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sayg›y› ö¤renecek!

‹stanbul’da Grup Yorum Coﬂkusu

Geçen y›l, Harbiye Aç›k Hava Tiyatrosu’nda 20. Y›l Konseri gerçekleﬂtiren Grup Yorum, yaklaﬂ›k 5 ay
sonra ‹stanbul’da yeniden dinleyicilerinin karﬂ›s›na ç›kt›. 4 ﬁubat günü Yeni Melek Gösteri Merkezi’nde ilk defa konser veren Grup Yorum, yaklaﬂ›k
2000 kiﬂiye seslendi.
Konserde 20 y›ll›k birikimlerinden
oluﬂan ﬂark›lar›n› ve marﬂlar›n› söyleyen Grup Yorum, dinleyicilerini halaylarla coﬂturdu. Çok k›sa bir süre
sonra yeni albümlerinin yay›nlanaca¤›n›n müjdesini de veren Grup Yorum, konserde eski ﬂark›lar›ndan oluﬂan geniﬂ bir repertuvar sundu. Yeni

albüme girmeye aday olan “S›ra
Neferi” adl› eserleri dinleyiciler
taraf›ndan be¤eniyle karﬂ›land›.
Eski Grup Yorum elemanlar›ndan Hilmi Yaray›c›’n›n da
“Cemo”yu seslendirerek kat›ld›¤› konserde, bir okul olan Grup
Yorum, bu misyonuna uygun
olarak sahneye, bünyesine yeni
elemanlar katm›ﬂ olarak ç›kt›.
Coﬂkunun hep dorukta oldu¤u, kimi zaman sol yumruklar›n
s›k›ld›¤›, kimi zaman sloganlar›n hayk›r›ld›¤›, kimi zaman da
omuz omuza halaylara duruldu¤u gözlenen konserin ilk bölümünde,
“ﬁahan Kanatl›lar”, “Bir O¤ul Büyütmelisin”, Haydi Kolkola”, “Halk›m›z›n Gelini”, “Üçleme” gibi, Yorum’un
geniﬂ kitlelerce sahiplenilen ﬂark›lar›
yerald›. ‹kinci bölümde ise, a¤›rl›kl›
olarak halay türküleri yeral›rken, her
zaman oldu¤u gibi, binlerce kiﬂinin
hep birlikte söyledi¤i “Hakl›y›z Kazanaca¤›z” marﬂ›yla konser sona erdi.
Dinleyicilerin hemen tüm parçalara kat›ld›klar› ve ölüm oruçlar› ile ilgili sloganlar att›klar› görülürken, ﬂehit ve tutsak ailelerinden oluﬂan TAYAD’l› Aileler de konseri izleyenler
aras›ndayd›.

Yürüyüﬂ Antalya Meydanlar›nda
Okurlar›m›z, 4 ﬁubat’ta Antalya K›ﬂla Han
Meydan›’ndayd›lar. Yaklaﬂ›k 1,5 saat boyunca, Yürüyüﬂ Dergisi’nin kapa¤›nda
“Emperyalizmin büyük korkusu: Komünizm” yaz›l› 37. say›s›n›n tan›t›m› ve sat›ﬂ›n› yapt›lar. Uzun süredir birçok ilde, ilçede yank›lanan Yürüyüﬂ’ün sesi, Antalya caddelerinde, sokaklar›nda da yank›land›. Bu sesi susturmak isteyen baz›lar›n›n nafile müdahalelerine ra¤men, okurlar›m›z “Ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm için Yürüyüﬂ okuyal›m, gerçekleri ö¤renelim” ça¤r›s›yla, derginin içeri¤i hakk›nda halk› bilgilendirerek bir kez daha Türkiye gerçe¤ini anlatt›lar.
okurlar›, geçen hafta ayr›ca ‹stanbul Gülsuyu ve Beﬂiktaﬂ’tayd›. 8 okurumuzun kat›ld›¤› sat›ﬂta Gülsuyu'nun pek gidilmeyen mahallerine gidilerek tek tek kap›lar çal›nd› ve Yürüyüﬂ'ün tan›t›m› yap›ld›. Megafonla 38. say›m›z›n konular›n›n duyurular› yap›ld›. Yaklaﬂ›k 3 saat içinde 131 dergi sat›ld›.
6 ﬁubat’ta ise, Yürüyüﬂ okurlar›, yo¤un kar alt›nda, Beﬂiktaﬂ’›n çarﬂ›s›, caddeleri ve sokaklar›ndayd›lar. Okurlar›m›z “Tecrit’e Son” ça¤r›lar› ve Ba¤›ms›zl›k
demokrasi sosyalizm için Yürüyüﬂ’e davetiyle tan›tt›lar dergimizi.

Yürüyüﬂ



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin
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ﬁubat
1972’de ‹stanbul
Arnavutköy’de kuﬂat›ld›¤› evde, kuﬂatma
alt›nda teslim olmama gelene¤inin yarat›c›lar›ndan ve Türkiye devriminin önderlerinden biri olarak
ﬂehit düﬂtü.
1947’de K›rﬂehir’e ba¤l› Hac›bektaﬂ ilçesinde do¤du
Ulaﬂ. ODTÜ ö¤rencisiyken, devrim ve
sosyalizm kavgas›n›n
tam ortas›na at›ld›.
Sosyalizm kavgas›n›
Ulaﬂ B ARDAKÇI
salonlardan, parlamentolardan ç›kart›p
meydanlara, halka, da¤lara taﬂ›yacak bir at›lganl›kla yerald› devrim saf›nda.
Teoride ve pratikteki yetkinli¤iyle THKP-C’nin kurucular›ndan biri oldu.
28 May›s 1971'de tutsak düﬂtü Ulaﬂ. "Ulaﬂ Bardakç› ad›m, 1947 do¤umluyum. Türkiye Halk Kurtuluﬂ Partisi Cephesi'nin bir savaﬂç›s›y›m"... Bu cümleden
fazlas›n› alamad›lar ondan.
THKP-C’nin Genel Komite üyesiydi. ﬁehir gerillas›n›n önderi, komutan›yd›.
Ad›, tarihe, “Mahir Hüseyin Ulaﬂ...” slogan›nda kavgaya ça¤r›, sonuna kadar savaﬂ talimat›yla maloldu.
THKP-C önderlerindendir. 19 ﬁubat 1972'de, Mahir'le birlikte gerçekleﬂtirdi¤i özgürlük eylemi sonras›nda ‹stanbul-Arnavutköy'de kuﬂat›lan üste düﬂmana kurﬂun saçarak ölümsüzleﬂti.

16 ﬁubat 1991
‹stanbul Okmeydan›’nda, emperyalist savaﬂa karﬂ›
halk› mücadeleye ça¤›r›rken gözalt›na al›nd›. ‹ﬂkenceciler önünde boyun e¤medi¤i için Beyo¤lu Emniyeti’nin 3.
kat›ndan aﬂa¤›ya at›ld›. Kald›r›ld›¤› hastanede ﬂehit
Ali R›za A⁄DO⁄AN düﬂtü.
Ali R›za, 1971 Tunceli Ovac›k do¤umluydu. Yedi çocuklu yoksul bir Kürt iﬂçi ailesinin o¤lu olan Ali R›za, ortaokuldayken ö¤renimini b›rakmak zorunda kald›. Oturduklar› Okmeydan› Örnektepe Mahallesi’nde çocukluk arkadaﬂlar›, çevresinde bulunan insanlar gibi o da devrimci harekete sempati duydu ve mücadeleye kat›ld›.

Serdarlar’la tutuﬂtuk,
Serdarlar’la yürüyoruz!

Ölüm orucunun
121. ﬂehidi Serdar
Demirel, ‹sviçre'de
Basel Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplant›yla an›ld›.
Anmaya kat›lanlar, slayt gösteriminde, Serdar Demirel'in hücredeki resimlerini, sloganlarla topra¤a verilmesini, Serdar için yap›lan eylemleri izlerken, Serdar’›n direniﬂ
sürecini an an yaﬂarken, kavgan›n büyük bir irade ve büyük
bir fedakarl›kla sürdü¤üne bir kez daha tan›kl›k ettiler.
Anmada havaya kalkan yumruklar, bu iradenin ve fedakârl›¤›n temsilcisi olan tüm Serdarlar için sayg›ya durdu, “Ben
de Serdar gibi
olaca¤›m” and› geçti
yüreklerden.

Onlara dair...

Tarih: 13 ﬁubat 1972
Yer: ‹stanbul, Levent
Ulaﬂ
"Tevkifat›n baﬂlad›¤› haberi geldi¤inde evde Ulaﬂ, Ziya ve ben vard›k. Haberi
getiren arkadaﬂlar ev arama çabas›na giriﬂtiler. Sonunda 13 ﬁubat günü bir yer bulunmuﬂtu ama oraya ancak akﬂam hava karard›ktan sonra gidebileceklerdi.
Ulaﬂ'la, Ziya eﬂyalar›n› toplad›lar... Kap›ya ç›kt›m. Merdivenlerin önünde 15 kadar sivil giyimli ﬂah›s alçak sesle bodrumu
göstererek konuﬂuyorlard›... Ellerindeki silahlar› o s›rada
gördüm. 'Geldiler' dedim sadece. Onlar da kimin geldi¤ini
sormad›lar. Zaten bu s›rada... içeriye ateﬂ etmeye baﬂlad›lar.
Ziya ve Ulaﬂ ateﬂe karﬂ›l›k verdiler... Bu arada bir iki el bombas› att›lar. Hatta yatak odalar›ndan birinin panjurunun kapal› oldu¤unu farketmeden att›klar› bir bomba panjura çarp›p
odaya düﬂtü. Odada patlar diye Ulaﬂ koﬂup benim üzerime kapanm›ﬂt›, korumak için. Bereket patlamad›. Çat›ﬂma s›ras›nda
Ziya çevresiyle pek ilgili de¤ildi. Ulaﬂ ise s›k s›k benim tutukluk yapan silah›mla ilgilenmek zorunda kal›yordu... Bir ara
evden ç›kmaya karar verdiler san›r›m. Önce Ulaﬂ yola bakan

16 ﬁubat
22 ﬁubat

B ARDAKÇI

yatak odas›n›n penceresinden atlad›. Bu s›rada 'yand›m anam' diye
bir ses duyduk. Çat›ﬂmada a¤›r yaralanan polisti. Ulaﬂ atlad›¤›nda
onunla yüzyüze gelmiﬂ..."

Tarih: 19 ﬁubat 1972
Yer: ‹stanbul Arnavutköy
"Sabah yediye geliyordu. Evin çevresi askerlerle çevriliydi... bizim evin kap›s›n› çald›lar. Kap›y› açt›m bir y›¤›n adam
girdi içeriye. Evde kimsenin olup olmad›¤›n› sordular! 'Yok'
dedim. Tam giderlerken polisin birisi Ulaﬂ'›n paltosunu ve ceketini gördü... Kuﬂkuland›lar ve tekrar eve girdiler. An›nda silahlar patlamaya baﬂlad›. ‹çeriye giren polisler bunun üzerine
d›ﬂar›ya kaçt›lar. Çat›ﬂman›n 15-20 dakika sürdü¤ünü san›yorum..."
Ulaﬂ'›n mavzeri türkü söylüyordu. Art›k hep böyle ölecekti
bizimkiler. Nesilden nesile geçecek bir gelene¤in yarat›c›s›,
baﬂlang›c›yd› onlar. Ulaﬂ'›n ilk sat›rlar›n› yazd›¤› türkü, 30
Mart 1972'de K›z›ldere'de bir manifestoydu art›k. Genç Cepheliler bu manifesto'nun yolunda ilerleyeceklerdi...

Bütün halklar;
‘terörist’ olun!
Hazreti Muhammed’in beline bombalar sar›lm›ﬂ bir terörist olarak
çizilmesi hakaretine verilecek en iyi karﬂ›l›k, bütün ezilenlerin o
karikatürde resmedilen tavr› paylaﬂmas›d›r. Tüm ezilen, horlanan,
sömürülen halklar, emperyalizm için bir canl› bomba olmal›d›r...
ayg›n olarak “karikatür krizi”
olarak adland›r›lan olay; emperyalizmin halklar›n de¤erlerine
sald›r›s› ve halklar›n buna tepkisidir.
Karikatürler, densizliktir, provokasyondur, k›ﬂk›rtmad›r. Fakat bu s›fatlar›n hepsi do¤ru olmas›na karﬂ›n
olay› izah etmekte yetersizdir. Çünkü sorun birkaç karikatüristin veya
yay›n organ›n›n densizli¤inin ötesindedir. Onlara bu cesareti veren,
bu ortam› oluﬂturan bizzat emperyalist politikalar›n kendisidir. “Yabanc›lara” düﬂmanl›k, kendi kültüründen olmayan, emperyalist kültüre
“uyum” sa¤lamayan tüm halklar›
aﬂa¤›lama, küçümseme ve kendi anlay›ﬂ›n› dayatma, emperyalist ülkelerin hemen hepsinde “devlet politikas›” haline getirilmiﬂtir. Bu politika sürdü¤ü müddetçe sanatta, edebiyatta, medyada ve baﬂka alanlarda
benzeri aﬂa¤›lamalar›n, hakaret ve
dayatmalar›n bundan sonra da görülmesi hiç ﬂaﬂ›rt›c› olmayacakt›r.
ilyarlarca müslümana hakaret
eden karikatürler, emperyalist
sald›rganl›¤›n pervas›zl›kta ulaﬂt›¤›
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noktay› gösteriyor. Pervas›zl›¤›n
baﬂlang›ç noktas›, sosyalist sistemin
y›k›lmas›d›r. Pervas›zl›¤› teorileﬂtiren “tek kutuplu dünya” tan›m›d›r.
Bunun anlam›, art›k emperyalizmin
dünyadaki tek ve mutlak egemen
güç oldu¤udur. Tek kutuplu dünyan›n politik, kültürel anlamdaki tezahürü ise, kendi yönetim biçimini,
kendi politikalar›n›, kendi kültürünü
tüm halklara dayatmas› olmuﬂtur.
Bu dayatman›n Türkçesi ﬂudur:
“Benim gibi düﬂüneceksin, benim
gibi yaﬂayacaks›n, benim gibi giyinecek, benim piyasaya sürdüklerimi
tüketecek ve benim izin verdi¤im s›n›rlar içinde muhalefet yapacaks›n.”
ny›llard›r “inançlara sayg›, karﬂ›l›kl› hoﬂgörü, uyum içinde
yaﬂama” sözlerini dillerinden düﬂürmeyen, tüm dünyaya bu konuda yukar›dan bak›p ders veren Avrupa
emperyalistlerinin “inançlara sayg›s›zl›k, farkl› olana hoﬂgörüsüzlük”
oldu¤u apaç›k olan karikatürleri sahiplenmesi, Danimarka’dan Norveç’e, Fransa’dan Almanya’ya pek
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16 Emek: Direniﬂi K›rma Oyunu Tutmad›
19 “Sana sevgi, sana sayg›, sana bin selam”
20 Röportaj: “Onur, ölümden üstündür!”
22 Tecrit: Tecrit hastal›k üretiyor

çok ülkenin yay›n organlar›nda yay›nlamakta ›srar etmesi, iﬂte bu dayatman›n ifadesidir. Avrupa emperyalistleri, bugün ülkelerindeki “yabanc›lar›n” okulda, sokakta dahi
kendi dillerini konuﬂmas›n›, kendi
giysilerini giymesini yasaklamaya
çal›ﬂmakta, “vicdan testleri”yle yabanc›lar›n beyinlerine hükmedilmek
istenmektedir. Dayat›lan “ya bizim
kültürümüze uyum sa¤lars›n, ya Avrupa’y› terkedersin” politikas›d›r;
ki bu, faﬂizmin “ya sev ya terket”
politikas›n›n bir versiyonundan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
mperyalizmin tüm tarihi asl›nda
bu dayatmayla ﬂekillenmiﬂtir.
Yüzy›llard›r ayak bast›klar› her yerde, halklar›n inançlar›n›, kültürlerini, dillerini, hatta kendilerini yoketmiﬂ, kendi kültürlerini, inançlar›n›,
sistemlerini egemen k›lm›ﬂlard›r.
Halklar›n mücadelesiyle, sosyalist
devrimlerle geriletilen sömürgecilik
kültürü, “tek kutuplu dünya”dan ald›¤› cüretle yeniden hortlam›ﬂt›r.
Bugün, bu dayatma, terörizm demagojisiyle harmanlanm›ﬂ olarak, tüm
dünya halklar›na, tekellerin dünya
düzeni önünde boyun e¤dirme amac›yla sürdürülmektedir.
arikatürlerde, Hazreti Muhammed’i “terörist” olarak resmetmiﬂlerdir. Bu, 11 Eylül 2001’den itibaren geliﬂtirilen emperyalist söylemi özetliyor. Karikatür, Hazreti Muhammed nezdinde karﬂ›lar›ndaki
tüm müslümanlar› “terörist” olarak
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gördüklerinin ifadesidir. Emperyalizm için ç›karlar›n› tehdit eden, düzeni önünde boyun e¤meyen her
güç, her ülke, her halk “terörist”tir.
Müslümanlar da bugün öyle gösteriliyor. Asya’n›n, Afrika’n›n yoksullu¤a mahkum edilmiﬂ müslüman
halklar›, inançlar› aﬂa¤›lanan, yasaklanan, Afganistan’da, Irak’ta oldu¤u gibi ülkeleri iﬂgal edilen müslümanlar, emperyalizme karﬂ› öfke
doludurlar. Bu öfke kendini do¤ru/yanl›ﬂ birçok biçimde ifade ediyor. Emperyalizm, milyarlarca müslüman› “terörist” ilan ederek, hem
sald›r›lar›na meﬂruiyet kazand›rmak
istiyor, hem de ideolojik, politik ve
kültürel olarak onlar üzerinde bir
bask› oluﬂturmaya çal›ﬂ›yor.
mperyalizmin 1990’daki Körfez
sald›r›s›yla Ortado¤u’ya askeri
olarak müdahalesinden itibaren yap›lan Hollywood filmlerinde neredeyse tüm teröristler “müslüman”d›r. Hat›rlay›n, önceki dönemde de Hollywood filmlerinde “terörist” rolünde mutlaka “Do¤u Bloku
ajanlar›”ndan biri veya bir “komünist” olurdu. Çünkü emperyalizmin
o zamanki öncelikli hedefi oydu.
Kötü bak›ﬂl›, kötü giyimli, saç› sakal› birbirine kar›ﬂm›ﬂ, esrar kullanan müslüman tipi veya donuk bak›ﬂl›, so¤uk, hissiz, ac›mas›z katiller
olarak resmedilen Rus veya Do¤u
Alman tipi, emperyalizmin “kendinden olmayan”, önünde boyun
e¤meyen her dinden ve milliyetten
halk› aﬂa¤›lamas›n›n tipik örnekleridir. ‹yi, güzel, do¤ru, medeni, ça¤daﬂ, uygar, her ﬂey emperyalizme
göre tan›mlan›r ve emperyalizmin
çizdi¤i çerçevede olmayan her ﬂey
ve herkes, kötü, çirkin, ça¤d›ﬂ›d›r.
Ve tabii “terörist”tir!
nceleri “terörist”ten anlaﬂ›lan
kiﬂilerdi; sonra örgütler terörist
ilan edildi, ard›ndan ülkeler terörist
ilan edildi, ﬂimdi s›ra halklar›n terörist ilan edilmesine geldi. Afganistan halk›, Irak halk›, Küba halk›,
tüm müslüman halklar, terörist.
“Karikatür olay›”nda görülmesi gereken iﬂte as›l budur. Emperyalist
yöneticilerin dört ay önce yay›nland›¤›ndan bu yana hiçbir müdahalede
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bulunmamalar›, “bas›n özgürlü¤ü”yle aç›klanabilecek bir ﬂey de¤ildir. Ayn› Avrupa ülkelerinde örne¤in Hazreti ‹sa’ya yönelik birçok
filme, karikatüre, yaz›ya müdahale
edildi¤inin örnekleri de çoktur. Müdahale edilmemesi, karikatürlerin
emperyalist politikayla uyumlu olmas›ndand›r.
zilenler, terör demagojisiyle sindirilip tecrit edilmek isteniyor.
Bugün için müslümanlar›n psikolojik, moral ve kültürel aç›dan sindirilmesi, emperyalizmin Ortado¤u’daki planlar›n›n önünün aç›lmas›
demektir. Bugün karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u en güçlü direniﬂlerden ikisi olan
Irak ve Afganistan direniﬂlerinin
müslüman halklardan tecrit edilerek
zay›flat›lmas› demektir. Müslümanlara yönelik “terörist”, “ça¤d›ﬂ›”,
“ilkel” aﬂa¤›lamas› y›llard›r sürdürülmekle birlikte, do¤rudan müslümanlar›n en kutsal de¤eri hedef al›narak bir anlamda karikatürlerle
müslümanlar›n bam teline bas›lm›ﬂt›r. Komplo, provokasyon teorilerine gerek yoktur; karikatürleri gizli
servisler mi çizdirdi, onlar m› bast›rd›, bu sonuçlar› bilerek mi yapt›lar gibi sorular spekülatiftir. Mesele,
yukar›da vurgulad›¤›m›z gibi, müslüman halklara yönelik aﬂa¤›lama
ve dayatma politikas›n›n tüm emperyalist ülkelerde yürürlükte olmas›d›r. Emperyalizm, ezilen halklara
karﬂ› her türlü aﬂa¤›laman›n, hakaretin, dayatman›n ortam›n› yaratmakta, bu ortamda ortaya ç›kan
olaylar› ve olgular› da o anki politikalar›na göre ﬂu veya bu do¤rultuda
kullanmaktad›r.
azreti Muhammed’in beline
bombalar sar›lm›ﬂ bir terörist
olarak çizilmesi hakaretine verilecek en iyi karﬂ›l›k, bütün ezilenlerin
o karikatürde resmedilen tavr› paylaﬂmas›d›r. Evet, tüm ezilen, horlanan, sömürülen halklar, emperyalizm için bir canl› bomba olmal›d›r.
Öyle bir bomba ki, milyarlar halinde aya¤a kalkt›¤›nda, milyarlar halinde beline silah›n› bombas›n› kuﬂand›¤›nda, emperyalizmin kaçacak
yeri kalmas›n. Bugün emperyalizm
nezdinde “terörist” olmak, emper-
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yalizm karﬂ›s›nda inançlar›n›, düﬂüncelerini savunmakt›r. “Terörist”
olmak emperyalizmin dayatt›¤› siyasal, kültürel kal›plara girmemektir. Emperyalizme karﬂ› meydanlarda ve da¤larda ve feda eylemleriyle
direnmektir. Öyleyse bütün halklar
“terörist” olmal›d›r.
iz Marksist-Leninistler, bu karikatürlerde, bir gerçe¤i daha görüyoruz. Daha 20-25 y›l önce, ilerici rejimlere karﬂ› savaﬂan islamc›lar,
emperyalizmin medyas›nda “mücahitler” olarak gösteriliyordu. Komünizme, devrimcilere karﬂ› savaﬂan
“sar›kl› cihad savaﬂç›lar›”, emperyalizmin müttefikleriydiler. “Terörist” olmak bir yana, “k›z›l teröre”
karﬂ› ç›kan özgürlük savaﬂç›lar›yd›lar. Bu ittifak›n ad› “yeﬂil kuﬂak”t›.
Karikatürlerde görüyoruz ki, yeﬂil
kuﬂak ﬂimdi emperyalizmin boynuna dolanm›ﬂt›r. Emperyalizm, tüm
islam dünyas›n› kendine düﬂman
olarak görmektedir ve asl›nda da
böyledir. Müslüman halklara düﬂen,
emperyalizmin boynuna dolanan
yeﬂil kuﬂa¤› daha da s›kmakt›r. Emperyalizmle tüm ekonomik, siyasi,
sosyal ba¤lar›n› kopararak, geçmiﬂteki kullan›lman›n intikam›n› da
alacak ﬂekilde s›kmakt›r.
ütün halklar, dini ve milliyeti ne
olursa olsun, emperyalizme
karﬂ› birleﬂmelidir. Dünya halklar›,
“yeﬂil”, k›z›l, her renkten kuﬂakla,
Asya’dan, Afrika’dan, Avrupa’dan,
Latin Amerika’dan emperyalizmi
kuﬂatmal›d›r. 20. yüzy›l›n baﬂ›ndan
bu yana, emperyalizmle halklar aras›nda bir “bar›ﬂ” hiç olmam›ﬂt›r. Sürekli bir savaﬂ halidir bu. Ve savaﬂ›n
esas› s›n›fsald›r. Dünya halklar›,
kendilerini katleden ‘Patriot’ bombalar›yla, halklar›n de¤erlerini yoketmek için televizyon ekranlar›ndan hergün beyinlere ya¤d›r›lan
“kültürel” bombalar ve dayatmalar
aras›nda bir fark olmad›¤›n› bilerek,
her alanda, her konuda emperyalizme karﬂ› direniﬂi yayg›nlaﬂt›rmal›d›r. Emperyalizmin halklar› dinler,
milliyetler temelinde bölmesine izin
vermeden tüm ezillen halklar birleﬂelim ve emperyalizme karﬂ› mücadeleyi yükseltelim...
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Hazreti Muhammed'in karikatürleriyle baﬂlayan “kriz” sürüyor.
Onlarca müslüman ülkedeki gösterilerde Danimarka,
Norveç baﬂta olmak üzere
Avrupa’ya yönelik öfke var.
Lübnan, Irak, Endonezya,
Afganistan, Filistin baﬂta
olmak üzere gösterilere kat›lan yüzbinler, emperyalistlerin bayraklar›n› yak›yor,
inançlar›na sayg› gösterilmesini, özür dilenmesini istiyor. Afgan iktidar› gibi,
efendilerine kendilerini ispat etmek için, gösteri yapan halk› kurﬂunlayanlar
ise, yüzkaras› olarak geçiyorlar tarihe.
Emperyalist cephede ise,
küstahl›k ve aﬂa¤›lama sürüyor. Danimarka Baﬂbakan› özür dilememekte ›srar
ederken, di¤er emperyalist
liderler, giderek kendi ç›karlar›n› vuran öfkenin büyümesi karﬂ›s›nda, “karikatürlerin bas›n özgürlü¤ü olamayaca¤›” yönünde aç›klamalar yap›yorlar. Ancak bu
göstermelik
aç›klamalar, asla
onlar›n inançlara
sayg› gösterdiklerinden kaynaklanm›yor. Belirtti¤imiz gibi, artan öfkenin giderek emperyalist politikalara isyana dönüﬂmesidir onlar› korkutan.
Amerikan emperyalizmi ise, ilk
günlerde yapt›¤› “inançlara sayg›
gösterilmelidir” aç›klamas›n›n ne
kadar riyakarca oldu¤unu çok k›sa
sürede ortaya koydu. Sanki iﬂgal ettikleri ülkelerde halklar›n tüm
inançlar›n› ayaklar alt›na alanlar,
Guantanamo'da Kur'an'› tuvalete
koyanlar kendileri de¤ilmiﬂ gibi
“inançlara sayg›dan” sözeden Amerikan emperyalizmi, tam bir f›rsatç›l›k örne¤i ile Suriye ve ‹ran’› suçlad›. Elçiliklere yönelik kitlesel ﬂiddeti bahane yapan ABD D›ﬂiﬂleri
Bakan› Rice, “Suriye ve ‹ran ﬂidde-

lar çok do¤ru ﬂekilde, sald›r›n›n ideolojik, siyasi boyutunu kavram›ﬂ, en
az›ndan yaﬂad›klar›n›n verdi¤i deneyimle sezmiﬂlerdir. Sorunun
giderek sosyal, siyasal bir temele oturmas› ve bu durumun emperyalistler taraf›ndan da tart›ﬂ›l›r hale gelmesi
dikkat çekicidir. Özellikle
son ony›lda yaﬂananlar düﬂünüldü¤ünde, elçilikleri ateﬂe
veren, giderek büyüyen öfkenin alt›nda yatan as›l neden de ortaya ç›kmaktad›r.
Emperyalizmin sald›r›lar› özellikle Ortado¤u, Asya ve Latin Amerika’da yo¤unlaﬂmaktad›r. Latin Amerika’da kendini do¤rudan siyasal temelde, halk hareketleriyle aç›¤a vuran, emperyalist politikalara karﬂ› öfke,
Ortado¤u ve Asya co¤rafyas›nda konjonktürel olarak islamdan güç almaktad›r.
Halklar›n, egemen s›n›flar›n,
emperyalistlerin
bask› ve sömürü
politikalar›na
karﬂ› aya¤a kalk›ﬂlar›nda çeﬂitli
etkenlerin, motivasyon kaynaklar›n›n bulunmas› do¤ald›r. Tarihsel olarak da
buna iliﬂkin çok
say›da örnek mevcuttur. ﬁeyh Bedreddin’den Babailer’e kadar bu topraklarda geliﬂen isyanlarda da “din”,
halk kitleleri aç›s›ndan zulme ve sömürüye baﬂkald›r›n›n bir anlamda
“meﬂru” zemini olmuﬂtur.
Bugün Ortado¤u’dan Asya’ya
müslüman ülkelerde biriken öfkenin karikatürlerle aç›¤a ç›kmas› da
ayn› derecede do¤ald›r. Öfkenin temelinde iﬂgallere, aﬂa¤›lamalara,
sömürüye isyan vard›r. Yani, emperyalist politikalard›r hedefteki.
Bunu söylerken, elbette dini temelin hiç olmad›¤›n› söylemiyoruz.
Aksine, emperyalistler karﬂ›s›nda
bir direnç noktas› iﬂlevi görmektedir bu halklar aç›s›ndan din. Bu durumun ne denli ‘do¤ru bir temel”

Emperyalist sald›rganl›¤a son!

‹nançlara Sayg› Gösterin!
ÖZÜR D‹LEY‹N!
ti destekleyerek krizi derinleﬂtiriyor” aç›klamas› yapt›.
Tüm “müslüman ülkeler”de protestolar süreklilik ve kitlesellik kazan›rken, Türkiye’de islamc›lar›n
suskunlu¤u hala dikkat çekiyor. Geçen hafta belirtti¤imiz gibi, bunun
temelinde; islamc›l›¤›n iktidarla bütünleﬂmesi ve iktidar›n Avrupa emperyalizmiyle iliﬂkileri yat›yor. Bir
aya¤› iktidarda olan islamc›lar asla
düzenle çat›ﬂmak istemiyorlar.

Emperyalizmin Dini, ‹nanc›,
Kültürü, Ahlak› Yoktur!
Ortado¤u, Asya ülkelerinde ortaya ç›kan öfkenin salt dini temelde
aç›klanamayaca¤› çok aç›kt›r. Halk5
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oldu¤u ayr› bir tart›ﬂmad›r.
Afganistan'a, Irak'a yönelik sald›r›s›n›n H›ristiyanl›¤› egemen k›lmaya yönelik bir savaﬂ olmad›¤›
gibi, emperyalizmin islama yönelik
hakaretleri, aﬂa¤›lamalar› da, böyle
de¤ildir. Çünkü emperyalizmin, tekelci burjuvazinin dini yoktur,
inanc› yoktur.
Zaten “Haçl› Seferi” de “H›ristiyanl›k” için yap›lan bir savaﬂ de¤ildi. Din, sadece halklar›, baﬂka
halklara karﬂ› savaﬂt›rmak için kullan›lan, istismar edilen bir unsurdu.
‹slama hakaret ederken, onlar›n
derdi h›ristiyanl›k de¤ildir. Bu iyi
görülmelidir. Emperyalist tekellerin ç›karlar› neyi gerektiriyorsa,
emperyalizm o inançtad›r. Bugün
emperyalizmin ç›karlar›, halklar›
bölmek, birbirine düﬂürmektedir.
“Medeniyetler çat›ﬂmas›” teorisini yaparak müslüman ve h›ristiyan halklar› birbirine düﬂmanlaﬂt›rmaya çal›ﬂan, bizzat emperyalizmdir. Avrupa'da kol gezen ‘yabanc›
düﬂmanl›¤›’n› körükleyen bizzat
emperyalistlerdir.
Emperyalizmin dünya çap›nda
öncelikli hedeflerinden biri Ortado¤u ve Kuzey Afrika'da tam egemenli¤ini kurmakt›r. Büyük Ortado¤u
Projesi ad› verilen proje, bunun projesidir. Bu co¤rafyada ise, emperyalizmin karﬂ›s›nda a¤›rl›kl› olarak

Halklara Ait Ne Varsa
Yok Etme Sald›r›s›

müslüman halklar vard›r. Müslüman halklara yönelik iﬂgaller, tehditler, ambargolar, inan›ﬂ›na karﬂ›
hakaretler bu projenin parças›d›r.
Yar›n, H›ristiyan bir ülke, h›ristiyan bir halk emperyalizmin ç›karlar›n› tehdit ederse, emperyalizmin o
halklar›n üzerine bombalar ya¤d›raca¤›ndan, bu kez h›ristiyan dinine
sald›rarak halklar› bölüp parçalamaya çal›ﬂaca¤›ndan kimsenin kuﬂkusu olmas›n. Afganistan sald›r›s› öncesinde emperyalizmin uçaklar›n›n
Yugoslavya'n›n h›ristiyan halklar›
üzerine bombalar ya¤d›rmakta tereddüt etmedi¤i hat›rlanmal›d›r.

Küstahl›¤›n siyasi çizgisi ve AKP
Karikatürleri yay›nlayan gazetelere bak›ld›¤›nda, tümünün “muhafazakar demokrat” ya da “H›ristiyan demokrat” olarak ifade edilen SA⁄ çizginin yay›nlar› oldu¤u
görülmektedir. Ayn› ﬂekilde, Danimarka Hükümeti dahil, onay verenler de, SA⁄ parti hükümetleridir.
Yani, gerçekte bas›n özgürlü¤üyle
uzaktan yak›ndan ilgisi olmayan bir
siyasal anlay›ﬂ›n temsilcileridir.
‘Müslüman demokrat’ AKP,
siyasi olarak nerede duruyor; Avrupa’da hangi partilerin grubuna kat›laca¤›n› söylüyordu? ‹ﬂte bunlar›n!
Dini kullanan, tekellerin ç›kar-

lar›n› çok daha pervas›z bir ﬂekilde
savunan SA⁄ ideoloji, ayn› zamanda baﬂka inançlara karﬂ› da sayg›s›z, düﬂmand›r, ›rkç›d›r. Sosyal demokratlar da pirupak olmamakla
birlikte, emperyalist gericili¤in
bayra¤› her zaman bu çizgi taraf›ndan dalgaland›r›lm›ﬂt›r.
Bugün karikatürleri eleﬂtiren
AKP vb. SA⁄ partiler de gerçekte
kendi inanc›n›n, düﬂüncelerinin d›ﬂ›ndaki inanç ve düﬂüncelere karﬂ›
düﬂmand›rlar. “Sayg›” gibi kavramlar› ancak iﬂlerine gelince kullan›rlar. Alevi düﬂmanl›¤›n›n bu çizginin temel özelliklerinden biri olma6
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Emperyalist liderlere seslenerek; “baﬂaramayacaks›n›z! Halklar›n iradesini yok edemeyeceksiniz. Halklar›n inançlar›na yönelik
sald›r›lara son verin! Müslüman
dünya halklar›ndan özür dileyin!”
diyen Haklar ve Özgürlükler
Cephesi de, yapt›¤› aç›klama ile
emperyalist sald›r›n›n karﬂ›s›na dikildi. Aç›klamada ﬂöyle denildi:
Bizim dünya düzenimize boyun e¤eceksiniz... Bizim gibi düﬂüneceksiniz, bizim gibi yaﬂayacaks›n›z. E¤itim, kültür, ahlak,
din, gelenek her ﬂey bizim belirledi¤imiz gibi olacak. Bizim onay
vermedi¤imiz tüm düﬂünceler ve
inançlar, ülkeler, örgütler ve halklar yokolacak!
Emperyalizmin özellikle 11 Eylül 2001'den, Amerika'da Pentagon
ve ‹kiz Kuleler'e yönelik eylemlerin ard›ndan tüm dünya halklar›na
karﬂ› t›rmand›rd›¤› savaﬂ›n özü iﬂte
buydu. Emperyalizmin halklar›n
tüm de¤erlerine sald›rd›¤› bu savaﬂ,
5 y›ld›r tüm vahﬂetiyle, tüm ﬂiddetiyle sürüyor. Afganistan'a ya¤d›r›lan bombalar, Irak'taki katliamlar,
Guantanamolar, Ebu Gureybler, F
Tipleri, ambargolar, terör yasalar›,
“terör örgütleri” listeleri, tüm düns› boﬂuna de¤ildir.
Sol ise, örne¤in Danimarka solu
kendi baﬂbakanlar›n› eleﬂtirmekte,
kendi bayraklar›n›n Nazi bayra¤›na
dönüﬂtü¤ünün karikatürlerini yay›nlayarak cevap vermektedirler.
Ve Avrupa’da hiçbir sol gazete bu
küstahl›¤a ortak olmam›ﬂt›r.
‹nançlar›na hakareti hakl› olarak
protesto eden, inanan insanlar›m›z;
ortaya ç›kan bu çarp›c› tabloyu
gözden kaç›rmamal› ve y›llarca
destekledikleri SA⁄ partilerin kimler oldu¤unu iyi görmelidir. SA⁄,
dincisi ve milliyetçisi ile siyasal gericili¤in kalesidir. Halklar›n kardeﬂli¤ini, inançlara sayg›y› savunanlar
SA⁄ partilere kendilerini kulland›rmamal›d›rlar.

ya halklar›na gözda¤›n›n araçlar›
olarak uyguland›, devreye sokuldu.
‹slam›n peygamberi ve yeryüzündeki milyarlarca müslüman için
kutsall›¤› tart›ﬂ›lmaz olan Hazreti
Muhammed'in karikatürlerinin, aç›k
bir tahrik ve k›ﬂk›rt›c›l›kla, birçok
Avrupa ülkesi bas›n›nda bas›lmas›,
emperyalist ülke yöneticileri taraf›ndan savunulmas›, emperyalizmin
dünya halklar›na karﬂ› sald›r›s›n›n
bir parças›d›r.
Bu sald›r› yaln›z askeri, ekonomik, politik de¤ildir.
Bu sald›r› HALKLARA A‹T
NE VARSA, her ﬂeyi yoketmeye
yönelik topyekün bir sald›r›d›r.
Bu sald›r› EMPERYAL‹ZME
KARﬁI OLAN HER ﬁEY‹ yoketme sald›r›s›d›r.
Halklar›n düﬂüncelerine, inançlar›na, kültürlerine emperyalizme
direnen müslüman veya h›ristiyan
ülke yönetimlerine, emperyalizme
direnen devrimci, vatansever, islamc› tüm örgütlere sald›r›n›n tek
bir nedeni vard›r: Emperyalist tekellerin ç›karlar›!
Bugün emperyalizme karﬂ› nefreti besleyen tüm moral, manevi de¤erler, dini inançlar, ahlaki de¤erler,
ideolojik düﬂünceler, emperyaliz-

min öncelikli hedefidir.
Emperyalizm için aslolan, halklar›n bu i¤renç, aﬂa¤›l›k düzene boyun e¤ip e¤memesidir. Boyun e¤iyorsa onun inançlar› “iyi inanç”,
boyun e¤iyorsa onun rejimi “iyi rejim”, boyun e¤iyorsa onun kültürü
“iyi kültür”dür. Boyun e¤iyorsa
onun düﬂüncesi “iyi düﬂünce”dir.
Boyun e¤meyen tüm inançlar, rejimler, kültürler, düﬂünceler, hepsi
kötüdür, hepsi DE⁄‹ﬁT‹R‹LMES‹, YOKED‹LMES‹, DÜZELT‹LMES‹ gereken ﬂeylerdir.
Emperyalizm, geçen yüzy›lda
bile eﬂi görülmemiﬂ bir ya¤ma ve
talan› sürdürebilmek için halklar›n
ulusal, dinsel, s›n›fsal tüm kimliklerini yokederek, halklar›n tüm direniﬂ iradesi ve motivasyonlar›n› silmek istiyor. Amaç; tüm dünyay›
kendisine tabi k›lmakt›r.
Bugün inançlara yönelik bu sald›r›n›n baﬂ›n›, “düﬂünce özgürlü¤ü”, “inançlara sayg›” ﬂampiyonlu¤unu kimselere b›rakmayan Avrupa emperyalizmi çekmektedir. Avrupa emperyalizminin “dinler,
inançlar aras›nda hoﬂgörü” maskesi düﬂmüﬂtür. Dün Amerika'y› bu
konuda güya eleﬂtiren Avrupa emperyalizmi, ﬂimdi sald›r› bayra¤›n›
devralm›ﬂt›r. Ve sergilenen tiyatro-

Temel Haklar Federasyonu: Özür Dileyin!
Temel Haklar Federasyonu üyeleri, 7 ﬁubat günü Taksim ‹stiklal
Caddesi üzerinde bulunan Frans›z
Konsoloslu¤u önünde yapt›klar›
eylemle, emperyalistlerin halklar›n
de¤erlerine sald›r›lar›n› protesto ettiler.
Sloganlarla konsolosluk önüne
gelen federasyon üyeleri, “‹nançlara Sayg› Gösterin Özür Dileyin
Emperyalist Sald›rganl›¤a Son”
pankart› ve "Emperyalistlerin ‹nançlar› Yoktur, Onlar Herﬂeyi Ç›karlar›
‹çin Sadece Kullan›rlar", "‹nançlara Sald›r›p Halklar Aras›nda Düﬂmanl›k Yarat›lmak ‹steniyor" dövizleri taﬂ›d›lar. Temel Haklar Federasyonu ad›na aç›klamay› yapan

Çayan Güner, karikatürleri ‘küstahça’ diye nitelendirirken, “Bu öfkeyi
yaratan emperyalizmin kendisidir...Yoksul haklar› aﬂa¤›layan zengin emperyalistlerin ﬂ›mar›kl›¤›d›r.
‹ﬂte bunun içindir ki müslümanlar›n
inanç temelinde aç›¤a ç›kan öfkesi
ayn› zamanda emperyalizm
taraf›ndan ezilen, ülkeleri iﬂgale u¤rayan, aﬂa¤›lanan horlanan halklar›n öfkesidir ve
hakl›d›r” diye konuﬂtu. Eylem
sloganlarla sona ererken, çevrede toplanan halktan pankart› okuyanlar›n kitleye kat›larak destek verdikleri görüldü.
Temel Haklar Federasyonu
10 ﬁubat Cuma günü de
7
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ya bak›n ki, bu kez de ABD sözcüleri, Avrupa'n›n “karikatürlerle
müslümanlar› aﬂa¤›lamas›”n› eleﬂtirmektedirler.
Emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin halklar›n inançlar›na, de¤erlerine ve iradelerine yönelik
sald›r›lar›na karﬂ› ç›kal›m!
Müslüman, h›ristiyan, musevi,
budist veya ateist, hangi dinden ve
inançtan olursa olunsun, emperyalizmin halklar›n de¤erlerine yönelik sald›r›s› karﬂ›s›nda tav›r al›nmal›d›r.
Mesele, din meselesi de¤il, halklar›n aﬂa¤›lanmas›, iradelerinin ezilmek istenmesidir. Emperyalizme
halklar›n de¤erleriyle pervas›zca
oynayamayacaklar›n› gösterelim.
Unutulmamal›d›r ki, emperyalistler halklar›n inançlar›na bu kadar
pervas›zca sald›r›rken, en büyük cesareti ve deste¤i, iﬂbirlikçi yönetimlerden, özellikle ve en baﬂta da “islamc›”, “Müslüman” geçinen iﬂbirlikçi yönetimlerden almaktad›rlar.
Bu iﬂbirlikçiler, Suudi Arabistan'dan
Ürdün'e, Pakistan'dan Kuveyt'ten Türkiye'ye kadar pek çok ülkede iﬂbaﬂ›nda olan “islami” iktidarlard›r.
Emperyalistleri ve iﬂbirlikçilerini birlikte mahkum edelim.
Danimarka Konsoloslu¤u önündeydi. "‹nançlara Sayg› Gösterin Özür
Dileyin Emperyalist Sald›rganl›¤a Son"
pankart› açan federasyon üyeleri
ad›na Aysu Baykal aç›klama yapt›.
50 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klama "‹nanç
Hakt›r ‹nanca Sayg› Gösterin,
Emperyalistler Özür Dilesin" sloganlar›n›n at›lmas›n›n ard›ndan AB
bayra¤›n›n yak›lmas›yla sona erdi.

