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Operasyon baﬂ›na 50-60 milyon al›yordu.
Sonra kald›r›p bir kenara att›lar onu.
Gidecek yeri yoktu. Köylüsü ona düﬂmand›.
‘Alevi dedesi’ydi ama bir “düﬂkün” olarak
damgalanm›ﬂt› çoktan. Tüm halk düﬂmand› ona.
Çünkü o bir HALK DÜﬁMANI’yd›.
Tüm ihbarc›lar, iﬂbirlikçiler gibi birgün hesap
vermek zorunda kalaca¤›n› düﬂünmemiﬂti hiç...
Hesap verme vakti geldi¤inde ise,
art›k onun için çok geçti!
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Filistin, emperyalizmin ve Siyonizmin tecritinde!

Bütün halklar,
emperyalizmin iﬂgal ve tecrit
politikas›na karﬂ› birleﬂelim!
Bir ihbarc› ve bir infazc›
cezaland›r›ld›!

TAYAD’l›lara gaz bombalar›yla
sald›r›



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Ça¤r›
‹lan

Ekim devriminin, sosyalizmin inﬂas›n›n ve Nazi iﬂgaline karﬂ› direniﬂin önderlerinden Josef Vissarionoviç Cugaﬂvili, tarihe bu ad›yla de¤il, örgüt içinde ald›¤› kod
ad›yla geçti.
Kod ad› Stalin’di. Stalin “çelik” gibi demekti ve onun tüm siyasal yaﬂam›na çok
yak›ﬂan bir add› bu.

● Gençlik Federasyonu

En zor dönemlerin, zor görevlerin insan› oldu hep. Y›lg›nl›¤›n, kaç›ﬂ›n revaçta
oldu¤u zamanlarda kararl›l›¤›yla öne ç›kt›. Umutsuzluk y›llar›nda sosyalist inﬂada
büyük zaferlere önderlik yapt›.

Lise Komisyonu

Ö¤renci Haklar›m›z ‹stiyoruz
ﬁenlikleri
Tarih-1: 4 Mart / Saat: 13:00
Yer: Gazi Temel Haklar Derne¤i
Tarih-2: 5 Mart / Saat: 13:00
Yer: Ba¤c›lar Karanfiller Kültür
Merkezi

● ‹stanbul TAYAD
TAYAD’l›lar her pazar
Sultanahmet Park›’nda,
‘Tutsaklar›n Sesine Bir Ses
De Sen Ol!’ diyerek, tutsak
mektuplar›n› okuyor, oturma
eylemi yap›yor.
Bu PAZAR SEN DE KATIL!

Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN
Genel Yay›n Yönetmeni:
Yasemin ‹LTER
Genel Koordinatör:
Sad›k ERO⁄LU

Bir uzun yürüyüﬂ onlar›nki; hapishane kap›lar›ndan, meydanlardan, açl›k
grevleri ve ölüm oruçlar›ndan geçerek geldiler bugüne. Bedeller ödediler;
herhangi bir demokratik kitle örgütünün b›rak›n göze almay›, akl›ndan bile
geçiremeyece¤i büyük bedeller. Tutsakl›klar, gözalt›lar, iﬂkenceler y›ld›ramad› onlar›, ölüme yatt›lar tutsaklarla birlikte... Ve öldüler birer ikiﬂer... Ve ço¤ald›lar ﬁenaylar, Gülsümanlar, Bahriler olup. Yeni bir tutsak aileleri örgütlenmesi gelene¤i yaratt›lar, harc›na al›nterlerini, canlar›n› koyarak. Soluksuz
ve kesintisiz bir mücadele tarihine imza att›lar. Kapat›lan derneklerinin yerine yenilerini kurdular, kuramad›klar›nda her evi birer TAYAD yapt›lar.
20 y›ll›k yürüyüﬂleri sürüyor. TAYAD’l› Aileler; düzenledikleri ilk gecenin ad›yla düzenleyecekleri, ‘Onurlar› Onurumuzdur’ 20. y›l gecesine, “hapishanelerde zulüm son bulsun” diyenleri, iﬂçileri, emekçileri, gençleri, ayd›nlar›, kad›nlar›, erkekleri, tutsak ve ﬂehit eﬂlerini kardeﬂlerini, ana ve babalar›n›; tüm
halk›m›z› ça¤r›yorlar...

TAR‹H: 3 Mart 2006
SAAT: 18:30
YER: Muammer Karaca Tiyatrosu

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
‹stiklal Cad. Büyükparmakkap› Tel
Sok. No:4 Kat:4/2 Beyo¤lu/‹STANBUL
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3021 CS Rotterdam/NEDERLAND
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Sosyalizme sald›ranlar›n en baﬂta ona sald›rmas› nedensiz de¤ildi; sapmalara,
s›n›f düﬂmanlar›na karﬂ› uzlaﬂmazl›¤ ve kapitalizme, faﬂizme karﬂ› kazand›¤› zaferler, düﬂmanl›¤›n as›l nedeniydi.
Parti içinde en alttan baﬂlayarak birçok görev üstlendi. Sürgünler, hapisler yaﬂad›.
1910'dan itibaren Bolﬂevik partinin Merkez Komite üyeli¤ini yapt›. K›z›l Ordu’nun Askeri Komiserli¤i’nde yönetici, Ulusal Sorun’un çözümünde yol gösterici bir teorisyendir.

Josef STAL‹N

1922'de Merkez Komitesi Genel Sekreterli¤i'ne seçildi. 6 Mart 1953 ‘te
aram›zdan ayr›l›ncaya kadar da bu görevi lay›k›yla yerine getirdi.

Dünya halklar›na zaferler arma¤an eden Stalin, sosyalizm mücadelesinin önderlerinden biri olarak yol göstermeye devam ediyor.

ODTÜ ö¤rencisi olan Koray Do¤an, gençlik mücadelesi içinde yerald›. Bu süreçte
THKP-C’li oldu. Mahirler’in Maltepe
Koray DO⁄AN
Hapishanesi’nden
firar etmesinden sonra onlara yer bulma,
iliﬂki kurma gibi görevler üstlendi. Birçok
y›lg›n›n mücadeleden kaçt›¤› koﬂullarda
o partinin neferidir. Bu görevini yerine
getirdi¤i günlerde, 8 Mart 1972’de
Ankara’da polis taraf›ndan kurulan pusuda, s›rt›ndan vurularak katledildi.

Yoksul
bir Kürt ailesinin çocu¤uydu.
Yoksullu¤a
ve ulusal
Mazlum GÜDER
bask›ya
karﬂ› Devrimci Sol saflar›nda yerald›. Bu
mücadelede tutsak düﬂtü. Elaz›¤
Hapishanesi’nden tahliye olaca¤›
günlerde, 3 Mart 1983’te hapishane idaresi taraf›ndan iﬂkencede katledildi.

Senin feda eylemi yapt›¤›n› ilk dernekte bir
arkadaﬂtan ö¤rendim.
Biliyordum senin ne kadar kararl›, inançl›
oldu¤unu. Sonsuz bir ba¤l›l›¤›n vard› ﬂehitlerimize, yoldaﬂlar›na.
Seninle yine bir masada yapt›¤›m›z sohbetlerin birindeyiz.... Her sohbette oldu¤u gibi içten ve ö¤reticisin. Çok konuﬂmay› sevmiyorsun, bir olay karﬂ›s›nda az ve öz konuﬂuyorsun. Can› s›kk›n, morali bozuk birini görsen
çekiyorsun yan›na, “ne oldu” demen yetiyor.
Çok kolay paylaﬂ›m› sa¤l›yorsun. Çünkü dinliyorsun. Dinlemiﬂ olmak için de¤il, önem vererek. Ve buna göre karar veriyorsun. Do¤ruysa
do¤ru, yanl›ﬂsa yanl›ﬂ diyerek. Olay› yumuﬂatmadan, çarp›tmadan, ortadan b›çak gibi kesip
at›yorsun. Sonra da ﬂehitlerimizden Niyazi Day›’n›n çok sevdi¤im sözünü söylüyorsun; “sorun varsa çözüm de vard›r” diyerek toparl›yorsun ortam›...
Hapishanede geçirdi¤imiz iﬂgal direniﬂleri-

Kadri GÜLDÜ
Liseli
DEVGENÇ’liydi. Fedakar
ve coﬂkulu bir militand›. 1980 Mart’›nda Kuﬂtepe’de jandarmalar taraf›ndan
katledildi.

Onlara dair...
Günay Ö⁄RENER
mizde, öfke ve kinle dolard›n. Gözüne o an hiçbir ﬂey gözükmezdi. Hesap sormak için düﬂmana hayk›rd›¤›nda ﬂaﬂ›rt›rd›n hep. ‹nce bir fidana, nazl› bir ceylana benzetti¤imiz Günay’dan m› ç›kt› o kocaman öfkeli ses derdik.
... Dal›yorum o koca ‹stanbul’un bir mahallesine. Yaln›z de¤ilim art›k. Kalabal›¤›n aras›ndan ç›k›p geliyorsun yan›ma. Yoksulluktan
boynu bükük bir çocukla oyun oynuyorsun.
Çocuklara olan sevgin hiç de¤iﬂmemiﬂ. Yine
ﬂen ﬂakraks›n. Çocuktan daha çocuk oluyorsun. Ad›n gibi günü sen ayd›nlat›yorsun.
... Önce hastaneye götürüldü¤ünü ö¤rendik. K›sa bir aradan sonra telefon çald›. Koﬂtuk
telefona. Avukat seninle görüﬂtü¤ünü, bilincinin aç›k oldu¤unu, tedaviyi kabul etmedi¤ini

2 Mart
8 Mart

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler
Günay Ö⁄RENER
BÜYÜK D‹REN‹ﬁ’in 109. ﬂehididir Günay Ö¤rener. Günay, 18 Kas›m 1973’te Mersin'de do¤du. Aslen Burdurlu’durlar. Erdemi ve adaleti savunmak için
devrimci oldu. Ege Bölgesi’nde illegal alanda çeﬂitli
görevler ald›. 1995’te tutukland›. 9 y›ld›r tutsakt›.
Tutsakl›¤› süresince üç yoldaﬂ›n›n katledildi¤i Buca Katliam›’na tan›k oldu. 19 Aral›k 2000'deki katliamda Uﬂak Hapishanesi'ndeydi. Yoldaﬂlar›ndan Yasemin Canc›, ve Berrin B›çk›lar yan›nda ﬂehit düﬂtü. Günay ayn› hapishanede aln›na k›z›l band› tak›p, zulme
karﬂ› bedenini tutuﬂturarak ölümsüzleﬂti. Tahliye olmas›na sadece 6 ay kalm›ﬂken gerçekleﬂtirdi feda eylemini. 4 Mart 2004‘te devrime meﬂale oldu.

Y›ld›z ‹DMMA’da sürdürülen anti-faﬂist
mücadelede büyük bir coﬂkuyla
yerald›. 8 Mart
ﬁenol ﬁENER
1979’da polisin
kald›¤› eve yapt›¤› bask›n s›ras›nda rahats›zlanarak
aram›zdan ayr›ld›.

söyleyince gururland›k. ‹ki veya üç saat sonra
üçüncü telefon geldi. ﬁehitlik haberini ald›k.
Son yolculu¤unda yan›nda olmay› o kadar
çok istedim ki... “Benim yerime de öpün aln›ndan” sözleriyle avutmaya çal›ﬂt›m kendimi. Seni son yolculu¤una u¤urlamak için yola ç›k›ld›¤›nda, bugünün de¤eriyle, a¤›rl›¤›yla, seninle
beraber, arkama bakmadan yürüdüm.... Cenaze törenin tam istedi¤in gibi olmuﬂ. Sana yak›ﬂ›r. Efeler ﬂaha kalkm›ﬂ baﬂucunda. Efenin efesiz dü¤ünü olmaz. Senin bizlere ö¤retti¤in kad›n-erkek efe oyunlar› geldi akl›ma. Büyük bir
sab›rla halk oyunlar›n› bize sevdirmek için, oynanan her figürün ne anlama geldi¤ini anlat›rd›n. “Efe oyununda e¤ilerek yere vurduklar›
hareket zulme savaﬂ ça¤r›s› yap›yor.. efenin
her hareketi mertli¤i, meydan okumay› simgeliyor...”
ﬁehitli¤in de bir meydan okumayd›.

Emperyalizmin
sondan önceki silah›:
Tecrit
Tecrit politikas›n› baﬂtan bozmak, emperyalist sald›rganl›k
karﬂ›s›nda örülebilecek en güçlü barikatt›r. Ülkeleri,
örgütleri, halklar› tecrit etmesini önledi¤imiz ölçüde,
emperyalist sald›rganl›¤› püskürtme ﬂans›m›z artacak,
halklar›n birli¤i ve dayan›ﬂmas› geliﬂecektir.
KP’nin HAMAS yöneticileriyle görüﬂmesi, ülkemiz iç siyasetinde güçlü bir dalgalanma yaratt›. Ve enteresan bir ﬂekilde düﬂünceleri, politik tav›rlar› birbirinden
farkl› olan kesimler AKP’yi HAMAS’la görüﬂtü¤ü için eleﬂtirmekte
birleﬂti. Eleﬂtirilerde iki odak nokta
vard›: Bir kesim, “ABD’ye ra¤men
nas›l görüﬂürsün” havas›ndayd›.
Di¤er bir kesim ise, “ﬂeriatç› bir örgütle nas›l görüﬂürsün” diye hesap
soruyordu.

A

öyle bir görüﬂmenin gerçekleﬂtirilmesinde, AKP’nin d›ﬂ politikadaki manevralar›, iç politika yat›r›mlar› gibi birçok etken vard›r.
Ama sonuçta görüﬂme, Amerikan
politikalar›yla uyum içindedir. Esas
olan da budur. AKP veya baﬂka bir
düzen partisi, kendi karar›yla baz›
manevralar yapabilir, ama “ba¤›ms›z” bir politika izleyemez. Ba¤›m-

B

úoLQGHNLOHU

s›z olmayan bir ülkenin d›ﬂ politikas› ba¤›ms›z olamaz! Ba¤›ms›z
d›ﬂ politika, anti-emperyalist bir iktidar taraf›ndan uygulanabilir. AKP
baﬂtan itibaren ABD’nin Ortado¤u
planlar›n›n destekçisidir. Politik
olarak bugün de ‹ran’a sald›r›n›n taﬂeronlu¤unu üstlenmiﬂtir. AKP,
ABD ve ‹srail’in taﬂeronudur.
olay›s›yla, yanl›ﬂ, HAMAS’la
görüﬂmekte de¤il, görüﬂmenin
içeri¤indedir. AKP, “bask›lara ve
tecrite karﬂ› Filistin halk›n›n yan›nday›z” demedi¤i için eleﬂtirilmelidir. Demokratlar›n, ilericilerin eleﬂtirisi böyle olmal›yd›.

D

eki neden böyle olmad›? ‹ﬂte burada karﬂ›m›za emperyalizmin
politikalar›n›n kavranamamas› ç›k›yor. ABD ve Avrupa emperyalizmi
bugün HAMAS’› ve HAMAS nezdinde Filistin davas›n› tecrit etmeye

P

19 Tecrit: “Sesim yabanc› geliyor, kendi sesimi
garipsiyordum”

3

Emperyalizmin sondan önceki silah›: Tecrit

22 Emekçiler alanlarda

5

Hamas ziyareti ve AKP’nin misyonu

24 Örgütlü halk sorunlar›n› çözer

8

Pisli¤i devrim temizler

26 Kad›nlar! Her türlü sömürüye, zulme

11 Katilleri yarg›lama niyeti yok ki!
12 Tecrit gerçe¤ini bo¤amazs›n›z!
14 Abdi ‹pekçi direniﬂi meﬂrudur
16 Gençlik: Liseli gençli¤in mücadelesi
komplolarla engellenemez
18 Tecritten haberler

ve tecrite karﬂ› birleﬂelim!
30 Bir ihbarc› ve bir infazc› halk›n adaletine
hesap verdi!

çal›ﬂmaktad›r. Seçimlerden HAMAS’›n galip ç›kmas›n› bu anlamda bir “f›rsata” dönüﬂtürmeye çal›ﬂmaktad›r.
mperyalizmin 1990’lar›n baﬂ›ndan itibaren pervas›zlaﬂan sald›rganl›k politikas› incelendi¤inde
görülür ki, bu politikada tecrit önemli bir yer tutmaktad›r. Sald›r›l›p yokedilecek her hedef, önce tecrit
edilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Yugoslavya’da, Afganistan’da, Irak’ta böyle
oldu. Tecrit için kullan›lan temel
malzeme “terör”dür ve onun yan biçimleri olarak “kitle imha silahlar›”,
“sivillerin can›na k›ymak”, “diktatörlük uygulamak”, “ﬂeriatç› ba¤nazl›k”, “totaliter komünist rejimi
savunmak” ve benzerleridir. Bu malzemeler ortaya at›larak, hedefteki ülkeler, örgütler önce mümkün oldu¤unca öteki kesimlerden tecrit edilmekte ve ondan sonra s›ra fiziki yoketme sald›r›s›na gelmektedir. (Emperyalizm taraf›ndan uluslararas›
çapta uygulanan bu politika, iﬂbirlikçileri taraf›ndan da ulusal çapta,
ülke içindeki imha ve tasfiye edilmek istenen muhalif güçlere karﬂ›
da ayn› ﬂekilde uygulanan bir politikad›r.)

E

ünya halklar›ndan, di¤er ülkelerden, di¤er örgütlerden tecrit
edilememiﬂ bir güce sald›rmak, emperyalizm için daha zordur; sald›r›p
sonuç almas› ise daha da zordur.
Emperyalizmin tecrit politikas› anlaﬂ›lmad›¤› –veya anlamak istenme-

D

39 Hayat›n ‹çindeki Teori: “ﬁeriat tehlikesi”
mi? Emperyalizm tehlikesi mi?
43 Halk›n Cephesi: Bu parçalanmaya kim
neden oldu?
44 Yaz› Dizisi: Halk Örgütlülükleri-bölüm 8
46 “Direnenler asla ölmez”
47 ‹talyan devrimcilerinin, ilericilerinin
Türkiyeli devrimcilerle dayan›ﬂmas›

33 Kapitalist Batakl›k: Kurﬂunun hayk›r›ﬂ›

48 Oligarﬂinin gözlere çekti¤i perdeyi...

34 1 Mart’ta alanlarda olal›m!

49 Da¤›l›n...

36 Emperyalist sald›rganl›k

50 Tarihte bu ay: Mart

di¤i– için, geliﬂmeleri ele al›ﬂta emperyalizmin, iﬂbirlikçi yönetimlerin
çeﬂitli biçimlerde empoze etti¤i kal›plar›n d›ﬂ›na ç›k›lamamaktad›r.
HAMAS’la görüﬂme konusundaki
çarp›k, yanl›ﬂ tav›rlar›n kayna¤› da
budur. Emperyalizmin, HAMAS’›n
dincili¤ini gerekçe gösterip Filistin
davas›n› tecrit etmesine izin veremeyiz. Kendisine devrimci, demokrat, vatansever diyenlerin, ABD’nin
Ortado¤u politikalar›na karﬂ› ç›kanlar›n, bugün için Filistin halk›n›n
önemli bir bölümünün temsil yetkisi verdi¤i HAMAS’la görüﬂülmesine bir itiraz› olamaz. ‹ﬂte bu nedenle itiraz, görüﬂmenin içeri¤ine olmal›yd› demekteyiz.
mperyalizm ve iﬂbirlikçileri,
tecrit politikas›n› uygularken,
tekellerin ç›karlar›n› bir an bile gözden kaç›rmadan oldukça esnek taktiklere baﬂvurmaktad›r. Bu taktikler
sonucudur ki, mesela Yugoslavya’ya sald›r›rken müslüman dinci
kesimlerin deste¤ini, Afganistan’a
sald›r›rken de ﬂeriata karﬂ› olan kesimlerin deste¤ini, devrimcilere,
komünistlere sald›r›rken burjuva
demokrat ve küçük-burjuva baz› kesimleri yan›na alabilmektedir. Emperyalizm karﬂ›s›nda tavr› net, köﬂeli ve kal›n çizgili olmayanlar, kendilerini bu taktiklerden koruyamamakta, bir ﬂekilde bunlar›n içine sürüklenmektedirler. Emperyalizmin
Afganistan sald›r›s› karﬂ›s›nda ülkemizdeki birçok sol, ilerici kesimin
sald›r› karﬂ›s›nda sessiz kalmas›,
adeta sald›r›y› z›mmen onaylayan
bir ruh hali içinde olmas›n›n aç›klamas› da budur.

E

erek devrimcilere, gerekse de
di¤er anti-emperyalist güçlere
karﬂ› 1990’dan beri yo¤unlaﬂt›r›larak sürdürülen sald›r›larda emperyalizm ve iﬂbirlikçileri neredeyse
hep ayn› senaryoyu uygulam›ﬂ, benzer gerekçeleri kullanm›ﬂlard›r. Bu
anlamda da asl›nda teﬂhir olmuﬂlard›r. Senaryolar›n›, yalanlar›n›, terör
demagojilerine adeta “kör gözüm
parma¤›na” dercesine tekrarl›yorlar.
Ayd›nlar daha inand›r›c› bir senaryo
uyduram›yorlar m› ﬂaﬂk›nl›¤›yla
karﬂ›l›yorlar bu tavr›. Oysa emper-

G

yalizmin sorunu bu de¤il ki. Onun
sorunu, karﬂ›s›ndaki güce dair bir
ﬂaibe, ﬂüphe, eleﬂtiri, k›zg›nl›k yaratmakt›r. E¤er emperyalizm tüm bu
demagojik propaganda sald›r›s›yla,
belli kesimlere “evet emperyalizm
haks›z ama karﬂ›daki de ﬂunu yapmasa...”, “evet emperyalizm kötü
ama o da kötü” dedirtebildi¤i zaman, tecrit politikas›nda önemli bir
mesafe alm›ﬂ demektir. Çünkü yokedilmek istenen güce karﬂ› belli
kesimleri bu “tarafs›z” ruh haline
soktu¤unda, hedeftekini destek güçlerinden belli ölçülerde koparm›ﬂ
olacakt›r. Emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin tecrit politikas›n› çözümlerken, hiç gözden kaç›r›lmamas› gereken budur. Emperyalistler
Afganistan’da, Irak’ta veya ülkemizdeki F Tipi sald›r›s›nda veya Kuzey Kore’ye, ‹ran’a karﬂ› kuﬂatmada
bunu belli ölçülerde baﬂarm›ﬂlard›r.
ormüle etmek gerekirse, tecrit
politikas›, önce karﬂ›s›ndaki muhalif güçleri bölmeyi içerir, sonraki
aﬂama “öncelikli tehdit” veya “öncelikle yokedilmesi gereken” hedefin muhalif güçler içinde yaln›zlaﬂt›r›lmas›d›r. Üçüncü aﬂamada ise
yaln›zlaﬂt›r›lan güce fiziki-askeri
sald›r› aﬂamas›d›r. Son aﬂama ise,
sald›r› alt›ndaki güce hiçbir yerden
bir destek ulaﬂmamas›n› sa¤lamakt›r. Emperyalizmin ne olup ne olmad›¤›, neyi yap›p neyi yapmayaca¤›
ve neyi savunup neyi savunmad›¤›
konusunda net olmayanlar, tecrit
politikas› karﬂ›s›nda da net bir tutum tak›namazlar. ﬁu veya bu aﬂamada emperyalizmin oyununa gelirler. Mesela “emperyalizmin demokrasi, özgürlük getirece¤i” düﬂünüldü¤ü anda veya emperyalizmin
“ﬂeriata, faﬂist diktatörlüklere karﬂ›
oldu¤u” tespiti yap›ld›¤›nda, siyasal kayma baﬂlam›ﬂt›r.

F

ecrit politikas› karﬂ›s›nda emperyalizmin oyunlar›na gelmemek, yaﬂananlara s›n›fsal bakabilmekten veya en az›ndan “emperyalizm-halklar çeliﬂkisi” cephesinden
bakmaktan geçer. Do¤ru yerde saf
tutmak ancak böyle mümkün olur.
Emperyalizmin bugün HAMAS’a
veya ‹ran’a ald›¤› tav›r, “ﬂeriatç›l›-

T

4
26 ﬁubat 2006 / 41

¤›n, dincili¤in yayg›nlaﬂmas›na karﬂ›
bir tav›r” olarak yorumlanabilir mi?
Peki HAMAS’tan önce El-Fetih iktidardayken de Filistin’e yapt›r›mlar
uygulayan, siyonist politikalara destek veren, sürekli yeni dayatmalarda
bulunan, bu anlamda El-Fetih’i izledi¤i her politikada baﬂar›s›zl›¤a mahkum eden de emperyalizm de¤il miydi? Çok ç›plak gerçekler bir anda
unutuluyor veya unutturulmak isteniyor. Afganistan’daki Talibanc›lar’›n baﬂ destekçisi de zaman›nda
ABD de¤il miydi?
ugün yeryüzünün her köﬂesinde, emperyalist tekellerin ç›karlar›yla halklar›n ç›karlar› çat›ﬂ›yor.
Her çeliﬂki, her çat›ﬂma, al›nan her
tav›r, bu zeminde birinden birine
hizmet etmektedir. O halde, tüm sorunlara daha yal›n bak›lmal›d›r. Bugün HAMAS’›n ve onun nezdinde
Filistin’in tecrit edilmesi kimin iﬂine yarar, kimi güçlendirir? Ayn› soru ‹ran için de, Küba için de, F Tiplerindeki devrimci tutsaklar için de
geçerlidir. Dünya halklar›n›, dünyan›n tüm devrimci, demokrat, vatansever güçlerini emperyalizm karﬂ›s›nda birleﬂtirmek, iﬂte bu çeliﬂki
nedeniyle gereklidir. Birleﬂilecek
zemin, emperyalist iﬂgale, talana,
sömürüye, komünist, anti-emperyalist güçlerin yokedilmesi politikas›na karﬂ›, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
temelinde mücadeledir. Tecrit politikas›n› baﬂtan bozmak, emperyalist
sald›rganl›k karﬂ›s›nda örülebilecek
en güçlü barikatt›r. Ülkeleri, örgütleri, halklar› tecrit etmesini önledi¤imiz ölçüde, emperyalist sald›rganl›¤› püskürtme ﬂans›m›z artacak,
halklar›n dayan›ﬂmas› geliﬂecektir.
Tecrit silah›n› emperyalizmin elinden ald›¤›m›zda, “son vuruﬂ”u yapamayacak, yapsa da, dünya halklar›n›n ve halklar›n örgütlü güçlerinin
güçlü, militan direniﬂini karﬂ›s›nda
bulacakt›r. Emperyalizme karﬂ› olan
halklar›n, ülkelerin, örgütlerin emperyalizm taraf›ndan tecrit edilmesine izin vermeyelim. Birleﬂerek
emperyalizmi ve iﬂbirlikçilerini tecrit edelim.

B

HAMAS ziyareti ve
AKP’nin misyonu

Geçen
hafta
AKP’nin daveti ile
ülkemize gelen HAMAS heyetinin ziyareti tart›ﬂmalar› da
beraberinde getirdi.
Ziyarete ‹srail tepki
göstererek “biz de
Öcalan ile görüﬂsek
ne düﬂünürsünüz” çerçevesinde bir
aç›klama yapt›. ABD ise dil ucuyla
eleﬂtirse de as›l olan “ziyaret de¤il,
ziyarette ne dendi¤idir” türünden
bir yaklaﬂ›m gösterdi. ‹çeriden, burjuva medya ve muhalefet partilerinde de benzeri eleﬂtiriler geldi. Görüﬂme öncesi ‹srail ve ABD’nin bilgilendirildi¤i yine bizzat iktidar taraf›ndan aç›kland›.
ABD, Avrupa ve ‹srail’in bast›rmas› ile, programda olmas›na karﬂ›n Tayyip Erdo¤an, Halid Meﬂal
baﬂkanl›¤›ndaki HAMAS heyeti ile
görüﬂmekten vazgeçti. Hükümet,
“D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› olarak ça¤›rmad›k, AKP ça¤›rd›” diyerek, ﬂark
kurnazl›¤›yla kurtulmaya çal›ﬂt›,
D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah Gül, ayn›
anlay›ﬂla “bakanl›k gömle¤ini kap›da b›rak›p”, AKP Genel Merkezi’ne
arka kap›dan girerek görüﬂtü.
Görüﬂmeye itirazlar›n temelinde; Filistin halk›n›n seçimi olan
HAMAS’a silah b›rakt›r›lmas›, ‹srail’i tan›mas›, emperyalizmin Filistin için öngördü¤ü “yol haritas›na”
imza atmas› gibi emperyalist dayatmalar var. ABD ve ‹srail’in sözcüsü
gibi konuﬂanlar, HAMAS’›n Avrupa Birli¤i ve ABD’nin “terör listesi”nde yeralan bir örgüt oldu¤unu
hat›rlat›yor, “uluslararas› toplum”
dedikleri emperyalistlerin HAMAS’›
istedikleri “k›vama” getirmek için
uygulamaya koyduklar› tecrit ve bask› politikas›na
zarar verildi¤ini söylüyorlard›.
AKP ve ziyareti destekleyenlerin savunmas› ise,
“Türkiye’nin
d›ﬂ politikas›n›n ba¤›ms›z
HAMAS yöneticilerinden

Halid Meﬂal

oldu¤u” ﬂeklindeydi. Hatta, nas›l
savunaca¤›n› bilemeyen, aç›k “ba¤›ms›z politika” savunusunu da yapamayan Abdullah Gül, hamasi Osmanl›c›l›¤a at›f yaparak, “Filistin’in tapusu bizde, biz ilgilenmeyece¤iz de kim ilgilenecek” dedi. Bu
elbette sadece komikti. Bu mant›kla, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun bir
zaman iﬂgalinde olan ve tapu kay›tlar›n›n arﬂivlerde bulundu¤u yerlere
de müdahale etmesi gerekir.
Peki, gerçekten AKP, emperyalistlere ra¤men mi atm›ﬂt› bu ad›m›?
“Görüﬂülmemeliydi” diyenler nas›l
bir Türkiye istiyorlar? Türkiye’nin
ba¤›ms›z bir d›ﬂ politikas› olabilir
mi? Olursa ne düzeyde olur?

AKP, ABD’nin Verdi¤i
“Görevi” Yerine Getirdi
Görüﬂmeye itiraz edenler, aç›k
ve pürüzsüz bir ﬂekilde emperyalizmin bölge politikalar›na hizmet
edilmesini savunanlard›r.
Ancak, bunun karﬂ›s›nda AKP
iktidar›n›n tavr› ba¤›ms›z bir d›ﬂ politika ya da Filistin halk›n›n yan›nda
saf tutmak de¤ildir. Böyle gösterilmesi, AKP’nin Ortado¤u’da emperyalistler taraf›ndan verilen rolünün
üzerini örtmeye hizmet etmektedir.
Tayyip Erdo¤an’›n, 21 ﬁubat günü AKP Meclis Grubu’nda yapt›¤›
konuﬂma, görüﬂmenin neden yap›ld›¤›n› da aç›klamaktad›r. HAMAS
heyetine önce randevu verip sonra
neden görüﬂmedi¤ini aç›klamayan
Erdo¤an, ﬂöyle dedi:
“Geniﬂletilmiﬂ Ortado¤u ve Kuzey Afrika Projesi (BOP) bize
özellikle Ortado¤u’da büyük görevler veriyor. Bu görevi bir kenara koyamay›z. Projenin amac› bu bölgedeki insanlar›n yaﬂam standart›n›n
5
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yükseltilmesi ile Türkiye tribünde kalan
bir ülke olamaz.”
BOP kimin ve neyi amaçl›yor; ABD
emperyalizminin ve
ABD taraf›ndan
aç›kland›¤› gibi, Ortado¤u ve Afrika’da
emperyalist denetimin tam olmad›¤›
22 ülkenin teslim al›nmas›n›, emperyalist pazara ve ya¤maya aç›lmas›n› amaçl›yor. Bunu, bombalarla ya da “demokrasinin teﬂviki” gibi
söylemlerle yapmas›n›n veya Libya
gibi tehditle teslim almas›n›n hiçbir
önemi yoktur.
AKP iﬂte bu “görevin” gere¤ini yapm›ﬂt›r.
Görüﬂmede HAMAS’a söylenenler de bunu do¤rulamaktad›r.
AKP’li bakan ve yetkililerce yap›lan bütün aç›klamalarda, HAMAS’a, “uluslararas› toplumun
isteklerinin söylendi¤i”, bunlar›n
“silah b›rakmas›, ‹srail’i tan›mas›,
yol haritas›na uymas›” oldu¤u çok
aç›k biçimde belirtilmiﬂtir.
‹srail ony›llard›r emperyalist
destekle ayakta duran terörist bir
devlettir. ‹ﬂgalleri, katliamlar› bu
destekle yapabilmektedir. Bu nedenle, ‹srail’in tavr›ndan çok, emperyalistlerin tavr›na bakmak, daha
do¤ru bir tutumdur.
AKP, görüﬂmeyi do¤rudan
ABD’nin onay› ile gerçekleﬂtirsin
ya da gerçekleﬂtirmesin, as›l olarak
neye hizmet etti¤ine bak›lmal›d›r.
Nitekim, iﬂbirlikçi d›ﬂ politika düz
bir emir-komuta ile sürmez. ‹ﬂbirlikçi, kendi hesaplar›n› da yapmakla birlikte, as›l olarak efendisinin
politikalar›na bakar ve onunla ters
düﬂmeyecek, ona hizmet edecek
ad›mlar atar. AKP de bunu yap›yor.
Burada elbette bir “ba¤›ms›z politika” yoktur. AKP emperyalistlerin
taﬂeronlu¤unu sürdürmüﬂtür bu görüﬂme ile. HAMAS aç›s›ndan ise,
politik bir kazan›md›r.
Erdo¤an’›n, ‹srail’in ﬁeyh Ahmed Yasin’i katletmesi üzerine ‹srail’i “teröristlik” ile suçlamas›n›n ard›ndan yaﬂananlar bilinmektedir.

Ba¤›ms›z bir ülkenin d›ﬂ politikas›
ﬁark kurnazl›¤›yla, “arka kap›dan siyaset”, biçimsel “ba¤›ms›zl›k” numaralar› ile, bir ülkenin d›ﬂ
politikas› ba¤›ms›z olmaz. HAMAS görüﬂmesi nezdinde yaﬂananlar, tek baﬂ›na AKP iktidar›n›n
beceri ya da beceriksizli¤i sorunu de¤ildir, Türkiye’nin ba¤›ms›z olup olmamas› sorunudur. Emperyalizmin yeni-sömürgesi bir ülkenin, ekonomisi, iktidarlar›, iç politikas› gibi d›ﬂ politikas›
da ba¤›ms›z de¤ildir. Ancak ba¤›ms›z bir ülkenin d›ﬂ politikas› da ba¤›ms›z olur. Dünya üzerinde ﬂu bu “süper gücün” siyasi ekonomik olarak güç olmas›, onun ba¤›ms›zl›¤›n› etkilemez. Küba bu konuda ony›llard›r eﬂsiz bir örnek sunmaktad›r tüm dünyaya.
Ülkemiz de Devrimci Halk ‹ktidar› ile ba¤›ms›zl›¤› kazand›¤›nda;
“Emperyalizmle her türlü siyasi, ekonomik, kültürel ba¤›ml›l›k iliﬂkisine son verilecek, ülkenin ba¤›ms›zl›¤› her ﬂeyin üzerinde tutulacakt›r.”
“Uluslararas› iliﬂkiler ve d›ﬂ politikada, halktan ve emekten yana, anti-emperyalist yönetimlere
sahip ülkelerle, ulusal kurtuluﬂ hareketleriyle ve kapitalist ülkelerin ilerici halk hareketleriyle
geniﬂ bir dayan›ﬂma içerisinde hareket edilecek, halklar›n kardeﬂli¤i tavizsiz savunulacak.”
“Uluslararas› ekonomik iliﬂkiler ülke kalk›nmas›na hizmet edecek. D›ﬂ politikada aç›kl›k olacak.”
“Uluslararas› iliﬂkilerde sald›rgan, halklar› birbirine düﬂman eden, iç ve d›ﬂ bar›ﬂ› tehdit eden politikalar terkedilerek, halklar›n kardeﬂli¤i, dostlu¤u ve dayan›ﬂmas› esas al›nacak;”
“Dünya halklar›n›n bar›ﬂ›n› tehdit eden sald›rgan amaçl› politikalara tav›r al›narak, ülke halk›n›n
iradesini yoksayan sald›rganl›klar karﬂ›s›nda sald›r›ya u¤rayan ülkeyle dayan›ﬂma içinde olunacak.” (Halk Anayasas› Tasla¤›)
AKP’ye resmen diz çöktürülmüﬂ,
Erdo¤an’a söyledi¤i yalat›lm›ﬂ ve
Beyaz Saray ile görüﬂmek için önce
‹srail’in kap›s›n› çalmak zorunda
kalm›ﬂt›. AKP’nin benzer bir süreci
göze almas› uzak bir ihtimal olmakla birlikte, özellikle kendi taban›na
yönelik, ABD’ye ve ‹srail’e ra¤men
görüﬂmenin yap›ld›¤› havas› yarat›lmak istenmektedir.
“Tezkere kazas›”ndan nedamet
getirmenin son noktalar›ndan biri
olan, Abdullah Gül’ün ABD D›ﬂiﬂleri Eski Bakan› Powell’e 2003 Haziran›’nda yazd›¤› mektubu hat›rlamak bile, gerçe¤i görmek için yeterli bir veridir:
“Türkiye’nin Ortado¤u vizyonu, Amerika’n›n politikas› ile tam
olarak örtüﬂmektedir.”
Yani; “‹ran’da, Suriye’de, Filistin’de ne isterseniz yapmaya haz›r›z”. Bugün yap›lan da budur.
ABD’nin görüﬂmeye iliﬂkin tavr› ise, dikkat edilirse tümden engellemeye dönük de¤ildir. Bunun birinci nedeni, yukar›da ifade edilen,
HAMAS’a iletilen emperyalist dayatmalard›r. ‹kincisi ise, Rusya’n›n
Ortado¤u’ya girmek için HAMAS’›

davet etmesi ve “biz terörist görmüyoruz” aç›klamas›d›r. ABD, alan›
Rusya’ya b›rakmamak için Türkiye’yi de bu anlamda kullanma hesab› yapm›ﬂ olabilir. Ki, emperyalist
politika tek düze, tek yönlü de¤ildir,
birçok olas›l›k üzerinden manevralar› içinde bar›nd›r›r.

Burjuva Medyan›n
Mandac›l›¤›
Burjuva medyan›n genel tavr›,
görüﬂmenin eleﬂtirilmesi oldu. De¤iﬂik biçimlerde ifade edilse de,
söylenen “ABD’nin, ‹srail’in istemedi¤i bir ﬂeyi nas›l yapar›z” ﬂeklindeydi. “Tehlikeli misafir!”, “HAMAS bombas›”, “Sanc›l› ziyaret”,
“HAMAS Ruleti” gibi manﬂetler
bunun ifadesiydi. Tekelci medyan›n
ç›karlar›n›n, emperyalizmin ç›karlar›n› savunmakla özdeﬂleﬂti¤i bir kez
daha görüldü.
Köﬂe yazarlar›nda da istisnalar
d›ﬂ›nda benzeri bir hava hakimdi.
Hürriyet’ten Ertu¤rul Özkök, “herkes (emperyalistleri kastediyor) ne
olup bitece¤ini görmeyi beklerken,
HAMAS’›n en sembolik isimlerin6
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den birini Ankara’ya getirme fikrini
acaba hangi akl›evvel verdi?” sözleriyle bu kesimlerin ortak düﬂüncesini ifade ediyordu. Sabah’tan Fatih
Altayl› da, “Biz Türkiye’de legal
olarak seçilmiﬂ bir PKK destekçisinin ABD’ye davet edilmesine nas›l
tepki gösterip, görüﬂmelerini engelliyorsak, onlar da ayn› hakk› kendilerinde görüyor. Görmesinler mi!”
Sözleriyle ‹srail’in söylediklerini
tekrarlad›. Vatan’dan Güngör Mengi ise, “Dertli baﬂ›m›za yeni bir dert
mi sard›k, yoksa büyük prestij getirecek bir hamle mi yapt›k?” sorusuyla, emperyalistlerin gözüne bakanlar›n tercüman› oluyordu.
Tek kelime ile, sömürgecili¤in
içselleﬂtirilmesinin yans›mas› bunlar. “Dünya gerçekleri” diyerek,
emperyalist politikalar d›ﬂ›nda hiçbir ﬂey düﬂünemiyorlar. Irak’ta iﬂgal
ortakl›¤›n› destekleyen, tezkerenin
geçmesi için elinden geleni yapan
ve iﬂgale karﬂ› ç›kanlara hayas›zca
sald›ranlarla, bugün ziyareti eleﬂtirenlerin ayn› kesimler olmas› tesadüf de¤ildir. Cumhuriyet yazarlar›
gibi, “ﬂeriatç› HAMAS” söylemiyle
görüﬂmeye karﬂ› ç›kanlar ise, objektif olarak di¤erleriyle ayn› safta
yeralmaktan kurtulamad›lar.

HAMAS ve ‘Terör Örgütleri’
Demagojisi
HAMAS’›n “terör örgütü” oldu¤unu söyleyen kim? Emperyalistler
ve ‹srail. Peki, bu konuda kriterler
belirleme, ülkeleri, ulusal ve sosyal
kurtuluﬂ hareketlerini terörist ilan
etme yetkisini emperyalistlere kim
verdi? Hemfikir olunan bir tan›mlama, bir mutabakat m› var? Hay›r.
Örne¤in Rusya “bizim için HAMAS terörist de¤ildir” diyor. Avrupa ve ABD ise Çeçen direniﬂ örgütlerine benzeri tavr› gösteriyor. Özellikle islamc› ve ulusal hareketler
konusunda bu tür çat›ﬂmalar hep olmuﬂtur. Demek ki, sorun terörizm
sorunu de¤il, ç›karlar sorunudur.
Ancak, öte yandan devrimci, ilerici, komünist örgütlenmeler konusunda tüm bir emperyalist cephe neredeyse hemfikirdir. Onlar “terö-

rizm” demagojisinin hedefi olmaktan kurtulamazlar. Burada da yine
ç›karlar belirlemektedir. Tüm bir
emperyalist cephenin s›n›fsal ç›karlar›n›n ortaklaﬂt›¤› nokta, komünizm
düﬂmanl›¤›, devrim korkusudur.
Tarihe dönüp bak›ld›¤›nda, dünyan›n birçok ülkesini zaman›nda
emperyalistler taraf›ndan “terörist”
ilan edilenler yönetmiﬂ veya yönetmeye devam etmektedir. Mandela’dan Arafat’a, Castro’dan Bin
Bella’ya, Sandinistler’den Gusmao’ya onlarca örnek mevcuttur.
Halklar›n ulusal ve sosyal kurtuluﬂ mücadelesini yürüten tüm ilerici
örgütler, tüm direniﬂ örgütlerinin,
yerli egemen s›n›flar ve emperyalistler taraf›ndan “terör örgütü” olarak ilan edilmesi, nihayetinde gelip
halklara çarpmaktad›r. Bugün Filistinli direniﬂ örgütleri, ister devrimci
isterse islamc› kökenli olsun, dünya
halklar› taraf›ndan ezici bir ço¤unlukla “terörist” olarak görülmez. ‹slamc› örgütlerin eylem anlay›ﬂlar›na
yönelik eleﬂtiriler de bu gerçe¤i de¤iﬂtirmemiﬂtir. Çünkü, Filistin halk›
hakl› ve meﬂru bir direniﬂ vermektedir. Terör demagojisinin en büyük
darbeyi yedi¤i yerlerin baﬂ›nda Filistin’in gelmesi boﬂuna de¤ildir.
HAMAS’›n eylem anlay›ﬂ› eleﬂtirilebilir, ancak bu, iﬂgale karﬂ› savaﬂan bir örgüt oldu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirmez. Ve bugün, çeﬂitli etkenlerin biraraya gelmesi ile, Filistin halk›n›n seçimi haline gelmiﬂtir.

