyordu.
Bunu YBÖ taraf›ndan yay›nlanan bildirilerde çok
somut olarak görürüz. Filistin’de hafta baﬂ› cumad›r.
YBÖ, her hafta baﬂ›nda bir bildiri yay›nlayarak o haftan›n görevlerini belirler, ça¤r›lar yapard›.
YBÖ bildirilerinde, hem o hafta içinde yap›lacak anmalar, kutlamalar, protesto ve iﬂgal karﬂ›t› eylemlere,
çat›ﬂmalara iliﬂkin taktikler belirlenir; hem de halk›n
ekonomik yaﬂam›n› sürdürmesi için görevler s›ralan›rd›.
Mesela, bu bildirilerde “belli bir zaman dilimi içinde belli bir ürünü üretmek ya da üretmemek, belli bir
dönem için ya da süresiz biçimde topra¤› iﬂlemek, tar›msal kesimlere yönelmek, tavuk, kümes hayvanlar› yetiﬂtirmek, kuﬂatma alt›nda bulunan bölgelere yard›m
için yeni yard›m noktalar› açmak, seyyar sat›ﬂ merkezleri yapmak (soka¤a ç›kma yasa¤› olsa bile), eyleme kat›ld›klar› için evleri y›k›lan kiﬂi ya da ailelere imece yoluyla ortaklaﬂa ev yapmak...” gibi görevler de yeral›rd›.
Halk Komiteleri’nin bu alanlardaki baﬂar›s›, tüm Filistinliler’in bu örgütlenmeler etraf›nda kenetlenmesini
beraberinde getirdi. O güne kadar direniﬂin d›ﬂ›nda kalm›ﬂ Filistinliler’i mücadeleye çekti. ‹ntifada yay›ld›¤›
zaman, ‹srail ordusunun ilk yöneldi¤i kesimler, hapishaneden ç›kan veya hakk›nda dosya tutulan kiﬂilerdi. Fakat ‹srail bir süre sonra gördü ki, intifada eylemleri s›ras›nda yakalad›¤› Filistinli gençlerin hiçbirinin adli-siyasi kayd› bulunmamaktad›r.
Farkl› bir olguyla karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›n› anlayan ‹srail, bu geliﬂmeyi önlemek için Halk Komiteleri’ni yasaklad›¤›n› ilan etti.
Halk Komiteleri, iﬂgalci yönetime karﬂ› alternatif bir
yönetim gibiydi. Halk, art›k birçok konuda iﬂgalcilere
ihtiyaç duymadan kendi yaﬂam›n› sürdürebiliyordu.
YBÖ; bu örgütlenme belli bir düzeye ulaﬂt›ktan sonra
halka “günlük yaﬂamlar›n› bu komiteler arac›l›¤›yla
sürdürmeleri, iﬂgalci yöneticilere baﬂvurmamalar›" konusunda ça¤r› yapt›. Bu ça¤r›ya büyük ölçüde uyuldu.

(*) Bu bölümde, Faik Bulut’un “‹ntifada Dersleri” adl›
kitab›ndan yararlan›lm›ﬂt›r.
(**) Bugün Filistin’deki son seçim sonuçlar› de¤erlendirilirken, genellikle “tabanda bire bir çal›ﬂma”n›n, yoksul
halk›n ihtiyaçlar›na dönük organizasyonlar›n Hamas’›n seçim zaferinde önemli bir etken oldu¤u belirtilmektedir. Bu
yorum yanl›ﬂ de¤ildir. Fakat, burada anlat›lan Halk Komiteleri olgusunda görülece¤i gibi, ‹ntifada sürecinin baﬂ›nda di¤er örgütlerin de benzer çal›ﬂmalar› vard›r. El-Fetih hareketinin oluﬂturdu¤u "Gençlik Kurullar›" ve Halk Cephesi'nin
"Gönüllü Çal›ﬂma Komiteleri”, sürecin en baﬂta gelen örgütlenmeleridir. El-Fetih’in iktidar yozlaﬂmas›n› yaﬂamas›, Halk
Cephesi’nin örgütsel ve askeri olarak gerilemesi nedeniyle
bu alanda do¤an boﬂlu¤u Hamas doldurmuﬂtur.

- devam edecek 35
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Katiller AKP’nin Korumas›nda
AKP iktidar› ve Susurluk hukuku, Birtan Altunbaﬂ’› gözalt›nda iﬂkenceyle katleden polisleri cezaland›rmama politikas›n› sürdürüyor. 27
Ocak günü görülen duruﬂma bu gerçe¤i bir kez daha göstermiﬂtir.
Duruﬂmaya iﬂkenceciler; Hasan
Cavit Orhan, ‹brahim Dedeo¤lu kat›l›rken, daha önce ifadeleri al›nan
ve “Birtan’a kendilerinin fiziki bir
müdahalede bulunmad›klar›n›, sorgu görevlilerinin getirip götürdü¤ünü” söyleyen iki nezarethane görevlisinin dinlenmesine karar verildi.
‹ﬂkencecileri kurtarman›n bu yeni hamlesine karﬂ› ç›kan, Birtan Altunbaﬂ’›n avukatlar›ndan Oya Ayd›n, daha önce beﬂ nezarethane görevlisinin ifadelerini hat›rlatarak,
“ﬁimdi 2 nezarethane görevlisinin
tan›k olarak dinlenmek istenmesinin
san›klar›n lehine kullan›lmak istenmekte oldu¤u kan›s›nday›m. San›k-

Dersim’de bask›lar

lar›n suçu sabittir. Bu yüzden tan›klar›n dinlenmesinin gerekli olmad›¤› kan›s›nday›z” diye konuﬂtu.
‹ﬂkencecilerin avukat› dinlenmelerinde ›srar ederken, mahkeme heyeti de her zaman oldu¤u gibi bu talebi dikkate ald› ve “tan›klar›n dinlenmesi” için duruﬂmay› 24 ﬁubat
2006 tarihine erteledi.
AB raporlar›nda art›k yeralmad›¤› için AKP iktidar›n›n iﬂkencecileri
koruma tavr›n› aleni sürdürdü¤ü bu
dava, “iﬂkenceye s›f›r tolerans”
söyleminin bütün sahteli¤ini iktidar›n surat›na çarpmaya devam etmektedir. Hiçbir tart›ﬂmaya yer b›rakmayacak ﬂekilde “iﬂkenceyle
adam öldürme” suçlar› sabit olan
polislerin tam 15 y›ld›r ellerini kollar›n› sallayarak dolaﬂmalar›n›n

AKP’nin
Türkiyesi!

baﬂka bir anlam› olabilir mi?
Bu davada art›k mevcut iﬂkencecilerin ﬂu veya bu ﬂekilde cezaland›r›lmas› da hiçbir ﬂeyi ifade etmeyecektir. Zira, iﬂkencenin devlet politikas› oldu¤u bu kadar aleni ﬂekilde
bu dava ile gündeme oturmuﬂtur. Bu
gerçek ortaya konularak mahkum
edilmeden, bu davada adalet de yerini bulmayacakt›r.
Ankara Temel Haklar her duruﬂma ç›k›ﬂ›nda oldu¤u gibi, yine bu
gerçekleri ifade ederek, katillerin
cezaland›r›lmas›n›, iﬂkence politikas›n›n mahkum edilmesini istedi.
Dernek ad›na konuﬂan Mehmet
Y›lmaz, Birtan Altunbaﬂ’›n ba¤›ms›z ve özgür bir vatan istedi¤i için
katledildi¤ini hat›rlatarak, “Bu davay› sahiplenmek yar›nlar›m›z› sahiplenmektir” diye konuﬂtu.
“Birtan Altunbaﬂ’›n Katilleri
Cezaland›r›ls›n” pankart› ve Altunbaﬂ’›n foto¤raflar›n›n taﬂ›nd›¤›
aç›klamada, “‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek” slogan› at›ld›.

Jandarma terörü

Erzincan’da son bir hafta içinde yaﬂanan sald›r› ve
bask›lar, 31 Ocak günü Gençlik Derne¤i, Partizan,
Tunceliler Derne¤i, DHP, E¤itim-Sen, ÖDP taraf›ndan
Vak›flar ‹ﬂ Han› önünde protesto edildi. “Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz, Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza” sloganlar›n›n at›ld›¤› ve dövizlerin taﬂ›nd›¤› eylemde konuﬂan
E¤itim-Sen’li Hakk› Özkan, sald›r›lar karﬂ›s›nda y›lmayacaklar›n› dile getirdi.
29 Ocak günü Ulalar Beldesi’nde ‹ﬂçi-Köylü Dergisi da¤›t›m› engellenmiﬂ, ertesi günü de belde giriﬂleri
jandarma taraf›ndan tutularak halk ma¤dur edilmiﬂti.
30 Ocak günü ise, bas›n aç›klamas› yapan Partizan
grubu, da¤›lmak üzereyken kolluk güçlerince çembere
al›narak faﬂistler üzerlerine sal›nm›ﬂ, ard›ndan da jandarma müdahale ederek sekiz kiﬂiyi gözalt›na alm›ﬂt›.

Dersim’de demokratik kitle örgütleri ve sendikalar
üzerinde bask›lar sürüyor. Son olarak; keyfi tutuklamalara, sürgünlere, hak gasplar›na karﬂ› bas›n aç›klamas› yapmak, Tunceli Savc›l›¤› taraf›ndan suç say›ld› ve cezaland›r›ld›. Sürgünlere karﬂ› ortak yap›lan bas›n aç›klamas›n›
okuyan E¤itim-Sen ﬁube Baﬂkan› Hanifi Pekmezci’ye
“3000 YTL para cezas›” verildi. Yine Dersim Festivali’nin yasaklanmas›na karﬂ› bas›n aç›klamas›n› okuyan
Hüseyin Ser’e ayn› ceza verildi.
Tunceli Savc›l›¤›, DKÖ’leri, devrimci demokratlar›
y›ld›rmak ve sindirmek için “suç üretiyor”. Dersim Temel Haklar ile ESP’nin birlikte düzenledi¤i, 19 Aral›k
Katliam›’n› protesto eylemine iliﬂkin haz›rlad›¤› iddianame de bunun ürünü. Aç›klamay› okuyan Derya Ula¤’dan
dövizleri taﬂ›yanlara kadar herkesin cezaland›r›lmas›n›
isteyen savc›n›n iddianamesi ise tam bir komedi. Savc›ya
göre; tecrit “sözde”, tutsak “sözde”, ortada ölümlerin yaralanmalar›n oldu¤u sald›r›lar “sözde”, 19 Aral›k’›n katliam oldu¤u “sözde”, ölüm oruçlar› bir k›s›m tutsa¤›n kötü niyetle baﬂlatt›klar› bir eylem...
En çarp›c› suçlama ise, halk› sald›r›lar karﬂ›s›nda barikat olmaya, birleﬂmeye ve mücadele etmeye ça¤›rmak.
Tam da mant›k bu, cezalar bunun için; halk birleﬂmesin, mücadele etmesin ki, faﬂizm istedi¤i gibi yönetsin.

TAYAD Baﬂkan›’na da para cezas›
Linç örgütleyicisi Trabzon Emniyet Müdürlü¤ü, ‹stanbul TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel hakk›nda
17.11.2005 tarihinde Trabzon Adliyesi önünde yapt›¤›
bas›n aç›klamas› nedeniyle 100 YTL para cezas› verilmesi yönünde “‹dari Yapt›r›m Karar›” ald›. Karara gerekçe olarak, “ilan edilen yerler d›ﬂ›nda aç›klama yapmak” gösterildi.
36
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gellemelerine karﬂ›
bir bas›n
aç›klamas›
yapmak üzere biraraya gelen TKP
üyelerine bu kez de polis taraf›ndan
sald›r› gerçekleﬂtirilmiﬂ ve bir dizi
üyemiz yaralanm›ﬂt›r. Polis hiçbir
yasal gerekçe göstermedi¤i gibi sald›r›y› k›namak için biraraya gelen
üyelerimize silah çekmiﬂ ve tehditler savurmuﬂtur. Anayasal bir hak
olan bas›n aç›klamas›na tahammül
edemeyen ve "Her ilde yapabilirsiniz ama Ordu'da yapamazs›n›z" diyen Ordu Emniyet Müdürlü¤ü, sald›r›n›n bizzat sorumlusudur.”
Sald›r›n›n ard›ndan, il binas›na
giren TKP’lilerin saatlerce “halk
tepkisi” ad› alt›nda faﬂist bir kuﬂatmaya maruz b›rak›ld›¤› belirtilen
TKP aç›klamas›nda, “daha sonra
binadan ç›kmaya çal›ﬂan TKP üyeleri,

TKP’lilere Faﬂist Sald›r›
28 Ocak günü Ordu’da dergi sat›ﬂ› yapan TKP üyeleri bir grup faﬂistin sald›r›s›na maruz kald›. Sald›r›da bir TKP’li yaralanarak hastaneye kald›r›l›rken, sald›r› ertesi günü
bir gösteriyle protesto edildi.
Sald›r› esnas›nda polisin hiçbir
müdahalede bulunmad›¤› bilgisi verilirken, bunun nedeni ertesi günkü
protesto eylemine yönelik sald›r›da
daha da net olarak ortaya ç›kt›.
Devletin denetiminde tutarak
yönlendirdi¤i faﬂistler, bir gün önceki sald›r›y› protesto eden TKP’lilere yine polis denetiminde sald›rd›lar. TKP olay› “polis provokasyonu” olarak de¤erlendirirken, yaﬂananlara iliﬂkin ﬂu bilgileri verdi:
“29 Ocak günü, yaﬂanan sald›r›y› k›namak ve partimizin siyasal çal›ﬂmalar›na dönük emniyet güçlerinin ve onlar›n kontrolündeki faﬂistlerin olas› provokasyonlar›na ve en-

Çocuklara iﬂkence

AKP’nin
Türkiyesi!