Trabzon
◆ Polisi, mülki amirleri, MHP’lileri ve tarikatlar› ile;
‘milliyetçilik’ ad› alt›nda faﬂist mafyan›n, kontrgerillan›n esir almak istedi¤i bir kent
◆ ‘Vatandaﬂ tepkisi’ diyerek bunlar› meﬂrulaﬂt›ranlar, hesab›n› vermeden yaﬂananlar› eleﬂtiremez! Herkes dönüp TAYAD’l›lara linç giriﬂimine ne dedi¤ine
bakmal›
rabzon'da Sancta Maria
Katolik Kilisesi Rahibi
Andrea Santore (60), 5
ﬁubat günü kilisede u¤rad›¤› silahl›
sald›r›da hayat›n› kaybetti.

T

16 yaﬂ›ndaki O.A. “fail” olarak
ilan edildi. Neden öldürdü¤üne iliﬂkin ise, bilinçli bir bilgi kirlenmesi
ortal›¤› kaplad›. Zira, Hz. Muhammed karikatürlerine protestolarla
ba¤lant›l› olmas› birçok yönüyle
düzen aç›s›ndan iyi olmayacakt›.
Zira, Il›ml› ‹slam’›n ne kadar uslu oldu¤unu kan›tlamak için islamc›
taban› sokaklara b›rakmayan AKP
iktidar›n›n nas›l bir ülkeyi yönetti¤i,
siyasi kültürel olarak bu “iklimin”
nas›l yarat›ld›¤› vb. birçok olgu tart›ﬂmaya aç›lacakt›. Üstelik Kadiri
Tarikat›’n›n da ad› geçiyordu ki, bu
durum AKP aç›s›ndan oligarﬂi içi
iktidar kavgalar›nda da aleyhine
olacak bir durumu beraberinde getirebilirdi.
Bu yüzden; “haraç” meselesinden, “misyonerli¤e” kadar birçok
gerekçenin tümü birden piyasaya
sürüldü, oligarﬂi aç›s›ndan en “makulünü” piﬂirmek, “Türkiye’yi en
az zararla kurtarmak” için yetkililerce altan alta aç›klamalar yap›ld›.
Rahibin öldürülme gerekçesi ne
olursa olsun, “Trabzon’da neler oluyor?” sorusuna verece¤imiz cevaplar aç›s›ndan temel bir belirleyicili¤i olmayacakt›r. Ancak “ek” baz›
tart›ﬂmalar› gündeme getirebilir.

Trabzon’un Son Bir Y›l›
“Neden Trabzon” diye soruluyor. Herkesin kendine göre bir cevab› da var. Yaﬂananlar›n as›l sorumlular› suçu üzerlerinden atmak
için “Trabzon’u terör örgütleri üs
seçti” demagojisine sar›l›yor. Kimisi, hiçbir bilimselli¤i olmayan
“Trabzonlu’nun tezcanl›l›¤›” ile
aç›klamaya çal›ﬂ›yor. Bir baﬂkas›
“basiretsiz vali” diyerek her ﬂeyi
bir valiye yükleme, düzeni aklama
yoluna gidiyor vs.
Daha gerilere gitmek de mümkün ancak Trabzon’un son bir y›l›na
bakal›m öncelikle.
Prof. Saadettin Güner ve o¤lu
öldürüldü. “Yanl›ﬂl›kla” denildi ve
mafya bir gün sonra ayn› yerde bu
kez “do¤ru” kiﬂiyi, Engin Bayramo¤lu’nu öldürdü.
6 Nisan’da TAYAD’l›lar F Tipleri’ni protesto eden bildiriler da¤›t›rken polis ve MHP taraf›ndan örgütlenen kalabal›k bir güruh taraf›ndan
linç edilmek istendi. Yalan, “bayrak
yakt›lar” ﬂeklindeydi. Yerel bas›n,
MHP ve Kadiri Tarikat› milliyetçilikle beyni teslim al›nan kitleleri
k›ﬂk›rtmada temel rol oynad›lar.
TAYAD’l›lara yönelik linç giriﬂimi, ilkine devlet kat›nda gösterilen hoﬂgörüden cesaret alarak ikinci
kez 10 Nisan’da tekrarland›. Her iki
olayda da hükümet, vali, polis, kentin “sivil toplum kuruluﬂlar›”, bas›n
yani tüm düzen güçleri TAYAD’›
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suçlad›, linç giriﬂimi “vatandaﬂ tepkisi” olarak meﬂrulaﬂt›r›ld›.
Bu olaydan bir süre sonra
PKK’li olduklar› belirtilen üç kiﬂi
özel tim operasyonu s›ras›nda linç
edilmek istendi.
Trabzonspor'lu iki tan›nm›ﬂ futbolcu Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz'in araçlar› ile iﬂyerlerinin
kurﬂunlanmas› olay› yaﬂand›.
Ve son olarak rahip öldürüldü.

Linç Giriﬂimi ve
Kontrgerilla
Tüm bunlar, kentte aç›k bir mafya, çete, faﬂist örgütlenmesi bulundu¤unu gösteren örneklerdi. Ki,
tüm bunlar devletten ba¤›ms›z de¤ildir. Karadeniz Bölgesi, devrimci
mücadelenin geliﬂimine, bu konuda
taﬂ›d›¤› dinami¤e karﬂ› uzun süredir
kontrgerilla taraf›ndan yo¤unlaﬂ›lan
bir aland›r. Bu geliﬂmeler de kontrgerillan›n resmi ve gayri-resmi örgütlenmeleri d›ﬂ›nda düﬂünülemez.
Denilebilir ki; bunlar herhangi
bir kentte de yaﬂanabilirdi. Evet!
Ancak Trabzon’u “özgün” k›lan as›l
olay, linç giriﬂimidir. Bunun politik,
ideolojik zemininin, örgütlenme
araçlar›n›n kentte varl›¤›d›r.
Trabzon’u tart›ﬂan herkesin, linç
giriﬂimini, TAYAD’› tart›ﬂmas› kaç›n›lmazd›r. Bas›n›n bu konudaki
sansürcü tutumu çok iyi bilinmesine
karﬂ›n, sat›r aralar›nda da olsa, bu
hat›rlatmay› yapmak durumunda
kalmas› bu gerçe¤in sonucudur. Rahibin öldürülmesini bas›n›n hangi
manﬂetlerle duyurdu¤una bakal›m:
Hürriyet: “Yine o bilinen provokatör”... Sabah: “Rahibe karanl›k
kurﬂun”... Milliyet: “Büyük provokasyon”... Vatan: “Karikatür cinayeti mi?”... Yeni ﬁafak: “Kilisede
alçak provokasyon”...
Hemen tamam› “provokasyondan” sözetmekte. Peki, “provokatör kim?” 16 yaﬂ›ndaki çocuk olmad›¤› aç›k; o zaman kim? Linç giriﬂiminin zeminini haz›rlayan süreç
ve sonras›ndad›r bu sorunun cevab›.
Bugün Trabzon’da yaﬂananlar›
tart›ﬂt›ran; milliyetçili¤in ve ﬂove-

nizmin k›ﬂk›rt›lmas›d›r. MHP’nin
bu zeminde halk› kullanmas›d›r.
Her türlü pisli¤in içinde olan mafya,
çete örgütlenmelerinin kendilerini
“milliyetçi” kisvesi ile meﬂrulaﬂt›rmas›d›r. Bu kesimlerin devlet taraf›ndan korunmas›d›r. Polis ﬂefinin
Sedat Peker’in yak›n adam›yla ortak ﬂirket kuracak kadar pervas›zca
hareket etti¤i, faﬂist mafyan›n üssü
haline getirilmek istenen bir kentimiz oldu¤u için tart›ﬂ›lmaktad›r.
“Burada konuﬂtu¤um insanlar›n
ço¤u, ‘as›l Kurtlar vadisi Trabzon’da. Burada Polat çok. Bir olay
oluyor, adamlar gözalt›na al›n›yor,
birkaç gün sonra serbest kal›yorlar.
Devlette onlar› koruyanlar var. Bizim bildi¤imizi devlet bilmiyor mu’
diyor...” (Milliyet muhabiri Ali
Eyübo¤lu, 7 ﬁubat)
Halk gerçekleri görüyor. Yine
Ali Eyubo¤lu, Trabzon halk›yla
yapt›¤› röportajlardan ‘ortak görüﬂ’
olarak ﬂu bilgiyi veriyor:
“Sald›r›n›n sebebi haraç. Ama
namlu futbolculara do¤rultana kadar onca insan›n öldürülmesi, yaralanmas›, iﬂyerlerinin kurﬂunlan›p,
ço¤unun faili meçhul olmas› ise
devletin zaaf›.” (Milliyet 6 ﬁubat)
Peki kimdir bu haraçç›lar?
TAYAD’l›lara yönelik linç giriﬂimine kat›lanlara bak›n, ayn› kesimler oldu¤unu göreceksiniz. Yine
ayn› kesimler taraf›ndan korunmuﬂlard›r. Yani kentte bir “güvenlik”
zaaf› yoktur, tersine “güvenlikçilerin” gücüyle yarat›lan sonuçtur bunlar. Rahibin öldürülmesine kadar
gelen süreçte, devlet her ﬂeyden bilgi sahibidir ve körüklemiﬂtir. ﬁovenizmi, milliyetçili¤i körükleyen,
hak ve özgürlük mücadelesini “terör” olarak niteleyip buna yönelik
sald›r›lar› meﬂru gören devlettir.
Genelkurmay’›n “sözde vatandaﬂ” aç›klamas›ndan; kontrgerilla
tetikçilerinin “kahraman” ilan edilmesinden, Susurlukçular’›n “Türkiye sizinle gurur duyuyor” sloganlar›yla karﬂ›lanmas›ndan, halk› katledenlerin “kurﬂun atan da yiyen
de...” diye ülkeyi yönetenlerce kucaklanmas›ndan, kontrgerilla tetik-

Meydanlarda günlerce
hayk›rd›k bu talebi, adalet
istedik. Provokatörleri
tutuklamayanlar bugün yaﬂananlar›n sorumlular›d›r.
çisi MHP’lilerin düzenin ç›karlar›
için meﬂrulaﬂt›r›lmas›ndan ba¤›ms›z
de¤ildir bugün yaﬂananlar.
TAYAD’l›lara yönelik linç giriﬂimi, bu politikalar›n doruk noktas›
olmuﬂ, sonuçlar› itibariyle herkesin
görebilece¤i aç›kl›¤a kavuﬂmuﬂtur.

Suçlu: Linç Kültürü
Bu gerçekler ortadayken, bugün
ç›k›p kimileri “bar›ﬂ, teröre karﬂ›
birlik” gibi ça¤r›lar yap›yorlar. Her
ﬂeyi 16 yaﬂ›ndaki bir çocukla aç›klay›p, sorunun siyasal, ideolojik ve
fiili sorumlulu¤undan kurtulmak istiyorlar. Ancak, bu kesimlerin linç
giriﬂimi karﬂ›s›nda ald›klar› tutuma
bak›lmadan, bugün söylediklerinin
hiçbir de¤eri yoktur, yaland›r.
Örne¤in, Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, rahibin öldürülmesini “ﬂiddetle k›n›yor”. Peki ayn› Erdo¤an
linç giriﬂimi için ne demiﬂti;
"Trabzon'da olan olaylarda, tabii ki halk›m›z›n hassasiyeti çok
ama çok önemli. Halk›m›z›n bu hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak herkes kendi tavr›n› belirlemelidir ve halk›m›z›n bu milli hassasiyetlerine dokunuldu¤u zaman ﬂüphesiz ki tepkisi farkl› olacakt›r."
ﬁovenist dalgadan yararlanma
hesab›yla yap›lan bu aç›klama, aleni bir linççi zihniyet de¤ilse nedir?
Bunlar yaratm›ﬂt›r “tart›ﬂ›lan Trabzon’u” ve Trabzonlar›!
Sadece Erdo¤an m›?
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Güya “güvenlikten” sorumlu
‹çiﬂleri Bakan› Abdülkadir Aksu,
bak›n ne diyordu: “Aziz milletimizin üzerinde hassasiyetle durdu¤u
konular bizim de üzerinde durdu¤umuz konulard›r.”
Ne demek ﬂimdi bu! “Aziz millet” kim? Faﬂistler!
Bugün Trabzon’da bulunan “sivil toplum örgütleri” ortak aç›klama yaparak, “bar›ﬂtan” sözedip, rahibin öldürülmesini k›n›yorlar. Linç
sonras›nda da Trabzon’un “sivil
toplum örgütleri”nin ortak aç›klamas› olmuﬂtu. Hat›rlayal›m:
“Bu eylemle iç ve d›ﬂ düﬂmanlar›n amaçlar›na hizmet edilmiﬂtir.
ﬁehrimizin ve milletimizin huzurunu
bozmak isteyenlerin halk nazar›nda
karﬂ›laﬂmas› gereken tepki, olay
an›nda verilmiﬂtir. Halk›m›z›n sa¤
duyusuna teﬂekkür eder, bölücü terör örgütünün yapt›¤› bu eylemi ﬂiddetle k›nar›z”. (Türkiye Kamu-Sen,
EMO, ‹nﬂaat Mühendisleri Odas›,
Esnaf ve Sanatkarlar Odas›, Makine
Mühendisleri Odas› ve Türkav’›n 6
Nisan tarihli aç›klamas›)
Görüyor musunuz, vatan millet
edebiyat› ile linç kültürü nas›l savunuluyordu. Devam edelim:
“Trabzon halk› dünde bu günde
gerekli tepkisini göstermiﬂtir, yar›n
da gösterecektir”. (Trabzon Ülkü
Oca¤› Baﬂkan› Tolgay Sivrikaya’n›n 6 Nisan tarihli aç›klamas›)
Suçlu mu ar›yorsunuz; iﬂte konuﬂuyor!
Devam edelim:
“Bir avuç kendini bilmez bölücü
örgüt sempatizan›n›n propaganda
maksatl› eylemine büyük üzüntü ve
nefret duygular›yla ﬂahit olduk. Sorumlu vatandaﬂlar olarak tüm hemﬂerilerimizi bu nevi olaylarda güvenlik güçlerimize yard›m etmeye
davet ediyoruz.” (AKP Trabzon ‹l
Baﬂkan› Ahmet Metin Genç’in 6
Nisan tarihli aç›klamas›)
Bu da iktidar partisi. Nas›l yard›m edilecek güvenlik güçlerine?
Linç ederek mi? Öyle oldu¤u aç›k
ve “terör” demagojisi ile ﬂovenizmi,
milliyetçili¤i, linç kültürünü k›ﬂk›rt-

may› sürdürüyor bu kafa!
Ya, kentin Tabip Odas› Baﬂkan›
Ahmet Ömero¤lu’nun aç›klamas›na
ne demeli! Linç güruhuna, “Sa¤olun gençler, sa¤olun Trabzonlular”
diye teﬂekkür ediyordu, bu Sivil
Toplum Kuruluﬂu yöneticisi.
Bunlar›n neresi “sivil toplum”,
neresi “bar›ﬂtan, kardeﬂlikten” yana! Sadece, kendi gibi düﬂünmeyenleri, s›rtlar›n› devlete dayayarak
sindirmeyi, yoketmeyi biliyorlar.
Bugün kendini sütten ç›km›ﬂ ak
kaﬂ›k gibi pazarlayan Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir’i de unutmamal›y›z. TAYAD’l›lara ikinci
sald›r› sonras›nda, yasal bir hakk›n
kullan›m›n›n üç beﬂ çapulcu taraf›ndan yokedilemeyece¤inden sözetmemiﬂti, kentte yasalar› uygulamakla yükümlü en büyük mülki
amiri. Tersine, TAYAD’› “Trabzon'da kamu düzenini bozmakla”
suçlam›ﬂt›. Ayn› sözlerin alt›na imza
atan ‹l Jandarma Komutan› Jandarma K›demli Albay Ali Öz ile Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek
de valinin yan›nda oturuyordu.
Trabzon’daki devletti bunlar!
Söyledikleri ﬂuydu bu devletin; çok
yaﬂay›n linççiler, kahrolun “tecrite
son” diyenler!
Bunlar hat›rlanmadan, bugün
anlaﬂ›labilir mi? Ayn› valinin daha
ortada cinayetin nedenine iliﬂkin
hiçbir ﬂey yokken, “bu rahip hakk›nda daha önce misyoner faaliyetleri yapt›¤› ﬂikayetleri gelmiﬂti...”
sözleri, bu geliﬂmelerle birlikte düﬂünüldü¤ünde ancak yerine oturur.
Zira, kafa sadece kontrgerilla yöntemlerine çal›ﬂ›yor, daha baﬂtan
“misyoner rahibin” öldürülmesini,
en az›ndan bir kesim taraf›ndan
meﬂru görülebilecek bir gerekçeye
dayand›rmak istiyor. “Misyonerlik”
yasak m›? Hay›r! Mant›k ayn›; suçlu rahip! Öldüren k›ﬂk›rt›lm›ﬂ!
10 Nisan’da sald›r›ya u¤rayan
TAYAD’l› Feridun Osmana¤ao¤lu’nun söylediklerini hat›rlay›n;
“Polis müdahale etmedi. Bizi dövenlere isimleriyle hitap ediyordu.”
Ve linç güruhuna Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek’in

megafonla ne dedi¤ini unutmay›n:
"Sizlere teﬂekkür ediyorum ama art›k da¤›l›n bundan sonras› yasa d›ﬂ›
olur!" Burjuva bas›n bu emniyet
müdürünü “olaylar› önleyen kahraman” diye lanse etmedi mi? Sakarya, Eskiﬂehir, Bozöyük ve daha
birçok yerde, Trabzon’dan cesaret
alan faﬂistlerin polis örgütlemesi ile
linç giriﬂimleri ve sald›r›lara giriﬂtikleri ne çabuk unutuldu?
Manﬂetlerinden rahibin öldürülmesini k›nayan burjuva medya ve
Trabzon halk›na ça¤r›lar yapan yerel bas›na da bak›lmal›.
Burjuva bas›n, “basiretsiz” diye
her ﬂeyi valiye yükleyerek, ﬂovenizmi, iﬂbirlikçi milliyetçili¤i nas›l körüklediklerini ve “vatandaﬂ tepkisi”
diye meﬂrulaﬂt›rd›klar›n› gözlerden
uzak tutmak istiyor.
Oysa ayn› valinin lince iliﬂkin
aç›klamalar› karﬂ›s›nda hiçbir gazete, “devletin görevi demokratik
hakk›n› kullananlar› tehdit, linççileri savunma olamaz, bu nas›l vali”
diye manﬂet atmam›ﬂt›. Ayn› bas›n,
lincin baﬂsorumlusu MHP’yi de teﬂhir etmekten ›srarla kaç›nm›ﬂt›.
ﬁimdi “Trabzon’da neler oldu¤unu”
tart›ﬂ›yorlar. Arﬂivlerine baks›nlar
neler oldu¤u ve kimin yapt›¤› aç›k!
Yerel bas›n da bu sürecin d›ﬂ›nda
de¤ildir. “Bayrak yak›ld›” haberleri
nas›l yalan oldu¤u biline biline yay›ld›, herkes biliyor. Bunlar aras›nda çarp›c› bir örne¤i hat›rlayal›m.
Kas›rga TV, TAYAD'l›lar›n da¤›tt›¤› bildiri öncesi üç kez alt yaz›
geçerek bayrak yak›ld›¤›n›, PKK
bayra¤› aç›ld›¤›n› duyurmuﬂ ve bu
konuda ciddi bir cezaya çarpt›r›lmam›ﬂ, “ortada bir ﬂey yokken, kim
emir verdi bunun için” gibi en basit
sorular sorulmam›ﬂ, kontrgerilla ile
iliﬂkisi aç›¤a ç›kar›lmam›ﬂt›r.
Peki bu TV’nin sahibi kimdi?
ﬁimdi, rahibin öldürülmesinde,
16 yaﬂ›ndaki gencin ba¤l› oldu¤u ya
da feyz ald›¤› belirtilen Kadir Tarikat› ve lideri Haydar Baﬂ. Nitekim
ayn› kesimin Yeni Mesaj Gazetesi’nde de sürekli olarak, “Sancta
Maria Kilisesi’nin Türkiye’deki
misyonerlik faaliyetlerinde çok
10
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önemli bir yere sahip oldu¤u” yaz›l›yordu.
Bu tarikat›n “islamc›l›ktan” çok
faﬂist damar›n›n ne denli güçlü oldu¤u çok iyi bilinmektedir.
Tüm suçlular bunlar de¤ildir elbette. Provokatörler, linççiler yerine
TAYAD’l›lar› tutuklayan ve hala
linç giriﬂiminin as›l sorumlular›n›
aç›¤a ç›karmayan mahkemeler, bugün yaﬂananlar›n hesab›n› verecek
olanlar aras›nda baﬂ s›ralardad›r.

“Farkl›” Olan› Yoketme
Kültürü Devlete Aittir
Karikatürlere iliﬂkin Ortado¤u
ülkelerinde yap›lan protestolarda,
Türkiye’den daha fazla kilise mevcut olmas›na karﬂ›n hiçbir rahip öldürülmedi, hiçbir kiliseye sald›r›lmad›. Neden Türkiye’de oldu?
Türkiye’de az›nl›klar›, farkl›
inanç ve milliyetleri asimile etme
yönteminin baﬂ›nda yoketme, sürgün etme, katletme gelir. Türkiye
tarihi bu konuda binlerce örnekle
doludur. Alevi’si, Rum’u, Ermeni’si,
Kürt’ü... katletmedi¤i kimse kalmam›ﬂ, devrimcilere karﬂ› katletme politikas› ise sürekli hale getirilmiﬂtir.
Yaklaﬂ›k bir ay önce Trabzon
Protestan Cemaati pastörü ve mensuplar›na yönelik fiziki sald›r›lar olmas› nedeniyle, Pastörlerini ve baz›
cemaat üyelerini Trabzon d›ﬂ›na ç›kartt›klar›n› söyleyen Türkiye Protestan Kiliseler Birli¤i Baﬂkan› ‹hsan Özbek ﬂöyle diyor;
“Bu bask›lar sadece protestanlar ve katolikleri kapsam›yor. Trabzon ortalamas›na uymayan siyasi,
dini, kültürel tüm yap›lara karﬂ› bir
bask› var.” (7 ﬁubat Hürriyet)
Hürriyet Yay›n Yönetmeni Ertu¤rul Özkök de kaç›namad›¤› gerçe¤i ﬂöyle ifade ediyordu:
“Bu tahammülsüzlük, cehalet
de¤il, devlet politikas›n›n sonucudur.” (7 ﬁubat Hürriyet)
Genelkurmay’›n “sözde vatandaﬂ” aç›klamas›n› hat›rlay›n. “Bizim gibi düﬂünmeyen, yaﬂamayan
herkes düﬂmand›r” diyen bu zihni-

yet, gerici, milliyetçi, faﬂist kesimlerin nereden beslendi¤ini de göstermektedir. Hoﬂgörü masallar› yaland›r, oligarﬂi tam tersine bu topraklar› ony›llard›r zehirlemekte, kendisi
gibi düﬂünmeyeni yoketmeyi mübah
gösteren kültürü pompalamaktad›r.
16 yaﬂ›ndaki çocuk da, ekilen
zehirin bir tohumudur. Cinayetten,
y›llard›r patrikhane üzerinden politika yapan islamc›lar ve faﬂist güçler de sorumludurlar.

Bugün De Gerçek ‹çin
TAYAD’›n Tuttu¤u
Aynadan Bak›lmal›
Linç sonras› Trabzon nezdinde
ortaya ç›kan›n sistemin resmi oldu¤unu belirterek ﬂöyle demiﬂtik:
“Son y›llarda “de¤iﬂti¤i” söylenen hiçbir ﬂeyin de¤iﬂmedi¤ine ayna tutmuﬂtur: Nas›l yönetiyorlar?
Hukuk nedir? Hak ve özgürlüklerin
kullan›m›na, muhalif düﬂünceye na-

Trabzon Halk›;
Tüm Türkiye neden Trabzon’u
tart›ﬂ›yor? Herkes, Trabzon halk›n›n kim oldu¤u, ne düﬂündü¤ü,
nas›l yaﬂad›¤›, kentteki fuhuﬂ
batakl›¤›n›n nas›l oluﬂtu¤u, mafya-çete örgütlenmelerinin nas›l
bu kadar güç kazand›¤›, linç giriﬂiminden bu yana Trabzon’un
Türkiye halk›n›n kafas›nda nas›l
yer etti¤i ve daha yüzlerce soru
sorulup, cevaplar veriliyor.

Birilerinin Trabzon halk›n› kullanmak istedi¤i çok aç›kt›r. Size,
“ﬂunu sustur, bunu öldür, ötekini linç et” diyenler, elbette durup
dururken yapm›yorlar bunlar›.
Binlerce insan›m›z›n beyinlerini,
tüm bunlar› yapacak hale getirenlerin “vatansever” olmad›klar›, sizin ç›karlar›n›z› düﬂünmedikleri art›k tart›ﬂmas›z olarak ortaya ç›km›ﬂt›r.

Evet; siz de tart›ﬂmal›s›n›z bu sorular› ve daha fazlas›n›.

Kim ki; “hay›r kullanma yok”, bütün mesele “Trabzon halk›n›n
milli hassasiyetleridir” ya da “bu
halk maneviyat›na, dinine düﬂkündür” veya “biz tezcanl›y›z,
oluyor böyle ﬂeyler” diyorsa, size yalan söylüyordur. ‹nanmay›n
onlara ve durup düﬂünün! Çünkü bu uydurma yalanlar› anlatanlar, tam da sizi kullananlar ya
da onlar›n bilinçli/bilinçsiz piyonlar› haline gelenlerdir.

Biz kimiz? Neden bu hale geldik?
Kim bizi birbirimize düﬂürüyor,
kim bizlere “senin gibi düﬂünmeyen kimseyi konuﬂturma, düﬂüncelerini aç›klamas›na izin
verme, ez, yoket, öldür, linç et!”
diyor. Kim bu kültürü beyinlerimize sokuyor? Bu kültürün geldi¤i nokta rahip cinayeti olmuﬂtur. Ama san›lmas›n ki, bununla
kalacakt›r!
Trabzon halk›; gerçekleri tüm ç›plakl›¤›yla tart›ﬂmadan, sorgulamadan, bu yaﬂananlardan kimlerin ç›kar› oldu¤unu anlamadan,
çok daha kötü sonuçlarla ç›kacakt›r karﬂ›m›za.
◆
Cinayetler, pervas›zca mafya kurﬂunlamalar›, haraçlar, fuhuﬂ, linç
giriﬂimleri; tüm bunlar neden
Trabzon’da yaﬂanmaktad›r? Bunun alt yap›s›n› kim oluﬂturdu?

Halk› birbirine düﬂmanlaﬂt›rmaktan ç›kar› olanlar, sadece emperyalistler ve iﬂbirlikçileridir.
Emperyalistler; Amerika’d›r, Avrupa’d›r. Onlar›n tüm dünya halklar›na uygulad›klar› zulmü anlatmaya gerek yok, ülkeleri nas›l
sömürdüklerine örnekler vermek
gereksiz, ya da Balkanlar’da nas›l H›rvatlar’la S›rplar’› birbirine
k›rd›rd›klar›n›n, Irak’ta Sunni ile
ﬁiiler’i çat›ﬂt›rmak istediklerinin,
Afrika’da kabileler aras›nda nas›l
savaﬂ ç›kartt›klar›n›n örneklerin11
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s›l yaklaﬂ›l›r? Faﬂist hareketin sistemdeki yeri nedir? Genelkurmaydan iktidara bu ülkeyi yönetenlerin
politikalar›, kafa yap›lar› nedir?
Oligarﬂinin ‘güvenlik güçleri’ demokratikleﬂebilir mi?... tüm bu sorular, bir tek olay nezdinde bir kez
daha cevaplanm›ﬂt›r. Bu gördü¤ünüz, faﬂist bir sistemin iﬂleyiﬂidir.
TAYAD bu sisteme ayna tutmuﬂtur.”
TAYAD’›n tuttu¤u aynadan bakmayanlar gerçekleri göremezler.
den uzun uzun sözetmek de gereksiz. Tüm bunlar› hala yap›yorlar, Hazreti Muhammed’in karikatürleri meselesi de bu politikan›n bir ürünüdür. Sadece baﬂ›n›z› kald›r›p bakman›z, size gerçekleri anlatan devrimcilere kulak vermeniz yeterlidir.
Emperyalistlerin tarihi boyunca,
tekellerin ç›karlar› için en s›k
baﬂvurdu¤u yöntemdir, halklar›
birbirine düﬂürmek. Uluslararas›
alanda ülkeleri birbirine düﬂürürken, birçok ülkede de dini, etnik
kimi farkl›l›klar› kullanarak bölüp
parçalama, birbirine k›rd›rarak
güçten düﬂürme ve kendi sömürü politikalar›na direnemez hale
getirme politikas› izlerler. Bu
amaçla bizzat provokasyonlara,
yalan propaganda ve k›ﬂk›rtmalara baﬂvurduklar› gibi, ço¤u zaman da bunu iﬂbirlikçileri arac›l›¤›yla yaparlar.
Peki emperyalistlerin iﬂbirlikçileri
kimledir? Bugün AKP iktidar›d›r.
Dün baﬂka parti hükümetleriydi.
MHP’dir, DYP, ANAP, CHP ve
tüm düzen partileridir. Hiçbirinin
iktidar›nda bu iﬂbirlikçilik politikas› de¤iﬂmemiﬂtir. Hepsi emperyalistlerin ve onlar›n as›l ç›kar
iliﬂkisi içinde bulundu¤u tekelci
burjuvalar›n isteklerini yerine getirmiﬂlerdir.
En keskin “milliyetçi” kesilen ve
sizi linç giriﬂimlerinde k›ﬂk›rtan,
gençlerimizi tetikçi yapan, mafya çetelerinin elemanlar› haline
getiren MHP’yi alal›m. ‹ktidar›
süresince bütün IMF anlaﬂmalar›na imza atm›ﬂt›r. Avrupa Birli-

¤i’nin bütün isteklerini yerine getirmiﬂtir. Zaten, tarihi boyunca
asla karﬂ› ç›kmad›¤›, aksine
maddi ve ideolojik olarak beslendi¤i Amerika’n›n bir dedi¤ini
iki etmemiﬂtir. 12 Eylül öncesinde ise, emperyalistlere hizmetini
silahl› yerine getirmiﬂ, katliamlar,
cinayetlerle “Ba¤›ms›z Türkiye”
diye hayk›ran devrimcilerin karﬂ›s›na ç›km›ﬂlard›r.
‹ﬂbirlikçiler bunlarla s›n›rl› de¤ildir;
bu devlet, iktidarlardan da ba¤›ms›z olarak bütün kurum ve
kuruluﬂlar› ile, baﬂta Amerikan
emperyalizmi olmak üzere, emperyalistlerin politikalar›n› yaﬂama geçirmektedirler. Hem de
ony›llard›r bu böyledir. Genelkurmay’›, polisi, yarg› kurumlar›
bunlar›n baﬂ›nda gelmektedir.
Türkiye tarihinde ne kadar katliam varsa, bask› ve sömürüye
dair ne varsa hepsi, emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki ç›karlar›
zedelenmesin, Türkiye, ba¤›ms›z
bir ülke haline gelerek, halk kendi kendini yönetmesin diyedir.
◆
Bu nedenle en çok da devrimcilere düﬂmand›rlar. Çünkü devrimciler, sözde de¤il gerçekten ba¤›ms›z bir Türkiye için mücadele
etmektedirler.
Çünkü devrimciler; IMF’nin sömürü politikalar›n›n uygulanmad›¤›, halk›n aç ve yoksul olmad›¤› sosyalist bir Türkiye için mü-

cadele etmektedirler. Bask›n›n
ve zulmün son buldu¤u, halk›n
birbirine düﬂürülmedi¤i bir ülkenin savaﬂ›n› vermektedirler.
Oligarﬂik devlet ise tüm bunlar›n
önüne geçmek için, her türlü
kontrgerilla yöntemini uygulamaktad›r. Kontrgerillan›n ABD
ve NATO talimat› ile kuruldu¤u
ve onlardan beslendi¤i bizzat bu
devletin generalleri taraf›ndan
itiraf edilmiﬂtir.
Ve kontrgerillan›n en s›k baﬂvurdu¤u yöntemlerden biri, kendi
iﬂbirlikçili¤ini gizlemek için devrimciler hakk›nda yalanlar yaymakt›r; “terörist... d›ﬂ güçlerle
ba¤lant›l›” gibi demagojiler yapmakt›r. Oysa tam tersine, terörizm de, d›ﬂ güçlerin emir ve
talimatlar› ile hareket etmek de
bu düzenin temel karakterleridir.
Baﬂka ne yapar kontrgerilla devleti?
Halk›n birbirine düﬂürülerek, birleﬂmesini ve böylece mücadele
etmesini önlemeye çal›ﬂ›r. Bu
amaçla dini, etnik, siyasi düﬂünce; her türlü farkl›l›klar› kullan›rlar. Sunni’yi Alevi’ye düﬂmanlaﬂt›r›r, Müslüman’a H›ristiyan’› k›rd›rmak ister. Burada Rum Pontus devleti kurmak istiyorlar diyerek, sizlere hayali düﬂmanlar›
hedef gösterir.
Amaçlar› halk› as›l hedeften uzaklaﬂt›rmakt›r. As›l hedef; açl›¤›n,
yoksullu¤un, zulmün olmad›¤›

bir Türkiye için örgütlenmek ve
mücadele etmektir. Birbirine düﬂürülen halk örgütlenemez.
Trabzon’da bugün yaﬂananlar›n
alt›nda bunlar yatmaktad›r.
Bugün tart›ﬂ›lan; mafya, çeteler,
MHP ve polisin birlikte örgütledi¤i linç giriﬂimleri, fuhuﬂ, cinayetler... tüm bunlar emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin politikalar›n›n sonuçlar›d›r. MHP’si, polisi,
mafyas›, çeteleri, tarikatlar› vb.
bu politikalar› uygulayanlar olarak karﬂ›m›za ç›kanlar ise; onlara
hizmet eden piyonlard›r.
◆
Düﬂünün; binlerce Trabzonlu topland› ve 5 TAYAD’l›y› linç etmeye kalk›ﬂt›. Polis, yarg›, iktidar,
düzen partileri, vali, jandarma;
yani bu devletin bütün kurumlar›
linççilere sahip ç›kt›, böyle bir
suç dahi cezas›z b›rak›ld›.
Peki ne oldu? Trabzon halk› ne
kazand›, ne kaybetti? Orada ikisi bayan beﬂ insan› linç etmeye
kalk›ﬂanlar m›yd› Trabzon halk›n›
temsil edenler? Belki o linççilerin içinde olanlar›n›z vard›; aldat›ld›¤›n›, kullan›ld›¤›n› görenleriniz, piﬂman olanlar›n›z oldu.
ﬁimdi tüm bunlar› tart›ﬂma zaman›d›r. Trabzon halk›n› kimin ç›karlar› için kulland›¤›n› görme
zaman›d›r. Emperyalistlerin ve
iﬂbirlikçilerin oyunlar›n› reddederek, birleﬂme ve onlara karﬂ› mücadele etme zaman›d›r.

lara Son" pankart› açt›lar. Hasibe Çoban taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, davan›n Adalet Bakanl›¤›’n›n iste¤i ve Yarg›tay onay› ile Erzurum’a sürülmesinin
gündemde oldu¤u hat›rlat›larak, “Bu sald›r›lar›n arkas›nda kimlerin rolü oldu¤u ortadad›r. Dava unutturulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r, gerçek suçlular san›k sandalyesine oturmal› ve yarg›lanmal›d›r. Dava nereye sürülürse sürülsün peﬂinde olaca¤›z, adalet talebimizi hayk›rmaya devam edece¤iz" denildi.
Nitekim mahkeme Erzurum'a sürgün karar› verdi.
Adliye önünde pankart açan TAYAD'l›lar›n “Neden
Erzurum? Bunun cevab›n› hep beraber ilerleyen
süreçte görece¤iz...Yeni provokasyonlar›n zemini
haz›rlanmaktad›r. Trabzon halk›n› kand›ramayacaklar›n› anlayanlar mahkemeyi Erzurum’a sürerek
Erzurum halk›n› kand›rmaya çal›ﬂacakt›r” dedikleri
aç›klama halk›n yo¤un ilgisi ile karﬂ›land›.

Linç Davas›na Sürgün
Trabzon’daki linç davas› duruﬂmas› 9 ﬁubat günü
görüldü. ‹stanbul’dan bir grup TAYAD’l› da Trabzon’dayd›.
‹stanbul’dan yola ç›kmadan önce Galatasaray Lisesi önünde
toplanarak bir
aç›klama yapan TAYAD’l›
Aileler, “Provokasyon ve
Linç Giriﬂimlerinin Sorumlusu
AKP'dir,
Provakasyon12
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Baﬂbakan, Adalet Bakan›; Ankara’da M›s›n›z?
Ayd›nlar, Sendikac›lar, Tutuklu Aileleri,
‘Ölümleri Durdurmak ‹çin’ Randevunuzu Bekliyor!
TAYAD’l› Aileler 1 ﬁubat’ta ‹stanbul’dan Ankara’ya giderek, Ankara’da bulunan demokratik kitle
örgütleri, sendikalar, partiler ve ayd›nlarla görüﬂmüﬂ ve tecrit konusunda giriﬂimlerde bulunmak üzere
heyetler oluﬂturulmuﬂtu. Heyetlerin
görüﬂmelerine iliﬂkin önceki say›m›zda geliﬂmeleri aktard›k. TAYAD
ve di¤er kurum temsilcilerinden,
ayd›nlardan oluﬂturulan heyetler,
halen Ankara’da giriﬂimlerini sürdürüyorlar. Fakat esas olarak da iktidar yetkililerinden randevu taleplerine cevap bekliyorlar.
AKP’nin sorunu yok sayma politikas›, art›k herkes nezdinde aç›¤a
ç›km›ﬂ, sorun yok denilmesine ra¤men sorunun sürdü¤ü de meclisteki
milletvekilleri dahil, daha geniﬂ kesimler taraf›ndan kabul edilmek zorunda kal›nm›ﬂt›r.

Bu gerçe¤i ölümler dayat›yor.
Bu gerçe¤i tecrit gerçe¤ini hiç
durmadan hayk›ran TAYAD’›n sesi
dayat›yor.
Bu gerçe¤i, üç y›ld›r Abdi ‹pekçi’deki “El”in alt›nda duran TAYAD’l›lar ve “Hapishanelerde 121
‹nsan Öldü” yaz›l› döviz anlat›yor.
Hiçbir kurum, hiçbir iktidar bu
gerçekten sonuna kadar kaçamaz.
Ankara’da meclis koridorlar›nda
yank›lanan “tecriti kald›r›n” ç›¤l›klar›n› duymazdan gelen iktidar,
ölüm orucu direniﬂindekileri zorla
müdahaleyle katletmek politikas›n›
sürdürüyor. Bilindi¤i gibi son olarak direniﬂçilerden Fatma Koyup›nar, bulundu¤u hapishaneden kaç›r›larak mengelelerin önüne at›ld›.
AKP iktidar›, direniﬂi k›rma,
zorla müdahale yöntemlerinin so-

nuçsuz kalmaya mahkum oldu¤unu
önünde sonunda görecektir.
Tecrit alt›nda düﬂüncelerimizi
de¤iﬂtirmeyece¤imiz, ba¤›ms›zl›¤›,
demokrasiyi, sosyalizmi savunmaya devam edece¤imiz gerçe¤ini tüm
dünya görüyor, AKP de görmek ve
kabul etmek zorunda kalacakt›r.
Bu kadar ölüme ve direniﬂin 6.
y›l›nda devam ediyor olmas›na ra¤men görmemekte ›srar etmesi, AKP
iktidar›n› daha “eli kanl›” bir iktidar haline getirmekten baﬂka bir sonuç vermeyecektir.
Tecrite son verilmesi için taleplerini bir aç›klamayla duyuran demokratik kitle örgütü temsilcileri, ayd›nlar, AKP’den randevu bekliyorlar.
AKP randevu vermemekle sorumluluktan kaçabilir ama ölümlerin a¤›rl›¤›ndan ve suçundan kaçamaz.

883.
Gün

TAYAD’l›lar tecriti her biçimde ve her
yerde anlatmay› sürdürüyorlar. Tecrit
gerçe¤ini ve “Tecrite Son” hayk›r›ﬂ›n›
TBMM’den ülkenin en ücra köﬂesine kadar ulaﬂt›rmay› hedefleyen TAYAD’l›lar, bir yandan Ankara’da görüﬂmeleri sürdürürken,
bu konuda yeni bir afiﬂ ve bildiri daha ç›kard›lar.
Biliniyor ki, tecriti parçalamak, bir yan›yla da oligarﬂinin hükümetiyle, medyas›yla uygulad›¤› sansürü parçalamaktan geçiyor ve
TAYAD’l›lar bu konuda ›srarl›, kararl›lar.
13
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Abdi
‹pekçi
Park›’ndaki direniﬂ, tüm ülkeyi saran so¤uklar ve kar alt›nda sürüyor. Buna ra¤men yo¤un bir hafta geçirdiler direnen aileler. Mazlum-Derliler’den, ö¤rencilere
turistlere kadar pek çok ziyaretçileri oldu.
Aileleri parktan kald›rmak için her yolu denemeye de devam ediyorlar. 7 ﬁubat’ta zab›ta amirleri gelerek “Vali buradan kalkman›z› istiyor” dediler. Aileler
de “Biz burada 3 y›ldan beri oturuyoruz
tecrit ve ölüm oruçlar› devam ediyor. Bu
zulüm bitmeden kalkmayaca¤›z” diyerek
bu davetsiz misafirlerini gönderdiler.

Bir kontrac› cezaland›r›ld›
juva bas›n taraf›ndan bilinçli bir
sansüre maruz kald›. Çünkü, aleni
kontrgerilla elemanlar›n› tutuklamayan, tutuklamak zorunda kald›¤›n› ilk celsede b›rakan düzenin
adaletinin karﬂ›s›nda, halk›n adaletinin suçlular›n yakas›na yap›ﬂaca¤›
gerçe¤inin bilinmesini istemiyorlard›. Bu ve benzeri politikalar›n›n sonucudur ki, onlar da kontrgerillan›n
“bas›n” aya¤›n› oluﬂturmaktad›rlar.
Dergimize posta yoluyla ulaﬂan
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi’nin üstlenmesinde, 2 ﬁubat günü
cezaland›r›larak cesedi ‹K‹TELL‹
ORGAN‹ZE SANAY‹‹ BÖLGES‹NE b›rak›lan Sarayl›o¤lu’nun itiraflar›na da yer verildi. “Hiçbir halk
düﬂman›, hiçbir kontrac› halk›n adaletinden kurtulamaz” ifadeleriyle
sona eren aç›klamada, 1966 Adana
do¤umlu Hakan Sarayl›o¤lu’nun ﬂu
itiraflar›na yerverildi.