Emperyalistlerin
‘Demokrasiye’ Sayg›s›
Filistin halk›n›n seçimine sayg›
göstermeyenler, tüm bir Filistin halk›na terörist gözüyle bakan, direniﬂini k›rmak isteyenlerdir. Mümkün
olsa, seçimi iptal ettirecekler. Daha
düne kadar seçim sand›¤›n› bir ülkede “demokrasinin göstergesi” sayanlar›n, bugün “sand›k her zaman
demokrasi de¤ildir” diye ortalara
düﬂmesi, burjuva ikiyüzlülü¤ün
göstergesidir. Sand›k istedikleri sonucu veriyorsa, demokrasi. Vermiyorsa, tan›may›z, terööör diye ç›¤l›klar at›yorlar!

Bugün siyasi ve ekonomik planda ortaya ç›kan yapt›r›mlar tam da
bu anlama gelmektedir. “Ortado¤u’nun en demokratik ülkesi” diye
pazarlanan ‹srail, HAMAS’› seçen
Filistin halk›n› cezaland›rmak için
tam bir kuﬂatmaya haz›rlan›yor.
‹srail Baﬂbakanvekili Ehud Olmert’in, meﬂru bir seçimle oluﬂan
durumu, “Bir terörist yönetimi oluﬂmuﬂtur, ‹srail bunu kabul etmeyecektir” demesi, tüm vergi ve gümrük gelirlerinin Filistin’e ödenmesinin dondurulmas›, Gazze ﬁeridi ile
Bat› ﬁeria aras›nda geçiﬂleri önlemesi, Filistinli iﬂçilerin ‹srail'de çal›ﬂmalar›n›n yasaklanmas› kararlar›n›n al›nmas› m› demokratl›k? Yeni
Filistin milletvekilleri Gazze ﬁeridi
ile Bat› ﬁeria aras›nda geçiﬂlerin engellenmesi nedeniyle toplant› dahi
yapamam›ﬂlard›r, ne demokrasisi!
Elbette bu kuﬂatma sadece ‹sril’in karar› de¤ildir. Ayn› ﬂekilde,
Amerika, Filistin’e yönelik bütün
yard›mlar› durdurmuﬂ, en son verdi¤i yard›m› geri istemiﬂtir. Avrupa
Birli¤i de yard›mlar› durdurdu¤unu
aç›klam›ﬂt›r.
Filistin’in Arap ülkelerinden alabilece¤i maddi deste¤in önü dahi
Amerika taraf›ndan kesilmek istenmektedir. ABD D›ﬂiﬂleri Bakan›
Condoleezza Rice'›n M›s›r, Suudi
Arabistan ve Birleﬂik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Ortado¤u ziyaretinin amac›n›n bu oldu¤u, “HAMAS karﬂ›t› cepheyi geniﬂletme, bu
ülkelerden HAMAS'a kaynak sa¤lanmamas›n› isteme” oldu¤u aç›kça
ilan edildi. Emperyalistler bir halk›n iradesini çi¤nemek için tüm
güçleriyle seferber olmuﬂlard›r.
“Terörizm” demagojisiyle bir
halk cezaland›r›l›yor, açl›kla, sefaletle, yo¤un bir tecrit politikas› ile
dize getirilmek isteniyor. Cezaland›r›lan HAMAS de¤il, Filistin halk›d›r. Cezaland›r›lan sadece Filistin
halk› da de¤il, tüm dünya halklar›d›r. Emperyalistler, halklar›n iradesine nas›l ipotek koyacaklar›n›n örne¤ini yaratmak istiyorlar. Böylece,
tüm halklara, bizim dayatt›klar›m›z›n d›ﬂ›nda, bizim demokrasi oyu7
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Emperyalistler Filistin’i tecrit
ederek teslim almak istiyor ve
HAMAS nezdinde ‘ﬂeriat-terör’
demagojisiyle halklar›, ilerici
güçleri kendi yan›nda saflaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor. HAMAS’›n gerici bir ideolojiyi temsil etmesi,
süreç içinde Filistin ilerici devrimci güçlerine karﬂ› alaca¤›
tav›r, bugün Filistin halk›n›n,
HAMAS arac›l›¤›yla tecrit edilmesinin karﬂ›s›na ç›kman›n
önünde engel de¤ildir.
HAMAS çizgisine karﬂ› ideolojik mücadele sürdürülürken,
(direndi¤i sürece) emperyalistler ve siyonistlerin karﬂ›s›nda,
HAMAS iktidar›n›n yan›nda
yeralmal›, desteklemeliyiz.
Latin Amerika’dan Avrupa’ya
tüm halklar; “Filistin yokedilemez” diye hayk›ral›m, emperyalizmin iﬂgal ve tecrit politikas› karﬂ›s›nda birleﬂelim!
numuzun d›ﬂ›nda hareket etmeyin
mesaj› veriliyor. Kuﬂatma ve tecrit
tüm halklar›n iradesine yöneliktir.
Filistin halk›n›n iradesine ve iﬂgale karﬂ› ony›llard›r sürdürdü¤ü bu
onurlu kavgas›na sahip ç›kmak ise
ahlaki, vicdani, siyasi bir sorumluluktur.

‘H›rs›z evin içinde’ oldukça; daha çok ‘Küre Operasyonu’ olur. ‘Küre’de görünen; her yan›ndan çete, mafya,
kontra dökülen devletin görüntüsüdür. Ve hiçbir ‘operasyon’ bu görüntüyü temizleyemiyor, hiçbir üzerini
örtme giriﬂimi KONTRGER‹LLA DEVLET‹’ni gizleyemiyor.

Öyle bir sistem, öyle bir devlet
örgütlenmesi ki, nereye el at›lsa kontra örgütlenmesi ç›k›yor.
Pislik öyle derinlere nüfuz etmiﬂ
ki, s›radan bir mafya operasyonunda
devletle içiçe geçmiﬂ kontralar›n silueti beliriyor.
Kontrgerilla örgütlenmesi ve
kontra politikalar›; halk› aç b›rak›rken, katilleri, istihbarat örgütlerini,
polisini, jandarmas›n›, M‹T’ini öylesine besleyip büyütüyor ve sistemin
orta yerine oturtuyor ki; halk›n kan›yla yaratt›klar› deryan›n ortas›nda
yüzen dolarlar› kapmak, tek güç olmak için devletin kurumlar› aras›nda
k›ran k›rana bir çat›ﬂma yaﬂan›yor.
Bu çat›ﬂma ise, kimi zaman gerçeklerin ifﬂas›n› beraberinde getiriyor.
Kokuﬂmuﬂluk, çürümüﬂlük, bu
düzeni anlatmakta kifayetsiz kal›yor. Dünyan›n gözleri önünde halk›n
suç üstü yapt›¤› kontrgerilla elemanlar›n›n korunmas›; “tan›r›m iyi çocuktur” diyen generallerin devletin
en önemli kurumunun baﬂ›nda bulunmas›; istihbarat›n baﬂ›ndaki birinin “h›rs›z evin içinde” sözlerine
ra¤men iktidardan tek bir kelime dahi ç›kmad›¤› gibi, güya adaletin baﬂ›ndaki bakan›n susturmaya çal›ﬂmas›; mafya örgütlenmelerine devlet
ad›na istihbarat görevleri verilmesi;
“Ordunun gözbebe¤i” Özel Kuvvetler subay›n›n “iﬂte burada infazlar
yap›yorduk” sözleri gazete sayfalar›nda boy boy yeral›rken, yüzlerce
kay›p olay›n›n oldu¤u bir ülkenin
barolar›n›n kulaklar›n› t›kamas›,
savc›lar›n görmezden gelmesi; Emniyet Genel Müdürlü¤ü yapm›ﬂ birinin bir mafya liderinin emrine girmesi... Tüm bunlar kokuﬂmuﬂlukla
aç›klanabilir mi? “Dibe vurma” e¤er
“son nokta” ise, bu düzen çoktan di-

be vurmuﬂtur.
Zulüm ve bask› politikalar›n›n
yo¤unlaﬂt›r›lmas›, özellikle son süreçte en demokratik gösterilere bile
sald›r›lmas›, bu dibe vuruﬂtan ba¤›ms›z de¤ildir. Hiçbir halk böyle
bir sistemi sineye çekmez. Ne yapmak laz›m o zaman; susturacak ve
gözlerine perde çekecek.
Gerçekten demokratik bir ülke
isteyenleri katleden, F Tipi’ne atarak
susturmaya çal›ﬂan düzen, geniﬂ

P‹SL‹⁄‹
DEVR‹M
TEM‹ZLER
halk kitlelerine yönelik de, uyutma
ve hedef sapt›rma yöntemlerine yo¤unlaﬂ›yor. Yükseltilen ﬂovenizm,
hamasi nutuklar ve medyan›n yalan
dünyas› beyinlere pompalan›yor, ﬂoven-islamc› kesimlerle faﬂistler psikolojik savaﬂ operasyonlar›n›n baﬂaktörleri haline getiriliyor, islamc›l›k
geliﬂtirilerek halk kadercileﬂtiriliyor.
Sonda soraca¤›m›z soruyu baﬂtan
soral›m; böyle bir düzeni meclisin
göstermelik komisyonlar›n›n soruﬂturmalar› ya da ‘Küre Operasyonu’
gibi operasyonlar temizleyebilir mi?
Temizleyemiyor, biri bitiyor di¤eri
baﬂl›yor. Çünkü tüm bu göstermelik
operasyonlar, komisyonlar da, o di8
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be vuran sistemin gözlere perde indirme oyunlar›d›r.

eni Kontra Örgütlenmesi
Mi; “Küre Operasyonu”

Y

Geçen hafta Ankara’da yap›lan
bir operasyon, devletin mafya çetelerini nas›l kulland›¤›na bir kez daha
›ﬂ›k tutarken, burjuva bas›nda dahi
ortak kan›, “yine Susurluk izleri” oldu.
Operasyon, bir mafya örgütlenmesinin ‘Geyﬂam’ isimli sauna sahibinden haraç istemeleri ve sauna sahibinin ihbar› üzerine baﬂlat›ld›. Ancak, operasyonda gözalt›na al›nanlar
ve ortaya ç›kan kimi bilgiler, s›radan
bir mafya örgütlenmesi olmad›¤›n›
gösterdi. K›saca “çete”ye iliﬂkin ortaya ç›kanlara bakal›m:
Kaz›m Zengin; çetenin lideri,
bir mafyac›.
Ertu¤rul Çak›r; 12 Eylül öncesi
Ankara iﬂkence merkezi DAL’da görev yapan, devrimcilere yapt›klar›
iﬂkencelerin karﬂ›l›¤›nda yükselerek
en son Emniyet Genel Müdürlü¤ü
vekilli¤ine kadar yükselen emekli
emniyetçi. Ertu¤rul Çak›r, 2002’de
emekli olmas›n›n ard›ndan, bir grup
emekli general ve bürokratla “Müdafaa-i Hukuk Vakf›” oluﬂumuna
kat›ld›. Vakf›n baﬂkanl›¤›n›, tescilli
kontrgerillac›, emekli Orgeneral
Necati Özgen yürütüyor.
Yüzbaﬂ› Nuri Bozk›r; “Ordunun
gözbebe¤i” olarak nitelendirilen ve
birçok katliam, infaz operasyonunda
yeralan Özel Kuvvetler Komutanl›¤›’nda görevli. Ayr›ca çeteye kontrgerilla e¤itimi veren, Özel Harp Dairesi’nden emekli Binbaﬂ› Duran
Balkaya.

Mustafa Aksoy; özel güvenlik
firmas› sahibi.
Tamer Topsakal; eski baﬂkomiser. “Çete” ile polis aras›ndaki iliﬂkilerden sorumlu oldu¤u belirtiliyor.
Yaﬂar Kaplan; çete eleman›. Silah ruhsat› AKP Ni¤de Milletvekili
Mahmut U¤ur Çetin taraf›ndan
al›nd› ve adres olarak da Çetin’in
evini gösterecek denli “s›k›” iliﬂkileri oldu¤u anlaﬂ›ld›.
Verdi K›rm›z›ateﬂ; ‘Ateﬂ Binbaﬂ›’ kod ad›yla biliniyor, bir süre önce
Kuzey Irak’ta “asker ad›na çal›ﬂt›¤›” ifadesini verdi.
Bu isimlerin d›ﬂ›nda da çetenin
birçok üyesi, tetikçisi mevcut. Öte
yandan, çeteye “iﬂ yapt›ran” ve “devletin adamlar› zannettim. Yanlar›nda
emniyetçi, DGM eski Baﬂsavc›s›
Nuh Mete Yüksel vard›, siz olsan›z
ne düﬂünürsünüz?” diyerek, çetenin
baﬂka “elemanlar›n›n” ad›n› da söyleyen ‹brahim Tatl›ses gibi piyasa
sanatç›lar›, mankenler vb. ile de iliﬂkileri var.
Çetenin Yap›s› ve Faaliyetleri:
Devletin polisi, askerlerince korunan bütün mafya çeteleri gibi, Kaz›m Zengin de haraç, tehdit, ﬂantaj
ile kasas›n› dolduruyordu. Öte yandan ise, kontrgerilla e¤itimi almaya
baﬂlad›lar. Kontra Yüzbaﬂ› Bozk›r
taraf›ndan çeteye verilen 68 CD’de,
istihbarattan bomba yap›m›na kadar
çeﬂitli kontra bilgileri yeral›yordu.
Çete örgütlenmesinin, alelade bir
mafya örgütlenmesinden farkl›l›¤›
aç›kt›r. Bu, sadece içinde yeralan üst
düzey emniyetçiler, özel harpçilerden kaynakl› de¤ildir. Örgütlenme
ﬂemas› da bir kontra örgütlenmesini,
en az›ndan kontra faaliyetlerinde
kullan›lmas› hesaplanan bir çete örgütlenmesi yap›s›na iﬂaret etmektedir. Ankara’n›n bölgelere ayr›l›p her
bölgeye bir sorumlunun belirlenmesi, örgütte “askeri kanat sorumlusu”,
“Emniyet kanad› sorumlusu” gibi
sorumluluklar›n bulunmas›, çete elemanlar›n›n üzerinden Yüzbaﬂ› Nuri
Bozk›r taraf›ndan verilmiﬂ M‹T’çi,
özel harekatç› kimliklerinin ç›kmas›
vb. örneklerde oldu¤u gibi.

En basit soru ﬂu: Bir mafya çetesinin içinde özel kuvvetler gibi bir
kuruluﬂun yüzbaﬂ›s› ne ar›yor? Ayn›
kurumun binbaﬂ›s› neden “gayri nizami harp” (kontrgerilla savaﬂ›n›n
resmi ad›) e¤itimi veriyor? Mafya
tetikçileri bu e¤itimi kime karﬂ› nerede kullanacaklard›? Mafyac›lar›n
oligarﬂik devlet taraf›ndan nas›l kullan›ld›klar› Susurluk’ta çok net ortaya ç›km›ﬂt›. Elbette devlete hizmet
eden mafyac›lar, özel timciler, ölüm
mangalar› elemanlar› da hem kontra
faaliyetlerini finanse etmek hem de
kendi kasalar›n› doldurmak için,
devletin önlerini açmas›yla her türlü
kirli iﬂi yapt›lar. Tanklarla eroinler
taﬂ›nd› bu ülkede.

zel Kuvvetlerin ‹nfaz Yeri,
Ayaﬂ Tüneli

Ö

Kaz›m Zengin ifadesinde; Özel
Kuvvetler Yüzbaﬂ›s› Nuri Bozk›r’›n
kendisine M‹T’çi kimli¤i ve Yarg›tay-M‹T-Çak›c› iliﬂkileriyle gündeme gelen M‹T eleman› Kaﬂif Kozino¤lu imzal› “gerekti¤inde yard›mc› olun” (Susurluk’un ölüm
mangalar›n›n üzerinden de benzeri
ifadelerin yerald›¤› Mehmet A¤ar
imzal› kart ç›km›ﬂt›) yaz›l› bir belge,
içerisinde ‘Gayri nizami harp’ e¤itim ve istihbarat bilgilerinin yerald›¤› 68 CD verdi¤ini, yüzbaﬂ›n›n Ayaﬂ
Tüneli’ni “gizli infaz yeri olarak
kulland›klar›n›” söyledi¤ini anlatt›.
Bozk›r’›n kendisine “istihbarat eleman› olarak çal›ﬂma teklifi yapt›¤›n›” söyleyen Zengin, Ertu¤rul Çak›r
taraf›ndan da Emniyet Genel Müdürlü¤ü vekilli¤i s›ras›nda “istihbarat eleman›” olarak kullan›ld›.
Kontrac› yüzbaﬂ› ise, CD’lere
iliﬂkin sorulara, tan›d›k bir ﬂekilde
cevap verdi: “Devlet s›rr›d›r.”
Yine çetenin yöneticilerinden
Serdar Yük, mahkeme ifadesinde
ﬂunlar› söylüyordu:
“Nuri Bozk›r yüzbaﬂ› ile Kaz›m
sayesinde tan›ﬂt›m. Daha sonra bu
ﬂah›s, Kas›m ve beni Yenikent’te e¤itim yapt›klar› bir yere götürdü. E¤itim alan›n›n yan›nda bir tünel vard›.
(Ayaﬂ Tüneli). Bize ‘onlar TNT par9
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çalar›d›r’ dedi. Bol miktarda ﬂ›r›nga, ameliyat eldiveni ve boﬂ kovanlar vard›. Orada e¤itim yapt›klar›n›
anlatt›. ‘Biz gizli infaz› burada yap›yoruz. Düzce civar›na götürüp bir
yere at›yoruz’ dedi.”
Devletin kontrgerilla örgütlenmelerinden biri olan Özel Kuvvetler’in devrimcileri, yurtseverleri infaz etti¤i bir poligon olarak kullan›lan Ayaﬂ Tüneli, bundan altm›ﬂ y›l
önce projesi baﬂlat›lan ancak gelen
giden 20 hükümet döneminde de yap›lmayan bir yer. Halk›n vergilerinden toplanan 701 milyon dolar gömüldü buraya ve ﬂimdi kontrgerilla
taraf›ndan halka karﬂ› faaliyetlerde
hizmet veriyor.

ligarﬂik Düzenin Her
Yan›ndan Kontra Ak›yor

O

Çete içinde binbaﬂ›, yüzbaﬂ› rütbesinde subaylar›n›n yeralmas› üzerine, Genelkurmay’›n “olaya el koydu¤u” ve soruﬂturmay› yürüten Savc› Kelkit'in, operasyonla ilgili bilgi
verdi¤i Adalet Bakan› Cemil Çiçek
ve Genelkurmay Baﬂkan› Hilmi Özkök'ün “sonuna kadar gidin” dedikleri bas›na yans›d›.
“Sonuna kadar gidin” sözleri
bu ülkede en s›k duyulan nakaratlardan biridir. Gerçek anlam› ise, “üzerini kapat›n” ﬂeklindedir. S›k duyulmaktad›r, çünkü en s›radan mafya
operasyonunda bile buna benzer bir
tablo ç›kmaktad›r. Devletin içi-d›ﬂ›,
sa¤›-solu her yan› kontra çeteleri ile
örülmüﬂ. ‹ster do¤rudan devlet örgütlenmesi isterse devﬂirilip kullan›lan mafya çetesi olsun, ya da oligarﬂik devletin emekli kontra generalleri öncülü¤ünde, “Müdafaai Hukuk”
vb. adlarla oluﬂturulan kontra örgütlenmeler olsun, fark etmiyor. Sonuçta halka karﬂ› savaﬂ›n unsurlar›d›r
bunlar. Halka karﬂ› kontrgerilla savaﬂ› da, dünden bugüne resmi-sivil
unsurlarla sürdürülüyor. Bu “sivil”
unsurlar kimi zaman MHP oluyor,
kimi zaman mafyac›lar, itirafç›lar.
Bazen de tümü birden...

aha Aç›k ‹tiraf Nas›l Olur:
“H›rs›z Evin ‹çinde”

D

Devletin kontra örgütlenmesi J‹TEM’in suçüstü yakaland›¤› ﬁemdinli’nin üzerini kapatma konusunda
AKP ve Genelkurmay mütabakat›
sürerken, Emniyet ‹stihbarat Daire
Baﬂkan› Sabri Uzun, “ima”l› da olsa
“bombalayan devlettir” dedi.
19 ﬁubat günü TBMM ﬁemdinli
Araﬂt›rma Komisyonu’na ifade veren Uzun, patlay›c›lar›n nas›l tespit
edilemedi¤i sorusuna, “H›rs›z evin
içinde... H›rs›z evin içinde olursa
kilit iﬂe yaramaz” cevab› verdi.
“EV”, oligarﬂik düzendir, devlettir.
ﬁemdinli’deki “h›rs›z”, J‹TEM’dir.
Uzun’un, “EV” benzetmesinden
ve “PKK halka zarar gelmemiﬂse
kendi yapt›¤› eylemleri üstlenir. Ama
burada iﬂe baﬂkas› kar›ﬂm›ﬂ, baﬂkas›
eylem yap›yordur burada” sözlerinden daha aç›k nas›l itiraf yap›l›r! Üstelik Uzun, Jandarma’n›n, “Seferi
Y›lmaz’a bomba gelecekti, örgütün
sorumlusuydu” gibi iddialar›n›n,
“PKK yapt›” imaj› yaratmak için ortaya at›lan, “Roj TV'nin ﬁemdinli'deki patlamadan 10 dakika sonra yay›na geçerek olay› duyurdu¤u” ﬂeklindeki haberlerin tümünü de yalanlad›.
“Y›lmaz'›n polis istihbarat›na göre
örgütle iliﬂkisi olmad›¤›n›, Roj
TV'nin olay› 20.00'de duyurdu¤unu,
soran makama bildirdi¤ini” söyleyerek, itiraflar›n› sürdürmüﬂtür.
Polis-Jandarma istihbaratlar›n›n
çat›ﬂmas› ya da baﬂka nedenle,
önemli de¤il. Konuﬂan s›radan bir
polis ﬂefinin “düﬂünceleri” de¤ildir.
‹stihbarat›n en üst düzey sorumlusudur konuﬂan. “EV”, oligarﬂik düzenin kendisidir. Elbette do¤ru söylüyor, devletin polisi devletin kontra
örgütü J‹TEM’i mi yakalayacak?
Cemil Çiçek’in, “Kahramanl›¤a
kalk›ﬂ›lmas›n, savc›l›¤a anlats›n, ayr›ca bas›na yans›t›lmas› ne kadar
ahlakidir... Bir kamu görevlisinin bu
aç›klamalar› d›ﬂar›da yapma imkân›
kesinlikle yoktur, yapacaksa ba¤l›
oldu¤u birimin yapmas› laz›m” gibi
sözlerine yans›yan telaﬂ ve muhtemel benzeri itiraflar›n önünü kesme-

ye yönelik tehditler de bu yüzdendir.
Bas›na yans›yor diye, kendi meclis
komisyonlar›na ifade verilmesine
dahi tahammül edememektedir Susurluk Çiçek. Elbette bu tehditler sadece Çiçek’in de¤il, üzerini kapatmak isteyen iktidar›nd›r.

islik Nas›l Temizlenir, Kim
Temizleyecek?

P

Hala bu “EV”in reformlarla, AB
yasalar›yla demokratikleﬂece¤ini savunanlar, her yan›ndan pislik akan
bir sistemi cilalamakta, halkta boﬂ
umut yaratmaktad›rlar. Haraç çetesi
zannedilerek yap›lan bir operasyonu
“devlet ba¤›rsaklar›n› temizliyor”
(Fehmi Koru) diye pazarlamak isteyenler, kontrgerilla düzeninin sürmesine ortak olanlard›r. Ve bunlar›n
söyledikleri hiçbir cilal› söz kan›tlanmam›ﬂt›r. Örne¤in, ﬁemdinli’de
zorunlu olarak tutuklananlar›n ilk
duruﬂmalar› baﬂlamadan bir iki saat
önce “hükümet sonuna kadar gitme
kararl›l›¤›n› gösteriyor” (Fehmi Koru) diye parlat›p, o mahkemede halka ateﬂ açan, bir kiﬂiyi katledip onlarcas›n› yaralayan J‹TEM’cinin b›rak›lmas› karﬂ›s›nda iktidara “üzerini kapatmak istiyorsunuz” diyemeyenler, halka hangi gerçe¤i gösterebilir?
Sadece, devrimciler ne dediyse
ç›km›ﬂt›r. “Susurluk devlettir” dedik,
kan›tland›. Düzeniçi birçok kesimin
Susurluk’u yarg›lama komedisine
aldan›rken, “Susurluk sürüyor” dedik, kan›tland›. ﬁemdinli’de ortaya
ç›kan›n devlet oldu¤unu söyledik, kan›tland›. Bugün de Susurluk düzeni
bütün kurumlar› ve politikalar› ile
ayaktad›r ve halka karﬂ› savaﬂmaya
devam etmektir.
Böyle bir düzenin yarg›s› ya da
reformlar bu pisli¤i temizleyemezler. Bu pisli¤in temizlenmesi ancak,
pisli¤i üreten mekanizman›n tümden
parçalanmas› ve yerine yepyeni, halk›n yönetti¤i bir devlet mekanizmas›n›n kurulmas› ile mümkündür. Bunun ad›, DEVR‹M’dir. Ancak o zaman “EV”in kilidi halk›n elinde olur.
10
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ﬁEMD‹NL‹’DE ESNAFA BASKI
ﬁemdinli’de 15 ﬁubat günü kepenk kapatan dükkanlar, “kaçak eﬂya” bahanesi ile polisler
taraf›ndan bas›ld› ve arand›. Ancak amac›n, kepenk kapatan
esnafa yönelik bask› oldu¤u daha arama s›ras›nda belli oldu.
Polisler esnaflara, “siz kepenk
kapat›rsan›z haliniz bu olur” yönünde tehditlerde bulundular.

ﬁEMD‹NL‹ PANEL‹
ﬁemdinli'de yaﬂananlarla ilgili olarak, SDP taraf›ndan 16 ﬁubat
günü Ankara Ekin Sanat Merkezi'nde bir panel düzenlendi.
SDP Genel Baﬂkan› Filiz Koçali,
DTP Eﬂ Baﬂkan› Aysel Tu¤luk ve
Umut Kitabevi Sahibi Seferi Y›lmaz’›n konuﬂmac› oldu¤u panelde, ﬁemdinli’nin üzerinin örtülmek istendi¤ine dikkat çekildi.
Seferi Y›lmaz, “ﬁemdinli’nin Susurluk gibi unutulmamas› gerekti¤ini” kaydederken, Aysel Tu¤luk ise, “devletin statükocular›
ile demokratikleﬂmeyi isteyenlerin çat›ﬂmas› yaﬂand›¤›n›” iddia
etti¤i konuﬂmas›nda, provokasyonlara de¤indi ve “toplum olarak bu olay›n üzerine gidilmezse
ﬁemdinli son olmayacak” dedi.
Filiz Koçali de yaﬂananlar› de¤erlendirerek, “derin devlet diye bir
ﬂey yoktur. Devletin kendisi vard›r. ﬁemdinli konusunda çok net
birlik yapmal›y›z. Van'da duruﬂmalar baﬂl›yor. ﬁemdinli halk›n›
yaln›z b›rakmamal›y›z” diye konuﬂtu. Paneli 350 kiﬂi izledi.

D‹HA Muhabirlerine Komplo
Mersin’de, Abdullah Öcalan’la ilgili yap›lan bir eylemi izleyen D‹HA
muhabirleri Evrim Dengiz ve
Nesrin Yazar, “araçlar›nda molotof bulundu¤u” iddias›yla tutukland›lar. D‹HA olay›n bir
komplo oldu¤unu belirtirken,
muhabirler araçlar›na molotoflar›n polis taraf›ndan konuldu¤unu duyurdular.

Bayrampaﬂa Katliam› ‹ddianamesinde Kara Mizah

mam›ﬂ, operasyona kat›lanlar›n isimleri bile genelkurmaydan al›namam›ﬂt›r. Ortada diri diri yak›lm›ﬂ, kurﬂunlanm›ﬂ 12 insan›n cesedi
dururken, adeta alelade bir
arama s›ras›nda tutuklular dövülmüﬂ gibi, iddianeme “tutuklu ve hükümlülere kötü muamele yapmak”,
“görevi kötüye kullanmak”tan aç›lm›ﬂt›r.
Tüm bunlar, katliamc›lar› yarg›lamaya niyeti olmayan bir mahkemenin tavr› olabilir ancak. Katilleri
yarg›lama niyeti olmay›nca da, iﬂte
böyle bir kara mizah ç›kar ortaya...

Katilleri Yarg›lama Niyeti Yok Ki!
19-22 Aral›k hapishaneler katliam›nda, Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde gerçekleﬂtirilen katliama iliﬂkin aç›lan davan›n kendisinin bir
“hukuk skandal›” olmas› yetmiyormuﬂ gibi, iddianamenin haz›rlan›ﬂ›nda bir “skandal” ortaya ç›kt›.
Tutsaklar›n, katliamda hayat›n›
kaybedenlerin ailelerinin ve avukatlar›n ›srarl› çabalar› sonucu aç›lan
davan›n iddianamesine göre, asker
ve gardiyanlardan oluﬂan 1615 san›k bulunuyor. Ancak, beﬂ y›l sonra
ortaya ç›kan gerçek bambaﬂka. ‹ddianamede, 682 san›¤›n isminin iki
kez yaz›ld›¤› ve üstelik DHKP/C
Davas› Tutsa¤› ﬁadi Naci Özbolat'›n
da “san›k gardiyan” olarak arand›¤›,
avukatlar›n beﬂ y›ld›r incelemelerine izin verilmeyen dosyaya bakmalar› ile anlaﬂ›ld›.
Neresinden ele al›n›p eleﬂtirilebilir böyle bir olay? ﬁadi Naci Özbolat'›n gardiyan ve askerlerin yar-

g›land›¤› iddianameye yaz›lmas›n›n
izah› mümkün; çünkü savc›l›k ve
mahkeme katliamdan sa¤ kurtulan
tutsaklar› yarg›lamaya odaklanm›ﬂt›r. 5 y›ld›r bu yap›lmaya çal›ﬂ›lmakta ve her duruﬂma bu do¤rultuda ele al›nmaktad›r. Peki ya, 682 kiﬂiyi nas›l izah edebilir savc›l›k? Bir
iki kiﬂi de¤il, tam 682 kiﬂinin isminin iki kez yaz›lmas›, basit bir teknik hata olabilir mi?
Bu iddianame baﬂtan itibaren
yanl›ﬂ temellere dayand›r›lm›ﬂ ve
yanl›ﬂ san›klar üzerinden yürütülmektedir. Katliam karar›n› alanlar,
ölüm mangalar›na emir verenler
yoktur bu iddianemede. Gardiyan
ve askerlerle böyle bir katliam› izah
etmeye giriﬂmiﬂ, as›l olarak katliam› örtbas etme iddianamesidir.
Bunun için de, 5 y›ld›r bütün ›srarlara ra¤men tek bir belge toplanmam›ﬂ, katliama iliﬂkin incelemeler
zaman›nda ve gerekti¤i gibi yap›l-

ACM hakimleri ve Yarg›tay’›n cevap vermedi¤i soru:

Armutlu’da 4 kiﬂiyi kim katletti?
5 Kas›m 2001 tarihinde Küçükarmutlu’daki ölüm orucu direniﬂi yap›lan evlere yönelik gerçekleﬂtirilen operasyona iliﬂkin, gözalt›na
al›nan devrimcilere aç›lan davan›n
duruﬂmas›, 17 ﬁubat günü ‹stanbul
14. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yarg›tay’›n bozma karar›n›n
ard›ndan görülen duruﬂmada, katliamc›lar›n yarg›lanmas› talebi yine
cevaps›z b›rak›l›rken, duruﬂma 7
Haziran tarihine ertelendi.
Hat›rlanaca¤› gibi, operasyonda
polis, Sultan Y›ld›z, Bülent Durgaç,
Bar›ﬂ Kaﬂ ve Arzu Güler isimli devrimcileri vahﬂice katletmiﬂ, korunaca¤›ndan emin olman›n pervas›zl›¤›
içinde bir hafta sonra yeniden sald›rarak onlarca kiﬂiyi gözalt›na alm›ﬂ-

t›. Bu katliama iliﬂkin ﬂu ana kadar
tek bir polise ya da amirine dava
aç›lmad›. Aksine, sa¤ kurtulan devrimcileri cezaland›rma yöntemiyle
katliam›n üzeri örtülmek istendi.
6 y›ld›r süren davada hem mahkemenin hem de Yarg›tay’›n cevap
vermedi¤i soru ise, bu dört devrimcinin kimler taraf›ndan katledildi¤iydi? Düﬂünün ki, ortada dört ölüm
var, ama buna iliﬂkin hiçbir dava
yok. 17 ﬁubat günü mahkeme ç›k›ﬂ›nda aç›klama yapan TAYAD’l›lar
da bu gerçe¤e bir kez daha dikkat
çekerek, “Armutlu Katliamc›lar› Cezaland›r›ls›n!” dediler.
Katliam› hat›rlatan Eylül ‹ﬂcan,
“Bu ülkede siyasi iktidarlar, onlar›n
mahkemeleri, hakimleri, savc›lar›
11
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katliamlar› yok sayabilir, katliamc›lar› ödüllendirip aklayabilirler. Ama
bu ülkede sadece onlar yok. Haklar
ve özgürlükler mücadelesi verenler
oldukça katliamc›lar da, katliamc›lar› aklay›p alk›ﬂlayanlar da halka
karﬂ› hesap vermekten kurtulamayacaklard›r. Ne AKP iktidar› ne de
iyi çocuklar› serbest b›rakanlar bu
gerçe¤i de¤iﬂtiremezler” diye konuﬂtu.

Kitaba Gaz Bombal› Müdahale

“Tecrit; Yaﬂayanlar
Anlat›yor” kitab›n›n tan›t›m›n› yapan TAYAD’l›lar, polisin gaz bombal›,
plastik mermili sald›r›s›na u¤rad›. Sansürün karanl›¤›nda bo¤ulmak istenen, 121 insan›m›z›n
can›na malolan TECR‹T‹
tüm halka anlatmakta
kararl› olan TAYAD’l›lar
sald›r›ya direndiler.
Tarih binlerce kez göstermiﬂtir ki, gerçekler
zulüm araçlar›yla
yokedilemez.

Tecrit Gerçe¤ini Bo¤amazs›n›z!
Bu ülkenin yasalar›nda, kitap tan›t›m ve sat›ﬂ›n› yasaklayan bir kanun var m›? Yok! Ama o kitap, sansürlenmek istenen TECR‹T gerçe¤ini anlat›yorsa, en büyük suç!
18 ﬁubat günü bu gerçek bir kez
daha görüldü. Polis kendi yasalar›n›
dahi hiçe sayarak, demokratik haklar› gaz bombalar›yla, copla, bask›yla yoketmek istiyordu.
Boran Yay›nevi’nin ç›kard›¤›
‘Tecrit Yaﬂayanlar Anlat›yor’
isimli kitab›n tan›t›m ve sat›ﬂ›n› yapmak, tecrit gerçe¤ini halka anlatmak
için ‹stanbul Beyo¤lu Tünel’de toplanan yaklaﬂ›k 250 TAYAD’l› polisin gaz bombal›, coplu sald›r›s›na
maruz kald›.
Tünel’de tecrite iliﬂkin yap›lan
aç›klaman›n ard›ndan, ellerinde kitaplarla tan›t›m yapmak isteyen TAYAD’l›lar polis taraf›ndan engellenmek istendi. Polis, AKP iktidar›n›n
tecrit ve sansür politikas›n›, kendi
yöntemleri ile böyle sürdürüyordu!
Çevik Kuvvet polislerinin amiri,
ilk önce TAYAD’l›lardan “Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun” yaz›l›
önlüklerini ç›karmas›n› istedi. Bu
keyfi, yasad›ﬂ› dayatmaya prim verilmesi mümkün de¤ildi. Bu kez de

“30 kiﬂi sat›ﬂ yaps›n hepiniz yapamazs›n›z” dayatmas› geldi. TAYAD’l› Aileler demokratik meﬂru
haklar›n› savundular ve bunu da reddettiler. Elbette tecritin kald›r›lmas›n›, ölümlerin durdurulmas›n› isteyeceklerdi. 121 canlar›n› vermiﬂlerdi
bu u¤urda.
Ellerinde kitaplarla yüzlerce TAYAD’l› ile kaskl›, gaz maskeli, coplu kalkanl› çevik kuvvet polisleri iki
ayr› dünyan›n, iki ayr› zihniyetin
temsilcisi olarak karﬂ›l›kl› durmuﬂlard›. Bir yanda, eﬂi görülmedik bir
sansür duvar›n› diﬂle t›rnakla parçalamak için y›llard›r ev-ev, sokak-sokak halka ulaﬂan, meydanlardan sesleri hiç eksik olmayanlar vard›. Onlar›n elinde, bu ülkenin hapishanelerinin zulüm evleri oldu¤unu belgeleriyle kan›tlayan bir kitap. Karﬂ›lar›nda ise, bu gerçekleri atacaklar› gaz
bombalar›n›n sisi duman› aras›nda
bo¤acaklar›n› zanneden, tarihleri
boyunca gerçe¤e, bilgiye, kitaba
düﬂman olan bir sistemin koruyucular›.
TAYAD’l› Aileler’in demokratik
haklar›n› kullanma iste¤ine polisin
cevab› gaz bombas› ve plastik kurﬂun oldu. TAYAD’l› Aileler da¤›l12
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mamakta ›srar ettiler ve oturma eylemine geçtiler. Gaz bombalar› daha
yo¤un at›lmaya baﬂland›.
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz” sloganlar›yla direniﬂe geçen TAYAD'l›lar polisin gaz s›kmas›na karﬂ›l›k kimi zaman taﬂlarla kimi zaman oturup birbirlerine kenetlenerek tam bir
buçuk saat direndiler. Bir grup TAYAD'l› da Unkapan› Köprüsü'nde
yolu trafi¤e kesti. Polisin att›¤› gazdan dolay› bölge tam bir savaﬂ alan›na dönerken, TAYAD'l›lar›n sloganlar› hiç kesilmedi ve Karaköy'e kadar herkese tecriti anlatmaya devam
ederek, polisin sald›r›s›n› teﬂhir ettiler.
Direniﬂ s›ras›nda, bombalara,
coplara ra¤men, TAYAD'l›lar›n ellerindeki "Tecrit" kitab›n› b›rakmamalar› dikkat çekti.

Sald›r› Emri Cerrah’tan
“Hepinizi Gebertmek Laz›m”
Sald›r› emri bizzat ‹stanbul
Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah taraf›ndan verildi. Sald›r› öncesi telsizlerden geçen talimatlar ve

sald›r›y› yöneten polis ﬂefinin “Celalettin Cerrah’›n emri var” sözleri,
bunun aç›k kan›t›yd›. Polis ﬂefinin
TAYAD’l›lara söyledi¤i ﬂu söz ise,
iktidar›, polisi ile devletin resmi görüﬂünün tebli¤i gibiydi:
“Siz bunu hak ediyorsunuz. Hepinizi gebertmek laz›m.”
Peki ne yapm›ﬂlard› “gebertilmeyi hak edecek”! Demokratik bir hakk› kullanm›ﬂlar, gerçeklerin medya
tekellerin ve iktidar›n insaf›na b›rak›lamayaca¤›n› düﬂünmüﬂler, 121
insan›m›z öldü, 122 olmas›n demiﬂlerdi. Buydu “ölümlük” suçlar›! Polisin, yakalad›klar› insanlar›n
özellikle
a¤›zlar›na ve
gözlerine
çok miktarda gaz s›kmas› da, hak
ve özgürlüklere, gerçe¤e
düﬂmanl›¤›n
bir
baﬂka
belgesiydi.

TAYAD’l›lar: “Tecrite Son”
Hayk›r›ﬂ›m›z Sürecek
‹stanbul’un göbe¤inde, hak ve
özgürlükler, demokrasi söylemlerinin üzerini yine gaz bombalar›n›n sisi, coplar›n pat›rt›s› kaplarken, bu terör TAYAD’l› Aileler’i y›ld›ramad›.
Sald›r›n›n ard›ndan bir buçuk saat boyunca direndikten sonra yeniden toplanan TAYAD’l›lar bas›na
aç›klama yapt›lar. At›lan gaz bombas› parçalar›n› da önlerine seren,
ellerinden hiç düﬂürmedikleri kitaplar› ile bas›n›n karﬂ›s›na geçen TAYAD’l›lar, Galatasaray Lisesi önünde aç›klama yapt›lar.
Aç›klamay› yapan ‹stanbul TAYAD üyesi Bülent Solgun, sald›r›y›
ve nedenlerini anlatt›. Solgun, tecrit
gerçe¤ini anlatmak için Tecrit kitab›n›n da¤›t›m›n› yapmak istediklerini, ancak tecrit gerçe¤inin anlat›lmas›na ve tecrite karﬂ› direniﬂe tahammül edemeyen siyasi iktidar›n dene-

timinde hareket eden, ‹stanbul Emniyet Müdürü
Celalettin Cerrah’›n bizzat
emriyle, polislerin ve polis
ﬂeflerinin bombal› sald›r›s›na u¤rad›klar›n› ve çok say›da ailenin yaraland›¤›n›
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anlatt›. TAYA D ’ l › l a r › n
sald›r›ya cevab› ise ﬂu ﬂekilde oldu:
“Bir kez
daha iktidar›n
tahammülsüzlü¤ü ortaya ç›kt›. Yasad›ﬂ› hareket eden, yasalarla tan›nm›ﬂ haklar›m›z› kullanmam›za engel
olan, sald›ran polis oldu¤u gerçe¤i
ortaya ç›km›ﬂt›r.
Tahammülsüzler, çünkü suçlular.
Tahammülsüzler, çünkü tecritte 121
kiﬂinin hayat›n› kaybetmesinden sorumlular. Tahammülsüzler, çünkü
her türlü bask›ya, sald›r›ya ra¤men
evlatlar›m›z› sahiplenmeye, hak ve
özgürlüklere sahip ç›kmaya devam
edece¤iz.

Korkuyorlar, gerçe¤i sansürün karanl›¤›nda bo¤mak istiyorlar. Tecrite son
diyenler, ölümlerin
durdurulmas›n› isteyenler, gerçe¤e sayg›s› olanlar, hukuktan, insan
haklar›ndan yana olanlar; TECR‹T kitab›n›n da¤›t›m-tan›t›msat›ﬂ›n› bulundu¤umuz her
yerde yapal›m, gerçekleri herkese ulaﬂt›ral›m.
‹stedikleri kadar sald›rs›nlar
gerçekleri hayk›rmaktan vazgeçmeyece¤iz. Ne Celalettin Cerrahlar›n
kararlar› ne de gaz bombalar› bizi
direnme kararl›l›¤›m›zdan, gerçekleri hayk›rmaktan al›koyamayacakt›r. ‘Tecrite Son’ hayk›r›ﬂ›m›z sürecek.”
150 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klaman›n
ard›ndan polisin kulland›¤› gaz
bombalar›n›n bir k›sm› delil olarak
bas›na gösterildi.