Ankara Elmada¤ Çocuk Cezaevi'nde 178 çocukla görüﬂerek rapor haz›rlayan Ankara Barosu Hukuki Yard›m Bürosu’nun tespitleri, en çok çocuk tutuklayan ülkeler aras›nda baﬂ s›ralarda yeralma “onurunu” taﬂ›yan oligarﬂinin, çocuklar› tam bir esir kamp›nda tuttu¤unu yeniden hat›rlatt›.
Rapora göre; çocuklar hastane ve adliyeye götürülürken
dayak yiyorlar, zorla çal›ﬂt›r›l›yor, doktora ç›kart›lm›yor ve
hastal›klar› tedavi edilmiyor. Avukatlar›n görüﬂtü¤ü çocuklar›n hemen hepsinde darp izleri, morluklar var.
Temel Haklar Federasyonu taraf›ndan yap›lan aç›klamada, bu tablonun ﬂaﬂ›rt›c› ve ilk olmad›¤› kaydedilerek, “Bak›rköy'deki çocuk tutuklular›n yaﬂad›klar› zulme isyan ediﬂlerinin üzerinden çok fazla zaman geçmedi. Ya Buca'daki
çocuklar›n nas›l dövüldüklerini kim unutabilir? Çocuklar›m›z daha fazla daya¤› göze al›pda herkesin gözüne sokarcas›na ç›¤l›k ç›¤l›¤a zulmü hayk›r›yorlard›. Oysa sesleri
bizzat TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu'nun gayretleriyle
bo¤uldu” denildi.
Bask› ve iﬂkencenin yönetme tarz› oldu¤una dikkat çeken Federasyon, çocuklar›n, gençlerin de bunun d›ﬂ›nda olmad›¤›n› belirtti. Aç›klamada, çözümün; yetimlerine, hastalar›na, yaﬂl›lar›na, çocuklar›na de¤er veren adaletli bir düzen yaratmak oldu¤u kaydedilerek, “Bunun için hak ve özgürlükler mücadelesinde birleﬂmeliyiz” denildi.
37
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araçlar›n›n tahrip edilmesine maruz kalm›ﬂlard›r. Senaryo bildik senaryodur. Vali Kemal Yaz›c›o¤lu,
ayanl›¤›n› ilan etti¤i Ordu'da bildi¤ini okumaktad›r” denildi.
***
Faﬂist sald›r›lara her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Valisi, emniyet müdürleri ile kontrgerilla tarz›nda örgütlenen oligarﬂik devlet, el alt›nda tuttu¤u faﬂistleri piyasaya sürerken, 12 Eylül öncesi
“devletin yard›mc› güçleri” misyonunu katliamlar, cinayetler, suikastlerle gerçekleﬂtiren faﬂist hareket,
bugün ayn› misyonu “vatandaﬂ tepkisi” k›l›f› alt›nda kitlesel sald›r›larla gerçekleﬂtiriyor. Faﬂist güruhun
aleni terörüne “vatandaﬂ tepkisi”
ad›n› veren AKP hükümeti ve tüm
burjuva partileri ile ayn› söylemle
faﬂist terörü meﬂrulaﬂt›ran burjuva
bas›n, bu terörün baﬂ sorumlular›d›r.
Ve bir kez daha hat›rlatmak isteriz ki; faﬂist terör kimseye “uzak”
de¤ildir ve birleﬂik mücadele ertelenemez bir sorumluluktur.

Herkesi susturun!

◆ Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i Genel Baﬂkan›
Kaz›m Genç hakk›nda, TCK’n›n 216. maddesinden, “halk› kin ve düﬂmanl›¤a tahrik” gerekçesiyle Ba¤c›lar Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan
soruﬂturma aç›ld›. Radikal Gazetesi’nde Neﬂe
Düzel’le söyleﬂi nedeniyle aç›lan soruﬂturmaya
iliﬂkin aç›klama yapan Genç, kendisini ifade eden
herkesin “bölücü”, “düﬂman” olarak alg›lanmas›n› eleﬂtirerek; kendilerinden özür dilenmesini istedi ve “alevili¤in islam›n içinde olmad›¤›” sözlerinin kendilerinin düﬂüncesi oldu¤unu ifade etti.
◆ Cizre Belediye Baﬂkan› Ayd›n Budak’a, ‘Say›n
Öcalan’ dedi¤i için para cezas› verildi.
◆ Diyarbak›r Belediye Baﬂkan› Osman Baydemir’e, Kürtçe yeni y›l mesaj›na iliﬂkin soruﬂturma
aç›ld›. Baydemir, davaya dönüﬂmesi beklenen soruﬂturmay›, “Kürtçe konuﬂmaya devam edece¤im” diye de¤erlendirdi.
◆ 12 Eylül faﬂist cuntas›n›n 25. y›ldönümü dolay›s›yla bas›n aç›klamas› yaparak generalleri ve 12
Eylül uygulamalar›n› eleﬂtiren ‹HD Genel Yönetim Kurulu Üyesi R›dvan K›zg›n hakk›nda dava
aç›ld›. Ne de olsa cunta uygulamalar› sürüyor, düzen kendine yönelik eleﬂtiriyi cezaland›r›yor.

hayat›n
içindeki

teori
‘Bar›ﬂç›l Geçiﬂ’ teorileri
ve ‘Zor’un zorunlulu¤u -2
Merhaba! Güncel ve ayn› zamanda stratejik bir konu olarak
gündemimize ald›¤›m›z “devrimin
yolu” baﬂl›kl› sohbetimize devam
ediyoruz. Sohbetimizin birinci bölümünün sonunda, emperyalizmi ve
devleti do¤ru çözümleyemeyenlerin
do¤ru bir devrim anlay›ﬂ›na da sahip olamayaca¤›na vurgu yapm›ﬂt›k.
Önceki bölümde dikkat çekti¤imiz önemli bir nokta da, “bar›ﬂç›l
geçiﬂ” teorisiyle proletarya diktatörlü¤ünün reddinin hemen her zaman
yanyana bulunmas› idi. Bu da “sosyalizme bar›ﬂç›l geçiﬂ” teorilerinin
asl›nda “sosyalizme geçmeme” teorileri olmas› demektir. Proletarya
diktatörlü¤ünü reddedenler, burjuvaziyi tasfiye edip sosyalizmi inﬂa
etme gücüne ve iradesine de sahip
olamazlar.
Yine önceki sohbetimizden son
bir hat›rlatma; Özlem belirtmiﬂti san›r›m; bu teoriler, yüzy›ld›r savunulmas›na ra¤men, bu teoriler do¤rultusunda sosyalizme geçilebilen
tek bir örnek yok. ﬁimdi bar›ﬂç›l geçiﬂi teorileﬂtiren reformizmin, revizyonizmin çeﬂitli dönemlerdeki
ortaya ç›k›ﬂ biçimlerine ve o dönemlerde devrim ve sosyalizm mücadelesine ne gibi “katk›”larda bulundu¤una bakmaya devam edelim.
San›r›m bu bölüm, Mazlum arkadaﬂ›n özel ilgisinin oldu¤u bir döneme
tekabül ediyor.
Mazlum: Ben Latin Amerika’daki son seçim sonuçlar› üzerine
ayaklar› havada, zafer sarhoﬂlu¤una
kap›lm›ﬂ abart›l› de¤erlendirmeler
okudu¤umda akl›ma hep II. Enternasyonal partilerinin seçim baﬂar›lar› sonucunda kap›ld›klar› zafer sarhoﬂlu¤u geliyor. II. Enternasyonal
partilerinin reformizminin derinleﬂmesi de ardarda seçim zaferleri ka-

Zor’un reddi, devrimin
ve sosyalizmin
reddidir
zanmalar›n›n arkas›ndan gelmiﬂtir.
Bu sürecin hiç de¤iﬂmeyece¤ini, öyle bar›ﬂ içinde sosyalizme ilerleyebileceklerini düﬂünmeye baﬂlad›lar.
Ama bu gidiﬂat bildi¤imiz gibi onlar› sosyalizme götürmedi.
Süreçlerin geliﬂiminde, dayan›lan toplumsal kesimlerde çeﬂitli
farkl›l›klar olsa da, bir nokta dikkat
çekici bir benzerlik taﬂ›yor. Mahir
bu döneme iliﬂkin ﬂunlar› belirtiyor:
“Kapitalizmin burjuva anlamda
refah› sa¤lad›¤› bu ‘bar›ﬂ’ döneminde, Avrupa'daki II. Enternasyonal
partileri, parlamenter yollardan büyük baﬂar›lar sa¤lad›lar. Özellikle
Almanya'daki iﬂçi partisi dev seçim
zaferleri kazand›. (Pek çok seçim
bölgesinde oylar›n % 50'sinden fazlas›n› ald›.)
Bu dönem, bütün bar›ﬂ dönemlerinde oldu¤u gibi solda pasifist ve
sa¤ e¤ilimlerin palazland›¤› bir dönemdir.”
Ayn› dönemi Stalin de ﬂu ﬂekilde
özetliyor:
“Bu devre, kapitalizmin nisbeten
sakin bir geliﬂme devri, emperyalizmin felaketli çeliﬂkilerinin henüz
aç›kça belirmeye vakit bulamad›¤›;
iﬂçilerin ve sendikalar›n ekonomik
grevlerinin az çok 'normal' bir ﬂekilde geliﬂti¤i; seçim mücadelesinin
ve parlamento gruplar›n›n 'baﬂ
döndürücü' baﬂar›lar sa¤lad›¤›, legal mücadele ﬂekillerinin övgüleri
ile göklere yükseltildi¤i ve legalite
yoluyla kapitalizmin yenilece¤ine
inan›ld›¤› bir çeﬂit savaﬂ öncesi
devre idi. Bir kelime ile bu devir,
‹kinci Enternasyonal partilerinin
kendilerini besiye çekip semizlendikleri ve devrimi, kitlelerin devrimci e¤itimini ciddi surette düﬂünmek istemedikleri bir devir idi.”
(Leninizmin ‹lkeleri, s: 17)
O zaman bu zafer sarhoﬂlu¤u sü38
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rerken, Engels, II. Enternasyonal reformistlerinin “bar›ﬂç›l geçiﬂ”e iliﬂkin pasifist ve parlamenter hayallerini sert bir dille eleﬂtiriyor. Eleﬂtiriler iﬂe yaram›yor, onlar parlamentarizmin bata¤›na iyice saplan›yorlar. Ve emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ›
gelip çat›yor.
O zaman ne yap›yor dersiniz bu
“sosyalist” partiler? Emperyalist bir
savaﬂa giriﬂmekte olan burjuvazi, art›k “bar›ﬂ” döneminin burjuvazisi
de¤ildir; sert, gaddard›r. Ya direnerek savaﬂarak sosyalizmi savunacaklar, ya da burjuvaziye tabi olacaklard›r. II. Enternasyonal partileri,
ikinci yolu seçiyorlar. Ve emperyalist savaﬂta, “kendi” burjuvalar›n›
destekleyip iﬂçi s›n›f›na ihanet ediyorlar. Sosyalizme geçiﬂ falan unutuluyor tabii.

Kemal: Bundan sonras›na ben
devam edeyim. “Bar›ﬂç›l geçiﬂ teorileri”, bundan sonra uzun bir dönem geri planda kald›. Sovyet devrimi de “zor”la, silahl› ayaklanmayla gerçekleﬂtikten sonra, bu teorileri
fazla savunan kalmad›.
Ta ki 1950’lerin sonlar›na kadar!
Revizyonizmin ve buna ba¤l›
olarak “bar›ﬂç›l geçiﬂ”, “parlamenter mücadele” teorilerinin revaçta
hale geldi¤i ikinci dönem ise,
1950’lerin sonlar› ve 1960’l› y›llard›r. (Bir önceki dönemde sözünü etti¤imiz T‹P reformizmi de esas olarak bu dönemin ürünüdür.)
Bu dönem bar›ﬂç›l geçiﬂ teorilerinin baﬂ›n› çeken ise, –ki bu dönemin orjinal yan› buras›d›r– sosyalizme emekçilerin silahl› ayaklanmas›
yoluyla geçen SBKP’den baﬂkas›
de¤ildir.
Evet, bu dönemde, dünyan›n üçte birinde halk iktidarlar› kurulmas›na, onlarca ülkede ulusal sosyal

B
kurtuluﬂ savaﬂlar› mayalanmas›na
ra¤men, 2. Paylaﬂ›m Savaﬂ› öncesinin “dünyadaki tek sosyalist ülkeyi
koruma” anlay›ﬂ›n› dayatan, bunun
d›ﬂ›nda bir ﬂey göremeyen revizyonist bir anlay›ﬂ, SBKP önderli¤ini
ad›m ad›m ele geçirmiﬂ ve ard›ndan
da SSCB’nin ç›karlar› ad›na, tüm
dünya devrimlerini kurban etmiﬂtir.
Revizyonizmin ilk iﬂi, 1956’daki
SBKP 20. Kongresi’nde Stalin'i
"mahkum etmek" oldu. Ard›ndan
“bar›ﬂ içinde birarada yaﬂama”
politikas›n›n tümüyle revizyonist,
uzlaﬂmac› yorumuyla silahl› devrimleri, silahl› mücadeleyi reddettiler.
SSCB’nin emperyalizmle “uzlaﬂma”y› esas ald›¤› o koﬂullar içinde, SBKP ideolojik olarak tüm dünya soluna “parlamenter mücadeleyi” empoze etmeye baﬂlad›. Dünya
çap›nda devrimci hareketler politik
ve maddi anlamda desteksiz b›rak›l›rken, tüm ülkelerde uzlaﬂmac›, pasifist, parlamenterist Komünist Partiler yarat›l›p desteklendi. Ülkelerin
kendi özgün koﬂullar›ndan dolay› illegal durumdaki Komünist Partiler
de tüm mücadelelerini “yasallaﬂma”
amac›na endekslediler. Yasallaﬂ›p
parlamenter yoldan iktidara geleceklerdi!
SBKP’deki bu geliﬂme, emperyalizmin zaten pompalay›p durdu¤u
Stalin düﬂmanl›¤›na sol’dan da geniﬂ bir koronun kat›lmas›na yolaçt›.
Stalin düﬂmanl›¤›n› proletarya diktatörlü¤ünün reddi, diktatörlü¤ün
reddini zora dayanan devrimin reddi izliyordu. Revizyonizmin bu ç›k›ﬂ›, o güne kadarki yenilgilerine,
y›lg›nl›klar›na sorumlu arayanlar
için düzene dönüﬂ yolunu açm›ﬂt›r.
Bu koroya gecikmeden Avrupa'n›n
üç yenik komünist partisi kat›ld›.
Bunlar, iktidar›n eﬂi¤ine gelen ama
iktidar› alacak cüret ve kararl›l›¤›,
politik önderli¤i gösteremeyen ‹spanya, ‹talya ve Frans›z Komünist
Partileri'dir.
Bunlar›n önderli¤inde “Avrupa
Komünizmi” diye bir anlay›ﬂ geliﬂtirildi. Bu anlay›ﬂ da isim olarak yeni ama bildik bir anlay›ﬂt›.

Avrupa komünizminin temel
tezleri; anti-Stalinizm, proletarya
diktatörlü¤ünün reddi, silahl› mücadele ve ayaklanman›n reddi idi.

