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Gerçe¤in sesiyle
her yerdeyiz!

GERÇE⁄‹
BO⁄DURTMAYACA⁄IZ!
TAYAD’l›lar, Temel Haklar üyeleri, Yürüyüﬂ okurlar›, her alandaki HÖC’lüler
geçen hafta da ellerinde bildirilerle, kitaplarla, dergilerle meydanlar›, gecekondu sokaklar›n› arﬂ›nlad›lar. Bu elbette bir “kampanya” de¤il; bu süreklileﬂen, süreklileﬂmesi gereken bir çal›ﬂma. Gerçe¤in bask›yla, yasaklarla, sansürle bo¤ulmaya çal›ﬂ›ld›¤› bir ülkenin devrimcileri, her koﬂulda ve her yerde gerçe¤i ›srarla anlatmaktan biran geri duramazlar.


Ça¤r›
‹lan

● Do¤ançay Yard›mlaﬂma
Ve Dayan›ﬂma Derne¤i
Aç›ld›

Adres: 7198 Sokak No: 17/1
Do¤ançay Karﬂ›yaka ‹zmir
Telefon: 0.232.3638511

● ‹dil Kültür Merkezi
Etkinlikleri
* Film Gösterimi
Ölü Ozanlar Derne¤i
Tarih: 25 ﬁubat 2006
Saat: 18.00
* Erdal Güney Konseri
Tarih: 26 ﬁubat 2006
Saat: 18.00

❖ “Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum”; TAYAD’l›lar, geçen hafta ‹stanbul’un
birçok merkezi meydan›nda “Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum” baﬂl›kl› bildirileri da¤›tt›lar. 12 ﬁubat’ta ayn› saatlerde Kad›köy ‹skele Meydan›'nda, Bak›rköy Özgürlük Meydan›'nda, Mecidiyeköy ve Osmanbey’de TAYAD’l›lar,
bildirilerle halka tecriti, tecritin sonuçlar›n›, amac›n› ve alt› y›ld›r devam eden
Büyük Direniﬂi anlatt›lar. Tüm merkezlerde binlerce bildiri da¤›t›ld›.
TAYAD’l›lar›n tecriti anlatt›¤› bir baﬂka merkez de Taksim’di. 50 TAYAD’l›n›n
kat›ld›¤› bildiri da¤›t›m›nda, polis çevik kuvvet otobüsleriyle dolaﬂarak halkta
tedirginlik yaratmaya çal›ﬂt›. Fakat TAYAD’l›lar bir saat boyunca bildiri da¤›tmay› sürdürdüler.

❖ ‹sviçre'deki Yürüyüﬂ okurlar›, 11 ﬁubat’ta Yürüyüﬂ yaz›l› önlükleriyle,
Türkiyeliler’in yo¤un olarak yaﬂad›¤› bölgelerde dergimizi tan›tt›lar. 2.5 saat
boyunca 35 dergi satan okurlar›m›z, yurtd›ﬂ›ndaki insanlar›m›zla yurtlar› aras›nda Yürüyüﬂ’le yeni ba¤lar kurdular.
❖ 12 ﬁubat günü 1 May›s Mahallesi'nin

Mustafa Kemal Caddesi ile Mand›ra
Mahalleleri'nde dergimizin tan›t›m›n› yapan okurlar›m›z, ya¤an yo¤un kar alt›nda, konuksever halk›m›z›n “kar›n alt›nda hasta olacaks›n›z, gelin soban›n yan›nda kurunun" davetleriyle karﬂ›laﬂt›lar. Daha önce pek gidilmeyen Mand›ra Mahallesi'nde oldukça yo¤un ilgiyle karﬂ›lanan okurlar›m›z, 1.5 saat içinde 150
dergi satt›lar.

❖ 13 ﬁubat’ta Gazili okurlar›m›z da toplan›p Yürüyüﬂ önlükleri ile dergimizin tan›t›m ve sat›ﬂ›n› yapt›lar. A¤›rl›kl› olarak Karayollar› Mahallesi'nde 40 Yürüyüﬂ okuru, ev ev, sokak sokak gezerek megafonlarla halka dergimizin içerisindeki haberleri duyurdu. Yaklaﬂ›k 2 saat içerisinde 145 dergi sat›ld›.

❖ Ege Temel Haklar üyeleri de 12 ﬁubat’ta Karﬂ›yaka Yamanlar Mahallesi’nde “AKP Tecrit ve Sa¤l›k Politikas›yla Öldürüyor - Hükümet ‹stifa Etmelidir” baﬂl›kl› bildirileri da¤›tt›lar. Evlerin tek tek gezildi¤i, kuﬂ gribiyle ve tecritle ilgili halk›n sorular›n›n cevapland›r›ld›¤› da¤›t›m s›ras›nda Temel Haklar’›n
tan›t›m› da yap›larak örgütlenme ve mücadele ça¤r›s› yap›ld›.
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Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler
Orhan O¤ur, 3 Mart 1981 ‹stanOrhan O⁄UR
bul do¤umludur. 16 yaﬂlar›ndayken
mücadele içinde yeralmaya baﬂlad›. 1998 sonlar›nda örgütlü
iliﬂkiler içinde yeralarak, gecekondu semtlerinde devrimci
çal›ﬂmas›n› sürdürdü. 6 Kas›m 2001’de DHKP-C davas›ndan
tutuklanarak F Tipi hapishanelere at›ld›.
Tek kiﬂilik hücresinde, tecrit iﬂkencesi alt›nda, bireysel
bir kararla, bedenini tutuﬂturarak tecrit alt›ndaki bu yaﬂam›
reddetti. 27 ﬁubat 2003’te ﬂehit düﬂtü. Örgütünün iradi bir karar› sonucu olmasa da, ölümünü zulme karﬂ› bir protestoya dönüﬂtürdü.

Halk›n›n mücadelesinde yeralan bir
devrimciydi.
1992’de bir hastal›¤›
nedeniyle Hacettepe
T›p Fakültesi Hastahanesi’nde tedavi
Ali TOPALO⁄LU
gördü¤ü s›rada, Karadeniz Devrimci Sol operasyonunda iﬂkenceciler taraf›ndan hasta yata¤›na zincirlendi. Tedavisi tamamlanmadan tutukland›.
Tahliye olduktan sonra ilerleyen hastal›¤›
nedeniyle 28 ﬁubat 1993’te do¤um yeri
olan Rize’de yaﬂam›n› yitirdi.

Muharrem Karademir,
1973 Sivas Hafik do¤umludur. ‹stanbul'da gecekondu
semtlerinde mücadele ve örgütlülük içinde yerald›. Daha sonra Silahl› Devrimci
Birlikler’e kat›ld›. SDB üyesi
olarak mücadelesini sürdürürken 1992 Haziran’›nda
tutsak düﬂtü.

Muharrem, 20 Ekim 2003'te Kand›ra F Tipi
Hapishanesi’nde ölüm orucuna baﬂlar baﬂlamaz,
tek kiﬂilik bir hücreye al›nd›. O günden itibaren fiziki-psikolojik özel bask›lara maruz kald›. Fakat o,
yoldaﬂlar› ad›na, halk›, vatan›, örgütü ad›na kuﬂand›¤› k›z›l band›na ihanet etmedi. 27 ﬁubat
2004’te ﬂehit düﬂerek zalimleri kendi inlerinde, kendi iﬂkence hücrelerinde yendi.

Cemal,
1956 y›l›nda
Sivas Divri¤i’de do¤du.
12 Eylül öncesi mücadeleye kat›lCemal ÖZDEM‹R
d›. Cunta y›llar›nda tutsak düﬂtü. Hapishanede
gördü¤ü iﬂkenceler sonucu hastal›¤›n›n ilerlemesi ve tedavi ettirilmemesi sonucu 26 ﬁubat 1983’te
aram›zdan ayr›ld›.

Tek baﬂ›na koca mahallenin dergi da¤›t›m›n› yapmaya baﬂlad› Orhan. S›rt›na dergileri
yükleyip saatlerce kap› kap› dolaﬂ›rd›. Her
gün çantas›n› yüklenir, ev ev dolaﬂmaya devam ederdi. Dergileri bitirmek, ulaﬂt›rabildi¤i
kadar çok insana ulaﬂt›rabilmek için elinden
geleni yapard›. Ayn› zamanda mahallenin içerisinde birçok faaliyetin içerisinde yeral›rd›.
‹nsanlar›n sorunlar›yla ilgilenir, yard›mc› olmaya çal›ﬂ›rd›.
Bir süre Armutlu’da mahalli alanda görevler ald›. Ondan sonra da hayalini süsleyen silahl› ekiplerde yerald›. Orhan bir milistir art›k. Bu süreçte Do¤an Tokmak’›n sorumlulu¤u alt›nda çal›ﬂt›. Yaﬂanan bir operasyonda,
kurtulmas›na ra¤men aran›r duruma düﬂtü.
Bu süre içerisinde de yerinde duramaz Orhan.
Onun yap›s› böyledir. Yine görev ister. Okur,
ö¤renir, kendini geliﬂtirir...
19 Aral›k Katliam›’nda d›ﬂar›dad›r. Süreç
Armutlu’nun direniﬂ kalesi oldu¤u günlerdir.
5 Kas›m 2001’de Armutlu Katliam›’ndan bir
gece önce ölüm orucu direniﬂçilerini ziyaret
için Armutlu’ya gelir. Armutlu daha önceden

Muharrem KARADEM‹R

Cemal ÖREK
Liseli DEV-GENÇ örgütlenmes›nde yerald›.
29 ﬁubat 1980’de ‹stanbul Etiler’de devletin
maaﬂl› katilleri taraf›ndan vurularak katledildi.
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Orhan O⁄UR
tan›d›¤› bir yerdir zaten. Armutlu halk› da
onu “Veli” diye tan›r önceden. Ertesi gün Armutlu’ya operasyon baﬂlad›¤›nda barikatlarda
o da vard›r, çat›ﬂ›r, daha sonra mahalleden
ayr›l›r.
Ne var ki bir süre sonra tutsak düﬂer ve
Tekirda¤ F Tipi hücrelerine konulur. Yerinde
5 dakika duramayan Orhan’› duvarlar s›kar,
bunalt›r. Asi ve isyankard›r Orhan. Bu özelli¤i ile idarenin keyfi uygulamalar›na an›nda
sert tav›rlar al›r.
Sonunda tek kiﬂilik bir hücreye geçer. Hapishane idaresi keyfi uygulamalar ve dayatmalarla tek baﬂ›nayken Orhan’›n iradesini k›rabilece¤ini düﬂünür. Hemen her say›mda sorun ç›kartmaya baﬂlar. Bu dayatmalara karﬂ› Orhan
tav›rs›z kalmaz. Çünkü tek kiﬂilik hücreye geçmesi onun güçsüzlü¤ünden ya da örgütsel sorunlar›ndan ötürü de¤ildi. Düﬂmana olan kini
ayn›yd›. Ve düﬂman›n kas›tl› bask›lar›na karﬂ›
bir isyand› Orhan’›n çakt›¤› çakmak...

23 ﬁubat
1 Mart
Onlar
Suyun hep tatl›
Gecelerin ise
Hep mehtapl› olmas›n› isterler
Oysa ﬂafaktan önceki karanl›kt›r yaﬂan›lan
Gece ﬂafa¤› karﬂ›lamaya haz›rlan›yor
Zifiri karanl›¤›n korku düﬂürdü¤ü yürekler
Bu dipsiz karanl›¤›n sonsuza dek
Sürece¤ini sanarak
Pencerelerin perdelerini kapat›p
Birer birer terkediyorlar bizi
Vars›n bizi terketsin
Tatl› su bal›klar›
Mehtapl› gece romantikleri
Vars›n bizi terketsin
Zifiri karanl›¤›n sonsuza dek
Sürece¤ini sananlar
Yüre¤im sen güçlü ol
Bil ki bu karanl›k sonsuz de¤il
Sökecek mutlaka ﬂafak
Sökecek mutlaka…

Muharrem Karademir
Nisan 2001
ABD’nin Irak’a sald›r›s› ve tecriti protesto
etmek için yapt›¤›m›z 3 günlük açl›k grevinin
son günü, saat 22.30’da yan taraf›nda kalan
hücreye seslenerek “Savaﬂa ve tecrite karﬂ›
kendimi yakaca¤›m” dedikten sonra, kendi
iradesi ve karar›yla bedenini tutuﬂturdu.
“Yaﬂas›n Feda Eylemimiz”, “Savaﬂa ve
Tecrite Hay›r” sloganlar›yla hastaneye kald›r›ld›... Ve bir ö¤le vakti radyo haberlerinde
Orhan’›n ﬂehit düﬂtü¤ü heberi geldi.
Ölümü de yaﬂam› gibi asice olmuﬂtu Orhan’›n.

Nas›l ba¤lanmad›ysa yere ve zamana
ba¤lanmad› kendine de bir ömür boyu
da¤lara t›rmanan otlak gibi
Soluk solu¤a yaﬂamak istedi dünyay›
Bir ﬂahan gibi bulutlara kurdu
dumanl› sevdalar›n yörük çad›r›n›
S›radan bir gezgin de¤ildi hiç
dövüﬂür gibi yaﬂad› yolculuklar›(*)
(*) ﬁiir Ahmet Telli’ye aittir.

Oligarﬂinin gizlice
kazd›¤› her mezar,
kendi mezar›d›r!
Verilmesi gereken karar, kay›plarla, toplu mezarlarla birlikte yaﬂamay› kabul edip etmeyece¤imizle ilgilidir. Bar›ﬂ, uzlaﬂma
politikalar›n› savunup, parlamenter demokrasinin çarklar›
aras›nda ö¤ütülmeyi kabul edip, oligarﬂik iktidar› tümden ve
kökten reddetmeyenler, halk› kay›plarla ve kaybedenlerle birlikte yaﬂamaya mahkum ettiklerinin fark›na varmal›d›rlar.
eçen hafta Adli T›p, bir DNA
incelemesinin sonucunu aç›klad›. Alalade bir DNA de¤ildi bu. Adli T›p’›n tarihinde istemeden de olsa
“devletin aleyhine” ortaya koydu¤u
en önemli delillerden biriydi. Adli
T›p’›n DNA incelemesi sonucu,
Kulp’ta bulunan toplu mezardaki
kemiklerin, devletin resmi güçleri
taraf›ndan gözalt›na al›n›p kaybedilen 11 köylüye ait oldu¤u kan›tland›. Asl›nda Adli T›p raporunun ortaya koydu¤u “düzenin DNA’s›”d›r.
Oligarﬂik devletin tüm karakteristik
özellikleri gözüküyor bu DNA incelemesinde. Bu devlet, kendi vatandaﬂlar›n› kaybeder, onlar› hiçbir yasaya, hukuka dayanmaks›z›n yarg›s›z katleder ve toplu bir mezara atar.
Ve ony›llarca da “devlet s›rr›” diyerek bu gerçe¤in üstünü örter. Ve yine o DNA gösteriyor ki, yarg›s›,
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meclisi, hükümeti, ordusu hepsi bu
suçun orta¤›d›r. Bu sonuç, oligarﬂik
devletin yap›s›n› bir türlü çözümleyemeyenlerin önüne konulan tart›ﬂ›lmaz bir kan›tt›r.
espit edilebilen rakamlara göre,
bine yaklaﬂan ama besbelli ki
gerçekte daha fazla olan tüm kay›plar›n ak›beti ayn›d›r. Bundan hiç
kimsenin ﬂüphesi olmas›n. Bu, toplu mezardaki kemikler üzerinde yap›lan DNA çözümlemesi kadar bilimsel ve kesindir. Siyaset bilimi,
oligarﬂik devleti böyle çözümler; bu
kadar “kay›p” vakas›n›n baﬂka türlü
olamayaca¤›n› söyler.

T

ay›plar›n hala kay›p oldu¤u bir
ülkede, bar›ﬂ, adalet, hukuk,
demokrasi sözleri, aldatan bir masal
olmaktan öteye geçemez. Kay›plar›n, toplu mezarlar›n oldu¤u bir düzen adaletsizli¤ini, hukuksuzlu¤unu
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Oligarﬂinin gizlice kazd›¤› her mezar, kendi
mezar›d›r!

5

Zorla hastaneye kaç›r›lan Fatma Koyp›nar

6

Katiller nerede?

ay›plar›n, faili meçhullerin varl›¤›, bar›ﬂ, demokrasi, diyalog
sözlerini, AB’ye uyum yasalar›n›
anlams›zlaﬂt›ran bir gerçektir. Bu
gerçek herkesin kafas›na dank etmelidir. Kulp’taki olay karﬂ›s›nda
iktidar›n suskunlu¤u, ﬁemdinli’de
katillerin sal›n›p halk›n tutuklanmas›, bu ülkede nas›l bir iktidar›n hüküm sürdü¤ünün ve nas›l bir hukukun varoldu¤unun apaç›k göstergeleridir. AKP ve Genelkurmay, bu
geliﬂmeler karﬂ›s›ndaki tav›rlar›yla
gerçekte herkese aç›kça ﬂunu söylüyorlar: “bunlar bizim iktidar›m›z›
sürdürmek için baﬂvurdu¤umuz
oyunlard›r.”

K

ulp’ta bir toplu mezar ortaya
ç›k›yor. Siyasi ve askeri sorumlulardan ses yok. Toplu mezar›n

K

16 Trabzon’da “rastlant›sal” hiçbir geliﬂme yoktur!

41 15 ﬁubat operasyonu protesto edildi

19 Bir ölüm orucu direniﬂçisi’nin son ‘not’lar›

42 Tutsakl›klar, gençli¤in ba¤›ms›zl›k

20 Tecrit: “Ses, ‘kendini as’ diyordu”

3

herkesin gözüne sokmaktad›r zaten.
Bu gerçe¤in karﬂ›s›nda, “bar›ﬂ” ad›na, “geçmiﬂi unutal›m” demek, binlerce kay›b›, faili meçhulu unutmay› savunmak, adaletsizli¤i süreklileﬂtirmektir. Adaletsizli¤in oldu¤u
yerde, oldu¤u iddia edilen bar›ﬂ bir
safsatad›r. Bir çok Latin Amerika
ülkesinde, “demokrasiye geçildi¤i”,
“bar›ﬂ›n sa¤land›¤›” iddialar›na karﬂ›n, kay›plara iliﬂkin gerçeklerin
gizlenmesi, kaybedenlerin yarg›lanmamas›, mevcut düzenin devam etti¤inin göstergesi olmaya devam
ediyor. Üç beﬂ general, polis göstermelik olarak kurban edilse de, kay›plar›n politik sorumlular› aç›¤a ç›kar›lm›yor ve yarg›lanm›yor.

mücadelesini engelleyemeyecek
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26 ‘Üslup sorunu’ de¤il zihniyet sorunu var!

44 ‹ﬂkencesiz iﬂgal olmaz!

30 Fethullah Gülen okullar›n›n kapat›lma

45 ‹ran senaryosu ve medya
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10 Kaybediyor, katlediyorlar

35 Avrupa emperyalizmi Danimarka’ya sahip ç›kt›

49 Kapitalist Batakl›k: “Dur dur, inecek var...”

13 19 milyonun ‘el’i

37 Hayat›n ‹çindeki Teori: ‘Öteki dünya cenneti’

50 Polis oyunlar›

14 Emek: TEKEL’de ‘ilk raund’ direnen iﬂçilerin

ve bu dünyada bir cennet yaratmak

-Not Düﬂüyoruz

kaybedilen 11 köylüye ait oldu¤u
devletin resmi kurumlar›nca belgeleniyor. Buna ra¤men hükümetten
hiçbir ses ç›km›yor. Faili –Bolu Komando Tugay›– do¤rudan kendisine
ba¤l› bir kurum olan Genelkurmay’dan ses ç›km›yor. AKP’nin ve
Genelkurmay’›n Maskeleri Düﬂmüﬂtür; Susurluk, AKP ve Genelkurmayca Sürdürülüyor. Baﬂbakan›n bir
kaç demagojik sözü üzerine, halk›
beklentilere sokanlar, bu kadar kaba
demagojilere aldand›klar› ve halk›
da bu aldanmaya ortak etmeye çal›ﬂt›klar› için özeleﬂtiri yapmal›d›rlar.
as›l bir ülkede yaﬂad›¤›m›z
kavranmadan, demokrasi mücadelesi vermek, ayd›n tavr› tak›nmak, kolay de¤ildir. Ayd›nlar›m›z,
DTP’den ÖDP’ye legal sol partilerin yöneticileri, sol gazeteciler, geçen hafta faili meçhullerin ayd›nlat›lmas› için bir aç›klama yapt›lar.
Demokratik bir tav›rd›r. Fakat o tavr›n içinde “nas›l bir ülkede yaﬂad›¤›m›z›n” bir türlü görülmek istenmedi¤inin de göstergeleri vard›r.
Kay›plardan, faili meçhullerden
“geçmiﬂte iﬂlenen suçlar” olarak
sözedilmekte, geçmiﬂte kalan bir
“karanl›k dönem”den sözedilmektedir. Vahim bir yan›lg›. Ve ayn› zamanda, o aç›klamay› imzalayanlar›n tecrübeleriyle, birikimleriyle hiç
uygun olmayan bir mant›ks›zl›k.

N

aybedilenler hangi tarihte kaybedilmiﬂ olursa olsun, kaybedenler hala korunuyorsa, kaybedenler hala ülkeyi yönetiyorsa, o politika “geçmiﬂe” de¤il, bugüne ait bir
politikad›r. Kaybetmelerin, infazlar›n, faili meçhullerin rakamsal olarak fazla veya az olmas›, tamam›yla
dönemsel nedenlerin sonucudur;
politikalar›n de¤iﬂti¤inin, dönemin
de¤iﬂti¤inin göstergesi olamazlar.

K

ilopi’de HADEP’li Serdar Tan›ﬂ
ve Ebubekir Deniz’in kaybediliﬂi, ne kastedilen o “karanl›k” döneme aittir, ne de o olay›n seyri farkl›
olmuﬂtur. ‹ki HADEP’li 25 Ocak
2001’de Silopi Jandarma Komutanl›¤›’na gittiler. Gittikleri yer devletin resmi bir kurumuydu. Ve onlar-

S

dan bir daha haber al›namad›. Kaybedildiler. Gittikleri yer belli, kaybedildikleri yer belli, kaybedenler
belliydi. Ama ne oldu? Olayla ilgili
dava “yeterli delile ulaﬂ›lamad›¤›”
gerekçesiyle “takipsizlikle” sonuçland›. 2000’li y›llarda kaç devrimci
infaz edildi. Sonuç yine ayn› oldu.
Her infaz iktidarlarca savunuldu, infazc›lar mahkemelerce korundu.
aybetme politikas›, bir düzenin
gayri-meﬂrulu¤unun, hukuk d›ﬂ›l›¤›n›n, demokratik bir devlet mekanizmas›n›n olmay›ﬂ›n›n tart›ﬂ›lmaz kan›t›d›r. Oysa bu ülkede haklar ve özgürlükler mücadelesi verdi¤ini, demokrasiden yana oldu¤unu
söyleyen onlarca kurum, parti,
ony›llard›r infazlar›, kay›plar›, faili
meçhulleri gündemlerine bile almamaktad›rlar. Kulp’taki toplu mezara
illiﬂkin DNA incelemesi, “düzenin
DNA’s›d›r” derken, bu politikalar›n
sistemin as›l niteli¤ini belirledi¤ini
ifade ediyoruz. Dolay›s›yla, sistemin temel politikalar›yla çat›ﬂmaya
girmeyenlerin demokrasi ad›na yapt›klar›, “esasa iliﬂkin olmayan” bir
muhalefet olmaktan öteye geçmemiﬂtir.

K

ulp’taki toplu mezar olay› ve
Adli T›p Raporu’ndan sonraki
geliﬂmeler bu görüﬂümüzü bir kez
daha kan›tl›yor. AKP susuyor, Genelkurmay susuyor dedik. Ama susanlar yaln›z onlar de¤il. Bu ülkenin
hukuk kurumlar›, hukukçular› da
aya¤a kalkm›yorlar böyle bir hukuksuzluk karﬂ›s›nda. Aradan aylar
geçmesine ra¤men, hiçbir baronun
hiçbir giriﬂimi yoktur bu konuda.
Benzer daha önceki onlarca olayda
oldu¤u gibi! Oysa bu, aleni, belgeli
kan›tl› katliam ve kaybetme olay›
karﬂ›s›nda hukuk kurumlar›n›n susmas› demek, kendi varl›k koﬂullar›n›, kendisini inkard›r. E¤er bir
ülkede bunlar oluyorsa, zaten orada
hukukun da, hukukçunun da yeri
yok demektir. Veya, böyle bir ülkede hukuk da, hukuk kurumlar› da sadece bir tek ﬂekilde; düzeni aklamak
iﬂleviyle varl›klar›n› sürdürebilirler.

K

ürkiye Barolar Birli¤i ve tüm illerin barolar› bir seferberlik ha-

T
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linde karﬂ›s›na ç›kmal›d›rlar bu hukuksuzlu¤un. Ciddi, siyasal ve teknik olarak güçlü dosyalar haz›rlamal›d›rlar. Bunu, katledilenlerin,
kaybedilenlerin ve yak›nlar›n›n haklar›n› savunmak için de¤il, en baﬂta
kendi varl›klar›n› savunmak için
yapmak durumundad›rlar. Barolar
Birli¤i, bu konuda en baﬂta say›lmas› gereken kurumlardan biri oldu¤u
için, söyleyeceklerimizi onlar üzerinden söyledik; ve asl›nda, ayn›
ﬂey tüm demokratik kitle örgütleri,
tüm siyasi örgütler için geçerlidir.
E¤er bir ülkede hukuk yoksa, o ülkede gerçekte mesela sendika da
yoktur, oda da yoktur. Varsa da varl›¤› göstermeliktir. Onlara bu düzenin reva gördü¤ü yer, demokrasicilik oyununun vitrininde bir yerdir.
Burjuva devlette kurumlar›, örgütleri vareden hukuktur. Hukuk yoksa,
faﬂizmi savunmayan, faﬂist ideolojiyi paylaﬂmayan, düzeni savunmayan hiçbir kurum ve örgüte de yer
yoktur.
ulp’taki toplu mezar, Susurluk
politikalar›n›n kan›tlanm›ﬂ, belgelenmiﬂ halidir. Elbette bu devlet
katliam›na karﬂ› hukuki, yasal zeminde bir mücadele verilecektir;
ancak herkesin düﬂünmesi, tercih
yapmas› gereken nokta bunun çok
ötesindedir: verilmesi gereken karar, kay›plarla, toplu mezarlarla birlikte yaﬂamay› kabul edip etmeyece¤imizle ilgilidir.

K

ny›llard›r bu düzenin baﬂvurdu¤u her türlü zulüm yöntemine karﬂ› direnen, bunun için büyük
bedeller ödeyen devrimciler, bunun
karar›n› net olarak vermiﬂ tek kesimi oluﬂturmaktad›rlar; biz kay›plarla, toplu mezarlarla an›lan bir düzende yaﬂamayaca¤›z. Bunun için
bar›ﬂ, uzlaﬂma politikalar›n› reddediyoruz, bunun için düzenin parlamenter demokrasisinin çarklar›
içinde ö¤ütülmeyi reddediyoruz.
Oligarﬂik iktidar› tümden ve kökten
reddetmeyenler, halk› kay›plarla ve
kaybedenlerle birlikte yaﬂamaya
mahkum ettiklerinin fark›na varmal›d›rlar. Oligarﬂik iktidar varsa, demokrasi yoktur ve olamaz!

O

Zorla Hastaneye Kaç›r›lan Fatma Koyup›nar:

“Direniﬂime devam ediyorum,
tüm sevdiklerime selam ve
sevgilerimi gönderiyorum.”
12. Ölüm Orucu Ekibi Direniﬂçisi Fatma Koyup›nar, geçti¤imiz hafta tutuklu olarak bulundu¤u Gebze
M Tipi Hapishanesi’nden, zorla
Gebze Devlet Hastanesi’ne kald›r›lm›ﬂt›. Fatma Koyup›nar, ölüm orucu direniﬂini hastanede sürdürüyor.
Fatma Koyup›nar’› 10 ﬁubat’ta
Gebze Devlet Hastanesi’nde ziyaret
eden yak›nlar›, Fatma’n›n tecritin
kald›r›lmas› için baﬂlad›¤› direniﬂini
sürdürdü¤ünü ve tüm sevdiklerine
sevgilerini iletti¤ini aç›klad›lar.
Fatma Koyup›nar da, zorla müdahale sonucu katledilen Serdar Demirel gibi “zorla müdahale” iﬂkencesi ile karﬂ› karﬂ›ya.
Hiç kuﬂkusuz, onu hastaneye
zorla kaç›ranlar›n direniﬂi k›rmaktan baﬂka bir amaçlar› yok. Bugüne
kadar yüzlerce direniﬂçi bunun için
götürüldü hastaneye. Yüzlerce direniﬂçi bu hastanelerde yap›lan güya
“t›bbi” müdahaleler sonucu sakat
b›rak›ld›. Onlarcas› da bu müdahaleler sonucu katledildi. Amaç “t›bbi” anlamda bile “yaﬂatmak” de¤il,
nas›l olursa olsun direniﬂi k›rmakt›r.
Direniﬂçileri “zorla t›bb› müdahalede” sakat b›rakarak ya da katlederek
safd›ﬂ› etmek, AKP iktidar›n›n sürdürdü¤ü bir Nazi politikas›d›r.
Faﬂist doktorlar›n zorla müdahale için baﬂ›nda f›rsat kollad›¤› Fatma Koyup›nar, Gebze M Tipi Ha-

‹ki islamc› tutsak,
hücrelerini yakt›
‹zmir K›r›klar F Tipi’nde süresiz açl›k grevine baﬂlayan, eylemlerinin ilerleyen günlerinde hastaneye kald›r›lan
Mahir Ertu¤rul Zevkliler ve Tahsin
Mert, geçen hafta, “bilinçlerini yitirdiklerinde zorla müdahaleyle direniﬂlerinin

pishanesi’ne geri götürülmeyi talep
etmesine ra¤men, hala hastanede
tutuluyor.

Gebze Hapishanesi’nde
Süresiz Açl›k Grevi
Fatma Koyup›nar'›n zorla kaç›r›lmas›n› protesto eden Gebze Hapishanesi'ndeki kad›n tutsaklar ise
geçti¤imiz hafta süresiz açl›k grevine baﬂlad›lar. Onlar›n da taleplerinden biri Fatma Koyup›nar’›n geri
getirilmesi.

Ölüm Orucu Direniﬂçileri Serpil
Cabadan ve Fatma Koyup›nar

Guantanamo’da Var,
Türkiye’de Yok Mu?
Zorla müdahale iﬂkencesinin
tüm vahﬂetiyle sürdü¤ü yerlerden
biri de Guantanamo. Hat›rlanaca¤›
gibi, Guantanamo’daki tutuklular,
açl›k grevine baﬂlam›ﬂlard›. ABD
Ordu sözcüsü taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, açl›k grevindeki mahkum say›s›n›n Aral›k ay› sonunda
84'ten 4'e düﬂtü¤ü belirtildi. Tutuklular, zorla sandalyeye ba¤lan›yor
ve bo¤azlar›na tak›lan tüplerden
zorla besin veriliyor.
Guantanamo’daki zorla besleme
iﬂkencesi, Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan
Haklar› Komisyonu’nun geçen hafta aç›klanan “Guantanamo Raporu”nda da yerald›. Raporda, “yeme¤i reddetmenin zararlar›n› anlayabilecek bir zihinsel yap›da olduklabitirilece¤i” düﬂüncesiyle, hücrelerini
tutuﬂturdular. Hücreleriyle beraber kendilerini de yakmay› hedefleyen iki tutsa¤›n eylemi, müdahale sonucu yar›m
kald›. Ertu¤rul’un belden aﬂa¤›s› tamamen yanarken, Mert’in hafif yan›klar›
bulunmakta. ‹ki tutsak, ﬂu an ölüm orucunda de¤iller. Ancak tedavi de kabul
etmiyorlar. Talepleri F Tipi’ne gitmek.
5
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r› halde yemek istemeyen kiﬂilerin
zorla beslenmesinin bir çeﬂit iﬂkence oldu¤u” belirtilerek bu yönteme
son verilmesi istendi.
BM’nin “Guantanamo Raporu”
üzerine Temel Haklar Federasyonu
taraf›ndan da “Guantanamo’da Var,
Türkiye’de Yok Mu?” baﬂl›kl› bir
aç›klama yap›ld›.
Aç›klamada, Guantanamo Raporu’na yer veren burjuva medyan›n
ülkemizdeki iﬂkenceleri gizledi¤i
belirtilerek ﬂöyle denildi:
“ABD’nin yapt›¤›n› haberleﬂtiren gazeteler ülkemizde tam 6 y›ld›r
süren 121 insan›n can›na, yüzlerce
insan›n sakat kalmas›na yol açan
zorla müdahale iﬂkencesine ne derler acaba! Yoksa ABD devleti yap›nca ‘iﬂkence’, ‘insanl›k d›ﬂ› muamele’ say›l›yor, Türkiye devleti yap›nca iﬂkence ya da insanl›k d›ﬂ›
muamele say›lm›yor mu?”

TAYAD’l›lardan Ça¤r›:
"Tutsaklar›n Sesine
Bir Ses De Sen Ol!"
TAYAD'l›lar, 26 ﬁubat günü, saat 13.00'de
Sultanahmet Park›’nda oturma eylemi yaparak, “tutsaklar›n sesine bir ses de sen ol”
ça¤r›s›yla, bir tutsak mektubu okuyacaklar.

Kulp

Adli T›p Raporu Kan›tlad›:
Kulp’taki Toplu Mezar, 11 Köylüye Ait
Kaç›ran: TSK
Katleden: TSK
Toplu Mezar Kaz›p Gömen: TSK
Örtbas eden: TSK ve tüm devlet kurumlar›
Kan›tlar ortada. Belgeler kesin.

KAT‹LLER NEREDE?
KAT‹LLER‹N YAKASINA YAPIﬁACAK HUKUK NEREDE?
11 köylü, tam 13 y›ld›r kay›pt›.
Onlar, Türkiye Kürdistan›’ndaki isimsiz, duyulmam›ﬂ yüzlerce kay›ptan
11’ydiler. Türkiye’nin büyük bölümünün haberi yoktu onlardan.
11 insan nas›l kaybolur diye ortal›k aya¤a da kalkmam›ﬂt›.
Geniﬂ kitlelerin haberi yoktu, peki devletin de mi haberi yoktu onlar›n kayboldu¤undan?
‹ﬂin püf noktas› da buras›yd›.
Devlet için onlar “kay›p” de¤ildi.
Çünkü zaten onlar› “kaybeden” devletti. 11 köylü, bu ülkenin resmi Silahl› Kuvvetleri’ne ba¤l›, Bolu Komando Tugay Komutanl›¤› taraf›ndan köylerinden sa¤ salim al›nm›ﬂlard›. Meçhul olan, “kay›p” olan
sonras›yd›.
Onlar› gözalt›na ald›ran ve sonra
kaybeden bu devletten resmi olarak
maaﬂ alan Türk Silahl› Kuvvetleri
subaylar›yd›.
11 köylü kay›p olmas›na ra¤men,
“cesetleri ortada yok” gerekçesiyle
hiç bir savc› da dava açmam›ﬂt›.
Benzer tüm kay›p olaylar›nda yarg›
ayn› bahaneye sar›lm›ﬂt›r zaten. Yarg›n›n kaybetme politikas›na ortak

oluﬂunun k›l›f›d›r bu.
Diyarbak›r’›n Kulp ilçesine ba¤l› Alacaköy’de geçen y›l toplu mezar bulundu¤unda, köylülerin akl›na
ilk gelen elbette mezardan ç›kan kemiklerin, 1993 y›l›nda “kaybolan”
11 köylüye ait oldu¤uydu.
Nitekim böyle oldu¤u bugün art›k Adli T›p Raporu ile kesinleﬂti.
Gözalt›na al›n›p kaybedilen köylülerin yak›nlar›ndan al›nan DNA
örnekleri ile toplu mezardan ç›kan
kemikleri eﬂleﬂtiren Adli T›p, kemiklerin Bolu Komando Tugay
Komutanl›¤› taraf›ndan gözalt›na
al›nan 11 köylüye ait oldu¤u raporunu verdi.
Yap›lan aç›klamalar, Adli T›p
Kurumu’nun raporunun, Kulp Savc›l›¤›’na ulaﬂt›¤›n› belirtiyor.
Peki ﬂimdi Kulp savc›l›¤› ne yapacak? Soruﬂturmay› 13 y›ld›r “cesetlere ulaﬂ›lamad›¤›” gerekçesiyle
savsaklayan yarg› ne yapacak?
‹ﬂte mezar, iﬂte cesetler!
Kulp’taki 11 köylünün dosyas›,
ﬂimdiye kadar bir “kay›p” dosyas›yd›. Art›k bu dosya bir KATL‹AM
dosyas›d›r. Üstelik faili meçhul ol6
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mayan bir katliam dosyas›.

11 köylü nas›l kaybedilmiﬂti? Biraz geriye gidip, 11 köylünün nas›l “göz göre göre” kaybedildi¤ini hat›rlatal›m:
11 Ekim 1993’te Alacaköy’e
bask›n düzenleyen askerler, köyde
terör estirdikten sonra Mehmet ﬁah
Atala, Nusrettin Yerlikaya, Turan
Demir, Behçet Tutuﬂ, Bahri ﬁimﬂek,
ﬁerif ve Hasan Avar, M. Salih Akdeniz, Celil Aydo¤du, Ümit Taﬂ ve Abdi Yamuk adl› 11 köylüyü gözalt›na
ald›.
Gözalt›na al›nan köylüler, 10
gün boyunca elleri ba¤l› bir ﬂekilde
köyün yak›n›ndaki Keper Mezras›’nda al›konuldu. Gözalt›ndaki
köylülerin akrabalar› bu süre içerisinde zaman zaman 11 köylüye yiyecek götürebiliyorlard›. On gün
sonra, askerler köylülere bir daha
yiyecek getirmemelerini, “buraya
gelmemelerini” söyledi. Daha sonra
köye bir operasyon düzenlenerek
tüm köy boﬂalt›ld›. Köy, “yasak
bölge” ilan edildi. Köylüler y›llarca
köylerine giremediler, geri dönemediler.

Gözalt›ndaki köylülerden ise bir
daha haber al›namad›.

A‹HM, Türkiye yönetimini mahkum etti! Alacaköy köylüleri, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne (A‹HM) baﬂvurdular. A‹HM,
1 Haziran 2002'de ki davada Türkiye’yi suçlu buldu ve mahkum etti.
Türkiye yönetiminin 2 milyon mark
tazminat ödemesine hükmetti.
Aradan y›llar geçti.
2004 y›l›nda köyün yak›n›nda bir
toplu mezar bulundu.
Köylüler daha toplu mezar bulundu¤u andan itibaren o mezar›n 11
köylünün mezar› oldu¤undan emindiler. Baﬂka ne olabilirdi ki?

TBMM’ de gerçekten kaçamad›: Kulp’ta toplu mezar bulunmas› üzerine, yap›lan baﬂvurular
sonucunda TBMM ‹nsan Haklar›
‹nceleme Komisyonu da konuya
iliﬂkin bir araﬂt›rma yapm›ﬂ ve köylülerin iddialar›n›n incelenmesi gerekti¤ini belirtmiﬂti.
‹ﬂte raporun sat›rbaﬂlar›:
- Olay, Bolu'dan gelen general
Yavuz Ertürk komutas›ndaki Bolu

Komando Da¤ Taburu'nun operasyonu s›ras›nda gerçekleﬂmiﬂtir.
- Toplu mezara ait kemiklerin ve
di¤er delillerin Adli T›p'ta yap›lacak
incelemede kayboldu¤u söylenen
kiﬂilere ait oldu¤unun belirlenmesi
olay› netleﬂtirecek. Ancak, kemikler
maktüllere ait ç›kmasa bile durum
de¤iﬂmez. Zira bir operasyon s›ras›nda bu kiﬂilerin gözalt›na al›nd›ktan sonra kaybolduklar› kanaatine
var›ld›.

yap›lan “inceleme”lerin raporunda
bile, tekrar tekrar “Bu köylülerin öldürme olay›n›n herhangi bir mesneti bulunmad›¤›, bu 11 kiﬂinin örgüt
irtibat›n›n tespit edilmedi¤i, bu kiﬂilerin köylü vatandaﬂlar oldu¤u”
vurgulanmaktad›r. Konuya iliﬂkin
baﬂka aç›klamalarda da vard›r benzer vurgular. Bu çarp›k bak›ﬂ, kontrgerillan›n kay›p politikas›n›n meﬂrulaﬂt›r›lmas›ndan baﬂka bir ﬂeye hizmet etmez.

‘Teörist’ olursa kaybedilmeleri mübah m›? Komisyon

Toplu mezar bulundu, hukuk kay›p! 11 köylünün trajedisi,

üyelerinden AKP'li Torun, gözalt›nda kaybolduklar› A‹HM karar›yla da
kesinleﬂen köylülerle ilgili askeri
yetkililerin, 'Bölgede yakalad›klar›m›z teröristti' ﬂeklinde savunma
yapt›klar›n› belirtiyordu.
Peki “terörist” olursa ne de¤iﬂecek? PKK’li olurlarsa ne de¤iﬂecek?
Bu ülkenin kanunlar›nda “teröristler
kaybedilebilir” diye mi yaz›yor?
Gerçekte bu çarp›k mant›k, sadece polisle, askerle s›n›rl› olmay›p
gizli veya aç›k bir çok kesime sirayet etmiﬂ durumdad›r. TBMM ‹nsan
Haklar› ‹nceleme Komisyonu ad›na

bu ülkede yaﬂayan hiç kimsenin
“bana ne” diyemeyece¤i bir olayd›r.
‹nsanlar›n böyle aleni gözalt›na al›n›p pervas›zca katledilip kaybedilebildi¤i ülkede, hiç kimsenin can,
mal güvenli¤i yoktur.
Biliyoruz ki, Bolu Komando Tugay›, MGK’da al›nan kararlar› uygulam›ﬂt›r. Ve bu kararlar, yaln›z düne
ait de¤ildir. ﬁemdinli’de halk›n evlerini, iﬂyerlerini bombalayanlar da
ayn› kararlar› uygulamaya devam
ediyorlar. ‹ﬂte bundan dolay› mesele
sadece bir “toplu mezar davas›” de¤il, halk›n devletle davas›d›r.

Bir katliam birli¤i ve
kontrgerillac› komutan›
Türk Silahl› Kuvvetleri, halka
karﬂ› savaﬂmak üzere e¤itilmiﬂ bir
“iç savaﬂ ordusu”dur. Bu anlamda
katliamc›l›¤› geneldir. Fakat baz›
birlikler, katliamlar ve halka karﬂ›
terör estirme konusunda özel olarak e¤itilmiﬂlerdir. Alacaköy’de 11 köylüyü katledip toplu mezara gömen Bolu
Komando Tugay› iﬂte bunlardan biridir. Bu katliam,
sözkonusu tugay›n aç›¤a ç›kan tek katliam› de¤ildir.
24 Eylül 1994; Gökçek Köyü'nün Mirik mezras›nda,
Bolu Komando Tugay›'n›n operasyonunda, yedi kiﬂi
kayboldu.
6 May›s 1994; Diyarbak›r'›n Kulp ilçesine ba¤l› Deveboyu mezras›na yap›lan bask›nda Bolu Komando Tugay› taraf›ndan gözalt›na al›nan Selim, Hasan ve Cezayir
Orhan adl› kiﬂiler, kaybedildi. (Bu davayla ilgili olarak
da A‹HM’de Türkiye yönetimi mahkum edildi. Türkiye
hükümeti, bu davada, A‹HM’e gönderdi¤i savunmada
“O bölgede operasyonu gerçekleﬂtiren sorumlu komuta-

n›n General Yavuz Ertürk oldu¤unu”
resmen aç›klad›.
18 May›s 1994; Diyarbak›r Lice’ye
ba¤l› Türeli köyü Dehla Zerê mezras›na yap›lan bask›nda Servet ve ‹kram
‹pek gözalt›na al›n›p kaybedildi. A‹HM'in 17 ﬁubat
2004'te verdi¤i kararda söz konusu operasyonun Yavuz
Ertürk komutas›ndaki Bolu Komando Tugay› taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤i vurguland›.
Bu dava dosyas›ndaki ilginç bir nokta da, “olayla ilgili defalarca ça¤r› yap›lmas›na ra¤men Ertürk'ün ifade
vermekten çekindi¤i”nin belirtilmesiydi. Ayn› Veli Küçükler, Teoman Komanlar gibi; onlar yarg›dan muaf!
*
Yavuz Ertürk, arkas›nda yüzlerce kaybetme, katliam, faili meçhul, iﬂkence b›rak›p “emekli” olduktan
sonra, 2002 seçimlerinde MHP'den ﬁ›rnak Milletvekili
aday› oldu. Faﬂist hareketin Yeni Ça¤ Gazetesi’nde çal›ﬂt›. Ard›ndan Kanal 7'ye “dan›ﬂman” oldu.
*
ﬁemdinli’deki kontrgerilla sald›r›s›n›n failleri olan
astsubaylar Ali Kaya ve Özcan ‹ldeniz de bir dönem Bolu Komando Tugay›'nda görevliydiler.
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ﬁemdinli

6 ﬁemdinlili Tutukland›

Kontrgerillay› aç›¤a ç›karmak
‘ülke bütünlü¤ünü’ tehdit ediyormuﬂ!