Sald›r›da çok say›da kiﬂi yaraland›. Sald›r› sonras› 4 kiﬂi bomba ve plastik
mermilerin isabet etmesi sonucu baﬂ›ndan, baca¤›ndan yaralanm›ﬂ, çok say›da kiﬂi de gaz›n etkisi ile ya ast›m krizine girmiﬂ
ya da ayakta duramayacak hale gelmiﬂti.
TAYAD’l›lara destek için gelen Temel Haklar
Federasyonu üyesi Aysu Baykal ise, yerlerde sürüklenerek, dövülerek gözalt›na al›nd›. Baykal
bir gece gözalt›nda tutulduktan sonra savc›l›ktan
serbest b›rak›ld›. Baykal’›n, ald›¤› darbeler sonucu böbrek kanamas› geçirdi¤i doktor taraf›ndan tespit edilirken, vücudunun birçok yerinde
çürükler oluﬂtu.

Böbrek kanamas›
geçirdi

13
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Abdi ‹pekçi Direniﬂi Meﬂrudur
Abdi ‹pekçi’deki TAYAD’l›lara sald›r› ve
gözalt›... Direniﬂ sürüyor
Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤›n›n talimat› ile, Abdi ‹pekçi
Park›’ndaki TAYAD’l›lara polis
sald›rd›.
TAYAD’l›lar yaklaﬂ›k 900 gündür, tüm Türkiye’ye sesleniyorlar buradan; tecrit 121 insan›m›z›n can›n› ald›, sorumlusu iktidard›r...
Tam 900 gündür, iktidara hemen yan›baﬂlar›ndan sesleniyorlar; F Tiplerinde zulme
son verin, tecriti kald›r›n,
ölümleri durdurun...
Bu sese kulak vermeyen iktidar, ﬂimdi, demokratik ve
meﬂru hakk›n› kullanan TAYAD’l›lar› susturmak, 121
ölüme yeni ölümler eklemek
istiyor.
Onlara destek verelim, seslerine sesimizi katal›m, iktidar›n
sald›r›s› karﬂ›s›nda barikat
olal›m.

Abdi ‹pekçi Park›’ndaki elin alt›nda yaklaﬂ›k 900 gündür direniﬂi
sürdüren, tecrit gerçe¤ini anlatan
TAYAD’l› Aileler, 23 ﬁubat sabah›
polisin sald›r›s›na u¤rad›.
Sald›r› sonucu Mert Kavak ve
ﬁenol Durul isimli TAYAD’l›lar gözalt›na al›n›rken, parkta bulunan eﬂyalara polis el koydu.
TAYAD’l›lar›n kararl›l›¤›n›, daha önceki sald›r› ve gözalt›lar›n ard›ndan yeni TAYAD’l›lar›n eylemi
sürdürdü¤ünü çok iyi bilen polis, bu

kez kendince “tedbir” de ald›.
Park bir süre polisin kuﬂatmas› alt›nda tutuldu, ancak bu da yetmedi.
Çünkü, 121 evlad›n›, eﬂini, kardeﬂini kaybetmiﬂ insanlar›n hayk›r›ﬂ›n› engellemek mümkün de¤ildir.

Yeni TAYAD’l›lar Eylemi
Kald›¤› Yerden Sürdürdü
Nitekim, TAYAD’l› Aileler sald›r›n›n ard›ndan, parktaki yerlerini
boﬂ b›rakmayarak, birkaç saat sonra
yeniden dövizleriyle birlikte oturma
eylemine baﬂlad›lar.
Oturma eyleminin yeniden baﬂlamas› esnas›nda bir aç›klama yapan TAYAD’l› Aileler, sald›r›y› protesto ettiler. Yeni dövizleri, pankartlar› ile “Hapishanelerde 121 ‹nsan
Öldü. Duydunuz mu?”, “Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun” diyen
TAYAD’l›lar, “Abdi ‹pekçi Direniﬂinde 894. Gün” tabelalar›n› da
unutmam›ﬂlard›.
Aç›klamay› yapan Semiha Eyilik, susturulmak istenenin, “TECR‹T‹ ÇÖZÜN” diyenler oldu¤unu
kaydederek, “Hukuksuz bir ﬂekilde
gözalt›na al›nan arkadaﬂlar›m›z
derhal serbest b›rak›lmal›, Abdi
‹pekçi Park›'ndaki polis bask›s›na
son verilmelidir” dedi. Aç›klamada
“Yaﬂas›n Abdi ‹pekçi Direniﬂimiz”,
“Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz”
sloganlar› at›ld›.
Sald›r›y› ö¤renen ve birkaç saat
içinde direniﬂin sürdürülmesine
sempatiyle bakan çok say›da insan,
aç›klamay› ilgiyle izlerken, TAYAD’l›lar dövizleri ‘EL’in önüne
koyarak ölüm oruçlar›n› ve tecriti
anlatmak için tekrar oturdular.
Gözalt›na al›nan ﬁenol Durul ve
Mert Kavak ise, ayn› gün “çevre
kirlili¤ine neden olduklar›” gerekçesi ile her birine 109 YTL para cezas› verilerek, ayr›ca hiçbir adli iﬂ14
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lem yap›lmadan serbest b›rak›ld›lar.
Durul ve Kavak saat 15.00’te gözalt›ndan ç›kt›ktan sonra yeniden Abdi
‹pekçi Park›'na geri döndüler ve eyleme kat›ld›lar.

Tecriti Anlatmak
Demokratik Hak De¤il Mi?
Parka sald›r› olmadan iki gün
önceki gazetelerde bir haber yeral›yordu. Habere göre; Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤› izinsiz gösterilere
karﬂ› öyle hoﬂgörülüymüﬂ ki, büyük
bir ço¤unlu¤u için “demokratik bir
hakt›r” karar› vermiﬂ.
Peki TAYAD’l› Aileler’in böyle
bir demokratik haklar› yok mu?
Sald›r›ya izin verenin savc›l›k
olmad›¤›n› düﬂünüyor. Gerekçeye
bak›n; TAYAD’l› Aileler “çevreye
rahats›zl›k veriyor”muﬂ...
Çocuklara masallar! Bir gerekçe
bulamam›ﬂ, düﬂünmüﬂ, taﬂ›nm›ﬂ bunu uydurmuﬂ!

Katliamc›lar›n Korkusu
Hiç Bitmeyecek
Sald›r›n›n nedeni çok aç›kt›r, bilinmektedir. Demokratik hak ve özgürlükler iktidar›n bu anlamda
umurunda de¤ildir.
TAYAD’l›lar›n üç y›ld›r, kaç insana tecrit gerçe¤ini anlatt›klar›ndan ba¤›ms›z olarak, Ankara’n›n
göbe¤inde zulüm gerçe¤ini sergilemeleri dahi, düzen aç›s›ndan büyük
bir rahats›zl›k unsuru.
Direniﬂ aç›s›ndan ise, 900 günün
her günü denize düﬂen damlalar misali. Tek bir damla küçük bir dalga
yarat›r, aral›ks›z bir ﬂekilde düﬂen
damlalar ise, dalgan›n boyutunu da
etkisini de büyütüyor.
Siyasi iktidar›n baﬂtan beri haz›ms›zl›¤› da buradan kaynaklan›yor. Defalarca yaﬂanan sald›r›, gö-

zalt›, taciz vb. baﬂar›l› olamad›.
ﬁimdi yeniden denediler.
‹stiyorlar ki, herkes sussun. Tecrit gerçe¤ini kimse duymas›n, bu iktidar›n yönetti¤i hapishanelerde tecrit politikalar› sonucu 121 insan›n
hayat›n› kaybetti¤i bilinmesin. ‹stiyorlar ki, katletmeye devam edelim.
‹stiyorlar ki, devrimci tutsaklar düﬂüncelerini, iradelerini teslim etsinler, faﬂizmin ve emperyalizmin
önünde secdeye dursunlar.
Beyhude bir çaba! Zulmün oldu¤u yerde direniﬂ de olur. ‹çeride tutsaklar, d›ﬂar›da TAYAD’l›lar direniﬂlerini BÜYÜTEREK sürdürecekler. Bundan kimsenin kuﬂkusu
olmas›n. ‹stanbul’da, Abdi ‹pekçi’de sald›rarak onlar› y›ld›racaklar›n› düﬂünenler fena halde yan›lmaktad›rlar.

Buran›n Sorumlusu 121
Kahraman ﬁehittir
Asl›nda sald›r›n›n iﬂaretleri birkaç gün öncesinden yap›lm›ﬂt›. 20
ﬁubat günü yaﬂananlar›, o gün parkta bulunanlardan Nurcan Temel dergimize ﬂöyle anlatm›ﬂt›:
“Sabah zab›talar ile sivil polisler geldi. Bizlere kimlik sordular.
Savc›l›ktan izin gelmiﬂ bizleri kald›rmalar› için. Bizler de ‘kimlik
göstermeyece¤iz’ dedik. Karakola
götüreceklerini, orada kimlik kontrolü yapacaklar›n› söylediler. ‘Buran›n sorumlusu kim’ diye sorduklar›nda, Kadriye ﬂehit panosunu
göstererek ‘sorumlusu 121 insan›m›z’ dedi. ‹lk gelen ekiple birkaç
sürtüﬂme yaﬂad›k. Kitaplar› bir arkadaﬂla göndermek istedik. Fakat
kitaplar›n götürülmesine izin vermediler. Biz de ‘gözalt›nda de¤iliz
istedi¤imizi yapar›z’ dedik. Ama fiili
olarak ç›kmam›z› engellediler. Yeni
gelen ekip, müdahale etmeyeceklerini, dava açacaklar›n› ve bizi lojistik olarak çökerteceklerini söyleyip, bir süre park›n çevresinde kalabal›k beklediler, sonra gittiler.”
TAYAD’l›lar ise yaﬂananlar karﬂ›s›nda ﬂöyle seslenmiﬂlerdi o gün;
“Daha önce de çok ﬂey yaﬂad›k.

Yapmad›klar› kalmad›, gözalt›na al›nd›k, tutukland›k.
Belki ﬂimdi de ayn› ﬂeyleri
yaﬂayaca¤›z. Bizi y›ld›ramazlar. Ne olursa olsun
tecrit kalkana, ölümler durana kadar evlatlar›m›z›n
sesi olmaya devam edece¤iz. Herkesi burada bize
destek vermeye ça¤›r›yoruz.”

‘Deste¤inizi Çökertece¤iz’

Sald›r› y›ld›ramad› onlar›, yine
geldiler, yine “tecrite son” dediler,
yine oturdular o “EL”in alt›na

‹stanbul ve Ankara’da üst üste
yaﬂanan sald›r›lar›n bir boyutunu
da, direniﬂ cephesinden at›lan ad›mlara “cevap” oluﬂturmaktad›r.
Bilindi¤i gibi TAYAD’l›lar Ankara’da birçok sendika, oda, dernek
ve parti ile birlikte oluﬂturduklar›
heyetlerle, TBMM’de görüﬂmelerde bulunuyorlar. Oligarﬂi akl›s›ra,
tecrit konusunda düne nispeten duyarl›l›k gösteren tüm bu kurumlara
da mesaj veriyor: TAYAD’l›lar›n
yan›nda olmay›n! Tecritin sadece
içeride olmad›¤›n› defalarca söyledik. ﬁimdi TAYAD, demokratik kamuoyundan tecrit edilmek isteniyor.
Burada yap›labilecek en büyük
hata, kuﬂkusuz bu tehditlere prim
vermektir. Aksine, sadece heyetlerde yeralanlar de¤il; tüm sendikalar,
DKÖ’ler, partiler tecrit politikas›na
karﬂ› birleﬂmeli, iktidar›n karﬂ›s›na
dikilerek, cevap vermelidir. Aksi,
iktidara, rahats›zl›k duydu¤u her konuda, bütün kesimlere tek tek ayn›
politikay› uygulamaya devam etmesidir. Geçmiﬂte bolca örnek yaﬂand›.

“Buras› Sizinle Bir Baﬂka
Güzel ve Anlaml›”
Bu arada, sald›r› öncesi geçen
hafta içinde TAYAD’l›lar çeﬂitli kurumlar taraf›ndan ziyaret edildiler.
TAYAD’l›lar› hiç yaln›z b›rakmayan, Ankara Temel Haklar çal›ﬂanlar›, 18 ﬁubat günü aileleri ziyaret
ederken, 20 ﬁubat’ta SDP ve TayDer baﬂkanlar› ziyaret ederek, baﬂar› dileklerinde bulundu.
Her gün Ankara halk› ile kur15
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duklar› diyaloglar, direniﬂi anlatmalar› ise, iktidar›n neden rahats›z oldu¤unun “damlalar” halindeki kan›tlar›. Eﬂiyle parktan geçen yaﬂl›
birinin ailelere “Yaﬂas›n hakl› davan›z” diye seslenmesi, kimisinin ihtiyaçlar›n› sormas›, baz›lar›n›n ald›klar› bir ﬂeyleri geçerken ailelere vermeleri, ya da park›n karﬂ›s›ndaki
metro ç›k›ﬂ›nda simit satan yaﬂl› bir
kad›n›n, sabah kahvalt›s› için ailelere k›z›yla simit göndermesi gibi...
Belki de en anlaml›s› ise, park›n
simgesi olan ‘EL’i yapan heykeltraﬂ›n ailelere, “buras› sizinle bir baﬂka güzel ve anlaml›” demesi...
TAYAD’l›lar›n direndi¤i her yer
anlaml› olmaya, onlar bu ülkenin
her kar›ﬂ topra¤›n› anlaml› k›lmaya
devam edecekler. 20 y›ll›k tarihleri
tan›kt›r.

‘Sana Tecriti Anlatmak
‹stiyorum’
TAYAD’l› Aileler, tecriti halka anlatmak için ç›kard›klar›, ‘Sana tecriti anlatmak istiyorum’
baﬂl›kl› bildirilerin da¤›t›m›n› sürdürüyorlar.
21 ﬁubat günü Ankara Yüksel Caddesi’nde
anonslar yaparak gerçekleﬂtirilen da¤›t›m s›ras›nda bir saatte 1500 bildiri halka ulaﬂt›r›ld›. 22 ﬁubat günü de, Ankara’n›n ﬁirintepe ve
Tuzluçay›r gecekondu mahallelerindeydiler. Yollarda, iﬂyerlerinde,
evlerde, kahvehanelerde tecriti ve
direniﬂi anlatan TAYAD’l›lar, “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” yaz›l› önlükler giydiler. Burada da
1200 bildiri halka ulaﬂt›r›ld›.

gençlik
Liseli Gençli¤in Mücadelesi
Komplolarla Engellenemez
Gençlik Federasyonu üyesi liseli gençli¤in mücadelesi komplolarla engellenmek
isteniyor. Üstelik bu komplo, uyuﬂturucu
çetelerinin hamisi, okul önlerinde uyuﬂturucu sat›ﬂ›n›n kompedan› olan, “gençler devrimci olmas›n da ne olursa olsun” anlay›ﬂ›yla her türlü düzen pisli¤ini körükleyen
polis taraf›ndan kurulmak isteniyor.

Ö¤renciler Haklar›n› ‹stiyor,
Polis Sald›r›yor, Komplo Kuruyor

Gençlik Federasyonu Soruyor;
‹lkokullardan, liselere, üniversitelere
kadar uyuﬂturucuyu, fuhuﬂu, çeteleri
sokan kimlerdir?
Okullar›m›za elini
kolunu sallayarak
giren, gaz bombalar›, biber gazlar› ile
bize sald›ran, s›n›flardan, amfilerden,
kampüslerden yaka
paça gözalt›na alan
kimlerdir?
Gençlerimizi yozlaﬂman›n bata¤›na
iten, düﬂünmeyen,
sorgulamayan, ülke
ve dünya sorunlar›na duyars›z y›¤›nlar
haline getirmeye
çal›ﬂan kimlerdir?
Gençlik Federasyonu olarak liselerde,
üniversitelerde sesimizi yükseltmeye
devam edece¤iz.

Gençlik Federasyonu taraf›ndan baﬂlat›lan “Ö¤renci haklar›m›z› istiyoruz” kampanyas›, sadece üniversite gençli¤inin de¤il, ayn› zamanda liseli gençli¤in de slogan› haline geldi. Liseli gençli¤in bu mücadelenin içinde aktif olarak yeralmaya baﬂlad›¤›n› gören polis, harekete geçmekte gecikmedi. Nas›l liseliler haklar›n› isterdi, hemen susturulmal›yd›lar. Bask›yla, dayakla,
gözalt›larla olmuyorsa, “baﬂka yöntemleri”
de vard› polisin.
Ba¤c›lar'da 17 ﬁubat günü Orhangazi
Lisesi civar›nda ''Ö¤renci haklar›m›z› istiyoruz'' yaz›l› afiﬂler asan Özgür Karakaya
ve Sercan Gürenin, “Yunus” olarak adland›r›lan motorlu polis ekipleri taraf›ndan engellenmek istendi. Afiﬂlerin hiçbir yasaklamas› bulunmamas›na karﬂ›n, polis müdahale ederek ö¤rencileri çamurlu suya yat›rd›
ve arkadan kelepçeleyerek yar›m saat bu
ﬂekilde bekletti.
Ard›ndan olay yerine gelen sivil polisler, ö¤rencilere kimlik
sordular. Ö¤renciler ise,
önce kendilerinin kimliklerini göstermesini istediler. Yasalar böyle diyordu ya, sormadan polisin göstermesi gerekiyordu ya!
Ancak
16
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böyle olmad›.
Soruya, tekme tokatla,
küfürlerle cevap verdiler.
Gözlerini
ba¤layarak ö¤rencileri feci ﬂekilde döven
polisler, götürdükleri Ba¤c›lar ‹lçe Emniyet
Müdürlü¤ü'nde de daya¤a devam ettiler ve
beton zeminde ç›plak ayakla saatlerce beklettiler.
Ancak bununla bitmemiﬂti. Önce Karakaya’ya “kimli¤in sahte” diyerek korkutmak, kuracaklar› komploya zemin haz›rlamak istediler. Bu da tutmay›nca bu kez,
“cebinden eroin ç›kt›” yalan›n› uydurdular.
Olaya iliﬂkin Gençlik Federasyonu’nun
21 ﬁubat günü TMMOB ‹stanbul ﬁube binas›nda düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda konuﬂan Özgür Karakaya, daha sonra neler
yaﬂand›¤›n› ﬂöyle anlatt›:
“Savc›l›k ve hastaneye geliﬂ gidiﬂlerde
kelepçeliydim. Onurumu k›rmak için her
ﬂeyi yapt›lar. Kimli¤imin sahte oldu¤unu
iddia ederek defalarca dövdüler. Biz uyuﬂturucuya karﬂ› mücadele ediyoruz. Uyuﬂturucuyu okul önlerinde kimin satt›¤›n› biliyoruz. Geçmiﬂte de polis bu tür komplolar
düzenledi ve düzenlemeye devam edecek."
Adli T›p'›n ilk verdi¤i raporda, Özgür
Karakaya’n›n sa¤ göz çevresindeki ve s›rt›ndaki darp izleri tespit edilirken, bas›n
toplant›s›nda konuﬂan Ba¤c›lar Ticaret
Meslek Lisesi ö¤rencisi Sercan Gürenin
ise, polislerin kendisini 3 defa arad›¤›n›, 3.
aramada cebinden uyuﬂturucu ç›kar›ld›¤›n›,
uyuﬂturucunun polisler taraf›ndan cebine
konuldu¤unu söyledi. "Bize Ba¤c›lar Emniyet Karakolu'nda 2 gün boyunca iﬂkence

yapt›lar. Küfür ettiler, ölümle tehdit
ettiler" diyen Sercan Gürenin babas› Abbas Gürenin de, “Ben o¤lumun
uyuﬂturucu kullanmad›¤›ndan, bunun bir polis komplosu oldu¤undan
eminim” dedi.
Federasyon ad›na konuﬂan Özlem Olgun da, “Cebimize uyuﬂturucu koyan polis akademik demokratik
mücadelemizi engelleyemez” diye
konuﬂtu. Olgun, “Gençlik Federasyonu olarak liselerde, üniversitelerde yapt›¤›m›z çal›ﬂmalara ve halk›m›za yap›lan her türlü haks›zl›¤a,
hukuksuzlu¤a karﬂ›” seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirtti.
Polisin sald›r›s› ve komplo giriﬂimi, 22 ﬁubat günü de Ba¤c›lar Orhangazi Lisesi önünde protesto edildi. "Ö¤renci Haklar›n› ‹steyen
Gençli¤e Polis Uyuﬂturucu Komplosu Düzenliyor" pankart›n›n ve
"Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz, Cebimize Uyuﬂturucu Koyan Polis
Akademik Demokratik Mücadele-

mizi Engelleyemez" dövizlerinin
taﬂ›nd›¤› eylemde konuﬂan Elif Kaya, sald›r›n›n ve komplonun sorumlusunun AKP iktidar› oldu¤unu ifade etti. S›k s›k "Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar› at›ld›.
35 liselinin kat›ld›¤› eyleme,
Orhangazi Lisesi ö¤rencilerinin kat›l›m›n› engellemek için polis, çember oluﬂtururken, polisler hakk›nda
suç duyurusu için Ba¤c›lar Adliyesi'ne yürüyen Gençlik Federasyonu
üyelerine kat›larak arkadaﬂlar›na
destek olmalar›n› engelleyemediler.

Kampanya Sürüyor
Sald›r›lara, komplolara ra¤men
gençlik liselerde ve üniversitelerde
“Ö¤renci haklar›m›z› istiyoruz”
kampanyas›n› sürdürüyor.
Dersim Temel Haklar Gençlik
Komisyonu, 16 ﬁubat günü dü-

zenledikleri etkinlikte, düzenin
gençli¤e yönelik politikalar›n› tart›ﬂt›lar. Komisyon üyesi Cemal
Duta¤ac›, düzenin yozlaﬂt›rma politikalar›na ve sivil-resmi faﬂist sald›r›lara dikkat çekerek, “Bizler DEVGENÇ mirasç›lar› olarak bu sald›r›lar› da püskürtece¤iz” dedi. Ard›ndan Canan ve Zehra’y› anlatan
film izlendi, ﬂiirler okundu ve halaylar çekildi.
Erzincan Gençlik Derne¤i, 16
ﬁubat günü Erzincan Liseleri önünde kampanya önlükleri giyilerek bir
saat süreyle bildiri da¤›t›m› yapt›lar.
18 ﬁubat günü de, dernek binas›nda,
Serdar Demirel nezdinde ﬂubat
ay›nda ölümsüzleﬂen devrim ﬂehitleri için anma gerçekleﬂtirildi.
Sar›gazi Temel Haklar Liseli
Gençlik Komisyonu, 18 ﬁubat günü liseli gençlikle tan›ﬂma etkinli¤i
düzenledi. Sayg› duruﬂu ile baﬂlayan etkinlikte liseli gençli¤in sorunlar› tart›ﬂ›ld› ve türküler söylendi.

Bizleri” sloganlar› att›lar.
Faﬂist terör bitmemiﬂti. Ayn› gün akﬂam, Merkez
Ac›su Park›'nda bulunan ve ö¤rencilerin gitti¤i 7 adet
kafeye, Ülkü Oca¤› üyesi 50 faﬂist sald›rd›. Saat 22.30
s›ralar›nda yap›lan sald›r›da, taﬂ, sat›r ve silah kullanan
faﬂistler kafelerin camlar›n› k›rd›. Olay esnas›nda, her
zaman oldu¤u gibi ortada görünmeyen polisler ise, sald›r› sonras› devrimci demokrat ö¤rencilerin protestolar›n› engellemek için ﬂehrin baz› noktalar›n› tuttu¤u belirtildi. Görgü tan›klar›, kafelere bask›n düzenleyen faﬂistlerin, “Allah Allah” nidalar› att›klar›n› anlatt›lar.

Kocaeli Gençli¤i Faﬂist
Terörü Püskürtecek
Kocaeli Üniversitesi ö¤rencilerini y›ld›rmak, mücadelelerini engellemek için faﬂistler devreye sokuldu.
Önce, 20 ﬁubat günü Merkez Kampüs civar›nda, 5-6
kiﬂilik faﬂist bir grup taraf›ndan iki devrimci-demokrat
ö¤renciye b›çakl› ve sopal› sald›r› gerçekleﬂtirildi.
Sald›r›, gençli¤in kitlesel protestosu ile karﬂ›laﬂt›.
22 ﬁubat günü Belediye ‹ﬂ Han› önünde toplanan Kocaeli Gençlik Derne¤i, Devrimci Gençlik, DGH, YÖGEH, DPG, SGD, DGD, SDP, ÖDP, EMEP, EHP, TKP,
SEH üyesi dört yüz ö¤renci, faﬂist sald›r›y› protesto etti. Sloganlarla Merkez Kampüse do¤ru yürüyüﬂe geçen
kitle kampüs önünde bir aç›klama yapt›. Yap›lan aç›klamada, faﬂist sald›r›lar›n yo¤unlaﬂt›¤› kentlerden örnekler verilerek, bu sald›r›lar›n soruﬂturma terörüyle
ayn› amaca hizmet etti¤i kaydedildi.
“Bu kuﬂatma elbette k›r›lacakt›r, bu sald›r›lar elbette cevab›n› alacakt›r” denilen aç›klaman›n ard›ndan yeniden Belediye ‹ﬂ Han› önüne yürüyen kitleyle,
Ülkü Oca¤›’na yak›n bir yerde toplanan ve polis korumas›nda olan faﬂist grup aras›nda k›sa süreli gerginlik
yaﬂand›. Ö¤renciler yolu trafi¤e kapatarak Ülkü Ocaklar›'n›n önünde “Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza, Faﬂizmi
Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z, Türkeﬂ’in ‹tleri Y›ld›ramaz

Bitlis’te Faﬂist Terör, Ö¤renim Hakk›n› Yokediyor!
Bitlis’in Adilcevaz ‹lçesi’ndeki Meslek Yüksek Okulu'nda ise, faﬂistler ö¤rencilerin ö¤renim hakk›n› tehdit
ediyor. 17 ö¤renci geçti¤imiz haftalarda yaﬂanan sald›r›lar›n ard›ndan ilçeyi terkettiler. Van ‹HD’de aç›klama
yapan ö¤renciler, ilçe halk›n›n da ö¤rencilere karﬂ› k›ﬂk›rt›l›p sald›rt›ld›¤›n›, “ö¤renim haklar›n›n yokedilmek
istendi¤ini”
belirterek,
“can güvenli¤imiz sa¤lanmad›¤›
takdirde geri dönmeyece¤iz” dediler.
17
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Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!
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Üretimin bir eylem oldu¤unu
biliyorsan, senden yarat›c›s› yoktur
Üretilecek her ﬂeyin asl›nda devrimci bir eylem oldu¤u gerçe¤i vard›. Bu perspektifin ›ﬂ›¤›nda ortaya ç›kan her ﬂeyin anlam› ve de¤eri o kadar büyüktü. Yarat›c›l›kta s›n›r yoktur denir ya; aynen
öyle. ‹lk topun (hücreden hücreye
bir ﬂey göndermek için çat›n›n üstünden f›rlat›lan toplar) bulunuﬂundan tutal›m da renkli kalemlerin olmad›¤› ortamlarda renklerin üretilebilmesi gibi...
Ve bunlar›n da ortaya ç›kard›¤›
ayr› engeller olabiliyordu. Yani sen
nereden bir ﬂey üretiyorsan, ona engel ç›kard›. S›n›rlan›rd›.
Son yaﬂanan bir olay vard›; süreçten dolay› çok fazla yiyecek vb.
ﬂeyler alm›yorduk. Sadece rahats›z-

l›¤› olan, sa¤l›k sorunu bulunan arkadaﬂlara dikkat edilirdi... Hediyelikler yap›l›rken ﬂeftalinin çi¤idinden (çekirde¤inden) kolye yap›lm›ﬂt›. Ortadan ayr›l›yor ve renk
renk boyan›yordu. Çok güzel, özgün bir ﬂey oluyordu. Neyse kantine
ﬂeftali yaz›ld›. Önce geldi. Tabii
kolyeler de d›ﬂar› gitti. Sonra biraz
daha yapmak için bir daha yaz›l›nca... “Yok” dendi.
Tabii bu “yok”u herkes farkl›
söylüyordu; baﬂgardiyan ayr›, müdürü ayr›... En aç›¤›n› da yine onlardan biri söyledi:
“Siz böyle ﬂeftali çekirde¤inden
bile bir ﬂeyler üretirseniz, korkar›m
bu gidiﬂle size idare hiçbir ﬂey vermeyecek...”
Cidden öyleydi. Kalem içinden
renk yapard›k;
Özgür tutsaklar, devrimci yarat›c›l›¤›n en güzel örnek- aramada onlara
lerinden olan, dergilerini ç›karmaya devam ediyorlar. yönelirlerdi. DerUﬂak Hapishanesi'nde üreterek direnen, direnerek üreten gi kapaklar› süt
özgür tutsaklar›n mizah dergisi Nüktedan'›n ﬁubat 2006 ya da meyve sutarihli 22. say›s› ç›kt›. “Öncelikle 121. karanfilimiz Serdar yu kab›yla yap›Demirel'in önünde sayg›yla e¤ilerek” giriyorlar söze ve ül- l›rd›, meyve sulake ve dünya gündeminde yaﬂananlar› çizgileri, yaz›lar› ile r›n› falan çiçekli
olanlar›ndan geele al›yorlar.
tirirlerdi (kullaGebze M Tipi Hapishanesi'ndeki DHKP-C Davas›’ndan
namayal›m dikad›n tutsaklar›n ç›kartt›¤› ayl›k siyasi yorum dergisi Canye)... Not yazarsuyu'nun 19 Aral›k özel say›s› da ç›kt›. Giriﬂinde ﬂöyle
d›k, ya¤murdan
sesleniliyor; "Silah ve bomba sesleri y›rt›yordu
›slanmas›n sa¤gecenin karanl›¤›n›. Dozerler, matkaplar hiç
lam gitsin diye
durmaks›n›z çal›ﬂ›yordu. Hapishaneler y›k›l›ﬂeffaf naylonlara
yor, tutsaklar yak›l›yordu. Aral›k'›n 18'ini
sarard›k. Bu defa
19'una ba¤layan gece egemenler ve tutsaklar
naylonlar siyah
aras›nda bir savaﬂ baﬂlad›. Bu savaﬂ hem ideçöp poﬂeti olarak
olojik hem de fizikiydi. Sald›rd›lar... Binlerce
gelirdi... Ayakkaaskeri polisiyle onlarca gaz bombas›, say›s›z
b› boyas› kullan›kurﬂunlar›yla sald›rd›lar. Tutsaklar direndiler.
l›rd› boyamada.
Beyinleri, yürekleri, inançlar›yla direndiler.”
Bu kez de her
18
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hücreye belli bir ayakkab› boyas› limiti uygulan›rd›...
Yani yazmakla biter mi...
Sonuçta koﬂullar ne olursa olsun, e¤er bir idealin varsa ve üretece¤in her ﬂeyin ayn› zamanda bir
eylem oldu¤unu da biliyorsan, senden güçlüsü ve yarat›c›s› yoktur.”
(Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’ndeki
Serdar Karaçelik’in 15 Ocak 2006
tarihli mektubundan)

‹ﬂkencecilerin
acizli¤i
Sincan F Tipi’ndeki tutsaklardan mektuplar geliyor;
camlar buz, kaloriferler buz...
Kand›ra F Tipi’ndeki tutsaklardan mektuplar geliyor; üç kat giyiniyoruz, kaloriferler yanm›yor.
Edirne F Tipi’nden mektuplar geliyor; So¤uklar azd›, ﬂu kadar gündür kaloriferler buz kesti.
‹stisnas›z tüm F Tipi idarelerinin
söyledikleri, gerekçeleri de ayn›;
bozuk, yap›lacak.
Anlaﬂ›lan, tüm F Tipleri’nin kaloriferleri MGK karar›yla ya da
Adalet Bakanl›¤›’n›n bilmem kaç
tarih ve say›l› genelgesi ile bozulmuﬂ!
‹ﬂkencecilerin bir özelli¤i de
acizlikleridir. Teslim alamad›klar›
devrimcilere karﬂ› bu yüzden en olmad›k yöntemlere baﬂvurarak bu
acizliklerini gösterirler. Siyasi ﬂubenin iﬂkencehanelerindekiler k›ﬂ›n
ayaz›nda tazyikli suyla ›slatt›klar›
devrimcileri kar›n üzerine atar ya da
cereyan yapan bir alanda bekletirlerdi, bedenen çürütmek, iradesini k›rmak için. F Tipi’nin iﬂkencecileri de
bu yöntemi keﬂfetmiﬂler demek ki.
19-22 Aral›k Katliam›’n›n ard›ndan devletin tepesinden yap›lan ilk
aç›klama; “cezaevlerinde devlet hakimiyeti tesis edilmiﬂtir” olmuﬂtu.
Büyük devlet gücünü ve hakimiyetini bak›n nas›l kullan›yor. Cezaevlerine hakim olan devlet, kalorifer kazanlar›na da hakim; öyleyse
kimse korkmas›n, art›k hiçbir ﬂey
y›kamaz bu devleti!

Tecrit
Fiziki, psikolojik
etki ve sonuçlar›
4

Geçen hafta yer verdi¤imiz M.D.
isimli tutsa¤›n durumu, tecritin en
dolays›z sonucuna ayna tutuyordu. ‹ktidar›n, “insan haklar›”, “iﬂkenceye s›f›r tolerans” gibi söylemlerinin esamesinin okunmad›¤›
F Tipi hapishanelerdeki gerçekler
iﬂte bu nedenle sansürleniyor. Sadece sansürle de¤il, polis zorbal›¤›yla da bu gerçeklerin halka ulaﬂmas› engellenmek isteniyor. Geçen hafta, “Tecrit: Yaﬂayanlar Anlat›yor” kitab›n›n tan›t›m ve da¤›t›m›n› yapmak için ‹stanbul ‹stiklal
Caddesi’nde toplanan TAYAD’l›lara sald›r› da bu nedenledir.
Ancak, tecrit orada, F Tipler’inde
yaﬂanmaya devam ediyor. Bu hafta yer verece¤imiz, H.T.A. isimli
tutsa¤›n durumu da, bu konuda
çarp›c› bir baﬂka örne¤i teﬂkil etmektedir. Bu örneklerde somutlanan tecrit gerçe¤ini gaz bombalar› ile bo¤mak mümkün de¤ildir.

Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutulmakta olan H. T. A.
isimli tutsak, F Tipleri’ne at›lmadan
önce yaﬂam dolu bir gençti. Tecritin
böyle bir insan› ne hale getirebilece¤inin örne¤i olan H. T. A.’n›n durumu bilinmesine ra¤men tekli hücrelere kapat›lm›ﬂ, bu da yetmezmiﬂ
gibi burada sald›r›ya dahi u¤ram›ﬂ,
dövülmüﬂtür. Tekli hücrelerden ailesinin ve arkadaﬂlar›n›n çabas›yla
ç›kt›¤›nda ise rahats›zl›¤›, kendisini
yakmaya kalk›ﬂacak kadar derinleﬂmiﬂtir. Bundan sonras› ise, yaﬂanan
krizler ve intihar giriﬂimlerine ra¤men tedavi konusundaki duyars›zl›k, hastaneye yat›rma önüne ç›kar›lan bir dolu engeldir...
H. T. A. May›s 2001 tarihinde
tutuklanarak F Tipi hücrelerine kapat›ld›. 1.5 y›l sonra tecritin etkileri

Sesim yabanc› geliyor,
kendi sesimi garipsiyordum
ortaya ç›kmaya baﬂlad›. Rahats›zl›¤› aç›k ve sa¤l›kl› karar al›namayaca¤› görülmesine karﬂ›n, hapishane
idaresi taraf›ndan "kendi talebi var"
denilerek üç kiﬂilik hücreden al›narak tekli hücrelere konuldu. Eylül
2002'den 31 Aral›k 2002 tarihine
kadar yaklaﬂ›k 4 ay tekli hücrelerde
tutuldu. Bu süreçte rahats›zl›¤› giderek derinleﬂti.
Tekli hücrelerde kald›¤› dönemi,
ayn› havaland›rmaya ç›kan bir tutuklu, “durumu çok kötü. ‹ki haftad›r hücresinden d›ﬂar› ç›km›yor. Biz
gitsek olay ç›kar›yor. Herﬂeyi boﬂverip kendi dünyas›na çekiliyor,
kimseyle yaz›ﬂm›yor. Bizimle bile
sohbet etmiyor. Birilerinin kendisini
takip etti¤ini düﬂünüyor. Sabah sabah g›rtla¤›ma yap›ﬂt›, ‘beni niye
takip ediyorsun’ gibi laflar etti...”
sözleriyle durumunu anlat›yordu.
Bu olay sonras› gardiyanlar
H.T.A.’ya sald›rd›lar. Ailesi ve arkadaﬂlar›n›n çabas› ile tekli hücrelerden ç›kar›larak iki kiﬂi birlikte
kalmaya baﬂlad›lar. Yan›ndaki arkadaﬂ›, 2 Ocak 2003 tarihinde durumunu ﬂu sözlerle anlat›yordu:
“Çok zay›flam›ﬂ, saç-sakal birbirine kar›ﬂm›ﬂ. Tan›yamad›m. Çok
h›zl› volta at›yor ve h›zl› yemek yiyor. Arada bir sendeliyor. Aya¤›nda
a¤r› var. Bazen dal›p gidiyor..."
‹ki kiﬂi birarada kalmalar› bir
olumluluk olsa da, teklilerde kald›¤›
süreç rahats›zl›¤›n› iyice derinleﬂtirmiﬂtir. Nitekim, Mart 2003'te kendisini yakma giriﬂiminde bulunur.
H.T.A.'n›n yan›nda bulunan arkadaﬂ› engeller bu giriﬂimi. Psikolojik
rahats›zl›¤›n›n pençeleri aras›ndad›r
art›k. Arkadaﬂlar›n›n da çabas›yla
üç kiﬂi kalabilece¤i bir hücreye geçer. Temmuz 2003'te yan›nda kalan
M.Ç. isimli arkadaﬂ› durumu için
ﬂunlar› anlat›yor:
"15-20 gün öncesine kadar durumu bu kadar kötü de¤ildi. Hazi19
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ran baﬂlar›nda, genel olarak s›k›nt›l› bir ruh hali vard›. Sonradan uyku problemleri ve sesten rahats›z olma durumlar› aç›¤a ç›kt›. Bu rahats›zl›klar›n›n aç›¤a ç›kmas›ndan
sonra bunal›ml›-buhranl› bir ruh
haline büründü. Konuﬂmas›, paylaﬂmas› için onu teﬂvik etmeye çal›ﬂt›m. Ama pek sonuç alamad›m.”
Yan›nda kalan arkadaﬂlar› hastaneye yat›r›lmas› için giriﬂimlerde
bulunur. Ancak ilaç yazmakla yetinilir. Verilen ilaçlar› ise H.T.A. kullanmaz. Rahats›zl›¤› dalgal› bir seyir izleyerek yükselir. 20 Nisan
2004 tarihinde kendisini banyoya
kapatarak intihara kalk›ﬂ›r. Banyodan ç›r›lç›plak ve kendisini kaybetmiﬂ ﬂekilde ç›kar›l›r. Duvarlara,
camlara sald›r›r, yaralan›r.
Yine arkadaﬂlar›n›n ›srar› sonucu, ancak 22 Nisan günü Tekirda¤
Devlet Hastanesi'ne, oradan da Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar›
Hastanesi’ne sevk edilir. Bak›rköy’de üç hafta tutulur ve Bayrampaﬂa Hapishanesi’ne gönderilir. 7
Haziran'da ise tekrar Tekirda¤ F Tipi’ne sevk edilir. Hastane ve Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde baﬂka insanlarla iç içe oldu¤u dönemler iyi
gelir kendisine. Kendi deyiﬂiyle,
“hücre ortam›ndan ç›km›ﬂ olmas›n›n, insanlar›n içine kar›ﬂmas›n›n”
büyük etkisi olur, k›smen düzelmesinde. “Hücreden iki kez ç›kt›m tedavi için, ikisinde de bir çok ﬂey
normale döndü...”
Ancak bu k›smi düzelme hücrede çok çabuk geriler. Tekrar intihara
kalk›ﬂacak kadar kötüleﬂir. Kafas›n›
duvarlara vurur, kendisini bo¤maya
çal›ﬂ›r. Tekrar hastane ve yeniden
hücreler...
Rahats›zl›¤› giderek artt›. Belli
belirsiz sesler, sonra çeﬂitli isimler,
kelimeler duymaya baﬂlad›. Örne¤in bir dönem sürekli ‘Bican’, ‘Bu
mu’, ‘Annenim’, ‘Ablan›m’, ‘Pira-

ye’ seslerini duyuyordu. Seslerin bu
ﬂekilde belirgin, yo¤un bir hale gelmesiyle birlikte seslere sürekli tepki
vermeye baﬂl›yor H.T.A. seslere ba¤›r›yor, küfrediyor; duvar›, kap›y›,
dolab› yumrukluyor, kafa, tekme
at›yor. Sesler yo¤unlaﬂt›kça da tepkisi art›yor, kendini kaybediyor, krize giriyor, kendine zarar veriyordu.
“Bu sesler daha da artt›. Tek kelimeler, isimler olmaktan ç›k›p uzun
cümleler haline, onunla konuﬂan
bir tarza girdi. Seslere daha çok yo¤unlaﬂmaya, kurgu yapmaya baﬂlad›. Örne¤in, günün neredeyse tamam›n› seslere yo¤unlaﬂarak, volta
at›p, çay sigara içerek geçiriyor,
seslerle konuﬂuyor, k›z›yor, küfrediyor. Seslere yo¤unlaﬂt›kça da eline
geçirdi¤i, k›r›labilecek ﬂeyleri k›r›yor, sa¤a sola vuruyordu.
Seslerin bu ﬂekilde derinleﬂmesi
ile birlikte halüsinasyonlar görmeye baﬂlad›. ‹lk baﬂta ara ara belli
belirsiz ﬂeyler görüyordu. Sonra giderek s›klaﬂmaya, görüntüler belirginleﬂip uzamaya baﬂlad› ve ses ile
birleﬂti. Örne¤in ‘git intihar et’ diyorlarm›ﬂ son dönemde.
En son krize girdi¤inde kendini
kaybetti, görüntü ve sesin yo¤unlu¤undan. Gözlük, kalem, cetvel vs.
k›rd›. Sakinleﬂtirmeye çal›ﬂ›nca
kendini banyoya kapatt›. A¤lamaya,
duvarlara vurmaya baﬂlad›. 45 dakika kadar kald› banyoda. En son
çok kötü bir ﬂekilde ç›kard›k. Sonra
sakinleﬂti. Bu s›rada sesler ‘kendini
yak’, ‘intihar et’ diyormuﬂ. Sakinleﬂti¤inde ‘intihar edebilirdim, düﬂünüyordum’ dedi. Bu sesler, halüsinasyonlar üzerinden kurgu yap›yor.
Görüntülerin, seslerin nedenini,
kim oldu¤unu tak›yor kafas›na.”