Mazlum: Yanl›ﬂ bir kavram›n
yerleﬂmemesi için hemen burada bir
ek yapabilir miyim? ﬁunu belirtelim
ki, “anti-Stalinizm” diye bir ﬂey
yoktur. Çeﬂitli kesimler kendilerini
böyle ifade etti¤i için biz de zaman
zaman kullan›yoruz bunu. Fakat,
Stalinizm diye bir düﬂünce sistemi
yoktur ve Stalin Marksist-Leninisttir. Anti-Stalinizm, özünde antiMarksizm, anti-Leninizm’dir. Evet,
buyur Kemal arkadaﬂ.

Kemal: ‹ﬂte bu temel tezlerle,
burjuvazinin kabul edebilece¤i s›n›rlar içinde bir “komünizm” anlay›ﬂ› geliﬂtirildi. Asl›nda, olan biten,
II. Enternasyonal, ideolojisi ve milliyetçili¤inin hortlamas›ndan baﬂka
bir ﬂey de¤ildi.
Mesela nas›l ki, II. Enternasyonal partileri, emperyalist savaﬂta
kendi burjuvalar›n› desteklemiﬂse,
Avrupa Komünizmi’ni savunan partiler de, mesela, NATO konusunda
“ittifak›n yeniden gözden geçirilip,
anlam› ve temellerinin sa¤lamlaﬂt›r›lmas›n›” öneriyorlard›. Kendi ülkelerinin emperyalist politikalar›n›
yer yer eleﬂtiriyor görünseler bile,
asla o politikalarda karﬂ› cepheden
mücadele etmiyorlard›.
Özlem: San›r›m, reformizmin,
legalizmin yeniden revaçta oldu¤u
üçüncü dönem olarak da 1990’lar›
göstermek yanl›ﬂ olmasa gerek.
Çünkü özellikle 70’li y›llar devrimci mücadelenin, ulusal veya sosyal
temelde silahl› kurtuluﬂ mücadelelerinin geliﬂti¤i y›llar. Revizyonizm,
ülkemiz özgülünde 12 Eylül’ün ard›ndan ama dünya genelinde esas
olarak sosyalist sistemin y›k›lmas›n›n ard›ndan yeniden baﬂ›n› kald›r›yor... Bu aç›dan, II. Enternasyonal
reformizmi, 60’lar›n reformizmi ile,
günümüzün reformizmi aras›nda ne
gibi farklar vard›r?
Mazlum: Benim ve Kemal ar39
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ugünkü “bar›ﬂç›l geçiﬂ” savunucular›n›n, parlamenter yoldan, “demokrasi içinde”, zora baﬂvurmadan mücadeleyi savunan tüm anlay›ﬂlar›n kayna¤›, iﬂte bu süreçlerdedir. Fikir babalar›, s›ras›yla
Bernstein’dan, Kautsky’den, SBKP
revizyonizminden ve Avrupa Komünizmi’nden baﬂkas› de¤ildir.

kadaﬂ›n anlatt›¤› iki dönem, esas
olarak reformizmin tüm karakteristik özelliklerini ve tüm klasik tezlerini içeriyor. Bu anlamda söylem,
argüman farkl›l›klar› d›ﬂ›nda günümüz parlamenteristlerinin bir fark›
yok. Bugünkü “bar›ﬂç›l geçiﬂ” anlay›ﬂlar›n›n, parlamenter yoldan, “demokrasi içinde”, zora baﬂvurmadan
mücadeleyi savunan tüm anlay›ﬂlar›n kayna¤›, iﬂte bu süreçlerdedir.
Fikir babalar›, s›ras›yla Bernstein’dan, Kautsky’den, SBKP revizyonizminden ve Avrupa Komünizmi’nden baﬂkas› de¤ildir.
“Emperyalizm de¤iﬂti”, “zor dönemi kapand›”, “art›k demokrasi
içinde mücadele vermek gerekir”,
“ça¤›m›zda proletarya diktatörlü¤ü
savunulamaz” vb. vb. Bugün Kürt
milliyetçili¤inden ÖDP’ye kadar
tüm reformistlerin, revizyonistlerin
söyledikleri, neredeyse kelime kelime, ta o dönemlerde vard›r.
Ve bu anlay›ﬂlar her dönemde,
devrimi yolundan sapt›rm›ﬂ, burjuvazinin düzenini sa¤lamlaﬂt›rm›ﬂlard›r. Bunun da pek istisnas› yoktur.

Kemal: “Parlamenter geçiﬂ”i
mahkum ederken, eksik bir anlaﬂ›lma olmamas› için ﬂunu da k›saca
belirtelim.
Marksistler-Leninistler, “proletarya devleti ancak zor’a dayanan
devrimle kurulabilir” derken legalitenin olanaklar›ndan, burjuva parlamenterizminin olanaklar›ndan yararlanmay› da ihmal etmezler.
Marksistler’in en gerici parlamentolarda bile çal›ﬂabilecekleri, bunu
devrimi geliﬂtirmek için bir araç
olarak kullanabilecekleri, Lenin’den bu yana dile getirilen, savu-

nulan bir anlay›ﬂt›r. Burada ayr›m
noktas›, parlamentonun “amaç veya
araç” olarak ele al›nmas›ndad›r.
Marksist-Leninist teori, kapitalist düzen içinde, parlamenter mücadele verilirken de, parlamentarist
yolla proletarya devletinin kurulmas›n›n imkans›z oldu¤unun bir an olsun bile unutulmamas›n› öngörür.
Bu unutuldu¤unda, tersine parlamentoda parmak hesab›yla devrim
yapmak, oy ço¤unlu¤uyla sosyalizmi inﬂa etmek hayalleri kurulmaya
baﬂland›¤›nda, o art›k parlamenter
mücadelenin devrimci de¤il, reformist, revizyonist halidir.

Özlem: Sohbetimizin ilk bölümünde ﬁili örne¤ine -bar›ﬂç›l geçiﬂin olumsuz bir örne¤i olarak- de¤inilmesi nedeniyle ﬁili’deki duruma
iliﬂkin birkaç yere bakt›m. Bunlardan birinde çok çarp›c› bir belgeye
rastlad›m. Bana hem o zaman olacaklar› adeta önceden görmüﬂ olmas› aç›s›ndan, hem de bizim geçen
hafta Latin Amerika’daki yeni seçim zaferleri üzerine yapt›¤›m›z de¤erlendirmelere paralel tespitler bulunmas› aç›s›ndan çarp›c› geldi. Bunu aktarmak istiyorum.
Allende’nin baﬂkanl›k seçimlerini kazanmas›n›n ard›ndan 13 Ekim
1970’de, ﬁili’de silahl› mücadeleyi
savunan MIR (yani Devrimci Sol
Hareket) ﬂöyle bir de¤erlendirme
yapm›ﬂ: MIR diyor ki;
“Halk Birli¤i (Unitad Popular)
eriﬂilen oy ço¤unlu¤u temelinde bir
hükümet kurmak için mücadele etmektedir. Sol yönelimli bir hükümetin kurulmas› sadece baﬂkanl›k, ba-

E

¤er seçimle iktidara gelmiﬂ sosyalist
bir parti, devlet mekanizmas›na, emperyalizme, tekellere dokunmazsa, bir
ﬂey olmaz ama o zaman o iktidar›n sosyalistli¤inin de bir anlam› olmaz.
E¤er iktidar, bunlar› tasfiyeye yönelirse,
o zaman yine zora dayanan bir kavga,
silahl› bir çat›ﬂma kaç›n›lmazd›r.
... Devrimde zor’un zorunlulu¤u iﬂte
bu gerçekten kayna¤›n› al›yor.

kanl›k gibi belirli kamusal makamlara Halk Birli¤i üyelerinin gelmesi
anlam›na gelir. Devlet ayg›t›na dokunulmad›¤› müddetçe o, ﬂimdiki
bürokratik ve askeri yap›s›n› aﬂamayacakt›r. O daima bir bask› arac› olacak ve klasik rolünü oynamay›
sürdürecektir...”
Evet, MIR da diyor ki, birinci
mesele, mevcut devlet ayg›t›n› parçalay›p parçalamamakt›r. MIR’in
de¤erlendirmesinde, Halk Birli¤i’nin,
Allende’nin mevcut devlet yap›s›yla
göreve baﬂlayaca¤›ndan dolay› zaten bir askeri darbe tehdidi alt›nda
olaca¤›n› da daha o günden, üç y›l
önceden belirtiliyor ve devam›nda
ﬂunlar söyleniyor:
“Sol yönelimli bir hükümetin
sosyalizmin inﬂaas›nda ileri bir
aﬂamaya ne çapta varabilece¤i, bizim kapitalist devlet ayg›t›n› parçalay›p parçalamamam›za ba¤l›d›r.
Bu da, hem emperyalizme, hem de
mali, sanai ve tar›m sermayesine
karﬂ› al›nacak önlemleri saptayan
siyasal kurullar›n, kitlelerin fiili kat›l›m›na ba¤l›d›r. Bunlar›n hepsi,
egemen s›n›fla iﬂçiler aras›nda silahl› bir çat›ﬂma anlam›na gelir.”
E¤er seçimle iktidara gelmiﬂ
sosyalist bir parti, bunlara, yani
devlet mekanizmas›na, emperyalizme, tekellere dokunmazsa, bir ﬂey
olmaz ama o zaman o iktidar›n sosyalistli¤inin de bir anlam› olmaz.
E¤er iktidar, bunlar› tasfiyeye
yönelirse, o zaman yine zora dayanan bir kavga, silahl› bir çat›ﬂma kaç›n›lmazd›r. Yani buradan ﬂu ç›k›yor; ﬂu veya bu koﬂullar›n sonucu
parlamenter yoldan iktidar olundu¤unda da, e¤er devrim ve sosyalizm
yolunda ilerlenirse yine çat›ﬂma kesin gibidir...

Mazlum: Evet, devrimde zor’un
zorunlulu¤u iﬂte bu gerçekten kayna¤›n› al›yor. Tart›ﬂmam›z›n ilk bölümünde vurgulam›ﬂt›k; bugün Latin
Amerika’daki sosyalist iktidarlar
Allende gibi bir askeri darbeyle karﬂ›laﬂmad›lar. Ama henüz! Konjonktür darbeler için uygun mu de¤il, o
zaman emperyalizmin ve oligarﬂile40
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rin baﬂka sald›r› yöntemleri devreye
girecektir. II. Enternasyonal partileri gibi, “Bu dönemin hep böyle devam edece¤ini sanmak” siyasi körlükten baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Oligarﬂilerin iktidar›, tekellerin ç›karlar›n› çat›ﬂmas›z b›rakaca¤›n› düﬂünmek için emperyalizmin demokrasi masallar›na fazlaca kanm›ﬂ ve
emperyalizmi, burjuvaziyi, s›n›flar
savaﬂ›ndaki iktidar gerçe¤ini anlamam›ﬂ olmak gerekiyor.
Darbelerin, ekonomik ambargolar›n, askeri sald›r›lar›n olup olmamas›, konjonktüreldir. Ama devrim
sadece bir konjonktüre dayan›larak
sürdürülemez. Latin Amerika’daki
bu “sosyalist” iktidarlar, emperyalizmi kovacaklar m›, tekellerin tüm
varl›klar›na el koyacaklar m›? Dahas›, bunlar› konjonktür de¤iﬂikli¤inde savunabilecekler mi? Ona göre örgütleniyorlar m›, örne¤in silahl› halk örgütlenmeleri oluﬂturuyorlar m›? Devrim her halükarda çat›ﬂmad›r, zor’dur, y›kmak ve yeniden
yapmakt›r. Dolay›s›yla mevcut geliﬂmeler, en fazla “devrimin önünü
aç›c›” bir misyon yüklenebilir; bu
da tabii bunu de¤erlendirebilecek
devrimci bir gücün varl›¤›nda anlam kazan›r. De¤ilse, bütün bu “sosyalist” iktidarlar›n tarihteki yeri, yine konjonktürel olarak emperyalizm karﬂ›s›nda halklar›n cephesini
güçlendiren ilerici bir geliﬂme olarak kal›r.

Kemal: Buradan yeniden ülkemize gelirsek; ülkemiz reformizmi
Latin Amerika’daki geliﬂmeler karﬂ›s›nda ne kadar öykünmeci davran›yor olursa olsun, mevcut siyasal
konumlar› daha geridir. Çünkü
“devrim” ve “sosyalizme geçiﬂ” diye bir söylemleri bile pek yoktur.
Devrimci, sosyalist s›fatlar›n› zaman zaman kullan›rlar ama programatik olarak, siyasal bir hedef olarak devrimden ve sosyalizmden pek
sözetmezler.
Mesela ÖDP, Avrupa Birli¤i’ne
üyeli¤i savunan tutumuyla zaten
baﬂtan emperyalist tahakküme boyun e¤miﬂ bir görüntü arzetmektedir. Daha iktidar olmadan tekellerin