ﬁemdinli’de 9 Kas›m’da Umut
kitabevini bombalayan kontrgerillac›lar› suçüstü yakalayan halktan 6
kiﬂi tutukland›.
Halk›n üzerine bomba atan J‹TEM’ci astsubaylar Ali Kaya ve Özcan ‹ldeniz'e ait arac› tahrip ederek
“devlet mal›na zarar verdikleri” gerekçesiyle daha önce de ifadeleri al›nan 11 kiﬂi, geçen hafta yeniden savc›l›¤a ç›kar›ld› ve ard›ndan da S›tk›
Çiftçi, Tanju Ayd›ner, Muhammet
Kaya, Tansu Ayd›ner, Ümit Çiftçi ile
Agit Y›lmaz tutukland›lar.
Astsubay Tanju Çavuﬂ’un halk›n
üzerine ateﬂ açmas› “meﬂru müdafaa” olarak de¤erlendirilirken, ﬁemdinli Sulh Ceza Mahkemesi, katliamc›lar› suçüstü yakalayanlar› ise,
'devletin birli¤ini ve bütünlü¤ünü
bozmak'la suçlad›.

Düﬂünün; öyle bir devlet ki, katiller, iﬂkenceciler, kontrgerillac›lar,
uyuﬂturucu kaçakç›lar› deﬂifre olunca “birli¤i ve bütünlü¤ü” tehlikeye
giriyor. Ancak onlar sayesinde ayakta duruyor! Öyle bir devlet ki; katillerini, ellerini so¤utmamak için her
koﬂulda koruyor!
Böyle oldu¤u içindir ki; Generallerin 'iyi çocu¤u' Ali Kaya, kitabevini bombalad›ktan 13 gün sonra komutanlar› taraf›ndan ödüllendiriliyor. Halk›n üzerine ateﬂ açarak bir
kiﬂiyi öldüren Tanju Çavuﬂ serbest
b›rak›l›yor. Ve kontrac›lar› suçüstü
yapan halktan 6 kiﬂi tutuklan›p Hakkari Kapal› Cezaevi'ne konuluyor.
Bombac›lar›, iﬂkencecileri, toplu
mezar kaz›c›lar›n› himaye eden devlet, 6 ﬁemdinlili’yi, bu “a¤›r suç”lar›ndan dolay›, ömür boyu hapis cezas› ile yarg›layacak!
Evet, onlar›n suçu a¤›r; gerçekleri aç›¤a ç›kard›lar, devleti “suçüstü” yapt›lar. Halk suçüstü yapmasa
öteki kontra eylemler gibi bu da
“devlet s›rr›” olarak kalacakt›.
ﬁemdinli'de 6 kiﬂinin yan›s›ra,
“kameralarla tespit edilen” 27 kiﬂinin daha gözalt›na al›naca¤› belirtili-

6 ﬁemdinlili’nin Tutuklanmas›na Protesto
Temel Haklar: ﬁemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir
ﬁemdinli’de kontrac›lar› suçüstü yapan halktan 6 kiﬂinin tutuklanmas›n› protesto etmek için Ankara Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i, 15 ﬁubat akﬂam› Yüksel
Caddesi’nde meﬂaleli yürüyüﬂ yapt›.
Yürüyüﬂte “Yeni ﬁemdinliler ‹çin Katiller Korunuyor Halk Yarg›lan›yor. ﬁemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir
- Temel Haklar Federasyonu” pankart› aç›larak “Halk›
De¤il Katilleri Yarg›lay›n”, “Susurluk
AKP ‹le Sürüyor.
AKP Hesap Vermelidir” dövizleri
taﬂ›nd›.

yor. Yok yetmez; tüm ﬁemdinli halk›n› gözalt›na al›n ve tutuklay›n. Çünkü
onlar›n hepsi kontrgerilla için bir tehlike!

ﬁemdinli halk›, hakl› ç›kt›!
Devleti iyi tan›yan ﬁemdinli halk›, daha o günlerde dile getirmiﬂti
olacaklar›: “ortal›k yat›ﬂ›nca, bizden
bunun intikam›n› almaya çal›ﬂacaklard›r” diyordu ﬁemdinlililer. Kimileri, Baﬂbakan’›n aldat›c› bir kaç demecine kap›l›p “tamam art›k gerçekler aç›¤a ç›kacak, hiçbir ﬂey eskisi
gibi olmayacak” havalar›na girerken,
ﬁemdinli halk› onlar› uyar›yordu.
Ama kimse onlar› dinlemedi.

‘‹yi Çocuklar’›n Komutan›
Yine De Rahats›z
Kara Kuvvetleri Komutan› Yaﬂar
Büyükan›t, geçen hafta Baﬂbakan’la
görüﬂerek, “TBMM ﬁemdinli Komisyonu’nun çal›ﬂmalar›ndan duydu¤u
rahats›zl›¤›” dile getirdi.
Çünkü, komisyon raporuna kendi ad›n›n konulmas› tart›ﬂ›lm›ﬂt›.
Katlediyorlar, katiller yetiﬂtiriyorlar
ama kendilerine hiç dokunulmas›n
istiyorlar. Al›ﬂm›ﬂlar buna!

‹nsan Haklar› Heykeli önünde federasyon ad›na
yap›lan aç›klamada, aradan 3.5 ay geçmesine karﬂ›n
“sonuna kadar gidece¤iz” diyen AKP iktidar›n›n hiçbir ﬂey yapmad›¤› vurgulanarak, AKP’nin de Susurluk’un sürdürücüsü oldu¤unun kan›tland›¤› belirtilti.
Eylem ﬂu ça¤r›yla bitirildi: “Art›k yeni yalanlara,
oyalamalara bizim karn›m›z toktur. Birleﬂelim, adalet talebimizi hayk›ral›m.”
ﬁemdinli’de kontrac›lar› yakalayan halktan 6 kiﬂinin
tutuklanmas› ve katillerin aklanmaya çal›ﬂ›lmas›, 11 ﬁubat’ta da Adana’da yap›lan bir eylemle protesto edildi.
HÖC, ESP, SDP ve SGD taraf›ndan ‹nönü Park›’nda
gerçekleﬂtirilen eylemde, kontrgerillan›n da¤›t›lmas› talep edilirken, eylem, “ﬁemdinli’de Bombalayan Katleden Devlettir”, “ﬁemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir” sloganlar›yla bitirildi.
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Ankara

Kulp’un, ﬁemdinli’nin Sorumlular› Ankara’da

Ankara Susuyor, Susturuyor
Kay›plar, infazlar, kontrgerilla bombalamalar› konusunda
AKP’nin “hiçbir
ﬂey yapmad›¤›n›” söyleyenler,

ler, gardiyanlar yarg›lanm›yor mu?
ﬁemdinli’de ortal›¤› bombalarla yak›p y›kma olay›nda kim yarg›lan›yor? Birkaç astsubay.
EM‹R VERENLER K‹M?
Kulptaki toplu mezar, birkaç askerin, subay›n kendi
baﬂ›na ald›¤› bir kararla kaz›lmad›. ﬁemdinli’deki bombalar bir itirafç›yla bir astsubay›n kafas›ndan ç›kmad›.
ONLARA B‹R EM‹R VEREN VAR.
Emir verenler Ankara’dad›r.
Tüm kay›plar›n, infazlar›n, faali meçhullerin, toplu
mezarlar›n karargah› ANKARA’da MGK’d›r.
“Bin operasyon”un ﬂeflerinden Mehmet A¤ar bunu
tüm dünyan›n önünde aç›klam›ﬂt›r: “Her ﬂey (Bu her ﬂeyin içinde kay›plar›n, infazlar›n, faali meçhullerin oldu¤u aﬂikard›r) zirvede kararlaﬂt›r›ld›” demiﬂtir.
E¤er bu konular› araﬂt›rmak istiyorsan›z, “toplay›n
MGK’y›, toplay›n zirveyi konuﬂal›m” demiﬂtir.
Yeﬂil’miﬂ, Ali Kaya’ym›ﬂ, bunlar “zurnan›n son deli¤i”. Salt bunlarla u¤raﬂanlar, asl›nda as›l sorumlular›
gizlemek isteyenlerdir. Bir mahkemenin “J‹TEM’in
varl›¤›n› resmi kay›tlara geçmesi” önemli haber oluyor ülkede. Ony›llard›r varl›¤›n› herkesin bildi¤i, varl›¤›
devletin resmi raporlar›na, ifadelere geçmiﬂ bir kurumun
–J‹TEM’in– varl›¤›n› yoklu¤unu tart›ﬂt›r›yorlar hala.
Katilleri, katliamc›lar› teﬂhis etmekten ve yarg›lamaktan
ne kadar uzak olundu¤unu gösteriyor bu. Bu bir oyun.
Ankara’y› kurtarma oyunu. Ama Ankara’y› kimse
kurtaramaz. Ne “ba¤›ml›” yarg›s›, ne yalaka medyas›
onu kurtaramaz. Ankara hesap verecek!

yan›l›yorlar. Yap›yor.
ﬁemdinli’de katilleri b›rakt›r›p halk› tutuklatt›r›yor.
Kulp’taki toplu mezar olay›n›n büyütülmemesini sa¤lay›p, üstünün örtülmesi için çal›ﬂ›yor.
Bu devletin katliamc› geçmiﬂini dile getiren ayd›nlar› mahkemelerin karﬂ›s›na ç›kart›p sindirmeye u¤raﬂ›yor.
Bu ülkenin devrimcilerini F Tipi hapishanelerin hücrelerinde tecrit edip katletmeye devam ediyor.
Eleﬂtiren, soran, sorgulayan herkesi azarla, küfürle,
hakaretlerle susturuyor.
Demeçleriyle linç güruhuna “devam edin kahramanlar, devam edin” diyor. Ve linç güruhu, sald›r›lar›na devam ediyor.
Daha ne yaps›n!
Genelkurmay susuyor. ‹ﬂkencelerini, katliamlar›n›,
kontrgerilla organizasyonlar›n› “susarak” sürdürüyor.
Hem zaten ﬂimdi susmas› “AB’ye uyum” yasalar›na da
uygun. Susuyor ve “iyi çocuklar” yetiﬂtirmeye, yetiﬂmiﬂ
iyi çocuklar›n› halk›n üstüne salmaya devam ediyor.
Kulp’ta toplu mezar bulundu.
Kim yarg›lanacak ﬂimdi?
Çok teﬂhir olurlarsa, üç beﬂ askere dava açarlar belki.
Ordunun, polisin seferber edildi¤i, 28 tutsa¤›n
katledildi¤i 19-22 Aral›k Katliam›’ndan da asker-

Ayd›nlar ve Demokratik Kurumlardan Aç›klama:

J‹TEM’ci Tehdit Ediyor
Hamit Y›ld›r›m, bir korucu. J‹TEM üyesi.
‹tirafç› Abdülkadir Aygan, Musa Anter'in katledilmesinde teti¤i onun çekti¤ini söylüyor.
Hamit Y›ld›r›m’›n Güçlükonak katliam›na
kat›ld›¤›na dair de iddialar, tan›kl›klar var.
Fakat hiç bir savc›, Hamit Y›ld›r›m hakk›nda bir iﬂlem yapmad›¤› gibi, o bütün bunlara
ra¤men, ﬁ›rnak'›n Kumçat› Beldesi'nde koruculuk görevine devam ediyor, devletten maaﬂ›n›
al›yor ve hala teröre, tehditlerine devam ediyor.
DEHAP’l›lar geçen hafta yapt›klar› aç›klamada, J‹TEM’ci Y›ld›r›m’›n, bulundu¤u yerin
“deﬂifre” edilmesi üzerine, bölgedeki DEHAP
eski üyelerini ölümle tehdit etti¤ini söylediler.

“Faili meçhul cinayetler ayd›nlat›ls›n!”
Aralar›nda ayd›nlar›n, çeﬂitli sendika ve partilerden temsilcilerin, gazetecilerin yerald›¤› 327 kiﬂi, ortak bir deklarasyon yay›nlayarak faili meçhul cinayetler konusunda soruﬂturma ve yarg›lamalar›n baﬂlat›lmas› istedi.
Yaﬂar Kemal, ‹smail Beﬂikçi, Rag›p Zarakolu, ﬁanar Yurdatapan’›n, D‹SK ve KESK Genel Baﬂkanlar›’n›n, DTP, ÖDP yöneticilerinin imzalad›¤› ve Taksim Hill Oteli'nde düzenlenen bir bas›n
toplant›s›yla aç›klanan deklarasyonda; ''Türkiye'de 1970'li y›llardan bu yana birtak›m gizli örgütlenmelerin siyasal ve demokratik
süreç üzerindeki tehditleri ve provokasyonlar›n›n devam etti¤inin
bilindi¤i'' belirtilerek, gerek Musa Anter cinayetiyle ilgili, gerekse iﬂlenen di¤er a¤›r suçlar›n sorumlular› hakk›nda “‹çiﬂleri ve
Adalet Bakanl›klar› ile di¤er yetkililerin gerekli araﬂt›rmalar› yaparak görev ve sorumluluklar›n›n gere¤ini yerine getirmeleri” talep edildi.
9
19 ﬁubat 2006 / 40

“KAYIP” diyoruz onlar›n ad›na. Kesin bir say›
vermek mümkün olmasa
da, say›lar›n›n bine yak›n
oldu¤u bilinmektedir. Kimisi tek baﬂ›na, kimisi
üçer beﬂerli gruplar halinde, kimisi iﬂ ç›k›ﬂ›, bir baﬂkas› köyünden gözalt›na
al›nd›ktan sonra “ortadan
kayboluyorlar”
ve bir daha kendilerinden haber
al›nam›yor. Yap›lan baﬂvurulara verilen resmi cevaplar adeta matbu; biz gözalt›na
almad›k, bilmiyoruz...

tam da kendisinde, bütün
hücrelerinde yaﬂam bulmas›yla aç›klanabilecek
bir olgudur. Öyle ya, kimi
yarg›layacak devlet; kendini mi? J‹TEM’i, M‹T’i,
polisi mi? Örne¤in Kulp
köylülerini katledenin Bolu Komanda Tugay› oldu¤u sabit.
Yine, kimi
kay›plar›n nas›l
yaﬂand›¤›n›n
ayr›nt›lar›, bizzat kaybeden kontra elemanlar›n›n
itiraflar› ile gün yüzüne ç›km›ﬂt›r.
Örne¤in; 31 Mart 1998’de, ‹zmir’de dört devrimcinin, Neslihan
USLU, Metin ANDAÇ, Hasan AYDO⁄AN ve M. Ali MANDAL’›n
kaybedilip katledilmesinin bütün
ayr›nt›lar› kontra eleman› Turan
Ünal taraf›ndan aç›kland›, devrimci
bas›nda yer ald› bu aç›klamalar ancak tek bir savc› bu itiraflara iliﬂkin
soruﬂturma baﬂlatmad›. Do¤u ve
Güneydo¤u’da yaﬂanan kaybetme
olaylar›na iliﬂkin J‹TEM itirafç›s›
Abdülkadir Aygan’›n anlat›mlar›
konusunda da ayn› tutum devam ettirildi.

Kaybediyor, katlediyorlar

KAYBETMEK, Latin Amerika’dan Afrika’ya, Ortado¤u’dan
Uzak Asya’ya, dünyan›n her yerinde, ömrü tükenmiﬂ bask› ve zulüm
düzenlerinin halka karﬂ› uygulad›¤›
bir sindirme arac›d›r. Kontrgerilla
yöntemlerinin baﬂ›nda gelir. Mucidi, Naziler’dir.
Faﬂizme karﬂ› yükselen anti-faﬂist direniﬂler karﬂ›s›nda Hitler
“idamlar›n kahramanlar yaratt›¤›n›” söyleyerek, farkl› bir yöntem
geliﬂtirilmesini ister. Geliﬂtirdikleri,
sonraki y›llarda birçok diktatörlü¤ün, faﬂist yönetimlerin özellikle
devrimci savaﬂ›, halk›n mücadelesini bast›rmak için baﬂvuraca¤›, kaybetme politikas›d›r. Bu insanl›k d›ﬂ›
katliam politikas›, “Gece ve Sis Kararnamesi”nde somutlan›r. Bu kararnameye göre tutuklular ak›beti
belirsiz yolculuklara ç›kar›l›r. Naziler, bunun anti-faﬂist direniﬂçiler
üzerinde etkili olaca¤›n› hesaplarlar: Çünkü; “Bu önlemlerin bitirici
bir etkisi olacakt›r, çünkü; tutsaklardan tek bir iz olsun kalmayacakt›r; onlar›n nerede olduklar› konusunda bilgi verilmeyecektir.”
***
Ülkemizde özellikle 1990’l› y›llar neredeyse her gün birilerinin
kaybedildi¤i y›llar olarak kay›tlara
geçmiﬂtir. Sonraki y›llarda kaybedilenlerin say›s› azalsa da, bu politikadan vazgeçilmemiﬂ, Serdar Tan›ﬂ
ve Ebubekir Deniz örneklerinde oldu¤u gibi yak›n zamanlarda da ka-

y›plara yenileri eklenmiﬂtir. Bütün
kontrgerilla politikalar› gibi, kaybetme politikas›n›n kimi dönem yo¤unlaﬂt›r›lmas›, kimi zaman daha az
baﬂvurulmas› ama hiçbir zaman
vazgeçilmemesini belirleyen, halk›n mücadelesidir. Daha sonra ise,
yöntemin sindirmede etkisini yitirmesi ve teﬂhir olmas›d›r. Yani, kimilerinin iddia etti¤i gibi, sahte demokratikleﬂme manevralar› de¤il.
Kulp’ta ortaya ç›kan toplu mezarlardaki kemiklerin, 11 Ekim 1993 tarihinde köylerine askeri güçlerin düzenledi¤i bask›n›n ard›ndan gözalt›na al›n›p kaybolan 11 köylüye ait
oldu¤unun kan›tlanmas›, bir kez daha KAYIPLARI gündeme getirdi.
Kay›plar›n en yo¤un yaﬂand›¤› süreçte de, onlar›n “kay›p” olmad›klar›, kaybedildikleri, katledildikleri
dile getirilmiﬂti. Her ﬂeyden önce
kay›plar›n sistematik ve yo¤un olarak yaﬂanmas›, Susurluk Devleti d›ﬂ›ndaki bütün komplo teorilerini
d›ﬂlayan bir gerçeklikti. Kald› ki,
birçok “kay›p” devrimci, yurtseverin polis ya da jandarma taraf›ndan
gözalt›na al›nmalar›n›n ard›ndan bir
daha kendilerinden haber al›namad›¤›n›n birçok tan›¤› mevcuttu.
Buna ra¤men, kaybedenlere iliﬂkin aç›lm›ﬂ tek bir dava, cezaland›r›lan tek bir kontra yoktur. Bu bile,
Türkiye’de hukukun iﬂlevini gözler
önüne seren bir durumdur. Düﬂünün
ki, yüzlerce insan birden yok oluyor
ama “F›rat’›n k›y›s›nda kaybolan
koyundan sorumlu” devlet, hiçbir
sorumluluk alm›yor. Bu durum, ancak kontrgerilla politikalar›n›n, devletin “derininde”, “s›¤›nda” de¤il,
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“Kaybetme” politikas›, devletin
en tepesinden, tüm oligarﬂik güçlerden mutlak bir onay görmüﬂtür. Bu
nedenle, örne¤in, oligarﬂinin çeﬂitli
kesimleri, baz› düzen partileri ya da
Avrupa Birlikçiler, zaman zaman iﬂkenceye karﬂ› ç›kabilmiﬂtir, “polisin
daha e¤itimli, donan›ml› hale getirilip, falakadan vazgeçmesi” gibi öze
iliﬂkin olmasa da kimi itirazlar› yapabilmiﬂlerdir. Ancak, kay›plar›
a¤›zlar›na bile almam›ﬂlard›r, adeta
böyle bir olay yoktur bu ülkede. Bunun ise, tek bir aç›klamas› vard›r,
çünkü, hiçbir düzen gücünün tart›ﬂmaya cesaret edemeyece¤i bir
DEVLET POL‹T‹KASI‘d›r.
***
Yüzlerce insan›m›z›n devlet taraf›ndan kaybedilip katledildi¤i art›k nettir. Kulp kay›plar› bu gerçe¤i
bir kez daha teyid etmiﬂtir. Devlet,
kaybettiklerinin akibetlerini aç›klamal›d›r. ‹ﬂte onlardan baz›lar›:

Yusuf Eriﬂti; 14 Mart
1991 tarihinde ‹stanbul Belgradkap›’da saat 8.20 civar›nda
bir arkadaﬂ›yla buluﬂmaya gitti¤inden bu yana “kay›p”. Siyasi ﬂubede ayn› tarihlerde
gözalt›na al›nanlar›n, Yusuf
Eriﬂti’yi gördüklerine tan›kl›k
etmelerine ra¤men gözalt›na
al›nan Eriﬂti’nin avukatlar›n›n
yapt›¤› tüm baﬂvurular sonuçsuz kald›.
Soner Gül ve Hüsamettin
Yaman; 4 May›s ‘92 tarihinde
arkadaﬂlar› onlar› en son ‹stanbul F›nd›kzade’de gördüler.
F›nd›kzade ya da Bayrampaﬂa’da birlikte gözalt›na al›nd›lar. Hüsamettin’in a¤abeyi
Feyyaz Yaman, kardeﬂinin arkadaﬂ› ile birlikte gözalt›na
al›n›p Terörle Mücadele ﬁubesi’nde gözalt›nda oldu¤unu
gayri-resmi yollardan ö¤rendi¤ini aç›klasa da, gözalt›nda olduklar› kabul edilmedi. O günden beri hala “kay›plar”!
Ayhan Efeo¤lu; 6 Ekim
‘92 tarihinde gözalt›na al›nd›.
Kendisinden bir daha haber
al›namad›. Onunla ayn› dönemde gözalt›na al›nanlar›n,
gözalt›nda oldu¤una dair tan›kl›k yapmalar›na ra¤men ne
siyasi ﬂube ne de DGM, gözalt›nda oldu¤unu kabul etmedi.
Hala “kay›plar listesi”nde yeral›yor.
Ali Efeo¤lu; kontrgerilla
devletinin kaybetmede s›n›r
tan›mazl›¤›n›n bir örne¤i de,
Ayhan Efeo¤lu’nun kardeﬂi
Ali Efeo¤lu’dur. ‹ki kardeﬂi
arka arkaya kaybetmekte sak›nca görmediler. Ali Efeo¤lu’nun 5 Ocak ‘94 tarihinde
kaybedilmesi sonras›, TBMM
Baﬂkanl›¤›’na, ‹nsan Haklar›’ndan Sorumlu Bakanl›¤a,
‹stanbul Siyasi ﬁube’ye, Adalet Bakanl›¤›’na, yap›lan bütün baﬂvurular sonuçsuz kald›.
Erdo¤an ﬁakar; Perpa
Katliam› s›ras›nda gözalt›na
al›nd›, gözalt›nda oldu¤u ka-

bul edilmedi.
Recep Güler; May›s ‘94
tarihinden bu yana haber al›nam›yor. DGM dosyalar›nda
“firari” san›k olarak gösterilen
Güler’in ad›, ailesinin bütün
giriﬂimlerine karﬂ›n hala o
“liste”de yeral›yor.
Lütfiye Kaçar; 5 Ekim
‘94 tarihinden bugüne haber
al›nam›yor. Kaybedildi¤i günlerde, terörle mücadele polisi
Kurtuluﬂ Dergisi’ne telefon
ederek, Kaçar’›n ellerinde oldu¤unu, kaybedeceklerini aç›kça söylemiﬂ olmalar›na ra¤men, baﬂvurulardan sonuç al›namad›. Hala, “kay›p”!
‹smail Bahçeci; 21 Aral›k
‘94 tarihinde siyasi ﬂube polisleri taraf›ndan ‹stanbul’da gözalt›na al›nan Bahçeci, baﬂvurulara ra¤men “kay›p” kalmaya devam etmektedir.
Serhan Dehmen; 7 Eylül
‘93 tarihinde Siyasi ﬁube’de
gözalt›nda oldu¤u ö¤renildi¤i
halde, kendisinden bir daha
haber al›namad›.
Düzgün Tekin; 21 Ekim
1995 tarihinde, bir akrabas›n›n
evinden ç›kt›. Bir daha kendisinden haber al›namad›. Bir
haftad›r polis taraf›ndan takip
ediliyordu. Takip eden araçlar›
biliyordu, birisinin plakas›n›
bir ka¤›da yaz›p eve b›rakm›ﬂt›. Yaz›p b›rakt›¤› 34 F 6676
plakal› araç, onu kaç›ran araçlar aras›ndayd›. Düzgün Tekin’in ailesi, Halk›n Hukuk
Bürosu avukatlar› ile birlikte
tüm resmi kurumlara baﬂvurularda bulundular ama sonuç
ç›kmad›. Düzgün Tekin’i günlerce takip eden devlet nerede
oldu¤unu bilmedi¤ini söylüyordu. Devrimci bir iﬂçi olan
ve tüm örgütlü iﬂçilere, iﬂçi s›n›f›na gözda¤› vermek için kaç›r›lan Düzgün Tekin, hala
“kay›plar” aras›nda.
Hüseyin Toraman; 27
Ekim ‘91 tarihinde ‹stanbul
Kocamustafapaﬂa’daki evin11
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Bir “kay›p” öyküsü
“‹lk” kay›plardan biri olan, Devrimci Solcu
Hayrettin Eren’in kaybedilme hikayesi, bütün kay›plar için de bir örnek teﬂkil etmektedir.
20 Kas›m 1980’de ‹stanbul’da sivil polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Karagümrük Karakolu’na götürüldü, ard›ndan da 34 F 6798
plakal› Murat 124 marka arabas›yla birlikte
dönemin iﬂkence merkezi olan Gayrettepe’ye götürüldü. Devrimci Sol üyesi oldu¤u
gerekçesiyle günlerce iﬂkence gördü. Birlikte gözalt›na al›nd›¤› Ahmet Öztürk ve di¤er insanlar›n, ayn› hücrede kald›¤› 8 kiﬂinin
ve iﬂkence yap›l›rken tan›k olanlar›n anlat›mlar›, savc›l›kta verdi¤i ifadelere ra¤men
gözalt›na al›nd›¤› kabul edilmedi.
Üstelik, gözalt›na al›nd›ktan hemen sonra
o¤ullar›n› arayan Eren ailesi Gayrettepe’deki Siyasi ﬁube’nin önünde 34
F 6798 plakal› kendi arabalar›n› da görmüﬂlerdi. Daha sonraki günlerde Murat 124 markal› araba da ortadan kayboldu.
Tabii kaybedilen sadece araba
de¤ildi; tan›klara, kan›tlara ra¤men, Hayrettin Eren’in “gözalt›na al›nd›¤›” hiçbir zaman kabul edilmedi. Hayrettin Eren,
kaybedilerek katledildi.

den bakkala al›ﬂveriﬂe ç›kt›¤›nda 3
sivil polis taraf›ndan herkesin, eﬂinin gözleri önünde 34 ATZ 56 plakal› otoyla kaç›r›ld›. Savc›l›klar, valilik, içiﬂleri ve adalet bakanl›klar›na
yap›lan tüm baﬂvurular sonuçsuz
kald›, hala “kay›p”!
Ayﬂenur ﬁimﬂek; 24 Ocak ‘95
tarihinde kaç›r›lmas›n›n ard›ndan
uzun süre “kay›p” olarak arand›, gözalt›na al›nd›¤› kabul edilmedi. Kaç›r›ld›ktan sonra yo¤un iﬂkence yap›l›p kurﬂunlanarak katledildi ve K›r›kkale yak›nlar›na b›rak›ld›. 12 Nisan’da mezar› bulundu.
Kaç›r›ld›ktan sonra katledilip cesedi bulunan kay›p, sadece Ayﬂenur
ﬁimﬂek de¤ildi. Yüzlerce insan›n cesetleri dahi bulunamazken, kimi zaman gözda¤› amaçl› olarak, kimi zaman da kay›plara karﬂ› verilen yo¤un mücadelenin sonucu olarak kimi kay›plar›n cesetlerine ulaﬂ›ld›.
Erzincan’da Bülent Kaya, ﬁ›rnak’ta Abdullah Eren, Dargeçit’te
Sabri Do¤an, ‹stanbul’da Hasan
Ocak, Diyarbak›r’da Vedat Ayd›n,
Elaz›¤’da Metin Can ve Hasan Kaya
bunlardan baz›lar›. Ancak belirtelim
ki, daha onlarca insan›n bu ﬂekilde
kaç›r›l›p, iﬂkenceyle ya da kurﬂunlarla vahﬂice katledilerek boﬂ arazilere, kimsesizler mezarl›¤›na cesetlerinin at›ld›¤› bilinmektedir.
***
Devlet, kaybedilen insanlar›m›z›n akibetlerini aç›klamal›d›r: Hangi garnizonun temellerine gömüldüler, hangi engin denizlerin derinliklerine at›ld›lar, hangi toplu mezara
gömdünüz; kay›plar›n aileleri ve yoldaﬂlar›n›n, tüm Türkiye halk›n›n bu
gerçekleri bilmek hakk›d›r. Bine yak›n “kay›p”›n mezarlar›n›n olmad›¤›
bir ülkede binlerce demokratikleﬂme
yasalar› ç›karabilir, hukuk reformlar›
yapabilirsiniz; ama asgari hukuk kurallar›n› dahi hakim k›lamazs›n›z. Hukuktan, demokrasiden yana olanlar
da, bu gerçe¤in bilincinde olarak, kay›plar›n akibetlerini sormal›d›rlar.
Kay›plara ve kaybetme politikas›na
“tarihi bir geçmiﬂ” olarak bakmak,
kapatmaya, unutturmaya çal›ﬂmak,
kaybedenlerin suçuna ortak olmakt›r.

Bir Savc› Aran›yor!
Devrimci hareket, halka karﬂ› sorumlulu¤unu yerine getirerek, bir ölüm mangas› eleman›n› cezaland›rm›ﬂt›r. Düzenin savc›lar› da kendi yasalar›na karﬂ› sorumlulu¤unu
üstlenerek, kontrac›n›n itiraflar›n› soruﬂturmal›d›r
◆ Almanya'da konsolosluk ateﬂesi HAL‹T taraf›ndan örgütlendim.
◆ Türkiye'de ‹SMET AYBEK isimli polis amiri ile iliﬂki sürdürdüm.
◆ Hasan Kartal sahte kimli¤i ile ve yeﬂil pasaportla yurtd›ﬂ›na ç›k›p, istihbarat ve operasyon faaliyetleri gerçekleﬂtirdim.
◆ HANEF‹ AVCI ve ABDULLAH ÇATLI ile tan›ﬂt›m.
◆ Silah istihbarat sorgu gibi konularda e¤itildim. M‹T, J‹TEM ve POL‹S'ten dörder kiﬂilik gruplar, KEMAL ASLAN, FAT‹H RÜﬁTÜ ÖZG‹RAY, KAZIM HOﬁGÖRDÜ ve benim de içinde oldu¤u toplam 14 kiﬂiden
dört tim kuruldu.
◆ Toplam 14 operasyonda bulundum. Manavgat, ‹stanbul, Diyarbak›r, Alanya, Fethiye ve Avrupa'da bu operasyonlara kat›ld›m. Kaybetmeler,
faili meçhuller, infazlar, Yunanistan'da orman yang›nlar› gibi, hemen
her türlü operasyona çeﬂitli konumlarda kat›ld›m.
◆ Manavgat'ta AL‹ GÜNGÖR'ün organizesi, emniyet amiri HAKAN
ve Emniyet Müdürü'nün insiyatifi ile üç PKK'linin cesedi Manavgat baraj›na at›ld›.
◆ ‹zmir Ülkü Oca¤› Baﬂkan› AB‹D‹N B‹LG‹N ile tan›ﬂt›r›ld›m.
GÖKTAN DEM‹R ve KUTUP isminde iki kiﬂiden emir ald›m. ‹zmir'de
AB‹D‹N B‹LG‹N taraf›ndan dört faili meçhul cinayet iﬂlendi. Cesetler Narl›dere'de askeri bir bölgeye gömüldü, ölenler Diyarbak›rl›’yd›.
◆ Bodrum'dan zodiakla ben, Cengiz, Kaz›m ve Ercan isimli bir M‹T'çi
ile Yunan adalar›nda orman yakt›k. ....
Liste uzay›p gidiyor. Bu anlat›mlar, 2 ﬁubat günü Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi taraf›ndan ölümle cezaland›r›lan Hakan SARAYLIO⁄LU isimli bir kontrgerilla eleman›na ait. Hakan SARAYLIO⁄LU, kontrgerilla devletinin tetikçi olarak kulland›¤› onlarca insandan biriydi. Halka karﬂ› iﬂledi¤i suçlar›n karﬂ›l›¤› olarak halk›n adaletine hesap vermek zorunda kald›.
Ancak, tüm bu anlat›mlar detayl› ve suç ortaklar›n›n isimleri ile kamuoyuna aç›klanmas›na karﬂ›n, düzenin adaletinden “t›k” yok.
Bu ülkede, bir kontra eleman›n›n detaylar›yla anlatt›¤› olaylar›, isimleri
araﬂt›racak, düzenin yasalar›nca da yasad›ﬂ› iﬂlerin içinde yeralanlar hakk›nda dava açacak tek bir savc› yok mu? Adlar› ve adresleri belli olan kontrgerilla örgütlenmesinin elemanlar›n› soruﬂturmayacak, araﬂt›rmayacak m›?
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi’nin tüm kamuoyuna yapt›¤› üstlenme
aç›klamas›ndan ayr›nt›lar›n yerald›¤›, geçen hafta dergimizde yer verdi¤imiz haber, ayn› zamanda bir suç duyurusudur. Halk›n kan›n› kimler döküyor, kimler ülkeleri birbirine düﬂmanlaﬂt›rmak için provokatif eylemler yap›yor, kimler ‹stanbul’dan Diyarbak›r’a kay›plar›, infazlar› gerçekleﬂtiriyor,
bu haberde onlarca isimle aç›klan›yordu.
Bekliyoruz, soruyoruz; kendi yasalar›n›n gere¤ini yapacak savc›, mahkeme var m› görece¤iz.
12
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Kaç el uzan›yor
bir paket makarnaya? Üç, beﬂ, on...

“ulan” diyor Tayyip, “anan› al git”
diye küfrediyor, “öldük bittik” diyen köylüye.

Kimi resim kareleri vard›r ki, bir tek
gözde, bir tek insanda milyonlar›n resmine dönüﬂür.

Daha baﬂka rakamlar da veriyor
araﬂt›rma. Sat›nalma gücü paritesine
göre Türkiye nüfusunun yüzde 2.49'u
2.15 dolar›n, yüzde
20.89'u ise 4.3 dolar›n alt›nda harcamayla geçiniyor. Yani 19
milyon aç ve yoksulun d›ﬂ›nda onmilyonlarca insan›m›z
da “insanca yaﬂayacak ücret” alam›yor.
Sadece, ﬂimdilik aç
de¤iller. Yine bu
oranlar k›rsal kesimde kentlere göre
daha da art›yor.

Bu resim tam da
böyle bir gerçe¤in
ifadesidir. Devletin
kendisi de kabul etti
ki, tam 19 milyon el,
bir paket makarnay›
evine götürebilmek
için yar›ﬂ halinde.
Bu ülkenin nas›l
yönetildi¤inin, kapitalizmin halk› nas›l
yoksullaﬂt›rd›¤›n›n
birer itiraf›, yoksullaﬂt›r›lan halk›n isyan›n› önlemek için
dilencili¤in kan›ksat›lmas› olan “yard›m
da¤›t›mlar›ndan” birinden çekilmiﬂ bir
resim bu. Yap›lacak
en hassas araﬂt›rmaya, tüm istatistiki
bilgilere bedel bir
görüntü, gözlerini
kapamak istemeyenler için. Ama bu ülkeyi yönetenler
gözlerini kapat›p, ekonominin iyileﬂti¤ini, art›k Türkiye’nin yar›ﬂaca¤› hiçbir ülke kalmad›¤›n› ve “kendi kendisiyle yar›ﬂt›¤›n›, kendi rekorlar›n› k›rmaya çal›ﬂt›¤›n›” söylüyorlar. Açlara, yoksullara, iﬂsizlere
ve bu orduya her gün eklenen iﬂten
at›lanlara ise, dönüp “iﬂini bilmeyen
deli...” diyorlar utanmazca.

Köylünün ne hale getirildi¤ini geçmiﬂ rakamlara bakarak anlamak da
mümkün. 2002 y›l›nda yüzde 36.2 olan
yoksulluk, 2003 y›l›nda yüzde 39.89’e yükseldi. Bu
araﬂt›rman›n kapsad›¤› 2004’de ise
yüzde 40.88. Eksilmeyen artan bir
yoksulluk.

19 milyonun ‘el’i

Ve bizim ülkemizde “iﬂini bilmeyenler” hep ço¤al›yor. Dedik ya,
devletin kendisi söyledi bu resim
karesinde 19 milyon insan›n elinin
göründü¤ünü.
Türkiye ‹statistik Kurumu (T‹K)
2004 Hanehalk› Bütçe Anketi araﬂt›rmas›n› aç›klad›. Gerçe¤i tümüyle
ortaya koymaktan uzak oldu¤u bilinen bu araﬂt›rma dahi diyor ki; bu
ülkede her dört kiﬂiden biri aç ve
yoksul. Nüfusun yüzde 25'i yoksul-

luk s›n›r›n›n alt›nda yaﬂ›yor. K›rsal
kesimde bu oran yüzde 40'a kadar
ç›k›yor...
Araﬂt›rmaya göre; Türkiye genelinde her yüz kiﬂiden 1.29'unun açl›k, yüzde 25.6's›n›n ise yoksulluk
s›n›r›n›n alt›nda bulunuyor. Açlar›n
say›s› 909 bin kiﬂiye kadar yükselirken yoksulluk s›n›r›n›n alt›ndaki
nüfus ise 17 milyon 991 bine indi.
Yani yoksullar açlara eklendiler.
Ç›plak gerçek bu!
Ekonominin iyili¤inden sözeden
ve “ne verdi¤imizi biliyor musun”
diye köylüyü azarlayan baﬂbakan›n
yalan söyledi¤i de rakamlarla ispat
edildi. K›rsal kesimde açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂayanlar›n oran› yüzde
2.15'ten yüzde 2.36'ya, yoksulluk
oran› ise yüzde 37'den yüzde 40'a
yükseldi. K›rsal kesimde her 100 kiﬂiden 40'› yoksul. ‹ﬂte bu nedenle
13
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Milli E¤itim Bakan›, çocuklar›n›z beslenmesinde “taze meyve,
meyve suyu, köfte, peynir, yumurta,
süt...” yesin demiﬂ. Mutlu az›nl›k
için söylemiﬂ. Bir paket makarna peﬂindeki milyonlarca el için de¤il.
Çünkü onlar mutlu az›nl›¤›n iktidar›.

Halk›m›z;
BÜYÜYEN YOKSULLU⁄UMUZ B‹ZE B‹R TEK ﬁEY SÖYLÜYOR;
ÖRGÜTLENMEL‹Y‹Z, AYA⁄A KALKMALI VE BU MUTLU AZINLI⁄IN DÜZEN‹N‹ BAﬁINA YIKARAK, AÇLARDAN
VE YOKSULLARDAN YANA
B‹R DÜZEN KURMALIYIZ.

TEKEL’de ‘ilk raund’ direnen iﬂçilerin
TEKEL Adana ve Malatya sigara fabrikalar› iﬂçilerinin günlerdir
sürdürdü¤ü direniﬂ sonuç verdi ve
AKP iktidar› fabrikalar›n kapat›lmas› karar›ndan geri ad›m att›.
Her iki fabrikada da üretim yeniden baﬂlad›. Üretime yeniden baﬂlayan iﬂçiler, halaylarla kutlamalar
yapt›lar. Adana’daki kutlamada konuﬂan, Tek G›da-‹ﬂ Güney Anadolu
Bölge Baﬂkan› Gürsel Dilik›l›ç, TEKEL iﬂçisinin inançl› mücadelesi
sonucu zafere ulaﬂt›klar›n› belirterek, Türkiye iﬂçi s›n›f›n›n TEKEL
iﬂçilerinin yürüttü¤ü bu direniﬂi örnek almas›n› istedi. Dilik›l›ç, “Bu
sadece TEKEL iﬂçisinin kazan›m›
de¤il, Türkiye iﬂçi s›n›f›n›n kazan›m›d›r” diye konuﬂtu.
Malatya’da ise üretime baﬂlanan
13 ﬁubat günü, davullu zurnal› kutlama vard›. ‹ﬂçilere seslenen Tek G›da‹ﬂ Do¤u ve Güneydo¤u Bölge ﬁube
Baﬂkan› Servet Akbudak, amaçlar›n›
“fabrikam›za ve dolay›s›yla gelece¤imize sahip ç›kma kararl›¤›m›z› ortaya koymakt›” ﬂeklinde koydu. Direniﬂe verilen deste¤in alt›n› çizen
Akbudak, bundan sonra kapatma veya özelleﬂtirme giriﬂimlerine karﬂ›
yine ayn› kararl›l›kla mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.
Dayan›ﬂmaya vurgu yapmas›na
karﬂ›n, Akbudak direniﬂin baﬂ›ndan
bu yana iﬂçilerin yan›nda olan Malatya Temel Haklar’a karﬂ› hasmane
tutumunu sürdürdü. “Konuﬂmak isteyen DKÖ temsilcileri varsa onlara söz verece¤iz” demesine ra¤men
Malatya Temel Haklar sözcüsüne
söz vermedi. Söz verdiklerinin, di-

reniﬂ süresince pasif kalan sendika
yöneticileri olmas› ve Akbudak’›n,
eylem yapan iﬂçilere müdahale emrini veren vali ve emniyet müdürüne teﬂekkür etmesi dikkat çekti.