Her Türlü Kontra
Faaliyetin ‹çinde

“Hiçbir halk
düﬂman›, hiçbir
kontrac› halk›n
adaletinden
kurtulamaz.”
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi, 6 ﬁubat 2006 tarihli aç›klamas›
ile, Hakan SARAYLIO⁄LU isimli
bir kontrgerilla eleman›n› cezaland›rd›¤›n› duyurdu. ‹nfazlar, kaybetmeler, iﬂkenceler... halka karﬂ› birçok suçun içinde yeralan kontrgerilla eleman›n›n cezaland›r›lmas›, bur-

Hakan SARAYLIO⁄LU, Almanya'da konsolosluk ateﬂesi HAL‹T taraf›ndan örgütleniyor.
Almanya'da evlerinin bahçesi
kamyon tamiri için FERHAT TABUR ve ismini bilmedi¤i iki kiﬂi taraf›ndan kiralan›yor. Annesi tamir
görünümü alt›nda t›rlara silah yüklendi¤ini farkediyor ve bunu
KARLSRUHE Baﬂkonsolosluk güvenlik ateﬂesi HAL‹T'e iletiyor. Halit, bilgileri oldu¤unu ve kesinlikle
kimseye bir ﬂey söylememelerini
söylüyor. Özcesi Türkiye devleti
Almanya'yla dan›ﬂ›kl› bir ﬂekilde silah kaçakç›l›¤› yap›yor.
Adam yaralamaktan Alman hapishanesine düﬂüyor. Ateﬂe HAL‹T'in giriﬂimleriyle ülkeye dönmek koﬂulu ile serbest b›rak›l›yor.
Türkiye'ye dönüyor. Türkiye'de ‹SMET AYBEK isimli polis amiri ile
iliﬂki sürdürüyor. Kendisine bir ter14
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cüme bürosu aç›larak tercüman görünümü alt›nda istihbaratta ve operasyonlarda kullan›l›yor. Önceleri
tercümanl›k yapt›r›larak deneniyor.
Sonra e¤itilerek her türlü operasyonda aktif olarak kullan›l›yor.
1984'de askere gönderiliyor. Askerli¤ini Çorlu Ulaﬂ'da 189. Piyade
Komutanl›¤›'nda da¤c›l›k e¤itimi
alarak ve ‹zmir NATO LSE Türk
karargah›nda yap›yor. Ayr›ca istihbarat dil okulunda dil e¤itimi al›yor.
Hasan Kartal sahte kimli¤i ile
ve yeﬂil pasaportla yurtd›ﬂ›na ç›kar›l›yor. Burada bir k›s›m istihbarat
ve operasyon faaliyetleri gerçekleﬂtiriyorlar.
‹SMET AYBEK'den sonra ﬂu an
BOSNA-HERSEK MAL‹ ﬁUBE
MÜDÜRÜ OLAN GÖKTAN DEM‹R'den TAL‹MAT ALIYOR.
ﬁimdi Edirne Emniyet Müdürü
olan HANEF‹ AVCI ile tan›ﬂ›yor.
HANEF‹ AVCI kendisine devlet
memuru gibi çal›ﬂaca¤›n› anlat›yor.
Burada ABDULLAH ÇATLI ile
de tan›ﬂ›yor.
Silah, istihbarat, sorgu gibi konularda e¤itiliyor. M‹T, J‹TEM ve POL‹S'ten dörder kiﬂilik gruplar, KEMAL ASLAN, FAT‹H RÜﬁTÜ
ÖZG‹RAY, KAZIM HOﬁGÖRDÜ ve kendisinin de içinde oldu¤u
toplam 14 kiﬂiden dört tim kuruluyor. Kendilerini KUVAY‹ M‹LL‹YE Polisi olarak adland›r›yorlar. Her
kesimden her çevreden insanlar› al›p
e¤itip bu örgüte dahil ediyorlar.

Hakan SARAYLIO⁄LU,
toplam 14 operasyonda bulundu¤unu itiraf ediyor. Manavgat, ‹stanbul, Diyarbak›r, Alanya, Fethiye ve Avrupa'da bu operasyonlara kat›l›yor. Kaybetmeler, faili meçhuller, infazlar, Yunanistan'da orman yang›nlar› gibi, hemen her türlü operasyona çeﬂitli konumlarda kat›l›yor.

Manavgat'ta AL‹ GÜNGÖR'ün
organizesi, Emniyet Amiri HAKAN ve Emniyet Müdürü'nün insiyatifi ile üç PKK'linin cesedi Manavgat Baraj›’na at›l›yor.
Bu süreçte ‹zmir Ülkü Oca¤›
Baﬂkan› AB‹D‹N B‹LG‹N ile tan›ﬂt›r›l›yor. GÖKTAN DEM‹R ve
KUTUP isminde iki kiﬂiden emir
al›yor. ‹zmir'de AB‹D‹N B‹LG‹N
taraf›ndan dört faili meçhul cinayet
iﬂleniyor. Cesetlerin Narl›dere'de
askeri bir bölgeye gömüldü¤ünü,
ölenlerin Diyarbak›r'l› oldu¤unu
söylüyor.
1994-1995'de Bodrum'a gönderilir. Bodrum'dan zodiakla kendisi
Cengiz, Kaz›m ve Ercan isimli bir
M‹T'çi ile Yunan adalar›nda orman
yak›yorlar.
‹stanbul ‹l Jandarma Komutanl›¤›'nda görevli Mustafa Baﬂçavuﬂ, bir konuﬂmalar›nda kendisine,
art›k at›ﬂlarda gerçek hedef kulland›klar›n›, bunun için de Beyo¤lu'nda
MHP'li bir iﬂadam›n›n bürosundan
silahla e¤itim amaçl› birisini vurdurdu¤unu anlat›yor. Bu kiﬂinin Önder
BABAT oldu¤unu söylüyor.
Baz› operasyonlarda CIA, MI-5
ve MI-6 ile, Alman BND ile iﬂbirli¤i yap›yorlar. BND ile yap›lan iﬂbirli¤inden birinde Alman istihbaratç›
HANS STENZEL ile birlikte Türkiye ba¤lant›l› bir Yugoslav insan kaçakç›l›¤› operasyonunda HANS denilen kiﬂi JOACH‹M adl› kiﬂiyi kaç›yorken vuruyor ve nehire atarak
bo¤uyor. Olay faili meçhul olarak
kal›yor.
MI-5 ile, ALEX isimli konsoloslukta görevli kiﬂi arac›l›¤› ile tan›ﬂ›yor. Ve burada üç ay sözleﬂmeli personel olarak çal›ﬂ›yor.

Birlikte Çal›ﬂt›¤› ve
‹ﬂbirli¤i Yapt›¤› ‹nsanlar
◆ ‹smet AYBEK: Sar›gazi lojmanlar›nda oturur, eski emniyet müdürü, aktif, birinci derecede görevli.
◆ Göktan DEM‹R: Emniyet Amiri, aktif, ikinci dereceden görevli.
‹stanbul'da Foliberjer isimli pav-

yona gider. Ankara ve ‹zmir'de
ikamet eder.
◆ Ayhan ‹LG‹: Milas J‹TEM amiri, aktif durumda
◆ Mustafa BAﬁÇAVUﬁ: ‹l Jandarma Komutanl›¤›'nda J‹TEM tim
komutan›.
◆ SEVDA⁄: Karadeniz sürücü
kursu, aktif, Beyo¤lu'nda.
◆ Atilla ÇA⁄LAK: Denizli'de Tavas Hal›’n›n sahibi.
◆ Hamza ÇA⁄LAYAN: Pangalt›
kumarhanelerinde iﬂ yap›yor. Örgütle iliﬂkili.
◆ EROL: Örgütle ba¤lant›s› var.
Dudullu'lu.
◆ Ali S‹NEK: Örgütle ba¤lant›s›
var, Balat'da oturuyor.
◆ ARMAN: Örgütle ba¤lant›s› var,
Üst Göztepe'de Uzunçay›r Sokak'da TV tamir dükkan› var.
◆ ‹brahim ﬁAH‹N: Aktif durumda, örgütle ba¤lant›s› var. ‹zmir
Karﬂ›yaka'da Girne Caddesi'nde
Oto Galeri 200'ün sahibi.
◆ Hasan TOKER: Faal olarak
ba¤lant›s› var. Manavgat'ta.
◆ Abidin B‹LG‹N: Ba¤lant›s› var,
faal. Eski ‹zmir Ülkü Ocaklar›
Baﬂkan›. ‹zmir'de bulunur.
◆ Süleyman CANAVAR: J‹TEM'de üste¤men, örgüt ba¤lant›s› var.
◆ Ali GÜNGÖR: Faal, örgütle iliﬂkili. Side'de Hilal, Hac› ve Üç Hilal kuyumcular›n›n sahibi.
◆ C‹N MUSTAFA: MRT TV sahibi. Manavgat belediye meclisi
üyesi. Örgütle ba¤lant›s› var, faal.
Manavgat'ta bulunur.
◆ Mehmet Ali ÜNAL: Beﬂiktaﬂ
belediye baﬂkan›n›n akrabas›. Kod
isimi KIRIK. Side Kumköy'de
apart oteli var. Faal olarak çal›ﬂ›yor, örgütte tim komutan›. Manavgat Side Kumköy'de bulunur.
◆ Zeynel ﬁENOL: Manavgat belediye baﬂkan›, örgütle ba¤lant›s›
var. Ankara'dan Manavgat'a geldi,
belediye baﬂkan› oldu.
◆ Kemal ASLAN: Faal durumda,
15
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tim komutan›, aslen Kayserili.
‹çel'de bulunur.
◆ ALEX: ‹ngiltere Baﬂkonsoloslu¤u'nda MI-5 görevlisi. Kafe
CROWN, GLORIA DEANS,
ETAP MARMARA, H‹LTON
R‹TZ CARTOON'da bulunur.
◆ MART‹N: ‹ngiltere Baﬂkonsoloslu¤u'nda MI-6'da. Alex ile ayn›
konumda.
◆ SAMMY ya da STEAVEN:
Amerikan Baﬂkonsoloslu¤u’nda
CIA görevlisi. Alex ile ayn› durumda.
◆ Adnan ﬁ‹Mﬁ‹RO⁄LU: J‹TEM'de yarbay.
Maaﬂ pirim ve ödemelerini VAKIFLAR BANKASI arac›l›¤› ile
al›rlar. Görevli memur X ad›na diye
al›yor ve Vak›flar’dan çekiyor ya da
do¤rudan ﬂah›s ad›na Vak›flar Bankas›'ndan çekiyor. M‹T, J‹TEM,
Özel Harp ve polis elemanlar›na
hep bu sistemle ödeme yap›l›yor.

Örgüte Yard›m Eden Kiﬂiler
◆ TANSU Ç‹LLER
◆ Org. RAGIP ULUBAY
◆ Org. MUH‹TT‹N FÜSUNO⁄LU
◆ Yarbay ADNAN ﬁ‹Mﬁ‹RO⁄LU
◆ DGM SAVCISI ALTAN SARI
◆ KADR‹ BARUT
◆ ‹skenderun'da TARZANLAR lakapl› aile.
◆ Kad›köy'de ‹LKAY NAKL‹YAT
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi aç›klamas›n›n sonunda, bu bilgilerin Hakan Sarayl›o¤lu adl› kontran›n itiraflar›n›n bir özeti oldu¤u belirtilerek, çok daha ayr›nt›l› krokili
anlat›mlar›n›n Cephe’de sakl› oldu¤unun alt› çizilerek ﬂöyle deniliyor:
“HAKAN SARAYLIO⁄LU savaﬂç›lar›m›z taraf›ndan gözalt›na
al›nm›ﬂ, sorgulanm›ﬂ, bütün bu suçlar› nedeni ile 2 ﬁubat 2006 günü
örgütümüz taraf›ndan cezaland›r›lm›ﬂ ve cesedi ‹kitelli Organize Sanayii Bölgesine b›rak›lm›ﬂt›r.”

e mek

Direniﬂi K›rma Oyunu Tutmad›
TEKEL iﬂçilerinin ve onlara
destek verenlerin sloganlar› birçok
kentte yükseliyor. ‹ﬂçilerin direniﬂte
bir ay› geride b›rakarak kararl›l›klar›n› sergilemeleri ise, AKP iktidar›n›n direniﬂi k›rma amaçl› manevralar›n› gündeme getirdi.
3 ﬁubat günü fabrikay› ziyaret
eden AKP Adana Milletvekili Abdullah Çal›ﬂkan, Tayyip Erdo¤an’›n
Türk-‹ﬂ yetkilileri ile de görüﬂerek,
Maliye Bakan› Kemal Unak›tan’a
“TEKEL’in kapat›lmayaca¤›, sorunun iﬂçilerin lehine çözülmesi” yönünde talimat verdi¤ini söyledi.
Bir önceki hafta da TEKEL’in
Adanal› patronlarca sat›n al›nmas›n›
söyleyerek özelleﬂtirmenin bir baﬂka biçimini savunan Çal›ﬂkan’›n bu
aç›klamas›, iﬂçiler taraf›ndan temkinli karﬂ›land›. Amaç aç›kt›; direniﬂi bölmek, iﬂçilerin en az›ndan bir
k›sm›nda beklenti yaratarak “iktidar çözme sözü verdi b›rakal›m”
tart›ﬂmas›n› yaymakt›. Ancak iﬂçiler
yapt›klar› toplant›da “fabrika üretime yeniden geçene kadar direniﬂ
sürecek” karar› ald›lar.
AKP’nin bu manevras›na iﬂçilerle birlikte ilk tepkiyi gösteren yine
Adana Temel Haklar oldu. Dernek
taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
“TEKEL iﬂçilerinin 34 gündür süren direniﬂine sesini ç›karmayan iﬂbirlikçi AKP iktidar›, direniﬂin büyümesi karﬂ›s›nda manevra yaparak
Malatya

direniﬂi bitirmeyi amaçl›yor” de¤erlendirmesinde bulunuldu.
Çal›ﬂkan’›n aç›klamalar›n›n manevra oldu¤u da k›sa süre sonra anlaﬂ›ld›. ‹lk kan›t; 2006 TEKEL ‹ﬂletmeleri Üretim Program› içinde Adana ve Malatya’daki fabrikalar›n›n
ad›n›n dahi geçmemesi oldu. 7 ﬁubat günü TEKEL Genel Müdürlü¤ü’nden Adana TEKEL Fabrikas›’na gelen yaz›da da, emeklili¤i dolan ve dolmayan bütün iﬂçilerin tazminatlar› ve buna ek olarak da %
10-20 aras› bir art›ﬂla emekli olabilecekleri ve iﬂten ç›kabilecekleri haberi veriliyordu. Yani direniﬂi bitirin
rüﬂvetiydi bu da.
Benzeri bir manevra da, direniﬂi
destekliyor görünen CHP’den geldi.
Bir süre önce CHP’li milletvekilleri
iﬂçileri ziyaret etmiﬂ, “Gerekirse
Meclis’te eylem yapar›z... ‹ﬂçileri
sonuna kadar destekliyoruz” gibi
konuﬂmalar yapm›ﬂlard›. Ancak bir
hafta geçmeden; yerel seçimlerde
CHP Adana Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan Aday› olan Bülent Özülkü,
fabrikaya talip oldu¤unu aç›klad›.
CHP milletvekilleri de Özülkü’ye
destek vermekte gecikmediler. Hem
de bunu tam bir ikiyüzlülükle “Adana’y› ve TEKEL’i kurtarma” ad›na
pazarlamak istediler.
‹ﬂçiler CHP’nin bu tutumunu,
“CHP’nin gerçek yüzünü gördük”
ﬂeklinde de¤erlendirerek, “biz Adanal› patronlar için direnmiyoruz”
dediler.
Tüm bu manevralar, “K‹T’ler
yabanc›ya gitmesin” demagojisine
s›¤›n›larak sergileniyor, iﬂbirlikçi
sermayenin sat›n almas› “kurtuluﬂ”
diye sunulmak isteniyor. Tam da bu
aﬂamada, iﬂçilerin özelleﬂtirme politikalar›na iliﬂkin siyasal bilincinin
ne denli önemli oldu¤u bir kez daha
gündeme gelmektedir. ‹ktidar bir
ﬂekilde manevra yapmak istiyor ve
yar›n, iﬂçinin karﬂ›s›na “iﬂ güvencenizi garantiliyoruz” vb. ile de ç›kacaklard›r. Direniﬂ, özelleﬂtirmeye
16
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karﬂ› direniﬂe dönüﬂtürülmedi¤inde, bu
aﬂamada nas›l bir tutum sergilenece¤inin
ise hiçbir garantisi yoktur.

Malatya’da Yürüyüﬂ
Adana gibi direniﬂi sürdüren,
Tek G›da-‹ﬂ üyesi Malatya TEKEL
iﬂçileri, 6 ﬁubat günü bir yürüyüﬂ
düzenlediler. TEKEL önünden Merkez Postanesi’ne yürüyen 400 kiﬂi,
“Direne Direne Kazanaca¤›z” sloganlar› att›. ‹ﬂçi ailelerinin de kat›ld›¤› eylemde konuﬂan, Tek G›da-‹ﬂ
Baﬂkan› Servet Kocakaya, iﬂçilerin
onurlu ve kararl› bir direniﬂ sergilediklerini kaydederken, eyleme Malatya Temel Haklar ve DKÖ'ler de
destek verdi.

Direniﬂe Destek Sürüyor
‹lk günden itibaren direniﬂin hep
yan›baﬂ›nda olan Adana Temel Haklar, 2 ﬁubat 2006 günü de fabrika
önünde oturma eylemi yapt›.
‹nönü Park›’ndan TEKEL önüne
sloganlar ve “TEKEL ‹ﬂçileri Yaln›z
De¤ildir” pankart›yla yürüyerek gelen dernek üyeleri, iﬂçilerin alk›ﬂlar›yla karﬂ›land›. Burada yabanc› sigaralar›n maketi yak›ld›ktan sonra,
Temel Haklar ad›na konuﬂan Erhan
Bingöl, as›l olarak özelleﬂtirme politikas›n›n kendisine karﬂ› direnilmesinin gereklili¤ine vurgu yapt›.
Eyleme iﬂçiler sloganlarla destek
verirken, oturma eylemi s›ras›nda
da müzik grubunun seslendirdi¤i iﬂçi marﬂlar› hep birlikte söylendi.
D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman
Çelebi’nin de bulundu¤u D‹SK yöneticileri 3 ﬁubat günü iﬂçileri ziyaret ettiler. Çelebi, “genel grev” ça¤r›s›nda bulunurken, Emek Platformu’na seslenerek, “Art›k her koyun
kendi baca¤›ndan as›l›r mant›¤›n›
b›rakal›m. TEKEL’in kapat›lmas›n›,
iﬂsizli¤i, yoksullu¤u, özelleﬂtirmeleri protesto etmek için genel grev yapal›m” dedi. Tüm konfederasyonlara Adana’da miting yapma önerisini
de dile getiren Çelebi, genel greve
iliﬂkin ﬂöyle konuﬂtu:

“ﬁimdi TEKEL’i kapatmaya çal›ﬂanlar› uyarmak için bir saat iﬂ
durdural›m. Biz buna cesaret edelim. Bir saatten anlamad›lar m›, bir
günlük genel grev yapar›z. Onu da
anlamazlarsa iﬂ sonuçlanana kadar,
hükümet gidene kadar süresiz genel
greve ç›kal›m.”
Ankara Sendika ﬁubeleri Platformu üyesi 150 kiﬂi, 4 ﬁubat günü
Sakarya Caddesi’nde toplanarak
özelleﬂtirme politikalar›n› protesto
etti. "TEKEL ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir"
ve "Sa¤l›k Hakk›m›z Özelleﬂtirilemez" pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde,
TÜPRAﬁ'›n sat›ﬂ›n›n durdurulmas›na da de¤inildi.
Direniﬂe Ankara’da bir baﬂka
destek eylemi de Al›nteri, BDSP,
EKD, ESP, HÖC, Kald›raç ve Partizan taraf›ndan 3 ﬁubat günü yap›ld›.
Kolej Ziraat Bankas› önünde “TEKEL ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir” pankart› aç›larak Özelleﬂtirme ‹daresi önüne yap›lan yürüyüﬂte, HÖC üyeleri
“TEKEL’i De¤il F Tipi Hapishaneleri Kapat›n”, “Emekçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” dövizleri taﬂ›d›.
Özelleﬂtirme ‹daresi önünde grup
ad›na konuﬂan Nazl›gül Aktaﬂ, halk›n birli¤ine de¤inerek, “Büyük direniﬂler, toplumun tüm kesimlerinin
birlikte mücadelesi ile zafere dönüﬂmüﬂtür. Devrimci, demokrat tüm kesimler TEKEL iﬂçileriyle dayan›ﬂmay› büyütmelidir” diye konuﬂtu.
‹zmir’de Ege Temel Haklar taraf›ndan 8 ﬁubat günü AKP Çi¤li ‹lçe binas› önünde yap›lan eylemle
kapatma karar› protesto edildi.
Samsun’da ise, 2 ﬁubat günü
TEKEL iﬂçileri AKP Merkez ‹lçe
binas› önünde özelleﬂtirme politikalar›n› protesto ettiler. Irmak TEKEL
ve Ball›ca Sigara Fabrikas› iﬂçilerinin yo¤un olarak kat›ld›¤› eylemde,
Adana Temel Haklar yine iﬂçilerin yan›nda

iﬂçilerin yolu trafi¤e kapatma giriﬂimi sendikac›lar ve polis taraf›ndan engellendi.
Hatay’da 4 ﬁubat günü yap›lan destek eylemi DDSB, DGH,
BDSP, ESP ile HÖC Temsilcili¤i
taraf›ndan düzenlendi. Ulus Meydan›'nda yap›lan eylemde, ortak
imzal› "Emperyalist Politikalara
‹zin Verme, TEKEL ‹ﬂçisi Yaln›z
De¤ildir" pankart› aç›ld›. Kitle ad›na konuﬂan Abdullah Lif, “Sonuna
kadar TEKEL iﬂçisinin yan›nda olaca¤›z" ﬂeklinde konuﬂtu.
Dersim’de de, Temel Haklar’›n
da içinde yerald›¤› DKÖ ve sendikalar 7 ﬁubat günü postane önünde
aç›klama yapt›. Tüm Bel-Sen Temsilcisi Mazlum Do¤an’›n yapt›¤›
konuﬂman›n ard›ndan Malatya,
Adana, Ad›yaman TEKEL iﬂçilerine dayan›ﬂma faks› gönderildi.

Balatç›k Tütün ‹ﬂçileri
Sendikac›lar›n ve Polisin
Barikatlar›n› Aﬂt›
2 ﬁubat günü ‹zmir-Çi¤li/Balatç›k’ta bulunan TEKEL Yaprak Tütün ‹ﬂletmesi iﬂçileri de eylemdeydi.
Fabrika önünde baﬂlayan yürüyüﬂ;
“IMF’nin ‹tleri Satt›rmay›z K‹T’leri, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
TEKEL’e Uzanan Eller K›r›ls›n,
Malatya Adana Kapat›lamaz, ‹ﬂçiler Birleﬂin ‹ktidara Yerleﬂin” sloganlar› eﬂli¤inde ve yo¤un polis kuﬂatmas› alt›nda 1 kilometre sürdü.
Sendikac›lar›n polisin talimatlar›n› ikiletmedi¤i görülen yürüyüﬂe
Ege Temel Haklar üyeleri de “TEKEL ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir” pankart›yla kat›ld›.
Yürüyüﬂe yol boyunca di¤er TEKEL depolar›nda çal›ﬂan iﬂçiler de
kat›l›rken, Çanakkale Karayolu’na
gelindi¤inde iﬂçilerin önü sendika
yöneticilerinin ve polisin kurdu¤u
barikatla kesildi. Türk-‹ﬂ Bölge
Sekreteri Mustafa Kundakç› iﬂçilere, sanki sald›r› onlar›n d›ﬂ›ndaym›ﬂ
gibi “teﬂekkür” ederek eylemi bitirmek istediler. Sendikac›lar›n konuﬂmalar›n›n ard›ndan, “ayn› yoldan
geri dönece¤iz” anonsuna, iﬂçiler
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Balatç›k TEKEL
iﬂçisi barikatla
r›
aﬂarak yürüdü
“‹leri, ileri, ileri” diyerek cevap verdiler ve ön saflara yüklendiler. Bunun üzerine sendika bürokrasisinden güç alan çevik kuvvet panzerlerle yolu kapatt›. ‹ﬂçiler “Pasif Eylem ‹stemiyoruz” diye ba¤›rarak barikata yüklenmeye devam etti. ‹ﬂçilerin sendikac›lar›n da yakas›na yap›ﬂt›¤› görülürken, sendikac›lar›n
ikna çabalar› sonuç vermedi ve önce sendikac›lar›n barikat›, ard›ndan
“‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› ile polis barikat› aﬂ›ld›.
‹ﬂçiler bir süre Çanakkale Karayolu’nda yürüdükten sonra, kendi
iradeleri ile belirledikleri baﬂka bir
güzergahtan yine bir kilometre daha
yürüyerek fabrikaya döndüler.

Ad›yaman’da Engelleme
Ad›yaman Temel Haklar’›n
Ad›yaman TEKEL iﬂçilerini desteklemek için fabrikay› ziyaretleri ise,
polis ve sendikac›lar taraf›ndan engellendi.
Dernek üyeleri, fabrikaya girmelerinin hemen ard›ndan, özel güvenlik ve Tek G›da-‹ﬂ Sendikas› Ad›yaman ﬁubesi Baﬂkan›’n›n, “deste¤e
teﬂekkür ettikleri, ancak Temel
Haklar’› içeri alamayacaklar›” yönündeki tavr› ile karﬂ›laﬂt›lar.
‹ﬂçilerin “ziyaretçilerimiz içeri
al›nmazsa biz de girmeyiz” deste¤ine karﬂ›n, sendika bu tavr›nda ›srar
edince, bunun nedeni soruldu. Cevap beklendi¤i gibiydi, direniﬂin
güçlenmesinden korkan “yukar›dan” yani polis taraf›ndan uyar›lm›ﬂlard›. Ad›yaman Temel Haklar
direniﬂe deste¤e devam edecekleri
aç›klamas› yaparken, böyle bir sendikac›l›k anlay›ﬂ›n›n hangi mücadeleyi nereye kadar verece¤i kimse
için s›r olmasa gerek.

KARMEZ iﬂçisi Kazanacak!
Sefalet koﬂullar›nda çal›ﬂt›r›lmalar› karﬂ›s›nda sendikalaﬂt›lar. Patronun cevab›, son y›llarda tüm benzer örneklerdeki gibi oldu: Sendikaya üye olan 55 iﬂçi iﬂten at›ld›. ﬁimdi fabrika önüne ast›klar› ‘Bu ‹ﬂ Yerinde Grev
Var’ pankart› alt›nda direniyorlar.
Manisa’n›n Turgutlu ‹lçesi’nde
bir direniﬂ sürüyor; KARMEZ G›da
Fabrikas›’nda. Onlar›n direniﬂi, örnekleri her gün her yerde yaﬂanan
gerekçelere dayan›yor. Sendikalaﬂt›klar› için iﬂten at›lmalar›, sendikal
haklar›n›n tan›nmamas›. Yasalarda
bu haklar› var, ancak iktidar, devletin güvenlik güçleri ve patron kolkola bu hakk› yokediyorlar.
16 Aral›k 2005’te baﬂlayan grevin 50. günü, Ege Temel Haklar
üyeleri ile birlikte ziyaret ettik iﬂçileri. Küçük bir ilçede ve seslerinin
bilinçli bir ﬂekilde k›s›lmak istendi¤i bir ortamda 3 ﬁubat günü gerçekleﬂtirdi¤imiz bu ziyaret kuﬂkusuz
onlara güç ve moral olmuﬂtu.
Fabrikada 90’› iﬂçi 120 kiﬂinin
çal›ﬂt›¤›n› söyleyen Cumali C›vg›n
isimli iﬂçi süreci ﬂöyle anlatt›:
“1,5 y›l önce hiçbirimiz sendikal› de¤ildik. 90 iﬂçiden 55’i Tek G›da
‹ﬂ Sendikas›’na üye olduk ve yetki
ald›k. Elbette KARMEZ sendikal›
iﬂçi istemiyordu. Bu nedenle son bir
buçuk y›lda sürekli bir bask› vard›.
Sendikadan ayr›lmam›z için birçok
arkadaﬂ›m›za para teklif edildi, tehdit edildik. Bask›lara dayanamayarak iﬂten ayr›lanlar oldu. Fabrika
müdürü sürekli hakaret ediyor, istedi¤im gibi iﬂçi ç›kart›r›m diyordu.
KARMEZ G›da’da çal›ﬂanlar›n hemen hepsi burada, Turgutlu’da oturuyor. ‹ﬂten ç›kar›lmalardan sonra
taﬂeron firma Turgutlu’dan insanlar
toplayarak bizim yerimize eleman
almaya baﬂlad›. Sendikalaﬂma olmadan önce taﬂeron firma yoktu.
Biz de greve baﬂlad›k. Sendikal haklar›m›z› ve iﬂimizi geri istiyoruz,
üzerimizdeki bask›lar›n kalkmas›n›
istiyoruz. 13 arkadaﬂ 4’er kiﬂi dönüﬂümlü olarak fabrika önünde grevi-

mizi sürdürüyoruz.”
Sendikaya üye olan 55 iﬂçinin
tümü iﬂten at›lm›ﬂ durumda.
23’ünün davas› Yarg›tay’da sürüyor. 19 iﬂçi tehdit ve rüﬂvetle direniﬂten uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ.
Grev çad›r› kurmalar›n›n yasakland›¤›n› ve so¤u¤a karﬂ› minibüsü
kulland›klar›n› belirten Münir
Korkmaz, en büyük sorunun greve
ra¤men üretimin devam ediyor olmas›n› gösteriyor. ‹ﬂçilerin 12 saat,
bazen de 16-18 saat asgari ücretle
çal›ﬂt›r›ld›klar›n› söyleyen Korkmaz, di¤er iﬂçileri kastederek,
“Grevimizle birlikte ﬂimdi onlar›
zorlam›yorlar. Bizim sayemizde rahat ediyorlar” diyor.
Taﬂeron iﬂçilerin de hepsi tan›d›klar› insanlar, “Onlara da bir ﬂey
diyemiyoruz. ‹ﬂsizlik var. Ayr›ca
korkuyorlar” diye söze giriyor
Mükremin Özbak›r isimli direniﬂçi iﬂçi. Münir Korkmaz ise bir akrabas›n›n da taﬂeron olarak çal›ﬂt›¤›n›
belirterek, “Taﬂeron oldu¤u için selam bile vermiyor art›k” sözleriyle,
patronlar›n iﬂçileri birbirine düﬂmanlaﬂt›rma politikas›n›n küçük bir
örne¤ini veriyor. Cumali C›vg›n,
KARMEZ’in en büyük fabrikas›n›n
Almanya’da oldu¤unu, orada da kaçak iﬂçi çal›ﬂt›rd›klar›n› ekliyor.
Taner Y›lmaz da yasal haklar›
olan grevi etkisizleﬂtirmek için konulan yasaklar› anlat›yor: “Çad›r
kuram›yoruz. 4 kiﬂiden fazla bekleyemiyoruz. Sendikayla da konuﬂtuk.
Onlar da daha fazlas›n›n yasak oldu¤unu söylüyorlar. Ama yasak olmas›na ra¤men fabrikada taﬂeron
iﬂçi çal›ﬂt›r›l›yor. Sendika ‘yasak
ama adamlar çal›ﬂt›r›yor iﬂte’ diyor.
Engeller kalksa kazan›r›z.”
Taner Y›lmaz bas›n›n tutumuna
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da dikkat çekiyor: “Biz burada hakk›m›z için direniyoruz. Gazete patronlar› bizi kötü, kavgac›, terörist
diye yans›t›yor. Bu yüzden de bir çekince var. Mesela grevde oldu¤um
için babam bana k›z›yor.”
Bu esnada Ege Temel Haklar
üyeleri, tecrit edilmek, yaln›zlaﬂt›r›lmak istenen iﬂçilere destek için
yanlar›nda olacaklar›n›, 5 ﬁubat günü yine ve daha kalabal›k geleceklerini belirtince, iﬂçiler seviniyor.
Nitekim, Temel Haklar üyeleri sözlerini tutuyorlar ve 5 ﬁubat günü yeniden Turgutlu’ya ulaﬂ›yorlar. ‹ﬂçiler onlar› sloganlar ve alk›ﬂlarla karﬂ›l›yor. Elbette karﬂ›layan baﬂkalar›
da oluyor. Jandarma, kimlik sorma
vb. keyfi dayatmalarla direniﬂe deste¤i engellemek istiyor. Ancak dernek üyelerinin kararl› tutumu karﬂ›s›nda geri ad›m at›yorlar. Dernek
üyeleri, desteklerinin sürece¤ini ifade ettikleri ziyareti bitirirken, iﬂçiler
onlar› “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› ile u¤urluyorlar.
Direniﬂi k›rma yöntemlerinden
biri de rüﬂvet teklifi. Fabrika müdürü iﬂçileri tek tek ça¤›rarak para teklifinde bulunuyor. “Tabi kabul etmedik” diyor Taner Y›lmaz. Mükremin Özbak›r’›n “en çok bana teklif
ettiler, yedi milyar” sözleri, gülüﬂmelere neden oluyor; Cumali C›vg›n, “Tabii sana vereceklerinin çok
fazlas›n› kazanacaklar” diye aç›kl›k getiriyor bu duruma. Çünkü, iﬂten ç›kar›lan iﬂçilerin tümü alan›nda
usta olan iﬂçiler. Direniﬂi k›rarak
kendi ﬂartlar›nda yeniden çal›ﬂt›rma
hesab› da buradan kaynaklan›yor.
Direniﬂin ne zamana kadar sürece¤i sorumuza ise, iﬂçilerinin tümünün düﬂüncesini yans›tan Mükremin Özbak›r’›n cevab› net: “Sonuna kadar var›z. Sendikal haklar›m›z› almak istiyoruz.”
Taner Y›lmaz ise, sendikan›n
kendi bilgileri d›ﬂ›nda anlaﬂma yapma olas›l›¤›na ihtimal vermek istemedi¤ini ekliyor sorumuz üzerine.
Turgutlu ‹lçesi’nde, üzerlerindeki bask›ya, tecrit edilmelerine karﬂ›n, Karmez iﬂçileri direnmeye devam ediyorlar.

“Sana sevgi, sana sayg›, sana bin selam”
Merhaba Serdar!
Hat›rlars›n, Amerikal› katiller y›llar
önce mazlum Irak
halk›n›
yine
bombal›yorlard›. Ad›na da
“Körfez Savaﬂ›” dediler, sene
1991’di. Oysa ne savaﬂ›,
basbaya¤›
katliamd›.
“Duyulur da durmak
olur mu?” demiﬂ halk›m›z. Biz de durmad›k ve
gücümüz yetti¤ince vurduk. Vurduk emperyalist katillerin yüzüne öfkemizi. Hem de öyle bir
vurduk ki, gazeteler
“Amerika, Irak’tan çok
Türkiye’de zayiat verdi”
diye yazd›lar. Ki zayiat
verdikleri yerlerden biri
de, Adana’yd›. Yani senin halk›n h›nc› olup
emperyalistlere vurdu¤un yer. Yani senin bu
nedenle tutsak düﬂtü¤ün
yerdi...
Hat›rlars›n, bizim bir
marﬂ›m›z vard›, yine var ve daima
dilimizdedir. Bazen “Cesaret” diye
an›lsa da, bizim için ad› hep SDB
Marﬂ› oldu: “At›ld›k kavgaya yürüyoruz en önde / devrim bayra¤›m›z
ellerimizde” diye baﬂlay›p devam

eder: “Cesaret, cesaret, daha fazla
cesaret”! Ki dün ve bugün, emperyalizme vurman›n yegane yolu budur. Ve biz hep daha fazla cesaretle
vurduk emperyalizme. Ol sebepten
kara listelerindeyiz ve ad›m›z› and›kça korkular› büyür...
Hat›rlars›n, bizim bir ﬂiar›m›z
vard›: “Daha h›zl› koﬂmal›y›z!”
Böyle demiﬂti umudumuzun rehberi
ve biz ard›ndan koﬂtuk hep. Devrimin yolu üzerindeki bütün statükolar› parçalay›p hep daha çok ve hep
daha fazla örgütlenmek anlam›na
gelir bu ﬂiar›m›z›n anlatt›klar›. Ve
bizim mekan›m›z›n son beﬂ y›l›nda
daha h›zl› koﬂman›n ad› ve anlam›
Fidan olmakt›r. Ki topra¤› örgütlemek için umut ya¤murunda bir
damla olduk iﬂte Serdarca...
Hat›rlars›n bizim bir hedefimiz
vard›: “Yeni insan!” Kapitalizmin
bulaﬂ›¤›n› taﬂ›yan “eski” insan›n
reddi ve alternatifi olarak küllerinden yeniden do¤an insand› bu. Sonuç alan ve sonuç almak için sadece
elinden geleni yapan de¤il, elinden
gelmeyeni de getirten insand› hedefimiz. Ve bazen sonuç almak, Çank›r›’n›n kar alt›ndaki topra¤›nda bir
kardelen olmakt›r...
Yani diyorum ki serdengeçti
SDB’li Serdar’›m, hani diyordun ya
baﬂlarken “f›rlatt›m oku” diye, yine
hedefini buldun ve vurdun! ﬁimdilik zaiyatlar›n›n fark›nda de¤iller

Ellerine bak!
Ne müthiﬂ ve kudretli
De¤di¤i yerde nice yang›n
Dokundu¤u yeri devrim yapar...
Ellerin, halk›n umudu
Yaparken yap›lmas› gerekeni...
Ellerin, adaletin yumru¤u
Y›karken y›k›lmas› gerekeni...
Ellerin Serdar’›n elleridir
Yak›p y›karken zincirleri...
Sen de ellerine bak dostum. Ne
müthiﬂ, ne kudretliler de¤il mi.
Umutlu insan elleri böyledir; ki
umutsuzsa bir insan, ellerinin kudretinden de bihaberdir. Oysa emperyalizmin yüksek teknolojili cümle
sofistike silahlar›, halk›n kudretli
elleri karﬂ›s›nda çaresizdir. Ve belki
ﬂimdi ﬂöyle demek gerekir:
Beﬂ parma¤›n bir olmayan halinin
Bir olan halidir halk›n yumru¤u
Ve bir kez s›k›l›nca, ard› devrimdir...

“AKP ‹ktidar› 121 ölümü, yüzlerce sakatlanmay› yoksaymaya çal›ﬂt›¤› gibi, zorla müdahale iﬂkencesiyle de tutsaklara teslimiyeti dayat›yor. F Tipleri’nin karanl›k hücreleri ile teslim
alamad›¤› tutsaklar› y›llard›r Nazi yöntemlerine baﬂvurarak teslim almaya çal›ﬂ›yor. AKP iktidar› zorla müdahalenin art›k “ölüm” demek oldu¤unu bile bile bunu onayl›yor.
Tecrit, 6. y›l›nda direnen tutsaklar› teslim alamad›. Zorla müdahale iﬂkencesinden medet umanlar, en baﬂta bu
gerçe¤i kabul etmek zorundad›rlar. AKP iktidar› tecriti
a¤›rlaﬂt›rmaktan, bunun gibi Nazi yöntemlerine baﬂvurmaktan derhal vazgeçmelidir.
Fatma Koyup›nar’›n zorla hastaneye kaç›r›lmas›ndan
ve yaﬂam›ndan baﬂta AKP iktidar› olmak üzere tecrite destek verenler sorumlu olacakt›r.”

Fatma Koyup›nar Kaç›r›ld›
Ölüm Orucu direniﬂçisi Fatma Koyup›nar, 8 ﬁubat günü saat 14.00 civar›nda Gebze M Tipi Hapishanesi'nden
zorla kaç›r›larak Gebze Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Koyup›nar’›n zorla kaç›r›lmas›na iliﬂkin ayn› gün bir
aç›klama yapan TAYAD’l› Aileler, k›sa süre önce ayn›
ölüm orucu ekibinde yeralan Serdar Demirel’in de hapishane idaresinin zorbal›¤›yla hastaneye kaç›r›ld›¤›n› ve
hastanede “zorla t›bbi müdahale” iﬂkencesi ile önce haf›zas›n›n yokedildi¤ini, ard›ndan katledildi¤ini hat›rlatarak,
“bugün ayn› zorbal›¤›n, ayn› iﬂkencenin Fatma Koyup›nar’a uygulanmak istendi¤ini” belirttiler. TAYAD’l› Aileler’in aç›klamas›nda daha sonra ﬂöyle denildi:

ama yar›n, onlar için çok geç olacak. Çünkü yeni insanlar do¤uyor
küllerimizden...
Sana sevgi, sana sayg›, sana bin
selam bizim adam, sana bin selam!
“... Sen yenilmez ﬂövalyesi susuzlu¤umuzun
Sen bir alev gibi yanmakta devam edeceksin...”
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Faruk’un, Serdar’›n bayra¤› Fatma Koyup›nar’da:

insand›r. Ben de bunu yapabildi¤im için özgürüm.
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Mutluyum. ÇÜNKÜ; inand›¤›m gibi yaﬂ›yorum.
Gücümü tarihten al›yorum. ÇÜNKÜ; bask›n›n,
zulmün oldu¤u her yerde,
her tarihte, mutlaka insanl›k ad›na baﬂkald›ranlar da
olmuﬂtur ve olacakt›r. Gerek dünya halklar›n›n tarihi,
gerek Anadolu tarihi bunun
say›s›z örnekleriyle doludur. Ve bizim tarihimiz,
Mahirler’den bugüne en
görkemli örne¤idir. Ezenler
oldukça direnenler hep olacakt›r. Bu bilimin de¤iﬂmez yasas›d›r..
Ben de gücümü Spartaküsler’den,
Bedreddinler’den, Pir Sultanlar’dan,
Mahirler’den, Sabolar’dan, Fidanlar’dan, can ortaklar›m Faruk ve Serdarlar’dan al›yorum.
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‘Onur, ölümden üstündür!’

Üç yoldaﬂ, üç Cepheli, üç tutsak, 9
May›s 2005’te, direniﬂin ilk ﬂehitlerinden Fidan Kalﬂen’in ad›n› alan 12.
Ölüm Orucu Ekibi’nde al›n bantlar›n›
ba¤lad›lar. 6. y›l›ndaki direniﬂin bu
aﬂamas›nda bayra¤› onlar taﬂ›yacaklard›. Ekipten önce Faruk Kad›o¤lu,
ard›ndan Serdar Demirel ﬂehit düﬂtüler. Halen Gebze Hapishanesi’nde
bulunan Fatma Koyup›nar ise, açl›¤›n
koynundaki yürüyüﬂünü yaklaﬂ›k 300
gündür inançla, kararl›l›kla sürdürüyor.
Masala’n›n ﬂubat say›s› için Fatma
Koyup›nar’la yap›lan röportajdan bir
bölümü okurlar›m›za sunuyoruz:

Özgürüm. ÇÜNKÜ; beynim
özgür. Dünyadaki en özgür insan, her
koﬂul alt›nda kendi iradesini kullanabilen, düﬂünce ve inançlar›n› savunabilen, sonuna kadar diyebilen

dünyadaki en özgür insan,
her koﬂul alt›nda kendi
iradesini kullanabilen, düﬂünce
ve inançlar›n› savunabilen,
sonuna kadar diyebilen
insand›r. Ben de bunu
yapabildi¤im için özgürüm.

“Karay›lan der ki harbe oturak”;
ve ben de “harbe oturak” dedim.
ÇÜNKÜ; vatan›m iﬂgal alt›nda. Karay›lan Frans›zlar’› görmüﬂtü karﬂ›s›nda, bugün emperyalizm ve uﬂaklar› gerçek yüzlerini göstermeden
vatan›m›n dörtbir yan›n› iﬂgal etmiﬂ
durumdalar. Vatan namustur. Karay›lan’dan öyle bildik, öyle ö¤rendik.
Antep, Maraﬂ, Uﬂak, ‹zmir, Kürdistan... benim vatan›m. Vatan›m iﬂgal
alt›ndayken tek yol, Karay›lan’dan
ö¤rendi¤imizce “harbe oturmak”t›r.
Ben de harbe oturdum.

Korkmamal›y›z. ÇÜNKÜ;
korku insan› küçültür. Elini, kolunu
ba¤lar. Elbette korku da insani bir
duygudur. Ancak korku yapacaklar›m›z önünde engel olmaya baﬂlad›¤›nda küçülmeye baﬂlar›z. Halk›m›z›n çok güzel bir sözü vard›r: “Korkunun ecele faydas› yok” diye... Elbette kadercilikten söz etmiyorum...
Ancak, korku insan› çaresizleﬂtirir,
iradesini zay›flat›r. ‹nsan bilmedi¤i,
tan›mad›¤› ﬂeylerden korkar. Tan›20
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d›kça, ö¤rendikçe korkmamas› gerekti¤inin de fark›na var›r. ‹ﬂte
“ABD y›k›lmaz” diyenler, emperyalizmin gücüne tapanlar korkarlar
ve korktuklar› için de yapt›klar› s›n›rl›d›r. As›l olarak kendi güçlerinin,
daha do¤rusu halk›n gücünün fark›nda de¤illerdir... Evet, korkmamal›y›z. ÇÜNKÜ; xxxxxxx xxxxx...
Korkmam›z gereken ise inançlar›m›za, de¤erlerimize zarar getirmektir.
Bizim korkumuz bu olur.