D
hükmetmesine karﬂ› olmad›klar›n›,
sadece “tekellerden daha fazla vergi alacaklar›n›” aç›klayarak, baﬂtan
emperyalizme ve oligarﬂiye güvence vermektedirler. ﬁimdi böyle bir
parti, iktidar olsa ne olur? Daha baﬂtan ben sizin ç›karlar›n›za dokunmayaca¤›m ve sizinle çat›ﬂmayaca¤›m diyor.
Tüm strateji ve taktiklerini “parlamenter mücadele” içinde yeralmak ve parlamentoya girmek üzerine kuran di¤er legal partilerin durumu da farkl› de¤ildir. Daha baﬂtan
oligarﬂinin çizdi¤i s›n›rlar içinde örgütlenmeyi, burjuva parlamenterizmi içinde mücadele etmeyi kabul
ederek, “ihtilalci yol”u reddetmiﬂlerdir. Proletarya diktatörlü¤ü gibi
ﬂeyleri telaffuz bile etmezler zaten.
Bugün “reel sosyalizm” söylemini kullanan, bunun yerine “özgürlükçü sosyalizm”, “demokratik
sosyalizm” gibi kavramlar geliﬂtirenler, bu kavramlarla esas›nda burjuvazinin “komünist totaliter diktatörlük” suçlamas›n›n dayatmas› alt›nda proletarya diktatörlü¤ünü ve
sosyalizmi reddediﬂlerini, burujuvaziye ifade etmektedirler.
Burjuvazinin tüm dünya çap›nda
politikas›d›r; solu iktidar için ne ölçüde tehlike teﬂkil etti¤ine göre, kategorilere ay›r›p her kesime ayr› politikalar geliﬂtirir. En tehlikelilere
yönelirken, ötekilere belli bir icazet
alan› sunar. ‹ﬂte burjuvazinin solu
kategorilere ay›r›rken en temel ölçülerinden biri proletarya diktatörlü¤ünü savunup savunmamakt›r.
Düzenin s›n›rlar› içinde, parlamenter yoldan mücadeleyi benimseyenler her dönem bu noktada proletarya diktatörlü¤ünü reddettiklerini vurgulamaya özel bir önem atfetmiﬂlerdir. Ülkemizde günümüzün
reformistleri, büyük bir keﬂif yapm›ﬂ
gibi, “özgürlükçü sosyalizm”den,
“demokratik sosyalizm”den sözediyorlar. Halbuki onlardan ony›llarca
önce M. Ali Aybar “Güleryüzlü
sosyalizm” diyerek “keﬂfetmiﬂti”
onu. Çünkü Aybar da ayn› çizgideydi.
Reformizm ve revizyonizm geri-

ledikçe, Marksist-Leninist tahlil ve
tespitlerinden, devrimlerin meﬂrulu¤u anlay›ﬂ›ndan iyice uzaklaﬂ›r. Ve
neticede halklar›n “zor”a baﬂvurmas›n› gayri-meﬂru, anti-demokratik
ilan etme noktas›na gelir.
Burjuvazinin ony›llardar tekrarlay›p durdu¤u “haklar›n›z› demokratik yoldan aray›n”, “sosyalizm
için mücadele edecekseniz demokratik yoldan mücadele edin” anlay›ﬂ›, sonuçta onlar›n da anlay›ﬂ› olur.
1980 öncesi dönemin revizyonistlerinin bir k›sm› en az›ndan “zor’u ilkesel olarak reddetmediklerini”
söylerlerdi. Bugün tam tersine, burjuva hümanist anlay›ﬂ›n, sivil toplumculu¤un içselleﬂtirilmesiyle zor
“ilkesel olarak” reddedilmektedir.
Zor’u ilkesel olarak reddedenler,
burjuvaziden iktidar› alamayacaklar› gibi, iktidar› almaya cüret bile
edemeyeceklerdir. Bugün devrim
yolundan, sosyalizme geçiﬂten hiç
sözetmemeleri zaten bunun sonucudur. 1960’lar›n sonunda Mahir Çayanlar’›n mücadele etti¤i reformizmin temsilcilerinden biri olan Kenan Somer daha o zamandan bu düzeniçili¤i ﬂöyle formüle etmiﬂti:
“Bar›ﬂç› yol = parlamenter yol =
demokratik yol; bar›ﬂç› olmayan yol
= ihtilâlci yol = anti-demokratik
yol.”
Ölçü, Mahir’in dedi¤i gibi, burjuva parlamenterizmi’dir. O zamanlar fazla revaçta olmayan bu
düﬂünce, Özlem’in dedi¤i gibi,
1990’larda legalizmin, parlamentoculu¤un yeniden revaçta hale gelmesiyle, bu kesimlerin savundu¤u
görüﬂ haline geldi. Bugün kendine
solcu, sosyalist diyenler bile devrimci ﬂiddet eylemlerini “k›n›yor”lar, silahl› mücadeleyi b›rak
ça¤r›lar› yap›yorlar.

Özlem: Ölüm orucu karﬂ›s›nda
“demokratik mücadele verin” söylemi de bunun bir yans›mas› asl›nda
de¤il mi? Bu örnek bile, devrimcilerin bu ve benzeri tüm eylem biçimlerinin “anti-demokratik”, “demokrasi d›ﬂ›!” görülmesi anlay›ﬂ›n›n ne
kadar derinlere nüfuz etti¤ini göste41
5 ﬁubat 2006 / 38

evrim öncesi zor, iktidar› devralmak, mevcut devlet mekanizmas›n› parçalamak için; devrim sonras› zor (yani baﬂka deyiﬂle proletarya diktatörlü¤ü) ise, “burjuvazinin
direncini k›rmak ve kendi düzenini kurmak için” gereklidir... ‹ﬂte
bu anlamdad›r ki, zor’un reddi,
devrimin de, sosyalizmin de
reddidir.

riyor.

Kemal: Tabii, parlamenter yoldan sosyalizme geçiﬂ diye baﬂlay›p
burjuva parlamenterizmine tabi
oldu¤unda, demokrasi ne, demokratik mücadele siyasi mücadele nedir,
demokratik olan ne, anti-demokratik olan ne, bunlar›n hepsi birbirine
kar›ﬂ›yor. Sohbetimizi toparlamak,
sonuçland›rmak aç›s›ndan ﬂunu ekleyelim buraya:
Bizim devrim kavram›yla kastetti¤imiz, sadece siyasi iktidar›n al›nmas› de¤ildir. Bu “politik devrim”dir. Bizim devrim derken kastetti¤imiz “politik ve sosyal devrim” ise iktidar› almakla beraber,
aﬂa¤›dan yukar› devlet mekanizmas›n›n parçalanmas› ve yukar›dan
aﬂa¤›ya sosyalizmin inﬂas›d›r. Devrim öncesi zor, iktidar› devralmak,
mevcut devlet mekanizmas›n› parçalamak için; devrim sonras› zor
(yani baﬂka deyiﬂle proletarya diktatörlü¤ü) ise, “burjuvazinin direncini
k›rmak ve kendi düzenini kurmak
için, burjuvazinin alt ve üst yap›da
geliﬂece¤i veya geliﬂmesine zemin
olabilecek tüm koﬂullar› ortadan
kald›rmak için” gereklidir. Devrimci iktidar bunu yapmad›¤›nda, “burjuvazinin yüzy›llara dayal› yönetme
al›ﬂkanl›klar›, gücü, emperyalizmden ald›¤› destekle proletaryay› alaﬂa¤› edip yeniden iktidar› almas› hiç
de zor olmayacakt›r.” ‹ﬂte bu anlamdad›r ki, zor’un reddi, devrimin
de, sosyalizmin de reddidir.
Sevgili okurlar›m›z, bu konudaki tart›ﬂmam›z› burada noktal›yoruz. Haftaya yeni bir sohbette buluﬂmak üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

NEPAL Halk› Ayakta!
Gerillalar›n ateﬂkesi sona erdirmesinin ve ülkede bulunan 7 politik parti ile monarﬂiye karﬂ› mutabakat sa¤lamas›n›n ard›ndan, askeri eylemler ve kitle gösterileri yo¤unluk
kazand›.
Geçen hafta Komünist Parti’nin ça¤r›s› ile gerçekleﬂtirilen genel grevle ülkede hayat dururken, 31 Ocak günü
NKP(M) gerillalar› Baﬂkent Katamandu'nun 400 km bat›s›nda bulunan Palpa Kasabas›'na bask›n düzenlediler.
Yaﬂanan çat›ﬂmada 20 polis ve asker öldürülürken, gerillalar kay›p vermeden üslerine çekildiler.

Seçim oyunu için yeterli aday yok!
8 ﬁubat’ta yap›lacak yerel seçimler ise, monarﬂik iktidar›n siyasi olarak tükendi¤ini ﬂimdiden gösteren emareler taﬂ›yor.
NKP(M) ve di¤er muhalif partiler seçimi boykot ediyorlar ve halka bu yönde ça¤r›lar yap›yorlar. Bu ça¤r›lar›n sonucu, 600 aday seçimlerden çekildiklerini aç›klad›lar. Gerillalar›n adaylara yönelik uyar›lar›n›n bu kitlesel çekiliﬂteki etkisi belirleyici olurken, seçimler öncesinde ilginç bir
tablo oluﬂtu.
Toplam 4146 sandalye için seçim yap›lacak. Yani bu say›da aday ç›kt›¤› koﬂulda, hiçbir aday›n kaybetme diye bir
sorunu yok. Ancak, ﬂu anda seçimler için baﬂvuran aday say›s› sadece 1000 civar›nda. Adayl›kta ›srar eden gerici, monarﬂi yanl›s› kiﬂiler, “monarﬂik demokrasi oyunu”na tam da
yak›ﬂan ﬂekilde, çeﬂitli bölgelerdeki gizli noktalara taﬂ›narak, devlet güçleri taraf›ndan s›k› bir ﬂekilde korunuyor.
Birçok aday›n ise, seçime kat›lmak istemedikleri halde
devlet güçleri taraf›ndan zorla aday yap›ld›klar› gelen bilgiler aras›nda. Seçim Komisyonu Sözcüsü Tejmuni Bajracharya’n›n aç›klamas› da, siyasi tükeniﬂin adeta itiraf› niteli¤inde. Sözcü, seçimlerin sadece 36 bölgede yap›laca¤›n›,
22 bölgede ise yeterli say›da aday olmad›¤›n› bildirdi.
Kral Gyanendra hükümeti ise, arkas›na ald›¤› ve iktidar›n›n halen y›k›lmamas›n›n tek güvencesi olan ABD, AB
emperyalistlerinin ve onlar›n bölge iﬂbirlikçisi Hindistan rejiminin deste¤iyle, seçimlerin “demokrasiye dönüﬂ” için bir
ad›m olaca¤› yalan›yla öfkeyi yat›ﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor.
Son olarak, 1 ﬁubat günü ö¤rencilerin düzenledi¤i ve
binlerce kiﬂinin kat›ld›¤› gösteriler, Gyanendra’n›n bu ucuz
taktiklerinin halk taraf›ndan kabul edilmedi¤inin bir örne¤ini oluﬂturdu.
Anlaﬂ›lan o ki, gayr›-meﬂru kraliyet rejimini meﬂrulaﬂt›rma amaçl› seçimler de çare olmayacak.
“Dünyan›n tepesi”nde gerillalar›n ve halk güçlerinin iktidar› sarsan yürüyüﬂleri tüm görkemiyle yükselmeye devam edecek. Devrimci güçlerin siyasi cüreti ve kararl›l›¤›
kuﬂanmas› karﬂ›s›nda, emperyalist destek de, köhnemiﬂ
rejimi kurtaramayacak, yoksul Nepal halk› kazanacak!
42
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not düﬂüyoruz
✔ Bir M‹T’çi baﬂka ne yapar!
Eski M‹T’çi, kontrgerillac› Mehmet Eymür Türkiye’ye döndü. Malum M‹T içindeki it dalaﬂ›, koltuk
kavgas› yüzünden y›llarca hizmet etti¤i as›l vatan›na, Amerika’ya gitmiﬂ, orada yaﬂ›yordu. M‹T
yönetimindeki de¤iﬂimin ard›ndan ülkeye dönen
Eymür, ne iﬂ yap›yor dersiniz? Sola karﬂ› “so¤uk
savaﬂ” döneminin kara propagandalar›n› sürdürmenin d›ﬂ›nda gazino, otel ve kumarhaneler zinciri bulunan Sudi Özkan’›n dan›ﬂman› oldu. Kendisi, “güvenlikçi olarak de¤il, dan›ﬂman olarak”
diye de alt›n› çiziyor.
Eski bir M‹T’çi baﬂka ne yapabilirdi ki! Y›llarca
kimle düﬂüp kalkt›, kimle dost olduysa emekli
olunca da ona hizmet edecek. Bu Eymür’e özgü
bir durum da de¤ildir. M‹T’çilerin deﬂifre olmuﬂ
bütün iliﬂkilerine bak›n; faﬂist çeteler, mafyac›lar,
ihale vurguncular›, uyuﬂturucu tacirlerini görürsünüz. Bu arada “dan›ﬂman” olarak Sudi Özkan’a
hangi konularda ak›l verece¤i ise ayr› bir konu.

✔ Bir “ihaleci” general daha!
Yolsuzluk san›¤› generallere bir yenisi daha eklendi. Genelkurmay Askeri Savc›l›¤›’n›n, 3’üncü Kolordu Komutan› Korgeneral Ethem Erda¤› hakk›nda baﬂlatt›¤› soruﬂturma tamamland›. Savc›l›k,
Korgeneral Erda¤› hakk›nda 3 y›la kadar hapis
istemiyle dava açt›. Suçlama: Erda¤›’n›n 8’inci
Kolordu Komutanl›¤› s›ras›nda inﬂaat ihalesinde
usulsüzlük yapmas›.
Bunlar su üstüne ç›kanlar! Gerçek bir soruﬂturma,
yayg›n söyleyiﬂle “temizlik harekat›” yap›ls›n, siz
görün o zaman, bin türlü oyun ve demagojiyle
halka “en güvenilir kurum” diye dayat›lan orduyu
ve onun “milli” komutanlar›n›n halini.

Ülkeyi yöneten baﬂbakan ve bakanlar ne yap›yor? TBMM’de kameralar karﬂ›s›nda törenle
tavuk yiyorlar. Niye? Çünkü tavukçuluk sektörü kuﬂ gribi nedeniyle zarardaym›ﬂ, halka
“bak›n biz yiyoruz, salg›n geçti, siz de yiyin”
demeye getiriyorlar. Bu arada ayn› gün bas›na “Kuﬂ gribi görülen il say›s› 32'ye yükseldi” haberi yans›yor. Sorumsuzluk, utanmazl›k
diz boyu. Sermayenin kâr› için yapmayacaklar› yoktur bunlar›n.

Avrupa, sald›r›s›n›n alt›nda kalacakt›r!
Komünizmi
faﬂizmle özdeﬂleﬂtirerek, komünist ideolojiye
karﬂ› sald›r›ya
geçen emperyalistlerin, komünizm ideolojisini
ve eski ve halen devam eden sosyalist yönetimleri yarg›lamak için Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) verdikleri tasar›n›n
bir k›sm› kabul edilirken, bir k›sm›
reddedildi.
Önceki say›m›zda bask›ya girerken ald›¤›m›z bilgiler, AKPM’ye
sunulan bu tasar›n›n reddedildi¤i
ﬂeklindeydi. Ancak dergimiz yay›nland›¤›nda bu bilginin eksik oldu¤unu ö¤rendik. Evet, tasar›n›n bir k›sm› reddedilmiﬂti, ancak bir bölümü
de kabul edilmiﬂti. Bu sonuç ideolojik aç›dan sald›r›n›n niteli¤ini ve bu
anlamda bir önceki say›m›zda söylediklerimizi de¤iﬂtirmemekle birlikte, dergimizde yanl›ﬂ bir kay›t
düﬂmüﬂ olmamak için bunu düzeltiyoruz.
Parlamenterler Meclisi’ne sunulan tasar›, esas olarak birbirine çok
yak›n kelimelerle ifade edilmiﬂ ancak aras›nda önemli bir ayr›m olan
iki bölümden oluﬂmaktayd›:
Tasar›n›n bir maddesi,
“totaliter komünist rejimlerin
uluslararası alanda mahkûm edilmesi” yönünde karar al›nmas›n› istiyordu. Di¤er madde ise, “totaliter
komünist rejimlerde iﬂlenen insanl›k suçların›n uluslararası ölçekte
mahkûm edilmesi” ﬂeklindeydi.
Daha düzleﬂtirerek ifade edersek,
birincisinde sosyalist rejimlerin “topyekün” mahkum edilmesi sözkonusu
iken, di¤er maddede sosyalist rejimler alt›nda iﬂlendi¤i iddia edilen “insan haklar› ihlalleri” vb. suçlar›n
mahkum edilmesiyle s›n›rl› idi.
Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi’nde tasar›n›n ilk bölümü
reddedilmiﬂ, daha s›n›rl› olan ikinci
bölümü kabul edilmiﬂtir.