“Özelleﬂtirme Sürecek!”
TEKEL’de iktidara geri ad›m att›ran, iﬂçilerin direniﬂidir. En az›ndan bu süreçte, iktidar muhalefetin
büyümesinin önüne geçmek istemiﬂtir. Ancak bu, sald›r›n›n bitti¤i
anlam›na gelmiyor.
40 günlük direniﬂleri boyunca
AKP iktidar›n›n gerçek yüzünü görmüﬂ olmalar›na karﬂ›n, kapatma karar›n›n geri çekildi¤ini ö¤renmelerinin ard›ndan, ﬁakirpaﬂa Havaalan›’nda Tayyip Erdo¤an’› karﬂ›lamaya giden 30 kadar Adana TEKEL iﬂçisinin baﬂbakandan ald›¤› cevap,
bitmedi¤inin aç›k kan›t›d›r. ‹ﬂçilere
seslenerek, TEKEL’le ilgili olarak
talimat verdi¤ini belirten Erdo¤an,
ﬂöyle devam etti: “Ama özelleﬂtirmeler de devam edecektir. Devletin
s›rt›na kambur olmuﬂ bu kurumlar›
bir bir özel sektöre devredip elimizden ç›karaca¤›z.”
Kapatma, özelleﬂtirme sald›r›s›n›n bir parças›, bir biçimidir. S›kl›kla dile getirdi¤imiz gibi, direniﬂin
de bu nedenle as›l olarak özelleﬂtirme politikas›n›n kendisine yönelik
olmas›, do¤ru politik tutumdur.
Mevcut sendikalar›n, bu gerçekleri bilmelerine ve yer yer dile getirmelerine karﬂ›n, bugüne kadar direniﬂler buna göre ﬂekillendirilmemiﬂtir. Kuﬂkusuz, TEKEL iﬂçilerinin
geri ad›m att›rmas› bir kazan›md›r,
ancak bu sonucun ayn› zamanda ik-

Adana ve Temel Haklar direnen
iﬂçilere ilk günden itibaren destek
verdiler ve direniﬂi, kendi direniﬂleri olarak görüp sahiplendiler
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19 ﬁubat 2006 / 40

tidar›n
taktik bir
manevras› oldu¤u
da gözden kaç›Malatya
r›lmamal›d›r. TEKEL iﬂçilerinin fabrikaya
kapanma süreci öncesinde de kararl› mücadeleleri sözkonusudur, bu
kararl›l›k özellikle Adana özelinde
iktidar›n her ﬂeyi göze alma noktas›na gelmesinin önüne geçmiﬂtir.
Gerek sat›ﬂ, gerekse yine kapatma
tarz›nda TEKEL’e yönelik sald›r›y›
sürdürecektir AKP iktidar›.
Çünkü, IMF taraf›ndan önüne
konulan ekonomi program›n›n uygulanmas› sürmektedir. Bu program›n temel aya¤›n› ise, özelleﬂtirme
ad›yla uygulanan peﬂkeﬂler oluﬂturmaktad›r. ‹ﬂçi s›n›f› tam da bu sald›r›y› püskürtmez, bu politikan›n kendisini çöpe atmazsa, bir zaferden
sözetmek mümkün olmayacakt›r.
TEKEL iﬂçileri de, iktidar›n zamanlama yapmas›, iﬂçileri kendince
en “uygun anda yakalama” politikas›na karﬂ› uyan›k olmak durumundad›rlar. Bu “uygun an”; iﬂçilerin
birli¤inin parçalanmas›, ‘iﬂ güvencesi’ gibi aldatma manevralar›na
aç›k hale gelmesi de¤ildir sadece.
Ayn› zamanda, ülkenin dört bir yan›nda süren özelleﬂtirme sald›r›lar›
ve emekçilere yönelik hak gasplar›na TEKEL iﬂçilerinin duyars›zlaﬂmas›d›r.

MENSA’da iﬂ b›rakma
Adana’da MENSA Fabrikas›’nda çal›ﬂan iﬂçiler, maaﬂlar›n›n uzun süredir ödenmemesi
nedeniyle 8 ﬁubat’tan itibaren iﬂ b›rakma eylemi baﬂlatt›lar. Mehmet Ulutaﬂ’a ait olan ve
800 civar›nda iﬂçinin çal›ﬂt›¤› fabrikada, tüm
vardiyan›n kat›l›m›yla devam eden eylemin
maaﬂlar ödenene kadar sürece¤i ö¤renildi.

e mek
Polis ve imama ayr›cal›kl› maaﬂ
Memur sendikalar› ile “toplu görüﬂme” oyunu sonras›nda karara ba¤lanan, ek ödemesi olmayan memurlara 40 art› 40.80 YTL’lik art›ﬂ tasar›s›
Meclis’e sevkedildi. Tasar›da, ek ödemesi olmayan memurlara ocaktan
itibaren 40 YTL zam öngören AKP hükümeti, imam ve polislere ayr›cal›k
yaparak, 140 YTL’lik art›ﬂ yap›lmas›n› istedi. Bu fark, imam ve polislerin
“özel hizmet” tazminatlar›n›n 25 puan art›r›lmas› ile sa¤land›.
AKP iktidar› polisi memnun etmeli, çünkü bask›ya, zora ihtiyac› var.
‹ﬂçi, memur eylemlerinin karﬂ›s›na ç›karaca¤› polisler, kendilerini coplad›klar› memurlarla ayn› görmemeli!
‹mamlara yap›lan ayr›cal›k da, bir yandan “islamc›” kimli¤inin getirdi¤i bir durum iken, imamlar›n toplumsal iﬂleviyle de yak›ndan ilgili. Onlar da, halk›n kadercileﬂtirilmesinde, verilene r›za göstererek hak aramak
için örgütlenmemesinde tam bir misyoner iﬂlevi görmektedirler.
Açl›k s›n›r›n›n alt›nda binlerce memur yaﬂam savaﬂ› verirken, polisler
ve imamlara tan›nan ayr›cal›klar, onlar›n halk karﬂ›s›nda yüklendi¤i misyondan ba¤›ms›z de¤ildir. Ve eminiz, memura en küçük zamma dahi karﬂ› ç›kan IMF’nin de buna itiraz› olmayacakt›r. Çünkü, IMF’nin sömürü
politikalar›n›n sürdürülmesi, halk›n polis zoruyla bast›r›lmas›, ideolojik
olarak örgütsüzlü¤ün kan›ksat›lmas› ile mümkündür.
se, “iﬂ bar›ﬂ›ndan
yana olduklar›n›” ifade ederek,
“buradan bir kez daha sesleniyoruz. ‹ﬂverenler kahve köﬂelerinde
grevde bulunan arkadaﬂlar›m›za
para teklifinde bulunmas›nlar.
Bizler sendika olarak buraday›z.
Gelsinler üretimi ve iç bar›ﬂ› sa¤layal›m” dedi.
‹ﬂçiler ve ziyaretçiler, “‹ﬂçiyiz
Güçlüyüz Kazanaca¤›z, KARMEZ
‹ﬂçileri Yaln›z De¤ildir” sloganlar›n› atarken, Ege Temel Haklar
üyeleri de iﬂçilerle bir süre sohbet
ettiler. 12 ﬁubat günü de, Salihli
Temel Haklar üyeleri iﬂçileri ziyaret ederek eyleme destek verdiler.

KARMEZ direniﬂi sürüyor
Sendikalaﬂt›klar› için iﬂten at›lan ve iki ayd›r
grevde olan KARMEZ iﬂçileri, direniﬂlerini sürdürüyor.
10 ﬁubat günü, Ege Temel
Haklar, Tezkop-‹ﬂ, Tes-‹ﬂ, Hava‹ﬂ, Petrol-‹ﬂ ve Çimse-‹ﬂ, grevin
56. gününde KARMEZ iﬂçilerini
ziyaret ettiler. Ziyaret s›ras›nda
konuﬂan, Tek G›da-‹ﬂ Ege Bölge
ﬁube Genel Sekreteri Gürsel Kö-

D‹SK 39 Yaﬂ›nda!
Kuruluﬂ y›ldönümü olan 13 ﬁubat
günü bir aç›klama yapan D‹SK yönetimi, D‹SK'in tarihinin, “demokrasi mücadelesi tarihi” oldu¤unu ifade etti. Cunta öncesi son
D‹SK mitinginin Kocaeli’de yap›ld›¤›n›n hat›rlat›ld›¤› aç›klamada, 19
ﬁubat’ta yine Kocaeli’de, "YOKSULLU⁄A-ADALETS‹ZL‹⁄E HAYIR!" mitingi düzenlenece¤i duyuruldu.

Aç›klamada, “Tarih kesintisiz olarak
ak›yor ve D‹SK 39 y›l sonra bugün, yeni dönemin sorunlar›n›n üstesinden gelmek üzere, ülkemizdeki yeri ve önemini koruyacak biçimde dimdik ayakta
duruyor. Hiç mazeretimiz yok.
Bütün bu zorluklar› aﬂabilmek için, 12 Eylül karanl›¤›n› silmek için, insan haklar›n›n geliﬂmesi
için, özgür ve demokratik Türkiye'yi yaratmak için daha çok örgütlenmekten baﬂka
hiçbir çaremiz yok" denildi.
15
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S›ra Belediyelerde
AKP iktidar›n›n, IMF patentli özelleﬂtirme sald›s›n›n boyutunu gösteren en son örnek, “belediyecilik” ile
özdeﬂ hizmetlerin de özelleﬂtirme
kapsam›na al›nmas› oldu.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi,
‹ETT ve ‹GDAﬁ'› satma karar› ald›.
Birçok özelleﬂtirmede oldu¤u gibi,
“önce halka aç›lacak sonra sat›lacak” tuza¤›yla sat›ﬂa ç›kar›lan her iki
kurumda, en temel belediyecilik hizmetleri; taﬂ›mac›l›k ve do¤algaz.
Temizlik iﬂleri de zaten taﬂeronda; peki belediyeler ne yapacak?
‹hale rantlar›yla parti baﬂkanl›¤›na
s›çrama tahtalar› olma, kasalar›n›
doldurma iﬂlevlerini sürdürecekler.

BES’ten Eylemler
KESK’e ba¤l› BES üyeleri, sürgüne dayanamayarak intihar eden Metin Özsar›'n›n ölümünden sorumlu
olanlar› protesto etmeye devam ediyor. 9 ﬁubat günü Maliye Bakanl›¤›
önünde toplanan BES üyesi 100 kiﬂi,
"Metin'in Katili Müﬂteri Memnuniyeti", "Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz", "Kölelik Yasalar› Geri Çekilsin" sloganlar›
att›. Eylemde konuﬂan BES Genel
Baﬂkan› Bülent Kaya, sendikalar›n›n
hedef al›nd›¤›n› kaydederek, “üyemizin intihar›ndan sorumlu görevliler
görevden al›nmal›d›r" dedi.
Ayn› gün ‹stanbul’da Kartal Adliyesi önünde eylem yapan BES üyesi
adliye çal›ﬂanlar›, yaﬂad›klar› sorunlar›n çözülmesini istediler. BES 3
No’lu ﬁube Baﬂkan› Nafi Maraﬂ, adliye emekçilerinin memurlar içinde
en düﬂük maaﬂ› ald›¤›n› belirterek,
bugüne kadar verilen sözlerin tutulmad›¤›n› söyledi.

“Çözüm ‹stiyoruz”
Haber-Sen ‹zmir ﬁubesi üyeleri,
postac›lar›n çal›ﬂma haklar›, personel eksikli¤i ve yaﬂanan sorunlar›yla
ilgili 13 ﬁubat günü Ulus PTT'den
TBMM'ye mektup gönderdiler. Haber-Sen üyeleri, TBMM’ye gönderdikleri mektupla sorunlar›na çözüm
bulunmas›n› istedi.

Trabzon’da “Rastlant›sal”
Hiçbir Geliﬂme Yoktur!
Trabzon Halk›,
Bu ülkeyi, Trabzon’u yönetenler; size “ﬂunu linç edin,
ﬂunlara sald›r›n, bunlar› susturun” diyenler; “Rum Pontus, misyonerlik, terör” demagojileri yapanlar; emperyalizmin ve iﬂbirlikçi burjuvazinin ç›karlar›na hizmet
edenlerdir. Birleﬂmeyelim,
yoksullu¤a, zulme, ahlaks›zl›¤a, haks›zl›¤a, ba¤›ml›l›¤a,
aﬂa¤›lanmaya, sömürüye ve
talana baﬂkald›rmayal›m diye halk› birbirine düﬂürmek
istiyorlar.
“Milliyetçilik” sizi aldatmak
için baﬂvurduklar› propagandad›r. Size milliyetçilikten
söz edenler, tarihleri boyunca emperyalizme hizmet etmiﬂlerdir. Onlar›n “Kahrolsun
Amerikan Emperyalizmi, Yaﬂas›n Ba¤›ms›z Türkiye” dedi¤ini hiç duydunuz mu?
Demezler, çünkü onlar “Tam
Ba¤›ms›z Türkiye istiyoruz”
diyen devrimcilere kurﬂun
s›kmay› “vatanseverlik” diye
yutturanlard›r.
Halk› birbirine düﬂürme planlar›n›n, Trabzon’u bu hale
getirenlerin karﬂ›s›na; birleﬂip örgütlenerek, emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ›
mücadele ederek ç›kal›m.
Emperyalizmin ülkemizdeki ç›karlar›n› koruyanlar; devlettir, hükümetlerdir, MHP’si
AKP’si ile burjuva partileridir, tarikatlard›r.

Trabzon’da yaﬂananlar tart›ﬂ›lmaya devam ediliyor. En s›k sorulan soru ise ﬂu:
Kim k›ﬂk›rt›yor?
Elbette bu sorunun cevab›n›
komplo teorilerinde aramayaca¤›z.
Çünkü, buna gerek duyulmayacak
kadar aç›k bir ﬂekilde cereyan etmektedir her ﬂey. En basitinden
böyle bir polisin ve böyle bir mülki
yönetimin oldu¤u yerde bu soru
kendili¤inden “abes” hale geliyor.
Katolik rahibin vurulmas›nda
Türkiye’nin bir ﬂekilde “baﬂ›n›n a¤r›yaca¤›” aç›kt›. Bu nedenle, Türkiye oligarﬂisini temize ç›karacak, ne
böyle bir cinayetin ideolojik ve kültürel zeminini haz›rlamada, ne de
do¤rudan sorumluluk alt›nda b›rakmayacak bir senaryo daha ilk günden iﬂlenmeye baﬂland›. Polisin cinayeti 16 yaﬂ›ndaki A.O.’nun “psikolojisi” ile aç›klama çabas›, “örgüt ya da tarikat ba¤lant›s› bulunmad›¤›”n› kan›tlama telaﬂ› buradan kaynaklanmaktad›r.
“Bir örgüt ba¤›na rastland›
m›?” diye soruyor, Cumhuriyet muhabiri Mehmet Faraç. “Emniyet
yetkilisi” cevap veriyor:
“Kesinlikle, ne organize bir
grup ne de örgüt, ne de cemaat... Bu
olay› biz yüzde 70 oran›nda çözdük.
Geriye kalan yüzde 30'luk bölüm
çocu¤un psikolojisiyle ilgili. Olay›n
ard›nda örgüt, organize grup, illegal yap›lanma yok. Bu eylem çocu¤un iç dünyas›n›n bir sebebi olabilir. Her ﬂey bu çocu¤un ruhiyetinde
sakl›.” (Cumhuriyet 10 ﬁubat)
Nas›l olmas› gerekiyorsa, polis o
hale getiriyor! Elbette böyle bir polis, gerçekleri araﬂt›rmaz, aksine karart›r, varsa delil yok eder.
Kentin valisi farkl› m›?
Linç giriﬂiminin ard›ndan, “yaﬂas›n polisimiz” övgülerine al›ﬂm›ﬂ
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olan vali, yine takdir bekliyor. “Bak›n” diyor, “24 saat geçmeden zanl› yakaland›. Güvenlik kuvetlerimizin baﬂar›s›n›n da gözard› edilmemesini istiyoruz. ‹limizde devlet
dimdik ayaktad›r, üzerine düﬂeni
yapmaktad›r.”
Buna eminiz! “Devlet dimdik
ayakta” ve “üzerine düﬂeni yapt›¤›” için Trabzon’da bunlar yaﬂanmaktad›r!!!
Vali’nin “halk›n silah sevgisi
sayesinde PKK Trabzon’a giremedi¤i” aç›klamas›; tam da devletin
varl›¤›n›n kan›t›d›r. Vali, (çok iyi bilinen), faﬂist MHP’nin “devlete yard›mc› güçler” anlay›ﬂ›n› bu ﬂekilde
meﬂrulaﬂt›rmaktad›r. Faﬂist milis örgütlenmelerinin, suç örgütü koruculuk sisteminin kayna¤› bu zihniyettir. Böyle bir zihnyetin yönetti¤i
kentte cinayetlerin, linç giriﬂimlerinin yaﬂanmas› kadar do¤al ne olabilir ki! Çünkü, zihniyet kontrgerilla
politikalar›na göre ﬂekillenmiﬂtir.
Devlet yönetiminden anlaﬂ›lan da
bu politikalar›n yaﬂama geçirilmesinden ibarettir.
“Dimdik ayakta” olan da, bu politikalar›n uygulanmas›nda gösterilen ›srard›r. Yoksa, “normal” bir hukuk devletinde, mafyan›n küçük bir
kentte bu denli hakim olabilmesi
mümkün mü? Ve futbolcular kurﬂunlanana kadar onlarca iﬂyeri, kiﬂi
kurﬂunlanm›ﬂ, vurulmuﬂ, haraca
ba¤lanm›ﬂ iken, tüm bunlar›n sorumlular›n›n yakalanmamas› olas›
m›? Ama Trabzon’da (ve Türkiye’nin bir çok yerinde) oluyor, çünkü mafya, kontrgerilla politikalar›nda kullan›lan bir güçtür. Bu nedenle
el alt›nda tutuluyor, karﬂ›l›¤›nda da
her türlü pis iﬂine göz yumuluyor.
Nas›l m› oluyor; fuhuﬂ mafyas›ndan örnek verelim.
Sovyetler’in da¤›lmas›n›n ard›ndan, Trabzon’da artan fuhuﬂ bilin-

mektedir. Yabanc› kad›nlar›n geliﬂiyle yaﬂanan fuhuﬂ salg›n›, kendi
mafyas›n› da ortaya ç›karm›ﬂt›.
Mafyan›n yaﬂamas›, faaliyetini sürdürmesi ise, emniyet iliﬂkisi olmadan mümkün de¤ildir. Nitekim,
mafya-emniyet iliﬂkisine iliﬂkin çok
say›da örnek ortaya ç›km›ﬂt›r kentte. Faﬂist art›klar›ndan oluﬂan ayn›
mafya gruplar›, giderek hayat›n di¤er alanlar›nda da boy göstermeye
baﬂlam›ﬂ, futboldan esnaflar› haraca
ba¤lamaya, ﬂike olaylar›na kadar etkinli¤ini art›rm›ﬂt›r. Elbette Trabzon
gibi bir kentte tüm bunlar yaﬂan›rken polisin, valinin, savc›lar›n bunlar› bilmemesi mümkün mü? Ama
gelin görün ki, vali mafyadan daha
tehlikeli olarak demokratik kitle örgütlerinin bas›n aç›klamalar›n› görmüﬂ, kentin meydanl›k yerlerinde
aç›klama yapmalar›n› dahi yasaklamakla u¤raﬂm›ﬂt›r. Niye? Çünkü
mafyac›l›¤›n beslenmesi ile demokratik muhalefetin sindirilmesi ayn›
politikan›n parçalar›d›r. Mafyaya
göz yumulmas›n›n bir nedeni rant
iliﬂkileri iken, di¤er nedeni de, bu
çetelerin ayn› zamanda “milliyetçi”
örgütlenmeleri, taban› oluﬂturmalar›d›r. Devletin onlara ihtiyac› vard›r.
Kimi de¤erlendirmelerde “Trabzon’un üzerine çöken karabulut”tan
söz ediliyor. Hay›r! Trabzon’un
ba¤r›na çöreklenen kontrgerilla
devleti ve onun besledi¤i örgütlenme ve ideolojiden söz edilmelidir.
As›l sorun buradad›r.
Elbette, kontrgerilla politikalar›ndan söz edip, M‹T’i
anmadan geçmek mümkün
de¤ildir. “M‹T’in kiliseden
200 metre ötede” bulunmas›
ve “karﬂ›s›nda daire kiralayarak kiliseyi gözetlemeye”
almas›, “misyonerlik tehdidi” propagandalar›yla halk›
kim düﬂmanlaﬂt›r›yor, gözünü kör ediyor sorusunun da
cevab›d›r. “Trabzon’u bu hale getiren” iﬂte bu güçlerdir.
Trabzon’da bir “k›ﬂk›rt›c›” aranacaksa, polisi, mülki
amiri ile devlet örgütlenmesi
d›ﬂ›nda baﬂka bir güce ne gerek var! MHP’si, gerici faﬂist

Kadiri Tarikat› gibi tarikatlar›, devletin aktif olarak kulland›¤› güçlerdir sadece. Ve belirtelim ki, sözünü
etti¤imiz ﬂu anki vali ya da emniyet
müdürü de de¤ildir, baﬂka vali ve
emniyet müdürlerinin varl›¤›nda da
Trabzon’da benzeri sald›r›, provokasyonlar yaﬂand›. Sorun, devletin
kendisidir, politikalar›d›r.

Herkesin Gözleri Önünde
Yaﬂanan Sald›r› ve
Provokasyonlar
Trabzon’da son 10-15 y›lda yaﬂananlara bak›ld›¤›nda, bugünkü
durumun nas›l ad›m ad›m ve bilerek
haz›rland›¤›n›n onlarca örne¤ine
rastlamak mümkündür. Bu yan›yla,
rastlant›sal, kendili¤inden olan hiçbir ﬂey yoktur. Biz bu tarihten birkaç sat›r baﬂ› olay› hat›rlatmakla yetinece¤iz. Ancak bilinmelidir ki,
kentte halka yönelik gerici, k›ﬂk›rt›c› propagandalar süreklilik arzeden
tarzda yap›lmaktad›r ve kontra örgütlenmelerin, gerici-faﬂist örgütlenmelerin nas›l güçlendirildi¤inin
çok daha fazla örne¤i mevcuttur.
26 Nisan 1992 tarihinde yap›lan
Grup Yorum konserinde taﬂl› sopal›
faﬂist güruh, bizzat polisler taraf›ndan, “içerde PKK'l›lar var, Türk
bayra¤›n› yakt›lar. PKK bayra¤›
ast›lar” denilerek topland›. Konser
süresince ellerinde Türk bayra¤› olmak üzere spor salonunun çevresin-
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de istiklal marﬂ› söyleyen güruh,
konser bitiminde salondan ç›kmak
isteyen kitleyi taﬂa tuttu. Kitlenin
d›ﬂar› ç›kmay›p beklemesi üzerine
polisin, “ara sokaklara saklan›n,
ç›k›nca döversiniz” diyerek ak›l
verdi¤ini orada bulunan herkes duydu. Trabzon yerel gerici-faﬂist bas›n›n›n olay› bir Malazgirt Zaferi gibi
yans›tmas›, “halk›n tepkisi” olarak
göstermesi ise, adeta linç giriﬂimine
iliﬂkin yay›nlar›n bir kopyas›yd›.
Gazi Katliam› Davas›’n›n Trabzon’a al›nmas› da ikili bir yön taﬂ›yordu. As›l olarak; Gazi halk›n› sindirme, davan›n takip edilmesini engellemeyi amaçl›yordu devlet. Öte
yandan da kentte yarat›lmak istenen
faﬂist, ﬂovenist örgütlenme diri tutulacak, körüklenecekti. Daha ilk duruﬂmadan itibaren polisin aç›k örgütlemesi ile sald›r›lar, provokasyonlar yaﬂanmaya baﬂland›. 16 Eylül 1997’deki ilk duruﬂmada ve
ikinci duruﬂmada polis, faﬂistlere
kurt iﬂaretleri yapt›rarak provokasyon yaratmaya çal›ﬂt›.
15 Aral›k’taki üçüncü duruﬂmada Trabzon'un giriﬂinden itibaren
baﬂlayan asker-polis aramalar›, mahkeme ç›k›ﬂ›nda sald›r›ya dönüﬂtü.
Gazi halk›n›n otobüsleri faﬂistler taraf›ndan taﬂa tutuldu. Linç giriﬂiminde oldu¤u gibi, polis yine faﬂistlerin yan›baﬂ›ndayd›, hatta otobüsler faﬂistlerin sald›r› plan›na uygun
ﬂekilde yönlendirildi. Bizzat emniyet müdürünün Gazililer’i “halay
çekiyor” diye adliye önünde
yumruklamas›, faﬂist sald›r›n›n kayna¤›n› çok net gösteriyordu.
23 Ocak 1998’deki duruﬂmada ise sald›r› boyutland›. ‹ki Halk Meclisleri
üyesi, faﬂistlerce dövüldü.
Mahkeme ç›k›ﬂ›nda, halk›n
karﬂ›s›nda faﬂistlere yürüyüﬂ
yapt›r›ld›. Otobüslerin polisin eskortlu¤unda kenti terk
etmek üzere hareket etmesinin ard›ndan, faﬂistlerin örgütlü sald›r›s› baﬂlad›. At›lan
taﬂlardan otobüslerin camlar› k›r›ld›, bir otobüse at›lan
molotofun tesadüfen tutuﬂ-

Dünden bugüne
Trabzon’da yaﬂanan hiçbir ﬂey
kendili¤inden,
münferit de¤ildir.
Tümü örgütlü hareketlerdir. Örgütleyen devlettir,
devletin valisi,
jandarmas›, polisidir. Kullan›lanlar; MHP, tarikatlar, mafya vb. örgütlenmelerdir.

mam›ﬂ olmas› katliam› önledi.
1997 y›l›nda,
Fener Rum Patri¤i
Bartholomeos'un
da bulundu¤u bir
grup, 'Din, Bilim
ve Bar›ﬂ Sempozyumu' için gemiyle Trabzon'a geldi.
Sempozyumun öncesinde yerel bas›n, faﬂistler ve gericiler, “Bunlar Rum
Pontus devleti hayalini gerçekleﬂtirmek istiyor. Trabzon Pontus'laﬂacak” propagandalar› ile milliyetçi
ﬂoven duygular› k›ﬂk›rtt›. Bu k›ﬂk›rtma, kente gelenlerin gemiden
indirilmemesi ile sonuçland› ve
sempozyum yap›lamad›.
2003 y›l›nda bir kurum taraf›ndan Mehmet Ali Talat Trabzon'a davet edildi. Hiçbir otel oda vermedi.
Güvenli¤i sa¤lamakla görevli emniyet müdürü, “halk›n sevmediklerini
getirmeyin, güvenlik sa¤layamam”
sözleriyle, bu kentte yasalar›n geçerli olmad›¤›n› itiraf ediyordu adeta. “Halk” dedi¤i ise, faﬂist partiler
ve devlet yöneticileri d›ﬂ›nda kimse
de¤ildi.
Tüm bu örneklere, iki kez tekrarlanan linç giriﬂimlerini ve Patrik
cinayetine gelene kadar yaﬂananlar›
ekledi¤imizde, hiçbir ﬂeyin tesadüf
olmad›¤›, MGK Genel Sekreterli¤i’nin psikolojik savaﬂ yönergesinde yaz›lanlar›n yaﬂama geçirildi¤i
çok aç›kt›r. Trabzon’da bugün varolan ﬂovenist, ilkel milliyetçi ortam
ve mafya, çete faﬂist örgütlenmeler
böyle yarat›ld›.

Oligarﬂinin Eseri, Trabzon
Oligarﬂi Trabzon özgülünde ﬂunu yapmaktad›r: Halk kitlelerini
birbirine düﬂmanlaﬂt›rma, k›rd›rma,
bölüp parçalama politikas› izlemektedir. Milliyetçi, ﬂovenist bir kitle
taban› yaratarak, bunun üzerinden
politikalar›n› yaﬂama geçirmeye çal›ﬂmaktad›r. Mafyas›, faﬂist MHP’si,
tarikatlar› bu anlamda kendilerini

kulland›rd›kça yaﬂam bulmaktad›r.
Ayn› politiklar›n baﬂka kentlerimizde, tüm ülkede yaﬂama geçirilmek istendi¤i biliniyor. Trabzon’u
öne ç›karan, oligarﬂinin buraya yönelik yo¤unlaﬂmas›d›r. Peki neden?
Geçen haftaki say›m›zda ele ald›¤›m›z gibi, Karedeniz’in dervimci
anlamda büyük bir potansiyel oluﬂturmas› en önemli etkendir. Oligarﬂi
kendi eseri olan yoksullar›n devrime kanalize olmas›ndan korkmaktad›r. ‹ﬂsiz b›rakt›¤› gençleri mafya
ve faﬂist örgütlenmelerde nötralize
etmekte ve onlar› kendi politikalar›
çerçevesinde kullanmaktad›r.
‹kincisi ise; farkl› dinlerin, kültürlerin, milliyetlerin yaﬂad›¤› bölgelerimiz, emperyalizm ve oligarﬂi
aç›s›ndan her zaman örgütlenme,
k›ﬂk›rtma ve halk› birbirine düﬂürme politikalar› için “uygun” yerler
olagelmiﬂtir. 12 Eylül öncesi bu politika Alevi ve Sunni halk›n birlikte
yaﬂad›¤› kentlerde uygulan›yordu.
Bugün milliyetçili¤in, ﬂovenizmin körüklenmesine paralel olarak,
Trabzon gibi, geçmiﬂten bugüne
farkl› milliyet ve inançlar›n yaﬂad›¤› kentlerin böyle bir “uygun” zemin haline gelmesi ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Ancak, buradan farkl› inanç ve
milliyetlerden halklar›n birbirine
düﬂmanl›¤›n›n “do¤al” oldu¤u gibi
bir anlam ç›kar›lmamal›d›r. Aksine,
örne¤in Trabzon’da geçmiﬂte 16
Hristiyan mahallesi bulunuyordu ve
bu zeminde hiçbir çat›ﬂma yaﬂanmam›ﬂt›. Çünkü, tüm Türkiye’de oldu¤u gibi, o süreçte, kente yönelik
faﬂist politika ve örgütlenmelerde
özel bir yo¤unlaﬂma, ﬂovenist propaganda yoktur, en az›ndan bugünkü düzeyde de¤ildir. ﬁovenist, milliyetçi propagandalar, “Rum Pontus
devleti”, “misyonerlik tehdidi” yaygaralar› düﬂmanl›¤› körüklemiﬂtir.
Çünkü, faﬂist devletin, halk› gerçek hedeflerden sapt›rmak, halk›n
as›l düﬂmanlar›n› gözard› etmek
için, “düﬂmana” ihtiyac› vard›r. Patenti emperyalizme ait olan bu politika sayesinde, halk birbirine düﬂmanlaﬂt›r›l›r, örgütlenmeleri, birlikleri parçalan›r, oligarﬂik devletin
18
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halka karﬂ› politikalar›na ve onun
emperyalizmin iﬂbirlikçisi oldu¤u
gerçe¤ine dönüp bakamaz hale getirilir. Ülkemizde ilgili ilgisiz her
olayda “d›ﬂ düﬂmanlar” demagojisi
yap›lmas› boﬂuna de¤ildir. Emperyalizme ba¤›ml› ve aleni bir ﬂekilde
emperyalist politikalar› uygulayan
bir devletin “d›ﬂ düﬂman”a ihtiyac›
olabilir mi? O “d›ﬂ düﬂman” e¤er
emperyalistler ise, zaten içsel bir olgu haline gelmiﬂ ve bizzat devlet taraf›ndan onun politikalar› uygulanmaktad›r. Ancak söyledi¤imiz gibi,
halk› gerçek hedeflerden sapt›rmak,
devlet örgütlenmesini alabildi¤ine
“güvenlik, istihbarat” a¤› üzerine
kurmak, kendi yasalar›nca da yasad›ﬂ› olan Susurluk örgütlenmelerini
meﬂrulaﬂt›rmak, faﬂist MHP’yi, tarikatlar› kullanmak, mafya örgütlenmeleri ile içli d›ﬂl› olabilmek için bu
politika hep sürdürülür.
MGK’n›n her toplant›s›nda al›nan kararlar› hat›rlay›n. Vazgeçilmez bir cümle vard›r. “‹ç ve d›ﬂ tehditler de¤erlendirildi” denilir. Mutlaka “düﬂman” tan›mlamalar›, “tehdit” tan›mlamalar› yap›l›r. Kimi zaman devrimcilerdir “düﬂman”, kimi
zaman “Kürt milliyetçili¤i”, bazen
“Alevilik” olur, bazen de “Rum
Pontus devleti faaliyetleri”...
Son y›llarda süreklilik kazanan
ve özellikle polis, MHP, tarikatlar
eliyle ve bunlar›n sahibi ya da etkisinde bulunan yerel bas›n arac›l›¤›yla sürdürülen propagandalara bak›n, MGK’n›n bu tan›mlamalar› ile
paralelli¤ini çok aç›k görürsünüz.
Faﬂist kontrgerilla örgütlenmelerini,
mafyay› beslemek için halk sürekli
k›ﬂk›rt›l›r, “Trabzon’un ne kadar
milliyetçi oldu¤u” propagandalar›
aral›ks›z yap›l›r. (Bu, Trabzon’un
geçmiﬂ etnik yap›s›ndan kaynakl›
adeta bir “kendini ispatlamaya” zorlama tarz›nda yap›l›r özellikle.)
Dünden bugüne Trabzon’da yaﬂanan hiçbir ﬂey kendili¤inden,
münferit de¤ildir. Tümü örgütlü hareketlerdir. Örgütleyen devlettir,
devletin valisi, jandarmas›, polisidir. Kullan›lanlar; MHP, tarikatlar,
mafya vb. örgütlenmelerdir.

Bir Ölüm Orucu Direniﬂçisi’nin Son ‘Not’lar›
Yüzy›llard›r süren bir gelenektir;
ölüme giden insan›n son arzusu sorulur ve yerine getirilir. Ülkemiz hapishanelerini Nazi zihniyetiyle yönetenler ise; ölüme yürüyenlere karﬂ› bask›y›, zulmü son saniyeye kadar sürdürüyor ve son günlerini bile bask›lar,
yasaklar alt›nda geçirtiyorlar.
ﬁehit düﬂen Serdar Demirel de son
aylar›n› hep “mektup yasaklar›” alt›nda geçirdi. Ne bir selam alabildi aylarca, ne bir selam yollayabildi. Ama
hücreler aras›ndaki duvarlar› aﬂan
“postaya” kimse engel olamazd› ve o
postada, havaland›rma duvarlar›n›n
üstünden, F Tipleri’nin çat›lar›ndan
Serdar’›n mektuplar› dolaﬂ›p durdu.
Serdar Demirel’in 19 Aral›k’ta feda eylemi yapmadan k›sa süre önce
yazd›¤› iki not elimize geçti. Aﬂa¤›da
onlar› yay›nl›yoruz:
"4 Kas›m 2005
Merhaba .....
Özlem ve sevgiyle kucakl›yorum seni-sizi. Nas›ls›n›z? Ben BORAN gibiyim. Halim-keyfim, coﬂkum yerinde yani. Sizin de iyi oldu¤unuza eminim.
Selam gönderenlerin selamlar›
baﬂ›m gözüm üstüne. Hepsini ald›m
ve yüre¤imdeki en s›cak yere koydum. Bu hafta sen de yazacaks›nd›r
cevaben. Hepsine benden çok çok
selam ve sevgi yaz. Onlar› çok sevdi¤imi ve s›ms›cak kucaklad›¤›m›
yaz... Evet, "Mektup cezas›" nedeniyle mektuplar›m› vermiyorlar. Haliyle benimkileri de göndermiyorlar.
Orta¤›m-Boran›m›z Fatma Koyup›nar'a yazd›n m›? Veya yaz›yor
musun? Yazarsan iyi de olur. "Mektup cezalar›"n›n baﬂlad›¤›n› vb. anlat›rs›n. Ve tabii, benden çok selam
yaz›p, onu, onlar› çok sevdi¤imi,
haberleﬂmemiz fiilen kesilse de varl›¤›n›n hep yan›mda oldu¤unu yaz
benim için...
Bak, selam verdin borçlu ç›kt›n!.. Ehh, olacak o kadar de¤il mi?

Ziyaretine gelen-giden var m›?
Gelenlere selam söylersin.
Beni buraya getirmelerinden önce 4.5 y›l›m o hücrede geçti. Yani
19 Aral›k sonras› oraya koydular,
ölüm orucuna baﬂlayana kadar hep
oradayd›m. "Ç›k›ﬂ›" da oradan yapmak istiyordum, olmad›. Sa¤l›k olsun diyelim. Önemli olan direniﬂ,
yerin önemi yok bu anlamda.
Sevgili ...., kendine-kendinize
iyi bak›n. Özlem ve sevgiyle, direniﬂimizin coﬂkusu, ﬂehitlerimizin s›cakl›¤›nda kucakl›yorum. ... Kemal
ve Ziya'ya da selamlar.
Sevgilerimle / Serdar Demirel
***

Serdar’dan DEV-GENÇ’lilere
"17 Kas›m 2005
Merhaba! Yüre¤i de, bile¤i de
Dev Gençler... Merhaba!...
Özlem ve sevgiyle kucakl›yorum sizi. Ve "geçmiﬂ olsun" diyorum. Tutuklanman›za üzüldük tabii.
Ama nas›l bir ülkede yaﬂad›¤›m›z›,
nas›l bir düﬂmanla çarp›ﬂt›¤›m›z›
bildi¤imiz için, ﬂaﬂ›rmad›¤›m›z gibi, bu da bir bedel diyerek onur
duyduk. "Ak›ll› solcu"lar halaylarla
"protesto" ederken hedef göstermek
önemliydi, gençlik bunu yapt›. Sizinle gurur duyuyoruz...
Bana yazma konusunda s›k›nt›n›z› anl›yorum, do¤al da karﬂ›l›yorum. Zira, hepimiz yaﬂad›k bu duygular›. Bir can›m›z ölümün üstüne
yürürken, ne kadar onur ve gurur
duysak da yoldaﬂ sevgisi, buruklu¤u elbette oluyor. Ama ﬂunu hiç
unutmayal›m; biz, devrim mücadelesi veriyor, bunun için savaﬂ›yoruz,
bedel ödüyoruz. Ölüm Orucu eylemimiz, bugün devam eden direnme
savaﬂ›m›z›n bir parças› ve öncü eylem biçimidir. Savaﬂç›lar›m›z da bu
bilinçle feda ediyor kendilerini. Yani, bu bir görev. Sizin göreviniz
gençlik cephesinde mücadele
iken, benim görevim ölümü yenmek, düﬂman›n bu politikas›n› yer19
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le bir etmek. T›pk› 120 ﬂehidimiz
gibi...
45'te de Musa ve U¤ur var. Her
gün selamlaﬂ›yoruz. Hemen çapraz›m›zdalar yani, bir top at›ml›k yer!
Sevgili K...., dün bize "mektup
cezas›" geldi, 2 ay. O nedenle art›k
mektup yazam›yorum d›ﬂar› ve alam›yorum. "Ceza"n›n nedeni; "gereksiz slogan atmak, marﬂ söylemek"!.. Eda'lara yazd›¤›nda (tabii
B‹Z'den herkese) çok çok selamlar›m›, sevgilerimi her seferinde yazars›n. Sana-size bu konuda vekalet
veriyorum.
Sevgili A..., Daha önce Gökhan
Menet ile beraber bir davadan tutuklan›p gelmiﬂtin. Öyle de¤il mi? ﬁu
an yan›mda Hayri Alp yoldaﬂ›m var,
C'deydi tan›rs›n. O da çok selam
söylüyor, geçmiﬂ olsun diyor size...
Notunda, "yak›n olma" d›ﬂ›nda
buralar›n iyi bir taraf› olmad›¤›n›
söylemiﬂtin. Evet do¤ru. Zaten tecrit mant›¤› ile F Tipinin amac› ortada. Bu sözün üzerine akl›ma ﬂu geldi; devlet Milli Güvenlik Siyaset
Belgesi’nde "Terör örgütlerinin cezaevlerindeki faaliyetlerini engellemek için önlem-tedbir almal›" demiﬂ! Ne komik de¤il mi?
Ama bu sözlerinde bir gerçek
pay› var. O da ﬂu; F Tipiyle teslim
alacaklar› hesaplar› tutmad›, baﬂaramad›lar. Bu söz bunun itiraf›d›r. O
nedenle, daha fazla bask›, ceza, tecrit diyorlar. ‹ﬂte bizim-ölüm orucu
eylemimizin-direniﬂimizin gücü de
bu. Birilerinin akl› basmasa da gerçekler ortada, devlet itiraf ediyor...
Sevgili Z....., ﬂiirin ve iyi dileklerin için sa¤olas›n. Teﬂekkür ediyorum. Genç
yüre¤ine sa¤l›k.
Kal›n
sa¤l›cakla
canlar. Kendinize iyi
bak›n. Direniﬂimizin
coﬂkusunda kucakl›yorum sizleri...
Sevgilerimle

Serdar Demirel."