Bencillik, çirkinliktir. ÇÜNKÜ; insan paylaﬂt›kça insanlaﬂ›r. Ve
güzelleﬂir. ‹nsan sosyal bir varl›kt›r.
“Ben” diyen bir insan, sadece ve sadece kendini düﬂünür. ‹nsan olmaktan uzaklaﬂ›r, çirkinleﬂir. ÇÜNKÜ;
bencillik insan›n do¤as›na da ayk›r›d›r. ‹nsano¤lu varoldu¤undan bu yana, birlikte üretmiﬂ, birlikte yaratm›ﬂ, birlikte paylaﬂm›ﬂt›r. Bencil ise
paylaﬂmayand›r. Paylaﬂmayan ise
çirkindir.
Devrimci umutlu insand›r. Karamsarl›kla, y›lg›n teorilerle iﬂimiz
yok bizim. ÇÜNKÜ; devrimcinin
kendisi umuttur. Yaﬂam›, dünyay›
çözümlemiﬂ, nereden gelip nereye
gidece¤ini bilen insand›r. Bu yüzden
karamsarl›kla, y›lg›n teorilerle iﬂimiz yok. Biz umut olmaya ve umutlu olmaya devam edece¤iz.

Yaﬂamay› seviyorum. ÇÜNKÜ; yaﬂamak çok güzel. Ancak bir
yaﬂam nedenin varsa. Ve benim binlerce yaﬂama nedenim var. ‹nsan›n
amac› olunca yaﬂamak güzel, sevilesi, anlaml›. Benim de amaçlar›m var,
inançlar›m var. Bunlar› gerçekleﬂtirmek için yaﬂamay› seviyorum.

Onur, ölümden üstündür.
ÇÜNKÜ; insan onuruyla insand›r.
Bir devrimci, dahas› bir insan için
onursuz bir yaﬂam ölümden beterdir.
‹nsana “onur ya da ölüm” tercihi dayat›ld›¤›nda, onursuz yaﬂamaktansa
ölmeyi tercih ederiz. Ve bizlere alt›
y›ld›r onurumuz olan, bizi B‹Z yapan kimli¤imizden, düﬂünce ve

inançlar›m›zdan taviz vermemiz dayat›l›yor. Bunun için diri diri yak›ld›k. Y›llard›r hücrelerde, tecritte insans›z yaﬂat›l›yoruz. Ancak biz onuru tercih ediyoruz. ﬁehitlerimiz, süren direniﬂimiz bunun kan›t›d›r. Binlerce yaﬂama nedenim varken, onurum
üstün geliyor. xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx.

Unutulmayaca¤›z. ÇÜNKÜ; halklar›m›z›n belle¤i güçlüdür.
Halk için savaﬂan, vatan için ölen insanlar unutulmazlar. xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanr›lardan ateﬂi çalan Promete’den Demirci Kawa’ya, Bedreddinler’e Baba ‹shaklar’a, Pir Sultanlar’a nas›l unutulmam›ﬂlarsa, biz de unutulmayaca¤›z.

‹nsanlar› seviyorum. ÇÜNKÜ; devrimcilik insanlar› sevmekle
baﬂlar. Tan›d›kça, insan›n erdemlerini gördükçe ve insanlar bana emek
harcad›kça, ben onlara emek verdikçe daha da çok sevdim.. ÇÜNKÜ;
sevginin temeli emektir. Ben de daha
insanca bir yaﬂam için, insanlar›n daha iyi yaﬂamas›, daha mutlu olmas›
için savaﬂt›m, savaﬂ›yorum. Emek
verdim, veriyorum. Ve bu eme¤ime
sahip ç›k›yorum. ‹nsanlar›m böyle
yaﬂas›n istemiyorum. Halk›m, dilini
kullanabilsin, çal›ﬂan karﬂ›l›¤›n› alabilsin istiyorum. K›sacas›, sömürüsüz bir dünya istiyorum. Bu sömürüye neden olanlardan nefret ediyorum. Tekellerden, Bushlar’dan, holdinglerden, Sabanc›lar’dan, Koçlar’dan, Tayyipler’den, insanlara sömürü ve zulmü getirdikleri için nefret ediyorum.
Sevgili Masala Dergisi, asl›nda
tüm ÇÜNKÜ’lerinizin tek bir cevab›
var. Marksist-Leninist olan, devrimci olan insan, insanlar› sever, özgürdür, mutludur, gücünü tarihten al›r,
umutludur, korkmaz, bencil de¤ildir,
yaﬂam› sever, onurludur ve asla unutulmaz. ‹ﬂin s›rr› derginizin isminde...
Hepinize en içten sevgi ve selamlar›m› gönderiyorum.

Ölüm Orucu 6. Y›l›nda Sürüyor
‘Serdar’›n ahde vefas› örnek olacak!’
Halen ölüm orucundaki tutsaklar:

 Fatma Koyup›nar
Direniﬂi baﬂ›ndan bu yana, yani tam 5 y›l, 5 ayd›r KES‹NT‹S‹Z
sürdüren DHKP-C tutsaklar›ndan Koyup›nar, 9 May›s 2005’ten
bu yana Gebze Hapishanesi’nde ölüm orucunda.

 Serpil Cabadan
Gebze M Tipi Hapishanesi'nde tutuklu Cabadan, TKEP/L davas›ndan ve 26 Haziran 2005‘de baﬂlad› ölüm orucuna.

 Mahir Ertu¤rul Zevkliler ve Tahsin Mert
‹CCB AF‹D-Sofu davas›ndan tutuklanan ve dört y›ld›r F Tipi
hapishanelerde olan Mahir Ertu¤rul Zevkliler ve Tahsin Mert, 1
Haziran’da süresiz açl›k grevine baﬂlad›lar. K›r›klar F Tipi’nde
bulunan iki islamc› tutsak, eylemlerinin ilerleyen günlerinde 21
Ekim’de zorla hastaneye götürüldüler. Eylemlerini ölüm orucu
olarak sürdüren Zevkliler ve Mert, ﬂu an 280’li günlerdeler.
Eyleme “S›rf fikirleri u¤runa 119 insan ölmüﬂ durumda. Bu insanlar -neredeyse- gözümüzün önünde ölüyorlar. Ayn› ﬂartlar›
paylaﬂt›¤›m›z insanlar bizim için (de) ölürlerken sessiz kalmam›z›n ahlaks›zl›k olaca¤›n› düﬂünüyoruz” diyerek baﬂlayan iki tutsak, Serdar Demirel’in ﬂehit düﬂmesi üzerine, K›r›klar F Tipi’ndeki Cepheli tutsaklara gönderdikleri mektupta, “Serdar’›n ahde
vefas› örnek olacak” diyorlar ve “baﬂsa¤l›¤›” dilemiyor, “kutlu
olsun” diyorlar.

 Yanl›ﬂ soru: “Ölüm Orucunda kaç kiﬂi var?”
 Do¤ru soru: “Daha geride kaç tutsak var?”
TAYAD’l›lar›n Ankara’da yapt›klar› görüﬂmelerde baz› milletvekilleri, DKÖ yöneticileri ﬂu soruyu sordular: “Ölüm Orucunda
kaç kiﬂi var?”
Oysa bu yanl›ﬂ bir sorudur.
Hapishaneleri katliam, tecrit ve yalanla yöneten Adalet Bakanl›¤›, 19 Aral›k Katliam›’ndan bu yana tecrit sorununu gizlemek için “ölüm orucundakiler ﬂu kadar azald›”, “zaten ölüm
orucunda üç beﬂ kiﬂi var” demagojisine sar›lm›ﬂt›r.
Tecrit sorununun varl›¤›n›n kan›t› 121 ölümdür.
Tecrit sorununun varl›¤›n›n kan›t›, 5 y›l 5 ayd›r her an, her saniye, tutsaklar›n tecrite karﬂ› ölümü göze alan bir direniﬂ içinde
olmalar›d›r.
Bir sorun için bir tek kiﬂinin bile ölüme yürüyor olmas›, o sorunun vahimli¤ini, yak›c›l›¤›n› göstermeye yeter. ‹nsan yaﬂam›na sahip ç›kanlar, insana de¤er verenler, rakamlara bakmazlar;
“B‹R TEK ‹NSAN B‹LE” olsa... düﬂüncesiyle hareket ederler.
Daha geride tecrit hücrelerinde yüzlerce tutsak var. Tecrit
sona erdirilinceye kadar tutsaklar direnmeye devam edecek.
Dikkate al›nacak tek gerçek budur.
21
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Tecrit
Fiziki, psikolojik
etki ve sonuçlar›
2
Tecrit hücrelerinin fiziki, psikolojik etkilerini aktard›¤›m›z yaz› dizimizin ilk bölümünde “kendi
kendine konuﬂan”, “intihara kalk›ﬂan”, “cam› yumruklay›p ‘insan
hücreye s›¤ar m›’ diye ba¤›ran”
örneklere ve tecritin fiziki etkilerine yer vermiﬂtik.
Tecritin yaratt›¤› tahribat›n örneklerine devam ediyoruz.
(Kaynak: Tecrit: Yaﬂayanlar Anlat›yor, Boran Yay›nlar›)

Tecritin yol açt›¤›
psikosomatik bozukluklar
Tecritin fiziki etkilerini üç baﬂl›k
alt›nda toplam›ﬂ, bunlar›; Kas-iskelet a¤r›lar›, Göz Bozuklu¤u ve Psikosomatik Rahats›zl›klar olarak s›ralam›ﬂt›k.
Psikosomatik rahats›zl›klar ﬂu
ﬂekillerde ortaya ç›kmaktad›r:
a) Kulak Ç›nlamas›:
Birçok tutsakta mevcut. K›sa süreli, gün içinde aç›¤a ç›kan ve bir
süre sonra kaybolan çeﬂidi yayg›n.
Daha az görüleni ise sürekli olan›.
Kulakta sürekli bir sinyal sesi geliyor ve kurtulmak imkans›z hale geliyor. Hapishane revirince verilen
ilaçlar›n ise, hiçbir etkisinin bulunmad›¤›n› dile getiriyor tutsaklar.
“Kulak ç›nlamas› baﬂlayal› yaklaﬂ›k olarak iki y›l oldu. Arada s›rada olan bir ç›nlama de¤il, gün boyu
devam ediyor. Bazen kulaklar›m›
kapat›yorum, ç›nlama sesi sanki
beynimin içinden geliyor. Gerilimli
ve stresli oldu¤um zaman ç›nlama
dozu daha da art›yor. Sol kula¤›mda
ise daha fazla geliyor. Bazen öyle
oluyor ki, sesleri anlamakta zorluk
çekiyorum, okudu¤um yaz›lar› dahi
bazen çok geç alg›l›yorum. ‹laç kul-

Tecrit hastal›k üretiyor
lan›yordum, malum hiçbir etkisi
yok!” (M.D. isimli tutuklu)
b) Kalp Çarp›nt›s› ve Ritim
Bozuklu¤u:
Kalbinizin delirdi¤i hissine kap›l›yorsunuz. H›zlan›yor, yavaﬂl›yor,
bazen tüm bedeniniz koca bir kalp
gibi at›yor san›yorsunuz. Bazen de
kalbinize b›çaklar saplan›yor gibi
a¤r›lar hissediyorsunuz.
"... Kulak ç›nlamas›, sinirlilik,
tahammülsüzlük vb. rahats›zl›klar
vard›. Onlar› bir nebze de olsa hallettim. Zaman zaman oluyor. Yaz aylar›n› nas›l geçirdim bana sor. Çok
zor oldu. Tecrit ve benim sinirli yap›m birleﬂince ortaya kötü bir tablo
ç›k›yor. As›l rahats›zl›¤›m, kol ve
parmaklarda uyuﬂukluk ve s›z› var.
Genellikle iﬂaret parma¤› ve orta
parmakta oluyor. Kalp bölgesinde
s›z› var. Ve zaman zaman da b›çak
gibi saplan›yor ve beni kilitliyor. O
a¤r› geçene kadar k›m›ldayam›yorum. Sigaradan dedim ve sigaray›
b›rakt›m. Ama de¤iﬂen bir ﬂey yok.”
(Ö.E. isimli tutuklu)
c) Hipertansiyon:
Baﬂ dönmesi ve kalp at›ﬂ›nda düzensizlik olarak kendini gösteriyor.
"‹ki gündür akﬂamlar› önce baﬂ›m dönmeye baﬂl›yor, sonra bir
halsizlik çöküyor. Baﬂ›m çok ﬂiddetli dönüyor. Yata¤a uzan›yorum yine
durmuyor. Dün akﬂam baya¤› kötü
oldum. Yine baﬂ›m dönmeye baﬂlad›. Yatt›m, dalmaya çal›ﬂ›yorum, dalam›yorum. Az sersemlemeye baﬂlad›¤›m anlarda bir titreme baﬂlad›.
Bütün vücudum titremeye baﬂlad›.
Hiç terlemeyen biriydim, su içinde
kald›m. Titreme elimde de¤il, durduram›yorum. Sanki titremenin merkezi kalbimmiﬂ gibi. Sanki kalbim
titriyor da vücudumu titretiyordu...
Dedim, gidiyoruz galiba..."
d) Nefes Darl›¤›:
Havas›z kald›¤›n hissine kap›l›22
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yorsun. Ne kadar derin soluk al›rsan
al havaya doyam›yorsun. Sanki
yang›n olan bir ortamdas›n gibi ya
da kapal› bir kutudas›n ve oksijen
gittikçe azal›yor. Burun t›kal›, bo¤az kuru, ci¤erler ise eski bir sünger
gibi hissi oluyor. Bazen soyunursan
rahatlayaca¤›n hissine kap›l›yorsun.
Bunun da bir faydas› olmuyor.
e) Cilt Hastal›klar›:
Bu da farkl› ﬂekillerde gösterebiliyor kendini. Küçük küçük k›rm›z›
benekler ç›kabiliyor vücutta. Doktorlar, s›k›nt› ve stresten kaynakl›,
k›lcal damarlar patlad›¤› için oluﬂtu¤unu söylüyor. Yine, örne¤in ilginçtir türkü-marﬂ söyledikten ya da
ba¤›rarak konuﬂtuktan sonra vücutta k›rm›z› lekeler ç›k›yor, kaﬂ›nt›
baﬂl›yor... Yayg›n bir di¤er cilt hastal›¤› da ellerde görülen egzama.
"F tiplerinde belli bir süre sonra
vücutta k›zarmalar, kaﬂ›nt›lar baﬂlad›. S›cak suyun alt›na girememe,
güneﬂin karﬂ›s›nda duramama, s›cak içecek alamama gibi alerjik
ﬂeyler yaﬂand›. Ciltte yaralar oluﬂtu. Bir çok arkadaﬂta benzer ﬂeyler
yaﬂan›yordu. Uzun bir süre böyle
devam etti. Revirde ciddi teﬂhis koyulmadan verilen ilaçlar ile sorun
daha da büyüdü. Terleme an›nda ya
da havas›z ortamda da benzer ﬂeyler art›yordu. Örne¤in ring ile yap›lan yolculuklar tam iﬂkenceye dönüyordu." (S.K. isimli tutuklu)
f) Baﬂ A¤r›s›:
Çeﬂitli baﬂ a¤r›lar› var. Gün boyu süren ﬂiddetli olmayan, süreklili¤iyle rahats›z eden, iﬂ yapmay› engelleyen a¤r›lar; enseden baﬂlay›p
yay›lan, gerginlikle beraber baﬂlayan ﬂiddetli a¤r›lar; migren...
"Baﬂ a¤r›s›n›n normal seyri, d›ﬂar›dayken ayda birdi. Burada ise
kimi zaman haftada iki defa, kimi
zaman iki haftada bir oluyor. Yani
daha da ilerledi. Rahats›zl›k ilerledikçe ilaca yüklendim. Bu da rahat-

s›zl›¤›n seyrini de¤iﬂtirdi, tam bir
k›s›r döngü halini ald›. Ne zaman
baﬂlayaca¤› belli olmuyor. Stres,
moral bozuklu¤u, hava de¤iﬂikli¤i
vs. a¤r›y› tetikleyen nedenler, ama
bunlardan ba¤›ms›z da olabiliyor.
A¤r›n›n baﬂlang›c›nda, baﬂ›m tamamen a¤r›yor. ‹ﬂtahs›zl›k oluyor. A¤r›
ﬂiddetlendi¤inde o gün yedi¤im her
ﬂeyi kusuyorum.
Baﬂlang›çta baﬂ›m›n her yan›
a¤r›yorken, a¤r› sürekli olarak ﬂiddetlenerek art›yor. Sonras›nda tüm
a¤r› baﬂ›m›n bir taraf›nda (ﬂaka¤›mda) toplan›yor. Kusmalar bu s›rada oluyor. Bu esnada ›ﬂ›¤a, sese
karﬂ› duyarl›l›k oluyor. Aﬂ›r› asabiyet oluyor. Normal zamanda gülüp
geçti¤im ﬂeylere bu esnada tahammül edememe durumu geliﬂiyor. D›ﬂar›dayken a¤r›n›n süresi 3-5, en
fazla 7 saatti. Burada ise artarak devam ediyor. Genelde 10-12 saat sürüyor. En son bir buçuk güne ç›km›ﬂt›..." (C.B. isimli tutuklu)
"A¤r›lar, ense kökünden önce
hafif hafif baﬂl›yor. Böyle baﬂlad›¤›nda, o günün baﬂa¤r›s›yla geçece¤ini ve ﬂiddetlenece¤ini anl›yorum. Bu hafif a¤r› yavaﬂ yavaﬂ ﬂiddetlenmeye baﬂl›yor. Ve bir noktadan sonra en üst boyuta ç›k›yor. Zaten en üst noktaya ç›kmadan geçmesi mümkün olmuyor. ‹laç da fayda
etmiyor. Ensedeki a¤r›, kafan›n arkas›ndan tepesine do¤ru yay›l›yor
ve dayan›lmas› güç ﬂekilde sürüyor.
Ense kökündeki damarlar›n at›ﬂ›n›
hissediyorum beynimde. En ﬂiddetli
bölümü 1-2 saat sürüyor. A¤r› sonras› uyumak da zorlaﬂ›yor." (K.G.
isimli tutuklu)
g) Mide Rahats›zl›klar›:
D›ﬂar›dan yiyecek al›nmamas›,
yemeklerin kalitesizli¤i, diyet yapman›n zorlu¤u mide rahats›zl›klar›n› alabildi¤ine art›rm›ﬂ durumda.
Gastrit ﬂikayetlerinin yan›s›ra yaﬂanan klasik a¤r› var. Bu rahats›zl›k
genellikle akﬂam üzeri baﬂl›yor ve
02-03'e kadar sürüyor. Oldukça ﬂiddetli bir a¤r›. K›vrand›r›yor ve kusturuyor.
"Akﬂam üzeri 6:30 gibi havaland›rmaya ç›kt›m. Aniden midemde o

luk olabilece¤i gibi akﬂamlar› baﬂlayan veya belli bir zamana ba¤l› olmayan türleri de var.
"... Rahats›zl›¤›m gece yatarken
ortaya ç›k›yor. Kolumda aﬂ›r› ﬂekilde uyuﬂma oluyor. Sanki, milyonlarca böcek geziyor. Bazen ayaklar›mda da oluyor. Ve beni uyutmuyor.
Ama hep yatarken oluyor. Yani yürürken, otururken böyle bir ﬂey olmuyor." (S.Ö. isimli tutuklu)

“Daha da kötüye gidiyordu. Yan›na yaklaﬂ›p konuﬂabilece¤im hiçbir koﬂul b›rakmad›. Kendisi de
her geçen gün hücreye
kapand›. Sürekli uyumaya, uyand›¤›nda kap›lar›
çarpmaya, duvarlar› yumruklamaya küfretmeye,
kendi kendine konuﬂup,
gülmeye baﬂlad›.”

a¤r› baﬂlad›. Hafif hafif, tabii giderek ﬂiddetlendi. Bir ﬂey yapamaz
hale geldim. Say›mdan sonra uzand›m. Ama a¤r› gittikçe ﬂiddetlendi,
yerimde duramad›m. Saat 10'a geliyordu, zile bast›m, gardiyanlar geldi. Midemin a¤r›d›¤›n› ve mide ilac› istedi¤imi söyledim. 10 dakika
sonra geldiler ve revirde mide ilac›
olmad›¤›n› söylediler. Karﬂ› hücremizde ayn› rahats›zl›¤› yaﬂayan arkadaﬂtan istemelerini söyledim, Onlar, "baﬂka hücreden al›p veremeyiz" dediler. Israr ettim. 15 dakika
sonra karﬂ› hücreden ilaçlar› al›p
getirdiler. Sonra da a¤r› devam etti.
11'den sonra iyice ﬂiddetlendi. Dayanam›yor, yürüyordum. Gece saat
12 sonras› kustum. A¤r› devam etti.
Gece 2,5'a kadar 3 kez kustum."
(A.K. isimli tutuklu)
h) Kol ve Parmaklarda
Uyuﬂukluk:
Gün boyu süren ve özellikle parmak uçlar›nda yo¤unlaﬂan uyuﬂuk23
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Beni ç›ld›rtmak istiyorlar
G.C. isimli tutsak (Tekirda¤ 1
No’lu F Tipi Hapishanesi), 19 Aral›k Katliam operasyonunda ald›¤›
kurﬂun yaras› nedeniyle uzun süre
hastanede kald›ktan sonra F Tipi’ne
götürüldü.
Tecrit hücresinin üzerindeki ilk
etkisi, içine kapan›kl›k ve kurgularla kendini gösterdi. Kendi iste¤iyle
tek kiﬂilik hücrelere geçti. Kuﬂkusuz, bu onun iste¤i olsa dahi, onun
durumundaki bir insan›n tekli hücrelere konulmas›, göz göre göre rahats›zl›¤›n› derinleﬂtirmek anlam›na
geliyordu. Nitekim öyle de oldu.
Kurgular› derinleﬂti, halüsinasyonlar görmeye baﬂlad›. Çevresindeki
hücrelerde bulunan yoldaﬂlar›n›n
kendine ulaﬂmaya çal›ﬂmas› ve üç
kiﬂilik hücreye geçmesi yönündeki
›srar› sonucu üçlülere geçti. Ancak
bu, teklilere geçti¤i kadar kolay olmad›, açl›k grevine baﬂlamak zorunda kald›.
"Beni ç›ld›rtmak istiyorlar. 24
saat gözetliyorlard›. Üst mazgala
bir alet koymuﬂlard›. Onunla bak›yorlard›. Hatta tuvalette bile gözetliyorlard›. Hep hakk›mda konuﬂuyorlard›. Seslerini duyuyordum."
Böyle diyordu üçlü hücrelere
gitti¤i ilk günlerde. Rahats›zl›¤›n›n
boyutu aç›kt›. Ayn› hücrede kalm›ﬂ
olan bir tutsak da durumunu ﬂöyle
anlat›yor;
“Yan›m›za geldi¤inde sessizdi.
Rahats›zl›¤›n› belli eden bir belirti
yok gibiydi. Ancak daha önceden de
G'yi tan›d›¤›m için ondaki farkl›l›¤›
aç›kça görebiliyordum. Eski canl›l›¤›n› yitirmiﬂti. Hani "ruh gibi" deriz

ya, o haldeydi. Konuﬂturmak için
ilk giriﬂimleri hep benim yapmam
gerekirdi. Bir de dikkatimi çeken
bo¤az›na düﬂkün hale gelmiﬂ, kilo
alm›ﬂt›. Bu ilk zamanlar›n ard›ndan
kendi kendine konuﬂtu¤unu, küfürler etti¤ini farkettim.”
Yaﬂad›¤› rahats›zl›¤›n bir ürünü
olarak, yeniden tekli hücrelere geçmek
için dilekçe verir G. Bu iste¤i an›nda
yerine getirilir!
3 Ekim 2004 itibariyle son durumunu ise tekli hücrelerde ayn› havaland›rmaya ç›kar›lan bir tutsak
ﬂöyle anlat›yor;
“‹lk gördü¤ümde de normal de¤ildi. Ama böyle taﬂk›nl›k derecesinde, ileri ölçülerde de¤ildi. Sürekli volta atar, az da olsa konuﬂur, ders
çal›ﬂ›rd›. Kitap okurdu bolca. Durumunu gördü¤ümden s›kmadan, bilinçli olarak özen gösterirdim. Böyle ilgilenince daha hayata kat›lmaya
baﬂlad›, slogan atar hale geldi. Anmada cama ç›k›yor, alk›ﬂl›yordu. 2
ay sonrayd›, hücresine gittim gazeteleri b›rakmak için. Sohbet etmeye
çal›ﬂt›m ama bana bakm›yormuﬂ da
bir düﬂmana, bir boﬂlu¤a bak›yormuﬂ gibiydi. ‘Sen benimle niye ilgileniyorsun? ‹stemiyorum. Ç›k buradan’ dedi. Durumunu bildi¤imden
özür diledim, rahats›z etti¤imi söyleyip ç›kt›m. Bir süre diyalo¤umuz
olmad›. Sadece gözlemleyebildim.
Daha da kötüye gidiyordu. Kendi
kendine konuﬂmaya, küfretmeye

baﬂlad›. Bunun üzerine yeniden ilgilenmeye çal›ﬂt›m. Kahve vs. verme gibi bahanelerle yan›na gidiyordum. Ne veriyorsam, benden sonra
onlar› çöpe at›yordu. ‘Niye? Sevmiyor musun?’ diye konuﬂma bahanesi yapmak istedim. Sonuç olarak,
yan›na yaklaﬂ›p konuﬂabilece¤im
hiçbir koﬂul b›rakmad›. Kendisi de
her geçen gün hücreye kapand›. Sürekli uyumaya, uyand›¤›nda kap›lar› çarpmaya, duvarlar› yumruklamaya, küfretmeye, kendi kendine
konuﬂup, gülmeye baﬂlad›.”

Kafas›n› duvara vuruyordu
Ayn› hapishanede tecritin tahribat›n› yaﬂayan tutsaklardan biri de,
N.K.
N.K. 31 May›s 2002 tarihinden
27 Ekim 2004 tarihine kadar F Tipi
hücrelerinde tecrit koﬂullar›nda yaﬂad›. 9 Kas›m 2002 tarihinde tecrit
koﬂullar›ndan kaynakl› olarak sinir
krizi geçirdi. O günü ayn› hücrede
kalan arkadaﬂ› ﬂöyle anlat›yor:
“Saat 23.00 sular›nda, bir yaz›y›
elle ço¤alt›rken çaylar›m›z› yudumluyorduk. Ço¤altmaya ara verip N.
ile sohbete koyulduk... Ben konuﬂmam› bitirince
ço¤altma
iﬂine

Tutsaklar›n tecriti, etkilerini anlatt›¤› ‘TECR‹T;
Yaﬂayanlar Anlat›yor’ isimli Boran Yay›nlar›'n›n ç›kard›¤› kitap, meydanlarda halka ulaﬂt›r›l›yor. 3 ﬁubat günü ‹stanbul Eminönü M›s›r
Çarﬂ›s› önünden baﬂlayarak megafonlu duyurularla kitab›n tan›t›m›n› yapan 40 TAYAD’l›, 2
saat boyunca Eminönü Meydan›’nda ve sokaklar›nda 36 kitap satt›. TAYAD'l›lar, megafonlarla “F Tipi hapishanelerde 6 y›ld›r tecrite karﬂ› direniﬂ sürüyor. 121 insan tecrit iﬂkencesiyle
katledildi. Yaﬂayanlar›n dilinden tecrit iﬂkencesini okuyun” anonslar› yaparak, tecrit gerçe¤ini de binlerce insan›n duymas›n› sa¤lad›lar. Polisin provokasyon çabalar› ise boﬂa ç›kar›ld›.
24
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döndüm. N. ise yerinden kalkarak
h›zl› ad›mlarla volta atmaya baﬂlad›. Peﬂpeﬂe sigara yak›yordu.
Saat 24.00 sular›nda volta atmaya devam ederken, birden 5 litrelik
su dolu petleri tekmelemeye baﬂlad›. Sonra tuvalete do¤ru yönelip kap›s›n› tekmeledi. Kafas›n› tuvalet
kap›s›na vuracakken yetiﬂip tuttum.
Kendisinden geçmiﬂti art›k. Tuvaletin içinde kafas›n› duvarlara vurmaya çal›ﬂ›yordu. Sürekli tekme sall›yordu. ‹yice kavray›p tuvaletin d›ﬂ›na ç›kard›m. Sonra hücredeki di¤er
arkadaﬂ› ça¤›rd›m. Kendisine zarar
vermesini önledik. Acil dü¤mesine
bas›p gardiyanlar› ça¤›rd›k. N. tekmelerini savurup kafas›n› betona
vurmaya çal›ﬂ›yordu. Arada bir küfürler savuruyordu. Bu 15-20 dakika böyle sürdü. Bu arada gardiyanlar tekrar gelip içeri girdiler. Biz revire ç›kmas› gerekti¤ini, krizde oldu¤unu söyledik. Baﬂgardiyan, krizin geçmesini bekleyelim tav›rlar›na girdi. Biz di¤er gardiyanlara da
seslenerek açm›ﬂ olduklar› kap›ya
do¤ru yöneldik. N. hâlâ kendine zarar vermek için direniyordu. Böylece revire ç›kard›k. Ben de N. ile birlikte ç›kmak istedim ama izin vermediler. Do¤ru düzgün tutmuyorlard› bile. Kafas›n› sa¤a-sola vurmas›ndan korktum. 10 dakika sonra
gelip N.’nin iyi oldu¤unu, uyudu¤unu, sabah say›m›na kadar revirde
kalaca¤›n› söylediler. N.'ye revirde
sakinleﬂtirici yapm›ﬂlar, fakat N. k›sa süre sonra tekrar ba¤›rmaya baﬂlam›ﬂ. ‹kinci i¤neden sonra uyumuﬂ.
Sabah psikolo¤a götürmüﬂler. Psikolog "yerini de¤iﬂtirelim" demiﬂ.
Krizin sorumlusu olarak bizi gösteren imal› sözler söylemiﬂ. N. bunlar› kabul etmeyerek hücresine dönmek istedi¤ini söylemiﬂ."
Bir gün sonra hücresine geri getirilir. Yaklaﬂ›k 2 hafta sonra 22 Kas›m günü akﬂam kas›lma-titreme
nöbetine tutulur. Acil olarak revire
ç›kar›l›r. Hap verilir kendisine. 26
Kas›m tarihinde tekrar revire ç›kar›l›r. Lastrol ve Atarax adl› ilaçlar verilmeye baﬂlan›r. Aylar süren bu rahats›zl›¤›, yoldaﬂlar›n›n da ilgisiyle
geride b›rakt›.”

günde onlarca tabut taﬂ›d›k mezarl›klara. Ama
art›k bilinçliydik. Ana babalar olarak bedenlerimizi ölüme yat›rd›k, direndik bu ac›lara.

1986’dan..2006’ya
TAYAD 20.YILINDA

Bu ac›lar son bulsun, bir daha ana babalar
yaﬂamas›n diye; ﬁENAY olduk, GÜLSÜMAN olduk... CANAN’la, ZEHRA’yla
ders verdik yürekleri kat›laﬂm›ﬂ
olanlara...

Kurakt› toprak gökyüzü karanl›k
Bizler suskun birer ana babayd›k
Eylül zindanlar›ndaki ça¤r›yla
Uyand›k korkulu düﬂten uyand›k

Katledilirken, SULTAN
YILDIZ’d›k, ARZU GÜLER olduk.

Direniﬂ boy att›kça zindanlarda
Dayand›k zülum kap›s›na dayand›k
Ses verdik evlatlar›n hayk›r›ﬂ›na
Y›kt›k korku kalelerini y›kt›k

Ama boyun e¤medik,
y›lmad›k. Çünkü bilinçliydik. Göre yaﬂaya ö¤renmiﬂtik. Direnmek onurdur, onurlu olmak direnmektir. ‹ﬂte bu gerçe¤i ö¤renmiﬂtik y›llard›r yaﬂad›¤›m›z
zulüm karﬂ›s›nda.

Tutsakl›k zinciri k›r›l›ncaya dek
Omuz omuzayd›k yürek yüre¤e
Umudumuz karanfillerimizle
Yürüyoruz meydanlar› inleterek

Sadece o¤lum, k›z›m demedik.
Binlerce o¤lumuz, k›z›m›z vard› art›k. Nerede bir hak ihlali varsa orada olduk. Nerede bir ezilen
varsa, ezilenin sesi olduk. Nerede direnen halklar varsa onlar›n yan›nda olduk. Çünkü biz HALKTIK.

Ruhumuz ve bilincimiz sars›l›yordu.
Yeni bir kimli¤e bürünürken, direnenlerin analar›,
babalar›, yak›nlar› olarak onur ac›m›z›n önüne geçiyordu. Birbirimize daha iyi sar›l›yorduk.
80’li y›llarda bu sözlerle ç›kt›k meydanlara, sokaklara. Görerek, yaﬂayarak bilinçlendik. 12 Eylül’le birlikte ses verdik evlatlar›m›z›n hayk›r›ﬂ›na. Y›kt›k korku kalelerini. Tutsaklara yönelik her sald›r›da direniﬂin
ön saflar›nda yer ald›k. Bedenlerimizi coplara, panzerlere siper ettik, iﬂkencelere maruz kald›k, tutukland›k.
Evlatlar›m›zla birlikte biz de iﬂkenceyi, tutsakl›¤›, tecriti yaﬂad›k. Yaﬂl›y›z demedik, hastay›z demedik;

De¤il miydi ki; yaﬂad›¤›m›z ac›lar ezilen halklar›n
ac›lar›,
De¤il miydi ki; direniﬂimiz, mücadelemiz ezilen
halklar›n direniﬂi, mücadelesi. ‹ﬂte bu gerçe¤i ö¤retti
bize 20 y›ll›k onurlu tarihimiz.
Bu bilinçle ele ald›¤›m›z mücadelemizle, TAYAD
bir D‹REN‹ﬁ ve MÜCADELE MEVZ‹S‹NE dönüﬂtü.
Kendi gelene¤ini 20 y›ll›k sürdürdü¤ü mücadelesiyle
yaratt›. TAYAD bir tarih oldu. Bu tarih ayn› zamanda
Türkiye’de ki son 20 y›l›n hapishaneler tarihidir. Bu
tarih ayn› zamanda zulme karﬂ› direniﬂin tarihidir. Bu
tarih bask›ya, yasaklara, zulme karﬂ› yükselen SES’tir.
Bu tarih ana babalar olarak, “ben”den “biz”e,
“biz”den, örgütlü hak ve özgürlük mücadelesine evrilen bir tarihidir.

Mücadelede B‹Z de var›z dedik ve 20 y›l önce 3
ﬁubat 1986’da ONURLU MEVZ‹M‹Z TAYAD’I
KURDUK...
20 y›ld›r süren kararl› mücadelemiz hep engellenmeye çal›ﬂ›ld›. Defalarca derne¤imiz bask›nlara u¤rad›, kapat›ld›. TAYAD’›n kap›s›na vurulan kilit yüreklere, bilinçlere vurulamad›, her ev, her mahalle, her sokak bir TAYAD oldu.

Derne¤imizin 20. kuruluﬂ y›l dönümünde biz TAYAD’LILAR olarak onurlu tarihimizden ve tüm direnenlerden gücümüzü al›yoruz. Ve bu onurla,

12 Eylül’den bugüne yaﬂl› bedenlerimizle cezaevi
kap›lar›n›, sokaklar›, alanlar› hiç boﬂ b›rakmad›k. Gün
oldu evlatlar›m›za giydirilmek istenen kanl› kefenleri
giydik, gün oldu tecritteki evlatlar›m›z yerine tecrit
hücrelerine girdik, gün oldu beton mezarlara girerek
evlatlar›m›z›n önüne barikat kurduk.

20. kuruluﬂ y›ldönümümüzde baﬂta, F Tipi Hapishanelerde tecrite karﬂ› direnen tutsak evlatlar›m›z olmak üzere tüm dostlar›m›z› selaml›yoruz.

Zulüm bitmedi!

YAﬁASIN ONURLU MÜCADELEM‹Z!

19 Aral›k 2000’de insano¤lunun yaﬂayaca¤› en büyük ac›lar reva görüldü bize. Evlatlar›m›z hapishanelerde diri diri yak›ld›, kurﬂunland›. Kömürleﬂmiﬂ cesetleri verildi ellerimize. Kim dayan›rd› bu ac›ya. Bir

3 ﬁubat 2006

TAYAD
25
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20 yıllık bir destandır on
20 y›ld›r tüm dünya tutsaklar›n›n ve
tutsak yak›nlar›n›n bir TAYAD’› var!
Tüm tutsaklar›n ve yak›nlar›n›n anas›,
babas›, evi, oca¤›, yas›nda yas orta¤›,
yolda yoldaﬂ› bir TAYAD var.
Tutsak yak›n›yken tutsaklar veren, ﬂehit
yak›n›yken ﬂehitler veren bir TAYAD var.
Ac›lar› paylaﬂarak küçülten, dirençleri
paylaﬂarak büyüten, binlerce aileyi tek
bir ailede buluﬂturan bir TAYAD var.

bay Necdet Büyükyüksel gibilerini tan›d›kça, devleti tan›yorlard›. Bugün rahatl›kla söyleyebiliriz ki, TAYAD’l›lar, ülkemizin bir çok ayd›n›ndan, solcusundan
daha iyi tan›yorlar devleti. Daha iyi tan›d›klar› için neyi
nas›l yapmalar› gerekti¤ini biliyorlar. ‹yi tan›d›klar› için
Ulucanlar’›n, 19-22 Aral›k’›n, tecritin ne anlama geldi¤i
konusunda daha netler.
20 y›ll›k kahramanl›¤›n mayas›nda büyük bir cüret
vard›r. TAYAD’›n yapt›¤› eylemler bir yana, ortaya ç›k›ﬂ› bile, bir cürettir. Daha ilk günden karﬂ›lar›na en tehditkâr yüzüyle dikilen bir devletin karﬂ›s›na ç›km›ﬂt›r
onlar. Cunta sonras›nda kurulan ilk devrimci demokratik
derneklerden birinin TAYAD olmas› tesadüf de¤ildir. Bu
cüret, gücünü, önce evlat sevgisinden al›r. Bilinçlenmelerine paralel olarak cüret daha
bir pekiﬂir, siyasallaﬂ›r.
20 y›ll›k kahramanl›¤›n
daha ilk ad›mlar›ndan itibaren
halk›n muhalefetinin öncüsü
konumda bulurlar kendilerini.
Çünkü say›s›z “demokratik
kitle örgütü”nün, siyasi gruplar›n hala birﬂeyleri bekleyip
suskunlu¤u sürdürdü¤ü bir zamanda, “yapra¤›n bile k›m›ldamad›¤›” bir dönemde, onlar, güçleri oran›nda f›rt›nalar
estirmektedirler.
TAYAD’l›lar, 1985’te yine
Tabipler Odas›’ndan sendikalara, partilerden Barolara kadar kitle örgütlerinin kap›lar›n› aﬂ›nd›r›rken, Tabip Odas›
Genel Sekreteri, içten bir itirafla "kendilerini uyand›ran›n" TAYAD’l›lar oldu¤unu
söylemiﬂti. TAYAD’l›lar yaln›zca hapishanelerde neler
olup bitti¤ine dair uyand›rm›yorlard› onlar›; cuntaya ra¤men örgütlenilebilece¤ini, cuntaya ra¤men direnilebilece¤ini,
cuntaya ra¤men meydanlara
ç›k›labilece¤ini göstererek
uyand›r›yorlard›.
Çarp›c› ve ö¤reticidir;
1985’te “uyand›ran” onlard›r.
Ve 2000’de yine ayn›d›r. 2000’de
ayn› kurumlar›n kap›lar›n› aﬂ›n-