As›l amaç, elbette birincisini Avrupa emperyalistlerinin karar› haline getirmekti. Fakat bir hamlede bir
karar› ç›karman›n zor olaca¤›n› düﬂünen Nazi art›klar›, sald›r›y› bu ﬂekilde gündeme getirmiﬂlerdir.
Tasar›n›n AKPM’de kabul edilen
k›sm›, bir ön sald›r›d›r. Önceki say›m›zda da belirtti¤imiz gibi, sald›r›
sürecektir.
Çünkü, emperyalizm komünizmden tarihsel bir intikam alma
peﬂinde oldu¤u gibi, yarat›c›s› oldu¤u faﬂizmi aklamak peﬂinde oldu¤u
gibi, ayn› zamanda bugün komünizmi savunan tüm Marksist-Leninist ülke yönetimlerini ve örgütleri
de hedef tahtas›na oturtarak onlar›
yoketmek peﬂindedir.
Tasar›n›n bütününde;
Sosyalist rejimleri yönetenlerin
de, savunanlar›n da mahkum edilmesi, proletarya diktatörlü¤ünü, Leninist örgütlenme anlay›ﬂ›n› savunanlar›n engellenmesi, geçmiﬂte ve
halen proletarya diktatörlü¤ünü uygulayanlar›n ve bunlar› savunanlar›n aynen Naziler gibi yarg›lanmas›n› öngören bir anlay›ﬂ vard›r.
Emperyalizm, “tek kutuplu dünya” diye tarif etti¤i hegomanyas›n›
süreklileﬂtirmek, pekiﬂtirmek ve
halklar›n emperyalist vahﬂete, ya¤maya karﬂ› tepkilerinin sosyalizm
kanal›na akmas›n› önlemek için,
hem bir ideoloji olarak komünizmi
yoketmeyi, hem de bu ideolojiyi savunanlar› yoketmeyi hedefliyor.
Fakat bu konuda, emperyalistlerin s›kt›¤› her kurﬂun kendilerine
dönecektir.
AKPM’den ç›kard›klar› karar,
asla emperyalizm için bir “kazan›m”, bir “zafer” anlam›na gelmiyor. Çünkü emperyalizm, 1917’den
baﬂlay›p günümüze kadar süren dönemin muhasebesini halklar önünde
aç›kça yapamaz.
Bu anlamda sosyalizmle gerçek anlamda tarihsel bir hesaplaﬂmaya giremez. Çünkü, bu hesaplaﬂmada, insanl›¤a, halklara kar43
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ﬂ› iﬂlenmiﬂ tüm suçlar, emperyalizmin hanesindedir. Nazizm’le komünizmi ayn› kefeye koyup birlikte
yarg›lamaya kalk›ﬂmak da, kaç›n›lmaz ve mutlak olarak emperyalizmin kendisini vuran bir silaha dönüﬂür. Çünkü o yarg›n›n ortaya koyabilece¤i ve asl›nda tarihin çoktan
tescil etti¤i tek bir gerçek vard›r:
Nazileri yaratan ve baﬂka halklar›n
üzerine süren Avrupa emperyalizminin bir parças› olan Alman emperyalizmidir. Halklar› Naziler’den
kurtaran›n kim oldu¤u ise, tarihe 20
milyon mezarla yaz›lm›ﬂt›r.
Emperyalistler böyle bir hesaplaﬂmaya giremezler; çünkü,
emperyalistler, daha dün denecek
kadar yak›n bir geçmiﬂte sosyalizmin halklara getirdi¤i refah, sosyal
ve siyasal haklar, halk›n yönetime
kat›l›m› konusunda kurdu¤u mekanizmalar karﬂ›s›nda eziliyordu. Sosyalizmle rekabet edebilmek için Avrupa’da halklara sosyal haklar tan›yor, halklar›n sosyalizme sempatisini k›rabilmek için, tatl› kârlar›n›n
bir k›sm›ndan vazgeçerek refah seviyesini daha da yükseklere çekiyordu.
Emperyalizm asl›nda komünizmle de¤il, tarihi gerçeklerle savaﬂ›yor. Tarih karﬂ›s›nda hiçbir gücün böyle bir savaﬂ› kazanmas›
mümkün de¤ildir.
Emperyalizm böyle bir sald›r›n›n
galibi olmayacakt›r. Düne kadar
“öldü” dedi¤i sosyalizme karﬂ› bugün savaﬂ açmas› bile, kendi kendini tekzip etmesi, dünyan›n gündemine yeniden sosyalizmi taﬂ›mas›d›r. Komünizmi yoketmek için baﬂlatt›¤› sald›r›, dönüp onu vuracakt›r.
Hala süren ve önümüzdeki süreçte kurulacak olan sosyalist rejimler, emperyalizmin sald›r›s›n› geri
püskürtecek as›l mevziler olacakt›r.
Ve emperyalistler emin olsunlar ki,
70 y›ll›k tarihi tecrübelerinden yararlanan, emperyalist kuﬂatma karﬂ›s›nda enternasyonalizmi geliﬂtirmiﬂ
bir sosyalizm, dünden daha güçlü ve
y›k›lmaz olacak.

Hz. Muhammed’in çizildi¤i karikatürler, önce Danimarka'n›n
Jyllands-Posten Gazetesi’nde yay›mland›. Onu Norveç, Danimarka ve Fransız gazeteleri izledi.
Son olarak ise, “bas›n özgürlü¤ü
ve karikatürleri yay›nlayan gazetelerle dayan›ﬂma” ad› alt›nda,
‹zlanda, Meksika, Alman gazeteleri bu kervana kat›ld›lar.
‹slam inanc›na göre resmedilmesi
dahi “kutsal de¤ere hakaret” olarak alg›lanan Hz. Muhammed’in
karikatürize edilmesi, birçok müslüman ülke halk›n›n olay› protesto etmesine neden oldu. Ortado¤u’dan Asya’ya gösteriler düzenlendi, sözkonusu ülkelerin yönetimlerinin “özür dilemesi” istendi.
Halklar›n protestolar›, Arap devletlerini de harekete geçmek zorunda b›rakt› ve elçilikleri geri
çekme gibi protestolar gündeme
geldi.
(Burada bir not olarak düﬂmeden
geçmeyelim. Dünyan›n onlarca
ülkesinde müslüman halklar gösteriler düzenlerken, bu yaz› yaz›ld›¤›nda halen Türkiye’deki islamc›lardan ses yoktu. ‹ktidarla bütünleﬂmenin ve AKP iktidar›n›n bu
Avrupa ülkeleri ile iliﬂkilerinin zarar görmemesi gibi pragmatist
hesaplar›n›n yüzünden olmas›n
sak›n bu sessizlik!)
***
Yaﬂanan› ne “bas›n özgürlü¤ü” ile
de¤erlendirmek mümkün, ne de
kimilerinin yapt›¤› gibi, “medeniyetler çat›ﬂmas›” diye de¤erlendirilebilir. Almanya’daki “Vicdan
Testi”, Bush’un “haçl› seferi” sözleri, Avrupa ülkelerinde özellikle
müslüman ülke halklar›n›n inanç
ve yaﬂam tarzlar›na yönelik uygulamalar düﬂünüldü¤ünde, tek
baﬂ›na bir gazetenin “iﬂgüzarl›¤›, provakatif tavr›” diye de ele
al›namaz.
Avrupa emperyalizminin sömürgecilik tarihi, bu konuda yeterince

ayd›nlat›c› binlerce örnekle doludur. Ayak bast›klar› bütün Afrika
ülkelerine kendi kültürlerini, inançlar›n›, kiliselerini, yaﬂam tarzlar›n›
dayatt›lar. Bu topraklarda yaﬂayan hiçbir halk›n de¤erlerine zerre kadar sayg› göstermedikleri
gibi, bu de¤erlerini paramparça
etmek için özel politikalar geliﬂtirdiler. Sözünü etti¤imiz bu politikalar “misyonerlik” faaliyetlerinin
ötesinde; k›l›ç zoru dahil her türlü yolu ve yöntemi içeriyordu.
Sömürgecilik politikalar›nda biçimsel de¤iﬂiklikler yaﬂanm›ﬂ olsa da,
bu öz hiçbir zaman de¤iﬂmedi.
Bu kez de, emeklerini sömürmek
için getirdikleri halklara kendi ülkelerinde dillerini, kültürlerini, yaﬂam tarzlar›n› dayatmaya devam
ettiler. Emperyalistler için, kendi
yaﬂam tarzlar›n›n d›ﬂ›ndaki her

inançlara,
kültürlere
sayg› ve
emperyalizm
ﬂey de¤ersiz ve onlara yönelik
her türlü sald›r› mübaht›r. Irkç›l›¤›n siyasal ve ekonomik nedenlerini bir yana not edersek, kültürel
zeminini güçlendiren de bu anlay›ﬂt›r.
Sözkonusu gazetenin böyle bir karikatürü yay›nlamas›, ortaya ç›kan tepkilere ra¤men di¤erlerinin
onu takip etmeleri, bizzat devletlerin yabanc›lara, özelde müslüman ülke halklar›na karﬂ› uygulad›¤› politikalardan güç almaktad›r. Fransa’da camiye bomba
atan polisle, Almanya’da ‘Vicdan Testi’ ad› alt›nda bir inanc›n
yaﬂam tarz›n› rencide edenlerle,
müslüman ülke halklar›na “potansiyel terörist” muamelesi yapanlarla; karikatürleri yay›nlayanlar
ayn› düﬂünce ve ruh hali ile hareket etmektedirler.
Öte yandan, emperyalistlerin böy44
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le bir çeliﬂkiyi, yani ‘din’ temelindeki çeliﬂkiyi körüklemekteki siyasal ç›karlar› da hesap d›ﬂ› de¤ildir. Böylece; gerek müslüman ülke halklar›, gerekse de böyle bir
sürecin do¤al sonucu olarak onlar›n karﬂ›s›na ç›kar›lacak Avrupa halklar› gerçek çat›ﬂmadan
uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ olacakt›r. Yani,
as›l olarak ezenle ezilen aras›ndaki çat›ﬂma, din eksenine kanalize edilmiﬂ olacakt›r.
Bu zeminde emperyalistler kendi
ülkelerinde de birçok bask› yasalar›n› yinelemek, yenilerini ç›karmak gibi “olanaklar” elde etmiﬂ
olacaklard›r.
***
Avrupa’n›n “çok kültürlülük”, “hoﬂgörü” gibi masallar›na inananlar
11 Eylül’den bu yana yaﬂanan
tabloya bakt›klar›nda hala ayn›
düﬂünceyi taﬂ›ma safl›¤› gösteriyorlar m›, bilemiyoruz. Ancak bu
maske art›k düﬂmüﬂtür. Avrupa
emperyalizminin, Avrupa emekçi
halklar›na da ait olmayan, kendi
ürünü çürümüﬂ yoz kültürü d›ﬂ›nda hiçbir kültüre, inanca ve yaﬂam tarz›na tahammülü yoktur.
Çünkü bütün bunlar, ayn› zamanda halklar aç›s›ndan çeﬂitli biçimlerde “direnç dayanaklar›”d›r.
Do¤ru ya da yanl›ﬂ, bu ayr› bir
tart›ﬂmad›r.
Bu dayanaklar ne kadar y›prat›l›r,
güçsüzleﬂtirilirse, halklar›n manevi de¤erleri “piyasaya düﬂürülürse”, kendi politikalar› önündeki
engeller de o kadar azalm›ﬂ olacakt›r. Asimilasyon da burada
ifadesini bulmaktad›r. Yoksa iddia ettikleri gibi, tüm mesele; “bu
ülkede yaﬂayacaksan, yaﬂam›n›
sürdürebilmen için dilini bilmen
gerekir” meselesi de¤ildir. Ezenle-ezilen aras›ndaki çat›ﬂman›n
kültürel boyuttaki yans›malar›d›r.
***
Halklar›n de¤erlerine, inançlar›na
yönelik sald›r›, ne idü¤ü belirsiz
“özgürlük” ya da baﬂka bir gerekçeyle meﬂrulaﬂt›r›lamaz. Her
halk›n inanc›na sayg› duyulmas›n› istemesi, bunun olmad›¤› yerde meﬂru direnme hakk›n› kullanmas› en do¤al hakk›d›r.

yurtd›ﬂ›
Avrupa Irkç› Politikalar›na Öfke Büyüyor

Vicdan›m›z Test Edilemez
Alman vatandaﬂl›¤› için Baden
Würtemberg Eyaleti’nde gündeme
getirilen ve müslüman ülkelerden
göçmenleri aﬂa¤›layan ‘Vicdan Testi’ne karﬂ› protestolar büyüyor. Türkiyeli çeﬂitli demokratik kitle örgütleri bas›n aç›klamalar›, imza kampanyalar› düzenlerken, yap›lacak
bir mitingin ça¤r›lar› da yap›l›yor.
Bu protestolardan biri de, Anadolu Federasyonu taraf›ndan 1 ﬁubat günü düzenlendi. Duisburg’da
federasyona ba¤l› faaliyet yürüten
Anadolu E¤itim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen bas›n toplant›s›nda, “vatandaﬂl›k baﬂvurusu yapan
Türkiyeli geleneksel bir ailenin yaﬂad›klar›n›” anlatan bir skecin ard›ndan konuﬂan, Dernek Baﬂkan›
Halit Uzunçelebi, ‘Vicdan Testi’nin
ayr›mc›l›¤a, ›rkç›l›¤a son örnek oldu¤unu kaydetti. Sorulara bak›ld›¤›nda aﬂa¤›lama, hor görme, d›ﬂtalama, düﬂünce ve inanç hakk›na sald›r›, ›rkç› uygulama ve muamele,
k›sacas› insan hak ve düﬂüncelerine
sald›r›n›n aç›k görülmekte oldu¤unu söyleyen Uzunçelebi; “Bir kez
daha örgütlü olmam›z gerekti¤ini
söylüyoruz. Her yeni uygulama bunun aciliyetini gösteriyor” dedi.
Ayn› konuda Anadolu Federasyonu taraf›ndan yap›lan yaz›l› aç›klamada ise, 30 maddeden oluﬂan
‘test’ için ﬂunlar söylendi:
“Çocuklar›m›z›, eﬂlerimizi, inançlar›m›z›, komﬂuluk ve dostluk iliﬂkilerimizi, de¤er yarg›lar›m›z› baﬂtan
aﬂa¤› de¤iﬂtirmemizi isteyen bu testin içeri¤i bir yana; hiçbir yasa insanlar›n düﬂüncelerini de¤iﬂtirmesi
için bask› uygulayamaz.”
Ayn› süreçte Hollanda’da gündeme gelen, insanlar›n kendi ana
dillerini sokakta konuﬂmalar›n› yasaklayan karar ve ‘Vicdan Testi’,
Anadolu-Der taraf›ndan da protesto
edildi. Rotterdam Belediyesi’nin
davran›ﬂ rehberinde konulan konuﬂma yasa¤›n›n, ›rkç› MHP’nin “Ya