Tecrit
Fiziki, psikolojik
etki ve sonuçlar›
3
2000 y›l›nda tecrit sorunu ve F
Tipleri ilk kez tart›ﬂmaya baﬂland›¤›nda, tecrit sisteminin yol açt›¤›
ve açaca¤› etkilerine iliﬂkin, Alman
RAF tutsaklar›n›n anlat›mlar› çarp›c› bir örnek teﬂkil ediyordu. Birçok ayd›n, sanatç›, demokratik
kuruluﬂ, hukukçular; bu anlat›mlardan etkilendiler. Kulaklar›n ç›nlamas›, yo¤unlaﬂamama, iradesini
kullanmada zorlanma ve daha
birçok yönüyle gerçekten izolasyon sistemine ›ﬂ›k tutan örneklerdi.
Bugün gelinen aﬂamada, bu dizide anlatt›¤›m›z örnekler, ayn› sonuçlar›n ülkemizde de yaﬂand›¤›n›
aç›kça göstermektedir. ‹ki haftad›r, örnek verdi¤imiz tutsaklar,
sa¤l›kl› girdikleri hücrelerde, tüm
bu sorunlar› yaﬂar hale getirildiler.
Bu kitlesel iﬂkenceye karﬂ› aya¤a
kalkmaz, “tecrite son verin” diye
hayk›rmaz isek, bu tutsaklar›n daha da artaca¤› kuﬂkusuz.
Boran Yay›nlar›’ndan ç›kan “Tecrit: Yaﬂayanlar Anlat›yor” kitab›n›
temel alarak anlatt›¤›m›z tecritin
etkilerine örnekler vermeye devam
ediyoruz.

ula¤›ma a¤lama sesleri
geliyordu. Annem a¤l›yordu. Ben de bu sesleri duyunca
a¤l›yordum. Sesler beni kontrol alt›na al›yordu. Kendimi kaybediyordum. Yata¤a girince kafamdaki ses
y›lan var diyordu. Ben hissediyordum. Ses diyordu ki, bu y›lanlar
Amerikan y›lanlar›, sana iﬂkence
yapacak... Kafamdaki ses diyordu ki
kendini as kurtar, sana iﬂkence yap›yorlar. ‹çimde damarlar oynuyordu. Ben de y›lanlar içimde zannediyordum. Kendimi 4-5 defa asmaya
çal›ﬂt›m.”
Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapis-

“K

“Ses, ‘kendini as’ duyordu”
hanesi’ndeki A.D. isimli tutsak halen süren rahats›zl›¤›n›, kendini toparlayabildi¤i bir anda böyle anlat›yordu. O’nun durumu; hem tecritin
bir insan› nas›l ç›ld›rtabilece¤inin
hem de tecritçilerin sessiz imha
yaklaﬂ›m›n›n aç›kça görülebilece¤i
örneklerden biridir.
D›ﬂardayken hiçbir rahats›zl›¤›
olmayan A., tecrit ortam›nda sa¤l›kl› sosyal iliﬂkiler kurabilme olanaklar›ndan mahrum b›rak›ld›. Bu, aktaraca¤›m›z rahats›zl›¤›n›n ortaya
ç›kmas›n›n zeminini oluﬂtururken,
tedavi edilmesi için hiçbir çaba gösterilmedi. Defalarca intihar giriﬂiminde bulundu ve yan›ndaki di¤er
iki tutsa¤a sald›rd›. Bu durumu, ayn› hücrede kalan day›s› ve di¤er arkadaﬂ›n›n, defalarca dilekçeyle baﬂvurmalar›na, hapishane müdürüyle
bizzat konuﬂmalar›na ra¤men Ekim
2003’e kadar hastaneye yat›r›lmad›.
Sadece krizler sonras› uyuﬂturucu
i¤ne, ilaç ile geçiﬂtirildi. Ancak,
Ekim 2003 tarihinde Bak›rköy Ruh
ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi'ne
yat›r›ld›. Ocak 2004 tarihinde tekrar
Tekirda¤ F Tipi’ne gönderildi. Hâlâ,
yat›ﬂt›r›c› ilaçlar kullan›yor.
18 Mart 2002 tarihinde, ziyarete
gelen kardeﬂiyle Kürtçe konuﬂtu¤u
için ziyaretinin yar›da kesilmesinin
ard›ndan süreci, hücrede beraber
kald›¤› arkadaﬂ›ndan dinleyelim:
“Görüﬂüne gelen kardeﬂinin,
kendisinin görüﬂten erken ç›kart›lmas›n›, ailesine, ‘dövmeye götürdüler’ diye söyleyebilece¤ini, ailesinin
üzülerek a¤layaca¤›n› düﬂünmeye
baﬂlad›. Bunu kafas›na takt›. ﬁiddetli baﬂa¤r›s› geçirdi. Ondan sonra sesler, annesinin a¤lama seslerini duymaya baﬂlad›¤›n› söyledi. Ne
kadar anlatmaya çal›ﬂt›ysak da olmad›. Ailesi çok uzakta oldu¤undan
ve ekonomik nedenlerden dolay› aylard›r gelemedi¤inden iyice içine
kapand›. Sonra kula¤›nda seslerin
ço¤almaya baﬂlad›¤›n› söyledi.
‘Sesler beni b›rakm›yor’ diye a¤l›20
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yordu. Bu süreklileﬂti. Krizlere girdi. Kendine hakim olamad›. Krize
girdi¤inde art›k yapacak bir ﬂey olmad›¤›ndan zile bas›p gardiyanlar›
ça¤›rd›k. Bu iki kere oldu. ‹kisinde
de yat›ﬂt›r›c› i¤ne vurup geri getirdiler. Doktora durumu anlatal›m,
dediysek de kabul edilmedi. 2 Nisan
günü psikolog için dilekçe verdik,
gelip götüren olmad›.”
A.'n›n durumu 4 Nisan 2002'de
daha da a¤›rlaﬂ›r. ‹ki defa yata¤›n
aya¤›na ba¤lad›¤› çarﬂafla kendini
merdiven boﬂlu¤una salland›rarak
intihar etmek ister, son anda farkedip engellerler. 5 Nisan'da daha da
kötüleﬂir. Yine uyuﬂturucu i¤ne yaparlar, hastaneye sevk etmezler.
Günün büyük bir k›sm›n› yatarak geçirmeye baﬂlar, sadece yemeklerde iner. “Biraz bir ﬂeyler yiyip sonra bir aﬂa¤›, bir yukar›, bir
içeri, bir d›ﬂar› dolan›p duruyor,
çok s›k›l›yor, birﬂey diyemiyoruz.
Yoksa bize sinirleniyor. ‹ki gündür
daha da kendinden geçti. Bizimle
bazen konuﬂuyor, bir ﬂeyler sorunca
cevapl›yor. Ama hareketlerine, tav›rlar›na, gözlerine ve konuﬂtuklar›na bakarsan sanki burada de¤il.
Dün, diyor ‘y›lan kokusu al›yorum’.
Yok diyoruz ama dinlemiyor.”
Üst üste verilen dilekçeler sonras› rahats›zl›¤›n›n patlak vermesinden aylar sonra, haziran ay›nda ‹stanbul'a sevk edilir. Ama yat›rmak
yerine yine kontrol edip geri gönderilir. A¤ustos ay› baﬂlar›nda yeni
ilaçlar yaz›l›r. Ancak bunlar› kullanmay› reddeder.
A¤ustos 2002'den Ekim 2003 tarihine kadar hastal›¤› dalgal› bir seyir izler. Gergin, sinirli ve tahammülsüz oldu¤u, yeniden sesler duydu¤u günler olur. Ekim 2003'e gelindi¤inde hücrede 2 kiﬂi kalmaktad›r. Bu süreçte yeniden sesler duymaya baﬂlar.
“Kendinde de¤il gibiydi. Saatlerce volta at›yor, kendi kendine konuﬂuyordu. Uyku düzeni bozulmuﬂtu. Ge-

celeri saat 03.00-04.00 gibi yataktan
kalk›yor hücrenin içinde sinirli sinirli volta at›yordu. Konuﬂunca biraz
rahatl›yor ancak sabah kalkt›¤›m›zda
her ﬂey yeniden baﬂl›yordu.
Bu benim için de y›prat›c› bir süreçti. Öyle ki, ister istemez sürekli
diken üstünde oluyorsun, geceleri
tetikte uyumak zorunda kal›yorsun.
Daha önce beraber kald›¤› arkadaﬂlar›n bo¤az›na sar›ld›¤›n› da biliyordum.
Geceleri aniden kalk›yor, ‘köyü
basm›ﬂlar, mektupta ad› geçen, selam söyledi¤im kim varsa gözalt›na
alm›ﬂlar’ diyordu. Tabii bunun suçlusu olarak da beni görüyordu.
17 ve 18 Ekim günleri iyice kötüleﬂmiﬂti. 18 Ekim gecesi sabaha kadar uyumad›k ve ona kurgular›n›n
gerçek olmad›¤›n› anlatmaya çal›ﬂt›m. 19 Ekim akﬂam›, hücre içerisinde sinirli sinirli volta at›yor arada
bir de bana kötü kötü bak›yordu.
Yüzü kararm›ﬂt›. Böylesi anlarda
yüzünü kan bas›yor, belirgin bir ﬂekilde karar›yordu yüzü. Sald›racak
gibiydi. ‹ki kiﬂiydik. Benden çok daha iri yap›l›yd›. Sald›rsa, ba¤›rmaya f›rsat bile bulamadan orac›kta
bo¤abilir beni. Bu nedenle oldukça
gerginim ve sürekli konuﬂarak rahatlatmaya çal›ﬂ›yorum. Saat 23.00'e
kadar böyle sürdü. Masada oturuyoruz ve art›k burnundan soluyor.
‘Sana da zarar verece¤im, gideceksin yan›mdan.’ dedi. Vurdu vuracak diye bekliyorum. Gardiyanlar›
ça¤›rmak için butona basaca¤›m
ama bunun için yerimden kalkmam
ve yan›na gitmem gerek. Zaman kazanmam, bir bahane bulmam gerek.
Gözlerini üzerime dikmiﬂ. Delici
bak›ﬂlar›n›, bakmasam da hissediyor, derin soluk al›ﬂ›n› duyuyorum.
Kalp at›ﬂlar›m da h›zlan›yor iyice.
K›sa bir yer de¤iﬂikli¤i dilekçesi yaz›yorum. ‘Ben ﬂimdi zile bas›p verece¤im.’ Yerimden kalk›p butona bas›yorum. Gardiyanlar gelene kadar
bir f›rsatta dilekçenin alt›na, ‘Her
an sald›rabilir. Müdahale edin’ gibi
bir cümle yazd›m. Gardiyanlar geldi¤inde mazgal deli¤inden dilekçeyi
verirken parma¤›mla o cümleyi iﬂa-

Önce sinirli sinirli konuﬂur, ‘dayanam›yorum,
kendimi öldürece¤im. Beni öldürün’ diye yalvar›rd›. Sonra söylenmeye baﬂlar, kontrolünü kaybedip
kafas›nda kurgulad›¤›
‘düﬂmana’ sald›r›rd›. ‘O
düﬂman’ bazen ben, bazen M. abi oluyordu.

ret ettim. Birkaç dakika sonra geldiler. Biz hâlâ oturuyorduk.
Revire gitti. Revirin kendi yatakhanesi var. O gece oray› da¤›tm›ﬂ.
Sonra pencerenin gölgeli¤inin ipleriyle kendisini asmaya çal›ﬂm›ﬂ.
Gardiyanlar karﬂ› pencereden farkedip kurtarm›ﬂlar. Bo¤az›nda kesik
olmuﬂ, iz kalm›ﬂt› naylon ipten dolay›. 3 gün revirde tutulduktan sonra
22 Ekim’de Bak›rköy'e sevk edilip
yat›r›lm›ﬂ.”
A. D. Bak›rköy’de geçirdi¤i sürecin ard›ndan, bir süre ‹stanbul
Bayrampaﬂa’da tutulur ve Ocak ay›
baﬂ›nda, tekrar F Tipine getirilir.
Bayrampaﬂa Özel Tip Hapishanesi'nde ko¤uﬂta baﬂka tutsaklarla beraber kalmak iyi gelmiﬂtir ona. Bunu kendisi de ifade eder, k›smen düzelmiﬂtir. Ocak sonuna kadar böyle
devam ettikten sonra tekrar a¤lama
sesleri duymaya baﬂlar.
“Yine baﬂa dönmüﬂtük. Telkinlerde bulunmaktan baﬂka yapabile21
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ce¤im bir ﬂey yoktu. Voltada, otururken, gece uykusu olmad›¤›nda
sürekli konuﬂtum. Ancak bir yarar›
olmad›. Olamazd› da. Yokuﬂ aﬂa¤›
freni patlam›ﬂ bir kamyonun önüne
takoz koymaya çal›ﬂmak gibi bir çabayd› bu.”
“Freni patlatan”, içinde bulundu¤u koﬂullardan baﬂkas› de¤ildi.
A.D. yeniden hastaneye kald›r›l›r.
Yan›ndaki yoldaﬂlar›, hücrelerine üçüncü bir kiﬂinin verilmesi için
dilekçeler yazar ancak bilinçli bir
y›pratma politikas› izleyen hapishane idaresi, adeta yan›ndaki tutsa¤›
da “delirtmek” istemektedir. Daha
önce A.D.’nin bo¤az›na sar›ld›¤›
tutsa¤›n da bütün ›srarlar›na karﬂ›n
günlerce yeri de¤iﬂtirilmemiﬂti...
“Psikologla yapt›¤›m görüﬂmede, kendisi de ‘evet iki kiﬂi olman›z
laz›m’ demesine ra¤men aradan
günler geçti ve yan›m›za verilen olmad›. 16 ﬁubat günü ﬂu içerikte bir
dilekçe yazd›m: ‘Durumu biliniyor
olmas›na ve hem benim dilekçe vermeme, hem de yan›m›za gelmek isteyen iki tutuklunun ayr› ayr› dilekçeler vermesine ra¤men yan›m›za
üçüncü bir kiﬂi verilmemesi bilinçli
bir uygulamad›r. A. D.’nin ya kendisine ya da bana zarar vermesi
amaçlanmaktad›r. Bu, cana kas›tt›r.
Sorumlular hakk›nda suç duyurusunda bulunuyorum.’... Ayn› gün,
yan›m›za gelmek için daha önce dilekçeler veren bir arkadaﬂ›m›z getirildi. Dilekçeler üzerinden 20 gün
kadar geçmiﬂti.”

“Görün eserinizi, tecrit bu”
A.D.’nin bo¤az›na sar›larak bo¤maya çal›ﬂt›¤› ayn› hücrede kalan
arkadaﬂ›, o günü “üç de¤il iki kiﬂi
olsayd›k öldürürdü beni” diyordu
hakl› olarak.
“A. abi krize girdi¤inde önce sinirli sinirli konuﬂmaya baﬂlard›. Biz
anlard›k. Yavaﬂ yavaﬂ sinirlenir,
‘dayanam›yorum, kendimi öldürece¤im. Beni öldürün’ diye yalvar›rd›. Sonra söylenmeye baﬂlar, kontrolünü kaybedip kafas›nda kurgulad›¤› ‘düﬂmana’ sald›r›rd›. ‘O düﬂman’ bazen ben, bazen M. abi olu-

yordu. Zorla zaptediyorduk. Her yan› titriyordu. Art›k kendi kendine
anlaﬂ›lmaz ﬂeyler söylemeye baﬂl›yordu. Sonra yavaﬂ yavaﬂ kendinden geçiyordu. ‘Sanki uçuyorum’
diyordu. Bu defalarca olmuﬂtu. A.
abiyi adeta uyuﬂturucu ba¤›ml›s›
yapm›ﬂlard›. Ne tedavi ama!
“M. abiyle ben tüm gücümüzle
anlatt›k... ‹lgiyle, sevgiyle anlatt›k.
Bir noktaya geldi¤inde düﬂündüklerinin yanl›ﬂ oldu¤unun fark›na var›yor, durmadan özür diliyor. Ama bir
süre sonra yine ayn› ﬂekilde baﬂa
dönüyordu. ‹ﬂte o an aﬂa¤› h›zla inmesiyle bo¤az›ma sar›lmas› bir oldu. M. abi olmasa, o hücrede iki kiﬂi olsak belki de öldürürdü beni. Zaten bana göre iri yap›l› insan. O psikolojiye girdi¤inde gözü hiçbir ﬂeyi
görmüyordu... Zorla zaptetmiﬂtik.
Merdiven boﬂlu¤undaki yata¤›n
ranzas›na çarﬂaf ba¤layarak intihar
etmeye kalk›ﬂm›ﬂt›. Bir anda öyle
çabuk geliﬂmiﬂti ki olay, boynuna

çarﬂaf› dolad›¤› gibi kendini merdiven boﬂlu¤una atm›ﬂt›. Bir yandan
da "dayanam›yorum, öldürece¤im
kendimi!" diye a¤l›yor, söyleniyordu. Hemen ayaklar›ndan tutup, yukar› do¤ru kald›r›p, çarﬂaf› çözüp
indirdik. Kendinden geçmiﬂti. Biz
zile bas›p gardiyanlar› ça¤›rd›¤›m›zda, müdür, doktor da gelmiﬂti.
Onlara, ‘Görün iﬂte eserinizi. Tecrit bu iﬂte! ‹nsanlar› ne hale getiriyor!’ demiﬂtim.”
Bu sat›rlar› anlatan Z.D. isimli
tutsak da bu yaﬂad›klar›n›n ve tecritin etkisiyle rahats›zlanm›ﬂt›.

“Kendimi bir nokta gibi
görüyordum”
Z.D. zamanla uykusuzluk çekmeye baﬂlad›, vücudunda istemd›ﬂ›
titremeler aç›¤a ç›kt›. “Heyecan bas›yor bazen. Bir nedeni yok. Böyle
olunca titreme baﬂl›yor. Kalp at›ﬂ›n›
tüm vücudumda hissediyorum. Yaz›
bile yazam›yorum, volta atam›yo-

2005 Hak ‹hlalleri Raporu Aç›kland›
TAYAD’l› Aileler, 12 ﬁubat günü, Galatasaray Lisesi önünde ‘2005 Y›l› Hak
‹hlalleri Raporu’nu aç›klad›lar.
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” yazan önlükler giyen ve pankart açan
TAYAD’l› Aileler ad›na konuﬂan Eylül ‹ﬂcan, tutsaklar›n 1837 gündür tek ve
üç kiﬂilik hücrelerde tecritte tutulduklar›n› belirterek, “‹zole edilen sadece
onlar›n bedenleri de¤il, her türlü insani, hukuki haklar› da yasal ya da keyfi
uygulamalarla izole edilmiﬂtir” dedi.
‹ﬂcan raporda bu 5 y›ll›k tecritin sadece bir y›ll›k uygulamalar›n›n bir k›sm›n›n yerald›¤›n› belirtti¤i konuﬂmas›nda, “Bunlar da sadece elimize ulaﬂan bilgilerle s›n›rl›d›r. Çünkü yaﬂanan bu hak ihlallerini tutsaklar ancak bedenleri
ile karﬂ› koyabildikleri direniﬂleri ile anlatabilmektedirler. Düﬂünün insanlar›n ölümleri, sakatl›klar› ile seslerini duyurabildikleri bir sistemden sözediyoruz. Yani tecritten. Hapishanelerden ç›kan her ölü
beden bizlere orada yaﬂanan hak ihlallerinin, insanl›k d›ﬂ› uygulamalar›n boyutunu anlatmaktad›r” diye
konuﬂtu.
Raporda; haberleﬂme hakk› engellerinden süreklileﬂen cezalara, sa¤l›k sorunlar›ndan savunma hakk›
önündeki engellemelere, fiziki iﬂkenceden sürgünler
ve onursuz arama dayatmalar›na kadar birçok konuda örnekler yeral›rken, ‹ﬂcan, hapishanelerdeki bütün sorunlar›n kayna¤›n›n tecrit oldu¤unu söyledi.
Aç›klama sonras›, TAYAD’l› Aileler, ‹stiklal Caddesi boyunca “Sana TECR‹T’i Anlatmak ‹stiyorum”
baﬂl›kl› 2 bin bildiri da¤›tt›lar.
22
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rum. Kendi kendimi telkin etmeye
çal›ﬂ›yorum. Büyük bir boﬂlu¤un
içerisine düﬂüyorum” diye durumunu ifade ediyordu.
‹dareye yap›lan baﬂvurulara ra¤men, Z.D’nin hücresi de¤iﬂtirilmedi
ve ileride alevlenebilecek bir psikolojik rahats›zl›¤›n temelleri bu süre
içinde at›ld›. Yer de¤iﬂikli¤inin ard›ndan uzun süre yaﬂad›klar›n›n etkisinde kald›. Yoldaﬂlar›n›n da etkisiyle kendisini biraz toparlad›. Yaﬂad›¤› süreci ﬂu sözlerle ifade etti:
“Kendimi boﬂlukta hissediyordum. O sabah uyand›¤›m güne kadar hücrenin hiç bu kadar dar oldu¤unun fark›na varmam›ﬂt›m. Hani
insan›n içi boﬂal›yormuﬂ gibi oluyor
ya... öyle iﬂte.
Sürekli kulaklar›m zonkluyordu.
Psikolojim bozulmaya baﬂlam›ﬂt›.
Ve soruyordum kendi kendime,
‘Acaba ben de A. abi gibi mi olaca¤›m? Ç›ld›racak m›y›m?’ diyordum.
‘Acaba tecritten mi etkileniyorum?’
diyordum. Yani öyle bir durum oluﬂmuﬂtu, öyle bir yaln›zl›k hissi gelmiﬂti ki, sanki benden baﬂka kimse
yoktu. Duvarlar›n arkas›n›, yoldaﬂlar›m›z› hissetmekte güçlük çekiyordum. Gerçekten çok zor anlard›. Yaﬂam›m boyunca hissetti¤im en s›k›nt›l› anlard› diyebilirim.
Kafam›n üzerinde sanki ateﬂ yan›yormuﬂ gibi s›cakl›k oluyordu. Bir
süre sonra kafamla birlikte yüzüm
uyuﬂuyordu. Ta gözlerimin içine kadar uyuﬂuyordu diyebilirim. Bazen
öyle bir olurdu ki sanki kendimi bir
nokta gibi görüyordum. Bir yerden
düﬂüyormuﬂ gibi, kendi içime çöküyormuﬂ gibi oluyordum. Çok acayip
bir ﬂey. Ama gerçekten o dönem
ayakta kald›ysam, birincisi ﬂehitlerimiz, ikincisi ise yoldaﬂlar›m›z›n
harcad›¤› emek ve gösterdikleri sevgi nedeniyle oldu.
ﬁu da var; intihar etme düﬂüncesi de geçti kafamdan. Sonra bunu
düﬂünmekten korktum. Mesela yaln›z kal›p hücrede ya kendimi kontrol edemeyip intihar edersem... Yaﬂam›mda böyle bir sonun olabilece¤i ihtimali korkutuyordu. Bu düﬂünceyi kafamdan atam›yordum.”

TAYAD 2 0. Y ILINDA

Hapishane Önlerinden Meydanlara

Dilekçelerden Ölüm Oruçlar›na
TAYAD’›n 20 y›ll›k tarihine
bakt›¤›n›zda, ülkemiz s›n›flar mücadelesinin 20 y›l›na da bakm›ﬂ
olursunuz. Çünkü TAYAD bu dönemin en önemli örgütlenmelerinden,
direniﬂ odaklar›ndan biri oldu¤u gibi, yaln›zca hapishanelerle ilgili de¤il, hayat›n her alan›yla ilgili bir örgütlenme olmuﬂtur. Tutsak yak›nlar› hareketi, halk›n muhalefetinin her
mevzisinde varolan bir harekete dönüﬂmüﬂtür.
TAYAD’l› Aileler’in tarihi, eylem biçimleriyle, örgütlenmesinin
önüne konulan engeller ve örgütlenmedeki ›srar›yla, bilinçlenme ve dönüﬂme süreçleriyle, herkesin incelemesi gereken ö¤retici bir tarihtir.
Halkla önderlik, teoriyle pratik,
sözle eylem aras›ndaki iliﬂkiler üzerine, onlarca kitap de¤erinde bir tarihtir.
Bu tarihten baz› dönemler, baz›
olaylar anlataca¤›z bu yaz›m›zda
da. Bu onurlu tarihi yaratan, direniﬂ
Bu foto¤raf,
yukar›daki foto¤raf›n bir karesinin büyütülmüﬂ halidir.
Hapishane
önündeki görülen tutsak yak›n› Sevgi Erdo¤an’d›r. Sevgiler, 20 y›ll›k bu
tarihin kilometre taﬂlar›d›r.
Ad›m ad›m yaﬂanan de¤iﬂim ve dönüﬂüm sürecinde hiçbir ﬂey kendili¤inden ve emeksiz olmam›ﬂt›r. TAYAD’›n bir direniﬂ oda¤›na, demokratik bir mevziye dönüﬂümünün öncüleri, emektarlar› onlard›r.

geleneklerine gelenekler ekleyen
TAYAD’l›larla birlikte 20 y›ll›k tarihte dolaﬂaca¤›z.

Yaﬂayarak ö¤reniyor,
direnerek ö¤retiyorlar
O¤ullar›ndan, k›zlar›ndan ilk
“açl›k grevi” sözünü duyduklar›nda, “Dilekçe verin, niye kendinize
eziyet ediyorsunuz” demiﬂlerdi onlara. Bizzat kendileri yaﬂanan sorunlar› dile getirmek istediklerinde,
önce “gidin evinize oturun” diye
tehdit edilmiﬂ ama kararl›l›klar› karﬂ›s›nda “pekala, dilekçe verin o zaman” demiﬂlerdi.
Öyle ya; devlet vatandaﬂ›n›n
verdi¤i dilekçeyi iﬂleme koyard›.
Onlar da onlarca dilekçe vermiﬂlerdi. Önce hapishane idaresine,
sonra Adli Müﬂavirliklere... sonra
Ankara’ya... Lakin yetmiyordu iﬂte
yetmiyordu. “Toplu dilekçe” de kabul etmiyorlard› zaten. “Tek tek yaz›n” diyorlard› dilekçelerinizi.
“Toplu” olmak, korkutuyordu
dilekçelerinin muhataplar›n›. ‹lk
önemli sonuçlardan birini bundan
ç›kard›lar önce. Dilekçeleri, iﬂleme
konulmas› için tek tek yazsalar da,
toplu olmal›yd›lar.
‹lk zamanlar gelip hapishane kap›s› önünde beklemek d›ﬂ›nda yapt›klar› fazla bir ﬂey yoktu belki; ama
ne yaparlarsa toplu yapmay› bir gelene¤e dönüﬂtürmeye baﬂlam›ﬂlard›
bile. Çok geçmeden düne kadar içerideki yak›nlar›na yap›lanlar, kendilerine de yap›lmaya baﬂland›: Hapishane önlerinde coplanmalar, hakaretler, ziyaret giriﬂ ç›k›ﬂlar›nda
yap›lan keyfi dayatmalar, tacizler...
polis taraf›ndan tehdit edilmeler,
gözalt›na al›nmalar...
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‹ﬂte bu sald›r›larla karﬂ› karﬂ›ya
kald›klar›nda, slogan atmay› ö¤rendiler. Kol kola girip direnmeyi ö¤rendiler. Öfkeleri taﬂt›, yollar› kesmeyi ö¤rendiler. Ama ilginç olan›
ﬂuydu ki, bütün bunlar cuntan›n o
karanl›k y›llar›nda gerçekleﬂiyordu.
Ve üstelik bu eylemler, pek de politik olmayan bir kitlenin eylemleriydi. Onlar henüz politik olmasa da
eylemleri politikti, yanyana geliﬂleri politikti....
“Demokrasiye geçilince”, “sivil
hükümet” kurulunca, hapishanelerdeki koﬂullar biraz düzelir belki diye umuyorlard›. Gerçi, içerideki yak›nlar›, onlar› tekrar tekrar uyarm›ﬂt› böyle bir beklentiye kap›lmamalar› için. Yine evlatlar› hakl› ç›km›ﬂt› iﬂte. Onlar›n siyasi düﬂüncelerine
güvenleri biraz daha artt›.
1983 sonunda seçimler yap›lm›ﬂ,
yeni hükümet kurulmuﬂtu. Fakat
koﬂullar›n düzelmesi bir yana, bask›lar gitgide art›yordu. ‹çeridekiler
art›k açl›k grevinden de öte “ölüm
orucu”ndan sözediyorlard›. Neydi
ölüm orucu, nas›l yap›lacakt›, nas›l
sonuçlanacakt›? Fazla bir bilgileri
yoktu ama sonunda “evlat ac›s›”
yaﬂayacaklar› aç›kt›.
Peki kendileri d›ﬂar›da ne yapmal›yd›lar?
“Mücadele biçimleri” onlar
için teorik bir tart›ﬂma de¤ildi. ﬁu
veya bu mücadele biçiminin Lenin’de veya baﬂka bir ülkenin devrimci, demokratik mücadelesinde
olup olmad›¤› konusunda da fazla
bir bilgileri yoktu. Fakat onlar, mücadele biçimleri konusunda Marksizm-Leninizm’in en temel do¤rusuyla hareket ediyorlard›; mücadele
biçimlerini hayat›n ihtiyac›na cevap

vermek temelinde tart›ﬂ›yorlard›.
‹çerideki tart›ﬂmalar da sonuçlanm›ﬂt› bu arada. Devrimci Sol tutsaklar› yaln›z b›rak›lm›ﬂt›, onlar›n
yan›nda bir tek T‹KB’liler vard›. Bu
demekti ki, d›ﬂar›da da ne yap›lacaksa, kendileri yapacakt›.

Bir dönüm noktas›: 1984
Ölüme yatm›ﬂ bedenlerin hayk›r›ﬂ›n›, ülkeye, dünya kamuoyuna taﬂ›mak onlara düﬂüyordu. Kendilerine düﬂeni, büyük bir sorumluluk,
fedakarl›k ve cüretle sahiplendiler.
Daha birkaç y›l, hatta ay öncesi,
evinden pek d›ﬂar› ç›kmayan ev kad›nlar›, art›k evlerine u¤rayamaz oldular. Ankara-‹stanbul aras›nda mekik dokuyorlard› adeta. Defalarca
Genelkurmay’a, bakanl›klara, parlamentoya, ilgili kurum ve kiﬂilere
gittiler. Dilekçeler verdiler, telgraf-

1984 Ölüm Orucu’nu yaﬂam›ﬂlard›.
12 y›l sonra yeniden yak›nlar› ölüm
orucundayd›. 12 y›l öncesinden
daha bilinçli, örgütlü, kararl›yd›lar.
Art›k desteklerini bir ad›m ileri taﬂ›mal›yd›lar. 1996 Ölüm Orucu’nda
ikisi TAYAD’l› üç tutsak yak›n›
ölüm orucuna girdi... 2000’de ise
onlarca TAYAD’l› yatacakt› ölüme
ve ﬂehitler vereceklerdi.

lar çektiler. Tek tek gazeteleri, ayd›nlar›, ilgili kurumlar› dolaﬂt›lar,
yetmedi.
Çankaya’da
Pembe
Köﬂk’ün önünde oturma eylemi
yapmaya çal›ﬂt›lar. “Çocuklar›m›z›
öldürüyorsunuz” diye ba¤›rd›lar,
hayk›rd›lar. Da¤›t›ld›lar, horland›lar, oturup kalkarak devam etti eylem, yerlerde sürüklendiler. Ama
y›lmad›lar.
Bu kez ‹stanbul’da topluca Taksim An›t›’na yürüdüler ve buraya
“Cezaevleri Düzeltilsin, Ölüm
Orucuna Son” yaz›l› siyah çelenk
b›rakt›lar. Gayrettepe’de, Metris’te
topluca iﬂkenceleri gözalt› yaﬂad›lar, yine y›lmad›lar. Direniﬂlerini
gözalt›ndan sonra da sürdürdüler.
‹çeride ölüm orucuna kat›lmayan statükocu anlay›ﬂ, d›ﬂar›da da
ailelerini bu süreçte mücadelenin
d›ﬂ›nda tutmuﬂtu. 1984 Ölüm Orucu
arifesinde içeride, tutsaklar aras›nda
teorik tart›ﬂmalar alabildi¤ine yo¤unlaﬂm›ﬂt›. Fakat bu tart›ﬂman›n
ve ayr›ﬂman›n d›ﬂar›daki yans›mas›,
tüm bu teorik lafazanl›klardan uzak,
alabildi¤ine yal›n oldu. Direnenler
vard›, direnmeyenler vard›. Kimileri onlar› “sekterlikle” suçlad›. Ve
onlar›n ço¤u belki de bu kelimeyi
ilk kez duyuyorlard›. Onlar gereken
her ﬂeyi yap›yorlard› ve yapacaklard›. 1984 Ölüm Orucu, aileler için
büyük bir mücadele okulu oldu. Onlar›n bilinçlerinde, benliklerinde,
örgütlülüklerinde köklü de¤iﬂimler
yaratan bu direniﬂ sürecidir. Bu süreç onlar› duygusall›ktan siyasallaﬂmaya, kendili¤indencilikten örgütlülü¤e taﬂ›yordu.

Sergi de açan, iﬂgal de
yapan mücadele zenginli¤i
TAYAD, örgütlülü¤ünü giderek
‹stanbul d›ﬂ›ndaki ﬂehirlerde de
yayg›nlaﬂt›r›rken, Metris’ten Diyarbak›r’a, Gaziantep’ten Amasya’ya,
Sa¤malc›lar’dan Eskiﬂehir’e kadar
yaﬂanan onlarca açl›k grevine onlarca direniﬂe eylemleriyle destek verdiler. ‹ﬂçilerin, memurlar›n, ö¤rencilerin, gecekondu halk›n›n direniﬂlerinin yan›nda oldular.
20 y›l, hiç durmayan, kesintiye
24
19 ﬁubat 2006 / 40

u¤ramayan bir mücadele ve u¤raﬂ
sürecidir TAYAD’l›lar için. Sadece
hapishanelerde sorunlar ve direniﬂler oldu¤unda bir ﬂeyler yapan klasik ve statükocu bir tutsak yak›n›
birlikteli¤i olmam›ﬂt›r TAYAD.
12 Eylül sonras›n›n ilk mitinglerinin örgütleyicisi oldular. Yak›nlar›n›n yapt›klar› el eme¤i, göz nuru
ürünlerle “Emeklerimiz Özgür Olmal›d›r” adl› sergiler açt›lar. Geceler düzenlediler. ‘87’de “Genel Af”
tart›ﬂmalar› üzerine, “Evlatlar›m›z
suçlu de¤ildir, yarg›lanmas› gerekenler, iﬂkencecilerdir, halk düﬂmanlar›d›r”, “Af De¤il Özgürlük”
diyerek “Özgürlük Ellerimizdedir” kampanyas›n› örgütlediler. “12
Eylül Tüm Uygulamalar›, Tüm
Sonuçlar›yla Ortadan Kald›r›lmal›d›r!” kampanyas› da TAYAD’l›lar›n gerçekleﬂtirdi¤i onlarca
kampanyadan biriydi. Bültenler, raporlar yay›nlad›. ‹ﬂkencelere, kay›plara, katliamlara karﬂ› mücadelede,
1 May›slar’da, Newrozlar’da, emperyalist savaﬂa karﬂ› eylemlerde...
onlar vard›. Filistin halk›n›n, Belçikal› tutsaklar›n veya Filipinli Kad›n
Tutsaklar›n gördü¤ü bask›lar›n karﬂ›s›nda onlar vard›. Hiçbir büyük iﬂçi, memur, ö¤renci direniﬂi yoktur
ki, TAYAD’l›lar orada olmas›n. K›sacas›, devrimci tutsaklar›n aileleriydiler, toplumsal mücadelenin
devrimci analar›, babalar› oldular.
“1 A¤ustos Genelgesi”ne karﬂ›
mücadele s›ras›nda, iktidar›n pervas›zl›¤›na, büyük bir cüretle TBMM
salonlar›nda iﬂgal eylemi yaparak
cevap verdiler. O güne kadar yap›lmam›ﬂ bir eylem biçimiydi, öncesinde TAYAD’l›lar›n da böyle bir
düﬂüncesi yoktu. Ama mücadele
önlerine bunu ç›karm›ﬂt› ve onlar
sadece –ellerinden, kollar›ndan onlar› geri çekmeye çal›ﬂanlara ra¤men– bunu yapabilecek cüreti gösterdiler.
Yine bu direniﬂ s›ras›nda, Ankara Güven Park hemen her gün ailelerin “Evlatlar›m›z›n Ölümüne ‹zin
Vermeyece¤iz” “Genelgeye Hay›r”
sloganlar›yla doldu. Bugün o gelenek Abdi ‹pekçi’de sürüyor.

Hapishanelerin
belle¤iydi
onlar.

Unutmad›lar... unutturmad›lar...

Nerede direniﬂ varsa, oradayd›lar.
Her konuda söyleyecek sözleri vard›.
Sözlerini hiç sak›nmad›lar.

Kafeslerin içindeyse o¤ullar›, k›zlar›
ve eﬂleri, kimse onlar› susturamaz;
bedeli F Tiplerine at›lmak olsa da!

“Tek baﬂ›na bir örgüt”
1984-85’lerde ortada resmen kurulmuﬂ bir örgüt yoktu ama evet,
onlar bir örgüttüler; tart›ﬂ›p kararlar
alan, eylemler yapan, ülke içinde ve
yurtd›ﬂ›nda kurumsal iliﬂkiler kuran, “kamuoyu yaratan”, ekonomik
dayan›ﬂmay› gerçekleﬂtiren, çok
yönlü bir mücadeleyi hayata geçiren bir örgüt olma yönünde büyük
ad›mlar at›yorlard›. Giderek kurumsallaﬂt›lar da.
‘90’lar›n baﬂlar›nda “Haydi ‹nsan Haklar› ‹çin Mücadeleye” diyerek bir kampanya düzenlemiﬂlerdi. Kampanya kapsam›ndaki panelden, foto¤raf sergisine, mitinge kadar tüm etkinlikler yasakland›. Yasaklaman›n nedenlerini görüﬂmek
üzere valili¤e giden TAYAD’l› Aileler’e burada söylenen söz, düzenin
TAYAD’›n faaliyetlerinden rahat-

s›zl›¤›n›n göstergesiydi. “Daha neler yapacaks›n›z. Her yerde sizin
beyanatlar›n›z. Partilerin bile yapmad›¤›n› yap›yorsunuz.”
Do¤ruydu. Kendine parti diyen
birçoklar›n›n yapt›¤›ndan daha fazlas›yd› TAYAD. Oligarﬂi sonunda
13 Aral›k ‘90 günü TAYAD’a bask›n düzenleyerek, “Amaç d›ﬂ› faaliyet göstermek” gerekçesiyle
TAYAD’› kapatt›. TAYAD tarihinde
defalarca tekrarlanacak bir bask› biçimidir bu. Ve ayn› tarih, TAYAD’l›
Aileler’in açt›¤› onlarca derne¤e de
tan›kt›r. T‹YAD’lar, ÖZGÜRDER’ler tutsak ailelerinin yeni
mevzileri oldular. Bask›lar›n en yo¤unlaﬂt›¤› dönemlerde, hiçbir derneklerinin olmad›¤› dönemler de oldu. Ama her ev, hapishane önlerindeki ziyaret kuyruklar›, görüﬂ kabinleri, her yer bir dernekti TAYAD’l›lar için.
1980’lerin ikinci yar›s›nda, hapishanelerdeki açl›k grevlerini desteklemek için birkaç günlük açl›k
grevi yaparak “açl›¤›n koynundaki
eylem biçimiyle” tan›ﬂm›ﬂlard› ilkin. Ayn› dönemde, açl›k grevi silah›n›n iﬂçilerin, memurlar›n elinde
bir silaha dönüﬂmesinde, bir aktar›c› rolü oynam›ﬂlard›.
1996 Ölüm Orucu dönemine gelindi¤inde, art›k TAYAD’l›lar›n tutsaklarla destek ve paylaﬂ›m›n›n
“ölüm yolculu¤u”nu da paylaﬂma
düzeyine ulaﬂt›¤›n› görürüz. ‹lk kez
üç tutsak yak›n› da bu direniﬂ sürecinde ölüm orucuna baﬂlar.
1980’lerin baﬂlar›ndan beri mayalanan, pekiﬂen gelenekler, mücadele ve örgütlenme anlay›ﬂ›ndaki
zenginlik, 2000’de F Tiplerine karﬂ›
mücadeleyle birlikte çok daha ileri
boyutlara ulaﬂt›. Baﬂ›ndan itibaren
F Tiplerine karﬂ› mücadelenin oda¤›nda hep TAYAD oldu. Birçok kesimi bu konuda ayd›nlatan, duyarl›
hale getiren ve mücadeleye sevkeden bir lokomotifti adeta.
F Tipleri, tecrit konusunda, ulusal ve uluslararas› çapta son derece
kapsaml› sempozyumlar, kurultaylar gerçekleﬂtirdiler. Ve bu kez baﬂ›ndan itibaren ölüm orucu direniﬂ25
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çilerinin al›nlar›na takt›klar› k›z›l
bantlar›, yak›nlar›yla paylaﬂt›lar. ‹stanbul’da, ‹zmir’de, Ankara’da TAYAD’l›lar da ölüm orucundayd› art›k. Tutsaklar›n böyle bir program›
da, talebi de yoktu. Bu tamamiyle
TAYAD’›n 20 y›ll›k mücadelesinin,
birikiminin, bilincinin ortaya ç›kard›¤› bir eylem biçimiydi.
‹çeride yak›n›, d›ﬂar›da çoluk çocu¤u olan TAYAD’l› analar, Canan,
Özlem gibi genç tutsak yak›nlar›,
ölümü göze alan, kendini feda eden
bir direniﬂle dikildiler oligarﬂinin
karﬂ›s›na. Bu büyük fedakarl›¤› yapar, dünya halklar›n›n, dünya tutsak
yak›nlar›n›n mücadele tarihine bu
gelene¤i katarken, yukar›da da söyledi¤imiz gibi, yine “mücadele biçimleri” üzerine tart›ﬂmad›lar, “d›ﬂar›da
ölüm orucu yap›l›r m› yap›lmaz m›”
teorisine dalmad›lar. Onlar, oligarﬂinin ve emperyalizmin sald›r›s›n›n niteli¤ini çok net tahlil ediyorlard› ve
12 Eylül hapishanelerinin önündeki
gibi, ayn› yal›nl›kta, yap›lmas› gereken neyse, onu yap›yorlard›. Bundan
sonra da yapacaklar› gibi...
Bu ülkede hapishaneler ve tutsaklar oldu¤u sürece –ki devrime
kadar da olaca¤› aﬂikard›r–, bu kavgan›n içinde ac›lar›, öfkeleri ve kararl›l›klar›yla TAYAD’l›lar da hep
olacak.

19 ﬁubat’ta 890. güne ulaﬂt› Abdi ‹pekçi’deki direniﬂ. Abdi ‹pekçi, TAYAD’l›lar›n mücadelelerini hiçbir biçime ve mekana hapsetmeyen yarat›c›l›klar›n›n, azimlerinin yaratt›¤›
bir direniﬂtir. TAYAD’l›lar›n, 20 y›ll›k sabr›n›n, ›srar›n›n, fedakarl›klar›n›n, kararl›l›klar›n›n simgesi haline gelen Abdi ‹pekçi’deki bu
direniﬂ de TAYAD tarihinde daha ﬂimdiden
özel bir yere sahip olmuﬂtur.

‘Üslup sorunu’ de¤il
Zihniyet sorunu var!
Ç‹FTÇ‹: Anam›z› a¤latt›n›z be. Aﬂk
olsun size aﬂk olsun. Öldük, bittik
Say›n Baﬂbakan›m. Hangi yüzle
geldin buraya?
TAYY‹P: Gel, gel... Böyle ba¤›r›lmaz ki!
Ç‹FTÇ‹: Devletimin Baﬂbakan›! (Korumalar Öncel’i kolundan kavray›nca): Durun kolum ameliyatl›!
(Baﬂbakan’a): Yetti art›k yaa! Öldük bittik, Say›n Baﬂbakan!
TAYY‹P: Artistlik yapma!
Ç‹FTÇ‹: Artistlik yapm›yorum. Lütfen hakaret etmeyin!
TAYY‹P: Böyle ba¤›rma, artistlik
yapma, iyi bir sanatç›s›n.
Ç‹FTÇ‹: Artistlik yapm›yorum, sanatç› de¤ilim ben.
TAYY‹P: ‹yi bir sanatç›s›n, terbiyesizlik yapma.
Ç‹FTÇ‹: Tar›m Bakan›n›z›n Anayasa’y› ihlal etti¤ini biliyor musunuz?
TAYY‹P: Lan artistlik yapma!
Ç‹FTÇ‹: Lan m›, lan m›?
TAYY‹P: Evet!
Ç‹FTÇ‹: Can›n sa¤olsun.
TAYY‹P: Tamam m›? ﬁu anda çiftçiye ne ödendi¤inin fark›nda m›s›n?
Ç‹FTÇ‹: Ne zaman?
TAYY‹P: ﬁimdi?
Ç‹FTÇ‹: Mahsulüm öldükten sonra
m›? ‹ki senedir anam›z a¤lad›.
TAYY‹P: Hadi anan› al git buradan!
Ç‹FTÇ‹: Lan diye hitap etme, ay›p
be! (Korumalar araya girince): Ne
vuruyor, kim vuruyor, neden vuruyor?

Baﬂbakan Erdo¤an’›n, 11 ﬁubat
günü Mersinli çiftçi Kemal Öncel’i
nas›l azarlad›¤›na tüm Türkiye halk›
tan›k oldu. Arada de¤inmeler yap›lsa
da genel olarak, Erdo¤an’›n köylümüze davran›ﬂ› “üslup sorunu” olarak tan›mland› ve “argonun yak›ﬂmad›¤›... Kas›mpaﬂal›l›¤›... ‘anan›...’ denilerek ne denmek istendi¤i...” gibi
eleﬂtiriler yöneltildi.
Bir baﬂbakan aç›s›ndan “vahim”
olan bu üslup elbette eleﬂtirilebilir.
Konuﬂmalar›n (daha do¤rusu hakaret
ve küfürün) Erdo¤an’›n haleti ruhiyesini, kiﬂili¤ini aç›kça ortaya koydu¤u kuﬂkusuzdur. Sayg›s›zd›r bu kiﬂilik, karﬂ›s›ndakini ezmeyi, aﬂa¤›lamay› hak görür. "Üç noktal›" polemiklerin, “be”li, “yahu”lu konuﬂmalar›n, “anas›n› satay›m”l› meydan
okuyuﬂlar›n gelip dayanaca¤› yer buras›d›r. Bu ülkeyi ben yönetiyorum,
istedi¤imi yapar›m diyen halk düﬂman› kafa, “ulan terbiyesizlik yapma” noktas›na herkesin gözleri önünde gelmiﬂtir. Burjuva siyasetindeki
düzeysizleﬂme, lümpenleﬂme ise, zaten malum olan somut bir gerçekliktir. Sorun çözemeyen burjuva politikac›s› ne yapacakt› ki baﬂka!
Ancak yaﬂananlar bunlarla aç›klanamayacak bir zihni altyap›ya sahiptir. Sorun üslup sorunu olsa, baﬂka
kesimlere de ayn› ﬂekilde davranmas› gerekmez mi? Örne¤in, Erdo¤an’›n IMF karﬂ›s›nda, patronlar karﬂ›s›nda, tarikatlar karﬂ›s›nda ayn› üsluba baﬂvurdu¤unu hiç gördünüz
mü? Yoktur. Aksine, onlar›n karﬂ›s›nda el pençe divan durur, sayg›da kusur etmez. Çünkü, bu iktidar onlar›n
iktidar›d›r ve 3 y›ll›k icraat› bunun
kan›t›d›r.
Öte yandan, baﬂta köylüler olmak
üzere iﬂçisinden memuruna, gecekondulusundan ö¤rencisine kadar
bütün halk kesimleri karﬂ›s›nda ise
26
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aslan kesilir ve benzeri “üslubu” s›kça kulland›¤›n›n onlarca örne¤i vard›r. Kim hakk›n› arad›ysa, muhalefet
ettiyse, Erdo¤an ve avanesinin cevab› bu tarzda olmuﬂtur.
Kas›mpaﬂal› oldu¤u için midir bu
üslup? Yoksa kendisinin iddia etti¤i
gibi, “halk nas›l konuﬂuyorsa o da
öyle mi konuﬂuyor”? Hay›r bunlar,
meﬂrulaﬂt›rman›n argümanlar›d›r. Bu
nedenle, “elit yöneticiye al›ﬂk›n
olundu¤u için Erdo¤an gibi ‘soka¤›n
dilini’ kullananlar›n yad›rganmas›”
de¤ildir sorun. Meseleyi “üslup” ile
aç›klad›¤›m›zda böyle bir sonuca
ulaﬂ›labilir. Oysa, “soka¤›n dilini
kullan›yor” denilen ve AKP’yi yöneten s›n›f; tekelci burjuvazi ile birçok
alanda rekabete giriﬂen yeni zengin
s›n›f›d›r. ‹ﬂbitirici, tüccar özellikleri
bilinen bu kesimin gerçekte halkla ilgisi yoktur. Ülkerler, Kombassanlar,
Yimpaﬂlar ve daha niceleri bu kesimin as›l s›n›fsal yap›s›n› ortaya koymaktad›rlar. Dile, davran›ﬂa yans›yanlar sadece, biçimsel bir benzerliktir ve halk› aldatmaya dönük burjuva
politikac›l›¤›n›n islamc› takiyyecilikle katmerleﬂmiﬂ oyunlar›d›r. Bunu,
Demirel çok daha uzmanca yapm›ﬂt›r
ve ayn› Demirel, yoksullaﬂt›rman›n
baﬂ sorumlular›ndand›r.
O zaman, Tayyip’in diline vuran
bu zihniyetin alt›nda ne yatt›¤›na, nereden beslendi¤ine bakmal›y›z.