Dünya halklar›n›n zalimlerin zulmüne karﬂ› direniﬂleri boyunca binlerce örgüt kurulmuﬂ, binlerce örgüt da¤›lm›ﬂt›r. Bunlar›n kimi ulusal, kimi yerel, kimi ﬂu veya
bu alana özgüdür, kimi uzun, kimi k›sa ömürlüdür. Ve
bunlardan ancak baz›lar›, tarihte kal›c› bir iz b›rak›r, eylemleri ve etkileri kendi alan›n›n, ülkesinin s›n›rlar›n› taﬂarak evrensel bir örnek, yol gösterici bir model haline
gelebilir. TAYAD, iﬂte bunlardan biridir art›k. 25 y›ll›k
bir mücadele tarihinin sonucunda bunlardan biri olmuﬂtur.
TAYAD ad› 1986’da konuldu. Fakat o ad›n yarat›ld›¤› süreç, 1980 12 Eylül’üyle birlikte hapishaneler
önünden baﬂlad›. Adlar› henüz “TAYAD’l›lar” de¤ilken
hapishane önlerinde ac›l› yüreklere umut, çaresiz insanlara çare oldular; direniﬂler örgütlediler, yüzlerce eylem
gerçekleﬂtirdiler. ‹lk TAYAD ﬂubelerini, hapishanelere
en yak›n kahvehanelerin masalar›nda, hapishanelerdeki
sorunlar› dile getirmek için ikinci adresleri yapt›klar›
Ankara yolculuklar›nda kurdular.
“Sizden korkulur” demiﬂti bir polis ﬂefi. Daha cunta
y›llar›yd›. “Bizim tank›m›z topumuz mu var ki korkars›n›z bizden?” diye cevap vermiﬂti polisin karﬂ›s›ndaki
tutsak anas›.
Henüz gücünün fark›nda de¤ildi ana. Ama farkediyordu yavaﬂ yavaﬂ. Elli y›ld›r, altm›ﬂ y›ld›r içinde yaﬂad›¤› ama asl›nda hiç tan›mam›ﬂ oldu¤u ülkesini, devletini, baﬂ›ndaki yöneticileri tan›yor, tan›d›kça ﬂaﬂ›r›yor, ﬂaﬂ›rd›kça öfkeleniyordu.
Sorunlar›n›n çözüm mercii olarak gördükleri S›k›yönetim koridorlar›nda Baﬂsavc› Süleyman Takkeci gibilerden "Han›m, cezaevinde dayak da olur, iﬂkence de. Ne
yani, onlar› besleyip, topaç yap›p elinize mi verece¤iz?"
sözlerini duydukça, ülkenin yönetildi¤i baﬂkentte "Ankara'da ne iﬂiniz var? Evinizde oturun. Çocuklar›n›z›n
hepsini kaz›¤a oturtmak laz›m" diyen MGK yetkilisi Al26
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nların
ların kavgası

lefet saflar›n› terkeden, soka¤a ç›kt›klar›nda maruz kald›klar› polis terörü karﬂ›s›nda mücadele çizgisini de¤iﬂtiren kitle örgütlerinin, partilerin tarihleriyle, 20 y›ll›k
tarihi destans› bir kavgaya dönüﬂtüren fark da buradad›r.
12 Eylül’le ilgili yürüttükleri bir kampanya, oligarﬂiyi en çok k›zd›ran kampanyalar›ndan biriydi. ‹ﬂkenceciler, gözalt›larla bu kampanyay› durduramayacaklar›n›
biliyorlard›. Bu defa baﬂka bir ﬂey yapmal›yd›lar. Bir gece yar›s› TAYAD binas›n› kundaklad›lar.
Sonras›nda, bir grup TAYAD üyesi yanlar›na iki ﬂiﬂe
gaz ve kibrit al›p Gayrettepe'deki siyasi ﬂubeye gittiler.
Analar, ellerindeki kibritleri çakarak "‹ﬂte gaz, iﬂte kibrit, deme¤imizi yakanlar gelsin bizi de yaks›n" diyorlard›.
Orada bir TAYAD’l›n›n yapt›¤› aç›klama, örgütlülükte ›srar›n özlü bir ifadesiydi: "Bizi biraraya getiren, ortak mücadelede buluﬂturan dernek binam›z de¤ildi ki,
düﬂüncelerimizdi, duygular›m›zd›, gördüklerimizdi, yani
yaﬂad›klar›m›zd›, bunlar olduktan sonra, dernek binas›n›n hiç bir önemi yoktu. Bugün orada olurduk, yar›n
baﬂka bir yerde, ya da sokakta. Tüm Türkiye bizim evimizdi. Onlar tüm evleri mi yakacaklard›?.."
Tüm evleri yakamazlard› elbette. Yakamad›lar. TAYAD’l›lar›n kurdu¤u onlarca dernek kapat›ld›. “Kapat›l›p aç›lma” rekoru k›rd› belki TAYAD’l›lar›n kurduklar›
dernekler. Bir çok ﬂubelerinin oldu¤u dönemler de oldu,
tek bir derneklerinin dahi kalmad›¤› dönemler de. Fakat
20 y›ll›k bu destans› kavgan›n içinde, TAYAD ve TAYAD’l›l›k, bir binaya, “tüzel” bir kiﬂili¤e, yasal bir kuruluﬂa da ihtiyaç duymayacak kadar kurumsallaﬂm›ﬂ,
gelenekselleﬂmiﬂ bir misyonun ad› olmuﬂtur.
TAYAD, nerede bir tutsak yak›n› varsa, oradad›r art›k. Ve TAYAD’l› olmak, grupçulukla, rekabetçilikle
yönlendirilmemiﬂ her tutsak yak›n›n›n onurla, gururla
taﬂ›d›¤›, taﬂ›yabilece¤i bir kimliktir. TAYAD için zaman
zaman belli bir siyasi hareketin tutsaklar›n›n yak›nlar›n›n hareketi oldu¤u “eleﬂtirisi” yap›lm›ﬂt›r. Bu TAYAD’l›lar›n de¤il, di¤erlerinin tercihi olmuﬂtur. Bu ayr›ﬂma suni olarak grupçu hesaplarla yarat›lm›ﬂt›r. Tutsak
ailelerinin örgütlenmesi aç›k, acil, yak›c› bir ihtiyaçt›.
Ve asl›nda kimse de buna itiraz etmiyordu. Fakat bir kesim hem hapishanelerdeki statükocu çizgisinin, hem
grupçu hesaplar›n›n sonucunda, tutsak yak›nlar›n›n mücadelesini, ayd›nlar›n, küçük-burjuvazinin kanatlar› alt›nda sürdürmeyi tercih etti. TAYAD farkl› bir aland›,
onlar›nki farkl› bir alan. Ve nitekim, 20 y›l boyunca hapishanelerin d›ﬂar›daki sesi, solu¤u, ﬂu veya bu kurum
de¤il, TAYAD olmuﬂtur. Tutsak ailelerinin çeﬂitli kesimleri lokal, dönemsel olarak bu mücadeleye yer yer kat›lm›ﬂ olsa da, her koﬂulda, kesintisiz olarak tutsaklar›n
sesi olabilmenin gerektirdi¤i örgütlülü¤ü, kararl›l›¤› ve
cüreti gösteren TAYAD’l›lar olmuﬂtur. Tutsak yak›nlar›
hareketi denilince akla bu ülkede yaln›zca TAYAD geliyorsa, bu sürecin bir sonucudur. Bu gelenek birlikte sürdürülebilir, bu bedeller birlikte ödenebilir, bu tarihin

d›r›rlar yine ve bu kez, “Avrupa Birli¤i, demokratikleﬂme” masallar›yla Türkiye’nin gerçeklerinden uzaklaﬂanlara “devlet gerçe¤ini” anlatmaya çal›ﬂ›rlar. “Katledecekler” diye hayk›r›rlar, kendilerini “inanmaz” havalarda dinleyenlere. Bu, sadece TAYAD’l›lar›n hapishanelerle “do¤rudan ilgilenmelerinin” sonucu de¤ildi. TAYAD’l›lar 1980’den beri tan›yorlard› devleti. O¤ullar›ndan, k›zlar›ndan kendilerine taﬂ›nan siyasal bilinç, onlara bu oyunlara, masallara kanmamalar›n› ö¤retiyordu.
Nas›l bir ülkede yaﬂad›klar› ve bu devlete karﬂ› nas›l direnilmesi gerekti¤i konusunda tereddütleri, yan›lg›lar›
yoktu.
Dört duvar arkas›ndaki yak›nlar›na iﬂkence yap›lmas›n diye meydanlara ç›kt›lar;
meydanlarda iﬂkencelere maruz kald›lar. “12 Eylül Yarg›lamalar› Tüm Sonuçlar›yla Kald›r›lmal›, Tutsaklara Özgürlük”
diye kampanyalar açt›lar, 12
Eylül yasalar›yla yarg›lan›p
tutsak edildiler. 12 Eylül yasalar›yla örgütlenmeleri engellendi, 12 Eylül yasalar›yla
dernekleri kapat›ld›. Evlatlar›n›n cenazelerinde polis-jandarma coplar›n›n alt›nda kan
revan içinde kald›lar. Tüm demokratik muhalefeti sindirmeyi hedefleyen linç politikas›, ilk onlar üzerinde uyguland›. K›sacas›, 20 y›l›n her an›nda büyük bir bask› ve terörle
karﬂ› karﬂ›ya kald›lar. Evlatlar›na yap›lmas›na karﬂ› ç›kt›klar› herﬂeyi, kendileri yaﬂad›lar. Ama onlar vazgeçmediler,
y›lmad›lar. “‹nsan haklar› mücadelesini” sadece “rapor” haz›rlama ve dernek binalar›n›n
önünde aç›klamalar yapma
çizgisine çekme dayatmas›n›
kabul etmediler. Evlatlar›na
sahip ç›kmak, hapishanelerde
insanca yaﬂam mücadelesi
vermek, haklar ve özgürlükler
mücadelesini sürdürmek, bedel ödemeyi gerektiriyorsa,
onlar da o bedeli ödeyeceklerdi. “Üzerimizde yo¤un bask›lar var” diyerek adeta muha27
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onuru ve gururu birlikte
paylaﬂ›labilirdi. Yapmad›lar, belki yapamad›lar.
Kolay olmad›, onlarca y›l›n önyarg›lar›n›
y›kmak. “Bir baﬂ›m›za ne yapabiliriz ki?”den, “koca devlete bizim
gücümüz
yeter
mi?”ye
uzanan
kayg›lar, güvensizlikleri gidermek,
i¤neyle kuyu kazar gibi bir sabr›
gerektiriyordu.
Ve elbette, kendili¤inden oluﬂmuyordu direniﬂ
mevzileri. Cunta koﬂullar›nda hayat›n her alan›nda direniﬂi sürdürmeye, örgütlülü¤ü yaﬂatmaya çal›ﬂanlar›n
eme¤i, iradesi, sabr› ve cüreti uzan›yordu hapishane önlerine de. Sabahat Karataﬂ, cuntan›n ölüm mangalar› taraf›ndan aranmas›na ra¤men, umudu yeﬂertmek, tutsak
yak›nlar›na çare olmak için Metris yak›nlar›nda dolaﬂ›yordu. ‹çeriden tüm özgür tutsaklar›n, d›ﬂar›da Sevgi Erdo¤anlar’dan, Nilüfer Alcanlar’a yüzlerce devrimcinin
eme¤i kat›ld› bu kahramanl›k öyküsüne.
Bir yandan o¤ullar›n›n, k›zlar›n›n çabalar› ve bir yandan prati¤in ö¤reticili¤i, onlar›n kayg›lar›na, korkular›na
son verdikçe, tutsak ailelerinin mücadele mevzisi güçlendi.
'82'nin sonlar›nda bir bayram günü Metris'in önündeydiler. O bayram, görüﬂ var denilmiﬂti kendilerine.
Yüzlerce aile, tencereler, torbalar dolusu yiyeceklerle
birikmiﬂlerdi hapishane kap›s›na. “Görüﬂ yok!” dedi zalimler. Oysa getirdikleri yiyecekleri de biraz önce toplam›ﬂlard› çocuklar›n›za verece¤iz diye. “Yiyecek almak
yasak” deyip, tüm yiyecekleri kar›ﬂt›r›p ezip att›lar önlerine. Zulüm hiçe saym›ﬂt› onlar›, aﬂa¤›lam›ﬂt›. Hapishane önünden öfkeyle ayr›ld›lar; ayr›l›rken ertesi gün Adli
Müﬂavirlik’e suç duyurusunda bulunmak için Selimiye'de toplanmak üzere de karar ald›lar. Ertesi gün Selimiye'deydiler. Hem de 2000 kiﬂiyle. Cunta sonras›n›n en
kitlesel protestosuydu belki bu. Ama daha önemlisi, binlerce tutsak yak›n›na “tek baﬂ›na” olmad›klar›n› gösteriyor, güçlerini ö¤retiyordu.

lar›, k›zlar›, eﬂleri,
anne babalar›, niﬂanl›lar› baﬂka bir cephe. Onlar›n ikisinin aras›nda kalmas› mümkün
gözükmüyordu art›k.
Saf›n›
belirleyen
TAYAD’l›lar, tutsak
yak›nlar›
mücadelesinde statükolar› y›kman›n da ad›
oldular. ‹çeride o¤ullar›,
k›zlar›, d›ﬂar›da kendileri “olmaz”, “yap›lamaz”, “kazanamay›z” diye tutturan statükolarla bo¤uﬂtular. Kendi
örgütlülükleriyle birlikte, kendi tarzlar›n› da yaratt›lar.
Hapishane sorununun ülkede yaﬂanan öteki ﬂeylerden hiç de ba¤›ms›z olmad›¤›n› görmüﬂlerdi. O halde
öteki konularda da mücadele etmeliydiler. Onlar› anlatan bir yaz›, mücadelelerinin birinci dönemini “Art›k
kavgada onlar da var” diye tasvir etmiﬂti. Mücadelelerinin ikinci aﬂamas›n› dile getiren sözler ise ﬂöyleydi:
“Her yerde onlar var”... Bir siyasi parti de¤illerdi ama
bir partiden daha geniﬂti gündemleri.
Bir defas›nda, Sultanahmet Park›’nda eylemdeydiler.
Üzerlerinde kefenler vard›. “Gerekirse kefenleri biz giyeriz” diyorlard›. Neyi dediler de yapmad›lar...
F Tipi sald›r›s› gündeme geldi¤inde, içeridekiler de,
d›ﬂar›dakiler de hissediyordu ki, bu çarp›ﬂma büyük bir
çarp›ﬂma olacak. “Hay›r” diyordu görüﬂ kabininde Gülsüman’la ﬁenay; “Hay›r, bu kez sadece destekçi olmayaca¤›z, biz de do¤rudan girece¤iz bu kavgaya, biz de ölüme yataca¤›z...”
Önce tutsaklarla ayn› günlerde al›nlar›na k›z›l bantlar› takt›lar. Ard›ndan bir bir kefenlere sar›ld›lar. Dünyada
ilk kez böyle bir ölüm orucu yap›l›yordu. Dünyada ilk
kez bir tutsak yak›nlar› örgütü, tutsaklarla birlikte ﬂehitler veriyordu.
TAYAD’l› Canan’›n, Gülsüman’›n, ﬁenay’›n ölüm
orucunda ﬂehit düﬂmesi, tutsak yak›nlar›n›n mücadelesinde bir baﬂka görkemli dönüm noktas›d›r. Yirmi y›ll›k
gelenek, onlarla en görkemli ifadesine kavuﬂtu. Gülsümanlardan sonra, kimse tutsak yak›nlar›n›n mücadelesini eski s›n›rlar›na hapsedemeyecektir. Kimse onlar› yaln›zca “destek” olmakla s›n›rlayamayacakt›r. Gülsümanlar, ﬁenaylar, tutsak ailelerinin mücadelesinde, yaln›z
tutsak ailelerinin de¤il, halk›n mücadelesinde art›k annelere, babalara yol gösteren bir pusula olacaklard›r hep.

Art›k örgütlüydüler, art›k militand›lar; ayn› içerideki
o¤ullar›, k›zlar› gibi. Zulüm düzeninin sahipleri, en sonunda “siz de onlar gibisiniz, siz de teröristsiniz” deyip
iﬂin içinden ç›km›ﬂlard›. O zaman, iﬂte o zaman zindanlardaki o¤ullar›n›, k›zlar›n› daha iyi anlad›lar. Onlara neden “terörist” denildi¤inin s›rr›na vak›f oldular.
Her ad›mlar›nda, her sözlerinde karﬂ›lar›nda iki cephe oldu¤unu görüyorlard›. Devlet bir cephedeydi, o¤ul28
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‹ran sald›r›s›nda
bir ad›m daha
at›ld›

Emperyalist Sald›rganl›¤›n
Karﬂ›s›na Dikilelim!
Emperyalist masalarda haz›rlanan bir oyun daha, dünya halklar›na
izlettiriliyor. Senaryo ayn›, gerekçeler ayn›, aktörlere bu kez Avrupa
emperyalistleri de topyekün eklenmiﬂ durumda. Sanki Irak’a iliﬂkin
bütün yalanlar ortaya ç›kmam›ﬂ, iﬂgal tüm dünya halklar› taraf›ndan lanetlenmekle de kalmam›ﬂ, iﬂgalciler
dahi kendi haks›zl›klar›n› kabul etmek zorunda kalmam›ﬂlar. ﬁimdi ayn› gerekçelerle ‹ran’a yönelik sald›r›
›s›t›l›yor.
Uluslararas› Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) AB üçlüsü Almanya, Fransa ve ‹ngiltere ile ABD'nin
sundu¤u karar tasar›s›n› kabul ederek, ‹ran dosyas›n› BM Güvenlik
Konseyi'ne gönderme karar› almas›,
emperyalistlerin att›¤› son ad›m oldu. ﬁimdi kelimenin tam anlam›yla
‹ran, emperyalistlerin “kurtlar sofras›”nda!

AKP’nin Yönetti¤i Türkiye
‘Müslüman ‹ran’›n De¤il,
Emperyalistlerin Saf›nda
IAEA'da, AB-ABD emperyalist
blokun önerisi olan karar tasar›s›, 35
üyeden 27'sinin evet oyuyla kabul
edildi. Cezayir, Belarus, Endonezya,
Güney Afrika ve Libya çekimser kal›rken, Suriye ile birlikte Küba ve
Venezüella hay›r oyu kulland›lar.
‹ran ise misilleme olarak nükleer çal›ﬂmalara hemen baﬂlanaca¤›n› bildirdi.
‹ran’a sald›r› planlar›n›n önemli
bir parças› olan karara ‘evet’ oyu verenler aras›nda Türkiye’nin de bulunmas›, ‘islamc› iktidar’ pragma-

tizminin iﬂbirlikçili¤e ne denli kolay
geçiﬂ yapabilece¤inin yeni bir örne¤i
oldu. Öte yandan siyasi olarak rejimleri aras›nda hiçbir yak›nl›k bulunmayan Küba ve Venezuella’n›n tavr›
da, tutarl› bir anti-emperyalizmin ancak sol iktidarlarla mümkün olabilece¤inin örne¤i olarak kaydedildi.
Aylard›r, Türkiye’ye Avrupa, Amerika ve NATO’dan gelen generaller ve
Amerika’ya efendilerinin aya¤›na koﬂan TSK generalleri, ‹ran konusundaki pazarl›¤› yans›t›yordu. IAEA’daki oylama, iktidar taraf›ndan
gizlenen iﬂbirli¤ini daha aç›k hale
getirdi.
Tam da bu süreçte Türkiye’nin,
ABD'nin öncülü¤ünde baﬂlat›lan
Kitle ‹mha Silahlar›n›n Yay›lmas›na
Karﬂ› Güvenlik ‹nisiyatifi (PSI) kapsam›nda, Haziran’da Do¤u Akdeniz'de ortak tatbikata (ABD, ‹ngiltere, Avustralya, Fransa, Almanya,
‹talya, Japonya, Hollanda, Polonya,
Portekiz ve ‹spanya yer al›yor.) ev
sahipli¤i yapacak olmas› ve ABD’li
komutanlar›n bu amaçla Türkiye’ye
geliﬂi; oligarﬂik iktidar›n iﬂbirli¤i politikas›n›n bir baﬂka örne¤i olarak
dikkat çekiyor. Zira, tatbikat›n öncelikli hedefleri aras›nda, ABD'nin tehdit etti¤i ‹ran ve Kuzey Kore'nin takibinin yer ald›¤› resmen biliniyor.

IAEA Emperyalistlerin
Hizmetinde Bir Kuruluﬂtur
Peki ne anlama geliyor bu karar
ve IAEA kimdir?
Uluslararas› Atom Enerjisi Kurumu, Irak’ta da kitle imha silahlar›
sorununu bar›ﬂç› ﬂekilde çözme ma29
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nevralar› arkas›nda, sald›r›n›n zemininin yarat›lmas›nda önemli bir rol
oynam›ﬂt›. Büyük bir ikiyüzlülük ile
Nobel Bar›ﬂ Ödülü de verilen bu kurum, BM’ye ba¤l› ve BM’nin özellikle 1980’lerin sonundan itibaren
do¤rudan emperyalistlerin bir kurumu olma iﬂlevine uygun hareket etmektedir. Karar› alanlar›n, tasar›y›
sunanlar›n ayn› zamanda, dünya
üzerindeki nükleer silahlara en fazla
sahip olan ülkeler olmas›n›n riyakarl›¤› bir yana, IAEA karﬂ›s›nda yükümlülük sahibi olmak, herﬂeyden
önce Nükleer Silahlar›n Yay›lmas›n›n Önlenmesi Anlaﬂmas›'n› imzalam›ﬂ olmay› gerektiriyor. Oysa, karar›n alt›nda imzas› olan kimi ülkelerin, en baﬂta da ABD’nin bu anlaﬂmada imzas› bile yoktur. Yani, nükleer silahlar›n yay›lmas›n› önleme,
‹ran’› nükleer programdan vazgeçirme söylemi tamamen aldatmaya dayan›yor. Aslolan, AKP iktidar›n›n da
sonuna kadar deste¤ini ifade etti¤i
Büyük Ortado¤u Projesi’nin yaﬂama
geçirilmesidir. Bir baﬂka deyiﬂle,
emperyalist kapitalist pazara entegre
olmam›ﬂ olan Ortado¤u ve Kuzey
Afrika ülkelerinin denetim alt›na
al›nmas›, rejimlerinin de¤iﬂtirilmesi,
kaynaklar›na el konulmas›d›r.
IAEA karar›, emperyalistlerin
bulundu¤u BM Güvenlik Konseyi’nin ‹ran’a yönelik yapt›r›m, tecrit
hatta sald›r›ya varan kararlar almas›nda önemli bir gerekçe yap›lmak
istenecektir. ﬁu ana kadar kimi itirazlar› bulunan Rusya ve Çin ile de
pazarl›¤›n belli bir noktaya geldi¤i,
dosyan›n konseye havalesine onay
vermelerinden anlaﬂ›lmaktad›r.

‘Münih Güvenlik Konferans›’
Ya Da Emperyalistler Aras›
Pazarl›klar ve Sald›rganl›k
‹ran’a yönelik tehditlerin dile getirdi¤i zeminlerden biri de, geçen
hafta Almanya’da yap›lan 42. Münih Güvenlik Konferans› oldu. Nas›l ki, Dünya Ticaret Örgütü, Davas
Toplant›lar›, emperyalistlerin ekonomik talan kararlar›n› ald›¤› zeminlerse, Münih Güvenlik Konferans› da
bir anlamda, emperyalist askeri sal-

Tüm dünya halklar›, devrimciler, demokratlar;
Irak’ta oldu¤u gibi, ‹ran’a karﬂ› emperyalist sald›rganl›¤›n karﬂ›s›na dikilelim! Emperyalist ülkelerin bu dünyay› istedikleri gibi yönetemeyeceklerini gösterelim.
Meydanlar› doldurmak için, sald›r› karar› almalar›n›, “ilk bombay›” atmalar›n› beklemeyelim. Yalanlar›n›, gayri meﬂru kurumlar›n› dayatmalar›na
izin vermeyelim. Türkiyeli devrimciler olarak, Amerika ve Avrupa emperyalistlerine karﬂ› ‹ran halk›n›n saf›nday›z. Tüm Türkiye halk›n›
da ‹ran halk›n›n yan›nda olmaya, AKP iktidar›n›n iﬂbirlikçi politikalar›na karﬂ› meydanlar›, emperyalizmi ve iﬂbirlikçilerini
lanetleyen sloganlar›m›zla inletmeye ça¤›r›yoruz.

d›rganl›k planlar›n›n yap›ld›¤›, ABD
ile Avrupa aras›nda bu anlamda pazarl›klar›n yürütüldü¤ü zemindir.
NATO’ya yüklenecek misyon burada belirlenir örne¤in.
Bu toplant›larda da böyle oldu,
emperyalist cephe içindeki “birlik”
vurgular› ön plana ç›kt›, bu çerçevede NATO’nun öneminin alt› çizildi.
Ve elbette söz alan bütün emperyalist liderler ‹ran’› tehdit etmekte adeta birbirleriyle yar›ﬂt›lar.
ABD Savunma Bakan› Donald
Rumsfeld, “kimyasal silah tutmazsa
terör verelim” dercesine, “‹ran'›n, terörü en fazla destekleyen ülke” oldu¤unu söyledi. Rumsfeld, “‹srail'in
var olma hakk› bulunmad›¤›n› söyleyen bir hükümet gelecekte yapabileceklerinin iﬂaretini veriyordur” diyerek “askeri seçene¤in de masada
oldu¤u” tehdidini savurdu.
Almanya Baﬂbakan› Angela
Merkel ise, ‹ran'›n nükleer silah
üretmesinin önlenmesi gerekti¤ini
belirterek, “‹ran, kendisinin de çok
iyi bildi¤i bir k›rm›z› s›n›r› aﬂm›ﬂt›r”
diye konuﬂtu. Fransa Savunma Bakan› Michele Alliot-Marie de, Chirac’›n, ülkesinin terörizmle tehdit
edildi¤ini düﬂündü¤ü ülkelerdeki
'karar merkezlerini' nükleer silahlarla vurabilecek durumda oldu¤u ﬂeklindeki tehdidini yineledi. ‹ngiltere
D›ﬂiﬂleri Bakan› Jack Straw’›n,
‹ran'›n Konsey’e gitmekten kurtul-

mas›n›n “uluslararas› toplumun
taleplerine uymas›yla
mümkün
olaca¤›” sözlerini de bunlara eklemek gerekir.
Merkel’in vurgu yapt›¤› noktalardan biri de; “terorizm ya da güvenilir olmayan rejimlerin kitle imha silahlar›na sahip olmas› gibi yeni tehditlerin ortaya ç›kt›¤› ve bu tehditlere karﬂ› baﬂar›l› ﬂekilde mücadele
edebilmek için Avrupa içindeki iﬂbirli¤inin ve Atlantik ötesi iliﬂkilerin
(ABD ile Avrupa iﬂbirli¤i-Nato) çok
önemli oldu¤u” ﬂeklindeydi.
‹ran’›n ortada hiçbir kan›t yokken nükleer silah üretece¤i yalan›
bir yana ﬂimdi de “terörizmi destekleyen ülke” ilan edildi. Kan›t? Yine
yok! Ayn› yalana Saddam için de
baﬂvurulmuﬂ ve yalan oldu¤u yine
bizzat ABD’li yetkililerce itiraf edilmiﬂti. “Terörizm” yalan›, her türlü
emperyalist sald›rganl›¤›n k›l›f› olarak kullan›lmaya devam edilmektedir. Emperyalist liderlerin aç›klamalar› dikkatle okundu¤unda, tüm
dünya ülkelerinin, halklar›n›n
kendilerine tabi olmas›n› istedikleri çok aç›kt›r. Ortado¤u ve Kuzey
Afrika’da 22 ülkeyi resmen tehdit
eden, hedef ilan eden Amerikan emperyalizminin, ‹ran’›n ‹srail’i hedeflemesini örnek göstermesi ise tam
anlam›yla komiktir. Tüm dünyay›
tehdit eden bir gücün ne yapaca¤›n›n iﬂareti de de¤il, bizzat prati¤i ortadad›r. Afganistan’d›r, Irak’t›r, Guantanamo’dur...
“Uluslararas› toplumun isteklerine uyarsa...” deniliyor. Peki kimdir bu “Uluslararas› toplum?” Halk30
12 ﬁubat 2006 / 39

lar olmad›¤› aç›k. Tüm dünya halklar› Irak’a sald›r›ya hay›r dedi, ancak
sald›r› oldu. ABD ve Avrupa’dan
oluﬂan emperyalistlerdir “Uluslararas› toplum” dedikleri. Emperyalist
cephe, bu demagojik söylemle meﬂru bir güç olarak halklara dayat›lmak
istenmektedir. Ülkeler ancak onlar›n
isteklerine boyun e¤erse kurtulabilirler(miﬂ!) Peki istekleri ne? Pazarlar›n› ve yeralt›-üstü kaynaklar›n›
emperyalist tekellere açmalar›, emperyalist kapitalist sisteme dahil olmalar›.
“Güvenilir olmayan rejimler”
tan›m› neye, kime göre yap›l›yor?
Kime güven verecek bu rejimler?
Yine emperyalist sisteme. Yani emperyalistler her türlü silaha sahip
olabilirler, ama emperyalistlere güven vermeyen ülkelerin buna hakk›
yok; söylenen budur. Dayat›lan,
“tüm ülkelerin rejimleri önce kendilerini bize ispat etmek zorundad›rlar” küstahl›¤›d›r.
Ve bunu söyleyen emperyalist lider, ayn› toplant›da aleni ﬂekilde yay›lmac›l›¤› savunmaktad›r.

Avrupa’n›n Yay›lmac›l›k
Hayalleri ve ‹ran
‹ran’a yönelik senaryoda tek fark›n Avrupa’n›n da topyekün bu sald›rganl›k içinde yer almas› oldu¤unu
dile getirmiﬂtik.
Avrupa’n›n kendi içinde son y›llarda yaﬂanan süreç; siyasi, ekonomik hak gasplar›, hak ve özgürlüklere yönelik sald›rganl›k, anti-komünist önerge ve ‘karikatür krizi’ ile
doru¤a ulaﬂan siyasal gericilik düﬂünüldü¤ünde; tüm bunlara Avrupa tekellerinin daha fazla kâr için yeni
pazarlar ve kaynaklar elde etme iste-

¤inin eﬂlik etmemesi düﬂünülemezdi. Avrupa’n›n ‹ran’a yönelik kuﬂatmaya-sald›r›ya daha baﬂtan ortak olmas›n›n alt›nda da bu yatmaktad›r.
ABD karﬂ›s›nda Avrupa’y› “denge
unsuru” gören ve Avrupa Birli¤i’ne
girilmesine bu nedenle destek verilmesi gerekti¤ini savunan “solcular”
bu tablo karﬂ›s›nda ne düﬂünür bilemiyoruz. Ancak, Avrupa emperyalistleri kendi düﬂüncelerini çok aç›k
ifade etmektedirler. ‹ki dünya savaﬂ›n›n taraf› olmuﬂ ve bu nedenle lanetlenmiﬂ olan Almanya’n›n sa¤c›
baﬂbakan› Merkel, Münih’deki konferansta bak›n ne diyor;
“Almanya sadece NATO’nun sahas› içerisinde görev almaya haz›r
olmakla geri kalmayacak, ayn› zamanda bütün dünyada güvenlik, savunma, demokrasi, özgürlük, istikrar
ve bar›ﬂ›n sa¤lanmas› için görev almaya haz›rd›r. Birincisi, Almanya’n›n ak›ll› bir ﬂekilde ekonomik
kalk›nmas›na önem vermeliyiz. Çünkü böyle bir geliﬂmenin d›ﬂ politika,
güvenlik ve savunma sorunlar›yla
do¤rudan ba¤lant›s› vard›r. ‹kincisi,
NATO mevcut olarak ortaya ç›kan
somut koﬂullara uyarlanmal›d›r.
Üçüncüsü, güçlü bir Avrupa Birli¤i’ne ihtiyac›m›z var. Dördüncüsü,
bütün eylemlerimizi ç›karlar›m›z›
gerektiren uluslararas› ortak düzen

politikas›nda birleﬂtirmeliyiz.” (6
ﬁubat, bas›n)
Sudan, Güney Kafkasya, Rafah,
Afganistan, Kosova ile Bosna Hersek’de bulunan Alman askerlerini
“sorumluluklar›n›n” örnekleri olarak
gösteren Merkel’in, tüm dünyada askeri müdahalelerde yer almak iste¤i,
sadece Almanya’n›n de¤il, tüm Avrupa’n›n iste¤idir. “Daha güçlü AB”,
daha sald›rgan ve yay›lmac› bir Avrupa’d›r. Avrupa’n›n, özellikle Almanya’n›n kendi emekçilerine yönelik gasplar› ile emperyalist sald›rganl›k aras›nda itiraf edilen ba¤lant›
ise, yüzy›ld›r Marksist-Leninistler’in dile getirdi¤i bir gerçektir. Tekellerin “ekonomik kalk›nmas›”n›n,
emekçilerin daha fazla sömürüsü ve
sömürgelerin talan› ile olaca¤› bilinmektedir. Avrupa bugün birincisini
pervas›z bir ﬂekilde yürütmektedir.
ﬁimdi ikincisinde, yani yay›lmac›l›kta bir s›çrama gerçekleﬂtirmek,
mevcut dengeler içinde de bunu
ABD ile birlikte yapmak istemektedir.

Halklar Emperyalistlerin
Kararlar›n› Dinlemeyecek
Öte yandan Merkel’in sözleri,
“bar›ﬂ, demokrasi” vb. söylemlerin,
Avrupa ve ABD’nin “ç›karlar›n›

gerektiren dünya düzeninin” tesisi
için kullan›ld›¤›n› da aç›kça göstermektedir. ABD’ye, “ç›karlar›m›z
için birlikte hareket edelim” diyen,
bu noktada NATO’nun alan›n›n geniﬂletilmesini savunan Avrupa, “bar›ﬂç›, özgürlükçü Avrupa” yalan›n›n
gerçe¤ini gözler önüne sermektedir.
ABD ile ç›kar çat›ﬂmalar› hiçbir zaman bitmeyecektir, bu aç›k. Ancak
halklar, devrimci demokratik güçler
onlar›n aras›ndaki çeliﬂkelere göre
yönlerini belirleyemeyece¤ini bu vesileyle yeniden görmelidirler. Özellikle Avrupa solu, bu noktada önemli bir s›navla yüz yüzedirler. ﬁimdi,
Avrupas› Amerikas› ile tüm bir emperyalist cepheye karﬂ› ‹ran halk›n›n
yan›nda yer alma sorumlulu¤u vard›r.
Emperyalistler çeﬂitli kurumlar›n› kullanarak sald›rganl›k politikalar›n› meﬂrulaﬂt›rmak isteyebilirler.
Ama halklar aç›s›ndan bu kararlar›n
hiçbir meﬂruiyeti olmayacakt›r. Irak
bu konuda örnektir. Halklar emperyalistlerin sald›r›y› meﬂrulaﬂt›rma
araçlar›n› reddetmiﬂ, tarihin en büyük gösterilerini gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Tüm dünya halklar›, devrimci demokratlar› olarak; yine emperyalist
cephenin karﬂ›s›na halklar›n cephesi
olarak, bu kez çok daha güçlü ve örgütlü bir ﬂekilde dikilmeli, bunun
için bugünden harekete geçmeliyiz.

AB üyesi olmak yetmiyormuﬂ. Bütün mesele, yeni-sömürge olup olmamakta. Emperyalizm, tüm sömürgelerin her alan›na nüfuz etmiﬂtir. Bu yüzden Yunanistan
yönetimi, gerçekleri ifﬂa etmekten dahi korkmaktad›r.

Yunanistan’da ‘Telekulak’
Yunanistan'da, aralar›nda Baﬂbakan Kostas Karamanlis, Savunma Bakan›, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n da bulundu¤u yaklaﬂ›k 100 üst düzey yetkilinin
cep telefonlar›n›n 1 y›ld›r dinlendi¤i belirlendi. Yunanl› yetkililer, “kimin dinledi¤ini belirleyemedik” aç›klamas› yaparken, Yunan bas›n›nda CIA adresi gösterildi.
Tüm bir devlet mekanizmas›n› hedefleyen böyle bir
olay›n baﬂka türlü izah› da komik olurdu zaten.
Amerika’n›n “alt›n› oymad›¤›” bir yeni-sömürge ülke var m› acaba? Uluslararas› hukukun, kurallar›n ya
da ABD için “dost ülke” gibi safsatalar›n hiçbir de¤eri
yoktur. Büyük efendi, iﬂbirlikçilerine dahi güvenmemekte, tüm ülkelerin içiﬂlerine müdahaleyi kendinde
hak görmektedir.
Ülkemizde bu tür örnekler yaﬂand›¤›nda, “AB’ye
girince böyle ﬂeyler olmaz” deniliyordu. Demek ki,

‘Savaﬂ K›ﬂk›rt›c›lar›n› Durdurun!’
NATO Karﬂ›t› Platform taraf›ndan üç gün boyunca yap›lan gösterilerle
protesto edildi. Gösteri komitesi; DKP, MLPD, PDS ve HÖC ile anarﬂist
ve otonom guruplardan oluﬂtu. 4 ﬁubat günü yap›lan yürüyüﬂe 3 binin
üzerinde insan kat›l›rken, özellikle “Toplu Katliamc› Rumsfeld” dövizlerini taﬂ›yanlar olmak üzere 56 kiﬂi gözalt›na al›nd›. Türkiye’den Anadolu Federasyonu ve çeﬂitli devrimci gruplar›n da yer ald›¤› yürüyüﬂte
“Savaﬂ k›ﬂk›rt›c›lar›n› durdurun, NATO
ülkelerinin global savaﬂ›n› durdur"
pankartlar› ve k›z›l bayraklar taﬂ›n›rken, enternasyonal müziklere ve
Grup Yorum marﬂlar›na yer verildi.
31
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‹nternet Kafeler ve
Kültürel Cephede
Mücadele Görevi

Kuﬂku yok ki, internet
teknolojisi art›k yaﬂam›m›z›n her alan›na girmiﬂtir ve
ondan uzak durma gibi bir
“lüks” sözkonusu de¤ildir.
Aksine, mücadelenin hizmetine çok daha etkin olarak sunulmas› gereken bir
araç oldu¤u aç›kt›r. Ancak internetin karﬂ›m›za sadece “teknolojik”
boyutuyla ç›kmad›¤› da bir baﬂka
gerçektir. Teknolojisiyle birlikte
kendi kültürünü, yaﬂam al›ﬂkanl›klar›n›, yozlaﬂt›r›c› etkilerini de beraberinde getirmektedir.
Gecekondu mahallelerinde yayg›n olarak karﬂ›m›za ç›k›ﬂ› ise, internet kafeler ﬂeklindedir. Yoksulluk ve milyonlarca ailenin evine bilgisayar alabilme gücünün bulunmamas› düﬂünüldü¤ünde, bu mekanlar›n yayg›nl›¤›n›n da bir anlaﬂ›l›rl›¤›
bulunmaktad›r. ‹nternetin bilgiye
ulaﬂma anlam›ndaki olumluluklar›n›n yan›s›ra, yukar›da ifade etti¤imiz olumsuzluklar›, istisnalar› d›ﬂ›nda bu mekanlar›n en belli baﬂl›
iﬂlevi durumundad›r.

Kimilerinin “ne var bunda çocuklar oyun da m› oynamayacak”
diye itiraz edebilece¤i, oyunlar› ele
alal›m.
Ço¤u emperyalistlerin ideolojik
politik yönlendirmeleri ile haz›rlanan bu oyunlarla nas›l bir beyin ﬂekillendirilmektedir? S›kça rastlar›z;
ABD askeri terörist av›ndad›r. Terörist kimdir? Ya bir Ortado¤ulu ya da
bir Asyal› yani yoksul, geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelerin insanlar›. Ve elbette
oyuncu (gencimiz) “teröristi avlayan” pozisyondad›r. Avc› (ABD) ile
bütünleﬂmesi ise kaç›n›lmaz oland›r.
Ya da Irak’›n iﬂgalini hakl› gösteren ve oynayan› kendi içine çekerek iﬂgalcinin ruhu haline büründüren, onun gözüyle bakmas›n› sa¤la-

‹lkö¤retim ça¤›ndaki çocuklar›m›zdan liseli gençlerimize kadar
az›msanamayacak bir kitle, adeta
bu mekanlara ba¤›ml› hale gelmiﬂtir. Bu gençlerimizin büyük birço¤unlu¤unun interneti kültürel, entellüktüel geliﬂimi anlam›nda kullanmad›klar› da s›r de¤ildir. Oyunlar, chat, pornografi vb. temel ilgi
alanlar›n› oluﬂturmaktad›r.

“Ne de olsa bilgisayar
oyunu” diyebilir miyiz?
Gecekondu mahallelerimizin gençleri ve çocuklar› aç›s›ndan bu mekanlar “zaman öldürülen” yerler olmakla kalmay›p, yozlaﬂmay› körükleyen yerler de olmaktad›r. Chatla
ya da bir salg›n gibi yay›lan “aç›k
saç›k” sitelerle gencecik beyinler
zehirlenmektedir.
Bunun da ötesinde gençlerimizin
beyinlerinin siyasi ve kültürel olarak çarp›k ﬂekillendirilmesinde giderek artan bir yer edinmektedir
“sanal alem” denilen internet.

“‹nternet Kafe De¤il Kütüphane
‹stiyoruz” kampanyas› baﬂlatan
Okmeydan› Temel Haklar, bu
çerçevede 2 ﬁubat günü Sa¤l›k
Oca¤› önünde imza stand› açt›.
Standa yo¤un ilgi gösteren halka, kampanyan›n nedenleri anlat›l›rken, halk›n tepkisi sadece
destek vermekle kalmad›, ayn›
zamanda “kendilerinin neler yapabilece¤i” üzerinde de yo¤unlaﬂt›. Özellikle ev kad›nlar›n›n ilgisi dikkat çekerken, bunun nedeninin ilkö¤retim ça¤›ndaki
çocuklar›m›z›n bu mekanlara
“ba¤›ml›” hale gelmesiydi. So¤uk havaya karﬂ›n 3 saat içinde
300’den fazla imza topland›.
32
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yan oyunlar az m›d›r? “Ne
de olsa oyun” deyip geçilemeyecek kurgularla bir kültürün aﬂ›lanmaya çal›ﬂ›ld›¤›
çok aç›kt›r. Egemen s›n›flar›n kendi ç›karlar› aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda sisteme uygun
beyinleri elbette ﬂekillendirmek isteyecek, bunun için her türlü
arac› kullanacakt›r. Okulu, medyas›,
kitaplar› ile bu araçlar oldukça zenginlik gösterirken, bugün, internet
bu araçlar aras›nda giderek üst s›ralara t›rmanmaktad›r.
‹nternet ile karﬂ›m›za ç›kan bir
baﬂka sorun ise gerçek yaﬂamdaki
sosyal, kültürel iliﬂki ve etkinliklerin yerini sanal olan›n almas›d›r. Gençlerimiz ve çocuklar›m›z bu mekanlar›n ne kadar ‘müdavimi’ olurlarsa,
giderek o kadar asosyal bir kiﬂilik
olarak karﬂ›m›za ç›kmaya aday haline gelmektedirler.

Yasaklamak çözüm mü?
Ne yapaca¤›z?
Tüm bunlar ve daha s›ralanabilecek birçok yönü ile bir teknolojik
olgudan öte sosyal, kültürel bir olgu ile karﬂ› karﬂ›yay›z. Nas›l gençlerimizi düzenin batakl›¤›na terk
etmeme, bu batakl›¤›n içinden çekip ç›karma mücadelesi veriyorsak, internet kafeler ﬂeklinde karﬂ›m›za ç›kan bu sosyo-kültürel olguya da böyle bakmal›y›z. Ama ﬂu da
bir gerçek ki, bir fuhuﬂ, kumar,
uyuﬂturucu gibi olgularda ortaya
koydu¤umuz tarzda “keskin” çizgilerle yaklaﬂamayaca¤›m›z ve daha
da önemlisi yaklaﬂmamam›z gereken de bir durumdur.
Ne interneti ne de internet kafeleri yasaklayarak, bu mekanlar› kapatarak çözüm üretilemez. Pratik,
e¤itim ve kültürel boyutlar›yla bir
mücadele birlikte yürütülmek durumundad›r. Bu internet kafeyi yasaklars›n›z, di¤erine gider. Mahallenin
içindeki bütün internet kafeleri kapatsan›z, komﬂu mahallede bu aray›ﬂ›n› sürdürür. Çünkü, ﬂu bir gerçek ki, bu tür mekanlar gençlerimizin yaﬂam›ndaki bir boﬂlu¤u dol-

durmakta, bir “aray›ﬂ›n” ifadesi
olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Neler yap›labilir?
Pratik olarak; internet kafelerde
gençlerimizin ve ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklar›m›z›n uzun zaman
geçirmelerinin denetim mekanizmalar› oluﬂturulabilir. ‹deolojik ve
bilimsel bir gözle bak›larak, belli
oyun ve sitelere giriﬂlerin engellenmesi için “filtrelemeler” vb. teknik
kimi önlemler, internet kafe sahiplerinin de kat›l›m› ile al›nabilir.
Halk›n bu denetime aktif ve
örgütlü bir ﬂekilde kat›l›m›n› sa¤layacak mekanizmalar mutlaka
oluﬂturulmal›d›r. Hayat›n içinde
binlerce konuda halk›n çekinmeden
kat›laca¤› bir örgütlenme biçimidir
bu ayn› zamanda. Örne¤in, her gün
belli say›da aile gruplar›n›n internet
kafeleri denetlemeleri örgütlenebilir. Elbette öncelikli olarak aileler
bu konuda e¤itilmelidir. Mesela, geneleksel yaklaﬂ›mla, internet kafede
gördü¤ü çocu¤u kula¤›ndan tutup
kald›rma de¤il de, nas›l davranacak
vb. birçok konuda olmal›d›r böyle
bir e¤itim.

Peki böyle bir denetim yeterli
midir? Hay›r. Gençlerimize, çekim
merkezi olabilecek alternatif etkinlikler ve mekanlar sunabilmeli, yaﬂamlar›n› doldurabilmeli ve
yönlendirebilmeliyiz. Bu alternatiflerimiz “internetli” ya da internetsiz olabilir, aslolan ilkö¤retim ça¤›ndan baﬂlayarak çocuklar›m›z›n,
gençlerimizin e¤itimini elimize alabilmektir. “Yaﬂam boﬂluk tan›maz”;
biz böyle bir boﬂluk b›rak›rsak ya
internet kafeler dolduracakt›r ya da
baﬂka düzen araçlar›.
Bu tür alternatif iﬂ ve mekanlar›m›z› mahallelerimizdeki halk›n, ailelerin kat›l›m› ile yaratabilmeliyiz.
Bu mekanlarda internetler de bulunabilir dedi¤imiz gibi. Sorun, internetin nas›l kullan›ld›¤›, neye hizmet
etti¤idir. Halk›n, devrimcilerin denetiminde çocuklar›m›za çeﬂitli oyunlar dahil internette daha yararl› bir
kullan›m sunulabilir.
Kültür merkezleri, gençlik merkezleri, halk kütüphaneleri ve bu tür
yerlerde gençlerimize yönelik yap›lacak kültürel, sosyal faaliyetlerle
onlar›n yaﬂamlar›na, tekellerin elin-

Eylemleri T‹KKO üstlendi
25 Ocak tarihinde; Trabzon MHP il binas›, Rize Belediye Baﬂkan› Halil Bak›rc›’n›n
makam odas›na dönük bombalama eylemleri ile Adana Türk Amerikan Derne¤i, Malatya Valili¤i ve Merzifon Kaymakaml›¤›’na
yönelik eylemler, TKP/ML T‹KKO taraf›ndan üstlenildi. Bas›na, TKP/ML T‹KKO
Karadeniz Bölge Komutanl›¤› imzas›yla eposta yoluyla ulaﬂan aç›klamada, eylemlerin
“Parti ve Devrim ﬁehitleri Haftas›” dolay›s›yla gerçekleﬂtirildi¤i bildirildi.
Aç›klamada ﬂu ifadelere yer verildi:
“TAYAD’l› devrimciler ve Bozüyük’te
DEHAP’l› yurtseverlere yönelik sald›r› bütün ilerici devrimci, demokrat güçlere, halka karﬂ› yap›lm›ﬂt›r. Sald›r›lar› bu bilinçle
kavray›p gö¤üslenmesi ve karﬂ› durulmas›
ve yapanlar›n bizzat cezaland›r›lmas› bilinci ile hareket edilerek bu giriﬂimlerin örgütleyicisi konumundaki MHP ve yan kuruluﬂlar› parti militanlar›m›zca 25 Ocak 2005 tarihinde saat 16:30’da bombalanm›ﬂt›r.”

deki “sanal alem”den önce ve çok
daha etkin bir ﬂekilde girebilmeliyiz. Buna, ayn› zamanda bulundu¤umuz bölgede yaﬂam›n örgütlenmesinin, halk›n her türlü sorunuyla
ilgilenmenin bir parças› olarak da
bak›lmal›d›r.
“Ne yapaca¤›z” sorusunun bir
baﬂka boyutunu da gençlerimizin
e¤itimi oluﬂturmaktad›r. Asla, onlara “kaybedilmiﬂ” gözüyle bak›lmamal›, ›srarl› bir ﬂekilde internetin
yaﬂam›m›zdaki çürüten etkileri, internet kafelerin bu konuda nas›l bir
iﬂlev yüklendikleri konular›nda e¤itmeli, ad›m ad›m baﬂka ilgi alanlar›na zevk alabilecekleri yöntemlerle
yönlendirmeliyiz. K›saca; “Sanal
alemde” kaybettirilen, silikleﬂen,
çarp›klaﬂt›r›lan kiﬂiliklerini özenle
ﬂekillendirmeliyiz.
Kuﬂkusuz bu, zor ve ilkokul ö¤retmenlerinin örnek sabr›n› gerektiren bir çal›ﬂmad›r. Tarihin en büyük
tahammülünün sahipleri için, bu
sabr›n sözünün bile edilemeyece¤ini san›r›z söylemeye gerek yoktur.