Sev Ya Terket” slogan›nda ifadesini
buldu¤u hat›rlat›lan aç›klamada,
uygulaman›n ‘Ya Sev Ya Terket’in
Flamancas› oldu¤u dile getirildi.
Aç›klamada, Avrupa ›rkç›l›¤›n›n
çok veciz bir ﬂekilde kendini ortaya
koydu¤u ve yetkililerce sarfedilen;
“Bunlar ayak tak›m›d›r!”, “En iyi
entegrasyon asimilasyondur” gibi
sözler de hat›rlat›ld› ve “Irkç›l›k ve
faﬂizmin yurdu olmaz. ‹ster Türkiye’de, ister Avrupa’da olsun, faﬂizm
insana, düﬂünceye, örgütlenmeye,
inançlara düﬂmand›r. Her zaman
üstün ›rk düﬂüncesiyle di¤er uluslar
aﬂa¤›lan›r, horlan›r. Bugün AB ülkelerinin yabanc›lar politikas›na
damgas›n› vuran bu IRKÇILIK’t›r.
Eskiden gizliden yürütülen politikalar, bugün aç›k olarak ifade edilmekte, yasal olarak güvence alt›na
al›nmaktad›r” denildi.
Almanya’da resmi olarak 2 milyon 700 bin Türkiyeli yaﬂarken, 840
bini de Alman vatandaﬂ› ayn› zamanda. Bunun d›ﬂ›nda di¤er müslüman göçmenler de düﬂünüldü¤ünde, uygulaman›n ne kadar büyük bir
kesimi hedefledi¤i ortada.
***
Bu arada, ‘Vicdan Testi’ ve dil
yasa¤›n›n kent ve eyalet yönetimlerinin kafas›n›n ürünü olmad›¤› daha
da netleﬂiyor. Hollanda Uyum Bakan› Rita Verdonk’un uygulamay›
Hollanda geneline yaymak ve vatandaﬂl›k testini de uygulamak gerekti¤i aç›klamas›n›n ard›ndan, Alman Federal ‹çiﬂleri Bakan› Wolfgang Schaeuble de Baden Württemberg Eyaleti’ndeki ‘vicdan testi’ uygulamas›na sahip ç›karak, “Vicdan
Testi içerik olarak do¤ru ve mant›kl›. Kural›m›z› be¤enmeyen, Almanya’ya gelmek zorunda de¤il”
diye konuﬂtu.
45 y›l önceydi; biz gelmedik, iﬂbirlikçilerle yap›lan anlaﬂmalar sonucu eme¤imizi hoyratça sömürmek için sizler sürüklediniz yüzbin45
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lerce insan›m›z› yurtlar›n›za. En pis,
en a¤›r iﬂlerinizi, en ucuza yapt›rd›n›z ve hala da yapt›rmaktas›n›z.
Mültecili¤i de bizim insanlar›m›z seçmediler. Emperyalist politikalar›n›z›n ürünü olarak, onlarca ülke halklar›n› yoksullaﬂt›r›p göç yollar›na sürüklediniz. Faﬂist rejimleri
destekleyerek güç verdiniz, silah
verdiniz, kan›m›z›n ak›t›lmas›na
görülmedik destek sundunuz, onbinlerce insana kendi topraklar›n›
“dar” ettiniz. ﬁimdi kendi politikalar›n›z›n sonuçlar›n› yabanc› ülke
halklar›na ödetmek istiyorsunuz.
***
Sadece Almanya m›, Hollanda
m›? Yoksa ›rkç› uygulamalarda baﬂ›
çekenlerden biri olan Fransa m› bütün bunlar› yapan? Hay›r! Bu tür
politikalar Avrupa egemen s›n›flar›
taraf›ndan belirleniyor ve giderek
tüm ülkelere yay›l›yor.
Avrupa demokrasisinin “örnek
ülkesi” ‹sveç de yabanc› düﬂmanl›¤›
kervan›na kat›ld›. ‹sveç hükümeti,
gizli servisi SAPO’yu, okullarda,
kamu kurum ve çal›ﬂma alan›ndaki
yabanc›lar› ad›m ad›m izlemekle
görevlendirmeye haz›rlan›yor. Özellikle ö¤retmenlerin, ö¤rencilerini izleyip, ﬂüpheli durumunda SAPO’yu
bilgilendirmekle görevlendirilmesi
gibi yöntemler içeren uygulama,
özellikle müslüman göçmenleri hedefliyor.

Belçika: Yabanc›
düﬂmanl›¤›na protesto
29 Ocak günü Liège ﬁehri’nde
Belçikal› sendika ve sol partiler, Belçika devletinin yabanc›lar politikas›n› protesto etmek için bir miting düzenlediler. BAHKEM'lilerin de kat›ld›¤› mitingde, 2500 kiﬂi ›rkç› uygulamalar› protesto etti.
Belçika’da son dönemde; kimliksizlere yönelik artan sürek av›nda
yüzlerce insan, çocuk, kad›n demeden s›n›r d›ﬂ› hapishanelerine at›l›yor. Bu uygulamalar ülkedeki demokratik kurumlar taraf›ndan Belçika'n›n yabanc›lar yasas›n› da tart›ﬂt›rma gündemine oturtmuﬂ durumda.

halk›n
Cephesi
Okurlar›m›z hat›rlayacakt›r; önceki hafta bu köﬂedeki yaz›m›z›n
baﬂl›¤› “Birleﬂik Mücadele” idi.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› (SSGSS) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kanun Tasar›lar›’na karﬂ› mücadele çerçevesinde çeﬂitli Demokratik Kitle Örgütleri’nin ça¤r›s›ndan hareketle, halk›n
birleﬂik mücadelesini örgütlemek
için, bugüne kadar izlenen çizginin
muhasebesinin yap›lmas›n›n ﬂart oldu¤unu vurgulam›ﬂt›k.
Açl›¤a, yoksullu¤a, iﬂsizli¤e,
emperyalist ya¤maya karﬂ›, baﬂta
Latin Amerika halklar› olmak üzere
çeﬂitli ülke halklar›n›n gerçekleﬂtirdi¤i direniﬂleri ülkemizde gerçekleﬂtirememek, halktan yana hemen
herkesin hay›flanarak sordu¤u bir
sorudur. Emperyalist tekellerin sald›r›s› ülkemizde daha m› az? Ülkemiz iﬂçisi, köylüsü, esnaf›, memuru
daha m› az ma¤dur?
Çeﬂitli ülkelerdeki mücadelelere
maddi, siyasal temeli olmayan öykünmelerin, hay›flanmalar›n yarar›
yoktur. Bizim neden birleﬂik bir
mücadeleyi örgütleyemedi¤imiz
tart›ﬂ›lmal›d›r. Bunun neden yap›lamad›¤›n›n küçük çapl› bir örne¤ini
geçen hafta yaﬂad›k. Ve bu nedenle
de, bu say›m›zda da “Birleﬂik Mücadele” konusuna devam etme gere¤i do¤du.

‘Tepeden ‹nmecilik’le
Direniﬂ Örgütlenemez!
27 Ocak’ta çeﬂitli sendikalar›n
ve odalar›n ‹stanbul ﬂubelerinin
ça¤r›s›yla bir toplant› yap›ld›.
Toplant›da, ça¤r› sahipleri, iktidar›n sa¤l›k alan›nda her kesimi ilgilendiren sald›r›lar›na karﬂ› yayg›n
kamuoyu oluﬂturmaktan, sald›r›y›
durdurmaktan, hatta genel grevden
sözettiler. Ancak sunduklar› yaklaﬂ›m, izledikleri yöntem, bu amaçlarla uyum içinde de¤ildi.
Toplant›ya kat›lanlar, ﬂöyle bir

Tekrar Birleﬂik
Mücadele Üzerine
yöntemle karﬂ› karﬂ›ya kald›lar: Biz
karar ald›k, biz program yapt›k, biz
eylem takvimi ç›kard›k, gelin bize
tabi olun, haz›rlad›¤›m›z bildirileri,
broﬂürleri da¤›t›n....
Bu yöntemde, ne birleﬂik mücadele anlay›ﬂ› vard›r, ne de halk›n direniﬂini örgütleme iradesi.
Toplant› davetinin alt›nda ‹stanbul Tabip, Eczac›, Diﬂ Hekimleri,
Veteriner Hekimleri odalar›n›n,
TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon
Kurulu ve Dev Sa¤l›k-‹ﬂ’in ve de
KESK, Türk-‹ﬂ ve D‹SK’in ‹stanbul ﬂubelerinin imzalar› vard›.
Yani imzac›lar aras›nda ‹stanbul’daki odalar›n, sendikalar›n büyük bir bölümü vard›r. Bu imzalar›
esas ald›¤›m›zda, buradaki imzalar›n›n hakk›n› verirlerse, bu güçler
‹stanbul’da hayat› durdurabilir. Bu
güçler, iktidara geri ad›m att›rabilir.
Fakat bu noktada iki sorun var:
Birincisi; imza atan bu kurumlar
sald›r›y› püskürtmekte, bunun için
NE GEREK‹YORSA yapmakta kararl› m›d›rlar, bunun için her ﬂeyi
göze alm›ﬂlar m›d›r? ‹kincisi; kendi
tabanlar›n› bu mücadele sürecine
katabilecek durumda m›d›rlar?
Ne yaz›k ki, iki soruya da kesin,
tereddütsüz “evet” cevab› verilemez. Normalde, üç büyük iﬂçi memur konfederasyonunun TÜM ‹STANBUL ﬁUBELER‹ ve odalar›n
birço¤unun imzas›n› yanyana gören
bir iktidar, durup düﬂünür. Fakat,
y›llard›r ekonomik, siyasi sald›r›lar
karﬂ›s›nda bu kesimlerin izledikleri
çizgi sonucunda, iktidarlar böyle bir
korku duymamaktad›rlar. Gerek önceki iktidarlar, gerek AKP iktidar›,
bu konfederasyonlar›n, odalar›n
hepsinin içinde yerald›¤› birliklerin
bundan önceki daha kapsaml› sald›r›lar karﬂ›s›nda bile, “ﬂöyle yapar›z,
böyle yapar›z” deyiﬂlerinin arkas›46
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n›n gelmedi¤ini görmüﬂlerdir. Benzeri kanunlar bir bir meclisten geçmiﬂ, fakat karﬂ›s›nda s›radan protesto eylemlerini aﬂan bir direniﬂ, genel grev, bir kararl›l›k olmam›ﬂt›r.
‹ﬂte bu nedenle, birinci soruya
(imza atan kurumlar sald›r›y› püskürtmekte, bunun için NE GEREK‹YORSA yapmakta kararl› m›d›rlar,
bunun için her ﬂeyi göze alm›ﬂlar
m›d›r?) evet denilemiyor.
‹kinci sorunun (kendi tabanlar›n› bu mücadele sürecine katabilecek
durumda m›d›rlar?) cevab›n›n neden olumsuz oldu¤unu da, 27 Ocak
toplant›s›nda sergiledikleri anti-demokratik tutum gösteriyor zaten.
Kendi tabanlar›na karﬂ› da ayn› anti-demokratik, dayatmac›, tepeden inmeci politikalar› uyguluyorlar çünkü.
Bu kurumlar taraf›ndan kararlaﬂt›r›lan ve sola dayat›lan eylem program›, bu örgütlerin üyelerinin kat›l›m›yla ﬂekillendirilmemiﬂtir; onlar›n
iradesini ve inisiyatifini ortaya ç›karacak bir yaklaﬂ›m yoktur. Sözkonusu imzac›lar›n örgütlü oldu¤u
yüzlerce fabrikada, iﬂyerinde, atölyede, hastanede “bu konuda neler
yapmal›y›z, nas›l yapmal›y›z?” diye
bir tart›ﬂma örgütlenmemiﬂtir. Gerek örgütlenme anlay›ﬂ›yla, gerekse
de bugüne kadar ki sonuçsuz mücadele “takvimleriyle”, tabanla aralar›ndaki ba¤ giderek gevﬂemiﬂ, örgütsüz kesimleri örgütlemek bir yana, kendi tabanlar›n› bütünüyle seferber edemez duruma gelmiﬂlerdir.
Birlik, iﬂte bu seferberli¤i yayg›nlaﬂt›rmak ve kitlelere güven veren bir mücadele hatt› yaratmak için
de gereklidir. Tüm halk kesimlerinin ve tüm devrimci demokratik örgütlülüklerin birlikte mücadelesinden kaçanlar, asl›nda bundan da
kaçm›ﬂ oluyorlar.