Talepleri yerine getiremiyorsan, sustur! Birincisi; tüm yalanlara karﬂ›n, yoksulluk büyüyor,
AKP iktidar oldu¤u günden bu yana
halk›n hiçbir kesiminin taleplerini
yerine getiremiyor. Bunun karﬂ›s›nda
örgütlü ya da örgütsüz halk kesimlerinin sesini yükseltmemesi mümkün
mü? Nitekim, örgütsüzlü¤e, bask›
politikalar›na karﬂ›n iﬂçisi, memuru,
köylüsü, ö¤rencisi, gecekondulusu

sesini yükseltiyor. Türkiye
Cumhuriyeti tarihinin en
büyük köylü mitingi bu iktidar döneminde yaﬂand›.
AKP iktidar› ise, taleplere
kulak t›k›yor, konuﬂan› susturmaya çal›ﬂ›yor. Korku büyüktür. Tayyip, halk›n bir “k›v›lc›m” ile soka¤a dökülmesi pani¤ini
yaﬂ›yor. Ecevit için “yazar kasa protestosu” nas›l bir k›v›lc›m olduysa,
kendisinin de benzeri bir durumla
karﬂ›laﬂaca¤› korkusunu duyuyor.
Halk›n taleplerini ideolojik, politik ve askeri-polisiye araçlarla
bast›rmaya çal›ﬂan AKP’nin baﬂ›
Tayyip de, “halkla ilgilenme” ﬂovu
yapmak isterken karﬂ›s›nda susmayan bir köylüyü gördü¤ünde, susturmak için en iyi bildi¤i yöntemi
kullan›yor. Özü itibariyle, meydanda memura, iﬂçiye, ö¤renciye inip
kalkan coplarla “ulanl›.. anan› al
git”li konuﬂma aras›nda bir fark
yoktur.

Muhalefete tahammülsüzlük. ‹kincisi, AKP iktidar› demokrasi üzerine bütün söylemlerine
karﬂ›n faﬂist, diktatör bir zihniyetin temsilcisidir. Muhalif hiçbir düﬂünceye, harekete tahammülü yoktur, olmad›¤›n› defalarca göstermiﬂtir. IMF’yi eleﬂtirenleri “terörist”
ilan etmesi, hakk›n› arayan memura
“marjinal” demesi, karikatür çizeni
ve iktidara yönelik her türlü eleﬂtiri
yapan› mahkemelere vermesi ve daha onlarca örnek yaﬂand›, yaﬂan›yor. Faﬂist politikalar›n sürdürücüsü
AKP’nin “islamc›l›k” çizgisi, bu
politikan›n yabanc›s› de¤ildir. Bu
nedenle uyumda zorlanmam›ﬂt›r.
Bu anlay›ﬂta, kendi düﬂünceleri,
kendi yaﬂam tarz›, kendi ifade özgürlü¤ü d›ﬂ›nda hiçbir düﬂünceye,
inanca tahammülü olmad›¤› çok iyi
bilinir. En kaba haliyle muhalif
olan, “farkl›” olan, bu anlay›ﬂa göre
“z›nd›k”d›r, katli vacip oland›r.

“Halk verilenle yetinmelidir”. Üçüncüsü, AKP’nin, Tayyip
Erdo¤an’›n bak›ﬂ›na göre halk, verilene raz› olmas› gereken tebâd›r.

Zerre kadar
demokrat olan
bir iktidar;
halk›n herhangi bir kesiminin
taleplerine
“bunlar marjinal bir kesimin talebi” demez...
Yönetti¤i hapishanelerde ölüme yatan insanlar oldu¤unu
gizlemek yerine en az›ndan
“neden?” diye sorar. Katliamc›lara üstün hizmet madalyas›
takmaz... Sadece yeniden
ekebilmek için yeterli bir taban
fiyat isteyen köylüye, “gözünüzü toprak doyursun” demez... IMF’yi eleﬂtireni “zaten
sicilliymiﬂ” diye susturmaz...
YÖK’e Hay›r diyeni coplatmaz, tutuklatmaz... ﬁemdinli’den toplu mezarlara, halka
karﬂ› iﬂlenen suçlar› örtbas etmez, münferit diye geçiﬂtirmez... Sisteme muhalif olanlar›n örgütlenme haklar›n› çeﬂitli
biçimlerde yoketmez...
AKP iktidar›, ne s›n›fsal niteli¤i
ne de beslendi¤i, içinde büyüdü¤ü ideolojik kaynak gere¤i
demokratl›¤›n “D”sini bilmez.
Verilene raz› olmayan bir köylü karﬂ›s›ndaki tav›r, bu anlamda “haddini
bildirme”dir. Adeta, sen kim oluyorsun da padiﬂah›n verdi¤iyle yetinmiyorsun denilmektedir. Zihniyet Osmanl›, ama ayn› zamanda kapitalizmin en pespaye kültürü ve
halka bak›ﬂ› ile yo¤rulmuﬂ bir Osmanl›l›k bu. “ﬁu anda çiftçiye ne
ödendi¤inin fark›nda m›s›n?” ç›k›ﬂ›yla verilenle yetinmemesine karﬂ›
k›zg›nl›¤›n› ortaya koyuyor. Ki, burada islamc›l›¤›n “ﬂükretmelisin”
dayatmas› da vard›r. Tayyip’in halk›
azarlamas› da bu zihniyet için do¤ald›r. Öyle ya, “ben ‘devletlû’nüz
olarak size bir poﬂet yiyecek vermiﬂim, kömür veriyorum, ekmek alacak kadar maaﬂ veriyorum, daha ne
istiyorsunuz” diyordur bu yaklaﬂ›m›yla. ‹nsan gibi yaﬂamak nesine
“Reaya”n›n; karn› doysun yeter!
Ayn› Tayyip ertesi günü ise, köylüye neler verdi¤ini anlatt›ktan sonra, feryat eden köylüleri “iﬂ bilme27
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yen köylüler” diye niteleyerek, kapitalizmin pespaye köﬂe dönmecilik
kültürüne sar›l›yor.
Oysa meselenin iﬂini bilip bilmeme olmad›¤›n›, kendi rakamlar›
anlat›yor. Tayyip’in konuﬂtu¤u gün,
Türkiye ‹statistik Kurumu aç›klad›;
yoksulluk art›yor, ama özellikle tar›mda yüzde 40’›n üzerine ç›km›ﬂ
durumda. En fazla köylüye k›z›p
aﬂa¤›lamas› da, en fazla ma¤dur etti¤i kesim olmas›yla yak›ndan ilgili.
Yine, Tayyip’in önce “lan” deyip, ard›ndan prim paketi aç›klamas› dahi, tar›m politikalar›na isyana
hak vermenin itiraf› de¤il midir?
IMF-AB patentli tar›m politikalar›n›n köylüyü nas›l üretemez duruma
getirdi¤i herkesin malumudur.
‹ﬂte Tayyip’in “üslup sorunu” diye ifade edilen olay›n arka plan›nda
bu temel olgular yatmaktad›r. Tüm
bunlar›n biraraya gelmesi ise, bu iktidar›n halka bak›ﬂ›n›n ve yönetim tarz›n›n resmini vermektedir.
Nedir bu anlay›ﬂ? En baﬂta bask›c›d›r, ceberruttur, halk› dinlemez,
taleplerine, feryad›na kulak asmaz.
Köylüsünden iﬂçisine halk kesimlerine tepeden bakar, ezer, aﬂa¤›lar.
Bekledi¤i yalakal›k ve ﬂakﬂakç›l›kt›r. Bu yüzden en çok örgütlü kesimlere düﬂmand›r. Dikkat edin,
özellikle sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve devrimciler karﬂ›s›nda korkunç bir tahammülsüzlük
içindedir bu iktidar. Faﬂist politikalar ve islamc›l›¤›n anti-komünist
damar›ndan beslenen bu tahammülsüzlük, bu kesimleri terörize etmeye, sindirmeye çal›ﬂmakta kendini
göstermektedir. Hat›rlanacakt›r;
yüzbinlerce üyeli tabip odalar› dahi,
bu anlay›ﬂ taraf›ndan “marjinal” diye nitelendirilmiﬂtir.

Halka Düﬂmanl›¤›n ve
Diktatör Zihniyetin
Üsluba Yans›yan Örnekleri
Mersin’de yaﬂananlar istisna de¤ildir. “Karikatür krizi” nedeniyle
189 ülke liderine gönderdi¤i mektupta “empatiden, hoﬂgörü ve ahlâki sorumluluktan” sözeden Erdo¤an

ve iktidar›n›n 3 y›ll›k iktidar›nda
halka, hak ve özgürlüklere, hak aramaya karﬂ› en küçük bir “hoﬂgörü”
gösterilmemiﬂtir.
Tarih, Ocak 2004. TZOB 40’ıncı
yılı töreninde, yine köylüye neler
verdikleri üzerine yalanlar›n› s›ral›yor Erdo¤an. Orada bulunan herkes
köylü, köylülerin temsilcileri, anlatt›klar› herﬂeyin boﬂ oldu¤unu biliyorlar ve salondan itirazlar baﬂl›yor;
“Ba¤-Kur’lu sizden artıﬂ bekliyor”,
“pamuk, üzüm elimizde kaldı”,
“Geçmiﬂ hükümeti bırak, biz sizden
bekliyoruz”. (‘Mazot yard›m›n› ald›n›z de¤il mi?’ sözüne cevaben)
“hay›r almad›k” cevaplar› birbiri
peﬂi s›ra geliyor. Propaganda istedi¤i gibi yürümüyor, karﬂ›s›nda ﬂakﬂakç› bir kitle yok ve bütün s›n›f kini ortaya ç›k›yor, dengesi bozuluyor, önce “almad›k” diyen köylüye,
“bana ne” cevab› veriyor, salondan
sesler yükselmeye devam edince de
ﬂöyle söylüyor: “Siz hesap-kitap
yapmadan çok ﬂey istersiniz.”
Bal›k baﬂtan kokar! Bu iktidar›n
Adalet Bakan›’n›n memur sendikalar›n›n iste¤ine, “sendikalar gökkubbeyi bile ister” cevab› vermesi
de, Adana'da hububat alım fiyatlarını protesto eden köylüleri salondan
att›ran eski Tarım ve Köyiﬂleri Bakanı Sami Güçlü’nün köylüye “gözünüzü toprak doyursun” demesi
de ayn› zihniyetten kaynaklan›yor.
Bir baﬂka konuﬂmas›nda memur
sendikalar›na sesleniyor: “‹deolojik
gömlek giydirmeye çal›ﬂ›yorlar.
Sokaklara dökülürüz diyorlar. Nereye dökülürseniz dökülün.”
Zam isteyen iﬂçi sendikalar›na
her zamanki “kaynak yok” masal›n› anlatt›ktan sonra ﬂöyle devam

Protestoya Tutuklama
‹ktidar›n muhalefete tahammülsüzlü¤ünün örne¤i, sadece köylüyü
azarlamas› de¤ildi. Ayn› mitingde,
yumurta atarak Erdo¤an’› protesto
eden Halkevleri üyesi 9 kiﬂi de gözalt›na al›nd›. Bununla da kalmad›,
burjuva demokrasilerinde en klasik
protesto biçimi olan “yumurtal› pro-

Kim kimi e¤itti?
Tayyip’in konuﬂmalar›n›n O’na
özgü olmad›¤›n›n en iyi göstergesi, Erdo¤an’›n “Kemal
Abi”si, Maliye Bakan› Unak›tan’›n aﬂa¤›daki sözleridir. Siz
karar verin; kim kimden ö¤rendi, ülke yönetimini ilgilendiren konularda böyle bir tarz›
meﬂru görmeyi?
“Babalar gibi satar›m... Sat›ﬂa
ç›k›yoruz paray› veren düdü¤ü
çalar... Mama da¤›t›yorsan
onlar da gelip gagalayacak...
Hesap m› bilmiyorsun dayak
m› yemedin... Baﬂbakan› oh
diye içinize sindireceksiniz...
Lan o¤lum korkmay›n lan...”
ediyor; “Madem fazla zam istiyorsunuz, götürün ﬂu niyet mektubunu IMF'ye siz imzalatın.”
Mart 2004’de burjuva partileri
yerel seçimler için meydanlarda.
Boﬂ vaatlerle halk› aldatma peﬂindeler, onlar vaatleri s›ralayacak,
halk alk›ﬂlay›p destek verecek; beklenti bu. Tayyip Erdo¤an da Burdur’da konuﬂuyor. Pancar köylüsü
Tayyip’in vaatleri, emperyalizme
uﬂakl›¤› meziyetmiﬂ gibi göstermesi
karﬂ›s›nda talebini gündeme getiriyor. “Pancar›n kotas› ne olacak” diye ba¤›ran köylü, yüzbinlerce köylü
ad›na feryat ediyor. ‹ﬂte ald›¤› cevap: “Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Ben medeniyet diyorum,
sen pancar diyorsun...”
testo”dan dolay› 5 Halkevleri üyesi
tutukland›lar.
Konuya iliﬂkin protesto eylemi
yapan Halkevleri Mersin ve Adana
ﬂubesi üyeleri, 5 arkadaﬂlar›n›n tutuklanmas›n› protesto ederek, “Tayyip Seni Yumurtaya Bo¤aca¤›z”,
“IMF’ye Uﬂak Halka Kabaday›”,
“Bu Ülkeyi Satanlara Sayg›m›z
Yoktur” dövizleri açt›lar.
28
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28 ﬁubat 2004’te Mersin Mitingi’nde bu kez karﬂ›s›nda “iﬂimizi
hakk›m›z› istiyoruz” pankart› açan
Çukurova Tekstil’den at›lan iﬂçiler
var. Erdo¤an’›n k›rm›z› görmüﬂ bo¤a misali fevri dönüyor:
“At›lan iﬂçi yok. ‹ndirin o pankart›, ben bunlara prim vermem.
Giderler orada çal›ﬂ›rlar. Art›k çal›ﬂma zaman›. Taﬂ› s›kacaks›n, ekme¤ini ç›karacaks›n. Hayat buymuﬂ iﬂte diyeceksin.”
‹ﬂçi diyor, iﬂten at›ld›m, o diyor
ki, ﬂimdi çal›ﬂma zaman›! Ayn› kafa, iﬂ isteyen gence de “madem iﬂsizsin bu sigaray› nas›l içiyorsun”
diye samsun sigaras›n› bile çok görüp yalanc› durumuna düﬂürmekte
sak›nca görmüyor.
Bugün, “iﬂini bilen köylü”den
söz eden Tayyip ile, o gün iﬂçiye bu
cevab› veren anlay›ﬂ ayn›. Bu ülkede yaﬂayan yüzlerce iﬂçi yasad›ﬂ› bir
ﬂekilde iﬂlerinden olmuﬂ, hükümete
seslenmeyecek de kime seslenecek?
Pancar köylüsü sorununa çözümü
iktidardan istemeyecek de kimden
isteyecek? Ama ne diyor bu kafa;
“Bana ne! Bunlara prim vermem!”
Emekçilere “prim vermiyor”,
tutsak ailelerinin “Ölümleri Durdurun” ça¤r›s›na prim vermiyor, memura, ö¤renciye, gecekonduluya
prim vermiyor; peki kime prim veriyor? Sadece iﬂbirlikçi tekellere,
Amerika’ya, IMF’ye ve AB’ye.
Devam edelim:
Memleketi Rize'de iﬂçi emeklilerinin durumunu soran yaﬂlı bir vatandaﬂ› ﬂöyle tersliyor:
‘‘Onlar aldılar alacaklarını. Ortada bir tas çorba var. Bunu beraber içece¤iz. Ama benden börek,
bonfile isterseniz veremem kusura
bakmayın.’’
Peki gerçekten “ortada bir tas
çorba” m› var, emekli “börek, bonfile” mi istiyor?
Patronlar›n huzurunda “öncelikli
olan iﬂyeri güvencesidir. Asgari ücrete çalıﬂacak binlerce kiﬂi var” anlay›ﬂ›n› savunan Erdo¤an’›n Sanayi
ve Ticaret Bakanı Ali Coﬂkun’un bir
TÜS‹AD toplant›s›ndaki ﬂu sözleri-

ne kulak vermek bile AKP’nin kime
karﬂ› “bir tas çorba” demagojisini
yapt›¤›n›, kime hizmet etti¤ini gösterir: “Yabanc› sermayenin önündeki bütün yasal engelleri kaldırdık.
Yerel sermayenin tedirgin oldu¤u ‹ﬂ
Yasası’nı tedirginli¤i giderecek ça¤daﬂ bir hale soktuk. ‹ﬂ Yasas› gibi
piyasalar› tedirgin eden “Nereden
buldun” Kanunu’nu da kald›rd›k,
Vergi ‹ndirimi Yasas›’n› ç›kard›k.”
Devam edelim Erdo¤an’›n
emekçilere bak›ﬂ›na örnekler:
Tayyip 3 Aral›k 2003 günü
Türk-‹ﬂ Kongresi’nde konuﬂuyor.
Köylüler gibi iﬂçiler de yalanlara
inanm›yorlar, anlatt›klar›n›n gerçekd›ﬂ› oldu¤unu birbiri ard›s›ra itiraz ederek s›ral›yorlar. Ve hakk›n›
arayan emekçiler karﬂ›s›nda yine
malum kafa yap›s› ç›k›yor ortaya:
“Davet ettiniz geldik... Bilin ki,
Türkiye’nin tamam› siz de¤ilsiniz... Art›k yatarak kazanma dönemi geçti...”
‹ﬂçi yat›yorsa, kim üretiyor; Tayyip mi? Bunu da geçin, peki bunlar›
söylerken, gerçekten halk›n baﬂka
kesimlerini mi düﬂünüyor?
Tarih 28 Kas›m 2004. Erzurum’da gübre fiyatlar›n›n yüksekli¤inden ﬂikayet eden çiftçilere verdi¤i
cevap ﬂu: “Do¤rudan Gelir Deste¤i’ni al›rs›n, mazot deste¤ini al›rs›n,
hala çiftçi çiftçi çiftçi dersin. Bu millet yat›p kalk›p size mi çal›ﬂacak?”
Görülece¤i gibi, hakk›n› isteyen
herkese ayn› demagojiyle cevap veren bir burjuva politikac›s› var karﬂ›m›zda. “Bu milletin yat›p kalk›p”
kime çal›ﬂt›r›ld›¤›n›, bütçenin aslan pay›n›n IMF borç faizlerine ayr›lmas› çok iyi anlat›yor.
AKP’nin demokrasi anlay›ﬂ›,
halka, emekçilere bak›ﬂ› sadece konuﬂmalar› ile de¤il, daha onlarca örnekle, ç›kard›¤› yasalarla ortaya konulabilir. Kendisini eleﬂtireni “artislik yap›yorsun” diye azarlayan bir
kafa yap›s› demokratl›¤›n zerresini
taﬂ›m›yor, sadece öyle görünmeye
çal›ﬂ›yor, aç›kças› resmen ve alenen
rol yap›yordur. (Siz buna “artistlik
yap›yor” da diyebilirsiniz...)

“Adil Yarg›lama”,
Katilleri Tutuklamakt›r
19-22 Aral›k 2000’de gerçekleﬂtirilen katliam operasyonunun Bayrampaﬂa Hapishanesi aya¤›nda yaﬂanan katliam›n
davas›, 10 ﬁubat günü görüldü. Katliamc›lar yerine, tutsaklar›n yarg›land›¤› duruﬂmaya Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yine yeni bir yarg›ç ile
devam edildi. Tutsaklar›n avukatlar›, sürekli hakim de¤iﬂikli¤i nedeniyle
yarg›laman›n beﬂ y›ld›r yap›lamad›¤›n› ifade ederken, Yarg›ç Necla Arslan,
bu duruﬂmadan sonra herhangi bir de¤iﬂikli¤in olmayaca¤›n› söyledi. Arslan, “Türkiye'nin gerçekli¤ini yak›ndan gözlemleyen, gören biriyim. Bu nedenle delillerinin toplanmas› için elimden geleni yapaca¤›m” dedi.
Tutsak avukatlar›ndan Behiç Aﬂç› ve Ömer Kavilli; olay tarihindeki polis telsiz çözümleri ile jandarma taraf›ndan çekilen video kay›tlar›n›n tümünün dosyaya konulmas›n›, varoldu¤u söylenen ancak 5 y›ld›r göremedikleri 35 koli doküman› inceleme talebinde bulundular. Mahkeme baﬂkan›, gerekirse duruﬂmay› spor salonunda yapaca¤›n› belirterek, emanetteki dosyalar›, 25 ﬁubat'ta tutsaklar›n avukatlar›yla birlikte incelemeye ve davan›n 5
May›s 2006 tarihine ertelenmesine karar verdi.
Duruﬂma sonras› TAYAD’l› Aileler adliye önünde yapt›klar› aç›klamada, 19-22 Aral›k katliamc›lar›n›n cezaland›r›lmas›n› istediler. Aç›klamada,
“Katillerin elini-kolunu sallayarak aram›zda dolaﬂmalar›na göz yummayaca¤›z. Tüm katliamc›lar cezaland›r›l›ncaya kadar duruﬂma salonlar›n›z bu
mücadelemize tan›kl›k edecek” denildi.
Yarg›ç Arslan’›n “adil yarg›lama” sözünün takipçisi olaca¤›z. Ancak hemen belirtmek durumunday›z; 10 tutsa¤›n diri diri yak›l›p kurﬂunland›¤› bir
olayda, “adil yarg›lama”n›n baﬂlang›c›, katliamc›lar›n derhal, zaman geçirmeksizin tutuklanmas› ile baﬂlar. “Adil yarg›lama”, olay›n siyasi, askeri bütün sorumlular› san›k sandalyesine oturtulmadan sadece “söz”den ibarettir.

Devrimci Sol Davas›’nda Hukuksuzluk Bitmiyor
Devrimci Sol Ana Davas›’n›n 9 ﬁubat’ta görülen duruﬂmas› yeni hukuksuzluklarla geçti. Yarg›lanan yaklaﬂ›k 26 kiﬂinin kat›ld›¤› duruﬂmada “san›klar” dinlendi ve avukatlar savunma yapt›lar.
Daha öncesinde 100 klasörün kay›p oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›. Heyet kay›p
klasörlerin bulundu¤unu aç›klad›. Fakat avukatlar›n dizi klasörünün tekrarlanmas› istekleri geri çevrilerek, klasörlerin say›m› bir türlü kabul edilmedi. “Gariplikler” bununla da s›n›rl› kalmad›. Duruﬂma tesir tutana¤› denilen
iki tutanak üzerinde avukatlar›n bilgisi olmadan eklemeler ve ç›kartmalar
yap›larak de¤iﬂtirildi. Böylelikle, 12 Eylül’den bu yana hukuksuzluk üzerinden süren davada, “sivil” dönemde de gelenek bozulmay›p, hukuksuzluk
silsilesine yenileri eklenmiﬂ oldu. Dava 13 Haziran 2006 tarihine ertelendi.
Duruﬂma salonunda dava sürerken, adliyenin önünde toplanan HÖC
üyeleri, yaﬂan›lan hukuksuzluklar› protesto etti. “Devrimci Sol Ana Davas›
12 Eylül Hukuksuzlu¤unun Devam›d›r” yaz›l› pankart açan HÖC’lüler,
“Darbeciler Yarg›lans›n, Adalet ‹stiyoruz”
sloganlar› att›lar. HÖC’lüler ad›na konuﬂan
Feridun Osmana¤ao¤lu, “bu davan›n 12 Eylül hukuksuzlu¤unun sürdü¤ünün göstergesi oldu¤una” dikkat çekerek, “her koﬂulda
hesap sormaya devam edece¤iz” dedi.
29
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Fethullah Gülen Okullar›’n›n kapat›lma gerekçesi:

ABD ve ‹ngiltere Ad›na Ajanl›k
Geçen hafta, Tanzanya’da aç›lan okulla birlikte, ‘Fethullah Gülen Okullar›’n›n say›s› 500’ü buldu. Okulun aç›l›ﬂ›na, AKP milletvekileri ve
bürokratlar› da kat›l›m gösterirken, Çetin Altan ve Mehmet Altan gibi isimlerin de yer almas›, Gülen’in burjuva
partiler için oldu¤u kadar, Avrupac›
ve Amerikanc›lar için de “önemini”
gözler önüne serdi.
Tam 500 okul! Her birinin yap›m›, faaliyetlerini sürdürmesi için
gerekli olan paran›n, Türkiye dahil
Neden ve
bir çok devletin “boyunu aﬂan” bir
miktar oldu¤u kuﬂkusuz. Ayn› ﬂekilhangi statü
de, onlarca ülke ile diplomatik iliﬂile Amerikiler kurmak, izin almak da birkaç
“vak›f”›n ya da “kiﬂi” olarak bir
ka’da himazat-› muhteremin “yetenekleri” ile
ye edildi¤i
aç›klanamaz. O zaman; Fethullah
Gülen, s›rt›n› kime, hangi güçlere
art›k çok
dayamaktad›r? Görünen, resmi,
aç›kt›r
meﬂru hiçbir ticari faaliyeti bulunmamas›na karﬂ›n, “hay›rseverlik”
s›n›rlar›n› aﬂan 500 okula hangi de¤irmenden kaynak akmaktad›r?
Asl›nda bizce bilinen bu sorulara
somut cevap olacak geliﬂmeler, eski
Sovyet Cumhuriyetleri’nde yaﬂan›yor.
Birbiri ard›s›ra Amerika-Avrupa patentli
“kitlesel” darbelerin gerçekleﬂti¤i bu ülkelerde, emperyalistlerin benzeri darbeleri yayma çabalar› sürüyor. Baﬂ hedef, Rusya. Onu,
Kazakistan, K›rg›zistan gibi ülkeler izliyor.
Tam da bu noktada, bu ülkelerin yönetimleri
ülkelerinde bulunan “sivil toplum kuruluﬂlar›”n› mercek alt›na ald›lar. Çünkü, biliniyordu
ki, darbeler bu tür kuruluﬂlar taraf›ndan örgütleniyor, Amerika ve Avrupa taraf›ndan finanse
ediliyordu. Amerika’n›n bölgeye “ilgisine” paralel olarak Fethullah Gülen’in de “okullar›”
arac›l›¤›yla yo¤unlaﬂan ilgisi, kuﬂkusuz bu ülkelerin yönetimleri taraf›ndan tesadüf olarak
görülemeyecek bir durumdur.
Rusya Federasyonu’nun, ülke içinde “istikrars›zl›k unsuru” olarak gördü¤ü kuruluﬂlar aras›nda “Fethullah Gülen Okullar›”n›n da bulunmas› bu yan›yla tesadüf de¤ildir. ‹ﬂte bundan
dolay›; “Rusya Federasyonu, 2001 y›l›ndan
bu yana, Fethullah Gülen'e ait 16 okulu kapatt›, 2003 y›l›nda Baﬂkurdistan'daki
30
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Gülen okullar›nda çal›ﬂan 10 ö¤retmeni s›n›r d›ﬂ›
etti, s›n›r d›ﬂ› edilen ö¤retmen say›s› son bir y›l
içinde 50'ye yaklaﬂt›. Rus gizli servisi FSB, bu
okullarda Rusya Federasyonu'nun ulusal güvenli¤ine ayk›r› e¤itim ve ö¤retim yap›ld›¤›n› ortaya ç›kard›. Bu okullarda çal›ﬂan ö¤retmenlerin, ABD
ve ‹ngiltere ad›na ajanl›k yapt›¤›, Türk cumhuriyetlerinde baz› darbe giriﬂimlerine kar›ﬂt›¤›, yine
bu ülkelerde patlak veren baz› iç kar›ﬂ›kl›klarda rol
oynad›¤›n› saptad›. Fethullah Gülen'in Rusya'daki
temsilcisi Tolerans Vakf› Baﬂkan› Mustafa Kemal
ﬁirin'in de Eylül 2003 tarihinde Rusya Federasyonu'na giriﬂi yasakland›.” (Cumhuriyet, 9 ﬁubat)
Gülen’in halen; Azerbaycan, Nahç›van, Kazakistan, K›rg›zistan, Türkmenistan ve Tacikistan'da
onlarca üniversite, lise, ilkö¤retim okulu ve dil
merkezi bulunuyor. Özbekistan'daki okullar› ise,
Devlet Baﬂkan› ‹slam Kerimov taraf›ndan “kendisine yönelik suikasta ad› kar›ﬂanlardan baz›lar›n›n
Gülen cemaatine mensup oldu¤unun” anlaﬂ›lmas›
üzerine, 1999-2000 y›llar›nda kapat›lm›ﬂt›.
Amerikan emperyalizminin Büyük Ortado¤u
Projesi’nin parças› olan “Il›ml› ‹slam”da rol biçilen Fethullah’›n neden y›llard›r Amerika’da yaﬂad›¤›n› da cevaplayan bu geliﬂmeler, bu cemaatin
ülkemizdeki misyonunu da göstermektedir.
1980’lerin “Yeﬂil Kuﬂa¤›” neyse, bugün “Il›ml›
‹slam” da odur. Konjonktürel olarak emperyalizmin karﬂ›s›nda olan radikal islamc›l›¤a karﬂ› da
“panzehir” olarak görülen Fethullah, bu emperyalist projenin en önemli misyoneridir. Bu misyonerli¤i baﬂta olmak üzere, emperyalizme hizmetleri
karﬂ›l›¤›nda kollanmakta, dünyan›n dört bir yan›nda okullar açabilmekte, ABD’de yaﬂamaktad›r.
Irak ve Filistin’deki emperyalist, siyonist katliamlara tek damla gözyaﬂ› dökmeyen, “duygu adam›” Fethullah; salya-sümük verdi¤i vaazlarla inanan insanlar› aldatan, dini emperyalizmin ç›karlar›
için kullanan bir ﬂarlatand›r. Bu misyonundan dolay›, Fethullahç› yay›nlarda, örgütlenen emekçi
halka ve devrimcilere yönelik kontra haberler hiç
eksik olmamaktad›r. Her koﬂulda iktidar güçleri
ile, polisle kolkolad›rlar, asla emperyalizme yönelik eleﬂtiriler, teﬂhir yoktur bu yay›nlarda.
‹ﬂte tüm bu gerçeklerden dolay›; Fethullah Gülen çizgisi ve ona ait yay›nlara karﬂ› ideolojik mücadele, sadece kontrgerillan›n psikolojik savaﬂ›na,
gericili¤e karﬂ› mücadele de¤il, ayn› zamanda emperyalizme ve iﬂbirlikçili¤e karﬂ› mücadeledir.

Yaz› Dizisi:

Halk Örgütlülükleri

burg oldu. Ancak Krujki'lerin pratik faaliyetten uzakl›klar›, daha fazla yayg›nlaﬂmas›n› ve uzun vadeli olmalar›n› da engelledi.
Rusya devrim sürecinde, dönem dönem öne ç›kan,
dönem dönem varl›¤›ndan pek sözedilemeyen ama
1900’lerin baﬂlar›ndan devrime kadar sürekli varolan bir
baﬂka taban örgütlenmesi fabrika komiteleri’dir (Fabriknozavodskye Komiteti). Rusya devriminin temel örgütlenmesi olarak biraz ileride açaca¤›m›z Sovyetler de
birçok yerde asl›nda bu komitelere dayanm›ﬂt›r.
Lenin’e göre, Rusya'da devrime önderlik edecek as›l
güç iﬂçi s›n›f›yd›. Bu do¤rultuda da propaganda ve örgütlenme çal›ﬂmalar› esas olarak iﬂçi s›n›f› içinde yo¤unlaﬂt›r›ld›. 1890’lar›n sonunda, o zamana kadar iﬂçi
s›n›f› içinde kurulan iliﬂkiler çerçevesinde ‹ﬂçi S›n›f›n›n
Kurtuluﬂu ‹çin Mücadele Birli¤i oluﬂturuldu. Öncelikle büyük ﬂehirlerde sanayi proletaryas› içinde oluﬂturulmas› öngörülen Mücadele Birlikleri, 1896'n›n sonlar›nda 15 büyük ﬂehirde yayg›nlaﬂt›. Birlikler, fabrikalarda komiteler oluﬂturuyor, grevler örgütlüyordu. Mücadele Birlikleri, iﬂçi s›n›f›n›n partisini oluﬂturmaya yönelik örgütlenmelerdi ayn› zamanda. 1897'ye gelindi¤inde 54 ﬂehirde örgütlenmiﬂ durumda olan Mücadele
Birlikleri'nin ilk kongresi Kiev'de topland›. 1 Mart
1898'de Minsk'de Mücadele Birlikleri'ndeki öncü devrimcilerin kat›l›m›yla Rusya Sosyal Demokrat ‹ﬂçi
Partisi (RSD‹P) Kuruluﬂ Kongresi topland›. Partinin
kuruluﬂundan sonra Mücadele Birlikleri, partinin ﬂehir
ve fabrika birimlerine dönüﬂtüler.
Rusya’da “kitle örgütlenmesi” veya “taban örgütlenmesi” anlam›ndaki as›l belirleyici örgütlenme ise, 1905
Devrimi’nde ortaya ç›kacakt›r.

Bölüm

7

Yaz› dizimizin bu bölümünde, birçok ülke devrimine
esin kayna¤› olan, birçok ülkedeki halk örgütlenmelerine ve iktidarlar›na ad›n› veren “Sovyet” örgütlenmesini
ele alaca¤›z.
Hemen baﬂta ﬂunu belirtmeliyiz ki, Rusya’daki devrimde ortaya ç›kan “Sovyet” örgütlenmesi, yaz› dizimizin önceki bölümlerinde ele ald›¤›m›z halk örgütlenmelerinden farkl› olarak, devrim sürecinin bütününde varolan örgütlenmeler de¤ildir. Daha çok “devrimin arifesinde”, iktidar organlar› olarak ortaya ç›kan örgütlenmelerdir.
Fakat devrimin gerçekleﬂtirilmesinde oynad›¤› rol,
di¤er halk örgütlenmelerine benzer; iktidara alternatif
yönetim organlar› olmalar›n›n yan›nda, devrimin kitle
kuvvetini oluﬂturan kitlevi örgütlülük de, yine Sovyetler’dir. Lenin Sovyetler’in devrimdeki bu önemini
Sol Komünizm adl› eserinde ﬂöyle ortaya koymuﬂtur:
“E¤er devrimci s›n›flar›n yarat›c› halk dehas›, Sovyetler'i yaratmam›ﬂ olsayd›, Rusya'da proleter devrim gerçekleﬂemezdi”.

1905 Devrimi ve Sovyetler’in ortaya
ç›k›ﬂ›: Rus-Japon savaﬂ›, ülkedeki yoksullu¤u ve bas-

***

Devrime ve ülkeye ad›n› veren
bir örgütlenme: SOVYET

k›lar› daha da art›rm›ﬂt›. Grevler ve protesto gösterileri
yayg›nlaﬂt›. 1903 Ocak’›nda bir pazar günü Petersburg
iﬂçileri, çarl›k saray›na do¤ru büyük bir yürüyüﬂ düzenlediler. 140 bin iﬂçinin saraya yürüyüﬂü, askerlerin açt›¤› ateﬂle durduruldu. Binden fazla iﬂçi katledildi. Rusya’n›n “Kanl› Pazar”›, iﬂçi s›n›f›nda ve köylülükte çarl›¤a karﬂ› radikal bir dönüﬂümün baﬂlang›c› oldu. Katliam›n ard›ndan Rusya'n›n belli baﬂl› kentlerinde grevler
h›zla yay›ld›, iﬂçiler de çarl›k polisine karﬂ› silah kullanmaya baﬂlad›. Ocak’ta birkaç ﬂehirde baﬂlayan eylemler
may›sa gelindi¤inde 200 ﬂehre yay›lm›ﬂt›. Geliﬂmeler,
köylülü¤ü de etkilemekte gecikmedi. Çeﬂitli eyaletlerde
köylü ayaklanmalar› baﬂlad›. Siyasal bir önderlikten
uzak kendili¤inden ayaklanan köylüler topraklara el koyuyor, baz› iﬂletmeleri ele geçiriyorlard›.
Ne RSD‹P’in örgütlenmesi, ne de di¤er örgütlenmeler, ayaklanmay› yönetecek düzeyde de¤ildi. Sendikal
örgütlenmeler de yok denecek kadar azd›. Ayaklanan iﬂçiler örgütsüzdü ve fakat, daha fazla örgütsüz kalamazlard›. Sovyetler iﬂte bu koﬂullarda do¤du.

1800’lerin ikinci yar›s›nda Rusya'da hem köylü
ayaklanmalar›, hem de giderek geliﬂen iﬂçi s›n›f›n›n mücadeleleri görülmeye baﬂland›. 1860’larda yo¤un grevler oldu. Grevler dönemini, iﬂçi s›n›f›n›n örgütlenme giriﬂimleri izledi.
‹ﬂçi hareketinin geliﬂti¤i, Marksist yay›nlar›n Rusça’ya çevrildi¤i, sosyalizmin Rus ayd›nlar›n›n ve iﬂçilerinin gündemine girdi¤i bu dönemde ilk sosyalist örgütlenme olarak Eme¤in Kurtuluﬂu grubu kuruldu.
Sovyet devriminde tabanda oluﬂturulan ilk örgütlenmeler olarak nitelendirebilece¤imiz Krujki’ler de bu
dönemde oluﬂturuldu. Krujki, “okuma gruplar›” veya
“okuma çevreleri”ne verilen add›. Bunlar, Marksizm’i
iﬂçiler aras›nda yayg›nlaﬂt›rmak için oluﬂturulmuﬂ gruplard›. Rusya devrimci hareketinin ilk sosyalizm okullar›yd›. Krujki'lerin en h›zl› yay›lma gösterdi¤i yer Peters31
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Sovyet ismi taﬂ›yan ilk oluﬂum 1905 baﬂlar›nda Petersburg iﬂçileri taraf›ndan, iﬂçilere mali destek sa¤lamak amac›yla seçilen iﬂçi delegelerinden kuruldu. Baﬂlang›çta tamamen yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂma amac›yla
kurulan bu komite, bir süre sonra Petersburg'daki grevi
yönetecek ﬂekilde iﬂçi temsilcileriyle geniﬂletildi. Geniﬂlemesine uygun olarak Sovyet ad›n› ald›. Sovyet,
bizdeki ﬁura, Konsey anlam›ndad›r. Bu ilk Sovyet’in
yönetti¤i grev baﬂar›ya ulaﬂt›. Çarl›k iﬂçilerin tüm taleplerini kabul etmek zorunda kald›. Bu baﬂar› Sovyet ad›n›n tüm ülkede duyulmas›na yol açt›. Büyük ﬂehirlerde
süren iﬂçi grevlerinde de iﬂçiler Sovyet modelini izlemeye yöneldiler. Eylül 1905'te grevdeki Moskoval› matbaa
iﬂçileri de di¤er iﬂkollar›ndan gelen iﬂçilerin kat›l›m›yla
Moskova Sovyeti’ni kurdular.
Bunlar›n d›ﬂ›nda, tek tek fabrikalar düzeyinde de
Sovyetler kuruldu. Sovyetler yasal bir düzenleme ile
kurulmuﬂ örgütler de¤ildi, emekçilerin kendi meﬂrulu¤unu esas alan taban örgütleri olarak ortaya ç›kt›lar.
Sovyetler içinde, o günkü Rusya’da bulunan belli
baﬂl› ak›mlar›n birço¤unun temsilcileri vard›; ancak
özellikle baﬂlang›çta bunlar›n belirleyicili¤inden sözetmek mümkün de¤ildir. Baﬂta Bolﬂevikler, Menﬂevikler
ve Sosyalist Devrimciler olmak üzere her siyasi ak›ma
üye iﬂçiler, do¤rudan iﬂçiler taraf›ndan seçilirlerse Sovyet yönetiminde yeral›yorlard›. Yayg›nlaﬂan, etkisi artan
Sovyet örgütlenmesi, bu arada kendi yay›n organ› olan
Izvestiya Gazetesi’ni de ç›karmaya baﬂlad›.

Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi, 1917
Haziran’›nda topland›. Bolﬂevikler az›nl›ktayd› bu
kongrede. Ama Lenin’in iﬂçi s›n›f›na güveni tamd›...
K›sa süre sonra, savaﬂ›n ö¤reticili¤i içinde Sovyetler
de, Lenin’e ve Bolﬂeviklere tam bir güven duyacakt›.
ziyle paylaﬂmak zorunda kal›yordu.
1905 Devrimi'nin yenilgisiyle uzun süren bir sessizlik dönemine girildi. Çeﬂitli ﬂehirlerde örgütlenen Sovyetler’in hemen tamam› da¤›ld›. Ancak gelece¤e büyük
bir mirast› Sovyetler. Henüz önderli¤i, iﬂleyiﬂi oluﬂmayan bu örgütlenmeler, en önemli ﬂeye, iﬂçi s›n›f›n›n güvenin sahiptiler. ‹ﬂçiler Sovyetler’i kendi örgütlenmesi
olarak görüyor, Sovyet’in bir ça¤r›s› onlara harekete geçirmeye yetiyordu. Sovyet’i “KEND‹” örgütlenmesi
olarak görmüﬂ, benimsemiﬂti. Sovyet, fabrikas›ndayd›,
Sovyet, karar organ›n›, yönetimini oluﬂturanlar, kendisinin seçti¤i iﬂçilerdi.