Öcalan’a Tecrit Protesto Ediliyor
Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit, çeﬂitli eylemlerle protesto
ediliyor. Adana'da Tutuklu Analar› ve Halk ‹nisiyatifi üyeleri 100
kiﬂinin kat›ld›¤› bir açl›k grevi gerçekleﬂtirdi. Grup ad›na aç›klama yapan Fadile Bayram, Öcalan üzerinde uygulanan tecrit ve
izolasyonun gün gittikçe a¤›rlaﬂt›¤›na dikkat çekti.
Birçok kentte yap›lan açl›k grevlerinden biri de Siirt'in Kurtalan ‹lçesi’nde DTP binas›ndayd›. Maxmur Mülteci Kamp›'nda da
100 kiﬂilik grubun baﬂlatt›¤› açl›k grevi 125 kiﬂilik bir grup taraf›ndan devral›nd›. Muﬂ'ta Demokratik Halk ‹nisiyatifi üyesi üç kiﬂinin açl›k grevi 19 gün sürerken, eylem sonunda yap›lan aç›klamada, Öcalan’›n Türkiye’ye getirildi¤i 15 ﬁubat’ta alanlarda olma ça¤r›s› yap›ld›. Ayr›ca Urfa'n›n Viranﬂehir ‹lçesi ile Adana'n›n
Misis Beldesi’nde de açl›k grevleri yap›ld›. Batman'da ise, kendilerine 'Apocu Gençlik ‹nisiyatiViyan Soran
fi' ad›n› veren 250 kiﬂilik bir grup, Öcalan'a destek sloganlar›yla meﬂaleli yürüyüﬂ düzenledi.
Öcalan üzerindeki tecrit politikas›n› protesto
eylemlerinden biri de, Güney Kürdistan'dayd›.
HPG Komutan› Leyla Vali Hasan (Viyan Soran)
kendisini yakarak hayat›na son verdi. Viyan Soran
do¤um yeri olan Süleymaniye’de bir törenle topra¤a verildi.
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Komplo Çöktü, Davas› Sürüyor
1 Nisan davas›nda mahkeme sahte belgelere sahip ç›k›yor
1 Nisan 2004’te Türkiye’deki
demokratik kurumlara yap›lan yasad›ﬂ› bask›nlar sonras›nda tutuklanan
devrimcilerin 22 ayd›r süren mahkemelerine 6 ﬁubat günü devam
edildi. Hat›rlanaca¤› gibi, davada
“delil” olarak gösterilen disket ve
bilgisiyar “ç›kt›lar›n›n” delil olamayaca¤› ortaya konulurken, sözkonusu belgelerin ço¤unun polis taraf›ndan haz›rlanan sahte belgeler oldu¤u da kan›tlanm›ﬂt›. Buna ra¤men
süren komplo davas›, bir anlamda
yarg›n›n da polisin sahte belgeler
haz›rlamas›na ve komploculu¤una
ortak olmas›yd›.

Deliller suçsuzlu¤un kan›t›
Duruﬂmaya, tutsak devrimciler
zafer iﬂaretiyle gelirken, mahkeme
önünde toplanan HÖC üyeleri de
sloganlarla destek verdiler.
Avukat Taylan Tanay, ‹TÜ ve
ODTÜ’den al›nan ve sim kartlar›n›n kullan›m mekanizmas›n› gösteren raporlar› mahkeme heyetine
sundu. Tanay, ad› geçen telefonun
Türk Telekom'da kayd›n›n bulunmad›¤›n›n tespit edildi¤ini belirterek, yurtd›ﬂ› ba¤lant›s›nda kullan›ld›¤› iddia edilen sim kart›n da, dört
y›l önce gerçekleﬂtirilen bir baﬂka
operasyonda polis taraf›ndan ele geçirildi¤ini kaydetti. ‹ddia edilen

ba¤lant›n›n mümkün olamayaca¤›n›
ifade eden Tanay, Yarg›tay Baﬂkan›
Eraslan Özkaya’n›n telefon kay›tlar›n›n mahkemede delil olarak kullan›lmas›n›n Yarg›tay karar›yla önlendi¤ini de hat›rlatarak ﬂöyle dedi:
"Mahkeme, bu kay›tlarda da
varoldu¤u ileri sürülen ve ispat edilemeyen kay›tlar› kabul etmeyerek,
bu uygulaman›n yaln›zca hakimlere
tan›nan bir ayr›c›l›k olmad›¤›n›
göstermelidir."
ﬁadi Özbolat’›n avukat› Halil
Özbolat da, ortaya konulan delillerin yarg›lananlar›n suçlulu¤unun
de¤il, suçsuzlu¤unun ispat› oldu¤unu söyledi.

“Neden tutukluyuz?”
Avukatlar›n ard›ndan sözalan
ﬁadi Özbolat da, iki y›ld›r tutuklu
olmalar›n›n gerekçesinin kendilerine art›k aç›klanmas› gerekti¤ini
söyledi. “Bu ülkede Birtan Altunbaﬂ’›n katilleri olarak yarg›lanan
polisler ‘iﬂkence yap›p adam öldürdük' itiraf›nda bulunurken, ﬁemdinli’de halka ateﬂ açt›¤› tespit edilen
askerler, tutuksuz yarg›lan›rken,
bizler, bütün delillerin çürütülmesine ra¤men neden tutukluyuz, bunun
aç›klanmas›n› istiyoruz" dedi.
Onursuz aramay› protesto ederek

Knokke Davas›yla Enternasyonalist Dayan›ﬂma
23-27 Ocak aras›nda Belçika
Brugges Ceza Mahkemesi’nde görülen Knokke Davas›’yla dayan›ﬂma
amac›yla, Katalan ve ‹talyan solu taraf›ndan mesajlar yay›nland›.
Belçika’da yarg›lanan Türkiyeli
muhaliflere deste¤ini ifade eden, Katalan Topraklar›n›n Ulusal Kurtuluﬂ Sosyalist Örgütü Endavant
(OSAN) Uluslararas› ‹liﬂkiler Dairesi; davay›, Avrupa kapitalizmine
karﬂ› mücadele veren siyasi hareketleri kriminalize etme stratejisinin par-

ças› olarak de¤erlendirdi. Halk hareketlerine karﬂ› Avrupa’n›n tek yolunun bask›lar oldu¤unun ve bu davan›n ifade ve örgütlenme hakk›na karﬂ› bir sald›r› niteli¤i taﬂ›d›¤›n›n belirtildi¤i mesajda; “DHKC militanlar›n›n, sistematik olarak iﬂkence yapan
ve gün be gün insan haklar›n› çi¤neyen Türkiye Devleti’nin haks›zl›k saçan ekonomik yap›s›n› alaﬂa¤› etmeye
yönelik azim ve iradeyle verdikleri
meﬂru mücadelelerine dayan›ﬂma ve
deste¤imizi ifade etmek istiyoruz”
ifadelerine yer verildi.
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duruﬂmaya çorapla gelen
devrimcilerden Perihan
Demirk›ran,
Sakine Ögeyik
ve Zeliha Koyup›nar hakk›nda tahliye
karar› verilirken; ﬁadi Özbolat, Mehmet
Yayla, Gülizar Kesici ve Metin Yavuz’un tutuklulu¤u devam ettirildi.

Adalet iste¤ine gaz bombas›
Duruﬂma öncesinde mahkeme
önünde toplanan HÖC üyeleri,
“Sahte Belgelerle Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n” pankart›yla
aç›klama yapt›lar. Hasibe Çoban taraf›ndan yap›lan aç›klamada; “Unutmay›n ki; gerçekleri çarp›tabilirsiniz; ama tarih önünde 1 Nisan
komplosu ile devrimciler hedef seçilerek ülkemizde haklar ve özgürlükler mücadelesi yok edilmek, demokratik mücadele yürütenler susturulmak istenmiﬂtir” denildi. Çoban,
“bu ülkede hukuk iﬂkencecilere,
adalet komplocu polis ﬂeflerinin iki
duda¤› aras›na havale edilmiﬂtir”
diye konuﬂtu.
Eylem s›ras›nda ‘Adalet ‹stiyoruz’ sloganlar› at›l›rken, mahkeme
süresince d›ﬂar›da bekleyen HÖC
üyelerine, bekledikleri cafeye giren
polis taraf›ndan sataﬂmalarda bulunuldu ve biber gaz› s›k›ld›.
“Brüksel'de yarg›lanan 11 Türkiye'li devrimciye en derin dayan›ﬂmam›z› sunar›z” diyen, ‹talyan solundan
Marksist Laboratuvar ve 1 May›s
Derne¤i de, davan›n amac›n› “Türkiye'de y›llardan beri halk›n deste¤iyle
Türkiye faﬂist devletine karﬂ›, a¤›r bir
bedel ödeyerek mücadele eden bir örgüte darbe indirmek” ﬂeklinde de¤erlendirdi. Davan›n siyasi oldu¤u vurgulanan mesajda, Belçika’n›n yeni
anti-terör yasas›n› s›nayarak, özellikle DHKC Brüksel Enformasyon Bürosu’nu susturma amac›na dikkat çekildi ve devrimcilere “koﬂulsuz ve tam
destek” ifade edildi.

hayat›n
içindeki

teori
‹nanç Özgürlü¤ü ve
‹nançlara Sayg› - 1
Sevgili okurlar›m›z, merhaba!
Bu hafta, emperyalist bas›nda yay›nlanan karikatürler ve bunun gündeme getirdi¤i tart›ﬂmalar vesilesiyle inanç özgürlü¤ü, inançlara
sayg› konusunu ele alaca¤›z.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin aç›klamas›nda aç›kça belirtildi¤i gibi, bu karikatürler, halklara
karﬂ› emperyalist sald›r›n›n bir parças›d›r. Ve elbette, halklara karﬂ› bir
sald›r› oldu¤u için de, devrimciler
bu sald›r›n›n karﬂ›s›na dikilmelidir.
Burjuva, küçük-burjuva kesimlerin
birço¤u, karikatürlerin yay›nlanmas›n› “bas›n özgürlü¤ü” diye izah etmeye çal›ﬂ›rken, solun çeﬂitli kesimlerinde de bu konuda belli bir tereddüt yaﬂand›¤›n› görüyoruz. Bu
konudaki tereddütlü tav›rlar, asl›nda
türban konusundaki tereddütlü tavra
da çok benziyor. Acaba bir tav›r
al›rsak, islam› m› savunmuﬂ oluruz,
islamc›larla yanyana m› gelmiﬂ oluruz gibi kayg›lar taﬂ›n›yor.
Bu tereddütlerin esas olarak iki
nedeni var kan›mca; birincisi, din
ve dincilik konusundaki politikan›n
yanl›ﬂlar›, ikincisi, bugünkü dünya
konjonktüründe emperyalizme karﬂ›
çeﬂitli biçimlerde bir savaﬂ veren islamc› hareketi nereye oturtacaklar›n› tam bilememeleri. Konumuz esas
olarak bunlar olmamakla birlikte,
inanç özgürlü¤ünü, karikatür olay›
karﬂ›s›nda al›nmas› gereken tavr›
tart›ﬂ›rken bunlara da yer yer girmek durumunday›z.
Sohbetimizi biraz sistematik olarak yürütebilmek için konuyu belli
baﬂl›klar halinde tart›ﬂal›m derim;
birinci olarak ele almam›z gereken,
emperyalistlerin ve burjuvazinin
inanç özgürlü¤ünden ne anlad›¤›,
bunu nas›l uygulad›¤›d›r. ‹kinci olarak, somut sorunda, yani karikatür
olay›nda cepheler nas›l oluﬂmal›d›r,

Ülke özgür de¤ilse,
inançlar da özgür
olamaz!
bunu ortaya koyal›m. Üçüncü olarak islam›n/islamc›lar›n ve devam›nda da devrimcilerin inanç özgürlü¤üne nas›l bakt›¤›n› ortaya koyar›z. ‹lk sözü Özlem’e veriyorum.
Özlem: Ben öncelikle üniversiteli arkadaﬂlardan baz› izlenimler
aktarmak istiyorum. Çok gündemde
oldu¤u için do¤al olarak sohbet konusu olmuﬂ. En s›k rastlanan tav›r
“ne var bunda” tavr›. Kimi sonuçta
bir karikatür diyor, kimi sanatta tabular olmaz diyor...
Asl›nda tümüyle yanl›ﬂ zeminde
bir tart›ﬂma. Çünkü olay, ne sadece
bir karikatür denilip geçilebilir, ne
sadece bas›n özgürlü¤ü ile aç›klanabilir, ne de salt dinsel bir meseledir.
En baﬂ›nda, yani karikatürler dört
ay önce yay›nland›¤›nda belki münferit, lokal vb. diye tart›ﬂ›labilirdi.
Ama öyle olmad›¤› anlaﬂ›ld›. Hat›rlanacak olursa, daha o zaman Danimarka’daki islam ülkeleri büyükelçileri bir metin imzalay›p Danimarka hükümetine vermiﬂ, hat›rlad›¤›m
kadar›yla özür dilenmesini, karikatürlerin yay›nlanmas›n›n engellenmesini istemiﬂlerdi (ki “islam ülkeleri” içinde Türkiye Büyükelçisi de
imza att›¤› için ayr›ca polemik konusu olmuﬂ, AB emperyalistleri en
çok da Türkiye’ye bozulmuﬂlard›.)
Her neyse, buna ra¤men emperyalistler bunu müslüman halklara karﬂ› bir hakaret olarak kullanmaya devam ettiler. Sorunun emperyalist
sald›r›n›n bir parças› oldu¤u daha
çok bu süreç içinde alg›land› ve kitlesel tepkiler de bu süreç içinde ortaya ç›km›ﬂt›r.
Baz› ayd›nlar, bunun Avrupa’da
demokrasinin, düﬂünce özgürlü¤ünün s›n›rlar›n›n ne kadar geniﬂ oldu¤unu gösterdi¤ini söylüyorlar. Kimileri de tersinden, “hoﬂgörü,
uyum” politikalar›n›n mimar› olan
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Avrupa’n›n kendi yapt›klar›n› y›kt›¤›n› söylediler. ‹kisi de do¤ru de¤il
bence. Bu düﬂünceler, onlar›n “emperyalist” niteli¤ini yoksayd›¤› için
yan›lg›ya düﬂüyorlar.
Burjuvazi, feodalizme karﬂ› mücadele etti¤i dönemde inanç ve düﬂünce özgürlü¤ünün savunucusudur. “‹nançlara sayg›” gösterilmesini ister bu dönemde. Çünkü düﬂünce ve inanç özgürlü¤ü oldu¤u ölçüde, feodalizmin dayand›¤› temeller
zay›flat›labilirdi. Bunun sonucunda,
burjuvazinin yükselme döneminde
(ki ona ayn› zamanda “ayd›nlanma
ça¤›” diyorlar) bilim, Ortaça¤’›n dini düﬂüncelerinden, kilise do¤malar›ndan kurtuldu. Do¤a bilimlerinde
büyük geliﬂmeler sa¤lan›rken, kilisenin farkl› her inanc› mahkum
eden otoritesi sars›ld›.
Burjuva y›kt›¤› kilisenin yerine
akl›, tanr›lar›n yerine bilinci koydu.
Burjuva felsefe asl›nda yine idealist
felsefenin s›n›rlar› içinde dolaﬂ›yordu ama düﬂüncede, inançta bir özgürlük ortam› da oluﬂmuﬂtu. Krallar›n, kilisenin ”tanr›n›n temsilcisi”
olmad›¤› ancak böyle bir özgürlük
ortam›nda savunulabilirdi. Bütün
mesele, kilisenin, feodalizmin iktidar›n› y›kmakt›.
Bilim ve yeni tan›mlanan insan
hak ve özgürlükleri, insan›n hem
do¤a olaylar›, hem “tanr›lar›n yeryüzündeki temsilcileri” karﬂ›s›ndaki
acizli¤ini ortadan kald›r›yor, dinsel
otoriteleri bir kenara itiyor, bütün
bunlar da burjuvazinin iktidar›n› pekiﬂtiriyordu.
Tarihin belli bir evresinde üretim
iliﬂkilerini ve bunun yan›s›ra hak ve
özgürlükleri, demokrasiyi geliﬂtirerek ilerici bir misyon oynayan burjuvazinin gericileﬂmesi, kendini her
konuda oldu¤u gibi inanç özgürlü¤ü

E
ve inançlara sayg› konusunda da
göstermiﬂtir.
Bu gericileﬂmenin sonuçlar› olarak, birincisi burjuvazi kitleler nezdinde dini inançlar› yeniden diriltmeye giriﬂirken, düzenin denetimi
d›ﬂ›ndaki düﬂünce ve inançlara karﬂ› da bask› politikalar›n› yürürlü¤e
koymuﬂtur.
Burjuvazinin farkl› düﬂüncelere,
inançlara sayg›s›n›n ne kadar oldu¤u en iyi, sömürgecilik politikas›yla
ortaya ç›km›ﬂt›r. Sömürgeleﬂtirdi¤i
her yerde, kendi kültürünü, yönetim
sistemini dayatm›ﬂ, farkl› inançlar›,
kültürleri, dilleri b›rak›n bask› alt›na almay›, yeryüzünden silmiﬂtir.
Sömürgeci ordulara hep “misyonerler” eﬂlik etmiﬂtir. Bugün onlarca
halk, onlarca dini inanç, art›k yaln›zca “tarihin bir döneminde varolmuﬂ” halklar, inançlar halindeyse,
bu yoketmeyi gerçekleﬂtirenlerin
baﬂ›nda burjuvazi gelir.
Sömürgecilik, bir politika olman›n ötesinde, emperyalistlerin kültürüne, davran›ﬂ ve düﬂünüﬂ tarz›na
dönüﬂmüﬂtür. Emperyalistler, aç›kça kendilerini öteki ülkelerin halklar›ndan, kendi kültürlerini öteki
kültürlerden üstün görmektedirler.
Bu emperyalist ülkelerin s›radan
vatandaﬂlar›na kadar yay›lan bir
kültürdür.
Bu yüzden emperyalistler, gerek
sömürgeci olarak bulunduklar› ülkelerde, gerekse de kendi ülkelerindeki “yabanc›lara” karﬂ› her zaman
kültür, inanç dayatmas› içinde olmuﬂlard›r. Di¤er halklara kendileri
gibi giyinmelerini, kendileri gibi yiyip içmelerini, kendileri gibi e¤lenmelerini, dayatm›ﬂlard›r. Uzun dönemler boyunca Avrupa veya Amerikan emperyalizminin sömürgesi
olarak kalm›ﬂ ülkelerde giyimde,
yeme içmede, müzikte, çok çarp›k
tablolar görülür bugün. K›sacas›,
burjuvazi baﬂka inançlara, kültürlere, halklara hiçbir de¤er vermez ki,
onlara sayg› göstersin.

Kemal: Hem tarihsel olarak,
hem de bugün için emperyalizmin
inançlara sayg› gösterdi¤ini, düﬂünce özgürlü¤ünü savundu¤unu söyle-

mek mümkün de¤ildir. Burjuvazinin bu konuda hep s›n›rlar› vard›r
ve bu s›n›rlar giderek daralmaktad›r. Daha geçenlerde Avrupa Parlamentosu’na getirilen “komünizmi
savunman›n yasaklanmas›, komünist ülkeleri destekleyenlerin bile
yarg›lanmas›” önerisi asl›nda burjuvazinin dini veya siyasal inançlara ne kadar sayg›l› oldu¤unu gösteriyor.
Ayr›ca ﬂunu da belirtmek gerek;
mesela karikatür olay›n› tahlil ederken “emperyalizmin kendi düﬂüncelerini, inançlar›n›, kültürünü dayatt›¤›ndan” sözediyoruz. Orada anlatmak istedi¤imiz elbette dayatman›n
kendisi. De¤ilse, emperyalizmin,
burjuvazinin bir inanc› yoktur. Dini
yoktur. O dönemsel olarak ﬂu veya
bu inanc›, ﬂu veya bu kültürü empoze edebilir, birine karﬂ› savaﬂmak
için bir baﬂkas›na yaslanabilir. Bunu belirleyen emperyalist tekellerin
ç›karlar›d›r.
Biraz önce Özlem’in anlatt›¤› gibi, bir dönem kiliseye ve dine savaﬂ
açan burjuvazi, daha sonra, –art›k
onlar iktidar› için bir tehlike olmaktan ç›kart›ld›¤›nda– kilisenin ve dinin hamisi olmuﬂtur. Yüzy›llar›n
miras› olan kaderci, gerici düﬂünce
ve inançlar› desteklemeye baﬂlam›ﬂt›r. Çeﬂitli biçimlerdeki hurafeler,
“öteki dünya” vaatleri, bu kez biraz
daha farkl› biçimlerde burjuvazi taraf›ndan üretilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Mesela Harry Potter gibi filmlerdeki hurafeler, h›ristiyanl›¤›n veya islam›n hurafelerinden çok mu farkl›?
Düz bir menkibe ﬂeklinde de¤il de,
geliﬂmiﬂ teknolojiyle sunuluyor halka.
Burjuvazi halka empoze etmeye
çal›ﬂt›¤› emperyalist yoz kültür yan›nda, gerici din kültürünü de kullanmay› ihmal etmemektedir. Bunun kullan›m derecesi ve biçimleri
ülkeden ülkeye de¤iﬂiyor elbette,
ama her ülkede ve her dönem kullan›yor. Dini ba¤l›l›k, kürtaj gibi konularda bizzat burjuva demokrasisinin partileri taraf›ndan militanlaﬂt›r›larak sürdürülüyor. Papa’y› dinlemeye bir milyon insan›n toplanma36
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mperyalizmin, burjuvazinin bir
inanc› yoktur. Dini yoktur. O dönemsel olarak ﬂu veya bu inanc›, ﬂu
veya bu kültürü empoze edebilir, birine karﬂ› savaﬂmak için bir baﬂkas›na yaslanabilir. Bunu belirleyen
emperyalist tekellerin ç›karlar›d›r.

s›, Vatikan’›n etkisi de¤il, burjuvazinin yönlendirmesi sonucudur. Gerici din kültürü ve emperyalist kültür halk›n bilinçlenmesini önlemek
için kol kolad›r.
Dolay›s›yla, Özlem’in söylediklerini tamamlarsak; burjuvazi için
inançlara, düﬂüncelere sayg› sözkonusu de¤ildir, sadece ve sadece
“kullanma” sözkonusudur. Emperyalist politikalar›n dönemsel karakterine göre, “inanç özgürlü¤ü”nü en
geniﬂ ﬂekilde uygulay›p, inançlara
sayg› propagandas›n› öne ç›kard›¤›
gibi, tam tersini de yapabilir.
Burada ikinci soruya geçebiliriz;
karikatür meselesinde halklar, devrimciler nas›l tav›r almal›?

Mazlum: En baﬂta ﬂunu söyleyelim: Bu karikatürler “bas›n özgürlü¤ü” gibi k›l›flar alt›nda savunulamaz. Özlem’in dedi¤i gibi,
halklar›n de¤erlerine karﬂ› aç›k, ﬂiddetli bir emperyalist sald›r›d›r. Emperyalistlerin halklara sald›r›s› sözkonusuysa e¤er, devrimciler aç›k ve
net emperyalist sald›r›n›n karﬂ›s›nda
tav›r al›rlar.
K›sa bir formül gibi oldu ama
iﬂin özü bu. ﬁimdi olay›n di¤er ayr›nt›lar›na bakabiliriz.
Görünürde sald›r›n›n yöneldi¤i
hedef, bizim kendi inançlar›m›z›n
bir parças› de¤ildir. Tam tersine karﬂ› ç›kt›¤›m›z, halklar› uyuﬂturan bir
olgu olarak gördü¤ümüz “din” olgusunun bir parças›d›r. Karﬂ› ç›k›ﬂta
tereddütler yaratan da bir yan›yla
budur.
Böyle bir tav›r almak, dinle, dincilikle “uzlaﬂmak” m›d›r? Kimileri
böyle görüyor. Hay›r, ideolojik olarak böyle bir uzlaﬂma sözkonusu
de¤ildir ve olamaz da.
“Dini savunmuﬂ” gibi mi görü-

nürüz? Hay›r, bizim karﬂ› ç›kt›¤›m›z
halklar›n bütün olarak iradesine ve
de¤erlerine sald›r›lmas›d›r. Burada
bütünlüklü bir emperyalist dayatma
vard›r. Bu dayatmaya karﬂ› ç›k›yoruz. Emperyalistler halklara sayg›s›zl›k yap›yor. Buna karﬂ› ç›k›yoruz.
Emperyalizme karﬂ› bu tavr› al›rken, islamc›larla yanyana gelmiﬂ mi
oluruz, olabilir. Saf›m›zda ve tavr›m›zda bir yanl›ﬂl›k yoktur. Biz çünkü her zamanki saf›m›zday›z demektir. Bu safta yeni olan islamc›lar
ve en geniﬂ anlamda müslüman kitledir.
Emperyalistler taraf›ndan biz
kullan›lmad›k. Kullan›lan, bugün
de¤erleri sald›r›ya u¤rayanlard›r.
Emperyalizm karﬂ›s›ndaki istikrarl›
ve tutarl› tavr›m›z, varl›¤›m›z, onlar›n kendi geçmiﬂleriyle muhasebe
yapmas›n› da zorlayacak bir faktördür. Dün, Amerikan askerlerini korumak için “Allah Allah” nidalar›yla bize sald›ranlar›n, bugün yan›m›zda “kahrolsun ABD, kahrolsun
Avrupa emperyalistleri” diye tav›r
almas›, bizim onlar›n yan›na gitmemiz de¤il, onlar›n bizim yan›m›za
gelmesidir. Elbette gelirken kendi
kültürlerini de getiriyorlar, o kültürde onaylamad›¤›m›z ve onaylamayaca¤›m›z yanlar var. Ona karﬂ› mücadelemizde, tavr›m›zda da bir de¤iﬂiklik olmaz.
Biz her dinden ve milliyetten
halklar›n emperyalizme karﬂ› birleﬂmesini savunuyoruz. Ve bir gerçek
ki, bu cephenin en zay›f yan›, islamc›lard›r. Çünkü kapitalizme asla
karﬂ› ç›kmayan ekonomi politikalar›yla, emperyalist sistemle dolayl›

B

iz, türban yasa¤›na karﬂ› ç›karken de,
emperyalistlerin müslümanlar›n de¤erlerine sald›r›s›n›n karﬂ›s›na dikilirken
de halklara ﬂunu söylüyoruz: ‹nanç özgürlü¤ünü, halklar›n de¤erlerine sayg›y›
ancak biz tutarl› ﬂekilde savunuyoruz ve
inanç ve düﬂünce özgürlü¤ünü ancak özgür bir ülkede, devrimci bir halk iktidar›nda görebilirsiniz. Emperyalistler, iﬂbirlikçileri, inançlara ve düﬂüncelere özgürlük tan›maz, sayg› göstermez, yaln›z
kullan›r ve istismar ederler.

say›s›z bütünleﬂmeleriyle, çeliﬂkilerinin en keskin oldu¤u anda bile,
emperyalizmle uzlaﬂma potansiyelini, halka ve devrimcilere düﬂmanlaﬂma potansiyelini içlerinde taﬂ›maktad›rlar.
Fakat bugün emperyalizmin
halklar›n de¤erlerini aﬂa¤›lamas›na
karﬂ› tav›r, esas olarak emperyalizme bir tav›rd›r. ‹slamc›lar›n tav›r
al›p almamas›ndan da ba¤›ms›z olarak al›nmas› gereken bir tav›rd›r.

Özlem: ‹slamc›lar›n mesela
türban takma hakk›n› veya bu olayda kutsal de¤erlerine sayg› gösterilmesi talebini destekleme tart›ﬂmalar›nda, s›k s›k ﬂu sözlere tan›k oluyoruz: “Peki onlar iktidar olsa, baﬂkalar›na düﬂünce özgürlü¤ü, inanç
özgürlü¤ü tan›yacaklar m›?” Ve bu
gerekçeyle de onlar›n hak ve özgürlüklerini savunmakta tereddüt ediliyor. Bir de ﬂunu soraca¤›m, emperyalizm müslümanlar›n inançlar›na
sald›r›yor, ama emperyalizmin iﬂbirlikçisi iktidarlar da islamc›l›¤›
geliﬂtirmeye çal›ﬂ›yor. ABD, AB,
hem islama sald›r›yor, hem islamc›
baz› rejimleri destekliyorlar, bunda
bir çeliﬂki yok mu?
Mazlum: Her iki soru da yerinde sorular oldu. ‹slamc›lar iktidarda olsa, ne inançlara sayg›lar›
olacakt›r, ne de düﬂünce özgürlü¤ü
diye bir ﬂey. Bu ihtimal de de¤il, neredeyse kesindir. ‹ran’dan Afganistan’a kadar mevcut islamc› iktidarlarda da böyle olmuﬂtur zaten.
‹slamc›lar›n ekonomik anlamda
kapitalizme alternatif bir modelleri
olmad›¤› gibi, haklar ve özgürlükler
alan›nda da demokratik bir anlay›ﬂa
sahip de¤illerdir. Fakat buna ra¤men islam›n, h›ristiyanl›ktan farkl›
olarak toplumsal yaﬂam›n bütününü
düzenleme gibi bir iddias› vard›r.
Fakat bu iddia, tüm halk›n dini otoritelerin buyru¤u alt›na girmesi ve
sömürü düzenine ses ç›karmay›p sadakayla, zekatla yaﬂamaya raz› gelmesinden öte bir içeri¤e de sahip
de¤ildir. Bu anlamda da “dini otoriteyi” egemen k›lmak için, tüm sömürücü egemen s›n›flar›n yapt›¤›
gibi, bask› ve terör uygulay›c›s›d›r.
37
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‹slamc› yönetim anlay›ﬂ›nda b›rak›n
“kafir” olarak addedilen farkl›
inançlara, ateistlere sayg›y›, mezhepler aras›nda bile bir sayg› yoktur. ‹slami anlay›ﬂlar›n iktidar oldu¤unda uygulad›klar› zulümde faﬂizmi aratmad›klar›na dair birçok örnekler verilebilir. Ama san›r›m tart›ﬂma konumuz aç›s›ndan bu ayr›nt›lara gerek yok.
Çünkü demokratik haklar ve özgürlükler mücadelesinde, yar›n onlar iktidar olursa böyle yapacaklar
noktas›ndan hareketle tav›r belirlenmez. Biz oligarﬂinin iktidar›na ne
kadar karﬂ›ysak, islamc› bir iktidara
da o kadar karﬂ›y›z ve onlar›n iktidar olmas›n› engellemek için savaﬂ›r›z da. Fakat bugünün sorunu faﬂist bir düzen karﬂ›s›nda haklar ve
özgürlükler mücadelesi sorunudur.
‹kinci olarak, haklar ve özgürlükler
konusunda devrimcilerin kendi
içinde tutarl› ve istikrarl› olmas›d›r.
Biz, türban yasa¤›na karﬂ› ç›karken
de, emperyalistlerin müslümanlar›n
de¤erlerine sald›r›s›n›n karﬂ›s›na dikilirken de halklara ﬂunu söylüyoruz: ‹nanç özgürlü¤ünü, halklar›n
de¤erlerine sayg›y› ancak biz tutarl›
ﬂekilde savunuyoruz. ‹nanç ve düﬂünce özgürlü¤ünü ancak özgür bir
ülkede, devrimci bir halk iktidar›nda görebilirsiniz. Halklara, emperyalizme ba¤›ml› bir ülkede, sömürü
düzeni yürürlükteyken, gerçek anlamda inanç ve düﬂünce özgürlü¤üne sahip olamayacaklar›n› gösteriyoruz. Emperyalistler, iﬂbirlikçileri,
inançlara ve düﬂüncelere özgürlük
tan›maz, sayg› göstermez, yaln›z
kullan›r ve istismar ederler. Yani
biz, halk›n bir kesiminin türban takma hakk›n› savunurken, ayn› zamanda kendi iktidar›m›z için mücadele etmiﬂ oluyoruz.

Kemal: Burada, müslümanlar›n dini ibadetlerini yerine getirebilmeleri, dini kurallara uyma haklar›yla, dine göre düzenlenmiﬂ bir
toplumsal yaﬂam› dayatmalar› aras›ndaki fark› görmek gerekir. Biz
birinci noktada inançlara sayg› ve
düﬂünce özgürlü¤ü çerçevesinde
onlar›n hakk›n› savunurken, ikinci

noktada karﬂ›lar›nda oluruz. Bu fark
gözden kaç›r›ld›¤›nda, ya haklar ve
özgürlükler mücadelesinde bir kesimi d›ﬂlanm›ﬂ, ya da tersinden onlar›n peﬂinde sürüklenilmiﬂ olur.
‹slamc› hayat tarz›n›n dayat›lmas›na karﬂ› tavr›m›z nettir. Bunun
“inanç özgürlü¤ü”yle, “inançlara
sayg›” ile ilgisi yoktur. Tersine kendi yaﬂam biçimlerini dayatmalar›,
bizzat onlar›n inanç özgürlü¤ünü
ortadan kald›rmalar›, baﬂka kesimlerin inançlar›na sayg›s›zl›k yapmalar›d›r. Devrimci bir halk iktidar›n›n
inançlara özgürlük çerçevesini de
bu belirler. Ki buna art›k sohbetimizin ikinci bölümünde de¤inece¤iz.
Bugünkü sohbetimizi esas olarak
karikatür olay›ndaki tavra iliﬂkin
birkaç noktayla tamamlayal›m. Özlem’in ikinci bir sorusu vard›, onu
da sen cevapla istersen.

Mazlum: Emperyalizmin islam karﬂ›s›ndaki sald›rgan politikas›yla iﬂbirlikçilerinin politikas› çeliﬂiyor mu? Veya tüm müslümanlar›
hedef, terörist ilan etmekten çekinmeyen emperyalizm, ayn› zamanda
nas›l oluyor da, islamc› iktidarlar›
destekliyor? Bir çeliﬂki yok bence.

Emperyalizm islam›n en kutsal
de¤erlerine sald›rarak genel olarak
tüm müslümanlar› hedef al›rken,
aﬂa¤›larken, bu büyük kitleyi terörle ve kültürel asimilasyonla pasifize
etmeyi amaçl›yor. Bu pasifikasyonda öncelikli amaç ise “radikal islamc›l›¤›” müslüman kitleden tecrit
etmektir. De¤ilse, emperyalizm kitleleri kapitalizm içinde tutan bir din
olarak islam› da, iﬂbirlikçi islamc›lar› iktidarlar› da kullanmaya devam edecektir.
Bu anlamda emperyalizmle AKP
aras›nda da bir çeliﬂki yok, tam tersine uyum var. Emperyalizmin AKP
üzerinden propagandas›n› yapt›¤›
“›l›ml› islam” tam da yukar›da ifade
etti¤im amac›n politikas›d›r zaten.
Tüm müslüman kitleyi ve islamc›
hareketleri emperyalist dünya düzenine entegre etme politikas›d›r bu.
Ki ülkemizde emperyalizm ve iﬂbirlikçileri bu konuda oldukça mesafe
katetmiﬂler. Ülkemizdeki islamc›lar›n bu karikatür olay›ndaki tav›rlar›
gerçekten ayr›ca incelenmeye de¤er. Birçok ülkenin aksine kitlesel
tepkiler olmad›. Protesto eylemlerinin bir k›sm›n› islamc› kitleye oyna-

AKP sürgünle de öldürüyor
AKP’nin sürgün politikas› intihar getirdi. Ankara Maltepe Vergi Dairesi’nde görev yapan Metin Özsar› isimli BES üyesi
memur, Maliye Bakan›’n›n akrabas› oldu¤u belirtilen bir mükellefle (Ahmet Ünsal)
tart›ﬂmas›n›n ard›ndan, Ankara Vergi Dairesi Baﬂkan› Cemal Boyal› taraf›ndan sürgün edildi. Bu haks›z uygulamaya dayanamayan Özsar›, “Sn. Vergi dairesi baﬂkan›m
Cemal Boyal› beni art›k resen tayin yapamayacak, evet BES’liyiz ama her ﬂeyden
önce insan›z” yaz›l› bir not b›rakarak 1 ﬁubat günü intihar etti.
BES üyeleri, 6 ﬁubat günü Ankara Vergi Dairesi önünde yapt›klar› eylemle Cemal Boyal›’y› protesto ettiler ve kap›s›na
siyah çelenk b›rakt›lar. Eyleme KESK
Baﬂkan› ‹smail Hakk› Tombul ve çok say›da DKÖ temsilcisi de destek verirken,
BES Genel Baﬂkan› Bülent Kaya ve ‹smail Hakk› Tombul birer konuﬂma yapt›lar.

yan faﬂistler, bir k›sm›n› Saadet Partisi örgütledi zaten. (Ki Saadet Partisi de AKP gibi iktidar olsayd›, ayn›s›n› yapacak, yani sessiz kalacakt›.) Geriye asl›nda küçük birkaç
çevrenin tepkileri kal›yor. Bu da ülkemizdeki islamc›l›¤›n ne kadar düzenle bütünleﬂmiﬂ oldu¤unu, müslüman kitlenin de ne kadar düzen islamc›l›¤› çerçevesinde tutuldu¤unu
gösteriyor. Bu islamc›l›k, h›zla holdingleﬂen, kültürel olarak da kapitalistleﬂen bir islamc›l›kt›r ve emperyalizmin istedi¤i de tam budur.
Böyle bir islam karﬂ›s›nda emperyalistler “inançlara çok sayg›l›” olacaklard›r ﬂüphesiz. Onlar›n “sayg›s›z” oldu¤u, emperyalist düzen için
tehlike olan veya tehlike olma potansiyeli taﬂ›yan inançlard›r. Ve bu
yüzden biz de bu emperyalist sayg›s›zl›¤›n karﬂ›s›nday›z.

Kemal: Haftaya, bizim inanç
özgürlü¤ünden ne anlad›¤›m›z›, devrimci bir halk iktidar›n›n bu konudaki politikas›n›n ne olaca¤›n› ve devrimcilerin din karﬂ›s›ndaki ideolojik, politik tutumunun nas›l ﬂekillenece¤ini tart›ﬂaca¤›z. ﬁimdilik hoﬂçakal›n.

Sa¤l›k hakt›r sat›lamaz
‹stanbul Tabip Odas›, KESK
‹stanbul ﬁubeler Platformu, ‹stanbul Eczac›lar Odas›'n›n da
aralar›nda bulundu¤u çok say›da
demokratik kitle örgütü, oda ve
sendika, AKP hükümetinin ç›kartmak istedi¤i Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanun Tasar›s›’n› protesto etti.
4 ﬁubat günü ‹stanbul Kad›köy Meydan›’nda yap›lan ey-

lemde, ‹TO Genel Sekreteri
Ali Çerkezo¤lu, sa¤l›¤›n al›n›p sat›lan bir mal olmad›¤›n›,
AKP hükümetinin uygulad›¤›
politikayla, sa¤l›k ocaklar› ve
devlet hastanelerini kapatmak istedi¤ini belirtti. Türk-‹ﬂ, KESK ve
TMMOB ‹stanbul ﬁubeleri ad›na
yap›lan konuﬂmalarda da “bu
mücadeleyi geliﬂtirmeliyiz” vurgular› yap›l›rken, s›k s›k “Sa¤l›k
Hakt›r Sat›lamaz” sloganlar›
at›ld›.

Ölümlerin sorumlusu AKP

Emperyalizm öldürüyor

Ege Temel Haklar üyeleri 5
ﬁubat günü Karﬂ›yaka Do¤ançay Mahallesi’nde Kuﬂ Gribi
ile ilgili bildiriler da¤›tt›. Ölümlerin sorumlusunun AKP oldu¤u vurguland› ve bin adet bildiri ile, halka hastal›¤a karﬂ›
al›nacak önlemler de anlat›ld›.

Burundi'de geçen ay kurakl›¤›n yol açt›¤› k›tl›k nedeniyle
en az 157 kiﬂi açl›ktan öldü.
Muyinga eyaletinde 120 kiﬂi,
Kirundo eyaletinde de 37 kiﬂi,
emperyalizmin suç defterine
kaydedildi.