‘Emek Cephesi’ kimdir?
Devrimcilerle niye birlikte
imza atmazs›n›z?
27 Ocak toplant›s›nda, devrimciler, AKP’nin sa¤l›k alan›ndaki sald›r›lar›na karﬂ› tüm devrimci demokratik örgütlenmelerin kat›l›m›yla bir platform oluﬂturulmas›n›
önerdiler. Fakat cevap “imzalar de¤iﬂmeyecek, geniﬂlemeyecek”, “kesinlikle örgütlerle ayn› metnin alt›na imza at›lmayacak” oldu. Dikkatinizi çekeriz; burada sözkonusu
olan ayn› odalar, sendikalar gibi,
ayn› kendileri gibi, Demokratik
Kitle Örgütleri’dir. Bir sendikan›n,
odan›n illegal devrimci örgütlerle
birlikte imza atmay›z demesi anlaﬂ›l›rd›r, fakat yasall›k/meﬂruluk içinde hareket eden, o zeminde temsil
edilen ve bu anlamda da kendilerinin davetiye gönderdikleri örgütlenmelerle birlikte imza atmamalar›n›n
bir izah› olmal›d›r. “‹mzac›lar geniﬂlemeyecek” diyen, böyle bir benmerkezcilik sergileyen anlay›ﬂ, sorunu tüm kamuoyuna maledebilir,
birlikte mücadeleyi sa¤layabilir mi?
Karar al›rken, program yaparken, eylem takvimi ç›kar›rken bu
Demokratik Kitle Örgütleri’ni, siyasi yap›lanmalar› yok sayacaks›n›z,
sonra gelin bize tabi olun diyeceksiniz. Bir kere bunun kabul edilemezli¤i ortadad›r.
Ça¤r›lar›nda, konuﬂmalar›nda
s›k s›k “emek cephesi”nden sözeden imzac›lara sormak isteriz: Peki,
“emek cephesi” kimlerden oluﬂur?
Dünyada devrimci hareketleri içermeyen, onlar›n d›ﬂ›nda bir emek
cephesi var m›d›r acaba?
“Siz emekçilerin d›ﬂ›ndas›n›z”;
devrimci hareketleri böyle görüyor
olmal›lar.
Devrim ve sosyalizm için mücadele edenleri hala “gençler” diye
adland›ran, tüm rakamsal gerçeklerin tersini göstermesine ra¤men
ölüm orucunda ﬂehit düﬂenler için
“gençler” söyleminde ›srar eden, 1
May›s meydanlar›n›n defalarca ortaya koydu¤u gerçeklere ra¤men,
devrimci hareketi hala “gençlik ha-

reketi” olarak, “marjinal” olarak görenler, devrimcilere burjuvazinin
göstermek istedi¤i pencereden bakmaktan kurtulamam›ﬂlar demektir.
“Kesinlikle” birlikte imza atmayaca¤›n›z› söyledi¤iniz bu örgütlenmeler, “emek cephesinde” de¤illerse, hangi cephedeler?
Birlikte imza atmazsan›z, “fark›n›z›” koymuﬂ olacaks›n›z ve oligarﬂi de size karﬂ› “hoﬂgörülü, esnek” davranacak. Böyle mi düﬂünüyorsunuz?
Birlikte imza atmad›¤›n›zda
“içinize provokatörler kar›ﬂm›ﬂ, yasad›ﬂ› örgüt militanlar› tahrik ediyor” demagojilerinden kurtulaca¤›n›z› m› san›yorsunuz?
“A¤›rbaﬂl›” olursa, “sa¤duyulu” davran›l›rsa, “radikallik”ten
uzak durulursa, hak verilece¤ini mi
san›yorsunuz?
Biz bunlar› sorular olarak dile
getirdik ama birço¤unun düﬂüncesinin böyle oldu¤unu y›llara dayanan
tecrübelerimizden biliyoruz. Bu düﬂüncelerle bugüne kadar bir ﬂey elde edemediklerini de biliyoruz. Fakat onlar bunu görmemekte ›srar
ediyorlar.
Evet, burjuvazi, devrimcilerle
araya mesafe koymay›, radikal direniﬂlerden uzak durmay›, zaman zaman ödüllendirir. Ama bu ödüller
asla emek cephesinin kazan›mlar›
hanesine yaz›lmaz. Bu olgun, sa¤duyulu “taktikler” emekçilere, halka hak ve özgürlüklerini kazand›rmaz. 2000’den bu yana peﬂpeﬂe ç›kar›lan IMF yasalar› ortada; gasbedilen haklar ortada. Bir sendika, bir
oda kalk›p, ﬂu sald›r›da, bu taktikleri izleyip ﬂu haklar›m›z› koruduk diyebilir mi? Diyemez!
O halde hâlâ bunlarda ›srar niye?
Hangi statükolar› korumak için?

Sald›r›y› püskürtmek mi,
yasak savmak m› isteniyor?
Böyle bir mücadele anlay›ﬂ› ve
bu tarzdaki “birlik” anlay›ﬂ›yla, iﬂçi
s›n›f›n›n, memurlar›n, hekimlerin,
eczac›lar›n, mühendislerin statükolar›n›n yani mevcut haklar›n›n koru47
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namad›¤› ortada. O zaman bir tek,
bu kurumlar›n ve yöneticilerinin
kendi statükolar› kal›yor geriye.
“Bu sald›r›ya karﬂ› ‘direniﬂi’ de kazas›z belas›z atlatal›m” anlay›ﬂ›yla
sald›r›lar püskürtülebilir mi? Öyle
ya; kaç kezdir ayn› senaryo geliyor
emekçilerin önüne; sald›r› yasalar›n›n ç›kmas›na yak›n bildiri da¤›tmalar, bölge toplant›lar›, bir Ankara
mitingi yap›l›p, güya sald›r›ya karﬂ›
direnilmiﬂ, yasak savulmuﬂ oluyor.
Yasa da geçiyor ve haklar gasbediliyor.
Emekçileri böyle bir “mücadele” anlay›ﬂ›na mahkum etmeye
kimsenin hakk› yoktur. Emekçileri bu ﬂekilde oyalamaya kimsenin
hakk› yoktur. Bu anlay›ﬂ›n sonucu,
emekçilerin örgütlü kesimlerinin bile gün geçtikçe mücadeleden uzaklaﬂmas›, umutsuzlaﬂmas›d›r. Kimsenin buna hakk› yok.
Toplant›da “bu sald›r›lar›n durdurulabilece¤ini, AKP'nin teﬂhir
edilebilece¤ini düﬂünüyoruz. Yayg›n
kamuoyu oluﬂturmal›y›z.”
“Bir büyük Türkiye mitingi yapmay› düﬂünüyoruz. Genel grevin
dahi hesab›n› yap›yoruz... Bunu yapabilirsek halk›n onay› olmadan
ﬂeklinde bir referanduma götürmeyi
de düﬂünece¤iz” denilmiﬂtir.
Evet; bunlar baﬂar›lamaz de¤ildir; fakat baﬂarabilmek için, farkl›,
bugünkünü reddeden bir bak›ﬂ aç›s›
gereklidir. Sendikalar›n, odalar›n
böyle grupçu, benmerkezci, kendi
isimlerinin ön planda olmas›n› dayatan bir tutum içinde olmalar›, Demokratik Kitle Örgütü olma niteliklerine terstir her ﬂeyden önce.
Elbette devrimciler, baz› sendika
ve odalar böyle yapt› diye, kenara
çekilmeyecekler; bulunduklar› her
alanda, örgütlü olduklar› sendika ve
odalarda iktidar›n sa¤l›k politikalar›na karﬂ› mücadele edecekler. Fakat bu herkesin kendi sloganlar›,
kendi program›yla sürdürece¤i
“birleﬂtirilememiﬂ” bir mücadele
olacakt›r, sonuç almas› güçleﬂecektir ve tart›ﬂt›¤›m›z da budur. Yukar›da ad› geçen sendika ve odalar da
bunu tart›ﬂmal›d›r.

‹nternet Kafelere Karﬂ› Kampanya
Okmeydan› Temel Haklar, mahallelerinde her geçen gün say›lar› daha
da artan ‘internet kafe’ler konusunda bir kampanya baﬂlatt›. Bu amaçla 25
Ocak günü bir toplant› düzenleyerek, “‹nternet Kafe De¤il Kütüphane
‹stiyoruz” slogan›yla yürütülecek çal›ﬂmay› duyurdu.
Toplant›ya dernek üyeleri ve halktan insanlar kat›l›rken, çocuklar›n bu
mekanlara nas›l çekildikleri, çözüm için neler yap›lmas› gerekti¤i gibi konular tart›ﬂ›ld›. Çal›ﬂmay› örgütleyecek bir komisyonun da belirlendi¤i toplant›da, ailelerin bu konudaki ﬂikayetleri de¤erlendirildi. ‹lkokul ça¤›ndaki
çocuklar›n okuldan kaçarak bu mekanlara gittiklerine dikkat çekilirken,
“yasaklaman›n” çözüm olmad›¤› da vurguland›.
Çözüm olarak, ailelerle internet kafe sahiplerinin biraraya gelmesiyle,
belirli bir standart oluﬂturulabilece¤i, ailelerin ve çocuklar›n e¤itimlerinin
önemli oldu¤u gibi olgular üzerinde duruldu.
Çocuklara “internet kafelere gitmeyin” demenin yeterli olmayaca¤› vurguland›ktan sonra, “Onlara alternatif bir mekan sunaca¤›z, bu da kütüphane, kültür merkezi gibi yerler olabilir” denildi. Bunun için de ilk ad›m olarak imza kampanyas›, belediyeye baﬂvuru karar› al›nd›.
“Emperyalizmin korkusu komünizmdir.
Hiçbir bask› bizi
orak çekiçli bayra¤›m›z› emperyalizmin
ve faﬂizmin baﬂkentlerinde dalgaland›rmaktan al›koyamayacak.”
Geçen hafta dergimizin kapa¤›ndan yola ç›k›larak yap›lan bu
anons, 29 Ocak günü Gülsuyu gecekondular›nda, ertesi günü
de ﬁirinevler Meydan›’nda duyuldu. Gülsuyu’nda 40 okurumuzun kat›ld›¤› tan›t›m ve sat›ﬂ faaliyetinde 160 dergi yeni okurlar›m›za ulaﬂt›r›l›rken, ﬁirinevler’de polisin bütün engelleme giriﬂimlerine, tacizlerine, insanlar› tedirgin etmek için ellerinden
geleni yapmalar›na ra¤men 26 dergi sat›ld›.

Esenler Temel Haklar

Reformizmin barikat›na ra¤men
polise karﬂ› direnen emekçilerin eylemine iliﬂkin, polis kay›tlar› CD'lere aktar›larak ‹l Milli E¤itim Müdürlükleri’ne gönderiliyor. Müdürlükler,
bu görüntüleri okul müdürlerini ça¤›rarak de¤erlendiriyor ve tek tek kiﬂiler belirlenerek haklar›nda soruﬂ-

Kütüphaneli ‹ﬂkencehaneler
Hizmetinizde
Emniyet Müdürlü¤ü iﬂkencehanelerinin kötü 'ünü'nü tersine çevirmek için yeni bir ata¤a geçmiﬂ...
"Art›k nezarethanelerde kütüphane
kurulmuﬂ zanl›n›n okuyaca¤› 56 kitaptan oluﬂan bir liste var. Hatta
içinde Naz›m'›n ﬂiirleri bile var...".
... Bu ülkede iﬂkence bir devlet
politikas›d›r, sokaklara meydanlara
taﬂm›ﬂt›r. Ne yaparlarsa yaps›nlar
düzenin iﬂkenceci yüzünü bütün
halk biliyor. Vitrinlerine koyduklar›
hiçbir ﬂey bu ülkede iﬂkence oldu¤u
ve devlet taraf›ndan sahiplenildi¤i
gerçe¤ini de¤iﬂtiremez.

Film gösterimi

‹ﬂsizlikle Yokedilen Haklar
Örgütlenmeyle Kazan›l›r!

Esenler Temel Haklar’da 29 Ocak’ta
“Karanl›kta Dans”
isimli filmin gösterimi yap›ld›. Mahalle halk›ndan insanlar›n izledi¤i film gösterimi öncesi, k›sa
bir konuﬂma yap›larak, örgütlenme, birlikte hareket etme
ve kolektif yaﬂam
üzerinde duruldu.

Türkiye ‹statistik Kurumu’na
göre ekim ay›nda iﬂsiz say›s› 64 bin
kiﬂi daha artarak 2 milyon 487 bin
kiﬂiye yükselmiﬂ.
... ‹ﬂsizli¤e çözüm ne AKP ne de
kurulu düzen içindeki bir baﬂka hükümetten gelebilir. Onlar sadece
halk›n sefaletini artt›rabilirler. Bütün yapt›klar› da bundan ibarettir.
Bu haklar› kazanmak için haklar ve
özgürlükler mücadelesinde birleﬂmek, yaﬂayabilmek için bile tek ç›kar yoldur.

‘Büyük E¤itimci Yürüyüﬂü’ne Soruﬂturmalar
24-27 Kas›m 2005 tarihlerinde
düzenlenen ve polisle çat›ﬂmalar›n
yaﬂand›¤› "Büyük E¤itimci Yürüyüﬂü"ne kat›lan E¤itim-Sen üyeleri cezaland›r›lmak isteniyor.

Temel Haklar
Federasyonu’ndan

turma aç›l›yor. Tam da polis devletine yak›ﬂan bir uygulama.
Soruﬂturmalar ve ek ders ücretlerine iliﬂkin 28 Ocak günü bas›n toplant›s› düzenleyen E¤itim-Sen Baﬂkan› Alaaddin Dinçer, bu tavr›n antidemokratik oldu¤unu kaydetti.
‹ktidar üzerine düﬂeni, s›n›fsal
tavr›n› göstererek, emekçilere; “radikal olmayacak, haklar›n›z› sokakta
aramayacaks›n›z” diyor. Bunun karﬂ›s›nda s›n›fsal tav›r ne olmal›?
Her ﬂeyden önce direniﬂ çizgisi48
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nin savunulmas› ve bunun pratikle ifade edilmesi. ‹ktidar soruﬂturma
m› aç›yor böyle bir eyleme; çok daha kitlesel ve haz›rl›kl› olarak ayn›
tarzda, hatta onu da aﬂan bir eylemle cevap verilmeli örne¤in. Sald›r›lar›n cevaps›z b›rak›lmas› ya da böyle
bir iktidar ve süreç aç›s›ndan hiçbir
yapt›r›m› olmayan aç›klamalarla geçiﬂtirilmesi, oligarﬂinin cüret ald›¤›
temel etkenlerin baﬂ›ndad›r.
E¤itim-Sen’in üyelerine sahip
ç›kmas›, soruﬂturmalar karﬂ›s›nda
barikat olmas› da, sadece bir örnek
olarak verdi¤imiz kararl› bir duruﬂla
mümkün olabilir.

‘Plaza de Mayo Anneleri’
‘Plaza de Mayo Anneleri’ olarak
bilinen, Arjantinli kay›p aileleri, 25
y›ld›r her hafta sürdürdükleri geleneksel 24 saatlik yürüyüﬂlerinin sonuncusunu 25 Ocak günü yapt›lar.
Yaﬂlar› 74 ile 93 aras›nda de¤iﬂen
anneler, sol gruplar›n da kat›ld›¤›
eylemde, art›k ilerleyen yaﬂlar› yüzünden “yolun sonuna kadar gidebileceklerini” düﬂünmediklerinden,
“direniﬂ yürüyüﬂlerine” son vereceklerini aç›klad›lar.