Devrimin yenilgisi ve Sovyetler’in
da¤›lmas›: Bolﬂevikler’in Sovyetler’e iliﬂkin düﬂün-

Sovyetler’in ikinci dönemi: 1905'te yenilgiye u¤rayan Sovyetler devrimin geriledi¤i dönem boyunca yeniden örgütlenemediler. Ancak Sovyetler’in tarih sahnesine yeniden ç›k›ﬂ› çok görkemli olacak ve bu
kez Sovyetler, do¤ru bir önderlikle iktidar yürüyüﬂünü
tamamlayacaklard›.
1914'te baﬂlayan l. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›,
Rusya’da eﬂi görülmemiﬂ bir açl›k ve sefalete yolaçt›.
‹ﬂçi s›n›f› grevlere, gösterilere yeniden baﬂlad›. Savaﬂ
nedeniyle baﬂlang›çta ürkek bir ﬂekilde baﬂlayan iﬂçi eylemleri giderek güçlendi. 1916'dan itibaren grevlerin,
gösterilerin, çarl›k polisiyle çat›ﬂmalar›n baﬂlamas› iﬂçilerin önüne tekrar örgütlenme ihtiyac›n› getirdi.
Rusya 1917 y›l›na Ocak'ta baﬂlayan genel grevle girdi. ﬁubattan itibaren ordu içinde de ayaklanmalar baﬂlad›. Ayaklanman›n ad›mlar›n› duyan çarl›k, son bir hamleyle Duma'y› kapat›p yönetimi tamamen ele ald›. Ne
var ki bu Çarl›¤› daha da zay›flatt›. Duma'n›n kapat›lmas› üzerine ordunun birçok kesimiyle, burjuvazi de
ayaklanmaya kat›ld›lar.
Sovyetler art›k tarih sahnesindeki yerini almal›yd›,
hatta geç bile kal›nm›ﬂt›. 27 ﬁubat'ta Petersburg'da çeﬂitli sol partilerden iﬂçiler ve örgütsüz iﬂçilerin kat›l›m›yla
Petersburg ‹ﬂçi Temsilcileri Sovyeti Geçici Yürütme
Kurulu topland›. Geçici Yürütme Kurulu, fabrikalara

celeri o dönemde henüz net de¤ildi. Sovyetler de zaten
henüz ﬂekillenmekte olan bir örgütlenmeydi. Bolﬂevikler, Sovyetler içinde yeral›yorlard›, ancak Bolﬂevik yay›nlar›nda “Sovyetler’in da¤›t›lmas›” ve iﬂçilerin
RSD‹P'e kat›lmas› yönünde ça¤r›lar da yap›labiliyordu.
Lenin’in 1905 Kas›m’›nda Rusya'ya dönmesinin ard›ndan partinin Sovyetler’e yönelik politikas› da gözden
geçirildi. Lenin, Sovyetler’i “iktidar organlar›” olarak
tan›mlad›. Bu müdahaleden sonra Bolﬂevikler Sovyetler
içinde çal›ﬂmalar›n› yo¤unlaﬂt›rd›lar. Ancak Sovyetler
konusunda gerek Bolﬂevikler’in, gerekse di¤er örgütlenmelerin kendi içlerindeki farkl› görüﬂler sürecekti.
1905 Kas›m-Aral›k aylar›nda Petersburg ve Moskova Sovyeti’nin önderli¤inde büyük ayaklanmalar, çat›ﬂmalar yaﬂand›. Grevler, silahl› ayaklanmaya dönüﬂtü.
Çat›ﬂmalar haftalarca sürdü. Ancak ayaklanan iﬂçilerin
silahl› ayaklanma deneyimlerinin olmamas›ndan, Sovyetler aras›ndaki ba¤lant›lar›n yetersizli¤ine, siyasal önderlik zaaflar›na ve Rusya’n›n o günkü objektif koﬂullar›na kadar bir dizi nedenin sonucunda 1905 Devrimi yenildi. Ayaklanmalar› bast›ran çarl›k hükümeti, ayn› zamanda bir dizi reformlar yapmak zorunda kald›. Bunlar›n en önemlisi, Devlet Duma’s› seçimleri karar›n›n
al›nmas›yd›. Bununla çarl›k, ülke yönetimini burjuva32
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ve askeri birliklere ça¤r› yaparak Sovyet’in kurulmas›
için temsilci seçerek göndermeleri istendi. Ayn› günün
akﬂam›nda gelebilen delegelerin kat›l›m›yla toplanan
Petersburg Sovyet’i, 28 ﬁubat'ta halka ayaklanma ve geçici hükümeti kurma ça¤r›s›nda bulundu.
28 ﬁubat’ta ayaklanan iﬂçiler, askerler, çarl›k kabinesini ve ordu komutanlar›n› tutuklayarak iktidar› devirdiler. Çarl›k otokrasisi y›k›lm›ﬂ ﬁubat Devrimi zafere
ulaﬂm›ﬂt›. Böylece ﬁubat Burjuva Demokratik Devrimi gerçekleﬂmiﬂ oldu. Fakat, ne iﬂçi s›n›f›n›n, ne Sovyetler’in, ne Bolﬂevikler’in iﬂi henüz bitmemiﬂti.

deki Sovyetler’de ço¤u yerde az›nl›k durumunda olan
Bolﬂevikler, birimlerde oluﬂturulan bu Sovyetler’de daha etkin ve ço¤unluk durumundayd›lar.
29 Mart-3 Nisan 1917'de gerçekleﬂen I. Tüm Rusya
‹ﬂçi ve Asker Sovyetleri Konferans› ile Sovyet örgütlenmesi merkezileﬂmiﬂ oldu. Bu konferansa 138 yerel iﬂçi
ve asker Sovyet’i, 7 ordu, 13 cephe gerisi birli¤i, 28
cephe birli¤ini temsilen 480 delege kat›ld›. Konferans,
Petersburg Sovyeti'nin geçici olarak Rusya Sovyetleri’nin temsilcisi olmas› karar›n› ald›.
Sovyetler ekonomik, siyasi, askeri birçok konuda
kararlar al›yor, kararlar, Sovyetler’e ba¤l› onlarca komite ve ülkeye yay›lm›ﬂ yüzlerce Sovyet taraf›ndan uygulan›yordu. Sovyetler her yerde h›zla ‹ﬂçi Milisleri oluﬂturarak kendi silahl› güçlerini de yaratmaktayd›lar. Sovyetler’in ça¤r›s›yla, tüm ülke çap›nda Fabrika Komiteleri kuruldu ve bu komiteler, iﬂçilerin e¤itiminden fabrikan›n yönetimine kadar pek çok ﬂeyi üstlendiler. Ülkede art›k ikili bir iktidar vard›.
Güçler dengesinin az çok dengede oldu¤u bu koﬂullarda, iktidar sorununun nas›l çözülece¤ini ise ihtilalci
inisiyatif belirleyecekti.

Sovyetler yayg›nlaﬂ›yor, “ikili iktidar”
do¤uyor; Sovyetler’in geliﬂmelere damgas›n› vurdu¤u dönem esas bu dönem; ﬁubat Devrimi’yle Ekim
Devrimi aras›ndaki dönemdir. ﬁubat Devrimi’nin ertesinde, iktidar› almaya aday iki güç vard›. Bunlardan birincisi burjuvazi ve toprak sahiplerinin içinde yerald›¤›
Duma alt komitesi ve henüz örgütlenmesi çok zay›f
olan Petersburg Sovyeti.
Devrimi izleyen günlerde kararlar Duma alt komitesi ve Sovyet yürütmesi taraf›ndan oluﬂturulan geçici yürütme komitesi taraf›ndan al›n›yordu. Dahas›, sol partiler de, bu aﬂamada burjuvazinin geçici hükümetini destekleme tavr›ndayd›.
ﬁubat Devrimi’nden sonra Sovyetler h›zla yayg›nlaﬂmaya baﬂlad›. ‹ﬂçi Sovyetleri’nden sonra Asker Sovyetleri kuruldu. Baz› yerlerde bu ikisi birlikte tek bir
Sovyet içinde örgütleniyorlard›. Taﬂra ﬂehirlerinden ve
k›rsaldan partili militanlar, Sovyetler’in kuruldu¤u
kentlere gelip örgütlenme tarz›n› ö¤reniyor ve geri dönüp bunu kendi bölgelerine uyarl›yorlard›. Devrimci
partilerin üyelerinin olmad›¤› taﬂra kentlerinde bile halk
önderleri taraf›ndan Sovyetler kurulmaktayd›.
Sovyetler’i yayg›nlaﬂt›ran bir baﬂka geliﬂme ise kent
düzeyindeki Sovyet örgütlenmesinin d›ﬂ›nda, tek tek
fabrikalarda da Sovyetler kurulmaya baﬂlamas› oldu.
Kent düzeyindeki Sovyet’in yükü çok fazlayd›, tart›ﬂma
ve kararlara iﬂçilerin kat›l›m› s›n›rlan›yordu. Bu t›kan›kl›¤› aﬂmak için Sovyetler tabana yay›ld›. Kent düzeyin-

Sovyetler’in oluﬂumu ve niteli¤i: Sovyetler, ﬂehirlerin ve fabrikalar›n büyüklü¤üne göre, baz›
yerlerde 100, baz› yerlerde 400-500 iﬂçiye bir delege
sistemiyle oluﬂturuluyordu. Asl›nda Sovyetler ortaya ç›k›ﬂlar› itibariyle tüm iﬂçilerin do¤rudan yerald›¤› organlard›. Köy Sovyeti’nde tüm köylüler, fabrika Sovyeti’nde tüm iﬂçiler yeral›yordu. Bir anlamda "do¤rudan demokrasi" sözkonusuydu. Ama daha büyük ve üst Sovyetler için delege sistemi elbette ﬂartt›. Bir dönem
emekçilerin do¤rudan yer ald›¤› “as›l Sovyetler”den
ay›rdetmek için daha büyük Sovyetler’e "Sovdepi"
(delegeler Sovyeti) ad› verilmekteydi.
Lenin'in deyiﬂiyle, “Bu organlar, sadece ve sadece
halk›n devrimci kesimi taraf›ndan kuruldular; tüm yasa
ve tüzüklerin d›ﬂ›nda, halk›n saf yarat›c›l›k gücünün
eseri olarak, halk›n ba¤›ms›z eyleminin bir görünümü
olarak, tamamen devrimci bir tarzda kuruldular.”
Sovyetler, halk kitlelerinin do¤rudan do¤ruya aﬂa¤›dan gelme inisiyatifi idi. Ki bu noktada Lenin, Sovyetler’i Paris Komünü’ne benzetir. Bu inisiyatif devrimci
bir önderlikle önce tüm iﬂçi s›n›f›n› çevresinde toplad›.
1917 Eylül’ünden itibaren ise, Sovyetler, iﬂçilerin ve
köylülerin silahl› gücünü de oluﬂturarak, asl›nda yeni
bir devlet ayg›t›n› da ﬂekillendirmeye baﬂlad›.
Lenin, “devrimci aç›dan [Sovyetler’in] yerini baﬂkaca hiç bir ﬂey alamayaca¤›n›” belirtir ve ekler: “bu ayg›t, kitlelerle, halk›n ço¤unlu¤uyla iliﬂki kurmaya olanak sa¤lar; hem bu iliﬂki öylesine s›k›, öylesine çözülmez, öylesine kolayca denetlenebilir ve yenilenebilir ki
eski devlet ayg›t›nda buna benzer hiçbir ﬂey bulunamaz.
Bundan baﬂka bu ayg›t seçimle meydana geldi¤inden ve
bürokratik formaliteler olmaks›z›n halk›n iste¤iyle yeni-

Petersburg Sovyeti’nin 17 Temmuz 1917’de yapt›¤›
ayaklanma ça¤r›s›na iﬂçiler büyük bir kat›l›m
gösterirken, Menﬂevikler’in destekledi¤i burjuva
hükümet, iﬂçilere kurﬂunlarla sald›r›yor...
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Sovyetler, salt
politik bir örgütlenme de¤ildi.
Fabrika sovyetlerinden büyük
ﬂehir Sovyetlerine
kadar hepsi ayn›
zamanda iﬂçileri,
köylüleri, ‹ﬂçi
Milisleri ve K›z›l
Muhaf›zlar olarak örgütlemiﬂ ve silahland›rm›ﬂlard›.

lenebilir oldu¤undan tüm ayg›tlardan çok daha demokratiktir...”

Bolﬂevikler Sovyetler’de nas›l ço¤unlu¤u kazand›lar? Sovyetler, ülkenin pek çok yerine
yay›lm›ﬂ olmas›na ra¤men, belirleyici olan Petersburg
ve k›smen de Moskova Sovyeti idi. ‹ﬂin ilginç yan›, Petersburg Sovyeti’nde, Lenin’in önderli¤indeki Bolﬂevikler oldukça küçük bir grup durumundayd›lar. Fakat
birçok geliﬂme, bu durumu tersine çevirdi.
Menﬂevikler, Sosyalist Devrimciler grubu, birçok
Sovyet’te ço¤unluk durumunda olmalar›na ra¤men,
Sovyetler konusundaki tereddütleri, emperyalist savaﬂ
konusundaki yanl›ﬂ politikalar› nedeniyle h›zla güç kaybederken, iﬂçilerin ve Sovyet iktidar›n› savunan, emperyalist savaﬂa son vermeye hedefleyen Bolﬂevikler h›zla
ço¤unluk durumuna geçtiler. Bolﬂevikler, tüm fabrikalarda özellikle herhangi bir partiye üye olmayan geniﬂ
iﬂçi kesimlerini etkiliyorlard›.
Bu dönüﬂümü en bariz hale getiren politika ve olaylar ﬂöyle özetlenebilir:
Menﬂevikler ve Sosyalist Devrimciler, burjuvazinin
hükümetini desteklemeye devam etmeyi ve burjuva hükümetiyle iﬂbirli¤ini, içinde yeralmay› savunurken, Bolﬂevikler, Sovyetler içinde az›nl›kta olmalar›na ra¤men
“Bütün ‹ktidar Sovyetlere” diyerek iﬂçi s›n›f›na güvenlerini ve Sovyetleri bir iktidar organ› olarak gördüklerini ortaya koyuyorlard›.
Sovyetlere ba¤l› olarak birçok yerde iﬂçi milisleri
oluﬂturulmuﬂtu ve bunlar h›zla silahlan›yordu. Menﬂevikler ve Sosyalist Devrimciler, bir noktadan sonra milislerin da¤›t›lmas›n› ve silahlar›n toplanmas›n› savunmaya baﬂlad›lar. Bolﬂevikler ise, daha fazla silahlan›lmas›n› savunuyordu.
Rus ordusu cephede di¤er emperyalistlerle savaﬂ
içindeydi. Menﬂevikler ve Sosyalist Devrimciler, emperyalist savaﬂa devam etmeyi savunurken, Bolﬂevikler
savaﬂa son vermeyi savunuyorlard›.
Devrimin etkisine ba¤l› olarak cephedeki askeri birliklerde de Asker Sovyetleri kuruluyor ve cephedeki
Sovyetler kendi komutanlar›n› kendileri seçiyorlard›.
Menﬂevikler ve Sosyalist Devrimciler, buna da karﬂ›
ç›kt›lar ve yeniden bürokratik hiyerarﬂiyi dayatt›lar.
K›sacas›, Menﬂevikler ve Sosyalist Devrimciler,
Sovyetler’de ço¤unlukta olmalar›na ra¤men, asl›nda
Sovyetler’e, iﬂçi s›n›f›na güvenmiyor, iﬂçi s›n›f›n›n gerçekten yönetebilece¤ine inanm›yorlard›. Onlara göre asl›nda burjuvazi ve küçük-burjuvazi yönetebilirdi ancak
ülkeyi. Kimin emekçilerin iktidar›n› savundu¤unu iﬂçiler ve köylüler giderek daha iyi kavrad›lar. Sonuçta,
Bolﬂeviklerin “halka güven” politikas›, halk›n Bolﬂeviklere güvenini de sa¤lad›.

da, Lenin, “burjuva demokratik devrim”in sürmesi, iktidar›n burjuvazinin hakk› oldu¤u teorilerini elinin tersiyle iterek, sosyalist devrime geçiﬂin ﬂartlar›n›n oluﬂtu¤unu ortaya koydu ve "Bütün ‹ktidar Sovyetlere" slogan›n› ortaya att›.
"Bütün ‹ktidar Sovyetlere" slogan›n›n at›ld›¤› gösteriler Temmuz 1917'de doru¤a ulaﬂt›. Devrim ile karﬂ›devrimin saflar›n›n netleﬂti¤i bu noktada Menﬂevikler
ve Sosyalist Devrimciler burjuva hükümetten yana tav›r
belirlediler. Bunun sonucu burjuva hükümet, Bolﬂeviklere karﬂ› bir tutuklama kampanyas› baﬂlatt›. Bolﬂevik
gazeteleri toplatarak yüzlerce Bolﬂevik tutukland›.
Baﬂar›s›zl›kla sonuçlanan Temmuz Eylemleri Bolﬂeviklere geçici bir süre güç kaybettirdi. Birkaç hafta sonra Bolﬂevikler gerici Kornilov Darbesi’nin bast›r›lmas›nda etkin rol oynayarak kitleler nezdinde kaybolan
prestijlerini yeniden sa¤lad›lar. A¤ustos sonlar›nda Sovyetlerde ço¤unluk da Bolﬂevikler’den tarafa geçmiﬂti.
13 Eylül'de toplanan Bolﬂevik Partisi Merkez Komitesi’nde ayaklanma ve iktidar›n al›nmas› kararlaﬂt›r›ld›.
24 Ekim'de Sovyetler Kongresi ve ayaklanman›n son
haz›rl›klar›n› tamamlad›. Lenin’in önderli¤indeki Bolﬂevik Parti’nin plan ve talimatlar› do¤rultusunda önce
Petersburg denetim alt›na al›narak, karﬂ› ç›kan güçler silahl› çat›ﬂmalarla etkisizleﬂtirilerek K›ﬂl›k Saray’a yüründü, burjuva hükümet ve Çar tutukland› ve iktidar
Sovyetler’in eline geçti.
Burjuva hükümet ve Çar tutukland›¤›nda, Petersburg’da Sovyet toplant› halindeydi. Burjuva iktidar›n
kesin bir biçimde devrildi¤i haberi Sovyet’e ulaﬂ›nca,
hemen orada yap›lan seçimde Lenin’in baﬂkanl›¤›nda
Sovyet Halk Komiserli¤i oluﬂturuldu. Sovyet Halk Komiserli¤i yay›nlad›¤› bildiride Rusya'n›n bir ‹ﬂçi Asker
Köylü Sovyetler Cumhuriyeti oldu¤unu ilan etti.
Sovyet, art›k herhangi bir örgütlenme olmaktan ç›k›p, Cumhuriyet’in niteli¤ini, ülkenin ad›n› belirleyen
bir kavram haline gelmiﬂti.
Sovyetler devrimden sonra da halk›n temel iktidar
organlar›ndan biri olarak SSCB içinde varl›klar›n› sürdürdüler. En küçü¤ünden Genel Sovyet’e kadar geniﬂ
bir örgütlenme yelpazesi oluﬂturarak halk›n yönetime
kat›l›m›n› sa¤laman›n örgütleri oldular.

"Bütün ‹ktidar Sovyetlere": Sovyetlerin
giderek ülkedeki as›l güç oda¤› haline geldi¤i bu ortam34
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Danimarka’da yay›nlanan ve di¤er Avrupa ülkelerinin gerici bas›n kuruluﬂlar›n›n devam ettirdi¤i
Hazreti Muhammed karikatürlerine karﬂ› halklar›n
öfkesi devam ediyor.
Karikatürler ve
buna karﬂ› tepkiler
ilk gündeme geldi¤inde, bunun basit
bir “karikatür olay›”
olmad›¤›n›, esas olarak emperyalistlerin
halklara karﬂ› sald›r› politikalar›n›n
parças› oldu¤unu belirtmiﬂtik. Avrupa Parlamentosu’nda geçen hafta
al›nan bir karar, bu sözümüzü do¤rular nitelikteydi.
AP, “krizi nas›l önleriz” diye
yapt›¤› “acil” toplant›da, bir yandan
“uzlaﬂma” manevralar› yaparken,
öte yandan “Danimarka’ya yönelik
sald›r›lar›n tüm Avrupa’ya yönelik
oldu¤u” yönünde karar ald›.
Bu aç›k sahiplenme, Avrupa Birli¤i’nin “inançlara, kültürlere sayg›” maskesinin art›k tutmad›¤› yönündeki tespitimizi de onaylamaktad›r. Tutmayan maske at›lm›ﬂ, gerçek yüzleriyle dikilmiﬂlerdir halklar›n karﬂ›s›na. Bundan sonra yapacaklar› “medeniyetler, kültürler,
dinler uzlaﬂt›rmas›” vb. çerçevedeki
manevralar›n hiçbir inand›r›c›l›¤›
yoktur. ﬁimdi “özür” sadece Danimarka’dan de¤il, Avrupa Birli¤i’nden
istenmelidir.

dan günler sonra, böyle
bir karar almaya cüret etmesinde, yanl›ﬂ zeminde
yap›lan bu tart›ﬂmalar›n
ve elbette as›l olarak emperyalistlerin bu yöndeki
propagandalarla yaratt›klar›n› düﬂündükleri
zeminin pay› önemlidir. ﬁimdi, Avrupa
emperyalistleri sa¤lad›klar›n› düﬂündükleri “Avrupa ülkelerine sald›r›l›yor” zemininde politika yapmaya çal›ﬂmaktad›r. Ancak, hiçbir ﬂey, emperyalistlere bu “hakl›l›¤›” vermez.
Emperyalistlerin halklardan aç›k bir
ﬂekilde özür dilemedi¤i, inançlara,
halklar›n de¤erlerine, kültürlerine
yönelik sald›r›lara son vermedi¤i
koﬂullarda halklar›n tepkisinin biçimi tart›ﬂ›lamaz, eleﬂtirilemez.

Avrupa emperyalizmi
Danimarka’ya sahip ç›kt›

Suçlu, Elçilikleri Yakanlar
De¤il, Emperyalistlerdir
Baﬂta Suriye, ‹ran, Pakistan olmak üzere kimi müslüman ülkelerde yap›lan protestolarda, Danimarka ve di¤er Avrupa ülkelerinin temsilciliklerine yönelik “kitlesel ﬂiddet” eylemleri konusunda, neredeyse emperyalistlerin halklar›n inançlar›na yönelik sald›r›s›yla eﬂ tutar
de¤erlendirmeler yap›lmaktad›r. “Karikatürler kabul edilemez, ama ﬂiddete dayanan protestolar da yanl›ﬂ” türünden yap›lan bu de¤erlendirmelerin baﬂ›n›; AKP iktidar›, düzen islamc›l›¤› ve “her türlü ﬂiddet

Devrimciler, Danimarka’da
somutlanan sald›rganl›¤›n
as›l sahibinin tüm bir emperyalist sistem oldu¤unu, emperyalistlerin halklara yönelik askeri, ekonomik, siyasi,
kültürel her alandaki sald›r›s›n›n parças› oldu¤unu söylediler. Avrupa Birli¤i, Danimarka’y› sahiplenme karar›yla bu gerçe¤i teyid etmiﬂtir.

karﬂ›tl›¤›” hastal›¤›n›n pençesinde
k›vranan kimi solcular çekmektedir.
As›l merkezi ise, emperyalist propaganda karargahlar›d›r. Amaç, hakl›
bir öfkeyi gayri-meﬂru göstermek,
emperyalistlerin sald›r›s›n› gölgelemektir. Daha kaba bir deyiﬂle, “bak›n do¤u halklar› barbard›r” propagandas›d›r.
Protestolar›n biçimleri eleﬂtirilemez mi; elbette eleﬂtirilir. Ancak bu,
emperyalistlerin sald›rganl›¤› ile
ayn› kefeye konularak, ayn› zeminde gündeme getirilerek, “ama onlar›nki de yanl›ﬂ” gibi “objektiflik”
ad›na yine o malum “ara yerde” durmaya çal›ﬂ›larak yap›lamaz. Böyle
yap›ld›¤›nda, tam da emperyalistlerin istedi¤i noktaya gelinmiﬂ demektir. Hedef ve as›l tart›ﬂma emperyalistlerin sald›r›s›n›n ideolojik
zemini, tekellerin gericili¤inin nas›l
bir sald›rganl›¤› ortaya ç›kard›¤› vb.
olmas› gerekirken, “protestolardaki
ﬂiddet” gündemin baﬂ›na oturur.
Avrupa Birli¤i’nin protestolar35
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Protestolar Sürüyor
Asya’dan Ortado¤u’ya müslüman ülkelerde ve ülkemizde protesto eylemleri de devam ediyor. Geçen hafta, ‹stanbul Beyaz›t’ta, Diyarbak›r’da kitlesel protesto gösterileri gerçekleﬂtirilirken, özellikle
‹ran, Pakistan, Endonezya gibi ülkelerde de protesto eylemleri devam ediyor. Avrupa ülkelerinde yaﬂayan müslüman halklar da protesto
dalgas›na kat›larak, Fransa, Belçika, Almanya ve ‹ngiltere’de gösteriler düzenlediler.
Temel Haklar Federasyonu da,
Frans›z Konsoloslu¤u önünde düzenledi¤i eylemin ard›ndan, 10 ﬁubat günü de ‹stanbul Bebek’te bulunan Danimarka Konsoloslu¤u
önünde bir protesto eylemi düzenledi. “‹nançlara Sayg› Gösterin Özür
Dileyin Emperyalist Sald›r›lara
Son” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde,
‘‹fade özgürlü¤ü’ demagojileriyle
gizlenmeye çal›ﬂ›lan emperyalist
sald›rganl›¤›n art›k aleni oldu¤u ifade edilerek, bugün dünyan›n pek
çok yerinde sokaklara taﬂan öfkenin
kayna¤›n›n emperyalist politikalar
oldu¤u kaydedildi. Temel Haklar
Federasyonu ad›na konuﬂan Aysu
Baykal, “Müslümanlar›n inanç te-

melinde aç›¤a ç›kan öfkesi ayn› zamanda emperyalizm taraf›ndan ezilen, ülkeleri iﬂgale u¤rayan, aﬂa¤›lanan, horlanan halklar›n öfkesidir” dedi.
Aç›klaman›n ard›ndan Avrupa
Birli¤i’nin bayra¤› yak›larak “Emperyalistler Özür Dilesin, Halklar›n
‹radesi Yok Edilemez, Emperyalizm
Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak” sloganlar› at›ld›.
Temel Haklar Federasyonu’nun
bir baﬂka eylemi de Ankara’dayd›.
Federasyona ba¤l› Ankara Temel
Haklar 11 ﬁubat günü Danimarka
Büyükelçili¤i önüne sloganlarla yürüdü. “‹nançlara Sayg› Gösterin

‘Terörist’
Olmayan
Var M›?
yüzbinler
ABD’nin terör
listesinde

Özür Dileyin. Emperyalist Sald›rganl›¤a Son!” pankart› ve “Emperyalistlerin ‹nançlar› Yoktur. Onlar
Her ﬁeyi Sadece Ç›karlar› ‹çin Kullan›rlar”,“‹nançlara Sald›r›p Halklar Aras›nda Düﬂmanl›k Yarat›lmak
‹steniyor!” gibi dövizlerin taﬂ›nd›¤›
yürüyüﬂün ard›ndan, Büyükelçilik
önünde aç›klama yap›ld›. Aç›klamay› yapan Ayﬂe Arapgirli, emperyalistlerin halklara yönelik sald›r›lar›n› hat›rlatarak, “Emperyalist liderlere sesleniyoruz; baﬂaramayacaks›n›z! Halklar›n iradesini yok
edemeyeceksiniz! Halklar›n inançlar›na yönelik sald›r›lara son verin!
Müslüman dünya halklar›ndan özür
dileyin!” diye konuﬂtu.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin de bileﬂenleri aras›nda bulundu¤u Irak'ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu da, 14 ﬁubat günü Frans›z
Konsoloslu¤u önünde yapt›¤› eylemle, emperyalistlerin halklar› aﬂa¤›layan, iradelerini ezen politikalar›n› protesto etti. "Emperyalizm Ye-

Amerikan Ulusal Terörizmle Mücadele Merkezi’nin “terör ﬂüphelileri” listesinde tam 325 bin ismin yer
ald›¤› ortaya ç›kt›. Washington Post
Gazetesi taraf›ndan yay›nlanan haberde, “terör ﬂüphelilerinin” say›s›nda son iki senede adeta “patlama yaﬂand›¤›” belirtiliyor. Yetkililer, “listede ad› geçenlerin büyük ço¤unlu¤u

‘Vicdan Testi’ne
Karﬂ› Kampanya



Alman vatandaﬂl›¤›na geçmek isteyen
yabanc›lara yönelik ›rkç› ‘Vicdan Testi’nin bir eyaletle s›n›rl› kalmayaca¤› tart›ﬂmalar sürerken, Anadolu Federasyonu’nun baﬂlatt›¤› kampanya çerçevesinde Berlin’de Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele
Derne¤i bildiriler da¤›tt› ve imza toplad›.
Berlin’in yabanc›lar›n yo¤un oldu¤u
Kreuzberg semtinde da¤›t›lan Almanca
ve Türkçe bildirilerle, ›rkç›l›¤a karﬂ› ortak
mücadele ça¤r›s› yap›ld› ve imzalar topland›. Yo¤un ilgiyle karﬂ›lanan kampanyada federasyonunun yapaca¤› faaliyetlerle ilgili bilgiler de verildi.

nilecek Direnen Halklar Kazanacak”, “Emperyalistler Halklar›n
Kültürlerine ‹nançlar›na De¤erlerine Sald›r›yor Emperyalistler Halktan Özür Dilemelidir" yaz›l› iki
pankart›n aç›ld›¤› eylemde konuﬂan
Yasemin Karada¤ ﬂöyle dedi:
“‹ﬂbirlikçi AKP hükümeti emperyalistler özür dileyin bile diyememekte, aksine hakl› öfkelerini sokaklara taﬂ›ran halklara sakin olun
ça¤r›lar› yaparak efendilerinin
emirlerini yerine getirmektedir. Emperyalizme halklar›n de¤erleriyle
pervas›zca oynayamacaklar›n› bugün halklar öfkelerini sokaklara taﬂ›y›p göstermektedirler. Dünya halklar› emperyalist sald›rganl›¤a karﬂ›
birlikte mücadele etmelidir. Bu mücadele ile halklar›n öfkesi sokaklarla s›n›rl› kalmayacak emperyalizm
er geç tarihin çöplü¤ündeki yerini
alacakt›r.”
150 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde,
“Kahrolsun Emperyalizm Yaﬂas›n
Mücadelemiz” sloganlar› at›ld›.

ABD vatandaﬂ› de¤il ve ABD’de oturmuyor” diyerek, Amerikan vatandaﬂlar›n› rahatlatmaya çal›ﬂ›yorlar.
Elbette, böyle olmas›, Amerikan politikalar›n›n daha
çarp›c› bir ﬂekilde iflas› ve kendi vatandaﬂ›na bak›ﬂ›n›n
resmi olur. Ancak, ne farkeder! “Terörle savaﬂ›yorum”
dedi¤in dönemde bu say›da patlama yaﬂanm›ﬂsa, orada zaten aç›k bir iflas vard›r. Kald› ki, bu liste eksik;
tüm ezilen halklar› bu listeye almal›. Ne de olsa, Amerikan politikalar›na karﬂ› ç›kan herkes, terörist!

Mültecilerin ‹nsan Haklar› Yok Mu?

Almanya’n›n
Nürnberg ﬂehrinde, 10 ﬁubat
günü Uluslararas› Dayan›ﬂma
Gruplar› "Mütecilere insan haklar› yok mu?" ad›yla bir seminer
düzenledi.
‹lk konuﬂmac›, Nürnberg
Halk Kültür Evi ad›na kat›lan
Ahmet De¤er’di. Ailesi ile birlikte s›n›rd›ﬂ› tehdidi alt›nda
olan De¤er, yaﬂad›klar›n› anlatarak Alman devletinin mülteci
politikas›ndaki ayr›mc›, ›rkç›
zihniyeti gözler önüne serdi.
‹lticac› olarak 10 y›l 7 ayd›r
Almanya`da yaﬂad›¤›n› söyle36
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yen De¤er, ﬂimdi karﬂ›s›na ç›kar›lan s›n›rd›ﬂ› tehdidinin hukuksuz oldu¤unu söyledi.
De¤er’in ard›ndan konuﬂan
Av. Manfred Hörner, son ç›kan
anti-demokratik yasalara ve s›n›r d›ﬂ›larla ilgili hukuksuzluklara de¤indi. ‹ki ay önce ilticaya
baﬂvuran Filistinli Ahmed Sameer ise, kendisine ayr›cal›kl›
ﬂekilde bask› yap›ld›¤›n› belirtti
ve Filistin’deki ‹srail siyonizminin hukuksuzluklar›ndan örnekler verdi. ‹ki buçuk saat süren seminere Alman gruplar›n›n ilgisi büyüktü.

hayat›n
içindeki

teori
‹nanç Özgürlü¤ü ve
‹nançlara Sayg› - 2
Sohbetimizin ilk bölümünde, emperyalistlerin ve burjuvazinin inanç
özgürlü¤ünden ne anlad›¤›n›, karikatür konusundaki saflaﬂmay› ve islamc›lar›n inanç özgürlü¤ü meselesindeki tutumlar› üzerine konuﬂtuk.
Bugünkü sohbetimizde esas olarak devrimcilerin ve devrimci bir iktidar›n din, inanç özgürlü¤ü konusundaki tutumlar›n› ele alarak konumuza devam edelim.
‹slam›n de¤erlerine hakaret eden
karikatürlere karﬂ› protestolar, çeﬂitli biçimlerde sürüyor. Protestolar›n
baz› yerlerde kitlesel boyutu, baz›
yerlerde de ﬂiddet boyutu ön plana
ç›karken, eylemlerin politik olarak
zay›f oldu¤u görülüyor. Konuya
iliﬂkin yaz›, eylem ve sloganlarda
emperyalist sistemi ve politikalar›n›
sorgulamaktan çok, yüzeysel dini
tepkiler ön plandad›r.
Asl›nda bu yüzeysellik sadece
islamc› cephede de¤il, burjuvazi ve
küçük burjuvazi cephesinde de görülüyor. Öyle ki, karikatür meselesinin emperyalist politikalarla ba¤›
yeterince tart›ﬂ›lmad›¤› gibi, inanç
özgürlü¤ü, inançlara sayg› gibi konular da tart›ﬂ›lm›yor. Çünkü, bunun tart›ﬂ›lmas› da onlar›n bu konudaki politik zay›fl›klar›n›, riyakarl›klar›n› ortaya ç›karacak bir tart›ﬂmad›r.

Mazlum: Bir konuda net olmak, politik olarak sa¤lam, tutarl›
bir noktada durmak kadar güzel bir
ﬂey yok. Bu meselede Marksist-Leninistler’in yeri iﬂte tam böyle bir
yer. Bu nedenle geçen sohbetimizde
de dedi¤imiz gibi, hiçbir kayg› duymadan müslümanlar›n kutsal de¤erlerine yap›lan sald›r›n›n karﬂ›s›na da
dikiliyoruz, inanç özgürlü¤ü konusunda ne dedi¤imizi de hiç e¤ip
bükmeden her zeminde ortaya ko-

‘Öteki dünya cenneti’
ve bu dünyada bir
cennet yaratmak
yabiliyoruz.
Gazeteleri izliyorsan›z dikkatinizi çekmiﬂtir; ülkemizdeki küçükburjuva ayd›nlar›n önemli bir kesimi bu konuda ikircikli bir tav›r içinde. Özellikle düﬂüncelerine “laiklik-ﬂeriat” meselesinin yön verdi¤i
ayd›nlar bu durumda. Karikatürlerin emperyalizmin inançlara sayg›s›zl›¤› oldu¤unun fark›nda belki,
ama bu konuda al›nacak tavr›n ülkemizdeki islamc›lar›, ﬂeriat yanl›lar›n› güçlendirmesinden korkuyor.
‹slamc› ayd›nlar ise meseleyi “haçl›” edebiyat›ndan taﬂ›rm›yorlar pek;
çünkü inançlara sayg› konusunda
kendilerinin baﬂkas›na ders verecek, eleﬂtiri yapacak bir durumu
yok.

Kemal: Evet, Mazlum bu duruma de¤inmiﬂken, bugünkü baﬂl›¤›m›za geçmeden, bu durumun geçen hafta içinde ortaya ç›kard›¤›
birkaç geliﬂmeye daha de¤inelim.
Bunlar sohbetimizin geçen haftaki
bölümünde emperyalizmin, burjuvazinin inançlara sayg›s› konusunda
söylediklerimizi de pekiﬂtiren geliﬂmeler olmas› yan›yla önemliydi.
Avrupa emperyalistleri her zaman hoﬂgörünün, bar›ﬂ›n baﬂ savunucusudur, her sorunu mutlaka diyalog içinde çözerler ya; Avrupa
Parlamentosu da geçen hafta “karikatür krizini çözmek üzere” topland›. Ama çözemediler. Çözemedikleri gibi, cepheleri daha da sertleﬂtirdiler. Ayr›nt›lar›n› dergimizdeki haberlerde okursunuz. “Bu Avrupa’ya
sald›r›d›r” diyerek tüm hoﬂgörülerini, inançlara sayg›y› bir kenara b›rakt›lar.
Ülkemizdeki islamc›lar, baﬂta
AKP de geçen hafta bol bol “diyalog” laf›n› etti. Burjuva ve islamc›
bas›nda Türkiye’nin bu krizi çözmede, medeniyetler, dinler aras›nda
37
19 ﬁubat 2006 / 40

diyalo¤un sa¤lanmas›nda “kilit ülke” oldu¤unu yaz›p çizdi.
Hemen ﬂunu söyleyim ki, “medeniyetler aras› diyalog”, “dinler
aras› diyalog” sözlerini en çok kullananlar, baﬂka medeniyetlere, farkl› dinlere karﬂ› en tahammülsüz, en
çok düﬂman ve sald›rgan olanlard›r. Türkiye egemen s›n›flar› da
bunlar›n baﬂ›nda gelir.
Geçti¤imiz y›llarda Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› ile Papa aras›nda bir görüﬂme yap›lm›ﬂt›. Burjuva bas›n bu
görüﬂmeyi “Tarihi Diyalog” baﬂl›klar›yla vermiﬂti. Fetullah Gülen’in
Papa’yla görüﬂmesi de ayn› demagojilerle sunulmuﬂtu. Oysa sormazlar m› adama; siz daha yan›baﬂ›n›zdaki, kentleri, iﬂyerlerinizi, okullar›
paylaﬂt›¤›n›z Aleviler’le en küçük
bir “diyalog” kurmam›ﬂken, baﬂka
dinlerle nas›l diyalog kuracaks›n›z?
Milyonlarca Aleviye, senin ibadet
yerin cemevi de¤il camidir diye dayatan, ony›llarca cemevlerini yasaklayanlar, inançlara sayg›dan, inanç
özgürlü¤ünden sözedebilirler mi?
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›’yla Papa’n›n “diyalo¤u”nun en çarp›c› yan› da ﬂuydu: diyalo¤’un sonucunda
iki din adam›, “Teröre karﬂ› birlikte hareket edilmesi” konusunda
hemfikir olduklar›n› aç›klam›ﬂlard›.
Egemen s›n›flar›n “dinler aras›
diyalog”dan bile anlad›klar›n›n muhtevas›, halka karﬂ› olmakt›r. Dini,
halk›n mücadelesini bast›rman›n
arac› olarak görenlerin “inançlara
sayg›” diye bir düﬂünceleri elbette
olamaz. Peki biz ne anl›yoruz inançlara sayg›dan, bunu açarak devam
edelim.

Mazlum: ‹sterseniz bir özet
olarak Halk Anayasas› Tasla¤›’ndaki ilgili maddeyi okuyal›m önce.
29. Maddesi’nde “‹nanç özgürlü¤ü” baﬂl›¤› alt›nda ﬂöyle deniyor:

E
a-) Dini inanç, kiﬂileri ilgilendiren özel bir konudur. Herkes istedi¤i dini inanca sahip olabildi¤i gibi,
inanmama özgürlü¤üne de sahiptir.

tavr› farkl› de¤ildir. Dini öne ç›karmamak, devrimciler aç›s›ndan “taktik” bir davran›ﬂ, bir manevra de¤ildir. Bu bilimsel bir gerekliliktir.

b-) ‹nanç özgürlü¤ünün güvencesi olarak ibadet yerleri korunur.
Dini inançlar› gere¤i ibadet yapmak isteyenlere yard›mc› olmak için
gerekli say›da din görevlisinin sosyal güvencesi sa¤lan›r.

‹kinci olarak, dinin halk› kadercileﬂtirdi¤i, sömürüye boyun e¤er
hale getirdi¤i bir gerçektir. Ama bu
olguyu de¤iﬂtirmek de sadece sözünü etti¤in türde bir mücadeleyle
mümkün de¤ildir. ‹kinci yan›lg› da
buradad›r.

c-) Hiç kimse dini inançlar› ya
da inançs›zl›¤› nedeniyle bask› alt›na al›namaz, k›nanamaz.
d-) Dini esaslara dayal›, gerici,
sömürüyü esas alan bir devlet kurmak için halk›n dini duygular›n›n
istismar edilip araç olarak kullan›lmas›na izin verilmez.
Son derece net bir formülasyon.
Hiç bir “takiyye” yok, “manevra”
yok. Devrimci bir halk iktidar›n›n
ve devrimci bir partinin bu konuda
yapacaklar› ve yapmayacaklar› net.
Esas›nda bu netlik, Marks, Engels’den
bu yana böyledir. Dincili¤in daha
yayg›nlaﬂt›¤› bir tarihsel kesitte, Lenin sosyalistlerin bu konudaki tav›r
ve politikalar›n› daha da netleﬂtirmiﬂtir.

Özlem: Bu konu, zaman zaman söylendi¤i gibi “hassas” bir
konu. Burada devrimci halk iktidar›n›n din ve inanç özgürlü¤ü konusunda ne yapaca¤›n› görüyoruz. Peki bugün inanç, din meselesinde nas›l bir yöntem izleyece¤iz? Halk›
uyuﬂturan, kadercileﬂtiren inançlarla nas›l mücadele edece¤iz.
Mazlum: Bugün nas›l bir yöntem izleyece¤imizin cevab› da bir
yan›yla yukar›daki maddelerde var
asl›nda. San›yorum ki soruyu bu ﬂekilde “hassas”l›k meselesinden hareketle sormanda, din konusunda
sosyalistlerin tavr›na iliﬂkin bir yan›lg›dan kaynaklan›yor.
Genelde devrimcilerin din konusunu öncelikli olarak ele almamas›
ülkemizdeki islam›n etkisinin yayg›nl›¤›na ba¤l› olarak düﬂünülür. Bu
yanl›ﬂ bir düﬂüncedir. Baﬂka ülkelerde de, yani dini inançlar›n bu kadar güçlü ve yayg›n olmad›¤› ülkelerde de Marksist-Leninistler’in

Sorunu daha iyi kavrayabilmek
için üç noktay› aç›kl›¤a kavuﬂturmal›y›z. Bir; din nedir, insanlar›n
beynine, yaﬂam›na nas›l yerleﬂiyor?
‹ki; Marksist-Leninistler’in “halk›
uyuﬂturan” bir olgu olarak dine karﬂ› mücadelesinin as›l çözüm platformu nedir?

Kemal: ‹stersen birinci ﬂ›kka
iliﬂkin ben devam edeyim. Tabii ki
“din nedir” meselesini tart›ﬂmak bu
sohbetin s›n›rlar›n› oldukça aﬂar.
Fakat tart›ﬂt›¤›m›z yan itibariyle san›yorum ki, Lenin’in ﬂu tahlilleri
sorumuzu cevaplayacakt›r.
Dinin tarihsel olarak ortaya ç›k›ﬂ› bir yana, neden halk›n yenilgi dönemlerinde veya mücadelenin nisbeten geriledi¤i dönemlerde din daha öne ç›k›yor? Neden bu tür dönemlerde yoksul halk dine daha fazla sar›l›yor? Bunun cevaplanmas›
bizim politik çal›ﬂmam›z ve çözümlemelerimiz aç›s›ndan daha önemlidir. Lenin ﬂunlar› söylüyor:
“Baﬂkalar› hesab›na çal›ﬂmaktan, yerine getirilmeyen isteklerden
ve yaln›z b›rak›lm›ﬂl›ktan y›lm›ﬂ
halk kitleleri üzerine her yerde büyük a¤›rl›kla yüklenen ruhsal bask›
biçimlerinden biri dindir. Do¤aya
yenik düﬂen ilk insanlar›n tanr›lara,
ﬂeytanlara, mucizelere ve benzeri
ﬂeylere inanmas›na yol aç›ﬂ› gibi,
sömürülen s›n›flar›n sömürenlere
karﬂ› mücadeledeki yetersizli¤i de
kaç›n›lmaz olarak ölümden sonra
daha iyi bir yaﬂam›n varl›¤›na inanmalar›na yol açar. Din, bütün yaﬂam› boyunca çal›ﬂan ve yokluk çekenlere, bu dünyada azla yetinmeyi,
k›smete boyun e¤meyi, sab›rl› olmay› ve öteki dünyada bir cennet umudunu sürdürmeyi ö¤retir.”
38
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gemen s›n›flar›n “dinler aras› diyalog”dan bile anlad›klar›n›n muhtevas›, halka karﬂ› olmakt›r. Dini, halk›n mücadelesini bast›rman›n arac›
olarak görenlerin “inançlara sayg›”
diye bir düﬂünceleri elbette olamaz.