Sistemli “ses iﬂkencesi”
H.T.A. seslerin, tekli hücrelerde
kald›¤› dönemde nas›l baﬂlad›¤›n›
ﬂu ﬂekilde anlat›yor:
“Tek kald›¤›m dönemlerde, tecrit politikas›n› uygulayan hapishane
idaresinin psikolojiye yönelik bir
sald›r›s› vard›. Hücrenin üzerinde
bir iﬂ atölyesi var. Buras› bir iﬂkencehaneye dönüﬂtü. Günün hemen

“En ufac›k sesten rahats›z oluyordum ve kendi ç›kard›¤›m sesi ise fark edemiyorum. Mesela Bayrampaﬂa’da iken çok yüksek sesle konuﬂuyorum diye çok uyard›lar. Ancak ben bunu fark edemiyorum, normal konuﬂtu¤umu san›yorum.
3,5 ay kimseyle konuﬂmad›m. ‹lk kendi kendime türkü söyledi¤imde konuﬂma ﬂeklimin de¤iﬂti¤ini (daha kaba) farkettim. Ve kendi sesime
ﬂaﬂ›r›yordum.
Üçlü hücreye geçti¤imde ilk sohbet etmek istedi¤imde konuﬂamad›m. Sesimin tonunu ayarlayam›yor, havaland›rmadan yank› yapan sesime yabanc› bir sesmiﬂ
gibi ﬂaﬂ›r›yor ve rahats›z oluyordum. Çok garipsedim. Kendi sesine yabanc›laﬂ›yorsun. Bu, senin aç›ndan çok garip ve üzücü bir
olay. Bu durum, sanki önceden yapabilece¤in ﬂeyleri, art›k yapamayacakm›ﬂ›m düﬂüncesi oluﬂturuyor ve aﬂ›r› üzüyor.”

hemen tamam›, aramalarda kulland›klar› plastik çekiçlerle iﬂ yurdunun beton zeminine durmadan vurarak sesler ç›kar›yorlard›. Bu ola¤anüstü rahats›z ediyordu beni. 3,5
ay her gün sürdü bu. Ç›k›p havaland›rmaya ba¤›r›yordum; "kim var,
kesin ﬂu sesi" diye. Ses verilmiyordu. Bunun d›ﬂ›nda, geceleri tedirgin
etmek, bir korku hali, panik vs. yaratmak amaçl›, tepemde bardak k›rma yap›ld›. Mesela kitap okuyorsun, uykudas›n ans›z›n bir bardak
tepende parçalan›yor. Ayak sesleri
ç›k›yor. Gecenin 02.00'si, 03.00'ü
gibi. Gündüz ise bu seslere eklenen
ﬂeyler, mazgal› birden tedirgin edici
ﬂekilde aç›p kapatmak vs... Bunlar
d›ﬂ›nda bir kaç kez sald›rd›lar.”
Hastaneden hücrelere tekrar getirildikten sonraki ilk kriz ve intihar
giriﬂimi 18 Haziran’dad›r. Bunu 28
Haziran 2004’teki ikinci kriz izler:
"... Akﬂam üzeri kendini banyoya
kapatt›. Elini kesti. Acil ç›kard›k,
pansuman, sarg› yap›ld›. Akﬂam da
halüsinasyonlar› artt›. Yine kaybetti
kendini ara ara. Sabah yine oldu.
Say›m saatinde acil ça¤›rd›k. ‘Durumu iyi de¤il, intihara kalk›ﬂ›yor...
Acil hastaneye sevk edin’ dedik.
‘Doktor yok. Psikologla görüﬂtürelim’ dediler. ‘‹ntihara kalk›ﬂ›yor’ diyoruz, bize hâlâ ayn› ﬂeyi söylüyor
gardiyan.”
Arkadaﬂlar›n›n içeriden, ailesinin d›ﬂar›dan giriﬂimleri sonucu,
hastaneye götürülür, ancak ne Bay20
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rampaﬂa Hapishanesi ne de Bak›rköy Hastanesi kabul eder ve gece
yar›s› yeniden getirilir. Rahats›zl›¤›n›n artarak devam etmesi sonucu 24
A¤ustos 2004’te Bayrampaﬂa'ya
sevk edilir. Ancak hapishane idaresi
21 Eylül 2004'te geri gönderir.

Betona gömülen duygular
“Tecritte insani uyar›lar demire, duygular betona gömülmeye
çal›ﬂ›l›yor.”... Durumuna iliﬂkin
kendi anlat›mlar›nda, tecriti bu sözlerle anlatmaktad›r H.T.A. “Tecrit”
diyor, “yaﬂayan bilir türünden bir
ﬂey.” Evet, O yüzlerce tutsak gibi
tecriti yaﬂad› ve biliyor. Yaﬂad›klar›n› ise ﬂöyle anlat›yor:
“Bir dönem de hiçbir ﬂey yapam›yor, okuyam›yordum. Kafam, bu
sald›r›lar ile meﬂguldü, yani sesler
vs. ile. Beton zemine inen çekicin
sesleri hücrenin duvarlar›nda yank›lan›yordu. Yan›mdaki hücrede de
kalan yoktu. Halüsinasyonlar baﬂlad›. Çok garip ve benimle alakal› olmayan kabuslar görmeye baﬂl›yordum. Hiç kimse ile konuﬂmak içimden gelmiyordu. Uzun zaman sürdü. Bazen bir ﬂeye cevap verirken
bile yoruluyor, bunal›yor, k›sa cevaplar veriyordum. Bu daha da kötüydü. Ziyaretlerdeki sohbetler biriki cümleden öteye gitmiyordu. Ziyaret kabininde bo¤uluyormuﬂ gibi
hissetti¤im oldu, bay›lma an›na geldi¤im de... Hiçbir ﬂey yemek gelmiyordu içimden. Bisküvi vs. at›ﬂt›r›-

yordum, bir zaman sonra o da kesildi. Oralet içiyordum.
En son bunlar›n çok yo¤unlaﬂt›¤› dönemde sesler duymaya baﬂlad›m. Önceleri ç›¤l›k olan sesler bir
zaman sonra sohbete, kendi aralar›nda konuﬂmaya dönüﬂtü. Bunlar
taraf›ndan övüldü¤üm, sevildi¤im
ve hakaret edildi¤im oldu. Daha
sonra bakt›¤›mda bunlar›n hiçbir
ﬂey oldu¤unu anl›yor, hatta o anda
ona verdi¤im tepkiye güldü¤üm
oluyor. K›sacas› halüsinasyonlar,
ç›¤l›klar, hiçbir ﬂey yapamama ya
da anlams›zl›k. Bu noktada yakma
olay› oldu. Yani yaﬂama sevinci diyoruz, intihar diyoruz. Ancak sen
onu yaparken intihar olarak alg›lam›yorsun, o an›n atmosferinde.
‹ki kiﬂiydik o zaman. Akl›mdan
intihar›n ç›kmad›¤› da oldu. Krizler
baﬂlad›. Sakin olmak istedi¤im anda
aﬂ›r› sinirlendi¤im oluyordu. Cama

vurmak istemeden, vurup k›r›yordum. Ya da az öncesinden cama vurabilece¤imden ötürü dikkatimi oradan uzaklaﬂt›r›p volta at›yordum.
Ama iki dakika sonra kriz esnas›nda
cam› unutup duvar diye vuruyorum.
Sesler, halüsinasyonlar uzun zaman devam etti. Bu, yaﬂam› alt üst
ediyor. Bu zamanlarda bir söz, bir
müzik, mektup, sohbet ilaç gibi.
Alg›layamad›¤›m oluyordu. Elimdeki çakma¤›n çakmak oldu¤unu yeni fark ediyormuﬂças›na hayretle
bak›yordum. Ama bu hayrete neden
olan onu farketmem ve onu farketmemden önceki aﬂ›r› alg› bozuklu¤u. Yani his kayb› oluﬂtu. Duvarlar›n, havaland›rman›n uzunlu¤unu
anlayam›yordum. K›sacas› bilinç
gidip geliyordu. Ayr›ca tansiyon düﬂüyor, bay›lacak oluyordum.
Ölüm hissi kaplam›ﬂt› k›sacas›.
‹laç veriliyordu. Ama ayn› durum

Gözünüzün önünde bir insan can çekiﬂiyor
“H.T.A. kendini yakt›¤› gün... sessizleﬂti, sandalyede oturuyordu. Ben kitap okurken dalm›ﬂ›m. Lavaboya indim. H.T.A .
hâlâ sandalyede oturuyordu. Yüzümü y›kad›m. "‹ﬂte bu" vb.
sesler geliyordu. "Ne diyorsun" dedim. O anda merdivenden
aﬂa¤›ya iniyordu. Paças› yan›yordu. Herhalde havaland›rmaya ç›k›p koﬂacakt›. O anda hemen söndürdüm. Beni itmeye
kalkt›. "B›rak” der gibi. O günden sonra çok durgunlaﬂt›, içine
kapand›... Çok s›cakkanl› bir insand› eskiden. Hücrede tan›makta zorland›m.”
“Deyim yerindeyse her an diken üstünde hissettik kendimizi.
Çünkü her an ani ruh hali de¤iﬂimi yaﬂayabiliyor. Çok sakinken
bir anda dakikalarca gülebiliyor, kahkahalara bo¤uluyordu. Duydu¤unu sand›¤› sesler onunla konuﬂuyor, tepkisi de, ya böyle dakikalarca
kendi kendine gülerek oluyor ya da tam tersi geriliyor, k›z›yor, küfürler savurarak duvarlar› yumrukluyordu. Bu bizi de etkiliyordu. Örne¤in, ayak tabanlar›n› sürekli yere vurmas›. Gün içinde her an oluyor bu. ‹rkiliyorduk.
Vücudumuzu bir gerginlik kapl›yor, tepeden t›rna¤a tüylerimiz diken diken
oluyor. Yo¤unlaﬂamama sorunu yaﬂ›yorduk. Kitap okuyoruz ama akl›m›z
H.T.A.'da sürekli. Her an bir ﬂey olabilece¤i endiﬂesi yaﬂ›yoruz. Günün her
an› böyle. Bu art›k bir noktadan sonra dayan›lmaz oluyor, elimizin kolumuzun ba¤l› olmas›ndan üzüntü duyuyoruz. Yan›baﬂ›nda gözünün önünde bir
insan can çekiﬂiyor ve siz bir ﬂey yapam›yorsunuz. Duydu¤unuz ac›y› hafifletmek ad›na gözünüzü kapatmak isteseniz kula¤›n›zla duyuyorsunuz
ac› ç›¤l›klar›n›. Kula¤›n›z› t›kasan›z, duvarlar› yumruklamas›, kafas›n› duvarlara vurmas›, ba¤›r›p ça¤›rmas›yla, hücre içinde oluﬂan gürültü tüm bedeninizi sars›yor. Uyku sorunu oldu¤u için biz de geceleri rahat uyuyam›yorduk. Bazen 2-3 gün hiç uyumad›¤› olurdu. Sa¤l›kl› düﬂünmedi¤i için her an
kendisine zarar verebilece¤ini düﬂünerek beraber sabahlad›¤›m›z oldu.”
21
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sürüyordu. Uyudu¤umun uyku oldu¤unu bilmeden, neden uyand›¤›ma bir anlam veremeden uyuyordum. Yani çizim yapmak, kitap okumak mümkün de¤il. Okudu¤um ise
sanki boﬂlu¤a giden, anlamad›¤›m
bir sözcükler yuma¤› da onu çözemiyormuﬂum gibi... Bir kitab› okuyordum, ismi ﬂimdi akl›mda de¤il.
140. 150. sayfaya geldi¤imde aniden tekrar okumak için elime ald›¤›mda bu kez okudu¤um sayfalardan eser yok. Yeniden baﬂlad›m. 30.
sayfada yan›mdaki arkadaﬂ›ma anlatay›m dedim, tekrar silindi. Tekrar
hiç okumam›ﬂ gibi baﬂlad›m ve yine
30. sayfada anlatmak istedim anlatamad›m. O kitab› okuyamad›m.
ﬁimdi eskiye oranla iyiyim. Ama
mesela Bayrampaﬂa'dan sevk oldum, oras› geniﬂ, insanlar vard›. Buraya girmemle bir bo¤uculuk baﬂlad›. Kafese kapat›lm›ﬂs›n gibi. Elinden ﬂekeri al›nm›ﬂ çocu¤a dönme
hissi. Garipsiyorsun bunlar›. ﬁu an
halüsinasyonlar görmüyorum. En
son cesetler, ç›plak vücutlar görmeye baﬂlam›ﬂt›m. Saz çal›yorum, o s›ra gözlerimin önünde morgda raftan
ceset al›n›yor. Elimde ceset var, morarm›ﬂ, ne yapay›m ben bu cesedi?
Kendime gelmeye çal›ﬂ›yorum.
Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde
kald›¤›m zaman içinde o yoldaﬂ s›cakl›¤›n› bir ilaç sayd›m. ‹laç oldu.
O s›cakl›¤› hissedip sohbetlerden,
türkülerden büyük moral al›p o sevinçle gözlerimin doldu¤u oldu. Bir
zaman sonra yazma iste¤i do¤du.
Üretmek direnmektir. Üretmek istiyor insan. Ürettikçe o coﬂku müthiﬂ.
Bence tecrit uzun sürece yay›lm›ﬂ bir iﬂkence. Tecrit as›l olarak
insanl›ktan soyutlamakt›r. Sosyal
olan› en aza indirgeyerek izole etmeyi amaçl›yor. Tecrit; as›k suratlar, gülmeyen dudaklarda. Canh›raﬂ
savrulan küfürde. Yani üç kiﬂiye
s›¤d›r›lan kahkahada. Böyle bak›nca burada tecrit bu. Bunun d›ﬂ›nda
anlatt›¤›m gibi demiri, betonu aﬂan,
buralardan ç›kan bir ﬂey tecrit. ‹çinde yaﬂamas› da, anlatmas› da güç...”
H.T.A. hâlâ hücrede, tecritte tutulmaktad›r.

Kocaeli

lükler
giydi¤i
mitinge,
TAYA D
ile Kocaeli Gençlik Derne¤i’nin de
içinde
yerald›¤›
DKÖ’ler,
ve partiler
de destek
verdiler.
1 Ma-

Emekçiler alanlarda
Emek Platformu’nun çeﬂitli
kentlerde düzenlenen; “Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
Kanun Tasar›s›” ve “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasar›s›”n› protesto eylemlerinde ve D‹SK’in
'Yoksullu¤a Adaletsizli¤e Hay›r'
mitinginde AKP iktidar› protesto
edildi ve “Genel Grev” slogan› ön
plana ç›kt›.

D‹SK Kocaeli Mitingi
D‹SK, kuruluﬂunun 39. y›l›nda,
19 ﬁubat günü Kocaeli’de miting
düzenledi. 'Yoksullu¤a Adaletsizli¤e Hay›r' slogan›yla gerçekleﬂtirilen
mitinge 10 bine yak›n iﬂçi emekçi
kat›l›rken, D‹SK Baﬂkan› Süleyman
Çelebi, “Bu düzen kazananlar› koruyor, kaybedenleri yok ediyor. Üstelik yoksulluktan sistemi de¤il,
yoksullar› sorumlu tutarak yap›yorlar bunu” dedi.
D‹SK’e üye iﬂçilerin k›rm›z› önKocaeli

y›s’ta taﬂ›nan pankartlar›n ard›ndan,
D‹SK üyelerinin k›z›l bayraklar taﬂ›mas› dikkat çekerken, yürüyüﬂte
iktidar› protesto eden sloganlar hayk›r›ld›. TAYAD’l›lar, "Tecrite Özelleﬂtirmeye Son", "Tecritle öldüren
sa¤l›¤›m›z› ve gelece¤imizi yok
eden AKP'dir" pankartlar›yla mitingde yerini al›rken, Büyük Direniﬂ’in ﬂehitlerinin resimleri de taﬂ›nd›. “F Tipi Hapishanelerde Tecrite
Son” dövizlerinin bulundu¤u yürüyüﬂte, Kocaeli Gençlik Derne¤i de
ayr› kortej oluﬂturarak DEV-GENÇ
flamalar› taﬂ›d›lar.
S›k s›k “Genel Grev Genel Direniﬂ” sloganlar›n›n at›ld›¤› yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan miting, sayg›
duruﬂu ile baﬂlad›. Süleyman Çelebi
D‹SK'in kuruluﬂunun 39. y›l›nda
yoksullu¤a adaletsizli¤e bir kez daha hay›r demek için buluﬂtuklar›n›
ifade etti¤i konuﬂmas›nda, sermayenin sald›r›lar›na de¤indi.
“Sermaye alabildi¤ine küreselleﬂiyor ama yald›z› kaz›nd›¤›nda alt›ndan milyonlar›n
yoksullu¤u
iﬂsizli¤i
açl›¤› ve
sefaleti ç›k›yor” diyen Çelebi,
“Mücadelemiz eﬂit,

adil ve üretenlerin yönetti¤i bir Türkiye mücadelesidir. Mücadelemiz
ülkemiz tam anlam›yla demokratikleﬂinceye, sendikal hak ve özgürlükler eksiksiz olarak kullan›ncaya, insan haklar› ihlalleri duruncaya, özgürlük, eﬂitlik ve kardeﬂlik yerleﬂinceye kadar sürecek. Bu mücadeleyi
bütün ezilenlerle, köylülerle, gençlerle, kad›nlarla birlikte örmeye devam edece¤iz” ﬂeklinde konuﬂtu.
Konuﬂmas›nda Irak'ta iﬂgale ve
emperyalist sald›rganl›¤a da vurgu
yapan Çelebi, AKP iktidar›n›n da
emperyalistlerin ekonomik siyasi
program›n› uygulad›¤›n› kaydetti.
Alanda direniﬂ sloganlar› yank›lan›rken, konuﬂmalar›n ard›ndan
Onur Ak›n türküler söyledi.

EP Eylemleri: “Sa¤l›k
Hakt›r Sat›lamaz”
Emek Platformu’nun ald›¤› karar do¤rultusunda, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanun
Tasar›s›” ve “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasar›s›”n› protesto
amaçl›, 18-19 ﬁubat günlerinde eylemler düzenlendi.
Bursa Emek Platformu, 18 ﬁubat günü 500 kiﬂinin kat›ld›¤› bir
yürüyüﬂ düzenledi. Fomara Meydan›’ndan, “Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz”,
“IMF Uﬂa¤› Hükümet ‹stifa”,
“AKP Halklara Hesap Verecek”
döviz ve sloganlar› ile yürüyen kitle, AKP önünde aç›klama yapt›. ‹ktidar›n “kaynak yok” sözlerine at›f
yapan emekçiler, “rantiyeye verilen,
bat›r›lan kredilere bak›n, kay›t d›ﬂ›
ekonomiye bak›n” dediler.
Ayn› gün Adana’da E¤itim-Sen
ﬁubesi önünde aç›klama yap›ld›.
“AKP Yasan› Al Baﬂ›na Çal” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde emekçiler, “AKP’nin tehditlerine karﬂ›
emekçiler olarak boyun e¤meyeceklerini” hayk›rd›lar.
19 ﬁubat günü ise Ankara’da miting düzenlendi. “Herkese Sa¤l›k
Güvenli Gelecek” ad› alt›nda yap›lan mitinge yaklaﬂ›k beﬂ bin kiﬂi kat›ld›. Tren Gar›’ndan baﬂlayan yürü-

Ankara
yüﬂ s›ras›nda s›k s›k “Genel Grev”
sloganlar› hayk›r›l›rken, KESK ve
Türk-‹ﬂ’e ba¤l› sendikalar, TTB,
TMMOB ve sol gruplar pankartlar
açt›lar. S›hhiye Meydan›'nda yap›lan mitingte, Emek Platformu Dönem Sözcüsü Baﬂkan› Naci Bayanl›, TBMM gündeminde bulunan sald›r› yasalar›na de¤inerek, “Sözkonusu tasar›lar›n felsefesine itiraz›m›z var, tekni¤ine itiraz›m›z var,
kendisine itiraz›m›z var. Bu itiraz›m›z› tüm ülke genelinde hayk›r›yoruz” diye konuﬂtu.
Mitingte “Zafer Sokakta Kazan›-

l›r”, “Hükümet Yasan› Al
Baﬂ›na Çal”, “Kölelik Yasas›na Hay›r”, “Paras›z
E¤itim Paras›z Sa¤l›k” sloganlar› at›ld›.
Mersin Emek Platformu
üyeleri AKP il binas› önüne
yürüyerek burada aç›klama
yapt›lar. Sivas, Çanakkale,
Çorum, K›r›kkale, Kayseri,
Uﬂak, Bolu’da yap›lan eylemlerle yasa tasar›lar› protesto edildi ve “‹ﬂçi Memur
El Ele, Genel Greve” sloganlar› hayk›r›ld›.

Ege Temel Haklar, KARMEZ direniﬂçileriyle
Ege Temel Haklar üyelerinin, sendika hakk›
için grev yapan KARMEZ iﬂçilerine deste¤i
sürüyor. Direniﬂin 63. gününde 17 ﬁubat
günü iﬂçileri ziyaret eden dernek üyeleri,
grev gözcüsü iﬂçilerden Mustafa Pelit, Hakan Karakaya ve Kerim Yetiﬂ ile görüﬂtüler.
Havan›n so¤uk olmas›na ra¤men fabrika
önünden ayr›lmayan iﬂçilere deste¤in sürece¤i ifade edilirken, personel müdürünün,
Münir Korkmaz’› ça¤›rarak, Temel Haklar
üyeleri için “Siz onlar›n kim oldu¤unu biliyor musunuz? Sen daha konuﬂmas›n› bilmiyorsun. Bir de röportaj yap›yorsun” diyerek
aﬂa¤›lamaya ve korkutmaya çal›ﬂt›¤› ö¤renildi.
‹ﬂçiler, bu aﬂa¤›lama karﬂ›s›nda, “Bir adam
okur, mevki sahibi olur ama adam olmazsa
ona kim sayg› duyar” sözleriyle tepkilerini

ifade ederek sözlerini ﬂöyle sürdürdüler:
“Bizim için önemli olan verdi¤imiz emek
mücadelesine destek vermenizdir, Yan›m›zda oldu¤unuzu gösteriyorsunuz. Bizi aﬂa¤›layarak, tehdit ederek bir yere varamazlar.
Bizim bilincimiz öncesinde yoktu, greve baﬂlamam›zla birlikte bilinçlenme de baﬂlad›.
Eme¤in mücadelesi verilirse kendi siyasetini
de getirir. Biz 55 kiﬂiyiz. Eme¤imizin karﬂ›l›¤›n› vermelerini istiyoruz. 350 YTL asgari
ücret veriyorlar. Patronlar onu bile çok görüyor. Direniﬂ olmasa onu da al›rlar.”
‹ﬂçiler, birkaç gün önce fabrikada taﬂeron iﬂçi çal›ﬂt›r›lmas›na iliﬂkin tespit yapt›rd›klar›n›
bilgisini verirken, “önemli olan yasal süreç
de¤il, mahkeme karar› olumsuz olsa da direniﬂimiz sürecek” sözleriyle de kararl›l›klar›n› ortaya koydular.

Rozi iﬂçisi kazand›

Direniﬂte birinci y›l

Ülker
Holding'e
ba¤l› Rozi Ka¤›t Fabrikas›'nda çal›ﬂan 163
iﬂçiden 130'u Tümka‹ﬂ’e üye olurken, sendikal› iﬂçilerden 22'si
bu ay baﬂ›nda iﬂten
at›lm›ﬂt›. 13 gündür
fabrika önünde sürdürülen direniﬂ zaferle
sonuçland›. Patron, iﬂçilerin taleplerini kabul
etti ve at›lan 22 iﬂçi iﬂine dönerken, sendika
hakk› da kabul edildi.

Çorlu Organize Deri Sanayii’nde bulunan ‹leri Deri Fabrikas› iﬂçilerinin sendika
hakk› için direniﬂi birinci y›l›n› doldurdu.
Bu vesileyle fabrika önünde yap›lan ﬂenlikte coﬂkulu sloganlar hayk›r›ld›.
‹ﬂçilerin ve DKÖ’lerin kat›ld›¤› etkinlikte
konuﬂan, Deri-‹ﬂ Trakya Temsilcisi Ali
Bayram, sendika hakk›n›n ikiyüz y›l önce
isyanlarla kazan›ld›¤›n› hat›rlatarak, “bu
anayasal hakk›n patron taraf›ndan tan›nmad›” dedi. Deri-‹ﬂ Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Musa Selvi de, Çorlu, Gönen ve Tuzla’da ayn› amaçla 425 iﬂçinin direniﬂte oldu¤unu kaydetti.
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TÜPRAﬁ’ta uyar›
Dan›ﬂtay’›n TÜPRAﬁ'›n özelleﬂtirme ﬂartnamesine iliﬂkin verdi¤i
yürütmeyi durdurma karar›n›n uygulan›p uygulanmayaca¤›na iliﬂkin tart›ﬂmalar, iﬂçiler taraf›ndan protesto
edildi. Karar›n Petrol-‹ﬂ Sendikas›'na 17 ﬁubat günü tebli¤inin ard›ndan 20 ﬁubat sabah›, TÜPRAﬁ ‹zmir
Rafinerisi'nde eylem yap›ld›.
Rafineri giriﬂinde biraraya gelen
500 iﬂçi, “Biz Çocuklar›m›za Onurlu
Bir Gelecek B›rakaca¤›z, Ya Siz!,
TÜPRAﬁ'› Satanlar Vatan Haini, Yaﬂas›n Onurlu Mücadelemiz" sloganlar›n› att›. Burada iﬂçilere seslenen
sendikan›n ﬁube Baﬂkan› ‹brahim
Do¤angül, karar›n uygulanmamas›n›n sözkonusu olamayaca¤›n› bildirdi. Do¤angül, “Kimsenin böyle bir
hukuksuzlu¤u göze alabilece¤ini
tahmin etmiyoruz. Aksi halde buna
uymayanlar hem hükümet, hem de
Koç Grubu suç iﬂlemiﬂ olur” diye
konuﬂtu.

MEB önünde eylem
E¤itim-Sen üyeleri, 20 ﬁubat günü Milli E¤itim Bakanl›¤› önünde eylem yaparak, ulaﬂ›m kartlar›n›n verilmesini, 2006 y›l›ndan itibaren geçerli olan 40 YTL'lik zamm›n ödenmesini ve ek ders ücretleri konusunda
ad›m at›lmas›n› istediler. Eylemde
konuﬂan E¤itim-Sen Genel Baﬂkan›
Alaaddin Dinçer, bakanl›¤›n çal›ﬂanlar›n bu haklar›n›n yerine getirilmesi
yönünde uyar›da bulundu.

Örgütlü Halk Sorunlar›n› Çözer
Okmeydan›’nda internet kafelere iliﬂkin baﬂlat›lan kampanyada somut ad›mlar at›lmaya baﬂland›.
Okmeydan› Temel Haklar, 17
ﬁubat’ta dernek binas›nda düzenledi¤i halk toplant›s›nda, bir ayd›r
süren kampanyaya iliﬂkin bilgi
verdi. Dernek Baﬂkan› Musa Aykanat; toplant›n›n internet kafelerin daha sa¤l›kl› çal›ﬂmas› için
neler yap›labilece¤inin tart›ﬂ›lmas› amac›yla düzenlendi¤ini belirtti ve ﬂöyle dedi:
“Oluﬂturaca¤›m›z komisyon
ile, yar›n internet kafe sahiplerine
ça¤r› yapaca¤›z, düﬂüncelerimizi
iletece¤iz. Onlar›n da sorular›n›
dinleyip, onlarla beraber bu kararlar› tart›ﬂaca¤›z.”
Toplant›ya kat›lanlar›n sözalarak düﬂüncelerini belirtti¤i toplant›da, düzenlemelere iliﬂkin kararlar al›nd› ve toplanan imzalar
oluﬂturulan komisyona teslim
edildi. On kiﬂiden oluﬂan iki komisyonun kuruldu¤u toplant›n›n
ard›ndan, internet kafe sahiplerine ça¤r› yap›ld›. Ayr›ca, mahallede bir kütüphane kurulmas› ele
al›nd›. Tiyatro, halkoyunlar›, müzik ve bilgisayar derslerinin de
olaca¤› kaydedilen kütüphane çal›ﬂmas›nda, somut ad›mlar›n at›lmas› kararlaﬂt›r›ld›.
Ertesi günü de, internet kafe
sahipleriyle toplant› yap›ld›.
Mahallede bulunan internet
kafe sahiplerinin ço¤unun kat›ld›¤› toplant›da, ilk olarak Musa Aykanat sözalarak, internet kafelerde yaﬂanan sorunlar› aktard›.
Gençlerimizin, çocuklar›m›z›n
burada kiﬂiliklerinin çarp›k ﬂekil-

lendirildi¤i, yozlaﬂt›klar› gibi
noktalar üzerinde duran Aykanat,
sorunlar›n halk, esnaf olarak birlikte çözülece¤ini kaydetti. Bir
önceki toplant›da oluﬂturulan komisyon üyeleri de yapt›klar› konuﬂmalarda, yaﬂanan sorunlara
örnekler verdiler ve yozlaﬂman›n
zeminini gözler önüne serdiler.
‹nternet kafe sahipleri de yapt›klar› konuﬂmalarda, amac›n, iﬂyerlerinin kapat›lmas›, ticari
faaliyeti engellemek olmamas›ndan duyduklar› memnuniyeti dile
getirerek, “Çocuklar hepimizin
çocuklar›, onlar› kötü yola sevk
edecek ﬂeylere hep birlikte engel
olabiliriz” dediler.
Yap›lan tart›ﬂmalar sonucunda, internet kafe sahiplerinin de
onay› ile ﬂu kararlar al›nd›:
1) Her internet kafe sahibinin,
zararl› sitelere girilmemesi için
filtre takmas›. 2) 16 yaﬂ›ndan küçük olanlar k›ﬂ›n 17:00 yaz›n ise
20.00’den sonra evlerine yollanacak. 3) 13 yaﬂ›ndan küçükler
velilerin izni olmadan içeri al›nmayacak. 4) Çocuklar okul üniformas›yla içeri al›nmayacak 5)
Sigara içilmeyecek. Ancak çocuklar›n olmad›¤› saat 21.00’den
sonra, o da internet kafe sahibin
inisiyatifinde sigara içilebilecek.
6) Havaland›rma sistemi olmayanlar çözüm bulacak 7) Gençlerin sohbet ederek gazete, dergi,
kitap okuyabilece¤i bir kitapl›k
köﬂesi yap›lacak.
Kararlar›n uygulanmas›, takip
edilmesi için, dernek üyelerinden,
halktan ve internet kafe sahiplerinden bir komisyon oluﬂturuldu.
‹nternet kafe sahibi 4 kiﬂinin
gönüllülük denetiminde yerald›¤›
bu komisyon, kurallara uyulup
uyulmad›¤›n› denetleyerek, en k›sa süre içinde toplanacak ve çal›ﬂma sistemlerini oluﬂturacaklar.
Ayr›ca, kütüphane karar› da, esnaflar taraf›ndan destek gördü.
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Esenler’de Seminer
ve Sa¤l›k Taramas›
Sa¤l›¤›n paral› oldu¤u, halk sa¤l›¤› ve koruyucu
hekimli¤in sözde kald›¤› ülkemizde,
bu sorunu en yo¤un olarak gecekondu
halk› yaﬂ›yor. Esenler de bu yerlerden
biri.
Esenler Temel Haklar bu amaçla,
“Sa¤l›k Hakt›r. Haklar›m›za Sahip
Ç›kal›m” ad›yla bir çal›ﬂma baﬂlatt›.
Bu kapsamda ilk faaliyet, 16 ﬁubat
günü düzenlenen seminer oldu. “Kuﬂ
Gribi” ile ilgili yap›lan seminere konuﬂmac› olarak Dr. Adnan ile dernek
ad›na Can Sever kat›ld›.
Can Sever, devletin halk›n sa¤l›¤›na önem vermedi¤ini kaydetti¤i konuﬂmas›nda, “halktan al›nan paralar
sermayedarlar›n, tekellerin cebine
ak›yor” dedi. Dr. Adnan ise, kuﬂ gribi
ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu
ve sa¤l›k alan›nda Küba’dan örnekler
verdi. Sorulara verilen cevaplar›n ard›ndan, aﬂure da¤›t›m› ile seminer sona erdi.
18 ﬁubat günü de dernek binas›nda
genel sa¤l›k taramas› gerçekleﬂtirildi.
Gönüllü sa¤l›kç›lar›n yerald›¤› sa¤l›k
taramas›na mahalle halk› ilgi gösterirken, ilaç yard›m› da yap›ld›.

Çeteleﬂmeye Hay›r!
‹stanbul Sultanbeyli’de, son zamanlarda yaﬂanan kapkaç, h›rs›zl›k
olaylar› ve kumar oynat›lmas› 15 ve
19 ﬁubat günlerinde yap›lan yürüyüﬂlerle protesto edildi.
Aralar›nda Sultanbeyli Temel Haklar Giriﬂimi üyelerinin de bulundu¤u
mahalle halk›, mahalle içinde yürüyerek, “Yaﬂas›n Mahalle Halk›n›n Dayan›ﬂmas›, Fuhuﬂa H›rs›zl›¤a Uyuﬂturucuya Geçit Yok” ﬂeklinde sloganlar att›. Yürüyüﬂ boyunca halka hitaben konuﬂmalar yapan Kenan Eren; “Kumar
yayg›nlaﬂ›yor, uyuﬂturucu madde kullan›m› ve sat›ﬂ› art›yor, halk›m›z tüm
bu yaﬂananlara karﬂ› birleﬂmezsek bir
gün biz de bu kötülüklerle karﬂ›laﬂ›r›z.
Beraberce bu yaﬂananlarla mücadele
etmeliyiz” ﬂeklinde konuﬂtu.

Bask›lar, Armutlu Halk›n›n
Örgütlenmesini Engelleyemeyecek
Armutluyu Koruma Yaﬂatma ve Güzelleﬂtirme Derne¤i üyeleri Yeliz Türkmen ve Sad›k
Çelik’in keyfi olarak tutuklanmalar›n›n ard›ndan, Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i Sar›yer
ﬁubesi yönetiminde yeralan 8 kiﬂi daha keyfi
bir ﬂekilde gözalt›na al›nd›. Armutlu halk›n›n
örgütlenmesini, örgütlü yaﬂamas›n› engellemeye çal›ﬂan bu sald›r›lar, 17 ﬁubat günü PSAKD önünde protesto edildi.
100 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde, ‘Bask›lar Gözalt›lar Bizi Y›ld›ramaz’,
‘Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n’ dövizleri aç›l›rken, aç›klamay› yapan PSAKD
Sar›yer ﬁubesi Baﬂkan› Muammer ﬁimﬂek, Armutlu üzerinde bilinçli bir
bask› politikas›n›n sürdü¤ünü kaydederek, “Bugün birçok bölgede y›k›mlar
sözkonusu, Armutlu da bunlardan biri. Bizi buradan atmak için gözalt›larla
bu bask›lar› yo¤unlaﬂt›r›yorlar. ‘Yolu yenileyece¤iz’ deyip mahalleyi komple y›k›yorlar. Ayn›s›n› mahallemize de yapmak istediler, biz de Armutlu’da
örgütlü halk olarak geri ad›m att›rd›k. Bunun için Armutlu halk› hedef al›nmakta. Bask›lar komplolar bizi y›ld›ramayacak, biz Armutlu halk› olarak
mücadelemize devam edece¤iz” diye konuﬂtu.
Sloganlar›n at›ld›¤› eylemde, Armutlu-Der ve PSAKD imzal› ortak
aç›klamada da, “Dernek yöneticileri olmazsa dernek olmaz halk birbirine
karﬂ› k›ﬂk›rt›l›p düﬂmanlaﬂt›r›l›rsa dayan›ﬂma olmaz. Dayan›ﬂma ve örgütlülük olmazsa Armutlu üzerindeki politikalara kimse karﬂ› koyamaz. Üzerimizde dönen tezgah aç›¤a ç›kar›lacak ve oynanan oyun etkisiz hale getirilecektir. Bundan kimsenin kuﬂkusu olmas›n ve yine kimsenin kuﬂkusu olmas›n ki
biz bir gider bin gelir, bizim olan› korumas›n› da iyi biliriz” denildi.
bulundu¤unu belirtti.
Zübeydehan›m
Muhtarl›¤›’na yönelik sald›r›, ertesi günü Gazi halk› taraf›ndan protesto edildi. Gazi’deki
beﬂ muhtar›n ça¤r›s›yla Zübeydehan›m Muhtarl›¤› önünde toplanan
500 kiﬂi, “Çeteler Halka Hesap Verecek” sloganlar› att›.
Ayn› zamanda ‹stanbul Muhtarlar Derne¤i Baﬂkan Yard›mc›s› olan
75. Y›l Muhtar› Sedat Çetintaﬂ taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “Mahallemizde böyle provakasyonlara
gelmeyece¤iz” denildi. Zübeyde
Han›m, Gazi, 75. Y›l, Esentepe ve
Yunus Emre Mahalleleri’nin muhtarlar›n›n imzalar›n› taﬂ›yan, aç›klamada, beﬂ muhtarl›¤›n da halk› temsil ettikleri hat›rlat›ld› ve sald›r›
muhtarlar›n ve mahalle halk›n›n birli¤ine yönelik bir provokasyon olarak de¤erlendirildi.

Gazi’de muhtarl›¤a sald›r›
Gazi’de bulunan beﬂ muhtarl›ktan biri olan Zübeydehan›m Muhtarl›¤›’na 16 ﬁubat akﬂam› saat
22.30 civar›nda, “kimli¤i belirsiz”
kiﬂilerce bir sald›r› düzenlendi.
Görgü tan›klar›n›n anlat›m›na göre,
maskeli üç kiﬂi taraf›ndan düzenlenen sald›r›da, muhtarl›¤›n bilgisayar ve evraklar› yanarken, muhtarl›k tamamen tahrip oldu.
Zübeydehan›m Mahallesi Muhtar› Ali Rençber, sald›r› için hiçbir
neden olmad›¤›n› kaydederek, polisin kendilerine bir aç›klama yapmad›¤›n›, keﬂif s›ras›nda “Terörle Mücadele” polisinin de
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Aﬂure Günü
Etkinlikleri
Temel Haklar Dernekleri’nin
halk›n geleneklerine sahip ç›karak
düzenledi¤i Aﬂure Günü etkinlikleri devam ediyor.
‹zmir’de 19 ﬁubat günü, Do¤ançay Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma
Derne¤i ile Yamanlar Temel Haklar
taraf›ndan düzenlenen etkinliklerde
Kerbela ﬂehitleri an›larak direniﬂ
gelene¤ine vurgu yap›l›rken aﬂure
da¤›t›ld›. Elaz›¤ Temel Haklar da
ayn› gün Y›ld›zba¤lar› Mahallesi’nde halkla dayan›ﬂma içinde aﬂure yaparak kap› kap› da¤›tt›lar.
Malatya Temel Haklar ise gelenekselleﬂtirdi¤i Aﬂure Günü’nün bu
y›l üçüncüsünü yapt›. Dernek binas›nda düzenlenen etkinlikte, Kerbela’ya iliﬂkin konuﬂmalar yap›ld› ve
bugün zalimin zulmüne karﬂ› süren
savaﬂ ve direniﬂ vurguland›.

PSAKD Genel Kurulu
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i,
9. Ola¤an Genel Kurulu Ankara’da
yap›ld›. “Zorunlu din dersine” karﬂ›
ç›k›lan ve tüm inançlar›n özgürce
yaﬂamas›n›n önündeki engellerin
kald›r›lmas› istenen genel kurulda
konuﬂan, Derne¤in Genel Baﬂkan›
Kaz›m Genç, emperyalizmin sald›rganl›klar›na, iktidar›n alevi inanc›n›
yok sayma ve oyalama politikalar›na dikkat çekti¤i konuﬂmas›nda, sol
güçlerin birli¤ine vurgu yapt›.
Genç’in ard›ndan, davetli DKÖ
ve parti temsilcileri sözald›. TAYAD
ad›na Semiha Eyilik, Pir Sultanlar,
Mahirler gibi bugün de onurlar› için
ﬂehit düﬂenlerin oldu¤unu hat›rlatarak, “Evlatlar›m›z tecrit zulmüne
karﬂ› 121 kez öldü. Zalime karﬂ› boyun e¤meden onurlar›na sahip ç›kt›lar. Bu zulmün önünde barikat olabilmek için hep birlikte hareket etmeli, direnmeliyiz” dedi.
2. gün yap›lan seçimlerde, Kaz›m Genç baﬂkanl›¤›nda haz›rlanan
tek liste yönetime getirildi.

Evde, fabrikada,
iﬂyerinde,
tarlada,
okulda,
hapishanede
tecrit
edilen

kad›nlar›m›z!

Zincirleri parçalamaya ça¤›r›yoruz sizi!
Bu ça¤r› boyun e¤meyen kad›nlar›n ça¤r›s›d›r.
Devrime meﬂale olan kad›nlar›n ça¤r›s›d›r.
Kavgaya ça¤›r›yoruz, devrime ça¤›r›yoruz;
ÖZGÜRLÜK D‹RENMEKTE,
KURTULUﬁ
DEVR‹MDED‹R!

çalamaya, özgürlük için, tüm kad›nlar›n ve tüm halk›n kurtuluﬂu
için mücadele edenlerin yan›nda
saf tutmaya ça¤›r›yorlar.
Ka¤›t üstündeki de¤il, hayat›n
içine can bedeli yaz›lan ça¤r›lar
bunlar. Bu ça¤r›, ölüm orucuna
yat›p ﬂehit düﬂen Gülsüman, ﬁenay Analar’›n ça¤r›s›, silah kuﬂan›p da¤larda savaﬂan ‹pek Yüceller’in ça¤r›s›, 18 yaﬂ›ndaki üniversite ö¤rencisi Canan Kulaks›zlar’›n ça¤r›s›d›r. Bu ça¤r›, “kad›n baﬂ›mla bu yaﬂta ne yapay›m” demeden zulme karﬂ› sokaklara
ç›kan TAYAD’l› Analar’›n ça¤r›s›d›r.
Bu ça¤r›, fabrikalarda, gecekondularda sosyalizm için mücadeleye at›lm›ﬂ devrimci kad›nlar›n ça¤r›s›d›r.

Kad›nlar!
Her türlü sömürüye
zulme ve tecrite
karﬂ› birleﬂelim!
‹ﬂçi kad›nlar, köylü kad›nlar, ev
kad›nlar›, iﬂsiz, ö¤renci genç k›z kardeﬂlerimiz!
Her yerde ﬂu veya bu biçimde daha fazla eziliyoruz, daha fazla ﬂiddete maruz kal›yoruz, aﬂa¤›lan›yoruz,
küçümseniyoruz, sözümüz geçmiyor. Evde, fabrikada, okulda, iﬂyerinde, k›sacas› bulundu¤umuz her yerde
geçerli bu.
Milyonlarcam›z feodal geleneklerin veya kapitalizmin kad›n› metalaﬂt›ran kültürünün zincirleriyle ku-

ﬂat›lm›ﬂl›k içinde yaﬂ›yoruz.
Henüz say›ca az olsalar da bu
zincirleri k›ranlar da var içimizde.
Onlar, “bu erkek iﬂi, siz kad›n baﬂ›n›zla kar›ﬂmay›n” denilen iﬂlere kar›ﬂt›lar. Onlar, kad›nlar›n “güçsüz”,
“himayeye muhtaç” olmad›¤›n› kan›tlad›lar. Onlar, bu düzeniçinde olabildi¤i kadar özgürleﬂtiler. Onlar ne
patronun önünde, ne “koca”n›n
önünde, ne düzenin iﬂkencecileri
önünde boyun e¤miyorlar.
Onlar bizi de zincirlerimizi par26
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Kad›nlar, siyaset bizim de
iﬂimiz; üstelik siyasete bizim
daha çok ihtiyac›m›z var!
‹ﬂçi kad›nlar, köylü kad›nlar, ev
kad›nlar›, iﬂsiz, ö¤renci genç k›z kardeﬂlerimiz, biziz bu dünyan›n yar›s›.
Biziz her devrimin yar›s›. Yeryüzün-

de ne üretiliyorsa, en az›ndan yar›s›nda bizim pay›m›z var. Yeryüzünde
yap›lan iﬂlerin ço¤unda bizim eme¤imiz var.
Ama bizim ne kadar söz hakk›m›z var?
‹ﬂte yönetenler; onlar›n yar›s› biz
de¤iliz. Onda biri bile de¤iliz. Ço¤unlukla erkekler yönetiyor bu dünyay›. Bu bir gerçek.
Peki neden? “Eksik etek” miyiz?
“Saç› uzun akl› k›sa”lar m›y›z?
De¤iliz ama, yüzy›llard›r böyle
oldu¤umuz dayat›l›yor bize. Kimimiz okula yollanm›yoruz, kimimiz
iﬂe. Hepimizin hayatta en çok duydu¤u söz, “Siz kar›ﬂmay›n erkek iﬂine” oluyor.
“Erkek iﬂi” dedikleri ﬂeyin baﬂ›nda da “siyaset” geliyor. Oysa o “siyaset” bizim her ﬂeyimize kar›ﬂ›yor.
O siyasetin sonucunda ezilen, sömürülen de biziz; üstelik erkeklerle k›yasland›¤›nda iki kat.
Fabrikada, tarlada erkekle ayn›
iﬂi yapsak da, daha az ücret al›yoruz.
Evdeki emekçili¤imiz emekten say›lm›yor zaten. Horlanmam›z, yedi¤imiz “koca daya¤›” iﬂin cabas›.
‹ster iﬂçi olsun, ister köyünde, ister okumuﬂ olsun, ister ev kad›n›, kad›nlar› S‹YASETE ça¤›r›yoruz.
Sömürüye, zulme, tecrite karﬂ›
mücadeleye kat›lmaya ça¤›r›yoruz.
Bu mücadeleye kat›lmadan yüzlerce y›ll›k gelenekleri de¤iﬂtirmek
mümkün olmayacakt›r.