Kay›p Politikas›
1976’da yap›lan darbeyle General Videla’n›n baﬂ›nda bulundu¤u
cunta iktidara gelmiﬂti. Generaller
çok geçmeden sokaklar› kan gölüne
çevirecek, bütün di¤er darbeciler gibi, ülkenin dört bir yan›nda katliamlar düzenlemeye baﬂlayacakt›. Emperyalistlerin, sermaye çevrelerinin
ç›karlar› u¤runa y›llarca halka kan
kusturulacakt›. “Detenidos desapericidos”, (gözalt› kay›plar›) kavram›
da, darbenin hemen ard›ndan Arjantin halk›n›n yaﬂam›na karanl›k bir
kabus gibi çöktü. Ç›kar›lan yasalarla gözalt›na alma süresi istenildi¤i
kadar uzat›lm›ﬂ, kiﬂinin yak›nlar›na
haber verme zorunlulu¤u ortadan
kald›r›lm›ﬂ, kaybetme için alabildi¤ine geniﬂ bir zemin yarat›lm›ﬂt›.
Kay›p politikas›, halk› sindirme politikalar›n›n baﬂ›nda geliyordu.
“Önce y›k›c›lar› yok edece¤iz”
diyorlard› generaller, sonra; “sonra
iﬂbirlikçilerini... Sonra; sempatizanlar›n›... Sonra; kay›ts›z kalanlar›... Sonra; zaaf içinde olanlar›...”
Binlerce insan ülkenin birçok
yerinde oluﬂturulan iﬂkence merkezlerinde her türlü iﬂkenceden geçiriliyor ve daha sonra kay›plara kar›ﬂ›yordu. Bask›, iﬂkence ve her türden ideolojik, psikolojik sald›r›n›n,
CIA yetiﬂtirmesi iﬂkenceci uzmanlar taraf›ndan uyguland›¤› say›s›z
yer vard›. Buralar kay›plar›n adresiydi asl›nda. Bu amaçla kullan›ld›¤› aç›¤a ç›kan toplama kamplar›n›n,
hapishanelerin say›s› 365 civar›nda-

d›r. Bu tür yerlerde “Ulusal Güvenli¤e yönelik bir tehdit” oldu¤u düﬂünülen herkes "rehin" olarak tutuluyorlar. Sürekli ismi duyulan ve
kay›plar›n sorumlusu olarak gösterilen Anti-Komünist Arjantin ‹ttifak›, kontrgerilla yöntemlerinin as›l
uygulay›c›s›yd›. Bu paramiliter örgütlenmenin merkezleri "Donanma
binalar› ve Askeri k›ﬂlalar"d›. T›pk›
bizim ülkemizde oldu¤u gibi.
“33 Orietales” adl› gemi bu iﬂkence merkezlerinden biriydi. Burada iﬂkence gören birçok siyasi daha sonra kaybedilmiﬂti. Bir baﬂka
geminin kaptan› ise daha sonra yapt›¤› itiraflarda, her çarﬂamba 15-20
kiﬂinin uçaklardan denize at›ld›¤›n›
söylüyordu. Bu yöntemle kaybedilenlerin say›s› kaptan›n anlatt›klar›na göre 2000’i buluyordu. Cunta
y›llar› boyunca 30 bin Arjantinli
kaybedilmiﬂti. Bir k›sm› okyanusun karanl›k sular›na at›lm›ﬂ, bir
k›sm› da birer iﬂkence merkezi olan
k›ﬂlalar›n içinde bulunan toplu mezarlara gömülmüﬂtü. Daha sonra suyun alt›nda taﬂlara ba¤lanm›ﬂ olarak
bulunan ya da toplu mezarlardan ç›kar›lan cesetlerde yap›lan incelemelerde yap›lan iﬂkenceler bir kez daha belgelenecekti.

Analar Meydanlarda
Ne var ki uygulad›klar› vahﬂetle
halk› susturmay› sindirmeyi hedefleyen cunta ﬂefleri istedikleri sonucu elde edemediler. Arjantinli analar, o süreçte halk›n susturulamayaca¤›n›n da simgesi haline geldiler.
Cuntan›n denetimindeki bas›n ise
onlar için, “Perﬂembe delileri”, “teröristlerin analar›” diyordu.
Dünyada “kay›p”lara karﬂ› mücadele ilk kez, 1977 y›l›nda, cunta
genel merkezine 100 metre uzakl›kta olan Plaza de Mayo'da (May›s
Alan›) baﬂlad›. Bir kay›p anas› olan
Azucina Villaflor de Vicenti'nin öncülü¤ünde bir Perﬂembe günü bir
araya gelerek eylemlerine baﬂlad›lar. Say›lar› her geçen gün artt›.
49
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ASLA AFFETMEYECEKLER
Plaza Del Mayo'dan toplay›p k›r›lan diﬂlerini
yeniden geldiler / Yerlerde sürüklenen ak saçlar›n›
taray›p yeniden / Yüzlerindeki morluklarla, çürüyen
etleriyle, s›z›lar›yla / O¤ul kokan umutlarla, onlardan bir eﬂyayla / Onlar›n dudaklar›nda susmuﬂ bir
ﬂark›yla geldiler. / Uykusuz geceleriyle a¤›rlaﬂan kirpikleriyle, kanla / K›r›k bilekleriyle dik tutmaya
çal›ﬂarak o foto¤raflar›. / O parke taﬂ› döﬂeli meydan / Eskitti taﬂlar›n›, diktatörlükleri eskitti / Asla
eskitmedi Plaza Del Mayo analar›n›n yüre¤ini.
Eduardo Galenno
Takt›klar› beyaz baﬂ örtüleri ile dilekçeler yazd›lar, mumlar yakt›lar,
kendilerini resmi kurumlar›n kap›lar›na zincirlediler, ilanlar verdiler...
1971 y›l›nda o¤lu kaybedilen 81
yaﬂ›ndaki bayan Pargament, tan›d›¤› bütün “itibarl›” dostlar›n›n kap›s›n› aﬂ›nd›rm›ﬂ, hatta cuntan›n adeta
alay edercesine kurdurdu¤u “Kay›p
Bürosu”na bile baﬂvurmuﬂ ama bir
sonuç alamam›ﬂt›. Bundan sonras›n›
ﬂöyle anlat›yor bayan Pargament:
“Bu s›rada bizimle birlikte çocu¤unun peﬂinde umutsuzca koﬂturan
bir anne, Villaflor de Vicenti bir gün
ﬂöyle dedi: 'Biz boﬂu boﬂuna koﬂturuyoruz. Bu ﬂekilde hiçbir yere varamayaca¤›z. Niçin Mayo Meydan›'nda gidip oturma eylemi yapm›yoruz. Orada derdimizi insanlara
anlat›r ve ilgili yerlere mektup yazar›z'. O gün takvim 30 Nisan
1977'yi gösteriyordu. ‹lk perﬂembe
günü Meydan'da oturduk.
Polis neyin peﬂinde oldu¤umuzu
sordu. Onlara 'Çocuklar›m›z› geri
istiyoruz. Mektup yaz›yoruz’ diye
yan›t verdik. 'Öyleyse bu iﬂi yürüyerek yapmak zorundas›n›z' dediler.
Bunun üzerine yürümeye baﬂlad›k.
Tek s›ra halinde resmi dairelerin
çevresinde yürüyorduk. Hem yürüyüp hem de mektup yazabiliyorduk.
Tahmin edece¤iniz gibi polis bizi
engellemeye kalkt›. Ancak biz anneler hiçbir ﬂeyden korkmuyorduk.”
(Cumhuriyet Dergi, 5 Ocak 1997)

Üçüncü hafta eyleminden itibaren polis sürekli sald›r›r, yerlerde
sürükler fakat ailelerin direniﬂi karﬂ›s›nda geri çekilmek zorunda kal›r.
Art›k bu meydan bir mevzi haline
gelecektir bu kararl›l›k sayesinde.
Onlar› tüm dünyan›n tan›mas›
ise, 1978 y›l›nda Arjantin’de düzenlenen Dünya Futbol Kupas›’nda
olur. Cunta da ayn› süreçte kaybetmeye devam etmektedir. Sadece kupan›n haz›rl›klar› ve kupa s›ras›nda
413 insan kaç›r›ld›, kaybedildi.
Arjantinli analar verdikleri mücadeleyle, Arjantin halk›n›n cuntaya
karﬂ› direniﬂinin simgesi oldular.
Bütün dünya art›k onlar›, “May›s
Alan› Analar›” olarak tan›yor, faﬂizme karﬂ› olan herkes onlar›n mücadelesine destek veriyordu. Bedeller
de ödediler. Örne¤in, kay›plara eylemleri ilk örgütleyen Vicenti de eklendi. Art›k annelerin elinde Vicenti'nin resmi de vard›r... Ayn› süreçte
birçok kad›n ve analar›n sözcülü¤ünü yapan avukat da kaybedilir. Bütün annelere ve Arjantin kamuoyuna "yokederim" mesaj› verilmektir.
Arjantin halk›n›n mücadelesi sonucu, 1983’te cuntan›n yerini, yap›lan seçimlerle birlikte “demokrasicilik oyunu” ald›¤›nda da kay›plar›n
peﬂini b›rakmad›lar. Cuntac›lar yarg›lanarak çeﬂitli cezalara çarpt›r›ld›-

lar. Fakat göstermelik olmaktan öteye gitmiyordu. Nitekim çok geçmeden ç›kar›lan af yasalar›yla, faﬂist
cunta ﬂefleri de dahil olmak üzere,
1976-83 y›llar› aras›nda gerçekleﬂtirilen faﬂist politikalardan sorumlu
olanlar serbest b›rak›ld›. Bu s›rada
analar, “katiller affedilmesin” diye
mücadele ettiler.
Onlar›n mücadelesi ile cunta ﬂeflerinin kaybetme politikas› su yüzüne ç›kart›lm›ﬂ, 1995’te Arjantin Genel Kurmay Baﬂkan› Martin Balza,
“yaﬂad›¤›m›z dehﬂeti daha fazla inkar edemeyiz” itiraf›n› yapmak zorunda kalm›ﬂt›.
Mücadelelerini bitirmek için
devletin terörü sökmeyince, bir tür
rüﬂvet önerildi. Analar çocuklar›n›n
kan bedeli olan paralar› ellerinin
tersiyle ittiler. “ﬁimdi devlet baﬂkan›m›z kay›p baﬂ›na bir milyon dolar
vereceklerini söylüyor. Devletin
kanl› paras›na ihtiyac›m›z yok. Paray› kabul etti¤imiz takdirde sesimizi k›s›p oturmak zorunda kalaca¤›z.
Bizi tan›m›yorlar. Çocuklar›m›z›n
kan›n› satmayaca¤›z. Katilleri affetmeyece¤iz ve unutmayaca¤›z. Mücadelemizi kan›m›z›n son damlas›na
kadar sürdürece¤iz. Annelerin mücadelesi tümüyle politik bir nitelik
taﬂ›yor. Biz tüm ailelere baﬂlar›n›n
üzerinde bir dam, babalara iﬂ, ço-

cuklara da okuma olana¤› sa¤lanmas›n› istiyoruz. Biz yaﬂanabilir bir
ülke istiyoruz. Bunu bizim çocuklar›m›z da istiyordu ve s›rf bu yüzden
yitip gittiler. 30 bin kay›p çocuk daha iyi bir dünya için mücadele veriyordu. Biz anneler, bunu ancak çocuklar›m›z› yitirdikten sonra anlad›k. Do¤ru yolu biz evlatlar›m›zdan
ö¤rendik.” (Bayan Pargament:
Cumhuriyet Dergi, 5 Ocak 1997)
Hareket politikleﬂtikçe, onlar
IMF protestolar›nda, Arjantin halk›n›n aya¤a kalk›ﬂ›nda, Irak’ta iﬂgale
karﬂ›, anti-emperyalist eylemlerde
de ön saflardayd›lar. Peru'da, Tupac
Amaru gerillalar›n›n Japon büyükelçili¤i bask›n›nda ‘onlar bizim
çocuklar›m›z’ diyerek arabulucu
olarak, Che’yi son yolculu¤una
u¤urlayanlar aras›nda gördük onlar›. Ancak, gerek Arjantin’in siyasal
koﬂullar› gerekse baﬂka etkenlerden
dolay›, örgütlenme ve mücadelelerinin hedefleri anlam›nda daha ileriye
taﬂ›nan bir hareket niteli¤ine bürünemedi, örgütlü bir halk hareketinin
parças› olamad›. Buna ra¤men, “kay›p aileleri hareketi” olarak, baﬂta
Arjantin olmak üzere, ‘kay›p’ politikalar›n›n teﬂhiri gibi önemli bir iﬂlevi yerine getirdiler.
Mücadeleleri ile halklar›n deste¤ini, sayg› ve sevgisini kazand›lar.

ﬁehitlerimizin ‘Tek Yol Devrim’ ﬁiar›n› Daha Da Yükseltece¤iz
1998 y›l›nda Adana'da katledilen
Kurtuluﬂ Dergisi temsilcisi Mehmet Topalo¤lu ile Cephe savaﬂç›lar› Bülent Dil ve Behsat Ayy›ld›z
Adana’da an›ld›lar.
‹lk anma, Buruk Mezarl›¤›'ndaki
Mehmet Topalo¤lu'nun mezar› baﬂ›nda 28 Ocak günü yap›ld›. ‘Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez’
pankart› ve flamalar taﬂ›yan HÖC
üyeleri, "Mehmet Yoldaﬂ Ölümsüz-

dür" slogan› ile geldikleri mezarl›kta, devrim ﬂehitleri için sayg› duruﬂu ile baﬂlad›klar› anmay›, Mehmet’i anlatan konuﬂma ile sürdürdüler. ﬁehitlerin ‘Tek Yol Devrim’ ﬂiar›n›n ülkenin dört bir yan›na yay›laca¤› sözü verilen anma "Bize
Ölüm Yok" marﬂ› ile sona erdi.
Ertesi günü ise, Adana Temel
Haklar’da gerçekleﬂtirilen anma etkinli¤inde, Arzu Seçen ﬂehitlerin
hayatlar›n› ve mücadelelerini anlatt›. Marﬂlar ﬂehitler için söylendi.
Bir baﬂka anma etkinli¤i de, 24
Ocak 1995’te kaç›r›lmas›n›n ard›ndan uzun süre “kay›p” olarak geçen
ve katledilerek mezarl›¤a gömülen
Ayﬂenur ﬁimﬂek içindi. Devrimci
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Memur Hareketi içinde uzun y›llar
mücadele yürüten ﬁimﬂek, 28 Ocak
günü, Ankara Gölbaﬂ›'ndaki mezar›
baﬂ›nda devrimci memurlar taraf›ndan an›ld›. Anmada yap›lan konuﬂmada; Ayﬂenur’un SES’in örgütlenmesindeki kararl›l›¤› hat›rlat›larak,
“Sendikal mücadelemizde yi¤itli¤iyle ön saflardayd›. Onun mücadelesini örnek al›yoruz" denildi.
BES Genel Sekreteri Kenan Akbaba, SES Genel baﬂkan› Köksal
Ayd›n ve SES Genel Sekreteri Erkan Sümer taraf›ndan yap›lan konuﬂmalarda, Ayﬂenur’un Susurluk
devleti taraf›ndan katledildi¤i belirtilirken, "Ayﬂenur ﬁimﬂek Onurumuzdur” sloganlar› at›ld›.