Demek ki, din, belli sosyal, ekonomik koﬂullar›n sonucunda düﬂüncelerde öne ç›kan bir olgudur. Dinin
tarihsel varoluﬂu da bu temeldedir,
konjoktürel olarak ﬂu veya bu dönemde dincili¤in geliﬂmesi de ayn›
temeldedir.
‹ﬂte bu nedenle Lenin diyor ki;
“Dinle savaﬂ, soyut ideolojik ö¤ütler çerçevesinde kalamaz, bu tür s›n›rl› ö¤ütlere indirgenmemelidir.
Dinle savaﬂ, dinin toplumsal kökenini ortadan kald›rmay› amaçlayan
s›n›f hareketinin somut uygulamas›yla ba¤lanmal›d›r.”
Bu ayn› zamanda Mazlum arkadaﬂ›n ikinci ﬂ›kk›n›n da k›smen cevab› olmaktad›r. Burada çok geniﬂ
y›¤›nlar› etkileyen, tarihsel geleneklerde derin izleri olan ve ekonomik,
sosyal koﬂullara ba¤l› olarak güçlenen bir olgudan sözediyoruz. O halde böyle bir olgunun sadece “propaganda” ile yokedilemeyece¤i aç›kt›r. Bu uzun erimli bir toplumsal dönüﬂümün sonucunda olacakt›r.
Lenin’in, meselenin bu yan›n›
göremeyip dine yüzeysel olarak savaﬂ açanlar›n durumunu tasvir etti¤i
ﬂu bölümü de aktaray›m:
“Din etkisini neden en çok geri
kalm›ﬂ ﬂehir proletaryas›, yar›-proletarya ve köylü kitlesi üzerinde
göstermektedir? Burjuva ilerici ayd›nlar›, radikaller ve burjuva maddecileri bu soruya ‘cahil olduklar›
için’ diye cevap verirler. O zaman
da ‘kahrolsun din, yaﬂas›n dinsizlik! Ateist görüﬂleri yaymak baﬂl›ca
görevimizdir’- diye hayk›rmaya
baﬂlarlar. Marksistler ise, bunun
do¤ru olmad›¤›n›, aldat›c› bir görüﬂ
oldu¤unu, dar görüﬂlü burjuvalar›n
fikri oldu¤unu söylerler. Bu görüﬂ
dinin kökenini yeterince aç›klamaz... Modern kapitalist ülkelerde
bu kökler genellikle toplumsald›r.
Bugün dinin en derine uzanan kolu,

emekçi kitlelerin toplumsal ezikli¤i
ve hergün her saat emekçilere en
dayan›lmaz ac›lar›, savaﬂ, deprem
vb. do¤al afetlerden çok daha beter
kah›rlar› çektiren kapitalizmin karanl›k güçleri karﬂ›s›ndaki çaresizli¤idir.” (Proletarya Partisinin Din
Konusundaki Tutumu)
Her zeminde din meselesini öteki meselelerin önüne ç›karanlar, asl›nda halk›n, emekçilerin dikkatinin
as›l sorunlara çekilmesini önleyerek, sonuçta emekçileri dine s›¤›nmaya yönelten koﬂullar›n devam›na
neden olmuﬂ olurlar. Bugün de bu
tür tav›rlar, daha çok kendilerini
“anarﬂist” olarak nitelendiren kesimlerde, halktan kopuk küçük-burjuva sosyalist kesimlerde görülmektedir. Bu kesimler ülkemizde çok
kolayl›kla “laiklik-ﬂeriatç›l›k” tuza¤›na düﬂmekte, din meselesini kitle
çal›ﬂmas›nda, kitleleri bölen bir unsur olarak ön planda tutmaktad›rlar.

Mazlum: Bu sohbetimizde san›r›m s›k s›k Lenin’e baﬂvurmuﬂ
olaca¤›z. Kemal arkadaﬂ›n söylediklerine ek olarak, Lenin bir baﬂka
makalesinde de de¤inir buna. Orada
da bu tür burjuva-küçük burjuva
tavr› mahkum ederken sosyalistlerin din konusundaki tutumunu bilimsel temellerine oturtur.
Aktaraca¤›m bölümün baﬂ›nda
Lenin “biz niye parti program›m›zda ateist oldu¤umuzu aç›klam›yoruz? Çeﬂitli dinlere inananlar›n
partimize girmesini neden yasaklam›yoruz?” diye sorar.
Bu soru, devrimci çevrelerde de
zaman zaman sorulmakta, içinde
bulunulan hareketlere göre, kimileri, “ateist” oldu¤unu söyleyip söy-

L

enin’in “halk›n üzerine indirilmiﬂ koyu
bir sis” olarak tan›mlad›¤› din karﬂ›s›nda Marksist-Leninistler, tabii ki bu sisi
kald›rmaya çal›ﬂacaklard›r.
Öte yandan, dini inanç meselesi, s›n›fsal aç›dan “temel olmayan bir ayr›m”d›r
ve asla s›n›fsal ayr›mlar›n önüne ç›kar›lamaz. Meselenin özü budur ve biz halk›, s›n›fsal ç›karlar› temelinde birleﬂtirmeyi hedefleriz.

lememekte tereddüt ederken, kimileri de sanki çok gerekliymiﬂ gibi
bunu yerli-yersiz her yerde söyler.
Evet, bu soruyu soran Lenin, cevab›n› da ﬂöyle veriyor, aktaraca¤›m
bölüm biraz uzun ama son derece
önemli bir bölümdür:
“Bu soruya verilecek cevap, din
sorununun burjuva demokratlar› taraf›ndan ortaya konuluﬂu ile Sosyal
Demokratlar (Marksistler-b.n.) taraf›ndan ortaya konuluﬂu aras›ndaki ayr›m› belirleyecektir.
Bizim Program›m›z tamamen bilimsel, dahas› materyalist dünya
görüﬂü temeli üzerindedir. Bu nedenle Program›m›z›n aç›klanmas›
demek, din meselesinin gerçek tarihsel ve ekonomik kökenlerinin
aç›klanmas›n› da zorunlu k›lacak
demektir. Propagandam›z kaç›n›lmaz olarak ateizm propagandas›n›,
gerekli bilimsel yay›mlar›n yap›lmas›n›, otokrat feodal hükümetin
bugüne kadar yasaklad›¤› ve kovuﬂturdu¤u yaz›lar›n Parti çal›ﬂmalar›m›z›n bir dal› haline getirilmesini
de içermektedir. ...
Ancak, hiçbir koﬂulda din sorununu burjuva radikal demokratlar›n›n s›k s›k yapt›¤› gibi, soyut, ülkücü bir biçimde, s›n›f mücadelesinden kopuk ‘entellektüel’ bir sorun
olarak ortaya koymak yanl›ﬂ›na
düﬂmememiz gerekir. Aﬂ›r› bask› temeline oturan ve iﬂçilerin e¤itilmedi¤i bir toplumda, dinsel önyarg›lar›n sadece propaganda yöntemleriyle yok edilebilece¤ini sanmak
budalal›k olur. ‹nsanl›¤›n üzerindeki din boyunduru¤unun, toplumdaki
ekonomik boyunduru¤un bir sonucu
ve yans›mas› oldu¤unu ak›ldan ç›karmak burjuva dar görüﬂlülü¤ünden baﬂka birﬂey de¤ildir. Proletarya kapitalizmin karanl›k güçlerine
karﬂ› kendi mücadelesiyle ayd›nlanmad›kça, ne kadar bildiri da¤›t›l›rsa da¤›t›ls›n, ne kadar söz söylenirse söylensin proletaryay› ayd›nlatmak olanaks›zd›r. Bizim aç›m›zdan
ezilen s›n›f›n bu dünyada bir cennet
yaratmak ad›na gerçek devrimci
mücadelede birleﬂmesi, öteki dünya
cenneti konusunda proletaryan›n
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görüﬂ birli¤ine gelmesinden daha
önemlidir.
‹ﬂte bu nedenle Program›m›zda
ateist oldu¤umuzu belirtmiyoruz ve
böyle davranmak zorunday›z. ‹ﬂte
bu nedenle, eski önyarg›lar›n› henüz sürdüren proleterlerin Partimize kat›lmalar›n› engellemiyoruz ve
engellememek zorunday›z. Biz her
zaman bilimsel dünya görüﬂünü
ö¤ütleyece¤iz ve çeﬂitli ‘H›ristiyanlar’›n tutars›zl›klar›yla savaﬂaca¤›z. Fakat bu hiçbir zaman, yeri olmad›¤› halde din sorununun birinci
plana al›nmas› demek de¤ildir.”
Evet, dini inanç meselesi, s›n›fsal aç›dan “temel olmayan bir ayr›m”d›r ve asla s›n›fsal ayr›mlar›n
önüne ç›kar›lamaz. Meselenin özü
budur ve biz halk›, s›n›fsal ç›karlar›
temelinde birleﬂtirmeyi hedefleriz.

Özlem: Buras› tamam, ama bir
soru daha soraca¤›m. Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n birinci maddesinde
de vard›. Dinin “kiﬂisel bir sorun”
olmas›n›n çerçevesi nedir, yani bu
hiç kimsenin dini inançlar›na karﬂ›
hiçbir ﬂekilde kar›ﬂmamal›y›z m›
demektir?
Kemal: Öncelikle dikkatini
çekmek isterim ki, Halk Anayasas›
Tasla¤›’nda yaz›lanlar, bir devrimci
halk iktidar›’n›n politikas›n›, yani
bir devlet uygulamas›n› ifade eder.
“Dinin kiﬂisel bir sorun oldu¤u” formülasyonu taa Engels taraf›ndan yap›lm›ﬂ bir formülasyondur.
Fakat bu yukar›da da belirtildi¤i gibi, Marksist-Leninistler’in “halk›n
afyonu” olan bir ﬂeye karﬂ› hiç bir
tutumunun olmayaca¤› anlam›na
gelmez.
Devrimci parti ve Marksist-Leninistler aç›s›ndan her türlü gerici
inanç ve düﬂünceye karﬂ› ideolojik
mücadele, kiﬂisel bir sorun de¤il,
bütün partinin, bütün proletaryan›n
sorunudur. Devrimci bir partinin,
“dinsel inanç” biçiminde kendini
gösteren sömürüye boyun e¤me düﬂüncesine, gericili¤e kay›ts›z kalmas› düﬂünülemez elbette. Lenin’in
“halk›n üzerine indirilmiﬂ koyu bir
sis” olarak tan›mlad›¤› din karﬂ›s›n-

E
da Marksist-Leninistler, tabii ki bu
sisi kald›rmaya çal›ﬂacaklard›r.
Devrimden önce de, sonra da bu konudaki ideolojik mücadelelerini yukar›da belirtti¤imiz çerçevede sürdüreceklerdir. “Dinin kiﬂisel bir sorun olmas›” bu anlamda zaman zaman yanl›ﬂ anlaﬂ›labilen de bir konudur. Lenin bu tart›ﬂmaya iliﬂkin
ﬂu ayr›m noktalar›n› koyar.
“Din, kiﬂinin özel sorunu olarak
kabul edilmelidir. Sosyalistler, din
konusundaki tav›rlar›n› genellikle
bu sözlerle belirtirler. Oysa herhangi bir yanl›ﬂ anlamaya yol açmamak için bu sözlerin anlam› kesinlikle aç›klanmal›d›r. Devlet aç›s›ndan ele al›nd›¤› sürece, dinin kiﬂisel
bir sorun olarak kalmas›n› isteriz.
Ancak, Partimiz aç›s›ndan dini kiﬂisel bir sorun olarak göremeyiz. Dinin devletle iliﬂkisi olmamas›, dinsel kurumlar›n hükümete de¤in yetkileri bulunmamas› gerekir.
- Herkes istedi¤i dini izlemek ya
da dinsiz olmakta tamamen özgür
olmal›d›r.
- Vatandaﬂlar aras›nda dinsel
inançlar› nedeniyle ayr›m yap›lmas›na kesinlikle göz yumulamaz.
- Resmi belgelerde bir vatandaﬂ›n dininden söz edilmesine son verilmelidir.
- Dinsel kurumlara hiçbir devlet
yard›m› yap›lmamal›d›r. Bunlar,
devletten tamamen ba¤›ms›z, ayn›
düﬂüncedeki kiﬂilerin oluﬂturdu¤u
kurumlar niteli¤inde olmal›d›r.”
Bu anlamda inanç özgürlü¤ü, siyasal özgürlüklerin bir parças›d›r ve
devrimci iktidar bunu sa¤layacakt›r.
Dinin devletten bu ﬂekilde ba¤›ms›zlaﬂt›r›lmas›, dini kurumlar›n da
devlete etkisini, insanlar›n ﬂu veya
bu dini yap›ya ba¤›ml›l›¤›n› da ortadan kald›racakt›r. Bu, bizdeki “laikçiler”in din devlet ayr›m›ndan farkl› bir anlay›ﬂt›r. Her ﬂeyden önce bu
ayr›m›n yap›ld›¤› toplumsal düzenler farkl›d›r.
Kurumsal olarak devletle dinin
ba¤›n›n kopar›lmas›, dinin kiﬂilerin
özel bir sorunu haline getirilmesidir
ayn› zamanda. Bunun ötesinde dini

inançlar›n insanlar›n beyinlerinde
b›rakt›¤› gerici tortular›n yokedilmesi, bir yandan sürdürülecek ideolojik mücadeleye ve tabii ki yukar›da da vurgulad›¤›m›z gibi, ekonomik, sosyal, siyasal anlamda sa¤lanacak köklü dönüﬂümlere paralel
bir geliﬂim izleyecektir.

Mazlum: O halde somut olarak ﬂunlar› daha net söyleyebiliriz.
Mevcut sömürü düzeni içinde “dine
karﬂ› mücadele” ﬂiar›yla ortaya ç›kmak, kitlelerin dikkatini temel ekonomik ve siyasal sorunlardan, s›n›fsal çeliﬂkilerden uzaklaﬂt›rmakt›r.
Bu nedenle de böyle bir “mücadele”
gerici inançlar› zay›flatmaz, aksine
güçlendirir.
Din aldatmacas›n›n gerçek kayna¤› ekonomik kölelik düzenidir ve
öncelikli olan, temel olan bu köleli¤in kalkmas› için mücadeledir.
“Halk›n afyonu”, “halk›n üzerine inmiﬂ koyu bir sis”, nas›l tan›mlarsak tan›mlayal›m, bu olgunun ortadan kald›r›lmas›, propaganda iﬂi
de¤il, entellektüel faaliyetler olacak
iﬂ de¤ildir. Bu bir toplumsal dönüﬂüm sürecidir.
Bu sürecin her aﬂamas›nda Marksist-Leninistler dinin halk› uyuﬂturmas›na karﬂ› mücadele edeceklerdir. Bu mücadeleyi, muhalefetteyken bunu inançlara sayg› temelinde,
iktidara geldiklerinde de yine inançlara özgürlük temelinde sürdüreceklerdir. Ki, bu da burjuvaziden temel
farklardan biridir. ﬁu veya bu gelene¤i, ﬂu veya bu inanc› paylaﬂmamak farkl› bir ﬂeydir, onlara sayg›s›zl›k yapmak farkl› bir ﬂey. Paylaﬂmay›z, ancak sayg› gösteririz. Paylaﬂmad›¤›m›z inanç ve de¤erleri de¤iﬂtirmek için toplumsal mücadelenin meﬂru, do¤al araçlar›n› kullan›r›z.
Son olarak ﬂunu da belirtmek istiyorum. Marks’›n “din afyondur”
sözü çok bilinir, fakat o sözün tamam› ayn› zamanda farkl› ça¤r›ﬂ›mlar
da yapan bir sözdür. Cümlenin tamam› ﬂöyle: “Dini sefalet hem gerçek sefaletin ifadesi, hem de gerçek
sefalete karﬂ› protestodur. Din, bask› alt›nda ezilen yarat›¤›n iç çekiﬂi,
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¤er dine s›¤›nmada bir protesto,
bir adalet iste¤i, eﬂitli¤in oldu¤u
bir cennet özlemi, bir kalbin vicdan› varsa, o özlemleri devrime
yöneltebilmeliyiz biz. Öteki dünyan›n cennetinden önce, bu
dünya cennetini yaratmaya yönlendirebilmeliyiz.

kalpsiz bir dünyan›n kalbidir; t›pk›,
ruhsuz bir durumun ruhu oldu¤u gibi. Din halk›n afyonudur.” (Marks,
Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleﬂtirisine Katk›)
Ben bu sözlerde, halk› dine s›¤›nmaya götüren etkenlerin bir k›sm›n›n, ayn› zamanda onlar› devrime
yöneltecek etkenler olarak da de¤erlendirilebilece¤i sonucunu da ç›kar›yorum. E¤er dine s›¤›nmada bir
protesto, bir adalet iste¤i, eﬂitli¤in
oldu¤u bir cennet özlemi, bir kalbin
vicdan› varsa, o özlemleri devrime
yöneltebilmeliyiz biz. Ustalar›n dedi¤i gibi, öteki dünyan›n cennetinden önce, bu dünya cennetini yaratmaya yönlendirebilmeliyiz.

Kemal: Sonuç olarak ben prati¤imiz aç›s›ndan ﬂunu da ekleyim.
Dinsel, milliyetçi temellerdeki kavgalar, emperyalizmin tercihidir. Din,
mezhep çeliﬂkilerinin, ülkeler aras›nda ulusal sorunlar›n s›n›f çeliﬂkilerinin önüne geçmesi, onu perdelemesi emperyalizm için son tahlilde
bir tercih nedenidir. Kitlelerin öfkelerinin, tepkilerinin bu kanalda eritilmesi, emperyalizm aç›s›ndan ayn›
zamanda bir nefes alma arac›d›r. Bu
anlamda elbette biz emperyalizmin
müslüman halklar›n de¤erlerine sald›rmas›na karﬂ› ç›karken bunu da
gözönünde bulundurmak; meselenin “dinler aras› savaﬂ” biçimine dönüﬂtürülmesine karﬂ› da uyan›k olmak durumunday›z. ‹slamc›lar, protestolar› bu zemine çekmeye çal›ﬂ›rken, biz onu emperyalizm-halklar
aras›ndaki savaﬂ zeminine, s›n›fsal
çeliﬂkilere çekmeliyiz.
‹nanç özgürlü¤ü konusundaki
sohbetimizi de burada bitirelim.
Haftaya bir baﬂka sohbette birlikte
olmak dile¤iyle ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

PKK Lideri Abdullah
Öcalan'›n 15 ﬁubat 1999'da
ABD operasyonuyla tutsak
al›narak Türkiye'ye getirilmesi, Türkiye ve yurtd›ﬂ›nda yap›lan eylemlerle protesto
edildi.
PKK, y›ldönümü vesilesiyle, “siyahlar giyme, oruç
tutma, kepenk kapatma...” gibi eylem biçimleriyle “uluslararas› komplonun k›nanmas›” ça¤r›s›nda bulunurken, ilk
protesto, Fransa'n›n Strasbourg kentinde düzenlendi. Avrupa çap›nda merkezi olarak
düzenlenen gösteriye, onbinlerce Kürt yurtsever
kat›ld›. Öcalan’›n resimlerinin ve 'Kürdistan'a
Bar›ﬂ, Öcalan'a Özgürlük'
pankart›n›n taﬂ›nd›¤› gösteride, konuﬂma yapan
DTP kurucular›ndan Selim Sadak,
Öcalan üzerindeki tecritin kald›r›lmas›n› istedi.
Özellikle Do¤u ve Güneydo¤u
kentlerinde de, 14 ﬁubat gününden
itibaren çeﬂitli gösteriler gerçekleﬂtirildi. D‹HA’n›n geçti¤i bilgilere göre, 14-15 ﬁubat günlerinde gerçekleﬂtirilen eylemlerden baz›lar› ﬂöyle:
ﬁ›rnak merkez ve ilçelerinde iﬂ ve
okullar boykot edildi. ﬁ›rnak'ta sokaklarda panzerler dolaﬂ›rken, Cizre,
Silopi, ‹dil, Beytüﬂﬂebap ve Uludere
ilçelerinde kepenklerin aç›lmad›¤›,
“soka¤a ç›kmama” protestosu gerçekleﬂtirildi¤i bilgisi verildi.
Hakkari ve Yüksekova'da kepenk kapatan esnafa güvenlik güçleri bask› uygulad›. ﬁemdinli’de ise
askerler gözda¤› amaçl› yürüyüﬂ
yapt›lar.

f›ndan moloflu gösteri yap›ld›. Bir grup, Gazi Mahallesi’nde de moloflu gösteri gerçekleﬂtirdi. Alt›nﬂehir Bayramtepe'de toplanan bir grup,
Öcalan lehine sloganlar atarak yürüyüﬂ yapt›. DTP Sultanbeyli ‹lçe Örgütü'nde toplanarak Merkez Camii'ye kadar yürüyen göstericilerin
aç›klama yapmas›, polis taraf›ndan yönlendirilen bir grup
faﬂist taraf›ndan provoke edilmek istendi. Ba¤c›lar’da ise
200 kiﬂilik bir grup bir süre
polisle çat›ﬂt›.
Ankara'da ise Yüksel
Caddesi'nde meﬂaleli yürüyüﬂ düzenlendi. Siirt'de düzenlenen protesto gösterilerine polis müdahale etti.
Caddelerde ateﬂler yakan
gençlere polisler gözyaﬂart›c› gazlar att›.
Mersin'de 2 bin kiﬂi yürüyüﬂ yaparken, bir baﬂka bölgede toplanan
bir grup gence polisin havaya ateﬂ
açarak müdahale etti¤i görüldü.
Cizre'de binden fazla kiﬂinin kat›ld›¤› gösteride çat›ﬂmaya dönüﬂtü.
Barikat kuran göstericiler, uzun süre, havaya ateﬂ açan ve gaz bombas›
atan polisle çat›ﬂt›lar.
Dersim’de DTP binas›nda bir etkinlik gerçekleﬂtirildi. Dersim Temel Haklar Derne¤i ad›na yap›lan
konuﬂmada, tecrite karﬂ› verilen mücadelenin önemi üzerinde durularak
ortak mücadele hatt›n›n oluﬂturulmas› gerekti¤i söylendi. Ayn› gün
parti binas› polisler taraf›ndan bas›larak arﬂivlerine el konuldu. Bask›n,
parti binas› önünde yap›lan eylemle
protesto edildi.

15 ﬁubat Operasyonu
Protesto Edildi
Mardin'in Nusaybin ve Derik ilçelerinde esnaf kepenkleri açmad›,
ö¤renciler okullar› boykot etti. Burada da kepenk açmayan esnaflar›n
polisler taraf›ndan isim listesi yap›ld›¤› görüldü. K›z›ltepe’de de polislerin esnaf› kameraya kaydetmesi
dikkat çekti.
Batman'da da k›smi kepenk kapatma protestosu gerçekleﬂtirilirken,
Adana'da gösteri düzenlendi ve Barbaros, Yenibey, Denizli, Gülbahçe,
Da¤l›o¤lu gibi mahallelerde kepenkler kapat›ld›. Gösterilerde ç›kan
çat›ﬂmada 2 polisin yaraland›¤› bildirildi. A¤r›'n›n Do¤ubayaz›t ‹lçesi’nde, Van'da halk›n oruç tuttu¤u
bilgisi verildi.
‹stanbul'un Küçükçekmece ‹lçesi’nde kendilerine “Reber Apo'nun
Fedaileri” ad›n› veren bir grup tara-

Yüksekova'da cenaze töreninde savaﬂ uçaklar› uçuran
oligarﬂinin ordusu, 15 ﬁubat eylemlerine karﬂ› da Cizre'de tanklarla sokakta geçit yapt›. Sincan’da yürütüldü¤ünde “olay” olan tanklar, Cizre’de yürüyünce burjuva bas›n taraf›ndan “do¤al” karﬂ›land›. Peki PKK gerillalar› m› inmiﬂti Cizre sokaklar›na? Hay›r! Tankl a r
halka karﬂ› yürüyor çünkü bu ülkenin ordusu ony›llard›r halka karﬂ› savaﬂ›n ordusudur, terörizm demagojisi
bu gerçe¤i gizlemek içindir. Bölge, halka karﬂ› savaﬂ›n
alenileﬂti¤i yerler oldu¤u için “do¤al” görülmektedir.
41
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Kime karﬂ› yürüyor
bu tanklar?

gençlik olarak, ülke parsel
parsel sat›l›rken sessiz kalmay›p Ankara’ya geldiklerini,
ancak karﬂ›lar›nda iﬂbirlikçi
AKP’nin polisini bulduklar›n›
söyledi. Üstünalan sözlerini
ﬂöyle sürdürdü;
“Bizler Gençlik Federasyonu olarak o günden
beri ba¤›ms›zl›k istemenin suç olmad›¤›n›, vatansever gençli¤in yarg›lanamayaca¤›n› hayk›r›yoruz ve mahkemeyi
takip ediyoruz. Arkadaﬂlar›m›z›n özgürlüklerinin bugün de iade edilmemesi durumunda defalarca Ankara
yollar›na düﬂmemiz gerekse de arkadaﬂlar›m›z› ve ba¤›ms›zl›k talebimizi
sahiplenmeye devam edece¤iz.”
11. ACM’de görülen duruﬂmaya,
Kurt ve Eyilik getirilmezken, mahkeme heyeti bunun, tutuklular›n kendi iste¤i oldu¤unu iddia etti. Duruﬂma,
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi
gerekçesiyle, 9 Mart tarihine ertelendi.
Kurt ve Eyilik’in kameral› ringlerle getirilmek istendi¤i, bu keyfi uygulamay› reddettikleri için sevkten sorumlu askerler taraf›ndan mahkemeye
getirilmeyerek, savunma haklar›n›n
gasbedildi¤i ö¤renildi.
Mahkeme ç›k›ﬂ›nda Musa Kurt’un
annesi Negihan Kurt, “Vatansever olman›n bedeli çok a¤›rm›ﬂ. Biz de bu
bedeli ödüyoruz” diye konuﬂurken,
Gençlik Federasyonu ad›na aç›klama
yapan Çilem K›l›ç da, “Ba¤›ms›zl›k isteyen gençlik yarg›lanamaz” dedi.
Yürüyüﬂ s›ras›nda ve mahkeme
önünde bekleyen federasyon üyeleri
s›k s›k “Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” sloganlar›n› att›lar.

Tutsakl›klar, gençli¤in
ba¤›ms›zl›k mücadelesini
engelleyemeyecek
17 Ocak 2005 tarihinde “Ne ABD
Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye ‹ﬂbirlikçili¤e Son” diyerek Ankara’ya giden
Gençlik Federasyonu üyeleri polisin
sald›r›s›na u¤ram›ﬂ, gözalt›na al›nan
198 kiﬂiden 6’s› tutuklanm›ﬂt›. Sonraki
duruﬂmada dört ö¤renci tahliye edilirken, Musa Kurt ve U¤ur Eyilik’in tutukluluk halleri devam ettirilmiﬂti.
‹ki ö¤rencinin duruﬂmas›na 14 ﬁubat günü Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. ‹stanbul’dan
arkadaﬂlar›na destek vermek için giden ö¤renciler, ‹stiklal Caddesi’ni ba¤›ms›zl›k sloganlar›yla inletirken, ayn›
sloganlar Ankara sokaklar›nda da yank›land›.
Çeﬂitli kentlerden gelerek Toros
Sokak’ta buluﬂan ö¤renciler, “Ba¤›ms›zl›k ‹steyen Gençlik Yarg›lanamaz”,
“Ne Amerika Ne Avrupa Ba¤›ms›z
Türkiye ‹ﬂbirlikçili¤e Son” pankartlar›
açarak, adliye önüne yürüdüler. DEVGENÇ amblemli k›z›l flamalar taﬂ›yan
federasyon üyeleri, att›klar› sloganlarla, ba¤›ms›zl›k isteyen gençli¤in y›ld›r›lamayaca¤›n› hayk›rd›lar.
Adliye önünde Dilek Üstünalan’›n
yapt›¤› aç›klamada, anti-emperyalist

Kampanyaya engelleme
Hozat - Gençlik Federasyonu’nun “Ö¤renci
Haklar›m›z› ‹stiyoruz” kampanyas›n›n çal›ﬂmalar› sürerken, engellemelere bir yenisi de Dersim’de eklendi. 11 ﬁubat günü, Hozat Temel
Haklar Gençlik Komisyonu üyeleri, imza toplar ken sivil ve resmi polislerin sald›r›s›na maruz kal-

d›lar. Polis Onur Güngör’ü ‘yasad›ﬂ› imza topluyorsun’ diyerek keyfi bir ﬂekilde gözalt›na al›rken, Cemal Duta¤ac› ve Dernek Baﬂkan› Murat
Kaymaz’› da ölümle tehdit etti.
Serbest b›rak›lan Güngör, “Kampanyam›z
engellenmeye, derne¤imiz yasad›ﬂ› gösterilmeye
çal›ﬂ›l›yor. Mücadele etmeye devam edece¤iz” diye konuﬂtu.
42
19 ﬁubat 2006 / 40

‹lker Do¤an Yeniden Tutukland›
Adana - Geçti¤imiz y›l Adana’da kutlanan 1 May›s’ta “Tek tip elbise giydikleri” gerekçe gösterilerek 1 May›s’tan
bir ay sonra evleri bas›larak insanlar
gözalt›na al›nm›ﬂ ve tutuklanm›ﬂt›. Davan›n ilerleyen duruﬂmalar›nda bütün
tutuklananlar serbest b›rak›l›rken, Ankara’da YÖK protestosunun ard›ndan
tutuklan›p 1 ﬁubat’ta serbest b›rak›lan
ö¤rencilerden ‹lker Do¤an, bu kez de 1
May›s davas›ndan tutukland›.
Tahliyesine ra¤men serbest b›rak›lmayan Do¤an, Ankara’dan Adana’ya götürülerek, ç›kar›ld›¤› mahkemede keyfi bir ﬂekilde tutukland›.

Anti-Faﬂist Gençlik
Susmayacak!
Mu¤la - 14 Kas›m 2005’te Mu¤la
Üniversitesi'nde yaﬂanan faﬂist sald›r›n›n ard›ndan, sald›r›ya maruz kalan
devrimci-demokrat ö¤renciler hakk›nda baﬂlat›lan soruﬂturma tamamland›.
Buna göre 7 ö¤renci okuldan at›l›rken, 26 ö¤renci ise bir y›l okuldan
uzaklaﬂt›r›ld›lar.

S›rada Yarg› Var!
Bal›kesir - Faﬂist sald›r›lar, okul idaresinin soruﬂturmalar›n›n ard›ndan,
ﬂimdi de, Bal›kesir Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›, 13.11.2005 tarihinde ﬁemdinli ve 14.11.2005 tarihinde YÖK
boykotuyla ilgili yap›lan bas›n aç›klamalar›na kat›lan yaklaﬂ›k 50 kiﬂi hakk›nda "terör örgütü propagandas›n›
yapmak" iddias› ile soruﬂturma açt›.
Ayr›ca, gözalt›na al›nan Bal›kesir
Gençlik Derne¤i üyesi Sultani Y›ld›z ve
Tahsin Sa¤alt›c›’ya; “bas›n aç›klamalar›n›n kim taraf›ndan organize edildi¤i,
kendilerinin hangi gençlik grubuna
üye oldu¤u ve bu gruplar›n amaçlar›n›n neler oldu¤u” gibi sorularla ifadeleri al›nmak istendi. ‹fade vermeyen
ö¤renciler serbest b›rak›ld›lar.

Yüzy›llard›r hiç dinmeyen bir ac›d›r Kerbela.
Yezid’e ve onun soyuna
lanetler okur ac›l› canlar.
Yüzy›ll›k ac›y› paylaﬂman›n yöntemleriyle anar
Kerbela ﬂehitlerini. Kimi geleneklerde dövülür
bedenler, kimi aç-susuz
kalarak yaﬂar Kerbela’y›. Aﬂure Günü, bu
anman›n en yayg›n ve
genelleﬂen halidir. Bir
yas günüdür, ‹mam Hüseyin ve yoldaﬂlar›n›n
Kerbela'da katlediliﬂinin, onlar›n onurlu mücadelesinin günüdür.
Kerbela; ac›n›n, yas›n oldu¤u kadar, zalimin zulmüne, haks›zl›¤a karﬂ› baﬂkald›r›n›n da ad› olmuﬂtur Alevi
halk›m›z için. Yüzy›llara yay›lan
baﬂkald›r›larda, zulme ve yoksullu¤a isyanda en önemli esin kayna¤›,
köklü bir gelene¤in bilinçlere kaz›nan ad›d›r Kerbela.
ﬁiiler’in vücudundan kanlar ak›tarak and›¤› Kerbela, Anadolu Alevili¤i’nde daha çok bu yan›yla ön
plana ç›km›ﬂt›r. Kerbela’daki ölüm
onurlu bir ölümdür, ac›yla de¤il gururla an›l›r bu nedenle.
Peki bir geçmiﬂ “tarih” midir
Kerbela?
Yeryüzünden zulüm silinip at›lmad›kça, hakça düzenler kurulmad›kça asla tarih olmayacakt›r. Her
zaman ezilenlerin yaﬂatt›¤›, ‹mam
Hüseyin’in zalime biat etmeme felsefesinin çeﬂitli biçimlerde canl› tutuldu¤u “bugün” olmaya devam
edecektir. Çünkü, yoksullara biat etmeyi dayatan Yezid’in soyu sürüyor. Tüm dünyada emperyalizm
oluyor Yezid, Anadolu’da faﬂizm,
bir baﬂka yerde diktatör, kral.
Ülkeleri yak›p y›k›yor, topraklar› iﬂgal ediyor, boyun e¤meyenleri
diri diri yak›yor Yezidler. Ve yine
yal›n k›l›ç, yal›n yürek, yal›n inanç
direniyor canlar zalimin zulmüne.
Zülfikâr’› kuﬂan›r gibi kuﬂan›yorlar
yüreklerini; bin y›ld›r, onbin y›ld›r
ezilenlerin “ah”› zalimin beyninde

Kerbela
yaﬂayan bir direniﬂ,
hiç dinmeyen bir ac›

patlayan bombalar oluyor.
Hiç dinmeyen bir ac›, yaﬂayan
bir direniﬂ dedik Kerbela için. Halklar›n tarihinde zalime boyun e¤meme ad›na, yoksulun hakk› için kavga ad›na ne varsa, bu geleneklere
bizler de sahip ç›k›yoruz.
‹ﬂte bunun bir ifadesi olarak, çeﬂitli kentlerde bulunan Temel Haklar Dernekleri taraf›ndan Aﬂure
Günleri düzenlendi ve halkla birlikte Kerbela ﬂehitleri an›ld›.
Ege Temel Haklar’da 12 ﬁubat
günü yap›lan anmada, Bayram ‹çlek
bir konuﬂma yapt›. ‹çlek, halklar›m›z›n olumlu olan gelenek ve de¤erlerini sahiplenmenin gereklili¤ine vurgu yaparak ﬂunlar› söyledi:
“Emperyalistlerin halklar›n inançlar›na ve de¤erlerine azg›nca sald›rd›¤› bugün, halklar›m›z›n de¤erlerini ve geleneklerini sahiplenmek bir
onurdur. Kerbela’da ‹mam Hüseyin
ve O’na inananlar Yezid’in eli kanl›
ordusuna boyun e¤meyi reddederek
direniﬂi seçmiﬂler ve ﬂehit düﬂmüﬂlerdir. Bugün, emperyalistler tüm silahlar›yla sald›rarak ezilen dünya
halklar›na kendilerine biat etmeyi
dayat›yorlar. Halklar ise boyun e¤meyi reddederek direniﬂi seçiyorlar.
Ve ülkemizde de F Tipi hapishanelerde 6 y›ld›r zulmedenlere boyun
e¤meyi reddeden bir direniﬂ var.
Kerbela’da ve tarih boyunca dün43
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yan›n her yerinde halklar›m›z›n zalimlere karﬂ›
her direniﬂini sahipleniyor, yaﬂat›yoruz.”
Daha sonra aﬂure da¤›t›m› yap›larak gelenek
sahiplenildi.
Ankara Dikmen Temel Haklar’da da ayn›
gün bir etkinlik vard›.
Dernek Baﬂkan› Mehmet Yaﬂar taraf›ndan yap›lan aç›l›ﬂ konuﬂmas›
ve sayg› duruﬂunun ard›ndan, derne¤in semah
ekibi, deyiﬂler eﬂli¤inde
semah döndü. ‹dilcan
Müzik Toplulu¤u’nun
türküleri ve F Tipleri’ndeki direniﬂe iliﬂkin
yap›lan konuﬂmalardan sonra, mahalle halk›yla dayan›ﬂma içinde yap›lan aﬂureler da¤›t›ld›.
Dersim Temel Haklar’da ise 13
ﬁubat günü yap›lan etkinlikte, “aﬂurenin; dayan›ﬂman›n, kardeﬂli¤in ve
zulme karﬂ› direnmenin bir simgesi
haline geldi¤i” belirtildi. Daha sonra derne¤in bulundu¤u bölgedeki
esnafa aﬂure da¤›t›ld›.
12 ﬁubat günü Armutlu Cemevi'ndeki Aﬂure Günü’ne 700 kiﬂi kat›ld›. Semahlar›n dönüldü¤ü ve
Cem yap›ld›¤› Aﬂure Günü’nde
ozanlar türküler söylediler.
Yurtd›ﬂ›nda ise, Almanya’n›n
Köln kentinde bulunan Anadolu
Halk Kültürevi'nde 12 ﬁubat günü
Aﬂure Günü yap›ld›. Bir Alevi dedesinin Kerbela’dan bugüne Alevili¤i
anlatan konuﬂmas› ilgiyle dinlenirken, Alevi Dedesi, ‹mam Hüseyin
ve müritlerinin hak yolunda haks›zl›klara karﬂ› olduklar› için katledildiklerini ve bugün de haks›zl›klar
karﬂ›s›nda katledilen insanlar›n da
sahiplenilmesi gerekti¤ini söyledi.
Alevi Dedesi, “bugün de zalime
karﬂ› ç›kanlar herkesin gözü önünde katlediliyor, yi¤itler bugün zindanlarda katledilmektedir. Kendisine aleviyim diyen herkesin ve her
kurumun bu insanlara sahip ç›kmas› ve onlar› desteklemesi gerekir”
diye konuﬂtu.

‹ﬂkencesiz iﬂgal olmaz!
Ebu Gureyb iﬂkencelerinin ard›ndan, ‹ngiliz News of the World
Gazetesi taraf›ndan, ‹ngiliz askerlerinin, 2004 y›l›nda, ﬁii kenti Basra’da yap›lan bir protesto eyleminin
ard›ndan yakalad›klar› Irakl› çocuklar› sokak ortas›nda linç edercesine
döverek iﬂkence yapt›klar› görüntüleri yay›nland›. Kamera kayd› yapan iﬂgalci ‹ngiliz askerinin tam anlam›yla “hayvani” histerik ç›¤l›klar
att›¤› görüntülerin yay›nlanmas›n›n
ard›ndan, olay adeta münferitmiﬂ gibi bir hava yarat›lmaya çal›ﬂ›ld›.
Nas›l yap›l›yordu bu? Birincisi,
güya iﬂgale karﬂ› ç›kan burjuva
medyan›n “skandal” spotlu haberleri arac›l›¤›yla, “ﬂaﬂk›nl›k” belirten
sunumlarla. ‹kincisi, ‹ngiliz hükümetinin bir onbaﬂ›n›n tutukland›¤›n›
aç›klamas› ile yap›l›yordu.
‹ngiliz emperyalizminin, iﬂkenceleri iﬂgalin ve iﬂgal politikas›n›n
kendisinden soyutlayarak kiﬂilerle
aç›klama aldatmas›n›n gere¤i olarak, bir onbaﬂ›y› tutuklamas› ya da
“soruﬂturuyoruz” demesi anlaﬂ›ld›r.
ABD emperyalizmi de Ebu Gureyb’i üç beﬂ askere yüklemeye çal›ﬂm›ﬂt›. Sonraki birçok geliﬂme, iﬂkencenin merkezi devlet politikas›
oldu¤unu da ortaya ç›karm›ﬂt›.
As›l dikkat çekmek istedi¤imiz,
bu iﬂkenceler karﬂ›s›nda sergilenen
ﬂaﬂk›nl›kt›r. Elbette kan›ksanmamal›d›r, lanetlenmelidir, teﬂhir edilmelidir; ancak yeryüzünde iﬂkenceye,
katliama baﬂvurulmam›ﬂ bir tek emperyalist iﬂgal var m›d›r? Tarih ol-

mad›¤›n›n örnekleriyle dolu. ‹ngiliz
emperyalizminin iﬂkence görüntülerine ﬂaﬂ›ranlar, iﬂgalde iﬂkence olmayaca¤›n› m› düﬂünüyorlard›?
Gizli ya da aç›k böyle bir düﬂüncenin varoldu¤u, en az›ndan beklenti oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Bunun
alt›nda da elbette, emperyalizmi tan›mama ya da emperyalizmin de¤iﬂti¤ine, burjuva hukuk ve insan
haklar› anlay›ﬂ›na inanma vard›r. ‹ﬂgalci de olsa nihayetinde “ça¤daﬂ
bat› ülkeleridir” onlar, hele “centilmen ‹ngiliz” demokrasisi için olacak ﬂey mi bu! Altan alta varolan
yan›lg› buradad›r.
Emperyalistlerin yüzy›ll›k tarihinin kan gölü oldu¤unu söylerken,
bir “ajitasyon” olarak dile getirmiyoruz bunlar›; tarihin kaydetti¤i
gerçeklere dayanarak konuﬂuyoruz.
O tarih; Irak’›, Afganistan’› da kaydediyor bu sayfalara ﬂimdi.
‹ﬂkence, emperyalizmin halklar›n mücadelelerine karﬂ› geliﬂtirdi¤i
silahlar›n baﬂ›ndad›r. En kaba halinden en “teknik” olan›na kadar ayn›
amaçla yap›l›r. ‹ﬂgalde, hele bir de iﬂgale karﬂ› direniﬂ sözkonusuysa, dizginlerinden boﬂanm›ﬂças›na gündeme gelir iﬂkenceler. Fransa’n›n Cezayir iﬂgalinde, ABD’nin Vietnam
iﬂgalinde, NATO’nun Kore’ye sald›r›s›nda oldu¤u gibi.
O görüntülerde görülmesi gereken bir baﬂka yan ise, böyle bir olay›n bö¤ürerek “Öldürün, mahvedin
onlar›, evet.. evet böyle...” diye ba¤›rarak, “evde seyredilmek üzere”

kameraya al›nmas›d›r. Emperyalist kültürün ve ideolojinin
yaratt›¤› insan tipinin
örne¤idir bu. Ayn› insan tipi, Afganistan’da
yoksul köylüleri bombalarken “kendini futbol maç›nda hissetti¤ini” söylüyordu. Ama ne
f›rlatt›¤› futbol topuydu,
ne de o bombalar›n hedefi olanlar “kaleci”!
Son not ise, bu görüntüleri eleﬂtiren islamc›lar baﬂta olmak üzere
iktidar yalakas› bas›na; s›rt›n›z› dayad›¤›n›z AKP iktidar› iﬂte bu iﬂgale destek veriyor! “Özel sektör”
diye baﬂtac› etti¤iniz ﬂirketler bu
iﬂgalden kâr sa¤l›yor. ‹ﬂgal sonras›nda, sadece geçen y›l 86 Türk ﬂirketinin 109 proje ile yaklaﬂ›k 1.5
milyar dolarl›k iﬂ ald›¤›, sizin sayfalar›n›zda yerald›!

‹ﬂkenceci Fransa!
‹ﬂkencenin sadece iﬂgalde, iﬂgalcilere özgü olmad›¤› da bilinmektedir. Avrupa Konseyi’nin haz›rlad›¤›
bir rapor, bu gerçe¤e bir kez daha
›ﬂ›k tuttu. Raporda; “cezaevlerinin
aﬂ›r› dolu olmas›, mahkemelerde
davalar›n uzun sürmesi, suç iﬂleyen
polislerin cezas›z kalmas›” nedeniyle Fransa'da ciddi insan haklar›
ihlallerinin oldu¤u bildirildi.
Sante ve Baumettes Cezaevleri’nin fiziki koﬂullar› eleﬂtirilen raporda, “gözalt›ndaki kiﬂilerin koﬂullar›n›n insan onuruyla ba¤daﬂmad›¤›” ifade edildi. Avrupa’n›n göbe¤inde iﬂkence ve hukuksuzluk!

“Kürt yarg›ç”› kukla olmakla suçlayan Saddam, “güçlü
ulusumuz, yaﬂas›n mücahitler. Irak halk› iﬂgalcilere karﬂ› savaﬂ›n!” ça¤r›s›nda bulundu ve açl›k grevine baﬂlad›klar›n› ﬂu sözlerle aç›klad›: “Sizin ve efendilerinizin
bize karﬂ› muamelelerini protesto etmek
için üç gündür açl›k grevindeyiz.”
Bu arada, iﬂgalcinin yarg›lama oyununu sürdürmekte zorlanmas›, iki tan›¤› da
zorla mahkemeye getirmesi ve onlar›n tan›kl›k yapmay› reddetmeleri ile bir kez
daha aç›¤a ç›kt›.