Bu düzenle birlikte y›kmam›z
gereken bir zihniyet daha var:
Kad›n›n köleleﬂtirilmesinin tarihi
yüzy›llarca eskiye uzan›yor ve fakat
bugün de devam ediyor. ‹nsanl›k kölelik düzenini geride b›rakt› ama bizler için o dönem pek de geride kalm›ﬂ olmad›.
Kölelik düzeninde de “iki kere
köle”ydik; çünkü kad›n, hem köle
sahibinin, hem de kocas›n›n kölesiydi. Sonra a¤al›k düzeninde hem a¤an›n, hem kocan›n “mal›” say›ld›k.
Sonra kapitalizm geldi. Fabrikada
patronun, evde kocan›n kölesi olma

düzeniydi kapitalizm de.
Bugün baz› haklar›m›z varsa
e¤er, bunlar›n kavgayla, bizzat kad›nlar›n kavgas›yla kazan›ld›¤› unutulmamal›d›r. Evet, baz› haklar›m›z
var, mesela “oy kullanma hakk›”; fakat birçok kad›n›m›z bilmez, insanl›k tarihi ve erkeklerin oy kullanmas›, ta kölelik dönemine kadar uzan›rken, tüm dünyada kad›nlar›n bu hakka sahip olmas›n›n tarihi daha yüzy›l
bile olmad›. Görüyor musunuz nas›l
bir haks›zl›k, nas›l bir adaletsizlik?
Boﬂ sözlerle avuttular hep bizi.
Yok cennet aya¤›m›z›n alt›ndaym›ﬂ,
yok “kutsal varl›k”larm›ﬂ›z! Boﬂ söz
bunlar. Kimin a¤z›ndan “Onlar bizim hazinemiz”, “onlar bizim çiçeklerimiz” türünde laflar duyarsan›z bilin ki o bir riyakard›r. O kad›n› aﬂa¤›layan, ikinci s›n›f gören bir feodaldir.
Y›llarca üzerimizdeki egemenliklerini “erkek, tanr› için, kad›n; erkek
için yarat›ld›” diyerek, meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂt›lar. Üzerimizdeki bask›y› sürdürmek için dini kulland›lar.
Meydanlarda coplamaya gelince
kad›n oldu¤umuzu unutuyorlar, hiç
duraksamadan iﬂkence tezgahlar›na
yat›r›yorlar, hapishanelere at›yorlar;
öyleyse siyaset yapma hakk›m›z da
tan›nacak. Bugün yasalarda bunu engelleyen bir ﬂey yok belki; ama yaz›l› olmayan yasalar, kurallar, her aﬂamada karﬂ›m›za ç›k›yor, bu engeller
y›k›lacak.
Tarihte de böyle aﬂ›ld› engeller.
1780’li y›llarda, yani kad›n›n
hiçbir hakk›n›n olmad›¤› dönemler-

de, kad›nlar “Kad›n dara¤ac›na ç›kma hakk›na sahiptir, yarg›çlar kuruluna yükselme hakk›na da sahip olmal›d›r” diyerek meydanlara ç›kt›lar
da öyle kazan›ld› bu haklar.
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü de iﬂte böyle mücadele günlerinden biriydi. Tarih 8 Mart 1857 idi.
New York’ta dokuma atölyelerinde
vahﬂice sömürülen kad›n iﬂçiler, a¤›r
çal›ﬂma koﬂullar›n› protesto için greve baﬂlad›lar. Patronlar ve onlar›n
devleti kanla bast›rd› grevi. 111 kad›n katledildi. Ama dokuma iﬂçisi
kad›nlar, tüm kad›nlar›n mücadelesinin yolunu açt›lar o gün.
Bundan sonraki her hak da, kavgayla kazan›lacak. Erkek bask›s›na,
patron bask›s›na, zulmün bask›s›na
direnme cesareti gösterilerek kazan›lacak. Dara¤açlar›na ç›kma, ölüm
oruçlar›na yatma, bedenini tutuﬂturma cesaretini göstererek kazan›lacak. Kazanmam›z gereken çok ﬂey
var, çözülmesi gereken çok sorunumuz var.

‘Kad›n sorunu’nda iki uç
anlay›ﬂ ve bizim bak›ﬂ aç›m›z!
Nedir sorunlar›m›z? Her kad›n,
hangi s›n›fa aitse ona özgü sorunlar
yaﬂ›yor ve iﬂte bu noktada da herkesin “kad›n sorunu” tarifi farkl›laﬂ›yor.
Burjuvaziye, egemen s›n›flara
göre asl›nda pek böyle bir sorun yok.
Olsa olsa “kad›na dayak” sorunu var.
Baﬂka bir ﬂey yok. Bunun d›ﬂ›nda

8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü için
emekçi kad›nlara, genç k›zlar›m›za davettir:
Beyaz›t’ta Sömürüye, Zulme, Tecrite Karﬂ›
Kad›nlar›n Sesini Yükseltelim!
Yer: Saraçhane Park›/Beyaz›t
Tarih: 5 Mart 2006
Toplanma Saati: 13.00

Haklar ve Özgürlükler Cephesi
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her imkan sa¤lanm›ﬂ, her hak verilmiﬂ ülkemizdeki kad›na!!!
Küçük-burjuvaziye göre kad›n›n
en önemli sorunu “cinsel özgürlük”
sorunu. Di¤erleri ona ba¤l› sorunlar
hep, o çözüldü mü ötekiler de çözülecek...
Bizim solda da bu konuda farkl›
yaklaﬂ›mlar var. Kad›n sorununda
çarp›k anlay›ﬂlar iki uca savruluyor;
kimine göre böyle bir sorun yok, kimine göre ise her ﬂey bu sorun etraf›nda dönüyor.
Bunlar›n ikisi de yanl›ﬂt›r.
Bir; kad›n sorunu, toplumsal hayat› etkileyen en önemli sorunlardan biridir. Ama tek sorun de¤ildir.
Baﬂka birçok sorunla ba¤lant›l›d›r.
Dolay›s›yla, sadece kad›n sorununu
çözmeyi düﬂünenler, sorunun ba¤lant›lar›n› görmedikleri için bu
amaca ulaﬂamazlar.
‹ki; kad›na ﬂiddet çok çok önem-

li bir sorundur ama kad›nlar›m›z›n
tek sorunu de¤ildir. Kad›nlar›m›z›n
ekonomik, siyasi, sosyal, geleneksel sorunlar› vard›r. Ve bunlar da
birbirine ba¤l›d›r.
Biz; iﬂçi, emekçi ve küçük-burjuva kad›nlar›n sorunlar›n› ve onlar›n çözümünü tart›ﬂ›yoruz.
Sorunu salt cinsel aç›dan ele alarak veya sadece “koca daya¤›”na
indirgeyerek iﬂçi kad›nla burjuva
kad›n›n›n sorunlar›n› ayn› kefeye
koyup çözme iddias›nda olanlardan
farkl› düﬂünüyoruz.
Öte yandan; özgürlük ve tabular› y›kma ad›na, cinsel azg›nl›k ve
sapk›nl›¤› meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂanlardan da farkl› düﬂünüyoruz.
Kad›n sorununun çözümünü
mevcut düzende, burjuva reformlarda, ka¤›t üzerindeki de¤iﬂikliklerde
arayanlardan da farkl› bizim çözüm
önerilerimiz.

Nihai sözümüz ﬂudur ki, “kad›n›n kurtuluﬂu sosyalizmdedir!” Fakat bunu herkes oturup sosyalizmi
beklesin anlam›nda da söylemiyoruz: Bu düzen s›n›rlar› içinde de kad›n haklar›n› geniﬂletme mücadelesinin verilmesi gerekti¤ine inan›yoruz. Kad›nlar› bunun için mücadeleye ça¤›r›yoruz. Ama yukar›da sayd›¤›m›z kesimlerden farkl› olarak
mücadeleyi bununla s›n›rlam›yor ve
as›l hedefi gösteriyoruz: Devrim!
“Devrim tüm kad›nlar› kurtar›r”
da demiyoruz; kendi kurtuluﬂlar›n›
kendi elleriyle kazanmak üzere devrim mücadelesine ça¤›r›yoruz kad›nlar›m›z›.
Devrimci önder Lenin, “Kad›nlar olmadan gerçek bir kitle hareketinden sözedilemez” der. Biz de bu
sözün do¤rulu¤una inan›r›z.
Bir halk hareketi olan Cephe,
kad›nlar›n yer almad›¤› bir mücade-

Özgür Tutsak Anas› Olmaktan, Özgür Tutsakl›¤a

k›zlar›n cinselli¤ini, erkek arkadaﬂ, flört olay›n› ö¤renecek
ben de yaﬂayacakt›m.
Bir Annenin Devrimcileﬂmesinin Öyküsü: zamanla
Ama hiçbir zaman yozlu¤a, ahlaks›zl›¤a vard›rmadan. O y›lDünyan›n öküzün boynuzunda durdu¤u,
larda Denizler as›lm›ﬂt›. Ve benim çevrem onlar› komünist,
baﬂ›n› sallay›nca depremlerin oldu¤unu,
ahlaks›z diye anlatm›ﬂ, ben de inanm›ﬂt›m. Bu nedenle ‘73
Allah'›n amel defterine bizlerle ilgili güy›l›nda evlenmeyi düﬂündü¤üm erkek arkadaﬂ›ma "Sen alenah ve sevaplar yazd›¤›n›, heykellerin güvi, komünistsin, anlaﬂamay›z, ailem seni kabul etmez” denah iﬂleyen insanlarken Allah taraf›ndan tamiﬂtim. Evlendikten bir iki ay sonra eﬂimin her hafta ald›¤›
ﬂa çevrildi¤ini anlatan bir anne ve eve ekmek
bir sosyalist dergisi oldu¤unu ö¤rendim. Çok sorun yaratgetirmek derdinde olan, ba¤nazl›¤› içinden atm›ﬂ
t›m. Daha sonra bir o¤lumuz oldu. O güne kadar tan›d›klaancak eﬂi ve çocu¤una bu konuda yard›mc› olacak zaman›
r›m d›ﬂ›nda iki arkadaﬂ› daha geldi. O¤lumuza bir kitap geolmayan, kendisini tüm kötülüklere kapam›ﬂ bir babadan
tirdiler. Yazar›n ad› Lenin'di. ‹çimden çok k›zm›ﬂt›m neden
(her ikisi de okur-yazar de¤il) olumlu, olumsuz pekçok ﬂey
kitap? Neden giysi, oyuncak de¤il diye. Art›k bu arkadaﬂlaö¤rendim.
r› düzenli geliyorlar, dergi kitap okuyor, tart›ﬂ›yorlard›. Beni
de davet ediyorlar ama içlerine girmiyor ve k›z›yordum. Ay‹lkokulda annemin ö¤rettiklerinin tam tersini, dünyay› ve
r› odada oturuyor, yine de konuﬂmalar›n› duyuyordum.
tabiat olaylar›n› ö¤renerek ondan uzaklaﬂt›m. Ve sayg›m›,
sevgimi daha çok babama ba¤lad›m. l7 yaﬂ›mda O'nu kaybeBir gün art›-de¤er konusunu tart›ﬂ›yorlard›, ancak örnekdince çok sars›ld›m. ‹lkokuldan sonra çok istememe ra¤men
leyemiyorlard›. Gelenler ö¤renci, eﬂim de iﬂyerinde bahç›annem ve abim tahsilimi engellediler. Ama okumam› engelvand›. Sinirle odadan ç›kt›m. Kendi üretti¤im iﬂin say›s›n›,
leyemediler. Uzun y›llar ay›r›m yapmaks›z›n her elime geçefiyat›n› söyleyip çarpma, toplama sonucu bir ay›n bir günü
ni okudum. Evimize gazete, radyo, televizyon girmedi. l9
kendime, yirmidokuz günü iﬂverene çal›ﬂt›¤›m› koydum önyaﬂ›ma kadar yaln›z, arkadaﬂs›z, kardeﬂsiz (ben küçü¤üm,
lerine. O iki genç de beni dostlukla kucaklad›. "Sen eme¤ihepsi evli) duydu¤um, gördü¤üm her ﬂeyi kafamda depolanin de¤erini bilen bir proletersin ve birgün devrimci olacakyarak geçti.
s›n" dediler. ﬁimdi o¤luma neden o kitab› getirdiklerini biliyordum.
‹lk iﬂe girdi¤imde iﬂ yerindeki bayanlar›n dünyas›ndan
O y›l ilk kez eﬂim çocu¤a bak›p, çamaﬂ›r› y›kama iﬂini
çok uzak, ilkel ça¤lar›n insan› gibiydim, Nas›ls›n? sorusuna
gönüllü üslenecek ve beni bir panele gönderecekti. Hayat›iyiyim, ya siz diyemeyecek kadar sessiz, baﬂ› örtülü, pantom›n belkide dönüm noktas›d›r. O gün 8 saatlik iﬂ günü, eﬂit
lan üstünde bol bir elbise giyen gecekondu k›z› olarak, önce
28
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leyi düﬂünmemiﬂtir hiç. Biz ne bir
devrimin kad›ns›z baﬂar›labilece¤ine, ne de kad›nlar olmadan sosyalizmin kurulabilece¤ine inan›yoruz.
Demek ki, sadece erkeklerin yürüttü¤ü bir mücadeleyle veya sadece kad›nlar›n yürüttü¤ü bir mücadeleyle kaderimizi de¤iﬂtirmemiz
mümkün görünmüyor.
‹ﬂte bunun için kad›n-erkek birlikte mücadele diyoruz. Bunu söylemek kad›nlar›n özgün sorunlar›n›
yok saymak de¤ildir.
8 Mart’la ilgili bir eylem yap›l›rken, o eylemin “erkeksiz” yap›lmas›n› savunmak ne kadar çarp›k ve
yanlm›ﬂ bir anlay›ﬂsa, onu herhangi
bir eylemden, herhangi bir günden
farks›z görmek de o kadar yanl›ﬂ bir
anlay›ﬂt›r.
8 Mart “dünya emekçi kad›nlar
günü”dür; tarihsel ve politik anlam›
böyle tan›mlanan bir günün içeri-

¤inde, sloganlar›nda elbette kad›nlar›n sorunlar›n›n, taleplerinin, kad›n›n kurtuluﬂunun damgas› olacakt›r. O eylemde kad›nlar›n damgas›
olacakt›r. Tüm di¤er eylemlerden
farkl› olarak o eyleme iﬂçi, köylü
kad›nlar›n, ev kad›nlar›n›n, genç
k›zlar›m›z›n kat›l›m›n› sa¤lamak
özel önem taﬂ›r. Bu noktadaki eksik
veya yetersiz yaklaﬂ›mlar, kad›n sorunundaki sapmalara güç verir.
Burjuva, küçük-burjuva anlay›ﬂ›n kad›nlar›m›za verebilece¤i bir
ﬂey yoktur. 8 Mart’ta görece¤iz yine. Onlar “emekçi kad›nlar günü”nün emekçi kelimesini tasfiye
ederek baﬂl›yorlar iﬂe. Ve 8 Mart’›
kad›nlar için bir mücadele, örgütlenme, dayan›ﬂma günü olmaktan
ç›kar›p adeta e¤lence gününe çeviriyorlar. Burjuvazi geçen sene 8
Mart’ta Beyaz›t’ta kad›nlar› coplad›. Küçük-burjuvazi ise kad›nlar›n
coplanmas›n› seyretti. Onlardan ka-

iﬂe eﬂit ücret hakk› için y›llar önce ﬂehit düﬂen kad›nlar›, s›n›fs›z bir dünya için ﬂehit olan sosyalist kad›nlar› ö¤rendim.
Sonras› geldi. ‘77- ‘80 y›llar› aras› devrimci mücadeleye do¤rulu¤una inand›¤›m biçimde ben de kat›lm›ﬂ oldum. Evlili¤imden dolay› aﬂamad›¤›m baz› sorunlar nedeniyle ön saflarda savaﬂan olamayaca¤›m› fark etti¤imde savaﬂç›lar do¤urma
karar› ald›m. Devrimci ahlak, kurallara ba¤l›l›k, inançlar›na
sadakat yitirmedi¤im de¤erlerdir. Ancak o y›llarda fark etmedi¤im çizgimin en önemli noktas› bize örgüte ba¤l›l›k ve güven duygusu vermemiﬂ olmas›yd›. Ki cuntayla birlikte kaybolan yoldaﬂ ve dostlar› buruk bir içleniﬂle y›llarca beklememi getirdi. Bu, düzene dönen eﬂime teslimiyeti getirdi. l2 y›l
boyunca hiç emek sarfetmeden bahﬂedilen haklar›m› eﬂime
teslim ettim. 3. o¤lumu do¤urdum; içip içip küfreden, döven,
aç b›rakan kocama bile direnmedim. Kaderci bir kad›n bile
de¤ildim. Çünkü ‘76'dan beri ateisttim. Hiçbir beklentim
yoktu. Sadece çocuklar›m›n anal›-babal› büyümesini, okuyup
insanca yaﬂamalar›n› istiyordum.
Büyük o¤lum tam da islami bir ak›ma sapacakken, beni
incitmeye baﬂlad›. Ateistli¤ime k›z›yor, beni k›n›yor, hafife
al›yordu. O günlerde okuldan ﬂu paras›, bu paras› isteniyordu
(babas›ndan isteyemedi¤i zamanlar bana söylerdi). Açt›m a¤z›m› yumdum gözümü. Sen kendine ahirette mekan ayarlarken dünyada neler oluyor, okulda soygun, çarﬂ›da, pazarda
soygun. Bu toplanan paralar nereye gidiyor, merak ediyor
musun? O ahlakç› arkadaﬂlar›nla bunun hesab›n› sorun. Bir
emekli maaﬂ›yla 3 çocuk nas›l okutulur diye ö¤retmenlerinize soruyor musunuz? Biz yar› aç yaﬂarken zengin nas›l daha
zengin oluyor? Arkadaﬂlar›nla kafa yoruyor musunuz? dedim.

d›nlar›n sorunlar›n› çözmesi beklenebilir mi?.. Yaﬂad›¤›m›z her tecrübe, kad›nlar›n mücadelesinin ve örgütlenmesinin nerede, nas›l gerçekleﬂtirilebilece¤ini de gösterir.
Sorunlar›m›z›n çözümünü, hepimizden önce kavgaya at›lan analar›m›z, genç k›zlar›m›z gösteriyor.
‹nan›yoruz ki, bu ad›m› atacak cüret
her emekçi kad›nda vard›r. Dayaksa
daya¤a karﬂ›, sömürüyse sömürüye
karﬂ›, feodal kelepçelere karﬂ›, baﬂ›m›z› kald›rmal›y›z. Baﬂka kad›nlarla birlikte olarak, örgütlenerek baﬂ›m›z› kald›rd›¤›m›zda, kimse baﬂ›m›z› e¤emez. Kendini kuﬂatan önyarg›lar›, kayg›lar›, korkular› y›kt›kça, ortaya ç›kacak kad›n, özgür
bir kad›n olacakt›r.
Kad›n mücadeleyle özgürleﬂir,
devrimle kurtulur. Sözün özü budur.

Lise l'de edindi¤i bu arkadaﬂlar›yla çeliﬂkileri bu konuﬂmalar›mdan baﬂlad›. San›r›m, iliﬂkilerimiz düzelmiﬂ, o¤lum
bana s›n›f›ndaki (Alevi-Kürt) bir k›z arkadaﬂ›n›n de¤iﬂik düﬂüncelerinden bahseder olmuﬂtu. Eﬂimle olan üst boyuttaki
sorunlar›m nedeniyle ondaki geliﬂmeyi k›smen farkedecek,
ancak devrimcileﬂti¤ini anlad›¤›mzda bizim dünya görüﬂümüzden farkl› bir çizgide oldu¤unu anlad›¤›m›zda karﬂ› ç›kacakt›k. Ama o¤lumuz da bizi kazanmak için fazla bir çaba
sarfetmedi. Bizi hep hafife ald›. Bir kez de bana “dönek” diye hitap etmiﬂti. Ona yine de k›zamad›m. Çok geçmeden l7
yaﬂ›nda tutsak düﬂtü. Önceleri çok üzüldüm. Ama onu hiç
yaln›z b›rakmad›m ve üzüntümü de belli etmemek için çaba
sarfettim. Düzen onu tutsak etmekle bizi de karﬂ›s›na ald›.
Onun okudu¤u gazete, dinledi¤i müzik evimize yerleﬂti. Giderek de savundu¤u do¤rular, do¤rular›m›z oldu. Tutsakl›¤›n›n 6. ay›nda görüﬂ kabininde bize özeleﬂtiri verecek, oportünist dedi¤i içinde özür dileyecekti. Art›k onun deyimiyle “büyük ailesi”nin bir parças› da bizdik.
Düzen kaynakl› aile içi sorunlar yerine ﬂimdi devlet kaynakl› sorunlar yaﬂan›r olmuﬂtu. 6.5 y›l içinde eylemden eyleme koﬂarken hiç yorulmad›k, o¤lumuza ve halka, yani kendimize lay›k olmaya çal›ﬂt›k. O da bizi ölüm orucu gönüllüsü
olarak gönüllendirdi. Bugün o d›ﬂarda, ben tutsa¤›m. Buraya
geliﬂimden düzen kadar ben de sorumluyum. Nedeni hala
edilgen bir insan olmam ve iç dönüﬂümümü tamamlayamamak. Düﬂman› tan›mak, onun karﬂ›s›nda olmak yetmiyor, savunduklar›m›z›n meﬂrulu¤u ve kendimize güven de gerekli.
Her ﬂeye ra¤men o¤lumu ve büyük o¤lumu utand›rmad›m.
Parti-Cepheliler’in dostu, anas›y›m. Özgür tutsak olmak
için de gayret sarfediyorum.
29
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Bir ihbarc› ve bir infazc›
halk›n adaletine hesap verdi!
Geçen hafta peﬂpeﬂe iki hesap
sorma eyleminin haberi yerald› bas›nda. 13 ﬁubat’ta ‹stanbul Bayrampaﬂa’da Ali R›za Çakal adl› iﬂkenceci polise karﬂ› bir eylem gerçekleﬂtirilirken, 14 ﬁubat’ta da, Halil Hoﬂaf
adl› bir ihbarc›n›n beﬂ kurﬂun s›k›lm›ﬂ cesedi bulundu.
‹ki eylem de 19 ﬁubat’ta yap›lan
bir aç›klamayla DHKC taraf›ndan
üstlenildi. 356 No’lu aç›klamada,
ihbarc›n›n ve infazc› polisin iﬂledikleri suçlar s›ralanarak, ihbarc›n›n faaliyetlerine iliﬂkin ifadesinde ortaya
ç›kan bilgiler aktar›ld›. “‹hbarc› ve
Katiller Cezas›z Kalamaz!” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan aç›klaman›n giriﬂinde,
ihbarc›n›n yazd›¤› bir dilekçeden
al›nt›lar vard›.

‹hbarc›n›n, halka karﬂ›
suçlar›n› itiraf etti¤i dilekçe:
"09.02.2001
Jandarma Genel Kurmay Baﬂkanl›¤›na; ANKARA
Say›n komutan›m, önce selam
eder ellerinizden öperim ve yaﬂam›n›z boyunca sa¤l›k ve mutluluklar
dilerim.
Say›n komutan›m, ben Tokat ili
Niksar ilçesi Ak›nc› Köyü nüfusuna
kay›tl› Ahmet o¤lu 1972 do¤umlu
Halil Hoﬂaf.
Komutan›m yaklaﬂ›k 4.5 senedir
bölgemizde bulunan T‹KKO,
DHKP/C, DABK, PKK gibi yasad›ﬂ› örgütlerle irtibat sa¤lay›p onlar›
çökertmek amac› ile yine bölgenizde görev yapan askeri birlikten Jandarma Alay ‹stihbarat Grubu ile
haberleﬂip görüﬂerek bir tak›m faaliyetler yapt›k. Örne¤in Reﬂadiye
‹lçesi Beﬂdere köyünde A¤ustos
1999 y›l›nda 5 tane PKK militan›na
Ünal binbaﬂ›n›n emri ile yeme¤ine
zehir kat›p verdim ve daha birçok
sefer haber toplay›p, resmi elbise
giyerek görevlere ç›kt›m.

30 May›s 2000 y›l›nda DHKP/C
örgütünden Sebahattin Yavuz içinde
olarak 4 kiﬂiyi yine Alay ‹stihbarat
ﬁube Müdürü Jandarma Binbaﬂ›
Ertan KARACA komutan›m›zla ve
Jandarma Albay Yunus NEB‹O⁄LU'nun emri dahilinde 3 tip 2 yere
pusu atarak kendi evinde s›cak temas sa¤latt›m. O dört kiﬂi kaç›r›ld›.
Olay sonras› al›nan bilgilere göre
bir kiﬂinin öldü¤ü tesbit edildi.
Olaydan sonra benim can güvenli¤im aç›s›ndan beni köyden al›p askeriye Niksar ilçesine getirdi, ev kiras›n› ve maddi manevi hiçbir sözleri gerçekleﬂmedi ve ben bu olaydan temize ç›kmak için u¤raﬂt›m.
... Ben halen örgütle görüﬂüp haber sa¤l›yorum... Örne¤in Ocak
2001 ilk haftas› 10 gün içinde 3 kere adamlar› elden kaç›rd›lar, ben
önceden haber verdim 2 gece köyde
kalacaklar diye.
... Komutan›m çok özür diler sizlerden af isterim, çaresizim, ailemden kopuk, d›ﬂlanm›ﬂ biriyim. Böyle
yapt›¤›m için, çünkü ben alevi dedesiyim e¤er suçum alevi olmaksa sizlerin emir ve görüﬂünüze b›rak›yorum, çok çok selamlar, ellerinizden
öperim.”
Halil Hoﬂaf. Ak›nc› köyü/Niksar
imza

Korkunun da, soyad›
de¤iﬂtirmenin de, ecele
faydas› yok!
“Devrimcilerin katili, ihbarc›
Halil Hoﬂaf'› cezaland›rd›k” denilen
Cephe aç›klamas›nda, ihbarc›n›n
hizmet etti¤i katliamc› efendilerine
yalvar›ﬂlar›, korkusundan soyad›n›
de¤iﬂtirmesi gibi geliﬂmeler de aktar›larak ﬂunlar belirtiliyor:
Yukar›daki dilekçe, ihbarc›, iﬂbirlikçi Halil Hoﬂaf'›n hizmet etti¤i
kontrgerillac›lar taraf›ndan ortada
b›rak›ld›ktan sonra, Jandarma Ge30
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nel Komutanl›¤›’na yazd›¤› bir dilekçedir.
Faﬂist devlete ne kadar “hizmet”
etti¤ini kan›tlamak için, dilekçede
suçlar›n›n birço¤unu itiraf etmiﬂtir.
Halil Hoﬂaf, Tokat Niksar'da jandarmayla birlikte birçok operasyona
kat›lm›ﬂ bir iﬂbirlikçidir. Kendi ifadesine göre, 2000 y›l›nda sivil görevliler Osman, Kemal adl› ﬂah›slar
ve Binbaﬂ› Ertan Karaca taraf›ndan
iﬂbirlikçileﬂtirilmiﬂtir. Jandarma,
ondan tan›d›klar›n› teﬂhis etmesini,
s›¤›naklar›, kald›klar› yerleri, erzak
yerlerini istemiﬂ, o da bunlar› aç›¤a
ç›kar›p vermeyi kabul etmiﬂtir.
Bir dönem Niksar'da ev tutup orda kalm›ﬂt›r. 2001'in ﬁubat'›na kadar operasyonlara kat›lm›ﬂt›r. Operasyon baﬂ›na 50-60 milyon TL. para alm›ﬂt›r. O bir “alevi dedesi” idi;
ancak yapt›¤› iﬂ, ne alevili¤e, ne dedeli¤e, ne de insanl›¤a s›¤mayan bir
düﬂkünlüktü. Katliamc›lardan alaca¤› üç beﬂ milyon karﬂ›l›¤›nda yeryüzünün en lanetlenmiﬂ iﬂini yap›yordu.
Bölgede deﬂifre olunca, jandarman›n bilgisi dahilinde ‹stanbul'a
geçmiﬂtir. Jandarmaya “size onlar›
orada da bulurum” diyerek, ihbarc›l›¤› sürdürece¤ini belirtmiﬂtir. Nitekim, ‹stanbul'da da çeﬂitli cemevlerinde çal›ﬂarak ihbarc›l›¤a buralarda da devam etmiﬂtir.
Ancak birçok ihbarc›n›n, iﬂbirlikçinin baﬂ›na gelen onun baﬂ›na da
gelmiﬂ; oligarﬂi kulland›¤› bu iﬂbirlikçiyi de f›rlat›p bir kenara atm›ﬂt›.
Selam verip bir lokma isteyecek bir
çevresi yoktu. Tarihi eser iﬂine giriyor, fal bak›yor ve her an›nda korkuyla yaﬂ›yordu. Yukar›da bir bölümünü aktard›¤›m›z dilekçesi de bu
korkunun sonucuydu... Fakat korkunun ecele faydas› yoktu.

Aç›klamada ihbarc›n›n cezaland›r›ld›¤› da ﬂu sat›rlarla ifade edildi:
“Halil Hoﬂaf'› bularak gözalt›na ald›k. Sorgulad›k, suçlar› bir kez daha
kendi ifadeleriyle kesinleﬂtirildi. 14
ﬁubat'ta savaﬂç›lar›m›z taraf›ndan
Topçular Park›'na getirilerek, kafas›na ve kalbine s›k›lan beﬂ kurﬂunla
cezaland›r›ld›.”
Bas›nda, ihbarc›n›n cezaland›r›lmas›na iliﬂkin haberlerde, ihbarc›n›n ad› Halil Hoﬂaf Akyürek olarak geçmiﬂtir. Gerçek ismi Halil
Hoﬂaf't›r. ‹stanbul'a geldikten sonra,
kendini gizlemek için soyad›n› ‘Akyürek’ olarak de¤iﬂtirmiﬂtir. Ama
bu da onu kurtarmaya yetmemiﬂtir.
‹hbarc›n›n Sorgusundan:
Jandarmayla birlikte operasyona
ç›kan di¤er iﬂbirlikçiler;
Halk›n› satanlar, kendisine güvenen insanlar› iﬂkencecilerin inine
yollayanlar, kendisiyle ayn› çürü-

müﬂlü¤ün içindeki ihbarc›lar› m›
satmayacak. Halil Hoﬂaf da ifadesinde birço¤unu saym›ﬂt›r. Aç›klamada bu iﬂbirlikçilerin adlar› da s›ralan›yor:
1- Beﬂdere köyünden ﬁükrü Tuttu (bekçi), 2- Beﬂtay Tuttu (Beﬂdere
köyünden), 3- Sazak'tan Sefer
(Pompac›'n›n Sefer), 4- Döllük Mahallesinden Fevzi Y›ld›r›m (Fevzi
Hoca derler), 5- Gök köyünden Minibüsçü Hidayet, 6- Ak›nc›lar Köyü'nden Mevlüt Özden (Kara Mevlüt), 7- Muharrem Canl› (Ak›nc›lar
Köyü, lakab› Makaryos), 8- Yaz›c›k'tan Adem (Sansar denir), 9Mutluca'dan Ali Kaymak (Kayma¤›n Ali), 10- Mezra'dan Aﬂ›k Muammer, 11- Gökçe Oluk'tan R›za
KOÇ, Cuma (Kara Cuma denir),
12- Dikili'den Cafer, 13- Akarçay'dan Çaya'n›n Salih, 14- Kel
Muhtar (Akarçay'dan), 15- Hamza
Ali'nin Eco, ‹brahim (Akarçay'dan)

Halil Hoﬂaf’›n ifadelerine göre,
bunlar askerlerle birlikte kal›yor.
Bildikleri köylere operasyonlara ç›k›yorlar. Operasyonlara silahl› ve
üniformal› olarak kat›l›yorlar.

Deﬂifre edilen iﬂbirlikçilere
ça¤r›:
Cephe bu isimleri sayd›ktan sonra, ad› geçen iﬂbirlikçilere, ihbarc›lara bir de ça¤r› yap›yor. Bu ça¤r›da
onlara bir ﬂans tan›narak ﬂöyle deniyor: “Ad›n›z, yeriniz aç›¤a ç›km›ﬂt›r. Sizi, yine sizin gibi bir iﬂbirlikçi
ihbarc› olan biri ele vermiﬂtir. Halil
Hoﬂaf'›n sonundan ibret al›n. Eninde, sonunda halka hesap vereceksiniz, bundan kurtulamazs›n›z. Bu saatten sonra yapaca¤›n›z tek bir ﬂey
var: Halk›n adaletine s›¤›n›n. Yapt›klar›n›z› aç›klay›p, halk›m›zdan ve
devrimci hareketten özür dileyin.
Ancak o zaman sizin için namuslu
bir yaﬂam›n yolu aç›labilir. ‹hbarc›-

“... Ben halen örgütle görüﬂüp haber sa¤l›yorum, fakat üstüne do¤ru
giden yok, herkes kendisini düﬂünüyor... Ocak 2001 ilk haftas› 10 gün
içinde 3 kere adamlar› elden kaç›rd›lar... Ertesi günü ben gittim Almus Serince Köyü’nde
Akﬂam 19.30'dan 01'e kadar görüﬂtüm ve 19.40'ta
Niksar ‹lçe Jandarma Bölük Komutanl›¤›’na bildirdim.
Benim bölgem de¤il diyerek hiç baﬂka yere haber vermedi ve adamlar gitti. Sabah saat 09'da beni köyden
al›p Almus'a ve ordan Alaya götürdüler. Alay komutan› bana resmi elbise giy ve göreve ç›k dedi. Akﬂam
17'de göreve ç›kt›k 2 timle. Hemen de nokta denecek
ﬂekilde fakat bizim yan›m›za verdi¤i üstçavuﬂ ve uzmanlar noktay› de¤il orman›n içinde yatmay› tercih
etti. 3 gün kald›k zirvede hiçbir ﬂey olmad›, ancak yeni yak›lm›ﬂ ateﬂte yemek tenceresi ve poﬂetler bulduk
üzerine giden olmad›...

Kullan›r, bir paçavra gibi kald›r›p atarlar;
tüm ihbarc›lar›n, iﬂbirlikçilerin kaderidir bu!
Halil Hoﬂaf, Jandarma Genel Komutanl›¤›’na yazd›¤› dilekçede, kullan›lm›ﬂ bir mendil gibi buruﬂturulup nas›l kenara itildi¤ini, nas›l suçlar›yla baﬂbaﬂa b›rak›ld›¤›n› anlatmaya devam ediyor:
“Bana birçok sözler vermiﬂlerdi, bana silah al›nacak ve ev kiras› ödenecekti. Silah ruhsat›n› ç›kard›m
elimde fakat silah alamad›m çünkü alay komutan› de¤iﬂti. Ertan binbaﬂ› gitti bense kanats›z kuﬂ gibi ortada kald›m. 50-60 milyonla beni avutup durdular. Niksar'da iﬂim yok, gelirim yok, ev kiras›n› veremedim
diye ev sahibi eﬂyalar› kap›ya att› ve elektrikleri kesti,
yiyecek ekme¤e bile muhtac›m .... (buras› okunmuyor) biraz yiyecek ve odun verdi onunla idare ediyorum. Köye dönsem olmaz çünkü beni deﬂifre ettiler,
ﬂimdi köylü bana düﬂman, vurmaya karar alm›ﬂlar, 7
senedir kendileri örgütü besliyor, ben aç›¤a ç›kar›nca
sen iki tarafl› oynad›n, köyü namusundan ettin diyorlar ve halen biçilmiﬂ ekinim tarlada duruyor gidip ekemedim, can güvenli¤im tehlikede. Alay komutan› bana verilmek için 300 milyon göndermiﬂ ‹lçe jandarmaya git al dedi fakat bana bir kuruﬂ bile gelmedi.
Yüzbaﬂ›n›n yan›na gittim para için bana sesini banda
ald›m, seni teröristlere vurdururum diyerek beni geri
gönderdi.”

Tüm iﬂbirlikçiler gibi “Kraldan daha kralc›”
‹hbarc› anlatmaya devam ediyor:

Ankara'ya geldim sizinle ya da herhangi bir komutanla görüﬂmek için fakat görüﬂtürmediler. Beﬂtepe
Jandarma Genel Komutanl›¤›’n›n teftiﬂ kurullar›ndaki bizim eski Alay komutan› Yunus NEB‹O⁄LU'nu
gördüm, geri döndüm. Geldi¤imde sen Ankara'ya gittin diye bana k›zd›lar, ben ne yapay›m mecburum.
Tutunacak dal›m yok, maddi ve manevi deste¤e
ihtiyac›m var, iﬂim yok, ev yok, düﬂman›m çok fazla
kendimi koruyacak hiçbir ﬂeyim yok. ... Komutan›m
sizlerden tek iste¤im benim can güvenli¤im ve maddi,
manevi destek. Beni bir o¤lunuz ya da kardeﬂiniz olarak yard›mc› olman›z› istiyor ve rica ediyorum. Çünkü
çok zor durumday›m...”
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l›k ve iﬂbirlikçilik batakl›¤›nda kalmaya devam etti¤iniz
takdirde, hiçbir güç sizi halk›n adaletinden kurtaramaz.”

yede tamamlanm›ﬂt›r” diye
aç›klam›ﬂt›. Silahs›z iki devrimciyi, üstelik pusu kurarak
katletmek elbette daha fazla
zaman almazd›.
Düﬂkünleﬂtiren, çürüten
Yüksel
Ali R›za Çakal adl› polis de,
suç iﬂleten, oligarﬂi!
iﬂte pusu kuran o çakallardan
Güneysel
biriydi.
Muhbirli¤i ony›llard›r teﬂvik ediyor oligarﬂi. ‹hbarc›la‹ki yoldaﬂ›m›z› katletmiﬂ ve
“‹ki yoldaﬂ›m›z› katletmiﬂ ve
r›, itirafç›lar› kontrgerilla opekanl› ayakkab›lar›yla üzerlerinkanl› ayakkab›lar›yla üzerlerinde
rasyonlar›nda kullan›yor. Hade tepinmiﬂlerdi. Ç›plak vücuttepinmiﬂlerdi. Ç›plak vücutlar›nda
lil Hoﬂaf’›n kendi ifadesinden
lar›nda kanl› ayaklar›n izleri
kanl› ayaklar›n izleri vard›.
de görülece¤i gibi, hiçbir resvard›... Ali R›za Çakal, iﬂte o
mi s›fat› olmayan birine resmi
kanl› ayakkab›lardan birinin
Ali R›za Çakal, iﬂte o kanl›
elbise giydirenler oligarﬂinin
sahibiydi.
ayakkab›lardan birinin sahibiydi.”
asker, polis kontra ﬂefleridir.
Düzenin iﬂkencecilere ver“Resmi elbise” giydirip “gödi¤i cüretten olsa gerek; Mehmet
‹ki devrimcinin katili, Ero¤lu ve Yüksel Güneysel yoldaﬂreve” ç›kar›yorlar. Hangi yasayla?
Ama kontrgerillaya yasa iﬂlemiyor.
iﬂkenceci polis
lar›m›z›n katledilmesinde görev ald›¤›n› çevresine övünerek anlat›yor‹hbarc›n›n sorgusunda, kendisiAli R›za Çakal
du. "Elinden kimsenin kurtulamane görev veren tan›d›¤› askerleri de
Geçen hafta, Cepheliler’in kuryaca¤›n›, böyle birçok operasyona
s›ral›yor: 1- Tokat Alay Komutan›
ﬂunlar›na
hedef
olan
bir
baﬂka
halk
kat›ld›¤›n›” söylüyor, iﬂkence yapt›Yunus NEB‹O⁄LU; 2000'den sonra
düﬂman›
da
polis
Ali
R›za
Çakal’d›.
¤› devrimcilerden “ﬂimdiye kadar
Tokat'tan Ankara Beytepe'ye gelkonuﬂturdu¤um devrimcilerin saAli R›za Çakal’›n suçu aç›klamiﬂ. 2- Ertan KARACA; Binbaﬂ›,
y›s› belli de¤il" diyerek sözediyormada ﬂöyle anlat›ld›:
operasyonlara iﬂbirlikçileri götüren
du.
kiﬂi. Daha önce Reﬂadiye'de bölük
Devrim Mehmet ERO⁄LU ve
komutanl›¤› yapm›ﬂ, Eskiﬂehir'li. 3‹ﬂkenceci ﬂefleri, yapt›klar›ndan
Yüksel GÜNEYSEL, Gazi halk›n›n
dolay›
onu ödüllendirmiﬂ ve rahat
Hakan Baﬂkaya; Üste¤men. En son
çok yak›ndan tan›d›¤› iki devrimbir göreve vermiﬂlerdi. Son görev
Niksar Bölük komutan›ym›ﬂ, Amasciydi. 26 Haziran 1993'te, SHP Gayeri GOP Adliyesi'ydi...
ya'l› fakat net olarak bilmiyor. 4ziosmanpaﬂa ‹lçe Baﬂkan aday›
Mehmet Altuncu'nun iﬂyerinde iﬂOsman Cem; Baﬂçavuﬂ. Bu adam›n
‹ﬂkenceci katil Ali R›za Çakal,
yeri sahibinin ihbar› sonucu pusu
ad›n›n “kod ad›” oldu¤unu söylü13 ﬁubat'ta akﬂam üzeri 16.00 civakuran polisler taraf›ndan kurﬂuna
yor. 5- Kemal... (rütbesini bilmir›nda Bayrampaﬂa'daki evine giderdizildiler.
yor); Osman ve Kemal adl› görevliken cezaland›r›ld›. Ancak infazc›
ler sürekli sivil dolaﬂ›yorlar.
polis, bu eylemden yaral› olarak
‹ki yoldaﬂ›m›z da silahs›zd›. Gakurtuldu; Cephe aç›klamas›nda bu
Acaba ﬂimdi bir savc› ç›k›p, bu
ziosmanpaﬂa Emniyet Müdür Yardurum belirtildikten sonra “ancak
albaylara, binbaﬂ›lara, Halil Hoﬂaf
d›mc›s› Yaﬂar Keskin, o zaman cihalk›n adaleti hep peﬂinde olacak”
adl› kiﬂiye nas›l resmi elbise giydinayetlerinden sonra yapt›¤› aç›kladiye ekleniyordu.
rildi¤ini soracak m›?
mada “operasyon 30, hatta 20 saniDersim’de geçen hafta
“itirafç› terörü” esiyordu.
A.Y. isimli bir PKK itirafç›s›n›n ifadeleri gerekçe gösterilerek birçok kiﬂi gözalt›na al›nd› ve
içlerinde DTP ‹lçe Baﬂkan›’n›n da oldu¤u 8 kiﬂi tutukland›.
‹tirafç›n›n ifadeleriyle zan alt›nda b›rak›lmak istenenlerden
biri de demokrat kimli¤iyle tan›nan Avukat Hüseyin Aygün'dü.
Aygün daha önce de benzer komplolara maruz b›rak›lm›ﬂt›.
Dersim Barosu 21 ﬁubat’ta bir aç›klama yaparak “itirafç› terörünü” protesto etti. Dersim Temel Haklar Derne¤i'nin de aralar›nda bulundu¤u DKÖ'lerin de destek verdi¤i protestoda, bu senaryoyla Aygün ﬂahs›nda savunma kurumunun y›prat›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› ve demokratik kurumlar›n y›ld›r›lmak istendi¤i belirtildi.