38
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17 Ocak 2006 tarihli Gözcü Gazetesi’nin manﬂeti, sadece “ekonomi iyiye gidiyor” diyen AKP iktidar›n›n yalan›n› parçalam›yor, ayn› zamanda; bu köﬂede dile getirilen ‘kapitalizmin sonuçlar›ndan”
birini çok çap›c› bir ﬂekilde ortaya koyuyordu. “Açl›¤›n Sonu”
manﬂetiyle duyurulan haber,
“Geçim s›k›nt›s› ve açl›ktan bunalan 27 bin civar›nda genç kad›n›m›z›n fahiﬂelik vesikas› için s›ra
bekledi¤ini” söylüyordu.
Teﬂhis yerinde; ‘açl›¤›n sonu’!
Ama eksik. Zira, neden aç insanlar›m›z, neden yoksuluz, kim bu
hale getirdi, nas›l bir sistemde
yaﬂ›yoruz... diye sorular artarak
devam etmeliydi.
Bir ülke aç›s›ndan büyük bir
utanç tablosudur 27 bin kad›n›m›z›n durumu. Ama tablonun bununla s›n›rl› olmad›¤› bilinmektedir. Geçen y›l
ATO taraf›ndan haz›rlanan bir
raporda, 3 büyük ilde 30 bin kad›n›n genelevde çal›ﬂmak için vesika bekledi¤i söyleniyordu. Bu
say›, tüm Türkiye’de faaliyet gösteren 56 genelevde kay›tl› yaklaﬂ›k 3 bin hayat kad›n›n›n 10 kat›.
Türkiye genelinde vesikal› ya da
vesikas›z çal›ﬂan hayat kad›nlar›n›n -bilinen- say›s› 100 bine yaklaﬂ›yor. Kad›n nüfusunun 35 milyon civar›nda oldu¤u hesaba kat›ld›¤›nda, her 350 kad›ndan birinin fuhuﬂ bata¤›n›n içinde, eﬂi¤inde oldu¤u ortaya ç›k›yor.
Gayri-resmi ﬂekilde gecekondular›n ara sokaklar›na kadar yay›lan randevu evlerinin ise haddi
hesab›n›n olmad›¤› bilinen bir
gerçektir.
***
Bu nas›l bir sistemdir ki, binlerce
kad›n› aç, çaresiz b›rak›yor? En
basit soru ﬂudur: Öyleyse bu sistemin çarklar› kimin ç›karlar› için
dönüyor? ‹yiye giden ekonomi
kimin iﬂine yar›yor? 27 bin kad›-

n›m›z›n sorumlusu bu ülkeyi yönetenler de¤ilse, kim?
Hiç kimse bu 27 bin kad›n›n “ahlaks›z” olduklar› için bu duruma
düﬂtüklerini söyleyemez. Hangi
kad›n bedenini satmaya gönüllü
olur? Yozlaﬂma ve kültürel dejenerasyonun yol açt›¤› çarp›kl›klara ayr›ca de¤inece¤iz. Ki bunlar
da sonuç itibariyle yoksulluk üreten sistemin ürünüdür.
***
Kapitalizmde kad›n›n metalaﬂt›r›lmas›, yozlaﬂt›rman›n en temel
nedeni olurken, özellikle son y›llarda artan yoksullaﬂma bu olgunun üzerine oturmakta ve yukar›da ifade edilen rakamlar› karﬂ›m›za ç›karmaktad›r.
Sorunun bir yan›n› ifade edildi¤i
gibi, “çaresizlik” oluﬂturmaktad›r.
Klasik deyiﬂle “aç kalan insan ne
yapmaz ki!” Ancak bu sözün halk›n örgütsüzlü¤ü koﬂullar›nda
geçerli hale geldi¤inin de alt› çi-

‘Vesika’ bekleyen
27 bin kad›n›m›z
zilmelidir. Zira, yoksullu¤un artmas› ve açl›¤›n kitlesel boyutlara
ulaﬂmas›, en temel olarak iki sonucu ortaya ç›kar›r. Birincisi,
yozlaﬂma. ‹kincisi ise, isyan. ‹kincisinin mümkün olmas›, örgütlülü¤e ba¤l›d›r. Bugün sadece fuhuﬂun de¤il, yoksullu¤un, yozlaﬂman›n do¤rudan sonuçlar›
olan “suçlarda” büyük patlamalar yaﬂan›yorsa, en az yoksulluk
kadar belirleyici etken, örgütsüzlüktür.
***
Kapitalist sistem, kültürel ve ekonomik yap›s›yla çürümenin, yozlaﬂma ve bunun her türlü sonuçlar›n›n ‘döl yata¤›’d›r.
Bu sistemde, tekellerin kasalar›n›n
ﬂiﬂmesine paralel olarak kitleler
yoksullaﬂ›rken; metalaﬂt›rma ve
de¤erlerin parçalanmas› süreci
bununla atbaﬂ› gitmektedir.
Gençlerimiz üzerinde yap›lan
araﬂt›rmalarda, 20 y›l öncesine
göre de¤iﬂen de¤erler çok çarp›39
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c›d›r. 20 y›l önce “özgürlük” gibi
de¤erleri önüne hedef koyan
gençlik, bugün “önce para” denilebilecek bir de¤ersizleﬂtirmenin
esiri haline getirilmiﬂtir.
Gecekondular›n yoksul evlerindeki
genç k›zlar›m›z, “sen de böyle
olabilirsin” diyen dizilerle, gerçek
yaﬂamlar›ndan uzaklaﬂt›r›lmaktad›r. TV ekran›nda önüne düﬂen
burjuva yaﬂamlar “haydi sen de
gel bu hayata” demektedir adeta. Peki nas›l yapacak bunu? ‹ki
seçene¤i yok! Yalanc› hayatlara
ulaﬂmak için düﬂülen yolda, “vesikal› hayatlar” karﬂ›layacak.
Yani, yoksulluk sadece “çaresizli¤i” ortaya ç›kararak batakl›¤a
çekmiyor kad›nlar›m›z› ve k›zlar›m›z›. Ayn› zamanda yaratt›¤› ve
körükledi¤i dejenerasyonla da
ayn› yola sürüklüyor. Erezyona
u¤rat›lan de¤erler, batakl›¤›n zeminini olgunlaﬂt›r›yor.
Emperyalizmin özellikle küreselleﬂme döneminin “yükselen
de¤erlerine” bak›n; dürüstlü¤ü, hakl› kazanc›, haks›zl›¤a
karﬂ› durmay›, namusu, onuru, ülke, hatta insan sevgisi
gibi de¤erleri ve erdemleri göremezsiniz. Bunlar›n yerine; ç›karc›l›k, köﬂe dönmecilik, her yolun mübah görülmesi yerleﬂtirilmektedir. Piyasa ekonomisinin
üst boyutta vurgunlar, soygunlar,
siyasi yozlaﬂma ﬂeklinde karﬂ›m›za ç›kan bu sonuçlar›, alta indikçe kapkaç, fuhuﬂ, h›rs›zl›k gibi
olgularla kendini göstermektedir.
***
Giriﬂte aktard›¤›m›z manﬂet haber
kadar bir baﬂka çarp›c› durum
da; adeta 27 bin kad›n›n vesika
s›ras› bekledi¤i gerçe¤inin görmezden gelinmesidir. Hiçbir köﬂe yazar›, bilim insan› tart›ﬂmad›,
gündeme sokmad› bu olguyu,
nedenlerini sorgulamad›. ‹slamc›
iktidar içinse, b›rak›n üzerinde
durmay›, çözüm üretmeyi gerektiren bir durum olmas›n›, aksine
üzerinin örtülmesi gereken bir
durum olarak görüldü¤ü aç›kt›r.
Çünkü 27 bin kad›n›n tart›ﬂ›lmas›,
bu düzenin siyasi, ekonomik,
kültürel olarak tart›ﬂ›lmas›d›r.

Yaz› Dizisi:

Halk Örgütlülükleri

hem do¤al halk önderlerini e¤iten, kadrolaﬂt›ran bir iﬂleve sahiptir.

Halk Komiteleri’nin mücadele biçimleri:
Bilindi¤i gibi, ‹ntifada sürecinde de ‹srail’e karﬂ› silahl›
mücadele, çeﬂitli biçimlerde sürdürülmüﬂtür. Bu mücadele daha çok profesyonelleﬂmiﬂ askeri örgütlenmeler
taraf›ndan sürdürülür ve örgütlerin merkezi yap›lar› taraf›ndan yönetilirken, ‹ntifada’n›n yönetimi ve yürütücüsü yine yerel halk örgütlenmeleridir.
YBÖ’nün ve Halk Komiteleri’nin ‹ntifada’da baﬂvurdu¤u baﬂl›ca iki önemli mücadele biçimi vard›r;
1. Kavga Günü: ‹ﬂgalcilerin sald›r›lar›na veya Filistin hareketlerinin kendi gündemine göre, s›k s›k belli bir
gün “kavga günü” olarak belirlenir. Bugünde bir kent,
köy ya da kamptaki tüm Filistinliler soka¤a ç›karlar,
gösteri, miting veya yürüyüﬂ yaparlar. ‹ﬂgalcilerle mutlaka taﬂl›-sopal› çat›ﬂmalar olur, barikatlar kurulur. Bir
gün “kavga günü” olarak belirlendi¤inde, YBÖ taraf›ndan böyle bir aç›klama yap›ld›¤›nda, bütün Halk Komiteleri ve Beslenme Komiteleri’nden Gözlemci Komiteleri’ne, ‹lk Yard›m Komiteleri’nden Demirci Komiteleri’ne kadar, bütün komiteler otomatikman harekete geçerek o güne iliﬂkin kendi alanlar›nda haz›rl›k yaparlar.
Kavga Günleri, hem ‹ntifada’n›n dinamizmini sa¤layan, hem Filistinliler’in sesini sürekli duyuran bir rol
oynam›ﬂ, hem de gerçekten baﬂta gençler olmak üzere,
halk› bizzat direniﬂ ve savaﬂ prati¤inin içinde e¤iten bir
iﬂlev görmüﬂtür. Baﬂka bir ifadeyle, Kavga Günleri,
gençli¤i ve kad›nlar› kitlesel olarak “gerillalaﬂt›ran” bir
rol oynarken, öte yandan da iﬂgalciyi, iﬂgal denetimini
sa¤layamaz hale getirmiﬂtir.
2. Grev ve Boykotlar: ‹ntifada’da baﬂvurulan iki tür
grev vard›r: Genel Grev ve K›smi Grev. Genel Grev Günü’nde, tan›m› gere¤i iﬂgal alt›ndaki tüm yaﬂam felce
u¤rat›l›r. ‹ﬂe gidilmez, iﬂyerleri aç›lmaz. Bölgeye ölü
topra¤› serpilmiﬂ gibi olur. K›smi Grev’de ise komitelerin belirlemelerine göre, belirli yerlerde, belirli saatler
aras›nda kepenkler kapat›l›r. Ancak hemen her grev, iﬂgalcilerin iﬂyerlerini açt›rmak için sald›rmas›yla çat›ﬂmalarla, barikatlarla devam edecektir. Haz›rl›klar yine
buna göre yap›l›r. K›smi Grevler belki çok büyük ses
getirmez, ancak halk› direniﬂle bütünleﬂtirmede, iﬂgal
mekanizmalar›n› etkisizleﬂtirmekte önemli rol oynar.
Bu anlamda da bazen sadece bir semtle, kampla s›n›rl›
olan K›smi Grevler bile, tüm komitelerin seferberli¤iyle, ciddi biçimde haz›rlan›r, örgütlenir.

Bölüm

6

Önceki say›m›zda Filistin’deki halk örgütlenmelerini ele alm›ﬂt›k. Filistin örgütlenmelerine –bu örgütlenmelerin mücadele ve çal›ﬂma tarzlar›na– iliﬂkin aktarmak istedi¤imiz birkaç nokta daha var. Yaz› dizimizin
bu bölümünde hem Filistin örne¤ini tamamlayacak, ayr›ca da ‹ran’daki halk örgütlenmelerini ele alaca¤›z.

***

‹ntifada’n›n süreklili¤inin
temeli, taban örgütlenmeleridir.
Bir halk örgütlenmesinin temel çal›ﬂma prensibi ne olmal›d›r? Örgütlenme, halk›n mücadelesinin önündeki
engeller neyse, o engelleri kald›rmaya; halk›n ihtiyac›
neyse, o ihtiyac› karﬂ›lamaya yönelmelidir ilk önce. Burada temel espri ﬂudur: Hayat›n her alan›n› örgütlemek.
Mücadelenin ve halk›n karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›/kalabilece¤i temel tüm konularda bir kurumlaﬂmay› hedeflemek.
Filistin Halk Komiteleri’nin ve YBÖ’nün prati¤inde somut olarak bunu görürüz.
Say›s›z çeﬂitlilikteki halk komiteleri ve ona ba¤l› komiteler, ﬂehitlerin yetim çocuklar›n›n bak›m›n› üstlenmekten iﬂgalcilerin y›kt›¤› evleri ortaklaﬂa yapmaya,
mücadelenin askeri ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaktan muhbirlerin etkisizleﬂtirilmesine kadar “engelleri ortadan
kald›rmak ve ihtiyaçlara cevap vermek” esas›na göre
oluﬂturulmuﬂ ve hayat›n içindeki bu somut ihtiyaca cevap verdikleri ölçüde de kal›c›laﬂm›ﬂlard›r.
‹ntifada’n›n süreklili¤ini sa¤layan da bir yerde bu olmuﬂtur. Bir yerde ‹ntifada’n›n yönetim organ› olan Yurtsever Birleﬂik Önderlik (YBÖ) gizli olmas›na karﬂ›n,
komiteler büyük oranda aç›kt›r. Bu ise, ‹srail’in kapsaml› operasyonlar›nda komite üyelerinin gözalt›na
al›nmas›na, tutuklanmas›na neden olmakta, ancak ne örgütlülük ne de intifada kesintiye u¤ramamaktad›r.
Çünkü her bir kampta, köyde, kentte, Halk Komiteleri ve onlar›n alt›nda da onlarca komite vard›r. Keza
komiteler aras›nda da sürekli bir iletiﬂim, organizasyon
ve yard›mlaﬂma vard›r. Yayg›n örgütlenme, esir al›nan
önderlerin alternatiflerini ç›karmay› ve yerini doldurmay› mümkün k›lmaktad›r. Halk Komiteleri’nin kendisi de, ona ba¤l› kurulan alt komiteler de, hem gençleri,

‹ﬂbirlikçilere Karﬂ› Mücadele: Yukar›da
örgütlenmenin, halk›n mücadeleye kat›l›m›n› engelleyen neyse, öncelikle ona yönelmesi gerekti¤inden sözetmiﬂtik. Mesela, intifada öncesinde, komiteler, iﬂgalcilere direnilebilece¤ini, iﬂgalcilerle kitlesel olarak çat›ﬂ›labilece¤ini göstermeye yönelmiﬂti. Çünkü bunun
“yap›lamayaca¤›” düﬂüncesi hakimdi, iﬂgal alt›nda yaﬂam, bir yerde kan›ksanm›ﬂt›. Bu düﬂünce aﬂ›l›p ‹ntifa40
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Üç dilde “Kahrolsun ‹ﬂgal” yaz›yor bu
afiﬂte. 2 milyonu aﬂk›n
Filistinli, iﬂgal alt›nda
yaﬂamaya, iﬂgal alt›nda
örgütlenmeye, iﬂgal
alt›nda sesini duyurmaya çal›ﬂ›yor. Ve
bunu baﬂar›yor. Filistin
halk›, bu gücü, her
Filistinli’nin evine
kadar uzanan örgütlenmelerden al›yor.
Filistin bu gücü, bu
örgütlenmeleriyle
hayata geçirdi¤i dayan›ﬂmadan, paylaﬂmadan,
“Ulusal ‹MECE”den al›yor.

da az çok sa¤lamlaﬂt›ktan sonra ise, bir dönem boyunca
mücadelenin öncelikli hedeflerinden biri iﬂbirlikçiler,
muhbirler oldu. Çünkü gelinen noktada, halk›n kitlesel
kat›l›m›n›n önündeki en önemli engellerden biri muhbirlik mekanizmas›yd›.
‹ﬂgal alt›ndaki her yerde oldu¤u gibi, Filistin’de de
iﬂbirlikçi ve muhbirler ç›km›ﬂt›. ‹srail’in iﬂgal etti¤i Filistin'de ebediyen kalma planlar›, iﬂbirlikçili¤e, muhbirli¤e daha fazla yo¤unlaﬂmas›n› da beraberinde getirmiﬂtir. ‹srail politikas›, mümkün oldu¤unca çok say›da iﬂbirlikçi bulmak, hain sat›n almak olarak ﬂekillenmiﬂtir.
Bu nedenle zaman zaman “Filistin topra¤›nda hain
kayn›yor” diye tan›mlanan bir görünüm de ortaya ç›km›ﬂt›r. Özellikle, umutsuzlu¤un, çaresizli¤in, iﬂgalin sona erdirilebilece¤ine dair inançs›zl›¤›n yayg›nlaﬂt›¤› dönemlerde, iﬂbirlikçilik de art›ﬂ göstermiﬂtir. Ancak “‹srail iﬂgalcilerinin Filistinli hain ve iﬂbirlikçileriyle balay›s›” ‹ntifada'ya kadar sürdü. ‹ntifada’yla birlikte hem
umutlar tazelendi¤i için iﬂbirlikçilik e¤ilimleri azald›,
hem de Halk Komiteleri’nde örgütlenen halk, iﬂbirlikçili¤e, muhbirli¤e karﬂ› büyük bir mücadele baﬂlatt›.
Yurtsever Birleﬂik Önderlik, bu mücadeleyi iki kategoriye ay›rm›ﬂt›.
1. Küçük iﬂbirlikçi hainlere karﬂ› mücadele: Bu
kategoriye iﬂgalci ‹srail devletinin kurumlar›nda çal›ﬂan, ona boyun e¤en Filistinliler girmektedir. Bunlara
bu iﬂbirlikçilikten vazgeçme do¤rultusunda ça¤r›lar yap›ld›. Ça¤r›ya olumlu cevap vermeyenler, bulunduklar›
her yerde teﬂhir ve tecrit edilmeye baﬂland›lar. Bu ça¤r›lar etkili oldu ve bir y›l içinde ‹srail kurumlar›nda çal›ﬂan Filistinliler’in % 70’i istifa etti.
Açl›k, iﬂsizlik, umutsuzluk içinde ‹srail hizmetinde
çal›ﬂmaya baﬂlayan bu kesimleri yeniden halk saflar›na,
Filistin davas›na kazanmak esast›. Bu nedenle YBÖ,
bunlara karﬂ› mücadelede genel olarak ﬂiddet uygulam›yordu. Yaln›z, iﬂbirlikçili¤i, ‹srail’e hizmet edilmesini
örgütleyen, o konumu savunan iflah olmaz ele baﬂlar›na
karﬂ› ﬂiddet uygulanmaktad›r. Bu kiﬂilerin iﬂyerlerine,
arabalar›na, evlerine zarar verme biçiminde cezaland›rmalar yap›lmaktad›r.
2. Büyük iﬂbirlikçi ve hainlere karﬂ› mücadele: ‹srail istihbarat ve askeri güçleri ile iﬂbirli¤i yapan ajan ve
muhbirleri bu kategoride de¤erlendiren komiteler, bunlar› önce bu iﬂten vazgeçmeleri için uyar›yor, ard›ndan
ikna yöntemini kullan›yor, sonuç alamazsa aﬂamal› bir
biçimde ﬂiddete baﬂvuruyordu.
Hain önce Halk Komiteleri’ne ba¤l› “Vurucu Müfrezeler” taraf›ndan tutuklan›p ve sorgulanmaktad›r. Hainler, istihbarat ad›na çal›ﬂt›klar› bölgelerde dolaﬂt›r›larak,
halk aras›nda teﬂhir edilirler. Halktan hain hakk›nda bildiklerini iletmeleri istenir. Hainler e¤er suçlar›n› itiraf
eder ve yapt›klar›ndan piﬂmanl›k getirirlerse, müslüman
ise camide, h›ristiyan ise kilisede yemin ederek “Halka
karﬂ› suç iﬂledim, bundan sonra Filistin’e hizmet edece¤im” diyerek halktan ba¤›ﬂlanmas›n› ister. ‹srail’in bir

daha bu ajandan yararlanmamas› ve yanl›ﬂl›kla masum
insanlar›n cezaland›r›lmamas› için hainlerin sorgulanmas›, yarg›lanmas›, uygun biçimlerde halka aç›k olarak
yap›l›r.
Ajan olduklar› kesin biçimde kan›tland›¤› halde suçlar›n› kabul etmeyenler ya da piﬂman olmay› reddedenler idam edilirler. Hainin tutuklanmas› imkan› yoksa,
do¤rudan sald›r›lar da düzenlenir.
‹ﬂbirlikçili¤e ve muhbirli¤e karﬂ›, kitlesel bir ﬂekilde
sürdürülen bu mücadele, büyük baﬂar› sa¤lad›. Baz›
kamplarda tek bir iﬂbirlikçinin, muhbirin kalmad›¤›
noktaya kadar gitti. ‹ﬂbirlikçili¤e ve muhbirli¤e karﬂ›
mücadelenin baﬂar›s›nda üç as›l nokta vard›: Birincisi,
iﬂbirlikçilerin aras›nda ayr›m yap›larak bunlar›n bir k›sm›n›n kazan›lmas›n›n hedeflenmesi, ikincisi; iﬂbirlikçili¤in, muhbirli¤in, ideolojik, kültürel, ahlaki boyutlar›yla mahkum edilmesi, bunun halk›n e¤itiminin bir parças› haline getirilmesi, üçüncüsü; mücadelenin teﬂhir,
tecrit ve yarg›lama, her aﬂamas›nda kitlenin kat›l›m›yla
sürdürülmesidir. Bu mücadelenin en önemli sonucu, iﬂbirlikçili¤in ve muhbirli¤in yay›lmas›yla, halk›n aras›na
ekilen kuﬂku ve güvensizlik tohumlar›n›n sökülüp at›lmas› oldu. Muhbirlerin peﬂpeﬂe aç›¤a ç›kar›l›p cezaland›r›lmas›, ‹ntifada’ya ve halk örgütlülüklerine kat›l›m›n
daha da kitleselleﬂmesini sa¤lad›.

‹ﬂgal alt›nda halk›n iradesinin hakim
k›l›nmas›: ‹ntifada öncesinden baﬂlayarak oluﬂturulan Halk Komiteleri, bir yandan iﬂgalcilere karﬂ› direniﬂi yürütmeyi amaçlarken, bir yandan da Filistin halk›n›n
ekonomik ve siyasal anlamda kendi kendini yönetmesini sa¤lama anlay›ﬂ›yla hareket etti.
‹ﬂgalci devletin tüm kurumlar›yla iliﬂkilerin kesilmesiyle ilk ad›m› at›lan bu hedef do¤rultusunda, Yurtsever
Birleﬂik Önderlik taraf›ndan bir eylem program› belir41
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lendi. Halk Komiteleri taraf›ndan uygulan›p denetlenecek olan bu programda; “- Vergi ödememek, - Filistinlilerce benzeri üretilen ‹srail mallar›n›n al›nmamas›, - Tar›mda üretimi ve verimi art›rmak için her türlü olana¤›n
ve yarat›c›l›¤›n seferber edilmesi, - Ulusal üretim günleri düzenlenmesi, - Ulusal ‹MECE günleri düzenlenip, bu
günlerde toplu iﬂgücü kullan›larak yak›l›p, y›k›lan evlerin yeniden yap›lmas›” gibi tav›rlar yeral›yordu.
Ayr›ca YBÖ tüm Filistinliler’e, Filistinliler’in sahip
oldu¤u tüm iﬂyeri, bina, arsa ve dükkanlara kira verilmemesi ve al›nmamas›, ‹srail mahkemelerinde bu konulardaki anlaﬂmazl›klara iliﬂkin aç›lm›ﬂ davalar›n geri
çekilmesi ça¤r›s› yapt›. Halk Komiteleri taraf›ndan
“Toplumsal Devrimci Kefillik” misyonu yüklenilerek
bu tür sorunlar›n çözümü üstlenildi. Yine ayn› anlay›ﬂ
çerçevesinde, halk aras›ndaki anlaﬂmazl›k ve kavgalar›
önlemek için yeni bir komite oluﬂturuldu. Bir çeﬂit halk
mahkemesi iﬂlevini üstlenen bu komiteler, anlaﬂmazl›klar›, bazen an›nda ve olay yerinde ve halk›n dolays›z gönüllü kat›l›m›yla çözüyor. Böylece Filistinliler, ‹srail
mahkemelerine gitmemiﬂ oluyorlar. Bu komiteler sayesinde, toplumdaki suç oran›, anlaﬂmazl›k yüzdesi önemli ölçüde azald›.
Filistin’deki halk örgütlenmeleri ve üstlendikleri buna benzer misyonlar hakk›nda son olarak ﬂunu belirtmeliyiz; bunlar›n bir “kurtar›lm›ﬂ bölge”de de¤il, iﬂgal alt›ndaki bölgelerde yap›ld›¤› unutulmamal›. ‹ﬂgal alt›nda
veya faﬂizmin denetiminde olunsa bile halk örgütlenmeleri yarat›labilir ve halk›n iradesini, söz, karar hakk›n›
kullanmas›n›, en alt düzeyde kendini yönetip kendi sorunlar›n› çözmesi sa¤lanabilir. Sorun mücadelenin ve
halk›n ihtiyaçlar›na uygun örgütlenmeler yaratmak,
bunlar› halk›n kat›l›m›yla iﬂletebilmektir.

***

‹ran: KOM‹TELER
Halk›n Fedaileri, bir e¤itim çal›ﬂmas› s›ras›nda...
Fedailer, Marksist-Leninist kimlikleriyle devrim
öncesinde oldukça önemli bir örgütlenme düzeyine
ulaﬂm›ﬂlard›r. Devrim sürecinde büyük bir rol
oynayan Fedailer, Mollalar’›n inisiyatifi ve politikalar› karﬂ›s›nda, etkili politikalar geliﬂtiremeyerek,
büyük ölçüde tasfiye olmaktan kurtulamad›lar.

Bir iktidar›n halk örgütlenmeleri karﬂ›s›ndaki tavr›, o
iktidar›n niteli¤ini de gösterir. Bu aç›dan ‹ran devrimi
çarp›c› bir örnektir. 1979 ‹ran Devrimi’nde de, tabandan
örgütlenen “halk komiteleri” önemli bir rol oynam›ﬂlar,
ancak devrimin ard›ndan iktidar›n ilk iﬂi, bu komitelerin
etkisizleﬂtirilmesi olmuﬂtur.
Dizimizin buraya kadar ele ald›¤›m›z tüm örneklerinde oldu¤u gibi, ‹ran devriminde de “komiteler” var.
Adlar› ülkelere göre de¤iﬂse de, bu tarz örgütlenmeler
olmaks›z›n devrimin gerçekleﬂti¤i bir örnek hemen hemen yok gibidir. Bu örgütlenmelerin kimi, hemen devrimin arifesinde oluﬂurken, kimileri, ony›llarca, parti,
cephe veya ordu ile kitleler aras›nda “volan kay›ﬂ›” iﬂlevini gören örgütlenmeler olmuﬂlard›r.
‹ran halklar›n›n mücadelesi de 1900 baﬂlar›na kadar
uzan›r. Özellikle 1917 Ekim Devrimi’nin etkisinin yo¤un olarak yaﬂand›¤› 1910 sonlar›nda büyük eylemler,
ayaklanmalar olur, hatta örgütlenme deneyimi anlam›nda, çok k›sa ömürlü de olsa, baz› bölgelerde “iﬂçi, köylü Sovyetleri” kurulur. ‹ktidarda o dönemde Kaçar Sultanl›¤› vard›; sultanl›k halk›n mücadelesini bast›rmakta
yetersiz kal›nca, 1921’de ‹ngiliz emperyalizminin teﬂvik etti¤i bir darbeyle Pehlevi Hanedan› yönetime el
koydu. ‹ran tarihinde 58 y›l sürecek olan Pehleviler
dönemi böyle baﬂlad›. ‹ran devrimi de esas olarak Pehlevi’ye, daha s›k kullan›lan ismiyle ﬁah Diktatörlü¤ü’ne
karﬂ› mücadele içinde geliﬂti.
1950’li, ‘69’l› y›llarda da çeﬂitli ayaklanmalar olsa
da (ki bu ayaklanmalar, genellikle onbinlerce kiﬂinin
katledilmesiyle bast›r›lm›ﬂt›r), 1979 devrimine giden
süreci esas olarak 1970’lerin ortalar›ndan itibaren ele
alabiliriz. 1973-74 döneminin ‹ran’› özet olarak ﬂöyle
bir görünüme sahipti.
Ülkenin büyük bir petrol geliri olmas›na ra¤men,
adaletsizlik, yoksulluk diz boyuydu. Devlet bütçesinin
yar›ya yak›n› silahlanmaya ayr›l›yordu. Rüﬂvet kol
geziyor, yabanc› ﬂirketler arac›l›¤› ile elde edilen zenginlikler alm›ﬂ baﬂ›n› yürümüﬂtü. Adaletsizlik, h›rs›zl›k,
emperyalistlerle ortakl›kla birlikte an›l›r olmuﬂtu. Ülke
tam bir politik kriz içindeydi. Ayr›ca orta burjuvazinin
gelirlerden ald›¤› pay da küçülmüﬂtü. Küçük esnaf›n durumu her geçen gün kötüye gidiyordu. Bunun yan›nda
devlet TV’lerinden halka emperyalist yoz kültür aﬂ›lanmaya çal›ﬂ›l›yordu. K›rdan ﬂehire göç artm›ﬂ, konut, iﬂ
sorunlar› ç›¤ gibi büyümüﬂtü. K›rdan kente göç eden insanlar geleneklerini koruyup törelerine sahip ç›ksalar da
ahlaki çöküntü her geçen gün büyüyordu. 1973-75 aras›ndaki ekonomik bunal›m insanlar› periﬂan etmiﬂ, enflasyon yüzde 40'lara ç›km›ﬂt›.
‹ﬂte bu ortamda grevler ve kitle gösterileri görülmeye baﬂland›. ﬁah rejiminin tüm terörüne ra¤men, bir
grev bitiyor, öteki baﬂl›yor, her gösteriye silahla müdahale edilmesine ra¤men kitle gösterileri de durmuyordu.
ﬁah rejimine karﬂ› muhalefete önderlik eden belli
baﬂl› güçler, Mollalar, baﬂta Halk›n Fedaileri olmak

lar›na, fabrikalara el koyan, ﬁah’› ülkeden kaçmak zorunda b›rakan ve yerine b›rakt›¤› hükümeti iktidar› terketmeye zorlayan asl›nda bu komitelerdi. Komitelerin
bu ölçüde etkin olmas›, ‹ran Devrimi’nde kendili¤indenli¤in a¤›r basmas›n›n da bir baﬂka göstergesidir. Komitelerin sokakta sürdürdü¤ü devrim, büyük kitle gösterileriyle tamamlanm›ﬂt›. (Özellikle iktidara el konulmas› aﬂamas›nda, silahl› çat›ﬂmay› yürüten Mollalar’dan
çok Halk›n Fedaileri ve Mücahitleri’nin askeri güçleriydi.)
Devrimde kamulaﬂt›rma, fabrikalarda el koyma, konut da¤›t›m› gibi mülkiyete yönelik eylemlerin bir ço¤u
da bu komiteler taraf›ndan yap›ld›.
Fakat komitelere herkesin yükledi¤i anlam ve rol de
farkl›yd›. Halk›n Fedaileri aç›s›ndan bu komiteler halk
iktidar›n›n ve halk ordusunun bir parças› olabilirlerdi; islamc› hareket ise komiteleri daha çok “gelece¤in
polisleri” olarak görüyordu. ‹ktidar savaﬂ›n›n kesin galibi islamc›lar oldu¤u için, komiteler de –devrimcilerin
bu komitelerden tasfiye edilmesinden sonra– s›radan
polis güçlerine dönüﬂtürüldü.
Burada elbette s›n›fsal bir farkl›l›k sözkonusudur.
Latin Amerika, Afrika ülkelerindeki devrimlerden hat›rlanaca¤› gibi, bu ülkelerde Halk Komiteleri, devrimle
birlikte iktidar›n bir parças›, halk›n kendi kendini yönetme ayg›tlar›na dönüﬂmüﬂtür. Ancak Mollalar’›n kurmay› düﬂündü¤ü rejim, bir “halk iktidar›” de¤ildi. Bu nedenle onlar›n Halk Komiteleri’ne iktidar organ› veya
onun bir parças› olarak de¤il, en fazla bir “polis gücü”
olarak bakmas› da normaldi.
ﬁah rejiminin y›k›lmas›n›n ard›ndan Devlet Baﬂkan›
olan Bazargan, komitelerin gücünü s›n›rlayarak zaman
içinde tasfiye etmeye yöneldi. Humeyni, "komiteleri kapatmamak ama temizlemek gerekir" diyerek as›l niyetini ortaya koyuyordu. Komiteler merkezi yönetim güçleninceye kadar yaﬂanan kaos döneminde halk›n sorunlar›n› çözen organlar olarak bir süre daha iﬂlevlerini sürdürdüler.
Mollalar’›n merkezi yönetimi güçlendirmesiyle birlikte komitelerde bir ay›klama süreci baﬂlat›ld›. Fakat,
komitelerin gücünü k›rmak ve sol hareketleri ezmek
için Humeyni taraf›ndan ç›kar›lan bir yasayla 40-50 bin
kiﬂi hapse at›lmas›na ra¤men komitelerin gücü bir türlü
k›r›lam›yordu. Toprak iﬂgalleri s›ras›nda komitelerin önderli¤indeki halkla Mollalar’›n oluﬂturdu¤u Devrim
Muhaf›zlar› aras›nda s›k s›k çat›ﬂmalar yaﬂan›yordu. Sonunda Humeyni devrim s›ras›nda elde edilen tüm silahlar›n iade edilmesini emreden bir talimat yay›nlad›.
“Devletin silahlar› devlete verilmeli”ydi. Komiteler ancak silahs›zland›r›larak gücü k›r›ld› ve zaman içinde etkinli¤ini yitirerek da¤›ld›lar. Komitelerin tasfiyesi, ‹ran
devriminin mollalar›n elinde gericileﬂmesinin de dönüm
noktalar›ndan biriydi.

üzere devrimci örgütler ve islamc›-ulusalc›-sol çizginin
de¤iﬂik yerlerinde bulunan di¤er örgütlenmeler (ki bunlar›n en etkilisi de Halk›n Mücahitleri idi.) Ekonomik,
siyasi ve sosyal krizin derinleﬂti¤i bu ortamda, k›smen
yukar›da say›lan örgütlerin iradi çabas›yla, büyük ölçüde de tabandan kendili¤inden bir ﬂekilde “Komiteler”
örgütlenmeye baﬂland›.
Bunlar daha çok günlük sorunlar›n çözülmesi etraf›nda oluﬂan veya belli alanlarda eylemleri sürdürmeyi
amaçlayan komitelerdi. En yayg›n olanlar›, ‹ﬂçi Komiteleri, Grev Komiteleri ve Mahalle Komiteleri idi.
Özellikle Mahalle Komiteleri, 1979’da devrime kadar
sürecek olan militan kitle eylemlerinin baﬂlang›c›nda
önemli rol oynad›lar. 1976-77’de ﬂehirlerin gecekondu
semtlerinde y›k›mlara karﬂ› komitelerin önderli¤inde
büyük direniﬂler gerçekleﬂtirildi, polisle kitlesel çat›ﬂmalar yap›ld›. Bu direniﬂler bir anlamda muhalefetin
ateﬂleyicisi oldu.
Komitelerde sol örgütlerin etkinli¤i zaman içinde geliﬂme gösterse de s›n›rl› kald›. ‹slamc›lar›n (Mollalar›n)
do¤rudan ya da dolayl› olarak etkisi daha fazlayd›. Mollalar, ‹ran’da geleneksel olarak büyük ölçüde devletten
ba¤›ms›z, halkla içiçeydiler. Dini örgütlenme onlar›n
yayg›n kitle taban›n› oluﬂturuyordu. Fakat buna karﬂ›n,
san›lan›n aksine, Halk›n Fedaileri, Halk›n Mücahitleri
gibi sol örgütlenmeler de devrim döneminde önemli bir
kitleselli¤e ve say›lar› onbinlerle ifade edilen silahl›,
militan güçlere sahiptiler.
Halk›n düzene karﬂ› tepkisi üç noktada somutlaﬂ›yordu; yoksullu¤a tepki, anti-Amerikan tepki ve yozlaﬂmaya tepki. Çözümleri farkl› da olsa, hem Mollalar,
hem solun ortaklaﬂt›¤› tepkilerdi bunlar. Muhalif güçlerin bu noktalarda bir cephe anlay›ﬂ›yla hareket etmesine
ba¤l› olarak, Komiteler’de de hem islamc›lar, hem devrimciler yeralabiliyordu. Veya bir semtteki komite devrimcilerin inisiyatifindeyken, yan›ndaki semtte inisiyatif mollalarda oluyor ve bu komiteler iﬂbirli¤i yapabiliyordu. Komiteler kimi yerde de halk›n do¤al önderleri
taraf›ndan oluﬂturulmuﬂtu. Komitelerin kimi kendi içinde demokratik bir iﬂleyiﬂ kurarken, kiminde kendili¤indenlik ve do¤al olarak göreve talip olma belirleyiciydi.
Mutlak bir modeli yoktu komitelerin.

Komitelerin devrim an›ndaki rolü:
1979'a gelindi¤inde bu komiteler silahland›lar ve yoksul
halk›n iste¤i do¤rultusunda iktidar iﬂlevi üstlendiler.
Komitelerin say›s› h›zla artt›. Devrim arifesinde her
semtte, her sokakta bir yazar›n dedi¤i gibi, “mantar gibi yerden biten komiteler” kuruluyordu. Komiteler zamanla öyle yayg›n hale geldiler ki devrim sonras› merkezi iktidara paralel bir baﬂka iktidar durumundayd›lar.
Merkezi bir yap›ya sahip olmayan bu komiteler yerel iktidar durumundayd›lar. Komitelerin taban deste¤i
oldukça güçlüydü. ﬁah’›n muhaf›zlar›yla, ordusuyla ﬂehir ﬂehir, sokak sokak çat›ﬂan, karakollara, devlet bina-
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gençlik
Tutsakl›k y›ld›ramad›
Didem Akman

Bizi, ba¤›ms›zl›k isteyen gençli¤i ak›llar›nca
cezaland›rmak istediler; ama 3 ayda öfkemizi
daha da bileyleyerek ç›kt›k.

7 Kas›m 2005’te Ankara’da
YÖK’ü protesto eylemi yapt›klar›
için tutuklanan ve 1 ﬁubat’ta tahliye
edilen 17 kiﬂiden biri olan Ankara
Gençlik Derne¤i Baﬂkan Yard›mc›s›
Didem Akman Halk›n Sesi TV’nin
sorular›n› cevapland›rd›. Bir bölümüne yer veriyoruz.

K›z›lay Kararl›l›¤›m›z› Gösterdik
7 Kas›m’da neden alandayd›n›z?
Didem Akman: YÖK, 12 Eylül
Amerikanc› faﬂist cuntan›n getirdi¤i
kurumlardand›r. 12 Eylül’ün halka
karﬂ› açt›¤› savaﬂ›n ö¤renci cephesini oluﬂturmaktad›r. Kuruldu¤undan
bugüne kadar da tek tip ö¤renci ve
sermayeye teknik eleman yetiﬂtirmek amac›yla birçok politika uygulanm›ﬂt›r. Bugün de üniversitelerde
var olan anti-demokratik uygulamalar, bu politikan›n devam›d›r.
Üniversiteler bir ülkenin ayd›nlar›n› yetiﬂtirir fakat düﬂünen ve
üreten gençli¤e düﬂman olan sistem
bu düﬂmanl›¤›n› YÖK’ün uygulamalar›yla somutlaﬂt›r›yor. Halk çocuklar›na üniversite kap›lar›n›n kapat›lmas›, okullar›m›z›n ticarethaneye çevrilmesi, polis ve idare iﬂbirli¤iyle yap›lan sat›rl› faﬂist sald›r›lar
düﬂünen gençli¤e düﬂmanl›¤›n›n
göstergesidir. Bizler de Gençlik Federasyonu olarak YÖK’ün bu uygulamalar›na karﬂ› oldu¤umuz, paras›z, bilimsel, anadilde bir e¤itim ve

halk için bilim, halk için e¤itim istedi¤imiz için 7 Kas›m’da K›z›lay’dayd›k. Ayr›ca YÖK-AKP aras›ndaki it dalaﬂ›na ö¤renci cephesinden verece¤imiz bir cevap vard›.
Ö¤rencilerin demokratik üniversite
istedi¤ini, bunu YÖK’ün, AKP’nin
getiremeyece¤ini anlatacakt›k.
Devrimci Gençlik olarak yaln›zca kendi sorunlar›m›za de¤il, halk›n
sorunlar›na da duyarl› olmam›z ve
çözüm üretmek gibi bir misyonumuz da var. Bugün AB’ye ve
ABD’ye peﬂkeﬂ çekilen ülkemizin
ba¤›ms›zl›¤›n› istedi¤imiz ve 121
insan›n ölümünden sorumlu olan
tecrit uygulamas› ve bütün emperyalist politikalara karﬂ› oldu¤umuz
için K›z›lay’dayd›k. K›z›lay konusunda kararl›l›¤›m›z› gösterdik.

Mücadelemiz Sürecek
Hapishanede neler yaﬂad›n›z?
Onur d›ﬂ› dayatmalar, ayakkab›
aramas› vs. dayat›ld›. Bunlara karﬂ›
da tav›r ald›¤›m›z ve onursuz aramay› kabul etmedi¤imiz için gardiyanlarca dövüldük. Tecritin ne oldu¤unu, çok iyi bir ﬂekilde anlad›k.
Ben ve di¤er bayan arkadaﬂ›m Nurgül, Ulucanlar Hapishanesi’nde kald›k. Halk›m›za dayat›lan bask› ve
zulüm politikalar› her zaman hapishanelerden baﬂlam›ﬂt›r ve yarat›lan
direniﬂlerle halk›m›za umut olup
gelen sald›r›lar› püskürtmüﬂlerdir.
Buca, Ümraniye’nin arkas›ndan

Ulucanlar’da da yarat›lan direniﬂle,
10 ﬂehitle özgürleﬂmiﬂtir. Biz de
Ulucanlar tarihine yaraﬂ›r bir ﬂekilde geçirdik 3 ay›m›z›.
Bizler esir de¤ildik, özgür tutsa¤a yaraﬂ›r bir ﬂekilde geçirdik. D›ﬂar›da sürdürdü¤ümüz mücadele içeride de sürdü. Düzen, disiplin ve
programl› çal›ﬂmalar›m›zla da devrimcili¤imizi sürdürdük. Orada gerçekten bir irade çat›ﬂmas› var ve 6
y›ld›r süren direniﬂin ne kadar hakl›
oldu¤unu çok net olarak gördük.
Ulucanlar, F Tipi de¤il ama tecrit
mant›¤› bütün koyulu¤u ile orada
sürüyor. Çok küçük önemsiz gibi
görünen olaylar›n tecrit mant›¤›yla
yaﬂand›¤› bariz. Son ç›kan TCK ve
C‹K’in yetersiz kald›¤› yerlerde hapishane idaresi Nazi kafas› ile o yetersizli¤i dolduruyor. Kafas›na göre
tutanaklar tutma, mektuplar›n kaybolmas› vs. birçok ﬂey yaﬂand›.
Bizi, ba¤›ms›zl›k isteyen gençli¤i ak›llar›nca cezaland›rmak istediler; ama 3 ayda öfkemizi daha da bileyleyerek ç›kt›k. Tecrite karﬂ› süren büyük direniﬂin sürdü¤ü mevzide bu direniﬂin ne kadar hakl› bir direniﬂ oldu¤unu çok daha iyi anlad›k.
Özgür tutsaklar›n bu zaferi iradeleriyle, cüretleriyle, kararl›l›klar›yla
çoktan kazand›klar›n› da gördük.
Biz ilk tutukland›¤›m›zda 120 ﬂehitle sürüyordu direniﬂ. Serdar a¤abeyimizi de orada ö¤rendik. Ve hissettiklerimiz onur, gurur ve öfke oldu.
Genel olarak mahkemede savunmam›z; 6 Kas›m protestolar›n›n
meﬂrulu¤u, YÖK’ün meﬂruiyeti olmad›¤› ve gençli¤in sonunda tutuklamada olsa YÖK ve as›l olarak 12
Eylül faﬂist cuntas›na karﬂ› mücadelesini sürdürece¤i yönündeydi.