‹ﬂgalci Saddam’› yarg›layam›yor
Mahkemenin bir oyun oldu¤unu, yeni hakimin kendilerine yönelik davran›ﬂlar›n› protesto etmek için duruﬂmaya ç›kmayan Saddam Hüseyin ve Baas Partisi yetkilileri, 13 ve 14 ﬁubat günlerindeki duruﬂmalara zorla
getirildiler. Saddam, salona “Kahrolsun Vatan Hainleri,
Kahrolsun Bush, Yaﬂas›n Irak, Yaﬂas›n Millet” ﬂeklinde
sloganlarla girerken, kardeﬂi Barzan ‹brahim de, “Ailem
Irak halk›na ve Baas Partisi’ne feda olsun” dedi.
Ald›¤› emir gere¤i, “sert yarg›ç” rolünü sürdüren,
44
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‹ran Senaryosu ve Medya
‹ngiliz Sunday Telegraph Gazetesi, “Amerika Birleﬂik Devletleri
strateji uzmanlar›n›n, ‹ran'a sald›r›
planlar› haz›rlamakta oldu¤unu”
yazd›. ABD'den al›nd›¤› belirtilen
bir istihbarata dayan›larak verilen
haberde, Amerikan Merkez Komutanl›¤› ile komutanl›¤›n strateji planlay›c›lar›n›n, “bir operasyon için lojistik meseleler üzerinde çal›ﬂt›¤› ve
hedefleri belirledi¤i” ifadelerine
yer verildi.
Önümüzdeki süreçte, bu tür haberlerin giderek yo¤unlaﬂaca¤›na da
tan›k olaca¤›z. ‹ran’›n nas›l “insanl›¤›n düﬂman›” oldu¤una iliﬂkin
kurgulanm›ﬂ senaryolar “ciddi haberler” olarak beyinlere pompalanacak. Tarihi boyunca halklar›n kan›n›
dökmüﬂ emperyalistlerin kitle imha
silahlar›n›n de¤il, ‹ran’›n nükleer
çal›ﬂmalar›n›n “dünya bar›ﬂ›n› tehdit etti¤i” üzerine nutuklar at›lacak.
‹ran halk›n›n özgürlük istedi¤i, medeni bat›y› alk›ﬂlamak için ellerini
aç›p bekledi¤i anlat›lacak...
Ki, bugünden itibaren, emperyalist medyada ve ülkemizdeki Amerikanc› medyada, “‹ran’›n ak›llanmad›¤›... ‹natlaﬂmaya devam etti¤i... ABD’nin askeri seçene¤inin
masada oldu¤u...” haberleri artan
ﬂekilde yeral›yor ve ‹ran’›n hangi
tesislerinin vurulaca¤›n›n krokileri
yay›nlan›yor.
Amerika ve Avrupa emperyalizminin ‹ran’› teslim alma planlar›
kimse için s›r de¤ildir art›k. Bu yönde plan iﬂlemeye devam etmektedir.
“Diplomatik yol” dedikleri, ‹ran’›n
ellerini havaya kald›rarak emperyalistlerin isteklerini “gönüllü” olarak
yerine getirmesinden, askeri sald›r›ya kadar uzanan birçok yolu kullanabilecekleri de aç›kt›r.
Emperyalist burjuva medyan›n
bu tür haberleri ise, bu sald›rganl›¤›n medya boyutunu oluﬂturmaktad›r. Haber veren bas›n de¤il, bombalamalara, iﬂgallere zemin haz›rlamak için canla baﬂla yalan haber

üreten bir bas›n vard›r bugün. Dünya halklar›, bu haberlerle ‹ran’a yönelik sald›r›ya fikren haz›rlan›yor.
Kaç›n›lmaz ve “hakl›” gerekçelere
dayanan sald›r›y› bekleyen bir ruh
haline sokulmak isteniyor.
Irak öncesi yaﬂanan medya kampanyalar›n›, Amerika’n›n bu konuda milyon dolarlar ay›rd›¤›n›n resmen aç›kland›¤›n› hat›rlay›n. Ne
kitle imha silahlar›, ne de Saddam’›n El Kaide ile iliﬂkileri; o süreçte yay›nlanan hiçbir haberin
gerçek olmad›¤› bugün kan›tlanm›ﬂ durumda. Ama bu demek de¤ildir ki, emperyalistler ayn› yöntemleri kullanmayacaklar. Aksine
pervas›z bir ﬂekilde kullanmaya devam ediyorlar. Medya tekelleri ile
emperyalist sald›rganl›k politikalar›n›n içiçe geçmiﬂli¤i, baﬂka bir
beklentiyi de zaten bir kenara itmektedir. Emperyalistler, gerçekleri
haberleﬂtiren bas›n› ise çeﬂitli biçimlerde susturarak, yalan›n önünü
temizlemektedirler. El Cezire’ye
yönelik siyasi, ekonomik bask›lar›n
yan›s›ra, bürolar›n›n bombalanmas›na kadar varan sald›r›lar hat›rland›¤›nda, yalan ile gerçe¤in savaﬂ›n›n en az aç›k savaﬂ kadar önemli
oldu¤u da görülmektedir.
Ancak, kullan›lan her emperyalist yöntem giderek kendi içinde bir

deﬂifrasyonu da beraberinde getirmektedir. Irak’›n bütün yalanlar› art›k tüm dünya halklar› taraf›ndan bilinmektedir. Direniﬂ bunu sa¤layan
temel etken olmuﬂtur. Direniﬂ olmam›ﬂ olsayd›, bu yalanlar tart›ﬂma
gündemine dahi gelmeyecekti. Bu
durum, emperyalizmin di¤er politikalar›nda oldu¤u gibi, yalan kampanyalar›nda da inand›r›c›l›¤›na ciddi darbeler vurmuﬂtur.
Bu nedenle, her koﬂulda sürdürecek olmalar›na karﬂ›n; ‹ran yalanlar›n›n, sald›r›ya zemin haz›rlamak
için yap›lan psikolojik savaﬂ haberlerinin etkisi de s›n›rl› olacakt›r.
Emperyalistler, 1980’lerin ikinci
yar›s›ndan 2000’lere kadar, deyim
yerindeyse halklar›n beynini dumura u¤ratma operasyonlar›n›n sonuna
gelmiﬂtir. Dünya halklar›, bütün
çarp›tmalara karﬂ›n, emperyalizm
olgusunu yeniden gündemine alm›ﬂ,
emperyalizmin de¤iﬂmedi¤ini giderek bilince ç›kartmaktad›r. Avrupa
emperyalistleri konusundaki yan›lg›
da ‹ran kuﬂatmas›nda ve olas› sald›r› durumunda dönüﬂecektir.
Halklar emperyalist yalandan
kendini kurtard›¤› oranda ise, örgütlenmelerinin, aya¤a kalk›ﬂlar›n›n
objektif koﬂullar› daha da olgunlaﬂacakt›r. Vahﬂetin ve yalan›n kendini
vuran bir silaha dönüﬂmesi diyalektik gerçe¤i bir kez daha iﬂlemeye devam edecek. Bundan kimsenin kuﬂkusu olmas›n.

“‹ran Halk› Yaln›z De¤ildir”
Emperyalizmin ‹ran’a yönelik sald›rganl›¤›
11 ﬁubat günü Bursa’da, HÖC, ESP, DHP,
BDSP ve Partizan taraf›ndan meﬂaleli yürüyüﬂle protesto edildi. SDP’nin de destek verdi¤i
eylemde, Fomara Meydan›’ndan “‹ran Halk›
Yaln›z De¤ildir, Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP” sloganlar›yla S.Garaj Metro ‹stasyonu’na yüründü. Burada yap›lan aç›klamada, Türkiye’ye verilen role de¤inildi. Grup ad›na konuﬂan Burcu Gümüﬂ,
ABD’nin, Türkiye’ye kanl› uﬂakl›k rolü verdi¤ini kaydetti. Gümüﬂ, senaryonun Irak’takinin ayn›s› oldu¤unu belirtti¤i konuﬂmas›nda, “Emperyalist bas›n ve yay›n tekelleri bu senaryoyu inan›l›r k›lmak için propaganda çal›ﬂmas› yaparken, Türkiye’deki Amerikanc› medya da ABD hizmetinde “Ulusal ç›karlar›n” korunup geliﬂtirilmesi temelinde yorum ve analizler yaparak ayn› u¤ursuz görevini yap›yor” dedi. Gümüﬂ, Türkiye halk›
ve devrimciler olarak, ‹ran halk›n›n yan›nda olduklar›n› ifade etti.
45
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AB ve Emekçi Haklar›
S›n›flar mücadelesi mevzi savaﬂlar› ﬂeklinde sürer. ‹ﬂçiler ve onlar›n
örgütlülükleri olma iddias›ndaki
sendikalar›n her mevziden geri ad›m›, kapitalistlere verilen her taviz,
yeni bir sald›r›ya da davetiyedir.
Sosyalist ülkelerdeki karﬂ›-devrimlerin ard›ndan baﬂlayan ve özellikle son on y›lda yo¤unlaﬂan hak
gasplar› tam da böyle bir seyir izlemiﬂtir ve halen de devam etmektedir. Ancak kapitalizmin do¤as› gere¤i, sömürünün en azg›n biçimlerini dayatmas› sonucu, art›k uzlaﬂmac› sendikac›l›¤›n da geri çekilemeyece¤i bir noktaya gelindi¤i ortadad›r. Hat›rlayal›m: Önce, “Avrupa
sosyal devleti” birer birer tasfiye
edilirken, Hartz IV gibi yasalar yürürlü¤e konulurken, sendikalar gerekli karﬂ› duruﬂu sergilemedi. Ard›ndan, fabrika kapatmalar›, iﬂten
ç›karmalar geldi. Birço¤unda, patronlarla uzlaﬂma, patronlar›n “rekabet” gerekçeli tasarruf dayatmalar›na boyun e¤ildi. Kapitalizmin sald›r›s› bunlarla kalamazd›, kalmad›. En
ucuz iﬂçiyle en fazla üretim, çal›ﬂma
yaﬂam›n›n esnekleﬂtirilmesi, haftal›k çal›ﬂma saatlerinin hem de ek
ücret olmaks›z›n art›r›lmas› uygulamalar› uygulamaya konuldu. Bugünlerde Almanya’da hizmet iﬂkolunda yaﬂanan ve bütün eyaletlere
yay›larak 60 bin kamu iﬂçisinin kat›ld›¤› bir greve dönüﬂen, son 14 y›l›n en büyük grevi, bu aﬂamada bir
zorunluluk olarak gündeme geldi.
Avrupa’da yo¤unlaﬂan emekçi
haklar›na yönelik tüm bu sald›r›lar,
ayn› zamanda Avrupa Birli¤i’nin de
gerçek yüzünü gösteren geliﬂmelerdi. Yaﬂanan hiçbir sald›r›, Avrupa
Birli¤i’nin ya da tek tek Avrupa devletlerinin onay ve deste¤i olmadan
mümkün de¤ildi. Birçok ülkede ise
bizzat hükümetler karar al›p, emek-

çilere yönelik sald›r›y› merkezi olarak sürdürmektedirler.
Geçen hafta Avrupa Birli¤i’nin
gündemine gelen Bolkestein-Hizmetler Direktifi ise, Avrupa kapitalistlerinin sald›r›lar›n›n en son halkas›n› oluﬂturmaktad›r.

Ucuz Emek
Direktif, hizmetler sektöründe
emekçiler aleyhine düzenlemeler
getiriyor. En çarp›c› yan›n› ise,
“menﬂe ülke prensibi” oluﬂturuyor.
Buna göre, bir Avrupa Birli¤i ülkesinde kurulan ﬂirket, bir baﬂka AB
ülkesinde hizmetler sektöründe
faaliyet gösterirken, kuruldu¤u ülkenin çal›ﬂma yasalar›na göre çal›ﬂ›yor. Bu da, beraberinde iﬂgücünün
ucuz, vergilerin düﬂük oldu¤u ülkelerde kurulan ﬂirketlerin bir baﬂka
Avrupa ülkesinde de bu avantajlardan yararlanmas› demektir. Yani,
fabrikalar› eme¤in ucuz oldu¤u Balkanlar’a taﬂ›ma ﬂeklinde karﬂ›m›za
ç›kan sald›r›, hizmetler sektöründe
bu biçimiyle daha kolay ve yayg›n
uygulanabilir oluyor.
Bu uygulama ile, örne¤in bir
Frans›z iﬂçi, Polanya gibi eme¤in
ucuz oldu¤u ülkelerin yasalar›yla
kurulmuﬂ ﬂirketlerde, daha ucuza ve
sosyal haklardan yoksun ﬂekilde çal›ﬂmak ile iﬂsiz kalmak aras›nda tercihe zorlan›yor. Uygulama, ayn› zamanda iﬂçileri karﬂ› karﬂ›ya getirmeyi (bu anlamda da ›rkç›-milliyetçi yönelimleri körüklemeyi), birbiriyle rekabet ettirerek iﬂinden olmamak için haklar›ndan taviz vermeyi
de dayat›yor.
Bolkestein Direktifi’nin amac›;
“ekonomik büyümeyi canland›rmak” ﬂeklinde aç›klan›yor. Bu bile,
emekçilerin aleyhine olaca¤›n›n
aç›k ilan›. Patronlar›n ekonomik büyüme dedi¤i yerde mutlaka eme¤in
ucuzlat›lmas›, haklar›n›n gasb› vard›r. Nitekim sendikalar, bu canland›rman›n, maaﬂlar›n minimum düzeye çekilerek olaca¤›n› belirtiyor46
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lar ve “AB ülkelerinde ﬂimdiye kadar geçerli kurallar yürürlükten kald›r›l›yor. 'Menﬂe ülke' prensibiyle
hiç kimsenin ne oldu¤unu bilmedi¤i, anlayamad›¤› ve daha da önemlisi kimsenin kontrol edemeyece¤i
kurallar getiriliyor" diyerek, düzenlemeye karﬂ› ç›k›yorlar.

Emekçiler Ayakta
Asl›nda Bolkestein Direktifi daha önce de gündeme gelmiﬂ, emekçilerin kitlesel protestolar› sonucu
ask›ya al›nm›ﬂt›. Yeniden gündeme
getirilmesi, s›n›flar mücadelesinde
mevzi savaﬂlar›n›n hiçbir zaman
durmayaca¤›n›n da bir göstergesi.
Ancak, patronlar ve onlar›n temsilcisi AB, karﬂ›lar›nda yine emekçileri buldular. ‹ﬂçiler daha soka¤a
dökülmeden, “menﬂe ülke” prensibinde geri ad›m att›lar, ancak paketin bütünü gündeme al›nd›. AB sözcüleri, “art›k eyleme gerek olmad›¤›” aç›klamalar› yapsalar da, emekçiler 13 ﬁubat günü Almanya ve
Fransa’da kitlesel eylemler düzenlediler. Berlin’de 40 bin kiﬂi “Eﬂit
‹ﬂe Eﬂit Ücret”, “Kültürler Çat›ﬂmas› De¤il, S›n›f Mücadelesi” gibi
pankartlar taﬂ›rken, Fransa’n›n Strasbourg kentindeki gösteride de 15 bin
emekçi, boyun e¤meyeceklerini hayk›rd›. Sendika pankartlar›nda AB’ye
onay, ancak sosyal haklar›n k›s›tlanmas›na hay›r gibi tart›ﬂmal› vurgular dikkat çekti.
14 ﬁubat günü ise, Strasbourg’da
ﬂehir merkezinden Avrupa Parlamentosu önüne yürüyen 40 bin iﬂçi
‘Hizmet Sektörünün Liberalleﬂtirilmesine Hay›r’ sloganlar› att›.
Türkiye’de ise EPSU ve ETUC’un
karar› ile, Ankara'da Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu binas›
önünde tüm konfederasyonlar›n kat›ld›¤› bir eylem gerçekleﬂtirildi.

Hala “S›ra Eme¤in
Avrupas›’nda” m›?
Geçen y›l›n kas›m›nda AB Komisyonunca yay›mlanan Türkiye

‹lerleme Raporu'nda, sendikal haklarda ILO standartlar› isteniyordu.
Ayn› günlerde, “iﬂçi kesiminin temsilcileri” s›fat›yla Türk-‹ﬂ, Hak-‹ﬂ,
D‹SK ve Kamu-Sen’in yerald›¤›, içinde patron örgütlerinin de bulundu¤u,
Türkiye-Avrupa Birli¤i Karma ‹stiﬂare Komitesi, Brüksel’de AB heyeti ile biraraya geliyor ve “sendikal
haklar”›n da içinde oldu¤u kimi konular› görüﬂüyordu. ‹ddia, sendikal
haklar›n AB süreci ile birlikte geliﬂece¤iydi. Hatta, D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi h›z›n› alam›yor, “S›ra Eme¤in Avrupas›’nda” diyordu.
Yine, burjuva bas›ndan önce sol bas›nda yaz› dizileri yay›nlan›yor ve
iﬂçi emekçilere “bak›n AB sizin
haklar›n›z› da geliﬂtirecek” deniliyordu.
ﬁimdi, Avrupa iﬂçi s›n›f› ile birlikte, bizim sendikalar›m›z da Avrupa Birli¤i’nin Bolkestein Direktifi’ni protesto ediyorlar. Hala “eme¤in Avrupas›”n›n nas›l bir aldatma
oldu¤u, Avrupa emperyalizminin
emekçi düﬂman› yüzü görülmeyecek mi? ‹ﬂçi s›n›f› ister Avrupa’da,

isterse ülkemizde; ne kazanm›ﬂsa,
s›n›f mücadelesi ile kazanm›ﬂ ve direndi¤i oranda da korumuﬂ ve geliﬂtirmiﬂtir. Avrupa’da sendikal hareketin en güçlü oldu¤u ülkelerde tüm
bu sald›r›lar doludizgin sürerken,
ayn› kapitalistlerin bir sömürgesindeki iﬂçi, emekçi haklar›n›, sendikal
haklar› iyileﬂtirece¤ini beklemek
safl›k de¤ilse, bilinçli bir s›n›f iﬂbirlikçili¤inden baﬂkas› de¤ildir.
Dikkat çekmek istedi¤imiz bir
baﬂka nokta ise s›n›flar savaﬂ›m›n›n
farkl› cephelerinde gündeme gelen
sald›r›lar aras›nda ba¤ kurulmadan,
nas›l egemen s›n›flar›n politikalar›na hizmet edilece¤idir.
“Eme¤in Avrupas›”n› savunan
sendikalar ve reformistler; Avrupa
Konseyi’nde komünizme sald›r› yasas› gündeme geldi¤inde sessiz kalm›ﬂlard›. Oysa, tüm bu yaﬂananlar›n
hiçbiri di¤erinden ba¤›ms›z geliﬂmiyor. Anti-komünist yasa, emperyalist kapitalistlerin emekçilere yönelik genel sald›r›s›n›n ideolojik
cephesinde gündeme gelen ve tek
tek sosyal haklar›n yokedilmesin-

RKP: Bugün Emperyalizmle
Mücadele En Önemli Görev
Rusya Komünist Partisi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde “komünizmin k›nanmas›” yasas›na misilleme amac›yla, “bütün dünyada emperyalizmin kurbanlar›n›n an›s›na gün ihdas edilmesi” önerisinde bulundu. “‹nsanl›¤›n bugün emperyalizmle mücadeleden daha önemli
görevi yok’’ baﬂl›¤›yla yap›lan RKP aç›klamas›nda, emperyalizmin iﬂledi¤i suçlar›n
kurbanlar› için, örne¤in ‹ngiltere’nin Almanya’ya savaﬂ ilan etti¤i 3 Eylül’ün
(1939) uluslararas› gün ilan edilebilece¤i
belirtildi. Komünistlerin emperyalizme karﬂ› mücadelenin
hep öncü gücü
oldu¤u kaydedilerek, “komünizm karﬂ›t› k›ﬂk›rtmalar›n artmas›n›n tesadüfi
olmad›¤›” ifade
edildi.

den çok daha önemliydi.
Ancak bu ç›plak gerçek ya görülmedi ya da bilinçli olarak çeﬂitli
kayg›larla gözard› edildi. Emekçiler, sol sosyalist güçler, her cephede
meydana gelen sald›r›lar karﬂ›s›nda
“bu bizi ilgilendirmiyor” gibi k›sa
vadeli ve özünde apolitik bir tavra
girerken, kapitalistler ise çok daha
sistematik ve s›n›f bilinciyle sald›r›yorlar. Bir yandan, iﬂçi s›n›f›n›n yegane kurtuluﬂ yolunu lanetlemeye,
beyinlerden silmeye çal›ﬂ›yor, iﬂçi
s›n›f›n› en önemli silah›ndan, ideolojisinden mahrum b›rakamaya çal›ﬂ›yor. Öte yandan emekçilerin mücadele ile kazand›klar› haklar› ve
büyük oranda da sosyalist sistemin
bask›lanmas› alt›nda belli bir süreçte yaﬂama geçirdikleri “sosyal” haklar› tasfiye ediyorlar.
Tablo aç›kt›r; Avrupa Birli¤i,
sermayenin ç›karlar› için her cephede sald›r›yor. Sendikalar ve solun
ise tek tek de¤il, tüm cephelerde direniﬂi ve s›n›flar mücadelesini yükseltme d›ﬂ›nda, önünde baﬂka bir alternatifi bulunmuyor.

Gerilla Eylemleri
Devrimci sürecin yükseliﬂini sürdürdü¤ü yerlerin baﬂ›nda gelen Nepal’de, emperyalist destekli monarﬂinin seçim oyunu tam
anlam›yla hezimete dönüﬂtü. NKP(ML)’nin ça¤r›s›n› yapt›¤› ve
di¤er politik partilerin de kat›ld›¤› boykot sonucu seçilecek say›da dahi aday›n ç›kmad›¤› seçimlere kat›l›m yüzde 21’de kald›.
NKP(ML) gerillalar› ise sald›r›lar›n› sürdürüyor. Gerillalar›n ordu devriyesine düzenledi¤i sald›r›da, ikisi asker 3 kiﬂi ölürken, 20
asker yaraland›, 25 askerin de rehin al›nd›¤› belirtiliyor.
Hindistan'da da Komünist Parti gerillalar›n›n bir patlay›c› deposuna düzenledikleri
Nepal’de silahlanan
bask›nda 8 polis öldü, 7 polis yaraland›. Ge- halk monarﬂiyi sars›yor
rillalar, Chhattisgarh eyaletinde düzenlenen
bask›nda, depodaki patlay›c›lara da el koydular.
Filipinler’de gerillalarla ordu birlikleri
aras›nda ç›kan çat›ﬂmalarda, faﬂist orduya
darbeler vuruldu. Hükümetin resmi aç›klamalar›nda, çat›ﬂmalarda Filipinler Komünist
Partisi’ne ba¤l› Yeni Halk Ordusu savaﬂç›s›
11 gerilla ile 2 askerin öldü¤ü kaydedilirken,
ordunun yükselen gerilla savaﬂ› karﬂ›s›nda
‘psikolojik savaﬂ’›n vazgeçilmez kural› olarak kay›plar›n› gizledi¤i belirtiliyor.
47
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TSF Ankara Toplant›s›
Türkiye Sosyal Forumu toplant›s›n›n üçüncüsü 11 ﬁubat günü Ankara’da Makine Mühendisleri Odas›’nda yap›ld›. Toplant›ya 40 örgütten toplam 150 kiﬂi kat›ld›.
Toplant›n›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›
yapan KESK Genel Baﬂkan› ‹smail
Hakk› Tombul, Atina’da yap›lacak
Avrupa Sosyal Forum’u tart›ﬂmalar›na kat›l›nmas›, hatta Türkiye olarak örgütleyici olunmas› gerekti¤ini
kaydetti. Irak iﬂgaline verilen deste¤e de¤inen Tombul, ABD’nin ‹ran’a
sald›r› haz›rl›klar›ndan, IMF reçetelerinden, GSS, F Tipleri’nde tecrit
ve Kürt halk›na sald›r›lar gibi gündemlerden sözederek “Tüm bunlarla mücadele etmek için örgütlenmek
gerekir” diye konuﬂtu.
Daha sonra Caracas ve Porto Allegre’de yap›lan toplant›lara kat›lanlar izlenimlerini anlatt›lar. Avrupa Sosyal Forumu’nun geldi¤i aﬂama konusunda yap›lan konuﬂmalardan sonra TSF’nin yap›s›, hedefleri
ve önerilere geçildi.
Temel Haklar Federasyonu temsilcisi Süleyman Matur; ASF’nin
gündeminde bar›nma hakk› temelinde konut sorununun da olmas›
gerekti¤ini belirtti. ‹stanbul TAYAD
Baﬂkan› Mehmet Güvel de, tecrit ve
ölüm orucundan sözederek, “Tecrit
emperyalistlerin bir politikas›d›r.
Nas›l ki emperyalistler bize birlikte
sald›r›yorsa biz de birlikte mücadele ederek bu sald›r›ya karﬂ› koymal›y›z” dedi.
‹stanbul HÖC Temsilcisi Eyüp

Baﬂ’›n Avrupa Birli¤i’ni eleﬂtirdi¤i
konuﬂmas›n›n ard›ndan, ‹dil Kültür
Merkezi ad›na Yasemin Karada¤ ise
belirlenen 14 baﬂl›kta kültür sanata
dair bir baﬂl›¤›n olmamas›n›n eksiklik oldu¤unu kaydetti. Dergimizin
Ankara Temsilcili¤i ad›na sözalan
‹smail Özmen, devrimci bas›n üzerindeki bask›lar› ve sansürü dile getirirken, Ankara Temel Haklar’dan
Umut ﬁener ve Eyüp Baﬂ, TSF’nin
illerde yerel ayaklar›n›n oluﬂturulmas›n› önerdiler.
Türkiye Sosyal Forum’u için ﬂu
ana kadar gelen 14 öneri baﬂl›klar›
aras›nda; Savaﬂ ve iﬂgal karﬂ›t› mücadele, Ortado¤u'daki emperyalist
müdahaleler; Sermayenin küreselleﬂmesi ve neoliberal sald›r›lar, IMF
programlar›, yoksulluk; Küreselleﬂmenin sonuçlar›na karﬂ› yürütülen
mücadeleler ve hareketin gelece¤i;
Kürt sorunu ve bar›ﬂ mücadelesi; ‹ﬂçi haklar›, özelleﬂtirmeler, sendikal
mücadele; Kontrgerilla, insan haklar› mücadelesi; F Tipi cezaevleri,
izolasyon ve tecrit; Irkç›l›k, milliyetçilik, Türkiye'de faﬂist hareket;
Kad›n sorunu, töre cinayetleri, aile
içi ﬂiddet gibi baﬂl›klar yeral›yor.
Bu önerilere ek olarak HÖC,
“Y›k›mlar, gecekondu sorunlar›
(Bar›nma hakk›)”, “Kültür-sanat
gündemi ve Atina'da bir Grup Yorum konseri”, “Sosyalist bas›n üzerindeki bask›lar ve sansür”, “Antiterör yasalar›” konular›n› önerdi.
Bunlar›n d›ﬂ›nda, TSF bileﬂeni
di¤er gruplar›n da önerileri oldu.
Göç, anadilde e¤itim, bar›ﬂ, tar›m

Bahçelievler ﬁehitleri An›ld›

sorunu, Alevi sorununa devletin
yaklaﬂ›m›, hayvan haklar›, sa¤l›k,
Avrupa'da anti-komünist yasaya dair öneriler, bunlardan baz›lar›.
Toplant›da canl› tart›ﬂmalar yaﬂan›rken, tart›ﬂmalar›n daha çok
TSF’ye bak›ﬂ, içerik konusunda olmas› dikkat çekti. Örne¤in, Eyüp
Baﬂ, yerel örgütlenmeler üzerinde
durarak, forumlar›n festival havas›ndan ç›kar›lmas› gerekti¤inin alt›n› çizdi. Önerilerin ele al›nmas›nda,
AB’nin anti-komünist yasas›na karﬂ› getirilen öneriyi eleﬂtiren ÖDP
temsilcisi, “kendimizi sosyalist diye
tan›mlarsak buray› daralt›r›z. Sadece sosyalistler olunca dünyan›n sorunlar› çözülmez" ﬂeklinde öneriyi
eleﬂtirdi. BAK ad›na kat›lan konuﬂmac› ise, TSF'yi "hareketlerin hareketi" diye tan›mlad›.
ÖDP ve BAK ad›na yap›lan konuﬂmalar›n ard›ndan yeniden sözalan Eyüp Baﬂ, BAK’› eleﬂtirerek,
“TSF kendini abartmamal›. TSF'ye
böyle bir misyon biçmiyoruz. Hareketlerin hareketi olamaz, bunun için
anti-emperyalist, anti-faﬂist, Marksist-Leninist bir bak›ﬂ aç›s›na sahip
olmak laz›m” dedi.
ÖDP Temsilcisi’nin konuﬂmas›na karﬂ› ise, “Neden komünizmle ilgili gelen öneri bu kadar rahats›z
ediyor? Elbette komünizmle faﬂizmi
ayn› kefeye koymak kabul edilemez.
Buras› bir forumdur. Ben devrimciysem, sosyalistsem kendi dünya
görüﬂüme denk düﬂen öneriler getiririm” ﬂeklinde cevap verdi.
Grup ve kiﬂiler ad›na konuﬂmalar›n yap›ld›¤› toplant›da, bir sonraki ‹zmir toplant›s›n›n 25 Mart tarihinde yap›lmas› belirlendi.

Ayn› gün Ba¤c›lar Karanfiller Kültür Merkezi’nde
de ﬂehit aileleriyle birlikte bir anma yeme¤i verildi.
“Zafere Dair” ﬂiirinin okunmas›yla baﬂlayan anma yeme¤inde, Kerbela’da hat›rlat›larak, “Bugün ‘ben zalimle birlikte varl›k içinde yaﬂamay›, alçakl›k, zalime karﬂ›
gelerek ölmeyi yücelik sayar›m’ diyen ‹mam Hüseyinler’in yoldaﬂlar›n›; ba¤›ms›z, demokratik, özgür bir
vatan için ﬂehit düﬂen halk kurtuluﬂ savaﬂç›lar› Meral,
Ayten ve Fuat’›n ﬂehitliklerinin onuncu y›l›nda an›yoruz” denildi. Anma yeme¤ine 180 kiﬂi kat›ld›.

9 ﬁubat 1996 tarihinde Bahçelievler’de çat›ﬂarak ﬂehit düﬂen Ayten Korkulu, Meral Akp›nar ve Fuat Perk,
12 ﬁubat günü Sar›gazi’deki mezarlar› baﬂ›nda an›ld›lar. Sayg› duruﬂu ile baﬂlayan anmaya, ﬂehitlerin aileleri de kat›l›rken, “ﬁehitlerimiz Onurumuzdur” pankart›
aç›ld›. “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” sloganlar›
at›lan anmada marﬂlar söylendi ve ﬂehitleri, direniﬂlerini anlatan bir konuﬂma yap›ld›.
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Araban›n koltu¤unda oturmakta
olan genç k›z›n gözü, bir anda
karﬂ›dan gelen daha lüks bir otomobile tak›l›r.
“Dur dur!” diye ba¤›r›r.
Daha fazla sabredemeyip araban›n el frenine uzan›r. Ve yan›ndaki erke¤in ﬂaﬂk›n bak›ﬂlar› aras›nda bindi¤i arabadan inip daha
lüks olan ötekine biner.
Televizyonlarda yeni bir reklam
yay›nlanmaya baﬂlad›. Bir otomobil reklam›. Senaryosu k›saca
böyle. Ya mesaj›?
Biraz önce sizi otomobiline
al›p yard›mc› olan insan›,
daha lüks bir otomobil için
an›nda satabilirsiniz. Biraz
sonra daha da lüks bir otomobil görürseniz, ikincisine de
ihanet edebilirsiniz.
‹nsani olan her ﬂeyin borsa de¤eri “s›f›r”d›r; “de¤erli” olan tek
ﬂey, daha lüks, daha zengin, daha ﬂatafatl› oland›r.
Hat›rlay›n, san›r›z ayn› otomobilin
reklam›yd› yine. Evinde oturan
bir kad›n, bir pencereden düﬂmek üzere olan adam›n yard›m
ç›¤l›klar›n› duyup d›ﬂar› ç›kar.
Ama kad›n, d›ﬂar› ç›k›nca, adam›
kurtarmak yerine, adam›n tam
alt›nda duran arabas›n› kurtarmay› tercih eder.
‹nsan dedi¤in nedir ki, önce araban› kurtar.
Hiç kuﬂkusuz biraz düﬂünüldü¤ünde benzer baﬂka reklamlar
da gelebilir akl›n›za.

Do¤ançay
Halk›
Derne¤ine
Kavuﬂtu

Kapitalizmin reklamlar›, hiçbir zaman asla yaln›zca bir reklam de¤ildir. Her reklam, kapitalizmin
kültürünü, kapitalizmin de¤er ölçülerini, kapitalizmin özgürlük
tan›m›n› ﬂ›r›nga eder beyninize.
Çünkü ancak beyninize o de¤erler
hakim olursa, siz kapitalizmin istedi¤i gibi bir “tüketici” olabilirsiniz.
Kapitalizm için “‹NSAN” yoktur,
kapitalist için insan sadece “TÜKET‹C‹” olarak vard›r. “Siz bizim
için önemlisiniz”, “size de¤er
veriyoruz” tarz›nda cümleler kuruyorlar reklamlar›nda. Evet, her
insan› bir tüketici olarak önemserler, bir tüketici olarak de¤er
verirler.

“Dur dur,
inecek var...”
Tüketmeyen insan, de¤ersiz insand›r. Tüketmeyen önemsiz insand›r.
Hani ünlü bir söz vard›r; “düﬂünüyorum, öyleyse var›m.”
Kapitalizm bunu ﬂöyle çevirmiﬂtir:
“Tüketiyorsunuz, öyleyse vars›n›z.” Tüketmiyorsan›z, yoksunuz, siz ne iﬂe yarars›n›z?
Siz, Tayyip’in deyimiyle “iﬂini bilmez”, “iﬂe yaramaz” varl›klars›n›z.
Enteresand›r, ayn› zihniyetteki
holdinglerin medyas›nda, s›k s›k
insan›m›z›n ne kadar “bencilleﬂti¤i”, mesela kald›r›mda yatan bir
adama dönüp bakmad›klar› tarz›nda da haberler yap›l›r. Adam
düﬂerken, önce arabas›n› kurtarmay› empoze eden kendileridir.

“Baﬂ›n›z› belaya sokmay›n, baﬂkalar›n› düﬂünmeyin, köﬂeyi
dönmeye bak›n” anlay›ﬂ›n› ﬂ›r›nga eden kendileridir. O tür haberlerle de “vicdanlar›n›” rahatlat›r, pis bencilliklerini perdelemiﬂ
olurlar.
Bunu yapmad›klar›nda zaten reklamlar› da, haberleri de istedikleri kadar inand›r›c› olmayacakt›r.
Bunu her konuda görebilirsiniz.
Güya “linç” sald›r›lar›ndan, mafyalaﬂmadan ﬂikayet ederler. Ama
her gün ana haber bültenlerinde
“Kurtlar Vadisi”ni dakikalarca
gösteren de kendileridir.
Hoﬂlar›na gitmeyen hangi konu
gündeme gelmiﬂse, “ülkenin bu
kadar önemli sorunlar› varken...”
diye baﬂlayan kliﬂeyi en s›k kullanan kendileridir. Fakat haber bültenlerini televolelere
çeviren de kendileridir. Fakat bütün bunlarda onlar aç›s›ndan bir çeliﬂki yoktur. Onlar ne yapt›klar›n› gayet iyi biliyorlar.
Her ﬂey, istedikleri gibi bir “tüketici”yi ﬂekillendirmek içindir.
Herkes “tüketici”leﬂsin, tüketici,
kendisine empoze edildi¤i gibi
yesin, içsin, giyinsin, kendisine
empoze edildi¤i gibi düﬂünsün...
Ahlak›n, vefan›n, dürüstlü¤ün borsada bir de¤erinin olmad›¤›n› bilip, kendisini borsada hisse senedi yapacak davran›ﬂ kal›plar›n›
edinsin. Lüks bir oto için sats›n
dostunu. Bir villaya sevgilisini
sats›n... Her ﬂeyini sats›n. Kapitalizm kazans›n!
Önünüzde her gün duran ekrana
daha dikkatli bak›n. Bak›n, reklamlar sadece reklam de¤il. Haberler sadece haber de¤il. Televizyon sadece televizyon de¤il.

‹zmir’in Karﬂ›yaka ‹lçesi’ne ba¤l› Do¤ançay Mahallesi’nde, Do¤ançay Yard›mlaﬂma ve
Dayan›ﬂma Derne¤i kuruldu. Derne¤in aç›l›ﬂ› 12 Ocak günü düzenlenen etkinlikle yap›ld›.
100’den fazla kiﬂinin kat›ld›¤› aç›l›ﬂta halaylar çekilirken, dernek ad›na Naz›m Tonbul, derne¤in kuruluﬂ amac›n› anlatt›. Do¤ançay’›n otobüs, kültürel yozlaﬂma, uyuﬂturucu gibi sorunlar›na karﬂ› birlikte mücadele edip, çözüm bulmak için derneklerini kurduklar›n› ifade eden Tonbul, ayr›ca ba¤lama, ÖSS öncesi kurslar ve tiyatro çal›ﬂmalar›n›n da olaca¤›n› belirtti. Etkinlik ﬂiir dinletisi, Grup Gün
Iﬂ›¤›’n›n Ege türküleri ile devam etti.
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not düﬂüyoruz

Polis Oyunlar›

✔ A‹HM’in yeni standart›:
“Türkiye’nin özgün koﬂullar›”

Göstermelik “demokratikleﬂme yasalar›”m› ç›kt›;
polis pratikte bunlar›n uygulanmayaca¤›n› çok iyi bilir.
Ama “ne olur ne olmaz” diyerek, yasal olarak da ortadan kald›rmak ya da yeni yasa ve yönetmelikler ç›kartt›rarak iﬂlevsizleﬂtirmek için baﬂlar oyuna. “Yeni yasalarla elimiz kolumuz ba¤land›, suçlular› yakalayam›yoruz” der. Bunu kan›tlamak için bir iki örnek de yarat›r
kendince.
Bu tür konularda yöntem bulmakta üstüne yoktur.
‹ﬂte size iki örnek:
Birinci örne¤imiz Erzurum’dan. Bütün TV ve gazetelere servis yap›lan ve dakikalarca polise hak verilerek
yay›nlanan haberde, polis “h›rs›z” k›l›¤›na girerek araba çal›yor, ev soyuyor ancak çevrede bulunan halktan
kimse ihbar etmiyor. Ve haberin sonunda Erzurum Emniyet Müdürü ç›k›yor kamera karﬂ›s›na; biz elimizden
geleni yap›yoruz, ama vatandaﬂ yard›mc› olmuyor, yard›mc› olmal›, çevresinde olup biteni bize ihbar etmeli.
Sergilenen tam bir ucuz komedi.
Ama amaç baﬂka. Tüm halk› ihbarc› yapman›n
oyunlar› bunlar. Hat›rlanaca¤› gibi, ‹stanbul Emniyet
Müdürü de, nerede bir olay olsa, bir yerde patlama olsa,
hemen “komﬂular›n›za dikkat edin, ihbar edin...” türü
aç›klamalar yap›yor.
‹kinci örne¤imiz ise Trabzon’dan. Katolik rahibin
öldürülmesi olay›nda s›kça “çocu¤un susma hakk›n›
kulland›¤›” ifadeleri yerald›.
“Olabilir” denilebilir. Evet olabilir!
Ancak ayn› polis “olay›n yüzde 70’ini çözdük, gerisi de çocu¤un psikolojisi” diyorsa, hakl› olarak “bu nas›l susmuﬂ” diye sorulur de¤il mi? Neyse, bunu geçiyoruz. As›l yap›lmak istenen baﬂka. Tüm kamuoyunun
dikkatlerinin topland›¤› ve uluslararas› iliﬂkiler, son süreçte Trabzon’da yaﬂananlar vb. nedenlerle “bir an önce
gerçekler ortaya ç›ks›n” dedi¤i bir ortam var. Polis tam
da böyle bir ortam üzerine oynuyor.
“Susma hakk›”n›n nas›l “zararl›” oldu¤unu, böyle
önemli bir olayda bile “ellerini kollar›n› ba¤lad›¤›n›”
anlatmaya, beyinlere yerleﬂtirmeye çal›ﬂ›yor. S›kça
baﬂvurulan bu tür yöntemlerin en genel amac›; herkesi
hak ve özgürlüklere karﬂ› düﬂmanlaﬂt›rmakt›r.
Böyle bir polis kendi yasalar›na dahi uyar m›? Her
gün saatlerce e¤itim seminerleri yapsan›z ne yazar! Üç
beﬂ polisin oyunlar› de¤il ki, bunlar. En tepeden, Emniyet Müdürleri’nin, kimi zaman bakanlar›n bilgileri dahilinde baﬂvurulan yöntemlerdir. Zihniyet kontrgerilla
zihniyeti olunca, “b›rak›n asal›m, keselim, istedi¤imizi
yapal›m” dayatmas› bu tür oyunlarla hep gündemde tutulmaya çal›ﬂ›l›yor.

Direnmek yerine, kendilerini yalanlarla uyutan, vaatlerle avutan din bezirgan› AKP’nin karﬂ›s›na “sözünü
tut” diye dikilmek yerine; çözümü A‹HM kap›lar›nda
arayan düzen islamc›lar›n›n hayal k›r›kl›klar› sürüyor.
Leyla ﬁahin davas›n›n ard›ndan türbana iliﬂkin yap›lan bütün baﬂvurular, “yasa¤›n Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleﬂmesi'ne ayk›r› olmad›¤›” ﬂeklinde sonuçlan›yor.
Peki baﬂka Avrupa ülkelerinde de yasaklama ayn› ﬂekilde de¤erlendirilir mi? Buna da cevap var A‹HM karar›nda ve adeta itiraf: Türkiye’nin spesifik koﬂullar›.
Yani, ﬂu bizim bildi¤imiz “Türkiye’nin özgün koﬂullar›” demagojisi. Hani insan haklar› evrenseldi? A‹HM
bu “ilke” üzerine oturmuyor muydu? Sözkonusu olan
Avrupa emperyalizminin Türkiye ç›karlar› olunca ne
ilkesi, ne insan haklar›!

✔ “Gereksiz ﬁiddet”
Irak'›n Ebu Gureyb Hapishanesi'ndeki Amerikan iﬂkenceleriyle ilgili yeni foto¤raflar, vahﬂeti bir kez daha
gözler önüne serer nitelikte. Resimlerin yay›nlanmas›
ile birlikte ABD’nin iﬂkencecili¤i de yeniden tart›ﬂma
gündemine geldi. Burjuva ve islamc› bas›n›n, bir yandan ABD iﬂbirlikçisi ve BOP taﬂeronu AKP’yi desteklerken, öte yandan bu iﬂkencelere karﬂ› en “keskin”
eleﬂtirileri getirmesindeki tutars›zl›¤› bir yana b›rak›rsak, en dikkat çeken aç›klama Amerika’dan geldi.
ABD Savunma Bakanl›¤› Sözcüsü Bryn Whitman, bu
görüntülerin yay›nlanmas›n›n, “zararl› oldu¤unu, gereksiz ﬂiddeti teﬂvik edece¤ini” söyledi.
Kimin için zararl› ve gereksiz ﬂiddet ne? Böyle vahﬂet
düzeyindeki iﬂkence zararl› de¤il mi, gerekli ﬂiddet
mi? Kastedilen elbette, bu görüntüler karﬂ›s›nda baﬂta Irak halk› olmak üzere tüm dünya halklar›n›n öfkesinin büyümesi ve Amerikan emperyalizminin karﬂ›s›na “y›k›c› bir öfke” olarak ç›kmas›d›r. Yani diyor ki; biz
iﬂkence yapal›m, hiçbir hukuka, kurala uymayal›m,
ama bunu kimse bilmesin, görmesin. Bilinir, görülürse halklar›n bize öfkesi artar!

✔ “Vurun Kahpeye”
Konya'da düzenlenen “Resul'e Sadakat Yürüyüﬂü” s›ras›nda Kuran'› Kerim okunurken, otobüs üstünden
gazetecilere ayr›lan yerden izlemekte olan Sabah
muhabiri Aliye Çetinkaya, göstericilerin sald›r›s›na
u¤rad›, ayakkab› ve taﬂ f›rlat›ld›, otobüsten indirildi.
Bu kafa, bilinen “Vurun Kahpeye”ci kafad›r, ony›llard›r
hiç de¤iﬂmemiﬂtir, güç olduklar› yerde kendi yaﬂamlar›n›, düﬂüncelerini dayat›rlar. AKP bu dayatmay›
daha ince (bazen oldukça kaba) biçimde yap›yor,
Konya’daki aleni yap›yor; zihniyet ayn›.
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