‹tirafç› Terörü
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DTP’ye Tehdit!
17 ﬁubat günü, Demokratik Toplum Partisi Genel Merkezi’ne, içinde kurﬂun bulunan
bir paket gönderildi. DEP eski milletvekilleri
ve DTP Eﬂbaﬂkanlar›'n›n foto¤raflar›n›n yan›na konulan kurﬂun, hiç kuﬂku yok ki, kontrgerillan›n yeni bir tehdidinin ifadesidir.
DTP Eﬂbaﬂkan› Ahmet Türk, bu tehditin
“demokratik muhalefeti susturmaya dönük
oldu¤unu” belirterek, “düﬂüncelerini ve
inançlar›n› savunmaya devam edeceklerini”
söyledi.

19 ﬁubat’ta TBMM koridorlar›ndan tek kurﬂunluk bir hayk›r›ﬂ
duyuldu. TBMM Koruma Müdürlü¤ü polislerinden B.K., sa¤ ﬂaka¤›na tek el ateﬂ ederek hayat›na son verdi. B›rakt›¤› notta ise,
nedenini, “Kredi kart› faizleriyle
alt›ndan kalkamad›¤› borçlar”
olarak aç›kl›yordu.
Peki neydi, kimeydi bu hayk›r›ﬂ?
Birincisi; yüzbinlerce insan›m›z›n
düﬂürüldü¤ü “kredi kart› tuza¤›na” ve sorun iki y›ld›r gündemde
olmas›na karﬂ›n çözüm üretmeyen iktidarayd›. Hiçbir seçene¤i
kalmayan birinin, (baﬂka bir yerde mümkünken) TBMM’yi seçmesi baﬂka nas›l anlaﬂ›labilir?
“Ey iktidar, beni bu hale siz getirdiniz ve çözmediniz, ben de intihar ediyorum” diyordu polis. Bir
protesto, sesini duyaracak hiçbir
yol b›rak›lmayan bir insan›n can›yla yükseltti¤i bir hayk›r›ﬂ bu!
‹kincisi; belki bilincinde de¤ildi,
ama kapitalizmin yaratt›¤› insana, toplumsal yap›ya, dayatt›¤›
kültüre bir isyand› o kurﬂun.
Yaz›m›zda da as›l olarak bu konuyu ele alaca¤›z.
Kredi kartlar›, kapitalizmin yaratt›¤› tüketim toplumunun ve insan
tipinin düﬂürüldü¤ü tuzaklardan
sadece biridir. Büyük bir kitleyi
etkilemesi ve sonucunun do¤rudan gözle görülür hale gelmesi
ile çeﬂitli biçimlerde de tart›ﬂ›lmaktad›r. Bankalar›n neden kolay kredi kart› verdi¤i, “denk düﬂen maddi gücü olmamas›na
karﬂ›n”, insanlar›n nas›l tüketime
körüklendi¤i gibi noktalar bu tart›ﬂmalar›n belli baﬂl› noktalar›d›r.
Ancak, bu tart›ﬂma kapitalizmin
s›n›rlar› içinde yap›ld›¤›nda, ona
köklü bir eleﬂtiri içermedi¤inde,
yüzeysel kalmaya, “kredi kart› almak zorlaﬂt›r›ls›n” gibi palyatif
“çözümler”de t›kanmaya mahkumdur.

Elbette, bankalar›n bu tuza¤› nas›l
kurduklar›, tüketimi körüklemek
için kartlar› “peynir ekmek” gibi
da¤›t›p ard›ndan yüzbinlerce insan› borç-faiz k›skac›na ald›klar›
tart›ﬂ›lmal›d›r. Ancak belirtti¤imiz
gibi, bu bir sonuçtur. As›l tart›ﬂma, kapitalist toplumun bir “tüketim toplumu” olmas›, insan› da
bir “tüketici” haline getirmesi ve
buna uygun bir insan tipi ve kültürü yaratmas›d›r.
Kapitalist sistem varoluﬂundan bu
yana ‘üretim-tüketim’ dengesi
içinde iﬂlerlik kazanm›ﬂt›r. Üretti¤ini tükettirmeden yaﬂayamaz.
Hep daha fazla kâr için ise, daha
fazla üretim ve daha fazla tüketim geçerlidir. Kapitalist üretim,
toplumsal ihtiyaçlar temelinde
de¤il, kâr temelindedir. Bu gerçekten hareket edildi¤inde, kapitalizmin tükettirebilmek için yeni
bir kültür, yeni bir insan tipi ya-

Kurﬂunun
hayk›r›ﬂ›
ratmas› kaç›n›lmazd›. Örne¤in,
böyle bir toplumun insan›, ihtiyac› olan bir giysiyle yetinmemeli,
yeni bir marka, yeni bir model vb.
albenisi ile sürekli yeni giysiler alma dürtüsü duymal›.
Denilebilir ki, “tüketim” do¤al bir
faaliyettir. Kapitalizmin bugünkü
ulaﬂt›¤› aﬂamada ve tüketim toplumunda böyle de¤ildir.
World Watch Institute adl› kuruluﬂun ‘Dünyan›n Durumu-2004’ raporunda, yaﬂam için zorunlu olmayan mallar›n ve hizmetlerin tüketiminin, (özellikle “küreselleﬂme” denilen süreçte) giderek artt›¤›n› ve y›ll›k 20 trilyon dolara
ulaﬂt›¤›n› söylüyordu. Tüm dünyan›n toplam has›las›n›n 30 trilyon dolar›n biraz üstünde oldu¤u
düﬂünüldü¤ünde, kapitalizmin
“tüketim kültürünün” benimsenmesinin sonucu çok daha çarp›c›
hale geliyor. Temel olarak ABD
ve Bat› Avrupa’da küreselleﬂmenin ortaya ç›kard›¤› 1.7 milyar
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nüfuslu yeni bir “küresel tüketici” kitlesini hedef alan bu zorunlu
olmayan mal ve hizmetler içinde, makyajdan evcil hayvan
mamas›na kadar çeﬂitli ürünler
yeralmakta. (2.8 milyar insana,
yani dünyan›n yar›s›na günde 2
dolardan az gelirle yaﬂaman›n
dayat›lmas› ise, sistemin bir baﬂka çarp›c› sonucudur.)
Kapitalizmin geliﬂmesine paralel,
üretici insan›n yerini giderek tüketici insan alm›ﬂt›r. Bir baﬂka
deyiﬂle, bugünün kapitalist toplumunun bireyi, “üretici rolü”nden çok, “tüketici rölünü”
oynamaya zorlanmaktad›r. “Zorlanmaktad›r” diyoruz, çünkü “tüketim toplumunun” bireyi, belli
bir noktadan sonra iradesini kapitalistlere b›rakmaktad›r. Bir
esirdir o. Medyas› ve çeﬂitli araçlar› ile beyni kapitalistlerin elinde
olan, onun taraf›ndan neyi sevece¤i, nas›l yaﬂayaca¤›, neyi tüketece¤i belirlenen bir esir.
Bu nedenle, kapitalist tüketim
toplumunun insan›, bir baﬂka
toplumsal yap›da görülen “do¤al
tüketici” insan tipinden tamamen
farkl› yarat›klard›r. Neredeyse,
“tüketmek için yaﬂar” hale dönüﬂtürülmüﬂtür.
Bunu sa¤lamak için yeni bir kültür
yarat›lm›ﬂt›r. Bu kültürün pençesinde “zavall›laﬂan” insana sürekli olarak “al›ﬂkanl›klar›n› de¤iﬂtirmesi” dayat›l›r. ‘Al›ﬂkanl›klar› de¤iﬂtirme al›ﬂkanl›¤›’ d›ﬂ›nda
hiçbir ﬂey kal›c› olmamal›d›r. Sürekli de¤iﬂmeli ki, tatmin olmayan “ihtiyaç” güdüsü sürekli canl› tutulabilsin. Tüketici hiçbir üretilmiﬂ mala arzusunu uzun süre
canl› tutmamal›, onun tüketimini
tamamlay›p, mümkün olan en k›sa sürede yeni mala yönelmelidir. Bu süre ne kadar k›sa ise,
sistem tüketim toplumunu ve
onun insan tipini yaratmada o
denli baﬂar›l› olmuﬂ demektir.
Elbette tüketim kültürü burada yaz›lanlarla s›n›rl› bir olgu de¤ildir.
Medyan›n iﬂlevinden yaratt›¤› yaﬂam ve düﬂünce tarz›na, hayat›n
her karesine iﬂleyen sonuçlar›na
kadar ayr› yaz›lar›n konusudur.

‹ﬂgale Karﬂ› Direnen Halklar›n
1 Mart 2003 tarihi,
AKP iktidar›n›n iﬂTürkiye iﬂbirlikçi iktibirlikçi karakteri bilinYan›nda Olmak ‹çin
dar›n›n, efendilerinin
mesine karﬂ›n, tezkere
emriyle meclisin gün- ‹ﬂbirlikçili¤e Karﬂ› Ba¤›ms›z Türkiye nas›l reddedilmiﬂti? Bundemine getirdi¤i ve
da, devrimcilerin öncüﬁiar›n› Hayk›rmak ‹çin
topraklar›m›z›n onbinlü¤ünde geliﬂen, islamlerce iﬂgal askeri
c›lar›n içinde yeraltaraf›ndan çi¤d›¤› muhalefetin
nenmesini, limanetkisi ne olmuﬂtur?
lar›n, üslerin buBu konuda tek
günden çok daha
bir etkenden sözetpervas›z ﬂekilde ABD taramek mümkün de¤ildir. Anf›ndan kullan›lmas›n› amaçcak, geçerli olmayacak tek
layan, iﬂbirlikçilik tezkereetken, “red” oyu veren AKP
sinin reddedildi¤i gündür.
milletvekillerinin yurtseverHükümet tezkeresi; 264
li¤idir. Bir kesimi toplumsal
“evet” 250 “red” ve 19 “çemuhalefetin bask›lanmas›
kimser” oyla gerekli ço¤unalt›nda, bir kesimi iﬂgale
lu¤un sa¤lanamamas› sonukarﬂ› ç›kan tarikatlar›n etkicu TBMM’den geçememiﬂsiyle, islamc› referanslar vb.
ti. Günlerdir süren iﬂgale ve
etkenlerle “red” oyu veriﬂbirlikçili¤e karﬂ› mücademiﬂlerdir.
le, o gün Ankara’da doru¤u“AKP içindeki çeliﬂki ve
na ulaﬂm›ﬂ, TBMM’de iﬂdu¤u, tezkere reddinde anti-emperçat›ﬂmalar,
Amerika ile çeliﬂkiler,
birlikçi iktidar tezkereyi geçirmeye
yalistlerin pay›n› yerli yerine oturABD
ile
yap›lan
pazarl›klarda ortaçal›ﬂ›rken, yüzbin yurtsever slogantan, ancak her ﬂeyi bununla aç›klaya
ç›kan
kimi
sorunlar,
tarikatlar›n
larla alan› doldurmuﬂtu.
mayan görüﬂ.
oylamadan bir gün öncesi gazePeki 1 Mart neydi?
te/TV ilanlar›na kadar yans›yan tav-

1 Mart’ta Alanlarda Olal›m!

1 Mart De¤erlendirmeleri

1 Mart tarihi, üzerinden 3 y›l
geçmesine karﬂ›n, hala birçok tart›ﬂmada hat›rlat›lan, at›flar yap›larak
bugünün politikalar›nda yer yer
“dönüm noktas›” olarak yorumlanan bir tarih olmaya devam etmektedir. 1 Mart konusunda yap›lan tespitler ve süren bu tart›ﬂmalarda belli baﬂl› dört görüﬂ mevcuttur.
Birincisi; Amerikanc›lar. “Kabul
etseydik Irak’ta söz sahibi olacakt›k” diye hay›flanarak, tezkereye,
iﬂbirlikçili¤e karﬂ› ç›kanlara küfürler ya¤d›rmaya devam etmektedirler.
‹kincisi; o gün “tezkeri geçmeli”
dedikten sonra iﬂgalcilerin içine
düﬂtü¤ü bata¤› görüp “iyi ki geçmedi, yoksa biz de batakl›¤›n içinde
olacakt›k” diye gizli piﬂmanl›¤›n›
belirtenler.
Üçüncüsü; tezkere reddini oldu¤undan daha fazla abartarak sonraki
geliﬂmeleri do¤ru de¤erlendiremeyenler. Dördüncüsü ise; devrimcilerin, Marksist-Leninistler’in oluﬂtur-

Tezkere Neden, Nas›l
Reddedildi, Sonuç Ne?
Tezkerenin
reddedilmesinde
birçok unsur rol oynam›ﬂt›r. Sonuçtan bak›ld›¤›nda ise, hem ABD’ye
hem de iﬂbirlikçisine vurulan bir
tokatt›r.
Ancak, daha o gün devrimcilerin
“rehavete kap›lmayal›m, iﬂbirlikçilik sürüyor, ba¤›ms›zl›k mücadelesini yükseltelim” diye uyararak yerinde tespit etti¤i ve sonraki geliﬂmelerin gösterdi¤i gibi, Irak’ta iﬂgale ortakl›k ve Amerikan iﬂbirlikçili¤i politikalar›nda temel de¤iﬂiklikler olmam›ﬂt›r. ‹ncirlik dahil üslerin, ‹skenderun gibi limanlar›n “gizli” ﬂekilde, nas›l kulland›r›ld›¤› bugün biliniyor. “Tezkere kazas›”n› affettirmek için AKP iktidar› iﬂbirlikçilikte
daha ileri ad›mlar atm›ﬂt›r. BOP’un
gönüllü taﬂeronlu¤unu bugün aleni
ﬂekilde savunmas› bile, emperyalizmin bölge politikalar›nda, bu iktidar›n geldi¤i nokta aç›s›ndan yeterli
bir veridir.
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r›, AKP taban›n›n büyük oranda sald›r›ya karﬂ› oluﬂu ve milletvekilleri
üzerindeki bask›lar› ve meydanlara
yans›yan halk›n muhalefeti gibi etkenler, birbirini etkileyerek, geliﬂtirerek bu sonucu yaratm›ﬂt›r.
Yani, tek baﬂ›na “halk›n zaferi”
demek, ya da “iﬂgal karﬂ›t› muhalefetin baﬂar›s›” demek abart›l› bir de¤erlendirmedir, ancak bunun etkenler aras›nda ön s›ralarda yerald›¤›
aç›kt›r. Devrimciler, vatanseverler;
tüm Türkiye halk›n›n düﬂüncelerine, duygular›na tercüman olmuﬂlard›r. O günlerde (ve bugün de) yap›lan bütün araﬂt›rmalar, Türkiye halk›n›n ezici ço¤unlu¤unun iﬂgale
karﬂ› olmakla kalmay›p, Amerikan
karﬂ›t› oldu¤u bilinen bir gerçektir.
Bir baﬂka gerçek ise, 1 Mart’tan
bu yana, özellikle Irak’ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu baﬂta olmak
üzere, emperyalizmin Ortado¤u’ya
yönelik sald›rgan politikalar› karﬂ›s›nda bir tav›r geliﬂtirilmiﬂ olsa da,
mücadele anti-emperyalist bir zeminde yükseltilememiﬂtir. 1 Mart’›n

hemen ard›ndan yapt›¤›m›z; “Askeri, siyasi, ekonomik varl›¤›yla
ABD’yi ülkemizden defetmek için
mücadeleyi yükseltelim!” ça¤r›s›
hâlâ geçerli olmaya devam ediyor.

Irak Halk› Direniyor
Direniﬂin Sesi Olal›m!
Ne emperyalist vahﬂet, ne iﬂbirlikçilerin çekincesiz verdikleri hizmet, iﬂgalin baﬂar›s›n› getirememiﬂtir. Bugün herkes, Amerikan emperyalizminin Irak’ta bata¤a gömüldü¤ü gerçe¤ini tart›ﬂ›yor.
Irak halk›, yurtseverleri, komünistleri, islamc› güçleri ile direniﬂi
yükseltmeye, emperyalist politikalar›n önünde barikat olmaya devam

ediyor. Avrupas›,
ABD’si ile bütün
e m p e r y a l i s t l e r,
Irak’ta iﬂgalin yenilgisinin emperyalist cephenin
yenilgisi olaca¤›
s›n›f bilinciyle hareket ediyor, bütün çeliﬂkilerine
karﬂ›n direniﬂe karﬂ› birleﬂiyorlar.
Irak direniﬂinin zaferi de, tüm
dünya halklar›n›n zaferi olacakt›r.
Bu direniﬂ, emperyalist sald›rganl›k
politikalar› karﬂ›s›ndaki iﬂlevi anlam›nda, “herhangi bir ba¤›ms›zl›k
direniﬂi”nin ötesinde bir anlam taﬂ›maktad›r. Direniﬂi bu bilinçle sahiplenmeli, emperyalizmin karﬂ›s›nda
kurulan barikat› güçlendirmeliyiz.
Bunun yolu; bir yandan direniﬂe her
türlü deste¤i vermek iken, as›l olarak da emperyalizmin bir yeni-sömürgesi olan ülkemizde ba¤›ms›zl›k mücadelesini yükseltmektir.
Anadolu topraklar›ndan emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine vurulacak

her darbe, Irak direniﬂine en büyük
destek olacakt›r.

1 Mart’ta Alanlara!
1 Mart tezkeresinin reddedilmesinin y›ldönümünde, içerisinde
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin
de yerald›¤› Irak’ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu, Küresel Bar›ﬂ Adalet
Koalisyonu, EMEP, SDP, SODAP
ve Özgür-Der’in ça¤r›s› ile 1 Mart
günü saat 12.30'da Taksim Gezi
Park›'nda kitlesel bir bas›n aç›klamas› gerçekleﬂtirilecek.
“Irak'ta ‹ﬂgale Son” demek için;
“Irak'ta Direniﬂin Kazanaca¤›n›”
hayk›rmak için;
“Ortado¤u Halklar›n›n Yaln›z
Olmad›¤›n›” bir kez daha dile getirmek için;
Taksim’de olal›m!
Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak!

Irak’ta Mezhep Çat›ﬂmalar›, ‹ﬂgalcinin Politikas›d›r
Irak’ta direniﬂ güçlendikçe, zaman zaman ﬁiiler ile Sünniler aras›nda çat›ﬂma yaratmaya dönük,
özellikle ibadet yerlerine ve siyasi
kiﬂi ve kurumlara yönelik sald›r›lar
gündeme gelmektedir.
Samarra’da ﬁiilerin 12 ‹mam’›ndan ikisinin mezar›n›n bulundu¤u ﬁii Türbesi’ne yönelik 21 ﬁubat günü gerçekleﬂtirilen bombal›
sald›r›, bunun son örne¤i oldu.
Bu olay›n ard›ndan ﬁiiler soka¤a dökülürken, Ba¤dat ve Irak’›n
de¤iﬂik ﬂehirlerinde Sünnilere yönelik sald›r›lar yaﬂand›. 60’tan fazla Sünnilere ait camiye düzenlenen
bombal›, roketatarl› sald›r›larda
100’e yak›n kiﬂi hayat›n› kaybetti.
Olaylara iliﬂkin ﬁii lider Mukteda Sadr, Irak hükümetini ve iﬂgalcileri sorumlu tutarak yandaﬂlar›na, “bu sald›r›larla Irak’taki sunnilerin hiçbir ilgisi yoktur, onlara yönelik hiçbir sald›r› gerçekleﬂtirme-

yin” emri verdi¤ini aç›klad›.
Sünni parti ve örgütlenmeler de
olaylar› k›nayarak, bu sald›r›larla
“iplerin kopar›lmak istendi¤ine”
dikkat çekerek, onlar da iﬂgal güçlerini sorumlu tuttular.
ﬁii kutsal mekanlar›na düzenlenen sald›r›lar›n, emperyalistlerin
provakasyonu olmas› güçlü bir olas›l›k olmakla birlikte (Bu tarz bir
sald›r› haz›rl›¤›ndayken yakalanan
‹ngiliz komandolar› hat›rlan›r), kimi islamc› unsurlar›n bu tür yanl›ﬂ
hedeflere yöneldikleri, “mezhep
(ya da dinler aras›) çat›ﬂmayla güçlenme” gibi çarp›k bir anlay›ﬂ› taﬂ›d›klar› bilinen bir gerçektir. T›pk›,
karikatür protestolar›nda Nijerya’da H›ristiyanlara sald›rmak gibi.
Ya da El Kaide’nin kimi sald›r›lar›nda oldu¤u gibi. Ayn› durum ﬁiiler
için de geçerlidir. Yap›lan aç›klamalarda Sünnilere yönelik sald›r›larda, iktidardaki iﬂbirlikçi ﬁiilere
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ba¤l› örgütlenmeler sorumlu tutulmaktad›r. Her iki kesimin de ulusal
hiçbir yan›n›n bulunmamas›, dini
temelde örgütlenmeleri çarp›c›d›r.
Ancak, ister bizzat iﬂgal güçlerinin bir provakasyonu olsun, isterse
baﬂka güçler taraf›ndan gerçekleﬂtirilsin, sonuç itibariyle iﬂgal politikalar›na hizmet edecektir böyle bir
çat›ﬂma. Politika olarak da, halklar›n birbirine düﬂürülmesi, bölünüp
parçalanmas› emperyalizmin politikas›d›r. ﬁii-Sünni çat›ﬂmas› direniﬂe vurulacak en büyük darbedir.
Yine, Irak’ta patlayan her bombadan iﬂgalcilerin sorumlu olmas›
gerçe¤i de, as›l hedeflenmesi gerekenin onlar oldu¤unu göstermektedir. Dökülen her damla kan›n sorumlusu iﬂgalcilerdir.
Direniﬂ, iﬂgale karﬂ› zaferini,
tüm Irak halk›n›n birli¤ini sa¤layarak kazanabilir, buna vurulan her
darbe, iﬂgale hizmet eder.

Emperyalist Sald›rganl›k
➥ Dolarla Örgütlenen
‘Muhalefet’
Amerikan emperyalizmi ‹ran ve
Suriye’de Amerikanc› “muhalefeti”
milyon dolarla yaratmaya çal›ﬂ›yor.
Hem de, Kafkaslar’daki darbelerde
oldu¤u gibi, “gizli” de¤il, aleni.
ABD ve Fransa merkezli faaliyet
yürüten Suriyeli “muhalifleri” finanse etmek için 5 milyon dolar
tahsis edildi¤i aç›kland›. ABD
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’ndan yap›lan
aç›klamada, parayla, “Suriye sivil
toplumunun güçlendirilece¤i; hukuk düzeni, hükümetin hesap vermesi, ba¤›ms›z haber kaynaklar›na
eriﬂim, örgütlenme ve ifade özgürlü¤ü, özgür ve adil seçimler gibi demokratik uygulamalar› savunan örgütlerin desteklenece¤i” kaydedildi.
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›, ayn› günlerde, ‹ran’da Amerikanc› “muhalefet”
yaratmak, finanse etmek için de 75
milyon dolar ayr›lmas›n› istemiﬂti.
Ayn› senaryo Irak için de tekrarlanm›ﬂ, ancak emperyalistlerin kuca¤›nda büyütülen “Irak muhalefeti”nin gücü, iﬂgalcilerin alk›ﬂlarla
karﬂ›lanmas›na yetmemiﬂti. Çünkü,
dolarla örgütlenen muhalefette halk›n iradesi yoktur.
ﬁatafatl› kavramlara bak›n; “hukuk düzeni, örgütlenme ve ifade özgürlü¤ü, özgür ve adil seçimler...”
Filistin’in özgür ve adil seçimini
tan›mayanlar›n “özgür ve adil seçimler”den söz etmesi, riyakarl›ktan baﬂka ne anlama gelebilir.
Ancak bu ikiyüzlülük burjuva
demokrasisinin özüne ayk›r› de¤ildir. Emperyalist burjuva demokrasisi dolarla muhalefet yaratma projesi
ile adeta kendini anlat›yor. Özü itibariyle Irak’ta iﬂgalle götürülen
“demokrasi”den hiçbir fark› yoktur.
Halklar›n iradesi yoktur bu “demokrasi”de. Yani, “demokrasi” kelimesinin anlam›na ayk›r›d›r. Ger-

çekte, ister geliﬂmiﬂ kapitalist ülkelerde olsun, ister bizim gibi yeni-sömürgelerde olsun, isterse iﬂgalle götürülsün, burjuva emperyalist demokrasisinin de, kelimenin anlam›yla, yani “halk yönetimi” ile hiçbir zaman ilgisi olmam›ﬂt›r. Olamaz
da, “Bat› demokrasisi” dedikleri
burjuva demokrasisi, “burjuvazinin, di¤er s›n›flara karﬂ› kendi devlet egemenli¤ini dile getirir". Emperyalist demokrasinin ilkeleri yoktur; tek ilke, tekellerin ç›karlar›d›r.
Bunun için her türlü kavram›n içini
boﬂaltt›klar› gibi, yeri gelir diktatörleri, ﬂeriatç›lar› destekler, iﬂlerine
gelmedi¤inde de bunlar›n karﬂ›s›nda “demokrasi havarisi” kesilirler.
Amerikan emperyalizmi, bu gerçekli¤i çok daha kaba ve aleni hale
getirmiﬂ, “demokrasiyi” emperyalist politikalar›n ve tekellerin egemenli¤inin arac› olarak kullanmaktad›r. Büyük Ortado¤u ve Kuzey
Afrika Projesi’nde (BOP) dile getirilen, “bölge ülkelerinin demokratikleﬂtirilmesi” de burada anlam›n›
bulmaktad›r. AKP iktidar›n›n taﬂeronu olmakla övündü¤ü BOP böyle
yaﬂama geçirilmektedir. Bombalarla “muhalefete dolar yard›mlar›”
ayn› amaca hizmet etmektedir.
ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› aç›klamas›nda sözü edilen “sivil toplum”
gibi kavramlara ise hiç girmiyoruz.
Bu örgütlenmelerin, aç›k emperyalist ajan örgütlenmeleri oldu¤u bir
çok ülkede ortaya ç›kt›. (Ülkemizde
devrimci demokratlar›n DKÖ’leri
sivil toplum örgütleri olarak ifade
etme ve buna uygun örgütlenme ve
mücadele anlay›ﬂ›n› savunmalar›
ise, niyetten ba¤›ms›z, ideolojik
olarak emperyalizmin bu politikas›na hizmet etmektir.)

➥ Hedef Kimse, ‘Küresel
Terörün Kayna¤›’ O!
Amerikan emperyalizmi, büyük
bir ikiyüzlülük örne¤i olarak, “Son36
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suz Özgürlük” ad›n› verdi¤i terör
sald›r›s› ile Afganistan’› bombalamaya baﬂlad›¤› günlerde, Bush ﬂu
aç›klamay› yapm›ﬂt›:
“Bugün Afganistan üzerinde yo¤unlaﬂt›k. Ama yar›n teröre destek
veren baﬂka ülkeler olursa... Bu savaﬂ uzun süreli bir savaﬂ olacak. Tarafs›z hiçbir ülke kalmayacak.”
Söylenmek istenen ﬂuydu: Bize
biat etmeyen, emperyalist politikalar›m›z›n önünde diz çökmeyen ülkeleri “terörist... teröre destek veren
ülke” ilan edip hedefe koyaca¤›z.
“Ya bizden yanas›n›z ya terörden!”
Nitekim süreç böyle de geliﬂmiﬂ
ve geliﬂmeye devam etmektedir. Afganistan’›n ard›ndan, birçok demagoji ile birlikte, Irak “teröre destek
vermekle” suçlanm›ﬂ, iﬂgal edilmiﬂtir. Suriye, ‹ran, Küba, Kuzey Kore,
Libya “teröre destek veren ülkeler”
ilan edilerek tecrit ve tehdit politikas›na h›z verilmiﬂtir. Afganistan’›n
tepesine ya¤an bombalar gösterilerek, “herkes bundan ders almal›”
tehdidi Libya nezdinde sonuç vermiﬂ, Kaddafi iktidar› emperyalizmin önünde secdeye varm›ﬂt›r.
Suriye’nin kuﬂat›lmas›nda en s›k
baﬂvurulan demagoji, Filistin halk›n›n hakl›, meﬂru direniﬂine verdi¤i
destekten dolay› “teröre destek vermek”tir. Ve istisnas›z, “teröre destek veren ülkeler” olarak ilan edilen
bu ülkeler, “küresel terörün kayna¤›” olarak da ilan edilmiﬂlerdir.
ﬁimdi ayn› sald›r› ‹ran’da yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ durumda. “Nükleer
çal›ﬂmalar›” bahanesi yetmedi anlaﬂ›lan, ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Condoleezza Rice, ‹ran'› “küresel terörün
kayna¤›” olmakla suçlad›. (18 ﬁubat, Cumhuriyet) Peki kan›t? Kan›ta gerek yok, çünkü emperyalizmin
hedefi kimse, “küresel terörün kayna¤›” da odur.
Üstelik bu aç›klama, ‹ran’a iliﬂkin “kan›tlar›n sunuldu¤u” toplant›da yap›l›yor. Krokiler, uzaydan çekilen resimlerle ‹ran’›n nükleer çal›ﬂmalar› t›pk› Irak’ta oldu¤u gibi,
“kan›t” diye ortaya at›l›yor.
“Terör” demagojilerinin, “teröre
destek veren ülkeler” listelerinin

hiçbir inand›r›c›l›¤› kalmam›ﬂt›r.
Bugün denilebilir ki, terörizm demagojisi çökmüﬂ, “teröre karﬂ› savaﬂ”›n hegomanya savaﬂ› oldu¤u,
dünya halklar›n›n ortak görüﬂü haline gelmiﬂtir. Belki, 11 Eylül’ün ard›ndan yap›lan propagandalar›n etkisiyle bu demagojiye inananlar olmuﬂ, hatta Afganistan iﬂgali bu anlamda da k›smen desteklenmiﬂti.
Amerika’n›n ve öteki emperyalistlerin dilindeki “terörizm”in; ulusal,
s›n›fsal mücadelelerin ad› oldu¤u,
emperyalist politikalar›n önünde çeﬂitli biçimlerde engel olan ülkelerin
“terörist, terörün kayna¤›, destekçisi” ilan edilerek, tecrit-ambargo-iﬂgal sald›r›lar›yla teslim al›nmak istendi¤i art›k herkesçe bilinmektedir.
“Terörizm” demagojisinin “çivisi”
öylesine ç›km›ﬂt›r ki, yüzy›llard›r
meﬂrulu¤u tart›ﬂ›lmayan, halklar›n
iﬂgale karﬂ› direniﬂlerine bile “terör” denilmekte hiçbir sak›nca görülmemektedir.
Ve, her ne biçimde ve söylemle
olursa olsun, emperyalistlerin ‹ran
kuﬂatmas›na destek verenler, bu
emperyalist politikalara destek veriyor demektir. Bunlar›n baﬂ›nda da
AKP iktidar› gelmektedir.
Gerçek terörün ne oldu¤u ise,
dünyan›n dört bir yan›nda emperyalistlerin halklara yönelik askeri, siyasi sald›rganl›k politikalar›yla her
gün yeniden kan›tlanmaktad›r. Ebu
Gureyb’de ortaya ç›kmaya devam
eden gerçekler dahi, baﬂka bir örne¤i gerek b›rakmayacak düzeydedir.

➥ Ebu Gureyb Katliam›
Bush, emperyalist politikalar›n›
gerekçelendirdi¤i konuﬂmalar›n›n
birinde, “teröristler bat› uygarl›¤›n›
yok etmek istiyorlar” demiﬂti. Bu
“uygarl›¤› korumak” için halklara
karﬂ› savaﬂ ilan edilip, ad›na da “teröre karﬂ› savaﬂ” denildi.
Neydi bu “uygarl›k”, hangi de¤erlerle örülmüﬂtü? Bilim mi, sanat
m›, insan haklar› m›, özgürlükler
mi, hümanizm mi, hukuk mu, estetik mi?...
E¤er “uygarl›k” dedikleri bun-

larsa, burjuvazinin gericileﬂmesi ile
birlikte, kendi elleriyle y›kt› burjuvalar bu uygarl›¤›. Her iﬂgalde bir
tu¤la söküldü, her katliamda bir de¤er
yok edildi, Afrika’dan Latin Amerika’ya ezilen haklar›n kanlar›yla bo¤uldu “uygarl›¤›n” köﬂe taﬂlar›. Guantanamo karﬂ›s›nda hangi Bat›, hukuktan söz edebilir. Irakl› General
Hamid Zabar'› konuﬂturmak için 16
yaﬂ›ndaki o¤luna, Zabar’›n gözleri
önünde iﬂkence yapanlar, savaﬂ hukukunun ya da Cenevre Konvansiyonu’nun neresine düﬂmektedir?
Irak’ta ya¤malanan tarih ve medeniyet karﬂ›s›nda kim “kültürler”den söz edebilir. ‹ﬂgale karﬂ› ç›kan bilim adamlar›na sürek av› baﬂlatanlar m› bilime
sayg›l›? Yoksa, ya¤d›rd›klar› bombalarla katlettikleri
çocuklar, kad›nlar, yaﬂl›larla m› insan haklar›n›n
resmini çiziyorlar?
Gelinen noktay›
ise, ABD’nin Irak’taki
“aynas›” olan Ebu Gureyb Hapishanesi’nde yaﬂanan iﬂkencelere
iliﬂkin en son ç›kan görüntüler özetlemektedir. Belinden ba¤lanm›ﬂ bir
esirin iﬂgalci askerler taraf›ndan büyük bir zevkle kafas›n›n kap› demirine çarpt›r›ld›¤› görüntülerdir gelinen nokta. Eylem anlay›ﬂlar›n›n sakatl›¤› bizce malum olan islamc›lar›n kafa kesme görüntülerine “vahﬂet” ç›¤l›klar› atarak sald›rganl›klar›na meﬂruluk yaratmak isteyenlerin, esir Irakl›lar’›n bo¤azlar›n› kestikleri görüntülerdir. Binlerce resimde, görüntüde gizlenemez hale
gelen; iﬂkence, cinsel taciz, aﬂa¤›lamad›r.
Bir esire, kendisini Kâbe yerine
koyarak önünde zorla namaz k›ld›ran iﬂgalci askerle, Danimarkal› karikatüristlerin tarama uçlar›ndan dökülen, Bat›’n›n Do¤u halklar›n›n
de¤erlerine bak›ﬂ›d›r “uygarl›k” dedikleri. ‹ﬂkenceyi, uygulad›klar›
vahﬂeti de¤il, bunlar›n yay›nlanmas›n› “dünyada gereksiz yere vahﬂeti
körükleyecek” diye sansürlemek isteyenlerin, halklar›n bu vahﬂete karﬂ› son derece hakl› ve meﬂru direniﬂi karﬂ›s›nda korkuya kap›lanlar›n
37
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temsil
ettikleri uygarl›-

¤›n
n e
i n sanl›¤a, ne
de “Bat›”n›n
halklar›na
hiçbir yarar› yoktur.
Bu uygarl›k elbette yerle yeksan olmal›d›r. Bat›s›, Do¤usu, Güneyi, Kuzeyi ile dünya
halklar› “yaﬂanbilecek bir dünyay›”
ancak böyle yaratabilirler.
Ebu Gureyb’den son yay›nlanan
resim ve görüntüler, ABD’nin iﬂkenceyi sistematik bir politika olarak kulland›¤›n›n tart›ﬂ›lmaz kan›tlar›d›r. Ve bütün iﬂkenceciler gibi,
iﬂkence yaparken, katlederken kendilerini “en güçlü” hissetmekte, buna karﬂ› büyüyen öfke karﬂ›s›nda
korkuya kap›l›p sansürün kal›n duvarlar› arkas›na saklanmak istemektedirler.
Ama, hep söyledi¤imiz gibi, gerçekler inatç›d›r, bir gün mutlaka
gün yüzüne ç›kar.
Ebu Gureyb’den günyüzüne ç›kan sadece iﬂkence de¤ildi. Bu son
belgeler içinde 546 ceset foto¤raf›
da bulunuyor. Yani, tam 546 Irakl›
esir, Ebu Gureyb’de katledilmiﬂ.
19-22 Aral›k katliamc›lar›n›n kimden e¤itim ald›klar› belli de¤il mi?
Bu arada, Irak’ta mezhep çat›ﬂ-

mas›na zemin haz›rlayan ve direniﬂe karﬂ› kontra savaﬂ› veren bir
“Ölüm Mangas›” ortaya ç›kar›ld›.
‹ﬂbirlikçi ﬁiiler’in eski Devrim Muhaf›zlar› üyeleri ve direniﬂe karﬂ›
olanlardan oluﬂan ölüm mangalar›,
bugüne kadar çok say›da Sunni politikac›ya, direniﬂi destekleyenlere
yönelik sald›r›lar düzenlemiﬂti. Elbette, politikas›na hizmet etti¤i ölçüde, ABD’nin izni ve onay› ile.

➥ ‹talyan Faﬂist Bakan›n
Provokasyonu
AB’nin Danimarka’ya sahip ç›karak, Hazreti Muhammet karikatürlerinde somutlaﬂan emperyalist
sald›rganl›¤›n alt›na do¤rudan imza
atmas›n›n ard›ndan, ‹talya'n›n faﬂist
Kuzey Birli¤i Partisi'nden Reform

Bakan› Roberto Calderoli söz konusu karikatürün bask›l› oldu¤u tiﬂört
giyerek provokasyon yaratt›.
Bu küstahl›¤a en büyük tepki, eski ‹talyan sömürgesi Libya’dan geldi. Libya’da düzenlenen gösterilerde ‹talyan konsoloslu¤u yak›l›rken,
Libya polisinin açt›¤› ateﬂ sonucu 25
kiﬂi öldü, yüzlerce kiﬂi yaraland›. Bu
geliﬂmelerin ard›ndan, ‹talya Baﬂbakan› Silvio Berlusconi, Calderoli'nin
eylemini tasvip etmediklerini belirterek “Hadise bireysel bir davran›ﬂ›n ürünüdür” dedi. Muhalefetteki
‹talyan Komünistler Partisi Meclis
Grup Baﬂkan› Pino Sgobio ise, faﬂist
bakan› sert bir dille eleﬂtirerek, “Ülkemiz, Calderoli gibilerinin bakanl›k yapaca¤› bir yer olmamal›” diye
konuﬂtu. Bakan, tepkileri nötralize
etmek için istifa ettirildi.
Diktatör Mussolini ve ‹talyan fa-

Karikatür
Protestolar›

Irkç›l›¤a Karﬂ›
Ortak Direniﬂ

Karikatür protestolar› geçen
hafta da çeﬂitli ülkelerde devam etti. Pakistan’daki gösteriler, emperyalizmin iﬂbirlikçisi
Pervez Müﬂerrefi de hedef al›rken, gösterilerde 125 kiﬂi tutukland›.
Türkiye’de ise, ‹stanbul
Ça¤layan’da Saadet Partisi’nin
hafta sonunda düzenledi¤i mitinge onbinlerce kiﬂi kat›ld›.
“‹nanca Sayg›, Zalime Lanet,
Peygambere Sevgi” ismiyle
yap›lan mitinde Danimarka
bayraklar› ve Rasmussen’in
kuklas› yak›l›rken, kitleye seslenen Saadet Partisi Genel Baﬂkan Vekili Recai Kutan, “Hz
Muhammed’i terörist olarak
gösteren karikatürleri yay›mlayanlar›n Bush ve ﬁaron’u terörist gösteren karikatürleri yay›mlayamaca¤›n›” dile getirdi.
Karikatür olay›n› tahrik olarak
de¤erlendiren Kutan, AKP iktidar›n› da bu sald›rganl›¤a tav›r
almamakla eleﬂtirdi.

Avrupa’da göçmenleri hedef alan
yasalar, göçmenlerin potansiyel “terörist” olarak gösterilmesi, ›rkçl›¤›
da yükseltiyor. Yükselen ›rkç›l›k ise,
sadece göçmenlerin de¤il, Avrupa
halklar›n›n da sorunu. ‹ﬂte bu bak›ﬂla, Avusturya’da 4 Mart’ta ›rk›ç›l›¤a
karﬂ›; Avusturya Anadolu Federasyonu, ATIGF, HÖC, ADHK, At›l›m
okurlar›n›n yan›s›ra, Avusturyal› iki
grup taraf›ndan bir yürüyüﬂ gerçekleﬂtirilecek. Yürüyüﬂ öncesinde ise,
afiﬂler ve standlarla ça¤r› yap›l›yor.
Avusturya’da sa¤c› StracheFPÖ, Türkiye’nin AB üyeli¤i tart›ﬂmas›n› bahane ederek, 6-13 Mart tarihleri aras›nda “Avusturya Özgür
Kal” ad› alt›na bir halk oylamas› düzenleyecek. Bu oylama ile, göçmenlere karﬂ› yo¤un bir k›ﬂk›rtma yap›larak, gerçekte ›rkç›l›k arac›l›¤›yla
yoksulluk ve iﬂsizlik gibi sosyal sorunlar›n üzeri örtülmek isteniyor ve
“Anti-Terör Yasalar›“ ile göçmenler
hedef al›n›p, ›rkç› temelde yerli-yabanc› halklar aras›nda düﬂmanl›k yarat›lmaya çal›ﬂ›l›yor.
38
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ﬂizmi için “iyi faﬂizmdi” diyen bir
baﬂbakan›n, bu davran›ﬂ› “bireysel”
olarak görmesi, hiç de inand›r›c› de¤ildir. Ortaya ç›kan öfke, aç›k sahiplenmesine engel olmuﬂtur. Bakan›n mensubu oldu¤u faﬂist parti ile
koalisyon kurmakta sak›nca görmeyen Berlusconi’nin, halklar›n inançlar›na, de¤erlerine yaklaﬂ›m› ile,
provokatör bakan›n yaklaﬂ›m› aras›nda sadece “üslup” fark› vard›r.
Kuzey Birli¤i Partisi, sa¤c›, faﬂist partilerin politikalar›na da klasik bir örnek sunmuﬂtur. MHP’nin
‹talyan versiyonu olan Kuzey Birli¤i’nin politikalar›, bütün faﬂist partilerin politikalar›n›n ayn›s›d›r. Provokasyonlar yaratarak halklar› birbirine düﬂürme, emperyalist politikalara hizmet etme, halklar› aﬂa¤›lama ve ›rkç›l›k tüm bu partilerin ortak özellikleridir.