Faﬂist yalan ve demagojiye cevap

edenlerin ancak faﬂist bir kafa yap›s›na sahip olabilece¤ini belirten ö¤renciler, ﬂöyle dediler:

Gaziantep Üniversitesi Besni Meslek Yüksek Okulu (BMYO)
Ö¤rencileri, 23 Ocak günü yapt›klar› bas›n aç›klamas›yla ilgili olarak, Ülkü Ocaklar› ‹lçe Baﬂkan› Sermet ‹biﬂ imzas›yla yap›lan aç›klama hakk›nda suç duyurusunda bulunacaklar›n› aç›klad›lar. Faﬂist ‹biﬂ’in aç›klamas›n›n; yalan ve klasik terör demagojileriyle dolu oldu¤unu ve anayasal bir
hak olan ve bunun için özel bir iznin zorunlu olmad›¤› bas›n aç›klamas›
eylemini dahi “terör eylemi”, aç›klama yapanlar› “terörist” olarak ifade

Bizler bu anlay›ﬂ›, ’78 Bahçelievler, Beyaz›t, Maraﬂ katliamlar›ndan
biliyoruz. Linç ve provakasyon sald›r›lar›ndan, üniversite ve liselerde devrimci-demokrat ö¤rencilere sat›rl›, b›çakl› sald›r›lardan da tan›yoruz.
‹ﬂte bu kafa yap›s› yapt›¤›m›z bas›n aç›klamas›n›n Fehriye Erdal’›n
mahkemesiyle ayn› günlere gelmesini dahi yalan ve terör demagojilerine malzeme yaparak kendini hakl› ç›karmaya çal›ﬂacak kadar küçük hesaplar yapan aciz bir anlay›ﬂt›r.”
44
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S öz g ençlikte:
“Her protestoda O var” (Sabah),
“Seyyar Eylemci” (Posta), “Kadrolu Eylemci” (Tercüman), “Profesyonel Eylemci Her Yerde”
(Radikal), “Eylem Nerede Nurgül Orada” (Hürriyet), “Mesle¤i
Eylemci” (Takvim), “Nurgül Her
Eylemde Ön Safta” (Akﬂam),
“Profesyonel Eylemci!” (Milliyet), “Nerde Eylem Orda Nurgül” (Vatan), “Nöbetçi Eylemci”
(Bugün), “Hep o k›z!” (Güneﬂ)
Bu baﬂl›klar› hat›rlam›ﬂs›n›zd›r. Gençlik Federasyonu olarak 7
Kas›m 2005 tarihinde YÖK'ün 24.
kuruluﬂ y›ldönümünü protesto
etmek için Ankara K›z›lay Meydan›'nda bas›n aç›klamas› yapmak istemiﬂtik. Ancak polisin sald›rmas› sonucu 49 kiﬂi gözalt›na
al›nm›ﬂ ve 15'i Gençlik Federasyonlu 20 kiﬂi “örgüt üyesi olmak”
iddias›yla tutuklanm›ﬂt›. 1 ﬁubat
günü görülen duruﬂmada 17 kiﬂi
tahliye olurken Gençlik Federasyonu üyesi Nurgül Acar'›n da
aralar›nda bulundu¤u 3 kiﬂi tutuklu kalm›ﬂt›.
Nurgül 7 Kas›m’da gözalt›na
al›nd›¤›nda tüm burjuva bas›n,
TV kanallar› ve gazeteler O’nu
hedef göstermiﬂler ve tutuklanmas›nda etkin rol oynam›ﬂlard›r.
Nurgül Acar "Ne YÖK Ne
AKP Demokratik Üniversite"
diyen bir ö¤renciydi. T›pk› "Ne
AB Ne ABD Ba¤›ms›z Türkiye, ‹ﬂbirlikçili¤e Son" dedikleri için 13
ayd›r hukuksuz bir ﬂekilde tutuklu bulunan Musa Kurt ve U¤ur
Eyilik gibi devrimciydi.
Nurgül, Musa, U¤ur faﬂizmin
tutsak etti¤i ilk ö¤renciler de¤il-

‹TÜ’de
Faﬂist
Sald›r›

‘Kadrolu eylemci’ niye tutuklu kald›?
ler. Bu bask›larla ilk kez karﬂ›laﬂm›yorlar. Faﬂizmin oldu¤u ülkemizde emperyalizmin iﬂbirlikçileri, akademik, demokratik, bilimsel e¤itim isteyen, açl›¤›n, yoksullu¤un, bask› ve sömürünün olmad›¤› bir düzende, yani sosyalizmle yönetilen bir ülkede yaﬂamak isteyenleri ve bunun mücadelesini verenleri onlarca y›la varan hapis cezalar› vererek tutsak
etmiﬂ, kaybetmiﬂ, katletmiﬂtir.
Bir devrimcinin tutsak edilmesi, d›ﬂar›daki mücadele alanlar›ndan, halktan tecrit edilmesi aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, "ne kadar
çok tutarsam kard›r" düﬂüncesindedir oligarﬂi. Devrimcilerin yarg›land›¤› mahkemelerde kararlar
siyasi mücadelenin, s›n›f savaﬂ›n›n bir parças› olarak verilir.
Arkadaﬂlar›m›z›n tutsak edilmesi ayn› zamanda, “mücadele
ederseniz sizin de sonunuz böyle
olur, aya¤›n›z› denk al›n” diyerek,
devrimci gençli¤e verilmek istenen bir gözda¤›d›r. Gençli¤e yönelik apolitikleﬂtirilmesi politikas› böyle yaﬂama geçirilmektedir.
Düﬂünmeyen, üretmeyen, sömürü a¤›n›n içinde dönüp duran,

O’nun tutuklulu¤unun sorumlusu bas›n, zerre kadar ahlaka
sahipse, özür dilemelidir.

8 ﬁubat günü ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde “Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz” kampanyas› çerçevesinde afiﬂ asan Gençlik Federasyonu üyesi Esen Tuncer’e 3 faﬂist taraf›ndan sald›r›ld›.
Esen Tuncer, ‹nﬂaat Fakültesi’nden FenEdebiyat Fakültesi’ne geçti¤i s›rada 2 faﬂist
taraf›ndan yolu kesilerek “afiﬂleri vereceksin
45
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çözüm aramayan, tek tip insan
modelleridir yarat›lmak istenen.
Ülkesinin sorunlar›na duyars›z,
tek derdi s›n›f atlamak, zengin olmak olan, beyinleri uyuﬂturulmuﬂ gençler yaratmakt›r. Bu nedenle devrimci ö¤renciler tehlikelidir. Baﬂlar›n› kald›r›p haklar›n› istediklerinde rektörü, dekan›,
polisi, jandarmas›, hakimi, savc›s›
ile tüm düzen güçlerinin hedefi
haline gelirler ve burjuva medya
da asparagas ve hedef gösteren
haberleriyle koroya kat›l›verir.
Her bas›n kuruluﬂunun ilkeleri
aras›nda “tarafs›z, gerçek habercilik” yazar ama yapt›klar› haberlere bakt›¤›m›zda aç›kça burjuvazinin emekçilere karﬂ› verdi¤i savaﬂta burjuvazinin saf›ndad›rlar.
Nurgül’ün hedef gösterilip tutuklat›lmas› ve ayn› durumdaki
di¤er arkadaﬂlar›m›z b›rak›l›rken,
tutsakl›¤›n›n sürdürülmesi, burjuva bas›n›n bu yap›s›ndand›r.
Nurgül'ün, U¤ur'un, Musa'n›n
tecrit koﬂullar›nda tutsakl›klar›
devam ederken çeteciler, kaçakç›lar, kontrgerillac›lar tek tek aklanmaktad›rlar. Bu, düzenin hukukunun kimden yana oldu¤unun aç›k göstergesidir.
Ancak ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm istiyorsak; “elimizi taﬂ›n alt›na koymak” gerekiyor.
YÖK'e karﬂ› ç›kmak, akademik-demokratik e¤itim istemek
suç de¤ildir. Ba¤›ms›z, sosyalist
ülke istemek meﬂru hakk›m›zd›r.
Devrimci ö¤renciler serbest b›rak›lmal›d›rlar.

Gençlik Federasyonu

ve bundan sonra burada afiﬂ asmayacaks›n”
denilerek tehdit edildi.
Esen Tuncer’in afiﬂleri vermemesi üzerine
ellerinde kesici alet olan üç faﬂist Tuncer’e
sald›rarak afiﬂleri parçalad›lar. Tuncer’in afiﬂleri almak için müdahale etmesi üzerine faﬂistler Tuncer’e tekrar sald›rd›lar. Tuncer, sald›r›
s›ras›nda hafif ﬂekilde yaraland›.

Cephe’den Cumhuriyet Gazetesi’ne Tekzip

ibe yarat›lamayacak,
komplo teorileri kurulamayacak kadar nettir”
denilen aç›klamada, Sazak’›n kimi suçlar›na da
yer verildi. Büyük toprak sahibi Gün Sazak’›n, sadece tüm Türkiye halk›na
kan kusturan 2. Milliyetçi Cephe iktidar›n›n bir bakan› olarak suçlu olmad›¤›, ayn› zamanda MHP'nin Genel Baﬂkan Yard›mc›s› olarak, faﬂist
hareketin bütün katliamlar›n›n, cinayetlerinin planlanmas›ndan da sorumlu oldu¤u dile getirildi.

“Faﬂist ﬁef Gün Sazak'›n Cezaland›r›lma
Gerekçesi Çarp›t›lamayacak Netliktedir”
Cumhuriyet Gazetesi'nde, 1 ﬁubat 2006 tarihinden itibaren yay›nlanmaya baﬂlayan “12 Eylül'e Do¤ru 5 Cinayet” baﬂl›kl› yaz› dizisinde, Abdi
‹pekçi, Cevat Yurdakul,
Hamid Fendo¤lu ve Do¤an
Öz cinayetleri ile birlikte
Gün Sazak'›n cezaland›r›lmas›n›n birlikte an›lmas› ve
“karanl›k dönem” olarak
nitelendirilmesi, Devrimci Halk
Kurtuluﬂ Cephesi taraf›ndan tekzip
edildi. “Faﬂist ﬁef Gün Sazak'›n cezaland›r›lma gerekçesinin çarp›t›lamayacak netlikte oldu¤unu” kaydeden Cephe, yaz› dizisini, “Kontrgerillan›n psikolojik savaﬂ›na katk›”
olarak de¤erlendirdi.
Dizi yazarlar›ndan birinin “Bütün bu cinayetler neden orta yerde
kalm›ﬂt›?” sorusunun hat›rlat›ld›¤›
aç›klamada ﬂu ifadelere yer verildi.
Dizi; kontrgerillay›, Özel Harp
Dairesi'ni tart›ﬂmak iddias›ndad›r.
Ancak, kontrgerillan›n ony›llarca
katliamlar›na maruz kalan devrimciler ve devrimci bir eylem hakk›nda yarat›lmak istenen ﬂaibe ile, tam
da kontrgerillan›n psikolojik savaﬂ›na hizmet etmektedir. “Gün Sazak
neden öldürüldü? Gün Sazak'› öldürmeye gidenleri kimler yönlendirdi?...” gibi sorular, Gün Sazak'›n
o¤lunun konuﬂturularak, faﬂist ﬂefin
adeta hiçbir suçu olmayan bir “melek” gibi sunulmas›, Sazak'› cezaland›ran devrimci hareketin “d›ﬂ
güçler” demagojisi ile birlikte an›lmas›, kontrgerillan›n devrimci mücadele hakk›nda ﬂaibe yaratma
kampanyas›n›n söylemleridir.
Sözü edilen ilk dört cinayetin,
kontrgerilla devletinin ve onun kulland›¤› MHP'li faﬂistlerin cinayetleri oldu¤u belgeleri ile sabittir.
Bir o kadar tart›ﬂmas›z bir baﬂka
gerçek ise; MHP Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Gün Sazak'›n cezaland›r›l-

MHP aç›k ki kontrgerillan›n
bir parças›d›r. O halde, bu
yaz› dizisi, kontrgerillay›
teﬂhir için mi, yoksa onun
suçlar›n› ve ona hizmet eden
suçlular› gizlemek için mi
yap›ld›?
mas›n›n, o günün koﬂullar›nda faﬂist
teröre, kitlesel katliamlara karﬂ›
devrimcilerin verdi¤i en üst düzeyde cevaplardan biri olmas›d›r. Bu
gerçe¤i tarih de böyle kaydetmiﬂtir.
Gün Sazak'›n cezaland›r›lmas›n›
kontrgerilla, “karanl›k dönem” gibi
kavramlarla tart›ﬂmak, Türkiye devrimci hareketinin tarihine sald›rmakt›r, gerçekleri tersyüz etmektir.
Bu, bilinçli bir çaba de¤ilse, cehalettir. Faﬂist terörü aklama demagojisi olan “sa¤ sol örgütler ayn› güçler taraf›ndan kullan›ld›” safsatas›n›n propagandas›n› yapmakt›r.
Gün Sazak'›n cezaland›r›lmas›,
gösterilmek istenenin aksine, tam
da kontrgerillaya, oligarﬂik devletin
silahl› milis güçleri olarak hizmet
eden ve bugün art›k kontrgerillan›n
en önemli eleman kayna¤› oldu¤u
tart›ﬂmas›z olan MHP'ye vurulan en
büyük darbelerden biridir.

Gün Sazak Faﬂist Terörün
Baﬂsorumlular›ndan Biriydi
“Gün Sazak'›n cezaland›r›lmas›,
askeri ve siyasi olarak; üzerinde ﬂa46
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Yüzlerce insan›m›z›n katledildi¤i, hamile kad›nlar›n kar›nlar›n›n
deﬂildi¤i Maraﬂ Katliam›’n›n da
planlay›c›lar›ndan oldu¤u kaydedilen aç›klama ﬂöyle devam etti:
“Bakanl›¤› süresince oluﬂturdu¤u ‘denetçi grup’larla Türkiye genelinde sivil faﬂist örgütlenmeyi
güçlendirmiﬂtir. Bu faﬂist örgütlenme, halka karﬂ› terör olarak kendini
göstermiﬂtir.
Faﬂist hareketin finanse edilmesinde mafya ile kurulan iliﬂkilerin
özel bir yeri vard›r. Gümrük ve Tekel Bakanl›¤›’n› bu amaçla kullanm›ﬂ, faﬂist hareketin mafya, kaçakç›l›k rant›ndan pay almas›n›n zeminini haz›rlamada rol oynam›ﬂt›r.
Yüzbinlerce gencimizin faﬂizme
kitle taban› haline getirilmesinin,
kontrgerillaya tetikçi olarak devﬂirilmesinin, faﬂist sald›r›larda kullan›lmas›n›n baﬂsorumlular›ndand›r.
Türkeﬂ'in ‘O dönemlerde Türkiye
çap›nda 250 bin genci e¤ittik.
Gençleri Ankara'da seminerlerden
geçiriyorduk. Türkiye'yi 10 bölgeye
ay›rd›k. Her bölgeye e¤itimci ad›yla
yerleﬂtirilmiﬂ ö¤retmenler tayin ettik. Bunlar›n altlar›na otomobiller
verdik. Bu iﬂleri rahmetli Gün Sazak'la birlikte organize ettik.’ (Türkeﬂ'in An›lar›, Syf: 404) sözleri dahi, cezaland›r›lmay› binlerce kez
haketti¤inin belgesidir.
Yaz› dizisinde ‘Gün Sazak kimdir?’ baﬂl›kl› bölümde, Sazak'›n bu
suçlar›ndan birine bile de¤inilmemekte, yukar›da aktard›¤›m›z gibi
en az›ndan belgelenmiﬂ suçlar› dahi

görmezden gelinmektedir. MHP
aç›k ki kontrgerillan›n bir parças›d›r. O halde, bu yaz› dizisi, kontrgerillay› teﬂhir için mi, yoksa onun
suçlar›n› ve ona hizmet eden suçlular› gizlemek için mi yap›ld›?
Devrimci Sol taraf›ndan, 27 May›s 1980 tarihinde Ankara'da ölümle cezaland›r›lmas›n›n ard›ndan yap›lan üstlenme aç›klamas›nda da

ﬁemdinli
Kontrac›lar›na
TSK’dan Ödül

suçlar›, neden cezaland›r›ld›¤› hiçbir kuﬂkuya yer b›rakmayacak ﬂekilde ifade edilmiﬂtir.
Cumhuriyet Gazetesi ve diziyi
haz›rlayan yazarlar da bu gerçekleri
çok iyi bilmektedir. Cumhuriyet, tarihi çarp›tma sorumsuzlu¤undan
vazgeçmeli, faﬂistlerin kanl› geçmiﬂlerini aklama kürsüsü olmamal›d›r. Devrimci eylem hakk›nda ﬂaibe

Bu manzaray›
yaratanlar›n,
halk› katledenlerin
ödüllendirilmesi;
oligarﬂik
devlete
yak›ﬂt›!

yaratanlar, karﬂ› olduklar›n› iddia
ettikleri “karanl›k güçlere” hizmet
etmekten kurtulamazlar.
Cumhuriyet Gazetesi'ni ve yaz›
dizisinin yazarlar›n› sorumlulu¤a
davet ediyor, bu sorumlulu¤un gere¤i olarak, Gün Sazak eyleminin
muhatab› olan devrimcilerin düﬂüncelerine de sayfalar›nda yer vermeye ça¤›r›yoruz.”

Yuvada dayak ‘genel uygulama’
Malatya 0-6 Yaﬂ Çocuk Yuvas›'ndaki 40 çocu¤a
ﬂiddet uygulayan 9 bak›c› hakk›ndaki iddianame haz›rland›. Bak›c›lar›n ''eziyet yapmak''tan cezaland›r›lmas› istenen iddianame, yuvalardaki sistemi de gözler önüne seriyor. Dayak, d›ﬂk› yedirme (TSK subaylar›ndan ö¤renmiﬂ olmas›nlar!) gibi yöntemlerin uyguland›¤› ve yaﬂananlar›n “genel bir uygulama” haline geldi¤i vurgulan›yor.
Tüm bu uygulamalar sistematikleﬂirken; bakanl›¤›n, yurt müdürünün hiçbir ﬂeyden haberi olmamas›
mümkün mü? Politika ﬂu: Eskaza bas›na yans›r, ortaya ç›karsa cezaland›r, ç›kmayanlar› görme!

Oligarﬂik devletin, kontrgerilla elemanlar›n›n “elini
so¤utmama” politikas›n›n süreklili¤ini, halka karﬂ› suç
iﬂleyen katilleri ödüllendirmenin bir devlet gelene¤i oldu¤unu defalarca dile getirdik. Gelene¤in, ﬁemdinli’deki aleni kontra eyleminde de bozulmad›¤› anlaﬂ›ld›.
ﬁemdinli’de 9 Kas›m'da Umut Kitapevi'nin bombalanmas› s›ras›nda suçüstü yakalanan J‹TEM’ci Baﬂçavuﬂlar Ali Kaya ve Özcan ‹ldeniz'e, hem de bu sald›r›dan 13 gün sonra 'baﬂar› ödülü' verilmiﬂ. Dava dosyas›na giren 'baﬂar› ödülü' belgesi, Hakkari ‹l Komutan›
Albay Erhan Kubat imzas›n› taﬂ›yor.
Ödüllendirilen, kontrgerilla sald›r›s›d›r. Ayn› zamanda Org. Yaﬂar Büyükan›t’›n “tan›r›m iyi çocuktur” sahiplenmesinin de bir baﬂka ifadesidir. B›rak›n tetikçilerimizi, bu sald›r›lar bize aittir, merkezidir denilmekte,
mahkeme üzerinde de bask› kurulmaktad›r.
J‹TEM’ciler bombalamadan günler sonra savc›l›¤a
ç›kar›lm›ﬂ, bu süre içinde “güvenli bir yerde tutuldu¤u”
aç›klanm›ﬂt›. Güvenli yerin neresi oldu¤u ve bu süre
içinde ne yap›ld›¤› da böylece anlaﬂ›l›yor.
Öte yandan, kontrgerilla sald›r›s›n› protesto eden 6
ﬁemdinlili de 8 ﬁubat günü tutukland›lar. Bu da bir baﬂka gelenek! Suçlu, hep üzerine bomba at›lan, kurﬂunlanan halk olur.
Halk› bombalad›klar› aç›k olan kontra elemanlar›n›n
en üst düzeyde sahiplenilip ödüllendirildi¤i bir ülkede,
hukuktan, adaletten, demokrasiden söz edilebilir mi?
Böyle bir devlet yerlebir edilmeden, bütün faﬂist kurumlar› alaﬂa¤› edilmeden bu ülkede halk için demokrasi ve adalet mümkün olabilir mi?

“Ne kadar yat›r›rsak kârd›r!”
Ortaokul, lise ve üniversite ö¤rencisiyken “yasad›ﬂ› TKEP/L örgütü üyesi olmak” iddias›yla haklar›nda dava aç›lan 32 kiﬂinin yarg›lamas› 10 y›ld›r sürüyor. Gözalt›nda iﬂkenceye maruz kalan “san›klar”dan
Bülent Gedik’in tutuklu bulundu¤u davan›n 2 ﬁubat’ta görülen duruﬂmas›ndan da tahliye ç›kmad›.
Devlet ad›na cinayet iﬂleyen, katliam yapanlar› bir
ayda serbest b›rakan düzen, devrimcileri “ne kadar
yat›r›rsam kârd›r” diye y›llarca tutuyor.

Ordu’da ‘linç’e karﬂ› ortak tav›r
Ordu'da 29 Ocak’ta TKP'lilere yönelik polis destekli linç giriﬂimine karﬂ›, KESK, Memur-Sen, Türk‹ﬂ, ADD ve CHP, DSP, ÖDP, EMEP ve SDP Ordu örgütlenmeleri ortak deklarasyon yay›mlad›. Deklarasyonda, olaylardan Vali Kemal Yaz›c›o¤lu ile emniyet
yetkilileri sorumlu tutuldu.

Maraﬂ’ta polisin kontra yöntemleri
Kahramanmaraﬂ’ta, Serdar ALICI isimli Yeni Demokrat Gençlik üyesi, 27 Ocak günü polis taraf›ndan
kaç›r›larak, kent d›ﬂ›nda Kayseri yolu üzerinde ›ss›z
bir yere götürüldü ve sorguland›. Tehdit ve ajanlaﬂt›rma bask›s›na maruz kalan Al›c› ile ilgili hiçbir resmi
belge düzenlenmeden bir süre sonra serbest b›rak›ld›.
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Kurtlar Vadisi-Irak
kahramanlar›, ideolojisi ve
kültürü ile düzenin resmi
Ad› üstünde,
“bir film” nihayetinde. Ancak Kurtlar Vadisi-Irak üzerine yap›lan politik tahliller ve yüklenmek istenen
misyon, böyle denilip geçilemeyecek bir boyuta taﬂ›nm›ﬂ durumda.
Öncelikle, bu duruma nas›l geldi? Nas›l oldu da, dizisi ve filmi,
az›msanamayacak bir kitleye ulaﬂt›?
Bunda kuﬂkusuz burjuva medyan›n reklam kampanyas›n›n pay› büyük. Düﬂünün ki, filme iliﬂkin her
kare, ‘Haber Bülteni’ içinde ‘haber’
diye sunuldu. Hayat› filmleﬂtiren
burjuva medya, filmleri de ‘gerçek
hayatlar’ gibi sundu.
Bir baﬂka önemli etken ise; iﬂbirlikçilik politikalar›n›n yo¤unlaﬂmas›na paralel olarak yükselen/yükseltilen milliyetçiliktir. Turgut Özakman’›n ‘ﬁu Ç›lg›n Türkler’ kitab›n›n
sat›ﬂ rekorlar› k›rmas› da bundan ba¤›ms›z de¤ildir. Bu milliyetçili¤in,
nas›l bir milliyetçilik oldu¤una ayr›ca de¤inece¤iz.
Üçüncü bir olgu ise; toplumsal
yozlaﬂt›rman›n, mafyalaﬂman›n hayat›n her alan›na uzanmas›, özellikle
apolitikleﬂtirilen gençli¤e mafyakontra tiplemelerinin ‘idol’ olarak
sunulmas› gibi olgulard›r.
***
Galas› ﬂarlatan tarikatç›lar›n “ﬂarap bardaklar›nda viﬂne suyu” ikram› ile, tam bir Hollywood özentisi
içinde ﬂaﬂaal› kostümlerle yap›lan
film, temel olarak; Süleymaniye’de
Özel Kuvvetler’e ba¤l› kontra subaylar›n baﬂ›na geçirilen “çuval›n
intikam›n› alma” üzerine kurgulanm›ﬂ. Haliyle “anti-Amerikanc›” olmas› ﬂart! Üstelik anti-Amerikanc›l›k hiç olmad›¤› kadar yükselmiﬂ durumda, buradan bak›ld›¤›nda, ticari
olarak da kazançl› bir tema. Kadiri
tarikat›n›n Türk-islamc› müridleri de
bu dünyal›k nimetten tepe tepe yararlan›yorlar.

Filmin baﬂoyuncusu Polat Alemdar, Amerikan kapitalizmi ve savaﬂ
aras›nda kurdu¤u ba¤lant› örne¤inde
oldu¤u gibi, yer yer sol söylemi de
kullan›yor. Gerçek yaﬂamda da böyle de¤il mi; gericisi, faﬂisti ile gerçekte bu düzene, emperyalizme hizmet edenler, yoksul halk kitlelerini
örgütleyebilmek için, asla beyinlerinde yerli yerine oturmayan sol
söylemi kullanm›yorlar m›?
Amerikan dolarlar›yla kurulmuﬂ
ve her y›l ABD’den gelen bir milyon
dolarla finanse edildi¤i resmen kabul edilen Özel Kuvvetler’in ‘süper
eleman›’ Polat Alemdar, elbette
Irak’ta Amerika’n›n temsil etti¤i bütün kötülüklere karﬂ› savaﬂ›yor. Ebu
Gureyb iﬂkenceleri, katliamlar, infazlar vs.
Kötülü¤ün simgesi ise, Kuzey
Irak’taki ABD Kuvvetlerinin Komutan› Sam Marshall. Bu da tarihsel
bir ironi; “Sam Amca” ça¤r›ﬂt›rmas›
ile, Türkiye’nin sömürgeleﬂtirilmesinde ilk ad›m olan Marshall yard›mlar›na yap›lan bu at›f, Polat
Alemdar’›n kendi tarihinden baﬂkas›
de¤ildir. Ülkemizin sömürgeleﬂtirilmesinde, ony›llarca iﬂbirlikçi politikalarla yönetilmesinde Polat Alemdar’›n temsil etti¤i sa¤ ideolojinin
damgas› vard›r.
Sam Marshall’›n, haçl› ordular›na karﬂ› müslüman askerlerin komutan› Selahaddin Eyyubi’nin hançeri
ile hançerlenmesi ile “intikam” al›n›rken, Süleymaniye’de baﬂ›na çuval geçirilen Özel Kuvvetler mensuplar›n›n yapamad›¤›n› Polat
Alemdar yapm›ﬂ oluyor böylece.
Filmdeki tek olumlu tipin (elbette Polat’› saymazsan›z), Kadiri tarikat› ﬂeyhi ça¤r›ﬂt›rmas› ile yerleﬂtirilen ﬁeyh Kerküki olmas› da, Türk‹slam sentezinin bir ürünü olarak
s›kl›kla zikir sahneleri ﬂeklinde izleyicinin karﬂ›s›na ç›kar›l›yor. Bu ide48
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olojiyi ise san›r›z anlatmaya hiç gerek yok. 12 Eylül darbecilerinden,
ony›llarca anti-emperyalist sola karﬂ› savaﬂanlara kadar tümünün mayas›n› oluﬂturan ideoloji oldu¤unu hat›rlatmak yeterlidir.
T›pk› dizide oldu¤u gibi, filmde
de; ‘derin devlet’ dedikleri kontrgerilla meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. (Bugünlerde gösterilen bir baﬂka
film olan ‘Münih’ isimli filmde de,
‹srail devlet terörizmi ve kontra yöntemleri ayn› anlay›ﬂla meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›l›yor.)
***
Gerçek yaﬂamda baﬂlar›na çuval
geçirilenlerin sanal dünyada al›nan
intikamla tatmin olmalar›, “Türk’ün
gücü”nü de¤il, “Türk’ün acizli¤ini”
gösterebilir sadece. Film, halka ulusal onursuzlu¤u dayatan iﬂbirlikçilerin suçlar›n› hafifletmeye çal›ﬂ›yor.
Elbette bunu da, yine oligarﬂi içindeki “has vatansever”, karton tiplemeleri yerine getiriyor.
Bu yan›yla filmin, “Türkiye
Rambo’sunu buldu” baﬂl›¤›yla sunulmas› çok yanl›ﬂ de¤ildir. Rambo,
Amerikan emperyalizminin Vietnam
yenilgisini unutturmak, burnu sürtülen gururunu onarmak için Hollywood taraf›ndan icad edilen sanal bir
kahraman, ayn› zamanda tüm dünya
halklar›n›n gözünde deﬂifre olan
vahﬂi yüzünü “iyilerin yan›ndaki
güçlü Rambo” imaj›yla tamir eden
bir tiplemeydi.
Kurtlar Vadisi-Irak’›n Hollywood’un ﬂiddet filmlerinin ucuz bir
kopyas› olmas›n› bir yana b›rak›rsak, Polat Alemdar’la yap›lmak istenen de budur. Amerikan emperyalizminin Vietnam yenilgisi nas›l bir
gerçek olarak tarihe kaydedilmiﬂ,
vahﬂeti tüm dünya halklar›n›n haf›zas›na kaz›nm›ﬂsa; baﬂa çuval geçirme olay› da, iﬂbirlikçi Türkiye oligarﬂisinin efendisi taraf›ndan aﬂa¤›lanmas› ve iﬂbirlikçilerin bunun karﬂ›s›nda “g›k›n›” dahi ç›karamamas›
olarak kaydedilmiﬂtir. Unutulmayacak olanlar, bunlard›r. Sanal kahramanlar ise bir süre sonra tozlu arﬂivlerde kal›rlar.
Tam da bu noktada, adeta “niha-

yetinde bir film”in ötesinde bir zemine, yine iﬂbirlikçilerin propagandalar› ve ön ayak olmalar› ile çekilmesi, “Türk Rambosu’nun etkisini
ne kadar uzun k›larsak, halk› o kadar
uzun süre uyutmuﬂ ve uyuﬂturmuﬂ
oluruz” anlay›ﬂ›n›n ürünüdür.
Meclis Baﬂkan›’n›n, Baﬂbakan ve
bakanlar›n filmi izlemek için s›raya
girmeleri ve ç›k›ﬂta yapt›klar› basbaya¤› politik nitelikli aç›klamalar
baﬂka nas›l görülebilir. O müthiﬂ politik de¤erlendirmelerine bak›ld›¤›nda, sanki, TBMM çat›s› alt›nda
Amerikanc› kararlar alan onlar de¤ildir, BOP’u hararetle savunanlar›n
kendileri de filmin sanal dünyas›ndaki “anti-Amerikanc›lar”dan biri
olmuﬂlard›r. Buraya hemen not düﬂelim: Bu film nedeniyle AKP hükümeti Amerika’dan “hani anti-Amerikanc›l›¤› düﬂürecektiniz” diye f›rça
yerse, Sam Marshall’›n siyasi prototipleri olarak ç›rp›nd›klar›n› görürsünüz yine.

Kof Milliyetçilik
Polat Alemdar kiﬂili¤inde ifadesini bulan anti-Amerikanc›l›k, nas›l
bir anti-Amerikanc›l›kt›r? Filmin
üzerine oturdu¤u milliyetçilik, nas›l
bir milliyetçiliktir?
Bu soruya cevap vermeden önce,
Polat Alemdar’›n kim oldu¤una bak›lmal›. Uluslararas› mafya örgütlenmesinin baronu, kontrgerilla örgütlenmesinin ölüm makinas› ve
tüm bunlarla ayr›lmaz bir bütün olarak “vatansever” bir tetikçi. Gençlerimize sunulan bu ‘idol’ün vatanseverlikle hiçbir alakas›n›n bulunmad›¤›n›, gerçek yaﬂamdaki Polat
Alemdarlar’dan çok iyi biliyoruz.
Bilinen bir baﬂka gerçek ise, tüm bir
siyasi geçmiﬂi ve bugünü iﬂbirlikçilikle örülü böyle bir milliyetçili¤in
vatanseverlik diye yutturulmaya çal›ﬂ›lmas›d›r.
Bu milliyetçilik; emperyalizm
karﬂ›s›nda gururu incinmiﬂ, ezilmiﬂ
bir halka afyon olarak sunulmaktad›r. Gerçek bir ba¤›ms›zl›k, anti-emperyalistlik ya da anti-Amerikanc›l›k yoktur bu milliyetçilikte. “Amerikan karﬂ›tl›¤›” söylemindeki tek

nokta Kürt düﬂmanl›¤›d›r ve özü itibariyle ﬂovenist, katliamc› bir karakter taﬂ›maktad›r. Filmde Kürtler’in
de “kötü adam” rolü oynamalar› bu
bak›ﬂ›n sonucudur. ABD savaﬂ uçaklar› ve Özel Kuvvetler eﬂli¤inde Kuzey Irak’ta Kürtler’e yönelik bir katliam operasyonunda, ayn› kesimlerin en keskin Amerikanc› olaca¤›ndan kimsenin kuﬂkusu olmas›n.
Kurtlar Vadisi; kahramanlar›yla,
ideolojisiyle, politikas›yla düzenin
resmidir! Baﬂbakan’›n, Meclis Baﬂkan›’n›n filmi “muhteﬂem” bulmas›
da rastlant› de¤ildir. Kurtlar Vadisi’nin milliyetçili¤i; Genelkurmay’›n, AKP’nin milliyetçili¤idir; kabaday›l›klar› da, “kahramanl›klar›”
da ayn›d›r... Kurtlar Vadisi, asl›nda
Amerika’ya karﬂ› de¤il; “kötü Amerikal›lar’a” karﬂ›d›r!
Can Dündar, filmin “Türk sa¤›n›n Washington’dan kopuﬂunun
simgesi olarak tarihe geçece¤i” iddias›nda bulunmaktad›r. Peki öyle
midir gerçekten? Kimdir bu “Washington’dan kopan Türk sa¤›”?
MHP mi? AKP, DYP, ANAP m›? Ya
da tarihi boyunca sa¤ ideoloji üzerine ﬂekillenmiﬂ devletin kendisi mi?
Hangisi olursa olsun, “Washington’dan kopuﬂ” yoktur. Onlar,
1960’larda nas›l ki, “Kahrolsun
Amerikan Emperyalizmi” sloganlar›yla yürüyenlere kurﬂunlar s›k›yor,
“Allah Allah” nidalar› ile üzerlerine
yürüyor, katlediyorlarsa; bugün de
ayn› ﬂekilde oligarﬂik devlete ve emperyalizmin ç›karlar›na hizmet ediyorlar. Üstelik, kontrgerilla örgütlenmeleri ve politikalar› ile de ba¤lar› hiç kopmad›. Linç giriﬂimleri,
faﬂist sald›r›lar, ﬂovenizmin körüklenmesi bu iliﬂkinin d›ﬂavurumu olarak henüz yenidir. Resmi üniforma
giyenleri ise, Susurluk’tan ﬁemdinli’ye katletmeyi sürdürüyorlar.
Devlet aç›s›ndan ele alacak olursak; Polat, “kendi Amerikan beslemesi geçmiﬂine karﬂ› da savaﬂan” bir
Özel Harpçi olarak resmedilse de,
kontrgerilla bugün de emperyalizmden ba¤›ms›z de¤ildir. Her y›l bir
milyon dolar almaya devam ediyorlar m› bilemeyiz; ama emperyalist
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Türkiye halk›-

ç›karlar› korumak,
n›n emperyaBa¤›ms›z
Türkiye
listler karﬂ›kavgas›n›
bo¤mak
s›nda sanal
için savaﬂt›klar› aç›k.
kahramanlara
Kuﬂkusuz, “milliihtiyac› yokyetçili¤in yükseliﬂi”,
tur. Bu halemperyalizmin tüm
dünya çap›ndaki sal- k›n, emperyad›rganl›¤›na paralel ve lizme karﬂ› sabugün ülkemiz için de
vaﬂan, canlasomut bir olgudur.
r›n› bu u¤urFilm, bu “yükseliﬂe”
da çekinmeen ilkel ve kaba haliy- den feda eden
le hitap etmekte, halbinlerce evlad›
k›n bu duygular›n›
vard›r.
“reytinge” dönüﬂtürmektedir. Ancak “reyting” olgusu filmle s›n›rl› de¤ildir.
Bu zeminde politika yapanlar, s›n›fsal olarak yoksul kesimleri de içine
alan “milliyetçi yükseliﬂi” kullanmakta ve ba¤›ms›zl›k düﬂüncesine
evrilmesinin önüne geçmek için çarp›tmaktad›r. Alt› boﬂ “bayrak, vatan”
söylemi ile yanl›ﬂ kanallara ak›t›lan
bu duygular, Polatlar’›n devletinin
halka karﬂ› savaﬂ›n›n da kitle taban›
olarak kullan›lmaktad›r. Bu gerçe¤i
en çarp›c› ﬂekilde, linç giriﬂimlerinde gördük. Ony›llard›r ba¤›ms›zl›k
için savaﬂan devrimcilerin karﬂ›s›na,
“vatan, bayrak” söylemi ile ç›kar›ld›
kitleler. Bunu yapanlar da, Polat
Alemdarlar’dan baﬂkas› de¤ildi elbette.

Sanal Kahramanlara
‹htiyac›m›z Yok!
Sonuç olarak; nihayetinde bir
film deyip geçilemeyecek sosyal bir
olguya iﬂaret eden Kurtlar Vadisi,
devrimcilere ﬂu gerçe¤i de bir kez
daha göstermelidir: Biz, ba¤›ms›z
Türkiye kavgas›n› halkç› bir söylemle en geniﬂ kitlelere ulaﬂt›ramad›kça, halk kitleleri iﬂbirlikçi milliyetçili¤in etkisinde kalacakt›r.
Türkiye halk›n›n emperyalistler
karﬂ›s›nda sanal kahramanlara ihtiyac› yoktur. Bu halk›n, emperyalizme karﬂ› savaﬂan, canlar›n› bu u¤urda çekinmeden feda eden binlerce
evlad› vard›r. Gerçek anlamda ulusal
onuru temsil edenler de onlard›r,
devrimcilerdir.

dünya
◆ Almanya'da
kamu hizmetleri
sektöründe son 14
y›l›n en büyük grevi, iﬂçilerin yüzde
100’e yak›n›n›n onay› ile baﬂlad›.
Kamuda örgütlü Ver.di Sendikas›’na ba¤l› kamu iﬂçileri ilk etapta 6
ﬁubat günü Baden Württemberg
eyaletinde baﬂlad›. Sendika taraf›ndan yap›lan aç›klamada; greve Baden Württemberg eyaletinde 10 binden fazla kamu çal›ﬂan›n›n kat›ld›¤›
kaydedildi. Ver.di, grevin 4 ila 6
hafta sürebilece¤ini duyurarak, grevin ﬂubat ortas›nda bütün Almanya’ya yay›laca¤› dile getirildi.
Kamu iﬂçileri, haftal›k çal›ﬂma
saatinin 38.5'ten 40 saate ç›kar›lmas›na karﬂ› ç›k›yor ve bunun binlerce
kiﬂinin iﬂten ç›kar›lmas› anlam›na
gelece¤ini ifade ediyorlar.
◆ Almanya’da bir baﬂka grev
ise, yüzlerce Türkiyeli’nin çal›ﬂt›¤›
AEG Nürnberg'de sürüyor. ‹kinci
haftas›n› geride b›rakan grevde, 7

Avrupa’da emekçi eylemleri
ﬁubat günü 3 bin kiﬂinin kat›ld›¤›
bir yürüyüﬂ düzenlendi.
◆ Almanya’n›n Baden Württemberg eyaletindeki Esslingen Kenti’nde on seneden beri faaliyet gösteren Panasonic Fabrikas›’n›n mart
ay› sonunda kapat›lmas› karar› üzerine, 300’ü aﬂk›n iﬂçi 6 ﬁubat günü
Japonya Konsoloslu¤u önünde protesto eylemi düzenledi. Fabrikan›n
kapat›lmas› ile 300’ü Türkiyeli 620
iﬂçinin iﬂsiz kalmas› bekleniyor.
◆ Fransa'da e¤itimciler ve ulaﬂt›rma sektöründe çal›ﬂanlar›n, 6 ﬁubat günü ülke genelinde yapt›¤› protesto gösterisine 100 binden fazla
emekçi ve ö¤renci kat›ld›. Göstericiler, hükümetin yapt›¤› yüzde
0.5'lik ücret zamm›n›n yüzde 1.8'lik
enflasyonun çok gerisinde kald›¤›n›
vurgulayarak, yeniden gözden geçirilmesini istediler. Gösteriler boyunca okullar›n yar›s›nda e¤itim yap›lmazken birçok kamu kuruluﬂunda hizmet durdu.

Chavez: ‘Halk› silahland›raca¤›m’
Venezuella Devlet Baﬂkan› Hugo Chavez, ABD iﬂgaline
karﬂ› halk› silahland›raca¤›n› aç›klad›. “1 milyon kad›n ve
erke¤i kalaﬂnikoflarla silahland›raca¤›m" diyen Chavez,
baﬂkentte düzenlenen ve binlerce kiﬂinin kat›ld›¤› bir gösteride halka seslendi. ABD Savunma Bakan› Donald Rumsfeld'in kendisini Hitler'e benzetmesine cevap veren Chavez,
“Bush'un emperyalist, soyk›r›mc› ve faﬂist tutumu, s›n›r tan›m›yor. Hitler, yan›nda kundaktaki bebek kal›r” diye konuﬂtu.
Chavez, UNESCO’nun 2005 Uluslararas› Jose Marti
Ödülü’nü almak için gitti¤i Küba’da da Havana'daki Devrim
Meydan›'nda düzenlenen törende konuﬂtu. “ABD'nin, Latin
Amerika'n›n sola yöneliﬂinden endiﬂe etmekte hakl› oldu¤unu” söyleyen Chavez, ödülünü Küba Lideri Fidel Castro'dan
ald›ktan sonra yaklaﬂ›k 3 saat süren bir konuﬂma yapt›. "Kayg› duymakta hakl›lar, çünkü burada neler oldu¤unu biliyorlar. Onlar sonsuza kadar ABD imparatorlu¤unu her anlamda muhafaza etmeye çal›ﬂacak, biz de o imparatorlu¤u parçalamak için mümkün olan her ﬂeyi yapaca¤›z" diyen Chavez, ABD’nin zay›flamakta oldu¤unu belirterek, Mao’nun
"emperyalizmin ka¤›ttan kaplan” oldu¤u sözlerini hat›rlatt›.
Törene, Küba'da t›p e¤itimi gören binlerce Venezuella,
Bolivya ve di¤er Latin Amerikal› gencin de bulundu¤u yaklaﬂ›k 200 bin kiﬂi kat›ld›.
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7 ﬁubat günü ise, 150'yi aﬂk›n
kentte grev ve yürüyüﬂler düzenlendi. Hükümetin ‘‹lk ‹ﬂ Sözleﬂmesi’
projesi ö¤renciler, sendikalar ve sol
gruplarca geniﬂ ve coﬂkulu bir kat›l›mla protesto edildi.
Bu uygulama “iﬂsizli¤i azaltma”
yalan›yla çal›ﬂma yaﬂam›n› esnekleﬂtirmeyi hedefliyor. Yasan›n ruhunu yans›tan ve protestolar›n oda¤›nda olan madde ise özetle ﬂu uygulamay› getiriyor; 26 yaﬂ›ndan gençlerle baﬂlang›çta CPE imzalayacak
patron 2 y›l içinde hiçbir gerekçe
göstermeksizin iﬂten ç›kartabilecek.
Patronlar doldur boﬂalt yöntemi ile
iﬂten atmam›ﬂsa, ancak iki y›l sonra
kesin iﬂe al›nm›ﬂ olacak.
◆ H›rvatistan’da 250 Coca Cola
iﬂçisi 3 ﬁubat günü greve ç›kt›. Üretim ve da¤›t›m›n durdu¤u, depolara
giriﬂ yollar›n›n kapat›ld›¤› eylem,
ücret zamm›, iﬂten at›lan iﬂçilerin
tazminatlar›n›n ödenmesi talepleri
ile yap›ld›.

Türkü ve ﬁiir Akﬂam›
Almanya’n›n Duisburg ﬂehrinde faaliyet yürüten
Anadolu E¤itim ve Kültür Merkezi taraf›ndan düzenlenen Türkü ve ﬁiir Akﬂam›’n›n üçüncüsü 5
ﬁubat Pazar günü düzenlendi. Etkinlik, dernekte
çal›ﬂmalar›n› sürdüren Umuda Yürüyüﬂ Gösteri
Grubu’nun türküleriyle baﬂlad›. Ard›ndan ‘Vicdan›m›z Test Edilemez’ isimli skecin gösterimi yap›ld›. Hasan Hüseyin Korkmazgil’in anlat›ld›¤›
konuﬂman›n ard›ndan, ﬂiirlerinden örnekler sunuldu ve ﬂiirlerinden bestelenen ﬂark›lar seslendirildi. Selina Özlem Çocuk Grubu da, etkinlikte
ﬂark›lar› ile aktif olarak yerald›lar.

‘Vicdan Testine Hay›r!’
30 Ocak günü düzenlenen Pazartesi eyleminde
yine hükümet politikalar› protesto edildi. Anadolu Federasyonu, her hafta oldu¤u gibi bu hafta da
kat›ld›¤› eylemde, Türkiyeli emekçilerin gündemini taﬂ›d›. Anadolu Federasyonu Temsilcisi Abdullah Ateﬂ taraf›ndan yap›lan konuﬂmada, Baden-Württemberg eyaletinde gündeme getirilen
Vicdan Testi uygulamas› eleﬂtirildi. Eylemde
‘Müslümanlar Terörist De¤ildir’ dövizleri taﬂ›nd›.