Kerbela’n›n direniﬂi
Irak’›n ﬁii kenti Kerbela’n›n Valisi Akil El
Hazraci, “iﬂgalci ABD ordusunun sayg›s›z davran›ﬂ› yüzünden” ABD askerleriyle iliﬂkiyi
ikinci bir emre kadar kesti¤ini aç›klad›. Daha
önce de Maysan ve Basra yönetimleri benzeri
kararlar alm›ﬂt›.

Halkç› politikalar
ABD’yi tehdit ediyor
ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Condoleezza Rice,
Chavez liderli¤indeki Venezüella’n›n, “Latin
Amerika ve demokrasi aç›s›ndan büyük tehdit
oldu¤unu” iddia etti. Chavez’e karﬂ› “birleﬂik
bir cephenin” kurulmas› ça¤r›s›n› da yapan
Rice’ye cevap, Chavez’den geldi. Chavez,
“haddini aﬂmas› halinde” ABD’nin petrol muslu¤unu k›sacaklar›n› söylerken, Rice’ye, "Beni
sinirlendirme küçük han›m" diye seslendi.

“ABD’ye kafa tutun”
Zimbabve lideri Robert Mugabe, Afrikal›
liderleri Bat› karﬂ›s›nda uysal davranmakla
eleﬂtirerek, “içlerinden biri kalk›p 'Can›n›z cehenneme' diye ba¤›rm›yor. Afrika Birli¤i bünyesinde daha fazla cesarete ihtiyaç var. Tekrar köleleﬂemeyiz” diye konuﬂtu.

hayat›n
içindeki

teori
HAMAS Sorununda Neye Karﬂ›,
Neyden Yanay›z?
Merhaba! Geçen iki hafta boyunca “karikatür krizi” vesilesiyle
de¤indi¤imiz bir konu, bugün HAMAS’›n Filistin’deki seçim zaferiyle yine gündemimizdedir. ‹zlemiﬂsinizdir, HAMAS’›n önce Türkiye’de
ard›ndan ‹ran’da görüﬂmeler yapmas› da çeﬂitli tart›ﬂmalara yolaçt›.
Emperyalistler, ad›n› koyarak
aç›kça “HAMAS’› tecrit etmeliyiz”
diyorlar. Böyle bir durumda devrimcilerin tavr› ne olacak? Filistin’deki HAMAS iktidar› karﬂ›s›ndaki tavr› ne olacak?
Sözüme baﬂlarken belirtti¤im gibi, bu konuda bir yan›yla “karikatür
krizi karﬂ›s›ndaki tav›r” meselesindeki tart›ﬂman›n devam›d›r. HAMAS’›n dinci bir örgüt olmas›, ﬂeriat› savunmas›, bu noktada yine
birçok kesimi tereddüte itmektedir.
Evet Mazlum arkadaﬂ, HAMAS ve
HAMAS iktidar› konusunda ne diyorsun?

Mazlum: Elbette söyleyece¤imiz pek çok ﬂey var bu konuda.
Ama senin sorun san›r›m esas olarak bugün HAMAS’›n seçimlerden
galibiyetle ç›k›p iktidar olmas› karﬂ›s›nda tak›n›lan tav›r noktas›ndad›r. Bunu k›saca belirteyim.
Emperyalizm nas›l ki Afganistan’daki Taliban’›n “ﬂeriatç›l›¤›n›”
bahane ederek sald›r› zemini oluﬂturduysa, bugün de Filistin halk›na
sald›r› için HAMAS’›n dincili¤ini
bahane gösteriyor. Bu anlamda HAMAS’›n siyasi niteli¤i üzerine söyleyece¤imiz baﬂka ﬂeyler olmakla birlikte, biz bu noktada yüzümüzü emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine dönüp,
hiç tereddüt etmeden “HAMAS’›
tan›yacaks›n›z, HAMAS iktidar›n›
tan›yacaks›n›z!” demeliyiz.
HAMAS’›n tecrit edilmesine,

“ﬁeriat tehlikesi” mi?

Emperyalizm tehlikesi mi
emperyalizmin ekonomik, siyasi
ambargoyla Filistin halk›n›n iradesine müdahale etmesine hiçbir ﬂekilde onay veremeyiz, onay vermedi¤imiz gibi kay›ts›z da kalamay›z.
Karﬂ› ç›kmal›y›z.

Kemal: Sen bu noktada ne diyorsun Özlem?

Özlem: Bence de, emperyalizmin HAMAS’a iliﬂkin dayatmas›na
karﬂ› ç›kmak konusunda hiçbir tereddüt olmamal›. Bu HAMAS’a de¤il, Filistin halk›na bir müdahaledir.
Bu HAMAS’› de¤il, Filistin halk›n›
tecrit etme müdahalesidir. Ekonomik, siyasi ambargoyla cezaland›r›lacak olan da Filistin halk›d›r.
HAMAS sonuçta seçimlere girmiﬂ, belli bir oy ço¤unlu¤unu alarak
hükümet kurma noktas›na gelmiﬂtir.
“Demokrasi, seçimler” deyip duran
emperyalizm, bunu da kabul etmiyor.
Mazlum: Belirtti¤in

ikinci
noktaya bir ek yapal›m. Evet, bu
emperyalizmin “demokrasi” konusundaki tutars›zl›¤›n› gösterir. Ancak ﬂunu da belirteyim ki, bizim ölçümüz bu de¤ildir.
HAMAS konusundaki bir yaklaﬂ›m da böyle ifade ediliyor zaten:
“Seçimler yoluyla gelmiﬂ, öyleyse
meﬂru görmeliyiz, desteklemeliyiz”!
Bu, esas olarak “burjuva demokrasisini” her ﬂey olarak gören bir anlay›ﬂ›n sonucudur. Biz böyle bakmay›z. Sadece seçim mekanizmas› ne
demokrasinin göstergesidir, ne de
meﬂrulu¤un ölçüsü. Biz, halk›n iradesinin ne kadar özgür ve adil koﬂullarda gerçekleﬂti¤ine ve esas olarak da bu müdahalenin kimin iﬂine
yarayaca¤›, kime hizmet etti¤i noktas›ndan bakar›z.
Belirtti¤imin daha iyi anlaﬂ›lmas› için ﬂöyle bir örnek vereyim; varsayal›m ki, bugün bir ülkede darbeyle iﬂbaﬂ›na gelmiﬂ ve anti-emperyalist tutum alan bir iktidar var.
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Biz “bu seçimle gelmedi, emperyalistler müdahale edebilir” demeyiz
yine.
Bu örneklerden hareketle söylersek; biz HAMAS’›n ﬂeriatç›l›¤›n›
da onaylam›yoruz, darbecili¤i de
onaylam›yoruz, fakat bu noktada
sorun emperyalizm ve emperyalizme karﬂ› güçler aras›nda bir sorundur. Tavr›m›z› belirleyecek olan da
budur. Emperyalizmi gerileten ilerici hareketleri desteklerken, emperyalizmi güçlendirecek hareketlere,
müdahalelere karﬂ› ç›kar›z.
Asl›nda her olgunun birçok yönü
vard›r. ‹lk söz ald›¤›mda “söyleyecek çok ﬂey var” derken de bunu
kastettim. S›n›flar mücadelesinde
bir çok çeliﬂki ayn› anda bulunur;
fakat tüm çeliﬂkileri ayn› anda çözemezsiniz, tüm çeliﬂkiler ayn› önem
derecesinde de¤ildir. Tüm çeliﬂkileri çözmeye çal›ﬂan biri, bu çeliﬂkiler
içinde bo¤ulur ve yakalanmas› gereken ana halkay› kaç›r›r, bunun sonucunda yanl›ﬂ politik tav›rlar ortaya ç›kar.

Kemal: Evet, özellikle islamc›
hareketlerle, islamc› iktidarlarla
emperyalizm aras›ndaki meselelerde, Marksist-Leninistler aç›s›ndan
temel çeliﬂki-baﬂ çeliﬂki teorisi, son
derece yol göstericidir. Baﬂ çeliﬂki,
temel çeliﬂkinin yo¤unlaﬂm›ﬂ, ﬂiddetlenmiﬂ bir halidir. Ve bugün baﬂ
çeliﬂki olarak gündemde olan emperyalizm ve halklar aras›ndaki çeliﬂkidir.
Mesela, Afganistan’›n iﬂgal edilmesinde, Irak’taki kadar bir muhalefet olmam›ﬂt›r. Neden? Çünkü baz› kesimler, halklar›n emperyalizmle çeliﬂkisini de¤il, ﬂeriatç›l›kla çeliﬂkiyi, baz› kesimler de “her türlü
ﬂiddet karﬂ›tl›¤›”n›, “terör”le çeliﬂkilerini öne ç›karm›ﬂlar ve “emperyalizm ﬂeriatç›lara karﬂ›... ben ikisine de karﬂ›y›m, öyleyse bana ne”
tavr›n› geliﬂtirmiﬂlerdir. Emperyalizm 1991’de Irak’a sald›rd›¤›nda

G
da benzer bir formülasyon “yüzde
elli Saddam, yüzde elli ABD suçlu”
denilerek yap›lm›ﬂ, emperyalizmin
Irak’a sald›r›s› “it dalaﬂ›” diye adland›r›lm›ﬂ ve tav›rs›z kal›nm›ﬂt›r.
Do¤ru soru, cevab›n yar›s›d›r
denir. Öyledir. Bu tür durumlarda
yanl›ﬂ soru ise, insan› ç›kmazlara
sokar. “ABD bir emperyalist, Saddam da bir diktatör, hangisinden
yana olaca¤›z?” sorusu yanl›ﬂ bir
sorudur. Veya bugün “ABD emperyalist, HAMAS ﬂeriatç›, hangisinden yana olal›m ki?” sorusu yanl›ﬂ
bir sorudur. Yanl›ﬂ sorudan do¤ru
cevap ç›kmaz.
Soru, “emperyalizm, kendisine
karﬂ› ç›kan güçlere müdahale ediyor, bu müdahaleden (yani emperyalizmden) yana m›s›n, yoksa bu
müdahaleye (yani emperyalizme)
karﬂ› m›s›n?” Sorusudur.
Dolay›s›yla islamc› hareketlerin
geliﬂimine ve bugünkü siyasal konumuna iliﬂkin kendi içinde bütünlüklü bir görüﬂ geliﬂtirilemedi¤i sürece, tek tek her olayda bu çeliﬂki ve
tutars›zl›klar yaﬂanacakt›r.

Mazlum: Biz HAMAS iktidar›n› m› destekliyoruz. Hay›r, e¤er
seçimlere kat›lm›ﬂ olsayd›k, HAMAS’› desteklemezdik zaten de¤il
mi? Biz HAMAS’›n emperyalizm
karﬂ›s›nda hükümet olma hakk›n›
destekliyoruz. Biz emperyalizmin
Filistin’e her türlü askeri, ekonomik, siyasi müdahalesine karﬂ› oldu¤umuz için bu müdahalesine de
karﬂ›y›z. HAMAS, Filistin’in iﬂgaline karﬂ› siyonizme ve emperyalizme direnen bir güçtür. HAMAS,
emperyalizme, siyonizme karﬂ› direndi¤i sürece, onun tecrit edilmesine karﬂ› dururuz. Tavr›m›z›n özü
budur.
Bunun karﬂ›s›na “siz Filistin
halk›n› ﬂeriata mahkum ediyorsunuz” diyerek ç›kanlar da olabilir.
Afganistan’da karﬂ›m›za ç›kar›lan da buydu. Irak’ta Kürt sorununda karﬂ›m›za ç›kar›lan ikilem de
buydu. Hay›r, devrimciler ve halklar, böyle bir ikileme s›k›ﬂt›r›lamaz.
Bu ikilem, halka güvensizli¤in,

emperyalizmi kadri mutlak, boyun
e¤ilmesi gereken bir güç olarak görmenin sonucudur.
Halklar, örgütler, tarih içinde
böyle güçsüzlüklerle karﬂ› karﬂ›ya
kalabilirler. Çeliﬂkilerinin hepsini
çözecek bir savaﬂ› yürütecek durumda olamayabilirler. Fakat ﬂu kesindir: Hiçbir ﬂey emperyalist müdahalelere destek vermeyi hakl› ç›karmaz.
Irak’ta diktatörlük, Afganistan’da ﬂeriatç› diktatörlük, HAMAS
ﬂeriatç›... her emperyalist müdahaleye böyle bir gerekçe bulunabilir.
O zaman “halklar” bunlar› y›kam›yorsa, gelsin emperyalizm y›ks›n.
Nitekim emperyalizmin Irak’a müdahalesini Kürt milliyetçileri ve onlara angaje olmuﬂ baz› “sosyalistler” böyle savundular. Hatta daha da
ileri gidilip, “de¤iﬂmezseniz ABD
de¤iﬂtirir” diye, oligarﬂi ABD’nin
sopas›yla tehdit edildi. Böyle bak›ld›¤›nda emperyalist müdahaleleri
meﬂrulaﬂt›ran, hatta gerekli gören
bir çizgiye savrulmak kaç›n›lmazd›r.
Gericili¤e karﬂ› duraca¤›z; ama
onu emperyalizmin önüne atamay›z. ﬁunu da söyleyeyim ki, emperyalizme karﬂ› ﬂu veya bu ﬂekilde direnen bir gücü, emperyalizmin önüne atmak, asl›nda kendimizi de emperyalizmin önüne atmakt›r. Çünkü
baﬂka bir gücü emperyalizmin önüne atarken, emperyalizmin kendimize müdahalelerini de meﬂrulaﬂt›rm›ﬂ oluruz.

Özlem: HAMAS’la ilgili konuﬂmalara, tart›ﬂmalara bakt›¤›mda
yine ‹ran meselesine de¤iniliyor.
Devrimciler ‹ran’da islamc›larla ittifak yapt›lar ama sonra islamc›lar
onlar› da ast› deniyor. ﬁimdi bu durumda Filistin’deki devrimciler, komünistler ne yapacak?
Kemal: ‹slamc›lara iliﬂkin her
tart›ﬂma, bir noktas›ndan ‹ran’a uzan›yor. Hele ki HAMAS somutunda
oldu¤u gibi “iktidar” olma durumundaki bir islamc› hareketten sözediliyorsa, ‹ran örne¤i daha da fazla önem kazan›yor. Nitekim bu nok40
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ericili¤e karﬂ› duraca¤›z; ama onu emperyalizmin önüne atamay›z. ﬁunu da
söyleyeyim ki, emperyalizme karﬂ› ﬂu
veya bu ﬂekilde direnen bir gücü, emperyalizmin önüne atmak, asl›nda
kendimizi de emperyalizmin önüne
atmakt›r. Çünkü baﬂka bir gücü emperyalizmin önüne atarken, emperyalizmin kendimize müdahalelerini de
meﬂrulaﬂt›rm›ﬂ oluruz.

tada “‹ran’da da devrimciler islamc›larla ittifak yapm›ﬂt›, bak›n sonuç
ne oldu?” deniyor.
Madem bu kadar çok gündeme
geliyor, k›saca ‹ran devrimi sürecindeki ittifaklar› açal›m.
‹ran politik devrimini destekledik. Çünkü, tutars›z da olsa, ‹ran’da
anti-emperyalist bir karakter taﬂ›yan
mollalar›n önderli¤indeki hareket
faﬂist ﬁah rejimini devirerek emperyalizmin Ortado¤u’daki kalelerinden ve politikas›n› dayand›rd›¤› temel ayaklar›ndan birini kaybetmesini sa¤lad›. ‹ran politik devrimi emperyalizmi bölgede önemli bir güç
kayb›na u¤ratt›.
‹ranl› devrimciler de bu süreçte
mollalarla ittifak yapt›lar. Devrim
öncesinde birlikte ayaklanmalar
gerçekleﬂtirirken, iktidar›n devral›nd›¤› aﬂamada da desteklerini sürdürdüler.
Peki onlar yanl›ﬂ m› yapm›ﬂt›?
Hay›r. Do¤ru yapt›klar› sonuçtan
bellidir zaten. Bu ittifak sayesinde
ﬁah diktatörlü¤ü y›k›lm›ﬂ, emperyalizmin bir mevzisi da¤›t›lm›ﬂt›r.
Peki sonra?
E¤er ‹ran örne¤inde bir yanl›ﬂ
varsa iﬂte bu aﬂamadad›r.
Yani özet olarak söylersek; Halk›n Fedaileri’nin, Halk›n Mücahitleri’nin, genel anlamda ilerici güçlerin, emperyalizme ve ﬁah diktatörlü¤üne karﬂ› mollalarla ittifak
yapmas›nda bir yanl›ﬂl›k yoktu.
Yanl›ﬂl›k, diktatörlü¤ün y›k›lmas›ndan sonra islamc›lara karﬂ› izlenen
politikadad›r. ‹slamc› iktidar›n niteli¤i, ne yapaca¤› görülememiﬂ, görülmek istenmemiﬂtir. Oysa islamc›
iktidar, devrimin üzerinden birkaç

ay bile geçmeden tüm gücüyle devrimcilere sald›rmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Diktatörlük y›k›l›p emperyalizm
kovulduktan sonra, art›k çeliﬂki de¤iﬂmiﬂtir; ‹ranl› devrimciler bu yeni
çeliﬂkiye uygun politikalar üretememiﬂ, islamc› iktidar›n gerici uygulamalar›na karﬂ› zaman›nda halk›n
karﬂ› ç›k›ﬂ›n› örgütleyememiﬂlerdir.
Hatta TUDEH gibi, baz›lar›, ülkenin her yan›nda devrimciler dara¤açlar›na çekilirken bile hala islamc› iktidar›n desteklenmesi gerekti¤i
politikas›n› savunuyordu. Tabii bu
politikayla kendi ipini de çekti.
‹ran’›n en köklü örgütlerinden biri
olan TUDEH, kelimenin tam anlam›yla yokedildi.
K›sacas›, ittifak ve emperyalizme karﬂ› birlikte direnme siyasetinde de¤ildir sorun; sorun islamc› bir
iktidar karﬂ›s›ndaki tav›rd›r. ‹ran’da
halk ve devrimciler aç›s›ndan olumsuz sonuçlar do¤uran da budur.
Bu anlamda gerek genel olarak
devrimciler, gerekse de Filistinli
devrimciler, elbette HAMAS’›n islamc› düzeni yerleﬂtirme politikalar›na karﬂ› da hiçbir ﬂekilde seyirci
kalamazlar. Kal›nmamal›d›r. Burada, tabiri caizse iﬂin püf noktas›, Filistinli devrimcilerin ve Filistin halk›n›n “ﬂeriata karﬂ›” mücadelesini
emperyalizme havale edemeyece¤idir. Yani Filistinli devrimciler, emperyalizme bizi HAMAS’›n ﬂeriatç›
düzeninden koru diyemezler. Bunun mücadelesini kendileri verecekler. Ve emperyalizmin Filistin’e
ve tabii ki HAMAS’a da her türlü
müdahalesine karﬂ› ç›kacaklar... San›r›m Özlem’in sorusunu cevaplam›ﬂ oldum.

‹

ran’da ilerici güçlerin, emperyalizme ve
ﬁah Diktatörlü¤ü’ne karﬂ› mollalarla ittifak yapmas›nda bir yanl›ﬂl›k yoktu. Yanl›ﬂl›k, diktatörlü¤ün y›k›lmas›ndan sonra
islamc›lara karﬂ› izlenen politikadad›r.
‹slamc› iktidar›n niteli¤i, ne yapaca¤› görülememiﬂ, görülmek istenmemiﬂtir.
‹ran’da olumsuz sonuçlar do¤uran da
budur.

Özlem: Evet. Yaln›z anlat›m›nda sürekli ‹ran politik devrimi ifadesini kulland›n. Neden böyle tan›ml›yoruz?

Mazlum: ‹ran devrimi, ﬁah
diktatörlü¤ünü y›km›ﬂ, baz› ulusallaﬂt›rmalar yapm›ﬂ fakat altyap›da,
üretim iliﬂkilerinde köklü bir de¤iﬂiklik yapmam›ﬂt›r. Bu anlamda
esas olarak “üstyap›da” gerçekleﬂen
bir devrim oldu¤u için “politik devrim” diyoruz. Öte yandan, ‹ran’daki
islamc› iktidar›n yapt›klar› asl›nda
HAMAS’›n da ne yapabilece¤ine
veya yapmak isteyece¤ine de bir örnek oluﬂturur.
Filistin’in özgünlü¤ünü bir yana
b›rak›rsak, HAMAS’›n iktidar oldu¤unda nas›l bir ekonomik politika
uygulayaca¤›, nas›l bir siyasi düzen
kuraca¤› az çok bellidir. ‹stedi¤ini
ne kadar yapabilir ayr› bir konu ama
en az›ndan kafalar›ndaki modeller
belli. Bu da ‹ran modelinden çok
farkl› de¤ildir.
Birinci olarak, islamc› hareketlerin ekonomik anlamda kapitalizme bir alternatifleri yoktur. ‹kincisi,
islamc› hareketlerin bir demokrasi
anlay›ﬂ› da yoktur. Bu durumda ortaya ancak ‹ran’daki mevcut sistemin de¤iﬂik biçimleri ç›kabilir.
‹slamc›l›¤›n alternatif bir ekonomik modeli olmad› hiç. Mesela ülkemizde “Adil düzen” diye bir tan›m kulland›lar bir ara. Ad›na ne
derlerse desinler, islamc›lar›n kuraca¤› ekonomik düzen, kapitalizmin
fitreli, zekatl› biçiminden baﬂka bir
ﬂey de¤ildir.
‹slamc›l›¤›n anti-emperyalizmi
de bu nedenle köklü de¤ildir. Daha
çok kültürel düzeyde bir “anti-emperyalistlik” sözkonusudur. Bu nedenle de pratikteki görünümü ço¤u
zaman, konjonktürel geliﬂmelere
göre “anti-ABD’ci”, “anti-Avrupac›” olarak ﬂekillenmektedir.
Demokrasi aç›s›ndan ise, islamc›l›¤›n ne böyle bir gelene¤i, ne de
böyle bir program› vard›r. “ﬁeriat”
demokrasiyi d›ﬂlar zaten. Bu anlamda da en temel hak ve özgürlükler
bile islamc› bir iktidarda gasbedilir.
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Bunu bilmek için kahin olmaya gerek yoktur. Afganistan ve ‹ran’daki
islamc› iktidarlar ortadad›r.
Bu noktada ﬂu örne¤i verebiliriz:
‹ran-Irak savaﬂ›n›n bitmesinin ard›ndan ‘88 sonu ve ‘89 baﬂ›nda,
Irak savaﬂ›nda BM’nin dayatt›¤› anlaﬂmay› imzalamak zorunda kalan
‹ran’›n ekonomisi çökmüﬂtü, bu koﬂullarda halk›n mücadelesinin geliﬂmesini engellemek için savaﬂ biter
bitmez korkunç bir terör dalgas›
baﬂlat›ld›. Bir gecede farkl› hapishanelerdeki yüzlerce devrimci idam
edildi. Kimisi yarg›lanm›ﬂ ve 10 y›l,
20 y›l hapis cezas›na çarpt›r›lm›ﬂ
devrimcilerdi. ‹damlar sürerken
Meclis Baﬂkan› olan Hüccetülislam
Rafsancani ve Yarg› Baﬂkan› Ayetullah Musevi Erdeb›l›, "Bunlar›
yarg›lamak bile hatad›r. Çünkü suçlar› sabittir, onlar ‹slam ve Allah’a
karﬂ›d›rlar" diyerek savunuyorlard›
idamlar›. ‹slamc› bir iktidar›n hukuk ve adalet anlay›ﬂ›n› gözler önüne seriyor bu cümle.
HAMAS Filistin’de böyle bir
sistemi uygulayabilir mi? Bu güçler
dengesine, ulusal ve uluslararas›
konjonktüre ba¤l›d›r. En az›ndan
uygulamak isterler, o belli. Bu anlamda ﬂeriatç› bir düzen kurulmas›na karﬂ› da mücadele ihmal edilemez.

Kemal: ‹slamc› ﬂeriat düzeninin ne olup olmad›¤› konusunda asl›nda kimsenin kafas›nda pek bir
ﬂüphe yok. Zaten insanlar›n kafas›ndaki çeliﬂkiler de biraz burada
do¤uyor. Bir yandan bak›yorsunuz
ki, bugün islamc› hareketlerin bir
k›sm›, emperyalizmin sald›rganl›k
politikas›n›n karﬂ›s›nda. Bu anlamda onlar›n direniﬂi de halklar›n cephesini güçlendiriyor. Fakat öte yandan bu direnen güçlerin iktidar olduklar›nda baﬂka hiçbir düﬂünceye,
inanca yaﬂam hakk› tan›mayaca¤›n›
da biliyorsunuz.
Yukar›da dedi¤im gibi, iﬂte bu
noktada aslolan ne, o önemli. Neye,
kime karﬂ› mücadeleyi öne ç›karaca¤›z, hangisini ikincil olarak yürütece¤iz?
Bu uzun soluklu bir mücadele-

K
dir. Bir yandan emperyalizme direnirken, bir yandan en geniﬂ kitleleri
devrim, sosyalizm saflar›na kazanma mücadelesidir. Sonucu da bu tayin edecektir. Emperyalizmin
1980’ler boyunca islamc›l›¤› güçlendirdi¤i ve 1980’ler, ‘90’lar boyunca sosyalist, ulusal ve devrimci
kurtuluﬂ hareketlerini ezmeye çal›ﬂt›¤› bir dönemin devam›nda, radikal
islamc› hareketler, siyaset sahnesine
farkl› bir biçimde ç›kt›lar ve geleneksel ve s›n›fsal olarak solun kitle
taban› olan yoksullardan belli bir
destek buldular.
‹slamc› radikalizm, 1970’lerin
sonunda Ortado¤u’da küçük ve orta-burjuva kesimlerin tepkisi olarak
ortaya ç›km›ﬂt›r. ‹ran devriminde de
bu kesimlerin rolü önemlidir. Bugünkü islamc› radikalizmde ise, daha yoksul halk kitlelerinin tepkisi
sözkonusudur.
Böyle olmas› da do¤ald›r; çünkü
emperyalizmin “küreselleﬂme” ad›n› verdi¤i vahﬂi sömürü ve talan politikas›, yeryüzündeki gelir adaletsizli¤ini iyice büyütmüﬂ ve milyarlarca insan› sefaletin kuca¤›na itmiﬂtir. Bunlar›n önemli bir bölümü
de Asya’n›n, Afrika’n›n müslüman
halklar›d›r. Adaletsizli¤in, ezilmiﬂli¤in, horlanman›n derinleﬂmesiyle
bu bölgelerde “patlamaya haz›r”
toplumsal yap›lar ortaya ç›k›yor ve
Marksist-Leninist önderli¤in bulunmad›¤› koﬂullarda, küçük-burjuva
karakterdeki dinci hareketler alternatif olma ve geliﬂme zemini buluyorlar. Geleneksel yap›lardaki çözülmenin ve yoksullu¤un, adaletsizli¤in emperyalist-kapitalist “Bat›”dan kaynakland›¤›n›n görülmesi;
gerici-tutucu politik güçler aras›nda
tepkisellik temelinde anti-emperyalist yan› da olan fanatik dinci gruplar› ve sosyal yap›lar› ortaya ç›karm›ﬂt›r. Emperyalist-kapitalist sisteme ve onun kültürel de¤erlerine
tepki duyan, fakat anti-komünizm
yarg›s› nedeniyle sosyalist sistemi
de kendisine yabanc› hisseden bu
kitleler için; islam düﬂüncesi “bir
kurtuluﬂ yolu” gibi görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r.

Öte yandan, 1980’li y›llarda anti-emperyalist temeldeki islam radikalizminin temel dinami¤i ﬁiiler’di.
Bugün de ﬁiiler belli ölçülerde bu
özelli¤i taﬂ›salar da, yukar›da belirtti¤imiz geliﬂmeye paralel olarak
Sünni kesimler içinde de emperyalizme karﬂ› savaﬂan radikal islamc›
kesimler ç›km›ﬂt›r.
Fakat yine de belirtmeliyiz ki,
“islamc› hareket, bir s›n›f hareketi
olmaktan çok, dinsel motifin yönlendirici oldu¤u sosyal hareket
özelli¤i taﬂ›maktad›r. Bu yan›yla
daha geniﬂ halk kitlelerine ulaﬂabilmekte; ezilen kitleler için bir siyasal
silaha dönüﬂtürülebildi¤i noktada,
s›n›fsal taleplerin örtülü ifadesi olmaktad›r.”
Bundan ç›karaca¤›m›z sonuç ﬂudur; radikal islamc›l›¤›n belli ölçülerde güçlenmesi, asl›nda ulusal ve
sosyal kurtuluﬂ hareketlerin b›rakt›¤› boﬂlukta mümkün olan bir geliﬂmedir. Kapitalizm ve sosyalizmden
ayr› imiﬂ gibi ortaya ç›kan, fakat
kapitalizmden kopamayan ve sonuçta yine emperyalizmin sömürü
a¤›na girmeye mahkum islamc› hareketler bir alternatif oluﬂturamazlar. Bu anlamda güçlenmeleri geçici
ve konjonktüreldir. Halklar›n devrimci mücadelesi, eninde sonunda
geliﬂip bu boﬂlu¤u kapatacakt›r. Bu
noktada sosyalistler kendilerine,
ideolojilerine ve halklara güven temelinde politika üretmelidirler. Ülkemizdeki laiklerin ruh halinde
“aman ﬂeriat geliyor” kayg›lar›yla
devrimci politika üretilemez. ﬁeriat
gelirse veya gelmek isterse, ona
karﬂ› da sonuna kadar ve en ﬂiddetli
biçimde direnece¤imiz, mücadele
edece¤imiz aç›kt›r. Ama biz esas
olarak bugün o kesimleri de antiemperyalist cepheye çekmeye, o
cephede etkileyip yönlendirmeye
çal›ﬂmak durumunday›z. ‹deolojisine ve halklara güvenen bir örgüt
böyle yapar.
Karikatür sald›r›s›n› protesto
edersek islamc›lar› m› güçlendirmiﬂ
oluruz, HAMAS’›n tecrit edilmesine karﬂ› tav›r koyarsak, ﬂeriat m›
güçlenmiﬂ olur tarz›ndaki kayg›lar,
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apitalizm ve sosyalizmden ayr› imiﬂ
gibi ortaya ç›kan, fakat kapitalizmden
kopamayan ve sonuçta yine emperyalizmin sömürü a¤›na girmeye mahkum islamc› hareketler bir alternatif
oluﬂturamazlar. Bu anlamda güçlenmeleri geçici ve konjonktüreldir.

kendine güvensizli¤in ve yaﬂan›lan
sürecin çeliﬂkilerini do¤ru tahlil
edememenin sonuçlar›d›r.

Mazlum: Son olarak ﬂunu da
belirtmekte yarar var san›r›m. ‹slamc› hareketlerin nesnel olarak
halklar›n anti-emperyalist cephesi
içinde yeral›ﬂ›, bir anlamda dönemsel ittifaklard›r. ‹slamc›l›k, emperyalizmden ve kapitalizmden kesin
bir ﬂekilde kopamamaktad›r. ‹slamc› hareket nas›l ki ‹ran devrimiyle
bir yükseliﬂe geçmiﬂse, kapitalizm
d›ﬂ›nda bir çözüm üretilemedi¤inin
‹ran’da çok somut olarak görülmesi, ayn› ﬂekilde bir iniﬂe neden olmuﬂtu. Bugün farkl› etkenlerle bir
yükseliﬂ sözkonusu. Ama bu yükseliﬂ içinde yeralan güçlerin ço¤u da
emperyalizmle iﬂbirli¤i yapt›¤› bir
geçmiﬂe sahiptir. Bu dönüﬂler her
zaman mümkündür.
‹slamc›l›¤›n ülkemizdeki geliﬂimi de bu durum için tipik bir örnektir. ‹slamc›lar›n iktidara do¤ru güçlenmesiyle islamdan uzaklaﬂmalar›
neredeyse birbirine paralel bir seyir
izlemektedir. Sistemden kopamama, sistemin kabul edebilece¤i bir
islami anlay›ﬂ› da ﬂekillendirmektedir. Asl›nda ‹ran da 1980’lerin sonlar›ndan itibaren emperyalizme yanaﬂma siyaseti izlemiﬂtir. HAMAS
da ayn› yolu izleyebilir. Emperyalizmden destek almak da, uzlaﬂmak
da sonuçta bu kültür için çok ters
de¤ildir. ‹ﬂte o zaman elbette HAMAS’la ilgili tutum da de¤iﬂmek
durumundad›r. Baﬂ›ndan itibaren
tart›ﬂt›¤›m›z, emperyalizme siyonizme karﬂ› direnen bir HAMAS
karﬂ›s›ndaki tav›rd›r.
Evet, bu haftaki sohbetimizi de
ben kapatm›ﬂ olay›m. Önümüzdeki
say›da buluﬂmak üzere hoﬂçakal›n.

halk›n
Cephesi Bu parçalanmaya kim neden oldu?

Bu parçalanma kime yarar?
2006’n›n 8 Mart’›nda, “ders al›nsayd› e¤er, tarih hiç tekerrür eder
miydi” sözünü hakl› ç›karacak bir bölünmüﬂlükle karﬂ› karﬂ›yay›z. Bir bak›ma geçen sene tekrar ediliyor.
Geçen sene 8 Mart sonras› de¤erlendirmemizde ﬂöyle demiﬂtik: “Solda risksiz, bedelsiz solculuk yapma
hesaplar›n›n, grupçulu¤un, rekabetcili¤in halk güçlerini nas›l böldü¤ünü, nas›l oligarﬂiye manevra imkan›
sa¤lad›¤›n› 8 Mart eylemlerinde bir
kez daha görüp yaﬂad›k.”
Ve ﬂimdi, ayn› ﬂeyi bir kez daha
görece¤iz. Çünkü özeleﬂtiri yok, muhasebe yok, ders ç›karmak yok.
“Erkeksiz” icazetçi 8 Martç›lar bir
yanda, niye ayr› oldu¤u belirsiz ESP
bir yanda ve devrimciler Beyaz›t’ta.
Son anda bir de¤iﬂiklik olmazsa, bu
senenin tablosu böyle. Devrimciler,
ortak bir 8 Mart örgütlemek için baﬂlatt›lar tart›ﬂmay›. Ancak iki anlay›ﬂ
aﬂ›lamad›¤› için ayr›l›k yine kaç›n›lmaz oldu.
Ayr›l›¤›n temelinde iki anlay›ﬂ var;
birinci anlay›ﬂ, icazetçi politikas› ve
kad›n sorununa küçük-burjuva bak›ﬂ›yla, “devrimcilerden ayr›” ve “erkeksiz” 8 Mart kutlamaya gidenlerdir.
‹kinci anlay›ﬂ ise, rekabetçi, grupçu
küçük hesaplar›yla devrimcilerden
kopan anlay›ﬂt›r.
ESP’nin geçen y›l neden çekip
gitti¤ini do¤rusu pek kimse anlamam›ﬂt›. Bu y›l da anlaﬂ›lmad›.
ESP, baﬂta, 8 Mart’la ilgili toplant›larda “Biz de bu platformda yeralaca¤›z” demiﬂ ve toplant›lara kat›lm›ﬂt›r. Kad›köy’de miting önerisini bu
toplant›da dile getirmiﬂ ve platform
ço¤unlu¤u bu öneriyi reddetmiﬂtir.
ESP ço¤unlu¤un iradesini tan›mam›ﬂ
ve ayr›lm›ﬂt›r.
O zaman ortaya ç›kan sonuç ﬂudur: ESP’nin birlik anlay›ﬂ›, “benim
dedi¤imi yaparsan›z birlikteyim, kabul etmezseniz çeker giderim” ﬂeklinde ortaya ç›kmaktad›r. Böyle bir dayatmac›l›¤›n ters tepece¤i ise aç›kt›r.

Geçen sene zoraki ﬂekilde “biz Kad›köy için izin alm›ﬂt›k zaten” gerekçesini ileri sürmüﬂlerdi. Bu sene öyle
bir ﬂey de yoktu. ESP, neden ayr› oldu¤unu bile aç›klayamayacak bir durumdad›r.
ESP, her vesileyle devrimcilerden
ayr›lmay› adeta bir al›ﬂkanl›k haline
getirmiﬂtir. ESP’nin devrimcilerle
birlikte olmas›n›n tek koﬂulu, e¤er
kendi önerilerinin, hatta öneriden öte
dayatmalar›n›n kay›ts›z ﬂarts›z kabul
edilmesiyse, böyle bir birlik anlay›ﬂ›
olamayaca¤› aç›kt›r. ‹lla benim dedi¤im olacak, illa benim damgam olacak denilirse, orada birlik olmaz. Halk›, devrimci güçleri birleﬂtirici hiç bir
öneri reddedilmez. ESP ise tam tersini yap›yor. Güçleri bölüyor. Komisyonlarda, platformlarda, adeta sudan
sebeplerle birleﬂmenin de¤il, parçalanman›n bahanelerini ar›yor. Sol içi
hukuk platformunda, geçen seneki 1
May›s Platformu’nda yaﬂad›k bu bölücülü¤ü. 8 Mart’› devrimci bir anlay›ﬂla kutlamak için bir araya gelen
devrimciler, ESP’nin geçen y›lki
olumsuzlu¤u terketmesi için esnek de
davranm›ﬂt›r. Ama ESP buna da k›ymet vermemiﬂtir. Platformu çi¤nemeyi ve ayr›l›¤› tercih etmiﬂtir. Kime ve
en önemlisi mücadeleye ne yarar sa¤l›yor bu? Fakat ESP bunlar› düﬂünemeyecek kadar dar grupçu hesaplarla
meﬂguldür.
*
Solda muhasebe gelene¤i olmad›¤›n›n çarp›c› bir örne¤ini yaﬂ›yoruz.
Geçen y›l, ayr›ﬂma bir yana, fakat Beyaz›t’ta devrimciler sald›r›ya u¤rad›¤›nda da, Kad›köy’de “erkeksiz” miting yapanlar bu sald›r›ya tepki bile
göstermemiﬂlerdi.
Sald›r›dan sonra P›nar Selek ﬂöyle
yazm›ﬂt›: “Beyaz›t’ta 8 Mart etkinli¤i
düzenleyen kad›nlar dövüldü. Ve tepki gelmedi. ‹ﬂin ac›kl› yönü, tepki vermeyen kad›nlar, birgün önce ‘gelsin
koca, gelsin devlet, gelsin cop, inad›na isyan...’ diye ba¤›r›yorlard›.”
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P›nar Selek, yaz›s›n›n devam›nda
ﬂunu da söylemiﬂti: “Devlet... klasik
erkek tavr›yla ‘iyi kad›n-kötü kad›n’
ayr›m›na dayanarak 8 Mart’ta gözüne kestirdi¤i kad›nlar› dövdü.” (Özgür Politika, 10 Mart 2005)
“Erkeksiz” kutlama, asl›nda
ESP’nin olmayan gerekçesi gibi, suni
bir gerekçedir. Miting alan›nda çok
çeﬂitli düzenlemelerle bu konuda bir
ortak çözüm bulmak mümkündür.
Mesele, Kad›köy’de “erkeksiz” 8
Mart mitingi yapacak olan reformistlerin, devrimcilerden ayr› durma iste¤i, Selek’in deyiﬂiyle oligarﬂinin gözündeki “iyi kad›n”, “ak›ll› solcu”
olmay› sürdürme politikas›d›r.
Geçen y›l bu kesime iliﬂkin de¤erlendirmemizi de “Reformizm aç›s›ndan devrimcilere karﬂ› bu dayatmac›l›¤› ve tasfiyecili¤i sürdürüp sürdürmeme tart›ﬂmas›, tam bir düzen partisi olup olmayacaklar› tart›ﬂmas›d›r”
diye noktalam›ﬂt›k. Bugün bu kesimin düzen içilikte ›srar ettiklerini
üzülerek görüyoruz.
*
8 Mart, kad›nlar›n sorunlar›n›n ve
taleplerinin ülke ve dünya gündemiyle ba¤lant›s› içinde dile getirilece¤i
bir gün olarak, Türkiyeli devrimcilerin, demokratlar›n üzerinde anlaﬂamayaca¤› bir gün de¤ildir. Mitingin Kad›köy’de mi, yoksa Beyaz›t’ta m› yap›laca¤›, “erkeklerin” miting alan›nda
olup olmayaca¤›, farkl› siyasi hesaplar›n perdesidir. Kad›nlar›n mücadelesini geliﬂtirmekte samimi olanlar,
gerçekten ülkemizin ezilen kad›nlar›na karﬂ› bir sorumluluk duyanlar, en
baﬂta kad›nlar›n sesini, gücünü parçalamazlar. Kad›nlar› birleﬂtirmek yerine bölenler, kad›nlara karﬂ› da sorumsuzdur. Kad›nlar›n mücadelesini de,
düzen içi hesaplar›na, grupçuluklar›na, öncülük komplekslerine kurban
etmektedirler. Reformistleri de,
ESP’yi de Kad›köy’de sorumsuzluklar›yla baﬂbaﬂa b›rak›yoruz.

Yaz› Dizisi:

Halk Örgütlülükleri

“Kimi komünistlerin... kimlerle Vatan Cephesi kurulmas› gerekti¤i konusundaki anlay›ﬂs›zl›klar›, k›r›lmam›ﬂt›. Bunlar Vatan Cephesi’ni, eski siyasi partilerin üst yönetimleriyle anlaﬂmaya gitmek, uzlaﬂmak biçiminde anl›yorlard›. Onlara göre, e¤er bu üst yöneticiler önerimizi
reddeder, ya da engel olursa o zaman yapacak bir ﬂey kalmam›ﬂt›r. Bu durumlarda, iﬂte bu Parti üyeleri... Vatan
Cephesi komitelerini kiminle kural›m diye teslim bayra¤›n› çekiyorlard›. Kimileri, halk›n bütünüyle anti-faﬂist ruhta oldu¤unu saptad›ktan sonra, Vatan Cephesi komitelerinin gereksiz oldu¤unu ileri sürüyor, bütün anti-faﬂist çevreler içinde çal›ﬂman›n ne denli büyük önemi oldu¤unu
kavrayam›yorlard›...”
Komünist Parti, yapt›¤› bütün temaslardan “dikkati
daha çok, muhalefetteki faﬂist olmayan burjuva ve küçük
burjuva partilerinin s›radan üyelerine, yerel örgütlerinin
ileri gelenlerine ve üyelerine yo¤unlaﬂt›rman›n” gerekli
oldu¤u sonucunu ç›kartm›ﬂ ve bu do¤rultuda faaliyetlere
giriﬂmiﬂtir: “Tabandaki ‘küçüklerin’ kendi siyasi ‘büyüklerinden’ daha iyi gerçekleri gördükleri aç›kt›, siyasi durumu seziyorlar ve görev duygusu içinde hareket ediyorlard›.” (Bu hemen her ülke devrimcileri aç›s›ndan görülmesi gereken bir gerçektir. ﬁu veya bu düzen partisine oy
veren, onun etkisi alt›ndaki emekçi kitleler, objektif olarak Cephe tarz› örgütlenmelerin veya halk örgütlenmelerinin taban›d›rlar; devrimciler hiçbir aﬂamada bu kesimleri d›ﬂlamamak, tersine hep kazanmay› hedeflemek durumundad›rlar.)
Vatan Cephesi sadece siyasi bir slogan, bir taktik de¤il, gerçekten hayat›n içinde bir güç olmal›yd›. Bu nedenle komünistler, Çiftçi Birli¤i Partisi üyelerinden, ‹ﬂçi Partisi, sosyal demokratlar, demokratlar, radikallere kadar
her kesimi ›srarla Vatan Cephesi’ne ve onun yerel örgütlenmelerine ça¤›rd›lar.
Vatan Cephesi’nin program› ne anti-kapitalist ne de
sosyalist görevleri belirtiyordu. Programda formüle edilen görevler, faﬂizme karﬂ› savaﬂ›n geniﬂletilmesiyle ilgiliydi. Birleﬂme noktas› da faﬂizme karﬂ› olmakt›. 1942 yaz› sonunda ve sonbahar baﬂlar›nda ülkenin birçok merkezinde gizli Vatan Cephesi Komiteleri kurulmuﬂtu. Bu
çal›ﬂmalarda Sofya baﬂ› çekiyordu. Baﬂkentin tüm bölgelerinde, semtlerinde, mahallelerinde, benzer biçimde büyük fabrika ve atölyelerde, iﬂletmelerde, devlet dairelerinde, okullarda, askeri birliklerde, k›ﬂlalarda da Vatan Cephesi Komiteleri oluﬂturulmuﬂtu.

Bölüm

8
Bulgaristan: Vatan Cephesi

Bulgaristan Devrimi yaklaﬂ›k 50 y›ll›k bir mücadelenin ürünüdür. Bulgaristan Komünist Partisi’nin mücadelesi, 1891’de Sosyal Demokrat Parti’nin kuruluﬂuna kadar
uzan›r. Krall›¤a karﬂ› Komünist Partisi önderli¤inde ayaklanmalar gerçekleﬂtirilmiﬂtir. ‹ktidar› ele geçirmeye kadar
giden son mücadele ise, esas olarak Bulgaristan yönetiminin Hitler faﬂizmiyle iﬂbirli¤i yapt›¤› ve Bulgaristan’›n
Nazi ordular›n›n cephe gerisi gibi kullan›ld›¤› anti-faﬂist
mücadele içinde ﬂekillendi. Bu dönemin temel örgütlenmesi ise, Komünist Parti önderli¤inde oluﬂturulan Vatan
Cephesi örgütlenmesidir.
Vatan Cephesi, Bulgaristan Devrimi’ne iliﬂkin k›sa
özetlerde ço¤unlukla geçti¤i gibi bir “çat›” örgütlenmesi
de¤ildir. Tersine, çeﬂitli siyasi partilerin ittifak›n› içerse
de, esas olarak tabanda hayat bulan, baﬂka bir deyiﬂle,
“aﬂa¤›dan yukar›ya” örgütlenen, yüzlerce yerel komiteye
dayanan bir Cephe örgütlenmesidir. Bu niteli¤inden dolay› da bu yaz› dizimizde k›saca bu örgütlenmeden de bahsetmekte yarar gördük.
Vatan Cephesi’nin oluﬂumu, kitleler içinde bir Cephe’nin nas›l vücut buldu¤unun da somut bir örne¤idir.
Vatan Cephesi’nin pratik olarak kurulmas› yönünde
ilk ad›mlar 1942 A¤ustos-Eylül aylar›nda at›lmaya baﬂland›. Bulgar komünistleri, bütün potansiyel siyasi ittifaklar›n ve iﬂçi s›n›f›n›n tüm dostlar›n›n derlenip toparlanmas› ve harekete sokulmas› baﬂar›lmadan faﬂizme karﬂ› savaﬂ›n zafere ulaﬂamayaca¤› tespitinden hareketle Vatan
Cephesi’ni gündeme getirmiﬂlerdi.
Dolay›s›yla, siyasi, ulusal ve dini ba¤l›l›k ayr›m› yapmadan, bütün Bulgar yurtseverlerini Vatan Cephesi’nde
birleﬂtirmek hedefi vard›.

Vatan Cephesi’nin harc›nda Halk Cephesi
var: 1920’lerde yine Bulgaristan Komünist Partisi ön-

Cephe, yukar›dan kurulam›yorsa, aﬂa¤›dan
kurulur; bu süreç oldukça zorluydu elbette. Birçok ke-

derli¤inde oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lan Halk Cephesi çal›ﬂmalar› da hiç kuﬂkusuz, Vatan Cephesi’nin oluﬂumunu kolaylaﬂt›ran bir rol oynad›.
Parti, o zaman Halk Cephesi’nin “siyasi bir manevra”
olmad›¤›n›, halk›n birli¤ine yönelmiﬂ genel siyasi çizgi
oldu¤unu kan›tlam›ﬂ, bu güveni uyand›rm›ﬂt›. Pratik olarak da geniﬂ y›¤›nsal siyasi ve örgütsel çal›ﬂmalara yönel-

sim komünistlerin önderli¤indeki bir oluﬂuma mesafeli
bak›yordu. ‹ﬂte Vatan Cephesi’nde yerel örgütlenmeleri,
tabandan örgütlenmeyi ön plana ç›karan da bu süreç oldu.
Bu süreç parti içinde de çeﬂitli yanl›ﬂ e¤ilimleri ortaya ç›karm›ﬂt›. Bu e¤ilimler ﬂöyleydi:
44
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Yaz› dizimizin
bu bölümünün
haz›rlanmas›nda
büyük ölçüde Tsola
Dragoyçeva’n›n
Yenilgiden Zafere
adl› kitab›ndan
yararlan›ld›.
Partinin devrimci
kitle çizgisinin de
çarp›c› biçimde
anlat›ld›¤› kitapta
görülüyor ki;
yenilgiyi zafere
dönüﬂtürmek,
partinin önderli¤inde halk›n tüm yarat›c›l›¤›n›,
mücadelecili¤ini aç›¤a ç›karan, halk› birleﬂtiren yerel
ve ulusal çapta örgütlenmelerle sa¤lan›yor.

inmiﬂ, bu çal›ﬂma “emekçi y›¤›nlar›n çal›ﬂt›¤›, yaﬂad›¤›,
dinlendi¤i her yerde, üye olduklar› örgütlerde her gün,
her saat devrimci pratik çal›ﬂmalara geçilmesi” ﬂeklinde
formüle edilmiﬂtir. Bu çerçevede de kitle çal›ﬂmas›nda
önemli baﬂar›lar elde edildi: Halkevleri, çok çeﬂitli kad›n
ve gençlik örgütleri, yard›m örgütleri, spor, turizm, içkisigara içmeme cemiyetleri gibi halk›n oldu¤u her yerde
kitle faaliyeti yürütüldü. O güne kadar bu tür örgütlenmeler içinde çal›ﬂmaktan k›smen uzak duran komünistler, bu
çal›ﬂmalar›n sonuçlar›n› gördükten sonra, daha önce kitlelerle ba¤ kurmakta ne büyük bir imkan› kullanmam›ﬂ olduklar›n›n özeleﬂtirisini yapm›ﬂlard›. ‹ﬂte 1920’lerde yürütülen bu çal›ﬂmalar, y›llar sonra yeni bir cephenin zeminini oluﬂturacakt›:“Bu y›¤›n örgütlerinde... bütün anti-faﬂistlerle ve demokratlarla birlikte yapt›¤›m›z yo¤un çal›ﬂmalar Halk Cephesi’nin canl› gözeneklerini oluﬂturuyordu ve ﬂimdi, Vatan Cephesi’nin harc›, bunlarla kar›l›yordu.”
Vatan Cephesi Komiteleri’nin çekirde¤ini bir çok
yerde komünistler ve Komünist Parti’nin gençlik örgütü
üyeleri olan “Remsistler” oluﬂturuyordu. Fakat bunun d›ﬂ›nda sol çiftçiler, Sosyal Demokrat Parti’nin sol kanat
üyeleri, cumhuriyetçi subay ve astsubaylar, ayd›nlar, sanatç›lar, Radikal Parti’den ve öteki burjuva ve küçük burjuva parti ve ak›mlardan insanlar da kat›l›yordu. Keza,
Vatan Cephesi’nin amaçlar›n› benimseyen partisiz yurttaﬂlar da bu komitelere giriyordu. Vatan Cephesi, kap›lar›n›, “gerçe¤i gören, geçmiﬂteki siyasi yanl›ﬂl›klar› ve günahlar›na ra¤men, ﬂimdi içtenlikle halk›n davas›na yard›m etmeye haz›r herkese” aç›k tutuyordu.
Komitelerin yönetimi de, Vatan Cephesi Ulusal Komitesi’ne girmeyi kabul eden bütün partilerin temsilcilerinden oluﬂuyordu.

ni kurmay› baﬂaramazsak, örgütsel yap›y› aﬂa¤›dan yukar›ya do¤ru kurmam›za engel olmad›¤›na karar verdik.
Ayr›ca, halk›n Vatan Cephesi bayra¤› alt›na koﬂmas›n›n,
siyasi liderleri... ortak davaya gelmek zorunda b›rakaca¤›n› ve e¤er kendi kendilerini halk y›¤›nlar›ndan d›ﬂlamak
ve tarihi sürecin d›ﬂ›nda kalmak istemiyorlarsa bunu yapmak zorunda olacaklar›n› düﬂündük. Aldanmam›ﬂt›k.”

Devrimci iktidar›n organ› olarak Vatan
Cephesi Komiteleri: Esas olarak faﬂizme karﬂ› kurulan Vatan Cephesi Komiteleri, faﬂizmin yenilgisinin ufukta göründü¤ü andan itibaren Komünist Parti’nin önerisi
ve öncülü¤üyle devrimci bir iktidar›n organlar›na dönüﬂtürüldüler.
Parti 1944 baﬂlar›nda yay›nlad›¤› genelgede ﬂöyle diyordu: "Genel halk savaﬂ› ve silahl› hareketin geniﬂletilmesi, Vatan Cephesi bayra¤› ve yönetimi alt›nda olmal›d›r. Vatan Cephesi’nin var olan tüm komiteleri güçlendirilmelidir. Her yerde... kurulacak olan bu komiteler genel
halk savaﬂ›n›n örgütleyicisi ve yöneticisi olmal›d›r, halk
yönetiminin organlar›na dönüﬂtürülmelidir."
Bütün siyasi ak›mlardan yeni yeni sempatizanlar› saflar›na katan Vatan Cephesi Komiteleri, günden güne büyüyüp devrimci iktidar›n yönetim organlar›na dönüﬂüyorlard›. Ele geçirilen yerleﬂim yerlerinde hemen geçici devrimci Vatan Cephesi yönetimi kuruluyor, partizanlar miting ve toplant›lar düzenliyor, halka partinin ve Vatan
Cephesi’nin politikas›n› aç›kl›yor, halka ac› çektirenleri
cezaland›r›yorlard›.
1944 y›l›n›n 6 Eylül’ünde yay›nlanan gizli Vatan Cephesi Gazetesi’nin ön sayfas›n›n bütün geniﬂli¤ini kaplayacak biçimde ﬂu slogan okunuyordu: "Tüm ‹ktidar Vatan
Cephesi’ne!". Sovyet Devrimi’nin "Tüm ‹ktidar Sovyetlere!" ﬂiar›, Bulgaristan’da böyle somutlan›yordu.
- devam edecek -

Art›k kimse Vatan Cephesi gerçe¤ini ve KP
önderli¤ini reddetmiyor: Çeﬂitli partilerin yönetimleriyle yap›lan görüﬂmelerdeki ayak sürümelere karﬂ›n,
1943 ortalar›nda, Parti’nin Vatan Cephesi kurma ça¤r›s›
gittikçe daha çok yank› buluyor, halk ak›n ak›n Cephe’ye
kat›l›yordu. Esnaf Birlikleri’nde, Sakatlar Birli¤i’nde,
Bulgar Yazarlar Birli¤i’nde, gazeteci, doktor, mühendis,
avukat, tiyatrocu, müzisyen, yazar, ressam, mimar kesimleri içinde Vatan Cephesi Komiteleri oluﬂturuldu. Keza,
birçok köyde, ﬂehirlerin semt ve mahallelerinde, sanayi
iﬂletmelerinde, okullarda, askeri birliklerde de gizli Vatan
Cephesi Komiteleri birbiri ard›na kuruldu. Sadece il komiteleri ve yerel komiteler düzeyinde, komitelerin say›s›
kurtuluﬂ gününe kadar 761’e yükselecekti.
Vatan Cephesi Komiteleri’nin tabandaki bu yayg›nlaﬂmas›na ba¤l› olarak, faﬂist olmayan burjuva, küçük-burjuva muhalefet gruplar› da Vatan Cephesi’ne kat›lmak için
görüﬂmelere yanaﬂ›yordu.
Komünist Parti de zaten ﬂöyle de¤erlendirmiﬂti bu süreci: “... E¤er [di¤er gruplar ve partilerin ayak sürümesi
nedeniyle] ilk önce Vatan Cephesi genel ulusal yönetimi45
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“Direnenler asla ölmez”
Antalya Temel Haklar, 18 ﬁubat günü, Hac› Bektaﬂi Veli Kültür Vakf›
Cemevi’nde bir etkinlik düzenledi. Pir Sultan Abdal’›n “Dönen Dönsün
Ben Dönmezem Yolumdan” deyiﬂiyle baﬂlayan etkinlik, dernek ad›na konuﬂan Sema Koç’un, K›z›ldere’de, 19-22 Aral›k’ta hapishanelerde bu ﬂiar›n
devam etti¤ini söylemesi ve dernek faaliyetleri, derne¤in amac› hakk›nda
bilgi vermesiyle devam etti. Büyük direniﬂe ve direniﬂin son ﬂehidi Serdar
Demirel’e de de¤inen Koç “Direnenler asla ölmez” dedi.
‹ki bölümden oluﬂan etkinlikte sahneye ilk olarak Antalya Gençlik Derne¤i Tiyatro Grubu “Ayçe ‹dil Deneme Sahnesi” ç›kt›. Pir Sultan’›n hayat›n› konu alan oyunda, Pir Sultan’›n direniﬂçili¤i anlat›ld›. Alk›ﬂlar eﬂli¤inde,
oyunun sonunda yap›lan konuﬂmada, Anadolu’nun hala Pir Sultan gibi, Bedreddin gibi zalimin zulmüne boyun e¤meyen evlatlar›n›n oldu¤u söylendi.
Daha sonra sahne alan Antalya Temel Haklar’›n ﬂiir grubu “Karanfil Halay›” dinleyicilere duygulu anlar yaﬂatt›. Birinci bölümde sahne alan Antalya Gençlik Derne¤i müzik grubu Grup Sesleniﬂ, söyledi¤i deyiﬂler ve halaylarla coﬂkuyu yükseklere taﬂ›d›. Grup Sesleniﬂ, Serdar Demirel’in sevdi¤i “Gönlüm Da¤larda” isimli türküyü de seslendirdi. Saat 14.00’te baﬂlayan
etkinli¤in ikinci bölümünde yine Grup Sesleniﬂ sahnedeydi. 250 kiﬂinin kat›ld›¤› etkinlik 3 saat sürdü. Ya¤an ya¤mura ra¤men halk›n büyük ilgi gösterdi¤i etkinlik, söylenen marﬂlar›n coﬂkusuyla sona erdi.
hakk›nda,
“DHKP-C
güdümünde
oldu¤una” iliﬂkin ne bir dava, ne de
bir soruﬂturma var. Kald› ki, derne¤in yasal oldu¤unu okul idaresi de
iyi bilir. Ama o da polis kafas›yla
düﬂünüp, ‘bakmay›n bunlar›n yasal oldu¤una amaçlar› baﬂka’ hukuksuzlu¤unu geçerli k›lmaktad›r.

Isparta’da Polis-‹dare ‹ﬂbirli¤i
Isparta Gençlik Derne¤i’nin, 18
Aral›k 2005 tarihinde “19-22 Aral›k'›n Katilleri Hala Cezaland›r›lmad›” slogan›yla yapt›¤› bas›n
aç›klamas›na kat›ld›klar› için, dernek üyesi Ufuk Bayrak, P›nar Duman, Abdullah Karataﬂ ve Selda
Bulut hakk›nda Süleyman Demirel
Üniversitesi idaresi soruﬂturma açt›.
Üniversite idaresi daha soruﬂturma gerekçesinde, bunun bir polis
soruﬂturmas› oldu¤unu da aç›kça
ortaya koymuﬂtu. Nitekim gizleme
gere¤i dahi duymadan, ö¤rencilere
tebli¤ edilen belgede; “DHKP/C
terör örgütü güdümünde faaliyet
gösterdi¤i de¤erlendirilen Isparta
Gençlik Derne¤i üyelerinin 19-22
Aral›k hapisanelerde yap›lan hayata dönüﬂ operasyonunu protesto etmek amac›yla yapt›¤› bas›n aç›klamas›na kat›lmak” gerekçesi ile Isparta Emniyet Müdürlü¤ü’nün
bildirimi üzerine soruﬂturman›n
aç›ld›¤› belirtildi. Polis-idare iﬂbirli¤i daha nas›l itiraf edilir!
Üstelik, Isparta Gençlik Derne¤i

Bu kadar mesnetsiz ve tamamen
demokratik bir eylem hakk›nda aç›lan soruﬂturman›n ilk sonucu ise,
çok k›sa sürede geldi ve Abdullah
Karataﬂ'a bir dönem okuldan uzaklaﬂt›rma cezas› verildi. Bayrak, Duman ve Bulut’un soruﬂturmalar› ise
halen devam ediyor.
Yine Isparta’da baz› ö¤rencilere, YÖK'ü protesto ettikleri gerekçesi ile aç›lan soruﬂtumalar da sürerken, ikinci soruﬂturmalar da devreye sokuldu.
Anlay›ﬂ ﬂu: Muhalif olan, sistemin dayatt›¤› gençlik tipini reddeden ö¤renciler, tecrit edilmeli,
okullardan uzak tutulmal›. Bunun
için “nefes ald›rmama” politikas›yla gençlik sürekli bask›, soruﬂturma, faﬂist sald›r› alt›nda tutuluyor.
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Adana: Tecrite Son!
T A YA D ’ l ›
Aileler 22
ﬁubat günü Adana
‹ n ö n ü
Park›’nda
bir araya
gelerek,
tecrit politikas›n›n
ve iﬂkencenin son bulmas›n› istediler.
“Tecrite Son” pankart› açan ve
sloganlar atan TAYAD’l›lar ad›na
konuﬂan ﬁemsettin Kalkan, “F Tiplerinde gün gün, saat saat insanlar›m›z öldürülüyor. Yaﬂad›klar› zalimce koﬂullara ra¤men fedakarca, kahramanca direniyorlar. Bir daha
ölümlerin yaﬂanmamas› için biz 'tecrite son' diyoruz” ﬂeklinde konuﬂtu.
Halk›n ilgiyle izledi¤i aç›klaman›n ard›ndan, 5 Ocak Meydan›'na
kadar megafonla ‘tecriti kald›r›n
ölümleri durdurun’ anonslar› yap›larak 500 bildiri da¤›t›ld›.

ÇHD: Tecriti Kald›r›n
ÇHD ‹zmir ﬁubesi, tecriti protesto etmek için ölüm orucu yaparken,
hastane ko¤uﬂu ile birlikte kendilerini yakmak isterken yaralanan islamc› tutsaklarla ilgili aç›klama
yapt›. K›r›klar F Tipi'nde bulunan
Tahsin Mert ve M. Ertu¤rul Zevkliler'in durumunun anlat›ld›¤› aç›klamada, tecritin daha fazla can almadan kald›r›lmas› istenerek ﬂunlar
söylendi:
“Mert ve Zevkliler, seslerini duyurmak için ölmek zorunda b›rak›ld›klar›n› ekliyorlar ve 'Keﬂke kendimizi yakmay› baﬂarabilseydik, ölmüﬂ olsayd›k herkes sesimizi duyard›' diyorlar. Soruyoruz, cezaevlerinde kendi kimli¤inle ve insanca yaﬂamak için ölmek zorunda kalmak gerekli midir? Hay›r. Tecride dayanan
mevcut cezaevi durumunu de¤iﬂtirmek siyasal ve toplumsal sorumlulu¤umuzdur.”

yurtd›ﬂ›
‹talyan Devrimcilerinin, ‹lericilerinin
Türkiyeli Devrimcilerle Dayan›ﬂmas›
Belçika’da sürmekte olan ve Türkiyeli devrimcilerin yarg›lanmak istendi¤i Knokke Davas›’nda, farkl›
bir geliﬂme olmazsa, 28 ﬁubat’ta karar verilecek. Karar duruﬂmas› öncesinde, ‹talyan devrimci, ilerici partileri ve kurumlar›, aç›klamalar yay›nlayarak, Belçika yarg›s›n› eleﬂtirdiler
ve Türkiyeli devrimcilere desteklerini aç›klad›lar.
‹talya’dan yap›lan 40 imzal› ilk
aç›klamada, “Belçika'daki Bruges
Mahkemesi’nde Türkiye solundan 11
kiﬂi hakk›nda istenen a¤›r cezalardan endiﬂe duydu¤umuzu ve san›klara dayan›ﬂmam›z› ifade etmek istiyoruz” denildi.
Bu aç›klamada, Belçika’da yarg›lanan devrimcilerle dayan›ﬂmas›n›
ifade eden kurumlar aras›nda ﬂunlar
yeral›yor: Yeﬂiller Partisi "Verdi"den üç milletvekili (Luana Zanella, Mauro Bulgarelli, Laura Cima),
Floransa Belediye Meclis Baﬂkan›,
Komünist Yeniden ‹nﬂaa Partisi’nden çeﬂitli meclis ve kurumlarda-

“Kültür Akﬂamlar›”
Köln Anadolu Halk Kültürevi’nin,
“Kültür Akﬂamlar›” sürüyor. Elaz›¤,
Dersim, Karadeniz kültür akﬂamlar›ndan sonra 18 ﬁubat günü düzenlenen
etkinlik, ‹ç Anadolu kültürüne ayr›ld›.
Gecede ozanlar›yla, yemekleriyle,
f›kralar›yla gelenek görenekleriyle her
yönüyle ‹ç Anadolu kentleri dolaﬂ›ld›.
K›rﬂehirli ozanlardan, Ankara misketinden, Sivas ozanlar›na kadar ‹ç Anadolu'nun her yöresinden sesler vard›
etkinlikte. ‹ç Anadolu'nun bütün illerini tan›tan sinevizyonla baﬂlayan gece,
yerel sanatç›lar›n yöre türküleri ile sürdü. Kültürevi’nin Yaﬂam Sevinci Çocuk Gurubu, söyledi¤i Mitralyöz türküsüyle kültür gecesine kat›l›rken,
Nevﬂehir’in Hac›bektaﬂ ‹lçesi’nde do¤an ve sosyalizm mücadelesinde ﬂehit
olan Ulaﬂ Bardakç›'n›n hayat› anlat›ld›.
Etkinli¤e 70 kiﬂi kat›ld›.

ki temsilciler, ‹talyan Komünistleri Partisi’nin çeﬂitli düzeydeki yöneticileri, ‹talya-Filistin Dostluk
Dernek Baﬂkan›, Savaﬂ Karﬂ›t› Hareketler Forumu’nun Tüm Bileﬂenleri, "Guerre e Pace" (Savaﬂ ve Bar›ﬂ) Dergisi yazar›, "Savaﬂ› Durdural›m" grubundan üyeler, Scandicci
Gramsci Derne¤i Müdürü, Sol Demokratlar’dan, Anayasa Savunma
Komitesi’nden üyeler, "Yugoslav
Sesi" Radyo Program› Redaktörü,
Ulusal Yugoslavya Koordinasyonu
sözcüsü ve ayr›ca doktor, avukat, gazetecilerden oluﬂan ayd›nlar.
CARC’dan destek Mesaj›
Komünizm ‹çin Direniﬂe Destek
Komitesi (CARC) da 6 ﬁubat tarihli
mesajlar› ile Belçika’da yarg›lanan
devrimcilere deste¤ini sundu.
“Komünist ve devrimcilere yönelik bask›lar, bir uydurma de¤ildir”
baﬂl›¤›n› taﬂ›yan aç›klamada, Türkiyeli komünistleri hedef alan bu davan›n Fransa'da, ‹talya'da, ‹spanya'da,

Ali
K›l›ç
An›ld›

Hollanda'da devrimcilere karﬂ› sürdürülen davalar›n devam› oldu¤u belirtildi.
Aç›klamada ayr›ca ﬂöyle denildi:
“Avrupa Birli¤i, ABD emperyalizminin emirlerini takip eden, iç muhaliflerini bask› alt›nda tutup tutuklayan
bir devletler koalisyonuna dönüﬂmektedir.”
Aç›klama ﬂu sözlerle sona eriyor:
“Uluslararas› ve s›n›f dayan›ﬂmas›n›
yükseltelim! Belçika'da yarg›lanan
Türkiyeli yoldaﬂlarla dayan›ﬂma!”

“Dayan›ﬂma, uluslararas›
birli¤imizi sa¤layacak
silaht›r”
‹talya’dan gelen bir baﬂka mesaj
da “Mücadeledeki Emekçiler Sendikas›” imzas›n› taﬂ›yor.
S›n›f sendikac›l›¤›n› yaymay›
amaçlayan Mücadeledeki Emekçiler
Sendikas›’n›n mesaj›nda, “komünist
ve emekçilere zulmeden Türkiye faﬂist rejimine karﬂ› mücadele eden
Türkiyeli yoldaﬂlar›m›za mutlak ve
militan dayan›ﬂmam›z› sunar›z” denilerek, dayan›ﬂman›n, elimizdeki
uluslararas› birli¤imizi sa¤layacak
silah oldu¤u vurgulan›yor.

6 ﬁubat 2002 tarihinde, yakaland›¤› hastal›k sonucu
hayat›n› kaybeden Ali K›l›ç için, Dortmund Kültür Merkezi'nde bir anma düzenlendi.
Sayg› duruﬂu ile baﬂlayan anmada, Ali K›l›ç'›n yaﬂam›
anlat›ld› ve onu tan›yanlar yapt›klar› konuﬂmalarda, devrimci harekete ba¤l›l›¤›na, fedakarl›¤› ve emekçili¤ine
vurgu yapt›lar. Konuﬂmalar›n ard›ndan, türküler söylendi.

Avrupa’da Grevler
Almanya’da Ver.di Sendikas›’na ba¤l› kamu emekçilerinin, haftal›k
çal›ﬂma saatlerinin yükseltilmesine karﬂ› baﬂlat›klar› grev, tüm eyaletlere yay›ld›. Almanya’n›n onlarca kentinde çöpler toplanmazken,
birçok hastane, anaokulu, sosyal hizmetler kurumlar›nda da hizmet
verilmiyor. ‹kinci haftas›na giren grevde yap›lan ilk görüﬂme ise anlaﬂmazl›kla sonuçland›.
Yunanistan’da ise, hükümetin emekçilerin toplu sözleﬂme haklar›n› yoketmeye yönelik yasa tasar›s› haz›rlamas› ve süren toplu sözleﬂme görüﬂmelerinin sona ermesi ile grev ve protesto gösterileri baﬂlad›. Belediye, bankac›l›k, ö¤retim kurumlar› baﬂta olmak üzere birçok
sektörde uyar› grevleri yap›l›rken, Liman iﬂçilerinin grevi de ikinci haftas›na girdi. 21 ﬁubat günü ise, Mücadeleci ‹ﬂçiler Cephesi PAME’nin
ça¤r›s› ile baﬂkent dahil 55 yerleﬂim yerinde gösteriler düzenlendi.
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Oligarﬂinin gözlere çekti¤i perdeyi,
gerçe¤i hayk›ran sesimizle kald›r›yoruz
Faﬂizm devrimcilerin gerçekleri halka ulaﬂt›rmas›ndan,
onlar› ayd›nlat›p bilinçlendirmesinden hep korkmuﬂtur. Çeﬂitli mücadele biçimleriyle süren savaﬂ›n özü de budur; gerçeklerin halka ulaﬂmas›. Çünkü, içinde yaﬂad›¤› ülkenin nas›l yönetildi¤ini, yoksullu¤unun, yaﬂad›¤› bask› ve zulmün nedenlerini kavrayan bir halk, örgütlenme ve aya¤a kalkmada ilk
ad›m› atm›ﬂ demektir.
Katledilmemiz bu yüzden. Sesimizin k›s›lmaya çal›ﬂ›lmas› bundan. Kopkoyu sansürler, gözalt›lar, iﬂkenceler, yay›nlar›m›z›n toplat›lmas› hep bundan. Bir baﬂka biçimde söylersek,
oligarﬂik iktidar, devrimcilerin sesinin halka ulaﬂmas›n›, s›n›f
ç›karlar›n›n gere¤i olarak engellemeye çal›ﬂmaktad›r.
Devrimcinin görevi ise, çok daha yüksek bir s›n›f bilinci
ile hareket etmek ve dergilerden bildirilere, kitaplardan duvar
yaz›lar›na, protesto eylemlerinden yürüyüﬂlere ve daha onlarca yolla halka ulaﬂmakt›r.
***
Okurlar›m›z ve çal›ﬂanlar›m›z, gerçe¤in, yoksullar›n sesini böylesi bir sorumluluk içinde halka ulaﬂt›rmaya devam ediyorlar.
20 ﬁubat günü 1 May›s Mahallesi’nde toplu ﬂekilde Yürüyüﬂ da¤›t›m› gerçekleﬂtiren okurlar›m›z 1.5 saatte 131 dergiyi
halka ulaﬂt›rd›lar, 131 evde yaﬂayanlar›n önüne devrimci gerçekleri taﬂ›d›lar.
Ayn› gün Alibeyköy’ün gecekondular›nda da sesimiz yank›land›. Megafonlu duyurularla baﬂlayan sat›ﬂta, Kulp’ta Adli T›p Raporlar›’yla ortaya ç›kan devlet gerçe¤ine; zorla müdahale için hastaneye kaç›r›lan ölüm orucu direniﬂçisi Fatma
Koyup›nar’›n direniﬂini sürdürdü¤üne; Erdo¤an’›n üslup de¤il zihniyet sorunu oldu¤una dair anonslar yap›ld›. 28 Yürüyüﬂ okurunun kat›ld›¤› toplu dergi sat›ﬂ›nda iki saat içerisinde
156 dergi Cengiz Topel, Saya Yokuﬂu ve Çöp Mahalleleri'nde
halka ulaﬂt›r›ld›.
Sadece ‹stanbul’da de¤il, Antalya’n›n meydanlar›nda da
biz vard›k.
19 ﬁubat günü, Yürüyüﬂ önlükleri giyerek K›ﬂlahan Meydan›'nda derginin tan›t›m›n› ve sat›ﬂ›n› yapan okurlar›m›z, polisin tacizlerine ra¤men iki saat boyunca meydanda anonslar
yaparak sat›ﬂ gerçekleﬂtirdiler.
***
‹stanbul Kad›köy Meydan›’nda ise bir baﬂka yay›n sat›ﬂ›
vard›. F Tipleri’nde devrimci tutsaklar›n, hiçbir koﬂulda teslim al›namayaca¤›n›n, örgütlülüklerinin yokedilemeyece¤inin belgelerinden biri haline gelen tutsak dergilerinden örneklerin kitaplaﬂt›r›ld›¤› “Tutsak Dergiler” isimli kitap toplu ﬂekilde tan›t›ld› ve sat›ld›. TAYAD’l›lar taraf›ndan gerçekleﬂtirilen tan›t›mda, çok say›da insan›n ilgi ve merakla kitaplar› inceledi¤i ve sat›n ald›¤› görüldü.
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O gün sesini son defa duyacakt›k. Duvarlar›n ötesine gidiyordu. 7
y›ll›k tutsakl›¤›n›n ard›ndan “tahliye” demek için açt›klar› hücre kap›s›n›, o, kap›dan eﬂyalar›yla ç›kana
kadar kapatmam›ﬂlard›. 20’den fazla kad›n-erkek gardiyan kap›n›n
önündeydi.
-Yoldaﬂlar›mla vedalaﬂaca¤›m,
kapat›n kap›y›, dedi. Kapatmad›lar.
- Bizim yan›m›zda vedalaﬂ›n, dediler.
Bir duvar vard› aram›zda, otuz
santim kal›nl›¤›nda bir duvar... 30
santim ötemizdeydi, ama son kez
kucaklaﬂamayacakt›k, ellerini tutamayacakt›k. Sadece en gür sesimizle ba¤›racak, “seni çok seviyoruz,
aln›ndan öpüyoruz, yolun aç›k olsun” diyebilecektik.
Yine de sesimiz sadece dost kulaklara ulaﬂs›n istiyorduk. O yüzden
kap›y› kapat›n dedik, kapatmad›lar,
o kap›dan ç›kaca¤›n› bile bile.
Ç›kt› kap›dan. Vedalaﬂt›k. Bilinen vedalara benzemiyordu. Tecritin içinde tecrit usülü bir vedaya z›lg›tlar›m›z, türkülerimiz eﬂlik ediyordu. Ç›kt›, duvarlar›n ard›na gitti.
Bir duvar ay›rm›ﬂt› bizi, bir kez
daha o duvara lanet ettik, o duvar›
aram›za dikenlere öfkelendik.
Niye oradayd› o duvar, kim örmüﬂtü? Tu¤lalar› dizen, s›vay› yapan usta biliyor muydu insana dair,
hakl›ya, do¤ruya dair güzelliklere
set ördü¤ünü? O duvardan kim medet umuyordu? Biliyorum asl›nda.
Sadece bugünden, dünden de¤il,
y›llar öncesinden defalarca tan›k oldu¤um birlik korkusundan, da¤›tma, parçalama, ay›rma saplant›s›ndan...
***
Y›llar önce, bir eylemimizden
sonra adliyeden serbest b›rak›lan 20
kadar ö¤renciydik. Gözalt›ndayken
açl›k grevi yapm›ﬂt›k. Ve iﬂte b›rak›lm›ﬂt›k, hep birlikte bir çorba içip
açl›k grevini sonland›racakt›k. 2030 metre kadar yürümemiﬂtik ki, yan›m›zda biri k›sa ve zay›f, öbürü
uzun ve iri iki adam dikildi. Tan›yorduk, bizi gözalt›na alan, copla-

Da¤›l›n...
yan, küfredenlerdi. Ama iﬂte ç›km›ﬂt›k adliyeden. Yine dikilmiﬂlerdi
önümüze ve bö¤ürüyorlard›:
- Da¤›l›n!
- Size ne...
- Da¤›l›n diyoruz size, da¤›l›n
ikiﬂerli, üçerli...
Kurulmuﬂ bir makine gibi o sözü
tekrarlay›p duruyorlard›: Da¤›l›n!
Eylemde de¤ildik. Eylem haz›rl›¤›nda de¤ildik. Hep birlikte lokantaya gidecektik. Ama birlikte olmak
suçtu, kalabal›k potansiyel tehlikeydi onlar›n indinde.
- Da¤›l›n, ayr› ayr› gidin!
Asla birlikte olmamal›yd›k. Ne
bir eylemde, ne bir lokantada, ne bir
dost sohbetinde, ne de bir halayda.
Sonra sonra “toplu halay çekme” diye bir suç da icat edeceklerdi zaten.
Halay tek baﬂ›na çekilir miydi, gel
de anlat. Toplucaysan, omuz omuzaysan, suçun koﬂullar› oluﬂmuﬂtur
o kafaya göre.
Da¤›lmad›k, her birlikte gittik
lokantaya, cebimizden ç›kan bozukluklar› birleﬂtirip hesab› ödedik.
Muhtemel ki hesab› komün olarak
ödemek de bir suç olacakt›, ama
neyse ki buna tan›k olmad›lar.
***
Dergide çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z
dövülerek gözalt›na al›nm›ﬂ, büronun duvarlar› balyozlarla k›r›lm›ﬂt›.
Gitmeli, dayan›ﬂmam›z› göstermeli,
da¤›lan büroyu toparlamal›yd›k.
Geç bir vakitte yürüyorduk dergiye do¤ru. Önümüzde bir otomobil
durdu. Yine o iki adam›n benzeri iki
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adam indi. Biri de otomobilin içinde
kald›. Elinde telsiz vard› birinin, caz›r cuzur seslerinden sonra konuﬂmas› duyuldu.
- Amirim, buras› kalabal›k.
Amiri kimler diye sormuﬂ olmal›.
- Malum ﬂah›slar amirim, bugün
ald›klar›m›z›n arkadaﬂlar›.
Amiri, “da¤›t›n!” demiﬂ olmal›.
‹kisi birden bize döndü ve adeta
koro halinde bö¤ürdüler:
- Da¤›l›n...
Nereye da¤›lacakt›k. Ne bir araç
vard› gecenin o saatinde, ne insan
kalabal›¤›.
Hem zaten biz topu topu sadece
üç kiﬂiydik, iki de onlar...
***
Da¤›tmal›yd›lar, sonra da tek kiﬂilik bir dünyaya hapsetmeliydiler.
Duvarlar dikildi aram›za. Duvarlar›
dikenler, birli¤imizden korkanlard›.
Hiç de aç›k etmezlerdi korktuklar›n›. Mesela “birlikte olmak onlara
güç veriyor. Oysa bizim düzenimiz,
açl›k, yoksulluk, adaletsizlik dolu
düzenimiz onlar güçlendikçe zay›fl›yor” demezlerdi. Örgüt bask›s›ndan, birey özgürlü¤ünden, sa¤l›kl›
koﬂullardan dem vururlard›. Kand›racak kimse bulamay›nca da zorun
gücüne baﬂvururlard›...
***
Akl›m›z ondayd›, aram›zdan ayr›lm›ﬂt›. Peki hangi koﬂullarda, kimlerle cebelleﬂiyordu?.. Aram›zda kilometreler vard› ve haber alam›yorduk ama, uza¤›m›zda de¤ildi. O en
güçlü, en s›cak sevgisiyle yüre¤imizde, kocaman kahkahas›yla gülüﬂlerimizdeydi. Ve iﬂte o, sevgi
sevgi kokusuyla, yanan yüre¤iyle
duvarlar› aﬂ›p yan›m›za sokuluvermiﬂ, hepimizi s›ms›k› kucaklay›p
‘ben kazand›m’ diye f›s›ldam›ﬂt›.
Bugün onunlayd›k. Yar›n bir
baﬂka karanfil olup deryada dolaﬂacakt›k. Biz yine topluyduk iﬂte. Birlikteydik. Da¤›lmam›ﬂt›k. Duvarlar... duvarlarsa, var ama yoktu...
(Bu yaz›, Uﬂak Hapishanesi’ndeki
Cepheli tutsaklar›n›n ç›kard›¤› Sevgi’nin 5.say›s›ndan al›nm›ﬂt›r.)

tarihte
bu ay
Mart
◆ 12 Mart 1995 - Gazi Katliam›
ve Ayaklanmas›; ‹stanbul Gazi’de
kontrgerillan›n sald›r›s› üzerine ayaklanan halk, ﬂehitler, yaral›lar vererek
günlerce direndi.

◆ 16 Mart 1978 - ‹stanbul Üniversitesi Katliam›; Üniversiteden
ç›kan ö¤rencilerin üzerine bombalar at›l›p kurﬂun ya¤d›r›larak 7 ö¤renci katledildi.

◆

16 Mart 1988 - Halepçe Katliam›; Saddam yönetimi Güney
Kürdistan'›n Halepçe kentinde kat-

Katlederek
yönetiyorlar
liam yapt›. 6350 kiﬂi kimyasal silahlarla zehirlenerek veya yanarak
yaﬂam›n› yitirdi.

◆ 30 Mart 1972 - K›z›ldere Kat-

liam›; THKP-C’nin ve THKO’nun
önder kadro ve savaﬂç›lar›ndan
10’u katledildi.

◆ 21 Mart 1992 - Newroz Kat-

liam›: Newroz günü kontrgerillan›n Cizre'de, ﬁ›rnak'ta, Nusaybin'de, Batman'da, Hakkari'de yap›lan gösteriye ateﬂ açmas› sonucu
40’› aﬂk›n yurtsever katledildi.

◆

1 Mart 1992- ‹stanbul
Abide-i Hürriyet Meydan›'nda
“Halklar›m›z Kardeﬂtir, Katliamlara Son” mitingi yap›ld›.
HEP'in düzenledi¤i mitinge
Devrimci Sol Güçler 1500 kiﬂilik kitlesiyle kat›ld›.

◆

1 Mart 1991- ‹zmir NATO Karargah›’nda görevli
Amerikal› Yarbay Alvin Macke Devrimci Sol taraf›ndan cezaland›r›ld›.

◆

2 Mart 1994 - Alt›s›
DEP'li sekiz milletvekili, dokunulmazl›klar› kald›r›larak,
meclisin önünden tartaklanarak gözalt›na al›nd›lar.

◆

12 Mart
Darbesi
d›¤› bir cunta dönemi
baﬂlad›. 12 Mart generallerinin kurdurdu¤u
hükümet, ülke çap›nda
12 Mart generalleri ve Baﬂbakan› Nihat Erim
cunta yönetimi uygula12 Mart 1971'de Genelkurmay
yarak onlarca devrimcinin katlediBaﬂkan› ve Kuvvet Komutanlar›lece¤i, binlerce kiﬂinin hapsedilece¤i, demokratik kurumlar›n kapan›n imzas›yla verilen muht›ra sot›laca¤› faﬂist terör dönemini baﬂnucu AP hükümeti düﬂürüldü. Parlatt›.
lamentonun görünürde kapat›lma-

◆

Emekçilerden

✘

4 Mart 1998 - Kamu Emekçilerinin K›z›lay Direniﬂi : “Sahte
Sendika Yasas›”na karﬂ› yurdun
dört bir yan›ndan Ankara'ya ak›n
eden onbinlerce kamu emekçisine,
K›z›lay'da polisin sald›rmas› üzerine saatlerce sald›r›ya direnildi.

Yaklaﬂ›k 1 milyon dolay›nda insan›n kat›ld›¤› ve adeta bir genel greve dönüﬂen bu eylem o güne kadarki emekçi kat›l›m› aç›s›ndan en büyük eylem olmuﬂtu.

✘ 9-13 Mart 1996 - E¤itim emekçilerinin "5 Koldan Ankara’ya"
yürüyüﬂü yap›ld›.

✘ 20 Mart 1978 - “Faﬂizme ‹h- ✘ 10 Mart 1994 - Çay Üreticileri
tar” Eylemi - 16 Mart Katliam›’na
karﬂ›, D‹SK’in ça¤r›s›yla saat
08.00-10.00 aras›nda Türkiye'nin
dört bir yan›nda çarklar durdu. Makineler sustu. Birçok ilde elektrik,
su kesildi, trafik kilitlendi, radyo
sustu, okullarda ders verilmedi,
avukatlar mahkemelere girmedi.

Mitingi; köylüler, Rize'nin F›nd›kl› ilçesinde düzenledikleri mitingte
devleti ve bu sektördeki özel iﬂletmeleri protesto ettiler.

✘ Mart

1994 - Tuzla Organize
Deri Sanayi Bölgesi’nde 9 iﬂyerinde yüzlerce iﬂçi direniﬂe geçti.
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3 Mart 1992 - Zonguldak
Kozlu Maden Oca¤›’nda meydana gelen grizu patlamas›nda
300 iﬂçi hayat›n› kaybetti.

◆

4 Mart 1919 - III. Enternasyonal kuruldu.

◆

12 Mart 1991- Türkiye
Ö¤renci Dernekleri Federasyonu (TÖDEF) kuruldu.

◆

16 Mart 1871 - Proletaryan›n ilk devleti olarak adland›r›lan Paris Komünü kuruldu.

◆

22 Mart 1991 - Amerikan
VBR, Tuslog Genel Müdürü
ve NATO kuryesi John Gandy
Devrimci Sol taraf›ndan öldürüldü.

◆

23 Mart 1996- YÖK’ün
ve iktidar›n gençli¤e sald›r› kararlar› üzerine gençlik TÖDEF
öncülü¤ünde K›z›lay Meydan›’na ç›kt›. Ard›ndan DTCF iﬂgal edildi. Eylemler ertesi günlerde de sürdü.

◆

28 Mart 1986 - PKK'nin
15 A¤ustos At›l›m›'n›n komutanl›¤›n› yapan Mahsun Korkmaz (Agit) Çiyaye Gabar'da
ﬂehit düﬂtü.

